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انعقاد قرارداد همكاري ميان کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه عالمه 
طباطبائي و سازمان جهانی بهداشت 

8عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 
عنوان »پژوهشگران پر استناد كشور« را کسب کردند

کرســی یونســکو در دانشــگاه 

عالمــه طباطبائــي ماموریــت 

ســنجش  حــوزه  در  یافــت 

افکارعمومــی و تولیــد محتــوای 

رســانه ای در قالــب ویدیــوی 

کوتــاه، موشــن گراف، انیمیشــن 

ــد. ــت کن ــراف فعالی و اینفوگ

 کرســی یونســکو در دانشــگاه عالمــه طباطبائــي بــا عنایــت 

ــی و  ــازی افکارعموم ــوص آگاه س ــه در خص ــی ک ــه اهداف ب

آمــوزش بــه شــهروندان بــرای مقابلــه بــا کرونــا دنبــال مــی 

کنــد، مکلــف شــد در حــوزه ســنجش افکارعمومــی و تولیــد 

ــن  ــاه، موش ــوی کوت ــب ویدی ــانه ای در قال ــوای رس محت

ــد. گــراف، انیمیشــن و اینفوگــراف فعالیــت کن

ــدای شــیوع  ــر اســت، کرســی ارتباطــات  از ابت ــه ذک الزم ب

ویــروس کرونــا در اســفندماه ســال ۱۳۹۸ بــا تشــکیل تیمــی 

ــر  ــکان و ديگ ــانه، پزش ــوزه رس ــان ح ــب از متخصص داوطل

عالقــه منــدان تولیــد محتــوای علمــی عمومــی بــرای مقابلــه 

ــی  ــازمان جهان ــرد. س ــاز ک ــا را آغ ــری کرون ــه گی ــا هم ب

ــالم،  ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــالم پای ــر اع ــا ب بن

۸عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در میــان 

پژوهشــگران پراســتناد برتــر کشــور در حــوزه علــوم انســانی، 

ــد.  ــرار گرفتن ــر ق اجتماعــی و هن

بنــا بــر گــزارش ســال ۱۳۹۸ پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان 

اســالم، ۸عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی 

در میــان پژوهشــگران پراســتناد برتــر کشــور در حــوزه علــوم 

ــن اســاس  ــر ای ــد ب ــرار گرفتن ــر ق ــی و هن انســانی، اجتماع

ــران و  ــگاه ته ــس از دانش ــی پ ــه طباطبائ ــگاه عالم دانش

دانشــگاه تربیــت مــدرس بیشــترین ســهم از پژوهشــگران 

برتــر کشــور در ایــن دو حــوزه را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.

ــا بررســی عملکــرد  پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم ب

ــوم انســانی، اجتماعــی و  پژوهشــگران ایرانــی در حــوزه عل

هنــر بــرای دوره ۵ســاله ۱۳۹۲تــا ۱۳۹۶ اقــدام بــه شناســایی 

بهداشــت پــس از ارزیابــی فعالیــت 

تصمیــم  گرفتــه،  هــای صــورت 

ــوی از  ــی و معن ــتيباني مال ــه پش ب

ــه گرفــت و  ــن فعالیــت داوطلبان ای

ــکل  ــي متش ــر گروه ــال حاض در ح

و  مترجمــان  پژوهشــگران،  از 

ــری  ــوای تصوی ــدگان محت تولیدکنن

در ایــن گــروه فعالیــت مــی کننــد. 

مركــز مشــاوره ســالمت مهاجــر كــه از ســوي انجمــن 

ــه  ــگاه عالم ــتيباني دانش ــا پش ــتاني و ب ــگان افغانس نخب

طباطبائــي در خــرداد ١٣٩٨ راه انــدازي شــده نيــز بــا كرســي 

ــه مخاطــب آن فارســي  ــروژه ك ــن پ يونســكو در اجــراي اي

ــكاري دارد.  ــد، هم ــي باش ــه م ــور منطق ــان در كش زبان

بــرای دسترســی بــه محتــوای تولیــد شــده کرســی ارتباطات 

علــم و فنــاوری یونســکو مــی توانیــد بــه پیــج اینســتاگرام 

کرســی بــه آدرس زیــر مراجعــه نماييــد.

https://instagram.com/health_comm_committee 

۷۸نفــر از پراســتنادترین پژوهشــگران ۱۲رشــته مختلــف 

ــرده  ــاری ک ــر و معم ــی، هن ــوم اجتماع ــانی، عل ــوم انس عل

اســت.

ــر  ــی؛ دکت ــاد و مال ــوزه اقتص ــدی، در ح ــور محم ــر تیم دکت

حمیــد علیــزاده و دکتــر علــی دالور در حــوزه علــوم تربیتــی؛ 

ــادی در  ــفیع آب ــداهلل ش ــر عب ــهرابی و دکت ــرز س ــر فرام دکت

ــی دســتکی  ــر هــزار جریب ــر جعف حــوزه روان شناســی؛ دکت

ــری در حــوزه  ــب هن ــر حبی ــی؛ دکت ــوم اجتماع در حــوزه عل

ــادی  ــی فیروزآب ــالل دهقان ــر ســید ج ــی و دکت ــت بدن تربی

در حــوزه علــوم سیاســی، ۸ عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 

عالمــه طباطبائــی در میــان پژوهشــگران برتــر کشــور 

ــد. ــرار گرفتن ــور ق ــای مذک حوزه ه

ــف از  ــته های مختل ــهم رش ــزارش، س ــن گ ــاس ای ــر اس ب

پژوهشــگران پــر اســتناد یکســان نبــوده و تابعــی از تعــداد 

کل اســتناد ها و نیــز تعــداد پژوهشــگران هــر رشــته اســت.



3

بیشــترین ســهم و تعــداد پژوهشــگر پراســتناد بــه ترتیــب متعلــق بــه رشــته های مدیریــت، علــوم تربیتــی، اقتصــاد و مالــی، 

علــوم اجتماعــی، ادبیــات، روانشناســی و جغرافیــا اســت.

ــر،  ــا ۱۴نف ــدرس ب ــت م ــگاه تربی ــر، دانش ــا ۲۳نف ــران ب ــگاه ته ــور، دانش ــگاه های کش ــن دانش ــت در بی ــر اس ــه ذک الزم ب

ــر،  ــا ۴نف ــدام ب ــز هــر ک ــان و تبری ــر، دانشــگاه های اصفه ــا ۵نف ــر، دانشــگاه شــیراز ب ــا ۸نف ــی ب ــه طباطبائ دانشــگاه عالم

ــا ۳نفــر، دانشــگاه های بوعلــی ســینا و فردوســی مشــهد هــر  دانشــگاه های شــهید بهشــتی و محقــق اردبیلــی هرکــدام ب

کــدام بــا ۲نفــر دارای بیشــترین تعــداد پژوهشــگر پراســتناد برتــر در ۱۲ رشــته مختلــف علــوم انســانی، اجتماعــی و هنــر و 

معمــاری هســتند
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معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه عالمه طباطبائی: بدهی بیمۀ تکمیلی تسویه و 
مطالبات معوق کارکنان از سوی بیمه گذار پرداخت شد/ اردوگاه تفریحی و پارک دانشجویی 

دانشگاه در مهرشهر کرج تا پایان شهریور ماه سال جاری افتتاح می شود

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالمه 
طباطبائی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات عمرانی انجام 

شده در این معاونت گفت: اردوگاه تفریحی و پارک 
دانشجویی در باغ سیب دانشگاه  واقع در مهرشهر کرج تا 

پایان شهریور ماه سال جاری افتتاح می شود.
 

ــی،  ــه طباطبائ ــگاه عالم ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــای  ــروژه ه ــی پ ــد اجرای ــرگیری رون ــر از س ــی کارگ غالمعل

عمرانــی دانشــگاه از جملــه اقدامــات حــوزه عمرانــی خبر داد 

و اظهــار کــرد: در حــوزه مدیریــت فنــی و عمرانــی دانشــگاه 

در مــدت کمتــر از یــک ســال گذشــته شــاهد اجرایــی شــدن 

پــروژه هــای عمرانــی 

ــۀ آن  ــتیم. نمون هس

دانشــکده  پــروژه 

و  بدنــی  تربیــت 

علــوم ورزشــی اســت 

ایــن  اخیــرًا  کــه 

قــرارداد بــا اســتفاده 

اســناد  اعتبــارات  از 

ــرارداد  ــه ق ــه ب خزان

تبدیــل  کل  پیمــان 

شــد و کلیــه پرداخت 

هــای آن از طریــق 

بــه  اســناد خزانــه 

پیمانــکار منتقــل شــد کــه اجرایــی شــدن آن بــا اعتبــارات 

اســناد خزانــه پدیــده ای نــو و بدیــع در ســطح دانشــگاه ها 

اســت. اجرایــی  دســتگاه های  و 

ــن  ــز و ایم ــه تجهی ــد: در زمین ــادآور ش ــه ی ــر در ادام کارگ

ــا توجــه  ــر )ب ــش مه ــی و تفریحــی کی ــز اقامت ســازی مرک

ــی  ــز اقدامات ــه ضــرورت پایدارســازی و ایمــن ســازی( نی ب

بــا اســتفاده از هزینــه کــرد اعتبــار اســناد خزانــه انجام شــد. 

از دیگــر اقدامــات عمرانــی در حــال انجــام، احــداث اردوگاه 

تفریحــی و پــارک دانشــجویی در مهرشــهر کــرج اســت. بــا 

توجــه بــه سیاســت دانشــگاه مبنــی بــر اختصــاص فضایــی 

بــرای فعالیــت هــای فــوق برنامــه، اردوگاه تفریحــی و 

ــهر  ــیب مهرش ــاغ س ــه ب ــجویی در مجموع ــی دانش فرهنگ

ــه وســعت  ــا توجــه ب ــرج در حــال آماده ســازی اســت. ب ک

ایــن مجموعــه کار دیوارکشــی و نیــز کاشــت درخــت در ۳0 

هکتــار از اراضــی آن انجــام شــده اســت کــه امیدواریــم تــا 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــهریورماه ب ــان ش پای

معــاون توســعه و مدیریت منابع دانشــگاه عالمــه طباطبائی 

ــه  ــات ب ــه خدم ــگاه در ارائ ــت دانش ــه سیاس ــاره ب ــا اش ب

ــا  ــام کرون دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی غیربومــی در ای

بیــان کــرد: بــا توجــه بــه دغدغــۀ رئیــس محتــرم دانشــگاه 

و ســایر متولیــان مســئول در ارتبــاط بــا مســائل آموزشــی 

ــهیالت  ــه تس ــور ارائ ــه منظ ــجویان ب ــجویی دانش و دانش

ــدت  ــاه م ــی کوت اقامت

دانشــجویان  بــه 

غیــر بومــی مقاطــع 

تحصیــالت تکمیلــی، 

کار تجهیــز دو مجموعه 

اقامتــی بــرای ارائــه 

خدمــات هتلــی بــه 

دانشــجویان  ایــن 

 ۱00 ظرفیــت  بــا 

نفــر در دو مجموعــه 

و  مهدیــه  خوابــگاه 

در  ســاختمانی  نیــز 

دانشــکده  مجــاورت 

معــارف  و  الهیــات 

اســالمی در حــال اجــرا اســت. ایــن اقــدام در راســتای رفــع 

ــاع از  ــام دف ــت در ای ــکان موق ــرای اس ــجویان ب ــاز دانش نی

پایــان نامــه هــا و مالقــات بــا اســتادان بــرای دانشــجویان 

اســت. شــده  پیش بینــی  غیربومــی 

ــای  ــت ه ــده در مدیری ــام ش ــات انج ــریح اقدام ــا تش او ب

مختلــف ایــن حــوزه ادامــه داد: بــه طور کلــی در ایــن حوزه، 

پنــج مدیریــت بــه صــورت زیربنایــی، وظیفــۀ پشــتیبانی و 

ارائــه خدمــت را بــر عهــده دارد. بــه طــور خــاص در بخــش 

ــگاه  ــات دانش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــز فن ــت مرک مدیری

ــت کامــل از فعالیت هــای  ــاه گذشــته، حمای طــی شــش م

آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی مرتبــط بــا ایــن بخــش بــه 
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ــوع  ــگاه در موض ــی دانش ــت آموزش ــوزه معاون ــا ح ــژه ب وی

شــیوع ویــروس کرونــا و برگــزاری کالس هــا و امتحانــات به 

صــورت مجــازی از اصلــی تریــن برنامــه هــا بــوده اســت. 

ــده در  ــرم آین همچنیــن در ایــن بخــش در نظــر اســت از ت

راســتای بهبــود خدمــات آمــوزش مجــازی، طــرح و برنامــه 

هــای جدیــدی حمایــت و اجرایــی شــود.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: پیگیــری تصویــب طــرح جامــع 

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در منطقــه ۲۲ از دیگــر اقدامــات 

ــا از  ــگاه م ــت. دانش ــت اس ــن معاون ــئولیت ای ــوزه مس ح

معــدود دانشــگاه هایی اســت کــه طبــق سیاســت های 

مالــی ابالغــی از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 

ــروژه  ــور و پ ــی از ام ــی  برخ ــاد و دارای ــور اقتص و وزارت ام

ــارات  ــام اعتب ــرد تم ــه ک ــذب و هزین ــاس  ج ــر اس ــا را ب ه

اســناد خزانــه ســال ۹۸ صــرف کــرده اســت. در ادامــه ایــن 

اعتبــارات را در ســال ۹۹ بــر اســاس پروژه هــا تعریــف شــده 

و هزینــه هــای پــروژ هــا بــه اســناد خزانــه ابالغــی دولــت 

تبدیــل شــده اســت.

ــی  ــه طباطبائ ــگاه عالم ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای

ــی  ــر حقوق ــکاری دفت ــا هم ــت ب ــن معاون ــه داد: ای ادام

ــماره ۱ و ۲ را  ــس ش ــع پردی ــرح جام ــدۀ ط ــگاه پرون دانش

تنظیــم کــرده کــه ان شــاءهلل طــرح جامــع دانشــگاه عالمــه 

طباطبائــی در کمیســیون شــماره پنــج شــهرداری تهــران بــه 

ــر اســاس آن طــرح  ــه تصویــب خواهــد رســید و ب زودی ب

جامــع دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در منطقــه ۲۲ شــهرداری 

ــی خواهــد شــد. ــران مــکان یاب ته

ــای  ــکده ه ــداث دانش ــروژۀ اح ــن پ ــت: همچنی ــر گف کارگ

ــی در  ــوم اجتماع ــکده عل ــی و دانش ــوم سیاس ــوق و عل حق

پردیــس شــماره ۱ دانشــگاه و نیــز آمفــی تئاتــر بــا ظرفیــت 

ــی  ــی و اساس ــی زیربنای ــات عمران ــر اقدام ــر از دیگ ۶00 نف

ســال ۹۹ اســت کــه بــا مســاعدت همــکاران دفتــر حقوقــی 

ــری اســت. در حــال پیگی

او اتخــاذ سیاســت هــای جدیــد بــه منظــور صرفــه جویــی 

را از دیگــر اقدامــات ایــن حــوزه برشــمرد و اضافــه کــرد: بــا 

ــران،  ــاب مدی ــاب و ذه ــرویس ای ــذف س ــرح ح ــرای ط اج

ــجویی  ــت دانش ــی در معاون ــای مدیریت ــت ه ــذف پس ح

ــی ۳.۵  ــه جوی ــاهد صرف ــا ش ــکده ه ــی دانش و اداری مال

ــن خصــوص  ــن در ای ــم. همچنی ــوده ای ــی ب ــارد تومان میلی

ــا اجــرای سیســتم آبیــاری قطــره ای اراضــی بــاغ ســیب  ب

کــرج بــه جــای آبیــاری غــرق آبــی، اجــرای سیســتم آبیــاری 

قطــره ای درختــان اراضــی باالدســت پردیــس شــماره یــک، 

ــی  ــرفت اجرای ــعه و پیش ــی، توس ــه جوی ــر صرف ــالوه ب ع

ــی  ــه طباطبائ ــگاه عالم ــبز را در دانش ــت س ــدن مدیری ش

ــال مــی کنیــم. دنب

ــوق  ــی مع ــت بده ــه پرداخ ــه ب ــا توج ــن ب ــر همچنی کارگ

ــل  ــه مکم ــیان )بیم ــه پارس ــه بیم ــال ۹۸ ب ــگاه از س دانش

و  تســویه  بدهــی  ایــن  گفــت: خوشــبختانه  درمــان( 

ــات معــوق همــکاران از ســوی بیمــه گــذار پرداخــت  مطالب

شــد. در خصــوص بیمــه مکمــل ســال جدید نیــز بــا پیگیری 

هــای مدیریــت امــور اداری و اداره رفــاه، قــرارداد جدیــد بــا 

یکــی از کارگــزاری هــای رتبــه یــک بیمــه دانــا منعقــد شــد 

ــکاران  ــه هم ــب ب ــات مناس ــه خدم ــرارداد ارائ ــن ق و در ای

مــورد تاکیــد قــرار گرفــت کــه امیدواریــم ایــن تــالش هــا 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــکاران را ب ــدی هم رضایتمن

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی، اقدامــات 

ــکیالت  ــه و تش ــت بودج ــش مدیری ــرا در بخ ــت اج در دس

ــالم و  ــن، اع ــت: تدوی ــرد و گف ــالم ک ــز اع ــگاه را نی دانش

ابــالغ شــرح وظایــف مشــخص کارکنــان در راســتای اجرایــی 

ــکیالت و  ــدن تش ــروز ش ــالح و ب ــول اداری، اص ــدن تح ش

چــارت ســازمانی بنــا بــه ضــرورت هــا و نیازهــای واحدهــای 

ــه،  ــت برنام ــرای مدیری ــت اج ــات در دس ــف از اقدام مختل

بودجــه و تشــکیالت اســت.  

ــا توجــه بــه اینکــه از ســال ۷۴  او در پایــان اضافــه کــرد: ب

اصــالح ســاختار تشــکیالت دانشــکده هــا بــه صــورت کلــی 

ــت  ــتور کار مدیری ــم در دس ــن مه ــت، ای ــده اس ــام نش انج

بودجــه و تشــکیالت دانشــگاه قــرار دارد. بــرای ایــن منظــور 

در گام اول رتبــه بنــدی دانشــکده هــا بــه لحــاظ عملکــرد و 

تشــکیالتی )دانشــکده هــای کوچــک، بــزرگ، داخــل پردیس 

و خــارج پردیــس رتبــه بنــدی شــده اند و بــه لحــاظ 

الزامــات چارچــوب و ســاختاری نیــز دســته بنــدی شــدند( 

انجــام شــد. بــر اســاس ایــن دســته بنــدی کــه بــه تصویــب 

هیئــت رئیســه دانشــگاه رســیده اســت، چــارت تشــکیالت 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بازبین ــکده ها م دانش
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تشکیل خوشه های علمی و مشورتی حوزه های اجرایی از اقدمات مسئوالنه دانشگاه عالمه 
طباطبائی در زمینه کمک به حل مسائل کشور  

راهکارهــای پیشــنهادی اســتادان دانشــگاه عالمــه طباطبائی 

در زمینــه نظــام بانکــی و نظــام ارتباطــی کشــور در شــرایط 

کرونایــی اعــالم شــد.

ــوم  ــص عل ــوان متخص ــه عن ــی ب ــه طباطبائ ــگاه عالم دانش

ــئولیت  ــالت مس ــام رس ــتای انج ــور، در راس ــانی کش انس

ــه و  ــکالت جامع ــل مش ــه ح ــک ب ــود در کم ــی خ اجتماع

ــا  ــی کرون ــه کنون ــژه دغدغ ــه وی ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه دس

ــی و  ــی، پژوهش ــای آموزش ــت ه ــدی از ظرفی ــره من ــا به ب

تحقیقاتــی اعضــای هیئــت علمــی خــود، از ســال گذشــته 

پیشــنهاد تشــکیل دو خوشــه علمــی _مشــورتی تخصصــی 

ــانه«  ــات و رس ــی« و »ارتباط ــی بانک ــای »پول ــوان ه ــا عن ب

ــی کشــور را مطــرح و  ــه حــوزه هــای اجرای ــرای کمــک ب ب

بــا تشــکیل گــروه هــای پژوهشــی ایــن مهــم را در دســتور 

ــا  کار خــود قــرار داد. ایــن دو خوشــه علمــی - تخصصــی ب

انجــام مطالعــات و تحقیقــات گســترده تــا کنــون گزارشــات 

بســیاری را آمــاده و بــه مقامــات عالــی کشــور ارائــه نمودنــد 

و طــی چنــد نوبــت ایــن گزارشــات و پیشــنهادها در شــورای 

ــار و همچنیــن در هیئــت دولــت مــورد توجــه  پــول و اعتب

ــرار گرفتــه اســت.  ق

بعــد از همــه گیــری کویــد ۱۹و شــرایط متاثــر از آن در تمــام 

ــوان  ــه عن ــی ب ــه طباطبائ ــگاه عالم ــه، دانش ــاد جامع ابع

یکــی از دانشــگاه هــای برتــر کشــور، بــا ارائــه راهکارهــا و 

پیشــنهادهای علمــی برگرفتــه از تحقیقات و مطالعــات انجام 

ــه خوشــه هــای»  شــده در حــوزه مســئولیت خــود در زمین

ــن  ــی تری ــی بانکــی« و »ارتباطــات و رســانه« را در اصل پول

برنامــه هــای خــود قــرار داد و سیاســت هــا و راهکارهــای 

پیشــنهادی بــرای عبــور از وضعیــت بحــران کرونــا در 

ــا  ــت ه ــوص ماموری ــی در خص ــای مجزای ــته ه ــب بس قال

و مســئولیت هــای خــود ارائــه کــرده اســت کــه بــه ایــن 

شــرح اســت:

- سیاســت هــا و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای بهبــود نظــام 

ارتباطــی دولــت و شــهروندان در »وضعیــت کرونایــی«

- تدویــن نظــام جامــع ارتباطــی در شــرایط بحــران کشــور با 

تأکیــد بــر مشــارکت مؤثــر رســانه ها و نهادهــای تخصصــی 

و مدنــی در سیاســت گذاری ارتباطــی بحــران و ســهم برابــر 

آن هــا در تصمیم ســازی.

- عملکــرد یکپارچــه و تدابیــر و تصمیم هــای قاطــع نهادهــای 

مســؤول در اطالع رســانی بحــران و پرهیــز از ارائــه اطالعــات 

ــتند و  ــر هس ــه زود اث ــی ک ــان تصمیمات ــا بی ــض و ی متناق

تغییــر خواهنــد کــرد.

- اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای زیســت بوم رســانه ای 

ــال  ــرای انتق ــر فضــای مجــازی و صداوســیما ب ــز ب ــا تمرک ب

ســریع و دقیــق اطالعــات صحیــح و تأييدشــده بــه جامعــه 

و دعــوت مــردم بــه مشــارکت و ایفــای نقــش

ــه  ــوط ب ــام مرب ــار و ارق ــح آم ــع و صحی ــه موق ــالن ب - اع

ــا هــدف  ــر از بحــران، ب ــراد متأث ــان و اف ــان و متوفی مبتالی

پیشــگیری از ایجــاد جــوی ناامــن در جامعــه و بــا توجــه بــه 

ایــن نکتــه کــه در مدیریــت بحــران صداقــت از امیدبخشــِی 

بعضــًا کــم عمــق، مؤثرتــر اســت.   

- ایجــاد ســازوکار یکپارچــه و بیــن دســتگاهی بــرای 

پاســخگویی بــه ابهامــات و رفــع مغایرت هــای آمــاری 

و عملیاتــی دســتگاه ها بــا هــدف کنتــرل شــایعات و 

جریان ســازی های خبــرِی بیرونــی کــه بــه دنبــال گســترش 

ــت ــران اس بح

- اطالع رســانی و انعــکاس درمان هــای مؤثــر مبتالیــان 

ــت  ــت رعای ــه اهمی ــر در زمین ــت و مؤث ــکات مثب ــان ن و بی

ــگیرانه. ــوارد پیش م

- اســتفاده از ظرفیــت حمایتــی نهادهــای مدنــی و تخصصی 

مرتبــط بــا بحــران و مدیریــت آن، بــا هــدف ارائــه پیــام و 

توصیه هــای روانــی، بهداشــتی و عملیاتــی در رســانه ها 

ــا  ــه ب ــای مواجه ــر فرآینده ــؤول ب ــای مس ــز نهاده و تمرک

بحــران .

ــلبریتی ها  ــورانگیزی س ــی و ش ــت هیجان ــت ظرفی - هدای

ــی و همراهــی  ــه ســوی فضــای همدل در فضــای مجــازی ب

ملــی بــرای مواجهــه بــا بحــران و ســپردن مــوارد عملیاتــی 

و تخصصــی بــه نهادهــای مدنــی و تخصصــی و نهادهــای 

مســؤول.

ــخ  ــای تل ــا حقیقت ه ــه ب ــگ، مواجه  - گفتمان ســازی فرهن

و بــه اشــتراک گــذاری راه حــل مســئله 

ــل اطالعــات  ــا تبدی ــرا ب ــگاری راه حل گ ــر روزنامه ن ــد ب - تأکی
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دکتر نورمحمدی به سمت رئیس پردیس تحصیالت تکمیلی 
خودگردان دانشگاه منصوب شد

ــی  ــای سیاس ــرای قضاوت ه ــطحی ب ــزاری س ــار از اب و آم

بــه بنیان هایــی بــرای »ایجــاد مســئله« و همراه ســازی 

ــق  ــرای فائ ــا ب ــردن راه حل ه ــن و اجرایی ک ــه در یافت جامع

ــر بحــران. آمــدن ب

-   انعــکاس تالش هــای عوامــل مقابلــه بــا کرونــا، از 

ــای  ــی، نیروه ــای درمان ــتاران و مجموعه ه ــکان و پرس پزش

ــورد  ــوازم م ــدگان ل ــدگان و تأمین کنن ــا تولیدکنن ــلح ت مس

ــه از  ــه جامع ــی ب ــان بخش ــدف اطمین ــا ه ــکی ب ــاز پزش نی

ــت. ــه حاکمی ــرد مجموع عملک

ــا جمع ســپاری  - ایجــاد ســاز وکارهــای تخصصــی همــراه ب

بــرای صحت ســنجی و راســتی آزمایی بــرای مقابلــه بــا 

اخبــار و اطالعــات جعلــی منتشــر شــده در فضــای رســانه ای

    سیاســت هــا و راهکارهــای پیشــنهادی ارائــه شــده بــرای 

ــه  ــی« ب ــت کرونای ــی و بانکــی در »وضعی ــود نظــام پول بهب

ایــن شــرح اســت:

- ایجــاد سیاســت هــای تنظیمــی مناســب بــرای حمایــت 

ــه  ــًا نبایــد ب از کســب و کارهــا . البتــه ایــن اقدامــات صرف

ــن  ــیوع ای ــر از ش ــتقیمًا متأث ــه مس ــی ک ــب وکارهای کس

ــًا  ــز صرف ــات الزم نی ــرد و اقدام ــق گی ــروس هســتند تعل وی

ــی محــدود شــود. ــر سیاســت هــای پول ــد ب نبای

- ضــرورت اتخــاذ سیاســت هــای پولــی، در کنــار سیاســت 

ــاری  ــوط اعتب ــرار دادن خط ــار ق ــا در اختی ــی ب ــای مال ه

ــرای  ــا ب ــک ه ــه بان ــزی ب ــک مرک ــوی بان ــب از س مناس

ــد. ــش تولی ــت از بخ حمای

- اتخــاذ سیاســت هــای پولــی بــه شــکل صحیــح و 

کارشناســی از جملــه کاهــش نــرخ بهــره، تســهیل و کاهــش 

هزینــه اســتقراض، تزریــق نقدینگــی بــه بازارهــای مالــی و 

مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس پردیــس تحصیــالت 

ــا حضــور  ــی ب ــردان دانشــگاه عالمه طباطبائ ــی خودگ تکمیل

معــاون آموزشــی دانشــگاه و جمعــی از اســتادان و کارکنــان 

ایــن واحــد برگــزار شــد.

طــی ایــن مراســم دکتــر مرتضــی نورمحمــدی، عضــو هیئت 

ــر  ــر دفت ــی و مدی ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــی دانش علم

ــوان  ــه عن ــمت ب ــظ س ــا حف ــگاه ب ــر دانش ــاهد و ایثارگ ش

ــردان  ــی خودگ ــالت تکمیل ــس تحصی ــد پردی ــس جدی رئی

ــی . ــه دولت ــد اوراق خزان خری

ــارات  ــی، اعطــای اعتب ــا تنفــس مالیات ــت ی ــال معافی - اعم

ــه  ــع یاران ــا و توزی ــب وکاره ــام کس ــه تم ــدت ب ــاه م کوت

ــزی . ــک مرک ــط بان ــدی توس نق

از دیگــر اقدامــات ایــن دانشــگاه در ایــن خصــوص همچنین 

پژوهشــکده اقتصــاد ایــن دانشــگاه از ابتدای ســال ۹۹ اقدام 

بــه تنظیــم توصیه هــای سیاســتی در پنــج محــور اشــتغال، 

ــرده  ــت ک ــی و نف ــی، مالیه عموم ــت های پول ــد، سیاس تولی

ــد، ســنجش  ــروس کووی ــر شــیوع وی اســت. ســنجش تأثی

تأثیــر شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹ بــر تولیــد اقتصــاد ایــران، 

ــی  ــور از اپیدم ــی در عب ــت پول ــات سیاس ــه اقدام مجموع

ــا در  ــروس کرون ــا، پیامدهــای مالیه عمومــی شــیوع وی کرون

ایــران و همچنیــن تحلیــل تأثیــر شــوک بیمــاری کوویــد ۱۹ 

بــر تجــارت نفــت خــام ایــران از عناویــن ایــن توصیه هــای 

سیاســتی در حــوزه  گوناگــون اقتصــادی اســت.

ــا  ــگاه، ب ــه دانش ــات ترجم ــکده مطالع ــن پژوهش همچنی

ــا  ــا بحــث کرون ــط ب ــروز مرتب ترجمــه مقــاالت تخصصــی ب

ــار  ــاده و در اختی ــد را آم ــی مفی ــوص اطالعات ــن خص در ای

ــرار داد. ق

الزم بــه ذکــر اســت پنــج خوشــه مشــورتی شــکل گرفتــه در 

دانشــگاه هــای کشــور شــامل: »خوشــه پولــی و بانکــی« ، 

»خوشــه ارتبــاط و رســانه« بــا دانشــگاه عالمــه طباطبائــی، 

»خوشــه اقتصــاد کالن« بــا دانشــگاه تهــران، »خوشــه 

ــت  ــان و در نهای ــگاه اصفه ــا دانش ــی« ب ــرمایه اجتماع س

»خوشــه حقــوق و حقــوق شــهروندی« بــا دانشــگاه شــهید 

بهشــتی اســت.

ــه  ــری، ک ــب هن ــر حبی ــات دکت ــی و از زحم ــگاه معرف دانش

پیشــتر بــه عنــوان رئیــس دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم 

ــر شــد. ــود، تقدی ورزشــی معرفــی شــده ب

ــگاه در  ــی دانش ــاون آموزش ــد، مع ــجاع احمدون ــر ش دکت

ابتــدای ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت: پردیــس هــای 

خودگــردان ظرفیــت هــای خوبــی بــرای کســانی کــه عالقــه 

ــه  ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــی بن ــد ول ــل دارن ــه ادامــه تحصی ب

ــد دارا  ــر را ندارن ــن ام ــرای ای ــی ب ــت کاف ــتغال و… وق اش
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هســتند. بحــث دیگــر، ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت از طریق 

پردیــس هــا اســت. بــه عبارتــی از ایــن طریــق مــی تــوان 

دانشــی کــه آموختــه مــی شــود در حــوزه کاربــرد و عمــل 

ــی شــود. ــه و عملیات ــه کار گرفت ب

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب معــاون آموزشــی دانشــگاه در ادامــه ب

پردیــس هــا، افــرادی را کــه در حــوزه اجــرا هســتند را بــا 

دانــش و دانشــگاه مرتبــط کــرده انــد، اظهــار کــرد: بــا ایــن 

ــدا  ــط پی ــه رب ــه و جامع ــه حرف ــا ب ــش آنه ــم و دان کار عل

ــم  ــگاه ه ــرای دانش ــا ب ــس ه ــن پردی ــه ای ــد. البت ــی کن م

ــی روز  ــای دولت ــه ه ــه بودج ــی ک ــد. زمان ــی دارن درآمدزای

بــه روز در حــال کاهــش هســتند، از طریــق ارائــه خدمــات 

ــران  ــن کاهــش بودجــه هــا را جب ــوان ای ــی ت آموزشــی م

کــرد، همانطــور کــه در خیلــی از کشــورهای پیشــرفته دنیــا 

ــرد. هــم همیــن کار صــورت مــی گی

وی خاطرنشــان کــرد: نکتــۀ دیگــر، گســترش خدمــات 

ــیاری از  ــه بس ــت ک ــل اس ــن المل ــوزۀ بی ــی در ح آموزش

پردیــس هــای خودگــران انجــام مــی دهنــد. اغلــب 

ــق  ــود را در مناط ــای خ ــس ه ــزرگ پردی ــای ب ــگاه ه دانش

مــرزی و مناطــق آزاد تجــاری برپــا کــرده انــد و دانشــجویان 

ــد. ــرده ان ــذب ک ــی ج ــن الملل بی

ــی  ــه طباطبائ ــگاه عالم ــد، دانش ــر احمدون ــۀ دکت ــه گفت ب

ــی  ــرد موفق ــی عملک ــالت تکمیل ــس تحصی ــه پردی در زمین

داشــته و موفــق شــده دانشــجویان خــوب و بــا اســتعدادی 

ــد. جــذب کن

ــرد،  ــدواری ک ــراز امی ــت هــای خــود اب ــان صحب وی در پای

ــه  ــردان ب ــس خودگ ــا و پردی ــکده ه ــان دانش ــد می پیون

ــود. ــرار ش ــامانه ای برق ــتماتیک و س ــورت سیس ص

در ادامــه ایــن مراســم، دکتــر حبیــب هنــری، رئیــس ســابق 

پردیــس تحصیــالت تکمیلــی خودگــردان دانشــگاه در 

ــات  ــوم، تحقیق ســخنانی گفــت: در گذشــته، نظــر وزات عل

ــود کــه دوره هــای شــبانه و پردیــس  ــر ایــن ب ــاوری ب و فن

ــی  ــد از بازدیدهای ــی بع ــردان یکــی شــوند، ول هــای خودگ

کــه از ایــن پردیــس هــا شــد، متوجــه شــدند کــه حــذف 

ــیاری از  ــت و بس ــر نیس ــردان امکان پذی ــای خودگ دوره ه

دانشــگاه هــا از جملــه دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در ایــن 

زمینــه پیشــرفت هــای خــوب و موفقــی در فرآیندهــا، 

روندهــا و امکانــات داشــته اند.

ــای  ــت ه ــدن فعالی ــی ش ــه یک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

علمــی پردیــس هــای خودگــردان بــا دانشــکده هــا تصریــح 

کــرد: اینکــه پردیــس هــا بــا دانشــکده هــا ادغــام شــدند، 

اقــدام خوبــی بــود. ایــن امــر در بخــش ارتبــاط با اســتادان، 

ــرای دانشــجویان و کاهــش  ــع علمــی ب ــه مناب دسترســی ب

هزینــه هــا تاثیرگــذار بــود.

ــس  ــوزه پردی ــه در ح ــری ک ــر دیگ ــه داد: ام ــری ادام هن

ــغ  ــود، تبلی ــه آن ش ــتری ب ــه بیش ــد توج ــردان بای خودگ

ــد  ــگاه بای ــه دانش ــن زمین ــت. در ای ــی اس ــات آموزش خدم

ــن  ــای ای ــت ه ــا فعالی ــدان ب ــا عالقه من ــود ت ــر ش فعا  ل ت

ــوند. ــنا ش ــجو آش ــذب دانش ــد ج ــه و رون مجموع

وی در پایــان بــا اشــاره بــه بحــث آمــوزش هــای مجــازی 

گفــت: ایــن امــر در پردیــس خودگــردان دانشــگاه ظرفیــت 

ــم  ــه ه ــن زمین ــم در ای ــی توانی ــه م ــت ک ــی را داراس خوب

دســتاوردهایی داشــته باشــیم.

در ادامــه مراســم، دکتــر مرتضــی نورمحمــدی، رئیــس 

ــی خودگــردان دانشــگاه  ــد پردیــس تحصیــالت تکمیل جدی

طــی ســخنانی اظهــار کــرد: امیــدوارم بتوانیــم بســترهایی 

ــم  ــت کنی ــده را تقوی ــم ش ــگاه فراه ــس دانش ــه در پردی ک

تــا از ظرفیــت هــای علمــی و فیزیکــی آن بیشــتر اســتفاده 

شــود.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت ارتقــای برنــد دانشــگاه 

و کســب منابــع مالــی در ایــن زمینــه تصریــح مــرد: یکــی 
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از مهمتریــن الزامــات مــا، بحــث تقویــت هویــت 

ــردان اســت.  ــی خودگ ــالت تکمیل ــس تحصی پردی

پردیــس بایــد دارای هویــت مســتقلی باشــد 

کــه تقویــت شــود. مجموعــه پردیــس بایــد ایــن 

بــاور را داشــته باشــد کــه هویــت مســتقل دارد و 

واحدهــای دیگــر دانشــگاه هــم بایــد ایــن هویــت 

ــه رســمیت بشناســند. مســتقل را ب

نورمحمــدی تاکیــد کــرد: ایــن امــر الزاماتــی دارد از 

جملــۀ، ساختارســازی و نهادســازی بــرای پردیــس 

ــتقلی  ــاد مس ــه نه ــد ب ــی بای ــه عبارت ــت. ب اس

تبدیــل شــود. اگــر ایــن ساختارســازی شــکل 

ــی  ــکل نم ــگاه ش ــت و دانش ــاط صنع ــرد، ارتب نگی

گیــرد. همچنیــن بایــد تــالش شــود مرکــز آمــوزش 

ــود. ــدازی ش ــس راه ان ــی پردی ــای الکترونیک ه

ــذب  ــرای ج ــد ب ــرد: بای ــح ک ــان تصری وی در پای

دانشــجویان، جاذبــه هــای علمــی و امکانــات الزم 

را داشــته باشــیم. در همیــن زمینــه حتمــًا از توصیه 

ــروه آموزشــی و  ــران گ ــای مدی ــا و مشــورت ه ه

اســتادان دانشــگاه  اســتفاده خواهیــم کــرد.

ــر اســاس حکــم انتصــاب، دکتــر  گفتنــی اســت، ب

حســین ســلیمی، رئیــس دانشــگاه ماموریــت 

هایــی از جملــه حفــظ کیفیــت دوره های آموزشــی 

پردیــس بــه خصــوص دوره هــای دکتــری، حفــظ 

هویــت مســتقل و اســتفاده از توانایی هــای بالقوه 

پردیــس، اســتفاده از امکانــات دانشــگاه بــه گونــه 

ای کــه فشــار کمتــری در آمــوزش بــه دانشــجویان 

پردیــس و دانشــکده هــا وارد شــود، افزایــش 

توســط  المللــی  بیــن  و  پژوهشــی  تولیــدات 

ــای  ــت ه ــش ظرفی ــس، افزای ــجویان پردی دانش

پذیــرش دانشــجو توســط پردیــس بــا توجــه بــه 

خالءهــای علمــی و آموزشــی موجــود در جامعــه، 

ــه  ــاوری هــای جدیــد ب توســعه بهــره گیــری از فن

ــخگویی و  ــازی، پاس ــوزش مج ــوزۀ آم ــژه در ح وی

رســیدگی ســریع بــه امــور دانشــجویان و… بــرای 

رئیــس جدیــد پردیــس تحصیــالت تکمیلــی 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــردان در نظ خودگ

در  گفــت:  عالمه طباطبائــی  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون 

مجمــوع ۶ هــزار و ۲۸۶ دانشــجو، در ۳۹۲ آزمــون برگــزار شــده 

در روز نخســت امتحــان هــای آنالیــن ایــن دانشــگاه حضــور 

پیــدا کردنــد. 

دکتــر شــجاع احمدونــد در خصــوص برگــزاری نخســتین روز 

ــت: در  ــی گف ــه طباطبائ ــگاه عالم ــازی دانش ــای مج آزمون ه

ــکلی  ــا مش ــروز ب ــای ام ــون ه ــزاری آزم ــرای برگ ــوع ب مجم

مواجــه نشــدیم و ایــن نتیجــۀ کار گروهــی و طراحــی چرخــه 

ــًا در  ــه تقریب ــود ک ــن کار ب ــرای ای ــده ب ــاب ش ــل و حس کام

هیــچ دانشــگاهی بــه ایــن منظمــی پیگیــری و اجــرا نشــد. 

اگــر امــروز دانشــجویان در کمــال آرامــش و رضایــت امتحــان 

ــد  ــاد نش ــی ایج ــتند و ناهماهنگ ــر گذاش ــت س ــود را پش خ

ــی و  ــی طراح ــه خوب ــه ب ــت ک ــه ای اس ــن چرخ ــۀ همی نتیج

اجــرا شــده اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع ۶ هــزار و ۲۸۶ دانشــجو در 

ــات حضــور  ــزار شــده در روز نخســت امتحان ۳۹۲ آزمــون برگ

ــجو در  ــزار و ۵۱۷ دانش ــداد ۴ ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــدا کردن پی

ــع  ــجو در مقط ــزار و ۴۹۸ دانش ــک ه ــی، ی ــع کارشناس مقط

شرکت بیش از 6هزار دانشجو
در 392 امتحان آنالین
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ــری در  ــع دکت ــجوی در مقط ــد و ۲۲۳ دانش ــی ارش کارشناس

ــون  ــم در آزم ــر ه ــدود ۴0 نف ــتند. ح ــل هس ــال تحصی ح

ــد. ــب بوده ان ــروز غای ــای ام ه

احمدونــد بــا بیــان اینکــه اگــر اختاللــی در سیســتم ایجــاد 

ــجویان  ــم دانش ــگاه و ه ــئوالن دانش ــم مس ــد ه ــی ش م

دچــار نگرانــی مــی شــدند، افــزود: مهمتریــن دغدغــۀ مــا، 

برگــزاری آزمــون ســاعت ۸ تــا ۱0 صبــح بــود بــه ایــن دلیــل 

ــی امتحــان  ــازۀ زمان ــن ب ــزار و ۲۲۱ دانشــجو در ای ــه ۲ ه ک

داشــتند کــه بــا تــالش همــکاران واحــد فنــاوری، اســتادان 

و همــکاری ارزنــدۀ دانشــجویان بــدون مشــکل برگــزار شــد. 

بازخوردهایــی هــم کــه از دانشــجویان و اســتادان پــس از 

برگــزاری آزمــون دریافــت کردیــم مثبــت بــود و ایــن باعــث 

ــا  ــر امتحــان ه ــا روز آخ ــم ت خوشــحالی اســت و امیدواری

همیــن شــرایط حفــظ شــود و بــا کمتریــن مشــکل از ایــن 

مرحلــه عبــور کنیــم.

ــر  ــد نف ــرای چن ــه ب ــی ک ــکالت جزئ ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب

علمــی  هیــأت  عضــو  حنفــی زاده  پیــام  دکتــر 

دانشــکده مدیریــت و حســابداری دانشــگاه 

عالمــه طباطبائــی بــه ســمت ســردبیری 

 Digital Business مجلــه تــازه تأســیس

ــط  ــده توس ــر ش ــالت منتش ــه مج از مجموع

ــد. ــر منصــوب ش الزوی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، حــوزه 

اصلــی فعالیــت ایــن نشــریه در خصــوص 

ــات  ــاوری اطالع ــد فن ــای جدی ــرد تکنولوژی ه »کارب

در کســب و کار« اســت. ایــن مجلــه در خصــوص حوزه هــای 

مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت جدیــد مرکــز فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه عالمه طباطبائــی بــا حضــور 

ــی از  ــران و جمع ــع، مدی ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس مع

کارشناســان ایــن معاونــت برگــزار شــد.

ــس  ــوی، رئی ــا مصطف ــات آناهیت ــم، از زحم ــن مراس در ای

ــن مشــکالت  ــت: ای ــود، گف ــده ب ــش آم از دانشــجویان پی

شــامل فرامــوش کــردن رمــز عبــور و نحــوه بارگــذاری فایــل 

هــا بــود کــه توانســتند بــا برقــراری تمــاس بــا کارشناســان 

ــا  ــود را ب ــون خ ــرف و آزم ــکل را برط ــده، مش ــخص ش مش

ــان برســانند. ــه پای موفقیــت ب

ــان  ــی در پای ــه طباطبائ ــگاه عالم ــی دانش ــاون آموزش مع

ــل  ــور کام ــه ط ــان ب ــر امتح ــات ه ــه اطالع ــالم اینک ــا اع ب

ــط مــی شــود، گفــت: مســیر ورود  ــت و ضب در ســامانه ثب

ــاص  ــان اختص ــتم، زم ــه سیس ــال ب ــه اتص ــجو، لحظ دانش

ــون  ــجو در آزم ــور دانش ــان حض ــوال و زم ــر س ــه ه داده ب

در ســامانه ضبــط مــی شــود و امــکان هــر گونــه اطالعــات 

ــوزش مجــازی ســرمایه ای  ــد. آم ــی کن ــط را محــدود م غل

اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا برنامــه ریــزی دقیــق تر در 

تــرم هــای آینــده از ایــن ســرمایه بــه نحــو احســن اســتفاده 

ــم. ــری کنی ــق پیگی ــن طری و بخشــی از آمــوزش را از ای

دکتر حنفی زاده به سمت سردبیری مجله 
Digital Business انتخاب شد

حجت اهلل الماسی به سمت سرپرست 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شد

 ،Big Data چیــن،  بــالک  اشــیاء،  اینترنــت 

و   Digital platforms اجتماعــی،  شــبکه های 

ــادی  ــی، انتق ــری، تجرب ــای نظ ... پژوهش ه

، مقایســه ای و مــوردی را بــا اســتفاده از 

روش هــای کیفــی، کمــی و یــا مختلــط 

ــت در  ــرد. ســایر حوزه هــای فعالی ــی پذی م

ــک ــریه در لین ــن نش ــوص ای خص

https://www.journals.elsevier.com/ 

 digital-business

قابل دسترسی است.

ســابق ایــن مرکــز تشــکر و قدردانــی و حجــت اهلل الماســی 

ــی شــد. ــز معرف ــن مرک ــد ای ــوان سرپرســت جدی ــه عن ب

دکتــر غالمعلــی کارگــر، معــاون توســعه و مدیریــت منابــع 

دانشــگاه در ابتــدای ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت: در 

قــرن جدیــد، مدیریــت ماننــد انجــام بــازی شــطرنج اســت. 
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ــرل و  ــاماندهی، کنت ــان س ــد همزم ــر بای ــرد مدی ــی ف یعن

ــورت  ــات ص ــت از اقدام ــد و در نهای ــته باش ــی داش ارزیاب

ــه، بازخــورد داشــته باشــد. گرفت

ــزه  ــش انگی ــد در کارمندان ــق بای ــر موف ــه داد: مدی او ادام

ــیدن  ــرای رس ــی ب ــوق و ذوق کاف ــا ش ــا آنه ــد ت ــاد کن ایج

ــه اهــداف و توســعۀ بیشــتر را داشــته باشــند. در  ب

ــه  ــراد فرهیخت ــا اف ــا ب ــون م ــا چ ــگاه ه دانش

و اندیشــمند ســر و کار داریــم از مدیرهــا 

ــا  ــن ج ــود دارد. بنابرای ــری وج ــار رهب انتظ

بــه جایــی مدیرهــا نشــانۀ بــی کفایتــی یــا 

ضعــف کســی نیســت، بلکــه ایجــاد نوعــی 

انگیــزه مضاعــف و تنــوع اســت .دکتــر 

ــه  ــی ک ــرد: در مدت ــار ک ــه اظه ــر در ادام کارگ

ــع  ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس ــوان مع ــه عن ب

ــت،  ــوی، درس متان ــدس مصطف مشــغول هســتم، از مهن

ــم. ــی گرفت ــر و همراه ــل، صب تحم

ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه هر 

مدیــری بایــد بتوانــد خــودش را بــا شــرایط موجــود وفــق 

دهــد، بیــان کــرد: مدیــران بایــد بــه کارکنــان فرصــت هــای 

الزم را بدهنــد و بخشــی از اختیــارات را هــم تفویــض کننــد. 

مــا دنبــال تغییــر و تحــول در پســت هــا و افــراد نیســتیم 

ــد و  ــوع دی ــا و ن ــول در رفتاره ــر و تح ــی تغیی ــه در پ بلک

ــت توســعه و  ــۀ وی، معاون ــه گفت ــش خــود هســتیم .ب من

ــت و  ــخگو« اس ــی پاس ــع، »معاونت ــت مناب مدیری

ــود  ــه وج ــازمانی« ک ــگ س ــد در آن »فرهن بای

دارد، تقویــت شــود.

دکتــر کارگــر، اخــالق خــوب، روی بــاز و 

مســئولیت پذیری را از جملــه ویژگــی هــای 

ــد  ــت و تاکی ــت دانس ــن معاون ــان ای کارکن

کــرد: چــه اشــکالی دارد هرجــا مرتکــب 

ــم و  ــی کنی ــذرت خواه ــدیم، مع ــتباهی ش اش

مســئولیت آن را بپذیریــم.

دانشــگاه عالمــه  منابــع  و مدیریــت  توســعه  معــاون 

ــه  ــا ب ــی دنی ــوزش عال ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب طباطبائ

ســمت »آموزش هــای آنالیــن« پیــش مــی رود، گفــت: 

ــن امــور روی تخصــص شــما  ــاق باعــث شــده، ای ــن اتف ای

ــات و ارتباطــات بچرخــد. شــما  ــاوری اطالع کارشناســان فن

ــی  ــزۀ مضاعف ــد و انگی ــود را ببینی ــم خ ــگاه مه ــد جای بای

داشــته باشــید. بــه عبــارت دیگــر، دانشــگاه روی تخصــص، 

ــز  ــاوری تمرک ــان فن ــما کارشناس ــش ش ــیوه، روش و من ش

ــت. ــرده اس ک

اســتقبال  بــاالی  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 

دانشــجویان از کالس هــای آنالیــن ایــن دانشــگاه گفــت: 

اســتقبال بــاالی دانشــجویان از حضــور در کالس هــای 

و  ایــن واحــد  آنالیــن، نشــان دهندۀ موفقیــت 

ســایر واحدهــا و معاونت هــا و در کل دانشــگاه 

اســت. بــوده  عالمه طباطبائــی 

در ادامــه ایــن مراســم، آناهیتــا مصطفــوی، 

ــات و  ــاوری اطالع ــز فن ــابق مرک ــس س رئی

ارتباطــات ضمــن تشــکر از رئیس دانشــگاه، 

ــی  ــد ط ــن واح ــان ای ــران و کارشناس مدی

ــت وی  ــان مدیری ــه در زم ــی ک همراهی های

داشــتند، گفــت: بــه نظــر مــن ایــن مرکــز بایــد به 

صــورت تخصصــی آســیب شناســی شــود. اگر مشــکالتی 

در ایــن مرکــز وجــود دارد بایــد مدیریــت جدیــد در پــی رفع 

ــاوری اطالعــات  آنهــا باشــد .وی در ادامــه گفــت: مرکــز فن

و ارتباطــات بایــد یــک »واحــد سیاســت گذار« در مباحــث 

فنــی باشــد کــه ایــن امــر هنــر مدیــر جدیــد را مــی طلبــد.

ــد  ــه مراســم، حجــت اهلل الماســی، سرپرســت جدی در ادام

مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات طــی ســخنانی گفــت: 

ــی در  ــه طباطبائ ــام دانشــگاه عالم ــان حاضــر، ن ــر در زم اگ

ــت،  ــاده اس ــا افت ــر زبان ه ــن س ــای آنالی ــۀ آموزش ه زمین

ــه خاطــر همــت واالی کارشناســان  بخشــی از آن ب

فنــاوری اطالعــات و ارتباطات دانشــگاه اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پذیــرش مســئولیت 

ــدف  ــرد: ه ــح ک ــنگینی دارد، تصری ــار س ب

مهــم همــۀ مــا، بایــد پیــش بــردن اهــداف 

ــا،  ــط کار م ــد. محی ــگاه باش ــی دانش اصل

ــم  ــا تعلی ــا ب ــی اســت و م محیطــی فرهنگ

ــا در راه  ــر م ــم. اگ ــر و کار داری ــت س و تربی

ــرۀ  ــم، ذخی ــالش کنی ــدف ت ــن ه ــه ای ــیدن ب رس

آخــرت و البتــه خوش نامــی مــا هــم خواهــد شــد .الماســی 

در پایــان گفــت کــه مرکــزی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 

بــا حفــظ هویــت، اســتقالل و اعتبــار خــود در مســیر 

ــی دارد. ــر م ــدم ب ــگاه ق ــداف واالی دانش اه
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ــام  ــتاد تم ــان، اس ــید پژوی ــر جمش ــت دکت ــی درگذش در پ

رشــته اقتصــاد  و دکتــر حمیــد ناظمــان  از اعضــای هیــات 

ــی،  ــه طباطبائ ــگاه عالم ــاد دانش ــکده اقتص ــی دانش علم

دکتــر حســین ســلیمی، رئیــس دانشــگاه در پیامــی ضایعــه 

ــواده   ــه خان ــه را ب ــتادان فرهیخت ــن اس ــت دادن ای از دس

هــای ایشــان و جامعــه دانشــگاهی کشــور تســلیت گفــت. 

متــن ایــن پیــام هــا بــه ایــن شــرح اســت:

ــه  ــم مصيب ــن اذا اصابته ــن الذي ــر الصابري و بش

ــون ــه راجع ــا الي ــاهلل و ان ــوا ان قال

بــا نهايــت تاســف و تالــم درگذشــت همــكار 

انديشــمند و فرزانــه دكتــر جمشــيد پژويان 

را بــه خانــواده محتــرم ايشــان، همــكاران 

دانشــگاه عالمــه طباطبائــي و جامعــه 

علمــي كشــور تســليت عــرض مــي کنــم.

ــان  ــع ايش ــگاه رفي ــي و جاي ــخصيت علم  ش

در جامعــه اقتصــاد دانــان موجــب تاثيــر گــذاري 

فــراوان انديشــه هايشــان بــوده اســت. فقــدان ايــن اســتاد 

ــران ناپذيــر در اجتمــاع دانشــمندان  برجســته ثلمــه ای جب

ــوم را  ــال روح آن مرح ــد متع ــد. خداون ــد ش ــور خواه كش

قريــن رحمــت و آرامــش كنــد و بــه  بازمانــدگان شــکیبایی 

و ســالمتي عنايــت فرمايــد.

عالمــه  دانشــگاه  رئیــس  تســلیت  پیــام 

ــر  ــت دکت ــبت درگذش ــه مناس ــی ب طباطبائ

حمیــد ناظمــان

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت همــكار فرهيختــه دكتــر حميــد 

ــام دانشــكده اقتصــاد  ــان، اســتاد تم ناظم

ــن  ــت. اي ــيار اس ــر بس ــف و تاث ــه تاس ماي

ــدوه  ــم و ان ــب غ ــه موج ــاك ك ــه دردن ضايع

جامعــه دانشــگاهي مــان شــد را بــه خانــواده گرامــي 

ــتگان  ــجويان و وابس ــد و دانش ــكاران ارجمن ــان، هم ايش

ــگر  ــتادي تالش ــان اس ــم. ايش ــي كن ــرض م ــليت ع وي تس

ــا بركــت خــود را خالصانــه و  ــا اخــالق بــود كــه عمــر ب و ب

متعهدانــه صــرف آمــوزش فرزنــدان ايــن مــرز و بــوم نمــود. 

پیام تسلیت رئیس دانشگاه 
به مناسبت درگذشت دو استاد پیشکسوت دانشکده اقتصاد 

از خداونــد منــان بــراي آن مرحــوم مغفــور رحمــت واســعه 

الهــي و بــراي بازمانــدگان بزرگــوار عافيــت و حســن 

ــئلت دارم. ــت مس عاقب

ــاد  ــه اقتص ــوان ب ــی ت ــان م ــوم پژوی ــار مرح ــه آث از جمل

ــرات  ــاپ و تغیی ــد چ ــا، تجدی ــی، مالیات ه ــش عموم بخ

ــت،  ــای دول ــی هزینه ه ــش عموم ــاد بخ ــی، اقتص اساس

اقتصــاد بخــش عمومــی مالیاتــی، اقتصاد بخــش عمومی، 

پــول و بانکــداری بــرای رشــته حســابداری، اصــول 

ــته  ــرای رش ــرد ب ــاد خ ــاد، اقتص ــم اقتص عل

اقتصــاد  مدیریــت وحســابداری،  هــای 

ــرای رشــته حســابداری،  ــی ب ــه عموم مالی

اقتصــاد بخــش عمومــی )مالیات هــا(، 

اقتصــاد بخــش عمومــی و… اشــاره کــرد.

همچنیــن از جملــه ســوابق دانشــگاهی 

ــب  ــر قط ــه مدی ــوان ب ــی ت ــم م ــان ه پژوی

ــاد  ــر اقتص ــد ب ــا تاکی ــعه ب ــاد توس ــی اقتص علم

ایــران، اســتاد تمــام رشــته اقتصــاد، مدیــر گــروه اقتصــاد، 

ــوم و  ــکده عل ــس دانش ــی، رئی ــه طباطبائ ــگاه عالم دانش

ــا ۱۳۶۸(،  ــال ۱۳۶۴ ت ــی )از س ــه طباطبائ ــت عالم بهداش

معــاون آموزشــی دانشــکده آمــوزش از راه دور )ســال 

ــوم  ــات و عل ــع ادبی ــاد، مجتم ــروه اقتص ــر گ ۱۳۶۳(، مدی

ــا ۱۳۶۱(  ــال ۱۳۶۳ ت ــرا )از س ــگاه الزه ــانی دانش انس

ــگاه  ــت، دانش ــاد و مدیری ــروه اقتص ــر گ و مدی

ــال ۱۳۵۸(  ــی )س ــالب فرهنگ ــران، انق آزاد ای

ــرد. ــاره ک اش

الزم بــه ذکــر اســت مرحــوم ناظمــان، 

اســتاد بازنشســته رشــته اقتصــاد و عضــو 

ــاد  ــکده اقتص ــری دانش ــاد نظ ــروه اقتص گ

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــود. از ایــن 

ــی  ــار پژوهش ــاالت و آث ــا، مق ــان، کتاب ه ایش

ارزشــمندی بــه یــادگار مانــده اســت. در ســوابق علمــی 

آن مرحــوم، راهنمایــی و مشــاورۀ بیــش از ۱00 پایان نامــه 

ــد  ــی های نق ــزاری کرس ــری، برگ ــد و دکت ــی ارش کارشناس

ــردازی، همــکاری در نشــریات علمــی، همایــش  و نظریه پ

ــی شــود. ــده م ــی دی ــی مختلف ــن الملل ــی و بی هــای مل
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با برگزاری انتخابات الکترونیکی؛
تعاونی مصرف کارکنان منتخبین این دوره مشخص شدند

 انتخابــات تعاونــی مصــرف کارکنــان دانشــگاه عالمــه 

ــره و  ــات مدی ــد هی ــرای تعییــن اعضــای جدی ــی ب طباطبائ

ــد و  ــزار ش ــی برگ ــورت الکترونیک ــه ص ــاه ب ــازرس ۱۱ تیرم ب

ــد. ــخص گردیدن ــن دوره مش ــن ای منتخبی

ــرکت  ــاده ش ــوق الع ــادی و ف ــع ع ــزاری مجام ــی برگ  در پ

تعاونــی مصــرف دانشــگاه، هیــات مدیــره و هیــات رئیســه 

ــن  ــتی ضم ــده در نشس ــع یادش ــزدان مجم ــاق نام ــه اتف ب

بررســی روش هــای مختلــف، تصمیــم بــه برگــزاری انتخابات 

ــات  ــن اســاس هی ــر ای ــد. ب ــه صــورت الکترونیکــی گرفتن ب

اجرایــی انتخابــات، اقــدام بــه بروزرســانی بانــک اطالعاتــی 

اعضــا شــامل اطالعــات پرســنلی و تمــاس اعضــای تعاونــی 

ــگاه  ــات دانش ــاوری اطالع ــز فن ــکاری مرک ــا هم ــود و ب نم

پــس از یــک مــاه تــالش، موفــق بــه برپایــی پنــل ارســال 

پیامــک و طراحــی صفحــه اخــذ رأی شــد.

 طبــق ایــن فراینــد، معرفــی کاندیدهــا، احــراز هویــت اعضــا 

و اخــذ آرا، بــه صــورت کامــال الکترونیکــی و تــا حــد ممکــن 

ایمــن و تســهیل شــده و بــه اجــرا درآمــد کــه شــاید بتــوان 

ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــایش راه ــه را گش ــالش نوآوران ــن ت ای

انتخابــات مشــابه قلمــداد نمــود.

نتایج اخذ آرا:

منتخبین هیات مدیره )به ترتیب آرا(:

 خانــم ســیده فاطمــه موســوی، آقــای مســعود جعفــرزاده، 

 آقــای عبــداهلل نــژد ســاعی، آقــای محســن بهــرام پــی، آقــای 

محســن یعقوبــی

اعضای علی البدل )به ترتیب آرا(:

ــای  ــی، آق ــامان رحمان ــای س ــوی، آق ــیدمهدی عل ــای س  آق

ــه ســعیدی حجــت ال

منتخبین بازرس: آقای داود پاکپور

عضو علی البدل: آقای رضاعلی پور

با هدف ترویج سنت حسنه انفاق مرکز نیکوکاری 
دانشگاه عالمه طباطبائی آغاز به کار کرد

ــوز  ــا مج ــی ب ــه طباطبائ ــگاه عالم ــوکاری دانش ــز نیک مرک

ــاز  ــود را آغ ــت خ ــی )ره( فعالی ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت

ــرد. ک

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، ایــن مرکــز بــا هــدف 

ترویــج ســنت حســنه انفــاق و نیکــوکاری، کمــک بــه فقــر 

زدایــی و رفــع محرومیــت و نیــز ارتقــای ســطح مشــارکت 

هــای مردمــی بــا نهادینــه ســازی فرهنــگ انفــاق و 

نیکــوکاری و بــا اخــذ کــد مجــوز ۲۹۹۷، کمیتــه امــام خمینــی 

ــود. ــاز نم ــوکاری خــود را آغ ــت نیک )ره( فعالی

ارائــه خدمــات آموزشــی، مشــاوره ای و فرهنگــی بــا 

همــکاری نهــاد هــای حمایتــی و اســتفاده از ظرفیــت 

نیکــوکاران، اســاتید، خیریــن بــرای حمایــت از دانشــجویان 

ــده از  ــیب دی ــاص و آس ــرایط خ ــت و دارای ش ــی بضاع ب

کرونــا و ســیل و غیــره... از جملــه برنامــه هــای پیــش روی 

ــت. ــی اس ــه طباطبائ ــگاه عالم ــوکاری دانش ــز نیک مرک

ــدی   ــد  کمــک هــای نق ــوکاران خیراندیــش مــی توانن  نیک

خــود را بــه شــماره کارت مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه عالمــه 

ــن اقــدام خداپســندانه مشــارکت  ــز و در ای طباطبائــی واری

نماینــد.

ــی  ــه طباطبائ ــوکاری دانشــگاه عالم ــز نیک شــماره کارت مرک

ــران        ۶0۳۷۹۹۷۹۵0۱۴۴۹۷۳ ــی ای ــک مل ــزد بان ن

 




