
همیشه و در همه جا انتظار از دانشگاه این است که محل جوشش دو جریان حیاتی کشور باشد یک: جریان 
علم و تحقیق و دوم: آرمان گرایی، آرمان خواهی و هدف گذاری سیاسی و اجتماعی. و کمتر محیط دیگری 
را می بینیم که مثل دانشگاه در آن دو جریان موازی همواره جوشش داشته باشند، هم جریان علم و تحقیق 
که مایه حیات و عزت علمی جامعه است و به دنبال خود عزت سیاسی و بین المللی می آورد و هم آن مسأله 
آرمان گرایی که به ظاهر به مســأله علم ارتباطی هم ندارد، اما همه جای دنیا انتظار از دانشــگاه ها به خاطر 

حضور دانشجویان این است که در زمینه ترسیم آرمان ها و گرایش به تحصیل این آرمان ها، فعال باشد.

مقام معظم رهبری، در دیدار با دانشجویان، آذر 1387
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چگونه می توان دانشــگاه عالمه طباطبائی را به عنوان دانشــگاه تخصصی علوم انســانی و اجتماعی در شرایطی که بیشتر 
معیارهای سنجش دانشگاه از حوزه های دیگر علوم برخاسته، به گونه ای توسعه داد که به جای محل کشاکش های سیاسی به مرکز 

تولید علم و نظریه و اندیشه و  عمل بدل شود و در زمره دانشگاه های ممتاز کشور قرار گیرد؟
این پرسشی است که مهم ترین دغدغه مدیران، استادان و کارکنان دانشگاه در سال های گذشته بوده و به رغم دریای متالطم 
مشکالت و کاستی های گوناگون، گام به گام به سوی یافتن پاسخی درخور برای آن گام برداشته شده است، به گونه ای که دانشگاه 
عالمه طباطبائی در جایگاه یکی از بزرگترین و مهم ترین دانشــگاه های کشور اکنون در حال گسترش سریع و روزافزون در تمامی 
عرصه های علوم انسانی بوده و در راســتای تحقق اهداف چشم انداز خود به دنبال اعتالی همه جانبه رشد و توسعه علوم انسانی 
و اجتماعی در  کشور  است. ارتقای موقعیت دانشــگاه عالمه طباطبائی در سطوح ملی و بین المللی، ارائه نتایج و دستاوردهای 
علمی و مهارتی دانش آموختگان به  منظور تحقق دانشــگاهی مأموریت گرا، پژوهش محور و کارآفرین و با ارائه خدمات آموزشی 
و پژوهشــی موثر و کارآمد در راســتای تأمین نیازهای جامعه در حوزه های علوم انســانی و اجتماعی و رشد و افزایش سرمایه 
اجتماعی و توســعه علمی کشــور در عرصه منطقه ای و جهانی ازجمله مأموریت های اصلی دانشگاه است. این مهم با مشارکت 
تمامی معاونت ها، مدیریت های ستادی، دانشکده ها و واحدهای دانشگاه با انجام اموری همچون ارتقای شاخص های کّمی و 
کیفی فعالیت های دانشــگاه انجام پذیرفته است. البته در این میان سیاست های کالن و راهبردی توسعه ای کشور كامالً مد نظر 
مسئوالن دانشگاه است. بر این اساس، برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه عالمه طباطبائی )1400 -1396( به عنوان نماد آموزش 
عالی کشور در حوزه علوم انســانی، تدوین شد. مبنای این برنامه، اسناد باال دستی است. اسنادی همچون: برنامه ششم توسعه، 
نقشه جامع علمی کشور، آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سند دانشگاه اسالمی، مصوبات هیأت 

امنا و سند راهبردی دانشگاه. 
دانشگاه عالمه طباطبائی در جایگاه بزرگ ترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور و به  عنوان دانشگاه پیشرو در 
دستیابی به رشد و توسعه و دانش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کشور به لطف بهره مندی از توانمندی و شایستگی های اعضای 
هیأت علمی و پژوهشگران خود، منشأ خدمات ارزشــمندی به جامعه بوده است. بسیاری از چهره های برجسته علمی، سیاسی، 
اجرایی و چهره های ماندگار و بنیان گذاران دانش های مختلف انســانی و اجتماعی از دانش آموختگان این دانشــگاه بوده اند.  

مقدمه
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این دانشــگاه از سال 1393، به لطف اعضای هیات علمی متخصص، دانشــجویان فرهیخته و کارکنان پرتالش خود در پیمودن 
سیاست های توسعه مستمر خود پیشــرفت ها و موفقیت های زیادی داشته است. کسب عنوان دانشگاه سطح یک و دانشگاه 

برتر در کنار 12 دانشگاه برگزیده کشور گواهی بر این مدعاست. 
كتاب حاضر، نگاهی گذرا به این موفقیت هاست. دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاهی الگو، نواندیش، نوآور، مشتری مدار، 
کیفیت محور و پیشرو در آموزش، تولید و ترویج علوم انسانی به شــمار می رود.  آرمان متعالی دانشگاه در عرصه فرهنگی نیز، 
محیطی سالم، پویا، هدفمند، اثرگذار، الگو و پرنشاط، مقتصد و مطابق با ارزش های اسالمی ایرانی است. محیط فرهنگی مورد 
نظر دانشگاه در افق چشــم انداز، محیطی است که زمینه های رشد و شکوفایی همه اســتعدادها را فراهم ساخته و به گونه ای 
راهبری می شود که نه تنها نخبگان و استعدادهای برتر نســبت به آن وفادار باشند، بلکه جذب نخبگان، نوآوران و کارآفرینان را 
نیز در دستور کار خود قرار داده است. دانشــگاه عالمه طباطبائی در زمینه تولید محتوا و ترویج و آموزش علوم انسانی اسالمی 
با تکیه بر ســرمایه ها و منابع انســانی ارزشــمند خود، بهره گیری از فناوری های روز آموزشی و پژوهشــی و در راستای فلسفه 
وجودی خود و انتظارات جامعه، نســبت به آموزش و تربیت نیروی متخصص و متعهد كشور و ارائه خدمات علمی و پژوهشی 
و مشــاوره ای به متقاضیان آموزش عالی و نهادهای عمومی و بخش های مختلــف جامعه، اعم از صنعتی، فرهنگی و خدماتی 
اقدام کرده و تالش می کند در آموزش، تولید و ترویج علم و پاســخگویی به نیازها و مشــکالت جامعه ســرآمد باشد.  در کتاب 
حاضر، بخشــی از عملکرد هشت ساله دانشگاه عالمه طباطبائی مورد بررســی قرار گرفته است. این بررسی معطوف به تشریح 
اهداف و ضرورت هایی اســت که به واسطه آن دانش انسانی را گامی به پیش براند. از آنجایی که طی پنج سال گذشته، اهداف 
 و راهبردهایی مهم برای ادامه  فعالیت دانشــگاه در نظر گرفته شــده بود، برای بخش بندی این کتاب از همین اهداف چهارگانه 

استفاده شده است. 
در انتها عالوه بر قدردانی و سپاس از کلیه اســتادان، دانشجویان، کارکنان، پژوهشگران، اعضای هیات امنا و اعضای هیات 
رئیســه  دانشگاه و تمام بزرگوارانی که در این هشت سال به سهم خود در ارزش آفرینی در دانشگاه مؤثر بوده اند تشكر می كنیم. 
همچنین از عزیزانی که در تدوین این کتاب در قالب ارائه یادداشــت، مصاحبه، تهیه گزارش ها، انجام مصاحبه و پیاده ســازی، 

ویراستاری، طراحی و انتشار نقش داشتند، سپاسگزاریم.
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  نمودار ساختار سازمانی دانشگاه عالمه طباطبائی -1400

ساختار سازمانی 
و دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی

در این ســال ها ساختار ســازمانی به لحاظ ایجاد معاونت های جدید برای پویایی و گسترش کمی و کیفی 
خدمات تغییراتی داشت که نمودار  ذیل به شکل دقیق این تحوالت را نشان می دهد.
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دانشگاه در سال های 1393-1392 به دنبال سامان بخشــیدن به پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی بود. در 
همین راســتا جلسات زیادی با وزارت علوم برگزار شد و شکل جدیدی به این ســاختار داده شد؛ اما در آن زمان 
هنوز اختیارات در دست وزارت علوم بود. با این وجود در سال 1398 طبق آیین نامه جدید وزارت علوم، اختیارات 
پژوهشــکده ها و مراکز تحقیقاتی منوط به نظر هیات امناء دانشــگاه، به دانشــگاه ها داده شد. در نتیجه در 
دانشگاه، بر مبنای این آیین نامه، دســتورالعمل تأسیس، انحالل، ادغام و فعالیت ها را به هیات امناء دانشگاه 

برده شد و تفویض هایی را هم دریافت شد.

  اسامی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه عالمه طباطبائی  
            )نمودار سازمانی واحدهای صنفی( 

چارت ســازمانی فوق، بخشی از ســاختارهای جدید تاســیس شــده و همچنین اصالحات ساختاری 
 شامل دانشــکده ها، واحدهای پژوهشــی، مراکز تحقیقاتی و گروه های پژوهشی در هشت سال گذشته را 

نشان می دهد. 

پژوهشکده تحول 
علوم انسانی

پژوهشکده 
فرهنگ و 
ارتباطات

پژوهشکده 
اقتصاد

پژوهشکده 
مطالعات 

ترجمه

پژوهشکده مطالعات 
و سیاستگذاری 

اجتماعی

پژوهشکده 
علوم ورزشی و 

تندرستی

مرکز تحقیقات 
چین

مرکز تحقیقات 
علوم شناختی

مرکز تحقیقات 
گردشگری

مرکز تحقیقات 
میان رشته ای زبان و 

ادبیات فارسی

مرکز تحقیقات 
مدیریت و 

نوآوری

هیات امنا

شورای دانشگاه رئیس دانشگاههیات ممیزه

دانشکده 
مدیریت و 
حسابداری

دانشکده ریاضی 
و رایانه

دانشکده علوم 
ارتباطات

دانشکده ادبیات 
و زبان های 

خارجی
دانشکده اقتصاد

دانشکده 
الهیات و معارف 

اسالمی

دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

 دانشکده 
روانشناسی و 
علوم تربیتی

دانشکده علوم 
اجتماعی

دانشکده 
تربیت بدنی و 
علوم ورزشی

موسسه عالی 
بیمه اکو

گروه پژوهشی 
مطالعات میان رشته ای 

قرآن کریم

گروه پژوهشی 
مطالعاتی علوم 
محاسباتی نوین
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المه طباطبائی دانشگـاه ـع

چگونه گذشت؟

  تبدیل زمینی بایر به باغ علم
هشت سال مثل برق و باد گذشت. دانشگاهی را فقط در حد یک نام تحویل گرفتیم و به دست معلمی سپردیم 
که او هم فقط معّلم بود و هســت. وقتی تصویر هشت سال پیش او را با چهره  امروزش مقایسه می کنم، خنده ام 
می گیرد. تمامی تالش این سال ها در رنگ سفید شــده  مویش، در خستگی صدایش، و در چین های صورت    اش 

مشهود است. نام دانشگاه مان را تحویل او دادیم تا برایمان دانشگاهی بسازد، درخور نام اش. 
دانشــگاه مان را نمی شناختند. نه رتبه ای داشت و نه اسم و رســمی. تعدادی زمین بایر بود و چند عمارت 
تعطیل و نیمه تعطیل که فقط می رفتیم تا حضور و غیاب مان کنند و گربه شــاخ مان نزند. خبری از معّلم های 
جوان نبود و قدیمی ترها هم، یکی  یکی یا دســته دسته بازنشسته می شــدند. حتی رغبت نداشتیم، محل 
استخدام مان را در کنار اسم مان بنویسیم. می آمدیم و آهسته می رفتیم. دانشگاه مان را این گونه به او سپردیم. 

دست کم، حرف هایش را می فهمیدیم و او هم حرف مان را می فهمید. 
پیشتر گفتم که نمی خواهم در اینجا از آمار و ارقام بهره بگیرم. این  که دانشگاه   ما به نهادی برتر و منحصر به 
 فرد مبدل شــده است، نیاز به تأیید برحسب آمار و ارقام دارد که با این حرف هایم سازگاری ندارد. گفتم که قلم 
را به دل ام ســپرده ام. در ما هیچ تغییری رخ نداده اســت. معّلم بودیم و هستیم. اّما اکنون گل های کاشته در 
باغچه های دانشگاه مان را می بینیم. به هم لبخند می زنیم. اندوه در چهره نداریم. نفس می کشیم؛ و این همه 

را مدیون شرایطی هستیم که دانشگاه مان را از یک نام به اعتباری ماندنی مبدل کرد.
حافظه  تاریخی مان ضعیف است. شاید مقصر اصلی خودمان باشیم که دل مان می خواهد، زود فراموش 

کنیم. آنچه نوشتم، فقط یادآوری است. این هم می گذرد. فقط یادمان بماند، چگونه گذشت. 

دكتر کوروش 
صفوی

استاد دانشگاه 
عالمه طباطبائی

اجازه دهید، مخاطب این نوشــته را عزیــزی در نظر بگیریم که برای حافظه اش اعتبار قایل اســت و می تواند 
تجربه های گذشته را به ابزاری برای حرکت در مسیر آینده مبدل سازد. در خانواده ای متولد شدم که معّلمی کاری 
موروثی است. همه معّلم بوده اند و همه معلم اند. برای من این کار، شغل نیست کار دیگری بلد نیستم. بنابراین 
برای حفظ شغل ام، تالشی جز معّلمی نمی کنم. همین ام که هستم. پس آنچه می گویم، فقط به همان معنایی 
است که می گویم. همه مرا تابع آمار و ارقام می دانند. مغزم جور دیگری کار نمی کند. ولی این بار می خواهم قلم ام 

را از مغزم دور کنم وبه قلب ام بسپارم و در این نوشته، با احساس ام به پیش بروم. 
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اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

نگاه راهبردی دانشگاه به نوآوری

افزایش فضاهای کارآفرینی و نوآوری به بیش از چهار هزار متر مربع، حضور 6 شــتاب دهنده در بخش های 
فناوری های مالی، گردشگری، هوش مصنوعی، حقوق، تجارت الکترونیک و تولید محتوا به همراه حضور بیش 

از 60 واحد فناور و نوآور بخشی از تالش های صورت گرفته در این دانشگاه است.
مهمترین نقطه قوت دانشگاه عالمه طباطبائی در حوزه کارآفرینی و نوآوری، نگاه راهبردی این مجموعه به 
حوزه نوآوری در علوم انســانی و اجتماعی است که آن را با سایر مجموعه ها در کشور متمایز کرده است. حرکت 
این دانشگاه به سمت توسعه فضاهای نوآوری در دانشکده ها با ایجاد مراکز نوآوری در دانشکده های ادبیات 
و زبان های خارجی، مدیریت و حســابداری و دانشکده علوم اجتماعی نشان دهنده همت این دانشگاه در راه 

افزایش مشارکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در فعالیت های کارآفرینانه و نوآورانه است.
 بدیهی است مسیر بسیاری پیموده شده است و مسیر بسیار بیشتری پیش رو است. افزایش ریسک پذیری 
در پذیرش تیم ها، درگیر کردن بیشــتر جامعه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری و همراهی آنان با تحول دیجیتال و تاثیرات شــگرف آن بر آینده جامعه و اقتصاد کشورها و شرکت ها 

بایستی از مهمترین برنامه های پیش رو باشد.
در این میان، افزایش مستمر و پیوسته حضور دانشــجویان، دانش آموختگان، اساتید و کارکنان دانشگاه 
عالمه طباطبائی در این زیســت بوم نوید دهنده تغییر تدریجی و پایدار دانشــگاه در تحقق اهداف دانشگاه 

کارآفرین است.
بنابراین می بایســت تا ضمن تقدیر از مسیر طی شده، برای همه فعاالن زیست بوم نوآوری در این دانشگاه 

آرزوی موفقیت و توفیقات بیشتری داشته باشم.

دکتر مهدی الیاسی

معاون 
سیاستگذاری و 
توسعه معاونت 
علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

نقش کلیدی و بی بدیل علوم انسانی و اجتماعی در توسعه و پیشرفت جوامع بشری، اهمیت کارآفرینی و نوآوری 
در این حوزه را دوچندان کرده است. بی تردید، جامعه محوری و کارآفرینی یکی از مسیرهای اصلی تحول دانشگاه 
عالمه طباطبائی در مســیر تحقق دانشگاه کارآفرین است. اگر چه پیشبرد حوزه کارآفرینی و نوآوری در حوزه های 
علوم انسانی و اجتماعی دارای دشواری های زیادی است، اما دانشگاه عالمه طباطبائی در سال های اخیر با سرعتی 

قابل قبول و به صورت پایدار در حال حرکت به سمت وضعیتی مطلوب در این حوزه است. 
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فراز و نشیب های تحوالت، اصالحات و توسعه فیزیکی و علمی در دانشگاه عالمه طباطبائی

رویش پردیس علم از خاک همت

طی هشــت ســال اخیر، تحوالت فیزیکی و نرم افزاری بزرگترین دانشگاه علوم انســانی کشور با نام دکتر 
»حسین ســلیمی« گره خورده اســت. شــاید اگر دکتر جعفر توفیقی )وزیر وقت وزارت علوم( به انتخاب 
 همکارانش در دانشــگاه عالمه طباطبائی احترام نمی گذاشت، ســلیمی همچنان استاد دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی باقی می ماند و آغازگر و زمینه ساز همکاری گسترده استادان و دانشجویان در این عرصه نبود. 
اما همکاران دانشــگاهی او را انتخاب و وزیر وقت علوم تاییدش کرد تا پردیس علم در شمال غربی تهران از 
دل خاک بروید. دکتر سلیمی در این گفت وگو، داستان چگونگی پذیرفتن مسئولیت و همچنین برنامه های 
ســخت افزاری و نرم افزاری و آموزشــی در این هشت ســاله را توضیح می دهد. اینکه چه طور تمرکز اصلی 
دانشگاه بر موضوع های آموزشی و پژوهشــی قرار گرفت و تالش شد تا ماهیت دانشگاه با کشمکش های 
سیاسی گره نخورد. دکتر سلیمی تاکید می کند دانشگاه عالمه به پل ارتباطی بین مراجع تحول علوم انسانی 
و بدنه دانشــگاه ها بدل شد. هر رشته ای که می خواهد تدوین شــود، به نوعی با همفکری و مشارکت بدنه 
استادان دانشگاه مخصوصًا دانشگاه عالمه شــکل می گیرد. این امر بدون تحوالت و اصالحات ساختار در 

عرصه آموزش و پژوهش در دانشگاه عالمه طباطبایی ممکن نبود.
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»هویت یکپارچه« 
در معنای فکری 

و فیزیکی از 
چالش های 
همیشگی 

دانشگاه بزرگی 
مثل عالمه 

طباطبائی بوده 
است

  برای شــروع گفت وگو شاید بهتر باشــد با این پرسش آغاز کنیم که داســتان دانشگاه عالمه 
طباطبائی از کجا آغاز شد؟

داستان دانشگاه عالمه طباطبائی طوالنی است؛ دانشگاه عالمه از یک نظر جدید و از نظری جزء قدیمی ترین 
دانشگاه ها محســوب می شود. اولین دانشکده  دانشــگاه عالمه- که امروز دانشگاه اقتصاد فعلی است- قبالً 
مدرســه عالی بازرگانی بوده که در سال 1336 تاسیس شــد. بنابراین از این جهت قدیمی است؛ ولی از نظِر ناِم 
دانشگاه و تبدیل آن به دانشگاه، برای بعد از انقالب اســت. در واقع، تعداد زیادی از مؤسسات آموزش عالی و 
مدارس عالی قبل از انقالب به طور عمده با هم ادغام شــدند؛ مدرسه عالی ترجمه، مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه 
عالی علوم حزبی و تعداد زیادی از این مدارس گرد هم آمدند و دو مجتمع دانشگاهی را تشکیل دادند که یکی از 

آن، »مجتمع دانشگاهی علوم انسانی« و دیگری »مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی« است.
این دو مجتمع دانشــگاهی تا سال 63 به عنوان دو هویت دانشگاهی قرار داشتند و درواقع همان مدارس 
عالی سابق بودند که در سال 1363 ســتاد انقالب فرهنگی وقت تصمیم گرفت که این 2 مجتمع دانشگاهی را 
با هم ادغام کند. بعد از ادغام این دو مجتمع به پیشــنهاد دکتر احمدی -که به تازگی مرحوم شــدند- ناِم عالمه 
طباطبائی بر این دانشگاه گذاشته شد. پس اگر چه ســابقه مدرسه عالی ترجمه به 1348 می رسد و همین طور 
سابقه مدرســه عالی بازرگانی به 1336 برمی گردد و از این جهت قدیمی است، ولی هویت دانشگاهی عالمه به 

سال 1363 برمی گردد. بنابراین جدید به نظر می رسد.
دانشگاه عالمه طباطبائی جزو دانشگاه های بزرگ محسوب می شد، اما همیشه با چالش هایی مواجه بوده 
اســت؛ مثل »چالش هویت یکپارچه«. قبل از ادغام، این مدارس عالی جدا از هم بودند و ســبک  کاری، هیات  
علمی، فضای فیزیکی و حتی آئین نامه های اداری  آنها با هم فرق می کرد. پس هویتی یکپارچه شــکل نگرفته 
بود. به تدریج این دانشگاه که از ادغام   مؤسسات عالی قبلی پدید آمده بود، به پنج دانشکده اصلی ادبیات، علوم 

اجتماعی و ارتباطات، اقتصاد، مدیریت و حسابداری و دانشکده روانشناسی تقسیم شد.
 حجم زیادی اســتاد و دانشجو در این دانشــکده ها حضور داشــتند؛ آن موقع پنج دانشكده متفاوت در 
پنج نقطه تهران با َادمینستریشــن ]نحوه ی مدیریت[ متفاوت، اساتید مختلف و حتی با سبک و سیاق فکری 
متفاوت داشتیم. به عنوان مثال افرادی که در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات بودند، در سبک و سیاق فکری 
و حتی شــیوه تدریس به هیچ وجه با آن کسانی که در دانشــکده مدیریت بودند سازگاری نداشتند. زمانی که 
این دانشکده ها شــکل می گیرند، یک مرکزیتی از دانشگاه عالمه در خیابان آبان، نبش کریم خان به اداره کردن 
این دانشکده ها می پردازد. وقتی صحبت از یونیورســیتی می کنیم، با هویتی یونیورسال و به هم پیوسته ای 
مواجه ایم که یک ایده و سبک و سیاق مشترک بین شان وجود دارد. از دیگر چالش هایی که می توان اشاره کرد 
بحث فیزیکی است؛ همه دانشگاه ها یک مجتمعی دارند، اما این دانشگاه، خوابگاه ها و اموال آن در چند جای 

کامالً متفرقه قرار داشت.
چالش سوم درگیر شدن دانشگاه عالمه با مســائل روزمره و جناح بندی های سیاسی در هر دوران است که 
به تدریج دانشــگاه عالمه را به یکی از مراکز کشمکش های سیاسی و جناحی در کشور بدل کرد؛ این موضوع در 
سراسر دانشگاه وجود دارد، ولی در دانشکده های علوم اجتماعی و اقتصاد این بیشتر دیده می شود؛ به طوری که 
بسیاری از افراد حس می کردند کارویژه اصلی  این دانشگاه اصالً همین درگیری های سیاسی است و اثرگذاری 
اجتماعی اش از این طریق باید باشــد. این موضوع یک مقدار دانشگاه را از هویت دانشگاهی که تولید دانش، 
نظریه پردازی و انجام پژوهش های کاربردی اســت جدا کرد و به تدریج دانشگاه به یک آموزشگاه بزرگ تبدیل 

شد که در عرصه سیاسی و جناحی هم خیلی تأثیرگذار است.
در دوره آقای دکتر حبیبی تالش زیادی شد برای اینکه بعضی از این مشکالت برطرف شود؛ زمینی که در حال 
حاضر دانشــگاه در آن مستقر است، در آن زمان برای ساخت دانشــگاه گرفته شده بود که در دولت اصالحات 
یک مصوبه خیلی خوبی هم گذاشته شد. 45 هکتار زمین به دانشگاه داده شد که به لحاظ فیزیکی جمع شود تا 
هویت واحد ایجاد شود ولی فراز و نشیب های سیاسی در آن دوره به اندازه ای زیاد بود که به نوعی فرصت انجام 
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به وجود آمد، بســیاری از کارهای حقوقی و ملکی اتفاق افتاد. ولی در این دوره هم مشکل پراکندگی فیزیکی و 
هویتی دانشگاه همچنان وجود داشت و بیم  و هراس  و احساس ناامنی از کشمکش های سیاسی در دانشگاه، 
دانشجویان و اساتید را فراگرفته بود. این پرسش که با روی کار آمدن گروهی دیگر، چه بر سر ما می آید. استادان 

و حتی کارکنان مدام این سوال را می پرسیدند.
  به نظر می رســد این نگرانی ناشی از برخی اقدامات دولتمردان پیشــین بوده باشد. نظر شما 

چیست؟
حدود 10 روز پیش از آمدن بنده به دانشــگاه، در رسانه ها گفته شــده که به حدود 110 نفر حکم هیات علمی 
جدیدی در چهار یا پنج روز داده  شده و به دست افراد رسیده است. در شرایطی که دانشگاه آن زمان حدود 420 
استاد داشت، برای 110 استاد جدید در فاصله کوتاهی حکم صادر شد که 94 نفر از آنان مربی بودند و هنوز مدرک 
دکترای  خود را نگرفته بودند، ولی حکم هیات علمی صادر شــده بود و به دســت  آنان داده شد. در حدود 170 تا 
180 نفر را در همان ایام بورسیه کردند و این بورســیه ها کسانی بودند که طبیعتًا باید برای تدریس در دانشگاه 

باز می گشتند.
کارهای اســتخدامی حدود 90 نفر از اساتید فعلی به گونه ای معلق شده بود که باید به کار این ها خاتمه داده 
می شد؛ از دوران مهلت پیمانی حدود 90 نفر از اساتید فعلی گذشته بود یا دوران رسمی آزمایشی  آنان تمام شده 
بود و قانونًا باید قطع ارتباط صورت می گرفت. در یک دانشــگاهی که 420 عضو هیات علمی دارد، قاعدتًا 90 نفر 
از آنان باید می رفتند و در حدود 290 نفر به اشــکال دیگر جایگزین می شــدند؛ این موضوعات باعث یک تغییر 
ساختاری اساســی در بنیاد هیات علمی  شــد و تقاضاهای ارتقای حدود 55 یا 56 نفر به دانشیاری یا استادی 
مطرح بود اما تقاضاهای ارتقای آنان معلق باقی  مانده بود و همین امر بیم و هراس عجیبی را بین اســاتید به 

وجود آورده بود.
تشکل های دانشجویی و حتی بسیج دانشجویی یا بسیج اساتید را نداشتیم چون آن ها هم به نوعی درگیر 
شــده بودند و می توان گفت فعالیت های فرهنگی و سیاسی هم در دانشــگاه معلق بود. درحالی که یک نفر 
حکم معاون فرهنگی و دانشــجویی داشــت ولی فعالیت های فرهنگی به آن شکل اتفاق نمی افتاد و به لحاظ 
فعالیت های عمرانی هم بعضی از کارها نصف و نیمه باقی مانده بود و 11 پیمانکاری که در دانشگاه حضور داشتند 

کار را به دادگاه ها و شکایت کشانده بودند و کارهای عمرانی هم معلق.
وضعیت بســیار هراس آلودی در حوزه هیات علمی و در ادامه آن سه بحرانی که از قدیم عرض کردم در اینجا 
وجود داشــت که حتی دغدغه احتمال تغییر مدیریت در وزارت علوم بود که به یاد دارم در آن ابتدا گفتم نگران 
نباشــید، من تنهایی می روم و نیاز نیست کســی همراه من بیاید و تنهایی آمدم و دانشگاه را تحویل گرفتم در 

شرایطی که این مسائل وجود داشت.
زمانی که خبر انتصاب بنده به عنوان سرپرســت دانشگاه منتشر شد ظرف چند ساعت در حدود 3 تا 4 هزار 
پیامک به دســت من رسید و روز اولی که حضور پیدا کردم، درآن  واحد 500 تقاضای مالقات حضوری برای حل 

مشکالت مختلف داشتم که این موضوع نقطه آغاز داستان طوالنی این هشت سال گذشته است.
  بعد از قریب به هشــت سال که از این اتفاق گذشته، چه قدر فکر می کنید امروز آن مسائلی که در 
گذشته وجود داشتند را توانستید حل کنید. اکنون حل مسئله برای اعضای علمی و اداری دانشگاه 
و حتی دانشجویان دانشگاه یک فرآیند شفاف و روشن اســت؟ پروژه های اصلی دانشگاه در چه 
وضعیتی هســتند و آیا فرآیندها در دانشگاه، بسامان و به گونه ای هست که دیگر نیازمند مداخله 

رئیس دانشگاه در هرکدام از مسائل نباشد؟
در ســال های قبــل از ورود بنده، تمام اختیــارات بر عهده ی گروه های آموزشــی نبــود. همچنین با بدنه  
دانشگاه مشورت های الزم انجام نمی شــد. در جریان ورود و خروج استاد به دانشــگاه نبودند و نظری راجع 
بــه آن نمی دادند. راجع به انتخاب دانشــجویان دکتری هم نظری نمی دادند. اینکه مثالً چند دانشــجو باید 
داشته باشند. حتی فرآیند انتخاب مدیر گروه عمالً در بســیاری از گروه ها انتصابی شده بود و رؤسا و مسئوالن 
دانشکده ها هم عمالً بدون هیچ مشورتی با بدنه دانشگاه انتخاب می شدند. می توان گفت بدنه دانشگاه عمالً 
هیچ کاره تلقی می شــد و همه باید مسائل  خود را با شخص رئیس حل می کردند. این روزها من در هفته شاید 
حدود 10 تا 12 تقاضای مالقات از درون دانشــگاه داشته باشم. این را مقایسه کنید با آن 500 درخواست اول کار.  12

عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

دانشگاه با 
مشکالت 
انباشته ای 
مواجه بود. روز 
اول مسئولیتم، 
تقاضای 500 
مالقات حضوری 
برای حل مشکالت 
داشتم

به وجود آمد، بســیاری از کارهای حقوقی و ملکی اتفاق افتاد. ولی در این دوره هم مشکل پراکندگی فیزیکی و 
هویتی دانشگاه همچنان وجود داشت و بیم  و هراس  و احساس ناامنی از کشمکش های سیاسی در دانشگاه، 
دانشجویان و اساتید را فراگرفته بود. این پرسش که با روی کار آمدن گروهی دیگر، چه بر سر ما می آید. استادان 

و حتی کارکنان مدام این سوال را می پرسیدند.
  به نظر می رســد این نگرانی ناشی از برخی اقدامات دولتمردان پیشــین بوده باشد. نظر شما 

چیست؟
حدود 10 روز پیش از آمدن بنده به دانشــگاه، در رسانه ها گفته شــده که به حدود 110 نفر حکم هیات علمی 
جدیدی در چهار یا پنج روز داده  شده و به دست افراد رسیده است. در شرایطی که دانشگاه آن زمان حدود 420 
استاد داشت، برای 110 استاد جدید در فاصله کوتاهی حکم صادر شد که 94 نفر از آنان مربی بودند و هنوز مدرک 
دکترای  خود را نگرفته بودند، ولی حکم هیات علمی صادر شــده بود و به دســت  آنان داده شد. در حدود 170 تا 
180 نفر را در همان ایام بورسیه کردند و این بورســیه ها کسانی بودند که طبیعتًا باید برای تدریس در دانشگاه 

باز می گشتند.
کارهای اســتخدامی حدود 90 نفر از اساتید فعلی به گونه ای معلق شده بود که باید به کار این ها خاتمه داده 
می شد؛ از دوران مهلت پیمانی حدود 90 نفر از اساتید فعلی گذشته بود یا دوران رسمی آزمایشی  آنان تمام شده 
بود و قانونًا باید قطع ارتباط صورت می گرفت. در یک دانشــگاهی که 420 عضو هیات علمی دارد، قاعدتًا 90 نفر 
از آنان باید می رفتند و در حدود 290 نفر به اشــکال دیگر جایگزین می شــدند؛ این موضوعات باعث یک تغییر 
ساختاری اساســی در بنیاد هیات علمی  شــد و تقاضاهای ارتقای حدود 55 یا 56 نفر به دانشیاری یا استادی 
مطرح بود اما تقاضاهای ارتقای آنان معلق باقی  مانده بود و همین امر بیم و هراس عجیبی را بین اســاتید به 

وجود آورده بود.
تشکل های دانشجویی و حتی بسیج دانشجویی یا بسیج اساتید را نداشتیم چون آن ها هم به نوعی درگیر 
شــده بودند و می توان گفت فعالیت های فرهنگی و سیاسی هم در دانشــگاه معلق بود. درحالی که یک نفر 
حکم معاون فرهنگی و دانشــجویی داشــت ولی فعالیت های فرهنگی به آن شکل اتفاق نمی افتاد و به لحاظ 
فعالیت های عمرانی هم بعضی از کارها نصف و نیمه باقی مانده بود و 11 پیمانکاری که در دانشگاه حضور داشتند 

کار را به دادگاه ها و شکایت کشانده بودند و کارهای عمرانی هم معلق.
وضعیت بســیار هراس آلودی در حوزه هیات علمی و در ادامه آن سه بحرانی که از قدیم عرض کردم در اینجا 
وجود داشــت که حتی دغدغه احتمال تغییر مدیریت در وزارت علوم بود که به یاد دارم در آن ابتدا گفتم نگران 
نباشــید، من تنهایی می روم و نیاز نیست کســی همراه من بیاید و تنهایی آمدم و دانشگاه را تحویل گرفتم در 

شرایطی که این مسائل وجود داشت.
زمانی که خبر انتصاب بنده به عنوان سرپرســت دانشگاه منتشر شد ظرف چند ساعت در حدود 3 تا 4 هزار 
پیامک به دســت من رسید و روز اولی که حضور پیدا کردم، درآن  واحد 500 تقاضای مالقات حضوری برای حل 

مشکالت مختلف داشتم که این موضوع نقطه آغاز داستان طوالنی این هشت سال گذشته است.
  بعد از قریب به هشــت سال که از این اتفاق گذشته، چه قدر فکر می کنید امروز آن مسائلی که در 
گذشته وجود داشتند را توانستید حل کنید. اکنون حل مسئله برای اعضای علمی و اداری دانشگاه 
و حتی دانشجویان دانشگاه یک فرآیند شفاف و روشن اســت؟ پروژه های اصلی دانشگاه در چه 
وضعیتی هســتند و آیا فرآیندها در دانشگاه، بسامان و به گونه ای هست که دیگر نیازمند مداخله 

رئیس دانشگاه در هرکدام از مسائل نباشد؟
در ســال های قبــل از ورود بنده، تمام اختیــارات بر عهده ی گروه های آموزشــی نبــود. همچنین با بدنه  
دانشگاه مشورت های الزم انجام نمی شــد. در جریان ورود و خروج استاد به دانشــگاه نبودند و نظری راجع 
بــه آن نمی دادند. راجع به انتخاب دانشــجویان دکتری هم نظری نمی دادند. اینکه مثالً چند دانشــجو باید 
داشته باشند. حتی فرآیند انتخاب مدیر گروه عمالً در بســیاری از گروه ها انتصابی شده بود و رؤسا و مسئوالن 
دانشکده ها هم عمالً بدون هیچ مشورتی با بدنه دانشگاه انتخاب می شدند. می توان گفت بدنه دانشگاه عمالً 
هیچ کاره تلقی می شــد و همه باید مسائل  خود را با شخص رئیس حل می کردند. این روزها من در هفته شاید 
حدود 10 تا 12 تقاضای مالقات از درون دانشــگاه داشته باشم. این را مقایسه کنید با آن 500 درخواست اول کار.  12

عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

دانشگاه با 
مشکالت 
انباشته ای 
مواجه بود. روز 
اول مسئولیتم، 
تقاضای 500 
مالقات حضوری 
برای حل مشکالت 
داشتم

به وجود آمد، بســیاری از کارهای حقوقی و ملکی اتفاق افتاد. ولی در این دوره هم مشکل پراکندگی فیزیکی و 
هویتی دانشگاه همچنان وجود داشت و بیم  و هراس  و احساس ناامنی از کشمکش های سیاسی در دانشگاه، 
دانشجویان و اساتید را فراگرفته بود. این پرسش که با روی کار آمدن گروهی دیگر، چه بر سر ما می آید. استادان 

و حتی کارکنان مدام این سوال را می پرسیدند.
  به نظر می رســد این نگرانی ناشی از برخی اقدامات دولتمردان پیشــین بوده باشد. نظر شما 

چیست؟
حدود 10 روز پیش از آمدن بنده به دانشــگاه، در رسانه ها گفته شــده که به حدود 110 نفر حکم هیات علمی 
جدیدی در چهار یا پنج روز داده  شده و به دست افراد رسیده است. در شرایطی که دانشگاه آن زمان حدود 420 
استاد داشت، برای 110 استاد جدید در فاصله کوتاهی حکم صادر شد که 94 نفر از آنان مربی بودند و هنوز مدرک 
دکترای  خود را نگرفته بودند، ولی حکم هیات علمی صادر شــده بود و به دســت  آنان داده شد. در حدود 170 تا 
180 نفر را در همان ایام بورسیه کردند و این بورســیه ها کسانی بودند که طبیعتًا باید برای تدریس در دانشگاه 

باز می گشتند.
کارهای اســتخدامی حدود 90 نفر از اساتید فعلی به گونه ای معلق شده بود که باید به کار این ها خاتمه داده 
می شد؛ از دوران مهلت پیمانی حدود 90 نفر از اساتید فعلی گذشته بود یا دوران رسمی آزمایشی  آنان تمام شده 
بود و قانونًا باید قطع ارتباط صورت می گرفت. در یک دانشــگاهی که 420 عضو هیات علمی دارد، قاعدتًا 90 نفر 
از آنان باید می رفتند و در حدود 290 نفر به اشــکال دیگر جایگزین می شــدند؛ این موضوعات باعث یک تغییر 
ساختاری اساســی در بنیاد هیات علمی  شــد و تقاضاهای ارتقای حدود 55 یا 56 نفر به دانشیاری یا استادی 
مطرح بود اما تقاضاهای ارتقای آنان معلق باقی  مانده بود و همین امر بیم و هراس عجیبی را بین اســاتید به 

وجود آورده بود.
تشکل های دانشجویی و حتی بسیج دانشجویی یا بسیج اساتید را نداشتیم چون آن ها هم به نوعی درگیر 
شــده بودند و می توان گفت فعالیت های فرهنگی و سیاسی هم در دانشــگاه معلق بود. درحالی که یک نفر 
حکم معاون فرهنگی و دانشــجویی داشــت ولی فعالیت های فرهنگی به آن شکل اتفاق نمی افتاد و به لحاظ 
فعالیت های عمرانی هم بعضی از کارها نصف و نیمه باقی مانده بود و 11 پیمانکاری که در دانشگاه حضور داشتند 

کار را به دادگاه ها و شکایت کشانده بودند و کارهای عمرانی هم معلق.
وضعیت بســیار هراس آلودی در حوزه هیات علمی و در ادامه آن سه بحرانی که از قدیم عرض کردم در اینجا 
وجود داشــت که حتی دغدغه احتمال تغییر مدیریت در وزارت علوم بود که به یاد دارم در آن ابتدا گفتم نگران 
نباشــید، من تنهایی می روم و نیاز نیست کســی همراه من بیاید و تنهایی آمدم و دانشگاه را تحویل گرفتم در 

شرایطی که این مسائل وجود داشت.
زمانی که خبر انتصاب بنده به عنوان سرپرســت دانشگاه منتشر شد ظرف چند ساعت در حدود 3 تا 4 هزار 
پیامک به دســت من رسید و روز اولی که حضور پیدا کردم، درآن  واحد 500 تقاضای مالقات حضوری برای حل 

مشکالت مختلف داشتم که این موضوع نقطه آغاز داستان طوالنی این هشت سال گذشته است.
  بعد از قریب به هشــت سال که از این اتفاق گذشته، چه قدر فکر می کنید امروز آن مسائلی که در 
گذشته وجود داشتند را توانستید حل کنید. اکنون حل مسئله برای اعضای علمی و اداری دانشگاه 
و حتی دانشجویان دانشگاه یک فرآیند شفاف و روشن اســت؟ پروژه های اصلی دانشگاه در چه 
وضعیتی هســتند و آیا فرآیندها در دانشگاه، بسامان و به گونه ای هست که دیگر نیازمند مداخله 

رئیس دانشگاه در هرکدام از مسائل نباشد؟
در ســال های قبــل از ورود بنده، تمام اختیــارات بر عهده ی گروه های آموزشــی نبــود. همچنین با بدنه  
دانشگاه مشورت های الزم انجام نمی شــد. در جریان ورود و خروج استاد به دانشــگاه نبودند و نظری راجع 
بــه آن نمی دادند. راجع به انتخاب دانشــجویان دکتری هم نظری نمی دادند. اینکه مثالً چند دانشــجو باید 
داشته باشند. حتی فرآیند انتخاب مدیر گروه عمالً در بســیاری از گروه ها انتصابی شده بود و رؤسا و مسئوالن 
دانشکده ها هم عمالً بدون هیچ مشورتی با بدنه دانشگاه انتخاب می شدند. می توان گفت بدنه دانشگاه عمالً 
هیچ کاره تلقی می شــد و همه باید مسائل  خود را با شخص رئیس حل می کردند. این روزها من در هفته شاید 
حدود 10 تا 12 تقاضای مالقات از درون دانشــگاه داشته باشم. این را مقایسه کنید با آن 500 درخواست اول کار.  12
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متاسفانه 
یک زمانی 

بدنه دانشگاه 
عمالً هیچ کاره 

محسوب می شد 
و همه باید مسائل 

خود را با شخص 
رئیس حل 

می کردند

طبق برنامه ای که به دکتر توفیقی داده بودم فرایندی را شروع کردیم. این برنامه خودش محصول هم اندیشی 
استادان بود. ممکن است خیلی ها در دانشگاه ندانند آمدن بنده به دانشگاه محصول یک مشورتی با اعضای 

هیات علمی بود، چون آقای دکتر توفیقی و بدنه وزارت علوم، پیش از دعوت از من، اصالً بنده را نمی شناختند.
حدود 40 تــا50 نفر از اســاتید قدیمی تر دانشــگاه، زمانی که آقــای روحانی در انتخابــات 92 به عنوان 
رئیس جمهــوری انتخاب شــد، در خانه اندیشــمندان علوم انســانی جمع شــدند. موضــوع بحث این 
بود که همیشــه دیگــران برای دانشــگاه عالمــه تصمیم  گرفته انــد. دیگر زمان آن اســت کــه خودمان 
تصمیم ســازی کنیم. حدود دو جلســه پیرامون موضوعاتی مختلفی صحبت شــد. از جملــه اینکه چگونه 
امنیــت شــغلی و روانی برای اســاتید ایجاد شــود؟ چگونه فعالیت های دانشــجویی تســهیل و کارهای 
 پژوهشــی باال برود؟ همچنیــن در زمینه ی رفاهی چــه اقدام هایی می تــوان برای کارمنــدان انجام داد؟

یک برنامه ای از درون آن جلســات درآمد که تدوین کننده نهایی آن، بنده بودم. این برنامه که تدوین شد در یک 
جلسه ای اساتید دانشــکده اقتصاد گفتند که مصداق هم به آقای دکتر توفیقی که سرپرست وقت وزارت علوم 
بود، معرفی کنیم. بنده جزء کسانی بودم که مخالف آن بودم که مصداق معرفی شود ولی دوستان اصرار کردند و 
گفتند حتی اگر کسی نمی خواهد و یا در این جلسه هم نیست، نام ببرید تا اسم آن را بنویسیم که یکی از اساتید 

بازنشسته پر سابقه اسم بنده را هم برد.
تصمیم بر آن شــد که افراد حاضر در جلسه رأی دهند تا معلوم شــود که کدام یک از 6 یا 7 نفری که اسم آنان 
آورده شده گزینه مناســبی است؛ به طرزی که واقعًا برای من شگفت انگیز بود دیدم که بنده با فاصله، نسبت به 

حتی برگزارکنندگان آن جلسه هم رأی بیشتری آوردم.
بعد از رأی گیری، برگزارکنندگان جلســه نامه ای به دکتر توفیقی نوشتند که اســم سه نفر یعنی آقایان دکتر 
تکیه، ســلیمی و شریف را به ترتیب حروف الفبا و بدون نوشتن آرا برای مسئولیت دانشگاه در آن نامه ذکر شده 
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نخستین محور 
برنامه های من 
تجمیع فیزیکی 
دانشگاه و 
فراهم آوردن 
امکاناتی چون 
کتابخانه، امکانات 
اداری، تشکیل 
معاونت ها بود

بود و آقای دکتر توفیقی با برگزاری جلســات و بررسی رزومه سه فرد مورد نظر، در نهایت بنده را انتخاب کردند؛ 
توضیحات بیان شده بدان معناســت که هیچ آشنایی یا البی گری ســابقی نبوده و بعد از مذاکرات طوالنی و 
سنجش بسیار وسیع که خود این موضوع یک داستان طوالنی دارد، بنده برنامه ام را به آقای دکتر توفیقی ارائه 
کردم، درنهایت پذیرفته و حکم سرپرستی بنده صادر شد. بر اساس آن برنامه چند محور اصلی را مد نظر داشتیم. 
نخست آنکه به لحاظ فیزیکی دانشگاه را بتوانیم حتی المقدور مجتمع کنیم و می دانستیم که دولت پولی ندارد 

)و اگر هم داشته باشد هم نخواهد داد( و باید خودمان از محل داشته های دانشگاه درآمدزایی کنیم.
در برنامه آمــده بود که حداقل باید 60 درصد دانشــگاه را در اینجا بیاوریم و امکانات اولیه دانشــگاه مثل 
کتابخانه مرکزی، معاونت های دانشگاه، مسجد و امکانات یا مواردی که دانشگاه های دیگر و قدیمی تر دارند و 
ما از آن بی بهره بودیم را ایجاد کنیم تا هویت فیزیکی دانشــگاه شکل بگیرد و از آن حالت جزایر یا دانشگاه های 
پراکنده در بیاید. اما با مانع بزرگی به نام پیمانکاران شــاکی و دادگاه هایــی که اکثرًا هم رأی علیه ما داده بودند 

روبه رو بودیم و نداشتن پول و امکانات هم مطرح بود.
با وجود شــرایط بسیار دشوار توانســتیم این عدد و رقمی که گفته شــد را محقق کنیم. در یک دوره ای در 
تاریخ ایران چون دانشــگاه، مهم تلقی می شد، هر دانشگاهی که می خواست ساخته شود، همه مقامات جمع 
می شدند که بهترین امکانات داده شود و به بهترین شکل ممکن ساخته شود. در یک دوره ای بعد از انقالب هم 
این اتفاق در مورد بسیاری از دانشگاه های شهرستان افتاد، مخصوصًا شهرستان های محروم همه جمع شدند 
که بهترین دانشگاه ممکن ساخته شود اما این موضوع برای دانشگاه عالمه برعکس بوده و بعد از حدود هشت 
ســال می توان گفت که در دانشگاه عالمه طباطبائی تقریبًا همه جمع شــدند و نیروهایشان را فراهم کردند تا 
این دانشگاه ساخته نشود. شــهرداری در یک دوره ای خیلی کمک کرد ولی درمجموع به عنوان مانع اصلی در 
این حوزه بود؛ سیســتم مالی کشور و سیستم های نظارتی، در کل خیلی ها فشار وارد کردند که این اتفاق نیفتد 
اما دانشگاه از یک زیگوراتی وســط این ها عبور کرد. هما ن طور که توضیح دادم دانشگاه عالمه در تاریخ بعد از 
انقالب، یک دانشگاِه پنج دانشکده ای بود. دانشکده حقوق و علوم سیاسی  آن از سال 75 شکل گرفت و تبدیل 
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تقریباً هیچ 
پرونده در جریانی 

با پیمانکاران 
دانشگاه نداریم. 

همه پرونده ها 
بسته شده و تمام 
تعهدات دانشگاه 

در این زمینه ها 
انجام شده است

به 6 دانشــکده شده بود؛ ولی در ماه های آخر دولت قبل 6 دانشکده دیگر را تصویب کرده بودند که باید ساخته 
می شد؛ اعالم کردیم دو دانشکده  آن را نمی توانیم بسازیم و در نهایت 6 دانشکده از قبل و چهار دانشکده جدید 
داشــتیم که اکثر آن ها در  دل همدیگر  بودند. قرار ما بر این بود که این 10 دانشــکده در پایان این دوره، هر کدام 
ساختمان مستقل و هیات علمی مستقل و مکفی کافی خود را با توجه به شرایطشان داشته باشند و همین طور 
دارای مدیریت و ساختار جداگانه باشــند. در حال حاضر 10 دانشکده و یک مؤسسه اکو داریم که هر کدام یک 
ساختمان مناسب مســتقل برای خود دارند. گروه های آموزشی آن ها به حد استانداردهای وزارت علوم، عضو 
هیات علمی دارد. 60 درصد دانشگاه با آن امکانات مرکزی که گفتیم در این مجتمع مرکزی وجود دارد که به نوعی 

هویت مشترک ما محسوب می شود.
  به نظر می رســد کار ساخت ساختمان ها و محیط دانشــگاه نیز با دشواری های زیادی مواجه 

بوده باشد...
زمانی که در مذاکرات خارجی شــرکت می کنیم، خیلی ها کلیپ هایی از مجتمع ها و امکاناتشــان پخش 
می کنند اما دانشگاه ما اوایل چنین چیزی نداشــت و حتی یادم است وقتی که هیات فرانسوی به اینجا آمده 
بود به طعنه به من گفت »?!Is that a university« یعنی »این اســت دانشــگاه تان؟!« البته که سه یا چهار 
ساختمان از 50 تا 60 سال پیش باقی مانده بود اما این سخن برای من به عنوان یک فردی که به دانشگاه عالمه 
تعصب داشــتم، سنگین بود. بعدها همان فرد با یک گروه از اســاتید فرانسه که به ایران آمدند و هفته بعدش 
اجالس رؤسای دانشگاه های ایران و آلمان در دانشگاه عالمه برگزار شد، نامه هایی به من زدند و ابراز خوشحالی 

کردند از اینکه جلسات در دانشگاه زیبای عالمه طباطبائی برگزار شد.
طی این سال ها، گامی مهم در مسائل فیزیکی و تثبیت بسیاری از امالک دانشگاه برداشتیم. به عنوان مثال، 
گرفتن سند دانشکده ادبیات که در منطقه ســعادت آباد واقع است. خیلی ها دانشگاه ما را با آن می شناسند و 
یا در زمین های خرگوش دره که قرار اســت مجتمع شماره 2 دانشگاه ساخته شود. همین طور ساخت دانشکده 

تربیت بدنی از مواردی است که  می توان ذکر کرد.
  در رابطه با خوابگاه ها چه طور؟

در آن برنامه آمده بود که خوابگاه های دانشگاه که بیشتر خوابگاه های درجه سه و چهار در تقسیم بندی های 
صندوق رفاه بودند، همه باید درجه یک و دو شوند. در حال حاضر این کار را کامل انجام داده ایم و اصالً خوابگاه 
درجه سه و چهار در دانشــگاه نداریم. 70 درصد خوابگاه های ما درجه یک است و 30 درصد دیگر هم درجه دو. 
ممکن است زمین ورزش بزرگ یا اتاق مخصوص پزشک نداشته باشند. برای همین درجه دو هستند. اما از نظر 

اتاق و مواردی از این دست درجه یک محسوب می شوند.
  با پیمانکارها چه کردید؟

در حال حاضر تقریبًا هیچ پرونده در جریانی با پیمانکاران دانشــگاه نداریم. همه پرونده ها بســته شده و 
تمام تعهدات دانشــگاه در این زمینه ها انجام شده اســت. حدود 140 میلیارد ناموت از محل جابه جایی اموال 
دانشگاه ها، صرف هزینه های عمرانی شده و اموالی که آن موقع تا کنون که بر اساس این هزینه کرد انجام شده، 
باالی 1200 میلیارد ناموت ارزش دارد. می توان گفت به اموال دانشــگاه به عالوه خیلی موارد دیگر در این زمینه 

اضافه  شده است.
  یکی از دیگر از چالش های هیات علمی های جدید و ماجرای بورسیه ها بود...

همان ابتدا بــا 110 نفر صحبت کردیم و حدود 17 نفر از این افراد که شــرایط خوبی داشــتند و گروه ها این 
افراد می خواســتند. آنان استخدام شدند و بقیه افراد قرار شــد که پس از گرفتن مدرک دکترای خود بازگردند. 

بدین صورت بحران آن 110 نفر هم حل شد.
همین اتفاق راجع به بورســیه ها افتاد، افرادی که شرایط الزم را داشــتند به تدریج در دانشگاه جذب شدند 
و تقریبًا درحالی که بحران اصلی دانشــگاه های دیگر، بحران بورســیه ها است اما در دانشــگاه ما از 170 تا 180 
نفر فقط چهار یــا پنج مورد به دادگاه رفتند که دو مــورد از آن در دادگاه رأی آورد که باید بیایند و در دانشــگاه 
براســاس رأی قضایی انتخاب شوند. بدین ترتیب بحران آن 280 نفر هم   برطرف شد و آن 90 نفر هم که مشکل 
اســتخدامی داشتند در راســتای حل مشــکل آنان از هیات أمنا وقت گرفتیم و ظرف دو سال مسئله  آنان حل 
15 شد. در حال حاضر در دانشگاه فقط چهار نفر هســتند که چنین وضعیتی دارند. این فضا و بازگشت اختیارات 
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تالش کردم با همه 
استادانی که یک 
احساس ناامنی 
و ترس در آنان 
نهادینه شده بود، 
شخصاً مالقات 
کنم و به آنان 
احساس آرامش 
بدهم

به گروه ها و انتخابی شــدن مدیران گروه ها، به نوعی مشورت بنده با اعضای دانشکده ها برای انتخاب رؤسای 
دانشــکده ها و انجام سریع کارهای استخدامی، پایه ها و ارتقای اساتید باعث شد که احساس امنیت روانی به 

تدریج به وجود بیاید. 
  به نظر می رسد فضای روانی استاد و دانشجو به این حس آرامش نیاز داشت...

تالش کردم با همه استادانی که یک احساس ناامنی و ترس در آنان نهادینه شده بود، شخصًا مالقات کنم و به 
آنان احساس آرامش بدهم. همین طور فضای رفاقتی و شادی با آنان برقرار کنم تا احساس کنند یک نفر از خود 
آنان رئیس شده است و آمده تا مشکالت را برطرف کند. در حدود یک سال با تحمل فشار فراوان طول کشید تا 
به تدریج اســتادان دانشگاه احساس کنند قضاوت سیاسی راجع به آنها نمی شود و اگر کار خود را انجام دهند و 

تخلف جدی نکنند، مسئله ای ایجاد نمی شود.
در مورد دانشجویان هما ن طور که عرض کردم به تدریج تشکل های جدید دانشجویی شکل گرفتند، گرچه 
بعضی  از آنها این قدر رادیکال شــدند که امکان فعالیت سیاسی در آنها کم شد و یک مقدار پایگاه اجتماعی شان 
هم از دســت رفته است؛ چون بدنه دانشجویان که اول اقبال بســیار زیادی به تشکل های جدید داشتند، بعد 
که دیدند بعضی از مســائل ُاولترارادیکالیستی ]خیلی افراطی[ شده، یک مقدار از بدنه دانشجویان کنار رفتند و 
پایگاه اجتماعی شان کمتر شد. ولی به هر حال چهار تشکل دانشجویی در حال حاضر وجود دارد. آمار فعالیت ها 
بسیار باالتر بود اما به خاطر این ایام که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده فعالیت ها کمتر شده است. نزدیک به 130 
نشریه دانشجویی مجوز دارند که حدود 80 تا فعال هستند. ما طبق قانون، نظارت قبل از چاپ نداریم، البته اگر 

تخلف کنند یا خیلی رادیکالیستی شوند طبق قانون باید با آنان برخورد شود.
تعداد و فعالیت های کانون های فرهنگی دانشــگاه تقریبا سه برابر شده است و معاونت فرهنگی که در این 
دوره به وجود آمده در یک مکان بسیار زیبایی مستقر شده و اصالً در قبل وجود خارجی نداشت اما در حال حاضر 
مکان مخصوص و تشــکیالت خاص خود را دارد و انجمن های علمی هم همین گونه هستند. هم اکنون خانه 

آزاد اندیشی ساخته شده و خانه نشریات دانشجویی در دست ساخت است.
به دلیل محدودیت هایی که در مجموعه ســاختار حکومتی وجود دارد، ما نتوانستیم آزادی و گشایشی که 

حتی مطلوب خودمان بود را ایجاد کنیم، ولی گشایش به نسبت گذشته بیشتر شده است.
  در حوزه ارتقای وضعیت دانشــگاه و وضعیت دانشجویی، شاخصه های آموزشی و پژوهشی 
چه اتفاقی صورت گرفته است؟ در این هشت سال شاخص های آموزشی و پژوهشی مشخصًا چه 

تغییراتی داشته است؟
یکســری شاخص هایی است که شــاخص های اســتاندارد اداری نام دارد که ما از آنها دور بودیم. نخست 

پیرامون این موارد توضیح می دهم و بعد وارد محتوا و جزئیات می شوم.
به عنوان مثال وزارت علوم ایران می گفت که شــاخص استاندارد تعداد استاد به دانشجو باید یک به 20، 21 
یا 22 و برای دانشــجوی روزانه مثالً باید یک به 15 یا 16 باشد. آن موقع که دانشگاه را تحویل گرفتم شاخص کل 
دانشــجویی ما یک به 44 بود و به نسبت دانشــجوی روزانه یک به 21 یا 22 بود و آن هم با شرایطی که پیشتر 
گفتم و استخدام های سریع و ناگهانی که داشــت اتفاق می افتاد. ما همه را به کانال قانون انداختیم. باید همه 
را، گروه های آموزشــی دبل چک کنند و بعد ســاختار جذب دانشــگاه باز دبل چک کند. تالش کردیم استادان 
خوب دانشــگاه های دیگر به اینجا بیایند که در این دوره حدود 244 تا 245 استاد جذب کردیم. نسبت استاد 
به دانشــجوی ما از یک به 44 به یک به 26 رسید که به اســتاندارد آموزش عالی ایران بسیار نزدیک است و در 

دانشجوی روزانه به یک به 14 رسیدیم که از استاندارد آموزشی ایران بسیار باالتر است.
به لحاظ ارتقا و هرم اعضای هیات علمی، ما در دوران قبل 420 استاد داشتیم که 30 درصد آنان دانشیار به باال 

بودند و آن موقع ما هنوز در حدود 30 مربی که مدرک فوق لیسانس هستند داشتیم.
امروز حدود540 اســتاد داریم. از این 540 استاد 45 درصدشان دانشیار به باال هستند و به سرعت ارتقا پیدا 
کردند. حتی دانشــیارانی داریم که به سن 40 سالگی نرسیده اند و این بدان معنی است که تولیدات علمی شان 
به گونه ای بوده که سریع توانســته اند دانشیار شوند. در حال حاضر حدود دو یا سه نفر مربی داریم که مشغول 
تحصیل هستند و تا حدود 2 سال دیگر تقریبًا دیگر مربی نخواهیم داشت و همه دارای مدرک دکتری خواهند 
بود. مدارک هم از سال 95 به بعد شــرایط خاص دارد و حتمًا باید افراد در برترین دانشگاه های کشور تحصیل  16
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نزدیک 310 تا 320 
نفر از استادان در 
دانشگاه عالمه، 

سنین زیر 45 سال 
دارند و احساس 
تعلق به مجموعه 

دانشگاه عالمه 
و گاهی تعصب 

نسبت به این 
دانشگاه بین آنان 

بسیار زیاد است

کرده باشند و همین طور معدل از یک حدی باالتر باشد و دارای مدرک زبان و سابقه پژوهشی خوب باشند. تصور 
 من این اســت این هویتی که اسمش را گذاشــته ایم هویت عالمه ای و همین طور این هویت مشترک علمی، 

به تدریج بین استادان مخصوصًا استادان جدید و جوان ما شکل گرفته است.
دانشــگاه عالمه در مجموع جزو یکی از دانشگاه های جوان کشور محســوب می شود. نزدیک 310 تا 320 
نفر از اســتادان در دانشگاه عالمه، سنین زیر 45 سال دارند و احساس تعلق به مجموعه دانشگاه عالمه و گاهی 
تعصب نسبت به این دانشگاه بین آنان بسیار زیاد است، البته که قدیمی ترها هم به طبع هویت شان با عالمه 
گره خورده و در هم آمیخته و ما فکر می کنیم که آن احســاس به تدریج تبدیل به یک احساس امنیت و هویت 

جمعی شده است.
به عنوان مثال در نشست های دانشگاه حداقل 300 تا 400 نفر از استادان با اشتیاق شرکت می کنند، کامنت 
می گذارند و حضور فعال دارند، این امر نشــان دهنده پیوستگی  آنان به هویت جمعی است و این موضوع اثر 
خود را در تولیدات علمی هم نشان داده و همین طور در قراردادهای پژوهشی برگزاری کرسی های نظریه پردازی 
هم این موضوع خود را نشان داده است. گاهی اساتید دانشگاه به دلیل فشارهای اقتصادی مجبور می شوند 
به جاهای مختلفی برای کار بروند ولی با این حال دارند به سرعت تولیدات پژوهشی دانشگاه را هم باال می برند.
  زمانی که دانشگاه را تحویل گرفتید، به چه میزان از بیرون دانشگاه و همین طور از طرف مطالبات 
سیاسی دانشجویان تحت فشار سیاســی قرار گرفتید. آیا این موضوع باعث نشد که از پذیرفتن 

مسئولیت پشیمان شوید؟
بیشــترین فشاری که بر من وجود داشــت و هنوز هم ادامه دارد، از سوی کسانی است که می خواهند این 
دانشگاه به شدت سیاسی شود و پایگاه کشمکش های جناحی و سیاسی رادیکال شود، اما در مقابل آن به نوعی 
مقاومت می کنیم، چون معتقد هستیم که دانشگاه در اصل باید فعالیت علمی انجام دهد؛ بدان معنا که در درجه 
اول دانشگاه هستیم و باید خوب آموزش دهیم، به خوبی پژوهش کنیم، برای مشکالت کشور راه حل پیدا کنیم، 
شرکت دانش بنیان مناسب تشکیل دهیم، کتاب چاپ کنیم و مواردی از این دست را در وهله اول انجام دهیم و 

در کنار آن فعالیت خوب سیاسی و اجتماعی هم باشد و همه نظرات  خود را بیان کنند.
 زمانی که من آمدم، فعاالن سیاســی دانشــگاه شــاید در مجموع 200 تا 300 نفر بودند. آن موقع دانشگاه 
حدود 17 هزار دانشجو داشــت. در حال حاضر دانشگاه حدود 15 هزار دانشــجو دارد، فعاالن شدید سیاسی 
ما از هر دو جناح به 100 نفر نمی رســند ولی فشــاری که آنان وارد می کنند، فشــار ناحقی نیســت. به هر حال 
جامعه ای که عمالً در آن حزب وجود ندارد، جامعه ای که در آن مطبوعات نمی توانند بسیاری از حرف ها را بزنند، 
محدودیت های متعدد وجود دارد و همین طور ساختارهای کنش سیاسی مشروع در آن کم است، باعث فشار 

17
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بیشترین فشاری 
که بر من وجود 
داشت و هنوز هم 
ادامه دارد، از سوی 
کسانی است که 
می خواهند این 
دانشگاه به شدت 
سیاسی شود

به دانشــگاه می شود و همه این نقش ها را دانشگاه باید با هم ایفا کند و آن فعاالن سیاسی هم مقصر نیستند. 
من اصالً نمی خواهم بگویم آنان کار بدی می کنند ولی می خواهم بگویم که ما برای اینکه کارویژه اصلی دانشگاه 
را تبدیل به کارویژه علمی کنیم و نگذاریم دانشــگاه ماهیتش با کشمکش های سیاسی گره بخورد، فشار بسیار 
زیادی را تحمل کرده ایم. ما می خواستیم به نوعی تغییر کارکرد بدهیم و از پایگاه کشمکش سیاسی تبدیل شویم 
به پایگاه نظریه پردازی، آموزش و پژوهش علوم انسانی و ُبعد کشمکش سیاسی و جناحی هم در حد متعارفی 
که در دانشگاه های مختلف وجود دارد، در دانشگاه ما هم باشد. به هر حال این فشار وجود دارد و بسیار شدید و 
طاقت فرسا است و من شاید از همان سال دومی که در دانشگاه بودم، بارها به دلیل این فشار تصمیم گرفتم که 

به وزیر وقت بگویم فرد دیگری را پیدا کند.
تشکل ها و فعاالن اصلی سیاسی افراد متخلق و با فرهنگی هستند ولی در حاشیه آنان و دانشگاه افرادی هم 
وجود دارند که اخالق را کنار می گذارند، اطالعات الزم را ندارند، نسبت های دروغ می دهند و حتی سعی می کنند 
با حیثیت اجتماعی انســان بازی کنند. مگر یک استاد دانشگاه جز منزلت اجتماعی چه دارد؟ وقتی دائم با این 
منزلت اجتماعی بازی  شود، گاهی به سخره گرفته  شود، پیرایه های ناشایستی به چهره اش بخورد و گاهی اسید 

به چهره منزلتش پاشیده  شود، طبیعتًا دیگر انگیزه هایش را از دست می  دهد.
  می گفتند قرار است وزیر علوم شوید

یک دوره ای در رسانه ها مطرح شد که به بنده پیشنهاد وزارت علوم داده شده البته پیشنهادهایی هم در پس 
پرده بود. بنده هرگز آن نظر موافق نهایی ام را ندادم و در واقع پیشنهاد دهنده هم پشیمان شد. به دلیل آنکه این 
خبر در رسانه ها پخش شد، عده ای از سیاسیونی که توقعی از دانشگاه داشتند، نسبتی نبود که به بنده ندهند و یا 

انواع مختلف اسیدها به چهره منزلت بنده پاشیده شد که برای بنده ناخوشایند بود.
ولی من معتقدم که دانشگاه عالمه بعد از تحمل این فشارها، آن هویت علمی و فرهنگی خودش را در حال 
حاضر بازیافته اســت و به عنوان دانشگاه شاخص و دانشــگاه اصلی علوم انسانی در کشور شناخته می شود. 
دانشگاه در تمام حوزه های مربوط به علوم انسانی از طریق دستگاه های اجرایی و همین طور از طریق بدنه خود 
وزارت علوم به مشــاوره گرفته می شود و به عنوان یکی از 13 دانشگاه شاخص کشور شناخته شده که اگر کانون 
منازعات سیاسی باقی می ماند، هرگز این اتفاقات در موردش نمی افتاد و به لحاظ فضای فرهنگی سیاسی هم 
من می توانم ادعا کنم که یکی از ســازنده ترین فضاها را در بین دانشگاه های کشور دارد، گرچه این فضا هرگز نه 

مطلوب بنده و نه مطلوب مسئوالن فرهنگی دانشگاه است.
  از نظر شما تا چه حد چالش های علوم انسانی که برخی از پژوهشگران و استادان در ایران همواره 

نسبت به آن گالیه دارند نسبت به هشت سال قبل در آموزش عالی کشورمان کمتر شده است؟
در مورد ماهیت علوم انسانی، چالش آن نه تنها در جامعه ایران بلکه در محیط تفکر امروز جهانی بسیار زیاد 
است و به نسبت دانشگاه هایی که فنی و مهندسی هستند چالش هایی را که ما با آن مواجه هستیم را ندارند، 
گرچه رونق و جذابیت علوم انســانی به اندازه ای است که دانشگاه های فنی هم به سراغ علوم انسانی رفته اند. 
در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده اقتصاد، مدیریت و فلسفه علم تأسیس کرده که به  هر حال به 

حیطه این دانشگاه مرتبط نیست.
در حوزه تفکر جهانی این پرسش راجع به علوم انسانی وجود دارد؛ یعنی نگرش های پست مدرن که به وجود 
آمدند و همین طور نظریه انتقادی درباره علوم انســانی این بحث را دارند که اصالً ادعای علمانیت این دروس 
و رشــته ها، ادعای دروغینی است. این ها در واقع ایدئولوژی های قدرت اند که خودشان را در قالب علم نمایش 
می دهند. نظریه انتقادی و پست مدرنیســم یا گرایش های دیگری مثل نظریه پسااســتعماری یا فمینیسم 
آمده اند که نقاب از چهره علوم انســانی بردارند، چون این ها بیشــتر ایدئولوژی قدرت های حاکم هســتند، 
ایدئولوژی جریان حاکم یا بازتاب عقالنیت مدرن اند که خود را می خواهد در قالب علم و علم بی طرف نشــان 

دهد درحالی که این چنین نیست و این یک چالشی است که در عرصه جهانی وجود دارد.
مثالً پیر بوردیو در کتابی تحت عنوان »انســان دانشــگاهی« می گوید، این سبک و سیاق دانشگاه مدرن، 
انســان ها را به ماشین های تولید مقاله و ماشین های بیان بســته های اطالعاتی سر کالس بدل کرده و آنان را 
نسبت به سیاست، نسبت به جریان های اجتماعی تأثیرگذار و نسبت به پدیده های اجتماعی بی تفاوت کرده و 

آنان را از یک انسان متفکر تبدیل به یک انسان ماشینی دانشگاهی کرده است. 18
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دانشگاه عالمه 
به پل ارتباطی 

بین مراجع تحول 
علوم انسانی و 

بدنه دانشگاه ها 
بدل شد

این نقدها در عرصه جهانی وجود دارد. قبل انقالب در دانشــگاه های ایران هنوز به آن مرحله علم مدرن در 
دانشگاه های غرب در حوزه علوم انسانی نرسیده بودند و تازه بعد از انقالب داشتند با این ماهیت و هویت علمی 
علوم انسانی مدرن آشنا می شدند. این جریان اندیشه هم از غرب، اروپا و آمریکا که علم مدرن را مورد چالش قرار 
می داد، وارد تفکرات ایرانی ها شد و جامعه روشنفکری و دانشگاهی ما با آن مواجه شد و یک چالش درونی در 

علوم انسانی به وجود آمد که آیا واقعاً  علم است؟ یا اینکه ایدئولوژی است.
هم زمان با این مفاهیم، احساس نیاز به بومی کردن این علوم و از نظر عده ای اسالمی کردن این علوم هم به 

وجود آمد و این موضوع در محیط آکادمیک ایران شکل گرفت و جاری شد.
به این دلیل بومی باید بشــود که علوم انســانی افرادی را تربیت می کرد که وقتــی در جامعه حضور پیدا 
می کردند هیچ کاری به جز زدن یکسری حرف های روشنفکری بلد نبودند. این افراد نظریه دادن و انتقاد کردن 
را خوب بلد بودند ولی وقتی می خواســتند در یک مجموعه اجتماعی نقش آفرینی کنند تقریبًا دستشان خالی 
بود؛ این افراد آن چیزی را که می آموختند در محیط بومی ما بی فایده بود و همین طور با سیســتم های اجرایی، 
فعالیت های اقتصادی و حتی در حوزه فرهنگی با آن چیزی که تولیدکنندگان فرهنگ در کف جامعه با آن مواجه 
بودند، سازگاری نداشــت. نظریه های فرهنگی را همه به غایت خوب بلد بودند، ولی وقتی می رفتند تبدیل به 
یک فعال فرهنگی شوند دست شان خالی بود. حتی توان یک تحلیل متن را نداشتند، چیزی که هنوز هم یکی از 

به اصطالح خألهای جدی حوزه مطالعات فرهنگی در گروه های مطالعات فرهنگی ما است.
  از طــرف دیگر، بحث این بود وقتی در کشــوری زندگی می کنیم که بخش عمده ای از ســاختار 
قدرت و ذهنیت مردم مبتنی بر اندیشه های اسالمی و دینی است، بنابراین آیا این اندیشه دینی و 

اسالمی بر نظریه پردازی و تفحص های علوم انسانی تأثیرگذار است؟ 
این موضوع تبدیل به یک جریان بسیار مهم در این حوزه شد و دقیقًا در همان زمانی بود که در دانشگاه های 
ما و در دوره مســئولیت بنده این مباحث به طور عمده مطرح شد. افراد مختلفی می خواستند متولی تحول در 
علوم انســانی در دانشگاه شوند و دانشگاه ما هم یکی از مدعیان بود و همه این تحوالت زیر چتر مفهوم تحول 

علوم انسانی قرار گرفت. 
در زمانی که من در دانشگاه حضور پیدا کردم ســه گرایش متفاوت وجود داشت. عده ای می گفتند ما یک 
مرکزیتی هستیم که علوم انســانی را ما می فهمیم و کتاب هایش را تدوین و ابالغ می کنیم، بقیه باید بر اساس 
همین عمل کنند، این یک نگاه و گرایش دستوری از باال بود. یک نگاه دیگر این بود که تحول علوم انسانی اصالً 
معنا ندارد؛ این دیدگاه بود که ما با علم روز دنیا جلو می رویم و هر تحولی در علم روز دنیا اتفاق افتاد در افکار ما هم 

ایجاد می شود. یعنی عده ای دیگر اصالً تحول علوم انسانی به آن معنی را قبول نداشتند.
یک جریان معتدلی که در دوره من سعی شد بر اساس آن عمل شود این بود که لزوم تحول در علوم انسانی را 
قبول کردیم و همین طور ایجاد علم بومی یا استفاده از اندیشه های دینی را پذیرفتیم و نسبت به آن بی تفاوت 

نیستیم ولی به صورت متمرکز و ابالغ از باال آن را نمی پذیریم.
لذا دانشگاه عالمه با مراجع مختلف تحول علوم انســانی که در درون آنان هم نگاه کنترل گری از باال وجود 
داشت، آمیخته شــدیم و دانشگاه عالمه به پل ارتباطی بین مراجع تحول علوم انسانی و بدنه دانشگاه ها بدل 
شد. هر رشته ای که می خواهد تدوین شود، به نوعی با همفکری و مشارکت بدنه استادان دانشگاه مخصوصًا 
دانشــگاه عالمه شکل می گیرد.  در حال حاضر تحول علوم انســانی انجام می گیرد و دانشگاه عالمه هم در آن 
مشارکت دارد و برنامه های درسی که به وجود می آیند، بسیار از برنامه های قدیمی بهتر است؛ به عنوان مثال در 
حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی در برنامه هایی که سال های 63 و 64 در ایران تدوین شده بعضًا کپی برداری 
از نگرش های مارکسیستی کالسیک بود. برنامه ای که بعدًا با مشارکت ایجاد شد هم ایرادهای جدی دارد ولی به 

نسبت آن برنامه های قبلی بسیار پیشرفته تر است و استادان با آن همکاری می کنند.
بنابراین به طور خالصه، عالمه از یک دانشگاه منفعل به یک دانشگاه فعال در تحول علوم انسانی بدل شده  و 
ما در این زمینه نقش آفرینی کردیم البته کارهای ما ایرادهای جدی در این زمینه داشت اما در مجموع، برنامه ها 
و محیط علمی بهتری نسبت به گذشــته به وجود آمده است. تحول علوم انسانی با مشارکت دانشگاهیان در 
یک جاهایی محقق شــد و اگر هم عیب و ایرادی دارد باالخره سطح دانشی اســت که امروز دانشگاهیان در 

19حوزه های مختلف دارند.
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ثبات و ارتقای کمی و کیفی 
نهاد دانش

ازجمله اتفاقاتی که طی سال های اخیر در این دانشگاه به وقوع پیوست، برقراری درجه قابل قبولی از ثبات 
در یک محیط آکادمیک بــود. اتفاقی که به طور قطع ثمرات و نتایج مطلوبی را به لحاظ کّمی و کیفی به همراه 
داشت. تغییر ترکیب هیات علمی نکته بارز دیگری است که طی این چند سال به طور محسوس قابل مشاهده 
بود. به هر حال افرادی که پا به ســن گذاشته بودند، رفته رفته جای خود را با نیروهای متخصص جوان دادند. 
طوری که امروز می تــوان گفت حدود نیمی از اعضای هیات علمی این دانشــگاه را چهره های جدید و جوان 
تشکیل می دهند. افرادی که در جذب آنان تمام ضوابط الزم رعایت شده و با وسواس باالیی به مجموعه اضافه 
شده اند؛ همین اتفاق نیز منتج به افزایش ثبات و آرامشــی می شود که در ابتدا به آن اشاره شد و عالوه بر آن، 
می تواند منشا تحوالت و ثمرات بســیار زیادی باشد. در هر بخشی توجه به این دو نکته از مسائل مهم و حائز 
اهمیت به شمار می رود. باید تأکید داشــت که ثبات و آرامش الزمۀ هر فعالیتی است؛ از بنگاه های اقتصادی 
گرفته تا محافل آکادمیکی همچون دانشگاه ها بدون این مؤلفه نمی توانند به سر منزل مقصود برسند. تغییر 
اعضای هیات علمی و حرکت به ســوی جوان گرایی نیز از آن جهت حائز اهمیت است که جوانان بارها نشان 
داده اند که در هر بخشــی می توانند مفید و مؤثر باشــند. اگر به همین دو مؤلفه هــم در برنامه ریزی جدید 
دانشــگاه اهمیت داده شود می توان به آیندۀ آن امید داشت. با توجه به اینکه عالمه طباطبائی یک دانشگاه 
علوم انسانی است و این علوم در واقع مرز میان دانش هستند و علوم میان رشته ای و فرارشته ای در آن تعریف 
می شود، این جوانان هستند که با شــور و انرژی خود می توانند یاری گر دانشگاه باشند. از آنان انتظار می رود 
که با ورود به علوم میان رشــته ای، آینده علوم انسانی کشور را در مرزهای دانش رقم بزنند و  این رشد و ترقی را 

نصیب کشور و دانشگاه عالمه طباطبائی کنند. 

  فرصتی برای درآمدزایی و نفوذ در منطقه
امروز می بینیم ظرفیت قابل توجهی از دانشگاه بالاستفاده مانده است، در حالی که از این ظرفیت می توان 
به شکل احســن بهره برد. چراکه امروز تقاضای قابل توجهی از سوی کشورهای منطقه و حتی بیرون از منطقه 
برای تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبائی مطرح می شــود. باید توجه داشت که فراگیری زبان فارسی اولین 
الزمۀ تحصیل در ایران به حســاب می آید؛ بنابراین می توان این فرصت را غنیمت شــمرد و دانشگاه عالمه را 
به قطب آموزش زبان فارســی به غیرفارســی زبانان تبدیل کرد و آن را به شکل یک مکتب علمی و متد تجربی 
درآورد. با توجه به فعالیت دانشــکده زبان های خارجی و قدرتی که زبان فارسی این دانشکده پیدا کرده، تمام 
دانشــجویانی که برای تحصیل در علوم انسانی، پزشکی، مهندســی و ... وارد ایران می شوند برای یادگیری 
زبان فارسی به این دانشــگاه رجوع کنند. این امری است که می توان برای آن یک بازۀ زمانی هم تعریف کرد. 
به هر حال با توجه به زحماتی که طی چند ســال گذشته در این دانشگاه کشیده شده، اکنون زمان برنامه ریزی 
برای ارتقای دانشگاه در منطقه فرا رســیده و انتظار می رود این دانشگاه به مرکزی درآمدزا و با نفوذ در سطح 

بین المللی تبدیل شود. 

دكتر محمدباقر 
خرمشاد

عضو هیات علمی 
دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی

یكی از قواعد ثابت شــده در دنیای امروز این اســت که رشــد و ترقی در هر حوزه ای اعم از فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، علمی، فردی و ... نیاز به ثبات و آرامش دارد. دانشــگاه عالمه طباطبائی نیز به خوبی توانســت این 

قاعده را رعایت کند. 

20
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دانشگاه، به عنوان نهادی انسان ساز، پیشران توسعه کشور و مهم ترین عاملی است که آینده جامعه را می سازد 
و سرمایه گذاری در توسعه آن، اثرات دراز مدت در پیشــرفت کشور خواهد داشت. توسعه  نظام آموزش عالی 
و ارتقای جایگاه علمی ایران عزیز به تراز جهانی در عرصه های آموزش، پژوهش و فناوری، امری اســت که بعد 
از انقالب اســالمی، همواره مورد توجه بوده است. اما هنوز هم راه های نرفته باقی است و محقق شدن این امر 
نیازمند تالش های مجّدانه دانشگاهیان در کنار حمایت های سیاستگذاران و دولتمردان است. حرکت بر اساس 
توســعه علمی و فراهم آوری زمینه شــکوفایی علم و فناوری، الزمه اقتدار ملی است و امروز همگان به این باور 

رسیدهاند که قدرت نرم می تواند اثرگذاری پایدارتر و بهینه ای را در اقتدار کشور فراهم کند.

کشــور ما امروز بیش از هــر زمان دیگر، نیازمند آن اســت که علم و فناوری و ملزومــات قطعی آن یعنی 
خرد و اخالق، به صورت گفتمان غالب در جامعه آیند. این مهم وقتی دســت یافتنی اســت که دانش ورزی و 
اندیشمندی فراتر از آیین ها و عادات رسمی موضوعیت پیدا کند و اعتبار نهاد دانشگاه، به عنوان مرجعی برای 
کلیه گروه های اجتماعی محترم دانسته شود و البته که این اعتبار وابسته به ایفای نقش اجتماعی مورد انتظار 

از جانب خود دانشگاه نیز هست.
  عالمه؛ پیوند دانشگاه با جامعه

از سوی دیگر، حرکت دانشگاه ها بدون سیاست زدگی در مسیر رشد علمی، امری است که غفلت از آن شتاب 
حرکت به ســوی توسعه علمی را خواهد کاســت. ما باید باور کنیم می توانیم به قله های علم و فناوری جهانی 
دســت یابیم ولی باید در طی این مسیر دانشگاه ها را از فضای سیاســت زده بیرون جدا کنیم و این امید را به 
جوانان رو به آینده بدهیم که دانشگاه حصن آزاداندیشی و نقد مشقفانه امور برای اصالح مسیر جامعه باقی 
خواهد ماند. البته پرهیز از سیاست زدگی نافی پویایی فکری و سیاسی و مطالبه گری دانشگاه نیست؛ چرا که 

این پویایی موجب نشاط و دمیدن امید در جوانان دانشجو و در جامعه خواهد بود.
دانشــگاه عالمه طباطبایی خوشــبختانه در دولتهای یازدهم و دوازدهم، تالش های ارزشمندی را در این  
مسیر انجام داده است، از یک سو به رشد و شکوفایی علوم انسانی و علوم اجتماعی-رفتاری که اساس توسعه 
علم و فناوری در کشــور است همت گماشته است و از ســویی با بازگرداندن پویایی فکری و نشاط به فضای 
دانشــگاه، امید را در میان دانشجویان و دانشــگاهیان افزایش داده و به درستی با پرهیز از افتادن دانشگاه 
درفضای سیاست زده پیرامونی، زمینه حرکت مستقیم دانشگاه در مسیر ماموریتهای اصلی خود را فراهم کرده 

است. به طبع برای رسیدن به نقطه آرمانی، نیازمند تداوم این تالش ها هستیم.
گام برداشتن در مسیر پیوند دانشــگاه و جامعه و برقراری ارتباط موثر با صنعت و اقتصاد، رویکردی است 

که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ســال های اخیر دنبال کرده  اســت و 
حرکتی که به سمت اقتصاد دانش بنیان شــکل گرفته است، خوشبختانه در 
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز، به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور، 
با جدیت پیگیری شده اســت و حضور موثر علوم انسانی و علوم اجتماعی-

رفتاری در کمک به اقتصاد دانش بنیان، حاصل این تالش هاست. 
ارتقای شاخص های آموزشی و پژوهشی و نیز ساماندهی و توسعه فضای 
فیزیکی و کالبدی دانشــگاه عالمه طباطبایی در سال های اخیر با بهره گیری از 
کلیه امکانات به خصوص فعال ســازی ظرفیت خیرین در این زمینه که خود 
نشان از اعتماد جامعه به مدیریت دانشگاه دارد، امری است که از دید ناظران 
بیطرف پنهان نمانده است و حتمًا جامعه دانشگاهی نیز قدردان تالش های 

جناب آقای دکتر سلیمی و همکاران ایشان در طول این دوره خواهند بود.

احیای پویایی فکری به جای سیاست زدگی

دكتر رضا 
فرجی دانا

وزیر اسبق علوم و 
استاد دانشگاه تهران
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در مسیر تمدن

  موفقیت در عرصۀ آموزش و پژوهش
با اين همه آنچه كه پيداست دانشگاه عالمه طباطبائی به لحاظ تحوالت مدیریتی و مداخالت انجام شده 
در عرصه آموزشی و پژوهشی موفقیت قابل توجهی را کسب کرده است. همچنین از منظر کیفیت آموزشی و 

ارائه خدمات رفاهی به جایگاهی قابل توجه و تحسین برانگیز دست یافته است. 

  نقش آفرینی در عرصه های بین المللی
در حوزه های اصلی اقتصاد و صنعت و در واقع موقعیت ها و حوادث بین المللی هم نمی توان از نقش آفرینی 
این دانشگاه چشم پوشــی کرد و این حوزه ها نیز از جمله اقدامات حائز اهمیت دانشگاه عالمه طباطبائی به 
حســاب می آید . چنانچه تشخیص درســتی از این عرصه های عملکردی صورت بگیرد و موقعیت های قابل 
مشــاهده به وجود آید، آمار و ارقام به خروجی هایی تبدیل می شــوند که جایگاه دانشگاه عالمه را به خوبی 
مشخص می سازند و یک ترازو برای ســنجش ایجاد می کنند. به مدد این آمار و ارقام می توان امروز از ارتقای 
جایگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ســخن به میان آورد؛ جایگاهی که بیش از این هم می تواند ارتقا پیدا 
کند؛ زیرا نباید تصور کرد که این پایان خط است. تالش هایی که تا به امروز انجام شده برای جبران کاستی های 
گذشته بوده، اما برای بهترین شدن باید چالش ها و اقدامات مهم تری در کانون توجه قرار بگیرد و در واقع خود 

را با بهترین های جهان مقایسه کنیم. 

  نقاط قابل ارتقای دانشگاه 
در کنار نقاط ضعف و قوت، حوزه هایی هم وجود دارند که قابل بهبود و ارتقا هستند. ازجمله اینکه امروز دیگر 
نباید با عرصه علم و آموزش به عنوان یک مســئله معمول و روتین برخورد کرد. باید آن را مسئله ای چالشی در 
سطح ملی و بین المللی دانست. دانشگاه عالمه می تواند به حیث هویت شناسنامه ای خود، به شکل متمدنانه 
وارد این عرضه شــود؛ تمدن در معنای عمران و آبادانی. شناســنامۀ هویتی و تمدنی این دانشگاه برای همۀ 
افرادی که گذشته آن را می شناسند، کامالً عیان است. با وجود تمام مشکالت، با دقت نظری که رئیس و مدیران 
دانشگاه داشته اند، عالمه در حوزۀ تمدنی مسیر مناسبی را طی کرده است، اما همچنان برای این موضوع باید 

گام های بلندتری برداشته شود. 

  خروجی های عالمه طباطبائی؛ افتخارات دانشگاه
خروجی های این دانشــگاه ازجمله افتخارات آن هســتند. چنان که نمود آن  را در شخصیت های علمی و 
اجرایی کشور مشاهده می کنیم. امروز ثمرۀ این دانشگاه را در نقاط کارشناسی و تصمیم گیری کشور مالحظه 
می کنیم. به دنبال این اتفاقات است که عالمه طباطبائی در بین دانشگاه های درجه اول کشور به سطح مناسبی 

دست یافته است و امید می رود که قدم های بزرگ تری برای بهبود عملکرد آن برداشته شود. 

دكتر عباس 
عباس پور

عضو هیئت علمی 
گروه مدیریت و 
برنامه ریزی آموزشی

برای بررسی عملکرد دانشگاه عالمه طباطبائی باید روی دو حوزه متمرکز شد؛ یکی بحث رفتارهایی است که به 
وقوع پیوسته و دیگری نتایج حاصل از آن. همچنین داشتن درکی درست از وظایف دانشگاه. در وهلۀ نخست 
باید به این نکته توجه داشت که دانشــگاه چه حوزه هایی را تحت پوشش قرار می دهد. می دانید كه فعالیت 
دانشگاه به دو محور اصلی آموزش و پژوهش تقسیم می شود. به ویژه مداخله برای جذب دانشجو در مقاطع 
تحصیلی گوناگون می تواند تأثیر بسزایی در توسعۀ آموزش بگذارد و در عرصۀ پژوهشی نیز دانشگاه می تواند 
در حل مسائل جدی کشــور و دنیا کانون توجهات قرار بگیرد. طبیعی است که برای بررسی این موضوع باید به 

اعداد و ارقام و داده های دقیق تری رجوع کرد.
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وزیر پیشین علوم، احیای اعتماد جامعه علمی را یکی از عوامل توفیق مسئوالن دانشگاه عالمه می داند

ثمره استقالل و آزادی نهاد علم

دکتر جعفر توفیقی که آخرین بار در پاییز 1384 برای شــرکت در مراســم تودیع حبیبی و معارفه شــریعتی به 
دانشگاه عالمه طباطبائی آمده بود پس از هشت سال دوباره به این دانشگاه آمد تا در مراسم معارفه سرپرست 
جدید آن شرکت کند. در این  مراسم، سرپرست وزارت علوم ضمن بیان این که »مدیریت سیاسی آفت توسعه 
علمی است« از سرپرست جدید دانشگاه خواست بســتری فراهم کند تا »دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان 
یک دانشــگاه درجه یک، بتواند به وظیفه خودش در علوم انسانی عمل کند.« سلیمی هم سرپرستی دانشگاه 
را »خدمت به پاک ترین، باســوادترین و فرهیخته ترین قشر جامعه« دانست و ضمن تاکید بر لزوم »توجه به 
آبروی انســان ها« و »رعایت حرمت افراد« از ایجاد فضای امن و آرام سخن گفت: »دانشجو، استاد و کارمند 
باید احســاس امنیت کنند و نگران این نباشــند که مبادا کسی از پشت سر صدایشــان را می شنود.« از دید 
سرپرست جدید دانشگاه، چنین فضای امن و آرامی الزمه »بازگرداندن دانشگاه به جایگاه واقعی خود در میان 

دانشگاه های کشور« بود که او »اصلی ترین برنامه خود« می دانست.
23



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

  جنابعالی به عنوان اولین سرپرست  وزارت 
عتف دولت تدبیر و امید عملکرد وزارت علوم و 
آموزش عالی  در هشت سال گذشت را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ چه شــاخص هایی را در این 
دوره در نظر دارید کــه می تواند مبنای ارزیابی 

عملکرد دولت در زمینه آموزش عالی باشد؟
در ســال 92 که سرپرســتی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری به بنده واگذار شــد، در مدت حدود سه ماه متوجه 
شدم که در فاصله سال های 84 تا 92 جایگاه وزارت علوم در 
حوزه نظام علمی افت کرده و بســیاری از اختیارات وزارت 
علوم به نهادهای بیــرون از وزارت علوم به ویژه شــورای 
عالی انقالب فرهنگی واگذار شــده است. مسائلی مانند 
فرایندهای جذب هیات علمی، آیین نامه ارتقا، بحث نقشه 
جامع علمی کشور و بســیاری از موارد دیگر که طبق قانون 
مصوب مجلس در حیطه اختیارات وزارت علوم و شورای 
عالی عتف است، از دست وزارت علوم خارج و به نهادهای 
بیرون واگذار شــده بود. همچنین مجلــس هم در موارد 

جزئی مانند روش پذیرش دانشجو یا کنکور دکتری دخالت  می کرد. این شرایط به این معنی بود که وزیر علوم در 
دولت یازدهم مسیر ناهموار و پر پیچ و خمی را برای مدیریت این وزارتخانه پیش رو خواهد داشت. 

ولی به  هر حال با وجود همه محدودیت ها، مشــکالت و تضعیف جایگاه، می توان گفت همکارانی که در 
فاصله سال های 92 تا شرایط فعلی یعنی 1400 ســر کار بودند مانند آقایان فرجی دانا و فرهادی و همین طور در 
حال حاضر هم آقای دکتر غالمی تالش خود را کردند تا با وجود همه محدودیت ها بتوانند مسائل وزارت علوم را 

برطرف کنند و سیاست های توسعه علمی کشور را به اجرا در بیاورند.
  شما به عنوان اولین سرپرست و گزینه وزارت علوم این دولت، اولین تغییر را در دانشگاه عالمه با 
تعیین سرپرستی دکتر حسین سلیمی انجام دادید که در آن زمان بسیار مورد استقبال جامعه علمی 
و به خصوص دانشگاهیان دانشگاه عالمه قرار گرفت. این مساله چگونه اتفاق افتاد و چه مسائلی 

در تعیین این اولویت و این سرپرست تاثیرگذار بود؟
قبل از اینکه در ســال 92 سرپرســتی وزارت علوم را بر عهده بگیرم، در مراجعات، اخبار و افکار عمومی جامعه 
علمی به خصوص دانشــجوها می شــنیدم که یک نارضایتی دیرینه در بین اعضــای هیات علمی، کارکنان و 
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی انباشته شده است، بنابراین یکی از اولین مسائلی که در دوره سرپرستی 
با آن مواجه شــدم، انتظار تغییر در مدیریت دانشــگاه بود. با توجه به حجم گسترده انتظارات توسط اعضای 
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با دکتر سلیمی از 
اهمیت استقالل 
دانشگاه، آزادی 
بیان و تشکل ها 

و حفظ شأن 
اعضای هیات 

علمی گفتم.

هیات علمی و دانشجویان، این مســئله در دستورکار من 
قرار گرفت و مطالعاتی را انجام دادم.

با مشــورت هایی که با برخی پیشکســوتان دانشگاه 
انجام شد، از افراد درون دانشــگاه که پیش بینی می شد 
توان پذیرش این مسئولیت را داشته باشند، بررسی هایی 
صورت گرفت؛ چند نفر را برای این مسئولیت نامزد کردیم 
و بــه مطالعه رزومه آنان پرداختیم. بــا بعضی از این افراد 
مالقات حضوری انجام دادم و درنهایت از بین گزینه های 
موجود، آقای دکتر ســلیمی که بنده آشــنایی قبلی هم با 
ایشان نداشتم را مناسب این سمت دیدم و با بررسی رزومه  
و گفت وگویی که با یکدیگر داشــتیم احســاس کردم که 

ایشان می توانند این مسئولیت بر عهده بگیرند.
در مالقاتــی که با آقــای دکتر ســلیمی داشــتم، با 
دیدگاه های ایشان آشنا شــدم و همین طور دیدگاه های 
خودم را به خصوص اعتقادی که به اســتقالل دانشگاه ها 
و مدیریت غیرمتمرکز داشــتم، با ایشان در میان گذاشتم. 
آزادی بیان در دانشگاه، حمایت از تشکل های دانشجویی، 
شأن و منزلت اعضای هیات علمی و دیدگاه هایی که در طی سالیان قبل تجربه کرده بودم از مواردی بود که در آن 
مالقات مطرح شــد.  در مقابل با شنیدن نظرات جناب دکتر سلیمی به این نتیجه رسیدم که نتیجه مشورت ها 

مثبت بوده و ایشان می توانند نامزد مناسبی برای این مسئولیت باشند.
  آیا پیش از این مســاله از دانشگاه عالمه ذهنیت و شناخت دقیقی داشتید؟ بعد از این تعیین 
سرپرست اقدامات و عملکرد دانشگاه عالمه طباطبائی را دنبال کردید. اگر پاسخ مثبت است، این 
اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟ بازخوردهای منفی و مثبت درباره عملکرد و تعیین مدیر دریافت 

کردید؟
بنده از دیرباز با دانشــگاه عالمه طباطبایی به خصوص در فاصله سال های 76 تا 84 که مستقیم مسئولیت 
بر عهده داشتم از نزدیک با اهمیت این دانشــگاه آشنا شده بودم و مهم ترین رشته های علوم انسانی ما در این 
دانشگاه مدیریت و برنامه ریزی می شود. کامالً به اهمیت علوم انسانی در توسعه کشور و به ویژه دانشگاه عالمه 
که متولی عمده رشته های علوم انسانی بوده واقف بودم و انتخاب رئیس برای این دانشگاه را مهم می دانستم. 
به دلیل پیچیدگی رشته های علوم انسانی، اهمیت  آن و همین طور نقش زیرساختی که رشته های علوم انسانی 

در توسعه کشور دارند، این دانشگاه را بسیار حائز اهمیت می دانستم.
خوشبختانه بعد از انتخاب آقای دکتر سلیمی، در ادامه دائمًا بازخوردهای مثبتی دریافت می کردم و تا سال ها 
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دکتر سلیمی 
در توسعه 
زیرساخت ها 
دانشگاه و ارتقای 
کیفیت آن، نقش 
مهمی داشتند 
و من از انتخاب 
ایشان خرسندم

هر جا که با دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه مواجه می شدم، این انتخاب را یکی از تصمیمات 
بسیار مهم مدیریتی بنده در آن حدود سه ماه می دانستند و از آن به نیکی یاد می کردند.

  آقای دکتر سلیمی پیشرفت های دانشگاه را گزارش می کرد و بعضًا این گزارش ها و سیاست های 
خود را به صورت انفرادی با بنده در میان می گذاشت. همیشه از یک چنین انتخابی در شرایطی که 
شناختی از اعضای هیات علمی از نزدیک نداشتم خوشحال بودم و می دانستم که این انتخاب کامالً 
مثبت و درست بوده و آقای دکتر ســلیمی انصافًا توانست اعتماد دانشگاهیان عالمه طباطبائی را 
جلب کنند و به خصوص اینکه می توان گفت در حال حاضر دانشــگاه عالمه در بین دانشــگاه های 

کشور سرآمد شده است.
آقای دکتر سلیمی در توسعه دانشگاه و زیرســاخت ها، کیفیت دانشگاه، ایجاد اعتماد در کل جامعه علمی 
کشور نقش مهمی داشتند و در حال حاضر دانشــگاه عالمه طباطبائی و همین طور دکتر سلیمی شناخته شده  
هســتند و من از این باب که نقشــی در این مسئله داشتم خرسندم. ممکن اســت همانند بقیه جاها بعضی 
گله مندی های بسیار مختصر و جزئی از کاستی ها باشد که نه  تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا این موارد وجود دارد 

اما در حال حاضر از نظر برآیند کلی  واقعًا اظهار رضایت از عملکرد ایشان وجود دارد.
  به عنوان یک دانشگاهی شناخته شده و مورد اعتماد دانشگاهیان، به نظر شما اولویت آموزش 

عالی در سال های پیش رو چه بایستی باشد؟
 به نظرم مهم تر از همه اجرای ماده یک قانون احکام دائمی است که از قانون برنامه چهارم شروع شد، قانون 
برنامه پنجم تکرار شــد و به احکام دائمی تبدیل شد؛ اجرای این ماده تقویت جایگاه هیات أمنا، رفتن به سمت 
استقالل دانشگاه ها در امور اداری، مالی، استخدامی، تشــکیالتی و اجرای کامل قانون، مدیریت غیرمتمرکز، 
تقویت اعتبارات آموزش عالی و دانشگاه ها، تسهیل ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و توجه به کیفیت را در 
پی دارد. همچنین به دلیل توجه افراطی به پژوهش در سال های گذشته تا حدی از کیفیت آموزش غفلت شده 
که الزم است هر چه سریع تر تدابیر الزم برای ارتقای کیفیت آموزش اتخاذ شود. به روز رسانی برنامه های درسی، 
بازنگری در شیوه های یاددهی- یادگیری متناســب با دانش روز و توجه به برنامه های بالندگی اعضای هیات 

علمی از جمله این موارد است.
تربیت نیروی انسانی، تشکیل سرمایه های انسانی در کشور با شایستگی های دانشی، مهارتی و بینشی باید 
جزِو اولویت های هر دانشگاهی باشد به خصوص دانشگاه عالمه که با رشته های علوم انسانی سروکار دارد و این 
رشته ها هستند که ســاختار فکری، فرهنگی و اندیشه ای نیروهای انسانی را شکل می دهند؛ بنابراین دانشگاه 

عالمه در این حوزه، وظیفه سنگینی را بر عهده دارد.
توســعه روابط و همکاری های بین الملل از ضروریات دانشگاه  اســت. در میان مردم و مشکل گشا بودن، 
توســعه ارتباط با جامعه و اینکه مردم حضور دانشــگاه را حــس کنند و همین طــور نقش آفرینی برای حل 
چالش های اجتماعی از موارد مهم اســت. مردم باید نقش دانشــگاه را در رفاه، آسایش و امنیت خود ببینند و 

تربیت شهروندان مسئول و پاسخگو از اولویت های آموزش عالی در سال های پیش رو است.
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ارتقای کیفیت خدمات آموزشی جهت پاسخگویی 
کارآمد به نیازهای جامعه و توسعه کشور

  متناسب سازی میزان جذب دانشــجویان )روزانه، نوبت دوم و 
پردیس( به تفکیک جنســیت، رشــته و مقطع تحصیلی با توجه به 

نیازهای توسعه ای کشور

  توسعه نظام آموزش های مهارتی در دانشگاه

  تغییــر در ظرفیت هــا و اولویت های پذیرش بــا تاکید بر جذب 
دانشجویان بین رشته ای و ترکیبی

  اصالح و بهبود فرآیندهای جــذب، ترفیع و ارتقای اعضای هیات 
علمی

مکتب امید و زندگی در چارچوب ســند راهبردی افق 1400 هیات 
امنای دانشــگاه عالمه طباطبائی در ســال 
1395 برنامــه ای پنــج ســاله در حوزه های 
مختلف آموزشــی، پژوهشــی، رفاهی و... 
تدوین کرده اســت که اهداف و راهبردهایی 
را دنبال می کند. نخســتین هدف مربوط به 
حوزه آموزش اســت. این هدف عبارت است 
از: ارتقای کیفیت خدمات آموزشــی جهت 
پاســخگویی کارآمد به نیازهــای جامعه و 
توسعه کشور. آنچه در این فصل می خوانیم 
گزارش عملکرد هشــت ســاله دانشگاه بر 
مبنای همین هدف است. می بنیم که میزان 
و کیفیت جذب دانشــجویان ارتقا پیدا کرده 
است و همچنین طی این مدت دانشجویان 
نخبه و با رتبه های علمی بهتر دانشگاه عالمه 
را بــرای ادامه تحصیل انتخــاب کرده اند. به 
ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی. همچنین 
طی این مدت 41 رشــته جدید تاسیس شده 
و تعداد دانشــجویان بین المللی 169 درصد 
افزایش داشته اســت. از آنجایی که یکی از 
دغدغه های اصلی استادان شفافیت در نظام 
جذب، ارتقا و ترفیع آنان بوده اســت، در این 
بخش نیز سعی شــده تا تمامی پرونده ها به 
طور شفاف و دقیق بررسی شود. به طوری که 
امروز، 52 درصد اعضای هیات علمی استادیار، 
34 درصد دانشــیار و 12 درصد آنان اســتاد 
تمام هستند. شاخص استاد به دانشجو نیز 
ارتقا پیدا کرده اســت. یعنی پیش از این این 
شاخص یک به 41 بود و امروز به ازای هر استاد 

28 دانشجو تحصیل می کنند.
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52 درصد اعضای 
هیات علمی 
استادیار، 34 
درصد دانشیار و 12 
درصد آنان استاد 
تمام هستند

یکی از ســکوهای پرتاب دانشگاه عالمه طباطبائی به ســمت موفقیت، توجه ویژه مدیران و مسئوالن این 
دانشــگاه به اصالحات ســاختاری و اداری حوزه  آموزش اســت. داده های موجود گویای جهش دانشگاه 
در حوزه آموزش در ســال های 1392-1400 است. اصالح ســاختار آموزش در دانشگاه، واگذاری اختیارات 
به گروه های آموزشــی، قانون مند شدن ورود و خروج دانشــجویان تحصیالت تکمیلی، ایجاد و گسترش 
آموزش های مهارت تکمیلی و مهم تر از همه اصالح نســبت اســتاد به دانشــجو و ارتقای شــگفت انگیز 
 هــرم اعضــای هیأت علمــی مهم ترین نشــانه های این جهش بزرگ اســت کــه برخــی از اطالعات آن 

در در ادامه ارائه می شود. 

  مهم ترین برنامه ها و اقدامات راهبردی مرتبط با حوزه معاونت آموزشی
 1- بازنگری و اصالح متون درســی و منابع آموزشــی در انطباق با نیازهای واقعی کشــور و اســتانداردهای 

ملی و بین المللی
2- افزایش سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان خارجی برای ارتقای تراز بین المللی دانشگاه

3- متناسب سازی تعداد دانشجویان شهریه پرداز در راستای افزایش کمی و کیفی آموزش
4- ارتقای نظام ارزشیابی آموزشی دانشگاه

5- استقرار و توسعه نظام آموزش های آزاد و دوره های مهارت افزایی در راستای تطابق بازار کار و آموزش عالی 
در برنامه ریزی های بلندمدت آموزشی

6- گسترش همکاری و مشارکت علمی، آموزشی با مراکز ملی و بین المللی
7- شناسایی و گسترش ظرفیت و دوره های آموزشی بین رشته ای

8- ارتقای سطح کیفی و کمی اعضای هیأت علمی

  اصالحات ساختار سازمانی رسمی و از سال 1392 تا 1400
 تعریف گروه استعداد درخشان و ادارۀ فارغ التحصیالن زیر نظر معاون آموزشی با هدف ارائۀ خدمات به 

همه دانشجویان 
 تعریف ادارۀ خدمات الکترونیک، زیر نظر معاون آموزشــی، با هدف ســاماندهی ســاختار برنامه ریزی 
آموزشــی و تعریف واحدهای درسی مطابق برنامه های درســی مصوب وزارت علوم در سال 94 و توسعۀ این 

واحد به مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه با هدف توسعۀ آموزش های مجازی
 تعریف دبیرخانۀ تخصصــی هیأت ممیزه و فعالیت های اعضای هیأت علمــی در مدیریت برنامه ریزی 

آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه و ارائۀ خدمات شایسته تر
 ایجاد ادارات آموزشــی و ثبت نام، پذیرش و امــور آزمون   ها )یا مشــمولین( در مدیریت های خدمات 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه با هدف تفکیک شــرح وظایف تخصصی و ارائۀ خدمات آموزشی 

شایسته به دانشجویان
 تصویب شیوه نامۀ برنامه ریزی درسی دانشگاه، راه اندازی شــورای برنامه ریزی درسی دانشگاه با هدف 

نظارت و بهبود کیفیت امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های درسی مصوب و یا پیشنهادی

8 سال آموزش توسعه محور
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تسریع و تدقیِق 
ارتقا، ترفیع و 

تبدیل وضعیت 
استادان از جمله 
دستور کارهای 

بهبود وضع 
آموزش بود

  شفافیت در ارتقا، ترفیع و تبدیل وضعیت استادان
با توجه به اینکه در حوزه آموزش ســه مخاطب اصلی یعنی استاد، دانشجو و کارمند وجود دارد، از ابتدای 
شــروع این دوره مدیریتی سعی شد که برای هر کدام از موارد یک راهبرد اصلی را در نظر گرفته و تالش شود در 

جهت آن کلیدواژه دانشگاه را به سمت جایگاه ممکن و مطلوب پیش برود.
در حوزه نخســت یعنی اســاتید کلیدواژه دانشگاه »شفافیت« بود. مشکالت ســاختاری نظام اداری و 
بروکراتیک در کنار برخی ســالیق شخصی موجب شده تا امور روتین اداری استادان با کندی فراوان و گاهی با 

تأخیرهای واقعًا غیرقابل توجیه انجام شود. 
به همین دلیل احســاس شد اســتادان حداقل راجع به سه مســئله ارتقا، ترفیع و تبدیل وضعیت خود 
بسیار حســاس و در عین حال نگران هســتند و برداشت شــان این بود که این امور در جایگاه درست خود 
انجام نمی شــود و الزم است مدیران دانشــگاه تســریع و تدقیق الزم را در این زمینه اعمال کنند. واقعًا هم 
گاهی پرونده ها به ســبب محدودیت های بوروکراتیک آن قدر طوالنی  می شد که استادان را تا حدی عصبی 
می کرد. البته بخشــی از این کندی در اختیار دانشگاه نبوده و نیســت؛ مثالً برای تبدیل وضعیت باید پاسخ 
اســتعالمات از مراجع مختلف و به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت شود. ولی بحث بیشتر روی 
آن بخش هایی بود که در اختیار دانشــگاه اســت. لذا برنامه در این دوره بر این بود که همه اساتید در جریان 
جزئیات پرونده هایی که جزو حقوقشــان بود، قرار بگیرند. این خواسته انجام شد و اکنون که پایان این دوره 

رسیدیم هیچ پرونده مبهمی در دانشگاه وجود ندارد. 

  تحقق راهبرد بهبود ترفیع استادان
همان طور که می دانید هدف »ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه«، راهبردی دارد با عنوان »اصالح و بهبود 
فرآیندهای جذب، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی«. اعداد و اطالعات موجود نشان می دهد که طی این 

هدف و راهبرد تا حد زیادی محقق شده است. برای نمونه نگاهی به این جدول بیندازید:

تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت

مرتبه علمی
دانشکده

جمعمربیاستادیاردانشیاراستاد

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

139203131982915621927512132577345422

13930373712931056323229511102186372458

13941464717117134772323097916102404506

13952525419134153772233007916105418523

13964586219158177782162943912104441545

13973555821156177761992753811103418521

13984586220155175812072883710108427535

13994596324164188851982833710116428544

29



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

مکتب امید و زندگی

  روزآمد بودن اعضای جوان هیات علمی
در کنار شایسته ســاالری و جوانگرایی، آشــنایی با فناوری های نوین و روزآمد بودن، از دیگر شاخص های مهم 
جذب هیات علمی بوده اســت. چالش های جدی ســال های اخیر، به ویژه بحران همه گیــری کووید-19 که تمام 
کشــورهای دنیا را در حوزه های مختلف ســالمت، اقتصاد و سیاســت با تهدیدهای جدی مواجه کرد، صدمات 
جبران ناپذیری به آموزش و یادگیری نیز وارد کرد. در چنین برهه ای سخت که بسیاری از دانشگاه های صاحب نام 
کشــور از تعطیلی کالس ها و برگزاری کالس های جبرانی در ترم های آینده می گفتند، این استادان جوان و آشنا به 
فناوری های نوین بودند که توانستند با تالش شبانه روزی در کنار بقیه ارکان دانشگاه، این تهدید جدی را تبدیل به 

یک فرصت تاریخی در آموزش و یادگیری مجازی تبدیل کنند. 
  استاد متخصص، قلب تپنده  آموزش و پژوهش

مســاله جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی همواره در کانون توجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی قرار 
دارد. چرا که قلب تپنده آمــوزش و پژوهش آکادمیک با انتخاب افراد متخصص گره خورده اســت و بی توجهی 
در این خصوص، آثــار و عوارضی جبران ناپذیر به دنبال دارد. از این رو توجــه به عملکرد هیئت های اجرائی جذب 
دانشــگاه ها، اقدامی ضروری و الزم محسوب می شــود. فی المثل می توان پرسید چه شاخص هایی مد نظر بوده 

است؟ در پاسخ می توان به این موارد اشاره كرد:
1( ضابطه محوری :بدون تردید شــرط اول هیات جذب ســالم و کارآمد، آن است که بر مبنای ضابطه عمل کند 
و در چارچــوب آئین نامه ها گام بردارد. یعنی به هنگام تعارض میان مصلحت و قانون، این قانون اســت که پاس 
داشته شود .سعی هیات جذب دانشگاه عالمه، همواره گردن نهادن به ضوابط و توجه به آئین نامه ها بوده است. 

2( بی طرفی: جانبداری، القای نظر و ایجاد پیش داوری، آفت گزینش اســت. در هیات جذب دانشگاه همواره 
تالش می شد که پیش از بررسی مدارک علمی و تخصصی داوطلب جذب،  از ناحیه اعضاء، سخنی در میان نیاید و 

شائبه اعمال نظر سر بر نیاورد.
3( ســرعت عمل: دانشگاه برای دستیابی به استاندارد نسبت اســتاد به دانشجو، محتاج جذب بقاعده عضو 
هیئت علمی اســت. البته مســئله ســرعت عمل باید در عین حال با حفظ کیفیت همراه باشد .پس سعی شد با 

برگزاری جلسات بیشتر و طوالنی تر، سرعت عمل به همراه کیفیت، در نظر گرفته شود.
4( شایسته گزینی  هدف هر دانشگاهی یافتن متخصصانی است که در رشته علمی خود بهترین باشند. البته در 
کنار آن، جوان گزینی هم در دستور کار است؛ چون انتخاب عضو جوان می تواند نوید بخش فضای آموزشی پویایی 

باشد، هیات جذب دانشگاه همواره چنین مقاصدی را دنبال کرده است .
5( گره گشــایی: گاهی برای ارتقای یك فرد، مشــکلی )از نظر اتخاذ تصمیم صحیح( ایجاد می شود که 
گشودن و بازکردن آن جهد ویژه می طلبد. هیات در این گونه موارد به ریشه ظهور و بروز مشکل می پرداخت و 
حتی به قیمت طوالنی شدن بررسی و یا تماس با افراد مطلع و غیره، مستندات الزم را به دست می آورد. این 

رویه درمواردی منجر به حل مساله می شد.
البته ذکر این موارد به معنای نادیده گرفتن کمبودها و کاستی ها نیست. بلکه سپاس از تالش کسانی است که 

به ترفیع جایگاه دانشگاه و تغییر وضعیت آموزشی و پژوهشی آن نظر دارند.

دکتر علی اکبر  
احمدی افرمجانی

 استاد گروه فلسفه 
دانشکده ادبیات 
فارسی و زبان های 
خارجی

اولویت قانون بر مصلحت در جذب هیات علمی
 بین سال های 1392 تا 1400 دانشگاه عالمه طباطبائی موفق به جذب حدود 2۶0 عضو هیات علمی شد که بیشترشان 
جوان، مسلط به حداقل یک زبان خارجی، آشنا با فناوری های نوین و مطلع از حوزه فعالیت های آکادمیک در سطح 
بین المللی هستند. این رویکرد شایسته ساالرانه موجب ارتقای نام و جایگاه دانشگاه در محافل ملی و بین المللی شد. 
بســیاری از استادان جوان جذب شده در این سال ها، توانستند دانشگاه را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ اجرایی به 
جایگاه برتری برسانند. اگر امروز دانشگاه عالمه طباطبائی در بین 13 دانشگاه  برتر کشور و در زمینه هایی چون آموزش 
مجازی، نظریه پردازی، ارتباطات بین المللی و... در جایگاه مناسبی قرار دارد، عمدتًا محصول جذب نیروهای شایسته 

است که در کنار تجربه استادان پیشکسوت، دانشگاه را به برند بین المللی تبدیل کرده اند.
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اسامی استادان نمونه کشوری دانشگاه از سال 1393 تا 1397

نتیجۀ بررسیرشته تحصیلینام خانوادگیردیف

استاد نمونۀ منتخب کشوری  سال 1393مدیریت آموزش گرایش روش های تحقیق و آماردکتر علی دالور1

استاد نمونۀ منتخب کشوری  سال 1394رهبری و رفتار سازمانی و مدیریت توسعه سازمانیدکتر علی اکبر افجه2

استاد نمونۀ منتخب کشوری  سال 1396زبان شناسی نظریدکتر محمد دبیرمقدم3

استاد نمونۀ منتخب کشوری سال 1397علوم ارتباطات اجتماعیدکتر هادی خانیکی4

دکتر عباس شاکری 5
استاد نمونۀ منتخب کشوری  سال 1398علوم اقتصادیحسین آباد

استاد نمونۀ منتخب کشوری سال 1399رشته حسابداریدکتر جعفر باباجانی6

  جذب دانشجویان نخبه
یکی از شاخص هایی که نشان می دهد دانشگاه عالمه در سیاست های ارتقای کیفی اش موفق بوده، تمایلی 
اســت که در میان داوطلبان ورود به این دانشگاه ایجاد شده است. در گذشــته رتبه های 14 و 15 هزار وارد این 
دانشگاه می شدند، ولی امروز در مقطع کارشناسی در خیلی از رشته ها رتبه های زیر 100 دانشگاه عالمه را انتخاب 
می کنند. در مقطع دکتری در حالی  که دانشــگاه های بزرگ تر و باســابقه تری که نام و نشان مهم تری هم دارند، 
ولی تعدادی از داوطلبان رتبه  زیر پنج و حتی رتبه نخســت، دانشــگاه عالمه طباطبایــی را برای ادامه تحصیل 
انتخاب می کنند. در رشته های مقطع کارشناسی ارشد نیز رتبه های باالی کنکور، تحصیل در این دانشگاه را ترجیح 
می دهند. این ها همه نشــان از آن دارد که آوازه ارتقای سطح کیفی، خدمات رسانی آموزشی، کیفیت استادان و 
کالس ها، نظم و برنامه ریزی به ویژه مدیریت مناسب در دوره کرونا  به گوش داوطلبان رسیده و آنها اینجا را فضای 
مناســب برای ادامه تحصیل تشخیص داده اند. بنابراین بهتر شــدن کیفیت دانشجویان ما نسبت به گذشته، 

نشان دهنده این است که فضای رو به رشد دانشگاه در میان مخاطبان هم آثار خودش را گذاشته است.
تعداد کل دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک نوع پذیرش

کل دانشجویانپردیسنوبت دومروزانهسال تحصیلی

1392 - 9383335902277817013

1393 - 9488486140272617714

1394 - 9589075833261817358

1395 - 9689906235218117406

1396 - 9795966004183417434

1397-98102605879192418063

1398-99106535570208118304

1399-1400107305615211018455

دانشگاه عالمه طباطبائی در ســال تحصیلی 1392-1393 در مجموع روزانه، شــبانه و پردیس دارای 17 هزار و 13 
دانشجو بوده است که این رقم با رشدی بیش از 8 درصد در سال 1399-1400 به  18 هزار و 455 نفر  افزایش یافته است.

در مقطع 
کارشناسی در 

بسیاری از رشته ها 
رتبه های زیر 100 و 
در مقطع دکتری 
رتبه های زیر پنج 
دانشگاه عالمه 

را برای ادامه 
تحصیل انتخاب 

کرده اند

همکاری استاد، دانشجو و ساختار اداری 
در  ارتقای شاخص های تدریس
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مکتب امید و زندگی

تعداد دانشجویان استعداد درخشان به تفکیک مقطع تحصیلی
جمعدکتریکارشناسی ارشدکارشناسیسال تحصیلی

1393-946912047236

1394-95579831186

1395-967811058246

1396-978810541234

1397-986619525286

1398-9910416110275

 تعداد دانشــجویان اســتعداد درخشــان دانشــگاه عالمه طباطبائی در ســال تحصیلی 1393-1394 
 ر مجموع مقاطع، 236 نفر بوده اســت. این رقم در ســال 1399-1400 به 275 نفر رســیده و حاکی از رشدی 

بیش از 16 درصد است.

  شاخص استاد به دانشجو
شاخص نسبت استاد به دانشجو، یکی از شــاخص های جهانی در امر کیفیت سنجی آموزش عالی است. 
به لحاظ داخلی نیز تاکید ماده 66 برنامه ششــم نشــان دهنده اهمیت این شاخص و متوازن سازی نسبت 
دانشجو و هیأت علمی اســت. یکی از اهداف مدیریت و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه طی هشت ساله 

گذشته متناسب سازی نسبت استاد به دانشجو در تمامی مقاطع بوده است.
خوشبختانه دانشگاه این نسبت را از 1 به 40 در  سال 1392 رسانده است به 1 به 28 در سال 1399- 1400. هم از 

طریق افزایش تعداد جذب هیأت علمی و هم از طریق منطقی کردن تعداد دانشجویان.
یکی از مهمترین نتایج این سیاست های آموزشی در کنار فعالیت سایر بخش های دانشگاه احراز رتبه  برتر 
ده گانه در میان همه دانشگاه های کشور بر اساس اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسهISC  است 
که جایگاهی بی سابقه در تاریخ دانشگاه است. این جایگاه زمانی اهمیت پیدا می کند که در کنار دانشگاه هایی 
که رشــته های علوم پایه دارند و مقاله نویسی در آن رشته ها مقداری آسان تر اســت قرارگرفته ایم و بنابراین 
می توان گفت دانشگاه عالمه در حوزه علوم انســانی جایگاه نخست را دارد. دانشگاه عالمه طباطبائی حتی 
این ظرفیت را دارد که به رتبه های پایین تر از 10 هم برســد. این رتبه البتــه محصول همکاری و فعالیت همه 
معاونت های دانشگاه بوده است. درواقع در این دوره هیچ حوزه ای نگاه حذفی نسبت به حوزه دیگر نداشته و 
در قالب یک مجموعه متشکل با هدف توسعه کمی و کیفی دانشگاه فعالیت کرده اند. هرچند این عملکرد قابل 
قبول و موفقیت آمیز بوده، ولی تا رسیدن به استانداردهای جهانی و جذب دانشجویان بین المللی هنوز فاصله  

وجود دارد و امید است در دوره های پیش رو به جایگاه بایسته در این حوزه برسد.
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نسبت استاد به 
دانشجو از یک 

به 40 در سال 92 
رسیده است به 

 یک به 28 
در سال 1400

نسبت استاد به دانشجو به تفکیک مقطع تحصیلی و مرتبه علمی

دانشکده
مقطع تحصیلی

کلدکتریارشدکارشناسی

1 به 140 به 15 به 119 به 1392-9317

1 به 139 به 15 به 118 به 1393-9415

1 به 134 به 15 به 115 به 1394-9514

1 به 127 به 14 به 111 به 1395-9613

1 به 129 به 14 به 112 به 1396-9713

1 به 129 به 14 به 112 به 1397-9813

1 به 134 به 16 به 115 به 1398-9914

1 به 128 به 15 به 112 به 1399-140012

ارزیابی شــاخص اســتاد به دانشــجو در کنار توازن هرم هیأت علمی دســتاورد قابل توجه دانشگاه در 
هماهنگ سازی و هارمونی جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری یعنی اقدامات زیربنایی عمرانی و توسعه ای را 
نشان می دهد. بدون شک تداوم در برنامه ریزی منطبق بر شرایط و استانداردهای ملی و بین المللی می تواند 

این شاخص را به استانداردهای بین المللی نزدیک سازد.

  ارتقای سطح کیفی کالس ها
ارتقای سطح کیفی کالس ها نسبت به قبل اهمیت فراوانی داشــت. در این مورد نیز در این دوره چند کار 
مهم انجام شــد و این امیدواری وجود دارد که با تداوم و نهادینه شــدن آن ها بتوان از کالس هایی با باالترین 

سطح کیفیت برخوردار بود. یکی از مهم ترین کارهایی که انجام شد تعمیم اجرای طرح درس در کالس ها بود.
امروز در دانشگاه های معتبر دنیا داشتن طرح درس اهمیت بسیار زیادی دارد. 

طرح درس ضمن ترســیم منابع مطالعاتی، نقشــه راه اداره کالس در طول یک نیمسال را ترسیم می کند 
و بدون آن کالس در ســرگردانی و ابهام به سر می برد و دانشــجو نمی تواند بهره الزم را از کالس و استاد ببرد. 
خوشــبختانه امروز طرح درس تا حد زیادی در کالس های دانشگاه عالمه طباطبائی تعمیم پیدا کرده است و 
دانشــجویان هم بازخوردهای بسیار مثبتی نشان دادند. مدیران گروه های دانشــگاه بایستی از این فرآیند 
مراقبت کنند، چون اگر از این فرآیند مراقبت نشود یا با جدیت پیگیری نشود ممکن است کمی ضعیف شود و 

تضعیف آن به صالح دانشگاه نیست.
اقدام مهم دیگری که برای ارتقای سطح کیفی کالس ها انجام شد اجرای طرح ممنوعیت تدریس استادان 
کمتر از دکتری در کالس های دانشــگاه بود. در دانشــکده های ما گاهی به وفور از مدرسان پایین تر از مقطع 
دکتری اســتفاده می شد. زمانی که جایگاه این دانشگاه محدودتر بود شاید این کار قابل توجیه بود ولی وقتی 
این دانشگاه نقش تربیت کننده نیروی انسانی برای بســیاری از دانشگاه های کشور را بر عهده دارد تدریس 
افرادی که هنور درجه دکتری را دریافت نکرده اند قابل توجیه نیست. دانشگاه عالمه طباطبایی که خوشبختانه 
امروز در شمار 13 دانشگاه برتر کشور قرار دارد شایسته نیست که از مدرسان کم سابقه، کم تجربه و فاقد مدارک 
معتبر دانشگاهی استفاده کند. البته همیشه در هر کاری برخی اســتثناها حسب شرایط وجود دارد که قابل 
فهم اســت مانند رشته هایی که با نبود یا کمبود استاد مبرز در ســطح دکتری مواجه بود؛ در این موارد اجتناب 
ناپذیر اســت که از متخصصان با مدارک پائین تر نیز با سازوکار خاص استفاده شود. مثالً ممکن است در درس 
پزشکی قانونی نتوان فرد دارای مدرک الزم پیدا نشود و اینجا می توان از متخصصان با مدرک فوق لیسانس و 

با تجربه نیز بهره گرفت. 
اقــدام مهم دیگر اصــالح نظامات مربوط به امتحــان جامع دانشــجویان دکتری، دفاع از رســاله ها و 
پایان نامه های دانشــجویان و مصاحبه های ورودی دکتری بود. این امور همواره در همه دانشــگاه ها انجام 
33شــده اســت اما مدیریت آن به گونه ای که رضایت داوطلبان و دانشــجویان را به دنبال داشته باشد، برنامه 
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 در دانشکده های 
ما گاهی به 
وفور از مدرسان 
پایین تر از مقطع 
دکتری استفاده 
می شد. زمانی 
که جایگاه این 
دانشگاه محدودتر 
بود شاید این کار 
قابل توجیه بود 
ولی وقتی این 
دانشگاه نقش 
تربیت کننده 
نیروی انسانی 
برای بسیاری از 
دانشگاه های 
کشور را بر عهده 
دارد تدریس 
افرادی که هنور 
درجه دکتری را 
دریافت نکرده اند 
قابل توجیه 
نیست

و اوقات تخصیصی اســتادان را به درســتی مراعات کند،  احترام داوطلبان رعایت شود و نظمی بوروکراتیک 
و اجرایــی بر امور جاری حکمفرما شــود تا حدود زیادی محصول این دوره اســت. برگزاری آزمون شــفاهی 
ورودی های دکتری به صورت متمرکز با شرایط خاص اســتقرار داوطلبان، پذیرایی محترمانه از ایشان، انجام 
بررســی های مقدماتی چون بررسی سوابق آموزشــی و پژوهشی و کوشــش برای معطل نماندن ایشان و 
تالش برای عدم دخالت ســالیق فردی و غیرعلمی در گزینش داوطلبان از نتایج این برنامه ریزی ســاختارمند 
اســت. حتی در دوره همه گیری ویروس کرونا و پارادایم شیفت دانشگاه به ســمت آموزش مجازی نیز این 
امور با نظم و دقت بــاال به صورت غیرحضوری برگزار شــد که برگزاری دو دوره آزمون شــفاهی ورودی های 
دکتری و عدم انعکاس شــکایتی از ســوی داوطلبان حکایت از قوت، درســتی  و کارآمد بودن برنامه ها دارد. 
 ضمن آنکه جلســه  همه رســاله ها و پایان نامه ها نیز بدون اختالل در دوره کرونا با سیســتم آموزش مجازی 

برگزار شده است. 

تعداد رشته های تحصیلی ایجاد شده به تفکیک مقطع تحصیلی
جمعدکتریکارشناسی ارشدکارشناسیسال

13921225

13931001

13940202

139518110

13962125

13970808

139814510

13991001

6251041جمع

بر اساس داده های جدول فوق، در بازه زمانی مورد بررسی، 41 رشته جدید در مقاطع مختلف تحصیلی دایر 
شده که 83 درصد آنها در مقاطع تحصیالت تکمیلی بوده است. 

گروه های آموزشی ایجاد شده در 1399-1392
گروه های آموزشی جدیدسال

ایجاد گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی در دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی1399

تغییر عنوان گروه آموزشی بیمه به »مدیریت فناوری و کارآفرینی« در دانشکدۀ مدیریت و حسابداری1399

تغییر عنوان گروه آموزشی پژوهشگری اجتماعی به »جامعه شناسی« در دانشکدۀ علوم اجتماعی1399

تغییر عنوان گروه آموزشی برنامه ریزی درسی به »مطالعات برنامۀ درسی« در دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی1399

ایجاد گروه  آموزشی زبان روسی در دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان  های خارجی1397

ایجاد گروه های آموزشی »سیاست گذاری« در دانشکده حقوق و علوم سیاسی1397

ایجاد گروه آموزشی »اقتصاد سیاسی« در دانشکده حقوق و علوم سیاسی1397

ایجاد گروه  آموزشی »زبان آلمانی« در دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان  های خارجی1396

ایجاد گروه  آموزشی »تاریخ« در دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان  های خارجی1396

  افزایش جذب دانشجوی بین المللی
یکی از ثمرات توانمندسازی دانشــگاه در حوزه همکاری های بین المللی، افزایش قابل توجه میزان جذب 
دانشــجوی غیرایرانی در مقاطع مختلف و در گروه های آموزشی مختلف دانشگاه است. در این زمینه آمارها 
نشــان دهنده اقبال روز افزون دانشــجویان منطقه ای و بین المللی به تحصیل در رشته های تخصصی این 

دانشگاه است. 34
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تعداد دانشجویان غیرایرانی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک مقطع تحصیلی

جمعدکتریکارشناسی ارشدکارشناسیسال

1391-9259161489

1392-9356171487

1393-941002218140

1394-95932618137

1395-96902618134

1396-97994430173

1397-989011030230

1398-997911253244

1399-1400779766240

در ســال تحصیلی 1393-1392 تعداد 89 دانشــجوی غیر ایرانی در کلیه مقاطع تحصیلی در  دانشــگاه 
عالمه طباطبائی تحصیل می کردند. این رقم در سال 1399-1400 با رشدی بیش از 169 درصد، به 240 دانشجو 

رسیده است.

تعداد رشته های تأسیس شدۀ مشترک خارجی به تفکیک دانشکده

عنوان رشتهتعداد رشتهدانشکده

مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو/ 
مطالعات منطقه ا ی گرایش های اوراسیا و مطالعات ایران در مقطع 2حقوق و علوم سیاسی

کارشناسی ارشد با دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو و دانشگاه اوستیا

دورۀ کوتاه مدت روانشناسی جنایی با دانشگاه پواتیه فرانسه1روانشناسی و علوم تربیتی

زبان شناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد 1ادبیات فارسی و زبان های خارجی
با دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد با دانشگاه 1مدیریت و حسابداری
مونت بالن فرانسه )درحال مذاکره(

تعداد رشته های تأسیس شدۀ مشترک داخلی به تفکیک دانشکده
عنوان رشتهتعداد رشتهدانشکده/ دانشگاه

1 علوم اجتماعی
رشته های جامعه شناسی )گرایش جامعه شناسی فرهنگی( و مدیریت دولتی 

)گرایش خط مشی گذاری عمومی( در مقطع دکتری با همکاری پژوهشگاه حوزه 
و دانشگاه – جذب پذیرش دانشجو

مدیریت دولتی )گرایش خط مشی گذاری عمومی( 1مدیریت و حسابداری
در مقطع دکتری با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه– جذب پذیرش دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی 
تدوین برنامۀ پیشنهادی میان رشته ای ارتباطات سالمت 1شهید بهشتی

در مقطع کارشناسی ارشد )در دست اقدام(

دانشگاه علوم پزشکی 
-ایران

 ،)Health Tourism( برگزاری دورۀ مشترک آموزشی گردشگری سالمت
زبان شناسی کاربردی، حقوق در توان بخشی، اقتصاد توان بخشی، بیمه در 
توان بخشی، سیاست گذاری عمومی و فلسفه و نظریه پردازی در مقطع 

تحصیالت تکمیلی؛ همکاری دو دانشگاه در اجرای دروس کارورزی در رشته های 
روان شناسی بالینی، مشاوره و مددکاری و سایر رشته های مشابه

بر اساس آمار و 
ارقام موجود در 

سال 1399 چندین 
برابر سال های 
گذشته دوره 

آموزشی ویژه 
استادان برگزار 
شده و  بیشتر 

استادان هر کدام 
در چندین دوره 
آموزشی شرکت 

کرده اند. این 
سطح وسیع از 

آموزش در مورد 
یکی از مهمترین 
تکنولوری های 
جدید آموزشی 

که متأسفانه 
در گذشته با آن 
اشنایی وجود 

نداشت موجب 
شد تا دانشگاه 

عالمه طباطبائی 
به سرعت تبدیل 
به یک دانشگاه 

ممتاز در این زمینه 
شود و در زمینه 
آموزش مجازی 

جزو سرآمدان 
باشد
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به روزرسانی  و تدوین برنامه های آموزشی تا پایان سال 99
عناوین برنامه های درسیتعداددانشکده

زبان و ادبیات ترکی استانبولی-زبان و ادبیات اسپانیایی )کارشناسی(2ادبیات فارسی و زبان های خارجی

اقتصاد محیط زیست )کارشناسی ارشد(- اقتصاد نفت و گاز  )دکتری(2اقتصاد

10حقوق و علوم سیاسی
تبدیل 9 گرایش مطالعات منطقه ای به رشته های مستقل-روابط بین الملل- 

حقوق نفت و گاز-مطالعات صلح و اقتصاد سیاسی بین الملل )جدید( 
)کارشناسی ارشد(- علوم سیاسی )کارشناسی(

15روانشناسی و علوم تربیتی

روان شناسی تربیتی، روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی، علوم تربیتی 
)با گرایش های آموزش و پرورش دبستان و آموزش و پرورش پیش 

دبستان(، روان شناسی صنعتی–سازمانی، روان شناسی و آموزش کودکان 
استثنایی، مدیریت آموزشی، مشاوره )مشاورۀ مدرسه، مشاورۀ خانواده، 
مشاورۀ شغلی، مشاورۀ خانواده(، تحقیقات آموزشی )کارشناسی ارشد(- 

روان شناسی، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی )دکتری(- تکنولوژی 
آموزشی با گرایش آموزش افراد با نیازهای ویژه )جدید-کارشناسی ارشد(

مددکاری )کارشناسی و کارشناسی ارشد(- مردم شناسی، 5علوم اجتماعی
جمعیت شناسی و برنامه ریزی رفاه اجتماعی )کارشناسی ارشد(

روابط عمومی و روزنامه نگاری )کارشناسی ارشد(-3علوم ارتباطات
مطالعات ارتباطی )کارشناسی(

حسابداری بخش عمومی و مدیریت میراث فرهنگی )کارشناسی ارشد( - 3مدیریت و حسابداری
مدیریت صنعتی )دکتری(

بیمه )دکتری(1مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

41جمع کل

تعداد عناوین رشته های بازنگری شده و تدوین برنامه های درسی تا پایان سال 99، 41 رشته تحصیلی بوده است.
در این دوره استادان برای ارتقای سطح کیفی خود تمایل زیادی نشان دادند تا در دوره های آموزشی شرکت 
کنند. البته شرایط کرونا زمینه استقبال از این دوره ها را بیشتر فراهم کرد. بنابراین بر اساس آمار و ارقام موجود 
در سال 1399 چندین برابر سال های گذشته دوره آموزشی ویژه استادان برگزار شده و  بیشتر استادان هر کدام 
در چندین دوره آموزشــی شرکت کرده اند. این سطح وسیع از آموزش در مورد یکی از مهمترین تکنولوری های 
جدید آموزشی که متأسفانه در گذشته با آن اشنایی وجود نداشت موجب شد تا دانشگاه عالمه طباطبائی به 

سرعت تبدیل به یک دانشگاه ممتاز در این زمینه شود و در زمینه آموزش مجازی جزو سرآمدان باشد. 

  سامانه گلستان و بهبود زیرساخت نرم افزاری
یکــی از مهمترین اقدامات آموزشــی در 
جهت ارتقای کارآمدی و تســهیل و تسریع 
خدمات رسانی به دانشجویان ارتقای سامانه 
آموزشی دانشــگاه از سامانه سما به »سامانه 
گلستان« بود. این ســامانه که دانشگاه های 
بزرگ کشور مجهز به آن هستند ظرفیت های 
باالیی برای امور مختلف دانشجویان و حتی 
اســتادان دارد. فراینده ثبت نــام و انتخاب 
واحد، پرداخت شهریه، فرایندهای فراغت  از 
تحصیل، پرداخت حق التدریس، ثبت نمرات 
و... در قالب این سامانه به صورت سیستمی 

و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود. 36



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

  دانشگاه دغدغه مند
اجرای این دوره ها عالوه بــر تأثیرگذاری بر تعمیق یافته های نظری دانشــجویان و پیوند دادن تئوری 
با عمل و رفع نیازهای دانشــجویان برای ورود به بازار کار، ماهیت دانشــگاه را نیــز از نهادی صرفًا نظری به 
نهادی دغدغه مند برای تربیت نیروی کارآمد مورد نیاز بازار کار متحول کرد. عالوه بر این اســتفاده درست و 
بهینه از ظرفیت های مازاد دانشــگاه عالمه طباطبائی موجب افزایش درآمدزائی و ارتقای سطح درآمدهای 
اختصاصی نیز شده است. بی گمان راه اندازی این دوره ها به سبب مقاومت نهادی و عدم پذیرش مخاطبان 
هدف و حضور فعال رقبا به سادگی میســر نبود و نیازمند باور و اعتقاد به نیازهای مهارتی، تخصیص منابع 

مالی و انسانی و برنامه ریزی و تالش مستمر بود. 
به ویژه محدودیت هــای موجود در جذب نیروی انســانی مورد نیاز در این حوزه و امكان اســتفاده از 
نیروی انسانی دانشجویی و یا كارگزاران بیرونی، نیازمند حمایت مسئوالن دانشگاه و تالش مضاعفی برای 
چابک سازی سیســتم اجرایی بود. با نگرش مثبت مدیران دانشگاه این کار به سرعت به انجام رسید و این 

حلقه اتصال آموزش با جامعه و بازار کار به شکل محکمی برقرار شد. 

  كرونا و فرصت مهارت افزایی مجازی
ایــن فعالیــت در دوره همه گیــری كرونا، كاربــرد و ارزش مضاعفی پیــدا کرد. با اســتفاده از فرصت 
آمورش مجــاری طیف وســیع تری از مخاطبان وارد این برنامه شــدند و دانشــگاه توانســت هم برای 
دوره های مهارتی تدابیر مجازی بیندیشــد و هــم طیف مخاطبان را متنوع تر كنــد. مخاطبانی که فرصت 
بیشــتری در دوره کرونا پیدا کرده بودند. دانشگاه با مطالعات نیازســنجی آموزشی سعی کرد تا دوره های 
تخصصــی آزاد و مهارت افزایــی مورد نیاز دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشــگاه عالمــه طباطبائی 
 را به صورتــی اســتاندارد و قابل قبــول، برنامه ریــزی و اجرا كنــد تا بــرای مخاطبان بیرونــی نیز مفید 

و كارساز باشد.
دانشگاه بیش از پنج هزار نفر را در ســال آمورش مهارتی داد و توانست درآمدهای اختصاصی خود را از 

محل آموزش های تخصصی آزاد، به نحو قابل قبولی ارتقا دهد.

دكتر  وحید 
ناصحی فر

عضو هیات علمی 
دانشکده مدیریت 

و حسابداری

مهارت افزائی
حلقه وصل با جامعه

عالقه  بیشتر دانشگاه ها و دانشجویان جهت گیری نظری  است و رابطه وثیقی با حوزه های مهارتی و کاربردی 
ندارند. این نقیصه زمانی بیشــتر خود را نشان می دهد که فارغ التحصیل دانشــگاه به ویژه در رشته علوم 
انسانی و اجتماعی وارد بازار کار می شــود. آنگاه در می یابد که تازه باید دوره های فشرده ای از مهارت آموزی 
را طی کند تا مورد قبول کارفرمایان و صنعتگران و دستگاه های اداری و بوروکراتیک برای ورود به عرصه کار و 
اشــتغال قرار گیرد. در جهت رفع این نقصیه دانشگاه عالمه طباطبائی طی پنج ۶ سال گذشته طرح آموزش 
مهارت های عملی مورد نیــاز بازار كار را اجرا کرد و برگزاری دوره های آموزشــی تخصصی و مهارت افزایی در 
دســتور کار قرار داد. آموزش های تخصصی آزاد و دوره های مهارت افزایی، عالوه بر توانمندسازی و توسعه 
مهارت های دانشــجویان و فارغ التحصیالن، در توسعه اشــتغال آنان نیز تأثیر بسزایی دارد و امكان ورود 
آســان تر به بازار كار را فراهم می آورد. از طرفی نیاز کســب و کارهای کشــور به دانش آموختگان ماهر نیز، 

برگزاری این دوره های آموزشی را بیش از پیش ضروری ساخته است. 
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دکتر عباس شاکری در رابطه با عملکرد 8 سال اخیر دانشگاه عالمه طباطبائی مطرح کرد

شایسته ساالری جایگزین 
جناح گرایی

دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی یکی از قدیمی ترین دانشکده های اقتصاد ایران به شمار می رود. 
در حالی که طی ســال های اخیر مسئوالن دانشگاه عالمه سیاست تجمیع دانشکده ها را در پیش گرفته اند، 
این دانشــکده در محل قدیمی خود یعنی خیابان بخارســت به عنوان تکه ای جداافتاده از پردیس اصلی 
دانشــگاه پابرجاست تا عباس آباد تهران همچنان پرترددترین نقطه کشور برای اقتصاددانان نهادگرا باشد. 
از منظر بسیاری از کارشناسان دانشکده اقتصاد عالمه طباطبائی نه تنها نمادی برای پژوهش های اقتصادی 
ایران به حســاب می آید، بلکه اگر قرار بر موفقیت برنامه های توســعه در ایران باشد باید به این دانشکده 
رجوع کرد. با این حال این مرکز هم در طول حیات خود فراز و نشــیب های زیادی را تجربه کرده؛ چنان که بعد 
از یک دوره جناح گرایی، طی هشت سال اخیر بار دیگر به روال سابق خود بازگشت و گروه های مختلف فکری 
توانســتند در آن به تدریس و تحصیل بپردازند. در همین زمینه گفت وگویی با عباس شــاکری، استاد تمام 
دانشــکده اقتصاد عالمه طباطبائی که سابقه دو دوره ریاســت بر این دانشکده را دارد، انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید. 
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نگاه توسعه ای 
نیاز به فلسفه 

علوم دارد و در آن 
صورت این علوم 

می توانند مسائل 
را خوب تحلیل و 
مسئله تعریف و 

حل کنند

  نزدیک به ســه دهه است که شما در دانشــکده اقتصاد عالمه طباطبائی به تدریس مشغول 
هستید و در دو مقطع هم ریاســت این دانشکده را بر عهده داشــتید. در این مدت برای ارتقای 

سطح علمی و آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی چه اقداماتی انجام داده اید؟
اکنون 27 سال اســت که از اولین تدریس من در دانشکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبائی می گذرد؛ 
طی این مدت بیشتر به تدریس دروس پایه ای اقتصاد در سه مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری 
پرداخته ام. در حوزۀ تدریس تمام تالشــم را در پیش گرفته ام تا دانشــجویان اقتصاد را به شــکل فرمولی 
و کلیشــه ای یاد نگیرند. نیم نگاهی هم به مسائل کشــور داشــته ام و هّم و غمم این بوده که هزینه و زمان 
صرف شده، به شکل واقعی سود و فایده ای هم برای توسعه کشور و جامعه داشته باشد. در دو مقطع ریاستم 
بر دانشکده اقتصاد نیز سعی کردم تا جای ممکن در وظایف علمی خود کم نگذارم و فکر می کنم در این زمینه 

هم انجام وظیفه و ایفای عهد کردم.
  آیا در این مدت به عناوینی هم دست پیدا کردید؟

در خود دانشگاه چند بار به عنوان استاد یا پژوهشگر نمونه انتخاب شده ام. در سال 1398 نیز جایزه استاد 
نمونه کشوری را دریافت کردم. کتاب »مقدمه ای بر اقتصاد ایران« نیز در ســال 1397 برگزیدۀ اول جشنواره 

فارابی در حورۀ اقتصاد معرفی شد.

  به نظِر شما آیا دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان یک دانشــگاه تخصصی به لحاظ علمی و 
اثرگذاری اجتماعی توانسته به جایگاهی که الزم است دست پیدا کند؟

باید توجه داشــت که دانشــگاه عالمه طباطبائی به عنوان تنها دانشــگاه منحصرًا فعال در حورۀ علوم 
اجتماعی و انسانی شناخته می شود. از سوی دیگر، این علوم بســیار گسترده، دقیق و قابل اهمیت هستند.  
با توجه به این موضوع، ما کشورهای در حال توسعه آن طور که باید به علوم انسانی بها نداده ایم و به فلسفه 
اجتماعی علوم توجه نکرده ایم. بنابراین به طور کلی جایگاه ما آن جایگاهی نیســت که باید داشته باشیم. اما 
اگر به طور خاص دربارۀ دانشــگاه عالمه طباطبائی و فعالیت آن در ایران بخواهم ســخن بگویم، به نظر، در 
همین دورۀ نسبتًا کوتاهی که از فعالیت  این دانشــگاه می گذرد، روند رو به رشد مطلوبی داشته است. به هر 
حال آن را باید برجســته ترین دانشگاه کشــور در حوزۀ خود بدانیم؛ البته امیدواریم که با سرعت بیشتری به 
ســمت جایگاهی که باید، حرکت کند. چون حوزه عمل، عمق و تأثیرگذاری علوم اجتماعی و انســانی بر روند 
حرکت جوامع بسیار بیشتر از علوم مهندسی است. البته این سخن از اهمیت علوم فنی و مهندسی نمی کاهد، 
اما در ایران اهمیت علوم اجتماعی و انســانی را از پایه و به شکلی درســت جا نینداخته ایم و از این رو همه 
دنبال حضور در رشته های فنی و مهندسی هستند. درحالی که علوم انسانی و اجتماعی بسیار دقیق و زمان بر 
هســتند و نیاز به حضور و بهره گیری از انســان های پرتالش و باهوش دارند. اکنون ما در ابتدای مسیر این 
علوم قرار داریم و بدون عمق و تالش بیشتری و نوآوری راه به جایی نمی بریم. زیرا با استفاده از نظریات پایه و 

متعارف قدیم باید تحلیلی نو و متناسب با شرایط جدید ارائه دهیم. 

  بخشی از وظایف دانشگاه پاســخ به نیازهای جامعه است؛ به نظر شما جامعه چه برآوردی از 
علوم اجتماعی و انسانی دارد؟

علوم انسانی در کشور ما نمی تواند پاسخگوی مسائل باشد. در حالی که اگر ما نگاه توسعه ای داشته باشیم 
می توان به این مسائل پاسخ داد. از سوی دیگر، نگاه توســعه ای نیاز به فلسفه علوم دارد و در آن صورت این 
علوم می توانند مســائل را خوب تحلیل و مســئله تعریف و حل کنند. البته این طور هم نیست که مسئوالن 
جامعه گوش به زنگ باشند که دانشگاهیان چه راه حلی ارائه می دهند. از طرفی اگر آنان هم بخواهند به حرف 
دانشگاهی ها گوش بدهند، این گروه هم باید مسئله دار باشند و راه حل اساسی ارائه دهند؛ به نظر می رسد در 

هر دو طرف کم و کاستی هایی وجود دارد. 

  در دورۀ مدیریت شما بر دانشکده اقتصاد چه تغییرات آموزشــی و پژوهشی در دانشکده و 
39دانشگاه به وجود آمد؟ آیا در این زمینه رشد و ارتقایی صورت گرفت؟
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کسی که بخواهد 
از اقتصاد به شکل 
کاربردی بهره 
بگیرد باید اقتصاد 
را عمیق نگاه کند 
و به قلمروهای 
تاریخ، فرهنگ، 
اندیشه و فلسفه 
توجه داشته باشد

من از ابتدای ســال 1381 تا مرداد 1386 در یک مرحله در زمان آقای دکتــر نجفقلی حبیبی و یک بار دیگر 
هم در شهریور 1392 تا شهریور 1396 زمان ریاست آقای دکتر ســلیمی مسئولیت دانشکده اقتصاد را بر عهده 
داشتم. قبل از سال 1381 هم بزرگوارانی رئیس دانشــکده بودند که زحمات زیادی در راستای پیشرفت و رشد 
دانشکده اقتصاد کشــیدند تا عالمه طباطبائی به عنوان یکی از دانشــگاه های مطرح کشور به جایگاه خود 
دســت یابد. من هم در حد توان خود تمام تالش خود را در راســتای ارتقای علمی، آموزشی و پژوهشی در 
پیش گرفتم. البته بنده ضمن ریاســت بر دانشــکده دروس مهمی را هم تدریس می کردم. در هیچ مقطعی 
حاضر نشــدم دروس با اهمیت را کنار بگذارم و صرفًا به کار اجرایی بپردازم. در مرحله دوم ریاست دانشکده 
نیز تعداد زیادی از همکاران ما بازنشست شده بودند. از طریق فراخوان که اکنون عمومیت پیدا کرده و روش 
مناسبی هم است، تعدادی از افراد جوان، باســواد و موفق دانشگاه ها را جذب کردیم و در واقع ساختار هیات 
علمی را جوان ساختیم که امیدواریم در آینده پیشرفت سریع تری داشته باشد. در همین دوره ها هم دانشکده 
ما نسبت به مســائل اقتصاد و جامعه کشور یک مقدار حساسیت بیشتری داشــت و مسائل اقتصادی را از 
جنبه های مختلف می دید. باید توجه داشــت اولین کســانی هم که اقتصاد را پایه گذاری کردند، فیلسوفان 
اقتصادی بودند و بر تاریخ، اخالق و جامعه شناســی تسلط داشــتند. با تغییر زمان نظریات در آن کشورها 
توسعه پیدا کرد؛ علوم انسانی به ویژه اقتصاد علوم صرفًا علوم انتزاعی نبودند، بلکه با تغییر شرایط و گذر زمان 
زوایای نگاه به موضوعات تغییر پیدا می کرد و برای شــرایط جدید نظری ای نو ارائه می شــد. بنابراین تاریخ 
نظریات هم اهمیت داشت. از این رو، کسی که بخواهد از اقتصاد به شــکل کاربردی بهره بگیرد باید اقتصاد 
را عمیق نگاه کند و به قلمروهای تاریخ، فرهنگ، اندیشــه و فلسفه توجه داشــته باشد. متأسفانه ما چندان 
به این زوایا توجهی نداریم و از آن جامعیت که باید در نگاهمان به موضوعات وجود داشــته باشــد، خبری 
نیست. البته دانشکده ما مشهور به خط عالمه است و نگاه خاص خود را به مسائل دارد. اما متأسفانه اخیرًا 
باب شده که اقتصاد را فقط از طریق یک ســری نظریات جدید همراه با اقتصاد ریاضی آموزش می دهند و در 
حوزه کاربرد هم توصیه های صندوق بین المللی پول و اجماع واشــنگتنی کفایت می کند. این ها نه تنها کار ما 
را بهتر نمی کند، بلکه به مشکالت دامن می زند. در واقع نگاه مهندسی به اقتصاد بسیار پرمخاطره است و در 

سال های گذشته هم آسیب های آن را شاهد بودیم. 

  مستقل شدن دانشکده ها و گروه ها چه کمکی به بهبود شرایط دانشگاه می کند؟
در دوره اول ریاســت من بر دانشکده اقتصاد، اســتقالل به دانشکده ها داده شــده بود و حتی رؤسای 
دانشکده ها را اســتادان انتخاب می کردند و گروه ها هم اختیارات زیادی داشــتند. اما متأسفانه هرم سنی 
همکاران ما به گونه ای بود که عده زیادی در آستانۀ بازنشستگی بودند. در عین حال آن طور که باید نخبه ها را 
جذب نکردیم و کسی را به داخل دانشکده راه ندادیم. اما در دورۀ جدید گرچه برای جذب اعضای هیئت علمی 
دیگر گروه ها اختیارات گذشته را نداشتند، اما نقصان گذشته را برطرف کردیم. طوری که دانشکده اقتصاد غالبًا 
نظرات گروه ها را برای جذب هیئت علمی مبنا قرار می داد که در این زمینه جوان گرایی صورت گرفت. اگر به ما 
هم استقالل دادند، ما هم باید وظایف اداری و سازمانی خود را انجام دهیم. استقالل به معنای بستن راه به 

روی دیگران نیست. 

  در مورد دانش افزایی  استادان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در این زمینه دوره های مختلفی برگزار شــد. این ها دوره های مناسبی هســتند؛ کسانی که این دوره ها را 

برگزار می کنند متخصص هستند و می توانند کمک شایانی به تمام استادان کنند. 

  عمده تحوالت دانشگاه عالمه طباطبائی در دوره اخیر چه بود؟
دانشکده اقتصاد دانشکده قدیمی به حساب می آید و اقدام عمرانی چندانی روی آن صورت نگرفته است؛ 
البته تعمیرات روتین هر ساله صورت می گیرد. اما در کلیت دانشگاه، شاهد تحوالت عمرانی مناسبی هستیم 
که عالوه بر تأسیس دانشــکده های جدید، خوابگاه ها، کتابخانه ها، مســاجد بیش از پیش مجهز شده اند. 
در جذب اعضای هیئت علمی نیز اتفاقات مناســبی صورت گرفت. گرچه پیش از این مسائل جناحی در این  40
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زمینه اهمیت فراوانی داشتند، اما در هشت سال اخیر این نگاه کنار گذاشته شد و فارغ از تفکرات و گرایشات 
سیاسی اقدامات علمی و پژوهشی و شایسته ساالری مبنای گزینش قرار گرفت.

  چه چشــم اندازی را برای دانشــگاه عالمه طباطبائی متصور هســتید و چه توصیه ای برای 
مدیران آینده دانشگاه دارید؟

اگر ما قصد گام برداشــتن رو به جلو داریم، در ابتدای امر اســتادان باید دارای اندیشه باشند؛ یعنی عالوه 
بر انتقال دانش خود به دانشــجویان الزم اســت به مفاهیم ذهنــی خود عمق بیشــتری دهند و حتی به 
نظریه پردازی کنند. علوم انسانی حوزۀ بسیار عمیقی است و برای حفظ شــأن آن اعضای هیئت علمی باید 
صاحب فکر و اندیشه باشند. البته ما باید نظریات دانشــمندان را بدانیم و روی آن مطالعه انجام دهیم، اما 
در این زمینه نباید نوآوری را کنار بگذاریم. کار ما در اقتصاد این است که ســاز وکار انتقال اثرگذاری هر چیز بر 
چیز دیگر را یاد بگیریم و لمس کنیم. دیگر باید تلقی های کلیشه ای کنار گذاشته شود. این مهم ترین مسئله ای 
است که باید به آن توجه شــود. گاهی می بینیم فردی یک یا دو مقاله می دهد که وزین و کاربردی است، اما 
شــخصی ده ها مقاله ارائه می دهد که هیچ کاربرد و کیفیتی ندارد. این نگرش بــرای ارتقای اعضای هیئت 
علمی باید کنار گذاشته شود. همچنین زمانی که در دانشــگاه های دنیا می خواهند یک بررسی اقتصادی در 
رابطه با دانشگاه انجام دهند از دانشجویان دکتری استفاده می کنند؛ اما در کشوری که در حال توسعه است 
و مسیر توسعه خود را مشخص نکرده، نمی توان حتی از نخبه ترین افراد در جزئی ترین مسائل استفاده کرد. 
در عرصه علوم انسانی برای حفظ ضمانت اجرایی توسعه باید فراتر از اینکه اثر A بر B چیست را بسنجیم و در 

عوض محورهای توسعه را مشخص کنیم.  
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مکتب امید و زندگی

  آیین نامه های دست وپاگیر
در دورانی که معاون آموزشی دانشگاه بودم احساس می کردم که در دانشگاه انسجامی که باید بین اعضا 
باشد وجود ندارد؛ چرا که محل استقرار ساختمان های دانشگاه، پراکنده بود و پیشنهاد تجمیع دانشکده ها 
را دادم و پیگیر این موضوع بودم. از طرفی معتقد بودم دانشــگاه ما باید با ســایر دانشگاه ها ارتباط داشته 
باشد؛ پس در جلسات معاونان آموزشی دانشگاه های علوم انسانی دانشگاه تهران، شهید بهشتی و تربیت 
مدرس که به صورت ماهانه برگزار می شــد شرکت می کردم. هر جلسه یک دانشگاه، میزباِن نشست می شد 
و در آن انتقال تجربه صورت می گرفت.  در آن زمان با دقت در آیین نامه ها متوجه می شدم که آنها بازدارنده 
هســتند. آن  آیین نامه ها هیچ کمکی به ارتقای علمی نمی کردند و من پیش بینی می کردم در آینده به جای 

استاد عده ای مقاله نویس خواهیم داشت. 
سیستم به گونه ای برنامه ریزی شده بود که افراد با نوشتن مقاله می توانستند پیشرفت کنند. در گذشته 
استاد شدن به صرف مقاله نوشتن میسر نمی شد و معتقد بودم این آیین نامه ها باید اصالح شوند. همیشه 
می گفتم یک فرد باید به یک شــأن و مرتبه استادی رسیده باشــد تا بتواند استاد شود؛ چون قصد دانشگاه 
آموزش اســت و کار استاد پژوهش نیست. اســتاد باید بتواند دانشــجو پرورش دهد و بر کالس احاطه 
 داشته باشــد. باید دید یک اســتاد چه قدر در یک کالس موفق است و چه قدر دانشــجویان از آن کالس 

بهره می برند.

  لزوم پژوهش های کاربردی و مسئله محور
در آن دوران، پژوهش ها نیز اساس و پایه درســتی نداشتند. اگر نتیجه یک پژوهش برطرف شدن یک 
مشکل کشور شــد آن زمان می توانیم بر آن ارج بنهیم. در دنیا دانشگاه و مرکز پژوهشی به صورت جداگانه 
فعالیت می کنند؛ یعنی مرکز پژوهشــی ابزار پشتیبانی اساتید است و خودش به صورت جداگانه مأموریت 
اصلی دانشگاه نیست. پژوهشگران در پژوهشکده ها گرد هم جمع می شوند و نیازی نیست که در مقام یک 

استاد هم مشغول به کار شوند. 

دکتر مهدی الوانی 

استاد دانشگاه 
عالمه طباطبائی و 
پدر علم مدیریت 
دولتی در ایران

دانشگاه نه یک اداره
که میداِن آزاداندیشی است

من فعالیت سازمانی خود را در سال 1349 در وزارت کشاورزی در اداره »تشکیالت و بهبود روش ها« شروع کردم. 
در آن زمان آقای دکتر صادق پور -که اســتاد من در دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران بود- افرادی را برای مرکز 
آموزش مدیریت دولتی بسیج  کرد تا در آنجا فعالیت داشته باشند و این نخستین موسسه ای بود که به مدیران 
دولتی آموزش می داد. در این مرکز مدیران دولتی حضور پیدا می کردند و دوره هایی را می گذراندند و برای ارتقای 
اداری قابل استفاده بود. آقای صادق پور به من پیشــنهاد کار در این مرکز را داد؛ بنابراین در سال 1351 از وزارت 
کشــاورزی خارج و در مرکز آموزش مدیریت دولتی، رئیس بخش آموزش شدم.  در آن زمان به علت اینکه مرکز 
آموزش مدیریت دولتی دوره ای را شروع کرده بود که منجر به درجه دانشگاهی می شد، با موسسات دیگر از جمله 
مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه عالی بیمه و...  ادغام شد و مجموعه علوم اداری را به وجود آورد. این مجموعه در 
ساختمان فعلی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی یکی شدند . مجموعه علوم اداری بعدها به »دانشگاه 
 عالمه طباطبایی« تغییر نام پیدا کرد. طی این سال ها در دانشگاه عالمه طباطبایی مدیر گروه، رئیس دانشکده، 

معاون آموزشی و استاد بودم. 
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در حوزه دانشگاهی باید گرایش مان در بخش پژوهشــی به سمت پروژه های مسئله محور برود؛ یعنی 
از ظرفیت علمی دانشگاه برای مرتفع کردن مشکالت کشــور بهره ببریم. »علوم پیوندی« و »چند رشته ای« 
با یکدیگر می  توانند مســائل کشــور را حل کنند. مسائلی که کشور با آن دســت به گریبان است به گونه ای 
نیســت که فقط متخصصان آن حــوزه برای رفع کــردن آن اجماع نظر کنند. معضل ما این اســت که فکر 
می کنیم فقط اقتصاددان ها می توانند اقتصاد کشــور را حل کنند. اشکال این است که فکر می کنیم اقتصاد 
بدون جامعه شناســی، روان شناســی و... برای مملکت راه حل دارد. اما مطلوب است بدانیم این علوم باید 
با هم تجمیع شــوند و پروژه های تحقیقاتی را با همکاری یکدیگر به ثمر برسانند. دانشگاه باید شبکه های 
دانشی داشته باشد تا علوم مختلف بر اســاس ضرورت، مسائل کشور را بررسی کنند. برای مثال کرسی های 
نظریه پردازی باید حاصل تعامل بین دانشکده های مختلف از جهت علمی باشد. بنابراین دانشگاه  توانمند، 

می تواند پایه گذار توسعه باشد. 

  هدف دانشگاه؛ خودکفایی علمی کشور 
ما باید از خودمان بپرسیم دانشــگاه را برای چه درست کردیم و هدفمان از ایجاد چنین محلی چیست؟ 
آیا هدف تعداد مقاله های چاپی یا شــمارش فارغ التحصیالن در هر رشــته است؟ در پاسخ به این سواالت 
ابتدا باید بدانیم سازمان ها یک ورودی، فرآیند، برون داد و پیامد دارند. وقتی به دنیا نگاه می کنیم می بینیم 
هدف دانشگاه ها خودکفایی علمی کشورشان بوده است؛ یعنی در این سیستم پیامد مهم است نه برون داد. 
پس ما نباید بر اســاس برون دادها به ارزیابی بپردازیم. نظام آموزش عالی ما زمانی می تواند ادعای توفیق 
کند که پیامدها و نتایج غائی   فعالیت هایشــان در جامعه به طور ملموس نشان داده شود. ما ممکن است 
هزاران مقاله ارائه کنیم؛ اما زمانی که خودکفایی علمی نداشته باشیم، این مقاله ها حیف کردن منابع است. 
از طرفــی، در ارزیابی ها باید به آثار علم در عمل توجه کنیم؛ پس با توجه به این ســبک ارزیابی عملکرد، نظام 
آموزش عالی ما دســتاورد زیادی نداشته اســت. در دنیا ابتدا علم را به ثمر می رسد و سپس به واسطه آن، 
مقاالت ارائه می شــوند؛ اما در ایران این موضوع بر عکس است. برای رفع موانع راه دشواری در پیش داریم؛ 

اما این کار به خودکفایی علمی کشور منجر می شود. 
با تمام این تفاسیر، من در آن سال ها در جایگاه معاونت آموزشی، فکر می کردم خودمان باید کاری کنیم 
که علمی بودن آموزش در اولویت باشــد. در جلسات ماهانه ای که با حضور معاونان آموزشی دانشگاه های 
مختلف برگزار می شــد تمام این موارد را مطرح می کردم تا معاونان این صدا را به گوش مسئوالن دانشگاه 
خودشــان برســانند و محیط علمی دانشــگاه  با ســاختارهای اصولی اداره شــود. همچنین سعی کردم 
آیین نامه ها تشویقی شوند. من همیشه می خواســتم وزارت علوم با دانشگاه ها همانند یک اداره برخورد 
نکند. زمانی که در مسند معاونت آموزشی دانشگاه بودم همواره تالش کردم استقالل دانشگاه حفظ شود و 

در برابر تصمیماتی که دانشگاه را به یک اداره تبدیل می کرد بایستم. 
من دوره های مختلفی از دانشــگاه عالمه طباطبایی را به چشــم دیده ام. دانشــگاه در زمان آقای دکتر 
سلیمی وارد فضای آزاداندیشی علمی شد و خط مشــی آموزش عالی تا حدودی درک شد. در دوران اخیر، 
دانشــگاه مقداری آزادی اندیشه را پیدا کرد و از حالت اداری بودن خارج شده است. همچنین دانشکده ها 
تا حدودی آزادی عمــل و آرامش پیدا کردند. از طرفی باید بدانیم فیزیک و معماری دانشــگاه می تواند در 
عملکرد بهتر عوامل، اساتید و دانشجویان موثر باشد. تجمیع دانشکده ها و در کنار هم بودنشان اتفاق خیلی 
خوبی بود که در این دوره اقدامات بســیاری خوبی در این زمینه انجام شــده. این مهم، منجر به ایجاد بین 

رشته ای ها و شکل گیری تضارب آرا می شود.
 از ســویی دیگر در زمینه ایده های علم مدیریت جدید، حوزه علوم شــناختی یک مســیر جدید و قابل 
توجه اســت. ایجاد آزمایشگاه علوم شناختی در دانشــگاه یک اقدام کلیدی برای ارتقای سطح کیفی این 

43پژوهش های این حوزه در سطح کشور و یا حتی شرایط بین المللی است. 
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مکتب امید و زندگی

  مشكالت آغازین آموزش مجازی
در فروردین 99 معاون آموزشی و ریاست دانشــگاه تالش کردند که این نوع آموزش در دانشگاه به اجرا 
درآید. در ابتدای امر استادان به دلیل عدم آشنایی با این شیوه آموزش با مشکالت فراوانی مواجه شدند و از 
سوی دیگر تیم راهبری آموزش مجازی تالش می کرد با صبر و حوصله، همکاران هیات علمی را راهنمایی کند. 
در نیمسال اول 1399 تیم راهبری آموزش مجازی با به کارگیری نرم افزارهای پیشرفته تر و رفع برخی موانع 
و مشکالت نرم افزاری ســطح آموزش مجازی را ارتقا داد. اعضای هیات علمی هم با افزایش مهارت، به این 

نوع آموزش عالقمند شد.
در نیمسال دوم 1400 - 1399 وضعیت بسیار بهتر شد و تقریبًا آموزش مجازی به امری نسبتًا جدی تبدیل 
شد. کوتاه سخن این که در این دوران تالش های تیم راهبری آموزش مجازی از سوئی و همت و تالش اعضای 
هیات علمی و کارکنان دانشکده ها از سوی دیگر، موفقیت درخور مالحظه ای برای دانشگاه عالمه طباطبائی 
فراهم نمود. افزون بر این به رغم تالش های تحســین برانگیز دانشگاه در یاددهی و یادگیری الکترونیکی به 

چند نکته اشاره می کنم.
1. با وجود شــرایط اضطراری آموزش مجازی، ادامه آموزش حضوری در سطوح تحصیلی امری ضروری 
و غیرقابل انکار است. این شیوه آموزش ارتباط بین دانشجو و استاد را از منظرهای مختلف سامان می دهد. 
رویارویی استاد و دانشــجو در کالس های درس افزون بر ارتقای سطح دانش دانشجویان، رابطه ای عاطفی 
برقرار می کند که در آموزش مجازی از آن خبری نیســت. تعامل استاد و دانشجو می تواند در انتقال مفاهیم 

آموزشی مؤثر واقع شود و فهم و درک دانشجویان را نسبت به مسائل آموزشی باالتر ببرد.
2. البته در دنیای امروز شــیوه آموزش مجازی هم مزایای غیرقابل انکاری دارد که آموزش حضوری ممکن 
است نداشته باشد. آموزش مجازی اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می تواند سطح آموزش را در دانشگاه ها 

باال ببرد.
آموزش مجازی صحیح، می تواند تعداد عالقمندان به کسب علم و دانش كاربردی را افزایش دهد. برای 
مثال هم اکنون دستگاه های دولتی تنها برای هر دوره آموزش در سطح دکتری، تنها 5 نفر دانشجو می پذیرند. 
این در حالی است که عالقمندان به تحصیل در این مقطع آموزشی بسیار زیاد است. در صورتی که آموزش در 
مقطع دکتری اگر به دو شیوه حضوری و غیرحضوری با ساز و کارهای مناسب اجرا شود، دانشگاه ها می توانند 

در هر دوره تعداد بیشتری دانشجوی دکتری تربیت کنند.
ادامه شیوه آموزش حضوری در دانشگاه ها به ویژه در مورد دانشجویان روزانه که از پرداخت شهریه معاف 
هستند، از منظر دانشگاهی بسیار سخت شده اســت. مخارج اداره امور خوابگاه ها و استقرار ابزارهای الزم 
برای کالس ها و کمبود فضای الزم برای پذیرش تعداد بیشتر دانشجو از مواردی است که با استقرار و استمرار 

آموزش مجازی قابل حل است.
هرچند آموزش مجازی، شیوه  مباركی است، اما آموزش حضوری نیز نباید مورد غفلت واقع شود؛ چراکه 
ممكن است به آموزش دانشگاهی صدمه بزند. به نظر بنده دانشگاه عالمه طباطبائی در زمینه آموزش مجازی 

به رغم همه مشکالتی که داشته است خوش درخشید.

دکتر جعفر 
باباجانی

استاد گروه 
حسابداری و استاد 
نمونه کشوری

درخشش آموزش مجازی
 آموزش مجازی در دانشگاه عالمه طباطبائی ســابقه ای نداشت و اعضای هیات علمی دانشگاه های مختلف هم 
آشــنایی چندانی با این نوع آموزش نداشتند. این در شرایطی بود که به محض شــروع نیم سال دوم 99 – 98 به 
یک باره آموزش مجازی در دانشگاه مرسوم و از اساتید خواستند با استفاده از نرم افزاری که برای تحقق این امر تهیه 
شده بودند از روزهای اول فروردین 99 دروس را به شیوه مجازی ارائه كنند. بنده با آموزش مجازی تقریبًا بیگانه بودم 

و تا حدودی غافلگیر شدم. کرونا در این ایام بسیار جدی شده بود، پس چاره ای نبود جز پیروی از آموزش مجازی.
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دكتر مرتضی 
طاهری

عضو هیات 
علمی دانشکده 

روانشناسی و 
علوم تربیتی

حرفه ای تر شدن 
اعضای هیات علمی

کیفیت دانشگاه و به ویژه کیفیت آموزش، بیش از همه حاصل تالش و توسعۀ حرفه ای اعضای هیات علمی 
آن اســت. آنان نه تنها مســئول همراهی دانشجویان در فراگیری دانش هســتند، بلکه در ایجاد بینش و 
پرورش مهارت های اشتغال پذیری دانشجویان در چارچوب هدف های نظام آموزش  عالی نیز نقش مهمی 
دارند. معاونت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی با ابتناء بر این رویکرد که کیفیت و حیات دانشگاه متکی 
به انگیزش و تخصص اعضای هیات علمی اســت، توســعۀ حرفه ای آنان را در نوآوری و تعالی دانشــگاه، 
ضرورتی انکارناپذیر دانسته و آن را به عنوان راهبردی جهت پاسخ گویی به نیازهای ارتقای کیفیت آموزش 
دانشــجویان، مســئولیت اجتماعی، بهبود الگوهای مختلف تدریس و یادگیری تلقی کرده اســت. برای 
دســتورالعمل اجرایی دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و 
پژوهشی کشور، تالش شده توسعۀ همه جانبۀ اعضای هیات علمی جدیداالستخدام، اعضای هیات علمی 
با تجربه و مدرسان مدعو بر مبنای به روزترین دست آوردهای علمی و استفاده از مدرسان مجرب و سرآمد از 

بدنۀ دانشگاه محقق شود.

  اعضای هیات علمی جدیداالستخدام
در نتیجۀ جذب های انجام شدۀ هشت سال اخیر، حدود نیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه را استادان 
جوان و جدیداالستخدام تشــکیل داده اند. فراهم نمودن زمینۀ آشنایی این اعضا در بدو ورود به دانشگاه و 
توسعۀ حرفه ای مســتمر آنان یکی از اولویت های اصلی جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه است. برای 
همین در ابتدای اســتخدام اعضای هیات علمی و به ویژه در سه سال نخســت کار آنان در دانشگاه، برنامۀ 
جامعی شامل: آشــنایی با قوانین و مقررات شغلی، ارتقا و انتظارات دانشــگاه، کارگاه های روش تدریس و 

کارگاه های ارتباط مؤثر با دانشجویان تحت عناوین تخصصی، متناسب با نیاز آنان برگزار شد.
پیش از بحران کرونا دورۀ اعضای هیات علمی جدیداالســتخدام در مرکز کیش مهر برگزار می شد تا ضمن 
ایجاد جوی با نشاط، امکان آشنایی و شــکل گیری ارتباطات آکادمیک مهیا شود. بخشی از آموزش اعضای 
جوان به تســهیم تجارب اســاتید با تجربه و نمونۀ دانشگاه در سطح کشــور اختصاص دارد. دعوت از این 
اســتادان در دوره های بدو استخدام زمینۀ انتقال و تسهیم تجارب زیستۀ آنان در یک عمر فعالیت آکادمیک 

را فراهم می کند.

  مدرسان مدعو
با توجه به این که بخشــی از وظیفه تدریس در دانشگاه بر عهد مدرســان محترم مدعو است، معاونت 
آموزشــی، دانشکده ها و گروه های آموزشی ضمن حساســیت در دعوت از مدرسان مدعو، در زمینۀ آموزش 
آنان نیز وارد عمل شــده و با همکاری دانشــکده های تابعه، اقدام به برگزاری دوره هایــی برای این گروه از 
مدرســان در ابتدای هر نیمسال تحصیل نموده اســت. این دوره ها با استقبال گستردۀ مدرسان، گروه های 
آموزشــی و دانشکده ها روبه رو شده و نتیجۀ آن در کالس های درس و رضایت دانشجویان و افزایش نمرات 
ارزشیابی مشهود بوده است. پس از بحران کرونا و لزوم آموزش الکترونیک، دوره های برگزار شده بیشتر ابعاد 
مختلف آموزش آنالین شامل تولید محتوا، مدیریت کالس آنالین، تدریس و ارزشیابی در آموزش مجازی را 

45هدف قرار داده تا زمینۀ آشنایی و تسلط آنان با تدریس اثربخش در این فضای جدید را مهیا کند.
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  رشد حرفه ای و مستمر مدرسان
با توجه به مرتبه و ســطح علمی اساتید با تجربه، تالش بر آن بوده تا با تمهیدات ویژه، دوره هایی در حوزۀ 
الگوهای تدریس پیشرفته و مانند آن برگزار شود تا ضمن کمک به روزآمدی و پاسخ گویی به نیازها، رضایت 
این گروه از عزیزان حاصل شود. رشــد کمی و کیفی این دوره ها در این مدت انکارناپذیر است. برای مثال در 
ســال 1393 یک دورۀ آموزشی برای 50 نفر، در ســال 1394 یک دورۀ آموزشی برای 50 نفر، در سال 1395 دو 
دورۀ آموزشــی برای ۶5 نفر، در سال 139۶ دو دورۀ آموزشی برای 72 نفر، در سال 1397 دو دورۀ آموزشی برای 
7۶ نفر، برگزار شده اســت؛ درحالی که در سال 1398 و شــروع آموزش های الکترونیک متأثر از بحران کرونا، 
تعداد دوره های برگزار شده در یک سال با رشد 900 درصدی و با برگزاری 19 دورۀ آموزشی برای 544 نفر بیانگر 
عزم جدی برای انطباق با تکنولوژی و شــرایط جدید است. این رشد در سال 1399 نیز ادامه پیدا کرد و در این 

سال، 82 دورۀ آموزشی برای دو هزار و 291 نفر برنامه ریزی و اجرایی شد.
در کنار رشــد کمی، تنوع و کیفیت دوره های برگزار شــده نیز از رشــد فزاینده ای برخوردار بوده  اســت، 
به گونه ای که از چهار موضوع تدریس شــده در ســال 1393، به 31 عنوان در ســال 1399 رســیده و میزان 
 رضایت اســتادان شــرکت کننده در دوره ها نیز در این مدت با رشــد 12 درصــدی از 74 درصد به 8۶ درصد 

رسیده است.
از سال 1399 و با شروع بحران کرونا با اســتفاده از زیرساخت های فراهم شده، الگوی برگزاری دوره های 
دانش افزایــی از حضوری به الکترونیکی تغییر کرد که این تغییر منجر به ارتقای کمی و کیفی دوره ها شــد. 
با تأکید بر ضرورت ها و الزامات آموزش های الکترونیک، این دوره های آموزشــی برنامه ریزی شد تا اساتید 
محترم برای برگزاری هرچه بهتر کالس هــای برخط و ارتقای کیفیت یادگیری دانشــجویان، بر روش ها و 
ابزارهای موجود در آموزش الکترونیکی مســلط شود. در طی این دوره با شناسایی و اولویت بندی نیازهای 
آموزشی، برنامه ریزی آموزشــی )شناسایی مدرسان و دریافت طرح درس از ایشان، هماهنگی با مدرسان و 
مرکز یادگیری الکترونیکی برای برگزاری مطلوب دوره ها، اطالع رسانی به اساتید دانشگاه( و نظارت بر اجرای 
بهینۀ دوره ها )مشــتمل بر حل مشکل ورود اســاتید به کارگاه ها در صورت نیاز، انجام درخواست های مورد 
تأکید مدرســان، نظارت بر کیفیت ارتباط برخط در کارگاه ها و هماهنگی جهت رفع مشکالت به وجود آمده، 
ارزشیابی هر یک از کارگاه ها و بازخورد نتایج آن به مدرسان کارگاه ها و مدیران، ضبط کارگاه ها و ارسال لینک 
فیلم ضبط شــده برای تمام اساتید دانشگاه از طریق شبکه های اجتماعی( تالش شد تا بدون کمترین خللی 
فرآیند توسعۀ اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه به سرانجام برسد و در ضمن محتوای تخصصی تولید 

شود که همیشه در دسترس آنان باشد.

  لزوم ایجاد مرکز توسعۀ حرفه ای اعضای هیات علمی
برنامه های توسعه ای در دانشگاه، تنها شامل دوره های آموزشی نبوده و طیف وسیعی از برنامه ها همچون 
برگزاری سمینارهای علمی، ویدئو کنفرانس ها، فراهم کردن امکانات و تسهیالت برای دسترسی آسان به منابع 
علمی، ارائۀ مشاوره های فردی، تســهیالت الزم برای شرکت در کارگاه ها و سمینارهای آموزشی، فرصت های 
مطالعاتی و جوایز آموزشــی و پژوهشی را در بر می گیرد که دانشــگاه در همۀ این موارد، برنامه هایی را برای 

اساتید محترم اجرایی کرده است. 
با این حال، به نظر می رســد با توجه به فرابخشــی بودن مسألۀ توســعۀ حرفه ای اعضای هیات علمی و 
پراکنده بودن برنامه های توســعه ای اساتید در بخش های مختلف دانشــگاه، لزوم همکاری های فشرده و 

مستمر بین عوامل درگیر، نیاز به توجه بیشتری دارد.
به نظر می رســد جهت هم افزایی بیشتر، ایجاد مرکز توسعۀ حرفه ای اعضای هیات علمی و متمرکز نمودن 
تمامی امور مرتبط در این مرکز، می تواند نقشــی اساسی در اثربخشــی هر چه بیشتر برنامه های توسعه ای 

حرفه ای مستمر اعضای هیات علمی داشته باشد.
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  كاركردهای هنجاری دانشگاه
سویه دیگر ارزیابی عملکرد دانشگاه، کارکردهای هنجاری دانشگاه است. از این منظر عملکرد دانشگاه در 
سه بعد »آموزش«، »پژوهش« و »مسئولیت اجتماعی« مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرد. با وجود ظهور 
نســلی چهارگانه دانشــگاه در دو قرن اخیر، آموزش با کیفیت برای همه تا اطالع ثانوی همچنان رسالت و 
ماموریت اول و مبنایی دانشگاه ها در جهان است. آموزش از این رو حائز اهمیت مبنایی است که انتظارات 
جامعه، صنعت، بازار مشــاغل، نهاد قدرت و بخش های مختلف اجتماعی هنگامی به درستی تامین و تحقق 
پیدا می کنند كه خروجی های با »كیفیت« از دانشگاه دریافت كنند. کما اینکه »آموزش با کیفیت برابر، برای 
همه« از اهداف محوری برنامه »توسعه پایدار سازمان ملل« برای بهبود زیست فردی و اجتماعی شهروندان 

و دستیابی به توسعه پایدار شناخته می شود.
چنانچــه کارکرد هنجاری دانشــگاه عالمــه طباطبائی را از منظــر »آموزش« بررســی و قضاوت کنیم، 
در سال های اخیر شاهد دســتاوردهای ارزشــمند، نوآورانه، ضروری و مورد نیاز روز جامعه، بازار مشاغل و 
دانشــجویان هســتیم. با توجه به شــرایط روز آموزش عالی و وضعیت مورد نیاز بازار کار، به نظر می رسد، 
»طراحی و توســعه آموزش های آزاد و دوره های مهارت افزایی« یکی از دستاوردهای آموزشی موفق و موثر 

دانشگاه تلقی شود. 

  اهمیت دوره های مهارت آموزی
شایســته یادآوری اســت، نظری و غیرکاربردی بودن دوره های آموزش عالی در ایــران همواره یکی از 
انتقادات برحق ذینفعان گسترده آموزش عالی بوده است. به نظر می رسد، دوره های مهارت آموزی تا حدود 
زیادی توانســته و می تواند خالء کاربردی نبودن دوره ها و سیاست های آموزشــی دانشگاه را در ارتباط با 
بخش های اصلی جامعه، صنعت و بازار کار و مشــاغل پر کند. چه بسا، تاسیس و توسعه این دوره ها نه تنها 
پاسخی درست و شایسته به یکی از درخواســت ها و انتظارات طوالنی دانشجویان بود، همچنین الگویی 

شد برای توسعه این دوره ها در سایر دانشگاه ها.

دكتر علی 
خورسندی

عضو هیات علمی 
گروه مدیریت 
و برنامه ریزی 

آموزشی، دانشگاه 
عالمه طباطبائی

عملکرد آموزشی دانشگاه 
در یک نگاه

دانشــگاه به مثابه یک سیســتم اجتماعی باز و پیچیده، کارکردهای زیادی دارد. عملکرد دانشگاه را به طور 
متعارف می توان از دو بعد »ســازمانی« و »نهادی« ارزیابی و قضاوت کرد. کارکرد »ســازمانی« دانشگاه را 
عمدتًا می توان در مولفه هایی نظیر توســعه کالبدی دانشگاه نظیر تاســیس دانشکده ها، آزمایشگاه ها و 
مراکز رشــد و فناوری و ساختمان سازی در بخش های مختلف، توسعه ســاختارهای سازمان  یافته دانش، 
نظیر طراحی و تاســیس رشته ها و  میان رشــته های نو و صدور مدارک و  مدارج دانش آموختگی و توسعه 
امکانــات حمایتی و رفاهی جســت وجو کرد. عملکرد »نهادی« دانشــگاه بیشــتر در کارکردهای ارتباطی 
و بنیادین دانشــگاه نظیر آزادی علمی-آموزشــی، اســتقالل دانشــگاهی در انواع آن، مسئولیت پذیری 
 اجتماعی، تنــوع محیط یادگیری، امنیت روانی و حرفه ای اســاتید، دانشــجویان و کارکنان و از این قبیل 

قابل ارزیابی و داوری است.
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  بین المللی شدن؛ مهمترین دستاورد دانشگاه
مهمترین دستاورد سیاستی دانشــگاه اما افزایش نسبی دانشــجویان بین المللی و فعالیت آموزشی 
فرامرزی دانشگاه است. بر اســاس پژوهش های در دسترس، بین المللی شــدن آموزش عالی یکی از سه 
اولویت اول و اصلی آموزش عالی جهان است. در این میان، مهمترین شاخص آموزش عالی بین المللی که به 
عنوان ویترین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بین المللی شناخته می شود تعداد، تنوع و کیفیت آمد و 
شد دانشجویان از ملیت ها و فرهنگ های مختلف و متفاوت است. امروزه آموزش عالی به عنوان یکی از 10 

بازار اصلی صادرات جهان ارزیابی می شود.
در سال گذشته نزدیک به 5.5 میلیون دانشجو در دانشــگاه های خارج از کشور محل تولدشان در حال 
ادامــه تحصیل بودند. ارزش اقتصادی بــازار جهانی آموزش عالی )قبل از اپیدمــی کرونا( صرفًا در جذب و 

جابه جایی دانشجویان حدود 300 میلیارد دالر در سال بوده است. 
با وجود عوامل امتناع متعدد بین المللی شــدن دانشــگاه های ایرانی، دانشگاه عالمه طباطبائی موفق 
شــده اســت، حداقل به لحاظ کمیت و تعداد دانشجو )ســه برابر رشــد کمی( و جابه جایی اساتید رشد و 

موفقیت قابل مالحظه ای را کسب کند.
با وجود این، باید اذعان نمود که با رفع عوامل و موانع بیرونی، ظرفیت دانشــگاه عالمه طباطبایی برای 
بین المللی شــدن هر چه بیشتر دانشگاه و افزایش دانشــجویان خارجی به مراتب بیشتر از وضع و شرایط 

موجود است. 

  تاسیس رشته های مشترک با شرکای خارجی
گسترش دوره های آموزش میان رشته ای و تاسیس رشــته های مشترک با شرکا و هم پیمانان خارجی و 
داخلی سومین دستاورد آموزشی نوآورانه و ستودنی دانشگاه است. شایسته توجه است، در چند دهه اخیر، 
فعالیت های میان رشــته ای در جهان علم و دانشگاه ارزش سیاستگذاری تمدنی پیدا کرده است. ماموریت 
و رســالت آموزش در دنیای پیچیده امروزی، »پرکردن ظرف های خالی«  یا »نقاشــی روی الواح ســفید« 
نیســت؛ بلکه ایجاد شرایط و بستر فعالیت آموزش میان رشــته ای و چندرشته ای با هدف مساله شناسی و 
مساله گشــایی با رویکرد تلفیقی و با حضور هم پیمانان بین المللی در محیط آموزش و یادگیری دانشــگاه 

است.

  اهمیت میان رشته ای ها
چه بســا، اصالت هر فعالیت میان رشته ای و چندرشــته ای در کاربردی بودن، سودمند بودن و روش مند 
بودن است. فعالیت میان رشته ای باید در محیط های آموزشــی در »حلقه های آموزشی« و »فعالیت های 
مربوط بــه کالس درس« نمود پیدا  کند؛ در نتیجه، توســعه »دوره های تدریس گروهــی«، فعالیت های 
»یادگیری گروهی« و »تمرین های تلفیقی« نیازمند ســرمایه گذاری آموزشــی اســت. چراکه آموزش و 
یادگیری  میان رشــته ای عمدتــًا از درگیری گروهی و تجارب مســتقیم تیمی دانشــجویان، فراگیرندگان 
و مدرســان با مســائل و موضوعات واقعی جامعه و محیط اجتماعی دانشــگاه ناشــی می شوند. به طور 
قطع اثرگذاری و موفقیت در مقوله میان رشــته ای شــدن آموزش دانشــگاه نیازمند سرمایه های انسانی 

میان رشته نگر و  فرارشته جو است. 
به طور قطع، عملکرد و دســتاورد دانشگاه عالمه طباطبائی در سایر شاخص های آموزشی نیز بسیار قابل 
اعتنا و ماندگار است. تالش ها و کوشش های حرفه ای معاونت آموزشی دانشگاه و همکاران همراه و نجیب 

آموزش ستودنی، مشکور است.
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مأموریت گرایی و ارتقای سطح و درجه دانشگاه 
در تعامل موثر با دانش جهانی

  فراهم ساختن زیرساخت ها و شــرایط الزم برای افزایش کمی و 
کیفی پژوهش های دانشگاه در مقایسه با تعداد اعضای هیات علمی

  توسعه همکاری های علمی و تعامل سازنده و کارا با دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی و پژوهشــی در سطوح ملی و بین المللی از طریق 

بسط زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

  توجه بــه خوانش بومی و بهره گیری کارآمــد و اثر بخش از علوم 
انسانی، اجتماعی و رفتاری تولید شده دانشگاه در مطالبات توسعه ای 

و اجتماعی کشور

دومیــن هدفی کــه در چارچوب ســند 
راهبردی افق 1400 هیات امنای دانشــگاه 
عالمه طباطبائی در سال 1395 تدوین شده 
به ارتقای سطح و درجه دانشگاه در تعامل 
موثر با دانش جهانی مربوط است. از جمله 
راهبردهای این هدف توسعه  همکاری های 
علمــی و تعامل ســازنده با دانشــگاه ها 
و موســس های آموزشــی و پژوهشــی 
دنیاســت. در ابتدا با موافقت هیات امناء، 
گروه روابط بین المللی از مدیریت پژوهشی 
جدا و به یک مدیریت جداگانه در ســاختار 
تبدیل شــد. این اقدامی بــود برای فراهم 
ساختن زیرساخت ها و شــرایط الزم برای 
ارتقای علمکرد بین المللی استادان. از این 
رو، با بــه همراهی اعضای هیــات علمی، 
تعداد مقاالت WOS در ســال 2020 نسبت 
به ســال 2013 بیش از 206 درصد افزایش 
داشــته اســت. همچنین در همین مدت 
مشابه تعداد مقاله های Scopus نیز 113 
درصد بیشتر شده است. برای نمونه، مرکز 
آموزش زبان فارســی آزفــا در همین دوره 
تاسیس شــد. در این مرکز دانشجویانی از 
24 کشــور دنیا در بیش از 91 دوره آموزش 
زبان فارسی شرکت کردند. توجه به خوانش 
بومــی و بهره گیری کارآمــد و اثر بخش از 
علوم انسانی در مطالبات توسعه ای کشور 
نیز از دیگــر راهبردهای این هدف اســت 
که دانشــگاه عالمه طباطبائی بــا رویکرد 
دیپلماسی علمی سعی کرده است تا به این 

مهم دست یابند. 
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در شرایط امروز که برخی آن را عصر ارتباطات و تعامالت بین المللی می دانند، دانشگاه بایستی در کنار توجه 
به مسائل ملی و ایفای نقش تخصصی و اجتماعی خود، نقش یک نهاد موثر در تصویرسازی بین المللی را بر 
عهده بگیرد. تصویرسازی بین المللی از سوی دانشگاه با ابزار ارتباطاتی مانند رسانه های مکتوب و غیرمکتوب 
و مجازی، هم زمینه افزایش قدرت نرم یک کشــور را فراهم می کند و هم تصویر مطلوبی از جامعه و کشــور 
در ســطح جهانی می سازد. تصویرسازی با راهبری دانشــگاه هم ثمره علمی و متناسب با ماهیت این نهاد 
دارد و هم زمینه افزایش قدرت ملی و پرســتیژ بین المللی را فراهم می کند. این کار ثمره علمی دارد زیرا زمینه 
شــکوفایی تک تک استعدادهای دانشگاه را فراســوی توان نخبگی و ارتباطات فردی دانشگاهیان تسهیل 
می کند و این امر شــرایط درخشــش فراملی فراملی آنان را فراهم می کند.  از سویی دیگر موجب افزایش 
قدرت ملی و پرستیژ بین المللی می شــود؛ زیرا تربیت متخصصان 
مسلط در چند حوزه علمی فنی و پزشکی، اشتغال فعال و پیشگامی 
بین المللــی آنها در شــرکت های بزرگ و در نهایــت نقش آفرینی 
ذینفعان دانشــگاه در صحنه های جهانی می تواند به تصویرسازی 
 مطلــوب از اهــداف، آرمان ها و جایــگاه یک کشــور کمک کند. 
بنا به تجربه جهانی، نهاد دانشــگاه به مانند پدیده ورزش، می تواند 
پیشگام دیپلماســی غیررســمی، نزدیک کردن ملت ها و تقویت 
تعامالت بین المللی باشــد؛ زیرا بستر غیررســمی و تسریع کننده 
شــناخت فرهنگ و زبان برای مهمانان و مشــتاقان علمی در کشور 
میزبان اســت. در دانشــگاه، مراوده هــای بین المللــی با حضور 
انسان هایی از نژاد و مذهب و تاریخی متفاوت، شکلی دوستانه تر و 
همدالنه تر پیدا می کند. به همین واسطه امروزه در دنیا دانشگاه ها 
و مراکز علمی محل اعتبار و یکی از مولفه های قدرت ســاز کشورها 
هســتند.  برای نمونه، آلمانی ها با موسسه گوته و چینی ها با بنیاد 
کنفوسیوس پیشگام تصویرسازی از طریق مراکز و بنیادهای علمی 
هستند. مراکزی که به اندازه بزرگترین دانشگاه های جهان در ابعاد 
فرهنگی تاثیرگذار بوده اند. اینها مراکز موفق تصویرسازی مطلوب 
از چین و آلمان در اجتماعات جهانی هســتند و به اهداف غیرعلمی 
این کشــور مانند اهداف اقتصادی، سیاســی و حتی امنیتی این 
کشــورها کمک کرده اند. هرچند در این مراکز برای هم اندیشــی و 
آموزش زبان و فرهنگ و ایجاد همدلی و همراهی نخبگان و دانشجویان سراسر جهان تالش می شود، اما در 
عین حال چنین مراکزی بسترساز فرصت های همه جانبه برای کشورهای متبوع شان هستند. دانشگاه های 
ایران در یک دهه اخیر نقش پررنگ تری در این زمینه برعهده گرفتند. عالوه بر تقویت دیپلماســی علمی در 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ایجاد معاونت بین الملل، دانشگاه ها نیز با دفتر همکاری های بین المللی 
با استقالل بیشــتری و در تعامل با وزارت امورخارجه فعالیت های قابل توجهی در زمینه تعامالت بین المللی 
علمی داشته اند. این همکاری های علمی و بین ا لمللی و تالش برای بین المللی کردن پژوهش در ایران باعث 
شده تا دستاوردهایی بسیاری را شاهد باشــیم هر چند تا وضعیت مطلوب که شایسته کشور است فاصله 
بسیاری داریم. به طبع دانشگاه عالمه طباطبایی هم در این زمینه فعالیت های زیادی انجام داده  است که در 

ادامه درباره ی برخی از آنها می خوانیم:

دانشگاه ها یکی از طالیه داران قدرت نرم و دیپلماسی علمی هستند

چهره بین المللی یک دانشگاه انسانی
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بنا به تجربه 
جهانی، نهاد 

دانشگاه به مانند 
پدیده ورزش، 

می تواند پیشگام 
دیپلماسی 
غیررسمی، 

نزدیک کردن 
ملت ها و 

تقویت تعامالت 
بین المللی باشد

حضور دانشجویان و اســاتید در عرصه بین المللی مانند مشارکت در پروژه های علمی، المپیادها و رقابت های 
تکنیکال دانشگاهی مانند موت کورت، تاســیس و ایجاد گروه ها یا مراکز مطالعاتی بین دو یا چند دانشگاه به 
شکل مشترک تنها بخشی از نتیجه تعامالت بین المللی با دانشگاه های شرق و غرب است. این اقدامات به نوبه 
خود زمینه به اشــتراک گذاری ایده های علمی و در نتیجه کمک به ساخت تصویر مطلوب از یک کشور در عرصه 

بین المللی را فراهم می کند.

تیم »موت کورت مدیای« )مسابقات دانشجویی 
شبیه سازی دادگاه  حقوقی( دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

در سال 1396با کسب مقام ششم به مسابقات جهانی 
دانشگاه آکسفورد راه پیدا کرد.

تیم دانشگاه عالمه طباطبائی در مسابقات شبیه سازی دیوان 
کیفری بین المللی )ICC( که هر سال در شهر الهه برگزار 

می شود به جمع 27 تیم برتر مسابقات راهی شده و جایزه 
»Honorable MentionTeam« را کسب کرد.

در دانشگاه عالمه طباطبائی طی ســال های اخیر با درک خوب از مناسبات بین المللی و روندهای جهانی در 
حوزه علوم انسانی، شاهد تاسیس و ایجاد مراکزی مانند مرکز فرهنگ ایرانی و زبان فارسی »خیام« در اسپانیا یا 

فعال و بین المللی کردن مرکز »آزفا« هستیم.
مرکز فرهنگ ایرانی و زبان فارســی خیام بستری مناسب به لحاظ نهادی و سیاستگذاری برای تصویرسازی 
دقیق از ایران در قلب اروپا خواهد بود. مرکزی که هم شرایط مناسب ترویج فرهنگ، زبان و تاریخ ایران را فراهم 
و همچنین به انتقال آرام و موثر پیام صلح و دوســتی ایران کمک می کند. از این دست اقدامات باید در سطح 

منطقه ای و بین المللی در دستور کار و برنامه آموزش عالی ایران قرار بگیرد.
مرکز آزفا این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ظرفیت های 
عظیمی برای تصویرسازی دارد. هم تصویرسازی مثبت از فرهنگ، زبان و تاریخ ایرانی هم مدیریت ایران هراسی 
که به عنوان یک پروژه فعال در حال پیگیری اســت. این مرکز به شــکل تخصصی با آموزش غیرفارسی زبانان 

دانشگاهی از سراسر جهان زمینه نزدیکی قلب و ذهن جهان به ایران را فراهم می کند.
همچنین مراکز مشترک مطالعاتی با قطب های پیشگام جهانی مانند حقوق، با نخبگان آلمانی و تاسیس 
مراکز خدماتــی بین المللی مانند مشــاوره و روان درمانی با حضور نخبگان افغانســتانی بــرای مهاجران و 
پناهجویان، همه در مســیر تصویرسازی گفته شده قابل درک اســت. بنابراین می توان این مسیر را با آگاهی 

بیشتر و با ایده های تکمیلی ادامه داد.
دانشگاه های تخصصی مانند عالمه طباطبائی می توانند با اتکا به اساتید و دانشجویان خود و با ادامه این 
اقدامات، پیشگام ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی در شرق و غرب باشند. یا این مراکز و ایده های محوری آنها هم 

می توان پرستیژ بین المللی را افزایش داد هم می شود وارد قلب ها شد.
 با این دســته از مراکز و تعامالت با جهان می توان از منطق عقالنی ایران سخن گفت و بنیادهای اقلیم شعر 
و ادبیات ایران را زمینه تصویرســازی موفق و قدرتمندی از کشور قرار داد. با این منابع و ایده ها می تواند جهان 
را بستر بهره برداری از منافع کرد، زمینه توانمندسازی دانشگاه ها را فراهم ساخت و با برجسته سازی نقاط قوت 
و جذاب سازی ایده های اسالمی– ایرانی در علوم انسانی، زمینه بهره برداری مالی– ارزی را برای اقتصاد کشور و 

استقالل مالی بیشتر دانشگاه ها فراهم ساخت.
از جمله ماموریت های اولویت دار برای مدیریت همکاری های بین المللی دانشگاه ها هم می تواند کمک به 
51جذب حمایت مالی بین المللی برای پروژه های علمی بنیادین، امضا تفاهم نامه های دانشــگاهی برای اعزام و 
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از جمله 
ماموریت های 
مدیریت 
همکاری های 
بین المللی 
دانشگاه: جذب 
حمایت مالی 
بین المللی برای 
پروژه های علمی 
بنیادین، امضا 
تفاهم نامه های 
دانشگاهی برای 
اعزام و پذیرش 
دانشجویان 
بورسیه، برگزاری 
کارگاه های 
بین المللی، تسهیل 
شرایط بهره برداری 
استادان بین المللی 
از فرصت های 
مطالعاتی، اعزام 
دانشجویان 
المپیادی برگزاری 
همایش های 
تخصصی

پذیرش دانشجویان بورســیه و داوطلب خارجی، برگزاری کارگاه های بین المللی با حضور اساتید برتر از سراسر 
جهان برای بسط ایده های ایرانی- اسالمی و ایجاد سهم در پیشبرد دانش، تسهیل شرایط بهره برداری استادان 
بین المللی از فرصت های مطالعاتی در دانشــگاه های کشــور، اعزام دانشــجویان در المپیادها و رقابت های 
بین المللی، برگزاری همایش های تخصصی با حضور اســاتید و دانشگاه های منطقه ای و بین المللی، تعریف 
پروژه مشترک منطقه ای برای بهره برداری از دستاوردهای علمی مشترک یا به اشتراک گذاشتن مزیت های علمی 
در یک یا چند حوزه سرآمد برای حل مسائل منطقه ای و جهانی در زیست محیط، مهاجرت و...  باشد. بدون شک 
این مسیر یکی از کم هزینه ترین، اقتصادی ترین و در عین حال کم حاشیه ترین مسیرهای تصویرسازی مطلوب 

مدنظر یک کشور است.

  مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان )آزفا(
مرکز »آزفا«ی دانشــگاه عالمه طباطبائی در ۲۸ آذرماه ســال ۱۳۹۶ با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری و هیأت رئیسه دانشگاه در محل ساختمان خیابان ایتالیا بر اساس مجوز موقت، افتتاح و پس از دریافت 
مجوزهای اولیه در سال ۱۳۹۷ و بعد از برگزاری بیش از ۹۱ دوره آموزش زبان فارسی، جذب دانشجو از بیش از ۲۴ 
کشــور جهان و همچنین عملکرد مثبت مرکز، در ۱۶ فروردین ۱۴00موفق به دریافت مجوز قطعی از سوی وزارت 

علوم شد.

  برخی دستاوردهای بخش بین الملل دانشگاه
طی هشت سال اخیر، بخش بین الملل دانشگاه فعال شده و دستاوردهای قابل تقدیری دارد ازجمله راه اندازی 
برنامه های مشــترک،  انجام پروژه های مشــترک بین المللی، فرصت های مطالعاتی اســاتید خارجی در ایران و 
همایش های بین المللی. احتماالً برای اولین بار در ایران جذب فاندها یا کمک هزینه های پژوهشی بین المللی رخ 
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برخی 
دستاوردهای 

بخش بین الملل: 
راه اندازی 

برنامه های 
مشترک،  انجام 

پروژه های 
مشترک 

بین المللی، 
فرصت های 

مطالعاتی اساتید 
خارجی در ایران 
و همایش های 

بین المللی

 داده و اعضای هیات علمی دانشگاه موفق به جذب آن شده اند. سال ۹۹ وزارت علوم از بخش امور بین الملل دانشگاه 
عالمه طباطبائی قدردانی کرد، اما هنوز کارهای زیادی برای توسعه و تکامل این حوزه باقی مانده است.

گرنت های دریافتی دانشگاه عالمه طباطبائی در قالب پروژه های مشترک بین المللی

دانشگاه یا موسسه  عنوان پروژهپژوهشگر مسئولسال
رقم قراردادبین المللی

۱۳۹۷
سیاست گذاری عمومی امنیتی دکتر علیرضا کوهکن

۴۶ هزار وکمیسیون اروپاو خارجی اتحادیه اروپا
 ۲۹0 یورو

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه دکتر هادی خانیکی
۱ میلیارد ویونسکوعالمه طباطبائی

 ۱۳0 میلیون ریال

۱۳۹۸
ارتقای سواد رسانه ای دکتر هادی خانیکی

برای مدیران وزارت بهداشت 
سازمان 

۱5 هزار دالربهداشت جهانی

دکتر گلنسا 
گلینی مقدم

طرح ها و تجربیات اتحادیه اروپایی 
۴۹ هزار وکمیسیون اروپادر خصوص کتابخانه های عمومی

 ۱۲5 یورو

۱۳۹۹

دکتر غالمعلی 
چگنی زاده

Diplomacy, Learning process, and 
Pacification in EU (EUPAC)5۲ هزار وکمیسیون اروپا

 ۸۱0 یورو
دکتر علی نصیری 

اقدم
Personal Income Tax in the European 

Union (henceforth PIT in the EU) PITEU۱0 هزار وکمیسیون اروپا
 ۸0 یورو

دانشگاه همزمان با تقویت مناســبات بین المللی خود و کمک به توانمندی اعضای هیات علمی توانست 
عالوه بر کسب اعتبار بین المللی و تصویرسازی مثبت از جایگاه علمی دانشگاه عالمه طباطبائی و آموزش عالی 
ایران، اعتبارات ارزی و مالی برای دانشــگاه به همراه داشته باشد. البته به این جدول هنوز آمار سال ۱۴00 اضافه 

نشده است. طرح هایی بین المللی که نهایی شده اند ولی هنوز پرداخت مالی انجام نشده است. 

کارگاه های ملی و بین المللی برگزار شده
تعدادسال

۱۳۹۲۴۱
۱۳۹۳0
۱۳۹۴۲۳
۱۳۹5۷
۱۳۹۶۴
۱۳۹۷۱۶
۱۳۹۸۱۸5

در سال ۱۳۹۹ به دلیل بیماری کرونا و حضوری نبودن کارگاه ها، تنها ۱۹ کارگاه برگزار شد.
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همزمان با 
تقویت مناسبات 
بین المللی، 
دانشگاه توانست 
عالوه بر کسب 
اعتبار بین المللی 
و تصویرسازی 
مثبت از جایگاه 
علمی خویش 
و آموزش عالی 
ایران، اعتبارات 
ارزی و مالی به 
برای این نهاد 
علمی به همراه 
بیاورد

همایش های علمی برگزار شده
تعداد سال 

۱۳۹۲۱۹
۱۳۹۳۱5
۱۳۹۴۱۳
۱۳۹5۴۱
۱۳۹۶۱۳
۱۳۹۷۳5
۱۳۹۸۱۷

جدول فوق نشان دهنده تعداد همایش های علمی برگزار شده در دانشگاه در بازه زمانی مورد بررسی است.

فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
تعدادسال

۱۳۹۲-
۱۳۹۳۲
۱۳۹۴۳
۱۳۹5۶
۱۳۹۶۷
۱۳۹۷۶
۱۳۹۸۶
۱۳۹۹۱

جدول فوق نشان دهنده تعداد فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه است نشان از روند افزایشی 
این مهم دارد، البته ناگفته نماند که دلیل تعداد فرصت های مطالعاتی پایین اعضا هیات علمی در سال ۱۳۹۹ به 

دلیل شیوع ویروس کرونا است.
آمار اعزام دانشجویان به خارج از کشور از سال 1397 تا 1399

تعداد سال عنوان برنامه

۱۴ ۱۳۹۷
شرکت دانشجویان در همایش های بین المللی

۱۷ ۱۳۹۸

۲۱ ۱۳۹۷

۱0فرصت مطالعاتی دانشجویان ۱۳۹۸

۴ ۱۳۹۹

۳۲ ۱۳۹۷
شرکت دانشجویان در دوره های دانش افزایی بین المللی

۳۲ ۱۳۹۸

۲۴ ۱۳۹۷
شرکت دانشجویان در کارگاه های بین المللی

۱5 ۱۳۹۸

۲0 ۱۳۹۷
شرکت دانشجویان در المپیادهای بین المللی

۱۴ ۱۳۹۸

آمار اعزام دانشجویان به خارج از کشور از ســال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹است. مشارکت  جدول فوق نشان دهنده 
دانشــجویان در قالب همایش های بین المللی، فرصت مطالعاتی، شرکت در دوره های دانش افزایی، شرکت 

در کارگاه های بین المللی و شرکت در المپیادهای بین المللی صورت گرفته است.  54
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مسیر تعامالت علمی بین المللی 
هموار شد

مرداد ۱۳۹۲ جناب آقای روحانی به ســمت ریاست جمهوری منصوب شــدند، در شهریور همان سال، نماد 
تغییری که در حوزه آموزش عالی کشور رخ داد، تغییر ریاســت دانشگاه عالمه طباطبائی بود و جناب آقای 
دکتر ســلیمی رئیس دانشگاه شــدند و اواخر مهرماه، آقای دکتر احمدوند تماس گرفتند و گفتند که من در 
دانشگاه به دیدن ایشان بروم. پس از گفت وگو، به اتفاق خدمت آقای دکتر سلیمی رفتیم تا با ایشان درباره 
راه اندازی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه صحبت کنیم.  آقای دکتر سلیمی کار مدیریت 
همکاری های بین المللی دانشــگاه را به باال بردن یک کامیون در یک جاده پر شیب و کوهستانی و کوشش 
برای رساندن کامیون به قله تشــبیه کردند. پاسخ من این بود که به تنهایی از پس این کار بر نمی آییم و تنها 
راه این است که از همه استادان و دانشجویان برای باال بردن این کامیون کمک بگیریم. در این هشت سالی 
که گذشــت نیز به این نتیجه رسیدیم که بدون کمک استادان و دانشــجویان، نمی شد کاری انجام داد. در 
واقع، یکی از بخش های مهم کار ما این بود که از توانایی، دانش و تجربه اســتادان و از پشتکار و عالقمندی 
دانشــجویان در پیشبرد برنامه ها در بخش های مختلف بهره گرفته شــود. نتیجه آن بود که در اردیبهشت 
۱۳۹۹ دانشگاه عالمه طباطبائی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه برگزیده در سطح ملی در 

زمینه همکاری های بین المللی معرفی شد. 

دکتر  ماندانا 
تیشه یار

مدیر همکاری های 
علمی و بین المللی 

دانشگاه عالمه 
طباطبائی

  دفتر کوچک امور بین الملل
پیش از شــکل گیری این مدیریت، دفتر کوچکی بود که سرکار خانم فریبا جباری امور بین المللی را در آنجا به 
انجام می رساندند. من با ایشان گفت وگو کردم. گفتند که برنامه ها محدود به چند تفاهم نامه و شمار اندکی سفر 
استادان و دانشجویان بوده است. در عمل چندان کار بین المللی انجام نمی شد؛ زیرا هدف دانشگاه، فعالیت در 

سطح بین المللی نبود.
یکی از دستاوردهای اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های اخیر، ترغیب دانشگاه ها به سوی 
بین المللی سازی فعالیت های علمی و پشتیبانی از برنامه ها و کارهای دانشگاه ها در این زمینه بوده که این خود 

کمک بزرگی در پیشبرد کارها بود.

  لزوم جبران عقب ماندگی ها
ما با موفقیت فاصله زیادی داشــتیم و هنوز هم داریم. در ســال های نخســت، باید عقب ماندگی از دیگر 
دانشگاه های کشور را جبران می کردیم و به سرعت گام بر می داشتیم. اما مشکل ما اعتمادسازی میان استادان 
و دانشــجویان بود. اگر خاطرتان باشد، آقای دکتر سلیمی در تمامی گردهمایی های بزرگ دانشگاه، از استادان 
خواهش می کردند که در همایش ها و کارگاه های بین المللی و فرصت های مطالعاتی شرکت کنند.  سال ۱۳۹۲ 
شیوه نامه های برنامه های بین المللی را نوشتیم و چند ماه برای شرکت استادان در برنامه های بین المللی تبلیغ 
کردیم، و همه ناباورانه گوش می دادند. نخستین استاد، جناب اقای دکتر فرزاد غفوری از دانشکده تربیت بدنی 
بودند که در اسفند ۱۳۹۲ درخواست شان رســید و در همایشی در یونان شرکت کردند. بعد از ایشان، سفرهای 
علمی دیگر استادان آغاز شــد. در این سفرها، اســتادان نه تنها در رویدادهای علمی شرکت می کردند، بلکه با 
ساختارهای دانشــگاه های دیگر نیز آشنا می شدند. در سال های نخست، شــمار بازدیدها برای آشنا ساختن 
استادان با تعامالت بین المللی بیشتر بود، اما از نیمه سال ۱۳۹۴ بیشترین تمرکز بر شرکت در همایش های علمی 
معتبر قرار گرفت و برای باالبردن کیفیت سفرها، شرایط را سخت تر کردیم. امروز بیشترین پشتیبانی، از شرکت 

55استادان در دوره های دانش افزایی کوتاه مدت که حاصل آن یک پژوهش مشترک باشد، انجام می پذیرد.
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  مهمترین عوامل پیشبرد اهداف
در اینجا بحث از ساختار و کارگزار است که کدامیک نقش مهمتری را برای پیشبرد هدف ایفا کرده اند. واقعًا 
دشــوار اســت که در این زمینه نقش یکی از این دو عامل را پررنگ تر بدانیم. می توان گفت بین المللی شــدن 
آموزش عالی، هم در سطح وزارتی و هم در ســطح تصمیم گیری های دانشگاه، در این مدت همواره در اولویت 
بوده اســت. البته در روند نوپدید کنونی، ما هرگز خط و خطوط سیاســی را دنبال نکردیــم و فضا را برای همه 
استادان از جناح های سیاســی گوناگون فراهم کردیم تا بتوانند در عرصه بین المللی نقش آفرینی کنند. دولت 
جدید هم بعید می دانم که روند بین المللی شــدن دانشگاه ها را متوقف کند؛ بلکه احتماالً سمت و سوی آن را تا 
حدودی بنا به شرایط، تغییر خواهد داد. در همین سال های اخیر نیز ما این تغییر سمت و سو را داشتیم. در دوره 
نخست ریاست جمهوری آقای روحانی، ارتباط با اروپا میان همه دانشــگاه ها گسترش یافته بود. اما در دوره 
دوم، دست کم در دانشــگاه ما، به همکاری با دانشگاه های آسیایی روی آوردیم. برای همین است که می بینید 
همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی با دانشگاه های همسایه بسیار افزایش یافته است. بنابراین منطقه گرایی در 

بین المللی شدن دانشگاه ما، نقش مهمی را ایفا می کند. 

  بر چه اساسی می گوییم بین المللی شده ایم؟
از همان آغاز کار، ما باید برای خود هدفی تعیین می کردیم و همیشــه برای من این پرســش بود که ما چه 
زمانی می توانیم بگوییم دانشگاه، بین المللی شده است؟ تعریف دانشگاه بین المللی چیست؟ پس به بررسی 
سیاســت های بین المللی سازی در ســده های اخیر پرداختیم. پس از جنگ جهانی اول، نخستین نشانه های 
بین المللی شدن دانشــگاه ها در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا نمایان شد. هرچند که از دید ما ایرانیان به 
عنوان میراث داران یک تمدن کهن، بین المللی شدن خیلی وقت پیش، از زمان راه اندازی دانشگاه گندی شاپور 
در دوران ساســانیان پا گرفته بود و اســتادان از هند، چین، یونان و دیگر ســرزمین ها به ایــران می آمدند و 

اندیشمندان ایرانی مانند برزویه و پورسینا و ابوریحان و ناصرخسرو و دیگران به سفرهای علمی می رفتند. 
اما در دوران معاصر، دیدیم که نخســتین انگیزه برای بین المللی شدن دانشگاه ها در جهان، رقابت علمی 
اســت و دانشــگاه هایی مانند دانشــگاه های اروپا تجربه زیادی در این زمینه دارند. دوم آنکه دیدیم برخی 
دانشگاه ها، مانند دانشــگاه های آمریکایی، نگاهی اقتصادی به دانشجویان بین المللی دارند و هرساله شمار 
زیادی از دانشجویان از سراســر جهان برای تکمیل تحصیالت عالی به آن دانشگاه ها می روند. سومین عامل، 
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پیگیری سیاست نفوذ در برخی کشورها و چهارمین عامل، جذب نخبگان و سرمایه های فکری دیگر کشورهای 
جهان بود. هیچ کدام از این موارد نمی توانســت تامین کننده نیارهای ما به عنوان یک دانشگاه بزرگ در حوزه 
علوم انسانی و اجتماعی باشــد؛ بنابراین به دنبال کردن رویکرد همگرایی علمی و معرفت افزایی برای ساختن 
جامعه ای بهتر روی آوردیم تا ضمن افزایش زمینه های همکاری علمی، یک حرکت اجتماعی شکل گیرد و روابط 
میان اســتادان و دانشجویان خود را با همتایان ایشان در دیگر کشــورها افزایش بدهیم. در این زمینه موفق 
بودیم و دوستی های علمی زیادی شکل گرفت. ما نگاه علمی و فرهنگی به بین المللی شدن دانشگاه داشتیم و 
کوشش کردیم نوعی اعتمادسازی برای دانشگاه خود و برای ایران انجام دهیم؛ به ویژه که امروزه ایران هراسی 

در برخی کشورها زیاد است. 

  افزایش شمار دانشجویان اعزامی
نخستین شاخص، افزایش شــمار اعزام دانشجویان به دیگر کشورهاســت. ما با آسان کردن رفت و آمد 
دانشجویان درس خوان، کوشــش کردیم فرار نخبگان تبدیل به گردش نخبگان شــود و در بسیاری از موارد، 

دانشجویان به بازیگرانی در عرصه بین الملل تبدیل شدند. 
دومین شاخص، راه اندازی مراکز مشترک همکاری های بین المللی بود. دانشگاه عالمه طباطبائی هم اکنون 
دبیرخانه دانشــجویی شبکه دانشگاه های راه های ابریشــم را از کره جنوبی به تهران آورده است و هفت مرکز 
بین المللی، ســه مرکز در دیگر کشــورها؛ مرکز ایرانشناسی خیام در اســپانیا، مرکز مطالعات اقتصادی ایران و 
قزاقستان به نام ابوریحان در قزاقستان و مرکز ایرانشناسی سعدی در چین و چهار مرکز داخل ایران شامل دفتر 
مشترک با موسســه ماکس پالنک آلمان در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، مرکز مشاوره سالمت روان مهاجر 
با همکاری کانون نخبگان افغانستان و شــهرداری منطقه ۲0 تهران، مرکز مشترک مطالعات ایران و قزاقستان 
با همکاری دانشــگاه ملی اوراسیا در موسسه آموزش عالی بیمه اکو و مرکز تحقیقات چین با همکاری دانشگاه 

مطالعات بین المللی شانگهای راه اندازی شده اند.
و سومین شــاخص، ِگَرنت های بین المللی است که استادان ما از سازمان های گوناگون بین المللی دریافت 
کردند و نشانگر توانمندی علمی و اجرایی استادان ما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در عرصه بین الملل است. 

  نگاه به جهان تمرکز بر منطقه
در آغاز، ما چندان توان انتخاب نداشــتیم و تا ســال ۱۳۹۴ نامه های ما برای امضای تفاهم نامه و همکاری 
علمی، از ســوی دانشگاه های دیگر به ندرت پاسخ داده می شد. نخستین تفاهم نامه ما مهر ۱۳۹۴، درست چند 
ماه پس از برجام امضا شــد. کم کم به روابط با کشورهای جهان سمت و سویی دادیم. برای ما، کشورهای هدف 
کشورهایی بودند که باید از آنها دانش روز را فرا بگیریم، کشورهای همتا کشورهایی بودند که با ما تقریبا در یک 
سطح بودند و کشــورهایی که انتقال دانش را به آنها انجام می دادیم نیز بسیار اهمیت داشتند. در این میان، 
خروج ترامپ از برجام رخ داد،که باعث کاهش روابط بین المللی ما شد و دانشگاه های اروپایی روابط خود را با ما 

کم کردند. از سوی دیگر، قیمت دالر افزایش و امکان رفت و آمدهای بین المللی نیز کاهش یافت. 
بنابراین ما کوشش خود را بر این گذاشتیم که به قطب علم و دانش در منطقه خودمان تبدیل شویم و به فکر 
شبکه سازی با کشــورهای منطقه افتادیم. به ویژه افغانستان که همه استادان با توجه به زبان مشترک، امکان 
شرکت در این همکاری را داشتند. در مجموع، آمار کلی هشت سال اخیر نشان می دهد که بیشترین همکاری ها 

با کشورهای روسیه، اسپانیا و افغانستان انجام شده اند. 

  نگاه منفی داخلی؛ مانع بین المللی شدن
مشکل در مناطق همسایه نیست، مشکل در درون ماست؛ چون برخی از ما همیشه خارج را فرنگ می دانیم، 
همسایگان خود را کشورهای خارجی نمی بینیم و همکاری با آنها را به منزله فعالیت علمی بین المللی نمی دانیم. 
از ســوی دیگر، برخی از ما همیشــه همکاری بین المللی را برای جذب دانش می دانیم و به انتقال دانش فکر 
نمی کنیم. ما می توانیم راهبری علمی را در میان همســایگان خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا در 

57دست داشته باشیم، اما برای این کار، نیاز به فرهنگ سازی در میان دانشگاهیان خود داریم. 
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توسعه همکاری های علمی و تعامل سازنده و کارا با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در سطوح 
ملی و بین المللی یکی از اولویت هایی اســت که هر دانشگاهی از طریق بســط زیرساخت های نرم افزاری 
و ســخت افزاری باید برای تحقق آن همت بگمارد. زیرا هر دانشــگاهی به عنوان یک مرکز علمی برای ارتقا 
و تحول خود، از برقراری ارتباط با دیگر دانشــگاه ها در ســطح ملی، منطقه ای و جهانی، ناگزیر اســت. در 
غیر این صورت این مرکز علمی به یک سیســتم بســته و ناکارآمد تبدیل می شــود. در این زمینه نگاهی به 
عملکرد دانشــگاه عالمه طباطبائی نشــان می دهد که طی هشت ســال اخیر در حوزه روابط بین المللی به 
پیشــرفت هایی دست یافته اســت. این دانشــگاه پس از برقراری ارتباط با ســایر مراکز علمی، توانست 
بار دیگر در مســیر اصالح گام بردارد و حتی تجربیات خــود را به دیگر مراکز انتقال دهــد. این هم افزایی 
امروز ســبب ارتقای جایــگاه فرهنگی، علمی و اجتماعی دانشــگاه شــده و عالمه طباطبائــی را به عنوان 
دانشــگاه مادر در حوزه علوم انســانی و اجتماعی معرفی کرده است. دانشــگاهی که سبک و سیاق خاص 
 خود را دارد و در منطقه به عنوان یک دانشــگاه شاخص شناخته می شــود. چراکه توانسته عملکرد خود را 

در جامعه بگستراند.

دكتر بهرام 
امیراحمدیان

 استادیار مطالعات 
روسیه، آسیای 
مرکزی و قفقاز 
دانشگاه تهران

تبادل بین المللی؛ پیش شرط 
توسعۀ دانشگاه ها

  ضروت خدمت دانش به جامعه
  به هر حال باید توجه داشت که هدف از آموزش، افزایش دانش است. البته دانشی در خدمت جامعه؛ اگر 
دانش نتواند تحولی در دانشــجویان ایجاد کند، این دانشجو در آینده نمی  تواند در محیط کاری و اجتماعی 
به ایفای نقش بپردازد. همچنین اگر علومی که دانشــجو در دانشگاه ها به تحصیل آن می پردازد و مقاالت و 
پژوهش هایی که در آن حوزه انجام می دهد منجر به رفع مشکالت جامعه نشود و دیدگاه جدیدی را مطرح 
نکند، دانشــگاه در عمل کارکرد و فایده خود را از دســت می دهد. باید توجه داشت که هدف دیگر آموزش، 

ارتقای سطح کیفی و کّمی دانش در جامعه و در واقع کاربردی کردن آن است. 
حال کسانی که در دانشــگاه ها آموزش می بینند، در واقع ورودی )یا Input( آن هستند؛ هر دانشگاهی 
برای این ورودی ها باید اهداف از پیش تعین شــده در هر رشته آموزشی داشته باشد و بر اساس آن به تربیت 
و آموزش دانشجویان بپردازد. اصوالً گفته می شــود که این انسان های پیشرفته هستند که منجر به ایجاد 
جامعه پیشرفته می شــوند؛ این وظیفه دانشگاه است که انسان مترقی و پیشــرفته را در خروجی خود قرار 
دهــد. البته نمی توان بــرای این موضوع رابطۀ علت و معلولی قائل شــد و آن را باید یــک چرخۀ مرتبط با 
یکدیگر دانست؛ چنان که دانشگاه  های توسعه یافته نیز مبتنی بر افراد، یعنی استادان و دانشجویان پیشرفته 

هستند. 
بنابراین به ترتیب نظام آموزشــی، کادر آموزش، فضای آموزشی و ســرانجام آن هایی که فارغ التحصیل 
می شوند، می توانند به هم افزایی و پیشرفت جامعه و رســیدن آن به استانداردهای بین المللی کمک کنند. 
آن طور که از جلسات برگزارشده با استادان دانشــگاه های خارج از کشور برآورد می شود، نظر آنان نسبت به 
سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه مثبت بوده اســت. این امر نشان می دهد که روابط بین الملل دانشگاه 
در معرفی این دانشــگاه به فضای علمی جهانی عملکرد موفقی داشته اســت. از طرف دیگر، بازخوردی که از 

تعامل با این دانشگاه ها و دانشمندان دریافت شده، موجبات بهبود سیستم دانشگاه را فراهم آورده است. 
این نشان می دهد که پیش  شرط توسعه در هر محیط و سیســتم منوط به تبادل )exchange( است. 
حال تبادل زمانی شــکل می گیرد که ارتباط مؤثر برقرار شود؛ تفکر و اندیشۀ توسعۀ ارتباطات نیز مبنای ایجاد  58
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ارتباط مؤثر به حساب می آید. 
یعنی اگر کل مجموعه در اندیشــه افزایش تبادل و تعامل سازنده نباشد، تبادل صورت نمی گیرد. پس در 
این زمینه دانشگاه به تنهایی نمی تواند موجبات توسعه ارتباطات بین المللی را به وجود آورد؛ بلکه باالتر از آن 

باید در وزارت علوم و دولت تفکر توسعه ای وجود داشته باشد. 
این دیگر یک امر طبیعی اســت که به تنهایی نمی توان به توسعه دســت یافت. در این زمینه می توان به 
نظریات مک لوهان استناد کرد که معتقد اســت زمان و مکان با یکدیگر منطبق شده اند؛ اکنون نیز امکانات 

ارتباطاتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی سرعت این انطباق را دوچندان کرده اند. 
در چنیــن جهانی دیگر نمی توان به عنوان یک تافتۀ جدابافته عمل کرد و انتظار دســتیابی به توســعه را 
داشت. اکنون ما در یک دهکده جهانی )Global village( قرار گرفته ایم و نمی توانیم تنها زندگی کنیم؛ چون 
هر پدیده ای پس از تولید به سرعت پخش می شود و بر سایر اجزای دهکده تأثیر می گذارد. البته طی هشت 
سال اخیر دانشگاه عالمه طباطبائی موفق به برقراری این ارتباط شده و بازخوردهای خوبی هم دریافت کرده 

است. 
در این زمینه می توان علوم سیاسی را مثال زد. این علم گرچه در هوا معلق است، اما عملکرد آن را باید روی 
زمین مورد بررسی قرار داد تا یک ژئوپلتیک شکل بگیرد و ابژه به سوژه تبدیل شود. در دانشگاه عالمه نیز این 

اتفاق رخ داده و به یک ذهنیت، عینیت بخشیده اند. 

  مرزهای دانشگاه را نمی توان بست
 حال در حوزۀ دانشــگاه نیز انجام پژوهش های مشترک، تبادل اســتاد و دانشجو با دانشگاه های سایر 
کشــورها منجر به ارتقای سطح دانش فضای آموزشــی و شناورشدن در فضای ســیال جهانی می شود که 

59



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

زیر آسمان های جهان

خوشبختانه این اتفاق در دانشگاه عالمه طباطبائی جریان دارد. 
برای شناخت بهتر از محیط بین الملل ابتدا باید تهدیدها را مورد شناسایی قرار داد. به هر حال ورود به هر 
حوزه ای ریســک و تهدید خود را به همراه دارد و به دلیل ترس از این تهدیدها نباید مرزهای کشور را به روی 
دنیا بســت. اما شناخت تهدیدها متفاوت از بدبینی است؛ چراکه برای به دست آوردن فرصت  ها باید هر روز 
تبادالت جدیدی، ولو با دشمنان شکل بگیرد. امروزه چین و آمریکا دو قدرت جهانی شناخته می شوند و رقابت 
اقتصادی ســنگینی دارند، اما در حوزۀ علمی مشاهده می کنیم که دانشــجویان و استادان زیادی با یکدیگر 
تبادل کرده اند. همین امر فرصتی برای کاهش تهدیدها و بهبود فرصت ها می شود. ما نیز باید چنین برنامه و 

هدفی را در حوزۀ بین المللی در پیش بگیریم. 

 سرمایه گذاری در پژوهش، محکوم به سود است
متأســفانه طی چند ســال اخیر به دلیل کمبود بودجه، هزینۀ کمتری صرف آموزش و پژوهش می شود. 
در حالی که بسیاری از توســعه گرایان اعتقاد دارند که نباید از مخارج آموزش و پژوهش کاست. زیرا هر چه 
بیشــتر هزینه صرف این بخش شود، دستاورد آن هم بیشتر خواهد بود. در واقع آموزش و پژوهش در علم و 
توسعه، حکم همان تبلیغات را در حوزۀ بازرگانی دارد. بسیاری از شرکت ها هزینۀ سنگین و سرسام آوری را برای 
تبلیغات متحمل می شــوند، اما این آگاهی را دارند که همین هزینه ها در آینده نزدیک و دور تبدیل به سود و 

فروش بیشتر می شود. 
حال آموزش و پژوهش هم در دانشگاه باید با جدیت و ضرورت بیشتری دنبال شود. اگر امروز دانشگاه 
طباطبائــی را در حوزه منطقــه و بین الملل به عنوان قطب علوم انســانی و اجتماعی می شناســند به دلیل 
آموزش ها و پژوهش هایی اســت که در این دانشگاه ارائه می شــود. از این رو امید می رود طی سال های 
آینده نیز این رویه ادامه پیدا کند و متصدیان دانشــگاه برنامه توســعه ای این دانشگاه را همانند گذشته 

دنبال کنند.  
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  نگاه ویژه به کشورهای اوراسیا
دانشگاه عالمه طباطبائی نیز توانست یکی از پیشگامان در این زمینه باشد؛ تأکید مسئوالن این دانشگاه 
در این حوزه بیشــتر بر توسعۀ تعامل با سرزمین های پیرامونی و کشــورهای عضو اکو و اوراسیا معطوف بود 
و کشــورهای این منطقه از روســیه تا چین اهمیت ویژه ای پیدا کردند. ایجاد مراکز و مؤسساتی که بتوانند 
به ســامان دهی این روابط و فعالیت ها بپردازند، از جمله اقدام هایی بود که به تســریع تعامالت منطقه ای و 
بین المللی منجر شد. از جمله آنکه مطالعات شرق و چین از حوزه های بسیار پراهمیتی بودند که در گذشته دچار 
غفلت های ساختاری بودند، اما متمرکزشدن دانشــگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه تهران روی این حوزه ها، 
تالشی بود تا حدی این عقب ماندگی ها جبران شــود. هر چند کمی این اقدام دیرهنگام به نظر می رسد، ولی 
در پرتو سیاست جاری کشور، ارتباط بسیار سازنده و سودمندی بین دانشگاه های ایرانی و چینی شکل گرفت؛ 
توسعۀ روابط دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی با دانشگاه های فدراسیون روسیه و کشورهای حوزۀ اوراسیای 
مرکزی در شرق و غرب دریای خزر نیز کامالً مشهود است. روابطی که به عنوان بخشی از دیپلماسی علمی کشور 
در جهت بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها در مســیر رفع نیازهای کشور و گسترش روابط سازنده با کشورهای 
منطقه شمرده می شود. توسعۀ روابط  با افغانستان، پاکستان و هندوستان در شرق ایران نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت که در این دوره شــکل گرفت. عالوه بر آن، ایجاد ارتباط با طرح کمربند و جاده  )جاده  ابریشم 

جدید( به شکل جدی دنبال شد. 

  در مسیر جاده ابریشم
اکنون شاهد فعال شدن بخش بین الملل دانشگاه عالمه و عضویت آن در مجموعه دانشگاه های جاده جدید 
ابریشم هستیم. جملگی این موارد، شواهدی هســتند که به خوبی حجم فعالیت ها و پویایی این دانشگاه در 
حوزۀ بین الملل را در هشت سال اخیر نمایان می ســازند. بدون تردید میزان بهره گیری همکاران دانشگاهی از 
فرصت های مطالعاتی، مبادالت دانشــگاهی و حضور اســتادان مدعو که من در دانشکده اکو شاهد رفت وآمد 
آن ها بودم، جلوه های دیگری از این تحرک و پویایی هســتند که در فعالیت های بین المللی دانشــگاه عالمه 
طباطبائی در سال های اخیر شــکل گرفته اند. این رخدادها، دستاوردهای راه گشایی هستند که تداوم و ارتقای 
آن ها در ســال های آتی، می تواند به تأمین منافع کالن کشور و نقش آفرینی جدی دانشگاه ها در توسعۀ روابط 
ملت ها در ســطح منطقه ای و بین المللی کمک کند.  در کنار اقدام های توسعه گرایی که به آن ها اشاره شد، باید 
این موضوع را هم یادآور شوم که متأسفانه روابط کشور ما با مراکز تولید علم در جهان، آن گونه که الزم است یک 
ارتباط دوســویه و متوازن نیســت. در واقع نبود موازنه و تعادل در این روابط موج می زند. به دلیل تأثیر فراوان 

نقش تعیین کنندۀ تولید علمی دانشگاه ها 
در جایگاه جهانی کشورها

دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه رشته های علوم انسانی و اجتماعی از مسیر تجمیع مهم ترین 
مؤسســات عالی آموزشی و دانشگاه هایی که در این زمینه فعالیت داشتند، تشــکیل شد. از این رو، نوع فعالیت 
این دانشگاه در عصر گسترش ارتباطات بین المللی می تواند بسیار مؤثر و قابل توجه باشد. بر این اساس، به دلیل 
شرایط تحول خواهانه سال های اخیر، دولتی روی کار آمد که بتواند در راستای تقویت روابط بین المللی گام بردارد 
و در حیطۀ آموزش و پژوهش نیز امکان تعامل بین دانشگاه های مختلف را در سطح منطقه ای و جهانی به وجود 

آورد. این مهم در هشت سال اخیر در مسیر اجرا پیش رفت و امیدها برای شتاب گیری رشد دانشگاه  بیشتر شد. 
دکتر الهه کوالیی

 رئیس مرکز 
مطالعات اوراسیای 
مرکزی دانشگاه 
تهران

61

قطب نظریه پردازی 
و علوم انسانی

یکی از ویژگی های تالش ها و فعالیت های س��ال های اخیر دانشگاه عالمه طباطبائی این است که توانست 
تحسین بسیاری از مسئوالن و اس��تادان اهل فن را برانگیزد. اینکه چه طور به قطب علوم انسانی تبدیل شد 
و توانس��ت با رونق بخشیدن به کرسی های نظریه پردازی، به توسعه  کیفی پژوهش ها چه در سطح داخلی و 
بین المللی کمک کند. در ادامه اظهارنظر برخی از مس��ئوالن و استادان به نام را در رابطه با عملکرد پژوهشی و 

علمی دانشگاه می خوانیم.

فعالیت ه��ای دانش��گاه عالمه طبالطبائی خصوصًا در س��ال های اخیر موجب ش��ده اس��ت که 
این دانش��گاه به یک دانش��گاه قابل اعتماد در علوم انسانی تبدیل ش��ود و همچنین در حوزه رشته 

زبان شناسی که فعالیت مستمر آن بسیار شایسته قدردانی است.
همان طور که می دانید فلس��فه خواه ناخواه با زبان رابطه دارد و این رابطه غیرقابل انکار اس��ت. 
بنابراین هر فیلس��وفی بای��د رابطه زبان و واقعیت را روش��ن کند. رابطه زبان و فلس��فه به اندازه ای 

تنگاتنگ است که برخی از مکتب های فلسفی فلسفه را چیزی جز زبان نمی دانند.
یکی این اس��ت که رشته زبان شناسی در60 سال اخیر ایران رش��د قابل مالحظه ای داشته است. 
در دوره های مختلف زبان شناس��ی تدریس می شود و این رشته برای اهل علم کامالً جا افتاده است 
و فواید آن نیز روزبه روز بیش��تر می شود. در دوران  گذش��ته میان عالمان و ادیبان کشمکش صورت 

می گرفت که همانند کشمکش شعر نو و سنتی هر یک خود را برتر از دیگری می دانستند.
 امروزه این کش��مکش حل شده و ادبیات و زبان به رش��د یکدیگر کمک می کنند .مسائل موجود 
در زبان به لطف تقویت رش��ته زبا ن شناسی بسیار زیاد شده است و این نوید فعالیت های جدی تر را 

به ما می دهد. تخصص و تنوع امروز زبان شناسی نشانگر افزایش نیروی فعال در این رشته است.
خوشبختانه این رشته در دانش��گاه های ایران، مخصوصًا در دانشگاه عالمه طباطبائی به نحوی 
تخصصی تدریس می ش��ود و با س��ابقه ترین گروه »آزفا« به این دانشگاه تعلق دارد. همچنین این 

رشته در سطح دکترا نیز از سال گذشته در این دانشگاه شروع به کار کرده است.
بنیاد سعدی نزدیک به 50 کارمند دارد که عموم این کارمندان، من جمله دکتر رضامراد صحرایی، 
معاون آموزش و پژوهش بنیاد س��عدی، فارغ التحصیالن دانش��گاه عالمه طباطبائی هس��تند. به 
س��هم خودم از دانشگاه عالمه طباطبائی که همواره با فرهنگس��تان و بنیاد سعدی همکاری می کند 

تشکر می کنم.

دکتر  غالمعلی 
حداد عادل

رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی 

و بنیاد سعدی

دانشگاهی قابل اعتماد در عرصه 
علوم انسانی
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عامل سیاسی بر تمام حوزه های حیات اجتماعی در جامعۀ ما، آثار این گرایش ها را در فعالیت های دانشگاه هی 
هم می توان دید. این در حالی است که دانشــگاه ها به حکم مأموریت خود باید بتوانند امکان تبادالت علمی و 

دسترسی به یافته ها و دستاوردهای بشری را در همه سطوح مختلف فراهم کنند. 

  موانع سیاسی و بین المللی
زمانی که سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران اعمال شد، همه راه ها برای ایجاد و توسعۀ روابط بین المللی 
دچار تنگنا شد. دانشگاه ها در کشور ما یکی از مهمترین مراکزی هستند که آسیب شدیدی از این نوع سیاست ها 
می بینند. در چند سال اخیر ضربه سنگین اجرای این سیاست های محدودکننده بر حجم فعالیت های بین المللی 
دانشگاه های مختلف در بیشتر رشته های آموزشی آشکار بود؛ دانشگاه عالمه طباطبائی نیز از گزند این آسیب ها در 
امان نماند. بروز چنین سیاست هایی به طور ویژه بر مبادالت استاد و دانشجو هم اثر منفی  گذاشته و اشکال جدی 
در انتقال دانش روز به وجود  آورده است. در حالی  که فعالیت و حرکت دانشگاه فراتر از مالحظات سیاسی و بر پایه 
مالحظات علمی، آموزشی اســت که باید راه خود را پیدا کند. البته این یک وضعیت آرمانی است؛ تحریم ها همه 
دانشگاه ها را هم به محدودیت های شــدید اقتصادی و مالی دچار  ساخت. از جمله دانشگاه عالمه طباطبائی. بر 
اساس تجربه دهه های اخیر، به نظر می رسد دیپلماسی کالن کشور خواه ناخواه بر دامنه فعالیت دانشگاه ها تأثیر 
مســتقیم و فوری می گذارد. به هر حال، انتظار می رود با تجربه های موفق و مثبتی که دانشگاه عالمه طباطبائی و 
دیگر دانشگاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه تهران، در سال های اخیر در توسعۀ روابط بین المللی اندوخته اند، در 
آیندۀ نزدیک شاهد گشایش عرصه های جدید در برابر استادان و دانشجویان ایرانی باشیم و ارتباطات بین المللی 
ما شکل یک ســویه به خود نگیرد. اگر این ارتباط دوسویه شکل نگیرد، نوعی از خروج از کشور که در سال های اخیر 
بین استادان و دانشجویان در جهت های گوناگون شکل گرفته، در آینده با شدت بیشتری ادامه می یابد. این پدیدۀ 
نگران کننده ای است که با اصالح سیاست ها و بهبود روش ها باید آن را کاهش داد و آن را به رابطه متقابل و رفت و 

برگشتی از درون و بیرون، در جهت تأمین منافع کشور و ارتقای آموزش و پژوهش تبدیل کرد.  

  کاربردی شدن پژوهش ها، نیازمند همکاری دستگاه ها
البته در حوزۀ پژوهش های بین المللی، به ویژه پژوهش های علوم انســانی، همواره با چالش مواجه بوده ایم. 
دانشگاه ها به ارائه پژوهش های غیرکاربردی متهم می شوند؛ در حالی که اصل این مشکل را در جای دیگری باید دید. 
تحقیق، توسعه و پیشرفت علمی هر کشوری نیازمند ایجاد بسترها، ظرفیت ها و مقدمات الزم است. در این زمینه 
دستگاه های حاکمیتی باید منابع مالی، امکانات، اطالعات و در اصل پرسش های الزم را به دانشگاه ها انتقال دهند. 
وقتی این مقدمات که پیش شرط توسعۀ آموزشی و پژوهشی هســتند، به دانشگاه ها منتقل نمی شود، دانشگاه 
در رشته های علوم انســانی چگونه می توانند فعالیت تأثیرگذار کاربردی داشته باشند و توسعۀ ملی و بین المللی را 
پیش ببرند؟ البته این به معنای نادیده گرفتن نارســایی های درون دانشگاه ها نیست. اما به نظر می رسد فعالیت 
پویا و کارآمد دانشــگاه نیازمند ارائه حمایت های عملی و اجرایی مناسب از ســوی دستگاه هایی است که منابع 
گوناگون الزم برای به حرکت درآوردن علمی و پژوهشی دانشــگاه ها را در اختیار دارند. به هر روی، اکنون که دولت 
جدید مســتقر شده، امید می رود این مسیر رو به رشد، در ماه ها و سال  های آینده ادامه و ارتقا پیدا کند. چرا که رشد 
و ارتقای علمی در تعامل با دنیا برای ما مســلمانان یک ضرورت به شــمار می آید. ۱5 قرن پیش که ارتباطات بسیار 
محدود بود، به ما مســلمانان توصیه شــد که علم را بجوییم، ولو اینکه در چین باشد. اکنون که جهان به یک عرصه 
بسیار کوچک با فاصله های اندک تبدیل شده و در چارچوب جهانی شدن مفهوم زمان و مکان تحول اساسی یافته، 
انتقال یافته های جوامع دیگر و دستاوردهای تمدن بشری ضرورتی است که هیچ حکومت و نظامی قادر به انکار آن 
نیست. بنابراین توسعۀ این روابط با دانشگاه های مختلف در زمینه های علمی و آموزشی، تبادل استاد و دانشجو، 
همکاری های علمی و پژوهشی و استفاده از منابع بین المللی الزمۀ فعالیت کارآمد و سازنده پژوهشگران و استادان 
ایرانی است. باید توجه داشت که امروزه فارغ از جهت گیری های سیاسی، ارتقای دانشگاه و افزایش فعالیت های 
علمی تأمین کننده قدرت همه کشورهاست؛ در شرایطی که به خوبی می دانیم که سهم کشورها در تولید علم، جایگاه 
آن ها را در نظام قدرت جهانی تعیین می کند. بنابر این برای کشوری که اهداف جهانی و بین المللی برای خود طراحی 
می کند، داشتن سهم باال در تولید علم  و درگیرشدن در روابط علمی و پژوهشی برون مرزی ضرورتی انکارناپذیر است.  62

یکی از اصلی ترین  دانشگاه های 
علوم انسانی

از زمانی که دکتر س��لیمی در دانش��گاه عالمه طباطبائی قبول مسئولیت کرده اند، اخبار 
خوبی از این دانشگاه به گوش می رسد. این دانشگاه در ارتباط با سایر سازمان های مرتبط 
با وزارت علوم نیز به خوبی عمل کرده است. دکتر سلیمی با دلسوزی و انرژی تمام در راستای 
توسعه علوم انسانی و دانش��گاه عالمه پیگیر بوده و جهت دهی مثبتی به این فعالیت ها 
داده اند. دانشگاه عالمه طباطبائی از اصلی ترین دانشگاه های علوم انسانی کشور است. اگر 
بین دانش��گاه های دولتی باید دانشگاهی پا پیش گذاشته و به ِجد تحول علوم انسانی را 
دنبال کند قطعًا دانشگاه عالمه طباطبائی دانشگاهی است که می تواند این هدف را پیگیری 

و محقق سازد. آقای سلیمی با جدیت این اهداف را در نظر دارد. 

آیت اهلل 
علی اکبر  رشاد

عضو شورایعالی 
انقالب فرهنگی

تحسین 
کرسی های  نظریه پردازی

در میان دانش��گاه ها یا پژوهشگاه هایی که فعالیت بیش��تری در این زمینه دارند، 
دانش��گاه عالمه طباطبائی در راس آنها قرار دارد. دانشگاه عالمه طباطبائی بیشترین 
فعالی��ت را از نظر مدیریتی با همان ش��یوه  مدیریت علمی و همدالنه داش��ته و موفق 
ش��ده اس��ت کرس��ی های علمی متعدد ترویجی و تخصصی را برگزار کند که برخی به 

صورت نظریه مصوب درآمده اند. 
مهمترین دلیل موفقیت دانشگاه عالمه طباطبائی در کرسی های نظریه پردازی در 

طول چند سال اخیر را خواست ریاست این دانشگاه دانست.

حجت االسالم 
عبدالحسین خسروپناه

 رئیس هیئت کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و 
نوآوری شورای عالی 
انقالب فرهنگی

بهره مندی از 
ظرفیت بومی و اسالمی

به دلیل مسئولیت خود، بیشتر مساجد دانش��گاه های کشور را مشاهده کرده ام که 
اینجا یکی از زیباترین آن ها است. دانش��گاه عالمه طباطبائی قلۀ آمال و آرزوی انقالب 
اس��المی در زمینه علوم انسانی اس��ت. امروز گردنه ُاحد انقالب اسالمی، علوم انسانی 
است؛ یکی از دانشگاه هایی که نقش ویژه ای را در این گردنه ایفا می کند دانشگاه عالمه 
طباطبائی است. امیدواریم که در دانشگاه عالمه طباطبائی با این ظرفیتی که دارد شاهد 

تولید آثار علوم انسانی با محوریت بومی و اسالمی باشیم.

حجت االسالم 
محمد محمدیان

رئیس سابق  نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های کشور
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  اهمیت بین المللی شدن دانشگاه
بین المللی شدن دانشگاه ها یکی از حلقه های زنجیره توسعه هر کشوری است و هیچ کشوری نمی تواند بدون پیوند زدن 
دانش بومی و ملی خود به دانش جهانی و بهره گیری از مزیت های علمی کشورها در یک محیط رقابتی بین الملل دانش بومی و 
ملی خود را توسعه دهد.  دانش و معرفت بشری امروز بسیار گسترده و متنوع بوده و به رشته های بسیار زیادی تقسیم شده است که 
همه آنها بدون استثناء در یک تعامل بین المللی امکان رشد و شکوفاهی دارند و تعامل بین المللی علوم در ظرف مکانی دانشگاه ها 
ممکن است. بین المللی شدن دانشــگاه ها امکان ارتباطات را بین اساتید و دانش پژوهان رشته های مختلف در سراسر جهان 
فراهم می سازد و به عبارتی دیگر بین المللی شدن دانشگاه ها یعنی فرآیند تلفیق بعد بین المللی و بین فرهنگی و جهانی با اهداف، 
 کارکردها و خدمات دانشــگاه ها . همکاری و ارتباطات علمی از ابزارهای ضروری تفاهم فرهنگی و موجب رشد و توسعه بیشتر 
دانشگاه هاســت. در این جا باید اعتراف کرد که دانشگاه عالمه طباطبائی با آگاهی کامل از ضرورت و اهمیت بین المللی شدن 
دانشــگاه ها به خوبی در تمامی عرصه هایی که برای یک دانشگاه بین المللی شده ضروری بوده است گام های بلندی برداشته 
اســت. اگر همکاری های بین المللی دانشگاه ها را شــامل تبادالت علمی، همکاری های پژوهشی ، انجام پروژه های مشترک ، 
تدوین برنامه درسی ، ارائه دروس مشترک و تبادالت تجربیات بدانیم می توانیم برای هر یک از سرفصل های یاد شده مصادیق 

بسیاری شمارش کنیم.

  تالش های دانشگاه حتی در روزگار کرونا
کرونا را می توان بزرگترین چالش بین المللی امروزمان خود بدانیم که هنوز از فردای آن خبر نداریم و نمی دانیم آیا 
فردا بر این چالش فائق خواهیم آمد یا آن که با گونه جدیدی از آن روبه رو می شویم. در چنین روزگاری دانشگاه عالمه 
طباطبائی عرصه جدیدی برای فعالیت های بین المللی خود گشود . برگزاری نشست ها و سمینارهای برخط دانشگاه 
در شاخه های مختلف علوم انسانی و ارتباط دادن اســاتید و دانش پژوهان و دانشجویان ایران با دیگر نقاط جهان 
خدمتی بزرگ به علم و دانش است. آن هم در  این شرایط نفس گیر همه گیری کرونا.  یکی از ویژگی های  منحصر بفرد 
فعالیت های بین المللی دانشگاه عالمه طباطبائی توجه به بعد نظری و فلسفی فعالیت های بین المللی است. برای 
مدیریت عالی دانشــگاه و امور بین الملل آن هدف از انجام فعالیت های بین المللی صرف انجام یک سری اقدامات 
برون مرزی نبوده اســت، بلکه فعالیت های بین المللی دانشگاه در یک نظام هوشــمند متکی بر نظریه استوار بوده 
است.  اولین بعد نظری توجه اساسی به ضرورت پیوند جریان دانش بومی به دانش جهانی و تعریف جایگاه خاص 
دانش بومی )برندسازی ( در فرایندهای تعامالت جهانی است. دومین بعد نیز توجه خاص و انحصاری به تعامالت 
درون حوزه تمدنی است. امروز دانشگاه عالمه طباطبائی را در شمالی ترین منطقه حوزه تمدن ایرانی در دانشگاه های 
قزاقستان و در شرقی ترین منطقه در دانشگاه های هند می شناسند. در این حوزه بزرگ دانشگاه عالمه طباطبائی برای 
بســیاری از دانشگاه ها بسیار شناخته شده است. این را به جهت یادداشت تفاهم ها و امضای قراردادهای همکاری 
می گویم.  اگر فقط فعالیت های دانشــگاه عالمه طباطبائی را در کشور افغانستان بخواهیم بشماریم، فهرست کارها 
آن قدر زیاد است که امکان نوشتن آن در این مقال کوتاه نیست. با این همه، نمی توانم از یکی از ابتکارات بسیار خوب 
دانشگاه که در دو برنامه تهران و کابل آن شرکت داشتم یاد نکنم. منظورم گفت وگوهای فرهنگی و تمدنی برای توسعه 
افغانستان است که همیشــه در یادها  می ماند. به ویژه سفر پنجشیر استادان شــرکت کنننده در آن گفت وگوها که 

شرایط امروز افغانستان، آن سفر را برای شرکت کنندگانش به یک نوستالژی تبدیل کرده است.

دكتر سید رسول 
موسوی

دستیار وزیر و 
مدیرکل آسیای 

غربی وزارت 
امورخارجه

هنر بین المللی شدن در حوزه تمدنی ایران
اهمیت علم و فناوری و پژوهش های مرتبط با آن برای همه کشورها و بطور خاص برای جمهوری اسالمی ایران امری 
بدیهی اســت. می توان در یک عبارت ساده این گونه گفت که امروز بدون تعامالت بین المللی هیچ عرصه ای از دانش 
بشری امکان رشد و توســعه ندارد و هیچ جامعه ای بدون رشد و توسعه امکان ادامه زیست طبیعی نخواهد داشت. 
اگر بشر موجودی اجتماعی اســت و در اجتماع است که زندگی او معنا پیدا می کند کشور نیز همچون انسان هویتی 

اجتماعی دارد و اجتماع او محیط بین الملل است و در محیط بین المللی است که هویت هر کشور تعریف می شود. 
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زیر آسمان های جهان

  ضرورت تغییرات ساختاری حوزه پژوهش
پیش از این معاونت پژوهشی هیچ ساختاری نداشــت. این در حالی است که اکنون اصلی ترین مدیریت حوزه 
معاونت پژوهشــی دانشگاه عالمه طباطبائی، مدیریت امور پژوهشی اســت. در سال های گذشته گروه های روابط 
بین الملل، چاپ و انتشارات و کتابخانه مرکزی زیر مجموعه معاونت پژوهشی بودند. در ابتدا با موافقت هیات امناء، 
گروه روابط بین المللی از مدیریت پژوهشــی جدا و به یک مدیریت جداگانه در ساختار تبدیل شد. همچنین در سال 
۱۳۹۴، چارت مرکز چاپ و انتشــارات از مدیریت امور پژوهشی نیز جدا شد. مدیریت امور پژوهشی پس از جدا شدن 
این ادارات، تغییراتی کرد. باید ساختار جدیدی برای این مدیریت تعریف می شد. در این راستا سه گروه برای مدیریت 
امور پژوهشی طراحی شد که شامل گروه های برنامه ریزی پژوهشی، پژوهش های کاربردی و ارزیابی پژوهشی است. 
در حال حاضر نزدیک به پنج سال اســت که مدیریت امور پژوهشی با این ساختار در حال ادامه مسیر است. از سویی 
دیگر پژوهش در دانشکده ها هیچ ساختاری نداشت. برای مثال اگر کارمندی در قسمت پژوهش دانشگاه بود ارتقای 
شغلی نمی یافت. بیش از ۹ ماه به صورت مشــترک با معاونت توسعه و دفتر بودجه و تشکیالت، شورای پژوهشی و 
دانشــکده ها هم فکری کردیم و در حال حاضر هر دانشکده، یک گروه پژوهش دارد. می گوییم »گروه«، چون ماهیت 
علمی دارد؛ اما هم تراز اداره است. گروه پژوهش، دو ســتاره است و افراد علمی و اداری  می توانند در آن کار کنند. گروه 
پژوهش در حوزه های مختلف مدیر گروه، کارشناس مسئول و کارشناس دارد؛ بنابراین یک ساختار جدید داریم که هم 
به تسریع کارهای پژوهشی و سیستماتیک شدن امور کمک می کند و هم محلی است که کارمندان می توانند برای خود 
ارتقای شغلی متصور شوند. این ها برخی از اقداماتی است که در مقایسه با فعالیت های سال های گذشته در معاونت 

پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده است.

تعداد مقاالت علمی- پژوهشی چاپ شده اعضای هیأت علمی در نشریات داخلی
تعداد مقاالت علمی پژوهشیسال

۱۳۹۲۱۲5۸
۱۳۹۳۱۲۴۱
۱۳۹۴۱۴۲۲
۱۳۹5۱۴۲5
۱۳۹۶۱۳۴۶
۱۳۹۷۱۷0۱
۱۳۹۸۱۷۱۳
۱۳۹۹۱۷۳۴

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۷۳۴ مقاله علمی و پژوهشی به چاپ رسیده است، ولی بسیاری از مقاله ها نیز پذیرفته و 
یا در نوبت چاپ قرار داشته اند، بنابراین هنوز آمار دقیقی موجود نیست. تعداد مقاله های علمی- پژوهشی سال 

۹۸ در قیاس با سال ۹۲ رشد ۳۶ درصدی را نشان می دهد. 

یکی از مشهودترین تحوالت و اصالحات ساختاری در بخش های پژوهشی دانشگاه اتفاق افتاده است 

مسئله و  راه حل  محوری 
در کانون تحقیقات کاربردی

طی هشت سال گذشــته دانشگاه عالمه طباطبائی با تدوین سند راهبردی پژوهشی دانشگاه دو ماموریت  تولید 
دانش متناســب با نیازهای جامعه در عرصۀ علوم انسانی و پیگیری تمهیدات الزم برای بکارگیری این علوم را دنبال 
کرده است. هدف این است که تا در افق ۱404 دانشگاهی از منظر فعالیت های پژوهشی در شمار پنج دانشگاه برتر 

کشور، ۲0 دانشگاه مطرح علوم انسانی جهان اسالم و ۲00 دانشگاه علوم انسانی مطرح در عرصۀ بین الملل باشد.
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تعداد مقاالت WOS و Scopus چاپ شده اعضای هیأت علمی
تعداد مقاالت Scopusتعداد مقاالت WOS سال

۲0۱۳۶0۱۲۶

۲0۱۴5۹۱۴۳

۲0۱5۱05۱۶۶

۲0۱۶۱۴۴۲۱۳

۲0۱۷۱۶۹۲0۶

۲0۱۸۱۶5۲۲۶

۲0۱۹۲0۱۲۴۷

۲0۲0۱۸۴۲۶۹

چاپ مقاالت علمی در نشریات معتبر علمی ملی و بین المللی، یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده عملکرد 
موثر دانشگاه است. گزارش های آماری دانشــگاه ها و نهادهای سنجش و ارزیابی بیرونی دانشگاه بین سال های 
۹۳ تا ۹۹ بیانگر رشــد مقاالت ISC،WOS  وScopus  در دانشــگاه اســت. اصالح نظام ارزیابی عملکرد اعضای 
هیات علمی، به کارگیری اعضای هیات علمی جدید جوان و برجســته به لحاظ توانمندی علمی و همچنین ایجاد 
ســازوکارهای کمک به اعضای هیات علمی جهت چاپ آثار برجســته و ایده های آنها در قالب ترجمه مقاالت آنها 
و یافتن مجالت و فصلنامه های معتبر از اقدامات موثر در رســیدن به این وضعیــت بود. تعداد مقاالت WOS و 
Scopus چاپ شــده اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی سال ۲0۲0 در قیاس با سال ۲0۱۳ افزایش ۲0۶ 

درصدی مقاالت WOS  را نشان می دهد. همچنین افزایش ۱۱۳ درصدی مقاالت Scopus  نیز مشهود است.

تعداد کتاب های تألیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی
ترجمهتألیف  سال

۱۳۹۲۱۸۳۱0۷
۱۳۹۳۱۸۷۱05
۱۳۹۴۲۲۳۱۲۶
۱۳۹5۲۲۲۱۳۳
۱۳۹۶۱۸۷۱۲0
۱۳۹۷۱۶۳۸۴
۱۳۹۸۱5۷۶۹
۱۳۹۹۱۱۴۶0

تعداد کتاب های تألیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال ۱۳۹۲، ۱۸۳ تالیف و 
۱0۷ ترجمه بوده است که در سال ۱۳۹۹ تعداد تالیف به ۱۱۴ و تعداد ترجمه به ۶0 کاهش یافته است، که دالیل آن 

65را می توان در عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جست وجو کرد.
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کارگاه های بین المللی برگزار شده
تعدادسال
۱۳۹5۱۲
۱۳۹۶۱۴
۱۳۹۷۱۷
۱۳۹۸۲۱
۱۳۹۹*۸۶

تعداد کارگاه های بین المللی برگزار شده در دانشــگاه عالمه طباطبائی در سال ۱۳۹5، ۱۲ کارگاه بوده است 
که در ســال ۱۳۹۹ به ۸۶ مورد رسیده و رشد ۶۱۶ درصدی را نشان می دهد. در واقع تا پیش از ۱۳۹5 کارگاه های 

بین المللی برگزار نشده بود.

  پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشگاه عالمه طباطبائی ۶ پژوهشــکده و پنج مرکز تحقیقات دارد. دانشگاه قبل از ۱۳۹۲ نیز پژوهشکده 
ثبت شــده داشت، اما مجوز پژوهشکده ها تمام شده بود و طبق قواعد و آیین نامه وزارت علوم می بایست این 

مجورها تمدید می شد. 
قطب های علمی دانشگاه

نام مسئولتاریخ اخذ مجوزعنوان قطبردیف

دکتر علی اصغر کیا۱۳۹۷ارتباطات و رسانه ۱

دکتر شجاع احمدوند۱۳۹۷دولت پژوهی۲

فرشاد مؤمنی۱۳۹۷رویکرد نهادی به اقتصاد ایران۳

عبدالساده نیسی۱۳۹۷ریاضیات مالی۴

سیدحبیب اهلل طباطبائیان۱۳۹۷مدیریت تکنولوژی و نو آوری5

قطب های اولیه ای که در دانشگاه شکل گرفته بود همگی فعالیت های مربوط خودشان را انجام می دادند و جایگاه 
 خود را نیز پیدا کرده بودند. دانشــگاه توانســت با تغییراتی که وزارت  علوم در آن ها ایجاد کرده بود خود را وفق دهد و 
پنج قطب  را در دانشگاه عالمه طباطبائی تثبیت کند. این قطب ها پنج ساله هستند و تا انتهای سال ۱۴0۱ اعتبار دارند. 
از سال ۱۳۹۲ فعالیت قطب های علمی توسعه یافت و دانشگاه از آنها حمایت ویژه ای به عمل آورد. در سال ۱۳۹۷ و پایان 
دوره پنج ســاله این قطب ها و با فراخوان وزارت علوم، برای استادانی که مدیر قطب ها بودند فراخوانی گذاشته شد که 
طب آن مقاله ها و آثار پژوهشی خود و اعضای هسته قطب را در سامانه  قرار دهند. سامانه موارد را بررسی و نتیجه اعالم 
می شد. در این دوره برای اولین بار یک قطب علمی در  عولم پایه ایجاد شد و امتیاز تاسیس چهار قطب علمی از ۲۳ قطب 

علمی علوم انسانی در کشور را دانشگاه عالمه کسب کرد
تعداد هسته های پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی

تعداد هسته های پژوهشیسال

۱۳۹۲-
۱۳۹۳-
۱۳۹۴۱۳
۱۳۹5۲۳
۱۳۹۶۲۳
۱۳۹۷۷
۱۳۹۸۴۸
۱۳۹۹۶5

جدول فوق تعداد هســته های پژوهشی دانشگاه را به تفکیک ســال های مختلف نشان میدهد و از رشد 
۴00درصدی در سال های اخیر حکایت دارد. یکی از مهم ترین اهداف شکل گیری هسته های پژوهشی حمایت 

از اعضای هیات علمی برای تولید آثار پژوهشی برجسته است.
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پیش از این 
معاونت پژوهشی 

هیچ ساختاری 
نداشت. این در 
حالی است که 

اکنون اصلی ترین 
مدیریت حوزه 

معاونت پژوهشی 
دانشگاه عالمه 

طباطبائی، 
مدیریت امور 

پژوهشی است

  کرسی های دانشگاهی
کرسی های دانشگاهی نیز از حدود ۱5 سال پیش شــکل گرفته اند؛ اما از همان ابتدا ساختار و روال خاصی 
برای شان تعریف نشده بود. طی سال های اخیر، به این کرسی ها با ساختار مشخصی هدایت و شیوه نامه های 
دقیقی برای آن طراحی شــد. از جمله کرســی هایی که در این مدت برگزار شده اســت می توان به کرسی های 
نظریه پردازی، نوآوری، نقد اشاره کرد. همچنین نزدیک به ۳00 کرسی ترویجی در همین مدت برگزار شده است.

کرسی های ترویجی و نظریه پردازی برگزار شده
تعداد کرسی ترویجی و  نظریه پردازیسال

۱۳۹۳۳۴

۱۳۹۴50

۱۳۹5۴۸

۱۳۹۶۴۹

۱۳۹۷۳۴

۱۳۹۸۱۶

در جدول فوق تعداد تعداد کرســی نظریه پردازی دانشگاه به تفکیک ســال های مختلف نشان داده شده 
است. از مهرماه ۱۳۹۲ در دانشگاه در حوزۀ نظریه  پردازی یک سیاستگذاری عام و متداوم برقرار شد که محصول 
آن تعداد ۳۱۴ کرسی ترویجی و پنج کرســی تخصصی نهایی است. این مساله اهمیت فراوانی دارد زیرا علوم 
انسانی، عرصه نظرَورزی اســت. پس یکی از وظایف اصلی واحدهای پژوهشی در دانشگاه عالمه طباطبائی، 

می بایست پرداختن به موضوع نظریه پردازی باشد.

  24 برابر شدِن آورده  مالی از قراردادهای پژوهشی
ارتباط با جامعه و صنعت از طریق اســاتید محترم دانشگاه به ویژه با توجه به ماهیت علوم انسانی و جذب 
پروژه های بیرون از دانشــگاه رشد بسیار موفقی داشته و در ســال های اخیر دانشگاه به رکوردی تازه در جذب 
بودجه های پژوهشی از طریق ارتباط با جامعه و صنعت رسیده است. همه این موارد بیانگر آن است که دانشگاه 

در مسیر رسیدن به جایگاهی مطلوب قرار دارد. 

تعداد طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

تعداد طرح های پژوهشی سال
درون دانشگاهی

تعداد طرح های پژوهشی 
جمع مبلغ قرارداد طرح های برون دانشگاهیجذب شده برون دانشگاهی

۶055۱۷۷000 ریال۱۳۹۲۸5۱۱
۱۷۴۶۲۸50000 ریال۱۳۹۳۹۸۳۳
۶۲۲۴0۷۹5000 ریال ۱۳۹۴5۷5۱
۳۳۶0۳۶00000ریال۱۳۹5۱۷۲۴۲
5۲۳0۱۱۱۴۲0000 ریال۱۳۹۶۱۹۲۴5
۴۶۱۳۷۶50000ریال ۱۳۹۷۲۷۸۴5
۳۲5۴۴۷005۱ریال ۱۳۹۸۲0۹۴۲
۷۲0۸55۳۱500ریال ۱۳۹۹۱۱۴۶0

در جدول فوق تعداد طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی دانشگاه به تفکیک سال های 
مختلف آمده اســت. در کل طرح های پژوهشی دانشگاه رشــدی ۸۱ درصدی دارد. افزایش قابل توجه تعداد 
طرح های پژوهشی برون دانشگاه در سال های اخیر عالوه بر آورده مالی قابل قبول برای دانشگاه، نشانه تقویت 
ارتباط دانشگاه با حوزه سیاست گذاری و اجرایی کشور اســت. مقایسه مالی آورده مالی طرح های پژوهشی 

برون دانشگاهی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نیز نشان از افزایش ۲۴ برابری درآمد را  نشان می دهد.
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یک ساختار 
جدید داریم که 
هم به تسریع 
کارهای پژوهشی 
و سیستماتیک 
شدن امور کمک 
می کند و هم 
محلی است 
که کارمندان 
می توانند برای 
خود ارتقای شغلی 
متصور شوند

  انتشار 348 عنوان کتاب
یکی از عرصه هایی که با بخش های پژوهشی پیوند مســتحکمی دارد، تالیف کتاب  است. به نظر می رسد 
دانشگاه عالمه طباطبائی طی هشت سال گذشته در این زمینه موفقیت های چشم گیری به دست آورده است. 
به طوری که انتشارات دانشگاه عالمه طی دوره ای هشت ساله )۹۲ تا ۹۹( توانست ۳۴۸ عنوان منتشر کند. این 

در حالی است که در مدت مشابه ۸۴ تا ۹۲ این عدد تنها ۷۳ عنوان بوده است. 

مقایسه آمار عناوین کتاب های منتشر شده در دوره 8 ساله )84-92( و )92-99(

همان طور که در جدول می بینید، تعداد کتاب های منتشــر شده) اعم از کتب اعضای هیات علمی، مجموعه 
مقاالت و سایر کتب تخصصی حوزه علوم انســانی( در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ 

رشد ۱۸0 درصدی را نشان می دهد.
تعداد نشریات دانشگاه

تعداد سال

۱۳۹۲۳۶
۱۳۹۳۳۹
۱۳۹۴۳۹
۱۳۹5۴0
۱۳۹۶۴5
۱۳۹۷۴۹
۱۳۹۸5۳
۱۳۹۹55

همان طور که این جدول نشان می دهد، تعداد نشریات دانشگاه عالمه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ رشدی 
5۷ درصدی را نشان می دهد.

  یکی از اقدامات کلیدی و حرفه ای دانشــگاه، راه اندازی سایت خرید و فروش و نمایشگاه کتاب دانشگاه 
به نشانی https://book.atu.ac.ir  بوده است.
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تعداد مقاالت 
WOS و 

 Scopus
چاپ شده اعضای 

هیأت علمی 
دانشگاه عالمه 
طباطبائی سال 

2020 در قیاس با 
سال 2013 افزایش 

206 درصدی 
مقاالت WOS  را 
نشان می دهد. 

همچنین افزایش 
113 درصدی 

  Scopus مقاالت
نیز مشهود است

  سایر اقدامات گزارش 8 ساله چاپ و انتشارات دانشگاه
  ثبت نشریات در ایندکس بین المللی )۲0 عنوان نشریه در ایندکس بین المللی DOAJ ثبت شده است(

  اسکن و بارگذاری کل مقاالت منتشر شده دانشگاه از سال های قبل روی سامانه
  ایجاد دسترسی و امکان دانلود مقاالت به صورت رایگان

  ایندکــس کل مقاالت دانشــگاه در پایگاه هــای اطالعاتی داخلــی نظیر نورمگز، مگیران، ســیویلیکا، 
 google scholar، ISC, SID

   ثبت نشریات در شبکه های اجتماعی نظیر لینکدین، ریسرچ گیت و آکادمیا
  ایجاد امکان مشابهت یابی با نرم افزار سمیم نور برای همه نشریات

  تهیه کد شناسه دیجیتال doi برای همه مقاالت
  آماده سازی نشریات برای نمایه سازی در پایگاه اسکوپوس

  تهیه شیوه نامه برای نشریات و ایجاد وحدت رویه
  انتشــار مقاالت و ویژه نامه ها در راســتای نیاز جامعه )مانند ویژه نامه هایــی در خصوص ۱- بحران آب و 

مسائل اجتماعی ۲- مسائل کرونا(
  انتشار نشریات تخصصی و علمی در زمینه مسائل مختلف جامعه به زبان فارسی و التین

  دریافت مجوز ارشاد و راه اندازی نشریات جدید: ۲۱ مورد )نام نشریات در جدول ذیل قابل مشاهده است(

نشریات تازه  تأسیس 

عناوین نشریاتزمانردیف

computational statistics and modelingدو فصلنامه۱

Digital Content Managementدو فصلنامه۲

International Journal of Applied Clinical Psychologyدو فصلنامه۳

Iranian Journal of Distance Learning Innovationsفصلنامه۴

journal of International Commercial and Investment دو فصلنامه5
Arbitration

Journal Of Mathematics and Modeling in Financeدو فصلنامه۶

New Approaches in Sport Sciencesدو فصلنامه۷

Research en Langue Francaiseدو فصلنامه۸
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تعداد کارگاه های 
بین المللی برگزار 
شده در دانشگاه 
عالمه طباطبائی 
در سال 1395، 12 
کارگاه بوده است 
که در سال 1399 به 
86 مورد رسیده و 
رشد 616 درصدی 
را نشان می دهد. 
در واقع تا پیش از 
1395 کارگاه های 
بین المللی برگزار 
نشده بود

عناوین نشریاتزمانردیف

Society and Culture in the Muslim Worldدو فصلنامه۹

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعیفصلنامه۱0

بازیابی دانش و نظام های معناییفصلنامه۱۱

پژوهش و نقد علوم انسانیفصلنامه۱۲

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه۱۳

پژوهشنامه روابط جهانیدو فصلنامه۱۴

پژوهشنامه زبان ادبیدو فصلنامه۱5

پژوهشنامه کالم تطبیقی شیعهدو فصلنامه۱۶

دولت پژوهیفصلنامه۱۷

عرفان پژوهی در ادبیاتدو فصلنامه۱۸

مطالعات پیش دبستانی و دبستانفصلنامه۱۹

مطالعات تطبیقی و میان رشته ای ادبیاتدو فصلنامه۲0

مطالعات رسانه های نوینفصلنامه۲۱

نکته قابل تامل درباره نشــریات دانشگاه این اســت که عالوه بر دریافت مجوز ۲۱ فصلنامه و دو فصلنامه 
جدید از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجوز بسیاری از نشریات پیشین که در حال ابطال شدن یا منقضی شدن بود تمدید و به 

فعالیت پژوهشی خود ادامه دادند.
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  سامانه همایش ها
همایش ها ســامانه ای نداشتند و ساماندهی آن ها نیز به صورت دســتی انجام می شد؛ اما در حال حاضر 
»سامانه همایش ها« خریداری و نصب شده است. وقتی همایشی مصوب می شود در این سامانه یک صفحه 
یا وبســایت به آن همایش اختصاص داده می شــود. در واقع از صفر تا صد یک همایش از فراخوان گرفته تا 
دریافت مقاالت، داوری و... در آن انجام می شــود و دیگر هیچ چیز دستی یا ایمیلی نیست. با این حال، سامانه 
مدیریت امور پژوهشــی در دست اصالح است؛ بنابراین دیگر پیچیدگی های قبلی را ندارد و امکانات بیشتری 

را در اختیار کاربر می گذارد. 

  سامانه فروش کتاب
از ســوی دیگر اکنون در دانشگاه پرتالی وجود دارد که بخشی از آن سامانه نشریات قرار دارد و قسمتی دیگر 
مربوط به سامانه فروش آنالین کتاب است. سامانه نشریات دست خوش تغییرات مهمی شد و در حال حاضر 
یکی از بهترین سامانه هایی اســت که از آن استفاده می شود. در ســال ۱۳۹۸ با بازنگری  در مقررات انتشارات 

دانشگاه،  قرار شد آثار به صورت متمرکز به سامانه نشر برسد و دیگر در دانشگاه ها بررسی نشود. 
برای همین کمیسیون های تخصصی مشابه هیات ممیزه برای آن تشکیل شد. سامانه فروش آنالین کتاب 
نیز ویترین تولیدات انتشــارات است. این سامانه کمک کرد تا آرشیو دقیقی از آثار منتشر شده با اطالعات جزء 

به جزء در اختیار کاربر قرار گیرد.

  سامانه علم سنجی
علم ســنجی، بخش الینفک حوزه پژوهشــی است. دانشــگاه اگر فعالیت اعضای هیات علمی را از لحاظ 
تولیدات علمی و پیشرفت اصولی رصد نکند نمی تواند تصمیمات درستی بگیرید؛ بنابراین »سامانه علم سنجی« 

سامانه های تسهیل خدمات پژوهشی
تا قبل از سال ۱۳۹۲، سامانه  مشــخصی در دانشگاه وجود نداشت و کارها به صورت دستی انجام می شد. تنها 
ســامانه فعال در آن سال، ویژه نشریات علمی دانشــگاه بود و به نیازهای گسترده ما پاسخ نمی داد. »سامانه 
مدیریت امور پژوهشــی«، یکی از اولین هایی بود که به دانشگاه اضافه شد. این سامانه ویژگی های کاربردی 
زیادی داشت؛ ولی اصلی ترین خاصیت آن تجمیع اطالعات بود. همچنین اعضای هیات علمی، در هر ساعتی از 

شبانه روز می توانستند اطالعات و مقاالت  خود را وارد و ثبت کنند. 
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خریداری شده است که به زودی نصب خواهد شد. این سامانه تمام فعالیت  اعضای هیات علمی را با اطالعات 
دقیق در اختیار بخش پژوهش قرار می دهد. همچنین سامانه علم سنجی، وضعیت رقابتی هم ایجاد می کند؛ 
به این صورت که عضو هیات علمی خودش را در کنار سایر افراد می بیند و تالش می کند تا بتواند به مدارج باالتر 

برسد و رتبه بهتری کسب کند. 

  سامانه اخالق در پژوهش
دانشــگاه عالمه طباطبایی، جزو معدود دانشگاه هایی اســت که کد اخالق صادر می کند. در واقع از سایر 
دانشــگاه ها برای دریافت کد اخالق پژوهش ها به »ســامانه اخالق در پژوهش« دانشگاه عالمه طباطبایی 
مراجعه می کنند. پیش بینی می شود در آینده هم بسیاری از مجالت، مقاله فاقد کد اخالق را چاپ نکنند. وزارت 
علوم هم در آیین نامه جدیدی، نام تخلفات پژوهشی را اخالق در پژوهش گذاشته است. وظیفه این اخالق در 
پژوهش، برخورد با تخلفات پژوهشی است. با این حال الزم است بدانیم هر دو مورد، یک رسالت اصلی دارند و 
آن پیشگیری از اتفاقات غیر اخالقی است. برای همین معاونت پژوهشی کارگاه های مختلف برگزار کرده است. 
مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش در سال ۱۳۹۸ و مدرسه زمســتانی اخالق در پژوهش در سال ۱۳۹۹ برگزار 
شدند. خوشبختانه دریافت کد اخالق به خوبی جا افتاده است؛ از این رو جنبه پیشگیرانه این اتفاق باعث شده 

که از درصد تخلفات پژوهشی کم شود. 

  سامانه به پژوه
سامانه همراه مدیریت منابع پژوهشی »به پژوه« از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه و با همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برای مدیریت منابع پژوهشی به ویژه در بافت جامعه دانشگاهی کشور، و 
دیگر مراکز پژوهشی راه اندازی شده است. هدف از توسعه این خدمات، افزون بر افزایش دسترسی به منابع و 
خدمات کتابخانه دیجیتالی دانشــگاه، امکان دسترسی یکپارچه به محتوای تمامی کتابخانه های دانشگاهی 

ایران به صورت پیوسته است. 
خدمات به پژوه:

 امکان انتشار بروندادهای علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فروش پیوسته آنها )نشر الکترونیکی(
 قابلیت دسترس پذیرســازی جزو ه ها و دیگر منابع آموزشی اســاتید از طریق پروفایل های اختصاصی و 

تنظیم دسترسی دانشجویان به این منابع
  قابلیت جست وجو و مرور محتوای دیگر سامانه های نشر الکترونیکی و کتابخوان مانند کتابراه، پاتوق، و 

جز آن به صورت یکپارچه و در محیط به پژوه
 مدیریت منابع اطالعاتی در فرایند پژوهش با تامین ابزارهای مورد نیاز پژوهشگران، امکان شخصی سازی 

منابع و خدمات متناسب با نیازهای پژوهشگران و جز آن
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  آزمایشگاه علوم شناختی
مورد قابل توجه دیگر در دانشگاهی با سبقه 
علوم انســانی، تأســیس آزمایشگاه هاست. 
خیلی هــا در ابتــدای کار معتقــد بودند که 
آزمایشگاه ها در دانشکده روانشناسی و علوم 
ارتباطات مورد نیاز هستند؛ اما با وجود علومی 
مثل علوم شــناختی، مدیریت، رشــته های 
تربیت بدنی و... لزوم تاســیس آزمایشــگاه 

بیش از پیش احساس می شود.
هیــات امناء نیز بــا این طــرح موافقت 
کرد و آزمایشــگاه مرکزی به وجــود آمد. ذیل 
آزمایشــگاه مرکزی، آزمایشــگاه های علوم 
شــناختی، تربیت بدنی، روانشناســی، علوم 
داده و ریاضی، با کمک وزارت علوم، ستاد علوم 

شناختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس و تجهیز شدند. این آزمایشگاه ها فضایی را ایجاد 
کردند که اســاتید و دانشجویان بتوانند بخشــی از کار پژوهشــی خود را به آنجا ببرند. آزمایشگاه ها از لحاظ 

مرجعیت، پیشرفت علمی، تبدیل علم به ثروت و بسیاری موارد دیگر می توانند موثر باشند. 

 
  خوشه های مشورتی و نشست های حل مسائل کشور

پژوهش پشــتوانه آموزش است و آموزش در خدمت تولید علم، کارآفرینی و ارزش آفرینی است و این ها 
یک چرخه را تشکیل می دهند. امروزه نشســت های متعدد ملی، بین المللی و کمک به حل مسائل کشور در 
دانشگاه برگزار می شود. از سویی برای هر کدام از این فعالیت ها شیوه نامه های خاصی تصویب شد.  رویکرد 
اصلی دانشــگاه عالمه طباطبائی در طی هشت سال گذشــته این بوده که پژوهش ها، بخشی از مشکالت 
کشور را حل کند. در همین راستا نشست های کمک به حل مســائل کشور به صورت کتاب در آمده و به تمام 
دستگاه های اجرایی مرتبط ارسال شده است. همچنین در این نشست ها افرادی که در حوزه های تخصصی 
سرشناس بودند نیز شــرکت می کردند و از نظرات آن ها استفاده می شــود. تا کنون سه کتاب منتشر شده و 
کتاب چهارم نیز در دست چاپ است. این ها به صورت سیســتماتیک در حال عرضه به دستگاه های اجرایی 
هستند و برخی از دســتگاه ها از آن ها استفاده کرده اند. در دانشگاه، حمایت ویژه ای از نشست های کمک به 
حل مسائل کشور ترتیب داده شده است و با نگاهی خاص، اعتبار و بودجه  مشخصی برای آنها در نظر گرفته  

شده است.
73دانشگاه عالمه طباطبائی در طول پنج ســال گذشته سلسله نشست هایی را با حضور استادان و گروه های 
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آموزشــی و پژوهشی در خصوص کمک به حل مسائل و مشکالت کشــور برنامه ریزی و اجرا کرده که بر همین 
اساس، مســائل و معضالت دســتگاه های اجرایی که در حیطه صالحیت علمی و زمینه تخصصی گروه های 
مربوطه قرار دارند، شناسایی و ضمن دعوت از مســئوالن دولتی و مدیران دستگاه های اجرایی، طی جلساتی 
به بحث کارشناســی گذاشته می شوند. نتایج این نشســت ها در قالب رهنامه های سیاستی تنظیم شده و به 

دستگاه های اجرایی ارائه می شود. 
دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری و هماهنگی دیگر دانشگاه های برتر می تواند مشخصًا به کمک دولت 
و دســتگاه های اجرایی بیاید. این دانشــگاه می تواند با تکیه بر ظرفیت های خود در رفع مسائل و مشکالت 
کشــور به دولت کمک کند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و نیاز امروز کشور نیز بانی راه اندازی کمیته رصد 

ساختارهای پولی و مالی کشور باشد.
از طرفی در چند سال اخیر، خوشــه های مشورتی نیز برای کمک به حل مسائل کشور به معاونت پژوهشی 
کمک کرده اند. در کل کشور پنج خوشه مشــورتی وجود دارد که خوشه های مشورتی پولی و بانکی و ارتباطات 
و رســانه در دانشگاه عالمه طباطبایی تشــکیل شده اند. این دو خوشه به بســیاری از دستگاه های اجرایی به 
خصوص دستگاه هایی که برای کشور تصمیم ساز هستند مشورت دادند، توصیه سیاستی نوشتند، در جلسات 
با عالی ترین مقام های اجرایی شرکت کردند، کار پژوهشی انجام دادند و راه حل های مناسبی برای حل مشکالتی 

که در حوزه تخصصی آنهاست ارائه کردند.
اســتادان اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه عالمه آمادگی دارند با همکاری سایر استادان دانشگاه های برتر 
ســامانه ای برای رصد یکپارچه و مداوم نظام پولی و مالی کشور راه اندازی کنند و با ارائه تحلیل های لحظه ای از 
وضع موجود در راســتای برنامه ریزی و اقدام، پیشنهادهای کاربردی ارائه کنند که این امر سبب استفاده دولت 
از ظرفیت فعال دانشــگاه ها در مدیریت پولی و مالی کشور می شود و از آســیب های ایجاد انحصار فکری در 

سیاست گذاری ها می کاهد.
زمینه دیگری که دانشــگاه عالمه طباطبائی بعد از شکل گرفتن ساختار این خوشه های پژوهشی می تواند 
در آن پیشگام باشد، کمک به دولت در ترمیم و تقویت اعتماد عمومی است. استادان دانشگاه عالمه طباطبائی 
می توانند بانی شوک های مثبت رســانه ای باشند آن هم در فضایی که رســانه ها و فضای مجازی خواسته یا 
ناخواسته برای تخریب اعتماد عمومی عمل می کنند. این تنها بخشی از ظرفیت نهادینه شده در دانشگاه است 
که قابل فعال شدن به نفع دولت و سیاســت های آن است. موارد مشابه دیگری نیز در دسترس هستند که به 

محض اعالم اراده دولت، در مدت کوتاهی قابل اجرا هستند. 74
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شاید مهمترین عرصه تبلور قدرت نرم علمی دانشــگاه عالمه طباطبائی همکاری های علمی بین المللی آن 
باشــد. عرصه ای که به طبع از دیگر حوزه های سیاسی و بین المللی تاثیر می پذیرد، ولی همچنان به تالش خود 
ادامه می دهد.  همان طور که در جدول مقایسه ای همکاری های بین المللی علمی می بینید گرچه این فعالیت ها 
روندی صعودی را طی می کرد ولــی پس از خروج رئیس جمهوری امریکا از برجــام و افزایش قیمت دالر، این 
همکاری ها به ویژه با طرف های اروپایی کاهش یافت. همچنین ســال ٩٩ پس از همه گیری كرونا، تقریبًا همه 
ســفرها لغو شدند. با این همه شاخص های دانشگاه در زمینه تدریس اســتادان ایرانی در دیگر كشورها و نیز 

تدریس استادان خارجی در كالس های ما افزایش چشمگیری یافتند.
همکاری های علمی بین المللی از سال 93 تا 99

93949596979899موضوع فعالیتردیف

۱۴۱۸۲0۳۶۲۳۲۴۱۳امضای تفاهم نامه های خارجی۱
۳۳۲۱۱0۳امضای تفاهم نامه های داخلی۲
55۱۶۱0۶۸۱۳برگزاری همایش های بین المللی۳
-۳0۳۷۶۶۱00۴5۴0شرکت استادان در همایش های علمی بین المللی۴
-۴۹۹۲۲۱۴۱۷شرکت دانشجویان در همایش های علمی بین المللی5
۳۲۳----برگزاری دوره های مشترک بین المللی۶
-۱۴5۶۴۷5۸۴۳۳۴بازدیدهای علمی اعضای هیات علمی و کارشناسان۷
-۶۲۹۴۶۸۹۴۱۴۱۲55بازدید استادان خارجی از دانشگاه۸
-۳۳۳0۱0۲۶۸0بازدید دانشجویان خارجی از دانشگاه۹
۳۳۶۸۶۶۱فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی۱0
۹۹۱۶۱۴۲۱۱0۷فرصت های مطالعاتی دانشجویان۱۱
-00۴۷۱۱۳شرکت استادان در دوره های دانش افزایی بین المللی۱۲
00۳۳۳۸۳۲۳۲۴۷شرکت دانشجویان در دوره های دانش افزایی بین المللی۱۳
۳۱5۸۷۹۱0۷۱۴۷۱۴0۶۱0دوره دانش افزایی دانشجویان خارجی۱۴
۱۱5۱5۳۹۸فرصت مطالعاتی استادان خارجی۱5
۷۱0۸۹۶۶۱۷۲تدریس استادان خارجی۱۶
۴۶۱۲۱05۷۲0۱تدریس اعضای هیات علمی، بیرون از ایران۱۷
۱۱۲۱۳۲۱5۱۲۲۸۲۴۶۲5۷۳۶۴شمار دانشجویان خارجی۱۸
-5۸۱۹۴5۲5۲شرکت در کارگاه های علمی بین المللی اعضای هیات علمی۱۹
0۳۹۲5۲۴۱5۱۳شرکت در کارگاه های علمی بین المللی دانشجویان۲0
۱۲۱۸۱۲۳۶۴۹۲۱۱۷۲شرکت استادان خارجی در کارگاه های علمی بین المللی دانشگاه۲۱
۱0۲۱۱55۱۳5۷۶۸0۴۱برگزاری سخنرانی های علمی بین المللی۲۲
۱۳۱0۱۲۷۱۱-پژوهش های مشترک بین المللی۲۳
۶۶۷۷۸۸۸همکاری با سازمان های علمی بین المللی۲۴
۴۳۶۳۲0۲اصالح شیوه نامه ها۲5
۱۳۶۳۱۳۱۱نگارش شیوه نامه های تازه۲۶
۱0۲۶۶۲۳۲0۱۴۳شرکت در المپیادهای علمی بین المللی۲۷
5۷۱۲0۱50۲۲۸۱۱0۹5۱مجموع سفرهای علمی بین المللی اعضای هیات علمی و کارشناسان۲۸
۳۱۷۹۶۷۱۲۹۱۱۲۹۸۱۲مجموع سفرهای علمی بین المللی دانشجویان۲۹
-۸۱۱۴۱۲۴۳۲۸۶۲۷5۲۹۲مجموع بازدیدها و فعالیت های استادان خارجی در دانشگاه۳0
-۳۴۳۱۹۴۱۳۶۱۸۷۱۴۷مجموع بازدیدها و فعالیت های دانشجویان خارجی در دانشگاه۳۱

رونق همکاری های علمی بین المللی 
با وجود ترامپ و کرونا
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  داستان تدوین آیین نامه گرنت )پژوهانه(
از سوی دیگر، برای اینکه ما دانشگاهی علوم انســانی بود باید شاخص های این رشته را در می آوردیم. 
از این رو بحث کرســی ها در آیین نامه گرنت پررنگ شــد. آیین نامــه گرنت را براســاس جایگاه خود در 
رتبه بندی امور بین المللی و اینکه در جهان نام دانشــگاه عالمه طباطبائی کجــا قرار گیرد تغییردادیم. پس 
درعرصه پژوهش کار بســیار مهمی صورت گرفت. در آیین نامه گرنت، خط مشــی که بر اساس آن دانشگاه 
با حفظ ماهیت علوم انســانی و در رتبه بندی حرف اول را بزند، تغییر دادیم. بر اساس آیین نامه گرنت باید 
اســاتید آموزش می دیدند. جلساتی متعددی شــکل می دادیم و یکی از اتفاقات مهم این دوره شکل گیری 
کمیته هایی بــود که به بنده در امور تصمیم گیــری کمک می کردند. البته هر زمان هم از درســتی نظر خود 
اطمینان داشــتم نظرم را درآیین نامه ها اعمال می کردم. ما با آیین نامه گرنت، یک سند استراتژیک درست 
کردیم که در آن مواردی مهمی درباره وظایف کارشناســان و چگونگی گزارش مدیران در آن قرار گرفته است. 
از مهم ترین امور پژوهشــی در این برهه  زمانی این بود که ضمن حفظ ماهیت علوم انســانی دانشگاه، در 

رتبه بندی بین المللی حضور پیدا کردیم.

  سامانه ای برای مستندسازی پژوهش ها 
مشــکل اساســی دیگر ما در آغاز کار این بود که گزارش مستندی از مقاله اســاتید نداشتیم. به عبارتی 
دیگر برای ســنجش وضعیت هیچ گونه اســتنادی در دسترس نبود و به صورت مســتند تعداد مقاله ها را 
نمی توانســتیم به وزارت علوم اعالم کنیم. دراین زمینه یک سامانه پژوهشی راه اندازی کردیم، همه اساتید 
موظف به گذاشتن اطالعات پژوهشی خود در این سامانه شدند. در نتیجه در این سامانه برای اساتید رزومه 
شــکل و تمام مقاالت در این سامانه قرارگرفت. ســامانه ای کردن کارهای پژوهشی یکی از اقداماتی بود که 
طبق آن تمام مقاالت و کارها در آن جا قرارگرفته شود؛ ایجاد سامانه های جدید فقط تغییرساختار دانشگاه 
نیســت، بلکه تغییر فرهنگ نیز هست. در این زمینه اســاتید خیلی همکاری کردند و کارهای مهمی شکل 

گرفت. همه با این سامانه آشنا شدیم. 
بعد از آن کتاب ها و مقاالت و آیین نامه گرنت وتمام اطالعات پژوهشــی دانشــگاه را در ســامانه ثبت 
می شــد. تغییر فرهنگ بود، زیرا فرهنگ چانه زنی در ارزیابی و ارتقا که پیش از آن دســتی صورت می گرفت 
را به کلی حذف کرد. از سویی دیگر  یک کار شاخص ســاماندهی قرادادهای پژوهشی اساتید بود. پیش از 
آن اســاتید طرح های خود را به دانشگاه نمی دادند و مستقیم با دســتگاه ها قرارداد می بستند. با نگارش 
آیین نامــه ای در این زمینه که طبق آن آوردن طرح در دانشــگاه عالمه طباطبائی یک امتیاز برای اســاتید 
محسوب می شد، این مساله حل شد. اکنون حجم قابل قبولی از طرح های برون دانشگاهی از این طریق در 

دانشگاه با همکاری اساتید مدیریت و انجام می شود.

سربلندی داخلی و بین المللی عالمه

دکتر  عبدالساده 
نیسی 

مدیرکل دفتر
حمایت و پشتیبانی 
امور پژوهشی و 
فناوری وزارت علوم

ما درآغاز کار پژوهشــی خود به دنبال ارتقا و حضور دانشــگاه عالمه طباطبائــی در رتبه بندی های بین المللی 
دانشــگاه ها بودیم. دانشگاه بعد از یک ســال فعالیت درعرصه پژوهش در رتبه بندی داخلی و بین المللی قرار 
نمی گرفت. ما تمرکز خود را بر شاخص های بین المللی گذاشتیم. در این راستا شاخص دانشگاه هایی که علوم 
انسانی داشتند را مطالعه کردیم. آیین نامه ِگَرند نیز بر این اساس تهیه کردیم. این آیین نامه فرمول هایی داشت 
که براساس این آن اگر اســاتید مقاله ای چاپ می کردند، مقاله باید ارجاع داده شود تا امتیازی به استاد تعلق 

بگیرد. در نتیجه این شیوه گرنت اساتید چند برابر شد. 
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  مشورت برای حل مسائل کشور
کار دیگر موضوع نشســت های حل مسائل کشور است. دانشــگاه عالمه طباطبایی به عنوان دانشگاه 
مرجع علوم انسانی در جهت کاربردی کردن علوم انسانی بر آمده است و تالش می کند تا مسائل کشور را حل 
کند. برای نمونه می توان به برگزاری نشســت های »کمک به حل مشکالت کشور« اشاره کرد. نشست هایی 
که پیشــینه  آن به اسفند سال ۹۳ باز می گردد. از دل همین نشست ها توصیه های سیاستی به دستگاه های 
اجرایی کشور ارسال شده است و اعضای هیات علمی دانشگاه با ارائه نظرات علمی در زمینه مشکالت کشور، 
دستگاه های اجرایی را یاری می کنند.  اولین نشست در دانشــکده اقتصاد تشکیل شد که چند وزیر حضور 
داشــتند. مثالً در بحث برجام چندبار وزیر امور خارجه حضور پیدا کرد و با حضور اســاتید موافق و مخالف و 
بدون هیچ حاشیه ای و با عینک علمی به بررسی مســائل پرداخته می شد. نتیجه نشست مباحث مکتوب 
و طی نامه ای از طریق رئیس دانشــگاه برای دولت ارسال می شــود. برای همین چندین بار معاون رئیس 
جمهوری در این زمینه از دانشــگاه قدردانی کرد. بر طبق همین اقدام بود که دانشــگاه عالمه طباطبائی به 

دانشگاه حل مشکالت کشور معروف شد.
هرچند چهار ســالی اســت که در دانشــگاه عالمه طباطبائی حضور ندارم و به وزارت علوم رفته ام باید 
صادقانه تاکید کنم در بخش علوم انســانی به آسانی از نقش دانشــگاه عالمه طباطبائی نمی توان گذشت. 
در هر شورا حرف از دانشگاه عالمه طباطبائی اســت. زمانی که پژوهش علوم انسانی و اسالمی جمع شود، 
دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان مرجع اســت. وزارت علوم هم اگر نیم نگاهی به حل المسائل بودن علوم 
انسانی داشته باشد بی گمان این نیم نگاه را به دانشگاه عالمه دارد؛ زیرا همان طور که گفتم این دانشگاه به 

حل مسائل کشور می پردازد.
نقش عالمه طباطبائی  بســیار پر رنگ است به طوری که استادان دانشگاه عالمه طباطبائی درشوراهای 
تخصصی وزارت علوم حرف اول را می زنند. وقتی ما وارد مراکز فناوری دانشــگاه ها شــدیم، سراغ دانشگاه 
عالمه آمدند؛ بحث رسیدن و نرســیدن به اهداف کالن تعیین شده از دیدگاه من با دیگری فرق می کند، اما 
به طور کلی در کشور، دانشگاه عالمه طباطبائی قطب علوم انسانی است. زمانی که گزارشی از تعداد مقاالت 
دانشــگاه عالمه تهیه کنند این گزارش قابل قیاس با دانشگاه های دیگر نیســت. طبق همین اعتبار بحث  
خوشــه های اقتصادی و اجتماعی را به دانشــگاه عالمه ســپردند. از مدیریت خاصی دفاع نمی کنم و بلکه 

منظورم اساتید بنامی است که در این دانشگاه حاضرند.

  فواید رویکرد علمی و مدیریت حرفه ای 
طی این مدت به اعتراف بسیاری از ناظران در دانشگاه عالمه طباطبائی تغییرات زیادی انجام شده است. 
به نظرم این تغییرات بیشــتر متاثر از نگرش مدیرانی اســت که دکتر ســلیمی انتخاب کرد. البته بنده درک 
زیادی از مسائل سیاسی ندارم، اما اگر دانشگاه عالمه طباطبائی را با سایر دانشگاه های داخل مقایسه کنیم، 
رویه ها و سیاست هایی در این دانشــگاه وجود دارد که در فضای موجود، جای دیگری نیست. ما در بحث 
فرصت مطالعاتی، اعزام اســاتید جوان دانشگاه را در آیین نامه قراردادیم. تیم دانشگاه با این مسئله با روی 
باز استقبال می کرد. در این امر بنده تیم مدیریتی را یک امر مهم می دانم. ما تا جایی که می توانستیم فضای 
فرهنگی را برای توانمندی اســاتید فراهم کردیم. اینکه علم مهارت ها و استعدادهای استادان تکمیل شود. 
اینکه به واسطه این فرصت های مطالعاتی عالوه بر ترجمه کتاب خود به زبانی دیگر، فرهنگ اسالمی و دینی 

خود را در اختیار دیگر پژوهشگران قرار دهیم و تاثیر مهمی درعرصه بین المللی ایجاد کنیم.
امروزه بحث فناوری بسیار بحث مهمی اســت. دنیا بافناوری پیش می رود و پژوهش به فناوری منتهی 
می شود. مزیت واکســن فایزر بر دنیا فرمول نیست، مزیت آن فناوری باالست. باید دانشگاه ابتدا آموزش 
دهد بعد پژوهش مطرح  می شود. امروز دانشگاه باید مشکالت صنعت را حل کند. دانشگاِه اثربخش عالوه 
بر اثرگذاری اجتماعی و انســانی، در حوزه صنعت هم وارد می شود. دانشــگاه عالمه طباطبائی امروز دارای 
مرکز رشد و کارآفرینی است در مرکز رشد ایده  های علوم انسانی تبدیل به کار در حوزه صنعت می شود. در این 
مراکز راه حل تبدیل ایده علوم انســانی به صنعت و فناوری را آموزش می دهند. این امر که در این سال ها در 

77دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است، نیاز جامعه امروزی ایران و کشورهای جهان است.
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بر پایۀ گزارش 
»آژانس رتبه بندی 
راوند« در سال 
2021، 12 مؤسسۀ 
ایرانی در فهرست 
مؤسسه های 
برتر جای گرفتند. 
بر این اساس 
دانشگاه عالمه  
طباطبائی در رتبۀ 
10 ملی و 6۴3 دنیا 
قرار گرفته است

دانشــگاه عالمه طباطبائی در بین ۷۲ دانشــگاه جامع، ۲۳ دانشــگاه صنعتی، چهار دانشگاه هنر و چهار 
دانشگاه کشاورزی به عنوان یکی از ۱0 دانشگاه کشور قرار گرفت. برای انتخاب دانشگاه های برتر معیارهایی مد 

نظر بوده است که در جدول زیر می بینیم:
معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

درصدمعیار

۳0آموزش

۲5پژوهش

۲0فناوری و نوآوری

۱0بین المللی سازی

۱0اثرگذاری اقتصادی

5خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیالت

برهمین مبنا ۱0 دانشگاه برتر کشور  به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
  نام دانشگاه

  دانشگاه اصفهان
  دانشگاه تبریز
  تربیت مدرس
  دانشگاه تهران

  شهید باهنر کرمان
  شهید بهشتی

  شهید چمران اهواز
  دانشگاه شیراز

  دانشگاه عالمه طباطبائی
  دانشگاه فردوسی مشهد

  ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه
با تاســیس دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال ۱۳۹۲ و ایجاد ساختار متناسب 
برای آن، این دانشــگاه توانست در شاخص های بسیاری روند رو به رشــدی را شاهد باشد. اعزام دانشجویان 
و اعزام اســاتید به فرصت های مطالعاتی، رقابت های بین المللی، تفاهم نامه ها و گرفتن گَرنت های پژوهشی 
بین المللی بخشی از این شاخص هاست. شاخص هایی که می تواند در صورت تداوم در سال های آینده زمینه 
حضور ایران در رتبه بندی های QS  وTimes  را نیز فراهم کند. این دستاوردها باعث شد تا عالوه بر کسب عنوان 
»دفتر همکاری های بین المللی نمونه« از ســوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه عالمه طباطبائی در 

پروژه ارتقای بین المللی دانشگاه های ایران نیز حضور یابد.

  دانشگاه عالمه طباطبائی جزو موسسه های برتر نظام رتبه بندی دانشگاهی»راوند«
بر پایۀ گزارش »آژانس رتبه بندی راوند« در سال ۲0۲۱، ۱۲ مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه های برتر جای 
گرفتند. بر این اساس دانشگاه عالمه  طباطبائی در رتبۀ ۱0 ملی و ۶۴۳ دنیا قرار گرفته است. نخستین هدف این 
نظام رتبه بندی، سنجش عملکرد مؤسســه های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی )آموزش، پژوهش، تنوع 

جهانی و پایداری مالی( است. 

جایگاه برتر در رتبه بندی های داخلی
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باغ علم و عمران

پی ریزی نظام تدبیر  و  مدیریت کارآمد 
در گستره دانشگاه 

  برنامه ریزی مناســب برای اســتفاده بهینه از منابــع و امالک و 
مستغالت دانشگاه

  اجرای طرح جامع و تجمیع واحدهای آموزشی، پژوهشی، اداری 
و کمک آموزشی دانشگاه و خوابگاهی

  کارآمدســازی و تقویت نظام جذب و نگهداشــت منابع و نیروی 
انسانی متخصص

  کارآمدســازی نظام تخصیص بودجه به مراکز تابعه در چارچوب 
ماموریت گرایی، کارایی و اثربخشی 

  متنوع سازی منابع درآمدی و افزایش سهم درآمدهای اختصاصی 
دانشگاه نسبت به بودجه عمومی

ســومین هدفی کــه در چارچوب ســند 
راهبردی افق 1400 هیات امنای دانشــگاه 
عالمه طباطبائی در سال 1395 تدوین شده 
به پی ریزی نظام تدبیر و مدیریت کارآمد در 

گستره دانشگاه مربوط است.
از این رو برنامه ریزی برای اســتفاده بهینه 
از منابع و امالک و مســتغالت دانشگاه در 
دســتور کار قرار گرفت تا به لحاظ فیزیکی 
دانشــگاه هویتی مســتقل پیدا کرد. در 
همین راســتا بیش از 100 هزار متر مربع کار 

عمرانی در دانشگاه انجام شده است.
پی گرفتن نظام شــفافیت در دانشــگاه 
باعث شد تا کارآمدســازی و تقویت نظام 
جذب و نگهداشــت منابع و نیروی انسانی 
متخصص به درســتی پیش برود. از سوی 
دیگر منابع درآمدی دانشگاه نیز می بایست 
متنوع می شد و تنها به بودجه های دولتی 

وابسته نمی بود.
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باغ علم و عمران

ُشکوه میانه روی و توسعه
ابتدای دولت روحانی که آقای دکتر سلیمی رئیس دانشــگاه عالمه شد، از جهاد هم به بنده گفتند باید برگردم 
به جهاد عالمه، چون دچار مشــکالت زیادی شده و در آستانه فروپاشی اســت. در مدت حدود سه سالی که در 
مسئولیت جهاد دانشگاه عالمه بودم، دکتر سلیمی در توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی و حوزه های دیگر 
جهاد خیلی کمک کرد. حدود ســه سال پیش هم به درخواست خودم و موافقت ایشان برای بار دوم رسمًا یک 
مکاتبه رسمی انجام گرفت و به عنوان مشــاور اجرایی به دانشگاه عالمه طباطبائی مأمور شدم. ابالغ مشاوره 
اجرایی دو یا ســه پروژه خاص را به من ســپردند و خواســتند این پروژه ها را پیگیری کنم. احیای زمین ها و 
اراضی باغ ســیب کرج از جمله آن پروژه ها بود و همین طور ایجاد شعبه دانشگاه در جزیره کیش که این موارد 
از مهم ترین ها. ایجاد شــعبه دانشگاه در جزیره کیش به نتیجه رسید و کارهای تکمیلی  آن در حال انجام شدن 
است و همین طور باغ ســیب که کارهای تکمیلی اش به زودی به پایان می رسد. دکتر سلیمی فرمودند که من 
بحث بنیاد حامیان دانشــگاه را هم پیگیری کنم، برای بنده ابالغی زدن و در حال پیگیری هستم که ان شاءاهلل 
کار ثبت و حقوقی  آن را محکم کاری کنیم و بنیان خوبی برای این کار بگذاریم. اگرچه این بنیاد حدود ســه سالی 
فعالیت کرد ولی از جهت حقوقی حرفی برای گفتن نداشــت و هیچ چیز محکمی موجود نبود. موضوع کانون 
فارغ التحصیالن دانشگاه را داریم که به معاونت فرهنگی کمک می کنم تا آن را به نتیجه برسانیم. دکتر سلیمی 
فرمودند که بنده به نیابت از ایشان در صندوق رفاه اساتید باشم. با آنان جلسات متعددی برگزار کردیم و داریم 
به جمع بندی خوبی می رســیم و به زودی جمع بندی ها عملیاتی می شود. این صندوق در هفت یا هشت سال 
اخیر ظاهرًا عضو جدیدی نگرفته و 350 نفری که دست کم از 10 سال پیش در دانشگاه هستند، صندوقی دارند و 
پول خوبی فراهم کرده اند و متوقع بودند که دانشگاه مساعدت کند. دکتر سلیمی این عزم را داشت و بنده پیگیر 

این کارها هستم.

 دکتر عبدالرحیم 
نیکخواه

مشاور اجرایی 
رئیس دانشگاه 
عالمه طباطبائی

  فعالیت های عمرانی، از باغ سیب تا دهکده
فعالیت های عمرانی و بحث تجمیع دانشــگاه همواره از بدو تأســیس مطرح بوده اســت. در زمان دکتر 
شیخ االســام اقدام جدی صورت نگرفت اما در زمان آقای دکتر خلیجــی، اقدامات خوبی صورت گرفت، حتی 
مرحوم حســن حبیبی یک روزی قرار بود کلنگ بیاورند و )در منطقه اتوبان صدر( ایشــان افتتاح کنند که بعدًا 
به مشــکل برخورد و این اتفاق نیفتاد. در زمان دکتر خلیجی باز همین باغ ســیبی که ذکر کردم به عنوان طرح 
جامع دانشگاه ســنگ بنایش گذاشته شــد. در زمان آقای دکتر نجفقلی حبیبی باغ سیب خریداری شد، بعد 
مخالفت هایی از داخل دانشــگاه از جانب هیئت علمی بود که آنجا ُبعد مسافت دارد و خروج از تهران به صاح 
نیست. دکتر نجفقلی حبیبی دستور دادند و موضوع باغ ســیب را دوستان و بنده پیگیری کردیم اسنادش را 
دریافت کردیم و به تملک دانشگاه درآمد اما در عمل آنجا از بحث طرح جامع خارج شده بود، حتی نقشه هایش 
کشــیده و محل استقرار دانشکده ها معلوم شده بود. آقای میرحســین موسوی آن موقع در فرهنگستان هنر 
بودند و به یادم دارم که ایشــان جانمایی دانشکده های دانشــگاه را در باغ سیب کرج انجام داد و طراحی  کرد 
ولی عماً آن کار ابتر ماند و اســتادان دانشگاه خیلی موافق انتقال دانشــگاه به کرج نبودند و تجربه دانشگاه 

تربیت معلم را تجربه ناموفقی می دانستند و به همین دلیل مخالفت کردند.
دکتــر نحفقلی حبیبی با ارتباطات خوبی که با دولت و به ویژه آقای خاتمی و بیشــتر نماینده های مجلس 
داشــتند پیگیر این موضوع شــدند و مصوبه خوبی گرفتند و در واقع آمدن همین مکان فعلی یعنی دهکده 
المپیک که البته آن موقع حدود 40 هکتار زمین بود حاصل زحمات ایشــان بــود. بعد از آنکه زمین را در اختیار 
گرفتند، طرح ملی گذر آزادراه تهران - شمال از داخل زمین های دانشگاه پیش آمد، پروژه ملی بود و نمی شد کاری 
کرد. ایشان کوتاه آمد، توافق کردند و بخشی از زمین را که باالی این محوطه قرار دارد را به عنوان معوض دادند. 

البته این اتفاقات دیگر در زمان آقای دکتر نجفقلی حقیقی نبوده و در زمان دکتر شریعتی بود.  80
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  دکتر شریعتی و تثبیت حقوقی امالک دانشگاه
در زمان دکتر شــریعتی هم با وجود اینکه انتقادات زیادی خود من به ایشان از بابت رفتاری و عملکردی در 
حوزه های مختلف داشتم ولی در حوزه تثبیت حقوقی اماک دانشگاه ایشان کار زیادی انجام دادند. به جهت 
ارتباطاتی که با سیستم قضایی داشتند و همین طور سید و روحانی بودن، نماینده حقوقی می فرستادند و بنده از 
دور پیگیر بودم. شاید بارزترین نقطه قوت دکتر شریعتی در طول مدت مدیریت شان در دانشگاه موضوع تثبیت 
حقوقی اماک دانشگاه باشد. البته کارهای عمرانی را هم شروع کردند. به عنوان مثال بنای یک مسجد بزرگی را 

گذاشتند که اصاً ضرورتی وجود نداشت. 
دکتر شریعتی در ســایر حوزه ها هم کارهای ساختمانی به نسبت خوبی انجام دادند و اگر بخواهم درصدی 
اعام کنم، حدود 20 تا 30 درصد امتیاز را به دوره آقای دکتر حبیبی و پنج تا 10 درصد امتیاز را به آقای شــریعتی 
می دهم. ولی انصافًا در دوره آقای دکتر ســلیمی کارهای بزرگی در این حوزه انجام شد. در بحث تجمیع، با این 
کارهایی که اخیرًا شروع شــده و دو دانشکده دیگر را هم می خواهند منتقل کنند به اینجا کار بزرگی است، البته 
مقدمات این کار فراهم شــده و ممکن است به شکل کامل به سرانجام نرسد، ولی تقریبًا بحث تجمیع دانشگاه 

کامل و تثبیت می شود.
بناهای دیگری که در دوره ایشان ایجاد شد از قبیل مکانی که تحت عنوان سرای دختران است و مراحل آخر 
خود را طی می کند. همچنین محوطه سازی که در ضلع شمالی اینجا انجام  شده که اسم آن »باغ گردو« است. در 
حدود 130 تا درخت دارد که در کل یک محوطه بسیار خوبی فراهم  شده که محوطه سازی، آب نما و راهروهایش 

درست شده است.

  دکتر سلیمی و شکوفایی ساخت و ساز
از قبیل کارهایی که انجام شده می توان به استقرار دانشکده الهیات در مجاورت دانشگاه، استقرار درمانگاه 
دانشگاه، استقرار مهدکودک دانشگاه، تخصیص برخی از ساختمان های خریداری شده پیرامونی و در اختیار قرار 
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باغ علم و عمران

گرفتن آن برای معاونت های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اشاره کرد. در تجمیع 35 درصد به آقای حبیبی، 10 
درصد به آقای دکتر شریعتی و بقیه درصد باقیمانده واقعًا در زمان دکتر سلیمی انجام شد.

کیش مهر درواقع در زمان دکتر ســلیمی و اوایل کار ایشــان انجام شده اســت. یک خوابگاهی داشتیم که 
خوابگاه مشکل دار و پردردسری بوده، فردی حاضر شــد آن خوابگاه را با کیش مهر تعویض کند و این تعویض 
با درایت ایشــان به خوبی انجام شد و کیش مهر هم دیگر نقطه امیدی شــد برای اعضای دانشگاه، کارمندان، 
اســتادان و حتی در یک مقاطعی دانشجویان هم ظاهرًا بهره مند می شــدند. فکر می کنم آن موقع خوابگاه را 
قیمت 7 تا 8 میلیاردی گذاشتند. مکان آن خوابگاه مشکل دار پایین میدان بهارستان بود. در این معامله منافع 

دانشگاه کاماً حفظ شد و ارزش افزوده پیدا کرد.
به نظرم تعادل هر دستگاهی، فراز و فرودها، باال و پایین  و کج و راست آن کاماً متناسب با تعادل شخصیت 
مدیر آن دســتگاه است. مدیری بوده دانشگاه را کاماً سیاســی کرده بود و از ارتباطات سیاسی اش هم خیلی 
خوب استفاده کرد و امکانات خیلی خوبی برای دانشگاه گرفته، شخصیتش هم شخصیت متعادلی بوده البته 
با گرایش به سمت سخت افزار ولی در نرم افزار هم خوب کار کرده است. مثاً شاخص های آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه افزایش داشته، اعداد و رقم ها در حوزه های کیفی ارتقا پیدا کرده، امکانات خوب فراهم کرده، به نیروی 
انسانی حقوق خوب هم داده، نیم نگاهی هم به روابط انســانی دانشگاه، تعامل بین استادان، تعامل مدیران 
با غیر مدیران، ارتقای حوزه های آموزشــی، مقاالت علمی، اعزام های استادان و مواردی از این دست هم داشته 
اســت. مدیر دیگری بوده که کاماً مدیر ســخت افزاری جلوه می کند اصاً حیثیت استادان خیلی برایش مهم 
نیســت، جناحی و سیاسی برخورد کرده است. دانشــگاهیان باید منتقد، روشنفکر، واقع گرا، عاقل و علمی نگر 

باشند.
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در دوره دکتر سلیمی انصافًا بحث سخت افزاری دانشــگاه، تجمیع دانشگاه، شهرداری، ساختمان سازی، 
دیوارکشی و درختکاری به خوبی انجام شد که این ها موضوعات فیزیکی دانشگاه هستند و اتفاقًا در یک دوره ای 
هم به اوج خود رسید که به تعبیری اگر این ظرفیت ها کامل شود، دانشگاه به یک ثبات نسبی و خوبی می تواند 

برسد. 

  پیگیری فعالیت های نرم افزاری و علمی
هم زمان با این اتفاق همه شــاخص های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و خدمات دانشجویی افزایش پیدا 
می کند و برخی از رشــته ها که جذبشان در آستانه فروپاشــی بوده در مقاطع کارشناسی دوباره احیا می شود. 
دوره های تکمیلی به شــدت ارتقا پیدا می کند و شــاخص های دقیقی برای ارتقای استادان گذاشته می شود. 
ارتقا به منظور محتوای کارها اســت. در محتوای دروس نظارت جدی می شــود، بحث های جدی در دانشگاه 
درمی گیرد، مجات علمی و پژوهشــی رونق خوبی پیدا می کنند. تعامات بین المللی در این دوره به اوج خود 
رســید، آمار دقیق ندارم ولی با 30 یا 40 دانشــگاه در دنیا ارتباطات خوبی داریــم، ارتباطاتی که منجر به اتفاق 
شده؛ استاد می رود یا می آید و همین طور جلسات مشــترک برگزار می شود، در فضای مجازی هم سمینارها و 

همایش هایی برگزار می شود.
اینکــه فعالیت های بین الملل هم زمان توســعه پیدا  کند، کیفیت رشــته ها و موضوعات علمی و کرســی 
آزاداندیشی گســترش پیدا می کند، مجات علمی و پژوهشی رونق جدی می گیرند، در واقع درجه دانشگاه در 
مقایسه با دانشگاه های هم تراز خود چند پله باالتر می رود و در دنیا جزو دانشگاه های برتر شناخته می شود. در 
سطح ملی دبیرخانه دانشگاه برتر کشور در این دانشگاه شکل می گیرد و خودش یکی از 13 دانشگاه برتر کشور 
می شود. نوع مراوده ساختار مدیریت دانشگاه با بدنه دانشگاه از همه مهم تر است. رضایتمندی یک عنصر مهم 
است، اینکه مثاً از مدیر باالدستم بترسم و به خاطر رفع تکلیف با وی یک سام و علیکی کنم یا او را دوست داشته 

باشم بسیار تفاوت دارد.
به یاد دارم در اواخر دوره آقای دکتر خلیجی، آقای دکتر حســن زاده اســتاد گروه ادبیات که در حال حاضر 
مدیر گروه اســت از من مشــورت گرفت که آیا معاون اداری مالی دانشگاه بشــود یا خیر. ایشان فرمودند 
من خودم اکراه دارم، اصاً با کار من منافات دارد و دوســت دارم کار علمی کنــم. بنده جمله ای به وی گفتم و 
فراموش کردم، ایشان هم مســئولیت را پذیرفت و بارها این جمله را در جاهای مختلف نقل و از من یاد کرد. 
این موضوع مربوط به 25 ســال پیش است، اواخر دکتر خلیجی بود، ایشــان معاون اداری مالی دانشکده 
ادبیات شد، به وی گفتم می دانم که کارمندان دوســتت دارند و روابط انسانی خوبی داری، روابط انسانی در 
مجموعه کاری خیلی مهم اســت، گفتم اما کاری کن بیشتر دوستت داشته باشند، چون معاونت اداری مالی 
به نوعی با آب و نان اســتادان و دانشجویان و همه سر و کار دارد و موضوعات فیزیکی و مادی است. گفتم اگر 
دوستت داشته باشــند 99 درصد کارهایت اتوماتیک انجام می شود، تو فقط یک ماشین امضا هستی، ولی 
اگر دوستت نداشته باشند 100 جور اخال در کارت ایجاد می شود. به نظرم این یک شاخص است که مدیری 
شخصیت انسانی داشته باشد و این موضوع امر ظاهرســازی نیست، یک فرد نمی تواند نقش آدم خوب را 

بازی کند مگر آنکه فی نفسه آدم خوبی باشد.
آقای دکتر ســلیمی دارای شــخصیت محبوبی اســت و تــا جایی که اطــاع دارم ایشــان رفتارهای 
غیرمنطقی و غیراخاقی ندارد و شــخصیت وارســته ای دارد. انصافًا دکتر نجفقلی حبیبی هم به میزان زیاد 
این ویژگی ها را داشــت در زمان دکتر ســلیمی هم همچنین ایــن ویژگی بود. من از ایــن دو دوره به نیکی 
یاد می کنم، خاطرات خوشــی دارم و مصداقش هم این اســت که خودم در ایــن دو دوره از جان و دل برای 
دانشــگاه کار کــردم و آن را دوران خوب زندگی خــودم می دانم. فضای روانی و سیاســی حاکم بر جامعه بر 
خانواده ها و همه افراد جامعه  خیلی مؤثر اســت. اینکه فضای سیاســی، گرایش هــا و فضای روانی چگونه 
باشــد، تأثیرگذار است و دانشگاه هم بخشی از این جامعه اســت. مدیر هر دستگاهی یک نقش فیلترینگ 
و تعیین کننده بســیار مهمی می تواند داشــته باشــد، تندروی ها یا ُکندروی ها هر کدام آسیب خود را دارد. 
 در مدیریت باید تعادل داشــت نقش مدیر خیلی مهم اســت و بــه نظر بنده متعادل تریــن دوره، در زمان 

83آقای دکتر سلیمی بوده است.
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باغ علم و عمران

  مدارا با منتقد و حمایت از ساحت دانشگاه
ما آدم ها وقتی قضاوت می کنیم، یک معدلی می دهیم. دکتر ســلیمی هــم به هر حال یک معدلی دارد و 
یک فرد نمی تواند مطلقًا خوب باشــد. طیف اصاح طلبی کشور که فضای موجود در زمان دولت روحانی را از 
خود می دانســت و آقای دکتر روحانی را محصول خودش می پنداشت، متوقع بود در یک دانشگاه سیاسی 
و بزرگی مانند دانشگاه عامه طباطبایی کسی مدیر  شــود که خیلی تندوتیز عمل کند اما دکتر سلیمی چنین 
خصوصیاتی ندارد و البته صاح هم نبود که چنین اتفاقی بیفتد. ایشان شخصیت متعادلی دارد و نقش هم 

بازی نکرد، شخصیت خود را به درستی به مدیریتش در دانشگاه تسری داد و متعادل عمل کرد.
بنده در بدو مدیریت ایشــان مســئول جهاد دانشــگاهی بودم و همین طور بســیج دانشجویی و نهاد 
نمایندگی هم در دانشگاه فعال بود، اگر کمکی می خواستم به بنده کمک می کرد و به همین میزان هم به نهاد 
نمایندگی و همین طور بســیج کمک می کرد، بســیج عمومًا منتقد رفتارهای ایشان بود و بارها تجمعاتی در 
اعتراض به مدیریت ایشــان، مدیریت معاونان یا مدیران ایشان برگزار می کرد ولی ایشان همچنان حمایت 
می کرد و بر این باور بود که نمی شــود همه ســاکت باشــند و اصاً خاصیت منتقد این است که مجموعه را 
متعادل می کند و ایشــان به این فضاهای انتقادی میدان داد. به آدم هــای حتی به تعبیری معارض فضای 
سیاســی موجود کشــور هم میدان داد و به نظرم این رفتار منصفانه اســت. بنده می دانــم که بارها در یک 

مقاطعی از ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه یک تنه ایستاد و جلوگیری کرد.
در قضایای آبان ایشــان خودش وارد شــد و در تعامل منطقی با نهادهای امنیتی با موضوع مواجه شد و  84
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نگذاشت آسیبی به دانشگاهیان برسد و یا منافع کان کشور به خطر بیفتد و این وضع ممکن بود باعث ناراضی، 
معترضان و تندروها هم شــده باشد. ایشان باورش را به درســتی به کار خود تسری داد و کاماً تعادل را در این 

زمینه رعایت کرد.

  دانشگاه عالمه؛ پنج سال دیگر 
حوزه بین الملل و تعامات جهانی بســیار مهم اســت. حضور دانشــگاه در عرصــه بین الملل، مهم ترین 
نقطه قوت دانشگاه می تواند محسوب شــود. نظام باید بداند که دیپلماســی علمی راهگشای دیپلماسی 
فرهنگی و سیاســی است. به روز شــدن در علوم انسانی و کاربردی شدن رشــته های علوم انسانی در قالب 
شــرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، کرسی های آزاداندیشــی و همین طور کرسی های نظریه پردازی نکته 
 قوت می تواند باشــد. این موارد کارهای بسیار خوبی است که باید مثل شــاخ و برگ های یک درخت تناور 

بیشتر پا بگیرد. 
مجموعه های رفاهی دانشگاه عامه طباطبائی با طول و عرضی که دارد یک باشگاه رفاهی یا یک جای تفریح 
و تفرجی ندارد. این موضوع عیب اســت، فقط کیش مهر را دارد که آن هم به دلیل ُبعد مسافت مشکل است. 
اما در مجموع حضور در عرصه های بین المللی، کاربردی شدن و تسری پیدا کردن علوم در سطح جامعه و به روز 
شدن در سطح بین الملل رســیدن به مرزهای دانش انسانی و کاربردی شدن آن در جامعه نیز بسیار مهم تلقی 

85می شود.
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باغ علم و عمران

  اقدامات راهبردی معاونت توسعه و مدیریت منابع
1- تحقق اهداف مدیریت سبز در همه واحدهای دانشگاه و بهینه سازی مصرف منابع

2- کاهش هزینه های غیرضرور و برون سپاری فعالیت های غیرکلیدی
3- توسعه بستر خدمات الکترونیک

4- توسعه خدمات فناوری اطاعات و دولت الکترونیک
5- افزایش و بهبود سرانه فضای فیزیكی دانشگاه

6- کارآمدسازی و متناسب سازی نیروی انسانی
7- بهبود سیستم جذب و نگهداشت منابع انسانی دانشگاه

8- اجرا و ارزشیابی دورهای آموزشی مدیران و کارکنان به منظور توسعه و ارتقای توانمندی های منابع انسانی
9- بهبود و ارتقای خدمات عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی

10- ارتقای فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
11- شفاف سازی فرایندهای مالی

12- ارائه مدل درآمدی جدید جهت تقویت بنیه مالی دانشگاه و افزایش زمینه مشارکِت بخش خصوصی 
13- تسریع و دقت در انجام فعالیت های مالی

14- ترازیابی و کسب رتبه اول مالی در بین دانشگاه های سطح یک

یکی از فعالیت های شاخص سخت افزاری این دوره پروژه های عمرانی، علمی و رفاهی دانشگاه است

100,000 متر فعالیت عمرانی، طی 8 سال
دانشگاه عالمه طباطبائی در تمامی دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی از مشکل پراکندگی فضای دانشگاهی 
و فقدان یک مرکزیت متشکل که گویای هویت دانشگاهی آن بود رنج می برد. همین امر دانشگاه را از امکانات 
متمرکزی چون کتابخانه مرکزی، مسجد، فضاهای مناسب متمرکز برای معاونت ها و آموزش دانشگاه محروم 
کرد.  چهار دانشــکده از دانشــکده های مصوب هیات امنای دانشــگاه، به دلیل نبود مکان و ساختار، امکان 
شکل گیری نیافتند. همین کاستی ها ســبب می شد تا مراکز رشــد و نوآوری و پژوهشکده های نوین به این 
ســادگی تاسیس نشوند. در تالشی 8 ســاله و جهادگونه این محدودیت ها برطرف شــده است و هم اکنون 
دانشگاه نه تنها یک پردیس مرکزی دارد، بلکه تمامی دانشکده ها و مراکز رشد، ساختمان ها و ساختار اداری و 
نیروی انسانی کافی دارند و هویت مستقل و سازنده خود را بازیافته اند. این امر بیشتر با اتکا به منابع دانشگاه و 

در سخت ترین محدودیت های مالی و اقتصادی کشور به انجام رسیده است. 
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  حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

الف( گزارش شبکه و سخت افزار 
روند توسعه سرویس های خدمات فناوری اطالعات در اداره شبکه و سخت افزار و سرور

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد فعالیت ردیف

360 480 365 350 310 250 100 Mbs پهنای باند کلی اینترنت 1

150 135 115 115 115 112 - دستگاه تجهیزات کمک آموزشی )ویدئو پروژکتورها( 2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 Mbs سرعت شبکه داخلی و دسترسی به سرویس ها 3

65 55 55 55 55 45 5 TB حجم سیستم ذخیره سازی اطاعات و پشتیبان گیری 4

240 220 200 200 200 135 45 دستگاه  تجهیز شبکه به سوییچ های هوشمند 5

85 85 80 80 80 60 10 درصد اصاح زیرساخت دانشگاه 6

160 136 118 118 115 104 23 عدد سرورهای مجازی 7

95 85 82 80 78 65 26 عدد سامانه و سرویس های فعال 8

18 16 15 15 15 15 7 دستگاه سرورهای فیزیکی 9

نمودارهای روند توسعه 8 سال سرویس های خدمات فناوری اطالعات شبکه و سخت افزار و سرور

روند کاهشی توسعه خدمات فناوری اطاعات شبکه در سال 1399 مربوط به شیوع ویروس کرونا است. 
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باغ علم و عمران

نمودار توسعه 8 سال استقرار سامانه های نرم افزاری برای ارائه  خدمات الکترونیک

نمودار روند 8 ساله اصالح زیرساخت فناوری دانشگاه

اقدامات انجام شده در بخش فناوری با راه اندازی سامانه های مورد نیاز

سامانه هاسال

افکار سیستم، سما سامانه )ثبت نام(، انتشارات پژوهشی92

پارس آذرخش، کارگزینی بام پردازش تهران93

سامانه مروارید، سامانه نشریات، سامانه تغذیه جهانگستر94

کتابخانه دیجیتال، سپماپ پژوهشی، انبارداری کاکتوس، سامانه همایش ها، سامانه مالی فرجام، آموزش مجازی وستا95

حقوق و دستمزد بام، خوابگاهی سما سمانه، گیت های خوابگاهی، 96
سامانه رفاهی، سامانه حضور و غیاب، سامانه مرکز هویت مرکزی "ITs”، ایمیل دانشگاهی

سامانه فرهنگی نگارستان، سامانه پویش خبری زلکامون، سامانه پایش سامت کارکنان و دانشجویان، سامانه مهارت افزایی 97
ایده، توسعه سامانه ارتقای پژوهشی، سامانه ارزیابی کارکنان

سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه TSA، سامانه پرتال اساتید، سامانه مصاحبه آزمون دکتری، 98
سامانه کنترل تردد خودرو »دیدبان«

99
سامانه آموزشی گلستان، سامانه خوابگاهی گلستان، سامانه کار دانشجویی گلستان، سامانه پرسنلی مروارید »احکام«، سامانه 

پهلوان تربیت بدنی، ارتقای سامانه خبرگزاری عطنا و پرتال دانشگاه، سامانه مدیریت یادگیری )LMS(، مرکز مهارت افزایی و 
مرکز آزفا، سامانه بودجه ریزی بر حسب عملکرد و سامانه علم سنجی »آرشیت« 88



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

پروژه ها و فعالیت های عمرانی دانشگاه از سال 1392 تا 1399

عنوانردیف
متراژ 

محوطه سازی
متراژ 

نوسازی
متراژ 
ساخت

سال افتتاح
کل متراژ 

اجرایی
سال

1100093  ساخت دانشکده مدیریت حسابداری1

162601393

2093  ساخت پست گاز در پردیس مرکزی2

200093   ساخت رستوران اساتید3

93  2500محوطه سازی و اصاح پارکینگ رستوران اساتید4

5
ساخت پله برای ارتباط به طبقه دوم ساختمان آموزش دانشکده 

ادبیات
   93

4093  ساخت کتابفروشی دانشکده روانشناسی سابق در چهارراه لشکر 6

93   پروژه آب رسانی تربیت بدنی )ساخت منبع آب و اتاقک چاه(7

93 700 بازسازی انبارهای پردیس 82

93   نظارت بر اجرای دیوار صوتی پردیس مرکزی9

1100094  ساخت دانشکده روانشناسی 10

118101394

15094  ساخت پارکینگ مدیران در ضلع جنوبی ساختمان مرکزی11

94   ساخت سر در پردیس مرکزی12

50094  ساخت یک طبقه در رستوران دانشجویی13

94   دیوارچینی ضلع شمال و شرق چاپخانه و ساخت لوله گاز14

4094  ساخت خانه کتاب در پردیس مرکزی15

16
ساخت سردخانه برای رستوران های دانشکده اقتصاد، خوابگاه 

مطهری و خوابگاه همت
  12094

94   َفنس کشی پردیس 2 و ضلع غربی پردیس مرکزی17
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

باغ علم و عمران

عنوانردیف
متراژ 

محوطه سازی
متراژ 

نوسازی
متراژ 
ساخت

سال افتتاح
کل متراژ 

اجرایی
سال

95 2000 بازسازی سوله ورزشی در پردیس 2 و ساخت ساختمان اداری18

133101395

100095  ساخت ساختمان کمک آموزشی گل نرگس19

95 5500 بازسازی ساختمان پردیس خودگردان توانیر  )بیمه اکو فعلی(20

95 200 بازسازی پژوهشکده دانشکده اقتصاد21

95   تعویض پنجره های ساختمان مرکزی 22

23
ساخت کانال ارتباطی تاسیسات در محوطه پردیس مرکزی از رستوران 

اساتید به استخر
200  95

95 240 بازسازی بلوک 30 جهت راه اندازی مرکز کارآفرینی24

95 300 بازسازی و تغییر کاربری نمازخانه پردیس مرکزی به سایت فناوری25

7095  ساخت بوفه خوابگاه همت26

95 1600 بازسازی خوابگاه فرهمند27

28
بازسازی و ساخت اتاق های اساتید در طبقه پنجم و اتاق شورا در 

دانشکده ادبیات
 300 95

29
بازسازی ساختمان دانشجویی سابق در کوچه نادر )خوابگاه ولیعصر 

فعلی(
 1800 95

95 100 بازسازی محوطه دانشکده علوم اجتماعی30

95   اجرای کانال مخابراتی در پردیس مرکزی31 90



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

عنوانردیف
متراژ 

محوطه سازی
متراژ 

نوسازی
متراژ 
ساخت

سال افتتاح
کل متراژ 

اجرایی
سال

96   تعویض چیلر ساختمان مرکزی32

260301396

650096  ساخت مسجد33

650096  ساخت کتابخانه مرکزی34

96 2600 بازسازی و نوسازی و افتتاح مرکز رشد 351

96  9500محوطه سازی و ساخت پارکینگ محوطه شمالی کتابخانه مرکزی36

8096  ساخت پست برق در پردیس مرکزی در ضلع غربی کتابخانه37

96 100 بازسازی و ساخت مرکز مشاوره در بلوک 3825

96 200 بازسازی و ساخت مهدکودک در بلوک 3921

96  300ساخت زمین چمن خوابگاه مطهری40

41
بازسازی و تعمیرات اساسی لوله های فاضاب و شوفاژ خوابگاه های 

همت، سامت و گلعذاری
   96

42
ساخت کافی شاپ و سرویس بهداشتی و بهینه سازی رستوران و سالن 

اجتماعات در هتل کیش مهر
 250 96

96 1500 بازسازی مرکز آموزش زبان فارسی )آزفا در خیابان ایتالیا(43
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

باغ علم و عمران

عنوانردیف
متراژ 

محوطه سازی
متراژ 

نوسازی
متراژ 
ساخت

سال افتتاح
کل متراژ 

اجرایی
سال

44
ترمیم و اصاح آسفالت خیابان جلوی سر درب دانشگاه و خط 

کشی پارکینگ
3000  97

160601397

50097  ساخت درمانگاه و داروخانه در پردیس مرکزی45

4097  ساخت ساختمان انتشارات در پردیس مرکزی46

47
آبیاری قطره ای پردیس مرکزی) محوطه کتابخانه مرکزی، باغ گردو و 

رینگ غربی پردیس مرکزی(
3000  97

97 900 مقاوم سازی و بازسازی بلوک 24 جهت انتقال معاونت دانشجویی 48

97 600 بازسازی نمای ساختمان عاالدین بهشتی49

97 70 بازسازی و ساخت اتاق دفاعیات در دانشکده علوم ارتباطات50

51
بازسازی و ساخت اتاق های اساتید در طبقه چهارم دانشکده علوم 

ارتباطات
 150 97

97 800 بازسازی خوابگاه ورامینی52

97  5000بهسازی باغ گردو و انتقال تانکرهای فضای سبز53

97  800دیوار چینی ضلع شمال پردیس54

97 1200 بازسازی ساختمان اکو سابق جهت ساخت دانشکده علوم ریاضی55

97   تعویض چیلر و تعمیرات اساسی موتورخانه مرکز رشد 561

98 2000 مقاوم سازی و ساخت دانشکده الهیات در بلوک های 31 و 5732

58801398

98 800 بازسازی و نوسازی و افتتاح مرکز رشد 2 در بلوک 5828

98  2400ساخت دیوار کشی باغ سیب کرج59

98 400 بازسازی و ساخت آزمایشگاه علوم شناختی60

12098  ساخت بوفه ادبیات61

98  80اصاح رمپ دانشکده اقتصاد62

63
ساخت کانال ارتباطی تاسیسات در محوطه پردیس مرکزی از 

ساختمان مرکزی به الهیات
80  98
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

نمودار توسعه 8 ساله پروژه های و فعالیت های عمرانی از سال 92 تا 99

عنوانردیف
متراژ 

محوطه سازی
متراژ 

نوسازی
متراژ 
ساخت

سال افتتاح
کل متراژ 

اجرایی
سال

99 2000 بازسازی خوابگاه مهدیه64

583551399

600099  ساخت دانشکده تربیت بدنی65

99  1100ساخت زمین ورزشی روباز پردیس 662

99 200 بازسازی و ساخت مرکز رشد مدیریت حسابداری67

99 120 بازسازی و ساخت کلینیک حقوق68

99 120 بازسازی و ساخت چین شناسی69

99 15 بازسازی مقبره شهدا70

99 800 بازسازی بلوک 33 و تبدیل به خوابگاه71

99   تعویض پنجره های دانشکده حقوق72

99  48000آبیاری قطره ای باغ سیب ) باغ به همراه بخش زراعی(73

در حال اجرا300  ساخت زمین مینی گلف )سرای دختران(74

44380
در 

حال 
اجرا

در حال اجرا3000 22000ساخت اردوگاه دانشجویی در باغ سیب75

در حال اجرا  16000آبیاری قطره ای باغ سیب )بخشی از محوطه  به همراه اردوگاه(76

در حال اجرا80  ساخت قرائت خانه علوم ریاضی77

در حال اجرا 2000 بازسازی هتل کیش مهر78

در حال اجرا 600 بازسازی و ساخت مرکز رشد دانشکده ادبیات79

در حال اجرا 400 بازسازی دانشکده ادبیات80

   759602756545680جمع کل کارهای انجام شده81

   3800030003380جمع کل کارهای در دست اجرا82
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

باغ علم و عمران

نمودار روند 8 ساله اصالح زیرساخت فناوری دانشگاه

طی سال های اخیر حدود 100 هزار متر کار عمرانی انجام 
شده است که شامل ساخت ساختمان های جدید، نوسازی 

اماکن و محوطه سازی است، که در زیر آمده است:

100,000 متر کار عمرانی

 3,380 متر  
 در حال ساخت است
  سرای دختران، اردوگاه 
دانشجویی، قرائت خانه

ساختمان جدید 
ساخته شده است

45,980 متر

3,000 متر  
 در حال ساخت است
  هتل کیش مهر
مراکز رشد دانشکده ها

نوسازی 
انجام شده است

27,565 متر

22,000 متر  
 در حال ساخت است
  اردوگاه دانشجویی
آبیاری قطره ای باغ سیب

محوطه سازی 
انجام شده است

27,960 متر
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

ب(بودجه

وضعیت درآمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطبائی )میلیون ریال(
139213931394139513961397139813991400عنوان

درآمد اختصاصی 
233.318436.500933.770873181876.961873.000911800940.0001200000مصوب

درآمد اختصاصی 
----233.318436.367933.770566.673747.648476.078459.0391037024تخصیص  یافته

جدول فوق نشان دهندۀ درآمد اختصاصی دانشگاه از 1392 تا 1400  است که رشد 290 درصدی را نشان می دهد.

درآمد اختصاصی تخصیص یافتۀ دانشگاه در سال 1399 رشد چشمگیری داشته و در حدود 4/5 برابر مقدار 
95سال 1392 است.



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

باغ علم و عمران

بازنگری ساختار سازمانی واحدها و گروه های آموزشی دانشکده های تابعه

عنوانحوزه
تعداد

عناوین واحدهای ایجاد شده
سال 1399سال 1392

ستاد

_55معاونت

1722مدیریت

1( مدیریت همکاری های علمی و بین المللی
  2( مدیریت نظارت و برنامه ریزی فرهنگی

 3( مدیریت پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی
4( مرکزمشاوره و بهداشت روان، مرکز بهداشت و درمان

 5( مدیریت امور حقوقی

ادارات 
و گروه 
مستقل

37

1(دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
2( اماک و مستغات

3( خدمات الکترونیکی
4( استعدادهای درخشان

صف

711دانشکده

1( الهیات و معارف اسامی
 2( ارتباطات

 3( آمار، ریاضی و رایانه
4( علوم ورزشی و تربیت بدنی

14مرکز

 1( مطالعات گردشگری
 2( کارافرینی و هدایت شغلی

3( آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 4( مرکز رشد واحدهای فناورز علوم انسانی

پژوهشکده 
نوع اول و 

دوم
26

 1( اقتصاد
 2( مدیریت و نوآوری

 3( ارتباطات
4( تحول علوم انسانی

  اهم فعالیت های عمرانی دانشگاه عالمه طباطبائی
 ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه

 ساخت سلف اساتید و کارکنان دانشگاه
 تکمیل پروژه مسجد امام علی )ع(

 ساخت دانشکده تربیت بندی
96 ساخت دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

 ساخت دانشکده مدیریت و حسابداری
 ساخت موزه دانشگاه

 بازسازی خوابگاه های دانشگاه
 افتتاح مرکز آموزش زبان فارسی

 مرکز چین شناسی
 کلیلنک حقوقی

 دانشکده الهیات و معارف اسامی
 بازسازی کامل هتل کیش مهر

 ساخت سرای دختران
 ساخت باغ سیب دانشگاه در کرج

 اردوگاه دانشجویی

در ساخت و ســاز و نوســازی های این دوره، هفت دانشــکده صاحب ســاختمان جدید شدند و وارد 
دانشــکده جدید شدند. با این تغییرات فضای کار اســاتید که در قالبی محدود و پارتیشن بندی قرار داشت 
به فضای قابل قبــول در اتاق های جدید تغییر یافت.  معاونت فرهنگی و معاونت دانشــجویی به پردیس 
مرکزی دانشــگاه انتقال و اکنون فضای مســتقل و قابل قبولی دارند. دانشــجویان برای پیگیری امور خود 
نیازی نیســت به مرکز شــهر مراجعه کنند. در کنار نوســازی، بهسازی ســاختمان های پردیس، دیواره های 
 صوتی دانشگاه، محوطه سازی پارکینگ و همچنین ســازماندهی معابر دانشگاه با توجه به ساختمان های 

جدید انجام شد.

  ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه 
کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه عامه طباطبائی یا به اختصار، کتابخانه مرکزی دانشگاه عامه، 
غنی ترین کتابخانه کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اســت. هدف اصلی این کتابخانه، گردآوری منابع 
علمی و آموزشــی و اشــاعه اطاعات در جهت تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشــی تعریف شده است. 
ســاختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشــگاه عامه طباطبایی در 28 آذر 1396 در چهار طبقه و با زیربنای 
6 هزار و 800 متر مربع، یکی از بزرگ ترین کتابخانه های کشور محســوب می شود. این سازه در راستای اجرای 
طرح مدیریت سبز طراحی و روی سقف ساختمان های آن، »چمن طبیعی« تعبیه شده است. طراحی هشت 
سالن این ساختمان کاماً نورگیر اســت. این کتابخانه به 700 قفسه کتاب با ظرفیت حدود هشت هزار جلد 
کتاب های تخصصــی و 25 هزار جلد کتب عمومی و 480 میز قرائت خانــه دو نفره و 960 عدد صندلی مجهز 

است. در واقع 1000 دانشجو همزمان می توانند از سالن مطالعه این کتابخانه استفاده کنند.
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

باغ علم و عمران

موزه دانشگاه؛ آیینه علم و فرهنگ

بخش عمده اشیای موجود در موزه مرتبط با علم ارتباطات است. اقالمی که مرتبط با این علم بوده، از قبیل 
دوربین ها، نمایشگرها،  میز تدوین و ... در طول سال ها به خوبی حفاظت شده. البته باید تاکید کنیم که 

میراث دار آن  دانشکده ارتباطات و دانشکده علوم اجتماعی هستند. 

آنچه که به گذشــته تاریخی دانشگاه مربوط می شــود در موزه آن جمع آوری شده اســت. در این کار از طرح 
پژوهشی »نگارش تاریخ« دانشگاه نیز کمک گرفته شده اســت. این موزه شکل گیری دانشگاه از آغاز تاکنون 
معرفی کرده است. در این موزه تاریخ رویدادهای مهم دانشگاه از سال 1336 تاکنون، اشخاص مهم و تأثیرگذار، 

تصاویر، اشیاء و ... به نمایش گذاشته شده است.

شخصیت های علمی و فرهنگی زیادی دفتر یادبود موزه را امضا کرده اند. در ادامه تصویر یادداشت هایی 
 برخی از این مهمان ها را می بینیم. کسانی چون بدرالسادات طباطبایی، دکتر غالمعلی حدادعادل، 

دکتر محمدمهدی طهرانچی و مهمانان شاخص بین المللی.
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بخش های دیگر موزه دانشگاه عالمه طباطبائی را آثار قلمی و مطبوعات منتشر شده طی سال های گذشته، هدایای 
بین المللی دانشگاه طی مراودات آن، جوایز دانشگاه و چهره های ماندگار و اساتید برتر تشکیل داده است.

 اما بخش ویژه موزه دانشگاه، 
متعلق به فردی است که عنوان 

دانشگاه به نام ایشان مزین شده 
یعنی عالمه طباطبائی است.

به لحاظ ثبت نیز، پیوستن به 
اتحادیه موزه های بین المللی 

دانشگاهی در دستور کار 
دانشگاه قرار دارد.
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باغ علم و عمران

شفافیت و دانشگاه
شفاف سازی یکی از اقدامات اساسی در بهبود عملکرد دستگاه های مختلف و در عین حال مطئمتن ترین راه 
در برابر هر گونه رانت و فساد است. پروژه های مربوط به شفافیت اغلب با مسئولیت پذیری و پاسخگویی گره 
خورده و هدف آنها بررسی ارتباط بین دو عملکرد کارآمد و دوری از رانت و فساد است. به لحاظ قانونی در ایران، 
مطابق فصل چهارم از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات از ماده 13 لغایت 18 شامل اسرار دولتی، حمایت 

از حریم خصوصی، حمایت از سامتی و اسرار تجاری و سایر موارد بر این  ضرورت شفافیت تاکید دارد. 
در عرصه دانشــگاهی نیز امروزه به دلیل شــکل گرفتن انتظارات جدید از موسسات آموزش عالی و به طور 
خاص افزایش تقاضا برای شــفافیت در مورد نتایــج و تأثیرات آموزش عالی، شــفافیت در عرصه مدیریت 
دانشــگاهی به یک ضرورت و پارادایم تبدیل شده اســت. پارادایمی که صریحًا به نیازهای متنوع اطاعاتی و 
ضرورت پاسخ به ابهامات طیف گسترده ای از گروه های ذینفع آموزش عالی تاکید می کند. بنا به همین وضعیت، 
دانشگاهها باید سرمایه گذاری بیشتری در ارتباط با مسائل مربوط به پاسخگویی اجتماعی، دانشگاهی و مالی 

خود در برابر مخاطبان و ذینفعان انجام دهند. 
بر اساس پارادایم شفافیت، نهاد دانشگاه و متولیان آن باید نشان دهند خروجی و نتیجه آموزش هایشان 
در بخش دستاوردها )اشتغال، درآمد فارغ التحصیان، تاثیرگذاری سیاست گذاری در سطح کان و ..( چگونه 
بوده است. عاوه بر این موارد، آموزش عالی و دانشگاه ها باید درباره ارزش، سهم و تأثیر آموزش بر افراد، جامعه 
و اقتصاد شفاف سازی کنند. این اقدام زمینه افزایش اعتماد عمومی به آموزش عالی و دانشگاه را فراهم خواهد 
ساخت. عاوه بر این، شفافیت در دانشگاه و آموزش عالی، به عدالت آموزشی و پژوهشی  و در کلیت به عدالت 

اجتماعی کمک خواهد کرد. 
شفافیت در نظام دانشگاهی به دلیل وجود وجه علمی آن باید معطوف به متنوع سازی ابزارهای شفافیت و 
اتخاذ بهترین روش ها)کیفی و کمی( برای ارزیابی و اندازه گیری این شاخص در نسبتی روشن با استانداردهای 
بین المللی باشد. این شاخص می توان در آینده به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی نظام دانشگاهی 

در جهان مورد توجه بسیار قرار بگیرد.
دانشــگاه عامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انســانی، در برنامه راهبردی خود 
که آن را در چارچوب اســناد باال دستی شــامل: برنامه ششم توسعه، نقشــه جامع علمی کشور، آییننامهها و 
دســتورالعملهای وزارت عتف و سند دانشگاه اسامی در ســال 1394 تدوین کرده، نقشه راهی جهت افزایش 
بهرهوری و اثربخشی ارائه کرده است. مدیریت دانشگاه به خوبی واقف بوده که این هدف بدون ارائه یک برنامه 
شفافیت کامل نخواهد شــد. از این رو به عنوان یکی از اولین دانشگاه های کشور، برنامه شفافیت را آغاز کرده 
و اطاعات اصلی در نظام تصمیم گیری هشــت ســاله  1392- 1400 خود از جمله بودجه، جذب اعضای علمی و 
کارکنان، قراردادهای کان، متوســط و ریز، سفرهای خارجی مدیران و اساتید و محل تامین هزینه، آیین نامه و 

مقررات دانشگاهی، هزینه های فرهنگی و ... را به مخاطبان و ذینفعان ارائه می دهد.
با عنایت به تعیین اهداف بلندمدت و برنامه های میان مدت و شیوه خاص تخصیص بهینه منابع در دانشگاه 
عامه طباطبائی درجهت بهبود بخشیدن به كیفیت امور آموزشی و پژوهشی و خدمات پشتیبانی، داشتن یک 
استراتژی مشخص مدیریتی، شفافیت و شفاف سازی مبانی و مبنای برخی اقدامات مالی و تصمیمات کلیدی 

در طی هشت سال گذشته ضرورتی دو چندان را برای آغاز این برنامه ایجاد کرده بود.
این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور عاوه بر تعهد نسبت به آموزش و تربیت نیروی 
متخصص و متعهد كشور و ارائه خدمات علمی و پژوهشی و مشاوره ای به متقاضیان آموزش عالی و نهادهای 
عمومی و بخش های مختلف جامعه، اعم از صنعتی، فرهنگی و خدماتی و برای سرآمد بودن در آموزش، تولید و 

ترویج علم و پاسخگویی به نیازها و مشکات جامعه، بر مساله شفافیت و پاسخگویی تاکید دارد.
شفاف سازی عملکرد در دانشگاه عامه طباطبائی اگرچه یکی از اولین گام ها و آن هم در آغاز راه است اما امید است 
به یک ســنت مدیریتی در دانشگاه های ایران تبدیل شود. این سنت در سال های آتی می تواند به ادامه روند بهبود 

و پیشرفت سریعتر در شاخص های اساسی تعیین شده در برنامه راهبردی دانشگاه ها و آموزش عالی کمک کند. 

 دکتر  علی 
اسمعیلی اردکانی

 عضو و دبیر کمیته 
شفافیت دانشگاه 
عالمه طباطبائی
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اجرای برنامه شفافیت، عملکرد مدیران را پیش چشم افکار عمومی و ذی نفعان قرار داد

دانشگاه در اتاق شیشه ای
دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان اولین دانشگاه در ایران، اجرای برنامه شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. 
تالش این نهاد علمی این است که در حوزه های اساسی اطالعات الزم را در قالب یک سامانه آنالین و آفالین در 
اختیار ذی نفعان و افکار عمومی قرار دهد. شفاف سازی عملکرد دانشگاه آن هم به تفکیک سالیانه در حوزه های 
تعیین شده می تواند به یک ســنت مدیریتی در دانشگاه تبدیل شود. این سنت در سال های آتی می تواند به 
ادامه روند بهبود و پیشرفت سریع تر در شاخص های اساسی تعیین شده در برنامه راهبردی دانشگاه کمک کند. 
دانشگاه عالمه طباطبائی با استناد به ضرورت ها و اهداف فوق و همچنین مصوبه 9 اردیبهشت ماه 1399، فارغ 
از سنت تاثیر مناسبات سیاسی بر تغییر و تحوالت مدیریت دانشگاهی، کنشگری برای شفافیت دانشگاهی را با 

کمک ابزارهای نوین فناورانه، پیگیری کرد. 

از جمله محورهای اساسی در برنامه شفافیت دانشگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. شفافیت نظام تخصیص بودجه به مراکز تابعه )به تفکیک معاونت و اعام هزینه کرد(

2. شفافیت منابع درآمدی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه نسبت به بودجه عمومی ) اماک و مستغات(
3. شفافیت فرایند جذب و اســاتید جذب شده در این دوره )آیین نامه ها، دســتورالعمل ها و فرایندهای 

استخدام و افراد استخدام شده(
4101. شفافیت طرح های پژوهشی ارائه شده
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5. شفافیت همایش ها و رویدادهای مورد حمایت مالی 
6. شفاف سازی ساختار شوراهای تخصصی و مهم دانشگاه ) افراد و نحوه تصمیم گیری(

7. شفافیت تعداد دانشجویان و میزان درآمد از دانشجویان شهریه پرداز 
8. شفافیت قراردادها

9. شفافیت درباره سفرهای خارجی اعضای دانشگاه
10. شفافیت پروژه های عمرانی

11. شفافیت شرکت های مستقر در مرکز رشد
12. شفافیت هزینه های فرهنگی

13. شفافیت ارائه دروس، سرفصل ها )طرح درس(
14. شفافیت عملکرد نظارتی هیأت نظارت بر تشکل ها

15. شفافیت صدور مجوز فعالیت تشکل ها، انجمن ها، کانون ها و نشریات

  بخش سوت زنی سامانه شفافیت
یک بخش مکمل مهم ســامانه شفافیت دانشگاه، بخش سوت زنی اســت. هدف از  قرار دادن این بخش 
در سامانه شــفافیت دانشگاه عامه طباطبائی، دریافت مستقیم گزارش تخلف درباره فعالیت های غیرقانونی 
اســت. فعالیت هایی مثل فســاد و تقلب )از هر نوعی( با هدف تهدید منافع عمومــی یا خصوصی ذینفعان 
دانشگاه. البته تاکید بر این اســت که هویت گزارش دهنده حفظ شود. طبق سازوکار این بخش، هر شخصی 
می تواند گزارش تخلف را به همراه مســتندات مدنظر خود )مانند فیلم، عکس و اسناد( بدون اینکه الزم باشد 

هویت خود را اعام کند، تنها با دریافت یک کد رهگیری ثبت و نتیجه آن را پیگیری کند. 
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کرونا و چالش گذار 
به آموزش دیجیتال

ایده »تزلزل دانشگاهی« را احتماالً بهترین مفهومی باید پنداشت که می تواند چالش بالقوه در شرایط گذار به 
آموزش دیجیتال و زیست دانشگاهی در شرایط جدید را توضیح دهد. مراد از تزلزل، آسیب پذیری و در کنترل 
نداشتن و در کنترل نبودن است. کرونا قابلیت اتکا به ساختارهای موجود و نظم آشنای جامعه را بر هم زده است. 
فهم از زمان و زیست و تعامالت دانشــگاهی تغییر یافته است. حال بسط یافته تجربه مشترک دانشگاهیان 

است که از آنها می طلبد خود مدیریتی را به مثابه هنجار غالب در حرفه خویش به کار برند.

دكتر محمد سعید 
ذکایی

عضو هیات علمی 
دانشکده علوم 

اجتماعی

  دیجیتال شدن و خدشه در عاطفه آموزش
دیجیتالی شــدن ابزارهای آموزش و تحقیق با وجود فرصت هایی که برای دمکراتیک ساختن و آموزش 
چند رســانه ای می تواند فراهم سازد، ممکن اســت در همان حال تقویت کننده تزلزل ارتباطی و عاطفی در 
شــکل ناگهانی و خشن نیز باشد. یادگیری و و یاددهی آنالین زندگی روزمره ما را از نو تعریف کرده و همه ما 

را با فشار برای انطباق با یک وضعیت نرمال جدید روبه رو ساخته است. 
کیفیت تعامالت دانشگاهی در مسیری آرام و عمومًا بدیهی فرض شده استحاله می یابد. انتظار می رود 
همه چیز عادی باشــد و گویا تزلزل در آنچه آگامبن آن را »شرایط استثتنایی« می خواند اهمیتی نداشته و 
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تنها با بقیه صنوف و مردم )ایران و جهان( در یک وضعیت استثنایی بزرگتر مواجهیم. با این همه خطر انس 
گرفتن با این وضعیت و دور ســاختن آموزش از ظرافت های شــناختی، ارتباطی و عاطفی آن جدی است. 
آموزش مجازی در عمل دریچه هایی برای تجربه اندوزی های ارزشمند و جبران برخی کاستی ها در قرنطینه 
و تقویت مهارت های آموزشی برای بسیاری در ایران فراهم ساخته با این حال کنش گری و تجربه )عاطفی/
رفتاری( مجازی کرونایی اغلب غیر انتخابی، تحمیلی و انفعالی است و سویه های چون وابستگی افراطی به 
شبکه، سطحی شدن آموزش، تقویت انزوا، دلزدگی، نابرابری و مانند آن را در خود نمایان دارد. بسط زمان و 
فضای کار، ریتم و شرایط زندگی روزمره را تغییر داده است. فضای خصوصی خانه، فضای کار )کالس درس( 
می شود و نقش سوژه دانشجو و استاد از نو شــکل می گیرد. شرایط موجود ما را فرا می خواند در هر زمان و 
مکانی آماده کار باشــیم. فناوری آنالین با زور و قدرتمندانه وارد جهان آکادمیک شــده است و نظم تعلیم و 

تربیت را تغییر داده است.

  كالس های غیرمعاشرتی
بحران کرونا برای بســیاری اهمیت مســئولیت پذیری و داشــتن دغدغه جمعی را در فضای رقابتی و 
اتمیزه شــدن امروز جامعه انسانی َآشکار ســاخت. آموزش آنالین با دور کردن عاطفه از تعلیم و تربیت آن 
را »رســمی تر« و »غیر معاشرتی« کرده است. حال آنکه  »غیر رســمی بودن«، ابزار تعلیم و تربیت انتقادی 
و اشتراک دهنده ارزش های اساتید و دانشجویان اســت. آموزش مجازی کرونایی ممکن است با محدود 
ساختن انتخاب ها و شیوه های کنشگری در میان دانشجویان و اســاتید عمالً به یکسان سازی سبک های 

آموزشی و نگاه و مواجهه یکسان و غیر منعطف با دانشجویان بینجامد. 
استاندارد ساز ی های رفتاری در کنار نابرابری های ساختاری و نهادین در دسترسی به خدمات، تکنولوژی 
و مهارت های دیجیتال، گذار آموزشــی جدید را ذاتًا ناموزون و نابرابر ســاخته و به تعمیق و عادی ســازی 
تزلزل می انجامد. چرخش سریع، افراطی و تدبیر نشده به ســوی آموزش دیجیتال می تواند بر بنیان های 
معاشــرت پذیری های آکادمیک و روابط اساســی و پایدار اساتید و دانشجویان آســیب رساند. اقتصاد 
عاطفی حاکم بر شبکه ها نوعًا گذشت، تسامح و همدلی را ســخت می سازد و میل به ابرازگری های افراطی 
و ســطحی نگری را ترویج می دهد. یاد دهی و یاددگیری دیجیتال، به واسطه استاندارد سازی و شیوه های 
مکانیکی و یکنواخت تعبیه شــده در آن، ممکن است مسئولیت اجتماعی دانشجو و استاد را تحت الشعاع 
قرار داده و بر کیفیت آموزش آســیب رســاند. مالحظات فوق ضرورت مواجهه بازاندیشانه با فناوری های 
جدید دیجیتــال و بهره گیری از ابتکارها و تمهیدات مناســب برای ایجاد تعامالت بیشــتر در میدان های 

آموزش و تولید دانش دمکراتیک استفاده را ایجاب می کند. 

  دغدغه توازن بخشی عاطفی
خوشبختانه در وجه مثبت، دغدغه شــناخت و توازن بخشــی عاطفی در معاونت آموزشی دانشگاه از 
هفته های نخست بروز پاندمی نمایان شد. پیشــنهاد انجام پروژه هایی برای ارزیابی آثار آموزش مجازی 
و داللت های شــناختی، انگیزشــی و عاطفی آن، برگزاری نشســت ها و کارگاه هایی در دانشــکده های 
مختلف بــرای بحث پیرامــون فرصت ها و چالش هــای برآمده از آمــوزش مجازی و ارائــه توصیه ها و 
ابتکارهایی برای درگیر ســاختن عمیق تر دانشــجویان و تعاملی ساختن بیشــتر آن، برگزاری کارگاه های 
آموزشی با هدف ارتقای ســواد دیجیتال اساتید و آشنا ســاختن آنان با ظرفیت های سامانه های آموزش 
 مجازی از جمله اقدامات مفیِد بخش آموزش دانشــگاه و منعکس کننده توجه جدی آن به انســانی کردن 

آموزش مجازی است. 
در ســویه دیگر حساســیت دانشــگاه عالمه طباطبایی نســبت به شــکاف های دیجیتال در اجتماع 
دانشــجویی و آثار زیان بار آن بر کیفیت آموزش و ایفای نقش دانشــجویان که دستمایه ابتکارات مدنی 
)دعوت از خیرین( و نیز پشتیبانی ها و مشاوره فنی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و یا با مهارت های 
کمتر دیجیتال بوده اســت، بیانگر مراقبت و حساســیت های دانشــگاه و به ویژه بخش آموزش به ابعاد 

ارتباطی و انسانی آموزش دیجیتال در عصر کروناست.    104
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مهمترین اقدام های دانشگاه در عرصه آموزش 

  کالس ها و خدمات آنالین
با توجه به تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا و مدیریت دانشگاه، تمامی 

کاس های آموزشی، جلسات دفاع از پایان نامه ها، جلسات گروه ها و... به 
صورت برخط برگزار شد. همچنین با توجه به دورکاری کارکنان، ارائۀ خدمات 

پشتیبانی به صورت آناین برای نخســتین بار در معاونت آموزشی دانشگاه 
راه اندازی شد.

در همیــن رابطــه یکــی از مدرن تریــن روش هــا، 
 Hybrid( آموزش هــای ترکیبــی یا هیبریــدی اســت
Classes(. از این نظــر عامه طباطبائی در شــمار چند 
دانشگاه برتر کشــور اســت که تاکنون اقدام به راه اندازی 

این گونه کاس ها در ســه دانشــکده و مرکز آزفا کرده اســت. در این 
گونه مــدرن از آموزش، اســتاد و تعدادی از دانشــجویانی 
که راه شان نزدیک تر است حضوری در کاس شرکت می کنند 
و تعداد زیادی از دانشجویانی که نمی توانند حضوری بیایند 
از طریق سیستم مجازی به این کاس می پیوندند. این کاس 

کاماً همانند فضای طبیعی کاس اســت که استاد پای تخته 
هوشمند می رود، می نویسد و از وایت ُبرد استفاده می کند 

و دانشجویان هم در کاس حضور دارند.
همین فضا به مانیتور دانشــجویانی که غیر حضوری 

در کاس هســتند نیز منتقــل می شــود. بنابراین حتی 
دانشــجویی که غیرحضوری در کاس مشــارکت می کند، 

حــس در کاس بودن را دارد. البته باید تأکید کرد که اســتفاده از 
این کاس ها فقط محدود به دوره کرونا نیســت، بلکه می توان از این 
ظرفیت برای حضور استادان و دانشجویان بین المللی نیز بهره گرفت. 

  ایجاد مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه
مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه با هدف یکپارچه سازی فعالیت های 

آموزش الکترونیک در دوران شیوع ویروس کرونا و پس از آن تشکیل شده است. اهداف 

دانشگاه چه طور چالش های همه گیری جهانی کووید19 را مدیریت کرد؟

آموزش و پژوهش در سال های کرونا
با آغاز بحران کرونا در کشور و تعطیلی فرآیند آموزش حضوری و رویکرد نظام آموزش عالی کشور به سیستم 
مجازی، در دانشــگاه عالمه طباطبائی از آغاز با تشکیل جلســات منظم کمیته مقابله با کرونا در دانشگاه و 
هم اندیشی مسئوالن، مدیران و استادان دانشــگاه، رویکرد آموزش مجازی در دستور کار قرار گرفت. حوزه  

معاونت آموزشی و دانشکده ها به سرعت سامانه آموزش مجازی را راه اندازی کردند. 
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باغ علم و عمران

اصلی این مرکز توســعه فعالیت های آموزشی الکترونیک برای رعایت پروتکل های بهداشتی، افزایش کیفیت 
آموزش برخط و از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی در دانشــگاه عامه طباطبائی اســت. این مرکز از 
طریق سه اداره »آموزش الکترونیک«، »خدمات پشتیبانی الکترونیک« و »تولید محتوای الکترونیک« در حال 

انجام وظایف خود است. 

  سامانۀ گفتینو
ســامانۀ گفت وگوی آناین یا »گفتینو«، پس از بررسی های فنی ســامانه های مختلف و برگزاری جلسات 
متعدد با شرکت های فعال در این زمینه با توجه به ویژگی های آن انتخاب شد. در واقع بازخوردهای مثبت این 

سامانه در بین دانشجویان و استادان باعث استقبال سایر معاونت های دانشگاه از این سامانه شده است. 
برخی قابلیت های گفتینو عبارتند از: 

 پاسخگویی فوری و لحظه ای در بازه های زمانی امتحانات و برگزاری کاس ها
 گزارش اطاعات تحلیلی از نوع مشکات و انتظارات کاربران

 گزارش آماری میزان رضایت کاربران از سیستم
 گزارش آماری از عملکرد کارکنان و نحوه پاسخگویی آنها به دانشجویان و استادان

 اطاع رسانی به صورت کلی و جزئی به دانشجویان و استادان
 سهولت استفاده کاربران و رابط کاربری بسیار ساده و کاربرپسند

 جلوگیری از کاهش هزینه تماس های طوالنی و در انتظار ماندن کاربران
 ارسال پیام گروهی و اطاعیه برای کاربران سامانه

 پاسخگویی خودکار با استفاده از پیام های آماده و پاســخگویی 24 ساعته )سواالت در بازه زمانی خارج از 
ساعت 8-18 به صورت آفاین پاسخ داده می شود( 

  زمینه سازی برای حفظ آرامش
معاونت دانشــجویی نیز با آغاز شــیوع بیماری کرونا، و حساسیت حوزه های دانشــجویی با مشارکت و 
همفکری با همکاران و نیز تشکیل نشست های تخصصی در حوزه های مرتبط، تاش خود را بر این اصل قرار داد 
تا ضمن حفظ آرامش برای دانشجویان، شرایطی فراهم شود تا با یاری خداوند و با کمترین میزان آسیب و زیان و 
در نظر داشتن منافع دانشگاه و رعایت سامتی دانشجویان عزیز از شیوع این بیماری در دانشگاه جلوگیری شود.
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  تعطیلی، فرصتی برای تعمیرات جزئی خوابگاه ها
بعد از تعطیلی تدریجی خوابگاه ها در اواخر سال 1398 رســتوران ها و مراکز ورزشی نیز تعطیل شد. در این 

فاصله مسئوالن دستور دادند در برخی خوابگاه ها و مراکز مرتبط دانشگاه تعمیراتی جزئی انجام شود. 

  فعال شدن مراکز بهداشت دانشگاه
مرکز بهداشت و درمان دانشــگاه برای توزیع مواد ضدعفونی و ماسک و دســتکش و نیز سنجش میزان 
تب کارکنان نیز اقدام کرد. به دلیل اهمیت کار و تاکید بر لزوم ســامتی تمام کارکنان دانشــگاه )اعم از علمی و 

اداری(  اجرای طرح سنجش سامت و نیز طرح پایش سامت کارکنان در دستور کار قرار گرفت.
  مشاوره های تلفنی با پزشک

مرکز مشاوره دانشگاه طرح مشاوره تلفنی را اجرا کرد. در واقع در روزهای تعطیلی دانشگاه، مشاوره تلفنی 
و بخش مشاوره با پزشک  فعال بود.

  دقت در اجرای پروتکل های بهداشتی
بــا کمک ظرفیت های موجود در ســطح ادارات خوابگاه هــا، تغذیه و رفاه و خدمات دانشــجویی برخی 
پروتکل های بهداشــتی به طور جدی در دانشگاه پیگیری شد. از جمله ممنوعیت تردد میهمان در خوابگاه های 
دانشگاه، ضدعفونی کامل تمامی محل های پرتردد و مکان های عمومی، آموزش و اطاع رسانی اهمیت رعایت 

بهداشت فردی و شخصی به وسیله کارکنان و دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی.

  آموزش نیروهای خدمات
نیروهای خدمات تحت آموزش های الزم قرار گرفتند تا پاکســازی و ضدعفونی کردن خوابگاه ها را در حین 

نظافت مطابق دستورالعمل های بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام وظیفه نمایند.

فعالیت های پژوهشی مرتبط با کرونا

اما همه آنچه که تا اینجا گفته شــد به موضوع آموزش اختصاص داشت. دانشگاه تنها در این زمینه فعال 
نبود، بلکه در عرصه  پژوهش نیز اقداماتی انجام داد که در ادامه فهرست وار به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 انجام 37 طرح پژوهشــی، شامل 12 طرح وزارتی، 16 عنوان طرح دانشگاهی )که هنوز در حال اجراست( و 
9107 طرح دانشکدهای در حال اجرا
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باغ علم و عمران

 برگزاری 4 نشست حل مساله
 برگزاری 4 نشست علمی

 فعالیت دو خوشه مشورتی )خوشه مشورتی و پولی بانکی و ارتباطات و رسانه( و ارائه 11 گزارش و توصیه سیاستی.

پایش سالمت دانشجویان

در این فاصله با توجه به دل مشغولی مسئوالن دانشگاه از وضعیت دانشجویان، طرح نظرسنجی از تمامی 
دانشجویان و خانواده های آنان در قالب یک طرح پیمایشی در دستور کار معاونت دانشجویی این دانشگاه قرار 
گرفت و با مشورت با حوزه های تخصصی در معاونت و انجام پیش آزمون این امر به انجام رسید که با استقبال 

گسترده خانواده های دانشجویان و خود آنان مواجهه شد.
به دلیل حساسیت و دل نگرانی از وضعیت دانشجویان از تکنیک تمام شماری به جای نمونه گیری استفاده 
شد. از بین 16 هزار دانشجو حدود چهار هزار دانشجو یا در دسترس نبودند یا تمایل به پاسخ دادن نداشتند و در 

نهایت 12 هزار نفر از دانشجویان مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.

نتایج پایش

 95 نفر از دانشجویان دانشگاه عامه طباطبائی به بیماری کرونا مبتا شده اند. 
 میزان امیدواری و خوشحالی دانشــجویان سالم به میزان 15 درصد و میزان نگرانی دانشجویان مبتا به 

کرونا 11 درصد بوده است. 
 71 درصد دانشجویان گفتند روابط خانوادگی آنان تحت تاثیر بیماری کرونا تغییر کرده است. 

 68 درصد از دانشجویان به صورت مجازی با دوستان خود در ارتباط بوده اند
 یک درصد از دانشجویان پاسخ دهنده ارتباط خود را با دوستان خود در این دوران قطع کرده بودند.

 بیشتر دانشجویان گفتند درآمد خانوادگی آنان تغییری نکرده است. 
 به لحاظ سامت جسم و روان، دانشجویان دختر وضعیت بهتری داشتند و میزان آگاهی آنان نسبت به 

کرونا، عائم این بیماری و... از پسران بیشتر بود.

کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشــگاه عامه طباطبائی از ابتدای شیوع ویروس در اسفندماه 
سال 1398 با تشکیل تیمی داوطلب از متخصصان حوزه رســانه، پزشکان، برای اطاع رسانی دقیق درباره  این 
بیماری فعالیت های خود را آغاز کرد. سازمان جهانی بهداشت پس از ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، تصمیم 

گرفت تا از این فعالیت داوطلبانه پشتیبانی مالی و معنوی کند. 
همچنین، مرکز مشاوره سامت مهاجر که از سوی انجمن نخبگان افغانستانی و با پشتیبانی دانشگاه عامه 
طباطبائی در خرداد ١٣٩٨ راه اندازی شده، با این کرسی در اجرای این پروژه با کرسی همکاری می کند. مخاطب 

این برنامه ها فارسی زبانان در کشورهای منطقه هستند.
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انسان دانشگاهی

ارتقای سرمایه انسانی اجتماعی و کارآمدی 
رویکردهای  فرهنگی - اجتماعی دانشجویان

  برنامه ریزی برای تقویت فضایل اخالقی، قانون مداری، پایبندی به 
اصول و ارزش های دینی، انسانی، اجتماعی و ملی

  برنامه ریــزی کارآمــد و اثربخش بــرای ارتقا و بهبــود وضعیت 
مســئولیت پذیری، برخــورداری از وجــدان کاری، انضبــاط فردی و 
اجتماعی، روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درســتکاری، قناعت، سازگاری 

اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان

  برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای بهداشت روانی دانشجویان و 
کاهش انحرافات اخالقی، کم تحرکی و افت سالمت جسمی

  ارتقای کیفیت رفاهی زندگی خوابگاهی

چهارمیــن هدفی کــه در چارچوب ســند 
راهبــردی افق 1400 هیات امنای دانشــگاه 
عالمه طباطبائــی در ســال 1395 تدوین 
شده، به ارتقای ســرمایه انسانی اجتماعی 
فرهنگــی  رویکردهــای  کارآمــدی  و 
 اجتماعــی دانشــجویان مربوط اســت.
آنچه که در راهبردهای این هدف مســتتر 
اســت، ضرورت پرورش انسانی اخالق مدار 
و دانشــگاهی است. انســانی که در درجه  
نخست نیازهای اولیه و رفاهی او می بایست 
برطرف شــود. از این رو، در این فصل درباره  
بهبود شــرایط کمی و کیفــی خوابگاه ها 
می خوانیــم. از آنجایی که یکــی از وظایف 
دانشگاه تربیت انســانی اخالق مدار است، 
در دانشــگاه عالمه طباطبائی نیز دوره های 
دانش افزایی و کاربردی برگزار شــده است. 
به طــوری که از 800 نفر ســاعت در ســال 
93 به حدود پنــج هزار و 184 نفر ســاعت 
در سال 99 رســیده اســت.این رقم یعنی 
 رشــد بیش از 540 درصــدی در این زمینه.
طی سال های 92 تا 98 میزان استقبال از طرح 
»سمن« )سالمت، مهارت، نشاط( و »تدبیر 
 زندگی دانشجویی« 158 درصد بیشتر شد.
در این فصل درباره  جزئیات راهبردهای هدف 
ارتقای سرمایه انسانی اجتماعی و کارآمدی 
رویکردهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان 

بیشتر می خوانید.
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معاونت فرهنگی-
اجتماعی باید از 
طریق شناخت 
هر چه دقیق تر و 
علمی تر وضعیت 
 موجود 
فرهنگی- اجتماعی 
دانشگاه، 
نقصان ها، 
آسیب ها و 
مشکالت موجود 
را شناسایی و 
برای بهبود و حل 
آن ها برنامه ریزی 
و سیاست گذاری 
کرده و اقدامات 
مقتضی را به انجام 
رساند

نگاهی به افق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
  نگاهی به افق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

اهداف: حوزه فرهنگی- اجتماعی در مواجهه با حیات فرهنگی- اجتماعی دانشگاه دو هدف و وظیفه دارد:
الف( شناسایی چالش ها، برنامه ریزی و اقدام برای حل آنها: 

معاونت فرهنگی-اجتماعی باید از طریق شــناخت هر چه دقیق تر و علمی تــر وضعیت موجود فرهنگی- 
اجتماعی دانشگاه، نقصان ها، آسیب ها و مشکالت موجود را شناسایی و برای بهبود و حل آن ها برنامه ریزی و 

سیاست گذاری کرده و اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
ب( افق گشایی در عرصه های نوین و خالقانه  فرهنگی: 

بــا بهره گیری از نیروهای متخصص علمی آگاه و خالق دانشــگاه، افق های تــازه-ای را در عرصه فرهنگی- 
اجتماعی بگشاید، بدین معنا که ایده های تازه ای را برای شکوفایی و رونق هرچه بیشتر فضای فرهنگی- اجتماعی 
دانشــگاه مطرح و پیگیری کند. بنابراین با توجه به نکاتی که گفته شــد، چالش ها، برنامه ها و سیاست های 
فرهنگی و اقدامات نوین و متداول این نهاد را ذیل اهداف فرهنگی و اقدامات مقتضی آن دسته بندی و معرفی 

می کنیم.

  اقدامات محوری حوزه فرهنگی
 هم اندیشی و هم افزایی میان معاونت فرهنگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، کانون های مذهبی و 
هیات اندیشــه ورز قرآنی برای هماهنگ سازی و برگزاری برنامه های مرتبط با قرآن کریم. با توجه به همه گیری 

بیماری کرونا در یکسال اخیر تقویت برنامه های قرآنی در فضای مجازی با توجه به شرایط موجود .
 توسعه، تکمیل و راه اندازی خانه آزاداندیشی دانشگاه

 تاسیس خانه انتشارات دانشگاهی
 پیشبرد و توسعه طرح انتشارات دانشجویی

 ایجاد کارگروه پژوهش و مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی-اجتماعی
 ایجاد کارگروه تخصصی سیاســتگذاری فرهنگی برای طراحی و تدوین بسته های سیاستی عملیاتی در 

زمینه  مسائل و چالش های فرهنگی و اجتماعی
 تاسیس واحد امور فرهنگی اساتید و کارکنان دانشگاه

 برگزاری دوره های آموزشــی، درس -گفتارهــای علمی، دوره های مهارت افزایی هنری و جشــنواره های 
فرهنگی با مشارکت انجمن های علمی و کانون های فرهنگی معاونت فرهنگی-اجتماعی

 ایجاد کارگــروه تخصصی کارآفرینی اجتماعی در 
معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشــگاه برای تسهیل، 
حمایت و نظارت بر تعامالت و اقدامات مرتبط با حوزه  

کارآفرینی اجتماعی
  نظارت بر تجهیز امکانــات فرهنگی- تفریحی، 
بهره برداری و تقویت فعالیت های خالقانه ی فرهنگی 

در کمپ دانشجویی باغ سیب کرج 
  برنامه ریزی فرهنگی و بهره برداری از طرح سرای 

دختران
 ایجــاد کارگروه تخصصی سیاســتگذاری برای 
توسعه و گســترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

خانه های دانشجویی
 ایجاد کارگروه تخصصی مشــاوران فرهنگی و 

هنری در معاونت فرهنگی
110
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دانشــگاه عالمه طباطبائی هم به لحاظ پیشــینۀ علمی و هم به لحاظ انتظاری که از حوزۀ علوم انســانی و 
اجتماعی می رود این ظرفیت را دارد که در مقیاس ُخرد )دانشــگاه( و کالن )بخشی از نظام آموزشی( مورد 
ســنجش و ارزیابی قرار بگیرد. این دانشگاه در ســال 1358 از ادغام 27 دانشکده، مؤسسۀ آموزش عالی و 

آموزشگاهی تشکیل شد که بیشتر در حوزۀ مجموعه های غیردولتی فعالیت داشتند. 

استاد نمونه  کشوری و مدیر پیشین گروه مطالعات ارتباطی از  پویایی  سال های اخیر می گوید

6 تحول چشمگیر دانشگاه عالمه طباطبائی

  سال های اوج عالمه
به عنوان یک عضو قدیمی دانشــگاه با سابقۀ بیش از 33 سال تدریس در دانشگاه عالمه طباطبائی، دوران 
اوج این دانشگاه را می توان در دو مقطع بین سال های 1376 تا 1384 و سال های 1392 تا 1400 دانست. طی دوره 
اول که دولت اصالحات مستقر بود، با مدیریت آقای دکتر »نجفقلی حبیبی«، از چهره های شاخص علمی کشور، 
ساخت پردیس اصلی و تجمیع فیزیکی دانشکده ها در دستور کار قرار گرفت. از لحاظ کیفی نیز پیشرفت هایی 
حاصل شــد که از جمله آن می توان به راه اندازی رشته های جدید، مثل علوم ارتباطات اشاره کرد. رشته ای که به 
همت و پیگیری مرحوم دکتر »کاظم معتمدنژاد«، پدر علوم ارتباطات، صورت گرفت. متأســفانه طی سال های 
1384 تا 1392 به دلیل جهت گیری های متقاوت نســبت به دورۀ قبل، این پیشرفت ها متوقف و نوعی نگرش 
سیاسی خاص جایگزین آن شد. نگرش هایی نظیر تفکیک جنسیتی، ایجاد محدودیت  برای رشته ها، گروه ها، 
استادان و ... که شهرت هم پیدا کرد. اما پس از گذر از این دورۀ میانی، در سال 1392 با انتخاب آقای دکتر سلیمی 
به عنوان رئیس جدید دانشگاه عالمه طباطبائی، زمینۀ جدید و مساعدی برای رشد دانشگاه فراهم شد. چنان که 
این رشــد را می توان با شاخص های وضع شده در نظام آموزشی کشــور و بعضی از نظام های معتبر رتبه بندی 
111جهانی به راحتی اندازه گرفت. این شاخص ها عالوه بر اینکه از جبران نسبی آن رکود و وقفه دورۀ میانی حکایت 
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دارند، تحول و تحرک علمی، آموزشــی و عمرانی جدید را هم به نمایش می گذارند. به عنوان مثال در سال 1395 
دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح یک دانشگاه های تخصصی قرار گرفت و بهترین دانشگاه جامع علوم انسانی 

کشور شناخته شد. شاخص های معتبر جهانی نیز از رشد قابل قبول دانشگاه در بعد بین المللی دارد.
البته باید تاکید کنم که بنده در این هشــت ســال در سطح مدیریت اجرائی دانشــگاه قرار نداشتم و صرفًا 
به عنوان مســئول گروه ارتباطات دانشــکده ارتباطات که امری انتخابی است و مسئول کرسی ارتباطات علم و 
فناوری یونسکو در این دانشگاه به اختصار به بعضی از این تغییر و تحوالت شاخص های اساسی دانشگاه عالمه 

طباطبائی طی سال های 1392 تا 1400 می پردازم. 

  افزایش رقابت علمی و پژوهشی
اولین شاخص به پیشــرفت مؤلفه های کیفی باز می گردد. در این هشت ســال تحقیق و توسعه رشته های 
آموزشی رشد چشم گیری داشــت. نمود عینی این موضوع را می توان در افزایش رقابت  علمی و پژوهشی میان 
اعضای هیئت علمی، دانشــجویان و پژوهشگران مشــاهده کرد. ارتقای ســطح علمی اعضای هیئت علمی، 
درخشش آن ها در سطوح ملی و بین المللی، بهبود سطح قبولی های دانشجویان در خود دانشگاه و دانشگاه های 
دیگر، برگزاری نشســت ها، انجام تحقیقات، حضور شــخصیت های علمی بین المللی در این دانشگاه و حضور 

شخصیت های علمی دانشگاه در میادین جهانی بخشی از معیارهای اندازه گیری بر درک رشد شاخص هاست. 

  پذیرش مسئولیت های اجتماعی؛ تحقق اخالق علمی
دومین شاخص دارای اهمیت به میزان پاسخ گویی و ورود دانشگاه به مسائل مبتالبه جامعه و نقش آفرینی 
دانشگاه در انجام مســئولیت های اجتماعی مربوط می شــود. برگزاری برنامه های مختلف علمی، فرهنگی، 
اجتماعی و اخالقی نشان از واکنش به هنگام دانشــگاه در رابطه با مسائل اجتماعی دارد. البته این واکنش ها 
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ارتباطات یکی از 
متغیرهای مهم 
تحوالت علمی 

و فناورانۀ جهان 
جدید است. با 

وجود اینکه ما از 
مؤسسه آموزش 

عالی که بعدها 
به دانشگاه 

تبدیل شد شاهد 
فعالیت رشته 
روابط عمومی 

بودیم، بعد از وقوع 
انقالب فرهنگی، 

این دانشکده 
به دو گرایش 

»روزنامه نگاری« 
و »روابط عمومی« 
در دانشگاه علوم 
اجتماعی تقسیم 

شد

نباید شــکل صوری و نمایشی داشته باشــند و شــکل واقعی و عینی پیدا کنند که شاخص ها نشان می دهند 
دانشگاه عالمه طباطبائی در این زمینه هم موفق بوده اســت. یکی از آخرین واکنش های مبتالبه به تابستان 
سال 1398 بازمی گردد که بر اساس تصمیم دانشگاه های سطح یک کشور )13 دانشگاه(، برنامه ای تحت عنوان 
گفت وگوی دانشــگاه ها تدوین شد و هسته های علمی تحت عنوان خوشــه ها شکل گرفت. این خوشه ها بر 
اســاس مزیت خاص هر دانشگاه تقسیم بندی شــدند. از مجموع هفت یا هشت خوشه، دو خوشه در اختیار 
دانشــگاه عالمه طباطبائی قرار گرفت. خوشه ارتباطات و رسانه که مســئولیت آن را خود من بر عهده داشتم و 
خوشــۀ امور بانکی که مسئولیت آن را آقای دکتر بت شــکن پذیرفتند. بر این اساس، با جلب و مشارکت سایر 
استادان، محققان و دانشــجویان دورۀ تکمیلی، گزارش های راهبردی مناسبی برای دولت تهیه و ارسال شد. 
از دیگر مســئولیت های اجتماعی کاربردی و تأثیرگذار بر روند زندگی اجتماعی می توان به انجام پژوهش های 
راهبردی، تهیه گزارش، برگزاری نشست و کنفرانس در رابطه با مسائلی نظیر سیالب ها، شیوع بیماری کرونا و... 
اشــاره کرد. همین موضوعات مصداقی برای افزایش اخالق علمی هستند. در واقع اخالق علمی را می  توان در 
همین مسئولیت پذیری اجتماعی، بی تفاوت نبودن به اتفاقات روز، مسائل، آالم، رنج ها و بحران هایی که جامعه 

با آن دست و پنجه نرم می کند، تعریف کرد.

  تأسیس و توسعه دانشکده ها
یکی دیگر از شــاخص های مهم در دانشگاه ها، مسئله تأسیس و توســعه دانشکده هاست. من به حوزۀ 
تخصصی خود اشــاره می کنم. ارتباطات یکی از متغیرهای مهم تحوالت علمی و فناورانۀ جهان جدید اســت. 
با وجود اینکه ما از مؤسســه آموزش عالی که بعدها به دانشگاه تبدیل شد شاهد فعالیت رشته روابط عمومی 
بودیم، بعد از وقوع انقالب فرهنگی، این دانشکده به دو گرایش »روزنامه نگاری« و »روابط عمومی« در دانشگاه 
علوم اجتماعی تقسیم شــد. به همت مرحوم پروفسور معتمدنژاد و بعضی از استادان قدیمی مانند آقای دکتر 
»نعیم بدیعی« و همراهی هایی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی قدیم بین سال های 1368 تا 1370 داشت، این 
113رشته ها مستقل شدند. اما در حد همان رشته باقی مانند و به تدریج دوره های کارشناسی ارشد و دکتری هم شکل 
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گرفتند. در فاصله ســال های 1376 تا 1384، تأسیس دانشکده مستقل ارتباطات مجوزهای الزم را اخذ کرد، اما 
متأسفانه با پایان عمر دولت اصالحات و تغییر رئیس دانشگاه، این استقالل هم در حد یک تابلو بر سر دانشکده 
باقی ماند. خوشبختانه در دورۀ هشت ســالۀ اخیر و با همتی که رئیس دانشگاه داشت دانشکده ارتباطات به 
شکل جدی و واقعی تأسیس و به پردیس اصلی منتقل شد. سه گروه آموزشی علوم ارتباطات، روزنامه نگاری و 
روابط عمومی نیز توانستند فعالیت خود را به شکل مستقل آغاز کنند. همچنین دورۀ کارشناسی ارشد مطالعات 
فرهنگی و رسانه هم بر دوره های قدیمی افزوده شد و دورۀ تعطیل شدۀ مطالعات ارتباطاتی هم دوباره استقرار 
پیدا کرد. در ماه های اخیر نیز تشــکیل دورۀ کارشناسی ارشد روابط عمومی به تصویب رسید. در دانشکده های 
دیگر نیز همین روند قابل مشاهده است؛ چنان که اکنون دانشــگاه عالمه طباطبائی، 12 دانشکده در دل خود 

جای داده که این پیشرفت را می توان به فال نیک گرفت. 

  دانشگاه برگزیده در سطح فعالیت های بین المللی
گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه دیگر شــاخص قابل توجهی است که نباید آن را از قلم انداخت. 
دانشگاه عالمه طباطبائی در زمینۀ فعالیت های بین المللی نیز دانشگاه برگزیدۀ کشور شناخته شد. باید توجه 
داشت که در شرایط کنونی گســترش همکاری های بین المللی با کشورهای منطقه ازجمله افغانستان، لبنان و 
عراق اهمیت باالیی دارد. تأکید بیشتر بر ورود دانشــجویان ارزنده و تأثیرگذار افغانستانی در مقاطع مختلف 
است که این خود زیرمجموعه تحوالت علمی و فرهنگی هم به حساب می آید که بر افزایش سطح روابط علمی 
و فرهنگی بین استادان دو کشور منجر می شود. البته این گســتره محدود به منطقه نمی شود و با کشورهای 
توسعه یافته اروپایی نیز همکاری های متعددی در زمینه انجام پژوهش ها و برگزاری کنفرانس ها صورت گرفت. 

  توسعۀ عمرانی در شرایط تحریم و تورم
رشد فیزیکی دانشگاه را هم نباید فراموش کرد که منجر به ادامه فعالیت های عمرانی شد. این موضوع زمانی 
اهمیت دوچندان پیدا می کند که به شرایط تحریم و تورم توجه داشته باشیم. معموالً مراکز آموزشی در این دوره 
با توقف فعالیت های عمرانی مواجه شدند، اما دانشــگاه عالمه به تجمیع خود در محل پردیس اصلی عالمه  114
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زمانی که تقاضا 
برای ورود به 

دانشگاه افزایش 
می یابد کیفیت 

فدای کمّیت 
می شود و در 

سال های اخیر در 
ایران نیز همین 
اتفاق رخ داده 

است. آن طور که 
ما شاهد باالرفتن 

کّمی تعداد 
دانشجویان و 
اعضای هیئت 
علمی هستیم، 

کیفیت آموزش 
و دانشگاه ارتقا 

نمی یابد

ادامه داد. عالوه بر این، توســعۀ عمرانی و بهبود خدمات رفاهی خوابگاه های دانشجویی هم طی این دوره در 
دستور کار قرار گرفت.

  افزایش فهم فعالیت های فرهنگی و صنفی
ششمین شاخص بااهمیت به پیشــرفت چشــمگیر و تأثیرگذار در حوزۀ فرهنگی مربوط است. معاونت 
فرهنگی دانشــگاه در سال های گذشته چه در زمینۀ حمایت از مشارکت های فرهنگی، هنری و صنفی دانشگاه 
و چــه در تعریف برنامه های مؤثر عمدتًا به دور از تبلیغات بوده اند، توانســته فهــم از فعالیت های فرهنگی و 
دانشــگاهی را ارتقا بخشــد. اگر بخواهیم خالصه کنیم می توان گفت که دانشــگاه در زمینه های آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، عمرانی و برنامه ریزی توانست خود را به معیارها و شاخص های یک دانشگاه 
تراز اول به طور عام و دانشــگاه برجسته تخصصی نزدیک کند که این یک مشخصۀ معتبری است که مشاهده 

کنیم که دانشگاه تا چه حد از معیارهای دانشگاهی برخوردار است.

  عدم جامعه پذیری دانشجویان؛ معضلی جهانی
البته در کنار تمامی این شاخص ها همواره نقدی وجود دارد که دانشگاه های کشور نمی توانند افراد مسئولیت پذیر 
که آماده ورود به اجتماعات بزرگ تر هستند را به جامعه تحویل دهد. در واقع گروهی معتقدند که دانشجویان صرفًا 
یک سری اطالعات را حفظ می کنند که کاربردی در زندگی آینده آن ها ندارد. این نقدی است که هم در مقیاس ملی و 
هم در مقیاس جهانی وجود دارد. بدین معنا که این فقط مشکل کشور و جامعه ما نیست؛ مسئله ای است که اساسٌا 
به دلیل تأثیرات پردامنه ای نظیر جهانی شدن و سیطره فناوری، به ویژه فناوری های ارتباطات دانشگاه های جهان را 
درگیر خود ساخته است. به این موضوعات، مصائبی نظیر بحران های زیست محیطی، آب، سالمت و ... را هم باید 
افزود که طی سال های اخیر جهان را درگیر ســاخته اند. بدین جهت دیگر نهاد و نسل دانشگاه ها رو به تغییر است. 
اینکه ما دانشگاه های نسل سه، چهار و پنج، تعریف می کنیم ریشه در همین مسائل دارد. به طبع زمانی که دانشگاه 
با تحوالت پرشتاب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه می شود از این شرایط تأثیر می پذیرد. زمانی که 
تقاضا برای ورود به دانشــگاه افزایش می یابد کیفیت فدای کمّیت می شود و در سال های اخیر در ایران نیز همین 
اتفاق رخ داده است. آن طور که ما شــاهد باالرفتن کّمی تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی هستیم، کیفیت 
آموزش و دانشگاه ارتقا نمی یابد. البته این اتفاقی نیســت که آن را با یک علت بتوان مورد بررسی قرار داد. چه بسا 
ممکن است گاهی معکوس این وقایع رخ دهد؛ همین امسال شــاهد کاهش تعداد تقاضا برای ورود به دانشگاه 
بودیم؛ یعنی بسیاری از افرادی که مجاز به انتخاب رشته شدند دست به انتخاب رشته نزدند. به طور کلی اتفاقی که رخ 
داده، این است که ورودی های دانشگاهی ما به صورت یک پیوستار و طیف درآمده اند؛ از عالقه مندترین دانشجویان 
تا بی عالقه ترین آنان به ویژه در مقاطع پایین تر کنار هم قرار می گیرند و در مقاطع باالتر این هم گرایی افزایش می یابد. 
این امر نشــان می دهد زمینه های بیرونی نیز بر کاهش کیفیت خروجی دانشــگاه ها تأثیرگذارند. البته این را هم 
می توان گفت که در میان دانش آموختگان دانشگاهی، به ویژه طی ســال های اخیر افرادی که به معیارهای باالی 
دانشگاهی نزدیکند به اندازه ای که قابل شمارش باشند فارغ التحصیل شــده اند. اما نقد موجود هم پابرجاست و 

نمی توان آن را به عنوان یک آسیب اجتماعی انکار کرد. 

  بازماندگی علمی با افت بهداشت روانی دانشجویان
عالوه بر فارغ التحصیالن، یکی از عوامل رشــد هر دانشگاهی دانشــجویان در حال تحصیل آن هستند. 
دانشگاه که یک محیط خالی نیســت بگوییم مجموعه ای از عمارت ها و ساختمان هایی است که فقط عده ای 
داخل آن تحقیق انجام می دهند. دانشــگاه به دانشجویانی احتیاج دارد که با نشاط، اشتیاق و امکان رقابت و 
برخورداری از یک زندگی معطوف به امید در آن ورود پیدا کنند. به همین دلیل اگر محیط دانشــگاهی خسته، 
بســته و به دور از آزادی ها و قانون مندی هایی که الزمۀ جوانی و تحرک و رشــد است، باشد، آن دانشگاه حتمًا 
از لحاظ علمی هم بــاز می ماند. در واقع، دانشــگاهی دل مرده که گرفتار محدودیت و تنگ نظری می شــود، 
نزدیک ترین نتیجه آن افت علمی آن است. چون در نبود بهداشت ذهنی و روانی، دیگر دانشجویان تمرکز الزم 

115برای رشد و تعالی را نخواهند داشت. 
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  بازسازی خوابگاه ها
عمده اقدامات مربوط به رفاه دانشجویی که در این دوره انجام شد بیشتر مربوط به حوزۀ زیرساخت هاست. 
از جمله می توان به ارتقای سطح خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد. از آن جایی که سال ساخت این خوابگاه ها 
به دهه های قبل باز می گردد و مدت های طوالنی از آن ها اســتفاده شــده بود، بیشــتر آن ها نیاز به بازسازی 
داشــتند. از این رو، طرح ارتقای سطح رفاهی خوابگاه ها در دستور کار قرار گرفت. در ابتدای امر خوابگاه ها را از 
ردۀ یک تا پنج تقســیم بندی کردیم. نحوۀ بازسازی هم بدین گونه بود که حداقل یک رده ارتقا پیدا کنند؛ حتی 

تعمیراتی در خوابگاه های رده یک هم صورت گرفت. 

  صنعتی شدن آشپزخانه ها
ارتقای کیفیت آشــپزخانه های کهنه، سنتی و فرسوده دانشــگاه ها دیگر طرحی بود که به کمک صندوق 
رفاه دانشــجویان و البته خود دانشگاه ها به اجرا گذاشته شــد تا در این دوره شاهد شکل گیری آشپزخانه ها 
و مطبخ های صنعتی باشــیم. راه اندازی این آشــپزخانه ها عالوه بر بهبود کیفیت غذاها، تأثیر قابل توجهی در 
افزایش کّمی هر وعده هم داشت. در واقع با صنعتی شدن روش تهیه و پخت غذا، هدررفت و اسراف غذاها به 

حداقل رسید و بهینه سازی مصرف به واقعیت بدل شد. 

ارتقای رفاه دانشجویی 
طی 8 سال اخیر 

طی هشت سال دانشگاه های کشور وارد دورۀ جدیدی از فعالیت خود شدند. به دنبال این اتفاق، سازمان امور 
دانشجویان و معاونت های دانشجویی، به ویژه در دانشــگاه عالمه طباطبائی برنامه های جدیدی برای خود 
تعریف کردند و امروز که نتیجۀ آن قابل دسترسی است، مشاهده می کنیم که اقدامات مفیدی هم در حوزۀ رفاه 

دانشجویی انجام داده اند. 

دكتر محمدرضا 
َعَلم

معاون امور 
 دانشجویاِن 
 داخل سازمان 
امور دانشجویان
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  افزایش سرانۀ فضای ورزش دانشجویی
در حوزۀ تربیت بدنی که یکی از حوزه های بااهمیت و پرجاذبه بخش ســخت افزاری به حســاب می آید 
نیز تحوالت چشم گیری را پشت سر گذاشــت. در این زمینه نیز با همکاری سازمان امور دانشجویان، صندوق 
رفاه و خود دانشــگاه ها طرح  ایجاد چمن مصنوعی در خوابگاه ها برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان به 
اجرا درآمد. طی این ســال ها حدود 80 چمن مصنوعی در خوابگاه های دانشــجویی قرار گرفت. اما اقدامات 
رفاهی-ورزشی محدود به این چمن ها نشــد، بلکه برای عالقمندان به سایر رشته های ورزشی، تعدادی سالن 
چندمنظوره در محیط خوابگاه ها و دانشــگاه  ها راه اندازی شــد. با این اقدامات حدود 150 هزار مترمربع به 
زمین های ورزشی دانشجویی دانشگاه های کشور افزوده شد که سرانه فضای ورزشی دانشجویی را در حد دو 

مترمربع در کشور افزایش داد که این رقم بسیار باالیی است. 

  راه اندازی اتاق های سالمت
در بعد ســالمت جســم و روان، ایده اتاق های ســالمت پیاده ســازی شــد؛ این ایده ای بود که در همۀ 
خوابگاه های دانشــجویی کشور به مرحلۀ اجرا رسید و کمتر دانشــگاهی را می توان یافت که این طرح را اجرا 

نکرده باشد. 

  تحول در امکانات زیرساختی
تعمیر و تجهیز ســاالنه نیز جزو برنامه های روتین هشت ســال اخیر قرار گرفت. مسئوالن دانشگاه عالمه 
طباطبائی نیز در این زمینه سنگ تمام گذاشتند؛ بازدیدهایی که ما از خوابگاه های این دانشگاه داشتیم، نشان 
می داد آن ها فراتر از انتظار ظاهر شــده اند و از لحاظ امکانات زیرساختی نظیر اینترنت عملکرد مناسبی از خود 

برجای گذاشته اند که این موارد مایه دل گرمی و افتخار ماست.

  تجدید نظر در آیین نامه های دانشجویی
تا اینجا بیشتر به موارد سخت افزاری اشاره شــد، حال در موارد نرم افزاری، اسناد و زیست دانشجویی هم 
می توان گزارش مختصری ارائه داد. طی هشــت ســال اخیر بازنگری و تجدید نظر جدی در آیین نامه های 
مختلف دانشــجویی اعم از شــورای موارد خاص، آیین نامه انتقال و مهمانی دانشجویان، آیین نامه شورای 
صنفی و شــیوه نامه انجام انتخابات صنفی، آیین نامه دانشــجویان متقاضی انتقال خارج از کشور به داخل، 
آیین نامه انضباطی و ... صورت گرفت. در این اســناد و آیین نامه ها بســیاری از اختیارات به خود دانشگاه ها 
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طی هشت سال 
اخیر المپیادهای 
ورزشی با جدیت و 
سطح بسیار باالتری 
نسبت به گذشته 
به اجرا درآمدند 
که این امر باعث 
شد دانشجویان با 
انگیزۀ بیشتری به 
اهمیت سالمت 
جسمانی و 
 تربیت بدنی 
پی ببرند

واگذار شد و در نتیجه، تمرکززدایی اتفاق افتاد. البته این امر تنها با پیگیری یک سازمان میسر نبود و شوراهای 
دانشگاهی، از جمله در دانشگاه عالمه طباطبائی، کمک شایانی توجهی کردند در تحقق این هدف. 

  پیشتازی عالمه طباطبائی در انتخاب دانشجوی نمونه
از دیگر اقدامات این حوزه می توان به برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه اشاره کرد که اگر یک سال اخیر را 
به دلیل شــرایط کرونایی فاکتور بگیریم، این جشنواره هر سال به طور منظم برگزار شد تا انگیزه ای برای ارتقای 
کیفیت علمی دانشــگاه ها و تحرک علمی دانشجویان به وجود آید. این جشنواره تحرک علمی قابل توجهی را 
بین دانشگاه ها و دانشــجویان ایجاد کرد. اقدامات دانشــگاه عالمه طباطبائی در این زمینه هم قایل تقدیر 

است، زیرا اطالع دارم که دانشجویان این دانشگاه هم بارها به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شده اند. 
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  »سیمای زندگی دانشجویی«؛ چراغ راه زیست 
دانشجویی

طرح »ســیمای زندگی دانشــجویی« یکی از 
مهم تریــن اقداماتی اســت که طی این ســال ها 
به اجرا گذاشــته شــد؛ چراکــه تأثیر شــگرفی در 
آسیب شناسی زیست دانشــجویی داشت. البته با 
شــیوع کرونا و تعطیلی خوابگاه ها، فعالً این طرح 
هم مانند طرح قبلی متوقف شــده است. این طرح 
موجبات دسترسی به نقاط غیرقابل دسترس زیست 
دانشجویی را برای ما فراهم آورد. در واقع »سیمای 
زندگی دانشجویی« آســیب های روانی، اجتماعی 
و روحی و نیازهای مشــاوره ای، فرهنگی، علمی و 
مالی دانشــجویان را نمایان ساخت و راه روشنی را 
پیش روی ما قرار داد. پرســش نامه هایی که در این 
طرح وجود داشت بســیار دقیق و کارشناسی شده 
بودند و امید می رود که در آینده نیز مورد اســتفاده 
قــرار بگیرند.  همچنین طی هشــت ســال اخیر 
المپیادهای ورزشی با جدیت و سطح بسیار باالتری 
نسبت به گذشــته به اجرا درآمدند که این امر باعث 
شــد دانشــجویان با انگیزۀ بیشــتری به اهمیت 
سالمت جســمانی و تربیت بدنی پی ببرند. در این 
المپیادها ده ها هزار دانشــجو به میــدان آمدند. 
با چنین اســتقبالی جشنواره های بســیار مفرح و 
باکیفیتی در کنار رقابت هایی زیبا و ســالم در سطح 
کل دانشگاه های کشــور برگزار شد. دانشگاه عالمه 
طباطبائی نیز در این زمینه پیروزی های درخشانی 

به دست آورد و روح پهلوانی را در قهرمانان دانشجویی دمید. این طرح یکی از اقدامات ماندگاری بود که باید 
تالش کنیم با بیرون راندن کرونا از کشــور آن را احیا کنیم. با همین اقدامات اســت که بسیاری از آسیب های 

دانشجویی به حداقل خود می رسند.

  پیگیری بهداشت روان دانشجویان در دورۀ کرونا
در حوزۀ سالمت روان که دفتر ســالمت روان سازمان امور دانشــجویان متولی آن است، به اتفاق مراکز 
مشاوره و سالمت دانشگاه ها طرح های مناسبی مانند طرح ســیمای زندگی دانشجویی اجرا شد. به جرئت 
می توان گفت که دفاتر مشــاوره و ســالمت روان ما جزو فعال ترین دفاتر در دورۀ کرونا بودند؛ به این صورت 
که با ایجاد کمپین ها، ســمینارها و کارگاه های مختلف اجازه ندادند که دانشــجویان به حال خود رها شوند. 
کارگاه هایی هم که در دانشــگاه عالمه طباطبائی برگزار شد قابل ستایش است. متصدیان مراکز مذکور در این 

دانشگاه حتی با خانه های دانشجویان تماس می گیرند و سالمت احوال آن ها را جویا می شوند.  

  پیشتازی دانشگاه عالمه طباطبائی در طرح های رفاه دانشجویی
در تمامی طرح ها و برنامه هایی که به اختصار به آن ها اشاره شــد دانشگاه عالمه طباطبائی از پیشگامان 
و ارکان اصلی آن ها به حســاب می آمد. ما بارها به عینه مشــاهده  کردیم که معاون دانشجویی این دانشگاه 
اقدامات بسیار ارزنده ای انجام می دهد که جز با تالش شبانه روزی به ثمر نشستن آن ها امکان پذیر نبود. حال 
آرزو می کنیم و امیدمان این اســت که تالش های مسئوالن دانشگاه عالمه طباطبائی طی این هشت سال، در 

119آینده هم ادامه پیدا کند و ما هر روز شاهد طرح ها و برنامه های جدیدتری در این دانشگاه باشیم. 
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انسان دانشگاهی

  کاهش دغدغۀ خوابگاهیان نسبت به انجام امور تحقیقاتی
ارائــه خدمات رفاهی به دانشــجویان به لحاظ قانونی در ســه بعد خوابگاه، تغذیه و وام های دانشــجویی 
خالصه می شــود. آنچه در بعد خوابگاهی شاهد آن هســتیم این است که دانشــجویان اوقات قابل  توجهی از 
دورۀ دانشــجویی خود را یا در مکان های مطالعاتی همچون کتابخانه ها، مراکز اســناد و تحقیقاتی و دانشکده 
می گذرانند و یا در محیط خوابگاه حضور دارند. به همین جهت خوابگاه یکی از محل های اصلی استقرار دانشجو 
در طول حیات دانشــجویی به حساب می آید. از این رو در هر دانشــگاهی یک ادارۀ خوابگاه ها به وجود آمده که 

خوابگاه ، اول رفاه و بعد آموختن 
ارزش های اجتماعی

امروزه در کنار تمام عوامل بزرگ و کوچکی که در انتخاب رشته و محل تحصیل متقاضیان ورود به دانشگاه تأثیرگذارند، 
خوابگاه های موجود در دانشــگاه ها نیز از شــاخص های مؤثر در این انتخاب به حساب می آیند. چنان که اکنون در 
ســنجش رفاه دانشــجویان نمی توان نقش خوابگاه ها را نادیده گرفت. در واقع خوابگاه  دانشجویی محلی است 
که خدمات عمرانی، تأسیســات، بهداشت و روان، ســالمت جسم، رفاه و اســکان در کنار یکدیگر جمع می شوند و 
دانشجویان می توانند از این خدمات بهره ببرند. بنابراین مراکز مختلف دانشگاه ها در ارائه این خدمات رفاهی سهیم 
هســتند و نمی توان آن را در یک بخش نظیر اداره خوابگاه ها خالصه کرد. آنچه در این نوشــتار به آن اشاره می شود 
تنها بخشی از خدمات چندبخشی است که به دانشجویان ارائه می شود و ذیل خدمات اداره خوابگاه ها قرار می گیرد. دكتر مهدی 

وجدانی  همت

 رئیس اداره 
خوابگاه های 
 دانشگاه 
عالمه طباطبائی

120



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

تنها یکی از وظایف آن به ارائه خدمات اســکان مربوط می شود. اما ما در دانشگاه عالمه طباطبائی وظیفۀ مهم تر از 
اســکان برای خود قائل هستیم و آن وظیفه به ایجاد یک بستر رفاهی برای کاهش دغدغه دانشجویان نسبت به 
انجام امور تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی بازمی گردد. البته نمی توان ادعا کرد که ادارۀ خوابگاه های این دانشگاه 
به شــکل تمام و کمال و با حداکثر رضایت به این هدف رســیده، اما ما معتقدیم بدین روش می توان به بســتر 
مناسبی برای اسکان و زندگی دانشــجویان دست یافت که در واقع همان هدف اولیه شمرده می شود. حال آنچه 
در زمینه ارتقای سطح رفاه دانشجویی طی هشت ســال گذشته در دانشگاه عالمه طباطبائی اتفاق افتاده، قطعًا 
تکمیل کنندۀ زحمات پیشینیان بوده است. البته هنوز مسیر پرپیچ و خمی پیش رو قرار دارد؛ گرچه طی دورۀ اخیر 
گام های مهم و مؤثری در حوزۀ رفاه دانشجویی برداشته شده، اما برای تحقق 100 درصدی اهداف و برنامه ها نباید 
لحظه ای دست از تالش کشید. در ادامه به اهم اقداماتی که در بعد کّمی و کیفی یا اصطالحًا در بعد سخت افزاری 

و نرم افزاری طی هشت سال اخیر در ادارۀ خوابگاه های دانشگاه عالمه طباطایی صورت گرفته اشاره می شود.

  نوسازی سالن های ورزشی
برای بررســی عملکرد این اداره ابتدا به بعد سخت افزاری پرداخته می شود. طی مدت مذکور توسعه فضای 
سبز خوابگاه ها در دستور کار قرار گرفت و زیبایی بصری و نشاط دانشجویی حتی المقدور افزایش یافت. در بعد 
تربیت بدنی و افزایش سالمت جسمانی، در خوابگاه های شهید همت و شهید مطهری دو زمین چمن مصنوعی 
بسیار مناسب و مجهز راه اندازی شد. همچنین امروز در خوابگاه دخترانۀ سالمت و خوابگاه پسرانۀ شهید همت 
سالن های سرپوشیده مشاهده می شود که این ســالن ها در دورۀ پیشین مدیریت دانشگاه ایجاد شد، اما در 
این سال ها طرح تکمیل و نوســازی آن ها به اجرا درآمد. در مجموع، اکنون تمام خوابگاه های دانشجویی این 
دانشگاه مجهز به سالن های ورزشی هســتند. البته نسبت این فضاها نسبت به جمعیت دانشجویی در تمام 
خوابگاه ها یکسان نیست و دارای تفاوت هستند، اما امکان انجام ورزش های ایروبیک، بدنسازی، تنیس روی 
میز، فوتبال دستی، فوتبال، بازی های سالنی و انواع ورزش هایی که دانشجویان به آن عالقه دارند، در تمام این 

خوابگاه ها وجود دارد. 
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در طول سال های 
اخیر تمام 
خوابگاه ها 
حداقل دو شب 
و روز در هفته از 
خدمات مشاوری 
که مورد تأیید 
دانشگاه و سازمان 
روان شناسی 
باشد بهره برده اند 
و دانشجویان 
پرخطر که 
به لحاظ 
روان شناختی نیاز 
به مراقبت دارند 
تحت نظر مشاور 
قرار می گیرند

  تجهیز خوابگاه ها به سیستم های برقی به روز
مسئله دیگر در بخش سخت افزاری خوابگاه ها این اســت که امروزه اکثر خوابگاه ها به سیستم های برقی 
جدید مجهز شــده اند. طوری  که برای روشنایی خوابگاه های دانشــگاه عالمه طباطبائی دیگر از سیستم های 
قدیمی مهتابی، المپ های پرمصرف و... اســتفاده نمی شــود و المپ های کم مصرف ال.ای.دی جایگزین آن 
شده اند. حتی در خوابگاه های شهید همت، شهید مطهری، شهید معینیان و سالمت از المپ های اس.ام.دی 
که نسل جدید المپ های کم مصرف هستند، استفاده می شــود. این المپ ها عالوه بر اینکه بسیار کم مصرف 
هستند، نور مناسبی را تولید و روشنایی یکسانی را در تمام اتاق ایجاد می کنند که برای مطالعه و استفاده بهینه از 

فضای خوابگاه یاری گر دانشجویان است.

  استفاده از تخت های استاندارد و تشک های طبی
تجهیز خوابگاه ها به تخت های مناسب دیگر برنامه رفاهی بود که در طول این دوره در دستور کار قرار گرفت. 
تخت های جدید از لحاظ ارتفاع، راحتی و ســالمتی متناسب با استانداردهای پزشکی و رفاهی تهیه شده اند. 
جمع آوری موکت ها نیز در همین زمینه به انجام رســید. چراکه همین موکت ها تجمع حشرات، تولید ساس و 
مشکالتی از این قبیل را در پی داشــتند. اما امروزه با تجهیز خوابگاه ها به تخت های جدید، تشک های طبی، 
جمع آوری موکت ها، سرامیک شدن کف آن ها و مفروش کردن خوابگاه به لحاظ بهداشتی شرایط مناسبی برای 
ســاکنان این محیط ها فراهم شده اســت. همچنین تقریبًا در تمامی خوابگاه ها عایق بندی پنجره ها و ایجاد 
پنجره های دوجداره در دستور کار قرار گرفت. البته در بخشی از خوابگاه ها هنوز این مهم محقق نشده، اما اکثر 

خوابگاه ها دیگر با مشکل هدررفت انرژی و ایجاد آلودگی صوتی دست و پنجه نرم نمی کنند.  122
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توجه به 
استانداردهای 

بین المللی نشان 
می دهد که دیگر 
در سطح جهان 
به خوابگاه های 
دانشجویی دید 

دولتی وجود 
ندارد، بلکه 

این ها مراکز 
خصوصی شده 

هستند که 
دانشجویان 

را برای زندگی 
تحصیلی و شغلی 

بهتر در آینده 
آماده می کنند

  ایجاد محیط های آموزشی و اداری
ایجاد محیط های آموزشــی و اداری دیگر اتفاقی بود که در بحث توســعه فیزیکی خوابگاه ها در این دوره 
دنبال شد. مجتمع گل نرگس در خوابگاه سالمت و ورودی اداری ساختمان خوابگاه شهید همت طی چند سال 
اخیر طراحی شده است. همچنین در تمام خوابگاه ها اتاق های آموزش مجهز به ویدئوپروژکتور فعالیت دارند 
و کارگاه های آموزشــی در یک محیط مناسب برگزار می شود. اتاق پزشک و مشاور نیز از دیگر خدماتی است که 

رفاه حال دانشجویان را فراهم می کند. 

  برگزاری هرساله انتخابات شورای صنفی
یکی دیگر از موارد در خوابگاه ها به بعد نرم افزاری و کیفی بازمی گردد. در بعد کیفی هر ساله انتخابات شورای 
صنفی در خوابگاه ها برگزار می شود. خوابگاه شهید همت، شــهید گلعذاری، شهید مطهری، شهید معینیان و 
شــهید ورامینی در طول سال های گذشته شورای صنفی داشته اند؛ شــورایی که در تعامل مستقیم با معاونت 
فرهنگی دانشگاه اســت و درخواست های دانشــجویی را پیگیری می کند. همچنین به معاونت فرهنگی در 

راستای ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان کمک می رساند. این خود یک قدم مثبت در خوابگاه هاست. 

  ارائه خدمات سالمت روان و جسم
در بعــد نرم افزاری می توان به ارائه خدمات روان شــناختی هم اشــاره کرد؛ در طول ســال های اخیر تمام 
خوابگاه ها حداقل دو شــب و روز در هفته از خدمات مشــاوری که مورد تأیید دانشگاه و سازمان روان شناسی 
باشد بهره برده اند و دانشــجویان پرخطر که به لحاظ روان شناختی نیاز به مراقبت دارند تحت نظر مشاور قرار 
می گیرند. همچنین در زمانی که دانشجویان با مشکالت سالمت جسمانی مواجه باشند، رابطان بهداشت که در 

دانشگاه ها حضور دارند، می توانند خدمات سالمت جسمانی ارائه دهند. 
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  اسکان دانشجویان در نزدیک ترین خوابگاه به دانشکده
در موضوع اســکان، معموالً نزدیک ترین خوابگاه به دانشکده برای دانشجویان در نظر گرفته می شود؛ این 
امر عالوه بر سهولت تردد، موجبات تبادل علمی را فراهم می آورد؛ چون با این ایده دانشجویان هم رشته در یک 
خوابگاه قرار می گیرند. این تعامالت ســازنده و مثبت هم گروهی ها یکی از اقدامات در دستور کار بود و در طول 

سال های گذشته تا بیش از 90 درصد به اجرا رسید.

  راه اندازی اتوماسیون خوابگاه ها
در طول هشت سال اخیر اتوماسیون خوابگاه ها هم راه اندازی شد. در این زمینه در بیش از 80 درصد مواقع 
رزرو خوابگاه ها و واریز هزینه ها به صورت غیرحضوری و برخط انجام می شــود. این امر از تردد های ســخت و 

صف های طوالنی تا حد مطلوبی کاسته است.

  تخصیص اعتبارات صندوق رفاه به خوابگاه ها
اگر اســتانداردهای خوابگاهی را در نظر بگیریم که در ایران سازمان امور دانشجویان آن را تدوین می کند، با 
توجه به آن طی سال های اخیر بارها خوابگاه های دانشگاه عالمه طباطبائی به چند جهت مورد تقدیر صندوق 
رفاه دانشــجویی قرار گرفته اند. یک موضوع تجهیز خوابگاه ها بوده و نکته دوم این اســت که تمام اعتبارات 
تخصیص یافته برای ارتقای خوابگاه ها توسط دانشــگاه عالمه فقط در خوابگاه ها هزینه شده است. عالوه بر 
آن، هر ساله دانشــگاه بیش از دو برابر اعتبار تخصیص یافته صندوق رفاه، به بودجه خوابگاه ها افزوده است. 
این دانشگاه جزو معدود دانشگاه ها به شــمار می رود که نه تنها اعتبارات خوابگاه ها را در بخش دیگری هزینه 

نمی کند، بلکه چندین برابر این اعتبارات از بودجه خود روی تجهیز خوابگاه ها می گذارد. 

  خوابگاهی در قامت هتل
در طول ســالیان گذشته مجموعه های جدیدی هم به خوابگاه ها اضافه شــده اند. در این زمینه می توان  124
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به مجموعه خوابگاهی شــهید مهیدیه اشاره کرد که یک مجموعه اقامتی-آموزشــی است و سطح باالیی از 
امکانات رفاهی را ارائه می دهد. طوری که نمی توان ســطح آن را  با یک خوابگاه دانشجویی معمولی مقایسه 
کرد. و بهتر است آن را برابر با هتلی سه ستاره دانست. دانشجوهای دکتری، پست دکتری و فرصت مطالعاتی 
می توانند به راحتی از خدمات رفاهی و آموزشی این مجموعه بهره مند شوند. همچنین مجموعه خوابگاهی 
بلوک 33 در دهکده المپیک راه اندازی شــده که این مجموعه نیز نگاه ارائه خدمات سطح باال به دانشجویان 
مقاطع تحصیالت تکمیلی را دنبال می کند. البته به دلیل شــرایط کرونایی تا امروز نتوانسته ایم اسکانی در آن 

انجام دهیم. 

  بازماندگی از استانداردهای بین المللی
توجه به استانداردهای بین المللی نشان می دهد که دیگر در سطح جهان به خوابگاه های دانشجویی دید 
دولتی وجود ندارد، بلکه این ها مراکز خصوصی شده هستند که دانشجویان را برای زندگی تحصیلی و شغلی 
بهتر در آینده آماده می کنند. چنان که در این خوابگاه ها خدماتی در سطح هتل ها ارائه می شود و دانشجویان 
به نوعی از یارانه دولتی بهره می برند. با این حال در کشــور ما هنــوز یک دید تربیتی به خوابگاه ها وجود دارد 
که صرفًا فضایی امن برای دانشــجوها به وجود آورند تا خانواده ها نســبت به زندگی فرزندشــان احساس 
نگرانــی نکنند. گرچه در حال حاضر خوابگاه های دانشــگاه عالمه طباطبائی به لحظ کّمی و ســخت افزاری 
در حد مطلوبی قرار گرفته  و به اســتانداردهای بین المللی نزدیک شــده اند، اما به لحــاظ امکانات کیفی و 
نرم افزاری هنوز نیاز به برنامه های بیشتری داریم و باید به سمت ایجاد محیطی برای انجام محیط پژوهشی 
و آموزشــی برویم. همچنین تمام خدمات خوابگاهی باید به سمت برخط و غیرحضوری شدن بروند. ما باید 
برنامه ای تدوین کنیم که خوابگاه هایمان عالوه بر رسالت رفاهی، برای خود رسالت آموزشی و نقش آفرینی در 
آماده کردن دانشــجویان برای ورود به جامعه قائل باشند. البته این برنامه ها و مسائل کلید خورده و در آینده 

باید آن را تکمیل و راه اندازی کرد.   
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  جشنواره دختران آفتاب
با این رویکرد هم توانستیم در معاونت فرهنگی مشــارکت حداکثری دانشجویان را جلب کنیم، چون در 
همه زمینه ها از آنــان نظرخواهی می کردیم و در واقع خود آنان در تصمیم گیری ها ســهیم بودند. یک نمونه 
از کارهایی که آن ســال ها انجام شد، جشــنواره دختران آفتاب بود. هر چند سیاست دانشگاه این نبود که ما 
این قدر راحت برخورد کنیم و اقوام را بیاوریم وســط دانشــکده ادبیات و بخواهیم که لباس ها، غذا، فرهنگ، 
گفتار، گویش ها و ســنت های فرهنگی خود را تبلیغ کنند تا دیگران با رسوم آشنا شوند. در سالن تربیت بدنی 
دانشکده ادبیات که سالن بزرگی هم بود، به هر کدام از اقوام بلوچ، گیلک، اقوام لر، ترک، بختیاری، عرب و ... یک 
مکان در اختیارشان گذاشتیم. در جشــنواره خود آنان یا نماینده هایشان در مجلس و جاهای دیگر مشارکت 
کردند و امکانات فراوانی نظیر چادر، غذا فراهم آوردند که مجبور شــدیم این جشنواره را به جای سه روز تا 6 روز 

در اهمیت استقالل 
و مسئله  محوری دانشگاه

در آن دوره یک ســال و نیمی که معاونت فرهنگی دانشــگاه را بر عهده داشــتم، ذیل سیاســت های کلی 
دانشــگاه، رویکرد معاونت فرهنگی را به ترتیب اصالح کردم؛ در ســاختارها و مشارکت ها رویکرد جدیدی 
پیش گرفتیم که این دو مورد کامالً فرایندی بود؛ یعنی در ضمن کار، ســاختارها درســت شــد و مشارکت 
به حداکثر رســید. حرف این بــود کار فرهنگی نباید در مواردی مانند ســخنرانی، بحــث هنری، اردوها و 
کانون ها محدود شــود، بلکه یکی از مهم ترین کارهای فرهنگی اشتغال زایی و ایجاد مهارت در دانشجویان 
است. درگذشــته طبق آمار رسمی مسئوالن مربوطه 17 هزار دانشجو داشــتیم که از این تعداد دانشجو هر 
ســال یک عده  از آنان موفق می شــدند فارغ التحصیل شــوند، ولی اینکه چه تعداد از آنان جذب بازار کار 
 در رشــته تخصصی خود می شــدند، اصالً آمارها آمار خوبی نبود. چون دانشــگاه ما هماهنگ با بازار کار، 

دانشجو تربیت نمی کرد.

دکتر غالمرضا 
ذکیانی

 رئیس موسسه 
حکمت و معرفت

126



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

تمدید کنیم.
این جشــنواره در آذر 85 برگزار شــد و برنامه ها از صبح ســاعت 8:30 به صورت نمایش های غذا، لباس، 
گویش ها و برنامه های متنوع هنری شــروع می شد و تا 12 شــب و گاهی اوقات تا دیروقت هم برنامه ادامه 

داشت. 
هر 6 شب را در دانشــکده بودم و می دیدم سالن با ظرفیت 400 نفر کامالً پر شــده بود و متخصصان را از 
جاهای مختلف در آن 6 شــب به سؤاالت دانشجویان جواب دادند و در واقع بیش از 400 دانشجو در آن سالن 
جمع می شــدند و به ســخنرانی ها پیرامون موضوع حجاب گوش می دادند و گاهی سؤال هم می پرسیدند. 
موضوع ما در جشــنواره دختران آفتاب بیشتر بحث حجاب و پوشــش بود. وقتی زمینه را برای دانشجویان 

فراهم می کردیم مشارکت آنان بیش ازحد بود.

  اردوها و آموزش های مهارتی
شــبیه به همین اتفاق را در معاونت فرهنگی داشــتیم؛ در حــوزه اردوها، کانون ها، مؤسســه خیریه و 
آموزش های مهارتی به دانشــجویان میدان دادیم. در مرداد 94 درحالی که دانشگاه تعطیل بود و بیش از سه 
هزار نفر دانشجو در ایام تعطیالت به سر می بردند، اما حاضر شدند برای کالس های متعدد حرفه ای و مهارتی 
پول خرج کنند. این برنامه ها در محل کالس ها که مرکزیت آن در کریم خان بود برگزار شــد. توانســتیم به سه 
هزار نفر یک ماه آموزش و درنهایت مدرک بدهیم، دانشــجویان هــم آموزش می دیدند و هم مدرک معتبری 
می گرفتند که جاهای مختلف می توانســتند از آن اســتفاده کنند. در این کالس ها دانشجویان و همین طور 

استادان به خوبی شرکت کردند و هیچ کس فکر نمی کرد که این مقدار مشارکت باال باشد.

  خبرگزاری عطنا
یک روز یکی از دانشــجویان به بنده گفت که می خواهــم یک خبرگزاری راه بینــدازم. آن موقع با حدود 
یک میلیون در ماه این دوستان کار را شروع کردند. سایت عطنا که در حال حاضر به یکی از خبرگزاری های مهم 
دانشگاهی در کشور تبدیل شده اســت. این موضوع در معاونت فرهنگی شروع شد و حتی روی لوگوی عطنا 
کلی بحث کردیم. یکی از دانشــجویان کارشناسی ارشــد در این زمینه ها عالقه مند بودند و انصافًا با همت و 
پشتکار، عطنا را راه انداخت. عطنا در چند ماه رشد کرد و تبدیل به ارگانی دانشگاهی شد. خیلی راحت و بدون 
هیچ تنش و درگیری، با تمایل خودمان آن را به روابط عمومی دانشــگاه تحویل دادیم که در حال حاضر در این 
حوزه و به خوبی فعالیت می کند. مهارت افزایی در بین دانشــجویان تبدیل به یک مطالبه و سیاست شد و در 
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ساختار معاونت آموزشی دانشگاه عالمه ساختاری رســمی پیدا کرد. در وزارت علوم هم به یک مطالبه تبدیل 
شد. اکنون همه دانشگاه ها دارند به این سمت حرکت می کنند. این کار را ما در معاونت فرهنگی شروع کردیم و 

خوشبختانه در همان حدود سال و از جمله در تابستان 94 بسیار موفق ظاهر شدیم.

  کانون خیریه دانشگاه
کار مهم دیگر مؤسســه خیریه ای بود که راه اندازی شد و آنجا هم مشارکت اکثر دوستان را جلب کرد. اولین 
اردوی که بنده هم حضور داشــتم در هرمزگان، شهر ســیریک بود که دو هفته در آنجا به دانش آموزان و حتی 
معلمان یکسری درس هایی را دادیم و بعدش یک منطقه بسیار محروم تری را در سیستان و بلوچستان تحت 
عنوان دشتیاری دوستان شناسایی کردند و دیگر روی آنجا متمرکز شدند که از نظر محرومیت شاید محروم ترین 
یا جزو سه تا از محروم ترین منطقه های کشور باشند، ولی اتفاقًا از نظر استعدادهای فرهنگی و علمی طبق آمار 
یونسکو جزو بهترین ها در دنیا هستند. کانون خیریه دانشگاه با محوریت شهید حسین علیمرادی روی بخش 
دشتیاری متمرکز شــدند. بنده به جز آن اردوی ســیریک چهار بار اردوهای اینجا را همراه دانشجویان رفتم و 
در این اردوها که بین 10 روز تا دو هفته طول می کشــید، آموزش های مختلــف را به دانش آموزان می دادیم، 
جوری که دیگر آنجا کانون خیریه دانشــگاه عالمه شناخته شد و مدرسه ای به همین نام آنجا ساخته شد و بعد 
از فارغ التحصیلی، مرحوم علیمرادی مؤسسه »دســت یاری به دشتیاری« را تأسیس کرد. در آن منطقه آقای 
علیمرادی را بیش از مسئوالن خود قبول داشتند و حتی مسئوالن آنجا در حد استاندار، فرماندار، بخشدار، همه 
ایشان را می شــناختند و به او مراجعه می کردند. ایشان 23 پروژه مدرسه سازی را کلید زده بود، خیران را آنجا 
جذب کرد. ولی متأسفانه در هشــتم آذر 98 در یکی از سفرهایی که برای سرکشی رفته بود، بر اثر تصادف جان 

خود را از دست می دهد. 

  ضرورت جا افتادن نگاه علمی
وقتی نگاه ما به یک مجموعه دانشــگاهی، نگاه علمی است بدان معنی که واقعًا می خواهیم سطح علمی 
در میان، اســتادان، دانشــجویان و حتی کارکنان باال برود. آن زمان اســت که نحوه ارتقای استادان، برخورد 
با دانشــجویان، انتخاب رســاله ها و پایان نامه ها و همین طور همه کارهایی که در حوزه آموزش، پژوهش و 
فرهنگی اســت، تحت تأثیر این رویکرد قرار می گیرند. این رویکرد در دوره هشت ساله اخیر کامالً علمی بوده 
است و دوســتان دور و نزدیک تقریبًا همه به جز عده بســیار محدودی که کمتر از پنج درصد هستند و تندرو 
و افراطی برخورد می کنند، واقعًا در حدود 95 درصد افراد دیگری که در این بین هســتند که اغلب اســتادان، 
دانشــجویان و کارکنان دانشگاه را تشکیل می دهند. اگر از آنان نظرخواهی کنید همه خواهند گفت که در این 

دوره هشت ساله این رویکرد علمی در دانشگاه حاکم بوده است.
در مقایســه با دوره های قبل در آموزش و پژوهش جهش و پیشرفت داشــتیم و خیلی تفاوت کرده با آن 
دورانی قبلی که دغدغه دانشــگاه، استادان، همکاران علمی و دانشــجویان علمی نبود و بیشتر دغدغه های 

دانشجویی سیاسی بود.
از ســال 92 به بعد اخباری که در رسانه ها از دانشگاه ها به ویژه دانشــگاه عالمه پخش می شود مربوط به 
همایش های قوی علمی با حضور مســئوالن و وزرا اســت. در واقع ترافیک حضور وزرا بود چون استادان ما 
برای معضالت عمده، چالش ها و ابر چالش هایی که در کشــور وجود دارد نسخه علمی ارائه می دهند. فردی 
که نســخه علمی می پیچد یعنی پای حرف خود ایستاده و نمی گویم این تعامل کامل بوده ولی با وزارتخانه ها 
و نهادهای مختلف شــروع شــده بود. همه این موارد باعث شد تا جایگاه علمی دانشــگاه از رتبه 54 به رتبه 

دوازدهم و در علوم انسانی به رتبه دوم برسد.

  سامانه  شفافیت، افتخار دانشگاه
یکی از سیاســت های بسیار خوب ریاست دانشگاه، راه اندازی سامانه شــفافیت است. برای اینکه در این 
ســامانه تمام کارهای انجام شده، دقیق، علمی و شفاف ارائه می شــود. افرادی که در فراخوان شرکت کرده اند، 
دعوت می شــوند برای مصاحبه و به آنان نمره داده می شود، کمیته دانشکده، یک ارزیابی آنجا انجام می دهد 

در حال حاضر 
مسائل جامعه 
در اولویت است 
و همه حتی 
دانشگاه ها باید 
در خدمت جامعه 
باشند. باید به هر 
میزانی که مدیون 
این جامعه 
هستیم به آن 
خدمت کنیم
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و سپس در کمیسیون دانشــگاه ارزیابی صورت می گیرد و افرادی که نمره قابل قبول می گیرند با آنان در هیات 
مصاحبه هم مصاحبه عمومی می شود. درنهایت کمیته جذب دانشگاه تصمیم نهایی را می گیرد. 

 در یک دوره ای این فرایند اجرا نمی شد، رئیس دانشگاه خود به تنهایی تصمیم می گرفت که کامالً سلیقه ای 
بود. اما در حال حاضر همه این مراحل باید طی شــود. فرایند طوری تعریف شده که دخیل بودن مسئوالن در 

انتخاب افراد به حداقل  رسیده است.
این سیستم برای شفاف سازی بسیاری از موارد در هشت ساله گذشته و کارهای آینده در حوزه های عمرانی، 
آموزش، پژوهش، تأسیس گروه ها، رشــته ها، گرایش ها و همین طور تأسیس مقاطع مختلف، در راه اندازی 
ساختمان های جدید، فرصت های مطالعاتی، سفرهای علمی، همایش های بین المللی، حوزه های فرهنگی، 
دانشجویی و معاونت دانشجویی کمک می کند. این شفاف سازی جزو واجبات و منحصر به  فرد است و هیچ 
دانشگاهی در این زمینه اقدام نکرده، این کار افتخارآمیز را خوشــبختانه دولت در حال انجام دادن است. در 
حال حاضر هر فردی می تواند مراجعه کند و نحوه جذب  اســتادان، دانشــجویان و مواردی از این دست را در 
ســامانه ببیند. انتظار همه افراد این است که این سامانه شــفافیت دیگر از بین نرود و پیوسته به روز شود. در 
جذب استاد و دانشجو، دفع استاد، تصمیم ها در شورای دانشگاه، هیات ممیزی، در مراحل مختلف دانشگاه 
که در هیات دانشگاه گرفته می شود، باید شفاف سازی شــود. این طرح نه  تنها یک شفاف سازی برای هشت 

سال گذشته است بلکه یک ریل گذاری برای شفاف سازی برای سال ها و دوره های آینده است.

  اهمیت دغدغه مندی دانشگاه
اما همین دانشگاهی که سازوکار شــفافیت درونی خود را حفظ می کند باید بتواند مسائل جامعه خود را 
نیز به درســتی ببیند. از این رو باید دانشــگاه را با جامعه از طریق بودجه اش گره بزنیم؛ یعنی یک به میزانی که 

دانشگاه توانست مشکالت جامعه را حل کند به آن بودجه تعلق می گیرد.
به عنوان مثال از امســال پنج درصد بودجه را باید خودتان تأمین کنید بدان معنا که دانشــگاه باید درآمد 
اختصاصی داشته باشــد البته برای به دست آوردن این درآمد اختصاصی نباید به سمت فروش مدرک یا زیاد 
کردن پردیس برویم باید از ُبعد پژوهش به این ســمت برویم که مشــکالت جامعــه را حل کنید. دولت باید 
ارگان ها و دســتگاه ها را موظف کند که در این زمینه مشکالت خود را عرضه کنند، مشکالتی که واقعی است و 
بابت حل شدن  آن حاضرند هزینه بپردازند و دانشــگاه ها هم فراخور رشته ها، تخصص ها و متخصصانی که 
دارند این مسائل را بررسی کنند. دانشگاه ها باید یاد بگیرند که نخست مسئله های واقعی جامعه را بشناسند و 

سپس برای آن مسئله ها دانشجویان خودمان را تربیت کنند.
در حال حاضر مســائل جامعه در اولویت است و همه حتی دانشگاه ها باید در خدمت جامعه باشند. باید 
به هر میزانی که مدیون این جامعه هســتیم به آن خدمت کنیم. به  هر حال با این روش و پیشنهادی که عرض 
کردم، به گمان بنده آرام آرام آموزش ها، پژوهش ها، تأســیس رشــته ها و جذب استادان در دانشگاه ها شکل 
واقعی می گیرد و همین طور کامالً به نیازهای جامعه معطوف می شود و هر کسی نمی تواند چنین دانشگاهی 
را اداره کند چون باید به فکر آن پنج درصد باشد و البته اینکه واقعًا استادان، گروه ها، معاونت ها و مدیریت ها، 
همه را باید بسیج شوند برای اینکه سراغ مشکالت واقعی جامعه بروند و بتوانند پروژه های واقعی بگیرند کار 

سختی است. 
در این طرح بر اســاس نیازهای روز جامعه راهکار و تئوری داده می شــود و درنهایــت خودبه خود علوم 
دانشگاهی متحول می شــود. در حال حاضر در جامعه اســالمی زندگی می کنیم و تئوری هایی را این جامعه 
اســالمی می پذیرد که با هویت اسالمی و فرهنگ اســالمی  سازگار باشــد و اجرای این طرح باعث می شود 
خودبه خود علوم و تئوری های اســالمی  شــود. اگر این طرح اجرا شــود 20 ســال آینده می توان گفت همه 
دانشــگاه ها مستقل شــده اند و دیگر می توانند از طریق حل نیازهای واقعی اجتماع درآمدزایی کنند. بعضی 
مواقع ممکن اســت که شــورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علــوم تصمیم بگیرد که برخی از رشــته ها و 

دانشگاه ها نیاز به کمک و سوبسید دارند و الزم نیست که صد در صد مستقل شوند.
129مجموعه نظام باید به این سیاست برسد که دانشگاه ها به جامعه گره بخورند و این امر شعاری نباشد.
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انسان دانشگاهی

  برنامه ها و اقدامات راهبردی 
1- ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی 

2- ارتقای سطح دانش و بینش روان شناختی دانشــگاهیان در زمینه مسائل، مشکالت و نیازهای جامعه 
دانشگاهی

3- افزایش سطح خدمات بهداشت و درمان به دانشجویان، کارکنان و استادان
4- ارائه خدمات مشــاوره ای، مددکاری، روانپزشکی، مشــاوره فردی، گروهی، تحصیلی، شغلی، پیش از 

ازدواج، زناشویی و خانوادگی
5- استفاده از فناوری های نوین ارتباطی برای ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش های بهداشت روانی

6- بهبود و ارتقای سطح خدمات تغذیه ای دانشجویان و کارکنان
7- بهبود و ارتقای سطح خدمات رفاهی، مالی و معیشتی دانشجویان داخلی و خارجی

8- افزایش ســطح خدمات ورزشــی )همگانی و قهرمانی ( دانشجویان، کارکنان، اســتادان برای افزایش 
مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های ورزشی 

9- تامین و توسعه کمی و کیفی خدمات اسکان دانشجویان

طی 8 سال اخیر امکانات خوابگاهی، ورزشی، سالمت و تغذیه برای دانشجویان بیشتر شده است 

پیشگامی در خدمات رفاهی

در حوزه خدمات دانشجویی، به گواهی صندوق رفاه دانشجویان، دانشگاه عالمه طباطبائی یکی از پیشگامان 
توسعه خدمات بوده است. ارتقای ســطح تمامی خوابگاه های دانشجویی و رشد سریع کمی و کیفی فضای 
خوابگاهی، استانداردسازی تغذیه دانشجویی، تحول بنیادین در حوزه تربیت بدنی، تاسیس مراکز بهداشت 
و نیز توسعه فعالیت های مشاوره در کنار گسترش فعالیت های فرهنگی در خوابگا ه ها و مبدل ساختن آنها به 
مراکز تربیتی و تغییر جهت کمیته های انضباطی و کمیسیون موارد خاص به نهادهای فرهنگی و حامی گویای 

رویکرد نوین دانشگاه در حوزه خدمات دانشجویی است.
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تعداد استفاده کنندگان از خوابگاه های دانشجویی به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی
جمعتعداد/ پسرانتعداد/ دخترانسال

1392160118283429

1393157818193397

1394154715373084

1395164715943241

1396190116703571

1397203316843717

1398213617983934

139911290202

توضیح: در سال  1399 به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی خوابگاه ها تعداد استفاده کنندگان کاهش یافته و فقط 
چهار خوابگاه فعال بودند.

دانشــگاه عالمه طباطبائی با داشــتن بیش از 16 هزار دانشــجو که عمدتًا بیش از 60 درصدشان در بخش 
تحصیالت تکمیلی کارشناســی ارشــد و دکتری مشــغول به تحصیل هستند، توانســته  خدمات مورد نیاز 
دانشجویان را از حوزه های تخصصی معاونت دانشجویی دریافت کند. چهار حوزه تخصصی بهداشت و درمان، 
مرکز مشاوره و سالمت روان، تربیت بدنی و حوزه امور دانشجویی خدمات مورد نیاز را در اختیار عزیزان دانشجو 
قرار می دهد. سعی شده با رعایت استانداردهای سازمان امور دانشجویان اقدامات جدی و مؤثری انجام شود. 
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وضعیت خوابگاه های دانشجویی
ظرفیت فعلیتعداد اتاق هاسال

13929283546

13939793612

13949883466

13959473318

139610083585

139710473805

139810533957

1399151509

طبق این جدول و نمودار، از سال 92 تا 99 به تعداد اتاق های خوابگاه های دانشجویی 11 درصد اضافه شده است. 
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متراژ فضاهای خوابگاهی دانشگاه )به تفکیک دختران و پسران(

سال
متراژ خوابگاه )متر مربع(

جمع کل 
پسراندختران

139211734816919903

139310734876919503

139479741002918003

139579741002918003

1396104741002920503

139710474957920053

139810474957920053

1399195019393889

  ارتقای  کیفی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی
بر این اساس رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی با دو رویکرد اصلی عادالنه سازی میزان اجاره بها و شناسایی 
و ارتقای خوابگاه های فرسوده، خوابگاه های دانشجویی در پنج ســطح رتبه بندی شد. در جدول زیر می توان 
وضعیت ارتقای خوابگاه های دانشگاه عالمه طباطبائی را طی سال های 1394 تا 1399 به تفکیک خوابگاه های 

دانشگاه ببینید.

وضعیت ارتقای خوابگاه ها
تعداد خوابگاه در سال 1399تعداد خوابگاه در سال 1394سطح خوابگاه ها

13- سطح 1

2-سطح 2

-7سطح 3

-5سطح 4

1215جمع کل خوابگاه ها

افزایش کیفیت خدمات رفاهی )طرح تعمیر، تجهیز و ارتقای خوابگاه های دانشجویی( در دانشگاه عالمه 
طباطبائی از سال 1394 تا 1399 در دستور کار قرار گرفت و طی این سال ها سطح خوابگاه های دانشگاه که بیشتر 

در رتبه های سه، چهار و پنج بودند به رتبه های یک و دو ارتقا پیدا کردند.
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  افتتاح و تجهیز خوابگاه شهید مهدیه- 1399
تابســتان 1399 »خوابگاه شــهید مهدیه« با کمک َخیران، نوسازی شــد که می تواند کاربری و ویژگی های 
مختلفی داشته باشد. این خوابگاه یک هتل اسکول است که به واسطه  آن می توان آموزش های هتلداری برای 
رشته جهانگردی  را پیش برد. همچنین این خوابگاه برای اسکان دانشجویانی مناسب است که می خواهند به 

طور موقت اینجا ساکن شوند تا بتوانند از رساله خود دفاع کنند.

  سالن های ورزشی خوابگاه
در حوزه تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبائی در دوران اخیر توانسته سالن های بزرگ تری را تأسیس کند 
و همین طور سالن های اســتانداردی را به ویژه در دهکده المپیک و در دانشکده تربیت بدنی اضافه کند. برخی 
از خوابگاه های دانشــگاه مانند خوابگاه مطهری، خوابگاه همت و خود دانشــکده تربیت بدنی به زمین چمن 
مصنوعی تجهیز شــده اند. این امر باعث افزایش سرانه های ورزشــی، متناسب با ظرفیت موجود در دانشگاه 

برای دانشجویان شد.
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کسب رتبه برتر خدمات تغذیه ای 

طی هشت سال گذشته، رستوران های معاونت دانشجویی استاندارد و کیفیت باالیی پیدا کرد. به گونه ای 
که توانست در میان 125 دانشگاه دیگر رتبه  نخست را از آن خود کند. پخت تمام غذاها در حوزه تغذیه به صورت 
صنعتی است؛ یعنی استانداردهای بهداشتی در فرایند پخت کامالً رعایت می شود و با حداقل استفاده از مواد 
زیان ده سعی شده مواد مناسب و باکیفیت در اختیار دانشجویان قرار داده شود. کسب رتبه برتر در حوزه تغذیه 

در سطح دانشگاه های دولتی ناشی از این رویکرد است. 
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  رشد 51 درصد فضاهای روباز 
مساحت فضاهای ورزشی روباز دانشکده ها و خوابگاه ها

1464 متر مربع1392

2259 متر مربع1398

وضعیت مساحت فضاهای ورزشی روباز دانشــکده ها و خوابگاه ها است که در سال 98 نسبت به سال 92 
رشد 51 درصدی را نشــان می دهد. علت افزایش مساحت فضاهای ورزشــی روباز، افزوده شدن زمین چمن 
مصنوعی خوابگاه پسرانه شهید همت و زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسرانه شهید مطهری است که در طی 

سال های 98-97 ساخته و راه اندازی شده است. 

  رشد 47 درصدی فضاهای سرپوشیده
مساحت فضاهای سرپوشیده ورزشی دانشکده ها و خوابگاه ها

7 هزار و 388 متر مربع1391
10 هزار و 888  متر مربع1398

همان طور که می بینید طی هفت ســال میزان مســاحت فضاهای سرپوشــیده ورزشــی دانشکده ها و 
خوابگاه ها 47 درصد بیشتر شده است. دلیل افزایش مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده ساخت و راه اندازی 
سالن ورزشی دانشــکده تربیت بدنی، سالن های بدنســازی در بعضی از خوابگاه های دخترانه و پسرانه و نیز 

ساخت و راه اندازی زمین مینی گلف مسقف در فضای جانبی استخر دانشگاه عالمه طباطبائی است.

  مرکز نیکوکاری دانشگاه عالمه طباطبائی
مرکز نیکوکاری برای توسعه و ترویج فرهنگ انفاق، نیکوکاری، تعاون و همیاری در محیط دانشگاه در 27 دی 
ماه 1398 با مجوز دانشگاه و کمیته امداد امام خمینی )ره ( طی تفاهم نامه برای حمایت از دانشجویان شرایط 

خاص و نیازمندان کار خود را آغاز کرده است. گزارش عملکرد این مرکز در مدت یاد شده به شرح زیر است:

فهرست کمک های توزیع شده بین نیازمندان ومدد جویان درمرکز نیکوکاری از ابتدای تاسیس تا کنون

ف
دی

مبلغ نقدی نوع کمکر
)ریال( ارزش ریالی هر واحدتعدادنام کاال

7500013.000975.000.000عددتهیه وتولید ماسک1

1700013.000221.000.000عددتوزیع ماسک رایگان2

1300013.000169.000.000عددارسال ماسک به دانشگاههای افغانستان3

3550.000.0001.750.000.000نفرمعرفی افراد نیازمند برای دریافت وام قرض الحسنه4
37.500.000-9نفرکمک هزینه تحصیلی5
173.000.000-15نفرکمک هزینه معیشتی6
255.000.000-7نفرپرداخت وام قرض الحسنه از مرکز7
1.500.000.000-25نفرمعرفی افراد بی بضاعت برای دریافت وام از کمیته امداد8
35.000.000-5بستهتهیه و توزیع  بسته معیشتی9
280.000.000-10عددکمک هزینه آموزشی خرید گوشی هوشمند10
60.000.000-2عددکمک هزینه آموزشی خریدتبلت11
--200نفرشناسایی دانشجویان بی بضاعت12
80.000.000-2نفرکمک هزینه درمانی بالعوض13
220.000.00040.000.000نفرکمک بالعوض به افراد بی بضاعت14
پرداخت از طریق بنیاد خیرین دانشگاهپرداخت از طریق بنیاد خیرین100نفرشناسایی دانشجویان بی بضاعت برای دریافت کارت هدیه15
550.000.000250.000.000نفرپرداخت وام قرض الحسنه16
8510000085000000 نفرحمایت مالی از کودکان یتیم و بدسرپرست17

5.910.500.000جمع کل

مبالغ درج شده جزو فعالیت های عملکردی مرکز نیکوکاری درطول یک سال گذشته به صورت خدمات و ارائه 
تسهیالت و همچنین کمک به مرکز نیکوکاری بوده اســت. همان طور که می بینید، کمک های توزیع شده بین 

نیازمندان و مددجویان درمرکز نیکوکاری از تاریخ تاسیس تاکنون است. 136
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مرکز بهداشت و درمان
مرکز بهداشت و درمان دانشــگاه به یونیت دندان پزشکی و دستگاه اکوی قلب مجهز شده است. عالوه بر این 
خدمات دیگر مانند عینک و دیگر وســایل مورد نیاز دانشجویان تأمین شده اســت. البته سعی شده با بیمه 
تکمیلی  تا آنجا که ممکن است این خدمات، رایگان باشد و هزینه زیادی پرداخت نشود. از دیگر اقدامات این 

بخش می توان به این موارد اشاره کرد:
 انجام پایش سالمت جسم دانشجویان ورودی جدید در بدو ورود در هر سال به طور مستمر انجام می شود.

 در این طرح، فرمی شامل سابقه بیماری، اندازه گیری قد، وزن،  فشارخون،  بینایی سنجی، BMI  تکمیل و پس 
از معاینه پزشک، ارجاع و پیگیری دانشجویان بیمار صورت می گیرد. در سال 1399 به علت اپیدمی کرونا فقط 

تکمیل فرم سالمت جسم انجام شده است.

آمار پایش سالمت دانشجویان به تفکیک جنسیت
جمعپسردخترسال
1393186612343100
139419259772902
1395203211503182
1396259215084100
1397212114883609
1398193914553394

آمار پایش سالمت کارکنان اداری به تفکیک جنسیت

تعداد پرونده های مردزن
تشکیل شده

تعداد آزمایشات 
انجام شده

تعدادکارکنان 
پیگیری شده

تعداد کل کارمندان 
پایش شده

تعداد پرونده های 
تشکیل شده

350379717729687729687
350379717729687729687
219417717636601636717
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  افزایش 322 درصد مراجعه به مرکز مشاوره دانشگاه
حوزه مشــاوره دانشگاه شــامل تیمی حرفه ای اســت از گروه های روانشناسی و مشــاوره در دانشکده 
روانشناســی که ســایر اســتادان نیز به آنان کمک می کنند. تیم مشــاوره تخصصی که در مرکز مشــاوره 
 راه اندازی مشــغول به ارائه خدمات اســت توانســته خدمات گســترده ای را در اختیار همه دانشجویان 

متقاضی قرار  دهد.

تعداد مراجعات )بار مراجعه( به مرکز مشاوره و بهداشت روان

جمعکارکنان علمی و اداریدانشجویانمراجعین آزادسال

13922971342561695

139323724451722854

139422136902334144

13958744803284895

139615136613344146

13977967362127027

1398796991957165

همان طور که می بینید تعداد مراجعات )بار مراجعه( به مرکز مشــاوره و بهداشــت روان است 322 درصد 
افزایش یافته است. 

عالوه بر این موضوع، در دوره کرونا مشــاوره آنالین در حوزه دانشــجویی فعال شــد و از طریق وبینارها و 
کالس های مرتب و منظمی که پیوسته برقرار شــد، آموزش های الزم در اختیار متقاضیان قرار گرفت؛ نه تنها به 
دانشــجویان و خانواده های محترم آنان خدمات داده شــد، بلکه اگر کسی خارج از دانشگاه هم متقاضی بود 

می توانست از این خدمات استفاده کند.

آمار مراجعان به مرکز بهداشت و درمان به تفکیک جنسیت و نوع مراجعه-1393 تا 1399
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آمار کارگاه های آموزشی، مشاوره های گروهی و مددکاری اجتماعی )تعداد، نفر(:

مددکاری اجتماعیمشاوره گروهیکارگاه آموزشیمعیارسال فعالیت

1392
9682102تعداد

22401230102نفر

1393
7315224تعداد

3977150224نفر

1394
18130638تعداد

4077450638نفر

1395
17452577تعداد

4269400577نفر

1396
405-120تعداد

405-3585نفر

1397
16475758تعداد

4127630758نفر

1398
177103460تعداد

4211960460نفر

همان طور که می بینید، آمار کارگاه های آموزشی، مشــاوره های گروهی و مددکاری اجتماعی )تعداد، نفر( 
است که نشان از روند افزایشی این مهم دارد. 
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  طرح »سمن« و »تدبیر زندگی دانشجویی«  
مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشجوئی دانشگاه، بین ســال های 91 تا 96 برگزاری کارگاه های آموزشی با 

عنوان طرح »سمن« )سالمت، مهارت، نشاط( را بر عهده داشت. 
در این طرح دانشجویان با مهارت های زندگی، چگونگی حفظ سالمت روانی- اخالقی و کاهش آسیب های 

احتمالی پیش روی زندگی دانشجویی آشنا می شدند.
طرح ســمن در ســال 97 و 98 با رویکردی جدید پا به میدان گذاشــت. این تازه این طرح »تدبیر زندگی 
دانشجویی« و هدفش آموزش به نو ورود بود. در این کارگاه ها موضوع های مختلفی دنبال می شد؛ مثل حفظ 
و ارتقای ســالمت روان، ســوء رفتار و مقابله با آن، مدیریت روابط عاطفی، مهارت های ارتباطی، مهارت های 
یادگیری، آمادگی برای انتخاب شغل، تفاوت های زندگی دانشجویی با دوران پیش از آن و آشنایی با قوانین و 
بخش های مختلف دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت چهار هفته در دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی، 
اقتصاد، ادبیات و زبان های خارجی، علوم اجتماعی و موسسه آموزش عالی بیمه اکو.  هر یک از دانشجویان تازه 

وارد به مدت هشت ساعت در قالب گروه های 20 نفره در سلسله کارگاه های آموزشی شرکت کردند.

تعداد شرکت کنند گان درطرح سمن و تدبیر زندگی دانشجویی ویژه دانشجویان تازه وارد

مخاطبینعنوانسال
تعداد شرکت 

کنندگان
)نفر(

مدت
)نفر ساعت(

1392
طرح سمن

)فرهنگ و پویایی به توان 3( 
سالمت روانی دانشجویان

دانشجویان ورودی
10404160کارشناسی و ارشد

طرح سمن1393
)سالمت، نشاط، مهارت(

دانشجویان ورودی جدید 
14605840)کارشناسی(

طرح سمن1394
)سالمت، نشاط، مهارت(

دانشجویان ورودی 
18047216جدید)کارشناسی(

طرح سمن1395
)سالمت، مهارت، نشاط(

دانشجویان ورودی جدید
18867544)کارشناسی و ارشد(

طرح سمن1396
)سالمت، نشاط، مهارت(

دانشجویان ورودی جدید
20628000)کارشناسی و ارشد(

دانشجویان ورودی جدید طرح تدبیر زندگی دانشجویی1397
131811544)کارشناسی(

دانشجویان ورودی جدیدطرح تدبیر زندگی دانشجویی1398
67210752)کارشناسی(

همان طور که می بینید، از ســال 92 تا 98 تعداد شرکت کنندگان در طرح »سمن« )سالمت، مهارت، نشاط( و 
»تدبیر زندگی دانشجویی« 158 درصد بیشتر شده است.
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برگزاری طرح حمایت عاطفی- سال های 96، 97 و 98

برگزاری طرح ارتقای تحصیلی، حمایت از دانشجویان افت تحصیلی و مشروطی

برگزاری طرح میز گفت وگو )ارائه مشاوره به داوطلبان مصاحبه دکتری(
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از دیگر اتفاق های مهم، به مشــارکت طلبیدن و فراهم کردن سازوکارهایی در بخش های مختلف دانشگاه 
به ویژه جامعه دانشجویی در فعالیت های فرهنگی اســت. در انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری، 
تشکل های سیاسی، نشــریات دانشــگاه و همین طور در حوزه های دیگر زمینه ای فراهم شد تا خوِد جوانان، 

مشارکت کنندگان اصلی، طراحان و اجراکنندگان برنامه های فرهنگی باشند.
 در حال حاضر بیش از 60 انجمن علمی در دانشــگاه فعالیت می کنند و بیــش از 20 کانون فرهنگی هنری، 
هفت تشکل و ده ها نشریه، بخشی از شبکه مویرگی فعاالن فرهنگی و اجتماعی هستند. تالش شد تا مخاطب 

برنامه های فرهنگی، تا حد امکان جامعه بزرگ تری از بدنه دانشجویی، اساتید و کارمندی را در بر بگیرند.
تالش شــد از تقلیل گرایی به یک یا دو هدف خــاص در اهداف فرهنگی پرهیز شــود و همین طور دایره 
مشــارکت کنندگان و مخاطبان برنامه های فرهنگی هم به وســعت دانشــگاه عالمه طباطبائی افزایش پیدا 
کند. مشــارکت دانشــجویان، اســاتید و اخیرًا جامعه دانش آموختگان دانشــگاه عالمه با تأسیس انجمن 

دانش آموختگان جلب شد و محیط پویا و فعالی برای دانشگاه عالمه رقم خورد.
 دانشگاه عالمه طباطبائی در همه شاخص ها و سنجه هایی که در مجموعه دانشگاه های وزارت علوم فعال 
بودند و قوت کارهای فرهنگی را می ســنجند، همواره جزو دانشــگاه های برگزیده است و این رتبه ها به خاطر 

مجموعه کارهایی از این دست است.
انجمن های علمی دانشــگاه عالمه طباطبائی مایه  افتخارند، اما باید امکانات بیشتری در اختیار آن ها قرار 
بگیرد. باید زمینه های قانونی بیشتری فراهم شــود تا انجمن های علمی بتوانند در پژوهش و سایر بخش ها 
درگیر شوند. کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبائی استعدادهای فوق العاده ای دارند. در 
جشنواره های ملی اخیر، این موضوع به خوبی نشان داده شد و تشکل های دانشگاه هم ظرفیت فوق العاده ای 

دارند و همواره از اثرگذارترین ها هستند.
بسترها به لحاظ تشــکیالت، نوع نگاه، نیروی انسانی و شکل گیری شبکه های مختلف دانشجویی فراهم 
شده اســت. بیش از 100 نوع گروه دانشجویی در دانشــگاه عالمه اعم از انجمن، کانون و تشکل فعال هستند 
و اگر نشــریات هم به گروه دانشجویی اضافه کنیم بسیار بیشتر از این می شــود. افراد در دانشگاه عالمه باید 
زیست فرهنگی مناسبی داشته باشند تا بتوانند به جامعه خدمت کنند. واحد فرهنگی اساتید، یک واحد نوپدید 
است که در آن خدمات فرهنگی به اساتید آغاز شده است. گســترش این واحد می تواند دستاوردهای زیادی 

برای بخش فرهنگی دانشگاه به همراه آورد. 
در ادامه سعی می کنیم به برخی دستاوردهای فرهنگی دانشگاه در حوزه کانون ها و تشکل های دانشگاهی 

بپردازیم.

تالش برای سیاست زدایی از فرهنگ به پویایی تشکل ها کمک کرده است

حرکت از انجمن های سیاسی 
به کانون های فرهنگی

آنچه در ارتباط با فرهنگ و ساحت امر فرهنگی در دانشگاه عالمه اتفاق افتاده، یکی از پیشران های این دانشگاه 
است. از جمله کار ویژه های دانشگاه عالوه بر آموزش و پژوهش، فرهنگ و تربیت انسان است و طی سال های 
گذشــته این امر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. اینجاســت که در قدم نخست در دانشگاه سایه سنگین 
سیاســت از سر فرهنگ برداشته شد؛ چرا که سیاست، بخش بســیار کوچکی از آن چیزی است که در دانشگاه 
اتفاق می افتد. در عوض فعالیت هایی بیشتر مد نظر قرار گرفت که در پی ترویج ارزش ها و مسئولیت اجتماعی 

دانشگاهی در قبال جامعه اند.
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 دانشگاه عالمه 
طباطبائی در 

همه شاخص ها 
و سنجه هایی 
که در مجموعه 
دانشگاه های 

وزارت علوم فعال 
بودند و قوت 

کارهای فرهنگی 
را می سنجند، 
همواره جزو 

دانشگاه های 
برگزیده است 

و این رتبه ها به 
خاطر مجموعه 
کارهایی از این 

دست است

اسامی و سال فعالیت تشکل های اسالمی دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی

اسامی تشکل های اسالمی – دانشجوییسال فعالیت

بسیج دانشجویی، انجمن اسالمی1392-1393

بسیج دانشجویی، انجمن اسالمی، انجمن اسالمی دانشجویان آزاد اندیش، از سال1394 تا 1397
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

بسیج دانشجویی، انجمن اسالمی، انجمن اسالمی دانشجویان آزاد اندیش، 1398 تا 1400
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، انجمن اسالمی دانشجویان حکمت

جدول فوق اســامی و سال فعالیت تشــکل های اسالمی دانشجویی دانشــگاه عالمه طباطبائی را نشان 
می دهد.

تعداد تشکل های اسالمی دانشجویی و تعداد فعالیت آن ها
تعداد فعالیت های تشکل هاتعداد تشکل های اسالمی– دانشجوییسال

1392-1393213

1393-1394423

1394-1395428

1395-1396436

1396-1397492

1397-13984151

1398-1399577

569نیمسال اول 1399-1400

همان طور که در این جدول مشــخص است تعداد انجمن های علمی– دانشجویی و میزان فعالیت آنها در 
سال 99 نسبت به هفت سال پیش از آن، 15 درصد بیشتر شده است.

البته تعداد فعالیت تشــکل های اســالمی مربوط به برنامه هایی اســت که از هیات نظارت بر تشکل های 
اسالمی دانشگاه مجوز دریافت کرده اند و بیشــتر فعالیت های تشکل های دانشجویی مطابق اساسنامه آنها 
و آیین نامه تشکل های دانشجویی در هیات نظارت دانشــگاه طرح نمی شود. بسیاری از فعالیت های بسیج 
دانشجویی، انجمن اسالمی دانشجویان مستقل و سایر تشکل ها با رویکرد فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود 
و بخشی از این برنامه ها در شورای فرهنگی دانشگاه و همچنین با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار 

شده است.
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تعداد نشریات علمی و فرهنگی دانشجویی دارای مجوز و چاپ شده
چاپ شدهدارای مجوزسال

13926322

13936637

13947838

13956047

139611658

1397140124

139813384

14580

تعداد انجمن های علمی– دانشجویی و تعداد برنامه ها
تعداد برنامه هاتعداد انجمنسال

139240420

139347380

139456355

139564382

139667465

139774409

139862492

62930نیمسال اول 1399

دانشــگاه عالمه طباطبائی از جمله دانشگاه های پیشــرو در حمایت از برنامه های جهادی، راهیان نور، 
پیاده روی اربعین، نمایشــگاه های عفاف و حجاب و همچنین مســابقات قرآنی بوده و اعتبارات باالیی برای 
این حوزه تخصیص داده اســت. این دانشــگاه به لحاظ حمایت مالی همواره جزو پنج دانشگاه برترکشور 
 بوده و ســاخت مدارس توســط کانون خیریه و بسیج دانشــجویی در مناطق محروم کشــور از افتخارات 

این دانشگاه است.

شادابی و پویایی 
فعالیت های 
دانشجویی در 
دانشگاه عالمه 
طباطبائی، 
با کاستن از 
نگاه های فضای 
سیاست زده 
حاصل شده 
است. کانون های 
فرهنگی، هنری و 
اجتماعی مذهبی 
دانشگاه در 
این سال ها با 
بهره برداری از این 
فضا توانسته اند 
دستاوردهای 
قابل توجهی در 
عرصه ملی کسب 
کنند
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تعداد کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی و اجتماعی
تعداد فعالیت هاتعداد کانونسال

93-13921698
94-13931369
95-139420231
96-139517226
97-139614213
98-139717375
99-1398181589

21536نیمسال اول 1400-1399

شادابی و پویایی فعالیت های دانشجویی در دانشگاه عالمه طباطبائی، با کاستن از نگاه های فضای سیاست زده حاصل 
شــده است. کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی مذهبی دانشگاه در این ســال ها با بهره برداری از این فضا توانسته اند 
دســتاوردهای قابل توجهی در عرصه ملی کســب کنند. همچنین بخش فرهنگی با همکاری دفتــر نهاد رهبری و جذب 
دانشجویان مذهبی، هیات اصحاب عاشورایی دانشگاه را تاسیس کرده است.  این هیات با حضور و مدیریت دانشجویان 
توانسته است برنامه های مذهبی از جمله ایام محرم و اعتکاف های دانشگاهی را برگزار کند. همچنین واحد فعالیت های دینی 
و قرآنی این معاونت هر ساله حضور فعال و هدفمندی در جشنواره های قرآنی و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم داشته است.

  نشریات دانشجویی
 همان طور که در نمودار می بینید تعداد نشــریات دانشــجویی نیز افزایش داشته اســت. سال 92 تنها

63 نشریه مجوز داشتند و 22 نشریه منتشر می شــد. این در حالی است که سال 99 تعداد 145 نشریه مجوز 
دارند و 80 نشریه هم منتشر می شوند.
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  رفع تضاد نظریه و عمل
معموال اهالی اندیشــه –نه صرفًا افراد اهل مطالعه و فرهیختگی بلکه اندیشــمند به معنای اخص آن- 
نمی توانند و ای بســا نمی خواهند وارد عرصه اجرا شــوند. اهل عمل و اجرا هم اهل اندیشه و علم را متهم 
به بی تجربگی و عملی نبودن ایده هایشــان می کنند. این می شــود که این دو گروه به ویژه در ایران معموالً 
نمی توانند با هم کار کننــد. حال تصور کنید این دو خصلت در یک نفر جمع شــوند. یعنی صاحبان این دو 

وقتی عقل سلیم مدیریت کند

دكتر محسن سلگی

عضو سابق شورای 
مرکزی بسیج 
 دانشگاه 
عالمه طباطبائی

تاکیــد »کارل پوپر« بر »چگونه حکومت کردن« اســت. برای همین از اینکه »چه کســی حکومت کردن« 
در تاریخ اندیشــه سیاســی این قدر مهم بوده، انتقاد می کند. از نظر او حتی مارکس هــم که در پی قدرت 
پرولتاریاست، در دام »چه کسی« افتاده است. فقط چه کسِی او تعداد بیشتری از آریستوکراسی و الیگارشی 
دارد. اما در اندیشــه انقالب اسالمی هر دو عنصر »چه کسی« و »چگونگی« مهم اند و در هم آمیخته . الگوی 
والیت فقیه نماد این رابطه دو طرفه یا بهتر بگویم رابطه دوُبعدی اســت. درک این رابطه حتی از استعاره دو 

روی یک سکه هم عمیق تر و دقیق تر است.
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خصلت صرفًا دور یک میز جمع نشــوند، بلکه در یک نفر پشت یک میز مدیریت جمع شوند. دکتر حسین 
ســلیمی چنین است، او اندیشمندی است که پشــت میزش هم نظریه پردازی می کند و عمل پردازی. هم 

نظارت می کند و هم نظر می ورزد.
این یک  اتفاق نادر اســت که مدیری آن هم در سطح مدیر دانشــگاهی از یک استاد معمولی و حافظه 
بیشتر باشــد. معموالً هم اگر استادی را به عنوان رئیس دانشــگاه می بینیم، حافظه ضعیفی دارد. بنابراین 
استاد خوبی هم نیست. درست برای همین نمی تواند دانشگاه را مدیریت کند و شاید امثال این ها شهردار 

خوبی شوند اما نمی توانند دانشگاه دار خوبی باشند. آنها همین که دانشگاه را دار نزنند باید خوشحال بود.
برای همین باید گفت سلیمی برخالف رئیس پیشین، آبروی دانشگاه را از خیلی جهات احیا کرد. هر چند 
با برخی تصمیم های او مخالفم و چندان با من و افکارم بر ســر ِمهر نیست، ولی تعهد به حقیقت از اختالفی 
که با ســلیمی دارم مهمتر است. من امید دارم فردی انقالبی و با سواد مشابه او اما با سودایی متفاوت بیاید 
و دانشــگاه را بیش از این احیاء کند؛ اما متأســفانه به عنوان یک اصولگرا و کسی که همفکر سلیمی نیست 
چنین کسی را نمی شناسم. هر چند او هم به انقالب وفادار است و به شعار نشاط دینی و نشاط علمی که از روز 

اول روی کارآمدنش وعده داد آن را با تمام توانش اجرایی کند.

  مدارا و قاطعیت
رفتار او با ما در بســیج هم بهتــر از رئیس قبلی بود. با همه بــر مدار مدارا بود و امــا قاطعانه با جریان 
برانداز قلیل و فعال دانشگاه برخورد کرد و مورد انتقاد شبه روشــنفکرانک! هایی قرار گرفت. او برای برنامه 
ِحکمی سازی علوم انسانی عرصه ای فراهم کرد. به گونه ای که کسانی مانند عبدالحسین خسروپناه عرصه ای 
برای فعالیت در این دانشــگاه دید. این در حالی است که او خودش معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد 

است. 
سلیمی سنجیده و سنجنده است. یک دیپلماســی خاصی در رفتارش دارد هرچند از دیپلماسی خوشم 
نیاید. نیســت آن الگوی اندیشمند و مدیر آماده شهادتی که مطلوب من است اما به هر حال از همه کسانی 

که در دانشگاه می شناسم بهتر می توانست و توانست دانشگاه را راهبری کند.
ذکر خاطره ای اینجا الزم آمد. در دوران دولت احمدی نژاد ما در بســیج دانشــجویی مقدمات و مراسم 
تشییع و تدفین پیکر مقدس شــهدای گمنام را انجام دادیم. برخی اساتید ظاهرا اصولگرا نیامدند! یکی از 
آنها گفت نگران وجهه علمی اش اســت! می خواســت مثالً همه را راضی نگه دارد. او در همان دولت ظاهرًا 
ارزشی احمدی نژاد به دانشگاه تحمیل شده بود! اما ســلیمی آمد و یادم نمی رود چگونه از شانه هایش هم 
گریه می بارید. چشــمانش مثل بئاتریس)ســلمی( در آن لحظه زیبا بود. یاد همرزمان اش در جبهه را زنده 
کرد. زنده شــد برایش. آن روز زندگی برایم معنایی متفاوت یافت و فهمیدم درباره این مرد قضاوت عمیقی 
نداشــته ام. آن اتفاق به من عمق داد، مثل کالس درس پربارش که کالس اندیشیدن بود. هرچند اختالف 
و بحث هم با هم داشــتیم و همین یعنی اندیشه. اندیشــه صرفًا همین نیست، اما اندیشه بدون مباحثه 
و اختالف، یک ســر به شــباهت و بی فکری می گراید. او اجازه می داد و حتی با نگاهش خواهش می کرد از 
او انتقاد کنیم و حتی مچش را بگیریم. همین صفت اســتاد دست شاگرد را می گیرد. همین یعنی آموزش 

اندیشه.
در ســاخت و ساز هم موفق بود؛ اما نه مانند یک مهندس ِصرف و عجول. او معماری کرد، از ساختن سردر 
نمادین دانشگاه تا کتابحانه ای که رویش گلخانه اســت و می گوید کتاب بوی ُگل می دهد. می گوید مانند 
رفتن به تفرج و باغ، به کتابخانه بیایید. او معمار دانشــگاه است؛ چون زمان و مکان و انسان های ساکن در 

دانشگاه را می دید و برای آنان و با آنان می ساخت. 
این خطوط را پارسال حاضر نبودم بنویسم؛ اما امروز که حتمًا می رود و مدیری دیگری می آید می نویسم. 
این دیگر در هیچ قضاوت عجوالنه یک تملق نیســت. تعلق هم نیســت بلکه تعقل است. به سلیمی تعلق 

خاطری ندارم. شرط تعقل و تعهد فلسفی به حقیقت بود تا بنویسم آنچه را که نوشتم.
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  جشنوار ملی رویش
این جشــنواره ویژه کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های سراســری کشور است. در این جشنواره 
بخش هــای مختلف و محورهای گوناگون جهت رقابت تعریف شــده اســت. کیفیت برنامه های یکســال 
کانون های دانشگاه ها در هر بخش وارد رقابت ملی می شــوند. دانشگاه عالمه طباطبائی با کسب رتبه برتر و 

جوایز گوناگون در سطح کشور همواره مورد توجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

  جشنواره ملی حرکت
این جشنواره ویژه انجمن های علمی-دانشجویی دانشــگاه های سراسر کشور است. عملکرد انجمن های 
علمی دانشگاه ها با شاخص های گوناگون سنجیده می شــود. دانشگاه عالمه طباطبائی در سال های گذشته 
حضور فعال و هدفمندی در این جشنواره داشته است و با نگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و همچنین 

رسالت های تعریف شده توانسته است رتبه های خوبی در این جشنواره کسب کند. 

  جشنواره تیتر
این جشنواره ویژه نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور است که به شکل منطقه ای و ملی برگزار 
می شــود. کیفت محتوایی و سایر محورهای مندرج در آیین نامه این جشنواره، مالک رقابت و داوری نشریات 
دانشجویی است. دانشگاه عالمه طباطبائی با حضوری فعال و هدفمند توانسته است جوایز ارزنده ای در این 

جشنواره کسب کند. 

جوایز و عناوین برتر دانشگاهی
عالوه بر فعالیت های مداوم انجمن ها و تشکل های دانشجویی یکی از زمینه هایی که دانشگاه عالمه طباطبائی 
در آن موفقیت های زیادی کسب کرد، جشنواره های ملی و دانشگاهی است. شاید بتوان سه جشنواره اصلی را 

در این عرصه از یکدیگر متمایز کرد:
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معاونت فرهنگی 
و اجتماعی 

داشنگاه عالمه 
طباطبایی در 
هشت سال 

گذشته با رویکرد 
فعال سازی 

دانشجویان و 
ایجاد فضای 

نشاط و خالقیت 
به حمایت 

همه جانبه از 
انجمن ها، 
کانون ها،  
تشکل ها 

و نشریات 
دانشجویی 

پرداخته است

  عناوین کسب شده در جشنواره ها
  کسب مقام برتر دانشگاه کل کشور؛ 
در حــوزه کانون های فرهنگــی، هنری، 
اجتماعی و مذهبی درجشــنواره رویش 

سال 1395
  دانشــگاه برتر؛ دانشــگاه عالمه 
طباطبائی جایگاه نخســت هشتمین 

جشنواره ملی رویش سال 1398
  دانشــگاه برتر؛ دانشــگاه عالمه 
طباطبائی جایگاه برتر در جشــنواره ملی 

حرکت سال 1399
  دانشــگاه برتر؛ دانشــگاه عالمه 
طباطبائــی جایــگاه نخســت نهمین 

جشنواره ملی رویش سال 1400

در کانون ها، انجمن های علمی و حوزه نشــریات، جشنواره هایی را در ســطح دانشگاه های سراسر کشور 
داریم که امکان مناسبی برای قیاس دانشگاه ها با یکدیگر است. خوشبختانه دانشگاه عالمه طباطبائی در همه 
حوزه ها جزو سه یا چهار دانشگاه برتر کشور اســت و این امیدواری وجود دارد با ظرفیتی که به عنوان دانشگاه 
تخصصی علوم انسانی اجتماعی وجود دارد، شکوفاتر هم بشود. نیاز است مسیری طوالنی طی شود و هنوز باید 
به لحاظ فیزیکی، کالبدهای بیشتری برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فراهم شود. از این این 

امر نیازمند نهادینه کردن است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی داشــنگاه عالمه طباطبایی در هشــت سال گذشــته با رویکرد فعال سازی 
دانشجویان و ایجاد فضای نشاط و خالقیت به حمایت همه جانبه از انجمن ها، کانون ها،  تشکل ها و نشریات 
دانشجویی پرداخته است. در این میان برای حضور فعال این گروه ها در رقابت های ملی نیز چاره اندیشی کرده 
و جشنواره های داخلی رویش، حرکت و تیتر را برگزار کرده اســت. این جشنواره های داخلی زمینه ساز ارتقای 

سطح فعالیت هاست و بستر مناسبی برای موفقیت در جشنواره های ملی. 

جوایز کسب شده در جشنواره ها

1394139513961397139813991400نام جشنوارهنهاد کسب کننده جایزه

4-4-37جشنواره حرکتانجمن های علمی

جشنواره ملی نشریات دانشجویی نشریات دانشجویی
4-14-6-29تیتر  و منطقه یک کشوری

کانون های فرهنگی، 
81213--213جشنواره رویشهنری و اجتماعی

واحد فعالیت های قرآنی 
--934--جشنواره قرآنمعاونت فرهنگی

جشنواره دانشگاهی کشورکانون فیلم و عکس
221--- در حوزه فیلم کوتاه

کانون ورزش در جهت 
1-----جشنواره بین المللی صلح یونسکوتوسعه اجتماعی
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دوره های برگزارشده دانش افزایی ارتقا و به روز رسانی مهارت های آموزشی و تدریس استادان
تعداد نفر ساعت آموزشتعداد دانش پذیرتعداد دوره هاسال 

1393150800

1394150800

13952651040

13962721152

13972761216

1398195442268

13998222915184

109314812460کل

افزایش کمی و کیفی دوره های دانش  و مهارت افزایی، از دانشجویان شهروندانی مفید می سازد

دانشگاه و تربیت انسان متخصص
یکی از مهمترین اهداف پنج ساله ی اخیر دانشگاه عالمه طباطبائی، ارتقای سرمایه انسانی اجتماعی و کارآمدی 
رویکردهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان بوده است. اینجاست که موضوع دوره های دانش افزایی اهمیت 
زیادی پیدا می کند. اینکه چه طور می توان مسئولیت پذیری دانشگاه و دانشجویان را ارتقا داد و زمینه ای را برای 
بهتر کردن بهداشت روان دانشجویان فراهم کرد. در  این میان نمی توان از شاخص های کیفی و کمی در عرصه 
رفاه دانشــجویی نیز گذشت. در ادامه به طور خاص به این شــاخص ها می پردازیم و نشان می دهیم که طی 

سال های اخیر چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

سال 1393 تعداد دوره های برگزار شده دانش افزایی در دانشگاه عالمه طباطبائی 800 نفر ساعت بوده است 
که در سال 1399 به 5184 نفر ساعت رسیده است. این رقم یعنی رشد بیش از 540 درصدی در این زمینه. 150
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  مهمترین محورهای دوره های دانش افزایی
  باور به توانمندسازی از طریق کارگاه های نگارش مقاالت علمی به زبان انگلیسی

  نحوه استفاده از »پایگاه های داده و اطالعات« خریداری شده
  آموزش های نوین روش تدریس 

  دوره های معرفت افزایی دینی و بینش سیاسی.

  مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه 
چشم انداز: تبدیل شدن به معتبرترین مرکز دانشگاهی ارائه دهنده خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی 

به نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه های علوم انسانی، در یک دوره زمانی پنج ساله
مأموریت: ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی به نهادهای دولتی و غیردولتی کشور در حوزه های 
علوم انسانی، در راســتای ایفای نقش مؤثرتر این دانشگاه در فرایند توســعه ملی و همچنین افزایش منابع 

درآمدی غیردولتی.

  دوره های مهارت افزایی
دانشــگاه عالمه طباطبائی برای توانمند ســازی دانشــجویان پیش از ورود به بازار کار و افزایش ســطح 
مهارت های تخصصی آنان، طرح مهارت افزایی را از پاییز ســال 1395 در دستور کار خود قرار داده است. از جمله 

مهمترین اهداف این طرح عبارتند از:
  توسعه مهارت های دانشجویان و دانش آموختگان در عرصه کار آفرینی و اشتغال

  برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، صنعت و جامعه
  زمینه سازی برای بروز استعداد و عالیق فردی و گروهی

  افزایش دانش و نگرش حرفه ای
  تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه

  ایجاد تحول در یادگیری عملی مبتنی بر روش های نوین آموزشی
روند کار به این صورت اســت که      دانشجویان یک مهارت را با تایید مشاور تحصیلی و بر حسب عالقه مندی 

خود، انتخاب  و رایگان در آن شرکت می کنند.
هر دانشجو می تواند در یک دوره عمومی و یک دوره تخصصی به صورت رایگان شرکت کند و البته هر تعداد 
دوره های دیگر را که مایل بود با پرداخت حداقلی می تواند شرکت و مدرک الزم را از دانشگاه دریافت کند.  اجرای 
این برنامه مهم فعالیت های گســترده ای را ایجاب می کرد از تهیه عناوین و سرفصل های این دوره ها گرفته تا 
پیدا کردن استادان مجرب تا برگزاری خود دوره ها وقت و انرژی فراوان را گرفت اما دستاوردهای مهمی داشت. 
طی سه سال اخیر نزدیک به 10 هزار نفر از دانشجویان این دوره های مهارتی را طی کرده اند. دانشگاه عالمه 

به خاطر این خالقیت و نوآوری چندین بار از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرارگرفت. 

151



عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

انسان دانشگاهی

تعداد دوره های مهارت افزایی دانشگاه
تعداد دوره های برگزار شده تعداد دانشجو شرکت کننده تعداد دانشکدۀ

تحت پوشش سال
جمع عمومی تخصصی جمع تخصصی عمومی

21 15 6 974 270 704 5 1396

225 73 152 5768 3692 2076 9 1397

200 68 132 5512 3652 1860 9 1398

203 81 122 5618 2368 3250 9 1399

21 دوره مهارت افزایی سال تحصیلی 1396 در دانشگاه عالمه طباطبائی 21 دوره بوده است که در سال 1399 
به 203 دوره رسیده اســت که این رقمی حاکی از رشد بیش از 860 درصدی در زمینه تعداد دوره های برگزارشده 

مهارت افزایی است.

  آموزش های تخصصی آزاد
حوزه آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه با برگزاری دوره های تخصصی توانسته است به رسالت دانشگاه 

مبنی بر ارائۀ خدمات علمی- تخصصی به سازمان ها، شرکت ها و متقاضیان آزاد، جامۀ عمل بپوشاند.

اطالعات دوره های مختلف در حوزه آموزش های تخصصی آزاد

عنوان دوره مبلغ دوره به ازای هر نفر 
)ناموت( تعداد دوره تعداد نفر سال

)DBA( مدیریت ارشد کسب و کار
5/000/000 2 56

13967/000/000 1 19
)MBA( مدیریت ارشد کسب و کار 4/500/000 1 13

)MBA( بازار سرمایه )دو ساله( 17/500/000 2 26
1397)MBA( مدیریت ارشد کسب و کار 6/500/000 1 15

)DBA( مدیریت عالی کسب و کار 10/000/000 4 63
)MBA( بازار سرمایه )یک ساله( 10/000/000 1 12

)DBA( مالی1398 10/000/000 1 4
)DBA( مدیریت عالی کسب و کار 14/000/000 2 27
)DBA( مدیریت عالی کسب و کار 14/000/000 1 9

)MBA( بازار سرمایه )یک ساله(1399 12/500/000 14 196
)MBA( مدیریت ارشد کسب و کار 8/000/000 1 12 152
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  مهمترین فعالیت های مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی از سال 1393 تا 1400
 تصویب اساس نامه مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی در هیات امنای دانشگاه (سال 1395(

 برگزاری مستمر جلسات کمیته کارآفرینی و هدایت شغلی برای راهبری و سازماندهی زیست بوم نوآوری و 
کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبایی )5 جلسه( با حضور رئیس دانشگاه

 برگزاری رویداد ســاالنه کارآفرینی چکاوک )4 دوره( برای آشنایی دانشــجویان و دانش آموختگان حوزه 
علوم انسانی و اجتماعی کشور با مفاهیم کارآفرینی و تاسیس کسب و کار و کمک به تشکیل تیم های استارتاپی 

دانشجویی. 
 برگزاری جشنواره فرصت های شغلی روشنا )6 دوره( برای تسهیل فرایند جذب و استخدام دانشجویان و 

دانش آموختگان حوزه علوم انسانی و اجتماعی در بازار کار کشور
 تدوین شیوه نامه انتخاب کارآفرین برتر دانشگاه

 تدوین شیوه نامه آکادمی اشتغال و کسب و کار عالمه و برگزاری یک دوره آکادمی کسب و کار دانشگاه
 توسعه تست های مهارت سنجی و شخصیت شناسی تخصصی برای آشنایی دانشجویان با توانمندی ها و 

مهارت های مورد نیاز، پیش از ورود به بازار به کار
 راه اندازی مرکز کاریابی تخصصی دانشگاهی 

)atu.talentcoach.ir( راه اندازی وب سایت اطالع رسانی شغلی به دانشجویان 
 برگزاری دوره های آنالین راه اندازی استارتاپ و کسب وکار )دو دوره(

)ta.atu.ac.ir( »راه اندازی وبسایت »مدرسه کسب و کار و اشتغال دانشگاه عالمه طباطبائی 
 اطالع رســانی فرصت های شــغلی و کارآموزی از طریق ارتباط با ســازمانها، نهادها، شرکت های دولتی، 

خصوصی و تعاونی
)karafarini.atu.ac.ir( راه اندازی سایت اطالعرسانی مرکز و تولید و بهروز رسانی محتوای آموزنده و خبری 
 انجام بازدیدهای علمی از مراکز نوآوری موفق و برگزاری دوره های آموزشــی برای تیم های مستقر در مرکز 

کارآفرینی و دانشجویان عالقمند به حوزه راه اندازی کسب و کار
 برگزاری رویدادهای تخصصی، نشســت های علمی، کارگاه های آموزشی متعدد با موضوعات مرتبط به 

حوزه کارآفرینی و نوآوری در سطح دانشگاه
 فراهم آوردن بستر الزم برای استقرار تیم های دانشجویی در مرکز کارآفرینی

 ارائه خدمات تخصصی مشاوره کسب و کار و شغلی به دانشجویان دانشگاه و مراجعان خارج از دانشگاه 
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

کارآفرینی ، رشد و نوآوری 
از بستر علوم انسانی

مرکز کارآفرینی دانشــگاه عالمه طباطبائی در خردادماه 1383 با مجوز رســمی از وزرات فرهنگ و آموزش عالی 
آن زمان بنیان نهاده شــد و در مهرماه همان سال با ســه بخش آموزش ، پژوهش و ترویج کار خود را آغاز کرد. 
از جمله این فعالیت ها می توان به این موارد اشــاره کرد: برگزاری دوره های آموزشــی تربیت مربی کارآفرینی، 
دوره های آموزشــی تخصصی مهارت های کســب و کار، بازدیدهای علمی از محیط های فعالیت کارآفرینان، 
برگزاری جشنواره های کسب و کار، نشست با کارآفرینان برتر، شرکت در برنامه های مربوط به کارآفرینی در سایر 

دانشگاه ها و استان ها، انتشار نشریه و حمایت از طرح ها و ایده های کسب و کار.
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همزمان با تحول نظام های دانشگاهی دنیا، بی تردید جامعه محوری و کارآفرینی یکی از مسیرهای اصلی 
تحول دانشــگاه عالمه طباطبائی در مسیر تحقق دانشگاهی کارآفرین اســت. عالمه طباطبائی اگر چه در این 

مسیر نو سفر است، اما در سال های اخیر با سرعتی قابل قبول و پیوسته در حال حرکت است. 
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  مراکز رشد واحدهای فناور و نوآور دانشگاه

تأســیس و راه اندازی مراکز رشد و نوآوری در حوزه علوم انسانی از مهم ترین اقدامات و دستاوردهایی است که 
می توان در حوزه پژوهشــی به آن اشاره کرد و برای اولین بار در کشور رخ داده اســت. این پروژه از سال 95 شروع 
شد و در حال حاضر دو مرکز رشد و فناوری با حضور شرکت های شتاب دهنده و فن آور در دانشگاه عالمه طباطبائی 
مشغول به فعالیت هستند. دیگر دانشــگاه ها تقاضا و تمایل به استفاده از دستاوردهای دانشگاه عالمه در حوزه 
رشــد و نوآوری را دارند و همچنین ایجاد مراکز، ایستگاه های رشــد و نوآوری در دانشکده های مختلف در دست 

اقدام است. برای تأسیس پردیس علم و فناوری در حوزه علوم انسانی، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

  نقطه قوت دانشگاه در عرصه کارآفرینی
مهمترین نقطه قوت دانشــگاه عالمه در حوزه کارآفرینی و نوآوری، نگاه راهبــردی این مجموعه به حوزه 
نوآوری در علوم انســانی و اجتماعی است که آن را با سایر مجموعه ها در کشور متمایز کرده است. بدیهی است 

مسیر بسیاری پیموده شده است و مسیر بسیار بیشتری در پیش روست.
افزایش ریســک پذیری در پذیرش تیم ها، درگیر کردن بیشتر جامعه عالمه ای ها در زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری و همراه شدن آنان با تحول دیجیتال و تاثیرات شگرف آن بر آینده جامعه و اقتصاد کشورها و شرکت ها 
از مهمترین برنامه هاست. در این میان، افزایش مستمر و پیوسته حضور دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید 
و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی در این زیســت بوم نوید دهنده تغییر تدریجی و پایدار دانشگاه در تحقق 

155اهداف دانشگاه کارآفرین است.
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افزایش 
ریسک پذیری در 
پذیرش تیم ها، 
درگیر کردن بیشتر 
جامعه عالمه ای ها 
در زیست بوم 
کارآفرینی و 
نوآوری و همراه 
شدن آنان با 
تحول دیجیتال و 
تاثیرات شگرف آن 
بر آینده جامعه و 
اقتصاد کشورها 
و شرکت ها 
از مهمترین 
برنامه هاست

نگاهی بر مسیر مراکز رشد و نوآوری دانشگاه عالمه طباطبایی از تأسیس تاکنون

برنامه های سال 1400

دریافت مجوز 
پردیس و پارک 

علم و فناوری

راه اندازی مرکر 
نوآوری دانشکده 

ادبیات

راه اندازی
 5 ایستگاه نوآوری 
در دانشکده های 

مختلف

راه اندازی صندوق 
پژوهش و فناوری 

دانشگاه
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  نقش آفرینی علوم انسانی در عرصه فناوری
سرانجام در اواســط دهۀ 1390 بود که مسئوالن دانشــگاه عالمه طباطبائی تصمیم گرفتند که پای در این عرصه 
بگذارند. در واقع با توجه به اعتقادی که در دانشــگاه مبنی بر نقش  آفرینی علوم انســانی و اجتماعی در حوزۀ توسعۀ 
نوآوری ها و تأثیر به کارگیری فناوری در جامعه به وجود آمده بود، دانشگاه عالمه به ایفای نقش در این زمینه پرداخت. 
بدین منظور برنامه ریزی برای تأسیس یک مرکز رشد در دانشگاه کلید خورد؛ پس از تمرکز مطالعات روی این موضوع، 
جمع بندی ها نشــان می داد که راه اندازی مراکز نوآوری به شکل سنتی آن دیگر پاسخ گوی اهداف نیست و نمی تواند 
دانشگاه را به مقصود خود برساند. بنابراین با ترکیب مراکز رشد و مراکز نوآوری شکل جدیدی از مراکز حمایتی طراحی 
و به اجرا گذاشته شــد. درنتیجه مجموعه ای از مراکز نوآوری با تمرکزها و تخصص های مختلف، شتاب دهنده هایی 
در حوزه های مالی، گردشگری، بحث های فرهنگی، فیلم و انیمیشن شکل گرفت که در کنار مرکز رشد دانشگاه ترکیب 
نو و جالبی را شــکل دادند. در همان فضا بود که یک کافۀ نوآوری ایجاد شــد و رفته رفته مرکز رشد و نوآوری دانشگاه 
عالمه طباطبائی به یک بازیگر جدی در اکوسیستم استارتاپی کشور تبدیل شد. به این ترتیب ما به اهداف خود، یعنی 
جاانداختن این نکته که علوم انسانی و اجتماعی نقش کلیدی در شرکت های نوآفرین و شرکت های دانش بنیان دارند، 
نزدیک شــدیم. همچنین دانشگاه عالمه طباطبائی توانست متناســب با تحوالت کشور گام بردارد و با پیشرو شدن 
در بحث فناوری های نرم یک تحول را رقم بزند. پس از تحقق این اهداف، دانشــگاه استراتژی گسترش مراکز رشد و 
نوآوری را دنبال کرد و در حال حاضر تقریبًا گســترش این مراکز در تمام دانشکده ها، مراکز مختلف و چندین شعبه در 
حال انجام است، به طوری که یک زنجیره و شبکۀ بسیار گسترده  در حاشیه دانشگاه عالمه طباطبائی در حال شکل گیری 
است؛ این اتفاق باعث می شود دانشگاه نقش پیشــرو، مهم و جدی در شرکت های نوآفرین در عرصه علوم انسانی و 
اجتماعی داشته باشد.  گذشته از مباحث مطرح شده، دانشگاه عالمه طباطبائی یکی از پایگاه های اصلی و شاید محور 
اصلی مطالعات نوآوری و سیاســت گذاری علم و فناوری و اجرای سیاست های این حوزه در کشور تبدیل شده است. 
این دانشگاه توانست برای اولین بار رشتۀ مدیریت تکنولوژی را در دو مقطع فوق لیسانس و دکتری در کشور راه اندازی 
کند تا در حوزۀ آموزش مدیریت فناوری و نوآوری هم نقش پیشرو داشته باشد. می توان اذعان داشت دانشگاه عالمه 
این پیشــگامی خود را به لحاظ کیفی تا به امروز حفظ کرده است. عالوه بر این، شبکه ای از فارغ التحصیالن و استادان 
دانشگاه که در این حوزه مشــغول بودند، به تدریج توانستند نقش محوری در توسعه و انسجام بخشی به نظام ملی 
نوآوری و پیشــرفت و جاانداختن مفاهیم جدید سیاست گذاری علم و فناوری داشته باشند. تمام مباحثی که مطرح 
شد نشــان می دهد دانشــگاه عالمه طباطبائی چه در موقعیت های اجرایی و چه به عنوان مشاور و چه در پروژه های 

تحقیقاتی و مقاالت، بی تردید نقش پیشگام در حوزۀ سیاست گذاری علم و فناوری را در کشور داشته است. 

پیشگام در مطالعات نوآوری و 
سیاست گذاری علم و فناوری

دكتر سید سروش 
قاضی  نوری

 رئیس 
مرکز تحقیقات 
سیاست علمی 

کشور 

»شرکت های دانش بنیان« مفهومی است که تقریبًا از اواخر دهۀ 1380 در کشور ما شکل گرفت. پیش از آن مفاهیمی 
نظیر شرکت های فناوری محور، شرکت های های تک و شرکت های تازه تأسیس فناوری محور در ادبیات جهان وجود 
داشــت و در ایران هم مطالعاتی پیرامون آن ها انجام شده بود. بر اساس بهره گیری از همین مفاهیم بود که مفهوم 
شــرکت های دانش بنیان در کشــور ما هم به وجود آمد؛ اما جاانداختن آن در جامعه چند سالی به طول انجامید. در 
ابتدای امر بیشــتر تمرکز روی شرکت های فناوری محور و فناوری های پیشرفته گذاشته شد. با ادامۀ این روند مفهوم 
شرکت های دانش بنیان شــکل نرم تری به خود گرفت و به مفهوم شــرکت های نوآوری محور و به ویژه نوآوری های 
برخاسته از فناوریهای نرم نزدیک شد.  با این همه، شرکت های دانش بنیان و مفاهیمی نظیر مراکز رشد، پارک های علم 
و فناوری و ... که حول آن شــکل گرفته بود، عمدتًا روی مباحثی چون شرکت های فناوری محور و فناوری های سخت 
تمرکز داشتند؛ چنان که فعاالن حوزه های علوم انسانی و اجتماعی و دانشجویان و استادان دانشگاهی این حوزه ها 

کمتر در زمینۀ شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و شرکت های نوآفرین فعالیت می کردند. 
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دانشگاه عالمه طباطبائی تنها دانشــگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی 
دولتی و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کشور است که با تربیت نیروی های 
توانمند و متخصــص و فعالیت در عرصه های آمــوزش، پژوهش و فناوری 
خدمات ارزشــمندی را به کشور ارائه کرده اســت و هم اکنون به عنوان قطب 
علوم انسانی و اجتماعی در کشور شناخته می شود. عملکرد چند سال گذشته 
و کسب افتخارات متعدد نشان از پیشرفت روز افزون دانشگاه در زمینه های 
مختلف علمی دارد. همکاران و اســتادان بزرگوار در تمامی دانشکده ها تمام 
توان خود را در راســتای تولید علم و تسهیل دستیابی به اهداف کشور صرف 
کرده اند و موفق به کســب افتخاراتی همچون برترین دانشــگاه کشور در 
عرصه نظریه پردازی، کسب عنوان یک درصد دانشمندان پراستناد جمهوری 
اسالمی ایران در سطح بین المللی در سال 2018، پژوهشگر برتر کشور در گروه 
علوم انسانی و هنر، نخستین پژوهشگر برتر جوان اقتصاد ایران، فعال ترین 
دانشــگاه در ارائه پیشــنهادهای اجرایی به دستگاه های کشــور شده اند. 
دانشگاه پرشتاب ترین حرکت را به سوی ســاخت فضای نوین دانشگاهی 

داشته و در این عرصه الگویی جدید به نمایش گذاشته است. 

   آموزش
در حوزه آموزش برنامه هایی همچون بازنگری سرفصل دروس و به روز رسانی 
سیستم آموزشی، راه اندازی مرکز پایش و رصد دانش آموختگان ، و افزایش 
مهارت و تخصص دانشــجویان برای ورود به بازار کار در اولویت اقدامات این 
حوزه قرار دارد. با تاســیس مرکز مهارت افزایی از ســال 96 برای اولین بار در 
دانشگاه-های کشور، دانشگاه قدم مهمی در راستای افزایش اشتغال پذیری 
و توانمندسازی دانشجویان خود برداشته شده تا این سرمایه های اجتماعی 

گرانقدر بتوانند خدمات ارزشمندتری  به کشور ارائه دهند.

   پژوهش
در حوزه پژوهش، در توسعه ارتباطات بین الملل و جذب دانشجویان خارجی 
اقدامات موثری صورت گرفته است. تاسیس مراکز رشد در این دانشگاه، به 
عنوان تنها مراکز رشــد در حوزه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی، گام مهم 
دیگری در راستای افزایش ارتباط دانشــجویان و دانش آموختگان کشور با 
صنعت، توسعه شرکت های دانش بنیان و افزایش فعالیت های کارآفرینانه 
و نوآورانه در کشور است. برگزاری کرسی های نظریه پردازی به میزان سه برابر 
کل کرسی های برگزار شده در سطح  دانشگاه های کشور، اقدام مهم دیگری در 

جهت کمک به حل مشکالت کالن کشور بوده است.

سخن پایانی
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   فعالیت های دانشجویی
در زمینه فعالیت های دانشــجویی و فرهنگی، دانشــگاه عالمه طباطبائی 
مفتخــر به ارائه بهترین خدمات اســکان، بهداشــت و روان شــناختی به 
دانشــجویان عزیز بوده است. کســب عنوان یکی از بهترین مراکز مشاوره 
کشور در سال های پیاپی نشان از اهمیت شناخت دانشجویان و مشکالت 
آنان و در نهایت ایجاد محیطی پرشور و نشاط و سالم برای آنها دارد. شرکت 
در مسابقات بین المللی ورزشی و دانشجویی، تشکیل و حمایت از تشکل ها 
و کانون های علمــی و فرهنگی نیز از دیگر افتخارات و برنامه های پیش روی 

این دانشگاه است.

   رسیدگی به دغدغه های استادان و کارکنان
با وجود مشــکالت بودجه و دشــواری های ناشــی از  وضعیت اقتصادی 
در کشــور، دانشگاه توانســته اســت تا به تعهدات خود در قبال استادان، 
دانشــجویان و کارمندان عمل کند. با توجه به کمبــود منابع مالی در آینده، 
تنوع بخشــی به منابع مالی، صرفه جویی و کاهــش هزینه های غیرضرور، 
پیاده ســازی مدیریت ســبز در دانشگاه، تحقق حســابداری تعهدی شده 
و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از اهداف مهم دانشــگاه بوده اســت. جلب 
حمایــت جامعه خیرین و اســتفاده از فرصت دانش آموختــگان توانمند 
دانشگاه نیز، می تواند حمایت و انسجام بیشــتری برای خانواده دانشگاه 

عالمه به ارمغان بیاورد. 

   امید به آینده 
جایگاه امروزین دانشــگاه عالمه طباطبائی که به یکی از دانشگاه های رتبه 
نخست و پیشرو کشور بدل شده است محصول اجرای کامل برنامه ای است 
که هشت ســال پیش با همفکری استادن پیشکســوت دانشگاه تهیه و با 
پایمردی و کوشش خســتگی ناپذیر آنان و کارکنان غیور دانشگاه به انجام 

رسید.
 امید اســت در ادامه این راه با حمایت و پشــتیبانی اعضای هیات علمی، 
دانشجویان، دانش آموختگان و کارکنان، دانشگاه عزیزمان بتواند با اتکا به 
برنامه های پیشنهادی، در مسیر ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح جهانی 

گام های موثری بردارد.
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انسان دانشگاهی

نقشه طرح  جامع پردیس مركزی
  عملكرد اراضی پیشنهادی  پردیس 1
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

  فعالیت های پیشنهادی  پردیس 1 دانشگاه
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

انسان دانشگاهی

  پرسپكتیو توده گذاری پیشنهادی در اراضی پردیس 1
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

نقشه طرح  جامع پردیس شماره دو
  عملكرد پیشنهادی اراضی 11.5 هكتاری پردیس 2
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عملکرد 8 ساله دانشگاه عالمه طباطبائی 1400-1392

اكنون و بایسته های آینده 
المه طباطبائی دانشگـاه ـع

انسان دانشگاهی

  فعالیت های پیشنهادی اراضی 11.5 هكتاری پردیس 2
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