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

بهداشــت پــس از ارزیابــی فعالیــت

کرســی یونســکو در دانشــگاه

هــای صــورت گرفتــه ،تصمیــم

عالمــه طباطبائــي ماموریــت

بــه پشــتيباني مالــی و معنــوی از

یافــت در حــوزه ســنجش

ایــن فعالیــت داوطلبانــه گرفــت و

افکارعمومــی و تولیــد محتــوای

در حــال حاضــر گروهــي متشــکل

رســانه ای در قالــب ویدیــوی

از پژوهشــگران ،مترجمــان و

کوتــاه ،موشــن گراف ،انیمیشــن

تولیدکننــدگان محتــوای تصویــری

و اینفوگــراف فعالیــت کنــد.

کرســی یونســکو در دانشــگاه عالمــه طباطبائــي بــا عنایــت

بــه اهدافــی کــه در خصــوص آگاه ســازی افکارعمومــی و
آمــوزش بــه شــهروندان بــرای مقابلــه بــا کرونــا دنبــال مــی

کنــد ،مکلــف شــد در حــوزه ســنجش افکارعمومــی و تولیــد
محتــوای رســانه ای در قالــب ویدیــوی کوتــاه ،موشــن
گــراف ،انیمیشــن و اینفوگــراف فعالیــت کنــد.

الزم بــه ذکــر اســت ،کرســی ارتباطــات از ابتــدای شــیوع
ویــروس کرونــا در اســفندماه ســال  ۱۳۹۸بــا تشــکیل تیمــی
داوطلــب از متخصصــان حــوزه رســانه ،پزشــکان و ديگــر
عالقــه منــدان تولیــد محتــوای علمــی عمومــی بــرای مقابلــه

در ایــن گــروه فعالیــت مــی کننــد.

مركــز مشــاوره ســامت مهاجــر كــه از ســوي انجمــن
نخبــگان افغانســتاني و بــا پشــتيباني دانشــگاه عالمــه
طباطبائــي در خــرداد  ١٣٩٨راه انــدازي شــده نيــز بــا كرســي
يونســكو در اجــراي ايــن پــروژه كــه مخاطــب آن فارســي

زبانــان در كشــور منطقــه مــي باشــد ،همــكاري دارد.

بــرای دسترســی بــه محتــوای تولیــد شــده کرســی ارتباطات
علــم و فنــاوری یونســکو مــی توانیــد بــه پیــج اینســتاگرام

کرســی بــه آدرس زیــر مراجعــه نماييــد.
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بــا همــه گیــری کرونــا را آغــاز کــرد .ســازمان جهانــی

8عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
عنوان «پژوهشگران پر استناد كشور» را کسب کردند
بنــا بــر اعــام پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام،

۷۸نفــر از پراســتنادترین پژوهشــگران ۱۲رشــته مختلــف

پژوهشــگران پراســتناد برتــر کشــور در حــوزه علــوم انســانی،

اســت.

۸عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در میــان
اجتماعــی و هنــر قــرار گرفتنــد.

دکتــر تیمــور محمــدی ،در حــوزه اقتصــاد و مالــی؛ دکتــر

بنــا بــر گــزارش ســال  ۱۳۹۸پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان

حمیــد علیــزاده و دکتــر علــی دالور در حــوزه علــوم تربیتــی؛

در میــان پژوهشــگران پراســتناد برتــر کشــور در حــوزه علــوم

حــوزه روان شناســی؛ دکتــر جعفــر هــزار جریبــی دســتکی

اســام۸ ،عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
انســانی ،اجتماعــی و هنــر قــرار گرفتنــد بــر ایــن اســاس
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی پــس از دانشــگاه تهــران و

دانشــگاه تربیــت مــدرس بیشــترین ســهم از پژوهشــگران

برتــر کشــور در ایــن دو حــوزه را بــه خــود اختصــاص داده
اســت.

دکتــر فرامــرز ســهرابی و دکتــر عبــداهلل شــفیع آبــادی در
در حــوزه علــوم اجتماعــی؛ دکتــر حبیــب هنــری در حــوزه
تربیــت بدنــی و دکتــر ســید جــال دهقانــی فیروزآبــادی
در حــوزه علــوم سیاســی ۸ ،عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه

عالمــه طباطبائــی در میــان پژوهشــگران برتــر کشــور
حوزههــای مذکــور قــرار گرفتنــد.

پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام بــا بررســی عملکــرد

بــر اســاس ایــن گــزارش ،ســهم رشــتههای مختلــف از

هنــر بــرای دوره ۵ســاله ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۶اقــدام بــه شناســایی

کل اســتنادها و نیــز تعــداد پژوهشــگران هــر رشــته اســت.

پژوهشــگران ایرانــی در حــوزه علــوم انســانی ،اجتماعــی و
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علــوم انســانی ،علــوم اجتماعــی ،هنــر و معمــاری کــرده

پژوهشــگران پــر اســتناد یکســان نبــوده و تابعــی از تعــداد

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

علــوم اجتماعــی ،ادبیــات ،روانشناســی و جغرافیــا اســت.

الزم بــه ذکــر اســت در بیــن دانشــگاههای کشــور ،دانشــگاه تهــران بــا ۲۳نفــر ،دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا ۱۴نفــر،
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــا ۸نفــر ،دانشــگاه شــیراز بــا ۵نفــر ،دانشــگاههای اصفهــان و تبریــز هــر کــدام بــا ۴نفــر،
دانشــگاههای شــهید بهشــتی و محقــق اردبیلــی هرکــدام بــا ۳نفــر ،دانشــگاههای بوعلــی ســینا و فردوســی مشــهد هــر

کــدام بــا ۲نفــر دارای بیشــترین تعــداد پژوهشــگر پراســتناد برتــر در  ۱۲رشــته مختلــف علــوم انســانی ،اجتماعــی و هنــر و
معمــاری هســتند
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معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه عالمهطباطبائی :بدهی بیمۀ تکمیلی تسویه و
مطالبات معوق کارکنان از سوی بیمه گذار پرداخت شد /اردوگاه تفریحی و پارک دانشجویی
دانشگاه در مهرشهر کرج تا پایان شهریور ماه سال جاری افتتاح می شود
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالمه
طباطبائی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات عمرانی انجام
شده در این معاونت گفت :اردوگاه تفریحی و پارک
دانشجویی در باغ سیب دانشگاه واقع در مهرشهر کرج تا
پایان شهریور ماه سال جاری افتتاح می شود.

ایــن مجموعــه کار دیوارکشــی و نیــز کاشــت درخــت در 30

هکتــار از اراضــی آن انجــام شــده اســت کــه امیدواریــم تــا
پایــان شــهریورماه بــه بهرهبــرداری برســد.

معــاون توســعه و مدیریت منابع دانشــگاه عالمــه طباطبائی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی،

بــا اشــاره بــه سیاســت دانشــگاه در ارائــه خدمــات بــه

عمرانــی دانشــگاه از جملــه اقدامــات حــوزه عمرانــی خبر داد

بیــان کــرد :بــا توجــه بــه دغدغــۀ رئیــس محتــرم دانشــگاه

غالمعلــی کارگــر از ســرگیری رونــد اجرایــی پــروژه هــای

و اظهــار کــرد :در حــوزه مدیریــت فنــی و عمرانــی دانشــگاه
در مــدت کمتــر از یــک ســال گذشــته شــاهد اجرایــی شــدن

پــروژه هــای عمرانــی
هســتیم .نمونــۀ آن
پــروژه

دانشــکده

تربیــت بدنــی و
علــوم ورزشــی اســت
ً
اخیــرا ایــن
کــه

قــرارداد بــا اســتفاده

از اعتبــارات اســناد
خزانــه بــه قــرارداد
پیمــان کل تبدیــل

شــد و کلیــه پرداخت

هــای آن از طریــق

اســناد خزانــه بــه

پیمانــکار منتقــل شــد کــه اجرایــی شــدن آن بــا اعتبــارات

اســناد خزانــه پدیــده ای نــو و بدیــع در ســطح دانشــگاهها

و دســتگاههای اجرایــی اســت.

دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی غیربومــی در ایــام کرونــا

و ســایر متولیــان مســئول در ارتبــاط بــا مســائل آموزشــی

و دانشــجویی دانشــجویان بــه منظــور ارائــه تســهیالت
اقامتــی کوتــاه مــدت

بــه

دانشــجویان

غیــر بومــی مقاطــع
تحصیــات تکمیلــی،

کار تجهیــز دو مجموعه
اقامتــی بــرای ارائــه

خدمــات هتلــی بــه
ایــن

بــا

دانشــجویان

ظرفیــت
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نفــر در دو مجموعــه
خوابــگاه مهدیــه و

نیــز ســاختمانی در

مجــاورت دانشــکده
الهیــات و معــارف

اســامی در حــال اجــرا اســت .ایــن اقــدام در راســتای رفــع
نیــاز دانشــجویان بــرای اســکان موقــت در ایــام دفــاع از

کارگــر در ادامــه یــادآور شــد :در زمینــه تجهیــز و ایمــن

پایــان نامــه هــا و مالقــات بــا اســتادان بــرای دانشــجویان

بــه ضــرورت پایدارســازی و ایمــن ســازی) نیــز اقداماتــی

او بــا تشــریح اقدامــات انجــام شــده در مدیریــت هــای

ســازی مرکــز اقامتــی و تفریحــی کیــش مهــر (بــا توجــه
بــا اســتفاده از هزینــه کــرد اعتبــار اســناد خزانــه انجام شــد.
از دیگــر اقدامــات عمرانــی در حــال انجــام ،احــداث اردوگاه

تفریحــی و پــارک دانشــجویی در مهرشــهر کــرج اســت .بــا

توجــه بــه سیاســت دانشــگاه مبنــی بــر اختصــاص فضایــی
بــرای فعالیــت هــای فــوق برنامــه ،اردوگاه تفریحــی و

فرهنگــی دانشــجویی در مجموعــه بــاغ ســیب مهرشــهر
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کــرج در حــال آمادهســازی اســت .بــا توجــه بــه وســعت

غیربومــی پیشبینــی شــده اســت.

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

پنــج مدیریــت بــه صــورت زیربنایــی ،وظیفــۀ پشــتیبانی و
ارائــه خدمــت را بــر عهــده دارد .بــه طــور خــاص در بخــش

مدیریــت مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه
طــی شــش مــاه گذشــته ،حمایــت کامــل از فعالیتهــای
آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی مرتبــط بــا ایــن بخــش بــه

ویــژه بــا حــوزه معاونــت آموزشــی دانشــگاه در موضــوع

قطــره ای درختــان اراضــی باالدســت پردیــس شــماره یــک،

صــورت مجــازی از اصلــی تریــن برنامــه هــا بــوده اســت.

شــدن مدیریــت ســبز را در دانشــگاه عالمــه طباطبائــی

شــیوع ویــروس کرونــا و برگــزاری کالس هــا و امتحانــات به

همچنیــن در ایــن بخــش در نظــر اســت از تــرم آینــده در
راســتای بهبــود خدمــات آمــوزش مجــازی ،طــرح و برنامــه

هــای جدیــدی حمایــت و اجرایــی شــود.

عــاوه بــر صرفــه جویــی ،توســعه و پیشــرفت اجرایــی
دنبــال مــی کنیــم.

کارگــر همچنیــن بــا توجــه بــه پرداخــت بدهــی معــوق
دانشــگاه از ســال  98بــه بیمــه پارســیان (بیمــه مکمــل

وی در ادامــه تصریــح کــرد :پیگیــری تصویــب طــرح جامــع

درمــان) گفــت :خوشــبختانه ایــن بدهــی تســویه و

حــوزه مســئولیت ایــن معاونــت اســت .دانشــگاه مــا از

شــد .در خصــوص بیمــه مکمــل ســال جدید نیــز بــا پیگیری

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در منطقــه  22از دیگــر اقدامــات

معــدود دانشــگاههایی اســت کــه طبــق سیاســتهای
مالــی ابالغــی از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی

و وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی برخــی از امــور و پــروژه
هــا را بــر اســاس جــذب و هزینــه کــرد تمــام اعتبــارات
اســناد خزانــه ســال  98صــرف کــرده اســت .در ادامــه ایــن

اعتبــارات را در ســال  ۹۹بــر اســاس پروژههــا تعریــف شــده

و هزینــه هــای پــروژ هــا بــه اســناد خزانــه ابالغــی دولــت
تبدیــل شــده اســت.

مطالبــات معــوق همــکاران از ســوی بیمــه گــذار پرداخــت

هــای مدیریــت امــور اداری و اداره رفــاه ،قــرارداد جدیــد بــا
یکــی از کارگــزاری هــای رتبــه یــک بیمــه دانــا منعقــد شــد

و در ایــن قــرارداد ارائــه خدمــات مناســب بــه همــکاران
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت کــه امیدواریــم ایــن تــاش هــا
رضایتمنــدی همــکاران را بــه دنبــال داشــته باشــد.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی ،اقدامــات

در دســت اجــرا در بخــش مدیریــت بودجــه و تشــکیالت
دانشــگاه را نیــز اعــام کــرد و گفــت :تدویــن ،اعــام و

ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی

ابــاغ شــرح وظایــف مشــخص کارکنــان در راســتای اجرایــی

دانشــگاه پرونــدۀ طــرح جامــع پردیــس شــماره  1و  2را

چــارت ســازمانی بنــا بــه ضــرورت هــا و نیازهــای واحدهــای

ادامــه داد :ایــن معاونــت بــا همــکاری دفتــر حقوقــی
تنظیــم کــرده کــه ان شــاءهلل طــرح جامــع دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی در کمیســیون شــماره پنــج شــهرداری تهــران بــه

زودی بــه تصویــب خواهــد رســید و بــر اســاس آن طــرح
جامــع دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در منطقــه  22شــهرداری

تهــران مــکان یابــی خواهــد شــد.

شــدن تحــول اداری ،اصــاح و بــروز شــدن تشــکیالت و
مختلــف از اقدامــات در دســت اجــرای مدیریــت برنامــه،
بودجــه و تشــکیالت اســت.

او در پایــان اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه از ســال 74
اصــاح ســاختار تشــکیالت دانشــکده هــا بــه صــورت کلــی
انجــام نشــده اســت ،ایــن مهــم در دســتور کار مدیریــت

کارگــر گفــت :همچنیــن پــروژۀ احــداث دانشــکده هــای

بودجــه و تشــکیالت دانشــگاه قــرار دارد .بــرای ایــن منظــور

پردیــس شــماره  ۱دانشــگاه و نیــز آمفــی تئاتــر بــا ظرفیــت

تشــکیالتی (دانشــکده هــای کوچــک ،بــزرگ ،داخــل پردیس

حقــوق و علــوم سیاســی و دانشــکده علــوم اجتماعــی در
 600نفــر از دیگــر اقدامــات عمرانــی زیربنایــی و اساســی

ســال  ۹9اســت کــه بــا مســاعدت همــکاران دفتــر حقوقــی

در حــال پیگیــری اســت.

او اتخــاذ سیاســت هــای جدیــد بــه منظــور صرفــه جویــی

را از دیگــر اقدامــات ایــن حــوزه برشــمرد و اضافــه کــرد :بــا
اجــرای طــرح حــذف ســرویس ایــاب و ذهــاب مدیــران،

در گام اول رتبــه بنــدی دانشــکده هــا بــه لحــاظ عملکــرد و

و خــارج پردیــس رتبــه بنــدی شــدهاند و بــه لحــاظ
الزامــات چارچــوب و ســاختاری نیــز دســته بنــدی شــدند)
انجــام شــد .بــر اســاس ایــن دســته بنــدی کــه بــه تصویــب
هیئــت رئیســه دانشــگاه رســیده اســت ،چــارت تشــکیالت

دانشــکدهها مــورد بازبینــی قــرار خواهــد گرفــت.

حــذف پســت هــای مدیریتــی در معاونــت دانشــجویی

و اداری مالــی دانشــکده هــا شــاهد صرفــه جویــی 3.5
میلیــارد تومانــی بــوده ایــم .همچنیــن در ایــن خصــوص

بــا اجــرای سیســتم آبیــاری قطــره ای اراضــی بــاغ ســیب
کــرج بــه جــای آبیــاری غــرق آبــی ،اجــرای سیســتم آبیــاری
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تشکیل خوشههای علمی و مشورتی حوزههای اجرایی از اقدمات مسئوالنه دانشگاه عالمه
طباطبائی در زمینه کمک به حل مسائل کشور
راهکارهــای پیشــنهادی اســتادان دانشــگاه عالمــه طباطبائی

آنهــا در تصمیمســازی.

کرونایــی اعــام شــد.

مســؤول در اطالعرســانی بحــران و پرهیــز از ارائــه اطالعــات

در زمینــه نظــام بانکــی و نظــام ارتباطــی کشــور در شــرایط
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــه عنــوان متخصــص علــوم

متناقــض و یــا بیــان تصمیماتــی کــه زود اثــر هســتند و

اجتماعــی خــود در کمــک بــه حــل مشــکالت جامعــه و

 -اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای زیس ـتبوم رســانهای

انســانی کشــور ،در راســتای انجــام رســالت مســئولیت

دســتگاه هــای اجرایــی بــه ویــژه دغدغــه کنونــی کرونــا

بــا بهــره منــدی از ظرفیــت هــای آموزشــی ،پژوهشــی و
تحقیقاتــی اعضــای هیئــت علمــی خــود ،از ســال گذشــته
پیشــنهاد تشــکیل دو خوشــه علمــی _مشــورتی تخصصــی

بــا عنــوان هــای «پولــی بانکــی» و «ارتباطــات و رســانه»
بــرای کمــک بــه حــوزه هــای اجرایــی کشــور را مطــرح و

بــا تشــکیل گــروه هــای پژوهشــی ایــن مهــم را در دســتور
کار خــود قــرار داد .ایــن دو خوشــه علمــی  -تخصصــی بــا
انجــام مطالعــات و تحقیقــات گســترده تــا کنــون گزارشــات

بســیاری را آمــاده و بــه مقامــات عالــی کشــور ارائــه نمودنــد

و طــی چنــد نوبــت ایــن گزارشــات و پیشــنهادها در شــورای
پــول و اعتبــار و همچنیــن در هیئــت دولــت مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت.

تغییــر خواهنــد کــرد.

بــا تمرکــز بــر فضــای مجــازی و صداوســیما بــرای انتقــال
ســریع و دقیــق اطالعــات صحیــح و تأییدشــده بــه جامعــه

و دعــوت مــردم بــه مشــارکت و ایفــای نقــش

 -اعــان بــه موقــع و صحیــح آمــار و ارقــام مربــوط بــه

مبتالیــان و متوفیــان و افــراد متأثــر از بحــران ،بــا هــدف

پیشــگیری از ایجــاد جــوی ناامــن در جامعــه و بــا توجــه بــه

ـی
ایــن نکتــه کــه در مدیریــت بحــران صداقــت از امیدبخشـ ِ
بعضـ ً
ـا کــم عمــق ،مؤثرتــر اســت.

 -ایجــاد ســازوکار یکپارچــه و بیــن دســتگاهی بــرای

پاســخگویی بــه ابهامــات و رفــع مغایرتهــای آمــاری

و عملیاتــی دســتگاهها بــا هــدف کنتــرل شــایعات و
ـری بیرونــی کــه بــه دنبــال گســترش
جریانســاز یهای خبـ ِ
بحــران اســت

بعــد از همــه گیــری کویــد 19و شــرایط متاثــر از آن در تمــام

 -اطالعرســانی و انعــکاس درمانهــای مؤثــر مبتالیــان

یکــی از دانشــگاه هــای برتــر کشــور ،بــا ارائــه راهکارهــا و

مــوارد پیشــگیرانه.

ابعــاد جامعــه ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــه عنــوان
پیشــنهادهای علمــی برگرفتــه از تحقیقات و مطالعــات انجام

شــده در حــوزه مســئولیت خــود در زمینــه خوشــه هــای«

پولــی بانکــی» و «ارتباطــات و رســانه» را در اصلــی تریــن
برنامــه هــای خــود قــرار داد و سیاســت هــا و راهکارهــای

پیشــنهادی بــرای عبــور از وضعیــت بحــران کرونــا در

قالــب بســته هــای مجزایــی در خصــوص ماموریــت هــا

و مســئولیت هــای خــود ارائــه کــرده اســت کــه بــه ایــن
شــرح اســت:

و بیــان نــکات مثبــت و مؤثــر در زمینــه اهمیــت رعایــت

 -اســتفاده از ظرفیــت حمایتــی نهادهــای مدنــی و تخصصی

مرتبــط بــا بحــران و مدیریــت آن ،بــا هــدف ارائــه پیــام و
توصیههــای روانــی ،بهداشــتی و عملیاتــی در رســانهها
و تمرکــز نهادهــای مســؤول بــر فرآیندهــای مواجهــه بــا
بحــران .

 هدایــت ظرفیــت هیجانــی و شــورانگیزی ســلبریتیهادر فضــای مجــازی بــه ســوی فضــای همدلــی و همراهــی

ملــی بــرای مواجهــه بــا بحــران و ســپردن مــوارد عملیاتــی

 -سیاســت هــا و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای بهبــود نظــام

و تخصصــی بــه نهادهــای مدنــی و تخصصــی و نهادهــای

 -تدویــن نظــام جامــع ارتباطــی در شــرایط بحــران کشــور با

 -گفتمانســازی فرهنــگ ،مواجهــه بــا حقیقتهــای تلــخ

و مدنــی در سیاس ـتگذاری ارتباطــی بحــران و ســهم برابــر

 -تأکیــد بــر روزنامهنــگاری راهحلگــرا بــا تبدیــل اطالعــات

ارتباطــی دولــت و شــهروندان در «وضعیــت کرونایــی»

تأکیــد بــر مشــارکت مؤثــر رســانهها و نهادهــای تخصصــی
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 -عملکــرد یکپارچــه و تدابیــر و تصمیمهــای قاطــع نهادهــای

مســؤول.

و بــه اشــتراک گــذاری راه حــل مســئله

و آمــار از ابــزاری ســطحی بــرای قضاوتهــای سیاســی

خریــد اوراق خزانــه دولتــی .

جامعــه در یافتــن و اجراییکــردن راهحلهــا بــرای فائــق

کوتــاه مــدت بــه تمــام کســب وکارهــا و توزیــع یارانــه

بــه بنیانهایــی بــرای «ایجــاد مســئله» و همراهســازی

آمــدن بــر بحــران.

 اعمــال معافیــت یــا تنفــس مالیاتــی ،اعطــای اعتبــاراتنقــدی توســط بانــک مرکــزی .

انعــکاس تالشهــای عوامــل مقابلــه بــا کرونــا ،از

از دیگــر اقدامــات ایــن دانشــگاه در ایــن خصــوص همچنین

مســلح تــا تولیدکننــدگان و تأمینکننــدگان لــوازم مــورد

بــه تنظیــم توصیههــای سیاســتی در پنــج محــور اشــتغال،

-

پزشــکان و پرســتاران و مجموعههــای درمانــی ،نیروهــای
نیــاز پزشــکی بــا هــدف اطمینــان بخشــی بــه جامعــه از

عملکــرد مجموعــه حاکمیــت.

پژوهشــکده اقتصــاد ایــن دانشــگاه از ابتدای ســال  99اقدام
تولیــد ،سیاســتهای پولــی ،مالیهعمومــی و نفــت کــرده

اســت .ســنجش تأثیــر شــیوع ویــروس کوویــد ،ســنجش

 -ایجــاد ســاز وکارهــای تخصصــی همــراه بــا جمعســپاری

تأثیــر شــیوع ویــروس کوویــد  19بــر تولیــد اقتصــاد ایــران،

اخبــار و اطالعــات جعلــی منتشــر شــده در فضــای رســانهای

کرونــا ،پیامدهــای مالیهعمومــی شــیوع ویــروس کرونــا در

بهبــود نظــام پولــی و بانکــی در «وضعیــت کرونایــی» بــه

بــر تجــارت نفــت خــام ایــران از عناویــن ایــن توصیههــای

بــرای صحتســنجی و راســتیآزمایی بــرای مقابلــه بــا
سیاســت هــا و راهکارهــای پیشــنهادی ارائــه شــده بــرای

ایــن شــرح اســت:

مجموعــه اقدامــات سیاســت پولــی در عبــور از اپیدمــی

ایــران و همچنیــن تحلیــل تأثیــر شــوک بیمــاری کوویــد 19
سیاســتی در حــوزه گوناگــون اقتصــادی اســت.

 -ایجــاد سیاســت هــای تنظیمــی مناســب بــرای حمایــت

همچنیــن پژوهشــکده مطالعــات ترجمــه دانشــگاه ،بــا

ً
مســتقیما متأثــر از شــیوع ایــن
کســب وکارهایــی کــه

در ایــن خصــوص اطالعاتــی مفیــد را آمــاده و در اختیــار

از کســب و کارهــا  .البتــه ایــن اقدامــات صرفـ ً
ـا نبایــد بــه
ویــروس هســتند تعلــق گیــرد و اقدامــات الزم نیــز صرفـ ً
ـا
نبایــد بــر سیاســت هــای پولــی محــدود شــود.

ترجمــه مقــاالت تخصصــی بــروز مرتبــط بــا بحــث کرونــا
قــرار داد.

الزم بــه ذکــر اســت پنــج خوشــه مشــورتی شــکل گرفتــه در

 -ضــرورت اتخــاذ سیاســت هــای پولــی ،در کنــار سیاســت

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

مناســب از ســوی بانــک مرکــزی بــه بانــک هــا بــرای

«خوشــه اقتصــاد کالن» بــا دانشــگاه تهــران« ،خوشــه

هــای مالــی بــا در اختیــار قــرار دادن خطــوط اعتبــاری

حمایــت از بخــش تولیــد.

 اتخــاذ سیاســت هــای پولــی بــه شــکل صحیــح وکارشناســی از جملــه کاهــش نــرخ بهــره ،تســهیل و کاهــش
هزینــه اســتقراض ،تزریــق نقدینگــی بــه بازارهــای مالــی و

«خوشــه ارتبــاط و رســانه» بــا دانشــگاه عالمــه طباطبائــی،
ســرمایه اجتماعــی» بــا دانشــگاه اصفهــان و در نهایــت
«خوشــه حقــوق و حقــوق شــهروندی» بــا دانشــگاه شــهید

بهشــتی اســت.

دکتر نورمحمدی به سمت رئیس پردیس تحصیالت تکمیلی
خودگردان دانشگاه منصوب شد
مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس پردیــس تحصیــات

دانشــگاه معرفــی و از زحمــات دکتــر حبیــب هنــری ،کــه

معــاون آموزشــی دانشــگاه و جمعــی از اســتادان و کارکنــان

ورزشــی معرفــی شــده بــود ،تقدیــر شــد.

تکمیلــی خودگــردان دانشــگاه عالمهطباطبائــی بــا حضــور
ایــن واحــد برگــزار شــد.

پیشــتر بــه عنــوان رئیــس دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم
دکتــر شــجاع احمدونــد ،معــاون آموزشــی دانشــگاه در

طــی ایــن مراســم دکتــر مرتضــی نورمحمــدی ،عضــو هیئت

ابتــدای ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت :پردیــس هــای

شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه بــا حفــظ ســمت بــه عنــوان

بــه ادامــه تحصیــل دارنــد ولــی بنــا بــه دالیلــی از جملــه

علمــی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی و مدیــر دفتــر
رئیــس جدیــد پردیــس تحصیــات تکمیلــی خودگــردان

خودگــردان ظرفیــت هــای خوبــی بــرای کســانی کــه عالقــه
اشــتغال و… وقــت کافــی بــرای ایــن امــر را ندارنــد دارا
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هســتند .بحــث دیگــر ،ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت از طریق

و فنــاوری بــر ایــن بــود کــه دوره هــای شــبانه و پردیــس

دانشــی کــه آموختــه مــی شــود در حــوزه کاربــرد و عمــل

کــه از ایــن پردیــس هــا شــد ،متوجــه شــدند کــه حــذف

پردیــس هــا اســت .بــه عبارتــی از ایــن طریــق مــی تــوان
بــه کار گرفتــه و عملیاتــی شــود.

دوره هــای خودگــردان امکانپذیــر نیســت و بســیاری از

معــاون آموزشــی دانشــگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه

دانشــگاه هــا از جملــه دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در ایــن

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

روندهــا و امکانــات داشــتهاند.

پردیــس هــا ،افــرادی را کــه در حــوزه اجــرا هســتند را بــا
کار علــم و دانــش آنهــا بــه حرفــه و جامعــه ربــط پیــدا

مــی کنــد .البتــه ایــن پردیــس هــا بــرای دانشــگاه هــم
درآمدزایــی دارنــد .زمانــی کــه بودجــه هــای دولتــی روز

بــه روز در حــال کاهــش هســتند ،از طریــق ارائــه خدمــات
آموزشــی مــی تــوان ایــن کاهــش بودجــه هــا را جبــران

کــرد ،همانطــور کــه در خیلــی از کشــورهای پیشــرفته دنیــا

هــم همیــن کار صــورت مــی گیــرد.

زمینــه پیشــرفت هــای خــوب و موفقــی در فرآیندهــا،

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه یکــی شــدن فعالیــت هــای
علمــی پردیــس هــای خودگــردان بــا دانشــکده هــا تصریــح
کــرد :اینکــه پردیــس هــا بــا دانشــکده هــا ادغــام شــدند،
اقــدام خوبــی بــود .ایــن امــر در بخــش ارتبــاط با اســتادان،
دسترســی بــه منابــع علمــی بــرای دانشــجویان و کاهــش

هزینــه هــا تاثیرگــذار بــود.

هنــری ادامــه داد :امــر دیگــری کــه در حــوزه پردیــس

وی خاطرنشــان کــرد :نکتــۀ دیگــر ،گســترش خدمــات

خودگــردان بایــد توجــه بیشــتری بــه آن شــود ،تبلیــغ

پردیــس هــای خودگــران انجــام مــی دهنــد .اغلــب

فعالتــر شــود تــا عالقهمنــدان بــا فعالیــت هــای ایــن

آموزشــی در حــوزۀ بیــن الملــل اســت کــه بســیاری از
دانشــگاه هــای بــزرگ پردیــس هــای خــود را در مناطــق

مــرزی و مناطــق آزاد تجــاری برپــا کــرده انــد و دانشــجویان

بیــن المللــی جــذب کــرده انــد.

خدمــات آموزشــی اســت .در ایــن زمینــه دانشــگاه بایــد
مجموعــه و رونــد جــذب دانشــجو آشــنا شــوند.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه بحــث آمــوزش هــای مجــازی
گفــت :ایــن امــر در پردیــس خودگــردان دانشــگاه ظرفیــت

بــه گفتــۀ دکتــر احمدونــد ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی

خوبــی را داراســت کــه مــی توانیــم در ایــن زمینــه هــم

داشــته و موفــق شــده دانشــجویان خــوب و بــا اســتعدادی

در ادامــه مراســم ،دکتــر مرتضــی نورمحمــدی ،رئیــس

در زمینــه پردیــس تحصیــات تکمیلــی عملکــرد موفقــی
جــذب کنــد.

دســتاوردهایی داشــته باشــیم.

جدیــد پردیــس تحصیــات تکمیلــی خودگــردان دانشــگاه

وی در پایــان صحبــت هــای خــود ابــراز امیــدواری کــرد،

طــی ســخنانی اظهــار کــرد :امیــدوارم بتوانیــم بســترهایی

صــورت سیســتماتیک و ســامانه ای برقــرار شــود.

تــا از ظرفیــت هــای علمــی و فیزیکــی آن بیشــتر اســتفاده

پیونــد میــان دانشــکده هــا و پردیــس خودگــردان بــه

کــه در پردیــس دانشــگاه فراهــم شــده را تقویــت کنیــم

در ادامــه ایــن مراســم ،دکتــر حبیــب هنــری ،رئیــس ســابق

شــود.

ســخنانی گفــت :در گذشــته ،نظــر وزات علــوم ،تحقیقــات

و کســب منابــع مالــی در ایــن زمینــه تصریــح مــرد :یکــی

پردیــس تحصیــات تکمیلــی خودگــردان دانشــگاه در
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هــای خودگــردان یکــی شــوند ،ولــی بعــد از بازدیدهایــی

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت ارتقــای برنــد دانشــگاه

از مهمتریــن الزامــات مــا ،بحــث تقویــت هویــت
پردیــس تحصیــات تکمیلــی خودگــردان اســت.
پردیــس بایــد دارای هویــت مســتقلی باشــد
کــه تقویــت شــود .مجموعــه پردیــس بایــد ایــن

شرکت بیش از 6هزار دانشجو
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بــاور را داشــته باشــد کــه هویــت مســتقل دارد و

واحدهــای دیگــر دانشــگاه هــم بایــد ایــن هویــت
مســتقل را بــه رســمیت بشناســند.

نورمحمــدی تاکیــد کــرد :ایــن امــر الزاماتــی دارد از

جملــۀ ،ساختارســازی و نهادســازی بــرای پردیــس
اســت .بــه عبارتــی بایــد بــه نهــاد مســتقلی

تبدیــل شــود .اگــر ایــن ساختارســازی شــکل
نگیــرد ،ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه شــکل نمــی

گیــرد .همچنیــن بایــد تــاش شــود مرکــز آمــوزش

هــای الکترونیکــی پردیــس راه انــدازی شــود.

وی در پایــان تصریــح کــرد :بایــد بــرای جــذب
دانشــجویان ،جاذبــه هــای علمــی و امکانــات الزم

را داشــته باشــیم .در همیــن زمینــه حتمـ ً
ـا از توصیه
هــا و مشــورت هــای مدیــران گــروه آموزشــی و

اســتادان دانشــگاه اســتفاده خواهیــم کــرد.

گفتنــی اســت ،بــر اســاس حکــم انتصــاب ،دکتــر
حســین ســلیمی ،رئیــس دانشــگاه ماموریــت

هایــی از جملــه حفــظ کیفیــت دوره های آموزشــی
پردیــس بــه خصــوص دوره هــای دکتــری ،حفــظ
هویــت مســتقل و اســتفاده از توانایی هــای بالقوه

پردیــس ،اســتفاده از امکانــات دانشــگاه بــه گونــه

ای کــه فشــار کمتــری در آمــوزش بــه دانشــجویان
پردیــس و دانشــکده هــا وارد شــود ،افزایــش
تولیــدات پژوهشــی و بیــن المللــی توســط

دانشــجویان پردیــس ،افزایــش ظرفیــت هــای

پذیــرش دانشــجو توســط پردیــس بــا توجــه بــه
خالءهــای علمــی و آموزشــی موجــود در جامعــه،

توســعه بهــره گیــری از فنــاوری هــای جدیــد بــه
ویــژه در حــوزۀ آمــوزش مجــازی ،پاســخگویی و
رســیدگی ســریع بــه امــور دانشــجویان و… بــرای
رئیــس جدیــد پردیــس تحصیــات تکمیلــی

خودگــردان در نظــر گرفتــه اســت.

معــاون آموزشــی دانشــگاه عالمهطباطبائــی گفــت :در
مجمــوع  ۶هــزار و  ۲۸۶دانشــجو ،در  ۳۹۲آزمــون برگــزار شــده
در روز نخســت امتحــان هــای آنالیــن ایــن دانشــگاه حضــور
پیــدا کردنــد.

دکتــر شــجاع احمدونــد در خصــوص برگــزاری نخســتین روز

آزمونهــای مجــازی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی گفــت :در

مجمــوع بــرای برگــزاری آزمــون هــای امــروز بــا مشــکلی
مواجــه نشــدیم و ایــن نتیجــۀ کار گروهــی و طراحــی چرخــه

ً
تقریبــا در
کامــل و حســاب شــده بــرای ایــن کار بــود کــه
هیــچ دانشــگاهی بــه ایــن منظمــی پیگیــری و اجــرا نشــد.
اگــر امــروز دانشــجویان در کمــال آرامــش و رضایــت امتحــان
خــود را پشــت ســر گذاشــتند و ناهماهنگــی ایجــاد نشــد
نتیجــۀ همیــن چرخــهای اســت کــه بــه خوبــی طراحــی و

اجــرا شــده اســت.

وی خاطرنشــان کــرد :در مجمــوع  ۶هــزار و  ۲۸۶دانشــجو در
 ۳۹۲آزمــون برگــزار شــده در روز نخســت امتحانــات حضــور

پیــدا کردنــد کــه از ایــن تعــداد  ۴هــزار و  ۵۱۷دانشــجو در
مقطــع کارشناســی ،یــک هــزار و  ۴۹۸دانشــجو در مقطــع
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کارشناســی ارشــد و  ۲۲۳دانشــجوی در مقطــع دکتــری در

از دانشــجویان پیــش آمــده بــود ،گفــت :ایــن مشــکالت

هــای امــروز غایــب بودهانــد.

هــا بــود کــه توانســتند بــا برقــراری تمــاس بــا کارشناســان

حــال تحصیــل هســتند .حــدود  ۴۰نفــر هــم در آزمــون

شــامل فرامــوش کــردن رمــز عبــور و نحــوه بارگــذاری فایــل

احمدونــد بــا بیــان اینکــه اگــر اختاللــی در سیســتم ایجــاد

مشــخص شــده ،مشــکل را برطــرف و آزمــون خــود را بــا

دچــار نگرانــی مــی شــدند ،افــزود :مهمتریــن دغدغــۀ مــا،

معــاون آموزشــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در پایــان

مــی شــد هــم مســئوالن دانشــگاه و هــم دانشــجویان
برگــزاری آزمــون ســاعت  ۸تــا  ۱۰صبــح بــود بــه ایــن دلیــل
کــه  ۲هــزار و  ۲۲۱دانشــجو در ایــن بــازۀ زمانــی امتحــان
داشــتند کــه بــا تــاش همــکاران واحــد فنــاوری ،اســتادان

و همــکاری ارزنــدۀ دانشــجویان بــدون مشــکل برگــزار شــد.
بازخوردهایــی هــم کــه از دانشــجویان و اســتادان پــس از

برگــزاری آزمــون دریافــت کردیــم مثبــت بــود و ایــن باعــث
خوشــحالی اســت و امیدواریــم تــا روز آخــر امتحــان هــا

همیــن شــرایط حفــظ شــود و بــا کمتریــن مشــکل از ایــن

مرحلــه عبــور کنیــم.

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت جزئــی کــه بــرای چنــد نفــر

موفقیــت بــه پایــان برســانند.

بــا اعــام اینکــه اطالعــات هــر امتحــان بــه طــور کامــل
در ســامانه ثبــت و ضبــط مــی شــود ،گفــت :مســیر ورود
دانشــجو ،لحظــه اتصــال بــه سیســتم ،زمــان اختصــاص

داده بــه هــر ســوال و زمــان حضــور دانشــجو در آزمــون

در ســامانه ضبــط مــی شــود و امــکان هــر گونــه اطالعــات
غلــط را محــدود مــی کنــد .آمــوزش مجــازی ســرمایه ای

اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا برنامــه ریــزی دقیــق تر در
تــرم هــای آینــده از ایــن ســرمایه بــه نحــو احســن اســتفاده

و بخشــی از آمــوزش را از ایــن طریــق پیگیــری کنیــم.

دکتر حنفی زاده به سمت سردبیری مجله
 Digital Businessانتخاب شد
دکتــر پیــام حنفــیزاده عضــو هیــأت علمــی

دانشــکده مدیریــت و حســابداری دانشــگاه

عالمــه طباطبائــی بــه ســمت ســردبیری

مجلــه تــازه تأســیس Digital Business
از مجموعــه مجــات منتشــر شــده توســط
الزویــر منصــوب شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،حــوزه

اصلــی فعالیــت ایــن نشــریه در خصــوص

«کاربــرد تکنولوژ یهــای جدیــد فنــاوری اطالعــات

در کســب و کار» اســت .ایــن مجلــه در خصــوص حوزههــای

اینترنــت اشــیاء ،بــاک چیــن،Big Data ،
شــبکههای اجتماعــی Digital platforms ،و
 ...پژوهشهــای نظــری ،تجربــی ،انتقــادی
 ،مقایســهای و مــوردی را بــا اســتفاده از
روشهــای کیفــی ،کمــی و یــا مختلــط

مــی پذیــرد .ســایر حوزههــای فعالیــت در

خصــوص ایــن نشــریه در لینــک

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

قابل دسترسی است.

digital-business

حجت اهلل الماسی به سمت سرپرست
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شد
مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت جدیــد مرکــز فنــاوری

ســابق ایــن مرکــز تشــکر و قدردانــی و حج ـتاهلل الماســی

معــاون توســعه و مدیریــت منابــع ،مدیــران و جمعــی از

دکتــر غالمعلــی کارگــر ،معــاون توســعه و مدیریــت منابــع

اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه عالمهطباطبائــی بــا حضــور
کارشناســان ایــن معاونــت برگــزار شــد.

در ایــن مراســم ،از زحمــات آناهیتــا مصطفــوی ،رئیــس
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بــه عنــوان سرپرســت جدیــد ایــن مرکــز معرفــی شــد.

دانشــگاه در ابتــدای ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت :در
قــرن جدیــد ،مدیریــت ماننــد انجــام بــازی شــطرنج اســت.

یعنــی فــرد مدیــر بایــد همزمــان ســاماندهی ،کنتــرل و

شــیوه ،روش و منــش شــما کارشناســان فنــاوری تمرکــز

گرفتــه ،بازخــورد داشــته باشــد.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی اســتقبال

ارزیابــی داشــته باشــد و در نهایــت از اقدامــات صــورت

او ادامــه داد :مدیــر موفــق بایــد در کارمندانــش انگیــزه
ایجــاد کنــد تــا آنهــا شــوق و ذوق کافــی بــرای رســیدن
بــه اهــداف و توســعۀ بیشــتر را داشــته باشــند .در
دانشــگاه هــا چــون مــا بــا افــراد فرهیختــه

و اندیشــمند ســر و کار داریــم از مدیرهــا
انتظــار رهبــری وجــود دارد .بنابرایــن جــا
بــه جایــی مدیرهــا نشــانۀ بــی کفایتــی یــا
ضعــف کســی نیســت ،بلکــه ایجــاد نوعــی

انگیــزه مضاعــف و تنــوع اســت .دکتــر

کارگــر در ادامــه اظهــار کــرد :در مدتــی کــه

بــه عنــوان معــاون توســعه و مدیریــت منابــع

مشــغول هســتم ،از مهنــدس مصطفــوی ،درس متانــت،
تحمــل ،صبــر و همراهــی گرفتــم.

کــرده اســت.

دانشــجویان از کالس هــای آنالیــن ایــن دانشــگاه گفــت:

اســتقبال بــاالی دانشــجویان از حضــور در کالس هــای
آنالیــن ،نشــاندهندۀ موفقیــت ایــن واحــد و
ســایر واحدهــا و معاونتهــا و در کل دانشــگاه
عالمهطباطبائــی بــوده اســت.

در ادامــه ایــن مراســم ،آناهیتــا مصطفــوی،
رئیــس ســابق مرکــز فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات ضمــن تشــکر از رئیس دانشــگاه،

مدیــران و کارشناســان ایــن واحــد طــی

همراهیهایــی کــه در زمــان مدیریــت وی

داشــتند ،گفــت :بــه نظــر مــن ایــن مرکــز بایــد به

صــورت تخصصــی آســیب شناســی شــود .اگر مشــکالتی

در ایــن مرکــز وجــود دارد بایــد مدیریــت جدیــد در پــی رفع

ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه هر

آنهــا باشــد .وی در ادامــه گفــت :مرکــز فنــاوری اطالعــات

دهــد ،بیــان کــرد :مدیــران بایــد بــه کارکنــان فرصــت هــای

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

مدیــری بایــد بتوانــد خــودش را بــا شــرایط موجــود وفــق
الزم را بدهنــد و بخشــی از اختیــارات را هــم تفویــض کننــد.
مــا دنبــال تغییــر و تحــول در پســت هــا و افــراد نیســتیم

بلکــه در پــی تغییــر و تحــول در رفتارهــا و نــوع دیــد و

منــش خــود هســتیم .بــه گفتــۀ وی ،معاونــت توســعه و
مدیریــت منابــع« ،معاونتــی پاســخگو» اســت و
بایــد در آن «فرهنــگ ســازمانی» کــه وجــود

دارد ،تقویــت شــود.

و ارتباطــات بایــد یــک «واحــد سیاســتگذار» در مباحــث
در ادامــه مراســم ،حجــت اهلل الماســی ،سرپرســت جدیــد

مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات طــی ســخنانی گفــت:
اگــر در زمــان حاضــر ،نــام دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در

زمینــۀ آموزشهــای آنالیــن ســر زبانهــا افتــاده اســت،
بخشــی از آن بــه خاطــر همــت واالی کارشناســان

فنــاوری اطالعــات و ارتباطات دانشــگاه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پذیــرش مســئولیت

دکتــر کارگــر ،اخــاق خــوب ،روی بــاز و

بــار ســنگینی دارد ،تصریــح کــرد :هــدف

کارکنــان ایــن معاونــت دانســت و تاکیــد

اصلــی دانشــگاه باشــد .محیــط کار مــا،

مســئولیتپذیری را از جملــه ویژگــی هــای
کــرد :چــه اشــکالی دارد هرجــا مرتکــب

اشــتباهی شــدیم ،معــذرت خواهــی کنیــم و

مســئولیت آن را بپذیریــم.

مهــم همــۀ مــا ،بایــد پیــش بــردن اهــداف
محیطــی فرهنگــی اســت و مــا بــا تعلیــم

و تربیــت ســر و کار داریــم .اگــر مــا در راه

رســیدن بــه ایــن هــدف تــاش کنیــم ،ذخیــرۀ

معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه عالمــه

آخــرت و البتــه خوشنامــی مــا هــم خواهــد شــد .الماســی

ســمت «آموزشهــای آنالیــن» پیــش مــیرود ،گفــت:

بــا حفــظ هویــت ،اســتقالل و اعتبــار خــود در مســیر

طباطبائــی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش عالــی دنیــا بــه

ایــن اتفــاق باعــث شــده ،ایــن امــور روی تخصــص شــما
کارشناســان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بچرخــد .شــما

در پایــان گفــت کــه مرکــزی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

اهــداف واالی دانشــگاه قــدم بــر مــیدارد.

بایــد جایــگاه مهــم خــود را ببینیــد و انگیــزۀ مضاعفــی

داشــته باشــید .بــه عبــارت دیگــر ،دانشــگاه روی تخصــص،
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پیام تسلیت رئیس دانشگاه
به مناسبت درگذشت دو استاد پیشکسوت دانشکده اقتصاد
در پــی درگذشــت دکتــر جمشــید پژویــان ،اســتاد تمــام

از خداونــد منــان بــراي آن مرحــوم مغفــور رحمــت واســعه

علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبائــی،

عاقبــت مســئلت دارم.

رشــته اقتصــاد و دکتــر حمیــد ناظمــان از اعضــای هیــات
دکتــر حســین ســلیمی ،رئیــس دانشــگاه در پیامــی ضایعــه

از دســت دادن ایــن اســتادان فرهیختــه را بــه خانــواده

هــای ایشــان و جامعــه دانشــگاهی کشــور تســلیت گفــت.

متــن ایــن پیــام هــا بــه ایــن شــرح اســت:

و بشــر الصابريــن الذيــن اذا اصابتهــم مصيبــه
قالــوا انــاهلل و انــا اليــه راجعــون

از جملــه آثــار مرحــوم پژویــان مــی تــوان بــه اقتصــاد

بخــش عمومــی ،مالیاتهــا ،تجدیــد چــاپ و تغییــرات

اساســی ،اقتصــاد بخــش عمومــی هزینههــای دولــت،

اقتصــاد بخــش عمومــی مالیاتــی ،اقتصاد بخــش عمومی،
پــول و بانکــداری بــرای رشــته حســابداری ،اصــول
علــم اقتصــاد ،اقتصــاد خــرد بــرای رشــته

بــا نهايــت تاســف و تالــم درگذشــت همــكار

هــای مدیریــت وحســابداری ،اقتصــاد

را بــه خانــواده محتــرم ايشــان ،همــكاران

اقتصــاد بخــش عمومــی (مالیاتهــا)،

انديشــمند و فرزانــه دكتــر جمشــيد پژويان
دانشــگاه عالمــه طباطبائــي و جامعــه
علمــي كشــور تســليت عــرض مــي کنــم.

شــخصيت علمــي و جايــگاه رفيــع ايشــان

در جامعــه اقتصــاد دانــان موجــب تاثيــر گــذاري

مالیــه عمومــی بــرای رشــته حســابداری،
اقتصــاد بخــش عمومــی و… اشــاره کــرد.

همچنیــن از جملــه ســوابق دانشــگاهی

پژویــان هــم مــی تــوان بــه مدیــر قطــب

علمــی اقتصــاد توســعه بــا تاکیــد بــر اقتصــاد

فــراوان انديشــه هايشــان بــوده اســت .فقــدان ايــن اســتاد

ایــران ،اســتاد تمــام رشــته اقتصــاد ،مدیــر گــروه اقتصــاد،

كشــور خواهــد شــد .خداونــد متعــال روح آن مرحــوم را

بهداشــت عالمــه طباطبائــی (از ســال  ۱۳۶۴تــا ،)۱۳۶۸

برجســته ثلمــه ای جبــران ناپذيــر در اجتمــاع دانشــمندان

قريــن رحمــت و آرامــش كنــد و بــه بازمانــدگان شــکیبایی

و ســامتي عنايــت فرمايــد.

پیــام تســلیت رئیــس دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی بــه مناســبت درگذشــت دکتــر

حمیــد ناظمــان

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت همــكار فرهيختــه دكتــر حميــد

ناظمــان ،اســتاد تمــام دانشــكده اقتصــاد

مايــه تاســف و تاثــر بســيار اســت .ايــن

ضايعــه دردنــاك كــه موجــب غــم و انــدوه

جامعــه دانشــگاهي مــان شــد را بــه خانــواده گرامــي

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی ،رئیــس دانشــکده علــوم و

معــاون آموزشــی دانشــکده آمــوزش از راه دور (ســال

 ،)۱۳۶۳مدیــر گــروه اقتصــاد ،مجتمــع ادبیــات و علــوم
انســانی دانشــگاه الزهــرا (از ســال  ۱۳۶۳تــا )۱۳۶۱
و مدیــر گــروه اقتصــاد و مدیریــت ،دانشــگاه
آزاد ایــران ،انقــاب فرهنگــی (ســال )۱۳۵۸
اشــاره کــرد.

الزم بــه ذکــر اســت مرحــوم ناظمــان،
اســتاد بازنشســته رشــته اقتصــاد و عضــو

گــروه اقتصــاد نظــری دانشــکده اقتصــاد

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــود .از ایــن

ایشــان ،کتابهــا ،مقــاالت و آثــار پژوهشــی

ارزشــمندی بــه یــادگار مانــده اســت .در ســوابق علمــی

ايشــان ،همــكاران ارجمنــد و دانشــجويان و وابســتگان

آن مرحــوم ،راهنمایــی و مشــاورۀ بیــش از  ۱۰۰پایاننامــه

و بــا اخــاق بــود كــه عمــر بــا بركــت خــود را خالصانــه و

و نظریهپــردازی ،همــکاری در نشــریات علمــی ،همایــش

وي تســليت عــرض مــي كنــم .ايشــان اســتادي تالشــگر
متعهدانــه صــرف آمــوزش فرزنــدان ايــن مــرز و بــوم نمــود.
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الهــي و بــراي بازمانــدگان بزرگــوار عافيــت و حســن

کارشناســی ارشــد و دکتــری ،برگــزاری کرســیهای نقــد

هــای ملــی و بیــن المللــی مختلفــی دیــده مــی شــود.

با برگزاری انتخابات الکترونیکی؛
تعاونی مصرف کارکنان منتخبین این دوره مشخص شدند
انتخابــات تعاونــی مصــرف کارکنــان دانشــگاه عالمــه

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

بــازرس  11تیرمــاه بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار شــد و

ایــن تــاش نوآورانــه را گشــایش راهــی بــرای برگــزاری

طباطبائــی بــرای تعییــن اعضــای جدیــد هیــات مدیــره و

منتخبیــن ایــن دوره مشــخص گردیدنــد.

در پــی برگــزاری مجامــع عــادی و فــوق العــاده شــرکت

تعاونــی مصــرف دانشــگاه ،هیــات مدیــره و هیــات رئیســه
بــه اتفــاق نامــزدان مجمــع یادشــده در نشســتی ضمــن

بررســی روش هــای مختلــف ،تصمیــم بــه برگــزاری انتخابات

بــه صــورت الکترونیکــی گرفتنــد .بــر ایــن اســاس هیــات
اجرایــی انتخابــات ،اقــدام بــه بروزرســانی بانــک اطالعاتــی

اعضــا شــامل اطالعــات پرســنلی و تمــاس اعضــای تعاونــی
نمــود و بــا همــکاری مرکــز فنــاوری اطالعــات دانشــگاه

پــس از یــک مــاه تــاش ،موفــق بــه برپایــی پنــل ارســال
پیامــک و طراحــی صفحــه اخــذ رأی شــد.

طبــق ایــن فراینــد ،معرفــی کاندیدهــا ،احــراز هویــت اعضــا

ایمــن و تســهیل شــده و بــه اجــرا درآمــد کــه شــاید بتــوان
انتخابــات مشــابه قلمــداد نمــود.

نتایج اخذ آرا:

منتخبین هیات مدیره (به ترتیب آرا):

خانــم ســیده فاطمــه موســوی ،آقــای مســعود جعفــرزاده،

آقــای عبــداهلل نــژد ســاعی ،آقــای محســن بهــرام پــی ،آقــای
محســن یعقوبــی

اعضای علی البدل (به ترتیب آرا):

آقــای ســیدمهدی علــوی ،آقــای ســامان رحمانــی ،آقــای

حجــت الــه ســعیدی

منتخبین بازرس :آقای داود پاکپور

عضو علی البدل :آقای رضاعلیپور

با هدف ترویج سنت حسنه انفاق مرکز نیکوکاری
دانشگاه عالمه طباطبائی آغاز به کار کرد
مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــا مجــوز

نیکــوکاران ،اســاتید ،خیریــن بــرای حمایــت از دانشــجویان

کــرد.

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

کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) فعالیــت خــود را آغــاز

بــی بضاعــت و دارای شــرایط خــاص و آســیب دیــده از

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،ایــن مرکــز بــا هــدف

مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اســت.

زدایــی و رفــع محرومیــت و نیــز ارتقــای ســطح مشــارکت

خــود را بــه شــماره کارت مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه عالمــه

ترویــج ســنت حســنه انفــاق و نیکــوکاری ،کمــک بــه فقــر
هــای مردمــی بــا نهادینــه ســازی فرهنــگ انفــاق و
نیکــوکاری و بــا اخــذ کــد مجــوز  ،۲۹۹۷کمیتــه امــام خمینــی

(ره) فعالیــت نیکــوکاری خــود را آغــاز نمــود.

ارائــه خدمــات آموزشــی ،مشــاوره ای و فرهنگــی بــا
همــکاری نهــاد هــای حمایتــی و اســتفاده از ظرفیــت

نیکــوکاران خیراندیــش مــی تواننــد کمــک هــای نقــدی

طباطبائــی واریــز و در ایــن اقــدام خداپســندانه مشــارکت
نماینــد.

شــماره کارت مرکــز نیکــوکاری دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
نــزد بانــک ملــی ایــران

۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۴۹۷۳
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