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ــال های  ــتند در س ــه داش ــب حســب دوراندیشــی و بلندنظــری ک ــر قری دکت

۵۰ تــا ۵۱ هم زمــان بــا راه انــدازی پردیــس قدیــم )داخــل شــهر ( ۱۰ هکتــار 

زمیــن از ســر جنــگل داری وقــت در منطقــه سردشــت اراک در جنــاح غربــی 

زمیــن فعلــی در حوالــی چشــمه آب باالدســت، بــرای طــرح توســعه دانشــگاه 

ــی  ــه جانمای ــا نقش ــدی ب ــع ۹ جل ــرح جام ــه ط ــن منطق ــرای ای ــه و ب گرفت

ــزاری  ــه اب ــد ک ــه می کن ــار« تهی ــروه چه ــاور گ ــین مش ــط »مهندس توس

ــگاه  ــه دانش ــذاری آن ب ــگاه و واگ ــن دانش ــدن ای ــی ش ــس از دولت ــه پ را ک

ــد پــس  ــی( موضــوع مســکوت می مان ــم تهــران )خوارزمــی فعل تربیــت معل

از انقــاب فرهنگــی و گشــایش دانشــگاه ها و جنــگ تحمیلــی در ســال ۶۸ 

ــه  ــه منطق ــور ب ــن منظ ــرای ای ــه ب ــد ک ــعه می افت ــر توس ــه فک ــگاه ب دانش

ــا مهندســین  ــد دانشــگاه ب ــه رســالت جدی ــا توجــه ب ــه و ب سردشــت مراجع

مشــاور معمــاری محیــط عقــد قــرارداد و مجــدداً طــرح جامــع جدیــد را کلیــد 

ــی اســت و در پیامــد  ــن طــرح جامــع فعل ــا ۹۰ درصــد همی ــد کــه ت می زنن

ــز دانشــگاه  ــوان احــداث و تجهی ایــن موضــوع دانشــگاه طرحــی تحــت عن

ــن  ــال ۱۳۷۲ اولی ــود و در س ــف نم ــود تعری ــه خ ــای بودج اراک در ردیف ه

ــت  ــرم وق ــر محت ــط وزی ــت توس ــه سردش ــگاه اراک در منطق ــگ  دانش کلن

آقــای دکتــر معیــن بــه زمیــن زده شــد امــا بعلــت عــدم پیگیــری موضــوع 

ــن طــرح  ــروژه از مجمــوع پروژه هــای ای ــط ۱ پ ــن طــرح مســکوت و فق ای

ــده از ۳  ــار ۳ پرون ــه در کن ــوم پای ــکده عل ــز دانش ــداث و تجهی ــام اح ــه ن ب

دانشــگاه دیگــر در ردیــف اعتبــاری مجــزا در اختیــار وزارت علــوم قــرار گرفــت 

امــا در همیــن اثنــا موضــوع تغییــر زمیــن محــل احــداث پیــش آمــد مســئولین 

اســتان بــه فکــر معرفــی زمیــن جدیــد افتادنــد و از مهنــدس مجیــدی معاونــت 

وقــت امــور عمرانــی اســتانداری و معتقــد بودنــد کــه ایشــان بــرای دانشــگاه 

لرســتان ۱۴۰۰ هکتــار زمیــن اختصــاص داده و بایــد بــرای دانشــگاه اراک هــم 

همــان مقــدار باشــد چندیــن زمیــن معرفــی شــد ماننــد جــاده خمیــن، جــاده 

مرزیجــران و جــاده تهــران امــا نهایتــا بهتریــن گزینــه همیــن زمیــن سردشــت 

تشــخیص داده شــد کــه مقــرر شــد در همیــن زمیــن احــداث انجــام شــود .

ســازمان برنامــه و بودجــه بودجــه وقــت طــی بازدیــدی کــه از اراک داشــتند 

عنــوان نمودنــد اعتبــار منظــور شــده جهــت دانشــکده علــوم پایــه صرفــًا بــرای 

ــات  ــه تأسیس ــایت هیچ گون ــن س ــه ای ــت و درحالی ک ــاختمان اس ــداث س اح

ــه  ــروژه ب ــن پ ــر ای ــذا اگ ــدارد ل ــترس ن ــاده دس ــرق گاز و ج ــی آب ب زیربنای

ــات  ــس از جلس ــه پ ــدارد .ک ــرداری ن ــت بهره ب ــود قابلی ــاخته ش ــی س تنهای

ــا امضــاء اســتاندار محتــرم وقــت آقــای  ــا مقامــات اســتان نامــه ای ب مکــرر ب

دانــش منفــرد نامــه ای تهیــه و اســتان تقبــل کــرد ۱۴ میلیــارد ریــال اعتبــار 

جهــت تامیــن تاسیســات زیربنایــی در اختیــار دانشــگاه قــرار دهــد، کــه همیــن 

ــرح  ــاز ط ــًا آغ ــه و نهایت ــه و بودج ــازمان برنام ــرش س ــه پذی ــر ب ــد منج تعه

جامــع در ســایت سردشــت گردیــد. در ایــن فاصلــه ریاســت دانشــگاه )دکتــر 

نــادری( تغییــر و آقــای دکتــر اصانــی بــه ســمت ریاســت دانشــگاه انتخــاب 

3

گزارش فعالیت های عمرانی دانشگاه اراک )ساماندهی زمین های ضلع جنوبی دانشگاه(

مدیر دفتر فنی و عمرانی دانشگاه اراک

فرهنگ صورتگر

صحبت های خواندنی از  مهندس صورتگر راجع به توسعه ي اراضي دانشگاه از اوايل دهه هفتادتاكنون

پردیس سردشت دانشگاه اراک - 1378
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ــکار  ــاب پیمان ــات انتخ ــوم مقدم ــتمر از وزارت عل ــری مس ــا پیگی ــد. ب ش

ــزار و  ــوم برگ ــط وزارت عل ــه توس ــال مناقص ــان س ــپس هم ــم و س فراه

شــرکت نوگســتر برنــده مناقصــه و در تاریــخ ۰۷/۰۲/۱۳۷۷ عملیــات اجرایــی 

ــد . ــه آغــاز گردی ــوم پای دانشــکده عل

ــد از حــدود یــک ســال کــه  ــی) بع ــر اصان ــدا کــرد و  دکت ــه پی ــن ادام ای

رئیــس دانشــگاه بــود( رفــت و آقــای دکتــر تقــي مختــاری جانشــین ایشــان 

در مقــام ریاســت دانشــگاه قــرار گرفــت. در دوران ایشــان هــم کار اجرایــی 

ــروژه  ــت پ ــار جه ــال اعتب ــه دو س ــک ب ــرد و دانشــگاه نزدی ــدا ک ــه پی ادام

ــت  ــی خــوب کار کــرد، صــورت وضعی ــکار خیل ــا اینحــال پیمان نداشــت . ب

ــاختمان  ــرد و س ــش ب ــوب پی ــی خ ــی کار را خیل ــت ول ــول نگرف ــرد، پ ک

ــکل  ــه مش ــن زمین ــا در ای ــی م ــد و ... ، ول ــاال آم ــه ب ــوم پای ــکده عل دانش

اساســی دیگــري کــه داشــتیم، بحــث موقعیــت زمیــن بــود و بخصــوص راه 

ورودی دانشــگاه از جــاده ي اصلــي. کــه بــا کمــک و پیشــنهاد آقــای پارچــه 

طلــب) معــاون پشــتیبانی وقــت دانشــگاه( زمیــن آقــای اعایــی را خریدیــم 

ــی دانشــگاه اســت. کــه االن همــان زمیــن، ورودی اصل

ــاي  ــت آق ــگاه، و معاون ــت دانش ــس وق ــاري ریی ــر مخت ــای دکت ــان آق زم

پارچــه طلــب ۳ کار اساســی انجــام شــد: اول؛خریــد زمیــن آقــای اعایــی 

جهــت ورودي سردشــت ، دوم؛خریــد ســاختمان پروفســور حســابی از فرزنــد 

ــکده  ــون دانش ــود( و اکن ــگاه ب ــاره دانش ــان در اج ــه آن زم ــاي خاکباز)ک آق

هنــر مــی باشــد ، و خریــد مزرعــه دانشــگاه بــا دســت خالــی و بــدون اعتبــار 

ــم و زمیــن  ــر احتشــام زاده کردی ــک آقــاي دکت ــا مال طــي موافقتــی کــه ب

ــت ۱۶۰  ــه قیم ــف ب ــان تخفی ــا ۸۰ توم ــه را ب ــی مزرع ــون تومان ۲۴۰ میلی

ــداري نمودیــم. میلیــون تومــان خری

ــر  ــر معین)وزی ــای دکت ــه آق ــم اینک ــرض کن ــره ع ــوان خاط ــه ای بعن نکت

ــب  ــر قری ــام دکت ــه بن ــراي نامگــذاري کتابخان ــه ب ــي ک ــت( زمان ــوم وق عل

ــب را هــم  ــر قری ــای دکت ــه( آق ــد مزرع ــل از خری ــود) قب ــده ب ــه اراک آم ب

ــه عنــوان موســس و بانــي  ــد. آن موقــع، دکتــر قریب)ب دعــوت کــرده بودن

ــی هــم  دانشــگاه( گفــت کــه خواهشــی دارد اینکــه: رشــته گیاهــان داروی

ــع و  ــن واق ــر معی ــول دکت ــورد قب ــه م ــن دانشــگاه تاســیس شــود، ک در ای

4
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5

فــوق دیپلــم گیاهــان دارویــی بــا همــت دکتــر قریــب بــه دانشــگاه اراک آورده 

شــد. حــدود یکسال،یکســال و نیــم بعــد موضــوع مزرعــه پیــش آمــد و همیــن 

وجــود رشــته گیاهــان دارویــی مبنایــی شــد کــه آقــای دکتــر مختــاری بحــث 

ــه شــکل قانونــي مطــرح کنــد. ضــرورت خریــد مزرعــه را ب

ســال ۷۷ ســاخت دانشــکده علــوم پایــه شــروع شــد وتــا پایــان دوره ریاســت 

آقــای مختــاری، قریــب بــه ۹۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــي داشــت کــه آقــای 

ــا  ــنه ه ــداي کار، پاش ــد و از ابت ــگاه را پذیرفتن ــت دانش ــلیمانی ریاس ــر س دکت

ــا از  ــان ایشــان ســاخته و تقریب را باالکشــید و خاصــه همــه دانشــگاه در زم

ســال ۸۴ هــر ســال یــک پــروژه افتتــاح شــد. بــه جــز یکــی دوتــا پــروژه مثــل 

ســالن آمفــی تئاتــر و...  اولیــن کاری کــه ایشــان پیگیــری کــرد بحــث زمیــن 

بــود. گفــت: زمیــن مــا کــم اســت و بایــد اراضــي را گســترش دهیــم. دوبــاره 

رفتیــم مکاتبــات زمــان آقــای دکتــر ذواالنــوار را )مربــوط بــه ســالهاي ۶۷ و 

ــا۵  ــه ۴ت ــک ب ــم  و  نزدی ــری کردی ــرون کشــیدیم و پیگی ــی بی ۶۸(  از بایگان

ســال مــداوم پیگیــری شــد کــه در نهایــت در ســال۸۶ توانســتیم زمیــن را از 

ســپاه بگیریــم امــا بابــت تاسیســات زیربنایــی کــه ســپاه ســاخته بودند)یــک 

ــت  ــدس نوربهش ــای مهن ــق آق ــه( از طری ــوله و زاغ ــرق و س ــال ب ــط انتق خ

کــه معاونــت عمرانــي اســتانداري بونــد یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان 

بابــت تاسیســات زمیــن توســط اســتانداري پرداخــت شــد  و زمیــن در تصــرف 

دانشــگاه قــرار گرفــت. بعــد از ایــن بدنبــال تصویــب طــرح احــداث خوابــگاه 

ــي  ــن اراض ــال ۸۶ در همی ــه در س ــاران ک ــگاه به ــداث خواب ــم. اح بودی

الحاقــي کلنگــش زده شــد. بــه هــر حــال ســاختمان خوابــگاه شــروع شــد 

و کار اجرایــی هــم آغــاز شــد تــا اینکــه ســال ۸۹  دوره ریاســت آقــای دکتر 

ــاز هــم در دوره ریاســت دکتــر صادقــی ســرابي،  ســلیمانی تمــام شــد و ب

عملیــات عمرانــي ادامــه یافــت.

ســال ۸۶ همزمــان بــا گرفتــن زمیــن هــای جنــاح غربــی رودخانــه مــا  بــا 

مشــکل مشــاغل مزاحــم )حــد فاصــل دانشــگاه و جــاده ي اراک- مایــر( 

هــم روبــرو بودیــم و راهــی هــم نداشــتیم و برخــی زمیــن هــا کشــاورزی 

ــد و  ــام بدهن ــازی انج ــه س ــد مرتب ــند و بلن ــتند بفروش ــي خواس ــد و م بودن

برخــی مشــاغل ماننــد مکانیکــی و تعویــض روغنــی هــم در ورودی دانشــگاه 

بــود کــه خیلــی چهــره ي نامناســبي داشــت و اکنــون هــم هســتند. در ســفر 

پردیس سردشت دانشگاه اراک - 1395

موقعیت دانشکده علوم پایه در سال 83



13
ره 

ام
 ش

شم
 ش

ال
 س

ک 
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

6

ــگاه  ــته اول دانش ــژاد، خواس ــدی ن ــر احم ــای دکت ــان آق ــت زم ــت دول اول هیئ

اراک خریــداري ایــن زمیــن هــا توســط مســئوالن اســتان و دولــت و الحــاق بــه 

دانشــگاه اراک بــود. نتیجــه ایــن پیگیــری هــاي آن زمــان، صــورت جلســه ای 

بیــن ســه وزیــر) آقــای دکترزاهــدی وزیــر علــوم ، آقــای مهنــدس ســعیدی کیا 

وزیــر مســکن و شهرســازی، آقــای پورمحمــدی وزیــر کشــور(بود کــه بــه اســتناد 

آن بایــد اســتانداري بــا دادن زمیــن معــوض، ایــن اراضــي را آزاد مــي نمــود. 

ــي  ــار مکف ــت اعتب ــد دول ــرار ش ــه ای، ق ــورت جلس ــق ص ــال ۸۶ طب در س

ــد و آن  ــذار کن ــگاه اراک واگ ــه دانش ــی را ب ــن اراض ــم ای ــم ک ــاص و ک اختص

شــد مبنــای پیگیــری کــه مــا ایــن اراضــی کنــار جــاده را بگیریــم. بــاز پیگیــری 

ــر ســلیماني خیلــی پیگیــری شــد امــا  ــم زمــان آقــای دکت ــادی کردی هــای زی

ــه  ــدی ک ــر حمی ــای دکت ــان آق ــر و زم ــا کمت ــی تقریب ــای دکترصادق ــان آق زم

ــم.  ــا را بگیری ــن ه ــن زمی ــه ای ــت بودک ــد در اولوی ریاســت دانشــگاه را پذیرفتن

زمانــی کــه آقــای مهنــدس مقیمــی اســتاندار اراک شــد،صورت جلســه را بردیــم 

و خیلــی پیگیــری کردیــم کــه ایــن صــورت جلســه عملیاتــی بشــود. نهایتــا کار 

رســید بــه اینکــه یــک کارگــروه تعییــن تکلیــف اراضــی حــد فاصلــه دانشــگاه 

ــراي  ــر تشــکیل شــد و از طــرف اســتاندار حکمــی ب اراک و جــاده اراک- مای

ــن پیگیــری انجــام بشــود. اعضــا زده شــد کــه ای

ولــی آن صورتجلســه را مــا هربــار مطــرح کردیــم همــه متولیــان امــر اعــم از 

شــهرداری و اســتانداری کــه در اصــل نماینــده وزارت کشــور بودنــد و حتــي خود 

ــن  ــد و مهمتری ــت کردن ــوع مخالف ــن موض ــا ای ــازی ب ــکن و شهرس وزارت مس

دلیلشــان، نبــود پــول خریــد زمیــن بــود. آقــای دکتــر زنــد وکیلــی کــه آن زمــان 

معــاون عمرانــی اســتانداري بــود پیشــنهاد داد کــه: هیــچ چــاره اي نیســت مگــر 

ــه را  ــد. یعنــي زمیــن هــای آنطــرف رودخان ــان زمیــن جابجــا کنی اینکــه خودت

تغییــر کاربــری بدهیــد وطبــق کمیســیون مــاده ۵ ، مســکوني کنیــد و از آنجــا 

زمیــن بدهیــد و از اینطــرف رودخانــه زمیــن بگیریــد تــا مشــکل حــل شــود. و 

ایــن دســتور کار آن جلســه شــد.

ــرای زمیــن ۴۴ هکتــاري در جنــاح  ــا انتخــاب مشــاور  طرحــي ب از آن زمــان ب

ــا مســاحت تهیــه نمودیــم کــه در ایــن طــرح  ۱۵ هکتــار مســکونی و  غــرب ب

قابــل فــروش، ۱۴ هکتــار فضــای ســبز، طراحــی شــد و بــه کمیســیون تعییــن 
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تکلیــف اراضــي، ارائــه و تصویــب شــد. حــال بــراي طــرح  در کمیســیون مــاده 

۵ کــه مــي خواســتیم تغییــر کاربــری بدهیــم، ســند زمیــن را خواســتند. چــون 

ــه مســکن و شهرســازی درخواســت  ــا مراجعــه ب مــا برگــه واگــذاری داشــتیم ب

ــد  ــذاری داری ــه واگ ــون برگ ــت: چ ــازي گف ــهر س ــکن و ش ــم. مس ــند کردی س

ــام  ــل اجــرا شــود و اتم ــع کام ــد طــرح جام ــه ســند بای ــل شــدن ب ــرای تبدی ب

بنــا هــم بیاوریــد. رفتیــم از شــهرداری  اتمــام بنــا بگیریــم کــه یکســالی طــول 

کشــید و یکســری بدهــی داشــتیم، بدهــی هــا هــم پــاس کردیــم و ســاختمان 

هــا هــم برداشــت شــد و اتمــام بنــا هــم گرفتیــم و بــه مســکن و شــهر ســازي 

ارائــه دادیــم. گفتنــد: طــرح شــماهنوز کامــل اجــرا نشــده اســت معــاون وزارت 

مســکن و رییــس ســازمان ملــي زمیــن و مســکن کــه بــه اراک آمــد و بازدیــد 

کــرد ، گفــت: ایــن برگــه واگــذاری بــه ســند تبدیــل نمــي شــود، چــون طرحتــان 

اجــرا نشــده، مــا ایــن طــرف رودخانــه را کــه االن هســتید بــه شــما مــی دهیــم 

ولــی آن طــرف کــه اجــرا نشــده را نمــی دهیــم.  بــا رایزنــی و راهنمایــی دکتــر 

ــگاه از  ــي، دانش ــر صادق ــدي و دکت ــر حمی ــاي دکت ــري ه ــی، و پیگی ــد وکیل زن

ــخ  ــا درتاری ــن سیســتم را دور زد ت ــع ای ــت، در واق ــح دول ــق کمیســون لوای طری

ــاده  ــرد کــه کار فوق الع ــار( بگی ۹۸/۱۰/۱۰ توانســت ســند دانشــگاه را)۱۴۱ هکت

ــن در  ــار زمی ــذاری ۱۹۰ هکت ــه واگ ــق برگ ــا طب ــا م ــی عم ــود، یعن ــی ب بزرگ

اختیارمــان اســت  ولــی طبــق ســند ۱۴۱ هکتــار و آن ۵۰ هکتــار هــم بخشــی 

در تپــه آزمایــش و بخشــی در خروجــی دانشــگاه) ســمت علــوم پزشــکی( اســت، 

ایــن هــا هــم بــه خاطــر اینکــه در نقشــه ثبتــي ایــن محــل، بخشــي از  پــاک 

ــد. یعنــی ۵۰ هکتــار در پــاک هــای مجــاورت هســتند کــه  هــای دیگــر بودن

بایــد مجــدد ایــن مســیر طــي شــود. در آخریــن جلســه هــم )در ســال ۹۹( کــه 

ــتند و جلســه در  ــازاده تشــریف داش ــدس آق ــاي مهن ــاب آق ــتاندار جن ــای اس آق

دانشــگاه اراک تشــکیل شــد، آن طــرح هــم تصویــب شــد و االن بــه  کمیســیون 

مــاده ۵ ارجــاع شــده اســت در صورتــی   کــه تاییــد شــود ، هیئتــی متشــکل از 

نماینــده دانشــگاه اراک)کــه مــن نماینــده دانشــگاه هســتم( ، نماینــده شــهرداری 

ــا را  ــرح ه ــراي ط ــري اج ــه ي پیگی ــتانداری، وظیف ــی اس ــر فن ــده دفت و نماین

برعهــده دارنــد،. یعنــی از قطعــات مســکونی زمیــن ۴۴ هکتــاري را بــا اراضــي 

مجــاور جــاده، تهاتــر و تملــک نماییــم.

پردیس سردشت دانشگاه اراک - 1399 7
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طبــق بازنگــري دانشــگاه اراک درســال ۷۳ ، دانشــگاه بــه دو بخــش 
ــده است: ــیم ش تقس

ــه در آن  ــت ک ــار اس ــدودا ۱۰۷ هکت ــتیم ح ــه االن در آن هس ــرقی، ک ــش ش بخ
ســاخت و ســاز تمــام شــده و بخــش غربــی، کــه پژوهشــکده هــا و بخــش هــای 

ــی شــود. ــا و.. را شــامل م ــگاه ه رفاهــی و خواب
ــه مســاحت ۲۰ هــزار متــر  در مجموعــه ی جنــاح شــرقی یــک میــدان مرکــزی ب
مربــع معــادل ۲ هکتــار و برگرفتــه از مــدل طراحــي میــدان نقــش جهــان اصفهــان 
ــت  ــه همــان ســازمان مرکزی)هف ــی ک ــر حکومت ــک ضلعــش شــامل مق اســت. ی
طبقــه( بعنــوان قلــب ســاختمانها و مدیریــت دانشــگاه اســت. روبــروي آن یــک مقــر 
مذهبــی و شــامل مســجد اســت. در جنــاح شــمالي، مقــر فرهنگــی کــه ســالن آمفــي 
تئاتــر و بخــش خدماتــی کــه اینجــا همــان ســلف ســرویس اســت و نهایتــا جنــاح 
چــپ، شــامل  مجموعــه کتابخانــه ي اصلــي دانشــگاه قــرار دارد.  از حیــث ســاختار 
ــا و باغچــه  ــی آب نماه ــگ شــده اســت، یعن ــا معمــاری شــهر اراک هماهن هــم ب
هــا و فضــا ســبز متعــددی دارد و اینکــه بطورکامــل پیــاده راه بــوده و پــارک ماننــد 
اســت و افــرادي کــه وارد ایــن مجموعــه مــی شــوند تــا از ایــن مجموعــه ســرویس 
ــه، مســجد، ســلف ســرویس وســازمان مرکــزي را  ــه کتابخان ــد، دسترســي ب بگیرن
ــم در  ــانی ه ــات رس ــانی و خدم ــش نش ــث آت ــرای بح ــد. ب ــي کنن ــي م ــاده ط پی
حاشــیه ســاختمان هــا رینگــی را تعریــف کردیــم کــه درحــال احــداث اســت و محــل 
ــش  ــی از بخ ــه یک ــت.. کتابخان ــروري اس ــه ض ــایط نقلی ــه وس ــانی ب ــات رس خدم
هــای مهمــی اســت کــه در هــر دانشــگاهی وجــود دارد و بــه جهــت اینکــه مرکــز 

پژوهــش و آمــوزش و مطالعــه اســت وخدمــات ارزشــمندی مــی دهــد،
ــه  ــراف کتابخان ــود و اط ــع ش ــد در محیطــي آرام واق ــی، بای ــتاندارد جهان ــق اس طب
نبایــد ماشــین تــردد کنــد و یــا ســروصدا مزاحــم باشــد، لــذا مــا در ســاخت کتابخانــه 
مرکــزی اینهــا را عملــي کردیــم و در افــق قصــد داریــم کــه تندیســي از شــخصیت 
هایــی مثــل دکتــر قریــب کــه بنیانگــذار دانشــگاه اراک بــوده، در ایــن میــدان نصــب 
گــردد. و همچنیــن طرحــی داشــتیم کــه تندیــس افــرادی کــه در اینجــا کارکردنــد و 
زحماتــي کشــیدند را دور آب نمــا بــه صــورت نمادیــن بگذاریــم کــه ضمــن قدردانــي 
بعنــوان گوشــه فرهنگــی بــرای افــرادی کــه تــازه بــه دانشــگاه مــی آینــد زندگــی 
ــه  ــد. البت ــاز در بیای ــوزه رو ب ــک م ــه صــورت ی ــد و ب ــه کنن ــه ایشــان را مطالع نام
ــه  ــود مجموع ــه خ ــده و اینک ــري نش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــرح ب ــن ط ــوز ای هن

میــدان مرکــزي بــه صــورت یــک پــارک درون دانشــگاهی عمــل خواهــد نمــود.

8
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مــا طــرح جامــع دانشــگاه اراک را بــر حســب شــش هــزار دانشــجو طراحــی 

ــود کــه  ــه تصویــب رســاندیم. ایــن اولیــن پــروژه دانشــگاهی ب کردیــم و ب

انجــام می دادیــم. در خصــوص انتخــاب زمیــن چنــد انتخــاب وجــود داشــت 

کــه یکــی از آن هــا زمین هــای منطقــه انجیــرک بــود، مــا آنجــا را بررســی 

کردیــم، زمیــن وســیعی داشــت، در بحــث تامیــن آب مشــکلی نبــود، پســت 

ــک دهکــده هــم در  ــود و ی ــن ب ــه زمی ــرق در مجــاورت آن قطع ــس ب تران

ــه  ــهر، فاصل ــه از ش ــود ک ــن ب ــکل ای ــط مش ــت فق ــرار داش ــی آن ق نزدیک

داشــت و باعــث می شــد ارتبــاط دانشــجو بــا شــهر قطــع شــود و در حقیقــت 

دانشــجو در آنجــا زندانــی می شــد. مــن اعتقــاد دارم کــه دانشــجو بایــد بــا 

ــرک  ــن انجی ــا زمی ــا ب ــورت م ــر ص ــه ه ــد. ب ــاس باش ــهر در تم ــردم ش م

مخالفــت کردیــم. 

گزینــه ی دیگــر زمین هــای سردشــت بــود. در آن زمــان آن منطقــه را چــوب 

فروش هــا اشــغال کــرده بودنــد. زمیــن شــیب زیــادی داشــت و پــر از خــار 

بــود ولــی زمیــن هزینه بــرداری نبــود. مــا اینجــا را انتخــاب کردیــم و ۱۰۷ 

هکتــار از ایــن اراضــی را در اختیــار مــا قــرار دادنــد. زمانــی کــه مــا شــروع به 

طراحــی کردیــم متوجــه شــدیم کــه از ایــن مســاحت فقــط ۴۷ هکتــار مفیــد 

ــر  ــر. ب ــه ب ــاد اســت و هزین ــر زی ــرل شــیب قســمت های دیگ اســت و کنت

اســاس ایــن ۴۷ هکتــار طــرح جامعــی تهیــه کردیــم کــه در حقیقــت اولیــن 

طــرح جامــع دانشــگاه بــود و آن طــرف رودخانــه بــود.  اولیــن دانشــکده ای 

هــم کــه وزارت علــوم مجــوزش را صــادر کــرد دانشــکده علــوم پایــه بــود 

کــه مــا پیــش بینــی ۲۰ هــزار متــر بنــا کــرده بودیــم ولــی وزارت ۱۱ هــزار 

متــر مربــع مجــوز صــادر کــرد. 

در ابتــدای امــر، ســازمان برنامــه و وزارت علــوم بــه صــورت آگاهانــه و بــه 

ــه  ــد ک ــه بودن ــم گرفت ــه تصمی ــورت ناآگاهان ــه ص ــگاه ب ــن دانش ــاد م اعتق

دانشــکده علــوم پایــه را مجــاور جــاده بســازند، اســتدالل آن هــا ایــن بــود 

کــه ســاخت دانشــکده مجــاور خیابــان بــه علــت دسترســی آســان بــه آب 

ــنگ  ــود س ــا وج ــه ب ــد ک ــث می ش ــن باع ــت. ای ــر اس ــه صرفه ت ــرق ب و ب

فروشــی هــا و چــوب فروشــی هــای کنــار خیابــان، ورودی دانشــگاه از یــک 

ــت  ــتدالل معماری،مدیری ــا اس ــن ب ــود.  م ــاز ش ــری آغ ــار مت ــان چه خیاب

ــه  ــازمان برنام ــه س ــردم ک ــه ک ــه توجی ــورت مخفیان ــه ص ــگاه را ب دانش

ــد  ــد و بگوی ــق نکن ــه دانشــگاه تزری ــی ب ــن کار دیگــر پول ــا ای می خواهــد ب

همینقــدر کافــی اســت و بیــش از ایــن هــم نیــازی وجــود نــدارد چــرا کــه 

شــما یــک ســایت هــم در داخــل هســته شــهر داریــد. ولــی اگــر شــما ایــن 

دانشــکده را در باالتریــن قســمت محوطــه قــرار دهیــد، یــک ســری هزینــه 

هــای مربــوط بــه آب و بــرق را داریــد ولــی هزینــه اضافــی نیســت و بعــدا 

ــداث  ــاط اح ــایر نق ــم در س ــر را ه ــای دیگ ــکده ه ــد دانش ــی توانی ــما م ش

کنیــد. دانشــگاه هــم بــا همیــن منطــق بــا ســازمان برنامــه مذاکــره کــرد و آن هــا 

هــم قبــول کردنــد. تغییــر ایــن تصمیــم کار بســیار ســختی بــود کــه بــه هــر حــال 

انجــام دادیــم. 

در طراحــی یــک پــروژه، معیارهــای مهمــی وجــود دارنــد، مثــل عملکــرد، اقتصــاد 

ــای  ــرح ه ــا در ط ــن قب ــه م ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــا.  ب ــا و جغرافی ــر بن ــطح زی س

ــد  ــی توان ــوارد م ــن م ــردم همــه ی ای ــودم احســاس ک ــرده ب ــع شــهری کار ک جام

در دانشــگاه هــم عملــي باشــد. بحثــی هــم جدیــدا در معمــاری مطــرح شــده ایــن 

اســت کــه ایــن معمــاری چــه ارتباطــی بــا معمــاری گذشــته دارد؟ چــه ارتباطــی بــا 

فرمــت مــا دارد. مــن مطالعاتــی در خصــوص تاریــخ اراک داشــتم. می دانســتم کــه 

اراک ســابقه دیرینــه ای نــدارد و ســاخت شــهر مربــوط بــه ۲۲۰ ســال قبــل اســت 

ــه  ــد. مطالع ــدی باش ــای بع ــای پروژه ه ــد مبن ــه بتوان ــدارد ک ــی ن ــاری خاص و معم

ــدود  ــال در ح ــر ح ــه ه ــی ب ــود دارد ول ــی وج ــای زیبای ــه در اراک خانه ه ــردم ک ک

خانــه بودنــد و هیچکــدام بــه یــک مجموعــه ۱۱ هــزار متــری نمــي رســید. شــاخص 

تریــن خانــه ی اراک، خانــه  ی آقــای حســن خانیو جــدای از آن بــازار اراک اســت کــه 

بازمانــده دوران قاجــار و بــا الهــام از تفکــرات معمــاري دوره صفویــه بــا متــراژ ۶۰۰ 

در ۸۰۰ متــر و بــه صــورت شــطرنجی ســاخته شــده اســت.و البتــه اراکــی هــا بــه 

آن افتخــار میکننــد. تصمیــم گرفتــم در طراحــی دانشــکده علــوم پایــه از ایــن طــرح 

ــای اراک  ــه در خانه ه ــدای از آن می دانســتیم ک ــرم. ج ــام بگی ــازار اله شــطرنجی ب

حیــاط مرکــزی عملکــرد خوبــی دارد و از ایــن مــورد بــرای گرفتــن ســرمای شــمال 

ــر اســاس آن متوجــه  ــم و ب ــی هــم کردی ــم. تحقیق ــوب الگــو گرفتی ــای جن و گرم

شــدیم کــه اراک بیــن زاویــه ۱۷ درجــه تــا ۴۵ درجــه جنــوب شــرقی، آفتــاب خیلــی 

خوبــی دارد. بــه همیــن دلیــل تمامــی ســاختمان های دانشــگاه در ایــن زاویــه قــرار 

دارنــد.

چگونگی انتخاب زمینهای سردشت به عنوان محل احداث پردیس دانشگاه اراک از زبان دکتر یزدان هوشور
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نشســت ســاماندهی اراضــی ضلــع جنوبــی دانشــگاه اراک در اردیبهشــت مــاه 

ــا حضــور اســتاندار اســتان مرکــزی، شــهردار  ۹۹ بــه میزبانــی دانشــگاه و ب

ــهر اراک،  ــدار ش ــتانداری، فرمان ــی اس ــور عمران ــاون ام ــهر اراک، مع کانش

ــدار و اداره شهرســازی و  ــل اســتان، فرمان ــه هــای حمــل و نق ــس پایان رئی

ریاســت دانشــگاه اراک برگــزار شــد.

ــزی در  ــتانی اســتان مرک ــات اس ــدار مســئولین دانشــگاه اراک و مقام در دی

ــی دانشــگاه و ورودی شــهر اراک راه  ــع جنوب مــورد ســاماندهی اراضــی ضل

کارهایــی ارائــه شــد. مختصــر ایــن نشســت بــه  بــه قــرار ذیــل مــی باشــد:

در ایــن نشســت اســتاندار اســتان مرکــزی بــه اراضــی کــه مانــع گســترش 

فضاهــای آموزشــی و رفاهــی در دانشــگاه شــده انــد و همچنیــن مانــع زیبایی 

ورودی شــهر اراک شــده انــد  پرداخــت  و همینطــور دربــاره ضلــع جنوبــی 

ــوره   ــاده اراک - ت ــدای ج ــهر در ابت ــن کانش ــی ای ــگاه و خروج ــن دانش ای

ــد  ــبی دارد و می طلب ــره نامناس ــه چه ــن منطق ــرد: ای ــان ک ــور بی ــن ط را ای

ــار از اراضــی ایــن دانشــگاه  ــا انجــام کارکارشناســی و اختصــاص ۱۷ هکت ب

بــه فضــای ســبز و پــارک منظــر بصــری ایــن منطقــه ترمیــم شــود. ایجــاد 

فضــای ســبز در خروجــی کانشــهر اراک عــاوه بــر زیبایــی و ســاماندهی 

زمین هــا و اصنــاف، مکانــی بــرای اســتقرار و اســتراحت مســافران عبــوری 

ــد. ــز می باش نی

اختصــاص ۴۰ هکتــار اراضــی ایــن منطقــه بــرای شهرک ســازی در 

ــازی  ــت. اداره کل راه و شهرس ــروری دانس ــهر اراک را ض ــی کانش خروج

اســتان مرکــزی را ملــزم بــه  همــکاری بــرای تغییــر کاربــری ایــن اراضــی 

بــا ســایر دســتگاه ها نمــود. در ایــن جلســه مصــوب شــد پــارک تفریحــی بــا 

زیربنــای بیــش از ۱۶ هکتــار در ورودی شــهر اراک و همجــوار بــا دانشــگاه 

اراک افتتــاح گــردد. بــا ایجــاد ایــن شــهرک در مجــاورت کــوی مســکونی 

ــز  ــارک و فضــای ســبز نی ــه ایجــاد پ ــر ســاخت های الزم از جمل ــر ، زی کوث

بایــد توســط شــهرداری بــرای مــردم ایــن منطقــه فراهــم شــود. 

ــده  ــه ای متشــکل از نماین ــن اراضــی کمیت ــرای ســاماندهی ای ــاز اســت ب نی

اســتانداری مرکــزی، اداره کل راه و شهرســازی، فرمانــداری شهرســتان اراک، 

دانشــگاه   اراک تشــکیل شــود.

ــی  ــاماندهی اراض ــاره س ــی در ب ــز گزارش ــدی نی ــر حمی ــگاه دکت ــس دانش رئی

ــه  ــه داد و در ادام ــهر ارائ ــارج از ش ــه خ ــم ب ــوف مزاح ــال صن ــگاه و انتق دانش

گفــت: ســاماندهی را دانشــگاه  از ســال ۸۵ آغــاز و تاکنــون پیگیــر بــوده کــه 

ــا توجــه گســترده  ــن موضــوع ب ــه نتیجــه نرسیده اســت.از ســال ۹۲ ای ــوز ب هن

تــری مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و هــم اکنــون پانزدهمیــن جلســه کارگــروه 

ــی باشــد. ســاماندهی اراضــی دانشــگاه اراک م

ــری و  ــی از جملــه تغییــر کارب ــرای  ســاماندهی ایــن اراض ــی ب راهکارهای

ــه محــل اشــتغال  شهرک ســازی در ایــن منطقــه و انتقــال مشــاغل مزاحــم  ب

ــل داده شــده  ــی اســتان تحوی ــات اجرای ــه مقام خــود اندیشــیده شده اســت و ب

اســت.

اهمیت ساماندهی اراضی ضلع جنوبی دانشگاه اراک  از دیدگاه مسئولین استان مرکزی

در ایــن جلســه مهنــدس شــفیعی، شــهردار کانشــهر اراک نیــز از اعــام آمادگــی 

ــکات  ــن تمل ــاعدت در گرفت ــارک و مس ــداث پ ــرای اح ــهرداری ب ــازمان ش س

دانشــگاه اراک را اعــام داشــت، طــرح جامــع ایــن فضــای ســبز طراحــی شــده 

اســت و شــهرداری آمادگــی الزم بــرای توافقــات در ایــن زمینــه را بــا دانشــگاه 

دارد.

مهنــدس زندیــه وکیلــی، معــاون امــور عمرانــی اســتانداری مرکــزی از اقدامــات 

اخیــری کــه در راســتای ســاماندهی اراضــی دانشــگاه اراک انجــام شــده  را مــورد 

ــال  ــگاه، انتق ــی دانش ــاماندهی اراض ــی را در س ــکل اصل ــرار داد و مش ــه ق توج

اســناد بــود کــه  خوشــبختانه ایــن قضیــه حــل شــده اســت.
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توسعه رشته هاي علوم انساني در دهه ي اخیر

مصاحبه با دکتر ابراهیم آقامحمدي

نشریه: در این شــماره از نشریه دانشگاه اراک، به مناسبت توسعه دانشگاه 

اراک و بحث علوم انســانی، در خدمت جناب دکتر آقامحمدی هستیم. ایشان 

در ســال های اخیر تاش های زیادی را در راستای توسعه علوم انسانی انجام 

داده اند. از جمله این اقدامات احیای کرســی های نظریه پردازی در دانشــگاه 

اراک است که بر مبنای آن نشست های متعددی در قالب کرسی های نظریه 

پرازی با تایید شــورای عالی انقاب فرهنگی ,در دانشکده علوم انسانی برگزار 

گردید. همچنین ایشان نقش موثری در توسعه رشته های جدید علوم انسانی 

مانند حقوق، اقتصاد و مدیریت صنعتی داشــته و به عنوان نخســتین مدیر 

مجموعه رشته های مذکور، دانشــکده حقوق و علوم اقتصادی را پایه گذاری 

کردند. حتی راه اندازی نشریه دانشگاه اراک )ندا( نیز از دستاوردهای اوست. 

آقای دکتر، ضمن تشــکر از فرصتی که در اختیار نشــریه ندا قرار دادید، به 

عنوان اولین ســوال می خواستم از جنابعالی در مورد زمینه های توسعه علوم 

انسانی در سال های اخیر و چگونگی ورود شما به این مساله بپرسم؟     

  ابتدا از ســال ۱۳۸۹ با گروه تاریخ دانشــگاه اراک شروع به همکاري کردم 

و به مرور ارتباطم گســترش پیدا کرد و عضو هیات علمی دانشــگاه شــدم. 

هنگامی که بحث توسعه دانشگاه و به ویژه توسعه علوم انسانی در سال های 

اخیر مطرح شد بنده نیز درگیر این مباحث شدم. دغدغه ریاست وقت دانشگاه 

و همچنین ریاست دانشکده علوم انسانی این بود که اتفاقاتی در زمینه توسعه 

رشــته های علوم انسانی رخ بدهد. چرا که در مقایســه با دانشگاه هاي دیگر 

مشخص بود که حوزه علوم انسانی دانشگاه اراک) که دانشگاه دولتی و جامع 

اســتان است( خیلی ضعیف است، البته هنوز هم این ضعف وجود دارد و الزم 

است که رشته های جدیدی اضافه شود. الزم به ذکر است که به باور من صرفا 

تاســیس رشته موجب توسعه یک دانشگاه نمی شود و باید بصورت بنیادي حوزه 

علوم انسانی گسترش پیدا کند. مثا باید مراکز مطالعاتی و پژوهشی و حلقه های 

فکری ایجاد شــود تا به نوعی نهاد علوم انســانی شکل بگیرد. البته مقدمه این 

کار تحول در نگاه به علوم انسانی و قرار گرفتن آن در جایگاه اصلی خود است. 

در برخی از دانشکده ها این موفقیت ها بدست آمده و اینجا به دالیلی این اتفاق 

رخ نداده اســت. احساس می شــود همان قالب دانشگاه تربیت معلمی که قبا 

بوده هنوز وجود دارد و تحول جدیدی که محسوس باشد، رخ نداده است. هنگامی 

که طرح جامع دانشــگاه تدوین شده بود، لزوم تاسیس رشته های جدید را مطرح 

کرده بودند ولی به دالیلی این اتفاق رخ نداده بود. سال۹۵-۹۶ )قبل از اینکه بنده 

وارد این حوزه شوم( بحث ها و کارهایی انجام شده بود. مثا براي تاسیس رشته 

اقتصاد فراخوان جذب هیات علمی داده بودند و یک دوره مصاحبه هم انجام شده 

بود اما به جایی نرســیده بود. بنده زماني که به مجموعه ملحق شدم، مسئولیت 

راه اندازی رشته های حقوق و اقتصاد را به من واگذار کردند.

نشریه: آقای دکتر کمی به جزییات اشاره بفرمایید و کارها و اقداماتی که برای 

تاسیس این رشته ها صورت گرفت را توضیح دهید؟

11

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اراک

ابراهیم آقا محمدی

چگونگی شکل گیری دانشکده حقوق و علوم اقتصادی
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براي مصاحبه علمی رشــته اقتصاد، چون دانشــگاه اراک اســتادیار اقتصاد 

نداشت، از اســاتید دانشــگاه های دیگر دعوت کردیم. در آن جلسات، بنده به 

عنــوان مدیرگروه به همراه دکتر ســرلک و دکتر حاجی به عنوان اعضا کارگروه 

علمی، دکتر موســوی پــور به عنوان رییس کارگروه و دکتــر یزدانی به عنوان 

نماینده جذب حضور داشــتیم. بعد از مصاحبه های متعدد، افرادی که به لحاظ 

علمی مناســب بودند را جهت مصاحبه های عمومی و جذب معرفی نمودیم. 

معاونت آموزشــی وقت فرایند ارسال مدارک و پرونده ها به وزارتخانه را پیگیری 

کردند تا این که مصوبه تشــکیل رشته صادر شــد و از سال ۹۶ اولین ورودی 

دانشجویان رشته اقتصاد را از طریق سازمان سنجش پذیرش نمودیم. برای این 

رشته ها، ۲ یا ۳  بار فراخوان داده شد تا نیروهای متخصص کافی جذب شدند.

برای رشــته حقوق نیز همین روند انجام شد. به دلیل اینکه در رشته حقوق 

هم اســتادیار در دانشگاه اراک نداشــتیم، بنده پیشنهاد دادم که کارگروه علمی 

در دفتر تهران تشــکیل شود. از  دو نفر از دانشیارهای دانشگاه شهید بهشتی، 

دکترگرجی و دکترشــاملو، دعوت کردیم که عضــو کارگروه علمی گروه حقوق 

شــوند. در آن جلســات، بنده به عنوان مدیر گروه به همراه دکتر شاملو و دکتر 

گرجی به عنوان اعضا کارگروه علمی، دکتر موسوی پور به عنوان رییس کارگروه 

و دکتر رحیمی به عنوان نماینده جذب حضور داشــتیم.  با تشــکیل کارگروه 

علمی در تهران و بعد از مصاحبه های متعدد، افرادی که به لحاظ علمی مناســب 

بودنــد را جهت مصاحبه های عمومی و جذب معرفی نمودیم. اما به دلیل طوالنی 

شــدن فرایندهای جذب، عما نتوانستیم تاسیس رشــته و درج رشته در دفترچه 

انتخاب رشــته را به موقع انجام دهیم. لذا در دفترچه انتخاب رشــته سال ۱۳۹۶، 

خبري از رشــته حقوق دانشــگاه اراک نبود، اما با پیگیری هــای صورت گرفته در 

اصاحیه دفترچه انتخاب رشته، حقوق دانشگاه اراک هم اضافه شد. با این اوصاف 

نهایتا توانستیم در سال ۱۳۹۶ برای رشته های اقتصاد و حقوق دانشجو بگیریم.

همین روند برای تاســیس رشــته مدیریت صنعتی نیز انجام شد. دکتر اکبری 

مسئول راه اندازی این رشته بودند که با استفاده از اساتید خارج از دانشگاه کارگروه 

علمی را تشــکیل دادند. در آن جلسات، دکتر اکبری به عنوان مدیر گروه به همراه 

دکتــر جوانمرد و دکتر حری به عنوان اعضا کارگروه علمی، دکتر موســوی پور به 

عنــوان رییس کارگروه و بنــده به عنوان نماینده جذب حضور داشــتیم.  با وجود 

مشکات موجود توانستیم در سال ۱۳۹۷ برای رشته مدیریت صنعتی هم دانشجو 

پذیرش کنیم. 

نشریه: یکی از موضوعاتی که در توسعه مطرح است فراهم نمودن زیرساخت ها 

و امکانات الزم است. آیا توجهی به این موضوعات شده بود؟

در ابتدا بحث زیرســاخت ها بسیار مشکل بود. چرا که فضای فیزیکي الزم برای 

کاس ها و اتاق اساتید و گروه ها وجود نداشت. در آن زمان احکام اساتید صادر شده 

بود و دانشجوها پذیرفته شده بودند ولی ما هنوز نه کاس نداشتیم و نه  اتاق برای 

اســاتید و گروه. دچار چالشی جدي شده بودیم. بعد از پیگیری معاونت آموزشی و 

پشتیبانی و حمایت رئیس دانشکده این کارها به مرور انجام شد. در این شرایط بود 

که مدیریت آن مجموعه را به من سپردند که سختی های خودش را داشت به دلیل 

اینکه امکانات نداشتیم و ما مجبور بودیم یکی یکی اتاق بگیریم و تجهیز کنیم.

با آمدن این رشــته ها فضای علوم انسانی تغییر کرد و با ورود دانشجویان جدید 

ســاختمان استادگل گاب شلوغ شد. در تابستان سال ۱۳۹۷ بود که با نصب تابلو 

دانشکده حقوق و علوم اقتصادی در ساختمان قدیمی استاد گل گاب، شکل گیری 

یک دانشــکده جدید را در مجموعه علوم انسانی رونمایی کردیم. قرار بر این شد 

که در مهرماه ســال ۱۳۹۷ ،یعنی در آغار ســال تحصیلی، مراسم افتتاحیه برگزار 

شــود. الزم به ذکر است که با همکاری اســاتید گروه های آموزشی،  انجمن های 

12
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علمی- دانشــجویی اقتصاد و حقوق را در ســال اول تاســیس کرده بودیم. 

مجات علمي انجمن ها شــکل گرفت و در مراســم افتتاحیه دانشکده هم 

بخش مهمی از کارها را دانشــجویان و انجمن های علمی انجام دادند. برای 

این مراســم گروه ها سیاست گذاری و برنامه ریزی کردند و از شخصیت های 

مطرح برای مراسم دعوت نمودند. پیگیری ها ازطریق دانشجوها و انجمن ها 

بود. افتتاحیه، مراسم خوبی بود زیرا شخصیت های مطرح اقتصادی و حقوقی 

استان را دعوت کردیم، و سخنرانی کردند. رئیس دانشگاه و معاونین، برخی از 

مدیران اقتصادی و قضایی استان و مدیران دانشگاه آمدند.

نشــریه: جنابعالی در مقدمه اشــاره کردید که صرف تاســیس چند رشته 

موجب توســعه علوم انسانی نمی شود. از نظر شما چه اقدامات دیگری برای 

توسعه علوم انسانی الزم است؟

 بطور کلي علوم انســانی را باید یک مجموعه گسترده در نظر گرفت که 

برای آن باید فضا ایجاد کرد. اگر بگوییم ما با تاســیس ســه رشته آموزشي، 

دانشکده اي اضافه کردیم، هنرنیست زیرا امروزه این رشته ها در اکثر دانشگاه 

هــا وجود دارند. اگر بخواهیم مثل بقیه عمــل کنیم، کارخاصی انجام نداده 

ایم. باید افزوده ای درکارمان باشــد تا هویــت و کارآیی و خدمات اجتماعي 

شــکل بگیرد. ارتباط بین جامعه و دانشــگاه ایجاد شود و دانشکده کارآفرین 

باشد. یادم هست یکی از پیشــنهاداتی که اساتید مدیریت دادند ایجاد کافه 

کارآفرینی)نشست های هفتگی کارآفرینی( بود که متاسفانه به دالیلی شکل 

نگرفت. تشــکیل دادگاه مجازی، یکی از طرح هــای خوب گروه حقوق بود. 

گروه اقتصاد کارگاه اقتصاد سنجی که به نوعی خدمات به خارج از دانشگاه نیز ارایه 

بدهد را مطرح نمودند. یا بحث بورس که االن مطرح شده آن موقع نشست هم برگزار 

کردیم و قرار بر این شــد که دوره های آموزشــی بورس و اقتصاد سنجی، بازاریابی 

و ســرمایه گذاری برگزار گردد. به باور من اصوال بخشی از رسالت دانشگاه ارایه این 

خدمات به جامعه اســت. حتی یکبار به ریاست دانشگاه گفتم که اگر این دانشکده  

طبق برنامه ای که دارد، پیش برود شاید بیشتر از آن چیزی که دانشگاه می خواهد 

به این دانشــکده بدهد، می تواند درآمد داشــته باشد. این همان چیزی است که به 

عنوان دانشگاه های نسل برتر یعنی کارآفرین و ثروت آفرین شناخته می شود. شکل 

گیری چنین دانشــگاه هایی با نگاه ها و مناســبات سنتی هم خوانی ندارد و ظهور 

نسل جدیدی از نیروها را اجتناب ناپذیر می کند.

در یک دوره کوتاه مدت ما توانســتیم بیشــترین تعامل را با نهادهای اقتصادی، 

قضایی و مدیریتی اســتان داشته باشــیم. با اداره کل اقتصاد و دارایی و همچنین با 

کانون وکای دادگســتری تفاهم نامه هاي جداگانه امضا شد. پیشنویس تفاهم نامه 

با دادگستری کل استان مرکزی فراهم شد تا نهایی شود. آن زمان تفاهم نامه خوبی 

با کمک اساتید گروه اقتصاد با یکی از دانشگاه های مالزی منعقد شد. اساتید جوان 

و با انگیزه و دانشــجوها پرانرژی بودند و اینها عاملی بود که پیشرو باشند و کارهای 

خاقانه زیادی را انجام دهند. بنده همیشه به دانشجوها تاکید کرده ام که بخشی از 

حیات دانشگاهی شما درس است و بخش دیگر فعالیت های فوق برنامه و فرهنگی 

است که هم حاوي تجربه است و هم زندگی را لذت بخش تر می کند.

بروشــورهایی توسط مجموعه  هیئت علمی برای ورودی های جدید آماده کردیم 
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که چشــم انداز دانشکده و اهداف دانشگاه را معرفی می کرد. بروشورها را اعضای 

انجمنها بردند در همه جای شــهر پخش کردنــد مخصوصا جاهایی که انتخاب 

رشــته می شد و نتایج خیلی خوبی گذاشت. زیرا تا آن زمان برخی اطاع نداشتند 

که دانشگاه اراک این رشته ها را دارد، و باعث شد کیفیت دانشجویان ورودی بهتر 

شــود و دانشجوهای بومی بیشتری جذب شود. اینها ایده هایی است که شاید در 

ابتدا جدی نبود ولی کم کم تاثیر زیادي داشت. 

نشریه: به عنوان سوال پایانی، چشم انداز توسعه علوم انسانی در دانشگاه اراک 

را چگونه ارزیابی می کنید؟

بطور کلی این مجموعه هنوز در آغاز راه اســت. شــاید برنامه هایی که قبا 

داشــته، ادامه پیدا نکند و یا بقیه با این برنامه ها موافق نباشــند. اهدافی برای 

گروه ها ترســیم شــده است که ناشی از پتانســیل و  انرژي مثبت اساتید است. 

می تواند این دانشــکده به جایگاه باالیی برســد و این بستگی دارد به بکارگیری 

پتانسیل های خوب و نهفته که در آن وجود دارد. طبق برنامه ای که وجود داشته 

رشــته حسابداری نیز به دانشکده اضافه می شــود. حسابداری رشته خوبی است 

و به لحاظ ماهیت با رشــته های مدیریت و اقتصاد نزدیک به هم هســتند و می 

توانند یک مجموعه را تشــکیل دهند. سال ها به دنبال تاسیس این رشته بودیم 

اما هئیت علمی که مورد تایید باشــد را نتوانستیم جذب کنیم. نکته دیگر اینکه 

این رشــته ها باید از مقطع کارشناسی فراتر بروند و به مرور، تحصیات تکمیلی 

و گرایش های مختلف شکل بگیرد و توسعه پیدا کنند.

 سیاست های دانشگاه هم باید در راستای توسعه علوم انسانی و تخصص 

ها باشد و لزوما به صورت تکنیکی به مسایل نگاه نکند که فقط عدد بدهند 

و بگویند ما این را ایجاد کردیم و این کار را کردیم. کیفیت بسیار مهم است، 

تاثیرگذاری دانشــکده هاي علوم انســانی در بلند مدت معلوم و شناخته می 

شــود. مثا کیفیت فارغ التحصیان رشته حقوق بعدا در قبولی آزمون هایی 

مثل کانون وکا، پذیرش قضاوت و آزمون های دیگر مشــخص می شــود، 

هنوز نمی توانیم ارزیابی کنیم. امروزه وقتی شما با ادارات مختلف برخورد مي 

کنید، می بینید که اکثرا فارغ التحصیل دانشــگاه های دیگر هستند، چون 

دانشگاه اراک این رشته ها را نداشــته بالطبع جایگاه و تاثیرگذاری اجتماعی 

هم ندارد، و باید به این موارد هم توجه شود.

با تشکر از وقتی که در اختیار نشریه دانشگاه اراک گذاشتید.

14



13
ره 

ام
 ش

شم
 ش

ال
 س

ک 
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

سالهاي اخیر،  تغییرات و تسهیالت در اداره کارگزیني دانشگاه 

ســالهاي اخیــر، تغییرات و تســهیات در اداره ي کارگزیني دانشــگاه 

با  آقای علي مرادي )رییس ســابق اداره ي کارگزیني دانشــگاه و معاون 

فعلي مدیر امور اداري(. وي داراي کارشناســي ارشد و سابقه ۱۶ ساله است و 

از تاریخ  ۱۳۹۶/۰۹/۰۷  به عنوان سرپرست اداره کارگزیني دانشگاه منصوب 

گردید که پیش از آن در ســمت سرپرســت دبیرخانه جذب اعضاي هیات 

علمي انجام وظیفه نموده است. 

اقدامات و تغییرات:

- در زمان تصدي ریاســت اداره کارگزیني  سیاســت کاري ایشان بر این 

موضوع بنا نهاده شد که کلیه فرآیند ها و اموري که تا پیش از این به صورت 

دســتي و ســنتي انجام مي گرفت جهت صرفه جویي در زمان و هزینه و 

همچنین افزایش بهره وري و استفاده از پتانسیل و ظرفیت فکري همکاران 

اداره در برنامه ریزي ها و سایر امور  به الکترونیکي تبدیل گردد،

- لذا در گام نخســت نسبت به خریداري و اســتقرار زیرسیستم گردش 

احکام تحت وب اقدام گردید و این موضوع ســبب شــد که در بحت امضاء 

احــکام و ثبــت در دبیرخانه و پرداخت آن در امــور مالي  که تا قبل از این 

موضوع بصورت دستي انجام و حدود  ۲ ماه زمان نیاز داشت به کمتر از ۱۰ 

روز تقلیل یابد و  پس از اســتقرار، رضایت مندي زیادي بین اعضاي هیات 

علمي و کارکنان دانشگاه حاصل گردید.

- پیگیري تخصیص شماره مستخدم براي اعضاي هیات علمي پیماني 

جذب ســال ۹۲ به بعد که فاقد شماره مستخدم بودند و منجربه دریافت ۶۱ 

مجوز )شماره مستخدم (جهت اســتخدام ایشان گردید و بعد از آن اعضاي 

هیات علمي که تا به امروز جذب شــده اند دیگر مشــکل شماره مستخدم ندارند و 

پرداخت حقوق ایشان با توجه به بخشنامه دولت از خزانه خواهد بود. 

- در بحث ارتقاء شــغلي همکاران قراردادي، پس از تغییر آیین نامه اســتخدامي 

اعضاي غیر هیات علمي در جلســه هیات امناء مورخ ۹۷/۵/۲۱ و ایجاد امکان ارتقاء 

شغلي ایشان، اداره کارگزیني در گام نخست، جلسه توجهي و آموزش نحوه تشکیل 

پرونــده ارتقاء را برگزار کرد و در نهایت با ایجاد فرآیند براي این موضوع و تشــکیل 

۱۳۰ پرونده در دبیرخانه هیات اجرایي منابع انســاني در گام بعدي بررسي پرونده ها 

در کمیته فني و تخصصي هیات اجرایي و در نهایت تصویب ارتقاء به رتبه مهارتي 

گردید و در گام بعدي افرادي که ســنوات و امتیازات الزم مندرج در دســتور العمل 

مربوطه را کسب نمودند مشمول ارتقاء به رتبه ۳ شدند.

15
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- پــس از اباغ آیین نامه اصاحي اعضاي غیر هیات علمي، اداره کارگزیني 

اقدام به تشــکیل دبیرخانه کمیته انتصابات وهمچنین  طي فراخوان نسبت به 

جمــع آوري پرونده مدیریتي اعضاي غیر هیات علمي نمود و از آن تاریخ به بعد 

کلیه انتصابات بر این اساس انجام پذیرفته است.

- بروز رساني سامانه )hes( وزارت علوم به صورت دوره اي و براي بارگذاري 

کلیــه مدارک و احکام اعضاي هیات علمــي و غیر هیات علمي که در موضوع 

اختصاص و دریافت مجوز ایجاد رشته هاي جدید دانشگاه بسیار موثر بوده است. 

- پیرو بخشــنامه دولت مبني بر پرداخــت حقوق فقط به اعضایي که داراي 

شــماره مستخدم و شناسه کارمندي هستند، اقدام به ثبت کلیه احکام کارگزیني 

و بروز اعضاي مذکور در ســامانه پاکنا)زیرسامانه کارمندیران ( گردید و پیرو این 

موضوع مکاتباتي در خصوص اعضاي قراردادي فاقد شناسه نیز صورت پذیرفت 

و هم اکنون نیز در حال ادامه مي باشد .

- با پیگیري هایي که از مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد و دارایي انجام گرفت 

پرداخت مزایا )فوق العــاده مدیریت( اعضاي هیات علمي پیماني و اعضاي غیر 

هیات علمي قراردادي که پیش از این از ردیف بودجه ســایر دانشــگاه با تاخیر 

پرداخت مــي گردید بصورت همزمان با پرداخت حقوق از طریق خزانه دولت به 

حساب این افراد واریز گردید.

- پیگیري جهت خریداري دســتگاه هاي جدید و بروز حضور و غیاب جهت 

اســتقرار سامانه حضور و غیاب پرسنل بوده اســت که تا به امروز فرآیند نصب 

دستگاه ها انجام شده و در آینده فرآیند نصب نرم افزار تحت وب آن نیز صورت 

خواهد پذیرفت. .

از تاریــخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ آقاي علي مرادي در ســمت معاون مدیر امور اداري 

مشغول خدمت است و آرزومندیم در گام نخست این مسئولیت، وظیفه محوله 

از ســوي معاون اداري، مالي و پشتیباني دانشگاه ، جهت استقرار نرم افزار جامع 

منابع انســاني را در سطح دانشگاه با همکاري کلیه همکاران گرامي با موفقیت 

اجرا نمایند. 
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تدریــس مجازی همانند تدریس حضوری آداب خود را دارد. با واژه ی ســنتی در 

مقابل واژه ی مجازی موافق نیستم چراکه تدریس مجازی نیز وقتی بیش ازحد ساده  

باشــد همان تدریس سنتی است. همان تدریسی که به یک سخنرانی شبیه است.  

با ابعادی محدودتر.  هنگام حرکت از  کاس های ســنتی به سوی کاس های مدرن 

قرار شــد دانشــجو در فرایند آموزش نقش داشته باشد و محیط کاس به محیطی 

فعال تبدیل شود. این ها را البته همه به خوبی می دانیم و در کاس های خود رعایت 

می کنیم. در این میان برخی از مدرســین بلندپروازتر بودند و با عبور از کاس های 

متکی بــه کام، از امکانات جدیدی چون فیلم آموزشــی، عکس، چندرســانه ای، 

شبیه ســاز و آزمایشــگاه  مجازی و مانند آن ها بهره گرفتند. ناگفته پیداست که این 

دســته از مدرسین جمعیت کمتری از دانشگاهیان بودند و مابقی به خاطر مشکات 

این کار، ترجیح دادند همان کاس های ســنتی را بــا کمی تغییر در روش تدریس 

ادامه دهند. این همان اتفاقی اســت که در دوره های مجازی هم اتفاق افتاده است. 

کاس های مجازی تا زمانی که بســیار شبیه کاس های سنتی است، مدرسین در 

حداقل فوبیای اســتفاده از امکانات جدید قرار دارند اما زمانی که صحبت استفاده از 

رســانه و تولید آن برای تدریِس به روز تر باشد معمواًل موجبات استرس  فراهم می 

شود و اصل ماجرا توســط اکثر اعضا صحبتی اضافه تلقی شده و انکار می گردد. و 

البته تا حدودی طبیعی است.

تأثیــر مثبت کاربرد رســانه و محصــوالت کمک آموزشــی در کاس درس در  

پژوهش هایی که در خارج و داخل کشــور صورت گرفته اثبات شده است و این حجم 

پژوهش گواهی است بر توجه مراکز آموزشی جهان بر این مهم.

کوتاه سخن آن که اگر آموزش مجازی را در حد یک ارائه سنتی و درنهایت آشنایی 

با چند امکان سیســتم مدیریت آموزش مجازی در نظــر بگیریم، در برابر تدریس 

حضوری که مزایای بیشــتری از آموزش مجازی دارد شکست خواهیم خورد و بدون 

شــک اگر دانشجو کاس ما را تاب می آورد نه بر اســاس عاقه که بر اساس اجبار و 

ناچاری و نظارت دیکتاتور مابانــه ی نرم افزاری خواهد بود. نهایت این که این آموزش در 

حد رفع نیاز در روزهای بحران باقی می ماند؛ با پایان بحران ناپدید می شــود و با بحران 

بعدی همراه مشکات بیشتری  بازمی گردد.

نظر به این که دانشــگاه اراک هم به عنوان یک دانشگاه با هیئت علمی عاقه مند و 

موفق بدون شــک در آینده بخشی از آموزش های دانشگاهی مجازی کشور را بر عهده 

خواهد داشــت بسیار شایسته است تا در مسیر توســعه ی خود به تقویت اعضا همت 

گمارد و ضمن تقویت زیرساخت های فنی به اصل ماجرا که محتوای کاس های مجازی 

اســت توجه ویژه داشته باشــد. و در فراهم آوردن آرشیو تولیدات آموزشی عنایت داشته 

باشد. ازاین رو توجه به نکاتی اهمیت دارد: 

۱- تأکیــد بر این دیدگاه که مشــکل اعضای هیئت علمــی در تدریس مجازی، در 

افق های بزرگ تر، و در رقابت با جهان بیرون، کار با سیســتم مدیریت آموزشــی نیست. 

ازاین پس کار با این سیســتم حداقل توانایی یک فرد محســوب خواهد شــد، بلکه در 

آینده ای نزدیک، مشــکل واقعی نحوه ی ارائه ی کاس خواهد بود. چیزی فراتر از یک 

سخنرانی و پرسش و پاسخ و ترفندهای ارزشیابی تکوینی نرم افزاری.

۲-  ایجــاد انگیزه جدی و حوصله در اعضا برای تاش تدریجی به جهت اســتفاده 

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

آنچه فرا روی ماستسعید شاه حسینی

17

یادداشتی دیگر بر آموزش مجازی
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از روش های بهتر ارائه کاســی اهمیت دارد. همان گونه که اشاره شد ارائه کاسی 

در حــد قناعت به حرف زدن در مقابل تصویر ضعیــف دوربین ) وب کم ( به زودی 

مشتری خود را از دست خواهد داد و در این میدان رقابتی، آن مرکزی مخاطب خواهد 

داشــت که ارائه ی قوی تری داشــته باشــد. در این میان توجه به نکات ریزودرشت 

مهارتی کارآمد خواهد بود. اکنون، یک نگاه ســاده و گذرا به فضای مجازی و دیدن 

نمونــه کارهای دیگران به ما می گوید که حتی مواردی که از نظر برخی کم اهمیت 

است )مانند صحنه آرایی، ملزومات صحنه، نورپردازی و نوع عدسی دوربین و استفاده 

از جلوه های تصویری و صوتی تا مســائل جدی تر( مدنظر آموزشگاه های خصوصی 

قرارگرفته اســت. مرور متون و مقاالت علمی که با موضوعیت سازمان دهی عناصر 

تصویری و کاربرد قواعد روانشناسی  در رسانه های آموزشی نوشته شده گواهی بر این 

اهمیت است. افزایش دانش و مهارت اعضا برای استفاده درست از امکانات فنی تأثیر 

جدی بر نتیجه خواهد داشت.

۳- تشــویق اعضــا هیئت علمی و مدرســین به اســتفاده از مواد آموزشــی و  

کمک آموزشــی در کاس زنده مجازی اهمیت دارد. ناگفته پیداست کاس مجازی 

باید همراه با عکس، فیلم و ویدئو، شبیه ساز، بازی و پادکست های از پیش ساخته شده 

باشــد. ما به اســتفاده از آن ها فکر می کنیم اما درواقع ما پیش از استفاده باید آن ها 

را بســازیم. باید تولید کنیم. طبیعتًا هر عضو هیئت علمی باید با مزایا محدودیت ها 

و شــرایط این رســانه ها آشنا باشــد. با توجه به نیمه ی پنهان ماجرا، هرکدام از این 

رســانه ها دشــواری هایی در ســاخت دارد که در ظاهر بدیهی می نماید اما در عمل 

دشوار خواهد بود. 

۴- ایجاد امکانات زیرســاختی برای تولید مواد آموزشــی یک ضرورت اســت.  

شایســته اســت تا کمک به اعضای هیئت علمی  عاقه مند به کاربرد رســانه در 

تدریس، در دستور کار دانشگاه قرار گیرد.  ناگفته پیداست که تولید مواد آموزشی 

کاری حرفه ای و تخصصی اســت. اگرچه از هر معلم انتظار می رود این امکانات 

را بشناســد، اما  مهارت و دانش تولید نیاز به طراح و ســازنده ای جداگانه دارد. به 

این منظور بنیان گذاری یک مرکز تولید محتوا و رســانه های آموزشــی اهمیت 

پیدا می کند. مرکزی که در آن مثلثی از ســه مســئولیت وجــود دارد: رأس اول 

عضــو هیئت علمی به عنوان متخصص علمی محتوا، کــه البته دانش عمومی 

از خواســته هایش دارد، رأس دوم تکنولوژیســت آموزشی به عنوان طراح آموزشی  

و رأس سوم  کارشناس تولید رسانه که هم رسانه را می شناسد هم آموزش را.

 )content( در یک جمع بندی می توان چنین گفت که آموزش، یک محتوا

- که مدرســین به خوبی بر آن مســلط هســتند و به نحــوه ی ارائه ی محتوا 

)treatment( دارد. نحوه ی ارائه از ســاده ترین مسائل پنهان و به ظاهر آسان 

مانند کار با وســایل ابتدایی شــخصی  را در برمی گیرد تــا کار در مراکز تولید 

محتوا برای رفع نیازهای آموزشــی. بنابراین  تدریــس می تواند در حداقل انتظار 

اســتادان در نحوه ی ارائه، در حد یک کاس ســاده مجازی تقلیل یابد که البته 

در کوتاه مدت راهگشاســت، و همچنین می تواند باعاقه و خاقیت استاد همراه 

باشــد و که مستلزم دانســتن چیزهایی از تولید رسانه و یا قواعد ارتباطی اجرای 

زنده کاس است.

کوتاه ســخن این که انتظار از اعضای هیئت علمی برای ساخت سطح باالیی از 

محتوا و رســانه های آموزشی برای اســتفاده در کاس درس مجازی بدون وجود 

امکانات زیرســاختی در دانشگاه بایسته نیســت و نیز از دگر سو انتظار داشتن از 

دانشگاه برای  پذیرش تمام مسئولیت تولید محتوا و محدود کردن دانش تدریس 

اعضا در حد کار با سیســتم مدیریت محتوا صحیح به نظر نمی رسد.  همگرایی 

خواست دانشگاه و خواست استادان به یقین راهگشا و نویدبخش خواهد بود. 
18
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عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه اراک

پیمان نمامیان

کلمــه  یــا   ”Corona“ التیــن  زبــان  کلمــه  از  »کروناویــروس« 

یونانــی“κορώνη”  بــه معنــی »تــاج« یــا »هالــه« گرفتــه شده اســت]۱[. 

ــده  ــه کروناویری ــا و زیرمجموع ــی از ویروس ه ــواده بزرگ ــا خان کروناویروس ه

ــای  ــل بیماری ه ــا عام ــی ت ــرماخوردگی معمول ــروس س ــه از وی ــتند ک هس

شــدیدتری نظیــر »ســارس«، »مــرس« و »کوویــد-۱۹« را شــامل می شــود. 

ــا  ــر روی آن ه ــه ب ــدند و مطالع ــف ش ــه ۱۹۶۰ کش ــا در ده کروناویروس ه

ــا اواســط دهــه ۱۹۸۰ ادامــه داشــت. ایــن ویــروس به طــور  به طــور مــداوم ت

ــال  ــن ح ــا ای ــد، ب ــدا می کن ــیوع پی ــدگان ش ــتانداران و پرن ــی در پس طبیع

ــت.  ــف شده اس ــان، کش ــه انس ــده ب ــل ش ــروس منتق ــت کروناوی ــون هف تاکن

SARS-(۲ »ــی ــاد تنفس ــندرم ح ــروس »س ــا، کروناوی ــوع آن ه ــن ن آخری

ــری در  ــا همه گی ــن ب ــان« چی ــهر »ووه ــامبر ۲۰۱۹ در ش CoV-۲(، در دس

انســان شــیوع پیــدا کــرد. کرونــا ویــروس پــس از مــدت کوتاهــی تمــام جهــان 

ــرد]۲[. ــر ک را درگی

ــا(  ــروس کرون ــری کووید-۱۹)وی ــا همه گی ــی ب ــام جهان ــه نظ ــم مقابل به رغ

رفتــار  به مثابــه   ]Coronavirus( Pandemic(۱۹-COVID[

 Health[جنایــی دهشــتناک بهداشــتی)یا همــان تروریســم بهداشــتی

ــش  ــال افزای ــدی در ح ــع ج ــدون مان ــی ب ــدات امنیت Terrorism[(، تهدی

بــوده و بررســی رفتارهــای جنایــی دهشــتناک طــی ماه هــای مــارس، آوریــل 

ــن مســأله  ــد همی ــزی مؤی ــیای مرک ــه و آس ــر منطق ــن ۲۰۲۰ در سراس و ژوئ

ــتناک  ــی دهش ــای جنای ــکاب رفتاره ــش ارت ــر افزای ــی، خط ــت]۳[. در لیب اس

بیــش از گذشــته بــوده و مبــارزان از ســوریه بــه لیبــی متــواری شــده تــا  بــه 

گــروه  داعــش ملحــق شــوند. تغییــر شــرایط ناشــی از شــیوع کوویــد-۱۹ بــه 

ــی  ــا هماهنگ ــا ب ــت و آن ه ــد داده اس ــت رش ــی فرص ــای جنای ــن گروه ه ای

بهتــری فعالیــت می کننــد. البتــه ســرخوردگی های اقتصــادی و سیاســی 

در دوره پســاکووید-۱۹ در بســیاری از کشــورها بســتر مناســبی را بــرای 

ــد و  ــی کن ــم م ــردم فراه ــات م ــی از احساس ــای جنای ــرداری گروه ه بهره ب

ــد. ــش می ده ــا افزای ــرو را در آنه ــذب نی ــه ج زمین

بــا ایــن همــه، »آنتونیــو گوتــرش« دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد  در چهــارم 

آوریــل ۲۰۲۰ طــی یــک کنفرانــس مطبوعاتــی از طریــق ویدئــو کنفرانــس در 

مــورد ابهامــات ناشــی از شــیوع نــوع جدیــد کوویــد-۱۹ هشــدار داد و اظهــار 

ــوء  ــاری س ــن بیم ــد از ای ــی توانن ــکال م ــی و رادی ــای جنای ــت: »گروه ه داش

ــن  ــد و تأمی ــای تولی ــره ه ــه زنجی ــزود ک ــاوه وی اف ــد.« به ع ــتفاده کنن اس

19

»کووید-19« ابزاري در نقض صلح و امنیت بین المللي
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مــواد غذایــی، دارویــی و ســایر تجهیــزات پزشــکی بایــد تــداوم داشــته باشــد و 

بــه ویــژه بــرای فقیرتریــن و آســیب پذیرتریــن مناطــق در نظــر گرفتــه شــود. 

ــق  ــد-۱۹ از طری ــری کووی ــل همه گی ــه دلی ــل متحــد ب ــازمان مل ــرکل س دبی

کنفرانــس مزبــور خواســتار آتــش بــس جهانــی شــد و بــر ایــن اســاس اذعــان 

ــق  ــی از مناط ــس در برخ ــرش آتش ب ــه پذی ــل ب ــه  تمای ــه اگرچ ــت ک داش

جنگــی از جملــه ســوریه، یمــن، لیبــی، میانمــار، اوکرایــن، ســودان و کامــرون 

ــت.  ــده اس ــی نش ــت منته ــه قطعی ــات ب ــن تمای ــوز ای ــا هن ــود دارد، ام وج

ــردن گســترش  ــه محــدود ک ــات معطــوف ب ــه اقدام ــی اســت ک ــن در حال ای

ــره   ــرض به ــش در مع ــش از پی ــدگان قاچــاق انســان را بی ــد-۱۹، بزه دی کووی

کشــی قــرار داده و دسترســی آنــان را بــه خدمــات اولیــه محــدود می کنــد کــه 

بــر ایــن اســاس »قــادا والــی«  مدیــر اجرایــی دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر 

ــا و  ــر از دولت ه ــن دفت ــه ای ــود ک ــان نم ــد، اذع ــل متح ــازمان مل ــرم س و ج

ســازمان های مــردم  نهــاد )ســمن ( شــریک خــود در سراســر جهــان حمایــت 

ــا قاچــاق انســان بتواننــد فعالیــت اصولــی  ــا واحدهــای مقابلــه ب مــی  کننــد ت

خــود را بــه شــکل ایمــن ادامــه دهنــد و دسترســی بزه دیــدگان قاچــاق انســان 

بــه مســاعدت و خدمــات مــورد نیازشــان تأمیــن و تضمیــن گــردد]۴[.

ــازماندهی  ــرای س ــد-۱۹ ب ــیوع کووی ــتفاده از ش ــا سوءاس ــش ب ــروه داع گ

ــن تصــور کــه  ــت ای ــروان خــود و تقوی ــزه در پی ــد، ایجــاد انگی حمــات جدی

ــه،  ــدار در خاورمیان ــق ناپای ــرای مناط ــن ب ــر جایگزی ــک بازیگ ــروه ی ــن گ ای

آفریقــا و آســیا اســت، دســت بــه افزایــش تحــرکات خــود زده اســت. می تــوان 

ایــن راهبــرد را بــه عنــوان یــک »راهبــرد چریکــی« تعریــف کــرد. بــه عنــوان 

ــه  ــدرت منطق ــازی ق ــش، بازس ــی داع ــدف اصل ــرد، ه ــن راهب ــی از ای بخش

ــه  ــی خــود را ب ــا شــبکه هــای مســلح قبل ــاش اســت ت ــوده و در ت ای آن ب

ــردی  ــازی راهب ــرای پیاده س ــش، ب ــد. داع ــرات بازگردان ــرب رود ف ــرق و غ ش

ــل  ــرای آن دارد؛ در اص ــعی در اج ــد-۱۹ س ــری کووی ــی همه گی ــه در ط ک

ــی اســت کــه ناشــی از  ــی ثباتــی جهان ــای خــود در بســتری از ب آرزوی احی

شــیوع ایــن ویــروس مــی باشــد. از زمــان شــروع همه گیــری، گــروه داعــش 

ــای مرکــزی، مصــر و  ــا، آفریق ــات خــود را در افغانســتان، غــرب آفریق عملی

ــورها و  ــن کش ــی ای ــای امنیت ــرا ظرفیت ه ــت؛ زی ــرده اس ــریع ک ــن تس یم

ــان و در آن مناطــق،  ــر جه ــد-۱۹ در سراس ــیوع کووی ــل ش ــه دلی مناطــق ب

ــراق،  ــود در ع ــات خ ــش در حم ــروه داع ــه گ ــت. البت ــده اس ــف ش تضعی

ــتفاده  ــر اس ــاری همه گی ــن بیم ــی از ای ــی ناش ــن از بی ثبات ــو و فیلیپی مالدی

ــدی  ــن کشــورها، به طــور تأکی ــی، جــدا از ای ــن گــروه جنای کــرده اســت. ای

ــت. در  ــرده اس ــام ک ــز اع ــرب را نی ــه غ ــه ب ــر حمل ــر ب ــود دائ خواســت خ

ــه  ــه خاص ــرد ک ــر ک ــک منتش ــش دو اینفوگرافی ــروه داع ــل ۲۰۲۰، گ آوری

رفتارهــای جنایــی خــود در مناطــق مختلــف جهــان را تحــت پوشــش قــرار 

در زمان همه گیری كوويد-19 و درخواست آتش بس 

فوری جهانی توسط دبیركل سازمان ملل متحد 
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مــی داد. اینفوگرافیک)اطاع انگاشــت( ]Infographic[ روزهــای دوم 

الــی هشــتم  آوریــل ۲۰۲۰ نشــان مــی دهــد کــه شــصت حملــه در ایــن 

ــرب  ــه غ ــوط ب ــات مرب ــترین تلف ــه بیش ــت. اگرچ ــده اس ــام ش ــدت انج م

ــام  ــراق انج ــش در ع ــی داع ــای جنای ــی از رفتاره ــا نیم ــود، ام ــا ب آفریق

ــی  شــده اســت. در شــانزدهم آوریــل ۲۰۲۰ ، داعــش در روزهــای نهــم ال

پانزدهــم آوریــل ۲۰۲۰ اینفوگرافیــک دیگــری منتشــر کــرد کــه خاصــه 

ای از ارتــکاب رفتارهــای جنایــی دهشــتناک منســوب بــه گــروه داعــش در 

ــه انجــام شــده کــه  ــه حمل مقیــاس جهانــی اســت. در ایــن مــدت چهل ونُ

ــت]۵[. ــوده اس ــراق ب ــا در ع ــورد از آنه ــه م سه وس

ــی در ســطح جهــان  ــا مخاصمــات مســلحانه ارتکاب در راســتای مواجهــه ب

ــی  ــوری جهان ــس ف ــد-۱۹ و درخواســت آتش ب ــری کووی ــان همه گی در زم

ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــد، ش ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــط دبی توس

متحــد ضمــن نگرانــی شــدید درخصــوص آثــار مخــرب کوویــد-۱۹ 

ــر  ــا درنظ ــلحانه، ب ــات مس ــر مخاصم ــورهای درگی ــرو کش ــژه در قلم به وی

ــازمان  ــی س ــع عموم ــوی مجم ــادره از س ــه ۷۴/۲۷۰ ص ــن قطعنام گرفت

ــال  ــی در قب ــه همبســتگی جهان ــر ب ــل ۲۰۲۰ دائ ــل متحــد در دوم آوری مل

کوویــد-۱۹ و تقدیــر از راه انــدازی برنامــه واکنــش جهانــی بشردوســتانه در 

ارتبــاط بــا ایــن پدیــده، قطعنامــه ۲۵۳۲ را در یکــم جــوالی ۲۰۲۰ مطابــق 

ــاب  ــت خط ــورای امنی ــارس ۲۰۲۰ ریاســت ش ــه ۲۷ م ــرر در نام ــه مق روی

بــه اعضــای دایمــی بــا موافقــت حداکثــری دولت هــا و نبــود هیــچ دولــت 

ممتنــع و مخالفــی، صــادر نمــود]۶[. ایــن در حالــی بــود کــه آنتونیــو گوتــرش 

ــا انتقــاد از ســکوت شــورای امنیــت، علی رغــم بیــان قوی تریــن هشــدارها  ب

در قبــال تهدیــد امنیــت و صلــح جهانــی از زمــان جنــگ جهانــی دوم تاکنــون 

از ســوی نــوع جدیــد کروناویــروس، اظهــار داشــت کــه ایــن شــورای امنیــت 

مدتــی طوالنــی اســت کــه هیــچ اقدامــی در قبــال ایــن بیمــاری برنداشــته 

ــرای پیشــگیری از  ــت ب ــه شــورای امنی ــرد مداخل ــد ک اســت. به عــاوه تأکی

تهدیــد صلــح و امنیــت توســط کوویــد-۱۹ اقدامــی بســیار حســاس اســت. در 

چنیــن اوقــات پراضطرابــی ، وحــدت اعضــا و نشــان دادن پیام هــای معطــوف 

بــه راه حــل موضوعــی بســیار مهــم اســت.

کلیــه  از  امنیــت،  قطعنامــه ۲۵۳۲ شــورای  وفــق  اســت  به ذکــر  الزم 

ــس  ــه آتش ب ــا نســبت ب طرف هــای مخاصمــات مســلحانه خواســته شــده ت

فــوری براســاس اصــول مقــرر حقــوق بشردوســتانه بــه مــدت نــود روز متوالی 

ــه  ــل ب ــی نی ــردن ایمن ــال ک ــت فع ــور، جه ــن منظ ــد؛ به همی ــدام نماین اق

کمک هــای بشردوســتانه بــدون تعلیــق براســاس مفــاد خدمــات بشردوســتانه 

ــتقال و  ــی و اس ــتانه، بی طرف ــول بشردوس ــق اص ــرف وف ــخاص بی ط اش

ــوق  ــر حق ــتمل ب ــه مش ــی ک ــوق بین الملل ــاس حق ــکی براس ــه ای پزش تخلی

ــردد.  ــال گ ــد اعم ــت، بای ــدگان اس ــوق پناهن ــتانه و حق ــی بشردوس بین الملل

ــدم  ــه ع ــر ب ــدی ناظ ــه ای تأکی ــه به گون ــن قطعنام ــه ای ــی ک ــن در حال ای

اجــرای آتش بــس فــوری در مخاصمــات ارتکابــی و عملیــات نظامــی علیــه 

کشــورهای اســامی در عــراق و شــام)یعنی داعــش و دیگــر گروه هایــی کــه 

ــا،  ــر گروه ه ــده و دیگ ــره، القاع ــوند( النص ــناخته می ش ــش ش ــوان داع به عن
21
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ــای  ــر گروه ه ــده و دیگ ــش و القاع ــا داع ــط ب ــرکت ها و اشــخاص مرتب ش

ــد. ــده اند، می باش ــایی ش ــت شناس ــورای امنی ــط ش ــه توس ــتی ک تروریس

بــا ایــن همــه، کوویــد-۱۹ به رغــم ایجــاد شــرایط اضطــراري و فراهــم آوري 

بســتر خســارات مــادي، معنــوي و حتــي جانــي، دولت هــا داراي مســئولیني 

قابــل ماحظــه در قلمــرو مقابلــه بــا ایــن بیمــاري جهانــي در کلیــه ابعــادي 

ــره اســت. از  ــر فرهنگــي، اجتماعــي، سیاســي، حقوقــي، قضایــي و غی نظی

ــن عرصــه  ــا را در ای ــزان عملکــرد  و آمادگــي دولت ه ــوان می ــرو، مي ت این

ــرار داد. ایــن عملکــرد مادامــي  آزمــون و خطــا مــورد ســنجش اساســي ق

ــاي  ــتاي مقرره ه ــا در راس ــه دولت ه ــید ک ــد رس ــر خواه ــح به نظ صحی

ــال  ــرزمیني در قب ــت س ــرو حاکمی ــون در قلم ــطوح گوناگ ــي در س قانون

ــه  ــریع مقابل ــد تس ــا قی ــگام و ب ــي به هن ــز جهان ــده چالش برانگی ــن پدی ای

ــان  ــه حافظ ــا به مثاب ــتا دولت ه ــن راس ــند. در ای ــته باش ــه داش همه جانب

ــه چنیــن وضعیــت  ــد نســبت ب ــي جامعــه بای ــي امنیــت انســاني و مال اصل

ــال خســارات  ــودن در قب ــرش مســئولیت و پاســخگو ب رخ داده، ضمــن پذی

وارده، درصــدد جبــران آن هــا نیــز برآینــد. بنابرایــن، مســأله مــورد اهتمــام 

ــران آن هــا این کــه، هــدف  ــه خســارات وارده و نحــوه جب در پاســخ دهي ب

ــه  ــه اســت ک ــل حادث ــرایط به ماقب ــدن ش ــد، بازگردان ــن فراین ــي در ای غای

ــورد  ــوي را م ــادي و معن ــي م ــن منظــور ســازوکارهاي جبران ــوان بدی مي ت

ــارات  ــه اي خس ــل ماحظ ــوب و قاب ــو مطل ــا به نح ــرار داد ت ــتعمال ق اس

ــران شــوند]۷[. جب
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      بــا عنایــت بــه فرامیــن بنیانگــذار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 
حضــرت امــام خمینــی )ره( و رهبــر فرزانــه انقــاب حضــرت آیــت ا... خامنــه 
ــور آموزشــی , فرهنگــی  ــه ام ــی( در خصــوص رســیدگی ب ــه العال ای )مدظل
ــات شایســته  ــه خدم ــران و ضــرورت ارئ ــزز شــهدا و ایثارگ ــادگاران مع و... ی
ــور  ــر ام ــان , دفت ــی آن ــی و فرهنگ ــطح علم ــاء س ــزان و ارتق ــن عزی ــه ای ب
ــانی در  ــت رس ــن خدم ــع ای ــوان مرج ــه عن ــر ب ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
دانشــگاه اراک ، بــه یــاری خداونــد اهــداف ذیــل را پــی گیــری مــی نمایــد .

ــد.  ــی باش ــا م ــر همت ــده دکت ــن اداره برعه ــئولیت ای ــر مس ــال حاض در ح
ــت. ــا اس ــم بهزادنی ــز خان ــناس اداره نی کارش

اهداف :
ــام  ــار و پی ــت از آث ــظ و حراس ــهادت و حف ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ۱ - تروی

ــران ــهیدان و ایثارگ ش
ــجویان  ــه دانش ــت ب ــزت و کرام ــظ ع ــا حف ــته ب ــات شایس ــه خدم ۲ - ارائ
شــاهد و ایثارگــر در راســتای ارتقــای وضعیــت آموزشــی , فرهنگــی و رفاهــی 

آنــان
ــر  ــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگ ــرای مشــارکت فعاالن ــه ســازی ب ۳ - زمین
در عرصــه هــای علمــی , فرهنگــی , پژوهشــی , تحقیقاتــی و اجتماعــی در 

جهــت رشــد و تعالــی بیشــتر آنــان
فعالیــت هــای دفتــر امــور دانشــجویان شــاهد وایثارگــر در قالــب ســه بخــش 

انجــام مــی گــردد :

۱ - بخش آموزشی و پژوهشی 
۲ - بخش فرهنگی و فوق برنامه

 ۳ - اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر
۱-بخش آموزشی و پژوهشی:

ــاهد و  ــجویان ش ــی دانش ــت آموزش ــه وضعی ــیدگی ب ــه رس ــش وظیف ــن بخ  ای
ایثارگــر را از بــدو ورود بــه دانشــگاه تــا هنــگام فــارغ التحصیلــی و ایجــاد زمینــه 
الزم جهــت رشــد و شــکوفائی آنــان را بــا ارائــه برنامــه هــای مناســب عهــده دار 

اســت کــه مهمتریــن مــوارد انجــام شــده عبارتنــد از:
- اطــاع رســانی شایســته و بــه موقــع بــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر از طریــق 
ــه ،  ــر ،تهی ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــور دانش ــر ام ــایت دفت ــازی ، س ــای مج فضاه
چــاپ و نصــب پوســتر و بنــر برنامــه هــای مختلــف ایثــار و شــهادت ، فرهنگــی،   

علمــی و ...
سایت دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  

-  ثبــت نــام و تشــکیل پرونــده )ایثارگــری( کلیــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر 
بــا هــر درجــه ایثارگــری

- ایجــاد بانــک اطاعاتــی جامــع و کامــل دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر بــا هــر 
درجــه از ایثارگــری

ــق  ــر از طری ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــی دانش ــه علم ــت بنی ــرح تقوی ــرای ط - اج
ــا  ــته ه ــه رش ــی در کلی ــهای تقویت ــزاری کاس برگ

-پیگیــری و جــذب بودجــه و اعتبــارات بــه منظــور پیشــبرد برنامــه هــا و فعالیــت 
هــای آموزشــی ، فرهنگــی و ...

ــای  ــر در گروهه ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــاور دانش ــتاد مش ــرح اس ــرای ط - اج
ــا ــته ه ــه رش ــی و در کلی آموزش

- نظــارت و ارزیابــی وضعیــت آموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی و رفاهی دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر در پایــان هــر نیمســال بــا هــدف بهبــود و ارتقــاء ســطح علمــی 

دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر و کاهــش حداکثــری درصــد مشــروطی هــا
ــر در  ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــی دانش ــای آموزش ــت ه ــی درخواس ــذ و بررس - اخ
ــورای  ــتان ، ش ــاص اس ــواد خ ــیون م ــگاه، کمیس ــاص دانش ــوارد خ ــیون م کمیس

ــه ــول نتیج ــا حص ــری ت ــی و ... و پیگی ــات تکمیل ــی و تحصی آموزش
- اجرای آئین نامه   نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

-   اجــرای تبصــره مــاده ۶۶  قانــون جامــع خدمــات ذســانی بــه ایثارگران)تحصیل 
رایــگان( دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر شــهریه پــرداز و بنــد ۱ ذیــل بنــد ث ازمــاده 

۸۸  قانــون 
ــه ،  ــر منطق ــران شــاهد و ایثارگ ــزاری جلســات ســتاد شــاهد و ایثارگر،مدی - برگ

ــات جلســات ــری و اجــرای مصوب اســاتید مشــاور و ... و پیگی

نگاهي اجمالي به فعالیت های دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک

23
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24

- برگــزاری کارگاههــای آموزشــی دانشــجویی و اســاتید مشاور)شــرح 
ــجویان و .( ــا دانش ــر ب ــاط موث ــراری ارتب وظایف،برق

- انتخــاب و معرفــی دانشــجوی نمونــه شــاهد و ایثارگــر در مرحلــه 
دانشــگاهی و کشــوری

- تهیــه و ارســال آمــار، گزارشــات، اطاعــات و تکمیــل فــرم هــای 
درخواســتی واحدهــا, ادارات و ســازمان هــای مرتبــط

ــاهد و  ــور ش ــر ام ــه دفت ــدس کتابخان ــاع مق ــی و دف ــب درس ــت کت - امان
ــی ــجویان متقاض ــه دانش ــر ب ایثارگ

۲ - بخش فرهنگی و رفاهی :
ــزی , هماهنگــی و اجــرای برنامــه  ــن بخــش مســئولیت برنامــه ری       ای
هــای فرهنگــی -  مذهبــی بــا هــدف تقویــت روحیــه فرهنگــی , کارگروهی 
و نمایانــدن قــوت و توانمندیهــای دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر را عهــده دار 

مــی باشــد کــه اهــم فعالیــت هــای فرهنگــی عبارتنــد از :
- تنظیــم و تدویــن برنامــه و فعالیــت هــای مــورد نیــاز بــه منظــور ترویــج 

فرهنــگ ایثــار، شــهادت و بزرگداشــت مقــام شــهیدان و ایثارگــران
      - پیگیــری و انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه  ســاخت و تکمیــل بنــای 

یادمــان شــهید گمنــام دانشــگاه اراک 
ــران در  ــهداء و ایثارگ ــرم ش ــواده محت ــم  خان ــی و تکری ــدار، ،سرکش -  دی

ــدس ــاع مق ــی و دف ــف مل ــای مختل مناســبت ه
ــدس  ــاع مق ــا د ف ــط ب ــای مرتب ــت ه ــمات  و بزرگداش ــزاری مراس -برگ

ــهداء  ــای ش ــادواره ه ــا و ی ــه ه ،،اجاس
-گــردآوری و نگهــداری  تصاویــر ،آثار،زندگــی نامــه و وصیــت نامــه هــای 

شــهداء دانشــجوی دانشــگاه اراک 
- گــردآوری مطالــب ، تدویــن و چــاپ  کتــاب » الفبــای عاشــقی » 

)مجموعــه آثــار شــهدای دانشــجوی دانشــگاه اراک 
ــکان  ــهدای دانشــجوی دانشــگاه اراک در م ــر ش ــه و نصــب تصاوی -  تهی

ــه د انشــکده هــا  ــف دانشــگاه ازجمل هــای مختل
-  راه انــدازی ، پشــتیبانی و تقویــت کانــون) دانشــجویی( علمــی -  

ــار  ــی ایث فرهنگ
- گــردآوری  مطالــب و چــاپ نشــریه دانشــجویی » رد پــای جاویــد » بــا 

همــکاری دانشــجویان فعــال کانــون ایثــار
ــی  ــف فرهنگ ــای مختل ــاد ه ــنواره و المپی ــابقات ، جش ــزاری مس     - برگ

ــر         ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــی دانش ــی و  ورزش ،قرآن
       - برگــزاری اردوهــای فرهنگــی - زیارتــی و تفریحــی ویژه دانشــجویان 

شــاهد و ایثارگر   
ــی  ــای عموم ــه    )دروه ه ــوق برنام ــی ف ــای آموزش ــزاری دوره ه - برگ
ــرم افزارهــای تخصصــی رشــته  ــر، ن ــان انگلیســی ،کامپیوت و تخصصــی زب

ــز  ــکاری مرک ــا هم ــتغال و ..(     ب ــی ، اش ــی ، کارآفرین ــی و مهندس ــای فن ه
آمــوزش هــای آزاد و تخصصــی دانشــگاه بــا ارائــه تخفیــف ۵۰ الــی ۷۰ درصــد 

ــژه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر     وی
ــاهد و  ــژه دانشــجویان ش ــی وی ــگاه دولت ــذ ســهیمه خواب ــری و اخ -      پیگی

ایثارگــر         
۳-  تکریم و تقدیر اساتید و کارکنان محترم  شاهد و ایثارگر

-برگــزاری مراســمات تقدیــر و تکریــم از همــکاران و اســاتید محتــرم شــاهد و 
ایثارگــر در مناســبت هــای مختلــف ملــی و دفــاع قــدی

-پیگیــری مــوردی درخواســت هــای اســاتید و همــکاران شــاهد و ایثارگــر بــر 
اســاس آئیــن نامــه هــای موجــود
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دفتر جذب و هدایت اســتعدادهاي درخشان دانشگاه در راستاي اهداف شوراي 

هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم براي هدایت، تشویق، تقویت و نظارت 

بر برنامه هاي آموزشي و پ ژوهشي، ارتقاي علمي و حمایت از دانشجویان ممتاز 

در حوزه معاونت آموزشــي و تحصیات تکمیلي دانشــگاه اراک در سال ۱۳۸۲ 

تاســیس و تا سال ۱۳۸۵ به سرپرســتي دکتر نبیوني به فعالیت خود ادامه داد. 

عمده فعالیت هاي این دفتر در این دوره شــامل اهدا جوایز به نفرات برتر رشته 

ها به مناســبت هاي مختلف، پرداخت کمک هزینه خرید کتاب به دانشجویان 

ممتاز، معرفي دانشــجویان استعداد درخشان به واحدهاي مختلف درون دانشگاه 

و بیرون از دانشــگاه جهت دریافت تســهیات و جوایز و سرپرســتي تیم هاي 

مختلف دانشــجویي در مسابقات کشــوري بود. همچنین برگزاري کاس هاي 

زبان، کامپیوتر، آمادگي کارشناسي ارشــد براي دانشجویان ممتاز از برنامه هاي 

اولیه این دفتر بود. در این ســالها براي دانشــجویان ممتاز کارت وی  ژه اي صادر 

میشــد که از امتیازات آن مانند کتابخانه و امکانات ورزشــي دانشگاه بهره مند 

میشــدند. اردوهاي یکروزه ویژه دانشــجویان ممتاز از دیگر برنامه هایي بود که 

براي تشویق دانشجویان استعداد درخشان برگزار مي گردید. 

در ســالهاي بعد و بــا اباغ آیین نامــه هاي پذیرش بــدون آزمون مقاطع 

کارشناسي ارشد و دکتري، وظیفه شناســایي و پذیرش دانشجویان حائز شرایط 

این آیین نامه ها به دفتر اســتعداد درخشان دانشگاه واگذار شد. برگزاري المپیاد 

غیر متمرکز دانشجویي نیز از دیگر وظایفي بود که در این سالها به دفتر استعداد 

درخشان دانشگاه واگذار گردید. 

با رشــد و توسعه دانشگاه و جهت تشویق دانشجویان مستعد جهت تحصیل 

در دانشــگاه اراک، از بسته جامع تشویقي دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه 

اراک در ســال ۱۳۹۵ رونمایي شد. این بسته تشویقي که هرساله به روز رساني 

میشود شامل ارائه تســهیات و تخفیفات در حوزه دانشجویي )خوابگاه، تغذیه، 

اســتخر،کتابخانه و اینترنت( به دانشــجویان رتبه برتر میباشد. برگزاري اردوهاي 

علمي-تفریحــي و تخصیص کمک هزینه شــرکت در کنفرانــس و پایان نامه 

دانشجویان کارشناسي ارشد استعداد درخشان به میزان دو برابر سایر دانشجویان 

از دیگر آیتم هاي شاخص این بسته تشویقي هستند.

از دیگر فعالیت هاي دفتر اســتعداد درخشان دانشگاه میتوان به ارائه و تدوین 

آیین نامه تقدیر از دانشــجویان شاخص کشوري در ســال ۱۳۹۶ اشاره کرد. در 

این آیین نامه با ســطح بندي دانشجویان شاخص کشوري در سه سطح، در روز 

دانشــجو از آنها تقدیر بعمل مي آید. در این آیین نامه دانشجویان سطح ۱ شامل 

برگزیدگان جشــنواره هاي معتبر داخلي، رتبه هاي برتر کنکور کارشناســي ارشد و 

دکتري، رتبه هاي برتر مســابقات قرآن کریم و حفاظ قرآن، رتبه برتر مرحله نهایي 

المپیاد هاي علمي-دانشجویي، دانشجویان نمونه کشوري و مدال آورندگان ورزشي 

در ســطح بین المللي است. سطح ۲ و ۳ شامل برگزیدگان مرحله اول المپیادهاي 

علمي-دانشجویي، رتبه هاي برتر فارغ التحصیان مقطع کارشناسي، مخترعین و 

نگاهي به فعالیتها و عملکرد دفتر جذب و هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه اراک

25

رئیس گروه جذب و هدایت استعداد هاي درخشان دانشگاه اراک
مهدي مدبري فر

عضو هیأت علمی گروه گروه مهندسي مكانیك 

اردوي علمي-تفریحي دانشجویان استعداد درخشان 
اردیبهشت 1397
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حائزین رتبه هاي برتر المپیادهاي ورزشي-دانشجویي میباشد. 

در ســالهاي اخیر دانشجویان دانشــگاه اراک به موفقیت هاي قابل توجهي در 

عرصه مختلف علمي، فرهنگي و ورزشــي رســیده اند که از جمله آنها میتوان به 

کســب رتبه هاي برتر در کنکور کارشناســي ارشد، رتبه هاي برتر در المپیاد هاي 

علمي- دانشــجوي و مقام هاي قهرماني در مســابقات ورزشي آسیایي و جهاني 

اشاره کرد. 

در سال ۱۳۹۸ دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه جهت تسهیل در ارائه خدمات 

مشاوره تخصصي و اطاع رساني به دانشجویان استعدادهاي درخشان در دانشکده 

ها، اقدام به معرفي اساتید مشاور دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده ها کرده 

است. این اساتید موظف به شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف 

علمی و معرفی آنها به دفتر اســتعداد درخشان دانشــگاه، ارائه خدمات مشاوره به 

دانشجویان استعداد درخشان جهت بهره مندی از مزایای نخبگی در مراکزی مانند 

بنیاد نخبگان، ارائه خدمات مشــاوره ای به دانشــجویان جهت استفاده از سهمیه 

پذیــرش بدون آزمون و شــرکت در المپیادهای علمی دانشــجویی، ارائه خدمات 

مشــاوره ای جهت اشــتغال و ادامه تحصیل دانشجویان اســتعداد درخشان  و ... 

هستند.

شــوراي هدایت استعدادهاي درخشان دانشــگاه به عنوان یک شوراي سیاست 

گذاري و مشورتي، وظیفه تدوین آیین نامه هاي داخلي در حوزه دانشجویان استعداد 

26

درخشــان را بر عهده دارد. اعضاي این شورا شامل معاونین آموزشي )رئیس 

شورا( پژوهشي و دانشــجویي دانشگاه ، رئیس گروه جذب و هدایت استعداد 

هاي درخشــان دانشگاه )دبیر شــورا(، مدیران آموزش و تحصیات تکمیلي 

دانشگاه و اساتید مشاور دانشــجویان استعداد درخشان دانشکده ها میباشد. 

مصوبات این شــورا بعد از تصویب در مراجع ذیربط دانشــگاه به عنوان آئین 

نامه داخلي در دانشگاه الزم االجرا است. 

دفتر استعداد درخشان دانشــگاه اراک در راستاي اجراي اهداف بلند مدت 

وزارت علــوم جهت ارتقاي اثربخشــي برنامه هاي حمایتي از دانشــجویان 

اســتعداد درخشان دانشگاه درصدد است تا برنامه هایي جهت رصد و حمایت 

از اشتغال دانشجویان اســتعداد درخشان، جذب حامي مالي خارج از دانشگاه 

جهت حمایت مالي از دانشــجویان نخبه، حمایت از دانش آموختگان دکتري 

و توســعه دوره هاي پسادکتري براي دانشجویان اســتعداد درخشان، فراهم 

کردن شــرایط براي ارتباط بیشتر و آسانتر دانشــجویان استعداد درخشان با 

متخصصین برتر صنعت در ســطح اســتاني و ملي و.... در آینده نزدیک در 

دانشــگاه اراک پیاده کند. امید اســت که با اجراي این سیاســت ها انگیزه 

دانشــجویان جهت تحصیل و کسب رتبه هاي برتر در سطح دانشگاه، ملي 

و بین المللي افزایش یافته که به تبع آن رتبه ملي و بین المللي دانشــگاه 

اراک بهبود یابد.

مراسم تقدیر از دانشجویان داراي رتبه شاخص كشوري آذر 1398
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در ســال های اخیر، پیشــرفت های ســریع علوم و فنون به ویــژه در زمینه 

نانوتکنولوژی، تحوالتی بزرگ را در زمینه های پزشکی، کشاورزی، صنعت، محیط 

زیست و ذخیره سازی انرژی در پی داشته است. در تحقیقاِت دانشمندان همیشه 

طبیعت نقش الهام دهنده ای داشــته اســت. اکثر سیستمهای زیستی موجود در 

طبیعت در اندازه های نانو هســتند. با به کارگرفتن اصول زیســتی حاکم بر این 

ســاختارها، دانشمندان می توانند تحت شــرایط آزمایشگاهی با استفاده از اصول 

فیزیک، شیمی، مهندسی، و فناوری نانو به سنتز، تعیین ویژگی و ساخت مولکولها 

و وســایل زیســتی در حد نانو بپردازند .بکارگیری این واقعیــات منجر به ظهور 

فناوری جدید نانو زیست فناوری گردیده است برخی از مهمترین کاربردهای علمی 

شــناخته شــده فناوری نانو در نانوحس گرها، نانو فیلترها و کاتالیزورهای زیست 

محیطی و پزشکی و ذخیره سازی انرژی هستند. نانوحس گرهای زیست محیطی 

وسیله ای هستند بســیار ریز که قادر به شناســائی و ارائه پاسخ به محرک های 

فیزیکی در مقیاس نانومتر است.

ترکیبات آلی فرار )VOCs( به طور کلی مواد شیمیایی هستند که به راحتی 

در شــرایط محیطی در محیط زیســت تبخیر می شوند و کیفیت هوا در خانه و 

بیــرون از خانه را به خطر می اندازد. برخــی VOC  ها مانند بنزن به خودی خود 

زیان بار هســتند، ازجمله باعث ایجاد سرطان می شــوند. از طرف دیگر برخی از 

آن ها می توانند با سایر گازها و آالینده های درون هوا واکنش دهند و مواد زیان بار 

دیگــری به وجود آورند. ازجمله  VOC  های رایج می تــوان به بنزن،  فرمالدئید، 

اســتالدئید، اتیلن اکساید، پروپیلن اکســاید، ونیل کلراید و تولوئن اشاره کرد. در 

پروژه تحقیقاتی که اخیرا توسط رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک 

گزارشی از پژوهش های کاربردی تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک در جهت  مدیریت سبز

27

رويکرد های نوين تحقیقاتی براساس نانو فناوری

دانشگاه اراک و به سرپرســتی پروفسور محمد سلیمان نژاد انجام شده است، 

برای اولین بار، عملکرد جذب و تشــخیص نانــو صفحه  Al2C برای چهار 

ترکیب آلی فرار سمی  VOC مانند: استالدهید ، اتیلن اکسید ، وینیل کلرید 

و بنزن با اســتفاده از شبیه سازی مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. نکته 

قابل توجه در این مطالعه این است که، در مطالعات قبلی تبدیل نانوساختارها 

برای کاربرد سنسور با دســتکاری نانوساختارها مانند دوپینگ ، تزئین اتمها و 

عملکرد شیمیایی همراه بود درحالیکه در این مطالعه نشان داده شده است که 

نانوســاختار Al2C خالص می تواند به عنوان یک ابزار سنجش امیدوارکننده 

برای تشــخیص VOC های مورد مطالعه کاربرد داشته باشد. این یک یافته 

مهم اســت زیرا ایجاد تغییرات ساختاری در نانوســاختارها یک فرآیند گران و 

 Journal ))Q1پیچیده اســت. نتایج این تحقیق در مجله بســیار معتبر

of Hazardous Materials از انتشارات Elsevier  با ضریب تاثیر 

۹,۰۳۸ در سال  ۲۰۲۰  به چاپ رسیده است. 

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه اراک
محمد سلیمان نژاد

دانشجوی دكتری شیمی دانشگاه اراک
رضوان رحیمی
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28

این تیم تحقیقاتی همچنین توانســته اند کاربرد نانو صفحه BC3  را در زمینه 

پزشــکی برای درمان بیماری سرطان مورد بررســی قرار دهند. کاربرد فناوري نانو در 

پزشکي، نوید بخش حل بســیاري از مشکات پزشکي است. نانوفناوري در سیستم 

رهایش دارو، تاثیر بسیار خوبی در شناخت انتخابی سلولهاي سرطانی، رهایش داروي 

هدفمند و غلبه بر محدودیتهاي شــیمی درمانی مرسوم ایجاد کرده است. نانو حامل 

ها باعث تجمع دارو در ســلول های تومور و بافت های اطراف آن می شوند و باعث 

رســیدن دارو به صورت مســتقیم به بافت و سلول هدف می شوند و همچنین عدم 

تأثیر بر دیگر اعضاء ســالم و در نتیجه ســمیت و عوارض جانبی و مشکات ناشی 

از اســتفاده مکرر دارو را به صورت چشــمگیری کاهش می دهنــد .در این پروژه 

تحقیقاتی، توانایی نانو صفحه ســنتز شده ی BC3  به عنوان حامل داروی ضد 

سرطان نیتروزواوره برای درمان ســرطان اثبات شده است. داروی نیتروزواوره یکی 

از پرکاربرد ترین داروهای ضد ســرطان برای طیف گســترده ای از سرطان خون و 

تومورمغزی اســت که توسط این نانو صفحه معرفی شده، می تواند با اثرات جانبی 

کمتر و تاثیر قوی تر، سلول های سرطانی را بطور انتخاب پذیر از بین ببرد. نتایج 

  Applied Surface Science ، )Q1( این تحقیق در مجله بسیار معتبر

از انتشارات Elsevier  با ضریب تاثیر ۶,۱۸۲ در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده است.

با توجه به آالیندگی حاصل از سوخت های فسیلی، استفاده از هیدروژن 

به عنوان سوخت جایگزین می تواند وابستگی ما به سوخت های فسیلی 

را کاهش داده و یک منبع مناســب برای تولید انرژی پاک باشــد. امروزه، 

هیــدروژن عمدتًا در تولید آمونیاک، پاالیش نفت و ســاخت متانول مورد 

اســتفاده قرار می گیرد. از هیــدروژن در برنامه فضایی ناســا، به عنوان 

ســوخت در ســفینه های فضایی و در پیل های ســوختی که گرما، برق 

و آب آشــامیدنی برای فضانورد تولید می کنند نیز استفاده می شود. پیل 

های ســوختی ابزارهایی هســتند که هیدروژن را مستقیمًا به برق تبدیل 

می کنند. با پیشــرفت نانو فناوری می توان از هیدروژن به عنوان سوخت 

خودروها و هواپیماها اســتفاده نموده و نیز با بــه کارگیری از این عنصر، 

برق مصرفی خانه ها و ادارات را تأمین کرد. هیدروژن به عنوان ســوخت، 

انرژی زیادی دارد، در عین حال ماشــینی که سوخت آن هیدروژن خالص 

باشد هیچ آلودگی تولید نمی کند.  هیدروژن یکی از عناصری است که در 

سطح زمین به وفور یافت می شــود. هیدروژن عمده ترین گزینه مطرح به 

عنوان حامل جدید انرژی اســت. این ماده در مقایسه با سایر سوخت ها می تواند 

با راندمانی باالتر و احتراق بســیار پاک به سایر اشــکال انرژی تبدیل شود. در 

تحقیقی که اخیرا توســط این گروه تحقیقاتی صورت گرفته است، نانو صفحه 

Be2N6 به عنوان جاذب عالی با درصد وزنی ذخیره ســازی هیدروژن برابر با 

۱۲ درصد با استفاده از محاسبات کوانتوم مکانیکی طراحی و معرفی شده است. 

بنابراین شرایط استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت پاک محقق می شود; لذا 

دیگر بحث آالیندگی ســوخت های فسیلی با توجه به عدم توجیه برای استفاده 

از آن ها وجود ندارد. الزم به ذکر اســت که توانایی ذخیره ســازی جاذب معرفی 

شــده بیش از دو برابر هدف تعیین شده توســط دپارتمان انرژی آمریکا در سال 

۲۰۲۰ است و ظرفیت ذخیره سازی آن از بسیاری از نانو صفحه های طراحی شده 

)Q1(مشابه بیشتر است. نتایج این تحقیق درسال ۲۰۲۰ در مجله بسیار معتبر

از    International Journal of Hydrogen Energy  

انتشارات Elsevier با ضریب تاثیر ۴,۹۳۹ به چاپ رسیده است.
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تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک

ــای  ــت ه ــطه فعالی ــه واس ــق ب ــیاری از مناط ــتی در بس ــوع زیس تن

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــا کاه ــتگاه ه ــت دادن زیس ــانی و از دس انس

ــی  ــوب غرب ــه جن ــع در دامن ــگاه اراک واق ــس دانش ــز پردی ــه آبخی حوض

ــرود  ــمال کره ــهر اراک و ش ــی ش ــمال غرب ــودر، در ش ــری م ــوه آج ک

ــمالی  ــه)"۱۰/۸۷ '۶ °۳۴ ش ــی منطق ــات جغرافیای ــد. مختص ــی باش م

ــمالی و "۳۰/۱۰ '۳۶  ــرقی( و )"۲۶/۶۱ '۴ °۳۴ ش و" ۳۲/۴۴ '۳۸ °۴۹ش

ــه ۳۲۷/۸  ــاالنه منطق ــی س ــط بارندگ ــد. متوس ــی باش ــرقی( م °۴۹ ش

ــن دمــای حداقــل ۱/۶  ــر دمــا ۱۸/۳ و میانگی ــن حداکث ــر، میانگی میلیمت

ــگاه اراک  ــس دانش ــز پردی ــه آبخی ــد. حوض ــی باش ــانتیگراد م ــه س درج

ــرار  ــهر اراک ق ــمال ش ــع در ش ــار واق ــر ۶۲۴/۶۵ هکت ــاحتی براب ــا مس ب

دارد. اقلیــم منطقــه نیمــه خشــک اســت بلندتریــن ارتفــاع منطقــه قلــه 

ــر اســت تیــپ غالــب پوشــش گیاهــی  ــه ارتفــاع ۲۴۴۱ مت کــوه مــودر ب

تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک

ــراز،  ــات وحــش منطقــه شــامل گ ــن حی ــی باشــد. مهمتری منطقــه گــون م

خرگــوش، کبــک، تیهــو، روبــاه، گــرگ و دلیجــه اســت. ۳ چشــمه دائمــی در 

ــوردان دانشــگاه اراک  ــوان تفرجــگاه کوهن ــه بعن ــود دارد، و منطق ــه وج منطق

ــی توســط  ــر پناهگاه ــاع ۲۱۵۰ مت ــرد. در ارتف ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م

ــری ۲  ــاع ۱۹۲۰ مت ــت. در ارتف ــده اس ــداث ش ــگاه اراک اح ــوردان دانش کوهن

بنــد تــوری ســنگی بــر روی آبراهــه هــای اصلــی منطقــه توســط اداره منابــع 

طبیعــی اراک ایجــاد شــده اســت. زیرحوضــه دانشــگاه اراک از سرشــاخه هــای 

ــرار  ــتانی ق ــه کوهس ــوزه در لک ــن ح ــت. ای ــان اس ــاالب میق ــز ت ــوزه آبری ح

ــی از شــمال توســط کمربنــدی  گرفتــه اســت کــه بوســیله جــاده هــای اصل

جدیــد اراک- شــازند، از جنــوب توســط جــاده قدیــم اراک - شــازند، از شــرق 

ــتاها  ــهرها و روس ــاورزی، ش ــی کش ــران، اراض ــاده اراک- مرزیج ــط ج توس

محصــور شــده اســت. ارتبــاط ایــن لکــه بــا رشــته کــوه هــای اطــراف بویــژه 

ــد  ــاد و هــزاوه بوســیله کمربنــدی جدی ــاط شــمس آب کــوه هــای ســاقی، رب

اراک - شــازند قطــع شــده اســت. تنــوع زیســتی غنــی منطقــه پیشــینه ای 

ــتگاه شــامل:  ــوع زیس ــه ۴ ن ــن منطق ــون ســال دارد. در ای ــش از ۶۵ میلی بی
29

دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه اراک

امیر انصاری
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ماسک بر محیط زیست

موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک

30

ــه  ــداد ۵۵ گون ــود دارد. تع ــی وج ــه ای و جنگل ــور، رودخان ــه ماه ــتانی، تپ کوهس

گیاهــی مرتعــی و ۵۰ گونــه جانــوری شــامل: ۳۴ گونــه پرنــده، ۱۰ گونــه پســتاندار 

و ۵ گونــه خزنــده و ۱ گونــه دوزیســت در منطقــه شناســایی شــده اســت. باالبــان و 

ــی و آگامــای  اللــه واژگــون در معــرض تهدیــد)EN( و الک پشــت مهمیــزدار غرب

ســر وزغــی ایرانــی در وضعیــت آســیب پذیــر )VU( مــی باشــند. مهمتریــن اثــرات 

ــه داخــل  ــعه شــهر اراک ب ــه شــامل توس ــتی منطق ــوع زیس ــر تن ــعه شــهر ب توس

ــود دام و ســگ، جــاده ســازی،  ــه، وج ــی روی ــب زیســتگاه، شــکار ب ــه، تخری منطق

ــر  ــگری غی ــردی و گردش ــت گ ــهری و طبیع ــه ش ــش از زبال ــات وح ــه حی تغذی

ــی اســت. شــهر اراک علیرغــم وجــود پتانســیل هــای گردشــگری ولیکــن از  اصول

پــارک هــای فراشــهری رنــج مــی بــرد.  و در قســمت جنــوب ایــن شــهر دره گــردو 

ــرای گردشــگری مــی باشــد ولیکــن در قســمت شــمال و  ــا شــدن ب در حــال مهی

غــرب شــهر منطقــه ای بــرای گردشــگری انتخــاب نشــده اســت بنابرایــن حوضــه 

آبخیــز دانشــگاه بدلیــل برخــورداری از شــرایط و پتانســیلهای موجــود )وجــود قلــه 

و دره مــودر در مجــاور آن( گزینــه مناســبی بــرای گردشــگری مــی باشــد. تفرجــگاه 

دانشــگاه اراک بدلیــل قــرار گرفتــن در محیــط آموزشــی و وجــود دانشــجو و اســاتید 

ــن در  ــاورزی و آب و... ( و همچنی ــت و کش ــط زیس ــط )محی ــای مرتب ــته ه و رش

ــود مناطــق گردشــگری در ایــن  مجــاور شــهر اراک و جــاده اراک - بروجــرد و کمب

ــی توانــد طیــف  شــهر و عــدم وجــود ســایت گردشــگری در شــمال شــهر اراک م

ــد.  ــود اختصــاص ده ــه خ ــی را ب ــر محل ــی و غی ــترده ای از گردشــگران محل گس

ــا کارکردهــای آموزشــی. گردشــگری و... در  ــن احــداث منطقــه گردشــگری ب بنابرای

ایــن نقطــه ضــروری اســت.

نمــی تــوان بــا قطعیــت اعــام کــرد کــه نامایماتــی هماننــد ویــروس کرونــا بــر 

ــا  ــی قطع ــط زیســت، نتیجــه عکــس العمــل هــای زیســت محیطــی اســت، ول محی

در هــر فرآینــدی اگــر چنانچــه بیــش از انــدازه آالینــده هایــی را بــه طبیعــت تحمیــل 

کنیــم، قابلیــت تصفیــه طبیعــت از دســت مــی رود و بــه طــور کلــی چرخــه طبیعــی 

ــر و در  ــف ت ــای ضعی ــه ه ــا گون ــده ه ــع آالین ــد رفت.تجم ــن خواه ــتم از بی اکوسیس

ــی  ــودی نم ــچ موج ــی هی ــی دهــد ول ــرار م ــه ق ــورد حمل ــرض خطــر را بیشــتر م مع

ــش از حــد در امــان باشــد. ــد از نامایمــات و مخاطــرات بی توان

ــاره  ــرو کنددرب ــی روب ــش های ــا چال ــت را ب ــد طبیع ــی توان ــتکش م ــک و دس ماس

ــی در  ــل و جامع ــات کام ــت تحقیق ــتیکی در طبیع ــواد پاس ــذاری م ــه و اثرگ تجزی

ــتیکی و  ــای پاس ــتکش ه ــواع دس ــدگاری ان ــدار مان ــا مق ــت، طبیعت ــترس اس دس

ماســک هــا در طبیعــت مشــخص اســت بــه طــور مثــال اگــر از بیــن هشــت میلیــون 

ایرانــی چهــار میلیــون هــم در ترددهــای بیــن شــهری از ماســک و دســتکش اســتفاده 

ــی اســت ــل توجه ــن حجــم قاب ــد ای کنن
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تیم تحقیقاتی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک تحت هدایت دکتر مهدی 

یزدانی عضو هیات علمی گروه مهندســی عمران دانشگاه اراک به وسیله تئوری 

شکست روشی برای افزایش بهره وری ظرفیت باری و سرعت حمل و نقل قطار 

های خط راه آهن ارائه نمودند.

دکتــر مهدی یزدانی، سرپرســت این تیم تحقیقاتی در گفــت و گو با روابط 

عمومی دانشگاه اراک در شرح روش ارائه شده اظهار کرد:پل های قدیمی راه آهن 

بیشــتر از مصالح بتنی و سنگی ساخته شده اند. یکی از ایرادات اصلی این سازه 

ها ترک خوردگی در قسمت هایی از پل تحت اثر بارهای سرویس است. در روش 

های متداول ارزیابی این پل ها  با در نظر گرفتن اثر مستقیم ترک ها وجود ندارد. 

تئوری مکانیک شکست به عنوان یک ابزار قدرتمند و به روز اثر ترک و نقص را 

در تحلیل سازه ها لحاظ می نماید .

وی ضمن اشاره به ظرفیت گسترده شبکه راه آهن کشور برای اجرای این طرح 

گفت : شــبکه راه آهن به عنوان زیرساخت ریلی کشور یکی از مهمترین شاخص 

های رشــد اقتصادی محسوب می شود. در شبکه راه آهن تعداد بسیار زیادی پل 

های قدیمی وجود دارد که این پل ها برای نیازهای زمان های گذشته طراحی شده 

اند. در سال های اخیر با توجه به نیاز کشور به افزایش باربری و همچنین افزایش 

سرعت ناوگان ریلی، این پل های قدیمی همواره مورد بررسی قرار گرفته اند تا در 

صورتی که ظرفیت الزم را داشته باشند این مهم روی دهد. از آنجایی که درشبکه 

راه آهن کشــور در حدود ۱۰ هزار پل قدیمی وجود دارد، با پیشنهاد رویکرد جدید 

به سرعت می توان در مورد افزایش ظرفیت باربری و افزایش سرعت قطارهای در 

حال سرویس تصمیم گیری نمود.

دکتر یزدانی افزود: تاکنون از این تئوری برای محاسبه ظرفیت پل های قدیمی 

 بازیابی پل های فرسوده خط راه آهن به وسیله تئوری مکانیک شکست برای نخستین بار در کشور

31

استفاده نشــده بود، بنابراین در مقاله حاضر برای بار نخست با استفاده از تئوری 

مکانیک شکست اثر ترک ها به صورت مستقیم در ظرفیت باربری لحاظ شد.

بــرای اعتبارســنجی روش مذکور از نتایــج دو پل کــه در فاصله ۲۳ و ۲۴ 

کیلومتری راه آهن قدیم تهران-قم وجود داشته است، استفاده شد.

حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در تیم تحقیقاتی 
ویژگی ارزنده این پژوهش است

سرپرســت تیم تحقیقاتی گروه مهندســی عمران دانشــگاه اراک، فعالیت 

دانشــجویان مقطع کارشناسی را از ویژگی های ارزشمند این کار دانست و گفت: 

از اهمیت دیگر تحقیق حاضر، انجام آن توســط دانشــجویان کارشناسی است. 

انجام تحقیقات پژوهشــی توسط دانشجویان کارشناسی نه تنها تاکنون در گروه 

مهندســی عمران دانشگاه اراک صورت نگرفته است، بلکه حتی در دانشگاه های 

دیگر نیز به ندرت روی می دهد و این حاکی از وجود دانشــجویان خاق، باانگیزه 

و توانمند در گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک است که قطعا با هدایت صحیح 

این عزیزان می توان آینده بســیار روشنی را برای این عزیزان و کشورمان متصور 

شد.

در مقاله حاضــر آقای رنه پانیان به عنوان همکار اینجانب فعالیت کردنده اند، 

و تیم تحقیقاتی از :

آقای پیمان عظیمی دانشــجوی کارشناســی ارشد مهندســی سازه، آقای رنه 

پانیان دانشجوی کارشناسی مهندســی عمران و آقای حسین حبیبی دانشجوی 

کارشناسی مهندسی عمران تشکیل شده است.

 از دیگــر نتایج ارزنده ایــن پژوهش چاپ مقاله در پایگاه ISI  با درجه کیفیت 

Q1 است.
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نشست خبری با حضور اصحاب رسانه درمورد تشریح ساخت و آماده سازی خوابگاه 
های دانشــجویی به همت بنیاد ۱۵ خرداد با حضور ریاســت دانشگاه اراک و معاونت 

اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه اراک برگزار شد.
دکتر حمیدی رئیس دانشــگاه اراک گفت: خوابگاه دخترانه بنیاد ۱۵ خرداد دانشگاه 
اراک از مجموعه خوابگاه های ۱۵ گانه طرح خورشــید، با حدود ۹۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی در حال احداث اســت و در اواخر ســال جاری یا اوایل ســال آینده راه اندازی 
خواهد شــد. این طرح با مسئولیت حجت االسام و المسلمین حسن صانعی در سال 
۹۵ آغاز به کار و با تاش های مهندس جعفری از اعضای بنیاد به پیشــرفت فیزیکی 

۹۰ درصدی رسید.
وی افزود: این خوابگاه دارای زیربنایی به وسعت پنج هزار و ۳۰۰ متر مربع و ظرفیت 
اسکان ۲۴۰ نفر دانشجوست که راه اندازی آن سبب برطرف شدن بخشی از مشکات 

خوابگاهی دانشگاه خواهد شد.
رئیس دانشگاه اراک تصریح کرد: حدود هشت خوابگاه خصوصی در اراک وجود دارد 
که به ســبب عدم بهره مندی از امکانات خوب و نداشتن استانداردهای الزم، کیفیت 
مناســبی جهت استقرار دانشجو ندارند. حمایت های بنیاد ۱۵ خرداد در احداث خوابگاه 
بهاران منجر به حضور دانشــجویان دانشگاه اراک در فضای امن و با امکانات مناسب 

می شود.
دکترحمیــدی ادامــه داد: اعتبار این پروژه ۱۸۰ میلیارد ریال بــوده که تاکنون ۱۲۰ 

میلیارد ریال هزینه شده و پروژه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد.
دکتر حمیدی ضمن تشــکر از بنیاد ۱۵ خرداد تصریح کرد: بنیاد ۱۵ خرداد به جهت 
تامین زیرســاخت های این خوابگاه، ایجاد سیســتم فاضاب به طول یک کیلومتر و 
ساخت پل به طول ۶۰ متر به منظور دسترسی از بخش آموزش به محوطه خوابگاه را 

نیز در دست اقدام دارد که به زودی قابل بهره برداری است.

بهره برداری از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه اراک با حمایت بنیاد 15 خرداد

ــعید  ــر س ــزی ، دکت ــتاندار مرک ــازاده اس ــی آق ــید عل ــور س ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
حمیــدی ریاســت دانشــگاه و اعضــای محتــرم حقوقــی و حقیقــی برگــزار شــد ضمــن بحــث و 
هم فکــری در خصــوص رویکردهــای پیــش روی دانشــگاه های منطقــه، از اقدامــات دانشــگاه 
اراک، بــه عنــوان دانشــگاه معیــن وزرات علــوم تحقیقــات و فنــاوری در اســتان مرکــزی  در 

ــا ۹۸ گزارشــی توســط ریاســت دانشــگاه اراک ارائــه شــد. ســال ۹۲ ت
دکتــر حمیــدی اظهــار کــرد: در ســال جــاری و ابتــدای ســال آتــی کــه مصــادف بــا نیــم قرنــی 
دانشــگاه اراک مــی باشــد پــروژه هــای عمرانــی متعــددی ماننــد کتابخانــه دانشــگاه اراک و 
ــن آمفــی  ــروژه هــای محوطــه ســازی دانشــگاه و همچنی ــوآوری دانشــگاه اراک ، پ مرکــز ن
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــایر پ ــن س ــید. همچنی ــد رس ــرداری خواهن ــره ب ــه به ــزی ب ــر مرک تئات
ــود. وی  ــد ب ــه رو خواهن ــن ســال روب ــری در ای ــا پیشــرفت هــای چشــم گی ــز ب دانشــگاه نی
افــزود : مهــم تریــن مشــکلی کــه گریبــان گیــر ســایت سردشــت دانشــگاه اراک بــود تامیــن 
آب الزم جهــت آبیــاری فضــای ســبز بــود کــه بعــد از احــداث اســتخر ژئوممبــران بــرای تامین 
آب بــه همــت اســتانداری محتــرم میــزان ســهمی از ســند آب قنــات شــرکت بــه نــام دانشــگاه 
اراک بــه ثبــت رســید و دانشــگاه مجــوز اســتفاده از آن را اخــذ نمــود. دکتــر حمیــدی ضمــن 

برگزاری پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه اراک

اشــاره بــه رشــد ۴ برابــری پژوهــش هــای دانشــگاه اراک در ســال هــای 
یــاد شــده، مهــم تریــن چالــش پیــش روی پیشــرفت پژوهــش را کمبــود 
اعتبــارات دانســت و افــزود: مــا بــرای خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی  بــا 
کمبــود اعتبــارات مواجــه هســتیم امــا بــا ایــن وجــود در ســال ۹۸ پانــزده 

قــرارداد پژوهشــی بــرون دانشــگاهی را بــه امضــا رســانده ایــم. 
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گروه تحقیقاتی متشــکل از دکتر میثم ســلیمانی، عضــو هیات علمی گروه 

مهندسی شــیمی و با همکاری دکتر محمد والشجردی عضو هیات علمی گروه 

مهندســی مواد و دکتر ابوالفضل براتی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی 

و دکتر ژیا شــاطرآبادی فارغ التحصیل گروه فیزیک دانشــگاه اراک، با استفاده از 

فناوری نانو موفق به ساخت نانوذراتی با قابلیت کاربرد در فرایند تشخیص و درمان 

بیماری سرطان شدند.

دکتر میثم سلیمانی، سرپرست این تیم تحقیقاتی در گفت وگو با روابط عمومی 

دانشــگاه اراک گفت:هدف اصلی این پژوهش ساخت نانوذرات مغناطیسی اکسید 

آهن و هدفمند ســازی آنها به منظور اســتفاده همزمــان در فرایند هایپرترمیای 

مغناطیســی و همچنین تشخیص سلول های ســرطانی با گیرنده های سطحی 

CD44 بود که در طیف وســیعی از ســلول های سرطانی از جمله سرطان ریه، 

کبد، و ســرطان سینه ظاهر می شوند. نانوذرات ســنتز شده در این پژوهش قادر 

خواهنــد بود با ورود به بدن و قرارگیری در جریان خون با توجه به شناســاگرهای 

ســطحی که بر روی آنها قرار گرفته است، به سلول های سرطانی با گیرنده های 

CD44 متصل شوند، و سپس با اعمال میدان رادیوفرکانسی و تولید گرما باعث 

مرگ سلول های سرطانی شوند.  

ارائه راهکاری نوین برای تشخیص و درمان سرطان با استفاده از فناوری نانو در دانشگاه اراک

وی در تشــریح تمایز این نانو ذره تولید شده با نمونه های قبل عنوان کرد: عمومًا 

ساخت این نوع از نانوذرات در سایز و مورفولوژی مطلوب و همچنین زیست سازگاری و 

هدفمند سازی آنها از طریق یک سری مراحل شیمیایی متعدد و بصورت پشت سرهم 

انجام می گیرد که ساخت این نانوذرات را بسیار پیچیده و هزینه بر می کند. از ویژگی 

های مهم نانوذرات ساخته شده در این پژوهش، می توان به ساخت نانوذرات و هدفمند 

ســازی آنها با مولکول های سطحی هیالورونیک اســید بصورت تک مرحله ای اشاره 

کرد که عاوه بر زیســت سازگاری بسیار مطلوب نانوذرات، توانایی تشخیص سلول 

های ســرطانی از سلول های ســالم و همچنین توانایی تولید حرارت تحت میدان 

رادیوفرکانسی را  به دنبال داشت

دکتر سلیمانی ضمن اشاره به نقش فناوری نانو در درمان بیماری سرطان، موفقیت 

این پژوهش را حاصل انجام تحقیقات و پایان نامه کاربردی در دانشــگاه دانســت و 

تصریح کرد: استفاده از فناوری نانو سبب می شود سرطان در مراحل اولیه تشخیص 

داده شــده و سلول های ســرطانی با کم ترین آسیب رسانی به بافت ها و اندام های 

ســالم بدن از بین بروند. امروزه بسیاری از دانشگاه ها و شرکت ها در سراسر دنیا در 

حال انجام مطالعه و آزمایش در این حوزه هســتند و امید می رود در آینده ای نزدیک 

نانو فناوری انقابی شــگرف در حوزه درمان ایجاد نماید، لذا انجام تحقیقات و پایان 

نامه های کاربردی در دانشگاه ها گام مؤثری در نیل به این هدف خواهد بود.

نتایج این پژوهــش در مجله Carbohydrate Polymers از انتشــارات 

Elsevier با ضریب تاثیر ۷,۱۸ به چاپ رسیده است.

وی افزود: همچنین در دیگر پژوهش مشترک انجام شده با دانشگاه علوم پژشکی 

تهران، عملکرد نانو ذرات هدفمند اکســید آهن در جهت تشــخیص و درمان تومور  33
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ســرطان ســینه در مدل حیوانی به روش هایپرترمیا مورد آزمایش قرار گرفت که 

نتایج آن در مجله Scientific Reports از انتشارات Nature در سال ۲۰۲۰ 

به چاپ رسیده است.

امروزه بکارگیری نانوذرات مغناطیســی در پزشکی به ویژه در حوزه تشخیص و 

درمان سرطان توجه بسیاری از پژوهشــگران را به خود جلب کرده است. در حوزه 

درمان ســرطان، یکی از کاربردهای نانوذرات مغناطیســی، استفاده آنها در روشی 

بنام هایپرترمیا یا گرما درمانی می باشــد. اســاس این روش بــر مبنای افزایش 

دمای ســلول های ســرطانی در محدوده ۴۲ تا ۴۸ درجه ســانتیگراد می باشد که 

ســبب آسیب و یا مرگ سلولهای سرطانی می شــود. در درمان سرطان به روش 

هایپرترمیای مغناطیســی، نانوذرات مغناطیســی توســط جریان خون و یا بطور 

مستقیم به درون تومور تزریق می شــوند. اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی 

با یک شــدت و محدوده فرکانسی معین باعث افزایش دمای نانوذرات و به دنبال 

آن مرگ سلول های سرطانی می شــود. از دیگر کاربردهای نانوذرات مغناطیسی 

در حوزه تشــخیص ســرطان، می توان به کاربرد آنها در تصویر برداری رزونانس 

مغناطیســی )MRI( اشــاره کرد که یک ابزار قدرتمند برای تشخیص و تصویر 

برداری از تومورهای سرطانی می باشد.

با حضور ســعید فرخی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  و خانم 

آقاخانی سرپرســت معاون توسعه مدیریت استانداری مرکزی و ریاست دانشگاه 

اراک از روند اجرای پروژه مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک بازدید به عمل آمد. 

این مرکز که با  حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در دست راه اندازیست، 

فضای فیزیکی در حدود ۵۰۰ متر مربع دارد و با تجهیز و راه اندازی آن شــاهد 

فعالیت های گسترده علمی و پژوهشی در دانشگاه اراک خواهیم بود.

دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراک  درمورد فعالیت هایی که مختص 

این مرکز است گفت: مرکز نوآوری امکان بسیار خوبی برای حمایت از ایده ها، 

شــرکت ها و شتاب دهنده ها فراهم می آورد که نوید بخش جهتی چشمگیر 

در حوزه ی پژوهــش و فناوری و ایجاد روحیه نشــاط انگیز در جامعه علمی 

دانشگاه اراک خواهد شد. این مرکز با فعالیت های مستمر آقای دکتر مجتبی 

ذوالفقاری، خانم دکتر پرویزیان، آقای دکتر شاه منصوری و آقای بهاری در حال 

انجام اســت که از فعالیت های ارزنده این تیم اجرایی نهایت قدردانی را دارم. 

دکتر حمیدی در این بازدید اظهار کرد: امیدواریم مرکز نوآوری دانشــگاه 

بتواند ســطح اثر گذاری پژوهشــی را ارتقا داده و بتواند مسیر به فعلیت 

رسیدن پژوهش را تا حد ممکن کوتاه کند و فضای مناسبی برای تحقق 

ایده ها در رفع مشکات صنعت و جامعه را محقق سازد.

دکتر ذوالفقاری مســئول اجرای پروژه مرکز نوآوری نیز ضمن تشــکر 

از عوامــل اجرایی این پروژه هدف آن را ورود فضای نوآوری به دانشــگاه 

اراک دانســت و اظهار کرد: با افتتاح مرکز نوآوری در دانشگاه اراک قصد 

تشــکیل اکوسیســتم نوآوری را در محیط علمی – فرهنگی داریم که 

اهداف آن در راســتای پژوهش ها و نوآوری های استان صنعتی مرکزی و 

دیگر مراکز علمی و فناوری باشــد.در این مرکز مهارت ورزی بر محوریت 

علم و دانش اســت و مشخصا نوآوری هدفمند خواهد بود و با تمرکز در 

حوزه های موضوعی اختصاصی از آســیب های نوآوری های جدید و بی 

اساس مصون خواهد بود.

مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک، بستری برای حمایت از ایده های علمی و پژوهشی

34
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به واســطه پژوهش های متعدد و ارزنده محققین، اســاتید و دانشجویان، 

دانشــگاه اراک برای نخســتین بار در پایگاه رتبه بندی تایمز در جمع ۱۵۰۰ 

دانشــگاه برتر قرار گرفت . پایگاه رتبــه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر 

بین المللی اســت که از ســال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان 

مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.

این ارزیابی بر اســاس داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی  و داده های حاصل از نظرســنجی شهرت توسط متخصصین آموزش 

عالی و همچنین اطاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده 

در پایگاه استنادی اسکوپوس است.

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرســت ISC گفت: در ســال ۲۰۲۱ با ورود ۷ 

دانشــگاه جدید شاهد حضور۴۷ دانشــگاه از جمهوری اسامی ایران در جمع 

۱۵۲۷ دانشــگاه برتر جهان از ۹۳ کشور هســتیم و این موضوع نوید بخش 

حرکت هر چه بیشــتر دانشگاه های توانمند ایران در رتبه بندی  های معتبر 

بین المللی است.

دهقانی اظهار داشــت: در پایگاه رتبه بندی تایمز، در سال های ۲۰۱۲ الی 

۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشــگاه حضور داشــت. در ســال ۲۰۱۵ دو دانشگاه 

صنعتی شــریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور یافته و در سال 

۲۰۱۶ تعداد دانشــگاه ها به ۸ مورد رســید. در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ دانشگاه و در 

ســال ۲۰۱۸ به ۱۸ دانشــگاه و در ســال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۲۹ و ۴۰ 

دانشگاه افزایش یافته است. 

با حضور مســئولین حوزه پژوهش دانشــگاه اراک 
نشستی با اصحاب رسانه در راستای تشريح چگونگی 

اخذ رتبه بندی تايمز و مزايای حضور در اين رتبه بندی 
را تشريح كردند.

 دکتر علیرضا فضلعلی معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه در این نشست 

بیان کرد: بالغ بر هشــت نظام رتبه بنــدی در جهان وجود دارد که رتبه بندی 

تایمز کار خود را از ســال ۲۰۰۳ آغاز کرد و یکی از معتبرترین رتبه بندی ها در 

سطح جهان محسوب می شود.

وی با اشــاره به اینکه ایران از سال ۲۰۱۳ توانست وارد این نظام رتبه بندی 

شــود، افزود: دانشگاه اراک با وجود گذشت ۵۰ سال از عمر خود، سال گذشته 

امــکان ورود به نظام رتبه بندی تایمز را کســب کرد، این ورود که برای اولین 

بار در این رتبه بندی اتفاق افتاد، با کسب رتبه قابل قبولی هم همراه شد.

دکتر فضلعلی تصریح کرد: از ۲۷۰۰ موسســه آموزش عالی در کشور، ۴۷ 

دانشــگاه از ایران موفق به ورود به این نظام شــدند که دانشگاه اراک در بین 

این ۴۷ دانشگاه، جایگاه ۲۸ را دریافت کرد و در بین ۱۵۲۷ دانشگاه جهان قرار 

گرفــت. وی با بیان اینکه ۳۰ درصد امتیازات برای حضور در این نظام مربوط 

به مباحث آموزشی و ۷۰ درصد مربوط به حوزه پژوهشی است، گفت: در حوزه 

پژوهشــی ۳۰ درصد شاخص ها برای ارزیابی به کمیت، ۳۰ درصد به استنادات 

پژوهش ها، ۷.۵ درصد وجهه بین المللی دانشــگاه و ۲.۵ درصد به فعالیت های 

پیرامون ارتباط صنعت با جامعه اختصاص دارد که با بررسی این شاخص ها و 

امتیازات، جایگاه دانشگاه اراک در این نظام را مشخص کرده است.

معاون پژوهشی دانشگاه اراک افزود: در حوزه آموزشی گسترش و راه اندازی 

رشته های جدید و متناسب با نیاز جامعه، توسعه کمی و جذب اعضای هیات 

علمی و ترغیب اســاتید به فعالیت های پژوهشــی بــه لحاظ کمی و کیفی 

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر جهان
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مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت پنج پژوهشــکده فناوری نوین، علوم و فناوری 

نانو، انرژی های تجدید پذیر، آب و سامت اجتماعی در دانشگاه اراک که 

فعالیت و سمت و سوی پژوهش ها را تعیین می کنند، گفت: چاپ و نشر 

چهار مجله در حوزه سلول و بافت، مطالعات تاریخی جنگ، پژوهش  ادبی 

و تاریخی و حیات وحش و تنوع زیســتی در سال گذشته، ترجمه و تالیف 

۲۰ عنوان جلد کتاب در ســال، تهیه و انتشــار ۶۰۰ تا ۷۰۰ مقاله داخلی و  

ISI و ارتبــاط صنعت با جامعه از جمله اقداماتی اســت که امکان ورود 

دانشگاه اراک به این نظام رتبه بندی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه برای تحقق این هدف ســه سال تاش صرف شده 

است، افزود: حضور در این جایگاه که در واقع نوعی خود ارزیابی محسوب 

می شــود برای دانشگاه بســیار اثربخش اســت به طوری که بر وجهه 

بین المللی دانشگاه، جذب دانشجوی خارجی و داخلی تاثیر دارد. دانشگاه 

تاش دارد که از بعد حضوری و مجازی دانشــجویان خارجی را جذب کند 

و کسب این جایگاه در نظام رتبه بندی تایمز می تواند کمک کننده باشد، 

همچنین به انتخاب شــدن دانشــگاه اراک از سوی دانشجویان داخلی و 

افزایش اعتماد عمومی و جذب اعضای هیات علمی نیز کمک  می کند.

معاون پژوهشــی دانشــگاه اراک اضافه کرد: دانشــگاه اراک در این 

رتبه بندی در کنار دانشــگاه هایی چون دانشگاه اصفهان، خوارزمی، الزهرا، 

بوعلی همدان، رازی کرمانشاه و ... قرار دارد و در واقع در بین دانشگاه های 

منطقه چهار کشور که شــامل دانشگاه های استان مرکزی، همدان، قم و 

قزوین می شود، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

همچنین  در این نشست دکتر مهران شاه منصوری مدیر امور پژوهش 

دانشگاه اراک نیز اظهار کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، ضمن 

انجام فعالیت ها و پژوهش های تعریف شــده در پژوهشکده های دانشگاه 

اراک، پژوهش های مرتبط با بیماری کووید ۱۹ نیز تعریف شــد که شامل 

حوزه فنی و علوم انسانی می شود.

دکتر مهران شــاه منصوری ایجاد پوشــش نازک ضدویروس با فناوری 

پاسمایی در دانشگاه مهندســی و در رشته مهندسی مواد، بهینه سازی 

دستگاه های دارورسان تنفســی، تعمیر و نگهداری دستگاه ها ونتیاتور و 

راه اندازی مرکز فاژ)درمان ویروس از طریق ویروس( را از جمله پژوهش های 

حوزه فنی بیان کرد و افزود: در حوزه علوم انسانی نیز سه طرح پژوهشی 

در گروه روانشناســی تعریف شد که شامل ترس های جامعه در مواجهه با ویروس 

کرونا، آســیب های روانی ناشی از کسب و کارهای از دست رفته و فشار اقتصادی 

ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ می شود که در مرحله پژوهش و بررسی قرار دارند.

وی با اشاره به دیگر طرح های پژوهشی دانشگاه در حوزه آب و کشاورزی مانند 

احیای رودخانه قره چای، درمان ســرطان، تصفیه آب، مشــکات زیست محیطی 

و آلودگی و راه و ســاختمان و ســاخت نوع جدیدی از آســفالت پلیمری، پوشش 

ضدحریف و تهیه آلیاژ جدید، گفت: در مرکز رشــد دانشگاه ۳۰ شرکت دانش بنیان 

فعالیت دارند، همچنین درصدد راه اندازی مرکز نوآوری به جهت کشف استعدادها و 

افراد صاحب ایده و ایجاد دفاتری از صنایع به جهت پل ارتباطی بین ایده و صنایع 

هستیم، همچنین به جهت پیاده سازی ایده کارگاه نمونه سازی ایجاد شده است.

دکترشــاه منصوری راه اندازی آزمایشگاهی که برخی تجهیزات آن در خاورمیانه 

بی مانند اســت و به کشــورهای دیگر خدمات رســانی می کند، انجام اختراعات 

توســط مخترعین مانند دستگاه خشک کن انجمادی و فعالیت های ویژه در حوزه 

انرژی های نو را از دیگر فعالیت های پژوهشی دانشگاه اراک عنوان کرد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اراک نیز به انتخاب دو نفر از اعضای هیات علمی 

دانشگاه اراک به عنوان سرآمدان علمی ایران در سال جاری اشاره کرد و گفت: هر 

ســاله فدراسیون سرآمدان علمی دانشمندان سرآمد را انتخاب می کند که در سال 

جاری دکتر آبتین عبادی و یاسر معصومی از گروه شمیی دانشگاه در لیست ۱۰۰ 

نفره این فدراسیون قرار داشتند.
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ــی  ــت علم ــو هیئ ــجادی عض ــل س ــید ابوالفض ــر س دكت
زبــان و ادبیــات عربــی بــه عنــوان ســرگروه تخصصــی 
صــرف و نحــو و عضــو شــورای ســرگروه هــای 
ــت  ــان مرجعی ــای نش ــه اعط ــی در برنام ــی مل تخصص

ــد. ــوب ش ــی منص ــات عرب ــان و ادبی ــی در زب علم
انجمــن ایرانــی زبــان و ادبیــات عربــی کــه در دانشــگاههای ایــران 
ــت  ــده اس ــناخته ش ــر ش ــورهای دیگ ــای کش ــگاه ه ــی دانش و برخ
ــان  ــی در زب ــت علم ــان مرجعی ــه نش ــزاری برنام ــه برگ ــم ب تصمی
ــتلزم  ــه مس ــه ک ــن برنام ــت. ای ــوده اس ــاذ نم ــی اتخ ــات عرب و ادبی
تشــکیل داوران و گــروه هــای تخصصــی در زمینــه هــای مختلــف 

چهار اثر از دانشگاه اراک به عنوان آثار منتخب کتاب برتر استان مرکزی معرفی شدند

ــه  ــاب ســال اســتان مرکــزی ب ــن نخســتین کت ــار دانشــگاه اراک در آیی ــر از مجموعــه آث . چهــار اث
عنــوان کتــب منتخــب معرفــی شــدند. کتــاب هــای : ریاضیــات بــرای کــودکان کــم تــوان ذهنــی 
نوشــته آقــای دکتــر ســعید موســوی پــور، عضــو هیــات علمــی گــروه روان شناســی و خانــم 
ــور  ــرده شناســی فل ــاب گ ــروه روانشناســی دانشــگاه اراک و کت ــی از گ ــه غریب ــر فرزان دکت
ــه  ــوری از گــروه زیســت شناســی ب ــرا ن ــر میت ــم دکت ــران نوشــته خان ــگان ای گــرده نهاندان

عنــوان اثــرات برگزیــده ایــن جشــنواره انتخــاب شــدند.

همچنیــن  کتــاب هــای: درآمــدی برفرآينــد فهــم حديــث نوشــته آقــای دكتــر علــی 
ــا و  ــوب ه ــاب مبانی،چارچ ــات كت ــروه اللهی ــی گ ــات علم ــو هی ــی عض ــن بگ حس
الگوهــای ســفارتی و مکاتباتــی در ايــران عصــر صفــوی نوشــته آقــای دكترعبــداهلل 
متولــی عضــو هیــات علمــی گــروه تاريــخ بــه عنــوان کتــب شایســته تقدیــر معرفــی شــدند.
ایــن آییــن در ســالن غدیــر اســتانداری مرکــزی بــا حضــور اعضــای شــورای اداری اســتان مرکــزی 

برگــزار و از نفــرات برتــر کتــاب ســال اســتان مرکــزی بــا اهــدای لــوح و جایــزه تقدیــر بــه عمــل آمــد.

انتصاب سرگروهی تخصصی دکتر سجادی در اجرای برنامه نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی
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زبــان و ادبیــات عربــی اســت، پــس از بررســی و انجــام تئــوری هــای نحــوه انتخــاب، نشــان مرجعیــت علمــی را بــه اســتادان و صاحــب نظرانــی اعطــا خواهــد کــرد کــه  
ــی هســتند . ــات علمــی و ادب ــدع نظری ــای تخصصــی مب ــه ه در زمین

 در ایــن برنامــه بیــن المللــی در بَخــش صــرف و نحــو نیــز دکتــر ســید ابوالفضــل ســجادی عضــو هیــات علمــی گــروه زبــان و ادبیــات عربــی بــه عنــوان مدیــر گــروه 
تخصصــی داوران منصــوب شــد.

انتخاب دکتر حامد صفی خانی به عنوان عضو هیات تحریریه ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس

بنــا بــه پیشــنهاد ســردبیر مجلــه مهندســی مکانیــک و بــه اســتناد مــاده ۸ آییــن نامــه نحــوه انتشــارات مجــات علمــی تخصصــی دانشــگاه طــی حکمــی دکتــر حامــد 
صفــی خانــی عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی مکانیــک  بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان عضــو هیئــت تحریریــه ماهنامــه مهندســی مکانیــک مــدرس منصــوب 
شــد. نشــریه مهندســی مکانیــک مــدرس یکــی از نشــریات انتشــارات دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت کــه تحــت مســئولیت علمــی ســردبیر و هیــات تحریریــه منتشــر 
مــی شــود. انتشــار مجلــه علمــی پژوهشــی فنــی و مهندســی مــدرس  از ســال ۱۳۷۵ بــا اخــذ مجــوز هــای  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و وزار  ت فرهنــگ و آمــوزش 
ــوم و پــس  ــه وزارت عل ــه و مصوب ــه ســوابق مجل ــا توجــه ب ــی به صــورت مجموعــه ای از مقــاالت پژوهشــی در زمینه  هــای مهندســی آغــاز شــد.  در ســال ۱۳۸۷ ب عال
ــا عنــوان جدیــد »مجلــه مهندســی  از انجــام مراحــل قانونــی و تشــریفات اداری به جــای عنــوان »مجلــه فنــی مهندســی مــدرس- مهندســی مکانیــک« ایــن مجلــه ب
مکانیــک مــدرس«  وبــه صــورت فصلنامــه بــا درجــه علمــی پژوهشــی انتشــار یافــت. بــا اســتقبال چشــمگیر فرهیختــگان و اســاتید مهندســی مکانیــک ایــران از کیفیــت 

و دقــت و ســرعت عمــل »مجلــه مهندســی مکانیــک مــدرس« انتشــار آن از فصلنامــه بــه دوماهنامــه و متعاقبــا بــه ماهنامــه ارتقــاء یافــت.
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