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فرهنگ صورتگر
مدیر دفتر فنی و عمرانی دانشگاه اراک
گزارش فعالیت های عمرانی دانشگاه اراک (ساماندهی زمین های ضلع جنوبی دانشگاه)
صحبت های خواندنی از مهندس صورتگر راجع به توسعه ي اراضي دانشگاه از اوايل دهه هفتادتاكنون
دکتــر قریــب حســب دوراندیشــی و بلندنظــری کــه داشــتند در ســالهای

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

 ۵۰تــا  ۵۱همزمــان بــا راهانــدازی پردیــس قدیــم (داخــل شــهر )  ۱۰هکتــار

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

زمیــن از ســر جنــگلداری وقــت در منطقــه سردشــت اراک در جنــاح غربــی

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

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

وقــت امــور عمرانــی اســتانداری و معتقــد بودنــد کــه ایشــان بــرای دانشــگاه

گرفتــه و بــرای ایــن منطقــه طــرح جامــع  ۹جلــدی بــا نقشــه جانمایــی

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

توســط «مهندســین مشــاور گــروه چهــار» تهیــه میکنــد کــه ابــزاری

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

را کــه پــس از دولتــی شــدن ایــن دانشــگاه و واگــذاری آن بــه دانشــگاه

مرزیجــران و جــاده تهــران امــا نهایتــا بهتریــن گزینــه همیــن زمیــن سردشــت

تربیــت معلــم تهــران (خوارزمــی فعلــی) موضــوع مســکوت میمانــد پــس

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

از انقــاب فرهنگــی و گشــایش دانشــگاهها و جنــگ تحمیلــی در ســال ۶۸

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

دانشــگاه بــه فکــر توســعه میافتــد کــه بــرای ایــن منظــور بــه منطقــه
سردشــت مراجعــه و بــا توجــه بــه رســالت جدیــد دانشــگاه بــا مهندســین
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عنــوان نمودنــد اعتبــار منظــور شــده جهــت دانشــکده علــوم پایــه صرفـ ًا بــرای
احــداث ســاختمان اســت و درحالیکــه ایــن ســایت هیچگونــه تأسیســات

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

زیربنایــی آب بــرق گاز و جــاده دســترس نــدارد لــذا اگــر ایــن پــروژه بــه

میزننــد کــه تــا  ۹۰درصــد همیــن طــرح جامــع فعلــی اســت و در پیامــد

تنهایــی ســاخته شــود قابلیــت بهرهبــرداری نــدارد .کــه پــس از جلســات

ایــن موضــوع دانشــگاه طرحــی تحــت عنــوان احــداث و تجهیــز دانشــگاه

مکــرر بــا مقامــات اســتان نام ـهای بــا امضــاء اســتاندار محتــرم وقــت آقــای

اراک در ردیفهــای بودجــه خــود تعریــف نمــود و در ســال  ۱۳۷۲اولیــن

دانــش منفــرد نام ـهای تهیــه و اســتان تقبــل کــرد  ۱۴میلیــارد ریــال اعتبــار

کلنــگ دانشــگاه اراک در منطقــه سردشــت توســط وزیــر محتــرم وقــت

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

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

تعهــد منجــر بــه پذیــرش ســازمان برنامــه و بودجــه و نهایتــ ًا آغــاز طــرح

ایــن طــرح مســکوت و فقــط  ۱پــروژه از مجمــوع پروژههــای ایــن طــرح

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

بــه نــام احــداث و تجهیــز دانشــکده علــوم پایــه در کنــار  ۳پرونــده از ۳

نــادری) تغییــر و آقــای دکتــر اصالنــی بــه ســمت ریاســت دانشــگاه انتخــاب
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شــد .بــا پیگیــری مســتمر از وزارت علــوم مقدمــات انتخــاب پیمانــکار
فراهــم و ســپس همــان ســال مناقصــه توســط وزارت علــوم برگــزار و
شــرکت نوگســتر برنــده مناقصــه و در تاریــخ  ۰۷/۰۲/۱۳۷۷عملیــات اجرایــی
دانشــکده علــوم پایــه آغــاز گردیــد .
ایــن ادامــه پیــدا کــرد و دکتــر اصالنــی( بعــد از حــدود یــک ســال كــه
رئیــس دانشــگاه بــود) رفــت و آقــای دکتــر تقــي مختــاری جانشــین ایشــان
در مقــام ریاســت دانشــگاه قــرار گرفــت .در دوران ايشــان هــم کار اجرایــی
ادامــه پیــدا کــرد و دانشــگاه نزدیــک بــه دو ســال اعتبــار جهــت پــروژه
نداشــت  .بــا اينحــال پیمانــکار خیلــی خــوب کار کــرد ،صــورت وضعیــت
کــرد ،پــول نگرفــت ولــی کار را خیلــی خــوب پیــش بــرد و ســاختمان
دانشــكده علــوم پایــه بــاال آمــد و  ، ...ولــی مــا در ایــن زمینــه مشــکل
اساســی ديگــري كــه داشــتيم ،بحــث موقعيــت 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 اعالیــی را خریدیــم
کــه االن همــان زميــن ،ورودی اصلــی دانشــگاه اســت.
زمــان آقــای دكتــر مختــاري رييــس وقــت دانشــگاه ،و معاونــت آقــاي
پارچــه طلــب  ۳کار اساســی انجــام شــد :اول؛خریــد زمیــن آقــای اعالیــی
جهــت ورودي سردشــت  ،دوم؛خريــد ســاختمان پروفســور حســابی از فرزنــد
آقــاي خاكباز(کــه آن زمــان در اجــاره دانشــگاه بــود) و اكنــون دانشــكده
هنــر مــی باشــد  ،و خریــد مزرعــه دانشــگاه بــا دســت خالــی و بــدون اعتبــار
طــي موافقتــی کــه بــا مالــك آقــاي دكتــر احتشــام زاده كرديــم و زمیــن
 ۲۴۰میلیــون تومانــی مزرعــه را بــا  ۸۰تومــان تخفیــف بــه قیمــت ۱۶۰
میلیــون تومــان خريــداري نموديــم.
نکتــه ای بعنــوان خاطــره عــرض کنــم اینکــه آقــای دکتــر معین(وزيــر
علــوم وقــت) زمانــي كــه بــراي نامگــذاري كتابخانــه بنــام دكتــر قريــب
دعــوت کــرده بودنــد .آن موقــع ،دکتــر قریب(بــه عنــوان موســس و بانــي
دانشــگاه) گفــت کــه خواهشــی دارد اینکــه :رشــته گیاهــان دارویــی هــم
در ایــن دانشــگاه تاســیس شــود ،كــه مــورد قبــول دكتــر معيــن واقــع و
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بوديــم .احــداث خوابــگاه بهــاران کــه در ســال  ۸۶در هميــن اراضــي
الحاقــي کلنگــش زده شــد .بــه هــر حــال ســاختمان خوابــگاه شــروع شــد
و کار اجرایــی هــم آغــاز شــد تــا اینکــه ســال  ۸۹دوره رياســت آقــای دکتر
ســلیمانی تمــام شــد و بــاز هــم در دوره رياســت دکتــر صادقــی ســرابي،
عمليــات عمرانــي ادامــه يافــت.
ســال  ۸6همزمــان بــا گرفتــن زمیــن هــای جنــاح غربــی رودخانــه مــا بــا
مشــکل مشــاغل مزاحــم (حــد فاصــل دانشــگاه و جــاده ي اراك -ماليــر)
هــم روبــرو بوديــم و راهــی هــم نداشــتیم و برخــی زمیــن هــا کشــاورزی

فــوق دیپلــم گیاهــان دارویــی بــا همــت دكتــر قريــب بــه دانشــگاه اراك آورده
شــد .حــدود یکسال،یکســال و نیــم بعــد موضــوع مزرعــه پيــش آمــد و همیــن
وجــود رشــته گیاهــان دارویــی مبنایــی شــد کــه آقــای دكتــر مختــاری بحــث
ضــرورت خريــد مزرعــه را بــه شــكل قانونــي مطــرح كنــد.
ســال  ۷۷ســاخت دانشــکده علــوم پایــه شــروع شــد وتــا پایــان دوره ریاســت
آقــای مختــاری ،قريــب بــه  90درصــد پيشــرفت فيزيكــي داشــت کــه آقــای
دکتــر ســلیمانی رياســت دانشــگاه را پذيرفتنــد و از ابتــداي كار ،پاشــنه هــا
را باالکشــید و خالصــه همــه دانشــگاه در زمــان ایشــان ســاخته و تقريبــا از
ســال  84هــر ســال يــك 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 دكتــر ذواالنــوار را (مربــوط بــه ســالهاي  67و
 )68از بایگانــی بیــرون کشــیدیم و پیگیــری کردیــم و نزدیــک بــه ۴تــا۵
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ســال مــداوم پیگیــری شــد کــه در نهایــت در ســال ۸۶توانســتيم زمیــن را از
ســپاه بگیريــم امــا بابــت تاسيســات زیربنایــی کــه ســپاه ســاخته بودند(یــک
خــط انتقــال بــرق و ســوله و زاغــه) از طریــق آقــای مهنــدس نوربهشــت
کــه معاونــت عمرانــي اســتانداري بونــد یــک میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون تومــان
بابــت تاسيســات زمیــن توســط اســتانداري پرداخــت شــد و زميــن در تصــرف
دانشــگاه قــرار گرفــت .بعــد از ايــن بدنبــال تصويــب طــرح احــداث خوابــگاه
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موقعیت دانشکده علوم پایه در سال 83
بودنــد و مــي خواســتند بفروشــند و بلنــد مرتبــه ســازی انجــام بدهنــد و
برخــی مشــاغل ماننــد مکانیکــی و تعویــض روغنــی هــم در ورودی دانشــگاه
بــود کــه خیلــی چهــره ي نامناســبي داشــت و اكنــون هــم هســتند .در ســفر

اول هیئــت دولــت زمــان آقــای دکتــر احمــدی نــژاد ،خواســته اول دانشــگاه
اراک خريــداري 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 ســعیدیکیا
وزیــر مســکن و شهرســازی ،آقــای پورمحمــدی وزیــر کشــور)بود كــه بــه اســتناد
آن بايــد اســتانداري بــا دادن زميــن معــوض ،ايــن اراضــي را آزاد مــي نمــود.
در ســال  ۸6طبــق صــورت جلســه ای ،قــرار شــد دولــت اعتبــار مكفــي
اختصــاص و كــم كــم ایــن اراضــی را بــه دانشــگاه اراک واگــذار کنــد و آن
شــد مبنــای پیگیــری کــه مــا ایــن اراضــی کنــار جــاده را بگیریــم .بــاز پیگیــری
هــای زیــادی کردیــم زمــان آقــای دکتــر ســلیماني خیلــی پیگیــری شــد امــا
زمــان آقــای دكترصادقــی تقریبــا کمتــر و زمــان آقــای دکتــر حمیــدی كــه
رياســت دانشــگاه را پذيرفتنــد در اولویــت بودکــه ایــن زمیــن هــا را بگیریــم.
زمانــی کــه آقــای مهنــدس مقیمــی اســتاندار اراک شــد،صورت جلســه را بردیــم
و خیلــی پیگيــری کردیــم کــه ایــن صــورت جلســه عملیاتــی بشــود .نهایتــا کار
رســید بــه اینکــه یــک کارگــروه تعییــن تکلیــف اراضــی حــد فاصلــه دانشــگاه
اراک و جــاده اراک -مالیــر تشــکیل شــد و از طــرف اســتاندار حکمــی بــراي
اعضــا زده شــد کــه ایــن پیگیــری انجــام بشــود.
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
وزارت مســکن و شهرســازی بــا ایــن موضــوع مخالفــت کردنــد و مهمتريــن
دليلشــان ،نبــود پــول خريــد زميــن بــود .آقــای دکتــر زنــد وکیلــی كــه آن زمــان
معــاون عمرانــی اســتانداري بــود پیشــنهاد داد کــه :هیــچ چــاره اي نيســت مگــر
اینکــه خودتــان زمیــن جابجــا كنيــد .يعنــي زمیــن هــای آنطــرف رودخانــه را
تغییــر کاربــری بدهیــد وطبــق کمیســیون مــاده  ، ۵مســكوني كنيــد و از آنجــا
ایــن دســتور کار آن جلســه شــد.
از آن زمــان بــا انتخــاب مشــاور طرحــي بــرای زمیــن  44هكتــاري در جنــاح
غــرب بــا مســاحت تهيــه نموديــم كــه در ايــن طــرح  ۱۵هکتــار مســکونی و
قابــل فــروش ۱۴ ،هکتــار فضــای ســبز ،طراحــی شــد و بــه كميســيون تعييــن
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تكليــف اراضــي ،ارائــه و تصويــب شــد .حــال بــراي طــرح در کمیســیون مــاده
 ۵کــه مــي خواســتيم تغییــر کاربــری بدهیــم ،ســند زميــن را خواســتند .چــون
مــا برگــه واگــذاری داشــتیم بــا مراجعــه بــه مســکن و شهرســازی درخواســت
ســند كرديــم .مســكن و شــهر ســازي گفــت :چــون برگــه واگــذاری داریــد
بــرای تبدیــل شــدن بــه ســند بایــد طــرح جامــع كامــل اجــرا شــود و اتمــام
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 مســكن و شــهر ســازي
ارائــه داديــم .گفتنــد :طــرح شــماهنوز کامــل اجــرا نشــده اســت معــاون وزارت
مســکن و رييــس ســازمان ملــي زميــن و مســكن كــه بــه اراک آمــد و بازدیــد
كــرد  ،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
زنــد وکیلــی ،و پيگيــري هــاي دكتــر حميــدي و دكتــر صادقــي ،دانشــگاه از
طریــق کمیســون لوایــح دولــت ،در واقــع ایــن سیســتم را دور زد تــا درتاريــخ
 98/10/10توانســت ســند دانشــگاه را( 141هكتــار) بگیــرد کــه کار فوقالعــاده
بزرگــی بــود ،یعنــی عمــا مــا طبــق برگــه واگــذاری  ۱۹۰هکتــار زمیــن در
اختیارمــان اســت ولــی طبــق ســند  ۱۴1هکتــار و آن  ۵۰هکتــار هــم بخشــی
در تپــه آزمایــش و بخشــی در خروجــی دانشــگاه( ســمت علــوم پزشــکی) اســت،
ایــن هــا هــم بــه خاطــر اینکــه در نقشــه ثبتــي ايــن محــل ،بخشــي از پــاک
هــای دیگــر بودنــد .یعنــی  ۵۰هکتــار در پــاک هــای مجــاورت هســتند كــه
بايــد مجــدد ايــن مســير طــي شــود .در آخریــن جلســه هــم (در ســال  )99كــه
آقــای اســتاندار جنــاب آقــاي مهنــدس آقــازاده تشــريف داشــتند و جلســه در
دانشــگاه اراک تشــكيل شــد ،آن طــرح هــم تصویــب شــد و االن بــه کمیســیون
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مــاده  ۵ارجــاع شــده اســت در صورتــی کــه تاییــد شــود  ،هیئتــی متشــكل از
نماینــده دانشــگاه اراک(کــه مــن نماينــده دانشــگاه هســتم)  ،نماینــده شــهرداری
و نماینــده دفتــر فنــی اســتانداری ،وظيفــه ي پيگيــري اجــراي طــرح هــا را
برعهــده دارنــد .،یعنــی از قطعــات مســکونی زميــن  44هكتــاري را بــا اراضــي
مجــاور جــاده ،تهاتــر و تملــك نماييــم.
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طبــق بازنگــري دانشــگاه اراک درســال  ، ۷۳دانشــگاه بــه دو بخــش
تقســیم شــده است:

بخــش شــرقی ،کــه االن در آن هســتیم حــدودا  ۱۰۷هكتــار اســت کــه در آن

ســاخت و ســاز تمــام شــده و بخــش غربــی ،کــه پژوهشــكده هــا و بخــش هــای
رفاهــی و خوابــگاه هــا و ..را شــامل مــی شــود.

در مجموعــه ی جنــاح شــرقی یــک میــدان مرکــزی بــه مســاحت  ۲۰هــزار متــر

مربــع معــادل  ۲هکتــار و برگرفتــه از مــدل طراحــي میــدان نقــش جهــان اصفهــان

اســت .یــک ضلعــش شــامل مقــر حکومتــی کــه همــان ســازمان مرکزی(هفــت

طبقــه) بعنــوان قلــب ســاختمانها و مدیریــت دانشــگاه اســت .روبــروي آن یــک مقــر
مذهبــی و شــامل مســجد اســت .در جنــاح شــمالي ،مقــر فرهنگــی كــه ســالن آمفــي

تئاتــر و بخــش خدماتــی کــه اینجــا همــان ســلف ســرویس اســت و نهايتــا جنــاح
چــپ ،شــامل مجموعــه كتابخانــه ي اصلــي دانشــگاه قــرار دارد .از حیــث ســاختار

هــم بــا معمــاری شــهر اراک هماهنــگ شــده اســت ،یعنــی آب نماهــا و باغچــه
هــا و فضــا ســبز متعــددی دارد و اینکــه بطورکامــل پیــاده راه بــوده و پــارك ماننــد
اســت و افــرادي کــه وارد ایــن مجموعــه مــی شــوند تــا از ایــن مجموعــه ســرویس

بگیرنــد ،دسترســي بــه کتابخانــه ،مســجد ،ســلف ســرویس وســازمان مركــزي را
پيــاده طــي مــي كننــد .بــرای بحــث آتــش نشــانی و خدمــات رســانی هــم در

حاشــیه ســاختمان هــا رینگــی را تعریــف کردیــم کــه درحــال احــداث اســت و محــل
خدمــات رســانی بــه وســايط نقليــه ضــروري اســت ..كتابخانــه یکــی از بخــش

هــای مهمــی اســت کــه در هــر دانشــگاهی وجــود دارد و بــه جهــت اینکــه مرکــز

پژوهــش و آمــوزش و مطالعــه اســت وخدمــات ارزشــمندی مــی دهــد،

طبــق اســتاندارد جهانــی ،بايــد در محيطــي آرام واقــع شــود و اطــراف كتابخانــه
نبایــد ماشــین تــردد کنــد و يــا ســروصدا مزاحــم باشــد ،لــذا مــا در ســاخت کتابخانــه

مرکــزی اینهــا را عملــي کردیــم و در افــق قصــد داریــم کــه تنديســي از شــخصیت
هایــی مثــل دکتــر قریــب کــه بنیانگــذار دانشــگاه اراک بــوده ،در ایــن میــدان نصــب

گــردد .و همچنيــن طرحــی داشــتیم کــه تندیــس افــرادی کــه در اینجــا کارکردنــد و

زحماتــي کشــیدند را دور آب نمــا بــه صــورت نمادیــن بگذاریــم کــه ضمــن قدردانــي
نامــه ايشــان را مطالعــه کننــد و بــه صــورت یــک مــوزه رو بــاز در بيايــد .البتــه

هنــوز ایــن طــرح بــه صــورت جــدی پيگيــري نشــده و اينكــه خــود مجموعــه
ميــدان مركــزي بــه صــورت یــک پــارکدرون دانشــگاهی عمــل خواهــد نمــود.
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چگونگی انتخاب زمینهای سردشت به عنوان محل احداث پردیس دانشگاه اراک از زبان دکتر یزدان هوشور
مــا طــرح جامــع دانشــگاه اراک را بــر حســب شــش هــزار دانشــجو طراحــی
کردیــم و بــه تصویــب رســاندیم .ایــن اولیــن پــروژه دانشــگاهی بــود کــه
انجــام میدادیــم .در خصــوص انتخــاب زمیــن چنــد انتخــاب وجــود داشــت
کــه یکــی از آنهــا زمینهــای منطقــه انجیــرک بــود ،مــا آنجــا را بررســی
کردیــم ،زمیــن وســیعی داشــت ،در بحــث تامیــن آب مشــکلی نبــود ،پســت
ترانــس بــرق در مجــاورت آن قطعــه زمیــن بــود و یــک دهکــده هــم در
نزدیکــی آن قــرار داشــت فقــط مشــکل ایــن بــود کــه از شــهر ،فاصلــه
داشــت و باعــث میشــد ارتبــاط دانشــجو بــا شــهر قطــع شــود و در حقیقــت
دانشــجو در آنجــا زندانــی میشــد .مــن اعتقــاد دارم کــه دانشــجو بایــد بــا
مــردم شــهر در تمــاس باشــد .بــه هــر صــورت مــا بــا زمیــن انجیــرک
مخالفــت کردیــم.
گزینـهی دیگــر زمینهــای سردشــت بــود .در آن زمــان آن منطقــه را چــوب
فروشهــا اشــغال کــرده بودنــد .زمیــن شــیب زیــادی داشــت و پــر از خــار
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بــود ولــی زمیــن هزینهبــرداری نبــود .مــا اینجــا را انتخــاب کردیــم و 107

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

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

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

طراحــی کردیــم متوجــه شــدیم کــه از ایــن مســاحت فقــط  47هکتــار مفیــد

انجــام دادیــم.

اســت و كنتــرل شــيب قســمتهای دیگــر زیــاد اســت و هزینــه بــر .بــر

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

اســاس ایــن  47هکتــار طــرح جامعــی تهیــه کردیــم کــه در حقیقــت اولیــن

ســطح زیــر بنــا و جغرافیــا .بــا توجــه بــه ایــن کــه مــن قبــا در طــرح هــای

طــرح جامــع دانشــگاه بــود و آن طــرف رودخانــه بــود .اولیــن دانشــکدهای

جامــع شــهری کار کــرده بــودم احســاس کــردم هم ـهی ایــن مــوارد مــی توانــد

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

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

کــه مــا پیــش بینــی  20هــزار متــر بنــا کــرده بودیــم ولــی وزارت  11هــزار

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

متــر مربــع مجــوز صــادر کــرد.

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

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

اراک ســابقه دیرین ـهای نــدارد و ســاخت شــهر مربــوط بــه  220ســال قبــل اســت

اعتقــاد مــن دانشــگاه بــه صــورت ناآگاهانــه تصمیــم گرفتــه بودنــد کــه

و معمــاری خاصــی نــدارد کــه بتوانــد مبنــای پروژههــای بعــدی باشــد .مطالعــه

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

کــردم کــه در اراک خانههــای زیبایــی وجــود دارد ولــی بــه هــر حــال در حــدود

کــه ســاخت دانشــکده مجــاور خیابــان بــه علــت دسترســی آســان بــه آب

خانــه بودنــد و هیچکــدام بــه یــک مجموعــه  11هــزار متــری نمــي رســيد .شــاخص

و بــرق بــه صرفهتــر اســت .ایــن باعــث میشــد کــه بــا وجــود ســنگ

تریــن خانـهی اراک ،خانـهی آقــای حسـنخانیو جــدای از آن بــازار اراک اســت کــه

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

بازمانــده دوران قاجــار و بــا الهــام از تفکــرات معمــاري دوره صفویــه بــا متــراژ 600

خیابــان چهــار متــری آغــاز شــود .مــن بــا اســتدالل معماری،مديريــت

در  800متــر و بــه صــورت شــطرنجی ســاخته شــده اســت.و البتــه اراکــی هــا بــه

دانشــگاه را بــه صــورت مخفیانــه توجیــه کــردم کــه ســازمان برنامــه

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

میخواهــد بــا ایــن کار دیگــر پولــی بــه دانشــگاه تزریــق نکنــد و بگویــد

شــطرنجی بــازار الهــام بگیــرم .جــدای از آن میدانســتیم کــه در خانههــای اراک

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

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

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

و گرمــای جنــوب الگــو گرفتیــم .تحقیقــی هــم کردیــم و بــر اســاس آن متوجــه

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

شــدیم کــه اراک بیــن زاویــه  17درجــه تــا  45درجــه جنــوب شــرقی ،آفتــاب خیلــی

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

خوبــی دارد .بــه همیــن دليــل تمامــی ســاختمانهای دانشــگاه در ایــن زاویــه قــرار

شــما مــی توانیــد دانشــکده هــای دیگــر را هــم در ســایر نقــاط احــداث

دارنــد.

اهمیت ساماندهی اراضی ضلع جنوبی دانشگاه اراک از دیدگاه مسئولین استان مرکزی
نشســت ســاماندهی اراضــی ضلــع جنوبــی دانشــگاه اراک در اردیبهشــت مــاه
 99بــه میزبانــی دانشــگاه و بــا حضــور اســتاندار اســتان مرکــزی ،شــهردار
کالنشــهر اراک ،معــاون امــور عمرانــی اســتانداری ،فرمانــدار شــهر اراک،
رئیــس پایانــه هــای حمــل و نقــل اســتان ،فرمانــدار و اداره شهرســازی و
ریاســت دانشــگاه اراک برگــزار شــد.
در دیــدار مســئولین دانشــگاه اراک و مقامــات اســتانی اســتان مرکــزی در
مــورد ســاماندهی اراضــی ضلــع جنوبــی دانشــگاه و ورودی شــهر اراک راه
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
ایــن دانشــگاه و خروجــی ایــن کالنشــهر در ابتــدای جــاده اراک  -تــوره
را ایــن طــور بیــان کــرد :ایــن منطقــه چهــره نامناســبی دارد و میطلبــد
بــا انجــام کارکارشناســی و اختصــاص  ۱۷هکتــار از اراضــی ایــن دانشــگاه
بــه فضــای ســبز و پــارک منظــر بصــری ایــن منطقــه ترمیــم شــود .ایجــاد
فضــای ســبز در خروجــی کالنشــهر اراک عــاوه بــر زیبایــی و ســاماندهی
زمینهــا و اصنــاف ،مکانــی بــرای اســتقرار و اســتراحت مســافران عبــوری
نیــز میباشــد.
اختصــاص  ۴۰هکتــار اراضــی ایــن منطقــه بــرای شهرکســازی در

دانشــگاه اراک تشــکیل شــود.
رئیــس دانشــگاه دکتــر حمیــدی نیــز گزارشــی در بــاره ســاماندهی اراضــی
دانشــگاه و انتقــال صنــوف مزاحــم بــه خــارج از شــهر ارائــه داد و در ادامــه
گفــت :ســاماندهی را دانشــگاه از ســال  ۸۵آغــاز و تاکنــون پیگیــر بــوده کــه
هنــوز بــه نتیجــه نرسیدهاســت.از ســال  ۹۲ایــن موضــوع بــا توجــه گســترده
تــری مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و هــم اکنــون پانزدهمیــن جلســه کارگــروه
ســاماندهی اراضــی دانشــگاه اراک مــی باشــد.
راهکارهایــی بــرای ســاماندهی ایــن اراضــی از جملــه تغییــر کاربــری و
شهرکســازی در ایــن منطقــه و انتقــال مشــاغل مزاحــم بــه محــل اشــتغال
خــود اندیشــیده شدهاســت و بــه مقامــات اجرایــی اســتان تحویــل داده شــده
اســت.

خروجــی کالنشــهر اراک را ضــروری دانســت .اداره کل راه و شهرســازی
اســتان مرکــزی را ملــزم بــه همــکاری بــرای تغییــر کاربــری ایــن اراضــی
بــا ســایر دســتگاهها نمــود .در ایــن جلســه مصــوب شــد پــارک تفریحــی بــا
زیربنــای بیــش از  ۱۶هکتــار در ورودی شــهر اراک و همجــوار بــا دانشــگاه
کوثــر  ،زیــر ســاختهای الزم از جملــه ایجــاد پــارک و فضــای ســبز نیــز
بایــد توســط شــهرداری بــرای مــردم ایــن منطقــه فراهــم شــود.
نیــاز اســت بــرای ســاماندهی ایــن اراضــی کمیت ـهای متشــکل از نماینــده
اســتانداری مرکــزی ،اداره کل راه و شهرســازی ،فرمانــداری شهرســتان اراک،

در ایــن جلســه مهنــدس شــفیعی ،شــهردار کالنشــهر اراک نیــز از اعــام آمادگــی
ســازمان شــهرداری بــرای احــداث پــارک و مســاعدت در گرفتــن تملــکات
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
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اراک افتتــاح گــردد .بــا ایجــاد ایــن شــهرک در مجــاورت کــوی مســکونی

اخیــری کــه در راســتای ســاماندهی اراضــی دانشــگاه اراک انجــام شــده را مــورد
توجــه قــرار داد و مشــکل اصلــی را در ســاماندهی اراضــی دانشــگاه ،انتقــال
اســناد بــود کــه خوشــبختانه ایــن قضیــه حــل شــده اســت.
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ابراهیم آقا محمدی
عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اراک

چگونگی شکل گیری دانشکده حقوق و علوم اقتصادی
توسعه رشته هاي علوم انساني در دهه ي اخير

تاســیس رشته موجب توسعه یک دانشگاه نم یشود و باید بصورت بنيادي حوزه

مصاحبه با دكتر اب راهيم آقامحمدي

علوم انسانی گسترش پیدا کند .مثال باید مراکز مطالعاتی و پژوهشی و حلقههای

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پ رازی با تایید شــورای عالی انقالب فرهنگی ,در دانشکده علوم انسانی برگزار

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

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

کرده بودند ولی به دالیلی این اتفاق رخ نداده بود .سال( 96-95قبل از اینکه بنده

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

وارد این حوزه شوم) بحث ها و کارهایی انجام شده بود .مثال ب راي تاسیس رشته

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

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

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

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

آقای دکتر ،ضمن تشــکر از فرصتی که در اختیار نشــریه ندا قرار دادید ،به
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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  1389با گروه تاریخ دانشــگاه اراک شروع به همكاري 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 سالهای
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
رشــتههای علوم انسانی رخ بدهد .چرا که در مقايســه با دانشگاههاي ديگر
مشخص بود که حوزه علوم انسانی دانشگاه اراک( که دانشگاه دولتی و جامع
اســتان است) خیلی ضعیف است ،البته هنوز هم اين ضعف وجود دارد و الزم
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است که رشته های جدیدی اضافه شود .الزم به ذکر است که به باور من صرفا

راه اندازی رشتههای حقوق و اقتصاد را به من واگذار کردند.
نشریه :آقای دکتر کمی به جزییات اشاره بفرمایید و کارها و اقداماتی که ب رای
تاسیس این رشته ها صورت گرفت را توضیح دهید؟

علمی در ته ران 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 ،عمال نتوانستیم تاسیس رشــته و درج رشته در دفترچه
انتخاب رشــته را به موقع انجام دهیم .لذا در دفترچه انتخاب رشــته سال ،1396
خبري از رشــته حقوق دانشــگاه اراک نبود ،اما با پیگیریهــای صورت گرفته در
اصالحیه دفترچه انتخاب رشته ،حقوق دانشگاه اراک هم اضافه شد .با این اوصاف
نهايتا توانستیم در سال  1396ب رای رشتههای اقتصاد و حقوق دانشجو بگیریم.
همین روند ب رای 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 داشــتيم .با وجود
ب راي مصاحبه علمی رشــته اقتصاد ،چون دانشــگاه اراک اســتادیار اقتصاد مشکالت موجود توانستیم در سال  1397ب رای رشته مدیریت صنعتی هم دانشجو
نداشت ،از اســاتید دانشــگاههای دیگر دعوت کردیم .در آن جلسات ،بنده به پذیرش کنیم.
عنــوان مدیرگروه به همراه دکتر ســرلک و دکتر حاجی به عنوان اعضا کارگروه

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

علمی ،دکتر موســوی پــور به عنوان رییس کارگروه و دکتــر یزدانی به عنوان و امکانات الزم است .آیا توجهی به این موضوعات شده بود؟
نماینده جذب حضور داشــتيم .بعد از مصاحبه های متعدد ،افرادی که به لحاظ

در ابتدا بحث زیرســاختها بسیار مشکل بود .چرا که فضای فيزيكي الزم ب رای

علمی مناســب بودند را جهت مصاحبه های عمومی و جذب معرفی نمودیم .کالسها و اتاق اساتید و گروهها وجود نداشت .در آن زمان احکام اساتید صادر شده
معاونت آموزشــی وقت فرایند ارسال مدارک و پروندهها به وزارتخانه را پیگیری بود و دانشجوها پذیرفته شده بودند ولی ما هنوز نه کالس نداشتیم و نه اتاق ب رای
دانشجویان رشته اقتصاد را از طریق سازمان سنجش پذیرش نمودیم .ب رای این پشتیبانی و حمایت رئیس دانشکده این کارها به مرور انجام شد .در این شرایط بود
رشتهها 2 ،یا  3بار فراخوان داده شد تا نیروهای متخصص کافی جذب شدند .که مدیریت آن مجموعه را به من سپردند كه سختی های خودش را داشت به دلیل
ب رای رشــته حقوق نیز همین روند انجام شد .به دلیل اینکه در رشته حقوق اینکه امکانات نداشتیم و ما مجبور بودیم یکی یکی اتاق بگيریم و تجهیز کنیم.
هم اســتادیار در دانشگاه اراک نداشــتیم ،بنده پیشنهاد دادم كه کارگروه علمی

با آمدن این رشــتهها فضای علوم انسانی تغيير كرد و با ورود دانشجویان جدید

در دفتر ته ران تشــکیل شود .از دو نفر از دانشیارهای دانشگاه شهید بهشتی ،ســاختمان استادگل گالب شلوغ شد .در تابستان سال  1397بود که با نصب تابلو
دکترگرجی و دکترشــاملو ،دعوت كردیم که عضــو کارگروه علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اقتصادی در ساختمان قدیمی استاد گل گالب ،شکلگیری
شــوند .در آن جلســات ،بنده به عنوان مدیر گروه به همراه دکتر شاملو و دکتر یک دانشــکده جدید را در مجموعه علوم انسانی رونمایی کردیم .قرار بر این شد
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کردند تا این که مصوبه تشــكيل رشته صادر شــد و از سال  ۹۶اولین ورودی اســاتید و گروه .دچار چالشی جدي شده بوديم .بعد از پیگیری معاونت آموزشی و

گرجی به عنوان اعضا کارگروه علمی ،دکتر موسوی پور به عنوان رییس کارگروه که در مهرماه ســال ، 1397یعنی در آغار ســال تحصیلی ،مراسم افتتاحیه برگزار
و دکتر رحیمی به عنوان نماینده جذب حضور داشــتيم .با تشــکیل کارگروه شــود .الزم به ذکر است که با همکاری اســاتید گروههای آموزشی ،انجمن های
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علمی -دانشــجویی اقتصاد و حقوق را در ســال اول تاســیس کرده بودیم.

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

مجالت علمي انجمنها شــکل گرفت و در مراســم افتتاحیه دانشکده هم

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

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

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

این مراســم گروه ها سیاست گذاری و برنامه ریزی کردند و از شخصی تهای

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

مطرح ب رای مراسم دعوت نمودند .پیگیری ها ازطریق دانشجوها و انجمن ها

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

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

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

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

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

مدی ران اقتصادی و قضایی استان و مدی ران دانشگاه آمدند.

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

نشــریه :جنابعالی در مقدمه اشــاره کردید که صرف تاســیس چند رشته
موجب توســعه علوم انسانی نمی شود .از نظر شما چه اقدامات دیگری ب رای
توسعه علوم انسانی الزم است؟

نسل جدیدی از نیروها را اجتناب ناپذیر م یکند.
در یک دوره کوتاه مدت ما توانســتیم بیشــترین تعامل را با نهادهای اقتصادی،

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

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

ب رای آن باید فضا ایجاد کرد .اگر بگوییم ما با تاســيس ســه رشته آموزشي،

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

دانشكده اي اضافه كرديم ،هنرنيست زی را امروزه این رشته ها در اکثر دانشگاه

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

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

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

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

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

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

خالقانه زیادی را انجام دهند .بنده همیشه به دانشجوها تاكيد كرده ام كه بخشی از

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

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

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

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

نگرفت .تشــکیل دادگاه مجازی ،یکی از طرح هــای خوب گروه حقوق بود.
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گیری چنین دانشــگاه هایی با نگاه ها و مناســبات سنتی هم خوانی ندارد و ظهور

بروشــورهایی توسط مجموعه هیئت علمی ب رای ورودی های جدید آماده کردیم

که چشــم انداز دانشکده و اهداف دانشگاه را معرفی می کرد .بروشورها را اعضای

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

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

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

رشــته می شد و نتایج خیلی خوبی گذاشت .زی را تا آن زمان برخی اطالع نداشتند

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

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

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

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

شــود .مثال کیفیت فارغ التحصیالن رشته حقوق بعدا در قبولی آزمون هایی

ابتدا جدی نبود ولی كم كم تاثیر زيادي داشت.

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

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 قبال

گروه ها ترســیم شــده است که ناشی از پتانســیل و انرژي مثبت اساتيد است.
می تواند این دانشــکده به جایگاه باالیی برســد و این بستگی دارد به بکارگیری
پتانسی لهای 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 رشــتههای 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

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

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

این رشــته ها بايد از مقطع کارشناسی فراتر بروند و به مرور ،تحصیالت تکمیلی
و گرایش های مختلف شکل بگیرد و توسعه پیدا کنند.
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علی مرادی
معاون مدیر امور اداری دانشگاه اراک

سالهاي اخير ،تغييرات و تسهيالت در اداره كارگزيني دانشگاه
ســالهاي اخيــر ،تغيي رات و تســهيالت در اداره ي كارگزيني دانشــگاه
با آقای علي مرادي (رييس ســابق اداره ي كارگزيني دانشــگاه و معاون
فعلي مدير امور اداري) .وي داراي كارشناســي ارشد و سابقه  16ساله است و
از تاريخ  1396/09/07به عنوان سرپرست اداره كارگزيني دانشگاه منصوب
گرديد كه پيش از آن در ســمت سرپرســت دبيرخانه جذب اعضاي هيات
علمي انجام وظيفه نموده است.
اقدامات و تغيي رات:
 در زمان تصدي رياســت اداره كارگزيني سياســت كاري ايشان بر اينموضوع بنا نهاده شد كه كليه فرآيند ها و اموري كه تا پيش از اين به صورت
دســتي و ســنتي انجام مي گرفت جهت صرفه جويي در زمان و هزينه و
همچنين افزايش بهره وري و استفاده از پتانسيل و ظرفيت فكري همكاران
اداره در برنامه ريزي ها و ساير امور به الكترونيكي تبديل گردد،
گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 13
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 -لذا در گام نخســت نسبت به خريداري و اســتق رار زيرسيستم گردش

هيات علمي كه تا به امروز جذب شــده اند ديگر مشــكل شماره مستخدم ندارند و
پرداخت حقوق ايشان با توجه به بخشنامه دولت از خزانه خواهد بود.

احكام تحت وب اقدام گرديد و اين موضوع ســبب شــد كه در بحت امضاء

 -در بحث ارتقاء شــغلي همكاران قراردادي ،پس از تغيير آيين نامه اســتخدامي

احــكام و ثبــت در دبيرخانه و پرداخت آن در امــور مالي كه تا قبل از اين

اعضاي غير هيات علمي در جلســه هيات امناء مورخ  97/5/21و ايجاد امكان ارتقاء

موضوع بصورت دستي انجام و حدود  2ماه زمان نياز داشت به كمتر از 10

شغلي ايشان ،اداره كارگزيني در گام نخست ،جلسه توجهي و آموزش نحوه تشكيل

روز تقليل يابد و پس از اســتق رار ،رضايت مندي زيادي بين اعضاي هيات

پرونــده ارتقاء را برگزار كرد و در نهايت با ايجاد فرآيند ب راي اين موضوع و تشــكيل

علمي و كاركنان دانشگاه حاصل گرديد.

 130پرونده در دبيرخانه هيات اجرايي منابع انســاني در گام بعدي بررسي پرونده ها

 -پيگيري تخصيص شماره مستخدم ب راي اعضاي هيات علمي پيماني

در كميته فني و تخصصي هيات اجرايي و در نهايت تصويب ارتقاء به رتبه مهارتي

جذب ســال  92به بعد كه فاقد شماره مستخدم بودند و منجربه دريافت 61

گرديد و در گام بعدي افرادي كه ســنوات و امتيازات الزم مندرج در دســتور العمل

مجوز (شماره مستخدم )جهت اســتخدام ايشان گرديد و بعد از آن اعضاي

مربوطه را كسب نمودند مشمول ارتقاء به رتبه  3شدند.

پرداخت مــي گرديد بصورت همزمان با پرداخت حقوق از طريق خزانه دولت به
حساب اين افراد واريز گرديد.
 پيگيري جهت خريداري دســتگاه هاي جديد و بروز حضور و غياب جهتاســتق رار سامانه حضور و غياب پرسنل بوده اســت كه تا به امروز فرآيند نصب
دستگاه ها انجام شده و در آينده فرآيند نصب نرم افزار تحت وب آن نيز صورت
خواهد پذيرفت. .
از تاريــخ  1399/03/27آقاي علي مرادي در ســمت معاون مدير امور اداري
 -پــس از ابالغ آيين نامه اصالحي اعضاي غير هيات علمي ،اداره كارگزيني

مشغول خدمت است و آرزومنديم در گام نخست اين مسئوليت ،وظيفه محوله

اقدام به تشــكيل دبيرخانه كميته انتصابات وهمچنين طي فراخوان نسبت به

از ســوي معاون اداري ،مالي و پشتيباني دانشگاه  ،جهت استق رار نرم افزار جامع

جمــع آوري پرونده مديريتي اعضاي غير هيات علمي نمود و از آن تاريخ به بعد

منابع انســاني را در سطح دانشگاه با همكاري كليه همكاران گرامي با موفقيت

كليه انتصابات بر اين اساس انجام پذيرفته است.

اجرا نمايند.

 بروز رساني سامانه ( )hesوزارت علوم به صورت دوره اي و ب راي بارگذاريكليــه مدارك و احكام اعضاي هيات علمــي و غير هيات علمي كه در موضوع
اختصاص و دريافت مجوز ايجاد رشته هاي جديد دانشگاه بسيار موثر بوده است.
 پيرو بخشــنامه دولت مبني بر پرداخــت حقوق فقط به اعضايي كه دارايشــماره مستخدم و شناسه كارمندي هستند ،اقدام به ثبت كليه احكام كارگزيني
و بروز اعضاي مذكور در ســامانه پاكنا(زيرسامانه كارمندي ران ) گرديد و پيرو اين
موضوع مكاتباتي در خصوص اعضاي قراردادي فاقد شناسه نيز صورت پذيرفت

 با پيگيري هايي كه از مدير كل خزانه وزارت اقتصاد و دارايي انجام گرفتپرداخت مزايا (فوق العــاده مديريت) اعضاي هيات علمي پيماني و اعضاي غير
هيات علمي قراردادي كه پيش از اين از رديف بودجه ســاير دانشــگاه با تاخير
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و هم اكنون نيز در حال ادامه مي باشد .

16

سعید شاه حسینی
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

آنچه فرا روی ماست

یادداشتی دیگر بر آموزش مجازی
تدریــس مجازی همانند تدریس حضوری آداب خود را دارد .با واژهی ســنتی در

شــک اگر دانشجو کالس ما را تاب م یآورد نه بر اســاس عالقه که بر اساس اجبار و

مقابل واژهی مجازی موافق نیستم چراکه تدریس مجازی نیز وقتی بی شازحد ساده

ناچاری و نظارت دیکتاتور مابانــهی نرمافزاری خواهد بود .نهایت اینکه این آموزش در

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

حد رفع نیاز در روزهای بحران باقی م یماند؛ با پایان بحران ناپدید م یشــود و با بحران

با ابعادی محدودتر .هنگام حرکت از کالسهای ســنتی بهسوی کالسهای مدرن

بعدی همراه مشکالت بیشتری بازم یگردد.

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

نظر به اینکه دانشــگاه اراک هم بهعنوان یک دانشگاه با هیئتعلمی عالقهمند و

فعال تبدیل شود .اینها را البته همه بهخوبی م یدانیم و در کالسهای خود رعایت

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

م یکنیم .در این میان برخی از مدرســین بلندپروازتر بودند و با عبور از کالسهای

خواهد داشــت بسیار شایسته است تا در مسیر توســع هی خود به تقویت اعضا همت

متکی بــه کالم ،از امکانات جدیدی چون فیلم آموزشــی ،عکس ،چندرســانهای،

گمارد و ضمن تقویت زیرساختهای فنی به اصل ماجرا که محتوای کالسهای مجازی

شبی هســاز و آزمایشــگاه مجازی و مانند آنها بهره گرفتند .ناگفته پیداست که این

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

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

باشد .ازاینرو توجه به نکاتی اهمیت دارد:
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این کار ،ترجیح دادند همان کالسهای ســنتی را بــا کمی تغییر در روش تدریس

 -1تأکیــد بر این دیدگاه که مشــکل اعضای هیئتعلمــی در تدریس مجازی ،در

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

افقهای بزرگتر ،و در رقابت با جهان بیرون ،کار با سیســتم مدیریت آموزشــی نیست.

کالسهای مجازی تا زمانی که بســیار شبیه کالسهای سنتی است ،مدرسین در

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

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

آیندهای نزدیک ،مشــکل واقعی نحوهی ارائهی کالس خواهد بود .چیزی فراتر از یک

تدریس به روز تر باشد معمو ًال موجبات استرس فراهم می
رســانه و تولید آن ب رای
ِ

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

شود و اصل ماجرا توســط اکثر اعضا صحبتی اضافه تلقی شده و انکار م یگردد .و
البته تا حدودی طبیعی است.
تأثیــر مثبت کاربرد رســانه و محصــوالت کمکآموزشــی در کالس درس در
پژوهشهایی که در خارج و داخل کشــور صورت گرفته اثباتشده است و این حجم
پژوهش گواهی است بر توجه مراکز آموزشی جهان بر این مهم.
کوتاهسخن آنکه اگر آموزش مجازی را در حد یک ارائه سنتی و درنهایت آشنایی
با چند امکان سیســتم مدیریت آموزش مجازی در نظــر بگیریم ،در ب رابر تدریس
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حضوری که مزایای بیشــتری از آموزش مجازی دارد شکست خواهیم خورد و بدون

 -2ایجــاد انگیزه جدی و حوصله در اعضا ب رای تالش تدریجی به جهت اســتفاده

از روشهای بهتر ارائه کالســی اهمیت دارد .همانگونه که اشاره شد ارائه کالسی
در حــد قناعت به حرف زدن در مقابل تصویر ضعیــف دوربین ( وب کم ) بهزودی
مشتری خود را از دست خواهد داد و در این میدان رقابتی ،آن مرکزی مخاطب خواهد
داشــت که ارائهی قویتری 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 م یگوید که حتی مواردی که از نظر برخی کم اهمیت
است (مانند صحنهآرایی ،ملزومات صحنه ،نورپردازی و نوع عدسی دوربین و استفاده

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

از جلوههای تصویری و صوتی تا مســائل جدیتر) مدنظر آموزشگاههای خصوصی

کاری حرفهای و تخصصی اســت .اگرچه از هر معلم انتظار م یرود این امکانات

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

را بشناســد ،اما مهارت و دانش تولید نیاز به ط راح و ســازندهای جداگانه دارد .به

تصویری و کاربرد قواعد روانشناسی در رسانههای آموزشی نوشتهشده گواهی بر این

این منظور بنیانگذاری یک مرکز تولید محتوا و رســانههای آموزشــی اهمیت

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

پیدا م یکند .مرکزی که در آن مثلثی از ســه مســئولیت وجــود دارد :رأس اول

جدی بر نتیجه خواهد داشت.

عضــو هیئتعلمی بهعنوان متخصص علمی محتوا ،کــه البته دانش عمومی

 -3تشــویق اعضــا هیئتعلمی و مدرســین به اســتفاده از مواد آموزشــی و
کمکآموزشــی در کالس زنده مجازی اهمیت دارد .ناگفته پیداست کالس مجازی

از خواســتههایش دارد ،رأس دوم تکنولوژیســت آموزشی بهعنوان ط راح آموزشی
و رأس سوم کارشناس تولید رسانه که هم رسانه را م یشناسد هم آموزش را.

باشــد .ما به اســتفاده از آنها فکر م یکنیم اما درواقع ما پیش از استفاده باید آنها

 -که مدرســین بهخوبی بر آن مســلط هســتند و به نحــوهی ارائهی محتوا

را بســازیم .باید تولید کنیم .طبیعت ًا هر عضو هیئتعلمی باید با مزایا محدودیتها

( )treatmentدارد .نحوهی ارائه از ســادهترین مسائل پنهان و بهظاهر آسان

و شــرایط این رســانهها آشنا باشــد .با توجه به نیمهی پنهان ماجرا ،هرکدام از این

مانند کار با وســایل ابتدایی شــخصی را در برم یگیرد تــا کار در مراکز تولید

رســانهها دشــواریهایی در ســاخت دارد که در ظاهر بدیهی م ینماید اما در عمل

محتوا ب رای رفع نیازهای آموزشــی .بناب راین تدریــس م یتواند در حداقل انتظار

دشوار خواهد بود.

اســتادان در نحوهی ارائه ،در حد یک کالس ســاده مجازی تقلیل یابد که البته

 -4ایجاد امکانات زیرســاختی ب رای تولید مواد آموزشــی یک ضرورت اســت.

در کوتاهمدت راهگشاســت ،و همچنین م یتواند باعالقه و خالقیت استاد همراه

شایســته اســت تا کمک به اعضای هیئتعلمی عالقهمند به کاربرد رســانه در

باشــد و که مستلزم دانســتن چیزهایی از تولید رسانه و یا قواعد ارتباطی اجرای
زنده کالس است.
کوتاهســخن اینکه انتظار از اعضای هیئتعلمی ب رای ساخت سطح باالیی از
محتوا و رســانههای آموزشی ب رای اســتفاده در کالس درس مجازی بدون وجود
امکانات زیرســاختی در دانشگاه بایسته نیســت و نیز از دگر سو انتظار داشتن از
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باید همراه با عکس ،فیلم و ویدئو ،شبی هساز ،بازی و پادکس تهای از پی شساخته شده

در یک جمعبندی م یتوان چنین گفت که آموزش ،یک محتوا ()content

دانشگاه ب رای پذیرش تمام مسئولیت تولید محتوا و محدود کردن دانش تدریس
اعضا در حد کار با سیســتم مدیریت محتوا صحیح به نظر نم یرسد .همگرایی
خواست دانشگاه و خواست استادان بهیقین راهگشا و نویدبخش خواهد بود.
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پیمان نمامیان
عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه اراک
«كوويد »19-ابزاري در نقض صلح و امنيت بينالمللي
«کروناویــروس» از کلمــه زبــان التیــن “ ”Coronaیــا کلمــه
یونانــی“ ”κορώνηبــه معنــی «تــاج» یــا «هالــه» گرفتــه شدهاســت[.]1
کروناویروسهــا خانــواده بزرگــی از ویروسهــا و زیرمجموعــه کروناویریــده
هســتند کــه از ویــروس ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل بیماریهــای
شــدیدتری نظیــر «ســارس»« ،مــرس» و «کوویــد »19-را شــامل میشــود.
کروناویروسهــا در دهــه  ۱۹۶۰کشــف شــدند و مطالعــه بــر روی آنهــا
بهطــور مــداوم تــا اواســط دهــه  ۱۹۸۰ادامــه داشــت .ایــن ویــروس بهطــور
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طبیعــی در پســتانداران و پرنــدگان شــیوع پیــدا میکنــد ،بــا ایــن حــال

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

تاکنــون هفــت کروناویــروس منتقــل شــده بــه انســان ،کشــف شدهاســت.

گــروه داعــش ملحــق شــوند .تغییــر شــرایط ناشــی از شــیوع کوویــد 19-بــه

آخریــن نــوع آنهــا ،کروناویــروس «ســندرم حــاد تنفســی» SARS-(2

ایــن گروههــای جنایــی فرصــت رشــد داده اســت و آنهــا بــا هماهنگــی

 ،)2-CoVدر دســامبر  ۲۰۱۹در شــهر «ووهــان» چیــن بــا همهگیــری در

بهتــری فعالیــت میکننــد .البتــه ســرخوردگیهای اقتصــادی و سیاســی

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

در دوره پســاکووید 19-در بســیاری از کشــورها بســتر مناســبی را بــرای

را درگیــر کــرد[.]2

بهرهبــرداری گروههــای جنایــی از احساســات مــردم فراهــم مــی کنــد و

بهرغــم مقابلــه نظــام جهانــی بــا همهگیــری کووید(19-ویــروس کرونــا)

زمینــه جــذب نیــرو را در آنهــا افزایــش میدهــد.

[ ]Coronavirus) Pandemic(19-COVIDبهمثابــه رفتــار

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

جنایــی دهشــتناک بهداشــتی(یا همــان تروریســم بهداشــتی[Health

آوریــل  2020طــی یــک کنفرانــس مطبوعاتــی از طریــق ویدئــو کنفرانــس در

 ،)]Terrorismتهدیــدات امنیتــی بــدون مانــع جــدی در حــال افزایــش

مــورد ابهامــات ناشــی از شــیوع نــوع جدیــد کوویــد 19-هشــدار داد و اظهــار

بــوده و بررســی رفتارهــای جنایــی دهشــتناک طــی ماههــای مــارس ،آوریــل

داشــت« :گروههــای جنایــی و رادیــکال مــی تواننــد از ایــن بیمــاری ســوء

و ژوئــن  2020در سراســر منطقــه و آســیای مرکــزی مؤیــد همیــن مســأله

اســتفاده کننــد ».بهعــاوه وی افــزود کــه زنجیــره هــای تولیــد و تأمیــن

اســت[ .]3در لیبــی ،خطــر افزایــش ارتــکاب رفتارهــای جنایــی دهشــتناک

مــواد غذایــی ،دارویــی و ســایر تجهیــزات پزشــکی بایــد تــداوم داشــته باشــد و

کــه در طــی همهگیــری کوویــد 19-ســعی در اجــرای آن دارد؛ در اصــل

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

آرزوی احیــای خــود در بســتری از بــی ثباتــی جهانــی اســت کــه ناشــی از

دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد بــه دلیــل همهگیــری کوویــد 19-از طریــق

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

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

در زمان همهگیری کووید 19-و درخواست آتشبس

داشــت کــه اگرچــه تمایــل بــه پذیــرش آتشبــس در برخــی از مناطــق

فوری جهانی توسط دبیرکل سازمان ملل متحد

جنگــی از جملــه ســوریه ،یمــن ،لیبــی ،میانمــار ،اوکرایــن ،ســودان و کامــرون
وجــود دارد ،امــا هنــوز ایــن تمایــات بــه قطعیــت منتهــی نشــده اســت.

عملیــات خــود را در افغانســتان ،غــرب آفریقــا ،آفریقــای مرکــزی ،مصــر و

ایــن در حالــی اســت کــه اقدامــات معطــوف بــه محــدود کــردن گســترش

یمــن تســریع کــرده اســت؛ زیــرا ظرفیتهــای امنیتــی ایــن کشــورها و

کوویــد ،19-بزهدیــدگان قاچــاق انســان را بیــش از پیــش در معــرض بهــره

مناطــق بــه دلیــل شــیوع کوویــد 19-در سراســر جهــان و در آن مناطــق،

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

تضعیــف شــده اســت .البتــه گــروه داعــش در حمــات خــود در عــراق،

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

مالدیــو و فیلیپیــن از بیثباتــی ناشــی از ایــن بیمــاری همهگیــر اســتفاده

و جــرم ســازمان ملــل متحــد ،اذعــان نمــود کــه ایــن دفتــر از دولتهــا و

کــرده اســت .ایــن گــروه جنایــی ،جــدا از ایــن کشــورها ،بهطــور تأکیــدی

ســازمانهای مــردمنهــاد (ســمن) شــریک خــود در سراســر جهــان حمایــت

خواســت خــود دائــر بــر حملــه بــه غــرب را نیــز اعــام کــرده اســت .در

م ـی کننــد تــا واحدهــای مقابلــه بــا قاچــاق انســان بتواننــد فعالیــت اصولــی

آوریــل  ،2020گــروه داعــش دو اینفوگرافیــک منتشــر کــرد کــه خالصــه

خــود را بــه شــکل ایمــن ادامــه دهنــد و دسترســی بزهدیــدگان قاچــاق انســان

رفتارهــای جنایــی خــود در مناطــق مختلــف جهــان را تحــت پوشــش قــرار

گــروه داعــش بــا سوءاســتفاده از شــیوع کوویــد 19-بــرای ســازماندهی
حمــات جدیــد ،ایجــاد انگیــزه در پیــروان خــود و تقویــت ایــن تصــور کــه
ایــن گــروه یــک بازیگــر جایگزیــن بــرای مناطــق ناپایــدار در خاورمیانــه،
آفریقــا و آســیا اســت ،دســت بــه افزایــش تحــرکات خــود زده اســت .میتــوان
ایــن راهبــرد را بــه عنــوان یــک «راهبــرد چریکــی» تعریــف کــرد .بــه عنــوان
بخشــی از ایــن راهبــرد ،هــدف اصلــی داعــش ،بازســازی قــدرت منطقــه
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بــه مســاعدت و خدمــات مــورد نیازشــان تأمیــن و تضمیــن گــردد[.]4

ای آن بــوده و در تــاش اســت تــا شــبکه هــای مســلح قبلــی خــود را بــه
شــرق و غــرب رود فــرات بازگردانــد .داعــش ،بــرای پیادهســازی راهبــردی
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مــیداد .اینفوگرافیک(اطالعانگاشــت) [ ]Infographicروزهــای دوم
الــی هشــتم آوریــل  2020نشــان مــی دهــد کــه شــصت حملــه در ایــن
مــدت انجــام شــده اســت .اگرچــه بیشــترین تلفــات مربــوط بــه غــرب
آفریقــا بــود ،امــا نیمــی از رفتارهــای جنایــی داعــش در عــراق انجــام
شــده اســت .در شــانزدهم آوریــل  ، 2020داعــش در روزهــای نهــم الــی
پانزدهــم آوریــل  2020اینفوگرافیــک دیگــری منتشــر کــرد کــه خالصــه
ای از ارتــکاب رفتارهــای جنایــی دهشــتناک منســوب بــه گــروه داعــش در
مقیــاس جهانــی اســت .در ایــن مــدت چهلونُــه حملــه انجــام شــده کــه
سهوســه مــورد از آنهــا در عــراق بــوده اســت[.]5
در راســتای مواجهــه بــا مخاصمــات مســلحانه ارتکابــی در ســطح جهــان
در زمــان همهگیــری کوویــد 19-و درخواســت آتشبــس فــوری جهانــی
توســط دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد ،شــورای امنیــت ســازمان ملــل
متحــد ضمــن نگرانــی شــدید درخصــوص آثــار مخــرب کوویــد19-
بهویــژه در قلمــرو کشــورهای درگیــر مخاصمــات مســلحانه ،بــا درنظــر
گرفتــن قطعنامــه  74/270صــادره از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد در دوم آوریــل  2020دائــر بــه همبســتگی جهانــی در قبــال
کوویــد 19-و تقدیــر از راهانــدازی برنامــه واکنــش جهانــی بشردوســتانه در
ارتبــاط بــا ایــن پدیــده ،قطعنامــه  2532را در یکــم جــوالی  2020مطابــق
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رویــه مقــرر در نامــه  27مــارس  2020ریاســت شــورای امنیــت خطــاب
بــه اعضــای دایمــی بــا موافقــت حداکثــری دولتهــا و نبــود هیــچ دولــت

ممتنــع و مخالفــی ،صــادر نمــود[ .]6ایــن در حالــی بــود کــه آنتونیــو گوتــرش
بــا انتقــاد از ســکوت شــورای امنیــت ،علیرغــم بیــان قویتریــن هشــدارها
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
اســت .بهعــاوه تأکیــد کــرد مداخلــه شــورای امنیــت بــرای پیشــگیری از
تهدیــد صلــح و امنیــت توســط کوویــد 19-اقدامــی بســیار حســاس اســت .در
چنیــن اوقــات پراضطرابــی  ،وحــدت اعضــا و نشــان دادن پیامهــای معطــوف
بــه راهحــل موضوعــی بســیار مهــم اســت.
الزم بهذکــر اســت وفــق قطعنامــه  2532شــورای امنیــت ،از کلیــه
طرفهــای مخاصمــات مســلحانه خواســته شــده تــا نســبت بــه آتشبــس
فــوری براســاس اصــول مقــرر حقــوق بشردوســتانه بــه مــدت نــود روز متوالی
اقــدام نماینــد؛ بههمیــن منظــور ،جهــت فعــال کــردن ایمنــی نیــل بــه
کمکهــای بشردوســتانه بــدون تعلیــق براســاس مفــاد خدمــات بشردوســتانه
اشــخاص بیطــرف وفــق اصــول بشردوســتانه ،بیطرفــی و اســتقالل و
تخلیــهای پزشــکی براســاس حقــوق بینالمللــی کــه مشــتمل بــر حقــوق
بینالمللــی بشردوســتانه و حقــوق پناهنــدگان اســت ،بایــد اعمــال گــردد.
ایــن در حالــی کــه ایــن قطعنامــه بهگونــهای تأکیــدی ناظــر بــه عــدم
اجــرای آتشبــس فــوری در مخاصمــات ارتکابــی و عملیــات نظامــی علیــه
کشــورهای اســامی در عــراق و شــام(یعنی داعــش و دیگــر گروههایــی کــه
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بهعنــوان داعــش شــناخته میشــوند) النصــره ،القاعــده و دیگــر گروههــا،

شــرکتها و اشــخاص مرتبــط بــا داعــش و القاعــده و دیگــر گروههــای

پينوشتها

تروریســتی کــه توســط شــورای امنیــت شناســایی شــدهاند ،میباشــد.

,corona – Wiktionary», en.wiktionary.org« .1

بــا ايــن همــه ،كوويــد 19-بهرغــم ايجــاد شــرايط اضطــراري و فراهـمآوري

.25 -02 -2020

بســتر خســارات مــادي ،معنــوي و حتــي جانــي ،دولتهــا داراي مســئوليني

.21-02-2020 ,Coronavirus», Wikipedia« .2

قابــل مالحظــه در قلمــرو مقابلــه بــا ايــن بيمــاري جهانــي در كليــه ابعــادي

Danielle Deboutte, “Terrorism and health”, .3

نظيــر فرهنگــي ،اجتماعــي ،سياســي ،حقوقــي ،قضايــي و غيــره اســت .از

,Journal of Intelligence and Terrorism Studies

اينــرو ،ميتــوان ميــزان عملكــرد و آمادگــي دولتهــا را در ايــن عرصــه

.6-4 .pp ,YKKRQ6 :1 ,2016

آزمــون و خطــا مــورد ســنجش اساســي قــرار داد .ايــن عملكــرد مادامــي

.4

صحيــح بهنظــر خواهــد رســيد كــه دولتهــا در راســتاي مقررههــاي

_Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief

قانونــي در ســطوح گوناگــون در قلمــرو حاكميــت ســرزميني در قبــال

pdf .19 -on_COVID

https://www.unodc.org/documents/

ايــن پديــده چالشبرانگيــز جهانــي بههنــگام و بــا قيــد تســريع مقابلــه

.5

همهجانبــه داشــته باشــند .در ايــن راســتا دولتهــا بهمثابــه حافظــان

gstrsh-wyrws-khrwn-/07/05/2020/brnmh-h

اصلــي امنيــت انســاني و مالــي جامعــه بايــد نســبت بــه چنيــن وضعيــت

1412930 -bh-trwrysthy-d-sh-prwbl-ddh-st

رخداده ،ضمــن پذيــرش مســئوليت و پاســخگو بــودن در قبــال خســارات

as a Threat 19-See: Marko Svicevic, “COVID .6

وارده ،درصــدد جبــران آنهــا نيــز برآينــد .بنابرايــن ،مســأله مــورد اهتمــام

to International Peace and Security: What

در پاس ـخدهي بــه خســارات وارده و نحــوه جبــران آنهــا اينكــه ،هــدف

place for the UN Security Council?”, https://

غايــي در ايــن فراينــد ،بازگردانــدن شــرايط بهماقبــل حادثــه اســت كــه

as-a-threat-to- -19 -www.ejiltalk.org/covid

ميتــوان بديــن منظــور ســازوكارهاي جبرانــي مــادي و معنــوي را مــورد

international-peace-and-security-what-place-

اســتعمال قــرار داد تــا بهنحــو مطلــوب و قابــل مالحظــهاي خســارات

.2020 ,27 for-the-un-security-council, March

جبــران شــوند[.]7

 .7ر.ك :مصطفــي مظفــري و مرتضــي ميرزاييمقــدم« ،بررســي حقوقــي

https://www.trt.net.tr/persian/

كوويــد ،»19-فصلنامــه تحقيقــات حقوقــي ،تابســتان  ،1399شــماره ،89
صــص 405-406؛ نســرين مهــرا« ،مســئوليت دولــت در جبــران خســارت
قربانيــان كرونــا» ،فصلنامــه تحقيقــات حقوقــي ،تابســتان  ،1399شــماره ،89
ص .160
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نحــوه عملكــرد و مســئوليت دولــت در جبــران خســارات ناشــي از بحــران

22

نگاهي اجمالي به فعالیت های دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک
بــا عنایــت بــه فرامیــن بنیانگــذار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران

 - 1بخش آموزشی و پژوهشی

حضــرت امــام خمینــی (ره) و رهبــر فرزانــه انقــاب حضــرت آیــت ا ...خامنــه

 - 2بخش فرهنگی و فوق برنامه

ای (مدظلــه العالــی) در خصــوص رســیدگی بــه امــور آموزشــی  ,فرهنگــی

 - 3اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر

و ...یــادگاران معــزز شــهدا و ایثارگــران و ضــرورت ارئــه خدمــات شایســته

-1بخش آموزشی و پژوهشی:

بــه ایــن عزیــزان و ارتقــاء ســطح علمــی و فرهنگــی آنــان  ,دفتــر امــور

ایــن بخــش وظیفــه رســیدگی بــه وضعیــت آموزشــی دانشــجویان شــاهد و

دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر بــه عنــوان مرجــع ایــن خدمــت رســانی در

ایثارگــر را از بــدو ورود بــه دانشــگاه تــا هنــگام فــارغ التحصیلــی و ایجــاد زمینــه

دانشــگاه اراک  ،بــه یــاری خداونــد اهــداف ذیــل را پــی گیــری مــی نمایــد .

الزم جهــت رشــد و شــکوفائی آنــان را بــا ارائــه برنامــه هــای مناســب عهــده دار

در حــال حاضــر مســئولیت ایــن اداره برعهــده دکتــر همتــا مــی باشــد.

اســت کــه مهمتریــن مــوارد انجــام شــده عبارتنــد از:

کارشــناس اداره نیــز خانــم بهزادنیــا اســت.

 -اطــاع رســانی شایســته و بــه موقــع بــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر از طریــق

اهداف :

فضاهــای مجــازی  ،ســایت دفتــر امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر ،تهیــه ،

 - 1ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و حفــظ و حراســت از آثــار و پیــام

چــاپ و نصــب پوســتر و بنــر برنامــه هــای مختلــف ایثــار و شــهادت  ،فرهنگــی،

شــهیدان و ایثارگــران

علمــی و ...

 - 2ارائــه خدمــات شایســته بــا حفــظ عــزت و کرامــت بــه دانشــجویان

		
سایت دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

شــاهد و ایثارگــر در راســتای ارتقــای وضعیــت آموزشــی  ,فرهنگــی و رفاهــی

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

آنــان

بــا هــر درجــه ایثارگــری

 - 3زمینــه ســازی بــرای مشــارکت فعاالنــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر

 -ایجــاد بانــک اطالعاتــی جامــع و کامــل دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر بــا هــر

در عرصــه هــای علمــی  ,فرهنگــی  ,پژوهشــی  ,تحقیقاتــی و اجتماعــی در

درجــه از ایثارگــری

جهــت رشــد و تعالــی بیشــتر آنــان

 -اجــرای طــرح تقویــت بنیــه علمــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر از طریــق

فعالیــت هــای دفتــر امــور دانشــجویان شــاهد وایثارگــر در قالــب ســه بخــش

برگــزاری کالســهای تقویتــی در کلیــه رشــته هــا

انجــام مــی گــردد :

پیگیــری و جــذب بودجــه و اعتبــارات بــه منظــور پیشــبرد برنامــه هــا و فعالیــتهــای آموزشــی  ،فرهنگــی و ...
 -اجــرای طــرح اســتاد مشــاور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در گروههــای
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آموزشــی و در کلیــه رشــته هــا

 نظــارت و ارزیابــی وضعیــت آموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی و رفاهی دانشــجویانشــاهد و ایثارگــر در پایــان هــر نیمســال بــا هــدف بهبــود و ارتقــاء ســطح علمــی
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر و کاهــش حداکثــری درصــد مشــروطی هــا
 اخــذ و بررســی درخواســت هــای آموزشــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر درکمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه ،کمیســیون مــواد خــاص اســتان  ،شــورای
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و  ...و پیگیــری تــا حصــول نتیجــه
 -اجرای آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

 اجــرای تبصــره مــاده  66قانــون جامــع خدمــات ذســانی بــه ایثارگران(تحصیلرایــگان) دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر شــهریه پــرداز و بنــد  1ذیــل بنــد ث ازمــاده

 88قانــون
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 برگــزاری جلســات ســتاد شــاهد و ایثارگر،مدیــران شــاهد و ایثارگــر منطقــه ،اســاتید مشــاور و  ...و پیگیــری و اجــرای مصوبــات جلســات

 برگــزاری کارگاههــای آموزشــی دانشــجویی و اســاتید مشاور(شــرحوظایف،برقــراری ارتبــاط موثــر بــا دانشــجویان و ).
 انتخــاب و معرفــی دانشــجوی نمونــه شــاهد و ایثارگــر در مرحلــهدانشــگاهی و کشــوری
 تهیــه و ارســال آمــار ،گزارشــات ،اطالعــات و تکمیــل فــرم هــایدرخواســتی واحدهــا ,ادارات و ســازمان هــای مرتبــط
 امانــت کتــب درســی و دفــاع مقــدس کتابخانــه دفتــر امــور شــاهد وایثارگــر بــه دانشــجویان متقاضــی
 - 2بخش فرهنگی و رفاهی :
ایــن بخــش مســئولیت برنامــه ریــزی  ,هماهنگــی و اجــرای برنامــه
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 ترویــجفرهنــگ ایثــار ،شــهادت و بزرگداشــت مقــام شــهیدان و ایثارگــران
 پیگیــری و انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه ســاخت و تکمیــل بنــاییادمــان شــهید گمنــام دانشــگاه اراک
 دیــدار، ،سرکشــی و تکریــم خانــواده محتــرم شــهداء و ایثارگــران درمناســبت هــای مختلــف ملــی و دفــاع مقــدس
برگــزاری مراســمات و بزرگداشــت هــای مرتبــط بــا د فــاع مقــدس،،اجالســه هــا و یــادواره هــای شــهداء
گــردآوری و نگهــداری تصاویــر ،آثار،زندگــی نامــه و وصیــت نامــه هــایشــهداء دانشــجوی دانشــگاه اراک
 گــردآوری مطالــب  ،تدویــن و چــاپ کتــاب « الفبــای عاشــقی « تهیــه و نصــب تصاویــر شــهدای دانشــجوی دانشــگاه اراک در مــکانهــای مختلــف دانشــگاه ازجملــه د انشــکده هــا
 -راه انــدازی  ،پشــتیبانی و تقویــت کانــون( دانشــجویی) علمــی -

فرهنگــی ایثــار

 گــردآوری مطالــب و چــاپ نشــریه دانشــجویی « رد پــای جاویــد « بــاهمــکاری دانشــجویان فعــال کانــون ایثــار
 برگــزاری مســابقات  ،جشــنواره و المپیــاد هــای مختلــف فرهنگــی،قرآنــی و ورزشــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر
 -برگــزاری اردوهــای فرهنگــی  -زیارتــی و تفریحــی ویژه دانشــجویان

شــاهد و ایثارگر

 برگــزاری دوره هــای آموزشــی فــوق برنامــه (دروه هــای عمومــیو تخصصــی زبــان انگلیســی ،کامپیوتــر ،نــرم افزارهــای تخصصــی رشــته

هــای فنــی و مهندســی  ،کارآفرینــی  ،اشــتغال و )..

بــا همــکاری مرکــز

آمــوزش هــای آزاد و تخصصــی دانشــگاه بــا ارائــه تخفیــف  50الــی  70درصــد
ویــژه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر
-

پیگیــری و اخــذ ســهیمه خوابــگاه دولتــی ویــژه دانشــجویان شــاهد و

ایثارگــر
 -3تکریم و تقدیر اساتید و کارکنان محترم شاهد و ایثارگر
-برگــزاری مراســمات تقدیــر و تکریــم از همــکاران و اســاتید محتــرم شــاهد و
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(مجموعــه آثــار شــهدای دانشــجوی دانشــگاه اراک

ایثارگــر در مناســبت هــای مختلــف ملــی و دفــاع قــدی
پیگیــری مــوردی درخواســت هــای اســاتید و همــکاران شــاهد و ایثارگــر بــراســاس آئیــن نامــه هــای موجــود
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مهدي مدبري فر

رئيس گروه جذب و هدايت استعداد هاي درخشان دانشگاه اراك

عضو هیأت علمی گروه گروه مهندسي مكانيك

نگاهي به فعاليتها و عملكرد دفتر جذب و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه اراك
دفتر جذب و هدايت اســتعدادهاي درخشان دانشگاه در راستاي اهداف شوراي

ميشود شامل ارائه تســهيالت و تخفيفات در حوزه دانشجويي (خوابگاه ،تغذيه،

هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ب راي هدايت ،تشويق ،تقويت و نظارت

اســتخر،كتابخانه و اينترنت) به دانشــجويان رتبه برتر ميباشد .برگزاري اردوهاي

بر برنامه هاي آموزشي و پژوهشي ،ارتقاي علمي و حمايت از دانشجويان ممتاز

علمي-تفريحــي و تخصيص كمك هزينه شــركت در كنف رانــس و پايان نامه

در حوزه معاونت آموزشــي و تحصيالت تكميلي دانشــگاه اراك در سال 1382

دانشجويان كارشناسي ارشد استعداد درخشان به مي زان دو ب رابر ساير دانشجويان

تاســيس و تا سال  1385به سرپرســتي دكتر نبيوني به فعاليت خود ادامه داد.

از ديگر آيتم هاي شاخص اين بسته تشويقي هستند.
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عمده فعاليت هاي اين دفتر در اين دوره شــامل اهدا جوايز به نف رات برتر رشته

از ديگر فعاليت هاي دفتر اســتعداد درخشان دانشگاه ميتوان به ارائه و تدوين

ها به مناســبت هاي مختلف ،پرداخت كمك هزينه خريد كتاب به دانشجويان

آيين نامه تقدير از دانشــجويان شاخص كشوري در ســال  1396اشاره كرد .در

ممتاز ،معرفي دانشــجويان استعداد درخشان به واحدهاي مختلف درون دانشگاه

اين آيين نامه با ســطح بندي دانشجويان شاخص كشوري در سه سطح ،در روز

و بيرون از دانشــگاه جهت دريافت تســهيالت و جوايز و سرپرســتي تيم هاي

دانشــجو از آنها تقدير بعمل مي آيد .در اين آيين نامه دانشجويان سطح  1شامل

مختلف دانشــجويي در مسابقات كشــوري بود .همچنين برگزاري كالس هاي

برگزيدگان جشــنواره هاي معتبر داخلي ،رتبه هاي برتر كنكور كارشناســي ارشد و

زبان ،كامپيوتر ،آمادگي كارشناسي ارشــد ب راي دانشجويان ممتاز از برنامه هاي

دكتري ،رتبه هاي برتر مســابقات قرآن كريم و حفاظ قرآن ،رتبه برتر مرحله نهايي

اوليه اين دفتر بود .در اين ســالها ب راي دانشــجويان ممتاز كارت ويژه اي صادر

المپياد هاي علمي-دانشجويي ،دانشجويان نمونه كشوري و مدال آورندگان ورزشي

ميشــد كه از امتيازات آن مانند كتابخانه و امكانات ورزشــي دانشگاه بهره مند

در ســطح بين المللي است .سطح  2و  3شامل برگزيدگان مرحله اول المپيادهاي

ميشــدند .اردوهاي يكروزه ويژه دانشــجويان ممتاز از ديگر برنامه هايي بود كه

علمي-دانشجويي ،رتبه هاي برتر فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ،مخترعين و

ب راي تشويق دانشجويان استعداد درخشان برگزار مي گرديد.
در ســالهاي بعد و بــا ابالغ آيين نامــه هاي پذيرش بــدون آزمون مقاطع
كارشناسي ارشد و دكتري ،وظيفه شناســايي و پذيرش دانشجويان حائز شرايط
اين آيين نامه ها به دفتر اســتعداد درخشان دانشگاه واگذار شد .برگزاري المپياد
غير متمركز دانشجويي نيز از ديگر وظايفي بود كه در اين سالها به دفتر استعداد
درخشان دانشگاه واگذار گرديد.
با رشــد و توسعه دانشگاه و جهت تشويق دانشجويان مستعد جهت تحصيل
در دانشــگاه اراك ،از بسته جامع تشويقي دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه
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اراك در ســال  1395رونمايي شد .اين بسته تشويقي كه هرساله به روز رساني

اردوي علمي-تفريحي دانشجويان استعداد درخشان
ارديبهشت 1397

مراسم تقدير از دانشجويان داراي رتبه شاخص كشوري آذر 1398
حائزين رتبه هاي برتر المپيادهاي ورزشي-دانشجويي ميباشد.

درخشــان را بر عهده دارد .اعضاي اين شورا شامل معاونين آموزشي (رئيس

در ســالهاي اخير دانشجويان دانشــگاه اراك به موفقيت هاي قابل توجهي در

شورا) پژوهشي و دانشــجويي دانشگاه  ،رئيس گروه جذب و هدايت استعداد

عرصه مختلف علمي ،فرهنگي و ورزشــي رســيده اند كه از جمله آنها ميتوان به

هاي درخشــان دانشگاه (دبير شــورا) ،مدي ران آموزش و تحصيالت تكميلي

كســب رتبه هاي برتر در كنكور كارشناســي ارشد ،رتبه هاي برتر در المپياد هاي

دانشگاه و اساتيد مشاور دانشــجويان استعداد درخشان دانشكده ها ميباشد.

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

مصوبات اين شــورا بعد از تصويب در مراجع ذيربط دانشــگاه به عنوان آئين

اشاره كرد.

نامه داخلي در دانشگاه الزم االجرا است.

مشاوره تخصصي و اطالع رساني به دانشجويان استعدادهاي درخشان در دانشكده

وزارت علــوم جهت ارتقاي اثربخشــي برنامه هاي حمايتي از دانشــجويان

ها ،اقدام به معرفي اساتيد مشاور دانشجويان استعداد درخشان در دانشكده ها كرده

اســتعداد درخشان دانشگاه درصدد است تا برنامه هايي جهت رصد و حمايت

است .اين اساتيد موظف به شناسايی استعدادهای درخشان در زمينه های مختلف

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

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

جهت حمايت مالي از دانشــجويان نخبه ،حمايت از دانش آموختگان دكتري

دانشجويان استعداد درخشان جهت بهره مندی از مزايای نخبگی در مراکزی مانند

و توســعه دوره هاي پسادكتري ب راي دانشجويان اســتعداد درخشان ،فراهم

بنياد نخبگان ،ارائه خدمات مشــاوره ای به دانشــجويان جهت استفاده از سهميه

كردن شــرايط ب راي ارتباط بيشتر و آسانتر دانشــجويان استعداد درخشان با

پذيــرش بدون آزمون و شــرکت در المپيادهای علمی دانشــجويی ،ارائه خدمات

متخصصين برتر صنعت در ســطح اســتاني و ملي و ....در آينده نزديك در

مشــاوره ای جهت اشــتغال و ادامه تحصيل دانشجويان اســتعداد درخشان و ...

دانشــگاه اراك پياده كند .اميد اســت كه با اجراي اين سياســت ها انگيزه

هستند.

دانشــجويان جهت تحصيل و كسب رتبه هاي برتر در سطح دانشگاه ،ملي

شــوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشــگاه به عنوان يك شوراي سياست
گذاري و مشورتي ،وظيفه تدوين آيين نامه هاي داخلي در حوزه دانشجويان استعداد
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در سال  1398دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه جهت تسهيل در ارائه خدمات

دفتر استعداد درخشان دانشــگاه اراك در راستاي اجراي اهداف بلند مدت

و بين المللي افزايش يافته كه به تبع آن رتبه ملي و بين المللي دانشــگاه
اراك بهبود يابد.
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محمد سلیمان نژاد
عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه اراک

رضوان رحیمی
دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه اراک

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

رویکرد های نوین تحقیقاتی براساس نانو فناوری
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 تحقیقاتِ 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 نانوح سگرها ،نانو فیلترها و کاتالیزورهای زیست
محیطی و پزشکی و ذخیره سازی انرژی هستند .نانوح سگرهای زیست محیطی
وسیلهای هستند بســیار ریز که قادر به شناســائی و ارائه پاسخ به محرکهای
فیزیکی در مقیاس نانومتر است.
ترکیبات آلی فرار ( )VOCsبه طور کلی مواد شیمیایی هستند که به راحتی
در شــرایط محیطی در محیط زیســت تبخیر می شوند و کیفیت هوا در خانه و
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 Vها مانند بنزن بهخودیخود
بیــرون از خانه را به خطر می اندازد .برخــی  OC

زیانبار هســتند ،ازجمله باعث ایجاد سرطان م یشــوند .از طرف دیگر برخی از
آنها م یتوانند با سایر گازها و آالیندههای درون هوا واکنش دهند و مواد زیانبار
دیگــری به وجود آورند .ازجمله  VOCهای رایج م یتــوان به بنزن ،فرمالدئید،
اســتالدئید ،اتیلن اکساید ،پروپیلن اکســاید ،ونیل کلراید و تولوئن اشاره کرد .در

پروژه تحقیقاتی که اخی را توسط رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک

دانشگاه اراک و به سرپرســتی پروفسور محمد سلیمان نژاد انجام شده است،
ب رای اولین بار ،عملکرد جذب و تشــخیص نانــو صفحه  Al2Cب رای چهار
ترکیب آلی فرار سمی  VOCمانند :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
ب رای کاربرد سنسور با دســتکاری نانوساختارها مانند دوپینگ  ،تزئین اتمها و
عملکرد شیمیایی همراه بود درحالیکه در این مطالعه نشان داده شده است که
نانوســاختار  Al2Cخالص می تواند به عنوان یک ابزار سنجش امیدوارکننده

ب رای تشــخیص  VOCهای مورد مطالعه کاربرد داشته باشد .این یک یافته

مهم اســت زی را ایجاد تغیی رات ساختاری در نانوســاختارها یک فرآیند گران و

پیچیده اســت .نتایج این تحقیق در مجله بســیار معتبرJournal ))Q1
 of Hazardous Materialsاز انتشارات  Elsevierبا ضریب تاثیر
 9.038در سال  2020به چاپ رسیده است.

این تیم تحقیقاتی همچنین توانســته اند کاربرد نانو صفحه  BC3را در زمینه از اســتفاده مکرر دارو را به صورت چشــمگیری کاهش می دهنــد .در این پروژه

پزشــکی ب رای درمان بیماری سرطان مورد بررســی قرار دهند .کاربرد فناوري نانو در تحقیقاتی ،توانایی نانو صفحه ســنتز شده ی  BC3به عنوان حامل داروی ضد

پزشکي ،نويد بخش حل بســياري از مشکالت پزشکي است .نانوفناوري در سیستم سرطان نیتروزواوره ب رای درمان ســرطان اثبات شده است .داروی نیتروزواوره یکی
رهایش دارو ،تاثیر بسیار خوبی در شناخت انتخابی سلولهاي سرطانی ،رهایش داروي از پرکاربرد ترین داروهای ضد ســرطان ب رای طیف گســترده ای از سرطان خون و

هدفمند و غلبه بر محدودیتهاي شــیمی درمانی مرسوم ایجاد کرده است .نانو حامل تومورمغزی اســت که توسط این نانو صفحه معرفی شده ،می تواند با اثرات جانبی
ها باعث تجمع دارو در ســلول های تومور و بافت های اط راف آن می شوند و باعث کمتر و تاثیر قوی تر ،سلول های سرطانی را بطور انتخاب پذیر از بین ببرد .نتایج
رســیدن دارو به صورت مســتقیم به بافت و سلول هدف می شوند و همچنین عدم این تحقیق در مجله بسیار معتبر (Applied Surface Science ، )Q1

تأثیر بر دیگر اعضاء ســالم و در نتیجه ســمیت و عوارض جانبی و مشکالت ناشی از انتشارات  Elsevierبا ضریب تاثیر  6.182در سال  2020به چاپ رسیده است.

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

عنوان حامل جدید انرژی اســت .این ماده در مقایسه با سایر سوختها م یتواند

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

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

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

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

هیــدروژن عمدت ًا در تولید آمونیاک ،پاالیش نفت و ســاخت متانول مورد
اســتفاده قرار می گیرد .از هیــدروژن در برنامه فضایی ناســا ،به عنوان

 Be2N6به عنوان جاذب عالی با درصد وزنی ذخیره ســازی هیدروژن ب رابر با

 12درصد با استفاده از محاسبات کوانتوم مکانیکی ط راحی و معرفی شده است.

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

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

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

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

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

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

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

 2020است و ظرفیت ذخیره سازی آن از بسیاری از نانو صفحه های ط راحی شده

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

مشابه بیشتر است .نتایج این تحقیق درسال  2020در مجله بسیار معتبر()Q1

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

از

باشد هیچ آلودگی تولید نم یکند .هیدروژن یکی از عناصری است که در
سطح زمین به وفور یافت م یشــود .هیدروژن عمدهترین گزینه مطرح به

International Journal of Hydrogen Energy

انتشارات  Elsevierبا ضریب تاثیر  4.939به چاپ رسیده است.
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های ســوختی ابزارهایی هســتند که هیدروژن را مستقیم ًا به برق تبدیل

از آن ها وجود ندارد .الزم به ذکر اســت که توانایی ذخیره ســازی جاذب معرفی
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امیر انصاری
دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه اراک

تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک
تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک
تنــوع زیســتی در بســیاری از مناطــق بــه واســطه فعالیــت هــای
انســانی و از دســت دادن زیســتگاه هــا کاهــش پیــدا کــرده اســت.
حوضــه آبخیــز پردیــس دانشــگاه اراک واقــع در دامنــه جنــوب غربــی
کــوه آجــری مــودر ،در شــمال غربــی شــهر اراک و شــمال کرهــرود
مــی باشــد .مختصــات جغ رافیایــی منطقــه(" 34° 6' 10/87شــمالی
و" 49° 38' 32/44شــرقی) و (" 34° 4' 26/61شــمالی و "36' 30/10
 49°شــرقی) مــی باشــد .متوســط بارندگــی ســاالنه منطقــه 327/8
میلیمتــر ،میانگی ــن حداکثــر دمــا  18/3و میانگی ــن دمــای حداقــل 1/6
درجــه ســانتیگراد مــی باشــد .حوضــه آبخیــز پردیــس دانشــگاه اراک
بــا مســاحتی ب رابــر  624/65هکتــار واقــع در شــمال شــهر اراک قــرار
دارد .اقلیــم منطقــه نیمــه خشــک اســت بلندتریــن ارتفــاع منطقــه قلــه
کــوه مــودر بــه ارتفــاع  2441متــر اســت تی ــپ غالــب پوشــش گیاه ــی

منطقــه گــون م ــی باشــد .مهمتریــن حی ــات وحــش منطقــه شــامل گ ـراز،
خرگــوش ،کب ــک ،تیهــو ،روبــاه ،گــرگ و دلیجــه اســت 3 .چشــمه دائم ــی در
منطقــه وج ــود دارد ،و منطقــه بعنــوان تفرجــگاه کوهنــوردان دانشــگاه اراک
مــورد اســتفاده ق ـرار م ــی گی ــرد .در ارتفــاع  2150متــر پناهگاه ــی توســط
کوهنــوردان دانشــگاه اراک احــداث شــده اســت .در ارتفــاع  1920متــری 2
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بنــد تــوری ســنگی ب ــر روی آب راهــه هــای اصل ــی منطقــه توســط اداره منابــع
طبیع ــی اراک ایجــاد شــده اســت .زیرحوضــه دانشــگاه اراک از سرشــاخه هــای
حــوزه آبریــز تــاالب میقــان اســت .ایــن حــوزه در لکــه کوهســتانی قــرار
گرفتــه اســت کــه بوس ــیله جــاده هــای اصل ــی از شــمال توســط کمربنــدی
جدیــد اراک -شــازند ،از جنــوب توســط جــاده قدیــم اراک  -شــازند ،از شــرق
توســط جــاده اراک -مرزیجــران ،اراضــی کشــاورزی ،شــهرها و روســتاها
محصــور شــده اســت .ارتب ــاط ایــن لکــه بــا رشــته کــوه هــای اط ـراف بویــژه
کــوه هــای ســاقی ،ربــاط شــمس آبــاد و ه ـزاوه بوس ــیله کمربنــدی جدیــد
اراک  -شــازند قطــع شــده اســت .تنــوع زیس ــتی غن ــی منطقــه پیش ــینه ای
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بی ــش از  65میلی ــون ســال دارد .در ایــن منطقــه  4نــوع زیس ــتگاه شــامل:

موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک

کوهســتانی ،تپــه ماهــور ،رودخانــه ای و جنگلــی وجــود دارد .تعــداد  55گونــه
گیاه ــی مرتع ــی و  50گونــه جانــوری شــامل 34 :گونــه پرنــده 10 ،گونــه پس ــتاندار
و  5گونــه خزنــده و  1گونــه دوزیس ــت در منطقــه شناســایی شــده اســت .باالبــان و
اللــه واژگــون در مع ــرض تهدیــد( )ENو الک پشــت مهمی ــزدار غرب ــی و آگامــای
ســر وزغ ــی ای ران ــی در وضعی ــت آس ــیب پذی ــر ( )VUم ــی باشــند .مهمتریــن اثـرات
توســعه شــهر ب ــر تنــوع زیس ــتی منطقــه شــامل توســعه شــهر اراک بــه داخــل
منطقــه ،تخریــب زیس ــتگاه ،شــکار ب ــی رویــه ،وج ــود دام و ســگ ،جــاده ســازی،
تغذیــه حیــات وحــش از زبالــه شــهری و طبیعــت گــردی و گردشــگری غیــر
اصول ــی اســت .شــهر اراک علیرغــم وج ــود پتانس ــیل هــای گردشــگری ولیکــن از
پــارک هــای فراشــهری رنــج م ــی ب ــرد .و در قس ــمت جنــوب ایــن شــهر دره گــردو
غ ــرب شــهر منطقــه ای ب ـرای گردشــگری انتخــاب نشــده اســت بناب رایــن حوضــه
آبخی ــز دانشــگاه بدلی ــل برخ ــورداری از ش ـرایط و پتانس ــیلهای موج ــود (وج ــود قلــه
و دره مــودر در مجــاور آن) گزینــه مناس ــبی ب ـرای گردشــگری م ــی باشــد .تفرجــگاه
دانشــگاه اراک بدلی ــل قـرار گرفتــن در محی ــط آموزش ــی و وج ــود دانشــجو و اســاتید
و رشــته هــای مرتبــط (محیــط زیســت و کشــاورزی و آب و ) ...و همچنیــن در
مجــاور شــهر اراک و جــاده اراک  -بروجــرد و کمب ــود مناطــق گردشــگری در ایــن
شــهر و عــدم وج ــود ســایت گردشــگری در شــمال شــهر اراک م ــی توانــد طی ــف

نم ــی تــوان بــا قطعی ــت اعــام کــرد کــه نامالیمات ــی هماننــد وی ــروس کرونــا ب ــر
محی ــط زیس ــت ،نتیجــه عکــس العمــل هــای زیس ــت محیط ــی اســت ،ول ــی قطع ــا
در ه ــر فرآینــدی اگــر چنانچــه بی ــش از انــدازه آالینــده های ــی را بــه طبیعــت تحمی ــل
کنیــم ،قابلی ــت تصفی ــه طبیعــت از دســت م ــی رود و بــه ط ــور کل ــی چرخــه طبیع ــی
اکوسیس ــتم از بی ــن خواهــد رفت.تجمــع آالینــده هــا گونــه هــای ضعی ــف تــر و در
مع ــرض خط ــر را بیشــتر مــورد حملــه ق ـرار م ــی دهــد ول ــی هی ــچ موج ــودی نم ــی
توانــد از نامالیمــات و مخاط ـرات بی ــش از حــد در امــان باشــد.
ماســک و دســتکش مــی توانــد طبیعــت را بــا چالــش هایــی روبــرو کنددربــاره
تجزیــه و اثرگــذاری مــواد پالســتیکی در طبیعــت تحقیقــات کامــل و جامعــی در
دســترس اســت ،طبیعتــا مقــدار مانــدگاری انــواع دســتکش هــای پالســتیکی و
ماســک هــا در طبیعــت مشــخص اســت بــه ط ــور مثــال اگــر از بی ــن هشــت میلی ــون
ای ران ــی چهــار میلی ــون هــم در ترددهــای بی ــن شــهری از ماســک و دســتکش اســتفاده
کننــد ایــن حجــم قابــل توجه ــی اســت
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در حــال مهی ــا شــدن ب ـرای گردشــگری م ــی باشــد ولیکــن در قس ــمت شــمال و

ماسک بر محیط زیست

گس ــترده ای از گردشــگران محل ــی و غی ــر محل ــی را بــه خ ــود اختصــاص دهــد.
بناب رایــن احــداث منطقــه گردشــگری بــا کارکردهــای آموزش ــی .گردشــگری و ...در
ایــن نقطــه ضــروری اســت.
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بازیابی پل های فرسوده خط راه آهن به وسیله تئوری مکانیک شکست برای نخستین بار در کشور
تیم تحقیقاتی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک تحت هدایت دکتر مهدی

وی ضمن اشاره به ظرفیت گسترده شبکه راه آهن کشور ب رای اجرای این طرح

یزدانی عضو هیات علمی گروه مهندســی عمران دانشگاه اراک به وسیله تئوری

گفت  :شــبکه راه آهن به عنوان زیرساخت ریلی کشور یکی از مهمترین شاخص

شکست روشی ب رای افزایش بهره وری ظرفیت باری و سرعت حمل و نقل قطار

های رشــد اقتصادی محسوب می شود .در شبکه راه آهن تعداد بسیار زیادی پل

های خط راه آهن ارائه نمودند.

های قدیمی وجود دارد که این پل ها ب رای نیازهای زمان های گذشته ط راحی شده

دکتــر مهدی یزدانی ،سرپرســت این تیم تحقیقاتی در گفــت و گو با روابط

اند .در سال های اخیر با توجه به نیاز کشور به افزایش باربری و همچنین افزایش

عمومی دانشگاه اراک در شرح روش ارائه شده اظهار کرد:پل های قدیمی راه آهن

سرعت ناوگان ریلی ،این پل های قدیمی همواره مورد بررسی قرار گرفته اند تا در

بیشــتر از مصالح بتنی و سنگی ساخته شده اند .یکی از ای رادات اصلی این سازه

صورتی که ظرفیت الزم را داشته باشند این مهم روی دهد .از آنجایی که درشبکه

ها ترک خوردگی در قسمت هایی از پل تحت اثر بارهای سرویس است .در روش

راه آهن کشــور در حدود  ۱۰هزار پل قدیمی وجود دارد ،با پیشنهاد رویکرد جدید

های متداول ارزیابی این پل ها با در نظر گرفتن اثر مستقیم ترک ها وجود ندارد.

به سرعت می توان در مورد افزایش ظرفیت باربری و افزایش سرعت قطارهای در

تئوری مکانیک شکست به عنوان یک ابزار قدرتمند و به روز اثر ترک و نقص را

حال سرویس تصمیم گیری نمود.

در تحلیل سازه ها لحاظ می نماید .
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استفاده نشــده بود ،بناب راین در مقاله حاضر ب رای بار نخست با استفاده از تئوری

مهندســی عمران دانشگاه اراک صورت نگرفته است ،بلکه حتی در دانشگاه های

مکانیک شکست اثر ترک ها به صورت مستقیم در ظرفیت باربری لحاظ شد.

دیگر نیز به ندرت روی می دهد و این حاکی از وجود دانشــجویان خالق ،باانگیزه

بــرای اعتبارســنجی روش مذکور از نتایــج دو پل کــه در فاصله  ۲۳و ۲۴
کیلومتری راه آهن قدیم ته ران-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.
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دکتر یزدانی افزود :تاکنون از این تئوری ب رای محاسبه ظرفیت پل های قدیمی

انجام تحقیقات پژوهشــی توسط دانشجویان کارشناسی نه تنها تاکنون در گروه

و توانمند در گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک است که قطعا با هدایت صحیح
این عزیزان می توان آینده بســیار روشنی را ب رای 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  ISIبا درجه کیفیت

 Q1است.

بهره برداری از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه اراک با حمایت بنیاد  ۱۵خرداد
نشست خبری با حضور اصحاب رسانه درمورد تشریح ساخت و آماده سازی خوابگاه

های دانشــجویی به همت بنیاد  ۱۵خرداد با حضور ریاســت دانشگاه اراک و معاونت
اداری ،مالی و پشتیبانی دانشگاه اراک برگزار شد.

دکتر حمیدی رئیس دانشــگاه اراک گفت :خوابگاه دخترانه بنیاد  ۱۵خرداد دانشگاه

اراک از مجموعه خوابگاههای  ۱۵گانه طرح خورشــید ،با حدود  ۹۰درصد پیشــرفت
فیزیکی در حال احداث اســت و در اواخر ســال جاری یا اوایل ســال آینده راه اندازی

خواهد شــد .این طرح با مسئولیت حجت االسالم و المسلمین حسن صانعی در سال
 ۹۵آغاز به کار و با تالش های مهندس جعفری از اعضای بنیاد به پیشــرفت فیزیکی
 ۹۰درصدی رسید.

وی افزود :این خوابگاه دارای زیربنایی به وسعت پنج هزار و  ۳۰۰متر مربع و ظرفیت

اسکان  ۲۴۰نفر دانشجوست که راه اندازی آن سبب برطرف شدن بخشی از مشکالت

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 استق رار دانشجو ندارند .حمایت های بنیاد  ۱۵خرداد 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  ۱۸۰میلیارد ریال بــوده که تاکنون ۱۲۰

میلیارد ریال هزینه شده و پروژه حدود  ۸۵تا  ۹۰درصد پیشرفت دارد.

دکتر حمیدی ضمن تشــکر از بنیاد  ۱۵خرداد تصریح کرد :بنیاد  ۱۵خرداد به جهت

تامین زیرســاخت های این خوابگاه ،ایجاد سیســتم فاضالب به طول یک کیلومتر و
ساخت پل به طول  ۶۰متر به منظور دسترسی از بخش آموزش به محوطه خوابگاه را
نیز در دست اقدام دارد که به زودی قابل بهره برداری است.

برگزاری پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیئتامنای دانشگاه اراک
حمیــدی ریاســت دانشــگاه و اعضــای محتــرم حقوقــی و حقیقــی برگــزار شــد ضمــن بحــث و
همفکــری در خصــوص رویکردهــای پیــش روی دانشــگاههای منطقــه ،از اقدامــات دانشــگاه
اراک ،بــه عنــوان دانشــگاه معیــن وزرات علــوم تحقیقــات و فنــاوری در اســتان مرکــزی در

ســال  ۹۲تــا  ۹۸گزارشــی توســط ریاســت دانشــگاه اراک ارائــه شــد.

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
مرکــز نــوآوری دانشــگاه اراک  ،پــروژه هــای محوطــه ســازی دانشــگاه و همچنیــن آمفــی

تئاتــر مرکــزی بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید .همچنیــن ســایر پــروژه هــای عمرانــی

دانشــگاه نیــز بــا پیشــرفت هــای چشــم گیــری در ایــن ســال روبــه رو خواهنــد بــود .وی اشــاره بــه رشــد  ۴برابــری پژوهــش هــای دانشــگاه اراک در ســال هــای
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در ایــن نشســت کــه بــا حضــور ســید علــی آقــازاده اســتاندار مرکــزی  ،دکتــر ســعید

افــزود  :مهــم تریــن مشــکلی کــه گریبــان گیــر ســایت سردشــت دانشــگاه اراک بــود تامیــن یــاد شــده ،مهــم تریــن چالــش پیــش روی پیشــرفت پژوهــش را کمبــود
آب الزم جهــت آبیــاری فضــای ســبز بــود کــه بعــد از احــداث اســتخر ژئوممبــران بــرای تامین اعتبــارات دانســت و افــزود :مــا بــرای خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی بــا

آب بــه همــت اســتانداری محتــرم میــزان ســهمی از ســند آب قنــات شــرکت بــه نــام دانشــگاه کمبــود اعتبــارات مواجــه هســتیم امــا بــا ایــن وجــود در ســال  ۹۸پانــزده
اراک بــه ثبــت رســید و دانشــگاه مجــوز اســتفاده از آن را اخــذ نمــود .دکتــر حمیــدی ضمــن قــرارداد پژوهشــی بــرون دانشــگاهی را بــه امضــا رســانده ایــم.
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ارائه راهکاری نوین برای تشخیص و درمان سرطان با استفاده از فناوری نانو در دانشگاه اراک
گروه تحقیقاتی متشــکل از دکتر میثم ســلیمانی ،عضــو هیات علمی گروه

کرد که عالوه بر زیســت سازگاری بسیار مطلوب نانوذرات ،توانایی تشخیص سلول

مهندسی شــیمی و با همکاری دکتر محمد والشجردی عضو هیات علمی گروه

های ســرطانی از سلول های ســالم و همچنین توانایی تولید حرارت تحت میدان

مهندســی مواد و دکتر ابوالفضل ب راتی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی

رادیوفرکانسی را به دنبال داشت

و دکتر ژیال شــاطرآبادی فارغ التحصیل گروه فیزیک دانشــگاه اراک ،با استفاده از

دکتر سلیمانی ضمن اشاره به نقش فناوری نانو در درمان بیماری سرطان ،موفقیت

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 گفتوگو 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
 CD44بود 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 گیرندههای
 CD44متصل شوند ،و سپس با اعمال میدان رادیوفرکانسی و تولید گرما باعث
مرگ سلول های سرطانی شوند.
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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 م یرود در آیندهای نزدیک
وی در تشــریح تمایز این نانو ذره تولید شده با نمونه های قبل عنوان کرد :عموم ًا
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
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نانو فناوری انقالبی 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 Polymersاز انتشــارات

 Elsevierبا ضریب تاثیر  ۷,۱۸به چاپ رسیده است.

های مهم نانوذرات ساخته شده در این پژوهش ،می توان به ساخت نانوذرات و هدفمند

وی افزود :همچنین در دیگر پژوهش مشترک انجام شده با دانشگاه علوم پژشکی

ســازی آنها با مولکولهای سطحی هیالورونیک اســید بصورت تک مرحله ای اشاره

ته ران ،عملکرد نانو ذرات هدفمند اکســید آهن در جهت تشــخیص و درمان تومور

ســرطان ســینه در مدل حیوانی به روش هایپرترمیا مورد آزمایش قرار گرفت که

ســبب آسیب و یا مرگ سلولهای سرطانی می شــود .در درمان سرطان به روش

نتایج آن در مجله  Scientific Reportsاز انتشارات  Natureدر سال ۲۰۲۰

هایپرترمیای مغناطیســی ،نانوذرات مغناطیســی توســط جریان خون و یا بطور

به چاپ رسیده است.

مستقیم به درون تومور تزریق می شــوند .اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی

امروزه بکارگیری نانوذرات مغناطیســی در پزشکی به ویژه در حوزه تشخیص و

با یک شــدت و محدوده فرکانسی معین باعث افزایش دمای نانوذرات و به دنبال

درمان سرطان توجه بسیاری از پژوهشــگران را به خود جلب کرده است .در حوزه

آن مرگ سلول های سرطانی می شــود .از دیگر کاربردهای نانوذرات مغناطیسی

درمان ســرطان ،یکی از کاربردهای نانوذرات مغناطیســی ،استفاده آنها در روشی

در حوزه تشــخیص ســرطان ،می توان به کاربرد آنها در تصویر برداری رزونانس

بنام هایپرترمیا یا گرما درمانی می باشــد .اســاس این روش بــر مبنای افزایش

مغناطیســی ( )MRIاشــاره کرد که یک ابزار قدرتمند ب رای تشخیص و تصویر

دمای ســلولهای ســرطانی در محدوده  ۴۲تا  ۴۸درجه ســانتیگراد می باشد که

برداری از تومورهای سرطانی می باشد.

مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک ،بستری برای حمایت از ایده های علمی و پژوهشی
با حضور ســعید فرخی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و خانم

دکتر حمیدی در این بازدید اظهار کرد :امیدواریم مرکز نوآوری دانشــگاه

آقاخانی سرپرســت معاون توسعه مدیریت استانداری مرکزی و ریاست دانشگاه

بتواند ســطح اثر گذاری پژوهشــی را ارتقا داده و بتواند مسیر به فعلیت

اراک از روند اجرای پروژه مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک بازدید به عمل آمد.

رسیدن پژوهش را تا حد ممکن کوتاه کند و فضای مناسبی ب رای تحقق

این مرکز که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در دست راه اندازیست،

ایده ها در رفع مشکالت صنعت و جامعه را محقق سازد.

فضای فیزیکی در حدود  ۵۰۰متر مربع دارد و با تجهیز و راه اندازی آن شــاهد
فعالیت های گسترده علمی و پژوهشی در دانشگاه اراک خواهیم بود.

دکتر ذوالفقاری مســئول اجرای پروژه مرکز نوآوری نیز ضمن تشــکر
از عوامــل اجرایی این پروژه هدف آن را ورود فضای نوآوری به دانشــگاه

دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراک درمورد فعالیت هایی که مختص

اراک دانســت و اظهار کرد :با افتتاح مرکز نوآوری در دانشگاه اراک قصد

این مرکز است گفت :مرکز نوآوری امکان بسیار خوبی ب رای حمایت از ایده ها،

تشــکیل اکوسیســتم نوآوری را در محیط علمی – فرهنگی داریم که

در حوزه ی پژوهــش و فناوری و ایجاد روحیه نشــاط انگیز در جامعه علمی

دیگر مراکز علمی و فناوری باشــد.در این مرکز مهارت ورزی بر محوریت

دانشگاه اراک خواهد شد .این مرکز با فعالیت های مستمر آقای دکتر مجتبی

علم و دانش اســت و مشخصا نوآوری هدفمند خواهد بود و با تمرکز در

ذوالفقاری ،خانم دکتر پرویزیان ،آقای دکتر شاه منصوری و آقای بهاری در حال

حوزه های موضوعی اختصاصی از آســیب های نوآوری های جدید و بی

انجام اســت که از فعالیت های ارزنده این تیم اجرایی نهایت قدردانی را دارم.

اساس مصون خواهد بود.
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شــرکت ها و شتاب دهنده ها فراهم می آورد که نوید بخش جهتی چشمگیر

اهداف آن در راســتای پژوهش ها و نوآوری های استان صنعتی مرکزی و
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نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر جهان
به واســطه پژوهش های متعدد و ارزنده محققین ،اســاتید و دانشجویان،
دانشــگاه اراک ب رای نخســتین بار در پایگاه رتبه بندی تایمز در جمع ۱۵۰۰

را تشریح کردند.

دانشــگاه برتر قرار گرفت  .پایگاه رتبــه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر

دکتر علیرضا فضلعلی معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه در این نشست

بین المللی اســت که از ســال  ۲۰۰۴مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان

بیان کرد :بالغ بر هشــت نظام رتب هبنــدی در جهان وجود دارد که رتبه بندی

مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.

تایمز کار خود را از ســال  ۲۰۰۳آغاز کرد و یکی از معتبرترین رتب هبندیها در

این ارزیابی بر اســاس داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش

سطح جهان محسوب م یشود.

عالی و داده های حاصل از نظرســنجی شهرت توسط متخصصین آموزش

وی با اشــاره به اینکه ای ران از سال  ۲۰۱۳توانست وارد این نظام رتب هبندی

عالی و همچنین اطالعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده

شــود ،افزود :دانشگاه اراک با وجود گذشت  ۵۰سال از عمر خود ،سال گذشته

در پایگاه استنادی اسکوپوس است.

امــکان ورود به نظام رتب هبندی تایمز را کســب کرد ،این ورود که ب رای اولین

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرســت  ISCگفت :در ســال  ۲۰۲۱با ورود ۷

دانشــگاه جدید شاهد حضور ۴۷دانشــگاه از جمهوری اسالمی ای ران در جمع

بار در این رتبه بندی اتفاق افتاد ،با کسب رتبه قابل قبولی هم همراه شد.
دکتر فضلعلی تصریح کرد :از  ۲۷۰۰موسســه آموزش عالی در کشور۴۷ ،

 ۱۵۲۷دانشــگاه برتر جهان از  ۹۳کشور هســتیم و این موضوع نوید بخش

دانشــگاه از ای ران موفق به ورود به این نظام شــدند که دانشگاه اراک در بین

حرکت هر چه بیشــتر دانشگاه های توانمند ای ران در رتبه بندی های معتبر

این  ۴۷دانشگاه ،جایگاه  ۲۸را دریافت کرد و در بین  ۱۵۲۷دانشگاه جهان قرار

بین المللی است.

گرفــت .وی با بیان اینکه  ۳۰درصد امتیازات ب رای حضور در این نظام مربوط

دهقانی اظهار داشــت :در پایگاه رتبه بندی تایمز ،در سال های  ۲۰۱۲الی

به مباحث آموزشی و  ۷۰درصد مربوط به حوزه پژوهشی است ،گفت :در حوزه

 ۲۰۱۴از ای ران تنها یک دانشــگاه حضور داشــت .در ســال  ۲۰۱۵دو دانشگاه

پژوهشــی  ۳۰درصد شاخ صها ب رای ارزیابی به کمیت ۳۰ ،درصد به استنادات

صنعتی شــریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور یافته و در سال

پژوهشها ۷.۵ ،درصد وجهه بی نالمللی دانشــگاه و  ۲.۵درصد به فعالی تهای

 ۲۰۱۶تعداد دانشــگاه ها به  ۸مورد رســید .در سال  ۲۰۱۷به  ۱۳دانشگاه و در

پی رامون ارتباط صنعت با جامعه اختصاص دارد که با بررسی این شاخ صها و

ســال  ۲۰۱۸به  ۱۸دانشــگاه و در ســال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰به ترتیب به  ۲۹و ۴۰

امتیازات ،جایگاه دانشگاه اراک در این نظام را مشخص کرده است.

دانشگاه افزایش یافته است.
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اخذ رتبه بندی تایمز و مزایای حضور در این رتبه بندی

معاون پژوهشی دانشگاه اراک افزود :در حوزه آموزشی گسترش و راهاندازی

با حضور مســئولین حوزه پژوهش دانشــگاه اراک

رشتههای جدید و متناسب با نیاز جامعه ،توسعه کمی و جذب اعضای هیات

نشستی با اصحاب رسانه در راستای تشریح چگونگی

علمی و ترغیب اســاتید به فعالی تهای پژوهشــی بــه لحاظ کمی و کیفی

مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت پنج پژوهشــکده فناوری نوین ،علوم و فناوری
نانو ،انرژیهای تجدید پذیر ،آب و سالمت اجتماعی در دانشگاه اراک که
فعالیت و سمت و سوی پژوهشها را تعیین م یکنند ،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
 ۲۰عنوان جلد کتاب در ســال ،تهیه و انتشــار  ۶۰۰تا  ۷۰۰مقاله داخلی و
 ISIو 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 ب رای تحقق این هدف ســه سال تالش صرف شده
است ،افزود :حضور در این جایگاه که در واقع نوعی خود ارزیابی محسوب
م یشــود ب رای دانشگاه بســیار اثربخش اســت به طوری که بر وجهه
بی نالمللی دانشگاه ،جذب دانشجوی خارجی و داخلی تاثیر دارد .دانشگاه
و کسب این جایگاه در نظام رتب هبندی تایمز م یتواند کمک کننده باشد،

کرونا ،آســی بهای روانی ناشی از کسب و کارهای از دست رفته و فشار اقتصادی

همچنین به انتخاب شــدن دانشــگاه اراک از سوی دانشجویان داخلی و

ناشی از شیوع بیماری کووید  ۱۹م یشود که در مرحله پژوهش و بررسی قرار دارند.

افزایش اعتماد عمومی و جذب اعضای هیات علمی نیز کمک می کند.

وی با اشاره به دیگر طرحهای پژوهشی دانشگاه در حوزه آب و کشاورزی مانند

معاون پژوهشــی دانشــگاه اراک اضافه کرد :دانشــگاه اراک در این

احیای رودخانه قرهچای ،درمان ســرطان ،تصفیه آب ،مشــکالت زیست محیطی

رتب هبندی در کنار دانشــگاههایی چون دانشگاه اصفهان ،خوارزمی ،الزه را،

و آلودگی و راه و ســاختمان و ســاخت نوع جدیدی از آســفالت پلیمری ،پوشش

بوعلی همدان ،رازی کرمانشاه و  ...قرار دارد و در واقع در بین دانشگاههای

ضدحریف و تهیه آلیاژ جدید ،گفت :در مرکز رشــد دانشگاه  ۳۰شرکت دانشبنیان

منطقه چهار کشور که شــامل دانشگاههای استان مرکزی ،همدان ،قم و

فعالیت دارند ،همچنین درصدد راهاندازی مرکز نوآوری به جهت کشف استعدادها و

قزوین م یشود ،رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

افراد صاحب ایده و ایجاد دفاتری از صنایع به جهت پل ارتباطی بین ایده و صنایع

همچنین در این نشست دکتر مه ران شاه منصوری مدیر امور پژوهش

هستیم ،همچنین به جهت پیادهسازی ایده کارگاه نمونهسازی ایجاد شده است.

دانشگاه اراک نیز اظهار کرد :امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا ،ضمن

دکترشــاهمنصوری راهاندازی آزمایشگاهی که برخی تجهی زات آن در خاورمیانه

انجام فعالی تها و پژوهشهای تعریف شــده در پژوهشکدههای دانشگاه

بی مانند اســت و به کشــورهای دیگر خدماترســانی م یکند ،انجام اختراعات

اراک ،پژوهشهای مرتبط با بیماری کووید  ۱۹نیز تعریف شــد که شامل

توســط مخترعین مانند دستگاه خشک کن انجمادی و فعالی تهای ویژه در حوزه

حوزه فنی و علوم انسانی م یشود.

انرژیهای نو را از دیگر فعالی تهای پژوهشی دانشگاه اراک عنوان کرد.

دکتر مه ران شــاهمنصوری ایجاد پوشــش نازک ضدویروس با فناوری

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اراک نیز به انتخاب دو نفر از اعضای هیات علمی

پالسمایی در دانشگاه مهندســی و در رشته مهندسی مواد ،بهینه سازی

دانشگاه اراک به عنوان سرآمدان علمی ای ران در سال جاری اشاره کرد و گفت :هر

دستگاههای دارورسان تنفســی ،تعمیر و نگهداری دستگاهها ونتیالتور و

ســاله فدراسیون سرآمدان علمی دانشمندان سرآمد را انتخاب م یکند که در سال

راهاندازی مرکز فاژ(درمان ویروس از طریق ویروس) را از جمله پژوهشهای

جاری دکتر آبتین عبادی و یاسر معصومی از گروه شمیی دانشگاه در لیست ۱۰۰

حوزه فنی بیان کرد و افزود :در حوزه علوم انسانی نیز سه طرح پژوهشی

نفره این فدراسیون قرار داشتند.

گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 13

تالش دارد که از بعد حضوری و مجازی دانشــجویان خارجی را جذب کند

در گروه روانشناســی تعریف شد که شامل ترسهای جامعه در مواجهه با ویروس
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چهار اثر از دانشگاه اراک به عنوان آثار منتخب کتاب برتر استان مرکزی معرفی شدند
 .چهــار اثــر از مجموعــه آثــار دانشــگاه اراک در آییــن نخســتین کتــاب ســال اســتان مرکــزی بــه

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
دکتــر فرزانــه غریبــی از گــروه روانشناســی دانشــگاه اراک و کتــاب گــرده شناســی فلــور
گــرده نهاندانــگان ایــران نوشــته خانــم دکتــر میتــرا نــوری از گــروه زیســت شناســی بــه
عنــوان اثــرات برگزیــده ایــن جشــنواره انتخــاب شــدند.
همچنیــن کتــاب هــای :درآمــدی برفرآینــد فهــم حدیــث نوشــته آقــای دکتــر علــی

حســن بگــی عضــو هیــات علمــی گــروه اللهیــات کتــاب مبانی،چارچــوب هــا و
الگوهــای ســفارتی و مکاتباتــی در ایــران عصــر صفــوی نوشــته آقــای دکترعبــداهلل

متولــی عضــو هیــات علمــی گــروه تاریــخ 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
دکتــر ســید ابوالفضــل ســجادی عضــو هیئــت علمــی
زبــان و ادبیــات عربــی بــه عنــوان ســرگروه تخصصــی

صــرف و نحــو و عضــو شــورای ســرگروه هــای

تخصصــی ملــی در برنامــه اعطــای نشــان مرجعیــت
علمــی در زبــان و ادبیــات عربــی منصــوب شــد.

انجمــن ایرانــی زبــان و ادبیــات عربــی کــه در دانشــگاههای ایــران

و برخــی دانشــگاه هــای کشــورهای دیگــر شــناخته شــده اســت
تصمیــم بــه برگــزاری برنامــه نشــان مرجعیــت علمــی در زبــان

و ادبیــات عربــی اتخــاذ نمــوده اســت .ایــن برنامــه کــه مســتلزم
تشــکیل داوران و گــروه هــای تخصصــی در زمینــه هــای مختلــف
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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

در زمینــه هــای تخصصــی مبــدع نظریــات علمــی و ادبــی هســتند .

در ایــن برنامــه بیــن المللــی در بخَ ــش 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  ۸آییــن 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  ۱۳۷۵بــا اخــذ مجــوز هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و وزارت فرهنــگ و آمــوزش

عالــی بهصــورت مجموع ـهای از مقــاالت پژوهشــی در زمینههــای مهندســی آغــاز شــد .در ســال  ۱۳۸۷بــا توجــه بــه ســوابق مجلــه و مصوبــه وزارت علــوم و پــس

از انجــام مراحــل قانونــی و تشــریفات اداری بهجــای عنــوان «مجلــه فنــی مهندســی مــدرس -مهندســی مکانیــک» ایــن مجلــه بــا عنــوان جدیــد «مجلــه مهندســی
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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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