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علی گودرزی زاده
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
کارگردان تئاتر های مذهبی
علی گودرزی؛ چهره فرهنگی استان ،از صحنه تئاتر تا نمایش های بزرگ میدانی

گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک

بیوگرافــی از خودتــان در خصــوص فعالیتهــای هنــری

برگزیــده در جشــنواره هــای بچــه هــای مســجد ،تئاتــر ســوره و تئاتــر

بــه خصــوص تئاتــر بدهیــد؟

رامســر شــدم ،بــا ایــن حــال هــدف خــود را روی کارگردانــی و تولیــد آثــار

بــه صــورت حرف ـهای از ســال  ۱۳۷۶-۱۳۷۵وارد عرصــه تئاتــر و هنــر

مذهبــی بــا توجــه بــه احســاس نیــاز و عالقــه و دغدغ ـهای کــه داشــتم

نمایــش شــدم ،ســال هــا قبــل از آن نیــز فعالیتهایــی بــه صــورت

متمرکــز نمــودم .در حــال حاضــر نیــز در شــبکه اســتانی آفتــاب و شــبکه

مقطعــی بــوده؛ امــا ســال آخــر دبیرســتان و زمــان ورود بــه دانشــگاه و

 ۳ســیما در کســوت نویســنده ،مجــری و کارگــردان مشــغول بــه فعالیــت

همچنیــن حضــور در جشــنواره تئاتــر منبــر را مــی تــوان نقطــه عطــف

هســتم .عــاوه بــر تئاتــر صحنــه و اجــرای تئاتــر بــه شــیوه هــای خــاص

ورود حرفــه ای خــود بــه عرصــه هنــری عنــوان نمایــم .همینطــور

در چنــد ســال اخیــر توفیــق تجربــه جدیــدی در حــوزه کارگردانــی و اجــرای

جشــنواره تئاتــر ســوره و جشــنواره اســتانی و گــروه تئاتــر فــدک ،یکــی

نمایــش هــای میدانــی نصیــب بنــده گردیــد.

از بزرگتریــن گــروه هــای نمایــش آئینــی کشــور بــود؛ و ایــن امــر باعــث

مســیر فعالیــت هنریتــان از اجــرای نمایــش هــای ســالنی

شــد در کنــار هنرمنــدان برجســته ای همچــون امیرحســین مــدرس

بــه ســمت نمایــش هــای میدانــی حرفــه ای را بیــان

 ،ســیدجواد هاشــمی و اشــخاصی کــه بــه هــر حــال در حــوزه هنــر

فرمائیــد؟

متعهــد ،مذهبــی و مکتبــی فعالیــت میکردنــد بــا تئاتــر صحنــه بیشــتر

اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه هنرهــای نمایشــی و تئاتــر فــی الذاتــه در بــر

و عمیقتــر آشــنا شــوم.

گیرنــده قابلیتهــای وصــف ناشــدنی مــی باشــند کــه بــه وســعت همــه

ســال  ، ۱۳۷۶تــرم اول دانشــگاه بــودم کــه وارد شــبکه  1شــدم و بــه

اندیش ـههای بشــری اســت ،هنرتئاتــر انســان را وادار بــه تفکــر مــی کنــد

عنــوان مباشــر تهیــه شــبکه  ،1فعالیــت در فضــای صــدا و ســیما را

و تفاوتــی کــه بیــن فیلــم ،ســینما و تئاتــر هســت بــه ایــن دلیــل اســت

تجربــه نمــودم و پــس از آن بــا راه انــدازی و شــروع بــه کار شــبکه
آفتــاب همــکاری خــود بــا ایــن شــبکه را نیــز در قالــب نویســنده،
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کارگــردان  ،گوینــده و مجــری تجربــه نمــودم ،امــا بیشــتر تمرکــز خــود را
معطــوف بــه دو مقولــه تئاتــر و هنرهــای نمایشــی در حــوزه اجــرا نمــودم.
در حــوزه هنرهــای نمایشــی بعــد از طــی یــک دوره بازیگــری  ،در
اواســط دهــه هشــتاد دیگــر بــه صــورت جــدی بازیگــری را دنبــال
نکــردم و بــا بــه اینکــه بحمــداهلل توفیقاتــی در جشــنواره هــای مختلــف
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کشــوری حاصــل شــد و در چنــد دوره موفــق بــه کســب عنــوان بازیگــر

کــه فیلــم ســوار بــر موجــی از اتفاقــات مــی گــردد و باعــث مــی شــود
کــه باالخــره بــه یــک نتیجــه مطلــوب رســيد .بــه عنــوان مثــال ســینمای
تجربــی کــه شــما را مجبــور بــه تعقــل میکنــد؛ بــه همــان شــکل شــاید
انتهــای نمایــش تئاتــر نیــز بــرای شــما خیلــی ملمــوس و قابــل فهــم نباشــد.
تئاتــر عرصــه اندیشــیدن اســت عرصــه تفکــر اســت ،در تئاتــر همــه چیــز بــر
پایــه نشــانه هــا و نمــاد هــا و قــرارداد هــا پیــش میــرود .در تئاتــر دنبــال رک
و راســت و خیلــی شــفاف صحبــت کــردن نبایــد باشــیم ،عرصــه نمایــش
و صحنــه تئاتــر بــرای شــما عرصــه چالــش هــای اندیشــه ایســت ،کار بــا امــا نمایــش میــدان ایــن چنیــن نیســت .بــا وجــود اینکــه ریتــم ،ضــرب آهنگ
در ابتــدای درام یــک تعلیــق بســیار بــزرگ آغــاز میشــود  ،صحنــه بــرای و تمپــو در نمایــش واقعــا از شــاخص هــا و پارامترهــای مهــم در پیشــبرد
شــما شــبیه یــک پــازل بــه هــر ریختــه اســت؛ درام کمــک میکنــد کــه داســتان و درام اســت امــا ریتــم همــه چیــز خیلــی تنــد نیســت،مخاطب بــه
ایــن پــازل هــا در نهایــت چیــده شــود و ایــن عالمــت ســوال هــا در نهایــت دنبــال اتفــاق خیلــی بزرگــی نیســت؛ امــا در نمایــش میدانــی اتفــاق دیگــری

بــه یــک شــفافیت تبدیــل شــوند .البتــه ایــن شــفافیت در نهایــت تبدیــل بــه رقــم مــی خــورد ،در نمایــش صحنــه بــا یــک تفکــر و چارچــوب ذهنــی خاصی
یــک نتیجــه گیــری دقیــق و درســتی منجــر نمــی شــود .یعنــی مجموعــه بــه تماشــا مــی نشــینید؛ امــا در نمایــش میدانــی چنیــن چیــزی نیســت ،شــما
آن نمادهــا ،المــان هــا و تصاویــری کــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا برداشــت در نمایــش صحنــه یــک درام را دنبــال مــی کنیــد .در شــکل گیــری درام،

خــود را داشــته باشــید .ممکــن اســت در یــک تئاتــر هــر بیینــده برداشــت مخاطــب بــه دنبــال خــط ســیر داســتان اســت و اینکــه قصــه و اتفاقــی در
مجزایــی در ذهــن خــود پــرورش دهــد و یکــی از زیبایــی هــای تئاتــر ذهــن بیننــده شــکل گیــرد ،آنچنــان بــه دنبــال هیجــان و اتفاقــات بــزرگ

همیــن اســت کــه خیلــی همــه چیــز را در دســترس نمــی گــذارد و ایــن نیســتید و در یــک صحنــه محــدود بــه اجــرا در مــی آیــد .امــا نمایــش میــدان
مســئله باعــث میشــود کــه خــود شــما بــه فکــر فــرو میرویــد و ذهنتــان بــه ایــن شــکل و مفهــوم نمــی باشــد .نمایــش میدانــی بــر پایــه اتفاقات بســیار

درگیــر اســتنباط اتفاقــات روی صحنــه مــی شــود.

بــزرگ بنــا مــی شــود و همــه چیــز را در ابعــاد خــودش طلــب مــی کنــد ،در

اقتضــای هنــر نمایــش ایــن اســت کــه مخاطــب زمانــی بــه تماشــای صحنــه مخاطــب انتظــار نــدارد کــه روی صحنــه بــه صــورت رئــال اســب

نمایــش صحنــه مــی آیــد خــود را بــه ایــن بــاور و تفکــر رســانده کــه بیاورنــد یــا شــلیک کننــد ،و تمــام نــور و محیــط و  ..جمــع شــدند تــا تمرکــز

مــن در یــک ســن بــا یــک قابلیــت و ظرفیــت میخواهــم شــاهدیک اتفــاق را یــک نقطــه جمــع کننــد ،امــا در اجــرای میدانــی بایــد طــوری صحنــه

بــزرگ مینشــیند.

شــما یــک طبیعــت وحشــی را تبدیــل بــه ســالن نمایــش مــی کنیــد و همــه
ابــزار و وســعت را بایــد بــه خدمــت بگیریــد ،اگــر بنــا هســت یــک برهــه از
تاریــخ روایــت گــردد بایــد همــه چیــز را در همــان زمــان واقعــی خــودش بــه
تصویــر کشــیم .مخاطبــان در نمایــش میدانــی آنچنــان دنبــال ســیر داســتان
نیســتند بلکــه دنبــال اتفــاق هســتند برخــاف نمایــش صحنــه کــه همــه بــه
دنبــال ایــن هســتند کــه آن اتفــاق شــکل بگیــرد .در نمایــش میدانــی بــرش
هایــی از داســتان هــا میتوانــد بــرای مخاطــب تصویــری زیبــا شــکل دهــد.
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بــزرگ باشــم ،مخاطــب در یــک فضــای کوچــک بــه تماشــای یــک اتفــاق مدیریــت شــود کــه تمرکــز بیننــده روی یــک نقطــه خــاص معطــوف نباشــد.

خصوصــا وقتــی قــرار اســت یــک رویــداد تاریخــی روایــت شــود .در نمایــش
میدانــی خیلــی دنبــال داســتان نیســتم منتهــی اتفاقــات جالــب و هیجــان
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چراکــه میخواهیــم بــه دل تاریــخ ســفر کنیــم و معــارف و مفاهیــم را از دل
تاریــخ بیــرون کشــیده و بــرای نســل امــروز بــه نمایــش بگذاریــم ضمــن
اینکــه اتفاقــات تاریخــی را نمــی تــوان تحریــف یــا بــا توجــه بــه ســاختار
ذهنــی تغییــر داد ،داســتان را مــی شــود تــا حــدودی بــه صــورت ســلیقه
ای تغییــر داد و زیباتــر و ملیــح تــر و متناســب بــا ذائقــه مخاطــب طراحــی
نمــود بــه صورتیکــه اصــل داســتان را بــرای مخاطــب باورپذیرتــر و جــذاب
تــر جلــوه دهــد .امــا نویســنده تاریخــی بــرای باورپذیــر شــدن داســتان بایــد
موجــود در نمایــش میدانــی مخاطــب را جــذب مــی کنــد.
تئاتــر امــروزی بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی ،عرصــه بــروز و ظهــور
ســخت افــزار در هنــر نمایــش اســت .تکنیــک هــای مــاوراء و ســایه و
حتــی علومــی ماننــد شــیمی نیــز بــه کمــک نمایــش آمــده اســت.
نمایــش میدانــی مــی توانــد تلفیقــی از چندیــن هنــر باشــد ،هنــر
نمایش،هنــر ســینما بــه ایــن معنــی کــه مخاطــب هــم فیلــم و هــم
نمایــش ببینــد ترکیــب و تلفیــق بــا ورزش اســت.
امــروزه نمایــش میدانــی بــه عنــوان ابــزار بســیار دقیــق و منظمــی اســت
کــه مــی توانــد انتقــال دهنــده بســیاری از اندیشــه هــا باشــد.
مــا در طــول فعالیــت هنریتــان شــاهد کارهــای فاخــری از شــما بــوده
ایــم؛ آثــاری چــون  :بانــوی بــی نشــان ،تــا اشکســتان یا راوی ســه ســاله
اســت ...و ایــن آثــار در قالــب ســوگنامه نمایشــی یــا اجــرای ســالنی بــود
کــه بازخــورد بســیار خوبــی هــم داشــت.
و ســوال دوم مــا ایــن اســت کــه تجربــه چنــد نمایــش
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میدانــی در کارنامــه هنریتــان داریــد؟ آثــاری ماننــد بــه
نــام حماســه فرزنــدان روح اهلل ،حماســه مــردان آفتــاب
همــه کارهــا بــه یــک نــوع در حــوزه نمایــش هــای مذهبی
و آئینــی آن بازخــورده کــه هــدف بــوده و آن هــدف گــذاری
در هــر دو انجــام شــد؟
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بــه نظــر بنــده هنــر نمایــش و تئاتــر عرصــه بــروز و ظهــور آن احســاس
هــای بالقــوه انســان هاســت ،بــه ایــن معنــی کــه هــر آنچــه کــه مــا در
جهــان آرمانــی مــان بــه دنبالــش جســتجو مــی کنیــم .بــه نظــر عرصــه
هنــر و نمایــش ایــن بســتر را بــرای مــا فراهــم کــرده تــا آنهــا را بــه
ظهــور برســانیم.
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اجــرای نمایــش آئینــی بــه مراتــب ســخت تــر و حســاس تــر مــی باشــد؛

صحنــه هــای ســخت و خشــن و اتفاقــات تــو در تــو و پیچیــده تاریخــی را
بــرای مخاطــب عــام قابــل فهــم و جــذاب بــه تصویــر کشــد .شــخصیت
هایــی وارد مــی شــوند کــه شــاید خیلــی تاریخــی نباشــند امــا راجــع بــه
سرنوشــت انســان هــا و نهایتـ ًا شــخصیت هــای تاریخــی نمیتــوان تصمیــم
گرفــت.
کار تولیــد نمایــش بســیار ســخت و نفــس گیــر اســت چراکــه قــرار اســت
حــوادث تاریخــی را روایــت کنیــم یــا پــروژه ای بــه شــما واگــذار مــی شــود
کــه بایســتی بخشــی از معــارف و معالــم دیــن را بــه بیــان امــروزی بــه
نســل جدیــد انتقــال دهیــد یــا اتفاقــی را بازنمایــی کنیــد.
متاســفانه اتفاقاتــی کــه در جامعــه کنونــی رقــم خــورده و نســل امــروز بــا
ایــن تفکــرات و اعتقــادات فاصلــه گرفتــه اســت وظیفــه مــا را ســخت تــر از
پیــش مــی کنــد؛ اینکــه مــا از ابــزار هنــر و تصویــر اســتفاده کنیــم کــه ایــن
اندیشــه هــای پــاک و زالل را از مجــرای نمایــش بــه نســل امــروز انتقــال
دهیــم مضــاف بــر اینکــه ایــن نســل عالقــه ای بــه نشســتن پــای منبــر
و مجالــس پنــد نداشــته باشــد .امــا بــا میــل و رغبــت بیشــتری بــه ســالن
نمایــش مــی آیــد و بــه راحتــی از ایــن طریــق میتــوان بــا ایــن نســل از
مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کــرد.

شــما میدهــد کــه از دکورهــا و آکسســوارهای پرتــال و ثابــت در کنــار هــم
اســتفاده کنیــد.
اکنــون هنــر نمایــش ،زبــان گویایــی بــرای ارتقــاء مفاهیــم و جــاری کــردن
اندیشــه هــای زالل بــه نســل و جامعــه امــروز اســت.
نمایــش هایــی کــه از شــما دیــده ایــم مربــوط بــه روایاتــی
از عاشــورا یــا زندگــی حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا و
حضــرت علــی علیــه الســام بــوده اســت.اینکه مــا در مســیر
تاریــخ حرکــت کنیــم و بــه زمــان هــای جلوتــری ســفر
کنیــم و بدانیــم بــر امــام جعفــر صــادق علیــه الســام چــه
اکنــون بــه ایــن بــاور رســیدم کــه یکــی از تاثیرگذارتریــن عرصــه هــا
بــرای نشــر معــارف اهــل بیــت علیهــم الســام ،هنــر نمایــش اســت .چــه
صحنــه چــه میدانــی ،هرکــدام بــا اقتضائــات خــاص خــود .در صحنــه قطعــا

گذشــت ،یــا امــام حســن عســگری چــه مصیبــت هایــی از
ســر گذراندنــد یــا بــه موضــوع غیبــت امــام عصــر عجــل ا..
تعالــی فرجــه الشــریف بپردازیــم و ...در مــورد ایــن موضاعــات
فکــر کردیــد کــه کاری صــورت گیــرد؟

تکنیــک هــای متنــوع بزنیــد .امــا در نمایــش میدانــی شــما از هرآنچــه در

در بــر میگیــرد و در اینجــا ذکــر چنــد نکتــه حائــز اهمیــت اســت .۱ :دو برهــه

طبیعــت اســت میتوانیــد بهرمنــد شــوید .ضمــن اینکــه بســیاری از افــراد

تاریخــی بــرای مــردم مهــم اســت؛ یکــی ایــام فاطمیــه ســام ا ..علیهــا و

و ابــزار را مــی توانیــد بــه خدمــت اجــرا درآوریــد و اتفاقــی عظیــم شــکل

اهمیتــی کــه بــرای شــیعیان وجــود دارد و تکلیفــی بــر دوش ماســت کــه

گیــرد.

نــدای مظلومیــت بانــوی دو عالــم را بــه گــوش تمــام جهــان برســانیم و ایــن

یکــی از معایــب و کاســتی هــا نبــود یــک ســالن تکنیکــی در شــهر اراک

وظیفــه مــا را ســنگین تــر مــی کنــد .اگــر هــم موقعیــت و بســتری بــه لحــاظ

بــرای اجــرای اینگونــه نمایــش هــا مــی باشــد کــه امکانــات ضــروری

مکانــی و زمانــی و کاری بــه وجــود آمــد در دو مقطــع عاشــورا و فاطمیــه

ماننــد ســالن شــهر یــا ســالن وحــدت را داشــته باشــد .ســن گــردون داشــته

پرداختــه شــد .البتــه از بزرگتریــن آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه لیاقــت و

باشــد .مــا اغلــب بــرای اجــرای کار ناگزیریــم ســن ســالن هــای همایــش

ســعادت نوکــری آســتان همــه ائمــه علیهــم الســام نصیــب بنــده گــردد.

را بــه ســن اجــرای نمایــش تبدیــل کنیــم .بــه جــز فرهنگســرای آئینــه

متاســفانه در هنــر نمایــش خیلــی مجالــی بــرای عرضــه و تولیــد یــک اثــر

کــه ســالن تخصصــی بــرای اجــرای نمایــش اســت کــه آن هــم نیــاز

نمایشــی فاخــر مذهبــی نداریــم چراکــه بودجــه و نیــروی انســانی متناســب و

بــه تغییراتــی دارد ،ولــی بــا توجــه بــه وســعت میــدان ،ایــن امــکان را بــه

قابــل قبولــی را مــی طلبــد ،امــا حقیقتـ ًا آرزوی مــا تولیــد مــداوم آثــار مذهبــی
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اتفاقــات محــدود تــر رقــم مــی خــورد؛ شــما آنچنــان نمیتوانیــد دســت بــه

وقتــی صحبــت از هنــر دینــی و آئینــی مــی شــود گســتره بســیار وســیعی را
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و نمایــش تاریــخ تشــیع ،مظلومیــت هــا ،فضایــل ،مناقــب و مدایــح
ائمــه اطهــار در قالــب هنــر نمایشــی بایــد بــه نســل امــروز انتقــال داده
شــود .ولــی متاســفانه بضاعــت و حمایــت کافــی از هــر جهتــی وجــود
نــدارد .اکنــون تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی خصوصــا در ایــن
ایــام کــه فضــای مجــازی مخاطبــان بیشــتری بــه خــود اختصــاص
داده اســت؛ تولیــد محتواهــای کوتــاه ،پرمغــز بایــد در اولویــت قــرار
داده شــود.
در ایــن ســال هــا اجراهــای فاخــری داشــتید کــه همگــی
از اســتقبال هایــی کــم نظیــر و بــه عنــوان پــر مخاطــب
تریــن نمایــش هــای اســتانی یــاد شــدند ،خودتــان بــه
کــدام اثــر بیشــتر عالقــه داشــتید؟
هــر کــدام از اجراهــا شــیرینی ،زیبایــی و لطافــت هایــی داشــتند؛
ولــی برخــی از کارهــا بــه جهــت متــن ،حــال و هــوا و ســیر داســتان
متفــاوت بودنــد .مثــا نمایــش بانــوی بــی نشــان ســیر لطیفــی داشــت
و اجــرای آن ســالها ادامــه داشــت و هــر ســال بــا اقبــال عمومــی
مواجــه مــی شــد .نمایــش تــا اشکســتان نیــز از ایــن قابلیــت برخــوردار
بــود ،بــه جهــت حجــم کار و اینکــه اولیــن نمایــش مذهبــی در اســتان
بــود کــه اجــرا مــی شــد.
اکنــون بعــد از گذشــت یــک دهــه از اجــرای آثــار مذهبــی بــه ادبیات و
شــکل خاصــی از اجــرا رســیده و ذائقــه و نیــاز مخاطبــان را درک کــرده
ایــم و بــه ایــن امــر واقــف شــده ایــم کــه مخاطــب در نمایــش آئینــی
بــه دنبــال چیســت.
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مخاطــب مــا ماننــد مخاطــب تئاتــر شــهر نیســت ،مخاطــب تئاتر شــهر
مشــتاق دیــدن و درک یکســری پیچیدگــی هاســت  .امــا مخاطبــان
آثــار مــا از همــه اقشــار جامعــه هســتند،پیرمرد و پیــرزن ،اســتاد و
محصــل و بــازاری و ...بــه دنبــال چیــز دیگــری هســتند و چیــزی
کــه باعــث مــی گــردد کارهــا بــرای مــا دلنشــین شــود؛ اینســت کــه
مخاطبــان مــا روحشــان و فطرتشــان بــا روضــه عجیــن شــده و هــر
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چیــزی کــه بــا فطــرت عجیــن باشــد همراهــی را بــه دنبــال دارد.
از ســال  ۸۹-۸۸در دانشــگاه اراک شــروع بــه فعالیــت
در اجــرای نمایــش آئینــی نمودیــد و خاطــرات و اتفاقــات
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ویــژه و بــه یادماندنــی کــم نبــوده اســت  ،اگــر خاطــره
ای داریــد لطفــا بیــان نمائیــد.

آن ســال هــای اول فــردی بــه نــام خانــم رضایــی بــود کــه خیمــه ای را
برپــا کــرده بودنــد کــه از مخاطبــان میخواســتند بیاینــد و برگــه هایــی را
مــی دادنــد کــه در ایــن کاغــذ بــا مــادرم زهــرا عهــد ببندنــد ،و در پایــان
اجــرا اینبرگــه هــا را تحویــل مــا بدهنــد ،بعــد از اینکــه کار را دیدیــد
بــا حضــرت زهــرا چــه عهــدی میبندیــد و ایــن شــروع انقــاب هــای
درونــی شــد.
اتفاقــات زیــاد افتــاده ولــی ایــن بــرای مــن جالــب تــر بــود کــه هنــر
نمایــش میتوانــد انقــاب درونــی ایجــاد کنــد.
در شــرایطی کــه مــا همــه واقــف هســتیم ســنت هــا دینــی
در برخــی خانــواده هــا مهجــور و کمرنــگ شــده ،رســالت
شــما بــه عنــوان یــک هنرمنــد در حــوزه تئاتــر و هنرهــای
نمایشــی تــا چــه حــد میتوانــد اثربخــش و یــاری رســان
ایــن خانــواده هــا باشــد؟
شــوفاژ را تــا وقتــی کــه هواگیــری نکنــی هــوا را گــرم نمیکنــد؛ مشــکل
اصلــی کار ایــن هســت کــه افــرادی ماننــد مــن کــه شــناخته شــدیم
بــرای هنرهــای مذهبــی ،منبــری و خطابــه ،هواگیــری نشــدند و هنــوز
قــادر نیســتیم حــرف هایمــان را بــه زبانــی ســاده و تاثیــر گــذار بــه
نســل امــروز انتقــال دهیــم ،نســل امــروز پیچیدگــی هایــی دارد ولــی بــه
راحتــی هــم مــی پذیــرد .مــا بــدون هواگیــری بــا نســل جــوان صحبــت
میکنیم؛بایــد طبــق چارچــوب هــای ذهنــی خودشــان بــا ایــن جــوان هــا
رفتــار کــرد.
اگــر بخواهیــم بــا نســل امــروز ارتبــاط برقــرار کنیــم؛ ابتــدا بایــد ایــرادات
باشــد ،ســلیقه ای صحبــت نکنیــم و مبنــای حــرف هــا و اعمالمــان بــر
اســاس موازیــن دیــن و بیانــات ائمــه اطهــار علیهــم الســام باشــد.
صحبت های پایانی شما را می شنویم؟
گفتنــی بســیار اســت و مجــال انــدک ...ولــی بحمــداهلل ایــن توفیــق
نصیــب مــا شــد کــه بــه مــردم بگوییــم کــه حــق یــک نفــر را مظلومانــه
گرفتنــد و کســی بــه دادخواهیــش بــر نخواســت و ایــن مظلومیــت
درتمــام دوران تاریــخ تشــیع تــا امــروز ادامــه دار گشــت .زمانــی کــه
بایــد از امامــی بهرمنــد شــوی کــه ماننــد آفتــاب پشــت ابــر بهرمنــد مــی
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خــود را جلــو آئینــه برطــرف کنیــم و گفتــه هایمــان ســاده و قابــل فهــم

شــویم و او را نبینیــم و ندانیــم کجاســت.
امیــدوارم هنــر نمایــش ایــن بســتر را فراهــم کنــد کــه دل هــای شــیعیان
در ســایه محبــت اهلبیــت علیهــم الســام نزدیــک و نزدیکتــر گــردد.
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سعيد محمودی
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

از تغییرات در نظام اداری دانشگاه تا شرایط سخت کرونا و برگزاری آزمون ها
از ورود به دانشــگاه  ،مدرک تحصیلی  ،و سابقه ي كاري
تا االن ؟
ابتدا تقدیر و تشــکر دارم از نشریه خوب ندا که انعکاسی از رویداد ها و
اخبار دانشگاه و تحلیل بر تاریخچه دانشگاه داره .

نفرشان بازنشسته شده اند .در اداره کارگزینی يك رييس اداره و چهار کارشناس
داریم .در اداره تدارکات هم یک رییس و سه نفر کار پرداز مشغول به كار هستند.
باقی کارکنانمان به صورت شرکتی هستند .در حوزه پشتیبانی به معنای واحدي

من سعید محمودی هستم .بهمن  1386با مدرك فوق لیسانس علوم

خاص ،بیشــتر مشاغل حاکمیتی و غیر قابل تصدی انجام مي شود و نمی توان

اجتماعی شــهید بهشتی وارد دانشگاه و استخدام شدم .از زمان ورود تا به

همه بخشــها را خصوصــی کرد بخاطر اینکه اطالعاتی که درآن موجود اســت

امروز در واحد های مختلف دانشــگاه فعالیت داشتم از حوزه مدیریت امور

اطالعات حاکمیتی و مهم اســت و اينكــه چون بحث مالی كالن در آن جریان

دانشــجویی ،رییس اداره رفاه و خدمات دانشجويی ،دبیر خانه جذب هییت

دارد خیلی نیروي شــرکتی در این سيستم وجود ندارد فقط در امور فضای سبز و

علمی ،واحد اداره کارگزینی ،رییس اداره کارگزینی تا به االن كه چند سالي

خدماتمان فعالیت هایی هست قابل واگذاری به شرکت های خصوصی و نیروی

است بعنوان مدیر امور اداری در خدمت دانشگاه هستم.

شــرکتی در آن قسمتها كار مي كنند .ولی در اداره پشتیبانی همه ي نیرو ها يا

از ادارات تابع خودتون بگويید؟
مجموعه اداری حوزه معاونت اداری و پشتیبانی بر حسب وظایف ذاتی

ق رار داد دانشگاه و یا استخدام دانشگاه هستند.
کارهای زیر بنایی که در حوزه اداری اتفاق افتاده را بفرمایید؟
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که در واقع پشتیبانی از فعالیت های اصلی و ماموریت های آتي دانشگاه

زمانیکه من  1393/07/01اداره را تحویــل گرفتم فعالیت هایی انجام گرفت

را بر عهده دارد  ،چهار اداره را مشمول می شود :اداره کارگزینی ،اداره رفاه و

ماحصــل زحمت جمعی بود .یعنی هرکس آمده یــک پله ای جلو رفت تا ما به

بازنشســتگی ،اداره امور عمومی و اداره تدارکات  .در این اداره ها بر حسب

اینجایی هســت رسیدیم ولی جایی که ما در حوزه اداری ق رار گرفته ایم مطلوب

ماهیت کاری فعالیت های مختلفی اعم از توسعه منابع انساني ،رسيدگي

بود ولی خیلی ایده آل نبود مهمترین رکنش گردش اطالعات ،آشــنایی ســایر

به امور رفاهي ،ارتقا و بازنشســتگي پرسنل ،برآورد نيازهاي مادي و انساني
دانشــگاه  ،خرید اقالم مورد نياز و تامین نیاز های روزانه عمرانی و جاری
و  ...و نگهداری دانشــگاه به معنای زیبا ســازی و رسیدگی به محل های
نظافت و ديگــر اموراتي كه در هريك از ادارات اين مجموعه به تفكيك
و بر اســاس وظايف و آيين نامه ها و دســتورالعملها و يا مصوبات داخلي
انجام مي گيرد تا دانشــگاه همواره شــكل قانوني و پوياي خود را همواره
حفظ كند.
در مورد نیروهای انسانی ادارات تابعه خود توضیح دهید؟
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امور عمومي یک نفر رییس اداره ،در واحد نقلیه ســه نفر نیرو داریم که البته دو

مجموعــا  4تا رییــس اداره دارد .اداره رفاه یک نفر رییــس اداره ،اداره

اف راد (ســایر غیر از اداری ) نسبت به حقوق خودشان بود ما سعی کردیم شفاف
ســازی کنیم ودر بحث حق و حقوق مردم حتما طبق ضوابط و اجراي به موقع
ضوابط عمل شود.
در کنار این ،ســعي كرديم فعالیت هایی که در حوزه پشــتیبانی هست را با
زمانبــدی منطقی تر اجراکنیم بدين معني كه کار بــا گروه های اضافی همراه
نباشد تا اف راد بتوانند راحت تر به خدماتی که می خواهند دست پیدا کنند .ضمن
اينكه با ترويج اهميت آن سیســتم اتوماسیونی اداري ،غیر از بعد انسانیش که
به معنای انفرماتیک موضوع ما به دنبال این بودیم که کارها را ماشینی کنیم و
بيش از پيش به دنبال تجمیع اطالعات و نكات و پيشنهادات بودیم .چیزی که
ب رای ما اهميت داشــت این بود که برنامه ریزی داشــته باشیم .بخشي از برنامه

مســاعدت دکتر صادقی(معاونت اداري و پشتيباني) در سال  98تقریبا

ریزی مربوط به آمار و ارقام و بخشــی هم مربوط به داده های نظری(پيشنهاد و

ایــن ق رار داد را نهایی کردیم و ب راي حوزه تشــکیالت و مالی و منابع

انتقاد) بود.

انسانی نرم افزار خریدیم.

هســتيم .این وضعیت را ما نمی توانیم بصورت دســتی پیــدا كنيم .مدام باید

کار کردیم و تــا خرداد  1399تمام نرم افزار های قبلي از کاربری خارج

بشــماریم ،این پروســه ،زمان بر بود و با خطاي باال و نمی توانستیم همزمان

شــده و نرم افزار جدید( نرم افزار دیدگاه) در این حوزه شروع به کار كرد

گزارشــات و برنامه ریزی داشته باشــیم و نرم افزار هایی هم که داشتیم در ابعاد

که اتوماســیونش هم بین همه پرسنل دانشگاه ق رار داده شد  .در این

مختلف بود  .ما اول ظرفیت های موجود را بروز رسانی کردیم .مثال در کارگزینی

نرم افزار ،بیس ورودی اطالعات در حوزه دبیرخانه و اتوماسیون وارد می

حدود  6هزار گردش احکام دســتی و کاغذی داشــتیم که در اولين گام آن را در

شود  .اولین اتوماســیونی که ما باید کار کنیم اتوماسیون اداری است

حوزه کارگزینی بصورت آنالین کردیم که گزارشــات كامال بروز باشــد .ولی این

که به لحاظ ســطح و عمق با نرم افزار کنونی خیلی متفاوت است  .و

ب رای ما کفایت نمی کرد .ما از سال  95و  96بدنبال نرم افزاری جامع بودیم که

ب رای بار اول است که نرم افزار بودجه ریزی هم داریم .نرم افزار تدارکات

خوشبختانه در ســال  96رایزنی اولیه شد ولی چون نرم افزاری گسترده بود که

و انبارداری درســت و حسابی داریم .ما قبال یک بودجه ای ب رای امور

کل فعالیت های پشــتیبانی دانشگاه در این باشــد حساس تر شديم و از سال

مالی داشتيم و مالی بعد از تصويب موضوع ،به حساب جابجا می کرد

 96شــرکت های مختلفی را دیدیم تا به یک شرکتي بنام چارگون رسیدیم و با

و مــن باید خرید می کردم و بعد آن جنس می آمد انبار و ســند می
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ب رای پيشــبرد ،باید اطالعات عددی داشته باشیم که ببینیم در چه وضعیتی

تا اینکه در اول دیماه این نرم افزار ها اســتق رار داده شد و شروع به
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خورد .ولی با این نرم افزار دیگر نیازي به این کار ها نیست در آن واحد

نگاه به تمام مجموعه ها چه حوزه های دانشجویی ،چه فناوری اطالعات ،حوزه

می بینیم چکار می کنیم و منابع هزینه ،مشــخص است و انحراف از

پژوهــش ،آموزش و حتي اداری و مالی ،واگــذاری ها واگذاری حوزه ای نبوده و

سر فصل نداریم.

عمومی بوده است بدين معني كه فقط چون بچه های اداری و مالی دسترسی
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نقش حوزه اداری در ارتقای کارکنان ؟

به اطالعات داشــتند به یکسری پست ها و آپشن های مالی نرسیده اند .بلكه

بهتر است از قبل تر شروع کنم .سال ورود بنده به کارگزینی با توجه

تمام ظرفیت هایي که در بخش های مختلف فرهنگی ،دانشــجویی ،آموزشی

به اینکه ما در قالب استراتژی و راهبردها کار می کرديم و دانشگاه یک

و پژوهشی موجود بوده است از حیث ارتقا و حیث رشد پرسنلی شامل شده اند.

برنامه جامع و راهبرد های کالنی داشــته اســت برنامه های اجرایی آن

ما آیین نامه و مســیر ارتقا را مشــخص کردیم و با کمترین زمان و با قوی

راهبرد ها ،در کارگزینی و حوزه اداری اســتفاده شــده است .با توجه به

ترین برنامه ریزی و قوی ترین کارشناســی ها به وقوع پیوسته است و در حال

اینکه خیلی از واگذاری پست ها و سمت ها قبال بدون برنامه بوده است

حاضــر به جرات می توان گفت کمتر کســی می تواند ایــن ادعا را بکند که

ما تصمیم گرفتیم ب رای هر آپشــنی آیین نامه تنظیم کنیم و ضوابط را

درخواســت او بالتکلیف مانده و انجام نشده اســت .دو هدف كلي ما در اين

به روز کنیم  .واگذاری ها را با برنامه تر و منظم تر وراهبردي ترکردیم .

بحث -1 :با واگذاری پســت ها و ارتقا اف راد در مسیر شغلی و بحث فردی آنها

اگر نگاهی به کل ســابقه  3تا  5ســال بنده در دانشگاه اراک داشته

دانشــگاه از تمام ظرفیت ها وتوانمندی ها استفاده کند -2 .واگذاری ها مبتنی

ايد متوجه خواهید شــد که کل واگذاری های  45سال قبل هم با این 5

بر عدالت و توزیع ب رابر فرصت ها ب رای همه باشد( .ب رای مثال کارشناس مستقر

سال اخير ب رابری نمی کند.

درکارگزینی و کارشناس مستقر در حوزه دانشجویی از حقوق ب رابر استفاده می

در پرونده ارتقا ،پرونده پایه ،پرونده تبدیل وضعیت ،پرونده اســتخدام،
درخواستهایی که آمده از جانب دوســتان در حقوق خودشان است و یا

کند).
بناب راين فرد بدليل دوری از بســتر اطالع رسانی ،از داشتن بعضی از خواسته
ها و دسترسی ها محروم نمی باشد .
بطور كلي بســتر اطالع رسانی و شــفافیت اطالعات زیاد شده است که در
گذشــته چنین چیزی نبوده است .مع الوصف با مشخص كردن مسير واگذاري
ها ،هم واگذاری بهتر و منطقی تر شــده اســت و هم بررسی صالحیت ها .در
زمينه ي انتصابات هم ســعي كرديم نظامندی مشــخصی در حوزه انتصابات
داشته باشیم .انتصابات باید مبتنی بر چند رکن باشد:
 -1قواعد و ضوابط مشخص
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 -2چگونگی واگذاری

و حلقه های مفقود را بیابیم تا در حوزه کارشناســی ،اف راد به معنای واقعی
تغذیه فکری نمایند .با اینگونه سیستم تصمیم گیری ،دانشگاه فعال تر می
شود .با توجه به فعاليت های مختلف در این مجموعه مدیریت می تواند به
ایــن مجموعه انگیزه و ایده بدهد و همچنین انگیزه و ایده هارا از مجموعه
دریافت کند و ضریب این دو باعث موفقیت و حرکت رو به جلو باشد چرا که
اگر فقط مدیریت فکر کند دچار خســتگی و وابستگی کارشناسان می شود
و اگر فقط کارشــناس تصمیم گیری کند مدیر مقتل میشود .پس باید بین
این دو امر تعادل برق رار شود .در این مجموعه تمام فعالیت های ما از جمله
آیین نامه ها ،واگذاری ها ،انتخاب نرم افزار بر اســاس راهبرد های اساسی
 -3چه اف رادی وارد چرخه شوند

حوزه پشــتیبانی بوده است .ب رای انتخاب نرم افزار در حلقه مدی ران سه نفره

 -4تصمیم گیری ب رای جابجایی بر چه مبنایی باشد

در ابعاد مختلف موضوع و بحث شده است تا به انتخاب نرم افزار بهتر منجر

تصیم گیری ب رای انتخاب مدیر باید بر اســاس ارکانی باشد .با توجه به

شود و سیاست گذاری و هماهنگی کارشناسی و آسیب شناسی بسیاری در

اینکه مدیریت دو رکن تجربه و دانش اســت با تلفیق این دو رکن مدیریت

ابعاد مختلف ق رار گرفته اســت .با توجه به اینکه بخش هایی از نقص کار

شــخص در امر مدیریت حاصل می گردد .ما مسیر را به گونه ای رشد می

انقطــاع بین حوزه ها چه از نظر روابط انســانی و از نظر روابط کاری بوده

دهیم تا اف راد با ق رار گرفتن در مسیر رشد شغلی خود به سوابق و تجربیات

است پل ارتباطی نرم افزار جامع می باشد تا هرکسی بر اساس دسترسی به

مفید دسترســی پیدا کنند و سیستم مدیریتی در انتخاب اف راد دچار چالش

نرم افزاربه اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد و از پیشرفت و سیر

نشــود .اف راد در مســیر ف رایند ق رار بگیرند و بهتر رشــد کنند و در صورت

امور اطالع یابند و مکاتبات اداری به حداقل برســد و در نتیجه گردش وقفه

داشــتن صالحیت در مرتبه باالتری ق رار گیرند و در غیر اینصورت در قاعده

سیستم کمتر شود و سرعت فعالیت ها باالتر برود.

لمس می شــود حوزه فکر اســت .زی را یادگیری کار های یومیه زمان فکر

اســت تا بجای بایگانی فیزیکی ،بایگانی الکترونیکی داشته باشیم ،یعنی

کردن به بهبود امور راکاهش مي دهد .تصمیم گرفتیم با نرم افزاری کردن

کارشــناس بجای پرونــده فیزیکی و ارتباط با دبیر خانــه و بایگانی بعد از

امــور بخش هایی از کارهای روزانه  ،و با نــرم افزاری کردن امور ،نرم افزار

استق رار نرم افزار اســناد و اجرایی شدن آن ،هرکس به تناسب دسترسی در

ها جامع شــوند و اطالعات بهبود یابد و زمان بیشتری در زمینه کارشناسی
صرف گردد.
و قدرت تحلیل و تفکر بچه ها باالتر رود و زمان فکر کردن ب رای برنامه
ریزی بهتر داشــته باشند تا خدمات بهتری ارائه شود و کار ها فنی تر انجام
شود .سیاست اینگونه است که اف را د زمان بیشتری ب رای تفکر جهت ارائه
خدمات بهتر و فنی کردن امور و قوی تر کردن برنامه ریزی ها داشته باشند.
امید است که خیلی بهتر شویم زی را زمانی می توانیم خوب مدیریت کنیم
که اشراف اطالعاتی كافي داشته باشیم .اشراف اطالعاتی با تحلیل خوانش
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هرم مدیریتی در مرتبــه پایین تر ق رار گیرند .آنچه در حوزه اداری فقدانش

کار دیگری که اخی را در حال انجام آن هســتیم خریداری نرم افزار اسناد

قانون و پیگیری بوجود می آید و با درگیری به امور روزانه این ســه حلقه و
آیتم مفقود می شــود و نمیتوان خوب تصمیم گیری و تاثیر گذاری كرد و
مدیریت عالی داشت .و ما سعی داریم تا اف راد در این سه حلقه فعالیت کنند
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سیســتم تعریف شود ،کارشــناس هر حوزه بتواند با ورود به نرم افزار اسناد
به پرونده های مربوطه دسترســی پیدا کند و به اطالعات مورد نظر دســت
پیدا کند و دیگر نیازی به پرونده های فیزیکی نباشــد تغییر ســاختاری که
به واســطه این ماهیت باید انجام شود به این صورت است که دبیر خانه از
حوزه ریاست خارج شود و زیر نظر اداری باشد.
با اجرایی شــدن این هدف ،بایگانی دبیر خانه مرکزی خواهیم داشت و
بــا مراجعه اف راد به این بخش همزمان با ارجاع پرونده به واحد مربوطه یک
ارجاع به بایگان ارسال می شود تا نسخه ای فیزیکی و الکترونیکی در جای
مربوطه ق رار گیرد و در نتیجه اطالعات ما به روز است .
جنابعالی در دوران ویروس کرونا جهت جلوگیری از انتشار
این ویروس چه مسئولیتی دارید ؟
قابل ذکر است هر موضوعی اعم از بیماری و غیر بیماری دارای دو رکن
مهم است:
 -1برنامه ریزی  -2باالبردن سطح مشارکت ب رای اجرای قوانین

در حوزه کرونا مســئول اصلی و عمده ضد عفونی و توزیع بر عهده اداره
امور عمومی دانشــگاه بود و سیاســتگذاری این بود که فضاهای پر تردد
دائما ضد عفونی شــود تا از بروز انتشار ویروس جلوگیری شود .به موازات
آن درمانگاه دانشــگاه روشهای جلوگیری از انتشار ویروس را اعالم می کرد.
مجموعه سیاست هایي کلی گذاشــته شد تا تردد اف راد بین اتاق ها کمتر
شود.

در صــورت رعایت این دو اصل مهم ،امــور در باالترین و بهترین حالت

ورود اف راد بدون ماســک در دانشگاه ممنوع شد .و حتی االمکان اف راد و

ممکن خودش انجام می شود .ما ب رای اینکه پرسنل در محیط ایمن شروع

همکاران در اتاقها با ماسک باشند .و همچنین توزیع ماسک بصورت روزانه،

به کار کنند شروع به برنامه ریزی کردیم و اموری انجام دادیم از جمله:

هفتگی و اخی را ماهانه صورت پذیرفته است.

 -1اطالع رســانی از طریق اتوماسیون های اداری  -2برنامه ریزی ب رای

برگزاری کنکورها و آزمونها:

تامین مواد ضد عفونی  -3جهت ایمن سازی دانشگاه و محیطهای دانشگاه

در بخش کالن و با دقت بهداشتي انجام گرفت .با تصمیم گیری ستاد

ضد عفونی شدند تا کار در شرایط ایمنی انجام شود و پرسنل سالمت خوبی

کرونا تصمیم بر این شد که آزمون ها هرچند با تاخیر ولی با رعایت پروتکل

داشته باشند.

های بهداشــتی انجام گیرد .شروع ازمون ها با ازمون دکتری در اردیبهشت
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البته بخشــنامه هایی از طرف ســازمان اداری استخدامی جهت کنترل

مــاه بود که در آزمون ها باید تغییــرات و قوانین خاص صورت می گرفت

ویروس بود از جمله بخشنامه های دور کاری ،بخشنامه تعطیالت مقطعی

از جملــه ظرفیت حــوزه ها و فواصل صندلی ها تغییــر کرد و با توجه به

و آموزش مجازی که به بهترین صورت و با کیفیت مناسب اجرا شد.

فاصله گذاری بیشــتر ،تعداد حوزه ها افزایش پیدا می کرد .به غیر از نکات
اجرایی و حفاظتی ب رای خود آزمون باید پروتکل های بهداشتی هم با شدت
بیشــتری اجرا می شــد به ویژه آزمون سراسری که خانواده های زیادی هم
درگیر بودند .دانشــگاه اراک از اين بابت تجربه ذی قیمتی در شرایط خاص
اپیدمی کرونا بدســت آورد که باید در تاریخچه دانشگاه ثبت و ضبط شود
تا همگان بدانند دانشــگاه در عرصه های مختلف که جامعه احتیاج داشته
است مداخله کرده است.
طبق بررســی های بعمل آمده محور دانشــگاه اراک شد و ستاد آزمون
فعال شــد و تمام پروتکل های ابالغی وحتی باالتر ازآن رعایت شد .که در
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بازدید های سالمت و بهداشت استان و در ارزیابی های آزمون این دانشگاه
جز پنج دانشــگاه بود که دارای رتبه باالی  90در شرایط کرونا بود و تدابیر

عالی ب رای پرسنل و داوطلبین داشتیم و با تهیه ی تجهی زات کامل پزشکی

های سرپرستی مهم و موثر است .در ابتدا آیین نامه در حوزه کارگزینی نوشته

از جمله ماســک ،گان ،دستکش ،شــیلد ،به کنترل ویروس اقدام کردیم و

شده است و بعد از جلسات کمیته فنی تايید شد و در هیئت اجرایی مصوب

اقدامــات و سیاســتگذاری های دیگری از جمله ریل گــذاری و تهیه تعداد

کردیم .کارمند نمونه بصورت حوزه ای انتخاب می شود.

زیادی تب ســنج داشــتیم که هزینه های مالی زیادی هم به همراه داشت.

چه حوزه ای را برای فعالیت انتخاب می کنید ؟

ما ســعی بر این داشــتیم که ب رای داوطلب ها پروتکل ها را در سطح باال

بنده در هرجا که ب رایم تکلیف کنند انجام وظیفه می کنم چرا که استخدام

اجرا کنیم تا با سیاســت های انجام شــده هرگزگزارشی مبنی بر اپیدمی و

دولت هستم اما هرجا که بودم تاثیر گذار بوده ام و سعی کردم اوضاع مطلوب

همه گیری کرونا در آزمون سراســری نداشته باشیم و ما اقدامات مضاعفی

و بهتر شود و تجربه فعالیت در سه حوزه پشتیبانی ،آموزش ،و دانشجویی را

در این زمینه داشــتیم از جمله اجرای آزمون در بیمارستان ب رای اف راد مبتال

داشته ام و فقط در حوزه پژوهشی نبوده ام .البته مسئولیت در هرجا سنگین

به کرونا و در قرنطینه ها ب رای اف راد مشــکوک به کرونا که با کمک پرسنل

اســت .حوزه دانشجویی بعلت پویایی و ســر زنده بودن دانشجو لذت بخش

با موفقیت انجام شد.
کارمند نمونه:
در راستای سامان دهی فعالیت های اداری در حوزه کارمند نمونه ضعف
داشتیم و برگزار نمی شد .که از سال  93اجرا کردیم و ساالنه منتخب نمونه
را داشــتیم .البته امســال با اوضاع کرونا و بدون مراسم ،آیین نامه انتخاب
کارمند نمونه نوشتیم و کمیته تشکیل دادیم تا اف راد را انتخاب کنند که این
انتخاب می شــوند ما به ازای اداری دارند ،یعنی این انتخاب کارمند نمونه
در ارتقا و پاداش موثر است .و همچنین در تعیین مسیر شغلی ب رای پست

تر است.
حرف اخر؟
ما جایی که مســئول هســتیم باید روی دانش سوار باشیم و پله ای
ب رای صعود دانش داشته باشیم و این امر با درون نگری و شنیدن حرف
و ارزیابی دیگران و ارزیابی برخورد ها صورت می گیرد.
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خود باعث ایجاد انگیزه در پرســنل شد .زی را اف رادی که بعنوان کارمند نمونه
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ساخت نسل جدید آب شیرین کن خورشیدی در دانشگاه اراک
در پژوهشگاه فناوری های نوین دانشگاه اراک ،دستگاه آب شیرین کن مبتنی بر انرژی خورشیدی ط راحی گردید.
زیر به برق تکفاز ولت تبدیل شده و بین مصرف کننده ها توزیع می شود.
وی افزود :در سیســتم های مبتنی بر انرژی خورشیدی با توجه به ماهیت
غیرخطــی ولتاژ-جریان پانل ها ،یک مجموعه باتری نیز ب رای ذخیره ســازی
انرژی مازاد و تزریق آن در زمان الزم به سیســتم اضافه می شــود .اما اضافه
شــدن باتری های سرب اســید یا لیتیوم یونی عالوه بر اثرات منفی زیست
محیطی باعث افزایش نرخ تعمیر و نگهداری مجموعه می شــود چرا که نرخ
خ رابی و تعویض باتری ها از ســایر اجزای این مجموعه باالتر است .بناب راین
آب شیرین کن خورشیدی تحت مطالعه در این پژوهش از ابتدا بر پایه ساختار
در پژوهشــگاه فناوری هــای نوین دانشــگاه اراک ،در اقدامی پژوهش
محور دکتر محمــد خلیلی عضو هیات علمی گروه مهندســی مکانیک
دانشــگاه ،اقدام به ط راحی و توسعه نســلی پیشرفته تر از آب شیرین کن
های خورشیدی نمودندکه در آن از ترکیب روش شیرین سازی Reverse
 Osmosisو روش Humidification-Dehumidification

کــه به اختصار  ROو  HDخوانده می شــود.که بــرای افزایش راندمان
تصفیه آب سیستم و جلوگیری از هدررفت منابع آبی استفاده می شود.

در امتــداد این طرح پژوهشــی و با توجه به تعدد اجــزای الکتریکی به
کار رفتــه در این مجموعه ،دکترمزدک عبادی ،عضــو هیات علمی گروه
مهندسی برق این دانشگاه در قالب مشــاور و همکار در ط راحی ،انتخاب
گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 15

قطعات و بهره برداری از تجهی زات الکتریکی این سیستم شامل پانل های
خورشــیدی ،مبدل های الکتریکی ،کمپرســور و  ..از سال  1398با ایشان
همکاری داشته اند
دکتر عبادی در تشریح این طرح پژوهشی در مصاحبه با روابط عمومی
دانشــگاه اراک گفت :در ایــن مجموعه که یک نمونــه اولیه به ظرفیت
 1100وات از آن تولید و راه اندازی شــده اســت ،پســماند سیستم RO

بعنوان ورودی در اختیار سیستم  HDق رار می گیرد و پسماند  HDبعنوان

پســماند نهایی دفع می شود .مجموعه ابزارهای برقی این سیستم شامل
شــیرهای برقی ،موتور پمپ های الکتریکی و کمپرســور مورد استفاده در
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 HDتوســط یک آرایه از پانل های خورشیدی تغذیه می شوند .خروجی
پانل ها بوســیله یک مبدل  DC/DCو یک اینورتر تکفاز مشابه شکل

بدون باتری بنا شده است.
دکتر عبادی در تشــریح مزیت های این طرح گفت :حذف باتری باعث می
شــود راه اندازی برخی مصرف کننده ها بویژه کمپرسور  ACکه در سیستم

 HDبکار گرفته شــده اســت ،با توجه به جریان الکتریکی باال در لحظه راه
اندازی ،باعث ناپایداری و فروپاشــی ولتاژ داخلی مجموعه شده و عملکرد آنرا
مختل کنند .در این پژوهش روشــی ب رای راه اندازی کمپرســور و عبور نرم از
لحظه راه اندازی آن بوســیله یک ترانسفورماتور کاهنده مشابه شکل زیر ارائه
شــده است که جریان دریافتی از اینورتر را در لحظه راه اندازی کمپرسور تا حد

قابــل قبولی محدود می کند و جلوی ناپایداری سیســتم را می گیرد .پس
از عبــور از لحظه راه انــدازی ،یک کلید تایمر دار بــا تغییر اتصاالت ،ولتاژ
کمپرسور را تا ولتاژ نامی حالت دائم باال می برد و سیستم به کار خود ادامه
می دهد.
نتایج آزمایشگاهی بدست آمده نشــان می دهد ترانسفورماتور کاهنده با
نســبت تبدیل  220بــه  140ولت می تواند جریان دریافتــی از اینورتر را در
لحظه راه اندازی کمپرســور به  3آمپر محدود کند و در عین حال انرژی الزم

از مجموعه آزمایشگاهی تحت مطالعه را نشان می دهد.
وی در پایان عنوان کرد :این مجموعه عالوه بر کاربرد پژوهشی و نوآوری
هایی که در ط راحی آن به کار گرفته شــده است ،قابلیت کاربردی و تجاری
سازی مناسبی نیز داشته و در صورت تمایل نهادهای دولتی و غیر دولتی و
یا کارب ران شخصی ،توسعه دهندگان آن می توانند کل مجموعه را در قالب
یک محصول تولید و به کارب ران آن عرضه کنند.
نتایج این تحقیق در نشریه معتبر علمی  Desalinationاز مجموعه

ب رای استارت شدن کمپرســور را ف راهم کند .زمان الزم ب رای عبور از شرایط
راه اندازی کمپرســور تحت بار حداکثر  250میلی ثانیه است .بناب راین کلید

نشــریات انتشارات  Elsevierدر کشور هلند (که از نشریات مورد حمایت

نهاد معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری اســامی ای ران است و دارای

تایمر دار بین  750-500میلی ثانیه بعد از استارت کمپرسور با تغییر سربندی

رتبه جهانی  2در شــاخه علم مهندســی تصفیه آب است) ،با نمایه  ISIو

ترانسفورماتور ،ولتاژ نامی را به کمپرسور اعمال کند .شکل زیر نمایی کامل

ضریب تاثیر  7.098در دسامبر  2020به چاپ رسیده است.

 ۵۶پله صعود در کسب رتبه جهانی گرین متریک توسط دانشگاه اراک
ب راســاس ارزیابی اخیر گریــن متریک  ۲۰۲۰دانشــگاه اراک در بین ۹۲۰
دانشگاه جهان در حوزه مدیریت سبز رتبه ۳۹۷را کسب نموده است.

ارتقای  ۵۶رتبه ای دانشگاه اراک در ارزیابی گرین متریک خبر داد و گفت :در
حال حاضر دانشــگاه اراک در حوزه مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست
 ۵۶رتبه ارتقا نموده است یعنی سبز تر شده است .از همکاری همه اعضای
مدیریت سبز دانشگاه تشکر می کنم امید است در سال اینده با همتی واال،
دانشگاه اراک در ترازی باالتر از دانشگاه های سبز دنیا قرار گیرد.
وی خاطر نشــان کرد :این رتبه بندی با هدف ارائه چشــم انداز جامع از
شرایط و سیاستهای مرتبط با محیط زیست وتوسعه پایدار در دانشگاههای
کشــورهای مختلف راه اندازی شده اســت و از شش شاخص کلیدی محیط
زیســت و زیرســاخت  ،انرژی و تحقیقات اقلیمی  ،مدیریت پسماند  ،آب ،

حمل ونقل آموزش و پژوهش ب رای رتبه بندی مؤسس هها استفاده می کند.
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دکتر امیر انصاری ،دبیر شــورای راهبری مدیریت ســبز دانشگاه اراک از

گرین متریک ابزاری ب رای جلب توجه مدی ران و سیاستگذاران در محی طهای
دانشــگاهی فراهم آورده و ســاالنه بیش از ده هزار مؤسســه توسط این نظام
رتب هبندی ارزیابی م یشــود که فهرســت پانصد مؤسســه برتر بر روی سایت
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 http://greenmetric.ui.ac.idمنتشر می شود.

در این رتبه بندی دانشــگاه اراک رتبه  ۱۳را در میان دانشــگاه های کشــور

کســب نمود که باالتر از دانشــگاه های ته ران ،امیرکبیر ،جندی شــاپور اهواز ،
تربیت مدرس،شــی راز ،شریف ،نوشیروانی بابل ،تبریز ،شهید بهشتی ،خواجه نصیر
طوسی است.مشــارکت در رتبه بندی گرین متریک گامی در جهت فعالی تهای
بین الملل یســازی دانشگاهها ،معرفی آنها به ســایر دانشگاه ها و برجسته کردن
اهمیت موضوع پایداری ،مسائل محیط زیســتی و چالشهایی مانند فرایند گرم
شــدن زمین ،بهره برداری بیش از حد از منابع ،وابستگی به منابع نفتی و کمبود
آب و غذا در سطح جهانی است.

استفاده از دور ریز انار در صنایع بهداشتی و دارویی
در یک پروژه تحقیقاتی مشــترک بین دانشگاه اراک و دانشگاه فلوریدا پوست انار در صنایع دارویی و بهداشتی گفت :آنتی اکسیدان ها ضدچروک هستند.

در آمریکا ،خصوصیات آنتی اکسیدانی پوست و آب میوه انار شناسایی شد .مهمترین آنتی اکســیدان های تغذیه ای ویتامین های  Eو  Cهســتند .ویتامین
دکتر علی خدیوی ،عضو هیات علمی گروه مهندســی باغبانی دانشگاه  Cموجود در پوســت انار به مقدار قابل توجهی می باشد .ویتامین  Cنقش موثری

اراک و محقــق این طرح پژوهشــی در تشــریح آن گفت :پــس از انجام در ســاخت کالژن پوســت بدن دارد و خاصیت ارتجاعی آن را بــاال م یبرد .آنتی
پژوهــش های مختلف بر روی میوه انار ،نتایج نشــان داد که فعالی تهای اکســیدانهای مهم دیگر در پوســت میوه انار شامل پلی فنول ها و آنتوسیانین ها
آنت یاکســیدانی پوســت انارهای با پوست قرمز بیشــتر از آب آنها است .می باشــند .از عصاره انار می توان در تولید شــامپوها ،کرم و نر م کنند ه های مو

بناب راین پوســت انار که به عنوان ضایعات کشــاورزی دور ریخته م یشود ،استفاده کرد.
ترکیبــات مفید مســتخرج از آن م یتوانند به عنوان مــواد افزودنی ب رای
بسیاری از محصوالت غذایی ،آرایشی و بهداشتی استفاده شود.
وی افزود :آنتی اکســیدان ها از عوامل مهم تغذیه ای هستند که نقش

.نتایــج ایــن مطالعــه در یک مجلــه معتبــر  JCR-Q1به نــام Food

 Chemistryبا ضریب تاثیر  6.6به چاپ رسیده است.

مهمی در عملکرد سیســتم ایمنی ما دارند .این مواد رادیکال های آزادی
را که ناشــی از مصرف انرژی اســت از بدن پاک می کننــد .اگر رادیکال
گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 15
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های آزاد در بدن باقی بمانند می توانند به جدار ســلول ها آسیب برسانند
و باعث مرگ ســلولی بشوند .آنتی اکســیدان ها محیط را از سمومی که
ناشی از مصرف انرژی در سلول ها است پاک می کنند .انار سرشار از آنتی
اکســیدانهای بسیار قوی است که ب رای مقابله با سرطان فوقالعاده عمل
م یکنند .این میو ه خوش آب و رنگ م یتواند جلوی پیشــرفت سرطان را
نیز بگیرد.
دکتر خدیوی در راستای چگونگی بهره گیری از خاصیت آنتی اکسیدانی

رشته مهندسی سیستم های محیط زیست در جمع رشته های دانشگاه اراک
با پیگیری های صورت گرفته در رشــته مهندسی سیستم های محیط

دکتر فردین نعمت زاده مدیر گروه رشــته های میان رشته ای و ف رارشته ای

زیست در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان اولین رشته میان رشته

دانشــگاه اراک در این رابطه گفت در راستای سیاســت های توسعه دانشگاه

ای در دانشگاه اراک به جمع رشته های دانشگاه پیوست.

در جهت ایجاد رشــته های بین رشته ای و ف رارشــته ای از سال  ۹۶دانشگاه

تصمیم بر برنامه ریزی جهت ایجاد رشــته های میان رشته ای و ف رارشته
ای جدید نمود در این راستا برمبنای خأل هایی که در آموزش عالی منطقه
 ۴کشــور وجود داشته اســت آمایش آموزش عالی نیاز منطقه ای تعدادی
رشته را مشخص نمود.
در جلسات شورای راهبردی بین رشته های دانشگاه و مسئولین محترم
دانشــگاه اراک جلســاتی متعدد مبنی بر شناسایی و تهیه زیرساخت های
الزم ب رای افزودن این رشــته ها به دانشگاه اراک تشکیل شد که منجر به
ورود تدریجی رشته های میان رشته ای در دانشگاه اراک شد.
دکتر فردین نعمت زاده با اشــاره به اینکه برمبنای دفترچه انتخاب رشته
سازمان سنجش این رشته تاکنون پذیرش دانشجو نداشته است و دانشگاه
اراک اولین دانشگاه کشور در جذب دانشجو با عنوان مهندسی سیستمهای
محیط زیست است ،اظهار کرد :حداقل ضوابطی که ب رای ایجاد این رشته
ها وجود دارد  ۱دانشــیار و مرتبط و  ۳اســتادیار مرتبط اســت با همکاری
گروههای مختلف دانشگاه کار گروهی ب رای تاسیس این رشته تشکیل شد.
وی از افزودن چهار رشــته جدید میان رشته ای دیگر تا ابتدای سال آتی

خبر داد و گفت :رشــته های سیســتم های انرژی ،ریز زیست فناوری ،رشته
مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEو مهندسی بازرسی فنی
با توجه به نیاز منطقه ای به زودی به جمع رشــته های دانشگاه اراک اضافه
خواهد شد.

رشته هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد در جمع رشته های دانشگاه اراک
مجوز کد رشــته جدید هوش مصنوعی از
گرایــش های مهندســی کامپیوتر در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک اخذ شد.
دکتر محمد ســلیمان نژاد ،معاون آموزشی
و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه اراک در
مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت
مجوز پذیرش دانشــجو در رشته جدید هوش
مصنوعی را صادر کرده اســت و متقاضیان م یتوانند در آزمون ورودی سال
 ۱۴۰۰این رشته را انتخاب کنند.
وی افــزود :هوش مصنوعــی یکی از گرایش های مهندســی کامپیوتر
محســوب می شــود .دانشــجویان در این گرایش با مطالب جدیدی مانند:
شبکه های عصبی ،هوش مصنوعی پیشرفته ،تئوری فازی ،پردازش تصویر
و ...آشــنا می شوند .گرایش هوش مصنوعی ،گرایشــی ما بین نرم افزار و
معماری کامپیوتر است و در هر گرایش کاربردهایی دارد .قبول شدگان در این
گرایش می توانند جنبه نرم افزاری یا جنبه سخت افزاری آن را دنبال نمایند.
بطور عمده در این گرایش به ســاخت سیســتم های هوشمند و رباتیک
پرداخته می شود

دکتر ســلیمان نژاد اظهار کرد :از آنجایی که این گرایش با علوم زیادی
ســرو کار دارد تحصیل در آن فقط مختص به دانشجویان کامپیوتر نبوده
بلکه فاغ التحصیالن رشــته های برق ،الکترونیک ،مکانیک و ...نیز می
توانند ب رای ادامه تحصیل آن را انتخاب نمایند.
وی در تصریــح مهارتهایی که یــک فارغالتحصیل هوش مصنوعی
خواهد داشت اظهار کرد :پیاده سازی اتوماسیون پیشرفته در صنعت ،مانند
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 :شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی

ط راحی سیستمهای رباتیک هوشمند و کنترل کیفیت اتوماتیک
و ط راحی سیســـتمهای تأیید هویت و همچنین تشخیص اتوماتیک
سیســتم های خبره ط راحی نرم افزارهای هوشــمند کامپیوتری از جمله
مهارت های فارغ التحصیالن این رشته می باشد.
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ســاخت غشــای پروتئینــی بــرای شــیرین ســازی آب در دانشــگاه اراک گامــی ارزنــده
بــرای نجــات کــره زمیــن

گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک ،موفق به ط راحی غشای پروتئینی
به منظور شیرین سازی آب دریا گردید
دکتر رضا داور نژاد ،عضو هیات علمی گروه مهندســی شیمی دانشگاه
اراک به همراه تیم تحقیقاتی ایشان متشکل از  :شقایق بهاری ،دانشجوی
کارشناسی ارشــد مهندسی شــیمی ،دکتر امید باوی (از دانشگاه صنعتی
شی راز) و آقای ســید وحید محمدی (از شرکت پتروشیمی شازند) موفق به
ط راحی غشایی به منظور شیرین سازی آب دریا شدند.
دکتر رضا داور نژاد در تشــریح این طرح پژوهشــی گفت :شبیه سازی
دینامیک مولکولی در ط راحی غشاهای پروتئینی بسیار حائز اهمیت است.
بــا اســتفاده از این روش نه تنها می توان دینامیــک ذرات در ابعاد نانو را
رصد کرد بلکه می توان در هزینه های گزاف ط راحی و ســاختن غشــاها
در مقیاس آزمایشــگاهی نیز صرفه جویی نمود .در این مقاله شبیه سازی
دینامیک مولکولی غشــای پروتئینی آکواپرین انجام و نفوذپذیری آب در
حاالت مختلف تحریک پروتئین با اعمال فشار و کشش محیطی متقارن
انجام شد.
وی درمورد چگونگی شــیرین ســازی آب دریا به وسیله این غشا اظهار
کرد :اگرچه شیرین سازی آب دریا با استفاده از این روش به مرحله ی پیش
تصفیه نیاز دارد ،قابلیت عبوردهی بسیار باالی این غشا در درازمدت پاسخ
مناسبی ب رای کمبود آب مورد نیاز در کشور است .نتایج نشان دادند اعمال
کشش اثر مخربی در عبورپذیری آب از کانال های پروتئینی داشتند به این
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معنی که می زان عبورپذیری بسیار کاهش یافت در حالیکه اعمال فشار محیطی
اثرچندانی بر روی عبورپذیری آب نداشــت .این در حالی است که با حضور تنش
های پسماند فشاری در هنگام ساخت غشا می توان استحکام غشا را در عملیات
شــیرین سازی با فشار باال انتظار داشت.این غشاها انرژی عملیاتی بسیار پایینی
دارند ولی بسترسرمایه گذاری باالیی نیاز دارند.
دکتر داور نژاد افزود :در حال حاضر تعداد کمی در دنیا این غشــاها را تجاری
ســازی کرده اند وتولیدات این غشــاها ب رای تصفیه آب خانگی و صنایع غذایی
آغازشــده است .درحالیکه هنوز در زمینه های دارویی و شیرین سازی آب دریا در
مرحله ی ایده و آزمایش هســتند .بناب راین با پژوهش و مطالعه در این زمینه هاو
دستیابی به توانمندی ساخت این غشاها در مقیاس های بزرگ و صنعتی قابلیت
رقابت با شرکت های رقیب خارجی وجود دارد.
وی در مــورد اهمیت این طرح پژوهشــی در نجات کره زمیــن اظهار کرد:با
توجه به وضعیت فعلی مصرف انرژی در ف رایند های شــیرین سازی و با در نظر
گرفتن آالینده ها و گرمایش کره زمین بحث بهینه ســازی و ارتقای تکنولوژیکی
این ف رایندها تنها مســیر نجات کره زمین می باشــد .در میان روش های بهبود
دهنده راندمان ف رایند های شیرین سازی ،استفاده از غشاهای مبتنی بر بافت های
بیولوژیک ،خاصه کانال های آکواپرین بسیار جالب توجه به نظر می رسد .چرا که
عبورپذیری آب تا دوب رابرنسبت به غشاهای رایج باالتر است.
این پژوهش ارزشــمند در مجله  Desalinationبا ضریب تاثیر  7.098به

چاپ رسیده است.

ذخیره سازی هیدروژن بر روی حامل های جامدبرای نجات کره زمین
تیم تحقیقاتی دکتر محمد ســلیمان نژاد ،موفق به ط راحی نانوحامل هایی جهت ذخیره سازی هیدروژن شده اند
که کارایی باالتر و خط رات کمتری نسبت به مورد مشابه قبل دارد.
امروزه استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت پاک ب رای جایگزینی سوختهای
فســیلی از مباحث بسیار جدی و مهم در راستای کاهش آلودگیهای زیست
محیطی و افزایش کیفیت زندگی می باشد.
چالش اصلی در استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت؛ ذخیره سازی هیدروژن
میباشــد .هر چند روشهایی ب رای ذخیره سازی هیدروژن در حال حاضر وجود
دارد ولی با گسترش نانو فناوری ط راحی و کاربرد نانو حامل هایی که ذخیره
ســازی هیدروژن را با کارایی باالتر و خط رات کمتر امکان پذیر سازد بسیار
مورد توجه ق رار گرفته اســت .از بین نانو ســاختارهای مختلف کارایی نانو
صفحات ب رای ذخیره ســازی هیدروژن بر روی بسترهای جامد بررسی شده
اســت .در ادامه کارهای تحقیقاتی که در این زمینه در قالب رســاله دکتری هیدروژن در شرایط محیطی اثبات می کند .نتیجه این تحقیق ب رای انتشار
سر کار خانم رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک در مجله معتبر  Physics Letters Aدر ســال  ۲۰۲۱پذیرفته شــده
و به سرپرستی دکتر محمد ســلیمان نژاد ،عضو هیات علمی گروه شیمی اســت .در ادامه کارایی نانو صفحه 4CN3Bبررسی و نشان داده شد که
انجام شده است؛ در تحقیقی جدید نانو صفحه 4CN3 Bدر ذخیره سازی کارایی نانو صفحه اخیر حتی در مقایســه با  4CN3Bدر ذخیره سازی
ســبز هیدروژن مطالعه شده است .نتایج شبیه سازیهای کوانتم مکانیکی بر هیدروژن بیشتر می باشــد .نتایج قسمت دوم این تحقیق ب رای انتشار در
روی این نانو صفحه کارایی باالی آن را در ذخیره ســازی هیدروژن و واجذب مجله بسیار معتبر)New Journal of Chemistry( Q1
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پیمان نمامیان

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک

از علوم عص بشناختی تا «حقوق کیفری عص بشناختی»
«عصبشــناختی»[ ]1یکی از مهمترین علو ِم شــناختی محســوب
م یشود .بشــر در اواخر دهۀ پنجاه قرن بیستم به دستاوردهای اساس یای
در عصبشــناختی نائل آمد« .دیوید هوبل»[ ]2و «تروســتِن ویسل»[]3
در دانشــگاه هاروارد بــه ثبت واکنشهای ســلولهای عصبی کورتکس
بینایــی «گربه» پرداخته و توانســتند جایگاه ســلولهای عصبی که به
اطالعات خاصی نظیر روشــنایی ،کنتراســت ،جهت خطوط و غیره پاسخ
م یدادنــد را تعیین نمایند .از اینرو« ،علوم عصبشــناختی»[ ، ]4مطالعه
قلمرو میانرشتهای است که از برخی شاخهها نظیر اعصاب ،روانشناسی
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و رایانه پدید آمدهاســت .بهدیگر تعبیر ،دانش مطالعه ســاختار ،کارکرد و

اعصاب»[ ]15تقسیم م یشود .علوم شناختی با پوشش دادن قلمرو علم

بیماریهای دســتگاه عصبی جانداران اســت .البته «دســتگاه عصبی یا

عصبشناختی ،بهعنوان قلمرو میانرشتهای است که در آن صاحبنظ ران

ســامانه عصبی»[ ]5در بدن جانداران به پردازش هماهنگی فعالی تهای

علومی همچون عصبشناسی ،روانشناسی ،زبانشناسی ،انسانشناسی،

ماهیچهها اقدام م ینماید و ضمن نظارت بر اعضای گوناگون بدن ،منجر

مردمشناسی و حتی هوش مصنوعی در یک تعامل جمعی ضمن کشف

به ایجاد و تو ّقــف ورودیهای راجعبه حواس گوناگون م یشــود .وظیفه

اســرار ذهن و مغز و کارکردهای شــناختی آن ،به بررســی ماهیت ذهن

کنترل رفتار بدن بر عهده دو ســامانه عصبی و غدهای درونی اســت ،که

و آگاهــی انســان و رابطه ذهن و مغز در حوزه فلســفه ذهن م یپردازد.

از این میان ،ســامانه عصبی ،از یاختههای عصبــی و یاختههای کمکی

رویکرد شــناختی در قلمروهای دیگر نظیر آموزش و پرورش شــناختی،

تشکیل شدهاست]6[.

جامع هشناســی ،علوم ارتباطات و رسانه ،روانپزشکی ،مهندسی ،پزشکی،

موضوع عصبشــناختی بررسی دســتگاه عصبی جانداران در سطوح

علــوم دفاعی و حتی اقتصاد و مدیریت نیز کاربرد دارد .از اینرو ،در تعامل

گوناگون از ســلولی و مولکولی تا آناتومی ،علوم رفتاری و آسی بشناســی

حقوق با علوم شــناختی نظیر روانشناســی ،زبان ،اقتصاد ،منطق ،علوم

پزشکی است .این دانش یکی از شاخههای زیس تشناسی است و از علوم

رایانهای ،اعصاب ،فلســفه و دیدگاههای سیاسی ،هوش مصنوعی و غیره

پایه پزشــکی قلمداد م یشود ]7[.عصبشناختی خود به شاخههایی نظیر

امکان رویکرد شناختی به حقوق را بهطور کامل توجیه م یکند]16[.

«عصبشاختی بالینی»[« ،]8عصبشــناختی رفتاری»[« ،]9روانشناسی

بــه هر روی« ،حقــوق عصبشــناختی»[ ]17ب رای اولیــن مرتبه از

عصبی»[« ،]10آناتومی عصبی»[« ،]11عصبشناســی شــناختی»[،]12

سوی «شرود تیلور» نامگذاری شــد و از همان آغاز ،با رشد فزایندهای در

«فیزیولــوژی عصبــی»[« ،]13آسی بشــناختی عصبــی»[« ،]14علوم

سراســر جهان در حال گسترش و پیشرفت است .بر این اساس« ،حقوق

محدودیتهای فنی که «حقوق عصبشناختی» یا «عصب -حقوق» با آن
مواجه است به نقایص موجود در روشهای کنونی علوم اعصاب و کاربست
شواهد عصبشناختی در دادرسی قضایی باز می گردد ]21[.پیچیدگی مغز
انسان از یک سو و محدودیتها و خطاهای ابزارهای علوم اعصاب از سوی
دیگر موجب شــده که امروزه در بهره گیری از یافتههای عصبشناسی در
حقوق ،با محافظه کاری خاصی ،به امارات متقن و فرضی ههای اثبات شــده
آن اکتفا شود]22[.
در ارتباط و تعامل میان حقوق عصبشــناختی و حقوق کیفری م یتوان
به شــاخهای نوین موسوم به «حقوق کیفری عصبشــناختی»[ ]23اشاره
داشــت که در بســتر «جرمشناسی عصب» یا «عصبشــناختی جرم» از
شــاخههای «زیس تشناسی جنایی نوین»[ ]24ایجاد شده است .درخصوص
«جرمشناســی عصب»[ ]25م یتوان اظهار داشــت دارای شاخههایی نظیر
«آسی بدیدگی عصبی»« ،اختالل کمتوجهی -بی شفعالی» و «شیمی مغز»
است ]26[.البته «زیس تشناســی جنایی»[ ]27بهعنوان نخستین شاخه از
شــاخههای ســهگانه جرمشناســی ،کانون توجه خود را نسبت به انسان و
خصوصیات انســانی معطوف ســاخته و کلیه تالش خود را ب رای افهام و
ادراک مطلوب ریشــههای رفتار انســانی متمرکز کرده است ]28[.از اینرو،
م یتوان بیان داشت حقوق کیفری عصبشناختی عبارت است از «شناخت
عصبشــناختی»[ ]18یا «عصب -حقوق» دانش میانرشتهای نوینی است
میان مغز انسان و آثار حقوقی منتج از رفتار وی در نظام اجتماعی ،سنجش
کرده و مبتنی بــر یافتههای ثبوتی -اثباتی خــود ،کارکردهای هنجاری و
عملیاتــی نوینی ب رای نظــام حقوق پدیــد مــیآورد ]19[.بهدیگر تعبیر،
حقوق عصبشناختی ،بهعنوان شــاخهای نوین از علم حقوق است که در
نتیجه تالشهای حقوقدانان متخصص در امر پزشــکی مغز و اعصاب یا
عصبشناختی ،گســترش یافت ه اســت .این حوزه از علم حقوق ،از رهگذر
علم عصبشناســی و حقوق ،رفتار و آثار حقوقــی را به گونهای حقوقی-

انســان و آثار ناشــی از آن در جامعه و ایجاد سازوکارهای هنجاری در نظام
حقوق کیفری» .الزم بهذکر اســت که این شــاخه از علم حقوق را م یتوان
در شاخه حقوق عمومی ق رار داد؛ هر چند که این شاخه بهعنوان شاخههای
نوین علم و فناوری ق رار دارد .البته قانونگذار در سیاست جنایی تقنینی ای ران
در قبال شناسایی پدیدههای مجرمانه با علم عصبشناختی سیاستهایی
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که کلیه پدیدههای حقوقی را با رویکرد عصبشــناختی و از رهیافت تعامل

و ســنجش پدیدههای جنایی با نگرش عصبشــناختی در پرتو ارتباط مغز

پزشــکی مورد ســنجش ق رار م یدهد و قواعد حقوقی صحی حتر و تحلیل
دقی قتری از پدیدههای حقوقی ،ارائه م یدهد ]20[.الزم بهذکر است برخی از
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را مقرر کرده اســت که این امر با توجه به رویکردهای نوین جرمیابی و
جرمشناســی ،خود بهمثابه رهیافتی در سنجش رفتارهای جنایی انسان
در محیط اجتماعی قلمداد م یشــود؛ بر این اساس قانونگذار با تصویب
قانون مجازات اســامی طی سال  1392بهنحوی از انحاء ف رایند راجعبه
شناسایی پدیدههای مجرمانه را از طریق کارکردهای عصبی انسان نظیر
اختالل روانی(ماده  ،)149جنون در حین ارتکاب جرم(ماده  ،)150ارتکاب
جــرم بر اثر اکراه غیرقابل تحمل(مــاده  ،)151ارتکاب رفتار مجرمانه در
زمان بروز خطر شــدید فعلــی یا قریبالوقوع(مــاده  ،)152ارتکاب رفتار
مجرمانه در حال خواب ،بیهوشی و مانند آنها(ماده  )153و ارتکاب جرم
در زمان مســتی ،ب یارادگی و مســلوباالختیار بودن مرتکب(ماده )154
مقرر کرده است.
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New Science: A History of the Cognitive
Revolution, United States: Publishers Basic
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.Books, Inc
Nervous System .5
https://fa.wikipedia.org/wiki .6

 .7ر.ک :برنارد بارس و نیکول گیج( ،)1393مبانی علوم اعصاب شناختی،
ترجمه سیدکمال خ رازی ،ته ران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علومانسانی
دانشگاهها(سمت) ،چاپ اول ،صص .50-53
« .8عصبشاختی بالینی»( )Neurologyشاخهای از دانش پزشکی
اســت که به بیماریهای عصبی و روش درمــان دارویی آنها م یپردازد؛
https://fa.wikipedia.org/wiki

« .9عصبشناختی رفتاری»( )Neurobehviorبه بررسی ف رایندهای

عصبی منجر به رفتارهای گوناگون در موجود زنده م یپردازد؛ https://
ِ
fa.wikipedia.org/wiki

« .10روانشناســی عصبــی»( )Neuropsychologyترکیبی از

دانش روانشناسی و عصبشناسی است که با تکیه بر ف رایندهای عصبی
به دنبال پاســخ پرسشهای دانش روانشناســی م یگردد؛ https://
fa.wikipedia.org/wiki

« .11آناتومی عصبی» ( )Neuroanatomyبررســی ماکروسکوپی

شــکل اندامهای عصبی نظیــر مغز و نخاع را به عهــده دارد؛ https://
fa.wikipedia.org/wiki

« .12عصبشناســی شــناختی» ( )Neurocognitionشــناخت

رویکردی در دانش روانشناســی اســت و عصبشناســی شــناختی به
مســائل این رویکرد از دریچــه ف رایندهای عصبی م ینگــرد؛ https://
fa.wikipedia.org/wiki
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« .13فیزیولــوژی عصبــی» ( )Neurophysiologyبه چگونگی

عملکرد سیستمهای عصبی م یپردازد؛ https://fa.wikipedia.org/

wiki

« .14آسی بشناختی عصبی» ( )Neuropathologyشاخهای

از دانش پزشــکی است که به بررســی بیماریهای بافتهای سامانه
عصبی م یپردازد .این شــاخه ،زیرشاخهای از آسی بشناسی تشریحی،

See: Antonio D’Aloia & Maria Chiara .21
,)2020(Errigo

;Law

and

Neuroscience

Complicated Crossings and New Perspectives,
Springer Nature Switzerland AG, https://doi.

عصبشناختی یا جراحی مغز و اعصاب محسوب م یشود .با نوروپاتی

.38840-030-3-978/10.1007/org

نشود؛ https://fa.wikipedia.org/wiki

دروغسنج در حقوق عصبشناختی» ،اخالق زیستی ،شماره  ،34ص .95

که در رابطه با اختالالت یا التهابات دســتههای عصبی اســت اشتباه
« .15علــوم اعصــاب» ( )Neuroscienceدانــش مطالعه

 .22آریــن پتفت(« ،)1398مرور اجمالــی محدودیتهای فنی کاربرد روش
Neuro Criminal Law .23

ســامانه عصبی است .دانش علوم اعصاب زیرشــاخهای چندرشتهای

 .24ر.ک :علی محمدیجورکویه و مســعود مصطف یپور(« ،)1394رویکری

از زیس تشناســی اســت که با بهرهگیــری از فیزولــوژی ،آناتومی،

جرمشناختی-اســامی بر قلمرو تأثیر عوامل زیســتی بر رفتــار مجرمانه»،

زیس تشناسی تکاملی و زیس تشناسی سلولی و مولکولی ،مدلسازی

دیدگاههای حقوق قضایی ،شــماره  ،70ص 149؛ امیر باســتانی ،سیدمحمد

ریاضــی و روانشناســی بــه درک ویژگ یهای نورونهــا و مدارهای

اکرمــی و وحیده کریمــیراد( ،)1390عوامل زیس تشــناختی و ژنتیکی رفتار

عصبــی م یپردازد .بهطور ســنتی علوم اعصاب یکی از شــاخههای

بزهکارانه ،ته ران :می زان ،چاپ اول ،صص .85-89

پزشــکی ،زیس تشناسی و داروســازی شناخته م یشــد؛ https://
fa.wikipedia.org/wiki

نزاده« ،رابطه حقوق و علومشــناختی» ،روزنامه ای ران،
 .16الهام امی 

مورخ  27آبانماه.
Taylor

عصب؛ رویکــردی نوین در تحلیل جرایم خشــونتآمی ِز اطفال و نوجوانان(با
.180

Sherrod
and

J.

,)1991(See:

Neuropsychologists

.305–293 .pp ,4 .No ,5 .Neuropsychology, Vol

Neurolaw: A Brief“ ,)2015( Arian Petoft .19

introduction”, Iranian Journal of Neurology,
.58-55 .pp ,1 .No ,14 .Vol
Arian Petoft & Ahmed Momeni- .20
“Behavior

Human

Toward

Sciences from the Perspective of Neurolaw”,

Criminal Biology .27

Crime Neurology .28
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“Neurolawyers”,

,)2015(rad

 .26ر.ک :مسعود مصطف یپور و سیدمحمد حسینی(« ،)1396جرمشناسی
تأکید بر منحنی سن -جرم)» ،پژوهش حقوق کیفری ،شماره  ،19صص -188

Neuro Law .17
.18

Neuro Criminology .25

International Journal Of Public Mental Health
.pp ,2 Issue ,2 And Neurosciences, Volume
.30-29
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معرفی نانو صفحه سنتز شده  BC2Nبه عنوان دارو رسان دارو های ضد سرطان
تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک متشکل از دکتر محمد سلیمان نژاد،
عضو هیات علمی گروه شیمی و رضوان رحیمی دانشجوی دکتری رشته شیمی
موفق به ارائه نانو صفحه ای سنتز شده به منظور دارو رسانی هدفمند شدند.
دکتر محمد سلیمان نژاد در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک در تشریح
این اقدام پژوهشــی اظهار کرد :امروزه اســتفاده از نانو ســاختارها در دارورسانی
هدفمند به بافتهای ســرطانی در پزشــکی نوین کاربردهای زیادی دارد .با توجه
به اهمیت موضوع در ادامه کارهای تحقیقاتی که در دانشــگاه اراک انجام شده
اســت؛ نانو صفحه ســنتز شــده  BC2Nبعنوان نانو حامل مناسب ب رای دارو

رسانی هدفمند داروی ضد سرطان بتا-الپاچونه معرفی شده است .نتایج بررسی و
اثبات عملکرد مناسب ط راحی انجام شده در مجله بسیار معتبر Journal of

 Molecular Liquidsبا ضریب تاثیر  )Q1( ۵,۰۶در ســال  ۲۰۲۰پذیرفته
شده است.

دیگر اعضاء سالم و در نتیجه کاهش عوارض جانبی و مشکالت ناشی از استفاده
مکرر دارو می شود.
دکتر ســلیمان نژاد با شــاره به تفاوت های عمده این دارو رســان ب رای این
بیماری خاص با نمونه های مشابه قبل گفت:
برخالف روشهای شیمی درمانی متداول که هم سلول های سالم و هم سلول

وی در تشــریح نقش نانو ساختار ها در دارو رسانی عنوان کرد :کاربرد فناوری

های سرطانی را هدف قرار میدهند  ،داروی ضد سرطان  β-lapachoneکه

نانو در پزشــکی ،نوید بخش درمان بســیاری از بیماریها میباشد  .نانوفناوری در

روی نانوحامل  BC2Nحمل میشــود میتواند فقط سلولهای سرطانی را در

سیســتم رهایش دارو ،تاثیر بسیار خوبی در شناخت انتخابی سلولهای سرطانی،

سرطانهایی مانند پروستات  ،پانکراس و ریه به طور خاص و دقیق از بین ببرد.

رهایش هدفمند دارو در ســلولهای ســرطانی و غلبه بر محدودیتهای شــیمی

تاکنون هیچ نانوســاختاری ب رای رهایش دارو ضد سرطان بتا-الپاچونه ط راحی و

درمانی مرســوم ایجاد کرده است .رهایش هدفمند دارو باعث عدم تأثیر دارو بر

معرفی نشده است .بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه دارو رسانی منحصرا
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درمورد جذب دارو بر روی نانو ساختار می باشند و مسئله مهم تر یعنی رهاسازی دارو از نانوحامل در مجاورت سلول سرطانی را بررسی نکرده اند .با توجه به این واقعیت
که بافتهای ســرطانی دارای محیط اســیدی هستند در تحقیق انجام شده بعد از اثبات جذب و حمل دارو توسط نانو صفحه  ،BC2Nرها سازی دارو از طریق پروتونه
کردن تحلیل شــده اســت .نتایج بدســت آمده از پروژه حاضر ،توانایی نانوحامل سنتزشده  BC2Nرا به عنوان یک حامل نوید بخش ب رای حمل و رها سازی دارو ضد
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سرطان بتا-الپاچونه در درمان سرطان را تایید می کند.

ارائه ترکیب جدید دارویی برای درمان بیماری سرطان
محققین دانشــگاه اراک  ،ترکیبی موثر جهت
تخریب سلول های سرطانی ارائه کردند.
تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک ،موفق به ط راحی و سنتزترکیب
دارویی جدید با خواص ضد سرطانی شدند .این تیم تحقیقاتی متشکل از دکتر
محمد علی بداغی فرد ،عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و دکتر
مهدیا حمیدی نســب محقق گروه شیمی و با مشاوره و راهنمایی دکتر اکبر
مبینی خالدی ،عضو هیات علمی گروه شــیمی دانشگاه اراک و دکتر خوبی
عضو هیات علمی دانشــکده داروسازی دانشگاه ته ران است .این کار ارزشمند
تحقیقاتی در قالب رساله دکتری خانم حمیدی نسب انجام شده است.
دکتــر بداغی فرد محقق این طرح پژوهشــی در مصاحبه با روابط عمومی
دانشگاه اراک گفت :موضوع اصلی این طرح پژوهشی ،دستیابی به ساختارهای
فعــال و موثر در درمــان بیماری ها بود ،که منجر به ط راحی ترکیباتی شــد
کــه بتواند در بافت های زنده برهمکنش مناســبی در جهــت مهار عوامل
بیمــاری زا ایجاد نمایــد .یکی از داروهایی که هم اکنون در تخریب ســلول
های ســرطانی به کار می رود داروی دوکسوروبیســین نام دارد .در این طرح
پژوهشــی  ۲۰ترکیب جدید از مشتقات مونو پی رازولوفتاالزین و ترکیبات جدید
بیس-پی رازولوفتاالزین ط راحی و سنتز شده اند .بررسی فارماکولوژیکی خواص
این ترکیبات با همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه ته ران نشان داد که برخی
از ترکیبات ســاخته شده فعالیت بسیار مناســبی در مورد سلولهای سرطانی
دوکسوروبیســین داشته اند که می زان این بهبود دو تا چهار ب رابر از داروی نام
برده بوده است.

هنگام اســتفاده دارو جهت تخریب سلول های ســرطانی ،ممکن است سلول
های سالم اط راف دچار آسیب شوند ،بناب راین اگر دارویی ساخته شود که می زان
این آسیب را به حداقل برساند دارویی موثر تر است.
ترکیب جدید ارائه شده نسبت به نمونه های مشابه قبل سمیت کمتر ب رای
سلول های زنده دارند .این ترکیب همچنین نسبت به نمونه مرجع خود تخریب
بهتر و فعالیت موثر تری نشان داده است.
دکتر بداغی فرد اظهار داشت :با توجه به نتایج حاصل  ،این طرح پژوهش می
تواند کاندید مناسبی جهت پژوهش های گسترده تر بالینی و مطالعات پزشکی
و پس از انجام روند های آزمایش به تولید انبوه برسد.
نتایج ایــن تحقیق در مجله بســیار معتبــر (Bioorganic & )Q1

Medicinal Chemistry

از انتشارات الزویر در سال  ۲۰۲۱پذیرفته و به چاپ رسیده است.

بازدید رییس امور پایش ،ارزیابی و اطالعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی
مهنــدس ســعید جغتایــی و هیــات همــراه از پــروژه هــای عمرانــی

تئاتردانشــگاه و دانشــکده هــای در حــال تکمیل دانشــگاه و اعتبــارات هزینه

پیشــرفت فیزیکــی آنــان را بررســی و ارزیابــی نمــود.

خوابــگاه هــا و مشــکالت و چالشــهای فــراروی احــداث ایــن پــروژه هــا

مختلــف دانشــگاه اراک بازدیــد بــه عمــل آورد و رونــد احــداث و

شــده و مــورد نیــاز ،تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز ،جــاده دسترســی بــه

در جریــان ایــن بازدیــد ،دکتــر ســعید حمیــدی رییــس دانشــگاه اراک

پرداخــت.

مدیریــت ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و مســئوالن اســتانی

دســتاوردهای مهــم و مانــدگار در دانشــگاه عنــوان کــرد کــه میتوانــد گام

ضمــن خیرمقــدم بــه رییــس امــور پایــش ،ارزیابــی و اطالعــات
بــه ارائــه گزارشــی از رونــد احــداث ،میــزان پیشــرفت فیزیکــی
کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه ،خوابــگاه هــای دانشــجویی ،ســالن آمفــی
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انسانی از خود بروز دادند .که در نهایت  ۳مشتق آن عملکردی بهتر از داروی

وی در تشــریح مزایای این ترکیب نسبت به نمونه های مشابه قبل گفت:

دکتــر ســعید حمیــدی تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی دانشــگاه را از
ارزنــده ای در تامیــن رفاهیــات زندگــی دانشــجویی و همچنیــن گســترش
فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه اراک باشــد.
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کســب عنــوان مقالــه برتــر و یکــی از پایــان نامــه هــای برتــر ســال توســط دانــش
آموختــه دوره دکتــرای دانشــگاه اراک در مجامــع بیــن المللــی

ب رای نخســتین بار ،مقاله علمی و پایان نامه از ای ران و دانشــگاه اراک به
عنوان مقاله و پایان نامه برتر ســال توســط انجمن بین المللی آموزش زبان
انگلیسی به سخنوران دیگر زبان ها (تیسول)
(TESOL=Teaching English to th Speakers of

)Other Languagesبرگزیده شد.

خانم آذر تاج آبادی دانش آموخته دکتری رشــته آموزش زبان انگلیسی گروه

زبان و ادبیات انگلیســی دردانشگاه اراک موفق به کسب عنوان مقاله و پایان
نامه برتر سال از طرف انجمن بین المللی تیسول گردید.
دکتر موســی احمدیان،عضو هیات علمی گروه زبان دانشگاه اراک و استاد
راهنمای این پایان نامه پژوهشــی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک
گفــت :خانم آذر تاج آبادی که به تازگــی پایان نامه دکتری خود را با راهنمایی

نامه دکتری خانم تاج آبادی را با عنوان بررســی تأثیــر انگیزه ها و الگوهای

اینجانب و مشــاوره آقایان دکتر حمیدرضا دولت آبادی و دکتر هوشنگ یزدانی

تعاملی بر بازخورد همساالن ،راهبردهای تکیه گاه ،پیشرفت نگارش ،و نگرش

و با امتیاز عالی دفاع نموده اســت ،در دو مســابقه برگزار شده توسط موسسه

انگلیســی آموزان بر اساس چهارچوب اســتورچ در جمع پایان نامه های برتر

تیسول شرکت نموده و به کسب مقام برتر دست یافت .در بخش مقاله معتبر

پذیرفته است.

علمی ،ایشان موفق به کسب عنوان:
TESOL Award for Distinguished 2021 The

( Research Recipientجایزه ســال  2021محقق برجســته) ب رای

مقاله چاپ شــده از پایان نامه خود در مجلــه Language Teaching
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 )Research (index: SSCI/ISIبــا ضریــب تاثیر  ۲,۶و درجه کیفی

 Q1گردید.

اولین محقق ای رانی از دانشــگاه اراک برنده جایزه مقاله برتر تیســول شده
است

تیسول و سخنران کلیدی بخش تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
این همایش که در تاریخ  ۲۴تا  ۲۷مارس  ۲۰۲۱برگزار می شود شرکت خواهند
نمود .این همایش در ایالت تگزاس آمریکا برگزار می شود ،که در سال میالدی
جدید به دلیل رعایت پروتکل های ســازمان جهانی بهداشــت به صورت غیر
حضوری و بر خط انجام خواهد شد.
عضو هیات علمی گروه زبان انگلیســی دانشگاه اراک تصریح کرد :انجمن
تیسول بزرگ ترین انجمن تخصصی آموزش زبان انگلیسی است که در سال

دکتر احمدیان اظهار کرد :این مســابقه از سال  ۲۰۰۵برگزار شده و هر سال

 ۱۹۶۶در ایالت متحده آمریکا تاســیس شــد و در حــال حاضر حدود چهل و

یک مقاله برگزیده می شــود .در طول پانزده ســال برگزاری این مسابقه ،این

چهار هزار عضو فعال از  ۱۰۹موسســه و دانشــگاه در سراسر جهان دارد .این

اولین بار است که محققی از ای ران برنده جایزه مقاله برتر تیسول شده و باعث

انجمن برگزار کننده یکی از معتبرترین دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی

خرسندی ست که نام دانشگاه اراک در فهرست برگزیده شدگان از دانشگاه های

و منتشــر کننده دو مجله بســیار معتبر علمی  TESOL Quarterlyو

نانیانگ ،اکلند ،و تمپل آورده خواهد شد.

محققین ،و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی آموزش زبان انگلیسی هر ساله

شناخته شــده و مطرح دنیا همچون میشــیگان ،کالج لندن ،بریتیش کلمبیا،
وی افــزود :عالوه بر این ،در قســمت دوم مســابقات ،کمیته برنامه ریزی
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به موجب این موفقیت ها ،ایشــان در دو نقش سخنران افتخاری همایش

همایش در بخش تحقیقات دانشــجویان تحصیالت تکمیلی تیســول ،پایان

 TESOL Journalاست .همچنین بزرگ ترین همایش ساالنه مدرسین،

توسط این انجمن برگزار می گردد .دانش آموخته

ـان
ـترک می ـ
ـرای مشـ
ـرح دوره دکت ـ
ـک در ط ـ
ـته فیزی ـ
ـری رشـ
ـه دکت ـ
ـش آموختـ
ـن دانـ
اولی ـ
ـک
ـورپ بلژی ـ
ـگاه آنت ـ
ـگاه اراک و دانشـ
دانشـ

اولین دانشجوی دکتری رشــته فیزیک در طرح دوره دکترای مشتریک
میان دانشــگاه اراک و دانشــگاه آنتــورپ بلژیک روز چهارشــنبه مورخ
 ۳/۱۰/۱۳۹۹از رساله خود تحت عنوان " مدل ریاضی اثر پالسما درمانی

بر رشــد باکتریایی" با موفقیت دفاع کرد .خانم ســمی را رنجبر این رساله

را تحت راهنمایی آقای دکتر مه ران شــاه منصوری از دانشــگاه اراک با
تخصص فیزیک پالســما و پروفسور بوگارت از دانشگاه آنتورپ بلژیک و
مشاوره آقای دکتر اتری از دانشگاه کیوشو ژاپن به سرانجام رسانده است.
دکتر شــاه منصوری اســتاد راهنمای اول این رساله در گفتگو با روابط
عمومی دانشــگاه اراک تصریح کرد :این رساله در قالب طرح دوره دکتری
مشترک بین دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک انجام شده است.

مکانیزمی دفاعی نشــان خواهد داد که به تولید مواد آنتی اکســیدانی

وی در ادامه به منظور تشریح اهمیت و ضرورت این پژوهش بیان کرد:

منجر می شــود .این واکنش طبیعی باکتری شبیه همان رفتاری است

برهمکنش پالســمای سرد فشار اتمســفری با باکتری به صورت ریاضی

که به مرور باکتری ها را در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم کرده اســت.

مدل سازی شده است .در برهم کنش پالسما و باکتری بر چرخه گلیکولیز
تمرکز شده است .ازآنجاکه چرخه تولید انرژی در باکتری یکی از مهمترین
چرخه های زیســتی درون این سلول است ،هرگونه اختالل در این چرخه

اخی راً در دانشگاه  UCLAو مونیخ اثر پالسمای سرد بر ویروس کرونا

تحقیق شده است.

الزم به ذکر اســت که از این پژوهش تا کنون یک مقاله در نشــریه
Computer in Biology and Medicine

با ضریب تأثیر  ۵/۳و درجه کیفی Q1به چاپ رسیده است .همچنین

دو مقاله دیگر نیز از این طرح در نشریات معتبر بین المللی جهت چاپ

سبب مرگ باکتری می شود .وی افزود :به این منظور به کمک تولباکس
 COBRAبرهمکنش پالســما و باکتری مدل سازی شده است .تاثیر
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در دست بررسی است.

عمده پالسما به واســطه اثر اکسایشی ایجاد م یشود.باکتری به عنوان

یک گونه هوشــمند ب رای بقای خود در مقابل اکسایش ناشی از پالسما
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آیین افتتاح دفتر دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه استان مرکزی
دفتر دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه استان مرکزی در دانشگاه اراک افتتاح شد.
دکتر سعید حمیدی رییس دانشگاه اراک ،ضمن تبریک ف را رسیدن میالد
حضرت زینب(س) به پرســتاران همیشــه در صحنه ،گفت :با شیوع بیماری
کرونا از اســفند سال گذشــته مراکز علمی در دانشگاهها و حوزههای علمیه
تعطیل شده و به کالبد بدون روح تبدیل شدهاند.
وی تصریح کرد :دغدغه حوزه و دانشگاه رفع مشکالت جوانان است وب رای
تحقق این مهم از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد .به شدت نگران فضایی
هســتیم که جوانان در آن به سر م یبرند .متأسفانه در  ۹ماهه گذشته ارتباط
ما به دانشــجویان قطع شده است و تمام برنامهها از طریق فضای مجازی و
آنالین دنبال م یشود.
دکتر حمیدی ادامه داد :ب رای در امان نگاه داشــتن دانشجویان بسیار الزم
اســت حوزه و دانشگاه دست در دســت یکدیگر گذارده و با همکاری بیش از
پیش برنامهها را پیش برند .افتتاح دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه به
طور قطع ارتباطات را تقویت کرده و باعث م یشود طرح و برنامههای مشترک
با خروجی مطلوب در دستور کار ق رار گیرد.
رئیس دانشــگاه اراک ضرورت تغییر شــیوهها مطابق روز را متذکر شد و
افزود :تولید محتوا ،فکر و اندیشــه در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت است.
گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 15

اساتید حوزه و دانشگاه باید نقش تولیدکننده فکر ،اندیشه و محتوا را به خوبی
ایفا کنند و الزم است دراین زمینهها تجدید نظر جدی صورت گیرد.
در این مراسم حجت االسالم ایمان یمقدم  ،رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی با تأکید ب راینکه خودباوری ریشه
در علوم انســانی دارد ،ادامه داد :ب رای تقویــت مبانی باید در گام اول دولتی
اسالمی تشــکیل داد و ب رای داشتن دولت اسالمی باید علم اسالمی داشت.
وظیفه دانشــگاه در این زمینه بسیار سنگین اســت و ب رای تحقق اهداف و
رسیدن به جامعه مهدویت باید مبانی را به صورت گفتمانسازی درآوریم.
وی اســام یکردن علوم را یکی از مباحث روز دنیا دانســت و اظهار کرد:
اسالم یشــدن علوم ضرورت است .ای ران مهد علم و اخالق است .رهبری در
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سال  ۹۱در دیدار با دانشگاهیان کرمانشاه مطرح کردند که ای ران مرحله انقالب

و تشکیل نظام اسالمی را پشت سر گذاشته است و باید مراحل دولت اسالمی،
جامعه اســامی و تمدن اسالمی را محقق کنیم که ب رای تحقق آن نیاز داریم
تا زبان فارسی به عنوان زبان علمی دنیا مطرح شود.
حجت االسالم والمسلمین میرمهدی ،رییس حوزه علمیه امام خمینی نیز،
ضمن عرض تبریک به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب سالم اهلل علیها
و روز پرستار از زحمات کادر درمان در طول شیوع بیماری کرونا قدردانی نمود.
وی اظهار کرد:که وظیفه دانشگاهیان و حوزویان آن است که بایستی اهدف
نهایی از علم را تبیین و تعیین نمایند.
هر علمی آدابی دارد که پرداختن به آن بســیار حایز اهمیت اســت .آنگاه
اخالق نهادینه و ارزشگذاری شود و در مسیر صحیح ق رار گیرد.
وی در پایان افزود :افتتاح دبیرخانه وحدت حوزه و دانشــگاه اتفاق مبارکی
اســت که انتظار مــی رود در آن هم بــه ترویج علوم حــوزه و هم به علوم
دانشگاهی پرداخته شود و ابزارهای تفکر را در بین جامعه تعیین و تبیین گردد.

خرید بیش از  ۹۱دستگاه و تجهیزات دستگاهی به منظور مجهز سازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک
آزمایشگاه های دانشگاه اراک،طی دو سال اخیر با اعتباری بالغ بر  ۸۸میلیارد ریال ،تجهیز و بازسازی شدند.
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اراک و کلیــه آزمایشــگاه هــای زیــر مجموعــه

مشــابه در اســتان کــه خدمــات عمومــی ارائــه دهــد ،تصویــب در منطقــه

بــا مبلغــی بالــغ بــر  ۸۸میلیــارد ریــال کــه از دو محــل اعتبــار وام ریالــی و

 ۴پژوهشــی ،رعایــت شــده و در نهایــت همگــی در کارتابــل شــاعا آپلــود

بودجــه تخصیصــی شــاعا انجــام شــده اســت  ،تجهیــز و بازســازی شــد.

و مــورد تصویــب قــرار گرفتــه انــد.

دکتــر کاوه خســروی ،رییــس آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه در ایــن رابطــه
اظهــار کــرد :تمامــی تجهیــزات خریــداری شــده بــا تصویــت دانشــکده هــا و
از کانــال نماینــدگان آنهــا در شــورای امــور ازمایشــگاه هــا و کارگاه هــا و از
طریــق ایــن شــورا تصویــب و مــورد خریــداری قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود :در خریــد هــای تجهیــزات هــای تــک شــامل دســتگاه هــای
 ICP، XRF، DLS، TGA، VSMو پتانســیل زتــا ،شــرایط و مقــررات
وزارت علــوم و شــاعا از جملــه مــورد کاربــرد داشــتن بــرای چندیــن گــروه
آموزشــی ،امــکان ارائــه خدمــت بــه بیــرون دانشــگاه ،عــدم وجــود دســتگاه

مراسم چهلمین روز درگذشت شهید محسن فخری زاده در دانشگاه اراک
فخــری زاده در دانشــگاه اراک بــا حضــور آیــت اهلل اراکــی نماینــده مــردم

ســرباز والیــت ،قــدرت اقتــدار مردمــی بــودن و شــجاعت را در تمــام

اســتان مرکــزی در مجلــس خبــرگان رهبــری و حجــت االســام والمســلمین

وجــود خــود بــه همــراه داشــت.

دانشــی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان مرکــزی و جمعــی از

وی ،شــهید دانشــمند فخــری زاده را الگویــی علمــی ،انقالبــی و جهــادی

مســئولین دانشــگاه اراک برگــزار شــد.

بــرای دانشــجویان دانســت و بیــان کــرد :دانشــمندان مــا همپــای

دکتــر ســعید حمیــدی رییــس دانشــگاه اراک در ابتــدای مراســم ضمــن

نظامیــان در حــال دفــاع از ســنگرهای مختلــف کشــور هســتند کــه نمونه

گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهید محســن فخــری زاده و سردارشــهید

بــارز آنــان دانشــمند رشــته فیزیــک کشــور شــهید فخــری زاده بــود کــه

قاســم ســلیمانی ،جایگاهــی را کــه در قلــب مــردم جهــان بــه دســت آورده

در عرصــه علــم و دانــش در داخــل کشــور گمنــام و در بیــن دشــمنان

انــد را مهــم تریــن موهبــت زندگــی یــک فــرد دانســت

مــا هدفــی بــرای ضربــه زدن بــه ایــران اســامی انتخــاب شــده بــود.

دکتــر حمیــدی اظهــار کــرد :هــم کالســی هــای شــهید فخــری زاده هــم

آیــت اهلل محســن اراکــی نماینــده مــردم اســتان در مجلــس خبــرگان

اکنــون اســاتید و پژوهشــگران میهــن اســامیمان هســتند و تمــام تــاش

رهبــری در ایــن مراســم تــرور بزدالنــه علمــای بــزرگ دیــن و دانــش

خــود را بــرای عــزت کشــوربه کار مــی گیرنــد  .بــرای زنــده نگــه داشــتن یــاد

را از نشــانههای آشــکار جنایــت دشــمنان قســم خــورده مــردم ایــران

و خاطــره شــهید فخــری زاده کــه در ســال  ۵۸دانشــجوی دانشــگاه اراک بــود،

دانســت.

یکــی از ســراهای دانشــجویی دانشــگاه اراک بــه نــام ایــن شــهید بزرگــوار

دانشــمند شــهید محســن فخــری زاده در ســال  ۱۳۵۸دانشــجوی

مزیــن شــده اســت.

کارشناســی فیزیــک دانشــگاه اراک بــوده و پــس از انقــاب فرهنگــی

حجــت الســام ایمانــی مقــدم مســئول دفتــر نهــاد رهبــری در دانشــگاه هــای

دانشــگاهها ،در دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران تحصیــات خــود را

اســتان مرکــزی نیــز در ایــن مراســم گفــت :ســردار شــهید قاســم ســلیمانی

ادامــه داده اســت.
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مراســم گرامیداشــت چهلمیــن روز شــهادت دانشــمند هســتهای کشــور شــهید

مظهــر محبوبیــت در بیــن همــه مــردم شــهرها و روســتاها بــود و ایــن

30

ـتان مرکزی
ـگاه اراک در اسـ
ـر دانشـ
ـگران برتـ
ـن از پژوهشـ
ـش از  ۱۶تـ
ـبت روز پژوهـ
ـه مناسـ
بـ
تجلیــل بــه عمــل آمد

آیین بزرگداشــت روز پژوهش و تجلیل از پژوهشــگران برتر اســتان
مرکزی در اســتانداری اســتان مرکزی برگزار شد .این مراسم که با شرکت
مجازی پژوهشگران  ،دانشجویان و دانشگاهیان استان مرکزی برگزار شد
با معرفی پژوهشگران برتر استان مرکزی همراه شد ۱۶ .نفر از پژوهشگران
و اندیشمندان دانشگاه اراک در این مراسم به عنوان پژوهشگر برتر استان
در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی معرفی شدند.
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ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه اراک

همزمان با هفته پژوهش ،مرکز نوآوری مبین با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور ،آقای آقازاده ،استاندار استان مرکزی ،دکتر کریمی
نماینده شهرستان های اراک ،خنداب و کمیجان و جمعی از مسئولین دانشگاه اراک افتتاح شد.در این مراسم دکتر ستاری ضمن برشمردن اهمیت دانشگاه ها
در بهبود اقتصاد کشور گفت :اگر تاثی رات دانشگاه در اقتصاد مشهود نیست حتما جایی خلل وجود دارد و م یطلبد که آموزش مناسب در بستر جامعه و تغییر
فرهنگی الزم در آن راســتا ایجاد شــود .معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت :مراکز دانشگاهی قلب علم و فناوری هر منطقه هستند که باید با تولید
علم کمک رســان بوده و فواید کاربردی پژوهش و فناوری را به صورت ملموس در زندگی مردم بیاورند.ســتاری افزود :هرچه مراکز فناوری و رشــد افزایش پیدا
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آیین افتتاح مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک

کند دانشــگاه ها به جایگاه تاثیرگذار خود نزدیک م یشوند .دکتر مجتبی ذوالفقاری از مؤسسین مرکز نوآوری مبین نیز ضمن تشریح روند احداث مرکز نوآوری
مبین اظهار کرد :تاســیس مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک پیرو درخواســت هیئت موسس سرکار خانم دکتر پرویزیان ،جناب آقای بهاری و جناب آقای دکتر
شاه منصوری و اینجانب از هیئت رئیسه محترم دانشگاه و حمایت های ویژه ریاست محترم دانشگاه اراک جناب آقای دکتر حمیدی مورد موافقت ق رار گرفت.
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