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مصاحبه با روزبه معين

ــگاه اراك در  ــي دانش ــته ي رياض ــه ي رش ــش آموخت ــن دان ــه معي روزب

ــا ذوق در  ــه و ب ــوش قريح ــي خ ــت. جوان ــدان دور اس ــه چن ــالهاي ن س

ــش و  ــندگي نماي ــري  و نويس ــري، از بازيگ ــف هن ــاي مختل ــه ه زمين

شــاعري تــا تدريــس كاريكلماتــور و نويســندگي، از همــان دوران 

ــاي  ــرد آق ــوه ي س ــدش » قه ــان بلن ــن رم ــاپ اولي ــا چ ــجويي ت دانش

نويســنده« كــه هــم فــروش خوبــي داشــته و هــم همچنــان بــراي ديگــر 

ــوده و مســير  ــال ب ــاده مــي شــود، همــواره فع ــرون مــرزي آم نواحــي ب

پيمــا . گــپ و گفــت ســاده ي زيــر ماحصــل ديــداري اســت دوبــاره پــس 

ــروز. ــا ام ــروز ت ــش از دي ــون او و فعاليتهاي ــران پيرام ــالها در ته از س

ــی  ــتم ول ــه داش ــندگی عالق ــه نويس ــگاه ب ــل از دوران دانش ــن قب - م

هميشــه از آن نــوع نوشــتن هايــی بــود كــه بــه كســی نشــان نمــی دادم 

چــون رشــته رياضــی مــی خوانــدم و ايــن تناقــص بــود.  يادمــه اوليــن 

ــون  ــم كان ــه رفت ــی ك ــن جاي ــدم اولي ــگاه اراك ش ــه وارد دانش روزی ك

هــای فرهنگــی ازجملــه كانــون تئاتــر بــود و آن فضــا را بســيار دوســت 

ــود از جهــت اينكــه از لحــاظ هنــری خــودم  داشــتم و جــای مناســبی ب

را تخليــه كنــم. اوليــن كار تئاتــری كــه شــروع كــردم بــا نــام »ارتفــاع« 

كــه نقــش اصلــی بــودم و بعــد كاری بــه نــام »شــهادت پيوتــر اوهــه«  

ــازی كــردم و كار خوبــی هــم شــد. كــه كارگردانــی و ب

ــا كار را خــودم نوشــتم ، و  ــه نوشــتن و يكــی دوت ــردم ب ــد شــروع ك بع

ســال ۹۱  نمايشــنامه ای كــه نوشــتم انتخــاب شــد بــرای جشــنواره تئاتــر 

دانشــجويی و بــاال رفــت و ايــن اوليــن كار جــدی نمايشــنامه مــن بــوده، 

ــا  ــا نمايشــنامه نوشــتم كــه يكــی چــاپ شــد يكــی دوت بعــد از آن ۴-۵ ت

اجــرا شــد، بقيــه هــم مجــوز نگرفــت. كتــاب »قهــوه ســرد آقــای نويســنده 

ــاپ ۸۸  ــد و االن چ ــر ش ــال اخي ــان ده س ــاب رم ــن كت ــروش تري » پرف

ــه  ــرای ترجمــه ب ــان تركــی و كــردی ترجمــه شــده و ب ــه دو زب هســت ب

زبــان انگليســی، روســی و عربــی قــرار داد مــی بنديــم كــه در ســال ۲۰۲۲ 

انجــام بشــود و ايــن اوليــن كتــاب رمــان بلنــد مــن بــود كــه بــه خوبــی 

اســتقبال شــد. ســال ۹۲-۹۳ ايــده ايــن بــه ذهنــم رســيد كــه درمــوردش 

كار كنــم و ۲-۳ ســالی طــول كشــيد.

كانون های فرهنگی چقدر در ذوق شما تاثير گذاشت؟

- فضــا، اســتعداد ، تمريــن و آمــوزش خيلــی تاثيــر مــی گــذارد و مــن آن 

فضــا را خيلــی دوســت داشــتم و فضــای خوبــی بــود ، دانشــجويان آنجــا، 

3

 روزبه معین؛ چهره فرهنگی کشور، نویسنده کتاب پر فروش »قهوه تلخ آقای نویسنده«
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بچــه هــای قــوی و بــا اســتعدادی بودنــد كــه باعــث مــی شــد رو بــه جلــو 

ســوق پيــدا كنــی و پيشــرفت كنــی، و ايــن هــا اســتارت خوبــی بــود بــرای 

همــه مــا.  مــا كارگاه هــای آموزشــی برگــزار مــی كرديــم كــه باعــث مــی 

شــد بچــه هــا اســتعداد هايشــان را كشــف كننــد، پــرورش بدهنــد، عالقــه 

هايشــان را پيــدا كننــد.

مــن از زمــان كودكــی فــردی هنــر دوســت بــودم و ايــن يــک نيــرو محركــه 

ــی  ــک كاری انجــام م ــا ي ــی م ــروم ول ــش ب ــن ســمت پي ــه اي ــه ب ــود ك ب

ــر كــه وقتــی شــوق و ذوق هــا در دانشــجوها آشــكار  داديــم در هفتــه تئات

ــد در  ــد هســتيد مــی تواني ــم كــه اگــر عالقمن مــی شــد اعــالم مــی كردي

كانــون تئاتــر ثبــت نــام كنيــد.

از ســال ۹۳ تــا بــه االن اگــر بخواهيــد زندگيتــان را در يــک جملــه خالصــه 

كنيــد ؟

ــه را در  ــن كلم ــا اي ــه م ــتن، ك ــام بازگش ــه ن ــت ب ــه ای هس ــک كلم - ي

ــی  ــک تعادل ــک بازگشــتن هســت، ي ــتانی ي ــر داس ــه ه ــم ك ــتان داري داس

بهــم مــی خــورد و تــو مــی خواهــی آن تعــادل را برگردانــی و همــه مــا در 

زندگــی ايــن بازگشــتن را داريــم كــه برگرديــم بــه آن تعــادل و گاهــی آن 

تعــادل را بــه طــور چشــمی نديديــم و داخــل ذهــن مــا هســت، چيزهايــی 

كــه دوســت داريــم بهــش برســيم و چــون بهــش نرســيديم تعــادل نداريــم 

ــگار قبــال ايــن موفقيــت را زندگــی كرديــم، مــن هميشــه بازگشــتن را  ، ان

دارم. احســاس مــی كنــم يــک جايــی بــوده كــه بهــش رســيدم و حــاال از آن 

پايينــم و بايــد تــالش كنــم تــا برســم بــه آن تعــادل. در ايــن چندســال هــم 

بــه هميــن شــكل بــوده، يــک ســری ســال هــا ، ســال هــای خــوب و پــر از 

موفقيــت بــوده و يــک ســری ســال هــا ، ســال هايــی بــوده كــه پاييــن آمــده 

بــودم و بعــدش تــالش كــردم كــه بــه آن نقطــه اوج برســم.

ــه باعــث مــی شــود كــه  ــود اگــر در وجــود آدم باشــد در هــر زمين ــن كمب اي

ــور  ــد و اينط ــود آدم نباش ــود در وج ــن كمب ــر اي ــد، و اگ ــالش كن ــرای آن ت ب

فكــر كنــد كــه رســيدم بــه آنجــا و ديگــر چيــزی نيســت، آن موقــع هســت 

كــه ســقوط مــی كنــد ولــی اگــر هميشــه فكــر كنــد كــه هنــوز بــه نقطــه اوج 

نرســيده تــالش مــی كنــد در زندگــی. و هميشــه در زندگيــم آن بازگشــتن را 

دارم.

بعــد از اينكــه قهــوه ســرد آقــای نويســنده را نوشــتيد و مــورد اســتقبال قــرار 

ــا يــک كتــاب ديگــری  ــه ای كــه مــی گوييــد رســيديد؟ ي ــه آن قل گرفــت ب

بايــد بنويســيد تــا باالتــر از ايــن باشــد؟

ــاب  ــن كت ــاب پرفــروش تري ــن كت ــا اينكــه اي ــا هميــن هســت ب ــه دقيق - بل
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ــر  ــده بشــود پ ــد ســال آين ــران شــد، شــايد در چن ــر اي ــرن اخي ــان ق رم

ــود  ــزی نب ــن چي ــی اي ــال. ول ــان كل ۱۰۰ س ــاب رم ــن كت ــروش تري ف

كــه هميشــه بــه چشــم مــن بياييــد چيــزی كــه مــد نظــرم هســت ايــن 

ــورها و  ــه كش ــران را ب ــدرن اي ــتان م ــات و داس ــم ادبي ــه بتوان ــت ك اس

زبــان هــای ديگــر ببــرم و بــرای كتــاب بعــدی كــه حــدود ۵-۶ ســال 

ــدی دارد و  ــی بلن ــه نوشــتن آن هســتم داســتان خيل هســت مشــغول ب

جلــد اولــش حــدود ۷۰۰ صفحــه اســت و يــک داســتان بــه شــدت مدنــی 

دارد و در پــی آن هســتم كــه ايــن داســتان همزمــان كــه در ايــران چــاپ 

مــی شــود در كشــور هــای ديگــر هــم چــاپ شــود و نگاهــم بيشــتر بــه 

ــی  ــه م ــزی ك ــه آن چي ــايد ب ــران ، ش ــا اي ــر هســت ت كشــورهای ديگ

خواســتم در ايــران رســيدم و چيــزی كــه مدنظــرم هســت كتــاب بعــدی 

را يــا هميــن كتــاب قهــوه ســرد آقــای نويســنده را در كشــور هــای ديگــر 

موفــق كنــم و معرفــی خوبــی از ادبيــات داســتانی ايرانــی شــود و گاهــا 

مــی توانــد مــدرن باشــد نيــاز نيســت هميشــه ســنتی و كالســيک باشــد، 

ايــن چيــزی هســت كــه مــی خواهــم و بــرای آن تــالش مــی كنــم.

وقتی اين كتاب را می بينی در يک جمله احساست را بيان كن.

ــی كــه يــک داســتان مــی نويســند عاشــق  ــا نويســندگان زمان - عموم

ــه  ــی ك ــی زمان ــد ول ــه آن دارن ــاده ب ــوق الع ــس ف ــتند، ح ــتان هس آن داس

تمــام مــی شــود در ذهــن نويســنده نيــز تمــام مــی شــود و ديگــر آن كار را 

دوســت نداريــم و مــی گوييــم مــی توانســت كــه بهتــر شــود ولــی بــه هــر 

حــال يــک تجربــه هســت و داســتانی بــود كــه خيلــی هــا دوســتش داشــتند 

و نمــی شــود انــكار كــرد، خــود مــن هــم دوســتش دارم، يــک جملــه اگــر 

بخواهــم بگويــم درمــورد كتــاب ايــن جملــه اســت كــه داخــل كتــاب هــم 

ــازه  ــيديد ت ــتان رس ــان داس ــه پاي ــی ب ــی كن ــر م ــه فك ــی ك ــت » وقت هس

داســتان شــروع ميشــه« ايــن همــان چيــزی اســت كــه در زندگــی واقعــی 
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ــام  ــتانی تم ــاق و داس ــک اتف ــی ي ــه زمان ــردم ك ــاس ك ــم احس ــودم ه خ

ــوده و درمــورد كتــاب  شــده آنجــا شــروع يــک اتفــاق و داســتان ديگــر ب

هــم همينطــور. كســانی كــه كتــاب را خواندنــد متوجــه شــدند كــه پايــان 

داســتان در واقــع شــروع داســتان ديگــري اســت.

احساس شما در مورد ۴ سال تحصيل در دانشگاه اراك چيست؟

- زمانــی كــه وارد دانشــگاه مــی شــوی ، بــا ســن جوانــی كــه داری وارد 

ــز برايــت  يــک دنيــای جديــدی از همــه لحــاظ خواهــي شــد و همــه چي

ــه اراك مــي آمــدم و همــه  ــود. مــن از تهــران ب ــازه و جــذاب خواهــد ب ت

ــی  ــهری و... ول ــت ش ــگ،  باف ــرد ، فرهن ــی ك ــرق م ــن ف ــرای م ــز ب چي

همــه چيــز برايــم تــازه بــود و هنــوزم آهنــگ هــا و عطــر هــای آن زمــان 

ــت  ــه در اراك دوس ــی ك ــی از جاهاي ــرد ، يك ــی ب ــه آن دوران م ــرا ب م

داشــتم دانشــگاه سردشــت بــود و خوابگاهــم سردشــت بــود. بيشــتر بچــه 

هــا يــک گاردی داشــتند نســبت بــه اينكــه چــرا اينجــا؟ فاصلــه بــا شــهر 

زيــاد هســت. ولــی مــن عاشــقش بــودم چــون كــوه و فضــای كوهســتانی 

را دوســت داشــتم و داخــل خوابــگاه تراســی داشــتيم كــه رو بــه كــوه بــود 

و مــن شــب هــا مــی رفتــم رو تــراس و آســمان صــاف را نــگاه مــی كــردم 

و برايــم لــذت بخــش بــود و تابســتان هــا دلــم بــرای خوابــگاه تنــگ مــی 

شــد

تاثيرگذارترين آدم زندگيت؟

- يــک فــردی بــود كــه باعــث انگيــزه و جوشــش نوشــتن در مــن شــد كــه 

از معمايــی نوشــتن بــه ســمت احساســی نوشــتن و ادغــام ايــن دو شــد و در 

زندگــی كاری مــن تاثيــر بســياری داشــت.

صحبتی با دانشجويان جديد كنيد

ــا  ــد، ذهنشــان را ره ــا كنن ــه دانشــجويان خودشــان را ره ــی خواهــم ك - م

كننــد و بــه ســمت چيزهايــی كــه دوســت دارنــد پنــاه ببرنــد و بــه ســمتش 

ــند و  ــته باش ــجو را داش ــوای دانش ــه ه ــم ك ــی خواه ــران م ــد. از مدي برون

حمايتشــان كننــد از لحــاظ موقعيــت ، امكانــات، مالــی و... حمايــت كننــد كــه 

ــراي آينــده. ايــن يــک ســرمايه گــذاری اســت ب

ــه  ــا ب ــه دانشــگاه اراك مــی آمــدی ي ــوان يــک مســئول ب ــه عن اگــر االن ب

يكــی از مســئولين چيــزی را مــی خواســتی بگويــي چــه توصيــه مــی كــردی 

يــا خــودت بــه عنــوان مســئول چــه مــی كــردی؟

- ايــن يــک سياســت كلــی هســت و بايــد ميــز گردهــای بــا حضــور مديــران 

و دانشــجويان تشــكيل شــود، دانشــجويانی كــه جديــد مــی آينــد فرهنــگ و 

فكــر متفــاوت تــری دارنــد  و نيــاز اســت جلســه ای باشــد و صحبــت شــود 

كــه از دانشــگاه چــه آزادی و چــه چيزهايــی مــی خواهنــد و چــه انتظاراتــی 

ــه  ــی و...ب ــری، ورزش ــی و هن ــرايط فرهنگ ــلف، ش ــا س ــه ب ــد؟  در رابط دارن

ــت و  ــل هس ــرام متقاب ــک احت ــن ي ــود و اي ــته ش ــرام گذاش ــدش احت عقاي

دانشــجو ايــن زمــان موفــق مــی شــود.
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رئيس اداره فعاليتهای هنری

مجید دوست محمدي 

کنكور، دانشجو، ِآینده

يادداشتي به بهانه ي لو رفتن سواالت كنكور خرداد ۱۴۰۰

فكرش را بكن...  ســالهاي زيادي با هزاران اميد و آرزو فرزندت را براي 

رســيدن به كنكور آماده مي كني، برايش)چه تحت تاثير تبليغات مختلف 

و چه بدور از آن( هزينه ها مي كني، كالس تقويتي، كتب كمک آموزشي 

وشب نخوابي و اينترنت وكنكور آزمايشي و... تا نهايتا به كنكور مي رسد. 

به موقع برســد، مريض نشود، خســته و خواب آلود نباشد، گرسنه نباشد، 

نكند موضوعي در كنكور فكرش را نگران كند. او بايد فقط به موفقيت در 

كنكور بيانديشــد و آينده ي مسير زندگيش.كنكوري كه در سالهاي اخير و 

با توسعه ي دانشــگاههاي مختلف و رشته هاي متعدد، شانس و انتخاب 

بيشــتري پيش روي داوطلب مي گذارد كه بيش از ۸۵ درصد قبولي اش 

را تضمين شــده    مي داند. مع الوصف در سالهاي اخير تنها كاركرد مهم 

كنكور)بدور از ســالهاي ملتهب دهــه ي ۶۰ و ۷۰ و ۸۰  كه بدليل تعداد 

كم دانشگاه، دانشجو شــدن برابر با نخبه گزيني بود( صرفا براي پذيرفته 

شدن در دانشگاههاي مهم و بزرگ است. بنابراين مهمتر از دانشجو شدن، 

دانشــجوي كدام دانشگاه شدن است كه مي تواند انگيزه شركت كردن در 

كنكور و يافتن مسير موفقيت مناسبتري را پيش روي داوطلب بگذارد و... 

اينگونه است كه با طي مسير فكري و هزينه اي و آماده شدن براي آينده، 

وارد كنكور مي شود و قاطعانه آنرا طي مي كند. اما، اماها از اينجاست كه 

چه اطمينانهايي كه پس از اعالم نتايج كنكور رنگ مي بازد. و چه افرادي 

كه فكرش را نمي كند وارد بهترين دانشــگاه و رشته ي مورد عالقه شان 

مي شــوند. حاال فكر كنيد كه عامل اين موفقيت غير قانوني، دسترسي 

آســان و بي زحمت به سواالت كنكور باشــد. خب آينده ي دانشگاههاي 

كشور چه مي شــود؟! مملو از نخبگان و تحصيل كردگان غير قانوني!  و طبق 

تجربه، همين افراد كه با اين شــوخي مسخره و غير قابل گذشت، صاحب حق 

ديگران مي شــوند، دوران تحصيل و اخذ مدرك را نيز زودتر از ديگران طي مي 

كنند!!  كه چه بســا بجز كسب و كار در مشاغل مختلف، سكاندار مناصب مهم 

كشور هم بشوند! 

 اگر نگاهي به ميزان انصرافي ها و اخراجيهاي دانشگاهها بياندازيم خود حاوي 

پيام هاي مهمي در خصوص ميل و رغبت و انگيزه ي جوانان جوياي نام و كار، 

از طريق تحصيل در دانشــگاه اســت. چه برســد به اينكه عده اي             بي 

زحمت به دست نيافتني ها برسند و اينها آنها را با خود مقايسه كنند!!!  از طرفي 

چه دانشجوياني كه با سن باال و صاحب شغل، صرفا براي ارتقاي شغلي تحصيل 

مي كنند. اگر در دهه هاي قبل بزرگترين معضل و مشكل نظام آموزشي، تقلب 

)در گونه هاي مختلف( بود)كه هنوز هم هســت( در ســالهاي اخير مشــكالت 

بزرگتري از قبيل لو رفتن سواالت)بخصوص كنكور(، پايين بودن انگيزه تحصيل، 
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انصرافيها و اخراجيها)كه خود هزينه هايي براي دولت در بر دارد( و مقابله 

با داللگري و سودجويي بوده است. 

در همين ســال ۱۴۰۰ نيز، از حدود ۲۷ ارديبهشــت، موضوع لو رفتن 

ســواالت نهايی مطرح شده اســت. با اين حال از طرف وزارت آموزش و 

پرورش و علوم تحقيقات تاكنون راجع به اين مورد شــفاف سازی صورت 

نگرفته اســت. شايد هم صالح در اين باشــد كه ما هم راجع به رشته اي 

كه سواالتش لو رفته نامي نبريم تا آنهايي كه نمي دانند و شركت كننده 

بودند دلشــان نســوزد!!  در اين مواقع بعضی از كانال ها و پيج ها اقدام 

به فروش دروغين ســواالت كرده و بعد از دريافت وجه،يا سوالی به كاربر 

نخواهند داد يا ســواالت جعلي خواهند داد. بهرحال افرادي اين اعتماد را 

مي كنند كه چيزي براي باختن ندارند و با صرف هزينه اي به اســتقبال 

اين ريســک ها مي روند. لو رفتن سواالت كنكور در سالهاي اخير)همانند 

مشــكالتي چون خريد و فــروش پايان نامه در تمام رشــته ها و مقاطع 

تحصيلي( از مهمترين مشــكالت سالهاي اخير نظام آموزشي در باالترين 

مقطع آموزشي كشور اســت. البته در اين مجال روي سخنمان كنكور و 

آموزش عالي است وگرنه مشكالت آموزشي ديگر مقاطع نيز چه از سوي 

معلمان و مربيان و چه از سوي خانواده ها و كودكان، قابل توجه است. كه 

در هر صورت توجه خاص و ضربتي مســئوالن و برنامه ريزان را مي طلبد 

كه در كنار تغييرات محتوايي كتب و دروس، به مشــكالت زير ساختي و 

سخت افزاري امر آموزش كشور هم با توجه به اطالعات گيري ها و ارزيابي 

هاي مداوم اهتمام ورزند.

در هر حال انتظار مي رود مواضع مســئوالن ذي ربط نسبت به لو 

رفتن محتوايي كنكور شفافيت داشته باشد و دستورات قضايي سرعتي 

تري در كار باشــد و راهكارهاي امنيتي مناســبتري پيش بيني گردد. 

اگرچه وعــده و وعيدهای زيادی در رابطه با برقــراری امنيت آزمون و 

جلوگيری از لو رفتن ســواالت نهايی داده شــده است؛ ولی چيزی كه 

مشخص است، اين است كه حتی امسال نيز بازار كانال های تلگرامی 

خريد و فروش داغ اســت. يادمان باشــد حتي اگر عامالن اين جنايت 

دســتگير و مجازات هم شــوند، براي حق باختگان چيزي تغيير نمي 

كند. اما براي آينده بايد فرهنگ زيرســاختي درست شود و اعتمادها به 

مراجع رســمي بيشتر شود تا به محيطهاي داللگري غير رسمي كه با 

هر ترفندي فقط و فقط فكر جيبشان هستند! 
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در طی دهه های گذشته، رشد شــهری در دنيا روند شتاب زده ای داشته 

است. به دليل رشد صنعت، شهرنشينی شتابان، گسترش حمل ونقل و ...، 

شــهرها دچار رشد شديدی شده اند. با بيان طرح سياست مهار رشد شهری 

سعی شد به مسئله گسترش بی برنامه پاسخ داده شود. وجود برخی قوانين 

كاربری زمين مانع رشــد و گسترش شهرها می گردد. از جمله اين قوانين 

می توان به كمربند سبز اشــاره نمود. كمربند سبز يک فضای باز و اغلب 

در اطراف شــهرهای بزرگ باهدف جلوگيری از پراكندگی شهری و رشد و 

توسعه بی رويه شهرها می باشد. 

كمربند ســبز به صورت نواری آَشــكار پيرامون شهر يا منطقه شهری 

اســت و برنامه ريزان شــهری در نظر دارند كمربند ســبز اطراف شهر به 

صورت دائمی باشــد و يا حداقل تغيير آن خيلی دشوار باشد. اين سياست 

در بسياری از كشورها از جمله انگلستان، كانادا، كره جنوبی، ژاپن و آمريكا 

مورد اســتفاده قرار گرفته است. در بســياری از موارد كمربند سبز با خريد 

زمين های باز يا حقوق توســعه در زمين های كشــاورزی توســط بخش 

عمومی يا غيرانتفاعی به وجود می آيــد. به عبارت ديگر می توان اين گونه 

بيان نمود كه كمربند ســبز يک ابزار سياست مهار رشد شهری است كه 

غالبًا از طريق برنامه ريزی كاربردی زمين پيگيری می شــود و شامل پهنه 

يا نواری است كه زمين های با ارزش روستايی، كشاورزی و فضاهای باز در 

آن قرار دارند و پيرامون شهرها يا منطقه شهری تعريف می شود. مرز رشد 

شهری، خطی ميان محدوده شهرنشينی و زمين های روستايی است. برخی 

از قلمروها طيف وسيعی از شيوه ها را برای تعيين مرزهای رشد شهری به 

كار می برند، اما بر اساس نظريات مختلف، سيستم های مرز رشد شهری 

بيشــتر به منظور كاربرد شيوه های تنظيمی همچون منطقه بندی برای 

پيشگيری از توسعه شهری خارج از مرز شناخته شده است. 

ايده اصلی كمربند ســبز به دليل جلوگيری كردن از پراكندگی شهری 

و حفاظت از محيط زيست روســتايی و مناطق تاريخی اطراف شهرها از 

شهری شدن است. كمربند سبز منافعی برای جمعيت شهری و روستايی 

دارد. به عنوان مثال می توان به حفظ فعاليت های كشاورزی در اين نواحی 

اشــاره نمود. نواحی كه به آن كمربند ســبز گفته می شود نبايد ساخت و 

ســازی در آن شــكل گيرد مگر در مواردی خاص از قبيل ساختمان های 

مربوط به فعاليت های كشــاورزی و بهداشــتی. به همين دليل بسياري 

از كشــورهای جهان تالش در ايجاد و يا حفظ كمربند ســبز در اطراف 

كالن شهرها می كنند. 

يكی از كشورهايی كه برای اولين بار بحث كمربند سبز را مطرح كرد 

كشور انگلســتان بود كه به بحث مديريت رشد به منظور مقابله با پديده 

پراكندگی و گسترش ناموزون شهرها پرداخت. كمربند سبز در انگلستان 

معمواًل اطراف مجموعه های شهری و شهرهای بزرگ مستقل، قرار گرفته 

است )شــكل شماره ۱ و ۲، نقشه GIS اســتخراج شده از كمربند سبز 

اطراف شهرهاي انگلستان و به طور نمونه شهر لندن(. نكته قابل توجهی 

كه می توان به آن اشــاره نمود اين است كه طرح كمربند سبز كه امروزه 

9

عضو هيأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اراك
 محمد سعید ذبیحی دان

کمربند سبز

اله
مق
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در بسياری از كشورهای جهان در حال اجرا می باشد، از الگوی كمربند سبز 

در كشور انگلستان و به خصوص شهر لندن استفاده شده است. همان طور 

كه اشــاره شد يكی از معروف ترين اين كشــورها كشور انگلستان است كه 

بيش از ۵۰ سال از تصويب اجرای اولين كمربند سبز در انگلستان می گذرد 

و حدود ۱۳ درصد از مجموع نواحی انگلستان را در برگرفته است. 

ايجاد كمربند سبز دارای فوايد و آثار مطلوبی می باشد. ازجمله:

۱. كمک به حفظ يا ايجاد چشم اندازی منحصربه فرد در اطراف شهرها و 

نزديک به جايی كه مردم در شهرها زندگی می كنند.

۲. ايجــاد فرصت های تفريحی و آموزشــی و ورزشــی در فضای باز در 

نزديكی مناطق شهری.

۳. حفظ زمين های كشــاورزی، جنگلداری و حفاظت از طبيعت و استفاده 

مناسب از آن ها.

۴. بهبود كيفيت هوا در مراكز شهری.

۵. كمک به حفظ شهرهای تاريخی و جلوگيری از تبديل شدن به حومه 

مراكز شهری بزرگتر و جلوگيری از ادغام با شهرهای بزرگتر.

۶. بهبود زمين های آسيب ديده در اطراف شهرها. 

۷. همچنين به دليل محدود شدن عرضه زمين در مناطق شهری باعث 

می گردد كه از زمين های محدود شــهری به بهترين شكل ممكن استفاده 

شود.

با وجود اين منافعی كه به آن اشــاره شد كمربند سبز دارای معايبی نيز 

می باشــد. ازجمله مهمترين اين موارد می توان به اين مورد اشــاره نمود كه 

كمربند ســبز مانع توسعه اقتصادی و رشد شــهرها می گردد. وجود قوانين 

كمربند سبز در برخی كشــورها، زمين های درحال توسعه در اطراف شهرها 

را كاهش می دهد و در نتيجه باعث كاهش ساخت وســازهای جديد در اين 

شهرها می شود كه از مهمترين پيامد آن افزايش شديد قيمت مسكن است. 

به همين دليل بر اســاس اين رويكرد، می توان مطرح نمود كه رفاه در اين 

شهرها كاهش پيدا می كند. 

10

شــكل شــماره 1: نقشــه GIS رســم شــده، برخــي 
ــتخراج  ــتان )اس ــور انگلس ــم كش ــهرهاي مه از ش
ــات  ــار و اطالع ــتفاده از آم ــا اس ــنده ب ــط نويس توس

ــتان( ــور انگلس كش

لنــدن  شــهر   GIS نقشــه   :2 شــماره  شــكل 
ــتان  ــور انگلس ــهر كش ــن ش ــوان مهمتري ــه عن ب
)اســتخراج توســط نويســنده بــا اســتفاده از آمــار و 

اطالعــات كشــور انگلســتان(

اله
مق
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11

پژوهشی کاربردی در حوزه محیط زیست/بررسی آلودگی صوتی و نوری مجوعه دانشگاه اراک

پژوهشی كاربردی در حوزه محيط زيست/بررسی آلودگی صوتی و نوری مجوعه دانشگاه اراك

در راســتای تحقق و گســترش پايــان نامه هــای كاربردی، در 

پژوهشی كاربردی در دانشكده كشــاورزی و محيط زيست دانشگاه 

اراك، محققان اين دانشــكده به بررســی آلودگــی صوتی و نوری 

مجموعه دانشــگاه اراك پرداختند. در اين پژوهش كه توســط آقای 

رضا جمشــيدی و به راهنمايی آقای دكتر امير انصاری و خانم دكتر 

آزاده كاظمی از گروه محيط زيســت به انجام رســيده است، نتايج 

جالب توجهی به دســت آمده است. دكتر امير انصاری در مصاحبه با 

روابط عمومی دانشــگاه اراك در تشريح اهم نتايج به دست آمده از 

اين تحقيق عنوان كرد: استاندارد جهانی و ملی ميزان صوت موجود 

در منطقه آموزشی در هنگام روز ۵۵ دسی بل و در هنگام شب برابر 

با ۴۰ دســی بل می باشد كه بر اســاس نتايج به دست آمده ميزان 

تراز صوت در بيشــتر بخش های مجموعه دانشــگاه اراك باالتر از 

حد اســتاندارد جهانی می باشد. وی افزود: بيشترين ميزان تراز فشار 

صوت در بخش البی و راهروها با تراز ۷۵/۵۸ دسی بل می باشد كه 

تأثير مســتقيم بر بخش اداری و آموزشی دارد. در بين دانشكده ها، 

بيشــترين آلودگی صوتی با تراز ۸۰/۶۳ دسی بل به دانشكده هنر و 

كمترين ميزان آلودگی صوتی به دانشكده كشاورزی و محيط زيست 

اختصاص داشــته اســت. در بين محوطه ها نيز بيشترين آلودگی 

صوتی مربوط به محوطه پرديس سردشــت با تراز ۸۷/۲۱ دسی بل 

می باشد. وی همچنين خاطر نشان كرد: در بين محوطه ها با توجه 

به پراكندگی مجموعه دانشگاه اراك بيشترين تراز نوری محوطه سايت 

مركزی )شــريعتی( با تراز نور ۱۰۳/۲۵ لوكس می باشد و كمترين ميزان 

نوری نيز به محوطه خوابگاه پسرانه اميركبير اختصاص داشته است. در 

مجموع با توجه به اولويت ها در روز عادی محوطه پرديس سردشــت، 

دانشــكده هنر، دانشكده علوم ورزشــی و محوطه مركزی پر سر و صدا 

ترين سايت های مجموعه دانشگاه اراك می باشند و در بخش آلودگی 

نوری نيز ساختمان دكتر قريب، ساختمان آزمايشگاه مركزی و ساختمان 

واحدهای فناور مركز رشــد پر نورترين بخش های مجموعه دانشــگاه 

اراك هستند
گی

هن
 فر

بار
اخ
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9 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در میان دو درصد دانشمند برتر جهان جای گرفتند

 بر اســاس مقاله ای كه توســط اعضاء هيأت علمی بخش علم سنجی 

دانشــگاه اســتنفورد در  ژورنال PLOS Biology به چاپ رسيده است، 

از  شــاخصی تركيبی بر اســاس شــاخص هايی همچون تعداد استنادات، 

h-index ، hm-index  و ميــزان خوداســتنادی برای رنک محققين 

در حوزه های موضوعی تخصصی ۱۷۶ گانه اســتفاده كرده اند،كه ۱۰۰ هزار 

دانشمند پر استناد در تمامی رشته ها و نيز ۲% برتر حوزه های علمی، از ميان 

هشــت ميليون دانشمند، شناسايی و معرفی شدند. از اين ميان نام نه عضو 

هيات علمی دانشگاه اراك در اين فهرست قرار گرفتند.

 در رده ی كل مقــاالت )Long term(، نام دكترخليل فقيهی، دكتر 

علی خديوی و دكتر منصور قربانپور در ليســت آمده است و در رده ی مقاالت 

ســال Short term( ۲۰۲۰( نام دكتر علی خديوی و دكتر منصور قربانپور، 

دكتر محمدياســر معصومی، دكتر حامد صفی خانی، دكتر ســيد محســن 

حســينی، دكتر سعيد سليمانی و خانم دكتر مهرناز حاتمی و دكتر حميد رضا 

روستا گزارش شده است.

 الزم به ذكر است كه در فهرست دانشمندان دو درصدبرتر جهان در ليست 

بازه زمانی طوالنی مدت ۶۴۵ پژوهشــگر و در ليســت بازه يک ســاله ۱۷۰۱ 

پژوهشگر از ايران قرار دارند.

گی
هن

 فر
بار

اخ

 در راســتای گسترش ارتباط سازنده دانشگاه با صنعت آزمايشگاه پايايی بتن در دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه اراك تاسيس شد. اين آزمايشگاه از 

مجموعه يكپارچه ای از تحقيقات در راســتای افزايش طول عمر ســازه های بتنی، حفظ محيط زيست و تضمين پايداری زيرساخت های آينده پشتيبانی 

می كند.

دكتر محمد علی داســتان، عضو هيات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراك و مسئول اين آزمايشگاه گفت: با حمايت معاونت محترم پژوهشی 

دانشــگاه اراك جناب آقای دكتر عليرضا فضلعلــی، و تالش دكتر فريبرز محمدی تهرانی از اعضای هيات علمی دانشــگاه ايالتی كاليفرنيا و جمعی از 

دانشجويان مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد، آزمايشگاه پايايی بتن در دانشگاه اراك راه اندازی شد. اين آزمايشگاه از مجموعه يكپارچه ای از تحقيقات 

در راستای افزايش طول عمر سازه های بتنی، حفظ محيط زيست و تضمين پايداری زيرساخت های آينده پشتيبانی می كند.

راه اندازی آزمایشگاه پایایی بتن در دانشگاه اراک
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نام گذاری خیابان های دانشگاه اراک به نام مفاخر استان مرکزی

نام گذاری خيابان های دانشگاه اراك به نام مفاخر استان مركزی

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه اراك به مناسبت پنجاهمين سالگرد 

تاســيس دانشگاه، در حركتی فرهنگی و با هدف ارج نهادن به مقام شامخ 

شــهدا و مفاخر استان مركزی، به همت روابط عمومی دانشگاه اراك برخی 

بلوارهای دانشگاه به نام مفاخر و شهدای دانشگاه و استان مزين گرديد.

 

اســتان مركزی از جمله استان های نخبه پرور كشور است. تعداد مفاخر 

كشور بيش از ۴۵۰۰ نفر هستند كه يک چهارم )۱۱۰۰ نفر( مربوط به استان 

مركزی است و اين امر نشانگر اهميت خطه اين استان در فرهيخته پروری 

است و از اين رو به اين استان لقب بهشت مفاخر را داده اند.

دانشــگاه اراك به عنوان دانشگاه معين وزارت علوم تحقيقات و فناوری 

همواره ســعی در جاودانه نگه داشتن نام اين مفاخر ارزشمند را داراست و با 

مزين كردن نام هر يک از خيابان های خود به نام ايشان، گامی در راستای 

شناسايی آنان به نسل جوان و دانشجو دارد.

نام خيابان های دانشگاه بر اين اساس می باشد:

بلوار شهدای دانشگاه:

هرگاه بنايی اســتحكام ميابد و اعتال ميابد، پشتوانه آن ستون هايی هستند 

كه بنا به آنان تكيه داده اســت. پشــتوانه درخشان دانشگاه اراك نيز شهيدانی 

هســتند كه با تربيت يافتن از صندلی های اين دانشــگاه، حماســه عزت اين 

ســرزمين را رقم زدند و اگر آن ها نبودند آزادی نبود تا در آن آزادانديشی تعليم 

داده شود.

از لحاظ موقعيت جغرافيايی نيز اين بلوار به دليل قرار گرفتن در جوار مسجد 

و مقبره شهيد گمنام دانشگاه اراك  بلوار شهدای دانشگاه نام گرفته است.

۲-بلوار فخر الدين عراقی

     شــاعر نامی ايران زمين كه در قرن ۷ و در توابع شهرســتان كميجان 

13
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می زيست . وی همان سراينده ی عشاق نامه است كه چند سبک شعری به 

طور همزمان و همچنين اصطالحات زيبای عربی و عراقی را شامل می شود.

    ديوان اشعار او از شهرت و زيبايی خاصی برخوردار است.

     و بلوار خروجی دانشگاه به نام وی نام گذاری شده است

۳-خيابان مهندس عباس سحاب

عباس ســحاب فرزند ابوالقاسم سحاب سوم دی ماه ۱۳۰۰ ش در روستای 

فم از شهرســتان تفرش ديده به جهان گشود.عباس سحاب، بنيانگذار نقشه 

نگاری نوين، با خلق صدها اطلس و نقشه جغرافيايی صاحب سبكی نوين در 

جهان شد و راهی نو را به روی جغرافيا گشود. وی از بزرگان علم اين مرز و بوم 

در طول دوران فعاليتش در فضای دانش جغرافيا موفق به تاسيس نخستين 

موسســه جغرافی و كارتوگرافی )نقشــه نگاری( ايران شد. پدر علم جغرافيای 

نوين از اعضای فعال انجمن جهانی كارتوگرافی )I.C.A.( بود. او موفق به 

تشكيل موسســه ی جغرافيايی و كارتوگرافی و چاپخانه ی جغرافيايی سحاب 

شد و بدين شكل ميراثی بزرگ را از خود باقی گذاشت.

عباس ســحاب بنيانگذار دانش نقشــه نگاری نوين بود كه با پشــتكار و 

خالقيت بی نظيرش توانست از نام آوران بزرگ ايران در اين عرصه شود..

۴-خيابان شهيد دكتر كاظمی آشتيانی

ســعيد كاظمی آشــتيانی)زاده ۱ فروردين ۱۳۴۰   درگذشته ۱۴ دی ۱۳۸۴(، 

رئيس سابق پژوهشكده رويان و جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكی ايران. 

وی دارای درجه دكترای تخصصی جنين شناســی ازدانشــگاه تربيت مدرس 

بود كه پس از تشــكيل پژوهشكده رويان، در رشــد طب توليد مثل، فناوری 

سلول های بنيادی و همانند سازی در كشور نقش بسزايی داشت.

كاظمی آشــيانی در طول عمــر كوتاه خود در زمينه علمــی و مديريتی 

موفقيت های زيادی را برای خود و كشور موجب شد.

ايشان دارای اصالتی آشتيانی می باشد.

پژوهشــكده رويان جهاد دانشگاهی، از مهمترين اين مراكز بود كه به سال 

۱۳۷۰ تاسيس شد. و با مديريت وی به فعاليت پرداخت.

رهبر فرزانه انقالب اسالمی در قسمتی از فرمايشات گهربارشان در اجتماع 

پرشور زائران و مجاوران در رواق امام خمينی)ره( ايشان را شهيد خطاب كردند.

۵-خيابان حبيب اهلل ذوالفنون

حبيب اهلل ســلطان آبادی )زاده ۱۲۳۹ خورشــيدی اراك - درگذشته ۳ دی 

۱۳۲۶( ، معروف به شيخ حبيب اهلل ذوالفنون دانشمند ستاره شناس و تقويم نگار 

بود كه در زمينه های ادبيات، رياضيات و تفسير قرآن نيز فعاليت داشت.

حبيب اهلل ذوالفنون پس از فراگرفتن دروس مقدماتی به تحصيل و مطالعه 

در علم نجوم و ستاره شناســی و علوم نزديک به آن عالقه مندی نشان داد و 

پس از سال ها مطالعه، در دانش ستاره شناسی پيشرفت قابل توجهی پيدا كرد 

و در رديف دانشمندان زمان خود قرار گرفت. او درباره حركت ماه به كشفياتی 

جديد دســت يافت و بر همين پايه جدول نجومی پيشرفته ای ترسيم كرد كه 

حاصل بيش از چهل ســال مطالعه و بررسی علمی و فكری او درعلم نجوم 

بود.

شيخ حبيب اهلل ذوالفنون كه عالوه بر نجوم در رشته رياضيات و هندسه هم 

چرب دستی قابل توجهی پيدا كرده بود.

از شــيخ حبيب اهلل ذوالفنون در زمينه تفسير قرآن اثری هم به زبان فارسی 

چاپ و منتشــر شده است. شــيخ حبيب اهلل ذوالفنون مدت ها در دارالمعلمين 

مركزی مثلثات كروی و نيز مدرســه عالی سپهســاالر علــم نجوم و هيئت 

تدريس می كرد. ذوالفنون در دانشســرای عالی و دانشــكده الهيات دانشگاه 

تهران هم اين علوم را تدريس می كرد
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کسب مقام برگزیده  در نخستین جشنواره شعر صلح 1400 با عنوان »روز سپید جهان« توسط 
دانشجوی دانشگاه اراک

فاطمه رشــيدی، دانشــجو مقطع دكتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه 

اراك، رتبه برگزيده بخش شعر نخستين جشنواره شعر صلح ۱۴۰۰ با عنوان 

»روز سپيد جهان« را كسب كرد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه اراك به نقل از ايســنا، شعر فاطمه 

رشيدی از ســوی مركز تحقيقات و كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی 

يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتی و موسسه انتشاراتی ـ پژوهشی منشور 

صلح ، موفق به كسب مقام برگزيده  نخستين جشنواره شعر صلح ۱۴۰۰ با 

عنوان »روز سپيد جهان« شد.

شايان ذكر است، فراخوان اين رويداد ادبی به مناسبت روز جهانی صلح 

و هم  زمان با آغاز هفته دفاع مقدس با رويكرد صلح و جهانی بهتر منتشر 

شــد و پس از بررسی و پااليش آثار رسيده توسط كميته داوران متشكل از 

عرفان نظرآهاری، ســعيد بيابانكی، اسماعيل امينی، همايون عليدوستی و 

خديجه حميديان شورمســتی با انتخاب ۲۰ اثر برگزيده، به كار خود پايان 

داد.

روابط عمومی دانشگاه اراك اين موفقيت را به ايشان و خانواده فرهنگی 

و ادبی دانشــگاه تبريک عــرض نمــوده و از درگاه خداوند منان موفقيت 

روزافزون برای ايشان مسئلت داريم.

15
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آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه اراک

آيين استقبال از نو دانشجويان ورودی ۱۴۰۰ دانشگاه اراك باحضور محدود 

نودانشجويان و برخط برگزار شد

 اين مراســم به همت امور فرهنگی دانشــگاه اراك و از طريق پل های 

ارتباطی مجازی دانشگاه برگزار گرديد. 

دكتر ســعيد حميدی ،رياست دانشــگاه اراك، در اين مراسم اظهار كرد 

:فضای دانشگاه بدون حضور دانشجويان شبيه به كالبدی است كه جان در 

آن وجود ندارد،وی در رابطه با چگونگی برنامه ريزی مراكز آموزش عالی برای 

حضوری شدن دانشگاه ها افزود ،در استان مركزی برنامه ريزی شده است، كه 

دوره های دكتری به صورت حضوری  ،دوره های ارشد ورودی ۱۳۹۹ و ماقبل 

با توجه به شــرايط موجود در رابطه با امكانات دانشگاه به صورت محدود ، و 

دوره های كارشناسی با آموزش مجازی مگر آموزش فشرده حضوری در رابطه 

با كالس های عملی برگزار خواهد شــد.كه اخبار دقيق آن متعاقبا از طريق 

درگاه های ارتباطی دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد.

  وی ضمن خير مقدم به دانشــجويانی كه از ساير استان های كشور در 

دانشگاه اراك پذيرفته شــده اند گفت: موسم ورود شما به دانشگاه مقارن با 

سالگرد پنجاه ســالگی دانشگاه اراك می باشــد . اين دانشگاه پنجاه سال 

پيــش به همت دكتر عبدالكريم غريب ، دكتر شــهرياری و دكتر گل گالب 

پايه گزاری شده است.

وی همچنين در رابطه با دانشــگاه اراك افزود: اين دانشــگاه از امكانات 

آزمايشگاهی و آموزشی نسبتا خوبی برخوردار است و در رتبه بندی تايمز جز 

۱۵۰۰ دانشگاه برتر دنيا قرار گرفته است.

 در ادامه حجت اســالم والمسلمين دكتر مهدوی اطهر مسئول دفتر نهاد 

مقام معظم رهبری در دانشــگاه اراك، ضمن خير مقدم به دانشجويان جديد 

الورود افزود: جامعه  امروز ما به نيروی متخصص، متعهد و  با فرهنگ غنی 

احتياج دارد. علم، قدرت جامعه اســت و با علم و فرهنگ اســت كه جامعه 

متعالی می شود.

همچنين دكتر ســليمان نژاد، معاون آموزشــی و تحصيالت تكميلی، 

در اين مراســم به تبيين و معرفی موارد آموزشی دانشگاه پرداخت و گفت: 

دانشــگاه اراك دانشگاه جامع و مادر استان است. كيفيت آموزشی دانشگاه 

در دوره های مختلف آموزشــی علی الخصوص در دوره كارشناسی كامال 

قابل دفاع اســت چرا كه دانشجويان ما بارها در كنكور كارشناسی ارشد در 

رشته های مختلف رتبه اول را كسب كرده اند.

در ادامه دكترعليرضا بهرامی، معاون دانشــجويی و فرهنگی دانشــگاه 

اراك، بــه معرفی وظايــف اين حوزه پرداخت و گفــت:   در اين مجموعه 

پنج حوزه فعاليت می كنند ،اولين حوزه  مديريت فرهنگيســت كه شامل 

فعاليت های انجمن ها و نشريات علمی می شود. همچنين تشكل های 

دانشجويی بخش ديگری از اين حوزه را شامل می شود.

 حــوزه بعدی، حوزه مديريت دانشــجويی و فرهنگی كه شــامل اداره 

خوابگاه ها و اداره رفاه می شود.

 سومين حوزه، اداره تربيت بدنی است كه با هدف توسعه ورزش همگانی 

فعاليت های خود را در فضای ورزشی دانشگاه اراك گسترده تر می كند.

چهارمين حوزه ، مركز بهداشت و درمان است كه با ارائه خدمات پزشكی 

دندان پزشكی و تزريقات در خدمت دانشجويان عزيز است.

 وآخرين حوزه كميسيون موارد خاص و كميته انضباطی است.
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كوداشت پنجاهمين ســالگرد تاسيس دانشــگاه با حضور جمع 

كثيری از مسئولين دانشگاهی و استان مركزی، كارمندان، دانشجويان 

و فارغ التحصيالن دانشگاه اراك برگزار شد.

ســعيد حميدی روز شــنبه ۱۳ آذر در آيين نكوداشت پنجاهمين 

ســالگرد تاسيس دانشــگاه اراك ضمن اظهار خوشــحالی از ديدن 

دانشــجويان بعد از دوســال آمــوزش غيرحضوری اظهــار كرد: در 

عرصه تمدن و فرهنگ ايران اســالمی همواره شاهد حضور و ظهور 

انديشمندان وعالمان در كشور بوده ايم، در اين بين استان مركزی به 

عنوان گل سرســبد در كشور همواره جايگاه خاصی داشته و بزرگانی 

از اين خطه از جمله اميركبير، ايت اهلل اراكی، پروفســور حسابی، امام 

راحل و ...برخاسته اند و هركدام تاثير شگرفی بر اين كشور داشته اند.

وی افزود: دانشــگاه اراك به عنوان دانشگاه مادر استان مجموعه 

كم نظيری اســت كه امروز به تقويت آينده سازان كشور همت می 

گمارد و دســتاوردهای بزرگی كه در اين سال ها حاصل شده نتيجه 

مشاركت و تعامل همه آحاد دانشگاه در هر جايگاهی است.

رئيس دانشــگاه اراك تصريح كرد: در فرآيند تكميل دانشگاه اراك 

تا رســيدن به ۵۰ سالگی چندين نسل از انسان های فرهيخته شمع 

وجود خود را ســوزانده اند تا به جامعه روشــنی و گرمی بخشــيدند. 

حميدی با اشــاره به وضعيت دانشــگاه ها در كشور بيان كرد: اولين 

گذار جــدی در نهاد دانشــگاه در قرن نوزدهم رخ داد و نســل دوم 

دانشــگاه هدف خود را بر آموزش و انتقال معرفت به نســل جديد، 

پژوهش و كشــف موضوعات نو در طبيعت قرار داد. گذار به دانشگاه 

های نسل دوم را می توان مرهون سيطره روحيه انتقادی و روشنگری 

در عصر جديد دانســت كه در عوض منجر به توسعه گسترده علم 

آیین نكوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه اراک برگزار شد
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و فناوری شد.

وی اضافه كرد: در دانشــگاه های نســل سومَ آموزش و پژوهش 

همه ذيل نوآوری و كارآفرينی تعريف می شــود، خطوط پژوهشــی 

دنبال شده در دانشگاه ها آنهايی هستند كه نيازهای جامعه و صنايع 

و كسب و كارها پاسخ می گويند. دانشگاه های نسل سوم را مديران 

حرفه ای كه به علم مديريت آشنا هستند اداره می كنند.

دكترحميدی بيان كرد: در جهان معاصر نيز دانشگاه های پژوهش 

محور جايگاه خود را از دســت نخواهند داد. دانشــگاه نسل چهارم 

دانشــگاهی اســت كه ســعی می كند به صورت فعاالنه محيط 

اجتماعی اقتصادی پيرامونش را شــكل دهد و به عبارتی مبتنی بر 

فناوری نرم با در نظر گرفتن جايگاه علوم انســانی كه بر نوآوری در 

عرصه های اجتماعی تاكيد دارد فعاليت می كند

رئيس دانشگاه اراك ادامه داد: در بحث تحقيقات رويكرد دانشگاه 

ها به پژوهش در دانشــگاه های ايران به سابقه حدود دو دهه قبل 

باز می گردد، حاصل اين تالش ها در ســاليان اخير كسب رتبه اول 

منطقه در توليدات مقاالت علمی بوده اســت و در دنيا نيز رتبه ۱۶ 

توليدات مقــاالت علمی را دارد كه همواره مورد مباهات كشــور و 

مســئولين بوده است. حميدی افزود: در ۱۰ سال گذشته نيز موضوع 

اثربخشــی و نقش دانشــگاه ها در رفع مشــكالت كشور و جامعه 

همواره ســوال مهمی بوده اســت كه مطرح می شود. البته يكی از 

مهمترين ماموريت های دانشــگاه ها پرورش نيروی انسانی است تا 

بتواند نيروی انســانی كارآمد را آماده كند و برای رفع مشــكالت به 

جامعه تحويل دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ســوال اينجاست كه فعاليت حدود 

۲۷۰۰ مركز آموزش عالی در كشور و ۸۰ هزار هيات علمی و حضور 

حدود ۴ ميليون دانشــجوی كارشناســی، پذيرش ساالنه حدود ۳۰۰ 

هزار دانشــجوی كارشناسی ارشد و پذيرش ســاالنه حدود ۲۵ هزار 
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دانشــجوی دوره دكتری در حل مشكل كشور چقدر اثربخش بوده 

است؟ اين در حاليست كه ۹۰ درصد دانشجويان دكتری و ۵۰ درصد 

فارغ التحصيالن كارشناسی ارشد بيكار خواهند بود.

حميدی اضافه كرد: الزم به ذكر اســت در اســتان مركزی فقط 

يک مركز آموزش عالی بنام مدرســه عالی بوده اســت اما در حال 

حاضر ۷۰ مركز آموزش عالی در اســتان مركزی فعالند. ساماندهی 

مراكز آموزش عالی كشــور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و 

راهكاری برای كيفی سازی بيشتر دانشگاه ها است. در حال حاضر 

پذيريش دوره های دكتری و ارشــد بــا كيفيت پايين بوده و ورودی 

ها غالبا بی انگيزه هســتند، لذا تغيير رويكرد نظام آموزشی كشور 

به ســمت مهارتی و تربيت تكنسين ماهر يكی از ضروريات كشور 

است. وی افزود: ايجاد مراكز رشد در دانشگاه ها، توسعه شركت های 

دانش بنيان، مراكز فناوری پرورش ايده های خالقانه دانشــجويان، 

الزام حضور اســاتيد در مراكز صنعتی و كشاورزی و...، تالش برای 

ارتباط بيشــتر با صنعت از جمله حركت های موثر برای اثربخشی 

بيشتر دانشگاه ها از جمله دانشگاه اراك در جامعه است.

حميدی با اشاره به برخی توفيقات دانشگاه اراك در ساليان اخير 

گفت: حضور دانشگاه در ۲ سال متوالی در رتبه بندی تايمز در بين 

۱۵۲۷ دانشــگاه مطرح دنيا و در سال ۱۴۰۰ كسب رتبه ۱۳ كشوری 

در حوزه سرآمدان علمی جوان، حضور در جمع ۲۷ دانشگاه ايرانی و 

در بين ۱۱۱۵ اثرگذارترين دانشگاه های دنيا، در سال ۹۵ و ۹۸ كسب 

عنوان دانشگاه پيشرو در مديريت سبز و جذب حدود ۶۰۰ دانشجوی 

خارجی در مسير بين المللی شدن دانشگاه و انعقاد حدود ۱۰ ميليارد 

تومان قرادادهای پژوهشی با صنعت، حاصل تالش افرادی است كه 

دانشــگاه را در مسير دانشــگاه كارآفرين و اثربخش قرار داده است. 

ســاماندهی اراضی دانشــگاه اراك يكی از خواسته های حميدی از 

مسئولين مربوطه بود

در اين مراسم، حجت االسالم ايمانی مقدم؛ نماينده ولی فقيه در 

دانشگاه های استان مركزی نيز در اين آيين گفت: دانشگاه اراك در 

حوزه های علوم فنی و تجربی حرف های خوبی برای گفتن دارد اما 

در علوم انسانی كمبود هايی دارد.

وی با بيان اينكه آيا دانشــگاه توانســته در سطح ملی يا استانی 

نقشــی در اين حوزه ايفا كند افزود: ايــن مهم نيازمند تامل و تفكر 
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بيشتر اســت. وی ادامه داد: رشد و توسعه بايد همه جانبه باشد، آن 

چيزی كه در پهنای رشــد و توسعه اسالمی مورد توجه قرار دارد آن 

اســت كه جامع همه علوم و فنون و آنچه باعث سعادت است مورد 

توجه باشد.

حجت االسالم والمســلمين مهدوی اطهر نماينده ولی فقيه در 

دانشــگاه اراك نيز با اشــاره به اهميت حضور هرچه بيشترمفاهيم 

اســالم در دانشگاه اظهار كرد: خوشبختانه يكی از بزرگترين دستاورد 

های انقالب اسالمی ايران حضور پررنگ مفاهيم اسالم درسرفصل 

های درسی است.

اســتاد مينا، مسئول انجمن مردمی حاميان توسعه دانشگاه اراك 

با اشاره به كمک های شايان خيرين در پيشرفت های دانشگاه اراك 

گفت: طی هفته های اخير خانواده رفوعی با اهدا ملكی به دانشگاه 

اراك كمک شايانی را به اين دانشگاه پنجاه ساله ارزانی داشته است.

همچنين در اين مراسم فرش يادبود پنجاهمين سالگرد تاسيس 

دانشــگاه اراك كه حاصل ۱۸۷۲۰۰ گره كه با طراحی خانم صالحی، 

عضو هيات علمی دانشــكده هنر دانشگاه اراك وبافته خانم پرستو 

خليلی درمنی بود، رونمايی شد

و كتــاب های  تاريخ دانشــگاه اراك  و كتاب دانشــگاه اراك در 

آينه تاريخ شــفاهی به روايت روسای دانشگاه به عنوان دستاورد اين 

نكوداشت رونمايی شد.

در انتهای اين مراسم از ۴۵ كارمند نمونه دانشگاه و ۳۰ دانشجوی 

نخبــه علمی و فرهنگی و ۴۰ عضو برتر هيــات علمی تجليل به 

عمل آمد

 همچنين آيين افتتاح كتابخانه مركزی دانشگاه اراك در ۴ طبقه 

بــا ۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع به عنوان دســتاورد مانــدگار پنجاهمين 

سالگرد تاسيس دانشگاه اراك به عنوان بزرگترين كتابخانه دانشگاه 

های غرب كشور در خالل اين مراسم برگزار شد.
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، بر اساس اعالم موسسه تايمز، دانشگاه اراك برای دومين سال پياپی موفق 

به حضور در بين ۱۵۰۰ دانشگاه برتر دنيا در رتبه بندی تايمز گرديد.

 رتبــه بنــدی تايمز يكی از نظام هــای رتبه بندی معتبر بيــن المللی برای 

دانشگاه ها است كه اولين بار در سال در سال ۲۰۰۴ با همكاری تايمز و كيو. اس. 

تحــت عنوان رتبه بندی  تايمز   كيو. اس.   و از ســال ۲۰۱۰ به بعد با همكاری 

مؤسسه تامسون رويترز منتشر شد.

دكتر مهران شــاه منصوری در گفتگو با روابط عمومی دانشــگاه اراك در اين 

رابطه اظهار كرد: سال  گذشته ۴۶ دانشگاه ايرانی موفق به ورود و كسب رتبه در 

نظام رتبه بندی جهانی تايمز شــده بودند و امسال نيز ۱۲ دانشگاه ديگر از ايران 

بــه اين نظام رتبه بندی ورود پيدا كرده اند، تا تعداد دانشــگاه های برتر ايرانی در 

نظام رتبه بندی تايمز به ۵۸ دانشگاه برسد. از اين ميان ۴۶ دانشگاه از مجموعه  

وزارت علوم و دانشــگاه آزاد و ۱۲ دانشــگاه از مجموعه وزارت بهداشت، به اين 

موفقيت نائل شده اند.

وی افزود: دانشگاه اراك، به عنوان دانشگاه معين استان مركزی، در پنجاهمين 

سالگرد تاسيس خود، برای دومين سال متوالی، امسال نيز در كنار دانشگاه هايی 

همچون الزهــرا )س(، بيرجند، بوعلی ســينا، دامغان، رازی، حكيم ســبزواری، 

خوارزمی، خليج فارس، علوم پزشــكی سمنان، شــاهد و شهيد باهنر كرمان در 

رده ۱۲۰۱ + قرار گرفته است.

شــايان ذكر است شــاخص های ارزيابی دانشــگاه ها در اين نظام رتبه بندی 

آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بين المللی و درآمد صنعتی می باشد.

دومین سال پیاپی حضور دانشگاه اراک در بین 1500 دانشگاه برتر دنیا

21

در رتبه بندی اخير موسســه تايمز دانشگاه اراك در بين ۸۰۰ دانشگاه 

برتر جهان در حوزه فنی و مهندسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه اراك، در رتبه بندی اخير موسســه 

تايمز دانشــگاه اراك در بين ۸۰۰ دانشــگاه برتر جهــان در حوزه فنی و 

مهندسی قرار گرفت. 

دكتر مهران شاه منصوری مدير امور پژوهشی دانشگاه اراك در تصريح 

اين خبر افزود: در اين رتبه بندی ۴۱ دانشگاه ايرانی در ميان ۱۱۸۸ دانشگاه 

برتر دنيا قرار گرفتند. رتبه بندی موضوعی تايمز ۲۰۲۲ در دو موضوع علوم 

كامپيوتر و علوم مهندسی منتشــر شد و ۴۱ دانشگاه كشورمان در علوم 

مهندســی و ۱۲ دانشگاه نيز در علوم كامپيوتر توانستند با كسب معيارها 

و شاخص های تعريف شده در ميان دانشگاه های برتر جهان قرار بگيرند

وی در راســتای معرفی نظام رتبه بندی تايمــز اظهار كرد: رتبه  بندی 

تايمز يكی از مشهورترين نظام های رتبه بندی بين المللی دانشگاه ها است 

كه نخستين بار در سال ۲۰۰۴ با همكاری  تايمز  و  كيو اس تحت عنوان 

حضور دانشگاه اراک در بین 800 دانشگاه برتر جهان در حوزه فنی و مهندسی

رتبه بنــدی  تايمزكيو اس و از ســال ۲۰۱۰ به بعد با همكاری موسســه 

تامسون رويترز  منتشر شد. در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ دانشگاه و در سال ۲۰۱۸ 

به ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتيب به ۲۹، ۴۰ و ۴۷ 

دانشــگاه افزايش  يافته است. بهترين رتبه ايران در سال ۲۰۲۲، بازه رتبه 

ای ۴۰۰-۳۵۱ اســت، اين در حالی اســت كه بهترين رتبه ايران در سال 

گذشته بازه ۳۵۰-۳۰۱ بوده است.

وی در پايان خاطر نشــان كرد: مركز ISC ادعا كرده اســت بر ارائه 

دقيق ترين رتبه بندی و ارزيابی ۱۳ شــاخصه مهم از يک دانشگاه ايده آل 

تمركز دارد. ۳ پارامتر مهم شامل آموزش، تحقيق و پژوهش هريک با ۳۰ 

درصد تاثير و چشم انداز جهانی و درآمد صنعتی هر يک با ۵ درصد تاثير 

است؛ در قسمت آموزش مسائلی مانند ميزان شهرت، تعداد دانشجويان 

نســبت به اعضای هيئت علمی، ميزان دانشجويان كارشناسی نسبت 

به دكترا، ميزان دانشــجويان دكترا نســبت به اعضــای هيات علمی و 

سرمايه های سازمان بررسی می شوند
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براســاس ارزيابی اخير گرين متريک دانشــگاه اراك  بعد از شركت  در گرين 

متريک در بين ۹۵۶ دانشگاه جهان در حوزه مديريت سبز رتبه۴۱۰ را كسب نمود 

و همچنين  در بين دانشگاه های ايران در اين ارزيابی، رتبه ۱۳ را كسب كرد كه 

باالتر از رتبه دانشگاه های امير كبير، شهيد رجايی، صنعتی اراك، تهران، شريف، 

گرگان، بابل و... می باشد

گريــن متريک ابــزاری برای جلب توجه مديران و سياســت گــذاران  را در 

محيط های دانشگاهی فراهم آورده و ساالنه بيش از ده هزار مؤسسه توسط اين 

نظام رتبه بندی ارزيابی می شود .

 اين رتبه بندی باهدف ارائه چشــم انداز جامع از شرايط و سياست های مرتبط 

با محيط زيست و توسعه پايدار در دانشــگاه های كشور های مختلف راه اندازی 

شده است.

اين نظام رتبه بندی از ۶ شــاخص كليدی  محيط زيست و زيرساخت ، انرژی 

وتحقيقات اقليمی ،  مديريت پسماند ،  آب ،  حمل ونقل ،  آموزش  برای رتبه 

بندی مؤسسه ها استفاده می كند.

دانشگاه اراک رتبه 13 کشوری گرین متریک را در سال 2021کسب کرد

دو كتاب جديد آقای دكتر منصور قربان پور )عضو هيات علمی گروه گياهان 

دارويی( با عناوين ذيل توسط نشر بين المللی الزوير )AP( به چاپ رسيد:

1. Nano-enabled Agrochemicals in Agriculture

2. Plant Stress Mitigators: Types, Techniques and 

Functions

دكتر قربانپور دانشيار دانشكده كشــاورزی و محيط زيست در طی يک دهه 

حضور در دانشــگاه اراك موفق به چاپ ۶ عنوان كتاب با ناشــرين بين المللی: 

الزوير )آمريكا( و اشــپرينگر )آلمان( و ۶ عنوان ديگر با ناشرين داخلی )انتشارات 

دانشــگاه اراك، تهران و ...( شده است. ايشان همچنين، تاكنون در تاليف بيش 

 Elsevier، از ۴۰ فصل از ۲۴ كتاب مختلف با ناشــرهای معروف بين المللی

Springer، John Wiley، CRC كه از بزرگترين ناشر های حال حاضر 

در جهان است مشاركت داشته اند.

شايان ذكر است كه يكی از اين كتاب های ايشان با عنوان:

Biogenic Nano-Particles and their Use in Agro- 

ecosystems كه پيشتر به چاپ رسيده است با اخذ رتبه اول به عنوان يكی 

از كتب برتر در لينک اشــپرينگر معرفی شده است كه منطبق بر اهداف توسعه 

پايدار سازمان ملل متحد )SDGs( مي باشد.

چاپ 2 عنوان کتاب جدید در انتشارات الزویر توسط عضو هیأت علمی گروه گیاهان دارویی
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دكترســعيد حميدی، رياســت دانشــگاه اراك در مصاحبه با روابط 

عمومی دانشــگاه در رابطه با رصد خانه دانشگاه اراك به تشريح روند 

ساخت و احداث رصدخانه دانشگاه اراك پرداختند و اظهار داشتند:

در سال ۹۹ يكی از فرهيختگان اســتان مركزی طی يک بازديد از 

دانشگاه عالقمند شدند كه در اســتان مركزی يک رصدخانه تاسيس 

نمايند. به پيشنهاد دكتر عليرضا بهرامی، معاون دانشجويی و فرهنگی 

مقرر گرديد كه اين طرح در دانشگاه اراك انجام شود و پس از تصويب 

اين طرح، ســفارش تجهيزات به شــركت های توليدكننده در شــيراز 

انجام شد.از اين تجهيزات می توان به گنبد رصدخانه، گنبد متحرك، 

تلســكوپ ها و تجهيزات مختلفی كه ارزشی بالغ بر ۲ ميليارد تومان 

داشته اند اشــاره نمود. برخی از اين تجهيزات از خارج كشور خريداری 

شــده اســت و گنبد های متحركی هم بوده كه ســاخته شده اند كه 

شــامل دو گنبد رصد خانه هســت؛ يكی برای امور رصد حرفه ای و 

ديگری برای امور مبتدی اســت، و نكته قابل توجه اينكه در اين پروژه 

ســاخت يک پالنتاريوم يا همان افالك نما در نظر گرفته شده است. 

در طراحی رصدخانه دانشــگاه اراك حــدود ۴۰ صندلی وجود دارد و در 

ســقف اين گنبد تصوير آسمان و تمام محتوايات آن نمايش داده می 

شــود و جنبه آموزشی دارد  كه آماده نصب است و بعد از سفت كاری 

بنا نصب می شوند.

 دكتر حميدی خاطر نشــان كرد: دو پالنتاريوم پرتابل و قابل حمل 

خريداری شــده كه قابليت اين را دارد كه در جاهای مختلف و روستاها 

و شهر های كوچک هم مورد استفاده قرار گيرد.

وی افزود :پروژه رصدخانه حدود ۵۵۰ متر مربع زير بنا دارد وشــامل 

بخــش هايی از جملــه رصدخانه و افالك نمــا، كتابخانه كوچک و 

بخشــی جهت كالس آموزشــی، البی و... كه به عنوان يک مجتمع 

آموزشی نجوم هم برای دانشجويان و هم جوانان در اين شهر و استان 

انجام می شود. محل احداث اين پروژه در ارتفاعات دانشگاه اراك قرار 

گرفته كه انتخاب اين محل توسط متخصصين نجوم با درنظر گرفتن 

مواردی از جملــه پيش بينی زاويه ديد رصدخانه به صورت تخصصی 

انجام شده است.  

اين طرح در آبان ماه ســال ۹۹ مطرح شد و در مرداد ۱۴۰۰ آغاز شده 

اســت و در طی اين مدت مجوز های الزمه اخذ شده است. همچنين  

بودجه مورد نظر اين رصد خانه توسط خّير اين طرح تامين شده است 

كه ســاير افراد و مراكز هم می توانند در اين طرح مشــاركت داشــته 

باشند.

دكتر حميدی در ادامه بيان داشــتند: بين چندين طرح معماری كه 

مورد بحث بوده اســت يک طرح معماری با نظر كارشناســان مربوطه 

انتخاب شد. ساخت و احداث رصد خانه يک پروژه با ويژگی های خاص 

است و  در كل كشور شايد كمتر از ۱۰ رصدخانه وجود داشته باشد.

انتخاب نوع نقشه و معماری و مهندسی در چند ماه گذشته صورت 

گرفته است و در حال حاضر امور مربوط به سفت كاری، احداث ستون  

و سقف و.. در حال انجام است.

آغاز پروژه احداث رصد خانه دانشگاه اراک
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 وی در ادامــه افــزود: عمده هــدف اين رصدخانه بــرای آموزش 

دانشجويان و دانش آموزان می باشد و با توجه به اينكه گروه فيزيک 

حدود ۵۰ ســال قدمت دارد با بهره برداری اين طرح زمينه ســاز اين 

است كه رشته نجوم هم در دانشگاه تأسيس شود.

دكتر حميدی در رابطه با مدت زمان بهره برداری از اين طرح اعالم 

كرد: تصميم بر آن هســت كه تا قبل از فصل زمســتان گنبد های 

رصدخانه را جايگذاری شــده و در غير اين صورت ادامه كار به ســال بعد 

موكول خواهد شد.

 وی در پايان افزود: دانشــگاه اراك از تمامی افراد مشــتاق و عالقمند 

بــه علم نجوم و همچنين حاميان توســعه علم و داتش جهت همكاری 

درراســتای اتمام اين بنا در تمامی زمينه ها از جمله تهيه مصالح، كمک 

های نقدی و غيرنقدی و .... دعوت به عمل می آورد.

رشــته های  ريز زيســت فناوری )نانو بيوتكنولوژی(، زبان و ادبيات 

فارســی گرايش ادبيات معاصر در مقطع كارشناسی ارشد به جمع رشته 

های دانشگاه اراك پيوست

  دكتر محمد ســليمان نژاد، معاون آموزشــی و تحصيالت تكميلی 

دانشگاه اراك در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراك گفت :

 شــورای گسترش و برنامه ريزی آموزش عالی مجوز پذيرش دانشجو 

در رشــته های ريز زيســت فناوری )نانو بيوتكنولوژی(، زبان و ادبيات 

فارســی گرايش ادبيات معاصر در مقطع كارشناسی ارشد را صادر كرده 

اســت و متقاضيان می توانند برای نيم سال اول۱۴۰۰ _۱۴۰۱  اين رشته 

را انتخاب كنند

 دكتر ســليمان نژاد در تشريح هدف اخذ رشــته ريز زيست فناوری  

اظهار كرد: پيشرفت در زمينه نانو فناوری نيازمند درك وقايع زيستی در 

سطح نانو است . استفاده از فناوری نانو در علوم زيستی به تولد گرايش 

جديدی از اين فناوری يعنی نانو بيوتكنولوژی منجر شده است

  هدف  از اخذ كد رشــته آن در دانشگاه اراك، آموزش افردای است 

كه دارای توانايی های الزم در زمينه های مختلف اين رشــته بوده و در 

ضمن قادر به انجام تحقيقات الزم در اين رشته می باشند.

 وی در ادامه افزود : رشــته زبان و ادبيات فارســی يكی از بزرگترين 

ميراث های يک جامعه و فرهنگ می باشد و دانشگاه اراك در گرايش 

ادبيات معاصر از ابتدای نيم سال تحصيلی جديد در مقطع ارشد اقدام 

به پذيرش دانشجو خواهد كرد.

 شايان ذكر است با ورود رشته ريز زيست فناوری در جمع رشته های 

دانشــگاه اراك، زمينه همكاری گسترده دانشگاه جامع استان مركزی با 

صنايع مختلف بيش از پيش گسترش خواهد يافت

رشته های ریز زیست فناوری )نانو بیوتكنولوژی(، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر 
در مقطع کارشناسی ارشد به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

رشته بازرسی فنی به جمع رشته های دانشگاه اراک پیوست

ــد در  ــی ارش ــع كارشناس ــی در مقط ــی فن ــته بازرس ــد رش ــوز ك ؛ مج
ــب شــد.  ــاوری تصوي ــات و فن ــوم، تحقيق شــورای گســترش وزارت عل
ــته را  ــن رش ــال ۱۴۰۰ اي ــون ورودی س ــد در آزم ــان می توانن متقاضي

ــد. انتخــاب كنن

ــرا  ــا رشــته ای و ف گفتنــی اســت، ايــن رشــته از مجموعــه رشــته هــای بين
ــود رشــته ای دانشــگاه اراك خواهــد ب
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در آستانه روز دانشجو، دانشجویان استان مرکزی در دانشگاه اراک میزبان استاندار استان مرکزی بودند.

اين جلســه با عنوان جلسه مطالبه گری دانشجويان روز دوشنبه ۱۵ 

آذرماه تشكيل شد و نمايندگان دانشجويان به بيان مطالبات، اعتراضات 

و صحبت هايی با استاندار مركزی پرداختند.

حق اعتــراض ناديده گرفته می شــود/ضرورت تغيير در برنامه های 

اقتصادی كشور

محمدامين خادمی نماينده انجمن اســالمی علوم پزشكی در اين 

مراســم اظهار كرد:خوشبختانه دانشجويان با شــيوع بيماری كرونا از 

صحنه خارج نشــدند و در كنار كادر درمان در عرصه های بهداشــتی و 

درمانی خوش درخشيدند.

وی افزود: ما دانشــجويان حامی و پيرو مذاكراتی هستيم كه منافع 

ملی و مردمــی را تامين كند و مذاكرات با غرب و شــرق در صورتی 

 كه منافعمــان را تامين كند برايمــان تفاوتی ندارد. ما دانشــجويان 

سياســی كاری نمی كنيم و سياســی نيســتيم و تنها خواهان منافع 

مردميم. كمبود آب از مشــكالت داخلی قابل توجهی است كه نتيجه 

عدم دورانديشی و عدم توجه به نظرات كارشناسان اين حوزه است.

وی در خصوص مطالبات خود به استاندار مركزی گفت: خواهشمندم 

بازديدی از بخش icu بيمارســتان خوانساری داشــته باشيد و تعداد 

بيماران سرطانی، بيماری ها و امراض مجاری هوايی را در نظر بگيريد. 

با توجه به تغيير فصل و افزايش سوخت مازوت با افزايش آلودگی هوا 

روبرو هستيم. اساس كار شما آقای اســتاندار با راهكارها و اقداماتتان 

درخصوص آلودگی هوا سنجيده می شود.

اعتــراض بــه افزايش ظرفيــت پذيرش دانشــجوی پزشــكی و 

خصوصی سازی اشــتباه كارخانه ها از ديگر مطالب مطرح شده توسط 

او بود.

لزوم سازماندهی جديد انجمن های علمی دانشجويی

قاســم زارع نماينده انجمن های علمی اســتان مركزی نيز در اين 

مراسم تصريح كرد: خواهان سازماندهی جديد و حمايت از انجمن های 

علمی هستيم، چراكه بدون حمايت هيچ موفقيتی ممكن نخواهد بود. 

مسئولين و دانشــگاه ها می بايست پشتوانه محكمی برای دانشجويان 

باشــند و ارتباط بين انجمن ها افزايش يابد تا در نتيجه با تربيت نيروی 

كاربلد و ايجاد مراكز تحقيقاتی و شركت های دانش بنيان به كارآفرينی 

برای دانشجويان بپردازيم.

تزريق نامناسب بودجه به دانشگاه ها

زهرا اســدی نماينده انجمن اسالمی مستقل دانشگاه اراك نيز اظهار 

كرد: استان مركزی مولد صنعت و كشاورزی در كشور است و مدتی است 

كه به جمع كالنشهرهای كشور پيوسته و دارای درآمد خوبی است ولی 

بودجه مناســبی به سازمان ها و نهادهای اين استان از جمله دانشگاه ها 

تزريق نمی شود و در گسترش صنعت و اشتغال روند بسيار كندی وجود 

دارد. متاســفانه كارخانه ها نيز امروز با مشكالت فراوانی دست و پنجه 

نرم می كنند و بيكاری و از هم پاشــيدگی زندگی كارگران و كارمندان از 

پيامدهای آن است.
25
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وی افزود: شكل گيری رقابت های سالم فی مابين شركت ها و 

سرمايه گذاران می تواند موجب واگذاری اين مراكز به افراد صحيح 

شود. همچنين برنامه ريزی در صنايع جهت استفاده از دانشگاه ها 

و دانشــجويان و در نهايت اشــتغال زايی برای آنان امری الزامی 

 است.

وی در پايــان خواهان برنامه ريزی و ايجاد زيرســاخت جهت 

رسيدگی هرچه بيشتر به بانوان استان شد.

آلودگی هوا بحران جدی استان مركزی است

محمدحسن شــاه آبادی نماينده جامعه اسالمی دانشگاه علوم 

پزشــكی اراك نيــز گفت: با گذشــت ۱۰۰ روز از آغاز كار دولت 

جديد متاسفانه در انتصاب مسئولين با تاخير مواجهيم. تاخير در 

انتصابات مسئولين كشوری و استانی امری آسيب زاست.

وی در ادامه با بيان اينكه چرا هيچيک از مسئولين در اكران 

مستند نان گزيده ها حضور نداشتند؟ افزود: چرا مجموعه كارگران 

و كارمنــدان در هالــه ای از ابهام و مشــكالت زندگی می كنند؟ 

آلودگی هوا بحران جدی استان مركزی است همچنين خصوصی 

ســازی كارخانه ها روند اشتباهی اســت. عدم توجه به مطالبات 

و برخورد با اعتراضات مردمــی با وجود بحران های امروز جامعه 

موجب انحراف اعتراضات مردمی توسط اشرار خواهد شد.

وی افزود: ســاخت بيمارستان وليعصر با تعويق و عدم تامين 

بودجه روبروســت. وضعيت خوابگاه ها و مشكالت فرهنگی نيز 

مشكالت مضاعفی بر دوش استان مركزی است.

 خصوصی سازی پااليشگاه شازند يک تهديد است

رضا عزيزی نماينده بســيج دانشجويی دانشــگاه فرهنگيان نيز در 

اين مراســم بيان كــرد: اقتصاد مقاومتی راه حل مشــكالت اقتصادی 

كشور است و اقتصاد سوسياليســتی در مسير رفع موانع جايی ندارد. 

پااليشگاه شازند ۲۵ درصد يا يک چهارم بنزين كشور را تامين می كند 

و خصوصی ســازی و واگذاری و عرضه آن در بورس تهديد بزرگی برای 

نفت و قيمت بنزين است.

رضوان آقاجانی نماينده بســيج دانشگاه صنعتی اراك نيز به مطالبه 

درخصوص رسيدگی به امور بانوان، فرهنگ، حجاب و پوشش اسالمی 

بانوان و مشــكالت ازدواج اعم از عدم مشــاوره اسالمی و عدم تبليغ 

ازدواج آســان پرداخــت. دانشــجويان ديگری نيز به بيان مشــكالت 

هئيت های دانشــجويی و لزوم حمايت از آنها و مشكالت خوابگاه ها و 

كمبود وســيله نقليه حمل و نقل  دانشجويی و مشكالت سامانه های 

آموزش مجازی پرداختند.

  بر اساس اين گزارش، فرزاد مخلص االئمه استاندار مركزی در پاسخ 

به صحبت های دانشجويان در اين مراسم اظهار كرد: ۶۸ سال از واقعه 

ای كه روز دانشجو را رقم زد می گذرد و هيچگاه از اهميت و نقش آن 

در جريان جنبش دانشجويی كاسته نمی شود.

وی با بيان اينكه ۶۰ هزار دانشــجو در ۲۳۲ رشــته در ۶۱ دانشگاه 

اســتان مركزی تحصيل می كنند، افزود: از تشــكل های دانشجويی 

دعوت می كنم كه يكماه بعد ديداری با نمايندگان آنها در اســتانداری 

داشــته باشــيم و پس از آن نيز آمادگی داريم كه در فواصل ۴۵ روزه 

در ديدار با نمايندگان تشــكل های دانشــجويی در خصوص مسائل 

اســتان اعم از مسائل دانشــجويی و غير دانشجويی گفتگو كنيم. در 

اين جلسات تقسيم كاری بين استانداری و مجموعه دانشجويی استان 

انجام خواهد شــد و مواردی كه توسط دانشجويان در هر جلسه مطرح 

می شــود را در جلسه بعد پاســخ خواهيم داد و گزارش اقدامات انجام 

شده نيز توسط دو طرف تبيين خواهد شد.
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 وی اظهار كرد: از دانشــگاه های اســتان انتظار می رود كه در 

نظام مســئله محوری كه برای حل مسائل استان دنبال می كنيم 

نقش آفرينی كنند. درســت نيست كه دانشگاه های كشور در رفع 

مشكالت كشور اثرگذاری نداشته باشند.

وی بــا بيان اينكه دولت ها وظيفه تاميــن و تضمين مواردی 

چــون عدالت و آزادی، رفاه و امنيت را بر عهده دارند و اين وظيفه 

هر حكومتی اســت كــه در چارچوب نظام فكــری و الگويی كه 

براســاس آن در حال حركت است اين ۴ ركن را تضمين و تامين 

كند، افزود: ما در حال حاضر در عرصه تحقق اين اركان با موانعی 

مواجه هستيم كه به آنها مسئله می گوييم. به اين معنا كه وضع 

موجــودی وجود دارد و وضع مطلوبی نيز متصور اســت و مانعی 

بين اين دو وضعيت قــرار گرفته كه اجازه نمی دهد اين وضعيت 

به هدف عالی سيســتم برســد يا اگر مانع نيست، موجبی است 

كه مســير حركت به سمت هدف را منحرف كرده و اختالل جدی 

در سيســتم ايجاد می كند و نمی گذارد كه به هدف تعيين شده 

برسد و حتی ممكن است اساسا امنيت، سالمت و ادامه حيات آن 

سامانه يا سيستم را نيز به خطر بيندازد.

وی گفت: به اين مانع يا موجب، مســئله گفته می شود و برای 

رفع اين مسئله دانشــگاه بايد وارد عمل شود ولی دانشگاه ها در 

طول حيات معاصر خود نقش بسيار كمرنگی در اين عرصه داشته 

اند و نتوانســته اند در حل مسائل كشور وظيفه خود را به درستی 

انجام دهند.

وی افزود: علت فعاليت كمرنگ دانشگاه ها عمدتا عوامل برون 

دانشگاهی بوده است، به اين معنا كه يا از دانشگاه خواسته نشده 

يا به آنها ميدان داده نشــده يا درگير مســائل روزمره و مشكالت 

جاری خودشــان شده اند. ما در اســتان مشكالتی را برشمرده ايم 

و با نگاه به اينكه بايــد عدالت، امنيت، رفاه و آزادی در جامعه در 

ســطح اعال توسط دولت تامين و تضمين شود و با نگاه به اينكه 

بايد مبتنی بر نظام مسائل حركت كنيم و بتوانيم موانع رسيدن به 

وضع مطلوب را در تمام ابعاد برداريم با واقعيتی هم روبرو هستيم 

و آن اينســت كه مسيری كه به ســمت آينده استان بايد طی شود 

از ســه مولفه وزن گذشته، فشار حال و كشش آينده تاثير می گيرد، 

در نتيجه نمی توان در طی حركت به سمت ساختار هدف بدون در 

نظر گرفتن هر يک از اين سه مولفه حركت كرد.

مخلص االئمه در خصوص مســئله آلودگــی هوا اظهار كرد: اين 

مســئله يک ريشه بســيار طوالنی در اين منطقه و ديگر شهرهای 

بزرگ صنعتی نظير اصفهان، اهواز و مشــهد دارد كه در يک توسعه 

نامتوازن كه در زمان خودش به شــدت مورد استقبال سياستمداران 

و متنفذين اين شــهرها بوده شــكل گرفته است. به اعتقاد من اين 

توســعه نامتوازن در مواردی هم تحت تاثير تعمد و فساد بوده و در 

عين حال در اين مســير، زمانی كه كشــور به لحاظ مالی وضعيت 

مطلوبی داشــت تكاليف مربوطه به موقع انجام نشده و ما امروز در 

فشار حادی قرار گرفته ايم كه البته مطالبه به حق مردم است.

وی افــزود: عالوه بــر اين از يک طرف با پديــده كمبود گاز در 

كشــور مواجهيم و از طرف ديگر مردم نمی توانند بدون برق زندگی 

كنند بويژه اينكه سيســتم های گرمايشی منازل نيز به برق وابسته 

شــده است. در آينده هم در تامين گاز و برق آمار خوبی پيش بينی 

نمی شود و اين زمستان قطع برق را حتما در كشور خواهيم داشت 

هرچند شــايد در استان مركزی ســهم زيادی از اين مشكل نداشته 

باشيم.

مخلص االئمه گفت: چنين وضعيتی يک شــبه رخ نمی دهد و 

كمبود گاز و بحران آب رويدادهايی نيستند كه يک شبه روی دهند 

و يک شبه بتوان آنها را حذف كرد. اگر مسئله ای به بحران تبديل 

شــود مقابله با آن بسيار كار سختی اســت. اگر روندی به ابر روند 

تبديل شود تغيير مسيرش بسيار مشكل خواهد شد. بخش علمی 

استان مركزی بايد تا االن اين مسئله را حل می كردند. امروز انتظار 

ما اين اســت كه دانشجويان و اساتيد و متخصصان در حوزه دانش 

بنيان به ميدان بيايند تا حداقل برخی موارد از جمله آلودگی نيروگاه 

را بتوانيم برطرف كنيم .

وی با بيان اينكه اســتانداری تمام تالش خود را برای به حداقل 
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رسيدن مازوت سوزی در نيروگاه دنبال می كند و جلسات متعددی 

برگزار شده اســت گفت: مطالبه مردم در اين زمينه مطلقا از نظر 

ما جنبه امنيتی ندارد و در چارچوب خود بايد پاســخ داده شــده و 

لحاظ شود.

مخلص االئمه افزود: جوانگرايی، شايسته ساالری و بومی گزينی 

جزو اصولی اســت كه دولت در تالش اســت رعايت كند و به ما 

نيز تكليف كرده اســت، اما در عرصــه جوانگرايی بايد گفت كه 

گرچــه نخبگان آنرا به عنوان مطالبه مطرح می كنند اما در عمل 

حمايت نمی كنند. كافی اســت كه يک جوان برای تصدی يک 

ســازمان گزينه شود، بالفاصله همان ها كه در سخنرانی ها شعار 

جوانگرايی می دهند بالفاصله نســبت بــه رزومه فرد موضع می 

گيرند و شرايط تخريب شخصيت فرد مهيا می شوند و اين رفتارها 

شرايط را بسيار سخت كرده و اين يک واقعيت در صحنه سياسی 

كشور و استان اســت. با اينهمه جوانگرايی يک ايده آل و آرمانی 

است كه بايد دنبال شود.

وی در ادامه گفــت: در بحث های اقتصــادی فرايند و روندها 

در مجموع خوب اســت گرچه دولت در شرايطی كشور را تحويل 

گرفت كه بهره وری و رشــد اقتصادی صفر و تورم باالی۵۰ درصد 

بود، اما وضعيت فروش نفت رو به رشــد است و در عرصه اقتصاد 

كالن به ســمت بهبود در حال حركت هســتيم و اميد است در 

عرصه اقتصاد سياسی نيز اتفاقات خوبی رقم بخورد.

مخلص االئمه اظهار كرد: امسال واكسيناسيون و مقابله با كرونا 

كانون تمركز دولت بود و توفيقات زيادی كســب شد و سال آينده 

نيز رشــد اقتصادی در كانون تمركز دولت اســت و سهم استان 

مركزی ۷/۲درصد است كه در بخش های مولد بايد محقق شود و 

ســاختار بودجه دچار تحول جدی خواهد شد. استان مركزی زمانی 

قطب دانشــگاهی كشــور بود و با توجه به ظرفيت هايی كه در 

اســتان هســت بايد به قطب علم و فناوری تبديل شويم چراكه 

ظرفيت های اين استان بسيار بيشتر از مشكالتش است.

وی افزود: پروژه های ناتمام در كشــور مختص يک يا دو پروژه 

و مختص اراك نيســت. اينها در يک بســتری شــكل گرفته كه 

بخشــی درگير فســاد و بخشــی درگير ناكارآمدی شده است . به 

تدريج اين گره ها و موانع برطرف می شــود و در استان و دستگاه 

های اجرايی تحرك الزم را ايجاد خواهيم كرد. بخشی از ناكارآمدی 

موجود مربوط به ديوان ســاالری و بروكراسی است كه دست و پای 

ما را بسته است.

استاندار مركزی گفت: استاندار رياست بالغ بر ۶۰ كميسيون، شورا 

و هيات امنا را برعهده دارد و بسياری از آنها ماه ها و سالهاست كه 

تشكيل جلسه نداده اند. در استانداری اصلی را اعالم كرده ايم و آن 

اينست كه اســتانداری وظيفه پارو زدن قايق دستگاه های اجرايی 

را بر عهده ندارد و قايقرانی با مديران دســتگاه های اجرايی است 

و هركــس نتواند اين قايق را به پيش برانــد بايد جای خود را به 

يک قايقران كارآمد و حرفه ای بدهد برای مثال رفع مشــكل مردم 

در خيابان جهرم با فرمانداری، ثبت اســناد و اوقاف اراك اســت  و 

استانداری بايد اين قايق ها را هدايت كند.

 دكتر سعيد حميدی  رياست دانشــگاه اراك نيز در اين جلسه 

ضمن تبريک روز دانشــجو اظهار كرد: دانشــگاه ها از زمان شيوع 

ويــروس كرونا مانند جســم بدون روح هســتند و عــدم حضور 

دانشجويان در كالس ها موجب بی رونقی و بی نشاطی دانشگاه ها 

شده است. اميد اســت كالس های تمامی مقاطع و رشته ها مانند 

تحصيالت تكميلی و دكتری و دروس عملی حضوری شوند.
28
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انتصاب دكتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان سرپرست دانشگاه اراك

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراك، محمدعلی زلفی گل وزير 

علوم، تحقيقات و فناوری در حكمی با قدردانی از خدمات دكتر سعيد 

حميدی، رئيس ســابق دانشــگاه اراك، دكتر مجتبی ذوالفقاری را به 

عنوان سرپرست اين دانشگاه منصوب كرد.

در ايــن حكم ذكر شــده : با توجه به تعهــد، تخصص و تجارب 

ارزشمند جنابعالی، به موجب اين حكم به عنوان »سرپرست دانشگاه 

اراك« منصوب می شويد.

انتظار می رود با پيروی از آموزه  های اسالمی، مبانی علمی، روحيۀ 

انقالبی، راهبردهای اساســی دولت مردمی و برنامه های ارائه شــده 

به مجلس شــورای اســالمی و جلب همكاری اســتادان، مديران و 

ياوران علمی )كاركنان(، تمامی امكانات مادی و معنوی دانشــگاه را 

جهت تحقق سياســت ها و برنامه های اســناد باالدستی، مرجعيت 

و ديپلماســی علمی، توســعه همه جانبه علم و فنــاوری، آموزش 

پژوهش محــور، پژوهــش آموزش محور، مهارت افزايــی، كارآفرينی، 

فرهنگ سازی كارتيمی و گروهی و در نهايت اجرای تمامی محورهای 

سند »دانشگاه اسالمی« بكار گيريد.

دكتر مجتبی ذوالفقاری، دانشيار گروه مهندسی مكانيک دانشگاه 

اراك، متولد سال ۱۳۶۱ در شهر اراك می باشد.

وی مخترع بزرگترين دســتگاه فريز دراير دارويی كشــور است و 

نخبه علمی و بنيان گذار شركت دانش بنيان تكوين آزمايش پارسه 

در دانشــگاه اراك اســت. راه اندازی و مديريت مركز نوآوری مبين، 

مركزی جهت پرورش ايــده های خالق و كارآمد و همچنين آماده 

ســازی دانشــجويان جهت ورود به بازار های كار و خالقيت يكی 

از مهم ترين و در خشــان تريــن كار های دكتر ذوالفقاری در زمان 

حضور در دانشگاه اراك است.

همچنين وی فعال حــوزه دانش بنيان و فناور نمونه كشــور، 

معاونت فرهنگی و اداری مالی دانشــكده فنی مهندســی دانشگاه 

اراك، رئيس پژوهشــكده فناوری های نوين دانشگاه اراك، دريافت 

كننده نشــان برتر ملی تعاونی های دانش بنيان، عضويت حقيقی 

شــورای فناوری و نوآوری استان با حكم استانداری و عضو شورای 

اقتصاد دانش بنيان دانشــگاه آزاد اسالمی استان مركزی گزيده ای 

از كارنامه وی می باشد.

انتصاب دکتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان سرپرست دانشگاه اراک

فرزاد مخلص االئمه،در نشست اظهار كرد: استان مركزی قطب صنعت 
و كشاورزی كشور است و يک چهارم نخبگان كشور از اين خطه هستند 
و با ۲۳۲ رشــته و ۶۱ دانشــگاه و تعداد زيادی پژوهشكده توان تبديل به 

قطب علم و فناوری دارد.
وی بيان كرد: ايجاد كانون هــای فكر و ايده در همه عرصه ها محرك 
پيشــبرد امور اســت و اين مهم به عنوان راهبردی جدی در اســتانداری 
مركزی دنبال می شود و همه پژوهشكده های فعال نيز عضو كارگروه های 

مربوط به حوزه فعاليت های خود خواهند بود.

استاندار مركزی ادامه داد: آســيب های جامعه معلول مسائلی است 
كه نياز اســت داليل بروز و گسترش آن ها از ســوال در پژوهش های 

دانشگاهی تفكيک شود.
مخلص االئمه اظهار داشــت: مســئله مانعی بيــن وضع موجود و 
دســتيابی به ايده آل ها اســت كه از دســتيابی و تحقق اهداف جامعه 
جلوگيری كرده و حتی موجب خطراتی در حوزه های ســالمت، امنيت 

و حيات جامعه شود.
وی عنوان كرد: مســائل مبتنی بر علم و دانسته ها و دارای چارچوب 

آئین تقدیر از پژوهشگران برتر سال 1400
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اســت و در نظام مسئله محوری با اشراف بر وضع موجود تصوری از وضع 
مطلوب وجود دارد كه با شــناخت مانع بايد برای رفع آن گام برداشت و به 

سمت وضع مطلوب حركت كرد.
مخلص االئمه گفت: تا زمانی كه شناســايی، اولويت بندی و نظام واره 
كردن در امور صورت نگيرد، صحبت از رفع مســئله و آســيب ها بی مورد 

است.
وی تصريــح كرد: اگرچــه در توليد علم با محوريت مقاله در كشــور 
رتبه خوبی كسب شده  اســت اما اين محتوای توليدی در سطح انتزاعی 
دانشگاه ها باقی مانده است و قادر به حل مسائل مختلف جامعه نيست.

استاندار مركزی ادامه داد: سال ها است كه با افزايش قيمت نفت به جای 
آنكه به حل مشــكالت از طريق پژوهش پرداخته شــود، با فروش نفت 
تالش شــده مشكالت حل شــود كه ميزان موفقيت اين عمل در همه 

عرصه ها نتيجه بخش نبوده است.
رئيس دانشگاه اراك نيز در اين آئين گفت: كميته های مختلف علمی 
و اجرايی در اين مركز آموزش عالی تشكيل شده و دبيرخانه كميته علمی 

اجرايی آن دانشگاه اراك است.
حميــدی افزود:  تمام حوزه هايی كه به علم و دانش و تحقيق ارتباط 

دارند در برگزاری اين رخداد پژوهشی دخيل بودند.
وی بيان كرد: مســئوليت دبيرخانه تبليغات و اطالع رسانی، اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان بود كه در اين راستا تهيه پوستر ، فايل، 
هماهنگی با صدا و سيما و برنامه های راديويی تلويزيونی و گزارش های 
خبری را تقبل كردند و كميته برگزاری نمايشــگاه دستاوردهای پژوهش و 
فناوری اســت كه متاسفانه در ۲ ســال اخير برگزاری نمايشگاه به صورت 

حضوری مقدور نبود و به صورت مجازی برگزار شد.
رئيس دانشــگاه اراك عنــوان كرد: اين نمايشــگاه از ۱۳ تا ۱۹ آذرماه 

همزمان با هفته پژوهش داير است.
حميدی اظهار داشــت: معاون جديد فنــاوری و نوآوری در وزارت 
علــوم به همت وزير علوم ، تحقيقات و فناوری ايجاد شــده و اميد 

 می رود منشا خير و ارتباط تنگاتنگ ميان صنعت و دانشگاه شود.
وی يادآور شــد: ســايتی از ســوی وزارت متبوع ايجاد شــده و 
هدف از برقراری آن ايجاد ارتباط صنعت و دانشــگاه و تحقق شعار 
ســال با موضوع توليد، پشــتيبانی ها و مانع زدايی اســت و ثبت 
نيازهــای و  پژوهش های صنعتی و كاربــردی واحدهای صنعتی و 
دستگاه های اجرايی كه طبقه تقاضا نامگذاری می شود و دانشگاه ها 

و پژوهش گاه های كشور از طريق آن است.
علی خيرالديــن  معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم در  آيين 
تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه اراك افزود: ايران  به لحاظ توليد 
فناوری و تبديل علم به ثروت، تجاری ســازی رتبه ۹۵ را داشت كه 
اكنون رتبه ۷۱ در جهان رســيده اســت و اين مهم نشان می دهد 
متاسفانه نتوانستيم از دانشی كه در كشور وجود دارد آنگونه كه بايد 

بهره گيری كنيم.
وی تاكيد كرد: اكنون ۳ ميليون دانشــجو و ۸۰۰ هزار دانشجو در 

مقطع دكتر و ارشد در كشور تحصيل می كنند.
معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اظهار 
داشــت: در آمريكا از هر ۵۰۰ پژوهش يک نوآوری ارزشمند خلق می 
شــود در حالی كه در ايران از هر ۱۷۰ هــزار مقاله اگر بتوانيم يک 

نوآوری ارزشمند خلق كنيم.
در اين آيين از ۴۵ پژوهشگر برتر استان مركزی تجليل شد كه ۱۲ 

نفر از آنان از دانشگاه اراك بودند

ات
ریف

تش



20
ره 

ام
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

كتاب دانشگاه اراك در آينه تاريخ شفاهی به روايت روسای آن در آستانه 

پنجاه سالگی دانشگاه به چاپ رسيد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه اراك، كتاب دانشگاه اراك در آينه 

تاريخ شفاهی به روايت روسای آن در تاريخ ۱۳۵۷-۱۴۰۰ توسط دكتر فرهاد 

صبوری فر و دكتر محمد حسن بيگی از اعضای هيات علمی گروه تاريخ 

دانشــگاه اراك و پيمان محمدی سردبير نشــريه ندا دانشگاه و به همت 

روابط عمومی دانشگاه اراك به چاپ رسيد.

 ايــن كتاب كه در مقطع پس از انقالب اســالمی بــه مطالعه تاريخ 

دانشگاه اراك و به وســيله انجام مصاحبه با روسای دانشگاه تدوين شده 

است.

گفتنی است كه در مصاحبه اين اثر پرسش های كلی در حوزه آموزشی 

31

دانشگاه اراک در آینه تاریخ شفاهی به چاپ رسید

چاپ 19 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

چاپ ۱۴ جلد كتاب جديد در انتشارات دانشگاه اراك

ليست كتاب های چاپ شده به شرح زير است:

۱-مبانی مديريت ورزشــی، نوشــته: دكتر كريم زهــره ونديان، زينب 

مندعلی زاده

۲-طراحی سازه ای راه پله های بتن سطح، نوشته: دكتر پويا زكيان

۳-چهره اروپا از روم تا اتحاديه: نوشته دكتر ابراهيم آقامحمدی

۴-فعاليت بدنی و سالمت باروری: نوشته: دكتر عباس صارمی

۵-آثار فلزی دوره اسالمی: ترجمه دكتر محمد افروغ

۶-تاريخ دانشگاه اراك: نوشته دكتر ابراهيم اصالنی دكتر فرهاد صبوری 

فر، دكتر محمد حسن بيگی

۷-حركت شناسی پيشرفته: نوشته دكتر مسعود گلپايگانی 

۸-ابزارهــای پژوهش در حوزه قرآن و حديث: دكترعليرضاطبيبی، دكتر 

سيدمجيد نبوی

۹-روانشناســی تمريــن كاربردی: دكتر عليرضا بهرامی، دكتر حســن 

غراياق زندی، محمود محبی، سحر زارعی ،حميد قربانزاده

۱۰-مديريــت كاربردی زايش و مراقبت از بــره: مهدی خدايی مطلق، 

و پژوهشی، عمرانی و نقش دانشگاه در تحوالت سياسی و اجتماعی طراحی 

شده است

سبحان آكريم علمدار

۱۱-بام های سبز مالحظات طراحی و ساخت: دكتر محمدعلی داستان

۱۲-روش های ســاخت غشاهای نفيونی و فلميونی: دكتر عزت اهلل جودكی، 

مهندس شبنم السادات مشهدی

۱۳-كاربردهای پالسما: دكتر مهران شاه منصوری

۱۴- پروبيوتيک ها و پروبيوتيک ها در ســالمت دام و خوراك: دكتر ايمان 

حاج خدادادی، دكتر حسينعلی قاسمی ،مهندس محمد رضا بهرام
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چهار كتاب آخر انتشارات دانشگاه اراك به شرح زير می باشد:

۱-جبر خطی عددی- نوشته: دكترعلی محمد نظری

۲-ســالمندی فعال و فعاليت بدنی- دســتورالعمل ها، تمرينات 

كاركردی و توصيه ها: نوشــته: دكتر عبــاس صارمی- دكتر محمد 

پرستش

۳-ماساژ ورزشــی برای مراقبت از آســيب: ترجمه: دكتر شهناز 

شهرجردی

۴-تجزيه و تحليل مشــاهده ای راه رفتن: نوشــته دكتر صفورا 

قاسمی
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دكترطاهر قاســمی هنری متولد 1325 شهرســتان مشهد و دانش آموخته 

دانشگاه های فردوسی مشهد، خوارزمی، امپريال كالج انگلستان می باشد.

اواخر  ســال 1357 يعنی در سن 33 سالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک 

انتخاب شد.

 و در سال 1359 به عنوان رئیس دانشگاه خوارزمی انتخاب شد و از دانشگاه 

اراک نقل مكان كرد.رشته تحصیلی ايشان رياضی بوده است. 

هم اكنون بازنشسته دانشگاه خوارزمی می باشد.

دكترعبدالمحمد فروزانفر متولد 1331 شهرستان شوشتر و دانش آموخته 

دانشگاه خوارزمی فعلی می باشد.

  ســال 1359 يعنی در سن 28 ســالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک 

انتخاب شد.

 و در ســال 1360 از دانشگاه اراک به مقصد دانشگاه خوارزمی نقل مكان 

كرد.رشته تحصیلی ايشان رياضی بوده است. 

هم اكنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

دكتر عبدالكريم قريب

پدر علم زمین شناسی ايران

بنیانگذار دانشگاه اراک

از سال 50 تا 55 رئیس دانشگاه اراک 

دكتر ايرج نوجوان

رياست دانشگاه اراک 55 تا 57

رشته شیمی
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مهندس محمدرضا ناظمی متولد 1331 شهرســتان بروجرد و دانش آموخته 

دانشگاه خوارزمی فعلی می باشد.

  سال 1360 يعنی در سن 29 سالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب 

شد. در سال 1366 از دانشگاه اراک به مقصد دانشگاه خوارزمی نقل مكان كرد.

رشته تحصیلی ايشان فیزيک بوده است. 

هم اكنون استاد بازنشسته دانشگاه شهید خوارزمی می باشد.

دكتر عبدالجواد طاهری زاده متولد 1333 شهرســتان ســبزوار و دانش 

آموخته دانشگاه های خوارزمی فعلی و انگلستان می باشد.

  ســال 1366 يعنی در سن 33 ســالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک 

انتخاب شد.

 در سال 1366 از دانشــگاه اراک به مقصد دانشگاه خوارزمی نقل مكان 

كرد.رشته تحصیلی ايشان رياضی می باشد. 

هم اكنون عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی می باشد.

دكتــر غالمعلی نادری  متولد 1338 شهرســتان قوچان و دانش آموخته 

دانشگاههای  فردوسی مشهد و تربیت مدرس می باشد.

  ســال 1374 يعنی در سن 36 ســالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک 

انتخاب شد  و در سال 1376 از دانشــگاه اراک به مقصد وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكی به عنوان يكی از مديران وزارت مورد نظر، نقل مكان 

كرد.رشته تحصیلی ايشان شــیمی )بیوشیمی( می باشد. هم اكنون عضو 

هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران می باشد.
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دكتر ابراهیم اصالنی  متولد 1336 شهرستان اراک و دانش آموخته دانشگاههای  

خوارزمی و دانشگاه تهران می باشد.

  ســال 1376 يعنی در سن 40 سالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب 

شد.

 و در ســال 1377 از سمت خود كناره گیری كرد.رشته تحصیلی ايشان تاريخ 

می باشد. هم اكنون عضو هیئت علمی دانشگاه اراک می باشد.

دكتر محمد تقی مختاری  متولد 1338 تهران و دانش آموخته دانشــگاههای  

خوارزمی و دانشگاه مسكو می باشد.

  ســال 1377 يعنی در سن 39 سالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب 

شد.

 و در سال 1381 پس از پايان حكم رياست به دانشگاه مبدا خود يعنی دانشگاه 

خوارزمی نقل مكان كرد. رشته تحصیلی ايشان تاريخ می باشد. هم اكنون استاد 

بازنشسته دانشگاه خوارزمی می باشد.

دكتر ملک ســلیمانی  متولد 1341 در شهرســتان كازرون و دانش آموخته 

دانشگاههای  اراک، تربیت مدرس و شفیلد می باشد.

  سال 1381 يعنی در سن 40 سالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب 

شد.

 و در سال 1389 پس از پايان حكم رياست به دانشكده علوم پايه  دانشگاه 

اراک نقل مكان كرد.رشته تحصیلی ايشان زيست شناسی می باشد. هم اكنون 

عضو هیئت علمی  دانشگاه اراک می باشد.
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دكتر رضا صادقی سرابی  متولد 1339 شهرستان سراب می باشد.

  سال 1389 يعنی در ســن 50 سالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک انتخاب 

شد.

 در سال 1392 پس از پايان حكم رياست به دانشگاه مبدا خود يعنی دانشگاه 

لرستان نقل مكان كرد.رشته تحصیلی ايشان شیمی  بوده است. 

ايشان در سن 61 سالگی به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

دكتــر ســعیدحمیدی  متولد 1339 شهرســتان اراک و دانــش آموخته 

دانشگاههای  فردوسی مشهد وبريستول انگلستان می باشد.

  ســال 1392 يعنی در ســن 53 ســالگی به عنوان رئیس دانشگاه اراک 

انتخاب شد.

 و در سال 1400 پس از پايان حكم رياست به دانشكده علوم پايه دانشگاه 

اراک نقل مكان كرد.رشته تحصیلی ايشان فیزيک می باشد. هم اكنون عضو 

هیئت علمی دانشگاه اراک می باشد.

دكتر مجتبی ذوالفقاری  متولد 1361 در شهرســتان اراک و دانش آموخته 

دانشگاههای  ارومیه، امام حسین )ع(، بوعلی سینا همدان می باشد.

  سال 1400 يعنی در سن 39 ســالگی به عنوان سرپرست دانشگاه اراک 

انتخاب شد.

رشته تحصیلی ايشان مكانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک می باشد.
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