
   

برگزاری جلسه شورای صنفی 

                       بازدید از دانشکده جغرافیا، ادبیات و علوم انسانی
       برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد

          گزارش کنفرانس بین المللی حکیم خوارزمی
                                        گزارش مراسم روز بین الملل

برگزاری نشست خبری با خبرگزاری ها
                  گزارش چهارمین همایش ملی تربیت معلم

       دیدار با دانشجویان فعال افغانستانی
         کسب عنوان مقاله برتر
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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
دانشگاه امروز، شاخص حیات فردای کشور است.



               

نشریه خبری سیمای خوارزمی
صاحب امتیاز: روابط عمومی دانشگاه خوارزمی

مدیر اجرایی و صفحه آرایی: فریده عراقیان 
تحریریه:  منصوره رئوفی

عکاس: جواد سپاسی، سعید فرجی
 

تلفن: 34586862 ـ 026
دورنگار: 34550899 ـ 026

• نشریه سیمای خوارزمی آماده دریافت مطالب رسیده 
همکاران محترم است.

• نشریه سیمای خوارزمی در انتخاب، ویرایش و تلخیص 
مطالب رسیده آزاد است.

• کلیه مسئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسندگان 
است.

آدرس: کرج ـ خیابان شهید بهشتی ـ دانشگاه خوارزمی 
کدپستی: 37551 ـ 31979

http://news.khu.ac.ir :سایت سیمای خوارزمی
news@khu.ac.ir :ارتباط با ما

نسخه الکترونیکی نشریه سیمای خوارزمی در 
عالقمندان  است.  رویت  قابل  دانشگاه  سایت 
می توانند با مراجعه به پورتال دانشگاه، بخش 
این  خوارزمی،  سیمای  نشریه  ـ  ها  خبرنامه 

نسخه را مشاهده نمایند.
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ســام بر تو اى امام هشــتم، اى فرزند پيامرب و عىل، اى پاره تن فاطمه اى جگر گوشه 
حرضت موىس بن جعفر، و اى امامى كه هر لحظه دل هاى ما به شوق ديدار حرم 
مطّهرت مى تپد، سام بر تو اى عىل بن موىس الرضا، و سام بر پدارن بزرگوارت و فرزندان 

پاك و معصومت.
فرارســيدن يازدهم ذى القعده سالروز والدت هشتمني امام معصوم، خورشيد فروزان 
خراسان، مايه بركت و افتخار كشور ايران، محبوب دلهاى شيعيان، حرضت اىب الحسن عىل 
بن موىس الرضا عليه السام را به همه مسلامنان جهان باألخّص شيعيان تربيك مى گوييم.

رسمقاله
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 ..... برگزاری جلسه 

روز چهارشنبه 96/12/16 جلسه شورای صنفی با حضور 
ریاست محترم دانشگاه، معاونان،مدیران و دانشجویان 
تشکیل شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر سبحان اللهی 
ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم و تشکر 
از دانشجویان عنوان کرد: بنده به تشکلهای دانشجویی 
اعتقاد دارم و از دانشــگاهیان عزیــز دعوت میکنم در 
جهت دستیابی به اهداف دانشگاه همکاری و همراهی 

نمایند. 
در ادامه ایشــان به برنامه های پیش روی دانشگاه از 
جمله: ارتقای ســطح دانشگاه، قرار گرفتن در زمره 16 
دانشگاه برتر، رقابت جهت انتخاب به عنوان 5 دانشگاه 
برتر در ســطح بین المللی و برگزاری جشن یکصدمین 

سال تأسیس دانشگاه اشاره نمود.
ریاست محترم دانشگاه به تشریح برنامه های دانشگاه 
در صدمین ســال تأسیس آن اشاره کرد وگفت: ساخت 
سرود دانشگاه، ساخت تندیس و سردیس های مشاهیر 
دانشگاه، تأســیس دبیرخانه دانشــگاههای صد ساله 
جهان )1919(، دعوت از رئیس جمهور و... بخشــی از 
فعالیتهایی اســت که در راستای صدمین سال تأسیس 

دانشگاه انجام شده است.

ایشان در ادامه خاطر نشان کرد در دو سال اول حضورشان 
در دانشگاه خوارزمی به عنوان ریاست دانشگاه، بیشترین 
بودجه را به تعمیر و تکمیل خوابگاه ها اختصاص داده اند 
و همچنین از افزایش بودجه دانشگاه در سال97 و خرید 

فوری برخی تجهیزات رفاهی و خوابگاهی خبر دادند.
سپس آقای دکتر سبحان اللهی با نامگذاری سال آینده به 
عنوان ســال کیفیت گفتند: دانشگاه برنامه های ویژهای 
بــرای ارتقای کیفیت خدمات دانشــگاهی در نظر گرفته 

است.
در پایان معاونان و مدیران حوزه های مختلف آموزشــی 
و دانشجویی به ســواالت و درخواست دانشجویان پاسخ 

دادند.
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.....بازدید از
 همکاران و اساتید دانشکده جغرافیا و ادبیات و علوم انسانی

روز دوشنبه1397/2/9 دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم سرزده برای بازدید از همکاران و اساتید دانشکده جغرافیا و ادبیات و علوم 
انســانی حضور یافته واز نزدیک با همکاران و اساتید دانشــگاه به بیان نقطه نظرات آنها گوش دادند سپس بناهای در دست 

ساخت و نیز ساخته شده در پردیس کرج  را بازدید و از آخرین وضعیت ساخت و دستور کارهای آتی مطلع شدند.

ایشــان حمایت خود را از اتمام هرچه ســریعتر بناها اعالم داشته سپس با حضور در جمع صمیمی کارگران ضمن تبریک روز 
کارگر بر سر سفره نهار آنها مهمان شده و  با ابراز محبت از مقام ارزشمند کارگر در دین اسالم یاد کرده و از آنها تجلیل کرد.

همچنین سرپرســت دانشگاه در جشن میالد ولی عصر)عج( که از طرف بسیج کارکنان دانشگاه برگزار شد، حضور یافته و به 
بیان خاطرات خویش از دوران گذشته در برگزاری باشکوه مجالس نیمه شعبان در دوران دانشجویی پرداختند.

ایشان فعالیت های خود جوش دانشجویی را یکی از راه های موفق در برنامه های فرهنگی در گذشته یاد کردند و بیان داشتند 
که ما نسل قبل انقالب دین خود را در مجالس اهل بیت و امام عصر)عج( کامل کردیم و با احکام و شریعت آشنا شدیم.

همچنین به مناســبت روز کارگر گفت من به صورت معنوی دســتان پینه بسته کارگران را می بوسم و به حضور آنها در این 
دانشگاه افتخار می کنم.
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آنگاه دکتر تاجیک اســماعیلی معاون اداری مالی دانشگاه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه آیات مرتبط با حضرت مهدی )عج( را تالوت و 
به لزوم آماده سازی خویشتن به عنوان مقدمات ظهور حضرت متذکر شدند.

در ادامه حجت السالم ابراهیم زده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با بیان تفاوتهای نگاه غربی به جامعه و لزوم 
راه اندازی دانشگاه مهدوی، به راه کارهای ایجاد همچنین دانشگاه هایی و جامعه ای تاکید کردند.

در پایان برنامه با مداحی آقای اطهری نسب و قدردانی از فعاالن بسیج، بازنشستگان بسیجی و کارگران بسیجی به پایان یافت.
بعد این برنامه مدیریت امور فرهنگی دانشــگاه با برگزاری برنامه بزرگداشت روز ملی خلیج فارس، سالنی سراسر از شور و شعف را با 

حضور دانشجویان تجربه کرد و روز غرور آفرینی را از خود به جای گذاشت.
پایان بخش برنامه های دوشــنبه 10 اردیبهشت 97 جشن میالد امام زمان)عج( و روز جوان به همت بسیج دانشجویی دانشگاه بوده 
که شــب هنگام در حیاط دانشــگاه برگزار شد و حدود هزار نفر از دانشجویان با وجود هوای بسیار سرد تا پایان شب در برنامه حضور 
داشتند. از نکات جالب توجه در این برنامه نشستن دانشجویان با پتوهایی بود که از خوابگاه ها آورده بودند تا در این هوای سرد بتوانند 

بنشینند و از برنامه استفاده کنند.
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برگزاری مراسم 

 روز بزرگداشت مقام استاد

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 97/2/16 مراسم بزرگداشت مقام استاد در سالن ابوریحان با حضور آقایان دکتر نوه ابراهیم 
سرپرست محترم دانشگاه، حاج آقای ابراهیم زاده مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونان، مدیران 

و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای مراسم آقای دکتر نوه ابراهیم ضمن تبریک روز استاد یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی داشتند.

در ادامه، مراسم تودیع و معارفه معاون دانشجویی و فرهنگی برگزار شد و آقای دکتر بیژن عبداللهی به عنوان معاون دانشجویی 
و فرهنگی معرفی شدند و از زحمات آقای دکتر مرتضی تهامی تقدیر و تشکر شد. 
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در پایان از استادان نمونه سال 97 دانشگاه تقدیر به عمل آمد که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد:

آقای دکتر غالمرضا اسالمپور                      عضو هیأت علمی دانشکده شیمی 
آقای دکتر جواد اکبردوست                        عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر بهرام تقی پور                          عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقای دکتر محمد علی جعفری                    عضو هیأت علمی دانشکده  علوم مالی

آقای دکتر مسعود جعفری جزه                   عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای دکتر علی حسن بیگی                      عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

آقای دکتر مهدی خالقی                          عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
آقای دکتر محمد دلنواز                          عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر کیانوش زهراکار                      عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آقای دکتر محمد سلیقه                          عضو هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیا
خانم دکتر اعظم سلیمی                          عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی

آقای دکتر حسین عباسیان                     عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت
آقای دکتر مجید فشاری                         عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد

آقای دکتر شاکر لوایی                           عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای دکتر علیرضا مرادی                       عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آقای دکتر حسین مصدق                       عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین
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   در آســتانه برگزاری جشــن یکصدمین سال تاسیس 
دانشگاه خوارزمی اولین موسسه آموزش عالی کشور روز 
سه شنبه مورخ97/2/4 ســاعت 8 صبح کنفرانس بین 
المللی بزرگداشــت حکیم خوارزمی با حضورآقای دکتر 
نوه ابراهیم سرپرســت محترم دانشگاه ،آقای مهندس 
هاشــمی رئیس محترم شورای اســالمی شهر تهران، 
خانم نژاد بهرام عضو محترم شورای شهرتهران ، آقای 
دکتر سبحان اللهی مشاور ریاست دانشگاه ، آقای دکتر 
هوخندایک از کشور هلند، آقای دکتر فراستخواه جامعه 
شــناس و مشاور رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی کشــور، آقای دکتر پور احمد عضو هیآت 
علمی دانشــگاه تربیت مدرس و آقــای دکتر معصومی 
همدانی عضو هیآت علمی دانشــگاه صنعتی شــریف 
و اســتاد پژوهشــکده تاریخ ایران ، روســای دانشگاه 
ها، صاحبنظران و اســتادان داخلی و خارجی در ســالن 

ابوریحان دانشگاه برگزار شد. 
درابتــدای این کنفرانــس آقای دکتــر عبدالرحیم نوه 
ابراهیم سرپرســت محترم دانشگاه ضمن خوشامدگویی 
به حاضران در کنفرانس عنوان کرد: این کنفرانس اولین 
برنامه برای رســمیت بخشیدن به جشن یکصد سالگی 
دانشــگاه است و این جشن بسیار با اهمیت است از این 
لحاظ که فقط صد ســالگی یک بار اتفــاق می افتد و 
بسیار خوشــنودیم که جشــن را با برگزاری کنفرانس 
حکیم خوارزمی که یک شــخصیت بین المللی است و 
دانشگاه نیز با نام ایشان مزین شده است آغاز می کنیم.

در ادامه آقای دکتر اسماعیل بابلیان عضو هیأت علمی 
دانشــگاه به عنوان دبیرعلمی کنفرانس عنوان کرد: به 

مناسبت یکصدمین سال تاسیس دانشگاه خوارزمی و با 
توجه به اینکه نام دانشگاه ما خوارزمی است کنفرانسی 
برای بزرگداشــت این حکیم بزرگ برگزار کرده ایم که 
در این کنفرانس از اساتید خارجی و متخصصین داخلی 
کشور ســخنرانی هایی در رابطه با اموری که خوارزمی 

تحقیقاتی در آن ها انجام داده، خواهند داشت.
وی ادامه داد: خوارزمی در زمینه های جبر، فلسفه ، نجوم 
و جغرافیا تحقیقات زیادی انجام داده است که سخنرانان 
در این همایش درباره فعالیت های مهم او در این حوزه 

سخنانی را بیان می کنند.
دبیر اجرایی کنفرانس خوارزمی اظهار کرد: ســه نفر از 
اساتید خارجی از کشــور هلند در این کنفرانس شرکت 
دارند که یک ســخنرانی و دو کارگاه آموزشی در رابطه 
بــا فعالیت هایی که خوارزمی به وســیله شــن در باره 

محاسبات ریاضی انجام می داده است برگزار می شود.
ایشان گفت: آشنا کردن و معرفی خورازمی به عنوان یک 
دانشــمند بزرگ ایرانی و آشنا ساختن مردم با تحقیقات 
این دانشمند بزرگ از دالیل برگزاری این همایش است.

ســپس آقای دکتر سبحان اللهی مشــاور عالی ریاست 
دانشگاه ضمن تشکر از آقای دکتر نوه ابراهیم که زحمت 
ادامه کار و جشن یکصد سالگی دانشگاه را برعهده دارند 
گفت: دانشــگاه خوارزمی به عنــوان یک قطب ریاضی 
کشــور از حضور ریاضی دانان به نامــی از جمله دکتر 
مصاحب ها و دکتر جهانشــاهلو ها و ... بهره مند است 
.دانشگاه خوارزمی مســئولیت مهمی دربزرگداشت این 
بزرگان بر عهده دارد محمد بن موسی خوارزمی ریاضی 
دان برجسته بین المللی که تاریخ اسالم با نام او آغاز می 

.....گزارش

 کنفرانس بین المللی 
بزرگداشت

 حکیم خوارزمی
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شود  وجزء پرآوازه ترین دانشمندان است .امروز توسعه 
در کشورهای پیشرفته بر مبنای توسعه فرهنگی شکل 
می گیرد  در نقشــه جامع شهر تهران برتوسعه بخش 
مرکزی شــهر تهران تأکید شده و دانشگاه خوارزمی 
هم در این محدوده قرار دارد. دانشــگاه خوارزمی به 
صنایع اســتان البرز خدمت رســانی می کند و با راه 
اندازی شهر سلولهای بنیادی تحول عظیمی در استان 

البرز اتفاق می افتد. 
دکتر سبحان اللهی گفت: دانشگاه خوارزمی در سطح 
ملی هم تفاهم نامه های با دستگاههای اجرایی بسته 
اســت  و قرارداد نفت یکی از مهمترین آنها اســت و 
بحث ادغام دانشگاه علوم اقتصادی نیز یکی از وظایف 
ملی دانشگاه بود. و اینکه چرا صدمین سال برگزار می 
شــود شناخت هویت هر سازمان عالقه و عرقی برای 
آن سازمان ایجاد می کند و اینکه بدانیم این دانشگاه 

چه قدمتی داشته است بسیار مهم است. 
در ادامه ایشان عنوان کرد: احداث باغ ایرانی، ساخت 
تندیس و سردیس بزرگان دانشگاه، مرمت ساختمان 
میراثی دانشگاه، احداث موزه آموزش عالی در دانشگاه 
، راه اندازی باشــگاه دانشگاه های  1919  ، تاسیس 
نخســتین شهر ســلولی در کرج و ...از جمله کارها و 
اقدامات انجام شده برای برگزاری جشن یکصدسالگی 

دانشگاه خوارزمی است.
سپس آقای دکتر فراســتخواه جامعه شناس و مشاور 
رئیس موسســه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
کشــور در خصوص تاریخ دانشــگاه خوارزمی سخن 
گفت و شش عامل رشد در دوره هایی از تاریخ ایران 

را بر شمرد که عبارتند از :
1- ابتکارات کنشگران مرزی

2-رشد شهر نشــینی به عنوان زمینه سکونتگاهی و 
ژیستبوم علم

3-منابع هیجانی و پویایی شناسی اجتماعی

4- محیط جهانی پیرامونی و برانگیزاننده و تعامالت 
بین المللی مثبت و خالق

5- چهــار خصیصه در دولت الف- عقل گرایی و علم 
گرایی ب -دوستی و مراوده با دانشمندان پ -تمدن 

گذایی ث- تسامح مذهبی در دولت
6-روح فرهنگی تلفیــق گر، ترکیب دهنده در ایران) 

پدیده ایرانی – جهانی(

برنامه با سخنرانی استادانی از جمله آقای دکتر عین اهلل پاشا عضو 
هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، آقای دکتر پور احمد در خصوص 
خوارزمــی پیام آوری از افق و آقــای دکتر پور احمد عضو هیآت 
علمی دانشــگاه تربیت مدرس و آقای دکتــر معصومی همدانی 
عضو هیآت علمی دانشــگاه صنعتی شــریف و استاد پژوهشکده 

تاریخ ایران ادامه یافت .
در ادامه برنامه آقای مهندس محســن هاشــمی رئیس محترم 
شــورای شهر تهران ســخنرانی نمود و ایشــان با تبریک اعیاد 
شعبانیه و گرامی داشتن یاد امام راحل گفت: دانشگاه خوارزمی از 
ابتدا اسامی مختلفی داشته است و بزرگان زیادی از جمله پروین 
اعتصامی، محمد علی رجایی، دکتر عبدالعظیم و عبدالکریم قریب 
و...  در این دانشگاه درس خوانده و تدریس کرده اند. این دانشگاه 
با بیش از 13 هزار دانشــجو ،15  دانشکده و موسسات تحقیقاتی 
به عنوان یکی از کهن ترین دانشگاه های کشور است و امیدواریم 
به عنوان شورای شهر و شهرداری بتوانیم وظیفه خود را در حفظ 

ساختمان ها و بناهای دانشگاه به عهده بگیریم.
 موضوع دانشگاه ،تدریس و حفظ و هدایت دانشجویان از وظایف 
خطیر و مهم اســت با توجه به اینکه که بنده در خانواده فرهنگی 
بزرگ شدم و ابوی بنده گام های بزرگی در مسیر تعلیم و تربیت 
برداشتند ایشــان دغدغه فرهنگی داشتند و 51جلد کتاب تفسیر 
راهنمــا و فرهنگ قرآن را برای عالقمندان به این حوزه به چاپ 

رسانده اند.
مهندس هاشمی درادامه گفتند:کسانی که از مسیر تعلیم وتربیت 
درســت عبور می کنند می توانند  با استفاده از پشتکار و کار زیاد  
هیجانهای  مثبت خود را به دســتاورد تبدیــل کنند وبا ارتباطی 
که با پژوهشــگران، مردم، تاریخ  و علم دارند  مثمر ثمر شوند. و 
درنهایت دستاوردهایی را دراختیار جامعه قرار دهند که به عنوان 

فرد شکوفه و فرا شکوفا در دید مردم قرار بگیرند.
کنفرانس بعداز ظهر با ســخنرانی دکتر هوخندایک از کشور هلند 

و برگزاری دو کارگاه پایان یافت .
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..... دیدار صمیمانه آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم  
سرپرست  دانشگاه از بخشهای مختلف پردیس دانشگاه درکرج 

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم روز شــنبه اول اردیبهشــت 97 با توجه به فرا رســیدن 
اعیاد شــعبانیه به صورت ســرزده و به منظور تبریک ایام و آشنایی بیشتر و ارتباط نزدیک با همکاران بخش های اداری، 
آموزشــی، پژوهشــی و دانشجویی _فرهنگی دانشگاه به محل کارهمکاران مذکور حاضر شد و از نزدیک آخرین وضعیت 
امورجاری و اقدامات گذشته دانشگاه را جویا شدند. این اقدام سرپرست دانشگاه مورد استقبال گرم همکاران قرار گرفت.

دکتر نوه ابراهیم در حین بازدید، با دانشجویان حاضر در بخش های مذکور مالقات و از وضعیت آنها با خبر شدند.
سرپرســت دانشــگاه اســتفاده بهینه ازظرفیت های موجود پردیس کرج و فضای فیزیکی و معنوی دانشــگاه را مورد تاکید 

قرار دادند.

..... بازدید سرپرست دانشگاه خوارزمی از کتابخانه مرکزی 
دانشگاه در پردیس کرج:

صبح امروز شنبه 8 اردیبهشت 97 دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم سرپرست دانشگاه با حضور سرزده در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه در پردیس کرج از نزدیک با امکانات و توانمندی های این مرکز تازه تاسیس آشنا شدند.

در این دیدار همکاران جهت بهتر شدن فضای فعلی در جهت رشد و توسعه این مرکز، مسائلی همچون کفپوش طبقات، 
سیستم سرمایش برای تابستان، قفسه بیشتر، آسانسور، حل مشکل آبدارخانه و تقویت تجهیزاتی همچون پرینتر و سیستم 

های کامپیوتر را الزمه این امر بیان داشتند.
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انتصابات:
آقای دکتر فرهاد بالش                                        سرپرست دفتر همکاری های بین الملل

 
آقای  دکتر حسین محمدی                                    مدیر گروه تاریخ

آقای دکتر بیژن عبداللهی                                      معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

آقای دکتر حمزه خواستار                                        رئیس پردیس بین الملل

آقای بهادر محمدی                                                مدیر امو عمومی
  

.....طرح پژوهشی تحت عنوان
“ Design for Learning through a Complexity Perspective“

مربوط به خانم ریحانه باستانی، دانشجوی دکتری دانشگاه کال گری کشور کانادا منتخب جایزه »بین المللی تعالي پژوهش« شد.  
این طرح با مشارکت موسسه تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی و تحت مشاوره جناب آقای دکتر فرهاد بالش عضو 

محترم هیات علمی موسسه تحقیقات تربیتی  و سرپرست مدیریت همکاری های بین المللی صورت پذیرفت.

 این موفقیت را به موسسه تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی تبریک می گوییم.
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.....گزارش

مراسم روز بین الملل 

 به مناسبت بزرگداشت سومین مراسم روز بین الملل، 9خرداد 1397 مراسمی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای 
دکتر نوه ابراهیم، مدیر دفتر همکاری های علمــــی بین المللی جناب آقای دکتر بالش، رئیس اداره جذب دانشجویان 
خارجی جناب آقای دکتر حسینی، قائم مقام محترم وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل جناب آقای دکترکریمی، 
ارشد سفارت  افغانستان، مشاور  فرهنگی کشور  رایزن  فرهنگی کشور عراق،  رایزن  ها،  دانشکده  الملل  بین  مشاوریـن 
افغانستان، رئیس شهر سلول جناب آقای دکتر زاهد، روسای انجمن دانشجویان بین الملل دانشگاههای دیگر، دانشجویان 

ملل مختلف و کارکنان دفتر همکاری های علمــــی بین المللی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. 
در بدو ورود ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان خارجی ، هدایایی به رسم یادبود به ایشان اهدا گردید .

 مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی آغاز شد.
جناب آقای دکتر عبدا... حسینی رئیس محترم اداره جذب دانشجویان خارجی به عنوان اولین سخنران درخصوص جذب 

و آماری از روند جذب دانشجویان خارجی صحبت نمودند.

دکتر طهایی پژوهشگر دفتر همکاری های علمی بین المللی نیز در خصوص برگزاری مسابقه ارائه پایان نامه در سه 
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دقیقه  )3MT(توضیح دادند . این مسابقه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه خوارزمی است که باید پایان 
نامه خود را در قالب یک پوستر و حداکثر ظرف مدت سه دقیقه ارائه دهند . هدف از این مسابقه باال بردن قابلیت دانشجویان 
در ارائه مطالب خود بصورت مختصر و مفید و قابل فهم برای افرادی است که در رشته تخصصی آنها نیستند . پس از ثبت 
نام ، مسابقات در ابتدا در سطح دانشکده ها و در نهایت در سطح دانشگاه برگزار می شود . نفرات اول تا سوم دانشگاه جایزه 

نقدی دریافت می کنند . 

در ادامه نمایندگان دانشجویان افغانستان، عراق، سوریه، ایتالیا ، هند ، تونس با تهیه پاورپوینت هریک بـــه مدت 
10 دقیقه  به زبان انگلیسی به معرفی فرهنگ و آداب و رسوم ، آموزش عالی ، مذاهب ، زبــــــان ، اقتصاد و  
00000 کشورخود پرداختند. همچنین در این برنامه، نوازندگانی از کشورهای افغانستان و عراق موسیقی اصیل 

کشور خود را اجرا کردند. در ادامه برنامه موسیقی افریقایی نیز اجرا شد .

پس از آن، با حضور ریاست محترم دانشگاه ، مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی  و رئیس اداره جذب 
دانشجویان خارجی ، با اهداء تقدیر نامه و جوایز از دانشجویان برتر و فعال در زمینه های فرهنگی ، ورزشی ، 

پژوهشی تقدیر  به عمل آمد .
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این مراسم با گرفتن عکسهای یادگاری پایان یافت .

و حضار از غرفه هایی که توسط دانشجویان ملل مختلف برپاشده بود بازدید کردند . دراین غرفه ها پوستر، 
صنایع دستی ، لباس محلی و غذاهای مخصوص هر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان قرارگرفت که بسیار 

مورد توجه بود.
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این مراسم  با افطاری و پذیرایی از حضار در رستوران زیتون دانشگاه پایان یافت .
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روز یکشنبه  مورخ 97/1/26 
حضور  با  خبری  نشست 
نوه  عبدالرحیم  دکتر  آقایان 
محترم  سرپرست  ابراهیم 
دانشگاه دکتر کیوانی معاون 
دکتر   ، آموزشی  محترم 
حوزه  محترم  مدیر  شقاقی 
عمومی  روابط  و  ریاست 
روزنامه  و  ها  خبرگزاری  با 
شد.  برگزار  مختلف  نگاران 
هدف  با  که  نشست  این  در 
تبیین برنامه های یکصدمین 
دانشگاه  تاسیس  سال 
با  اندیشی  هم  و  خوارزمی 
شد  انجام  رسانه  اصحاب 
در  ابراهیم  نوه  دکتر  آقای 
دانشگاه  معرفی  به  ابتدا 
فعالیت  سابقه  و  خوارزمی 
این دانشگاه به عنوان اولین 
ایران  نهاد آموزش عالی در 

پرداخت و گفت: 

سال  در  خوارزمی  دانشگاه 
نخستین  عنوان  به   1297
موسسه آموزش عالی کشور 
تاسیس شده که در کشاکش 
ماموریت های  روزگار 
انجام داده است  را  ویژه ای 
و مشاهیر به نامی را تربیت 

کرده است.

ایشان گفت: این دانشگاه، پیشتر رسالت تربیت معلمی را بر عهده 
داشت اما از سال 90 و 91 شورای عالی انقالب فرهنگی نام دانشگاه 
را از »تربیت معلم« به »خوارزمی« تغییر داد و به عنوان دانشگاه جامع 

فعالیت می نماید

عضو   500 دانشکده،   15 دارای  خوارزمی  دانشگاه  افزود:  سپس 
هیات علمی و 370 رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی است و 
در مجموع 13 هزار و 245 دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند 

که از این تعداد، 130 دانشجو از دیگر ملیت ها هستند. 

در ادامه دکتر نوه ابراهیم عنوان کرد: در سطح بین المللی نیز دانشگاه 
خوارزمی فعالیت های چشمگیری داشته است و این دانشگاه به عنوان 
هماهنگ کننده ملی با دانشگاه های کشور اتریش انتخاب شده است 

و اعتبارات قابل توجهی برای این طرح ها به ما تخصیص داده اند.

از  اخیر   سالهای  طی  دانشگاه  دستاوردهای  اهم  به  ایشان  سپس 
جمله: 

 - رشد فعالیتهای بینالمللی دانشگاه- آغاز تعامالت علمی با چندین دانشگاه اروپایی 
و آسیایی

پروژههای  راهبری  و  مدیریت  و  اتریش  دانشگاههای  با  هماهنگی  مسئولیت   -
مشترک

 -راه اندازی دوره پالسما پزشکی در کشور برای اولین بار در دانشگاه خوارزمی

 -توسعه مرکز رشد و شرکتهای دانشبنیان

 -آغاز عملیات اجرایی احداث شهر سلول بنیادی

انعقاد قرارداد انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه اکتشاف با شرکت ملی نفت   -
ایران

- قرار گرفتن دانشگاه در بین 16 دانشگاه برتر کشور

  ...... برگزاری نشست خبری
                                             با خبرگزاری ها
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- رشد قابل توجه در تعداد تولیدات علمی از 
دو منظر کمی و کیفی

 - انعقاد تفاهمنامههای همکاری متعدد با 
دستگاههای اجرایی

- اجرای طرح جامع بالندگی اعضای هیات 
علمی دانشگاه برای اولین بار

در  پژوهشی  راه  نقشه  اجرای  و  -تدوین 
دانشگاه و ایجاد هسته های پژوهشی

- اجرای طرح 2020 در دانشگاه:20 مهارت 
در 20 سالگی در حوزه کارافرینی

-ماموریت گرایی دانشگاه در زمینه 9 حوزه 
تخصصی و ویژه ، اشاره نمود. 

امسال  ما  گفت:  ایشان  انتها  در   
خود  فعالیت  سال  یکصدمین  وارد 
به عنوان نخستین موسسه آموزش 
همین  در  و  شویم  می  کشور  عالی 
راستا، برنامه های متنوعی برای هر 
چه بهتر برگزار شدن این جشن و 
معرفی دانشگاه خوارزمی داریم  در 
همین راستا روز چهارم اردیبهشت 
با دعوت  کنفرانس حکیم خوارزمی 
رشته  برجسته  های  شخصیت  از 
ریاضیات از آلمان و هلند در  تهران 

برگزار می شود. 

در ضمن ایشان افزود  برنامه های دیگری  
از جمله: 

- رونمایی از کتاب تاریخ دانشگاه

- رونمایی از کتاب حکیم خوارزمی

- رونمایی از تندیس بزرگ حکیم خوارزمی 
از شخصیت های بزرگ  و سردیس 5 تن 

دانشگاه

با قدمت  المللی  بین  با مشارکت دانشگاههای  باشگاه 1919  - تاسیس 
100 ساله

- برگزاری کنگره حکیم خوارزمی

- بازگشایی ساختمان میراثی پروین اعتصامی با حضور شخصیت های 
علمی و اجرایی

- رونمایی از سرود دانشگاه خوارزمی

 - برنامه های متنوع ورزشی مصادف با یکصدمین سال- اجرای برنامه 
التحصیالن  فارغ  بزرگ  تجمع  برپایی  دانشگاه-  شدن  المللی  بین  روز 

دانشگاه به مناسبت یکصدمین سال نیز، خواهیم داشت. 

 

پایه گذاران  گفت:  دانشگاه  اموزشی  معاون  کیوانی  دکتر  آقای  ادامه  در 
علوم مختلف در کشور از دانشگاه خوارزمی بودند و امروز این دانشگاه در 
رشته های مختلفی فعال است که امسال یکصدمین سال تاسیس دانشگاه 

را جشن می گیریم.

تسهیالت  از  می شوند  جذب  دانشگاه  به  که  برتر  رتبه های  افزود:  وی 
به  برای کمک  نیز  دانشجویان ممتاز  باشگاه  و  برخوردار هستند  خاصی 

دانشجویان در المپیادها راه اندازی شده است.

وی از توسعه رشته های میان رشته ای خبر داد و گفت: رشته مهندسی 
نفت، اقتصاد انرژی و رشته هایی در زمینه علوم شناختی و مسائل اجتماعی 

راه اندازی می شود.

در ادامه این نشست سرپرست دانشگاه و مسئوالن به سواالت خبرنگاران 
پاسخ دادند.
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به گزارش روابط عمومی روز سه شنبه 97/2/18 
چهارمین همایش ملــی تربیت معلم با همکاری 
دانشــگاه خوارزمی و دانشگاه فرهنگیان در سالن 

ابوریحان دانشگاه خوارزمی آغاز شد. 

چهارمین همایش ملی تربیت معلم با هدف: ایجاد 
فرصــت برای تضارب آراء، بســط دانش بومی و 
به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه های صاحب 
نظران تربیت معلم در سطح ملی– ایجاد فرصت 
برای بازخوانی انتقادی سنت های تربیت معلم در 
ایران و جهان- ایجاد بستر برای سیاست گذاری 
و برنامه ریزی در تربیت معلم و دســت یابی به 
کیفیــت برتر و کمک به رســمیت یافتن تربیت 
معلم به عنوان یــک عرصه تخصصی در جامعه 
علمی ایران در دانشگاه  خوارزمی حال برگزاری 

است.  
در مراسم افتتاحیه آقای دکتر محمد نقی فراهانی 
دبیر علمی همایش و رئیس موسســه تحقیقات 
تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی 
گفت: دانشگاه ها از دو قرن پیش فرصت چندانی 
برای خدمت به جامعه پیدا نکرده اند و بیشتر جامعه 
هزینه های هنگفت اداره دانشگاه را تقبل کرده اما 
برداشت کمتری در قیاس با میزان سرمایه گذاری 

مادی و معنوی عایدش شده است.

وی افزود: امروزه دیگر اکتفای صرف به تولید و 
ترویــج دانش و تربیت طیفی از دانش آموختگان 
نمــی تواند کارکــرد منحصربه فرد دانشــگاه به 
حســاب آید؛ بلکه دانشــگاه امروز ضمن اینکه 
نهادی مولد آگاهی، عقالنیت و تربیت گســترش 
فرهنگ شهروندی است، نقشی کلیدی در تعالی 

حیات اجتماعی جامعه و تقویت فضیلت های انسانی دارد.
اهمیت دانشــگاه زمانی بیشتر مشــخص می شود که بخواهیم آن را در 
حیات مادی و معنوی تک تک افراد جامعه برای رســیدن به کمال رفتار 
انســانی مدنظر قرار دهیم تا از این طریــق بتواند در تمامی فعالیت ها و 

رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی اثرگذار باشد.

وی دربــاره همایش چهارم ملی تربیت معلم نیز اظهار داشــت: پس از 
سه ســال برگزاری همایش با هدف پیداکردن نقشــه راه و ارائه مدلی 
از دانشگاه، این همایش شــکل گرفت تا ضمن بهره گیری از سنت علم 
برای علم، هدفمند و ســودمند برای جامعه باشد و در تالش است تا به 
مدلی از دانشگاه که ضمن جستجوگری، کاوشگری، نقادی و خالقیت و 
به روزبودن در خدمت اهــداف آزادی طلبانی جامعه متکثر ایرانی از نوع 

باورها، ارزش ها و عقاید و سنت ها باشد، دست یابد. 

دکتــر فراهانی اظهار داشــت: در ابتدا 280 مقاله بــه دبیرخانه همایش 
ارســال و با نظر داوران کمیتــه علمی، 154 مقاله بــرای ارائه چکیده 

مقاله¬انتخاب¬شد. 
وی یادآور شــد: در نهایت 102 مقاله قادر به تهیه خالصه مقاله شــدند 
که از این تعداد 24 مقاله برای ارائه شــفاهی مورد پذیرش قرار گرفت و 
42 مقاله نیز در قالب ارائه به صورت پوســتر پذیرفته شد .درادامه دکتر 
فراهانی پیام سرپرســت محترم دانشگاه خوارزمی که به علت کسالت در 
همایش حضور نداشتند برای حضار قرائت نمود.که به این شرح می باشد:

معلمی حرفه ای است که روی رشد فرهنگی و اجتماعی هر جامه ای اثر 
گذار است و توسعه هر کشوری منوط به ان است . 

تربیت معلم از آن رو از اهم واجبات هر کشــوری اســت در کشور ایران 
ســنت های تربیت معلم همانند ســایر حوزه های حیاط اجتماعی در دو 

سویگی سنت و مدرن وجود دارد.
وضعیت کنونی ما چیســت آیا تربیت معلم در کشور ما از الگوی خاصی 
پیروی می کند آیا مدرن شــده ایم ســنتی هستیم یا پسا مدرن، آنچه از 
دور و یا نزدیــک و آنچه که از پژوهش ها می توان فهم کرد نوعی گم 

چهارمین 
همایش ملی تربیت معلم



گشتگی و آشفتگی در حوزه تعلیم و تربیت به افراط 
و تفرط های آزموده در سنت تربیت معلم هستیم.

این همایش در جهت ریشــه یابی و برطرف کردن 
مشــکالت برگزار شده است مولفه های سازه تاریخ 
آموزش عالی از سوی دیگر در کشور ما متعدد بوده 
بدین جهت ضرورت دارد که این عوامل شناســایی 
، تحقیق و مورد پژوهش قــرار گیرد از آغازین روز 
فعالیت دانشــگاه به معنی مدرن آن یعنی با فعالیت 
دارالمعلمین  در ســال 1297 تا به امروز ما شــاهد 
توسه کمی و کیفی دانشگاه ها در انواع آن بوده ایم 
اگر چه هدف تأسیس دانشگاه به منظور تربیت معلم 
بوده است یعنی همان چیزی که در خیلی از جوامع 
اهمیت داشته است اما دانشگاه های مدرن ماموریت 
ها و اهداف دیگری را غیر از تربیت معلم دنبال می 
کردند. دانشــگاه خوارزمی از بدو تأسیس آن یعنی 
دارالمعلمین دانشسرای مقدماتی ، دانشسرای عالی ، 
دانشگاه تربیت معلم ، با هدف تربیت نیروی انسانی 
مــورد نیار برای تعلیم و تربیــت دانش آموزان را بر 
عهده داشــت ولی در ســال های اخیر این وظیفه 
بر عهده دانشــگاه فرهنگیان گذاشته شده است. تا 
کنون سه همایش تربیت معلم در چند سال گذشته 
با همکاری دانشــگاه های مادر کشــور انجام شده 
است. اکنون خرســندیم که چهارمین همایش ملی 
تربیت معلم به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار می 

شود.
سبقه دانشگاه خوارزمی به دانشگاه فرهنگیان نشان 
داده است که این دو سازمان علمی با برخورداری از 
نیرو های انسانی متخصص و همکاری متخصصین 
نخبه سراســر کشــور قابلیت الزم و کافی را برای 
ایجاد تاثیر کالن تربیت معلم ایران و حل مشکالت 
با تکیه بر توانمندی ها  پژوهش و آموزش داراست 
. در پایان دانشگاه خوارزمی از کیله اساتید و اعضای 
هیئت علمی و دســت انــدرکاران در جهت اجرای 
همایــش کمال قدردانی و تشــکر را دارد و توفیق 
روز افزون علمی و پژوهشــی را برای همه شرکت 

کنندگان آرزو مند است.
ســپس آقای دکتر خنیفر رئیس مجترم  دانشــگاه 
فرهنگیان با تاکید بر لزوم راه اندازی دانشگاه جامع 
تربیت معلم، گفت: پرکردن خالها و نیازها و حرکت 
به سمت تربیت معلم شایسته تراز جمهوری اسالمی 

ایران، ضروری است.

ایشان اظهار داشــت: هدف ما معلم قیمتی است، نه معلم به 
هر قیمتی؛ از این رو هر فــردی را نباید به عنوان معلم وارد 
نظام آموزشی کرد وی ادامه داد: راهکارهای کوتاه مدت نمی 
تواند به عنوان یک درمان مقطعی مشــکالت را حل کند اما 
باید توجه داشت که تعلیم و تربیت با درمان های کوتاه مدت 

از درون از بین می رود. 
رئیس دانشــگاه فرهنگیان اضافه کرد: اگر ساالنه 200 هزار 
معلم تربیت کنیم، هیچ مساله ای نیست زیرا در آن صورت به 
سمت کیفیت بخشی و استانداردسازی و کاهش تراکم دانش 

آموزان در کالس های درس حرکت خواهیم کرد. 
خنیفر با بیان اینکه ما از شدت ارائه مبانی نظری خسته شده 
ایم و در ارائه راهکارها بســیار فقیر هســتیم، افزود: راه های 
برون رفت از بن بست های موجود در مسیر تعلیم و تربیت و 
تربیت معلــم در کنار تمامی مبانی نظری باید به راهکارهای 
عملی برســد تا بتوانیم نظام تربیت معلم بایسته و شایسته را 

در کشور رقم بزنیم.
در ادامه همایش میزگرد با موضوع ســنت های تربیت معلم، 
دیروز ، امروز و فردا برگزار شــد و در این میزگرد آقای دکنر 
نوید ادهم دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش گفت: 
اشکال آنجا اســت که در مدیریت، سیاســتگذاری و برنامه 
ریزی، آموزش و پرورش را کوچک دیدیم، نقش این دستگاه 
را در توســعه کشــور نادیده گرفتیم و گمان کردیم رشــد و 

پیشرفت در سایه گسترش دانشگاه ها به وقوع می پیوندد.

وی افــزود: با این تفکر جذب منابع و نیرو در وزارت آموزش 
و پرورش کاهش یافت و این کوچک انگاری تا به آنجا پیش 
رفت که اگر ســطح تحصیالت معلم ما باال می رفت، دیگر 
دوره های ابتدایی و متوسطه اول را قبول نداشتند و به تبع آن 
نیــز دانش آموزان ابتدایی مورد بی توجهی قرار گرفتند و این 
تحوالت با تغییر هویت دانشگاه تربیت معلم و ایجاد دانشگاه 

فرهنگیان و تدوین سند تحول بنیادین همزمان¬شد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: در سایه 
این تغییرات، نظام آموزشی درگیر این مساله شد که نیروهای 
مورد نیاز خــود را از طریق دانشــگاه فرهنگیان یا از طریق 
آزمون استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور و به دنبال 
آن گذراندن یک دوره یک ساله جذب کند تا کارآمدتر باشد. 
چهارمین همایش ملی تربیت معلم که امروز 18 اردیبهشــت 
ماه در ســالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی آغاز به کار کرده تا 

19 اردیبهشت با برگزاری میزگردهای تخصصی ادامه دارد.

25
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه روز سه 
شنبه 29 اردیبهشت 97 شورای دانشگاه با 
حضور هیات رئیسه، رؤسای دانشکده ها و 
مراکزپژوهشی در تهران برگزار و موارد ذیل 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
توسط  ماهه  سه  عملکرد  گزارش   .1

سرپرست دانشگاه
2. طرح موضوع استعدادهای درخشان
-3 طرح بالندگی اعضای هیأت علمی

4. برنامه های آتی با تأکید بر ارتقاء کیفیت 
و چابک سازی

5. طرح جامع کیفیت
6. طرح نقشه راه پژوهش

                                        برگزاری جلسه

   شورای دانشگاه 

همچنین آقای دکتر نوه ابراهیم سرپرست محترم دانشگاه ارتقای 
شاخص های کیفی بویژه در حوزه های آموزش و پژوهش و چابک 

سازی سازمانی را از اولویت برنامه های خود اعالم کرد.

26



دیدار رمضانی دکتر نوه ابراهیم سرپرســت دانشگاه خوارزمی با دانشجویان فعال افغانستانو اعطای بورس تحصیلی به حافظ 
کل قرآن کریم

 
در آســتانه عید ســعید فطر دکترنوه ابراهیم سرپرست دانشگاه خوارزمی به طور مســتقیم به بررسی چالش ها و مشکالت 
دانشجویان افغانی پرداختند. نمایندگان دانشجویان افغانی پس از تقدیر و تشکر از کیفیت برگزاری مراسم های برگزار شده 
توســط مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه، به بیان نقطه نظرات خود در راستای بهبود شرایط دانشجویان 

خارجی دانشگاه خوارزمی پرداختند.
در این جلســه ضمن تقدیر از دانشــجویان منتخب و فعال،  در بهار قرآن و ماه عزیز رمضان، سرپرست دانشگاه بورسیه ای 
تحصیلی به مدت یکسال، ماهیانه، از محل درآمد شخصی خود به منظور تالش بیشتر قرآنی به یکی از دختران افغانستانی 

حافظ کل قرآن کریم  اعطا کرد.
 

.....دیدار
                    با                    

           انشجویان فعال 
افغانستان
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دوشــنبه ای با بازدیدها و جلســات فراوان برای 
سرپرست دانشگاه:

دوشنبه 28 خرداد 97 روزی پرکار برای سرپرست 
دانشگاه بود، با جلسات و بازدیدهای فراوان و دید 
و بازدیدهای حوزه های مختلف مدیران استانی، 

اساتید، همکاران  و دانشجویان.
 در ابتدای صبح کمیتــه انتظامی اعضای هیات 
علمی با حضور اعضاء محترم تشــکیل و موارد از 
پیش آماده شــده در جلسه مورد بحث و بررسی  

قرار گرفت.
ســپس با حضور در دومین جلســه کمســیون 
دانشجویی شورای تامین اســتان البرز با حضور 
مدیران اســتانی که این بار به میزبانی دانشگاه 
خوارزمی برگزار شــد شــرکت کردند و تاکید بر 
حفظ ارزشها و اســتفاده از روش های تربیتی از 
نکات مهم تاکید شده در این جلسه می توان یاد 

کرد.)اخبار تکمیلی اعالم خواهد شد(
 

آنگاه دکتر نوه ابراهیم به صورت ســرزده در جلســه کارگروه برگزاری 
کنفرانــس بین المللی جنبه های نوین زیســت شناســی کاربردی در 
دانشــکده زیســت شــرکت کردند و ضمن اعالم هرگونه حمایت از 
برگــزاری این کنفرانس در خصوص اهمیت آن و جایگاه و نقش آن در 

زندگی بشریت تاکید فرمودند.
ایشان ســپس برای بازدید به دانشکده فیزیک رفته و از نزدیک ضمن 
مصاحبت با مســئولین دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف از نزدیک 

فضای آموزشی و کلیه آزمایشگاه های دانشکده را دیدن کردند.
اما حضور سرزده سرپرست دانشگاه در جمع دانشجویان حاضردر سلف 
غذاخوری دانشــگاه و صرف نهار در کنار آنها و شــنیدن صحبت های 

دانشجویان قسمت دیگر بازدید روز دوشنبه ایشان بوده.  
  

... دوشنبه  پرکار و خبری

                                          در پردیس کرج
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 ...کسب
 مقاله برتر در دهمین جشنواره پژوهش 

و نوآوری در مدیریت شهری 
 

   به گزارش روابط عمومی دانشــگاه، در دهمین جشــنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت 
شهری )جایزه جهانی تهران( مقاله علمی پژوهشی آقای دکتر علی موحد عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا و دکتر 
سامان ولی نوری دانش آموخته دانشگاه خوارزمی موفق به کسب عنوان مقاله برتر شد. با آروزی موفقیت روز افزون 

برای این عزیزان
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تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما، از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم. 
امیدواریم که غم آخر زندگیتان باشد.

خانم سیما شهبازی ثانی ............................................................................................... همکار دانشکده امور مالی
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خانم مهوش نامدار .................................................................. استاد بازنشسته دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
آقای دکتر مسعود جوکار .......................................................................................................... مدیریت تربیت بدنی
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آقای دکتر علیرضا مرادی .................................................... عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
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