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مسولیت اجتماعی
دانشگاه در بحران
کرونا

درجدیدترین رتبه بندی دانشگاههای عصر طالیی تایمز؛

دانشــگاه تبریــز در میان
 ۱۵۰دانشــگاه برتــر
جهــان قــرار گرفــت
برگــزاری دویســت برنامــه
فرهنگــی و اجتماعــی در
ســه ماهــه اول ســالجاری
در دانشــگاه تبریــز

نشست مجازی پنجمین
اجالس دانشگاههای برتر
و بزرگ ایران و روسیه
دومیــن جلســه کمیتــه
راهبــری ارتقــاء بــه تــراز
بینالمللــی در دانشــگاه
تبریــز برگــزار شــد

درجدیدترین رتبه بندی دانشگاههای عصر طالیی تایمز؛

دانشــگاه تبریــز در میان
 ۱۵۰دانشــگاه برتــر
جهــان قــرار گرفــت
دانشـگاه تبریـز در جدیدتریـن اعلام نظـام رتبـه بندی
تایمز در عرصه دانشـگاههای عصر طالیـی تایمز در رتبه
میـان 150دانشـگاه برتر جهان قـرار گرفت.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریـز در آخرین رتبه
بندی که در  24ژوئن سـال  2020منتشـر شـد دانشگاه
تبریـز بعنـوان یکی از باسـابقه تریـن دانشـگاههای ایران
رتبه  101-150را کسـب کرده اسـت.
نظـام رتبـه بنـدی جهانـی تایمـز دانشـگاه ها را به سـه
نـوع دانشـگاه های قدیمی (بـا بیش از  80سـال قدمت)،
دانشـگاه هـای ایجاد شـده در عصر طالیـی آموزش عالی
(بـا قدمتـی بین  50تا  80سـال) و دانشـگاه هـای جوان
(بـا قدمتـی زیـر  50سـال) دسـته بندی می کنـد .عصر
ی شـود
طالیـی نظام آمـوزش عالی بـه دوره ای اطالق م 
که در آن تشـکیل دانشـگاه های جدید و سرمایه گذاری
در عرصه تحقیقات علمی شـتاب بیشـتری گرفته اسـت.
این نظام رتبه بندی دانشـگاه های ایجاد شـده در فاصله
ی شـود و دانشـگاهها
زمانـی  1945تا  1967را شـامل م 
بر اسـاس میزان امتیاز به دسـت آمده در شـاخص های
آمـوزش ،پژوهـش ،اسـتناد ،انتقـال دانـش و چشـم انداز
ی گیرند.
بیـن المللی مورد سـنجش و رتبه بنـدی قرار م 
شـایان ذکر اسـت؛ دانشـگاه تبریز بعنوان دومین دانشگاه
ایـران در سـال  1326مصـادف بـا  1947میلادی بـا دو
دانشـکده ادبیات و پزشکی فعالیت خود را آغاز نموده و از
بـدو تاسـیس در عرصه هـای بین المللی حضـوری فعال
داشـته و اولیـن دانشـگاه ایرانی عضـو اتحادیه بینالمللی
دانشـگاههای جهان ( )IAUاسـت.

در جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

دانشگاه تبریز مقام سوم را در میان دانشگا ه های گروه الف
کشور کسب نمود

در جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

دانشــگاه تبریــز مقام ســوم را در میــان دانشــگا ه های
گــروه الــف کشــور کســب نمود

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
مراســم اختتامیــه جشــنواره و تجلیــل از روابــط
عموم ــی ه ــای برت ــر ب ــا حض ــور وزی ــر عل ــوم،
تحقیق ــات و فن ــاوری در س ــالن ش ــهدای جه ــاد
علمـــی وزارت عتـــف برگـــزار شـــد و مدیریـــت
روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز درشـــاخص
تبلیغـــات و انتشـــارات در راســـتای اجـــرای
مدیریـــت ســـبز مقـــام ســـوم را کســـب کـــرد.
اختتامیه جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی با حضور وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،معاون اداری،مالی و مدیریت
منابع وزارت علوم در شالن شهدای جهاد علمی و
شرکت مجازی مدیران روابط عمومی بیش از یکصد
دانشگاه و موسسه آموزش و پژوهشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر منصور
غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به
تحوالت به وجود آمده در حوزه ارتباطات و آموزش
بواسطه بیماری کرونا افزود :بیماری کرونا موجب
تحول بنیادی در زمینه بهره گیری از فن آوریهای
نوین در زمینه ارتباطات و آموزش شده است و این
تحول نوع نگرش به وظایف روابط عمومی ها را
تغییر داده است.
دکتر غالمی با اشاره به ضرورت نهادینه کردن
تغییرات و تداوم آنها در آینده افزود ضرورت
دارد روابط عمومی ها با استفاده از جدیدترین
دستاوردهای علمی و فناوری ،تقویت عالقه و
انگیزه برای انجام همکاری و تبادل تجربیات مفید،
انتظارات جامعه از روابط عمومی همگام با تغییرات
به روز را برآورد نمایند.
وزیر علوم ،تحیقات و فناوری با اشاره به مشخصه
بارز درونگرائی و عدم تمایل به تبلیغ و نمایش
دستاوردها در میان جامعه دانشگاهی افزود :باتوجه
به نوع شخصیت و مشغله کاری اکثر دانشگاهیان
از تبلیغ دستاوردهایشان دوری میکنند و رسالت
روابط عمومی این است که با انعکاس رویدادها
ودستاوردهای دانشگاهیان به مخاطبین موجب
گسترش ارتباط مردم با دانشگاه و افزایش اطالعات
از اتفاقات علمی ورشد امیدواری به دانشگاهها شوند.
دکتر غالمی روابط عمومی ها را بعنوان یکی از
بازوهای تحقق دانشگاه سبز برشمرد و افزود :هرچند
از زیر ساخت های ارتباطی در کشور تاکنون استفاده
چندانی از آنها نشده است الزم است روابط عمومی
دانشگاهها با در نظر گرفتن عدم حضور بخش عمده
ای از دانشجویان در دانشگاهها ضمن بهره مندی
از فناوریهای نوین ارتباطی ،دستاوردهای علمی،

ایـــن جشـــنواره بـــا حضـــور  102دانشـــگاه و
موسس ــه آموزش ــی و پژوهش ــی زی ــر نظ ــر وزارت
عتـــف وبـــا بیـــش از پنـــج هـــزار اثـــر ارســـالی
از دســـتاوردها و عملکردهـــای آنهـــا از ابتـــدای
س ــال  ۱۳۹۷ت ــا پای ــان مهرم ــاه  ۱۳۹۸در س ــه
محـــور عمومـــی شـــامل "اطـــاع رســـانی و
ارتبــاط بــا رســانه هــا"" ،تبلیغــات و انتشــارات
در راس ــتای اج ــرای مدیری ــت س ــبز" و "رواب ــط

عموم ــی الکترونی ــک" و دو مح ــور وی ــژه ش ــامل
"مدیریـــت ســـبز و مصـــرف بهینـــه منابـــع" و
"مس ــئولیت اجتماع ــی" برگ ــزار ش ــد.
ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش دانش ــگاههای سراس ــر
کشـــور بـــه ســـه گـــروه (الـــف)( ،ب) ( ،ج)و (د)
تفکیــک و در هــر گــروه در ســه محــور عمومــی
ب ــرای کس ــب رتب ــه ه ــای اول ،دوم و س ــوم ب ــا
هـــم بـــه رقابـــت پرداختنـــد کـــه دانشـــگاه

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری؛

اختتامیــه جشــنواره روابــط عمومــی
هــای برتــر دانشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی بــا معرفی دانشــگاههای
برتــر برگــزار شــد

پژوهشی و فناوری اساتید و پویائی و فعال بودن
دانشگاهها راجهت ا طالع رسانی عموم منعکس
نمایند.
در ادامه این نشست ،دکتر عبداللهی نژاد ،مدیر
اصلی
کل روابط عمومی وزارت عتف هدف های
ِ
برگزاری این جشنواره را "معرفی و تقدیر از روابط
عمومی های فعال ،خالق ،اثرگذار در حوزه آموزش
عالی" ،ترویج فرهنگ مصرف بهینه منابع در روابط
عمومی ها در راستای مدیریت سبز" و همچنین
"توانمندسازی ،ایجاد انگیزه برای رقابتی سالم میان

آنها" و نیز "ارتقای جایگاه روابط عمومی ها" عنوان
کرد.
وی افزود :در راستای اهداف برگزاری ،این جشنواره
در سه محور عمومی شامل "اطالع رسانی و ارتباط
با رسانه ها"" ،تبلیغات و انتشارات در راستای اجرای
مدیریت سبز" و "روابط عمومی الکترونیک" و دو
محور ویژه شامل "مدیریت سبز و مصرف بهینه
منابع" و "مسئولیت اجتماعی" برگزار می شود و از
آثار برگزیده ارسالی روابط عمومی ها از دستاوردها
و عملکردهای آنها از ابتدای سال  ۱۳۹۷تا پایان

تبریـــز در میـــان دانشـــگاههای گـــروه الـــف
کـــه شـــامل دانشـــگاههای برتـــر کشورهســـت،
موف ــق ش ــد در ش ــاخص تبلیغ ــات و انتش ــارات
در راســـتای اجـــرای مدیریـــت ســـبز مقـــام
ســوم را کســب نمایــد ،همچنیــن دانشــگاههای
صنعتـــی اصفهـــان و دانشـــگاه شـــیراز در ایـــن
شـــاخص بـــه ترتیـــب حائـــز مقـــام اول و دوم
گردیدنـــد.
مهرماه  ۱۳۹۸در این محورهای پنجگانه تقدیر به
عمل می آید.
دکتر عبداللهی نژاد ضمن اعالم حضور  102دانشگاه
و موسسه آموزشی و پارکهای علم و فناوری در این
جشنواره افزود :تعداد پنج هزار اثر در محورهای
مختلف به جشنواره ارسال شده و برای ایجاد رقابتی
برابر و رعایت عدالت در ارزیابی و داوری آثار براساس
دستورالعمل های موجود ،دانشگاه های سراسر
کشور به چهار گروه (الف)( ،ب) (،ج) و (د)تفکیک
و در هر گروه در سه محور عمومی ،رتبه های اول،
دوم و سوم برگزیده شدهاند .همچنین درگروه
پنجم هم با توجه به نوع و ماهیت فعالیت ها ،به
پژوهشگاه ها و پارک های علم وفناوری تخصیص
یافته است که در این گروه هم اعضا با یکدیگر به
رقابت پرداخته اند.
در ادامه این نشست برخی از مدیران روابط عمومی
دانشگاهها به بیان نظرات خود در زمینه نقش
روابط عمومی در سازمان ،گزارش عملکرد و ارائه
پیشنهاداتپرداختند.
شایان ذکر است محسن بابازاده مدیر روابط عمومی
دانشگاه تبریز در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت
روابط عمومی دانشگاها افزود :توجه علمی و ارتقاء
نقش روابط عمومی موجب بهبود انعکاس رویدادها
و دستاوردهای دانشگاه و گسترش ارتباط دانشگاه
با جامعه میگردد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز برگزاری جشنواره
را موجب ایجاد نشاط و انگیزه در میان همکاران
دانست و گزارشی اجمالی از فعالیتهای روابط
عمومی دانشگاه تبریز در دوران کرونا با محوریت
ارتباط مجازی و مدیریت سبز ارائه نمود.
شایان ذکر است؛ روابط عمومی دانشگاه تبریز در
میان دانشگاههای گروه الف که شامل دانشگاههای
برتر کشورهست ،موفق شد در شاخص تبلیغات
و انتشارات در راستای اجرای مدیریت سبز مقام
سوم را کسب نماید همچنین دانشگاههای صنعتی
اصفهان و دانشگاه شیراز در این شاخص به ترتیب
حائز مقام اول و دوم شدند.

با شـیوع جهانـی ویـروس کرونا ،اکنـون یکی از
مهمتریـن مسـائل مهـم در برابـر ایـن بیماری،
توجـه داشـتن بـه رسـالت و مسـوولیتهای
اجتماعـی نهادهـای علمـی از جملـه دانشـگاه
ا ست .
اکنـون شـیوع کرونـا در جهـان ،صـدر اخبـار و
توجهـات را بـه خـود معطوف کـرده و علاوه بر
بهداشـتی عمومـی و فـردی ،حوزههـای دیگری
ماننـد اقتصادی ،اجتماعی ،گردشـگری و علمی
را تحـت تأثیـر خود قـرار داده اسـت.
در ایـن میان نقش مسـئولیتهای اجتماعی در
شـرایط بحـران ،یکی از نـکات حائـز اهمیت در
کنتـرل وضعیت جامعـه در زمانهـای بحرانی و
شـرایط سـخت اسـت ،که اگر مردم و مسـوالن
بـه ایـن اصـل توجـه الزم را نداشـته باشـند،
جامعه با شـرایط سـختی روبهرو خواهد شد .در
برابـر ایـن شـیوع هر فـرد و جامعـهای در مقابل
مخاطراتـی کـه شـهروندان را تهدیـدمیکنـد،
باید احسـاس وظیفه داشـته باشـد و در کاهش
خطـر ،پیشـگیری و درمان تلاشکند.
در روزهایـی کـه شـیوع کرونـا همه اسـتانهای
کشـور را درگیـر کـرده ،بیتردیـد عبـور از ایـن
بحـران ،بـدون اجـرای درسـت مسـئولیتهای
اجتماعـی و تعهد نسـبت به حقوق شـهروندی
سـخت اسـت .مسـئولیت اجتماعی متخصصان،
دانشآموختـگان ،فعـاالن عرصههـای علمـی،
پژوهشـی،اجتماعی و فرهنگی و نخبگان جامعه،
امـری فراتـر از وظایـف اداری اسـت و پایبندی
بـه ایـن رسـالت و اقـدام بـ ه موقـع ،انتظـار بـه
جایـی اسـت کـه جامعـه ،از نخبگان خـود دارد.
در این روزها نباید سـهم دانشجویان در راستای
آگاهیبخشـی مخاطرات ویروس کرونا را دسـت
کـم گرفت ،چـرا که باید دانشـجویان بـه عنوان
سـفیران آگاهی در برابر بیماری کرونا مسوولیت
اجتماعی خود را ایفا کنند .مسـوولیت اجتماعی
امـروز دانشـگاههای کشـور در حقیقـت همیـن
آگاهیبخشـی بـه بخشهـای مختلـف جامعه و
ضرورت رعایت مسـائل پیشـگیری توسـط خود
و خانوادهشـان است.
دانشـگاهیان و دانشـجویان به عنـوان گروههای
مرجـع ،دارای مسـوولیت اجتماعـی سـنگینی
هسـتند و در ایـن زمینـه سـهم و مسـوولیت
فراوانـی دارنـد.
جمعیت دانشـجویی باید براسـاس علـم و دانش
بـا جامعـه و گروههـای اطرافشـان صحبـت و
بـر اسـاس آگاهـی و واقعیـات موجـود بـه مردم
اطالعرسـانی کننـد و بایـد بـه جامعـه و مـردم
ایـن آگاهـی را داد کـه ایـن بیمـاری چـه قـدر
میتوانـد خطرنـاک باشـد و تـا چـه میـزان
میتوانـد بـه جامعـه ضربـه بزنـد.
شـیوع ویـروس کرونا قبل از این که یک مسـاله
پزشـکی باشـد ،یـک مسـاله اجتماعـی اسـت و
ایـن بـدان معناسـت کـه جنبـه اجتماعـی ابتال
بـه بیمـاری کرونا نیـز به اندازه پزشـکی بسـیار
مه م اسـت.
بحـران موجـود در خصـوص بیمـاری کرونـا،
انتقـال و شـیوع این بیماری اسـت کـه به دلیل
نبـود واکسـن و داروی مشـخص ،راهکارهـای
جایگزیـن مقابله بـا آن از جمله قرنطینه خانگی
و گسسـت زنجیـره انتقـال هدفگذاری شـده و
پیگیـری مـی شـود .بایـد همـگان بـه ایـن باور
برسـند کـه بیمـاری کرونـا یـک مسـاله حـاد
اجتماعـی اسـت کـه خودمـان و خانـواده و در
نهایـت جامعـه را درگیـر میکنـد.
بـرای حفـظ سلامت و مقابلـه بـا بیمـاری باید
همـه در خانـه بماننـد و قرنطینـه خانگـی را
رعایـت کننـد و در ایـن میـان گروههایـی در
جامعه هسـتند که نقششـان در چنین شرایطی
بسـیار مهـم اسـت ،بـه طـوری کـه مسـئولیت
اجتماعـی سـنگینتری دارنـد و دانشـجویان و
دانشـگاهیان از آن جملهانـد.
در آسـیب شناسـی تاثیـرات کرونـا بایـد گفـت
کاهـش برگـزاری کنفرانسهـا و حضـور در
همایشهـای ملـی و بینالمللـی ،کاهـش
فرصتهـای مطالعاتـی اعضـای هیـأت علمـی
و دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی ،کاهـش
ارتباطـات پژوهشـی و تهیـه دشـوار مـواد
و ملزومـات بـرای انجـام امـور پژوهشـی از
جملـه مهمتریـن چالشهـای حـوزه پژوهـش
دانشـگاهها پـس از شـیوع ویـروس کروناسـت.
بایـد بـا رایزنی بـا وزارت عتـف ،مدلهای جدید
از همکاریهـای پژوهشـی تعریـف شـود و
چالشهـای ناشـی از کرونـا در ترفیـع و ارتقـای
اعضـای هیـأت علمـی مرتفع شـود.
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 ۴عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه تبریــز در میــان
پژوهشــگران پراســتناد برتــر
کشــور
چهـار عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه تبریـز در میـان
پژوهشـگران پراسـتناد برتـر کشـور در حوزه هـای علوم
اجتماعـی و اقتصـاد و مالـی قـرار گرفتنـد.
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،بنا بـر گزارش
سـال  ۱۳۹۸پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسلام4 ،
عضـو هیـأت علمی دانشـگاه تبریز در میان پژوهشـگران
پراسـتناد برتـر کشـور در حـوزه هـای علـوم اجتماعی و
اقتصـاد و مالـی قـرار گرفتند.
بـر ایـن اسـاس؛ دکتر محمد عبـاس زاده در حـوزه علوم
اجتماعـی و دکتـر داود بهبـودی ،دکترحسـین اصغرپور
قورچـی و دکتـر فیروزفالحـی در حـوزه اقتصـاد و مالی،
چهـار عضو هیـأت علمی دانشـگاه تبریز هسـتند که در
میـان پژوهشـگران برتـر کشـور حوزه هـای مذکـور قرار
گرفتند.
یـادآور مـی شـود :پایـگاه اسـتنادی علـوم جهان اسلام
بـا بررسـی عملکـرد پژوهشـگران ایرانـی در حـوزه علوم
انسـانی ،اجتماعـی و هنـر بـرای دوره  ۵سـاله ۱۳۹۲تـا
 ۱۳۹۶اقـدام بـه شناسـایی  78نفـر از پراسـتنادترین
پژوهشـگران ۱۲رشـته مختلـف علـوم انسـانی ،علـوم
اجتماعـی ،هنـر و معمـاری کـرده اسـت.
در بیـن دانشـگاههای کشـور ،دانشـگاه تهـران بـا 23
نفـر ،دانشـگاه تربیـت مدرس بـا  14نفر ،دانشـگاه عالمه
طباطبایی با  8نفر ،دانشـگاه شـیراز با  5نفر ،دانشگاههای
اصفهـان و تبریـز هر کدام با  4نفر ،دانشـگاههای شـهید
بهشـتی و محقق اردبیلی هرکدام با  3نفر ،دانشـگاههای
بوعلی سـینا و فردوسـی مشـهد هر کدام با  2نفـر دارای
بیشـترین تعداد پژوهشـگر پراسـتناد برتر در  12رشـته
مختلف علوم انسـانی ،اجتماعی و هنر و معماری هستند.

رتبـه بنـدی جهانـی الیـدن در سـال  2020در
واقـع نهمیـن گـزارش از رتبـه بنـدی جهانـی
انجـام شـده توسـط مرکز مرکـز مطالعـات علم و
فنـاوری دانشـگاه الیـدن هلند اسـت کـه مبتنی
بـر بروندادهـای علمـی نمایـه شـده دانشـگاه هـا
در پایـگاه وبـگاه علـوم کلرویتانلیتیکـس در
سـالهای  2015تا  2018براسـاس شاخص هایی
چـون تأثیـر علمـی ( ،)Impactمشـارکت علمـی
()Collaboration؛ دسترسـی آزاد ()Open Access؛
و شـاخص هـای برابـری جنسـیتی ( )Genderدر
طول گذشـته منتشـر شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریـز ،دکتر
رسـول زوارقـی ،رییـس کتابخانه مرکـزی و مرکز
اسـناد ایـن دانشـگاه بـا اعالم مطلـب فـوق افزود:
نظـام رتبـه بنـدی جهانـی که بر اسـاس سـوابق
و مسـتندات علمـی دانشـگاه در طول سـال های
 2015تا  2018منتشـر شـد دانشگاه تبریز از نظر
شـاخص تأثیـر علمـی در حـوزه موضوعـی علـوم
فیزیکـی و مهندسـی رتبـه  231دنیـا و در حـوزه
موضوعـی علوم ریاضیـات و رایانه رتبه  275دنیا را
بـه خود اختصاص داده اسـت .بر اسـاس داده های
ایـن گزارش رتبه جهانی دانشـگاه در همین حوزه
هـا از نظـر شـاخص ارتباطـات علمی نیـز  392و
 437گزارش شـده اسـت.
دکتـر زوارقی گفت :بررسـی دیگر نتایـج این نظام
رتبـه بنـدی بیـن المللـی نیـز نشـانگر آن اسـت
کـه این دانشـگاه از نظر شـاخص تأثیـر علمی در
حـوزه موضوعـی علوم حیاتـی و زمیـن رتبه 437

کسب رتبه جهانی  ۲۳۱و  ۲۷۵دانشگاه تبریز
در حوزه های مختلف موضوعی در رتبه
بندی جهانی الیدن

جهانی و در حوزه موضوعی علوم زیسـت پزشـکی
و سلامت رتبـه  997جهانی را کسـب کـرد .رتبه
جهانـی دانشـگاه از نظر شـاخص ارتباطات علمی
در همیـن حـوزه هـای موضوعی نیـز  517و 997
جهانی گزارش شـده اسـت.
رییـس کتابخانـه مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه

تبریـز در ادامـه خاطرنشـان کـرد :بـر مبنـای این
دسـتاوردها و فعالیت ها ،رتبه جهانی دانشـگاه نیز
از نظر شـاخص تأثیر علمی 516 ،از نظر شـاخص
مشـارکت علمی  ،647از نظرشـاخص های برابری
جنسـیتی در تولیـد علـم  667ارزیابـی و گزارش
شـده است.

وی گفـت :در اطالعـات منـدرج در ایـن گـزارش
بـر اسـاس بروندادها و مسـتندات علمی دانشـگاه
در بـازه زمانـی  2015تا  2018نشـانگر آن اسـت
کـه  4/0 ،درصـد از بروندادهـای علمـی دانشـگاه
تبریـز جزء نشـریات  1درصـد برتـر؛  9/3درصد از
آنهـا جـزء  5درصـد برتـر 3/8 ،درصـد جـزء 10
درصـد برتـر و در نهایـت  8/46درصـد از انها جزء
بروندادهـای علمـی  50درصـد برتر ارزیابی شـده
اند.
همچنیـن ،دکتـر زواقـی بـر اسـاس این گـزارش
یـادآور شـد 6/67 :درصـد از تولیـدات علمـی
حاصـل مشـارکت با سـایر دانشـگاه ها و سـازمان
هـا؛  7/30درصـد حاصـل مشـارکت بـا دانشـگاه
هـا یا سـازمان هـای بیـن المللـی؛  0/88/0درصد
حاصل مشـارکت بـا صنعـت؛  2/14درصد حاصل
مشـارکت های علمی بـا فاصله جغرافیایـی کوتاه
و  5/15درصـد حاصـل مشـارکت هـای علمـی با
فاصله جغرافیایی بسـیار طوالنی می باشد و اینکه
روند تولیـد کارهای علمی حاصل مشـارکت های
بیـن المللـی رو به افزایش اسـت.
وی بـه تحلیـل این نظام بین المللـی جهانی رتبه
بندی از نظر شـاخص های جنسـیتی اشـاره کرد
و گفـت 5/73 :درصـد از بروندادهـای علمـی این
دانشـگاه را مـردان و  5/16درصـد از این بروندادها
را زنـان تولیـد کرده اند .نسـبت مردان بـه زنان در
تولیـد علم در سـطح دانشـگاه تبریـز  7/81درصد
و نسـبت زنـان بـه مـردان در تولیـد علمـی 3/18
درصد گزارش شـده اسـت.

دانشگاه تبریز در  ۸حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت

جایگاه اول دانشگاه تبریز در مهندسی اتوماسیون و کنترل

رصــد خورشــید گرفتگــی در
رصدخانــه خواجــه نصیرالدیــن
طوســی دانشــگاه تبریــز
رصـد خورشـید گرفتگـی اول تیرمـاه در بزرگتریـن
رصدخانـه فعـال کشـور یعنـی رصدخانـه خواجـه
نصیرالدیـن طوسـی دانشـگاه تبریـز ،واقع در رشـته کوه
های سـهند تبریـز با حضـور  50نفر از اسـاتید ،فعاالن و
عالقمنـدان برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،ایـن برنامه
از سـوی پژوهشـکده فیزیک کاربردی و سـتاره شناسـی
این دانشـگاه برگزار شـد کـه در این برنامه با اسـتفاده از
سـه تلسـکوپ و فیلترهـا و عینک های مخصـوص رصد
خورشـید صـورت گرفت.
یـادآور مـی شـود :رصدخانـه خواجه نصیرالدین طوسـی
دانشـگاه تبریـز در  45کیلومتـری جنوب شـهر تبریز؛ بر
فـراز کوه بلینـدی با عرض جغرافیایی تقریبـی  38درجه
شـمالی و طـول جغرافیایـی تقریبـی  46درجـه شـرقی
مسـتقر است.
این رصدخانه دارای یک تلسـکوپ خورشـیدی انکساری
(  6اینچـی) اسـت کـه جهـت بررسـی پدیـده هـای
خورشـیدی و لکها و شـراره ها اسـتفاده می شود و مجهز
بـه فیلتر  Hαاسـت .همچنیـن وجود دو تلسـکوپ  40و
 60سـانتی متری کاسـگرین با پانل الکترونیکـی و رصد
سـتارگان تـا قـدر  ، 11سـاختمان پژوهشـگران ،ژنراتـور
 32کیلـوات و ژنراتـور  5کیلـوات و  ...از جملـه امکانـات
موجـود در ایـن رصدخانـه اسـت کـه بایـد بـه اینها یک
تلسـکوپ فعـال 24اینچـی نیز اضافه شـود که در سـال
 2016راه انـدازی شـده اسـت و در حال حاضر بزرگترین
تلسـکوپ فعال ایران اسـت .هر کدام از این تلسـکوپ ها
درگنبدهـای جداگانـه قـرار دارنـد و هر گنبد دارای سـه
طبقه اسـت.
رصـد خانـه خواجـه نصیر الدین طوسـی در حـال حاضر
بزرگتریـن رصدخانـه فعـال کشـور اسـت کـه مـی تواند
پاسـخگوی نیازهـای رصدی محققین از سراسـر کشـور
باشد.

نماینــده تبریــز رییــس
کمیســیون آمــوزش
و تحقیقــات مجلــس
شــورای اســامی شــد
علیرضـــا منـــادی نماینـــده مـــردم تبریـــز ،آذرشـــهر
و اســـکو رییـــس کمیســـیون آمـــوزش ،تحقیقـــات و
فنـــاوری مجلـــس یازدهـــم شـــد.
دکتـــر منـــادی بـــه عنـــوان نماینـــده ششـــم از حـــوزه
انتخابیــه تبریــز ،آذرشــهر و اســکو بــه مجلــس یازدهــم
راه یافـــت و پیشـــتر ســـابقه نمایندگـــی دوره هـــای
هش ــتم و نه ــم مجل ــس ش ــورای اس ــامی را در کارنام ــه
خـــود دارد
وی ب ــا  ۵۲س ــال س ــن دارای م ــدرک تحصیل ــی دکت ــرا
در رشـــته میکروبیولـــوژی بـــوده و ســـابقه ریاســـت
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد زنجـــان و معاونـــت
پارلمانـــی ایـــن دانشـــگاه را بـــر عهـــده داشـــته اســـت.
ای ــن انتخ ــاب را ب ــه وی تبری ــک گفت ــه و ب ــرای ایش ــان
از خداون ــد متع ــال توفی ــق روزاف ــزون خواس ــتاریم.

کســب رتبــه ســوم دانشــگاه
تبریــز در همــکاری بــا
متخصصــان ایرانــی خــارج
از کشــور
دانشـگاه تبریـز در طـرح همـکاری بـا متخصصـان و
کارآفرینـان ایرانـی خارج از کشـور رتبه سـوم را کسـب
کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،بر اسـاس
نتایـج ارزیابـی عملکـرد پایگاههـای همـکار بـا مرکـز
تعاملات بینالمللـی علم و فنـاوری ریاسـت جمهوری،
دانشـگاه تبریـز ایـن رتبـه را در میـان رتبهبنـدی 31
پایـگاه همکار برای بازه زمانی  97-98شمسـی و2019
میلادی بدسـت آورده اسـت.
در ایـن رتبه بندی دانشـگاه صنعتی شـریف و دانشـگاه
علـم و صنعـت ایـران رتبـه هـای اول و دوم را بـه خـود
اختصـاص دادند.
بـر اسـاس این گزارش ،رضایت متقاضیـان از همکاری با
پایـگاه همکار ،کیفیت همـکاری ،عملکرد رابـط پایگاه،
مشـارکت در پروژه جمع آوری گـزارش های همکاری و
حجـم همکاری انجـام گرفته در پایگاه همـکار از جمله
شـاخص های اصلی این دوره ارزیابی اعالم شـده اسـت.
یـادآور مـی شـود :در راسـتای نیل به اهـداف بلند مدت
چشـمانداز علمی کشـور و بهرهگیـری از ذخایر علمی و
حرفهای سرمایه انسـانی خارج از کشور ،برنامه همکاری
بـا متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی خـارج از کشـور به
منظـور انتقـال دانـش ،تجربـه و ایدههـای فناورانـه بـه
داخل توسـط مرکـز تعامالت بینالمللی علـم و فناوری
و با همکاری دانشـگاهها ،پژوهشگاهها ،پارکهای علم و
فناوری ،شرکتهای فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب
کشـور بـه عنـوان «پایـگاه تخصصـی همکار» اجـرا می
گـردد تـا در قالب حمایت از انجـام پروژههای تحقیقاتی
و فناورانه همچون پسـادکتری ،فرصت مطالعاتی ،استاد
مدعـو و معیـن ،راهانـدازی کسـب و کارهـای فناورانـه،
اشـتغال در شـرکتهای فنـاور و برگـزاری سـخنرانی و
کارگاههـای تخصصی به ارتبـاط مؤثر متخصص و مراکز
علمـی و فناوری برگزیده کشـور یـاری نماید.

مجــازی
نشســت
مدیــران حراســت
دانشــگاه هــای منطقه ۳
کشــو ر
بـــر اســـاس رتبهبنـــدی موضوعـــی شـــانگهای
در ســـال  ،2020دانشـــگاه تبریـــز در  8رشـــته
مهندســـی در میـــان دانشـــگاه هـــای برتـــر
جهـــان قـــرار گرفتـــه اســـت.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز،
در رتبـــه بنـــدی موضوعـــی شـــانگهای ،در
حـــوزه مهندســـی در  ۲۲رشـــته رتبـــه بنـــدی
ص ــورت پذیرفت ــه اس ــت ک ــه دانش ــگاه تبری ــز
در رشــته هــای مهندســی مکانیــک ،مهندســی
بـــرق و الکترونیـــک ،مهندســـی اتوماســـیون و
کنت ــرل ،مهندس ــی عل ــم و فن ــاوری اب ــزار آالت،
مهندس ــی عم ــران ،مهندس ــی ش ــیمی ،عل ــوم
و مهندســـی انـــرژی و منابـــع آب توانســـته در
جمـــع برتریـــن ه ــا ق ــرار گی ــرد.
طبـــق گـــزارش مؤسســـه رتبهبنـــدی
شـــانگهای در ســـال  2020دانشـــگاه تبریـــز در
بخـــش منابـــع آب بـــا قـــرار گرفتـــن در رده
 150-101جهـــان ،پـــس از دانشـــگاه تهـــران
دومین نشسـت مجـازی وزیـر علـوم تحقیقات و
فنـاوری بـا خیرین آموزش عالی بـا هدف بهبود و
ارتقاء خوابگاههای دانشـجویی تشـکیل شـد.
به گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز دومین
نشسـت مجـازی خیریـن آمـوزش عالـی بـا
محوریت طـرح ارتقای خوابگاههای دانشـگاهی با
مشـارکت صنـدوق رفـاه دانشـجویان و بنیادهای
خیریـه دانشـگاه هـا ،در سـالن شـهدای جهـاد
علمـی برگزار شـد.
در ایـن نشسـت دکتر منصـور غالمی وزیـر علوم،
تحقیقـات و فناوری ضمن تشـکر از همـت واالی
خیریـن آمـوزش عالی بر اهمیـت معنوی فعالیت
هـای خیریـن در آمـوزش عالی تاکیـد نمود.
دکتـر غالمـی ضمـن اشـاره بـه سـابقه تاریخـی
انجـام امـور خیر در زمینه آموزش افزود کشـور ما
مملـو از خاطـرات و منابع موثـق و غنای فرهنگی
در حـوزه تعلیـم و تربیـت اسـت و افـراد نامداری
درایـن حوزه فعالیتهایی انجـام داده اند که موجب
ارتقاء زیرسـاختهای رفاهی در دانشـگاهها شـده
انـدو امیدواریـم ایـن فعالیتها تـداوم یابد.
وزیرعلـوم تحقیقـات و فنـاوری بـا اشـاره بـه
گسـترش غیرهمسـان امـور آموزشـی بـا امـور
رفاهـی در سـالهای گذشـته افزود مجوز تشـکیل
دانشـگاه و گسـترش رشـته های آن در سـالهای
قبـل داده شـده ولـی امکانات رفاهی متناسـب با
آنهـا فراهم نشـده اسـت و از نظر امکانـات رفاهی
بـا محدودیتهایـی مواجه هسـتیم.
وزیـر علـوم با بیـان سـاخت  460هزار متـر مربع
فضـای آموزشـی و رفاهـی بـه همـت خیریـن
آموزش عالی در سـال های گذشـته افزود :اکنون

و شـــیراز در جایـــگاه ســـوم دانشـــگاه هـــای
دولتـــی ایـــران قـــرار گرفتـــه اســـت.
در رشـــته مهندســـی اتوماســـیون و کنتـــرل،
دانش ــگاه تبری ــز تنه ــا دانش ــگاه حاض ــر از ای ــران
بـــا رتبـــه  ۲۰۰-۱۵۱در جمـــع  ۲۰۰دانشـــگاه
برتـــر ایـــن حـــوزه قـــرار دارد.
در رشـــته مهندســـی علـــم و فنـــاوری ابـــزار
آالت نیـــز ایـــن دانشـــگاه بـــا کســـب رتبـــه
جهانـــی ۱۵۰-۱۰۱در بیـــن دانشـــگاه هـــای
ای ــران جای ــگاه چه ــارم را بدس ــت آورده اس ــت.
در رش ــته مهندس ــی عم ــران نی ــز  ۸دانش ــگاه از
کش ــورمان حض ــور دارن ــد ک ــه دانش ــگاه تبری ــز
در ای ــن رش ــته ب ــا کس ــب جای ــگاه ۲۰۰-۱۵۱
در جم ــع  ۳۰۰دانش ــگاه برت ــر حض ــور دارد.
در ای ــن رتب ــه بن ــدی دانش ــگاه تبری ــز در ح ــوزه
ه ــای مهندس ــی مکانی ــک و عل ــوم و مهندس ــی
انـــرژی نیـــز در رده  300-201دنیـــا را بدســـت
آورده اس ــت.

در رشـــته مهندســـی شـــیمی از ایـــران ۱۶
دانش ــگاه در جم ــع  ۵۰۰دانش ــگاه برت ــر حض ــور
داش ــتند ک ــه دانش ــگاه تبری ــز در ای ــن رش ــته
رتب ــه  ۴۰۰-۳۰۱دنی ــا را کس ــب ک ــرده اس ــت.
در رشـــته مهندســـی بـــرق و الکترونیـــک ،از
کش ــورمان  ۷دانش ــگاه در س ــال  ۲۰۲۰حض ــور
دارنـــد کـــه دانشـــگاه تبریـــز ،بعـــد از دانشـــگاه
هـــای تهـــران ،صنعتـــی شـــریف ،صنعتـــی
امیرکبیـــر ،صنعتـــی اصفهـــان ،دانشـــگاه آزاد
اســـامی و صنعتـــی شـــیراز
بـــا کســـب رتبـــه  ۵۰۰-۴۰۱در جمـــع ۵۰۰
دانش ــگاه برت ــر ای ــن ح ــوزه ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش؛ در نظـــام رتبـــه
بنـــدی شـــانگهای در ســـال  ۲۰۲۰میـــادی
بـــرای چهارمیـــن ســـال ،رتبـــه بنـــدی
موضوع ــی دانش ــگاههای برت ــر دنی ــا را منتش ــر
ک ــرده ک ــه از ای ــران  ۳۵دانش ــگاه در ای ــن رتب ــه
بنـــدی در جمـــع برتریـــن هـــای جهـــان قـــرار

نشست مجازی خیرین آموزش
عالــی با وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری برگزار گردید
در حـال تکمیـل و تجهیـز  355هـزار متر فضای
رفاهـی و آموزشـی هسـتیم که امیدواریـم در این
نشسـت به همت خیریـن برنامه تکمیل و تجهیز
خوابگاههـا بـرای پذیرایـی از دانشـجویان در مهر
ماه فراهـم گردد.
دکتـر غالمی ابـراز امیدواری نمود در نشسـتهای
آینـده بهجای سـخن گفتـن از کمبودهـا بتوانیم
از تکمیـل پروژهها و بهبود وضعیـت خوابگاهها و
امـور رفاهی سـخن بگوئیم.

در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر مجتبـی صدیقـی
معـاون وزیـرو رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان
ضمـن ارائه گـزارش اجمالی در خصـوص تعداد و
کیفیـت خوابگاههـاب دانشـجویی افزود:
عملکـرد آمـوزش عالـی در سـالهای اخیـر رفـع
دغدغـه اسـکان و خوابـگاه دانشـجویان اسـت
ونبایسـتی دانشجویی به خاطر مشـکالت رفاهی
و نداشـتن سـرپناه از تحصیـل در دانشـگاه هـای
خـوب محـروم شـود.

دارن ــد .ای ــن رتبهبن ــدی در قال ــب ی ــک پ ــروژه
ب ــزرگ در کش ــور چی ــن ب ــرای اولی ــن ب ــار در
ژوئ ــن س ــال  ۲۰۰۳می ــادی توس ــط دانش ــگاه
ش ــانگهای منتش ــر ش ــد و ب ــه ص ــورت س ــاالنه
روزآمـــد میشـــود.
رتبـــه بنـــدی موضوعـــی شـــانگهای در ســـال
 ۲۰۲۰در  ۵۴رشـــته در قالـــب  ۵حـــوزه کلـــی
شـــامل حـــوزه مهندســـی ( ۲۲رشـــته) ،حـــوزه
عل ــوم پای ــه ( ۸رش ــته) ،ح ــوزه عل ــوم زیس ــتی
( ۴رشـــته) ،حـــوزه علـــوم پزشـــکی ( ۶رشـــته)
و ح ــوزه عل ــوم اجتماع ــی ( ۱۴رش ــته) ص ــورت
گرفت ــه اس ــت و از ای ــن رو در ای ــن رتب ــه بن ــدی
تنهـــا دانشـــگاههایی میتواننـــد در ایـــن
حوزههـــا مـــورد ارزیابـــی قـــرار گیرنـــد کـــه
از حداقـــل تعـــداد تولیـــدات علمـــی در بـــازه
زمان ــی  ۲۰۱۴-۲۰۱۸در پای ــگاه وب آو س ــاینس
برخـــودار بودهانـــد.
رییـس سـازمان امـور دانشـجویان بـا اشـاره بـه
رتبه بنـدی خوابگاههای دانشـجویی از سـال 93
افزود :مسـاحت خوابگاهی  ۲میلیـون و  ۳۷۵هزار
مترمربـع اسـت و از  ۹۳خوابـگاه ها بین رتبه یک
تـا پنـج تقسـیم بنـدی و برنامـه ارتقـای سـطح
خوابـگاه ها آغاز شـد وتابحال توانسـته ایـم ۹۱۹
خوابـگاه را ارتقاء بدهیم که ازایـن آمار تعداد ۲۷۸
خوابـگاه دارای رتبـه چهـار ۱۴۶ ،خوابـگاه دارای
رتبـه سـه ۱۲۱ ،خوابـگاه دارای رتبـه  ۲و ۲۹۶
خوابـگاه دارای رتبـه یک قرار هسـتند وامیدواریم
بـا همـت خیریـن تعـداد  59خوابـگاه سـطح 5
موجـود را نیـز بـه مراتـب بهتر ارتقـاء بدهیم
رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان دو عامـل
فرسـودگی سـاختمان خوابـگاه هـا و تراکـم در
خوابـگاه هـا را عامـل تاخیـر در پیشـرفت برنامه
هـای مـد نظـر دانسـت و افـزود :از سـال  ۹۵تـا
سـال  ۹۸مبلغ  ۲۰۹میلیـارد تومان صرف تعمیر
و تجهیـز خوابـگاه هـا کردیم و امسـال هـم اجازه
دریافـت وام بـه منظور سـاخت خوابگاه بـرای ۲۸
دانشـگاه صادر شـده اسـت.
در ادامـه این نشسـت تعـدادی از خیریـن تامین
بخشـی از نیـاز مالـی دانشـگاهها بـرای تکمیل و
تجهیـز خوابگاههـا را تقبـل نمودند.
همچنیـن در پایان نشسـت سـامانه خیریـن رفاه
دانشـجوئی بـا هدف تسـهیل جمـع آوری کمک
هـای خیریـن آمـوزش عالـی بـرای ارتقـاء امـور
رفاهـی دانشـگاهها افتتاح شـد.

نشس ــت مج ــازی مدی ــران حراس ــت دانش ــگاه ه ــای
منطق ــه  3کش ــور ب ــا حض ــور مش ــاور وزی ــر و رئی ــس
حراســـت وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری بـــه
ص ــورت ویدئوکنفران ــس برگ ــزار ش ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز ،ط ــی
ایـــن جلســـه در خصـــوص مســـائل و مشـــکالت
دانش ــگاه ه ــا در ارتب ــاط ب ــا ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا
و آثـــار و تبعـــات آن ،آمـــوزش هـــای غیرحضـــوری،
فضـــای مجـــازی و همچنیـــن مســـایل پـــش روی
دانش ــگاه ه ــا در س ــال تحصیل ــی آت ــی و همچنی ــن
برگـــزاری آزمـــون هـــای سراســـری بحـــث و تبـــادل
نظـــر شـــد.
همچنیـــن در ایـــن جلســـه بـــه نقـــش تاثیرگـــذار
همـــکاران حراســـت و بـــه خصـــوص حفاظـــت
فیزیکـــی در دوران قرنطینـــه و اوج بیمـــاری تاکیـــد
شـــد و در ایـــن ارتبـــاط رئیـــس محتـــرم مرکـــز
حراســـت وزارت علـــوم نیـــز ضمـــن تشـــکر از
همراه ــی روس ــای محت ــرم دانش ــگاهها ب ــا حراس ــت،
بـــر جبـــران زحمـــات عزیـــزان انتظامـــات بـــه نحـــو
مقتضـــی تاکیـــد نمـــود.

تمدیــد تفاهمنامــه همــکاری
مابیــن دانشــگاه تبریــز و مرکــز
تعامــات بیــن المللــی علــم و
فنــاوری

تفاهمنامـه همـکاری مابیـن دانشـگاه تبریـزو مرکـز
تعاملات بین المللی علم و فناوری وابسـته به معاونت
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری تمدید شـد.
بـه گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،دکتر ابراهیم
بابائـی مدیر امـور فناوری دانشـگاه تبریز ضمـن اعالم
تمدیـد تفاهمنامـه دانشـگاه تبریـز بـا مرکـز تعامالت
بیـن المللـی علـم و فنـاوری گفـت :ایـن تفاهمنامه با
هـدف حمایت از فعالیتهـای معاونت علمـی و فناوری
ریاسـت جمهـوری در زمینـه «برنامـه همـکاری بـا
متخصصـان وکارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشـور»
منعقد شـده اسـت.
مدیر امور فناوری دانشـگاه مبلغ قـرار داد را ده میلیارد
ریـال و مـدت زمـان اجـرای تفاهمنامه را دوسـال ذکر
نمـود و افـزود :این حمایتها شـامل تسـهیالت در نظر
گرفتـه شـده بـرای ایرانیـان غیر مقیـم اعم از اسـاتید
مدعـو ،پسـا دکتـری ،فرصـت مطالعاتـی و برگـزاری
سـخنرانی و برگزاری کارگاه وهمکاری با دانشگاه تبریز
در سـطح دانشـگاه است.
دکتـر بابایـی بـا اشـاره بـه شـروع دوره اول تفاهم نامه
بـا مرکـز تعامالت بیـن المللی علـم و فناوری از سـال
 1396افـزود :طـی ایـن مـدت جـذب تعـداد  6نفـر
هیئـت علمی 5 ،اسـتاد مدعو 32،محقق پسـا دکتری،
و برگـزاری  85مـورد جلسـه سـخنرانی از محـل ایـن
تفاهـم در دانشـگاه تبریـز صورت گرفته اسـت.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و دوم•

برگــزاری مســابقه ایــده
پــردازی خالقانــه در
خصــوص کاربــری داخلــی
مــوزه شــهدای  ۲۷دی
دانشــگاه تبریــز
مســابقه ایــده پــردازی خالقانــه در خصــوص کاربــری
داخلــی مــوزه شــهدای  27دی دانشــگاه تبریــز بــا
بهرهگیــری از آثــار ارزشــمند اســاتید ،دانشــجویان،
هنرمنــدان و ســایر عالقــه منــدان برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه
تبریــز بــه منظــور ارج نهــادن بــه مقــام واالی شــهدای
دانشــجوی  27دی  1365ایــن دانشــگاه در نظــر دارد
از طریــق فراخــوان نســبت بــه برگــزاری مســابقه ایــده
پــردازی خالقانــه در خصــوص کاربــری فضــای داخلــی
مــوزه و بــا بهرهگیــری از آثــار ارزشــمند اســاتید،
دانشــجویان ،هنرمنــدان و ســایر عالقــه منــدان اقــدام
نمایــد ،تــا بدیــن ترتیــب ،مفاهیــم واالیــی نظیــر ایثــار،
جهــاد ،شــهادت ،امیــد ،خودبــاوری و اعتمــادی ملــی
در قالــب ایــده هــای کاربــردی مانــدگار فــرا روی نســل
جدیــد و ادامــه دهنــدگان راه انقــاب قــرار گیــرد.
برپایــه همیــن گــزارش ،عالقمنــدان بــرای شــرکت در
ایــن جشــنواره تــا  29مردادمــاه ســال جــاری فرصــت
دارنــد ،طــرح هــا و ایدههــای پیشــنهادی خــود را در
قالب متـــن ،عکـــس ،فیلـــم ،نقشـــه یا تصـــاویر ســـه
بعــدی ،فیلــم کوتــاه و  ...بــه دبیرخانــه ایــن مســابقه
ارســال نماینــد.
اســاتید ،دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاههای سراســر
کشــور مجــاز به شــرکت در مســابقه هســتند و شــرکت
در ایــن مســابقه هــم رایــگان اعــام شــده اســت.
یــادآور مــی شــود :نتایــج مســابقه نیــز  31شــهریورماه
امســال بعــد از انجــام مراحــل داوری از طریــق وب
ســایت دانشــگاه تبریــز بــه اطــاع عمــوم خواهد رســید
و از ایــن رو عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
و نحــوه ارســال آثــار مــی تواننــد بــه نشــانی اینترنتــی
 https://cultural.tabrizu.ac.ir/faمراجعــه نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت :در  27دی مــاه ســال  1365در
پــی بمبــاران ددمنشــانه دانشــکده فنــی دانشــگاه تبریز
توســط رژیــم بعــث عــراق 22 ،تــن از دانشــگاهیان ایــن
دانشــگاه کــه در حــال پشــتیبانی از جبهــه هــای نبــرد
حــق علیــه باطــل بودنــد ،بــه درجه رفیــع شــهادت نائل
شــده و  4تــن از دانشــجویان نیــز بــه درجــه جانبــازی
رســیدند .عــروج ایــن  22کبوتــر خونیــن بــال ســبب
گردیــد دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان «مشهـــد الشــهدای
دانشــگاههای ایــران» ملقــب گــردد .بــا توجــه بــه
قداســت ویــژهای کــه ایــن مــکان بعــد از شــهادت ایــن
عزیــزان پیــدا کــرد ،در تاریــخ  27دی مــاه ســال 1388
ایــن مــکان بــه عنــوان مــوزه شــهدای 27دی تغییــر
عنــوان پیــدا کــرد و نمادهایــی از جمله برخــی از بقایای
دســتگاههای فنــی مــورد اســتفاده دانشــجویان در آن
زمــان ،دســتگاههای طراحــی شــده توســط دانشــجویان
شــهید ،عکــس ،وصیــت نامــه شــهدا و  ...در ایــن مــکان
قــرار گرفــت .همــه ســاله ،طــی مراســمی بــا حضــور
خانوادههــای معــزز شــهیدان و جانبــازان گرانقــدر ایــن
حادثــه ،یــاد و خاطــره آن شــهدای عزیــز گرامــی نگــه
داشــته میشــود.

مراسم تودیع و معارفه رییس
جدید دانشکده فنی مهندسی
مرند برگزار شد
مراســـم تودیـــع و معارفـــه رییـــس جدیـــد دانشـــکده
فنـــی مهندســـی مرنـــد بـــا حضـــور دکتـــر بـــاب الـــه
حیاتـــی معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی
دانشـــگاه تبریـــز و جمعـــی از اعضـــای هیـــات علمـــی
و کارکنـــان در تـــاالر مهدیـــزاده دانشـــکده فنـــی و
مهندســـی مرنـــد برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز ،دکتـــر
حیاتـــی در ایـــن مراســـم بـــا ابـــاغ پیـــام رئیـــس
دانشــگاه تبریــز و هیــات رئیســه دانشــگاه بــه همــکاران
ایــن دانشــکده در ادامــه از خدمــات دکتــر امیــر باقــری
ریاس ــت س ــابق و فع ــال تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد.
وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دکتـــر باقـــری در
دوس ــال اخی ــر خدم ــات ارزن ــده ای در جه ــت توس ــعه
علمـــی و پژوهشـــی دانشـــکده برداشـــته کـــه بایـــد از
خدمــات وی تقدیرکــرد ،افــزود :بــا همدلــی و همــکاری
تمـــام مجموعـــه دانشـــکده اســـتمرار فعالیـــت هـــای
علمــی و پژوهشــی را در دوران تصــدی دکتــر ابوالفضــل
شـــهامت رییـــس جدیـــد ایـــن دانشـــکده را شـــاهد
خواهیـــم شـــد.
معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی دانشـــگاه
تبریـــز در خاتمـــه یـــادآور شـــد:
ت ــرم تحصیل ــی این ــده ه ــم دروس ب ــه ص ــورت الکت ــرو
نیکـــی و مجـــازی بـــه علـــت بیمـــاری کرونـــا ادامـــه
خواهـــد داشـــت.
دکتـــر شـــهامت نیـــز در ایـــن آییـــن از رای اعتمـــاد
هی ــات رئیس ــه و ریاس ــت دانش ــگاه ب ــه وی تش ــکر ک ــرد
و گف ــت :ب ــه کم ــک خداون ــد و ب ــا هم ــکاری و همدل ــی
هم ــکاران ای ــن مجموع ــه مس ــئولیت خطی ــر مدیری ــت
دانش ــکده را ب ــه نح ــوه احس ــن در رس ــیدن ب ــا اه ــداف
تعال ــی در پی ــش خواهن ــد گرف ــت.
یـــادآور مـــی شـــود :طـــی حکمـــی از ســـوی رییـــس
دانش ــگاه تبری ــز ،دکت ــر ابوالفض ــل ش ــهامت ،اس ــتادیار
گـــروه آموزشـــی نقشـــه بـــرداری دانشـــکده فنـــی
مهندس ــی مرن ــد ب ــه عن ــوان ریی ــس جدی ــد دانش ــکده
فن ــی مهندس ــی مرن ــد منص ــوب ش ــده ک ــه پی ــش از
ای ــن دکت ــر امی ــر باق ــری ،عض ــو هی ــات علم ــی گ ــروه
آموزشـــی ریاضـــی و نقشـــه بـــرداری دانشـــکده فنـــی
مهندســـی مرنـــد ایـــن ســـمت را برعهـــده داشـــت.
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ب ــا ه ــدف پیگی ــری مف ــاد تفاهمنام ــه مابی ــن
دانشـــگاه تبریـــز و دانشـــگاه علـــوم و فنـــون
دریایـــی خرمشـــهر نشســـت مجـــازی روســـای
دو دانشـــگاه برگـــزار گردیـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
در ایـــن نشســـت مجـــازی دکتـــر میـــرر ضـــا
مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن
اشـــاره برآمادگـــی و عـــزم جـــدی دانشـــگاه
تبری ــز ب ــر پیگی ــری و اج ــرای مف ــاد تفاه ــم
نامـــه افـــزود :بـــا توجـــه بـــه شـــیوع کرونـــا و
تجهیـــز زیرســـاخت هـــای آمـــوزش مجـــازی
در دانش ــگاهها ،دانش ــگاه تبری ــز آمادگ ــی کام ــل
بـــرای ارائـــه خدمـــات آموزشـــی در قالـــب
توافقنام ــه ب ــرای دانش ــجویان خارج ــی و ایران ــی
را دارد.
دکتـــر مجیـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بحـــث
اجتماع ــی ب ــودن یک ــی از وظای ــف دانش ــگاهها
در قبـــال جامعـــه اســـت افـــزود تولیـــدات
علمـــی و فناورانـــه دانشـــگاهها در دوران کرونـــا
نش ــان از دغدغ ــه من ــد ب ــودن دانش ــگاه نس ــبت
بـــه جامعـــه اســـت و میتـــوان بـــا اعتمـــاد بـــه
دانشـــگاه مســـائل جامعـــه راحـــل نمـــودو
دانشـــگاه تبریـــز امـــاده انتقـــال تجربیـــات و
دس ــتاوردهای خ ــود ب ــه دانش ــگاه عل ــوم وفن ــون
دریایـــی خرمشهراســـت.
رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ضم ــن اع ــام آمادگ ــی
مرکـــز آموزشـــهای زبـــان فارســـی دانشـــگاه
تبریـــز بـــرای ارائـــه خدمـــات آموزشـــی بـــه
دانشـــجویان خارجـــی و متقاضیـــان پذیـــرش
در دانشـــگاههای ایـــران افـــزود :همچنیـــن
ای ــن دانش ــگاه آم ــاده ارائ ــه واحده ــای درس ــی
ب ــه زب ــان انگلیس ــی و دروس عمل ــی از طری ــق
ی باشـــد.
ســـامانه آزمایشـــگاه مجـــازی مـــ 
وی بـــا اشـــاره بـــه توانمندیهـــای موجـــود در
پردیـــس بیـــن المللـــی ارس دانشـــگاه تبریـــز
بـــرای جـــذب دانشـــجویان خارجـــی افـــزود
امکان ــات پردی ــس بی ــن الملل ــی ارس میتوان ــد
در اجـــرای تفاهمنامـــه مفیـــد واقـــع شـــود و
میت ــوان از پتانس ــیل آن ب ــرای پیش ــیرد اه ــداف
دو دانشـــگاه بهرهمنـــد گردیـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
دکتـــر ســـجاد توحیـــدی معـــاون فرهنگـــی
و اجتماعـــی دانشـــگاه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه
برگــزاری دویســت برنامــه فرهنگــی و اجتماعــی
از ابت ــدای س ــالجاری اف ــزود :باتوج ــه ب ــه ع ــدم
حضــور دانشــجویان در دانشــگاه ،بخــش عمــده
ایـــن برنامـــه هـــا در فضـــای مجـــازی برگـــزار
شـــده اســـت.
معـــاون فرهنگـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه
تبریـــز برگـــزاری گفتگوهـــای علمـــی ،
فرهنگی،سیاســـی،تولید محتـــوا متناســـب
ت هـــای مختلـــف وکارگاه هـــای
بـــا مناســـب 
آموزشـــی در زمینـــه هـــای مختلـــف را از
برنام ــه ه ــای ش ــاخص انج ــام ش ــده در فض ــای
مج ــازی برش ــمرد و اف ــزود :مس ــابقات متع ــدد
در زمینــه کتابخوانــی ،عکاســی ،تفســیر قــرآن،
ایـــده پـــردازی ،شـــعرو ادب ،طراحـــی پوســـتر
و نقاشـــی در بیـــن دانشـــگاهیان در فضـــای
مجـــازی برگـــزار شـــده اســـت.
دکت ــر توحی ــدی تولی ــد برنام ــه اینترنت ــی ب ــا
موضوعـــات متنـــوع فرهنگـــی و مذهبـــی در
 57قســـمت را از دیگـــر برنامـــه هـــای اجـــراء
شـــده در فضـــای مجـــازی برشـــمرد و افـــزود:
طـــی ایـــن مـــدت کلیـــپ هـــای کوتـــاه بـــا
عنــوان ســواد رســانه ای و کلیــپ هــای حــاوی
پی ــام ه ــای اس ــاتید دانش ــگاه در م ــورد نح ــوه
مدیریـــت زندگـــی در دوران کرونـــا نیزتولیـــد و
منتشـــر شـــده اســـت.
مع ــاون فرهنگ ــی و اجتماع ــی دانش ــگاه تبری ــز
همــکاری دانشــجویان درزمینــه تولیــد ماســک
اولی ــن جلس ــه ش ــورای راهب ــردی پردیس ــهای
دانش ــگاه تبری ــز ب ــا حض ــور ریاس ــت دانش ــگاه
و اعضـــای شـــورا در تـــاالر عالمـــه جعفـــری
دانشـــگاه برگـــزار شـــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
در ابتـــدای ایـــن نشســـت دکتـــر میـــر رضـــا
مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن
گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای هفتـــم
تیـــر از مقـــام شـــامخ شـــهید دکتـــر بهشـــتی
تجلیـــل نمـــود.
دکتـــر مجیـــدی ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات
ارزنـــده صـــورت گرفتـــه در پردیـــس هـــای
دانشـــگاه تبریـــز در ســـال هـــای اخیـــر از
زحمـــات رئیـــس پردیـــسهـــای دانشـــگاه
تبریـــز و پرســـنل آن تشـــکر نمـــوده و ابـــراز
امیـــدواری نمودنـــد بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت
اخیـــر در سیســـتم آموزشـــی و فراهـــم شـــدن
زیرســـاخت هـــای آمـــوزش مجـــازی بتوانیـــم
از پتانســـیل آمـــوزش مجـــازی جهـــت جـــذب
دانشـــجویان بیشـــتر داخلـــی و خارجـــی
اســـتفاده نمائیـــم.
دکت ــر مجی ــدی ضم ــن تاکی ــد ب ــر اینک ــه در
برنام ــهری ــزیه ــای آت ــی مس ــئولین پردی ــس
کســـب هویـــت مســـتقل بـــرای پردیـــس و
اس ــتفاده از نیروه ــای نخب ــه و اس ــاتید جدی ــد
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد افـــزود :جـــذب
همـــکاران جدیـــد عـــاوه بـــر فراهـــم نمـــودن
فرص ــت هم ــکاری ب ــا نخب ــگان ج ــوان و ف ــارغ
التحصیـــان دانشـــگاه هـــا موجـــب پشـــتوانه
ســـازی در زمینـــه تامیـــن نیـــروی انســـانی
م ــورد نی ــاز دانش ــگاه ب ــرای س ــال ه ــای آین ــده
ی گـــردد.
مـــ 
در ادامـــه نشســـت دکتـــر محمـــد تقـــی
اعلمـــی ،معـــاون پشـــتیبانی و توســـعه منابـــع
انســـانی دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن تشـــکر از
زحمـــات همـــکاران پردیـــس ،بخـــش عمـــده

برگــزاری نشســت مجــازی
روســای دانشــگاههای تبریــز و
علوم و فنــون دریایی خرمشــهر
دکتـــر منصورزراءنـــژاد رئیـــس دانشـــگاه علـــوم
و فنـــون دریایـــی خرمشـــهر نیـــز در ایـــن
نشســـت تفاهمنامـــه بـــا دانشـــگاه تبریـــز را
روی ــداد مه ــم در تاری ــخ ای ــن دانش ــگاه عن ــوان
ک ــرد و اف ــزود :ب ــدون تردی ــد دانش ــگاه عل ــوم و
فنــون دریایــی بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی
خـــاص خـــود عالقـــه فراوانـــی بـــه اســـتفاده از
ظرفیـــت دانشـــگاه هـــای بـــزرگ کشـــور بـــه
ویـــژه شـــهر تبریزداردوبـــا توجـــه بـــه غنـــای
علم ــی اس ــاتید دانش ــگاه تبری ــز و تن ــوع رش ــته
هـــای تحصیلـــی موجـــود در آن میتـــوان
اشـــتیاق متقاضیـــان کشـــورهای همجـــوار بـــه
تحصیـــل در خرمشـــهر را پاســـخگو شـــد.
وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــه اس ــتناد
تفاهمنام ــه منعق ــد ش ــده ب ــا دانش ــگاه تبری ــز
و اعتمـــاد بـــر اعتبـــار واالی دانشـــگاه تبریـــز

تابحــال  530نفــر از متقاضیــان جهــت پذیــرش
در مقط ــع تحصی ــات تکمیل ــی م ــدارک خ ــود
را تحویـــل دا دهانـــد افـــزود ضـــروری اســـت
اقدام ــات قانون ــی الزم در خص ــوص اخ ــذ مج ــوز
ت ــردد و اقام ــت دانش ــجویان ص ــورت پذی ــرد.
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم و فنـــون دریایـــی
خرمشـــهر ضمـــن اعـــام آمادگـــی ایـــن
دانشـــگاه بـــر عقـــد تفاهمنامـــه ســـه جانبـــه
بیـــن دانشـــگاههای تبریـــز ،دانشـــگاه بصـــره
و دانشـــگاه علـــوم و فنـــون دریایـــی خرمشـــهر
جه ــت برگ ــزاری دوره ه ــای مختل ــف آموزش ــی
و پژوهش ــی اف ــزود :عق ــد ق ــرارداد ب ــا دانش ــگاه
بص ــره ظرفی ــت عظیم ــی را در زمین ــه ج ــذب
دانشـــجو و برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی و
پژوهشـــی فراهـــم مـــی نمایـــد.
وی همچنیــن ضمــن اشــاره بــه ابعــاد مختلــف

برگــزاری دویســت برنامــه فرهنگی
و اجتماعــی در ســه ماهــه اول
ســالجاری در دانشــگاه تبریــز
و ضــد عفونــی نمــودن معابــر را از برنامــه هــای
تحق ــق یافت ــه در زمین ــه پیش ــگیری از ش ــیوع
کرونـــا برشـــمرد و افـــزود در راســـتای پیـــروی
از منوی ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری درخص ــوص
برگـــزاری رزمایـــش کمـــک مومنانـــه ،طـــرح

پوی ــش مهربان ــی و پوی ــش مه ــر دانش ــگاهی و
توزی ــع بس ــت ه ه ــای غذای ــی بی ــن نیازمن ــدان
بـــا هـــدف کمـــک بـــه اقشـــار آســـیب دیـــده
از بحـــران کرونـــا بـــا همـــکاری تشـــکلهای
دانشـــگاهی در دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار شـــد.

پذیــرش دانشــجو از کشــورهای منطقــه گفــت:
ب ــا توج ــه ب ــه جاذب ــه ه ــای متع ــدد س ــیاحتی
و اقتصـــادی شـــهر تبریـــز میتـــوان بـــا تبـــادل
تجربیـــات و همفکـــری بیشـــتر از ظرفیتهـــای
گردشـــگری ،تجـــاری شـــهرتبریزبهره منـــد
گردی ــد.
دکتـــر اصغـــر عســـگری معـــاون پژوهـــش
وفن ــاوری دانش ــگاه تبری ــز ه ــم در ای ــن جلس ــه
ضم ــن بی ــان نکات ــی در خص ــوص راهکاره ــای
تســـهیل تفاهـــم نامـــه ،برگســـترش اطـــاع
رســانی و تبلیغــات در خصــوص شــیوه آمــوزش
و فلوچ ــارت برگ ــزاری کالس ــها جه ــت ج ــذب
تع ــداد بیش ــتر دانش ــجویان تاکی ــد نم ــود.
دکتـــر ســـعید شـــجاعی مدیـــر همکاریهـــای
علمـــی و بیـــن المللـــی دانشـــگاه تبریـــز نیـــز
در ای ــن نشس ــت مج ــازی ضم ــن بی ــان نکات ــی
درخصـــوص اجـــرای بهتـــر تفاهـــم نامـــه بـــر
آســیب شناســی آن و ارائــه راهکارهــای قانونــی
و عملـــی از طـــرف هـــر دو دانشـــگاه تاکیـــد
نمـــود.
ش ــایان ذک ــر اس ــت در دیم ــاه س ــال گذش ــته
ب ــا حض ــور روس ــای دانش ــگاه تبری ــز و دانش ــگاه
عل ــوم و فن ــون دریای ــی خرمش ــهر تفاه ــم نام ــه
هم ــکاری مش ــترک ب ــه منظ ــور به ــره ب ــرداری
از ظرفی ــت ه ــای بالق ــوه منطق ــه آزاد ارون ــد در
جهـــت جـــذب دانشـــجویان غیـــر ایرانـــی بـــه
ویـــژه از کشـــورهای همســـایه عربـــی امضـــاء
ش ــده ب ــود.
ی تـــوان
از مفـــاد مهـــم ایـــن تفاهـــم نامـــه مـــ 
بـــه ضـــرورت تاییـــد و کســـب موافقـــت
دانشـــگاه تبریـــز در خصـــوص تمامـــی مـــوارد
مرتبـــط اعـــم از نحـــوه پذیـــرش ،اجـــرای دوره
هـــا ،تامیـــن اســـتاد بـــه منظـــور تدریـــس و
نیـــز راهنمایـــی پایاننامـــه هـــا و رســـاله هـــا
اشـــاره نمـــود .همچنیـــن هـــر دو دانشـــگاه از
عوایـــد ایـــن برنامـــه بـــه ط ــور مســـاوی به ــره
خواهن ــد ب ــرد و تم ــام دس ــتاوردهای پژوهش ــی
ب ــا عن ــوان مش ــترک ه ــر دو دانش ــگاه چ ــاپ و
منتشـــر خواهـــد شـــد.
وی تجلیــل از مدافعــان ســامت و دانشــجویان 
ی
کـــه یکـــی از اعضـــای خانـــواده آنهـــا عضـــو
کادر درمانـــی هســـتند را از دیگـــر برنامـــه
هـــا برشـــمرد و افـــزود :همچنیـــن کتابچـــه
مق ــاالت اس ــاتید دانش ــگاه تبری ــز در ارتب ــاط ب ــا
پیامدهــای فرهنگــی و اجتماعــی کرونــا تدویــن
شـــده اســـت.
دکت ــر توحی ــدی برگ ــزاری مراس ــم ش ــب ق ــدر
در مســـجد دانشـــگاه و برگـــزاری جلســـات در
راس ــتای تحلی ــل و بهب ــود وضعی ــت فرهنگ ــی
و اجتماعــی دانشــگاه و جامعــه از قبیــل هیئــت
اندیشــه ورز اســتان و کارگــروه علمی-مشــورتی
مســائل اجتماعــی را از فعالیــت هــای حضــوری
در دانشـــگاه تبریـــز برشـــمرد کـــه همـــه
ایـــن مـــوارد بـــا رعایـــت دســـتورالعمل هـــای
بهداشـــتی صـــورت پذیرفتـــه اســـت.
مع ــاون فرهنگ ــی و اجتماع ــی دانش ــگاه تبری ــز
ضمـــن تقدیـــر ازهمـــکاری دانشـــگاهیان در
برگـــزاری برنامـــه هـــای متعـــدد حضـــوری و
مجـــازی در دانشـــگاه افـــزود ایـــن برنامـــه هـــا
توســط نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری
در دانشـــگاه ،تشـــکلهای دانشـــجویی ،بســـیج
دانشــگاهیان ،هیئــت شــهدای گمنــام ،انجمــن
ه ــای علمی-دانش ــجویی ،کانونه ــای فرهنگ ــی و
اجتماعــی ،مدیریــت امــور فرهنگــی و مدیریــت
ام ــور اجتماع ــی دانش ــگاه پش ــتیبانی و انج ــام
شـــده اســـت.
محتـــرم دانشـــگاه بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت

خ ــاص پردیس ــهای دانش ــگاه تبری ــز دربرخ ــی

تصمیـــم گیریهـــا انعطـــاف پذیـــری داشـــته

نشســت کمیتــه مالکیــت
فکــری و مخترعیــن
دانشــگاه تبریــز برگــزار
شــد
بــه منظــور بررســی راهکارهــای ارتقــای ســطح خدمــات
مدیریــت امــور فنــاوری و همــکاری مخترعیــن دانشــگاه
تبریــز ،نشســتی بــا حضــور جمعــی از اعضــای کمیتــه
مالکیــت فکــری و مخترعیــن ایــن دانشــگاه برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،ایــن
نشســت محوریــت ثبــت اختــراع داخلی ،پتنــت خارجی
و تجــاری ســازی اختراعــات برگــزار گردیــد.
تکنــوژی هــای نویــن مدیــون ایــده هایــی اســت کــه بــا
تــاش فــراوان آســایش دنیــای امــروز را فراهــم آورده
اســت .ثبــت ایــن فکرهــا و اختراعــات و وجــه قانونــی
بخشــیدن بــه مالکیــت آنهــا از فعالیــت هــای گــروه
مالکیــت فکــری مدیریــت امــور فنــاوری دانشــگاه تبریــز
اعــام شــده اســت.
یــادآور مــی شــود :دانشــگاه تبریــز در ســال 1361
بــا تاســیس دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت فعالیــت خــود را
آغــاز و در اوایــل دهــه 70بــا ادغــام دفتــر فــوق بــا اداره
روابــط و همکاریهــای آموزشــی و پژوهشــی" اداره
ارتبــاط بــا صنعــت "شــکل گرفــت .از ســال  1386بــا
انتقــال وظایــف اداره مالکیــت فکــری بــه ایــن اداره بــا
عنــوان اداره" ارتبــاط بــا صنعــت و مالکیــت فکــری "ادامه
فعالیــت داد.
در اوایــل ســال  1389هیــات امنــای دانشــگاه تبریــز
ادغــام و انتقــال مرکــز کارآفرینــی بــه اداره فــوق را
مــورد تصویــب قــرارداده و بــا نــام اداره" ارتبــاط بــا
صنعــت ،مالکیــت فکــری و کارآفرینــی" بــه فعالیــت
خــود ادامــه داد .در ســال  1391دانشــگاه تبریــز بعنــوان
بزرگتریــن دانشــگاه در منطقــه شــمال غــرب بــر اســاس
سیاسـتهای کالن کشــوری و موافقــت وزارت متبــوع با
تلفیــق وظایــف اداره ارتبــاط با صنعت ،مالکیــت فکری و
کارآفرینــی ،بــا گروه همــکاری هــای فناوری ،آزمایشــگاه
مرکــزی و گــروه قراردادهــا و تجــاری ســازی فنــاوری
ســاختار جدیــدی را بــه عنــوان" مدیریــت امــور فنــاوری
"ایجــاد نمــود ،تــا رونــد حرکــت خــود را بــه ســمت یــک
دانشــگاه پیشــرو و فنــاور ســرعتبخشــد.
بــر پایــه همیــن گــزارش؛ فعالیــت هــای ایــن مدیریــت
در جهــت همــکاری در اصــاح و بازنگــری در برنامــه
هــای مرتبــط بــا توســعه فنــاوری در کشــور و حمایــت
از پژوهشهــای بنیــادی ،کاربــردی و توســعه ای بــا
فناوریهــای نویــن اســت .مدیریــت امــور فنــاوری
دانشــگاه تــاش مــی کنــد زمینــه هــای مناســب
بــرای عرضــه فنــاوری در داخــل و خــارج از کشــور و
نیــز حمایــت از صــدور فنــاوری در چارچــوب ضوابــط و
مقررات را فراهم نماید.

دیــدار صمیمانــه جمعی از
مدیران و اســاتید دانشــگاه
تبریــز بــا شــاعر خطــه
آذربایجــان
جمعــی از مدیــران دانشــگاه تبریــز و اعضــای هیــات
علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی مرنــد بــا اســتاد
حســن رحمانــی شــاعر خطــه آذربایجــان دیــدار کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز در ایــن
محفــل صمیمــی که در منــزل وی صــورت گرفــت ،پیام
دکتــر مجیــدی رییــس دانشــگاه تبریــز توســط دکتــر
نظیــری رئیــس دفتــر وی ابــاغ شــد.
همچنیــن در ایــن محفــل گــرم و صمیمــی بــه پــاس
زحمــات و تــاش ادبــی و فرهنگــی اســتاد حســن
رحمانــی تقدیــر بعمــل آمــد.
در ایــن دیــدار فرهنگــی و اجتماعــی ،دکتــر شــهامت
رئیــس جدیــد دانشــکده فنــی و مهندســی مرنــد و دکتر
باقــری عضــو هیــات علمــی دانشــکده فنــی و مهندســی
مرنــد ،بابــازاده مســئول روابــط عمومــی ،دکتــر نظیــری
رئیــس دفتــر ،طاهــری از پژوهشــگران دانشــکده ادبیــات
و زبــان هــای خارجی دانشــگاه تبریــر و علیزاده مســئول
دفتــر و روابــط عمومــی دانشــکده فنی و مهندســی مرند
حضــور داشــتند.
یــادآور مــی شــود :حســن رحمانــی متولــد و ســاکن
روســتای «شــوردرق» شهرســتان مرنــد اســت کــه براثــر
تصــادف رانندگــیقطــع نخــاع شــده اســت.

براي توليد هر تُن كاغذ دست اول
باش ــند.

دکت ــر حس ــینی ضم ــن درخواس ــت از اعض ــای
ش ــورای راهب ــردی در زمین ــه ارائ ــه پیش ــنهادات
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نياز به قطع  ۱7اصله درخت و مصرف حدود  400هزار ليتر
 4هزار كيلووات برق است.
و انتقـــال تجـــارب موفـــق و مفیـــد ســـایر

دانشـــگاهها زمینـــه بهبـــود کیفیـــت خدمـــات
آموزشـــی ورفاهـــی درپردیســـهای دانشـــگاه

تبریـــز را فراهـــم آورنـــد.

رئیـــس پردیســـهای دانشـــگاه تبریـــز ضمـــن
ارائ ــه گ ــزارش عملک ــرددر زمین ــه امورآموزش ــی،

اولیــن جلســه شــورای راهبــردی
پردیــس هــای دانشــگاه تبریــز در
ســال  ۹۹برگــزار شــد
افزایـــش میـــزان درآمـــد اختصاصـــی دانشـــگاه
را نتیجـــه فعالیتهـــای مثبـــت صـــورت گرفتـــه
در پردیســـهای دانشـــگاه تبریـــز دانســـت و
اب ــراز امی ــدواری نم ــود ب ــا گس ــترش خدم ــات
آموزش ــی و رفاه ــی ب ــرای دانش ــجویان زمین ــه
جـــذب هرچـــه بیشـــتر دانشـــجویان خارجـــی
فراهـــم گـــردد.
دکت ــر اعلم ــی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه وج ــود
هیئـــت علمـــی متخصـــص و پتانســـیلهای
ش ــهای
موج ــود منطق ــه جلف ــا در زمین ــه پژوه 
زمیـــن شناســـی افـــزود :جـــذب دانشـــجو و
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ش ــهای علم ــی در ای ــن زمین ــه
برگ ــزاری همای 
موج ــب بهرگی ــری از توانمن ــدی ه ــای ب ــاالی
طبیعــی و اقتصــادی منطقــه و پیشــبرد اهــداف
دانش ــگاه م ــیگ ــردد.
در ادامـــه ایـــن جلســـه دکتـــر ســـید صمـــد
س ــهای دانش ــگاه تبری ــز
حس ــینی رئی ــس پردی 
ضم ــن تقدی ــر ازهم ــکاری تمام ــی واحده ــای
دانش ــگاه باالخ ــص حرک ــت جه ــادی هم ــکاران
پریـــس هـــای دانشـــگاه در زمینـــه پیشـــبرد
اهـــداف کمـــی وکیفـــی پردیســـهای دانشـــگاه
افـــزود :شـــرایط ایجـــاب مینمایـــد مســـئولین

رفاهـــی و دانشـــجوئی افـــزود :افزایـــش تعـــداد

دانشـــجویان ،عقـــد قـــرارداد بـــا راه آهـــن
جمهـــوری اســـامی (شـــرکت رجاء)جهـــت

انتق ــال روزان ــه و مستمردانش ــجویان ب ــه جلف ــا
و بالعک ــس  ،پیگی ــری اخ ــذ پروان ــه س ــاختمانی
جهـــت احـــداث ســـاختمان  10طبقـــه دارای

 120واحـــد وپیگیـــری حصارکشـــی زمیـــن
 9هکتـــاری دانشـــگاه در جلفـــا را از اقدامـــات

س هـــای دانشـــگاه
ســـالهای اخیـــر پردیـــ 

برشـــمرد.

در ادامــه جلســه موضوعــات مختلــف آموزشــی،

رفاهــی ،دانشــجوئی و برنامــه هــای مــورد نظــر
بـــرای ســـال آینـــده مـــورد بحـــث قرارگرفـــت

و اعضـــای شـــورای راهبـــردی پیشـــنهادات و

راهکارهـــای خـــود را در زمینـــه بهبـــود امـــور

و پیشـــبرد اهـــداف دانشـــگاه بیـــان نمودنـــد و
برخ ــی از پیش ــنهادات ب ــه تصوی ــب رس ــید.
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قرارگرفتن مقاالت محققان دانشگاه تبریز در جمع مقاالت پربازدید و پراستناد پایگاه web of science
مقالــه دکتــر رضــا صفرعلیــزاده عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تبریــز در
جمــع مقــاالت پربازدیــد و پراســتناد پایــگاه  web of scienceقــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز ،مقالــه دکتــر صفرعلیــزاده
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم طبیعــی دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان
یکــی از مقــاالت پربازدیــد و در زمــره جبهــه تحقیــق()Research Front
در پایــگاه  ESI,Essential Science Indicatorsو همچنیــن مقالــه بــا تعــداد
دانلــود بــاال ( )Top downloaded paperدر ســال  2019انتخــاب شــد.
ایــن مقالــه بــا عنــوان  MicroRNA Replacement Therapyدر مجلــه

 Journal of cellular physiologyکــه در دســته مجــات  Q1با :IF 5.09اســت
بــه چــاپ رســیده کــه در عــرض چنــد مــاه اخیــر  36بــار ارجــاع داده
شــده اســت و در ســال  2019جــزء مقــاالت  Highly cited paperمعرفــی
شــده اســت.
در ایــن مقالــه بــه تکنیــک جدیــد MicroRNA Replacement Therapy
پرداختــه شــده اســت کــه در آن  MicroRNAهــا کــه مولکــول هــای
تنظیمــی هســتند و نقــش مهمــی در تنظیــم بیــان ژن در ســلولها دارنــد
بــه داخــل ســلولها ارســال و جایگزیــن مــی شــوند.

بــر پایــه همیــن گــزارش؛ ایــن مقالــه بــا مشــارکت دکتــر همــا مالیــی
(اولیــن فــارغ التحصیــل دکتــری ژنتیــک مولکولــی دانشــگاه تبریــز و
عضــو هیئــت علمــی حــال حاضــر دانشــگاه بیرجنــد و زینــب رســتمی
بــه چــاپ رســیده اســت.
یــادآور مــی شــود :دکتــر رضــا صفرعلیــزاده از ســال  1390بــه عنــوان
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تبریــز مشــغول بــه فعالیــت بــوده و در
ســال  1394بــه درجــه دانشــیاری ارتقــاء یافتــه و تاکنــون راهنمایــی 9
رســاله دکتــری  20پایــان نامــه کارشناســی ارشــد را بــه عهــده داشــته

انــد و انتشــار  71مقالــه در مجــات معتبــر بیــن المللــی از دیگــر فعالیت
هــای علمــی و پژوهشــی ایــن اســتاد دانشــگاه تبریــز اســت .معرفــی بــه
عنــوان داوری برجســته بــرای انتشــارات  Elsevierو برای مجلــه European

 Journal of Human Geneticsدر ســال  2018از دیگــر افتخــارات وی اســت.
دکتــر صفرعلیــزاده هــم اکنــون مدیــر گــروه علــوم جانــوری دانشــکده
علــوم طبیعــی دانشــگاه تبریــز اســت.

بازدیـد نماینـده مـردم نشست مجازی پنجمین اجالس دانشگاههای برتر و بزرگ ایران و روسیه
شهرسـتان میانـه از
دانشکده فنی و مهندسی
میانـه دانشـگاه تبریـز

مهـدی اسـماعیلی نماینـده مـردم شهرسـتان میانه در
مجلـس شـورای اسلامی در دیـدار بـا رئیس ،اسـاتید
وکارکنـان دانشـکده فنـی و مهندسـی میانـه دانشـگاه
تبریـز از بخـش هـای مختلـف این دانشـکده بـه ویژه
پـروژه سـاختمانی در حـال تکمیـل و تحویـل آن نیـز
بازدیـد کرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه تبریز ،اسـماعیلی
در ایـن آییـن ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در
مراکـز علمـی و دانشـگاهی شهرسـتان بـه دیـدار اخیر
خـود بـا وزیر علـوم ،تحقیقات و فناوری در کمیسـیون
آمـوزش و تحقیقـات مجلـس اشـاره کـرد و گفـت :در
دیـدار اخیـر بـا وزیـر علوم ،درخواسـت ها و مشـکالت
آمـوزش عالـی ایـن شهرسـتان مطـرح شـد و در ایـن
راسـتا نیـز مصمـم به پیگیـری مطالبات شهرسـتان در
ایـن خصـوص خواهـم بود.
وی افـزود :بـا توجه بـه موقعیت جغرافیایـی و ظرفیت
هـای بالقـوه شهرسـتان میانـه ،این دانشـکده ظرفیت
هـای بـزرگ و ارزشـمند دانشـگاهی شهرسـتان بوده و
بایـد در آینـده نزدیک به دانشـگاه مسـتقل یـا مجتمع
بـزرگ آمـوزش عالـی ارتقـاء یابـد و الزمـه آن توسـعه
فضـای فیزیکـی و الحـاق زمیـن هـای همجـوار به این
دانشـکده است.
بـه گفتـه وی بـا توسـعه ایـن دانشـکده همـه امکانات
خوابگاهـی ،ورزشـی ،رفاهـی و تجهیزات و آزمایشـگاه
هـای مجهـز علمی و سـایر ملزومات دانشـگاهی در آن
ایجـاد و بـه تبـع آن راهکارهایـی در راسـتای جـذب
هیـات علمـی توانمنـد و نیـروی انسـانی متخصـص،
ایجـاد گسـترش و تنـوع بخشـی در رشـته جدیـد
کارشناسـی اتخـاذ خواهـد شـد کـه البته تحقـق همه
ایـن خواسـته هـا نیازمنـد تلاش و مدیریـت جهادی
و انقالبـی اسـت.
دکتـر رضـا عبـدی رئیـس دانشـکده فنی و مهندسـی
میانـه هـم در ایـن دیدار و بازدیـد ابراز امیـدورای کرد
بـا توجـه بـه حضـور نماینـده مـردم شهرسـتان میانه
در مجلـس شـورای اسلامی در کمیسـیون آمـوزش و
تحقیقـات مجلـس شـورای اسلامی ،شـاهد تحوالت و
پیشـرفت های چشـم گیر و جهشـی این شهرستان در
حـوزه آمـوزش عالی باشـیم.
وی در ادامـه بـا ارائـه گـزارش آمـاری از وضعیـت
آموزشـی و دانشـجویی و عمرانـی ایـن دانشـکده
مهمتریـن درخواسـت هـا و نیازهـای این دانشـکده را
افزایـش بودجـه و تخصیـص اعتبار دانشـکده بـه تراز
دانشـکده های هم سـطح در کشـور ،تبدیـل و ارتقاء و
افزایش رشـته هـای دانشـگاهی ،اتمـام و تجهیز پروژه
سـاختمانی جدیـد دانشـکده وکمـک و مسـاعدت بـه
توسـعه فضـای فیزیکـی دانشـکده عنـوان کـرد.
بـر پایـه همیـن گـزارش؛ دانشـکده فنـی و مهندسـی
میانه در سـال  1390شـروع به انجام فعایت آموزشـی
نمـوده اسـت .در ابتـدا ایـن دانشـکده در رشـته
کارشناسـی مهندسـی مکانیـک اقـدام بـه پذیـرش
دانشـجو نمـود و اکنـون در چهـار رشـته تحصیلـی
دانشـجو می پذیرد .پذیرش دانشـجو در این دانشـکده
از طریـق کنکـور سراسـری اسـت.

معرفــی نفــرات برتــر کنگــره
شــعر منطقــه ای مدافعــان
ســامت دانشــگاه تبریــز
کنگـره شـعر منطقـه ای مدافعـان سلامت دانشـگاه
تبریـز ،با اتمام مرحلـه داوری آثار رسـیده به دبیرخانه
ایـن کنگـره ،برگزیـدگان خود را شـناخت.
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز ،مدیـر امور
اجتماعـی دانشـگاه تبریز بـا اعالم این خبـر گفت :این
مدیریـت در راسـتای ارج نهـادن بـه زحمـات مدافعان
سلامت در ایـام کرونایـی ،اقدام به برگـزاری کنگره ی
شـعر مدافعان سلامت ویژه ی دانشـجویان ،در سطح
دانشـگاه های اسـتان آذربایجان شـرقی نمـود که پس
از وصـول آثـار و داوری آن توسـط سـه نفر از شـاعران
برتـر اسـتان 6 ،اثر به عنوان آثار برتر شـناخته شـدند.
دکتـر اصغر ایـزدی جیـران افـزود :در این ارتبـاط آثار
ادبـی راضیـه فرمانی و الهه ملـک میرزایی از دانشـگاه
علـوم پزشـکی تبریـز ،لیلا والیتـی ،ناهیـد احمدی و
شـانلی ناصر نیسـاری از دانشـگاه تبریز و محمد زارعی
از دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد هریـس ،بـه عنـوان 6
اثـر برتر جشـنواره شـعر منطقـه ای مدافعان سلامت
برگزیده شـدند.
شـایان ذکر اسـت :این کنگـره به همت کانون شـعر و
ادب مدیریـت امـور اجتماعی دانشـگاه تبریز به صورت
مجازی برگزار شـد.

پنجمین اجالس روسای دانشگاه های برتر و بزرگ
ایران و روسیه با هدف گسترش و تعمیق روابط
علمی و دانشگاهی با حضور وزیر علوم ،سفیر
کشورمان در روسیه ،سفیر روسیه در ایران ،روسای
دانشگاه های برتر ایران و روسیه و به ویژه رئیس
دانشگاه تبریز به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،از سال
 ۱۳۹۴تاکنون چهار اجالس مشترک بهصورت
دورهای در دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی مسکو
برگزار شده که امسال نیز به دلیل شیوع ویروس
کرونا پنجمین اجالس آن ( 17تیرماه) به میزبانی
روسیه و با حضور وزرای علوم دو کشور ،رؤسای
دانشگاههای برتر و بزرگ ایران و روسیه و برخی
مسئوالن سیاسی ،علمی و فرهنگی دو کشور به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
در این اجالس در سخنانی با تاکید بر اینکه با توجه
به رکود به وجود آمده در دوران کرونا ،هم اکنون
الزم است که پروژههای مشترک ،مقاالت علمی
مشترک و دورههای مشترک تحصیلی بازپروری
شوند ،گفت :چنین ارتباطی گرچه از پیامدهای
کووید  ۱۹-است ،اما در صورت برنامهریزی و اتخاذ
شیوههای خالقانه از سوی دانشگاهیان و محققان و
دانشجویان دو کشور ،میتواند بستر بسیار مناسبی
را برای ادامه و حتی تقویت و توسعه هرچه بیشتر
مراودات و تعامالت علمی و تحقیقاتی و فناورانه
میان دو کشور فراهم کند.
وی با اعالم حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
جمهوری اسالمی ایران از این نشست مبتکرانه و
همفکری رؤسای دانشگاههای بزرگ دو کشور گفت:
همکاریهای همهجانبه میان ایران و روسیه ،بهویژه
همکاریهای علمی و تحقیقاتی ،برای توسعه پایدار
و شکوفایی و رونق اقتصاد دانشی و تجاریسازی
محصوالت علمی دو کشور و منطقه بسیار حائز
اهمیت است.
وزیر علوم با بیان اینکه طی سالهای اخیر ،شاهد
روابط علمی و تحقیقاتی خوبی میان دانشگاهها و
مراکز علمی دو کشور بودهایم ،افزود :یقین دارم که
ظرفیتهای بیشتری برای گسترش این تعامالت
و همکاریهای علمی وجود دارد و شرایط خاص
حاکم بر جهان و دو کشور روسیه و ایران نخواهد
توانست خللی در کمرنگ شدن این تعامالت و
همکاریهای علمی دوجانبه ما ایجاد کند و این
مهم فقط در سایه عزم و اراده و خالقیت و ابتکار
دانشگاهیان و محققان و البته ،حمایتهای مسئوالن
دو کشور محقق خواهد شد.
وی با اشاره به سپری کردن دوره همهگیری
کووید  ۱۹-در سراسر جهان گفت :اگرچه این
ویروس فرصتهایی را برای جامعه علمی ،بهویژه
فعالیتهای مجازی و بهرهگیری از فضای سایبری
و کاهش هزینهها ،ایجاد کرده است ،اما بدون شک
چالشهای جدی را پیش روی دانشگاهیان و
دانشمندان قرار داده است که باید به آنها توجه کرد.
دومیـن جلسـه کمیتـه راهبـری ارتقـاء بـه تـراز
بینالمللـی در سـال  ،99درراسـتای پیگیـری
برنامههـای قبلـی و طـرح پیشـنهادها جدیـد
درزمینـه بهبـود تـراز بینالمللی دانشـگاه تبریز
و قـرار گرفتـن جـزء پنج دانشـگاه و پژوهشـگاه
برتـر کشـور برگزار شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی دانشـگاه تبریز در این
جلسـه کـه بـا حضـور رئیـس دانشـگاه ،اعضـای
هیئترئیسـه و اعضـای کمیته راهبـری ارتقاء به
تـراز بینالمللـی در تـاالر عالمه جعفـری برگزار
شـد ،دکتـر میـر رضـا مجیـدی رئیس دانشـگاه
تبریـز از زحمـات کلیـه همـکاران در برگـزاری
آمـوزش مجـازی و اتمـام موفقیتآمیـز آزمونهـا
تقدیـر نمود.
دکتـر مجیـدی ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت
بینالمللـی شـدن دانشـگاه ،ایجـاد انگیـزه در
دانشـگاهها و کیفـی سـازی فعالیتهـای آموزش
عالـی را از نتایـج بینالمللـی سـازی دانشـگاهها
برشـمرد و افـزود :ضـروری اسـت ضمـن فعالیت
جـدی درزمینـه تحقـق شـاخصهای وزارت
علـوم در عرصـه اقتصـاد مقاومتی بایـد درزمینه
تحقـق شـاخصهای آموزشـی ،دانشـجوئی و
پژوهشـی بـرای ارتقاء اعتبـار دانشـگا ه در عرصه
بینالمللـی تلاش نمائیـم.
دکتـر مجیدی بر لزوم تغییر نگـرش و انتظارات،
برنامهریـزی اصولـی و اتخـاذ تمهیـدات مناسـب
بـرای تبدیـل دانشـگاه تبریـز بـه دانشـگاه
بینالمللـی تأکیـد نمـود و افـزود بایسـتی ضمن
تغییـر انتظـارات نگـرش مثبـت را در عمـوم
دانشـگاهیان نسـبت به موضوع بینالمللی شدن
ایجـاد کنیم.
دکتـر مجیـدی تجربـه موفـق دانشـگاه تبریـز
در عرصـه آمـوزش مجـازی را یکـی از شـواهد
روشـنی دانسـت کـه نشـان مـی دهـد اگـر
بخواهیـم مـی توانیـم گامهـای موثـر و نوینی را
در دانشـگاه درزمینـه بینالمللی شـدن برداریم

دکتر غالمی افزود :در این دوره با کاهش فعالیتهای
میدانی ،آزمایشگاهی و کارگاهی مواجه شدهایم که
سبب میشود تا در توسعه علوم کاربردی ،مهندسی
و فناوری به چالش بربخوریم و چنین به نظر
میرسد که با کوچکتر شدن اقتصاد جهانی ،تولید
و تبادل علم در دنیا نیز روندی نزولی پیدا میکند.
وزیر علوم با بیان اینکه احتماالً در دوران کرونایی،
صنعت جذب دانشجوی بینالمللی نیز با رکود
مواجه خواهد شد ،اظهار داشت :اگر صنایع تولیدی،
توریستی و حتی ورزشی ،با گامهایی نامطمئن و به
آهستگی حرکت میکند ،هماکنون میتوان مدعی
شد که پروژههای مشترک ،مقاالت علمی مشترک،
و دورههای مشترک تحصیلی با نقصان مواجه
شدهاند و نیاز به بازپروری دارند.
دکتر غالمی در ادامه سخنان خود با اشاره به
فرصت های پیش آمده در دوران شیوع کرونا گفت:
اکنون فرصتی پیدا شده که به زیرساختهای نرم و
ساماندهی علمی در درون کشور و در میان کشورها
و منطقه بپردازیم تا دردوران پساکرونا حرکتی
منطقیتر و با شتابی بیشتر داشته باشیم.
وزیر علوم در پایان سخنان خود با تاکید برایجاد
بسترهایی برای جهش آتی همکاریهای مشترک
گفت :در این راستا میتوان به مواردی از قبیل توجه
به دسترسی آزاد اعضای هیئت علمی و محققان
یک منطقه به دانش تولیدشده در هر کشور و
تجمیع اطالعات علمی و سهلالوصول بودن آن
در سطح بینالملل و منطقه ،اعتباردهی به مدارک
دانشگاههای کشورهای همکار و ایجاد پروتکلهای
مربوط ،توسعه همکاریهای دو و چندجانبه از
طریق فضای سایبری و انتقال تجارب مدیریتی و
راه حل های توسعه اقتصاد دانشگاهی اشاره کرد.
در این وبینار فالکوف وزیر علوم و آموزش عالی
روسیه نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه با تالش
دو کشور امروزه ما به دستاوردهای بزرگی در
راستای گسترش و تعمیق روابط علمی و دانشگاهی
دست یافته ایم ،گفت :نتیجه ثمرات این تالش
های مشترک؛ افزایش شمار دانشجویان ایرانی در

دانشگاه های روسیه ،امضای تعداد زیادی توافقنامه
بین دانشگاه ها ،اجرای طرح های مشترک ،دوره ها
و  ...بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه از سال  2017نقشه راهی
برای همکاری در عرصه حمایت از زبان روسی در
ایران بکار گرفته می شود ،اضافه کرد :پذیرش ۹۰
دانشجو ایرانی برای سال  ۲۰۲۰در دانشگاههای
روسیه در نظر گرفته شده است و در روابط بین
دانشگاه های دو کشور بیشتر دانشجویان از ایران
در دانشگاه علوم پزشکی مسکو و علوم پزشکی سن
پترزبورگ تقاضای پذیرش دارند.
این مقام روسی در خاتمه پیشنهاد کرد؛ ارتباطات
جوانان در چارچوب فعالیت انجمن گسترش بیابد و
انجمن جوانان ایران و روسیه ایجاد کرده و نشست
های مجازی به صورت منظم برای گفت وگو
درخصوص منافع علمی و ایده های برای طرح های
مشترک در چارچوب کمیته ها و برگزاری سخنرانی
های دانشجویان و جوانان در همایش های سران
دانشگاههای دو کشور برگزار شود.
کاظم جاللی سفیر ایران در فدراسیون روسیه هم
در سخنانی تشکیل اتحادیه دانشگاههای برتر دو
کشور را نوید دهنده عمق روابط دو کشور بیان
کرد و گفت :امروز روابط ایران و روسیه در ابعاد
نظامی،سیاسی ،دفاعی و امنیتی رو به گسترش
است اما به لحاظ فرهنگی نیاز است تا بر روی
اشتراکات ،با هدف نزدیکی دو ملت همکاری نمائیم
و در این راستا زبان علم  ،فن آوری و دانش بهترین
زبان نزدیکی دو کشور است.
لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران نیز در این
اجالس با بیان اینکه ایران به اجرای تعهدات خود
در چارچوب همکاری های دو کشور در عرصه های
آموزشی مصمم بوده است ،یادآور شده است :در این
پیوند عالوه بر همکاریهای بین سازمانی دو کشور
مرکز فرهنگی ایران در مسکو فعالیت گسترده دارد
و در ان دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می
شود که از زبان های برجسته مشرق زمین است.
بر پایه همین گزارش؛ در این اجالس همچنین برخی

دومین جلسه کمیته راهبری ارتقاء به تراز
بینالمللی در دانشگاه تبریز برگزار شد

و افـزود :بـا همدلـی همـکاران و اسـتفاده از این
پتانسـیل مـی توانیـم ضمـن بهبـود کیفیـت
فعالیتهـای آموزشـی به سـمت قـرار گرفتن در
زمـره دانشـگاه هـای بینالمللـی حرکـت کنیم.
در ادامـه جلسـه دکتر سـعید شـجاعی ،نماینده
دانشـگاه تبریـز در برنامـه وزارتـی ارتقـا بـه ترار
بیـن الملـل به ارائه گـزارش مفصـل در خصوص
نقـاط قـوت و ضعـف و راهکارهـای احصـا شـده
و برنامـه هـای پیـش روی وزارت عتـف و برخی
اقدامـات دانشـگاههای دیگر عضو برنامـه ارتقا به
تراز بیـن المللـی پرداخت.
دکتـر شـجاعی ضمن اعالم دالیل عدم اسـتقبال
از ثبـت اختراعـات بینالمللـی توسـط اسـاتید
دانشـگاه تبریـز افـزود :وجـود همپوشـانیهای
متعـدد در انجـام و تعریـف وظایـف ،نبـودن

مشـوقهای مالـی و قانونـی را از مهمتریـن
دالیـل عـدم توجـه اسـاتید بـه ثبـت اختراعـات
بینالمللـی اسـت که در صورت ایجاد تسـهیالت
مالـی مناسـب و انجـام تغییـرات در آئیننامـه
دسـتورالعمل ارتقاء ،اسـاتید را نسـبت به فعالیت
در ایـن عرصـه تشـویق نمـود.
مدیـر همکاریهـای علمی و بین المللی دانشـگاه
بـا اشـاره بـه تفاهمنامه دانشـگاه تبریز بـا کانون
ثبـت اختراعـات بینالمللـی (ایـران پنـت) افزود
بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه کانون ضمن بررسـی
درخواسـت ثبـت اختـراع و ارسـال آنهـا بـه
داوری در صـورت نهایـی شـدن طـرح  90درصد
هزینـه ثبـت اختـراع را تقبـل مینمایـد و معاون
پژوهشـی دانشـگاه جهت مسـاعدت به همکاران
 10درصـد مابقـی را متقبـل میشـود.

رؤسای دانشگاه های شرکت کننده ضمن معرفی
دانشگاه خود ،فعالیت ها و همکاری های مشترک و
ارائه پیشنهاد به تشریح برخی برنامههای در دست
اجرای خود برای بهبود این روابط پرداختند و در
ادامه طرفین همکاریهای علمی میان دو کشور را
موجب توسعه علم و فناوری و هم گسترش آن بین
نخبگان اعالم و بر ایجاد دوره های آموزشی مشترک
و پشتیبانی مالی از آن ،ارتباط دانشمندان دو کشور،
راه اندازی فستیوال های آموزشی و هنری ،تقویت
دوره های دانش افزایی زبان فارسی و روسی و
استفاده از امکانات آزمایشگاهی تاکید کردند.
همچنین در پایان پنجمین اجالس دانشگاه های
برتر ایران و روسیه قطعنامهای جهت توسعه روابط
علمی میان دو کشور صادر شد.
یادآور می شود :ایجاد دبیرخانه دائمی اتحادیه
دانشگاههای ایران و روسیه مستقر در دو دانشگاه
تهران و دانشگاه دولتی مسکو ،انعقاد تفاهمنامهای
تحت عنوان تأسیس اتحادیه دانشگاههای ایران و
روسیه ،استفاده از توانمندیهای دو طرف جهت
توسعه علم و فناوری و مشارکت در تأمین نیازها
و یافتن راه حل برای چالشها در دو کشور روسیه
و ایران ،انعقاد دهها سند همکاری میان دانشگاههای
روسیه و دانشگاههای بزرگ ایران در زمینه انجام
و برگزاری دورههای مشترک آموزشی ،کارگاههای
آموزشی ،طرحهای مشترک پژوهشی ،تبادل
دانشجو ،تبادل استاد ،همکاری مشترک در حوزه
های مختلف و  ...از جمله دیگر دستاوردها و موارد
مورد توافق چهار اجالس گذشته بیان شده است.
الزم به ذکر است؛ اولین نشست مشترک دانشگاه
های برتر ایران و روسیه به میزبانی مسکو در آبانماه
سال  ۱۳۹۴برگزار شد و درخصوص زمینههای
مورد عالقه همکاری میان دانشگاههای دو کشور
شامل تبادل استاد و دانشجو ،تبادل فناوری و انجام
تحقیقات مشترک بین دانشگاه های دو کشوربحث
و تبادل نظر شد.
در دومین نشست که در مهرماه  ۱۳۹۵به میزبانی
دانشگاه تهران برگزار شد ،همکاری های علمی –
آموزشی دانشگاهها و ارتقای رقابتپذیری آنها،
تجارب مدیریت دانشگاه ها و مشکالت تربیت نیرو
برای اقتصاد نوآورانه و بررسی نقش پارک های علم
و فناوری در توسعه دانشگاه ها مورد بررسی قرار
گرفت.
سومین نشست در آبان ماه  ۱۳۹۶به میزبانی
دانشگاه لومونوسف مسکو برگزار شد وراهکارهای
گسترش و تعمیق ارتباطات بین این دانشگاه های
ایران و روسیه بررسی شد.
چهارمین نشست مشترک دانشگاههای برتر ایران
و روسیه در آذر ماه  ۱۳۹۷در دانشگاه تهران برگزار
شد و موضوع این نشست ،بحث و تبادل نظر در
خصوص افزایش همکاریهای دانشگاههای دو
کشور در راستای ارتقای رتبه بینالمللی دانشگاهها و
تبادل تجربیات در حوزههای پژوهشهای کاربردی
و بنیادی بود.

انتخــاب و معرفــی دبیــران
کارگــروه هــای تخصصــی
حــوزه محیــط زیســت دانشــگاه
تبریــز در قالــب طــرح مپســا
با تشـکیل جلسـه دوم کارگروه تخصصی حوزه محیط
زیسـت دانشـگاه تبریـز در قالـب طـرح مپسـا جهـت
مدیریـت و پایـش سیسـتمی آالیندههـای زیسـت
محیطـی ،دبیران کارگـروه های تخصصـی آن انتخاب
و معرفی شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریـز ،جلسـه
دوم کارگـروه تخصصـی حـوزه محیط زیسـت و طرح
مپسـا روز گذشـته بـا حضـور اعضـای کارگـروه ها زیر
نظـر مدیریت امـور فناوری دانشـگاه تبریز برگزار شـد
کـه در ایـن جلسـه ضمن بحـث و بررسـی و تبال نظر
در خصـوص توانمنـدی هـا و پتانسـیل های تخصصی
دانشـگاه تبریـز در نهایـت دبیـران هـر گـروه بـا رای
اعضـای کارگـروه هـا انتخـاب و معرفی شـدند.
پیـش بینـی شـده اسـت که ایـن کارگـروه هـا با هم
افزایـی بین اعضـا ،برنامه هـای مدونـی را جهت ایجاد
ارتبـاط موثـر و تعریف طرح های تحقیقاتی با سـازمان
ها و صنایع هدف در حوزه محیط زیسـت اجرا نمایند.
یـادآور مـی شـود :کارگـروه تخصصـی در قالـب طرح
مپسـا جهت مدیریـت و پایش سیسـتمی آالیندههای
زیسـت محیطـی در راسـتای تحقـق سیاسـت هـای
کلـی محیط زیسـت ابالغی مقـام معظم رهبـری و در
چارچـوب قوانیـن و مقررات جاری کشـور در دانشـگاه
تبریز تشـکیل شـده است.
ایـن کارگـروه تخصصـی در حـوزه محیط زیسـت که
زیـر نظر مدیریت امور فناوری دانشـگاه تبریز تشـکیل
شـده و دارای پنـج کارگـروه تخصصی تحـت عناوین(
آب ،خـاک ،هوا ،پسـماند و تنوع زیسـتی و اکولوژی) با
تعییـن اعضای آنـان فعالیت خـود را آغاز کرده اسـت.

ایدههای برتر در حوزه
انرژی در دانشگاه تبریز
مشخصشدند
اولیـن دوره مسـابقه ملـی "ایدههـای برتـر در حـوزه

انـرژی" در دانشـگاه تبریـز بـا معرفـی ایده هـا و نفرات
برتـر بـه کار خـود پایـان داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز؛ مدیـر امور

اجتماعـی دانشـگاه تبریـز در ایـن ارتبـاط گفـت :ایـن
مدیریـت در راسـتای توجـه بـه بحـران های انـرژی به

خصوص آب و محیط زیسـت در ایـام کرونایی ،اقدام به

برگزاری مسـابقه ملی ایده های برتر ،در سـطح دانشگاه

های کشـور نمود.

دکتـر اصغـر ایزدی جیـران اضافه کرد :در همین راسـتا

پـس از وصـول آثـار و داوری آن توسـط اعضـای هیئت

علمی دانشـکده مکانیک دانشـگاه تبریز به سرپرسـتی

دکتر شـجاعی با اشـاره به اینکه کاربـردی بودن دکتـر رنجبـر  ۵اثر به عنوان آثار برتر شـناخته شـدند.
و قابلیـت تجاریسـازی اختـراع از شـاخصهای به گفته وی در این دوره مسـابقه ایده سـیامک سیفی و
اصلـی ثبـت اختـراع در مراکز مهم ثبـت اختراع بهـزاد مهدوی از دانشـگاه علم وصنعت ایـران با موضوع
بینالمللـی اسـت افـزود در صورت نهایی شـدن « سیسـتم یکپارچـه ذخیـره انـرژی هـای طبیعـی در
ثبـت اختـراع علاوه بـر ارتقـاء رتبه دانشـگاه در
سـاختمان» بـه عنوان تیـم برتر و اول انتخاب شـد.
سـطح کشـور و جهـان میتـوان از عوایـد مالـی
مدیـر امور اجتماعی دانشـگاه تبریـز در ادامه افـزود :در
تجاریسـازی اختـراع بهرهمنـد گردیـد.
دکتـر شـجاعی بـر تمرکـز فعالیـت همـکاران همیـن ارتبـاط همچنین گـروه انرژی هـای نو و محیط
هیئتعلمـی جهـت ثبـت اختـراع در مراکـز زیسـت دانشـکده علـوم وفنون نوین دانشـگاه تهـران با
بینالمللـی معتبـر ثبـت اختـراع و مـورد تائیـد
ارایـه ایـده « گلخانـه شـناور تجدیـد پذیـر» و بـه طور
معاونـت علمی و فنـاوری افزود بـرای تحقق این
امور ضروری اسـت دانشـگاه نسـبت به اسـتفاده مشـترک مهدی نامی از دانشگاه تبریز و عرفان سلطانی
از همـکاری مشـاور بینالمللـی بـرای تسـهیل و حمید راسـتگویان از دانشـگاه دامغان سـمنان با ارایه
امـور ،اطالعرسـانی و آمـوزش بـه همـکاران طـرح هـای «محافـظ پلاس» و «دسـتگاه تولیـد آب
بهرهمنـد گـردد.
از هـوا» بـه ترتیـب تیـم هـای دوم و سـوم اولیـن دوره
در ادامه نشسـت دکتر عسـگری معـاون پژوهش
مسـابقه ملـی "ایدههـای برتـر در حـوزه انـرژی" در
وفناوری دانشـگاه ضمن بیان نکاتی در خصوص
فعالیـت شـرکتهای دانـش بنیـان و فرآینـد دانشـگاه تبریز شـناخته شدند.
همـکاری آنهـا با دانشـگاه تبریز افزود:شـرکت به گفته وی موضوع« بهینه سـازی و هوشـمند سـازی
هـای دانـش بنیـان بعـد از طـی مراحلـی بـه اجـاق هـای گاز» با ارایه سـاالر بدیری از دانشـگاه تبریز
مرحلـه شـرکتهای زایشـی تبدیـل میشـوند که
از دیگـر ایـده هـای برگزیـده ایـن مسـابقه بـود کـه به
بـا توجه به نبـودن پارکهای تخصصـی فناورآنه
در دانشـگاه متأسـفانه شـرکتهای دانشبنیـان عنـوان نفـر چهارم انتخاب شـد.
موجـود در دانشـگاه بـر اسـاس فرآینـد قانونـی بـر پایـه همیـن گـزارش؛ اولیـن دوره مسـابقه ملـی
ً
عملا در مرحلـه سـوددهی از دانشـگاه میرونـد "ایدههـای برتـر در حـوزه انـرژی" در دانشـگاه تبریـز با
و دانشـگاه از عوایـد آنها منتفع نمیشـود و الزم
محوریـت انرژیهـای نـو و تجدیدپذیـر ،محیطزیسـت
اسـت اقدامـات الزم درزمینـه اختصـاص فضـای
مناسـب جهـت ادامـه فعالیـت ایـن شـرکتها و و حفاظـت از آن ،صنعـت آب و بحران کـم آبی ،اقتصاد
ایجـاد پارکهـای تخصصـی فناوری در دانشـگاه و جهـش تولیـد ،صرفـه جویـی و بهینـه سـازی انرژی،
صـورت پذیرد.
صـادرات انـرژی و نـگاه بیـن المللـی ،تغییـرات رویکرد
ضمن
جلسـه
اعضـای
درادامـه
اسـت
شـایانذکر
انـرژی در مواجهـه بـا موضـوع کرونـا و  ...از سـوی
اسـتقبال از راهکارهـای ارائـه شـده از جملـه در
نظر گرفتن سیاسـتهای مشـوق خواسـتار ارسال انجمنهـای انرژینـو و محیـط زیسـت ،دانشـکده
آنهـا به جلسـه پیـش روی هیات امنای دانشـگاه مکانیـک و بـا همـکاری مدیریـت امـور اجتماعـی این
و هیـات رئیسـه دانشـگاه حهـت تصویـب  ،ابالغ دانشـگاه بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد.
و اجرا شـدند.

• خبرنامه داخلی  /سال دوم /شماره بیستم و دوم•

تهیــه و تولیــد فیلم
شــهدای  ۲۷دی
دانشــگاه تبریــز
جلســه هماهنگــی تهیــه فیلــم درمــورد شــهدای
 27دی دانشــکده فنــی دانشــگاه تبریــز بــا
حضــور مســئوالن دانشــگاه تبریــز ،صــداو ســیمای
اســتان آذربایجانشــرقی ،بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر
ارزشــهای دفــاع مقــدس ،بســیج هنرمنــدان و
جهــاد دانشــگاهی اســتان آذربایجانشــرقی در تــاالر
عالمــه جعفــری برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز دکتــر
میــر رضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریــز ضمــن
بیــان بخشــی از فعالیتهــای دانشــگاهیان دانشــگاه
تبریــز درشــکل گیــری تحــوالت اجتماعــی
کشــوردردوران قبــل از انقــاب اســامی افــزود:
تفکــرات مختلــف اســتبداد ســتیزی در دهــه پنجــاه
بــا رهبــری عالمانــه امــام خمینــی (ره) بــه ســمت
تفکــرات مذهبــی ســوق داده شــد و دانشــگاهیان
بعنــوان طالیــه داران اندیشــه نقــش مهمــی در
تحکیــم اندیشــه هــای امــام در جامعــه داشــتند
و شــرکت گســترده مــردم و دانشــجویان در قیــام
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در دانشــگاه تبریــز ،نشــانگر نقــش غیرقابــل انــکار
دانشــگاه تبریــز در تحــوالت قبــل از انقــاب
اســامی اســت.
دکتــر مجیــدی بــا اشــاره بــه نقــش وفعالیــت
گســترده دانشــجویان و دانشــگاهیان در شــکل
گیــری نهادهــای انقالبــی ،تشــکیل شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی ،حماســه آفرینــی ســرداران
و رزمنــدگان دلیردانشــجوی دانشــگاه تبریــز از
قیبــل شــهید باکــری ،شــهید پورشــریفی و...در
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس در جبهه¬هــای
جنــگ ،و فعالیــت اکیــپ هــای متعــدد مهندســی،
فنــی وپزشــکی از دانشــگاه تبریــز در جبهــه افــزود:
عــاوه بــر حضــور مســتقیم دانشــجویان در جبهــه
بــا توجــه بــه حمایــت تســلیحاتی و نظامــی همــه
جانبــه شــرق و غــرب از عــراق و محدودیــت
تســحیالت نظامــی کشــورمان دانشــگاهیان بصورت
مســتقیم بــه تولیــد تجهیــزات نظامــی در کارگاه
دانشــکده فنــی پرداختنــد و فعالیــت دانشــجویان
موجــب شــد رژیــم عــراق یــک عملیــات مخصــوص
بــرای از بیــن بــردن ایــن کارگاه طراحــی و اجــراء
نمایــد.
رئیــس دانشــگاه تبریــز ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت
آشــنایی نســل جــوان امــروز بــا تاریــخ پرافتخــار
دفــاع مقــدس و ترویــج فرهنــگ جهــاد و شــهادت
افــزود :دانشــجویان دردوران مقــدس افــراد عالقمند
بــه زندگــی و علــم بودنــد امــا زمانــی کــه احســاس
کردنــد تمامیــت ارضــی و اعتبــار کشــور در خطــر
اســت بــا تبعیــت از اندیشــه هــای آســمانی امــام
خمینــی (ره) حماســه آفرینــی نمــوده و بــه درجــه
عظیــم شــهادت و جانبــازی نائــل آمدنــد.
دکتــر مجیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه تهیــه فیلــم
یکــی از راههــای معرفــی نقــش دانشــگاه تبریــز در
تحــوالت انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی بــه
نســل امــروز اســت افــزود :بایســتی فیلــم تهیــه
شــده ویژگیهــای فرهنــگ ســازی شــهادت و جهــاد
و بیــان کننــده تفکــر شــهداء ،فیلــم بــا رتبــه بنــدی
بســیار خــوب در ســطح کشــور ،بومــی ودارای
جذابیــت یــک اثــر ممتــاز بــرای جــذب مخاطبیــن
بیشــتر در ســطح کشــور باشــد و ضــروری اســت
بــرای رســیدن بــه اهــداف فــوق تقســیم وظایــف
بیــن ســازمانهای ذیربــط ،طــرح و برنامــه دقیــق
وقابــل اجــراء و همــکاری جــدی صــورت پذیــردو
دانشــگاه تبریــز بــرای تهیــه فیلــم بــا مشــخصات
ذکــر شــده آمادگــی کامــل دارد.
در ادامــه نشســت مهنــدس مرتضــی صفــری
مدیــرکل صــدا و ســیمای اســتان آذربایجانشــرقی
ضمــن تقدیــر از میزبانــی دانشــگاه تبریــز افــزود
فعالیتهــای انقالبــی دانشــگاهیان دانشــگاه تبریــز
در تاریــخ انقــاب اســامی و جنــگ بعنــوان
نقــاط عطــف تاریــخ معاصــر ایــران و آذربایجــان
میباشــد کــه متاســفانه تاکنــون بــه طــور کامــل
بــدان پرداختــه نشــده اســت و ضــروری اســت
بــا تهیــه فیلــم کامــل ضمــن بیــان رشــد معنــوی
ورشــادتهای شــهیدان یکــی از خــاء هــای مهــم
روایــت تاریــخ آذربایجــان را جبــران نمــود.
در ادامــه جلســه ســایر حاضریــن بــه بیــان
دیدگاههــا و پیشــنهادات خــود درمــورد موضــوع
نشســت پرداختنــد و تصمیمــات مــورد نیــاز اتخــاذ
گردیــد.
بــه ذکــر اســت در  ۲۷دیمــاه ســال ۱۳۶۵
الزم
در پــی بمبــاران دانشــکده فنــی دانشــگاه تبریــز
توســط رژیــم بعثــی عــراق ۲۲ ،تــن از دانشــجویان
ایــن دانشــکده کــه در حــال پشــتیبانی از جبهــه
هــای حــق علیــه باطــل بودنــد ،بــه شــهادت
رســیدند و بــه همیــن خاطــر دانشــگاه تبریــز بــه
مشهدالشــهدای دانشــگاه هــای کشــور معــروف
شــده اســت.
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تشریح اقدامات اخیر دانشگاه تبریز درحوزه دانشجویان غیرایرانی
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
تبریز ،برنامه ها و اقدامات اخیر این دانشگاه درحوزه
دانشجویان غیرایرانی را تشریح کرد.
برگزاری کالس های مجازی آموزش زبان فارسی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز ،دکتر سعید
شجاعی برگزاری کالس های مجازی آموزش زبان
فارسی را از جمله این اقدامات بیان کرد و گفت:
از زمان شیوع بیماری کرونا و استقرار زیرساختهای
آموزش مجازی در دانشگاه تبریز بالفاصله پیگیری
های الزم برای ادامه برگزاری دوره های آموزش
زبان فارسی به دانشجویان غیرایرانی ،در دو سطح
مقدماتی و میانی در مرکز در شرف تاسیس آموزش
زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تبریز بعمل
آمد.
به گفته وی در این برنامه ،فارسی آموزان و
دانشجویان غیرایرانی مراکز علمی کشور به ویژه
منطقه شمالغرب به منظور بهره گیری از مج ّهزترین
پلت فرم های آموزش آنالین(برخط) و با امکان
استفاده از ویدئوی زنده برای استاد و زبان آموز و
با هدف دریافت محتوای آموزشی متناسب با نصب
نرم افزار  Adobe connectبر روی تلفن همراه و
یا دستگاه رایانه خود می توانند وارد تاالر آموزش
مجازی شوند و در کالسهای فارسی آموزی شرکت
نمایند.
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
تبریز اضافه کرد :در حال حاضر بیش از 100
دانشجوی غیرایرانی در دو دوره مقدماتی و میانی
در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تبریز ثبت نام
کرده اند و در پی شروع کالس های آموزش مجازی،
تعدادی از فارسی آموزان مراکز علمی دیگر و نیز
شهروندان عالقمند به تحصیل در جمهوری اسالمی
ایران از کشورهای ترکیه و عراق ،به عنوان مستمع
آزاد در کالس های فارسی آموزی مجازی دانشگاه
نشســت کمیتــه مدیریــت بحــران کرونــا
ویــروس دانشــگاه تبریــز بــا حضــور اعضــای
هیئــت رئیســه و برخــی از مدیــران ایــن
دانشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز؛
دکتــر میررضــا مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریــز
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ادامــه دار شــدن
شــیوع ایــن ویــروس در جهــان گفــت :افــراد بــا
حفــظ ســامتی و بــا رعایــت تمامــی پروتــکل
هــای بهداشــتی و دســتورالعمل هــای وزارت
بهداشــت و ســتاد ملــی کرونــا مــی تواننــد در
انجــام امــور فعالیــت هــای خــود در دســتگاه ها
و ســازمان هــا کوشــا باشــند.
وی تاکیــد کــرد :حفــظ ســامتی اولویــت
اصلــی ماســت و در ایــن راســتا نیــز در ایــن
دانشــگاه بــا برپایــی جلســات متعــدد ،تدویــن
برنامــه هــا و اقدامــات مناســب و بــه خصــوص
رعایــت دســتور العمــل هــای ابالغــی وزارت
بهداشــت ،وزارت عتــف و ســتاد ملــی کرونــا در
وضعیــت بهتــری قــرار داریــم.
رئیــس دانشــگاه تبریــز در ادامــه تصریــح کــرد:
در برنامــه هــای آتــی نیــز بــا ایجــاد تمهیــدات و
برنامــه ریــزی هــای الزم و بــه ویــژه بــا اســتفاده
از تجربیــات گذشــته و رعایــت پروتــکل هــای
ســتاد ملــی کرونــا مــی تــوان در پیشــبرد
برنامــه هــای امــوز آموزشــی ،پژوهــش و اداری
دانشــگاه گام هــای موثــری برداشــت.
دکتــر حیاتــی ،معــاون آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه تبریــز نیــز در ایــن جلســه
بــا ارایــه گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه
در حــوزه امــور آموزشــی در مــاه هــای اخیــر
ب ــا معرف ــی س ــه ای ــده برت ــر از س ــوی کمیت ــه
داوران روی ــداد اس ــتارتاپ ویکن ــد در مرک ــز رش ــد
و ن ــوآوری دانش ــگاه تبریزپای ــان یاف ــت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تبریـــز
دکتـــر علـــی پورزیـــاد مدیـــر مرکـــز رشـــد و
نــوآوری دانشــگاه تبریــز ضمــن اعــام اختتامیــه
مرحلــه نهایــی اولیــن رویــداد "اســتارتاپ ویکنــد
صنعـــت بـــرق" گفـــت :طـــی دو روز برگـــزاری
مرحلــه نهایــی ،تیــم هــای راه یافتــه بــه مرحلــه
دوم ،اقـــدام بـــه دفـــاع از طـــرح هـــای اســـتارت
آپ ــی خ ــود نمودن ــد و در پای ــان س ــه ای ــده برت ــر
ای ــن روی ــداد معرف ــی ش ــدند.
وی ضم ــن اش ــاره ب ــه حض ــور ده نف ــر از اس ــاتید
دانشـــگاه تبریـــز و دانشـــگاه شـــهید مدنـــی
آذربایجــان ومتخصصیــن شــرکت توزیــع نیــروی
بـــرق آذربایجـــان شـــرقی در کمیتـــه علمـــی
جهـــت داوری ایـــن رقابتهـــا افـــزود :خالقیـــت
و نـــوآوری ،کاربـــردی بـــودن ،راهبـــرد ورود بـــه
بـــازار ،الگـــوی کســـب و کار ،توجیـــه اقتصـــادی
و قـــدرت رقابـــت از جملـــه شـــاخصهای داوری
ب ــود ک ــه در ای ــن مرحل ــه ه ــر گ ــروه ب ــه م ــدت
 ۵دقیق ــه ای ــده خ ــود را ب ــه هیئ ــت داوران ارائ ــه

تبریز شرکت می نمایند.
برگزاری نشست مجازی هم اندیشی با دانشجویان
غیرایرانی دانشگاه تبریز
وی در ادامه ،برگزاری نشست مجازی هم اندیشی با
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تبریز از سوی مدیریت
همکاری های علمی و بین المللی و با همکاری اداره
دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه را از جمله برنامه
های این مدیریت برای دانشجویان خارجی بیان کرد
و افزود :در این نشست صمیمانه که با هدف آگاهی
از وضعیت تحصیل و سالمت دانشجویان غیرایرانی
برگزار شد ،مشکالت و تنگناهای درسی و آموزشی
و رفاهی دانشجویان بین الملل مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
به گفته وی در این نشست مجازی که با استقبال
و حضور اکثریت دانشجویان غیرایرانی و با حضور
مترجم برگزار شد ،نسبت به بررسی چالش های

موجود و رفع مشکالت دانشجویان غیرایرانی تاکید
شد.
وی ،در ادامه پیگیری و الزام حضور دانشجویان
غیرایرانی در برنامه های آموزش مجازی را از
دیگر اقدامات عنوان کرد و یادآور شد :مدیریت
همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه تبریز
تخصصی و تمهید برنامه ریزی
با انجام اقدامات ّ
های آموزشی متناسب با دوران کرونا اقدام به
پیگیری وضعیت تحصیلی و امکان شرکت تمام
دانشجویان غیر ایرانی در کالسهای مجازی و رفع
مشکالت آموزشی احتمالی نموده است و در این
راستا کارشناس ویژه ای به این موضوع اختصاص
داده شده تا دانشجویان غیر ایرانی با کمترین مشکل
نسبت به شرکت در کالسهای آموزش مجازی و نیز
شرکت در امتحانات پایان نیمسال (که به صورت
مجازی خواهد بود) اقدام کنند.

جلسه کمیته مدیریت بحران کرونا در
دانشگاه تبریز برگزار شد
گفــت :در ایــن ایــام امتحانــات بــه صــورت غیــر
حضــوری و بــا کمتریــن مشــکالت در حــال
برگــزاری اســت.
وی افــزود :در تــرم آینــده نیــز بــا توجــه بــه
شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا ،بــا تدابیــر و
اقدامــات صــورت گرفتــه و بــه خصــوص تولیــد
محتــوا؛ آمــوزش بــه صــورت غیرحضــوری و
الکترونیکــی خواهــد شــد و حضــور برخــی
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاه

بــرای اجــرای پــروژه هــای رســاله هــای
دکتــری و پایــان نامــه هــا هــم تمهیــدات الزم
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
دکتــر امامعلــی پــور ،معــاون دانشــجویی
دانشــگاه تبریــز هــم در ایــن نشســت بــا ارایــه
گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه ،گفــت:
هــر گونــه اقدامــات و برنامــه هــای ایــن معاونت
بــرای ارایــه خدمــات بــه دانشــجویان در حــوزه
هــای مختلــف در گذشــته و آینــده ،بــر اســاس

با معرفی ایدههای برتر؛

رویــداد اســتارتاپ ویکنــد صنعــت بــرق در
دانشــگاه تبریــز بــه کار خــود پایــان داد
و از طرحهـــای خـــود دفـــاع کردنـــد و هیئـــت

انتخابنمودند.

ف ــوق تی ــم ه ــای اول ت ــا س ــوم ای ــن روی ــداد ،را

بــا اعــام حضــور هفــده تیــم در مرحلــه نهایــی

داوران نی ــز ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ش ــاخص ه ــای

مدی ــر مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری دانش ــگاه تبری ــز

راه اندازی اداره کنسولی و پیگیری امور اقامت
دانشجویان غیر ایرانی
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه
تبریز ،راه اندازی اداره کنسولی و پیگیری امور اقامت
دانشجویان را از دیگر برنامه های این مدیریت بیان
کرد و گفت :با راه اندازی رسمی اداره کنسولی
دانشگاه ،برنامه ریزی های الزم به منظور انجام امور
ویزا و اقامت از نیمسال آینده تحصیلی و نیز پیگیری
اقامت دانشجویانی که به دالیلی امکان مراجعت به
کشورشان را در دوران شیوع کرونا نداشته اند ،انجام
شد.
اسکان دانشجویان غیر ایرانی باقیمانده در دوران
شیوع کرونا
وی همچنین اسکان دانشجویان غیر ایرانی در دوران
شیوع کرونا را از جمله دیگر اقدامات این دانشگاه
برای دانشجویان خارجی عنوان کرد و اظهار داشت:
اقامت دانشجویانی که امکان مراجعت به کشورشان
را در دوران شیوع کرونا نداشته اند ،در خوابگاه های
مخصوص و با نظارت و پایش مستمر وضعیت
بهداشتی آنان انجام شد .وسایل رفاهی و جیره های
خشک غذایی و نیز اینترنت در محل اسکان آنها نیز
فراهم گردید.
راه اندازی سامانه ویژه پذیرش دانشجویان غیرایرانی
دکتر شجاعی در خاتمه ،راه اندازی سامانه ویژه
پذیرش دانشجویان غیرایرانی ،جهت تسهیل و
تسریع فرآیند پیگیری درخواست های پذیرش
در دانشکده ها و گروه های آموزشی را از جمله
برنامه های آتی اداره دانشجویان غیرایرانی مدیریت
همکاریهای علمی و بین المللی عنوان کرد.
یادآور می شود :در حال حاضر بیش از  400نفر
دانشجوی بین المللی از کشورهای عراق ،سوریه،
یمن ،کنیا ،بوروندی ،آذربایجان و نیجریه در دانشگاه
تبریز مشغول به تحصیل هستند.
شــرایط وضعیــت شــیوع کرونــا و در راســتای
دســتور العمــل هــای ابالغــی وزارت بهداشــت،
وزارت عتــف ،ســتاد ملــی کرونــا و تصمیمــات
کمیتــه مدیریــت بحــران کرونــا در دانشــگاه
خواهــد بــود.
دکتــر اعلمــی معــاون پشــتیبانی و توســعه
منابــع دانشــگاه تبریــز هــم در ایــن نشســت
گفــت :تمامــی خدمــات و اقدامــات صــورت
گرفتــه در ایــن حــوزه هــم از زمــان شــیوع
کرونــا بــا توجــه بــه شــرایط و وضعیــت اداری
دانشــگاه در مقایســه بــا ســایر دســتگاه هــا و
ســازمان هــا در راســتای پیــروی از تصمیمــات
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ،وزارت عتــف،
مصوبــه هــای هیــات رئیســه دانشــگاه و تصمیم
هــای ایــن کمیتــه بــوده و ضــروری اســت در
ایــن زمینــه نیــز تمامــی واحدهــا بــه ایــن
مســایل توجــه داشــته باشــد.
دکتــر عســگری معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه تبریــز نیــز در ایــن جلســه بــه برخــی
اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه امــور
پژوهــش و فنــاوری ایــن دانشــگاه پرداخــت.
برپایــه همیــن گــزارش :نشســت کمیتــه
مدیریــت بحــران کرونــا دانشــگاه تبریــز ،از
زمــان شــیوع کرونــا بــا تشــکیل جلســات
مســتمر و منظــم بــا حضــور اعضــای هیئــت
رئیســه و برخــی مدیــران ایــن دانشــگاه مصوبــه
هــا و تصمیمــات الزم در خصــوص نحــوه انجــام
فعالیــت های امــور آموزشــی ،پژوهشــی و اداری
بــر اســاس دســتورالعمل هــای وزارت بهداشــت
و ســتاد ملــی کرونــا اتخــاذ و ابــاغ نمــوده
اســت.
ای ــن رقاب ــت ه ــا اف ــزود :در پای ــان ای ــن روی ــداد
علمی-فناوران ــه تی ــم طراح ــان هوش ــمند ن ــوآور
دنـــا بـــا طـــرح "روشـــنایی هوشـــمند" بعنـــوان
تیـــم اول ،تیـــم پونـــاس بـــا طـــرح "مدیریـــت
مصـــرف انـــرژی یخچـــال هـــای تجـــاری در
زم ــان اوج ب ــار" بعن ــوان تی ــم دوم و تی ــم ن ــارون
آراز ایپ ــک ب ــا ط ــرح "س ــکه س ــبز" بعن ــوان تی ــم
س ــوم ،انتخ ــاب و ب ــه س ــه ط ــرح اول ت ــا س ــوم
برگزی ــده ای ــن روی ــداد ،ب ــه ترتی ــب  ۱۰ ،۱۵و ۸
میلیـــون تومـــان جایـــزه اهـــدا و جهـــت اجـــراء
نمـــودن طرحهـــا بـــا شـــرکت توزیـــع بـــرق
قـــرارداد بـــه ترتیـــب بـــه ارزش  100 ،150و 80
میلی ــون توم ــان منعق ــد م ــی ش ــود.
شــایان ذکــر اســت ایــن رقابــت هــا در روزهــای
 18و  19تی ــر م ــا ب ــا مش ــارکت دانش ــگاه تبری ــز
و شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق آذربایجـــان
شـــرقی در مرکـــز رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه
تبریــز برگــزار گردیــد و در حاشــیه ایــن رویــداد
نشس ــت خب ــری ب ــا حض ــور مع ــاون پژوه ــش و
فنــاوری دانشــگاه تبریــز و مدیــر عامــل شــرکت
توزی ــع نی ــروی ب ــرق اس ــتان آذربایج ــان ش ــرقی
برگ ــزار ش ــد.

5

جلســه بررســی و حــل
آبرســانی
مشــکالت
بــه ســاختمان جدیــد
دانشــکده کشــاورزی اهــر
برگــزار شــد
جلسـه بررسـی و حل مشکالت آبرسـانی به ساختمان
جدیـد دانشـکده کشـاورزی اهـر در دانشـگاه تبریـز
برگزار شـد.
به گزارش روابط عمومی دانشـگاه تبریز ،جلسه بررسی
و حل مشـکالت آبرسانی به ساختمان جدید دانشکده
کشـاورزی اهر با حضور رئیس دانشـگاه تبریـز ،معاون
پشـتیبانی و توسعه منابع انسـانی این دانشگاه ،رییس
دانشـکده کشـاورزی اهر ،معاون بهره برداری و توسـعه
آب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی و تنی
چند از مدیران و مسـئولین این دانشـگاه برگزار شد.
در ایـن جلسـه دکتـر مجیـدی ضمـن بیـان امکانات
و توانمندیهـای دانشـکده کشـاورزی اهـر بـرای بهـره
منـدی دانشـجویان و پیشـرفت منطقـه در ابعـاد
مختلـف اقتصـادی ،رفاهی و آسـودگی خاطـر خانواده
هـای دانشـجویان از بابـت مشـکالت تـردد و اقامـت
در شـهرهای دیگـر افـزود در سـالهای اخیـر پـروژه
سـاختمان جدیـد برنامـه ریـزی و اجراء شـده اسـت و
بدلیـل فراهـم نشـدن زیرسـاختهای الزم از قیبل آب،
بـرق و گاز سـاختمان بـدون اسـتفاده مانـده و درحال
اسـتهالک اسـت و ضروری اسـت مسـئولین منطقه با
تشـریک مسـاعی و همکاری مشـکالت موجود را حل
نمایند.
دکتـر محمد تقـی اعلمی معاون پشـتیبانی و توسـعه
منابع انسـانی دانشـگاه نیز در این نشسـت ضمن بیان
گـزارش کلـی در خصوص سـاختمان جدید دانشـکده
کشـاورزی اهـر افـزود باتوجـه بـه مشـکالت ایمنـی
بهدلیـل اسـتهالک بنـا و کمبـود فضـای آموزشـی در
سـاختمان قدیم ضروری اسـت ضمن تجهیـز امکانات
و زیرسـاختها ی الزم دانشـکده در اسـرع وقـت بـه
سـاختمان جدید انتقـال یابد.
بهـره برداری و توسـعه
مهنـدس محمد خانـی معاون 
آب شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجانشـرقی هم
در این آئین ضمن ابراز خرسـندی از اقدامات دانشـگاه
تبریز در زمینه احداث سـاختمان جدید در شهرسـتان
اهـر افـزود :وجـود دانشـکده کشـاورزی در اهر موجب
پیشـرفت شـهر و بهبـود امـور رفاهـی دانشـجویان
میگـردد و الزم اسـت بـا همـکاری سـایر مسـئولین
مشـکالت موجـود حل گـردد.
بهره برداری و توسـعه آب شرکت آب و فاضالب
معاون 
استان آذربایجانشرقی قرارگرفتن ساختمان در محدده
خـارج از خدمات حوزه آبرسـانی شـهری یا روسـتائی،
مشـخص نبودن طرح محدوده شـهری در زمان برنامه
ریـزی و اجـرای پـروژه را از دالیل بوجود امدن مشـکل
آبرسـانی بـه سـاختمان جدیـد برشـمرد و افـزود حل
ایـن مشـکالت از حیطه اختیـارات این شـرکت خارج
میباشـد و بنظرمیرسـد با همکاری چندین سـازمان و
ارگان متولـی امور مشـکالت موجود حـل گردد.
در ادامه جلسـه پیشـنهادات و راهکاهـای مختلف ارائه
ومقررگردیـد مدیریـت امورفنـی دانشـگاه و ریاسـت
دانشـکده کشـاورزی پیگیـری امـور را تاحصول نتیجه
نهایـی انجـام دهند.

ســمینار آنالیــن آشــنایی
بــا مبانــی نقشــه بــرداری
مغــز و ابزارهــای آن بــا
همــکاری دانشــگاه تبریــز
ســمینار آنالیــن آشــنایی بــا مبانــی نقشــه بــرداری مغــز
و ابزارهــای آن از ســوی آزمایشــگاه ملــی نقشــه بــرداری
مغــز و بــا همــکاری دانشــگاه تبریــز و دانشــگاه زوریــخ
ســوئیس برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریز ،این ســمینار
آنالیــن ویــژه اســتان آذربایجــان شــرقی در روزهای ســه
شــنبه و چهارشــنبه  ۷و  ۸مردادمــاه ســال جــاری برگزار
خواهد شــد.
اصــول و مبانــی روش هــای تحریــک مغــزی (TMS-
 ،)tESاصــول و مبانــی طیــف نــگاری کارکــردی مــادون
قرمــر نزدیــک ( ،)fNIRSرمــز گشــایی ویژگیهایــی الکترو
فیزیولــوژی انفــرادی مغــز انســان ،اصــول ابتدایــی در
انجــام مطالعــات  ،fMRIمبانــی پــردازش ســیگنال هــای
مغــزی ،کاربــرد تکنیــک هــای نقشــه بــرداری مغــز در
مطالعــات نوروپالستیســیتی و  ...از جملــه محورهــای
اصلــی ســمینار آنالیــن آشــنایی با مبانی نقشــه بــرداری
مغــز و ابزارهــای آن اعــام شــده اســت.
بــر پایــه همیــن گــزارش؛ ایــن ســمینار تخصصــی بــا
حضــور اســاتید دانشــگاه هــای تهــران و تبریــز برگــزار
خواهــد شــد.
یــادآور مــی شــود :ایــن دوره بــرای اعضــای هیــات علمی
و دانشــجویان دانشــگاه تبریــز بــا آپلــود کارت هیــات
علمــی یــا کارت دانشــجویی رایــگان اســت.

https://t.me/publictabrizuniversity
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دکتر غالمی در نشست مجازی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد:

هماهنگی دانشگاه ها با روش های جدید آموزشی
دکت ــر منصورغالم ــی ،وزی ــر عل ــوم ،تحقیق ــات
و فنـــاوری در نشســـت مجـــازی روســـای
دانش ــگاه ه ــا و مراک ــز آم ــوزش عال ــی تاکی ــد
کـــرد :دانشـــگاه هـــا در دوران شـــیوع ویـــروس
کرونـــا بـــا توجـــه بـــه عـــدم آمادگـــی قبلـــی ،
عملکـــرد بســـیار درخشـــانی بویـــژه در بخـــش
آمـــوزش مجـــازی داشـــتند و الزم اســـت ایـــن
تجربی ــات ب ــرای اس ــتفاده در آین ــده و م ــواردی
مش ــابه  ،حف ــظ ش ــده و م ــورد اس ــتفاده ق ــرار
گیـــرد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه تبری ــز
بـــه نقـــل از اداره کل روابـــط عمومـــی وزارت
علـــوم ،در ایـــن نشســـت کـــه بـــا حضـــور
معاونـــان و مدیـــران ایـــن وزارت و حضـــور
مجـــازی روســـای دانشـــگاه هـــا و مراکـــز
آمـــوزش عالـــی در ســـالن شـــهدای جهـــاد
علمـــی وزارت علـــوم برگـــزار شـــد ،دکتـــر
غالمـــی بـــا اشـــاره بـــه همـــه گیـــری جهانـــی
وی ــروس کویی ــد  ۱۹و در گی ــر ش ــدن تمام ــی
کشـــورها بـــا ایـــن بیمـــاری اظهـــار داشـــت:
ایـــن بیمـــاری فرصـــت هـــا و چالـــش هایـــی
را فراهـــم کـــرده و موجـــب شـــده تـــا شـــکل
جدیـــدی از تجربیـــات و تصمیـــم گیـــری
ه ــادر ام ــور مختل ــف در س ــطح جه ــان ش ــکل
بگیـــرد.
وزی ــر عل ــوم ب ــا بی ــان اینک ــه بخ ــش آم ــوزش
عال ــی نی ــز از ش ــرایط جدی ــد تاثی ــر پذیرفت ــه
اس ــت ،گف ــت :در ای ــن ش ــرایط دانش ــگاه ه ــای
کش ــور نی ــز ب ــا چال ــش های ــی روب ــرو هس ــتند
و البتـــه ایـــن وضعیـــت موجـــب شـــده اســـت
تـــا مســـئوالن دانشـــگاهی در مقابلـــه بـــا آن و
انجـــام بهینـــه امـــور ،تجربیـــات بهتـــری بـــه
دســـت آورنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ریـــل گـــذاری قانونـــی در
انج ــام تمام ــی وظای ــف اف ــزود :م ــا بای ــد از ای ــن
فرصـــت بـــه دســـت آمـــده نهایـــت اســـتفاده
را کـــرده و فعالیـــت هـــای ایـــن دوران را بـــه
احس ــن تبدی ــل کنی ــم ،البت ــه ای ــن ن ــه تنه ــا
در بخـــش آمـــوزش ،بلکـــه در بخـــش هـــای

پژوه ــش و فعالی ــت ه ــای فرهنگ ــی نی ــز بای ــد
برنامـــه ریـــزی هـــای مناســـبی انجـــام گیـــرد
و عـــادت هـــای جدیـــدی در زندگـــی جامعـــه
دانشـــگاهی بـــه وجـــود آورد.
دکتـــر غالمـــی بـــا بیـــان اینکـــه ســـتاد وزارت
عل ــوم زی ــر س ــاخت ه ــای الزم ب ــرای فعالی ــت
دانش ــگاهیان در دوران ش ــیوع کرون ــا را فراه ــم
م ــی کن ــد ،اظه ــار داش ــت :در س ــال تحصیل ــی
آین ــده ش ــرایط بهت ــر م ــی ش ــود و مبن ــای م ــا
ب ــر ارائ ــه آم ــوزش مج ــازی دروس دانش ــگاهی
اســـت ،البتـــه حضـــور دانشـــجویان برخـــی
مقاطـــع در فواصـــل مختلـــف زمانـــی هـــم
میتوانـــد مناســـب باشـــد.
وزیـــر علـــوم بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاهیان
بای ــد ب ــه عملک ــرد دوران کرونای ــی ی ــک ن ــگاه
کالن داشـــته باشـــند ،گفـــت :همـــه دانشـــگاه
بایـــد تجربیـــات عملکـــرد مطلـــوب خـــود در
دوران کرونایـــی در بخـــش هـــای مختلـــف
منتشـــر کننـــد تـــا مـــورد اســـتفاده دیگـــران
نی ــز ق ــرار گی ــرد و الزم اس ــت معاون ــت ه ــای
آموزشـــی و پژوهـــش و فنـــاوری وزارت هـــم
در ایـــن فرآینـــد همـــکاری کننـــد تـــا نتایـــج
مطلوبـــی بـــا اســـتفاده از تجربیـــات هســـته
هـــای علمـــی دانشـــگاه هـــا بـــه وجـــود آیـــد.
دکت ــر غالم ــی در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان
خـــود بـــا اشـــاره بـــه ارائـــه گـــزارش هـــا و
نقط ــه نظ ــرات ارزش ــمند روس ــای دانش ــگاه ه ــا
در خص ــوص عملک ــرد مناس ــب ش ــان در دوران
کرونای ــی اظه ــار داش ــت :پش ــتیبانی ه ــای الزم
در دوران کرونای ــی از دانش ــگاه ه ــا انج ــام م ــی
شـــود تـــا دغدغـــه روســـای دانشـــگاه هـــا بـــه
حداق ــل برس ــد و در ای ــن ارتب ــاط دول ــت نی ــز
در ح ــد ام ــکان کم ــک خواه ــد ک ــرد.
وزیـــر علـــوم بـــا تاکیـــد بربرگـــزاری نشســـت
ه ــای مج ــازی در بخ ــش ه ــا و مدیری ــت ه ــای
مختل ــف دانش ــگاهی گف ــت :برگ ــزاری نشس ــت
ه ــای مج ــازی یک ــی از فرص ــت های ــی اس ــت
ک ــه در دوران بیم ــاری کویی ــد  ۱۹ب ــه دس ــت
آم ــده و ب ــه مس ــئوالن بخ ــش ه ــای مختل ــف

برگــزاری اولیــن آزمــون
جامــع دکتــری بــا
اســتفاده از ســامانه LMS
در دانشــکده برنامــه
ریــزی و علــوم محیطــی
دانشــگاه تبریــز
آزمـون جامـع دکتری گروه آب و هواشناسـی با اسـتفاده
از سـامانه  LMSدر دانشـکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشـگاه تبریز برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز ،دکتـر بهروز
سـاری صـراف رئیـس دانشـکده برنامـه ریـزی و علـوم
محیطی دانشـگاه تبریـز در این ارتباط گفـت :این ازمون
بـه خاطر شـیوع ویـروس کرونـا در جامعه و بـرای حفظ
سلامتی اسـاتید و دانشـجویان مقطع دکتری ،گروه آب
و هواشناسـی ایـن دانشـکده ،امتحـان مذکور بـه صورت
مجـازی برگـزار کرد.

دانش ــگاهی توصی ــه میکن ــم ب ــا برگ ــزاری ای ــن
نشس ــت ه ــا در فواص ــل مختل ــف از همفک ــری
و تج ــارب یکدیگ ــر ب ــه خوب ــی اس ــتفاده کنن ــد.
دکتـــر غالمـــی بـــا تاکیـــد بـــر عبـــور از روش
ه ــای س ــنتی در انج ــام ام ــور آم ــوزش عال ــی
گفـــت :الزم اســـت دانشـــگاه هـــای کشـــور
تجربیـــات خـــود در خصـــوص انجـــام امـــور
آمـــوزش مجـــازی و ســـایر امـــور در دوران
ش ــیوع کرون ــا را ب ــرای تثبی ــت و جم ــع بن ــدی
ایـــن دســـتاوردها و پایـــداری ایـــن تجربیـــات
گـــردآوری کـــرده و بـــه ســـتاد وزارت علـــوم
ارس ــال کنن ــد و در ای ــن راس ــتا بای ــد برخ ــی از
ع ــادات س ــنتی در انج ــام ام ــور را ب ــه س ــمت
خدمـــت بهینـــه تغییـــر دهیـــم.
وی افـــزود :مـــدل آمـــوزش عالـــی کشـــورمان
ب ــا م ــدل آم ــوزش عال ــی کش ــورهای پیش ــرفته
اروپای ــی و آمریکای ــی تش ــابه زی ــادی دارد و م ــا

میتوانیـــم بـــا بومـــی ســـازی تجربیـــات آنـــان
در انج ــام ام ــور ،برنام ــه ری ــزی ه ــای مناس ــبی
داش ــته باش ــیم.
در ادام ــه نشس ــت روس ــای برخ ــی از دانش ــگاه
ه ــا ضم ــن ارائ ــه گ ــزارش کل ــی عملک ــرد در
ت ــرم گذش ــته ،پیش ــنهاداتی در زمین ــه بهب ــود
ام ــور در ت ــرم ه ــای آت ــی ارائ ــه نمودن ــد.
دکتـــر میررضـــا مجیـــدی رئیـــس دانشـــگاه
تبری ــز ضم ــن اش ــاره ب ــه نق ــش خ ــرد جمع ــی
دروح ــدت روی ــه و بهب ــود ام ــور اف ــزود :م ــا از
اوایـــل اســـفند مـــاه ســـال گذشـــته مجموعـــه
ای از دانشـــگاه هـــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی
را گـــرد هـــم آوردیـــم تـــا تصمیـــم هـــای
مشـــترکی گرفتـــه شـــود و از خـــرد جمعـــی
اســـتفاده مـــی کنیـــم.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری کلیـــه
کالس ــهای نظ ــری بص ــورت مج ــازی و برخ ــی

از دروس عمل ــی در قال ــب آزمایش ــگاه مج ــازی

افـــزود :همچنیـــن ۹۳درصـــد دانشـــجویان در
امتحان ــات مش ــارکت داش ــتند و امتح ــان زب ــان

و دفاعی ــه را بص ــورت مج ــازی برگ ــزار کردی ــم.

رئی ــس دانش ــگاه تبری ــز ب ــا تاکی ــد ب ــر تقوی ــت
زیرســـاخت هـــا بـــرای بهبـــود کیفیـــت
آمـــوزش مجـــازی گفـــت :ایجـــاد اینترنـــت

رایـــگان ،افزایـــش پهنـــای بانـــد و تقویـــت

زیـــر ســـاخت هـــا از بســـتر هـــای مهـــم در
ارائ ــه خدم ــات ام ــوزش غی ــر حض ــوری اس ــت

و تخصیـــص بودجـــه ویـــژه در ایـــن ایـــام

کرونای ــی ب ــه م ــا کم ــک م ــی کن ــد ک ــه بهت ــر
و قـــوی تـــر در ایـــن مســـیر قـــدم برداریـــم.

بـه گفتـه وی ایـن اولیـن تجربه برگـزاری آزمـون جامع
دکتـری بـه صـورت مجـازی بـود که بـا رضایـت مندی
تمامی اسـاتید و دانشجویان شـرکت کننده روبرو گردید.
رئیـس دانشـکده برنامه ریـزی و علوم محیطی دانشـگاه
تبریـز اضافـه کرد :ایـن آزمون با همـکاری مدیریت گروه
آمـوزش هـای آزاد و مجـازی این دانشـگاه با اسـتفاده از
سیسـتم  LMSو به دو صورت کتبی و مصاحبه (تصویری
) برگـزار گردیـد کـه دانشـجویان بعـد از پاسـخگویی
بـه سـئواالت کتبـی بـرای مصاحبـه بـه صـورت ویدئـو
کنفرانس به سـئواالت اسـاتید گروه جـواب دادند و مورد
ارزیابـی قـرار گرفتند.
کنفرانـــس خارجـــی ) بـــه شـــدت احســـاس
م ــی ش ــد ک ــه در ای ــن ارتب ــاط هم ــکاران م ــا
در مرکـــز فنـــاوری اطالعـــات بـــا همـــکاری
دوس ــتان بخ ــش خصوص ــی و مش ــاورین فن ــی
م ــا توانس ــتند گزین ــه ای مناس ــب ب ــرای ای ــن
موضـــوع بیابنـــد کـــه ترجیـــح مـــی دهـــم بـــا
عنای ــت ب ــه زحم ــات بس ــیار زی ــاد همکارم ــان
آقـــای مهنـــدس کوهـــی جزییـــات از زبـــان
ایشـــان ارایـــه شـــود.

توسعه و ایجاد شبکه پایدار
به روز رسانی خدمات و انتقال تکنولوژی
های نوین از زبان رئیس مرکز فناوری
اطالعات دانشگاه تبریز

* برنامه های آینده این مرکز برای
توسعه زیرساخت های الزم برای ارایه
خدمات بهتر به دانشگاهیان دانشگاه
تبریز چیست؟

گفتگو با دکتر فرشاد فرهادنیا

مرکـــز فنـــاوری اطالعـــات و خدمـــات
رایانـــه ای دانشـــگاه تبریـــز در
گذشـــته و بـــه ویـــژه در مـــاه هـــای
اخیـــر بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس
کرونـــا بـــه خاطـــر پشـــتیبانی ،ارایـــه
خدمـــات و ایجـــاد زیرســـاخت هـــای
الزم بـــرای آمـــوزش مجـــازی و ارایـــه
خدمـــات الکترونیکـــی و مجـــازی ،از
جملـــه یکـــی از مراکـــز فعـــال بـــه
دانشـــگاهیان بـــوده اســـت و از ایـــن
رو بـــرای آشـــنایی و اهمیـــت فعالیـــت
هـــای ایـــن مرکـــز گفـــت و گویـــی
بـــا دکتـــر فرشـــاد فرهادنیـــا رئیـــس
مرکـــز فنـــاوری اطالعـــات و خدمـــات
رایانـــه ای دانشـــگاه تبریـــز صـــورت
گرفتـــه کـــه در ادامـــه از منظرتـــان
مـــی گـــذرد.

* مرکز فناوری اطالعات و خدمات
رایانه ای دانشگاه تبریز ،در ماه های
اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و
تعطیلی دانشگاه یکی از مراکز فعال
در ارایه خدمات به دانشگاهیان بوده،
در مورد عملکرد این مرکز در این
شرایط خاص توضیح دهید؟

شـــرایط حســـاس کنونـــی بـــه ویـــژه فراگیـــر
شـــدن ویـــروس کویـــد  19باعـــث شـــد تـــا
عمـــا سیاســـت کالن دانشـــگاه بـــه ارائـــه
خدمـــات آموزشـــی و پژوهشـــی در فضـــای
مجـــازی ســـوق یابـــد .شـــاید تمامـــی
دانشـــجویان کارکنـــان و اعضـــای هیـــات
علمـــی آشـــنایی ولـــو مختصـــر بـــا خدمـــات
آموزشـــی داشـــته باشـــند ،لیکـــن بعیـــد مـــی
دان ــم ج ــز ع ــده ای مح ــدودی ارائ ــه خدم ــات
گســـترده برســـایر حـــوزه هـــا را مـــد نظـــر
قـــرار دهنـــد.

* شما در حال حاضر چه نوع خدماتی

به دانشجویان ،اعضای هیات علمی و
کارکنان ارایه می دهید؟ با این وجود
همچنین با توجه به شیوع ویروس
کرونا چه نوع تغییراتی در نحوه ارائه
خدمات این مرکز ایجاد شده است؟

از آنجایـــی کـــه متولـــی ســـرویس آمـــوزش
مج ــازی مدیری ــت آموزش ــهای مج ــازی و آزاد
بـــا مســـئولیت دکتـــر بادامچـــی زاده اســـت.
از ایـــن رو پشـــتیبانی کامـــل ایـــن خدمـــات
و ایجـــاد زیرســـاخت هـــای الزم بـــر عهـــد
مرک ــز فن ــاوری اطالع ــات ب ــوده اس ــت .ش ــاید
بهتریـــن شـــاهد مدعـــا در بیـــان حجـــم کاری
تی ــم مرک ــز فن ــاوری اطالع ــات ش ــخص دکت ــر
بادامچـــی زاده باشـــد .تقریبـــا در تمامـــی
روزهـــای تعطیـــات خصوصـــا تعطیـــات
س ــال ن ــو هم ــکاران م ــن ب ــه ص ــورت ش ــبانه
روزی تـــاش کردنـــد تـــا نتیجـــه ای حاصـــل
شـــد کـــه امـــروز کل مجموعـــه دانشـــگاه
تبری ــز ب ــه آن مفتخرن ــد .از س ــویی همچنی ــن
ضم ــن تش ــکر از پیگی ــری ه ــا و ت ــاش ه ــای
دکتـــر بادامچـــی بایـــد بـــه وحـــدت رویـــه ای
کـــه در ســـایه همدلـــی در دانشـــگاه وجـــود
داشـــت ،اشـــاره کنـــم کـــه بـــار اصلـــی آن در
ارائ ــه س ــرویس ب ــر عه ــده دانش ــجویان عزی ــز
و اعضـــای هیـــات علمـــی بـــود .متاســـفانه
شـــرایط ناگـــوار زیـــر ســـاخت مخابراتـــی
کشـــور ،ناهمانگـــی در میـــان اپراتورهـــا،
ع ــدم تمکی ــن برخ ــی اپراتوره ــا در برخ ــی از
اســـتان هـــا از دســـتور العمـــل وزارت مبنـــی
بـــر رایـــگان بـــودن ســـرویس  lmsدانشـــگاه
بـــرای مخاطبـــان باعـــث شـــد ،تـــا رضایـــت
ص ــد در ص ــدی مخاطب ــان فراه ــم نش ــود .ب ــا
توج ــه ب ــه مصاحب ــه دکت ــر بادامچ ــی در ای ــن
خصـــوص اجـــازه دهیـــد بـــر ســـایر حوزهـــا
نیـــز مـــروری داشـــته باشـــیم.
در حـــوزه پژوهـــش درصـــدد تجهیـــز
آزمایشـــگاه مرکـــزی هســـتیم ،بـــا عنایـــت

بـــه حمایـــت ویـــژه دکتـــر عســـگری معـــاون
محتـــرم پژوهشـــی در ایـــن حـــوزه گام هـــای
موث ــری برداش ــته ش ــده ک ــه دکت ــر توتونچ ــی
انشـــاءا ...بـــا جزییـــات اطـــاع رســـانی
خواهنـــد کـــرد .لیکـــن ســـفارش و اقـــدام بـــه
نص ــب سیس ــتم وی ــژه ب ــرای پ ــردازش س ــریع
 HPCو همچنی ــن تخصی ــص فض ــا ب ــرای ن ــرم
افزارهـــای مجـــازی ایـــن حـــوزه و در نهایـــت
اق ــدام ب ــه عق ــد ق ــرارداد و اس ــتفاده مش ــترک
از مرکـــز پـــردازش هـــای مـــوازی دانشـــگاه
شـــریف ازجملـــه دیگـــر مـــوارد بـــوده کـــه
ب ــا ارائ ــه اکان ــت و همینط ــور آم ــوزش ه ــای
الزم از ای ــن ب ــه بع ــد دانش ــجویان تحصی ــات
تکمیلـــی بـــه ویـــژه فرادکتـــرا مـــی تواننـــد از
ایـــن خدمـــات بهـــره منـــد شـــوند.
در مبحـــث ویدیـــو کنفرانـــس و جلســـات
آنالیـــن نیـــز شـــاید بتـــوان گفـــت بـــا
برگـــزاری یکصـــدو شـــصت و هشـــت مـــورد
تنهـــا در طـــول دو مـــاه یکـــی از موفقتریـــن
مراکـــز آی تـــی کشـــور بـــوده ایـــم.

* باتوجه به پیشرفت سریع
تکنولوژی های این حوزه ،و نیاز
روز جامعه و به ویژه دانشگاهیان به
ارایه خدمات بهتر؛ آیا مرکز فناوری
اطالعات و خدمات رایانه ای این
دانشگاه توانسه با دانش روز دنیا
امکانات و تجهیزات خود را به روز
رسانی نماید؟

تقریبـــا تمامـــی اســـتانداردهای روز دنیـــا در
بحـــث امنیـــت و اســـتانداردهای ســـرویس
دهنـــده هـــا رعایـــت شـــده اســـت .لیکـــن
مـــی بایســـت بـــا توجـــه بـــه نیـــاز روزافـــزون
در جهـــت ارتقـــاء و افزایـــش سیســـتم هـــا
گام هـــای موثـــری برداشـــته شـــده اســـت.
مرکـــز داده دانشـــگاه تبریـــز بـــا اســـتفاده از
س ــرویس ه ــای  virtualizationام ــروز تمام ــی

نیازهـــای ســـرویس دهنـــده هـــای خـــود را
تامیـــن مـــی کنـــد .در بخـــش پشـــتیبانگیری
و راه ان ــدازی  disaster serversبای ــد اقدام ــات
جدیـــدی صـــورت گیـــرد .لیکـــن بـــا عنایـــت
بـــه اصالحـــات اساســـی در ســـاختار شـــبکه
دانشـــگاه بخـــش عمـــده ای از مشـــکالت
شـــبکه داخلـــی دانشـــگاه را مرتفـــع نمـــوده
اســـت .همـــکاران مـــن در طـــول تعطیـــات
ســـال جدیـــد و همینطـــور فرصـــت پیـــش
آمـــده بـــه دلیـــل کاهـــش کاربـــران داخلـــی
توانســـته انـــد ،بـــا تـــاش شـــبانه روزی
اصالح ــات اساس ــی اینتران ــت دانش ــگاه تبری ــز
را انجـــام دهنـــد .درایـــن رابطـــه جـــای دارد
از همـــکاری صمیمانـــه تمـــام واحدهـــا و
دانشـــکده هـــا سپاســـگزاری نمایـــم ،خصوصـــا
همـــکاران امـــور فنـــی و حراســـت.

* بنا بر گزارشات واصله در این ایام
یکی از مشکالتی که دانشجویان با آن
مواجه بوده اند ،قطعی و سرعت پایین
اینترنت بوده است ،نظر شما در این
مورد چیست و چه تمهیداتی برای حل
این مشکل اندیشیده شده است ؟

در شـــرایط فعلـــی همانطـــور کـــه مســـتحضر
هســـتید کاربـــران دانشـــجوی مـــا از طریـــق
شـــبکه اینترنـــت و اینترانـــت کشـــور از
خدم ــات م ــا اس ــتفاده م ــی کنن ــد ن ــه ش ــبکه
داخلـــی .متاســـفانه عـــدم وجـــود زیرســـاخت
مناســب ،عــدم ارایــه ســرویس مناســب برخــی
اپراتورهـــا خصوصـــا در اســـتان هـــای محـــروم
باع ــث ش ــده مخاطب ــان م ــا مش ــکالت عدی ــده
ای روبـــرو شـــوند .متاســـفانه ســـوء مدیریـــت
هـــا ،تغییـــرات مکـــرر در پروتـــکل هـــای
ارتباط ــی و همچنی ــن برخ ــی مش ــکالت فن ــی
دیگـــر کـــه ذکـــر تمامـــی آنهـــا از حوصلـــه
بحـــث خـــارج اســـت ،باعـــث شـــده کاربـــران
نهایـــی مـــا بـــه ویـــژه در مناطـــق دور افتـــاده

نتواننـــد بـــه خوبـــی از خدمـــات ارائـــه شـــده
بهرمنـــد شـــوند .بـــه عنـــوان مثـــال طبـــق
توافـــق وزارت خانـــه هـــای آمـــوزش عالـــی و
بهداشـــت درمـــان بـــا وزارت ارتباطـــات قـــرار
بـــود کلیـــه ســـرویس گیرنـــده هـــای مـــا بـــر
اســـاس آی پـــی هـــای ارائـــه شـــده توســـط
ســـازمان تنظیـــم مقـــررات کـــه دانشـــگاه
تبری ــز نی ــز ج ــزو آنه ــا ب ــود ،مجان ــی و فاق ــد
هزین ــه ب ــرای مخاطب ــان و کارب ــران م ــا باش ــد.
در داخ ــل اس ــتان تقریب ــا تمام ــی آی اس پ ــی
ه ــا و اپراتوره ــا ای ــن م ــورد را رعای ــت کردن ــد.
ولـــی در ســـایر اســـتانها بـــا ســـیل عظیـــم
کارشـــکنی اپراتورهـــا بـــه ویـــژه ایرانســـل و
هم ــراه اول روب ــرو ش ــدیم .حت ــی عل ــی رغ ــم
دریاف ــت بخش ــنامه س ــازمان تنظی ــم مق ــررات
توســـط همـــه آی اس پـــی هـــا برخـــی در
فضـــای مجـــازی ادعـــا کردنـــد کـــه چنیـــن
دســـتور العملـــی را دریافـــت نکـــرده انـــد،
پیگی ــری مک ــرر م ــا همچن ــان ادام ــه دارد ت ــا
انش ــاء ا ...در ت ــرم آت ــی دیگ ــر ش ــاهد چنی ــن
معضالتـــی نباشـــیم.

* همزمان با نشست مجازی معاونان
پژوهش و فناوری دانشگاه ها و پارک
های علم و فناوری منطقه سه کشور،
سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه تبریز
به بهره برداری رسید .در مورد اهمیت
راه اندازی این سیستم و ویژگی های
آن هم توضیح دهید؟

نیـــاز بـــه ســـامانه ای کـــه بتوانـــد خدمـــات
ویدئــو کنفرانــس را در صــورت قطعــی ارتبــاط
بــا خــارج از کشــور بــدون اســتفاده از ســرویس
دهن ــده ای خارج ــی ارائ ــه ده ــد و ع ــدم نی ــاز
بـــه پهنـــای بانـــد بـــاال (بـــا عنایـــت بـــه زیـــر
س ــاخت کارب ــران در س ــطح کش ــور) و س ــامانه
ای بـــا امنیـــت بـــاال (بـــا توجـــه بـــه آســـیب
پذیـــری و هـــک شـــدن چنـــد برنامـــه ویدئـــو

انشـــاءا ...بـــا حمایـــت بـــی ســـابقه و همـــه
جانبـــه هیـــات رییســـه محتـــرم دانشـــگاه
بـــه زودی فـــاز جدیـــد ســـرویس دهنـــده
هـــا و همچنیـــن تجهیـــزات بهینـــه ســـازی
در حـــوزه  ، load balancingهمینطـــور راه
انـــدازی ســـرویس دهنـــده ای جدیـــد در
مرکـــز شـــماره  2راه انـــدازی خواهـــد شـــد.
البتـــه همـــه عزیـــزان بـــه ویـــژه کاربـــران
دانش ــگاهی بای ــد درک کنن ــد ک ــه در ش ــرایط
کنونـــی بـــه ویـــژه تحریـــم و افزایـــش نـــرخ
ارزهـــای خارجـــی ایـــن عملیـــات چـــه بـــار
مالـــی فزاینـــده ای را بـــه دانشـــگاه تبریـــز
تحمیـــل مـــی کنـــد.

* و سخن آخر؟

ضمـــن پـــوزش از بابـــت کاســـتی هـــا و
مشـــکالت موجـــود کـــه برخـــی از آنهـــا در
حیطـــه عملیاتـــی مـــا نیســـت بایـــد چنـــد
نکتـــه را بـــرای مخاطبـــان و مجموعـــه
کاربـــران دانشـــگاه متذکـــر شـــوم .در گام
نخس ــت هم ــه عزی ــزان م ــی بایس ــت خ ــود را
مکلـــف بـــه افزایـــش دانـــش فنـــی در حـــوزه
آی ت ــی بدانن ــد .در گام دوم در ص ــورت ب ــروز
مشـــکل مـــی تواننـــد از راهـــکار هـــای ارایـــه
ش ــده توس ــط هم ــکاران م ــا اس ــتفاده نماین ــد.
در ایـــن خصـــوص توجـــه بـــه اطالعیـــه هـــا و
پیـــام هـــای ارســـالی بســـیار ضـــروری اســـت
ازجملـــه ســـرویس هـــای ارائـــه شـــده مـــی
تـــوان بـــه خدمـــات ویـــژه ای کـــه بـــرای
اعضـــای هیـــات علمـــی در نظـــر گرفتـــه
شـــده اشـــاره کـــرد ،بـــه بعنـــوان مثـــال بـــاال
بـــردن پهنـــای بانـــد خطـــوط  ADSLو ارائـــه
خدمـــات  VDSLکـــه توســـط دکتـــر کریـــم
پ ــور پیگی ــری م ــی ش ــود و همینط ــور نص ــب
و بروزرســـانی آنتـــی ویـــروس معتبـــر بـــروی
سیســـتم هـــای نـــوت بـــوک ایـــن عزیـــزان .
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گزارشی از مصیبت وبا
و مواجهۀ حکومت و مردم با
آن در دورۀ قاجاریه

مهدی فرجی

-مباحث مقدماتی:

-1-1زمینه و هدف از پرداختن به
بیماری های همه گیر

از چند ماه گذشـــته مملکت ما بواســـطۀ شـــیوع
ویـــروس کرونا در حـــال تجربه کردن شـــرایط
جدید ،ســـخت و غریبـــی اســـت .در این مدت
شـــاهد مرگ و میـــر بســـیاری از همنوعان ،طرز
مواجهـــۀ مردم و دولـــت با مســـئلۀ بوجود آمده
و واکنـــش های مختلـــف سیاســـی و اجتماعی
و مذهبـــی بودیم .در ارتبـــاط با ایـــن اتفاقات
و واکنـــش هـــا ،اســـاتید و محققینـــی از علوم
مختلف از قبیـــل جامعه شناســـی ،اقتصاد ،علوم
سیاســـی در ارتباط با شـــیوع ویـــروس کرونا و
پیامدهـــای آن به بیـــان نظرات و دیـــدگاه های
خـــود پرداختند.
جالـــب توجه اســـت کـــه بیماری هـــای همه
گیر در طـــول تاریـــخ وجود داشـــته و حوادث
مربـــوط بـــه آن هم تـــا حدودی ثبـــت و ضبط
شـــده اســـت اما تا شـــیوع کرونـــا در این ماه
هـــای اخیر و علیرغـــم اینکـــه تحقیقاتی تاریخی
هـــم راجع بـــه بیماری هـــای همه گیـــر مثل
وبا و طاعـــون در ایـــران صورت گرفته اســـت؛
اما عموماً مســـئله بیمـــاری های همـــه گیر از
نظـــر اهل تاریخ هـــم دور بود و چنـــدان اقبالی
بـــه این موضوع نشـــده بـــود و می تـــوان گفت
که تـــداوم چند ماهـــۀ بیماری و شـــدت تأثیر
گـــذاری آن ،حساســـیت ها را باال بـــرده و باعث
شـــد که اســـاتید و محققانی از علـــوم مختلف
بـــه ابراز نظـــر بپردازنـــد .بزرگوارانـــی از حوزۀ
تاریـــخ هـــم در کانال هـــای مجازی به نشـــر
نظرات خـــود و همکارانشـــان پرداختند که جای
بســـی تقدیـــر دارد .چرا کـــه این ابـــراز نظرها،
مســـائل فراموش شـــده و یا کمتر مـــورد توجه
قـــرار گرفته را احیـــا و به نوعی جریان ســـازی
می کنـــد .به عبـــارت دیگر بحث هـــای صورت
گرفتـــه در رســـانه هـــا و کانال هـــای مجازی،
باعث شـــد کـــه بحث بیمـــاری هـــای همه گیر
و تأثیـــرات ناشـــی از آن ،هم بـــرای محققین و
هـــم برای عموم مـــردم مســـئله و دغدغه گردد.

در ایـــن میان ســـواالتی به ذهن می رســـید از
جمله اینکه طریقۀ مواجهۀ گذشـــتگان و نســـل
های قبـــل در ایام بـــروز بیماری های مســـری
چگونـــه بـــود؟ تدابیـــر حکومت ها چـــه بوده و
مـــردم در این میان چه نقشـــی داشـــتند؟ آمار
تلفـــات بیماری های همـــه گیر به چـــه میزان
بـــود؟ در این ایـــام فرصتـــی پیش آمـــد تا با
تمرکز بـــر موضوع بیماری های مســـری در دورۀ
قاجاریـــه ،نگاهـــی بـــر منابع این دوره داشـــته
باشـــم .در اثنای جســـتجوی منابع ،بـــا مطالبی
مواجه شـــدم که جالـــب توجه بـــود .موضوعاتی
و گزارشـــاتی وجـــود دارد که تا کنـــون مطرح
نشـــده و یا در خصوص آنها تحقیقات منســـجمی
صورت نگرفته اســـت .یادداشـــت حاضر شـــامل
مباحثی مقدماتی و گزارشـــی از شـــیوع بیماری
هـــای همه گیر وبـــا و طاعـــون در دورۀ قاجاریه
و طـــرز مواجهۀ مـــردم و دولت با ایـــن بیماری
ها اســـت .امید اســـت توجه مطالعـــه کنندگان
را جلب و افـــق های جدیدی بـــه روی محققین
بگشا ید .
 1-2دانــش تاریخ و بیماری همه گیر کرونا
()91 divoC
در ایـــن ماههـــا که کشـــور ما ایران و سراســـر
جهان درگیر بیماری مســـری کرونا شـــده است
اســـاتید و دانشـــجویان و محققان تاریخ در کانال
هـــای مختلف ابـــراز نظر کـــرده و مـــی کنند.
مطالبـــی مطـــرح شـــد از جمله اینکـــه در ایام
کنونی که بیماری کرونا شـــایع شـــده اســـت و
همۀ ابعـــاد زندگی انســـان را تحـــت تأثیر قرار
داده اســـت ،رشـــته تاریـــخ و اهـــل تاریخ چه
نقشـــی می توانند داشـــته باشـــند .آیـــا دانش
تاریخ مـــی تواند در ایـــن ایام به مســـئلۀ کرونا
ورود کنـــد یا خیر؟ در پاســـخ به ایـــن مباحثات
دو رویکـــرد متفاوت مالحظه شـــد:
رویکـــرد نخســـت بر این باور اســـت که امکان
ثبـــت ،مطالعه و تحقیق مســـائل اکنـــون وجود
نـــدارد و بایـــد دهه هایی ســـپری شـــود تا آن
جریـــان و واقعـــه به طـــور کامل شـــکل گرفته
و تمام شـــده باشـــد ،اســـناد و مـــدارک آن در
دســـترس محققین قـــرار گیرد و بتـــوان با فراغ
بـــال و بـــدون حب و بغـــض و بدون احســـاس

ناامنـــی از بررســـی موضـــوع مـــورد مطالعه ،با
رویکـــرد تاریخی بـــه تحقیق و تبییـــن پرداخت.
رویکـــرد دیگـــر این بـــود کـــه همچنان که
خواجه رشـــید الدیـــن در دورۀ غـــازان خان و
اســـکندر بیگ منشـــی ترکمان در دورۀ شـــاه
عبـــاس به ثبت وقایـــع زمان خـــود پردخته اند،
مورخین ،امـــروزه نیز می توانند به مســـائل روز
ورود کننـــد و به لحاظ علمـــی و حرفه ای منعی
در ورود و تحقیـــق و ثبت وقایع و مســـائل اکنون
مثل بیمـــاری کرونا وجـــود ندارد.
در ارتبـــاط بـــا ایـــن دو دیـــدگاه باید گفت
رویکرد نخســـت در بین اهل تاریخ بیشـــتر رواج
دارد و علیرغـــم تفاوتـــی که ایـــن دو رویکرد با
هـــم دارند اما بر اســـاس هر دو رویکـــرد امکان
فعالیـــت وجـــود دارد .اهـــل تاریخ بر اســـاس
رویکرد نخســـت مـــی تواننـــد با اســـتفاده از
تاریخنـــگاری های رســـمی و دیگـــر منابعی که
اطالعاتی از گذشـــته به دســـت مـــی دهند به
تحقیـــق و تبیین وقایـــع گذشـــته بپردازند .با
چنیـــن رویکردی نمی تـــوان شـــیوع کرونا در
ایـــران را به تحقیـــق گرفت و ابعـــاد مختلف آن
را ریشـــه یابی و تبییـــن نمود.
بر اســـاس رویکرد دوم هم امـــکان آن وجود
دارد که اهـــل تاریـــخ هماننـــد مورخینی مثل
خواجه رشـــیدالدین و اســـکندر بیگ منشـــی به
ثبت و روایت رویـــداد های اکنـــون بپردازند .به
عبـــارت دیگر اگر هـــدف ،ثبت رویـــداد اکنون
باشـــد ،امروز اهل تاریـــخ نیز مـــی توانند وقایع
را هماننـــد مورخین ثبـــت و ضبـــط کنند و به
تولیـــد داده بپردازنـــد .با چنیـــن رویکردی می
تـــوان وقایع مربوط بـــه کرونا را ثبـــت و روایت
کر د .
نکتـــه ای کـــه در این میان باید مـــد نظر قرار
داد این اســـت که آنچـــه عموما امـــروز در بین
اساتید و دانشـــجویان و محققان تاریخ رواج دارد
این اســـت که آنهـــا با تکیـــه بـــر تاریخنگاری
های رســـمی و منابع و داده هایی کـــه از وقایع
گذشـــته اطالعاتی عرضه می کنند ،بـــه مطالعه
و آمـــوزش تاریـــخ و تحقیـــق در موضوعـــات و
وقایـــع تاریخی مـــی پردازند (رویکرد نخســـت).
در چنیـــن ســـطحی ،اهـــل تاریخ کارشـــان با

مورخینـــی چـــون خواجه رشـــید الدین فضلاهلل
متفاوت اســـت چرا که هدف ،مطالعـــه و تحقیق
و تبییـــن وقایع گذشـــته اســـت و نـــه ثبت و
ضبـــط وقایـــع اکنون .لـــذا می تـــوان گفت که
علیرغـــم اینکـــه امـــروزه عموما اهـــل تاریخ به
ثبـــت وقایـــع و رویدادهای اکنون نمـــی پردازند
امـــا ایـــن کار خارج از حـــوزه تاریخ نیســـت و
اهـــل تاریخ مـــی تواننـــد هماننـــد مورخین به
ثبـــت و ضبط رویدادهـــا بپردازند و به مســـئلۀ
کرونـــا ورود کنند .جـــا دارد در ایـــن بحث به
نظر ابن خلدون هم اشـــاره ای داشـــته باشـــیم.
به نظر ابـــن خلـــدون ،وقایع تاریخـــی ظاهری
دارنـــد و باطنی .ثبـــت و روایت حـــوادث ،ظاهر
تاریـــخ اســـت .جهت رســـیدن به باطـــن وقایع
و جریانـــات تاریخـــی بایـــد به تبییـــن وقایع و
تحـــوالت پرداخت که ایـــن تبیین و رســـیدن
به ابعـــاد مختلف حـــوادث ،با رویکرد نخســـت
امکانپذیـــر اســـت .رویکـــرد دوم کـــه ضبط و
روایت حـــوادث اکنون اســـت ،تنهـــا در ظاهر
وقایع مـــی ماند و امـــکان تبیین و ریشـــه یابی
حوادث و جریانـــات را ندارد.

-1-3اهمیت و ضرورت مطالعات
تاریخــی در خصوص بیماری های همه
گیر

الـــف) فـــارغ از اینکـــه مطالعۀ بیمـــاری های
مســـری در طـــول تاریخ چـــه اهمیـــت و فایده
ای بـــرای امـــروز ما دارد ،انســـان بنـــا به مقام
انســـانی خود ،نیازمند شـــناخت خـــود و جامعۀ
خودش اســـت و شـــناخت تاریخ و گذشـــته هم
در آن جـــای دارد و بخشـــی از شـــناخت خود و
هویت انســـان است .انســـان وقتی در یک حوزه
ای کاری را شـــروع مـــی کنـــد ،مســـئولیتی بر
عهده مـــی گیـــرد ،عاقالنه و ضروری اســـت که
به گذشـــتۀ آن کار و حوزه توجه کند ،پتانســـیل
ها و مشـــکالت و نواقص را بخوبی بشناســـد تا با
یک شـــناخت و برنامه ریـــزی وارد کار مورد نظر
شـــود .فراتر از بحـــث کاربرد و اســـتفاده ،خود
این بحث شـــناخت برای نوع انســـان مهم است.
بـــرای مـــن نوعی مهم اســـت کـــه بدانم چند
نســـل قبل از خـــود در همین شـــهر و مملکت
در برابـــر بیماری وبـــا که گزارشـــاتی از مرگ و
میر ســـهمگین آن ثبت شـــده اســـت ،مردم و
حکومـــت وقت چه مـــی کردند چه بر سرشـــان
آمده اســـت؟ بـــا چه مســـائلی درگیـــر بودند؟
به عبارت دیگر شـــناخت از گذشـــته ،شـــناخت
از زندگـــی همنوعـــان و پدران ،بـــدون توجه به
بحث فایـــده و کاربـــرد ،برای انســـانی که اهل
تامـــل و تفکر اســـت مهم اســـت و اهمیت دارد.
ب) اهمیـــت دیگـــر مطالعات تاریخی این اســـت
کـــه دانش تاریخ ،زمینه های شـــناخت مســـائل
اکنـــون ما را بدســـت می دهد ،افـــق هایی برای
زندگـــی بهتر مـــا در حال و آینده می گشـــاید
و زمینـــه هایی بـــرای برنامه ریـــزی و تصمیم
درســـت ارائه می کند.
در بیـــان اهمیت و ضرورت مطالعـــات تاریخی
بـــرای مســـائل امروزمان باید گفت که بســـیاری
از مســـائل کنونی جامعـــۀ ما ،تاریخی هســـتند
یعنـــی اینکه یک شـــبه بوجـــود نیامـــده اند و
تاریخ و رونـــدی برای خود دارند و در گذشـــته
هم اتفـــاق افتاده اند و در گذشـــته نیز مســـئله
بـــوده اند .برای مثـــال مواجهه ایرانیـــان با علوم
جدید ،مواجهه مـــا با تمدن جدیـــد ،برای خود،
تاریـــخ و خط ســـیری دارد .مســـائل امـــروز ما
تداوم مســـائل گذشـــته هســـتند .همین مسئله
ترقـــی و پیشـــرفت و نحـــوۀ مواجهه بـــا تمدن
جدید ،در دویســـت ســـال پیش بـــرای عباس
میـــرزا ( 1203 -1249ه .ق) هـــم مطرح بود و
لذا می تـــوان گفت کـــه در خصـــوص بیماری
همه گیـــر کرونا که امروز شـــایع شـــده ،از این
بابـــت که در نحـــوۀ مواجهه مـــردم و حکومت با
بیمـــاری همه گیـــر در دورۀ قاجاریـــه و امروز،
شـــباهت هایی وجـــود دارد و مســـائلی که در
دورۀ قاجاریـــه مطـــرح بود به نحـــوی امروز هم
مطرح اســـت ،مطالعـــات تاریخی مـــی تواند افق
هایی نشـــان دهد.
مطالعـــۀ منابع ،برخی مشـــابهت هـــا در نحوۀ
مواجهه مـــردم و اقدامات حکومت ها را نشـــان
مـــی دهـــد که می تـــوان تجـــارب و مســـائل
مشـــترک را به تحقیق و بررســـی گرفت .افزون
بر این مـــی توان این پرســـش را مطـــرح کرد
کـــه چـــرا در دورۀ قاجاریـــه آمار مـــرگ و میر
بیمـــاری هـــای همه گیر بســـیار بـــود؟ عوامل
بدبختـــی و بی پناهـــی مردم چه بوده اســـت؟
دولـــت و حوزه سیاســـی به چه میـــزان در این
مشـــکالت مســـئول بود؟ آیـــا اساســـا در ایران
دولـــت در معنـــای جدید آن شـــکل گرفته بود؟
موانع شـــکل گیـــری دولت مـــدرن در ایران چه
بودند؟ در حـــوزه فرهنگ و مذهب چه آســـیب
هایی داشـــتیم؟ آیا مســـئولیت همـــۀ بیپناهی
و مـــرگ و میـــر مـــردم ،متوجه دولـــت بود؟
اقدامـــات مثبـــت مـــردم و حکومتیـــان در ایام
شـــیوع بیماری هـــای همه گیر چه بوده اســـت؟
در ارتبـــاط با اکنون ما ،می شـــود این ســـواالت
را مطـــرح کرد کـــه آیا مشـــکالتی کـــه مردم
در دورۀ قاجاریـــه در حـــوزۀ دولت و سیاســـت،
در حـــوزۀ مذهـــب و فرهنگ در حـــوزۀ اقتصاد
داشـــتند امروز حل شـــده اند یا هنـــوز مطرح
هســـتند؟ و ســـواالتی از این دســـت که ضروری
اســـت نحوۀ مواجهـــۀ مردم و حکومـــت در دوره
قاجاریه بـــا بیماری هـــای همه گیر و مســـائل
و گرفتـــاری های ناشـــی از آن را با اســـتفاده از
نظریـــه ها و مفاهیـــم مختلف و جدیـــد توضیح
داد و دالیل آســـیب پذیری مضاعـــف ایرانیان را
توضیـــح داد و چـــارهای برای آنها طـــرح نمود.
نکتـــه پایانـــی اینکه در فرصـــت محدودی که
منابـــع دوره قاجاریـــه مورد بررســـی و مالحظه
قـــرار گرفت ،مشـــخص می شـــود کـــه هنوز
منابـــع و مدارک پزشـــکی و بیمـــاری های دورۀ

قاجاریه شـــناخته نشـــده اســـت و ابعاد مهمی
از بیمـــاری هـــای همه گیـــر ،مواجهـــه مردم و
اقدامـــات حکومتی بـــه طور جدی و منســـجم
مـــورد تحقیق واقع نشـــده انـــد .در این خصوص
مطبوعـــات می تواننـــد مفید واقع شـــوند .برای
نمونـــه در روزنامـــه وقایـــع اتفاقیه (انتشـــار از
 1267ق) برخـــی مطالب پزشـــکی و بهداشـــتی
نیـــز دیـــده مـــی شـــود .از جمله در شـــماره
ســـوم این نشـــریه ،مقالۀ کوتاهـــی در خصوص
چگونگی پیشـــگیری از آبله انتشـــار یافته است.
مجلـــه «حفظ الصحه» اولین نشـــریهای اســـت
کـــه در زمینه پزشـــکی بـــه صاحـــب امتیازی
مـــودب الدوله در صفـــر  1324قمری انتشـــار
یافتـــه اســـت .اما بـــه دلیـــل عدم اســـتقبال
مخاطبان ایرانی پس از انتشـــار شـــش شـــماره
متوقف شـــد .پـــس از گذشـــت یازده ســـال از
تعطیلـــی مجلـــه حفـــظ الصحه ،دومیـــن مجله
پزشـــکی ایران بـــا نـــام مجلـــه ماهیانه «طب
مصـــور» به چـــاپ رســـید .ولی ایـــن مجله هم
به دلیل عـــدم حمایـــت جامعه ایرانـــی پس از
انتشـــار شـــماره اول تعطیل شـــد .افزون بر این
دو نشـــریه« ،مجله علمی» کـــه در  1333قمری
در تهران منتشـــر شـــد چندین مقالـــه تخصصی
پزشـــکی و بهداشـــتی چاپ نمود .نشریه پزشکی
دیگـــر« ،مجله صحیـــه و امور خیریـــه» بود که
دولت در ذیقعده  1339منتشـــر کـــرد .صاحب
امتیـــاز ،ســـردبیر و مدیر مســـئول ایـــن مجله
وزارت صحیـــه و امـــور خیریـــه بود .عـــاوه بر
ایـــن در خصوص بیمـــاری های واگیر ،رســـائل
بســـیاری در ایـــن دوره نوشـــته شـــده اند که
هنـــوز معرفی و منتشـــر نشـــده اند.

-2مهمترین ســال های وبائی و آمار
تلفات آن

-2-1گزارش وبا در منابع داخلی:
محمد حســـن خـــان اعتماد الســـلطنه در کتاب
منتظم ناصـــری ذیل وقایـــع  1237ق 1821 /
م خبر از شـــیوع وبائـــی مهلک از هندوســـتان
به ســـواحل دریـــای عمان و منطقـــۀ فارس می
دهـــد که در حـــدود بیســـت هزار نفـــر تلفات
داشـــته اســـت( .محمد حســـن خـــان اعتماد
الســـلطنه ،منتظم ناصـــری ،ج  ،3تصحیح محمد
اســـماعیل رضوانی ،تهران :دنیـــای کتاب،1367 ،
ص  .)1551وی در ادامه از شـــیوع وبا در اردوی
ایـــران در خالل نبرد توپـــراق قلعه بـــا عثمانی
و سراســـر مملکت ســـخن گفته و مـــی افزاید:
صـــد هزار نفـــر در اين ســـال در ايـــران در اثر
شـــیوع وبا مردنـــد (همـــان ،ج  ،3ص -1153
 .)1152جهانگیـــر میـــرزا در توضیح شـــیوع وبا
در تبریز در ســـال  1244ق می نویســـد :در بهار
این ســـال وبا در دارالســـلطنه تبریز شـــایع شد
و به همۀ نقـــاط والیت آذربایجان ســـرایت کرد
و بســـیاری از مردم تلف شـــدند بـــه نحوی که
برخـــی از روزهـــا در تبریز چهار صـــد پانصد نفر
از بین می رفتنـــد اوضاع در ســـایر نقاط والیت
آذربایجان نیـــز همینگونه بـــود (جهانگیر میرزا،
تاریخ نـــو ،به تصحیـــح عباس اقبال آشـــتیانی،
تهـــران :نشـــر علـــم ،1384 ،ص  .)144اعتماد
الســـلطنه در منتظـــم ناصری ذیل وقایع ســـال
 1245ق 1829 /م در خصـــوص شـــیوع وبا در
تهـــران می نویســـد :در اين ســـال در تهران وبا
شـــیوع یافـــت و در اثر ایـــن بیمـــاری ده هزار
نفـــر از مردم تهـــران در عرض چهـــل روز جان
باختند(منتظـــم ناصـــری ،ج  ،3ص  .)1598همو
از شـــیوع وبایـــی در تهران به ســـال  1250ق/
 1834م ســـخن به میان مـــی آورد که در جریان
این بیماری نواب حســـينعلى ميـــرزاى فرمانفرما
در مـــاه ربیع االول همان ســـال درگذشـــته بود
(منتظم ناصـــری ،ج  ،3ص .)1631
در خصـــوص شـــیوع وبای ســـال  1262ق/
 1845م اعتمـــاد الســـلطنه می نویســـد« :هم
در اين ســـال ناخوشـــى وبا در دار الخالفه بروز
خدام حـــرم جاللت و
كـــرد و اردوى همايـــون و ّ
حاجـــى ميرزا آقاســـى و بعضـــى از امناى دولت
بـــه ييالق لواســـان رفتنـــد .پـــس از چندى در
اردو نيـــز وبـــا افتـــاد و جمعى از معـــارف به
اين ناخوشـــى درگذشـــتند و موكـــب همايون به
لواســـان بزرگ رفته و پس از چنـــدى تو ّقف در
اواخر ماه شـــعبان به نياوران معـــاودت كردند»
(منتظـــم ناصـــری ،ج  ،3ص  .)1683همو خبر
از شـــیوع وبا در کرمانشـــاه در ســـال 1268ق/
 1851م مـــی دهد و می نویســـد کـــه با آمدن
بـــاران این بیماری دفع شـــد( .منتظـــم ناصری،
ج  ،3ص  .)1724از بـــروز وبا به ســـال  1269ق/
1852م در گیالن (همـــان ،ص  )1743و ارومیه
و تخفیـــف مالیاتـــی دولت به مقـــدار چهار هزار
تومـــان نقد و دويســـت خروار جنس ســـخن می
گوید (همان )1744 ،در همین ســـال اشـــاره ای
هم به شـــیوع وبـــا در تهران ،خلخال و خمســـه،
قـــم ،کاشـــان ،اصفهـــان ،مازندران مـــی کند
(همان ،ص  .)1747اعتماد الســـلطنه از شـــیوع
وبـــا در ســـال  1281ق 1864 /م از راه بغداد به
ایران ســـخن گفته و می نویســـد بـــا ورود زوار
مکـــه وبا در تمام ســـرزمین های عثمانی شـــایع
شـــده و از راه بغـــداد بـــه ایران ســـرایت کرده
اســـت و در اثر این بیماری فقط در اســـامبول
طـــی هفتاد روز ،ســـی و پنـــج هـــزار نفر تلف
شـــده اند (منتظم ناصـــری  ،ص  .)1870از بروز
وبـــا در ســـال  1283ق 1866 /م در تبریز و در
ســـال  1284ق در تهران که در اثر شـــدت آن،
روزانـــه  700نفر تلف می شـــده اند ســـخن می
گویـــد (منتظم ناصـــری ،ص  1886و .)1896
یحیـــی دولت آبادی از شـــیوع وبـــا در تهران
در محـــرم ســـال  1310ق خبـــر مـــی دهد و
عـــزاداری و اجتماعات مردم را ســـبب شـــیوع
هـــر چه بیشـــتر این بیمـــاری اعالم مـــی کند.
وی شـــمار مردگان در اثـــر ابتالء بـــه بیماری
وبـــا را تا دهـــم محرم ،صدهـــا نفـــر و از نیمه
ماه محـــرم روزانه هـــزار و پانصد نفـــر گزارش

7

می کنـــد (یحیی دولـــت آبادی ،حیـــات یحیی،
ج  ،1تهـــران :عطـــار ،1371 ،ص  .)116وی در
شـــرحی کـــه از اوضاع معـــارف ایران به ســـال
 1322ق می دهـــد ،اوضاع مـــدارس را به دلیل
شـــیوع مرض وبا و پریشـــانی اوضاع مالی دولت
نابســـامان وصـــف می کنـــد (حیـــات یحیی ،ج
 ،1ص  )344و ابـــراز می دارد که در اثر شـــیوع
وبای ســـال مزبور ،شـــوراى عالى معـــارف براى
چنـــد مـــاه تعطيل ميشـــود و مـــدارس هم به
مدت يكماه بســـته ميشـــوند و بعضـــى از آنها تا
دو ســـه ماه بـــاز نميگردد و پس از داير شـــدن
هم به ســـبب مرگ و میر ناشـــی از وبـــا تعداد
شـــاگردان مـــدارس کاهـــش می یابـــد (حیات
یحیـــی ،ج  ،1ص .)349 -350
عیـــن الســـلطنه در توضیح شـــدت و چگونگی
وبـــای محرم  1310ق گزارشـــی مـــی دهد که
جالـــب توجه اســـت .او می نویســـد:
در اغلـــب بالد ایران به شـــدت مشـــغول قتل
اســـت .خط خراســـان تماماً ،مازنـــدران و گیالن
و اســـتر آباد به شـــدت ،یزد و کرمان و اصفهان
بیـــش از حد اســـت .تمـــام آذربایجـــان مبتلی
هســـتند .قزوین و خمســـه فراوان اســـت .یک
طهـــران نبود ،آن هم االن طوری شـــده اســـت
که از روزی ششـــصد نفـــر و پانصد نفـــر کمتر
نمی کشـــد .تمام مـــردم گریخته اند .شـــمرانات
طوری جمعیت شـــده اســـت که چه بنویســـم.
تجریـــش تنها گویا شـــش هفت هـــزار جمعیت
آمده باشـــد .همین طور جاهـــای دیگر و ییالقات
دور دســـت .مـــردم اهل هـــر والیتـــی بودند
گریختـــه .فقـــط جائی کـــه وبا نیســـت عراق،
مالیـــر ،همدان ،بروجرد ،لرســـتان و عربســـتان
و کمـــی از فـــارس اســـت .همهمـــه و اضطراب
مـــردم طهران طـــوری شـــده که به نوشـــتن
بـــر نمی آیـــد .دو ســـه مرتبه خلق طهـــران با
علما و ســـادات بـــه حضـــرت عبدالعظیم (ع) و
امام زاده حســـن و امـــام زاده اهـــل علی مصلی
رفتـــه ،هـــر مرتبه متجاوز از بیســـت هـــزار نفر
بودند .صدقـــه و روضه خوانی و بذل و بخشـــش
به شـــدت زیاد شـــده .طوری مردم ترســـیده اند
که حقیقت دیدنی و تماشـــائی اســـت .شـــب و
روز آرام و قـــرار را برده اســـت .حالـــت تكلم به
هيچ كـــس باقى نيســـت .خداوند ترحـــم كند و
رفع بال فرمايد .كســـى نيســـت كـــه از خانهاش
تلف نشـــده باشـــد .در شـــميرانات از بابت عبور
و مرور وبا شـــيوع يافته .ليكن از جهت وســـعت
مكان و آب و هـــواى خنك كمتر اســـت .هرچه
از اضطراب و همهمه بنويســـم كم اســـت .شـــهر
طهران اكنون بســـيار خلوت شـــده اســـت چه
تلـــف شـــدهاند و چـــه فـــرار كردهانـــد (عین
الســـلطنه ،ج  ،1ص .)482 -483
همین نویســـنده در جایی از خاطـــرات خود در
توضیح اثـــرات وبای محـــرم  1310ق بر زندگی
مردم می نویســـد :همـــۀ ادارات مملکت تعطیل
اســـت و مـــردم همگـــی منتظر مرگ هســـتند.
تمـــام مردم شـــهر فرار کـــرده انـــد .کوچه ها
خلوت اســـت .تمـــام مغازه ها بســـته اســـت و
مردم حـــال و حوصلـــه کار ندارنـــد؛ «تجریش
پـــاک گرانی آمـــده .همـــه چیز گران اســـت.
هیـــچ چیـــز پیدا نمـــی شـــود اگر هـــم پیدا
شـــود خیلی گـــران  ...روضه خوانـــی و خیرات
به حـــدی در طهران و شـــمیرانات زیاد شـــده
که چه نویســـم .آش امام زیـــن العابدین (ع) در
تمام کوچه ها و گذرها طبخ می شـــود .دســـته
جـــات ســـینه زن متصل در گردش اســـت .تمام
مـــردم زاهد و عابد شـــده اند» (عین الســـلطنه،
ج  ،1ص  .)483 -484عین الســـلطنه آمار تلفات
وبای محـــرم  1310تبریز را از قول مســـیو امیل
کنســـول فرانســـه 8 ،الی  10هزار نفـــر و آمار
تلفات تهـــران را بیش از  20هـــزار نفر ذکر می
کند(عیـــن الســـلطنه ،ج  .)486 ،1از شـــیوع وبا
در ســـال  1328ق از روســـیه به مناطق شمالی
ایـــران از جمله انزلی ،اردبیل ،آســـتارا ،ســـراب
و ســـپس شـــیوع آن به منطق دیگـــر از جمله
رســـتم آباد ســـرمنزلی قزوین و کرمانشـــاهان
خبر مـــی دهد (عین الســـلطنه ،ج  ،4ص 3202
و .)3230

 -2-2وبا در گزارشات و سفرنامه
های خارجی:

دکتر پوالک اســـتاد طـــب دارالفنـــون و طبیب
مخصـــوص ناصرالدین شـــاه در ســـفرنامۀ خود
از تأثیـــر ویرانگـــر بیمـــاری های همـــه گیر بر
جمعیت شـــهرها در مشـــرق زمین ســـخن گفته
و می نویســـد در اثر شـــیوع بیمـــاری های همه
گیـــر ،جمعیت چنـــان کاهش می یابـــد که مثال
مناطقی که ســـی و ســـه ســـال پیـــش طاعون
در آنجـــا شـــیوع یافته بـــوده هنوز هـــم دچار
کمی جمعیت اســـت و خســـارات ناشـــی از وبا،
آبله ،ســـرخک و ســـیاه سرفه به ســـختی جبران
می شـــود و تنهـــا در اثر شـــبکه ارتباطی ناقص
اســـت کـــه بیماریهای همـــه گیـــر خودبه خود
با گذشـــت زمان از میـــان می روند( .ســـفرنامۀ
پوالک :ایـــران و ایرانیان ،یاکـــوب ادوارد پوالک،
ترجمۀ کیـــکاووس جهانـــداری ،تهران:خوارزمی،
 ،1368ص .)463
نامبرده بیماری آبلـــه را مهمترین بیماری ای در
ایـــران می داند کـــه باعث مـــرگ و میر کودکان
و در نتیجـــه تقلیل جمعیت می شـــود (پوالک،
ص  )465همـــو در خصوص طاعون 1244-1246
ق 1829-1830 /می نویســـد طاعون هیچگاه از
ایران شـــروع نمی شـــود در ســـال های -1830
 1829طاعـــون از عثمانی وارد ایران شـــد و در
بعضـــی از مناطق ســـاحلی دریای خـــزر چنان
شـــدت یافت که نقاط آلـــوده خالی از ســـکنه
شـــد (پوالک ،ص .)502
کرزن در توضیحاتی که دربارۀ شـــهر شوشـــتر
مـــی دهـــد از شـــیوع طاعـــون در این شـــهر
گـــزارش داده و می نویســـد :در ســـال -1247
 1246ق1831 -1832 /ادامه در صفحه بعد
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بواســـطۀ طاعون جمعیت شـــهر بســـیار تقلیل
یافت و در حـــدود  20 /000نفر جان ســـپردند
(جـــورج ناتانیل کـــرزن ،ایران و قضیـــه ایران،
ج ، 2ترجمـــه غالمعلـــی وحیـــد مازندرانـــی،
تهـــران :علمی و فرهنگـــی ،1380 ،ص  .)442در
خصوص جمعیـــت دو والیت مازنـــدران و گیالن
می نویســـد « :بـــه جمعيت ايـــن دو واليت در
اثر طاعـــون 1245-1246ق 1830 -31 /تلفات
بســـيار وارد شـــده و گفتهاند كه دو ســـوم مردم
از بيـــن رفتهاند .آفاتـــى مانند آبلـــه نيز پس از
آن تلفـــات ســـنگين وارد كرده و فقـــط در اين
اواخر جمعيـــت رو بـــه افزايش نهاده اســـت».
(جورج ناتانیل کـــرزن ،ایران و قضیـــه ایران ،ج
 ،1ص  .)479در مـــورد تأثیـــر طاعون بر شـــهر
رشـــت می نویســـد :رشـــت در اثر طاعون سال
 1830 -31ميالدى كه خســـارات شـــدیدی به
خـــود دیده بـــود تقريبا از بين رفت و در ســـال
 1834فقط شـــبحى از شـــهر باقـــی مانده بود
(همان ،ص .)505
فریـــزر از شـــیوع طاعـــون در ایران به ســـال
1245ق 1830 /و شـــیوع آن از مازنـــدران بـــه
روســـتای شهمیرزاد ســـمنان ســـخن می گوید
کـــه در اثر آن ،اکثر ســـاکنان این روســـتا جان
ســـپرده بودنـــد بطوریکه روســـتایی کـــه قبال
جمعیـــت آن  5000تا  8000نفـــر تخمین زده
مـــی شـــد االن (1249ق 500 )1833 /48-نفر
جمعیـــت دارد (فریزر ،ســـفرنامۀ فریـــزر معروف
به ســـفر زمســـتانی ،جیمز بیلی فریـــزر ،ترجمۀ
منوچهر امیری ،تهـــران :توس ،1364 ،ص .)233
وی در ســـفری که به مازندران داشـــت از شیوع
وبا در رودســـر ســـخن می گوید و می نویســـد:
«پیش از شـــیوع وبا رودســـر جـــای مهمی بود
امـــا آن بیماری شـــهر را خالی از ســـکنه کرد»
(همان ،ص  .)569فریزر در ســـفری که در 1249
ق /ســـپتامبر  1833به رشـــت داشـــت از تأثیر
وحشـــتناک شـــیوع طاعون در مرگ و میر مردم
رشـــت و از بســـته بودن نصف و شـــاید دو سوم
مغازه های بازار بزرگ رشـــت ســـخن می گوید
و مـــی افزاید« :چیزی از آن جنب و جوشـــی که
به خوبـــی به یادداشـــتم باقی نمانـــده بود و در
کوچـــه ها بـــه ندرت انســـانی دیده یـــا صدائی
شـــنیده می شـــد در خصوص بعضـــی از کارگاه
داران محـــل که معـــروف بودنـــد تحقیق کردم
هیـــچ کس زنده نبود ســـازندگان همـــه از میان
رفته بودنـــد .در واقع همینکه طاعـــون در خانه
ای در گیـــان راه می جســـت به نـــدرت موجود
زنـــده ای را در آنجـــا باقی می گذاشـــت  ...در
ســـفر ســـابق که در رشـــت بودم البته بیش از
شـــصت هزار جمعیت داشـــت و اکنون این رقم
بیـــن پانزده و بیســـت هزار اســـت» (فریزر ،ص
.)574 -575
آلکـــس بارنـــز که طی ســـال هـــای -1831
 1833مســـافرت هایی به هند ،کابل ،ترکســـتان
و ایران داشـــته است در ســـفرنامۀ خود از شیوع
طاعـــون در ســـاری ســـخن می گویـــد .وی در
توضیـــح این بیماری در ســـاری می نویســـد این
شهر ســـال گذشـــته چنان در اثر طاعون تلفات
داد کـــه االن جمعیـــت آن از ســـیصد نفر تجاوز
نمـــی کند (ســـتوان آلکس بارنز ،ســـفرنامۀ بارنز
ســـفر به ایـــران در عهـــد فتحعلی شـــاه قاجار،
ترجمۀ حســـن ســـلطانی فـــر ،بیجا :موسســـه
چاپ و انتشـــارات آســـتان قدس رضوی،1366 ،
ص .)89
ابـــوت کنســـول بریتانیا در ایـــران گزارش می
کند کـــه در اثر وبای ســـال 1258ق1842/؛ بالغ
بر  7000تـــا  8000نفر در یـــزد (کیث ادوارد
ابوت ،شـــهرها و تجـــارت ایـــران در دورۀ قاجار،
ترجمـــه ســـید عبدالحســـین رئیس الســـادات،
تهـــران :امیـــر کبیـــر ،1396 ،ص  )203در اثر
وبـــای  1846بالـــغ بـــر  2000نفـــر در کرمان
جانشـــان را از دســـت دادند (همان ،ص .)219
او از شـــیوع چندین بـــارۀ بیماری مســـری وبا
در تبریز ســـخن مـــی گوید و می نویســـد وبا در
ســـال  1835در تبریز شایع شـــد .در سال1262
ق 1846 /شـــیوع وبـــا در تبریز منجـــر به مرگ
 6000نفـــر از مـــردم طـــی  40روز شـــد و در
ســـال 1263ق 1847 /حـــدود  5000نفر در اثر
شـــیوع وبا جـــان باختند .مجددا در ســـال های
 1853و  1856و  1857و  1860وبـــا در ایـــن
شهر شایع شـــد و در آخرین ســـال ( 1276ق/
 )1860حـــدود  2500نفـــر در اثر ابتـــا به وبا
تلف شـــدند (ابوت ،ص .)274
کنـــت دو گوبینو که مدتی ســـفیر فرانســـه در
ایران بود ،در اثری که نوشـــته اســـت از شـــیوع
بیماری وبا در تابســـتان ســـال 1272ق1856 /
در ایـــران و تهـــران خبر مـــی دهد .ابـــراز می
دارد که آماری رســـمی از تعداد مـــردگان وجود
نداشـــت .بر اســـاس تخمین وی یک سوم مردم
تهـــران از ابتال بـــه بیمـــاری وبا مـــرده بودند
(کنت دو گوبینو ،ســـه ســـال در ایـــران ،ترجمه
ذبیح اهلل منصـــوری ،تهران :موسســـه مطبوعاتی
فرخـــی ،بیتا ،ص .)93
هینریـــش بروگش ســـفیر پـــروس در ایران،
ذیل عنـــوان «تهـــران در ژانویه ســـال »1861
( جمـــادی الثانـــی  )1277در خصـــوص وبا می
نویســـد که طبـــق اطالعـــات دقیقـــی که در
دســـت اســـت ،ســـال قبل بیماری مزبور که در
هندوســـتان شـــایع بود از مرز ایران گذشته و با
ورود به بلوچســـتان و کرمـــان و یزد و اصفهان در
زمـــان کوتاهی به شـــیراز و قم و تهران ســـرایت
می کنـــد .از ســـرایت ســـریع وبـــا از مناطق

داخلـــی ایران به کرمانشـــاه و تلف شـــدن تقریبا
روزانـــه ده نفر در این شـــهر و نگرانـــی عثمانی
از احتمال شـــیوع وبا در بغداد از راه شـــهرهای
ایران ســـخن مـــی گویـــد (هینریـــش بروگش،
ســـفری به دربـــار صاحبقـــران ،ترجمـــه محمد
حســـین کرد بچه ،تهـــران :اطالعـــات،1368 ،
ص  .)558 -559بروگـــش از تلفـــات روزانه 17
نفـــر در تهران در روزهای نخســـت ســـال جدید
 1861مســـیحی در اثـــر وبا ســـخن مـــی گوید
کـــه با تغییـــر هوای بارانـــی به آفتابـــی در روز
هفتـــم ژانویـــه میزان تلفـــات به صفر رســـیده
بـــود و مجـــددا از روز هشـــتم ژانویـــه تلفات
بیماری شـــروع شـــده و روز به روز فزونی گرفته
بود(بروگـــش ،ص .)559 -560
ارنســـت اورســـل که در سال  1299ق1882 /
از ایـــران دیدن کرده بـــود ،در توضیـــح اوضاع
شـــهر رشـــت اشـــاره ای به جمعیت این شـــهر
و تقلیـــل آن پـــس از شـــیوع طاعـــون کرده و
می نویســـد کـــه در اوایل قرن نوزدهم رشـــت
در حـــدود  60هزار نفـــر جمعیت داشـــت ولی
جمعیـــت این شـــهر در اثـــر شـــیوع طاعون در
ســـال هـــای متوالی بـــه  25هزار نفـــر کاهش
یافته اســـت (ارنســـت اورسل ،ســـفرنامۀ اورسل،
ترجمۀ علـــی اصغر ســـعیدی ،بیجا :بینـــا ،بیتا،
ص .)22
کارالســـرنا از شـــیوع طاعون در ســـال 1294
ق 1877 /از دهکـــده شـــفت به رشـــت خبر می
دهـــد .می نویســـد در اثر این بیمـــاری در کمتر
از چهـــار هفته جمعیت شـــهر در اثـــر مرگ و
میـــر ناشـــی از بیمـــاری و فرار مـــردم ،به یک
دهـــم کاهـــش یافته و خالی از ســـکنه شـــده
بود(کارال ســـرنا ،مردم و دیدنیهـــای آن ،ترجمۀ
غالمرضـــا ســـمیعی ،تهران :نشـــر نـــو،1363 ،
ص  .)337 -338تعـــداد تلفات رشـــت و دهات
اطـــراف آن در طـــول هفـــت هشـــت ماهی که
طاعون شـــیوع داشـــت را بیش از چهار هزار نفر
عنـــوان می کنـــد و تعداد بیماران معالجه شـــده
را تقریبا ده برابر کشـــته شـــدگان ابراز می دارد
(کارال سرنا ،ص .)338

 -3گزارشــاتی از تأثیر وبا بر اقتصاد و
اقشار ضعیف جامعه:

هینریـــش بروگش ســـفیر پروس (آلمـــان) در
ایـــران در کتـــاب خود تحـــت عنوان ســـفری
بـــه دربار صاحبقران از شـــیوع بیمـــاری وبا در
تهران در اواســـط مـــاه جمـــادی االولی /1277
دســـامبر  1860ســـخن می گوید و بر اســـاس
گزارشـــات دکتـــر تولوزان ،پزشـــک فرانســـوی
ناصـــر الدین شـــاه می نویســـد :تلفـــات وبا در
آغـــاز کار ،نســـبتا کم و ناچیز و بیشـــتر در میان
اقشـــار پاییـــن مردم شـــیوع داشـــت (بروگش،
ص  .)546در ادامـــه همیـــن موضوع اشـــاره می
کنـــد که «اطبـــا و حکیم باشـــی» هـــای ایران
که روش معالجه وبا را بدرســـتی نمی دانســـتند
بیشـــتر باعـــث مرگ و میـــر مردم می شـــدند.
مطلـــب دیگری که مـــردم تهران در ایام شـــیوع
وبا گرفتـــار آن بودنـــد گرانی فوق العـــاده نان،
خواربـــار و مایحتـــاج عمومـــی زندگـــی بود که
بروگش به آن اشـــاره کرده و می نویســـد که این
گرانی واقعی نبـــوده و احتماالً علـــت آن احتکار
گندم و خواربار از ســـوی عـــده ای از ثروتمندان
و تجـــار اســـت(همان ،1368 ،ص  .)546دکتـــر
پـــوالک در مـــورد ابتالی قشـــر فقیر مـــردم به
بیماری مســـری می نویســـد :فرزندان ثروتمندان
کـــه کمتر بـــا کودکان دیگـــر تمـــاس دارند به
ندرت دچار بیماری ســـالک می شـــوند برعکس
در خانـــواده فقرا اغلـــب همه اعضـــای فامیل به
آن مبتال می شـــوند (پـــوالک ،ص .)472 -473
یحیـــی دولت آبـــادی در توضیح ســـرایت وبا به
تهـــران در ماه ربیـــع الثانی  1322می نویســـد
کـــه ابتدا بیمـــاری از محالت جنوبی که بیشـــتر
فقـــرا و افراد بی بضاعت ســـکونت داشـــتند بروز
مـــی کند و در عـــرض چند روز شـــمار زیادی را
تلـــف می کند(حیـــات یحیـــی ،ج  ،1ص -350
 .)349دکتر فووریه پزشـــک ناصرالدین شـــاه در
ســـفرنامه خود از شـــیوع وبا در تهـــران و دهات
اطـــراف آن در محرم  1310ق خبـــر می دهد و
می نویســـد در تهـــران از  27محرم تـــا اول ماه
صفر روزانـــه نزدیک بـــه  800نفر را کشـــته و
مـــی افزاید بیشـــتر تلفات در بین فقـــرا بوده که
وســـیله فرار نداشـــته و به علت فقر بیشـــتر در
معرض ســـرایت ایـــن بیماری قرار مـــی گرفتند
(دکتـــر فووریه ،ســـه ســـال در دربـــار ایران،
ترجمه عبـــاس اقبال ،تهران :نشـــر علم،1385 ،
ص .)287 -288

 -4اقدامــات دولت و نهادها برای رفاه
مردم و مقابله با وبا:

به نوشـــتۀ هینریـــش بروگش ،ناصرالدین شـــاه
در ایـــام وبای جمـــادی االولی  /1277دســـامبر
 1860بـــرای کاهش رنج مردم دســـتور داده بود
کـــه به توزیـــع نان بـــه قیمت عادالنـــه در بین
مـــردم تهران بپردازنـــد که پس از چنـــد روز با
اتمـــام گندم دولـــت ،این برنامه به پایان رســـید
و دوباره گرانی شـــروع شـــده بود .طـــرح بعدی
دســـتور شـــاه به توزیع رایگان مقـــداری نان به
حســـاب شـــخصی وی در نقاط مختلف شهر در
میـــان طبقات ضعیـــف و فقیر بود امـــا مجریان
توزیع نـــان به جـــای اینکه نـــان را در محالت
مختلـــف توزیع کننـــد فقط در یک یـــا دو محله
توزیـــع کـــرده بودند ایـــن امر باعـــث ازدحام

مردم و خفه شـــدن  14زن و کودک زیر دســـت
و پای مردم شـــده بود (بروگـــش ،ص  .)547از
دیگر اقدامات دولـــت در زمان ناصرالدین شـــاه
جهـــت مقابله با شـــیوع وبا ،قرنطینـــه نظامی و
بســـتن راه هـــا بود کـــه بروگش به مـــوردی از
آن در  2ربیـــع الثانـــی  18 /1277اکتبر1860
در منطقۀ مرودشـــت فارس مشـــاهده کرده بود
(همان ،ص .)455
فریزر از ایســـتگاه قرنطینه ای در مســـیر شبلی
به تبریز ســـخن مـــی گوید کـــه حکومت برای
ممانعـــت از ارتبـــاط و آمیزش مـــردم منطقه با
اهالـــی مناطق دیگـــر احداث کرده بـــود .او این
اقـــدام را ناشـــی از شـــیوع بیمـــاری در زنجان
عنـــوان مـــی کنـــد .در ادامـــه ابراز مـــی کند
قانـــون این بود که مســـافر و بار و وســـایلی که
حمل می شـــد باید ســـه روز متوقف می شـــد
تا اجـــازۀ حرکت بـــه تبریز داده شـــود .به گفتۀ
فریـــزر یکـــی از اقداماتی که مامـــوران حکومتی
بـــرای اطمینان از ســـامت افـــراد در این محل
انجام می دادنـــد دود دادن افراد بـــود که البته
فریزر رشـــوه خـــواری مامورانی که بـــا گرفتن
پول اجـــازه عبور مـــی دادند را باعـــث بی ثمر
شـــدن قرنطینه می دانـــد (فریـــزر ،ص -591
.)590
دکتـــر جـــان ویشـــارد در گـــزارش عملکرد
میســـیون پزشـــکی آمریکایـــی در ســـال وبایی
 1904اشـــاره مـــی کند کـــه آنهـــا مریضخانه
بـــزرگ خـــود در شـــرق تهـــران کـــه بیماران
مختلفـــی را می پذیرفـــت به همـــراه دو مرکز
جدیـــد التاســـیس بـــه طـــور ویژه بـــه درمان
بیمـــاری وبا اختصـــاص داده و به مـــدت یکماه
بـــه طور شـــبانه روز مشـــغول خدمات رســـانی
بیمـــاران بودنـــد تا اینکـــه تا حدودی شـــیوع
بیماری کنترل می شـــود .اشـــاره مـــی کند که
بـــرای کنتـــرل بیماری ســـه اقدام انجـــام داده
بودنـــد .اول اینکه به منظور جلوگیری از شـــیوع
بیشـــتر بیماری بـــه مراقبت دقیـــق از بیماران
مراجعه کننده بـــه بیمارســـتان پرداخته و خانه
های مردم را سرکشـــی و کنترل کـــرده بودند و
همچنین جزوه ای به انگلیســـی و فارســـی تحت
عنـــوان «وبای آســـیایی» حاوی دســـتورالعمل
های الزم بـــرای جلوگیری از ابتـــاء به بیماری
و کمک هـــای اولیـــه در مراحـــل آغازین بروز
بیمـــاری توضیح داده شـــده بودکـــه در بازار و
محالت تهران و ســـایر شـــهر های ایـــران توزیع
شـــده بود .وی ابراز می دارد که انتشـــار و توزیع
این جزوه اثـــرات ســـودمندی در کنترل بیماری
داشـــته است(ویشـــارد ،ص  .)229 -230اقدام
دوم همـــکاران دکتر ویشـــارد گردش در شـــهر
بـــرای پیدا کـــردن و حمـــل اجســـاد مبتالیان
بود کـــه به گفتۀ ویشـــارد گاهـــاً از طرف مردم
مورد ســـرزنش هـــم قرار مـــی گرفتنـــد .عده
ای از مـــردم هم اعتـــراض می کردنـــد که این
بال از طـــرف خداوند نازل شـــده و شـــما نباید
دخالـــت کنید چـــرا که شـــما نه مـــی توانید
مانـــع بال و بیمـــاری شـــوید و نه تـــوان تغییر
ارادۀ خداونـــد را دارید .دکتر ویشـــار اعالم می
کند کـــه در مقابل ایـــن اعتراضات و ســـرزنش
ها دولت و مقامـــات عالی حکومت به شـــدت از
آنهـــا حمایت می کردند (همـــان ،ص  .)230وی
در خصوص موسســـه پزشکی خودشـــان توضیح
می دهد کـــه در داخـــل باغی در حومۀ شـــهر
قرار دارد و شـــامل محل بســـتری بیماران ،اتاق
پزشـــکان ،داروخانـــه و محل زندگـــی کارمندان
می شـــود .می افزاید چهل تخت برای بســـتری
بیمـــاران داریم و پـــول احداث این موسســـه را
بیشـــتر مســـلمانان متقبل شـــده اند (همان ،ص
 )234امین الدولـــه از رجال حکومتـــی قاجاریه
بود که از آغـــاز کار بیمارســـتان آمریکایی تهران
تـــا زمان حیاتـــش از این مرکـــز درمانی حمایت
کـــرده و کمک مـــادی نموده بـــود .او همچنین
نامـــه هائی در تشـــویق و قدردانـــی از کارکنان
بیمارســـتان مزبور ارســـال کرده بـــود پس از او
خانـــوادۀ وی راه او را در اقدامات عـــام المنفعه
ادامه داده و ســـرمایۀ تاســـیس اولین بیمارستان
زنـــان در تهـــران را در اختیـــار دکتر ویشـــار و
همکارانـــش قرار مـــی دهد (همـــان ،ص .)241
دولـــت آبادی از شـــیوع وبا در کرمانشـــاه به
ســـال  1322ق ســـخن می گوید کـــه موجب
وحشـــت مردم شـــده بود بـــه گفتـــۀ او دولت
برای درمـــان بیماران ،پزشـــکی به کرمانشـــاه
ارســـال کرده و آنجـــا را قرنطینه مـــی کنند اما
علیرغـــم ایـــن اقدامات وبـــا به فاصلـــه کمی به
همدان و قم و کاشـــان و در ربیـــع الثانی 1322
به تهران ســـرایت کرده بود(حیـــات یحیی ،ج ،1
ص .)349 -350
از اقدامات دولت در طاعون رشـــت در ســـال
 1294ق 1877 /اعزام پزشـــک به رشت و ایجاد
قرنطینـــه ای دوازده روزه در دهکـــده منجیل به
منظـــور جلوگیری از ســـرایت بیمـــاری به نقاط
دیگر بـــود که بـــا جدیـــت اجرا نمی شـــده و
مامـــوران بهداشـــت در قبال اخذ رشـــوه اجازه
عبور مـــی داده اند (کارال ســـرنا 337 ،و .)340
ســـعدالملک حاکـــم کل بنـــادر و جزایر خلیج
فـــارس در نامـــه ای کـــه در تاریـــخ  11محرم
 1307بـــه رضـــا قلی خـــان می نویســـد خبر
بـــروز وبـــا در بصـــره را داده و اعـــام می کند
کـــه بـــرای ورد مســـافرین از بصـــره قرنطینه
گذاشـــته انـــد و مســـافرین پنـــج روز قرنطینه
می شـــوند(خاطرات و اســـناد حســـین قلی خان
مافی ،حســـین قلی خـــان نظام الســـلطنه مافی،

به تصحیـــح معصومـــه مافی و دیگـــران ،ج ،2
تهران :نشـــر تاریـــخ ایـــران ،1362 ،ص .)428
حســـینقلی خان مافی در نامه ای بـــه تاریخ 15
ربیـــع االول  1311زمان تصدی گـــری حکومت
فارس اشـــاره به ســـرایت وبا از طـــرف ديلم و
ريـــگ و برازجـــان و از آنجا به خشـــت و كمارج
و كازرون داشـــته و خبـــر از ایجـــاد قرنطینه در
دشـــت ارژن می دهد (همـــان ،ج  ،2ص .)478
یکـــی از مراکـــز مهمی کـــه در دورۀ قاجاریه
برای حفظ ســـامت و بهداشـــت مردم تشـــکیل
شـــد «مجلس حفـــظ الصحـــه» بود کـــه دکتر
تولوزان فرانســـوی پزشـــک مخصوص ناصرالدین
شـــاه در ســـال  1292ق 1876 /در تهـــران
تاســـیس کرده بود .مجلـــس مزبور بـــه منظور
کشـــف علـــل و عوامـــل پیدایش و شـــیوع وبا
کـــه بـــه طـــور متنـــاوب در ایران شـــیوع می
یافـــت و نیـــز مبارزه بـــا آن احداث شـــده بود
امـــا معمـــوال مواقعی که وبا شـــیوع مـــی یافت
این مرکز مشـــغول بـــه کار بود .پـــس از مرگ
دکتـــر تولوزان حدود دو ســـال دکتـــر بازیل آن
را اداره کـــرد و بعـــد این مجلس تعطیل شـــد
تـــا اینکه با شـــیوع وبا در ســـال 1321 -1322
ق 1904 /دکتـــر اشـــنایدر پزشـــک مخصوص
مظفرالدیـــن شـــاه ماموریـــت یافت تـــا مجددا ً
بـــه احیـــای مجلس حفـــظ الصحـــه پرداخته و
به مبـــارزه بـــا بیماری هـــای عفونـــی و واگیر
بپـــردازد .در نتیجـــه ،ایـــن مجلس متشـــکل از
پزشـــکان اروپایـــی مقیم تهران و چند پزشـــک
ایرانی احیا شـــد (دوروتـــی دو وارزی ،ص-140
 .)139بـــه گفتـــه دوروتـــی ،به همـــت مجلس
حفـــظ الصحـــه در اپیدمی طاعون در سیســـتان
بـــه ســـال  1322ق و نیز اپیدمی وبـــا در همین
ســـال ،اقدامات زیادی انجام شـــده بود .از طرف
ایـــن مجلس چندین بار کمیســـیون تشـــکیل و
جـــزوه های راهنمـــای شـــناخت و رعایت اصول
بهداشـــتی تهیه شـــده بـــود تا مـــردم را با علل
بروز وبا و دیگـــر بیماری هـــا و جلوگیری از آنها
آشـــنا کنند .با تصمیم مجلس مزبـــور در تهران
رختشـــوی خانه عمومی و چند مرکز بهداشـــتی
تاســـیس می شـــود (همان ،ص .)140
پـــس از دکتـــر اشـــنایدر به ترتیـــب دکتر
کاپیـــن و دکتر جورجز اســـتاد پزشـــکی کینگز
کالج لنـــدن ریاســـت مجلس حفـــظ الصحه را
بر عهده داشـــتند .وضـــع مقرراتی بـــرای ادامه
کار ،ایجـــاد واحـــدی بـــرای بایگانی ســـوابق
مجلس ،احـــداث مرکز واکسیناســـیون و قرنطینه
رایـــگان در انزلی و تاســـیس دو مرکز مشـــابه
در بوشـــهر با همـــکاری حکومت هنـــد از جمله
اقدامـــات مجلـــس مزبور در دوره ریاســـت دکتر
جورجز بـــود .از جملـــه نهادهای زیـــر مجموعه
مجلـــس حفظ الصحه ،موسســـه واکسیناســـیون
و میکـــروب شناســـی بود کـــه قوانیـــن مربوط
به حمـــل جنـــازه به کربـــا و اماکـــن مقدس
دیگـــر را وضع و بـــر وضعیت بهداشـــتی زایران
نظارت مـــی کـــرد و نتیجه فعالیـــت های خود
را بـــه نهادهـــای مختلف داخلی و ســـفارت خانه
هـــا گزارش مـــی داد و اقدامـــات الزم در زمینه
گســـترش بهداشـــت عمومی و مقابله با بیماری
ها را شـــرح مـــی داد .از جملـــه اقدامات مجلس
حفظ الصحـــه واکسیناســـیون بود کـــه رایگان
بـــود و فقـــط مبلغی ناچیـــز بابت حمـــل و نقل
دریافـــت می کـــرد (همـــان ،ص .)140 -141
دوروتی از دیگـــر اقدامات مجلـــس حفظ الصحه
را اختصـــاص مبلـــغ پانـــزده هزار تومـــان برای
ایجـــاد مراکز بهداشـــتی در بنـــادر دریای خزر
عنـــوان کرده و اشـــاره می کند که کار ســـاخت
این مراکز آغاز شـــده اســـت (همان ،ص .)141

-5رفتار مردم در ایام شیوع بیماری
-5-1واکنش مرسوم مردم در مقابله
با وبا

دکتر پـــوالک در خصوص تدابیـــر اتخاذی مردم
در مقابـــل امراض مســـری می نویســـد که در
اینجا مـــردم شـــدیدا ً معتقـــد به قضـــا و قدر
هســـتند هیچ تدبیـــری بـــرای مقابله بـــا این
امـــراض اتخـــاذ نمی کننـــد و حد اکثـــر اقدام
صـــورت گرفته این اســـت که تعـــدادی ثروتمند
از نقاط آلـــوده فاصله مـــی گیرنـــد و در چادر
گذران می کنند و عشـــایر نیز بـــه جای دیگری
نقل مـــکان می کننـــد اما جمعیـــت عظیم فقرا
که تـــوان مهاجـــرت را ندارند بی هیـــچ دفاعی
در معرض بیمـــاری های مهلک قـــرار می گیرند
(پـــوالک ،ص  .)463 -464وی در مورد چگونگی
شـــیوع بیماری همه گیـــر وبا و تدابیـــر اتخاذی
در مقابل آن می نویســـد :وبـــای پاییزی در پاییز
در تهران تقریبـــاً فراوان دیده می شـــود .تجویز
روغن کرچـــک تنها اقـــدام اطبـــای بومی برای
درمان آن اســـت .پـــوالک ابراز مـــی دارد که در
طول نه ســـال اقامتـــش در تهران بیمـــاری وبا
ســـه بار غوغـــا کرده بـــود .به ایـــن توضیح که
در اواســـط اردیبهشـــت تا اوایل مـــرداد تعداد
مبتالیان انگشـــت شـــمار بـــوده امـــا از آن به
بعـــد بر شـــمار مبتالیـــان اضافه شـــده و چون
فقـــط تعداد کمـــی از بیماران بهبود مـــی یافتند
تعداد فوت شـــدگان بـــه رقم باالیی می رســـید
و در چنیـــن وضعیتـــی هر کس می توانســـت به
کـــوه پناه می برد و شـــاه چـــادرش را در دامنۀ
کـــوه دماوند بر پـــا می کـــرد .بیمـــاری همه
گیـــر وبا در پایتخـــت حدود چهار هفته شـــدت
مـــی گرفـــت و پـــس از آن به تدریـــج از حدت

آن کاســـته شـــده و به کلی از میـــان می رفت
(پوالک ،ص .)501
جهانگیـــر میـــرزا در جایی از کتـــاب خود از
متفرق شـــدن مـــردم تویســـرکان بـــه دهات
اطـــراف بـــرای مقابلـــه بـــا وبـــا می نویســـد
(جهانگیـــر میـــرزا ،ص  .)244گوبینو در خصوص
واکنـــش و تدابیـــر اتخاذی مردم بـــرای مقابله با
وبا اشـــاره مـــی کند کـــه مـــردم ثروتمند برای
در امـــان مانـــدن از بیماری وبا از شـــهر خارج
می شـــدند(گوبینو .)93 ،دکتر ویشـــارد از شدت
بیمـــاری وبا در ســـال  1904در شـــمیران خبر
می دهـــد .زیرا هـــزاران نفر از مـــردم به تصور
اینکـــه هوای خنـــک مانع از شـــیوع بیماری می
شـــود به آن منطقه نقـــل مکان کـــرده بودند و
آنجـــا را نیز آلوده کـــرده بودند (ویشـــارد ،ص
 .)231دولـــت آبـــادی هم در توضیـــح وبایی که
از کرمانشـــاه گســـترش یافته و در ربیـــع الثانی
 1322بـــه تهران ســـرایت کرده بود می نویســـد
کـــه وبا موجب وحشـــت مردم شـــده و به همین
ســـبب عده ای از مـــردم به ییالقـــات پناه می
برند(حیات یحیـــی ،ج  ،1ص .)349 -350
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مطلـــب دیگر بـــی توجهـــی اطبـــای ایرانی به
توصیـــه هـــای پزشـــکان خارجـــی در چگونگی
معالجـــه بیمـــاران و بی اطالعی پزشـــکان بومی
از پزشـــکی روز دنیا اســـت که بروگش در جریان
وبـــای  1277ق 1861 /تهـــران به این مســـئله
اشـــاره کرده اســـت (بروگش ،ص .)559 -560
گوبینو می نویســـد کـــه علیرغم اینکـــه در وبای
ســـال 1272ق جارچیان توصیه های بهداشـــتی
پزشـــکان مبنی بر عـــدم اســـتفاده از آب خام،
جوشـــانیدن آب قبل از مصرف ،ســـوزانیدن البسۀ
اموات ،عدم مصرف ســـبزی خـــام و میوه را بین
مـــردم اعالم مـــی کردند امـــا ایـــن توصیه ها
اثری نداشـــت و مـــردم توجهی به ایـــن توصیه
ها نداشـــتند و اعـــام می کردند کـــه «مرض از
طـــرف خدا میآید اگـــر خداوند خواســـت ما هم
خواهیـــم مـــرد و گر نه زنـــده خواهیـــم ماند»
(گوبینو ،ص )93 -94
عـــدم اطـــاع مـــردم از اصـــول علمی حفظ
ســـامتی و رواج باورهـــای خرافـــی در جامعه
یکـــی از عوامـــل بروز و شـــیوع بیمـــاری ها در
دورۀ قاجاریـــه بود .ویشـــارد در ایـــن زمینه می
نویســـد« :عـــدم اطـــاع از اصول اولیـــه حفظ
الصحـــه میـــزان مرگ و میـــر در کـــودکان را
بیـــش از حد بـــاال برده اســـت ...علـــت عمدۀ
صدهـــا بیمـــاری و مـــرگ را چشـــم زخم می
داننـــد ،در حالی کـــه نادانی مـــادران و خرافه
پرســـتی آنان را باید مد نظر داشـــت» (ویشارد،
ص « ،)253طلســـم هایـــی علنـــاً در خیابانها و
بازارهـــا فروختـــه می شـــود به ایـــن نیت که
دارندۀ آن از چشـــم زخم مصون اســـت و شانس
خوشـــبختی بـــه او روی مـــی آورد .در بعضی از
آنهـــا دعاهایی و آیاتـــی از قرآن نقل شـــده که
معتقدنـــد هر کســـی با خود داشـــته باشـــد ،از
کلیـــۀ بلیات مصون مـــی ماند .در زمان شـــیوع
بیماری وبا فروشـــندگان این قبیـــل چیزها پول
زیادی به دســـت آوردند»(ویشـــارد ،ص .)254
در همیـــن موضوع کارال ســـرنا می نویســـد که
مـــردم هنـــگام بیماری بیشـــتر بـــه جادوگران،
شکســـته بندان دعا نویســـان و درویشان مراجعه
می کردنـــد تا طبیبـــان .اکثر مـــردم از مراجعه
به پزشـــکان اروپایی خود داری مـــی کردند چرا
کـــه بر این بـــاور بودند کـــه پزشـــکان اروپایی
نمایندگانـــی از ارواح خبیثه اند و یک مســـلمان
نبایـــد به مســـیحیانی که نجس هســـتند اعتماد
کننـــد (کارال ســـرنا ،ص  .)137 -139وی در
شـــیوع طاعون ســـال  1294ق 1877 /به همین
بی اطالعی و ســـاده دلـــی مردم اشـــاره دارد و
می نویســـد در روســـتایی که امزاده ای داشـــت
طاعون کشـــتار بســـیاری کرد زیرا اهل روســـتا
بـــرای در امان ماندن از بیماری دســـته دســـته
بـــه زیارت ایـــن امامـــزاده و به آن پنـــاه برده
بودند (کارالســـرنا ،ص .)338
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دکتر ویشـــارد آمریکایـــی تصویـــری از اوضاع
شـــهر تهران در ایام شـــیوع بیمـــاری همه گیر
وبا در ســـال  1892و  1904به دســـت می دهد
که قابل تامل اســـت .او می نویســـد« :در ســـال
وبایی  1892و  1904مرکزیـــت کنترل و مداوای
بیماران در میســـیون پزشـــکی آمریکا انجام می
گرفت .هزینـــۀ آن از جانب دولـــت و اعانه های
خصوصـــی تأمیـــن می شـــد .من نمـــی توانم
تصویـــر وحشـــت آور آن روزهـــا را بنمایانم که
چگونـــه مردان قـــوی هیکل از پا مـــی افتادند و
تاجـــری که عصـــر مغازه اش را می بســـت و می
رفـــت ،دیگر هرگـــز مراجعت نمی کـــرد ،جریان
کســـب و تجارت معلق مـــی ماند ،هـــزاران نفر
بـــا کاروان یا پیاده از شـــهر فرار مـــی کردند و
بیمارشـــان را در کنـــار راهها رها می ســـاختند
و اجســـاد مرده ها دفن می شـــد .میســـیونهای
پزشـــکی بـــرای کمک به ایـــن شـــهر مرگبار و
هراس آور ،از طـــرف دولت ،بانکهـــا ،تجارتخانه
ها ،کمپانیهـــای تلگراف و افراد خیـــر ،کمکهای
بـــی دریـــغ و بیحســـاب مالـــی دریافـــت می
کردنـــد» (ویشـــارد ،ص  .)229وی می نویســـد
پزشـــکان میســـیون آمریکایـــی در منـــازل نیز
حضـــور مـــی یافتند و بـــه مردم شـــهر خدمات
می دادنـــد و از مردم پـــول نمـــی گرفتند چرا

کـــه از مراجـــع مختلفـــی کمک هـــای مالی به
آنها مـــی رســـید(همان ،ص  .)232بـــه گفتۀ
دکتر ویشـــارد اقشـــار مختلفی از مردم شـــهر از
مغـــازه دار گرفتـــه تا بنا ،عطار ،آشـــپز ،نســـق
چـــی کار و محصل کار خود را رهـــا کرده و برای
مبـــارزه با بیمـــاری داوطلبانه به جمع پزشـــکان
میســـیون آمریکایی پیوســـته بودند (ویشـــارد،
ص  .)233همـــو تالش های انســـان دوســـتانه
ایرانیـــان در ایـــام بـــروز بیماری همـــه گیر وبا
را مـــی ســـتاید و در این خصوص می نویســـد
حاکـــم شـــهر صادقانه شـــب و روز در تالش بود
و باالخـــره در اثـــر ابتالء به بیماری جان ســـپرد
(همان.)231 -232،
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سفرنامه های اروپایی

بســـیاری از مطلعین و شـــاهدان بیمـــاری همه
گیـــر در دورۀ قاجاریـــه علت آمار بـــاالی مرگ
و میر مـــردم در برابر وبا را اســـتفاده آنها از آب
هـــای رو باز و بـــدون حفاظ برای شـــرب عنوان
کـــرده اند (دکتـــر فووریـــه ،ص  ،289کنت دو
گوبینـــو ،ص  .)93گوبینـــو افزون بر اشـــاره بر
اســـتفاده مـــردن از آب های روان برای شـــرب
علت شـــیوع برق آســـای وبا در ایـــران را عدم
اجـــرای اصـــول قرنطینه مـــی دانـــد (گوبینو،
ص  .)94دکتر ویشـــارد از شـــیوع وبا در شـــهر
ســـیصد هزار نفری تهران ســـخن مـــی گوید و
علت آن را فقـــدان آب لوله کشـــی و فاضالب و
اســـتفاده مـــردم از آب های جـــاری عنوان می
کنـــد .وی می نویســـد کـــه روزانه ایـــن وبا در
حدود ســـه تا چهار هـــزرار نفر را می کشـــت.
همچنین ابـــراز مـــی دارد که به دلیـــل فراهم
نبـــودن زیرســـاخت هایی مانند آب لوله کشـــی،
فاضالب ،نهاد حفظ ســـامت امکان پیشـــگیری
از شـــیوع امراض مســـری وجود نداشـــته است
(ویشارد ،ص .)228
دولـــت آبادی یکی از مهمترین عوامل شـــیوع
بیمـــاری های مســـری از جمله وبـــا در ایران را
عدم رعایـــت نظافـــت و بهداشـــت در منازل و
شـــهر و آلودگی نهرهـــا و آب های آشـــامیدنی
عنوان مـــی کند .از فقـــدان رختشـــورخانه در
شـــهر تهران گالیه مـــی کند و ابـــراز می دارد
کـــه مردم بـــا آب نهرهایـــی که بـــه خانه های
مـــردم می رود و آب شـــرب آنهـــا را تامین می
کنـــد ،به شستشـــوی لباس پرداختـــه و این آب
ها را آلـــوده می کننـــد و اگر فـــرد مطلعی هم
بخواهـــد از طریـــق جوشـــانیدن آب بـــه حفظ
ســـامتی خـــود بپـــردازد از طرف عـــوام مورد
ســـرزنش قرار می گیرد(حیـــات یحیی ،ج  ،1ص
 .)350وی عامل دیگر در شـــیوع هر چه بیشـــتر
بیمـــاری را برگزاری مراســـم عـــزاداری ،گردش
هیئت هـــا در محـــات مختلف ،آمیـــزش مردم
در دســـته ها و تعزیـــه خانه هـــا و پخش چای
و شـــربت در ماه محرم می داند(حیـــات یحیی،
ج  ،1ص  ،116ص  .)350 -351نکتـــه قابـــل
توجـــه دیگر در نوشـــته های دولـــت آبادی این
اســـت که ابراز مـــی دارد علیرغـــم اینکه افرادی
از تأثیـــر اجتماعات و دســـته هـــای مذهبی در
گســـترش وبا مطلع هســـتند اما کســـی جرأت
مطـــرح کـــردن این موضـــوع را نـــدارد (حیات
یحیـــی ،ج  ،1ص .)351
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