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آغاز سخن

زندگی هر انســانی همراه با فراز و فرود های بسیاری است که در 
این تحوالت فرصت هایی ایجاد می شــود� استفاده به موقع از این 
فرصت ها موجبات رشــد و تعالی انسان را فراهم می کند بگونه ای 
که گاهی اســتفاده از یک فرصت معادل سالیان طوالنی زحمت 
و تالش اســت� انسان موفق کسی اســت که بتواند این فرصت ها 
را رصــد کــرده و از آن بهره بــرداری کامل نماید و به آســانی از 

دست  ندهد� 
ملک الشعرای بهار می گوید:

فرصت مده از دست چو وقتی به کف افتاد
کایــن مــادر اقبــال همه ســاله نزاید

فرصت های بدست آمده گاهی بسیار کوتاه است و سریع از دست 
می رود و تکرار آن ممکن اســت سالیان مدیدی به طول بینجامد�  
حضرت علی ) علیه الســالم( می فرماید: »الفرصة ســریعة الفوت 

بطیئة العود«  
فرصت، زود از دست می رود و دیر به دست می آید� 

ایجاد چنین فرصت هایی رحمتی اســت از ناحیه خداوند متعال 
برای بشــر که انســان در این عمر کوتاه خود بتواند بهره برداری 
بیشتری نماید� بخصوص در امور معنوی و رسیدن انسان به کمال 
و قرار گرفتن در جوار حق تعالی که راهی است طوالنی و پر مشقت 
که راهزن نیرنگ بازی مانند شــیطان در کمین انسان نشسته تا 
او را از راه بیرون کند و مانع کمال انســان شود ولی خداوند متعال 
تدابیری برای انســان اندیشــیده که راه را آسان می کند�  پیامبر 
اسالم )صلی اهلل علیه و آله( می فرمایند: »ان لربکم فی ایام دهرکم 

نفحات اال فتعرضوا لها«  
در ایام زندگی شــما، اوقات و فرصت های مناســبی را خداوند در 

اختیارتان قرار می دهد، بکوشید از آن فرصت ها استفاده کنید� 
مولوی می گوید:

گفــت پیامبرکــه نفحت هــای حق
ســبق مــی آرد  ایــام  اندریــن 
گــوش و هش داریــد ایــن اوقات را
را نفحــات  اینچنیــن  دریابیــد 
نفحــه آمد مر شــما را دیــد و رفت
هرکه را می خواست جان بخشید و رفت

این نفحات رحمانــی که پیامبر بزرگ اســالم از آن یاد می کند 
همان فرصت های ویژه اســت که خداوند متعال برای بشــر قرار 

داده اســت� در این ایام خداوند توجه ویژه به انسان دارد و درهای 
رحمت الهی بسوی انسان گشوده شده است و راه سعادت وکمال 

هموار و درهای جهنم بسته شده است� 
یکی از این فرصت ها ماه مبارک شــعبان اســت� شعبان در میان 
راه صعود انســان به لیله القدر قرار دارد و مناجات های آن سکوی 
پرواز می باشــد� برای این ماه عزیز فضایل بی شــماری از ســوی 
خاندان نبوت و رســالت بیان شده است  وبرای آن جایگاه بزرگ و 
پر فضیلتی در احادیث و روایات اســالمی از سوی پیشوایان دینی 

گزارش شده است� 
سند افتخار  

یکــی از بارزتریــن ویژگی هــای ماه شــعبان  توجــه اهل بیت 
علیهم السالم به مناجات در این ماه است� گرچه مناجات و نیایش 
درهر زمان  ومکانی ممکن اســت صورت بگیرد و انســان با خالق 
خــود مناجات کند امــا توجه ویژه اهل بیت بــه مناجات در ماه 
شــعبان نشان می دهد که این ماه، ماه مناجات است� بنده در این 

ماه راحت تر از همیشه با خالق خود صحبت می کند� 
یکــی از این مناجات ها که در این ماه ســفارش ویــژه به قرائت 
و زمزمه آن شده اســت مناجات شعبانیه اســت� این مناجات از 
مناجات های جلیل القدرائمه علیهم الســالم اســت و مشتمل بر 
مضامین عالیه می باشد که حضرت امیر المومنین و ائمه اطهار آن 
را در ماه شــعبان و سایر ایام می خواندند� در فضیلت این مناجات 
کافی است که امام خمینی )ره( آن را سند افتخار شیعه می دانند    
»ما ]مفتخریم[ بــه ]این که[ مناجات شــعبانیه امامان و دعای 
عرفات حسین بن علی علیهماالسالم و صحیفه سجادیه این زبور 
آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند 
تعالــی به زهرای مرضیه اســت از ماســت « صحیفه امام، ج21، 

ص397�
بجاست که از این فرصت پیش آمده که رحمت الهی وزیدن گرفته 
و مزین به ایام والدت ستارگان درخشان بشریت شده از این مدال 
افتخار شیعه) مناجات شعبانیه( کمال بهره برداری نموده و ضمن 
مطالعه مفاهیم متعالی آن، به نجوا با خالق خویش بشینیم و روح 

و جان خود را با این نغمات داودی جلی دهیم�

فرصت ها راغنیمت بشماریم

والسالم
شعبان /اردیبهشت 1394

علی فرج اله
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کاهش آستانه تحمل و افزایش خشونت کالمی

یونس نوربخش
مدیر مسئول

به مناســبت بعثت پیامبر اســالم)ص( 
به طرح یکــی از فضیلت هــای اخالقی 
او،  تحمل و سعه صدر  و از زاویه دیگر یکی 
از مســائل اجتماعی جامعه ایران،  پائین 
بودن آســتانه تحمل و افزایش خشونت 
کالمی می پــردازم� اندیشــمند بــزرگ 
قرآنی، راغب اصفهانی در کتاب ارزشمند 
خــود  مفردات الفاظ قرآن  درباره شــرح 
صدر می نویســد:  شرح در لغت به معنای 
بسط و گســترش دادن اســت� مقصود 
از شــرح صدر، بسط و گشــادگی سینه 
وآرامش و رحمت الهی است�  شرح صدر 
حالتی و یا ملکه یی اســت که دارنده آن 
به ظرفیت و توانمندی دســت یافته و در 
اوجی قــرار گرفته که از آســتانه تحمل 
بــاال و از آرامش و رحمت الهی برخوردار 
می شود� این حالت یک حقیقت وجودی 
اســت که آدمی را دگرگون می سازد و به 
گســترش وجودی می رساند� در تفاسیر 
عرفانــی و اصطالحات عرفان، با شــرح 
صدر، انســان اســتعداد دریافت معارف 
بزرگ و سنگین و حقایق الهی را می یابد� 
آستانه تحمل هرکس با وسعت وجودی 
او ارتبــاط دارد و این مســاله در رفتار و 
کردار او نمایان می شود� قرآن این افراد را 
با صفــت کریم و بزرگوار معرفی می کند� 

کســانی کــه در برابر رفتارهای زشــت 
دیگران بــه بزرگواری عبــور می کنند؛ 
و اذا مــروا باللغو مــروا کراًما )فرقان، آیه 
72(�  اوج رفتار کریمانه را در رفتار پیامبر 
اســالم)ص( می توان مشــاهده کرد�  آن 
حضــرت در برابر رفتارهای دشــمنان و 
منافقان، به بزرگــواری می گذرد و حتی 
ســخنان دروغ ایشــان را گوش می دهد 
و با بزرگواری، آنان را رســوا نمی سازد و 
رفتارها و کردارهای زشتشــان را نسبت 
به خود، نادیــده می گیرد؛ به گونه ای که 
منافقان به ســبب این رفتــار بزرگوارانه 
وی را  اذن  و حرف شــنو معرفی می کنند 
که هر حرفــی را می پذیرد و باور می کند 

)توبه، آیه 61(� 
مومن از جهت شــخصیتی، کسی است 
که در مســیر کمال قرار گرفته و اسما و 
صفات کمال را در خود تحقق بخشــیده 
و متاله شده اســت� مومن به ســبب آن 
که در مســیر کمال قرار دارد، انســانی 
متعــادل در کنش و منش اســت که در 
برابر کنش های تند و زشــت دیگران  از 
درجه تحمل بســیار باالیــی برخوردار 
می باشد و واکنش های خویش را در مدار 
عقالنیت تنظیم کرده و به دور از عواطف 
و احساسات ســریع و تند عمل می کند� 

در حقیقت در روان شناســی شخصیت 
مومن، تحمل پذیری که به شکل صبر در 
برابر مصیبت ها و گرفتاری ها و سختی ها 
خود را نشــان می دهد، از برجسته ترین 
نشــانه های عقالنیت و اعتدال در شخص  
مومن می باشــد� این گونه اســت که در 
آیــات و روایات، هنگامی کــه از صفات 
مومن یاد می شــود بــه عناصری چون 
صبر و شــکیبایی و بردباری و حلم اشاره 
می شــود و بر وجــود آن در مومن تاکید 

می گردد� 
 از آن جایــی کــه بهترین شــکل بروز و 
ظهور عقل در تحمل پذیری اســت، واژه 
و اصطالح حلم به جای عقل می نشــیند 
تا نشــان دهد که آن چــه از عقل نظری 
مهم و اساسی تر است، کارکردهای عملی 
)عقالنیت فعلی( آن در زندگی است، زیرا 
هر موجودی از عقل برخوردار مي باشــد 
ولی تا زمانی که از آن اســتفاده نکرده و 
به شکل حلم و بردباری در نیاورده است 

نمی تواند مدعی عقل و عقالنیت شود�  
آمارهای بســیاری از بروز انواع خشونت 
در جامعه ایران منتشــر شده که نشانگر 
افزایــش خشــونت در جامعــه اســت� 
خشــونت کالمي یکي از انواع خشونت ها 
است که مي تواند در یک جامعه ساري و 

سرمقاله
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همه گير شود. بلند و تند صحبت كردن، 
توهين، گفتار بد، برچسب زدن، به روش 
غيراخالقــي چيــزي را تحت تاثير قرار 
دادن و. . . خشــونت كالمي است. این ها 
را كلمات ناســزا مي گویند چون سزاوار 
انسان نيســتند و نباید انسان ها همدیگر 
را با این كلمات بخوانند. خشونت كالمی 
در اماكــن عمومی، محيط هــای كاری 
و خيابان های كشــور  و حتی نشــریات 
و دانشــگاه ها به وفور مشاهده مي شود. 
افراد با خشــونت عليــه یکدیگر صحبت 
مي كننــد، عبارات نامناســب بــه كار 
مي برند و از واژگان توهين آميز اســتفاده 
مي كننــد. افراد مبتال به اختالالت روانی 
زودتر از دیگران صبر و شــکيبایی خود 
را از دست مي دهند.  مشکالت اجتماعی 
مانند تبعيض اجتماعــی، نابرابری های 
اجتماعــی، ناكامــی فــرد و تالش های 
بی نتيجــه آن هــا در صحنــه اجتماعی 
نيــز در بــروز معضل خشــونت موثرند. 
خشونت هاي اجتماعي محصول احساس 
محروميت هاي نسبي است. وقتي توقعات 
در جامعه اي باال برود و در واقع گروه هاي 
اجتماعي وســایل الزم براي دستيابي به 
اهداف موردنظرشــان را نداشته باشند، 
احســاس محروميت غالب مي شــود و 
تبعاتي به بار مي آورد. رسانه هاي جمعي 
هم در روزگار مــا روي این موضوع تاثير 
بســزایي دارند. خشونت كالمی مي تواند 
بسيار مخرب تر از خشونت های فيزیکی 
باشــد. كالم، گاهی غــرور و عزت نفس 
اشــخاص را نشــانه مي رود. بدون اینکه 
بدانيــم متوجــه باشــيم غــرور، آبرو و 
شــخصيت آدم ها مهم ترین ســرمایه ای 
اســت كه آن ها دارند. خشونت كالمی را 
صرفاً به این دليل كه صدمه فيزیکی قابل 

رویت ندارد نمی توان نادیده انگاشت. 
یکــي از مهم ترین روش هایي كه بشــر 
براي ارتباط استفاده مي كند، كالم است 
و بســيار اهميت دارد كه چطور پيام هاي 
خود را به آدم هاي اطراف منتقل مي كند. 
مقوله اي كه باید بيشــتر در جامعه به آن 
اهميت داد، سبك انتقال این پيام است. 
خشــونت كالمی از طریق شيوع و تقليد 
مي تواند خيلی ســریع همگانی شــود و 
امروزه رسانه ها بيشترین نقش را در این 

فرهنگ سازی مي توانند داشته باشند. 
فقدان فرهنگ گفتگو و ضعف مهارت های 
كالمــی و ارتباطــی به مراتــب اهميت 
بيشتری در شکل گيری خشونت كالمی 
دارند. شاید یکی از رسالت های دانشگاه و 
اساتيد و فعاليت های دانشجویی، تقویت 
فرهنــگ گفتگــو یعنــی روش گفتن و 
شنيدن، روش ارتباط با دیگری و رساندن 
مقصــود خود و هم رای كردن دیگران  نه 
با تحميل و یا تهدید بلکه مبتنی بر درک 

متقابل باشد. 
مهم ترین مبنای گفتگــو نيز  به ویژه در 
عرصــه علم و فرهنگ احتــرام متقابل و 
آمادگی برای پذیرش نظر مخالف است. 
چيزی كه در عرصه سياســت شاید مورد 
توجه قــرار نگيرد وآن را مي توان مذاكره  
برای رســيدن به برد ناميد. نکته دیگری 
كه مي بایست به آن توجه نمود این است 
كه ترویج خشــونت از طریق رسانه ها و 
فيلم ها اگرچه بی تاثير نيســت و موجب 
افزایــش تنفــر در جامعه مي شــود، اما 
ترویج مهر و عاطفه، گذشــت و فرهنگ 
انسان دوستی مي تواند بيشترین نقش را 

داشته باشد. 
اینکه انسان ها از خشــونت اساساً متنفر 
باشند و فرهنگ نوع دوستی را جایگزین  

آن نمایند. انســان خشــن نبایست در 
جامعــه مورد تشــویق قرار گيــرد و به 
موفقيت های بيشــتر و یا به مراحل باالتر 

اجتماعی دست یابد. 
 آنچــه در جامعــه امــروزي مشــاهده 
مي شود، غالباً عکس این است و عباراتی 
مثل  رو كــم كردن  و  كوتاه نيامدن  بيش 
از  ببخشــيد ،  متاسفم  و امثال آن كاربرد 
دارد. در مشــاجرات و اختالفات نظری، 
مباحث سریعاً به حوزه های دیگر كشيده 
مي شود و افراد به هر نحو ممکن درصدد 
پيــروزی و مفتضح كــردن طرف مقابل 
برمی آینــد. بعبارتی آن حساســيتی كه 
نســبت به بکارگيری تصاویــر و عبارات 
جنســی در جامعه وجــود دارد و هنوز 
قبح زدایی نشده است، چنين حساسيتی 
نســبت به كلمــات و یــا تصاویــر و یا 
رفتارهای خشــن وجود ندارد. بازنمایی 
این نوع رفتارها در رســانه ها نيز نياز به 

دقت بيشتری دارد. 
این موضوعات نباید با جزیيات ریز اعالم 
شــود و یا اینکه تصاویــر تکان دهنده از 
حوادث منتشر شود، چراكه این موضوع 
باعث می شــود تحمل جامعه نسبت به 
خشــونت باال رود و قبح ایــن جرایم در 
جامعه ریخته شود. این سخن را با كالمی 
زیبا از پيامبر رحمت به پایان مي رســانم 
كه در آن فلسفه زبان را ارتباط و نزدیکی 
انسان ها به یکدیگر  و نه گسترش تنفر و 
خشــونت معرفی كرده است:  اِنَّ ِمن َشرِّ 
النــاِس َمن تََرَكُه الناُس اتِّقاَء ُفحِشــهِ .  از 
بدترین مردمان كســي است كه مردم، از 

ترس ناسزاگویي او، وي را ترک كنند .1

1� در نوشــتن ایــن ســخن از منابــع مختلف 
بهره  گرفته شده اســت که بدلیل اختصار حذف 

شده است� 
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همایش هشت دهه علوم اجتماعي ششم و هفتم اردیبهشت ماه 
1394 با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه 
تهران، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حجت االسالم 
احمد احمدی عضو شــورای انقالب فرهنگی و جمعی از استادان 

دانشگاه تهران در دانشکده علو م اجتماعی برگزار شد� 
در ابتدای این مراسم دکتر نیلی احمدآبادی گفت: دانشگاه تهران 
بر اساس رسالت هایی ایجاد شد� یکی از این رسالت ها تعامل بین 
دانشگاه و جامعه اســت که این تعامل به دالیلی به خوبی شکل 
نگرفته است� بعد از انقالب این تعامل کاهش یافت و علت آن نیز 
افزایش پذیرش دانشجو و همچنین فعالیت های درون دانشگاهی 
بود� این در حالی اســت که کشــور به حضور دانشگاه بیش از هر 

زمان دیگری نیاز دارد� 
وی با بیان اینکه در حال حاضر توجه جدی به ظرفیت دانشگاه ها 
به ویژه دانشــگاه تهران نمی شــود، افــزود:  دانشــگاه وظیفه 
خــود می داند در همه حوزه ها از طریق فعالیت های پژوهشــی، 
آموزشــی و در تصمیم ســازی های مورد نیاز مشارکت کند� وی 
افزود:  طی10سال گذشته بار سنگینی در حوزه آموزش بر گردن 
دانشــگاه ها گذاشته شده است و این مساله باعث شده دانشگاه ها 
آنگونه کــه باید نتوانند در حوزه های مختلــف ورود پیدا کنند، 
لذا دانشــگاه تهران سیاست تعدیل پذیرش دانشجو را در دستور 
کار خود قرار داده  اســت و همین مساله را در واحدهای مختلف،  

به ویــژه در پردیس ها بررســی کرده و تصمیم گرفته  اســت در 
پردیس ارس دانشگاه تهران پذیرش دکترا را لغو کند�  

دکتر نیلی احمدآبادی درباره دلیل این لغو پذیرش گفت:  امکان 
پشتیبانی واحدها وجود نداشــت و دانشگاه تهران نمی توانست 
از هیأت علمی پروازی اســتفاده کند که شــاخص های دانشگاه 
تهران را نداشته باشــند� این مساله هزینه، زمان و انرژی زیادی 
از دانشــگاه تهران می گرفت و انتظار دانشــگاه تهــران این بود 
وقتی وارد منطقه ای می شــود، پشتیبانی شود� حال که دانشگاه 
تهران این تصمیم را گرفته  اســت، برخی اعالم می کنند که این 
مساله به ضرر منطقه خواهد شــد، ولی من فکر می کنم که این 

تصمیم گیری برای دانشگاه و منطقه خوب خواهد بود� 
سرپرست دانشگاه تهران ادامه داد:  برنامه دانشگاه این است که از 
بار سنگینی که برعهده اعضای هیأت علمی قرار داده شده است، 
پرهیز کرده و شرایطی را فراهم کند که استادان دانشگاه بتوانند 

جدی تر وارد تعامل با جامعه شوند�  
وی افــزود:  طرح دیگری نیز به نام یکپارچه ســازی در آموزش، 
پژوهش و مســائل مالی در حال تدوین اســت کــه می تواند در 
بسیاری از موارد به توان کیفی دانشگاه و تعامل دانشگاه و جامعه 

پاسخ دهد�  
دکتر نیلــی احمدآبادی خطاب به اســتادان حاضر در همایش 
گفت:  بیان مشــکالت می تواند مقداری مسیر را روشن کند ولی 
نمی تواند همه راه حل باشد� باید راهکارهای عملی تری ارائه شود�  
سرپرســت دانشــگاه تهران با تأکید بر تعامل دانشگاه با جامعه 
افزود:  دانشــگاه تهران حاضر است این مسئولیت را بپذیرد و در 
مواردی که دولت فکر می کند دانشگاه می تواند مساله ای را حل 
کند به کمک دولت برود و یکی از دالیل تأســیس دانشگاه تهران 

پاسخ به همین موارد است�  
در ادامه دکتر نوربخش رئیس دانشــکده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهــران نیز در این همایش با اشــاره به جایگاه علوم انســانی در 
کشــور گفت:  اگر مســئوالن واقعاً می خواهند به این علم توجه 
کنند، با گسترش بی رویه و غیرتخصصی آن امکان پذیر نیست و 

 
 همایش هشت دهه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران برگزار شد 

همایش
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می بایست به مؤسسات مادر این علوم که بزرگان این رشته را در 
خود جای داده است، توجه شود�  

دکتر نوربخش افزود:  این برای ما بی معنا اســت که سازمان های 
فرهنگی یا وزارتخانه هــا با وجود چندین مرکز علمی، طرح های 
بــزرگ و علمی خود را بــه افراد حقیقی و یا مؤسســات درجه 
چندم واگذار کنند� بیایید الاقل به اندازه رشــته های مهندسی 
و پزشــکی که برای خود یک نظام مهندسی یا پزشکی دارند، در 
علوم اجتماعي نیز مؤسسات را درجه بندی کنیم تا هر کاری به نام 
تحقیقات اجتماعی توسط هر کسی صورت نگیرد� این دانشکده 
می تواند مرجع این کار شــود� وی گفت:  ما نیاز به به روزرســانی 
دانش و اطالعات در حوزه رشــته های علوم انســانی و اجتماعی 
داریم، اما باید سازمان ها و دستگاه ها ملزم به استفاده از یافته های 
علمی این حوزه در برنامه ریزی، طراحی و تصمیم گیری باشــند� 
مسئوالن جامعه ما هنوز احساس نیاز جدی به این علوم نکردند�  

رئیس دانشکده علوم اجتماعي گفت:  در ایران هرگز شرایط الزم 
برای رشد و شکوفایی علوم انسانی و علوم اجتماعي وجود نداشته 
است� البته این رشته علمی نمی تواند همه تقصیرات را بر گردن 
جامعه نهد و از نقش خود در توسعه کشور با سربلندی دفاع کند�  

دکتر نوربخش افزود:  نوع نگاه جامعه و دولت ها به علوم اجتماعي 
محصول عملکرد این علم و از همه مهمتر عملکرد عالم این رشته 
در آن جامعه اســت� موضع گیری آن هــا در برابر اتفاقات جامعه 
و پدیده هــای اجتماعی گاه کژفهمی هایــی را در این خصوص 
تولید کرده که سیاســی شدن این علوم را در اذهان تقویت کرده 
اســت، اما در یک ارتباط صحیح بین دولت و دانشگاه ها این علوم 

می توانند خدمات بزرگی به جامعه ایران داشته باشند�  
وی در ادامــه افزود:  از طرف دیگر، مســاله امنیت شــغلی برای 
دانشــمندان علوم اجتماعــي حائــز اهمیت اســت� چیزی که 
علوم اجتماعي و جامعه شناســی را تا این اندازه برجســته کرده 

و ســبب شــده بر آن بتازند، انتقادی بودن آن و به عبارت دیگر 
انتقادات ساختاری و یا بنیادی تری است که به دنبال طرح واره ها 
و رویکردهای جدید و بازبینی هر آن چیزی اســت که تا حال بنا 
شده است و این برای بعضی ناخوشایند است، اما باید این را به فال 
نیک گرفت؛ چراکه نظام ها به برکت همین انتقادات و پاسخ هایی 
که به آن می دهند، خــود را تقویت و اصالح می کنند و پایدارتر 
می شوند� اگرچه می بایست این نقدها مسئوالنه و منصفانه باشد�  
در ایــن همایــش دو روزه ضمــن رونمایی تمبر هشــتاد دهه 
علوم اجتماعــي در دانشــگاه تهران، اندیشــمندان و اســتادان 

علوم اجتماعي به ایراد سخن پرداختند� 
در روز نخســت این همایش دکتر غالمعباس توسلی، دکتر ناصر 
تکمیل همایون، اســتاد جواد صفی نژاد ، دکتر باقر ساروخانی، 
دکتر محمــد میرزایی، دکتــر مهدی طالــب ، دکتر مصطفی 
ازکیــا، دکتر جالل الدین رفیع فر دکتر ســید محمد علی توکل 
کوثری، دکتر علی اصغر ســعیدی و در روز دوم دکتر حســین 
ایمانی ، دکتر حمید انصاری ،دکتر عبدالحسین نیک گهر، دکتر 
اعظم راودراد،دکتر محمدجالل عباســی شــوازی، دکتر مهدی 
منتظرقائم، حجت االسالم حمید پارسانیا،دکتر حمیدرضا جالئی 
پور، دکتر محمدامین قانعی راد، دکتر سارا شریعتی ، دکتریوسف 
علی اباذری و دکتر سید مهدی اعتمادی فرد هریک در خصوص 
نفش،حیات، جایگاه،روند شکل گیری علوم اجتماعی در دانشگاه 

تهران سخنرانی کردند�
مراســم پایانی همایش  هشــت دهه علوم اجتماعي  به مناسبت 
تکریم از عالمان رشته علوم اجتماعي و نقد و بررسی روند تحول 
علوم اجتماعي در ایران و نقش دانشگاه تهران در رشد و گسترش 
علوم اجتماعي با حضور اســتادان و پیشکسوتان علوم اجتماعي، 

عصر دوشنبه7 اردیبهشت در باغ نگارستان برپا شد� 
در این مراســم احمد مســجد جامعی- عضو شورای شهر تهران 



دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ شماره 4/خرداد 1394

مجله خبری

8

به عنوان اولین ســخنران گفت:  این دانشــکده بخشی از تاریخ 
ایران اســت و حوزه تأثیرگذاری اش همــه فعالیت های علمی و 

دانشگاهی معاصر را پوشش می دهد�  
وی افزود:  این ساختمان و این باغ، یادآور حضور پروین اعتصامی، 
بانوی گرانقدری اســت که همه ایرانیــان در دوران معاصر نام او 
را گرامی داشــتند و مدارس، خیابان ها و میدان های شــهر را در 

فضای مردساالر جامعه ایران، بارها و بارها به نام او آراستند�  
دکترمسجد جامعی اضافه کرد:  از خانم پروین اعتصامی در زمان 
مدیریت کتابخانه دانشــکده علوم اجتماعي و استادان بزرگواری 
که پایه گذار بنیان علمی و پژوهشــی بوده اند، خاطرات بسیاری 
برجای مانده اســت که من هم توفیق استفاده از این خاطرات و 
استفاده از محضر برخی از این بزرگان را داشته ام و خوشحالم که 

امشب چهره برخی از آنان را در این جمع دوباره می بینم�  
پس از سخنرانی مسجدجامعی، مراسم با پخش فیلم کوتاهی از 
بیانات بزرگان در خصوص تأسیس و دوام باغ نگارستان، با توجه 
به نقش دکتر صدیقی و دکتر نراقی ادامه یافت و پس از آن، سید 
محمود دعایی، نماینده ولی فقیه و سرپرست مؤسسه اطالعات، 
دقایقی چند برای حضار صحبت کرد و گفت:  من با بســیاری از 
بزرگان این جمع و عرصه علوم اجتماعي آشــنایی و دوســتی و 
خاطره دارم، از جمله مرحوم دکتر روح االمینی و دکتر باســتانی 
پاریزی که مثل ما اهل کویر بودند و گاهی نیز در مؤسســه به ما 

سر می زدند�  
وی ا فــزود :  روزی دکتر محمود روح االمینی، نامه دردمندانه ای 
به ما دادند در اعتراض به تخصیص بخشــی از فضای تاریخی باغ 
نگارستان برای توسعه پارکینگ سازمان برنامه و بودجه و ما نیز 
بــه زیبایی آن را چاپ کردیم� پس از چاپ، مرحوم دکتر حبیبی 
کــه معاون اول رئیس جمهوری وقت بودنــد، اصل مقاله را از ما 
خواســتند و از آقای روح االمینی نیز دعوت کردند و با همفکری 
و همــکاری صمیمانه، از تصرف این مجموعه جلوگیری به عمل 
آوردند و مؤسسه اطالعات افتخار می کند که باچاپ آن مقاله در 

این کار سهیم شد�  
مدیر مســؤول روزنامه اطالعات در پایان سخنان خود گفت:  من 
در این جمع نه جامعه شناســم، نه نویســنده، نه پژوهشگر و نه 
هیچ چیز دیگر؛ فقط طلبه ای هستم که مسؤولیت اداره رسانه ای 
فرهنگی را دارم و دیرپاترین مســؤولی هستم که تحمل شده ام؛ 
شاید برای گوشه چشمی که دانش پژوهان به ما دارند و از این رو 

هم سپاسگزارم، هم آرزومند طول عمر همه این عزیزان! 
بنابر این گزارش، ســپس فیلم کوتاهــی در یادبود زندگی دکتر 

صدیقی و دکتر نراقی و نیز معرفی استادان برجسته علوم اجتماعي 
پخش شــد و پس از آن از آقایان دکتر نوربخش، رئیس دانشکده 
علوم اجتماعي دانشــگاه تهران، دکتر نیلی، سرپرســت دانشگاه 
تهران، احمد مســجد جامعی، عضو شــورای شهر تهران و سید 
محمود دعایی، مدیر مســؤول روزنامه اطالعات دعوت شد برای 

اعطای لوح و تندیس حضور یابند� 
در این بخش از مراســم، آقایان دکتر غالمعباس توســلی، دکتر 
محمد میرزایی، دکتر منصور وثوقی، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر 
علی اکبر نیک خلق، دکتر حبیب اهلل زنجانی، دکتر عبدالحسین 
نیک گهر، دکتر مرتضی کتبی، دکتر باقر ساروخانی، دکتر ناصر 
تکمیل همایون، اســتاد جواد صفی نژاد، اســتاد محسن ثالثی، 
دکتر فریدون اسکویی، دکتر حمید انصاری، دکتر محمد جهانفر، 
آقای هوشنگ دادار، حضور داشتند و لوح خود را دریافت کردند� 
همچنین همســر مرحــوم دکتر محمــود روح االمینی و فرزند 
گرامی دکتر صدیقــی به نمایندگی از این بــزرگان، لوح تقدیر 

دریافت کردند� 
در  ادامه دکتر نوربخش پشــت تریبون رفت و درسخنانی ضمن 
تشــکر از دبیر همایش دکتر اعتمادی فرد گفت:  سعی من بر این 
بوده اســت که خانواده علوم اجتماعي را دور هم جمع کنم و زبان 
علوم اجتماعي را در حوزه های مختلف وارد کنم، چون این حوزه 
تا کنون کمتر مورد توجه واقع شده اســت و دانشگاه در این باره 
رســالت ویژه دارد و باید برای منزلت ایــن علم تالش و اهتمام 
بسیار بورزد� وی از حاضران خواست کاستی ها را به پای توان وی 
بنویســند و مراسم این روز را که با مراسم گرامیداشت روز معلم، 
همزمان و یکی شده اســت، به عنوان سپاس و تبریک کوچکی به 

بزرگان این عرصه بپذیرند� 
مراسم با اجرای موسیقی فاخر و سنتی ادامه یافت و با صرف شام 

پایان پذیرفت� 
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با تشکر از شما به خاطر این که در این گفتگو 
شرکت کردید لطفًا ضمن  بیان مختصری از 
رزومه تحصیلی و شغلی خود، دلیل انتخاب 
دانشــکده علوم اجتماعی را بــرای انجام 

فرصت مطالعاتی بفرمایید. 
من لیســانس زبان شناســی خــود را از 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
گرفتم� بعد بــرای تحصیالت تکمیلی در 
رشته زبان شناسی کاربردی وارد دانشگاه 
عالمه طباطبایی شدم�  در این بین یعنی 
در دوران دانشــجویی موفــق به گرفتن  
مدرک روزنامه نگاری از مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی رسانه ها شدم و قبل از خروج 
از ایران هفت ســال سابقه کار مطبوعاتی 
در روزنامه  تهران تایمز و نشــریه برنامه 
 Germany دارم و با همکاری دو دانشگاه
 Lund آلمان و دانشگاه حقوق Tuebingen

University sweden  ســوئد و در ســال 

2012 از رســاله دکتری خود دفاع کردم 
وســپس کار خود را در تابســتان 2014 
در قالب یک پــروژه تحقیقاتی با یکی از 

اساتید دانشگاه سوئد رسماً آغاز  کردم� 
من با دانشــگاه و دانشکده علوم   اجتماعی 
از قبل ارتباط داشتم� محیط آکادمیک و 
همکاران بــا کاری که من انجام می دادم 
همسو بوده و در دوران دکتری با اساتید 
گــروه برنامه ریزی اجتماعــی در ارتباط 
بــوده ام و در این فرصــت مطالعاتی یک 

تفاهم نامه بین دانشــگاه Lund ســوئد و 
دانشــکده علوم اجتماعي به امضا رسید� 
طبق ایــن تفاهم نامــه درس مربوط به 
قانون و جامعه در ســطح کارشناســی را 
برگزار کردیم و احتماالً در آینده نزدیک 
ایــن طــرح درس را در مقاطع ارشــد و 

دکتری هم عملی خواهیم کرد� 
ارزیابی شما از امکانات دانشکده برای انجام 
مطالعات خود چیست؟ آیا این امکانات برای 

پژوهش های شما کافی بود؟
امکانات آموزشــی و پژوهشی دانشکده 
علوم اجتماعــی مناســب و قابــل قبول 
اســت به طوری کــه ما در حیــن دوره 
فرصت مطالعاتی نســبت بــه برگزاری 
سمینار آنالین با دانشگاه سوئد در حوزه 
تحقیقات و جامعه اقدام نمودیم و بسیار 
خوشــحالم که این درس در ایران بعد از 
36 ســال دوباره از طریــق تالش های ما 

تدریس گردید� 
من تنها مشــکل در حوزه های پژوهشی 
و دانشــگاهی ایران را در ســرعت پایین 
اینترنت می دانم که بهتر است در محیط 
آکادمیــک این مشــکل برطرف شــود، 
زیرا مشــکل اینترنت رونــد تحقیقات و 

ارتباطات را با مشکل مواجهه می کند� 
تفاوت های محیط آکادمیک دانشــکده را 
در مقایسه با دانشگاهی که در آن مشغول 
به تدریس هســتید در چــه محورهایی 

می بینید؟
محیــط آکادمیک در همه جا شــبیه به 
هم اســت� اخالقی که بــر آن فضا حاکم 
است فکر می کنم شباهت ها را زیاد بکند� 
تفاوت در فرم و شــکل است و محتوایی 

نیست که آن هم در هر جایی ممکن است، 
مانند تفاوت سوئد با آلمان� 

در دانشــکده کالس های درس به خوبی 
برگزار شــد، ما سعی کردیم از جدیدترین 
روش ها اســتفاده کنیم، که 50 درصد آن 
انجام شد و 50 درصد باقی هم دلیلش  این 
بود که وقتی روش جدید اســت و دانشجو  
در آن نقــش اساســی دارد آشــنا نبودن 
دانشــجوها با روش هــای جدید موجب 
کندتر شــدن روند آموزش می شود� اما به 
طورکلی من از میزان پیشرفت این دوره ها 
احساس رضایت دارم و مطمئناً کارایی آن 

در آینده بهتر خواهد شد� 
ارزیابی شما از دانشجویان ایرانی چگونه است؟

درســوئد من به عنــوان پژوهشــگر کار 
می کنم، در آن جــا کالس هایی که داریم 
نقش دانشجو پررنگ تر است، از روش های 
جدید اســتفاده می کنیم که نقش اصلی 
را در آن دانشــجو  دارد� در واقع محتوای 
درس براساس خواســته ها و عالئق و نیاز 
دانشــجویان سعی می شــود که طراحی 
شــود� عالوه بر آن هدف درس مهم است 
و تعاملی که بین محتــوا و عالقه مندی و 

نیازها برقرار می کنیم� 
تا چه اندازه به تدریس حوزه مطالعاتی خود 
)جامعه شناســی حقوقی( بــه عنوان واحد 
امیدوار  علوم اجتماعی  دانشکده  در  درسی 

هستید؟
برای من خیلی مهم اســت که رشــته و 
درسی که در ارتباط با قانون است در ایران 
تدریس شــود، چون این حــوزه در ایران 
کم رنگ بوده است و من خیلی خوشحالم 
که در این مدت این کار را شروع کردم، هم 
در سطح آموزش هم در سطح پژوهش، که 
امیدورام این طرح ادامه داشــته باشد، که 
بین هر دو دانشــگاه عالقه مندی هایی هم 
دیده شده که بسیار باعث خرسندی است 
و در مرحله بررسی است که این درس در 

ترم بعد هم ارائه شود� 

مصاحبه با دکتر بهنوش پایور 
عقد تفاهم نامه فرصت مطالعاتي در خصوص 

محیط آکادمي- سوئد تفاوت ها و شباهت هاي آن با ایران

مصاحبه
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هم اندیشي  ارزیابی اساتيد دانشکده 
علوم اجتماعی

جلســه  روش های نوین ارزشیابی آموزشــی و اثر ارزشیابی روی 
انگیزه دانشــجویان  در روز یکشــنبه 93/10/21 در تاالر گفتگو 
با حضور اســاتید گروه هــای مختلف دانشــکده علوم اجتماعي 

برگزار  گردید� 
در این جلسه که از طرف دفتر مشاوره و ارتقای تحصیلی دانشکده 
برگزار گردید، دکتر کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشــکده 
روان شناسی و علوم تربیتی، به عنوان مدرس،  به روش های نوین 

آموزشی و اثرات مثبت این شیوه های نوین پرداخت� 
غالب اساتید شــرکت کننده در جلسه آن را خوب و عالی ارزیابی 
کرده اند و پیشــنهادهایی برای جلســات بعدی ارائه دادند؛ نظیر: 
ادامه جلسات بصورت مستمر، معرفی کردن سرفصل های جلسه 
آموزشــی از قبل به اســاتید، جلسات آموزشــی اساتید به شکل 
بحث های گروهی اســاتید و مشارکت بیشــتر، استفاده از فیلم و 
بحث های گروهی بیشتر در جلسات آموزشي، مطرح کردن مسائل 
و مشکالت اساتید در یک جلسه اولیه  focus group  و سپس ارائه 
راه حل ها در جلســات بعدی، برگزاری کارگاه در نیم روز و معرفی 
رئوس مطالب بصورت بروشور و استفاده از مثال های موردی بیشتر�    

همایش ملی توانمندسازی و کارآفرینی روستایی

همایش ملی توانمندســازی و کارآفرینی روســتایی با همکاری 
مشترک دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و سازمان مرکزی 
تعاون روستایی 23 دی ماه سال 93 با هدف معرفی ظرفیت های 
سازمان تعاون روستایی و اشــتغال در بخش کشاورزی در تاالر 

ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد� 

دکتــر مهدی طالب عضــو هیات علمی گروه مطالعات توســعه 
اجتماعی، در همایش ملی توانمندســازی و کارآفرینی روستایی 
گفت:  فراهم آوردن زمینه های معرفی توانمندی های روستایی از 
طریق همایش ها و سمینارهای علمی یکی از راهکارهای مناسب 

برای توسعه روستایی است�  
دکتر طالب افزود:  معرفی ظرفیت های ســازمان تعاون روستایی 
در حوزه توانمندســازی و اشــتغال به عنوان یکی از راهبردهای 

اساسی در بخش کشاورزی کشور است�  
محورهــای این همایش بررســی ظرفیت ها، موانع چشــم انداز 
و تجــارب موفق تعاونی های روســتایی، وضعیت زنان کارآفرین 
روســتایی و کسب و کارهای خرد، سیاست ها، برنامه های توسعه 
و قوانین اشتغال روســتایی و وضعیت اعتبارات مالی، بیمه های 

اجتماعی و کارآفرینی روستایی بود� 
دســتاوردهای این همایش ملی که در قالب 5 محور برگزار شد  

از دانشکده و دانشگاه

از دانشکده و دانشگاه
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شــامل  دریافت 80 عنوان مقاله در محورهای:  توانمند  ســازی 
و کارآفرینی روســتایی )41 مقاله(، تعاونی های روســتایی )18  
مقالــه(، زنان کارآفریــن )17  مقاله( و سیاســت ها و برنامه ها 
)2مقالــه( و اعتبارات مالی )2 مقاله(  بوده اســت� همچنین در 

بازارچه روستایی که در حاشیه همایش بر پا گردید، شرکت ها و 
تعاونی های تولیدی محصوالت کشاورزی از سراسر کشور حضور 
فعال و پررنگی را داشــته و به عرضه محصوالت و توانمندی های 

خویش پرداختند� 

همایش ارتباطات و بازار کار به مناسبت روز 
جهانی ارتباطات برگزار گردید   

به مناسبت روز جهانی ارتباطات همایش  ارتباطات و بازار کار  در 
تاالر ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعي برگزار شد� 

انجمن علمی ارتباطات به مناســبت روزجهانی ارتباطات در روز 
دوشنبه 28 اردیبهشت همایشی را با عنوان  ارتباطات و بازار کار  
برگزار کرد که اساتید و صاحبنظران در مورد جایگاه دانشجویان 

ارتباطات در فضای کار کشور به بحث و گفتگو پرداختند�
ســومین همایش دانشــجویی روز جهانی ارتباطــات در حالی 
برگزار شــد که علیرغم اعالم قبلی، حســام الدین آشنا، رئیس 
مرکز بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری، علی ربیعی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســعیدرضا عاملی، استاد گروه 
ارتباطات دانشــگاه تهران در آن حاضر نبودنــد� این همایش با 
مجری گری علی درستکار و با سخنرانی مسعود کوثری و مهدی 
منتظرقائم، اســاتید دانشــکده علوم ارتباطات دانشــگاه تهران 

برگزار شد� 

بر اساس گزارش پایگاه استنادی جهان اسالم ، دانشگاه تهران به 
عنوان برترین دانشگاه علمی جهان اسالم معرفی شد� 

در اولین رتبه بندی دانشــگاهی که توســط این پایــگاه انجام 
شده اســت، دانشــگاه تهران در بین 320 دانشگاه از کشورهای 
جهان اسالم با کسب میانگین امتیاز 82 از 100 امتیاز در جایگاه 

برترین دانشگاه جهان اسالم قرار گرفت� 
معاون پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسالم در این باره گفت:  این 
رتبه بندی در حالی در این پایگاه علمی صورت گرفته اســت که 
پیش از این، این نظام رتبه بندی تنها به دو پایگاه استنادی ISI و 
SCOPUS و با توجه بیشتر به دو منطقه جغرافیایی اروپای غربی 

و آمریکای شمالی محدود می شد � 
وی با بیان اینکه از بین بیش از 2 هزار دانشگاه از 57 کشور جهان 
اسالم، تعداد 320 دانشــگاه به مرحله ارزیابی نهایی راه یافتند، 
افزود:  براساس 4 شــاخص ارزیابی، دانشگاه تهران توانست رتبه 
اول در علــوم طبیعی، رتبه دوم در علوم فنی و مهندســی، رتبه 
سوم در علوم انسانی و رتبه 6 در علوم اجتماعي را کسب کند که 

در جمع بندی نهایی به امتیاز 82 نایل شد � 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( یک سامانه اطالع رسانی 
علمی است که درصدد تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای 

اسالمی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر است� 

دانشگاه تهران برترین دانشگاه جهان اسالم شد   



دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ شماره 4/خرداد 1394

مجله خبری

12

از دانشکده و دانشگاه

نشست هم اندیشي 
  دریانوردان و زندگی دریایی 

در ســی و ششمین فجر شــکوهمند انقالب اســالمی، باشگاه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران میزبان جمعی از اعضای  هیأت 
علمی دانشکده علوم اجتماعي دانشــگاه تهران  و دریانوردان به 

همراه خانواده هایشان بود�   
این مراسم که شنبه 18 بهمن ماه برگزار شد، در ادامه دو نشست  
قبلی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
با گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران با موضوع  زندگی 
دریایی ها  بود که  به دعوت کاپیتــان آقایی، مدیر امور کارکنان 

دریایی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران انجام گرفت� 

در ایــن مراســم  ابتــدا بعد از تــالوت آیاتی چنــد از کالم  ا� � � 
مجید و پخش ســرود جمهوری اســالمی ایران، کاپیتان آقایی 
ضمن خوشــامدگویی به جمع حاضر، مقدم ریاســت دانشکده  
علوم اجتماعي، دکتر نوربخش  و  اســاتید همراه را گرامی داشته  
و حضورشــان را درجمع صمیمی دریانوردان  و خانواده هایشان 

مغتنم شمرد� 
 در این فضای شاد و صمیمی، اســاتید دانشکده علوم اجتماعي 
ضمن دیدار با دریانوردان و خانواده هایشــان با طرح سؤاالتی به 
ارزیابی مســائل فردی و اجتماعی مرتبط بــا حرفه دریانوردی 
پرداخته و ســبک زندگی  و مســائل پیرامون آن  و مشــکالت 

خانواده هایشان را مورد بررسی قرار دادند� 
در خاتمــه، حجت االســالم والمســلمین مرادی معــاون نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبــری در دانشــکده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران، از طرف دکتر نوربخش و اساتید دانشکده، ضمن 
تقدیر و تشــکر از میهمان نوازی کاپیتان آقایی و سایر مدیران و 
مســئوالن گروه کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، به تبیین 
ضــرورت ارتباط بین دریانوردان و خانواده هایشــان با اســاتید 
علوم اجتماعــي پرداختــه و عنوان کردند:  تعامل بین اســاتید 
دانشــکده علوم اجتماعي و خانواده بزرگ دریانوردان، برکات و 
توفیقات زیادی را در پی خواهد داشــت و می تواند این شــغل و 
سبک زندگی را در جامعه بیشــتر معرفی کرده و به طور علمی 
و آکادمیــک در صدد زدودن و یا کاهش مســائل و مشــکالت 

آن   برآید� 

اولین جلسه معاون اداری ومالی دانشکده، دکتر حسین محمودیان 
با کارکنان دانشکده علوم اجتماعي در روز چهارشنبه 93/11/8 در 

تاالر گفتگو برگزار شد� 
این جلســه که به همت امور اداری دانشــکده برگزار گردید مجالی 
بود برای بیان مشکالت و انتظارات کارکنان از مجموعه و همچنین 

انتظارات معاونت از کارکنان دانشکده� 

دیدار معاون اداری و مالی دانشکده با کارکنان 
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دارت گروهی خانم ها
مقام اول لیال ابراهیمیان - زهرا قنبری  
مقام دوم زهرا افکاری- ثریا ادیب حاج باقری  

مقام سوم   فاطمه ربانی- رقیه جوادی دوست  
پینگ پونگ خانم ها

مقام اول فاطمه ربانی���������������������   
مقام دوم مریم مقیمی��������������������   
مقام سوم    ��������������� پروین افتخاری

شوت توپ پنالتی خانم ها
مقام اول لیال ابراهیمیان����������������   
معصومه صدیق احمدی                              مقام دوم
مقام سوم سهیال آزاددل������������������   

فوتبال دستی آقایان
مقام اول رحمان آرمیده- رسول گرشاسبي 
مقام دوم امیرعلي ادیبي- غالمرضا ملکي  

مقام سوم  حمیدرضا زماني- حسن منطیق 

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشکده 
علوم اجتماعي به مناسبت دهه فجر 

همزمان با دهه مبارکه فجر وگرامیداشــت هشتادمین سالگرد تصویب قانون  
تاســیس دانشگاه تهران، مسابقات ورزشی  کارکنان دانشکده علوم اجتماعي 

در رشته های ذیل برگزار گردید و نفرات اول تا سوم معرفی شدند� 

 

در این مراســم که در روز دوشــنبه 6 بهمــن 1393 در کارگاه 
جمعیت شناسی دانشــکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار 
گردید، ابتدا دکتر حســین محمودیــان عضو هیات علمی گروه 
جمعیت شناسی دانشــگاه تهران و مدیر برنامه مشترک دانشگاه 
تهران و صندوق جمعیت ســازمان ملل، ضمن تشکر از زحمات 
دکتر اوز، فعالیت های مشــترک انجام شــده در دوران مدیریت 
ایشــان را بســیار مثبت ارزیابی کــرد� در ادامــه دکتر یونس 
نوربخش رئیس دانشــکده از زحمات ویژه ایشان تشکر نمودند� 
دیگر حاضرین این مراســم دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن

 جمعیت شناسی ایران، دکتر محمد جالل عباسی شوازی رئیس 

موسســه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصي جمعیت کشور، 
آقــای زاهدیان معاون مرکــز آمار ایران، دکتــر رضایی رئیس 
پژوهشکده آمار و اعضای گروه جمعیت شناسی بودند که هریک 

در خصوص مدیریت ارزنده دکتر اوز صحبت کردند� 
دکتر اوز طی سال های 2009 الی 2015 به مدت پنج و نیم سال 
به عنوان رئیس صندوق جمعیت ســازمان ملل در ایران فعالیت 
داشــتند� قابل ذکر اســت که در برنامه همکاری دانشگاه تهران 
با صندوق جمعیت ســازمان ملــل، فعالیت های زیادی در قالب 
انجام طرح های پژوهشــی کاربردی، حمایــت از پایان نامه های 
دانشجویی، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی، برگزاری 
جلســات گفتگوی سیاســتی، دعوت از اســاتید خارجی، اعزام 
دانشــجویان دکتری برای فرصت مطالعاتی، و حمایت از اساتید 
و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی برای شرکت در همایش های 
بین المللی انجام شده است� در پایان، حاضرین با تقدیم هدایایی، 
قدردانــی خود را از دکتر هولکی اوز بــرای همکاری صمیمانه و 
مدیریت خوب صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران ابراز 

نمودند و با ایشان خداحافظی کردند� 

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران از زحمات دکتر هولکی اوز 
به عنوان رئيس پيشين صندوق جمعيت سازمان ملل در ایران تقدیر کرد. 
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از دانشکده و دانشگاه

گزارش سخنرانی پروفسور هوگو لتيش با عنوان 
»مردم نگاری سازمانی: روش شناسی و مقایسه« 

در تاریخ 6 خرداد 1394 در انجمن انسان شناسی ایران

پروفســور دکتر هوگو  لتیش )Hugo Letiche( در دانشــگاه شــیکاگو 
مطالعات فرهنگی خوانده و رســالة دکتری خود را در دانشگاه آمستردام 
راجع به »نقش ایدئولوژی در آموزش عالی« نوشته است�  او که از 2012 
استاد دانشکده مدیریت دانشــگاه لستر انگلستان است، پیش از این در 
دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه آمستردام و دانشگاه های اوترخت 
و اراســموس در هلند، دانشــگاه برکلی در کالیفرنیا، دانشگاه اوساکا در 
ژاپن، و دانشگاه های دورهام و اسکس در انگلستان تدریس کرده یا عضو 
هیئت علمی پژوهشی بوده است�  او از بنیانگزاران موسسه های پژوهشی 

مختلف از جمله موسسة پژوهشی اسپینوزا در هلند نیز  هست�
عالیق پژوهشــی لتیش همه حول انسانی کردن سازمان ها، به خصوص 
سازمان های پیچیده )complex( و نوظهور )emergent( شکل گرفته اند�  
او تفســیری پسا-پدیدارشناسانه از »سازماندهی«  دارد و همچون سایر 
متفکرین ملهم از »نظریة پیچیدگی« معتقد است که سازمان های جدید 
را دیگر نمی توان به شــیوۀ ســنتی مدیریت کرد؛ بلکه تغییرات حاصله 
در ســازمان ها در دهه های اخیر مدیریتی بس انعطاف پذیرتر نسبت به 
تغییر، بی ثباتی و تنوع؛ بس سرسختانه تر در مقابل تمرکز قدرت، سلسله 
مراتب، و کنترل از باال به پایین؛ و بس دوســتانه تر نسبت به فعالیت های 
گروهی و اشــتراکی می طلبند� ویژگی مهم کار لتیش این است که او با 
ابزار مردم نگاری به مسائل فلسفی و اخالقی همچون مسئولیت اجتماعی 
شرکت های تجاری )CSR( و اخالق تجارت، سازمان ها و زیبایی شناسی، 
و مفهوم »مراقبت« )care( در خدمات ســازمان های بهداشتی-درمانی 
نزدیک می شود� چرخش مردم نگاری در دهه های اخیر به سمت توجه به 
»تأثرات« )affects( در شیوۀ مردم نگاری لتیش تاثیر زیادی داشته است�
پروفســور لتیش نویسنده ای پرتألیف هســتند و مقاالت و کتاب های 

ایشان در این حوزه ی مطالعاتی کراراً مورد ارجاع قرار گرفته اند� 
با توجه به اهمیت مردم نگاری سازمانی به عنوان رویکردی کاربردی که 
در عین حال چرخش مهمی در مطالعات انســان شناسی، از مطالعه ی 
افراد فرودســت به سمت مطالعه ی اقشــار حرفه ای و متخصص، ایجاد 
کرده اســت، انجمن انسان شناســی ایران از دکتر لتیش دعوت کرد تا 
در خصوص این رویکرد مطالعاتی و نیز تجارب خود ایشان درپژوهش و 
راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ایراد سخنرانی بپردازند� به 
این ترتیب جلسه ی سخنرانی و پرسش و پاسخ با عنوان » مرددم نگاری 
ســازمانی: روش شناسی و مقایسه« در روز 6 خرداد ماه 1394 در محل 
انجمن انسان شناسی ایران واقع در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران برگزار شد� 
سخنرانی دکتر لتیش و جلسه پرسش وپاسخ با ترجمه ی همزمان دکتر 
مهرداد عربســتانی صورت گرفت و این فرصت را برای حّضار فراهم آورد 
که عالوه بر آشــنایی با رویکرده ویژه ی دکتر لتیش به پرسش و تبادل 
نظر با ایشــان بپردازند� در گزارش خالصه ایم از مطالب ارائه شده در این 
جلســه آمده است� پروفسورهوگو لتیش درابتدا و در پاسخ این سوال که 
مردم نگاری ســازمانی افراد حرفه ای و متخصص چیست؟، صحبت های 
خودشان را با توصیف نمونه ای از کارهایی که یکی از دانشجویانشان انجام 
داده است شــروع کردند� این کار توسط سمیر مکارم دانشجوی لبنانی 
ایشــان که در شــرکت ایتکو )ITCO( در ابوظبی سمت مشاور داشته  
است انجام شــده و در کتابی با عنوان »"من" ایتکو و فرا سرمایه داری«
(ME”, ITCO and HYPER-CAPITALISM“) چاپ شــده است� 

ایشــان با توصیف روایت های ســمیر از فضای کار در این شرکت ادامه 
دادند که این شرکت سازمانی است که بزرگ ترین پروژه های آی تی در 
ابوظبی و کل منطقه را در دســت دارد و در عین حال این شرکت هرگز 
پروژه هایش را به طور کامل به اتمام نمی رســاند، و در انجام پروژه ها یا 
در برنامه ریزی زمانی نا موفق عمل کرده و از پروژه عقب می ماند و یا در 
برنامه ریزی برای بودجه پروژه با مشــکل روبه روست� شرکتی که هیچ 
توجیه اقتصادی  نداره و صرفا پروژه هایی بیهوده برای مطرح کردن شیِخ 
مالک شــرکت انجام می داد� پروفسور لتیش پس از ارائه روایتی جذاب 
از جزییات توصیف های ســمیر درخصوص شرکت ایتکو چنین نتیجه 
گرفت: اولین مساله در مردمنگاری سازمانی ارائه داستان و روایتی است 
مانند انچــه از وضعیت ایتکو در اینجا ارائه شــد� ارائه ی یافته هایی که 
خواننده آنها را احســاس کند، او را جذب کند و مســأله ای را طرح کند� 
ممکن اســت برای مردم نگار در نــگاه اول غالبا تصور دقیق از اینکه چه 
چیزی می تواند در حوزه مورد مطالعه  و بررسیشــان جالب توجه باشــد 
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ممکن نباشد� این طرح مسأله به صورت یک روایت در واقع سؤالی است 
که فتح باب مطالعه ی مردمنگارانه است� مردم نگار در اینجا کسی است 
که خودش در این فضا مشــغول کار و زندگی اســت و باید انقدر فاصله 
بگیرند که بتوانند داســتان آن محیــط را و جنبه های قابل توجه اش را 
بیابد و توصیف کند� ایشان ادامه دادند در این نوع مردمنگاری ای که خود 
افراد حرفه ای که در داخل ســازمان هســتند آن را انجام می دهند، سه 
مشــکل روش شناختی وجود دارد� ابتدا اینکه متخصصان و کارشناسان 
این سازمان ها غالبا با نوشتن مشکل دارند� آنها جز نامه های اداری کوتاه 
نوشتن بلد نیستند� مسئله دوم آموزش این موضوع به آنهاست که بتوانند 
از بیرون و با فاصله ی کافی به موضوع نگاه کنند� ســومین مسئله ارتباط 
با یک نظریه کالن تر اســت� من در پروژه هایی که کار می کنم از فردی 
که کار می کند می خواهم توصیفی فربه از هر آنچه که در نظرش جالب، 
جذاب، ترســناک، متعارض و ��� است ارائه دهد� و صرفا پس از آن است 
که من با محقق در خصوص نظریه ای که می شــود آن توصیف ها را در 
چارچــوب آن قرار داد، صحبت می کنــم� و از این نظر من با مدل اثبات 

کرایانه آمریکایی و شروع کار از نظریه ها مخالف هستم�
همه جوامع تابوهایی دارند، و باید توجه کرد که اصلی که به ســازمان ها 
شــکل می دهد همین تابو ها هستند� مردمنگاری خوب آن است که به 
تابوها هم توجه کند و آنها را به عنوان شــکل دهنده به ســاز و کارهای 
اجتماعی و سازمانی مورد دقت قرار دهد� دقیقاً به همین دلیل است که 
کار روی ســازمان ها در همه جای دنیا تبدیل به امری سیاسی می شود، 
چرا که خواه نا خواه با عناصر تابویی شکل دهنده ی ساختار سازمانی ]و 

سیاسی[ درگیر است�  
ایشــان در خصوص استفاده از نظریه در کارهایشان با اشاره به کار سمیر 
مــکارم چنین ادامه دادند که: در این مورد نظریه مارکسیســم و تمرکز 
آن بــر محدودیت منابع کاربرد ندارد، چه در این محیط اساســا افراد با 
محدودیت منابع و ضرورت رقابت بر ســر منابع مواجه نیســتند، اما با 
یکدیگر رفتار بسیار خصمانه ای دارند� ایشان در ادامه با تشریح نظریات 
بوردیو و مفهوم عادت واره او به عنوان نظریه مورد اســتفاده ســمیر در 
کارش مطرح نمودنــد و افزودند که اگر چه ارجاع به این نظریات رایج و 
مفاهیم دیگر در این کار وجود دارد، آنچه مهم اســت در واقع اطالعاتی 
اســت که کسی در آن موقعیت، به عنوان بخشی از سازمان، می تواند به 

دست آورد�  
پروفســور لتیش در خصوص نحوه انجام پروژه هایشــان چنین توضیح 
دادند که تمام پروژه های ایشــان بر مبنای یک ایمان کور بنا شــده اند 
مبنی بر این که تنها پس از اینکه که حجم خوبی از داده ها و توصیف های 

فربه موجود باشد امکان ارائه تحلیل نظری وجود خواهد داشت�

ایشــان در خصوص پیشــینه ی نظری و فلســفی رویکردشــان نیز به 
تأثیرشــان از دریدا، برای دیدن هر چیز در قالب یک متن اشاره کردند� 
و نیــز اینکه حاصل کار در نهایت تولید یک نظریه کالن نخواهد بود، در 
واقع با رویکردی متأثر از لیوتار، حاصل کار به صورت از خرده روایت هایی 
خواهد بود که بدون از بین بردن بسیاری از جزئیات مهم و بدون فدا کردن 
مســؤولیت اخالقی واقعیت موجود را، البته با توجه به جایگاه نویسنده، 
به تصویر می کشــد� همچنین در شروع کار بر اجتناب از قرار گرفتن در 
قالب مفاهیم غالب موجود و مفروض گرفتن آنها به عنوان امری پیشینی 
در مردمنگاری کالســیک از جمله مفاهیم جنسیت، قشربندی، باورها، 
نژادها، اقوام، خویشاوندی و پیوندهای خانوادگی، تقسیم کار و ��� تاکید 
کردند� ایشان افزودند که البته ما به این مفاهیم به دلیل قدرت و اهمیت 
شان در فرهنگ رشته باز می گردیم، ولی برای اجتناب از تنگ و محدود 
شــدن نگاه پژوهشگر توســط این مفاهیم در شروع تحقیق آگاه باشیم� 
تنها پس از آن است که می توانیم به این مفاهیم بازگردیم و از آنها بهره 
ببریم� به عبارت دیگر به سبب قدرتی که دارند و جایگاهی که در فرهنگ  
ما دارند می شــود در ادامه به آنها رجوع شــود و از آنها استفاده کرد� اما 
پیشاپیش مفروض دانستن آنها موجب تنگ شدن دید محقق می شود�  
ایشان تجربه هایی مانند این کتاب را در فضای علمی زبان های انگلیسی، 
آلمانی و فرانسه معدود دانستند� کتاب-هایی که با دید تحلیلی و انتقادی 
به بررسی موضوع می پردازد و جزییاتی بی شمار از جزییات مردمنگارانه 
ارائه می دهد� در مقابل این کتاب آثاری بازاری و سطحی در خصوص کار 
اقتصادی در دبی و ابوظبی هســت که نه تنها رویکرد تحلیلی و انتقادی 
ندارد بلکه نویسنده آنها خود را کامال پنهان می کند و امکان ایجاد ارتباط 
با خواننده خود را ندارد� تفاوت عمده  این کتاب های توریستی-تجاری با 
آثاری از این دست این است که در این آثار عمق تحلیلی و انتقادی وجود 
دارد، و ثانیاً به خاطر دغدغه ی اخالقی نویســنده، که آن را در متن اش 
آشکار می کند، این امکان برای خواننده ایجاد می شود که حضور مؤلف 

را حس کند و بتواند از طریق این مؤلف به موضوع دست یابد� 
در انتها و پس از پایان ســخنرانی، پروفســور لتیش پاسخگوی سواالت 

حاضران در جلسه بودند� 
 خواســت های جمعی، باورهای بومی و فرهنگی تأمین کرد� هر الگوی 
توسعه اگر نفت ساالر و دولت ساالر باشد، کارآمد نخواهد بود� توسعه در 
واقع چیزی جز تحقق خواســت مردم نیســت� حتی در تولید کاالهای 
صنعتی هم باید به ســمت تولید کاالهای روزمره و بومی کشور حرکت 
کرد تا تأمین نیاز مخاطبان خارجی� توسعه در درجه اول باید در خدمت 
تولید کاالهای داخلی باشد تا صادرات و توجه به نیاز مخاطبان خارجی� 
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از دانشکده و دانشگاه

موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی 
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تفاهم نامه علمی- فرهنگی امضاء کرد
در راســتای گسترش همکار ی های علمی- فرهنگی  و مشارکت 
و بهره گیــری از دانــش و توانایی های کارشناســان دانشــکده 
علوم اجتماعــی و موسســه، تفاهم نامه همکاری های مشــترک 
در حوزه امور فرهنگی، توســعه فرهنــگ کتابخوانی و مطالعات 

اجتماعی در تاریخ 93/11/21 امضاء گردید� 
در این تفاهم نامه که به امضای دکتر سید عباس صالحی، معاون 

وزیر در امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و دکتر 
حسین ایمانی جاجرمی، رئیس موسســه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشــگاه تهران رســید، طرفین در زمینه شناســائی 
مسائل پژوهشــی در موضوعات فرهنگی و ارزیابی فعالیت های 
مطالعاتی آن معاونت، برگزاری همایش  و نشست های تخصصی، 
انتشــار نتایج تحقیقــات علمی، برنامه ریــزی درجهت ترویج و 
توســعه فرهنگ کتابخوانی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی 
دوره دکتری در حوزه فرهنــگ و انجام پژوهش های فرهنگی و 

اجتماعی اعالن آمادگی کردند� 

موسسات پژوهشی دانشگاه باید احيا شود

معاون پژوهشــی دانشگاه در نشستی تخصصی با رئیس، اعضای 
هیات علمی و پژوهشگران  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
که در روز یک شــنبه مورخ 19 بهمن 1393در محل ساختمان 
شماره 2 دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد،  بر اهمیت مطالعات 

اجتماعی در تغییر رفتار و نگرش شهروندان تاکید کرد� 
در این نشســت که با معرفی اجمالی پیشــینه موسسه از سوی 
دکتر حســین ایمانی جاجرمی آغاز شــد، ایشان ضمن اشاره به 
مدل موفق تحقیقات در گذشــته، بر جایگاه و ظرفیت موسســه 
در حل مســائل و معضالت اجتماعی کشــور تاکید کرد� رئیس 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ضرورت توجه موسسات 
پژوهشــی به انجام موضوعات اجتماع محــور را یادآوری نمود و 
خواهان جلب حمایت بیشتر معنوی از فعالیت های تحقیقاتی در 

فضای بشدت رقابتی امروز شد� 
معاون پژوهشی دانشــگاه، ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن 
فرصت دیدار با کارشناســان مســائل اجتماعــی، پس از  طرح 

نقطه نظرات، انتقادات و پیشــنهادات حاضران در این نشســت، 
خاطرنشان کرد که علوم اجتماعی و صاحب نظران و پژوهشگران 
این حوزه، نقــش ویژه ای در درک، فهم، تغییــر رفتار و نگرش 
جامعه به مســائل دارند� وی اضافه کرد که موسســات پژوهشی 
دانشــگاه باید احیاء شــوند و حقوق مادی ومعنوی آن ها به طور 
شایسته ای حفظ شود� دکتر معصومی افزود موسسات پژوهشی 
دانشگاه، مبادی ارتباط با جامعه می باشند و باید هویت خود را به 
طور مستقل حفظ کنند تا با استقالل نسبی، بتوانند در برقراری 
ارتباطات و تحکیم روزافزون آن موفق تر از گذشــته عمل کنند� 
وی اذعان کرد که کارشناسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
محورهای اصلی مطالعات و تحقیقات می باشند و همچنین نقش 
آنان را در ایجاد ارتباط و شبکه ســازی با نهادهای بیرونی، بسیار 
با اهمیت شمرد� معاون پژوهشی ضمن ابراز نگرانی از فضازدگی 
و عدم اهتمام کافی به فعالیت های گروهی و مشترک، یادآور شد 
که برگزاری نشست های مرتب با معاونین پژوهشی دانشگاه های 
مهم دولتی شــهر تهران، به منظور تبــادل اطالعات و هم افزایی 
پیشبرد برنامه ها و کاهش دغدغه های مشترک، در دستور کار آن 
معاونت قرار گرفته است� دکتر معصومی در ادامه، خواهان بررسی 
دقیق ماهیت و نحوه ارتباط و وابســتگی موسســه با دانشکده و 
دانشــگاه شد و بر بازنگری در اساسنامه های موسسات با توجه به 
تحوالت علمی و پژوهشــی  تاکید کرد� استاد  دانشکده فنی در 
جمع بندی ســخنان خود  بیان کرد که تحقیقات باید کاربردی 
بوده و قابلیت ارائه به موقع به بازار را داشــته باشد� وی درخاتمه 
بر لزوم ایجاد و گسترش آزمایشگاه های علوم رفتاری، هم اندیشی 
برای ارائه ســازوکار نحوه جذب اعضای هیات علمی پژوهشــی، 
برگزاری مرتب نشســت های هم اندیشــی موسسات پژوهشی و 
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دفتر بین الملل دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با همکاری 
معاونت روابط بین الملل دانشــگاه تهران و انجمن انسان شناسی 
ایران نشســت همزیســتی فرهنگ ها: ایــران و ونزوئال  را در روز 
چهارشــنبه مورخ 6 اســفند 1393 در تاالر گفتگوی دانشکده 

علوم اجتماعی برگزار کردند� 
در این نشســت خانم دکتر بئاتریس ســاالس، استاد دانشگاه و 
مترجم شــاهنامه به زبان اسپانیایی، در مورد تجربه های خود از 
زندگی در فرهنگ ایرانی ســخن گفت و به پرسش های حضار در 
این خصوص پاسخ گفت� در ابتدای نشست، فیلم مستندی درباره 

زندگی دکتر ساالس با عنوان  درخت پیر سبز  با حضور کارگردان 
فیلم، ســینا اسکندری، تنی چند از اســاتید و منتقدان فیلم به 
نمایش درآمد که مورد توجه حضار قرار گرفت� در نشست مذکور 
نمایندگانی از بخش فرهنگی ســفارت ونزوئال، دکتر جالل الدین 
رفیع فر رئیس انجمن انسان شناســی ایران، دکتر حسین ایمانی 
جاجرمی مشــاور امــور بین الملل و رئیس مؤسســه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، 
عبدالمجید اسکندری مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه تهران و 
تعدادی از اساتید و دانشجویان و سایر عالقمندان حضورداشتند� 

ایجاد شورای راهبردی به منظور بررسی مسائل کالن ملی و مهم 
جامعه با توجه بــه رویکردهای مختلف تاکید کرد وضمن اعالن 
آمادگی معاونت پژوهشــی در برگزاری نشست های هم اندیشی، 

بر پیگیری جدی مسائل پژوهشگران تاکید کرد� 
در این نشســت، مدیــران بخش هــای مختلــف تحقیقاتی و 
کارشناسان حاضر، ضمن معرفی اجمالی فعالیت های تحقیقاتی 
و طرح مسائل و دغدغه های حرفه ای و سازمانی خود، پیشنهادات 

و درخواست هایی را به شرح ذیل مطرح کردند:
اتخاذ تصمیم وتســهیلگری در جذب کارشناســان موسســات 
پژوهشــی به عنوان عضو هیــات علمی پژوهشــی، حمایت از 
پروژه های پژوهشــی در قالــب اینترنشــیپ، اختصاص گرنت 
پژوهشــی به کارشناسان موسســات تحقیقاتی، لزوم اختصاص 
بودجه و اعتبار مســتقل به موسسات پژوهشــی، مطالعه نحوه 
جلــب و افزایش رضایت اعضای هیات علمی غیردانشــگاهی در 

پروژه های مشترک تحقیقاتی، اتخاذ سازوکاری مبنی بر افزایش 
اختیــارات مدیران موسســات برای انجــام هزینه های طرح ها، 
ممانعت و مخالفت با ماموریت اعضای هیات علمی دانشکده ها به 
نهادها و سازمان های دولتی دیگر بدون مصلحت اندیشی منافع 
توسعه ای دانشــگاه، کاهش محدودیت های حقوقی قراردادهای 
پژوهشــی، لزوم حمایت مادی و معنوی از فعالیت های توسعه ای 
از جمله نشــریات علمی-ترویجی و برگزاری همایش های ملی و 
بین المللی، تامین اعتبار الزم برای تحقق اهداف برشمرده شده 

در سند چشم انداز موسسه� 
خاطر نشــان می گردد که در این نشست مقرر گردید با همکاری 
معاونان ســایر دانشــگاه های بزرگ  شــهر تهران، پیگیری های 
الزم بــرای تحقق معافیت های قانونی پژوهش های دانشــگاهی 
از پرداخــت قدر ســهم بیمه از طریــق وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی انجام گیرد� 

نشست همزیستی فرهنگ ها )ایران- ونزوئال( 
در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
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مراســم بزرگداشت هشــتادمین سال تأســیس دانشگاه تهران 
دوشــنبه 12 اسفند 1393 در تاالر فردوســی دانشکده ادبیات 

دانشگاه تهران برگزار شد� 
در این مراســم محمد فرهــادی وزیر علوم، علــی جنتی وزیر 
ارشــاد، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمود گودرزی وزیر ورزش 
و جوانان و حسن قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت و همچنین 
امیــن زاده معاون رئیــس جمهور، حدادعــادل نماینده مجلس 
شورای اســالمی، نیلی احمدآبادی سرپرســت دانشگاه تهران، 
سلیمی رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایی، ســیف رئیس بانک 
مرکزی، ابوترابی نماینده مجلس شــورای اسالمی، معاونان وزیر 

علوم و معاونان دانشگاه آزاد حضور داشتند� رؤسای دانشگاه های 
آذربایجان، باکو، یونان، بصره و بغداد نیز در این مراســم حضور 

داشتند� 
مراسم با ادای احترام مســئوالن به شهدای گمنام دانشگاه آغاز 
شــد پس از آن از اسکناس 50 هزار ریالی با نشان سردر دانشگاه 
تهران، نشــان نقره ای مخصوص دانشگاه تهران که از سوی بانک 
مرکزی ضرب شــده بود، تمبر دانشگاه تهران و شناسان تاریخی 
دانشــگاه و اساتید نیز رونمایی شــد� در پایان این مراسم کیک 
7 طبقه جشــن تولد دانشــگاه تهران با حضور وزیر بهداشــت 

بریده  شد� 

دانشگاه تهران هشتاد ساله شد

در روزهای آخر ســال گذشــته با پیگیری مکــرر انجمن های 
علمی- دانشجویی جلسه ای با هیئت رئیسه دانشکده هماهنگ 
شــد که با گفتگوی میان اعضای انجمن هــای علمی و اعضای 

هیئت رئیسه پیش رفت� 
در ابتدای جلســه دکتر اعظم راودراد که بــه تازگی به معاونت 
پژوهشی دانشکده منصوب شده بودند به توضیح در باب وظایف 
معاونت پژوهشــی پرداخته و چگونگی تعامل میان انجمن های 

علمی و این معاونت را مطرح کردند� 
در ادامه برنامه اعضای انجمن های علمی به طرح بحث ها، نظرات 
و نقدهای خود پرداختند� درخواست های دانشجویان هر انجمن 
علمی تفاوت هایی داشــت، اما در کل می تــوان به چند مورد از 
آن ها که با یکدیگر همپوشــانی داشــتند بصورت خالصه اشاره 
کرد� یکی از اصلی ترین دغدغه های انجمن های علمی همانطور 

که از نام آن ها برمی آید مشــکالت آموزشــی و علمی دروس و 
کالس ها بود� دغدغه دیگر وضعیت بودجه این تشکل ها بود� 

مبحث مهــم دیگر بی توجهی به فعالیت ها و پیگیری های علمی 
انجمن ها بود� در ادامه ســواالت و دغدغه های اعضای انجمن ها 
ابتدا دکتر نوربخش به تعدادی از ســواالت که بیشتر جنبه نقد 
آموزشــی داشتند پاسخ دادند اما برای تعدادی از مشکالت قول 
مساعدت و همکاری دادند� بعد از ایشان درباره بودجه انجمن ها 
و برگزاری برنامه ها دکتر راوردراد درباره بعضی از مسائل صحبت 
کردند و قول دادند تا بعضی از امور انجمن ها در قســمت بودجه 
را مرتفع کنند� در نهایــت هم دکتر اعتمادی فرد در باب بعضی 
از مسائل و مشکالت پیش آمده صحبت کردند و درباره تسهیل 
کردن هرچه بیشتر برنامه های فرهنگی و حمایت های الزم قول 

همکاری دادند� 

جلسه انجمن های علمی با هيئت رئيسه دانشکده
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نمایشــگاه یافته ها و دســتاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری 
دانشــگاه تهران به مناســبت بزرگداشت هشــتادمین سالگرد 
تاسیس دانشگاه، 11اســفند 1393با حضور دکتر محمود نیلی 
احمدآبادی سرپرست دانشــگاه تهران، سید احمدرضا خضری 
مشــاوررئیس و مدیرکل حوزه ریاســت وروابــط عمومی، ناصر 
معصومــی معاون پژوهشــی و متخصصان و فنــاوران و با ارائه 
دستاوردها در حوزه پزشکی، شــیمی، مهندسی برق، مکانیک، 

فناوری اطالعات و علوم انسانی و اجتماعی آغاز به کار کرد� 
این نمایشگاه به مناسبت هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس 
دانشــگاه تهران، به مدت سه روز) 11 و12 و 13 اسفند( در ضلع 
شرقی دانشگاه تهران، روبروی دانشــکده ادبیات و علوم انسانی 
برگزار شد� دانشکده علوم اجتماعی نیز به عنوان یکی از واحدهای 
علمی دانشگاه تهران، همچون گذشته با حداکثر تالش مسئولین 

و کارشناسان پژوهشی خود در این جشنواره ارزشمند مشارکت 
و در شناساندن فعالین پژوهشــی دانشکده به دانشگاه و جامعه 

علمی سهم ونقش خود را ایفا کرد� 
در این نمایشــگاه عالوه بر دســتاوردها و توان علمی، بخش ها و 
واحدهای هنری، فرهنگی و کشــاورزی هم فعالیت های خود را 
به عرصه نمایش و بازدید دانشــگاهیان و عموم مردم عالقه مند 
گذاشــتند که با استقبال بســیار خوب و کم نظیری روبه رو شد� 
دانشکده علوم اجتماعی نیز در غرفه اختصاصی خود دستاوردهای 
پژوهشی، بیوگرافی و چهره پژوهشگران برجسته خود را به عرصه 
نمایش گذاشت و به معرفی بیشتر این آثار و افراد همت گماشت� 
امید اســت امسال و سال های آتی با بازگشــایی مجدد معاونت 
پژوهشــی دانشکده و فعالیت های بیشــتر و پربارتر از سال های 

پیش، غرفه دانشکده هم به عنوان نمونه معرفی شود� 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران برگزار شد 

تقدیر از معاون پژوهشی

طی جلســه ای با حضور معاون پژوهشی دانشــگاه، دکتر ناصر 
معصومی، پژوهشگران برتر و شــورای پژوهشی  که در سال 93 
عضویت آن ها به پایان رسیده بود، از دکتر غالمرضا غفاری معاون 
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشکده به عنوان معاون علمی 
سابق دانشــکده که مسئولیت امور معاونت پژوهشی دانشکده را 

نیز عهده دار بودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد� 
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به گــزارش روابط عمومی دانشــکده علــوم اجتماعی، در این 
مراســم کــه در فضایی صمیمانه برگزار شــد، دکتــر نوربخش 
ضمن تبریک ســال نو اظهار داشــت:  امیدوارم امسال که با نام 
حضرت زهرا )س( آغاز شده اســت، سالي پر از موفقیت و همراه 
با فعالیت هاي مفید باشــد � وي نامگذاری ســال جدید به عنوان 
دولت و ملت، همدلی و هم زبانی را از ســوی مقام معظم رهبری، 
زمینه ســاز اتحاد و همکاري هاي مفید دانســته و تاثیر این پیام 
روح بخش را سرآغاز حرکت و عزم همگانی در راستای دستیابي 

به  اهداف و برنامه هاي آتي دانشــکده و دانشگاه  قلمداد کرد� 

مراسم دید و بازدید سال نو، پانزدهم فرودین ماه 1394با حضور هيات رئيسه، 
اعضای هيات علمی و کارکنان دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد. 

این مراسم که در روز چهارشنبه 94/1/19  با حضور معاون اداری 
ومالی، دکتر حســین محمودیان و معاون دانشجویی وفرهنگی، 
دکتر ســید مهدی اعتمادی فرد  برگزار گردید، از کارکنان خانم 

دانشکده تقدیر به عمل آمد� 

جشن ميالد بزرگ بانوی اسالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( 

در تاالر گفتگوي دانشکده برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی دانشــکده علوم اجتماعی، این مراسم که 
همزمــان با میالد امام جواد و با حضور کلیه همکاران دانشــکده 

برگزار گردید مداح اهل بیت ضمن قرائت مناجات امیرالمومنین )ع( 
به مولودی خوانی به مناســبت ســالروز والدت امــام جواد )ع( و 

امام علی )ع( پرداخت� 
در ابتدا دکتــر محمودیان ضمن تبریک میــالد مولود کعبه به 
همــکاران، ایــن روز را به مردان دانشــکده تبریــک گفتند و 
به حجت  االســالم و المســلمین فرج اللهی خیرمقــدم گفتند 
ســپس معاون نهاد رهبری در خصوص شــأن و عظمت، جایگاه 
امیرالمومنین  )ع( و فضیلت حّب و دوســتی علی )ع( مطالبی بیان 
نمودند و در ادامه از همکاران دانشــکده  به مناســبت این عید 

بزرگ تقدیر به عمل  آمد�

به مناسبت والدت با سعادت حضرت علی )ع( و گراميداشت روز پدر روز چهارشنبه 9 اردیبهشت در 
تاالر گفتگو جشنی با حضور معاون اداری و مالی دانشکده، دکتر حسين محمودیان و معاون دفتر نهاد 

رهبری حجت االسالم و المسلمين فرج اللهی برگزار شد. 
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این مراســم در روز سه شــنبه 94/2/1 در تاالر گفتگو دانشکده 
بــا حضورمســئول نهــاد، حجــت االســالم دکتــر کالنتری، 
حجت االســالم  رجالي تهراني قائــم مقام مســئول نهاد، آقاي 
نصیري معاون فرهنگي سیاســي، آقاي محبي معاون اداري مالي 
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران و جمعي از 
همکاران دفتر نهاد و باحضور روســاي دو دانشــکده دکتر یونس 
نوربخش  و دکتر ابولقاســم مهدوی مژده و اعضاي هیأت رئیسه، 
مدیران گروه هاي آموزشــي و دبیران تشــکل های دانشــجویی 

برگزار  گردید� 
در ابتــدا پس از تالوت آیاتي چند از قرآن کریم، حجت االســالم 
رجالي تهراني ضمن تشــکر از زحمات چند ساله حجت االسالم 
منصــور مرادی معــاون دفتر نهاد، به معرفي معــاون جدید این 
معاونــت حجت االســالم فرج اللهــی پرداختند� ســپس دکتر 
نوربخش، ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات چندین ســاله دوران 
تصدي حجت االســالم مرادی، ضمن خوشــامد گویي به معاون 
جدید حجت االســالم فرج اللهی، آرزوي موفقیت براي ایشــان 
نمودند� دکتر مهدوی هم از زحمات حاج آقا مرادی در مدت کوتاه 
ریاست خود تشکر کردند و با بیتی از سعدی به مناسبت مصادف 
شــدن مراسم با روز بزرگداشت شــیخ اجل در قالب یک شعر به 
حاج آقا فرج اللهی خوشــامد گفتند� همچنین حاج آقا مرادی نیز 
با اشــاره به بیانات قبلي این عزیزان از حضور خود در دفاتر نهاد 
این دانشــکده ها ابرازخرســندي نموده و بر ادامه روند فعالیت و 
همکاري خود تاکید نمودند� در ادامه حجت االسالم فرج اللهی نیز 

ضمن ابراز خرســندي ازحضور خود در این دانشکده ها و ارتباط 
مســتمر و صمیمي با اســاتید و دانشــجویان برلزوم این ارتباط 

تنگاتنگ تأکید نمودند� 
در ادامــه برنامــه، نمایندگان تشــکل های دانشــجویی ضمن 
خیرمقدم به حاج آقا فرج اللهی از زحمات ارزشــمند و دلسوزانه 
حاج آقا مرادی تشکر کردند و از ایشان خواستند که مثل گذشته 

این ارتباط صمیمانه حفظ شود� 
در پایان این مراســم دکتر کالنتري مســئول نهــاد نمایندگي 
مقام معظم رهبري در دانشــگاه تهران با تبریک ایام مبارکه ماه 
رجب و تســلیت به مناسبت شهادت امام هادی النقی)ع(، ضمن 
معارفه معاون جدید نهاد از خدمات حجت االســالم مرادی تقدیر 
و تشــکر به عمل آوردند� ایشان بر لزوم پیگیري مطالبات رهبري 
در دانشــگاه و اهمیت تعلیم و تربیت دانشــجو و رســالت واالي 
شــغل معلمي اشــاره فرمودند و اذعان نمودند که اهداف دفاتر 
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري و دانشــگاه همه مشترک در 
ارتقاء ســطح دیني و تحصیلي و تعلیم و تربیت دانشجو مي باشد 
و بر ارتباط هرچه بیشــتر و همدلي و همــکاري بهتر بین نهاد و 

دانشکده تاکید نمودند� 
در پایان، به پاس خدمات ارزنده چند ساله حجت االسالم مرادی 
هدایایي به رســم یادبود از طرف دفتر نهاد مقام معظم رهبري در 
دانشگاه تهران، از طرف دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد 

و همکاران دانشکده علوم اجتماعي به ایشان اهداء گردید� 

مراسم تودیع و معارفه معاون جدید دفاتر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشکده 
علوم اجتماعي و دانشکده اقتصاد
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به گزارش روابط عمومی دانشــکده علوم اجتماعي، پنجمین جلسه 

هم اندیشی اساتید دانشکده علوم اجتماعي با خانواده های کارکنان 

سازمان بنادر و کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران،  با موضوع 

آسیب شناســی زندگی دریایی، در ســالن گفتگو دانشکده در روز 

پنجشنبه 94/1/27  با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین مرادی، 

معاون محترم نهاد معظم رهبری، برگزار  گردید. 

حجت االسالم والمسلمین مرادی ضمن خوشامدگویی و خیرمقدم 
به اساتید و خانواده های پرسنل این سازمان گفت:  زندگی دریایی 
از جمله مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده و هیچگاه زیر 
ذره بین اســاتید و محققان نبود ه است و این امر جز با کمک شما 

خانواده ها تحقق نخواهد یافت � 
در ادامــه دکتر منیژه مقصودی، دانشــیار گروه مردم شناســی 
دانشکده علوم اجتماعی، به عنوان میزبان نشست، نکاتی را بیان 

کردند و از شرکت کنندگان خواستند که خود را معرفی کنند� 
سپس دکتر املیا نرسیسیانس، دانشیار و عضو گروه مردم شناسی 
دانشــکده علوم اجتماعي، از شرکت کنندگان در این هم اندیشی 
درخواســت کردند که یکبار دیگر خــود را معرفی کنند، این بار 
با این تفاوت که همســر کاپیتان و افســر نیستند معرفی کنند 
و هویــت اجتماعی خود را بازگو نمایند و به این ســوال پاســخ 
دهنــد که آیا به آرمان ها و آرزوهای خود در قبل از ازدواج با یک 

دریانورد رسیده اند؟ 
از دیگــر اســاتید شــرکت کننده در این نشســت دکتر مریم 
نجارنهاوندی، جامعه شناس و عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی 
اجتماعــی دانشــکده علوم اجتماعــي بودند کــه از میهمانان 
درخواست کردند که تجربه های تلخ و سخت خود را در سفرهای 
دریایی بیان کنند و این که این نوع زندگی چه پیامدهایی داشته 

چــه محدودیت هایی ایجاد کرده و نگاه جامعه به این نوع زندگی 
چگونه است؟ آیا جامعه این نوع زندگی را پذیرفته است؟ این نوع 
زندگی در نبود همســر چه مشکالتی به همراه دارد و آیا در این 

نوع زندگی برنامه ریزی معنایی دارد؟
ملیحه قلی بیگیان )همسر کاپیتان آقایی( زندگی خود را اینگونه 
بیان کردند:  من مادر دو فرزند دختر و پسر هستم� همیشه همراه 
همسرم در ســفرهای دریایی بوده ام� فرزند اول من تا اتمام پایه 
ابتدایی در مجموع 9 ماه ســر کالس درس به علت مسافرت های 
ما نتوانســت شرکت کند� در کشــتی الفبا را آموخت، خواندن و 
نوشــتن را تمرین کرد� ما در ماه مهر به خشــکی می رسیدیم و 
فرزندم را ثبت نام می کردیم؛ بعد به ســفر می رفتیم و اردیبهشت 
فقط به امتحانات پایان ســال تحصیلی می رسیدیم� فرزندان من 
از ابتدا با گروه همساالن خود بزرگ نشدند� اطراف آن ها همیشه 

افراد بزرگتر از سن خود بودند � 
خانم قلی بیگیان در پاســخ به سوال یکی از دانشجویان دکترای 
مردم شناسی دانشکده، درباره این که فرزند شما به دلیل نداشتن 
دوســت و همســن و همبازی در دوران کودکی، مشکل ارتباط 
برقــرار کردن، کارگروهی و� � � پیدا نکرده اســت، اینگونه گفتند 
که  من فکر می کنم در نبود پدر مشــکالت فرزندان من به مراتب 
بیشــتر می شد تا نبود همسن و همبازی� � � چه بسا بعد از این که 
فرزند اول من را یک دکتر روان شــناس دیدند و از ایشــان تست 
گرفتند، فرزند من سه سال از همساالن خود به لحاظ رشد فکری 

بزرگتر بودند � 
همســر کاپیتان بهدادفــر خود را اینگونه معرفــی کرد که:  من 
لیســانس مترجمی زبان انگلیسی هستم� به دلیل ازدواج با یک 
دریانورد نتوانســتم ادامه تحصیل بدهم و یا کار کنم، اما ســعی 

هم اندیشي اساتيد با خانواده های سازمان بنادر وکشتيراني
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کردم ویژگی های مثبت این ســفرهای طوالنی را ببینم� به طور 
مثال من هرگز در تهران نمی توانستم یک کارتن کتاب را بخوانم � 
در ادامــه یکی از عمده مشــکالت خود را اینگونــه بیان نمودند 
که:  در نبود همســران ما، هیچ مقام و دستگاهی پاسخگو نیست،  
هیچ مشــاوری در کنار ما نیست، ما همیشه در نبود همسرانمان 

تنها و بیشتر از همیشه آسیب پذیر هستیم � 
همسر کاپیتان هاشــمی مشــکل خود را اینگونه عنوان کردند 
که:  هیچگاه از ما تقدیر نشــد، ما همیشــه وظایف خود را به نحو 
احســنت در نبود همســرانمان انجام داده ایم، ولی این تقدیر و 

تشکر فقط دلگرمی و انگیزه بیشتر برای ادامه دادن است � 
دوری ها و مرخصی های طوالنی از عمده مشــکالت دریانوردی 
است� این که بعد از یک سفر طوالنی اجباراً مرخصی طوالنی هم 
در انتظار آن هاست؛ گاه چهارماه و گاه یک سال به درازا می کشد� 

همسر آقای مســتوفی از افسران تدارکات گفتند که:  ما به دلیل 
مســافرت های طوالنی هیچگاه نتوانستیم ادامه تحصیل بدهیم� 
آن هایی هم که ادامه تحصیل دادند نتوانســتند بخاطر شــرایط 
کاری همسرانشان در اداره و سازمانی استخدام شوند� ما همیشه 
این خالء را در زندگی خود احســاس می کنیم که از دوســتان و 
هم دوره ای های خود جا ماندیم� اما من با وجود این که نتوانستم 
ادامه تحصیــل بدهم، دنبال عالقه مندی هــای خود رفتم، یک 
فیلم نامه نوشــته ام، رمان و شــعر هم می نویسم؛ سه فرزند دارم 
که هر ســه را به تنهایی در نبود همســر و در شرایط سخت دریا 

بزرگ کرده ام � 
در ادامه فرم های طراحی شــده از ســوی دکتــر مقصودی بین 
شرکت کنندگان توزیع شد و در نهایت قرار بر یک جلسه تکمیلی 

با حضور همسران ملوانان در هفته های بعد  گذاشته شد� 

بازدید دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی 
از خبرگزاری ایرنا

دانشــجویان درس  جامعه شناسی سازمان  رشته علوم ارتباطات 

دانشکده علوم اجتماعي روز سه شنبه 8 اردیبهشت از خبرگزاری 
رســمی جمهوری اســالمی  )ایرنا( بازدید کردند� هدف از این 
بازدید، آشــنایی دانشجویان با ســاختار یک سازمان رسانه ای و 
نیز کارکردهای مختلف ســازمان های رسانه ای در سطح جامعه 
بود� دانشجویان رشته علوم  ارتباطات اجتماعی که از سوی دکتر 
قنبــری همراهی می شــدند، در بدو ورود مورد اســتقبال آقای 
مدرســی، رئیس روابط عمومی خبرگزاری قرار گرفتند� سپس 
آقای شــهیدان، معاون خبرگزاری با حضور در جمع دانشجویان 
پس از ارائه ســخنرانی به سئواالت دانشجویان پاسخ داد� بازدید 
از دیگر بخش های خبرگزاری، از جمله  اتاق خبر  نیز پایان بخش 

برنامه بازدید از خبرگزاری ایرانا بود� 

انتخابات شورای صنفی دانشــکده علوم اجتماعی روز سه شنبه  
94/1/2 با هدف بهبود وضعیــت امور صنفی و رفاهی، کمک به 
ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت 
دانشــجویان، ایجاد همدلی در میان دانشــجویان و مســؤوالن 
دانشکده و آشنایی بیشتر آن ها با واقعیت ها و مشکالت یکدیگر 

و تقویت فضای مشارکت و همکاری، افزایش آگاهی دانشجویان 
نســبت به مســائل صنفی برای تبیین حقوق و مسؤولیت های 
ایشــان، تقویت نقش و توســعه فعالیت های دانشجویان در امور 
صنفی و رفاهی برگزار گردید که با اســتقبال خوب دانشجویان 

مواجه شد� 

انتخابات شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی 
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پروفســور آرتور آســابرگر یکی از بزرگ ترین پژوهشــگران علم 
ارتباطات در دنیا، به دعوت دانشــکده علوم اجتماعي دانشــگاه 
تهران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در دانشکده 
علوم اجتماعي دانشــگاه تهران در روز یکشــنبه 13 اردیبهشت 
ســخنرانی کرد� موضوع ســخنرانی وی در تاالر ابن خلدون این 

دانشکده  رسانه، شادمانی و اسطوره  بود� 
آرتور آسابرگر بیش از هفتاد کتاب درسی و تحلیلی در حوزه های 
مختلفی مثل روش های پژوهش در رســانه ها، نقد نظام تبلیغاتی 
در جهان ســرمایه داری، توریســم، جامعه شناســی، مطالعات 
فرهنگی و زندگی روزمره، فرهنگ مردم پســند، نگارش علمی و 
نظریه های ارتباطات نوشته است و پژوهشگران بین المللی بیش 

از پنج هزار بار به آثار وی ارجاع علمی داده اند� 
برگــر در ابتدا بــه مقاله ای قدیمی از خود اشــاره کرد که در آن 
خود را عامل مخفی نامیده بود� عامل مخفی یعنی این فرد به هر 
فرهنگی وارد  شــود می تواند چیزی را کشــف کند که مردم آنجا 

قادر به کشفش نیستند� 
او به روش های تدریس ارتباطات و مطالعاتش در این زمینه اشاره 
کرد و گفت:  ســال ها تدریس من نشان داد شیوه های تدریس ما 
باعث تربیت دانشــجوی موفق نمی شــود و برای همین تحقیق 
کردم تــا دلیل آن را پیــدا کنم� مصرف رســانه ای آمریکایی ها 

می توانست یکی از این عوامل باشد� 
پژوهش ها نشــان داده است که حتی اگر یک استاد، خوب درس 
بدهد فقط 12 درصد واقعاً متوجه بحث های کالس می شــوند و 
بقیه به چیزهای دیگری فکر می کنند� این موضوع نشان می دهد 
که شیوه های مشارکتی باید به کالس ها اضافه شود و دانشجویان 

فعال باشند و با سوال و جواب در بحث ها شرکت کنند�  
نویسنده ی کتاب روش های تحلیل رسانه ها ادامه داد:  من به این 
نتیجه رسیدم که آموزش ها باید به سمت کاربردی شدن حرکت 
کند� خیلی از کســانی که در رشــته ما فعالیت می کنند خیلی 
از مباحث نظری را می دانند امــا در زمینه های کاربردی ضعیف 

هستند�  
او بــه تالش هــای خود بــرای تدریــس متفاوت اشــاره کرد و 
گفــت:  روش های نشانه شناســی، مردم شناســی، روان کاوی و 
مارکسیستی چهار روش تحلیل رســانه ها هستند که من سعی 
کردم که با آن ها مباحث را برای دانشــجویان جذاب کنم� مدتی 
هم داستان های پلیسی نوشــتم که فکر می کردم می تواند برای 
دانشجویان جذاب باشــد� در داستان های من استادهای معروف 

کشته می شدند� 
مثال شرلوک هلمز به میهمانی می رود که تعداد زیادی از اساتید 
در آن حضور دارند و دورکهایم در آن میهمانی گم شده اســت� یا 
داستان هایی شــبیه به این که با آن ها سعی کردم مفاهیم مورد 
نظرم را به دانشجویان یاد بدهم� مثال با یک داستان جنایی سعی 

کردم پست مدرنیسم  را برای آن ها توضیح بدهم�  
برگر ادامه داد:  بعد از مدتی از نوشتن این داستان ها دست کشیدم 
چون ناشران چندان تمایلی به انتشار این کارها نداشتند و آن کسی 

که به این موضوع عالقه داشت، از آن انتشارات بازنشسته  شد�  
او در ادامه فایل صوتی از طنزهای یکی از مجریان قدیمی و مطرح 
برنامه  های رادیویی آمریکا پخش کرد و گفت:  البته می  دانم طنز 
یک مســأله فرهنگی است، همان طور که در ژاپن من این فایل را 
پخش کردم و دانشجویان هیچ واکنشی به آن نشان ندادند� برگر 
همچنین یک کلیپ کوتاه از طنزهای تلویزیونی نشــان داد� این 
فیلــم درباره یک دربان بود که برای مردم تاکســی می گرفت اما 
معتقد بود یک ژنرال آلمانی است و باید مثل ژنرال ها به او احترام 

گذاشته شود� 
این محقق در ادامه به تحقیقات خود در زمینه طنز اشــاره کرد و 
طنز را موضوع پیچیده ای دانست که شناخت آن کار سختی است� 
برگر گفت:  ما با دو سوال اصلی روبه رو هستیم، ما چرا می خندیم 
و ما به چــه چیز می خندیم؟ چهار رویکرد کلی برای توضیح این 
سوال ها وجود دارد: اول برتری جویی که ارسطو درباره آن صحبت 

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ميزبان آرتور آسابرگر یکی از پژوهشگران برجسته ی آمریکایی 
ارتباطات بود که درباره ی رسانه، شادمانی و اسطوره صحبت کرد. 
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این سفر  پس از ثبت نام از همکاران و خانواده های آن ها که عالقمند 
به شــرکت در این تور بودند و هماهنگی های الزم، صبح پنجشنبه 
17 اردیبهشت با یک دستگاه اتوبوس بطرف کاشان آغاز شد و پس 
از بازدید از روستای تاریخی ابیانه، صرف ناهار در هتل ابیانه کاشان 

و بازدید از گالبگیری قمصر به پایان رسید� 

یازدهمین جشــنواره  ورزشی کارکنان دانشــگاه تهران 6 الی 30 
اردیبهشت در رشــته های انفرادی و تیمی برگزار گردید که محمد 
پیام شــهپر همکار بخش فناوری اطالعات دانشکده موفق به کسب 

مقام دوم در رشته پینگ پونگ گردید� 

سفر  یکروزه کارکنان دانشکده علوم اجتماعي با همراهی معاون اداری ومالی دانشکده دکتر حسين 
محمودیان  جهت بازدید از گالبگيری قمصر کاشان برگزار گردید. 

یازدهمين جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران 
برگزار شد  

کرده اســت، دوم تجاوز و خشونت همراه با ماسک که فروید آن 
را مطالعه کرده است� رویکرد سوم ناهمخوانی است، مثل کلیپ 
پخش شــده که یک دربان خود را ژنرال می داند و رویکرد چهارم 

مشکل ارتباطی است�  
برگــر به مطالعات خود در زمینه ی طنز اشــاره کرد و گفت:  من 
45 تکنیک در آثار طنز پیدا کرده ام که آن ها را در کتاب آناتومی 
طنز آورده ام� این تکنیک ها در چهار دسته ی زبان، منطق، هویت 
و کنش می توانند قرار بگیرند� من در کتاب هنر نوشــتن کمدی 
توضیح داده ام که چه طور می توان از این تکنیک ها استفاده کرد 

تا طنز نوشت�  
در پایان این جلسه پرسش و پاسخ انجام شد� یکی از دانشجویان 
نیز پرســید آیا این مســاله را می توان به عنوان علم تلقی کرد و 
چگونه در کشــورهای مختلف این مباحث کاربرد دارد؟ برگر در 
پاسخ گفت:  من این تکنیک ها را در کتابم معرفی کرده ام که شما 

می توانیــد آن ها را روی محصوالت فرهنگی کشــور خود اعمال 
کنید� مردم اغلب کارهایی انجام می دهند که خیلی وقتها دلیل 
آن را نمی دانند ولی اگر اسطوره های آن ها را بشناسید می توانید 
به دالیل آن ها پی ببرید� او در ادامه به ســوال دیگر این دانشجو 
که مردم درباره ی اسطوره ها ممکن است چیزی ندانند، به ویژگی 
مهم اســطوره ها اشاره کرد و گفت:  اســطوره ها در عمق جامعه 

وجود دارند و کار پژوهشگر است که این ها را کشف کند�  
سفر پروفسور برگر به ایران به دعوت مرکز پژوهشی سیاست های 
فضای مجازی دانشــگاه تهران، کرسی یونسکو فرهنگ و فضای 
مجازی: دوفضایی شــدن جهــان، دانشــکده  علوم اجتماعی و 
انجمــن ایرانی مطالعات جهان و با حمایــت بنیاد ملی نخبگان 
انجام شده اســت� حمایت بنیاد ملــی نخبگان ذیل جایزه عالمه 
طباطبائی و در حمایت اندیشــمندان برگزیده این جایزه صورت 

گرفته است� 
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وضعیت ضعیف ترین ها، مالک اصلی ارزیابی سیاست گذاری ها 
ناصر فکوهی اولین سخنران این سمینار ابراز داشت:  کلیدی ترین 
معیار تحقق توسعه و رســیدن به یک جامعه ی انسانی، ارزیابی 
نتایج سیاســت گذاری های کالن براســاس ضعیف ترین اقشار 
جامعه و نه در نظر گرفتن برخوردارترین اقشــار جامعه است� اگر 
این معیار را بپذیریم، باید بگوییم که متاسفانه در سال های اخیر 

شاهد دنبال کردن سیاست های اشتباهی بوده ایم�  
وی افزود:  متاسفانه در کشور ما عمدتاً بر رویکردهای  نخبه پروری 
نظیــر افزایش مدال آوران المپیادی و یا نخبگان دانشــگاهی در 
دانشــگاه های برتر کشور توجه شده است که چنین رویکردی در 
سیاســت گذاری باعث ایجاد نابرابری شدید در جامعه می شود� 
در صورت عدم توجه به رفــع نابرابری های متعاقب، باید منتظر 
واکنش طبقات در حاشــیه رانده شــده باشــیم کــه منجر به 
ناپایداری شــدید جامعه می شود� همان طور که اکثر تمدن های 
مهم بشــری به این علت از بین رفتند که به غلط تصور می کردند 
که بــا یک  مرکز قوی  در کنار یک  پیرامــون ضعیف  می توان به 

اقتداری پایدار رسید�  
عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناســی در پایان نتیجه گیری 
کــرد:  وظیفه ی اصلــی دولت ها، تامین حداقل هــای آموزش و 

بهداشت و مسکن برای فقیرترین هاست�  

برچسب های تخریب گر همبستگی اجتماعی 
در ادامــه محمدامین قانعی راد با تاکید بر لزوم تبدیل مدارس به 
کانون نشاط، عدالت و همبستگی اجتماعی، اشاره کرد:  مشکالت 
امــروزی مدارس مــا در زمینه عدالت، مواردی چــون بازتولید 
نظام طبقاتی در قالب مدارســی چون ســمپاد، هیئت امنایی و 
غیرانتفاعی هستند� برای ورود به این مدارس، نیاز به سرمایه های 
مادی خانواده، قدرت سیاســی خانوادگی و ضریب هوشی است 
که در نهایت به شــکل مــوازی تولیدکننده برچســب های  کم 
هــوش ،  بی پول  و  کم قــدرت  و زائل کننده ی مفهــوم عدالت در 

جامعه هستند�  
وی افزود:  مدارس ما ایده همبســتگی را بواسطه ی تاکید بیش 
از حــد بر نخبه پــروری و تربیت افراد منــزوی )نخبه( تضعیف 
می کنند که این اتفاق در کنار کمرنگ شــدن عدالت در جامعه، 
منجر به تثبیت این ایده می شــود که نابرابری و به ارث رسیدن 
آن، مساله ای طبیعی اســت� در چنین سیستم آموزشی، نشاط 
دانش آموزی به دلیل تمرکز صرف بر کســب نمرات باالتر، از بین 

میرود�  
رئیس انجمن جامعه شناســی ایران خاطر نشــان کرد که نتیجه 
چنیــن نابرابری هایی، تولید جوانه هــای نفرت و بروز پیامدهای 
بعدی آن در بطن زندگی اجتماعی خواهد بود� نظیر واکنش های 

انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی در راستای فضای اجتماعی کنونی، 
که خوشــبختانه به مسئله عدالت آموزشی گوشه چشمی داشته است، 
نشست  عدالت آموزشی در برنامه ششم توسعه  را با حضور اساتید دکتر 
امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران،  دکتر ناصر فکوهی، 
دانشیار گروه مردم شناسی، دکتر محمد دیمه ور، معاون ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش، دکتر میثم هاشــم خانی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی 
و سرپرســت دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی، دکتر 
صادق صادقپور، مدیرکل اداره آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
و دکتر علــی دینی ترکمانی، هیئت علمی اقتصاد موسســه مطالعات 

بازرگانی برگزار کرد. 
سخنرانان این جلسه به طرح دغدغه ها و نظرات خود درخصوص چرایی 
لزوم توجه به مسئله عدالت آموزشــی و راهکارهای ممکن برای رفع 

مشکالت مربوطه پرداختند. 

عدالت آموزشی
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گروه های در حاشیه مانده به اتفاقاتی چون تصادف پورشه ی چند 
صــد میلیونی دریکی از خیابان های تهــران که به عنوان یکی از 

موضوعات جدی در حوزه ی اخالق مطرح شد� 
اهمیت بهبود کیفیت حکمرانی 

دینی ترکمانی، سومین سخنران این سمینار هم به درهم تنیدگی 
مشــکالت مختلف کشــور در حــوزه محرومیت زدایی اشــاره 
کرد:  برای موفقیت در محرومیت زدایی آموزشی، باید بتوانیم اوالً 
جمالت دقیق و هدفمند در اسناد سیاست گذاری کالن کشور از 
جمله برنامه ششم توسعه بیاوریم و ثانیاً، کیفیت نظام حکمرانی 

کشور را بهبود  دهیم�  
عضــو هیات علمــی اقتصــاد پژوهشــکده مطالعــات بازرگانی 
افزود:  میــان  نخبه گرایی  به معناي هدایت سیاســت های کالن 
کشــور به ســمت تمرکز بر تعــداد معدودی قهرمــان و نخبه 
و  تخصص گرایی  به معنای زمینه سازی برای کسب تخصص های 
مختلف توسط افرادی که در هر حوزه تخصص دارند، باید تفاوت 

قایل شویم� اولی بسیار منفی است و دومی بسیار مثبت�  
وی در پایــان به الزامات قرن بیســت و یکمی توســعه و عدالت 
آموزشــی اشــاره کرد و افزود:  برای سیاســت گذاری در زمینه 
توســعه عدالت آموزشی، باید حتماً در کنار توجه به ویژگی های 
بومی هر منطقه کشور، اقتضائات قرن 21 و به ویژه ظرفیت های 

عظیم ناشی از توسعه اینترنت پرسرعت را هم در نظر بگیریم�  
پوشش دبستان در مازندران 99 درصد، سیستان و بلوچستان 

88 درصد 
صــادق صادقپور، مدیرکل اداره آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش، ســخنران بعدی این سمینار بود� وی با تاکید بر شرایط 
مناسب کشــور در محرومیت زدایی آموزشــی  کّمی ، به برخی 
آمارهای مربوطه اشــاره کرد:  نرخ پوشــش مقطــع ابتدایی در 
اســتان هایی مانند آذربایجان شــرقی و مازندران، 99 و 8 دهم 
درصد است� هر چند که در استانی مانند سیستان و بلوچستان، 

نرخ پوشش ابتدایی در حدود 89 درصد است�  
وی ادامه داد:  در کنــار محرومیت زدایی  کّمی  در آموزش ابتدایی 
اســتان هایی مانند سیستان و بلوچستان، باید تمرکز اصلی خود 
را بــر محرومیت زدایی در  کیفیت آموزش  بگذاریم� مثاًل در حال 
حاضــر در برخی از مدارس ما، آموزش کامپیوتر بدون داشــتن 
کامپیوتــر و با نقاشــی عکس صفحه کلید بر روی تخته ســیاه 
صــورت می گیرد که طبیعتاً به محرومیت در کیفیت آموزشــی 

منجر می شود�  
صادقپور با اشــاره به لــزوم برقراري تعادل در رشــد جنبه های 
مختلف توانایی های دانش آمــوزان، از توانایی علمی و اقتصادی 
گرفتــه تا توانایی های عاطفی و اجتماعی و جســمانی و هنری و 
معنوی، تاکید کرد:  برای برقراری عدالت آموزشی، باید به کیفیت 
معیشــت معلمان و کیفیت امکانــات و تجهیزات مدارس توجه 
کنیم و در کنــار این دو موضوع، مســاله نیازهای  دانش آموزان 
دارای نیازهای ویژه مخصوصاً دانش آمــوزان دارای معلولیت  را 

مورد توجه ویژه قرار دهیم�  
اولویت  فرســتادن انســان به ماه  یا  مدارس فاقد سرویس 

بهداشتی ؟ 
میثم هاشم خانی آخرین ســخنران این سمینار بود� وی با اشاره 
به ابعاد نرم افزاری، ساختاری و ســخت افزاری محرومیت زدایی 
آموزشــی، به برخــی ریشــه های بودجــه ای محرومیت زدایی 
آموزشــی پرداخت:  در سال 1393، کل بودجه دولتی اختصاص 
یافته برای امکانات تفریحی و ورزشی، امکانات کمک آموزشی و 
نیز زیباسازی و نشاط بخشی محیط مدارس دولتی، یا به عبارت 
دیگر  ســرانه دانش آموزی  کمتر از 30 هــزار تومان به ازای هر 
دانش آموز بوده اســت� اولویت بندی مــا در بودجه ریزی، به این 
صورت بوده اســت که بودجه ای که برای مقدمه سازی فرستادن 
انســان به کره ماه اختصــاص داده ایم، با  ســرانه دانش آموزی  
2/000/000 دانش آموز برابر بوده اســت� این مساله مایه تاسف 

بسیار است�  
سرپرســت دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی 
افزود:  در شــرایطی که بهره گیری از فناوری اطالعات به عنوان 
یکی از ارزان ترین روش های توســعه عدالت آموزشــی شناخته 
می شود، متاســفانه رتبه ما به لحاظ استفاده از فناوری اطالعات 
در مــدارس، از هند و پاکســتان هــم پایین تر اســت و در این 
زمینه با کشــورهایی مانند امارات و رژیم اشغالگر قدس، فاصله 

نجومی  داریم�  
وی در پایــان اشــاره کــرد:  امیدواریم برگزاری ســمینارهای 
ماهانه  توسعه و عدالت آموزشی  که قرار است به صورت گردشی 
در دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف برگزار شود، بتواند زمینه 
مناسبی برای هم اندیشی درباره توسعه و عدالت آموزشی کودکان 

و نوجوانان فراهم کرده و به ارائه راهکارهای موثر منجر شود�  
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مصاحبه

 

با تشکر از این که در این گفتگو شرکت کردید لطفا ضمن بیان مختصری 
از رزومه تحصیلی و شــغلی خود  بفرمایید چگونه شد که دانشکده 

علوم اجتماعي را برای انجام فرصت مطالعاتی خود برگزیدید؟
دوره کارشناســی را در دانشــگاه تهران گذرانــدم در آن زمان 
رشــته های مختلفی در دانشــکده ادبیات و علوم انسانی وجود 
داشــت از جمله همین رشــته علوم اجتماعي که بعداً تبدیل به 

دانشکده علوم اجتماعی شد� 
در سیستم آموزشــی گذشته این فرصت برای دانشجویان وجود 
داشــت که درس هایشان را از رشته های دیگر غیر از رشته ای که 
در آن تحصیــل می کردند نیز انتخاب کنند� من در ســال اول و 
دوم بعد از ســردرگمی های فراوان بخشــی از درس ها را از رشته 
علوم اجتماعی انتخاب کردم و بخشــی را از رشته جدیدی که آن 
موقع به نام نقشه برداری )کارتوگرافی( در واحد جغرافیا تدریس 
می شد، با این هدف که در نهایت ببینم بین این دو عالقه ام به کدام 
رشــته بیشتر است و آن را انتخاب کنم، در آن زمان اگرچه از نظر 
شغلی کارتوگرافی موقعیت بهتری داشت اما از نظر عالقه درونی 
علوم اجتماعی برایم بســیار جالب بود و این شــد که درس های 
تخصصی را در رشــته کارتوگرافی گرفتم و درس های عمومی و 
اختیاری را در علوم اجتماعي با اساتیدی همچون دکتر صدیقی، 
دکتر بهنام، دکتر اردالن، دکتر نراقی و� � � و در کنار این اســاتید 

زمینه علوم اجتماعی بسیار برایم جالب بود� 
بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در سال 1350 و گذراندن 
دوره ســربازی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و اگرچه بنا به 

توصیه اساتید دانشگاه تهران تصمیم داشتم دوره های تکمیلی را 
در رشــته کارتوگرافی بگذرانم اما به دلیل اینکه در آن زمان این 
رشته تنها در یک دانشــگاه آن هم دانشگاه نیروی هوایی آمریکا 
تدریس میشد و شرط ورود به این دانشگاه نیز داشتن شهروندی 
آمریکا بود تصمیم به تغییر رشــته گرفتم و بخاطر شوقی که در 
جوانی به ســینما داشــتم تصمیم گرفتم که دوره تکمیلی را در 
رشته رادیو، تلویزیون و سینما بگذرانم و بر این اساس به دانشگاه 
ایالتی اوکالهاما رفتم و در آن جا مدرک کارشناسی ارشد را گرفتم 
و در ادامه در دانشــگاه ایندیانا در رشته علوم  ارتباطات جمعی در 
مقطع دکترا مشــغول به تحصیل شدم� درمقطع تحصیلی دکترا 
کار تدریس را شروع کردم تا به امروز که استاد تمام دانشگاه بردلی 
آمریکا هستم� من دوران تدریس و تحقیق خود را از قدیمی ترین 
دانشگاه  ارتباطات در آمریکا یعنی کالج امرسون در بوستون آغاز 
کرده و سپس در دانشگاه ایالتی نیویورک و بعد دانشگاه بردلی به 
تدریس پرداختم که بخشی از این دوران را هم در دانشگاه بردلی 
و هم در دانشــگاه ایالتی نیویورک به عنوان مدیرگروه مشغول به 

فعالیت بوده ام� 
البته در این مدت در کنار کار تحقیق و تدریس به دلیل اینکه در 
دوره کارشناسی ارشد تخصص من در زمینه سینما و تلویزیون بود 

چند فیلم مستند ساختم که در آمریکا پخش شده است� 
فرصت مطالعاتی در دانشگاه تهران نسبت به دانشگاههای آمریکا 
کامال متفاوت است� این جا دانشــگاه هر استادی را برای فرصت 
مطالعاتی محدود می فرســتد که در دانشــگاه مورد تحقیق خود 
از نزدیک فعالیت علمی مرتبط با رشــته خــود را تجربه کند اما 
در دانشــگاه های آمریکا این پروســه متفاوت است� در آمریکا هر 
هفت ســال یکبار استاد درخواســت فرصت مطالعالتی می دهد، 
در این ارتباط اســتاد می بایســت یک پروپوزال بنویسد و در این 
پروپوزال باید نشــان دهد که این فرصــت مطالعاتی را برای چه 
کاری می خواهد استفاده کند و معموال این کار تعریف شده است 
یا به جایی می رود کــه تحقیق کند یا تدریس کند و یا هردو هم 

تحقیق هم تدریس� 
و بر اســاس آن و در رابطه با منافعی که این کار برای استاد، رشته 
و دانشــگاه دارد ممکن است پذیرفته شود، که این کار یک حالت 
رقابتی دارد� اولین فرصت مطالعاتی من در ســال 1992 بود که 
آمدم ایران در دانشکده صداو سیما تدریس کردم و نتیجه خیلی 
خوبی داشــت، بخصوص این که من با دانشجویانی کار می کردم 

مصاحبه با دکتر عليرضا ظهوری 
استاد دانشگاه بردلی آمریکا
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که همه تهیه کننده و کارگردان در سطح حرفه ای بودند و تجربه 
بســیار جالبی بود� من با گروه حرفه ای کار می کردم و آن تجربه 
به من نشــان داد که بازگشت دوباره به ایران نتیجه بسیار مثبتی 
خواهد داشــت، اما 7 سال بعد این فرصت را بخاطر جابه جایی به 

دانشگاه بردلی از دست دادم� 
تا این که 7 ســال پیش مجدداً تصمیم گرفتم از فرصت مطالعاتی 
استفاده نمایم اما می خواستم کارم متفاوت باشد، در اینترنت در 
رابطه با رشته تحصیلی ام در ایران جستجو کردم چند جا مشخص 
شــد و در نهایتاً دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را انتخاب 
کــردم که آن زمان دکتر عبدالللهیان مدیر گروه بودند با ایشــان 
تماس گرفتم ایشان بسیار استقبال کردند و در تدوین پروپوزال و 
اینکه این جا چه کارهایی می توانم انجام دهم به بنده بسیار کمک 
کردنــد� من در دوران مدیرگروهی دکتر کوثری وارد دانشــکده 
شدم که باز  هم دکترعبداللهیان به من کمک می کردند و تجربه 
بسیار خوبی بود نتیجه ای که در پایان  فرصت گرفتم بسیار خوب 
بود که باعث شد من مجدداً برای فرصت مطالعاتی این دانشکده را 
انتخاب کنم� این بار دکتر دهقان که در ســفر قبلی با من هم اتاقی 
بودنــد با من تماس گرفتند که بــا هماهنگی و برنامه ریزی دکتر 
دهقان و این که   چه دروســی را می توانــم تدریس کنم فرصت 
مطالعاتی خود را آغاز کردم که این بار در دوران مدیر گروهی دکتر 
منتظرقائم بود و با همکاری اساتید محترم گروه ارتباطات فعاًل دو 
درس مدیریت رسانه در کارشناسی ارشد و درس اخالق رسانه در 

دوره دکتری را تدریس مي کنم� 
ارزیابی شما از امکانات دانشکده برای انجام مطالعات خود چیست ؟ 

آیا این امکانات برای پژوهش های شما کافی بود؟
من چون فارغ التحصیل دانشــگاه تهران هســتم عالقه بسیاری 
به ایــن محیط دارم و نگاه می کنم به ســال 1346 تا 1350 که 
دانشجوی دانشگاه تهران بودم و امروز که به این جا آمدم دانشگاه 
بسیار بزرگ شده و رشــد کرده ولی متاسفانه از لحاظ تسهیالت 
و منابع آن انتظاری که داشــتم را نمی بینم آن هم در همسایگی 
با دانشــگاه تربیت مدرس و این شــرایط خواه ناخواه مرا وادار به 
مقایسه می کند و در این مقایسه برای من سوال پیش می آید که 
چرا دانشگاه تهران که عظمت و اعتبارش از همه دانشگاه ها بیشتر 
است، دانشگاه مادر است و در دنیا شناخته شده است تسهیالت و 

منابعش حتی در حد دانشگاه تربیت مدرس نیست� 
امیدوارم روزی فردی جواب قانع کننده ای برای این ســوال پیدا 
کند! متاســفم که می بینم تســهیالت آن طور کــه باید در این 

دانشــکده وجود ندارد نمونه بسیارساده موضوع تکنولوژی است� 
تکنولوژی است که دانشــگاه را جلو می برد هم از لحاظ ارتباط با 
جامعه خود و هم ارتباط با دنیا� تکنولوژی به عنوان یک ابزار باعث 
می شود تحقیقات علمی بر تدریس استاد تاثیر بگذارد، تکنولوژی 
بســیار مهم است که البته ما نباید فریب تکنولوژی را بخوریم من 
خودم از آن دسته افراد هســتم که بسیار با احتیاط با تکنولوژی 
برخورد می کنم زیاد در مورد تکنولوژی ذوق زده نیستم اما به طور 
کل تکنولوژی جزو اصولی اســت که در زندگی از بچگی تا زمان 

مرگ از آن استفاده می کنیم� 
موضوع دیگری که من تشخیص می دهم بزرگی و وسعت دانشگاه 
اســت که از نظر اداری باعث شده کارها با پیچیدگی همراه شود 
و سیســتم اداری خیلی تسلطش بر دانشگاه زیاد باشد که به نظر 
من از معایب اســت� باز هم می گویم اســتقالل علمی بسیار مهم 
اســت اســتقالل اداری هم بسیار مهم اســت به عنوان مثال من 
برای دانشجویان ارشــد و دکتری دنبال یک معرفی نامه بودم که 
برونــد کار میدانی انجام دهند خیلی طول کشــید اما در آمریکا 
من به عنوان اســتاد خود این معرفی نامه را می نویسم و دانشجو 
وارد  کار تحقیق خود می شــود و آن مراکــز احترام می گذارد و 

استقبال  می کنند� 
این جــا گرفتن معرفی نامه مراحل مختلفــی دارد زمان می برد تا 
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مصاحبه

انجام شــود و این در کار دانشــجو اخالل ایجاد می کند، کار سر 
زمان تعیین شده انجام نمی شود� همچنین یک مساله فرهنگی و 
اجتماعی در رابطه بین دانشــگاه و اجتماع بیرون وجود دارد، من 
خیلی راحت متوجه شدم که بسیاری از موسسات  و سازمان هایی 
که در رابطه با کار دانشــجو و تدریس و پژوهش فعالیت می کنند 
مایل به همکاری با دانشــجویان نیستند و این مایه تاسف است و 
چگونه می شــود این را تعبیر کرد من نمی دانم آیا این ها برای کار 
دانشــگاهی ارزش قائل نیستند آیا نمی خواهند مسائل خود را از 
نظر علمی مطرح کنند؟دانشــگاه باید از نظر علمی و مالی انقدر 
استقالل داشته باشد که به راحتی برای دانشجو تسهیالت فراهم 
کند که دانشــجو بتواند در کار درســی و فکری خود پیش برود 
همچنین برای اساتید و کارمندان باالخره کارمندان دانشگاه نیز 
جزء همان سیستم دانشگاه هستند و خیلی مهم هستند� به نظر 
من این دانشکده خیلی مهجور است چون پتانسیل را دارد این جا 
اساتیدی هســتند که چندین سال تجربه دارند زحمت کشیدند 
این ها واقعا گوهرهای نایابی هستند که باید از آن ها استفاده بشود 

باید به آن ها میدان داده شود�
 بعضی وقت ها می بینم که براســاس مقاالتی که در همین دانشکده 
چاپ می شود یک تنش بین برخی گروه های دانشجویی و قسمت های 

علمی دانشکده به وجود می آید که باعث تاسف است. 

این ها چیزهایی هســتند که می شود به آن ها پرداخت و به آن ها 
رســیدگی کرد� دانشــگاه تهران در درجه اول و به طور عمومی و 
این دانشــکده چون با نبض اجتماع سر وکار دارد می تواند مسائل 
اجتماعی که ما در کوچه و خیابان با آن ها درگیر هســتیم را حل 
کند اگر منابع فکری، علمی و مالی در اختیار آن قرار داده شــود، 
خیلی از معضالت که با آن ها رو به رو هســتیم حل می شود� ما در 
این جا  رشته هایی مانند جمعیت شناسی داریم که می تواند برود 
در حل مشکالت جامعه موثر باشد اما به نظر می رسد بین دانشگاه 
و جامعه بیرون آن ارتباطی که باید وجود داشته باشد وجود ندارد� 
به نظر شما در دانشکده همکاری با اســاتیدی که فرصت مطالعاتی 
خود را در دانشــکده می گذرانند چه مواردی باید بیشتر مورد توجه 

قرار  گیرد؟
یکــی از موضوعاتی که در این فرصت دوســت دارم در مورد آن 
صحبت کنم جایگاه دانشــگاه تهران و دانشــکده علوم اجتماعي 
است که خیلی بیشــتر از حالت فعلی باید بین المللی شود و این 
کار نیاز به منابع دارد نمی شــود اســتاد را دعوت کرد بدون این 
کــه برنامه ریزی در این ارتباط صورت گیــرد� به عنوان مثال؛ ما 
در دانشــگاهمان 3 ماه قبل از این که استاد مدعو وارد شود اتاق، 
لپ تاب، کارت شناسایی، کلید و سایر هماهنگی های الزم جهت 
ورود و فعالیت این اســتاد انجام می شــود که وقتی استاد می آید 
نهایت استفاده را از زمان و فضای دانشگاه ببرد زیرا این فرد برای 
ما و دانشــگاه ما بازدهی خواهد داشت همین طور دانشگاه نسبت 
به اســتاد زیرا این یک کار متقابل است� نگاه که می کنید اساتید 
این دانشــکده در سطح بین الملل به تعداد انگشتان دست مطرح 
شده اند و من نمی توانم بگویم که استاد تمایل ندارد ممکن است 
باشــد اما می دانم که برای مطرح شــدن، منابع الزم است و باید 

منابع و برنامه ریزی و طرح ریزی در کنار هم باشند�
 به نظر من این دانشکده لیاقت دارد که بیش از این در سطح بین المللی 
مطرح شــود و به همین دلیل به این مســئله باید در سطوح باالتر 

مدیریتی توجه شود. 
این موضوعــات به هیچ وجه از عالقه من به محیط دانشــگاهی 
ایران کم نمی کند و اگر دوباره فرصتی پیش بیاید حتما بازخواهم 
گشــت و در این ارتباط گویا صحبت هایی شده است که من عضو 
وابسته گروه بشوم که اگرچه نمی دانم از لحاظ امور اداری در چه 
مرحله ای اســت اما این موضوع خیلی خوب است� من در ابتدای 
ترم با دکتر نوربخش مالقاتی داشــتم که ایشــان هم از این طرح 
اســتقبال کردند و همین قضیه کار را آسان تر می کند که بیشتر 
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بتوانم این جا بیایم و بتوانم از این طریق راه را برای دیگر اســاتید 
و دانشــجویان هر دو دانشکده باز کنم که همدیگر را بشناسند با 
فرهنگ یکدیگر بیشتر آشنا شوند با زمینه های علمی و تحقیقاتی 
که کار می شود آشنا بشوند و این فقط مختص به من نخواهد بود 

و این هم یکی دیگر از ابعاد بین المللی شدن دانشکده است� 
تفاوت های محیط آکادمیک دانشکده را در مقایسه با دانشگاهی که 

در آن مشغول به تدریس هستید در چه محورهایی می بینید؟
سیســتم های فرهنگی فرق می کند من در آمریکا دانشــجویان 
آلمانی دارم که در کالس های درس شوکه می شوند که دانشجویان 
آمریکایی چقدر استقالل دارند چقدر آزادی دارند در صورتی که 
از نظر دانشجویان آلمانی دانشجو فقط با اجازه استاد حق صحبت 
کردن وجود دارد� دانشجوی ایرانی عالقه مند است هوشش خوب 
است اما امکانات تحصیلی آن طور که باید برایش فراهم نیست و به 
طور کامل استقالل فکری ندارد� یک دانشگاه باید استقالل علمی و 
اقتصادی داشته باشد و درکنار این استقالل ها نتیجه بگیرد و برای 
نتیجه دادن این مهم اســت حاال در هر کشوری که باشیم در راه 
دانشگاه و علم سرمایه گذاری کنیم چه سرمایه گذاری خصوصی 
و چه سرمایه گذاری عمومی فرقی نمی کند هر چه سرمایه گذاری 
کنیم کم است� برای این که این دانشجویان ما هستند که آینده ما 
را می سازند آینده دست آن ها است و بنابراین ما باید این دست ها 
را قوی کنیم  این دســت ها را طوری آمــاده کنیم که وقتی وارد 
جامعه می شــوند اول به راحتی کار پیدا کنند که االن یک معضل 
دانشجو ایرانی در مقایسه با دانشــجویان آمریکایی همین مورد 
اســت� به عنوان مثال در گروه ارتباطات در دانشــگاه بردلی 87 
درصد فارغ التحصیالن کارشناســي در ظرف 6 ماه کار در حوزه 
رشته خود پیدا می کنند و متاسفانه این جا این طور نیست نه فقط 
رشته ارتباطات بلکه در بسیاری از رشته ها این مشکل وجود دارد 
که بین دانشگاه و بازار کار این تناسب وجود ندارد و این خود یک 
مشکل بزرگ است� در آمریکا در عین حال که تحصیل یک مقدار 
به خاطر کســب شان اجتماعی است در کنارش تحصیل در کنار 
تامین شغلی است یعنی سرمایه گذاری که یک دانشجو در طی 4 
یا 9 سال  از مرحله کارشناسی تا دکتری می کند این باید بازدهی 
داشته باشد و این بازدهی باید بسیار شفاف و روشن باشد و در غیر 

این صورت دانشگاه معنی خود را از دست می دهد� 
دانشجویان ایرانی را چگونه یافتید؟

محیط دانشگاه مانند بدن انسان است و یک محیط زنده است که 

نیاز به قلب و مغز و هوا دارد نیازهایی روانی و روحانی، دانشــگاه 
برای من همچون موجود زنده ای اســت اعضا بدن همه یکســان 
فعالیت نمی کنند گاهی یک عضو مریض می شود و بر روی دیگر 

اعضا تاثیر می گذارد� 
دانشــجویان ایرانی جز اعضا بسیار مهم این بدن هستند و در این 
راه خصیصه و فرهنگ ایرانی بســیار تاثیرگذار است چون شامل 
آداب خــوب و زیبا هســتند و در کنار آن آدابی هســتند که در 
قدیم پســندیده بوده و امروز دیگر در زندگی مدرن پســندیده 
نیست� دانشــجویان ایرانی هم از این تاثیر مبرا نیستند خصیصه  
خیلی مشــخص دانشجو ایرانی هوش اســت دانشجویان ایرانی 
بســیار باهوش هســتند که هم فرهنگی است هم ژنتیک� بخش 
فرهنگی باعث شده که در دوران تحصیل بسیار به حافظه متکی 
باشــند دانشجویان ایرانی از لحاظ حفظ کردن بسیار خوب عمل 
می کنند� اما در حالی که بســیار باهوش هســتند و دوست دارند 
که پشــتکار بیشتری داشته باشــند معضالت و مشکالتی دارند 
که برخی در ارتباط با دانشــگاه است و برخی در رابطه با زندگی 
خانوادگی آن ها است� در کل در قالب مقایسه، دانشجو آمریکایی 
از لحاظ فکر و درس نسبت به دانشجوی ایرانی استقالل بیشتری 
دارد و از سوی دیگر دانشجوی ایرانی آن چیزی را که یاد می گیرد 
محیط برایش باز نیســت و محدودیــت ایجاد می کند یک مقدار 
آداب فرهنگی ایرانی بین اســتاد و دانشجو حریم ایجاد می کند 
مســئله احترام خوب است و بین دانشجو و استاد که البته به نظر 
من باید دو طرفه باشد هم بین استاد هم دانشجو� نکته دیگر اینکه 
دانشــجو ایرانی بخاطر سیستم دانشــگاه بیشتر مهارتش نظری 
اســت مهارت عملی و تجربی بسیار کمی دارد که به نظر مشکل 
بزرگ سیستم آموزش است چون تعاملی بین دروسی که تجربی 
هســتند و درس هاي تئوری برقرار نشده است و این چیزی است 
که ممکن اســت در یک رشته در این دانشکده به آن بسیار توجه 
شــود و در سایر رشته ها توجه نشود و باز دانشجو آمریکایی حتی 
می شود گفت بیشتر تمایلش به یادگیری تجربی است تا تئوری� 
فرهنگ آمریکا فرهنگی است که بنیادش براساس تجربه و عمل 
اســت� فرهنگ آمریکایی این را می طلبد و این موضوع تبدیل به 
یکی از عوامل پیشــرفت آمریکا در سطوح بین المللی شده است 
بیشــتر به تجربیات و عمل تکیه می کنند من معتقد نیســتم که 
همه چیز بر اساس تجربه و عمل باشد اما باید بین دروس نظری و 

تجربی یک رابطه متعادل و متوازن وجود داشته  باشد� 
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از دانشکده و دانشگاه

تقدیر و تشکر

انتصاب

ارتقاء

دکتر غالمرضا  جمشیدیها
مدیر گروه علوم اجتماعي اسالمی

دکتر اعظم راودراد
معاون پژوهشی

دکتر جالل الدین رفیع فر 
مدیرگروه انسان شناسی

دکتر ابوعلی ودادهیر
دانشیار

دکترسید احمد فیروزآبادی
مدیر گروه مطالعات توسعه اجتماعی

دکتر احمد نادری
سرپرست گروه انسان شناسی

دکتر یحیی بوذری  نژاد
سرپرست گروه علوم  اجتماعی اسالمی

دکتر حمید عبداللهیان
عضو کمیسیون راهبردی علم سنجی 
و ارتقا تولیدات علمی  دانشگاه تهران
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در این مراســم که با حضور هیأت رئیســه دانشگاه، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مدیرکل امور فرهنگی 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جمعی از رؤســای پردیس ها و 
دانشکده ها و مدیران و مســئوالن دانشگاه، هنرمندان و فعاالن 
عرصه فرهنگی کشور برگزار شد، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، 
سرپرست دانشــگاه تهران ضمن قدردانی از تالش های خالصانه 
دکتر جمشــیدیها در دوره تصدی معاونت فرهنگی دانشــگاه از 

دکتر سرسنگی برای پذیرش این مسئولیت سپاسگزاری کرد� 
سرپرست دانشگاه با اشاره به نقش فرهنگ در تحول و شکل گیری 
تمدن ها گفت: پایه و اساس توسعه در هر جامعه ای فرهنگ است 
و کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که با تحول و تغییر 

در فرهنگ به توسعه رسیده اند� 
وی با تأکید بر نقش دانشــگاه ها در فرهنگ سازی گفت: دانشگاه 
عالوه بر رسالت اصلی اش در تولید علم و ارتقاء علم، باید در عرصه 

فرهنگ و ارتقاء فرهنگی جامعه نیز نقش ایفا کند� 
وی از نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه و جهاد دانشــگاهی 
بــه عنــوان دو نهادی یاد کرد کــه در ارتقاء فرهنگ دانشــگاه 

نقش  دارند� 
دکتر نیلی احمدآبادی همچنین با اشــاره به حضور هنرمندان از 
بخش های مختلف کشور در این مراسم به نقش و جایگاه دانشگاه 

تهران در فرهنگ کشور اشاره کرد و گفت:  این حضور نشان دهنده 
جایگاه و تأثیر دانشــگاه تهران در عرصه فرهنگی کشور است و 

همه باید از دانشگاه تهران در این عرصه پشتیبانی  کنند�  
سرپرست دانشگاه با اشاره به بخشی از سخنان دکتر جمشیدیها 
گفت:  قطعاً در فعالیت های دانشــگاه باید مــردم داری، اخالق، 
رعایت عدالت و رضایت و خدمت به مردم سرلوحه کار مسئوالن 

دانشگاه باشد�  
وی همچنین با اشاره به سابقه فرهنگی و هنری دکتر سرسنگی 
گفت:  امیــدوارم وی بتواند با تعامل با بخش های مختلف جامعه 

به اهداف فرهنگی دانشگاه بیش از پیش جامعه عمل بپوشاند�  
دکتر جمشــیدیها نیز در این مراســم با اشــاره به فعالیت های 
اجرایی خود در دانشگاه گزارشی از عملکرد این معاونت در دوره 

مسئولیت خود ارائه کرد� 
دکتر کالنتری رئیس دفتر نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه نیز در سخنان کوتاهی با قدردانی از تالش های دکتر 
جمشــیدیها بر اهمیت فعالیت های فرهنگی در دانشــگاه تأکید 

کرده و بهترین خدمت را خدمت صادقانه به مردم عنوان کرد� 
در پایان این مراســم نیز هدایا و لوح سپاسی از سوی سرپرست 
دانشــگاه و بخش های مختلف به رســم سپاســگزاری به دکتر 

جمشیدیها اهدا شد� 

در مراسمی که یکم اردیبهشت ماه 1394 در تاالر امير کبير دانشگاه برگزار شد، 
دکتر مجيد سرسنگی به عنوان معاون فرهنگی دانشگاه معرفی و از تالش های دکتر غالمرضا جمشيدیها 

در دوره تصدی این مسئوليت قدردانی شد. 
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از دانشکده و دانشگاه

نخستين تشکل صنفی استادان دانشگاهی 
با محوریت »محمدرضا عارف« 

اعالم موجودیت کرد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، 
در اولین مجمع عمومی هیات موســس کانون صنفی اســتادان 
دانشگاهی ایران که جمعه 1 خرداد برگزار شد، محمدرضا عارف 
به چگونگی روند تاسیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران 
اشاره کرد و اظهار داشت: پیشنهاد اولیه برای تاسیس این کانون 
از ســوی گروه هزار استاد در انتخابات 92 شکل گرفت که در 17 
تیر 92 مراسمی را به منظور تقدیر از بنده در دانشکده فنی برگزار 

کردند� 
وی ادامه داد: در آن مراســم دوستان و همکاران بیان کردند که 
تا به امروز یک تشــکیالت فراگیر صنفی که از پتانســیل اساتید 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی برای برنامه های توســعه ای، نقد 
و مشــاوره در این بــاره و همچنین نهادی کــه پیگیر مطالبات 

صنفیشان باشد، وجود ندارد� 
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه بعد از آن جلسه 
کارگروهی برای تاسیس کانون صنفی استادان دانشگاهی تشکیل 
شــد، یادآور شد: متاسفانه قبل از این کانون نهادی وجود نداشت 
که این مسئله را پیگیر باشد و اگر هم بود با توجه به بی مهری هایی 
که در 8 ســال قبل صورت گرفت کارایی خود را از دست داده بود 
و فعال نبودند و بنابراین پس از 40 روز از تاسیس این کارگروه به 
این جمع بندی رسیده ایم که تشکیالتی در این باره تشکیل شود� 
عارف ادامه داد: ما برای گرفتن مجوز این نهاد دو دیدگاه و راهکار 
داشــتیم؛ نگاه اول، این بود که مجوز از ســوی معاونت اجتماعی 
گرفته شــود و نــگاه دوم این بود کــه برای فراگیری از ســوی 

کمیســیون ماده 10 احزاب مجوزهــای الزم را بگیریم و در آخر 
به این نتیجه رســیدیم که درخواست خود را به کمیسیون ماده 
10 احزاب بدهیم که البته از زمانی که درخواست خود را دادیم تا 
موقعی که موافقت اصولی با آن شد دقیقاً یک سال طول کشید و 

البته ایراداتی نیز گرفته شد که ما آن را اصالح کردیم� 
وی با یادآوری اینکه کار کانون در یک فضای صمیمی، کار شناسی 
و همدالنه در حال انجام اســت عنوان کرد: ما تمام تالش خود را 

کردیم تا قبل از صدور مجوز در دانشگاه ها ورودی نکنیم� 
پس از صحبت های عارف، ســلطانی عضو هیات موســس کانون 
صنفی اســتادان به بیان آخرین تغییــرات صورت گرفته مدنظر 
وزارت کشــور پرداخت و این تغییــرات به تصویب اعضای هیات 
موسس رسید� در ادامه نیز نماینده وزارت کشور به بیان نظراتش 

پرداخت� 
در این نشســت هیات رئیســه کانون صنفی استادان دانشگاهی 
و شــورای مرکزی و بازرســان این نهاد مدنی مشــخص شدند و 
آیین نامه های این کانون و همچنین منشــور اخالقی آن به تایید 

هیات موسس رسید� 
پس از این نشست، محمدرضا عارف در گفت وگویی در خصوص 
چرایی تشکیل این کانون صنفی گفت: در انتخابات 92 نیز یک هزار 
استاد دانشگاهی از من حمایت کردند که پس از کناره گیری من 
این رقم به دو هزار استاد رسید که از آقای روحانی حمایت کردند� 

پشتوانه اولیه این کانون از این جا نشأت گرفت� 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یک تشــکل 
فراگیر برای اســتادان وجود نداشــته اســت، اظهار داشت: ما به 
این جمع بندی رســیدیم که یک تشکلی را در این باره راه اندازی 
کنیم و در همین رابطه یک بحث چندین ماهه را داشــتیم که در 
خصوص جهت گیری های آن بود که در  نهایت به این جمع بندی 
رسیدیم که یک تشکل صنفی که می تواند در راستای علم و تولید 

دانش و ارتقای دانشگاه کمک کند تشکیل بدهیم� 
وی تشکیل کانون صنفی استادان دانشگاهی را اقدامی ارزشمند 
دانســت و افزود: در این کانون قرار نیســت فقط مسئله صنفی 
استادان مورد بررســی قرار گیرد بلکه وظایف آن ها درباره علم و 
فناوری، رفاه مردم و اجرایی شــدن برنامه ها نیز مدنظر است و ما 
تالش کردیم به همه ابعاد توجه کنیم و محدود به مسائل صنفی 

نباشیم� 
عارف با اشــاره به برگزاری نخســتین مجمع هیات موسس این 
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دکتر سيد ضيا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم تحقيقات و فناوری، با فعالين 

دانشجویی دانشگاه شيراز دیدار کرد. 

دکتر ســید ضیا هاشــمی، معاون فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری، با فعالین دانشــجویی دانشگاه شیراز 
دیــدار کرد� در این دیدار کــه نمایندگانی از انجمن های علمی، 
کانون های فرهنگی اجتماعی، نشریات دانشجویی، تشکل های 
سیاســی و شــوراهای صنفی دانشگاه شــیراز حضور داشتند، 

دانشجویان به بیان دغدغه ها و مشکالت خود پرداختند� 
هاشــمی در پاسخ به سوال نماینده نشــریات دانشگاه شیراز در 
ارتباط با انتخابات اخیر عضو دانشجویی هیئت نظارت بر نشریات 
دانشــگاهی وزارت علوم مبنی بر فضاســازی جریانات خاص در 
مورد نحوه برگزاری انتخابات و شــبهه ناک خواندن آن، خواستار 
اعالم موضــع وزارت علوم به عنوان مجری ایــن انتخابات بود، 
گفت: سیاست زدگی در دانشــگاه ها جز عوارض دانشگاه است� 
این که کانون ها و نشریات دانشجویی را سیاسی می کنند و بیانیه 
می دهند که یک تشــکل سیاسی در انتخابات رای نیاورده است، 
خب به دلیل آن اســت که رای نداشته اســت� اصال قرار نیست 
نشریات داشــنجویی متعلق به تشکل های سیاسی باشند، اصال 
قرار نیســت تشکل سیاسی زیاده طلب باشــد، اصال قرار نیست 
که ما از بیانیه ای که یک مجموعه بدهد بترســیم� البته ما از نقد 

استقبال می کنیم ولی این نگاه های مدعیانه و طلب کارانه بعضا 
حتی ارزش پاســخگویی هم ندارد� این قهرمان نما سازی ها کار 
درستی نیســت و چرا یک عده می خواهند یک مسئله معمولی 
در دانشــگاه را با اسطوره ســازی و قهرمان پروری پیش ببرند� 
قهرمان های واقعی کســانی است که در مقابل ارعاب و تهدید و 
فشار می ایستند و حرفشان را می زنند و از مسیرشان عقب نشینی 

نمی کنند، این ها قهرمان واقعی هستند� 
وی افــزود: اینکه یک عــده اراذل و اوباش راه بیافتند و به حریم 
دانشگاه متعرض بشوند و این قضیه باعث شود که فضای دانشگاه 
به یک مســئله حاشیه ساز ملی تبدیل شــود، محکوم است� ما 
محکوم کردیم، شــما هم محکوم کنید و همه باید محکوم کنند 
تا عده ای از این طریق بازی در نیاورند و به دنبال کاســب کاری 
خودشان نباشند و ســر جای خودشان بنشینند و حریم شهر و 
دانشگاه و جامعه و نظام را اینگونه لکه دار نکنند� این ها لکه های 
ننگی هســتند بر دامن جامعه و دانشگاه که با ادعاهای مختلف 
فرهنگ ستیزی می کنند و بعضا اسم های مختلفی هم روی خود 
می گذارند که هیچ نسبتی به آن ندارند و هیچ حقی ندارند که از 

این اسامی مقدس استفاده کنند
معــاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: دانشگاه محل کار 
علمی و فرهنگی و جای کار سیاسی به معنای تحلیل آن است 
و افراد با دیدگاه های مختلف در دانشگاه ها باید گفتگو کنند. 
کســانی که در همین دانشگاه شیراز جلسه ســخنرانی ]دکتر 
عــارف در خــرداد 93[ را برهم زدند باید بــه کمیته انضباطی 
بروند و رفتند� این افراد البته انســان های محترمی هســتند اما 
کسی که اشتباه می کند باید متوجه اشتباهش بشود و کسی که 
متوجه اشتباهش شد دوســت و برادر ماست اما عده ای برادرتر 
نیســتند و عده ای برابرتر نیســتند� ما خواهان برابری هستیم 
و هرکســی با هر موضعی که قانون شکنی کند باید جوابگوی 

رفتار خود  باشد. 

کانون یادآور شــد: البته ما کار خود را متوقــف نکرده بودیم، اما 
حضورمان را منوط به مجوز و موافقت وزارت کشــور کرده بودیم 

که خوشبختانه این درخواست مورد موافقت قرار گرفت� 
وی در پاسخ به این سوال که آیا کانون صنفی استادان به فعالیت 
سیاســی نیز می پردازد یا خیر، عنوان کرد:کانون صنفی استادان 
دانشگاهی فعالیت سیاسی حزبی نمی کند� ما از کمیسیون ماده 

10 احزاب مجــوز گرفته ایم که اگر زمانی اقــدام و موضع گیری 
کرده باشیم شــبهه نداشته باشند زیرا فعالیت دانشگاهی مرتبط 
به مســائل سیاسی هم می تواند باشد اما از انجام فعالیت سیاسی 

ابا داریم� 
عارف تاکید کرد: کانون صنفی استادان دانشگاهی برای انتخابات 

مجلس لیستی نخواهد داد� 
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از دانشکده و دانشگاه

اخبار انجمنهای علمی و دانشجویی

بازارچه خيریه در حمایت از کودکان کار و در معرض آسيب کوره های 
آجرپزی شرق تهران

نقد و بررسي کتب درسي علوم اجتماعي
 مدارس متوسطه

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  تهران، 15 اردیبهشت ماه1393، 
میزبان نشست »نقد و بررســی کتاب های درسی علوم اجتماعی 
مدارس« بود� در این نشست که به همت انجمن اسالمی دانشکده 
علوم اجتماعي برگزار شد، دکتر حمید پارسانیا در مقام مؤلف این 
آثار، دکتر محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناســی 
ایران، دکتر عماد افروغ، مدیر گروه علم و دین پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و حبیبه صالح نژاد، دبیر علوم اجتماعی 
به عنوان نقاد حضور داشــتند و دیدگاه های تاحدودی متضاد را 
مطرح کردند� دکتر قانعی راد و صالح نژاد نسبت به محتوای کتاب 
رویکردی انتقادی داشــتند ولي دکتر افــروغ به  رغم چند مورد 
انتقاد، رویکرد همدالنه تری با کتاب و آرای دکتر پارسانیا داشت� 
آنچه نشست مذکور را متمایز می کرد، فراهم آمدن فرصتی برای 

تعامل میان دو نهاد علمی یعنی »مدرســه« و »دانشــگاه« بود� 
این اولین باری نبود که دانشــگاه، »مدرسه« و دغدغه های آن را 
»مسأله« خود قرار می داد� چندی پیش نیز در نشست »عدالت و 
توسعه آموزشی« چیستی و چگونگی برقراری عدالت در مدارس 
به بحث گذاشــته شــد� اما این بار »کتاب های درسی« دغدغه 
اهالی مدرســه و دانشــگاه شــد�  از آنجا که میزبان و متولی این 
نشست، دانشکده علوم اجتماعي بود طبعاً قرعه به نام »کتاب های 
علوم اجتماعي« افتاد� طبق آمار ســازمان سنجش، تقریباً ساالنه 
250 هزار نفر در کنکور انســانی شــرکت می  کننــد که اگر تنها 
به داوطلبان کنکور بســنده کنیم و دانش آموزان پایه های دوم و 
سوم متوســطه را در نظرنگیریم با طیف گسترده ای از مخاطبان 
کتاب های علوم اجتماعي مواجه می شــویم که تدقیق و تأمل در 
این کتاب ها را ضرورت می بخشــد� چراکه از رهگذر خواندن این 
کتاب ها بســیاری از دانش آموزان راغب یا رویگردان از مطالعه آن 
علوم می شــوند� در این راستا، مدتی است تز بازنگری و بازخوانی 
مجدد کتاب های مدارس اجرایی شده و کتاب های علوم اجتماعی 
مقطع دبیرســتان به سرپرســتی و تألیف حجت االســالم دکتر 
حمید پارســانیا با تغییراتی مواجه شده است� البته اینکه چقدر 
ایــن تغییرات اثربخش بوده و اهداف مــورد نظر را محقق کرده، 

موضوعی مورد بحث است که اتفاقاً موضوع این نشست شد� 
بــه نظر می رســد ایــن کتاب ها نســخه نهایی و تثبیت شــده 
علوم اجتماعــي در مــدارس نخواهند  بود و بــا توجه به تحوالت 
پیوســته مفاهیم علوم اجتماعی و تحوالت اجتماعی در کشــور، 
بازنگری و اصالح مســتمر این آثار اهمیت بسیاری دارد و در این 
میان »نقد« و »گفت وگو« می تواند اهرم مؤثری در ارتقای کیفیت 

این کتاب ها   باشد� 

به همت انجمن اسالمی دانشــجویان دانشکده علوم اجتماعي، روزهای یکشنبه تا سه شنبه 17 تا 19 
اسفند 1393 بازارچه خیریه ای در حمایت از کودکان کار و در معرض آسیب کوره های آجرپزی شرق 

تهران، در البی سالن ابن خلدون برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان و اساتید قرار گرفت� 
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مصاحبه با دانشجوی خارجی

در ابتدا خود را معرفی کنید و بگویید انگیزه شما از انتخاب دانشگاه 
تهران و کشور ایران برای ادامه تحصیل چه بود؟

معصومه حسینی هستم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته 
مطالعات فرهنگی و رســانه، از کشــور افغانستان� دانشگاه تهران 
یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران است و در بین دانشگاه های 
دنیا شناخته شده است و کادر علمی مجربی دارد� اینکه چرا ایران 
را انتخاب نمودم چون من در این جا مشــکل زبان دوم را ندارم و 
به منابع فارســی خوبی دسترسی خواهم داشت� از نظر فرهنگی 
با مردم ایران نزدیک هســتیم و هزینه های تحصیل و زندگی در 

ایران نسبتاً پایین است� 
کیفیت تدریس با آن چه  مدنظرتان بود مطابقت دارد؟

این بســتگی به این دارد که من دانشــگاه تهران را با کدام الگوی 
اموزشــی مقایسه کنم، ولی در کل در بعضی موارد بله و در بعضی 

موارد نه، که فکر می کنم در هر سازمان اموزشی طبیعی است� 
آیــا پس از فارغ التحصیلی ادامه زندگی و شــغل علمی را در ایران 

مدنظر دارید؟
ایران کشــور خوبی برای زندگی است و اگر برای من این فرصت 

پیش بیاید استقبال خواهم کرد� 
یکی از مهم  ترین مشــکالت دانشجویان خارجی در برقراری ارتباط 
با دیگران اســت. به نظر شما دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 
به دلیل مشــغله زیاد می توانند در کالس هــای درس باهم ارتباط 
برقرارکنند؟ ارتباط بین دانشجویان  بیرون از فضای جدی کالس ها 

چگونه است؟
در مقطع کارشناسی ارشــد چون درس ها جدی تر است فرصت 
زیادی برای تعامالت خارج از کالس نیست و چون رقابت تحصیلی 

بین دانشجویان زیاد اســت گاهی این موضوع برخی تعامالت را 
کم می کند، در حالی که میدان رقابت دانشــجویان خارجی جدا 
از دانشجویان ایرانی اســت� اما همان تعامالت کم هم دوستانه و 

صمیمی است� 
چقدر توانســته اید با فرهنگ ایرانی ارتباط برقرار کنید؟) موسیقی 
ســنتی ایرانی، آداب و رسوم، سریال ها و فیلم های ایرانی و غذاهای 

ایرانی برای شما جذاب بوده است؟(
ایران وافغانستان مشــترکات فرهنگی زیادی دارند و من تقریبا 
مشکلی نداشته ام� موسیقی سنتی ایران همیشه برای من جذاب 

بوده است� 
مشکالت آموزشی بخش دیگری از مســائلی است که ممکن است 
دانشجویان خارجی با آن روبه رو شوند. به نظر شما این مشکالت  به 
علت  عدم دسترسی آسان به قوانین و ضوابط آموزشی است یا علت 

آن کیفیت آموزشی است؟ 
بیشتر مشــکالت دانشــجویان خارجی آشــنا نبودن با ضوابط 
آموزشی و مراحل اداری است که یک رابط آموزشی می تواند این 
مشــکالت را مرتفع کند� آگاه ســازی به موقع از تغییر قوانین نیز 

می تواند بسیاری را مشکالت پیشگیری کند� 
جــا دارد در این مجــال از برخورد کارکنــان معاونت بین الملل 
دانشــگاه گله کنم� من در ترم های پایانی هستم و این درخواست 
را از دفتــر روابط بین الملل دانشــکده دارم که امیدوارم به گوش 
مســئوالن برسد و این مشکل رفع شود چون در ابتدا اشاره کردم 
که من دیگر در شــرف فارغ التحصیلی هستم� خوب بخاطر دارم 
که بخاطر بی مســئولیتی یکی از کارکنــان امور بین الملل من به 
جای مهر از ترم بهمن توانســتم در دانشکده ثبت نام کنم، نحوه 
برخورد کارکنان امور بین الملل سازمان مرکزی بایستی با تمامی 
دانشــجویان خارجی به طور برابر باشد و پاسخ گویی را  به دالیل 
بی مــورد مثل صرف گفتگو های خصوصی با برخی دانشــجویان 
خارجی  به تعویق نیندازند و عدم اطالع رسانی دقیق دانشجویان 
خارجی در زمینه برگزاری همایش ها و برنامه ها از جمله مشکالتی 

است که اکثر دانشجویان کرد و افغانی با آن رو به رو هستند� 
نقش اســتاد را در افزایش ارتباط دانشــجویان ایرانی و خارجی مهم 

می دانید؟
اساتید نقش مهمی در ایجاد تعامل بین دانشجویان دارند چون هر 
دو گروه حرف شــنوی خوبی نسبت به اساتید دارند و اکثر  اساتید 
چون خود تجربه دانشجوی خارجی بودن را دارند بهتر می توانند 

دانشجویان خارجی را درک کنند� 
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از دانشکده و دانشگاه

   از تاریخ پذیرش مســئولیت کمیسیون علوم اجتماعي و رفتاري 
توســط دکتر نوربخش در چهارماه گذشته ، به طور مرتب هر ماه 
کمیسیون یک جلسه داشته اســت و برنامه زمان بندي تشکیل 
جلســات کمیسیون در سه شــنبه اول هر ماه تدوین شده است� 
دکتــر نوربخش به عنوان ریاســت کمیســیون علوم اجتماعي و 
رفتاري بر این نکته تأکید دارند که این جلسات باید بتواند بازوي 
فکري براي تصمیــم گیري هاي کالن و سیاســت گذاري ها در 
سطح دانشگاه باشد و شایسته است که کمیسیون علوم اجتماعي 
رفتاري با توجه به ارائه رشته هاي بسیار مرتبط با مسائل جامعه در 
دانشکده هاي تحث پوشش خود، بتواند فاصله بین نظر و عمل را 
در این زمینه کم نماید� ایشان معتقدند که در حال حاضر ارتباط 
الزم بین نیازهاي جامعه و فعالیت هاي علمي در دانشگاه در زمینه 
ارائه دوره هاي آموزشــي و انجام تحقیقات وجود ندارد و این امر 
در تعارض با کاربردي بودن علوم اجتماعي رفتاري است� لذا باید 
یکي از رویکردهاي کالن در هر تصمیم گیري در این کمیســیون 

توجه به این مهم باشد�
 در این راســتا یکي از اقدامات انجام شده تشکیل مرکز مطالعات 
شهري اســت که با پیگیري ریاست کمیســیون قرار شده است 
که این مرکز در دانشــکده علوم اجتماعي شــکل بگیرد اما سایر 
دانشــکده هاي کمیســیون علوم اجتماعي و رفتــاري نیز در آن 

مشارکت داشته باشند�
    در خصوص مسائل کالن یکي دیگر از مصوبات کمیسیون ناظر 
به ایجاد تغییر در ساختار کمیسیون مي باشد به شکلي که بتوان 
همگرایي و هم افزایي بیشتري ایجاد کرد و در این راستا کمیسیون 
آمادگي خود را براي آمایش رشته اي و تشکیل واحدهاي مشترک 
به جاي گســترش واحد هاي مجزا اعالم کرده اســت� همچنین 
سیاســت محدود کردن و هدفمند کردن توســعه رشــته اي در 
واحدهاي آموزشــي تحت نظر کمیسیون و همچنین در ارتباط با 
پردیس هاي بین الملل و خودگردان مورد تأکید قرار گرفته است 
تــا از این طریق به ارتقاي فعالیت هاي آموزشــي پژوهشــي  در 

دانشکده هاي تحت پوشش و همچنین پردیس ها کمک شود�
   برخي دیگر از فعالیت هاي کمیسیون تصمیم گیري در خصوص 
رشــته ها و دوره هاي مورد درخواســت هر کــدام از واحدهاي 
آموزشي زیر پوشــش مي باشــد�در این خصوص رویکرد اصلي 
کمیســیون علوم اجتماعــي و رفتــاري بر گســترش دوره هاي 
مشترک و رشــته هاي بین رشته اي و میان رشــته اي مي باشد� 
تصویب رشته سیاست گذاري اجتماعي به صورت اجراي مشترک 
بین دانشکده هاي علوم اجتماعي و اقتصاد، همچنین روانشناسي 
ورزشي به صورت اجراي مشترک بین دانشکده هاي روان شناسي 

و تربیت بدني از جمله این موارد مي باشند�
    در راستاي حرکت به سمت رشته هاي جدید و مورد نیاز جامعه، 
رشــته هاي مدیریت کتابخانه هاي دیجیتال در دانشــکده علوم 
اطالعات و دانش شناســي و رشته ي روان شناسي بالیني کودک 
و نوجوان در دانشــکده ي روان شناسي و علوم تربیتي ،رشته هاي 
فیزیولوژي ورزشــي- قلب و عروق و تنفس ، فیزیولوژي ورزشي- 
بیوشــیمي و متابولیسم ورزشــي و فیزیولوژي ورزشي-عصبي 
عضالني در دانشــکده تربیت بدني پــس از طي مراحل ارزیابي و 

داوري به تصویب رسید� 
   برخــي دیگر از مصوبات کمیســیون ناظر به در خواســت هاي 
ارسالي از دانشگاه براي مشارکت در فعالیت هاي مرتبط مي باشد� 
بــه همین منظور در پاســخ به نامه ي دانشــگاه مبني بر معرفي 
نمایندگان کمیســیون در کمیته هاي مشــورتي تخصصي تهیه 
برنامه راهبردي ســوم دانشــگاه، نمایندگان کمیسیون براي هر 
یک از کمیته ها به دانشــگاه معرفي شده اند و خوشبختانه طوري 
تصمیم گیري شده اســت که اکثر دانشــکده هاي تحت پوشش 
کمیســیون حداقل یک نماینده در کمیته هــا دارند و به صورت 

فعال در جلسات شوراي مشورتي برنامه ریزي مشارکت دارند�
الزم به ذکر است این کمیســیون متشکل از دانشکده های علوم 
اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد، کارآفرینی، جغرافیا، تربیت بدنی، 

مدیریت می باشد�

    اهم فعاليت هاي کميسيون علوم اجتماعي و رفتاري در طي 4 ماه گذشته در مصاحبه با خانم دکتر 
حکيم زاده معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي کميسيون بيان شد.
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گزارش کاشان
در تاریخ 30 اردیبهشت گروه مطالعات توسعه اجتماعی، اردویی به 
مقصد کاشــان با همراهی مدیرگروه دکتر سید احمد فیروزآبادی و 
دیگر اســاتید گروه از جمله  دکتر طالب، دکتر ایمانی برگزار نمود� 
در این سفر سه روزه از مکان های دیدنی شهرستان کاشان از جمله؛ 
مشهد اردهال، شــهر نیاسر، روستای گردشــگری ابیانه، روستای 
اوزوار، روســتای غیاث آباد، امامزاده آقا علی عباس در شهر بادرود و 

بازار سنتی کاشان، بازدید به عمل آمد�

گزارش اردو گيالن

بعــد از ســال های طوالنی دانشــجویان درس جامعه شناســی 
روستایی به بازدید چند روســتا در گیالن رفتند� این اردو که با 
سرپرستی دکتر سید حسن حســینی و با همت اعضای انجمن 
علمی جامعه شناســی تدارک دیده شــده  بــود در تاریخ دهم 

اردیبهشــت آغاز گردید و بر اساس برنامه از پیش مشخص شده 
در تاریخ دوازده اردیبهشــت پایان یافت� این اردوی سه روزه به 
جهت بازدید از چند روســتای استان گیالن بود� این روستاها در 
شهر رشت و واقع در منطقه تنیان بودند� در روز اول دانشجویان 
به بازدید موزه روستایی گیالن رفته و درباره قسمت های مختلف 
آن گزارشــاتی تهیه کردند و ساعات پایانی روز به بازدید از بندر 
انزلی اختصاص یافت و در روز دوم دانشــجویان به بازدید ســه 
روســتای مجاور به یکدیگر در منطقه تنیان رفتند و با همکاری 
ســاکنین آن منطقه توانســتند با افراد و بافت مکانی و فضایی 
آن جا آشنا شوند و گزارشاتی تهیه کنند� بعد از بازدید از این سه 
روســتا به جهت کمبود وقت و تمام شدن بازدید به سمت تهران 

بازگشتند و صبح روز سوم با سالمتی به تهران رسیدند�

این جشن به همت دانشجویان ورودی 90 و پشتیبانی دانشکده 
در یک فضای شــاد و صمیمی برگزار شــد� به گــزارش روابط 
عمومي دانشــکده، مراسم جشــن فارغ التحصیلي دانشجویان 

دانشــکده علوم اجتماعی ورودي 1390 روز ســه شــنبه مورخ 
94/3/5 با حضور دکتر نوربخش، رییس دانشکده علوم اجتماعی 
، دکتــر غالمرضا غفاری، معاون آموزشــی وتحصیالت تکمیلی 
دانشــکده، دکترمحمودیان، معاون اداری ومالی دانشکده، دکتر 
اعتمادی فرد، معاون دانشــجویی وفرهنگی دانشــکده، مدیران 
گروه، جمعی از اساتید،کارکنان و خانواده های فارغ التحصیالن، 

در تاالر ابن خلدون دانشکده برگزار گردید�
دکتر نوربخش، ضمن تبریک به دانش آموختگان علوم اجتماعی، 
گفت: از اینکه به جمع دانش آموختگان دانشگاه  تهران پیوستید 
بســیار خوشــحال هســتم و برای تمامی دانشــجویان آرزوی 

موفقیت  کرد�

 جشن فارغ التحصيلي دانشجویان ورودی 1390
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ليست پایان نامه ها

انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی و رفاه در تاریخ 10 اســفند  
اقدام بــه برگزاری نشســتی تحت عنــوان »نقــش  تاریخ در 
برنامه ریزی« نمود� در این نشست که با حضور دکتر علی رضاقلی 
جامعه شــناس و مورخ برگزار شــد ، به بحث راجع به بنیان های 
تاریخــی و تجربه ی تاریخــی ایران و تاثیــر آن در برنامه ریزی 

اجتماعی  پرداخته شد� 
1(حلقه  ي مبانی سیاست اجتماعی

انجمــن علمــی برنامه ریــزی اجتماعی و رفاه  جهت آشــنایی 
دانشــجویان ورودی با مفاهیم و نظریات اساسی موجود در رشته 
برنامه ریــزی ، اقدام به برگزاری حلقــه ی مطالعاتی نمود� در این 
حلقه که به صورت  هفتگی   برگزار می شود، با مطالعه ی بخشی 

از کتب مرجع این رشته به بحث و نقد آن ها پرداخته می شود�

2(نشریه ی زنان و سیاست اجتماعی
انجمن علمی برنامه ریــزی اجتماعی و رفاه، در بهمن ماه 1393 
نشریه ای تخصصی با موضوع زنان وسیاست اجتماعی منتشر کرد� 
در این نشــریه با توجه به نقش زنان در جامعه  به نقد رویکردهای 
گوناگون در این حوزه پرداخته شد و به صورت سراسری در تمامی 

دانشکده های دانشگاه تهران توزیع شد� 
3( خیریه گردآوری کتب آموزشی

انجمــن علمی برنامه ریــزی اجتماعی و رفاه در راســتای انعقاد  
برنامه ی خیریه ای تحت عنوان »خیریه گردآوری کتب آموزشی« 
جهت توزیع در مناطق محروم و حاشیه نشینان، سه هزار نسخه 
کتــاب از وزارت فرهنگ و ارشــاد جمع آوری کــرده و به  بخش 

کتابخانه ی سیار امور مددکاران اجتماعی تحویل داده است� 

برنامه هاي انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی

دکتری

تاریخ دفاع رشته اساتید )راهنما، مشاور و داور( عنوان رساله نام و نام خانوادگی

93/11/27 جامعه شناسی 
گرایش مسائل اجتماعی

راهنما : محمد توکل
مشاور اول: ابوعلی ودادهیر

مشاور دوم: سید ضیاءالدین تابعی
داور: حمید پارسانیا

داور مدعو: حســن رفیعــی، احمدعلی 
نورباال

مطالعــه جامعــه شــناختی جایگاه 
معنویت در نظام خدمات بهداشــتی و 
درمانی ایران: پژوهشی کیفی با رویکرد 
اســتفهامی در جامعه شناسی پزشکی 

و سالمت

ابراهیم اخالصی

93/12/20 جامعه شناسی 
گرایش اقتصادی و توسعه

راهنما: غالمرضا جمشیدیها
مشاور: حمیدرضا جالئی پور

داور: موسی عنبری
داور مدعو : محمدرضا تاجیک و حسین 

راغفر

تبیین ویژگی های دولت توســعه گرا 
در ایران، مقایســه با کشورهای برزیل، 

مالزی و ترکیه
سید رحیم تیموری سندسی

93/12/5 جامعه شناسی 
گرایش مسائل اجتماعی

راهنما : حسن حسینی
مشاور اول : علیرضا محسنی تبریزی

مشاور دوم : سید مهدی اعتمادی فرد
داور: تقی آزاد ارمکی

داور مدعو : مسعود گلچین، محمدتقی 
کرمی قهی

مطالعــه جامعه شــناختی تعارضات 
زناشــویی : علل و زمینه هــای بروز و 

تداوم
اسماعیل جهانی دولت آباد

93/11/18 جامعه شناسی 
گرایش نظری فرهنگی

راهنما : یحیی علی بابایی
مشاور : عبدالحسین کالنتری

داور داخلی: غالمرضا جمشیدیها
داور مدعــو: حســین شــرف الدین و 

محمدجواد نوروزی

نخبگان و شکســت های نوســازی در 
افغانستان عوضعلی سعادت
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کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع رشته اساتید )راهنما، مشاور و داور( عنوان رساله نام و نام خانوادگی

93/11/21 برنامه ریزی 
گردشگری

راهنما: ملیحه شیانی
مشاور: غالمرضا غفاری

داور: سید حسن حسینی

مطالعــه روابط هویــت اجتماعی، ســرمایه اجتماعی و 
گردشگری خسرو احمدپور

93/12/2 مردم شناسی
راهنما: ابوعلی ودادهیر

مشاور: مقصود فراستخواه و نسرین امیدوار
داور: مهدی اعتمادی فرد

دانشگاه به مثابه میدان : مطالعه ای کیفی پیرامون روابط، 
گفتمان و داللت های دانشگاه با رویکرد بوردیویی رضا اسکندری

93/12/26 برنامه ریزی 
گردشگری

راهنما: غالمرضا غفاری
مشاور: ملیحه شیانی

داور: مریم نجار نهاوندی

تحلیل رابطه تجربه گردشگری و اعتماد اجتماعی)مطالعه 
ساکنان باالی 15 سال شهر تهران( فریده اردالنی

93/12/24
جامعه شناسی 
گرایش پژوهش 
علوم اجتماعي

راهنما : سهیال صادقی فسایی
مشاور : رسول صادقی

داور: محمد مهدی لبیبی

مهاجرت و تغییر مفهوم مردانگی : ســنخ شناسی مفهوم 
مردانگــی در میان مردان مهاجر افغانســتانی در ایران و 

مقایسه با مردان غیرمهاجر در افغانستان
صدیقه بختیاری

93/11/5 برنامه ریزی 
گردشگری

راهنما: پویا عالءالدینی
مشاور: ملیحه شیانی

داور: مریم نجار نهاوندی

تحلیل و امکان ســنجی برنامه های توســعه گردشگری 
رود-دره دربند با رویکرد مشارکتی صبا پالشانی

93/11/11 برنامه ریزی 
گردشگری

راهنما: غالمرضا غفاری
مشاور: ملیحه شیانی
داور: پویا عالءالدینی

سرمایه اجتماعی مجازی و توسعه صنعت گردشگری مریم تقی زادگان

93/12/26 جامعه شناسی
راهنما: دکتر یونس نوربخش

مشاور: دکتر سید ضیا هاشمی
داور: دکتر مسعود کوثری

تاثیر محتوای وبالگ هــای زنانه بر هویت پذیری زنان و 
ارائه طرح هدفمند سازی وبالگ ها نوشین حاجی زاده متقی 

93/12/9 توسعه روستایی
مدیریت توسعه

راهنما: مهدی طالب
مشاور: حسین ایمانی جاجرمی

داور: سید احمد فیروزآبادی

ارزیابی سیاســت تبدیل روستا به شــهر)مطالعه موردی 
شهر لولمان استان گیالن( فاطمه سادات حجازی

93/12/25 علوم ارتباطات 
اجتماعی

راهنما: حمید عبداللهیان
مشاور: حمید احمدی

داور: علیرضا دهقان

مطالعه تاثیر تلویزیون بر معنابخشی و عام سازی مفاهیم 
هویت ملی در افغانســتان� مطالعه موردی: برنامه خبری 
تلویزیون های طلــوع، آریانا، تمدن، راه فردا، شمشــاد، 

آیینه و ملی

سید باقر حسینی

93/12/20 دانش اجتماعی 
مسلمین

راهنما : مهدی حسین زاده یزدی
مشاور: یحیی بوذری نژاد

داور: احمد نادری

مبانی انسان شــناختی فلســفه علوم اجتماعي از منظر 
شهید مطهری و کانت

حمیده سادات حسینی 
روحانی

93/11/28 توسعه روستایی
مدیریت توسعه

راهنما: سید احمد فیروزآبادی
مشاور: زهرا فرضی زاده

داور : مهدی طالب

طرد اجتماعی زنان کولی) مورد مطالعه: روستای چشمه 
کبود شهرستان ایالم( زینب خوشرو

93/12/4 مردم شناسی
راهنما: ابوعلی ودادهیر

مشاور: طلعت دباغ
داور: فاطمه ترابی

مطالعه ی فهم و تجربه ی زیســته ی زنــان نابارور در راه 
درمان با روش های مختلف کمک به باروری: پژوهشــی 

مردم شناختی در شهر قزوین
مهرناز رحمانی

93/12/2 مردم شناسی
راهنما: ناصر فکوهی

مشاور: امیلیا نرسیسیانس
داور: اعظم راودراد

بازنمایی هویت و تصویر تهران در سینما : مطالعه موردی 
سینمای رخشان بنی اعتماد نسرین ریاحی پور

93/12/20 فلسفه 
علوم اجتماعي

راهنما: مهدی حسین زاده یزدی
مشاور: یحیی بودری نژاد

داور: ابراهیم فیاض

تبیین و بررسی مبانی معرفتی
 میشل  فوکو

منیره زین العابدینی 
رنانی
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تاریخ دفاع رشته اساتید )راهنما، مشاور و داور( عنوان رساله نام و نام خانوادگی

93/12/5 توسعه روستایی
توسعه  اجتماعی

راهنما: حسین ایمانی جاجرمی
مشاور: غالمرضا غفاری

داور: سید احمد فیروزآبادی
مطالعه تجربه و مسائل دهیاران زن در استان اصفهان لیال عرب سرخی

93/12/25
جامعه شناسی
گرایش نظری 

فرهنگی

راهنما: حمیدرضا جالئی پور
مشاور : محمدرضا طالبان، حمید پارسانیا

داور: محمدرضا جوادی یگانه
داور مدعو: علی محمد حاضری، عباس منوچهری

جامعه شناسی کاریزمای ملی )مطالعه تطبیقی-تاریخی 
انقالب مشروطه و انقالب اسالمی( مجید فوالدیان

93/12/3 علوم ارتباطات
راهنما: سعیدرضا عاملی

مشاور: اعظم راودراد
داور: مهری بهار

تحلیل گفتمان توحید در سریال های جمهوری اسالمی 
)مطالعه موردی سریال ستایش( طوبی کریمی

93/12/24 علوم ارتباطات 
اجتماعی

راهنما: حمید عبداللهیان
مشاور: علیرضا دهقان

داور: علی اصغر سلطانی

مطالعه نشانه شناختی کنش های نمادین کاربران ایرانی 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام حورناز کشاورزیان

93/12/25
جامعه شناسی 

گرایش 
مطالعات زنان

راهنما : عبدالحسین کالنتری
مشاور: هوشنگ نایبی

داور : ملیحه شیانی

عوامــل مرتبط با مشــارکت اجتماعی-فرهنگی زنان در 
طرح های امور بانوان ســرای محالت شهرداری تهران ) 
مطالعه موردی در سرای محالت منطقه چهار شهرداری(

فریده لواسانی پور

93/12/24 علوم ارتباطات 
اجتماعی

راهنما: سعیدرضا عاملی
مشاور: یونس شکرخواه

داور: حسن نمکدوست تهرانی

مطالعه ظرفیت های روزنامه نگاری آنالین و تفاوت آن با 
روزنامه نگاری چاپی مریم محمدی

93/12/9 توسعه روستایی
مدیریت توسعه

راهنما: مهدی طالب
مشاور: سید احمد فیروزآبادی

داور: ملیحه شیانی

بررســی درک بومی سالخوردگان از توانمندی و تاملی بر 
وضعیت فعلی توانمندی ایشان )مطالعه موردی روستای 

لیرجان، دهستان باقرآباد، شهرستان محالت(
مریم مالیی

93/12/18 فلسفه 
علوم اجتماعي

راهنما : حمید پارسانیا
مشاور: یحیی بوذری نژاد

داور: محمد جواد اسماعیلی

تاثیر فلســفه اصالت وجود بر دوگانه فرد-جامعه و امکان 
طرح نظریه انتقادی در علوم اجتماعي میثم ملکشاه

93/12/2 مردم شناسی
راهنما : ناصر فکوهی

مشاور: امیلیا نرسیسیانس
داور : مهدی منتظر قائم

انسان شناســی شهری بازنمایی هویت شــهر تهران در 
سینمای مستند معاصر زهرا ملوکی

93/10/29 توسعه روستایی
توسعه  اجتماعی

راهنما: حسین ایمانی جاجرمی
مشاور: حسین میرزایی

داور: موسی عنبری

ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح احداث سد بر اجتماعات 
محلی )مطالعه موردی: سد سوم کوهرنگ واقع در منطقه 

بیرگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری(
داریوش موسایی

93/12/25 برنامه ریزی 
رفاه اجتماعی

راهنما: ملیحه شیانی
مشاور: مریم رفعت جاه

داور: سید مهدی اعتمادی فرد

تحلیل سیاســت های فرهنگی دولت در تسهیل ازدواج 
جوانان با تاکید بر جشن های ازدواج دانشجویی مهدیه موسی رضا

93/11/11 برنامه ریزی 
گردشگری

راهنما: علی اصغر سعیدی
مشاور: پویا عالءالدینی

داور: علی شکوری

امکان ســنجی توسعه گردشــگری کم شتاب با تاکید بر 
جذب گردشگری خارجی)مطالعه موردی اصفهان( سیده خدیجه میری

93/12/23 جامعه شناسی
راهنما: دکتر یونس نوربخش

مشاور: دکتر محمدرضا جوادی یگانه
داور: دکتر مهری بهار  

بررســی رابطه بین دین و خلقیات در بیــن ایرانیان در 
دوران صفویه با رجوع به سفرنامه ها

فاطمه السادات نواب 
کاشانی

93/12/5 فلسفه 
علوم اجتماعي

راهنما: حمید پارسانیا
مشاور: سارا شریعتی
داور: هادی خانیکی

تحلیل گفتمان مواجه اندیشــمندان ایرانی با مارکس در 
دهه پنجاه با تاکید بر مطهری، شریعتی، بازرگان از خالل 

مارکسیسم ایرانی
زینب نوری عصری

93/12/25 جامعه شناسی
راهنما: دکتر یونس نوربخش

مشاور: دکتر حمیدرضا جالئی پور
داور: دکتر سید محمد امین قانعی راد   

میزان گفتگو مداری روشنفکران  معاصر مرضیه نیلی
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به قلم اساتيد دانشکده علوم اجتماعي
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مصاحبه

بخش فرهنگي

بخش فرهنگي شــركت انتشــارات علمي و فرهنگي به عنوان گسترده ترين بخش و يكي از اركان اصلي شركت مي باشد كه با هدف و 
رويكرد توليد علم و ايجاد تحول در آثار تاليفي و ترجمه اي با طراحي برنامه هايي جهت ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و علمي جامعه 
به نشر آثار علمي اساتيد و انديشمندان ايراني و خارجي مي پردازد. حضور جمع كثيري از متفكران و نويسندگان و صاحب نظران در 
بخش هاي مختلف علوم انساني اين امكان را براي شركت انتشارات علمي و فرهنگي فراهم نموده تا گام هايي استوار ومطمئن در جهت 

پاسخ گويي به نيازهاي علمي جامعه برداشته و همواره در طول تاريخ تاسيس خود آثار فاخر و مرجع خلق نمايد.
انسجام و حفظ اين ارتباط يكي از مهمترين و اصلي ترين وظايف بخش فرهنگي بوده كه خوشبختانه با استفاده از اين پتانسيل توانسته 

مجموعه هاي علمي-تخصصي توانمند در 12 رشته اصلي ايجاد و تحت عنوان واحد علمي فعاليت نمايد. 

قسمت هاي مختلف بخش فرهنگي:

واحد علمي:
يكي از مهمترين اركان بخش فرهنگي واحد علمي اســت كه در قالب مجموعه هاي علمي-تخصصي با حضور صاحبان انديشه و قلم 
در حوزه هاي مختلف علوم انســاني ضمن انتخاب اثر،ارزيابي، كارشناســي و بازخواني تخصصي آن و همچنين بررسي متن،كيفيت 
ترجمه و سطح ويرايش فعاليت نموده و با ايفاي نقش مشاوره اي مديريت شركت را در انتخاب آثار برجسته و مورد نياز جامعه علمي 

ياري  مي رساند. 

شوراي علمي:
از ديگر قســمت هاي فعال و موثر در بخش فرهنگي شــركت انتشــارات علمي و فرهنگي شوراي علمي اســت كه با حضور دبيران 
مجموعه هاي علمي-تخصصي و ساير نويسندگان صاحب نام در حوزه هاي مختلف علوم انساني تشكيل و به وظايفي همچون تصويب 
نهايي آثار ي كه در مجموعه هاي علمي-تخصصي بررسي و براي چاپ انتخاب شده اند مي پردازد. از ديگر فعاليت هاي شورا ي علمي 
ارائه طريق به منظور جذب نويسندگان و محققان است كه منجر به حفظ ارتباط علمي منسجم با اين فرهيختگان گرديده به طوري 
كه اين مهم هر سال با برگزراي همايش فرهيختگان شركت انتشارات علمي و فرهنگي ضمن ارائه تحليل از شرايط علمي و فرهنگي 
جامعه به نتايج يك سال تالش و فعاليت در زمينه خلق آثار فاخر كه توسط شركت به طبع رسيده پرداخته و با محك نقد علمي نقاط 
ضعف و قوت را شناســايي و راه هاي ممكن براي رســيدن به شرايط مطلوبتر در سال آتي را بررسي و در قالب طرحي به هئيت مديره 

شركت ارائه مي نمايند.

مجموعه هاي علمي-تخصصي عبارتند از:

فلســفه و كالم، فرهنگ و تمدن، تاريخ، هنر و ادبيات، قرآن و حديث، علوم اجتماعي و جامعه شناســي، روانشناســي و علوم تربيتي، 
علوم سياسي و روابط بين الملل، اديان وعرفان، تاريخ علم و علوم پايه، فقه و حقوق، اقتصاد و مديريت.


