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 4/8/4931لغایت 4/8/4934گزارش سه سال فعالیت در دانشکده جغرافیا

علمی و  هیأترم تمحاعضای  دانشگاهی، همکارانخدمت هیات رئیسه محترم دانشگاه ، با سلام 

آغاا  ساا  آستانۀ اکنون که در ؛ ی دانشگاه تهرانجغرافیادانشکدۀ و دانشجویان عزیز  کارمندان

باه  رودانشاکده جانب بر کرسای ریاسات این یسا  تصد قرار داریم و سه 7981-89تحصیلی 

ناچیز خدمت شاما  هرچند گرفتۀنجاما یهافعالیت ا  راهبردی گزارشی دانستملا م  است، پایان

هاا و رویاهتقویات  ،. هاد  ایان گازارشاستگزارش در نوع خود اولین این  اًاحتمال .کنمارائه 

چاه ناوع یان مللاب اسات کاه ایان مسا ولیت باه ا همچنین توجه دادنو راهبردها در آینده 

 .آیندگانبرای باشد چراغ راهی تا دارد  همراهبههایی را فعالیت

هاای مان و شاما و آماو ی کاه ا  رساالتعلامعلام و  ،در مقام اندیشه و تاریخ تعلیم و تربیت

حکایات  موضوع این است؛همراه ت قداس، تخصص و با تهذیب ،دانشجویی دانشکده استمخاطبان 

اساتاد  شاود.مایاین همراهی ناشی   انشجو ادو اداری ن و منزلت استاد، همکار دارد که شأ آنا  

داناایی  .و تخصص اساتتهذیب نفس  و دانایی ،یلتفض. خواهفضیلتبخش است و دانشجو فضیلت

باه آن متصا  جامعاۀ و  تعلمما ،موجب سعادت و سرافرا ی معلام ،مهذبای دانشکده جمعی در

و ساتیزی جها گریازی و ناادانیمیازان  .اسات ملاتهار رشد و پیشارفت  سا ببسکه  شودمی

یلتی کاه فضا .یلت بساتگی داردری ا  ایان فضاادر هر مقیاسی باه نسابت برخاوردخواهی عدالت

و در گلستان نفاس  دادهرا ا  نفوس اماره و لوامه عبور و جامعه کارمند  ت علمی،أعضو هی ،دانشجو

 نفاس ملم ناهحقیقات علام در  راه رستگاری این اسات و باس. ،نیابنابر دهد.می جای م نهمل

 نه حقیقت علم. ،دعوای علم است دانندیمهمگان  آنچهداند. مییابد و کمتر کسی میتجلی 

 واساات تخصااص و کااانون تعلاایم و تهااذیب  ،فیااای دانشااگاه تهااراناجغردانشااکدۀ اکنااون 

 ملم ناهنفس نزدیک شدن به  مسیر در ،آن کنان مهذبرو کا ت علمیأ، اعضای هیدانشجویان

و  یبخشایلتفضا ،ایدانشاکدهین . کوشاش کنایم در چنابادمبارک بر شما این مژده  ؛هستند

ساخن  بنویسایم، ،بپاردا یم کار علمایبه را در خود تقویت کنیم و شرافتمندانه  خواهیفضیلت

را غنیمات ناه عالماخادمت فرصات  .باشیمدرگاه خدای بزرگ  شکرگزارو ترویج کنیم  ،یمیبگو

 خواهد.میتوفیق برای محرک ور است و حرکت در فضای منور نبدانیم که علم و  بدانیم

ابتدا لا م می دانم ا  کسانی که سکانداری این دانشاکده را در قبا  داشاتند و همچناین ا  

همکاری که بعد ا  من این مس ولیت را عهده دار خواهد شد تشکر کنم . در این مدت سه ساا  



رئیس نبود. همه در آنچه که با  گو خواهم کرد مشارکت داشتند. بعد ا  این هم اینجاناب کسی 

 با همه همکاری خواهم کرد تا دانشکده و دانشگاهی متعالی داشته باشیم. 

 پرداخاتتاوان . نداشاتن 7: دهامدوم را نیاز ارائاه کاندید نشدن برای دورۀ  علتلا م است 

ساالاری باه ارادتتارجی  . 2 ؛ا  راه حلاا  دانشاکده ۀشادتهانباشا یا ده میلیاارد ریاالیبدهی 

. 4؛ دموکراسی ابراهیمی و تقویت آن صیانت ا  اعتقاد به .9 ؛گیری مستق تصمیمسالاری و اراده

ایان تصادی باه مایا  توضی  اینکه همکااران  .نهمکارا شتریب دهیمشارکتنه برای ایجاد  می

آنها تمای  باه ورود ندارناد و  ،ادامه مبنی بربنده میم تصداشتند در صورت میاظهار  ،مس ولیت

 موقعباهنشادن پرداخات  .5 طور متقاب  تمای  به ورود نیافتم؛بهبنده هم برای ورود آن عزیزان 

دیگاری بودجاۀ  ،غیر ا  حقوق 79/6/7981. توضی  اینکه تا تاریخ 7981سا   بودجه و امکانات

مشی مدیریتی به راهبارد حضارت علای  عب مبنای بار  اگر در .است به دانشکده پرداخت نشده

تارویج . 6 ؛کاافی اسات ،توجاه کنایم "پرداخت طلب طلبکار قب  ا  خشاک شادن عارق وی"

   عقلانیت.

ترین دوم و سوم دانشگاه هماهنگ بود. اصلی هایجانب با برنامهفعالیت همکاران محترم این

، نیکاارآفرای سامت دانشاکدهه، حرکات باههمسو با دو برناماۀ یادشاد گرفتههای انجامفعالیت

 المللی شدن بود.خواه و بینپذیر، تولیدکنندۀ علم، کیفیتمس ولیت
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لاتین دانشکده و افزایش کیفیت ملالب سایت و درج سامانۀ با طراحی  مهمکاران دانشمندابتدا 

یعنای ؛ کردنادآغاا  را اطلاعاات دانشاگاه کاار لاتین همکاران و ارتباط با مرکز فناوری و ر ومۀ 

مث  یک تابلوی تبلیغای ؛ دانشکده در دستور کار قرار گرفت تا دیده شویم یترینراهبرد اصلاح و

جاذب خارجی ا  دانشکده استقبا  شد. هیأت  71کم دست. ا  کندمیبر پا  دکنندهیتولکه یک 

طای در نحوی کاه به ،رصد شدد دیگر عنوان راهبربهدانشجوی خارجی برای تحصیلات تکمیلی 

در مقلاع دکتاری بودناد. نفار آنهاا ه دانشجوی خارجی جذب شدند کاه د 99سه سا  حدود 

ا  دیگر راهبردهاا ت علمی أبه دانشجویان و اعضای هی یفرصت ملالعات تشویق و تقویت اعلای

یاد مقالاات تشاویق شادند تاا باه تول علمای هیأتو اعضای  دانشجویان تحصیلات تکمیلی .بود

 داخلای و معتبار سباا اینادکمقالاات  ،طی سه ساا  گذشاتهدر نحوی که به ،بپردا ند دو بانه

در  المللایبینهمچنین مجلات معتبر مورد رسید.  751به حدود و دیگر منابع علمی  المللیبین

ب آقاا  جناابزرگوار، جا دارد ا  استاد  .شدها ابلاغ علوم جغرافیایی شناسایی و به گروه مینۀ 

 یبررسی مدارک علمای جاذب و ارتقااکمیتۀ دانشگاه در سابق محترم نمایندۀ  بور دکتر ص



تشاکر کانم. نمایناده فعلای  جناب آقا  دکتر گلدانساا و استاد محتارم  دانشکدۀهمکاران 

محاور باشاد. مسا لهو  ،منلق با موضوعات جغرافیاایی توصیه شد که مقالات با هد  رصد علم

طای ساه در نحاوی کاه به ؛تشویق شد المللیبین هایو شرکت در کنفرانسپژوهشی مأموریت 

های علمای های جغرافیایی و نشستدپارتمان .گرفتانجام  سفر خارجی 61سا  گذشته حدود 

 ایرلناد، ا ،پرتغاآلمان، اتریش، کانادا، فرانسه، لیتاوانی، روسایه، هلناد،  شام کشورهای هد  

 و لهساتان ایتالیاا، اساپانیا هند، ژاپن، کنیا، فنلاند، چین، وبی،جن ۀکر سنگاپور، ترکیه، مراکش،

نحاوی کاه دو باه ،اقدام شاد المللیبینعلمی  ضای هیأتعاافزایش تعداد برای شناسایی شدند. 

 ملباورنو دیگاری  ب جناب آقا  دکتر منصاوریان   سوئد لونددانشگاه یکی ا   ،ستهبعضو وا

با توان تعاما   جذب شدند. پذیرش دانشجوی دکتریب دجناب آقا  دکتر رجبی فر استرالیا 

. همکاری اجرای مشترک کارشناسای ارشاد سانجش ا  ا  داخ  و خارج تشویق شد المللیبین

همکاری با دانشگاه همبولات با دانشگاه لوند به تصویب رسید و دانشجو پذیرش شد.  GISدور و 

جغرافیاا در دانشاکدۀ علمی  هیأتضویت عشد. تأیید آلمان و استفاده ا  بورس اراسموس پلاس 

. در ساا  تشاویق شادنیاز  IGUموضوع عضاویت در  شد.تشویق  المللیبینهای علمی انجمن

در  7981در ساا   و شادکساب  QSبنادی رتباهدر  751-211رتباۀ برای اولاین باار  7986

 مینۀ در انستند توعلمی  هیأتهمکاران  ،این علاوه بر .دست آمدبه 251 ۀرتب ،بندی تایوانرتبه

به منابع درسی افزوده  المللیبینمنابع علمی جدید  ؛درصد کننهای علمی را تا هتخصصی خود 

و داشاتن حسااب ار ی متمرکاز باه  ار ی ا  این همکاران و دانشجویان یبانپشتیکار وسا  ؛شد

نظاران علاوم صااحبا   با دعاوت المللیبین یبود که سمیناربر این قرار  ؛دانشگاه پیشنهاد شد

اکناون دانشاکده  شاد. پوشیا  آن چشمسب منانبود بودجۀ  دلی بهم که یبرگزار کن افیاییجغر

 در جهاان اسالام اسات کاه قارار اسات یپژوهشاآیندۀ دار بخش محیط  یست کنفرانس عهده

اعلام خواهد شد. همچنین قارار اسات در  برگزار شود. اطلاعات بیشتر متعاقباً 7989اردیبهشت 

 ،2179-2121 مانی دامنۀ کربن خاک وابسته به سا مان مل  در  یموافقت مجمع ارتقا صورت

ی رواباط متشاکی  یکای ا  جلساات شاورای عماو در دانشکده تشاکی  شاود.یکی ا  جلسات 

نیاز و همکارانشاان  الملا باینمعاونت محترم روابط  ا المل  دانشگاه در دانشکده و  تقدیر بین

 .شایان ذکر است
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هاای ی و اخاذ طارحیاگرالزوم توجه به برون ، مؤسسهبا توجه به پتانسی  پژوهشی دانشکده و 

ی هاافعالیاتتوساعۀ و تاأمین بارای  در نظار گارفتن بودجاۀ لاا مشناسی و آسیبو پژوهشی 



 کام پژوهشای دانشاکدها  وضاعیت  رفاتبارونبارای  .تشاخیص داده شاد یضارور ،دانشکده

در پژوهشی کلان محور و مسا له محاور  یهاطرحاذ گردید تعری  و تعقیب راهبردهای  یر اتخ

 و دیگار شاهرداری هاا،شاهرداری تهرانااجرایی مث   یهادستگاهارتباط مستمر با  ،مقیاس ملی

معاونات علمای ریاسات  ،خصوصای یهاشارکتو نهادهای و  هابانک یرو،نارت  و ارت کشور، و

طارح  ۀارائاپیشانهاد  ،بطمارت ینهادهاایست و دیگار بنیاد مسکن، سا مان محیط   ،جمهوری

 یهاشگاهیآ ما و ساختارسا ی نییشگاهی، نیروی انسافضا و تجهیزات آ ما داستاندار ۀسالستیب

پیشانهاد ایجااد شاورای عاالی تادوین راهبردهاای ملای و  ،بخشای باه آندانشکده و جامعیت

پژوهشای در دسات  یهااطرح ۀکلیا بررسی و استخراج اطلاعاات ،پژوهشی دانشکده المللیبین

، تقویات مؤسساه و بخشای آنهاا باا معاونات پژوهشایعلمای و ارتبااط هیاأتهمکاران  اجرای

ی ارشاد دکتاری و کارشناسا یهارساالههادایت  ،یادانشاکدهگروهی و میاانمیان یهاپژوهش

ردی بکاار یهااطرح ۀالزحماحق، تسهی  پرداخت امور مربوط به کاربردی یهاپژوهشسمت به

در این خصاوص باا  دکتر فرجی  متاسفانه در خصوص طرح ،پژوهشی در حداکثر  مان ممکن

 یانادا راه رسیبرمشکلاتی روبرو شدیم. برای برونرفت ا  این مشک  راهکارهایی پیشنهاد شدب، 

بارای ساه  مؤسساه ۀبرناما ۀو ارائا یسا فعا هوشمند فضایی، پیشنهاد  رایانشمرکز ملالعات 

 یهااقلبدانشاکده کاانون  کاهنیادر شش محور و  هاقلبمجدد  یسا فعا به  تشویق ،سا 

 یایی کشور باشد.جغراف

در  میناۀ  دولتای یهادستگاه 7981 ۀبودج 7بند  8 ۀترغیب به استفاده ا  تبصرهمچنین 

. توجاه باه موضاوعات کاه ایاران پایش رو دارد ییجغرافیاادر موضاوعات خصوص هب پژوهش،

 وشاهری هوشامند  یزیربرناماه، تر اقلایم، مخااطرایتغی ،و تجدیدپذیر نو یهایانرژتخصصی 

بارای  یپساادکترجذب دانشجویان  ،و تقویت وحدت ملیهمگرایی و موضوعات ک هیدروپولیتی

پژوهشای ا  طریاق رصاد عنااوین  یهااطرح ریتاأ رصاد ضاریب  ،پژوهشای یهااطرح اجرای

دانشاکده و تخصایص  ۀ، تقویات کتابخاناهاناماهانیپاو  هاکاربردی و عناوین رساله یهاپژوهش

اساتفاده  کارگاه، تشکی  میانگین طوربه خرید کتابمنظور بهسالانه حدود بیست میلیون تومان 

ا  جملاه اساتانداری قام  هاایاستاندارشناسایی موضوعات چالشی رو  ایران، تعام  با ، منابعا  

نیاروی نیاز و ار محتارم قام تشاکر کانم باساتاند جناب آقا  دکتر صادقی که لا م است ا  

ایجااد مراکاز همکااری بارای  ۀ مینا یساا فراهم، همکاری پژوهشی ۀنامتفاهمانتظامی و عقد 

ایجاااد شااورای  ،اقلاایم فضااا، ژئوانفورماتیااک، تغییاارۀ هوادمثاا  پژوهشااک ،یصااپژوهشاای تخص

گیاری ات و پیشادن مجلا نمایه ،تقابخشی و وحدت رویهرسیاستگذاری مجلات دانشکده برای ا



ماااهنگی و اتخااذ رویااه باارای ه ،SCOPUSو  WOSمثاا   المللایبینمعتباار  یهاهیاانمابارای 

مقاله، کتااب  ا  تخل  در تولیدات علمی  رساله، زداک، توصیه به پرهیجویی توسط ایرانهمانند

شاگاه دانانتشارات ن در آ نشرتشویق به تدوین کتاب و چاپ و  علمی،ب ترویج اخلاق نامهانیپاو 

تهران و حضور ریاست محترم انتشارات در شورای عمومی دانشکده ا  دیگار راهبردهاا باود. در 

ار یاابی . محترم انتشارات دانشگاه تشکر کانمرئیس  خانیدکتر موسیاینجا جا دارد ا  استاد 

 موضوعی تتشویق به استفاده ا  سیاس و نیز ار یابی دانشکده ۀتشکی  کمیت و انشکدهکیفیت د

دانشاکده  هایسایتتقویت  ،وضعیت کنونی برابرتا چند هانامهانیپاو  هازایش حمایت ا  رسالهاف

این راهبردها منجر باه ایان شاد کاه طای ساه ساا  ها بود.دیگر راهبرد ا در حد امکان ژوهشی

دو هشتصد ملیون تومان طرح کااربردی در معاونات پژوهشای وحادود حدود یک ملیار گذشته

و درامد حاص  ا  مجلات و آمو ش مهارت محاور در  کاربردی لیون تومان طرحمهفتصدو پنجاه 

.که در مجموع روند افزایشی صاد درصاد را نسابت باه قبا  نشاان مای موئسسه داشته باشیم 

درصد اعضاای درگیار طرحهاای کااربردی حادود  چها   دهد.هرچند این رضایتبخش نیست .

ا هفتاد درصد افزایش یاباد. بخصاوص ه در اینده تانشائ الل. انتظار این است که درصد می باشد

طرحهای بین المللی. میانگین پولی طرحهای دردست اجرا نشان می دهد که طرحهای خرد در 

باه سامت طرحاای  با توجه به سیاستهای راهبردی فوق  دست اجراست و دانشکده لا م است 

طرحها نشان می دهد که دانشکده  موضوعاتآن را برای اینده داریم.  کلان برویم . انتظار تحقق

ا   در  مینه طرحهای کاربردی به سمت مس ولیت پاذیری و مسا له محاور حرکات مای کناد.

 مؤسساهو ،آ مایشاگاه دانشاکده  ۀکتابخان ،سایت ،محترم امور پژوهشی کارکنانهمکاری خوب 

 .کنمیمتشکر 

 و دانشجویی فرهنگی امور -9

در پای  ،ا  منابع معتبر یمندبهرهتعالی باورها و ، رهنگیاساس این است که با تقویت محتوای ف

گری که چون بیماری طاعون است، دور باشیم و جدا  و هوچی ،ینگریسلحا   ،حقیقت باشیم

خودمان برای کارها ا   ترباهوش ا  افراد داناتر وقرار نگیریم. تمجید و تعری  دیگران  ریتأ تحت 

با این کارها گنجاوری کان.  فرمودندیم مرحوم پدرما دریابیم. استفاده کنیم و جوانان دانشجو ر

 7251جغرافیاا باالب بار  ۀدانشاکد 7984در ساا  . ۀ درگذشتگان شاما راخدا رحمت کند هم

 ،درصد تحصیلات تکمیلای 61با تو یع دانشجو  911به حدود  7981داشت که در سا   دانشجو

ا   7985در ساا   .برخوردارنادنگ عاالی ا  فرههمگی که  کاهش یافت یبخشتیفیک منظوربه

و اساتاد محتارم دانشاگاه  فرهنگایمعاون محترم  ،جناب آقا  دکتر سرسنگیاستاد محترم 



فرمایناد تاا شاورای عماومی دانشاکده شارکت  ۀتاا در جلسا شددعوت هنرهای  یبا  دانشکدۀ

شاکده نیاز در ضمن  دان را تقویت کنیم. "یک مس و  فرهنگی –علمی هیأت هر عضو  "راهبرد

 .و همکارانشان به پاس خدمات ار شمندشان تشکر کرد حضرت ایشانا  

 یدانشاجو ،ماواد مخادر ۀکنندمصار  ،شپاوباد ،علمیمجموعۀ طی این مدت در این در 

علمای  هیاأتضاای و اع نشاد. دانشاجویان و کارمنادانگازارش یا دانشجوی ناهنجار  دارستاره

مناعات طباع و  ،، پرهیز ا  ولخرجای یستیسادهاما  ،ندخاص خود را دار فضایی یهاتیمحدود

 یهااکانون. ایجاد کارده اسات  یادی نفساعتمادبه ،آناندر  ،خداباوری و امور نفسانی تسلط بر

 تقویات شادند. ،محدودبا امکانات  هرچند یدانشجوی یهاتشک علمی و  یهاانجمندانشجویی، 

دلیا  باه متأسافانه نیاا  دارناد کاهبیشاتری حمایت مادی و معنوی  بهعلمی  یهاانجمنالبته 

 پاسخگوی نیا  آنها باشیم. یخوببهنتوانستیم  7981کمبود اعتبار در سا  

 ینحوباه ،بسیار  یاد اسات یاجتماع یهابیآس به جامعه ون دانشکده حساسیت دانشجویا

 ؛رگزار کردندرا ب ییهانشست ،نظرانصاحببا دعوت ا   مختل  هایمناسبتو  رخدادهابرای  که

، جشان ناورو  ،جشن فجار ،ذهابپ   لزلۀ سر ،کشتی سانچی و ساختمان پلاسکوحوادث مث  

شناساایی حساسایت راهبارد دانشاکده . اقتصاد مقاومتی حرم ومدافعان  ،یلیالتحصفارغجشن 

دانشاجویان  اریگذریتأ افزایش ضریب  بر تأکید .بود ییهاتیفعالحمایت ا  چنین ان و دانشجوی

باه  و الگاو باودندر دانشگاه تهاران نیز ملی و مجامع و  ،المللیبینجغرافیا در مجامع  ۀانشکدد

جغرافیاا  ۀدانشکد اننشجویدا هخوشبختانه امرو  دیگر بود.ا  راهبردهای  لحاظ علمی و فرهنگی

عباارتی باه د.دارنا آورنشااطو  پرقادرتعلمی یاا دیگار دانشاجویان، حضاوری  هایدر گفتمان

 باه تشاویق .کننادیمابیاان   شفا طوربه هایشان رااندیشهبرهان و و با استدلا  پذیرند مناظره

باه دانشاجویان در ساه  همشااور ۀارائ گوی علمی ا  دیگر راهبردها بود.وتشکی  مناظره و گفت

، امام جماعت حسینی الاسلامحجتتوسط  مذهبی  ،ب ادهخانم حمید  توسط خانوادهسل  

 باود نظر مورد یراهبردهاعلمیب ا  دیگر  هیأتتوسط اعضای محترم علمی   انشکدهب ومسجد د

 هاتشاک تشویق به همکاری  و اهساماندهی فعالیت تشک که جا دارد ا  این عزیزان تشکر کنم. 

ساه ی ا  دیگر راهبردها ،قرار گرفتن روی همهروبنه و  بودنو صر  انرژی برای کنار هم  ،با هم

نهاا آهمکااری لاا م را داشاتند و ا    مینهدر این  هاتشک نمایندگان  قتاًیحق سا  گذشته بود.

و  محماد  الاسالامحجتپیگیری تشکی  جلسات شورای فرهنگی و حضاور  .کنمتشکر می

کااری  انضباطتشویق به شورا،  ۀدر جلسرهبریب  نهادمحترم  نمایندگان  نصیر آقا  جناب 

 یارتقاا ،انشجویاندعلمی فنی و هنری،  یهایتوانمندا  ، استفاده و داشتن برنامه برای هر ترم



و فرهنگای  ،، ور شایدانشاجویی -ی علمایدهااشارکت در المپیاتقویات  دانشاجویی و ۀنشری

شاجویان طای ساه ساا  گذشاته دان .محساوب کارد دیگارراهبردهای توان ا  می را اجتماعی

باه ساهم  جانابنیاو  اندبودهان و نایب قهرم آورمدا فوق  یهانهی م ۀجغرافیا در هم ۀدانشکد

تکاریم  هساتم. پاورجناب آقاا  قیایخصوص هباین عزیزان  یهامحبتتمام  قدردانخود 

معلام و کارمناد و  مشهدای دانشکده، همچنین تکریم مقا و نکوداشتشهدا  ۀایثارگران و خانواد

اللاه آیاتحضار  با دیدار قم و  ۀعلمی ۀراهبرد ارتباط با حو  بود. راهبردهادانشجو ا  دیگر 

لاوح تقادیر دانشاکده باه ایشاان  یاهادابه مناسابت رو  معلام و  در قم علامه جواد  آملی

 آقاایجاا دارد ا  جنااب  .شاایان ذکار اسات 7986معلم نموناه در اردیبهشات ساا   عنوانبه

ا  نظار  دلی  همااهنگی و همکااری تشاکر کانم.بهامرایی  آقا جناب و  مهندس عبدالهی

 الاسلامحجت قبلی مقام معظم رهبری در دانشاگاه و ۀنمایند کلانتر  الاسلامحجتمشورتی 

 یامرحلهاستقبا   ،دانشجویی ۀنظارت بر کیفیت تغذیفعلی نیز برخوردار بودیم.  ۀنمایند کرمی

 ، باا مشاارکت دانشاجو کارت خرید مستمر کتااب یاهداپیشنهاد  ،آنان یایاولا  دانشجویان و 

 نکاهیاتوضای   .ی دیگر راهبرد باودیدانشجو یهاکانونهب و پاسخ به تقاضای انتشارات و دانشکد

محایط جغرافیاایی ایاران تاا ساا   یدارسا یپادوم سا  جاری قرار است سمینار ملی  ۀدر نیم

 –مخاطرات توسط انجمان علمای  ۀو یک همایش در  میندانشجویی  یهاکانونتوسط  7424

 شایسته استدانشجویی برگزار شود.  –علمی  یهاجمناندانشجویی مخاطرات و مشارکت دیگر 

 کارکناانتماام و  خانم محمد و سرکار سلگی  آقا و جناب  سیف مهندس آقایا  جناب 

 .کنمتشکر محترم امور دانشجویی دانشکده 

   نگرش کارآفرینانه -4

 آقا اب جن. ا  استاد محترم دستور کار قرار گرفتدر  ینیکارآفرفرهنگ  یارتقا 7984سا   ا 

در  موضوع واکاوی شود.، تا با حضور در شورای عمومی دانشکده  آمدعم  دعوت به دکتر  الی

باا  .گنجاناده شاددرسای  ۀدر برناما ینیکارآفر واحدیدو درس دو ،دروس کارشناسی با نگری

ماینور برای گاروه سانجش ا   یهارشتهایجاد  .آمد به عم توافق همکاری  ینیکارآفر ۀدانشکد

و و ناو  ذیرپاتجدید یهایانرژ در  مینۀ، علوم و فنون نویندانشکدۀ با  .پیشنهاد شد GISو  دور

 . بااناماه منعقاد شادتفااهم  آقا  دکتار کماره ا  بجنابا حضور استاد محترم  ینیکارآفر

دکتار  جنااب آقاا با حضاور اساتاد محتارم  وکارکسب در  مینۀ تجارت مدیریت ۀانشکدد

جناب آقاا  دانشگاه با حضور استاد محترم  یورافنپارک علم و با ن و همچنی حسنیلی  اده



 ۀناماتوافقجغرافیاا  ۀمحور در  مینفنو  انیبندانش یهاشرکتبرای ایجاد   ارع هنزکیدکتر

 پاردا ی وایاده ،یساا یتجاار میناۀ  ابا ناماهانیپاهدایت مشترک رساله و . شدهمکاری امضا 

کوچاک  یوکارهاکساب یانادا راهو  هااتیفعالمحاور کاردن ، طراحی محتوا و رشدینیکارآفر

 یهااتیفعال دارای یهاشارکتص سالن خلایج فاارس باه حضاور ی. تخصشدتصمیماتی اتخاذ 

مرکاز  یانادا راه. جمله اساتآن ا  نزدیک  ۀدر آیندو مرکز رشد و فناوری دانشکده  وکارکسب

 یوکارهاکسابو هوافضاا،  یهاپژوهشرکز م یاندا راهمشارکت در  ،پذیرنو و تجدید یهایانرژ

مشاارکت در تحات وب،  GISو  یامااهوارهسااماندهی  ۀپیشنهاد طراحی و توسع ،مربوط به آن

تاا اسات کاه  ییهااتلاشدیگار مربوط به آن ا   یوکارهاکسبو انفورماتیک ژئومرکز  یاندا راه

را در پارک نظریه و تولید علم ش آ مای ،فرضیه  نجیرۀبتوانیم  میدواریاماست.  کنون دنبا  شده

 .را قوت بخشیم ینیکارآفرو نهادینه کنیم علم و فناوری دانشکده 

 قاراردادو عقاد  باا ار و ارت علاومفانهای پژوهشی و فناوری ورداشرکت در نمایشگاه دست

و  جناب آقا  مهندس ساحاببا حضور  حابس یکارتوگرافو  جغرافیایی ۀمؤسسا همکاری ب

 ینیکارآفرنیز ا  دیگر راهبردهای این دانشکده برای همکاری با استانداری قم  نامۀتفاهمامضای 

بار  تأکیاد ، خصوصی و معرفی آنهاا ایجاد ارتباط با نهادهای دولتی وتشویق دانشجویان به  بود.

پیشانهاد طارح ، ینیکاارآفرسامت علمای و دانشاجویی باه یهااانجمنو  هااقلب یهاتیفعال

و اشتغا  و تشکی  جلساه باا و یار  جغرافیا و با ار کار یشیاندهمو برگزاری  شکدهنمای داندور

اساتاد دکتار ساید جا دارد ا  همکاری بسیار ار شامند  بود. هاتیفعالا  دیگر  محترم کشور

باا  فریناناه و همکااری ایشاانآکاار داجرایای و پیشابر یهادساتگاهدر تعام  با  رحیم صفو 

 دانشکده تشکر کنم.

 مالی و ادار  امور -5

 .شاودمیهمیشه ا   روت خداوندی صاحبت  ؛است یایران کشور  روتمندکه  دیادهیشنهمواره 

داناد. راهبردهاای ماالی و مایدع و کاشا  مب خلاق،، مغزهای متفکرروت را  افیا رجغ ۀدانشکد

بایاد باه ن ،ناداریم بودجاه گاهمعتقدم هر  .استاین  روت  شکوفایی در راستایاداری دانشکده 

وقتای کاار خاتماه  ی صورت گیرد وکار تمام شود نباید پرداخت آنکهو قب  ا   کنیمکاری اقدام 

 بار راهبردهاای جااریرا پرداخات.  انباید طلب آنا ،ا  خشک شدن عرق طلبکاران پیش ،یافت

حفاظات ا   ،رفااه کارکناان، ماالی انضاباط ،تقویت نیروی انسانی ،یسا شفا  ،پرداخت بهنگام

 متمرکز بود.در طرح شهر دانش دانشگاه ه دانشکد ۀکده و طرح توسع  دانشاموا



علمای و هیاأت  اعضایبه تجمیع و تعدی  نسبت کارکنان به  گیپراکندا  اصلاح نظام اقدام 

رجااوع و مراجعااات ارباااب خصااوص در مااوردهسااا ی الکترونیکاای باافراینااد تقویاات و وجدانشاا

 ،حلاا درآماد تشویق به کسب  ،ن و جایگاه دانشکدهأشدرآمدها متناسب با  تقویت ،دانشجویان

راهبارد  یی،دانشاجو پرداخاتوابساتگی باه  رهاایی ا  ،هااها و پرداختسا ی در دریافتاعتماد

، تقویت آماو ش سا یشفا و دانشکده  ۀهمکاران به بودجدادن  ، توجههانهیهزجویی در صرفه

پاارک علام و فنااوری تیار، نگااه باه ایجااد فضاهای در اخ ۀاجار بورسیه، یو، جذب دانشجآ اد

 یهااطرحافازایش تجمعای بالاساری حاصا  ا  سامت باهحرکات  و درآمدیک منبع  عنوانبه

ها دانشکدهملابق با آنچه دیگر  ،برای آینده قاب  اعتماد مالیمین أت یک منبع عنوانبه پژوهشی

. بودراهبردها  ا  دیگر ، شی مجا یآمودرآمدهای و پرهیز ا   دهندمیانجام  المللیبیندر سل  

اسات کاه معاونات محتارم ی و مدیریت هزینه ا  جمله کارهاای ار شامند ییجوصرفهراهبرد 

تاا ایان  کدهدانشا   کاه اسات یادآوری شایانانجام دادند.  دانشکده و همکارانشان مالی -اداری

ا  را  7981 ۀبودجا ،ریعلمای و ادا کارکنانحقوق و مزایای بودجۀ غیر ا   ب79/6/7981 تاریخ 

است که دانشکده طی ساه ساا  گذشاته باا پانج  یادآوری شایان .است دانشگاه دریافت نکرده

و  شاودمیمادیریت ماالی محساوب  آسایب دربوده کاه خاود ناوعی  روهرئیس حسابداری روب

خانم دکتر با حضور  84در خصوص بودجه و تشکیلات دانشکده در سا  .پیامدهای خود را دارد

 به اتفاق همکارانشان در دانشکده جلسه داشتیم.دکتر چیت سا   86و در سا  یم  اده حک

و همکااری باا اساتاد محتارم بزرگ دانشاگاه  یهاچالشیکی ا  ح  مشارکت دانشکده در 

که جناب آقا  دکتر قالیباف  محترم استاد رسانی به بهره و تشویق جناب آقا  دکتر محیر

و پنج  ۀماد ونیسیکمدانشگاه در  ۀدر تسریع تصویب طرح توسع مس ولیت شهرداری را داشتند

دانشاگاه و  دارتیااولو یهااطرحکردن احداث ساختمان جدید دانشاکده در  دارتیاولو ،مذاکره

دانشکده  یقراردادهاا  دیگر راهبردها بود. نظارت دقیق حقوقی بر  شهر دانشبا طرح همسویی 

تعادادی ا   با هاد  بورسایه کاردننیاد حامیان دانشکده تشکی  ب ،استفادها  سوء یریشگیپو 

هاای آ مایشاگاهتاأمین و تجهیاز نیا های خوابگاهی آنها یاا  رفع دانشجویان توسط این بنیاد یا

 ؛نیز ا  اقدامات شایان ذکار اساتفیزیکی دانشکده و احداث ساختمان جدید توسعۀ  دانشکده یا

 جنااب آقاا  دکتار ناامیاستاد محتارم  رد ا که جا دا بود هاا  دیگر راهبردجذب خیرین 

دانی تشاکر و قادر کاامرانحسن دکتر  آقا جناب مس و  خیرین دانشکده و استاد محترم 

 کنم.



 طورباهدانشاکده  علمای هیاأت یو اعضاا کارمندان دانشجویان، تعام  بین ،صیانت اهبردر

ا  باه ساتاد دانشاگاه  عهاجمر کاهش ،به بنده محبت داشته و دارند قتاًیحقآنها  ۀکه هم مستمر

کارکنان و اعضای محترم  یراهبرد ترفیع و ارتقا، در دانشکدهپیگیری امور مربوط به آنها طریق 

دیگار راهبردهاا  تشویق به استفاده ا  سربا  امریه ا و  کارکنان تیمأمورموافقت با  ،علمی هیأت

 . راهبارد مادیریتیببریمپیش  کاری ا نتوانستیم  یقرارداددر خصوص کارمندان  متأسفانه بود.

و  مای گرفات.با شاور و مشاورت صاورت  هاتیمس ولاین بود که تخصیص در ارائه مس ولیتها 

دلی  به دانشکده با استعفای معاون محترم مالی .شد تریاصلفدای اهدا  اصلی و  ،اهدا  جزئی

معرفای  ر باا گیردکتا آقا استاد محترم جناب  ،مشورتی بسیاری ا  همکاران با نظر ،کسالت

ایان کاه سپاساگزارم  جناب آقا  دکتر یزدانیدانشگاه معاون محترم مالی و اداری  ا  .شدند

و ضارورت تغییار طای  ن را ملاحظاه کاردمآدر گردش نامه  جانبنیاو  کردند دییتأرا  موضوع

ود مضا نشد. نظر دانشگاه این باهمکارمان ا حکملکن  ؛شده بود در حضور ایشان ملرح یاجلسه

دار ریاسات دانشاکده عهاده، بهتر است فرد دیگری که دلی  مای  نبودن بنده به ادامۀ کاربهکه 

یک واحد منسجم جانب به نظر اینجغرافیا دانشکدۀ شد این اقدام را انجام دهند. غاف  ا  اینکه 

ایان  ؛دکنایماتار دور ما را ا  مسائ  مهم ،توجه به این مسائ  جزئی بعد و قب  ندارد و و است

چارا در وجاود یکای  ،بگذریم. ما هماه در عادم یکای هساتیم مشی مدیریت جغرافیایی است.

 نباشیم.

محاور، مکاانیزه ITهاای حمایات ا  فعالیاتو یک دانشکده باه وایارلس شمارۀ تجهیز ساختمان 

 .باود اراهبردهاو توجه به سلامت کارکناان ا  دیگار  تعام  با کارگزاران بیمه ،مالی و اموا مور ا کردن

 ،متر مرباع741111 به مساحتامور مربوط به طرح توسعه و احداث ساختمان جدید اصلی دانشکده 

های تحصایلات سیک برای همکاران علمی و کلا ۀشناسایی فضاهای قاب  استفاده در ساختمان شمار

آماادگی حمایات  ،انتخااب مشااور ،واگذاری ساختمان مجااور در ضالع شامالیدرخواست  ،تکمیلی

 ،جنااب آقاا  دکتار قاسامیهو  ک  پشتیبانی دانشگاه ۀبا ادارتعام   اجرا وبرای انجام و رین خی

  جلسه باا ساا مان تشکیو پارس، شرکت مهندسی رومی،  مهندسین مشاور و همکاری شرکت رس

مهنادس   میناه،کلان ایان بخاش ذکار کارد کاه در ایان  هایراهبرد توان ا برنامه و بودجه را می

دکتار ای جنااب آقا محترم ا  استادجا دارد  .کنندیمامور مربوط را پیگیری  ر کیاور دکتو قاسمی 

در راساتای  ایشاانی و همااهنگی مجلسات شاورای عماو همۀدلی  حضور فعا  در کامران به حسن

 کانم.تشاکر   ،خیار بودنادمنشاأ صاادقانه  قتاًیحق که اهدا  دانشکده با نهادهای دولتی و خصوصی



 قادردانیدانشکده نیاز  و تاسیساتی و حراست امور مالی و اداری و خدماتی کارکنان کلیۀا   همچنین

 .کنممی
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م یبیشتر به این فکر کنا ؛ بلکهوقت خود را هدر ندهیم که چه کسی حق دارد هودهبهتر است بی

. تفااوت اه استدانشگبرای انسان و  ناپذیراجتناب یحقیقت ،آمو ش .حقیقت دارد یکه چه چیز

راهبارد آماو ش صاحی  و  .شودمینیز حاص   آمو ش کیفیت و محتوای ها ا  تفاوت درنگرش

حمایت  ،که اساس کار دانشکده است ا  طریق الزام به رعایت مقررات و قوانین آمو ش تیفیباک

پژوهشی و آمو شی، نظاارت بار کیفیات بررسای مادارک و  -ا  طرح نظام جامع و شفا  مالی 

 هایعلمی داوطلبان دکتری، تشویق باه اساتفاده ا  افازایش ظرفیات ا  طریاق اساتعدادمۀ ر و

بود. نظارت بر  راهبردها ۀجملکارشناسی کارشناسان آمو ش ا   هایدیدگاهتوجه به  و ،درخشان

ممیازه و  هیاأتدانشاکده در  ۀنمایناد انتخاابنظاارت برآمو شای،  یهااگروهانتخاب مدیران 

هاای گروهاای و نظاارت بار فعالیات جلسااتصورتدریافت مستمر گزارش  انتشارات دانشگاه،

کااهش نسابت  گارایش، –رشاته  72باه  76 ارشاد ا گارایش  –آمو شی،کاهش تعداد رشته 

نفار باه  91انسانی ا   یایجغرافو در گروه  ،در سل  دانشکده نفر 75به  25دانشجو به استاد ا  

افازایش و تجمیاع، مقلاع کارشناسای  یش دانشجوتعداد پذیرکاهش بر  تأکید ،نفر 21حدود 

ا   ،آن بار نظاارت مساتمر بار تأکیادو کاهش سانوات دانشاجویی  ،دکتریو  ارشدپذیرش در 

و حضور فعا   استادان وقتتماما  حضور  یمندبهرهطی سه سا  گذشته بود.  راهبردهای دیگر

دروس تخصصای  ینمدعو  ،هاوهدرسی مستخرج ا  فعالیت گر ۀنظارت بر برنام ،آنها در دانشکده

هاای کارشناسای، برناماهباا نگری  وقت دارای ظرفیت موظ ،استادان تمامو تخصیص درس به 

استادان بر فعالیت  سپاری، نظارتسامانه والکترونیکی دانشجویان  نام بتارشد و دکتری، بهبود 

کتااب و مقالاه باه  و حمایات ا  معرفای یساینوجزوهبار پرهیاز ا   تأکید ،مدعو دروس عمومی

بار  تأکیددرس مربوط،  سرفص ملابق با  ،دروس عمومی و تخصصی اندانشجویان توسط مدرس

ا  جملاه  هادانشاگاهعلمی با دیگر  هیأتهمکاری منتهی به قرارداد استخدامی اعضای  پرهیز ا 

ا باود، هادتقویت همکاری آمو شی با پردیس کیش، البار  و ارس ا  دیگار راهبرو دانشگاه آ اد، 

دلیا  نداشاتن بودجاه و باهامکان پرداختن باه سافرهای علمای  7981 و 7986های طی سا 

بار  تأکید ،مقررات و امکانات باعلمی  یسفرهاحا  ملابقت تقاضای عیندر  .امکانات فراهم نشد

مناابع ماالی و  نیتأم لحاظهماهنگی معاونت محترم آمو ش با معاونت محترم مالی و اداری به 

 نداشاتن و تاداخ  ،های استاد راهنمای سفربه انجام سفر بدون همپوشانی با دیگر کلاستوجه 



 ماان  ینیبشیپبر  تأکیددروس،  سرفص  با هاسفر تلابق، یان مان سفر با دیگر دروس دانشجو

کید بار انجاام سافرهای أتو درس،  ۀآن توسط مدرس در اولین جلس ۀسفر در طرح درس و اراد

ا  دیگار  ،هاای معاین مثا  قام، البار ، قازوین و سامنانو شی باه اساتانآم -علمییک رو ه 

جغرافیاای سیاسای، ا ا  جملاه گاروه هاهورود به ح  مشاکلات گارو راهبردهای این بخش بود.

 کارشناسای ۀ، پیشنهاد و مشارکت در تادوین برنامایادشده علمی به گروه هیأتپیشنهاد جذب 

ملالعات جهان و همکاری با آن دانشاکده در  ۀشکدملالعات جهان مشترک با دان بین رشته ای

مشترک  طوربهارتباطات  جغرافیای یارشتهنیبرشته  ۀآمو ش و پژوهش، پیشنهاد تدوین برنام

جغرافیاای  ۀرشات علوم اجتماعی، پیشنهاد تدوین ۀمدیریت و دانشکد ۀبا گروه ارتباطات دانشکد

گاروه تااریخ  ،ادبیاات ۀددانشک یشناسرانیاروه تاریخ و گ با گروه یارشتهنیب صورتبهتاریخی 

بیشاتر اعضاای  تعاما  وتوگرافی سحاب رجغرافیایی و کا ۀمؤسسو ، اتیاله ۀدانشکد تمدن مل 

گوی وگفات ،یر عنوان گروه باه جغرافیاای سیاسای و فرهناگیتغپیشنهاد ، یانگروه با دانشجو

 ا  راهبردهای دیگر آنها هاییدگاهدشجویان دکتری گروه و استماع مستمر فردی و جمعی با دان

 بود.این مدت 

علمی در گروه جغرافیای انساانی باا  هیأتفرایند بررسی مدارک متقاضیان جذب نظارت بر 

همچنین برای گروه سنجش ا  دور در  و ،گردشگری و آمایش سر مین ،جغرافیای شهری ۀ مین

و  المللایبینانمندی ایجاد تعام  علمی با تو هیأتبر جذب  تأکید ،و سنجش ا  دور GIS مینه 

و  تشاکی  جلساات ارتقاا ها،موضوع تخصصی مورد نیا  گروهبر علمی منلبق  یهاتیفعالدارای 

تبدی  وضعیت به دانشیاری و اساتادی باا  پرونده، 751 کمدستسی روضعیت و بر  یو تبدترفیع 

مایشی و رسمی قلعای باا درصد ا  همکاران، تبدی  وضعیت پیمانی به رسمی آ  21 نسبت حدود

، و وابساته ا  ماأمور وقاتتمامعلمی  هیأتجذب هشت عضو  درصد ا  همکاران، 21 نسبت حدود

ت نظاا ،شورای عماومی ۀجلس 25و  ،رئیسه هیأت ۀجلس 99تا کنون، تشکی   7984ابتدای سا  

و تخصاص  علمی شأنبا  علمی در خارج ا  دانشگاه متناسب هیأتاجرایی اعضای  یهاتیمأموربر 

علمی در جلسات و ارتای  هیأتسا ی و تشویق تعام  شرکت اعضای محترم فراهم، آنها یدانشگاه

با صیانت ا  تماام وقتای  علمی های همکار و تشویق به تقویت همکاریدانشگاهخارج ا  دانشگاه و 

لی ی تخصصی داخنهادها ،علمی یهاانجمنعلمی در  هیأت، تشویق به عضویت همکاران که دارند

پژوهشای  یهااطرحآمو شای و  ۀعلمی نمونا هیأتنظارت بر معرفی  ،بیشترو خارجی و همکاری 

علمای تخصایص رسااله و  یهاشااخصن یبر تعی تأکید راهبرهای دیگر این مدت بود. ا  منتخب

یرش دانشاجو و اعلاامی پاذ یهااتیظرفناسب با تت علمی و تعدی  مأبه همکاران هی نامهانیپا

تعاما  و و  ،جامعاه هاایدکتاری و ارشاد باا نیا  ۀموضاوعات رساالسوساا ی ظرفیت فرد، هم



دکتار قاا  آجنااب اساتاد محتارم  معاونت محترم آمو شی دانشاگاه هماهنگی و مشاوره با

مو شای آوری اسات کاه یکای ا  جلساات شاورای آیااد شایان. ا  دیگر راهبردها بود حسینی

آمو شی دانشاگاه معاون محترم  حسینی کتر د استاد و ا  خدمات دانشگاه در دانشکده تشکی  

 کنم. قدردانیمو ش دانشکده آا  تمام کارکنان  باید. در اینجا شدقدیرتو همکارانشان 
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؛ دارم تشکر ویژهداشتند  و مشارکتی که در مدیریت دانشکده  دلی  مس ولیتبه همکاران  یرا  

 ؛بودناددانشاکده دار معاونات اداری ماالی عهادهی که مادت دکتر گورابیآقای جناب  :ا  جمله

دکتار آقاای جنااب  ؛بودناد الملا نیباماور  دارعهادهمادتی که  دکتر عبدالهیآقای جناب 

مادتی کاه  دکتار کریمایآقاای جنااب  دار معاونت پژوهشی بودناد؛عهدهمدتی که  رضوانی

دار معاونات آماو ش عهاده که دکتر مطیعیآقای جناب  و ایثارگران بودند؛ امور شاهد دارعهده

معااون  دکتر قدیر آقای جناب ؛ عهده دارندبر گروه جغرافیای البر  را  یتو اکنون مدیربودند 

 ؛بودناد مؤسساه مسا و  مادتیکاه  دکتر میصود آقای  جناب؛مالی دانشکده -محترم اداری

رواباط  دارعهادهکاه  دکتر اصلانیآقاای  ؛موئسسه رئیس محترم جعفربگلودکتر آقای جناب 

دکتار آقاای  ؛دانشاکده الملا نیبرواباط  محتارم مسا و  دکتر حمزه یآقا ؛بودند المل نیب

 معاونات دارعهادهمادتی کاه دکتار  ارع  یآقاا ؛دانشاکده پژوهشایمعااون محتارم  عزیز 

 دکتر قومانیانآقاای  ؛دانشکده ییدانشجو معاون محترم دکتر احمد آقای  ؛دانشجویی بودند

 یکاه مادیر گاروه جغرافیاا دکتار افضالی آقاای ؛بودند GISا  دور و  گروه سنجش مدیرکه 

 پنااهدکتر علاو آقای  ؛مدیر محترم گروه جغرافیای سیاسی دکتر واثق یآقا ؛سیاسی بودند

مدیر محترم گروه جغرافیاای پور شمسیدکتر  آقای ؛GISمدیر محترم گروه سنجش ا  دور و 

 ۀنمایناد د مادکتر محآقای  جغرافیای انسانی؛ مدیر محترم گروه دکتر  یار آقای  ؛طبیعی

 ،دکتار  نگناه ، اده ماندکتر  انآقایا ؛یزه و انتشارات دانشگاهمم هیأتمحترم دانشکده در 

دانشکده  ۀنمایند راندکتر کامآقای  ؛جذب و ارتقا ۀ، نمایندگان دانشکده در کمیتدکتر فرجی

 ویژهباهو ایثارگر دانشاکده  س و  شاهدم دکتر با گیرآقای  ؛دانشگاهجذب نگی فره ۀکمیتدر 

دکتار قاا  آ ؛کردنادمالی دانشکده اعلام آمادگی  -اینکه برای تصدی مس ولیت معاونت اداری

مس و  روابط عماومی  حسینی سید موسیدکتر آقای ؛دانشکده ۀتوسعمس و  طرح  کیاور 

آقای  ؛7981 مس و  روابط عمومی در سا دکتر منصوریان  ؛7984- 7985در سا  دانشکده 



 یکاارتوگرافجغرافیاایی و  ۀسساؤم همکااری باا دمفاانشکده در اجرای د ۀنمایند دکتر رجایی

 ۀسساؤمهمکاری باا  نامۀتفاهمدانشکده در اجرای مفاد  ۀنماینددکتر قرکاشوند  خانم ؛سحاب

 ۀدانشاکدهمکااری باا  ناماۀتفاهمدانشاکده در اجارای  ۀنمایناد دکتر جلوخاانیآقای  ؛اسراء

 ۀنماینادو  ریدپاذیتجدهاای مرکاز انارژی یانادا راهمسا و   دادورخانم دکتر  ؛برداریهنقش

مسا و   دکتر دربان آستانهآقای  ؛علوم و فنون ۀدانشکدنامه با تفاهمدانشکده در اجرای مفاد 

اعضای  یعیدکتر بدخانم  و دکتر سلمانیآقای  ،نیادکتر یم آقای ؛های آ اد دانشکدهآمو ش

هاای مس و  جاذب کماکابتدا  درکه  پناهیزداندکتر آقای  ؛ابی کیفیت دانشکدهار ی کمیتۀ

ا  ؛  ؛محترم گروه جغرافیا در پاردیس کایشمدیر  پوراحمددکتر آقای  ؛شدندمردمی دانشکده 

 دره دکتارخانم استادو دکتر رهنمایی  آقایجناب در مقام استادی  کسوتشیپبا نشستگان 

 ناژاددکتر عباس. ا  کنمیمو قدردانی  سپاسگزارم شانهایحبتو م هامشاوره برای دریرحیم

 .بسیار متشکرمرئیس کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه و رئیس دانشکدۀ اقتصاد نیز 

ا  ، دانشاکده محترم و محترمه کارکنانتمام  همچنین مس و  کتابخانه ، ،اسلامی آقا  ا  

به نماینادگی آقا  صدر ارا  به طور مجدد و ا  لمی دانشجویی و ع یهاتشک ن محترم امس ول

 . کنممیتشکر ا  همه کارکنان ، 

این دانشاکده بودناد و باه عزیزانی که در مقام استادی بانیان  خواهم که روح میا  خداوند 

را  مرحوم جوهر و خانم غفار  مرحوم   ،درگذشته دو عزیزرحمت خدا رفته اند ، همچنین 

 شاد گرداند.نیز 

دکتار اساتاد دارناد ا  جملاه  ه با دانشکده همکاری داشاته وکه خارج ا  دانشگاشخاصی ا

و  دکتر یاداییاساتاد  ؛جذب ۀنمایندگان دانشگاه در کمیت سا دکتر گلداناستاد  و صبور 

 پاوردکتر حسنیلیآقاای  استاد جناب ؛حراست در دانشکده ۀنمایند مهندس محمد آقای 

 دکتر عاملیآقای  استاد جناب؛همکاری نامۀتفاهمدلی  عقد به مدیریت ۀرئیس محترم دانشکد

 ینیکارآفر ۀرئیس دانشکد آقا  دکتر  الی استاد جنایملالعات جهان؛ ۀرئیس محترم دانشکد

دلیا  باهبارداری نقشه ۀدرئیس محترم دانشک صفر دکتر آقای  استاد جناب؛دلی  همکاریبه

پژوهشای نیاروی انتظاامی محتارم معاونت  جعفر  دکترآقای  جناب ؛یهمکار نامۀتفاهمعقد 

دلیا  باه ءاسارا ۀمؤسس رعام یمد سلام جواد آملیالاحجت ؛یهمکار نامۀتفاهمدلی  عقد به

جغرافیاا و  ۀمؤسسامحتارم  رعام یماد ساحاب رضااغلامدکتار  ؛یهمکاار ناماۀتفاهمعقد 

محتارم رئایس  ا کمارهتر دکآقای استاد جناب  ؛یهمکار نامۀتفاهمدلی  عقد به کارتوگرافی



 دکتر  ارع هنزکایآقاای استاد جناب  ؛همکاری ۀنامتفاهمدلی  عقد بهفنون  و معلودانشکدۀ 

الاسالام حجات حضار ؛یهمکاار نامۀتفاهمدلی  عقد بهرئیس محترم پارک علم و فناوری 

اساتاد ؛یهمکار ناماۀتفاهمدلیا  عقاد بهاسلام تاریخ ۀ پژوهشکد محترم رئیس  اخامنههاد  

 ؛یهمکاار نامۀتفاهمدلی  عقد به معار  ۀسابق دانشکدمحترم رئیس  دکتر معارفآقای  جناب

 مرئایس مرکاز علاو ؛یهمکاار ناماۀتفاهمدلی  عقاد به استاندار محترم قم دکتر صادقیآقای 

دکتار  ،مس و  خیرین دانشاکده دکتر نامی استاد؛یهمکار نامۀتفاهمدلی  عقد به پزشکی قم

کاه در اماور  همکااریدلی  باه ر ادفپاور مهندس، آقای دکتر طاهر ، دکتر عالمی ،قوانا

 داشتند با ایشان خیرین دانشکده

دکتر نیلای جناب آقاای استاد محبوب و دانشمندم  نشگاه داا  ریاست محترم طور ویژه به

محتارم ماالی  معااون ،معاون محتارم آمو شای دکتر حسینیجناب آقای استاد  ، احمدآباد

ی، معااون محتارم دانشاجوی ناژادبهدکتر جناب آقای استاد  ،دکتر یزدانیجناب آقای ستاد ا

 اسلام کرمیالحجتاستاد  ،محترم حراست دانشگاه مس و  دکتر سلیمانیجناب آقای استاد 

معااون محتارم  دکتار سرسانگی آقاایجنااب اساتاد  ،محترم ولی فقیه در دانشگاه ۀنمایند

جنااب آقاای استاد و  المل نیبمعاون محترم روابط  دکتر قهرمانیآقای جناب استاد ،فرهنگی

این عزیازان همۀ همکاری و اعتمادی که  برایدانشگاه معاون محترم پژوهشی  رحیمیاندکتر 

هماه ماا متعلاق باه  .دارم قدردانیتشکر و  ،خواهند داشتانشا ئ الله و به بنده داشته و دارند 

و تعالی دانشگاه  که مقدمه ای برای تعالی انسان اسات تلااش دانشگاهیم . همه برای تعالی علم 

بزرگی دانشگاه تهران به عملکرد است . دیرینگان آن مقدار ، ما این مقدار ، آینادگان  می کنیم.

و نگهادار  خادا یاارپناه می بریم به خدا ا  رو ی که هیچ چیز جز تقوی به کاار نایاد. مقدارها . 

 د.انصیبتان گردان ، به حق  ای بر  یارت خداستمقدمهدا را که خخانۀ شما باد و  یارت همۀ 

 ای دهناااده قاااوت و تمکاااین و  باااات

 بااودنی اسااتاناادر آن کاااری کااه  اباات

 صبرشااان بخااش و کفااه میاازان گااران

  بااااتی دنه نجااااتخلاااق را  یااان بااای

 قااائمی ده نفااس را کااه منثناای اساات

 وارهانشااااااان ا  فاااااان صااااااورتگران
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