
 باسمه تعالی
 گزارش برگزاری چهارمین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار

 
 یردب وانعنبهدانشگاه  یحکم معاونت پژوهشبا وقت دانشگاه تهران و  یمعاون محترم فرهنگ دکتر زارع یجناب آقا یشنهادبه پ
 شدم. یدانشگاه اخالق مدار معرف یمل یشهما ینچهارم یعلم

نفر از دانشگاه تهران و شش  چهار بایستیم ISCبود که بر اساس ضوابط  یشهما یعلم یتهکم یلتشک ینجانباقدام ا اولین
هران و دانشگاه ت علمییئتهکه این کار با تفحص فراوان در بین اعضای محترم  کردمیم ینفر از خارج دانشگاه تهران را معرف

 انجام شد. هادانشگاهسایر 
 ینندو چ یچند جلسه عمومپس از تعیین کمیته علمی، اولین وظیفه تعیین محورها و موضوعات همایش بود که با برگزاری 

 یاز سو شد و رسالو انوشته  یشسپس پروپوزال هما، یمکن یینرا تع یشموضوعات هما یمبا اعضا توانست یمشورت خصوص
ISC  شد مجوز برگزاری همایش صادر. 

تماس ان نظرصاحب ینترشاخصزاده خواستم با  یکار از سرکار خانم تق ینا یبرا ؛بود هانشستپیش  یبرگزار ،یاقدام بعد
مهر تا  ۸۸ ز تاریخنشست ا یشپ ۸کار را انجام دادند و  ینهم ا یشانکه ادعوت کنند ارائه جهت سخنرانی و  هاآنو از  ندریگب

ه حدی بود که در برخی از جلسات، سیستم به دلیل کثرت ب استقبال از این جلسات که برگزار شد مجازی  صورتبهآذر  ۷۱
در نوع که حضور این تعداد در یک نشست مجازی  نفر حضور داشتند 0۸3از جلسات  یکیدر  ، مثالا کردیمحاضران هنگ 

 .کردند ینفر سخنران ۸۸ درمجموعنفر و  0تا  ۸در هر نشست . است نظیریبخود 
رادیویی بود که چندین جلسه برگزار شد و رادیو معارف پوشش  یهانشستاقدام بعدی هماهنگی با رادیو معارف برای برگزاری 

 خبری همایش را انجام داد.
دانشگاه تهران  یتسا ،وزارت علوم یتسا ،یاجتماع یهاشبکه یقطر و همایش از هانشست ینا یرساناطالعامور  یهانجام کل

 .دها انجام شوزارت علوم به دانشگاهو ارسال نامه 
االت مق یداور مهش کردخوادانشگاه تهران  یرمحترم دانشگاه تهران و سا یداز اسات یاز تعداد ینجانبا ،مقاالت یافتپس از در

 مقاالت برتر انتخاب شد.و مقاالت انجام  یقبول کردند و داور یزن هاآنکه انجام دهند را 
رنامه قرر شد بانجام شد و م یو اداره کل فرهنگفرهنگی توسط حوزه معاونت  یشهمامراسم اختتامیه  یبرگزار یبرا الزماقدامات 

دو مجری داشته باشد؛ یک مجری برای اداره بخش افتتاحیه و یک مجری برای بخش ارائه مقاالت که اینجانب جناب آقای دکتر 
ترین فی کردم و مراسم با شکوه و بدون کمرا برای بخش دوم معر زاده یخانم دکتر تق کارمجری افتتاحیه و سر عنوانبهرا ادبی فرد 

 .ناهماهنگی برگزار شد
کرد و برای داوران  طراحی را هاآنگواهی داوران و نویسندگان مقاالت را آماده کردم و کارشناس اداره کل  ،پس از اتمام همایش

 و نویسندگان ارسال کردم.



 شخصاا  هاآنرا با توجه به شخصیت  هاآنو اعتراضات  سؤاالتن و پاسخگویی به در طول این مدت، ارتباط با نویسندگان و داورا
 انجام دادم تا نهایت ادب و احترام رعایت شده باشد.

فردی و از طریق اینجانب انجام شد تا از  صورتبهشایان ذکر است که از ابتدای همایش تا قبل از مراسم اختتامیه، کلیه امور 
ده یادشده پرداخت نشاز سوی معاونت برای انجام امور  ایینههزجلوگیری شود، دیگر آنکه تاکنون هیچ ناهماهنگی  هرگونهبروز 

 است.
 :هاینههز  

طبق آن پرداخت است  ه روال معاونتچهر  ،نیست هاینههزپرداخت پیشنهادی برای لذا  امندادهقولی به کسی هیچ  ازآنجاکه
 :شود

 آقای دکتر ادبی فرد :مجری
 تقی زادهدکتر سعیده سرکار خانم  علمی: یهانشستدبیر 
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