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علمی و فرهنگی دو کشور پیشنهادات خود را دانشگاهی،  های شانزده مرکز دانشگاه های ایران و اسپانیا، نماینده نشستن یدر نخست

 بیان کردند. ایران و اسپانیا برای عمیق تر شدن روابط علمی و فرهنگی 

ضمن    دکتر نجمه شبیری )رئیس مرکز خیام در مادرید(در ابتدای این نشست پنج ساعته، پس از پخش آیاتی از کالم اهلل مجید،   

  م ایسعی کرده  ،  در جهان و دوری فیزیکی ما از هم ه یش آمدوجود اوضاع  گفت: »با  خوشامدگویی به حاضرین در این نشست مجازی  

بسیار خشنودم که به عنوان عضوی از دانشگاه کمپلوتنسه  اکنون روابط دانشگاهی را با برنامه ها و نشست های مجازی حفظ کنیم و 

 . و دانشگاه عالمه طباطبایی افتخار حضور در این برنامه را دارم«

ضمن ابراز خیرمقدم بیان داشت:    دکتر حسین سلیمی )ریاست دانشگاه عالمه طباطبایی(  سپس  

که با نظر به بررسی شرایط همکاری های بیشتر دانشگاه های ایران و اسپانیا برگزار نشست    »این

ز گهر  طی تاریخ روابط دو کشور است. این دو کشور    می شود حاصلِ رابطه کم نظیر ایران و اسپانیا  

اند،   با وجود  مناقشه جدی و جنگ نداشته  اندیشیدگی  و   روابط فرهنگی و  دوری  جغرافیایی، 

 داشته اند. نزدیکی 

د  دانشمندان و جامعه روشنفکری ایران  با بسیاری از متفکران اسپانیایی آشنا هستند و آثار آنها را مانند آثار متفکران ایرانی می شناسن

 :ای استده حتی برای دانش اموزان ایرانی و دانشجویان ایرانی، اندیشمند شناخته ش، روانتس و آثار اوو با آن زندگی می کنند. س

اری از متفکرین ایرانی او را می شناسند و با او زندگی  یوقتی صحبت از نوشته ها، ادبیات و اندیشه های فلسفی اونامونو می شود بس

ترین شعرا و نمایشنامه نویسان در جامعه هنری ایران  به قدری شناخته شده است   ز معروفامی کنند؛ گارسیا لورکا به عنوان یکی  

برای جامعه فکری ایران فقط   پابلو پیکاسو  ؛  که اندیشمندان ما در این حوزه با آثار او بیشتر از برخی نویسندگان ایرانی آشنا هستند

 ثار خود بروز دهد. آ نسان سعی می کند باطن انسان را دراهر اظکه به جای توجه به  تیک نقاش نیست بلکه اندیشمندی اس

مانند ابن  ؛  ثیر گذاشته را متفکرین اندلسی می شناسیم أ ما حتی برخی متفکرین مسلمانی که اندیشه هایشان در بطن تفکر ایرانی ت

 ثیر شگرف و فراوانی داشته است.أ رشد که گرچه اندلسی است ولی در فکر ایرانی و اسالمی ت 

 زمینه فکری و فرهنگی باعث شده است دانشمندان ایران و اسپانیا تمایل زیادی به ارتباط و گفت و گو با همدیگر داشته باشند. این 



ایران به عنوان کشوری که جایگاه پانزدهم در جهان و نخست در خاورمیانه  را در تولید علم دارد با اسپانیا که برخی دانشگاه های او  

 برتر جهان هستند می تواند روابط دانشگاهی خوبی با هم داشته باشند. دویست دانشگاه  وجز

می دانستیم    زمانی که وزارت علوم، دانشگاه عالمه طباطبایی را به عنوان مسئول گسترش روابط دانشگاهی ایران و اسپانیا تعیین کرد

پیوند مدتی    دارند و کار دشواری داریم چون ایندر این مسیر کار ساده ای داریم چون هر دو طرف اشتیاق زیادی برای این روابط  

ی کردن لمللاما زمانی که پروژه مشترک با دانشگاه های اسپانیا در قالب ارسموس پالس برقرار کردیم و پروژه بین ا  .ه استگسسته بو

دانشگاه می توانیم انجام   المللین  وابط بردانشگاه های ایرانی و دانشگاه الیکانته را به اجرا درآوردیم متوجه شدیم کارهای بزرگی در 

 دهیم. 

تواند  و رفت و آمدهای متعددی با دانشگاه های اسپانیا انجام دادم و متوجه شدیم این روابط تا چه حدی می  پس از آن همایش های  

 در باروری اکادمیک دو  کشور مثمر ثمر باشد. 

 بین دانشگاه ما و دانشگاه های اسپانیا شد. پل ارتباطی    سیس مرکز خیام در نبریخا أ ت  ها،پس از آن

دانشگاه های دو کشور شکل گرفته، می توانیم به الگویی برای همکاری    در امروز در نقطه ای هستیم که فکر می کنیم با اراده ای که  

رایزنی های فرهنگی دو کشور و دانشگاه های  امیدوارم با پشتیبانی سفرای محترم ایران و اسپانیا،    نزدیک تر با ایران و اسپانیا برسیم. 

 حاضر در این جلسه بتوانیم پایه های محکم برای این روابط فراهم کنیم.

سای دانشگاه های ایران و اسپانیا و انعقاد قراردادهای قابل اجرا در توسعه روابط بین دو ؤمنتهی به نشست ر آرزو می کنم این جلسه

 کشور شود. 

با ابراز خوشنودی برای حضور  )سفیر اسپانیا در ایران( اندز دِ ال پِنیالوئیس فلیپ فرن آقای 

یی افزود: در این روزهای سخت پاندمی جا دارد رضایت خود را از دیدارهای  هم آ  در این گرد 

بین نهادهای فرهنگی دو کشور نشان دهم. وی با بیان خداقوت به  شانزده دانشگاه و بنیاد  

ین گردهم آیی  و تشکراز همکاران ایرانی نشست برای برگزاری  ر در اضعلمی و فرهنگی حا

جمه شبیری این برنامه در راستای تقویت روابط دانشگاهی دو کشور خاطرنشان کرد:  ن

یر در ایران است که در زمینه تبادل ادبی ایران و اسپانیا تالش  ظیک هیسپانیست بی ن

نی که به ایران رسیده ام سعی در شناخت  بسیار انجام داده است. وی در ادامه افزود از زما

 عمیق ایران داشته ام و هنوز اشراف کامل پیدا نکرده ام. 

.  روابط ایران و اسپانیا پتانسیل باالیی دارد  امیدواریم در زمینه بین المللی، شرایطی پیش بیاید که بتوانیم  روابط را عمیق تر کنم. 

شست افزود که امیدواریم این برنامه شروعی برای همکاری های  ن ن برگزارکنندگان ایوی در پایان صحبت هایش مجدد با تبریک به 

 این چنینی شود.

 

 



 

با تشکر از حضور حاضرین و تشکر فراوان   یز ن   ایران در اسپانیا(  ر آقای حسن قشقاوی )سفی 

از دکتر شبیری به عنوان بنیانگذار جلسه اظهار داشت:  این جلسه توفیقی شد که جناب  

و سال و چهار  دبه یاد دارم  یمی و دوستان اسپانیایی و ایرانی خود را زیارت کنم.قای سلآ

اسپانیا شدم،   عازم  با دکتر روحانی  برای خداحافظی  پیش وقتی که  سفارش  به من  ماه 

گسترش رابطه به ویژه رابطه علمی و دانشگاهی را داشتند. در سوم فوریه دو سال پیش  

اولین  ،  یحضرت پادشاده اسپانیا تقدیم کردمنیز وقتی استوارنامه را به اعل پادشاه اسپانیا 

موضوعی که به من سفارش کردند رابطه دانشگاهی بود و در وهله های بعد موضوعات  

در این مسیر حرکت  کید کردند. دراین دو سال بر این اساس تالش کردم با کمک دوستان در دانشگاه عالمهأ یاسی و اقتصادی را تس

 کنیم. 

انشگاه های فرانسیسکو ویکتوریا، بنیاد مطالعات راهبردی اسپانیا، دانشگاه نبریخا، دانشگاه ائوتونوما مادرید  در این راستا من نیز با د

 کنفرانس و جلسات پرسش و پاسخ داشته ام.

ن قوی شد که هفته گذشته دو ساعت با هم گفت و گو  ارتباط بین بنیاد مطالعات استراتژیک با دفتر مطالعات وزارت خارجه چنا

داشته اند. ایشان در خاتمه صحبت هایشان افزودند : ما به دنبال ارتباط دانشگاهی در رشته ها و حوزه های علوم سیاسی، روابط بین  

 الملل، زبان، علوم انسانی، محیط زیست و ژنتیک گیاهی هستیم. 

صحبت    علیزاده )نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(آقای عبدالحمید    در ادامه

آغاز کرد و   برگزاراین نشست  برای  از دانشگاه عالمه طباطبایی  با تشکر  را  های خود 

ایجاد  افزود: وزارت علوم در راستای تقویت همکاری های بین المللی دانشگاهی اقدام به  

ه است. رویداد امروز نیز ودعال نمکارگروه های بین المللی در دانشگاه های برتر  و ف

محصول سیاست حمایتی از دانشگاه ها و فعالیت دانشگاه عالمه طباطبایی در روابط  

است که باعث خوشحالی ماست. دراینجا ما    بوده  اسپانیایی  با دانشگاه های    دانشگاهی

از  وی ضمن ابر   حمایت کامل  وزارت علوم از اینگونه همکاری ها را اعالم می کنیم.

ی مشترک با دانشگاه های  یامیدواری که نتیجه این نشست همچون  طرح های اجرا

در  است.    مده آتحت حمایت اتحادیه اروپا، ظرفیتی برای همکاری دانشگاهی فراهم    لمان، اتربش،فرانسه، ایتالیا، ترکیه باشد افزود:آ

 : ند اشاره کردبه قرار ذیل مدنظر دارد  وزارت علوم در پشتیبانی از این گونه  طرح ها محوری که ه چند پایان ب

 . سیس گروه، دانشگده و دانشگاه با سایر کشورها داردآ.وزارت علوم حمایت کامل از ت1

 . دارد مادگی برای طراحی و پیش بینی طرح های بین دانشگاهی وزارت علوم آ.2

 حمایت می کند.  انشجوز تبادل استاد و دوزارت علوم ا .3

 وی با تشکر مجدد از دانشگاه عالمه طباطبایی سخنان خود را به پایان رساند. 



برنامه،   این  ادامه  )    رزا خانم  در  اسپینوسا  مارتینز  الیکانته ماریا  دانشگاه  از  نمایندگی  و    (به  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  از  تشکر  با 

مطالعات عرب است  و از سال رشته  یکانته یکی از دانشگاه های اسپانیایی است که دارای  برگزارکنندگان این گردهم آیی، بیان کرد: ال

نشست   برخی از  یادآوری  هب   وی در ادامه صحبت هایش  فراهم کرده است.  با ایران  زمینه تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو را     2002

قرارداد الیانس  با هدف تقویت     برپرداخت و   ها ها و برنامه های موفق  بین ایران و اسپانیا و نقش دکتر خوزه کوتیاس در این برنامه 

ما مشتاق تقویت روابط خود با دانشگاه عالمه    کید کرد و در پایان صحبت هایش افزود که  أ بین الملی سازی دانشگاه های ایران  ت

دانشجو عالقه مند به امضای قرارداد جدید با دانشگاه های ایران  و انجام پروژه های    هستیم و بر پایه تجربه تبادل استاد و طباطبایی  

 مشترک دانشگاهی هستیم. 

نشگاه  با دا  2015به ایراد سخنرانی پرداختند و با اشاره به برقراری ارتیاط از سال    (نماینده دانشگاه الزهرا خانم پریچهر حناچی )سپس  

 بدین قرار اعالم کرد:  بیشتر  کاری های مشترکمالیکانته پیشنهادات خود را برای هو  وتونومائا

 .اعالم آمادکی فرصت مطالعاتی 1

 اعالم امادگی دکترای مشترک با دانشگاه های اسپانیایی  .2

 پسادکتری برای دانشجویان اسپانیاییاعالم آمادگی .3

با اعالم اختصاص پنج بورس  به دانشگاه های اسپانیایی در مقطع    با دانشگاه های اسپانیا،    دانشگاهی برای گسترش روابط  ایشان  

دانشگاه    الی از نماینده  ؤ، آرزوی پرثمر بودن و عمیق تر شدن  روابط آکادمیک را داشتند و سخنان خود را با ستحصیالت تکمیلی

 . به پایان رساندند باقی مانده اند  چند قراردادی که غیرفعال  وضعیت ائوتونوما درباره 

پس از پاسخ به سوال دکتر حناچی و بیان اینکه هنوز    (دانشگاه ائوتونوما مادرید   )نماینده  کارمال کالِس بوردِتدکتر    خانمسخنران بعد  

بعضی از قراردادها در لیست انتظار برای انجام شدن هستند ابراز امیدواری کرد 

تونوما با  ونیز با بیان اینکه روابط دانشگاه ائزودی این مهم انجام شود. وی  ه  که ب

کردن دانشگاه    لمللبا هدف  و استراتژی بین ا   2014دانشگاه های ایران از سال  

وزیر دعوت  های ایران شروع شده است به  شرکت در نشستی در ایران  که با  

ت  ایران  تحت عنوان قرارداد آلیانس با دانشگاه های ایران بود اشاره کرد و گف

یشان متوجه شدم این روابط اشنا شدم و از تالش  آدراین سفر با نجمه شبیری  

  )مجموعه مقاالت(  . وی سپس به استاد فرناندو کاماچو و کتابماندبرقرار خواهد  

نیز نتیجه همین توافق نامه ها و    مجموعه مقاالت  تاره ایشان اشاره کرد و گفت  

پرداخته  پانیا و شاعران مدرن ایران  رابطه ایران و اس  که در آن به  روابط است  

   شده است.

بوعلی همدان سپس   دانشگاه  نماینده  آرام  یوسف  خود     آقای  ایراد سخنان  به 

و جمالتی در توصیف شهر   و پس از تشکر از دانشگاه عالمه طباطبایی  پرداختند  

  اسپانیا  و   ایران  متقابل   شناخت   نیازمند   ما   امروز  »   افزودند   و دیار تاریخی همدان



شود. بر همین اساس،   مختلف  هایحوزه  در  تعامل  ایجاد  موجب  که   نحوی  به  است،  جانبههمه  و  علمی  شناخت منظور  البته،  هستیم.

 بماند.   مستحکم  باید اسپانیا و ایران دوست کشورهای تاریخی و کهن روابط

ها و مراکز علمی و  سترش روابط با دانشگاهالملل و اهتمام به ایجاد و گبینسینا در حوزة  های راهبردی دانشگاه بوعلیبر اساس برنامه

های آموزشی، پژوهشی و فناورانه همکاری  تفاهم   سینا برای انعقاد یادداشتپژوهشی سایر کشورها، بدین وسیله آمادگی دانشگاه بوعلی

سینا در  بوعلی  تحقیقات  مرکزتأسیس  دانشگاه اسپانیایی حاضر در نشست را با کمال افتخار اعالم نموده و به طور مشخص،    8با  

   ی، ... شناسزبان  پزشکی،  حکمت،  فلسفه، فارسی،  ادب  و  زبان  موضوع  به  وابسته  هایبا هدف انجام پژوهش دانشگاه کمپولتنسه مادرید

 

 

اصلی    اهداف   با   مرتبط  هایخبرنامه  و  مجله  مشترک  نشریة  انتشار  و  آموزشی  خدمات  ارائة  و پیشنهاد  عنوان  به  را  دانشگاه  مرکز 

های  های نزدیک و پایدار دانشگاه ها و همکاریبدیهی است با مشارکت متداوم، همفکری نمایم..... سینا در این نشست اعالم میبوعلی

بنیاد ظرفیتطرفین در   یر  راهبردی  اهداف  تبیین  راه و  نقشة  پیش ها و ضرورتراستای ترسیم  تحقیقاتی    شود مرکز بینی میها، 

 بود. ..« خواهد مختلف جوامع و ها تمدن  ها،فرهنگ  میان اتصال حلقة سینابوعلی

ا  خانم  سخنران بعدی   از دانشگاه عالمه طباطبایی   (نماینده خانه اسیا در مادرید ) رخاس  کارمن  مرکز خیام برای   و   بودند با تشکر 

  : خانه آسیا یک نهاد دیپلماسی عمومی است که از وزارت خارجه، پارلمان  کاتالونیا و شهرداری کاتالونیا ندطراحی این برنامه اشاره کرد

انه آسیا در مادرید هستم  هدف اصلی خانه آسیا  و  مادرید تشکیل شده است. مرکز اصلی خانه آسیا  در بارسلونا است و من مدیر خ

شناخت بهتر کشورهای آسیایی و تقویت روابط با آنهاست. در این راستا خانه آسیا چهار دپارتمان دارد: دپارتمان اقتصاد برای تقویت 

زبان، و دپارتمان فرهنگ  که    تبادالت اقتصادی با کشورهای اسیا و اقیانوسیه، دپارتمان  سیاست ، دپارتمان آموزشی با هدف آموزش

زیرمجموعه های بسیاری دارد. وی در ادامه در پاورپوینتی خالصه ای از همکاری های خود با مراکز ایرانی را از جمله پنجمین نشست 

پایان گفت: ما  اره خیام با مرکز خیام را ارائه کرد و  پیشنهاد همکاری با دانشگاه های اسپانیا و ایران را مجدد اعالم کرد و در  زه



مشترک، سمینارها، کنفرانس های دو جانبه هستیم. اکنون در دپارتمان    یبنیادی برای ایجاد فضای گفتمان هستیم. مشتاق برنامه ها

 فرهنگ در حال برگزاری فستیوال فیلم آسیایی هستیم و از این حضور مجازی بیشترین بهره را گرفته ایم و مخاطبان فرامرزی داریم.

ضمن تشکر از دانشگاه عالمه طباطبایی     (نماینده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )م شکوه السادات حسینی  خانسپس  

و ضمن اشاره به مطالعات    الملل، نیتی امروزین و پربهاست  گسترش روابط به ویژه در سطح بینبرای برگزاری این نشست اذعان کرد:  

ابراز کرد که از این فرصت حاضر   را برای ارتباط فرهنگها با هم فراهم کند اشتراکات اولیەە ه تطبیقی و لزوم  فراهم آوردن بستری ک

باید بستری برای مطالعات تطبیقی در این دو زبان فراهم آید. ایشان در پایان سخنرانی های خود پیشنهاد برای همکاری با دانشگاه  

 های اسپانیایی را اینگونه مطرح کردند: 

زبان، پیشنهاد    هویژه در حوز  مطالعات بینافرهنگی به  هدر زمینو د کمپوستال  به سوابق دیرینه و فعالیت جدی دانشگاه سانتیگبا توجه  

 ه مطالعات بینادینی به مؤسس ههمین پیشنهاد را در زمین داریم.  پژوهشهای تطبیقی زبان فارسی و اسپانیاییمشترک   تأسیس مرکز 

اندازی پرتالی هستیم که تمامی محتواهای تولید شده در دوران کرونا    در حال حاضر، در حال راه.  هیمدارائه می گانه  فرهنگهای سه

 .داریم  خانه آسیا  بندیهای مفهومی و فراتحلیل علمی در آن قرار دهیم. در این زمینه نیز پیشنهاد همکاری با مؤسسه    را با دسته

پیشنهاد می یهمچنین  قالب  در  امکان  در صورت  تفاهم شود،  انعقاد  برای  اقدام  کنسرسیوم،  میان  نامه  ک  کلی  و   16ای  دانشگاه 

برداری از ظرفیتهای موجود در    پژوهشگاه ایرانی و اسپانیایی حاضر در این نشست، تصویب گردد تا با ارتباطی شبکهای، حداکثر بهره

 «هر کدام از آنها امکانپذیر شود

برای برگزاری   خیامنیز ضمن تشکر از دانشگاه عالمه طباطبایی و مرکز    دانشگاه نبریخا(  )نماینده  خانم سالومه یوسفیان سپس نماینده  

اظهار کرد: برای ما یک افتخار است که با دانشگاه عالمه طباطبایی در افتتاح مرکز خیام همکاری داشته ایم. من به  این نشست ،  

محترم دانشگاه اعالم می کنم که عالقه مند به افزایش روابطمان با دانشگاه  عنوان نماینده دانشگا نبریخا و به نمایندگی از ریاست  

های ایران هستیم. در این زمینه می توانیم اعطای بورسیه های تحصیلی، تحقیقات مشترک، برگزاری دوره های مشترک را پیشنهاد  

اجتماعی، مهندسی و معماری  م  باطات و هنر، علودهیم. امکانات همکاری ما در زمینه زبان علوم بهداشتی، علوم زندگی، علوم ارت

 وی در پایان افزود که تمام همکاری ها از طریق قراردادهای مشترک انجام خواهد شد.  .است

اشاره کرد: درباره رابطه ایران و اسپانیا وقتی نامه را از مرکز خیام دریافت   (نماینده دانشگاه ییدا   آقای تونی گرانویر سالتیور )   سپس

تعجب کردم و نمی دانستم قرادادی قدیمی بین این دانشگاه ها هست. امیدوارم این رابطه گسترش پیدا کند. دانشگاه ما در    کردم

دکتری ارائه   14رشته در کارشناسی ارشد و    50رشته در کارشناسی،    58منطقه کاتالونیا و نزدیک بارسلونا است.  در این دانشگاه  

  با دانشگاه های ایرانی  پروژه های تحقیقاتی مشترکبه انجام    ما مشتاق   می دهیم.ارائه    مشتر    می دهد. در بعضی رشته ها مدرک

 هستیم و فرصت مطالعاتی  و تبادل استاد و دانشجو از دیگر  راه های ارتباطی ما با دانشگان های ایرانی خواهد بود. 

ایشان   از  انجمن حکمت و فلسفه ) اسماعیلی    محمدجواد   اقای پس  برای   با  (نماینده  از  مسئولین دانشگاه عالمه طباطبایی  تشکر 

ند به ایراد سخنرانی خود پراختند . ایشان با اشاره به قدمت  چهل و هفت ساله انجمن حکمت و فلسفه   زشمبرگزاری این نشست ار

  و ترجمه آنها به فارسی   از جمله تصحیح متون قدیمی و شرح و تفسیر  ؛ سسه  التفات ویژه به متون کالسیک فلسفی ؤافزودند: در این م

بسزایی است. ایشان با اشاره به انتشار سه اثر مهم ابن سینا) کتاب تعلیقات، کتاب    تدر این میان آثار ابن سینا دارای اهمی  .  است

نیز در    المباحثات، و المخصر االوسط فی المنطق( با  رهیافت علمی و انتقادی  افزودند که چهارمین کتاب از مجموعه آثار ابن سینا

دست انتشار است. وی در نهایت پیشنهاد همکاری خود را اینگونه بیان کردند: با توجه به اینکه دانشگاه های اسپانیا به سنت فلسفی  



یونان و قرون وسطی توجهی ویژه دارد، بسیار مایه افتخار خواهد بود که پژوهشگران و استادان محترم در اسپانیا که زمینه پژوهشی  

بر منابع عربی(و  بنوعی مرتبه     هاآن )با تمرکز  پژوهشگران عربیسم   بنابراین  بپریرند  را  ابن سینا است دعوت ما یه همکاری  با  ط 

پژوهشگران التینیسم )با تمرکز بر منابع التینی( که به اندیشه های ابن سینا و دیگر اندیشمندان مرتبط با فکر ابن سینا توجه دارند،  

 سسه ما فراهم است.  با مو زمینه همکاری آنها

در نهایت  دند،  اینترنت برای ورود به نشست مواجه بو  که در ابتدا با مشکل   ز )نماینده دانشگاه سانتیاگو کمپوستال( کِ ویکتور وز آقای  

و تمایل خود به برگزاری نشست های مشترک، پروژه های تحقیقاتی مشترک  و    را بیان کردند  ت خود  به صورت صوتی پیشنهادا

را    اند  کرده  را که در یک فایل پاورپوینت تنظیم  متن سخنرانی خود    خاطرنشان کردند کهعالم کردند و  تبادل دانشجو و استاد را ا

 حاضرین قرار گیرد.ز نشست برای مسئولین نشست ارسال خواهند کرد تا در دسترس بعد ا

شاه حسینی    سپس شهریار  هادی  و صنعت )   آقای  علم  دانشگاه  این سمپوزی  (نماینده  برگزارکنندگان  تشکراز  ارائه وبا  و ضمن  م 

 مختصری درباره دانشگاه عل و صنعت پیشنهادات خود را برای همکاری با دانشگاه های اسپانیا اینگونه مطرح کردند: 

زمینه های مورد عالقه ما برای همکاری با دانشگاه های اسپانیا است عبارتند از نفت و انرژی، حمل و نقل و  برخی از حوزه ها که  

فناوری اطالعات و ارتباطات. تاکنون ما همکاری های بی نظیزی با برخی دانشگاه های اسپانیایی داشته ایم نطیر پلی تکنیک مادرید،  

یئت علمی و به دنبال  توسعه این فعالیت ها هستیم. با توجه به اینکه دانشگاه علم و صنعت  ماالگا در قالب تبادل دانشجو و اعضای ه

؛ یک دانشگاه صنعتی است آمادگی همکاری خود را با دانشگاه ائوتونومای مادرید در زمینه مهندسی کامپیوتر، انرژی، مواد و شیمی

نو زمینه فناوری اطالعات،  ییدا در زمینه محاسبات سریع، مهندسی برق و    ؛ روشیمیبا دانشگاه کمپلوتنسه مادرید در  با دانشگاه 

با دانشگاه نبریخا در  و    با دانشگاه الیکانته در زمینه معماری و شهرسازی و رایانش موازی و هوشمند؛  کامپیوتر، ریاضیات کاربردی

 زمینه مهندسی صنایع، حمل و نقل اعالم می کنیم. 

 

ضمن تشکر از     (کمپلوتنسه   لوپز گارسیا) نماینده دانشگاه    داماسو  آقای  

 پیشنهاد بیشتر همکاری با دانشگاه عالمه و شهید چمران فرصت پیش آمده  

شرایط تبادل دانشجو  همچنین اظهار کردند که تمایل دارند.  را مطرح کردند 

و عالقه    را مجدد بررسی کنند و آن را توسعه دهند    و استاد و کادر اداری

مدرک مشترک هستند و نهایتا  کارهای تحقیقاتی   و ارائه    مند به همکاری  

 مشترک را پیشنهاد دادند.  

دوست  مجید  آقای   گیالن) وظیفه  دانشگاه  از    (نماینده  تشکر  ضمن  نیز 

ا ارائه اسپانیا بدانشگاه عالمه طباطبایی به سبب تسهیل ارتباط بین ابران و 

و در حین ارائه    بیان پیشنهادات خود پرداختپاورپوینتی مختصر و مفید به  

این    ش،پیشنهادات با  برای همکاری  تمایل  اظهار  الیکانته  دانشگاه  نماینده 

 به قرار ذیل است:  گیالن    دانشگاه کرد. برخی از پیشنهادات نماینده دانشگاه

 ا در زمینه توریسم *پیشنهاد همکاری با دانشگاه نبریخ



 *پیشنهاد دکترای مشترک در دپارتمان گردشگری 

این  *پیشنهاد همکاری در طرح های اکولوژی دریایی  با دانشگاه الیکانته و ائوتونوما. نماینده دانشگاه اعالم کرد اساتید گروه زیست  

هستند: فیزیولوژی ماهی، بررسی خطرات   سپانیاییبا دانشگاه های ا  عالقه مند به اجرای طرح های مشترک در موضوعات ذیل دانشگاه  

 تغییر اقلیم بر دریای کاسپین، و.. 

 * پیشنهاد طرح های مشترک در زمینه مدیریت منابع آب با توجه به اقلیم مشابه 

نیز ضمن تشکر از دعوت دانشگاه عالمه طباطبایی برای حضور در این    (مدیترانه ای   نماینده بنیاد سه فرهنگ ) گیل   خرمینال آقای 

سیس شده است. هدف این بنیاد همزیستی مسالمت آمیز آو دولت اندلس ت  ش برنامه اشاره کرد بنیاد سه فرهنگ توسط دولت مراک

زینه ای  پذیرای برنامه های فرهنگی  بین سه فرهنگ است. وی اشاره کرداین مرکز امکاناتی دارد از جمله سینما که بدون پرداخت ه

دوره  ،  به دوره های زبان عربی این مرکز در سه سطح  است. در ادامه  سه فرهنگ است همچنین  میزبان کنسرت های مدیترانه ای  

س که با حمایت  همایش بسیار موفق اندل  از    . در ادامه صحبت هااشاره داشتند  و اییرو امریکا  ااروپ لملل با  کارشناسی ارشد روابط بین ا

به روی همه باز است و    "مرکز سه فرهنگ"درِ     خاطر نشان کردند که    نیز    در پایان  یاد کردنددانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد  

 ند.پذیرای فعالیت ها ، سمینارها و همایش ها دو جانبه هستمشتاق و   

نیز با تشکر از دعوت دانشگاه عالمه طباطبایی برای حضور در این برنامه سخنان خود   )نماینده بین الملل دانشگاه تهران(   آقای زمانی 

کید کردند که همیشه تمایل به همکاری بین دانشگاه های ایران و اسپانیا بوده و هست. و پیشنهادات خود برای  أ را اغاز نمودند و ت

 همکاری با دانشگاه های اسپانیایی را به قرار ذیل اعالم کردند: 

 وردن فرصت اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی به دانشگاه های اسپانیا آ*فراهم 

 *پذیرایی از دانشجویان اسپانیایی از طریق بورس ریاست دانشگاه  به تعداد محدود 

 همکاری در ذیل طرح  ارسموس پالس *

 *پروژ های تحقیقاتی مشترک

 *عالقه مند به دوره دکتری مشترک

است اشاره کردند که  اجربه عنوان پروژه ای که در مرکز تهران در حال    "شهر دانش"خود با اشاره به    ابشن درپایان صحبت های

 امکان حضور پارک های فناوری اروپایی و اسپانیایی نیز وجود دارد. 

کرده اند از    در حاشیه نشست آقای خواکین رودریگز )ایرانشناس اسپانیایی( که حدود بیست و پنج سال  روی مطالعات ایرانی کار

نبود دپارتمان مطالعات ایرانی در دانشگاه های اسپانیا گله کردند. در پاسخ به ایشان نجمه شبیری بیان داشتند که یکی از اهداف این  

 سمپوزیوم رفتن به سمت این مساله است که یک رشته زبان و فرهنگ ایرانی را در دانشگاه های اسپانیا افتتاح کنیم. 



 

نیز با اشاره به شهر یزد و اینکه به عنوان دومین شهر خشتی جهان به ثبت رسیده افزود:    (نماینده دانشگاه یزد اد ) آقای محمدعلی حد 

  این دانشگاه   بسیار است.  دیگریت های دانشگاه یزد با دانشگاه های  لهزار دانشجو دارد. فعا  14و بیش از  ساله   32مت  ددانشگاه یزد ق 

پروژه    2020و در سال    داشته است  همکاری    تا حاال در قالب برنامه  تبادل استاد و دانشجو با کشورهای اسپانیایی   2015  سال    از

ز سرامیک دانشگاه  کدر این راستا دو تفاهم نامه با مروی اشاره کرد:  .  ستمشترکی با دانشگاه پلی تکنیک کاتولونیا شروع کرده ای

شان در پایان صحبت های خود با توجه به قرابت یو عالقه مند به تمدید این تفاهم نامه ها هستیم. اریوست و دانشگاه سویل داشتیم  

علمی و فرهنگی ایران و اسپانیا پیشنهاد طرح پژوهشی در حوزه بادگیر را دارند و در حیطه معماری  پیشنهاد همکاری با دانشگاه  

کمپلوتنسه،  در رشته نساجی پیشنهاد همکاری با دانشگاه ناوارا و در رشته برق   ری با دانشگاه کا، در رشته فیزیک پیشنهاد هما  یوالن

استقبال می کنند و مترصد فرصت استفاده از   استاد  و  را داشتند و گفتند از تبادل دانشجو    پیشنهاد همکاری با دانشگاه بارسلوانا

 تجربیات بین دانشگاهی اند. 

اعالم    نشستضمن تشکر از اساتید و حاضرین  (  بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی روابط  مدیر  ) خانم ماندانا تیشه یار  در پایان جلسه  

اما    ندکرد داشتیم  اسپانیا  و  ایران  دانشگاه های  بین  قراردادهای جدید  و  ها  نامه  تفاهم  برقراری  برای  پیشنهادات گوناگونی  امروز 

  16هم نامه جمعی برای همکاری های بین الملل بین  اهمانگونه که خانم دکتر حسینی پیشنهاد دادند شاید مناسب باشد یک تف

. در واقع اکنون بنظر می رسد با پتانسیل زیاد همکاری که وجود دارد بهتر است  ر امضا کنیمدانشگاه و مرکز علمی و فرهنگی حاض

سسات و دانشگاه ؤهم نامه تشکیل شبکه علمی ایران و اسپانیا را بنیان بگذاریم و از مابه این فکر کنیم که در یکی از بندهای این تف

در واقع امروز تجربه ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی و دانشگاه های ایرانی    کنیم که در این برنامه دعوت کنند.  تهای دیگر نیز دعو

های ایران و    حاال با این تجربیات در واقع در مرحله ای هستیم که بتوانیم یک شبکه علمی بین دانشگاه   را شنیدیم  و  و اروپایی  

و    طالعات ایرانی خیام  در دانشگاه نبریخا در مادرید باشدی تواند مرکز مم ی این شبکه ارتباطی ما  یبازوی اجرا  اسپانیا تعریف کنیم.



هران گشایش پیدا  تمتقابال این امادگی حتما در دانشگاه های ایرانی نیز هست که دفتری به نمایندگی از دانشگاه های اسپانیا در  

علمی ما هستند. همینطور نماینده  یدیم که چقدر  حاضر به پشتیبانی از همکاری های  ن. امروز ما از زبان سفرای دو کشور شکند

وزارت علوم ایران هم گفتند وزارت علوم بی دریغ از همکاری ها حمایت می کنند به همین خاطر من فکر می کنم شاید االن بهترین 

  طینامه را   تفاهماین  هاولیما پیش نویس  یک شبکه مشترک باشد.  راه اندازی  یا برای انموقع در تاریخ روابط دانشگاهی ایران و اسپ

و باید با هم همفکری کنیم    دانشگاه و بنیاد علمی و فرهنگی ارسال می کنیم  ه ان شانزدگ ماده می کنیم و برای نمایندآینده  آدو هفته  

دوستان گرامی فکر می کنم نخستین گام را برای ساختن کاخ   تا اساسنامه شبکه علمی دانشگاه های ایران و اسپانیا را نیز بنویسیم.

در پیش داریم و خوشحالم که در انجام این کارها    یما کارهای زیاد  ی بین استادان و دانشجویان ایرانی و اسپانیایی برداشته ایم.دوست

 در کنار شما هستیم. عصر برهمه شما در همه شهرهای ایران و اسپانیا خوش باد. 

 

 فاطمه بیات فر

 در دانشگاه نبریخا مسئول مرکز خیام

 

 


