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آشنایی با 
دكتر منوچهر فرج زاده اصل

با پيش كسوتان

مرضيه سعيدي
دبير جغرافيا و عضو هيئت تحريريه مجله

راديولوژي و برادر كوچك ترم دانشــجوي دكتــراي عمران و خواهرم 
خانه دار اســت. مادر بنده نيز خانه دار اســت و پدر مرحومم شغل آزاد 

داشت.

 در مورد چگونگي تحصيل در دورة ابتدايي و شهر محل 
تحصيل خود به اختصار اشاره فرماييد.

 با توجه به اينكه خانوادة بنــده در اوايل زندگي در تهران زندگي 
مي كردند، من اول ابتدايي را در تهران و بقيه را با توجه به بازگشــت 

خانواده به شهر مراغه در اين شهر به اتمام رساندم.
دوران راهنمايي و دبيرســتان را نيز در شــهر مراغه بودم و در سال 
١٣٦٣ ديپلم خود را در رشتة اقتصاد از دبيرستان خواجه نصير مراغه 

دريافت كردم.

مقدمه
دكتر منوچهر فرج زاده 

در  ايران  جغرافي دانــان  از 
ســال ۱۳۴۴ در مراغــه به دنيا 

آمد. او پس از اتمام دورة كارشناسي 
و كارشناسي ارشــد جغرافياي طبيعي از 

دانشگاه تبريز، در ســال ۱۳۷۴ به اخذ درجة 
دكترا از دانشگاه تربيت مدرس نائل آمد و در همان 

سال به عنوان اســتاديار دانشگاه تربيت مدرس، فعاليت 
خود را آغاز كرد. در حال حاضر ايشــان استادتمام دانشگاه 

تربيت مدرس است. وي در سال ١٣٩٣ به عنوان پژوهشگر برتر 
كشور در رشــتة جغرافيا با حكم مقام رياست جمهوري كشور 

انتخاب و معرفي شد.

   جناب دكتر فــرج زاده، از موافقت 

خيلي  گفت وگو  انجــام  براي  جناب عالي 
متشكرم. خواهش مي كنم براي آشنايي بيشتر 
خوانندگان مجله، خودتان را معرفي بفرماييد و از 

زمان و مكان تولدتان بگوييد.
 بنده، منوچهر فرج زاده اصل در تاريخ ١٣٤٤/٢/٦ در شهر مراغه 

به دنيا آمدم.

 كمي در مورد وضعيت خانوادگي تان بفرماييد.
 من در يك خانوادة چهارنفري شامل سه پسر و يك دختر متولد 
شدم و بنده فرزند دوم خانواده بودم. برادر بزرگ ترم پزشك و متخصص 
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نيــز در طي مدارج تحصيلي مؤثر بــود. همچنين خانواده، معلمان و 
اســاتيد به طور قطع نقش زيادي در انتخاب مســير زندگي بنده ايفا 

كرده اند.

 لطفًا از رشتة تخصصي تان بفرماييد؟ چرا اين گرايش را 
انتخاب كرديد؟

 عالقــه به طبيعت و ضرورت شــناخت آن، مهم ترين نقش را در 
انتخاب رشتة جغرافياي طبيعي داشته است. تخصص اصلي بنده در 
اقليم شناسي بوده و در زيرمجموعة آن هواشناسي ماهواره اي و تغيير 
اقليــم را دنبال مي كنم كه فكر مي كنــم هر دو موضوع و تخصص به 
شدت در كشــور مورد نياز است و در سال هاي آينده اين نياز بيشتر 

نيز خواهد شد.

 در دوران اشتغال به عنوان استاد جغرافيا چه سمت هايي 
بر عهده داشتيد؟

 در دوران اشتغال مسئوليت هاي زير را بر عهده داشته ام:
 دبير و عضو كارگروه اقليم شناسي و هواشناسي هيئت ويژة گزارش 

ملي سيالب ها؛
 عضو كميسيون تخصصي علوم انســاني دورة نهم هيئت مميزة 

دانشگاه تربيت مدرس؛
 مدير گروه سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي دانشگاه 

تربيت مدرس؛
 معاون اداري و مالي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس؛

 مدير بخش GIS پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
زلزله؛

 عضو كميتة برنامه ريزي و گسترش علوم جغرافيايي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري؛

 عضو انديشــكدة آمايش بنيادين مركز الگوي اســالمي ـ ايراني 
پيشرفت؛

 نايب رئيس انجمن سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 
ايران؛

 عضو شوراي مشورتي علوم جغرافيايي و آمايش سرزمين و معاون 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور؛

 عضو قطب علمي مطالعات محيط طبيعي ايران؛
 عضو قطب علمي آمايش سرزمين ايران.

عالوه بر اين سمت ها، در كميتة علمي همايش و در هيئت تحريرية 
نشريات مختلف مشاركت داشته و دارم.

 در مورد فعاليت هاي دانشگاهي تان بفرماييد.
 بنــده از ســال ١٣٧٤ كه مــدرك دكتراي خود را از دانشــگاه 
تربيت مدرس گرفتم به عنوان عضو هيئت علمي مشــغول به كار شدم 
و تاكنون اين همكاري ادامه يافته اســت. در كنار تدريس در دانشگاه 
تربيت مدرس در دانشــگاه هاي تهران، شهيد بهشتي، خوارزمي، آزاد 
واحد علوم و تحقيقات، علوم پزشكي ايران نيز تدريس كرده ام. همچنين 
در سال هاي گذشته به صورت پروازي در دانشگاه هاي يزد، سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان، واحد بين الملل قشم و آزاد الر تدريس داشته ام.

درخصوص وضعيت تحصيالت دانشگاهي و دانشگاه ها و 
شهرهايي كه تحصيل كرده ايد بفرماييد.

 در كنكور سال ١٣٦٢ كه اولين كنكور بعد از انقالب اسالمي بود، 
شــركت كردم و در دانشگاه تبريز قبول شدم. كارشناسي ارشد را نيز 
در سال ١٣٦٦ در آن دانشگاه آغاز و در سال ١٣٦٩ به پايان رساندم و 
در همان ســال هم در آزمون اعزام به خارج از كشور و هم در دانشگاه 
تربيت مدرس قبول شــدم كه ترجيح دادم در دانشگاه تربيت مدرس 

مشغول تحصيل شوم كه در سال ١٣٧٤ آن را به اتمام رساندم.

 رشتة تحصيلي و گرايش شما چه بود؟
 رشــتة تحصيلــي بنده جغرافياي طبيعي اســت كــه در دورة 
كارشناسي ارشد گرايش آن ژئومورفولوژي و در دورة  دكترا اقليم شناسي 

بوده است.

 بــراي خوانندگان ما مي فرماييد كه چرا اين رشــته و 
گرايش را انتخاب كرديد؟

 ســال ١٣٦٢ همه مي توانســتند دوازده رشــته محل را انتخاب 
كنند كه انتخاب هاي محدودي داشــتيم، ولي ســه انتخاب اول من 
روان شناسي بود و انتخاب چهارم بنده رشتة جغرافياي دانشگاه تبريز 
بود. دانشگاه تبريز دو رشتة جغرافيا و برنامه ريزي شهري و جغرافياي 
طبيعي داشــت كه برحســب نمرة كنكور، بنده در رشتة جغرافياي 

طبيعي مشغول تحصيل شدم.
به نظرم در آن زمان اين رشته بيشتر به جنبه هاي مهندسي كه مورد 

عالقة من بود نزديكي داشت و باعث انتخاب اين رشته شد.

 مشوق شما در مقاطع مختلف تحصيل چه كسي بود؟
 خانواده و بعضي از معلمان در دوران مدرسه و دانشگاه؛ اساتيدي 
همچون شــادروان آقاي دكتر موحد دانش و اســتاد بزرگوار و معلم 

اخالق، زنده ياد آقاي دكتر حسين شكويي.

 چه كسي در انتخاب مسير زندگي شما نقش 
اساسي و مؤثر داشته است؟

 دوران تحصيل دانشگاهي بنده در شرايط 
دفاع مقدس بود و بيشــترين انگيزه براي 
ادامة تحصيل رســيدن به توانمندي 
علمي در جهت كمك به بالندگي 
به  وابستگي  كشــور و عدم 
دشمنان بود. البته انگيزة 
فردي براي رسيدن 
استقـالل  بـه 
مــــالي و 
شغلي 
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 اسـتـــاد، از آثـار 
علمي تان هم بفرماييد.

 تاكنون دوازده جلد كتاب منتشــر 
كرده ام كه بخشي از آ ن ها به صورت فردي و 
بخشي نيز با مشاركت ساير همكاران و دانشجويان 

بوده است. اين كتاب ها عبارت اند از:
١. مباني تغيير آب وهوا (اقليم) و پيامدهاي آن، ١٣٩٨، 

نشر انتخاب.
٢. راهبردهــاي آمايش بنيادين مبتني بر تغيير آب وهوا، ١٣٩٨، 

مركز الگوي اسالميـ  ايراني پيشرفت.
٣. مديريت مخاطرات آب وهوايي، ١٣٩٧، نشر انتخاب.

٤. راهنمــاي كاربرد سيســتم اطالعــات جغرافيايــي در مطالعات 
هيدرولوژي، ١٣٩٤، قطب مطالعات محيط طبيعي ايران، دانشگاه تهران.
٥. تحليل و تبيين مباني نظريه ها و روش شناســي متعارف آمايش 

سرزمين، ١٣٩٥، انتشارات مركز الگوي اسالميـ  ايراني پيشرفت.
٦. آب وهواشناسي پزشكي، ١٣٩٣، نشر انتخاب.

٧. مخاطرات اقليمي ايران، ١٣٩٢، انتشارات سمت.
٨. مباني هواشناسي ماهواره اي، ١٣٩٢، انتشارات سمت.

٩. سيستم هاي اطالعات جغرافياي، ١٣٨٩، نشر انتخاب. اين كتاب به 
دست آزاد هدايت و ادريس عبودي به زبان كردي ترجمه شده و در سال 

٢٠١١ در كشور عراق به چاپ رسيده است.
١٠. تكنيك هاي اقليم شناسي، چاپ اول، ١٣٨٦، انتشارات سمت.

١١. كاربرد سيســتم اطالعات جغرافيايي در برنامه ريزي توريســم، 
١٣٨٤، انتشارات سمت.

١٢. خشك ســالي، از مفهوم تا راهكار، ١٣٨٤، انتشــارات ســازمان 
جغرافيايي نيروهاي مسلح.

همچنين ١٥٧ مقالة علمي و پژوهشــي به زبان فارسي و ٥٨ مقالة 
بين المللي در نشريات خارجي داشته ام. عالوه بر اين بيش از ٥٠ مقاله را 

در كنفرانس هاي داخلي و خارجي ارائه كرده ام.
تاكنون در بيش از ٢٥٠ پايان نامه و رسالة دكترا، استاد راهنما و استاد 

مشاور بوده ام.

 چه فعاليت هاي پژوهشي در اين دوران داشته ايد؟
 حدود بيســت طرح بــزرگ را به صورت فردي يا با مشــاركت 
همــكاران انجــام داده ام كــه از مهم ترين آن هــا مي توانم به طرح 
ســامان دهي روســتاهاي پراكنــده، مديريــت يكپارچــة مناطق 
ســاحلي كشــور، طرح مقابله با بيايان زايي در كشــور اشاره كنم و 
آخرين كار مطالعاتي ام نيز مشــاركت در طرح بررسي سيالب سال 
١٣٩٨ در كشور با دستور رئيس جمهور بوده است. همچنين در تهية 
الگوي اســالميـ  ايراني پيشــرفت كه در حال انجام است همكاري 

دارم.

 كدام دانشجو در خاطر شما ماندگار شده است؟ چرا؟
 شايد بتوان گفت به دليل وجود ارتباط عاطفي به نوعي همة آن ها 
در خاطرم مانده اند و همواره اين ارتباط از طريق شــبكه هاي مجازي 

وجود دارد.

 از آموزش يا آموختن چه مطلبي در گروه آموزشي جغرافيا 
خيلي لذت برده ايد؟

 تلفيــق جغرافيا بــا فّناوري هاي نــو، مانند ســنجش از دور و 
ســامانه هاي اطالعات مكاني، همواره افق جديدي را در برابر كاربران 
مي گشــايد و بالطبع آموزش آن ها براي من لذت بخش است. ارتقاي 
توانمندي دانشجويان در اين زمينه مي تواند به ارتقاي دانش جغرافيا 
نيز كمك كند و به همين دليل مي تواند بهره وري و كارايي دانشجويان 
را افزايش دهــد. در كل، تدريس همواره براي بنده نشــاط آور بوده 
است. در خالل مباحث مطرح شده در كالس با دانشجويان به بحث 
مي پردازيم كه بنده مطالب زيادي از اين مباحث ياد گرفته و مي گيرم. 
در مجمــوع مي توانم بگويم تدريس حتــي دروس تكراري نيز براي 
من خستگي آور نبوده و آشنايي با دانشجويان جديد با طرز فكرهاي 

مختلف براي بنده سازنده بوده است.

 در حرفة معلمي جغرافيا و دنياي نقشه ها، از يادگيري چه 
چيزي خيلي لذت برده ايد؟

 يكي از موضوعات بســيار جالب براي بنــده مطالعة محيط هاي 
جغرافيايي از فضاست كه با وجود فناوري هايي همچون گوگل مپ اين 
فرصت در اختيار بنده و ديگران قرار گرفته است كه بتوانيم منظره هاي 
مختلف طبيعي و انســاني را از فضا ســير و سياحت كنيم و با نحوه و 
چيدمان زندگي انسان ها در پنج قاره آشنا شويم. اين موضوع عالوه بر 
اينكه به نوعي مطالعة علمي براي من به شمار مي رود يك سرگرمي براي 

گذران اوقات فراغت نيز هست.

 جناب عالي در دانشــگاه و شــهرهاي مختلفي تدريس 
داشته ايد. دربارة بهترين يافته ها و تجربه هاي تدريس خود در 

شهرهاي مختلف بفرماييد.
 همواره اشــتياق دانشجويان در دانشــگاه هاي خارج از مركز كه 
دسترسي به اساتيد و امكانات مركز براي آن ها ميسر نبوده در يادگيري 
مباحث مختلف برايم جالب بوده است. در ميان اين دانشجويان، معلمان 
و كارشناسان دســتگاه هاي اجرايي به دليل نياز بيشتر براي يادگيري 
مباحث نسبت به دانشجوياني كه عمًال اشتغال ندارند، بسيار قابل توجه 

است.

 مهم ترين نكته يا جمله يا حادثه اي كه در اقليم شناسي 
ذهن شــما را به خودش مشــغول كرده يــا مي كند، كدام 
اســت؟ لطفًا بفرماييد و در صورت تمايل، دليل آن را هم ذكر 

كنيد.
 به كارگيري و نهادينه سازي دانش اقليم شناسي در همة امور زندگي 
از دغدغه هاي بنده به حساب مي آيد، حضور افراد غيرمتخصص در اين 
زمينه همواره مشكالتي در درك موضوعات ايجاد مي كند كه اميد است 
به تدريج دانش اقليم شناسي در همة امور مرتبط با آن، نهادينه شود و 

همه از آن بهره مند شوند.

 بهترين جمله از نظر شما براي حفظ ارزش جغرافيا كدام 
جمله است؟

 همة ما براي انجام كارهاي  خود نيازمند بهره گيري از دانش جغرافيا 
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هستيم. از اين رو فكر مي كنم بايد بگويم «جغرافيا بهترين دانشي است كه به 
كمك آن مي توانيم كرة زمين را بهتر حفظ و از آن حراست كنيم.»

 از بين انواع كتا ب ها كدام را بيشــتر دوست داريد؟ مثًال 
رمان، تاريخي، ديوان شعرا و ... ؟ و چرا؟

 اگر فرصتي داشته باشم بيشتر كتاب هاي رمان و تاريخي و به ويژه 
سفرنامه ها را مطالعه مي كنم كه به درك ناشناخته ها و همچنين درك 

بهتر موضوعات جغرافيايي كمك مي كند.

 آيا دوست داريد به زادگاه خود برگرديد، البته با تجربه اي 
كه در ايران و ساير كشورها داريد؟

 حضور در زادگاهم همواره براي من دلپذير و خوشــايند اســت و 
حضور مادرم در آنجا مزيد بر علت است، ولي 
اينكه بخواهم به آنجا برگردم از حيطة اختيارات 
من خارج و از اختيارات خانواده و يك تصميم 
جمعي است، ولي در كل مي توانم بگويم همه 
جاي ايران سراي من است و از بودن در تهران 

ناراضي نيستم.

بدي  دانشــجوي  يــا  بد  خاطرة 
داشته ايد كه خستگي تدريس را به تن 

شما گذاشته باشد؟
 دانشــجوي بد نداشته ام و سعي مي كنم 
همواره با دانشجويانم رابطة خوب داشته باشم، 
ولي زماني كه دانشــجوي كارشناسي ارشد و 
دكتراي من فارغ التحصيل مي شود و علي رغم 

داشتن توانمندي هاي زياد كار مناسبي پيدا نمي كند، خستگي آموزش 
به تنم مي ماند.

 جناب استاد چند فرزند داريد؟
 يك فرزند پسر كه االن ٢١ ساله است.

 فرزندتان در چه رشته اي تحصيل كرده است؟
 فرزندم دانشجوي سال سوم رشتة دندان پزشكي است.

 آيا به فرزندتان اجازه مي داديد در رشتة جغرافيا تحصيل 
كند يا رشتة تحصيلي شما را دنبال كند؟

 انتخاب رشــتة فرزندم با توجه به عالقــه و توان علمي خودش و 
تشويق هاي خانواده مخصوصًا همســرم بوده است. قطعًا اگر انتخابش 

جغرافيا بود من حرفي نداشتم.

 استاد، كمي هم از شهر زادگاهتان براي ما بگوييد. بارزترين 
ويژگي جغرافياي اين شهر چه چيزي است و چه آرزويي براي 

زادگاهتان داريد؟
 مراغه از جمله باغ شهرهاي ايران است كه هنوز ساخت و سازهاي 
صورت گرفته نتوانسته است محيط طبيعي آن را دچار خسران جدي 
كند. آرزويي كه براي اين شهر و همة شهرهاي ايران دارم زندگي همه 

در محيط ايمن همراه با صلح و صفاست.

 اولين آرزوي شما براي كشور عزيزمان ايران چه آرزويي 
است؟

 اميد دارم همة مردم ايران فرصت هاي برابر براي رشد و پيشرفت 
داشته باشــند و الزامات اولية زندگي براي همگان فراهم باشد. فكر 
مي كنم اگر بتوانيم درســت برنامه ريــزي كنيم اين مهم امكان پذير 

خواهد بود.

 لطفًا از عاليق شخصي تان هم بفرماييد.
 مطالعه و سير و سياحت از عاليق شخصي من است كه هم به تمدد 

اعصاب كمك مي كند و هم مي تواند باعث ارتقاي علمي من شود.

 اســتاد، امكان دارد بفرماييد در چند 
سالگي ازدواج كرديد؟ و چرا؟

 در سال ١٣٧٥ در سن ٣١ سالگي بعد از اتمام 
تحصيالت و تثبيت شغلي و استقالل مالي تصميم 
به ازدواج گرفتم. در آن زمان همســرم دانشجوي 
رشتة پزشــكي دانشگاه تبريز بود و در حال حاضر 
به عنوان پزشك در مركز بهداشت و درمان دانشگاه 

شهيد بهشتي خدمت مي كند.

 شما شخصًا با خانوادة پرجمعيت موافقيد 
يا كم جمعيت؟ چرا؟

 پاســخ اين سؤال متناســب با فرد و محيط 
جغرافيــاي زندگي و انتظارات او از نحوه و شــيوة 
زندگي متفاوت اســت. در جايي ممكن اســت داشتن فرزند بيشتر با 
توجه به فرصت فرد و شــرايط اقتصادي او مناسب باشد، ولي در جايي 
ديگر كه فرد داراي شرايط پايدار از ديدگاه هاي مختلف نيست و جامعه 
نيز نمي تواند عهده دار تأمين شرايط اولية زندگي باشد، داشتن خانوادة 

پرجمعيت به صالح نيست.

 كدام مكان در ايران به لحاظ گردشــگري يا زندگي براي 
شما جذاب تر است؟ و چرا؟

 همــه جاي ايران از نظر بنده جذاب اســت و اين تنوع در محيط 
جغرافيايي از ويژگي هاي اصلي ايران به حساب مي آيد. اين طور بگويم كه 
هر منطقة جغرافيايي جاذبه هاي خاص خود را براي گردشگري و زندگي 

دارد و شرايط ما تعيين مي كند كجا را انتخاب كنيم.

 بهترين جمله از نظر شــما براي حفــظ زمين و محيط 
زيستمان كدام جمله است؟

 ما بيشتر از يك كره براي زندگي نداريم، اگر آن را از دست بدهيم 
جايي براي زندگي كردن نخواهيم داشت.

 جناب استاد، چه سفارشــي به معلمان، به ويژه معلمان 
جغرافيا داريد؟

 تدريــس جغرافيا به ويژه در مدارس با توجــه به محتواي دروس 
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موجود كاري بسيار مشكل است و انتقال 
صحيح مطالب جغرافيا به دانش آموزان بدون 
توجه به نبود مسئله شناسي مشكل تر مي نمايد. 
بايد كوشش كرد كه احساس نياز به دانش جغرافيا در 
آن ها ايجاد شود. برقراري ارتباط بحث هاي جغرافيا با دروس 
ديگر دانش آموزان در اين زمينه بســيار كارگشاست. شايد اگر 
كتاب جغرافيا متناسب با هر يك از رشته هاي موجود تدوين مي شد، 
مي توانست در انتقال مفاهيم جغرافيايي به آن ها كمك كند. همچنين 
آموزش جغرافيا بايد در عرصه هاي ســرزميني اتفاق بيفتد تا در درك 

مطالب مؤثرتر باشد.

 چه پيامي براي دانشجويان جغرافيا داريد؟
 دانشجويان بايد سعي كنند در كنار يادگيري جغرافيا مهارت هاي 
ديگري مانند برنامه نويســي، مدل ســازي و ... نيز ياد بگيرند تا بتوانند 

آموخته هاي جغرافيايي خود را در قالب اين مهارت ها افزايش دهند.

 جناب اســتاد، نظرتان را در مورد مجلة رشــد آموزش 
جغرافيا بفرماييد و چه پيامي براي گردانندگان مجله داريد؟

 بخشي از محتواي ارائه شده در مجله را مناسب و بخشي را نامناسب 
مي دانم. اصوًال انتشــار مقاالت علمي در نشريات چهل گانة جغرافيا در 
كشور مي طلبد كه محتواي مطالب ارائه شــده در مجلة رشد آموزش 
جغرافيا از جنس و ماهيت متفاوتي برخوردار باشــد. تصور مي كنم اگر 
بتوان اين نشــريه را به صورت ماهانه منتشــر كرد و محتواي آن را به 
مطالبي تغيير داد كه بتواند در دانش آموزان و خانواده هاي آن ها نياز به 
يادگيري مباحث جغرافيايي را افزايش دهد، بسيار مناسب تر خواهد بود. 
ما مجلة National Geography را در سطح جهاني داريم كه به ده ها 
زبان در دنيا ترجمه مي شــود و در اختيار همگان قرار دارد و به ارتقاي 
فرهنگ جغرافيايي خيلي كمك مي كند. شايد بتوان گفت مجلة رشد  
آموزش جغرافيا مي تواند رسالتي همچون رسالت اين مجله را بر دوش 

بكشد.
تغيير محتواي مجله در راســتاي بسترســازي براي ايجاد انگيزه در 
دانش آموزان و مهارت آموزي از الزاماتي است كه مي طلبد مجله خارج 
از وضعيت موجود حركت كند. با تغيير محتوا مي توان مجله را جذاب تر 
كرد. شايد بتوان بخشي از مجله را به چالش هاي جغرافيايي كشور در 
هر ماه اختصاص داد و از مشــاركت دانش آموزان در مباحث طرح شده 

بهره هاي فراوان برد.

 استاد عزيز، نظرتان در مورد شبكه هاي مجازي چيست؟
 شبكه هاي مجازي مانند هر پديدة نوظهور ديگر، داراي نكات مثبت 
و منفي است. الزم است براي استفادة مناسب از آن فرهنگ سازي شود 
كه بدين ترتيب مزيت هاي آن افزايش خواهد يافت. اختصاص ساعات 
زيــاد براي فضاي مجازي و غافل شــدن از مطالعة عميق از آفت هاي 

استفادة افراطي از شبكه هاي مجازي است.

 باز هم از طرف خودم و مجلة رشــد آموزش جغرافيا از 
شما تشكر و سپاس گزاري مي كنم.

 درگذشت استاد ارجمند گروه جغرافيای 
دانشــگاه تهران، جناب آقای دکتر جمشــيد 
جــداری عيوضی، را بــه جامعــه جغرافيدانان 
ايران، دبيران جغرافيا، خانواده و دانشــجويان ايشان 
تســليت عرض می نماييم. دکتر عيوضی معلمی مهربان، 
وارســته، مثبت انديش و خيرخواه و متواضع بود. اولين کسی 
بود که تکنيک هــای کاربردی را در ژئومورفولوژی مطرح کرد و در 
حقيقت پايه يافته های عملی و کمی در ژئومورفولوژی با نوشته ها و 
کالس های علمی و پرمحتوای او آغاز شــد. از خبر رحلت اش دل ها 
بــه درد آمد، اگرچه برای چنين معلمی واژه مرگ معنا ندارد و روح 
متعالی شان سفر جديدی را بی کالبد زمينی شان آغاز نموده است، از 
خدای مهربان می خواهيم، اکنون که با اين سفر روحانی به سوی تو 
بازگشته است. او را در جوار لطف خود پذيرا باش و با بندگان و مقّربان 
درگاهت محشــورش گردان که تو بهترين پاداش دهندگان هستی.

 روحش شاد و يادش گرامی باد. مرداد ١٣٩٩ 

 درگذشــت جنــاب آقای دکتــر عباداهللا 
قنبری استاد دانشــگاه تبريز و مرکز تحقيقات 
زلزله دانشگاه صنعتی سهند تبريز، جامعه دانشگاهی 
و مهندســی را در ماتمی اندوهناک فرو برد. فقدان اين 
سرآمد دانشــگاهی را به خانواده، همکاران و شاگردان ايشان 
تسليت عرض نموده و علو درجات را برای آن استاد خبره پرتالش 
از درگاه خداوند مّنان مســئلت داريم.  دكتر قنبري استادي با اخالق، 
دلسوز و ســخت كوش بود كه همواره خاطره تدريس ايشان در ذهن 
دانشجويانش باقي اســت. وي معلمي بي نظير در اجراي فعاليت هاي 

ميداني بود.
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