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جامعہ مليہ اسﻼميہ ميں اساسی علوم پر دو ہفتوں پر مشتمل آٹهواں آن ﻻئن ريفريشر کورس کا آغاز
يو جی سی-ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ سينٹر )ايچ آر ڈی سی(  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ اور بنيادی علوم ميں بين الکلياتی
تحقيق کے مرکز  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ نے مشترکہ طور پر بيسک سائنسز)انٹر ڈيسک( ميں دو ہفتوں پر مشتمل آٹهواں
آن ﻻئن ريفريشر کورس کا آج آغاز ہوا  ،يہ کورس  23ستمبر  2020تک جاری رہے گا۔ گوگل ميٹ کے تحت منعقد
ہونے والے اس کورس ميں مختلف کالجوں اور يونيورسٹيوں کے  100کے قريب فيکلٹی ممبران حصہ لے رہے ہيں۔
پروفيسر نجمہ اختر  ،وائس چانسلر  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ افتتاحی سيشن ميں مہمان خصوصی کی حيثيت سے شريک
تهيں ج بکہ ممتاز سائنسدان پروفيسر اين آر جگناتهن  ،اين ايم آر کے سابق ہيڈ  ،ايمس ميں ايم آر آئی اور انڈين نيشنل
سائنس اکيڈمی )آئی اين ايس اے( کے سابق نائب صدر  ،نئی دہلی کليدی خطبہ پيش کيا۔
افتتاحی اجﻼس کا آغاز پروفيسر انيس الرحمن  ،ڈائريکٹر  ،يو جی سی  -ايچ آر ڈی سی  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ نے
استقباليہ خطبہ کے ساته کيا۔ مہمان خصوصی کا استقبال کرنے کے بعد  ،معززين اور شرکاء کو ريفريشر کورس کی
اہميت کے بارے ميں بتايا۔
پروفيسر زبيده انصاری  ،ڈائريکٹر  ،بين الکلياتی تحقيقاتی مرکزبرائے علوم اساسی ،جامعہ مليہ اسﻼميہ نے ان
موضوعات اور امور کے بارے ميں ايک مختصر خاکہ پيش کيا جس پر ريفريشر کورس کے مختلف سيشنوں ميں تبادلہ
خيال کيا جائے گا۔
اپنے افتتاحی خطاب ميں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے مختلف يونيورسٹيوں سے آنے والے فيکلٹی اور ديگر
انتظامی عملے کے لئے عام کورسز کے عﻼوه مختلف مضامين ميں مستقل طور پر مختلف قسم کے تربيتی پروگراموں
کے انعقاد کے لئے يو جی سی-ايچ آر ڈی سی  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ کی کاوشوں کی تعريف کی ۔
پروفيسر اختر نے کہا کہ يہ کورس اپنے آپ ميں کثير الجہت ہے اور معاشرے کو درپيش عصر حاضر کے چيلنجوں
سے نمٹنے کے لئے کافی مددگار ہے۔
انہوں نے يہ بهی کہا کہ جامعہ مليہ اسﻼميہ ان چند يونيورسٹيوں ميں شامل ہے جن کی روش بين الکلياتی ہے۔ جامعہ
مليہ اسﻼميہ ميں متعدد مراکز موجود ہيں جن ميں سے ايک بين الکلياتی تحقيقاتی مرکزبرائے علوم اساسی ہے ۔
کليدی مقرر پروفيسر اين آر جگناتهن جو اين ايم آر اسپيکٹروسکوپی اور ايم آر آئی اميجنگ ميں  30سال سے زياده کا
تجربہ رکهتے ہيں نے کينسر ميں ايم آر اميجنگ اور ايم آر اسپيکٹروسکوپی پر ايک بصيرت انگيز خطبہ پيش کيا۔ انہوں
نے بيماری کی حياتيات  ،جسمانيات اور ميٹابولزم کو سمجهنے کے لئے ماليکيولر اور فنکشنل اميجنگ )ايم آر آئی اور
ان ويوو ايم آر اسپيکٹروسکوپی( کے طريقوں کے بارے ميں وضاحت کی۔
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