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خبرانهم آموزش عالی
شماره  5 رفوردین و اردیبهشت 1398

وزیر علوم میهمان منزل 4 استاد برجسته دانشگاه های کشور 

تجربه دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان در اجرای اولین طرح جامع 
کارآفرینی

تأسیس دانشگاه بین الدولی دی 8؛ گام مهم ایران در تحقق 
نقشه راه گروه هشت

با حضور وزیر علوم، 13 استاد نمونه کشوری معرفی و تجلیل شدند

نتایج رتبه بندی »تایمز« در سال 2019 میالدی؛4 دانشگاه ایران در 
جمع 100 دانشگاه برتر آسیا

انجام 4۶۶ تحقیق مشترک بین دانشمندان ایرانی و خارجی 

اهداف و چشم انداز ايجاد ناحيه نوآوري دانشگاه شريف در گفت وگو با دكتر فتوحي؛

مي خواهيم به قطب كسب و كارهاي دانش بنيان 
در تهران تبديل شويم

تشریح اقدامات سال 97 
سازمان امور دانشجویان

ابالغ آیین نامه جدید نشریات علمی 
کشور  از سوی وزیر علوم

در مسیر سوددهی 
علم و فناوری
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»نگاهی  بر مهم ترین عناوین«

اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
)زیر نظر شورای سیاستگذاری(

سردبير:  دکترعلیرضاعبداللهینژاد
اعضای هيأت تحريريه: لیالموالئی،زهراحامدی،هادیعیار

صفحه آرايی: زهراحامدی،النازعبادی
عکاس: حجتاهللرضوی

امور اجرايی: شهرهحسینیفرهنگ

خبرنامه آموزش عالی
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حوزه    وزارتی

ــر  ــه تغیی ــا اشــاره ب ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
آئین نامــه نشــریات علمــی کشــور گفــت: آئین نامــه 
اختیــارات  گــزارش  هــدف  بــا  علمــی  نشــریات 
ــای  ــاوری، انجمن ه ــش و فن ــز پژوه ــگاه ها و مراک دانش
علمــی و همچنیــن تقویــت ناشــران معتبــر کشــور 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  سیاســت های  راســتای  در  و 
شــد.  ابــاغ  و  بازنگــری  تمرکززدایــی  بــر  مبنــی 
 دکتــر منصــور غامــی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار روابــط 
عمومــی ایــن وزارت بــا بیــان اینکــه آئین نامــه نشــریات 
ــرات  ــن تغیی ــه درخصــوص ای ــر یافت علمــی کشــور تغیی
سیاســت ها،  جدیــد  آئین نامــه  در  داشــت:  اظهــار 
اســتانداردها، ضوابــط کلــی و شــرایط تأســیس قید شــده 
اســت و متقاضیان واجد شــرایط انتشــار نشــریه می توانند 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــه ب ــدون مراجع ب
بــرای اخــذ مجــوز، در چارچــوب اســتانداردها و ضوابــط 
ــد. ــدام نماین ــه انتشــار نشــریه اق اعــام شــده نســبت ب

ــز  ــات نی ــی مج ــوه ارزیاب ــوص نح ــوم درخص ــر عل وزی

ابالغ آيين نامه جديد نشريات علمی كشور در راستای سياست های 
دولت تدبير و اميد مبنی بر تمركززدايی

ــار  ــی اعتب ــدور گواه ــای ص ــه ج ــس ب ــن پ ــت: از ای گف
یــا »علمــی- بــا عناویــن »علمی-پژوهشــی«  علمــی 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــم از آنهای ــی اع ــریات علم ــی« نش ترویج
از کمیســیون نشــریات علمــی گواهــی اعتبــار علمــی 
دریافــت کرده انــد و آنهایــی کــه از ایــن پــس بــرای 
ضوابــط جدیــد ایجــاد می شــوند، در صــورت داشــتن 
اطاعــات خــود در ســامانه  ثبــت  از طریــق  شــرایط 
نشــریات، در فراینــد ارزیابــی ســاالنه قــرار می گیرنــد. 
کمیســیون نشــریات، آن هــا را بــر اســاس شــاخص ها 
ــی و رتبــه آن هــا را در ســامانه اعــام می کنــد. ایــن  ارزیاب
ــود. ــد ب ــل خواه ــاک عم ــیابی ها م ــه ارزش ــه در کلی رتب

از  حمایــت  نحــوه  دربــاره  پایــان  در  غامــی  دکتــر 
ــت:  ــار داش ــد اظه ــط جدی ــه ضواب ــه ب ــا توج ــریات ب نش
آئین نامــه،  ایــن  در  سیاســت های جدیــد  اســاس  بــر 
یــا  تخصصــی  علمــی  انجمن هــای  علمــی  نشــریات 
نشــریاتی کــه بــا مشــارکت ایــن انجمن هــا منتشــر 
می شــوند مــورد حمایــت بیشــتری قــرار خواهنــد گرفــت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:
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دكتر فتوحی، رئيس دانشگاه صنعتی شريف:

ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــه و کارآفرین ــای فناوران ــابقه فعالیت ه س
شــریف را تشــریح نماییــد؟

برنامــه راهبــردی دانشــگاه ســه راهبــرد اساســی را ســرلوحه حرکت 
دانشــگاه به ســوی آینــده قــرار داده اســت: ســرآمدی در آمــوزش، 
ســرآمدی در پژوهــش و فنــاوری، و ســرآمدی در اثربخشــی 
اجتماعــی.  پژوهــش دانشــگاهی در کنــار آفرینــش اعتبــار علمــی 
بایــد خــود را در اثربخشــی اجتماعــی نشــان دهــد تــا پایــدار بمانــد. 
بــرای تحقــق چنیــن امــری بایــد پژوهــش در راســتای نیــاز علمــی، 
ــو  ــد از یک س ــا بتوان ــرد ت ــرار گی ــه ق ــی جامع ــا اجتماع ــی ی صنعت
ــر،  ــد و از ســوی دیگ ــی کن ــی، ارزش آفرین ــع مل ــه از مناب ــا تغذی ب
ــای  ــر غن ــی ب ــه مســائل صنعت ــر شــدن در حــل دانش پای ــا درگی ب

علمــی خــود بیفزایــد. 
دانشــگاه صنعتــی شــریف جــزو باســابقه ترین دانشــگاه ها در حــوزه 
کارآفرینــی اســت و ایــن موضوع ریشــه در نظام گســترده و باکیفیت 
پژوهــش دانشــگاه دارد و نمــود اولیــه ایــن نــگاه »کیفیــت محــور« 
ــگاه  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــای ارتب ــش در پروژه ه ــوزه پژوه در ح
ــوده کــه در دهــه 60 و در زمــان جنــگ به صــورت جــدی آغــاز  ب
شــده و در حــال حاضــر نیــز دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا داشــتن 
ــژه  ــگاه وی ــت، جای ــا صنع ــاط ب ــای ارتب بیشــترین حجــم قرارداده
ــش  ــق دان ــور تزری ــن به منظ ــور دارد. همچنی ــازی در کش و ممت
ــرد  ــی، دانشــگاه رویک ــوزه کارآفرین ــتعدادهای دانشــگاه در ح و اس

گفتگوی وژیه

مي خواهيم به قطب كسب و كارهاي دانش بنيان در تهران تبديل شويم

دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه منظــور توســعه و ارتقــای کمــی و کیفی 
فعالیت هــای حوزه هــای پژوهشــی، فنــاوری و کارآفرینــی و نیــز 
حفــظ و ارتقــای جایــگاه مرجعیــت علمــي ملــي و منطقــه اي خــود، 
ــترش  ــر، گس ــای برت ــعه فناوری ه ــگاه در توس ــش دانش ــش نق افزای
ارتباطــات و فعالیت هــاي صنعتــی، ارتقــاي جایــگاه دانشــگاه در 
ــي  ــذاری اجتماع ــش تأثیرگ ــي، افزای ــي و جهان ــاي داخل رتبه بندي ه
) Social Impact ( بــر اســاس مســئولیت اجتماعــي دانشــگاه، 
ــا صنعــت" را   "برنامــه جامــع ارتقــای پژوهــش، فنــاوری و ارتبــاط ب
تهیــه و تدویــن کــرده و در حــال ارزیابــی و بهبــود مســتمر آن اســت.

برنامه هــای  و  راهبردهــا  اهــداف،  برنامــه،  ایــن  در 
کارآفرینــي  فنــاوری،  پژوهــش،  حوزه هــاي  در  معاونــت 
اســت. شــده  آورده  تفکیــک  بــه  صنعــت  بــا  ارتبــاط  و 
ایــن  در  دانشــگاه  برنامه هــاي  مهم تریــن  از  یکــي 
زمینــه، ایجــاد و اســتقرار ناحیــه نــوآوري شــریف اســت. 
دکتــر محمــود فتوحــي، رییــس دانشــگاه صنعتــی شــریف درخصــوص 
اهــداف، برنامه هــا و چشــم انداز ایجــاد و اســتقرار ناحیه نوآوري شــریف 
بــا خبرنــگاران خبرنامــه آمــوزش و عالــي بــه گفت وگــو نشســته اســت.

وی مي گویــد: در حــال حاضــر حــدود 450 شــرکت در ناحیــه 
نــوآوري دانشــگاه مســتقر هســتند و قــرار اســت برج نــوآوري دانشــگاه 
صنعتــی شــریف نیــز بــا مســاحتی نزدیــک بــه 25000 مترمربــع در 
ــد.  ــرداري برس ــه بهره ب ــده ب ــال آین ــتان س ــت تابس ــه طرش منطق

اشاره:



خبرانهم آموزش عالی

5

توســعه نهــادی را در طــول حــدود 2 دهــه گذشــته دنبــال نمــوده 
ــال 1379  ــا از س ــن فعالیت ه ــاز ای ــه، آغ ــور خالص ــت. به ط اس
ــا   ــال 1382 ب ــد و در س ــروع ش ــی ش ــز کارآفرین ــا تأســیس مرک ب
تأســیس مرکــز رشــد، ســال 1388 بــا تأســیس صنــدوق پژوهــش 
ــه  ــتاب دهنده ادام ــه کار ش ــاز ب ــا آغ ــال 1392 ب ــاوری و س و فن
ــعه  ــی و توس ــج کارآفرین ــی، تروی ــز کارآفرین ــدف مرک ــت. ه یاف
ــی و  ــم کارآفرین ــا مفاهی ــاط ب ــجویان در ارتب ــای دانش مهارت ه
ملزومــات آن اســت. مرکــز رشــد دانشــگاه، خدمــات حمایتــی الزم 
را در اختیــار شــرکت های نوپــا قــرار می دهــد و صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری باهــدف ایجــاد یــک صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
طرح هــای  تجاری ســازی  بــه  ضمانت نامــه  و  وام  اعطــای  و 
ــان  ــه کارآفرین ــز ب ــگان و نی ــات نخب ــه، اختراع ــی نوآوران پژوهش
ــه  ــریف ک ــتاب دهنده ش ــد. ش ــک می کن ــوآور کم ــص و ن متخص
ــران  ــگاه در ای ــاد دانش ــته از نه ــتاب دهی برخاس ــه ش ــن برنام اولی
اســت نیــز باهــدف سرعت بخشــی بــه تیم هــای نــوآوری و 
ــال  ــتاب دهنده در ح ــن ش ــت. ای ــکل گرف ــجویی ش ــالق دانش خ
حاضــر در مجتمــع خدمــات فنــاوری شــریف در دانشــگاه صنعتــی 

ــه اســتارتاپ هــای  ــات ب ــه  خدم ــرار دارد و در حــال ارائ شــریف ق
ــا  شــریفی می باشــد. در حقیقــت درگــذر زمــان نهادهــای جدیــد ب
مأموریت هــای مختلــف بــرای ســرویس دهی بــه جامعــه مخاطــب 

خــود شــکل گرفتنــد. 

ــال  ــی را دنب ــه اهداف ــت و چ ــریف چیس ــوآوری ش ــه ن ناحی
؟ می کنــد

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف در ســال 139۵ 

تأســیس شــد تــا بــا مدیریــت یکپارچــه نهادهــای حمایتــی 
ــاور  ــب وکارهای فن ــعه کس ــه توس ــریف، ب ــوآوری ش ــت بوم ن زیس
ــق  ــره خل ــد زنجی ــد و بتوان ــف رشــد کمــک نمای در مراحــل مختل
ارزش از دانــش در دانشــگاه را تکمیــل نمایــد تــا دانشــگاه بتوانــد 
حمایت هــای خــود از پژوهشــگران و دانشــجویان را کــه از مراحــل 
نخســتین پژوهــش در دانشــگاه آغــاز می شــود و تــا توســعه 
ــه ایجــاد، رشــد  ــد را در مرحل ــه می یاب محصــول در دانشــگاه ادام
ــا  ــد ت ــک کن ــه داده و کم ــز ادام ــب وکارها نی ــازی کس و پایدارس
ــان  ــب وکارهای دانش بنی ــه کس ــگاه ب ــده در دانش ــش تولیدش دان
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــوند. پ ــل ش ــن تبدی و ارزش آفری
صنعتــی شــریف مســئول هدایــت، راهبــری و نظــارت بــر کل ایــن 
فرآینــد و اکوسیســتم اســت. یکــی از مأموریت هــای پــارک علــم و 
فنــاوری دانشــگاه همچنیــن ایجــاد منطقــه ای ویــژه بــرای حضــور 
و رشــد شــرکت های دانش بنیــان در اطــراف پردیــس اصلــی 

ــی شــریف اســت.  دانشــگاه صنعت
ایــن منطقــه بانــام ناحیــه  نــوآوری شــریف، بیــن خیابــان آزادی و 
ســه بزرگــراه شــیخ فضــل اهلل نــوری، یــادگار امــام و جنــاح قــرار 
گرفتــه و حــدود 2۵0 

ــعت دارد.  ــار وس هکت
تاکنــون بیــش از 4۵0 
ایــن  فنــاور  شــرکت 
به عنــوان  را  منطقــه 
محــل اســتقرار خــود 

کرده انــد.  انتخــاب 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل پ
صنعتــی  دانشــگاه 
ــک  ــوان ی ــریف به عن ش
در  دانشــگاهی  پــارک 
ــا ایجــاد  ــا ب نظــر دارد ت
و  دوطرفــه  تعامــل 
ســازنده بــا بدنــه  علمــی 
بخــش  و  دانشــگاه 
توانمنــد،  خصوصــی 
اســتعدادها  بــروز  بــه 
شایســتگی های  و 
ــه   ــی در زمین ــوی مل ــک الگ ــه ی ــد و ب ــک کن ــگاهیان کم دانش
ــود. ــل ش ــه تبدی ــطح جامع ــی در س ــدار و ارزش آفرین ــعه  پای توس

ــاوری و  ــعه فن ــی در توس ــه تأثیرات ــوآوری چ ــه ن ــاد ناحی ایج
ــای  ــا و محوره ــا بخش ه ــگاه ب ــه دانش ــای فناوران همکاری ه

ــی دارد؟ بیرون
ــن  ــه ای ــگاه ب ــازی دانش ــاوری و تجاری س ــعه فن ــوع توس در موض
جمع بنــدی رســیده بــود کــه بایســتی از بازیگــران فعــال در صنعــت 

گفتگوی وژیه
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ــان را در  ــی های ایش ــه و دسترس ــد تجرب ــا بتوان ــد ت ــتفاده نمای اس
ــد  ــه فرآین ــا ب ــرد ت ــه کار گی ــگاه ب ــتعداد دانش ــش و اس ــار دان کن
ارزش آفرینــی ســرعت ببخشــد، ایــن مهــم در بســتر پــارک علــم و 
فنــاوری کــه بــا مخاطبــان حقوقــی در تعامــل اســت بــا ســهولت 
بیشــتری قابــل پیگیــری اســت و چنانچــه در مخاطبــان پــارک کــه 
ــتقرار  ــد اس ــارک را دارن ــات پ ــتفاده از خدم ــرش و اس ــکان پذی ام
مراکــز نــوآوری و فنــاوری صنایــع و همچنیــن شــرکت های 
خدمــات دهنــده ماننــد کارگــزاران فنــاوری، ســرمایه گذاران 

ــت. ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــر نی خطرپذی
ــتر از  ــارک را بیش ــتقر در پ ــران مس ــا بازیگ ــکاری ب ــگاه هم دانش
اســتقرار صــرف در پــارک دیــده و برنامه هایــی را بــرای همــکاری 
ایــن بازیگــران در الیه هــای پژوهشــی و توســعه فنــاوری در نظــر 

گرفتــه اســت.
ــب وکارها و  ــور کس ــا حض ــی ب ــدوده ای جغرافیای ــه مح ــن ناحی ای
بازیگــران مختلــف اســت کــه تشــکیل دهنده اکوسیســتم نــوآوری 

هســتند. 
بســیاری از مطالعــات پژوهشــگران کارآفرینــی و تحلیل گــران 
ــک  ــکل گیری ی ــه ش ــت ک ــان داده اس ــب وکار نش ــط کس محی
ــد تأثیــر چشــمگیری در توســعه  اکوسیســتم منحصر به فــرد می توان
کارآفرینــی و نــوآوری داشــته باشــد. اکوسیســتمی کارآفرینانــه کــه 
ــی و  ــا مســیر کارآفرین ــالش اســت ت ــف در ت ــاد مختل ــود ابع باوج

ــد.  ــوار کن ــاوری را در فضــای کســب وکار هم فن

ــتم های  ــن اکوسیس ــه ای ــت ک ــن اس ــدی ای ــؤال ج ــال س ح
ــرد؟ ــکل می گی ــی ش ــه فضا های ــه در چ ــا نوآوران ــه ی کارآفرینان

جغرافیایــی  محدوده هــای  دنیــا  سراســر  در  نــوآوری  نواحــی 
مشــخصی هســتند کــه مهم تریــن محــرک و کاتالیســت در 
نــوآوری  و  کارآفرینــی  اکوسیســتم های  رشــد  و  شــکل گیری 
ــوآوری شــریف تنهــا یــک محــدوده جغرافیایــی  هســتند. ناحیــه ن
مســتقر در منطقــه طرشــت نیســت. بلکــه دارای ســازوکار و 
اکوسیســتم نوآورانــه خــاص خــود اســت کــه فضــا را بــرای توســعه 
ــده  ــاری ش ــای تج ــوص فناوری ه ــف به خص ــای مختل فناوری ه
از دانشــگاه آمــاده می کنــد و همچنیــن فضایــی را جهــت تســهیل 
ارتباطــات بیــن بازیگــران اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری فراهــم 

می کنــد. 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف به عنــوان متولــی 
ــف  ــزای مختل ــن اج ــهیل گری الزم را بی ــه، تس ــن ناحی ــعه ای توس
و بازیگــران متنــوع آن انجــام خواهــد داد تــا ارزش آفرینــی 
حداکثــری محقــق شــود. اســتفاده حداکثــری از توان بخــش 
ــت.  ــه اس ــن ناحی ــعه ای ــدی توس ــای کلی ــی از رویکرده خصوص
معرفــی ناحیــه نــوآوری و بیــان ویژگی هــای محققــان آن، میــزان 
ــه از  اشــتغال، فعالیــت، ســطوح و حوزه هــای فعالیــت بررســی اولی
ــه  ــد ک ــریف نشــان می ده ــوآوری ش ــه ن ــال ناحی شــرکت های فع

حــدود 4۵0 شــرکت هم اکنــون در ایــن محــدوده جغرافیایی مســتقر 
هســتند. ایــن شــرکت ها زمینــه فعالیــت مختلفــی دارنــد و ازلحــاظ 
ســن، تخصــص، نــوع فنــاوری، انــدازه شــرکت و ... متنوع هســتند. 
بعضــی از ایــن شــرکت ها زمینــه تخصصــی فناورانــه دارنــد و بــر 
تولیــد محصــول یــا ارائــه خدمــت مشــخص کار می کننــد. برخــی 
از شــرکت ها هــم ارائه دهنــده خدمــت بــه ســایر شــرکت ها 
ــاور هســتند.  ــاز شــرکت های فن ــده نی ــع تأمین کنن هســتند و درواق
بــا ایــن حســاب، تعــداد افــراد شــاغل در کل شــرکت های مســتقر 

ــود.  ــن زده می ش ــر تخمی ــزار نف ــدود 3 ه ــه ح ــن ناحی در ای
فناوری هایــی  توســعه  درزمینــه  عمدتــًا  فنــاور  شــرکت های 
ــش آن در دانشــگاه وجــود  ــد کــه تخصــص و دان ــت می کنن فعالی
داشــته باشــد. در کنــار ایــن شــرکت ها، بعضــی از شــرکت ها هــم 
خدمــات تجاری ســازی و توســعه کســب وکار ارائــه می دهنــد 
)ماننــد شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر، شــتاب دهنده ها 
و ...(کــه حضــور آن هــا در شــکل گیری و توســعه کســب وکارهای 
ــداد  ــر تع ــال حاض ــت. در ح ــم اس ــیار مه ــه بس ــه و فناوران نوآوران
در  نــوآوری  مرکــز  و   )venture capital( شــتاب دهنده   7
ــه  ــن ناحی ــن ای ــد.  همچنی ــور دارن ــریف حض ــوآوری ش ــه ن ناحی
ــکل  ــه در ش ــردی دارد ک ــل منحصربه ف ــاخت های حمل ونق زیرس

ــت. ــده اس ــخص ش ــی مش ــر به خوب زی

چــه فعالیت هایــی مرتبــط بــا ناحیــه نــوآری شــریف در 
ســال های اخیــر صــورت گرفتــه اســت؟

ــوآوری  ــه ن ــروز در »ناحی ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک ــن فعالیت های مهم تری
شــریف« صــورت گرفتــه بــه شــرح زیــر اســت:

ـ بررســی و مطالعــه 21 ناحیــه نــوآوری مطــرح دنیــا و شناســایی 
عوامــل موفقیــت نواحــی نــوآوری باهــدف اســتفاده از درس 

آموخته هــای ایــن نواحــی
ـ برگــزاری رویــداد معرفــی ناحیــه نــوآوری شــریف در تاریــخ 2۵ 
دی مــاه 97 بــا حضــور بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم کارآفرینــی و 

نــوآوری کشــور
ـ انعقــاد تفاهم نامــه ســه جانبه بیــن پــارک علــم و فنــاوری 
شــریف، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری و شــهرداری 

ــوآوری شــریف ــه ن ــه 2 تهــران جهــت توســعه ناحی منطق
ـ انعقــاد تفاهم نامــه دوجانبــه بیــن پــارک علــم و فنــاوری شــریف 
ــران در  ــات و ارتباطــات شــهرداری ته ــاوری اطالع ــازمان فن و س

راســتای توســعه ناحیــه نــوآوری شــریف
ــاه  ــک رف ــا بان ــکاری ب ــاه )در هم ــوآوری رف ــز ن ــدازی مرک ـ راه ان

ــران( کارگ
ــا  ــکاری ب ــهری )در هم ــات ش ــوآوری خدم ــز ن ــدازی مرک ـ راه ان

ــران( ــه 9 ته ــهرداری منطق ش
ـ شــروع فعالیــت شــتاب دهنده تخصصــی واتــک بــا محوریــت آب 

ــت و محیط زیس
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ــت  ــا محوری ــک ب ــی بنت ــتاب دهنده تخصص ــت ش ــروع فعالی ـ ش
ــا ــوا و کالن داده ه محت

ــوان  ــی بهمــن )به عن ــدوق توســعه کارآفرین ــت صن ـ شــروع فعالی
ــر( ــرمایه گذار خطرپذی ــک س ی

ــم  ــارک عل ــوآوری شــریف در پ ــه ن ـ شــکل گیری دپارتمــان ناحی
ــران و  ــازی  بازیگ ــری و همنواس ــت راهب ــریف جه ــاوری ش و فن

ــه  ــود در ناحی ــای موج فعالیت ه

پروژه هــای شــاخص در حــال انجــام یــا آغــاز شــده در ناحیــه 
ــت؟ ــریف چیس نوآوری ش

ـ ســاختمان در حــال ســاخت بــرج فنــاوری طرشــت: بــرج فنــاوری 
ــع مکانــی جهــت حضــور  ــه مســاحت 2۵ هــزار مترمرب طرشــت ب
ــه رشــد و  ــتارت آپ های رو ب ــاور، اس ــان، فن شــرکت های دانش بنی
دیگــر بازیگــران کلیــدی فعــال در اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری 

کشــور خواهــد شــد. 
ایــن بــرج تابســتان ســال 1399 بــه بهره بــرداری می رســد و 120 

شــرکت فنــاور در آن مســتقر خواهنــد شــد. 
ــر را  ــدود 1۵00 نف ــتغالی ح ــرج اش ــن ب ــود ای ــی می ش پیش بین
داشــته باشــد. تصویــر زیــر، نمــای شــمالی و شــرقی بــرج فنــاوری 

ــد. ــان می ده ــت را نش طرش
ـ ساختمان در حال ساخت برج فناوری پیک آسا

ــای  ــی ظرفیت ه ــه: معرف ــرمایه گذاری ناحی ــس س ــن اطل ـ تدوی
بــه ســرمایه گذاران جهــت ســرمایه گذاری در  ناحیــه  بالقــوه 

ــه ــاخت ناحی ــعه زیرس توس
ــاختمانی )در  ــای س ــوآوری فناوری ه ــز ن ــاد مرک ــی و ایج ـ طراح

ــا شــرکت »ســاخت«(  همــکاری ب
بیلبوردهــای متعــدد در  المان هــای اســتارت آپی و  ـ طراحــی 

ــریف  ــوآوری ش ــه ن ورودی ناحی
ـ جذب تأمین کنندگان خدمات به ناحیه

ـ مذاکــره بــا ســازمان تجــارت جهانــی ژاپــن )جتــرو( جهــت ورود 
بــه ناحیــه

ــوزه  ــاور در ح ــتارت آپ های فن ــور اس ــت حض ــاص جه ــه خ ـ رنام
ــدو و زیســت اپ( ــد: بیــدود، پی ــه )مانن خدمــات شــهری در ناحی

ـ نیازسنجی شرکت های مستقر در ناحیه نوآوری شریف
ــه  ــردم مســتقر در ناحی ــه م ــوزش دوره »طراحــی زندگــی« ب ـ آم
)ایــن دوره توســط دانشــگاه اســتنفورد طراحــی و اجــرا شــده اســت(

ـ افتتاح فاز نخست »ایستگاه نوآوری شریف« در ناحیه 
ـ راه انــدازی باشــگاه کســب وکار دانش بنیــان )باکــس( در ناحیــه و 
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چشــم انداز آتــی فعالیت هــای ناحیــه نــوآوری شــریف را 
چگونــه ترســیم می کنیــد؟

در توســعه ایــن ناحیــه اضــالع مثلــث دانشــگاه، شــرکت ها و مــردم 
ــوان  ــه به عن ــد. آنچ ــا می کنن ــی را ایف ــیار مهم ــش بس ــه نق ناحی
ــی  ــت، ارزش آفرین ــر اس ــع مدنظ ــه ضل ــن س ــترک ای ــل مش فص
ــط  ــه توس ــن ناحی ــعه ای ــم انداز توس ــت. چش ــاع اس ــاد انتف و ایج
ــه شــکلی در  ــی شــریف ب ــاوری دانشــگاه صنعت ــم و فن ــارک عل پ
حــال تدویــن اســت کــه هــر ســه ضلــع مذکــور، ایجــاد انتفــاع را 
ــه، تبدیل شــدن  ــن ناحی ــد. در چشــم انداز ای به وضــوح مشــاهده کن
ــد و  ــون امی ــان و کان ــه قطــب توســعه کســب وکارهای دانش بنی ب

ــه شــده اســت. ارزش آفرینــی در شــهر تهــران در نظــر گرفت
ــرای توســعه  ــده ب ــا یــک ســال آین ــر ت ــن راســتا اهــداف زی در ای

ــت: ــده اس ــزی ش ــریف برنامه ری ــوآوری ش ــه ن ناحی
اطلــس  قالــب  در  ســرمایه گذاری  بســته   30 طراحــی  ـ 

شــریف  نــوآوری  ناحیــه  ســرمایه گذاری 
ـ طراحی و اجرای المان های شهری مرتبط در ناحیه

ـ راه اندازی ۵ مرکز نوآوری در ناحیه 
ـ آغاز سه پروژه جدید از مشارکت سرمایه گذاران

ـ عبور تعداد شرکت های فناور مستقر در ناحیه از مرز ۵00

گفتگوی وژیه
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   وزیر علوم در اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه  بین المللی گروه )D8( تأکید کرد:

دکتــر منصــور غالمــی بــا بیــان اینکــه هــدف از میزبانــی 
علمــی  همکاری هــای  ســطح  ارتقــاء  بین الدولــی،  دانشــگاه 
و توســعه دانــش در جهــان اســالم اســت، گفــت: ایــران بــا 
تأســیس و میزبانــی ایــن دانشــگاه، گامــی مهــم در مســیر 
اســت.  برداشــته  هشــت  گــروه  راه  نقشــه  کــردن  محقــق 
بین المللــی  دانشــگاه های  امنــای  هیــأت  جلســه  اولیــن 
کشــور   8 علــوم  وزیــران  حضــور  بــا   )D8( هشــت  گــروه 
مالــزی،  اندونــزی،  بنــگالدش،  پاکســتان،  ترکیــه،  ایــران، 
شــد. برگــزار  وزارت  ایــن  محــل  در  نیجریــه  و  مصــر 

دکتــر غالمــی در ایــن نشســت گفــت: ســازمان همــکاری 
اقتصــادی D8 متشــکل از هشــت کشــور در حــال توســعه 
ــر  ــون نف ــارد و 60 میلی ــک میلی ــدود ی ــی ح ــا جمعیت ــالمی ب اس
و نیــروی کار 400 میلیونــی، یــک ظرفیــت بــزرگ در جهــان 
رو بــه گــذار، آشــفته و پرچالــش کنونــی محســوب می شــود.

ــی  ــی، آموزش ــبات علم ــت مناس ــه تقوی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
گامــی  اســالمی،  بیــن  ســازمان  ایــن  میــان  پژوهشــی  و 
مهــم، کلیــدی و نقطــه عطفــی در مســیر همگرایــی میــان 
کشــورهای عضــو بــه حســاب می آیــد، افــزود: امــروز ایــن 
ــرار  ــال ق ــن س ــت و دومی ــعه، بیس ــال توس ــور در ح ــت کش هش
گرفتــن در زیــر چتــر همگرایــی را پشــت ســر می گذارنــد.

ــیم  ــه ترس ــل ک ــه قب ــک ده ــش از ی ــه داد: بی ــی ادام ــر غالم دکت

»نقشــه راه 10 ســاله گــروه هشــت )D8(« بیــن ســال های 
ــا  ــب اعض ــه تصوی ــت و ب ــرار گرف ــتور کار ق )2018-2008( در دس
رســید، همــکاران مــن در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
عنــوان  بــه  را  بین الدولــی  دانشــگاه  یــک  تأســیس  ایــران، 
ــد. ــنهاد کردن ــه راه پیش ــن نقش ــق ای ــدی در راه تحق ــی کلی گام

وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه بندهــای نقشــه راه 10 ســاله گــروه هشــت 
کشــور، اظهــار داشــت: در بند )7( بخــش )10( این نقشــه راه، بر لزوم 
ــا هــدف نهادینه کــردن  ــاوری ب ــوم و فن »تقویــت همکاری هــای عل
ایــن همکاری هــا از طریــق تأســیس مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاه و 
مؤسســه دی هشــت« تأکیــد شــده و اکنــون افتخــار داریم کــه اعالم 
ــن دانشــگاه، گامــی مهــم  ــی ای ــا تأســیس و میزبان ــران ب ــم، ای کنی
در مســیر محقــق کــردن نقشــه راه گــروه هشــت برداشــته اســت.

راه هشــت  نقشــه  تحقــق  اینکــه  بیــان  بــا  دکتــر غالمــی 
ــاز دارد،  ــو نی ــورهای عض ــاری کش ــکاری و همی ــه هم ــور ب کش
ــطح  ــای س ــگاه، ارتق ــن دانش ــی ای ــدف از میزبان ــرد: ه ــرح ک مط
همکاری هــای علمــی فــی مابیــن، توســعه دانــش در جهــان 
ــت. ــگاهی اس ــکاری دانش ــجو و هم ــادل دانش ــق تب ــالم از طری اس

وی گفــت: بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه تمامــی اعضــای گــروه 
D8 از توانمنــدی و ظرفیت هــای بیشــمار علمــی و فنــاوری برخوردار 
ــالم را  ــان اس ــد جه ــا، می توان ــن توانمندی ه ــع ای ــتند و تجمی هس
مقتدرتــر کــرده و در مســیر حــل مشــکالت مســلمانان ســوق دهــد.

دیپلماسی علمی

تأسیس دانشگاه بین الدولی دی 8؛ گام مهم ایران در تحقق نقشه راه گروه هشت
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ــون دانشــجو  ــال حاضــر 4.2 میلی ــرد: در ح ــوان ک ــوم عن ــر عل وزی
ــع  ــا در مقط ــر از آن ه ــون نف ــک میلی ــه ی ــود دارد ک ــران وج در ای
تحصیــالت تکمیلــی تحصیــل می کننــد، عــالوه بــر آن 39 پــارک 
ــت  ــاوری و نظــام آموزشــی مســتحکمی در کشــور فعالی ــم و فن عل
 Times ــدی ــاس رتبه بن ــر اس ــگاه آن ب ــه 29 دانش ــد ک می کنن
ــر  ــگاه های برت ــان دانش ــون در می Higher Education و اکن
دنیــا قــرار دارنــد که آمــاده همــکاری و تجمیــع توانمندی ها هســتند.

وی اظهــار داشــت: گــزارش ســال 2011 ســازمان توســعه و همکاری 
اقتصــادی )OECD( نشــان می دهــد کــه 8 کشــور عضــو  D8 بــا 
اعــزام 404 هــزار دانشــجوی خارجــی )حــدود 10 درصــد کل جمعیت 
دانشــجویان بین المللــی( جــزو کشــورهای اصلــی اعزام کننــده 
دانشــجوی خارجی هســتند کــه این رقم اکنــون افزایش یافته اســت.

کــه  بیاندیشــیم  ایــن  بــه  بایــد  داد:  ادامــه  غالمــی  دکتــر 
چگونــه عالقه منــدان بــه تحصیــل دانــش در جهــان اســالم، 
کننــد. اســتفاده   D8 داخلــی  ظرفیت هــای  از  می تواننــد 

وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه کشــورهای ترکیــه، مالــزی، اندونــزی، 
و  پاکســتان  مصــر،  بنــگالدش، 
دانشــگاه های  یــک  هــر  نیجریــه 
می تواننــد  کــه  دارنــد  معتبــری 
یکدیگــر  دانشــجویان  پذیــرای 
باشــند، افــزود: تأســیس دانشــگاه 
ــادل  ــروع تب ــه ش ــد نقط D8 می توان
گســترده دانشــجو میــان این کشــورها 
ــد. ــاب آی ــه حس ــی ب ــعه علم و توس

وی بــا اشــاره بــه اینکه جهــان در حال 
ــورهای  ــه کش ــور ک ــعه و نوظه توس
ــی از آن  ــت بخش ــروه هش ــو گ عض
راه  در  نهــادن  گام  بــرای  هســتند، 
پیشــرفت، مســیری جز علــم و فناوری 
ــز از  ــاوری نی ــم و فن ــدارد و راه عل ن
دانشــگاه می گــذرد، تصریــح کــرد: 

دانشــگاه بین المللــی گــروه هشــت عــالوه بــر تقویت ظرفیــت تربیت 
نیــروی انســانی ایــن ســازمان، فرآینــد بین المللی شــدن دانشــگاه ها 
ــز تســهیل خواهــد کــرد. ــی کشــورهای عضــو را نی و آمــوزش عال

ــر جمعیــت  دکتــر غالمــی مطــرح کــرد: در جهانــی کــه هــر روز ب
ــالمی  ــوری اس ــود، جمه ــزوده می ش ــی آن اف ــجویان بین الملل دانش
هشــت،  گــروه  بین المللــی  دانشــگاه  توســعه  بــرای  ایــران 
ــت. ــرده اس ــو دراز ک ــورهای عض ــمت کش ــه س ــاری ب ــت ی دس

ــالش کشــورهای عضــو D8 را نیروهــای  ــوم پشــتوانه ت ــر عل وزی
انســانی توانمنــد آنــان دانســت و گفــت: گــردش آزاد علــم، 
ــر  ــوی دیگ ــه س ــاوری ب ــوآوری و فن ــای ن ــودن دره ــش و گش دان
کشــورهای نیازمنــد، از خصوصیــات تمــدن بــزرگ اســالمی و 
شــکوفایی علــم در جهــان اســالم در ســده های قبــل اســت.

دکتــر غالمــی افــزود: مــا بــر ایــن باوریــم کــه نبایــد در 
ــود  ــوآوری وج ــش و ن ــال دان ــن انتق ــرزی بی ــالمی، م ــان اس جه
داشــته باشــد زیــرا علــم متعلــق بــه همــه انســان ها اســت 
ــود. ــم ب ــرز خواهی ــی بی م ــعه علم ــد توس ــر رون ــا آغازگ ــذا م ل

تأسيس دانشگاه بين المللی )D8(  به منظور ارتقا، ابداعات و 
همکاری ها بين دانشگاه ها بوده است

ــر کل ســازمان همکاری هــای  ــر کوشــاری، دبی ــر داتوکــو جعف دکت
اقتصــادی کشــورهای درحــال  توســعه D8 اظهــار داشــت: تأســیس 
دانشــگاه بین المللــی )D8(  به منظــور ارتقــا و ابداعــات بــرای یــک 
ــن  ــای ای ــه راه همکاری ه ــوده و در نقش ــان ب ــی از زم ــذر طوالن گ
ــن همــکاری باهــدف نهادینه ســازی  ــج ای ــا و تروی دانشــگاه ها ارتق
همکاری هــا و ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی D8 برجســته شــده اســت. 
دانشــگاه  امنــای  اولیــن جلســه هیــأت  در  دکتــر کوشــاری 
بیــن المللــی D8 کــه در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
برگــزار شــد، گفــت: هــدف از تأســیس دانشــگاه بین المللــی 

D8 تقویــت همکاری هــای بیــن اعضــا و دولت هــای عضــو 
مبادلــه  زمینــه  در  دانشــگاهی  بیــن  تبــادالت  طریــق  از  آن 
ــارکت  ــدف مش ــگاه و باه ــن دانش ــای ای ــن اعض ــجو در بی دانش
بــود. خواهــد  دانشــگاه ها  ســطح  در  قابل قبــول  بین المللــی 
ــتوار  ــاد اس ــن بنی ــیس ای ــرای تأس ــینا ب ــی س ــگاه بوعل وی از دانش
ــو  ــه عض ــتم ک ــحال هس ــزود: خوش ــرد و اف ــی ک ــدار قدردان و پای
ــرا  ــتم زی ــینا هس ــی س ــگاه بوعل ــون دانش ــری همچ ــن معتب انجم
تمــدن،  علــم،  درزمینــه  شناخته شــده  چهــره ای  بوعلی ســینا 
اســت. بــوده  اســالمی  تمــدن  و  ستاره شناســی  پزشــکی، 

ــی  ــگاه بین الملل ــن دانش ــیس ای ــوص تأس ــاری درخص ــر کوش دکت
گفــت: ارتقــای ارزش هایــی مانند اعطای بــورس، یادگیــری، تحقیق، 
اســتقالل دانشــگاه، توســعه علــوم و فنــاوری و همزیســتی صلح آمیز 
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در بیــن مذاهــب از دیگــر اهــداف ایــن دانشــگاه بــه شــمار مــی رود.
وی همچنیــن از مقامــات آمــوزش عالــی کشــورهای عضــو 
تشــکر کــرد و گفــت: از اعضــای کشــورهای عضــو بــرای تعهــدی 
ــجوی  ــرش، ۵ دانش ــت پذی ــی جه ــن مال ــه تأمی ــبت ب ــه نس ک
ــاوری  ــوم و فن ــه عل ــل درزمین ــه تحصی ــرای ادام ــری ب پســت دکت
می کنــم. قدردانــی  داشــتند   D8 بین المللــی  دانشــگاه  در 
کشــورهای  اقتصــادی  همکاری هــای  ســازمان  کل  دبیــر 
درحال توســعه D8  افــزود: دانشــگاه بین المللــی D8 به منزلــه 
ــت و  ــی اس ــان جهان ــان و مخترع ــمندان و عالم ــب از دانش یک قط
بــاور مــا بــر ایــن اســت کــه هــزاران بوعلــی ســینا هســتند کــه بــا 
کمــک دانشــمندان و مبتکــران جــوان و بــا برخــورداری از کیفیــت 
ــند. ــور برس ــه ظه ــد ب ــی می توانن ــوش و درک عال ــاال، ه ــطح ب س

وی گفــت: 21 دانشــگاه از ســوی ۵ دولــت عضــو از طریــق  
D8 بــرای مشــارکت در ایــن شــبکه منصوب شــده اند و ایــن 
ــات و  ــات، اختراع ــطح ابداع ــا س ــود ت ــد ب ــادر خواه ــبکه D8 ق ش
ــد  ــترش ده ــود گس ــو خ ــورهای عض ــان کش ــات را در می تحقیق
ــد. ــترش یاب ــم گس ــدار ه ــعه پای ــرای توس ــادی ب ــد اقتص ــا رش ت

دکتــر کوشــاری افــزود: مکانیســم ایــن همــکاری قابلیــت توســعه 
تحقیقــات و تبــادل دســتاوردهای پژوهشــی را بــا صنایــع در 
ــعه  ــن توس ــد و همچنی ــترش می ده ــو گس ــورهای عض ــان کش می
هدایــت  باعــث  محققــان  بیــن  در  آزمایشــگاهی  تســهیالت 
پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک بیــن نهادهــای پژوهشــی و 
نهایتــاً منجــر بــه ایجــاد برنامه هایــی درزمینــه تبــادالت پژوهشــی 
ــن  ــود و بدی ــو D8 می ش ــای عض ــن دولت ه ــجویی در بی و دانش
ترتیــب دانشــگاه ها منبعــی از تبــادالت علــم و فنــاوری بــا 

ــد. ــد ش ــاوری خواهن ــم و فن ــای عل ــی و پارک ه ــش خصوص بخ
ســازمان همــکاری اقتصــادی گــروه هشــت متشــکل از کشــورهای 
ــه پیشــنهاد نجم الدیــن  اســالمی در حــال توســعه در ســال 1997 ب
ــنهاد  ــده و پیش ــاد ش ــه ایج ــد ترکی ــور فقی ــس جمه ــکان رئی اب
تأســیس دانشــگاهی بیــن المللــی گــروه هشــت در بهمــن اجــالس 
ــت. ــده اس ــب ش ــتانبول 1397 تصوی ــت در اس ــروه هش ــران گ س

ديدار دبيركل سازمان همکاری اقتصادی گروه D8 با وزير علوم 
در حاشيه اولين نشست هيأت امنای دانشگاه بين المللی دی ۸ 

همکاری هــای  ســازمان  دبیــرکل  جعفرکوشــاری  داتو کــو 
حاشــیه  در   ،D8 توســعه  حــال  در  کشــورهای  اقتصــادی 
اولیــن نشســت هیــأت امنــای دانشــگاه بین المللــی D8 بــا 
ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــوم دی ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
در ایــن دیــدار دکتــر غالمــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد 
ســازمان  عضــو  دول  تمامــی  بــه  مذکــور  دانشــگاه  کــه 
بــر حمایــت وزات علــوم،  تعلــق دارد و  اقتصــادی  همــکاری 
داد. خبــر  دانشــگاه  کار  بــه  آغــاز  از  فنــاوری  و  تحقیقــات 

داتو کــو جعفرکوشــاری دبیــرکل ســازمان همــکاری اقتصــادی 
بین المللــی  دانشــگاه  تأســیس  اهمیــت  و  ضــرورت  بــر 
کــرد. تأکیــد  عضــو  دول  همــه  و  ســازمان  بــرای   8 دی 
ــات دول  ــا مقام ــه ب ــر دوجانب ــای اخی ــرد: در دیداره ــالم ک وی اع
عضــو بــه موضــوع تأســیس ایــن دانشــگاه اشــاره کــرده و دولت هــا 
نیــز از تأســیس آن در ایــران و در شــهر همــدان اســتقبال کرده انــد.

اهمیــت  بــر  طرفیــن  دیــدار،  ایــن  در  همچنیــن 
کردنــد. تأکیــد  دانشــگاه  بــا  صنعــت  ارتبــاط 
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بايد  از انحصارطلبی ارائه دروس و واحدهای دانشگاهی جلوگيری كنيم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیان 
اینکــه بایــد بــه ســمت نــوآوری در تمــام بخش هــا حرکــت کرده 
و از انحصارطلبــی دروس و واحدهــا جلوگیــری کنیــم، بــر افزایش 
ــرد. ــد ک ــی تأکی ــاالن پژوهش ــگاه ها و فع ــن دانش ــکاری بی هم
ــی  ــروه تخصص ــای کارگ ــی اعض ــی در گردهمای ــر غالم دکت
برنامه ریــزی و گســترش آمــوزش عالــی کــه در دانشــگاه تربیــت 
ــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن گردهمایــی  مــدرس برگــزار شــد، ب
گفــت: شــاید اگــر بــه تاریخچــه 40 ســال گذشــته آمــوزش عالی 
نــگاه کنیــم، دریابیــم کــه بســیاری از زمینه هــای فعالیــت فعلــی 
آمــوزش عالــی در قالــب گذشــته باقــی مانــده در حالــی کــه در 
دنیــا تحــول در آمــوزش عالــی، بــه شــکل ها و دالیــل مختلــف، 
پویایــی بــا خــود بــه دنبــال داشــته اســت . از طرفــی اگــر بــه 10 
ســال گذشــته نیــز بازگردیم ایــن تحــول را احســاس خواهیم کرد 
امــا آیــا ایــن تغییــرات در عناویــن درس هــا، گروه هــای آموزشــی، 
دانشــکده ها و رویکردهــا در دانشــگاه ها احســاس می شــود؟

دکتــر غالمــی افــزود: آنچــه انتظــار مــی رود بــا حضــور 
ــر  ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای ــاق بیفت ــد اتف ــه جدی ــاتید در مرحل اس
ــی  ــای آموزش ــز و گروه ه ــع مراک ــول در وض ــر و تح روی تغیی
دارد. وجــود  جــدی  تحــول  یــک  انتظــار  لــذا  کنیــم  کار 
وی بیــان کــرد: بعضــًا برخــی از مــا بــه عنــوان اعضــای هیــأت 
علمــی وقتــی در یــک گــروه کارشناســی قــرار می گیریــم، 
ــر را  ــن ام ــل ای ــم و دلی ــد می کنی ــی را نق ــای مختلف بخش ه

ــران  ــه مدی ــت ک ــی اس ــا طبیع ــم ام ــران می بینی ــم کاری مدی ک
ــه  ــت مجموع ــالش و زحم ــا ت ــه ب ــردی و ن ــه ف ــا اندیش ــه ب ن
برعهــده  را  مدیریــت  کار  کــه  علمــی  هیــأت  از  کوچکــی 
ــر  ــویی دیگ ــد. از س ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــد می توانن دارن
ــرای  ــی ب ــی کاف ــور فرصت ــی کش ــتم های اجرای ــز در سیس نی
ــد  ــذا بای ــدارد ل ــود ن ــول وج ــاد تح ــه ایج ــبت ب ــه نس اندیش
ــد  ــای جدی ــان ایده ه ــرای بی ــی ب ــأت علم ــای هی ــه اعض هم
باشــند. داشــته  و حضــور  کــرده  مشــارکت  دانشــگاه ها  در 
ــوزه  ــه ح ــتادی مجموع ــه س ــرد: وظیف ــح ک ــوم تصری ــر عل وزی
برنامه ریــزی آموزشــی وزارت علــوم، هماهنگی و جمع بندی اســت 
ــزی  ــای برنامه ری ــدون اشــخاص متخصــص و گروه ه ــًا ب و قطع
ــت  ــوان تحــول را انجــام داد، بنابرایــن حرکتــی کــه معاون نمی ت
ــی  ــأت علم ــاب انتخــاب و مشــارکت اعضــای هی آموزشــی از ب
دانشــگاه ها انجــام داده، اقدامــی جــدی، قــوی و تاثیرگــذار اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه اکنــون در مقطــع زمانــی 
برنامــه مصــوب ملــی و شــورای  و  داریــم  قــرار  خاصــی 
عالــی انقــالب فرهنگــی مجموعــه وزارت علــوم را موظــف 
ــوان  ــت، عن ــرده اس ــا ک ــرای برنامه ه ــول و اج ــاد تح ــه ایج ب
خــود  بررســی های  و  نقــد  در  مکــرراً  دانشــگاه ها  کــرد: 
تأکیــد  موضــوع  ایــن  بــه  غیررســمی  و  رســمی  به طــور 
داشــتند؛ در نتیجــه مجموعــه وزارت علــوم وظیفــه ای را در 
ــق  ــه تحق ــد ک ــاس می کن ــود احس ــش روی خ ــه پی ــن زمین ای
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ــت. ــر اس ــان امکان پذی ــری متخصص ــکاری و همفک ــا هم آن ب
وی بــا تأکیــد بر لــزوم تعیبــن تکلیــف مجموعه هــای کوچکی که 
تحــت عنــوان دانشــگاه فعالیــت می کننــد، افــزود: بعضــًا مشــاهده 
شــده کــه دانشــگاهی تنهــا بــا داشــتن 19 عضــو هیــأت علمــی 
در حــال فعالیــت اســت لــذا بایــد در قالــب ســاماندهی آمــوزش 
ــود. ــخص ش ــک مش ــای کوچ ــن مجموعه ه ــف ای ــی تکلی عال
ــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده  ــان اینکــه ب ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــای  ــف مجموعه ه ــن تکلی ــه تعیی ــرح اولی ــته، ط ــال گذش در س
ــن موضــوع  ــار ای ــه داد: در کن ــت، ادام ــده اس ــاز ش ــک آغ کوچ
ــوزش را در  ــش آم ــه بخ ــوط ب ــوالت مرب ــا تح ــت ت ــاز اس نی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــری و عمل ــوزه نظ ــوای ح ــوزه محت ح
دهیــم زیــرا بعضــًا ســوال می شــود کــه تــا چــه حــد تخصــص 
ــق دارد. ــا تطاب ــاغل آن ه ــا مش ــگاهی ب ــالن دانش فارغ التحصی
بــه روز  دانشــگاهی  آموزش هــای  گفــت:  غالمــی  دکتــر 
ایــن  انتقــال  علمــی  هیــأت  اســاتید  وظیفــه  و  اســت 
اینکــه  امــا  اســت  دانشــجویان  بــه  جدیــد  دانش هــای 
تاثیرگــذاری  بــرای  را  فارغ التحصیــالن  می تــوان  چطــور 
ــل دارد.  ــه و تأم ــای توج ــرد، ج ــت ک ــه تربی ــول جامع در تح
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر می رســد در دروس عملــی بــا وضــع 
فعلــی نیــز می تــوان بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر برنامه ریــزی کرد، 
اظهــار داشــت: الزمــه ایــن امــر فراهــم کــردن امکانات از ســوی 
دانشــگاه ها، تصویــب و ابــالغ بــرای اجــرا و نظــارت بر آن اســت.

وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر تــالش جهــت آمایــش و برنامه ریــزی 
ــن  ــامان دهی ای ــرد: در س ــرح ک ــی مط ــوزش عال ــوزه آم در ح
حــوزه بــه حرکتــی جامــع و پیوســته نیــاز اســت در غیــر 
این صــورت ایــن امــکان وجــود دارد کــه در آینــده پیــش رو دچــار 
ــرای عرضــه  ــذا زمــان محــدودی ب عــدم هماهنگی هــا شــویم ل
ــود دارد. ــگاه ها وج ــه در دانش ــل ارائ ــجم و قاب ــه ای منس برنام
ــرای جلوگیــری از اتــالف وقــت  ــان اینکــه ب ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
می تــوان در تعریــف و تدویــن رشــته ها و عناویــن جدیــد 
بــرای گرو هــای آموزشــی از تحربه هــای کشــورهای دیگــر 
اســتفاده کــرد، گفــت: بایــد نگاهمــان بــه تحــول کشــور 
باشــد و بایــد براســاس شــاخص های جهانــی بایــد حضــور 
ــو  ــوم ن ــرا رشــد علمــی کشــور در بخــش عل داشــته باشــیم زی
ــگاه ها  ــا دانش ــد ت ــه ای باش ــه گون ــا ب ــد برنامه ه ــذا بای ــت ل اس
ــد. ــک کن ــی کم ــی بین الملل ــع علم ــور در مجام ــرای حض را ب
وی عنــوان کــرد: مقاطــع تحصیلــی در بحــث برنامه ریــزی بــرای 
تحــول در حــوزه آموزشــی کشــور وظایــف متفاوتی دارنــد بنابراین 
ــر  ــه فک ــی ب ــی و کارشناس ــع کاردان ــای مقاط ــد در برنامه ه بای
تحــوالت مختلــف در زمینــه تعــداد واحدهــا و تعریــف جدیــدی از 
آن هــا را مد نظر قــرار دهیم و برای دوره هــای تحصیالت تکمیلی 
ــم. ــف کنی ــدی را تعری ــی جدی ــای تکمیل ــوان واحده ــز می ت نی

بایــد  منتقدیــن  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  علــوم  وزیــر 

گفــت:  باشــیم،  داشــته  اقناع کننــده  و  اجرایــی  پاســخی 
تــالش مــا ایــن اســت تــا بــاور و اعتقــاد بــه اثرگــذاری 
دانشــگاه ها در حــل مســائل و مشــکالت را تقویــت کنیــم.

دکتــر غالمــی افــزود: در یکــی دو ســال گذشــته تــالش وزارت 
ــی در  ــه های علم ــکیل خوش ــبب تش ــگاهیان س ــوم و دانش عل
ــج  گروه هــای مختلــف و بررســی مســائل جامعــه شــد کــه نتای
ــد. ــه ش ــان ارائ ــوری و معاون ــه ریاســت جمه ــن بررســی ها ب ای

وی بــا اشــاره بــه ســابقه ســلب اعتمــاد از دانشــگاه ها در 
فــردی  حرکت هــای  کــرد:  بیــان  اجرایــی  بخش هــای 
ــاد  ــدم اعتم ــبب ع ــته س ــه در گذش ــود ک ــی ب ــی از مصادیق یک
شــد. اجرایــی  دســتگاه های  ســوی  از  دانشــگاه ها  بــه 

وزیــر علــوم گفــت: بایــد در رویکــرد جدیــد به نــام گروه دانشــگاه 
صحبــت کنیــم و بــا همفکــری جمعــی در ارائــه گزارشــات علمی 
و بحث هــای علمــی بــه عنــوان یــک کار گروهــی انجــام دهیــم.

دکتــر غالمــی افــزود: ضــروری اســت تــا در دانشــگاه ها بیشــتر 
بــه مشــکالت موجــود و مرتبــط بــا رشــته خــود در جامعــه توجــه 
کننــد و دانشــجویان را نیــز بــا ایــن مســائل آشــنا و بــرای آن هــا 
ــن همــکاری و کار علمــی  ــا ضمــن ای ــد ت ــف کنن راه حــل تعری
دانشــجویان را نیــز بــرای نــگاه علمــی بــه مســائل تربیــت کنیم.

ــی  ــی نقطــه عطف ــه مقطــع کنون ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غالم دکت
در تحــول حــوزه آموزشــی وزارت علــوم اســت گفــت: بایــد بــه 
ــی  ــم و از انحصارطلب ــا بروی ــام بخش ه ــوآوری در تم ــمت ن س
دروس و واحدهــا جلوگیــری کنیــم و همــکاری بیــن دانشــگاهی 
ــم. ــترش دهی ــی را گس ــاالن پژوهش ــد و فع ــدا کن ــش پی افزای

ــکاری  ــی هم ــد در کار علن ــجویان بای ــرد: دانش ــوان ک وی عن
مشــترک داشــته باشــند و بــا کار گروهــی آشــنا شــوند و هــر کجا 
ــای  ــع از پیشــرفت برنامه ه ــه ای مان ــز احســاس شــد آیین نام نی
ــود. ــالم ش ــری اع ــت پیگی ــوم جه ــه وزارت عل ــی اســت ب علم
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آموزش و پژوهش دو بال اعتالی آموزش عالی هستند
دکتــر شــریعتی نیاســر در گردهمایــی اعضــای کارگــروه تخصصــی 
برنامه ریــزی و گســترش آمــوزش عالــی کــه در دانشــگاه تربیــت 
ــوراها از  ــدن ش ــه یکی ش ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــدرس برگ م
ویژگی هــای مهــم برگــزاری ایــن دوره از کارگروه هــا اســت، 
گفــت: گســترش بــدون برنامه ریــزی و برنامه ریــزی بــدون 
ــز  ــم نی ــدون ه ــش ب ــوزش و پژوه ــت و آم ــترش بی معناس گس
ــوند. ــده ش ــم دی ــوزه باه ــن دو ح ــد ای ــذا بای ــدارد ل ــی ن مفهوم

متعــددی  گفت وگوهــای  گذشــته  ســال  طــی  افــزود:  وی 
گرفــت  صــورت  پژوهــش  و  آمــوزش  تلفیــق  منظــور  بــه 
عنــوان  بــه  حــوزه  دو  ایــن  تــا  اســت  ایــن  تالشــمان  و 
رونــد. پیــش  هــم  بــا  عالــی  آمــوزش  اعتــالی  دوبــال 

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ 
ــچ  ــد و هی ــوب نینجام ــش مطل ــه پژوه ــه ب ــت ک ــی نیس آموزش
ــداده  ــکل ن ــوزش ش ــتر آن را آم ــه بس ــت ک ــم نیس ــی ه پژوهش
ــی  ــه و میدان ــه عرص ــم در چ ــد بدانی ــروزه بای ــزود: ام ــد، اف باش
ــد  ــران ارش ــوان مدی ــه می ت ــم و چگون ــل کنی ــم عم می خواهی
ــه اهــداف هدایــت کنیــم. ــی را در جهــت رســیدن ب آمــوزش عال

دکتــر شــریعتی نیاســر آگاهــی از عقبــه آمــوزش عالــی را 
داشــت:  اظهــار  و  دانســت  برنامه هــا  برنامه ریــزی  شــرط 
در ابتــدا بایــد نســبت بــه وضعیــت آمــوزش عالــی آگاهــی 
ــرد. ــاذ ک ــت را اتخ ــات درس ــاس آن تصمیم ــپس براس ــت س داش

رخدادهــای  رونــد  بــه  اشــاره  بــا  نیاســر  شــریعتی  دکتــر 
ــجویان  ــداد دانش ــالب تع ــل انق ــرد: اوای ــان ک ــی بی ــوزش عال آم
17۵ هــزار نفــر بــود کــه ایــن تعــداد در ســال 92 بــه 4 
کــرد. پیــدا  افزایــش  نفــر  هــزار  صــد  هشــت  و  میلیــون 

از  تعــداد اعضــای هیــأت علمــی  ادامــه داد: همچنیــن  وی 
3 هــزار نفــر بــه 800 هــزار نفــر و موسســات نیــز از 240 
رســید. مــورد  پنجــاه  هشــتصدو  و  هــزار   2 بــه  مؤسســه 

ــگاه  ــدن دانش ــی ش ــرد: عمل ــوان ک ــر عن ــریعتی نیاس ــر ش دکت
از  تفکیــک رشــته های پزشــکی  اســالمی در ســال 61،  آزاد 
غیــر پزشــکی، تشــکیل شــورای تحــول علــوم انســانی در 
ــال 90  ــه ای در س ــی حرف ــگاه فن ــکل گیری دانش ــال 88 و ش س
ــت. ــر اس ــای اخی ــی ده ه ــی ط ــای آموزش عال ــه رویداده از جمل

ــش  ــون بخ ــه اکن ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
علــوم انســانی بیــش از ۵0 درصــد جمعیــت دانشــجویی را تشــکیل 
ــل  ــب قاب ــال حاضــر ترکی ــر آن، در ح ــالوه ب ــت: ع ــد، گف می ده
ــانی  ــوم انس ــاتید عل ــز اس ــی نی ــأت علم ــای هی ــی از اعض توجه
هســتند لــذا بایــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن حــوزه داشــته باشــیم.

دکتــر شــریعتی نیاســر در ادامــه بــه مقایســه جمعیــت دانشــجویی 
برخــی رشــته ها بــر حســب زیــر نظــام از ســال 93 تــا 96 اشــاره 
ــات و  ــوم، تحقیق ــال ها وزارت عل ــن س ــی ای ــزود: ط ــرد و اف ک
فنــاوری تفــاوت کّمــی چندانــی در حــوزه علــوم انســانی نداشــته 

ــر  ــه تغیی ــگاه های روزان ــز دانش ــه نی ــوم پای ــش عل ــت. در بخ اس
کشــاورزی  حــوزه  در  همچنیــن  نداشــته اند.  توجهــی  قابــل 
و دامپزشــکی تغییــرات محسوســی در وزارت علــوم صــورت 
نگرفتــه اســت. در رشــته هنــر دانشــگاه آزاد اســالمی در مقایســه 
ــت. ــته اس ــتری داش ــی بیش ــش کّم ــا افزای ــر نظام ه ــایر زی ــا س ب

وی بــا اشــاره بــه رونــد جمعیــت دانشــجویی از ســال 67 تــا 97 نیز 
ادامــه داد: رونــد جمعیــت دانشــجویان تــا ســال 93 ســیر صعــودی 
داشــته و ســپس ایــن جمعیــت کاهــش پیــدا کــرد که بخشــی از آن 
بــه دلیــل کــم شــدن متقاضیان بــرای ورود به دانشــگاه بوده اســت.
ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  نیاســر  شــریعتی  دکتــر 
ــی  ــت: ط ــار داش ــا 97 اظه ــال 92 ت ــترش از س ــای گس مجوزه
ــه  ــت؛ ب ــوده اس ــی ب ــا کاهش ــدور مجوزه ــد ص ــدت رون ــن م ای
ــی  ــی حوزه های ــرای برخ ــت ها ب ــی از سیاس ــر یک ــارت دیگ عب
اســت. بــوده  وضعیــت  مهــار  داشــته  بی رویــه  رشــد  کــه 

ــز  ــی نی ــزود: در بخــش غیردولت ــوم اف ــر عل ــاون آموزشــی وزی مع
ــدور  ــش ص ــاظ افزای ــه لح ــی ب ــاوت چندان ــال 9۵ تف ــر از س غی
ــه ای  ــی روی ــد ب ــال 9۵ رون ــا در س ــدارد و تنه ــود ن ــا وج مجوزه
اتفــاق افتــاد کــه در ســال 96 ایــن وضعیــت مهــار شــد.
وی در رابطــه بــا شــکل گیری کارگروه هــا مطــرح کــرد: محوریــت 
برنامه ریــزی  گرفــت،  شــکل  گذشــته  در  کــه  کارگروهایــی 
درســی بــود کــه بــر همیــن اســاس از ســال 9۵ بــه بعــد بخــش 
شــد. ســپرده  دانشــگاه ها  بــه  برنامه ریزی هــا  از  عمــده ای 
دکتــر شــریعتی نیاســر گفــت: پــس از تشــکیل شــورای گســترش و 
برنامه ریــزی و بــا هماهنگی هــای انجام شــده با معاونت پژوهشــی، 
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه همــه کارگروه هــا بــا یکدیگــر ادغــام 
شــوند تــا در همــه آن هــا نــگاه گسترشــی، آموزشــی و پژوهشــی 
وجــود داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل شــکل گیری کارگروه هــای 
ــد. ــال ش ــدی دنب ــور ج ــه ط ــی ب ــرد انتخاب ــا رویک ــی ب تخصص
وی مشــارکت جامعــه مخاطــب، ارتقــای ســطح اعتمــاد به روســای 
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دانشــگاه ها، ارتقــای ســطح اعتمــاد عمومی بــه نظــام تصمیم گیری، 
ــگاه های  ــهم دانش ــش س ــاخص، افزای ــای ش ــایی چهره ه شناس
توانمنــد، تصمیم ســازی و امیــد بیشــتر بــه برنامه ریزی هــای آینــده 
ــای تخصصــی دانســت. ــزاری کارگروه ه ــای برگ ــه مزای را از جمل

دکتــر شــریعتی نیاســر همچنیــن در رابطــه بــا رویکردهــای 
دوره جدیــد کارگرو هــای تخصصــی حــوزه آموزشــی گفــت: 
ــه  ــر دو عرص ــترش در ه ــزی و گس ــازی در برنامه ری ــه س یکپارچ
ــه  ــک ب ــازی و کم ــش تصمیم س ــای نق ــش، ایف ــوزش و پژوه آم
ــه  ــی ب ــق اجرای ــی مصادی ــاع حداقل ــی، ارج ــری منطق تصمیم گی
ــارت  ــی، نظ ــکالت اجتماع ــائل مش ــه مس ــه ب ــا، توج کارگروه ه
ــا،  ــنجی دوره ه ــیابی و اعتبارس ــته ها، ارزش ــه رش ــت ارائ ــر کیفی ب
ــای  ــر نظام ه ــک از زی ــر ی ــات ه ــت موسس ــه مأموری ــه ب توج
آمــوزش عالــی، افزایــش اختیــارات دانشــجو در انتخــاب واحــد از 
ــژه  ــته ای به وی ــن رش ــای بی ــت حوزه ه ــکده ها، تقوی ــایر دانش س
ــی  ــش غیردولت ــگاه بخ ــه جای ــه ب ــی و توج ــز تحقیقات در مراک
در آمــوزش عالــی کشــور از جملــه ایــن رویکردهــا اســت.

فعالیت هــای  بــه  ادامــه  در  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــول آموزش ــوزه تح ــی الزم در ح اجرای
شــکل گیری  کارگروه هــا،  هماهنگــی  واحــد  شــدن  فعــال 
ــت  ــرف 20 روز، حمای ــروه ظ ــر کارگ ــای ه ــن روس ــریع و تعیی س
ــاط  ــاماندهی ارتب ــا، س ــای کارگروه ه ــاری از اعض ــی و اعتب حقوق
هدفمنــد بــا بدنــه جامعــه دانشــگاهی و ضــرورت همراهــی 
ــی  ــه فعالیت های ــه از جمل ــیون برنام ــای کمیس ــا اعض ــروه ب کارگ
می شــود. دنبــال  اهــداف  تحقــق  راســتای  در  کــه  اســت 

ــه  ــم ک ــار داری ــزود: انتظ ــن اف ــر همچنی ــریعتی نیاس ــر ش دکت
پیوســت شــغلی مناســبی در دانشــگاه ها ایجــاد شــود زیــرا 
از صدهــزار دانشــجوی دکتــری در  بیــش  در حــال حاضــر 

ــه اســت. ــاز جامع ــش از نی ــان بی ــه تعدادش ــود دارد ک ــور وج کش
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر اســتفاده از روش هــای نویــن 
ــد  ــجویان نمی توانن ــر دانش ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــی تصری علم
ــد  ــا بای ــذا م ــد ل ــر بگذران ــگاه های دیگ ــود را در دانش دروس خ
روش هــا و میــدان عمــل جدیدتــری را بــرای آن هــا ایجــاد کنیــم.

در حوزه هــای  بایــد  علــوم گفــت:  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
فرارشــته ای وارد شــویم و ارتبــاط میــان رشــته ها را تقویــت 
ــی رود  ــش م ــم بین رشــته ای پی ــا عل ــروز ب ــای ام ــرا دنی ــم زی کنی
ــن  ــای بی ــد در حوزه ه ــز بای ــگاه ها نی ــاس پژوهش ــن اس ــر همی ب
ــد. رشــته ای متمرکــز شــوند و عرصــه پژوهــش را گســترش دهن

انتخاب شايسته ترين داوطلبان و اطمينان بيشتر در 
تصميم گيری ها از اهداف تغيير در سازماندهی كارگروه های 

تخصصی است
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــر آهنچی ــی، دکت ــن گردهمای ــه ای در ادام
ــی،  ــوزش عال ــترش آم ــزی و گس ــای برنامه ری ــگاه کارگروه ه جای
ســتادی  واحدهــای  محوری تریــن 
در تحــول و توســعه آمــوزش عالــی 
ــای  ــت: کارگروه ه ــار داش ــت، اظه اس
و  گســترش  شــورای  تخصصــی 
وزارت  عالــی  آمــوزش  برنامه ریــزی 
علــوم در ســال 97 راه انــدازی شــد کــه 
ــزی،  ــیون برنامه ری ــه کمیس ــامل س ش
ــود  ــاوری ب ــش و فن ــترش و پژوه گس
ــل  ــی در ذی ــروه تخصص ــه 70 کارگ ک
ــد  ــت می کنن ــیون ها فعالی ــن کمیس ای
ــی  ــای تخصص ــازوی کارگروه ه ــه ب ک
آمــوزش  گســترش  و  برنامه ریــزی 
عالــی، بــازوی تخصصــی و فکــری 
دهنــده  پیونــد  و  شــورا  کمیســیون 
و  سیاســت ها  بخــش  انســجام  و 
ــد. ــاب می آین ــاوری به حس ــش و فن ــی و پژوه ــای آموزش برنامه ه
ــری  ــوم پیگی ــه در وزارت عل ــه ای ک ــر اســاس برنام ــزود: ب وی اف
می شــود، اصــالح و بهبــود دور جدیــد فعالیت هــای کارگروه هــای 
تخصصــی ایــن شــورا در دســت انجــام اســت کــه یکپارچه ســازی 
ــام  ــی نظ ــداف عال ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــش ب ــوزش و پژوه آم
آمــوزش عالــی از اهــداف پیــش روی ایــن کارگروه هــا خواهــد بود.
دکتــر آهنچیــان گفــت: اخیــراً انتخابــات اعضــای کارگــروه 
ــا  ــده و ت ــزار ش ــزی برگ ــورای گســترش و برنامه ری تخصصــی ش
ــرای ۵82 عضــو کارگروه هــای  28 فروردیــن مــاه ســال جــاری ب
ــی،  ــوزش عال ــزی آم ــه ری ــترش و برنام ــورای گس ــی ش تخصص
حکــم صــادر شــده اســت کــه بیشــترین تعــداد برگزیــدگان اعضای 
تربیــت مــدرس،  از دانشــگاه های تهــران،  ایــن کارگروه هــا 
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عالمــه طباطبایــی و فردوســی مشــهد هســتند و اولیــن نشســت 
سراســری تمامــی کارگروه هــا 7 اردیبهشــت مــاه برگــزار خواهــد 
ــن نشســت انتخــاب می شــوند. ــا در ای شــد و رؤســای کارگروه ه

دکترآهنچیــان افــزود: در کارگروه هــای تخصصــی برنامه ریــزی و 
گســترش آمــوزش عالی، تعــداد و درصد داوطلبــان و درصد فراوانی 
آنها براســاس مؤسســه و مراکز آموزش عالی مشــخص شــده است.

وی گفــت: در ایــن کارگروه هــا 10 دانشــگاه نخســت کشــور 
کارگروه هــا  در  شــده  معرفــی  داوطلبــان  تعــداد  براســاس 
به عنــوان  تهــران  دانشــگاه  کــه  شــده اند  مشــخص 
در  دهــم  رتبــه  به عنــوان  خوارزمــی  دانشــگاه  و  اول  رتبــه 
شــده اند. برگزیــده  تخصصــی  کارگروه هــای  انتخابــات 

دکتــر آهنچیــان افــزود: تعــداد اعضــای فعلــی کارگروه هــا 
دانشــگاه های  از  برجســته  علمــی  هیــأت  عضــو   610
ــروه  ــن کارگ ــرد در ای ــو م ــه ۵72 عض ــت ک ــور اس ــته کش برجس
حاضــر بــوده و باقــی اعضــا را بانــوان تشــکیل می دهنــد.

وی بــا بیــان اینکــه آئیــن نامــه جدیــد دوره دکتــری که مربــوط به 
راه انــدازی و ارزشــیابی ایــن دوره هــا اســت، اخیــراً بــه دانشــگاه ها 
ــای  ــرای دوره ه ــه ب ــن نام ــن آئی ــت: ای ــت، گف ــده اس ــالغ ش اب
ــرای  ــارت و اج ــه نظ ــت ک ــده اس ــف ش ــد تعری ــی جدی تخصص
ایــن آئین نامــه بــه عهــده کارگروه هــای تخصصــی شــورای 
گســترش و برنامه ریــزی وزارت علــوم گذاشــته شــده اســت.

ــت:  ــان گف ــی در پای ــوزش عال ــزی آم ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
کارگروه هــای تخصصــی شــورای گســترش و برنامــه ریــزی 
آمــوزش عالــی وزارت علــوم بایــد تصمیمــات مبتنــی بــر مطالعــه 
و اســتدالل علمــی و نظــارت بــر عملیــات و اجــرا داشــته باشــند و 
انتظــار داریــم دســتاورد ایــن کارگروه هــای تخصصــی، ایده هــای 
ــد. ــاد کن ــی ایج ــوزش عال ــترش آم ــرای گس ــو ب ــه و ن خالقان

ــگاه  ــوی از دانش ــل اهلل موس ــور میرفض ــی پروفس ــروه تحقیقات گ
تربیــت مــدرس بــا همــکاری گــروه تحقیقاتــی پروفســور ریچــارد 
کینــر از دانشــگاه لــس آنجلــس )UCLA(، در یــک مقالــه مروری 
ــره  ــتم های ذخی ــی سیس ــف ارزیاب ــای مختل ــی روش ه ــه بررس ب
انــرژی الکتریکــی پرداخته انــد و گامــی ارزشــمند در راســتای 
ــته اند. ــتم ها برداش ــن سیس ــی ای ــای ارزیاب ــازی معیاره استانداردس

 Chemical مجلــه  در  کــه  مقالــه  ایــن  نویســندگان 
Society Reviews بــا ضریــب تاثیــر 40 بــه چــاپ 
-1272 ,48 ,2019 ,.Chem. Soc. Rev( اســت  رســیده 

1341(، امیدوارنــد کــه ایــن مقالــه بــه مثابــه یــک نقشــه 
ابزارهــای  راه، مســیر پیــش روی محققــان عرصــه توســعه 
ــازد. ــن س ــی روش ــه خوب ــی را ب ــرژی الکتریک ــده ان ــره کنن ذخی

اقبــال جامعــه جهانــی بــه ســمت ابزارهــای برداشــت کننده 
ــاد،  ــید، ب ــون خورش ــر همچ ــاک و تجدیدپذی ــع پ ــرژی از مناب ان
جــزر و مــد دریــا و غیــره رو بــه فزونــی گذاشــته اســت و 
ــر،  ــع تجدیدپذی ــن مناب ــه ای ــته ب ــی پیوس ــدم دسترس ــت ع ماهی
توســعه روش هــا و ابزارهــای ذخیره کننــده انــرژی بخصــوص 
اســت.  کــرده  ناپذیــر  اجتنــاب  را  ابرخازن هــا  و  باتری هــا 
از قبیــل  الکتریکــی قابــل حمــل  لــوازم  همچنیــن توســعه 
و همچنیــن خودروهــای   … و  تبلــت  تــاپ،  لــپ  موبایــل، 
ذخیــره  ابزارهــای  توســعه  لــزوم  هیبریــدی  یــا  الکتریکــی 
اســت. کــرده  دوچنــدان  را  کارآمــد  الکتریکــی  انــرژی 

ایــن ابزارهــای ذخیره کننــده انــرژی همــواره بــر اســاس معیارهایــی 
چــون ظرفیــت، انــرژی، تــوان، عمــر چرخه ای، میــزان خود درشــارژ 
ــاس  ــه احس ــالءای ک ــا خ ــوند. ام ــی می ش ــوندگی و … ارزیاب ش
می شــد عــدم وجــود معیارهــای اســتاندارد بــرای ارزیابــی عملکــرد 
ابزارهــای ذخیــره انــرژی الکتریکــی بــود بــه گونــه ای کــه آنچــه 
ــوان ویژگی هــای  ــه عن ــان ب کــه در آزمایشــگاه ها و توســط محقق
یــک ابــزار ذخیــره انــرژی گــزارش می شــد بــا آنچــه کــه در عمــل 
از آن ابــزار مشــاهده می شــد بعضــًا اختــالف چشــمگیری داشــت.

گامی تازه در استانداردسازی معيارهای 
ارزيابی ابزارهای ذخيره انرژی

 در مقاله مشترک محققان ایرانی و آمریکایی رقم خورد؛
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رقابــت علمــی بــرای توســعه ابزارهــای ذخیــره کننــده انــرژی نیــز 
بــه ســنجش های بعضــًا غیرواقع بینانــه و نادرســت ابزارهــای 
ــر  ــه در ه ــا اینک ــی زد، کم ــن م ــی دام ــرژی الکتریک ــره ان ذخی
عرصــه ای کــه رقابــت علمــی و تکنولوژیکــی وجــود دارد عرصــه 
ــًا  ــه لزوم ــزار ک ــک اب ــه ی ــاز ب ــای ممت ــاب ویژگی ه ــرای انتص ب
ــه  ــر اینک ــه مهم ت ــود دارد. نکت ــوند، وج ــت نمی ش ــل ثاب در عم
ــوند  ــی می ش ــی ارزیاب ــا معیارهای ــا ب ــن ابزاره ــک از ای ــر ی ه
ــت  ــوم ظرفی ــاًل مفه ــت، مث ــان اس ــص خودش ــًا مخت ــه بعض ک
در باتری هــا )capacity بــا واحــد مثــاًل mAh/g( بــا 
مفهــوم ظرفیــت در ابرخــازن هــا ) Capacitance بــا 
ــود و  ــذا نمی ش ــت و ل ــاوت اس ــاًل متف ــاًل F/g( کام ــد مث واح
ــنجید.  ــری س ــزار دیگ ــار اب ــا معی ــزار را ب ــک اب ــت ی نمی بایس
ــای  ــا از ابزاره ــه م ــود ک ــر می ش ــی پررنگ ت ــش زمان ــن چال ای
ــه ســمت  ــا ابرخــازن اســت ب ــری ی ــه صــورت خالــص بات کــه ب
ــد و  ــا را دارن ــای باتری ه ــم ویژگی ه ــه ه ــم ک ــی بروی ابزارهای

ــد. ــه نمایــش می گذارن هــم ویژگی هــای ابرخازن هــا را از خــود ب
در ایــن مقالــه مــروری اواًل ابزارهــای ذخیره کننــده انــرژی 
فیزیکــی،  خازن هــای  شــامل  کــه  طیفــی  در  الکتریکــی 
الکتریکــی  دوگانــه  الیــه  خازن هــای  )شــامل  ابرخازن هــا 
باتری هــا  و  هیبریــدی،  سیســتم های  شــبه خازن ها(،  و 
می باشــند، دســته بندی شــده اند. اصــول عملکــرد و مبانــی 
علمــی هــر یــک از آنهــا بیــان شــده و نهایتــًا معیارهــای 
اســتاندارد و درســِت ارزیابــی هــر یــک از ایــن ابزارهــا بیــان شــده 
ــا  ــط ب ــف مرتب ــاالت مختل ــه در مق ــی ای ک ــا ناهماهنگ ــت ت اس
ابزارهــای ذخیــره انــرژی الکتریکــی وجود دارد ســامان داده شــود.
شــماره ای  در  مجلــه  جلــد  پشــت  عکــس  اســت،  گفتنــی 
کــه ایــن مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت بــه تصویــری 
اســت  شــده  داده  اختصــاص  مــروری  مقالــه  ایــن  از 
می باشــد. آن  اهمیــت  بازگوکننــده  نوعــی  بــه  کــه 

افتتاح مركز پيشرفته ارزياب حسی و شناختی 
مواد غذايی در دانشگاه فردوسی مشهد

مرکــز پیشــرفته ارزیابــی حســی و شــناختی مــواد غذایــی 
کشــاورزی  دانشــکده  در  کشــور  در  بــار  نخســتین  بــرای 
اســت. شــده  راه انــدازی  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه 

بــا حضــور دکتــر بهرامــی معــاون پژوهــش و فنــاوری و 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــوزه پژوهش ــئوالن ح ــدادی از مس تع
ــی حســی و  ــز پیشــرفته ارزیاب دانشــگاه فردوســی مشــهد، مرک
ــاح شــد  ــن دانشــگاه افتت ــس ای ــی در پردی ــواد غذای شــناختی م
ــش  ــت افزای ــی جه ــی و پژوهش ــکاری علم ــه هم و تفاهم نام
ــید. ــا رس ــه امض ــه ب ــای دوجانب ــالت و همکاری ه ــطح تعام س

ــی حســی  ــز پیشــرفته ارزیاب ــزارش، در مرک ــن گ ــر اســاس ای ب
ــه  ــش و تجرب ــری از دان ــا بهره گی ــی ب ــواد غذای ــناختی م وش
ــی  ــوم حس ــی عل ــت، از هم افزای ــگاه و صنع ــان دانش متخصص
ــا عرضــه  ــد ت ــره  تولی و شــناختی در راســتای بهینه ســازی زنجی
مــواد غذایــی ســالم، فراســودمند و نوظهــور )ازجملــه محصــوالت 
نوشــیدنی های  و  کم نمــک  شــیرین،  کــم  کم چــرب، 
ــده و  ــار مصرف کنن ــت رفت ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــودمند(، ب فراس
ترجیحــات ذهنــی و رفتــاری در ایــن مرکــز اســتفاده خواهد شــد.

 ایــن مرکــز در راســتای ایجــاد مرجعیــت علمــی جهانــی، توجــه 
از  بــه ســند علــوم و فناوری هــای شــناختی برگرفته شــده 
ــه  ــع و ارائ ــا صنای ــر ب ــاط مؤث ــع علمــی کشــور، ارتب نقشــه  جام
خدمــات درزمینــه ارزیابی هــای حســی و شــناختی مــواد غذایــی 
ــع  ــروه صنای ــی گ ــای هیأت علم ــوان اعض ــری از ت ــا بهره گی ب
غذایــی و ســایر متخصصــان دانشــگاه فردوســی مشــهد و 
تعامــالت علمــی و پژوهشــی بین المللــی فعالیــت خواهــد کــرد.
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ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــه  ــان وزارتخان ــا همراهــی برخــی از معاون ــاوری ب فن
ــبت  ــه مناس ــگاه ها ب ــای دانش ــن از روس ــد ت و چن
ــن  ــار ت ــزل چه ــور در من ــا حض ــو، ب ــال ن ــاز س آغ
از اســاتید برجســته، نــام آشــنا و پیشکســوت 
ــرد.  ــو ک ــدار و گفت وگ ــا دی ــا آنه ــی، ب ــوزش عال آم
ــری،  ــا باق ــر عبدالرض ــوم را دکت ــر عل ــه وزی ــا ک ــن دیداره در ای
ــا  ــای اُمن ــأت ه ــز هی ــس مرک ــوم و رئی ــر عل ــام وزی ــم مق قائ
و هیــأت ممیــزه مرکــزی، دکتــر مســعود برومنــد معــاون 
ــر  ــژاد مدی ــی ن ــا عبدالله ــر علیرض ــاوری و دکت ــش و فن پژوه
ــگاه های  ــای دانش ــز روس ــوم و نی ــی وزارت عل ــط عموم کل رواب
امیرکبیــر همراهــی  تهــران، عالمــه طباطبایــی و صنعتــی 
ــا،  ــیروس شمیس ــر س ــتاد دکت ــا اس ــی ب ــر غالم ــد، دکت می کردن
ــگاه  ــته دانش ــتاد بازنشس ــی و اس ــات فارس ــدگار ادبی ــره مان چه
ــتاد  ــک روش، اس ــیدکمال الدین نی ــر س ــی، دکت ــه طباطبائ عالم
ــی  ــف ثبوت ــر یوس ــر، دکت ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــته دانش بازنشس
اســتاد برجســته فیزیــک و دکتــر ســپیده خویــی اســتاد برجســته 
دانشــگاه تهــران در رشــته پلیمــر دیــدار و گفت وگــو کــرد.
نخســتین دیــدار دکتــر غالمــی و هیــأت همــراه بــا دکتــر 

به مناسبت آغاز سال جدید و باهدف تجلیل از چهره های شاخص آموزش عالی صورت گرفت؛

ــین  ــر حس ــدار دکت ــن دی ــد. در ای ــام ش ــا انج ــیروس شمیس س
ســلیمی، رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــی نیــز حضــور داشــت، 
وزیــر علــوم، نقــش اســتادان پیشکســوت و برجســته دانشــگاه های 
کشــور را در پیشــبرد اهــداف آمــوزش عالــی و دســتیابی ایــران بــه 
ــذار  ــی "تاثیرگ ــن الملل ــه بی ــی در عرص ــاالی علم ــای ب ــه ه رتب
و تعییــن کننــده" توصیــف کــرد و گفــت: هــدف از انجــام 
ــم  ــل و تکری ــی و تجلی ــد، قدرشناس ــال جدی ــا در س ــن دیداره ای
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــور اس ــته کش ــمندان برجس ــتادان و دانش اس
ــد. ــداوم یاب ــه صــورت مســتمر ت صــورت یــک ســنت حســنه و ب

ــا  ــه ب ــت صمیمان ــن نشس ــز در ای ــا نی ــیروس شمیس ــر س دکت
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی ــوقتی از حض ــراز خوش اب
علمــی  ســوابق  و  فعالیت هــا  توضیــح  بــه  وی،  منــزل  در 
ــش  ــگاه و نق ــه جای ــی ب ــر غالم ــه دکت ــت و از توج ــود پرداخ خ
کــرد. قدردانــی  کشــور،  برجســته  و  پیشکســوت  اســتادان 

ــه  ــاه 1327 در رشــت ب ــن م ــیروس شمیســا 29 فروردی ــر س دکت
دنیــا آمــد. وی عضــو هیــأت علمــی بازنشســته دانشــکده ادبیــات 
ــی اســت  ــه طباطبائ فارســی و زبان هــای خارجــی دانشــگاه عالم
و در ســال 1380 بــه عنــوان »چهــره مانــدگار ادب فارســی« مــورد 
ــزد فارســی  ــام ســیروس شمیســا ن ــه اســت. ن ــرار گرفت ــر ق تقدی

وزير علوم ميهمان منزل ۴ استاد برجسته دانشگاه های كشور
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پژوهــان، نــام دیرآشــنایی اســت. ایــن نویســنده و اســتاد ادبّیــات 
ــرده اســت.  ــق ک ــا خل ــر گران به ــش از 40 اث ــون بی فارســی تاکن
ــق و  ــیم بندی های دقی ــار وی تقس ــه در آث ــل توج ــکات قاب از ن
علمــی اوســت و از ایــن منظــر شمیســا نقــش بســیار مهمــی در 
ــده  ــول مان ــم و مغف ــث مه ــاختن مباح ــک س ــی و تئوری بازآفرین
ادبــی مــا داشــته اســت و در ایــن بــاره توانســته اســت بــه گونــه ای 
ــث  ــات، مباح ــجویان ادبی ــرای دانش ــم ب ــل فه ــک و قاب آکادمی
مهــم و کلیــدی ادبیــات فارســی را تشــریح و تبییــن کنــد.
در ادامــه دیدارهــا، وزیــر علــوم و هیــأت همــراه با حضــور در منزل 
چهره های نام آشــنا و پیشکســوت، دکتــر ســیدکمال الدین نیکروش، 
دکتــر یوســف ثبوتــی و دکتر ســپیده خویــی دیــدار و گفت وگو کرد.
در ایــن دیدارهــا کــه دکتــر معتمــدی و دکتــر نیلــی احمدآبــادی، 
حضــور  نیــز  تهــران  و  امیرکبیــر  دانشــگاه های  روســای 

ــدگار  ــره مان ــی چه ــر ثبوت ــات دکت ــوم از خدم ــر عل ــتند، وزی داش
دانشــگاه  تأســیس  راســتای  در  فیزیــک  برجســته  اســتاد  و 
کــرد. قدردانــی  زنجــان  پایــه  علــوم  تکمیلــی  تحصیــالت 
شــهر  در   1311 ســال  متولــد  ثبوتــی  یوســف  دکتــر 
و  فیزیــک  تخصصــی  دکتــرای  دارای  زنجــان، 
اســتاد  و  امریــکا،  شــیکاگو  دانشــگاه  از  اخترفیزیــک 
دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان اســت.
در  مقالــه  یکصــد  از  بیــش  و  کتــاب  چندیــن  چــاپ  وی 
مجــالت بین المللــی )اکثــر آنهــا در اســتروفیزیکال جورنــال 
اروپــا  اســتروفیزیک  و  اســترونومی  مجلــه  و  آمریــکا، 
دارد. خــود  پژوهشــی  فعالیت هــای  کارنامــه  در  را  اســت( 
چهــره مانــدگار در ســال 1380، اســتاد نمونــه کشــوری، دریافــت 
جایــزه مهنــدس افضلــی پــور بــرای پژوهــش برجســته در 
ــر  ــوم، دفت ــان س ــوم جه ــی عل ــزه آکادم ــت جای ــک، دریاف فیزی
منطقــه ای آســیای مرکــزی و جنوبــی، عضویــت در آکادمــی علــوم 

ــک  ــن فیزی ــل انجم ــون، تجلی ــال 1366 تاکن ــوم از س ــان س جه
ــام  ــه ن ــاالنه 1381 ب ــک س ــس فیزی ــذاری کنفران ــران و نامگ ای
کنفرانــس دکتــر ثبوتــی، برخــی از افتخــارات وی می باشــد.

ســال  متولــد  نیــز  نیــک روش  کمال الدیــن  ســید  دکتــر 
مهندســی  دکتــرای  دارای  تهــران،  شــهر  در   1323
و  آمریــکا  کلمبیــا  در  میســوری  ایالتــی  دانشــگاه  از  بــرق 
اســت. امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو 

از جملــه دســتاوردهای پژوهشــی وی می تــوان بــه تالیــف بیــش 
از 200 مقالــه علمــی و تحقیقاتــی کــه عمدتــًا در مجــالت معتبــر 
علمــی داخلــی و خارجــی بــه چــاپ رســیده، انتشــار چندیــن کتاب 
دانشــگاهی و صدهــا پــروژه کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکترا 
ــرد. ــه اســت، اشــاره ک ــه تحــت سرپرســتی وی انجــام پذیرفت ک

چهــره مانــدگار جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1382، 
ــه کشــوری، پژوهشــگر  اســتاد نمون
ــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،  نمون
جهانــی  کنگــره  لــوح  دریافــت 
اتوماســیون امریــکا در ســال 2004، 
دریافــت لــوح تقدیــر تحقیقاتــی 
ســال  در  ایــران  بخــش   IEEE
اســتاد  لــوح  دریافــت  و   2013
آمــوزش  در  مهندســی  برجســته 
از  کامپیوتــر  و  بــرق  مهندســی 
طــرف فرهنگســتان علــوم در ســال 
ــر  ــارات دکت ــی از افتخ 1394، برخ
نیــک روش بــه شــمار مــی رود.

دکتــر ســپیده خویــی نیــز دارای 
شــیمی  تخصصــی  دکتــرای 
صنعتــی  دانشــگاه  از  پلیمــر 
اصفهــان و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران اســت.

از جملــه دســتاوردهای پژوهشــی وی می تــوان بــه تالیــف بیــش 
ــر  ــًا در مجــالت معتب ــه علمــی و تحقیقاتــی کــه عمدت از 67 مقال
علمــی داخلــی و خارجــی بــه چــاپ رســیده، تألیــف چندیــن کتاب، 
ــرا  ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــروژه کارشناس ــش از 70 پ و بی
ــرد. ــه اســت، اشــاره ک ــه تحــت سرپرســتی وی انجــام پذیرفت ک

ــدی  ــان تص ــی از زم ــور غالم ــر منص ــت دکت ــر اس ــایان ذک ش
مســئولیت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دولــت دوم 
ــای  ــنه، در روزه ــنت حس ــک س ــاس ی ــی و براس ــر روحان دکت
کاری پــس از تعطیــالت نــوروز بــا حضــور در منــزل چنــد اســتاد 
ــه  ــان ب ــات آن ــات و زحم ــور از خدم ــوت کش ــته و پیشکس برجس
ــد. ــی کن ــل م ــاوری تجلی ــم و فن ــاحت دانشــگاه و عرصــه عل س
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دسترسی رايگان به تمام متن بيش از ۱۰۰ 
ميليون مدرک علمی و فنی در »زدنی«

از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 
اعالم شد؛

)ایرانــداک(  ایــران  اطالعــات  فنــاوری  و  علــوم  پژوهشــگاه 
اعــالم کــرد: دسترســی بــه بیــش از 100 میلیــون مــدرک 
و  شــده  فراهــم  »زدنــی«  ســامانه  در  فنــی  و  علمــی 
هم اکنــون ایــن خدمــت بــا پشــتیبانی ایــن پژوهشــگاه، بــه 
رایــگان در دســترس کاربــران ایرانــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــترش  ــان گس ــی در جه ــع علم ــه مناب ــی آزاد ب ــش دسترس جنب
روزافزونــی یافتــه اســت. در ایــن میــان، برخــی از ناشــران 
ــکو«  ــرکت »ابس ــوان ش ــا می ت ــان آنه ــه از می ــد ک ــرو بوده ان پیش
)EBSCO( را نــام بــرد. شــرکت »پیشــگامان دانش گســتر فــردا« 
بــا همــکاری ایــن ناشــر، دسترســی به بیــش از 100 میلیــون مدرک 
علمــی و فنــی را در پلتفــرم جســت وجوی ویــژه و توامنــد »ابســکو« 
در ســامانه »زدنــی« فراهــم ســاخته اســت. اکنــون ایــن خدمــت بــا 
پشــتیبانی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران )ایرانداک(، 
بــه رایــگان در دســترس کاربــران ایرانــی نیــز قــرار گرفتــه اســت.

چارچــوب  در   ZEDNEE.IO نشــانی  بــه  »زدنــی« 
ــوق و  ــت حق ــا نگه داش ــی و ب ــی و مل ــررات جهان ــن و مق قوانی
مالکیــت مــادی و معنــوی پدیــدآوران، بیــش از 100 میلیــون 
دارد. دربــر  را  فارســی  و  انگلیســی  فنــی  و  علمــی  مــدرک 

 Wiley، ماننــد  بزرگــی  ناشــران  را  مــدارک  ایــن  بیشــتر 
کرده انــد. داوری   EBSCO و   IEEE، Elsevier

ــریه  ــزار نش ــه از 20 ه ــا مقال ــت، میلیون ه ــن خدم ــا ای ــک و ب این
معتبــر دارای فرآینــد داوری، پایان نامــه و رســاله های بســیار، 
ــا در  ــد آن ه ــی و مانن ــای علم ــمار از همایش ه ــای بی ش مقاله ه
»زدنــی« بــه آســانی و رایــگان در دســترس کاربــران ایرانــی اســت.

برتــر  دانشــگاه های  فهرســت  تایمــز،  رتبه بنــدی  پایــگاه 
ودر  کــرد  منتشــر  میــالدی   2019 ســال  در  را  آســیا  قــاره 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  از  دانشــگاه   4 گــزارش،  ایــن 
گرفته انــد قــرار  آســیا  برتــر  دانشــگاه   100 میــان  در 
دکتــر محمدجــواد دهقانــی سرپرســت ISC گفــت: پایــگاه رتبه بنــدی 
تایمــز یکــی از معتبرتریــن نظام هــای رتبه بنــدی در ســطح بین المللــی 
اســت کــه در 2013 میــالدی بــرای اولین بــار رتبه بندی دانشــگاه های 
آســیایی را در کنــار رتبه بندی هــای بین المللــی خــود انجــام داد.
وی افــزود: روش شناســی ایــن رتبه بنــدی هماننــد روش شناســی 
ــب  ــاخص در قال ــه از 13 ش ــت ک ــگاه ها اس ــی دانش ــدی جهان رتبه بن
۵ معیــار آمــوزش )2۵(، پژوهــش )30(، اســتنادات )30(، درآمــد 
ــت.  ــته اس ــره جس ــی )7.۵( به ــن الملل ــه بی ــی )7.۵( و وجه صنعت
ــبه  ــس از محاس ــیایی پ ــگاه های آس ــدی دانش ــال در رتبه بن بااین ح
ــر اســاس  ــج کســب  شــده را ب ــر اســاس شــاخص ها نتای ــازات ب امتی
دانشــگاه های موجــود در ایــن رتبه بنــدی بــاز تنظیــم می کنــد.
ــگاه را  ــداد 417 دانش ــال 2019، تع ــز در س ــیایی تایم ــدی آس رتبه بن
 Tsinghua ــگاه ــدی دانش ــن رتبه بن ــردارد. در ای ــور در ب از 27 کش
University  از کشور چین رتبه اول را در بین دانشگاه های آسیایی 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. دانشــگاه ملــی ســنگاپور و دانشــگاه 
ــد.  ــه ترتیــب رتبــه دوم و ســوم را دارن علــم و صنعــت هنگ کنــگ ب
ــد کــه  ــران در ایــن رتبه بنــدی حضــور دارن 29 دانشــگاه از کشــور ای
ــن  ــه 43 در بی ــب رتب ــا کس ــل ب ــیروانی باب ــی نوش ــگاه صنعت دانش
دانشــگاه های ایــران رتبــه اول را دارد و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و 
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه ترتیــب بــا رتبه هــای 80 و 86 رتبه هــای 
دوم و ســوم ایــران را دارنــد. ایــن در حالی اســت که این تعداد در ســال 
2018 برابــر بــا 18 دانشــگاه و در ســال 2017 برابــر بــا 14 دانشــگاه 
بــوده اســت. ایــران نه تنهــا بــه لحــاظ تعــداد دانشــگاه، بلکــه بــه لحاظ 
ــت. ــته اس ــه ای داش ــد قابل مالحظ ــال 2018 رش ــز در س ــگاه نی جای
ــگاه  ــه 23 دانش ــه ک ــه ترکی ــبت ب ــران نس ــدی  ای ــن رتبه بن در ای
در رتبه بنــدی حاضــر دارد پیشــی گرفتــه اســت، ایــن در حالــی 
اســت کــه در ســال 2018 جایــگاه ایــران بــه لحــاظ تعــداد 
ــود. ــه ب ــرار گرفت ــه ق ــه در منطق ــد از کشــور ترکی ــر، بع دانشــگاه برت

مالــزی،  کشــورهای  منطقــه،  اســالمی  کشــورهای  بیــن  در 
دانشــگاه   6 و   9  ،11 بــا  ترتیــب  بــه  عربســتان  و  پاکســتان 
پــس از ایــران و ترکیــه بیشــترین تعــداد دانشــگاه را در ایــن 
ترکیــه ۵،  رتبه بنــدی کشــور  ایــن  انــد. در  رتبه بنــدی داشــته 
ــت. ــته اس ــر 100 داش ــه زی ــا رتب ــگاه ب ــزی 2دانش ــتان 4 مال عربس

نتایج رتبه بندی »تایمز« در سال 2019 میالدی؛

۴ دانشگاه ایران در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا

گاه  علمی جای
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اهم فعاليت های سازمان امور دانشجويان در سال ۹۷

از سوی رئیس سازمان امور دانشجویان تشریح شد؛

دکتــر مجتبــی صدیقــی، بــا تأکیــد بــر توســعه مشــارکت 
دانشــجویان  امــور  ســازمان  بین المللــی  همکاری هــای  و 
گفــت: عملیاتی ســازی ســامانه ســجاد در بخــش دانشــجویان 
ــی  ــر ایران ــجویان غی ــرش دانش ــردن پذی ــد ک ــی، هدفمن بین الملل
و  کنســولی  امــور  تمرکززدایــی  اولویــت،  بــا  رشــته های  در 
ــی  ــی در مناطــق آزاد، طراح ــرش دانشــجوی خارج ــی، پذی آموزش
ــی  ــتمر و ارزیاب ــارت مس ــک، نظ ــامانه الکترونی ــری س و به کارگی
مراکــز زبــان فارســی، بازنگــری شــیوه نامه اجرایــی فرصــت 
ــه  ــا توجــه ب ــارج از کشــور ب ــدت داخــل و خ ــاه م ــی کوت تحقیقات
اعتبــاری  بانــک مرکــزی و مشــکالت  سیاســت های جدیــد 
ــق  ــجویی از طری ــف دانش ــهیالت مختل ــه تس ــی، ارائ ارزی و ریال
ســامانه )تــاک( و ثبــت پایان نامه هــا و رســاله های تحصیلــی 
از  ایرانــداک  ســامانه  در  کشــور  از  خــارج  دانش آموختــگان 

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان در ارائــه گــزارش عملکــرد اهــم فعالیت هــای ســازمان امــور 
دانشــجویان در ســال ۱۳۹۷ بــه نظــام آمــوزش عالــی شایســته محور، توامننــد و کارآمــد اشــاره کــرد و تأمیــن امکانــات 
رفاهــی مناســب بــرای دانشــجویان از طریــق توســعه برنامــه عملیاتــی وام ویــژه دانشــجویان دکتــری، کمــک بــه اجــرای 
ــت  ــش کیفی ــا، افزای ــی در باز پرداخت ه ــویقی و تنبیه ــت های تش ــال سیاس ــجویی، اعم ــای دانش ــداث خوابگاه ه اح

ــردی ایــن ســازمان برشــمرد. ــه و حمایــت از کارگاه هــای مهارت محــور را از برنامه هــای راهب خدمــات تغذی

جملــه فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن ســازمان می باشــد.
مذکــور،  سیاســت های  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
تحصیــل  بــه  شــاغل  ایرانــی  غیــر  دانشــجویان  تعــداد 
تحقیقــات  علــوم،  وزارت  بــه  وابســته  دانشــگاه های  در 
اســت. رســیده  نفــر   ۵00 و  هــزار   27 بــه  فنــاوری،  و 
ــجویان  ــر از دانش ــن 1811 نف ــی، همچنی ــر صدیق ــه دکت ــه گفت ب
فرصت هــای  امــکان  از   1397 ســال  در  داخــل  دکتــری 
کردنــد. اســتفاده  داخــل  و  خــارج  کوتاه مــدت  تحقیقاتــی 
ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــجویان در ادام ــور دانش ــازمان ام ــس س رئی
ــه  ــتاب بخش، برنام ــدی و ش ــاخت های کلی ــعه زیرس ــرای توس ب
ــامانه  ــعه س ــود و توس ــجویان، بهب ــور دانش ــازمان ام ــردی س راهب
ــای  ــهیل فرآینده ــور تس ــه منظ ــی ب ــات الکترونیک ــه خدم رایان
ــامانه  ــدازی س ــامانه ســجاد و راه ان ــق س ــی از طری اداری و مدیریت

سازمان امور دانشجویان
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ــت. دانش آموختــگان دانشــگاه ها از جملــه فعالیت هــا بــوده اس
وی بــه نظــام فرهنگــی انسان ســاز و اخالق مــدار در ایــن ســازمان 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ارتقــای برنامه هــای ســالمت 
ــد  ــا تأکی جســمی، روحــی، مشــاوره ای و اجتماعــی دانشــجویان، ب
ــع  ــه جام ــن برنام ــق تدوی ــگیری از طری ــازی و پیش ــر توانمندس ب
بهداشــت روانــی، اجــرای برنامــه دانشــگاه های عــاری از دخانیــات، 

ــعه و  ــی، توس ــای زندگ ــی مهارت ه ــای آموزش ــزاری کارگاه ه برگ
حمایــت از فعالیــت کانون هــای همیــاران ســالمت، اجــرای کارنامه 
ــگاه ها و  ــد دانش ــجویان ورودی جدی ــم و روان دانش ــالمت جس س
انعقــاد تفاهم نامــه بــا ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر وزارت کشــور 
ــت. ــده اس ــام ش ــوب انج ــن چارچ ــه در ای ــوده ک ــی ب فعالیت های

دکتــر صدیقــی گفــت: گســترش فعالیت هــای فــوق برنامــه 

98برنامه  97عملکرد  برنامه عملیاتی برنامه راهبردي

افزایش و تجمیع وام هاي 
دانشجویی

با رویکرد افزایش اثر 
بخشی وکارایی

وام پرداختی میلیارد تومان424
درصدي نسبت به سال گذشته 25با افزایش 

.افزایش مبالغ وام دانشجویان و وام ویژه  دکتري-1 ب تأمین امکانات رفاهی مناسـ
ــدف  ــا ه ــجویان ب ــراي دانش ب
ــانی  ــت انس ــه کرام ــرام ب احت

:دانشجو
اصالح فرآیند و ارتقاء سراهاي 

به سطوح باالتر با  3سطح 
د آسیب شناسی و بهبود فرآین

سال هاي گذشته

میلیارد تومان مبلـغ مصـوب 117از میزان  -
ـــراي  ـــود و  26ب ـــه س ـــت یاران طرح،پرداخ
میلیارد توسط صندوق58کارمزد

سراي دانشجویی 183ارتقا تعداد  -

هاي دانشجویی با  کمک به اجراي احداث خوابگاه-2
.پرداخت یارانه سود بانکی از طریق بخش خصوصی

پیاده سازي و استقرار 
کامل سامانه جامع خدمات 

الکترونیک صندوق رفاه 
دانشجویان

دو کمپین بخشودگی براي دانش آموختگان    
جریمه عدم پرداخت%12با 

.ها هاي تشویقی و تنبیهی در بازپرداخت اعمال سیاست-3

اصالح فرآیند و ارتقاء 
سطح آشپزخانه ها و سالن 

و  3هاي غذا خوري سطح 
1به سطح  2سطح 

آشپزخانه دانشگاه دولتی و  75ارتقاء -
آموزشکده  فنی و حرفه اي 46

 53غذاخوري مکمل در 103راه اندازي -
دانشگاه

رتبه بندي آشپزخانه ها و غذاخوري -
هاي دانشجویی

:افزایش کیفیت خدمات تغذیه-4

طرح حمایت شده با اعتبار 30
میلیون تومان2230

حمایت از کارگاه هاي مهارت محور-5

98برنامه  97عملکرد  برنامه عملیاتی برنامه راهبردي
بهره برداري کامل

درصد رشدبرنامه1/2
دانشگاه 5
کارگاه 2

مرکز3

فرایند 13
دانشجو34636

دانشگاه4
کارگاه 1

مرکز 3

عملیاتی سازي سامانه سجاد در بخش دانشجویان بین المللی-
نمودن پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در رشته هاي با اولویت  هدفمند-
)تاسیس دفاتر امور کنسولی در دانشگاه ها(تمرکززدایی امور کنسولی و آموزشی-
از  برگزاري کارگاه هاي توجیهی در خصوص جذب ،پذیرش ،آمـوزش ،پشـتیبانی و فراغـت-

تحصیل دانشجویان بین المللی
صدور مجوز تاسیس مراکز آموزش زبان فارسی در مناطق-

  به خدمات ارائه و پذیرش ، جذب توسعه -
 يکشورها از ویژه به ایرانی، غیر دانشجویان

اسالمی و همسایه

*
و ابالغ تصویب 
*

-
تنظیم و نهایی

-

پذیرش دانشجوي خارجی در مناطق آزاد -
ابالغ آیین نامه نهایی صدور مجوز تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجوي خارجی-
طراحی و بکار گیري سامانه الکترونیک نظارت مستمر و ارزیابی مراکز زبان فارسی -

1200
600
500

خارج1201
داخل610
بورس دول359

جـه بـه کوتاه مدت بـه خـارج از کشـور بـا تو بازنگري شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی-
سیاستهاي جدید بانک مرکزي و مشکالت اعتباري ارزي و ریالی

)دول(نظام مند کردن و ساماندهی بورس هاي اعطایی دولتهاي خارجی-

 مـدت کوتاه هـاي فرصت اعطـاي تـوسعه -
 لداخـ دکتري دوره دانشجویـان تحقیقاتـی

تحصیلی هاي رس وبو ها دانشگاه
60000

ادامه فعالیت

اجرا

اجرا

54670
براي اولین بار

تصویب

برنامه ریزي

)تاك(ارائه تسهیالت مختلف دانشجویی از طریق سامانه  -
هـاي تحصـیلی دانـش آموختگـان خـارج از کشـور در سـامانه  ثبت پایان نامه ها و رسـاله-

ایرانداك
در "ج"جلوگیري از ادامه تحصیل متقاضیان براي دوره هاي دکتري در دانشگاه هاي گروه -

خارج از کشور
ز کشورها به تغییر شیوه تشکیل کمیسیون هاي ارزشیابی مدارك تحصیلی خارج از کشور ا-

گروه هاي آموزشی

 هب شاغل دانشجویان به خدمات ارائه توسعه
 گانآموخت دانش و)شخصی هزینه با( تحصیل

کشور از خارج در

2- توسعه مشاركت و همکاری های علمی بين المللی

۱- نظام آموزش عالی شايسته محور، توانمند و كارآمد

سازمان امور دانشجویان
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ــا هــدف افزایــش  ــرای انجــام فعالیت هــای ســالم ب دانشــجویان ب
ــای ورزش  ــرای برنامه ه ــق اج ــد دانشــجویان از طری نشــاط و امی
همگانــی، قهرمانــی و فوق برنامــه و افزایــش بهــره وری و اســتفاده 
ــام  ــردی در نظ ــای راهب ــی از برنامه ه ــای ورزش ــه از فضاه بهین
فرهنگــی انسان ســاز و اخالق مــدار اســت. در ایــن راســتا 27 
ــد  ــرا ش ــگاه ها اج ــی دانش ــن مصنوع ــن چم ــز زمی ــروژه تجهی پ
ــرداری  ــه بهره ب ــال 97 ب ــان س ــا پای ــا ت ــی از آنه ــش نیم ــه بی ک
رســید و مابقــی در نیمــه اول ســال 98 بــه اتمــام می رســد.

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان درخصــوص ســایر فعالیت هــای 
ــکام  ــی، اح ــدت تحقیقات ــت کوتاه م ــت: فرص ــازمان گف ــن س ای
ــورس خــارج ، تســهیالت دانشــجویی و  ــورس داخــل، احــکام ب ب
ــان  ــرای دریافــت ارز دانشــجویی، آزمــون زب ــک ب ــه بان معرفــی ب
ــگان  ــادره دانش آموخت ــنامه های ص ــورس دول، دانش MSRT، ب
ــی  ــورای بررس ــل، ش ــه داخ ــارج ب ــال از خ ــور، انتق ــارج از کش خ

مــوارد خــاص و میهمانــی و انتقــال در ســامانه از ســایر فعالیت هــای 
ــد. ــال 97 می باش ــجویان در س ــور دانش ــازمان ام ــده س ــام ش انج

ــات  ــع خدم ــرح جام ــک ط ــاز ی ــرای ف ــی و اج ــزود: طراح وی اف
ــردی  ــند راهب ــب س ــم و تصوی ــگاه ها، تنظی ــجویی در دانش دانش
ــان  ــارد توم ــغ 200 میلی ــه مبل ــژه ب ــه وی ــن یاران ــازمان، تأمی س
ــدازی  ــیس و راه ان ــجویان، تأس ــذای دانش ــه غ ــک ب ــرای کم ب
ارائــه  دانشــگاه،   ۵3 در  دانشــجویی  مکمــل  غذاخــوری   103
تســهیالت مختلــف دانشــجویی بــه ۵4 هــزار و 670 نفــر از 
ــه  ــاک"، تهی ــامانه "ت ــق س ــور، از طری ــارج از کش ــجویان خ دانش
ــه  ــه آن ب ــازمان و ارائ ــت س ــرای 43 خدم ــت ب ــنامه خدم شناس
ســازمان امــور اســتخدامی از طریــق وزارت علــوم، تحقیقــات 
دانشــنامه های  الکترونیکــی  امضــای  تفویــض  و  فنــاوری  و 
فعالیت هــای  دیگــر  از  نیــز  دانش آموختــگان  تحصیلــی 
ــد. ــار( می باش ــن ب ــرای اولی ــازمان )ب ــن س ــده در ای ــام ش انج

3- توسعه زيرساخت های كليدی و شتاب بخش

3- نظام فرهنگی انسان ساز و اخالق مدار
98برنامه  97عملکرد  برنامه عملیاتی برنامه راهبردي

تهیه برنامه
دانشگاه55

دانشگاه100

نفرساعت820000
کارگاه150

400

 کلیــه دانشــجویان دوره
جدید
ادامه

تدوین

کارگاه250

تدوین مدل اصلی و
اجراي مقدماتی

نفر18000اجرابراي 
دانشگاه 110ارسال به 

کمپین 35دوره و 4

طرح تهیه پروپوزال وشروع
دانشگاه 50

دانشگاه100

نفرساعت800000
کارگاه100

356

دکلیه دانشجویان دوره جدی

انجام شد
درحال تدوین

کارگاه200

تــدوین مــدل اولیــه و اجــرا 
نفر2000براي 

نفر3000تدوین مدل و اجرا
ــه ــدوین طــرح و ارســال ب  ت

دانشگاه ها
کمپین 30دوره و 4

تدوین برنامه جامع بهداشت روانی-
)طرح بدیع(هاي عاري از دخانیات اجراي برنامه دانشگاه -
اد هایی از برنامه استاندارد پیشگیري از مصرف مواجراي بخش -
)پیام(
هاي زندگیهاي آموزشی مهارتبرگزاري کارگاه -
  هاي عاطفی و مدیریــت روابطاجراي طرح مداخله در شکست -

بین فردي دانشجویان 
و  روان(هــاي همیاران سالمت ت کانونتوسعه و حمایـت از فعالی -

)جسم
اجراي کارنامـه سـالمت جسـم وروان دانشـجویان ورودي جدیـد  -

دانشگاه ها
انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور-
طراحی و تدوین بسته ارتقاء هوش اخالقی در دانشجویان-
ش برنامه هاي آمـوز(تدوین و اجراي برنامه هاي پیشگیري از طالق-

)پیش از ازدواج،برنامه غنی سازي روابط زوجین
ن و تـدوین استقرار برنامه انطباق پذیري شغلی تحصیلی دانشجویا-

پروتکل تحصیلی
طراحی و تدوین برنامه نشاط اجتماعی در فضاهاي دانشجویی-
طراحی برنامه جامع پیشگیري و مداخله در خودکشی-
اشـت برگزاري کمپین بهداشت فردي و سبک زنـدگی سـالم و بهد-

.ایمنی و محیط زیست

هــاي سـالمت جسـمی، روحـی،  ارتقـاي برنامـه -1
ـــد  مشـــاوره ـــا تأکی اي و اجتمـــاعی دانشـــجویان ب

.برتوانمندسازي و پیشگیري

98برنامه  97عملکرد  برنامه عملیاتی برنامه راهبردي
بهره برداري 

کامل،توسعه و بروز 
نمودن فرایندها

 فرایند تعریـف 63نهایی شدن 
ــی و ــورت الکترونیک ــده بص  ش
ــاي  ــه بخــش ه ــرخط در کلی ب

سازمان و بهره برداري

 ندانشجویا امور جامع سامانه از کامل برداري بهره -1
)سجاد(

بـهبــــود و تـوسعــــه سـامــــانه رایـانــــه -
ل خـدمـات  الکترونیکـی بـه منظـور تسـهی

.فرآیندهاي اداري و مدیریتی

ــل و  ــرداري کام ــره ب به
ـــرار  تحـــت پوشـــش ق

ــرفتن ــگ گ ــه دانش اه کلی
یهاي دولتی و غیر دولت

و اجرا آزمایشی شروع طرح اندازي سامانه دانـش آموختگـان دانشگاههـــا،  راه -2
 مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور بـا هـدف
تـقـویـت انجمن هـــاي دانـش آموختگـان و پـایش 

.  اثربخشی

سازمان امور دانشجویان
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دیپلماسی علمی

لزوم تشکيل كارگروه های تخصصی در راستای شناسايی آسيب های ناشی از سيل

وزیر علوم در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تأکید کرد:

دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــگاه های  ــگاه ها و پژوهش ــای دانش ــه رؤس ــه ای ب در نام
ــی در  ــای تخصص ــکیل کارگروه ه ــزوم تش ــر ل ــور ب کش
ــد  ــیل تأکی ــی از س ــیب های ناش ــایی آس ــتای شناس راس
ــری  ــردی جهــت جلوگی کــرد و انجــام پژوهش هــای کارب
دانســت.  ضــروری  را  آینــده  طبیعــی  مخاطــرات  از 

در متن این نامه خطاب به روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها آمده است: 
ــی و  ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــران ب ــور ای ــتحضرید کش ــه مس چنانک
ــه و  ــی، همچــون زلزل ــوادث طبیع ــروز ح ــرض ب زیســت محیطی در مع
ســیل، قــرار دارد. متأســفانه در روزهــای اخیــر هم وطنــان عزیــز شــاهد 
ــه  ــا توج ــد. ب ــور بوده ان ــتان کش ــن اس ــر در چندی ــیل ویرانگ ــداد س رخ
ــت: ــوردار اس ــژه برخ ــی وی ــل از اهمیت ــوارد ذی ــوع، م ــن موض ــه ای ب
ــی و  ــوادث در زندگ ــوع ح ــن ن ــوار ای ــای ناگ ــه پیامده ــت ب ــا عنای 1. ب
ــی  ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــت دانش ــروری اس ــی ض ــبات اجتماع مناس
کشــور در اســرع وقــت بــا هماهنگــی و مشــارکت دســتگاه های اجرایــی 
متولـّـی کارگروه هایــی تخصصــی تشــکیل دهنــد تــا آســیب های ناشــی 
از ســیالب اخیــر را شناســایی، دالیــل آن را بــا بررســی ها و پژوهش های 
ــد. ــنهاد کنن ــری از آن را پیش ــای جلوگی ــتخراج و راهکاره ــی اس میدان
2. انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه اهمیــت رعایــت اســتانداردها و اصــول 
ــاورزی،  ــزداری، کش ــاری، آبخی ــازی، معم ــای شهرس ــی در حوزه ه علم
مهــار آب هــای ســرگردان، مدیریــت منابــع آب و ســفره های زیرزمینــی، 
مدیریــت شــهری، ایمنــی ســازه های هوایــی و دریایــی در اســرع وقــت 
ــردی صــورت  ــای کارب ــکاری دســتگاه های مســئول، پژوهش ه ــا هم ب
پذیــرد و راه حل هــای جلوگیــری از مخاطــرات طبیعــی آینــده طرح شــود.

3. شناســایی و ارتقــای روش هــای مدیریــت بحــران در چنیــن شــرایطی 
بــا توجــه بــه تجــارب عظیــم حاصــل از حــوادث طبیعــی از امــور مهــم 
ــت. ــروری اس ــود آن ض ــئله و بهب ــق مس ــری دقی ــی و بازنگ و بررس
در  فعــال  و  مســئول  ســازمان های  کلیــه  بــا  همــکاری   .4
حوزه هــای مهندســی، کشــاورزی و علــوم انســانی بــرای از بیــن 
کــردن  برطــرف  به ویــژه  طبیعــی،  حــوادث  ســوء  آثــار  بــردن 
ــت. ــروری اس ــان ها ض ــه و روان انس ــر جامع ــّرب آن ب ــرات مخ تأثی

و  کارکنــان  اســتادان،  توانمندی هــای  از  اســتفاده   .۵
جملــه  از  فعــال،  دانشــجویی  تشــکل های  به ویــژه  دانشــجویان، 
زخم هــای  التیــام  و  کمــک  بــرای  هالل احمــر،  کانون هــای 
دارد. ضــرورت  آســیب دیده  مناطــق  در  ســیل  از  ناشــی 
بــا عنایــت بــه مــوارد یادشــده از کلیــه دانشــگاه های مســتقر در 
ــای  ــار دارد در مأموریت ه ــر انتظ ــیالب اخی ــیب دیده از س ــق آس مناط
ــه  ــای مربوط ــی کارگروه ه ــای علم ــه پژوهش ه ــود نتیج ــه ای خ منطق
ــتگاه های  ــتانی و دس ــئوالن اس ــه مس ــدّون ب ــزارش م ــب گ را در قال
اجرایــی مرتبــط ارائــه و نســخه ای از آن را بــرای پی گیــری بــه معاونــت 
ــد. ــاوری ارســال کنن ــوم، تحقیقــات و فن ــاوری وزارت عل پژوهــش و فن
انتظــار  پژوهشــگاه های کشــور  و  دانشــگاه ها  دیگــر  از  همچنیــن 
مــی رود ضمــن ارتبــاط بــا دانشــگاه های مناطــق آســیب دیده بــا 
پشــتیبانی و مشــارکت کامــل در تشــکیل کارگروه هــا، تــوان پژوهشــی و 
تخصصــی آنــان را ارتقــا دهنــد و بــه مســئولیت ملــی خــود عمــل کننــد.

مسئولیت اجتماعی
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انجام ۴۶۶ تحقيق مشترک بين دانشمندان ايرانی و خارجی

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل مطرح کرد:

 ساالنه ۱۳۰۰ نفر از دانشجویان دوره دکتری در قالب فرصت های مطالعاتی ۶ تا ۹ ماهه به خارج از کشور 
اعزام می شوند و هم اکنون ۴۶۶ پروژه بین دانشمندان داخلی و خارجی درحال اجنام است.

دیپلماسی علمی

هدف از اعزام اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران به سمينار های 
علمی بين المللی چيست و ساالنه چه تعداد از اين افراد به 

كشورهای ديگر اعزام می شوند ؟
هــدف از شــرکت اســاتید و محققــان کشــورمان در ســمینار ها و 
کنفرانس هــا آن اســت کــه بهتریــن نفــرات داخــل کشــور بــا ارائه 
مقالــه بــه کشــور های خارجــی اعــزام شــوند تــا بســتری مناســب 
در جهــت اســتفاده از علــم جهانی و مــراودات علمی شــکل گیرد.

ــی  ــأت علم ــای هی ــر از اعض ــدود 1022 نف ــال 1397 ح در س
کارگاه هــای  و  کنفرانس هــا  و  ســمینار ها  بــه  کشــورمان 
بیــن المللــی اعــزام شــدند کــه حاصــل ایــن امــر ورود 
ده هــا نــوع دانــش فنــی و روز دنیــا بــه کشــور اســت.
ــه  در ســال 1397 شــاهد افزایــش 9 درصــدی در آمــار اعــزام  ب
ــای  ــاتید و اعض ــزام اس ــرای اع ــم و ب ــور بوده ای ــارج از کش خ
هیــأت علمــی بــه خــارج از کشــور، دانشــگاه ها طــی فرآینــدی 
افــراد را انتخــاب می کننــد و مــا در وزارت علــوم بسترســاز 
هســتیم ولــی معیــار اصلــی آن اعتبــار ایــن نشســت بین المللــی 

اســت و اینکــه چــه آورده ای می توانــد بــرای کشــور داشــته باشــد.
کشــور های  بــه  اســاتید  اعــزام  بیشــترین   1397 ســال  در 
و  کانــادا  فرانســه،  اســپانیا،  آلمــان،  ایتالیــا،  ترکیــه، 
عنــوان  بــه  ایرانیــان  مســلمًا  و  اســت  بــوده  هلنــد 
شــد. خواهنــد  حاضــر  کشــور ها  ایــن  در  ارائه دهنــده 
حــدود  حالــت  بهتریــن  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
عبارتــی  بــه  و  می کنــد  تولیــد  را  دنیــا  علــم  2درصــد 
دیگــر بــه 98 درصــد مابقــی علــم دنیــا نیازمنــد اســت.

در  ایــران  دانشــگاه   17 تایمــز  رتبه بنــدی  براســاس 
قــرار  برتــر  دانشــگاه های  بیــن  در  بیوتکنولــوژی  حــوزه 
ایــن  طبــق  کشــورمان  دانشــگاه   29 همچنیــن  و  دارنــد 
هســتند.  دنیــا  برتــر  دانشــگاه های  ســطح  در  رتبه بنــدی 
ــه  ــاز اســت ک ــن نقطــه و رشــد بیشــتر نی ــه ای ــرای رســیدن ب ب
دانشــمندان دنیــا بــه ایــران بیاینــد یــا دانشــجویان دوره دکتــرای 
مــا طــی فرصت هــای مطالعاتــی بــه خــارج از کشــور اعزام شــوند.
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دیپلماسی علمی

دانشــگاه های ایــران در رتبه بنــدی تایمــز کــه یکــی از مهم تریــن 
دارنــد.  خوبــی  جایــگاه  دنیاســت  در  رتبه بنــدی  نظام هــای 
همــواره در ایــن رتبه بندی هــا جایــگاه خوبــی را داشــته اند.
ایرانــی  دانشــگاه   29 پایــگاه  ایــن  اخیــر  رتبه بنــدی  در 
ــی  ــر، صنعت ــی امیرکبی ــدرس، صنعت ــت م ــران، تربی ــامل ته ش
شــریف، شهیدبهشــتی، اصفهــان، فردوســی مشــهد، تبریــز 
و... حضــور دارنــد؛ همچنیــن در گرایــش بیولــوژی برخــی 
گرفته انــد. قــرار  رتبه بنــدی  ایــن  در  ایرانــی  دانشــگاه های 

ميزان برگزاری كنفرانس  و سمينارهای بين المللی در داخل كشور 
چقدر است؟ 

ــای  ــمندان، اعض ــر از دانش ــوع 2168 نف ــال 1397 در مجم در س
ــه  ــد ک ــران آمدن ــه ای ــا ب ــته دنی ــراد برجس ــی و اف ــأت علم هی
ایــن آمــار قابــل توجهــی اســت؛ در واقــع هــر هفتــه 10 
ــا  ــراد ب ــن اف ــد و ای ــران می آین ــه ای ــی ب ــی خارج ــأت علم هی
تمرکــز روی 4محــور حضــور در ســمینار ها و کنفرانس هــا، 
راهنمایــی دانشــجویان دوره دکتــری )مشــترک(، آمــوزش و 
ــد. ــران می آین ــه ای ــترک ب ــی مش ــای تحقیقات ــام پروژه ه انج

هــم اکنــون نیــز 466 پــروژه بیــن دانشــمندان داخلــی و خارجــی 
درحــال انجــام اســت. محور هــای کالن ایــن پروژه هــای مشــترک 
از ســوی معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علوم تبیین می شــود 
و ســپس دانشــگاه های مــادر عمدتــًا هدایــت علمــی ایــن امــر را 
ــی  ــد و مرکــز همکاری هــای علمــی بین الملل ــر عهــده می گیرن ب
وزارت علــوم، راهبــری کالن ایــن پروژه هــا را در اختیــار می گیــرد.

فرايند شركت يک استاد دانشگاه يا پژوهشگر خارجی در كشور به 
چه صورت است؟ 

انجــام پــروژه مشــترک بیــن دو کشــور ایــران و آلمــان، مســئوالن 
دو کشــور محور هــای کالن پژوهــش را تعییــن و به دانشــگاه های 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــی ب ــاتید آلمان ــپس اس ــد؛ س ــالم کردن ــود اع خ
ســایت های مختلــف بهتریــن اســاتید ایرانــی و همچنیــن اســاتید 
ــن  ــد و ای ــاب می کنن ــان انتخ ــود را در آلم ــکاران خ ــی هم ایران
ــه  ــد ک ــی ش ــروژه تحقیقات ــکل گیری 148پ ــه ش ــر ب ــر منج ام
همگــی بــه یــک ســامانه وارد شــدند و قــرار اســت کــه مــاه آینده 
ــی  ــروژه معرف ــان از 148 پ ــران و آلم ــن دو ای طــی جلســه ای بی
شــده بیــن 1۵ تــا 20 پــروژه بــرای آغــاز فعالیــت انتخــاب شــود.

متعــددی  اهــداف  مشــترک  تحقیقاتــی  پروژه هــای  انجــام 
فنــی  دانــش  یــک  انتقــال  بــرای  گاه  دارد؛  دنبــال  بــه  را 
آزمایشــگاه های  و  امکانــات  از  بهره گیــری  یــا  کشــور،  بــه 
و  مقالــه  و  پتنــت  یــک  ارائــه  یــا  خارجــی  دانشــگاه های 
یــا رســیدن بــه اســتارتاپی بــرای خلــق ســرمایه اســت.

در حــال حاضــر پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک بیشــتر بــا 
ــا، چیــن، روســیه، ژاپــن  کشــور های هــدف شــامل اتحادیــه اروپ
ــی  ــرا ط ــاس اخی ــن اس ــر همی ــه ب ــود ک ــی ش ــام م ــره انج و ک

ــان  ــالن و اصفه ــیراز، گی ــگاه های ش ــن، دانش ــا چی ــروژه ای ب پ
ــرر  ــد و مق ــدازی کردن ــور راه ان ــوا را در کش ــش ه ــز پای 3 مرک
شــد دســتگاه ها و تجهیــزات از کشــور چیــن وارد شــوند و پایــش 
ــد  ــل رفت وآم ــن حاص ــرد. همچنی ــورت گی ــا ص ــوا در اینج ه
ــوی  ــا ق ــک ام ــبتًا کوچ ــگاه نس ــه دانش ــی ب ــای خارج هیأت ه
ــن  ــتان ای ــم کردس ــجویان اقلی ــداد دانش ــش تع ــتان، افزای کردس
دانشــگاه بــه 287 دانشــجو و در پنــاه ایــن رفت وآمدهــای 
بین المللــی شــکل گیری 4 پــروژه تحقیقاتــی مشــترک بــود.
همچنیــن حضورمــان در مجامــع بین المللــی کــه از طریــق 
ایــن پروژه هــا، کنفرانس هــا و ســمینارها صــورت می گیــرد، 
می توانــد بســتری را فراهــم ســازد کــه بتوانیــم پروژه هــای 
بین المللــی را بگیریــم و بــه داخــل کشــور آورده تــا اســاتید مــا بــر 
روی آن کار کننــد و فرامــوش نکنیــم کــه هــر فعالیــت و پــروژه 
بین المللــی نشــاط و شــادابی علمــی در کشــور بــه وجــود مــی آورد.
اســاتید و دانشــجویان مــا توانمنــدی و نــوآوری و تــراوش 
ــور های  ــا کش ــده ت ــث ش ــر باع ــن ام ــد و ای ــی دارن ــری خوب فک
خارجــی بــرای مــراودات علمــی بــا ایــران تمایــل داشــته باشــند. 
ــزات  ــات و تجهی ــا وجــود امکان بســیاری از کشــور های منطقــه ب
کافــی، امــا ماننــد ایرانیــان از علــم و تیزهوشــی برخوردار نیســتند.

قالــب  در  دکتــری  دوره  دانشــجویان  از  1300نفــر  ســاالنه 
فرصت هــای مطالعاتــی 6 تــا 9 ماهــه بــه خــارج از کشــور اعــزام 
دانشــگاه های  آزمایشــگاه های  و  تجهیــزات  از  تــا  می شــوند 
خارجــی اســتفاده و دانــش جدیــدی را بــه کشــور منتقــل کننــد. 
نیــازی بــه اعــزام تمــام وقــت یــا ســاالنه دانشــجویان کارشناســی 
ارشــد و دکتــری نیســت چــرا که مــا پایه هــای علمی قــوی داریم.

چه اقداماتی در راستای گسترش دانش و روابط علمی با 
كشورهای ديگر صورت گرفته است؟

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عــراق  کشــور  در  اســت  قــرار 
ــن  ــیم؛ همچنی ــته باش ــت داش ــوی وزارت بهداش ــترک از س مش
ــن کشــور دانشــگاه  ــا ای ــدازی دانشــگاه مشــترک ب ــرای راه ان ب
انــد.  شــده  پیش قــدم  )س(  الزهــرا  و  امیرکبیــر  صنعتــی 
از طرف دیگر ســه دانشــگاه مهم ایران در افغانســتان شــعبه دارند و 
هــم اکنون دانشــجویان زیــادی آنجا مشــغول به تحصیل هســتند.

گذشــته  ســال  چنــد  نیــز   D8 بین المللــی  دانشــگاه 
باشــد.  ایــران ســردمدار آن  راه انــدازی شــد و مقــرر شــد 
نشســت هیــأت امنــای ایــن دانشــگاه بــرای اولیــن بــار 
بــا حضــور وزرا و برخــی معاونــان کشــور های عضــو ایــن 
طــرح تشــکیل شــد و اساســنامه آن بــه تصویــب نهایــی 
می کنــد.  پذیــرش  دانشــجو  امســال  مهرمــاه  از  و  رســید 
پشــتوانه اصلی دانشگاه D8، دانشــگاه بوعلی سینای همدان است، 
البتــه در ایــن راه دانشــگاه ها بــا هــم همســو هســتند و ایــن طــرح 
آغــازی بــرای توســعه دانــش میــان کشــور های اســالمی اســت.
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دکتــر حســین عســکریان ابیانــه مشــاور وزیــر علــوم و 
دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
در  میبــد،  و  اردکان  یــزد،  دانشــگاه های  در  حضــور  بــا 
ــن  ــگاه و خیری ــه دانش ــات رئیس ــا هی ــه ای ب ــات جداگان جلس
انجــام  اقدامــات  از  و  گفت وگــو  و  دیــدار  دانشــگاهی 
ــرد. ــد ک ــال 1397 بازدی ــگاه در س ــه دانش ــن س ــده در ای ش
هیأت رئیســه  بــا  نشســتی  در  ابیانــه  عســکریان  دکتــر 
مجموعــه  از  تشــکر  اردکان، ضمــن  دانشــگاه  خیریــن  و 
دانشــگاه بــه علــت جــذب حداکثــری خیریــن در جهــت 
ــم  ــای عل ــرای ارتق ــب ب ــی مناس ــای فیزیک ــترش فض گس
و دانــش، از خیریــن دانشــگاهی کــه در جلســه حضــور 
ــرد و  ــاد ک ــگاه ی ــوی دانش ــدران معن ــوان پ ــه عن ــتند ب داش
از کــرم، بخشــش و روح بلندشــان تقدیــر و تشــکر کــرد.
وی افــزود: فقــط بــا همــکاری و همیــاری خیریــن اســت کــه 
می تــوان بــه اهــداف بلند مــدت آمــوزش عالی دســت پیــدا کرد.
در ایــن نشســت دکتــر بهجتــی رئیــس دانشــگاه اردکان نیــز 
ــرد. ــه ک ــگاه ارائ ــن دانش ــتاد خیری ــرد س ــی از عملک گزارش
ســاخت  حــال  در  خیــری  هــای  پــروژه  از  پایــان  در 
ــد. ــی ش ــگاه اردکان رونمای ــن دانش ــاد خیری ــد و از نم بازدی

شبکه سازی؛ بستری هموار برای حل مشکل اشتغال 
دانش آموختگان

 دکتــر حســین عســکریان ابیانه دبیــر ســتاد خیریــن وزارت 
بــا  جداگانــه  جلســه ای  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
حامیــان  بنیــاد  مدیــره  هیــأت  و  دانشــگاه  رئیــس  حضــور 
بــرای  همــوار  بســتری  را  ســازی  شــبکه  یــزد،  دانشــگاه 
کــرد. عنــوان  دانش آموختــگان  اشــتغال  مشــکل  حــل 

ــاص در  ــرای اختص ــی ب ــع مال ــود مناب ــه کمب ــاره ب ــا اش وی ب
راســتای قانــون پنجــاه - پنجــاه بیــان داشــت: در حالــی 
خیریــن  توســط  اختصاص یافتــه  مالــی  منابــع  میــزان  کــه 
در ســال گذشــته 470 میلیــارد تومــان بــوده اســت حــدود 
موضــوع  ایــن  بــرای  دولــت  توســط  تومــان  میلیــارد   23
ــزی اســت. ــزان بســیار ناچی ــه می اختصــاص داده شــده اســت ک

بحــث  درخصــوص  داد:  ادامــه  ابیانــه  عســکریان  دکتــر 
بســیار  شبکه ســازی  آنــان  اشــتغال  و  آموختــگان  دانــش 
ــک  ــک بان ــاد ی ــتا ایج ــن راس ــد و در ای ــر می رس ــه نظ الزم ب
دانش آموختــگان  وضعیــت  پایــش  منظــور  بــه  اطالعاتــی 
دوره هــای  اســاس  بــر  کــه  اســت  اساســی  مســئله ای 
گیرنــد. قــرار  ارزیابــی  مــورد  اشــتغال  کیفیــت  و  مختلــف 

لزوم مشاركت خيرين در پروژه های تحقيقاتی عالوه بر فعاليت های عمرانی

دبیر ستاد خیرین وزارت علوم در بازدید از دانشگاه های یزد، اردکان و میبد تأکید کرد؛
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ــزد  ــگاه ی ــس دانش ــاء رئی ــح اولی ــد صال ــر محم ــه دکت در ادام
ایــن  حامیــان  و  خیریــن  فعالیت هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
دانشــگاه از ابتــدای تأســیس ایــن دانشــگاه تاکنــون ادامــه 
تمــام  آیینــه  را  دانشــکده هنــر و معمــاری  اســت،  داشــته 
دانســت. یــزد  دانشــگاه  در  خیریــن  فعالیت هــای  نمــای 

ــت  ــت فعالی ــدی و هدای ــت بن ــرورت اولوی ــر ض ــد ب ــا تأکی وی ب
حامیــان و خیریــن بــر اســاس متغیرهــای زمانــی گفــت: در ابتدای 
تأســیس ایــن دانشــگاه نیــاز مبرمی بــه توســعه فضاهــای فیزیکی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد و ب ــاس می ش ــی احس ــای عمران و فعالیت ه
فعالیت هــای خیریــن و حامیــان بــه ایــن ســو هدف گــذاری شــد.
رئیــس دانشــگاه یــزد ادامــه داد: در حــال حاضــر دانشــگاه 
امــروز  و چالــش  اســت  نســبی رســیده  توســعه  بــه  یــزد 
اســت  دانش آموختــگان  اشــتغال  مســئله  دانشــگاه ها 
بــا حضــور همیشــگی خیریــن و  بــه نظــر می رســد  کــه 
ــید. ــش کوش ــن چال ــع ای ــوان در رف ــدودی بت ــا ح ــان ت حامی
دکتــر اولیــاء وضعیــت دانش آموختــگان دانشــگاه ها را آیینــه 
عملکــرد و کیفیــت آنهــا عنــوان کــرد و بــر لــزوم پیگیــری و پایش 
وضعیــت دانش آموختــگان پــس از دوران تحصیل آنــان تأکید کرد.
ــای  ــاد فعالیت ه ــم زی ــه حج ــاره ب ــا اش ــزد ب ــگاه ی ــس دانش رئی

خیریــن در دانشــگاه یــزد خواســتار تخصیــص بودجه هــای 
ــون  ــرای قان ــتای اج ــت در راس ــوی دول ــده از س ــی ش پیش بین
پنجــاه پنجــاه شــد کــه بــر اســاس ایــن قانــون چنانچــه خیریــن 
ــاه  ــد پنج ــن کنن ــری را تامی ــای خی ــه فعالیت ه ــی از هزین نیم
درصــد دیگــر توســط دولــت تخصیــص داده خواهــد شــد.

 لزوم مشاركت خيرين در پروژه های تحقيقاتی عالوه بر 
فعاليت های عمرانی

 دکتــر عســکریان ابیانــه دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم 

ــرد و  ــد ک ــد بازدی ــگاه میب ــری دانش ــای خی ــن از پروژه ه همچنی
ــر  ــور از نظ ــطح کش ــگاه را در س ــن دانش ــن در ای ــات خیری اقدام
ــگاه و  ــئوالن دانش ــن مس ــگ بی ــاط تنگاتن ــوع و ارتب ــزان، تن می

ــت. ــر دانس ــم نظی ــور ک ــطح کش ــن، در س خّیری
وی در نشســتی کــه بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه و مدیــر عامــل 
بنیــاد حامیــان دانشــگاه میبــد در دفتــر ریاســت دانشــگاه تشــکیل 
شــد در جریــان اقدامــات انجــام شــده و در دســت اقــدام خیریــن 

در دانشــگاه قــرار گرفــت.
ــم  ــکیل منظ ــر تش ــه ب ــکریان ابیان ــر عس ــت، دکت ــن نشس در ای
ــود  ــدواری نم ــار امی ــرد و اظه ــد ک ــان تأکی ــاد حامی ــات بنی جلس
ــارکت در  ــت مش ــی در جه ــت عمران ــر فعالی ــالوه ب ــن ع خیری

ــد. ــکاری کنن ــگاه هم ــا دانش ــز ب ــی نی ــای تحقیقات پروژه ه
دکتــر کالنتــری رئیــس دانشــگاه میبــد اظهــار داشــت: در دانشــگاه 
میبــد حــدود 21 هــزار متــر فضــای آموزشــی و کمــک آموزشــی و 
رفاهــی بــه صــورت کامــل یــا بــا مشــارکت خیریــن ســاخته شــده 
و 1۵ هــزار متــر مربــع دیگــر در دســت ســاخت اســت و 10 هــزار 
ــاخت  ــه زودی س ــه ب ــد ک ــد کرده ان ــن تعه ــز خیری ــر نی ــر دیگ مت

ــود. ــاز می ش ــا آغ آنه
وی افــزود: در دانشــگاه میبــد از ابتــدای تأســیس، هیــچ بودجــه ای 
ــرای  ــنواتی ب ــه س در الیح
تامیــن فضــا لحــاظ نشــده 
و بیشــتر عملیــات عمرانــی 
کمک هــای  قالــب  در 
اســت.  بــوده  خّیــری 
حمایــت  اگــر  بنابرایــن 
دانشــگاه  نبــود  خّیریــن 
ــت  ــرفت دس ــن پیش ــه ای ب

. فــت نمی یا
ــم  در ادامــه ســید عبدالعظی
پویــا، رئیــس بنیــاد میبــدی 
و مدیرعامــل بنیــاد حامیــان 
دانشــگاه میبــد گزارشــی از 
ــدی در  ــاد میب ــات بنی اقدام
ــه داد و  ــد ارائ دانشــگاه میب
ــدی  ــاد میب ــط بنی ــه توس ــک کارخان ــد ی ــد درآم ــت: 40 درص گف
بــرای انجــام پــروژه هــای علمــی و فرهنگــی در میبــد اختصــاص 
ــن  ــت و ای ــگاه اس ــاد، دانش ــت بنی ــون اولوی ــم اکن ــه ه ــه ک یافت
بنیــاد آمادگــی دارد کــه عــالوه بــر ســاخت و ســاز، در ســایر مــوارد 

مــورد نیــاز یاریگــر دانشــگاه باشــد.
وی اظهــار داشــت: ســاخت ســر در دانشــگاه کــه مســابقه اِلِمــان 
ــن 400  ــزار شــده و از بی ــان برگ ــر اصفه آن توســط دانشــگاه هن
طــرح ارســال شــده انتخــاب گردیــده، و در ســطح کشــور بی نظیــر 

اســت، بــه زودی توســط بنیــاد میبــدی آغــاز مــی شــود.
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افزایــش تعــداد فارغ التحصیــالن دانشــگاهی و همچنیــن بــروز 
برخــی چالش هــا و مشــکالت در حــوزه اقتصــادی، منجــر بــه 
ــالن  ــتغال فارغ التحصی ــر اش ــال های اخی ــه در س ــده اســت ک آن ش
ــه  ــود؛ به طوری ک ــه رو ش ــیاری روب ــکالت بس ــا مش ــگاهی ب دانش
آمارهــای رســمی ســخن از وضعیــت بغرنج تــر بیــکاری ایــن 
فارغ التحصیــالن نســبت بــه کســانی کــه مــدرک دانشــگاهی ندارنــد 
و یــا مــدرک دانشــگاهی پایین تــری دارنــد حکایــت می کنــد.

در ایــن میــان اصحــاب بــازار کار هــم مطــرح می کننــد کــه 
ــده اند  ــه ش ــت مواج ــت کیفی ــا اف ــگاهی ب ــالن دانش فارغ التحصی
و مهارت هایــی ندارنــد کــه بتواننــد نیازهــای آن هــا را رفــع 
فارغ التحصیــالن  به جــای  می دهنــد  ترجیــح  بنابرایــن  کننــد. 
ــد. ــی اســتفاده کنن دانشــگاهی کــم مهــارت، از نیروهــای کار تجرب

در ســال های اخیــر مســئوالن بخش هــای مختلــف آمــوزش عالــی، 
وزارت کار و متولیــان امــور اشــتغال در کشــور ســخن از الزامــات و 
اقداماتــی کرده انــد کــه بــرای رفــع ایــن معضــل بایــد صــورت بگیرد.

در ایــن میــان مســئوالن دانشــگاه صنعتــی خاتم االنبیــا بهبهــان در 
ــاال زده و طــرح جامــع کارآفرینــی  اســتان خوزســتان آســتین ها را ب
ــه  ــد؛ طرحــی ک ــرا کرده ان ــه اج ــک ســال گذشــته شــروع ب را در ی
ــت  ــرار اس ــد، ق ــگاه می گوی ــن دانش ــی ای ــز کارآفرین ــر مرک مدی

تجربه دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان؛ 

احتمــال اشــتغال پذیری و کارآفرینــی دانشــجویان را افزایــش بدهــد.
اختصاصــی  گفت وگــوی  مشــروح  می آیــد  پــی  در  آنچــه 
ــز  ــر مرک ــد صالحــی ویســی مدی ــا محم ــی ب ــوزش عال ــه آم خبرنام
اســت: بهبهــان  خاتم االنبیــاء  صنعتــی  دانشــگاه  کارآفرینــی 

ســال  یــک  از  بهبهــان  خاتم االنبیــاء  صنعتــی  دانشــگاه 
گذشــته شــروع بــه اجــرای طــرح کارآفرینــی کــرده اســت. 
ایــن طــرح بــا چــه دغدغه هــا و اهدافــی شروع شــده اســت 
ــرار دارد؟ ــه ای ق ــه مرحل ــی در چ ــاظ اجرای ــر ازلح ــال حاض و در ح
ایــن طــرح در راســتای مســئولیت پذیری و تأثیرگــذاری دانشــگاه در 
محیــط پیرامونــی خــود اجــرا می شــود. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
اثــر وجــودی دانشــگاه در جامعــه بایــد قابــل لمس باشــد. در راســتای 
ــتغال  ــه در اش ــی ک ــائل مختلف ــه مس ــه ب ــا توج ــوع و ب ــن موض ای
ــاد افــراد جویــای کار دارای  فارغ التحصیــالن دانشــگاهی و تعــداد زی
ــد دانشــگاه  ــت جدی ــان مدیری ــود دارد از زم ــدرک دانشــگاهی وج م
ــود  ــع موج ــرده از وض ــالش ک ــان ت ــگاه بهبه ــال 1394دانش در س
ــن و مأموریت گــرا  ــوب کــه همــان دانشــگاه کارآفری ــه وضــع مطل ب
اســت حرکــت کنــد. بــه دلیــل ماهیــت منطقــه ای دانشــگاه بهبهــان، 
ــد. ــف ش ــرح تعری ــن ط ــرای ای ــی ب ــه ای و محل ــت منطق مأموری
ــی  ــأت علم ــای هی ــی از اعض ــال 139۵ تیم ــتا در س ــن راس در همی

اجرای اولين طرح جامع كارآفرينی و الگوی دانشگاه كارآفرين كشور
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ــه  ــدام ب ــگاه اق ــت دانش ــر مدیری ــر نظ ــگاه زی ــان دانش و کارشناس
ــد.  ــرح کردن ــن ط ــی ای ــام مطالعات ــدد و انج ــات متع ــزاری جلس برگ
پیگیــری جــدی مطالعــات ایــن طــرح پــس از نزدیــک بــه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــی ش ــزارش مکتوب ــه گ ــی ب ــال منته ــک س ی
مطالعــات مختلــف دانشــگاه های داخــل کشــور مثــل دانشــگاه 
ــتخراج  ــی اس ــگاه های خارج ــران و... و دانش ــریف، ته ــی ش صنعت
و نوشــته شــده بــود. همچنیــن در نوشــتن ایــن گــزارش بــه 
ــد. ــه ش ــود توج ــتان ب ــتان خوزس ــه اس ــه ای ک ــوم منطق ــاختار ب س

بــه ســمت دانشــگاه کارآفریــن را  ایــن گــزارش گرایــش  در 
ــدل  ــوان م ــی به عن ــت بوم ــد زیس ــالش ش ــرده و ت ــزی ک برنامه ری
ــه ســمت  ــن زیســت بوم، دانشــگاه ب ــان کار ای ــا در پای ــه شــود ت ارائ
دانشــگاه کارآفریــن و پاســخ گوی نســبی نیــاز جامعــه حرکــت کنــد.
در اجــرای طــرح جامــع کارآفرینــی بحــث اشــتغال فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی مــورد توجــه اساســی بــود. دانشــجویانی کــه مــا 
عنــوان  تحــت  می شــوند  فارغ التحصیــالن  وقتــی  داریــم 
کارشــناس کــه تخصصــی در زمینــه خاصــی کســب کرده انــد 
بخــش  اســتخدامی  آگهی هــای  منتظــر  بایــد  اشــتغال  بــرای 
ــوند. ــذب ش ــی ج ــد درجای ــا بتوانن ــند ت ــی باش ــی و دولت خصوص

از طــرف دیگــر کارفرمایــان برخــی اوقــات گالیــه می کننــد 
و  صنایــع  نیــاز  مــورد  الزم  کیفیــت  فارغ التحصیــالن  کــه 
ــت  ــده اس ــه آن ش ــر ب ــوع منج ــن موض ــد. ای ــتگاه ها را ندارن دس
می شــود  داده  دانشــگاه ها  در  کــه  تخصصــی  کنــار  در  کــه 
تــالش کنیــم در ایــن طــرح مهارت افزایــی هــم بکنیــم تــا 
بدهیــم. افزایــش  را  فارغ التحصیــالن  اشــتغال پذیری  احتمــال 
فــاز  در  می شــود  اجــرا  دانشــگاه  در  کــه  طرحــی  در 
اضافــه  دانشــجو  بــه  جدیــدی  افزونه هــای  مــا  اول 
کنــد. پیــدا  افزایــش  دانشــجو  مهــارت  تــا  می کنیــم 
علمــی،  انجمن هــای  هم اکنــون  کــه  داد  نشــان  بررســی ها 
ــوزه  ــی را در ح ــف مدارک ــگاه های مختل ــگاهی و دانش ــاد دانش جه

ــاق  ــن اتف ــد. ای ــادر می کنن ــجویان ص ــرای دانش ــوزی ب مهارت آم
ــا  ــه م ــود ک ــن ب ــت ای ــود داش ــه وج ــکالی ک ــا اش ــود ام ــی ب خوب
اگــر ایــن کار را هماننــد مراکــز دیگــر انجــام می دادیــم بــه 
ــذاری  ــا از تأثیرگ ــدرک م ــم م ــادر نبودی ــگاه م ــه دانش ــل اینک دلی
و  می شــد  برخــوردار  دانشــگاه ها  ایــن  بــه  نســبت  کمتــری 
همچنیــن بــا ایــن اقــدام بــه مدرک گرایــی دامــن می زدیــم.
ــئله  ــن مس ــم ای ــرار دادی ــه ق ــه موردتوج ــی ک ــر از نکات ــی دیگ یک
ــازار کار  ــذب ب ــا ج ــای م ــی از نیروه ــال دارد برخ ــه احتم ــود ک ب
ــم  ــالش می کنی ــئله ت ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ــوند. ب ــی ش بین الملل
ــی  ــای بین الملل ــات و ویژگی ه ــر اســاس الزام ــود را ب ــروی کار خ نی
ــه  ــی ک ــدس عمران ــناس مهن ــال کارش ــوان مث ــم. به عن ــت کنی تربی
ــه ای  ــم به گون ــت می کنی ــی تربی ــازه های ورزش ــی س ــرای طراح ب
تربیــت کنیــم کــه در خــارج از کشــور هــم بتوانــد کار کنــد. متأســفانه 
ــل  ــازار کار داخ ــه ب ــوف ب ــط معط ــا فق ــتغال نگاه ه ــث اش در بح
ــدارد. ــی وجــود ن ــازار کار بین الملل ــه ب اســت و توجهــی در کشــور ب

ــت اول  ــت؛ مزی ــت داش ــد مزی ــی چن ــای بین الملل ــه بازاره ــه ب توج
ــور  ــارج از کش ــرکتی در خ ــذب ش ــردی ج ــی ف ــه وقت ــود ک ــن ب ای
ــه  می شــود بااحســاس هویــت، تعهــد و مســئولیت پذیری کــه دارد ب
توســعه فرهنــگ ایــران کمــک می کنــد و اگــر فــرد بتوانــد ازلحــاظ 
کاری خــود را اثبــات کنــد تبدیــل بــه برنــدی می شــوند کــه باعــث 
ــد. ــرو کن ــذب نی ــد ج ــران بخواه ــاره از ای ــرکت دوب ــود آن ش می ش
ــای  ــی نیروه ــت. وقت ــور اس ــرای کش ــر ارزآوری ب ــم دیگ ــه مه نکت
ــتر  ــذب بیش ــا ج ــوند ب ــی می ش ــرکت های خارج ــذب ش ــا ج کار م
ــد. ــد آم ــود خواه ــه وج ــور ارزآوری ب ــرای کش ــران، ب ــرو از ای نی

مزیــت دیگــر افزایــش ســرمایه گذاری خارجــی در کشــور اســت. بــه 
ایــن نحــوه کــه نیروهــای ایرانــی که جــذب این شــرکت ها می شــوند 
به مــرور در مدیریــت ایــن شــرکت ها جایــگاه پیــدا می کننــد و 
ــران اثرگــذار باشــند. ــن شــرکت ها در ای ــرای حضــور ای ــد ب می توانن
بین المللــی اندیشــیدن نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه مــا در طــرح 
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خــود آن را لحــاظ کردیــم؛ یعنــی مــا هــر اقدامی کــه انجــام می دهیم 
ــدام  ــه ای آن اق ــی و منطق ــی و بین الملل ــای مل ــه ظرفیت ه ــد ب بای
توجــه کنیــم تــا بتوانیــم از مزیت هــای ایــن عرصه هــا بهــره ببریــم.
بــرای اجــرای ایــن طــرح بررســی انجــام دادیــم تــا ببینیــم 
و  ایــران مــدارک چــه دســتگاه ها  بین المللــی کار در  ســازمان 
ــه ای از  ــی و حرف ــازمان فن ــه س ــد. البت ــد می کن ــی را تائی نهادهای
ــی  ــود و آیین نامه های ــرده ب ــت ک ــد را دریاف ــن برن ــل ای ــال ها قب س
ــاس  ــا اس ــه م ــرده ک ــف ک ــاغل تعری ــوزش مش ــوان آم ــت عن تح
طــرح  ایــن  در  گذاشــتیم.  آیین نامه هــا  همیــن  از  اســتفاده  را 
ــا  ــم و ب ــگاه وارد کنی ــه دانش ــه را ب ــن تکان ــم کمتری ــالش کردی ت
ــم. ــه کنی ــجویان اضاف ــه دانش ــا را ب ــود افزونه ه ــع موج ــظ وض حف
ایــن طــرح در اســفند 1396 توســط دکتــر منصــور غالمی وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فناوری طی مراســمی رونمایی شــد و بعد مســتندات طرح 
بــه هیــأت امنای دانشــگاه ارســال شــد و در آنجــا به تصویب رســید و 
بعــد از ایــن مرحلــه الزامــات اجرایــی کــردن طــرح هــم تصویب شــد.

همچنیــن درخواســت کردیــم اعتباراتــی در اختیــار مــا قــرار بگیــرد تــا 
بتوانیــم ایــن طــرح را اجــرا کنیــم که اتفــاق نیفتــاد. اما خوشــبختانه از 
اعتبــارات داخلــی خود دانشــگاه ســال 1397 ایــن کار را انجــام دادیم. 
امــا اعــالم کردیم ایــن برنامه جدیــد که می توانــد پیامدهــای مختلفی 
داشــته باشــد تــا زمانــی کــه بازخوردهــا گرفتــه نشــود تکثیــر نشــود.

شایســتگی  مرکــز  اســتقرار  طــرح  ایــن  مهــم  نــکات  از 
 )ASD( آیین نامــه  بــود.  دانشــگاه  در  دانشــجویان  حرفــه ای 

)CAD( کــه در ســازمان فنــی و حرفــه ای تعریــف شــده  و 
جنــوب  منطقــه  دانشــگاه های  اولیــن  به عنــوان  مــا  را  بــود 
ــا  ــم ت ــاص دادی ــی اختص ــم و فضای ــی کردی ــور عملیات ــرب کش غ
مرکــز مهــارت دانشــجویان در داخــل دانشــگاه ایجــاد شــود.

ممکــن اســت برخــی از دوســتان مطــرح کننــد کــه ایــن کار 
را قبــاًل انجــام شــده اســت. ایــن حــرف درســت اســت امــا 
در طرح هــای قبلــی اشــکالی وجــود داشــت کــه مــا در ایــن 
طــرح رفــع کردیــم. قبــاًل بــرای مهارت آمــوزی دانشــجویان 
را بــه ایــن مراکــز می فرســتادند امــا در ایــن طــرح دسترســی 
ــگاه  ــط دانش ــز در محی ــه مرک ــده چراک ــر ش ــجویان راحت ت دانش
اســت و دانشــجویان می تواننــد بخش هــای مختلــف مهارتــی 
ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــت خ ــات فراغ ــد و از اوق ــاده کنن را در آن پی

ــی  ــن بخش ــای بی ــز از ظرفیت ه ــن مرک ــه ای ــکل دادن ب ــرای ش ب
و  دانشــگاه  بیــن  تفاهم نامــه ای کــه  اســتفاده کردیــم. طبــق 
ــی  ــد بخش ــد ش ــتان منعق ــتان خوزس ــه ای اس ــی و حرف ــازمان فن س
ــم  ــی را ه ــم و بخش ــه کردی ــازمان تهی ــن س ــزات را از ای از تجهی
خــود دانشــگاه بــر عهــده گرفــت و بــه ایــن صــورت مرکــز 
مهارت افزایــی دانشــگاه صنعتــی خاتم االنبیــا بهبهــان راه افتــاد.
اجــرای طرح در یک ســال گذشــته چه پیامدهایی در برداشــته اســت؟

ــی  ــارت افزای ــای مه ــه آیین نامه ه ــته ک ــال گذش ــفندماه س در اس
دانشــجویان ابــالغ شــد دانشــگاه بهبهــان از ســوی ســازمان فنــی و 
حرفــه ای اســتان خوزســتان به عنــوان الگــو مــورد تائیــد قــرار گرفــت.
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آیین نامه هــای  در  کــه  مشــکالتی  جدیــد  آیین نامه هــای  در 
ــز  ــکان اســتقرار مرک ــع شــده اســت و ام ــی وجــود داشــت مرتف قبل
ــت و  ــم اس ــد فراه ــه جدی ــا آیین نام ــگاه ها ب ــوزی در دانش مهارت آم
ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــن آیین نامه ه ــد از ای ــگاه ها می توانن ــه دانش هم
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه طــرح جامــع کارآفرینــی اگــر 
ــش  ــد. افزای ــص می مان ــد ناق ــی باش ــال مهارت افزای ــه دنب ــط ب فق
ــجو  ــه دانش ــت چراک ــی نیس ــی کاف ــجویان به تنهای ــارت دانش مه
ــی  ــا مهارت های ــد ب ــا بتوان ــد ت ــتخدام بمان ــی اس ــر آگه ــد منتظ بای
ــا  ــم ب ــا می دانی ــا م ــود ام ــروز ش ــت پی ــرده در رقاب ــب ک ــه کس ک
زیــاد دانشــجویان  تعــداد  اســتخدامی و  محدویــت آگهی هــای 
ــن  ــود؛ بنابرای ــد ب ــم خواه ــی ک ــتغال خیل ــه اش ــیدن ب ــکان رس ام
ــم  ــتفاده کنی ــتغال اس ــرای اش ــف ب ــای مختل ــد از ظرفیت ه ــا بای م
و ایــن امــر جــز بــا مســئله کارآفرینــی امکان پذیــر نیســت.

ــگاه  ــی دانش ــع کارآفرین ــز جام ــل در مرک ــن تحلی ــا ای ــن ب بنابرای
ــود  ــجو خ ــه دانش ــئله ک ــن مس ــه ای ــارت ب ــئله مه ــر مس ــالوه ب ع
ــرح  ــت بوم ط ــم. در زیس ــه کردی ــود توج ــم ش ــن ه ــد کارآفری بتوان
ــی،  ــای مهارت ــدن دوره ه ــد از گذران ــجو بع ــی دانش ــع کارآفرین جام
مفاهیــم کســب وکار را می گذرانــد. اشــکالی کــه در برگــزاری 
ــود  ــن ب ــت ای ــود داش ــف وج ــز مختل ــی در مراک ــای مهارت دوره ه
ــدند و  ــزار می ش ــره ای برگ ــورت جزی ــی به ص ــای مهارت ــه دوره ه ک
ــرح  ــن ط ــا در ای ــتند. ام ــدف نداش ــه ه ــای جامع ــا نیازه ــی ب ارتباط
ــم.  ــل کنی ــل را ح ــن معض ــا ای ــم ت ــام دادی ــی انج کار، کارشناس

همــکاران دانشــگاهی مــا بــازار کار را رصــد کردنــد و نیازهــای بــازار 
را مشــخص کردنــد و دوره هــا و بســته های مهارتــی متناســب بــا آن 
ــی  ــد کارشناس ــه می خواه ــردی ک ــال ف ــوان مث ــد؛ به عن ــن ش تدوی
عمــران بگیــرد و درزمینــه طراحــی کار کنــد، نیازهــا و مهارت هایــی 
کــه او بایــد داشــته باشــد مشــخص شــد و بــر آن اســاس دوره هــای 
مهارتــی تعییــن شــد. در ایــن بســته های مهارتــی، دانشــجو هم زمــان 
ــار  ــا در کن ــد ت ــن بســته ها را می گذران ــود ای ــا دروس خ ــوازی ب و م
ــدی  ــن ترم بن ــرد. ای ــرا بگی ــی را هــم ف تئوری هــا، مهارت هــای عمل
از ســردرگمی نجــات می دهــد. شــدن مهارت هــا، دانشــجو را 
در طــرح جامــع کارآفرینــی فــردی کــه در مقطــع لیســانس 
کــرده  تعییــن  متخصــص  به عنــوان  را  فارغ التحصیــل می شــد 
جایــگاه  در  دکتــری  و  کارشناسی ارشــد  دانشــجویان  و  بودیــم 
متخصــص پژوهشــگر قــرار می گرفتنــد کــه بخشــی از این هــا 
جــذب بــازار کار می شــدند و بخشــی هــم بیــکار می ماندنــد 
چــون درزمینــه مهــارت دچــار مشــکل بودنــد. بنابرایــن مــا 
ــرد از  ــم و ف ــه کردی ــراد اضاف ــن اف ــه ای ــی را ب ــای مهارت افزونه ه
ــدازآن  ــر و بع ــه متخصــص پژوهشــگر ماه متخصــص پژوهشــگر ب
متخصــص پژوهشــگر ماهــر کارآفریــن و درنهایــت متخصــص 
ــرد  ــی ف ــد. وقت ــل می ش ــالق تبدی ــن خ ــر کارآفری ــگر ماه پژوهش
ــد. ــی کن ــتغال آفرین ــد اش ــود می توان ــد خ ــه می رس ــن مرحل ــه ای ب

در نیــم ســال تحصیلی 97-96 ده عنــوان دوره را برگزار کردیم. برخی 
دوره هــا بــه دلیــل رغبــت دانشــجویان تکــرار شــدند. در ایــن دوره هــا 
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261دانشــجو شــرکت کــرده اســت کــه حــدود 18درصــد دانشــجویان 
ــر  ــزار نف ــی ه ــجویان س ــن دانش ــند. ای ــان می  باش ــگاه بهبه دانش
ســاعت آمــوزش دیدنــد. ایــن ســاعت آمــوزش از کل تعهــد ســازمان 
فنــی و حرفــه ای اســتان خوزســتان کــه یــازده هــزار نفــر ســاعت را 
ــی  ــرده بیشــتر اســت. از هــر دانشــجو در حــد بســیار پایین تعهــد ک
یعنــی حــدود چهــل هــزار تومــان هزینــه دوره دریافــت شــده اســت 
و حــدود 16 ســاعت آمــوزش بــرای هــر دانشــجو ارائــه شــده اســت.

در نیــم ســال دوم هــم 24هزار نفر ســاعت با متوســط 
128 ســاعت بــرای هــر نفــر آمــوزش ارائــه دادیــم. 
درواقــع طبــق ایــن آمــار در یک ســال گذشــته حدود 
1۵ درصــد دانشــجویان دانشــگاه را آمــوزش داده ایــم. 
کارآفرینــی  جامــع  طــرح  بــرای  اهدافــی  چــه 
ســال های  در  بایــد  کــه  داده ایــد  قــرار 
کنیــد؟ پیــدا  دســت  آن هــا  بــه  آتــی 

ــم  ــرده بودی ــف ک ــال اول تعری ــه در س ــتغالی ک اش
ــل  ــم حداق ــرده بودی ــرآورد ک ــود و ب ــر ب ــاد نف هفت
پنجاه درصــد دانشــجویانی کــه موفــق بــه گذرانــدن 
بســته های مهارتــی می شــوند بتوانــد به صــورت 
ــوز  ــه هن ــه البت ــوند ک ــازار کار ش ــذب ب ــتقیم ج مس
ارزیابــی دقیــق در مــورد ســال گذشــته وجــود نــدارد.

ــعی  ــه س ــا ک ــای م ــوع دوره ه ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ام
می کنیــم کامــاًل کاربــردی و بــا اســتفاده از کارگاه هــا 
صــورت می گیــرد احتمال جــذب دانشــجویان در بازار 

ــته دوره  ــال گذش ــال در س ــود. به عنوان مث ــتر می ش ــی بیش کار خیل
پــرورش زالــو گذاشــتیم و دانشــجویان را ملــزم کردیــم بعــد از اتمــام 
دوره کار راه بیندازنــد و کارآفرینــی کننــد. البتــه در کنــار مهارت آموزی 
ــد. ــه ش ــجویان ارائ ــه دانش ــم ب ــب وکار ه ــم کس و کارگاه، مفاهی
ــان  ــگاه بهبه ــی دانش ــع کارآفرین ــرح جام ــای ط ــی از ویژگی ه یک
اجــرای دوره هــا به صــورت عملــی اســت؛ یعنــی اگــر به عنوان مثــال 
دوره ای و یــا ایــده ای مطــرح شــود دانشــگاه تأمیــن اعتبــار می کنــد 
تــا در یــک فضــای کوچک تــر دانشــجویان بــا همراهــی اســاتید آن 
ــرورش  ــر دوره پ ــال اگ ــد. به عنوان مث ــرا کنن ــی اج ــورت عمل را به ص
ماهــی بگذاریــم بایــد اســتخرهای کوچکــی بــرای آن توســط 
ــا در چارچــوب  ــی ام ــدازی شــود و به صــورت عمل دانشــجویان راه ان
ــار  ــاتید در کن ــه اس ــد. البت ــام بدهن ــی انج ــرورش ماه ــک پ کوچ
دانشــجویان هســتند و در ایــن طرح هــا آن هــا را راهنمایــی می کننــد.
دانشــجویان  توســط  شبکه ســازی  کار  ایــن  مزایــای  از  یکــی 
اســت. در ایــن اقدامــات دانشــجویان باهــم شــبکه می شــوند 
و بعــد از فارغ التحصیلــی هــم اگــر بخواهنــد کار راه بیندازنــد از 
ــای  ــع گروه ه ــد. درواق ــتفاده کنن ــد اس ــود می توانن ــبکه خ ــن ش ای
می گیــرد. شــکل  کارآفرینــی  جامــع  طــرح  در  کاری  جمعــی 

ــجو  ــه دانش ــا ب ــه مهارت ه ــی بعدازاینک ــع کارآفرین ــرح جام در ط
آمــوزش داده شــد بــه دانشــجو کمــک می شــود تــا بتوانــد ایــده خــود 

را عملیاتــی کنــد. راه انــدازی مراکــزی مثــل خانه اســتارتاپ دانشــگاه، 
مرکــز نــوآوری، مرکــز رشــد و واحدهــای فنــاور در ایــن جهت بــود تا 
دانشــجو بتوانــد از ایــده خــود، کارآفرینــی کــرده و درآمــد کســب کند.

ــه  ــان، ب ــاء بهبه ــم االنبی ــگاه خات ــی دانش ــع کارآفرین ــرح جام در ط
دانشــجویان در ســال گذشــته بیش از ســازمان فنی و حرفه ای اســتان 
خوزســتان آموزش هــای مهارتــی داده  شــده اســت و ایــن آموزش هــا 
در راســتای حــل مشــکالت بومــی اســتان خوزســتان اســت.

دانشــگاه بهبهــان بــرای حــل مشــکالت منطقــه بومــی 
خــود چــه اقداماتــی انجــام داده اســت؟

جامعه محــوری از نــکات خیلــی مهمــی اســت کــه در طــرح 
جامــع کارآفرینــی موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. دانشــگاه بهبهــان 
اجرایــی و  نهادهــای  بــا دســتگاه ها،  نزدیکــی  ارتبــاط بســیار 
مدیــر  به عنــوان  مــن  دارد.  اســتان  و  شــرکت های شهرســتان 
ــروه شهرســتان  ــی دانشــگاه در همــه جلســات کارگ ــز کارآفرین مرک
ــتغال و  ــکالت اش ــائل و مش ــه مس ــن هم ــم. بنابرای ــرکت می کن ش
ــم.  ــد می کنی ــاًل رص ــرکت ها را کام ــتگاه ها و ش ــاز دس ــن نی همچنی
دســتگاه ها نیازهــای خــود را بــه دانشــگاه ارائــه می دهنــد یــا 
مــا پیشــنهاد می دهیــم. درنتیجــه ایــن فراینــد تــا بــه امــروز 
طرح هــای خوبــی را بــا دســتگاه های مختلــف اجــرا کرده ایــم. 
همچنیــن تقریبــًا هــر یــک از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه، یــک 
طــرح کارآفرینانــه متناســب بــا رشــته خــود را در دســت اجــرا دارنــد 
کــه مربــوط بــه یکــی از مشــکالت اســتان می شــود. اعضــای هیــأت 
 علمــی دانشــگاه بهبهــان از داخــل اتاق هــای خــود بیــرون آمده انــد 
و در ســطح جامعــه بــا مســائل و نیازهــا پیونــد دارنــد و ایــن نیازهــا 
ــت  ــده اس ــکیل ش ــگاه تش ــه در دانش ــتارتاپی ک ــم اس ــل تی در چه
ــود. ــه می ش ــل ارائ ــپس راه ح ــرد و س ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م

کارآرفینی
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گزارشی از فعالیت های وزارت علوم در راستای حمایت از سیل زدگان

ارزیابی اولیه خسارت های وارده از سیل به دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی

مدیریــت  و  مالــی  اداری،  معــاون  نظرپــور  محمدتقــی  دکتــر 
ــای  ــی ها و بازدیده ــاس بررس ــر اس ــت: ب ــوم گف ــع وزارت عل مناب
صــورت گرفتــه و گزارشــات دریافتــی از دانشــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عالــی، میــزان خســارت های وارده از ســیل جمعــا بــه 
مبلــغ ۵81 هــزار و 303 میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت. 
دریافتــی  گزارش هــای  طبــق  داشــت:  اظهــار  نظرپــور  دکتــر 
اســتان هایی  در  واقــع  عالــی  آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  از 
میــزان خســارت های  گرفته انــد،  قــرار  ســیل  در هجــوم  کــه 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی کارشناس ــی و بررس ــورد ارزیاب وارده م

ــن  ــارت از بی ــترین خس ــاس بیش ــن اس ــر ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
کرمانشــاه،  ایــالم،  لرســتان،  مازنــدران،  گلســتان،  اســتان های 
ــتان  ــتان لرس ــه دانشــگاه های اس ــب ب ــه ترتی ــتان ب ــارس و خوزس ف
ــتان  ــال و خوزس ــون ری ــزار و 704 میلی ــادل 328 ه ــی مع ــا مبلغ ب
ــه  ــال و کمتریــن خســارت ب ــا مبلــغ 122 هــزار و 791 میلیــون ری ب
دانشــگاه ها مراکــز اســتان های کرمانشــاه و فــارس وارد شــده 
ــای  ــیب ها و زیان ه ــه آس ــرآورد اولی ــل ب ــزارش کام ــه گ ــت ک اس
وارده بــه هیــأت دولــت و وزارت کشــور نیــز منعکــس شــده اســت.

ارزيابی اوليه خسارت های سيل به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی/ 
استمهال 2 ساله بازپرداخت وام های دانشجويی مناطق سيل زده

در روزهــای آغازین بهــار 98، بارش رحمــت الهی میهمان 
بســیاری از شــهرهای ایــران از جمله گلســتان و مازندران، 
ــد.  ــهر و... ش ــتان، بوش ــم، خوزس ــتان، ق ــیراز، لرس ش
ــاال  ــدری ب ــه ق ــتان ها ب ــی اس ــارش در برخ ــدت ب ش
بــه کام  را  زندگــی  بــوده کــه طغیــان رودخانه هــا 
کــرد. ویــران  را  خانه هایشــان  و  تلــخ  هموطنــان 
ــرگ  ــیب ها و م ــال آن آس ــه دنب ــیل و ب ــدن س ــاری ش ج
صدهــا نفــر از مــردم عزیــز  کشــورمان، هماهنگــی 
و بســیج تمامــی نهادهــا و مســئوالن را می طلبیــد. 
ــه ای از  ــر مجموع ــئوالن در ه ــاس مس ــن اس ــر همی ب
ــواده  ــاوری و خان ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل جمل
بــزرگ آموزش عالــی کشــور بــر آن شــدند تــا بــا 
برنامــه ریــزی و بکارگیــری ظرفیــت هــا، حمایــت 
از ســیل زدگان را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
ــای وزارت  ــات و فعالیت ه ــن اقدام ــده ای از مهمتری چکی
می آیــد. زیــر  در  آموزش عالــی  مجموعــه  و  علــوم 

اشاره:



خبرانهم آموزش عالی

3۶

دانشــگاه ها  غیرنقــدی  و  نقــدی  کمک هــای  میــزان  اعــالم 
ســیل زده مناطــق  آســیب دیدگان  بــه  وابســته  مراکــز  و 
ــور در خصــوص اجــرای درخواســت ســازمان  ــر نظرپ ــن دکت همچنی
مدیریــت بحــران کشــور مبنــی بــر ارائــه اقدامــات صورت گرفتــه بــه 
ــه  ــر اســاس گزارش هــای واصل ــر گفــت: ب آســیب دیدگان ســیل اخی
ــه وزارت  ــز پژوهشــی وابســته ب از ســوی برخــی دانشــگاه ها و مراک
ــر  ــق درگی ــتان ها و مناط ــه اس ــدی ب ــای نق ــزان کمک ه ــوم، می عل
ســیل 6،012،341،3۵0 ریــال و کمک هــای غیرنقــدی در قالب هــای 
ــتادهای  ــکیل س ــادی و تش ــای جه ــزام نیروه ــه اع ــف از جمل مختل
ــرا  ــراردادن مهمانس ــار ق ــی، در اختی ــای روانشناس ــم ه ــاری، تی همی
ــر  ــق درگی ــه در مناط ــی اولی ــای بازتوان ــه برنامه ه ــگاه ، ارائ و خواب
ــن  ــه ای ــرد ک ــام ب ــوان ن ــکی را می ت ــای دامپزش ــزام گروه ه واع
اقدامــات بــه صــورت کامــل بــه ســازمان مذکــور ارســال شــده اســت.

ــأت  ــان هی ــز طبــق درخواســت کارکن ــح کــرد: مبالغــی نی وی تصری
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــتاد وزارت ب ــی س ــأت علم ــر هی ــی و غی علم

ــت  ــاب جمعی ــه حس ــیل زده ب ــان س هموطن
ــت. ــده اس ــز گردی ــران واری ــر ای ــالل احم ه

وزارت علوم بخشی از کاالهای اساسی 
سیل زدگان را تامین می کند

جهانگیــر حســن زاده، دبیر ســتاد امــور رفاهی 
ــن  ــاوری در ای ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
خصــوص اظهــار کــرد: پیشــنهاد اختصــاص 
اعضــای  حقــوق  از  بخشــی  داوطلبانــه 
ســتاد رفاهــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
مــردم  بــه  اســتادان  شــامل  فنــاوری 
اســتان های ســیل زده، مطــرح شــده اســت.
وی در مــورد اقــدام دیگر ســتاد رفاهی وزارت 
ــت  ــت: معاون ــیل زدگان، گف ــرای س ــوم ب عل
اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، 
ــتاد  ــکاری س ــا هم ــاوری ب ــات و فن تحقیق

رفاهــی بخشــی از اقــالم ضــروری زندگــی ســیل زدگان را ماننــد پتو و 
موکــت تهیــه می کنــد و در اختیــار مســئوالن مرتبــط قــرار می دهــد.
ــگاه های  ــی از دانش ــی برخ ــأت علم ــای هی ــود اعض ــادآور می ش ی
طباطبایــی، شــهید  اســالمی، عالمــه  آزاد  نظیــر  نیــز  کشــور 
بــه  را  خــود  حقــوق  از  بخشــی  شــریف  صنعتــی  بهشــتی، 
انــد. داده  اختصــاص  ســیل زدگان  بــه  داوطلبانــه  صــورت 

دانشجویان فعال کانونی مناطق سیل زده در امدادرسانی به 
سیل زدگان کوشا باشند

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــای  ــیل زدگان روزه ــا س ــدردی ب ــراز تأســف و هم ــن اب ــی ضم پیام
ــر،  ــالل احم ــای ه ــال در کانون ه ــجویان فع ــوم دانش ــر، از عم اخی
دانشــگاه های  جهــادی  اردوهــای  و  خیریــه  نجــات،  و  امــداد 

مناطــق ســیل زده دعــوت کــرد تــا بــا حضــور در مناطــق ســیل زده 
باشــند.  کوشــا  آســیب دیدگان  بــه  امدادرســانی  راســتای  در 
اســت: آمــده  غفــاری  غالمرضــا  دکتــر  پیــام  متــن  در 

برخــی  در  ســیل  وقــوع  و  آســمانی  نــزوالت  بــارش 
اســتان های کشــور موجــب بــروز خســارات و آســیب جــدی 
شــادی  و  گردیــد  عزیزمــان  وطنــان  هــم  برخــی  بــرای 
کــرد. تلــخ  آنــان  کام  در  را  نــو  ســال  آغازیــن  روزهــای 

ــوم دانشــجویان  ــوم از عم ــی وزارت عل ــت فرهنگــی و اجتماع معاون
فعــال در کانون هــای هــالل احمــر، امــداد و نجــات، خیریــه و 
ــوت  ــده دع ــیب دی ــق آس ــادی در دانشــگاه های مناط ــای جه اردوه
می نمایــد تــا در راســتای ایفــای رســالت خــود بــا کنــش مســئوالنه 
ــگاه  ــرد دانش ــای راهب ــته ه ــه از بایس ــه ک ــع جامع ــه وقای ــبت ب نس
در  مســول  نهادهــای  و  دســتگاه ها  کنــار  در  اســت  اجتماعــی 
ــان کوشــا باشــند. ــه آســیب دیدگان و کاهــش آالم آن امدادرســانی ب
همچنیــن از مســئوالن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ها و موسســات 

آمــوزش عالــی در خواســت می شــود اهتمــام و مســاعدت های الزم را 
بــرای تســهیل زمینه های مشــارکت دانشــجویان فعال به عمــل آورند.

پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان سیل زده
همچنیــن ذوالفقــار یزدان مهــر، رئیــس ســابق صنــدوق رفــاه 
ــان  ــای قربانی ــه خانواده ه ــلیت ب ــرض تس ــن ع ــجویان ضم دانش
ــه  ــت ب ــا عنای ــت: ب ــور گف ــف کش ــهرهای مختل ــر در ش ــیل اخی س
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــام عال ــی مق ــر غالم ــد دکت تأکی
ــل  ــه دلی ــیب دیده و ب ــجویان آس ــه دانش ــش دغدغ ــور کاه ــه منظ ب
ــرای  ــار ســیل ب ــگان مناطــق دچ ــی دانش آموخت ــدم بضاعــت مال ع
ــات  ــه هی ــاس مصوب ــر اس ــده، ب ــید ش ــاط سررس ــت اقس بازپرداخ

مسئولیت اجتماعی
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ــته از  ــن دس ــای ای ــت وام ه ــد بازپرداخ ــرر ش ــدوق مق ــای صن امن
دانش آموختــگان بــا تاییــد دبیــر منطقــه مربوطــه و اســتانداری و یــا 
فرمانــداری منطقــه آســیب دیده حداکثــر تــا 2 ســال بــه تعویــق بیفتد.

ــنه  ــت وام قرض الحس ــجویان از پرداخ ــاه دانش ــدوق رف ــس صن ریی
ــزود:  ــر داد و اف ــیل زده خب ــق س ــاکن در مناط ــجویان س ــه دانش ب
بــرای کمــک و مســاعدت بــه دانشــجویان ســاکن در مناطــق 
تســهیالت  عنــوان  بــه  ریــال  میلیــون   20 مبلــغ  ســیل زده 

بــه  غیر مترقبــه  حــوادث  قرض الحســنه 
ــردد. ــت می گ ــی پرداخ ــجویان متقاض دانش

لزوم همکاری با تأخیر احتمالی 
دانشجویاِن مناطق سیل زده برای حضور 

در محیط های دانشگاهی
ــای مســئوالن  ــه حمایت ه ــن در ادام همچنی
وزارت علــوم از ســیل زدگان، دکتــر مجتبــی 
شــریعتی نیاســر معاون آموزشــی وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، نیــز طــی بخشــنامه ای 
دانشــگاه های  آموزشــی  معاونــان  بــه 
سراســر کشــور بــر لــزوم همــکاری بــا تأخیــر 
مناطــق ســیل زده  دانشــجویاِن  احتمالــی 
بــرای حضــور در محیط هــای دانشــگاهی 
و ضــرورت پیش بینــی و هماهنگــی الزم 

ــرد.  ــد ک ــا تأکی ــا و کالس ه ــی برنامه ه ــق احتمال ــر و تعوی در تغیی
ــئوالن و  ــن از مس ــنامه ضم ــن بخش ــر در ای ــریعتی نیاس ــر ش دکت
مدیــران مراکــز آمــوزش عالــی کشــور در همراهــی بــا مــردم آســیب 
دیــده، نقــش مؤثــری را ایفــا نمــوده و در رفــع مشــکالت همــکارِی 
در خــور توجهــی داشــته اند، تقدیــر و قدردانــی کــرده اســت.

ــه  ــت ب ــا عنای ــده اســت: ب ــن بخشــنامه آم در بخــش دیگــری از ای
شــروع قریب الوقــوع فعالیــِت مراکــز آمــوزش عالــی کشــور، انتظــار 
ــاز  ــات مــورد نی ــر شــرایط و امکان ــق ب مــی رود، ضمــن نظــارت دقی
ــش  ــی پی ــوزه آموزش ــئوالن ح ــی؛ مس ــرم تحصیل ــاز ت ــرای آغ ب
از آغــاز هفتــه آینــده از کلیــه حوزه هایــی کــه ممکــن اســت 
ــا، آزمایشــگاه ها،  ــط کالس ه ــر محی ــد، نظی ــر نمای ــا را مَتأث فعالیت ه
و....؛  خوابگاه هــا  رســتوران،  کامپیوتــر،  مراکــز  کتابخانه هــا، 
ــاز  ــرای آغ ــا ب ــه بخش ه ــی هم ــل آورده و از آمادگ ــه عم ــد ب بازدی
ــد. ــان حاصــل فرمائی ــه موقــع فعالیــت آموزشــی اطمین ــوب و ب مطل

در ادامــه آمــده اســت: مقتضــی اســت درخصــوص تأخیــر احتمالــی 
محیط هــای  در  حضــور  بــرای  ســیل زده  مناطــق  دانشــجویاِن 
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــول نماین ــکاری الزم را معم ــگاهی؛ هم دانش
یابــد.  تســکین  و خســارت ها  ســیل  از  ناشــی  آالم  از  بخشــی 
ــا  ــع کالس ه ــه موق ــاز ب ــرای آغ ــرائط الزم ب ــه ش ــًا چنانچ ضمن
و  تغییــر  در  الزم  هماهنگــی  و  بینــی  پیــش  نیســت،  میســر 
فرمائیــد. معمــول  را  کالس هــا  و  برنامه هــا  احتمالــی  تعویــق 

اعضــای  نقــدی  کمــک  ریــال  میلیــون   20۵ اهــدای 
ســیل زدگان بــه  شهیدبهشــتی  دانشــگاه  هیأت رئیســه 

ــوان  ــیل زده و فراخ ــان س ــت از هم وطن ــتای حمای ــن در راس همچنی
هیأت رئیســه  اعضــای  دانشــگاهیان،  کمک هــای  جمــع آوری 
دانشــگاه شــهید بهشــتی در مجمــوع مبلــغ 20۵ میلیون ریــال )معادل 
ــاه  ــوق فروردین م ــان( از حق ــزار توم ــد ه ــون و پانص ــت میلی بیس
ــد. ــداء کردن ــیل زده اه ــان س ــه هم وطن ــک ب ــرای کم ــود را ب خ

اهدای کمک نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه بیرجند به هموطنان سیل زده

کانــون هــالل احمــر دانشــگاه بیرجنــد بــا ایجــاد پایــگاه و صنــدوق 
ســیار، نســبت به جمــع آوری کمک هــای دانشــجویان، اعضــای هیأت 
علمــی و کارمنــدان دانشــگاه اقــدام کــرد و در این امر خیــر مبلغ 200 
میلیــون ریــال جهــت کمــک بــه هموطنــان ســیل زده اهــداء شــد.

امدادرسانی و همیاری ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان به 
هموطنان سیل زده

بــا تشــکیل ســتاد امدادرســانی بــه هموطنــان ســیل زده در دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان، ضمــن ارســال دو دســتگاه ماشــین آالت ســنگین، 
ــالم  ــر اق ــو و دیگ ــت، پت ــرش، موک ــی، ف ــواد غذای ــن م ــن ت چندی
بــه مناطــق ســیل زده، بخشــی از حقــوق اعضــای هیــأت علمــی و 
کارکنــان نیــز بــه منظــور کمــک بــه ایــن عزیــزان اختصــاص یافــت.

تهیه بیش از ۳هزار بسته غذایی گرم از سوی دانشگاه صنعتی 
جندی شاپور جهت ارسال به مناطق سیل زده

ــک  ــی ی ــول، ط ــتان دزف ــاپور شهرس ــدی ش ــی جن ــگاه صنعت دانش
حرکــت خودجــوش و خیرخواهانــه اقــدام بــه جمــع آوری بیــش از 3 
هــزار بســته غذایــی گــرم جهت ارســال بــه مناطــق ســیل زده کردند.

عــالوه بــر مــوارد مذکــور، ســایر دانشــگاه ها و اســاتید نیز در راســتای 
حمایــت از ســیل زدگان اقدامــات شایســته ای را انجــام دادنــد.

مسئولیت اجتماعی
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دکتــر منصور غالمــی، وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری 
بــا بیــان اینکــه در راســتای تحقــق اهــداف و اجــرای 
ــای  ــم آموزش ه ــار داری ــگاه ها انتظ ــا، از دانش برنامه ه
هدفمنــد داشــته باشــند، گفــت: ایــن آموزش هــا تنهــا 
ــت  ــد و الزم اس ــت نمی آین ــی به دس ــون درس از مت
تــا دانشــجویان بــا نگاهــی بــه آینــده تربیــت شــوند.

دکتــر غالمــی در بیســت و هفتمین آیین نکوداشــت اعضــای هیأت 
علمــی نمونــه کشــوری کــه همزمــان بــا چهارمیــن همایــش ملــی 
آمــوزش عالــی، در دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار شــد، بــا بیــان 
اینکــه اکنــون در نقطــه عطــف حــوزه آمــوزش عالــی کشــور قــرار 
ــوزش  ــالب، آم ــد از انق ــار داشــت: طــی 40 ســال بع ــم، اظه داری
ــگاه  ــذا ن ــده ل ــایه افکن ــگاه ها س ــر دانش ــای دیگ ــر ماموریت ه ب
ــک تحــول  ــه ی ــد ب ــد دانشــگاه ها می توان ــای جدی ــه ماموریت ه ب
ــد. ــورد اســتفاده بیانجام ــای م در روش ، خطــی مشــی و فناوری ه
وی بــا اشــاره بــه توفیقــات به دســت آمــده در حــوزه علمــی افــزود: 
تحوالتــی کــه در دانشــگاه های بزرگ و بــا ســابقه و تغییراتی که در 
دو دهه گذشــته در حوزه فناوری روی داده امری انکارنشــدنی است.
وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر اینکــه تحــوالت در حــوزه آمــوزش عالی 
کــم نیســت امــا بایــد نــگاه بــه توســعه و تحــول را گســترش دهیم، 
ادامــه داد: در حــال حاضــر در زمینــه بازنگــری محتــوا، ســرفصل ها 
و واحدهــای درســی اقدامــات مناســبی صــورت گرفتــه امــا بــا توجه 
ــردن  ــر ک ــرای فک ــادی ب ــان زی ــا، زم ــرعت تحــول در دنی ــه س ب
نداریــم لــذا یــک کار مســتمر و پویــا در آمــوزش عالــی الزم اســت 
تــا بتــوان عــالوه بــر اســتفاده از تجربیــات جهــان، نیازهــای کشــور 
را بیــش از پیــش مــد نظر قــرار داده و جایــگاه خــود را تعریف کنیم.

دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه امــروزه نیاز به یــک حرکــت جدی و 
قــوی در سیســتم آمــوزش عالــی داریــم، اظهــار داشــت: مولفه هایی 
کــه بایــد در درون ایــن سیســتم مــورد توجــه قــرار گیرنــد، بســیار 
ــع و  ــی جام ــا نگاه ــت ت ــاس الزم اس ــن اس ــت. برهمی ــم اس مه
ــان ایجــاد شــود. ــه خصــوص جوان ــرای دانشــجویان ب گســترده ب

و  آمــوزش  حــوزه  رهاکــردن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــخصی،  عالیــق  از  اســتفاده  و  کار  حیــن  تجربــه  کســب 
فرصــت از دســت دادن اســت، گفــت: امیدواریــم در برنامــه 
بــه  توجــه  علــوم،  وزارت  آموزشــی  معاونــت  و  دانشــگاه ها 
متخصصــان  بــه  تجربــه  و  دانــش  انتقــال  در  آماده ســازی 
ــود. ــش ش ــش از پی ــی بی ــوالت علم ــان تح ــوان مجری ــه عن ب

وزیــر علــوم افــزود: در راســتای تحقــق اهــداف و اجــرای برنامه هــا، 
از دانشــگاه ها انتظــار داریــم آموزش هــای هدفمنــد داشــته باشــند 
و توجــه کننــد کــه ایــن آموزش هــا تنهــا از متــون درســی به دســت 
نمی آینــد و بایــد دانشــجویان بــا نگاهــی بــه آینــده تربیــت شــوند.

دکتــر غالمــی بــا تأکیــد بــر ایجــاد نــگاه کارشناســانه در 
ــوع  ــن ن ــاد ای ــه داد: ایج ــائل، ادام ــه مس ــبت ب ــجویان نس دانش
نــگاه در دانشــجویان امــری ضــروری اســت چراکــه ایــن امــر در 
ــود. ــد ب ــذار خواه ــای کشــور بســیار اثرگ حــل مســائل و چالش ه
وی در ادامــه تصریــح کــرد: اکنــون در جهانــی قــرار داریــم 
ــه های  ــکار و اندیش ــور اف ــک و حض ــیار نزدی ــات بس ــه ارتباط ک
ــگاه ها  ــف دانش ــروزه تعری ــذا ام ــت ل ــراوان اس ــف در آن ف مختل
اســت. حســاس  و  ظریــف  بســیار  جهانــی  حــوزه  در 

ــور  ــادی در کش ــتعدادهای زی ــه اس ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــدی  ــاخص توانمن ــور ش ــی کش ــوزش عال ــه در آم ــود دارد ک وج
ــی  ــتعدادها در تمام ــن اس ــد ای ــش رش ــوند، افزای ــوب می ش محس

نکوداشت

آموزش های هدفمند تنها از متون درسی به دست نمی آيند
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مراکــز علمــی را بخــش مهمــی از وظایــف آن هــا دانســت.
در  شــده  انجــام  اقدامــات  بــه  همچنیــن  غالمــی  دکتــر 
حــوزه تحصیــالت تکمیلــی اشــاره کــرد و افــزود: آمــوزش 
تربیــت  بــر  تکمیلــی، عــالوه  در حــوزه تحصیــالت  عالــی 
ــرار دارد  ــر ق ــد نظ ــز م ــش را نی ــوزه پژوه ــگان، ح دانش آموخت
زیــرا اگــر یــک دانشــجو بــا نــگاه کارشناســانه بــه حــوزه 
را  بخش تــری  اثــر  نــگاه  شــود،  وارد  تکمیلــی  تحصیــالت 
در انتقــال و اجــرای پژوهش هــا در جامعــه خواهــد داشــت.
اشــتغال پذیری  موضــوع  بــا  رابطــه  در  ادامــه  در  وی 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــرد: ب ــرح ک ــگاه ها مط ــگان دانش دانش آموخت
ــا حــوزه تخصصــی فارغ التحصیــالن، الزم اســت  ــط ب شــغل مرتب
تــا بــا ایجــاد مهارت هــای مرتبــط بــا رشــته های تحصیلــی 
دانش آموختــگان، بخشــی از نیــاز را در ایــن حــوزه تقویــت کنیــم.

ــانی  ــروی انس ــوزش نی ــت آم ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــوم ب ــر عل وزی
براســاس نیــاز جامعــه و آمــار و اطالعــات کشــور، گفــت: 
اگرچــه ســفارش تربیــت نیــروی انســانی وجــود نــدارد امــا 
ــوع  ــر موض ــردم و اگ ــرح ک ــت را مط ــن درخواس ــا ای ــده باره بن
در کارگــروه خــاص خــود تعریــف شــود، می تــوان بخشــی 
ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــور را م ــاز کش ــورد نی ــانی م ــروی انس از نی

ــوزه  ــده در ح ــات به دســت آم ــه توفیق ــاره ب ــا اش ــی ب ــر غالم دکت
ــا دانشــگاه ها  ــم ت ــاز داری ــروزه نی ــرد: ام ــد ک ــی تأکی ــوزش عال آم
در جــذب اســاتید جــوان، برنامه ریــزی و آموزش هــای اولیــه 
ــرد. ــورت گی ــور ص ــای کالن کش ــرای برنامه ه ــور اج ــه منظ ب

دانش آموختــگان  مســئولیت پذیری  لــزوم  بــر  ادامــه  در  وی 
ــد در  ــالن بدانن ــه فارغ التحصی ــت: اینک ــرد و گف ــد ک ــز تأکی نی
ــرایطی  ــه ش ــز چ ــده نی ــتند و در آین ــی هس ــت و زمان ــه وضعی چ
عالقه منــدی  و  انگیــزه  افزایــش  باعــث  داشــت،  خواهنــد 
می شــود. آینــده  اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای  آن هــا 

وزیــر علــوم اظهــار داشــت: امیدواریــم بتوانیــم در انجــام 
وظیفــه معلمــی موفــق باشــیم زیرا تــالش اســاتید برای 
ســربلندی کشــور ســرمایه بزرگــی محســوب می شــود و 
زمینه ســاز دســتیابی بــه اهــداف مطلــوب خواهــد بــود.
لــزوم توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقــالب در دانشــگاه ها
در  رســتمی،  مصطفــی  والمســلمین  حجت االســالم 
ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه حضــور در دانشــگاه 
ــگاه های  ــی از دانش ــت: وقت ــار داش ــارم اظه ــل چه نس
نســل اول و دوم و ســوم و چهــارم حــرف می زنیــم 
در  نســل ها  توالــی  نشــان دهنده  موضــوع  ایــن 
دانشــگاه اســت کــه همیــن موضــوع نشــان دهنده 
پیشــرفت و حرکــت رو بــه جلــوی دانشــگاه اســت امــا 
ســوالی کــه بایــد از خــود بپرســیم ایــن اســت کــه کــدام 
مســئله ها هســتند کــه در دانشــگاه ها نســلی را از نســل 
ــی  ــا و فرآیندهای ــه نیازه ــد؟ چ ــی کن ــز م ــر متمای دیگ

ــت؟ ــاوت اس ــر متف ــل دیگ ــا نس ــل ب ــک نس ــه در ی ــتند ک هس
وی بــا اشــاره بــه اینکه موضــوع امروز دانشــگاه ها مســئله دانشــگاه 
جامعه محــور اســت خاطرنشــان کــرد: دســتاوردهای دانشــگاه های 
کشــور بــدون تردیــد دســتاوردهای بســیار خــوب و قابــل دفاعــی 
اســت. می تــوان ادعــا کــرد همــه دســتاوردهای امــروز کشــور بــه 
ــوع  ــن موض ــا ای ــت. ام ــگاه ها اس ــون دانش ــط و مدی ــی مرتب نوع
نبایــد مــا را از ایــن ســئوال غافــل کنــد کــه تعریــف امــروز مــا از 
دانشــگاه چــه نســبتی بــا جامعــه واقعــی دارد؟ امــروز باید دوبــاره به 
داســتان نحــوی و کشــتی بان موالنــا برگردیــم و از خــود بپرســیم 
کــه آیــا آنچــه آموخته ایــم قابــل کاربــرد در جامعــه هســت یــا نــه؟

ــگاه ها  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
افــزود:  دانشــگاه ها  در  شــاگردپروری  لــزوم  درخصــوص 
ــوم  ــت و مفه ــی اس ــیار مهم ــوع بس ــاگردپروری موض ــوع ش موض
مطهــری  دکتــر  می کشــد.  پیــش  را  طــراز  انســاِن  تربیــِت 
اســاتیدش  از  خــود  ســخنرانی های  یــا  کتاب هــا  در  هــرگاه 
بی نظیــری همــراه  تجلیــل  بــا  ایــن مضــوع  یــاد می کنــد 
ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــروز وج ــه ام ــکلی ک ــت. مش اس
ــاگردپروری  ــه، ش ــدام مرحل ــگاه در ک ــتاد دانش ــت اس ــد تربی فرآین
ــم؟ ــی دهی ــوزش م ــردا آم ــاتید ف ــروز و اس ــاگردهای ام ــه ش را ب

وی در ادامــه افــزود: توجــه مــا بــه فــرد نیســت بلکــه بــه 
ــه  ــزی ک ــد؟ چی ــاق می افت ــا اتف ــد کج ــن فرآین ــت. ای ــد اس فرآین
ــاز و  ــتادان ممت ــود اس ــردی خ ــات ف ــد اقدام ــاق می افت ــتر اتف بیش
ــر. موضــوع دیگــری  ــدی فراگی ــه فرآین ــاز اســت ن ــاگردان ممت ش
ــای  ــن فرآینده ــبت بی ــم نس ــاره کن ــه آن اش ــت ب ــه الزم اس ک
سیاســت گذاری های  و  فرآیندهــا  بــا  دانشــگاه  در  جــاری 
ــن  ــبت بی ــه نس ــود ک ــی ش ــتی بررس ــت. بایس ــه اس کالن جامع
ــه  ــه بیانی ــا از جمل ــتی م ــناد باالدس ــا اس ــگاه ب ــوالت دانش تح
گام دوم رهبــر معظــم انقــالب چیســت؟ مــن فکــر می کنــم 
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ــم. ــائل داری ــی مس ــف برخ ــه بازتعری ــاز ب ــا نی ــه ه ــن زمین در ای

مدير پروری؛ مأموريت ويژه دانشگاه ها است
ــوم،  ــی وزارت عل ــاون آموزش ــر مع ــریعتی نیاس ــی ش ــر مجتب دکت
ــال  ــه 4 س ــان اینک ــا بی ــش ب ــن همای ــاوری در ای ــات و فن تحقیق
ــا  ــد ت ــاس ش ــش احس ــن همای ــزاری ای ــرورت برگ ــته ض گذش
مســائل را در خانــواده بــزرگ آمــوزش عالــی مطــرح کنیــم، 
ــاتید  ــی اس ــا معرف ــوأم ب ــال ت ــش امس ــبختانه همای ــت: خوش گف
نمونــه کشــور شــد و ایــن هم زمانــی بســیار معنــادار اســت.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فلســفه وجــودی همایــش ملــی 
جامعــه  انســانی  ســرمایه های  معرفــی  عالــی،  آمــوزش 
علمــی اســت، افــزود: جامعــه مــا نیــاز بــه معرفــی الگوهــا 
ــت. ــوع اس ــن موض ــتای همی ــز در راس ــل نی ــن محاف دارد و ای

دکتــر شــریعتی نیاســر بــا اشــاره بــه اینکــه محــور اصلــی 
ــرای  ــه داد: ب ــت، ادام ــور اس ــگاه جامعه مح ــش، دانش ــن همای ای
ــا  ــن معن ــه ای ــتیم ب ــی هس ــه مأموریت گرای ــل ب ــگاه ها قائ دانش
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــت کل ــک مأموری ــوم ی ــاله وزارت عل ــه هرس ک
و  بــزرگ  دانشــگاه های  آن،  بــر  عــالوه  می کنــد  تعریــف 
ــد. ــروری دارن ــوان مدیرپ ــت عن ــژه ای تح ــت وی ــرح، مأموری مط

ــه  ــروری ب ــه مدیرپ ــان اینک ــوم بابی ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
معنــای پــرورش انســان هایی اســت کــه بتواننــد در شــرایط ســخت 
ــح  ــد، تصری ــه به کارگیرن ــرای اداره جامع ــود را ب ــای خ قابلیت ه
ــم کــه  ــزرگ شــاهد بودی کــرد: در بعضــی از مراکــز دانشــگاهی ب
آزمایشــگاهی را به عنــوان آزمایشــگاه اجتماعــی در ســطح ملــی و 
ــا  ــد ت ــف می کنن ــی تعری ــک درس مهارت ــوان ی ــی به عن بین الملل
دانش آموختــگان بتواننــد در شــرایط ســخت مدیریــت را بیاموزنــد.

ــاله  ــر چهل س ــروری ب ــگان م ــا فرهیخت ــت ت ــت: الزم اس وی گف
ــران کشــور،  ــا دریابنــد چنــد درصــد مدی گذشــته داشــته باشــند ت
هســتند.  کشــور  شــاخص  دانشــگاه های  فارغ التحصیــالن 

و  مســئولیت  می توانــد  به نوعــی  تحلیــل  و  بررســی  ایــن 
ــد. ــیم کن ــش ترس ــگاه ها را بیش ازپی ــزرگ دانش ــای ب مأموریت ه
ــه در  ــاتید نمون ــی اس ــت معرف ــوم عل ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
ــاد و خاطــره  ــی را گرامیداشــت ی چهارمیــن همایــش آمــوزش عال
امیدواریــم در ســال های  افــزود:  اســتاد مطهــری دانســت و 
آینــده در آســتانه روز معلــم، فراتــر از نــام ایــن اســتاد گام 
ــار ایشــان اشــاره داشــته باشــیم. ــای از آث ــه گزیده ه ــم و ب برداری

دکتــر شــریعتی نیاســر در تشــریح روند معرفــی اســتادان نمونه بیان 
کــرد: در ســال 1388 دســتورالعمل تعییــن و معرفــی اســاتید نمونــه 
تصویــب و در ســال 1396 بازنگــری شــد کــه مهم تریــن هــدف آن 
نیــز تجلیــل از هیأت علمــی جامعــه دانشــگاهی در ســطح کشــور و 
تکریــم شــأن و منزلــت فرهیختــگان جامعــه در نظــر گرفتــه شــد. 
دانشــگاه ها معمــواًل ایــن اســاتید را بــه ســتاد معرفــی می کننــد البته 
ــرای دانشــگاه های  ســتاد 30 درصــد افزایــش ضریــب مضاعــف ب
می کننــد. بررســی  را  آن  ســپس  و  می شــود  قائــل  محــروم 
وی در رابطــه بــا نحــوه انتخــاب اظهــار داشــت: معمــواًل در 
دانشــگاه کمیتــه ای متشــکل از رئیــس، معاونــان آموزشــی، 
ــر  ــزه و دبی ــأت ممی ــای هی ــر از اعض ــی و 3نف ــی، فرهنگ پژوهش
ــد  ــه می دهن ــکیل جلس ــگاه تش ــا دانش ــه ی ــزه منطق ــأت ممی هی
ــراد در  ــن اف ــد و ای ــی می کنن ــوم معرف ــه وزارت عل ــرات را ب و نف
ــر از  ــی، 2نف ــر وزارت ــرکل دفت ــان، مدی ــب از معاون ــه ای مرک کمیت
اعضــای هیــأت ممیــزه و 2نفــر از شــخصیت های برجســته علمــی 
ــود. ــب می ش ــوم تصوی ــر عل ــد وزی ــا تائی ــت ب ــی و درنهای بررس

در  امتیــازات  درخصــوص  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
نظــر گرفته شــده بــرای برگزیــدگان افــزود: بــرای اعضــای 
ــی  ــاز و هیأت علم ــا 280 امتی ــن 200 ت ــی بی ــی آموزش هیأت علم
اســت. پیش بینی شــده  امتیــاز   1۵0 تــا   100 پژوهشــی 

ــا 96  ــال های 90 ت ــی س ــه داد: ط ــر ادام ــریعتی نیاس ــر ش دکت
 47 از  علمــی  برجســته  شــخصیت   394 حــدود 
معرفــی شــده اند  عالــی کشــور  آمــوزش  مرکــز 
نظام هــای  زیــر  از همــه  افــراد  ایــن  و معمــواًل 
ــد. ــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی بوده ان آمــوزش عال
ــوع 22  ــته از مجم ــال گذش ــرد: در س ــح ک وی تصری
نفــر از معرفی شــدگان علــوم پایــه 3 نفــر، از مجمــوع 
ــر و از  ــی و مهندســی 4 نف ــدگان فن ــر از برگزی 23 نف
مجمــوع 12 نفــر کشــاورزی و دامپزشــکی 3 نفــر و در 
حــوزه علــوم انســانی و هنــر نیــز 3 نفــر و درمجمــوع 
13 نفــر معرفــی شــدند امــا در دانشــگاه شــهید چمران 
ــتادان  ــن اس ــی از ای ــه یک ــر ک ــتثنائًا دو نف ــواز اس اه
ارائــه  را  در حــوزه ســیالب خدمــات بی شــماری 
ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــل و تقدی ــورد تجلی ــت م داده اس

معــاون آموزشــی وزارت علــوم در رابطــه بــا مــالک در 
نظرگیــری معرفی شــدگان عنــوان کــرد: ازجملــه ایــن 
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مالک هــا ایــن اســت کــه معرفی شــدگان، در شــرایطی کــه معرفــی 
شــدند نبایــد مســئولیت اجرایــی در دانشــگاه خــود داشــته باشــند.

دکتــر شــریعتی نیاســر گفــت: امیدواریــم در پرتــو ایــن گردهمایــی 
ــد  ــا بهره من ــای آن ه ــم از ظرفیت ه ــه بتوانی ــاتید نمون ــار اس در کن
اســاتید  ویژگی هــای  از  جامعــه  تــا  اســت  الزم  و  شــویم 
آگاهــی بیشــتری پیــدا کننــد چراکــه جامعــه دانشــگاهی در 
ــه  ــد در جامع ــاد امی ــم از ایج ــی اع ــف مدیریت ــای مختل بخش ه
و بــه تصویــر کشــیدن الگوهــای موفــق می تواندتأثیرگــذار باشــد.

ــت: در  ــوزش گف ــرآمدان آم ــی س ــوص معرف ــه درخص وی در ادام
همیــن راســتا درمجمــوع 7 نفــر از دانشــگاه های فردوســی مشــهد، 
ــران و  ــهید چم ــر، ش ــی امیرکبی ــران، صنعت ــریف، ته ــی ش صنعت

ــای  ــش کارگروه ه ــه نق ــه البت ــدند ک ــاب ش ــینا انتخ ــی س بوعل
اســت. بــوده  تأثیرگــذار  بســیار  رابطــه  ایــن  در  تخصصــی 

وی مطــرح کــرد: بــرای معرفــی ایــن افــراد هــدف ایــن بــود بتوانیم 
نقــش آمــوزش را در بخش هــای مختلــف جامعــه بــه نحــو بهتــری 
ــا  ــر اســت و تنه ــری فراگی ــوزش ام ــرا آم ــر بکشــیم زی ــه تصوی ب
ــر همیــن اســاس تفاهم نامــه  ــی نیســت و ب مختــص آمــوزش عال
بیــن ســه وزارتخانــه علــوم، بهداشــت و آموزش وپــرورش به منظــور 
معرفــی چهــره برتــر آموزشــی بــه امضا رســید کــه پیرو آن در ســال 
آینــده بــا همبســتگی و همفکــری ایــن ســه وزارتخانــه می توانیــم 
از چهــره برتــر در حــوزه اجرایــی و آموزشــی تقدیــر و تجلیــل کنیم.

نکوداشت

ــأت  ــای هی ــت اعض ــن نکوداش ــن آیی ــت و هفتمی در بیس
علمــی نمونــه کشــوری  کــه با حضــور دکتــر منصــور غالمی 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، برگــزار شــد، 1۳ عضــو 
ــل شــدند.  ــی و تجلی ــه کشــوری معرف ــأت علمــی نمون هی

ــی  ــته ریاض ــه 39 رش ــتاد پای ــم اس ــعید اعظ ــر س ــم دکت ــن مراس در ای
دانشــگاه اصفهــان، دکتــر محمدرضــا اکبــرزاده توتونچــی اســتاد پایــه 23 
رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه فردوســی مشــهد، دکتــر محمــد حقیقــی 
پراپــری اســتاد پایــه 30 رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه صنعتی ســهند 
ــوم ارتباطــات  ــه 26 رشــته عل ــر هــادی خانیکــی اســتاد پای ــز، دکت تبری
ــه  ــتاد پای ــدم اس ــی مق ــعود صفای ــر مس ــی، دکت ــگاه عالمه طباطبای دانش
ــواز و  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــت دانش ــم و تربی ــفه تعلی ــته فلس 41 رش
ــه 46 رشــته آسیب شناســی دامپزشــکی  ــان اســتاد پای ــر احمــد عری دکت
دانشــگاه شــیراز، دکتــر بهــرام فالحــت کار اســتاد پایــه 24 رشــته 
شــیالت دانشــگاه گیــالن، دکتــر حســن قاســمی اســتاد پایــه 29 رشــته 
ــید  ــر س ــر، دکت ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــاوری دریای ــی فن مهندس

ــه 34 رشــته مهندســی هیدرولیــک  محمــد کاشــفی پور دزفولی اســتاد پای
ــه 27  ــتاد پای ــی اس ــد لطیف ــر حمی ــواز، دکت ــران اه ــهید چم دانشــگاه ش
رشــته فیزیــک دانشــگاه شــهید بهشــتی، دکتــر قاســم مصلحــی اســتاد 
پایــه 33 رشــته مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دکتــر میــر 
فضل الــه موســوی کوزه کنان اســتاد پایــه 40 رشــته شــیمی تجزیــه 
ــه  ــتاد پای ــی اس ــن نیک نام ــر کمال الدی ــدرس و دکت ــت م ــگاه تربی دانش
ــأت  ــوان اعضــای هی ــه عن 34 رشــته باستان شناســی دانشــگاه تهــران ب
ــور  ــر منص ــوی دکت ــی و از س ــده معرف ــوری برگزی ــه کش ــی نمون علم
غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.
ــگاه  ــتاد دانش ــعیدی اس ــا س ــر محمدرض ــن دکت ــن آیی ــن در ای همچنی
صنعتــی شــریف، دکتــر فریــده عصــاره اســتاد دانشــگاه شــهید چمــران 
ــر،  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــتاد دانش ــار اول اس ــد صف ــر مجی ــواز، دکت اه
ــر  ــران، دکت ــگاه ته ــتاد دانش ــی اس ــفیعی کدکن ــا ش ــر محمدرض دکت
حبیــب رجبــی مشــهدی اســتاد دانشــگاه فردوســی مشــهد، دکتــر مجیــد 
معــارف اســتاد دانشــگاه تهــران و دکتــر مرتضــی عطــری اســتاد دانشــگاه 
ــد. ــل ش ــرآمدان آموزشــی تجلی ــوان س ــه عن ــدان ب ــینای هم ــی س بوعل

۱۳ استاد نمونه کشوری معرفی و تقدیر شدند
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توجه مجامع علمی به مسائل كشور مقدمه ای بر حل مشکالت است

  وزیر علوم در نشست هم اندیشی با اساتید و صاحب نظران دانشگاه های کشور؛

ــار  ــاب اظه ــان اینکــه ب ــا بی ــی ب ــر منصــور غالم دکت
نظــر در حــوزه مباحــث علمــی بــاز اســت، بــر اهمیــت 
ــد  ــور تأکی ــائل کش ــه مس ــی ب ــع علم ــه مجام توج
ــر حــل مشــکالت دانســت.  ــه ای ب ــرد و آن را مقدم ک
وزیــر علــوم در نشســت هم اندیشــی بــا اســاتید و صاحــب نظــران 
گفــت: در حــال حاضــر یکــی از موضوعاتــی کــه بــه طــور مــداوم 
ــش  ــود، نق ــرح می ش ــازی مط ــی و مج ــف حقیق ــع مختل در مجام
ــی کشــور اســت. ــود شــرایط فعل ــای علمــی جهــت بهب فعالیت ه
وی افــزود: اخیــراً بــه دنبــال وقــوع ســیل در کشــور، مباحثــی در 
ــا  ــوال ها و باوره ــده و س ــرح ش ــی مط ــی و سیاس ــوزه اجتماع ح
ــد در  ــگاه ها می توانن ــه دانش ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــًا ب عموم
ــار در  ــن انتظ ــروزه ای ــذا ام ــند ل ــر باش ــکالت مؤث ــن مش ــل ای ح
ــدا  ــائل ورود پی ــن مس ــه ای ــگاه ها ب ــه دانش ــود دارد ک ــه وج جامع
ــد. ــام دهن ــری را انج ــات مؤث ــا اقدام ــع بحران ه ــد و در رف کنن

ــه  ــی ب ــع علم ــه مجام ــروزه توج ــرد: ام ــان ک ــوم بی ــر عل وزی
مســائل بســیار مهــم اســت و مقدمــه ای بــر حــل آن هــا 
ســال های  طــول  در  منظــور  همیــن  بــه  می شــود؛  تلقــی 
و  برگــزار  دانشــگاه ها  در  مختلفــی  نشســت های  اخیــر 
نتایــج حاصــل از آن نیــز بررســی و جمــع آوری شــده اســت.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه دو وجــه اصلــی فعالیت هــای علمــی 
منتشــر شــده، گفــت: توســعه، کشــف و ابــداع فعالیت هــای جدیــد 

علمــی و حرکــت بــه ســمت حــل مســائل کشــور بــا وجــود علــم، 
دانــش و فنــاوری دو وجــه کلــی فعالیت هــای علمــی اســت کــه هر 
کســی در حــوزه تخصصــی خــود می توانــد بــه ایــن امــر توجــه کند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه برگــزاری نشســت ها حــول محــور 
احصــاء  و  مؤثرتــر  حضــور  بــرای  هم فکــری  و  هم اندیشــی 
ــگاه اولویت بنــدی، ثمــرات مثبــت بســیاری  ــا ن مســائل مختلــف ب
بــر کمــک  ایــن هم فکری هــا عــالوه  کــرد:  تصریــح  دارد، 
برطــرف  ســبب  علــوم،  وزارت  کالن  سیاســت گذاری های  در 
ــود. ــی می ش ــع علم ــه از مجام ــارات جامع ــی از انتظ ــردن بخش ک

وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه طــرح نظــرات مختلف نســبت بــه مباحث 
در فضاهــای حقیقــی و مجــازی، عنــوان کــرد: بعضــًا در بحث هایــی 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــردد، نظرات ــی برمی گ ــه علم ــه جامع ــه ب ک
بــدون در نظرگیــری شــرایط و زیرســاخت ها، نگاهــی ایــده آل بــه 
موضــوع دارنــد و برخــی مباحــث مطــرح شــده نیــز پایــه و اســاس 
علمــی دقیقــی ندارنــد لــذا ضــرورت حضــور جامعــه علمــی در بیــان 
شــفاف مســائل و تطبیــق آن هــا بــا واقعیــت امــری ضروری اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه وزارت علــوم بــا بخش هــای 
مختلــف دولــت همــکاری دارد، افــزود: در ســال های گذشــته 
ــنجی هایی  ــرح و نظرس ــاتید مط ــان اس ــی می ــات مختلف موضوع
ــرای  ــات آن ب ــا و اطالع ــه جمع بندی ه ــت ک ــورت گرف ــز ص نی
ریاســت جمهــوری، معاونــان و ســایر نهادهــا ارســال شــده اســت.

هم اندیشی با صاحب نظران
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افزایــش  و  کــردن  توانمندتــر  بــه ضــرورت  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــری در مدل ه ــزوم بازنگ ــر ل ــگان، ب ــای دانش آموخت مهارت ه
آموزشــی دانشــجویان تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: اکنــون حــوزه 
ــا  ــت ام ــرده اس ــل ک ــی عم ــه خوب ــوا ب ــول محت ــوزش در تح آم
ایــن امــر بــه تنهایــی کافــی نیســت و الزم اســت تــا زمینه هــای 
مختلــف علــم، تحقیــق و فنــاوری کــه وزارت علــوم متولــی 

بررســی  هم اندیشــی  نشســت های  در  اســت،  آن  مســئول  و 
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــای کالن م ــود و در برنامه ریزی ه ش

ــه طــور  ــن نشســت ها ب ــر محــور و هــدف ای ــد کــرد: اگ وی تأکی
ــمت  ــه س ــان، ب ــول زم ــم در ط ــود، می توانی ــظ ش ــتمر حف مس
اســتفاده از دســتاوردها توســط بخش هــای ذی ربــط حرکــت کنیــم.

هم اندیشی هم اندیشی با صاحب نظران
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شرايط بايد برای حضور و نقش آفرينی زنان در جامعه فراهم شود

معاون اول رئیس جمهور در دومین جشنواره ملی »زن و علم«:

و  ملــی »زن  دومیــن جشــنواره  در  دکتراســحاق جهانگیــری 
ــران  ــگاه ته ــه در دانش ــی« ک ــم میرزاخان ــزه دکترمری ــم، جای عل
برگزارشــد بــا اشــاره بــه افتخــار آفرینــی دانشــمند جــوان ایرانــی 
ــادروان  ــرد ش ــرد: عملک ــح ک ــی تصری ــم میرزاخان ــور مری پرفس
ــا توجــه همــه انجمــن هــا، نهادهــای  ــی موجــب شــد ت میرزاخان
ــه موضــوع  ــی کشــور ب علمــی تخصصــی و دســتگاه هــای اجرای
زن و علــم جلــب شــود و بــه پــاس دانــش او، روز تولــدش 
ــت. ــام گرف ــان ن ــطح جه ــات در س ــوان روز زن و ریاضی ــه عن ب

افق هــای  میرزاخانــی  مریــم  دکتــر  افــزود:  وی 
توانســت  و  کــرد  ایجــاد  ریاضیــات  علــم  در  را  جدیــدی 
باشــد. بفــرد  منحصــر  و  ســرآمد  بین المللــی  ســطح  در 

ــران  ــی رود در ای ــار م ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــری ب ــر جهانگی دکت
ــه  ــتری ب ــه بیش ــت توج ــی اس ــم میرزاخان ــن دکترمری ــه وط ک
ــیری  ــت: مس ــرد، گف ــورت گی ــمند ص ــن دانش ــتاوردهای ای دس
ــش از  ــد بی ــرد بای ــی ک ــش ط ــمند در دوران حیات ــن دانش ــه ای ک
ــرد. ــرار گی ــردم کشــور ق ــع علمــی و م ــورد توجــه مجام پیــش م

نخبــه  جوانــان  کــرد:  تأکیــد  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
ــن  ــه در ســطح بی ــد ک ــت را دارن ــدی و ظرفی ــن توانمن ــی ای ایران
ــد. ــربلند کنن ــان س ــطح جه ــران را در س ــند و ای ــی بدرخش الملل

ــم  ــران ه ــناس ای ــه قدرش ــه جامع ــان اینک ــا بی ــری ب دکترجهانگی
در دوره عمــر کوتــاه دکترمریــم میرزاخانــی و هــم پــس از مــرگ 
ناگهانــی و اندوهبــار ایشــان قــدردان ایــن دانشــمند کشــور بودنــد، 

گفــت: دکتــر مریــم میرزاخانــی همــواره اصــرار داشــت کــه 
ــاس  ــه پ ــز ب ــت نی ــد و دول ــته باش ــی داش ــت ایران ــدش تابعی فرزن
احتــرام بــه زنــان کشــور قانــون قدیمــی تابعیــت را کــه براســاس 
ــد  ــت کنن ــت دریاف ــدر تابعی ــتد از پ ــی توانس ــط م ــدان فق آن فرزن
ــورای اســالمی اصــالح  ــس ش ــه مجل ــتادن الیحــه ای ب ــا فرس ب
ــود. ــب ش ــن الیحــه تصوی ــر ای ــه زودت ــر چ ــم ه ــرد و امیدواری ک

ــی  ــزرگ ایران ــمندان ب ــگان و دانش ــود نخب ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــران گام  ــربلندی ای ــیر س ــور در مس ــارج کش ــل و خ ــه در داخ ک
ــی و  ــان مل ــراد قهرمان ــن اف ــرد: ای ــد، خاطرنشــان ک ــی دارن ــر م ب
ســرمایه هــای نمادیــن و علمــی کشــور هســتند و مــا بایــد بــا اتــکا 
ــرده و  ــت ک ــا را در کشــور تقوی ــا، انگیزه ه ــن ســرمایه ه ــه همی ب
ــم. ــش دهی ضمــن کشــف اســتعدادها، ســرمایه اجتماعــی را افزای

معــاون اول رییــس جمهــور مســئولیت ســنگین اســتفاده از ســرمایه 
هــای علمــی و نمادیــن کشــور را یــادآور شــد و افــزود: مســئوالن 
ــدد  ــه م ــا ب ــد ت ــی توانن ــد و م ــی مســئولیت دارن ــای علم و نهاده
ســرمایه هــای علمــی و نمادیــن کشــور را از شــرایط دشــوار پیــش 
ــق  ــد اف ــه فرصــت بتوانن ــل تهدیدهــا ب ــا تبدی ــد و ب ــور دهن رو عب
هــای جدیــدی را از دل حــوادث تلــخ پیــش روی کشــور بگشــایند.

وی ادامــه داد: یکــی از مهمتریــن وظایــف این اســت که امید نســل 
جــوان را نســبت بــه آینــده کشــور افزایــش دهیــم و راهــکار دســت 
یابــی بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه نخبــگان، دانشــگاهیان و 
ــایند. ــه بگش ــش روی جامع ــدی پی ــای جدی ــور افق ه ــاتید کش اس

نقش آرفینی زانن
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ــختی  ــرایط س ــردم ش ــروز م ــرد: ام ــه ک ــری اضاف ــر جهانگی دکت
ــرو  ــا روب ــم ه ــن تحری ــه تری ــا ظالمان ــد و ب ــی کنن ــل م را تحم
هســتند و اگــر ایــن فشــارها نبــود بــا اتــکا بــه توانمنــدی علمــی و 
ظرفیــت هــای ایجــاد شــده کشــور مــی توانســت بیــش از پیــش 
در مســیر شــکوفایی، رفــاه مــردم و پیشــرفت کشــور قــرار گیــرد.

ــای  ــوع بارش ه ــه موض ــه ب ــور در ادام ــس جمه ــاون اول ریی مع
ســیل  کــرد:  نشــان  خاطــر  و  اشــاره  نیــز  ســیل  و  اخیــر 
اســتان   24 و  گرفــت  بــر  در  را  کشــور  از  وســیعی  بخــش 
اولیــه  بــرآورد  شــدند.  فراوانــی  خســارات  متحمــل  کشــور 
خســارات کــه بــه زندگــی مــردم، اراضــی کشــاورزی و راه 
ــن  ــزان ای ــد می ــی ده ــان م ــده نش ــا وارد ش ــاخت ه ــا و زیرس ه
ــوده اســت. ــان ب ــارد توم ــون حــدود 40 هــزار میلی خســارات تاکن

ــی  ــن بارندگ ــه ای ــدت ب ــه ش ــران ب ــه ای ــت: البت ــار داش وی اظه
هــا نیــاز داشــت چــرا کــه ســال گذشــته در همیــن ایــام 
شــرب  آب  تامیــن  دولــت  اصلــی  هــای  دغدغــه  از  یکــی 
ــن  ــا ای ــود و ب ــور ب ــتاهای کش ــهرها و روس ــیاری از ش ــرای بس ب
بارش هــا خداونــد نعمــت فراوانــی را بــه مــا عنایــت کــرد.
دکتــر جهانگیــری افــزود: البتــه در جریــان وقــوع ســیل بــا 
ــانی  ــای درخش ــوه ه ــا، جل ــارت ه ــه مشــکالت و خس ــود هم وج
دســتگاه های  و  نهادهــا  مــردم،  انســجام  و  حضــور  از  نیــز 
مختلــف بــه نمایــش درآمــد و بــار دیگــر نشــان داد کــه 
دارد  در درون خــود  و ظرفیت هایــی  ایــران فرصت هــا  ملــت 
ــرد. ــتفاده ک ــور از آن اس ــرفت کش ــرای پیش ــوان ب ــی ت ــه م ک

دل  از  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
پیشــرفت  بــرای  فرصت هایــی  می تــوان  ســختی  هــر 
و  نخبــگان  وظیفــه  کــرد:  خاطرنشــان  کــرد،  اســتخراج 
ــایی  ــا را شناس ــت ه ــه فرص ــت ک ــن اس ــور ای ــگاهیان کش دانش
ــد. ــرار دهن ــور ق ــعه کش ــت توس ــد در جه ــده من ــیر قاع و در مس

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه شــدت بــه یــک زبــان و فهم مشــترک 
ــور از مســائل و  ــرای عب ــا ب ــد هســتیم، گفــت: م از مســائل نیازمن
ــتگی،  ــاب آوری، همبس ــد، ت ــر امی ــی نظی ــه واژه گان ــکالت ب مش
تحــرک و تفاهــم نیــاز داریــم و وقــت آن اســت کــه جامعــه علمــی 
و نخبــگان کشــور همــه ظرفیــت هــا را بــه صحنــه بیاورنــد زیــرا 
ــه  ــه صحن ــق ب ــز از طری ــران ج ــدی جمهــوری اســالمی ای کارآم
ــدا نخواهــد کــرد. آوردن تمــام ســرمایه هــای کشــور افزایــش پی

ــران در گــرو توســعه  ــده ای ــان اینکــه آین ــا بی دکتــر جهانگیــری ب
ــه  ــاوری ک ــم و فن ــد عل ــت تولی ــت و نهض ــاوری اس ــم و فن عل
ــور  ــده کش ــرای آین ــی ب ــرمایه بزرگ ــاده س ــه راه افت ــور ب در کش
محســوب مــی شــود، تصریــح کــرد: توســعه علمــی فقــط منحصــر 
بــه رشــد علمــی نمــی شــود بلکــه اگــر توســعه علمــی در کشــور 
ــاد و زمینه هــای  رخ دهــد شــاهد توســعه و پیشــرفت در همــه ابع
بــود. خواهیــم  اجتماعــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  مختلــف 

اجرایــی  از همــه دســتگاه های  اول رییــس جمهــور  معــاون 

مراکــز  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــرای  را  زمینــه  خواســت 
گفــت:  و  کننــد  فراهــم  توســعه  جهــت  در  کشــور  علمــی 
توجهــی شــود  علمــی کشــور کــم  بــه ظرفیت هــای  اگــر 
و یــا توجــه نشــود ایــن جفــا در حــق کشــور خواهــد بــود.

ــر  ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود ب ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
ــور  ــرای حض ــدان ب ــد و می ــته باش ــود داش ــت وج ــت رقاب فرص
ــد  ــه دســت خواهن ــود را ب ــگاه خ ــان جای ــردد، زن ــم گ ــان فراه زن
ارائــه شــده 47 درصــد  براســاس گزارش هــای  آورد، گفــت: 
ــای  ــد اعض ــش از 27 درص ــر و بی ــگاه دخت ــدگان دانش پذیرفته ش
زنــان تشــکیل می دهنــد و در  را  دانشــگاه ها  هیــأت علمــی 
ــی  ــگاه اصل ــه جای ــده اند ب ــق نش ــان موف ــه زن ــم ک ــواردی ه م
ــل  ــی دخی ــری مدیریت ــا تصمیم گی ــد، ی ــدا کنن ــت پی ــود دس خ
ــت. ــوده اس ــا نب ــان مهی ــرای آن ــت ب ــت رقاب ــا فرص ــوده و ی ب

ــات  ــی از جلس ــتا در یک ــن راس ــز در همی ــت نی ــزود: دول وی اف
برنامــه  طــی  کــه  کــرد  تصویــب  اداری  عالــی  شــورای 
هــای  جایــگاه  از  درصــد   30 بایــد  کشــور  توســعه  ششــم 
گیــرد. قــرار  زنــان  اختیــار  در  کشــور  اجرایــی  مدیریــت 

ــان  ــور زن ــور در ام ــس جمه ــاون ریی ــکار مع ــم ابت ــن مراس در ای
و  جهانــی  شــخصیتی  را  میرزاخانــی  مریــم  نیــز  خانــواده  و 
ــت  ــی توانس ــر میرزاخان ــت: دکت ــرد و گف ــف ک ــی توصی بین الملل
بــه  را  ایرانــی  پســران  و  دختــران  علمــی  ممتــاز  جایــگاه 
ــدش  ــات او روز تول ــش و خدم ــاس دان ــه پ ــذارد و ب ــش بگ نمای
ــد. ــذاری کردن ــام گ ــات ن ــان در ریاضی ــی زن ــوان روز جهان را بعن

جشنواره زن و علم؛ رخدادی ملی جهت معرفی ظرفیت ها و 
توانمندی های زنان

در ادامــه، دکتــر غالمرضــا غفــاری در ایــن آییــن اظهــار داشــت: 
ــه  ــی ب ــم میرزاخان ــر مری ــزه دکت ــدا اســت کــه اعطــای جای ــر پی پ
ــان  ــه زن ــور ب ــی کش ــر علم ــخصیت های فاخ ــی از ش ــوان یک عن
نخبــه در عرصه هــای علمــی و فرهنگــی می توانــد انگیــزه ای 
ــی بیشــتر خاصــه نســل جــوان باشــد. ــرای نقش آفرین مضاعــف ب

 1396 ســال  اردیبهشــت ماه  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
مریــم  دکتــر  جایــزه  اعطــای  جشــنواره  دوره  اولیــن 
میرزاخانــی در کتابخانــه ملــی ایــران توســط مشــاور وزیــر 
شــد. اجــرا  بانــوان  امــور  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 

چارچــوب  در  دوره  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  غفــاری  دکتــر 
ــاد  ــواده نه ــان و خان ــت زن ــن معاون ــکاری فیمابی ــه هم تفاهم نام
ریاســت جمهــوری و وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، برگــزاری 
دومیــن جشــنواره ملــی زن و علــم در دســتور کار معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و معاونــت برنامه ریــزی و 
هماهنگــی زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری قــرار گرفــت.
معــاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علــوم در ادامه افزود: به منظور ارتقای

هــر چــه بیشــتر مشــارکت بخــش نخبگانــی جامعــه زنــان، 
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شــرکت  جشــنواره  در  ســنی  رده  ســه  در  داوطلــب  بانــوان 
کردنــد کــه شــامل بانــوان زیــر 40 ســال، بانــوان 40 تــا 
6۵ ســال و بانــوان بــاالی 6۵ ســال تقســیم بنــدی شــدند.
وی گفــت: بــه لحــاظ گروه هــای تخصصــی داوطلبــان، افــراد در 6 
گــروه عمــده فنی و مهندســی، علــوم پایه، کشــاورزی، دامپزشــکی 
و محیط زیســت، هنــر و علــوم پزشــکی آثــار و فعالیت هــای خــود 
ــی ۵14  ــازه زمان ــه در ب ــد ک ــت کردن ــنواره ثب ــامانه جش را در س
ــا بررســی و  ــام از 30 اســتان کشــور دریافــت کــه ب فــرم ثبــت ن
صحت ســنجی اولیــه تعــداد 416 فــرم ارســال شــده قابــل داوری 

ــد. ــاع ش ــد داوری ارج ــش فرآین ــه بخ ــد و ب ــخیص داده ش تش
دکتــر غفاری گفت: به لحاظ رده ســنی 77.6 درصد شــرکت کنندگان 
از رده ســنی زیــر 40 ســال و مابقــی از دو رده ســنی دیگــر بودنــد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم با اشــاره بــه اینکه همه 
شــرکت کنندگان در جشــنواره واجد دســتاوردهای علمی و فرهنگی 
قابــل توجــه هســتند افــزود: از بیــن ایــن مجموعــه پــس از داوری 
نهایــی 18 تــن برگزیــده علمــی و شایســته تقدیــر شــناخته شــدند.
دکتــر غفــاری گفــت: امــروز آییــن اختتامیه دومیــن جشــنواره ملی 
ــور،  ــی کش ــیون و انجمن های علم ــک کمیس ــا کم ــم ب زن و عل
دبیــران گروه هــای شــش گانه علمــی و مســاعی همــکاران 
دبیرخانــه جشــنواره، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری، دانشــگاه های کشــور، 
ــور،  ــی کش ــت های علم ــز سیاس ــکو، مرک ــی یونس ــیون مل کمیس
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، ســتاد خیریــن 
فنــاوری  آمــوزش عالــی، ســتاد وزارت علــوم، تحقیقــات و 
و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران ســامان 
ــم. ــدر می نهی ــواران را ق ــن بزرگ ــه ای ــالش هم ــه ت ــت ک یاف

یک چهارم زنان ایرانی تحصیالت دانشگاهی دارند
دکتــر معصومــه ابتــکار نیــز به اهمیــت زنــان و نقش آنــان در حوزه 
علــم و دانــش اشــاره کــرد و گفــت: شــخصیت جهانــی پروفســور 
مریــم میرزاخانــی بــا تحــول نگرشــی کــه در علــوم ریاضــی ایجــاد 
کــرد یــک شــخصیت فــارغ از جنســیت اســت و ایــن جشــنواره نیز 
شــخصیت های ممتــاز علمــی زنــان و دختــران را معرفــی می کنــد.

ــالب  ــالگرد انق ــن س ــا در چهلمی ــرد: م ــح ک ــه تصری وی در ادام
اســالمی 40 شــاخصه جامعــه زنــان را بــر مبنــای آمــار اســتخراج 
ــًا  ــان واقع ــوزه زن ــوالت ح ــار تح ــن آم ــاس ای ــر اس ــم. ب کردی
چشــمگیر بــوده امــا در بیــن همــه پیشــرفت ها قلــه 
پیشــرفت های زنــان در حــوزه آمــوزش عالــی بــوده اســت.

معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده افــزود: در 
برخــی ســال های اخیــر دختــران توانســته اند تــا 60 درصــد 
ورودی دانشــگاه ها را از آن خــود کننــد عــالوه بــر ایــن یک 
چهــارم زنــان در جامعــه مــا تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد و 
نیمــی از دانشــجویان جــوان مــا دختــران و حــدود 27 درصد 
هیــأت علمــی دانشــگاه ها را زنــان تشــکیل می دهنــد.

ابتــکار در پایان خاطرنشــان کــرد: ما کماکان انتظــار را داریم 
کــه حضور بیشــتری از زنان اندیشــمند و مدیــر را در آموزش 
عالــی و علــوم شــاهد باشــیم. امیدواریــم از ایــن افــراد جهت 
ــم. ــی اســتفاده کنی ــه علمــی جهان ــه جامع ــان ب ــی آن معرف

بیش از ۴۵درصد دانشجویان در دانشگاه تهران زنان 
هستند

دانشــگاه  رئیــس  احمدآبــادی  نیلــی  محمــود  دکتــر 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــش ب ــن همای ــز در ای ــران نی ته
ــش و دانشــگاه بســیار گســترده  ــم، دان ــان در حــوزه عل نقــش زن
اســت و ایــن بــه عنــوان یــک واقعیــت قطعــی در جامعــه 
ــار  ــی، آم ــان خارج ــه مهمان ــی ک ــت: هنگام ــده، گف ــه ش پذیرفت
نقــش  از  می کننــد،  مشــاهده  را  دانشــگاه  در  زنــان  حضــور 
می شــوند. بهــت زده  آنــان  ظرفیت هــای  به کارگیــری  و 

ــته  ــه در گذش ــی ک ــی از اتهامات ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه انقــالب اســالمی وارد می شــد، کمرنــگ شــدن نقــش 
ــون  ــزود: اکن ــود، اف ــی ب ــای اجتماع ــه و فعالیت ه ــان در جامع زن
بیــش از 4۵ درصــد دانشــجویان در دانشــگاه تهــران زنــان 
از مــردان  هســتند کــه بعضــًا عملکــردی بســیار موفق تــر 
دارنــد لــذا در دانشــگاه موضــوع تبعیــض جنســیتی وجــود نــدارد.
رئیــس دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه جمــع کثیــری از 
اعضــای هیــأت علمــی کــه تقاضــای ورود بــه دانشــگاه را 
ــخ  ــوان در تاری ــش بان ــت: نق ــار داش ــتند، اظه ــان هس ــد، زن دارن
ــت و در  ــدنی اس ــکار نش ــت ان ــوزه مدیری ــران در ح ــگاه ته دانش
ــر  ــت کل و دیگ ــال حاضــر ریاســت دانشــکده مســتقل، مدیری ح
پســت های علمــی و مدیریتــی را زنــان تشــکیل می دهنــد.
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ــه  ــبت ب ــندی نس ــراز خرس ــن اب ــادی ضم ــی احمدآب ــر نیل دکت
زنــان، مطــرح کــرد:  ارزشــمند  از ظرفیت هــای  بهره منــدی 
تعــداد  نزدیــک،  آینــده ای  در  کــه  می کنیــم  پیش بینــی 
یابــد. افزایــش  اجرایــی  مســئولیت های  انجــام  در  بانــوان 

برگزیدگان دومین جشنواره ملی زن و علم معرفی شدند
در ادامــه، برگزیــدگان دومیــن جشــنواره ملــی زن و علــم )جایــزه 
ــری  ــر اســحاق جهانگی ــا حضــور دکت ــی( ب ــم میرزاخان ــر مری دکت
ــاون  ــکار مع ــه ابت ــر معصوم ــور، دکت ــس جمه ــاون اول رئی مع
رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده، دکتــر عبدالرضــا 
باقــری قائــم مقــام وزیــر علــوم، دکتــر غالمرضــا غفــاری 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و دکتــر محمــود 
نیلــی احمدآبــادی رئیــس دانشــگاه تهــران، معرفــی شــدند. 
ــر  ــی، دکت ــی و مهندس ــروه فن ــزارش، در گ ــن گ ــاس ای ــر اس ب

بنفشــه زهرایــی دانشــیار دانشــکده مهندســی 
ــران،  ــگاه ته ــی دانش ــس فن ــران پردی عم
دکتــر ســارا نظیــف اســتادیار دانشــکده 
ــگاه  ــی دانش ــس فن ــران پردی ــی عم مهندس
تهــران، دکتــر مهتــاب میرمحســنی اســتادیار 
ــی  ــاه صنعت ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس دانش
دانشــیار  احمــدی  آزاده  دکتــر  و  شــریف 
دانشــگاه  عمــران  مهندســی  دانشــکده 
صنعتــی اصفهــان مــورد تقدیــر قــرار گرفتند.
همچنیــن در گــروه کشــاورزی، محیــط 
ــم  ــی کری ــر گیت ــکی، دکت ــت و دامپزش زیس
دانشــگاه  دامپزشــکی  دانشــکده  اســتاد 
ــتاد  ــا اس ــض نی ــادات فی ــر س ــران، دکت ته
دانشــکده منابــع طبیعــی پردیــس کشــاورزی 
ــر  ــران و دکت ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع و مناب

رقیــه نجــف زاده اســتادیار گــروه گیاهــان دارویــی و معطــر مرکــز 
ــدند. ــر ش ــه تقدی ــگاه ارومی ــری دانش ــهید باک ــی ش ــوزش عال آم

در گــروه علــوم پزشــکی، دکتــر لیــال آزادبخــت اســتاد گــروه تغذیه 
ــوم  ــوم تغذیــه و رژیــم شناســی دانشــگاه عل جامعــه دانشــکده عل
ــژه  ــر منی ــران، دکت ــی ته ــتی و درمان ــات بهداش ــکی و خدم پزش
مختــاری اســتاد گــروه فیزیــک پزشــکی دانشــکده 
ــر  ــدرس، دکت ــت م ــگاه تربی ــکی دانش ــوم پزش عل
ــی  ــروه بهداشــت عموم ــی اســتادیار گ فاطمــه داراب
ــوم پزشــکی  ــوم پزشــکی دانشــگاه عل دانشــکده عل
اســدآباد همــدان و ســمیه کاظــم نــژاد لیلــی 
ــتی  ــوق و اخالق زیس ــی حق ــروه پژوهش ــیار گ دانش
ــوژی پژوهشــگاه ابن ســینا؛  پژوهشــکده نانوبیوتکنول
ــی  ــیه خزعل ــر انس ــانی، دکت ــوم انس ــروه عل در گ
اســتاد گــروه زبــان و ادبیــات عربــی دانشــکده 
ســتاره  دکتــر  )س(،  الزهــرا  دانشــگاه  ادبیــات 
ــی  ــوم تربیت ــرای عل ــه دکت ــش آموخت ــوی دان موس
ــرا  ــان و زه ــگاه اصفه ــی دانش ــزی درس – برنامه ری
ــی  ــار حرکت ــروه رفت ــتادیار گ ــی اس ــی رضای فتح
دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه 
تبریــز بــه عنــوان نفــرات برگزیــده انتخــاب شــدند.

در گــروه علــوم پایــه، دکتــر ناهیــد پوررضــا اســتاد گــروه 
ــر  ــواز، دکت ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــوم دانش ــکده عل ــیمی دانش ش
ــه دانشــکده شــیمی  ــروه شــیمی تجزی ــان اســتاد گ ــه مدرکی طیب
ــی  ــد شــبانیان بروجن ــر ناهی ــی ســینا همــدان، دکت دانشــگاه بوعل
ــوم  ــی و عل ــع طبیع ــکده مناب ــزداری دانش ــع و آبخی ــیار مرت دانش
ــرین  ــر نس ــز دکت ــر نی ــروه هن ــهرکرد و در گ ــگاه ش ــن دانش زمی
مقــدم اســتادیار گــروه طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای 
ــدند. ــی ش ــده معرف ــوان برگزی ــه عن ــران ب ــگاه ته ــای دانش زیب

نقش آرفینی زانن
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اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه
ــرای  ــتای اج ــور و در راس ــی مذک ــف قانون ــه تکلی ــت ب ــا عنای ب
ــر در دبیرخانــه  آیین نامــه ابالغــی، اقدامــات و فعالیت هــای زی

ســاماندهی و برنامه ریــزی شــده اســت.
ــا و  ــی تقاض ــامانه اجرای ــاتع )س ــامانه س ــی س 1- طراح

ــاوری( ــش و فن ــه پژوه عرض
ــره 9  ــد ط تبص ــی بن ــه اجرای ــاده 1 آیین نام ــد ح م ــاس بن براس
ــورای  ــه ش ــور دبیرخان ــال 1397 کل کش ــه س ــده بودج ماده واح
ــا ســامانه عرضــه و تقاضــای  ــی عتــف مکلــف شــده اســت ت عال

ــد. ــی نمای ــاوری را طراح ــش و فن پژوه
دبیرخانــه شــورای عالــی عتــف بــا توجــه بــه تجــارب موجــود در 
ــی  ــه طراح ــبت ب ــمات، نس ــاعت و س ــامانه س ــی س ــه طراح زمین
ســامانه تقاضــا و عرضــه پژوهــش و فنــاوری )ســاتع( اقــدام نمــود. 
ایــن ســامانه بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه کلیــه فراینــد 
ثبــت نیــاز و تقاضــای تحقیقاتــی، ارســال پروپــزال، بررســی و تأیید 
ــای  ــه پرداخت ه ــد آن و کلی ــی و تأیی ــرارداد پژوهش ــت ق آن، ثب

ساتع

گزارش عملکرد شركت ها، مؤسسه ها و بانک های مشمول بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۷ كل كشور

در مسیر سوددهی علم و فناوری

اشاره:
ــتلزم  ــه مس ــی و فناوران ــای پژوهش ــش فعالیت ه ــام اثربخ انج
شــکل گیری نظــام یکپارچــه ای اســت کــه در آن نهادهــا 
و  دانشــگاه ها  سیاســت گذاران،  از  اعــم  مختلــف  فعــاالن  و 
شــرکت ها متناســب بــا اهــداف و وظایــف تعریــف شــده ایفــای 
ــام  ــه در درون نظ ــی ک ــرده نظام های ــی از خ ــد. یک ــش نماین نق
ــازار تقاضــا  ــه و ســاماندهی شــود، ب ــد شــکل گرفت یکپارچــه بای
و عرضــه پژوهــش و فنــاوری اســت. ایــن بــازار محملــی اســت 
ــی  ــدی و خدمات ــات تولی ــرکت ها و مؤسس ــب آن ش ــه در قال ک
می تواننــد نیازهــا و مشــکالت خــود را ارائــه نماینــد و از ســوی 
دیگــر دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی بــا توجــه بــه نیازهــای ثبت 
شــده امــکان ارائــه و ارســال پیشــنهاهای خــود را خواهند داشــت. 
ــت  ــل درخواس ــازی مراح ــث شفاف س ــا باع ــه تنه ــر ن ــن ام ای
ــد  ــه هدفمن ــر ب ــه منج ــد بلک ــد ش ــنهادیه خواه ــال پیش و ارس
و تقاضــا محــور شــدن فعالیت هــای دانشــگاه ها می شــود.

در راســتای دســتیابی بــه اهــداف فوق و تســهیل برقــراری ارتباط 
بیــن شــرکت ها و مؤسســات صنعتــی و خدماتــی از یــک ســو و 
ــکل گیری  ــر و ش ــوی دیگ ــش از س ــز پژوه ــگاه ها و مراک دانش
ــذار در  ــاوری، قانونگ ــش و فن ــای پژوه ــه و تقاض ــازار عرض ب
ــور،  ــال 1397 کل کش ــه س ــده بودج ــره 9 ماده واح ــد ط تبص بن
شــرکت های ســوده و مؤسســاتی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده 
می کننــد را مکلف داشــته اســت تــا 40 درصــد اعتبــارات پژوهش 

و فنــاوری خــود را از طریــق بــازار عرضــه و تقاضــا هزینــه نمایند.
ــال  ــه س ــده بودج ــره 9 ماده واح ــد ط تبص ــی بن ــه اجرای آیین نام
1397 کل کشــور در تاریــخ 1397/۵/2 پــس از تصویــب در 
ــت  ــوری جه ــاون اول ریاســت جمه ــط مع ــران توس ــأت وزی هی
ــمول  ــات مش ــرکت ها و مؤسس ــتگاه ها، ش ــه دس ــه کلی ــرا ب اج
ابــالغ شــد )آیین نامــه اجرایــی در پیوســت 1 ارائــه شــده اســت(.

رپونده  وژیه
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مرتبــط بــا قراردادهــای تأییــد شــده در بســتر آن اجرایــی می شــود.
2- تعامــل بــا خزانــه داری کل کشــور در راســتای فراهــم 

ســازی شــرایط اجــرای تکلیــف قانونــی
از آنجایــی کــه براســاس قانــون، شــرکت ها، بانک هــا و مؤسســات 
غیرانتفاعــی مشــمول، بایــد 40 درصــد اعتبارات پژوهشــی مشــمول 
ــد. از  ــز می نمودن ــه داری واری ــی در خزان ــاب خاص ــود را به حس خ
ــاب  ــماره حس ــور ش ــه داری کل کش ــا خزان ــه ب ــی مکاتب ــرو ط این
ــال  ــمول ارس ــرکت های مش ــی ش ــه تمام ــت و ب ــور دریاف مذک

ــا  ــت ب ــده اس ــان داده ش ــدول 1 نش ــه در ج ــور ک همان ط
توجــه بــه مفــاد تکلیــف قانونــی فــوق، تعــداد 294 شــرکت 
ــدند  ــایی ش ــی شناس ــه غیرانتفاع ــک و مؤسس ــود ِده، بان س
اعتبــار  کل  می باشــند.  تکلیــف  اجــرای  مشــمول  کــه 
ــارد  ــدود 4672 میلی ــه 97 ح ــره بودج ــد ط تبص ــمول بن مش
ــه  ــوط ب ــد مرب ــم 83 درص ــن رق ــه از ای ــد ک ــال می باش ری
ــهم  ــد س ــا و 14 درص ــهم بانک ه ــد س ــرکت ها و 3 درص ش

ــودار 1(. ــت )نم ــی اس ــات غیرانتفاع مؤسس

ــد )پیوســت 2(. گردی
بــر اســاس اعــالم غیررســمی خزانــه داری کشــور، 
تــا تاریــخ 28 اســفندماه مبلــغ 472 میلیــارد ریــال 
توســط مشــمولین به حســاب خزانــه واریزشــده 

اســت.
۳- اســتخراج فهرســت شــرکت های مشــمول 

و اســتخراج اعتبــارات مشــمول آن هــا
ــه  ــده بودج ــره 9 ماده واح ــد ط تبص ــاس بن ــر اس ب
ســود  شــرکت های  کشــور  کل   1397 ســال 
ِده، بانک هــا و مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه 
ــدی )%40(  ــل چهل درص ــد حداق ــت، مکلف ان دول
به حســاب  را  امــور پژوهشــی خــود  از هزینــه 
ــد  ــز کنن ــه داری کل کشــور واری ــزد خزان خاصــی ن
ــا در راســتای حــل مســائل و مشــکالت خــود از  ت
ــی و  ــوزش عال ــا دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــه ب ــق توافق نام طری
ــای  ــروژه( ه ــرح )پ ــب ط ــاد دانشــگاهی و در قال پژوهشــی و جه
ــرح  ــی، ط ــالت تکمیل ــای تحصی ــن پایان نامه ه ــردی، عناوی کارب
ــی  ــای تحقیقات ــروژه( ه ــرح )پ ــادکتری و ط ــای پس ــروژه( ه )پ
ــه مصــرف  ــاغل ب ــر ش ــی غی ــالت تکمیل ــگان تحصی دانش آموخت

ــانند. برس

شکل ۱: نمايی از سامانه ساتع پژوهش و فناوری

جدول ۱: مجموع اعتبارات مشمول بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱3۹۷

نمودار ۱: سهم هر يک از دستگاه ها از مجموع اعتبار 
مشمول بند طبودجه سال ۱3۹۷

رپونده  وژیه
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ــا تقاضــا کننــدگان مشــمول جهــت اجــرای  4- مکاتبــه ب
قانــون

در راســتای اجــرای تکلیــف قانونــی فــوق الذکــر، ضمــن مکاتبــه 
ــا  ــمول از آن ه ــات مش ــا و مؤسس ــرکت ها، بانک ه ــی ش ــا تمام ب
ــد  ــده رســمی شــرکت فراین ــی نماین ــا معرف ــا ب درخواســت شــد ت

اجرایــی شــدن قانــون را شــروع نماینــد. همان طــور کــه در جــدول 
2 نشــان داده شــده اســت از بیــن 294 شــرکت مشــمول تعــداد 82 
شــرکت، نماینــده خــود را بــه دبیرخانــه معرفــی کرده انــد و تعــداد 

ــد. ــت کرده ان ــاز پژوهشــی در ســامانه ثب 481 نی

جدول 2: مجموع اعتبارات مشمول بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱3۹۷

نمودار2: اقدامات انجام شده توسط شركت های مشمول

رپونده  وژیه
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5- مکاتبه با عرضه کنندگان پژوهش و فناوری
ــاط  ــه منظــور فراهم ســازی شــرایط و تســهیل در برقــراری ارتب ب
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی بــه عنــوان عرضه کننــدگان 
ــا  ــه ب ــی مکاتب ــه ط ــامانه، دبیرخان ــا س ــاوری ب ــش و فن پژوه
ــان و  ــت، درم ــاوری؛ وزارت بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
آمــوزش پزشــکی؛ جهــاد دانشــگاهی و جهــاد کشــاورزی ســامانه 
ــده،  ــش آم ــی پی ــا فرصــت قانون ــی و درخواســت نمــود ت را معرف
ــط  ــی ذیرب ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــه دانش ــرداری ب ــت بهره ب جه

اطالع رســانی شــود.
ــاس  ــت، براس ــده اس ــان داده ش ــداول 3 نش ــه در ج ــور ک همان ط
اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه، 170 دانشــگاه و مؤسســه 
ــنهاد از  ــوده و 774 پیش ــی نم ــود را معرف ــده خ ــی نماین پژوهش
ــا  ــرای نیازه ــی ب ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــن دانش ــوی ای س
ارســال شــده اســت. از ایــن تعــداد، 240 پیشــنهاد تأییــد و منجــر 
ــال  ــون ری ــر 6928۵9 میلی ــغ ب ــی بال ــا مبلغ ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ب

شــده اســت.

ــرارداد« و  ــرارداد«، »حجــم ق ــه«، »تعــداد ق ــه خزان ــغ واریــزی ب ــه »مبل ــا 10، وضعیــت شــرکت ها در زمین ــر اســاس نمودارهــای 3 ت ب
ــه شــده اســت. ــه دانشــگاه ها« ارائ ــغ پرداخــت شــده ب »مبل

جدول 3: اقدامات انجام شده توسط دانشگاه ها و مراكز پژوهشی

رپونده  وژیه
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نمودار ۴: توزيع مبالغ واريزشده به خزانه توسط شركت ها

نمودار ۵: ده شركت دارای باالترين تعداد قرارداد منعقد شده

رپونده  وژیه
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نمودار ۶: توزيع تعداد قرارداد منعقد شده توسط شركت ها

نمودار ۷: ده شركت دارای باالترين حجم قرارداد منعقد شده )ميليون ريال(

رپونده  وژیه
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نمودار ۹: ده شركت دارای بيشترين مبلغ تأييد شده جهت پرداخت به دانشگاه ها )ميليون ريال(

نمودار ۸: توزيع حجم قرارداد منعقد شده توسط شركت ها

رپونده  وژیه
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نمودار ۱۰: توزيع مبلغ تأييد شده جهت پرداخت به دانشگاه ها توسط شركت ها

بر اساس نمودارهای 11 تا 16 ، وضعیت دانشگاه ها در زمینه »تعداد قرارداد«، »حجم قرارداد« و »مبلغ دریافت شده« ارائه شده است.

نمودار ۱۱: ده دانشگاه دارای باالترين تعداد قرارداد منعقد شده

رپونده  وژیه
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نمودار ۱2: توزيع تعداد قرارداد منعقد شده توسط دانشگاه ها

نمودار ۱3: ده دانشگاه دارای باالترين حجم قرارداد منعقد شده )ميليون ريال(

رپونده  وژیه
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نمودار ۱۴: توزيع حجم قرارداد منعقد شده توسط دانشگاه ها

نمودار ۱۵: ده دانشگاه دارای بيشترين مبلغ تأييد شده جهت دريافت از شركت ها )ميليون ريال(

رپونده  وژیه 
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نمودار ۱۶: توزيع مبلغ تأييد شده جهت پرداخت به دانشگاه ها 

پرداخت هایی که تاکنون توسط خزانه داری کل کشور به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی انجام شده است به شرح جدول 4 می باشد.

رپونده  وژیه
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جدول ۴: مبالغ واريزشده به دانشگاه ها توسط خزانه داری كل كشور

رپونده  وژیه
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ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــای آموزش ــه واحده ــگاه ها به مثاب دانش
ــا  ــق آن ه ــه تحق ــد ک ــده دارن ــی را برعه ــداف و مأموریت های اه
نیازمنــد فراهــم کــردن ملزومــات و زیرساخت هاســت. بدیــن 
ــی و  ــای پژوهش ــاد واحده ــد ایج ــهیل فرآین ــرای تس ــور و ب منظ
ــن  ــمول ای ــگاه های مش ــی، دانش ــای پژوهش ــرای مأموریت ه اج
آیین نامــه در چارچــوب آن، بــا رعایــت قوانیــن باالدســتی و ســایر 
ــای  ــالل واحده ــا انح ــاد ی ــه ایج ــدام ب ــررات، اق ــط و مق ضواب
پژوهشــی خواهنــد کــرد. ایجــاد واحــد پژوهشــی اقدامــی مقطعــی 

ــت. ــر اس ــدی زمان ب ــه فرآین ــت بلک نیس
توســعه  زمینــه  آوردن  فراهــم  به منظــور  دیگــر،  ســوی  از 
ــم وزارت  ــای مه ــه از راهبرده ــد، ک ــی هدفمن ــای پژوهش گروه ه
ــکیل  ــه تش ــن آیین نام ــت، در ای ــاوری اس ــات و فن ــوم، تحقیق عل
واحدهــای پژوهشــی بــه دانشــگاه ها ســپرده شــده اســت. فعالیــت 
ــا  ــه نیازهــای حــال ی ــه ســاختاری کــه ب واحــد پژوهشــی، به مثاب
ــرای  ــا اج ــد، ب ــخ می ده ــور پاس ــکار کش ــا آش ــان ی ــده و نه آین

ــد. ــه می یاب ــاز خاتم ــدن نی ــرف ش ــت و برط مأموری

ماده ۱. تعاریف
1-1. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علــوم،  وزارت  فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــت  معاونــت:   .2-1
فنــاوری و  تحقیقــات 

1-3. دانشــگاه: کلیــه مؤسســات آمــوزش عالــی کــه تحــت 
ــترش و  ــورای گس ــی از ش ــت قطع ــگاه دارای موافق ــوان دانش عن
ــی  ــع قانون ــایر مراج ــا س ــی وزارت ی ــوزش عال ــزی آم برنامه ری

می باشــند.
ــدرج در  ــی من ــاختارهای پژوهش ــواع س ــی: ان ــد پژوهش 1-4. واح

ایــن آیین نامــه

ماده ۲. اهداف ایجاد واحدهای پژوهشی
ــای  ــمت اولویت ه ــه س ــی ب ــای پژوهش ــت فعالیت ه 2-1. هدای

ــور ــاوری و پژوهشــی کش فن
2-2. ایجاد زمینه پژوهش های کالن و میان رشته ای

2-3. ارتقــای کیفیــت و هم افزایــی فعالیت هــای پژوهشــی و 
ــوب ــردی مص ــای راهب ــداف برنامه ه ــق اه ــرای تحق ــاوری ب فن

2-4. اســتفاده بهینــه از نیــروی انســانی متخصــص بــرای تشــکیل 
گروه هــای پژوهشــی کارآمــد

ــرای هدایــت پژوهش هــا در راســتای  2-۵. بسترســازی مناســب ب
ــه و  ــای جامع ــه نیازه ــخ گویی ب ــور پاس ــاوری به منظ ــاد فن ایج

ــردی شــدن دســتاوردهای پژوهشــی کارب
2-6. تنوع بخشــی بــه منابــع مالــی دانشــگاه ها بــا اولویــت 

کســب ثــروت از فعالیت هــای پژوهشــی و فنــاوری
ــن،  ــای بنیادی ــام پژوهش ه ــور انج ــی به منظ ــاد هم افزای 2-7. ایج

پایــدار و ایجــاد دانــش در یــک یــا چنــد حــوزه

ماده ۳. انواع واحدهای پژوهشی
3-1. آزمایشــگاه تحقیقاتــی/ گــروه پژوهشــی/ هســته پژوهشــی: 
ــک  ــاختاری در ی ــاظ س ــد، از لح ــابه دارن ــوان مش ــه عن ــر س ه
ــوع فعالیــت آن  ــا ن ــا تصمیــم دانشــگاه و متناســب ب ســطح اند و ب
انتخــاب می شــوند. آزمایشــگاه پژوهشــی نوعــی واحــد پژوهشــی 
در حوزه هــای علــوم تجربــی اســت کــه شــرایط، امکانــات و 
زیرســاخت های انجــام یــک یــا چنــد برنامــه پژوهشــی را فراهــم 
می کنــد و در آن چنــد عضــو هیــأت علمــی بــا محوریــت مســئله 
ــگران  ــگران، پژوهش ــراه پژوهش ــه هم ــاص ب ــی خ ــا محصول ی
ــی  ــل تکمیل ــجویان تحصی ــادکتری و دانش ــری و پس ــد، دکت ارش
فعالیــت می کننــد. گــروه یــا هســته پژوهشــی در حوزه هــای 
ــأت علمــی  ــا همــکاری گروهــی از اعضــای هی ــوم ب ــف عل مختل
یــا پژوهشــگران یــک یــا چنــد دانشــکده بــرای اجــرای برنامــه یــا 

ــود. ــیس می ش ــی تأس ــی پژوهش موضوع
ــا  ــات )پژوهشــکده(: نوعــی واحــد پژوهشــی ب 3-2. مرکــز تحقیق
ــا  ــه از دو ی ــت ک ــکده ای اس ــن دانش ــا بی ــته ای ی ــت بین رش ماهی
ــود و  ــکیل می ش ــی تش ــته پژوهش ــروه/ هس ــگاه/ گ ــد آزمایش چن
ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــه پژوهش ــد برنام ــا چن ــک ی ــاس ی ــر اس ب
ــگاه ها و  ــایر دانش ــا س ــگاه ب ــارکت دانش ــا مش ــا ب ــن واحده ای
تأمیــن  بــرای  ایجــاد می شــوند.  نیــز  دســتگاه های اجرایــی 
نیــروی انســانی مــورد نیــاز واحــد پژوهشــی دانشــگاه می توانــد در 
صــورت موافقــت هیأت رئیســه دانشــگاه، از اعضــای هیــأت علمــی 
و غیــر هیــأت علمــی موجــود در گروه هــای آموزشــی بــرای انجــام 

ــد. ــتفاده نمای ــی اس ــد پژوهش ــای واح مأموریت ه
ــا مــدت  ــا به صــورت مســتقل ب تبصــره 1. واحدهــای پژوهشــی ی
ــان محــدود باهــدف فراهــم کــردن بســترهای الزم به منظــور  زم
ــای  ــرای برنامه ه ــور و اج ــی تقاضامح ــای پژوهش ــام طرح ه انج
ــوند  ــاد می ش ــگاه ایج ــی دانش ــای پژوهش ــردی و مأموریت ه راهب
ــا  ــل فعالیت ه ــن قبی ــام ای ــرای انج ــا ب ــاز آن ه ــورد نی ــار م و اعتب
ــود،  ــن می ش ــی تأمی ــای پژوهش ــول طرح ه ــب روال معم در قال
یــا به صــورت مشــترک بــا دســتگاه های اجرایــی، نهادهــا و 
ــخ گویی  ــدف پاس ــی و باه ــی و غیردولت ــی دولت ــات عموم مؤسس
ــت،  ــن حال ــد. در ای ــه  نیازهــای پژوهشــی آن هــا شــکل می گیرن ب
ــب  ــدازی و اجــرای طرح هــا در قال ــرای راه ان ــاز ب ــارات موردنی اعتب
موافقت نامــه و قــرارداد همــکاری به صــورت مشــارکتی بــا تأمیــن 
منابــع مالــی از ســوی دســتگاه اجرایــی و ارائــه خدمــات علمــی از 

»آيين نامه نحوه تأسيس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها«

ژپوهش و فناوری
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ــود. ــم می ش ــگاه فراه ــوی دانش س
ــا ســایر  ــرارداد واحدهــای پژوهشــی ب ــه عقــد ق تبصــره 2. هرگون
دســتگاه ها، از طریــق معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه، 

انجــام می شــود.

ماده ۴. الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی
4-1. دارا بــودن برنامــه جامــع پژوهشــی مبتنــی بــر اســناد 
ــه ــه ای و آینده نگران ــی و منطق ــی، مل ــای محل ــتی، نیازه باالدس

4-2. وجــود توانمندی هــا و مزیت هــای نســبی در دانشــگاه بــرای 
پاســخ بــه نیازهــای پژوهشــی جامعه

ــازمان ها و  ــا س ــکاری ب ــرارداد هم ــا ق ــه ی ــد تفاهم نام 4-3. عق
دســتگاه های متقاضــی اجــرای طــرح )بــرای واحدهــای پژوهشــی 
ــا دســتگاه های اجرایــی، نهادهــا و مؤسســات عمومــی  مشــترک ب

دولتــی و غیردولتــی(

ماده ۵. شیوه تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی
ــر اســاس  ۵-1. واحدهــای پژوهشــی از هــر نوعــی کــه باشــند ب
تائیــد  مــورد  دســتورالعمل های  و  آیین نامه هــا  سیاســت ها، 
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ــوند. ازآنجایی ک ــیس می ش ــا، تأس هیأت امن
ــد  ــه بع ــن ب ــق دانشــگاه اســت، از ای واحدهــای پژوهشــی از طری
ــزی  ــترش و برنامه ری ــورای گس ــوز از ش ــب مج ــه کس ــازی ب نی

ــود. ــد ب ــی نخواه ــوزش عال آم
۵-2. واحدهــای پژوهشــی دانشــگاه، به منظــور اجــرای قراردادهــای 
پژوهشــی می تواننــد از محــل درآمدهــای اختصاصــی، در چارچــوب 
و  اداری  آیین نامــه  و  دانشــگاه  معامالتــی  و  مالــی  آیین نامــه 

اســتخدامی از خدمــات ســایر پژوهشــگران اســتفاده نماینــد.

ماده ۶. انطباق واحدهای پژوهشی با این آیین نامه
6-1. آن دســته از واحدهــای پژوهشــی کــه قبــاًل مجــوز تأســیس 
اخــذ کرده انــد در بــازه زمانــی دوســاله، خــود را بــا ایــن آیین نامــه 
تطبیــق می دهنــد و در صــورت وجــود پژوهشــگران داخلــی 
ــد  ــاد تعه ــدون ایج ــا ب ــا آن ه ــرارداد ب ــه ق ــا، ادام ــن واحده در ای
ــر می باشــد. ــای پژوهشــی امکان پذی ــع نیازه ــا رف اســتخدامی و ت
ــه  ــگاه ها ک ــه دانش ــته ب ــی وابس ــای پژوهش ــه واحده 6-2. کلی
دارای مجــوز اصولــی و قطعــی ازاین پــس تابــع آیین نامــه مصوبــه 

هیــأت امنــای دانشــگاه مربوطــه خواهنــد بــود.
ــترش و  ــورای گس ــوز از ش ــی دارای مج ــای پژوهش 6-3. واحده
برنامه ریــزی آمــوزش عالــی کــه در حــال حاضــر به صــورت 
عرضه محــور )نــوع 1( به مثابــه بخشــی از ســاختار رســمی و 
قطعــی دانشــگاه بــوده و دارای اعضــای هیــأت علمــی مطابــق بــا 
پســت های ســازمانی مصــوب هســتند ماننــد گذشــته بــه فعالیــت 
ــوب  ــه مص ــع آیین نام ــس تاب ــد داد و ازاین پ ــه خواهن ــود ادام خ

ــود. ــد ب ــای دانشــگاه خواهن ــأت امن هی

 ماده 7. نظارت و ارزیابی
7-1. مســئولیت نظــارت بــر ایجــاد و فعالیــت واحدهــای پژوهشــی 
بــر عهــده رئیــس دانشــگاه اســت. ازایــن رو، دانشــگاه موظف اســت 
ــی،  ــارت و ارزیاب ــت و نظ ــیس فعالی ــرای تأس ــی ب ــه اجرای آیین نام
نحــوه حمایــت و انحــالل واحدهــای پژوهشــی خــود را تهیــه و در 

هیــأت امنــا بــه تصویــب برســاند.
پژوهشــی  واحدهــای  تشــکیل  از  پشــتیبانی  به منظــور   .2-7
ــه  ــگاه ها ک ــتاز دانش ــر و پیش ــی برت ــای پژوهش وزارت از واحده
ــطح  ــا و در س ــه ای ایف ــی و منطق ــعه مل ــی در توس ــش اساس نق
ــن منظــور،  ــد. بدی ــت می کن ــد حمای ــار کســب کنن ــل اعتب بین المل
ــد  ــدازی خواه ــه از ســال 1398 راه ان ــی وزارت ک ــامانه ارزیاب در س
ــردی  ــر اســاس شــاخص های عملک ــای پژوهشــی، ب ــد، واحده ش
کــه هرســاله در وبــگاه معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت تعییــن 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــردد، ارزیاب می گ
ــگاه ها در  ــد دانش ــورد تائی ــی م ــای پژوهش ــور واحده 7-3. حض
ســامانه ارزیابــی وزارت اختیــاری اســت و وزارت از واحدهایــی 
ــد حمایــت  ــرار گیرن ــر ق ــه برت کــه در ارزیابی هــای ســاالنه در رتب

ــرد. ــد ک خواه

ماده 8. انحالل
8-1. واحدهــای پژوهشــی بــر اســاس برنامه هــای پژوهشــی 
شــکل می گیرنــد و بــا پایــان یافتــن برنامــه، نبــود نیــاز بــه تــداوم 
فعالیــت آن هــا یــا عملکــرد ضعیــف، پــس از تائیــد هیــأت امنــای 
ــد  ــل خواهن ــا منح ــرده و ی ــر ک ــا تغیی ــت آن ه ــگاه، مأموری دانش
ــأت  ــوب هی ــه مص ــه آیین نام ــه ب ــا توج ــرایط ب ــن ش ــد. در ای ش
ــا و  ــایر بخش ه ــه س ــان ب ــی و کارکن ــأت علم ــای هی ــا، اعض امن
ــن،  ــت. بنابرای ــد یاف ــال خواهن ــگاه انتق ــی دانش ــای پژوهش واحده
ــری  ــد پژوهشــی و به کارگی ــان تأســیس واح بایســته اســت در زم

ــن موضــوع توجــه شــود. ــراد بدی اف

ژپوهش و فناوری
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انتصابات )فروردين و ارديبهشت ماه ۱3۹۸(

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر ناصر 
مطیعی را به سمت »سرپرست صندوق رفاه دانشجویان« منصوب کرد.

با حکم رئیس جمهور، رئیس دانشگاه تهران به ریاست »هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها« منصوب شد.

طی حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر قاسم یزدی به سمت 
»رئیس مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام« منصوب 

شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر ابطحی، رئیس شهرک علمی و 
تحققاتی اصفهان را با حفظ سمت به سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان 

منصوب کرد.
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گزيده  ای از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

ــی،  ــأت علم ــای هی ــت اعض ــرای فعالی ــازی ب ــتای بسترس در راس
»فناوری هــای  و  بین رشــته ای«  »فناوری هــای  آزمایشــگاه های 

ــد. ــاح ش ــیراز، افتت ــگاه ش ــن« دانش نوی

ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــیمی دانش ــی ش ــکده مهندس ــان دانش محقق
ــان  ــور جری ــیال در رآکت ــار س ــف رفت ــرای توصی ــی ب ــه روش ــا ارائ ب
ــر  ــق ب ــاک منطب ــوخت پ ــد س ــرای تولی ــکاری ب ــوردی، راه برخ

ــد. ــه کردن ــی ارائ ــتانداردهای جهان اس

توســط پژوهشــگران دانشــگاه بوعلــی ســینا، تخــم انگل هــای 
عامــل بیمــاری مشــترک انســان و حیوانــات در پارک هــای تفریحــی 

ــدند. ــایی ش ــی شناس ــن عموم و اماک

ــهد،  ــی مش ــگاه فردوس ــده در دانش ــام ش ــش انج ــن پژوه در تازه تری
توســعه و ارزیابــی دســتگاه اســتخراج کننده  فتوولتائیــک عســل مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.

جمعــی از پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف موفــق بــه 
ــتفاده از  ــا اس ــور ب ــی کش ــای نفت ــز چاه ه ــت آمی ــزش موفقی »انگی

ــدند. ــده« ش ــد ش ــت تولی ــل بازیاف ــونده قاب ــورم ش ــای مت پکره

ــرای  ــی، ب ــواد غذای ــناختی م ــی و ش ــی حس ــرفته ارزیاب ــز پیش مرک
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــس دانش ــور، در پردی ــار در کش ــتین ب نخس

ــد. ــاح ش افتت

توســط  »آســان ســرویس«  خــودرو  اصنــاف  معرفــی  ســامانه 
پژوهشــگران دانشــگاه بیرجنــد، تحلیــل، طراحــی و پیاده ســازی شــد.

محققــان دانشــگاه تبریــز موفــق بــه طراحــی و ســاخت، ربــات عمــود 
ــا  ــق ب ــای حری ــی اطف ــول کامپوزیت ــل کپس ــان حام ــرواز آت  نش پ

ــاال شــدند. ســرعت عمــل ب

ــت  ــوالت نانوکامپوزی ــاخت محص ــی و س ــته طراح ــگران هس پژوهش
مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
ــت  ــا کامپوزی ــخت ب ــوق س ــکاری ف ــه برش ــاخت لب ــه س ــق ب موف

ــدند. ــرامیکی ش ــدی س هیبری

ــر  ــی امیرکبی ــان دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعت محقق
به کارگیــری اطالعــات  بــرای  بــه طراحــی ســامانه ای  موفــق 
ــدند. ــری ش ــار صوتی-تصوی ــودکار گفت ــی خ ــری در بازشناس تصوی

پژوهشــگران گــروه مهندســی مکانیــک بیوسیســتم دانشــگاه تربیــت 
مــدرس، موفــق بــه طراحــی دســتگاه نمک زدایــی فراصــوت شــدند.

تفاهم نامــه همــکاری و قــرارداد ســرمایه گذاری بیــن صنــدوق 
ــرکت  ــا ش ــران ب ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــاوری دانش ــش و فن پژوه
دانش بنیــان فنــاوران پزشــکی رایبــد علــم و صنعــت در زمینــه تولیــد 

ــید. ــه امضــا رس ــور، ب ســرنگ اینفلیت

ــش  ــتای کاه ــو در راس ــوزه نان ــی در ح ــگاه تحقیقات ــن آزمایش اولی
ــو در دانشــگاه تفــرش  فاصلــه بیــن دانشــگاه و صنعــت در حــوزه نان

ــد. ــدازی ش راه ان

در تحقیــق مشــترک پژوهشــگر دانشــگاه کاشــان بــا محققــان 
خروجــی  تــوان  افزایــش  بــرای  جدیــد  راهــکاری  بین المللــی 

آمــد. بدســت  پیزوالکتریــک  نانوژنراتورهــای 

ــبزواری،  ــم س ــن پژوهــش انجــام شــده در دانشــگاه حکی در تازه تری
کاهــش اثــرات پدیــده مخــرب حضــور قطــرات مایــع در توربین هــای 
بخــار بــا به کارگیــری روش نویــن تولیــد شــبکه NURBS بررســی 

. شد

بــه همــت محققــان دانشــگاه پیــام نــور، دســتگاه »بــورت دیجیتــال 
وایرلــس بــا دقــت میکــرو لیتــر« اختــراع شــد.

ــط  ــده« توس ــیلیکای دوپ ش ــا/ س ــا تیتانی ــزن ب ــل بن ــب اتی »تخری
ــن و دانشــکده شــیمی،  ــوم و فناوری هــای نوی ــان پردیــس عل محقق
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــکاری پ ــا هم ــت و گاز دانشــگاه ســمنان ب نف

ــراع شــد. ــت اخت دانشــگاه ثب

دســتگاه تســت کشــش یونیورســال 60 تــن در آزمایشــگاه تحقیقاتــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــدازی و ب ــرش راه ان ــگاه تف ــح دانش ــت مصال مقاوم

رســید.

بــرای اولیــن بــار در کشــور، بچــه ماهــی ســوف توســط عضــو هیــأت 
علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه گیــالن تولیــد شــد.

ــران  ــت ای ــم و صنع ــه همــت اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه عل ب
ــه  ــن نمون ــور، اولی ــودروی کش ــت خ ــان صنع ــکاری محقق ــا هم و ب
ــال  ــایپا در ح ــات س ــز تحقیق ــی در مرک ــرم خــودروی مل ــده پلتف رون

ســاخت اســت.

محققــان دانشــگاه نیشــابور موفــق بــه ســاخت دمپرهای)شــیر( هوابند 
)Bubble Tight Damper( بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــانی  ــای هوارس ــه در کانال ه ــت تعبی ــاز جه ــورد نی ــتاوردهای م دس

تأسیســات مهــم کشــور شــدند.



خبرانهم آموزش عالی
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هرشمارهباشمامخاطبانعزیزهمراهخواهیمبود.

نظراتودغدغههایشمارامیشنویمودرسطوح
مختلفبازگومیکنیم.


شمارهتماس:021-82234060
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پیامک:09122994215


