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هفته معلم گرامی باد

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی: 

رفــع عمــده نیازهــای کشــور در بخش هــای درمانی و حفاظتــی در موضــوع بیماری 
کرونــا، بیانگــر قــدرت علمــی و تــوان کشــور در رســیدن بــه خودکفایــی و اقتصــاد 
ــردن  ــم ک ــان فراه ــا و هم زم ــن نیازه ــن ای ــت و تامی ــور اس ــان کش ــش بنی دان
زمینــه صــادرات بســیاری از محصــوالت از جملــه ماســک و ضدعفونــی کننده هــا 
ــود. ــور ب ــک کش ــی ی ــه مل ــرت مومنان ــش غی ــور، نمای ــتگاه های ونتیالت  و دس
»جلســه هم اندیشــی بــا روســای پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان 

کشــور- 8 اردیبهشــت1399«

حضرت آیت اهلل خامنه ای:

شــرکت های  برخــی  و  دانشــگاهی  مراکــز  تحقیقاتــی  و  علمــی  تالش هــای 
دانش بنیــان  بــرای شــناخت رفتــار ایــن ویــروس متقلــب و پیــدا کــردن 
ــت و  ــان اس ــار ایرانی ــری از افتخ ــد دیگ ــا، بُع ــا کرون ــه ب ــن و داروی مقابل واکس
ــه  ــن زمین ــر در ای ــه زودت ــر چ ــد ه ــن بتوانن ــمند میه ــان دانش ــدوارم جوان امی
ــد. ــا نشــان دهن ــه دنی ــر ب ــار دیگ ــی را ب ــتعداد ایران ــد و اس ــار بیافرینن ــز افتخ  نی

ارتباط تصویری ستاد ملی مبارزه با کرونا با رهبر معظم انقالب - 21 اردیبهشت1399
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رونــد مجموعــه  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  در ســال های 
ــوزش  ــام آم ــر نظ ــش و تأثی ــر نق ــواه ب ــه گ ــی و فناوران ــای علم فعالیت ه
عالــی کشــور و نهــاد دانشــگاه در حیــات علمــی، فنــی، صنعتــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی کشــور بــوده اســت. دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری 
به عنــوان بازیگــران و نقش آفرینــان مهــم توانســته اند در چهــار دهــه اخیــر 
بــه اقتضــای شــرایط غالــب زمانــه و بنــا بــه کارویژه هــا و مأموریت هایــی 
ــس از  ــن پ ــه آغازی ــد. در ده ــش کنن ــای نق ــت ایف ــا اس ــه آنه ــه متوج ک
انقــاب کــه کشــور مــورد تهاجــم بیگانــگان قــرار گرفــت، با وجــود اینکــه 
مجموعــه نظــام آمــوزش عالــی خــود دســتخوش تحوالتــی بــود، بســرعت 
خــود را آمــاده پاســخ بــه دغدغه هــا و نیازهــای آن دوران ســاخت و عمــده 
تــوان خــود را صــرف عبــور از گردنه هــای ســخت و کســب دســتاورد های 
تــازه نمــود.  خوشــبختانه از ایــن بابــت کارنامــه خوبــی بــرای دانشــگاه ها 
ــی و  ــگ تحمیل ــن جن ــان یافت ــبب پای ــه س ــه دوم ب ــورد. در ده ــم خ رق
نیــز تغییــرات اجتماعــی و جمعیتــی حــادث شــده در جامعــه ایــران بتدریــج 
موجــی از تقاضــای اجتماعــی بــرای ورود بــه دانشــگاه و ضــرورت پاســخ 
ــی و  ــات تکمیل ــعه تحصی ــوازات آن توس ــه م ــز ب ــا و نی ــن تقاض ــه ای ب
ــاد  ــه هفت ــر ده ــه از اواخ ــد ک ــب ش ــی موج ــای علم ــترش فعالیت ه گس
دانشــگاه ها وارد خیــز و فــاز نوینــی شــوند و زیرســاخت های خــود را 
ــد  ــد. برآین ــت کنن ــود را تقوی ــی خ ــادالت بین الملل ــد و تب ــترش دهن گس
ــًا در  ــروزه تقریب ــه ام ــرد ک ــم جســت و جو ک ــه مه ــن نکت ــد در ای آن را بای
ــه لحــاظ  تمامــی حوزه هــا و رشــته های تخصصــی دانشــگاه های کشــور ب
آموزشــی دارای دســتاوردهایی هســتند کــه قابــل رقابــت بــا دانشــگاه های 
ــه در  ــا ک ــن ادع ــاهد ای ــرای ش ــس ب ــن ب ــتند.  همی ــان هس ــر جه برت
ــا  ــی ی ــأت علم ــای هی ــه اعض ــا ک ــر کج ــی ه ــترک علم ــای مش پروژه ه
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی کشــور در کنــار اســتادان و پژوهشــگران 
دانشــگاه های خارجــی قــرار گرفته انــد خــوش درخشــیده اند و محــور 
ــگاه ها و  ــه دانش ــت ک ــاز اس ــرایطی نی ــن ش ــت چنی ــد. تح ــه بوده ان توج
مؤسســات پژوهشــی در دامنــه و میدانــی وســیع تر و چــه بســا در مقیاســی 
فرامــرزی و بین المللــی خــود را تعریــف کننــد و افــق گشــایی های تــازه ای 
را داشــته باشــند.  ایــن مهــم در ســال های آغازیــن دهــه هشــتاد بــا طــرح 
ایــده توســعه دانش بنیــان نضــج و قــوت جدیــدی پیــدا کــرد بــه گونــه ای 
ــوآوری  ــش و ن ــوع پژوه ــوزش، موض ــر آم ــار ام ــگاه ها در کن ــه در دانش ک
ــی-  ــش و فرهنگ ــوزش، پژوه ــه، آم ــای چندگان ــر کارویژه ه ــرح و ب مط

ــه 18 ــه در صفح ــد. ادام ــد ش ــگاه ها تأکی ــی دانش اجتماع

نظامآموزشعالیوروندروبهرشد

علموفناوری

یادداشت وزیر علوم در روزنامه ایران/
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 1400-1399 تحصیلــی  ســال  آغــاز  نمادیــن  آییــن 
ــور  ــا حض ــال ب ــی امس ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
مجــازی حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی 
ــر  ــی، وزی ــور غام ــر منص ــور دکت ــوری و حض ــت جمه ریاس
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و جمعــی از روســای دانشــگاه ها 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــی دانش ــه امین ــاالر عام در ت

ــت  ــاز فعالی ــک آغ ــا تبری ــن ب ــن نمادی ــن آیی ــی در ای ــر روحان دکت
تحصیلــی دانشــگاه هــا بــه اســاتید و دانشــجویان کشــور، تاکیــد کــرد: 
دانشــگاه نقــش مهمــی در امیدآفرینــی و ایجــاد اعتمــاد در جامعــه دارد 
و بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم اعتمــاد ملــی و امیــد بــه آینــده را 

تقویــت کنیــم.
ــگاه های  ــئول و دانش ــات مس ــگزاری از مقام ــکر و سپاس ــا تش وی ب
کشــور کــه هــم در تــرم گذشــته و هــم در آغــاز ســال تحصیلــی همــه 
ــان،  ــا دانش پژوه ــتند ت ــه کار بس ــان را ب ــای خودش ــاش و فعالیت ه ت
دانشــجویان، دانــش آمــوزان از علــم و تحصیــل بازنماننــد، اظهار داشــت: 
جامعــه مــا همانگونــه کــه بــه نیازهــای ضــروری از قبیــل اکســیژن و 
ــای  ــش و فعالیت ه ــم و دان ــه عل ــت، ب ــد هس ــذا نیازمن ــوا، آب و غ ه
ــن  ــاز و ای ــن نی ــد ای ــت و بای ــد هس ــم نیازمن ــی ه ــی و علم تحقیق
خواســت در هــر شــرایطی بــه زمیــن نمانــد و دانشــگاه های مــا هــم در 
آغــاز امســال، پایــان ســال گذشــته و هــم امــروز بــه ایــن وظیفــه بســیار 

مهــم خــود عمــل کردنــد.
ــی  ــکر از کادر درمان ــا تش ــود ب ــخنان خ ــه س ــی در ادام ــر روحان دکت

ــت و  ــازی پرداخ ــوری و مج ــوزش حض ــث آم ــه بح ــور، ب ــر کش سراس
ضمــن تشــکر از »همــه دانشــگاه ها« کــه »بــا یــک آمــوزش ترکیبــی 
از آمــوزش حضــوری گرفتــه تــا آمــوزش فضــای مجــازی و الکترونیکــی 
بــه فعالیــت علمــی خودشــان ادامــه می دهنــد«، اظهــار داشــت:  
آمــوزش مجــازی می توانــد در بخــش بزرگــی از فعالیت هــای علمــی و 

ــن آمــوزش حضــوری باشــد. ــا جایگزی ــی م تحقیقات
ــه  ــاره ب ــن اش ــود ضم ــخنان خ ــی از س ــوری در بخش ــس جمه رئی
ــا  مســأله تحریم هــای بی ســابقه و مشــکات اقتصــادی ناشــی از کرون
ــی  ــه بررس ــا، ب ــن بحران ه ــور از ای ــرای عب ــت ب ــای دول و تاش ه
ــار و  ــان آم ــا بی ــته پرداخــت و ب ــال گذش ــت دانشــگاه ها در 7 س وضعی
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــاخص ها و آماره ــه ش ــرد: هم ــان ک ــی بی ارقام
در شــرایط امــروز یعنــی ســال 1399 نســبت بــه ســال 1392 بــا یــک 

ــم.  ــت آوردی ــت به دس ــی موفقی ــل توجه ــه قاب فاصل
وی بــا اشــاره بــه حضــور 40 دانشــگاه ایرانــی در لیســت دانشــگاه های 
ــش 100  ــوآوری، افزای ــاخص ن ــران در ش ــگاه 65 ای ــان، جای ــر جه برت
برابــری شــرکت های دانش بنیــان، و افزایــش 600 برابــری درآمــد 
ــده  ــد در آین ــگاه ها بتوانن ــرد دانش ــدواری ک ــار امی ــرکت ها اظه ــن ش ای
ــا  ــان خودکف ــای خودش ــه در نیازمندی ه ــند ک ــه روزی برس ــک ب نزدی
ــت  ــه دول ــه بودج ــم ب ــازی ه ــتند، نی ــود بایس ــای خ ــند و روی پ باش

نداشــته باشــند.
دکتــر روحانــی همچنیــن بــه نقــش بســیار مهــم دانشــگاه در 
»اعتمادآفرینــی و امیدآفرینــی« اشــاره کــرد و تصریــح کــرد: می توانیــم 
بــا دادن امیــد و نشــاط بــه جامعــه شــرایطی را بــرای جامعــه به وجــود 
بیاوریــم کــه مــردم بــا هــراس کمتــر یــا بــدون هــراس بــا اضطــراب 

رئیسجمهوریدرآیینآغازسالتحصیلیدانشگاههاومراکزآموزشعالیوفناوری:

دانشگاهنقشمهمیدرامیدآفرینیوایجاداعتماددرجامعهدارد
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کمتــر یــا بــدون اضطــراب و بــا امیــد کامــل نســبت بــه آینــده مســیر و 
ــد. ــه دهن راه زندگــی خودشــان را ادام

نقش مهم دانشگاه ها در عبور از بحران کرونا

دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن 
آییــن بــا اشــاره بــه نقــش مهــم دانشــگاه ها بــرای عبــور از بحران هایــی 
نظیــر کرونــا و همچنیــن توســعه کشــور گفــت: امیدواریــم حمایت هــای 
دولــت در برنامــه توســعه هفتــم از دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی 
بیشــتر از گذشــته شــود تــا بتوانیــم عــاوه بــر حرکــت در مســیر اهــداف 

مــورد نظــر بتوانیــم بــه توســعه کشــور نیــز کمــک کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و پارک هــای 
علــم و فنــاوری کشــور در دوران شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار داشــت: 
ایــن مراکــز در نیمســال گذشــته آزمونــی را پشــت ســر گذاشــتند کــه در 

نــوع خــود تحســین برانگیــز اســت.
وزیــر علــوم افــزود: بــر اســاس گزارشــی کــه درخصــوص نحــوه ورود 
آمــوزش عالــی در دنیــا در شــرایط کرونــا تهیــه شــده بــود، اقدامــات و 

ــور  ــی کش ــوزش عال ــه در آم ــی ک تحوالت
ــر  ــا کمت ــه تنه ــت ن ــاده اس ــاق افت ــا اتف م
ــوده،  ــورها نب ــایر کش ــه در س ــه ک از آنچ
بلکــه بعضــًا شــرایط بهتــری از بســیاری از 
ــن  ــه ای ــز داشــتیم ک کشــورهای دیگــر نی
ــور  ــی کش ــوزش عال ــی آم ــر آمادگ بیانگ
ــر  ــی نظی ــرایط خاص ــور در ش ــرای حض ب

ــا اســت. کرون
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هــا و 
ــی کشــور شــرایط  موسســات آمــوزش عال
مقابلــه و مداخلــه ســریع بــا اقدامــات 
پیــش رو در جامعــه را دارنــد، گفــت: قبــًا 
داشــته ایم  این چنینــی  مــواردی  نیــز 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــه ای ک ــه گون ب
اتفاقــات و حوادثــی در کشــور نظیــر ســیل، 
زلزلــه رخ داده کــه مراکــز علــم و فنــاوری 
ــن  ــد در ای ــته بودن ــی توانس ــه خوب ــا ب م

ــد. ــا کنن ــی ایف ــه خوب ــود را ب ــهم خ ــور و س ــرایط حض ش
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر در دانشــگاه هــا 
حرکــت از ســوی آمــوزش، پژوهــش و توجــه از فنــاوری هــا بــه ســمت 
ــرای حــل مشــکات و  ــم ب ــرد عل ــه محــور و کارب دانشــگاه های جامع
ــکل  ــترده تری ش ــع و گس ــریع و جام ــرد س ــک رویک ــور ی ــائل کش مس
گرفتــه اســت، اظهــار داشــت: بــه عنــوان مثــال در روزهــای اول شــیوع 
بیمــاری کرونــا، پــارک هــای علــم و فنــاوری، پژوهشــگاه هــا، دانشــگاه 
هــا و شــرکت های دانــش بنیــان بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرده و 

بــرای رفــع نیازهــای مــردم تــاش کردنــد و موفــق نیــز شــدند.
وزیــر علــوم همچنیــن انتقــال آمــوزش از شــیوه حضــوری بــه مجــازی 
را از دیگــر عملکردهــای موفــق دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی 
ــا ویــروس دانســت و افــزود: ایــن انتقــال بــدون  در دوران شــیوع کرون
ــود کــه  ــد ب ــک تحــول جــدی و جدی ــه شــده ی ــه مطالع داشــتن برنام

ــاش  ــر ت ــرد بیانگ ــن عملک ــاد وای ــاق افت ــور اتف ــگاه های کش در دانش
گســترده آمــوزش عالــی در دوره شــیوع کرونــا بــود و ایــن تــاش هــا 

در کنــار پشــتیبانی هــای صــورت گرفتــه انجــام گرفــت.
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه تقاضــا می.شــود حمایــت هــای دولــت 
از دانشــگاه هــا در شــرایط فعلــی کــه بــا شــیوع کرونــا ویــروس مواجــه 
ــا حمایــت هــای بیشــتر  ــد، گفــت: ب ــدا کن ــان ادامــه پی هســتیم همچن
دولــت، دانشــگاه ها در کنــار فعالیت هــای پژوهشــی، تحقیقاتــی و 
آموزشــی بــرای پاســخ بــه اقدامــات انجــام شــده در زمینــه اختراعــات و 
ــرای  ــع ب ــد. در واق ــل می کنن ــر عم ــود موفق ت ــه محــور خ ــش جامع نق
ادامــه برنامــه هــای آینــده دانشــگاه هــا نیــاز اســت ایــن حمایــت هــا 
ــن می شــود  ــه تدوی ــم ک ــه هفت ــم در برنام ــد و امیدواری ــدا کن ــه پی ادام
ــوان  ــه عن ــا حمایــت هــا از ایــن مراکــز ب سیاســت هایی اتخــاذ شــود ت

ســرمایه هــای ملــی دیــده شــود.
ــًا نیــاز داریــم  ــا بیــان اینکــه ضرورت وزیــر علــوم در پایــان ســخنان ب
بیــش از گذشــته از جامعــه علمــی کشــور حمایــت شــود، گفــت: بــرای 
ــوان یکــی  ــه عن ــی کشــور ب ــوزش عال ــه آم کســی پوشــیده نیســت ک

ــن  ــه و همچنی ــعه جامع ــژه ای در توس ــش وی ــم نق ــرمایه های مه از س
ــا ادامــه حمایــت  ــا ویــروس دارد و امیدواریــم ب در حوادثــی نظیــر کرون
هــای دولــت از ایــن مراکزعلــم و فنــاوری بتوانیــم عــاوه بــر حرکــت 
ــرده و  ــور ک ــز عب ــی نی ــرایط فعل ــا، از ش ــه ه ــداف و برنام در مســیر اه
ــتر  ــل بیش ــی و ح ــد علم ــه رش ــگرفی در زمین ــای ش ــرفت ه ــه پیش ب

ــم. معضــات کشــور دســت یابی
روســای  جمهــوری،  رئیــس  ســخنان  از  پیــش  اســت  گفتنــی 
ــاتید  ــدگان اس ــران، نماین ــکی ته ــوم پزش ــران و عل ــگاه های ته دانش
دانشــگاه و دانشــجویان و همچنیــن وزیــران علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــان  ــه بی ــخنانی ب ــی س ــکی ط ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم و بهداش
ــگاه و  ــت از دانش ــت دول ــه و حمای ــود پرداخت ــرات خ ــا و نظ دیدگاه ه
ــتار  ــوزه را خواس ــن ح ــکات ای ــل مش ــی و ح ــی و آموزش ــز علم مراک

ــدند. ش
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وزیرعلــوم، تحقیقــات و فنــاوری در جشــنواره مجــازی 
ــی،  ــز پژوهش ــگاه ها، مراک ــر دانش ــای برت ــط عمومی ه رواب
پارک هــای علــم و فنــاوری و موسســات تابعــه وزارت علــوم 
ــه ای  ــای حرف ــا در فعالیت ه ــط عمومی ه ــرد: رواب ــد ک تاکی
ــتر  ــتفاده از بس ــمت اس ــه س ــد ب ــتر بای ــه بیش ــر چ ــود ه خ

ــند.  ــته باش ــش داش ــات گرای ــاوری اطاع فن
دکتــر منصــور غامــی در ایــن جشــنواره مجــازی کــه بــا حضــور معاونــان 
وزیــر علــوم، مدیــرکل حــوزه وزارتــی و مدیــران برتــر روابط عمومــی منطقه 
یــک آمــوزش عالــی بــه صــورت حضــوری و شــرکت ســایر مدیــران روابــط 
ــاد  ــهدای جه ــای ش ــالن همایش ه ــازی در س ــورت مج ــه ص ــی ب عموم
علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد، تأکیــد کــرد: روابــط عمومــی دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی جــدا متحــول شــده اند، حتمــًا ایــن تحــول در 
مقطــع زمانــی کنونــی در آغــاز راه قــرار دارد و بایــد بــا اســتفاده از فنــاوری 

اطاعــات و دانــش روز بــه بهتریــن وجــه ممکــن اســتمرار یابــد.
ــتند،  ــگاه ها هس ــازوی دانش ــا ب ــط عمومی ه ــه رواب ــان اینک ــا بی وی ب
ــتاودهای  ــانی دس ــا، اطــاع رس ــط عمومی ه ــف رواب ــی از وظای ــت: یک گف
ــرای کســب  ــی اســت و ب ــن الملل ــاوری کشــور در عرصــه بی ــی و فن علم
اطــاع از ایــن دســتاوردها بایــد بــه ســراغ مجموعــه هــای علمــی برویــم 
و اطاعــات جدیــد را بگیریــم و در اختیــار عمــوم قــرار دهیــم. ایــن اقــدام 
موجــب خرســندی اســاتید و محققــان خواهــد شــد هــر چنــد انتظــار ایــن 

ــند. ــته باش کار را نداش
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه مــدت زیــادی اســت کــه فنــاوری ارتباطات 
ــت:  ــد، گف ــره گرفته ان ــری از آن به ــع کثی ــه و جم ــکل گرفت ــان ش در جه

ــاوری ســوق داد و  ــه فن ــه ب ــه ســمت توج ــا را ب ــا م ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــتفاده  ــوص اس ــن خص ــری در ای ــتاوردهای بش ــه دس ــتیم از مجموع توانس

کنیــم.
دکتــر غامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در دانشــگاه ها نیــز بــرای جلوگیــری 
ــم،  ــات روی آوردی ــاوری اطاع ــوی فن ــه س ــار ب ــه اجب ــدن ب ــیب دی از آس
اظهــار داشــت: روابــط عمومــی هــا همیشــه نقــش تاثیــر گــذار داشــته اند 
ــه حضــور دانشــجویان در دانشــگاه ها  ــی ک ــه خصــوص در دوران کرونای ب
کم رنــگ شــده و القــای اینکــه در دانشــگاه هــا هیــچ خبــر خاصــی نیســت، 
در اینجــا نقــش عملکــرد روابــط عمومــی پــر اهمیــت اســت تــا بــا اطــاع 
ــام، خبــر  رســانی فعالیــت هــای انجــام گرفتــه در دانشــگاه هــا در ایــن ای
ــا  ــد. در دوران شــیوع کرون ــی کن ــر و خنث ــی اث ــا را ب ــی دانشــگاه ه تعطیل
ــکل  ــا ش ــد و تنه ــی دادن ــه م ــت ادام ــه فعالی ــوده و ب ــاز ب ــگاه ها ب دانش
ــر  ــک تغیی ــوزش مجــازی و الکترونی ــه آم ــوزش حضــوری ب ــوزش از آم آم

یافــت و ایــن بــه معنــای تعطیلــی دانشــگاه نیســت.
ــط  ــبز؛ رواب ــگاه س ــر »دانش ــی ب ــنواره مبن ــعار جش ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــبز در  ــت س ــق مدیری ــازوی تحق ــا را ب ــط عمومی ه ــبز« رواب ــی س عموم
ــذاری  ــر گ ــت: اث ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
ــل  ــل احصــاء و قاب ــی قاب ــردی و جمع ــه صــورت ف ــا ب ــی ه ــط عموم رواب
انتظــار اســت، البتــه ســتاد وزارت علــوم پشــتیبانی برنامــه هــای کان را در 
پیــش دارد و اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بایــد خانــواده آمــوزش 

ــار هــم نگــه دارد. ــخ تســبیح کن ــد یــک ن ــی را همانن عال
دکتــر غامــی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه زمــان از بیــن رفتــن ویــروس 
کرونــا مشــخص نیســت، مــا بــا تمــام تــوان آمــاده پیشــبرد امــور در ایــن 

وزیرعلومدرجشنوارهمجازیروابطعمومیهایبرتردانشگاههاومراکزپژوهشی:

اکنونروابطعمومیدانشگاههاوموسساتآموزشعالیمتحولشدهاند
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شــرایط هســتیم.
وزیــر علــوم در بخــش دیگــر ســخنان خــود برگــزاری جشــنواره 
روابــط عمومی هــای برتــر دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی، پارک هــای 
ــوب و  ــی خ ــوم را »اقدام ــه وزارت عل ــات تابع ــاوری و موسس ــم و فن عل
مناســب توصیــف کــرد« و خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از فضــای مجــازی 
ــای  ــد در فض ــه بای ــی دارد ک ــا را در پ ــت و هزینه ه ــی در وق صرفه جوی
ــه  ــا در مجموع ــط عمومی ه ــتور کار رواب ــته در دس ــش از گذش ــد بی جدی

ــرد. ــرار گی ــور ق ــی کش ــوزش عال آم

تزریقامیدبهجامعه،ازوظایفاصلیروابطعمومیها

دکتــر محمدتقــی نظرپــور، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
ــی  ــرد: یک ــد ک ــنواره تاکی ــن جش ــز در ای ــاوری نی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش ــط عموم ــی رواب ــف اصل از وظای

ــه اســت  ــه جامع ــد ب ــق امی و پژوهشــی، تزری
ــی و  ــتاوردهای علم ــه دس ــق ارائ ــه از طری ک
پژوهشــی دانشــمندان و محققــان کشــور 
رونــق  را  جامعــه  در  امیــدواری  می تــوان 

ــید. بخش
ــوان  ــه عن ــروز ب ــه، ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــا جه ــازنده ب ــل س ــو و تعام روز گفت وگ
نامگــذاری شــده اســت، اظهــار داشــت: در این 
ــی دانشــگاه ها و  ــط عموم ــالت رواب ــتا رس راس

مراکــز پژوهشــی و فنــاوری بســیار پررنــگ جلــوه می کنــد بــه خصــوص در 
ایــن شــرایط تحریــم و شــیوع بیمــاری کرونــا نقــش روابــط عمومی هــا در 
اطاع رســانی موفقیت هــای علمــی و فنــاوری بســیار مؤثــر و مفیــد اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــوم، ب ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
ــد  ــل پیون ــی عام ــه نوع ــز پژوهشــی ب ــی دانشــگاه ها و مراک ــط عموم رواب
ــوزش  ــه آم ــا جامع ــی ب ــتگاه های اجرای ــایر دس ــردم و س ــوم م ــن عم بی
عالــی، پژوهشــگران، فنــاوران و اقتصــاد دانــش بنیــان هســتند، گفــت: در 
حقیقــت روابــط عمومــی دانشــگاه ها، هســته مرکــزی و اتاق هــای فکــر و 
تنهــا نهــاد رســمی انعــکاس دهنــده دیدگاه هــا و عملکــرد آمــوزش عالــی 

ــت. ــگاه اس ــوع دانش ــای متن ــده برنامه ه ــن کنن و تبیی
دکتــر نظرپــور بــا بیــان اینکــه در عصــر حاضــر، افــکار عمومــی جامعــه به 
عنــوان قــدرت برتــر محســوس و نامحســوس و حتــی نامرئــی جریان هــای 
ــت  ــزود: هدای ــوند، اف ــوب می ش ــه محس ــر جامع ــی ه ــی و فرهنگ اجتماع
ــش  ــوی در دان ــرد ق ــی و راهب ــط مش ــک خ ــی، ی ــکار عموم ــرل اف و کنت
ــه  ــورد توج ــه م ــی همیش ــای آموزش ــت و در کارگاه ه ــی اس ــط عموم رواب

ــرد. ــرار می گی ق
بــه گفتــه وی، هنــر روابــط عمومــی، کمــک بــه تبدیــل محدودیت هــا بــه 
ــکاری و مشــارکت  ــل هم ــواردی از قبی ــه در انجــام م ــا اســت ک فرصت ه
ــاع از  ــانی، دف ــازی، اطاع رس ــورت مج ــه ص ــا ب ــزاری همایش ه در برگ
عملکــرد و معرفــی جامعــه دانشــگاهی و دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی 

ــور می شــود. ــی متبل ــه خوب ــی ب ــن دوران کرونای ــژه در ای ــه وی ب
دکتــر نظرپــور در بخــش پایانــی ســخنان خــود یکــی از وظایــف اصلــی 
روابــط عمومــی دانشــگاه ها را، شناســایی نیازهــای جامعــه مخاطــب 
ــگاهی،  ــار دانش ــردم، اقش ــوم م ــر عم ــاوه ب ــت: ع ــرد و گف ــوان ک عن

ــوزش  ــه آم ــدان ب ــگان و عاقه من ــان، فرهیخت ــجویان، فارغ التحصی دانش
عالــی نیــز جــزو مخاطبــان شــما هســتند. البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــگاهی ای ــان دانش ــگاهیان و محقق ــکاالت دانش ــی از اش یک
اغلــب افــرادی درون گــرا هســتند و عاقــه زیــادی بــه ارتباطــات رســانه ای 
ــانی  ــا در اطاع رس ــط عمومی ه ــش رواب ــا نق ــد و در اینج ــات ندارن و تبلیغ
ــیار  ــه بس ــه جامع ــان ب ــتاوردهای علمی ش ــراد و دس ــن اف ــاندن ای و شناس

پررنــگ می شــود.

دریافت۵۰۰۰اثردرقالبفایلالکترونیکیدرراستای
تحقق»دانشگاهسبز،روابطعمومیسبز«

ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــرکل رواب ــژاد مدی ــر علیرضــا عبداللهــی ن دکت
ــر دانشــگاه ها،  ــط عمومی هــای برت ــاوری، در جشــنواره رواب ــات و فن تحقیق
مراکــز پژوهشــی، پارک هــای علــم و فنــاوری و موسســات تابعــه، از دریافت 
ــی در  ــل الکترونیک ــب فای ــر در قال 5000 اث
ــط  ــبز، رواب ــگاه س ــق »دانش ــتای تحق راس

ــر داد.  ــی ســبز« خب عموم
وی بــه اهــداف ایــن جشــنواره اشــاره 
ــط  ــر از رواب ــی و تقدی ــزود: معرف ــرد و اف ک
اثرگــذار،  و  خــاق  فعــال،  عمومی هــای 
ــع در  ــه مناب ــرف بهین ــگ مص ــج فرهن تروی
مدیریــت  راســتای  در  عمومی هــا  روابــط 
ســبز، توانمنــد ســازی، ایجــاد انگیــزه بــرای 
رقابتــی ســالم و ارتقــای جایــگاه روابــط عمومــی هــا از اهــداف اصلــی ایــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــنواره ب جش
دکتــر عبداللهــی نــژاد در ادامــه تصریــح کــرد: جشــنواره روابــط عمومــی 
ــگاه جشــنواره  ــی در جای ــوزش عال ــر دانشــگاه ها و موسســات آم هــای برت
ــا  ــه ای ســال 1398 ب ــی جشــنواره های منطق ــه نهای جشــنواره ها و در مرحل

ــی برگــزار می شــود. حضــور 6 منطقــه از 10 منطقــه آمــوزش عال
ــن  ــای ای ــوص محوره ــوم درخص ــی وزارت عل ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــه دو دســته عمومــی و ویــژه  جشــنواره خاطرنشــان کــرد: ایــن محورهــا ب
ــا  ــاط ب تقســیم شــده کــه بخــش عمومــی شــامل »اطــاع رســانی و ارتب
ــبز« و  ــت س ــرای مدیری ــتای اج ــات و انتشــارات در راس ــانه ها«، »تبلیغ رس
»روابــط عمومــی الکترونیــک« و در بخــش ویــژه شــامل مدیریــت ســبز و 

ــود. ــی می ش ــئولیت اجتماع ــع و مس ــه مناب ــرف بهین مص
ــاز  ــت: آغ ــرد و گف ــاره ک ــنواره اش ــل جش ــام مراح ــد انج ــه رون وی ب
فرآیندهــای مختلــف علمــی و اجرایــی برگــزاری جشــنواره از زمســتان ســال 
1397 بــا تشــکیل دبیرخانــه جشــنواره در ســتاد وزارت علــوم کلیــد خــورد و 
کارگروهــی علمــی بــرای تدویــن شــاخص های علمــی و حرفــه ای ســنجش 
و ارزیابــی عملکــرد روابــط عمومی هــای نهــاد آمــوزش عالــی بــا مشــارکت 
ــگاه ها  ــی در دانش ــط عموم ــته رواب ــتادان برجس ــا اس ــدد ب ــات متع و جلس
تشــکیل گردیــد و تدویــن نهایــی شــاخص ها و تهیــه دســتورالعمل 
ــم و  ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــگاه ها، پژوهش ــه دانش ــنواره ب ــزاری جش برگ

ــاوری کشــور صــورت گرفــت. فن
دکتــر عبداللهــی نــژاد درخصــوص ارزیابــی و داوری آثــار اظهــار داشــت: 
بــرای ایجــاد رقابتــی برابــر و رعایــت عدالــت دانشــگاه های سراســر کشــور 
بــه ســه گــروه تفکیــک و در هــر گــروه در ســه محــور عمومــی رتبه هــای 

جشنواره روابط عمومی

    وزیر علوم می گوید: روابط عمومی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

متحول شده اند؛ حتماً این تحول در مقطع 
زمانی کنونی در آغاز راه قرار دارد و باید 
با استفاده از فناوری اطالعات و دانش روز 

به بهترین وجه ممکن استمرار یابد.
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ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــارم ه ــروه چه ــدند و در گ ــده ش ــوم برگزی اول، دوم و س
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــا، پژوهش ــت فعالیت ه ــوع و ماهی ن
قــرار گرفتنــد کــه تعــداد آثــار دریافــت شــده از ســوی دبیرخانــه در فراخــوان 
حــدود 5هــزار اثــر از 105 دانشــگاه، پژوهشــگاه و پارک هــای علــم و 
ــود و هیئــت داوران متشــکل از اســتادان برجســته دانشــگاه های  فنــاوری ب

بــزرگ کشــور و افــراد صاحــب نــام بــه داوری آثــار پرداختنــد.
ــط  ــبز، رواب ــگاه س ــنواره دانش ــوری »جش ــعار مح ــر ش ــد ب ــا تاکی وی ب
عمومــی ســبز« گفــت: بــر اســاس دســتورالعمل و در راســتای شــعار 
ــک  ــل الکترونی ــه صــورت فای ــار ب ــی آث ــت تمام ــنواره دریاف محــوری جش

ــت. ــده اس ــت نش ــوب دریاف ــار مکت ــوان آث ــچ عن ــه هی ــوده و ب ب
ــده  ــش رو در آین ــیر پی ــه مس ــوم ب ــی وزارت عل ــط عموم ــرکل رواب مدی
اشــاره کــرد و افــزود: ایجــاد و فعــال کــردن دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بــه 
صــورت ســالیانه یــا دو ســاالنه، طراحــی و ایجــاد ســامانه های الکترونیــک 
ــار  ــال آث ــردآوری، ارس ــم از گ ــنواره اع ــف جش ــل مختل ــا مراح ــط ب مرتب
و داوری و ارزیابــی آثــار در بســتر فضــای مجــازی در دوران کرونــا و 

بــا هــدف مدیریــت  پســاکرونا 
ــا  ــش هزینه ه ــع، کاه ــه مناب بهین
و افزایــش کارآیــی و حــذف کاغــذ 
از فرآینــد برگــزاری جشــنواره و 
و  اساســی  اولویت هــای  تعییــن 
اداره  ســاالنه  برنامه ریزی هــای 
ــوم  ــی وزارت عل ــط عموم کل رواب
ــاس  ــر اس ــط ب ــای مرتب در حوزه ه
نتایــج به دســت آمــده در جشــنواره 
ــنواره  ــزاری جش ــده برگ ــیر آین مس
را  برتــر  عمومی هــای  روابــط 

ــازد. ــی س ــخص م مش
کــرد:  بیــان  ادامــه  در  وی 
ــش  ــزاری و افزای ــتمرار در برگ اس
ــه ای  ــی حرف ــمار کارگاه آموزش ش
ــازی  ــرای توانمندس ــردی ب و کارب
در  بویــژه  عمومی هــا  روابــط 
کمتــر  دانشــگاه های  و  مناطــق 
ــر برگــزاری  ــا تاکیــد ب برخــوردار ب

ــرای برگــزاری ســاالنه جشــنواره  دوره هــای آموزشــی مجــازی و تــاش ب
ــی کشــور از  ــوزش عال ــه آم ــا در مناطــق دهگان ــط عمومی ه ــف رواب مختل

ــت. ــیر اس ــن مس ــل در ای ــل تام ــکات قاب ــر ن دیگ
دکتــر عبدالهــی نــژاد در پایــان گفــت: یکــی از فعالیت هــای مهــم روابــط 
ــگام و  ــق، بهن ــال دقی ــا ارس ــار ب ــازی و انتش ــیو، مستندس ــا، آرش عمومی ه
ــه شــمار مــی رود و نحــوه حضــور در جشــنواره و رعایــت  ــار ب ــه ای آث حرف
ــر  ــه ه ــه دبیرخان ــار ب ــال آث ــردآوری و ارس ــتگی در گ ــم و آراس ــت، نظ دق

ــت. ــط عمومی هاس ــه رواب ــای چندگان ــی از هنره ــنواره ای یک جش
ــای  ــاز، داده ه ــم ب ــده عل ــاز پدی ــا؛ زمینه س ــی کرون ــری و نوپدیدگ عالم گی

بــاز، انتشــار بــاز و منابــع آموزشــی بــاز
ــم  ــته عل ــتاد برجس ــی و اس ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــادی خانیک ــر ه دکت
ــت:  ــا گف ــروس کرون ــوری وی ــری و نوظه ــوص عالم گی ــات درخص ارتباط

ایــن ویــروس مــا را بــا پدیــده ای بــا نــام علــم بــاز روبــرو کــرد کــه ایــن 
ــاز کــه نهادهــای  ــدا داده هــای ب ــروز داشــت؛ ابت ــه ســه شــکل ب ــده ب پدی
ــث  ــدند و باع ــف ش ــم تعری ــد عل ــرای تولی ــی ب ــوان منبع ــه عن ــی ب علم
تقویــت ســرمایه های اجتماعــی شــده و بحــث بعــدی انتشــار بــاز بــود کــه 
اســناد، مــدارک و کتــب در اختیــار همــه مــردم قــرار گرفــت و در مرحلــه 
ســوم منابــع آموزشــی بــاز بودنــد کــه در واقــع آمــوزش را فراگیــر کــرده و 

ــد.  ــرار گیرن ــراد بیشــتری تحــت آمــوزش ق باعــث شــدند اف
وی گفــت: رصــد اجتماعــی بــر موضــوع کرونــا در ایــران بــه خوبــی انجام 
شــده و از مرحلــه اول یعنــی نحــوه مواجــه اولیــه جامعــه بــا شــیوع کرونــا 
گذشــته ایم و رصدهــا نشــان داده کــه جامعــه بــه طــور نســبی خــودش را 
بــا ایــن پدیــده نــو وفــق داده و در ایــن مرحلــه نقــش ارتباطــات بســیار پــر 
ــه  ــدیم ک ــه ش ــا متوج ــه گذاری ه ــا و فاصل ــا در قرنطینه ه ــد و م ــگ ش رن
ــاز کــرده قــادر  ــرای مــا ب ــا کمــک فضایــی کــه علــم ارتباطــات ب فقــط ب
بــه نفــس کشــیدن و ادامــه زندگــی هســتیم و ایــن امــر ســبب شــد مــردم 
ــد و همبســتگی های اجتماعــی  ــه شــبکه مجــازی آمدن بیشــتر از گذشــته ب

و خیرخواهــی در میــان مــردم شــکل گرفــت بــه گونــه ای کــه نزدیــک بــه 
41 درصــد مــردم در کارهــای خیرخواهانــه شــرکت کردنــد.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی در ادامــه افــزود: یکــی 
ــرد و در  ــا شــکل بگی ــد کرون ــه توانســت در دوران تهدی ــی ک از فرصت های
حقیقــت یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای مــا در ایــن دوران بحــث حــوزه 
ــن  ــد و در ای ــو ش ــه جل ــان ب ــث پرتاب م ــه باع ــود ک ــازی ب ــوزش مج آم
پرتــاب عــاوه بــر جنبه هــای فناورانــه آن بایــد بــه نقــش علــم ارتباطــات 
ــر  ــبات تغیی ــری از مناس ــک س ــرا ی ــرد زی ــه ک ــانی توج ــای انس در حوزه ه
ــزوده  ــوزش اف ــار آم ــارات دانشــگاه ها، اســاتید و اعتب ــدرت و اختی کــرد و ق

شــد.
دکتــر خانیکــی بــا اشــاره بــه وضعیــت جدیــد روابــط عمومی هــا در دوران 
ــه  ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــط عمومی های ــا رواب ــون ب ــا اکن ــت: م ــا گف کرون

جشنواره روابط عمومی
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دیگــر تنهــا نمی تواننــد تکذیب گــر یــا متعجــب باشــند بلکــه امــروز روابــط 
ــه در  ــتند ک ــه هس ــدا مواج ــکاس ص ــای انع ــر حباب ه ــا خط ــا ب عمومی ه
ــش  ــی نق ــط عموم ــه رواب ــود ک ــد می ش ــی تولی ــته صداهای ــای بس جمع ه
راســت آزمایی ایــن صداهــا را برعهــده دارد و تولیــد مشــارکتی اطاعــات را 

بایــد مــد نظــر قــرار دهنــد.
وی درخصــوص نقــش فعلــی روابــط عمومی هــا گفــت: روابــط عمومــی 
هــا بایــد بــه ســوی یــک گفتمــان ارتباطــی حرکــت کننــد کــه پارامترهایــی 
دارد از جملــه حــوزه عمومــی کــه در آن میــل جامعــه بــه خبــر منفــی بیشــتر 
ــانه های  ــد، رس ــان می ده ــان را نش ــوع مخاطب ــه تن ــربندی ک ــت، قش اس
جمعــی، رســانه های مجــازی، رهبــران افــکار کــه افــرادی هســتند کــه از 
ــی  ــد، تحقیقــات، نهــاد هــای مدن ــه برخوردارن مقبولیــت بیشــتری در جامع
کــه نقــش مهمــی در انتشــار اطاعــات دارنــد، بازیگــران آکادمیــک ماننــد 
اعضــای هیئــت علمــی و صاحب نظــران، بازیگــران دولتــی و نهــادی کــه 
ــن  ــر ای ــه ب ــران ک ــت کارب ــود و در نهای ــئوالن می ش ــه مس ــامل کلی ش
ــط  ــر رواب ــی در ام ــون طای ــم و قان ــه مه ــد نکت ــه چن ــوان ب اســاس می ت

ــرد. ــد ک ــا تاکی عمومی ه
ــان  ــه از گفتم ــی ک ــن طای ــکات و قوانی ــوص ن ــی در خص ــر خانیک دکت
ــات  ــار اطاع ــد انتش ــت: در فرآین ــار داش ــود اظه ــل می ش ــی حاص ارتباط
ــد  ــدف بای ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــان داد؛ ب ــی نش ــای واکنش ــد برخورده نبای
در جهــت تقویــت ســرمایه های اجتماعــی تــاش نمــود و بایــد دیدگاهــی 

ــه نیســت. ــام یــک طرف ــرا دیگــر زمــان پی ــی داشــت زی تعامل
بــه گفتــه وی، در عصــر کرونــا بایــد از اظهارنظرهــای قاطعانــه خــودداری 
ــان  ــر زم ــه ام ــت، ب ــی نیس ــل پیش بین ــور قاب ــر نوظه ــن ام ــرا ای ــرد زی ک
بنــدی بایــد توجــه خــاص داشــت، ارتباطــات بایــد از نــوع شــفاف، پاســخ گو 
و معتبــر باشــد، بــه رصــد رســانه هــای اجتماعــی پرداخــت، بــه متخصصــان 
بهــا داد، بــه فضــای مجــازی و آنایــن توجــه بیشــتری داشــت، نیازهــای 
ــه  ــان ک ــورود و کارکن ــد دانشــجویان جدیدال ــرض خطــر مانن اقشــار در مع
شــرایط معیشــتی خوبــی ندارنــد در اولویــت قــرار گیــرد و در آخــر بایــد بــه 
ایــن موضــوع توجــه کنیــم کــه اگــر کرونــا مــا را وارد مرحلــه جدیــدی کــرد 
پیــک دوم کرونــا مــا را وارد مرحلــه جدیدتــری خواهــد کــرد کــه در آن بایــد 

ــم. از گفت گــو و مشــارکت و فضــای مجــازی بهتریــن بهــره را ببری
ــر دانشــگاه ها، مراکــز  ــط عمومی هــای برت ــن جشــنواره، رواب ــان ای در پای
پژوهشــی و فنــاوری کشــور معرفــی و تجلیــل شــدند. در گــروه )الــف(، در 
ــه  ــران رتب ــانه ها«، دانشــگاه ته ــا رس ــاط ب ــانی و ارتب بخــش »اطــاع رس
ــه ای  ــی و حرف ــگاه فن ــه دوم و دانش ــی رتب ــه طباطبای ــگاه عام اول، دانش
رتبــه ســوم، در بخــش »تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت 
ســبز« دانشــگاه صنعتــی اصفهــان رتبــه نخســت، دانشــگاه شــیراز رتبــه دوم 
و دانشــگاه تبریــز رتبــه ســوم و در بخــش »روابــط عمومــی الکترونیــک«، 
ــت  ــی و تربی ــن طوس ــه نصیرالدی ــان، خواج ــی اصفه ــگاه های صنعت دانش

ــد. ــا ســوم را کســب کردن ــه ترتیــب رتبه هــای اول ت مــدرس ب
در گــروه )ب(، در بخــش »اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه ها«، 
دانشــگاه ســمنان رتبــه اول، دانشــگاه بیرجنــد رتبــه دوم و دانشــگاه کاشــان 
رتبــه ســوم، در بخــش »تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت 
ســبز« دانشــگاه گیــان رتبــه نخســت، دانشــگاه علــوم کشــاورزی گــرگان 
رتبــه دوم و دانشــگاه الزهــرا )س( رتبــه ســوم و در بخــش »روابــط عمومــی 
ــان  ــرا )س( و گی ــواز، الزه ــهیدچمران اه ــگاه های ش ــک«، دانش الکترونی

ــد. ــه دســت آوردن ــا ســوم را ب ــه ترتیــب رتبه هــای اول ت ب
در گــروه )ج(، در بخــش »اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه ها«، 
ــی  ــام خمین ــی ام ــه اول، دانشــگاه بین الملل ــم ســبزواری رتب دانشــگاه حکی
ــات و  ــش »تبلیغ ــوم، در بخ ــه س ــه رتب ــگاه مراغ ــه دوم و دانش )ره( رتب
ــامی  ــر اس ــگاه هن ــبز« دانش ــت س ــرای مدیری ــتای اج ــارات در راس انتش
ــه دوم و  ــی امــام خمینــی )ره( رتب ــه نخســت، دانشــگاه بین الملل ــز رتب تبری
دانشــگاه تفــرش رتبــه ســوم و در بخــش »روابــط عمومــی الکترونیــک«، 
ــه  ــان ب ــهیدمدنی آذربایج ــبزواری و ش ــم س ــهرکرد، حکی ــگاه های ش دانش

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــا س ــای اول ت ــب رتبه ه ترتی
در گــروه )د(، در بخــش »اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه ها«، دانشــگاه 
ــر بجنــورد رتبــه اول، دانشــگاه کاشــمر رتبــه دوم و دانشــگاه صنعتــی  کوث
ــرای  ــتای اج ــارات در راس ــات و انتش ــش »تبلیغ ــوم، در بخ ــه س ــم رتب ق
مدیریــت ســبز« دانشــگاه کوثــر بجنــورد رتبــه نخســت و دانشــگاه تربیــت 
دبیــر شــهید رجایــی رتبــه دوم و در بخــش »روابــط عمومــی الکترونیــک« 

نیــز دانشــگاه بزرگمهــر قائنــات شایســته تقدیــر شــناخته شــدند.
ــاوری  ــم وفن ــروه پنجــم کــه شــامل پژوهشــگاه ها و پارک هــای عل در گ
ــارک  ــانه ها«، پ ــا رس ــاط ب ــانی و ارتب ــاع رس ــش »اط ــد، در بخ می باش
علــم و فنــاوری یــزد رتبــه اول، پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی 
رتبــه دوم و مــوزه علــوم و فنــاوری حائــز رتبــه ســوم، در بخــش »تبلیغــات 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت ســبز«، پ و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیری
ــه دوم و در بخــش  ــاوری رتب ــوم و فن ــوزه عل ــه نخســت و م ــدران رتب مازن
ــتان،  ــاوری کردس ــم و فن ــای عل ــک«، پارک ه ــی الکترونی ــط عموم »رواب
ــا ســوم را کســب  ــه ترتیــب رتبه هــای اول ت ــارس و خراســان رضــوی ب ف
ــول دو  ــه ح ــنواره ک ــن دوره از جش ــژه ای ــش وی ــن در بخ ــد. همچنی کردن
محــور ویــژه شــامل »مدیریــت ســبز و مصــرف بهینه منابــع« و »مســئولیت 
ــه  ــرف بهین ــبز و مص ــت س ــش »مدیری ــد، در بخ ــزار ش ــی« برگ اجتماع
منابــع«، دانشــگاه اصفهــان رتبــه اول، دانشــگاه رازی کرمانشــاه رتبــه دوم 
و دانشــگاه مازنــدران رتبــه ســوم و در بخــش »مســئولیت اجتماعــی« نیــز 
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز رتبــه نخســت، دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
رتبــه دوم و دانشــگاه های شــهید بهشــتی وبوعلــی ســینا بــه طــور مشــترک 

رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

جشنواره روابط عمومی
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جشنواره روابط عمومی

بیانیهنهاییهیأتداورانجشنواره

بیانیــه نهایــی هیــأت داوران جشــنواره روابــط عمومی هــای برتــر 
ــوم،  ــه وزارت عل ــات تابع ــاوری و موسس ــی، فن ــز پژوهش ــگاه ها، مراک دانش
تحقیقــات و فنــاوری، در بخشــی از ایــن جشــنواره از ســوی دکتــر حســین 
افخمــی، اســتاد گــروه روابــط عمومــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی و رئیــس 
ــه شــرح  ــه ب ــن بیانی ــل ای ــن کام ــت شــد. مت ــات داوران جشــنواره قرائ هی

ــر اســت: زی

ن والقلم و مایسطرون
 بــا عــرض ســام، ادب و احتــرام بــه محضــر میهمانــان ارجمنــد، 
مســئوالن، مدعویــن و همــه بزرگوارانــی کــه بــه صــورت حضــوری و 
ــم  ــی می داری ــد؛ گرام ــور دارن ــرف حض ــم، ش ــن مراس ــوری در ای غیرحض
ــان تاشــگری کــه ســبب اعتــای جایــگاه روابــط  ــام مــردان و زن ــاد و ن ی
ــی  ــاهد بالندگ ــروز ش ــده و ام ــامی مان ش ــن اس ــان و میه ــی در جه عموم
بیــش از پیــش ایــن درخــت تنومنــد در عرصــه ارتباطــات و رســانه هســتیم.

ــد  ــر خــود الزم می دان ــز ب هیــات داوران ایــن جشــنواره، پیــش از هــر چی
از زحمــات مجموعــه اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری بــه دلیــل اقــدام در برگــزاری جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر 
ــوم،  ــه وزارت عل ــاوری و موسســات تابع دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی، فن
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــد. امیدواری ــی نمای ــکر و قدردان ــاوری تش ــات و فن تحقیق
نتایــج حاصــل از ایــن دوره بــا برنامــه ریــزی هــای مســتمری کــه بــا هــدف 
ــزرگ آمــوزش  ــط عمومــی هــای مجموعــه ب ــای هــر چــه بیشــتر رواب ارتق

عالــی انجــام خواهــد شــد گام هــای بلندتــری برداشــته شــود.
ــوع و  ــیت موض ــل حساس ــه دلی ــنواره ب ــه جش ــه دبیرخان ــیده ب ــار رس آث
گســتردگی بســیار زیــاد آثــار و همچنیــن تعــدد شــرکت کننــدگان در 
جشــنواره، توســط گروهــی از اســاتید، صاحبنظــران و فعــاالن حــوزه رســانه 
ــورت  ــه ص ــانه ای ب ــای رس ــنواره ه ــه داوری جش ــوتان در عرص و پیشکس
چندمرحلــه ای و چندنفــره، مــورد ارزیابــی و داوری قــرار گرفتــه اســت امــا 

ــد. ــا نمی دانن ــاری از خط ــود را ع ــات داوران خ ــک، هی ــدون ش ب
در کلیــه مراحــل، اصــل محرمانگــی و حفــظ هویــت برگزیــده هــا 
رعایــت گردیــده و خداونــد را شــاکر هســتیم کــه در ایــن خصــوص توســط 

ــرات،  ــا نظ ــوذ ی ــال نف ــت اعم ــادی، جه ــا نه ــرد ی ــچ ف هی
مــورد فشــار و تحمیــل قــرار نگرفتــه و در کمــال ســامت 

ــم. ــدام نموده ای ــام داوری، اق ــه انج ــبت ب ــاق، نس اخ
از ســوی دیگــر باتوجــه بــه شــعار اصلــی جشــنواره مبنــی 
ــه  ــم ک ــام می نمایی ــار اع ــا افتخ ــبز« ب ــت س ــر »مدیری ب
در تمــام مراحــل داوری و جلســات مربوطــه، حتــی یــک 
ــه مراحــل داوری  ــرگ کاغــذ هــم مصــرف نشــده و کلی ب
بــه صــورت الکترونیکــی و جمــع آوری نتایــج نیــز بــا 
نرم افزارهــای رایانــه ای صــورت پذیرفــت تــا مــا هــم نقــش 

ــم. ــا نمایی ــت ســبز، ایف کوچکــی در گســترش مدیری
در مجمــوع شــرکت کننــدگان شــامل ۱۰۲ دانشــگاه، 
پژوهشــگاه، پــارک علــم و فنــاوری و مؤسســات و مراکــز 
ــه  ــر ب ــزار اث ــدود ۵ ه ــه ح ــد ک ــوم بودن ــه وزارت عل تابع
ــورد  ــل، م ــق و کام ــورت دقی ــه ص ــیده و ب ــه رس دبیرخان

ارزیابــی و داوری چندمرحلــه ای قــرار گرفتــه اســت. 

نتایــج داوری پــس از مراحــل جمــع بنــدی و اجمــاع هیــأت عالــی داوران، 
نهایــی گردیــد و بــه صــورت پلمــپ شــده تحویــل مجریــان جشــنواره شــد 

کــه در ادامــه مراســم، بــه ســمع و نظــر عزیــزان خواهــد رســید.
درنهایــت، هیــات داوران مــوارد زیــر را بــه عنــوان پیشــنهاد، ارائــه 

: یــد می نما
ــی  ــط عموم ــوی رواب ــی از س ــب و عملیات ــای مناس ــه ه ــن برنام -۱ تدوی
هــای دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی در جهــت تقویــت نقــاط 
ــا  ــای آنه ــت ه ــرد و فعالی ــود در عملک ــای موج ــف ه ــع ضع ــوت و رف ق

ــج کســب شــده در جشــنواره ــر نتای ــی ب مبتن
 -۲ برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی توانمندســازی کارشناســان و مدیــران 
روابــط عمومــی بصــورت اســتانی جهــت تعمیــق مفاهیــم و مبانــی روابــط 

عمومــی و ارتباطــات
ــای  ــنواره و مؤلفه ه ــای جش ــتر محوره ــه بیش ــازی هرچ ــفاف س  -۳ ش
ــرات ــدن آراء و نظ ــر ش ــت نزدیکت ــرکت کنندگان جه ــرای ش ــی ب ارزیاب

ــط،  ــار غیرمرتب ــا آث ــاز ی ــد مج ــش از ح ــار بی ــال آث ــاب از ارس  -۴ اجتن
ــدگان ــرکت کنن ــط ش توس

ــه  ــدگان ب ــرکت کنن ــر ش ــتر و منظم ت ــه بیش ــرکت هرچ ــه ش ــزام ب  -۵ ال
ــه ــی منصفان ــور ارزیاب منظ

 -۶ انجــام رتبــه بنــدی شــرکت کننــدگان براســاس امتیــازات کســب شــده 
ــان عمومی و اع

 -۷ راه انــدازی دبیرخانــه دائمــی، ســامانه الکترونیکــی و برگــزاری 
ســاالنه به صــورت  جشــنواره 

ــف  ــای مختل ــش ه ــنواره در بخ ــه جش ــده ب ــال ش ــار ارس ــی آث  -۸ برخ
ــا  ــه ه ــتر نمون ــه در بیش ــا ک ــد و از آنج ــب نبودن ــم مناس ــدان دارای نظ چن
رعایــت شــاخص هــای مربــوط صــورت نگرفتــه بــود، لــذا الزم اســت در 
ــای  ــر برگــزاری کارگاهه ــری نظی ــر بخــش ت ــدات اث ــز تمهی ــه نی ــن زمین ای

ــی شــود. ــش بین آموزشــی خــاص پی
ــان  ــدگان، مجری ــرکت کنن ــه ش ــدد از کلی ــکر مج ــن تش ــان ضم در پای
جشــنواره و حاضــران در ایــن جلســه، از خداونــد متعــال برای مردم شــریف 
ایــران در شــرایط بحــران کنونــی ناشــی از بیمــاری کرونــا، ســامت، 

ــم. ــئلت داری ــزت مس ــا ع ــر ب ــول عم ــعادت و ط س
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ــت  ــه عل ــان، ب ــد 19 در جه ــاری کوی ــا و بیم ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
ســرعت بــاالی انتقــال آن بــا گذشــت زمانــی کوتــاه، بســیاری از کشــورها 
ــی و مؤسســات آموزشــی را پیــش  ــی تمــام مقاطــع تحصیل سیاســت تعطیل
گرفتنــد و بنابــر آمــار دریافــت شــده از وبــگاه یونســکو، ایــن سیاســت منجــر 
بــه تعطیلــی سراســری مؤسســات آموزشــی در 190 کشــور شــد و نزدیــک 
ــد از کل  ــدود 90/2 درص ــه ح ــجو را ک ــوز و دانش ــارد دانش آم ــه 1/6میلی ب
ــی را  ــع آموزش ــه مقاط ــل در هم ــرای تحصی ــی ب ــدگان جهان ــام کنن ثبت ن
ــدای اســفندماه  ــز از ابت ــران نی ــرار داد. در ای ــر ق شــامل می شــد، تحــت تاثی
98 و همزمــان بــا آغــاز نیمســال دوم تحصیلــی 99-98، تمامــی دانشــگاه ها 
و مراکــز آمــوزش عالــی بــا مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، آمــوزش 
حضــوری خــود را متوقــف نمودنــد. از ایــن رو، همانطــور کــه در گزارش هــای 
پیشــین ذکــر شــد، »تبدیــل کــردن تهدیــد کرونایــی بــه فرصــت روی آوری 
بــه روش هــای نویــن آموزشــی بــا محوریــت آمــوزش الکترونیکــی« راهبــرد 

اصلــی معاونــت آموزشــی قــرار گرفــت.
مجموعــه فعالیت هــا و اقدامــات ذیــل ایــن راهبــرد تــا ابتــدای اردیبهشــت 
ــر  ــن زی ــوان در عناوی ــت، می ت ــده اس ــر ش ــن منتش ــش از ای ــه پی 99  را ک

خاصــه کــرد:
- صدور بخشنامه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی )4 اسفند(

- نشســت تصمیم گیــری دربــاره فعالیــت آموزشــی دانشــگاه ها بــا حضــور 
معاونــان آموزشــی دانشــگاه های مســتقر در تهــران )7 اســفند(

- صــدور بخشــنامه بــه دانشــگاه ها بــرای توجــه بــه آموزش هــای 
غیرحضــوری )10 اســفند(

- تشــکیل »کارگــروه تخصصــی آموزش هــای الکترونیکــی«، اقــدام بــرای 
ــگان ــک رای ــدی دانشــگاه ها از ترافی بهره من

- پیگیری برای تقویت زیرساخت ها در دانشگاه ها
- گزارش گیری از دانشگاه ها 

- مکاتبه با دانشگاه آزاد اسامی )21 اسفند(
- مشارکت در نشست وزرای علوم کشورهای درگیر کرونا )20 اسفند(

- صــدور بخشــنامه بــرای افزایــش ســقف مجــاز آمــوزش الکترونیکــی در 
ــفند( ــگاه ها )24 اس دانش

- ارســال نمونــه ای از تجــارب موفــق دانشــگاهی بــرای دیگــر دانشــگاه ها 

جایگزینیآموزشالکترونیکیبهجایآموزشحضوری

دردانشگاههاومؤسساتآموزشعالی

)27 اســفند(
- ارائــه نظــرات پیشــنهادی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه ســتاد 

ملــی مبــارزه بــا کرونــا )28 اســفند(
بــه  الکترونیکــی  آموزش هــای  کارگــروه  توصیه هــای  ارســال   -

اســفند(  29( کشــور  دانشــگاه های 
- جلســات مســتمر و پیاپــی کارگــروه آموزش هــای الکترونیکــی از جملــه 

)5 و 9 فروردیــن(
- شــرکت در جلســات کمیته هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در وزارت 

بهداشــت و وزارت کشــور )11 فروردیــن(
ــت آموزش هــای الکترونیکــی  ــا محوری - صــدور دســتورالعمل آموزشــی ب

ــژه نیمســال دوم 98-99( )11 فروردیــن( )وی
ــژه  ــوری وی ــای حض ــزاری آموزش ه ــی برگ ــنامه چگونگ ــدور بخش - ص

ــن( ــری )17 فروردی ــجویان دکت دانش
- پیگیــری کاهــش هزینه هــای اینترنــت بــرای آموزش هــای الکترونیکــی 

فروردین(  17(
- اطاع رسانی درباره چگونگی تعمیم سند 20 بندی )20 فروردین(

- درخواســت همراهــی بــا دانشــگاه ها و مؤسســات غیردولتــی )24 
فروردیــن(

پذیــرش دانشــجوی دانشــگاه ها و مؤسســات  - تســهیل در مجــوز 
فروردیــن(  24( غیردولتــی 

- حضور در نشست کارگروه ویژه آموزش یونسکو )26 فروردین(
- تداوم فعالیت ها و پیگیری های کارگروه آموزش های الکترونیکی

- برگزاری وبینار آموزشی با حضور همزمان بیش از 8 هزار نفر
ــت  ــظ کیفی ــرای حف ــناختی ب ــی و روانش ــای آموزش ــال توصیه ه - ارس

آموزشــی بــه دانشــگاه ها )26 فروردیــن(
ــه دانشــگاه ها  ــی ب ــوزش عال ــوزه آم ــتی ح ــای بهداش ــال پروتکل ه - ارس

)27 فروردیــن(
- راه اندازی پایگاه تخصصی آموزش های الکترونیکی )28 فروردین(

ــال  ــان نیمس ــات پای ــزاری امتحان ــی برگ ــرای چگونگ ــزی ب - برنامه ری
ــن( ــی )31 فروردی تحصیل

ــا و تحــوالت فناورانــه در آمــوزش عالــی ایــران«  )4  - برگــزاری وبینــار »کرون
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اردیبهشــت(

- برگــزاری نشســت مجــازی بــا معاونــان آموزشــی دانشــگاه ها 
)9 اردیبهشــت( 

ــت  ــوی معاون ــددی از س ــای متع ــز فعالیت ه ــاه نی ــت م ــاز اردیبهش از آغ
آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری پیگیــری شــد کــه از جملــه آنها 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب می ت

- برگــزاری وبینــار »کرونــا و تحــوالت فناورانــه در آمــوزش عالــی 
ــت( ایران« )4 اردیبهش

ــو  ــران در پرت ــی ای ــوزش عال ــه در آم ــا و تحــوالت فناوران نشســت »کرون
توانمندی هــای یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی؛ از دیــدگاه ســه گانه 
ــی  ــری الکترونیک ــن یادگی ــت انجم ــه هم ــات« ب ــم و عملی ــئله، تصمی مس
ــا همــکاری معاونــت آموزشــی وزارت علــوم و کارگــروه آمــوزش  ایــران و ب
ــوزه  ــن ح ــران ای ــی از صاحب نظ ــخنرانی برخ ــا س ــی و ب ــی الکترونیک عال

ــد.  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج به ص

ــی  ــوزش عال ــات آم ــرای مؤسس ــهیات ب ــذ تس ــری اخ - پیگی
آســیب دیده از کرونــا )8 اردیبهشــت(

ــاره مشــکات دانشــگاه ها  ــت آموزشــی درب ــات پیشــین معاون ــرو مکاتب پی
و مؤسســات آمــوزش عالــی غیردولتــی- غیرانتفاعــی و مؤسســات آمــوزش 
عالــی آزاد پــس از شــیوع بیمــاری کوویــد19-، در نامــه ای بــه امضــای وزیــر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خطــاب بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســته 
شــد تــا تســهیات بانکــی پیش بینــی شــده از ســوی ســتاد ملـّـی مبــارزه بــا 
ــا  ــی آســیب دیده از کرون ــه مؤسســات آمــوزش عال ــرای پرداخــت ب ــا ب کرون

ــار بانک هــای عامــل قــرار گیــرد. در اختی

ــان آموزشــی  ــاده سراســری معاون ــزاری »اجــاس فوق الع - برگ
ــی«  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــات تکمیل و تحصی

ــت( )9 اردیبهش
ــور  ــی کش ــوزش عال ــبرد آم ــی پیش ــاره چگونگ ــی درب ــور هم اندیش به منظ
ــری  ــاده سراس ــاس فوق الع ــد19، اج ــاری کووی ــری بیم در دوران همه گی
معاونــان آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 

ــزار شــد. ــی کشــور به صــورت ویدئوکنفرانســی برگ ــی دولت عال
در ایــن اجــاس، دبیــران مناطــق ده گانــه آمــوزش عالــی کشــور بــه ارائــه 
ــود  ــه خ ــی منطق ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــرد دانش ــزارش عملک گ
ــی  ــال تحصیل ــرای س ــزی ب ــز در برنامه ری ــای تمرک ــد و محوره پرداختن
ــی  ــث و بررس ــه بح ــا ب ــا کرون ــی ب ــت های رویاروی ــه سیاس ــر پای ــدی ب بع

گــذارده شــد. 

- برگــزاری وبینــار »آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی؛ تجــارب و 
ــت( ــم اندازها« )15 اردیبهش چش

همزمــان بــه هفتــه ســرآمدی آمــوزش و بــه همــت دانشــگاه شــیراز، ایــن 
همایــش به صــورت مجــازی و بــا ســخنرانی معــاون آموزشــی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری )بــا موضــوع: سیاســت های وزارت عتــف در ارتبــاط بــا 
ــا  ــت )ب ــت نف ــس پژوهشــگاه صنع ــی( و رئی ــای الکترونیک ــده آموزش ه آین

موضــوع: رونــد کیفیــت در آمــوزش عالــی ایــران( برگــزار شــد.  

- نشســت بــا مؤسســات آمــوزش عالــی الکترونیکــی غیردولتــی 
کشــور )24 اردیبهشــت(

ــه  ــن ب ــش از ای ــه پی ــاتی ک ــارب مؤسس ــتر از تج ــری بیش ــرای بهره گی ب
آمــوزش الکترونیکــی در ســطح کشــور می پرداخته انــد، نشســتی بــا حضــور 
اعضــای کنسرســیوم دانشــگاه ها و مؤسســات غیرانتفاعــی الکترونیکــی 
ایــران )مؤسســات آمــوزش عالــی الکترونیکــی( به صــورت ویدوئوکنفرانســی 

تشــکیل شــد. 

ــای حضــوری  ــزاری آموزش ه - صــدور بخشــنامه چگونگــی برگ
ویــژه دانشــجویان )30 اردیبهشــت(

بــا توجــه بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در جلســه 27 اردیبهشــت ســتاد ملـّـی 
ــی اجــازه داده  ــوزش عال ــه دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــا، ب ــا کرون ــارزه ب مب
شــد بــا رعایــت ضوابــط و شــرایطی، امــکان اســتفاده حضــوری دانشــجویان 
)بــا اولویــت دوره هــای کارشناســی ارشــد( را از 17 خردادمــاه 1399 فراهــم 

آورنــد. 
ــی  ــوزش الکترونیک ــه آم ــی نظام نام ــار »بررس ــزاری وبین - برگ

ــت( ــوم« )30 اردیبهش وزارت عل
ــی وزارت  ــری الکترونیک ــنهادی یادگی ــه پیش ــی نظام نام ــت »بررس نشس
ــن  ــت انجم ــه هم ــری« ب ــوزش و یادگی ــت های کان آم ــوم و سیاس عل
یادگیــری الکترونیکــی ایــران و بــا همــکاری معاونــت آموزشــی وزارت علــوم 
ــد.  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــی به ص ــی الکترونیک ــوزش عال ــروه آم و کارگ

- برگزاری وبینار »هم اندیشی درباره چالش های دانشگاه های 
غیردولتی«  )31 اردیبهشت(

بــه منظــور توجــه ویــژه بــه آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه ها 
چالش هــای  دربــاره  »هم اندیشــی  وبینــار  غیردولتــی،  مؤسســات  و 
ــوزش  ــه آم ــات در زمین ــادل تجربی ــراه تب ــه هم ــی ب ــگاه های غیردولت دانش
مجــازی« بــا مشــارکت رؤســای ایــن دانشــگاه ها و مؤسســات و بــا 
ــی  ــوزش عال ــر آم ــرکل دفت ــف، مدی ــاون آموزشــی وزرات عت ســخنرانی مع
ــروه  ــر کارگ ــی و دبی ــگاه های غیردولت ــه دانش ــرکل اتحادی ــی، دبی غیردولت

آموزش هــای الکترونیکــی برگــزار شــد. 
بــه  آموزشــی  ارســال محورهــای مهــم در کاهــش آســیب های   -

خــرداد(  8( دانشــگاه ها 
از  پرهیــز  و  آموزشــی  احتمالــی  آســیب های  از  کاســتن  به منظــور 
ــیوه  ــر در ش ــا و تغیی ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــوزش در پ ــت آم ــت کیفی اف
ــگاه ها  ــت دانش ــه فعالی ــور توج ــای درخ ــگاهی، محوره ــای دانش آموزش ه
و مؤسســات آمــوزش عالــی بــا تأکیــد بــر دوره کارشناســی احصــا و ارســال 

شــد. 

- تسهیل در جذب هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و 
غیرانتفاعی )8 خرداد(

ــا  ــد ت ــته ش ــاوری، خواس ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــه وزی ــه ای ب در نام
ــی-  ــی غیردولت ــوزش عال ــات آم ــکات مؤسس ــتن از مش ــور کاس به منظ
غیرانتفاعــی صرفــاً بــراي یکبــار پذیــرش رشــته ها در ســال جــاري، اعضــای 
هیئــت علمــی کــه بــه تأئیــد ریاســت موسســه رســیده و بــه کارگــروه جــذب 
اســتانی ارســال شــده باشــد مــورد پذیــرش و مــاک عمــل قــرار گیرنــد کــه 
ایــن درخواســت بــا موافقــت وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اجرایــی شــد. 

ــل  ــه حداق ــرای ب ــگاه ها ب ــز دانش ــای تمرک ــام محوره - اع
رســاندن آســیب های احتمالــی )8 خــرداد(
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ــی از همه گیــري ویــروس  ــر شــدن نظــام آمــوزش عال ــه متأث ــا توجــه ب ب
ــري  ــوزش و یادگی ــیوه آم ــی در ش ــرات اساس ــی آن تغیی ــه در پ ــا ک کرون
ــود. از  ــوزش محتمــل می نم ــت آم ــدن کیفی دانشــجویان رخ داد، آســیب دی
ــا  ــرد ت ــرار بگی ــگاه ها ق ــه دانش ــورد توج ــد م ــه بای ــی ک ــن رو محورهای ای
ــل  ــه حداق ــیب ها ب ــتی ها و آس ــن کاس ــدت ای ــزان و ش ــق می ــن طری از ای
ــه دانشــگاه ها و  ــر دوره کارشناســی( احصــا و ب ــد ب ــا تأکی ــد، )ب کاهــش یاب

ــی اعــام شــد.  ــوزش عال مؤسســات آم

- اعام ضوابط برگزاری امتحانات )8 خرداد(
ضوابــط برگــزاری امتحانــات و ارزشــیابی پایانی نیمســال تحصیلی بــا تأکید 
ــگاه ها و  ــه دانش ــی ب ــذاری اجتماع ــتی و فاصله گ ــای بهداش ــر پروتکل ه ب
ــر فهرســت  ــی اعــام شــد. در ایــن نامــه افــزون ب مؤسســات آمــوزش عال
شــدن ضوابــط بهداشــتی، بــر هماهنگــی بیــن دانشــگاه ها بــرای برگــزاری 

آزمون هــا در شــهر محــل اقامــت دانشــجویان نیــز تأکیــد شــد. 

- بررسی ایده »سامانه یکپارچه آموزش الکترونیکی« )10 خرداد(
ــا  ــد ت ــته ش ــی خواس ــای الکترونیک ــروه آموزش ه ــت از کارگ در گام نخس
بــا ذکــر چگونگــی تحقــق احتمالــی ایــن ایــده، شــرایط و الزامــات آن، علــل 
تأییــد یــا رد ایــن ایــده و نیــز پیشــنهادهاي جایگزیــن، نظــر تخصصــی خــود 
را ارایــه کنــد.  در ادامــه بــا جمع بنــدی نظــرات دریافتــی، نظــر نهایــی بــه 

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اعــام شــد. 

- بررسی چگونگی حضور دانشجویان نو ورود در نیمسال تحصیلی 
جدید« )خرداد(

پــس از بررســی های کارشناســی، دالیــل توجیهــی ارایــه آمــوزش 
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــوورود دانش ــجویان ن ــرای دانش ــوری ب حض
ــد  ــن ش ــا و تدوی ــی احص ــوزش عال ــزی آم ــر برنامه ری ــوی دفت ــی از س عال
تــا در صــورت الــزام بــه آموزش هــای حضــوری، ایــن گــروه از دانشــجویان 
بــرای آشــنا شــدن بــا محیــط دانشــگاه و تعامــل برقــرار کــردن بــا اســتادان، 

ــد.  ــرار بگیرن ــت ق در اولوی

- معرفی روش های برگزاری آزمون های غیرحضوری )18 خرداد(
ــگاه ها و  ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی ــان آموزش ــه معاون ــه ای ب در نام
ــن  ــی همچــون »کمتری ــر نکات ــد ب ــن تأکی ــی ضم ــوزش عال مؤسســات آم
ــرای شــرکت در  ــی دانشــجو در مســیرهای شــهری و بی شــهری ب جابه جای
آزمون هــا«، »توجــه بــه ارزیابی هــای مســتمر در طــول نیمســال تحصیلــی«، 
»تنظیــم ســطح دشــواری ســواالت بــا محدودیت هــای احتمالــی در یادگیــری 
دانشــجو« و »رعایــت همــه ضوابــط بهداشــتی در صــورت برگــزاری 
ــوان »روش هــای آزمــون غیرحضــوری  ــا عن ــی ب حضــوری آزمون هــا« فایل
آموزش هــای  وبــگاه تخصصــی  روی  و  ارســال شــد  دانشــگاه ها«  در 
ــه  ــی ب ــن ارجاع ده ــل ضم ــن فای ــت. در ای ــرار گرف ــم ق ــی ه الکترونیک
وبینارهــای مرتبــط، چندیــن فیلــم آموزشــی نیــز در همیــن زمینــه در اختیــار 

ــت.  ــرار گرف ــگاه ها ق دانش

- رایزنی برای افزایش سرعت اینترنت در ایام برگزاری امتحانات 
)2 تیر(

ــی  ــر پیچیدگ ــت ب ــرعت اینترن ــودن س ــن ب ــه پایی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرعت  ــودن س ــاال ب ــد و ب ــط، می افزای ــان برخ ــزاري امتح ــیابی و برگ ارزش
اینترنــت از ســویی رضایــت دانشــگاه ها و اعضــاي هیئــت علمــی را افزایــش 

ــار ناهنجــار از ســوي برخــی  ــروز رفت می دهــد و از ســوي دیگــر احتمــال ب
ــد  ــرح ش ــت مط ــن درخواس ــد داد، ای ــش خواه ــوندگان را کاه ارزشیابی ش
ــاوری از  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــای وزی ــه امض ــه ای ب ــد آن در نام و پیام
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات خواســته شــد تــا به منظــور پیشــگیری 
ــال  ــان س ــات پای ــزاری امتحان ــد برگ ــال در فراین ــه و اخت ــه وقف از هرگون

ــد.  ــش یاب ــام افزای ــن ای ــگاه ها در ای ــت دانش ــرعت اینترن ــی، س تحصیل

- پیشنهاد راهکارهای اجرای دروس عملی و کارگاهی )14 تیر(
بــا تدبیــر دفتــر برنامه ریــزی آمــوزش عالــی و همــکاری کارگــروه تخصصی 
آمــوزش عالــی الکترونیکــی، راهکارهــای اجــرای دروس عملــی و کارگاهــی 
در شــرایط همه گیــری بیمــاری کوویــد19- و وقفــه در آموزش هــای 
ــی  ــگاه اختصاص ــذاری روی وب ــا بارگ ــن و ب ــگاه ها، تدوی ــوری دانش حض
آموزش هــای الکترونیکــی در اختیــار دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
ــی آزمایشــگاه های  ــه، ضمــن معرف ــن توصیه نام ــت.  در ای ــرار گرف ــی ق عال
مجــازی، از راه دور یــا مبتنــی بــر وب، وبینارهــای متعــددی کــه بــا همیــن 
موضــوع در ســطح دانشــگاههای کشــور برگــزار شــده بودند معرفــی شــدند 
ــه شــد.  ــان ارای ــرداری مخاطب ــرای بهره ب ــز ب ــم آموزشــی نی ــن فیل و چندی

- پیش بینــی رتبه بنــدی مراکــز آمــوزش عالــی مبتنــی بــر 
ــر( ــی  )16 تی ــری الکترونیک ــطح یادگی س

ــه اهمیــت موضــوع یادگیــري الکترونیکــی در نظــام آمــوزش  ــا توجــه ب ب
ــی ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــده دانش ــر و فزین ــی و ورود مؤث عال

ــد  ــته ش ــران خواس ــی ای ــری الکترونیک ــن یادگی ــوزه، از انجم ــن ح ــه ای ب
تــا پیشــنهادات خــود را در زمینــه احصــاي شــاخص هاي رتبه بنــدي 
ــی  ــز آموزش ــن مراک ــرد ای ــا عملک ــد ت ــه دهن ــات ارای ــگاه ها و مؤسس دانش
ــنجش و  ــورد س ــی م ــري الکترونیک ــت یادگی ــت و کیفی ــاي کمّی ــر مبن ب

رتبه بنــدي قــرار گیــرد. 

- درخواست همکاری دانشگاه های معین با دیگر دانشگاه ها  )21 
تیر(

ــه  ــل ب ــی و عم ــف همگان ــام وظای ــی، انج ــارکت جمع ــتای مش در راس
مســئولیت اجتماعــی و نیــز ایجــاد هم افزائــی، از دانشــگاه های معیــن 
ــک  ــوع کم ــر ن ــه ه ــه ارائ ــبت ب ــا نس ــد ت ــته ش ــتان ها خواس ــز اس و مراک
ممکــن بــرای توانمندســازی دیگــر دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
)دولتــی و غیردولتــی( منطقــه کــه از تــوان و امکانــات کمتــری در مواجهــه 
بــا چالش هــای کنونــی برخوردارنــد، برنامه ریــزی کــرده و بــه ایفــای نقــش 
ــه  ــون ارائ ــی همچ ــه محورهای ــن زمین ــد. در ای ــی بپردازن ــه ای و ملّ منطق
ــی،  ــای الکترونیک ــات در آموزش ه ــادل تجربی ــی و تب ــاوره های تخصص مش
و  نرم افــزاری  ســخت افزاری،  زیرســاخت های  گــذاردن  اشــتراک  بــه 
فضاهــای کارگاهــی و آزمایشــگاهی، در اختیــار قــرار دادن محتواهــای 
ــا  ــزاری آزمون ه ــوزش الکترونیکــی، برگ ــا آم درســی مناسب ســازی شــده ب
ــادل  ــاع از پایان نامــه  هــا و رســاله ها، تســهیل در تعامــل و تب و جلســات دف
اعضــای هیئــت علمــی و نیــز تســهیل امــکان مهمانــی و انتقــال دانشــجویان 
متقاضــی در دانشــگاه نزدیــک بــه محــل ســکونت آنهــا مدنظــر بــوده اســت.

- تدوین و اعام برنامه آموزشی سال تحصیلی آینده  )22 تیر(
ــتان 1399 و  ــی تابس ــه آموزش ــا، برنام ــگاه ه ــا دانش ــی ب ــس از رایزن پ
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــی 1400 - 1399 دانش ــال اّول تحصیل نیمس
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گزارش

ــد. ــاغ ش ــرا اب ــرای اج ــن و ب ــی تدوی عال

- گزارش گیری از چگونگی اجرای سند 20 بندی  )25 تیر(
ــتلزم  ــوارد مس ــوان »م ــا عن ــدی ب ــندی 20 بن ــاغ س ــه اب ــه ب ــا توج ب
تصمیم گیــری و اقــدام در حــوزه آمــوزش دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
ــن  ــددی ضم ــه مج ــی 1398-99«، در نام ــال دوم تحصیل ــی در نیمس عال
ــرایط  ــی در ش ــررات آموزش ــرای مق ــری در اج ــزوم انعطاف پذی ــر ل ــد ب تأکی
بحرانــی و نیــز لــزوم مشــارکت و همراهــی همــه مدیریت هــای زیرمجموعــه 
ــی از  ــخصی، گزارش ــدول مش ــب ج ــا در قال ــد ت ــته ش ــگاه ها، خواس دانش

ــه شــود.  چگونگــی اجــرای ســند یادشــده ارای
- گزارش گیری از چگونگی برگزاری امتحانات  )28 تیر(

ــوزش  ــت آم ــا محوری ــی ب ــال تحصیل ــن س ــان یافت ــه پای ــه ب ــا توج ب
ــا  ــد ت ــته ش ــی خواس ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــی، از دانش الکترونیک
ــات و  ــزاری امتحان ــب جــدول مشــخصی، گزارشــی از چگونگــی برگ در قال

ــد.  ــه کنن ــی را ارای ــای تحصیل ارزیابی ه

- برگزاری همایش »چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش 
عالی« )30 تیر(

ــا  ــی« ب ــوزش عال ــی در آم ــری الکترونیک ــای یادگی ــش »چالش ه همای
هماهنگــی معاونــت آموزشــی و بــه میزبانــی دانشــگاه بوعلــی ســینا برگــزار 
ــده از  ــت ش ــه دریاف ــوع 80 مقال ــه از مجم ــش،30 مقال ــن همای ــد. در ای ش
اســتادان صاحب نظــر و نام آشــنا در رشــته های مختلــف و بــه ویــژه اســتادان 
ــه  ــط ارای ــی به صــورت برخ ــوزش عال ــوزش و آم ــا آم ــط ب ــته های مرتب رش
شــد. مجموعــه مقــاالت پذیرفتــه شــده همایــش بــه تعــداد 53 مقاله )شــامل 
پذیرفتــه شــده بــه صــورت برخــط و برون خــط( از ســوی دبیرخانــه همایــش 
ــی  ــوزش عال ــه دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــرای اطاع رســانی و ارســال ب ب

کشــور آمــاده خواهــد شــد.

دستاورد:
ــف فعالیت هــای آموزشــی  ــا و توق ــودن شــیوع کرون ــی ب ــا وجــود ناگهان ب
ــی  ــه خوب ــن ب ــرد جایگزی ــاه، راهب ــی کوت ــگاه ها، در مدت ــوری در دانش حض
ــه آن در ســال  ــداوم بهین ــه ت ــوان ب ــون می ت ــی شــد و اکن انتخــاب و اجرای
ــد19،  ــاری کووی ــیوع بیم ــش از ش ــا پی ــود. ت ــدوار ب ــی امی ــی آت تحصیل
ــای  ــر آموزش ه ــه ای ب ــران تکی ــی ای ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش

ــز: ــتند ج ــی نداش الکترونیک

ــای  ــای آموزش ه ــر مبن ــت ب ــینه فعالی ــه پیش ــگاه ها ک ــی دانش 1. برخ
ــه  ــد مؤسس ــز 7 واح ــور و نی ــام ن ــگاه پی ــد دانش ــتند )مانن ــی داش الکترونیک
آمــوزش عالــی غیردولتــی کــه مجــوز فعالیــت الکترونیکــی دریافــت کــرده 

ــد(، بودن
ــته ها و  ــی از رش ــرای برخ ــاً ب ــه صرف ــی ک ــگاه های دولت ــی دانش 2. برخ
دوره هــای تحصیلــی خــود مجــوز ارائــه آموزش هــای الکترونیکــی را دریافــت 
کــرده بودنــد. مقــررات آموزشــی نیــز در ایــن زمینــه بازدارنــده بــود و حداکثــر 
ــون  ــا اکن ــد ام ــی باش ــت الکترونیک ــا می توانس ــد از آموزش ه ــا 10 درص ت
پوشــش آموزش هــای الکترونیکــی بــه بیــش از 90 درصــد رســیده اســت و 
در طــول نیمســال تحصیلــی گذشــته، بیــش از 90 درصد دانشــجویان کشــور 
ــی از  ــای دریافت ــدند. گزارش ه ــد ش ــره من ــی به ــای الکترونیک از آموزش ه
ــا  ــه ب ــز نشــان می دهــد ک ــرم نی ــان ت ــزاری آزمون هــای پای چگونگــی برگ

ــه اینترنــت  وجــود برخــی مشــکات از جملــه محدودیت هــای دسترســی ب
ــه علــت تنــوع  ــت، ب ــودن ســرعت اینترن ــاط و پاییــن ب ــا اختــال در ارتب ی
در روش هــای برگــزاری آزمون هــا و پیش بینی هــای انجــام شــده در 
ایــن زمینــه، امتحانــات پایانــی و ارزشــیابی نهایــی دانشــجویان بــه شــکل 
ــا تــداوم  قابــل قبــول و درخــور دفاعــی بــه انجــام رســید. بدیهــی اســت ب
ــل و  ــرای تکمی ــتان ب ــت تابس ــتفاده از فرص ــا اس ــده و ب ــاذ ش ــر اتخ تدابی
تجهیــز زیرســاخت های الزم، ضمــن کاســتن از آســیب های احتمالــی، 
ــگاه ها  ــطح دانش ــی در س ــای الکترونیک ــوت آموزش ه ــرای پرق ــاهد اج ش

ــود. و مؤسســات آمــوزش عالــی خواهیــم ب

معــاون اداری، مالــی و مدیریت منابــع وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
در تشــریح اقدامــات انجــام شــده بــرای رفع دغدغه هــای کارکنــان اداری 
)غیرهیــات علمــی( ســتاد وزارت عتــف، دانشــگاه ها، موسســات آموزشــی، 
پژوهشــی و فنــاوری تابعــه وزارت عتــف اعــام کــرد: پــس از اعتــراض 
برخــی کارکنــان نســبت بــه میــزان افزایــش حقــوق و مزایــای در ســال 
1399، کارگــروه بررســی مجــدد حقــوق و مزایــای اعضــای غیرهیــات 
ــگاه ها  ــدادی از دانش ــدگان تع ــور نماین ــا حض ــف ب ــی در وزارت عت علم
تشــکیل شــد کــه نتیجــه بررســی های انجــام شــده نشــان داد، حقــوق 
ــای  ــون هیات ه ــر اســاس قان ــه ب ــف ک ــکاران وزارت عت ــای هم و مزای
ــر  ــان دیگ ــا کارکن ــی ب ــاوت چندان ــد، تف ــت می کنن ــوق دریاف ــاء حق امن
دســتگاه های تابــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نــدارد. به عبــارت 
دیگــر حقــوق دریافتــی همــکاران غیرهیــات علمی ســتاد وزارت عتــف، 
ــون  ــع قان ــه تاب ــی ک ــی و پژوهش ــات آموزش عال ــگاه ها و موسس دانش
ــون  ــه از قان ــت ک ــی اس ــتر از همکاران ــتند، بیش ــا هس ــای امن هیأت ه

ــد. مدیریــت خدمــات کشــوری تبعیــت می نماین
دکتــر نظرپــور بــا اشــاره به شــرایط و ضوابــط صــدور احــکام کارگزینی 
مرتبــط بــا افزایــش حقــوق ومزایــای کارکنــان غیــراداری وزارت عتــف 
بــرای ســال جــاری توضیــح داد: وزارت عتــف بــا رعایــت ضوابــط مندرج 
ــای  ــای امن ــوع در هیات ه ــب موض ــرح و تصوی ــس از ط ــون، پ در قان
ــژه  ــغل و وی ــذب، ش ــای ج ــوق العاده ه ــش ف ــه افزای ــط، نســبت ب ذیرب
)موضــوع مــاده 20 آیین نامــه اســتخدامی اعضــای غیرهیات علمــی( بــه 
ــای  ــکام اعض ــدور اح ــه ص ــبت ب ــپس نس ــدام س ــد اق ــزان 30 درص می
ــه افزایــش  ــن افزایــش منجــر ب ــدام نمــود کــه ای ــات علمــی اق غیرهی
حقــوق اعضــای غیرهیــات علمــی بــه طــور میانگیــن 19 تــا 20 درصــد 

دکتر نظرپور

معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع وزارت علوم

نحوهبهرهمندیکارکنانغیرهیاتعلمیآموزشعالی
ازامتیازاتفصلدهمقانونمدیریتخدماتکشوری

گفت وگو
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گفت وگو

ــفندماه 1398  ــخ اول اس ــادر و از تاری ــی ص ــکام کارگزین ــد و اح گردی
اجرایــی شــد.

ــای  ــوق و مزای ــش حق ــکام افزای ــدور اح ــد ص ــریح فراین وی در تش
کارکنــان غیرهیــات علمــی در ســتاد وزارت وموسســات تابعــه تصریــح 
کــرد: در ســال های قبــل بــر اســاس برنامــه پنجــم توســعه دســتگاه های 
تابعــه مدیریــت خدمــات کشــوری اقــدام بــه افزایــش 50 درصــد فــوق 
العاده هــای موضــوع فصــل دهــم قانــون مذکــور نمودنــد ولــی تعــدادی 
ــام  ــه انج ــق ب ــار موف ــوز و اعتب ــتن مج ــل نداش ــه دلی ــتگاه ها ب از دس
ایــن افزایــش نشــدند. معــاون محتــرم رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان 
برنامــه طــی بخشــنامه ای در آخریــن روز بهمــن مــاه ســال 1398 مجــوز 
ــد کــه دســتگاه هایی کــه کارکنــان آنهــا از ایــن افزایــش اســتفاده  دادن
ــات کشــوری  ــت خدم ــون مدیری ــازات فصــل دهــم قان ــد، از امتی نکردن
تــا 50% پــس از تصویــب هیــأت وزیــران و شــورای حقــوق و دســتمزد، 

ــد. ــار در بودجه هــای ســنواتی افزایــش دهن ــه وجــود اعتب منــوط ب
ــه  ــون برنام ــاده »29« قان ــتناد م ــه اس ــور، » ب ــر نظرپ ــه دکت ــه گفت ب
ــون  ــرای قان ــال اول اج ــی س ــت ط ــف اس ــت مکل ــعه، دول ــم توس شش
برنامــه مذکــور ســاز و کارهــای مناســب در نظامــات پرداخــت حقــوق و 
مزایــا و نظــام مالیاتــی را بــه نحــوی مــدون نمایــد کــه اختــاف حقوق و 
مزایــای بیــن مقامــات، رؤســا، مدیــران و کارکنــان موضــوع این مــاده در 
مشــاغل مشــابه و شــرایط مشــابه در هــر صــورت از )20%( تجــاوز نکنــد 
ــاده  ــاد م ــن مف ــرار دهــد و همچنی ــی ق ــری قانون و در مســیر تصمیم گی
»30« قانــون اخیرالذکــر، دولــت مکلــف اســت بررســی های الزم بــرای 
ــازی  ــض و متناسب س ــع تبعی ــت، رف ــام پرداخ ــت در نظ ــراری عدال برق
و  بازنشســتگان  شــاغلین،  امکانــات  از  برخــورداری  و  دریافت هــا 
مســتمری بگیــران کشــوری و لشــکری ســنوات مختلــف را انجــام دهــد 
کــه ایــن امــر شــامل کلیــه کارکنــان از جملــه کارکنــان مشــمول مــاده 

ــز می شــود.« ــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه نی »1« قان
ــر اســاس مفــاد بخشــنامه شــماره 696488 مــورخ  در ایــن راســتا و ب
30/ 11/ 98  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، مجــوز اســتفاده از افزایــش 
مذکــور بــرای ســایر دســتگاه های اجرایــی از تاریــخ 01/ 12/ 98  فراهــم 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــب وزارت بهداش ــه ترتی ــد از آن ب ــد و بع گردی
پزشــکی و وزارت آمــوزش و پــرورش پیــش از ایــن وزارت، نســبت بــه 

افزایــش مذکــور اقــدام کردنــد.
ــر  ــی، وزی ــر غام ــای دکت ــات آق ــا و مکاتب ــه رایزنی ه ــه ب وی در ادام
محتــرم علــوم بــا معــاون محتــرم رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و گفــت، آقــای دکتــر 
نوبخــت در پاســخ بــه نامــه شــماره 6/353243 مــورخ 28/ 12/ 1398  این 
وزارت، طــی نامــه ای اعــام داشــت: »مطابــق بــا اعــام آن وزارت مبنی 
بــر تعهــد تامیــن بــار مالــی ناشــی از ایــن افزایــش از محــل اعتبــارات 
اختصاصــی و عمومــی )هزینــه ای تخصیــص یافتــه(، صرفه جویی هایــی 
ــای  ــوال و دارایی ه ــروش ام ــل از ف ــای حاص ــام و درآمده ــل انج قاب
ــوط از  ــررات مرب ــط و مق ــت ضواب ــا رعای ــازاد ب ــول م ــول و غیرمنق منق
جملــه طــرح و تصویــب موضــوع در جلســات هیاتهــای امنــا و پــس از 
اطمینــان از تأمیــن منابــع مذکــور از نظــر ایــن ســازمان بامانــع اســت«
دکتــر نظرپــور در خصــوص مکاتبــه بــا معــاون محتــرم رئیــس جمهــور 
و رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی نیــز اظهــار داشــت: ایشــان نیــز 

ــد: »مع الوصــف، چنانچــه  ــه نامــه وزارت علــوم اعــام کردن در پاســخ ب
ــی  ــکام دائم ــون اح ــاده 1 قان ــمول م ــان مش ــای کارکن ــوق و مزای حق
ــون  ــمول قان ــان مش ــا کارکن ــه ب ــور در مقایس ــعه کش ــای توس برنامه ه
ــرار داشــته باشــد،  ــری ق ــات کشــوری در ســطح پایین ت ــت خدم مدیری
ایــن ســازمان در صــورت تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز از ســوی ســازمان 
ــت  ــورد درخواس ــای م ــال افزایش ه ــا اعم ــور ب ــه کش ــه و بودج برنام
ــه  ــن زمین ــی های الزم را در ای ــام بررس ــی انج ــوده و آمادگ ــق ب مواف

دارد.«
ــا  ــع وزارت علــوم تاکیــد کــرد: ب معــاون اداری، مالــی و مدیریــت مناب
اســتناد بــه قوانیــن و مصوبــات موجــود و نیــز اســتعام های ذکــر شــده، 
ــات  ــان غیرهی ــال 1399 کارکن ــای س ــوق و مزای ــش حق ــکام افزای اح
علمــی وزارت عتــف و موسســات تابعــه صــادر شــده و همــه اقدامــات بــر 
اســاس قوانیــن و دســتورالعمل های اباغــی در ایــن خصــوص صــورت 

گرفتــه اســت.
ــاف  ــه اخت ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب ــرد: نکت ــح ک وی تصری
ــتاد،  ــاغل در س ــی ش ــت علم ــای غیرهیئ ــای اعض ــوق و مزای ــن حق بی
ــته  ــاوری وابس ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها، موسس دانش
ــی  ــر هیئت علم ــدان غی ــای کارمن ــوق و مزای ــا حق ــن وزارت ب ــه ای ب
ــر  ــه ه ــکی ک ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــی( وزارت بهداش )غیردرمان
ــای توســعه  ــی برنامه ه ــون احــکام دائم ــک« قان ــاده »ی دو مشــمول م
ــی  ــات علم ــای غیرهی ــی اعض ــه نارضایت ــر ب ــتند، منج ــور« هس کش
شــاغل در ســتاد و موسســات وابســته شــده اســت. ایــن مســاله در نامــه 
جنــاب آقــای وزیــر بــه آقــای دکتــر نوبخــت مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
ــازی  ــان س ــر همس ــی ب ــی مبن ــت علم ــان غیرهیئ ــت کارکن و درخواس
حقــوق و مزایــای آن هــا بــا حقــوق و مزایــای اعضــای غیرهیــات علمــی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه رییــس ســازمان برنامــه 

بودجــه کشــور منعکــس شــده اســت.
ــی  ــرم و تمام ــر محت ــرد: نظــر وزی ــد ک ــان تاکی ــور در پای ــر نظرپ دکت
ــن اســت کــه  ــا موضــوع در ســتاد وزارت عتــف ای مســئوالن مرتبــط ب
بــا اجــرای طــرح همسان ســازی حقــوق و مزایــای کارکنــان غیرهیــات 
علمــی وزارت عتــف بــا وزارت بهداشــت، گام بزرگــی در جهــت ترمیــم 
ــف و  ــش وزارت عت ــت ک ــدوم و زحم ــان خ ــه کارکن ــوق مجموع حق
ــاص  ــرایط خ ــفانه ش ــه متاس ــت ک ــه اس ــات تابع ــگاه ها و موسس دانش

ــه اســت. ــق انداخت ــه تعوی ــن طــرح را ب کشــور اجــرای ای
ــه الیحــه  ــد از ارائ ــان بع ــوق کارکن ــب افزایــش حق ــزود: تصوی وی اف
بودجــه ســال 1399 بــه مجلــس شــورای اســامی صــورت پذیرفــت و 
بــا توجــه بــه گذشــت حــدود 4 مــاه از ســال جــاری تاکنــون اعتبــاری 
ــی و  ــأت علم ــان هی ــوق کارکن ــش حق ــی از افزای ــی ناش ــرای بارمال ب
ــوم، دانشــگاه ها  ــتاد وزارت عل ــه س ــال 1399 ب ــی در س ــأت علم غیرهی
ــر  ــال نظ ــت. علی ایح ــده اس ــاغ نش ــی اب ــوزش عال ــات آم و موسس
وزارت علــوم ایــن اســت کــه بــا تامیــن بودجــه و اعتبــارات الزم در ایــن 
ــش  ــًا مســاله افزای ــه، قطع ــه و بودج ــازمان برنام خصــوص از ســوی س
ــد در دســتور کار  ــات علمــی می توان ــان غیرهی ــای کارکن ــوق و مزای حق
ــرار  ــی ق ــات پژوهش ــگاه ها و موسس ــای دانش ــای امن ــدد هیأت ه مج
گیــرد و پــس از تصویــب و ابــاغ، نســبت بــه اصــاح احــکام کارگزینــی 

ــود. ــام می ش ــدام الزم انج ــد اق جدی
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17 شــرکت مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری خراســان، محصوالتــی مرتبــط بــا کنتــرل و مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور 
دارنــد کــه در ســه دســته افزایــش ظرفیــت تولیــد، خلــق محصــوالت جدیــد و پــروژه هــای تحقیــق و توســعه قــرار دارنــد.
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در دهــه هشــتاد ضــرورت تجاری ســازی دســتاوردهای علمــی و نتایــج 
پژوهشــی مــورد توجــه واقــع شــد و خوشــبختانه هم اکنــون شــاهد شــکل گیری 
ــوار  ــاور در ج ــان فن ــرکت دانش بنی ــزاران ش ــاوری و ه ــم و فن ــای عل پارک ه
ــن تحــوالت مشــترک اســت؛ درک از  ــام ای دانشــگاه ها هســتیم. آنچــه در تم
وضعیــت کشــور و نیازهــای آن و تــاش در جهــت پاســخ گویی اســت. ارتبــاط 
ــه  ــرای دغدغ ــوان ب ــه می ت ــت ک ــترکی اس ــوان مش ــت عن ــه و صنع ــا جامع ب
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــئولیت پذیری و مأموریت گرای ــاب و مس ــوق انتخ ف
پژوهشــی را بــا آن مــورد تأکیــد قــرار داد. بی تردیــد ســرمایه گذاری های 
ــو  ــد به نح ــال ها بای ــن س ــی ای ــده ط ــل ش ــوع حاص ــارب متن ــترده و تج گس
ــی و  ــرایط زندگ ــود ش ــرد و در بهب ــرار گی ــه ق ــت جامع ــد در خدم احســن بتوان
ــن  ــتمر ای ــورت مس ــگاه ها به ص ــت دانش ــروری اس ــد. ض ــذار باش ــاع اثرگ اجتم
ــا  ــا و مســتمر برنامه ه ــظ و به صــورت پوی ــه را حف ــا جامع ــاط ب شــناخت و ارتب
و اقدامــات مناســبی را تدویــن کــرده  و بــه اجــرا بگذارنــد. البتــه ایــن موضــوع 
ــد  ــن رون ــه ای ــه ب ــت ک ــته اس ــز داش ــران هایی نی ــر پیش ــال اخی ــد س در چن
حساســیت و شــتاب بیشــتری بخشــیده اند. مــواردی چــون: تحریم هــا و 
ــع  ــاز صنای ــادی؛ نی ــکات اقتص ــائل و مش ــی؛ مس ــای بین الملل محدودیت ه
ــش  ــرورت افزای ــد؛ ض ــای جدی ــوم و فناوری ه ــه عل ــی ب ــتگاه های اجرای و دس
فرصت هــای شــغلی؛ مشــکات برنامه ریــزی و مدیریتــی کان و ضــرورت بــه 
کارگیــری ســاختارها و روش هــای جدیــد و مســائل و مشــکات زیســت محیطی 
در زمــره ایــن پیشــران ها هســتند. پوشــیده نیســت کــه تحلیــل درســت مــوارد 
ــه همــه  ــود وضعیــت کشــور مســتلزم مشــارکت همــه جانب طــرح شــده و بهب
دســتگاه های ریــز و درشــت اســت. چــرا کــه کشــور در ایــن مقطــع حســاس 
ــی  ــی و تخصص ــوان علم ــن ت ــردی بی ــترده و راهب ــی گس ــد هم افزای نیازمن
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــی اس ــتگاه های اجرای ــا و دس ــا وزارتخانه ه ــگاه ها ب دانش
ــد و  ــر دارن ــئولیتی خطی ــت و مس ــت مأموری ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــر ارتب دفات
ــا و  ــده و حرکت ه ــوع درک ش ــن موض ــر ای ــال اخی ــد س ــبختانه در چن خوش
ــه  ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــات گســترده ای در تمامــی دانشــگاه ها آغــاز و دفات اقدام
ــاره  ــراً اش ــاب اخی ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه ک ــته اند همان گون ــت توانس و صنع
داشــتند اقدامــات آغازیــن مناســبی را بــا همراهــی دیگــر ســاختارهای علمــی 
کشــور داشــته باشــند. بدیهــی اســت عرصــه فعالیــت و نیازهــا بسیارگســترده 
ــا  ــدار اســت ت ــه و پای ــر، بخردان ــزی  فراگی ــد برنامه ری ــان نیازمن اســت و همچن
ــری در جهــت  ــه منظــور اســتفاده حداکث ــوان علمــی دانشــگاه ها ب ــوان از ت بت
بهبــود شــرایط و رفــع مشــکات کشــور حرکــت کــرد. در ایــن راســتا »طــرح 
تحــول در همکاری هــای دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی بــا جامعــه و 
ــم اندازی  ــرح چش ــن ط ــد. در ای ــاغ گردی ــن و اب ــال 98 تدوی ــت« در س صنع

ایــده آل بــرای دانشــگاه ها مبتنــی بــر مشــارکت در اجــرای برنامه هــای 
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور دیــده شــده و بــر ایــن اســاس 
دانشــگاه ها نبایــد منتظــر مراجعــه و نیــازی باشــند بلکــه بایــد خــود فعاالنــه در 
ــا احســاس مســئولیت  ــف اقتصــادی و اجتماعــی حاضــر و ب عرصه هــای مختل
نســبت بــه شناســایی مســائل و مشــکات و مشــارکت بــا دیگــر وزارتخانه هــا 
ــن  ــق ای ــتای تحق ــد. در راس ــدام کنن ــا اق ــع آنه ــط در رف ــتگاه های ذیرب و دس
ــخص  ــدام مش ــًا 44 اق ــن و نهایت ــز تدوی ــی نی ــداف و راهبردهای ــم انداز اه چش
ــه  ــری ک ــوع و فراگی ــه تن ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــخیص داده ش ــروری تش ض
ــج  ــه نتای ــل ب ــه منظــور نی ــه ب ــات دارد ضــرور اســت ک ــه اقدام ــن مجموع ای
ــوع  ــرد: تن ــرار گی ــگاهی ق ــکاران دانش ــر هم ــورد نظ ــل م ــوارد ذی ــه م بهین
ــاب  ــه ای ایج ــتانی و منطق ــرایط اس ــی و ش ــای تخصص ــگاه ها، حوزه ه دانش
ــز  ــذا تجوی ــود و ل ــتفاده ش ــب اس ــوع و متناس ــای متن ــه از روش ه ــد ک می کن
ــاط دانشــگاه ها  ــعه ارتب ــا و توس ــود همکاری ه ــرای بهب ــان ب نســخه های یکس
ــگاه ها و  ــاط دانش ــود. ارتب ــد ب ــاز نخواه ــًا چاره س ــت بعض ــه و صنع ــا جامع ب
ــزل  ــای پژوهشــی تن ــه قرارداده ــت ب ــه و صنع ــا جامع مؤسســات پژوهشــی ب
ــی  ــای تخصص ــاماندهی فعالیت ه ــترده تری دارد، س ــه گس ــد؛ آن دامن نمی یاب
ــتغال  ــش اش ــغلی، پای ــای ش ــا، مهارت ه ــجویان، کارآموزی ه ــی دانش و مهارت
ــه  ــی در جامع ــأت علم ــای هی ــی اعض ــای مطالعات ــگان، فرصت ه دانش آموخت
ــی، تقاضــا  ــا دســتگاه های اجرای و صنعــت، رویدادهــای مشــترک تخصصــی ب
ارزیابــی  در  بــه شــاخص های مرتبــط  توجــه  پایان نامه هــا،  محورکــردن 
ــر  ــوارد دیگ ــیاری از م ــگاه ها و بس ــی و دانش ــأت علم ــای هی ــرد اعض عملک
ــه در  ــه و چ ــتاد وزارتخان ــه در س ــذار هســتند و چ ــوزه تأثیرگ ــن ح ــه در ای هم

ــد. ــه قرارگیرن ــورد توج ــدی م ــق و ج ــورت عمی ــد به ص ــگاه ها بای دانش
تنــوع اجتماعــی و اقلیمــی کشــور شــرایط متفاوتــی را در اســتان های مختلــف 
ــت و  ــناخت وضعی ــگاه ها، ش ــی از دانش ــار اساس ــن انتظ ــرده و اولی ــاد ک ایج
ــا  ــارکت ب ــرای مش ــه ب ــه جانب ــاش هم ــود و ت ــه خ ــتان و منطق ــائل اس مس
ــتردگی و  ــت. گس ــرایط اس ــود ش ــرای بهب ــتانی ب ــتانداری ها و ادارات اس اس
ــر حــوزه  تنــوع تخصصــی موجــود در دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی عــاوه ب
فنــی و مهندســی شــامل حــوزه کشــاورزی، علــوم انســانی، علــوم پایــه، هنــر و 
دامپزشــکی نیــز می شــود و بــه عبارتــی آمادگــی مراکــز علمــی بــرای مشــارکت 
مؤثــر بــا وزارتخانه هــا و دســتگاه    هــای اجرایــی در تمــام حوزه هــای 
ــکاری  ــل و هم ــتلزم تعام ــق آن مس ــن تحق ــته ولیک ــود داش ــی وج تخصص
ــم  ــر معظ ــژه رهب ــه وی ــت. توج ــی اس ــتگاه های اجرای ــا و دس در وزارتخانه ه
انقــاب و دولــت طــی ســال های اخیــر بــه توســعه علــم و فنــاوری و اقتصــاد 
ــال  ــز به دنب ــدی نی ــیار مفی ــج بس ــه نتای ــوده ک ــی ب ــل مهم ــان اص دانش بنی
داشــته اســت. امــا آنچــه ضــروری اســت به صــورت جــدی مدنظــر قرارگیــرد، 
ــره دانشــگاه ها  ــن زنجی ــا عمــل اســت. در ای ــم ت ــره عل ــوازن زنجی توســعه مت
ــاور  ــی شــرکت های فن ــته و پشــتوانه اصل ــده داش ــش را به عه ــن نق کلیدی تری
ــوازن  ــی و مت ــیم کار مل ــک تقس ــذا در ی ــی رود. ل ــمار م ــه ش ــان ب و دانش بنی
ــره  ــن زنجی ــف ای ــای مختل ــاختارها و حلقه ه ــف س ــا و وظای ــد مأموریت ه بای
مــورد توجــه و پشــتیبانی قــرار گیــرد. در پایــان براســاس مــوارد طــرح شــده و 
نیــز بــا توجــه بــه شــرایط پیــِش رو بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی از یــک 
ســو و توانمندی هــای گســترده علمــی و زیرســاخت های فراهــم شــده در 
ــی  ــکاری و هم افزای ــا هم ــم ت ــاش می کنی ــر، ت ــوی دیگ ــگاه ها، از س دانش
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــا را ب ــی وزارتخانه ه ــگاه ها و تمام ــن دانش ــردی بی راهب
نیازهــا و دریافــت مشــکات آنهــا بــرای طــرح و بررســی علمــی در دانشــگاه ها 
ــم.  ــدی کنی ــب صورت بن ــیوه ای مناس ــه ش ــاوری ب ــی و فن ــز پژوهش و مراک
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایفــای نقــش ســتادی خــود نهایــت 
ــش و  ــات پژوه ــگاه ها و مؤسس ــا دانش ــکاری را ب ــی و هم ــتیبانی، همراه پش

ــده، دارد. ــای یادش ــداف و مأموریت ه ــق اه ــت تحق ــاوری در جه فن
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دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــوزه  ــرد: در ح ــام ک ــی اع ــوزش عال ــن آم ــازی خیری ــت مج نشس
آموزشــی،  فضاهــای  مربــع  متــر  هــزار   460 رفاهــی  خدمــات 
خیریــن  توســط  هــا  دانشــگاه  در  رفاهــی  و  آموزشــی  کمــک 
از  نیــز  مربــع  متــر  هــزار   355 اســت  قــرار  و  شــده  تکمیــل 
 فضاهــای دانشــکده ها، رفاهــی و آموزشــی نیــز تکمیــل شــود.
ــی،  ــور غام ــر منص ــور دکت ــا حض ــه ب ــازی ک ــت مج ــن نشس در ای
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر محمدتقــی نظرپــور، معــاون 
اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، دکتــر مجتبــی صدیقــی، 
عســگریان  حســین  دکتــر  دانشــجویان،  امــور  ســازمان  رئیــس 
ابیانــه، دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم، دکتــر ناصــر مطیعــی 
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان، جمعــی از مدیــران ســتادی 
ــای  ــرح ارتق ــوع ط ــا موض ــی، ب ــوزش عال ــن آم ــوم و خیری وزارت عل
خوابگاه هــای دانشــجویی، در ســالن شــهدای جهــاد علمــی ایــن 
ــگ  ــد فرهن ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام ــد،  دکت ــزار ش وزارت برگ
مشــارکت خیریــن را زنــده نگــه داریــم و آن را توســعه دهیــم، 
ــداد  ــوب اع ــد در چارچ ــن را نبای ــی خیری ــت عال ــت: هم ــار داش اظه
ــرای  ــا ب ــزه آنه ــه اراده و انگی ــرا ک ــرد؛ چ ــف ک ــادی تعری ــام م و ارق
بخشــش، ارزش بیشــتری دارد و کســانی هــم کــه اراده و تــوان مــادی 
 باالیــی داشــته باشــند، در ایــن زمینــه بیشــتر هزینــه می کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: جلســه امــروز بــه منظــور مشــارکت خیریــن 
ــتان  ــجویی در تابس ــای دانش ــر خوابگاه ه ــل و تعمی ــه تکمی در برنام
ــجویان  ــد دانش ــی جدی ــال تحصیل ــا در س ــده ت ــزار ش ــال برگ امس

ــد. ــدا کنن ــور پی ــی حض ــتاندارد خوابگاه ــای اس ــد در محیط ه  بتوانن
ــات  ــی از اقدام ــره خوب ــت، خاط ــه مل ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــگاه های  ــزود: دانش ــد، اف ــت دارن ــم و تربی ــث تعلی ــن در بح خیری
مــا هــم قبــل از انقــاب و هــم بعــد از انقــاب از خدمــات خیریــن 
 در حوزه هــای مختلــف آموزشــی و رفاهــی بهره منــد شــده اند.

ــی  ــوزش عال ــن آم ــتاد خیری ــز س ــر نی ــالیان اخی ــزود: در س وی اف
ــکیل  ــگاه ها تش ــه دانش ــن در هم ــوم و همچنی ــه وزارت عل در بدن
 شــده تــا بتوانیــم ایــن فرهنــگ را ترویــج و توســعه دهیــم.
ــعه  ــا توس ــان ب ــه ای از زم ــا در بره ــرد: م ــد ک ــی تاکی ــر غام دکت
ــه  ــوز مواج ــدور مج ــاز و ص ــاخت و س ــر س ــی از نظ ــوزش عال آم
بودیــم و گاه پیشــتیبانی های کــه الزم باشــد از ایــن مراکــز صــورت 
ــزرگ  ــک و ب ــگاه های کوچ ــت دانش ــن جه ــه همی ــت ب نمی گرف
ــه  ــد ک ــی دارن ــی نیازمندی های ــات و رفاه ــای امکان ــا در حوزه ه م
ــن نیازهــا تأثیرگــذار باشــد. ــع ای ــد در رف ــن می توان مشــارکت خیری

ــارد  ــور 30 میلی ــی کش ــوزش عال ــن آم ــازی خیری ــت مج در نشس
ــای  ــای خوابگاه ه ــرای ارتق ــگاهی ب ــن دانش ــوی خیری ــان از س توم
ــر  ــه، دبی ــگریان ابیان ــین عس ــر حس ــد.  دکت ــن ش ــجویی تأمی دانش
ــوری و  ــارکت حض ــکر از مش ــا تش ــوم ب ــن وزارت عل ــتاد خیری س
مجــازی خیریــن دانشــگاهی در ایــن نشســت اظهــار داشــت: 
خیریــن  ســتاد  در  گرفتــه  مثبــت صــورت  اقدامــات  از  یکــی 
ــجویان،  ــاه دانش ــدوق رف ــه در آن صن ــت ک ــرح 30،30،40 اس ط
ــای  ــبرد پروژه ه ــکاری در پیش ــه هم ــن ب ــتاد خیری ــگاه ها و س دانش
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ــد. در حــال حاضــر 30 دانشــگاه آمادگــی خــود  دانشــگاهی می پردازن
ــد. ــام کرده ان ــاه اع ــدوق رف ــه صن ــرح ب ــن ط ــرای حضــور در ای  را ب
ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــور، مع ــر محمدتقــی نظــر پ دکت
ــت موضــوع  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــه نشســت ب ــز در ادام ــوم نی وزارت عل

معمــاری در خوابگاه هــای دانشــجویی گفــت: ســوال مهمــی کــه بایــد 
ــن  ــیم ای ــود بپرس ــجویی از خ ــای دانش ــای خوابگاه ه ــش ارتق در بخ
ــد احــداث شــود.  ــا چــه معمــاری ای بای اســت کــه چــه خوابگاهــی ب
 فضــای معمــاری خوابــگاه تاثیــر زیــادی روی ســامت دانشــجو دارد.
وی درخصــوص تعمیــرات اساســی در خوابگاه هــا اظهــار داشــت: 
ــد،  ــاری باش ــه در معم ــا مداخل ــر ب ــا اگ ــی خوابگاه ه ــرات اساس تعمی
ــوع  ــن موض ــود. ای ــجوها ش ــامت دانش ــش س ــث افزای ــد باع می توان
مــورد بررســی کارشناســانه قــرار گرفتــه اســت؛ هــم در زمینــه 
ــئله  ــه مس ــتی ب ــی بایس ــرات اساس ــه تعمی ــم در زمین ــداث و ه اح
ــد  ــف می توان ــکات ظری ــن ن ــه همی ــرا ک ــم چ ــه کنی ــاری توج معم

ــد. ــته باش ــجویان داش ــامت دانش ــاط و س ــیاری در نش ــر بس  تاثی
در ادامــه نشســت نیــز محمدکافــی، رئیــس دانشــگاه فردوســی 
آمــوزش  بــرای  کرونــا  دوران  تبعــات  بــه  اشــاره  بــا  مشــهد 
عالــی کشــور گفــت: کرونــا باعــث شــد بیــش از پیــش بــه 
کمبودهــا  ایــن  مهم تریــن  جملــه  از  شــویم.  آگاه  کمبودهــا 
پاییــن بــودن ظرفیــت خوابگاه هــا اســت و مــن فکــر می کنــم 
داریــم. نیــاز  کشــور  در  خوابگاه ســازی  نهضــت  بــه   امــروز 
ــن  ــوی خیری ــت از س ــن نشس ــده در ای ــرح ش ــکات مط ــه ن از جمل
می تــوان بــه اهمیــت بــاالی تســریع در انجــام طرح هــا بــرای 
خیریــن، شــفافیت در انجــام طرح هایــی کــه خیریــن در آنهــا 
ــه،  ــاص یافت ــادی اختص ــع م ــازی در مناب ــد، شفاف س ــور دارن حض
اهمیــت بحــث تعهــد انجــام کار بخــش دولتــی و احتــرام بــه 
خیریــن، توجــه بــه ایجــاد زیســت بوم مناســب دانشــجویی در 
ــرد. ــاره ک ــوزش اش ــازی و آم ــزوم فرهنگ س ــا و ل ــگاه ه ــار خواب  کن
در پایــان ایــن نشســت و پــس از رایزنی هــای اعضــای ســتاد 

نشست خیرین

خیریــن وزارت علــوم، 30 میلیــارد تومــان از ســوی خیریــن دانشــگاهی 
احــداث  و  خوابگاهــی  تمــام  نیمــه  پروژه هــای  تکمیــل  بــرای 
خیریــن،  آورده   ٪۳۰ کمــک  بــا  کــه  شــد  تامیــن  خوابگاه هــای 
 100 مجمــوع  در  دانشــگاه ها  ســهم   ٪۳۰ و  رفــاه  صنــدوق   ٪۴۰
ــد. ــن گردی ــا تامی ــز خوابگاه ه ــر و تجهی ــرای تعمی ــال ب ــارد ری  میلی

*پرداخــت۳44میلیــاردتومــانتســهیالتو
ــال1۳9۸ ــجویاندرس ــهدانش ــجوییب وامدانش

ــز  ــحویان نی ــور دانش ــازمان ام ــس س ــی، رئی ــی صدیق ــر مجتب دکت
در ایــن نشســت مجــازی تاکیــد کــرد: ارتقــای ســطح کیفــی 
ــوم اســت.  خوابگاه هــای دانشــجویی، از اولویت هــای اصلــی وزارت عل
ــی مناســب  ــوب، فرصت ــگاه مطل ــان اینکــه اســتفاده از خواب ــا بی وی ب
ــچ دانشــجویی  ــوزش در کشــور اســت و هی ــت آم ــرای اجــرای عدال ب
نبایــد بــه خاطــر مشــکات رفاهــی و نداشــتن ســرپناه از تحصیــل در 
دانشــگاه های خــوب محــروم شــود، اظهــار داشــت: از ســال 1393، کار 
ارتقــای ســطح کیفــی خوابگاه هــای دانشــجویی بــر اســاس پارامترهــای 
 موجــود آغــاز شــد و خوابگاه هــا در 5 ســطح کیفــی تقســیم بندی شــدند.

ــی  ــای ملک ــد خوابگاه ه ــه 50 درص ــان اینک ــا بی ــی ب ــر صدیق دکت
عمــر بــاالی 20 ســال دارنــد، افــزود: خوابگاهــی کــه تــا حــدی ارتقــا 
می یابــد، بعــد از یکــی دو ســال بــه رتبــه پایین تــر مــی رود؛ از ســوی 
ــدن را  ــکان درس خوان ــوده ام ــگاه فرس ــه خواب ــل اینک ــه دلی ــر ب دیگ
از دانشــجو ســلب می کنــد، فضــا بــرای درس و پژوهــش کمتــر 
 می شــود کــه ایــن امــر در روحیــه دانشــجویان تاثیــر منفــی می گــذارد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــا بیــان اینکــه فرســودگی 
ســاختمان خوابگاه هــا و اســتفاده بیــش از ظرفیــت و تراکــم در 
خوابگاه هــا از موانــع ارتقــای کیفــی ایــن خوابگاه هــا محســوب 
تومــان  میلیــارد   209  ،98 تــا   95 ســال  از  گفــت:  می شــود، 
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صــرف تعمیــر، تجهیــز و ارتقــای کیفــی خوابگاه هــا شــده کــه 
و  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  طــرف  از  تومــان  میلیــارد   180
 مابقــی از محــل اجــاره بهــای خوابگاهــی هزینــه شــده اســت.
وی افــزود: صنــدوق رفــاه دانشــجویان در ســال 1398 بــا توجــه بــه 
ــارد تومــان تســهیات  عــدم تخصیــص کامــل بودجــه اش، 344 میلی
ــی  ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــرده و ب ــت ک ــجویی پرداخ و وام دانش
کشــور و شــیوع ویــروس کرونــا، هــم اکنــون پرداخــت اجــاره بهــای 
ــجویی  ــای دانش ــاط وام ه ــت اقس ــده و پرداخ ــف ش ــا متوق خوابگاه ه
ــن کارهــم  ــه همی ــر پرداخــت شــود ک ــا تاخی ــا ب ــرر شــده ت هــم مق
 مشــکات صنــدوق رفــاه دانشــجویان را بیشــتر کــرده اســت.
ــاه دانشــجویان  ــدوق رف ــدف صن ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــر صدیق دکت
تامیــن وام دانشــجو و کمــک بــه دانشــگاه ها در حــوزه تغذیــه 
و اســکان اســت، افــزود: در شــرایط تورمــی امــروز، فشــار بــه 
ــه  ــم ب ــد تــاش کنی مجموعــه دانشــجویی کار درســتی نیســت و بای
ــود. ــتری ش ــه بیش ــجویان توج ــاه دانش ــدوق رف ــی صن ــع عموم  مناب
ــگاه و  ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر دو انتخــاب ســاخت خواب وی ب
ــا  ــش روی م ــود پی ــی موج ــاختمان های خوابگاه ــردن س ــه روز ک ب
ــیار  ــه بس ــد ک ــگاه جدی ــاخت خواب ــوص س ــت: درخص ــد، گف می باش
هــم مطلــوب اســت، اقداماتــی صــورت گرفتــه کــه دانشــگاه زمیــن در 
اختیــار بگــذارد و خیریــن و صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــا اســتفاده از 
تســهیات بانکــی در ســاخت خوابــگاه مشــارکت کننــد و امســال هــم 
 بــا در خواســت 27 دانشــگاه در ایــن خصــوص موافقــت شــده اســت.
موجــود،  ســاختمان های  به ســازی  و  تعمیــرات  افــزود:  وی 
کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن  و  می طلبــد  را  کمتــری  هزینــه 
بازســازی  دانشــگاه ها،  تعطیلــی  و  تابســتان  در  ایــن خوابگاه هــا 

اجــاره  طریــق  از  آن  نگهــداری  و  شــوند  ســازی  بهینــه  و 
اســت. دانشــگاه  برعهــده  داخلــی  منابــع  و  خوابگاه هــا   بهــای 

دکتــر صدیقــی در ادامــه گفــت: از تعــداد 919 خوابــگاه تحــت نظــارت 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان، 287 خوابــگاه در رتبــه چهــار، 146 خوابگاه 
 رتبه سه، 131 خوابگاه در رتبه 2 و 296 خوابگاه در رتبه یک قرار دارند.

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد 59 خوابــگاه دانشــجویی در 
رتبــه 5 و شــرایطی نامطلــوب قــرار دارنــد، گفــت: در حــال حاضــر برای 
ــارد تومــان دو میلیــون و  ارتقــای خوابگاه هــای رتبــه چهــار 738 میلی
بــرای ارتقــای خوابگاه هــای رتبــه 5، 236 میلیــارد تومــان نیــاز داریــم 
ــا ارتقــای خوابگاه هــای رتبــه 5 اســت و خیریــن  کــه البتــه اولویــت ب
 محتــرم می تواننــد در ایــن زمینــه کمک هــای شــایانی بنماینــد.

دکتــر صدیقــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر، 2میلیــون و 375 هــزار 
متــر مربــع مســاحت کل خوابگاه هــای دانشــجویی دانشــگاه های 
ــرم  ــن محت ــرای شــفافیت در هزینه کــرد خیری کشــور اســت، گفــت: ب
ــه  ــه هزین ــه پرداختی هایشــان چگون ــد ک ــزان بدانن ــن عزی ــه ای و اینک
می شــود، ســامانه ای بــا عنــوان ســامانه حامیــان صنــدوق رفــاه 
ــود  ــی ش ــاح م ــروز افتت ــه ام ــت ک ــده اس ــی ش ــجویان طراح دانش
ــا و  ــرمایه اش کج ــه س ــد ک ــرم بدان ــر محت ــاس آن خّی ــر اس ــا ب ت
ــد. ــال کن ــروژه را دنب ــه گام پیشــرفت پ ــه شــود و گام ب ــه هزین  چگون
از جملــه خیرینــی کــه در ایــن نشســت حضور داشــته و به بیان مســائل 
و نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد می تــوان بــه دکتــر مصلــی نــژاد، قلــم 
 چــی، جمیلــی، آریــا، اســپرورین، ذوالفقاری و شــاه حســینی اشــاره کرد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت ســامانه حامیــان صنــدوق رفــاه 

دانشــجویان بــا حضــور وزیــر علــوم افتتــاح شــد.
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ــرت  ــهیدان حض ــاالر ش ــهادت س ــام ش ــیدن ای ــبت فرارس ــه مناس ب
ــانی  ــای واالی انس ــج ارزش ه ــور تروی ــین )ع( و به منظ ــداهلل حس اباعب
ــت  ــه اهتمــام معاون ــام عاشــورا، »حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان« ب قی
 heyatuni.ir فرهنگــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه آدرس
راه انــدازی شــد. وظیفــۀ اصلــی ای کــه »حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان« 
ــدی  ــل صورت بن ــزاره قاب ــب دو گ ــت در قال ــور اس ــود متص ــرای خ ب
ــز  ــه دانشــگاه ها و مراک ــای ارزشــمندی ک ــکاس فعالیت ه اســت: 1( انع
آمــوزش عالــی سراســر کشــور در زمینــۀ ترویــج مفاهیــم واالی فرهنــگ 
عاشــورایی در ســطح کشــور انجــام می دهنــد؛ 2( در اختیــار قــرار دادن 
محتواهــای اصیــل و ارزشــمندی کــه مأخــوذ از متــون معتبــر و موثــق در 
ارتبــاط بــا قیــام عاشــورا تهیــه و تولیــد شــده اســت. خصوصــًا بــا عنایــت 
ــا در ســطح  ــروس کرون ــل شــیوع وی ــه دلی ــژه ای کــه ب ــه شــرایط وی ب
کشــور پیش آمــده و ضــرورت رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
توســط جامعــۀ دانشــگاهی به عنــوان یکــی از اصلی تریــن گــروه مرجــع 
اجتماعــی، از ابتــدای محــرم 1399 شمســی )1442 قمــری( »حســینیۀ 
مجــازی دانشــگاهیان« شــروع بــه کار کــرد و تاکنــون توانســته 
ــمند  ــای ارزش ــکاس فعالیت ه ــرای انع ــی ب ــم آوردن فرصت ــن فراه ضم
ــگاهی و  ــارج دانش ــان خ ــۀ مخاطب ــرای مراجع ــتری ب ــگاهیان، بس دانش

اســتفاده از مطالــب تولیــدی ایــن حســینیه نیــز فراهــم آورد. 
بخــش اصلــی »حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان« کــه همگــی از طریق 

فهرســت بــاالی ســایت قابــل مشــاهده اند عبــارت اســت از: 
1( پادکســت: کــه مشــتمل اســت بــر فایل هــای صوتــی ای کــه توســط 
ــده  ــر ش ــازی منتش ــای مج ــد و در فض ــگاه ها تولی ــجویان و دانش دانش
ــان  ــان جوان ــت پادکســت در می ــه محبوبی ــا توجــه ب اســت. خصوصــًا ب
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــایت ب ــد س ــای پربازدی ــزء محتواه ــش ج ــن بخ ای
ــه پادکســت  ــون 5 مجموع ــا کن ــک قســمتی، ت ــای ت ــدای از فایل ه ج
ــه در  ــده ک ــر ش ــرم منتش ــۀ اول و دوم مح ــیم ده ــا تقس ــجویی ب دانش

ــل مشــاهده اســت. ــب قاب ــاالی ســایت آخریــن مطال قســمت ب
2( معرفــی کتــاب: در ایــن قســمت در قالــب یادداشــت های اعضــای 
هیئــت علمــی و گزیده نویســی دانشــجویان، نســبت بــه معرفــی کتــاب 

ــدام می شــود. ــف شــده اند اق ــۀ عاشــورا تألی ارزشــمندی کــه در زمین
ــۀ  ــه در زمین ــی ک ــای اصیل ــه محتواه ــل: از جمل ــای اصی 3( مداحی ه
فرهنــگ عاشــورایی وجــود دارد مداحی هــای اصیلــی اســت کــه توســط 
مداحــان سرشــناس در ســنوات گذشــته تولیــد شــده و یکــی از وظایــف 
ــه دار  ــای ریش ــن محتواه ــکاس ای ــگاهیان انع ــازی دانش ــینیۀ مج حس

اســت.
ــن بخــش حســینیه  ــر مهم تری ــن بخــش مشــتمل ب 4( حســینیه ها: ای
ــۀ  ــگاهیان« صفح ــازی دانش ــینیۀ مج ــگاه در »حس ــر دانش ــت. ه اس
ــتقل  ــود را به صــورت مس ــای خ ــود را دارد و فعالیت ه ــی خ اختصاص
ــینیۀ  ــیس حس ــمی تأس ــوان رس ــام فرخ ــس از اع ــد. پ ــال می کن دنب
ــاون  ــی مع ــۀ اختصاص ــق مصاحب ــانی آن از طری ــازی و اطاع رس مج
فرهنگــی و اجتماعــی، 29 دانشــگاه و مرکــز آمــوزش عالــی اقــدام بــه 

گزارشحسینیهمجازیدانشگاهیان
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گزارش

ــی  ــد و همگ ــازی کردن ــینیه مج ــه حس ــود ب ــای خ ــال فعالیت ه ارس
آن هــا در قالــب بخش هــای مختلــف ســایت منتشــر شــدند و محتــوای 

ــد.  ــد کرده ان ــایت را تولی ــی س اصل
5( تقســیم بندی زمانــی: بــه تناســب زمانــی کــه محتواهــا حســینیه های 
دانشــگاهی تولیــد شــده اســت، تقســیم بندی زمانــی براســاس دهه هــای 
زمانــی متبــرک بــه نــام هــر یــک از شــهدای عاشــورا صــورت گرفــت 

کــه در قســمت های مســتقلی قابــل مشــاهده اســت.

6( مراســم ها و پخــش زنــده: بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از 
ــن  ــت، ای ــم ها اس ــزاری مراس ــب برگ ــینیه ها در قال ــای حس فعالیت ه
ــت  ــی اس ــدۀ فعالیت های ــتقل منعکس کنن ــورت مس ــز به ص ــش نی بخ
کــه در درون دانشــگاه ها یــا خــارج از آن در ایــن ایــام انجــام داده انــد. 
ــه  ــل ب ــی، دانشــگاه هایی کــه تمای ــدات شــرایط فن ــه تمهی ــا توجــه ب ب
ــگاهیان  ــازی دانش ــینیۀ مج ــود در حس ــای خ ــدۀ فعالیت ه ــش زن پخ
ــم های آن  ــازی مراس ــینیۀ مج ــی حس ــۀ اصل ــز در صفح ــد نی را دارن

به صــورت زنــده پخــش می شــود. 
7( فایل هــای تصویــری: بــا توجــه بــه جذابیــت فایل هــای تصویــری، 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــده ک ــاد ش ــایت ایج ــز در س ــه آن نی ــوط ب ــی مرب بخش
انعــکاس محتواهــای تولیــدی خــود حســینیه )من جملــه بخــش 
ــط  ــدی توس ــری تولی ــای تصوی ــورا«(، فایل ه ــف عاش ــف و ظرای »لطای
دانشــگاه ها و دیگــر فایل هــای تصویــری ارزشــمند بــه اشــتراک 

گذاشــته می شــود.
8( یادداشــت روز: در دهــۀ اول محــرم محتواهــای تولیــدی در قالــب 
ــا تحلیــل مضامیــن عاشــورایی  یادداشــت روز کــه بیش تــر در ارتبــاط ب

اســت تولیــد شــده و در قســمت مربوطــه درج شــده اســت.
9( مســابقات: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قابــل توجهــی از فعالیت های 

بــرای  مســابقات  برگــزاری  قالــب  در  دانشــگاهی  حســینیه های 
دانشــجویان اســت، ایــن بخــش نیــز به صــورت مســتقل فعالیــت خــود 
ــابقات  ــه مس ــه ب ــش مربوط ــا در بخ ــۀ فراخوان ه ــرد و هم ــاز ک را آغ

منعکــس شــده اند.
10( زیــارت عاشــورا: در صفحــۀ اصلــی امکانــی بــرای اســتماع زیــارت 

عاشــورا بــا صــدای اســتاد فرهمنــد نیــز فراهــم آمــده اســت.
11( دربــارۀ حســینیۀ مجــازی و تمــاس بــا مــا: بــرای توضیــح دربــارۀ 
ــی حســینیۀ مجــازی  خــط مشــی کل
دانشــگاهی و طریقــۀ ارتباط گیــری 
عاشــورایی  فعالیت هــای  ارســال  و 

ــگاهیان  دانش
12( شــبکه های اجتماعــی: حســینیۀ 
فضــای  در  دانشــگاهیان  مجــازی 
مجــازی نیــز فعالیت داشــته و بخشــی 
ایــن  در  را  خــود  فعالیت هــای  از 
حوزه هــا پیــش می بــرد.  چنانچــه 
قابــل ماحظــه اســت، فایل هــای 
ــینیۀ مجــازی  ــری صفحــۀ حس تصوی
ــغ  ــارات بال دانشــگاهیان در ســایت آپ
بــر 5600 مرتبــه مشــاهده شــده و بــر 
12500 دقیقــه فایــل تصویــری در این 

ــده اســت.  صفحــه مشــاهده ش
 24 بــه  قریــب  مــدت  ظــرف 
روزه از تأســیس حســینیۀ مجــازی 
آن  در  مطلــب   252 دانشــگاهیان، 
بارگــذاری شــده کــه جــدول زیــر نشــان دهندۀ توزیــع اطاعــات 
ــایر  ــت )س ــایت اس ــی س ــای اصل ــاس حوزه ه ــده براس ــذاری ش بارگ
ــده اند(: ــه ش ــر عرض ــوارد زی ــز م ــری ج ــای دیگ ــا در قالب ه محتواه

 



خبرانهم آموزش عالی

24

رئوسدستاوردهایبرجستهدانشگاهها،
پارکهایعلموفناوریوپژوهشگاههایکشور



خبرانهم آموزش عالی

25

دستاورداه

24

ــی EUvsVIRUS توســط  ــون بین الملل ــه نخســت هکت کســب رتب
پژوهشــگر دانشــگاه تربیــت مــدرس

www.msrt.ir/fa/news/55382

تولیــد زخــم پــوش ضدمیکروبــی و ضــد ســرطان توســط پژوهشــگران 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر

www.msrt.ir/fa/news/55384

برگــزاری رویدادهــای علمــی بین المللــی مجــازی در دانشــگاه عامــه 
طباطبایــی

www.msrt.ir/fa/news/55387

ثبــت اختــراع دســتگاه تصفیــه فاضــاب خاکســتری در مقیــاس خانگــی 
توســط محققــان دانشــگاه بیرجنــد

www.msrt.ir/fa/news/55414

معرفــی اســتراتژی جدیــد »بــرِش شــبکه« بــرای هدایــت هوشــمندانه 
چیدمــان فضایــی فلــز آلــی در همکاری مشــترک پژوهشــگران دانشــگاه 

تربیــت مــدرس بــا محققــان اســپانیایی

www.msrt.ir/fa/news/55415

ــی  ــا کارای ــا ب ــد پنجــه مصنوعــی پ طراحــی و ســاخت مدل هــای جدی
بــاال بــه همــت محققــان دانشــگاه اصفهــان

www.msrt.ir/fa/news/55430

تلقیــح موفقیت آمیــز داروی النزوپــرازول بــا پلیمرهــا بــه همــت 
محققــان دانشــگاه کاشــان

www.msrt.ir/fa/news/55464

ــاش پژوهشــگران دانشــگاه  ــا ت ــس اکســیمتر انگشــتی ب دســتگاه پال

ــد شــد  ــل طراحــی و تولی ــی نوشــیروانی باب صنعت

www.msrt.ir/fa/news/55466

انتخــاب عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی بــه عنــوان 
ســردبیر مجلــه منتشــر شــده توســط الزویــر

www.msrt.ir/fa/news/55468

طراحــی و ســاخت نانوحســگر گازی بــه منظــور شناســایی قارچ هــای 
عامــل فرســایش میــراث فرهنگــی بــا تــاش پژوهشــگران دانشــگاه 

الزهــرا)س(

www.msrt.ir/fa/news/55481

طراحــی و ســاخت زیســت حســگرهای کاربــردی در حــوزه پزشــکی 
بــا تــاش پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر

www.msrt.ir/fa/news/55495

تولیــد بیــش از 4500 مقالــه بین المللــی در دانشــگاه های اســتان 
اصفهــان در ســال جاری

www.msrt.ir/fa/news/55496

ثبــت اختــراع طــرح پژوهشــی راکتــور بســته دوار مش بنــدی شــده دو 
فــازی گاز- مایــع  بــه همــت محققــان دانشــگاه ســمنان

www.msrt.ir/fa/news/55511
 

ــد  ــت تولی ــا قابلی ــور ب ــدی کش ــه بع ــر س ــن چاپگ ــاخت بزرگ تری س
ــان ــی اصفه ــگاه صنعت ــی در دانش ــای الیاف ــت ه کامپوزی

www.msrt.ir/fa/news/55517

انتخاب دانش آموخته دانشگاه تهران به عنوان رئیس انجمن ریاضی 
کانادا
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www.msrt.ir/fa/news/55535

دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با دارویی از عصاره زرشک توسط 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.msrt.ir/fa/news/55545

تولیــد کــرم-ژل الکلــی کیتوســان ضدعفونــی کننــده دســت بــا خاصیــت 
ترمیم کنندگــی پوســت توســط محققــان دانشــگاه مراغــه

www.msrt.ir/fa/news/55564

فــروش تولیــدات محققــان دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان خراســان 
ــه کشــورهای همجــوار رضــوی ب

www.msrt.ir/fa/news/55585

ــو  ــوژی نان ــتفاده از تکنول ــا اس ــان ب ــق جری ــای تزری ــاخت الکتروده س
ــر ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش ــط محقق توس

www.msrt.ir/fa/news/55646

بــا  ســبزواری  حکیــم  دانشــگاه  محققــان  پژوهــش  تازه تریــن  در 
ــا  ــد ب ــزور زیســت ســازگار جدی ــدی ســنتز نانوکاتالی پژوهشــگران بیرجن
توانایــی بــاال در تهیــه مشــتقات ترکیب هــای دارویــی زانتــن بــه دســت 

آمــد

www.msrt.ir/fa/news/55650

ــاه بلوط  ــوختگی« ش ــاری س ــی »بیم ــرای عاج بخش ــی ب ــه روش ارائ
ــدرس ــت م ــگاه تربی ــط دانش ــان توس ــای گی جنگل ه

www.msrt.ir/fa/news/55678

بررســی اثــر نانــوذارت ســیلیکایی بهبــود یافتــه ســطحی بــر خصوصیات 
ــم  ــگاه حکی ــان دانش ــترک محقق ــش مش ــاری در پژوه ــیاالت حف س

ــی و خارجــی ســبزواری و پژوهشــگران داخل

www.msrt.ir/fa/news/55679

بــرای زبــان فارســی»هم بام«در  اولیــن نســخه پیکــره گفتــاری 
بامبــرگ دانشــگاه  و  همــدان  بوعلی ســینا  دانشــگاه  همــکاری 

www.msrt.ir/fa/news/55704

ــی  ــبکه جهان ــریف در ش ــی ش ــگاه صنعت ــدن دانش ــت درآم ــه عضوی ب
)SDSN( راه حل هــای توســعه پایــدار

www.msrt.ir/fa/news/55715

ــتفاده از  ــا اس ــاز کویید19-ب ــم پروتئ ــده  آنزی ــد مهارکنن ــی پپتی طراح
مهارکننده هــای حشــرات و گیاهــان در چمــران اهــواز

www.msrt.ir/fa/news/55799

ــی  ــای قلب ــان بیماری ه ــگیری و درم ــرای پیش ــد ب ــی جدی ــه مدل ارائ
ــر ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش ــط محقق ــی توس عروق

www.msrt.ir/fa/news/55801

طراحــی و ســاخت داربســتی بــا غلظــت متغیــر اکســیژن بــرای 
امیرکبیــر صنعتــی  دانشــگاه  توســط  غضروف-اســتخوان 

www.msrt.ir/fa/news/55833
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تولیــد بیــش از 150 نــوع مــاده شــیمیایی بســیار خالــص توســط محققــان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر

www.msrt.ir/fa/news/55915

ــد ویبــره توســط  ــا قابلیــت تنظیــم فلورای اختــراع دســتگاه فلورایدتراپــی ب
ــز پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی ســهند تبری

www.msrt.ir/fa/news/55931

ــاختار  ــو س ــیله نان ــه وس ــاب ب ــان آور از آب و پس ــای زی ــذف آالینده ه ح
ــگاه اراک ــان دانش ــت محقق ــه هم ــی ب کامپوزیت

www.msrt.ir/fa/news/56022

اختــراع نخســتین ســامانه فتوولتائیــک خورشــیدی بهینــه شــده بــا 
ــگاه  ــگران دانش ــط پژوهش ــل توس ــز فرن ــو و لن ــاوری نان ــری فن به کارگی

ــرگان ــی گ ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش عل

www.msrt.ir/fa/news/56048

نصــب اولیــن توربیــن بــادی 250 کیلووات توســط پژوهشــکده هواخورشــید 
دانشــگاه فردوســی مشهد

www.msrt.ir/fa/news/56065

کشــف و نامگــذاری دو گونــه جانــوری جدیــد توســط عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه بیرجنــد

www.msrt.ir/fa/news/56077

ــو ســاختار  ــا نان ــع آب و خــاک ب ــزی در مناب کاهــش آالینده هــای فل
ترکیبــی بــه همــت پژوهشــگران دانشــگاه تربیــت مــدرس

www.msrt.ir/fa/news/56086

کســب جایــزه »بهتریــن طــرح پایــدار« در مســابقه بین المللــی 
AYDA بــه همــت دانشــجوی دانشــگاه تربیــت مــدرس

www.msrt.ir/fa/news/56098

ــگران  ــط پژوهش ــمند توس ــری هوش ــارت تصوی ــزار نظ ــرم اف ــد ن تولی
ــد ــگاه بیرجن دانش

www.msrt.ir/fa/news/56181

ســاخت پروتــز کمــک حرکتــی زانــو و پروتــز پــای مصنوعــی غیرفعال 
توســط یژوهشــگران دانشــگاه صنعتی اراک

www.msrt.ir/fa/news/56193

ســاخت دســتگاه هوشــمند ضدعفونــی کننــده دســت توســط محقــق 
دانشــگاه رازی

/https://www.msrt.ir/fa/news/56812

ــاره  ــران درب ــت علمــی دانشــگاه ته ــه عضــو هیئ ــژه مقال ــی وی معرف
ــکا ــخ توســط انجمــن نجــوم امری مری

https://www.msrt.ir/fa/news/56792

ــک و  ــن شناســی و تکتونی ــا موضــوع زمی ــادی ب ــه بنی انتشــار دومقال
خطــر و مــدل ســازی ســونامی، شــرق و جنــوب شــرق ایــران توســط 

پژوهشــگران دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان

https://www.msrt.ir/fa/news/56753
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