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خبرانهم آموزش عالی
7) مهر و آبان 1398(

بررسی و کارشناسی 300 پروژه 
مدیریت سبز در دانشگاه ها

اقدامات یک ساله حوزه مدیریت سبز وزارت علوم؛ 
رپونده    وژیه

آموزش های مهارتی

 با گفتارها و نوشته هایی از:

 دکرت آهنچیان، مدیرکل دفرت برنامه ریزی آموزش عالی

دکرت صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

دکرت رسایی، مشاور مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه 

مرکزی وزارت علوم

یادداشت ویژه

دکتر آهنچیان
ــای  ــق برنامه ه ــتای تحق ــاوری در راس ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
پنجــم و ششــم توســعه، از مهرمــاه 1397، بــه اتــکای یــک 
ــدف  ــا ه ــور را ب ــگاه های کش ــع، دانش ــده و جام ــه ش ــه مطالع برنام
دانشــجویان  اشــتغال پذیری  تــوان  بهبــود  و  مهارت افزایــی 
کــرد.  بســیج  درســی  و  آموزشــی  برنامه هــای  قالــب   در 
می تــوان  را  برنامــه  ایــن  بــر  تمرکــز  هدف هــای  مهم تریــن 
ــور  ــی کش ــتگاه های عموم ــه دس ــه مطالب ــفاف تر ب ــخ گویی ش پاس
ــگان  ــش آموخت ــی دان ــتگی های تخصص ــای شایس ــر ارتق ــی ب مبن
دانشــگاهی بــرای افزایــش ضریــب مشــارکت در تولیــد ملی بــا اعتماد 
بــه توانمنــدی آنــان در تأســیس کار و کســب و توســعه کارآفرینــی و 
ــه  ــاي جامع ــا نیازه ــي ب ــاي درس ــتر برنامه ه ــه بیش ــر چ ــاق ه انطب
ــت  ــی دارای ظرفی ــای مهارت ــهم آموزش ه ــش س ــا افزای ــان ب همزم
 اشــتغال زایی در برنامــه درســی همــه رشــته های دانشــگاهی دانســت.
نیمــه دوم ســال 1396 در وزارت  از  ایــن هدف هــا  در راســتای 
علــوم، مطالعــات و اقدامــات وســیعی آغــاز شــد کــه پــس از 
نشســت های متمــادی بــا مدیــران عالــی ســتادی و معاونــان 
ــذار  ــزرگ و اثرگ ــگاه های ب ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی آموزش
کشــور، منجــر بــه تهیــه و ابــاغ »آیین نامــه مهارت افزایــی و 
شــد.  کارشناســی«  دانشــجویان  اشــتغال پذیری  تــوان   ارتقــای 

گفت گوی اختصاصی با دکرت زمانی

دانشگاه پیام نور در دستیابی به دانشگاه های نسل سوم و چهارم 

پیشتاز است

مصاحبه اختصاصی با دکرت امید

بیش از 500 مرکز علمی - کاربردی غیرمجاز طی 3 سال اخیر 

تعطیل شده است

یادداشت اختصاصی/ دکرت صالحی عمران

آموزش های مهارتی؛ رضورتی اجتناب ناپذیر در نظام آموزش عالی

رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی  دانشگاه ها:

دانشجو باید در کنار علم آموزی، مهارت و نیازهای 
آینده جامعه را بیاموزد

طرح جامع مهارت افزایی
 و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان؛ 

ضرورتی اساسی در وزارت علوم



خبرانهم آموزش عالیخبرانهم آموزش عالی

3 2

7
ین عناوین«»نگاهی  بر  مهم�ت

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

 با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

سردبیر:  دکتر علیرضا عبداللهی نژاد
دبیر تحریریه: ندا شفیعی

اعضای هیئت تحریریه: لیال موالئی، زهرا حامدی
صفحه آرایی: زهرا حامدی

امور اجرایی: شهره حسینی فرهنگ

»نگاهی  بر مهمترین عناوین«
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پنجــم  برنامه هــای  تحقــق  راســتای  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
و ششــم توســعه، از مهرمــاه 1397، بــه اتــکای یــک برنامــه مطالعــه شــده 
تــوان  بهبــود  و  مهارت افزایــی  بــا هــدف  را  دانشــگاه های کشــور  جامــع،  و 
ــرد.  ــیج ک ــی بس ــی و درس ــای آموزش ــب برنامه ه ــتغال پذیری دانشــجویان در قال  اش
پاســخ گویی  می تــوان  را  برنامــه  ایــن  بــر  تمرکــز  هدف هــای  مهم تریــن 
ارتقــای  بــر  مبنــی  کشــور  عمومــی  دســتگاه های  مطالبــه  بــه  شــفاف تر 
ــب  ــش ضری ــرای افزای ــگاهی ب ــگان دانش ــی دانش آموخت ــتگی های تخصص شایس
مشــارکت در تولیــد ملــی بــا اعتمــاد بــه توانمنــدی آنــان در تأســیس کار و 
کســب و توســعه کارآفرینــی و انطبــاق هــر چــه بیشــتر برنامه هــاي درســي 
ــی دارای  ــای مهارت ــهم آموزش ه ــش س ــا افزای ــان ب ــه همزم ــاي جامع ــا نیازه ب
ــت. ــگاهی دانس ــته های دانش ــه رش ــی هم ــه درس ــتغال زایی در برنام ــت اش  ظرفی

علــوم،  وزارت  در   1396 ســال  دوم  نیمــه  از  هدف هــا  ایــن  راســتای  در 
مطالعــات و اقدامــات وســیعی آغــاز شــد کــه پــس از نشســت های متمــادی 
تکمیلــی  تحصیــات  و  آموزشــی  معاونــان  و  ســتادی  عالــی  مدیــران  بــا 
ــه  ــاغ »آیین نام ــه و اب ــه تهی ــر ب ــور، منج ــذار کش ــزرگ و اثرگ ــگاه های ب دانش
 مهارت افزایــی و ارتقــای تــوان اشــتغال پذیری دانشــجویان کارشناســی« شــد. 
بــر اســاس ایــن طــرح جامــع 4 محــور اساســی اجــرای همه جانبــه جنبه هــای عملی- 
کاربــردی برنامه هــای درســی جــاری، طراحــی و اجــرای دروس اختیــاری متناســب بــا 
نیازهــای جامعــه،  اجــرای آموزش هــای فرابرنامــه ای متناســب بــا هــر رشــته و نیــاز 
بــازار کار و رصــد وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان بــرای دانشــگاه ها معیــن شــد و 
 دانشــگاه ها موظف شــدند از آغاز ســال تحصیلــی 1398-1397 به اجــرای آن بپردازند. 
ایــن  در  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  از  دریافتــی  گزارش هــای 
زمینــه، نشــان از عــزم جــدی آنــان بــرای تحقــق هدف هــای برنامه هــای 
در  مثــال  بــرای  دارد.  مهارتــی  آموزش هــای  موضــوع  در  ملــی  توســعه 
 4محــور برنامــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در دانشــگاه ها عبارتنــد از:

اجــرای همه جانبــه جنبه هــای عملــی- کاربــردی برنامه هــای درســی جــاری، 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  کارورزی،   و  کارآمــوزی  دروس  بهره ورکــردن 
ــور  ــته درس مح ــل پیوس ــراری تعام ــوب و برق ــه مص ــر برنام ــازاد ب ــی م تخصص
اســت. گرفتــه  قــرار  نظــر  مــورد  منطقــه  تولیــدی  و  صنعتــی  مراکــز   بــا 

طراحــی و اجــرای دروس اختیــاری متناســب بــا نیازهــای جامعــه، تعریــف 
تشــکیل  اختصاصــی،  و  عمومــی  مهارت هــای  بخــش  دو  در  مــازاد  دروس 
شــورای سیاســت گذاری و نــوآوری آموزشــی بــرای کمــک بــه جهت گیــری 
دانــش  اشــتغال پذیری  راســتای  در  دانشــگاه  درســی  برنامه هــای  آموزشــی 
شــغلی  شایســتگی های  بــر  مبتنــی  الگوهــای  به کارگیــری  و  آموختــگان 
اســت. بــوده  توجــه  مــورد  درســی  برنامه هــای  طراحــی  در  حرفــه ای   و 
اجــرای آموزش هــای فرابرنامــه ای متناســب بــا هــر رشــته و نیــاز بــازار کار، طراحــی 
ــوان اشــتغال پذیری  ــای ت ــا هــدف ارتق ــه ای ب ــه فرابرنام و اجــرای دوره هــای نوآوران
دانشــجویان،  راه انــدازی مراکــز جــوار آموزشــی و برگــزاری دوره هــای فنــی و حرفه ای 
بــا همــکاری ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای و  برگــزاری اســتارتاپ های آمــوزش 
 محــور در رشــته های تحصیلــی بــا زمینــه اشــتغال پاییــن بــه اجــرا در آمــده اســت.

از رشــته های موجــود  دانش آموختــگان هــر کــدام  اشــتغال  رصــد وضعیــت 
ارزیابــی وضعیــت  در دانشــگاه، طراحــی و اســتقرار ســامانه جامــع رصــد و 

اشــتغال دانش آموختــگان دانشــگاه و رصــد وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان 
نیازهــای  بــا  آن هــا  انطبــاق  و  درســی  برنامه هــای  بازنگــری  هــدف  بــا 
اســت. گرفتــه  قــرار  نظــر  مــورد  آن هــا  توســط  و  دانشــگاه ها  در   جامعــه 

عــاوه بــر اینهــا اقدامــات پشــتیبانی و اجرایــی جانبــی بــا هــدف تحقــق اثربخش تــر 
طــرح جامــع مهارت افزایــی نیــز مدنظــر معاونــت آموزشــی وزارت علــوم و دانشــگاه ها 
ــا 3  ــص 1 ت ــرار دادن تخصی ــه ق ــوان ب ــات می ت ــن اقدام ــه ای ــت. از جمل ــوده اس ب
ــوان  ــای ت ــی و ارتق ــه مهارت افزای ــگاه ها ب ــی دانش ــای اختصاص ــد از درآمده درص
اشــتغال پذیری دانشــجویان )مرکــز هیئت هــای امنــا و هیئــت ممیــزه وزارت علــوم(، 
ــات  ــجویان تحصی ــی دانش ــتیاری آموزشی-پژوهش ــه دس ــاغ آیین نام ــن و اب تدوی
ــه 70  ــتغال پذیری ب ــت اش ــه پیوس ــوم( و ارائ ــی وزارت عل ــت آموزش ــی )معاون تکمیل
ــات و  ــدف التف ــا ه ــی ب ــوزش عال ــترش آم ــزی و گس ــی برنامه ری ــروه تخصص کارگ
ــارت و  ــوع مه ــه موض ــری ب ــن و بازنگ ــه تدوی ــی در مرحل ــای درس ــکای برنامه ه ات
ــوم- بیــش از 130 برنامــه درســی ظــرف 18  ــت آموزشــی وزارت عل اشــتغال )معاون
ــرد. ــن شــده اند( اشــاره ک ــی بازنگــری و تدوی ــا رویکــرد مهارت افزای ــاه گذشــته ب  م

هــدف  بــا  مهارت افزایــی  در  پیشــگام  دانشــگاه های  از  دوره ای  بازدیدهــای 
انگیزه بخشــی، راهنمایــی و هدایــت منابــع پشــتیبان )معاونــت آموزشــی وزارت 
ــز  ــیس مرک ــی و تأس ــوم(، طراح عل
مشــاوره شــغلی و حرفــه ای در دو 
ســطح مشــاوره اولیــه و دریافــت 
ــع  ــه و توزی ــگاه ها(، تهی ــده )دانش ای
ــامل  ــاوره ای ش ــه مش ــته یکپارچ بس
حقوقــی  و  کار  و  کســب  فضــای 
ــجویان  ــه دانش ــی هم ــرای راهنمای ب
)دانشــگاه ها(، راه انــدازی مرکــز ارتقــای 
یادگیــری  یاددهــی-  فرآیندهــای 
کلینیــک  راه انــدازی  )دانشــگاه ها(، 
مهارت آمــوزی  و  شــغلی  مشــاوره 
اجــرای  و  طراحــی  )دانشــگاه ها(، 
ــی  ــمینارهای صنعت ــتماتیک س سیس
ویــژه دانشــجویان کارشناســی بــا 
مرتبــط  دســتگاه های  همــکاری 
تدویــن،  و  )دانشــگاه ها(  اســتانی 
دوره هــای  اجــرای  و  راه انــدازی 
میان رشــته ای، کاربــردی و تقــاض 
بازی هــای  رشــته  ماننــد  امحــور 
دیگــر  از  )دانشــگاه ها(  رایآن هــای 
اقدامــات پشــتیبانی و اجرایــی جانبــی 
ــت. ــی اس ــع مهارت افزای ــرح جام  ط

نــگاه کان و بلندمــدت وزارت علــوم 
ــرح  ــه دانشــگاه ها، ط ــن اســت ک ای
در  را  دانشــجویان  مهارت افزایــی 

ــد.  ــر بگیرن ــت گذاری در نظ ــع سیاس ــته جام ــک بس ــب ی قال
وجــود یــک بســته جامــع بــه دانشــگاه کمــک می کنــد تــا از دســت زدن بــه اقدامــات 
ــا  ــی، ب ــل مهارت افزای ــات ذی ــا و اقدام ــط دادن برنامه ه ــا رب ــزد و ب ــی بپرهی مقطع
ــی شــده حرکــت  ــه ســوی دســتاوردهای پیش بین انســجام و هماهنگــی بیشــتری ب
ــاب  ــس شــورای اســامی، شــورای انق ــت مجل ــا حمای ــه ب ــد. روشــن اســت ک کن
فرهنگــی و به ویــژه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، امــکان تــداوم و تعالــی نهضــت 
ــادی  ــی اقتص ــرایط کنون ــود. در ش ــد ب ــم خواه ــگاه ها فراه ــی در دانش مهارت افزای
کشــور، ایــن طــرح، زمینــه و بســتر مناســبی بــرای شتاب بخشــیدن بــه برنامه هــای 

توســعه اســت.

طرح جامع مهارت افزایی و ارتقای توان 
اشتغال پذیری دانشجویان؛ ضرورتی اساسی 

 در وزارت علوم
  دکتر آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی

دااگشنه ایپم نوریادداشت

ــریح  ــور در تش ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــی، رئی ــا زمان ــر محمدرض دکت
دســتاوردهای یک ســاله ایــن دانشــگاه در حــوزه کارآفرینــی و 
مهارت افزایــی گفــت: دانشــگاه پیــام نــور بــا توجــه بــه تأکیــد دولــت 
ــزا  ــه ســمت دانشــگاه های مهارت اف ــزوم حرکــت دانشــگاه ها ب ــر ل ب
ــی و  ــارت افزای ــوزه مه ــته در ح ــال گذش ــک س ــی ی ــی را ط اقدامات
ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق ــجویان در دس ــتغال دانش ــی و اش کارآفرین

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون دانشــگاه پیــام نــور بایــد بــه ســمت 
ــزا  ــن و مهارت اف ــگاه کارآفری ــه دانش ــل 3 و 4 ک ــگاه های نس دانش
ــا  ــد ب ــگاه بای ــن دانش ــت: ای ــان داش ــد، اذع ــت کن ــتند، حرک هس
ــه  ــگاه ها درزمین ــر دانش ــرای دیگ ــی ب ــود، الگوی ــاص خ ــدل خ م

مهارت افزایــی و کارآفرینــی باشــد.
ــی  ــگاه دولت ــن دانش ــور را بزرگ تری ــام ن ــگاه پی ــی، دانش ــر زمان دکت
ــا 430 هــزار دانشــجو در مقاطــع  ــن دانشــگاه ب ــت: ای دانســت و گف
ــز و  ــری در ۵00 مرک ــف کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکت مختل
واحــد در داخــل کشــور و 40 نمایندگــی در سراســر جهــان فعالیــت 
دارد. همچنیــن 4 هــزار عضــو هیئت علمــی در ایــن دانشــگاه 
به صــورت تمام وقــت مشــغول بــه فعالیــت هســتند و ۲0 هــزار 
ــگاه  ــن دانش ــاتید ای ــه اس ــرم ب ــر ت ــو در ه ــی مدع عضــو هیئت علم

اضافــه می شــود.

برگزاری دوره های مهارت افزایی در حین تحصیل و دوره های 
کارآفرینی و اشتغال پس از فراغت از تحصیل

ــام  ــر دانشــگاه پی ــح کــرد: طــی اقدامــات یــک ســال اخی وی تصری
نــور، بســترهایی فراهم شــده تــا دانشــجویان ایــن دانشــگاه تــا زمانــی 

پیشتازی دانشگاه پیام نور در دستیابی به 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم

ــی  ــای مهارت افزای ــتند، از دوره ه ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــه مش ک
ــود  ــال خ ــه ح ــز ب ــل نی ــس از فراغــت از تحصی ــد شــده و پ بهره من
رهــا نشــده و بتواننــد بــا شــناخت توانمندی هــای خــود در بــازار کار و 

اشــتغال جــذب شــوند.
وی ادامــه داد: در زمینــه مهارت افزایــی دانشــگاه از ســال قبــل 
ــه در نتیجــه  ــن بخــش اندیشــیده ک ــای ای ــرای ارتق ــی را ب تمهیدات
آن، در حــال حاضــر 10 مرکــز نــوآوری، 1۲0 هســته نــوآور، ۲۲ 
ــی  ــتای مهارت افزای ــف در راس ــتارتاپ های مختل ــد و اس ــز رش مرک
ــا معاونــت علمــی و  در ایــن دانشــگاه ایجادشــده اســت. همچنیــن ب
ــوآوری خاقیــت  ــرای ایجــاد مراکــز ن فنــاوری ریاســت جمهــوری ب

ــت. ــرده اس ــاء ک ــه ای امض تفاهم نام
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور افــزود: ایــن دانشــگاه بــرای دانشــجویان 
نیــز  دانشــگاه  فارغ التحصیــان  بــرای  و  تحصیــل  درحــال 
برنامه ریزی هایــی بــرای یادگیــری حــرف مختلــف پیش بینــی 

ــت. ــرده اس ک

اعطای تسهیالت وام اشتغال به دانش آموختگان از سوی معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری

دکتــر محمدرضــا زمانــی، توســعه روســتاها و رســیدگی بــه مناطــق 
از مهم تریــن رســالت های اجتماعــی  محــروم کشــور را یکــی 
ــام  ــژه دانشــگاه پی ــام وی ــت: اهتم ــور دانســت و گف ــام ن دانشــگاه پی
نــور بــر ایــن اســت کــه در راســتای رســالت اجتماعــی خــود و توســعه 
ــد کشــور،  ــد و مول ــوان یکــی از مهم تریــن ارکان تولی روســتاها به عن
برنامه هــا و دوره هــای مهارت آمــوزی متنوعــی را بــرای مناطــق 

رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:

در راستای طرح مهارت افزایی 
دانشجویان از نیمه دوم سال 

1396 در وزارت علوم، مطالعات و 
اقدامات وسیعی آغاز شد که پس 
از نشست های متمادی با مدیران 
عالی ستادی و معاونان آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه های بزرگ 
و اثرگذار کشور، منجر به تهیه و ابالغ 

»آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای 
توان اشتغال پذیری دانشجویان 

 کارشناسی« شد. 
بر اساس این طرح جامع 4 محور 
اساسی اجرای همه جانبه جنبه های 
عملی- کاربردی برنامه های درسی 

جاری، طراحی و اجرای دروس 
اختیاری متناسب با نیازهای جامعه،  

اجرای آموزش های فرابرنامه ای 
متناسب با هر رشته و نیاز بازار کار و 
رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان 

برای دانشگاه ها معین شد و 
دانشگاه ها موظف به اجرای آن شدند
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مختلــف ارائــه کنــد.
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور بــه تفاهم نامه دانشــگاه بــا معاونت توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن تفاهم نامــه در راســتای رســالت اجتماعــی دانشــگاه بــا موضــوع 
و محوریــت »مهارت آمــوزی و اشــتغال زایی بــرای دانشــجویان و 
دانش آموختــگان دانشــگاه پیــام نــور در مناطــق روســتایی و محــروم 
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــی آن از تیرم ــاز اول اجرای ــا و ف ــور«، امض کش
حضــور و دســتور معــاون اول رئیس جمهــوری در شهرســتان جهــرم 
بــا پایلــوت هفــت اســتان و اولویت هــای موضوعــی منطقــه ای شــامل 
ــتان  ــای(، سیس ــت های گلخآن ه ــی و کش ــان داروی ــتان )گیاه لرس
ــوم گــردی(، کرمــان )فــرش، گلیــم و پتــه(، فــارس  و بلوچســتان )ب
)بســته بندی و فــراوری خرمــا و نخلیــات(، مرکــزی )پوشــاک(، همدان 
ــی(  ــنگ های تزئین ــوی )س ــان رض ــفال( و خراس ــتی و س )صنایع دس
و همچنیــن ۲4 اســتان دیگــر بــر اســاس اولویت هــا و ظرفیت هــای 
منطقــه ای در قالــب قــرارداد اجرایــی بــه امضــای رئیــس دانشــگاه و 

معــاون روســتایی و مناطــق محــروم آغــاز شــد.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر دوره هــای مهارتــی دانشــگاه پیــام 
ــن دانشــگاه در اســتان های ذکرشــده به صــورت  ــز ای ــور، در 7 مرک ن
آزمایشــي، بــه دانشــجویان و فارغ التحصیــان ارائــه می شــود و 
ایــن افــراد پــس از دریافــت گواهــي دوره آموزشــي تحــت پوشــش 
ــقف 100  ــا س ــایري ت ــتایي و عش ــدار روس ــتغال پای ــهیات اش تس
میلیــون تومــان از ســوي معاونــت توســعه روســتایي و مناطــق محروم 

قــرار خواهنــد گرفــت.

پیشگامی دانشگاه پیام نور در طرح ملی کدنویسی کودک و 
نوجوان )دارکوب(

ــکاری دانشــگاه  ــه هم ــن از امضــای تفاهم نام ــی همچنی ــر زمان دکت
پیــام نــور بــا معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و ســایر بخش هــای 
ــان  دولتــی در طــرح ملــی تقویــت و اســتعدادیابی کــودکان و نوجوان
در حــوزه کدنویســی خبــر داد و گفــت: طــرح ملــی دارکــوب، عــاوه 
بــر افزایــش قــوه خاقیــت و ایــده پــردازی، نهادینــه کــردن مفاهیــم 
خاقیــت و کارآفرینــی و خلــق محصــول )بــازی، برنامه هــای تعاملی، 
انیمیشــن و...( در کــودکان و نوجوانــان موجــب ترفیــع جایــگاه و نــام 
دانشــگاه پیــام نــور در زمینه هــای فناوری هــای نویــن و مســائل روز 

دنیــا نیــز خواهــد شــد.
ــور  ــان کش ــودکان و نوجوان ــرح، ک ــن ط ــرای ای ــا اج ــزود: ب وی اف
می تواننــد به راحتــی بازی هــای مــورد عاقــه خــود را بســازند.

برگزاری دوره های مهارت افزایی از سوی سازمان نظام مهندسی 
معدن ایران برای دانشجویان پیام نور

ــام  ــگاه پی ــن دانش ــکاری بی ــه هم ــای تفاهم نام ــی، امض ــر زمان دکت
ــات  ــر اقدام ــران را از دیگ ــدن ای ــی مع ــازمان نظام مهندس ــور و س ن
دانشــگاه در حــوزه کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت دانســت و گفــت: 

ــژه در  ــیاری به وی ــات بس ــت و امکان ــور دارای ظرفی ــام ن ــگاه پی دانش
ــا را در  ــن ظرفیت ه ــد ای ــه می توان ــی اســت ک ــای الکترونیک زمینه ه

ــد. ــرار ده ــدن ق ــازمان نظام مهندســی مع ــار س اختی
ــی در  ــو علم ــور دارای 91 عض ــام ن ــگاه پی ــرد: دانش ــح ک وی تصری
رشــته زمین شناســی اســت کــه از ایــن تعــداد 1۵ نفــر دارای مرتبــه 
دانشــیاری هســتند و از ایــن  جهــت ایــن دانشــگاه بــه لحــاظ علمــی 
ــه  ــا توج ــرار دارد و ب ــی ق ــیار مطلوب ــت بس ــی در موقعی و تخصص
ــل  ــد تعام ــور می توان ــر کش ــگاه در سراس ــن دانش ــتردگی ای ــه گس ب
مناســبی را بــا ســازمان های نظام مهندســی در سراســر کشــور برقــرار 
ــار  ــود را در اختی ــی خ ــگاهی و آموزش ــای آزمایش ــرده و ظرفیت ه ک

ایــن ســازمان قــرار دهــد.
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور بســتر الکترونیکــی را مهم تریــن شــاخص 
ــه  ــن تفاهم نام ــه ای ــوان اینک ــا عن ــت و ب ــور دانس ــام ن ــگاه پی دانش
بــرای هــر دو طــرف دارای مزایــای بســیاری اســت، گفــت: ســازمان 
نظام مهندســی معــدن بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه بــا دانشــگاه پیــام 
نــور امــکان برگــزاری دوره هــای آموزشــی عملــی را برای دانشــجویان 

ــور فراهــم می کنــد. دانشــگاه پیــام ن
دکتــر زمانــی ضمــن اعــام آمادگــی دانشــگاه پیام نــور برای پوشــش 
دهــی حلقــه مفقــوده ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه بتوانیــم بــازار کار مناســبی را بــرای 

دانش آموختــگان ایــن دانشــگاه فراهــم کنیــم.

3500 تشکل کارفرمایی پشتیبان فنی دانشگاه پیام نور در کشور
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از آغــاز همــکاری مشــترک ایــن دانشــگاه 
ــوان  ــران به عن ــی ای ــی کارفرمای ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــا کان ب
ــروز  ــت: ام ــر داد و گف ــور خب ــادی کش ــکل اقتص ــن تش بزرگ تری
ــت اســت، به طوری کــه  ــی دانشــجویان در اولوی موضــوع مهارت افزای
ــم  ــش ببری ــمتی پی ــجویان را به س ــل، دانش ــم در دوران تحصی بتوانی

ــد. ــت کســب کنن ــوزه صنع ــای الزم را در ح ــه مهارت ه ک
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  ظرفیــت  از  اســتفاده  وی 
کارفرمایــان ایــران و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه توســط 

دااگشنه ایپم نور
صنــوف ایــن کانــون را دو محــور اصلــی اجــرای تفاهم نامــه مشــترک 
ــان  ــت و خاطرنش ــی دانس ــکل صنف ــن تش ــا ای ــور ب ــگاه پیام ن دانش
ــورهای  ــی در کش ــه 40 نمایندگ ــک ب ــور نزدی ــگاه پیام ن ــرد: دانش ک
مختلــف دارد کــه ظرفیتــی عظیــم در اختیــار صنــوف قــرار می دهــد 

ــود. ــتر ش ــای بیش ــه همکاری ه ــر ب ــد منج و می توان
ــاط  ــوده ارتب ــه مفق ــد حلق ــرد: بی تردی ــان ک ــی خاطرنش ــر زمان دکت
صنعــت بــا دانشــگاه، نیازمنــد اجــرای چنیــن تفاهم نامه هایــی اســت 

ــرد. ــری ک ــدار از آن بهره گی ــق توســعه پای ــرای رون ــا ب ت
ــر  ــه اگ ــم ک ــن داری ــرد: یقی ــح ک ــور تصری ــگاه پیام ن ــس دانش رئی
ــز  ــی نی ــاد مقاومت ــرد، اقتص ــکل گی ــت ش ــگاه و صنع ــاط دانش ارتب
ــن  ــی، همی ــاد مقاومت ــرای اقتص ــاهراه اج ــه ش ــود؛ چراک ــرا می ش اج

ــت. ــگاه اس ــت و دانش ــکاری صنع هم
دکتــر زمانــی تأکیــد کــرد: امــروز بایــد بیشــتر کار میدانــی و صنعتــی 
ــای  ــوزه دغدغه ه ــن ح ــا در ای ــرد ت ــا ک ــجویان مهی ــرای دانش را ب
ــود و  ــرف ش ــجویان برط ــای دانش ــن خانواده ه ــئوالن و همچنی مس
ــود  ــاش خ ــام ت ــور، تم ــگاه پیام ن ــزی دانش ــتاد مرک ــز در س ــا نی م
ــم و  ــو ببری ــامت جل ــتاب و س ــا ش ــن کار را ب ــا ای ــم ت را می کنی
دســتاوردهای همــکاری دانشــگاه و صنعــت را در آینــده بــرای همگان 

تشــریح کنیــم.

برگزاری دوره های مهارت افزایی از سوی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور

ــور امضــای تفاهم نامــه همــکاری مشــترک  ــام ن رئیــس دانشــگاه پی
آموزشــی بیــن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و دانشــگاه 
ــی  ــوزه کارآفرین ــگاه در ح ــن دانش ــات ای ــر اقدام ــور را از دیگ پیام ن
دانســت و گفــت: ایــن تفاهم نامــه بــا توجــه به ضــرورت برنامه ریــزی 
بــرای توســعه منابــع انســانی موردنیــاز طرح هــای توســعه ای کشــور و 
همچنیــن ارتقــای بهــره وری نیــروی کار متخصــص و صاحیت هــای 
ــگان  ــجویان و دانش آموخت ــازی دانش ــه ای و توانمند س ــی و حرف فن
ــد  ــادی منعق ــای اقتص ــه فعالیت ه ــه عرص ــرای ورود ب ــگاهی ب دانش

شــده اســت. 

وی افــزود: هــدف از ایــن تفاهم نامــه آمــوزش مهارت هــای الزم بــه 
دانشــجویان و ایجــاد انگیــزه بــرای آینــده شــغلی آینده ســازان کشــور 
ــن  ــد از ای ــراد می توانن ــکونت اف ــه محــل س ــه ب ــا توج ــه ب اســت ک

ــد. ــازار کار بهــره گیرن ــه ب آموزش هــا جهــت ورود ب
ایجاد مرکز نوآوری صنایع خالق

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور بــه نقــش مراکــز نــوآوری صنایــع خــاق 
در رونــق کســب وکار دانش آموختــگان دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: 
دانشــگاه پیــام نــور در ســه دهــه گذشــته بــا شــعار »آمــوزش بــرای 
همــه، همه جــا و همه وقــت« گام برداشــته و در برهــه کنونــی 
ــت  ــا مأموری ــا، ب ــداوم آن ه ــظ و ت ــر حف ــاوه ب ــود را ع ــت خ حرک
ــاتید، دانشــجویان و  ــدی اس ــر توانمن ــه ب ــروت ک ــد ث ــتغال و تولی اش

ــد. ــه می ده ــت، ادام ــتوار اس ــگاه اس ــن دانش ــان ای کارکن
وی افــزود: در ایــن راســتا بــا امضــای تفاهم نامــه همــکاری مشــترک 
بیــن دانشــگاه پیــام نــور و ســتاد فناوری هــای نــرم معاونــت علمــی 
ــوآوری صنایــع  و فنــاوری ریاســت جمهــوری، طــرح ایجــاد مرکــز ن
خــاق بــا محوریــت اجرایــی دانشــگاه و نظارتــی ســتاد مــورد موافقت 
قرارگرفتــه اســت و بــه زودی عملیــات اجــرای ایــن طــرح آغــاز خواهد 

. شد
روند شکل گیری مراکز رشد و خالقیت تسهیل می شود

ــور و  ــام ن ــگاه پی ــه دانش ــه تفاهم نام ــوان اینک ــا عن ــی ب ــر زمان دکت
معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیز در 
راســتای توســعه مراکــز رشــد و خاقیــت امضــا شــده اســت، تصریــح 
کــرد: ایــن تفاهم نامــه در ایــام هفتــه معلــم در اردیبهشــت ماه 98 بــه 
ــد شــکل گیری  امضــا و طبــق آن مقــرر شــد تســریع و تســهیل رون
ــطح  ــگاه )در س ــوآوری در دانش ــت و ن ــز خاقی ــد و مراک ــز رش مراک
ــکاری  ــا هم ــود ب ــای موج ــا و فضاه ــب ظرفیت ه ــور( و برحس کش

ــرد. ــرار گی ــت ق ــاوری در اولوی ــم و فن پارک هــای عل
برگزاری استارتاپ های دانشگاه پیام نور در سطح ملی

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور بــه برگــزاری اســتارتاپ ها بــا موضوعــات 
متنــوع در ســطح ملــی اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون ســه اســتارتاپ 
ــای  ــوا و فناوری ه ــت محت ــات و محوری ــا موضوع ــی ب ــطح مل در س
دیجیتــال و ســام و مراقبــت ســالمندی و چندین اســتارتاپ در ســطح 
اســتانی برگــزار شــده اســت. برخــی از ایــن اســتارتاپ ها هم اکنــون 

ــند. ــازی می باش ــا تجاری س ــتاب ده ی و ی ــه ش در مرحل
ــور در  ــام ن ــن دانشــگاه پی ــت نوی ــرد: حرک ــح ک ــان تصری وی در پای
برگــزاری دوره هــای مهــارت افزایــی و پشــتیبانی از دانش آموختــگان 
ــتقبال  ــز اس ــر چی ــش از ه ــه بی ــی اســت ک ــن دانشــگاه، موضوع ای
داوطلبــان و دانشــجویان را بــرای تحصیــل در ایــن دانشــگاه 
ــین )ع( در  ــام حس ــگان ام ــیعیان و دلباخت ــی ش ــاع میلیون ــه اجتم ب
ــر در  ــده ای کم نظی ــی، پدی ــاي معلّ ــینی در کرب ــن حس ــام اربعی ای
ــت و  ــاد مقاوم ــه نم ــه ب ــود ک ــوب می ش ــی محس ــاي جهان رویداده

دااگشنه ایپم نور
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ــگاه ها  ــی دانش ــال تحصیل ــاز س ــن آغ ــور در آیی ــس جمه رئی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــاوری کش ــی و فن ــز پژوهش و مراک
ــوب  ــت، مطل ــدون کیفی ــگاه ب ــی دانش ــای کم ــترش فض گس
مــا نیســت، اظهارداشــت: دانشــگاه در ایــران بایــد بــه دانشــگاه 
مهــارت محــور تبدیــل شــود. علــم، پایــه مهــارت، پیشــرفت و 
توســعه اســت و دانشــجو بایــد در کنــار علم آمــوزی، مهــارت و 

ــوزد. ــه را بیام ــده جامع ــای آین نیازمندی ه
دکتــر روحانــی باتاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه بــرای مــا اهمیــت 
ــگاه را  ــوزه و دانش ــام ح ــورت ع ــه ص ــاده ای دارد و ب فوق الع
بایــد در کنــار هــم بدانیــم، افــزود: مــن فرزنــد حــوزه و دانشــگاه 
ــوزه اداره  ــگاه و ح ــه دانش ــم. مجموع ــار می کن ــتم و افتخ هس

آینــده جامعــه را بــر عهــده دارنــد.
رئیــس جمهــور خاطــر نشــان کــرد: آن هایــی کــه در دانشــگاه 
درس می خواننــد هــر چنــد حیــن تحصیــل مســئولیت اجرایــی 
ندارنــد امــا از لحظــه ورود بــه دانشــگاه احســاس می کننــد کــه 

از مســئوالن و مدیــران آینــده کشــور هســتند.
مســئولیت  دانشــگاه ها  بی تردیــد  گفــت:  روحانــی  دکتــر 
ــم در  ــت ه ــه و دول ــًا جامع ــد و متقاب ــر دوش دارن ــنگینی ب س

ــت. ــئول اس ــگاه مس ــل دانش مقاب
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در ارائــه خدمــات بــه دانشــگاه 
ــا  ــت: م ــود دارد، اظهارداش ــم وج ــی ه ــت نقایص ــوی دول از س
همیشــه در دولــت تــاش می کنیــم تــا ایــن مشــکات را رفــع 
ــوم و بهداشــت و رؤســای دانشــگاه ها  ــران عل ــه وزی ــم. ب نمائی

ــان،  ــه ورزش جوان ــه ب ــم ک ــرده و می کن ــد ک ــه تأکی همیش
ســامت، تغذیــه و رفــاه آن هــا بــه همــان انــدازه ای کــه بــرای 
وقــت می گذاریــم،  آن هــا  یادگیــری  و  سیاســت جوان هــا 

ــم. ــت بگذاری ــم و وق ــت بدهی اهمی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت ارتقــا کیفیــت دانشــگاه های 
ــی در  ــی و کیف ــای کم ــم فض ــت: معتقدی ــار داش ــور، اظه کش
ــرد و  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــم م ــار ه ــد در کن ــگاه ها بای دانش
خوشــبختانه در ایــن راســتا اقدامــات خوبــی، انجــام شــده اســت.
دکتــر روحانــی خاطــر نشــان کــرد: در 41 ســال پــس از پیروزی 
انقــاب اســامی به رغــم همــه مشــکات، دانشــگاه های 
کشــورمان در رشــته های مختلــف بــه رســالت و وظایــف 
ــه نحــوی کــه امــروز ســطح  ــد ب ــه خوبــی عمــل کردن خــود ب
ــع  ــی جوام ــه و حت ــه منطق ــبت ب ــورمان نس ــگاه های کش دانش
ــاظ  ــی از لح ــرکات خوب ــت و تح ــب نیس ــی عق ــرفته خیل پیش

ــته ایم. ــش داش ــم و دان عل
ــارت  ــد مه ــگاه ها بای ــه دانش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
محــور باشــند، اظهــار داشــت: محــور اصلــی در دانشــگاه نبایــد 
ــارت و  ــه مه ــور پای ــیاری از ام ــم در بس ــه عل ــد، البت ــم باش عل
ــا  ــم اکتف ــه عل ــًا ب ــد صرف ــا نبای ــت ام ــعه اس ــرفت و توس پیش
شــود، علــم بایــد در کنــار نیازمندی هــای جامعــه قــرار بگیــرد.
رئیــس جمهــور اضافــه کــرد: در اینکــه بــرای فارغ التحصیــان 
دانشــگاه، شــغل بــه انــدازه کافــی نیســت، ممکــن اســت دالیــل 
ــگاه  ــل دانش ــد فارغ التحصی ــا بی تردی ــود ام ــان ش ــی بی مختلف

دانشجو باید در کنار علم آموزی، مهارت و نیازمندی های 
آینده جامعه را بیاموزد

رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۹۹- ۱3۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور:

آغاز سال تحصیلی
مهارت محــور بهتــر و زودتــر از فارغ التحصیــل دانشــگاهی 
ــد. ــدا کن ــغل مناســب پی ــد ش ــوده می توان ــه حافظه محــور ب ک

وی خاطــر نشــان کــرد: اینکــه گفتــه شــد علــم در گذشــته بعــد 
ــه  ــم ک ــد بگویی ــروز بای ــد، ام ــر می ش ــال ۲ براب ــن س از چندی
علــوم مختلــف پــس از چنــد روز ۲ برابــر می شــود و چــه بســا 

در آینــده فرصــت آن بــاز هــم کاهــش یابــد.
ــد  ــر اینکــه پیشــرفت دانشــگاه بای ــد ب ــا تأکی ــی ب ــر روحان دکت
ــروز در  ــت: ام ــار داش ــد، اظه ــق باش ــم منطب ــرعت عل ــا س ب
دانشــگاه ها کتــب ســال های گذشــته تدریــس می شــود و 
ــن  ــق دارد، ضم ــش تعل ــال پی ــد س ــه چن ــم ب ــاتید ه ــم اس عل
ــازار  ــده وارد ب ــال آین ــی 6 س ــرای ۵ ال ــم ب ــه دانشــجو ه اینک
کار و مســئولیت می شــود، لــذا بایــد بررســی شــود کــه چگونــه 

می تــوان بــه دانشــجو مهارتــی آموخــت 
کــه در ۵ ســال بعــد نــه تنهــا از علــم عقــب 
ــتاز  ــش رو و پیش ــد پی ــه بتوان ــد، بلک نباش

ــم باشــد. ه
وی بــا بیــان اینکــه امــروز تحــوالت علمــی 
ــئولیت  ــار مس ــه و ب ــرعت گرفت ــیار س بس
دولــت هــم در ایــن زمینــه بســیار ســنگین 
ــته  ــه داش ــد توج ــروز بای ــت: ام ــت، گف اس
ــجو را  ــوان دانش ــه می ت ــه چگون ــیم ک باش
ــروز  ــم. ام ــاده کنی ــردا آم ــای ف ــرای دنی ب
راه دانــش و علــم متفاوت تــر از گذشــته 
اســت و بایــد کاری کنیــم کــه دانشــجو نــه 
ــود،  ــر ش ــردا آماده ت ــای ف ــرای دنی ــا ب تنه
بلکــه وســایلی فراهــم کنیــم کــه همیشــه 
در حــال آمــوزش باشــد، لــذا ایــن شــعر »ز 
ــًا  ــوی« کام ــش بج ــور دان ــا گ ــواره ت گه
منطبــق بــا نیــاز جامعــه امــروز جامعــه اســت.

ــگاه در  ــی دانش ــا خودکفای ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
ــد  ــدم درآم ــت: معتق ــت دارد، گف ــه موافق ــی و بودج ــه مال زمین
ــا  ــات و پژوهش ه ــه تحقیق ــق عرض ــد از طری ــگاه می توان دانش
مفیــد باشــد و بایــد تحقیقاتــی در دانشــگاه صــورت بگیــرد کــه 
ــی  ــان متقاض ــه خودم ــا و جامع ــاال در دنی ــیار ب ــا ارزش بس ب

داشــته باشــد.
دکتــر روحانــی اتصــال دانشــگاه بــه مراکــز تولیــدی و صنعتــی 
ــات  ــتا اقدام ــن راس ــت: در ای ــت و گف ــرورت دانس ــک ض را ی
ــتاب  ــی ش ــن اقدامات ــد چنی ــت و بای ــده اس ــام ش ــی انج خوب
ــا  ــًا خودکف ــان تقریب ــروز دانشــگاه های برجســته جه ــرد. ام بگی
ــد  ــدرت را دارن ــیل و ق ــن پتانس ــا ای ــتند و دانشــگاه های م هس
ــن کار  ــتا بهتری ــن راس ــتند و در ای ــود بایس ــای خ ــه روی پ ک
ــه بخــش خصوصــی متصــل شــود  ایــن اســت کــه دانشــگاه ب
ــد در امــور  چــرا کــه بخــش خصوصــی بهتــر از دولــت می توان

ــر باشــد. اقتصــادی مؤث
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه از دانشــگاه ها می خواهــم 
ــه  ــا ارائ ــادی، ب ــی و اقتص ــم از علم ــائل روز اع ــه مس در هم
نظــرات کارشناســانه خــود دولــت را یــاری دهنــد، تاکیــد کــرد: 
ــوان مســائل  ــه عن ــد ب ــم کــه دانشــگاه ها بای ــورد داری دههــا م
ــه  ــای ارائ ــا راهکاره ــر ب ــوند و اگ ــتراتژیک وارد ش ــم و اس مه
ــش از 40 ســال اســت راجــع  ــه بی ــی ک ــرای موضوعات شــده ب
ــه  ــد هم ــیدیم، بای ــه نتیجــه نرس ــم ب ــا بحــث می کنی ــه آن ه ب

ــم. پرســی کنی
رئیــس جمهــور همچنیــن بــه موفقیت هــای شــرکت های 
ــای  ــت: موفقیت ه ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــان در کش ــش بنی دان
ــل  ــده حاص ــت آم ــی بدس ــد هوای ــه پدافن ــه در زمین ــی ک بزرگ
شــرکت های  و  دانشــگاه ها  تــاش 
دانــش بنیــان بــوده اســت و اینطــور 
ــاش دانشــگاهیان  ــدون ت ــه ب نیســت ک
ــیم. ــه برس ــه نتیج ــم ب ــگان بتوانی و نخب

ــر  ــی وزی ــعید نمک ــر س ــه، دکت در ادام
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
ســخنانی بــا تشــریح اقدامــات و عملکــرد 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی در آمــوزش، 
ــان، خاطــر نشــان کــرد:  پژوهــش و درم
ــط  ــکی فق ــوم پزش ــگاه های عل در دانش
ــتیم و  ــش نیس ــوزش و پژوه ــر آم درگی
ــامت و  ــن س ــان و تأمی ــث درم در بح
بهداشــت جامعــه اقدامــات بســیار خوبــی 

ــرد. ــورت می گی ص
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــان اینکــه امــروز از نظــر  ــا بی پزشــکی ب
ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی از 
ــه آنچــه اعمــال فشــار  برترین هــای منطقــه هســتیم، نســبت ب
ــد، انتقــاد کــرد  ــه جامعــه پزشــکی کشــور خوان و بی احترامــی ب
ــت  ــامت و بهداش ــن س ــرای تأمی ــکی ب ــه پزش ــت: جامع و گف
مــردم در ایــن شــرایط ســخت فشــار اقتصــادی دشــمنان همــه 

ــد داد. ــام خواه ــود را انج ــاش خ ت
ــد  ــی باش ــد محــل درآمدزای ــه دانشــگاه نبای ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــد دانشــجوی پول ــور باشــیم بخاطــر کســب درآم ــا مجب و م
جــذب کنیــم، گفــت: شــأن و منزلــت دانشــگاه، اســتاد و 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــجو بای دانش
ــس دانشــگاه  ــادی رئی ــی احمدآب ــود نیل ــر محم دکت
ــگاه  ــای دانش ــی از توانمندی ه ــه گزارش ــن ارائ ــران ضم ته
ــی  ــعه علم ــتای توس ــده در راس ــام ش ــات انج ــران و اقدام ته
کشــور در ایــن دانشــگاه، گفــت: در موضــوع ســیل، دانشــگاه ها 
ایــن افتخــار را داشــتند بــا تصمیــم شایســته رئیــس جمهــور بــا 

 در 41 سال پس از پیروزی انقالب 
اسالمی به رغم همه مشکالت، 

دانشگاه های کشورمان در رشته های 
مختلف به رسالت و وظایف خود به 

خوبی عمل کردند به نحوی که امروز 
سطح دانشگاه های کشورمان نسبت 

به منطقه و حتی جوامع پیشرفته خیلی 
عقب نیست و تحرکات خوبی از لحاظ 

علم و دانش داشته ایم.
محور اصلی در دانشگاه نباید علم 
باشد، البته علم در بسیاری از امور 

پایه مهارت و پیشرفت و توسعه است 
اما نباید صرفاً به علم اکتفا شود، علم 
باید در کنار نیازمندی های جامعه قرار 

بگیرد.

آغاز سال تحصیلی
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اســتفاده از ظرفیــت علمــی و تخصصــی راهــکار بــرای مقابلــه 
بــا ســیل ارائــه دهنــد.

ــه  ــر از جامع ــه ۲۵0 نف ــان اینک ــا بی ــران ب ــس دانشــگاه ته رئی
ــا هیــأت منصــوب شــده از طــرف رئیــس  دانشــگاهی کشــور ب
جمهــور بــرای بررســی موضــوع ســیل امســال همراهــی 
ــه در  ــن زمین ــانه در ای ــای کارشناس ــت: راهبرده ــد، گف می کنن

ــد. ــد ش ــه خواه ــأت ارائ ــی هی ــزارش نهای گ
ــکات  ــا مش ــم ب ــر می خواهی ــه اگ ــان اینک ــا بی ــی ب ــر نیل دکت
کشــور مقابلــه کنیــم، چــاره ای جــز بهره منــدی کامــل از 
دانــش دانشــمندان و متخصصیــن کشــور نداریــم، گفــت: 
ــه  ــت جامع ــت و ظرفی ــدی از فرص ــزان بهره من ــفانه می متأس
ــادی دارد و  ــه زی ــگاه ها فاصل ــدی دانش ــا توانمن ــگاهی ب دانش
ــدی  ــدام ج ــکل اق ــن مش ــل ای ــرای ح ــم، ب ــنهاد می کن پیش
صــورت بگیــرد و ایــن کار می توانــد در قانــون بودجــه امســال 

ــود. ــده ش دی
ــخنان  ــان س ــران در پای ــگاه ته ــس دانش رئی
و  علمــی  جامعــه  کــرد:  تأکیــد  خــود 
دانشــگاهی بــا همــه تــوان در خدمــت کمــک 

ــت. ــور اس ــرفت کش ــعه و پیش ــه توس ب

تالش وزارت علوم؛ معرفی دانشگاه 
مسئول به جامعه

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
نیــز در ایــن آییــن گفــت: تمــام تــاش 
ایــن وزارتخانــه آن اســت کــه دانشــگاه 
جامعــه  بــه  را  جامعه محــور  و  مســئول 

ــم.  ــی کنی معرف
داشــت:  اظهــار  غامــی،  منصــور  دکتــر 

قریــب به اتفــاق آنچــه امــروز در اختیــار داریــم، حاصــل تــاش 
ــرادی  ــر اف ــت. اکث ــامی اس ــاب اس ــس از انق ــگاهیان پ دانش
کــه امــروز مدیریــت جامعــه را در اختیــار دارنــد و کســانی کــه 
ــد در  ــه می کنن ــی ارائ ــی و پژوهش ــات علم ــگاه ها خدم در دانش

دانشــگاه های کشــور تحصیــل کرده انــد.
ــل 80  ــه 70 و اوای ــر ده ــرد: در اواخ ــح ک ــوم تصری ــر عل وزی
ــا  ــی م ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــش، دانش ــول پژوه در دوره تح
دســتاوردهای بســیار بــزرگ و قابل عرضــه ای داشــتند کــه 
حاصــل آن جایــگاه ویــژه کشــور در مجامــع علمــی دنیــا بــود، 
جایگاهــی کــه سال به ســال رشــد کــرده و بــه آن افتخــار 

می کنیــم.
ــه  ــی ک ــت تنگاتنگ ــن رقاب ــه داد: در حی ــی ادام ــر غام دکت
کشــورهای بــزرگ جهــان در بخــش فنــاوری داشــتند مــا دارای 

ــتیم. ــی هس ــعه علم ــانزدهم در توس ــا ش ــم ی ــگاه پانزده جای
ــاوری،  ــح کــرد: تحــول دیگــر حــوزه تحقیقــات و فن وی تصری

ــه  ــر ده ــاید از اواخ ــا ش ــت، م ــا اس ــه فناوری ه ــه عرص ورود ب
ــروت و  ــد ث ــرای تولی ــه ب ــطح جامع ــه س ــش ب ــال دان 80، انتق
انتقــال فنــاوری بــه صنایــع، ورود بــه مســائل اجتماعــی اعــم از 
فرهنگــی و اقتصــادی و مدیریتــی جــزء برنامه هــا بــوده اســت؛ 
ــم. ــش می بری ــت پی ــرعت و جدی ــن کار را به س ــا ای ــروز م ام

ــارک  ــش از 43 پ ــون بی ــا اکن ــح داد: م ــی توضی ــر غام دکت
ــرکت های  ــان ش ــن جوان ــه همی ــم ک ــاوری داری ــی و فن علم
را  دانــش  بــر  مبتنــی  مختلــف  زمینه هــای  در  متعــددی 

می کننــد. پشــتیبانی 
ــور  ــگاه های کش ــد در دانش ــز رش ــت 197 مرک ــه فعالی وی ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــکی اش ــوم پزش ــگاه های عل ــر از دانش غی
یافته هــای  از  بســیاری  بخش هــای  رشــد  مراکــز  ایــن 
کوچــک  گروه هــای  در  را  نویــن  فناوری هــای  و  علمــی 
دانش آموخته هــای دانشــگاهی بــا همراهــی اســاتید پیــش 
دانش بنیــان  شــرکت های  آن هــا،  درون  از  کــه  می برنــد 

به ســرعت در حــال رشــد اســت.
ــه ورود بســیار  ــا اشــاره ب ــوم ب ــر عل وزی
خــوب وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
مطالعاتــی  فرصــت  پذیــرش  بــرای 
اســاتید جــوان در صنعــت گفــت: وزارت 
پیمانــی  دوره  گذرانــدن  هــم  علــوم 
ــوان را  ــی ج ــای هیئت علم ــرای اعض ب
ــاتید  ــن اس ــا ای ــرده ت ــار ک ــی اجب به نوع
ــد. ــت بگذرانن ــاه را در صنع ــوان 6 م ج

ــرای  دکتــر غامــی خاطرنشــان کــرد: ب
ورود دانشــجویان در بخــش فرصــت 
ــت،  ــوزه صنع ــی در ح ــی تحصیل مطالعات
مــواردی  و  طراحی شــده  ســامآن های 
ــن  ــاش ای ــام ت ــه تم ــل ک ــن قبی از ای
ــال مســائل  ــه دانشــگاه جامعه محــور و مســئول در قب اســت ک

ــند. ــه باش ــکات جامع و مش
ــرد: دانشــگاه ها  ــم خاطرنشــان ک ــت دوازده ــه دول عضــو کابین
ــد  ــر کرده ان ــن ام ــی از ای ــیار خوب ــتقبال بس ــجویان اس و دانش
ــل  ــاوری در ح ــم و فن ــه عل ــه عرص ــاز ورود ب ــازه آغ ــن ت و ای

ــت. ــکات اس ــائل و مش مس
ــزود: در حــوزه مســائل اقتصــادی، اجتماعــی  ــر غامــی اف دکت
ارســال  وزرا  بــه  دانشــگاه ها  از  را  متعــددی  گزارش هــای 
ــون در وزارت نفــت انجــام می شــود در  ــم، کاری کــه اکن کردی
اســتخراج و اکتشــاف از دانشــگاه های مــا وارد شــدند. در حــوزه 
صنایــع دفاعــی یک پایــه تک تــک فعالیت هــای پژوهشــی 

دانشــگاه ها بودنــد.
وی بــا یــادآوری ورود دانشــگاه بــه موضــوع ســاختمان پاســکو 
ــت  ــای تربی ــد پ ــگاه ها تمام ق ــت: دانش ــال گف ــیاب امس و س

آغاز سال تحصیلی

 با نظارت علمی مدیریتی 
دانشگاه های بزرگ و 

مجموعه های کوچک در یک 
شرایط فعال قرار می گیرند و 

نهایتاً مأموریت گرا خواهند شد 
و بر اساس ظرفیت های درونی 
و جایگاه ها منطقه ای خود، این 
مأموریت ها تعریف خواهد شد 
و نهایتاً یک مجموعه منسجم 

علمی تحقیقاتی و فناوری را 
خواهیم داشت.

آغاز سال تحصیلی
ــجاع و  ــور، ش ــد، فک ــل توانمن ــا نس ــتند ت ــانی هس ــروی انس نی
ــه در دســت  ــده جامع ــم. آین ــم کنی ــه تقدی ــه جامع ــدوار را ب امی

ــود. ــان خواهــد ب ــن جوان همی
وی ادامــه داد: در دانشــگاه ها نیــاز بــه بازنگــری، طراحــی 
ــورای  ــه ش ــم. مصوب ــاماندهی داری ــی س ــه عبارت ــدد و ب مج
عالــی انقــاب فرهنگــی در اســفند 1394 بــه مــا تکلیــف کــرده 

ــم. ــام دهی ــگاه ها را انج ــاماندهی دانش س
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه همــکاران مــا در ســطح 
ــزود:  ــد، اف ــام دادن ــن کار را انج ــور ای ــر کش ــگاه ها سراس دانش
ــود  ــد ب ــن خواه ــرا ای ــل اج ــت و حاص ــرا اس ــاده اج ــرح آم ط
ــبکه های  ــم را در ش ــه داری ــددی ک ــگاه های متع ــا دانش ــه م ک
علمــی قــرار می دهیــم و از متفــرق عمل کــردن آن هــا را 

خــارج می کنیــم.
ــگاه های  ــی دانش ــی مدیریت ــارت علم ــا نظ ــح داد: ب وی توضی
ــرار  ــزرگ و مجموعه هــای کوچــک در یــک شــرایط فعــال ق ب
ــر اســاس  ــًا مأموریــت گــرا خواهنــد شــد و ب ــد و نهایت می گیرن
ایــن  ظرفیت هــای درونــی و جایگاه هــا منطقــه ای خــود، 

ــه  ــک مجموع ــًا ی ــد و نهایت ــد ش ــف خواه ــا تعری مأموریت ه
ــت. ــم داش ــاوری را خواهی ــی و فن ــی تحقیقات ــجم علم منس

ــات و  ــوم، تحقیق ــوزه وزارت عل ــا در ح ــت: م ــوم گف ــر عل وزی
ــاوری 1۲۵ مرکــز، مجتمــع و دانشــگاه داریــم کــه مســتقًا  فن
ــگاه  ــا دانش ــد، درون آن ه ــرار دارن ــی ق ــن مدیریت ــل عناوی ذی
پیــام نــور، جامــع علمــی کاربــردی و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 

ــتند. ــور هس کش
ــردی  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــه داد: دانش ــی ادام ــر غام دکت
پیش ازایــن هــزار و ۲00 مرکــز داشــت و مــا بــر اســاس 
ــام  ــی اداری انج ــورای عال ــه ش ــق مصوب ــه طب ــی ک اصاح
دادیــم، اکنــون دارای 600 مرکــز هســتند کــه آن هــم در حــال 

ــت. ــاماندهی اس س
وی گفــت: دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 17۵ مرکــز دارد؛ همچنین 
دانشــگاه پیــام نــور کــه پیش ازایــن 800 مرکــز داشــت اکنــون 
دارای 400 مرکــز اســت، دانشــگاه غیردولتــی نیــز 390 مرکــز 
داشــت کــه اکنــون بــه زیــر ۲40 مرکــز رســیده و بــه دالیــل 

ــد. ــز کاهــش می یاب ــف نی مختل
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توســعه  و  رشــد  معاصــر،  دنیــای  ویژگی هــای  از  یکــی 
کشــورها  اکثــر  اســت.  آموزشــی  مختلــف  نظام هــای 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  توســعه  و  رشــد  بــه  دسترســی 
سیاســی و فرهنگــی را هــدف قــرار داده انــد و یکــی از 
ــی  ــی تلق ــرمایه گذاری آموزش ــیدن را س ــای رس ــن راهه بهتری
ــی  ــگ جهان ــس از جن ــوع در دوران پ ــن موض ــد. ای می کنن
ــدا کــرده و بســیاری از کشــورها  ــی پی ــت زاید الوصف دوم اهمی
ــه  ــوف ب ــده را معط ــز عم ــود تمرک ــور خ ــازی کش ــرای بازس ب
ــد.  ــص نمودن ــانی متخص ــرمایه های انس ــرمایه گذاری در س س
بــه همیــن خاطــر در اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی 
در حــال توســعه رشــد و گســترش کمــی سیســتم های 
ــح و  ــا واض ــی کام ــوزش عال ــوص آم ــی ، علی الخص آموزش
ــداد مراکــز دانشــگاهی  ــن دوران تع مشــخص می باشــد. در ای
ــه شــدت  ــداد دانشــجویان ب ــی و تع ــوزش عال و مؤسســات آم
ــی  ــود. دولت هــا سیاســت توســعه و دسترس ــدا نم ــش پی افزای
ــی  ــوب تلق ــری مطل ــگان ام ــرای هم ــی را ب ــوزش عال ــه آم ب

ــد.  نمودن
ــی  ــی یعن ــوزش عال ــعه آم ــی توس ــد اساس ــت دو بع در حقیق
ــه توافــق رســیدند.   ــا هــم ب ــه گونــه ای ب عرضــه  و تقاضــا  ب
و عرضــه  از طرفــی سیاســت گذاران  دیگــر  عبــارت  بــه 
کننــدگان آمــوزش عالــی بــا نظــر مســاعد و مطلوبــی کــه بــه 
ــم  ــی داشــتند تصمی ــی آمــوزش عال ــرات اقتصــادی، اجتماع اث
ــد و از  ــی و مراکــز نهــادی آن گرفتن ــوزش عال ــه توســعه آم ب
ــه  ــی ب ــز دسترس ــی نی ــوزش عال ــان آم ــر متقاضی ــرف دیگ ط
ــی و مــدارک آن را راهــی مناســب بــرای رســیدن  آمــوزش عال
ــی  ــن همگرای ــه ای ــد. و نتیج ــی نمودن ــبختی تلق ــه خوش ب
ــوزش  ــرد آم ــت گذاری کان و خ ــا در سیاس ــه و تقاض عرض

ــود.  ــع ب ــی در جوام ــوزش عال ــزون آم ــی رشــد روز اف عال
ــی  ــوزش عال ــت آم ــوان سیاس ــت عن ــم تح ــت ه ــن سیاس ای
ــدا  ــود پی ــم نم ــی ه ــوزش عال ــوزه آم ــات ح ــر  در ادبی فراگی
کــرد. بــه مــوازات گســترش انبــوه آمــوزش عالــی، دیگــر بــازار 
کار ظرفیــت پذیــرش تولیــد انبــوه دانــش آموختــگان آمــوزش 
ــر  ــدا نکــرد و مســئله اشــتغال بــه عنــوان یــک اب ــی را پی عال
چالــش  در نظــام هــای آمــوزش مطــرح شــد. در ایــن راســتا 
ــن  ــل ای ــل و عل ــل دالی ــرای تحلی ــادی ب ــای زی ــز بحث ه نی
چالــش بیــان شــد و اشــکال اصلــی حــول دو موضــوع درون و 
بیــرون سیســتم آمــوزش عالــی در جریــان بــود. البتــه برخــی 
از یافتــه ســه ضلــع زیــر را در عــدم اشــتغال و بیــکاری مؤثــر 

می داننــد:
1-فراهم نبودن زیر ســاخت های اشتغال در حوزه های صنعت، 

کشاورزی، خدمات و ....
۲-رویکرد نامناســب عمومی و استقبال خارج از استاندارهای 

جهانی از تحصیات آکادمیک دانشــگاهی
3-عــدم مهارت کافی نیروی جوان در بازار کار.

ــل  ــران دالی ــیاری از صاحب نظ ــاد بس ــه اعتق ــرف ب ــک ط از ی
ــی  ــل بیرون ــه عوام ــگان ب ــتغال دانش آموخت ــدم اش ــی ع اصل
ــد  ــد و رش ــت تولی ــی وضعی ــی، یعن ــوزش عال ــتم آم سیس
ــد  ــر گاه تولی ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــوط اســت. ب ــادی مرب اقتص
ــرای  ــی ب ــی در کشــور پاییــن باشــد دیگــر فرصت ناخالــص مل
جــذب دانــش آموختــگان آمــوزش عالــی فراهــم نمــی باشــد.

ــز بســیاری از اندیشــمندان حــوزه آمــوزش   از طــرف دیگــر نی
ــوزش  ــه ســاز و کارهــای آم ــی ب ــراد اساس ــد ای ــی، معتقدن عال
ــر می گــردد،  ــی ب ــودن کیفیــت آمــوزش عال ــن ب ــی و پایی عال
بــه عبــارت دیگــر کارآفریــن نبــودن مؤسســات امــوزش عالــی 

آموزش های مهارتی؛ ضرورتی 
اجتناب ناپذیر در نظام آموزش عالی

یادداشت

دکتر صالحی عمران
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

نتیجــه اش تربیــت نیــروی کار ناتــوان و غیــر مرتبــط بــا نیــاز 
بــازار کار اســت.

ــی،  ــوزش عال ــان آم ــر از متخصص ــیاری دیگ ــاد بس ــه اعتق ب
ــی  ــر درون ــز عامــل مؤث ــوع آموزشــها و محتــواي آمــوزش نی ن
ــر  ــگان اث ــتغال دانش آموخت ــدم اش ــر ع ــه ب ــت ک ــری اس دیگ
ــوع  ــن ن ــای ای ــا محتواه ــگاه اینه ــذارد. در ن ــتقیم می گ مس
ــوده  ــی نب ــی  مهارت ــز آموزش ــگاهها و مراک ــها در دانش آموزش
ــتگی های  ــا و شایس ــاد صاحیت ه ــر ایج ــی ب ــا مبتن و دقیق
حرفــه ای و شــغلی نمی باشــد. شــاید بــه همیــن خاطــر 
ــگاهها  ــه دانش ــش ورود ب ــر عط ــالهای اخی ــه در س ــت ک اس
ــا اینکــه ورود  ــرده و ی ــدا ک ــی کاهــش پی ــات آموزش و مؤسس
بــه برخــی از رشــته هایی کــه در بــازار کار از وضعیــت 

می باشــند.  برخوردارنــد،  مناســب تری 
ــور  ــان کنک ــار داوطلب ــه آم ــر ب ــران، اگ ــال  در ای ــور مث بط

دقــت شــود اکثــر داوطلبــان در گروههــای 
ــی شــرکت کــرده و متقاضــی ادامــه  تجرب
دامپزشــکی  رشــته های  در  تحصیــل 
در  اینکــه  یــا  هســتند.  پزشــکی  و 
ــور در  ــجویان کش ــی از دانش ــد باالی ص
ــابداری  ــر حس ــته های نظی ــی از رش برخ
و مدیریــت..... مشــغول بــه تحصیــل 
هســتند. و ایــن نشــان می دهــد کــه 
کار  بــازار  نشــانه های   و  عامت هــا 
ــر اتنخــاب دانشــجویان  ــری ب ــل مؤث عام
و  تحصیلــی  رشــته های  بــه  ورود  در 
ــد.  ــی باش ــل م ــه تحصی ــی ادام ــا حت ی
ــی  ــوزش عال ــان آم ــت متقاضی در حقیق
ــع  ــا و مناف ــه از هزینه ه ــی ک ــا تحلیل ب
آتــی آموزش هــا بعمــل می آورنــد بــه 
انتخــاب رشــته آموزشــی دســت مــی 

زننــد ) صالحــی عمــران 1389(. اگــر چــه ایــن ســیل و 
ــی  ــودن برخ ــد ب ــاکار آم ــه ن ــی از رشــته ها ب ــه برخ ــوم ب هج
ــوط می باشــد  ــازار کار مرب ــی در ب دیگــر از رشــته های تحصیل
ــب نظــام  ــز نصی ــدت مشــکات دیگــری را نی ــی در دراز م ول
ــانی  ــروی انس ــت نی ــب تربی ــی نصی ــا حت ــی و ی ــوزش عال آم
متخصــص در بســیاری از رشــته های مــورد نیــاز جامعــه 
ــه عنــوان مثــال عــدم اســتقبال از رشــته های  خواهــد کــرد. ب
ــای  ــد پایه ه ــی می توان ــی و مهندس ــی فن ــه و حت ــوم پای عل
ــی  ــا حت ــه و ی ــر انداخت ــه خط ــور را ب ــی کش ــی، آموزش علم
ــر از  ــیاری دیگ ــت بس ــدن کیفی ــن آم ــف و پایی ــث ضع باع

رشــته های تحصیلــی در دانشــگاهها شــود.
بــه هــر جهــت همــه ایــن چالش هــا بنحــوی ارتبــاط نیازهــای 
ــان می ســازد. ایــن  ــی را نمای ــازار کار و آمــوزش عال اقتصــاد ب

امــر ضــرورت بازنگــری و بــاز اندیشــی سیاســت گذاری آمــوزش 
ــتا  ــن راس ــازد. در ای ــان می س ــش نمای ــش از پی ــی را بی عال
ــی از سیاســت گذاریهای مناســب در جهــت  ــر میرســد یک بنظ
ماموریت گرایــی در ایــن حــوزه مهارتــی ســاختن آمــوزش 
عالــی  اســت ) صالحــی عمــران 1389(. طبیعــی اســت 
ــع  ــت تاب ــز می بایس ــی نی ــوزه آموزش ــن ح ــترش ای ــه گس ک
ــترش  ــا گس ــوده و صرف ــی ب ــی و علم ــای منطق ــاز و کاره س
کمــی آن مشــکلی را حــل نخواهــد کــرد. متـــأسفانه داده های 
ــه آموزشــهای  ــی در ارائ ــود نشــان میدهــد کــه کّمی گرای موج
ــاد  ــداد زی ــال تع ــورد. بطــور مث ــه چشــم می خ ــز ب ــی نی مهارت
ــروه  ــته ها در گ ــع رش ــی، تجم ــوزش مهارت ــز آم ــی مراک برخ
ــه  ــری از جمل ــترش دروس نظ ــا گس ــر و نهایت ــگ و هن فرهن
ــوزش مهــارت را کــه  ــوع از آم ــن ن چالشــهایی هســت کــه ای
ــان  ــد، همچن ــل کن ــوده موضــوع اشــتغال کشــور را ح ــرار ب ق
ــن  ــه پائی ــّا اینک ــد. مضاف ــد می کن تهدی
بــودن منزلــت اقتصــادی و اجتماعــی ایــن 
آموزشــها و ورود دانشــجویان بی انگیــزه 
وضعیــت ایــن آموزشــها را نابســامان 
نمــوده اســت. در کنــار ایــن چالــش 
اقتصــادی،  تحــوالت  و  ها،گرایشــها 
ــی فرهنگــی و سیاســی  ــرات اجتماع تغیی
در سراســر کشــور نیــاز بــه تجدیــد نظــر 
در رویکــرد مهارتــی ســاختن آمــوزش 
ــران  ــت گزاران، مدی ــرای سیاس ــی  ب عال
مي نمایــد.  ضــروری  را  برنامه ریــزان  و 
نظرهــا  تجدیــد  مهمتریــن  از  یکــی 
انعطــاف  مهارت آمــوزی،  حــوزه  در 
ــت.  ــوع از آموزشهاس ــن ن ــودن  ای پذیرنم
ــوزش  ــازمانهای آم ــا س ــی ب ــوال وقت اص
مهمتریــن  می شــویم،  روبــرو  مهــارت 
ــه آن اطمینــان خاطــر داشــت،  ــد نســبت ب مســئله ای کــه بای
ــارت  ــوزش مه ــا آم ــت. آی ــتم اس ــی آن سیس ــئله کارای مس
ــهای  ــا آموزش ــوند؟ آی ــه می ش ــل آموخت ــح و کام ــور صحی بط
ارائــه شــده و آموختــه شــده کاربــردی در بــازار کار دارد؟ 
ــن  ــوع از مهمتری ــه دو ن ــوال ب ــن دو س ــه ای ــی اســت ک بدیه
ــی  اشــاره  ــی خارج ــی  و کارای ــی داخل ــی کارای ــا یعن کارایی ه
مــی کنــد. ایــن نــوع نــگاه ، یــک نــوع اثــر پذیــری و اثر گــذار 
ــت. در  ــی اس ــای محیط ــه پیامده ــبت ب ــل نس و عکس العم
ــود  ــی خ ــای محیط ــه پیامد ه ــه ب ــازمانهایی ک ــت س حقیق
ــی نظمــی اجتماعــی(  ــا )ب ــه بیمــاری ی ــی کننــد، ب ــی اعتنائ ب
ــرایط و تحــوالت اقتصــادی،  ــح ش ــتند. درک صحی ــا هس مبت
ــی و  ــر نمــودن آمــوزش مســئله اصل اجتماعــی و انعطــاف پذی
اساســی مدیریــت آموزشــهای مهارتــی در ســطح خــرد و کان 

یادداشت

 

یکی از مهمترین تجدید 
نظرها در حوزه مهارت آموزی، 
انعطاف پذیرنمودن  این نوع 

از آموزشهاست. اصوال وقتی با 
سازمانهای آموزش مهارت روبرو 

می شویم، مهمترین مسئله ای که 
باید نسبت به آن اطمینان خاطر 
داشت، مسئله کارایی آن سیستم 

است.
در کنار آموزش مهارت های سخت 

فنی توجه به مهارت های نرم و 
محتواهای اجتماعی، فرهنگی و 

زیست محیطی هم اهمیت خاصی 
پیدا کرده است. 
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یاددداشت
ــارت  ــوزش مه ــام آم ــه نظ ــت ک ــح اس ــر واض ــد. پ می باش
از لحــاظ هــدف، ســاختار، روش، محتــوا ، در ارزشــیابی در 
ــی  ــرا صنعت ــی، و ف ــنتی، صنعت ــای س ــک از دوره ه ــر ی ه
تحــوالت  علی  الخصــوص  دارد.  خاصــی  ویژگی هــای 
ــد را  ــای تولی ــر الگوه ــا ی معاص ــی دنی ــادی و اجتماع اقتص
ــی  ــای آموزش ــا و برنامه ه ــًا الگوه ــت و طبیعت ــر داده اس تغیی
ــم )دوره  ــال در دوره. فوردیس ــور مث ــت. بط ــه اس ــر یافت تغیی
ــت(  ــس از صنع ــم )دوران پ ــا فوردیس ــی ( و دوره پس صنعت
ــت  ــوع اس ــر و متن ــر متغی ــک ام ــود ی ــودي خ ــه خ ــد ب تولی
ــز  ــا نی ــوزش مهارته ــوع آم ــز ن ــی نی ــن ویژگ ــب ای و متناس

ــود.  ــد ب ــاوت خواه متف
ــری و  ــی انعطــاف پذی ــک جهان ــی اســت کــه بان ــن در حال ای
ــی  ــد آموزش ــام جدی ــای نظ ــزو ویژگی ه ــری را ج انطباق پذی
ــاز  ــتم ب ــه سیس ــا ب ــن ویژگی ه ــی ای ــل اصل ــد. دلی می دانن
نظــام آموزشــی برمی گــردد کــه بــا جامعــه و بیــرون از 
ــط  ــش مرتب ــتم، دو بخ ــن سیس ــاط دارد. در ای ــودش ارتب خ
ــی  ــام آموزش ــول نظ ــت محص ــه کیفی ــد ک ــود دارن ــم وج به
ــام  ــش در درون نظ ــک بخ ــد. ی ــکیل می دهن ــارت را تش مه
آموزشــی و بخــش دیگــر محیط هــای یادگیــری  خــارج 
ــی  ــط آموزش ــن دو محی ــوع ای ــت. مجم ــوزش اس ــام آم ازنظ
اســت کــه کیفیــت آموزشــهای مهارتــی را می ســازد. در درون 
ــی  ــف آموزش ــای مختل ــا تجربه ه ــن محیط ه ــک از ای ــر ی ه
ارائــه می شــود کــه ایــن تجــارب میتوانــد فرصت هــای 
متنــوع آموزشــی را فراهــم آورد. بــه طــور مثــال دروس 
ــه  ــارت ارائ ــوزش مه نظــری در محیط هــای درون سیســتم آم
می شــود و دروس عملــی و کارورزی در محیطهــای بــرون 
ــه  ــی کار ارائ ــای واقع ــط ه ــارت و در محی ــوزش مه نظــام آم
ــارت  ــال مه ــوع از انتق ــن ن ــم ای ــوال ه ــد معم ــود. هرچن میش
چنــدان جــدی تلقــی نمیشــود و نظــام هــای آمــوزش مهــارت، 
انعطــاف الزم را بــرای  ارائــه آموزشــهای عملــی از خــود نشــان 
ــی اســت کــه درس کار آمــوزی واحــد  نمی دهنــد. ایــن در حال
ــازار کار  ــارت، ب ــی مه ــان نظــام آموزش ــتقیم می ــی مس ارتباط
ــل  ــاط و تعام ــوع ارتب ــت یکن ــد و در حقیق ــت می باش و صنع
علمــی میــان ذینفعــان مختلــف )مربــی، کارآمــوز و کارفرمــا ( 
وجــود دارد. بــه هــر جهــت انعطاف پذیــری جــزء ضرورت هــای 
ــن  ــد.  بنابرای ــکیل می دهن ــارت را تش ــوزش مه ــای آم نظامه
توجــه بــه ســیر تحــول نظام هــای آموزشــی مهــارت و 
در  زیــادی  بســیار  نقــش  می توانــد  آن  پذیــری  انطبــاق 
ارتقــاء کیفیــت آموزشــی آن داشــته باشــد.اگر چــه در جامعــه 
ــوده و  ــن دوره ب ــی ای ــی اصل ــگان ویژگ ــوزش نخب ــنتی، آم س
ــر روی اکثریــت مــردم متمرکــز اســت و امــا  نظــام آموزشــی ب
ــگاه  ــخت جای ــای س ــوزش مهارت ه ــی آم ــع صنعت در جوام
ــی  ــوزش مهارت ــام آم ــی نظ ــای محتوای ــی در برنامه ه خاص

ــترده  ــتد گس ــروز داد و س ــدرن ام ــت م ــه پس دارد. در جامع
ــازی و  ــن، مج ــای نوی ــا فناوری ه ــراه ب ــات هم و آزاد اطاع
نوظهــور، دانــش و مهــارت از انحصــار مراکــز آمــوزش رســمی 
ــار  ــرار دارد. در کن ــوم ق ــترس عم ــارج و در دس ــی خ و دولت
ــای  ــه مهارت ه ــه ب ــی توج ــخت فن ــای س ــوزش مهارت ه آم
ــی  ــت محیط ــی و زیس ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــرم و محتواه ن
ــن در  ــاوه برای ــت. ع ــرده اس ــدا ک ــی پی ــت خاص ــم اهمی ه
ــی،  ــت ذهن ــه خاقی ــه ب ــی توج ــوزش مهارت ــای آم نظام ه
توانایــی حــل مســئله، روحیــه تیــم، ســازگاری بــا تغییــرات در 
ــا  ــل ب ــرای تعام ــی ب ــات، آمادگ ــا و خدم ــوالت، فراینده محص
نــوآوری، آمــاده شــدن بــرای اجــراي وظایــف جدیــد و آگاهــی 
از مســئولیت ها تنهــا برخــی از الزامــات جدیــد اســت. عــاوه 
ــر  ــر، از نظ ــای معاص ــروی کار در دنی ــی، نی ــت فن ــر صاحی ب
ــئولیت بیشــتر، و  ــرش مس ــه پذی ــادر ب ــد ق ــناختی بای روان ش
ــز  ــروه را نی ــوب در گ ــرد خ ــی و عملک ــای اجتماع مهارت ه
ــه و  ــاد گرفت ــد را ی ــاي جدی ــارت ه ــد مه داشــته باشــد. او بای
ــط  ــروه مشــاغل مرتب ــودی  در گ ــی و عم ــدرت تحــرک افق ق
ــری و  ــذا انعطــاف پذی ــد. ل ــدا کن ــط را پی ــر مرتب ــی غی ــا حت ی
ســاز گاری یــک اصــل اساســی خواهــد بــود  کــه مــی بایســت 
ــر  ــد نظ ــی م ــوزش مهارت ــزی ام ــتگذاری و برنامه ری در سیاس

ــرد.  ــرار گی ق
ــه  ــت ک ــي اس ــر زمان ــاوري دی ــات و فن ــوم تحقیق وزارت عل
ــن  ــوده و در ای ــي ب ــهاي مهارت ــترش آموزش ــر گس ــه فک ب
ــي  ــوزش عال ــود در آم ــاي موج ــتفاده از ظرفیته ــا اس ــه ب بره
ــترده  ــاي گس ــن ظرفیت ه ــور و همچنی ــگاه هاي کش و دانش
صنایــع اعــم از بخــش دولتــي و خصوصــي، آموزشــهاي 
مهارتــي را ترغیــب و تشــویق میکنــد و از دو ظرفیــت موجــود 
در آمــوزش عالــي یعنــي دانشــگاه فنــي و حرفــه اي و 
ــرداري را  ــره ب ــر به ــردي حداکث ــي کارب ــع علم ــگاه جام دانش
بعمــل مــي آورد. در ایــن مســیر چنــد موضــوع در اولیــت قــرار 

دارد.
ــارت  ــت مه ــا کیفی ــاي ب ــه آموزش ه ــت ارائ ــت، اهمی نخس
ــتفاده  ــه اس ــه ب ــور دوم، توج ــوري مح ــا تئ ــه صرف ــور و ن مح
از حداکثــر ظرفیــت صنایــع و محیــط هــاي کارواقعــي 
ــراي هدایــت و حمایــت از دانــش آموختــگان  ســوم، تــاش ب
ــاي کوچــک  ــب و کاره ــدازي کس ــي در راه ان ــاي مهارت دوره ه
ــوع  ــارم، ایجــاد تن ــب شــده. چه ــر مهارت هــاي کس ــي ب مبتن
ــي  ــرایط عموم ــه ش ــه ب ــا توج ــي ب ــاي مهارت ــوزه ه در ح

ــور  ــي کش ــادي و صنعت ــاي اقتص نیازه
بدیهــي اســت کــه ادامــه ایــن راه مســتلزم حمایــت کلیــه ذي 
ــکاران در وزارت کار و  ــت و هم ــه بخــش صنع ــان از جمل نفع

رفــاه اجتماعــي اســت.

دستاورداهی علمی

پژوهشــگران دانشــگاه های محقــق اردبیلــی، تبریــز و صنعتــی 
ــک سیســتم  ــه ی ــه ارائ ــق ب شــریف در طرحــی مشــترک موف
نویــن تولیــد همزمــان هیــدروژن و تــوان بــا اســتفاده از فراینــد 
ریفورمینــگ بخــار آب زیســت گاز و اســتفاده از ســیکل رانکیــن  

آلــی شــدند. 
در ایــن سیســتم، از یــک  طــرف مخلــوط زیســت گاز و از 
ــی  ــای دب ــپ و کنترل کننده ه ــق پم ــر آب از طری ــرف دیگ ط
ــن و  ــه کرب ــار آب ب ــی بخ ــبت مول ــرل نس ــرای کنت ــی ب جرم
دی  اکســیدکربن بــه متــان و دبــی کلــی جریــان، وارد فرآینــد 
ــس  ــز پ ــرم شــده و بخــار آب نی می  شــوند. زیســت گاز پیش گ
ــی در  ــای خروج ــان گازه ــط جری ــدن توس ــرم  ش ــش  گ از پی
مخلــوط کننــده بــا هــم ترکیــب مــی  شــوند و مخلــوط حاصــل 
در رکپراتــور بــا اســتفاده از دمــای بــاالی محصــوالت واکنــش 
ــام  ــرای انج ــرایط الزم را ب ــا ش ــده ت ــرم ش ــگ، گ ریفورمین

ــد. ــدا کن ــور پی ــگ در راکت ــیمیایی ریفرمین ــش ش واکن
در راکتــور انــرژی ورودی بــه انــرژی شــیمیایی تبدیــل می شــود 
ــه  ــور ک ــش در راکت ــی واکن ــای خروج ــان گازه ــپس جری و س
شــامل ترکیــب گازهــای هیــدروژن، مونواکســیدکربن، دی 
ــر  ــتفاده مؤث ــرای اس ــوده ب ــارآب ب ــان و بخ ــیدکربن، مت  اکس
ــوط  ــردن مخل ــرم ک ــش گ ــت پی ــا، جه ــاالی آنه ــای ب از گرم
ــوند و  ــتفاده می  ش ــتم اس ــار آب ورودی سیس ــت گاز و بخ زیس
ــی  ــرای بازیاب ــاالی محصــوالت واکنشــو ب ــه دلیــل دمــای ب ب
گرمــای اتافــی از چرخــه رانکیــن  آلــی بــا مبادلــه  کــن گرمــای 

ــی اســتفاده شــده اســت. داخل

استفاده از فرآیند ریفورمینگ بخار آب 
زیست گاز برای تولید همزمان هیدروژن و توان

ــا)panta( دانشــجویان دانشــگاه کاشــان،  ــو اســتارتاپی پنت ــم نان تی
موفــق بــه ســاخت دســتگاه پایلــوت تصفیــه پســاب بــا اســتفاده از 

فنــاوری پاســما شــدند.
ایــن دســتگاه قابلیــت حــذف رنــگ تقریبــا 100% انــواع رنــگ  هــای 
آالینــده، کاهــش % COD 80 -90 آب و کاهــش آرســنیک موجود 

در آب و رســاندن بــه اســتاندارد آشــامیدنی )زیــر  10ppb( را دارد.
وی افــزود: مــدت زمــان راه انــدازی و عملیاتــی کــردن ایــن دســتگاه 
نســبت بــه روش هــای متــداول بســیار انــدک اســت و مــی توانــد 
حتــی در مســیر فرآینــد تصفیــه انــواع صنایــع قــرار گیــرد در حالــی 
ــرد ودر  ــام نمی گی ــا انج ــه آنه ــیر تصفی ــی در مس ــر اساس ــه تغیی ک

ــرد. ــاال می ب ــه را ب ــان تصفی ــن آنکــه راندم عی

از مزایــا و قابلیت هــای ایــن دســتگاه می تــوان بــه افزایــش 
راندمــان تصفیــه در مقایســه بــا روش هــای معمــول،  کاهــش هزینه 
عملیاتــی، حــذف آرســنیک بــه کمتــر از ppb 10، عــدم اســتفاده از 
مــواد شــیمیایی، کاهــش فضــای مــورد نیــاز جهــت فرآینــد تصفیــه، 
عــدم افزایــش TDS نســبت بــه روش هــای متــداول، حــذف کامــل 
میکروب هــا و آالینده هــای بیولوژیکــی )پســاب بیمارســتانی( از 
پســاب، ســرعت بــاالی سیســتم، عــدم نیــاز بــه فیلتراســیون، هزینــه 
راه انــدازی پاییــن، افزایــش اکســیژن محلــول در آب بــا آبکافــت آب 

و داخلــی بــودن بیشــتر تجهیــزات اشــاره کــرد.

ساخت سامانه تصفیه پساب با استفاده از 
فناوری پالسما

دستاورداهی علمی
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مدرییت سبز
مدل تراز سبز

از  بــه منظــور جمــع آوری اطاعــات مربــوط شــناخت 
عملکــرد دانشــگاه ها و ایجــاد سیاســت هــای تشــویقی 
جهــت دانشــگاه های برتــر در حــوزه مدیریــت ســبز، از نیمــه 

دوم ســال 97
ــی  ــدی و ارزیاب ــی رتبه بن ــدل تلفیقی-تطبیق ــی از م - رونمای
ــراز ســبز(، نیمــه اول ســال 98  دانشــگاه های ســبز )مــدل ت

ــی دانشــگاه ســبز ــش بین الملل ــن همای در دومی
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــی  بهینه س ــزاری کارگاه آموزش - برگ
ــه  ــوم، نیم ــوان شــاغل در وزارت عل ــژه بان در  ســاختمان وی

اول ســال 98
طرح های کاربردی

در  پســماند  مدیریــت  اجرایــی  دســتورالعمل  تهیــه   -
ــم  دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی، پژوهشــی و پارک هــای عل
و فنــاوری بــا همــکاری کمیتــه تخصصــی مدیریــت پســماند، 

ــال 97 ــه دوم س نیم
ــه  ــف ب ــبز( وزارت عت ــراز س ــدل ت ــبز )م ــگاه های س - دانش
منظــور جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه شــاخص های 
ــاد  ــگاه ها و ایج ــرد دانش ــناخت از عملک ــبز و ش ــت س مدیری
سیاســت های تشــویقی جهــت دانشــگاه های برتــر در حــوزه 

ــت ســبز، از نیمــه دوم ســال 97 مدیری
ــی  ــدی و ارزیاب ــی رتبه بن ــدل تلفیقی-تطبیق ــی از م - رونمای
ــراز ســبز(، نیمــه اول ســال 98  دانشــگاه های ســبز )مــدل ت

ــی دانشــگاه ســبز ــش بین الملل ــن همای در دومی
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــی  بهینه س ــزاری کارگاه آموزش - برگ
ــه  ــوم، نیم ــوان شــاغل در وزارت عل ــژه بان در  ســاختمان وی

اول ســال 98
طرح های کاربردی

در  پســماند  مدیریــت  اجرایــی  دســتورالعمل  تهیــه   -
ــم  دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی، پژوهشــی و پارک هــای عل
و فنــاوری بــا همــکاری کمیتــه تخصصــی مدیریــت پســماند، 

ــال 97 ــه دوم س نیم
 تدوین کتب 

- تدویــن کتــاب اقدامــات راهبــری مدیریــت ســبز اداره کل 
ــی در نیمــه اول ســال 98 ــر طرح هــای عمران نظــارت ب

در  ســبز  مدیریــت  کتــاب  ســوم  نســخه  نــگارش   -
ــي، پژوهشــي و پارک هــاي  دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عال

مدرییت سبز

ابالغ هزینه کرد از محل یک درصد اعتبار سالیانه 
در حوزه مدیریت سبز

اقدامات یک ساله حوزه مدیریت سبز وزارت علوم؛ 

پــس از تشــکیل موفقیــت آمیــز بیــش از  180 شــورای 
ــبز و  ــت س ــی مدیری ــتورالعمل اباغ ــا دس ــق ب ــری مطاب راهب
ــتاد  ــبز س ــت س ــری مدیری ــورای راهب ــکیل ش ــن تش همچنی
ــر در  ــاخص یکســال اخی ــات ش ــی از اقدام ــف، برخ وزارت عت
حــوزه مدیریــت ســبز در ســتاد وزارت عتــف و در دانشــگاه ها 
ــم و  ــای عل ــارک ه ــی و پ ــی و پژوهش ــات آموزش و مؤسس

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــاوری ب فن
اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت سبز

سیاستگذاری
ظــروف  تدریجــی  حــذف  بخشــنامه ضــرورت  ابــاغ   -
پاســتیکی یک بــار مصــرف در دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــی  ــرم اداری، مال آموزشــی و پژوهشــی از ســوی معــاون محت
ــات  ــگاه ها، مؤسس ــه دانش ــف ب ــع وزارت عت ــت مناب و مدیری

آموزشــی وپژوهشــی، خرداد مــاه 98
ــودن چــاپ کاغــذی  ــوع نم ــاغ بخشــنامه حــذف و ممن - اب
ــای  ــی، گزارش ه ــای علم ــاله ها، گزارش ه ــا/ رس پایان نامه ه
ــع و  ــه مقاط ــج در هم ــی رای ــف آموزش ــا تکالی ــی و ی درس
ــه  ــه کلی ــف ب ــی وزارت عت ــاون آموزش ــوی مع ــته ها از س رش
ــاه  98. ــور، خردادم ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش

توزیع اعتبارت 
- ایجــاد ســامانه پروژه هــای مدیریــت ســبز )ســاپمس( 

ــل  ــا و تکمی ــروژه ه ــی پ ــک اطاعات ــاد بان ــور ایج ــه منظ ب
ــش مصــارف آب  ــرژی، پای ــای ان ــات مصــارف حامل ه اطاع
ــر  ــارت ب ــامانه اداره کل نظ ــل س ــگاه ها ذی ــرژی در دانش و ان

ــه ــات مربوط ــذف مکاتب ــی و ح ــرح عمران ط
- بررســی و کارشناســی بیــش از 300 پــروژه مدیریــت ســبز 
ــی  ــرف آب، بازچرخان ــت مص ــه مدیری ــده در زمین ــی ش معرف
پســاب، تصفیــه فاضــاب، هوشمندســازی موتورخانه هــا، 
ــرژی،  ــات، مدیریــت پســماند، مدیریــت مصــرف ان ــای قن احی
ــار از  ــن اعتب ــت تامی ــایت و ... جه ــار س ــت فش ــاری تح آبی

ــال98   ــبز س ــت س ــف مدیری ردی
هزینه کرد از محل یک درصد اعتبار سالیانه در حوزه 

مدیریت سبز
ــه اباغیــه مرکــز هیــات امنــاء وزارت عتــف  ــا توجــه ب ب
ــالیانه  ــار س ــک درصــد از اعتب ــرد ی ــه ک ــر هزین ــی ب مبن
ــای  ــی و پارک ه ــی، پژوهش ــز آموزش ــگاه ها، مراک دانش
ــدای  ــبز، در ابت ــت س ــوزه مدیری ــاوری در ح ــم و فن عل
دانشــگاه ها،  ســوی  از  ارســالی  اطاعــات   98 ســال 
و  علــم  پارک هــای  و  پژوهشــی  آموزشــی،  مراکــز 
ــال  ــون ری ــاوری بررســی شــد و حــدود 309000 میلی فن
در ســال 97 از محــل مذکــور جهــت ایجــاد و یــا تکمیــل 

ــت. ــده اس ــه ش ــبز هزین ــت س ــای مدیری پروژه ه

مدل تراز سبز
از  مربــوط شــناخت  اطاعــات  منظــور جمــع آوری  بــه 
عملکــرد دانشــگاه ها و ایجــاد سیاســت هــای تشــویقی 
جهــت دانشــگاه های برتــر در حــوزه مدیریــت ســبز، از نیمــه 

دوم ســال 97
ــی  ــدی و ارزیاب ــی رتبه بن ــدل تلفیقی-تطبیق ــی از م - رونمای
ــراز ســبز(، نیمــه اول ســال 98  دانشــگاه های ســبز )مــدل ت

ــبز ــی دانشــگاه س ــش بین الملل ــن همای در دومی
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــی  بهینه س ــزاری کارگاه آموزش - برگ
ــه  ــوم، نیم ــاغل در وزارت عل ــوان ش ــژه بان ــاختمان وی در  س

ــال 98 اول س
طرح های کاربردی

در  پســماند  مدیریــت  اجرایــی  دســتورالعمل  تهیــه   -
ــم  ــز آموزشــی، پژوهشــی و پارک هــای عل دانشــگاه ها، مراک
و فنــاوری بــا همــکاری کمیتــه تخصصــی مدیریــت پســماند، 

ــال 97 ــه دوم س نیم
ــه  ــف ب ــبز( وزارت عت ــراز س ــدل ت ــبز )م ــگاه های س - دانش
منظــور جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه شــاخص های 
ــاد  ــگاه ها و ایج ــرد دانش ــناخت از عملک ــبز و ش ــت س مدیری
ــر در حــوزه  سیاســت های تشــویقی جهــت دانشــگاه های برت

ــه دوم ســال 97 ــت ســبز، از نیم مدیری
ــی  ــدی و ارزیاب ــی رتبه بن ــدل تلفیقی-تطبیق ــی از م - رونمای
ــراز ســبز(، نیمــه اول ســال 98  دانشــگاه های ســبز )مــدل ت

ــبز ــی دانشــگاه س ــش بین الملل ــن همای در دومی
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــی  بهینه س ــزاری کارگاه آموزش - برگ
ــه  ــوم، نیم ــاغل در وزارت عل ــوان ش ــژه بان ــاختمان وی در  س

ــال 98 اول س
طرح های کاربردی

در  پســماند  مدیریــت  اجرایــی  دســتورالعمل  تهیــه   -
ــم  ــز آموزشــی، پژوهشــی و پارک هــای عل دانشــگاه ها، مراک
و فنــاوری بــا همــکاری کمیتــه تخصصــی مدیریــت پســماند، 

ــال 97 ــه دوم س نیم
 تدوین کتب 

- تدویــن کتــاب اقدامــات راهبــری مدیریــت ســبز اداره کل 
ــی در نیمــه اول ســال 98 ــر طرح هــای عمران نظــارت ب

- نــگارش نســخه ســوم کتــاب مدیریــت ســبز در دانشــگاه ها، 
مراکــز آمــوزش عالــي، پژوهشــي و پارک هــاي 



خبرانهم آموزش عالیخبرانهم آموزش عالی

19 18

دانشــگاه ها،  اجرایــی  دســتاوردهای  نمایشــگاه  »ســومین 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــی و پارک ه ــی، پژوهش ــات آموزش مؤسس
ــزار  ــه برگ ــه و بودج ــازمان برنام ــبز«، در س ــت س ــوزه مدیری درح
شــد. در ایــن دوره از نمایشــگاه کــه بــا هــدف ارائــه دســتاوردهای 
اجرایــی دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و پارک هــای علــم و 
فنــاوری در حوزه هــای مختلــف مدیریــت ســبز برگــزار گردیــد، 36 
 دانشــگاه، 1۰ پــارک علــم و فنــاوری و 3 پژوهشــگاه حضــور یافتند.

اجرای بیش از 500 پروژه عمرانی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه ها 
 و مراکز پژوهشی

ــت  ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــی نظرپور،مع ــر محمدتق دکت
ــن  ــز در ای ــاوری نی ــات و فن ــوم ، تحقیق ــع وزارت عل مناب
اظهــار داشــت: تاکنــون ۵00 پــروژه عمرانــی در حــوزه مدیریــت 
 ســبز در دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور اجــرا شــده اســت.

بــه گفتــه وی، نمایــش طرح هــای اجراشــده و در حــال اجــرای مدیریت ســبز 
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی، نمایــش طرح هــای مبتکرانــه و نوآورانــه بــا 
تکیه بــر توانمندی هــای پژوهشــی دانشــگاه ها، پارک هــای علــم و فنــاوری و 
شــرکت های دانش بنیــان، نمایــش میــزان تأثیرگــذاری کارهــای انجام گرفتــه 
ــاورزی،  ــرژی، آب، کش ــرف ان ــت محیطی، مص ــف زیس ــای مختل در زمینه ه
ــی،  ــاخص های کم ــا ش ــی ب ــوزش عال ــاد آم ــر آن در اقتص ــماند و تأثی پس
اســتفاده از توانمنــدی دانشــگاه ها، پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های 
دانش بنیــان بــرای ترویــج، آمــوزش و گســترش فرهنــگ مدیریــت ســبز در 
 ســطح ملــی را می تــوان از اهــم اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه ذکــر کــرد.

دکتــر نظرپــور بابیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه هــر دو ســال یک بــار در حــوزه 
مدیریــت ســبز به منظــور نمایــش طرح هــای اجراشــده و در دســت اجــرای 
آمــوزش عالــی در ایــن عرصــه برگــزار می شــود، گفت: در ســومین نمایشــگاه 
ــه و  ــای مبتکران ــبز طرح ه ــت س ــوزه مدیری ــی در ح ــتاوردهای اجرای دس
نوآورانــه بســیاری بــا توانمندی هــای بــاال و میــزان تأثیرگذاری هــای 
و  پســماند  محیط زیســت،  آب،  کشــاورزی،  زمینه هــای  در  بیشــتر 
 تأثیرگــذاری آن در عرصــه اقتصــاد و غیــره بــه نمایــش گذاشته شــده اســت.
ــات  ــه و اقدام ــع تخصیص یافت ــی مناب ــه برخ ــن ب ــور همچنی ــر نظرپ دکت
ــن  ــت: از مهم تری ــرد و گف ــاره ک ــبز اش ــت س ــوزه مدیری ــده در ح انجام ش
عملکــرد وزارت علــوم در ایــن حــوزه می تــوان بــه مــواردی از قبیــل 
ــازمان  ــط س ــال 1396 توس ــبز از س ــت س ــاری مدیری ــف اعتب ــاد ردی ایج
برنامه وبودجــه در ردیف هــای متمرکــز وزارت متبــوع و حمایــت جــدی 
از پروژه هــای مذکــور، ارزیابــی پروژه هــای در حــال اجــرا و طراحــی 
ســامانه ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه ها در حــوزه مدیریــت ســبز ،180 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری مشــترک ملــی و اختصاصــی در ایــن 
ــای  ــای انرژی ه ــم در زمینه ه ــرح مه ــد ط ــش از یک ص ــه در بی ــه ک زمین
ــه شــده اســت، تشــکیل  ــرژی و... هزین ــرل ان ــش و کنت ــر، پای ــد پذی تجدی
شــورای مدیریــت ســبز در بیــش از ۲00 مرکــز آموزشــی، پژوهشــی 
و فنــاوری، کاشــت بالغ بــر یک میلیــون نهــال در ســه ســال گذشــته 
 در دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی و فنــاوری اشــاره کــرد.

وی افــزود: از ســال 1396 تاکنــون بیــش از 100 طرح مهم در حــوزه مدیریت 
ســبز در دانشــگاه ها اجرایــی شــده و شــورای راهبــردی مدیریت ســبز در 1۵0 
 دانشــگاه، 40 پــارک علــم و فنــاوری و 10 پژوهشــگاه راه اندازی شــده اســت.

مدرییت سبز

سومین نمایشگاه دستاوردهای مراکز آموزش عالی 
درحوزه مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه

مدرییت سبز
مهم ترین اقدامات آتی کارگروه:

ــبز  ــگاه س ــی دانش ــش بین الملل ــومین همای ــزاری س - برگ
ــی  ــه میزبان ــا مشــارکت مؤسســه UIGreenMetric  ب ب

ــادی( ــال 99 ) ۲0۲0 می ــان در س ــگاه زنج دانش
- تدویــن کتــاب بــا موضــوع شــاخص های مرتبــط بــا 

ــبز ــت س مدیری
- ایجاد کرســی یونسکو مدیریت سبز برای وزارت عتف

- ایجــاد ســامانه انگلیســی مــدل تــراز ســبز جهــت ارزیابــی 
ــه مــدل  دانشــگاههای خــارج از کشــور و تبدیل شــدن آن ب

فــرا ملــی

اینفوگرافی
 فعالیت های حوزه مدیریت سبز وزارت علوم
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زیرزمینــي  اش  ثروت هــاي  از   %7 یافته هــا  بدبینانه تریــن 
ــتیم. ــز را دارا هس ــاي حاصلخی ــادن و زمین ه ــت گاز ، مع نف
 Heart(  ایــران از نظــر عرصــه راهبــردي در ســرزمیني قلــب
land(جهــان قــرار دارد. ۲۵% از کل انــرژي جهــان از طریــق 

تنگــه هرمــز عبــور مي کنــد امــا متأســفانه آنچــه در معــادالت 
اقتصــادي ایــرا مفقــود اســت ارتقــاء دانه مــان اســت. 

بــراي مثــال از 16۵ میلیــون هکتــار وســعت زمین هــاي 
ــر اســاس آمــار وزارت کشــاورزي فقــط  حاصــل خیــز کشــور ب

ــت.  ــت اس ــر کش ــار آن زی ــون هکت 18 میلی
ــوان  ــي مي ت ــتاندارهاي بین الملل ــاس اس ــر اس ــه ب ــي ک در حال
36 میلیــون هکتــاز از زمین هــاي کشــاورزي حاصحلیــز کشــور 

را زیــر کشــت انــواع محصــوالت راهبــردي ببریــم.  
ــن  ــار زمی ــک هکت ــه ازاي ی ــدم ب ــن گن ــک ت ــران ی ــا در ای م
ــتاندارهاي  ــر اســاس اس ــم. ب ــم برداشــت مي کنی ــت دی در حال

تعــداد  بین المللــي 
در  گنــدم  برداشــت 
    10 معــادل  هکتــار 

ــت. ــن اس ت
 پــر واضــح اســت کــه 
ــدواژه  ــن کلی اصلي تری
مقفــول مانــده در دو 
مثــال فــوق »افزایــش 
اســت.   راندمــان« 
ــک  ــه ی ــت ک اینجاس
وارد  جدیــد  پارامتــر 
اقتصــاد  معــادالت 
مقاومتــي مي شــود و 
آن حضــور »دانــش« 

ــه عرصه هــاي اقتصــادي و  ــان در کلی ــراي »افزیــش« دانه م ب
صنعتــي اســت.  بــه مثالــي دیگــر توجــه فرماییــد. 

ایــران کشــوري نیــم خشــک اســت حجــم آب هــاي ســطحي 
ایــران معــادل ۲۵ میلیــارد متــر مکعــب و میانگینــي ۵0 ســاله 

نــزوالت جــوي معــادل ۲4۲ میلیمتــر اســت. 
ــوي  ــزوالت ج ــداد ن ــي تع ــظ یعن ــک راه حف ــک ی ــدون ش ب
ــر  ــطحي وزی ــا س ــرل روان آب ه ــدود کنت ــاي مح و بارش ه
ــع  ــاي تجمی ــا و انباره ــدها، بنده ــاخت س ــت. س ــطحي اس س
آب مهمتریــن راهبــرد تــاب آوري در مقابــل خشــکي و تشــنگي 
ــور  ــد در کش ــاخت 17۲ س ــن س ــود. بنابرای ــوب مي ش محس

ــوده اســت.  ــا ب ــظ روان آبه ــراي حف ــازنه ب ــرد س ــک راهب ی
براســاس آمــار کمیســیون بین المللــي ســدهاي بــزرگ)1 
ــه دوم و در  ــه مرتب ــس از ترکی ــه، پ ــران در منطق cold(  ای

جهــان رتبــه هفــدم از نظــر ســاخت ســدهاي بــزرگ قــرار دارد. 
ــوط  ــد مرب ــده 19 س ــرداري ش ــره ب ــد به ــوع 17۲ س از مجم

بــه بیــش از انقــاب اســامي و الباقــي ســاخت شــده پــس از 
ــاب اســامي اســت.  انق

ــران  ــاب آوري ای ــه ت ــت ک ــوان  گف ــي  مي ت ــا وقت ــن م بنابرای
در زمینــه تأمیــن آب مــورد نیــاز علی رغــم قرارگرفتــن در 
محیــط تنــش زای خشــک بســیار باالســت امــا در ایــن زمــان 
بایــد توجــه داشــت کــه تأسیســات پاییــن دســت ســدها اعــم 
از زه کشــي ها و کانال هــاي انتقــال آب هــا بــراي مصــارف 
ــده  ــدات عدی ــترده و تمهی ــات گس ــد مطالع ــون نیازمن گوناگ
مي باشــد و تنهــا بــه این وســیله اســت کــه مي توانــد بــا 
ــري  ــده بهره گی ــاد ش ــود و ایج ــع موج ــاال از مناب ــان ب راندم
نمــود. فلــذا بهــره بــرداري دانــش از منابــع از جملــه مهمتریــن 

ــود. ــداد مي ش ــادي قلم ــاب آوري اقتص ــش ت ــاي افزای راهه
دانشــگاه و مراکــز علمــي، پژوهشــي و فنــاوري کشــور از جملــه 
ــي  ــي- پژوهش ــات علم ــده خدم ــه کنن ــز ارائ ــن مراک بالنده تری
جهــت  فنــاوري  و 
ــور  ــاي کش ــع نیازه رف
بهــره وري  ارتقــاء  و 
افزایــش  و راندمــان و 
اقتصــادي  تــاب آوري 
ــف  ــاي مختل درعرصه ه
اقتصــادي  درشــرایط 
ــدون  ســخت هســتند. ب
شــک دانشــگاه ها در این 
زمــان بــه مثابه بخشــي 
قوه عاقلــه  از  مهمــي 
ــت  ــه حمای نظــام، وظیف
ــع و  و پشــتیباني از صنای
ــر  ــف را ب خدمــات مختل
عهــده دارد و ضــروري اســت هــم خــود بــر اصــول اقتصــاد مقاومتي 
پایبنــد بــوده و هــم در محــدوده تــوان نســبت بــه پي گیــري حمایت 
از اقتصــاد و مقاوم ســازي آن در عرصه هــاي مختلــف پیشــرو باشــد.  
بنابرایــن مناســب خواهــد بــود اگــر در هــر دانشــگاه شــورایي با 
ایــن عنــوان »اقتصــاد مقاومتــي و مقابلــه بــا تحریــم« تشــکیل 
و اقدام هــاي دانشــگاه را هماهنــگ بــا نیازهــاي کشــور 
ــتاد وزارت  ــد در س ــي نماین ــدي و اجرای ــدي، زمان بن اولویت بن
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز از بهمــن ســال 97 کارگــروه 
ــتفاده  ــراي اس ــزي ب ــه برنامه ری ــاد و ب ــي ایج ــاد مقاومت اقتص
حداکثــري ایــن وزارت در حــوزه مذکــور اهتمــام ورزیــده اســت. 
ــا پــاي کار آمــدن تمامــي همــکاران در سرســرا  امیــد اســت ب
ــه از  ــن بره ــر در ای ــاس و تاریخي ت ــش حس ــوان نق ــور بت کش

زمــان را ایفــا نمائیــم. 

یادداشت

     رهبر معظم انقالب اسالمی:

ــراي  ــي ب ــي resistive economy در معن اقتصــاد مقاومت
ادبیــات پژوهــش »روشــي بــراي مقابلــه بــا تحریم هــاي 
اقتصــادي علیــه یــک کشــور یــا منطقــه بــا کمتریــن وابســتگي 
بــه خــارج از منطقــه یــا کشــور در حــوزه نیازهــاي اساســي و 

راهبــردي« تعریــف شــده اســت.
در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــي یــک طــرف تحریــم کننــده و 

طــرف دیگــر تحریــم شــونده اســت. 
اقتصــاد  اصــاح  آزاد،  دانش نامــه  مندرجــات  اســاس  بــر 
مقاومتــي اولیــن بــار در ســال ۲007 )1396( پــس از محاصــره 
غــزه توســط »اســرائیل« کــه مــواد غذایــي و نهادهــاي اولیــه 
ــد  ــامل مي ش ــز ش ــادي را نی ــرفت اقتص ــد و پیش ــراي تولی ب
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در ایــن زمــان مقاالتــي بــا کلیــد 
ــن  ــاس همی ــر اس ــید  ب ــاپ رس ــه چ ــي ب ــاد مقاومت واژه اقتص
مرجــع، در ایــران اولیــن بــار اقتصــاد مقاومتــي و برخــي 
مفاهیــم مرتبــط بــا آن توســط مقــام معظــم رهبــري در ســال 
۲010 )1389( در دیــدار بــا کارآفرینــان مطــرح شــد. همچنیــن 
در ســال 139۲ ایشــان اباغیــه موســوم بــه سیاســتهاي کلــي 
اقتصــاد مقاومتــي را بــه مســئوالن ارشــد نظــام ابــاغ نمودنــد.

ــا شــوک هاي  در  مســئله فکــر اقتصادهــاي متعــارف مبــارزه ب
ــرد.  ــرار مي گی ــاب ق ــورد خط ــر م ــن دیگ ــا عناوی ــادي ب اقتص
بــراي مثــال » تــاب آوري اقتصــادي«، ضــد شــکنندگي 
ــان  ــرض طوف ــه در مع ــکي ک ــت خش ــه درخ ــال  ب ــراي مث ب
ــد در  ــش یاب ــاد افزای ــرعت ب ــه س ــد هرچ ــه فرمایی ــت توج اس
ــد و در  ــش مي یاب ــان کاه ــل طوف ــت در مقاب ــاب آوري درخ ت
ــود  ــي وج ــم کوبیدگ ــکان شکســتن و دره ــل، ام ــتانه تحم آس
ــون  ــدگان همچ ــتفاده از مهارکنن ــرایطي اس ــن ش دارد. در چنی

ــاخه  ــراف ش ــل در اط ــرار دادن حمای ــا ق ــگن ی ــع بادش موان
ــدگي و  ــرد ش ــري از خ ــه جلوگی ــر ب ــد منج ــک مي توان خش

ــود.  ــتگي ش شکس
ــردن  ــت، ترک ــاب آوري درخ ــش ت ــن روش افزای ــاید بهتری ش
بدنــه، تنومندي ســازي باشــد یــا ســاحل در معــرض موج هــاي 
ســهمگین را در نظــر بگیریــد.  راه مقابلــه با موج هاي ســهمگین 
نصــب مــوج شــکن و پیشــگیري از رســیدن موجهــاي ســنگین 
ــز  ــوج در آن اســت. در اقتصــاد نی ــه ســواحل و تأسیســات م ب
ــاد  ــدگان اتخ ــم کنن ــم تحری ــا تهاج ــه ب ــن راه مقابل اصلي تری
ــتانه اســت.  ــش دس ــه و پی ــاي پیش گیران ــات و اقدامه تصمیم
بــراي مثــال وقتــي اقتصــاد کشــور وابســته بــه تولیــد، صــادرات 
و فــروش فقــط یــک کاال اســت تحریــم کننــدگان بــه راحتــي 
ــد و حتــي انتقــال آن کاال  ــا تحریــم فــروش، خری ــد ب مي توانن
امــواج ســهمگیني تحریمــي خــود را بــه ســواحل امــن کشــور 
ــکار  ــن راه ــرایطي بهتری ــن ش ــانند در چنی ــده برس ــم ش تحری
بــراي مقابلــه »ایجــاد تنــوع« در تولیــد محصــول و صــادرات 
ــد، مســتلزم ســرمایه گذاري  ــد واژه »تنــوع« در تولی اســت. کلی
ــي  ــه پارامترهای ــه ب ــا توج ــت ب ــف صنع ــهاي مختل در بخش
همچــون »مزیــت نســبي« اســت و » ظرفیت هــاي اقتصــادي« 

اســت. 
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه »تنــوع« بــي حــد و 
ــزي بي شــک ســبب کاهــش ارزش اقتصــادي  ــدون برنامه ری ب
شــده و صنایــع بي معــرف و کــم بــازده زیــادي را روي دســت 
کشــورها مي گــذارد. امــا در نظــر گرفتــن مزیــت نســبي خــود 
ــه  ــه صرف ــد را ب ــاد کــرده و تولی ــزوده را زی ــه خــود ارزش اف ب
مي کنــد. مســیر مقــاوم ســازي اقتصــاد مســیر دشــوار در عیــن 
حــال .... جرمــي اســت. کشــورهاي زیــادي تحــت تحریــم قرار 
داشــته انــد و اکثریــت آنــان توانســته اند بــا اتخــاذ تصمیمــات 
ــیم و در  ــود را ترس ــاد خ ــي« اقتص ــاز« و »بازآفرین »توانمندس

مقابــل دشــمن مقاومــت کننــد. 
ــران در  ــاد ای ــاب آوري اقتص ــازي و ت ــاوم س ــي مق ــور اصل مح

ــود.  ــه مي ش ــم خاص ــر در دو حک ــال حاض ح
ــي  ــي بدیل ــاي ب ــران مزیت ه ــا در ای ــان« م ــاء و راندم »ارتق
ــزرگ از نظــر عرصــه مي باشــد کــه  داریــم. ایــران کشــوري ب
از جنــوب بــه دریــا و اقیانــوس و آبهــاي گــرم و آزاد و از شــمال 

بــه دریــاي خــزر مرتبــط اســت. 
مــا 1۵ همســایه کوچــک و بــزرگ متمــول و فقیــر پیشــرفته و 
در حــال پیشــرفت داریــم کــه جمعیتــي معــادل 400 میلیــون 
ــر  ــون نف ــور 8۲ میلی ــت کش ــوند. جمعی ــامل مي ش ــر را ش نف
ــه خــود .... شــود  ــه خــود ب ــرخ رشــد  1.3 درصــد کــه ب ــا ن ب
ــان گــردش  ــارد توم ــادل ۵00 هــزار میلی ــي مع محــرک صنعت

ــد.  ــد باش مي توان
ــاس  ــم و بر اس ــان را داری ــت جه ــزار جمعی ــران اب ــا در ای م

جنبه هاي نظري و عملیاتي گزاره 
»اقتصاد مقاومتي«

وظایف و برنامه هاي وزارت علوم،  
تحقیقات و فناوري 

یادداشت

دکتر رسایی
مشاور مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی 

وزارت علوم

یادداشت
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گزارش اربعین
تقویــت اقدامــات رســانه ای، تقویــت برنامه هــای محتوایــی، تشــکیل 
ــی  ــگاه ها، هماهنگ ــتان ها و دانش ــگاهیان در اس ــن دانش ــتاد اربعی س
ســتادی بــا کمیتــه فرهنگــی ســتاد مرکــزی اربعیــن، اجــرای 
برنامه هــای قبــل، حیــن و پــس از اربعیــن، تســهیل اقدامــات بــرای 
ــی از  ــتفاده تخصص ــگاهیان،  اس ــرای دانش ــرز ب ــه م ــروج و ورود ب خ
ظرفیــت دانشــگاه ها در اربعیــن، اعــزام روحانی و اســتاد بــا کاروان های 
دانشــجویی مطــرح شــد. همچنیــن در جلســه قبلــی مباحثــی نظیــر 
برنامه ریــزی بــرای اخــذ مرخصــی بــرای دانشــجویان، تدوین پیوســت 
ــرای اردوی اربعیــن، برگــزاری ســوگواره های مختلــف در  فرهنگــی ب
مــورد اربعیــن و اربعیــن پژوهــی و حمایــت از پایان نامه هــای مرتبــط 

بــا اربعیــن نیــز بــه بررســی گذاشــته شــد. 

برگزاری نشست خبری همایش بین المللی اربعین 
دکتــر غامرضــا غفــاری در نشســت خبــری بــا محوریــت همایــش 
ــوم،  ــات وزارت عل ــالن جلس ــه در س ــن ک ــی اربعی ــی بین الملل علم
ــن  ــتانه اربعی ــرد: در آس ــار ک ــزار شــد، اظه ــاوری برگ ــات و فن تحقیق
ــی  ــداد فرهنگ ــک رخ ــا ی ــداد ب ــن روی ــتیم، ای ــا هس ــهیدان کرب ش
ــت  ــداد شــاهد فعالی ــن رخ ــراه اســت. در ای ــی هم اجتماعــی و مذهب

ــتیم. ــی هس ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــه مذهب چندگان
وی بابیــان اینکــه ایــام اربعیــن فرصــت مناســبی اســت افــراد 
ــوند،  ــنا ش ــین )ع( آش ــام حس ــر ام ــورا و کام و نظ ــگ عاش بافرهن
افــزود: از ســال گذشــته بــا اهتمــام وزارت کشــور و همکاری دانشــگاه 
ــن برگزارشــده  ــی اربعی ــش علمــی بین الملل ــی همای ــه طباطبای عام
ــوم  ــوزه عل ــادر در ح ــگاه های م ــی از دانش ــگاه یک ــن دانش ــت. ای اس

انســانی اســت.
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع

عنــوان کــرد: همایــش علمــی بین المللــی 
اربعیــن هشــتم مهرمــاه در دانشــگاه عامه 
ــراه  ــه هم ــود. ب ــزار می ش ــی برگ طباطبای
ــی،  ــی و علم ــزرگ فرهنگ ــداد ب ــن رخ ای
علمــی  ســوگواره  دومیــن  اختتامیــه 
ــگاه  ــن در دانش ــری اربعی ــی و هن فرهنگ
شــهید چمــران برگــزار خواهــد شــد. ایــن 
ــه  ــت و نقط ــینه اس ــوگواره دارای پیش س

ــود. ــام ب ــگاه ای ــروع آن در دانش ش
 وی اذعــان کــرد: در ســال جــاری 66۲ اثر 
ــاه،  ــم کوت )دل نوشــته، شــعر، عکــس، فیل
کلیــپ و...( بــه ایــن ســوگواره ارسال شــده 
ــه و  ــورت گرفت ــار ص ــن آث ــه داوری ای ک
ــه )1۵  ــم اختتامی ــده مراس ــر برگزی ۲۲ اث

مهرمــاه( معرفــی خواهنــد شــد. 
ــح کــرد: هرســال شــاهد رشــد بیشــتر حضــور  ــاری تصری ــر غف دکت
ــات  ــا و جلس ــتیم. اباغیه ه ــن هس ــاده روی اربعی ــجویان در پی دانش
ــا  ــتر ب ــنایی بیش ــگاه ها و آش ــاعدت دانش ــرای مس ــز ب ــی نی مختلف

ــده اســت.  ــال  ش ــورا ارس ــگ عاش فرهن
ــجویان  ــزام دانش ــرای اع ــگاه ها ب ــهیات دانش ــوص تس وی در خص
بــه عتبــات تصریــح کــرد: مســاعدت بــرای اهــدای وام )7۵0 تومــان 
بــرای دانشــجویان مجــرد(، مســاعدت خــروج از کشــور دانشــجویان 

ــرد. ــورت می گی ــر ص پس
در ادامــه ایــن نشســت وحیــد شــالچی، دبیــر اجرایــی همایــش علمــی 
ــه اینکــه کاروان هــای دانشــجویی و  ــا اشــاره ب ــن ب ــی اربعی بین الملل
ــور  ــزود: حض ــد، اف ــرکت می کنن ــن ش ــن آیی ــاله در ای ــاتید هرس اس
دانشــگاهیان در بخــش علمــی در پیــاده روی اربعیــن از دیگــر 
سیاســت های وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت. اکنــون 

ــم. ــوص داری ــن خص ــدودی در ای ــی مح ــدات علم تولی
شــالچی بــا بیــان اینکــه شــناخت درســت از پیــاده روی اربعیــن حائــز 
ــش  ــه همای ــه ب ــده مقال ــه و چکی ــت: 180 مقال ــت، گف ــت اس اهمی
ــورد در داوری  ــه 130 م ــده ک ــال ش ــن ارس ــی اربعی ــی بین الملل علم
اولیــه انتخــاب شــدند و درنهایــت 3۵ مقالــه برگزیــده شــده اند. ایــن 
آثــار بــه ســه زبــان فارســی انگلیســی و عربــی ترجمــه خواهنــد شــد 

و در دســترس افــراد قــرار خواهــد گرفــت
وی گفــت: ایــن همایــش بــه علــت خــأ علمــی در یونســکو 
ــی  ــش علم ــه همای ــم افتتاحی ــر مراس ــاوه ب ــت نشــده اســت. ع ثب
ــی و روانشناســی  ــاد تربیت ــل تخصصــی )ابع ــن 7 پن ــی اربعی بین الملل
اربعیــن، رســانه ای اربعیــن، جامعه شــناختی اربعیــن، کامــی، زائــران و 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن( برگ ــی اربعی ــان، آینده پژوه میزبان

گزارش اربعین

ایســتادگی در اجتمــاع میلیونی شــیعیان 
و دلباختــگان امــام حســین)ع( در ایــام 
ــی،  ــاي معلّ ــینی در کرب ــن حس اربعی
پدیــده ای کم نظیــر در رویدادهــاي جهانــی محســوب می شــود کــه 
بــه نمــاد مقاومــت و ایســتادگی در برابــر ظلــم و ســتم و پاسداشــت 
ــت  ــر عظم ــال ب ــده و هرس ــهادت طلبی تبدیل ش ــار و ش ــه ایث روحی
ــی  ــم مذهب ــت عظی ــن حرک ــود. در ای ــزوده می ش ــکوه آن اف و ش
فرهنگــی کــه هرســاله بــه شــوق زیــارت اربعیــن صــورت می گیــرد 
دانشــگاهیان بــا عشــق و عاقــه حضــور پیــدا نمــوده و بــا حضــوری 
ــه  ــهیدان ب ــاالر ش ــه س ــود را ب ــر ارادت و اخــاص خ ــور و مؤث پرش

ــد. ــش می گذارن نمای
در ایــن راســتا ســتاد ملــی اربعیــن دانشــگاهیان بــه ریاســت معاونــت 
ــری  ــاوری و دبی ــات و فن ــوم، تحقیق فرهنگــی و اجتماعــی وزارت عل
ســازمان بســیج دانشــجویی و عضویــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان جهاد 
دانشــگاهی، دانشــگاه آزاد اســامی و دانشــگاه های ســتادی تشــکیل 
می شــود، چندیــن جلســه تشــکیل داده و برنامه ریــزی ســاالنه انجــام 

می دهــد.
عمده فعالیت های امسال ستاد عبارت اند:

ــگاه  ــز در دانش ــت و نی ــر معاون ــتاد در دفت ــه س ــه جلس ــکیل س تش
ــوم  ــه دانشــگاه های سراســری وزارت عل ــواز، کلی ــران اه شــهید چم
ــتادی  ــگاه های س ــامی، دانش ــگاه آزاد اس ــت، دانش و وزارت بهداش

پیــام نــور، فرهنگیــان، علمــی کاربــردی، فنــی و حرفــه ای، ســازمان 
جهــاد دانشــگاهی، ســتاد عتبــات دانشــگاهیان و بــا محوریــت معاونت 
ــری  ــاوری و دبی ــات و فن ــوم تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع فرهنگ

ــد. ســازمان بســیج دانشــجویی در ایــن ســتاد حضــور دارن
معــاون فرهنگــی ســازمان بســیج دانشــجویی کشــور بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه حــذف روادیــد بــرای ســفر بــه کشــور عــراق انتظار مــی رود 
ــوی  ــفر معن ــن س ــجویان از ای ــژه دانش ــار به وی ــام اقش ــتقبال تم اس
بیشــتر شــود، بنابرایــن از دانشــگاه های کشــور انتظــار مــی رود 
ــاده روی  ــجویان از پی ــدی دانش ــرای بهره من ــتری ب ــکاری بیش هم

ــند. ــته باش ــن 98 داش اربعی
ــت فرهنگــی ســازمان  ــن معاون ــه کــرد: پیــش  از ای ــا اضاف وجدانی نی
بســیج دانشــجویی کشــور همایشــی با حضــور فعــاالن و موکــب داران 
ــای  ــش راه کاره ــن همای ــا در ای ــرد ت ــزار ک ــن برگ دانشــجویی اربعی

ــود.  ــی ش ــی بررس ــای فرهنگ ــانی و فعالیت ه ــود خدمات رس بهب
ــا  ــه دانشــجویان ب ــن اســت ک ــام تاشــمان ای ــرد: تم ــد ک وی تأکی
بیشــترین امکانــات ممکــن و کمتریــن دغدغــه در پیــاده روی اربعیــن 

98 مشــارکت داشــته باشــند.
ــوم  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــرکل فرهنگ ــگری مدی ــدس عس مهن
ــی  ــوزش عال ــتگاه های آم ــه دس ــت: هم ــاوری گف ــات و فن تحقیق
ــجویان  ــجم دانش ــی منس ــت نقش آفرین ــای الزم جه برنامه ریزی ه

ــد. ــم آورده ان ــن را فراه ــی اربعی ــزرگ فرهنگ ــه ب در برنام
در اولیــن جلســه ســتاد ملــی اربعیــن دانشــگاهیان موضوعاتــی نظیــر 
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گزارش اربعین
وی گفــت: امــروزه شــاهد توجــه جهانــی بــه ایــن حرکت هســتیم. 
ــتری  ــاد بیش ــش در ابع ــه و پژوه ــتعد مطالع ــن مس ــت اربعی حرک
ــد  ــا و تولی ــاهد غن ــام دانشــگاهیان ش ــا اهتم ــم ب اســت. امیدواری
محتــوای بیشــتری باشــیم. طبیعتــاً آنچــه امــروز اهمیــت دارد ایــن 
اســت کــه کمیتــی کــه چشــم جهانیــان را خیــره ســاخته اســت، از 

کیفیــت و غنــای بیشــتری نیــز بهره منــد شــود.
اربعین مرکزی برای تولید سرمایه اجتماعی است

احمــدی،  حجت االسام والمســلمین 
ــی  ــی و آموزش ــه فرهنگ ــس کمیت رئی
ــن  ــز در ای ــن نی ــزی اربعی ــتاد مرک س
مراســم گفــت: اربعیــن پدیــده ای فراملی 
ــد  ــا می کن ــه اقتض ــت ک ــی اس و جهان
ــوند و  ــه ش ــن عرص ــر وارد ای ــل هن اه

ــد. ــت کنن ــراث را ثب ــن می ای
رئیــس کمیتــه فرهنگــی ســتاد مرکــزی 
ــرف  ــک  ط ــرد: از ی ــح ک ــن تصری اربعی
ــی  ــک دین ــن و مناس ــزو آیی ــن ج اربعی
بــرای  مرکــزی  طرفــی  از  و  اســت 
و  اســت  اجتماعــی  ســرمایه  تولیــد 
ــاوت  ــای متف ــوام و ملیت ه ــور اق حض
در رویــداد پیــاده روی اربعیــن، پیوســتگی 
و هم زیســتی فرهنگ هــای مختلــف 
ــوع  ــه در ن ــذارد ک ــش می گ ــه نمای را ب

ــت. ــل اس ــود بی بدی خ
حجت االســام احمــدی، اربعیــن را یــک میــراث فرهنگــی 
ــت  ــاخص هایی اس ــراث دارای ش ــن می ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
ــن از  ــود؛ بنابرای ــف می ش ــی تعری ــای جهان ــرای میراث ه ــه ب ک
ــل  ــه اه ــد ک ــا می کن ــی، اقتض ــی و جهان ــده ای فرامل ــر پدی منظ

ــد. ــت کنن ــراث را ثب ــن می ــوند و ای ــن عرصــه ش ــر وارد ای هن
وی خاطرنشــان کــرد: ازآنجاکــه هنــر، جلوه گــر ابعــاد نامحســوس 
ــن  ــای ای ــدان زوای ــرورت دارد هنرمن ــت، ض ــوع اس ــک موض ی
رویــداد عظیــم دینــی را ترســیم کننــد و در معــرض دیــد جهانیــان 

قــرار دهنــد زیــرا زبــان هنــر، زبانــی مشــترک و جهانــی اســت.
رئیــس کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن، ایجاد 
شــوق مضاعــف و بررســی و برجســته کردن ابعــاد متنــوع حرکــت 
اربعیــن را وظیفــه دانشــگاهیان و اهالــی هنــر دانســت و پیشــنهاد 
کــرد برگــزاری ســومین ســوگواره اربعیــن بــا گســتره  بین المللــی، 
در دســتور کار ســتاد ملــی اربعیــن دانشــگاهیان کشــور قــرار گیرد؛ 
ــتاق  ــراق، مش ــژه ع ــورها به وی ــر کش ــگاهیان دیگ ــه دانش چراک
مشــارکت در چنیــن برنامــه ای هســتند و ان شــاءاهلل... ایــن اقــدام، 

منشــأ هم بســتگی دانشــگاهیان کشــورهای اســامی شــود.
ــالم و  ــگاه ای ــته ای دانش ــهدای هس ــب ش ــی موک - برپای
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون

ــران ــرز مه ــاوری در م فن
- هماهنگــی اعــزام بیــش از 1۰۰۰۰۰ دانشــجو بــرای 

پیــاده روی اربعیــن
-ارسال ابالغیه به دانشگاه ها

ــه دانشــگاه ها  برخــی از مهم تریــن بندهــای مصــوب و اباغیــه ب
عبارت انــد از:

- اخــذ مجــوز از کمیتــه مرکــزي جهــت اقدامــات کشــوري توســط 
ــگاه ها دانش

ــا  ــط ب ــای مرتب ــراي فعالیت ه ــازي ب ــاي مج ــتفاده از فض -اس
ــن اربعی

-استفاده تخصصی از ظرفیت دانشگاه ها در اربعین
-استقرار کمیته بهداشت در مسیر اربعین

-اعزام روحانی و استاد با کاروان های دانشجویی
-آموزش کاروان ها

-ایجاد موکب دانشجویی در دانشگاه ها
-برگزاري جلسات اربعین پژوهی

در  پژوهــی  اربعیــن  نشســت های  و  ســوگواره ها  -برگــزاری 
نشــگاه ها دا

-برگزاری مراسم بدرقه در واحدهای دانشگاهی
-برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی در مواکب دانشگاهی

گزارش اربعین

گفتمان اربعین پژوهی باید در دانشگاه ها و کشور های مسلمان 
مورد توجه قرار گیرد

ــی  ــش بین الملل ــه ســومین همای ــاری، در مراســم افتتاحی ــر غف دکت
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــی برگ ــه طباطبای ــگاه عام ــه در دانش ــن ک اربعی
ــا اجتمــاع بزرگــی در پیــاده روی اربعیــن مواجهیــم کــه  کــرد: مــا ب
منحصــر بــه برگــزاری راهپیمایــی و جمع شــدن مجموعــه ای از افراد 
نیســت و بــه ایــن مســئله خاصــه نمی شــود، ایــن رویــداد بــدون در 
ــه  ــد اســت ک ــی بهره من ــر آن، از محتوای ــن شــکل و ظاه نظرگرفت

جــای توجــه دارد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه رویــداد 
ــه  ــده جامع ــر عه ــی ب ــه و مأموریت ــی، وظیف ــث علم ــن از حی اربعی
ــان  ــه آن اذع ــم ب ــان مســلمان ه ــه عالم ــذارد ک دانشــگاهی می گ
دارنــد، ادامــه داد: ایــن تأکیــد از ایــن  روســت کــه حرکــت پیــاده روی 
ــد  ــامی می توان ــه اس ــه جامع ــت ک ــه ای اس ــان آیین ــن به س اربعی
تمــام آموزه هــا و ظرایفــی کــه بــر مبنــای آن هــا ماهیــت و هویــت او 
تعریــف می شــود را در ایــن قــاب ببینــد؛ لــذا ورود عالمانــه بــه ایــن 
موضــوع و رویــدادی کــه مختــص بــه یــک روز نیســت و از مدت هــا 

ــه نظــر می رســد.  ــن موردتوجــه اســت، الزم ب ــل از روز اربعی قب
ــن، در  ــداد اربعی ــردم در روی ــش حضــور م ــروزه نمای ــزود: ام وی اف
دیــد جهانیــان نشســته، به ویــژه در عصــر و زمانــه ای کــه ضریــب 
نفــوذ رســانه ها امــری اجتناب ناپذیــر اســت، بنابرایــن وقتــی چنیــن 
وضعیتــی وجــود دارد، وظیفــه بخــش عالمــان و دانشــگاهیان اســت 
کــه ایــن رویــداد را از شــئون مختلــف مــورد بررســی قــرار دهنــد.

ــاری گفــت: در ســال های گذشــته و دوره هــای پیشــین  ــر غف  دکت
ــزار  ــی برگ ــکل بین الملل ــه ش ــطح و ب ــن س ــش در ای ــن همای ای
نمی شــد. امســال همــه دانشــگاه ها در کنــار دانشــگاه عامــه 

ــش  ــن همای ــزاری ای ــرای برگ ــی ب طباطبائ
ــش از  ــا بی ــتند، ام ــی داش ــارکت خوب مش
همــه همــکاری کمیتــه آمــوزش و بخــش 
ــگاه  ــم. ن ــاهد بودی ــن را ش ــی اربعی فرهنگ
عالمانــه نســبت بــه شــئون رویــداد از 
نــگاه  دیگــری  و  مختلــف  جنبه هــای 
مهــم  جنبــه  دو  مدیریتــی  و  سیاســتی 
ــن  ــاده روی اربعی ــوع پی ــه موض ــن ب پرداخت

ــت. ــوده اس ب
اربعین پژوهــی  گفتمــان  گفــت:  وی 
آمــوزش  بایــد در دانشــگاه ها و مراکــز 
عالــی کشــور های مســلمان خاصــه در 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــراق م ــران و کشــور ع ای
ــن  ــه در ای ــی ک ــش و اطاعات ــرد. دان گی
ــه  ــت. هم ــاد نیس ــدر زی ــته ایم آن ق ــار داش ــون در اختی ــه تاکن زمین
ــته  ــوع داش ــن موض ــد ورود الزم را در ای ــی بای ــای علم مجموعه ه
ــد.  ــته باش ــی داش ــج مثبت ــد نتای ــاً می توان ــن ورود قطع ــند و ای باش
ــدات  ــا و تولی ــرای غن ــدوار هســتیم اهتمــام و ســعی و تــاش ب امی
ــی  ــر دانای ــه عص ــری ک ــی در عص ــن پژوه ــوزه اربعی ــتر در ح بیش

ــیم. ــاهد باش ــت را ش اس
  

حرکت ماندگار اربعین باوجود همه دشمنی ها، بی نظیر است
دکتــر غامرضــا غفــاری، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم، 
ــری و  ــی علمــی، هن ــن ســوگواره مل ــاوری در دومی ــات و فن تحقیق
فرهنگــی اربعیــن ضمــن قدردانــی از دانشــگاهیان دانشــگاه شــهید 
چمــران اهــواز بــرای میزبانــی ایــن دوره از ســوگواره، حرکــت اربعین 
را حرکتــی هویت ســاز دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه 
بــا بحــران هویــت مواجــه هســتیم، حرکــت اربعیــن می توانــد بــرای 

جامعــه خصوصــاً قشــر جــوان هویت ســاز باشــد.
ــداد  ــرد: روی ــح ک ــوم تصری ــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت عل مع
پیــاده روی عظیــم اربعیــن، واقعیتــی اســت کــه مــورد توجــه 
ــته ای،  ــگاه بین رش ــا ن ــوده و ب ــی ب ــی و دین ــران فرهنگ صاحب نظ
حوزه هــای مختلــف علــوم از فلســفی و کامــی گرفتــه تــا هنــری، 

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــی و اخاق ــی، اجتماع فرهنگ
ــر  ــران ه ــدان، دانشــوران و پژوهش گ ــزود: هنرمن ــاری اف ــر غف دکت
ــزرگ  ــداد ب ــن روی ــه ای ــد از منظــر خــود پنجــره ای ب یــک می توانن

بــاز کننــد و در ترویــج ایــن فرهنــگ مؤثــر باشــند.
واقعه کربا دارای طول و عرض تاریخی و جغرافیایی

ــه طــول و  ــه بیشــتری ب ــر شــاهد توج ــد ســال اخی اســت و در چن
ــه هســتیم. ــن واقع ــی ای ــرض جغرافیای ع
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مختلــف پیشــنهادی تشــکل های دانشــجویی و کانون هــای 
فرهنگــی و هنــری دانشــگاه پرداخــت و بیــان داشــت: بــه همــت 
انجمــن اســامی دانشــجویان دومین نمایشــگاه عکس عاشــورایی 
ــاب  ــای ن ــه عکــس از لحظه ه ــده 43 قطع ــر«، دربرگیرن ــه س »ئ
مراســم و آیین هــای عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( و 
یــاران وفــادارش  و پیــاده روی اربعیــن بــه مــدت ســه روز در محــل 
نگارخانــه دانشــگاه ایــام واقــع در جنــب ســالن فرزانــگان برگــزار 
 شــد کــه مــورد اســتقبال دانشــجویان و عاقه منــدان قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا برنامه ریــزی و هماهنگــی هیئــت حضــرت علی اکبر 
ــا  ــینی ب ــن حس ــب اربعی ــزاداری در ش ــم ع ــام مراس ــه الس علی
ســخنرانی حجت االســام  والمســلمین هــادی زاده و مداحی ذاکرین 
 اهل بیــت و بــا حضور دانشــجویان در مســجد دانشــگاه برگزار شــد.

ــب  ــا تصوی ــد: ب ــادآور ش ــام ی ــگاه ای ــه دانش ــو هیئت رئیس عض
بــا  داستان نویســی  مســابقه  دانشــگاه،  فرهنگــی   شــورای 
موضــوع اربعیــن از طــرف کانــون ادبــی انجــام شــد کــه 
خوشــبختانه مــورد اســتقبال دانشــجویان قــرار گرفــت وبــه زودی 
 نفــرات برتــر ایــن مســابقه  هــم معرفــی خواهنــد شــد.

ــام  ــگاه ای ــجویان دانش ــزام دانش ــاره اع ــیرخانی درب ــر ش دکت
ــر  ــن نظ ــکاری و حس ــا هم ــت: ب ــن گف ــاده روی اربعی ــرای پی ب
ــکده ها و  ــی، دانش ــات تکمیل ــوزش و تحصی ــت آم ــوزه معاون ح

گروه هــای آموزشــی درمجمــوع 131 نفــر از دانشــجویان  دانشــگاه 
ــد. ــور یافتن ــال حض ــن امس ــاده روی اربعی ــم پی ــام در مراس  ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دکتر غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعی 
وزارت علــوم و رئیــس ســتاد اربعیــن دانشــگاهیان کشــور بــه همراه  
دکتــر عســکری مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی ایــن وزارت در این 
ایــام ســفری یــک روزه بــه ایــام داشــتند و در دانشــگاه ایــام هــم 
حضــور یافتنــد، اظهــار کــرد: بازدیــد از موکــب شــهدای هســته ای 
دانشــگاه ایــام و معاونــت فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم و دیگر 
موکب هــای دانشــگاهیان اســتان ایــام در مــرز مهــران، بازدیــد از 
ــهر  ــاد و ش ــتان صالح آب ــگاهی در شهرس ــای دانش ــر موکب ه دیگ
ایــام و حضــور در جلســه ســتاد اربعیــن دانشــگاهیان اســتان ایام 
ــود. ــه برنامه هــای دکتــر غفــاری در ایــن ســفر یــک روزه ب  ازجمل
دکتــر شــیرخانی، خاطرنشــان کــرد: معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
ــت  ــراز رضای ــا تشــکر و اب ــد ب ــن ســفر و بازدی ــوم در ای وزارت عل
از اهتمــام و خدمات رســانی دانشــگاه ایــام و مجموعــه آمــوزش 
عالــی اســتان بــه زائریــن اربعیــن، خواســتار تدویــن ســند فرهنگی 
جامــع اربعیــن توســط دانشــگاهیان و بخصــوص مجموعــه 
ــی در  ــن پژوه ــام در اربعی ــام  و اهتم ــتان ای ــی اس ــوزش عال آم

ــد.   ــور ش ــگاه های کش ــطح دانش س
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-پیگیری اعطای وام زیارتی به دانشجویان

-پیگیری جدی ثبت نام زائران دانشگاهی در سامانه سماح
-پیگیری حضور اساتید و روحانیون همراه با کاروان ها

-پیگیــری حضــور نماینــده ســتاد دانشــگاهیان در کمیتــه فرهنگی 
ســتاد مرکــزی اربعین

-تأکید بر احراز هویت دانشجویان در سامانه سماح
ــال  ــا، س ــم برخورداره ــا، ک ــارت اولی ه ــزام زی ــر اع ــد ب -تأکی

آخری هــا
-تجلیل از دست اندرکاران راهیان نور و اربعین سال گذشته

-تدوین پیوست فرهنگی براي اردوي اربعین
-تسهیل اقدامات براي ثبت نام و اعزام دانشگاهیان

ــن دانشــگاهیان در اســتان ها و دانشــگاه ها  -تشــکیل ســتاد اربعی
و برگــزاري منظــم جلســات تــا اربعیــن

-تقویت روحیه خادم پروري )خادم افتخاري(
-تمهیــدات الزم در مــورد دانشــجویان جدیدالــورود و دانشــجویانی 

کــه تغییــر مقطــع داده انــد
-خدمت رســانی دانشــگاه های اســتآن های مــرزی و در مســیر 

ــران و کاروآن هــای دانشــگاهی ــه زائ ب
-راه اندازی موکب های مرزي در موقع خروج و ورود

-روایت گری از شهدا در کاروان ها
-ساماندهی اعزام دانشجویان دختر

-سیاست گذاری و برنامه ریزی هماهنگ استانی دانشگاهیان
ــگاران افتخــاری  ــتفاده از خبرن ــانه ای و اس ــم رس ــردن تی -فعال ک

دانشــجویی
ــه  ــط ازجمل ــای فرهنگــی دانشــجویی مرتب ــردن کانون ه -فعال ک

ــن ــوزه اربعی ــر در ح ــای هال احم کانون ه
ــن دانشــگاه های  ــتاد اربعی ــه س ــتادی ب -کمــک دانشــگاه های س

خودشــان
ــامی  ــگاه آزاد اس ــن و دانش ــاعدت وزارتی ــی و مس ــک مال -کم

ــگاهیان ــن دانش ــتاد اربعی ــه س ــز ب ــورت متمرک به ص
ــت  ــه غیب ــوص توجی ــی در خص ــت آموزش ــا معاون ــه ب -مکاتب

دانشــجویان
-هماهنگی اعطاي وام قرض الحسنه به زائرین دانشجویی

-هماهنگی با ستاد ملی اربعین دانشگاهیان

 اجرای ۱2 برنامه دانشگاه ایالم درزمینه پیاده روی اربعین
دکتــر محمدرضــا شــیرخانی ، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
ــزی  ــا برنامه ری ــگاه ب ــن دانش ــرد: ای ــوان ک ــام عن ــگاه ای دانش
ســال  اربعیــن  در   توانســت  امکانــات  تمامــی  بســیج  و 
ــد. ــرا کن ــی اج ــطح مطلوب ــوع را در س ــه متن ــاری، 1۲ برنام  ج

وی در تشــریح برنامه هــای این دانشــگاه درزمینه پیــاده روی اربعین 
ــرزی اســتان  ــگاه م ــار داشــت: به واســطه جای ســال جــاری، اظه
ایــام در چنــد ســال اخیــر فرصتــی بی نظیــر بــرای مــردم اســتان 
و بخصــوص دانشــگاهیان در میزبانــی و خدمــت بــه زائریــن حــرم 
حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( فراهــم آمــده اســت کــه دانشــگاه 
ــا ســایر مــردم اســتان و بخصــوص دانشــگاهیان  ایــام همــراه ب
ــت. ــه اس ــه پرداخت ــن زمین ــت در ای ــام فعالی ــه انج ــی ب  به خوب
و  دانشــگاه ها  برنامه ریــزی  و  تمهیــدات  مــورد  در  وی 
ــه  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــتان ب ــی اس ــوزش عال ــات آم مؤسس
زائریــن اربعیــن بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ریاســت 
ــس  ــده رئی ــر عه ــام ب ــتان ای ــگاهیان اس ــن دانش ــتاد اربعی س
ــف و  ــک وظای ــی، تفکی ــرای هماهنگ ــت، ب ــام اس ــگاه ای دانش
ــن  ــن و بخصــوص زائری ــه زائری ــر ب ــات بیشــتر و بهت ــه خدم ارائ
دانشــگاهی، دو  نشســت ســتاد اربعیــن دانشــگاهیان اســتان 
ــزار  ــام برگ ــگاه ای ــا در دانش ــت اعض ــور اکثری ــا حض ــام ب ای
شــد و تمهیــدات الزم بــرای حــل مشــکات اعــزام دانشــجویان 
بــه پیــاده روی اربعیــن و برپایــی موکب هــای دانشــگاهیان 
ــت. ــام گرف ــام انج ــهر ای ــاد و  ش ــران، صالح آب ــتان در مه  اس

همراهــی  بــا  نهایــت  در  کــرد:  تصریــح  شــیرخانی  دکتــر 
یــک  اســتان  دانشــگاهیان  مجموعــه  همدلــی  و 
می توانــد  کــه  گرفــت  شــکل  متفــاوت  و  نــاب  تجربــه 
شــود. مطــرح  کشــور  ســطح  در  الگــو  یــک   به عنــوان 

عضــو شــورای فرهنگــی دانشــگاه ایــام بــا اشــاره بــه برگــزاری 
هشــتمین ســوگواره شــعر کــردی عاشــورایی »شــین« در ایــن ایام 
در دانشــگاه ایــام گفــت: بــه روال ســال های گذشــته در ایــن ایام، 
هشــتمین ســوگواره شــعر کردی عاشــورایی »شــین«، بــا همکاری 
ــاتید،  ــتانی، اس ــات اس ــور مقام ــا حض ــتان و ب ــری اس ــوزه هن ح
دانشــجویان و عاقه منــدان بــه میزبانــی دانشــگاه ایــام در شــب 
بیســتم آبــان مــاه برگــزار و  17 نفــر از شــاعران برگزیــده اســتان، 
آخریــن ســروده های خــود را در ســوگ ســرور و ســاالر شــهیدان 
ــرودند. ــادارش س ــاران وف ــین )ع( و ی ــداهلل الحس ــرت اباعب  حض

ــه خدمات رســانی موکــب  ــا اشــاره ب ــه ب ــر شــیرخانی در ادام دکت
شــهدای هســته ای دانشــگاه ایــام و حــوزه معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه زائریــن در مــرز 
ــی موکــب شــهدای  ــرای ششــمین ســال متوال مهــران، گفــت: ب
هســته ای دانشــگاه ایام و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
بــا مشــارکت و فعالیــت تعــدادی از دانشــجویان، اســاتید و کارکنان  
بــه مــدت شــش روز در مــرز مهــران برپــا شــد و خدمــات مطلوبــی 
 را در ســه حــوزه رفاهــی، فرهنگــی و راهنمایــی زائریــن  ارائــه کرد.

معــاون فرهنگــی و اجتماعی  دانشــگاه ایام به تشــریح برنامه های 
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معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم در نشســت خبــری یازدهمین 
جشــنواره بین المللــی فارابــی اظهــار داشــت: بــا تغییراتــی کــه جوامــع 
ــانی و  ــوم انس ــه عل ــه ب ــزوم توج ــتند، ل ــه هس ــا مواج ــا آنه ــانی ب انس
ــا  ــگان ب ــر نخب ــدار اخی ــه روز بیشــتر مــی شــود. در دی اســامی روز ب
ــگان  ــری، اگرچــه بیشــتر صحبت هــا از ســوی نخب ــام معظــم رهب مق
علــوم فنــی و تجربــی بــود امــا رهبــر انقــاب در ســخنان خــود تاکیــد 
کردنــد کــه لــزوم توجــه هرچــه بیشــتر بــه علــوم انســانی بایســتی بــه 

شــکل یــک ضــرورت قــرار بگیــرد.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه چنیــن جشــنواره هایی موجــب رونــق 
علــوم انســانی و اســامی می شــود، اظهــار داشــت: جشــنواره فارابــی 
ــم دارد  ــی ه ــه بین الملل ــانی، وجه ــامی و انس ــه اس ــر وجه ــاوه ب ع
کــه ارزش جشــنواره را بــاال می بــرد چــرا کــه مقــاالت بررســی شــده 
نــه فقــط در مقیــاس ملــی بلکــه در مقیــاس بین المللــی بــه ارزیابــی 

ــوند. ــته می ش گذاش
ــازی  ــج گفتمان س ــه تروی ــی ب ــنواره فاراب ــزود: جش ــاری اف ــر غف دکت
ــن  ــد و همچنی ــک می کن ــی کم ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه عل در ح
ــود.  ــع ش ــر واق ــانی موث ــوم انس ــه عل ــان ب ــب جوان ــد در ترغی می توان
ــگان  ــان نخب ــوم انســانی در می ــر عل ــه رشــته های غی ــال ب ــروز اقب ام

ــت.  بیشتراس
 برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی در بهار ۱3۹۹

دکتــر حســین میرزایــی، رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره 
ــامی، از  ــانی و اس ــوم انس ــات عل ــژه تحقیق ــی، وی ــی فاراب بین الملل

ــت: در  ــر داد و گف ــال 1399 خب ــار س ــنواره در به ــن جش ــزاری ای برگ
حــال حاضــر نیمــی از آمــوزش عالــی مــا معطــوف بــه علــوم انســانی 

ــت. ــوده اس ــتا ب ــن راس ــز در همی ــنواره نی ــن جش ــت. ای اس
بــه گفتــه وی، جشــنواره فارابــی در قالــب چهــار محــور طرح پژوهشــی 
ــه  ــان نام ــری و پای ــاله های دکت ــی، رس ــاب پژوهش ــه، کت ــه یافت خاتم
ــرده  ــار از شــرکت کنندگان ک ــت آث ــه دریاف ــدام ب کارشناســی ارشــد اق

اســت. 
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی درخصــوص تعــداد 
ــر در  ــداد ۵هــزار و 769 اث ــت: تع ــه گف ــه دبیرخان ــار ارســال شــده ب آث
دبیرخانــه جشــنواره بــه ثبــت رســید کــه از ایــن تعــداد ۲هــزار و ۵94 
کتــاب پژوهشــی، ۵36 اثــر طــرح پژوهشــی خاتمــه یافتــه، یک هــزار و 
۲۲1 رســاله دکتــری و یــک هــزار و 418 اثــر هــم بــه پایان نامه هــای 
ــا  ــال ب ــنواره امس ــتقبال از جش ــاص دارد. اس ــد اختص ــی ارش کارشناس

رشــد 11 درصــدی روبــه رو بــوده اســت.
ــروه  ــرد: گ ــان ک ــنواره خاطرنش ــف جش ــای مختل ــاره گروه ه وی درب
ــر، گــروه علــوم  ــوم تربیتــی، روان شناســی و علــوم ورزشــی 671 اث عل
ــان، ادبیــات و  اقتصــادی، مدیریــت و امــور مالــی 610 اثــر و گــروه زب
زبــان شناســی ۵81 اثــر دریافــت کردنــد کــه بــه ترتیــب بیشــترین آثــار 

ــد. ــه حســاب مــی آین ــان 16 گــروه ب گروه هــای جشــنواره از می
دکتــر میرزایــی در ادامــه دربــاره دو گــروه بزرگســاالن و جــوان 
خاطرنشــان کــرد: 6۵ درصــد آثــار را بزرگســاالن و 3۵ درصــد باقیمانــده 
را شــرکت کنندگان جــوان ارســال کرده انــد. همچنیــن 70 درصــد آثــار 

ــان دارد. ــه زن ــه مــردان و 30 درصــد اختصــاص ب اختصــاص ب

جشنواره افرابی

دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی مطرح کرد:

جشنواره بین المللی فارابی؛ رونق بخش علوم انسانی و اسالمی
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توســعه زبــان فارســی بــرای دانشــجویان خارجــی، اظهار داشــت: سیاســت 
اول مــا در ایــن زمینــه، افزایــش جــذب داوطلبــان خــارج از کشــور و ادامــه 
ــتا وزارت  ــن راس ــا در دانشــگاه های داخــل اســت. در همی ــل آن ه تحصی

علــوم ایــن دانشــجویان را بــه صــورت بورســیه جــذب می کنــد.
ــه تعــداد دانشــجویان خارجــی  ــا اشــاره ب دکتــر ســاالر آملــی در ادامــه ب
ــی در حــال  ــه طورکل ــران، اظهــار داشــت: ب ــل در ای ــه تحصی مشــغول ب
حاضــر حــدود ۵6 هــزار دانشــجوی خارجــی در ایــران تحصیــل می کننــد 
ــه  ــر مجموع ــگاه های زی ــجویان در دانش ــن دانش ــر از ای ــزار نف ــه ۲ ه ک
وزارت بهداشــت، 10 هــزار و ۲00 دانشــجو در دانشــگاه آزاد اســامی، 17 
هــزار نفــر در جامعــه المصطفــی و مابقــی در دانشــگاه های وزارت علــوم 

مشــغول تحصیــل هســتند.
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــل ب ــور بین المل ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــم مق قائ
ــات فارســی در کشــورهای خارجــی  ــان و ادبی ــدازی ۲00 کرســی زب راه ان
ــته  ــا داش ــورهای دنی ــا کش ــی ب ــی مطلوب ــاط علم ــد ارتب ــا بای ــت: م گف
باشــیم و بایــد کرســی های زبــان و ادبیــات فارســی در کشــورهای دیگــر 

ــد. توســعه یاب

ارتقای علمی مراکز آموزشی

نام 40 مؤسسۀ ایرانی در میان برترین های 
رتبه بندی جهانی دانشگاه های »مؤسسۀ آموزش 

عالی تایمز« 

»مؤسســۀ آمــوزش عالــی تایمــز« در ویرایــش ۲0۲0 خــود کــه 
ــی  ــۀ ایران ــام 40 مؤسس ــت، ن ــده اس ــر ش ــال ۲019 منتش در س
ــت.  ــرده اس ــر ک ــان منتش ــر جه ــه های برت ــیاهۀ مؤسس را در س
ــیروانی  ــی نوش ــگاه های »صنعت ــزارش، دانش ــن گ ــۀ ای ــر پای ب
ــوم  ــان«، »عل ــر«، »کاش ــی امیرکبی ــوج«، »صنعت ــل«، »یاس باب
پزشــکی  پزشــکی مشــهد«، »صنعتــی شــریف«، »علــوم 
پزشــکی  »علــوم  خمینــی«،  امــام  »بین المللــی  تهــران«، 
ایــران«، »علــم و صنعــت ایــران«، »صنعتــی اصفهــان«، »علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی«، »صنعتــی شــیراز«، »تبریــز«، »علــوم 
پزشــکی تبریــز«، »تهــران«، »فردوســی مشــهد«، »اصفهــان«، 
»علــوم پزشــکی اصفهــان«، »صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی«، »کردســتان«، »مازنــدران«، »شــهید بهشــتی«، 
»شــیراز«، »الزهــرا«، »شــهید مدنــی آذربایجــان«، »بیرجنــد«، 
»ســمنان«،  »خوارزمــی«،  »گیــان«،  ســینا«،  »بوعلــی 
ــان«، »شــهید چمــران اهــواز«،  ــر کرم »شــاهد«، »شــهید باهن
ــیراز«،  ــکی ش ــوم پزش ــاهرود«، »عل ــی ش ــهرکرد«، »صنعت »ش
»ارومیــه«، »یــزد«، و »زنجــان« در ســیاهۀ مؤسســه های 
برتــر جهــان هســتند. در ویرایــش ۲0۲0 نظــام رتبه بنــدی 
ــه 1396 مؤسســه از کشــورهای گوناگــون  »تایمــز« روی هم رفت
ــوزش  ــی آم ــدی جهان ــده اند.  رتبه بن ــدی ش ــی و رتبه بن ارزیاب
ــج حــوزۀ  ــی »تایمــز« مؤسســه های پیشــرو جهــان را در پن عال
آمــوزش، چشــم انداز جهانــی، پژوهــش، اســتنادها، و درآمدهــای 

ــد. ــی می کن ــی ارزیاب ــنجۀ کم ــۀ 13 س ــر پای ــی، ب صنعت

ــت  ــری مدیری ــورای راهب ــه ش ــئول دبیرخان ــی مس ــر آرش رضای دکت
ــار داشــت: در  ــن خصــوص اظه ــدرس در ای ــت م ــبز دانشــگاه تربی س
راســتای طــرح مدیریــت پســماند و جمــع آوری و بازیافــت پســماندهای 
ــح  ــاء صحی ــع آوری و امح ــز جم ــرای موفقیت آمی ــس از اج ــژه و پ وی
المپ هــای مســتعمل )ســوخته(، طــرح جمــع آوری و بازیافــت صحیــح 

ــرار گرفــت. ــری را در دســتور کار دانشــگاه ق و تخصصــی بات
ــه  ــت جداگان ــع آوری و بازیاف ــت جم ــرح، جه ــن ط ــزود: در ای وی اف
باتــری در دانشــگاه، مخزنــی بــه شــکل باتــری قلمــی از ســوی پــارک 
علــم و فنــاوری دانشــگاه ســاخته و در انبــار دفتــر فنــی قــرار گرفــت 
ــن  ــود را در ای ــری خ ــماندهای بات ــد پس ــی وانن ــگاهیان م ــه دانش ک
ــد. ــل دهن ــی جهــت بازیافــت تحوی ــر فن ــه دفت ــا ب ــه ی مخــزن انداخت

دکتــر رضایــی تصریــح کــرد: مخــزن ســاخته شــده جهــت جمــع آوری 
پســماند هــای باتــری، از جنــس فلــز و مشــابه باتــری اســت و افــراد 
ــن  ــود را در ای ــده خ ــتفاده ش ــای اس ــا باتری ه ــد ت ــویق می کن را تش
مخــزن بیندازنــد و امیدواریــم بتوانیــم بــا موافقت مســئوالن دانشــگاه و 
تامیــن بودجــه، ایــن طــرح را در ســایر قســمت های دانشــگاه گســترش 
دهیــم و ســایر پســماندهای ویــژه را نیــز بــه طــور صحیــح جمــع آوری 

و بازیافــت کنیــم.
ــوزه  ــرفته در ح ــورهای پیش ــت کش ــز موفقی ــرد: رم ــح ک وی تصری
ــن  ــت و در ای ــهرداری اس ــت و ش ــگاه، صنع ــاط دانش ــماند، ارتب پس
راســتا مــا از توانمنــدی پــارک علــم و فنــاوری در ایــن طــرح کمــک 
گرفتیــم تــا از امکانــات و پتانســیل های آنــان در جهــت رفــع نیازهــای 

ــود. ــتفاده ش دانشــگاه اس

بازیافت تخصصی پسماند باتری در 
دانشگاه تربیت مدرس

دستاورداهی علمی

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
صرفــا  خــود،  مأموریت هــای  در  اعزامــی  »اســاتید 
فارســی  زبــان  انفــرادی  آموزش هــای  بــه  محــدود 
علــوم  وزارت  جانبــه  همــه  حمایت هــای  از  نشــوند«، 
جهــت حفــظ و گســترش فرهنــگ فارســی خبــر داد. 

ــات فارســی  ــان و ادبی ــن بازگشــایی ۵0 کرســی زب ــی در آیی ــر غام دکت
ــی برگــزاری  در کشــورهای مختلــف جهــان در ســال 1398، بخــش اصل
ــان فارســی در کرســی های خــارج  نشســت را اهمیــت حضــور اســاتید زب
از کشــور دانســت و گفــت: ســابقه حضــور اســاتید زبــان فارســی و برخــی 
ــان فارســی  ــت زب ــوان و ظرفی ــارج از کشــور از ت ــه در خ از اشــخاصی ک
ــتا  ــن راس ــز در ای ــدگاری نی ــی و مان ــای علم ــد و کاره ــد بودن بهره من
ــات و  ــوب اقدام ــده چارچ ــد تعیین کنن ــی می توان ــه نوع ــد، ب ــام داده ان انج

ــرد. ــرار گی ــا ق برنامه ه
وی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا تنهــا بــه آمــوزش زبــان فارســی محــدود 
نمی شــود، ادامــه داد: افــرادی هســتند کــه مهــارت آمــوزش زبــان فارســی 
را بــه لحــاظ حرفــه ای در حــد یادگیــری دانشــجویان خارجی داشــته باشــند 
امــا شــاید آمــوزش مقدمــات زبــان فارســی از ســوی برخــی از اســاتید در 
خــارج از کشــور، اتــاف ســرمایه باشــد امــا اگــر افــرادی از دانشــجویان 
ــند،  ــته باش ــی را داش ــاتید ایران ــار اس ــور در کن ــه حض ــل ب ــی تمای خارج
فرصــت خوبــی را فراهــم می کنــد زیــرا ایــن افــراد در ایــن صــورت هــم 
زبــان فارســی را فرامی گیرنــد و هــم بــاب مســیرهای علمــی و تحقیقاتــی 

ــاز می شــود. ــا ب ــه روی آن ه ب
وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه اســاتید اعزامــی بــه محیــط خــود در 
مأموریت هــا، مطــرح کــرد: اســاتید در مأموریت هــای خــود، صرفــًا محــدود 

بــه آموزش هــای انفــرادی زبــان فارســی نشــوند بلکــه بایــد بــا برگــزاری 
کنفرانس هــا، ســمینار و نشســت علمــی افــراد را در کنــار حضــور در مرکــز 
تحقیقاتــی بــه ظرفیت هــای زبــان و فرهنــگ فارســی آشــنا و عاقه منــد 

. کنند
ــا  ــا ب ــت اعزام ه ــر اس ــت: بهت ــا گف ــوص اعزام ه ــی درخص ــر غام دکت
هــدف نشســتن بــر کرســی هایی کــه قبــًا جــای خــود را پیــدا کرده انــد، 
ــه شــکل  ــن زمین ــدی در ای ــم هســته جدی ــر می خواهی انجــام شــود و اگ

گیــرد، بایــد بــرای آن طــرح و برنامــه ارائــه شــود.
ــدی  ــراد را رده بن ــد اف ــان فارســی بای ــوزش زب ــان اینکــه در آم ــا بی وی ب
کنیــم، افــزود: برخــی افــراد صرفــًا بــرای گــذران امــورات خــود ایــن زبــان 
ــون  ــع و مت ــدی از مناب ــدف بهره من ــا ه ــز ب ــی نی ــد و برخ را می آموزن
ــوند.  ــته بندی ش ــد دس ــخاص بای ــراد و اش ــذا اف ــد؛ ل ــاد می گیرن آن را ی
بدیهــی اســت افــرادی کــه بــرای بهره منــدی از منابــع و افزایــش دانــش 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــاوت دارن ــراد دیگــر تف ــا اف ــد ب ــاد می گیرن ــان را ی ــن زب ای
بایــد عــاوه بــر یادگیــری زبــان در کنــار اســاتید، بــه متــون و منابــع نیــز 
دسترســی داشــته باشــند زیــرا ایــن امــر می توانــد در آینــده ســبب ایجــاد 

ــداوم ارتباطــات علمــی شــود. و ت
تحصیل 530 دانشجوی خارجی در رشته ادبیات فارسی در ایران

ــل  ــور بین المل ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــی، قائم مق ــاالر آمل ــر حســین س دکت
ــن  ــن آیی ــز در ای ــی نی ــی و بین الملل ــای علم ــز همکاری ه ــس مرک و رئی
ــت: در حــال حاضــر ۵30 دانشــجوی بورســیه از کشــورهای خارجــی  گف
در ایــران در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی تحصیــل می کننــد کــه یــک 

ســوم آن هــا دانشــجوی مقطــع دکتــری هســتند.
ــه در راســتای  ــن وزارتخان ــه سیاســت ها و برنامه هــای ای ــا اشــاره ب وی ب

دکتر غالمی در آیین بازگشایی 50 کرسی زبان و ادبیات فارسی در جهان:

اساتید در مأموریت های خود، صرفا به آموزش های انفرادی 
زبان فارسی محدود نشوند/ حمایت های همه جانبه وزارت 

علوم جهت حفظ و گسترش فرهنگ فارسی

کرسی زبان افرسیکرسی زبان افرسی
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می تواننــد  خــود  کار  بــا  هم زمــان  شــاغان  کــه  اســت 
تحصیــل کننــد و پودمان هــای مختلفــی را می گذراننــد کــه 
ــود. ــوب می ش ــاغان محس ــرای ش ــک دوره ب ــا ی ــع آن ه تجمی

در حــال حاضــر بیــش از 800 تــک پودمــان و تک درس در دانشــگاه 
علمــی  و کاربــردی وجــود دارد. امتیــاز دیگــر این دانشــگاه آن اســت 
ــر  ــت و درحال حاض ــترده اس ــور گس ــتان کش ــام 31 اس ــه در تم ک
ــود  ــور وج ــر کش ــردی در سراس ــی کارب ــز علم ــش از 600 مرک بی
ــی را دارد. ــزان دانشــجوی غیربوم ــل می ــن دانشــگاه حداق دارد و ای
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــوان ب ــز می ت ــر نی ــوارد دیگ از م
آموزش هــای ایــن دانشــگاه در محیــط کار و صنعــت انجــام 
ــور  ــل خــود دیگــر مجب ــد از تحصی ــی دانشــجویان بع می شــود یعن
بــه گذرانــدن دوره هــای کارآمــوزی نیســتند و بعــد از تحصیــل نیــز 
مهــارت مرتبــط بــا رشــته خــود را فراگرفتــه و وارد صنعت می شــوند. 
از دیگــر ویژگی هــای دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ایــن 
اســت کــه بــرای تدریــس دانشــجویان از مدرســینی اســتفاده 
می شــود کــه در صنعــت از جملــه هتلــداری، آشــپزی، هوافضــا و... 
ــن  ــا ای ــر باعــث شــده ت ــن ام ــره هســتند، اســتفاده می شــود ای خب
دانشــگاه در زیــر نظــام مهارتــی کشــور نقــش محــوری ایجــاد کنــد.

در مدت مسئولیت جناب عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
چقدر در راستای سیاست های وزارت علوم مبنی بر ارتقای 

آموزش عالی گام برداشته است؟
ــوم  ــیار مظل ــی بس ــاب، آموزش عال ــخ انق ــی از تاری ــک مقطع در ی
واقــع شــد و نــگاه توســعه کمــی بــه آمــوزش عالــی باعث گســترش 
بی رویــه و افــت کیفیــت در همــه زیرنظام های آموزشــی کشــور شــد.

دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود. 
بــه ایــن صــورت کــه ما تــا ســال 84 در کشــور کمتــر از 60 دانشــگاه 
داشــتیم امــا در ســال 9۲ ایــن تعــداد به 130 دانشــگاه افزایــش یافت. 
از زمــان تأســیس دانشــگاه تهــران بــه مــدت بیــش از 70 
ســال حــدود ۵6 دانشــگاه بــه دلیــل دقــت و تمرکــز بــاال و 
ــه  ــی ب ــگاه کم ــه ن ــی ک ــا در مقطع ــای الزم ام ــردن دوره ه طی ک
ــد. ــر ش ــش از دو براب ــگاه ها بی ــداد دانش ــود، تع ــی ب ــوزش عال آم

در ایــن دانشــگاه نیــز از ســال 84 حــدود 300 مرکــز وجــود 
ــین  ــداد مدرس ــید و تع ــز رس ــه 1100 مرک ــال 9۲ ب ــت در س داش
نیــز از ۲ هــزار نفــر بــه 90 هــزار مــدرس رســید و تعــداد 
ــل  ــته مح ــزار کدرش ــه 1۲ ه ــورد ب ــا از 1۲00 م ــته محل ه کدرش
ــد. ــت در دانشــگاه ها ش ــت کیفی ــبب اف ــوارد س ــن م ــه ای ــید ک رس

ــر  ــز ب ــه تمرک ــوم در زمین ــت های وزارت عل ــاز سیاس ــان آغ از زم
ــر  ــن ام ــردی ای ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــگاه ها، دانش ــت دانش کیفی
ــن  ــه همی ــرار داد. ب ــود ق ــتور کار خ ــا در دس ــی زمینه ه را در تمام
ترتیــب ســاماندهی مراکــز بــه عنــوان هــدف اول مشــخص شــد. تــا 
قبــل از ســال 9۵ حتــی یــک مــورد از مراکــز علمــی کاربــردی کــه 
دارای اساســنامه مصــوب قانونــی باشــد، وجــود نداشــت امــا امــروز 

ــی  ــوب قانون ــنامه مص ــز دارای اساس ــد از مراک ــش از 9۵ درص بی
هســتند و رؤســای مراکــز نیــز بــر همیــن چارچــوب انتخــاب شــدند.

تعــداد کدرشــته محل ها نیــز تعدیــل و ســاماندهی شــد و از 1۲ 
ــت.  ــش یاف ــته محل کاه ــزار کدرش ــه ۵ ه ــته محل ب ــزار کدرش ه
کدرشــته محل های  کــه  مراکــزی  بــود  آن  امــر  ایــن  دلیــل 
ــر  ــال حاض ــدند. در ح ــاماندهی ش ــود، س ــده ب ــط داده ش غیرمرتب
دوره هــای دانشــگاه علمــی کاربــردی براســاس طــرح نظــام 
ــز  ــر مرک ــغلی در ه ــه های ش ــود. خوش ــذار می ش ــه بندی واگ خوش
ــد  مشــخص اســت کــه در کــدام یــک از خوشــه ها فعالیــت می کن
ــد. ــط بگیرن ــه های غیرمرتب ــد خوش ــر نمی توانن ــز دیگ ــذا مراک ل

از اقدامــات دیگــر نیز 
ســاماندهی مدرســین 
مدرســین  بــود. 
ــد از  ــون بای ــق قان طب
ــور  یــک فراینــدی عب
ــه در  ــند ک ــرده باش ک
آن فراخــوان وجــود 
ــراد  ــد، اف ــته باش داش
ــا یکدیگــر مقایســه  ب
شــوند و حداقــل های 
علمــی و مهارتــی نیــز 
ــند  ــته باش ــود داش وج
کــه متأســفانه از ســال 
84 از این مســیر عبور 
نکــرده بودنــد کــه 
ــن مدرســین مجددا  ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس م
گرفتنــد و آن هایــی 
کــه ماک هــای الزم 
ــت شــدند. ــا هدای ــل و کســب مهارت ه ــه تحصی ــه ادام را نداشــتند ب

از ســال 9۵ نیــز به کارگیــری مدرســان جدیــد در چارچــوب قانونــی 
ــر  ــزار نف ــرای 8 ه ــال ب ــن س ــود. در ای ــام می ش ــخص انج مش
ــوان  ــن فراخ ــر در ای ــزار نف ــش از 4۵ ه ــه بی ــد ک ــوان داده ش فراخ
ثبت نــام کردنــد و از ایــن تعــداد 8 هــزار نفــر انتخــاب شــدند. ایــن 
ــته  ــه گذش ــته نســبت ب ــه انتخــاب شایس ــای آن اســت ک ــه معن ب
بســیار بهتــر از قبــل انجــام می شــود و می تــوان گفــت کــه اکنــون 
تمامــی مدرســین صاحیت هــای علمــی و عمومــی را دارا هســتند.

در طرح ساماندهی چه تعداد از مراکز غیر مجاز غیرفعال 
شدند؟

ــل  ــه دالی ــاز ب ــز غیرمج ــش از ۵00 مرک ــون بی ــال 9۵ تاکن از س
ــه  ــل مصوب ــه دلی ــا ب ــی از آن ه ــده اند. برخ ــل ش ــون تعطی گوناگ
شــورای عالــی اداری تعطیــل شــده اند، برخــی از آن هــا بــه 

از زمان آغاز سیاست های وزارت 
علوم در زمینه تمرکز بر کیفیت 

دانشگاه ها، دانشگاه جامع علمی 
کاربردی ارتقای آموزش عالی در 

تمامی زمینه ها را در دستور کار خود 
قرار داد. به همین ترتیب ساماندهی 
مراکز به عنوان هدف اول مشخص 

شد. تا قبل از سال 95 حتی یک مورد 
از مراکز علمی کاربردی که دارای 

اساسنامه مصوب قانونی باشد وجود 
نداشت اما امروز بیش از 95 درصد از 
مراکز دارای اساسنامه مصوب قانونی 
هستند و روسای مراکز نیز بر همین 
چارچوب انتخاب شدند. همچنین 

بکارگیری مدرسان جدید در چارچوب 
قانونی مشخص در دستور کار قرار 
گرفت و برای 8 هزار نفر فراخوان 

داده شد که بیش از 45 هزار نفر در 
این فراخوان ثبت نام کردند و از این 

تعداد 8 هزار نفر انتخاب شدند.

گفت وگو

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد:

تعطیلی بیش از 500 مرکز علمی 
کاربردی غیر مجاز طی 3 سال اخیر

دانشگاه جامع علمی و کاربردی در زمینه مهارتی دانشجویان 
چه اقداماتی انجام داده است؟

در  مهارتــی  زیرنظــام  در  دانشــگاه  اولیــن  دانشــگاه  ایــن 
هــدف  بــا  کشــور  در  پیــش  ســال   ۲7 کــه  اســت  کشــور 

شــود. انجــام  کار  واقعــی  محیــط  در  مهارتــی  آموزش هــای 
ــی  ــازی الگوی ــال شبیه س ــه دنب ــن دانشــگاه ب ــدا مؤسســان ای از ابت
ماننــد آنچــه از دانشــگاه های آلمــان مبنــی بــر ایجــاد ارتبــاط بیــن 
صنعــت و دانشــگاه و مهارت افزایــی دانشــجویان بــوده اســت امــا در 
آن زمــان شــرایط بــرای تحقــق ایــن هــدف فراهــم نبــوده اســت.

در آن زمــان برخــی از نهادهــای دولتــی مجــوز برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی را می گرفتنــد یعنــی در واقــع ایــن نهادهــای دولتــی بودنــد 
کــه دانشــجو جــذب می کردنــد و طــی ایــن ۲7 ســال چیــزی حــدود 
ــا  ــه عمدت ــود دارد ک ــن دانشــگاه وج ــه از ای ــون دانش آموخت ۲ میلی
ــد. ــل کرده ان ــته تحصی ــی و کارشناســی ناپیوس در دو مقطــع کاردان

ویژگی بارز دانشگاه علمی و کاربردی چیست؟
انعطاف پذیــر  دانشــگاهی  کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه 
ــق  ــود را مطاب ــی خ ــای درس ــه برنامه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب اس
می کنــد. تنظیــم  کشــور  اجرایــی  بخش هــای  نیازهــای  بــا 

تاکنــون شــاید بیــش از 1۵00 دوره مصــوب وجــود دارد کــه 
می شــود  اجــرا  آن هــا  از  مــورد   800 تنهــا  حاضــر  درحــال 
مختلــف  دالیــل  بــه  آن هــا  از  مــورد   700 حــدود  یعنــی 
شــده اند. گذاشــته  کنــار  کشــور  نیــاز  عــدم  جملــه  از 

انعطاف پذیــری، ایــن دانشــگاه براســاس اعــام  عــاوه بــر 
ــف از  ــای مختل ــوزه و بخش ه ــی در  ح ــتگاه های اجرای ــاز دس نی
ــد.  ــت می کن ــجو تربی ــن و... دانش ــر، راه آه ــگ و هن ــه فرهن جمل
دوره هــای  برگــزاری  دانشــگاه  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از 
بــه گونــه ای  ایــن دوره هــا  انعطاف پذیــری  اســت.  پودمانــی 

 اشاره        
دکتــر محمدحســین امیــد متولــد ۲5 آبــان 133۷، 
ــی  ــع کارشناس ــاری در مقاط ــته آبی ــل رش فارغ التحصی
و کارشناســی ارشــد و مهندســی هیدرولیــک در مقطــع 
دکتــرا و اســتاد تمــام گــروه مهندســی آبیــاری و 
ــس  ــاک، پردی ــی آب و خ ــکده مهندس ــی، دانش آبادان
ــت. ــران اس ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

وی از ســوی دکتــر محمــد فرهــادی بــه ســمت رئیــس 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی منصــوب شــد.

رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی از همــان ابتدا 
مهارت افزایــی دانشــجویان متناســب بــا نیازهــای 
جامعــه را بــه عنــوان یــک هــدف مهــم در دســتور کار 
خــود قــرار داد و در راســتای ایــن امــر نیــز اقداماتــی از 

ــت. ســوی وی صــورت گرف
گفت وگــوی  مشــروح  آیــد  مــی  پــی  در  آنچــه 
ــردی  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش ــی رئی اختصاص

ــت. ــی اس ــوزش عال ــه آم ــا خبرنام ب

گفت وگو
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نشســت رؤســای دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عالــی و مؤسســات 
پژوهشــی بــا محوریــت »بررســی مســائل جــاری آمــوزش عالــی 
در آغــاز ســال تحصیلــی« بــه میزبانــی دانشــگاه عامــه طباطبائی 

برگــزار شــد.
و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  نوبخــت  محمدباقــر  دکتــر 
آمــوزش  مراکــز  دانشــگاه ها،  رؤســای  نشســت  در  بودجــه 
میلیــارد   300 تخصیــص  از  پژوهشــی  مؤسســات  و  عالــی 
 تومــان تــا پایــان ســال بــه تغذیــه دانشــجویان خبــر داد. 
ــابهی  ــه مش ــته در جلس ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تعهــد کــردم کــه 100 درصــد اعتبــارات دانشــگاه ها را تخصیــص 
ــای  ــال بخشــی از درآمده ــان س ــا پای ــرد: ت ــم خاطرنشــان ک ده
ــا  ــی م ــت پیش بین ــا نیس ــدان معن ــن ب ــت، ای ــق نیاف ــا تحق م
ــم  ــی کردی ــه پیش بین ــی ک ــا آن مقطع ــه ت ــرا ک ــود چ درســت نب
بــه مــا نرســید. امــا بــه قــول خــود عمــل کردیــم و در شــب ۲9 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــدود 1.۲00 میلی ــد؛ ح ــت ش ــفندماه پرداخ اس
مربــوط بــه آمــوزش عالــی در ســال گذشــته باقــی مانــده اســت و 
 ریالــی از آن را بــه حســاب تخصیــص امســال نخواهیــم گذاشــت.

ــه  ــد ب ــه بای ــدم ک ــاز دی ــته نی ــال گذش ــزود: س ــر نوبخــت اف دکت
ــید آن  ــم رس ــه ذهن ــه ب ــود و مســئله ای ک دانشــگاه ها کمــک ش
بــود کــه یکــی از مصادیــق کمــک بــه موضــوع تغذیه دانشــجویان 
ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــتیم 4۵ ه ــور هس ــا مجب ــت. م ــز اس عزی
ــم  ــن می توانی ــم و همچنی ــا بدهی ــت یارانه ه ــرای پرداخ ــال ب س
ــن  ــرای تأمی ــن محــل ب ــم و چــرا از ای ــی بدهی یــک بســته غذای

ــتند  ــه هس ــش جامع ــریف ترین بخ ــه ش ــجویان ک ــذای دانش غ
ــه همیــن جهــت در یــک مقطــع ۲00 میلیــارد  اســتفاده نشــود، ب
تومــان تقدیــم عزیــزان کــردم و در حــال حاضــر نیــز 300 میلیــارد 

ــم. ــص می دهی ــل تخصی ــن مح ــان از ای توم
ضرورت حرکت مؤسسات علمی کوچک به سمت 

 مأموریت گرایی
ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــور غام ــر منص دکت
ــمت  ــه س ــک ب ــات کوچ ــه مؤسس ــان اینک ــا بی ــت، ب ــن نشس ای
حــال  در  گفــت:  می شــوند،  هدایــت  شــدن  ماموریت گــرا 
ــا  ــدارد ام ــه ن ــی توجی ــز آموزش ــی مراک ــترش کم ــر گس حاض
ــت. ــد نیس ــته های جدی ــاد رش ــت ایج ــای ممنوعی ــه معن ــن ب  ای
وی بــا اشــاره بــه شــروع ســال تحصیلــی جدیــد گفــت: در حــال 
حاضــر مدیریــت آمــوزش عالی در شــرایط خــاص زمانــی و ویژه ای 
قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن امــر ایجــاب می کنــد در ایــن دوره 
ــته ها  ــه خواس ــه ب ــه توج ــت ازجمل ــد مدیری ــیرهای جدی ــه مس ب
 و نیازهــای مطــرح شــده و انتظــارات توجــه داشــته باشــیم.
ــه  ــود از مجموع ــارات موج ــه انتظ ــاره ب ــا اش ــی ب ــر غام دکت
آمــوزش عالــی اظهــار داشــت: در جامعــه افــراد مختلفــی هســتند 
کــه نگاهشــان بــه دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی اســت. از جملــه 
انتظــاری کــه بســیاری از نخبــگان و مســئوالن از بــاب تأثیرگذاری 
در حــل مســائل کشــور و چالش هــای مهــم مــردم دارنــد فرصتــی 
ــویم. ــرو ش ــا آن روب ــه ب ــردی فعاالن ــا رویک ــد ب ــه بای ــت ک  اس

در نشست رؤسای دانشگاه ها مطرح شد؛

 تخصیص 300 میلیارد تومان تا پایان سال به تغذیه دانشجویان

نشست رؤسای  دااگشنه اه
دلیــل عــدم فعالیــت در شــرایط جدیــد دانشــگاه تــوان کار 
دادنــد  پایــان  را  خــود  فعالیــت  داوطلبانــه  نداشــتند،  کــردن 
و برخــی نیــز در اثــر پاالیــش انجــام شــده، حــذف شــدند.

دو محــور در ایــن سیاســت ها دنبــال شــد؛ مأموریت گرایــی و آمایــش 
کــه در طــرح آمایــش بایــد نیازهــای کشــور براســاس ظرفیت هــای 
بومــی مشــخص شــود کــه در همیــن راســتا ایجــاد مراکــز جدیــد 
علمــی کاربــردی در اســتان ها براســاس نیــاز آن منطقــه خواهــد بود.

در چه ابعاد و وجوهی پیگیر برنامه آموزش های مهارتی 
بوده اید؟ چند اقدام شاخص را نام ببرید.

مــا دانشــگاه جامــع را متولــی آموزش هــای مهارتــی خــاص کشــور 
می دانیــم لــذا هــر نیازی در هر نقطه ای از کشــور از ســوی دســتگاه ها 
اعــام شــود، نیــرو تربیــت می کنیــم و بــا ظرفیت هایــی کــه در ایــن 
دانشــگاه وجــود دارد، مــا آمادگــی داریم تــا در تمام زمینه های شــغلی 
بــر اســاس نیــاز بخش هــای مختلــف کشــور نیــرو تعریــف کنیــم.

یکی از برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین 
کتاب های درسی یکسان و مرجع برای رشته های مختلف بوده، 

در این خصوص توضیح دهید؟
 از ســال گذشــته بــرای تدویــن کتــب درســی آموزشــی از 
مدرســین کمــک گرفته ایــم کــه تاکنــون حــدود ۲0 عنــوان 
کتــاب رونمایــی شــده و ایــن سیاســت ادامــه دارد و در تمــام 
زمینه هــا بــرای 800 رشــته آمادگــی تدویــن کتــب را داریــم.

از تمــام مدرســین، مراکــز، کارشناســان و متخصصانی که پیشــنهادی 
بــرای تدویــن کتاب هــا دارنــد، می خواهیــم تــا پیشــنهادات خــود را 
ــا در ســایت  ــن کتاب ه ــد. ای ــان بگذارن ــا در می ــا م ــه ب ــن زمین در ای

دانشــگاه و به صــورت چاپــی نیــز در دســترس دانشــجویان قــرار دارنــد.
برای احیای برند دانشگاه جامع علمی کاربردی چه اقداماتی 

در دستور کار قرار دارد؟
دانشــگاه جامــع تکلیفــی را پذیرفتــه تــا متخصصــان ماهــر را تربیــت 
کنــد کــه در ســال های گذشــته ایــن امــر کمرنــگ شــد و نــگاه مردم 
نیــز بــه آن تضعیــف شــده بــود. ایــن دانشــگاه بــه محــل تحصیــل 
کارمنــدان در آســتانه بازنشســتگی تبدیــل شــده بــود، در حالــی کــه 
امســال بیــش از 90 درصــد ورودی هــای دانشــگاه علمــی کاربــردی، 
افــرادی هســتند کــه در دبیرســتان ها و هنرســتان ها درس خواندنــد.

ــود را در 4  ــز خ ــه مراک ــت ک ــگاهی اس ــا دانش ــگاه تنه ــن دانش ای
ــه  ــز ب ــش از ۲0 مرک ــال بی ــت امس ــرده اس ــطح بندی ک ــش س بخ
ــن  ــی در نظــام ارزشــیابی و تضمی ــل عــدم دریافــت نمــره قبول دلی
کیفیــت تعطیــل شــدند کــه ایــن امــر نشــان دهنده نظــارت مســتمر 
ــای  ــین، برنامه ه ــه مدرس ــز از جمل ــف مراک ــای مختل ــر بخش ه ب
درســی و دانشــجویان اســت البتــه ایــن اتفاقــات مطلــوب مــا نیســت 
و تنهــا در مســیر افزایــش کیفیت هــا، ریل گــذاری کرده ایــم.

آیا بین داوطلبان و ظرفیت های موجود در دانشگاه علمی 
کاربردی تناسب وجود دارد؟

در حــال حاضــر مــا بــا مــازاد ظرفیــت روبــرو هســتیم. در مهرمــاه 
ــت  ــزار ظرفی ــدود 400 ه ــردی ح ــی کارب ــز علم ــا 600 مرک 98 ب
ــد 80  ــام کردن ــاه ثبت ن ــه در مهرم ــانی ک ــداد کس ــتیم و تع داش
ــرای رفــع ایــن موضــوع بایــد گفتمــان  ــوده اســت. ب هــزار نفــر ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــردم ب ــود و م ــب ش ــی غال ــای مهارت آموزش ه
برســند کــه راه حــل مشــکل بیــکاری آموزش هــای مهارتــی اســت 
از طرفــی نیــز دانش آموختــگان بایــد در آموزش هــا موفــق باشــند 
تــا دیگــران را نیــز 
مشــغول کار کننــد. 
تاش مــا این اســت 
تــا بــا ارتقــای ســطح 
کیفیت هــا بتوانیــم 
ــی ظرفیت های  تمام
ــه  ــا توج ــود را ب موج
بــه نیازهــای کشــور 

پــر کنیــم.

گفت وگو
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ــا شــناختی  وزیــر علــوم مطــرح کــرد: مدیریــت آمــوزش عالــی ب
ــگاه  ــک ن ــا ی ــور دارد ب ــی کش ــی و آموزش ــبقه علم ــه از س ک
ــده  ــه در آین ــد ک ــم بزن ــی را رق ــد طرح ــده می توان ــه آین ــژه ب وی
ــود. ــر نش ــان غافلگی ــرفت در جه ــم و پیش ــریع عل ــد س  از رش

وی ادامــه داد: در درجــه اول مدیــران آمــوزش عالــی بایــد 
ــت  ــای مدیری ــه مقوله ه ــبت ب ــیع تری نس ــتر و وس ــناخت بیش ش
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن توصی ــد. ای ــدا کنن ــش پی ــوزش و پژوه آم
گیــرد. قــرار  مدنظــر  دانشــگاه ها  و  علــوم  وزارت  در   بایــد 

اثرگــذاری  افزایــش  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  غامــی  دکتــر 
ــا  ــت ت ــی الزم اس ــرایط فعل ــت: در ش ــه، گف ــگاه ها در جامع دانش
ــل  ــند و در ح ــته باش ــوس تری داش ــذاری محس ــگاه ها اثرگ دانش
 مســائل محســوس و مــورد ســوال در جامعــه پیــش قــدم شــوند.
وزیــر علــوم افــزود: حرکــت به ســمت نهادهــای اجرایی و مســئول 
ــد موجــب اســتقرار  ــه حــل مســائل، می توان ــه منظــور کمــک ب ب
 دانشــگاه ها در هدایــت و راهنمایــی مجموعــه کشــور شــود.

لزوم توجه دانشگاه ها به مناسبت های فرهنگی 
ــس  ــی رســتمی، رئی ــر مصطف حجــت االســام و المســلمین دکت
ــای  ــه در دانشــگاه ها در نشســت رؤس ــی فقی ــی ول ــاد نمایندگ نه
دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عالــی و مؤسســات پژوهشــی سراســر 
ــا اشــاره بــه توجــه بیانیــه گام دوم انقــاب بــه جوانــان  کشــور ب
ــای  ــتی از فرصت ه ــگاه ها بایس ــت: دانش ــش گف ــم و پژوه و عل
ــت  ــینی نهای ــن حس ــون اربعی ــه همچ ــود در جامع ــی موج فرهنگ
 اســتفاده را ببرنــد و مــوج عزیمــت دانشــجویی را ســاماندهی کننــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــط دشــمن، خســته کــردن مــردم ایــران 
اســت اظهــار داشــت: بخشــی از فشــار اقتصــادی دشــمن متوجــه 
دانشــگاه های مــا نیــز شــده اســت و نیازمنــد آن هســتیم در 
مقابلــه بــا آن بودجه هــای انقباضــی در سیاســت کار قــرار بگیــرد. 
ــواره  ــی هم ــده اله ــا وع ــلطه ام ــام س ــارهای نظ ــود فش ــا وج ب
ــد  ــش جدی ــز در آرای ــروز نی ــت و ام ــوده اس ــتضعفان ب ــا مس ب
ــتیم. ــران هس ــامی ای ــوری اس ــوق جمه ــن تف ــاهد ای ــه ش  منطق

در ایــن نشســت یــک روزه دو میزگــرد تخصصــی 
ــوزش  ــاری آم ــائل ج ــی مس ــات »بررس ــا موضوع ب
ــون  ــن قان ــی« و »تبیی ــال تحصیل ــاز س ــی در آغ عال
آثــار  تهیــه  در  تقلــب  بــا  مقابلــه  و  پیشــگیری 
ــد. ــزار ش ــز برگ ــی آن« نی ــه اجرای ــی و آیین نام  علم

ــگاه ها،  ــای دانش ــت رؤس ــیه نشس ــن در حاش همچنی
مراکــز آمــوزش عالــی و مؤسســات پژوهشــی، 4 پروژه 
جدیــد ســخت افزاری و نرم افــزاری، شــامل ســاختمان 
ــگاه  ــالمی، آزمایش ــارف اس ــات و مع ــکده الهی دانش
ــوم  ــته ای عل ــای بینارش ــناختی و پژوهش ه ــوم ش عل
زیســتی در حوزه هــای علــوم انســانی، ســاختمان 
ــانی و  ــوم انس ــوآوری عل ــد و ن ــز رش ــماره دو مرک ش
ــل  ــژوه« در مح ــه پ ــی »ب ــامانه پژوهش ــی و س اجتماع
ــه  ــی ب ــه طباطبائ ــزی در دانشــگاه عالم ــس مرک پردی

بهره بــرداری رســید.

نشست رؤسای دااگشنه اه

ــت  ــه کاریوی ــم مؤسس ــگاه عل ــگاه وب ــای پای ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
ــده  ــر ش ــی منتش ــناد علم ــت اس ــت و کیفی ــد کمی ــس می توان آنالیتیک
 )WOS( ــگاه ــن پای ــر اســاس داده هــای ای در جهــان را نشــان دهــد. ب
ــال 199۵  ــورد در س ــه ۵00 م ــک ب ــران از نزدی ــی ای ــناد علم ــداد اس تع
میــادی بــه حــدود ۲۵۵00 مــورد در ســال ۲011 میــادی رســید، یعنــی 
ــت بســیار  ــن رشــد کمی ــر  طــی 16 ســال و ای ــش از پنجــاه براب ــه بی ب

ــود.  ــم ب خــوب در جهــان عل
در طــول هشــت ســال گذشــته بــه دلیــل توجــه خــاص بــر روی کیفیــت 
تولیــدات علمــی، شــیب رشــد کمیــت تولیــد اســناد علمــی کنــد شــد و 
ــل و دو  ــک چه ــا نزدی ــی م ــناد علم ــداد اس ــادی تع ــال ۲018 می در س

هــزار )یــک و هفــت دهــم درصــد جهانــی( شــد. اکنــون از نظــر کمیــت 
ــای  ــی رقب ــه )حت ــورهای منطق ــام کش ــاالنه، از تم ــی س ــدات علم تولی

ــم. ــی گرفته ای ــرائیل( پیش ــه و اس ــامل ترکی ــود ش ــن خ دیری
ــی  ــناد علم ــداد کل اس ــد تع ــه رش ــرات رو ب ــد تغیی ــکل )1(  رون  در ش
کشــور در طــول بیســت ســال گذشــته، در مجمــوع هســته اصلــی وبــگاه 
علــم، شــامل حوزه هــای علــوم، علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی بعــاوه 

هنــر نشــان داده شــده اســت. 
ــد  ــه رش ــگاه ها ب ــز دانش ــروز، تمرک ــه ام ــا ب ــادی ت ــال ۲011 می از س
کیفیــت تولیــدات علمــی و اثرگــذاری آن هــا در جامعــه بــوده اســت. یکــی 
ــان  ــی جه ــع علم ــی در مناب ــدات علم ــت تولی ــد کیفی ــای رش از پارامتره

شکل )۱(

به سوی ارتقای کیفیت در دانشگاه ها

ارتقای علمی مراکز آموزشی

گزارش کمیته هدایت و نظارت طرح ملی اقتصاد مقاومتی »ارتقای 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللي«
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ــروز، شــاخص هــرش )H-index( اســت.  ام
ــاه  ــای م ــم در انته ــگاه عل ــده در وب ــه ش ــی نمای ــناد علم ــداد کل اس تع
هفتــم میــادی ســال ۲019 بــه همــراه شــاخص هــرش کشــور عزیزمــان 
ــاخص  ــده اســت. ش ــان داده ش ــدول )1( نش ــان در ج ــراه رقبایم ــه هم ب
هــرش ایــران ۲9۵ اســت و ایــن بدیــن معناســت کــه ۲9۵ مقالــه دارای 
آدرس ایــران بیــش از ۲9۵ مرتبــه مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت و در 

ــا را می رســاند.  ــاالت علمــی م ــوذ مق ــزان نف ــع می واق
ایــن شــاخص بــرای اســرائیل و ترکیــه بــه ترتیــب 731 و 390 می باشــد 

و حتــی در مــورد عربســتان ســعودی 3۲6 بــوده و از مــا پیــش اســت.
 

ــان،  ــوب جه ــان خ ــه محقق ــول ب ــت پ ــر پرداخ ــتان را بخاط ــر عربس اگ
بــرای آوردن نــام کشــورش در مقــاالت چــاپ شــده در نشــریات تأثیرگذار 
دنیــا، نادیــده بگیریــم هنــوز راه زیــادی بــرای پیشــی گرفتــن از دو رقیــب 
داریــم.   علــم  عرصــه  در  خــود  ترکیــه(  و  )اســرائیل 
رقابــت در بعــد کیفیــت بســیار مشــکل تر اســت تــا رقابــت در بعــد کمیــت. 
در ایــن کارزار علمــی، عــاوه بــر تــاش و کوشــش ایثارگرایانــه محققــان 
و دانشــمندان کــه همچــون قبــل طلــب می شــود، توجــه و عنایــت ویــژه 
ــی کشــور را  ــوزش عال ــژه همــت واالی نظــام آم مســئوالن نظــام و بوی
هــم بــه یــاری می طلبــد. بایــد بــرای ایــن مهــم ســرمایه گذاری و توجــه 

ویــژه گذاشــته شــود. 
یکــی از طرح هــای کان اقتصــاد مقاومتــی کشــور کــه بــه عهــده وزارت 
ــج  ــاء پن ــرح ارتق ــت ط ــده اس ــته ش ــاوری گذاش ــات و فن ــوم، تحقیق عل
دانشــگاه و پنــج واحــد پژوهشــی برتــر کشــور بــه تــراز بین المللــی اســت. 
از دانشــگاهها خواســته شــد کــه طــرح پیشــنهادی خــود را بــرای ارتقــاء 
ــیده،  ــای رس ــن طرح ه ــد. از بی ــه کنن ــی ارائ دانشــگاه در ســطح بین الملل

طــرح شــانزده دانشــگاه کشــور بــرای حمایــت ویــژه انتخــاب شــد. 
اکنــون ســه ســال اســت کــه ایــن طــرح بــا قــوت در حــال انجــام اســت. 
ــگاه در دو  ــانزده دانش ــن ش ــی ای ــناد علم ــت اس ــش کیفی ــرد افزای عملک

ــا هــم در جــدول )۲( مقایســه شــده اند.  ســال ۲017 و ۲018 میــادی ب
ترتیــب قرارگیــری دانشــگاهها در جــدول فــوق بــر اساســی میزان اســتناد 
ــط  ــف )فق ــی مختل ــناد علم ــداد اس ــت. تع ــال ۲018 اس ــی در س دریافت
 )Article. Review. Letter. Proceeding Paper شــامل 
دانشــگاهها در نمایه هــای مختلــف وبــگاه علــم )هســته اصلــی( در 
ــه از  ــا برگرفت ــات آن ه ــداد ارجاع ــراه تع ــه هم ــالهای ۲017 و ۲018 ب س
همــان اســناد علمــی پنــج ســال قبــل در جــدول نشــان داده شــده اســت. 
بــا تقســیم تعــداد ارجاعــات در هــر ســال بــه تعــداد اســناد علمــی پنــج 
ــر  ــور تأثی ــاله دانشــگاه )مشــابه فاکت ــج س ــر پن ــور تأثی ــل، فاکت ســال قب
ــدول درج  ــت ۵Y-IF در ج ــا عام ــریات در JCR( ب ــاله نش ــج س پن
ــر دانشــگاه ها از ســال  ــور تأثی شــده اســت. ماحظــه می شــود کــه فاکت
ــوده اســت. دانشــگاه  ــی برخــوردار ب ــه ســال ۲018 از رشــد خوب ۲017 ب
صنعتــی اصفهــان در هــر دو ســال مــورد ارزیابــی بیشــترین فاکتــور تأثیــر 

را داشــته اســت. 
دانشــگاه تهــران و مرکــز تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان نیــز 
بیشــترین رشــد فاکتــور تأثیــر )اثربخشــی( مقــاالت را از ســال ۲017 بــه 
ــگاه ها دارای  ــاء دانش ــرح ارتق ــی های ط ــن در بررس ــته اند. ای ۲018 داش

اهمیــت ویــژه اســت.
شاخص هرش  تعداد کل اسناد علمی در پایگاه

وبگاه علم کالریویت آنالیتیکس نام کشور

731 545704 اسرائیل

390 617321  ترکیه

326 189708 عربستان

295 475543 ایران

252 147885 پاکستان

 جدول )2(: تعداد کل اسناد علمی نمایه شده در وبگاه علم مؤسسه 
کالریویت آنالیتیکس در انتهای ماه هفتم میالدی سال 2019 به همراه 

شاخص هرش برای پنج کشور علمی برتر منطقه

 شاخص
هرش

 تعداد کل
 اسناد علمی در

 پایگاه وبگاه
 علم کالریویت

آنالیتیکس

نام دانشگاه

171 77347
 مجموعه دانشگاه

 تهران و علوم پزشکی
تهران

130

143

44762

34954

الف( دانشگاه تهران
 ب( دانشگاه علوم
پزشکی تهران

139 23511
 دانشگاه صنعتی

شریف

124 15166  دانشگاه صنعتی
اصفهان

118 21905  دانشگاه تربیت
مدرس

116 20303
 مجموعه دانشگاه

 تبریز و علوم پزشکی
تبریز

106

76

11250

9847

الف( دانشگاه تبریز
 ب( دانشگاه علوم

پزشکی تبریز

جدول )3(: شاخص هرش شانزده دانشگاه برتر کشور، فعال در طرح 
اقتصاد مقاومتی ملی ارتقاء پنج دانشگاه به تراز بین الملل به همراه 
شاخص تجمع دانشگاههای جامع با بخش پزشکی جداشده از آن ها

ارتقای علمی مراکز آموزشی
115 26588

 مجموعه دانشگاه
 شیراز و علوم
پزشکی شیراز

109

71

16023

11264

الف( دانشگاه شیراز
 ب( دانشگاه علوم

پزشکی شیراز

113 22629
 دانشگاه صنعتی امیر

کبیر

109 22405
 مجموعه دانشگاه
 فردوسی و علوم
پزشکی مشهد

93

84

13651

9304

 الف( دانشگاه
فردوسی مشهد

 ب( دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

107 26961

 مجموعه دانشگاه
 شهید بهشتی و

 علوم پزشکی شهید
بهشتی

83

88

11001

16244

 الف( دانشگاه شهید
بهشتی

 ب( دانشگاه علوم
 پزشکی شهید

بهشتی

106 15411
 دانشگاه علم و
صنعت ایران

102 16283
 مجموعه دانشگاه
 اصفهان و علوم 
پزشکی اصفهان

71

84

7430

9191

 الف( دانشگاه
اصفهان

 ب( دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

79 8396
 دانشگاه خواجه نصیر

طوسی

63 2607 دانشگاه الزهرا

62 3962  دانشگاه خوارزمی )با
)سابقه تربیت معلم

58 1346
 دانشگاه تحصیالت

تکمیلی زنجان

30 763
 دانشگاه عالمه

طباطبایی

ارتقای علمی مراکز آموزشی

چاپ کتاب تخصصی رشته مهندسی مکانیک 
با همکاری بیش از 50 پژوهشگرجهان

ــا بیــش  ــی اســفراین ب عضــو هیئــت علمــی مجتمــع آمــوزش عال
ــاب  ــاپ کت ــان در چ ــور جه ــده از 30 کش ــگر برگزی از ۵0 پژوهش

ــرد. ــکاری ک ــک هم ــته مهندســی مکانی تخصصــی رش
ــا همــکاری  ــاب تخصصــی رشــته مهندســی مکانیــک ب چــاپ کت

ــگرجهان ــش از ۵0 پژوهش بی
ــل از  ــه نق ــوم ب ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
مجتمــع آمــوزش عالــی اســفراین، دکتــر محمــد حاتمــی، دانشــیار 
گــروه مهندســی مکانیــک مجتمــع آمــوزش عالــی اســفراین 
ــک و  ــی مکانی ــه مهندس ــی در زمین ــاب تخصص ــگارش کت در ن
ــا پژوهشــگران  ــور فرانســیس ب مهندســی شــیمی درانتشــارات تیل

ــرد. ــکاری ک ــان هم ــده جه برگزی
 Nano fluids and their عنــوان  بــا  کتــاب  ایــن 
ــای  ــیال و کاربرده ــو س Engineering Application ) نان

ــده از  ــگر برگزی ــش از ۵0 پژوهش ــت بی ــه هم ــی آن( و ب مهندس
ــف و توســط  ــان در ۲3 فصــل و ۵16 صفحــه تألی 30 کشــور جه
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــیس ب ــور فرانس ــده تیل ــارات برگزی انتش
دکتــر حاتمــی نــگارش فصــل ۲1 ایــن کتــاب بــا عنــوان کاربــرد 
ــور Jing و  ــکاری پروفس ــا هم ــت را ب ــتخراج نف ــوذرات در اس نان

ــوده اســت. Sun از کشــور چیــن عهــده دار ب
وی ایــن کتــاب را منبــع بســیار مناســبی برای اســتفاده دانشــجویان 
تحصیــات تکمیلــی در رشــته مهندســی مکانیــک، شــیمی و نانــو 
ــه در  ــجویانی ک ــی و دانش ــزرگ صنعت ــع ب ــان صنای ــواد، صاحب م
ــع اســتخراج نفــت مطالعــه می کننــد دانســت و افــزود:  مــورد مناب
ــتفاده آن در  ــیاالت و اس ــای نانوس ــه کاربرده ــی ک ــون کتاب تاکن
ــورت  ــه ص ــتخراج آن را ب ــت و اس ــت نف ــص صنع ــت، باالخ صنع
ــت و  ــده اس ــه نش ــد ارائ ــریح کن ــد تش ــفاف و نظام من ــل، ش کام
ایــن نقصــان مانعــی را پیــش روی عاقه منــدان بــه ایــن عرصــه، 
بــه ویــژه دانشــجویان قــرار داده اســت و نویســندگان ایــن کتــاب 
ــه  ــه هرچ ــر و ارائ ــاب حاض ــگارش کت ــا ن ــا ب ــد ت ــاش کرده ان ت
کامل تــر مبانــی کاربــرد نانــو ســیاالت در مهندســی نقصــان 
موجــود را جبــران و مســیر عاقه منــدان بــه ایــن عرصــه را 

ــد. ــر کنن هموارت
ــر  ــمندان برت ــد دانش ــک درص ــع ی ــی در جم ــد حاتم ــر محم دکت
ــد  ــی و۵ جل ــه علم ــش از 1۲0 مقال ــاپ بی ــرار دارد و چ ــان ق جه
ــن  ــی و همچنی ــن الملل ــی و بی ــر مل ــران معتب ــط ناش ــاب توس کت
مقاطــع  در  متعــدد  رســاله های  و  نامه هــا  پایــان  راهنمایــی 
تحصیــات تکمیلــی در داخــل و خــارج از کشــور از جملــه 

فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی نامبــرده  اســت.
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و برخــی از معاونــان ایــن وزارت 
ــداد  ــف کشــور، تع ــه اســتان های مختل ــا ســفر ب ــت ب ــه دول در هفت
ــزار و  ــراژ 81 ه ــا مت ــگاهی ب ــی – دانش ــی و فن ــرح  عمران 60 ط
300مترمربــع و بــه ارزش 1۲47 میلیــارد ریــال را مــورد بهره بــرداری 

قــرار دادنــد.
ــه  ــت از مزرع ــه دول ــود در هفت ــفر خ ــن س ــی در اولی ــر غام دکت
تحقیقاتــی دانشــگاه کردســتان در شهرســتان دهــگان که بــا روش 
ــت ســبز در دانشــگاه ها،  علمــی ابداعــی در راســتای اعمــال مدیری
مصــرف آب بــرای مصــارف کشــاورزی در ایــن مزرعــه 30 تــا ۵0 

درصــد کاهــش داشــته اســت، بازدیــد کــرد.
ســپس خوابــگاه دانشــجویی ویــژه دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه 
کردســتان و خــط انتقــال آب جهــت فضــای ســبز ایــن دانشــگاه بــا 
حضــور وزیــر علــوم کلنگ زنــی و عملیــات عمرانــی آن آغــاز شــد.

ــاد  ــن آب ــه حس ــیر چهارخط ــروژه مس ــفر، پ ــن س ــن در ای همچنی
ــه  ــت ب ــده دول ــوان نماین ــه عن ــوم ب ــر عل ــور وزی ــا حض ــنندج ب س

رســید. بهره بــرداری 
در دومیــن ســفر اســتانی وزیــر علــوم در هفتــه دولــت، 
ــور  ــا حض ــه، ب ــگاه ارومی ــی دانش ــیدی 400 کیلووات ــروگاه خورش نی
ــور  ــروگاه به منظ ــن نی ــید. ای ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــر غام دکت
ــگاه ها  ــبز در دانش ــت س ــه مدیری ــاخص های 9گان ــه ش ــتیابی ب دس
ــدی  ــوان تولی ــا ت ــر وب ــای تجدیدپذی در بخــش اســتفاده از انرژی ه
ســاالنه حــدود 839000 کیلــووات ســاعت برق ســاخته شــده اســت.
مرکــز نــوآوری و اســتارتاپ پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی 
ــور  ــا حض ــده ب ــدازی ش ــه راه ان ــگاه ارومی ــکاری دانش ــا هم ــه ب ک

ــه  ــه ب ــن اســتان در ارومی ــی از مســئوالن ای ــی و جمع ــر غام دکت
ــید. ــرداری رس بهره ب

ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی ــا حض ــفر ب ــن س ــن در ای همچنی
فنــاوری، تفاهم نامــه واگــذاری 17 هکتــار از اراضــی دانشــگاه ارومیه 

ــد. ــا ش ــی امض ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل ــه پ ب
وزیــر علــوم در ســومین ســفر اســتانی خــود در هفتــه 
ــن  ــت و در آیی ــاری رف ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــت ب دول
ــن ســال تأســیس دانشــگاه شــهرکرد شــرکت  گرامیداشــت چهلمی

کــرد.
ســردر ورودی و بلــوار و میــدان مرکــزی دانشــگاه شــهرکرد، تکمیــل 
ــه مرکــزی دانشــگاه شــهرکرد  ــس کتابخان ــز ســالن کنفران و تجهی
و همچنیــن تکمیــل و تجهیــز ســالن کنفرانــس و آمفی تئاتــر 
ــوم  ــر عل ــا حضــور وزی ــد کــه ب دانشــکده ادبیــات، پروژه هایــی بودن

ــیدند. ــرداری رس ــه بهره ب ب
وزیــر علــوم در بخــش پایانــی ســفر بــه شــهرکرد از 
ــاری و شــرکت  ــاوری اســتان چهارمحــال و بختی ــم و فن ــارک عل پ
ــه  ــرح فناوران ــد و از دو ط ــتقر در آن بازدی ــان مس ــش بنی ــای دان ه
ــه یــاب ممتــد خــودران چــاه هــای نفتــی و گازی"  دســتگاه "زاوی
ــع  ــردن در صنای ــزه ک ــرد میکرونی ــا کارب ــزر ب ــیاب پولورای و "آس

ــرد. ــی ک ــف" رونمای مختل
ــت  ــی و هیئ ــور غالم ــر منص ــفر دکت ــن در س همچنی
همــراه بــه اســتان زنجــان، دانشــکده علــوم زمیــن دانشــگاه 

ــاح شــد. ــه زنجــان افتت ــوم پای ــی عل ــات تکمیل تحصی
دکتــر غامــی در ادامــه از واحدهــای فنــاور پــارک علــم و 

در روزهای شلوغ و پرکار وزارت علوم در هفته دولت صورت گرفت؛

بهره برداری از دستاورد علمی و افتتاح 
پروژه های عمرانی-دانشگاهی در کشور

هفته دولت
فنــاوری زنجــان و آزمایشــگاه های شــاخص فیزیــک از جملــه 
ــوری و باریکه هــای غیرپراشــی و بومی ســازی  آزمایشــگاه انبــرک ن
ــی  ــگاه بین الملل ــه در نمایش ــوکال ک ــی کانف ــکوپ الکترون میکروس
ــه  ــاه 1397 ب ــاختی در آذرم ــکی بازس ــادی و پزش ــلول های بنی س

ــرد. ــد ک ــد، بازدی ــاب ش ــال انتخ ــر س ــراع برت ــوان اخت عن
ــول  ــوم از 13 محص ــر عل ــور وزی ــا حض ــفر، ب ــن س ــه ای در ادام
ــای  ــان باعنوان ه ــگاه زنج ــان دانش ــرکت های دانش بنی ــه ش فناوران
ــن،  ــدی رزی ــه بع ــر س ــدان، پرینت ــرص خمیردن ــی، ق ــی ال گیاه پل
ــنت،  ــذ فلورس ــع ناف ــید، مای ــال اس ــی، هرب ــرداری فراطیف تصویرب
ــواص  ــماند و خ ــای پس ــرب تنش ه ــری غیرمخ ــامانه اندازه گی س
ــپ  ــو تای ــن ژن ــی تعیی ــت مولکول ــوژی IT، کی ــا تکنول مکانیکــی ب
اســب، کیــت تشــخیص االیــزر و ایمنــو اســتریپ، دســتگاه تصفیــه 
و  GEF6، طراحــی  مــدل  پره هــای کمپرســور  روی  بــر  آب 
ــان، تدویــن دانــش فنــی  ــه افت ــه وزن ســاخت ســامانه آزمــون ضرب
ســاخت کاتالیزورهــای کئوردیناســیونی بــرای تولیــد گزینشــی آلفــا- 

ــد. ــی ش ــا رونمای ــی اولفین ه ــا و پل اولفین ه
در ســفر وزیــر علــوم در ایــام هفتــه دولــت بــه اســتان گیــالن،  
ــا  ــی ب ــدادادی انزل ــهید خ ــکده ش ــی - اداری آموزش ــروژه آموزش پ
زیربنــای هــزار و 800 مترمربــع در 3 طبقــه و بــا هزینــه حــدود 16 

میلیــارد ریــال افتتــاح شــد.
ــی  ــگاه فن ــاختمان دانش ــز س ــاخت و تجهی ــرح س ــن 34 ط همچنی
وحرفــه ای کشــور از طریــق ویدیــو کنفرانــس بــه صــورت همزمــان 
ــا  ــاوری و ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــتور وزی ــا دس ــتان ب در 17 اس
اعتبــار بیــش از 430 میلیــارد ریــال و بــا زیربنایــی حــدود 3۵ هــزار و 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــع ب ــر مرب ۵00 مت
ــدران، طرح هــای  ــه اســتان مازن ــوم در ســفر ب ــر عل وزی
عمرانــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری شــامل 
ســاختمان معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی بــه مســاحت 107۵ متــر 

مربــع و تصفیه خانــه مرکــزی بــا چرخانــه ظرفیــت ۲00 متــر مکعــب 
ــی کــرد. ــاح و کلنگ زن در شــبانه روز را افتت

همچنیــن در دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران واقــع در بهشــهر و 
بــا حضــور وزیرعلــوم، سیســتم موتورخانــه مرکــزی در فضایــی بــه 
مســاحت ۵۵00 متــر مربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵ میلیــارد ریــال 
و آشــپزخانه و رســتوران مکمــل در زمینــی بــه مســاحت 700 متــر 
مربــع و بــا بودجــه 1۵ هــزار میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید. 
سیســتم آبیــاری قطــره ای دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران نیــز با 
ظرفیــت پوشــش 1۵ هکتــار از اراضــی دانشــگاه و صرفه جویــی 60 
در صــدی در مصــرف آب راه انــدازی شــد. در ادامــه، عملیــات اجرایی 
ســاخت پردیــس پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران بــا زیربنــای 3۵ 
هــزار مترمربــع در زمینــی بــه مســاحت ۲.۵ هکتــار بــا حضــور وزیــر 

علــوم در ســاری آغــاز شــد.

هفته دولت
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دکتــر محمــّـد مهــدی لطفــی بــه عنــوان رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
یــزد منصــوب شــد.

انتصابات )مهر وآبان ماه ۹۸(

ــی  ــی و مهندس ــکده فن ــس دانش ــمت رئی ــه س ــدی ب ــدی مجاه مه
ــد. ــوب ش ــگان منص گلپای

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــوان رئی ــه عن ــدر ب ــا ذوالق ــر امین رض دکت
ــد. ــوب ش ــارس منص ف

ــدان  ــی هم ــگاه صنعت ــس دانش ــمت رئی ــه س ــو ب ــن ختن ل ــر حس دکت
ــد. ــوب ش منص

ــور  ــی و ام ــاون حقوق ــمت »مع ــه س ــزدی ب ــی ی ــا علوم ــر حمیدرض دکت
ــد. ــوب ش ــوم« منص ــس وزارت عل مجل

ــگاه  ــس دانش ــمت »رئی ــه س ــداری را ب ــری قی ــعداهلل نصی ــر س دکت
شهیدبهشــتی« منصــوب شــد.

ــم و  ــارک عل ــت پ ــوان سرپرس ــه عن ــر ب ــریف رنجب ــد ش ــر محم دکت
ــد. ــوب ش ــم( منص ــج فارس)قش ــاوری خلی فن

دکتــر ســیدمصطفی موســوی  زاده بــه ســمت » رئیــس مجتمــع آمــوزش 
عالــی گنابــاد« منصــوب شــد.

ــدران و  ــی اراک، مازن ــان، صنعت ــی اصفه ــگاه های صنعت ــای دانش رؤس
علــوم و فنــون دریایــی خرمشــهر بــا حکــم دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری منصــوب شــدند.

ــمت  ــال در س ــار س ــدت چه ــه م ــیدنژاد ب ــیدمنصور س ــی س در حکم
ــد. ــا ش ــان ابق ــاء بهبه ــی خاتم االنبی ــگاه صنعت ــت دانش ریاس

ــی  ــوزش عال ــز آم ــس مرک ــمت »رئی ــه س ــد ب ــادق نیرومن ــر ص دکت
ــد. ــوب ش ــاد« منص فیروزآب

 در حکمــی دکتــر غالمحســین خواجــه بــه مــدت چهــار ســال در ســمت 
ریاســت دانشــگاه شــهیدچمران اهــواز ابقــا شــد.

ــکام  ــاوری در اح ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
جداگانــه ای رؤســای پژوهشــگاه های »شــیمی و مهندســی شــیمی 
ــیمی  ــر و پتروش ــران«، »پلیم ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــران«، »عل ای

ــرد.  ــاء ک ــگ« را ابق ــران« و »رن ای

ــت  ــمت »سرپرس ــه س ــدا ب ــی عق ــاس افخم ــر عب ــی، دکت  در حکم
ــت  ــروه هش ــادی گ ــای اقتص ــازمان همکاری ه ــی س ــگاه بین الملل دانش

ــد. ــوب  ش )D8(« منص

ــاور و  ــمت »مش ــه س ــعرباف ب ــی ش ــین رحیم ــر حس ــی، دکت در حکم
ــی«  ــر در طــرح ســاماندهی مؤسســات آمــوزش عال ــژه وزی ــده وی نماین

ــد. ــوب ش منص
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در راســتای اعمــال مدیریــت ســبز، 6 طــرح بــرای مدیریــت مصــرف آب و 
پســاب در دانشــگاه ســمنان راه انــدازی شــد.

رئیــس شــورای راهبــری مدیریــت ســبز دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
ــی در  ــای ســطحی حاصــل از بارندگ ــع آوری آب ه ــرگان، از جم ــی گ طبیع
مخــازن زیرزمینــی و اســتفاده از آن هــا جهــت آبیــاری فضــای ســبز و شــبکه 

آبیــاری دانشــگاه خبــر داد.

ــه در  ــز، بیــش از 1۲۲0 مقال توســط اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه تبری
ــد. ــر گردی ــال جاری منتش ــه اول س ــی 6 ماه ــات ISI ط مج

در راســتای تحقــق دانشــگاه ســبز، پکیــج تصفیــه فاضــاب بهداشــتی، بــه 
عنــوان نخســتین فاز پــروژه تصفیــه فاضــاب در خوابــگاه ولیعصر دانشــگاه 

حکیــم ســبزواری راه انــدازی شــد.

ــق دانشــگاه ســبز در  ــه پســاب خاکســتری، در راســتای تحق طــرح تصفی
مجموعــه خوابــگاه خواهران قائــم آل محمد )عــج( دانشــگاه بزرگمهر قائنات 

اجــرا شــد.

ــوا و  ــد آب از ه ــتگاه تولی ــاخت دو دس ــی و س ــکاری طراح ــه هم تفاهم نام
سیســتم فتوولتائیــک بیــن دانشــگاه تفــرش و بخــش خصــوص در راســتای 

تعمیــق روابــط بیــن صنعــت و دانشــگاه منعقــد شــد.

ــع و  ــا، موان ــور؛ چالش ه ــاد ورزش کش ــات اقتص ــل مطالع ــرح » فراتحلی ط
راهکارهــا«، بــه درخواســت وزارت ورزش و جوانــان توســط پژوهشــگاه تربیت 

بدنــی و علــوم ورزشــی در حــال انجــام اســت.

بــه منظــور تحقــق دانشــگاه ســبز، 4.۵ هکتــار از اراضــی مزرعــه آموزشــی و 
تحقیقاتــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــه آبیــاری تحــت فشــار)ویلمو( مجهز 

شــده اســت.

همزمــان بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد و در راســتای تحقــق دانشــگاه 
ســبز، فاز اول مســیر ســبز )مســیر ویژه دوچرخه ســواری( دانشــگاه فردوســی 
مشــهد، بــا حضــور دکتــر محمــد کافــی رئیــس دانشــگاه، اعضــای شــورای 
راهبردی دانشــگاه ســبز و نیز مســئوالن شــورای شــهر و شــهرداری مشــهد 

و بــا مشــارکت دانشــگاهیان افتتــاح شــد.

مقالــه دکتــر نصــراهلل زاده عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه قــم و دانشــجوی 
وی، در مجلــه معتبــر علمــی Chemical Society Reviews به چاپ 

رسید.

دانشــگاه صنعتــی شــریف بــرای دومیــن بــار موفــق بــه کســب مقــام اول در 
میــان دانشــگاه های طــرح ارتقــا بــه تــراز بین الملــل وزارت علــوم، تحقیقــات 

و فنــاوری شــد.

ایســتگاه تیمــار، تحقیقــات و پــرورش آهــو با هــدف آمــوزش، ترویــج و ایجاد 
دانشــگاه ســبز جهت توســعه پایــدار، در دانشــگاه زنجــان راه اندازی شــد.

نخســتین ســاختمان ســبز و ایمــن مطابق بــا اســتانداردهای محیط زیســتی، 
ــرژی و  ــش هوشــمند مصــرف ان ــه منظــور پای ــر، ب ــروژه نصــب دیتاالگ پ
همچنیــن دو ایســتگاه دوچرخــه، بــا هــدف توســعه حمــل و نقــل پــاک و 

ایجــاد دانشــگاه ســبز در دانشــگاه بیرجنــد راه انــدازی شــد. 

9760 اصلــه گونــه گیاهــی مقــاوم بــه تنــش خشــکی و کــم آبی در راســتای 
اجــرای سیاســت های مدیریــت ســبز، طــی پنــج ماهــه نخســت ســال1398 
جایگزیــن گیاهــان پرنیــاز بــه آب و چمــن در فضــای ســبز دانشــگاه حکیــم 

ــبزواری شد.   س

بــر اســاس اعــام پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران، بیــش از 
چهــار هــزار و 300 عنــوان پژوهشــی تا پایــان ســال 1397، در ســامانه عرضه 

و تقاضــای پژوهــش )ســاعت( ثبــت شــده اســت.

ســامانه نرم افــزاری »مدیریــت گزارش هــای گشــت های دریایــی« در مرکــز 
ملــی داده هــای اقیانوســی و دریایــی  پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم 

جــوی راه اندازی شــد.  

 Journal of“ مقالــه محققان دانشــکده شــیمی دانشــگاه تبریــز در ژورنــال
Materials Science & Technology” بــه عنــوان مقاله برترســال 

ــد. ۲018 انتخاب ش

ــو لیفــی در دانشــگاه  اولیــن آزمایشــگاه تحقیقاتــی در حــوزه ســازه های نان
تفــرش باهــدف انجــام تحقیقــات در تولیــد و کاربــرد در حوزه هــای مختلــف 

راه انــدازی شــد.

دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان یک تیم 
ایرانــی موفــق به کســب مقــام اول مســابقات بین المللــی انجمن هوانــوردی 
ــن گاز  ــکا )AIAA(، شــاخه طراحــی موتورهــای توربی ــوردی آمری و فضان

ــدند. هوایی ش

پژوهشــگران دانشــگاه بنــاب موفــق بــه تولیــد آجــر از نمک تبریــدی جهت 
اســتفاده در ســازه ها و لــوازم تزئینــی شــدند.

مرکــز تحقیقــات خانــه هوشــمند دانشــکده فنــی فــردوس دانشــگاه بیرجند، 
بــا حضــور دکتر احمــد خامســان رئیس دانشــگاه بیرجنــد، مهنــدس میرزایی 

فرمانــدار فــردوس و جمعــی از مســئوالن افتتاح شــد.

یکــی از شــرکت های فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه ســمنان موفــق بــه طراحــی و تولیــد اپلیکیشــن موبــو قانــون 

شــد.

دانشــجویان رشــته کشــاورزی دانشــگاه یــزد اقــدام بــه کشــت بــدون 
خــاک زعفــران در گلخانــه دانشــگاه یــزد کردنــد.

در تازه تریــن پژوهــش انجــام شــده توســط محققــان دانشــگاه 
کراکینــگ  فرآینــد  کاتالیزورهــای  آزمایشــگاهی  ســاخت  اراک، 
هیدروکربن هــای مــدل برش هــای نفتــی مــورد ارزیابــی قــرار 

گرفــت.

ــا  ــید ب ــار خورش ــارد از کن ــیاره عط ــذر س ــی گ ــداد نجوم ــد روی رص
حضــور دکترکــوروش نــوذری رییــس دانشــگاه مازنــدران، دکترعلیرضا 
خصالــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه، محققــان، دانشــجویان 
و عاقه منــدان بــه نجــوم بــه همــت گــروه فیزیــک نظــری بــر روی 

بــام ســاختمان آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه مازنــدران انجــام شــد.

پژوهشــگران یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک علم 
و فنــاوری کرمــان موفــق بــه بومی ســازی 10 محصــول فناورانــه در 

حــوزه ابــزار دقیــق شــدند.

محققــان دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه تبریــز، برای نخســتین بــار در 
کشــور موفــق بــه تولیــد کود زیســتی پتاســیمی شــدند.

اولیــن خمیر دنــدان گیاهی بــدون اســتفاده از نگهدارنده های شــیمیایی 
توســط محققــان یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک 

علــم و فنــاوری کردســتان تولید شــد.

ــم  ــارک عل ــان مســتقر در پ محققــان یکــی از شــرکت های دانش بنی
و فنــاوری آذربایجــان غربــی، موفــق بــه ثبــت اختــراع بین المللــی در 

زمینــه ســاخت دســتگاه چندمنظــوره پاســما شــده اســت.

پژوهشــگران پژوهشــکده لیــزر و پاســمای دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بــا کمــک متخصصــان عصب شناســی توانســتند بــا اســتفاده از لیــزر 

عــوارض ناشــی از اعتیــاد و اســتفاده از متــادون را رفــع کننــد.

محقــق دانشــگاه حکیــم ســبزواری در پژوهشــی مشــترک بــا اعضای 
هیئــت علمــی دانشــگاه شهیدبهشــتی، روشــی جدیــد جهــت کاهــش 
تلفــات ترمودینامیکــی و مکانیکــی پدیــده چگالــش توربین هــای بخار 

ارائــه کــرد.

محققــان دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران با همــکاری مرکــز مطالعات 
ــه  ــه چگون ــد ک ــان دادن ــان )DPZ( نش ــن آلم ــتیان گوتینگ نخس
ریتم هــای مغــزی، اطاعــات بینایــی از یــک شــی را ســازماندهی کرده 

ــد. ــل می کن ــه ادراکــی از آن شــی تبدی و ب

در تازه تریــن پژوهــش انجــام شــده در دانشــگاه بیرجنــد، نتایــج تأثیــر 
هشــت هفتــه تمریــن هــوازی و مصــرف عصــاره چای ســبز بر غلظت 
بافتــی پروســتات موش هــای صحرایــی مبتــا بــه ســرطان پروســتات 

بررســی شــد..

ــان و  ــط محقق ــه توس ــیدی ک ــه خورش ــاز آرای ــبیه س ــتگاه ش دس
پژوهشــگران دانشــگاه بیرجنــد طراحــی و ســاخته شــده اســت، ثبــت 

ــد. ــراع ش اخت

ــی  ــب گیاه ــا ترکی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــز ب ــگاه تبری ــان دانش محقق
NanoCur بــا پتانســیل داروئــی علیــه ســرطآن های مقــاوم بــه دارو 

ــد. را تولیــد کردن

ــت  ــت مون ــده/ زئولی ــاح ش ــای اص ــید تیتانی ــت دی اکس »کامپوزی
ــی«  ــی و داروی ــای رنگ ــب آالینده ه ــذف تخری ــرای ح ــت ب موریلونی
توســط محققــان دانشــکده مهندســی شــیمی، نفــت و گاز، پردیــس 
ــد. ــراع ش ــت اخت ــمنان ثب ــگاه س ــن دانش ــای نوی ــوم و فناوری ه عل

ــه ای  ــواج ضرب ــخیر ام ــرای تس ــواری ب ــد موج س ــی روش جدی معرف
در حــل معــادالت اویلــر بــا پایــداری بــاال، توســط محققــان دانشــگاه 

بیرجنــد ارائــه شــد. 

ــم  ــاش تی ــال ت ــل 10 س ــن، حاص ــارم روش ــج ط ــد برن ــم جدی رق
تحقیقاتــی پژوهشــکده ژنتیک و زیســت فناوری کشــاورزی طبرســتان 
وابســته بــه دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابع طبیعــی ســاری، اصاح 

و معرفــی شــد.

پژوهشــگران یکــی از  شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک علم 
و فنــاوری آذربایجــان شــرقی موفــق به طراحی و تولید سیســتم جامعی 
بــه منظــور نظــارت بــر عملکــرد تحصیلــی و تعامــل هوشــمند والدین 

ــدند. و مدارس ش

محقــق دانشــگاه گیــان، طــی تحقیقــی دو ســاله، بــه همــراه تیمــی 
بین المللــی، موفــق بــه شناســایی 18 گونــه جدیــد از حشــرات آبــزی 

شــد.

محققــان پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران موفــق بــه تولیــد شــامپو 
گیاهــی ضــد ریــزش مــو محصولــی کامــا »ایرانی« شــدند کــه کمتر 

از ۵ درصــد مــواد شــیمیایی در فرموالســیون آن بــه کار رفتــه اســت.

ــارک  ــتقر در پ ــان مس ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــگران یک پژوهش
علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی موفــق به بهینه ســازی دســتورالعمل 
پایه هــای گیــاس و گیاهــان زینتــی بگونیــای هیبریــد و گل محمدی 

. شد

ــان کــور جهــان  ــن زیســتگاه های زیرزمینــی ماهی یکــی از بزرگ تری
توســط عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه گیــان کشــف شــد.

ــاخت  ــه س ــق ب ــتان موف ــاوری کردس ــم و فن ــارک عل ــان پ محقق
جامع تریــن نرم افــزار مدیریــت هوشــمند مــدارس با عنــوان »ســاراتی« 
شــدند کــه در حــال حاضــر بیــش از 1۲ هــزار مدرســه در کشــور از آن 

ــد. ــتفاده می کنن اس

گزیده  ای از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
)مهر و آبان ماه ۹۸(
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