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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد:

ابالغ آییننامه جدید نشریات علمی کشور در راستای سیاستهای
دولت تدبیر و امید مبنی بر تمرکززدایی
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه تغییــر
آئیننامــه نشــریات علمــی کشــور گفــت :آئیننامــه
نشــریات علمــی بــا هــدف گــزارش اختیــارات
دانشــگاهها و مراکــز پژوهــش و فنــاوری ،انجمنهــای
علمــی و همچنیــن تقویــت ناشــران معتبــر کشــور
و در راســتای سیاســتهای دولــت تدبیــر و امیــد
مبنــی بــر تمرکززدایــی بازنگــری و ابــاغ شــد.
دکتــر منصــور غالمــی ،در گفتوگــو بــا خبرنــگار روابــط
عمومــی ایــن وزارت بــا بیــان اینکــه آئیننامــه نشــریات
علمــی کشــور تغییــر یافتــه درخصــوص ایــن تغییــرات
اظهــار داشــت :در آئیننامــه جدیــد سیاســتها،
اســتانداردها ،ضوابــط کلــی و شــرایط تأســیس قید شــده
اســت و متقاضیان واجد شــرایط انتشــار نشــریه میتوانند
بــدون مراجعــه بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
بــرای اخــذ مجــوز ،در چارچــوب اســتانداردها و ضوابــط
اعــام شــده نســبت بــه انتشــار نشــریه اقــدام نماینــد.
وزیــر علــوم درخصــوص نحــوه ارزیابــی مجــات نیــز
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گفــت :از ایــن پــس بــه جــای صــدور گواهــی اعتبــار
علمــی بــا عناویــن «علمی-پژوهشــی» یــا «علمــی-
ترویجــی» نشــریات علمــی اعــم از آنهایــی کــه تاکنــون
از کمیســیون نشــریات علمــی گواهــی اعتبــار علمــی
دریافــت کردهانــد و آنهایــی کــه از ایــن پــس بــرای
ضوابــط جدیــد ایجــاد میشــوند ،در صــورت داشــتن
شــرایط از طریــق ثبــت اطالعــات خــود در ســامانه
نشــریات ،در فراینــد ارزیابــی ســاالنه قــرار میگیرنــد.
کمیســیون نشــریات ،آنهــا را بــر اســاس شــاخصها
ارزیابــی و رتبــه آنهــا را در ســامانه اعــام میکنــد .ایــن
رتبــه در کلیــه ارزشــیابیها مــاک عمــل خواهــد بــود.
دکتــر غالمــی در پایــان دربــاره نحــوه حمایــت از
نشــریات بــا توجــه بــه ضوابــط جدیــد اظهــار داشــت:
بــر اســاس سیاســتهای جدیــد در ایــن آئیننامــه،
نشــریات علمــی انجمنهــای علمــی تخصصــی یــا
نشــریاتی کــه بــا مشــارکت ایــن انجمنهــا منتشــر
میشــوند مــورد حمایــت بیشــتری قــرار خواهنــد گرفــت.
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دکتر فتوحی ،رئیس دانشگاه صنعتی شریف:

ميخواهيم به قطب كسب و كارهاي دانشبنيان در تهران تبديل شويم
اشاره:
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه منظــور توســعه و ارتقــای کمــی و کیفی
فعالیتهــای حوزههــای پژوهشــی ،فنــاوری و کارآفرینــی و نیــز
حفــظ و ارتقــای جايــگاه مرجعيــت علمــي ملــي و منطقــه اي خــود،
افزایــش نقــش دانشــگاه در توســعه فناوریهــای برتــر ،گســترش
ارتباطــات و فعالیتهــاي صنعتــی ،ارتقــاي جايــگاه دانشــگاه در
رتبهبنديهــاي داخلــي و جهانــي ،افزايــش تأثیرگــذاری اجتماعــي
(  ) Social Impactبــر اســاس مســئوليت اجتماعــي دانشــگاه،
"برنامــه جامــع ارتقــای پژوهــش ،فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت" را
تهيــه و تدويــن کــرده و در حــال ارزیابــی و بهبــود مســتمر آن اســت.
در ایــن برنامــه ،اهــداف ،راهبردهــا و برنامههــای
معاونــت در حوزههــاي پژوهــش ،فنــاوری ،كارآفرينــي
و ارتبــاط بــا صنعــت بــه تفکیــک آورده شــده اســت.
يكــي از مهمتريــن برنامههــاي دانشــگاه در ايــن
زمينــه ،ايجــاد و اســتقرار ناحيــه نــوآوري شــريف اســت.
دكتــر محمــود فتوحــي ،رييــس دانشــگاه صنعتــی شــريف درخصــوص
اهــداف ،برنامههــا و چشـمانداز ايجــاد و اســتقرار ناحيه نوآوري شــريف
بــا خبرنــگاران خبرنامــه آمــوزش و عالــي بــه گفتوگــو نشســته اســت.
وی ميگويــد :در حــال حاضــر حــدود  450شــرکت در ناحيــه
نــوآوري دانشــگاه مســتقر هســتند و قــرار اســت برج نــوآوري دانشــگاه
صنعتــی شــريف نيــز بــا مســاحتی نزديــک بــه  25000مترمربــع در
منطقــه طرشــت تابســتان ســال آينــده بــه بهرهبــرداري برســد.

ســابقه فعالیتهــای فناورانــه و کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی
شــریف را تشــریح نماییــد؟

برنامــه راهبــردی دانشــگاه ســه راهبــرد اساســی را ســرلوحه حرکت
دانشــگاه بهســوی آینــده قــرار داده اســت :ســرآمدی در آمــوزش،
ســرآمدی در پژوهــش و فنــاوری ،و ســرآمدی در اثربخشــی
اجتماعــی .پژوهــش دانشــگاهی در کنــار آفرینــش اعتبــار علمــی
بایــد خــود را در اثربخشــی اجتماعــی نشــان دهــد تــا پایــدار بمانــد.
بــرای تحقــق چنیــن امــری بایــد پژوهــش در راســتای نیــاز علمــی،
صنعتــی یــا اجتماعــی جامعــه قــرار گیــرد تــا بتوانــد از یکســو
بــا تغذیــه از منابــع ملــی ،ارزشآفرینــی کنــد و از ســوی دیگــر،
بــا درگیــر شــدن در حــل دانشپایــه مســائل صنعتــی بــر غنــای
علمــی خــود بیفزایــد.
دانشــگاه صنعتــی شــریف جــزو باســابقهترین دانشــگاهها در حــوزه
کارآفرینــی اســت و ایــن موضوع ریشــه در نظام گســترده و باکیفیت
پژوهــش دانشــگاه دارد و نمــود اولیــه ایــن نــگاه «کیفیــت محــور»
در حــوزه پژوهــش در پروژههــای ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه
بــوده کــه در دهــه  60و در زمــان جنــگ بهصــورت جــدی آغــاز
شــده و در حــال حاضــر نیــز دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا داشــتن
بیشــترین حجــم قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت ،جایــگاه ویــژه
و ممتــازی در کشــور دارد .همچنیــن بهمنظــور تزریــق دانــش
و اســتعدادهای دانشــگاه در حــوزه کارآفرینــی ،دانشــگاه رویکــرد
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توســعه نهــادی را در طــول حــدود  2دهــه گذشــته دنبــال نمــوده
اســت .بهطــور خالصــه ،آغــاز ایــن فعالیتهــا از ســال 1379
بــا تأســیس مرکــز کارآفرینــی شــروع شــد و در ســال  1382بــا
تأســیس مرکــز رشــد ،ســال  1388بــا تأســیس صنــدوق پژوهــش
و فنــاوری و ســال  1392بــا آغــاز بــه کار شــتابدهنده ادامــه
یافــت .هــدف مرکــز کارآفرینــی ،ترویــج کارآفرینــی و توســعه
مهارتهــای دانشــجویان در ارتبــاط بــا مفاهیــم کارآفرینــی و
ملزومــات آن اســت .مرکــز رشــد دانشــگاه ،خدمــات حمایتــی الزم
را در اختیــار شــرکتهای نوپــا قــرار میدهــد و صنــدوق پژوهــش
و فنــاوری باهــدف ایجــاد یــک صنــدوق ســرمایهگذاری خطرپذیــر
و اعطــای وام و ضمانتنامــه بــه تجاریســازی طرحهــای
پژوهشــی نوآورانــه ،اختراعــات نخبــگان و نیــز بــه کارآفرینــان
متخصــص و نــوآور کمــک میکنــد .شــتابدهنده شــریف کــه
اولیــن برنامــه شــتابدهی برخاســته از نهــاد دانشــگاه در ایــران
اســت نیــز باهــدف سرعتبخشــی بــه تیمهــای نــوآوری و
خــاق دانشــجویی شــکل گرفــت .ایــن شــتابدهنده در حــال
حاضــر در مجتمــع خدمــات فنــاوری شــریف در دانشــگاه صنعتــی

شــریف قــرار دارد و در حــال ارائ ـ ه خدمــات بــه اســتارتاپ هــای
شــریفی میباشــد .در حقیقــت درگــذر زمــان نهادهــای جدیــد بــا
مأموریتهــای مختلــف بــرای ســرویسدهی بــه جامعــه مخاطــب
خــود شــکل گرفتنــد.
ناحیــه نــوآوری شــریف چیســت و چــه اهدافــی را دنبــال
میکنــد ؟

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف در ســال ۱۳۹۵
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تأســیس شــد تــا بــا مدیریــت یکپارچــه نهادهــای حمایتــی
زیســتبوم نــوآوری شــریف ،بــه توســعه کســبوکارهای فنــاور
در مراحــل مختلــف رشــد کمــک نمایــد و بتوانــد زنجیــره خلــق
ارزش از دانــش در دانشــگاه را تکمیــل نمایــد تــا دانشــگاه بتوانــد
حمایتهــای خــود از پژوهشــگران و دانشــجویان را کــه از مراحــل
نخســتین پژوهــش در دانشــگاه آغــاز میشــود و تــا توســعه
محصــول در دانشــگاه ادامــه مییابــد را در مرحلــه ایجــاد ،رشــد
و پایدارســازی کســبوکارها نیــز ادامــه داده و کمــک کنــد تــا
دانــش تولیدشــده در دانشــگاه بــه کســبوکارهای دانشبنیــان
و ارزشآفریــن تبدیــل شــوند .پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
صنعتــی شــریف مســئول هدایــت ،راهبــری و نظــارت بــر کل ایــن
فرآینــد و اکوسیســتم اســت .یکــی از مأموریتهــای پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه همچنیــن ایجــاد منطقـهای ویــژه بــرای حضــور
و رشــد شــرکتهای دانشبنیــان در اطــراف پردیــس اصلــی
دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت.
ایــن منطقــه بانــام ناحی ـ ه نــوآوری شــریف ،بیــن خیابــان آزادی و
ســه بزرگــراه شــیخ فض ـلاهلل نــوری ،یــادگار امــام و جنــاح قــرار
گرفتــه و حــدود ۲۵۰
هکتــار وســعت دارد.
تاکنــون بیــش از 450
شــرکت فنــاور ایــن
منطقــه را بهعنــوان
محــل اســتقرار خــود
انتخــاب کردهانــد.
پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه صنعتــی
شــریف بهعنــوان یــک
پــارک دانشــگاهی در
نظــر دارد تــا بــا ایجــاد
تعامــل دوطرفــه و
ســازنده بــا بدنـ ه علمــی
دانشــگاه و بخــش
خصوصــی توانمنــد،
بــه بــروز اســتعدادها
شایســتگیهای
و
دانشــگاهیان کمــک کنــد و بــه یــک الگــوی ملــی در زمینــه
توســعه پایــدار و ارزشآفرینــی در ســطح جامعــه تبدیــل شــود.
ایجــاد ناحیــه نــوآوری چــه تأثیراتــی در توســعه فنــاوری و
همکاریهــای فناورانــه دانشــگاه بــا بخشهــا و محورهــای
بیرونــی دارد؟

در موضــوع توســعه فنــاوری و تجاریســازی دانشــگاه بــه ایــن
جمعبنــدی رســیده بــود کــه بایســتی از بازیگــران فعــال در صنعــت
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اســتفاده نمایــد تــا بتوانــد تجربــه و دسترســیهای ایشــان را در
کنــار دانــش و اســتعداد دانشــگاه بــه کار گیــرد تــا بــه فرآینــد
ارزشآفرینــی ســرعت ببخشــد ،ایــن مهــم در بســتر پــارک علــم و
فنــاوری کــه بــا مخاطبــان حقوقــی در تعامــل اســت بــا ســهولت
بیشــتری قابــل پیگیــری اســت و چنانچــه در مخاطبــان پــارک کــه
امــکان پذیــرش و اســتفاده از خدمــات پــارک را دارنــد اســتقرار
مراکــز نــوآوری و فنــاوری صنایــع و همچنیــن شــرکتهای
خدمــات دهنــده ماننــد کارگــزاران فنــاوری ،ســرمایهگذاران
خطرپذیــر نیــز پیشبینــی شــده اســت.
دانشــگاه همــکاری بــا بازیگــران مســتقر در پــارک را بیشــتر از
اســتقرار صــرف در پــارک دیــده و برنامههایــی را بــرای همــکاری
ایــن بازیگــران در الیههــای پژوهشــی و توســعه فنــاوری در نظــر
گرفتــه اســت.
ایــن ناحیــه محــدودهای جغرافیایــی بــا حضــور کســبوکارها و
بازیگــران مختلــف اســت کــه تشــکیلدهنده اکوسیســتم نــوآوری
هســتند.
بســیاری از مطالعــات پژوهشــگران کارآفرینــی و تحلیلگــران
محیــط کســبوکار نشــان داده اســت کــه شــکلگیری یــک
اکوسیســتم منحصربهفــرد میتوانــد تأثیــر چشــمگیری در توســعه
کارآفرینــی و نــوآوری داشــته باشــد .اکوسیســتمی کارآفرینانــه کــه
باوجــود ابعــاد مختلــف در تــاش اســت تــا مســیر کارآفرینــی و
فنــاوری را در فضــای کس ـبوکار همــوار کنــد.
حــال ســؤال جــدی ایــن اســت کــه ایــن اکوسیســتمهای
کارآفرینانــه یــا نوآورانــه در چــه فضاهایــی شــکل میگیــرد؟

نواحــی نــوآوری در سراســر دنیــا محدودههــای جغرافیایــی
مشــخصی هســتند کــه مهمتریــن محــرک و کاتالیســت در
شــکلگیری و رشــد اکوسیســتمهای کارآفرینــی و نــوآوری
هســتند .ناحیــه نــوآوری شــریف تنهــا یــک محــدوده جغرافیایــی
مســتقر در منطقــه طرشــت نیســت .بلکــه دارای ســازوکار و
اکوسیســتم نوآورانــه خــاص خــود اســت کــه فضــا را بــرای توســعه
فناوریهــای مختلــف بهخصــوص فناوریهــای تجــاری شــده
از دانشــگاه آمــاده میکنــد و همچنیــن فضایــی را جهــت تســهیل
ارتباطــات بیــن بازیگــران اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری فراهــم
میکنــد.
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف بهعنــوان متولــی
توســعه ایــن ناحیــه ،تســهیلگری الزم را بیــن اجــزای مختلــف
و بازیگــران متنــوع آن انجــام خواهــد داد تــا ارزشآفرینــی
حداکثــری محقــق شــود .اســتفاده حداکثــری از توانبخــش
خصوصــی از رویکردهــای کلیــدی توســعه ایــن ناحیــه اســت.
معرفــی ناحیــه نــوآوری و بیــان ویژگیهــای محققــان آن ،میــزان
اشــتغال ،فعالیــت ،ســطوح و حوزههــای فعالیــت بررســی اولیــه از
شــرکتهای فعــال ناحیــه نــوآوری شــریف نشــان میدهــد کــه

حــدود  450شــرکت هماکنــون در ایــن محــدوده جغرافیایی مســتقر
هســتند .ایــن شــرکتها زمینــه فعالیــت مختلفــی دارنــد و ازلحــاظ
ســن ،تخصــص ،نــوع فنــاوری ،انــدازه شــرکت و  ...متنوع هســتند.
بعضــی از ایــن شــرکتها زمینــه تخصصــی فناورانــه دارنــد و بــر
تولیــد محصــول یــا ارائــه خدمــت مشــخص کار میکننــد .برخــی
از شــرکتها هــم ارائهدهنــده خدمــت بــه ســایر شــرکتها
هســتند و درواقــع تأمینکننــده نیــاز شــرکتهای فنــاور هســتند.
بــا ایــن حســاب ،تعــداد افــراد شــاغل در کل شــرکتهای مســتقر
در ایــن ناحیــه حــدود  3هــزار نفــر تخمیــن زده میشــود.
شــرکتهای فنــاور عمدتــ ًا درزمینــه توســعه فناوریهایــی
فعالیــت میکننــد کــه تخصــص و دانــش آن در دانشــگاه وجــود
داشــته باشــد .در کنــار ایــن شــرکتها ،بعضــی از شــرکتها هــم
خدمــات تجاریســازی و توســعه کســبوکار ارائــه میدهنــد
(ماننــد شــرکتهای ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،شــتابدهندهها
و )...کــه حضــور آنهــا در شــکلگیری و توســعه کس ـبوکارهای
نوآورانــه و فناورانــه بســیار مهــم اســت .در حــال حاضــر تعــداد
 7شــتابدهنده ( )venture capitalو مرکــز نــوآوری در
ناحیــه نــوآوری شــریف حضــور دارنــد .همچنیــن ایــن ناحیــه
زیرســاختهای حملونقــل منحصربهفــردی دارد کــه در شــکل
زیــر بهخوبــی مشــخص شــده اســت.
چــه فعالیتهایــی مرتبــط بــا ناحیــه نــوآری شــریف در
ســالهای اخیــر صــورت گرفتــه اســت؟

مهمتریــن فعالیتهایــی کــه تــا بــه امــروز در «ناحیــه نــوآوری
شــریف» صــورت گرفتــه بــه شــرح زیــر اســت:
ـ بررســی و مطالعــه  21ناحیــه نــوآوری مطــرح دنیــا و شناســایی
عوامــل موفقیــت نواحــی نــوآوری باهــدف اســتفاده از درس
آموختههــای ایــن نواحــی
ـ برگــزاری رویــداد معرفــی ناحیــه نــوآوری شــریف در تاریــخ 25
دیمــاه  97بــا حضــور بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم کارآفرینــی و
نــوآوری کشــور
ـ انعقــاد تفاهمنامــه ســهجانبه بیــن پــارک علــم و فنــاوری
شــریف ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری و شــهرداری
منطقــه  2تهــران جهــت توســعه ناحیــه نــوآوری شــریف
ـ انعقــاد تفاهمنامــه دوجانبــه بیــن پــارک علــم و فنــاوری شــریف
و ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری تهــران در
راســتای توســعه ناحیــه نــوآوری شــریف
ـ راهانــدازی مرکــز نــوآوری رفــاه (در همــکاری بــا بانــک رفــاه
کارگــران)
ـ راهانــدازی مرکــز نــوآوری خدمــات شــهری (در همــکاری بــا
شــهرداری منطقــه  9تهــران)
ـ شــروع فعالیــت شــتابدهنده تخصصــی واتــک بــا محوریــت آب
و محیطزیســت
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ـ رنامــه خــاص جهــت حضــور اســتارتآپهای فنــاور در حــوزه
خدمــات شــهری در ناحیــه (ماننــد :بیــدود ،پیــدو و زیس ـتاپ)
ـ نیازسنجی شرکتهای مستقر در ناحیه نوآوری شریف
ـ آمــوزش دوره «طراحــی زندگــی» بــه مــردم مســتقر در ناحیــه
(ایــن دوره توســط دانشــگاه اســتنفورد طراحــی و اجــرا شــده اســت)
ـ افتتاح فاز نخست «ایستگاه نوآوری شریف» در ناحیه
ـ راهانــدازی باشــگاه کس ـبوکار دانشبنیــان (باکــس) در ناحیــه و
افتتــاح آن در شــهریورماه 97
چشــمانداز آتــی فعالیتهــای ناحیــه نــوآوری شــریف را
چگونــه ترســیم میکنیــد؟

ـ شــروع فعالیــت شــتابدهنده تخصصــی بنتــک بــا محوریــت
محتــوا و کالندادههــا
ـ شــروع فعالیــت صنــدوق توســعه کارآفرینــی بهمــن (بهعنــوان
یــک ســرمایهگذار خطرپذیــر)
ـ شــکلگیری دپارتمــان ناحیــه نــوآوری شــریف در پــارک علــم
و فنــاوری شــریف جهــت راهبــری و همنواســازی بازیگــران و
فعالیتهــای موجــود در ناحیــه
پروژههــای شــاخص در حــال انجــام یــا آغــاز شــده در ناحیــه
نوآوری شــریف چیســت؟

ـ ســاختمان در حــال ســاخت بــرج فنــاوری طرشــت :بــرج فنــاوری
طرشــت بــه مســاحت  25هــزار مترمربــع مکانــی جهــت حضــور
شــرکتهای دانشبنیــان ،فنــاور ،اســتارتآپهای رو بــه رشــد و
دیگــر بازیگــران کلیــدی فعــال در اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری
کشــور خواهــد شــد.
ایــن بــرج تابســتان ســال  1399بــه بهرهبــرداری میرســد و 120
شــرکت فنــاور در آن مســتقر خواهنــد شــد.
پیشبینــی میشــود ایــن بــرج اشــتغالی حــدود  1500نفــر را
داشــته باشــد .تصویــر زیــر ،نمــای شــمالی و شــرقی بــرج فنــاوری
طرشــت را نشــان میدهــد.
ـ ساختمان در حال ساخت برج فناوری پیک آسا
ـ تدویــن اطلــس ســرمایهگذاری ناحیــه :معرفــی ظرفیتهــای
بالقــوه ناحیــه بــه ســرمایهگذاران جهــت ســرمایهگذاری در
توســعه زیرســاخت ناحیــه
ـ طراحــی و ایجــاد مرکــز نــوآوری فناوریهــای ســاختمانی (در
همــکاری بــا شــرکت «ســاخت»)
ـ طراحــی المانهــای اســتارتآپی و بیلبوردهــای متعــدد در
ورودی ناحیــه نــوآوری شــریف
ـ جذب تأمینکنندگان خدمات به ناحیه
ـ مذاکــره بــا ســازمان تجــارت جهانــی ژاپــن (جتــرو) جهــت ورود
بــه ناحیــه
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در توســعه ایــن ناحیــه اضــاع مثلــث دانشــگاه ،شــرکتها و مــردم
ناحیــه نقــش بســیار مهمــی را ایفــا میکننــد .آنچــه بهعنــوان
فصــل مشــترک ایــن ســه ضلــع مدنظــر اســت ،ارزشآفرینــی
و ایجــاد انتفــاع اســت .چشــمانداز توســعه ایــن ناحیــه توســط
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه شــکلی در
حــال تدویــن اســت کــه هــر ســه ضلــع مذکــور ،ایجــاد انتفــاع را
بهوضــوح مشــاهده کنــد .در چش ـمانداز ایــن ناحیــه ،تبدیلشــدن
بــه قطــب توســعه کس ـبوکارهای دانشبنیــان و کانــون امیــد و
ارزشآفرینــی در شــهر تهــران در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ایــن راســتا اهــداف زیــر تــا یــک ســال آینــده بــرای توســعه
ناحیــه نــوآوری شــریف برنامهریــزی شــده اســت:
ـ طراحــی  3۰بســته ســرمایهگذاری در قالــب اطلــس
ســرمایهگذاری ناحیــه نــوآوری شــریف
ـ طراحی و اجرای المانهای شهری مرتبط در ناحیه
ـ راهاندازی  5مرکز نوآوری در ناحیه
ـ آغاز سه پروژه جدید از مشارکت سرمایهگذاران
ـ عبور تعداد شرکتهای فناور مستقر در ناحیه از مرز 500
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وزیر علوم در اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه بینالمللی گروه ( )D8تأکید کرد:

تأسیس دانشگاه بینالدولی دی 8؛ گام مهم ایران در تحقق نقشه راه گروه هشت
دکتــر منصــور غالمــی بــا بیــان اینکــه هــدف از میزبانــی
دانشــگاه بینالدولــی ،ارتقــاء ســطح همکاریهــای علمــی
و توســعه دانــش در جهــان اســام اســت ،گفــت :ایــران بــا
تأســیس و میزبانــی ایــن دانشــگاه ،گامــی مهــم در مســیر
محقــق کــردن نقشــه راه گــروه هشــت برداشــته اســت.
اولیــن جلســه هیــأت امنــای دانشــگاههای بینالمللــی
گــروه هشــت ( )D8بــا حضــور وزیــران علــوم  ۸کشــور
ایــران ،ترکیــه ،پاکســتان ،بنــگالدش ،اندونــزی ،مالــزی،
مصــر و نیجریــه در محــل ایــن وزارت برگــزار شــد.
دکتــر غالمــی در ایــن نشســت گفــت :ســازمان همــکاری
اقتصــادی  D8متشــکل از هشــت کشــور در حــال توســعه
اســامی بــا جمعیتــی حــدود یــک میلیــارد و  ۶۰میلیــون نفــر
و نیــروی کار  ۴۰۰میلیونــی ،یــک ظرفیــت بــزرگ در جهــان
رو بــه گــذار ،آشــفته و پرچالــش کنونــی محســوب میشــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تقویــت مناســبات علمــی ،آموزشــی
و پژوهشــی میــان ایــن ســازمان بیــن اســامی ،گامــی
مهــم ،کلیــدی و نقطــه عطفــی در مســیر همگرایــی میــان
کشــورهای عضــو بــه حســاب میآیــد ،افــزود :امــروز ایــن
هشــت کشــور در حــال توســعه ،بیســت و دومیــن ســال قــرار
گرفتــن در زیــر چتــر همگرایــی را پشــت ســر میگذارنــد.
دکتــر غالمــی ادامــه داد :بیــش از یــک دهــه قبــل کــه ترســیم

«نقشــه راه  ۱۰ســاله گــروه هشــت ( »)D8بیــن ســالهای
( )۲۰۰۸-۲۰۱۸در دســتور کار قــرار گرفــت و بــه تصویــب اعضــا
رســید ،همــکاران مــن در وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
ایــران ،تأســیس یــک دانشــگاه بینالدولــی را بــه عنــوان
گامــی کلیــدی در راه تحقــق ایــن نقشــه راه پیشــنهاد کردنــد.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه بندهــای نقشــه راه  ۱۰ســاله گــروه هشــت
کشــور ،اظهــار داشــت :در بند ( )۷بخــش ( )۱۰این نقشــه راه ،بر لزوم
«تقویــت همکاریهــای علــوم و فنــاوری بــا هــدف نهادینهکــردن
ایــن همکاریهــا از طریــق تأســیس مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاه و
مؤسســه دی هشــت» تأکیــد شــده و اکنــون افتخــار داریم کــه اعالم
کنیــم ،ایــران بــا تأســیس و میزبانــی ایــن دانشــگاه ،گامــی مهــم
در مســیر محقــق کــردن نقشــه راه گــروه هشــت برداشــته اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه تحقــق نقشــه راه هشــت
کشــور بــه همــکاری و همیــاری کشــورهای عضــو نیــاز دارد،
مطــرح کــرد :هــدف از میزبانــی ایــن دانشــگاه ،ارتقــای ســطح
همکاریهــای علمــی فــی مابیــن ،توســعه دانــش در جهــان
اســام از طریــق تبــادل دانشــجو و همــکاری دانشــگاهی اســت.
وی گفــت :بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه تمامــی اعضــای گــروه
 D8از توانمنــدی و ظرفیتهــای بیشــمار علمــی و فنــاوری برخوردار
هســتند و تجمیــع ایــن توانمندیهــا ،میتوانــد جهــان اســام را
مقتدرتــر کــرده و در مســیر حــل مشــکالت مســلمانان ســوق دهــد.
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وزیــر علــوم عنــوان کــرد :در حــال حاضــر  ۴.۲میلیــون دانشــجو
در ایــران وجــود دارد کــه یــک میلیــون نفــر از آنهــا در مقطــع
تحصیــات تکمیلــی تحصیــل میکننــد ،عــاوه بــر آن  ۳۹پــارک
علــم و فنــاوری و نظــام آموزشــی مســتحکمی در کشــور فعالیــت
میکننــد کــه  ۲۹دانشــگاه آن بــر اســاس رتبهبنــدی Times
 Higher Educationو اکنــون در میــان دانشــگاههای برتــر
دنیــا قــرار دارنــد که آمــاده همــکاری و تجمیــع توانمندیها هســتند.
وی اظهــار داشــت :گــزارش ســال  ۲۰۱۱ســازمان توســعه و همکاری
اقتصــادی ( )OECDنشــان میدهــد کــه  ۸کشــور عضــو  D8بــا
اعــزام  ۴۰۴هــزار دانشــجوی خارجــی (حــدود  ۱۰درصــد کل جمعیت
دانشــجویان بینالمللــی) جــزو کشــورهای اصلــی اعزامکننــده
دانشــجوی خارجی هســتند کــه این رقم اکنــون افزایش یافته اســت.
دکتــر غالمــی ادامــه داد :بایــد بــه ایــن بیاندیشــیم کــه
چگونــه عالقهمنــدان بــه تحصیــل دانــش در جهــان اســام،
میتواننــد از ظرفیتهــای داخلــی  D8اســتفاده کننــد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه کشــورهای ترکیــه ،مالــزی ،اندونــزی،
بنــگالدش ،مصــر ،پاکســتان و
نیجریــه هــر یــک دانشــگاههای
معتبــری دارنــد کــه میتواننــد
پذیــرای دانشــجویان یکدیگــر
باشــند ،افــزود :تأســیس دانشــگاه
 D8میتوانــد نقطــه شــروع تبــادل
گســترده دانشــجو میــان این کشــورها
و توســعه علمــی بــه حســاب آیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه جهــان در حال
توســعه و نوظهــور کــه کشــورهای
عضــو گــروه هشــت بخشــی از آن
هســتند ،بــرای گام نهــادن در راه
پیشــرفت ،مســیری جز علــم و فناوری
نــدارد و راه علــم و فنــاوری نیــز از
دانشــگاه میگــذرد ،تصریــح کــرد:
دانشــگاه بینالمللــی گــروه هشــت عــاوه بــر تقویت ظرفیــت تربیت
نیــروی انســانی ایــن ســازمان ،فرآینــد بینالمللیشــدن دانشــگاهها
و آمــوزش عالــی کشــورهای عضــو را نیــز تســهیل خواهــد کــرد.
دکتــر غالمــی مطــرح کــرد :در جهانــی کــه هــر روز بــر جمعیــت
دانشــجویان بینالمللــی آن افــزوده میشــود ،جمهــوری اســامی
ایــران بــرای توســعه دانشــگاه بینالمللــی گــروه هشــت،
دســت یــاری بــه ســمت کشــورهای عضــو دراز کــرده اســت.
وزیــر علــوم پشــتوانه تــاش کشــورهای عضــو  D8را نیروهــای
انســانی توانمنــد آنــان دانســت و گفــت :گــردش آزاد علــم،
دانــش و گشــودن درهــای نــوآوری و فنــاوری بــه ســوی دیگــر
کشــورهای نیازمنــد ،از خصوصیــات تمــدن بــزرگ اســامی و
شــکوفایی علــم در جهــان اســام در ســدههای قبــل اســت.
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دکتــر غالمــی افــزود :مــا بــر ایــن باوریــم کــه نبایــد در
جهــان اســامی ،مــرزی بیــن انتقــال دانــش و نــوآوری وجــود
داشــته باشــد زیــرا علــم متعلــق بــه همــه انســانها اســت
لــذا مــا آغازگــر رونــد توســعه علمــی بیمــرز خواهیــم بــود.
تأسیس دانشگاه بینالمللی ( )D8بهمنظور ارتقا ،ابداعات و
همکاریها بین دانشگاهها بوده است

دکتــر داتوکــو جعفــر کوشــاری ،دبیــر کل ســازمان همکاریهــای
ل توســعه  D8اظهــار داشــت :تأســیس
اقتصــادی کشــورهای درحــا 
دانشــگاه بینالمللــی ( )D8بهمنظــور ارتقــا و ابداعــات بــرای یــک
گــذر طوالنــی از زمــان بــوده و در نقشــه راه همکاریهــای ایــن
دانشــگاهها ارتقــا و ترویــج ایــن همــکاری باهــدف نهادینهســازی
همکاریهــا و ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی  D8برجســته شــده اســت.
دکتــر کوشــاری در اولیــن جلســه هیــأت امنــای دانشــگاه
بیــن المللــی  D8کــه در وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
برگــزار شــد ،گفــت :هــدف از تأســیس دانشــگاه بینالمللــی

 D8تقویــت همکاریهــای بیــن اعضــا و دولتهــای عضــو
آن از طریــق تبــادالت بیــن دانشــگاهی در زمینــه مبادلــه
دانشــجو در بیــن اعضــای ایــن دانشــگاه و باهــدف مشــارکت
بینالمللــی قابلقبــول در ســطح دانشــگاهها خواهــد بــود.
وی از دانشــگاه بوعلــی ســینا بــرای تأســیس ایــن بنیــاد اســتوار
و پایــدار قدردانــی کــرد و افــزود :خوشــحال هســتم کــه عضــو
انجمــن معتبــری همچــون دانشــگاه بوعلــی ســینا هســتم زیــرا
بوعلیســینا چهــرهای شناختهشــده درزمینــه علــم ،تمــدن،
پزشــکی ،ستارهشناســی و تمــدن اســامی بــوده اســت.
دکتــر کوشــاری درخصــوص تأســیس ایــن دانشــگاه بینالمللــی
گفــت :ارتقــای ارزشهایــی مانند اعطای بــورس ،یادگیــری ،تحقیق،
اســتقالل دانشــگاه ،توســعه علــوم و فنــاوری و همزیســتی صلحآمیز
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در بیــن مذاهــب از دیگــر اهــداف ایــن دانشــگاه بــه شــمار مـیرود.
وی همچنیــن از مقامــات آمــوزش عالــی کشــورهای عضــو
تشــکر کــرد و گفــت :از اعضــای کشــورهای عضــو بــرای تعهــدی
کــه نســبت بــه تأمیــن مالــی جهــت پذیــرش ۵ ،دانشــجوی
پســت دکتــری بــرای ادامــه تحصیــل درزمینــه علــوم و فنــاوری
در دانشــگاه بینالمللــی  D8داشــتند قدردانــی میکنــم.
دبیــر کل ســازمان همکاریهــای اقتصــادی کشــورهای
درحالتوســعه  D8افــزود :دانشــگاه بینالمللــی  D8بهمنزلــه
یکقطــب از دانشــمندان و عالمــان و مخترعــان جهانــی اســت و
بــاور مــا بــر ایــن اســت کــه هــزاران بوعلــی ســینا هســتند کــه بــا
کمــک دانشــمندان و مبتکــران جــوان و بــا برخــورداری از کیفیــت
ســطح بــاال ،هــوش و درک عالــی میتواننــد بــه ظهــور برســند.
وی گفــت ۲۱ :دانشــگاه از ســوی  ۵دولــت عضــو از طریــق
 D8بــرای مشــارکت در ایــن شــبکه منصوبشــدهاند و ایــن
شــبکه  D8قــادر خواهــد بــود تــا ســطح ابداعــات ،اختراعــات و
تحقیقــات را در میــان کشــورهای عضــو خــود گســترش دهــد
تــا رشــد اقتصــادی بــرای توســعه پایــدار هــم گســترش یابــد.
دکتــر کوشــاری افــزود :مکانیســم ایــن همــکاری قابلیــت توســعه
تحقیقــات و تبــادل دســتاوردهای پژوهشــی را بــا صنایــع در
میــان کشــورهای عضــو گســترش میدهــد و همچنیــن توســعه
تســهیالت آزمایشــگاهی در بیــن محققــان باعــث هدایــت
پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک بیــن نهادهــای پژوهشــی و
نهایت ـ ًا منجــر بــه ایجــاد برنامههایــی درزمینــه تبــادالت پژوهشــی
و دانشــجویی در بیــن دولتهــای عضــو  D8میشــود و بدیــن
ترتیــب دانشــگاهها منبعــی از تبــادالت علــم و فنــاوری بــا

بخــش خصوصــی و پارکهــای علــم و فنــاوری خواهنــد شــد.
ســازمان همــکاری اقتصــادی گــروه هشــت متشــکل از کشــورهای
اســامی در حــال توســعه در ســال  ۱۹۹۷بــه پیشــنهاد نجمالدیــن
ابــکان رئیــس جمهــور فقیــد ترکیــه ایجــاد شــده و پیشــنهاد
تأســیس دانشــگاهی بیــن المللــی گــروه هشــت در بهمــن اجــاس
ســران گــروه هشــت در اســتانبول  ۱۳۹۷تصویــب شــده اســت.
دیدار دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی گروه  D8با وزیر علوم
در حاشیه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه بینالمللی دی ۸

داتوکــو جعفرکوشــاری دبیــرکل ســازمان همکاریهــای
اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه  ،D8در حاشــیه
اولیــن نشســت هیــأت امنــای دانشــگاه بینالمللــی  D8بــا
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم دیــدار و گفتوگــو کــرد.
در ایــن دیــدار دکتــر غالمــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد
کــه دانشــگاه مذکــور بــه تمامــی دول عضــو ســازمان
همــکاری اقتصــادی تعلــق دارد و بــر حمایــت وزات علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری از آغــاز بــه کار دانشــگاه خبــر داد.
داتوکــو جعفرکوشــاری دبیــرکل ســازمان همــکاری اقتصــادی
بــر ضــرورت و اهمیــت تأســیس دانشــگاه بینالمللــی
دی  ۸بــرای ســازمان و همــه دول عضــو تأکیــد کــرد.
وی اعــام کــرد :در دیدارهــای اخیــر دوجانبــه بــا مقامــات دول
عضــو بــه موضــوع تأســیس ایــن دانشــگاه اشــاره کــرده و دولتهــا
نیــز از تأســیس آن در ایــران و در شــهر همــدان اســتقبال کردهانــد.
همچنیــن در ایــن دیــدار ،طرفیــن بــر اهمیــت
ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه تأکیــد کردنــد.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:

باید از انحصارطلبی ارائه دروس و واحدهای دانشگاهی جلوگیری کنیم
دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا بیان
اینکــه بایــد بــه ســمت نــوآوری در تمــام بخشهــا حرکــت کرده
و از انحصارطلبــی دروس و واحدهــا جلوگیــری کنیــم ،بــر افزایش
همــکاری بیــن دانشــگاهها و فعــاالن پژوهشــی تأکیــد کــرد.
دکتــر غالمــی در گردهمایــی اعضــای کارگــروه تخصصــی
برنامهریــزی و گســترش آمــوزش عالــی کــه در دانشــگاه تربیــت
مــدرس برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن گردهمایــی
گفــت :شــاید اگــر بــه تاریخچــه  ۴۰ســال گذشــته آمــوزش عالی
نــگاه کنیــم ،دریابیــم کــه بســیاری از زمینههــای فعالیــت فعلــی
آمــوزش عالــی در قالــب گذشــته باقــی مانــده در حالــی کــه در
دنیــا تحــول در آمــوزش عالــی ،بــه شــکلها و دالیــل مختلــف،
پویایــی بــا خــود بــه دنبــال داشــته اسـت .از طرفــی اگــر بــه ۱۰
ســال گذشــته نیــز بازگردیم ایــن تحــول را احســاس خواهیم کرد
امــا آیــا ایــن تغییــرات در عناویــن درسهــا ،گروههــای آموزشــی،
دانشــکدهها و رویکردهــا در دانشــگاهها احســاس میشــود؟
دکتــر غالمــی افــزود :آنچــه انتظــار مــیرود بــا حضــور
اســاتید در مرحلــه جدیــد اتفــاق بیفتــد ،ایــن اســت کــه بــر
روی تغییــر و تحــول در وضــع مراکــز و گروههــای آموزشــی
کار کنیــم لــذا انتظــار یــک تحــول جــدی وجــود دارد.
وی بیــان کــرد :بعضـ ًا برخــی از مــا بــه عنــوان اعضــای هیــأت
علمــی وقتــی در یــک گــروه کارشناســی قــرار میگیریــم،
بخشهــای مختلفــی را نقــد میکنیــم و دلیــل ایــن امــر را

کــمکاری مدیــران میبینیــم امــا طبیعــی اســت کــه مدیــران
نــه بــا اندیشــه فــردی و نــه بــا تــاش و زحمــت مجموعــه
کوچکــی از هیــأت علمــی کــه کار مدیریــت را برعهــده
دارنــد میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد .از ســویی دیگــر
نیــز در سیســتمهای اجرایــی کشــور فرصتــی کافــی بــرای
اندیشــه نســبت بــه ایجــاد تحــول وجــود نــدارد لــذا بایــد
همــه اعضــای هیــأت علمــی بــرای بیــان ایدههــای جدیــد
در دانشــگاهها مشــارکت کــرده و حضــور داشــته باشــند.
وزیــر علــوم تصریــح کــرد :وظیفــه ســتادی مجموعــه حــوزه
برنامهریــزی آموزشــی وزارت علــوم ،هماهنگی و جمعبندی اســت
و قطعــ ًا بــدون اشــخاص متخصــص و گروههــای برنامهریــزی
نمیتــوان تحــول را انجــام داد ،بنابرایــن حرکتــی کــه معاونــت
آموزشــی از بــاب انتخــاب و مشــارکت اعضــای هیــأت علمــی
دانشــگاهها انجــام داده ،اقدامــی جــدی ،قــوی و تاثیرگــذار اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه اکنــون در مقطــع زمانــی
خاصــی قــرار داریــم و برنامــه مصــوب ملــی و شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی مجموعــه وزارت علــوم را موظــف
بــه ایجــاد تحــول و اجــرای برنامههــا کــرده اســت ،عنــوان
کــرد :دانشــگاهها مکــرراً در نقــد و بررســیهای خــود
بهطــور رســمی و غیررســمی بــه ایــن موضــوع تأکیــد
داشــتند؛ در نتیجــه مجموعــه وزارت علــوم وظیفــهای را در
ایــن زمینــه پیــش روی خــود احســاس میکنــد کــه تحقــق
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آن بــا همــکاری و همفکــری متخصصــان امکانپذیــر اســت.
وی بــا تأکیــد بر لــزوم تعیبــن تکلیــف مجموعههــای کوچکی که
تحــت عنــوان دانشــگاه فعالیــت میکننــد ،افــزود :بعضـ ًا مشــاهده
شــده کــه دانشــگاهی تنهــا بــا داشــتن  ۱۹عضــو هیــأت علمــی
در حــال فعالیــت اســت لــذا بایــد در قالــب ســاماندهی آمــوزش
عالــی تکلیــف ایــن مجموعههــای کوچــک مشــخص شــود.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده
در ســال گذشــته ،طــرح اولیــه تعییــن تکلیــف مجموعههــای
کوچــک آغــاز شــده اســت ،ادامــه داد :در کنــار ایــن موضــوع
نیــاز اســت تــا تحــوالت مربــوط بــه بخــش آمــوزش را در
حــوزه محتــوای حــوزه نظــری و عملــی مــورد توجــه قــرار
دهیــم زیــرا بعض ـ ًا ســوال میشــود کــه تــا چــه حــد تخصــص
فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــا مشــاغل آنهــا تطابــق دارد.
دکتــر غالمــی گفــت :آموزشهــای دانشــگاهی بــهروز
اســت و وظیفــه اســاتید هیــأت علمــی انتقــال ایــن
دانشهــای جدیــد بــه دانشــجویان اســت امــا اینکــه
چطــور میتــوان فارغالتحصیــان را بــرای تاثیرگــذاری
در تحــول جامعــه تربیــت کــرد ،جــای توجــه و تأمــل دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر میرســد در دروس عملــی بــا وضــع
فعلــی نیــز میتــوان بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر برنامهریــزی کرد،
اظهــار داشــت :الزمــه ایــن امــر فراهــم کــردن امکانات از ســوی
دانشــگاهها ،تصویــب و ابــاغ بــرای اجــرا و نظــارت بر آن اســت.
وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر تــاش جهــت آمایــش و برنامهریــزی
در حــوزه آمــوزش عالــی مطــرح کــرد :در ســاماندهی ایــن
حــوزه بــه حرکتــی جامــع و پیوســته نیــاز اســت در غیــر
اینصــورت ایــن امــکان وجــود دارد کــه در آینــده پیــش رو دچــار
عــدم هماهنگیهــا شــویم لــذا زمــان محــدودی بــرای عرضــه
برنامــهای منســجم و قابــل ارائــه در دانشــگاهها وجــود دارد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه بــرای جلوگیــری از اتــاف وقــت
میتــوان در تعریــف و تدویــن رشــتهها و عناویــن جدیــد
بــرای گروهــای آموزشــی از تحربههــای کشــورهای دیگــر
اســتفاده کــرد ،گفــت :بایــد نگاهمــان بــه تحــول کشــور
باشــد و بایــد براســاس شــاخصهای جهانــی بایــد حضــور
داشــته باشــیم زیــرا رشــد علمــی کشــور در بخــش علــوم نــو
اســت لــذا بایــد برنامههــا بــه گونــهای باشــد تــا دانشــگاهها
را بــرای حضــور در مجامــع علمــی بینالمللــی کمــک کنــد.
وی عنــوان کــرد :مقاطــع تحصیلــی در بحــث برنامهریــزی بــرای
تحــول در حــوزه آموزشــی کشــور وظایــف متفاوتی دارنــد بنابراین
بایــد در برنامههــای مقاطــع کاردانــی و کارشناســی بــه فکــر
تحــوالت مختلــف در زمینــه تعــداد واحدهــا و تعریــف جدیــدی از
آنهــا را مد نظر قــرار دهیم و برای دورههــای تحصیالت تکمیلی
نیــز میتــوان واحدهــای تکمیلــی جدیــدی را تعریــف کنیــم.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه بــرای منتقدیــن بایــد
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پاســخی اجرایــی و اقناعکننــده داشــته باشــیم ،گفــت:
تــاش مــا ایــن اســت تــا بــاور و اعتقــاد بــه اثرگــذاری
دانشــگاهها در حــل مســائل و مشــکالت را تقویــت کنیــم.
دکتــر غالمــی افــزود :در یکــی دو ســال گذشــته تــاش وزارت
علــوم و دانشــگاهیان ســبب تشــکیل خوشــههای علمــی در
گروههــای مختلــف و بررســی مســائل جامعــه شــد کــه نتایــج
ایــن بررســیها بــه ریاســت جمهــوری و معاونــان ارائــه شــد.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه ســلب اعتمــاد از دانشــگاهها در
بخشهــای اجرایــی بیــان کــرد :حرکتهــای فــردی
یکــی از مصادیقــی بــود کــه در گذشــته ســبب عــدم اعتمــاد
بــه دانشــگاهها از ســوی دســتگاههای اجرایــی شــد.
وزیــر علــوم گفــت :بایــد در رویکــرد جدیــد به نــام گروه دانشــگاه
صحبــت کنیــم و بــا همفکــری جمعــی در ارائــه گزارشــات علمی
و بحثهــای علمــی بــه عنــوان یــک کار گروهــی انجــام دهیــم.

دکتــر غالمــی افــزود :ضــروری اســت تــا در دانشــگاهها بیشــتر
بــه مشــکالت موجــود و مرتبــط بــا رشــته خــود در جامعــه توجــه
کننــد و دانشــجویان را نیــز بــا ایــن مســائل آشــنا و بــرای آنهــا
راهحــل تعریــف کننــد تــا ضمــن ایــن همــکاری و کار علمــی
دانشــجویان را نیــز بــرای نــگاه علمــی بــه مســائل تربیــت کنیم.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه مقطــع کنونــی نقطــه عطفــی
در تحــول حــوزه آموزشــی وزارت علــوم اســت گفــت :بایــد بــه
ســمت نــوآوری در تمــام بخشهــا برویــم و از انحصارطلبــی
دروس و واحدهــا جلوگیــری کنیــم و همــکاری بیــن دانشــگاهی
افزایــش پیــدا کنــد و فعــاالن پژوهشــی را گســترش دهیــم.
وی عنــوان کــرد :دانشــجویان بایــد در کار علنــی همــکاری
مشــترک داشــته باشــند و بــا کار گروهــی آشــنا شــوند و هــر کجا
نیــز احســاس شــد آییننامــهای مانــع از پیشــرفت برنامههــای
علمــی اســت بــه وزارت علــوم جهــت پیگیــری اعــام شــود.

خبرانهم آموزش عالی

گس
ربانهمرزییو ترشآموزشعالی

آموزش و پژوهش دو بال اعتالی آموزش عالی هستند

دکتــر شــریعتی نیاســر در گردهمایــی اعضــای کارگــروه تخصصــی
برنامهریــزی و گســترش آمــوزش عالــی کــه در دانشــگاه تربیــت
مــدرس برگــزار شــد ،بــا بیــان اینکــه یکیشــدن شــوراها از
ویژگیهــای مهــم برگــزاری ایــن دوره از کارگروههــا اســت،
گفــت :گســترش بــدون برنامهریــزی و برنامهریــزی بــدون
گســترش بیمعناســت و آمــوزش و پژوهــش بــدون هــم نیــز
مفهومــی نــدارد لــذا بایــد ایــن دو حــوزه باهــم دیــده شــوند.
وی افــزود :طــی ســال گذشــته گفتوگوهــای متعــددی
بــه منظــور تلفیــق آمــوزش و پژوهــش صــورت گرفــت
و تالشــمان ایــن اســت تــا ایــن دو حــوزه بــه عنــوان
دوبــال اعتــای آمــوزش عالــی بــا هــم پیــش رونــد.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ
آموزشــی نیســت کــه بــه پژوهــش مطلــوب نینجامــد و هیــچ
پژوهشــی هــم نیســت کــه بســتر آن را آمــوزش شــکل نــداده
باشــد ،افــزود :امــروزه بایــد بدانیــم در چــه عرصــه و میدانــی
میخواهیــم عمــل کنیــم و چگونــه میتــوان مدیــران ارشــد
آمــوزش عالــی را در جهــت رســیدن بــه اهــداف هدایــت کنیــم.
دکتــر شــریعتی نیاســر آگاهــی از عقبــه آمــوزش عالــی را
شــرط برنامهریــزی برنامههــا دانســت و اظهــار داشــت:
در ابتــدا بایــد نســبت بــه وضعیــت آمــوزش عالــی آگاهــی
داشــت ســپس براســاس آن تصمیمــات درســت را اتخــاذ کــرد.
دکتــر شــریعتی نیاســر بــا اشــاره بــه رونــد رخدادهــای
آمــوزش عالــی بیــان کــرد :اوایــل انقــاب تعــداد دانشــجویان
 ۱۷۵هــزار نفــر بــود کــه ایــن تعــداد در ســال  ۹۲بــه ۴
میلیــون و هشــت صــد هــزار نفــر افزایــش پیــدا کــرد.
وی ادامــه داد :همچنیــن تعــداد اعضــای هیــأت علمــی از
 ۳هــزار نفــر بــه  ۸۰۰هــزار نفــر و موسســات نیــز از ۲۴۰
مؤسســه بــه  ۲هــزار و هشــتصدو پنجــاه مــورد رســید.
دکتــر شــریعتی نیاســر عنــوان کــرد :عملــی شــدن دانشــگاه
آزاد اســامی در ســال  ،۶۱تفکیــک رشــتههای پزشــکی از
غیــر پزشــکی ،تشــکیل شــورای تحــول علــوم انســانی در
ســال  ۸۸و شــکلگیری دانشــگاه فنــی حرفــهای در ســال ۹۰
از جملــه رویدادهــای آموزشعالــی طــی دههــای اخیــر اســت.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه اکنــون بخــش
علــوم انســانی بیــش از  ۵۰درصــد جمعیــت دانشــجویی را تشــکیل
میدهــد ،گفــت :عــاوه بــر آن ،در حــال حاضــر ترکیــب قابــل
توجهــی از اعضــای هیــأت علمــی نیــز اســاتید علــوم انســانی
هســتند لــذا بایــد توجــه ویــژهای بــه ایــن حــوزه داشــته باشــیم.
دکتــر شــریعتی نیاســر در ادامــه بــه مقایســه جمعیــت دانشــجویی
برخــی رشــتهها بــر حســب زیــر نظــام از ســال  ۹۳تــا  ۹۶اشــاره
کــرد و افــزود :طــی ایــن ســالها وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری تفــاوت ک ّمــی چندانــی در حــوزه علــوم انســانی نداشــته

اســت .در بخــش علــوم پایــه نیــز دانشــگاههای روزانــه تغییــر
قابــل توجهــی نداشــتهاند .همچنیــن در حــوزه کشــاورزی
و دامپزشــکی تغییــرات محسوســی در وزارت علــوم صــورت
نگرفتــه اســت .در رشــته هنــر دانشــگاه آزاد اســامی در مقایســه
بــا ســایر زیــر نظامهــا افزایــش ک ّمــی بیشــتری داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه رونــد جمعیــت دانشــجویی از ســال  ۶۷تــا  ۹۷نیز
ادامــه داد :رونــد جمعیــت دانشــجویان تــا ســال  ۹۳ســیر صعــودی
داشــته و ســپس ایــن جمعیــت کاهــش پیــدا کــرد که بخشــی از آن
بــه دلیــل کــم شــدن متقاضیان بــرای ورود به دانشــگاه بوده اســت.
دکتــر شــریعتی نیاســر همچنیــن بــا اشــاره بــه ســابقه
مجوزهــای گســترش از ســال  ۹۲تــا  ۹۷اظهــار داشــت :طــی
ایــن مــدت رونــد صــدور مجوزهــا کاهشــی بــوده اســت؛ بــه
عبــارت دیگــر یکــی از سیاســتها بــرای برخــی حوزههایــی
کــه رشــد بیرویــه داشــته مهــار وضعیــت بــوده اســت.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم افــزود :در بخــش غیردولتــی نیــز
غیــر از ســال  ۹۵تفــاوت چندانــی بــه لحــاظ افزایــش صــدور
مجوزهــا وجــود نــدارد و تنهــا در ســال  ۹۵رونــد بــی رویــهای
اتفــاق افتــاد کــه در ســال  ۹۶ایــن وضعیــت مهــار شــد.
وی در رابطــه بــا شــکلگیری کارگروههــا مطــرح کــرد :محوریــت
کارگروهایــی کــه در گذشــته شــکل گرفــت ،برنامهریــزی
درســی بــود کــه بــر همیــن اســاس از ســال  ۹۵بــه بعــد بخــش
عمــدهای از برنامهریزیهــا بــه دانشــگاهها ســپرده شــد.
دکتــر شــریعتی نیاســر گفــت :پــس از تشــکیل شــورای گســترش و
برنامهریــزی و بــا هماهنگیهــای انجام شــده با معاونت پژوهشــی،
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه همــه کارگروههــا بــا یکدیگــر ادغــام
شــوند تــا در همــه آنهــا نــگاه گسترشــی ،آموزشــی و پژوهشــی
وجــود داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل شــکلگیری کارگروههــای
تخصصــی بــا رویکــرد انتخابــی بــه طــور جــدی دنبــال شــد.
وی مشــارکت جامعــه مخاطــب ،ارتقــای ســطح اعتمــاد به روســای
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دانشــگاهها ،ارتقــای ســطح اعتمــاد عمومی بــه نظــام تصمیمگیری،
شناســایی چهرههــای شــاخص ،افزایــش ســهم دانشــگاههای
توانمنــد ،تصمیمســازی و امیــد بیشــتر بــه برنامهریزیهــای آینــده
را از جملــه مزایــای برگــزاری کارگروههــای تخصصــی دانســت.
دکتــر شــریعتی نیاســر همچنیــن در رابطــه بــا رویکردهــای
دوره جدیــد کارگروهــای تخصصــی حــوزه آموزشــی گفــت:
یکپارچــه ســازی در برنامهریــزی و گســترش در هــر دو عرصــه
آمــوزش و پژوهــش ،ایفــای نقــش تصمیمســازی و کمــک بــه
تصمیمگیــری منطقــی ،ارجــاع حداقلــی مصادیــق اجرایــی بــه
کارگروههــا ،توجــه بــه مســائل مشــکالت اجتماعــی ،نظــارت
بــر کیفیــت ارائــه رشــتهها ،ارزشــیابی و اعتبارســنجی دورههــا،
توجــه بــه مأموریــت موسســات هــر یــک از زیــر نظامهــای
آمــوزش عالــی ،افزایــش اختیــارات دانشــجو در انتخــاب واحــد از
ســایر دانشــکدهها ،تقویــت حوزههــای بیــن رشــتهای بهویــژه
در مراکــز تحقیقاتــی و توجــه بــه جایــگاه بخــش غیردولتــی
در آمــوزش عالــی کشــور از جملــه ایــن رویکردهــا اســت.

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم در ادامــه بــه فعالیتهــای
اجرایــی الزم در حــوزه تحــول آموزشــی اشــاره کــرد و گفــت:
فعــال شــدن واحــد هماهنگــی کارگروههــا ،شــکلگیری
ســریع و تعییــن روســای هــر کارگــروه ظــرف  ۲۰روز ،حمایــت
حقوقــی و اعتبــاری از اعضــای کارگروههــا ،ســاماندهی ارتبــاط
هدفمنــد بــا بدنــه جامعــه دانشــگاهی و ضــرورت همراهــی
کارگــروه بــا اعضــای کمیســیون برنامــه از جملــه فعالیتهایــی
اســت کــه در راســتای تحقــق اهــداف دنبــال میشــود.
دکتــر شــریعتی نیاســر همچنیــن افــزود :انتظــار داریــم کــه
پیوســت شــغلی مناســبی در دانشــگاهها ایجــاد شــود زیــرا
در حــال حاضــر بیــش از صدهــزار دانشــجوی دکتــری در
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کشــور وجــود دارد کــه تعدادشــان بیــش از نیــاز جامعــه اســت.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر اســتفاده از روشهــای نویــن
علمــی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر دانشــجویان نمیتواننــد
دروس خــود را در دانشــگاههای دیگــر بگذرانــد لــذا مــا بایــد
روشهــا و میــدان عمــل جدیدتــری را بــرای آنهــا ایجــاد کنیــم.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم گفــت :بایــد در حوزههــای
فرارشــتهای وارد شــویم و ارتبــاط میــان رشــتهها را تقویــت
کنیــم زیــرا دنیــای امــروز بــا علــم بینرشــتهای پیــش م ـیرود
بــر همیــن اســاس پژوهشــگاهها نیــز بایــد در حوزههــای بیــن
رشــتهای متمرکــز شــوند و عرصــه پژوهــش را گســترش دهنــد.
انتخاب شایستهترین داوطلبان و اطمینان بیشتر در

تصمیمگیریها از اهداف تغییر در سازماندهی کارگروههای
تخصصی است

در ادامــه ایــن گردهمایــی ،دکتــر آهنچیــان بــا بیــان اینکــه
جایــگاه کارگروههــای برنامهریــزی و گســترش آمــوزش عالــی،
محوریتریــن واحدهــای ســتادی
در تحــول و توســعه آمــوزش عالــی
اســت ،اظهــار داشــت :کارگروههــای
تخصصــی شــورای گســترش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی وزارت
علــوم در ســال  ۹۷راه انــدازی شــد کــه
شــامل ســه کمیســیون برنامهریــزی،
گســترش و پژوهــش و فنــاوری بــود
کــه  ۷۰کارگــروه تخصصــی در ذیــل
ایــن کمیســیونها فعالیــت میکننــد
کــه بــازوی کارگروههــای تخصصــی
برنامهریــزی و گســترش آمــوزش
عالــی ،بــازوی تخصصــی و فکــری
کمیســیون شــورا و پیونــد دهنــده
و انســجام بخــش سیاســتها و
برنامههــای آموزشــی و پژوهــش و فنــاوری بهحســاب میآینــد.
وی افــزود :بــر اســاس برنام ـهای کــه در وزارت علــوم پیگیــری
میشــود ،اصــاح و بهبــود دور جدیــد فعالیتهــای کارگروههــای
تخصصــی ایــن شــورا در دســت انجــام اســت کــه یکپارچهســازی
آمــوزش و پژوهــش بــرای دســتیابی بــه اهــداف عالــی نظــام
آمــوزش عالــی از اهــداف پیــش روی ایــن کارگروههــا خواهــد بود.
دکتــر آهنچیــان گفــت :اخیــراً انتخابــات اعضــای کارگــروه
تخصصــی شــورای گســترش و برنامهریــزی برگــزار شــده و تــا
 ۲۸فروردیــن مــاه ســال جــاری بــرای  ۵۸۲عضــو کارگروههــای
تخصصــی شــورای گســترش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی،
حکــم صــادر شــده اســت کــه بیشــترین تعــداد برگزیــدگان اعضای
ایــن کارگروههــا از دانشــگاههای تهــران ،تربیــت مــدرس،
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مقاهل

عالمــه طباطبایــی و فردوســی مشــهد هســتند و اولیــن نشســت
سراســری تمامــی کارگروههــا  ۷اردیبهشــت مــاه برگــزار خواهــد
شــد و رؤســای کارگروههــا در ایــن نشســت انتخــاب میشــوند.
دکترآهنچیــان افــزود :در کارگروههــای تخصصــی برنامهریــزی و
گســترش آمــوزش عالی ،تعــداد و درصد داوطلبــان و درصد فراوانی
آنها براســاس مؤسســه و مراکز آموزش عالی مشــخص شــده است.
وی گفــت :در ایــن کارگروههــا  ۱۰دانشــگاه نخســت کشــور
براســاس تعــداد داوطلبــان معرفــی شــده در کارگروههــا
مشــخص شــدهاند کــه دانشــگاه تهــران بهعنــوان
رتبــه اول و دانشــگاه خوارزمــی بهعنــوان رتبــه دهــم در
انتخابــات کارگروههــای تخصصــی برگزیــده شــدهاند.
دکتــر آهنچیــان افــزود :تعــداد اعضــای فعلــی کارگروههــا
 ۶۱۰عضــو هیــأت علمــی برجســته از دانشــگاههای
برجســته کشــور اســت کــه  ۵۷۲عضــو مــرد در ایــن کارگــروه
حاضــر بــوده و باقــی اعضــا را بانــوان تشــکیل میدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آئیــن نامــه جدیــد دوره دکتــری که مربــوط به
راه انــدازی و ارزشــیابی ایــن دورههــا اســت ،اخیــراً بــه دانشــگاهها
ابــاغ شــده اســت ،گفــت :ایــن آئیــن نامــه بــرای دورههــای
تخصصــی جدیــد تعریــف شــده اســت کــه نظــارت و اجــرای
ایــن آئیننامــه بــه عهــده کارگروههــای تخصصــی شــورای
گســترش و برنامهریــزی وزارت علــوم گذاشــته شــده اســت.
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی در پایــان گفــت:
کارگروههــای تخصصــی شــورای گســترش و برنامــه ریــزی
آمــوزش عالــی وزارت علــوم بایــد تصمیمــات مبتنــی بــر مطالعــه
و اســتدالل علمــی و نظــارت بــر عملیــات و اجــرا داشــته باشــند و
انتظــار داریــم دســتاورد ایــن کارگروههــای تخصصــی ،ایدههــای
خالقانــه و نــو بــرای گســترش آمــوزش عالــی ایجــاد کنــد.
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گامی تازه در استانداردسازی معیارهای
ارزیابی ابزارهای ذخیره انرژی
گــروه تحقیقاتــی پروفســور میرفضــل اهلل موســوی از دانشــگاه
تربیــت مــدرس بــا همــکاری گــروه تحقیقاتــی پروفســور ریچــارد
کینــر از دانشــگاه لــس آنجلــس ( ،)UCLAدر یــک مقالــه مروری
بــه بررســی روشهــای مختلــف ارزیابــی سیســتمهای ذخیــره
انــرژی الکتریکــی پرداختهانــد و گامــی ارزشــمند در راســتای
استانداردســازی معیارهــای ارزیابــی ایــن سیســتمها برداشــتهاند.
نویســندگان ایــن مقالــه کــه در مجلــه Chemical
 Society Reviewsبــا ضریــب تاثیــر  ۴۰بــه چــاپ
رســیده اســت (-1272 ,48 ,2019 ,.Chem. Soc. Rev
 ،)1341امیدوارنــد کــه ایــن مقالــه بــه مثابــه یــک نقشــه
راه ،مســیر پیــش روی محققــان عرصــه توســعه ابزارهــای
ذخیــره کننــده انــرژی الکتریکــی را بــه خوبــی روشــن ســازد.
اقبــال جامعــه جهانــی بــه ســمت ابزارهــای برداشــتکننده
انــرژی از منابــع پــاک و تجدیدپذیــر همچــون خورشــید ،بــاد،
جــزر و مــد دریــا و غیــره رو بــه فزونــی گذاشــته اســت و
ماهیــت عــدم دسترســی پیوســته بــه ایــن منابــع تجدیدپذیــر،
توســعه روشهــا و ابزارهــای ذخیرهکننــده انــرژی بخصــوص
باتریهــا و ابرخازنهــا را اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســت.
همچنیــن توســعه لــوازم الکتریکــی قابــل حمــل از قبیــل
موبایــل ،لــپ تــاپ ،تبلــت و … و همچنیــن خودروهــای
الکتریکــی یــا هیبریــدی لــزوم توســعه ابزارهــای ذخیــره
انــرژی الکتریکــی کارآمــد را دوچنــدان کــرده اســت.
ایــن ابزارهــای ذخیرهکننــده انــرژی همــواره بــر اســاس معیارهایــی
چــون ظرفیــت ،انــرژی ،تــوان ،عمــر چرخهای ،میــزان خود درشــارژ
شــوندگی و … ارزیابــی میشــوند .امــا خــاءای کــه احســاس
میشــد عــدم وجــود معیارهــای اســتاندارد بــرای ارزیابــی عملکــرد
ابزارهــای ذخیــره انــرژی الکتریکــی بــود بــه گون ـهای کــه آنچــه
کــه در آزمایشــگاهها و توســط محققــان بــه عنــوان ویژگیهــای
یــک ابــزار ذخیــره انــرژی گــزارش میشــد بــا آنچــه کــه در عمــل
از آن ابــزار مشــاهده میشــد بعض ـ ًا اختــاف چشــمگیری داشــت.
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مقاهل
رقابــت علمــی بــرای توســعه ابزارهــای ذخیــره کننــده انــرژی نیــز
بــه ســنجشهای بعضــ ًا غیرواقعبینانــه و نادرســت ابزارهــای
ذخیــره انــرژی الکتریکــی دامــن مــیزد ،کمــا اینکــه در هــر
عرصـهای کــه رقابــت علمــی و تکنولوژیکــی وجــود دارد عرصــه
بــرای انتصــاب ویژگیهــای ممتــاز بــه یــک ابــزار کــه لزومــ ًا
در عمــل ثابــت نمیشــوند ،وجــود دارد .نکتــه مهمتــر اینکــه
هــر یــک از ایــن ابزارهــا بــا معیارهایــی ارزیابــی میشــوند
کــه بعضــ ًا مختــص خودشــان اســت ،مثــ ً
ا مفهــوم ظرفیــت
در باتریهــا ( capacityبــا واحــد مثــ ً
ا  )mAh/gبــا
مفهــوم ظرفیــت در ابرخــازن هــا (  Capacitanceبــا
ا  )F/gکامــ ً
واحــد مثــ ً
ا متفــاوت اســت و لــذا نمیشــود و
نمیبایســت یــک ابــزار را بــا معیــار ابــزار دیگــری ســنجید.
ایــن چالــش زمانــی پررنگتــر میشــود کــه مــا از ابزارهــای
کــه بــه صــورت خالــص باتــری یــا ابرخــازن اســت بــه ســمت
ابزارهایــی برویــم کــه هــم ویژگیهــای باتریهــا را دارنــد و

هــم ویژگیهــای ابرخازنهــا را از خــود بــه نمایــش میگذارنــد.
در ایــن مقالــه مــروری او ًال ابزارهــای ذخیرهکننــده انــرژی
الکتریکــی در طیفــی کــه شــامل خازنهــای فیزیکــی،
ابرخازنهــا (شــامل خازنهــای الیــه دوگانــه الکتریکــی
و شــبهخازنها) ،سیســتمهای هیبریــدی ،و باتریهــا
میباشــند ،دســتهبندی شــدهاند .اصــول عملکــرد و مبانــی
علمــی هــر یــک از آنهــا بیــان شــده و نهایتــ ًا معیارهــای
ـت ارزیابــی هــر یــک از ایــن ابزارهــا بیــان شــده
اســتاندارد و درسـ ِ
اســت تــا ناهماهنگــیای کــه در مقــاالت مختلــف مرتبــط بــا
ابزارهــای ذخیــره انــرژی الکتریکــی وجود دارد ســامان داده شــود.
گفتنــی اســت ،عکــس پشــت جلــد مجلــه در شــمارهای
کــه ایــن مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت بــه تصویــری
از ایــن مقالــه مــروری اختصــاص داده شــده اســت
کــه بــه نوعــی بازگوکننــده اهمیــت آن میباشــد.
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افتتاح مرکز پیشرفته ارزیاب حسی و شناختی
مواد غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد
مرکــز پیشــرفته ارزیابــی حســی و شــناختی مــواد غذایــی
بــرای نخســتین بــار در کشــور در دانشــکده کشــاورزی
دانشــگاه فردوســی مشــهد راهانــدازی شــده اســت.
بــا حضــور دکتــر بهرامــی معــاون پژوهــش و فنــاوری و
تعــدادی از مســئوالن حــوزه پژوهشــی و ارتبــاط بــا صنعــت
دانشــگاه فردوســی مشــهد ،مرکــز پیشــرفته ارزیابــی حســی و
شــناختی مــواد غذایــی در پردیــس ایــن دانشــگاه افتتــاح شــد
و تفاهمنامــه همــکاری علمــی و پژوهشــی جهــت افزایــش
ســطح تعامــات و همکاریهــای دوجانبــه بــه امضــا رســید.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در مرکــز پیشــرفته ارزیابــی حســی
وشــناختی مــواد غذایــی بــا بهرهگیــری از دانــش و تجربــه
متخصصــان دانشــگاه و صنعــت ،از همافزایــی علــوم حســی
و شــناختی در راســتای بهینهســازی زنجیــر ه تولیــد تــا عرضــه
مــواد غذایــی ســالم ،فراســودمند و نوظهــور (ازجملــه محصــوالت
کمچــرب ،کــم شــیرین ،کمنمــک و نوشــیدنیهای
فراســودمند) ،بــا تأکیــد بــر اهمیــت رفتــار مصرفکننــده و
ترجیحــات ذهنــی و رفتــاری در ایــن مرکــز اســتفاده خواهد شــد.
ایــن مرکــز در راســتای ایجــاد مرجعیــت علمــی جهانــی ،توجــه
بــه ســند علــوم و فناوریهــای شــناختی برگرفتهشــده از
نقش ـه جامــع علمــی کشــور ،ارتبــاط مؤثــر بــا صنایــع و ارائــه
خدمــات درزمینــه ارزیابیهــای حســی و شــناختی مــواد غذایــی
بــا بهرهگیــری از تــوان اعضــای هیأتعلمــی گــروه صنایــع
غذایــی و ســایر متخصصــان دانشــگاه فردوســی مشــهد و
تعامــات علمــی و پژوهشــی بینالمللــی فعالیــت خواهــد کــرد.
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به مناسبت آغاز سال جدید و باهدف تجلیل از چهره های شاخص آموزش عالی صورت گرفت؛

وزیر علوم میهمان منزل  ۴استاد برجسته دانشگاههای کشور
دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــا همراهــی برخــی از معاونــان وزارتخانــه
و چنــد تــن از روســای دانشــگاهها بــه مناســبت
آغــاز ســال نــو ،بــا حضــور در منــزل چهــار تــن
از اســاتید برجســته ،نــام آشــنا و پیشکســوت
آمــوزش عالــی ،بــا آنهــا دیــدار و گفتوگــو کــرد.
در ایــن دیدارهــا کــه وزیــر علــوم را دکتــر عبدالرضــا باقــری،
قائــم مقــام وزیــر علــوم و رئیــس مرکــز هیــأت هــای اُمنــا
و هیــأت ممیــزه مرکــزی ،دکتــر مســعود برومنــد معــاون
پژوهــش و فنــاوری و دکتــر علیرضــا عبداللهــی نــژاد مدیــر
کل روابــط عمومــی وزارت علــوم و نیــز روســای دانشــگاههای
تهــران ،عالمــه طباطبایــی و صنعتــی امیرکبیــر همراهــی
میکردنــد ،دکتــر غالمــی بــا اســتاد دکتــر ســیروس شمیســا،
چهــره مانــدگار ادبیــات فارســی و اســتاد بازنشســته دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی ،دکتــر ســیدکمالالدین نیــک روش ،اســتاد
بازنشســته دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دکتــر یوســف ثبوتــی
اســتاد برجســته فیزیــک و دکتــر ســپیده خویــی اســتاد برجســته
دانشــگاه تهــران در رشــته پلیمــر دیــدار و گفتوگــو کــرد.
نخســتین دیــدار دکتــر غالمــی و هیــأت همــراه بــا دکتــر

ســیروس شمیســا انجــام شــد .در ایــن دیــدار دکتــر حســین
ســلیمی ،رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــی نیــز حضــور داشــت،
وزیــر علــوم ،نقــش اســتادان پیشکســوت و برجســته دانشــگاههای
کشــور را در پیشــبرد اهــداف آمــوزش عالــی و دســتیابی ایــران بــه
رتبــه هــای بــاالی علمــی در عرصــه بیــن المللــی "تاثیرگــذار
و تعییــن کننــده" توصیــف کــرد و گفــت :هــدف از انجــام
ایــن دیدارهــا در ســال جدیــد ،قدرشناســی و تجلیــل و تکریــم
اســتادان و دانشــمندان برجســته کشــور اســت کــه بایــد بــه
صــورت یــک ســنت حســنه و بــه صــورت مســتمر تــداوم یابــد.
دکتــر ســیروس شمیســا نیــز در ایــن نشســت صمیمانــه بــا
ابــراز خوشــوقتی از حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در منــزل وی ،بــه توضیــح فعالیتهــا و ســوابق علمــی
خــود پرداخــت و از توجــه دکتــر غالمــی بــه جایــگاه و نقــش
اســتادان پیشکســوت و برجســته کشــور ،قدردانــی کــرد.
دکتــر ســیروس شمیســا  ۲۹فروردیــن مــاه  ۱۳۲۷در رشــت بــه
دنیــا آمــد .وی عضــو هیــأت علمــی بازنشســته دانشــکده ادبیــات
فارســی و زبانهــای خارجــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اســت
و در ســال  ۱۳۸۰بــه عنــوان «چهــره مانــدگار ادب فارســی» مــورد
تقدیــر قــرار گرفتــه اســت .نــام ســیروس شمیســا نــزد فارســی
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ادبیــات
پژوهــان ،نــام دیرآشــنایی اســت .ایــن نویســنده و اســتاد ّ
فارســی تاکنــون بیــش از  ۴۰اثــر گرانبهــا خلــق کــرده اســت.
از نــکات قابــل توجــه در آثــار وی تقســیمبندیهای دقیــق و
علمــی اوســت و از ایــن منظــر شمیســا نقــش بســیار مهمــی در
بازآفرینــی و تئوریــک ســاختن مباحــث مهــم و مغفــول مانــده
ادبــی مــا داشــته اســت و در ایــن بــاره توانســته اســت بــه گونـهای
آکادمیــک و قابــل فهــم بــرای دانشــجویان ادبیــات ،مباحــث
مهــم و کلیــدی ادبیــات فارســی را تشــریح و تبییــن کنــد.
در ادامــه دیدارهــا ،وزیــر علــوم و هیــأت همــراه با حضــور در منزل
چهرههای نامآشــنا و پیشکســوت ،دکتــر ســیدکمالالدین نیکروش،
دکتــر یوســف ثبوتــی و دکتر ســپیده خویــی دیــدار و گفتوگو کرد.
در ایــن دیدارهــا کــه دکتــر معتمــدی و دکتــر نیلــی احمدآبــادی،
روســای دانشــگاههای امیرکبیــر و تهــران نیــز حضــور

داشــتند ،وزیــر علــوم از خدمــات دکتــر ثبوتــی چهــره مانــدگار
و اســتاد برجســته فیزیــک در راســتای تأســیس دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان قدردانــی کــرد.
دکتــر یوســف ثبوتــی متولــد ســال  ۱۳۱۱در شــهر
زنجــان ،دارای دکتــرای تخصصــی فیزیــک و
اخترفیزیــک از دانشــگاه شــیکاگو امریــکا ،و اســتاد
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان اســت.
وی چــاپ چندیــن کتــاب و بیــش از یکصــد مقالــه در
مجــات بینالمللــی (اکثــر آنهــا در اســتروفیزیکال جورنــال
آمریــکا ،و مجلــه اســترونومی و اســتروفیزیک اروپــا
اســت) را در کارنامــه فعالیتهــای پژوهشــی خــود دارد.
چهــره مانــدگار در ســال  ،۱۳۸۰اســتاد نمونــه کشــوری ،دریافــت
جایــزه مهنــدس افضلــی پــور بــرای پژوهــش برجســته در
فیزیــک ،دریافــت جایــزه آکادمــی علــوم جهــان ســوم ،دفتــر
منطقـهای آســیای مرکــزی و جنوبــی ،عضویــت در آکادمــی علــوم
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جهــان ســوم از ســال  ۱۳۶۶تاکنــون ،تجلیــل انجمــن فیزیــک
ایــران و نامگــذاری کنفرانــس فیزیــک ســاالنه  ۱۳۸۱بــه نــام
کنفرانــس دکتــر ثبوتــی ،برخــی از افتخــارات وی میباشــد.
دکتــر ســید کمالالدیــن نیــکروش نیــز متولــد ســال
 ۱۳۲۳در شــهر تهــران ،دارای دکتــرای مهندســی
بــرق از دانشــگاه ایالتــی میســوری در کلمبیــا آمریــکا و
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت.
از جملــه دســتاوردهای پژوهشــی وی میتــوان بــه تالیــف بیــش
از  ۲۰۰مقالــه علمــی و تحقیقاتــی کــه عمدتـ ًا در مجــات معتبــر
علمــی داخلــی و خارجــی بــه چــاپ رســیده ،انتشــار چندیــن کتاب
دانشــگاهی و صدهــا پــروژه کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکترا
کــه تحــت سرپرســتی وی انجــام پذیرفتــه اســت ،اشــاره کــرد.
چهــره مانــدگار جمهــوری اســامی ایــران در ســال ،۱۳۸۲
اســتاد نمونــه کشــوری ،پژوهشــگر
نمونــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،
دریافــت لــوح کنگــره جهانــی
اتوماســیون امریــکا در ســال ،۲۰۰۴
دریافــت لــوح تقدیــر تحقیقاتــی
 IEEEبخــش ایــران در ســال
 ۲۰۱۳و دریافــت لــوح اســتاد
برجســته مهندســی در آمــوزش
مهندســی بــرق و کامپیوتــر از
طــرف فرهنگســتان علــوم در ســال
 ،۱۳۹۴برخــی از افتخــارات دکتــر
نیــکروش بــه شــمار مــی رود.
دکتــر ســپیده خویــی نیــز دارای
دکتــرای تخصصــی شــیمی
پلیمــر از دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران اســت.
از جملــه دســتاوردهای پژوهشــی وی میتــوان بــه تالیــف بیــش
از  ۶۷مقالــه علمــی و تحقیقاتــی کــه عمدت ـ ًا در مجــات معتبــر
علمــی داخلــی و خارجــی بــه چــاپ رســیده ،تألیــف چندیــن کتاب،
و بیــش از  ۷۰پــروژه کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا
کــه تحــت سرپرســتی وی انجــام پذیرفتــه اســت ،اشــاره کــرد.
شــایان ذکــر اســت دکتــر منصــور غالمــی از زمــان تصــدی
مســئولیت وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در دولــت دوم
دکتــر روحانــی و براســاس یــک ســنت حســنه ،در روزهــای
کاری پــس از تعطیــات نــوروز بــا حضــور در منــزل چنــد اســتاد
برجســته و پیشکســوت کشــور از خدمــات و زحمــات آنــان بــه
ســاحت دانشــگاه و عرصــه علــم و فنــاوری تجلیــل مــی کنــد.
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ل و تکریم استادان ربجس هت
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نتایج رتبهبندی «تایمز» در سال  2019میالدی؛

 ۴دانشگاه ایران در جمع  ۱۰۰دانشگاه برتر آسیا

از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
اعالم شد؛

دسترسی رایگان به تمام متن بیش از ۱۰۰
میلیون مدرک علمی و فنی در «زدنی»
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک)
اعــام کــرد :دسترســی بــه بیــش از  ۱۰۰میلیــون مــدرک
علمــی و فنــی در ســامانه «زدنــی» فراهــم شــده و
هماکنــون ایــن خدمــت بــا پشــتیبانی ایــن پژوهشــگاه ،بــه
رایــگان در دســترس کاربــران ایرانــی قــرار گرفتــه اســت.
جنبــش دسترســی آزاد بــه منابــع علمــی در جهــان گســترش
روزافزونــی یافتــه اســت .در ایــن میــان ،برخــی از ناشــران
پیشــرو بودهانــد کــه از میــان آنهــا میتــوان شــرکت «ابســکو»
( )EBSCOرا نــام بــرد .شــرکت «پیشــگامان دانشگســتر فــردا»
بــا همــکاری ایــن ناشــر ،دسترســی به بیــش از  ۱۰۰میلیــون مدرک
علمــی و فنــی را در پلتفــرم جسـتوجوی ویــژه و توامنــد «ابســکو»
در ســامانه «زدنــی» فراهــم ســاخته اســت .اکنــون ایــن خدمــت بــا
پشــتیبانی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانداک)،
بــه رایــگان در دســترس کاربــران ایرانــی نیــز قــرار گرفتــه اســت.
«زدنــی» بــه نشــانی  ZEDNEE.IOدر چارچــوب
قوانیــن و مقــررات جهانــی و ملــی و بــا نگهداشــت حقــوق و
مالکیــت مــادی و معنــوی پدیــدآوران ،بیــش از  ۱۰۰میلیــون
مــدرک علمــی و فنــی انگلیســی و فارســی را دربــر دارد.
بیشــتر ایــن مــدارک را ناشــران بزرگــی ماننــد Wiley،
 IEEE، Elsevierو  EBSCOداوری کردهانــد.
اینــک و بــا ایــن خدمــت ،میلیونهــا مقالــه از  ۲۰هــزار نشــریه
معتبــر دارای فرآینــد داوری ،پایاننامــه و رســالههای بســیار،
مقالههــای بیشــمار از همایشهــای علمــی و ماننــد آنهــا در
«زدنــی» بــه آســانی و رایــگان در دســترس کاربــران ایرانــی اســت.
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پایــگاه رتبهبنــدی تایمــز ،فهرســت دانشــگاههای برتــر
قــاره آســیا را در ســال  ۲۰۱۹میــادی منتشــر کــرد ودر
ایــن گــزارش ۴ ،دانشــگاه از جمهــوری اســامی ایــران
در میــان  ۱۰۰دانشــگاه برتــر آســیا قــرار گرفتهانــد
دکتــر محمدجــواد دهقانــی سرپرســت  ISCگفــت :پایــگاه رتبهبنــدی
تایمــز یکــی از معتبرتریــن نظامهــای رتبهبنــدی در ســطح بینالمللــی
اســت کــه در  ۲۰۱۳میــادی بــرای اولین بــار رتبهبندی دانشــگاههای
آســیایی را در کنــار رتبهبندیهــای بینالمللــی خــود انجــام داد.
وی افــزود :روششناســی ایــن رتبهبنــدی هماننــد روششناســی
رتبهبنــدی جهانــی دانشــگاهها اســت کــه از  ۱۳شــاخص در قالــب
 ۵معیــار آمــوزش ( ،)۲۵پژوهــش ( ،)۳۰اســتنادات ( ،)۳۰درآمــد
صنعتــی ( )۷.۵و وجهــه بیــن المللــی ( )۷.۵بهــره جســته اســت.
بااینحــال در رتبهبنــدی دانشــگاههای آســیایی پــس از محاســبه
امتیــازات بــر اســاس شــاخصها نتایــج کســبشــده را بــر اســاس
دانشــگاههای موجــود در ایــن رتبهبنــدی بــاز تنظیــم میکنــد.
رتبهبنــدی آســیایی تایمــز در ســال  ،۲۰۱۹تعــداد  ۴۱۷دانشــگاه را
از  ۲۷کشــور در بــردارد .در ایــن رتبهبنــدی دانشــگاه Tsinghua
 Universityاز کشور چین رتبه اول را در بین دانشگاههای آسیایی
بــه خــود اختصــاص داده اســت .دانشــگاه ملــی ســنگاپور و دانشــگاه
علــم و صنعــت هنگکنــگ بــه ترتیــب رتبــه دوم و ســوم را دارنــد.
 ۲۹دانشــگاه از کشــور ایــران در ایــن رتبهبنــدی حضــور دارنــد کــه
دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل بــا کســب رتبــه  ۴۳در بیــن
دانشــگاههای ایــران رتبــه اول را دارد و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه ترتیــب بــا رتبههــای  ۸۰و  ۸۶رتبههــای
دوم و ســوم ایــران را دارنــد .ایــن در حالی اســت که این تعداد در ســال
 ۲۰۱۸برابــر بــا  ۱۸دانشــگاه و در ســال  ۲۰۱۷برابــر بــا  ۱۴دانشــگاه
بــوده اســت .ایــران نهتنهــا بــه لحــاظ تعــداد دانشــگاه ،بلکــه بــه لحاظ
جایــگاه نیــز در ســال  ۲۰۱۸رشــد قابلمالحظــهای داشــته اســت.
در ایــن رتبهبنــدی ایــران نســبت بــه ترکیــه کــه  ۲۳دانشــگاه
در رتبهبنــدی حاضــر دارد پیشــی گرفتــه اســت ،ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال  ۲۰۱۸جایــگاه ایــران بــه لحــاظ تعــداد
دانشــگاه برتــر ،بعــد از کشــور ترکیــه در منطقــه قــرار گرفتــه بــود.
در بیــن کشــورهای اســامی منطقــه ،کشــورهای مالــزی،
پاکســتان و عربســتان بــه ترتیــب بــا  ۹ ،۱۱و  ۶دانشــگاه
پــس از ایــران و ترکیــه بیشــترین تعــداد دانشــگاه را در ایــن
رتبهبنــدی داشــته انــد .در ایــن رتبهبنــدی کشــور ترکیــه ،۵
عربســتان  ۴مالــزی ۲دانشــگاه بــا رتبــه زیــر  ۱۰۰داشــته اســت.
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نش
سازمان امور دا جویان

از سوی رئیس سازمان امور دانشجویان تشریح شد؛

اهم فعالیتهای سازمان امور دانشجویان در سال ۹۷
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان در ارائــه گــزارش عملکــرد اهــم فعالیتهــای ســازمان امــور
دانشــجویان در ســال  ۱۳۹۷بــه نظــام آمــوزش عالــی شایســتهمحور ،توامننــد و کارآمــد اشــاره کــرد و تأمیــن امکانــات
رفاهــی مناســب بــرای دانشــجویان از طریــق توســعه برنامــه عملیاتــی وام ویــژه دانشــجویان دکتــری ،کمــک بــه اجــرای
احــداث خوابگاههــای دانشــجویی ،اعمــال سیاســتهای تشــویقی و تنبیهــی در بازپرداختهــا ،افزایــش کیفیــت
خدمــات تغذیــه و حمایــت از کارگاههــای مهارتمحــور را از برنامههــای راهبــردی ایــن ســازمان برشــمرد.

دکتــر مجتبــی صدیقــی ،بــا تأکیــد بــر توســعه مشــارکت
و همکاریهــای بینالمللــی ســازمان امــور دانشــجویان
گفــت :عملیاتیســازی ســامانه ســجاد در بخــش دانشــجویان
بینالمللــی ،هدفمنــد کــردن پذیــرش دانشــجویان غیــر ایرانــی
در رشــتههای بــا اولویــت ،تمرکززدایــی امــور کنســولی و
آموزشــی ،پذیــرش دانشــجوی خارجــی در مناطــق آزاد ،طراحــی
و بهکارگیــری ســامانه الکترونیــک ،نظــارت مســتمر و ارزیابــی
مراکــز زبــان فارســی ،بازنگــری شــیوهنامه اجرایــی فرصــت
تحقیقاتــی کوتــاه مــدت داخــل و خــارج از کشــور بــا توجــه بــه
سیاســتهای جدیــد بانــک مرکــزی و مشــکالت اعتبــاری
ارزی و ریالــی ،ارائــه تســهیالت مختلــف دانشــجویی از طریــق
ســامانه (تــاک) و ثبــت پایاننامههــا و رســالههای تحصیلــی
دانشآموختــگان خــارج از کشــور در ســامانه ایرانــداک از

جملــه فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن ســازمان میباشــد.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه سیاســتهای مذکــور،
تعــداد دانشــجویان غیــر ایرانــی شــاغل بــه تحصیــل
در دانشــگاههای وابســته بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ،بــه  ۲۷هــزار و  ۵۰۰نفــر رســیده اســت.
بــه گفتــه دکتــر صدیقــی ،همچنیــن  ۱۸۱۱نفــر از دانشــجویان
دکتــری داخــل در ســال  ۱۳۹۷از امــکان فرصتهــای
تحقیقاتــی کوتاهمــدت خــارج و داخــل اســتفاده کردنــد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان در ادامــه خاطرنشــان کــرد:
بــرای توســعه زیرســاختهای کلیــدی و شــتاببخش ،برنامــه
راهبــردی ســازمان امــور دانشــجویان ،بهبــود و توســعه ســامانه
رایانــه خدمــات الکترونیکــی بــه منظــور تســهیل فرآیندهــای
اداری و مدیریتــی از طریــق ســامانه ســجاد و راهانــدازی ســامانه

22

نش
سازمان امور دا جویان

خبرانهم آموزش عالی

 -1نظام آموزش عالی شایسته محور ،توانمند و کارآمد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
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ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ -1اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎﻟﻎ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و وام وﯾﮋه دﮐﺘﺮي.
ﺑــﺮاي داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺑــﺎ ﻫــﺪف
اﺣﺘــﺮام ﺑــﻪ ﮐﺮاﻣــﺖ اﻧﺴــﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮ:
-2ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﺪاث ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
-3اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ.

-4اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ:
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424ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﭘﺮداﺧﺘﯽ

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  25درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺠﻤﯿﻊ وام ﻫﺎي
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ وﮐﺎراﯾﯽ

 از ﻣﯿﺰان 117ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺒﻠـﻎ ﻣﺼـﻮبﺑـــﺮاي  26ﻃﺮح،ﭘﺮداﺧـــﺖ ﯾﺎراﻧـــﻪ ﺳـــﻮد و
ﮐﺎرﻣﺰد58ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق
 -ارﺗﻘﺎ ﺗﻌﺪاد  183ﺳﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﺮاﻫﺎي
ﺳﻄﺢ  3ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

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

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

 ارﺗﻘﺎء  75آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ و 46آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي
 راه اﻧﺪازي  103ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﮑﻤﻞ در53داﻧﺸﮕﺎه
 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻏﺬاﺧﻮريﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ارﺗﻘﺎء
ﺳﻄﺢ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﺎي ﻏﺬا ﺧﻮري ﺳﻄﺢ  3و
ﺳﻄﺢ  2ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 1

30ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر
2230ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

-5ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر

دانشآموختــگان دانشــگاهها از جملــه فعالیتهــا بــوده اســت.
وی بــه نظــام فرهنگــی انسانســاز و اخالقمــدار در ایــن ســازمان
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :ارتقــای برنامههــای ســامت
جســمی ،روحــی ،مشــاورهای و اجتماعــی دانشــجویان ،بــا تأکیــد
بــر توانمندســازی و پیشــگیری از طریــق تدویــن برنامــه جامــع
بهداشــت روانــی ،اجــرای برنامــه دانشــگاههای عــاری از دخانیــات،

برگــزاری کارگاههــای آموزشــی مهارتهــای زندگــی ،توســعه و
حمایــت از فعالیــت کانونهــای همیــاران ســامت ،اجــرای کارنامه
ســامت جســم و روان دانشــجویان ورودی جدیــد دانشــگاهها و
انعقــاد تفاهمنامــه بــا ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر وزارت کشــور
فعالیتهایــی بــوده کــه در ایــن چارچــوب انجــام شــده اســت.
دکتــر صدیقــی گفــت :گســترش فعالیتهــای فــوق برنامــه

 -2توسعه مشارکت و همکاریهای علمی بینالمللی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
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 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺬب  ،ﭘﺬﯾﺮش و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ -ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎد در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﮐﺸﻮرﻫﺎي -ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ)ﺗﺎﺳﯿﺲ دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ(4داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﺳﻼﻣﯽ
 ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ،ﭘﺬﯾﺮش ،آﻣـﻮزش ،ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻏـﺖ از  1ﮐﺎرﮔﺎهﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 3ﻣﺮﮐﺰ

 13ﻓﺮاﯾﻨﺪ
34636داﻧﺸﺠﻮ

 ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاداﺑﻼغ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎرﺟﯽ -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
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ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺎﻣﻞ
1/2درﺻﺪ رﺷﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 5داﻧﺸﮕﺎه
 2ﮐﺎرﮔﺎه
3ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻬﺎﯾﯽ
-

*
ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ
*

ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﺒﺎري ارزي و رﯾﺎﻟﯽ
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮرس ﻫﺎي اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ)دول(

1201ﺧﺎرج
610داﺧﻞ
359ﺑﻮرس دول

ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ  -اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺗﺎك(
ﺗﺤﺼﯿﻞ )ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ(و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  -ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﺪاك
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي دﮐﺘﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﺮوه "ج"درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

54670
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر

1200
600
500

60000
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺐ

اﺟﺮا

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

اﺟﺮا

 -ﺗـﻮﺳﻌﻪ اﻋﻄـﺎي ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣـﺪت -

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن دوره دﮐﺘﺮي داﺧـﻞ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ وﺑﻮ رس ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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 ﺑـﻬﺒــــﻮد و ﺗـﻮﺳﻌــــﻪ ﺳـﺎﻣــــﺎﻧﻪ راﯾـﺎﻧــــﻪ  -1ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن  63ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﺷــﺪه ﺑﺼــﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ و ﮐﺎﻣﻞ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮوز
ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺴـﻬﯿﻞ )ﺳﺠﺎد(
ﻫــﺎي
ﺑﺨــﺶ
ﮐﻠﯿــﻪ
در
ﺑــﺮﺧﻂ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اداري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.
ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

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

دانشــجویان بــرای انجــام فعالیتهــای ســالم بــا هــدف افزایــش
نشــاط و امیــد دانشــجویان از طریــق اجــرای برنامههــای ورزش
همگانــی ،قهرمانــی و فوقبرنامــه و افزایــش بهــرهوری و اســتفاده
بهینــه از فضاهــای ورزشــی از برنامههــای راهبــردی در نظــام
فرهنگــی انسانســاز و اخالقمــدار اســت .در ایــن راســتا ۲۷
پــروژه تجهیــز زمیــن چمــن مصنوعــی دانشــگاهها اجــرا شــد
کــه بیــش نیمــی از آنهــا تــا پایــان ســال  ۹۷بــه بهرهبــرداری
رســید و مابقــی در نیمــه اول ســال  ۹۸بــه اتمــام میرســد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان درخصــوص ســایر فعالیتهــای
ایــن ســازمان گفــت :فرصــت کوتاهمــدت تحقیقاتــی ،احــکام
بــورس داخــل ،احــکام بــورس خــارج  ،تســهیالت دانشــجویی و
معرفــی بــه بانــک بــرای دریافــت ارز دانشــجویی ،آزمــون زبــان
 ،MSRTبــورس دول ،دانشــنامههای صــادره دانشآموختــگان
خــارج از کشــور ،انتقــال از خــارج بــه داخــل ،شــورای بررســی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي

ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداري ﮐﺎﻣــﻞ و
ﺗﺤـــﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ ﻗـــﺮار
ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه
ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ

مــوارد خــاص و میهمانــی و انتقــال در ســامانه از ســایر فعالیتهــای
انجــام شــده ســازمان امــور دانشــجویان در ســال  ۹۷میباشــد.
وی افــزود :طراحــی و اجــرای فــاز یــک طــرح جامــع خدمــات
دانشــجویی در دانشــگاهها ،تنظیــم و تصویــب ســند راهبــردی
ســازمان ،تأمیــن یارانــه ویــژه بــه مبلــغ  ۲۰۰میلیــارد تومــان
بــرای کمــک بــه غــذای دانشــجویان ،تأســیس و راهانــدازی
 ۱۰۳غذاخــوری مکمــل دانشــجویی در  ۵۳دانشــگاه ،ارائــه
تســهیالت مختلــف دانشــجویی بــه  ۵۴هــزار و  ۶۷۰نفــر از
دانشــجویان خــارج از کشــور ،از طریــق ســامانه "تــاک" ،تهیــه
شناســنامه خدمــت بــرای  ۴۳خدمــت ســازمان و ارائــه آن بــه
ســازمان امــور اســتخدامی از طریــق وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری و تفویــض امضــای الکترونیکــی دانشــنامههای
تحصیلــی دانشآموختــگان نیــز از دیگــر فعالیتهــای
انجــام شــده در ایــن ســازمان (بــرای اولیــن بــار) میباشــد.

 -3نظام فرهنگی انسان ساز و اخالق مدار

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 -1ارﺗﻘـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫــﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤﯽ ،روﺣـﯽ- ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
ﻣﺸـــﺎورهاي و اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن ﺑـــﺎ ﺗﺄﮐﯿـــﺪ  -اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﺎري از دﺧﺎﻧﯿﺎت )ﻃﺮح ﺑﺪﯾﻊ(
 اﺟﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﺑﺮﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي.
)ﭘﯿﺎم(
 ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺷﮑﺴﺖﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ رواﺑﻂﺑﯿﻦ ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫــﺎي ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ )روان وﺟﺴﻢ(
 اﺟﺮاي ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻢ وروان داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ورودي ﺟﺪﯾـﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وزارت ﮐﺸﻮرﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻃﻼق)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣـﻮزشﭘﯿﺶ از ازدواج،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ(
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗـﺪوﯾﻦﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﻮدﮐﺸﯽﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖاﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
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ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال وﺷﺮوع ﻃﺮح

 50داﻧﺸﮕﺎه
100داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 98

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
55داﻧﺸﮕﺎه
100داﻧﺸﮕﺎه

800000ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ
100ﮐﺎرﮔﺎه

820000ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ
150ﮐﺎرﮔﺎه

356

400

ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﺟﺪﯾﺪ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
درﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ

ﮐﻠﯿــﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن دوره
ﺟﺪﯾﺪ

اداﻣﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ

200ﮐﺎرﮔﺎه

250ﮐﺎرﮔﺎه

ﺗــﺪوﯾﻦ ﻣــﺪل اوﻟﯿــﻪ و اﺟــﺮا
ﺑﺮاي 2000ﻧﻔﺮ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل و اﺟﺮا3000ﻧﻔﺮ
ﺗــﺪوﯾﻦ ﻃــﺮح و ارﺳــﺎل ﺑــﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ

ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و
اﺟﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
اﺟﺮاﺑﺮاي 18000ﻧﻔﺮ
ارﺳﺎل ﺑﻪ  110داﻧﺸﮕﺎه

4دوره و  30ﮐﻤﭙﯿﻦ

4دوره و  35ﮐﻤﭙﯿﻦ
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وزیر علوم در نامهای به رؤسای دانشگاهها و پژوهشگاهها تأکید کرد:

لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی در راستای شناسایی آسیبهای ناشی از سیل
دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در نامــهای بــه رؤســای دانشــگاهها و پژوهشــگاههای
کشــور بــر لــزوم تشــکیل کارگروههــای تخصصــی در
راســتای شناســایی آســیبهای ناشــی از ســیل تأکیــد
کــرد و انجــام پژوهشهــای کاربــردی جهــت جلوگیــری
از مخاطــرات طبیعــی آینــده را ضــروری دانســت.
در متن این نامه خطاب به روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها آمده است:
چنانکــه مســتحضرید کشــور ایــران بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی و
زیســتمحیطی در معــرض بــروز حــوادث طبیعــی ،همچــون زلزلــه و
ســیل ،قــرار دارد .متأســفانه در روزهــای اخیــر هموطنــان عزیــز شــاهد
رخــداد ســیل ویرانگــر در چندیــن اســتان کشــور بودهانــد .بــا توجــه
بــه ایــن موضــوع ،مــوارد ذیــل از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت:
 .۱بــا عنایــت بــه پیامدهــای ناگــوار ایــن نــوع حــوادث در زندگــی و
مناســبات اجتماعــی ضــروری اســت دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی
کشــور در اســرع وقــت بــا هماهنگــی و مشــارکت دســتگاههای اجرایــی
متولّــی کارگروههایــی تخصصــی تشــکیل دهنــد تــا آســیبهای ناشــی
از ســیالب اخیــر را شناســایی ،دالیــل آن را بــا بررسـیها و پژوهشهای
میدانــی اســتخراج و راهکارهــای جلوگیــری از آن را پیشــنهاد کننــد.
 .۲انتظــار مـیرود بــا توجــه بــه اهمیــت رعایــت اســتانداردها و اصــول
علمــی در حوزههــای شهرســازی ،معمــاری ،آبخیــزداری ،کشــاورزی،
مهــار آبهــای ســرگردان ،مدیریــت منابــع آب و ســفرههای زیرزمینــی،
مدیریــت شــهری ،ایمنــی ســازههای هوایــی و دریایــی در اســرع وقــت
بــا همــکاری دســتگاههای مســئول ،پژوهشهــای کاربــردی صــورت
پذیــرد و راهحلهــای جلوگیــری از مخاطــرات طبیعــی آینــده طرح شــود.
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 .۳شناســایی و ارتقــای روشهــای مدیریــت بحــران در چنیــن شــرایطی
بــا توجــه بــه تجــارب عظیــم حاصــل از حــوادث طبیعــی از امــور مهــم
و بررســی و بازنگــری دقیــق مســئله و بهبــود آن ضــروری اســت.
 .۴همــکاری بــا کلیــه ســازمانهای مســئول و فعــال در
حوزههــای مهندســی ،کشــاورزی و علــوم انســانی بــرای از بیــن
بــردن آثــار ســوء حــوادث طبیعــی ،بهویــژه برطــرف کــردن
مخــرب آن بــر جامعــه و روان انســانها ضــروری اســت.
تأثیــرات
ّ
 .۵اســتفاده از توانمندیهــای اســتادان ،کارکنــان و
دانشــجویان ،بهویــژه تشــکلهای دانشــجویی فعــال ،از جملــه
کانونهــای هاللاحمــر ،بــرای کمــک و التیــام زخمهــای
ناشــی از ســیل در مناطــق آســیبدیده ضــرورت دارد.
بــا عنایــت بــه مــوارد یادشــده از کلیــه دانشــگاههای مســتقر در
مناطــق آســیبدیده از ســیالب اخیــر انتظــار دارد در مأموریتهــای
منطقــهای خــود نتیجــه پژوهشهــای علمــی کارگروههــای مربوطــه
را در قالــب گــزارش مــد ّون بــه مســئوالن اســتانی و دســتگاههای
اجرایــی مرتبــط ارائــه و نســخهای از آن را بــرای پیگیــری بــه معاونــت
پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ارســال کننــد.
همچنیــن از دیگــر دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور انتظــار
مــیرود ضمــن ارتبــاط بــا دانشــگاههای مناطــق آســیبدیده بــا
پشــتیبانی و مشــارکت کامــل در تشــکیل کارگروههــا ،تــوان پژوهشــی و
تخصصــی آنــان را ارتقــا دهنــد و بــه مســئولیت ملــی خــود عمــل کننــد.
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قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل مطرح کرد:

انجام  ۴۶۶تحقیق مشترک بین دانشمندان ایرانی و خارجی
ساالنه  ۱۳۰۰نفر از دانشجویان دوره دکتری در قالب فرصتهای مطالعاتی  ۶تا  ۹ماهه به خارج از کشور
اعزام میشوند و هم اکنون  ۴۶۶پروژه بین دانشمندان داخلی و خارجی درحال اجنام است.
هدف از اعزام اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران به سمینارهای
علمی بین المللی چیست و ساالنه چه تعداد از این افراد به
کشورهای دیگر اعزام می شوند ؟

هــدف از شــرکت اســاتید و محققــان کشــورمان در ســمینارها و
کنفرانسهــا آن اســت کــه بهتریــن نفــرات داخــل کشــور بــا ارائه
مقالــه بــه کشــورهای خارجــی اعــزام شــوند تــا بســتری مناســب
در جهــت اســتفاده از علــم جهانی و مــراودات علمی شــکل گیرد.
در ســال  ۱۳۹۷حــدود  ۱۰۲۲نفــر از اعضــای هیــأت علمــی
کشــورمان بــه ســمینارها و کنفرانسهــا و کارگاههــای
بیــن المللــی اعــزام شــدند کــه حاصــل ایــن امــر ورود
دههــا نــوع دانــش فنــی و روز دنیــا بــه کشــور اســت.
در ســال  ۱۳۹۷شــاهد افزایــش  ۹درصــدی در آمــار اعــزام بــه
خــارج از کشــور بودهایــم و بــرای اعــزام اســاتید و اعضــای
هیــأت علمــی بــه خــارج از کشــور ،دانشــگاهها طــی فرآینــدی
افــراد را انتخــاب میکننــد و مــا در وزارت علــوم بسترســاز
هســتیم ولــی معیــار اصلــی آن اعتبــار ایــن نشســت بینالمللــی

اســت و اینکــه چــه آوردهای میتوانــد بــرای کشــور داشــته باشــد.
در ســال  ۱۳۹۷بیشــترین اعــزام اســاتید بــه کشــورهای
ترکیــه ،ایتالیــا ،آلمــان ،اســپانیا ،فرانســه ،کانــادا و
هلنــد بــوده اســت و مســلم ًا ایرانیــان بــه عنــوان
ارائهدهنــده در ایــن کشــورها حاضــر خواهنــد شــد.
جمهــوری اســامی ایــران در بهتریــن حالــت حــدود
۲درصــد علــم دنیــا را تولیــد میکنــد و بــه عبارتــی
دیگــر بــه  ۹۸درصــد مابقــی علــم دنیــا نیازمنــد اســت.
براســاس رتبهبنــدی تایمــز  ۱۷دانشــگاه ایــران در
حــوزه بیوتکنولــوژی در بیــن دانشــگاههای برتــر قــرار
دارنــد و همچنیــن  ۲۹دانشــگاه کشــورمان طبــق ایــن
رتبهبنــدی در ســطح دانشــگاههای برتــر دنیــا هســتند.
بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه و رشــد بیشــتر نیــاز اســت کــه
دانشــمندان دنیــا بــه ایــران بیاینــد یــا دانشــجویان دوره دکتــرای
مــا طــی فرصتهــای مطالعاتــی بــه خــارج از کشــور اعزام شــوند.
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دانشــگاههای ایــران در رتبهبنــدی تایمــز کــه یکــی از مهمتریــن
نظامهــای رتبهبنــدی در دنیاســت جایــگاه خوبــی دارنــد.
همــواره در ایــن رتبهبندیهــا جایــگاه خوبــی را داشــتهاند.
در رتبهبنــدی اخیــر ایــن پایــگاه  ۲۹دانشــگاه ایرانــی
شــامل تهــران ،تربیــت مــدرس ،صنعتــی امیرکبیــر ،صنعتــی
شــریف ،شهیدبهشــتی ،اصفهــان ،فردوســی مشــهد ،تبریــز
و ...حضــور دارنــد؛ همچنیــن در گرایــش بیولــوژی برخــی
دانشــگاههای ایرانــی در ایــن رتبهبنــدی قــرار گرفتهانــد.

پــروژهای بــا چیــن ،دانشــگاههای شــیراز ،گیــان و اصفهــان
 ۳مرکــز پایــش هــوا را در کشــور راهانــدازی کردنــد و مقــرر
شــد دســتگاهها و تجهیــزات از کشــور چیــن وارد شــوند و پایــش
هــوا در اینجــا صــورت گیــرد .همچنیــن حاصــل رفتوآمــد
هیأتهــای خارجــی بــه دانشــگاه نســبت ًا کوچــک امــا قــوی
کردســتان ،افزایــش تعــداد دانشــجویان اقلیــم کردســتان ایــن
دانشــگاه بــه  ۲۸۷دانشــجو و در پنــاه ایــن رفتوآمدهــای
بینالمللــی شــکلگیری  ۴پــروژه تحقیقاتــی مشــترک بــود.
همچنیــن حضورمــان در مجامــع بینالمللــی کــه از طریــق
ایــن پروژههــا ،کنفرانسهــا و ســمینارها صــورت میگیــرد،
میتوانــد بســتری را فراهــم ســازد کــه بتوانیــم پروژههــای
بینالمللــی را بگیریــم و بــه داخــل کشــور آورده تــا اســاتید مــا بــر
روی آن کار کننــد و فرامــوش نکنیــم کــه هــر فعالیــت و پــروژه
بینالمللــی نشــاط و شــادابی علمــی در کشــور بــه وجــود مـیآورد.
اســاتید و دانشــجویان مــا توانمنــدی و نــوآوری و تــراوش
فکــری خوبــی دارنــد و ایــن امــر باعــث شــده تــا کشــورهای
خارجــی بــرای مــراودات علمــی بــا ایــران تمایــل داشــته باشــند.
بســیاری از کشــورهای منطقــه بــا وجــود امکانــات و تجهیــزات
کافــی ،امــا ماننــد ایرانیــان از علــم و تیزهوشــی برخوردار نیســتند.
ســاالنه ۱۳۰۰نفــر از دانشــجویان دوره دکتــری در قالــب
فرصتهــای مطالعاتــی  ۶تــا  ۹ماهــه بــه خــارج از کشــور اعــزام
میشــوند تــا از تجهیــزات و آزمایشــگاههای دانشــگاههای
خارجــی اســتفاده و دانــش جدیــدی را بــه کشــور منتقــل کننــد.
نیــازی بــه اعــزام تمــام وقــت یــا ســاالنه دانشــجویان کارشناســی
ارشــد و دکتــری نیســت چــرا که مــا پایههــای علمی قــوی داریم.

انجــام پــروژه مشــترک بیــن دو کشــور ایــران و آلمــان ،مســئوالن
دو کشــور محورهــای کالن پژوهــش را تعییــن و به دانشــگاههای
خــود اعــام کردنــد؛ ســپس اســاتید آلمانــی بــا مراجعــه بــه
ســایتهای مختلــف بهتریــن اســاتید ایرانــی و همچنیــن اســاتید
ایرانــی همــکاران خــود را در آلمــان انتخــاب میکننــد و ایــن
امــر منجــر بــه شــکلگیری ۱۴۸پــروژه تحقیقاتــی شــد کــه
همگــی بــه یــک ســامانه وارد شــدند و قــرار اســت کــه مــاه آینده
طــی جلس ـهای بیــن دو ایــران و آلمــان از  ۱۴۸پــروژه معرفــی
شــده بیــن  ۱۵تــا  ۲۰پــروژه بــرای آغــاز فعالیــت انتخــاب شــود.
انجــام پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک اهــداف متعــددی
را بــه دنبــال دارد؛ گاه بــرای انتقــال یــک دانــش فنــی
بــه کشــور ،یــا بهرهگیــری از امکانــات و آزمایشــگاههای
دانشــگاههای خارجــی یــا ارائــه یــک پتنــت و مقالــه و
یــا رســیدن بــه اســتارتاپی بــرای خلــق ســرمایه اســت.
در حــال حاضــر پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک بیشــتر بــا
کشــورهای هــدف شــامل اتحادیــه اروپــا ،چیــن ،روســیه ،ژاپــن
و کــره انجــام مــی شــود کــه بــر همیــن اســاس اخیــرا طــی

چه اقداماتی در راستای گسترش دانش و روابط علمی با
کشورهای دیگر صورت گرفته است؟

میزان برگزاری کنفرانس و سمینارهای بین المللی در داخل کشور
چقدر است؟

در ســال  ۱۳۹۷در مجمــوع  ۲۱۶۸نفــر از دانشــمندان ،اعضــای
هیــأت علمــی و افــراد برجســته دنیــا بــه ایــران آمدنــد کــه
ایــن آمــار قابــل توجهــی اســت؛ در واقــع هــر هفتــه ۱۰
هیــأت علمــی خارجــی بــه ایــران میآینــد و ایــن افــراد بــا
تمرکــز روی ۴محــور حضــور در ســمینارها و کنفرانسهــا،
راهنمایــی دانشــجویان دوره دکتــری (مشــترک) ،آمــوزش و
انجــام پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک بــه ایــران میآینــد.
هــم اکنــون نیــز  ۴۶۶پــروژه بیــن دانشــمندان داخلــی و خارجــی
درحــال انجــام اســت .محورهــای کالن ایــن پروژههــای مشــترک
از ســوی معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علوم تبیین میشــود
و ســپس دانشــگاههای مــادر عمدتـ ًا هدایــت علمــی ایــن امــر را
بــر عهــده میگیرنــد و مرکــز همکاریهــای علمــی بینالمللــی
وزارت علــوم ،راهبــری کالن ایــن پروژههــا را در اختیــار میگیــرد.
فرایند شرکت یک استاد دانشگاه یا پژوهشگر خارجی در کشور به
چه صورت است؟

27

قــرار اســت در کشــور عــراق دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــترک از ســوی وزارت بهداشــت داشــته باشــیم؛ همچنیــن
بــرای راه انــدازی دانشــگاه مشــترک بــا ایــن کشــور دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و الزهــرا (س) پیشقــدم شــده انــد.
از طرف دیگر ســه دانشــگاه مهم ایران در افغانســتان شــعبه دارند و
هــم اکنون دانشــجویان زیــادی آنجا مشــغول به تحصیل هســتند.
دانشــگاه بینالمللــی  D۸نیــز چنــد ســال گذشــته
راهانــدازی شــد و مقــرر شــد ایــران ســردمدار آن باشــد.
نشســت هیــأت امنــای ایــن دانشــگاه بــرای اولیــن بــار
بــا حضــور وزرا و برخــی معاونــان کشــورهای عضــو ایــن
طــرح تشــکیل شــد و اساســنامه آن بــه تصویــب نهایــی
رســید و از مهرمــاه امســال دانشــجو پذیــرش میکنــد.
پشــتوانه اصلی دانشگاه  ،D۸دانشــگاه بوعلی سینای همدان است،
البتــه در ایــن راه دانشــگاهها بــا هــم همســو هســتند و ایــن طــرح
آغــازی بــرای توســعه دانــش میــان کشــورهای اســامی اســت.
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دبیر ستاد خیرین وزارت علوم در بازدید از دانشگاههای یزد ،اردکان و میبد تأکید کرد؛

لزوم مشارکت خیرین در پروژههای تحقیقاتی عالوه بر فعالیتهای عمرانی
دکتــر حســین عســکریان ابیانــه مشــاور وزیــر علــوم و
دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
بــا حضــور در دانشــگاههای یــزد ،اردکان و میبــد ،در
جلســات جداگانــهای بــا هیــات رئیســه دانشــگاه و خیریــن
دانشــگاهی دیــدار و گفتوگــو و از اقدامــات انجــام
شــده در ایــن ســه دانشــگاه در ســال  ۱۳۹۷بازدیــد کــرد.
دکتــر عســکریان ابیانــه در نشســتی بــا هیأترئیســه
و خیریــن دانشــگاه اردکان ،ضمــن تشــکر از مجموعــه
دانشــگاه بــه علــت جــذب حداکثــری خیریــن در جهــت
گســترش فضــای فیزیکــی مناســب بــرای ارتقــای علــم
و دانــش ،از خیریــن دانشــگاهی کــه در جلســه حضــور
داشــتند بــه عنــوان پــدران معنــوی دانشــگاه یــاد کــرد و
از کــرم ،بخشــش و روح بلندشــان تقدیــر و تشــکر کــرد.
وی افــزود :فقــط بــا همــکاری و همیــاری خیریــن اســت کــه
میتــوان بــه اهــداف بلندمــدت آمــوزش عالی دســت پیــدا کرد.
در ایــن نشســت دکتــر بهجتــی رئیــس دانشــگاه اردکان نیــز
گزارشــی از عملکــرد ســتاد خیریــن دانشــگاه ارائــه کــرد.
در پایــان از پــروژه هــای خیــری در حــال ســاخت
بازدیــد و از نمــاد خیریــن دانشــگاه اردکان رونمایــی شــد.

شبکهسازی؛ بستری هموار برای حل مشکل اشتغال
دانشآموختگان

دکتــر حســین عســکریانابیانه دبیــر ســتاد خیریــن وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در جلســهای جداگانــه بــا
حضــور رئیــس دانشــگاه و هیــأت مدیــره بنیــاد حامیــان
دانشــگاه یــزد ،شــبکه ســازی را بســتری همــوار بــرای
حــل مشــکل اشــتغال دانشآموختــگان عنــوان کــرد.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود منابــع مالــی بــرای اختصــاص در
راســتای قانــون پنجــاه  -پنجــاه بیــان داشــت :در حالــی
کــه میــزان منابــع مالــی اختصاصیافتــه توســط خیریــن
در ســال گذشــته  ۴۷۰میلیــارد تومــان بــوده اســت حــدود
 ۲۳میلیــارد تومــان توســط دولــت بــرای ایــن موضــوع
اختصــاص داده شــده اســت کــه میــزان بســیار ناچیــزی اســت.
دکتــر عســکریان ابیانــه ادامــه داد :درخصــوص بحــث
دانــش آموختــگان و اشــتغال آنــان شبکهســازی بســیار
الزم بــه نظــر میرســد و در ایــن راســتا ایجــاد یــک بانــک
اطالعاتــی بــه منظــور پایــش وضعیــت دانشآموختــگان
مســئلهای اساســی اســت کــه بــر اســاس دورههــای
مختلــف و کیفیــت اشــتغال مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
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در ادامــه دکتــر محمــد صالــح اولیــاء رئیــس دانشــگاه یــزد
بــا بیــان اینکــه فعالیتهــای خیریــن و حامیــان ایــن
دانشــگاه از ابتــدای تأســیس ایــن دانشــگاه تاکنــون ادامــه
داشــته اســت ،دانشــکده هنــر و معمــاری را آیینــه تمــام
نمــای فعالیتهــای خیریــن در دانشــگاه یــزد دانســت.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت اولویــت بنــدی و هدایــت فعالیــت
حامیــان و خیریــن بــر اســاس متغیرهــای زمانــی گفــت :در ابتدای
تأســیس ایــن دانشــگاه نیــاز مبرمی بــه توســعه فضاهــای فیزیکی
و فعالیتهــای عمرانــی احســاس میشــد و بــر ایــن اســاس
فعالیتهــای خیریــن و حامیــان بــه ایــن ســو هدفگــذاری شــد.
رئیــس دانشــگاه یــزد ادامــه داد :در حــال حاضــر دانشــگاه
یــزد بــه توســعه نســبی رســیده اســت و چالــش امــروز
دانشــگاهها مســئله اشــتغال دانشآموختــگان اســت
کــه بــه نظــر میرســد بــا حضــور همیشــگی خیریــن و
حامیــان تــا حــدودی بتــوان در رفــع ایــن چالــش کوشــید.
دکتــر اولیــاء وضعیــت دانشآموختــگان دانشــگاهها را آیینــه
عملکــرد و کیفیــت آنهــا عنــوان کــرد و بــر لــزوم پیگیــری و پایش
وضعیــت دانشآموختــگان پــس از دوران تحصیل آنــان تأکید کرد.
رئیــس دانشــگاه یــزد بــا اشــاره بــه حجــم زیــاد فعالیتهــای

خیریــن در دانشــگاه یــزد خواســتار تخصیــص بودجههــای
پیشبینــی شــده از ســوی دولــت در راســتای اجــرای قانــون
پنجــاه پنجــاه شــد کــه بــر اســاس ایــن قانــون چنانچــه خیریــن
نیمــی از هزینــه فعالیتهــای خیــری را تامیــن کننــد پنجــاه
درصــد دیگــر توســط دولــت تخصیــص داده خواهــد شــد.
لزوم مشارکت خیرین در پروژههای تحقیقاتی عالوه بر
فعالیتهای عمرانی

دکتــر عســکریان ابیانــه دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم
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همچنیــن از پروژههــای خیــری دانشــگاه میبــد بازدیــد کــرد و
اقدامــات خیریــن در ایــن دانشــگاه را در ســطح کشــور از نظــر
میــزان ،تنــوع و ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن مســئوالن دانشــگاه و
خیریــن ،در ســطح کشــور کــم نظیــر دانســت.
ّ
وی در نشســتی کــه بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه و مدیــر عامــل
بنیــاد حامیــان دانشــگاه میبــد در دفتــر ریاســت دانشــگاه تشــکیل
شــد در جریــان اقدامــات انجــام شــده و در دســت اقــدام خیریــن
در دانشــگاه قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت ،دکتــر عســکریان ابیانــه بــر تشــکیل منظــم
جلســات بنیــاد حامیــان تأکیــد کــرد و اظهــار امیــدواری نمــود
خیریــن عــاوه بــر فعالیــت عمرانــی در جهــت مشــارکت در
پروژههــای تحقیقاتــی نیــز بــا دانشــگاه همــکاری کننــد.
دکتــر کالنتــری رئیــس دانشــگاه میبــد اظهــار داشــت :در دانشــگاه
میبــد حــدود  ۲۱هــزار متــر فضــای آموزشــی و کمــک آموزشــی و
رفاهــی بــه صــورت کامــل یــا بــا مشــارکت خیریــن ســاخته شــده
و  ۱۵هــزار متــر مربــع دیگــر در دســت ســاخت اســت و  ۱۰هــزار
متــر دیگــر نیــز خیریــن تعهــد کردهانــد کــه بــهزودی ســاخت
آنهــا آغــاز میشــود.
وی افــزود :در دانشــگاه میبــد از ابتــدای تأســیس ،هیــچ بودجـهای
در الیحــه ســنواتی بــرای
تامیــن فضــا لحــاظ نشــده
و بیشــتر عملیــات عمرانــی
در قالــب کمکهــای
خیــری بــوده اســت.
ّ
بنابرایــن اگــر حمایــت
خیریــن نبــود دانشــگاه
ّ
بــه ایــن پیشــرفت دســت
نمییا فــت .
در ادامــه ســید عبدالعظیــم
پویــا ،رئیــس بنیــاد میبــدی
و مدیرعامــل بنیــاد حامیــان
دانشــگاه میبــد گزارشــی از
اقدامــات بنیــاد میبــدی در
دانشــگاه میبــد ارائــه داد و
گفــت ۴۰ :درصــد درآمــد یــک کارخانــه توســط بنیــاد میبــدی
بــرای انجــام پــروژه هــای علمــی و فرهنگــی در میبــد اختصــاص
یافتــه کــه هــم اکنــون اولویــت بنیــاد ،دانشــگاه اســت و ایــن
بنیــاد آمادگــی دارد کــه عــاوه بــر ســاخت و ســاز ،در ســایر مــوارد
مــورد نیــاز یاریگــر دانشــگاه باشــد.
وی اظهــار داشــت :ســاخت ســر در دانشــگاه کــه مســابقه اِل ِمــان
آن توســط دانشــگاه هنــر اصفهــان برگــزار شــده و از بیــن ۴۰۰
طــرح ارســال شــده انتخــاب گردیــده ،و در ســطح کشــور بینظیــر
اســت ،بــه زودی توســط بنیــاد میبــدی آغــاز مــی شــود.
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کارآرفینی

تجربه دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان؛

اجرای اولین طرح جامع کارآفرینی و الگوی دانشگاه کارآفرین کشور

افزایــش تعــداد فارغالتحصیــان دانشــگاهی و همچنیــن بــروز
برخــی چالشهــا و مشــکالت در حــوزه اقتصــادی ،منجــر بــه
آن شــده اســت کــه در ســالهای اخیــر اشــتغال فارغالتحصیــان
دانشــگاهی بــا مشــکالت بســیاری روبــهرو شــود؛ بهطوریکــه
آمارهــای رســمی ســخن از وضعیــت بغرنجتــر بیــکاری ایــن
فارغالتحصیــان نســبت بــه کســانی کــه مــدرک دانشــگاهی ندارنــد
و یــا مــدرک دانشــگاهی پایینتــری دارنــد حکایــت میکنــد.
در ایــن میــان اصحــاب بــازار کار هــم مطــرح میکننــد کــه
فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــا افــت کیفیــت مواجــه شــدهاند
و مهارتهایــی ندارنــد کــه بتواننــد نیازهــای آنهــا را رفــع
کننــد .بنابرایــن ترجیــح میدهنــد بهجــای فارغالتحصیــان
دانشــگاهی کــم مهــارت ،از نیروهــای کار تجربــی اســتفاده کننــد.
در ســالهای اخیــر مســئوالن بخشهــای مختلــف آمــوزش عالــی،
وزارت کار و متولیــان امــور اشــتغال در کشــور ســخن از الزامــات و
اقداماتــی کردهانــد کــه بــرای رفــع ایــن معضــل بایــد صــورت بگیرد.
در ایــن میــان مســئوالن دانشــگاه صنعتــی خاتماالنبیــا بهبهــان در
اســتان خوزســتان آســتینها را بــاال زده و طــرح جامــع کارآفرینــی
را در یــک ســال گذشــته شــروع بــه اجــرا کردهانــد؛ طرحــی کــه
مدیــر مرکــز کارآفرینــی ایــن دانشــگاه میگویــد ،قــرار اســت

احتمــال اشــتغالپذیری و کارآفرینــی دانشــجویان را افزایــش بدهــد.
آنچــه در پــی میآیــد مشــروح گفتوگــوی اختصاصــی
خبرنامــه آمــوزش عالــی بــا محمــد صالحــی ویســی مدیــر مرکــز
کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی خاتماالنبیــاء بهبهــان اســت:
دانشــگاه صنعتــی خاتماالنبیــاء بهبهــان از یــک ســال
گذشــته شــروع بــه اجــرای طــرح کارآفرینــی کــرده اســت.
ایــن طــرح بــا چــه دغدغههــا و اهدافــی شروعشــده اســت
و در حــال حاضــر ازلحــاظ اجرایــی در چــه مرحلــهای قــرار دارد؟
ایــن طــرح در راســتای مســئولیتپذیری و تأثیرگــذاری دانشــگاه در
محیــط پیرامونــی خــود اجــرا میشــود .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
اثــر وجــودی دانشــگاه در جامعــه بایــد قابــل لمس باشــد .در راســتای
ایــن موضــوع و بــا توجــه بــه مســائل مختلفــی کــه در اشــتغال
فارغالتحصیــان دانشــگاهی و تعــداد زیــاد افــراد جویــای کار دارای
مــدرک دانشــگاهی وجــود دارد از زمــان مدیریــت جدیــد دانشــگاه
در ســال 1394دانشــگاه بهبهــان تــاش کــرده از وضــع موجــود
بــه وضــع مطلــوب کــه همــان دانشــگاه کارآفریــن و مأموریتگــرا
اســت حرکــت کنــد .بــه دلیــل ماهیــت منطقـهای دانشــگاه بهبهــان،
مأموریــت منطقــهای و محلــی بــرای ایــن طــرح تعریــف شــد.
در همیــن راســتا در ســال  1395تیمــی از اعضــای هیــأت علمــی
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و کارشناســان دانشــگاه زیــر نظــر مدیریــت دانشــگاه اقــدام بــه
برگــزاری جلســات متعــدد و انجــام مطالعاتــی ایــن طــرح کردنــد.
پیگیــری جــدی مطالعــات ایــن طــرح پــس از نزدیــک بــه
یــک ســال منتهــی بــه گــزارش مکتوبــی شــد کــه بــر اســاس
مطالعــات مختلــف دانشــگاههای داخــل کشــور مثــل دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،تهــران و ...و دانشــگاههای خارجــی اســتخراج
و نوشــته شــده بــود .همچنیــن در نوشــتن ایــن گــزارش بــه
ســاختار بــوم منطقــهای کــه اســتان خوزســتان بــود توجــه شــد.
در ایــن گــزارش گرایــش بــه ســمت دانشــگاه کارآفریــن را
برنامهریــزی کــرده و تــاش شــد زیســت بومــی بهعنــوان مــدل
ارائــه شــود تــا در پایــان کار ایــن زیس ـتبوم ،دانشــگاه بــه ســمت
دانشــگاه کارآفریــن و پاس ـخگوی نســبی نیــاز جامعــه حرکــت کنــد.
در اجــرای طــرح جامــع کارآفرینــی بحــث اشــتغال فارغالتحصیــان
دانشــگاهی مــورد توجــه اساســی بــود .دانشــجویانی کــه مــا
داریــم وقتــی فارغالتحصیــان میشــوند تحــت عنــوان
کارشــناس کــه تخصصــی در زمینــه خاصــی کســب کردهانــد
بــرای اشــتغال بایــد منتظــر آگهیهــای اســتخدامی بخــش
خصوصــی و دولتــی باشــند تــا بتواننــد درجایــی جــذب شــوند.
از طــرف دیگــر کارفرمایــان برخــی اوقــات گالیــه میکننــد
کــه فارغالتحصیــان کیفیــت الزم مــورد نیــاز صنایــع و
دســتگاهها را ندارنــد .ایــن موضــوع منجــر بــه آن شــده اســت
کــه در کنــار تخصصــی کــه در دانشــگاهها داده میشــود
تــاش کنیــم در ایــن طــرح مهارتافزایــی هــم بکنیــم تــا
احتمــال اشــتغالپذیری فارغالتحصیــان را افزایــش بدهیــم.
در طرحــی کــه در دانشــگاه اجــرا میشــود در فــاز
اول مــا افزونههــای جدیــدی بــه دانشــجو اضافــه
میکنیــم تــا مهــارت دانشــجو افزایــش پیــدا کنــد.
بررســیها نشــان داد کــه هماکنــون انجمنهــای علمــی،
جهــاد دانشــگاهی و دانشــگاههای مختلــف مدارکــی را در حــوزه
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مهارتآمــوزی بــرای دانشــجویان صــادر میکننــد .ایــن اتفــاق
خوبــی بــود امــا اشــکالی کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه مــا
اگــر ایــن کار را هماننــد مراکــز دیگــر انجــام میدادیــم بــه
دلیــل اینکــه دانشــگاه مــادر نبودیــم مــدرک مــا از تأثیرگــذاری
کمتــری نســبت بــه ایــن دانشــگاهها برخــوردار میشــد و
همچنیــن بــا ایــن اقــدام بــه مدرکگرایــی دامــن میزدیــم.
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه موردتوجــه قــرار دادیــم ایــن مســئله
بــود کــه احتمــال دارد برخــی از نیروهــای مــا جــذب بــازار کار
بینالمللــی شــوند .بــا توجــه بــه ایــن مســئله تــاش میکنیــم
نیــروی کار خــود را بــر اســاس الزامــات و ویژگیهــای بینالمللــی
تربیــت کنیــم .بهعنــوان مثــال کارشــناس مهنــدس عمرانــی کــه
بــرای طراحــی ســازههای ورزشــی تربیــت میکنیــم بهگونــهای
تربیــت کنیــم کــه در خــارج از کشــور هــم بتوانــد کار کنــد .متأســفانه
در بحــث اشــتغال نگاههــا فقــط معطــوف بــه بــازار کار داخــل
اســت و توجهــی در کشــور بــه بــازار کار بینالمللــی وجــود نــدارد.
توجــه بــه بازارهــای بینالمللــی چنــد مزیــت داشــت؛ مزیــت اول
ایــن بــود کــه وقتــی فــردی جــذب شــرکتی در خــارج از کشــور
میشــود بااحســاس هویــت ،تعهــد و مســئولیتپذیری کــه دارد بــه
توســعه فرهنــگ ایــران کمــک میکنــد و اگــر فــرد بتوانــد ازلحــاظ
کاری خــود را اثبــات کنــد تبدیــل بــه برنــدی میشــوند کــه باعــث
میشــود آن شــرکت دوبــاره از ایــران بخواهــد جــذب نیــرو کنــد.
نکتــه مهــم دیگــر ارزآوری بــرای کشــور اســت .وقتــی نیروهــای
کار مــا جــذب شــرکتهای خارجــی میشــوند بــا جــذب بیشــتر
نیــرو از ایــران ،بــرای کشــور ارزآوری بــه وجــود خواهــد آمــد.
مزیــت دیگــر افزایــش ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور اســت .بــه
ایــن نحــوه کــه نیروهــای ایرانــی که جــذب این شــرکتها میشــوند
بهمــرور در مدیریــت ایــن شــرکتها جایــگاه پیــدا میکننــد و
میتواننــد بــرای حضــور ایــن شــرکتها در ایــران اثرگــذار باشــند.
بینالمللــی اندیشــیدن نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه مــا در طــرح
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خــود آن را لحــاظ کردیــم؛ یعنــی مــا هــر اقدامی کــه انجــام میدهیم
بایــد بــه ظرفیتهــای ملــی و بینالمللــی و منطقــهای آن اقــدام
توجــه کنیــم تــا بتوانیــم از مزیتهــای ایــن عرصههــا بهــره ببریــم.
بــرای اجــرای ایــن طــرح بررســی انجــام دادیــم تــا ببینیــم
ســازمان بینالمللــی کار در ایــران مــدارک چــه دســتگاهها و
نهادهایــی را تائیــد میکنــد .البتــه ســازمان فنــی و حرفــهای از
ســالها قبــل ایــن برنــد را دریافــت کــرده بــود و آییننامههایــی
تحــت عنــوان آمــوزش مشــاغل تعریــف کــرده کــه مــا اســاس
را اســتفاده از همیــن آییننامههــا گذاشــتیم .در ایــن طــرح
تــاش کردیــم کمتریــن تکانــه را بــه دانشــگاه وارد کنیــم و بــا
حفــظ وضــع موجــود افزونههــا را بــه دانشــجویان اضافــه کنیــم.
ایــن طــرح در اســفند  1396توســط دکتــر منصــور غالمی وزیــر علوم،
تحقیقــات و فناوری طی مراســمی رونمایی شــد و بعد مســتندات طرح
بــه هیــأت امنای دانشــگاه ارســال شــد و در آنجــا به تصویب رســید و
بعــد از ایــن مرحلــه الزامــات اجرایــی کــردن طــرح هــم تصویب شــد.
همچنیــن درخواســت کردیــم اعتباراتــی در اختیــار مــا قــرار بگیــرد تــا
بتوانیــم ایــن طــرح را اجــرا کنیــم که اتفــاق نیفتــاد .اما خوشــبختانه از
اعتبــارات داخلــی خود دانشــگاه ســال  1397ایــن کار را انجــام دادیم.
امــا اعــام کردیم ایــن برنامه جدیــد که میتوانــد پیامدهــای مختلفی
داشــته باشــد تــا زمانــی کــه بازخوردهــا گرفتــه نشــود تکثیــر نشــود.
از نــکات مهــم ایــن طــرح اســتقرار مرکــز شایســتگی
حرفــهای دانشــجویان در دانشــگاه بــود .آییننامــه ()ASD

و ( )CADکــه در ســازمان فنــی و حرفــهای تعریــف شــده
بــود را مــا بهعنــوان اولیــن دانشــگاههای منطقــه جنــوب
غــرب کشــور عملیاتــی کردیــم و فضایــی اختصــاص دادیــم تــا
مرکــز مهــارت دانشــجویان در داخــل دانشــگاه ایجــاد شــود.
ممکــن اســت برخــی از دوســتان مطــرح کننــد کــه ایــن کار
را قبــ ً
ا انجــام شــده اســت .ایــن حــرف درســت اســت امــا
در طرحهــای قبلــی اشــکالی وجــود داشــت کــه مــا در ایــن
طــرح رفــع کردیــم .قبــ ً
ا بــرای مهارتآمــوزی دانشــجویان
را بــه ایــن مراکــز میفرســتادند امــا در ایــن طــرح دسترســی
دانشــجویان راحتتــر شــده چراکــه مرکــز در محیــط دانشــگاه
اســت و دانشــجویان میتواننــد بخشهــای مختلــف مهارتــی
را در آن پیــاده کننــد و از اوقــات فراغــت خــود اســتفاده کننــد.
بــرای شــکل دادن بــه ایــن مرکــز از ظرفیتهــای بیــن بخشــی
اســتفاده کردیــم .طبــق تفاهمنامــهای کــه بیــن دانشــگاه و
ســازمان فنــی و حرفــهای اســتان خوزســتان منعقــد شــد بخشــی
از تجهیــزات را از ایــن ســازمان تهیــه کردیــم و بخشــی را هــم
خــود دانشــگاه بــر عهــده گرفــت و بــه ایــن صــورت مرکــز
مهارتافزایــی دانشــگاه صنعتــی خاتماالنبیــا بهبهــان راه افتــاد.
اجــرای طرح در یک ســال گذشــته چه پیامدهایی در برداشــته اســت؟
در اســفندماه ســال گذشــته کــه آییننامههــای مهــارت افزایــی
دانشــجویان ابــاغ شــد دانشــگاه بهبهــان از ســوی ســازمان فنــی و
حرفـهای اســتان خوزســتان بهعنــوان الگــو مــورد تائیــد قــرار گرفــت.
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در آییننامههــای جدیــد مشــکالتی کــه در آییننامههــای
قبلــی وجــود داشــت مرتفــع شــده اســت و امــکان اســتقرار مرکــز
مهارتآمــوزی در دانشــگاهها بــا آییننامــه جدیــد فراهــم اســت و
همــه دانشــگاهها میتواننــد از ایــن آییننامههــا اســتفاده کننــد.
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه طــرح جامــع کارآفرینــی اگــر
فقــط بــه دنبــال مهارتافزایــی باشــد ناقــص میمانــد .افزایــش
مهــارت دانشــجویان بهتنهایــی کافــی نیســت چراکــه دانشــجو
بایــد منتظــر آگهــی اســتخدام بمانــد تــا بتوانــد بــا مهارتهایــی
کــه کســب کــرده در رقابــت پیــروز شــود امــا مــا میدانیــم بــا
محدویــت آگهیهــای اســتخدامی و تعــداد زیــاد دانشــجویان
امــکان رســیدن بــه اشــتغال خیلــی کــم خواهــد بــود؛ بنابرایــن
مــا بایــد از ظرفیتهــای مختلــف بــرای اشــتغال اســتفاده کنیــم
و ایــن امــر جــز بــا مســئله کارآفرینــی امکانپذیــر نیســت.
بنابرایــن بــا ایــن تحلیــل در مرکــز جامــع کارآفرینــی دانشــگاه
عــاوه بــر مســئله مهــارت بــه ایــن مســئله کــه دانشــجو خــود
بتوانــد کارآفریــن هــم شــود توجــه کردیــم .در زیســتبوم طــرح
جامــع کارآفرینــی دانشــجو بعــد از گذرانــدن دورههــای مهارتــی،
مفاهیــم کســبوکار را میگذرانــد .اشــکالی کــه در برگــزاری
دورههــای مهارتــی در مراکــز مختلــف وجــود داشــت ایــن بــود
کــه دورههــای مهارتــی بهصــورت جزیــرهای برگــزار میشــدند و
ارتباطــی بــا نیازهــای جامعــه هــدف نداشــتند .امــا در ایــن طــرح
کار ،کارشناســی انجــام دادیــم تــا ایــن معضــل را حــل کنیــم.
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همــکاران دانشــگاهی مــا بــازار کار را رصــد کردنــد و نیازهــای بــازار
را مشــخص کردنــد و دورههــا و بســتههای مهارتــی متناســب بــا آن
تدویــن شــد؛ بهعنــوان مثــال فــردی کــه میخواهــد کارشناســی
عمــران بگیــرد و درزمینــه طراحــی کار کنــد ،نیازهــا و مهارتهایــی
کــه او بایــد داشــته باشــد مشــخص شــد و بــر آن اســاس دورههــای
مهارتــی تعییــن شــد .در ایــن بســتههای مهارتــی ،دانشــجو همزمــان
و مــوازی بــا دروس خــود ایــن بســتهها را میگذرانــد تــا در کنــار
تئوریهــا ،مهارتهــای عملــی را هــم فــرا بگیــرد .ایــن ترمبنــدی
شــدن مهارتهــا ،دانشــجو را از ســردرگمی نجــات میدهــد.
در طــرح جامــع کارآفرینــی فــردی کــه در مقطــع لیســانس
فارغالتحصیــل میشــد را بهعنــوان متخصــص تعییــن کــرده
بودیــم و دانشــجویان کارشناسیارشــد و دکتــری در جایــگاه
متخصــص پژوهشــگر قــرار میگرفتنــد کــه بخشــی از اینهــا
جــذب بــازار کار میشــدند و بخشــی هــم بیــکار میماندنــد
چــون درزمینــه مهــارت دچــار مشــکل بودنــد .بنابرایــن مــا
افزونههــای مهارتــی را بــه ایــن افــراد اضافــه کردیــم و فــرد از
متخصــص پژوهشــگر بــه متخصــص پژوهشــگر ماهــر و بعــدازآن
متخصــص پژوهشــگر ماهــر کارآفریــن و درنهایــت متخصــص
پژوهشــگر ماهــر کارآفریــن خــاق تبدیــل میشــد .وقتــی فــرد
بــه ایــن مرحلــه میرســد خــود میتوانــد اشــتغال آفرینــی کنــد.
در نیــم ســال تحصیلی  96-97ده عنــوان دوره را برگزار کردیم .برخی
دورههــا بــه دلیــل رغبــت دانشــجویان تکــرار شــدند .در ایــن دورههــا
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261دانشــجو شــرکت کــرده اســت کــه حــدود 18درصــد دانشــجویان
دانشــگاه بهبهــان میباشــند .ایــن دانشــجویان ســی هــزار نفــر
ســاعت آمــوزش دیدنــد .ایــن ســاعت آمــوزش از کل تعهــد ســازمان
فنــی و حرفـهای اســتان خوزســتان کــه یــازده هــزار نفــر ســاعت را
تعهــد کــرده بیشــتر اســت .از هــر دانشــجو در حــد بســیار پایینــی
یعنــی حــدود چهــل هــزار تومــان هزینــه دوره دریافــت شــده اســت
و حــدود  16ســاعت آمــوزش بــرای هــر دانشــجو ارائــه شــده اســت.
در نیــم ســال دوم هــم 24هزار نفر ســاعت با متوســط
 128ســاعت بــرای هــر نفــر آمــوزش ارائــه دادیــم.
درواقــع طبــق ایــن آمــار در یک ســال گذشــته حدود
 15درصــد دانشــجویان دانشــگاه را آمــوزش دادهایــم.
چــه اهدافــی بــرای طــرح جامــع کارآفرینــی
قــرار دادهایــد کــه بایــد در ســالهای
آتــی بــه آنهــا دســت پیــدا کنیــد؟
اشــتغالی کــه در ســال اول تعریــف کــرده بودیــم
هفتــاد نفــر بــود و بــرآورد کــرده بودیــم حداقــل
پنجاهدرصــد دانشــجویانی کــه موفــق بــه گذرانــدن
بســتههای مهارتــی میشــوند بتوانــد بهصــورت
مســتقیم جــذب بــازار کار شــوند کــه البتــه هنــوز
ارزیابــی دقیــق در مــورد ســال گذشــته وجــود نــدارد.
امــا بــا توجــه بــه نــوع دورههــای مــا کــه ســعی
میکنیــم کامـ ً
ا کاربــردی و بــا اســتفاده از کارگاههــا
صــورت میگیــرد احتمال جــذب دانشــجویان در بازار
کار خیلــی بیشــتر میشــود .بهعنوانمثــال در ســال گذشــته دوره
پــرورش زالــو گذاشــتیم و دانشــجویان را ملــزم کردیــم بعــد از اتمــام دانشــگاه بهبهــان بــرای حــل مشــکالت منطقــه بومــی
دوره کار راه بیندازنــد و کارآفرینــی کننــد .البتــه در کنــار مهارتآموزی
خــود چــه اقداماتــی انجــام داده اســت؟
و کارگاه ،مفاهیــم کســبوکار هــم بــه دانشــجویان ارائــه شــد .جامعهمحــوری از نــکات خیلــی مهمــی اســت کــه در طــرح
یکــی از ویژگیهــای طــرح جامــع کارآفرینــی دانشــگاه بهبهــان جامــع کارآفرینــی موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .دانشــگاه بهبهــان
اجــرای دورههــا بهصــورت عملــی اســت؛ یعنــی اگــر بهعنوانمثــال ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا دســتگاهها ،نهادهــای اجرایــی و
دورهای و یــا ایــدهای مطــرح شــود دانشــگاه تأمیــن اعتبــار میکنــد شــرکتهای شهرســتان و اســتان دارد .مــن بهعنــوان مدیــر
تــا در یــک فضــای کوچکتــر دانشــجویان بــا همراهــی اســاتید آن مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه در همــه جلســات کارگــروه شهرســتان
را بهصــورت عملــی اجــرا کننــد .بهعنوانمثــال اگــر دوره پــرورش شــرکت میکنــم .بنابرایــن همــه مســائل و مشــکالت اشــتغال و
ماهــی بگذاریــم بایــد اســتخرهای کوچکــی بــرای آن توســط همچنیــن نیــاز دســتگاهها و شــرکتها را کامــ ً
ا رصــد میکنیــم.
دانشــجویان راهانــدازی شــود و بهصــورت عملــی امــا در چارچــوب دســتگاهها نیازهــای خــود را بــه دانشــگاه ارائــه میدهنــد یــا
کوچــک پــرورش ماهــی انجــام بدهنــد .البتــه اســاتید در کنــار مــا پیشــنهاد میدهیــم .درنتیجــه ایــن فراینــد تــا بــه امــروز
دانشــجویان هســتند و در ایــن طرحهــا آنهــا را راهنمایــی میکننــد .طرحهــای خوبــی را بــا دســتگاههای مختلــف اجــرا کردهایــم.
یکــی از مزایــای ایــن کار شبکهســازی توســط دانشــجویان همچنیــن تقریبـ ًا هــر یــک از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ،یــک
اســت .در ایــن اقدامــات دانشــجویان باهــم شــبکه میشــوند طــرح کارآفرینانــه متناســب بــا رشــته خــود را در دســت اجــرا دارنــد
و بعــد از فارغالتحصیلــی هــم اگــر بخواهنــد کار راه بیندازنــد از کــه مربــوط بــه یکــی از مشــکالت اســتان میشــود .اعضــای هیــأت
ایــن شــبکه خــود میتواننــد اســتفاده کننــد .درواقــع گروههــای علمــی دانشــگاه بهبهــان از داخــل اتاقهــای خــود بیــرون آمدهانــد
جمعــی کاری در طــرح جامــع کارآفرینــی شــکل میگیــرد .و در ســطح جامعــه بــا مســائل و نیازهــا پیونــد دارنــد و ایــن نیازهــا
در طــرح جامــع کارآفرینــی بعدازاینکــه مهارتهــا بــه دانشــجو در چهــل تیــم اســتارتاپی کــه در دانشــگاه تشــکیل شــده اســت
آمــوزش داده شــد بــه دانشــجو کمــک میشــود تــا بتوانــد ایــده خــود مــورد بررســی قــرار میگیــرد و ســپس راهحــل ارائــه میشــود.
را عملیاتــی کنــد .راهانــدازی مراکــزی مثــل خانه اســتارتاپ دانشــگاه،
مرکــز نــوآوری ،مرکــز رشــد و واحدهــای فنــاور در ایــن جهت بــود تا
دانشــجو بتوانــد از ایــده خــود ،کارآفرینــی کــرده و درآمــد کســب کند.
در طــرح جامــع کارآفرینــی دانشــگاه خاتــم االنبیــاء بهبهــان ،بــه
دانشــجویان در ســال گذشــته بیش از ســازمان فنی و حرفهای اســتان
خوزســتان آموزشهــای مهارتــی دادهشــده اســت و ایــن آموزشهــا
در راســتای حــل مشــکالت بومــی اســتان خوزســتان اســت.
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گزارشی از فعالیتهای وزارت علوم در راستای حمایت از سیل زدگان

ارزیابی اولیه خسارتهای سیل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی/
استمهال  ۲ساله بازپرداخت وامهای دانشجویی مناطق سیلزده

اشاره:
در روزهــای آغازین بهــار  ،98بارش رحمــت الهی میهمان
بســیاری از شــهرهای ایــران از جمله گلســتان و مازندران،
شــیراز ،لرســتان ،قــم ،خوزســتان ،بوشــهر و ...شــد.
شــدت بــارش در برخــی اســتانها بــه قــدری بــاال
بــوده کــه طغیــان رودخانههــا زندگــی را بــه کام
هموطنــان تلــخ و خانههایشــان را ویــران کــرد.
جــاری شــدن ســیل و بــه دنبــال آن آســیبها و مــرگ
صدهــا نفــر از مــردم عزیــزکشــورمان ،هماهنگــی
و بســیج تمامــی نهادهــا و مســئوالن را میطلبیــد.
بــر همیــن اســاس مســئوالن در هــر مجموعــهای از
جملــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و خانــواده
بــزرگ آموزشعالــی کشــور بــر آن شــدند تــا بــا
برنامــه ریــزی و بکارگیــری ظرفیــت هــا ،حمایــت
از ســیل زدگان را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
چکیــده ای از مهمتریــن اقدامــات و فعالیتهــای وزارت
علــوم و مجموعــه آموزشعالــی در زیــر میآیــد.
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ارزیابی اولیه خسارتهای وارده از سیل به دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی

دکتــر محمدتقــی نظرپــور معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت
منابــع وزارت علــوم گفــت :بــر اســاس بررســیها و بازدیدهــای
صــورت گرفتــه و گزارشــات دریافتــی از دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی ،میــزان خســارتهای وارده از ســیل جمعــا بــه
مبلــغ  ۵۸۱هــزار و  ۳۰۳میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت.
دکتــر نظرپــور اظهــار داشــت :طبــق گزارشهــای دریافتــی
از دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی واقــع در اســتانهایی
کــه در هجــوم ســیل قــرار گرفتهانــد ،میــزان خســارتهای
وارده مــورد ارزیابــی و بررســی کارشناســی قــرار گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس بیشــترین خســارت از بیــن
اســتانهای گلســتان ،مازنــدران ،لرســتان ،ایــام ،کرمانشــاه،
فــارس و خوزســتان بــه ترتیــب بــه دانشــگاههای اســتان لرســتان
بــا مبلغــی معــادل  ۳۲۸هــزار و  ۷۰۴میلیــون ریــال و خوزســتان
بــا مبلــغ  ۱۲۲هــزار و  ۷۹۱میلیــون ریــال و کمتریــن خســارت بــه
دانشــگاهها مراکــز اســتانهای کرمانشــاه و فــارس وارد شــده
اســت کــه گــزارش کامــل بــرآورد اولیــه آســیبها و زیانهــای
وارده بــه هیــأت دولــت و وزارت کشــور نیــز منعکــس شــده اســت.
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اعــام میــزان کمکهــای نقــدی و غیرنقــدی دانشــگاهها
و مراکــز وابســته بــه آســیبدیدگان مناطــق ســیلزده
همچنیــن دکتــر نظرپــور در خصــوص اجــرای درخواســت ســازمان
مدیریــت بحــران کشــور مبنــی بــر ارائــه اقدامــات صورتگرفتــه بــه
آســیبدیدگان ســیل اخیــر گفــت :بــر اســاس گزارشهــای واصلــه
از ســوی برخــی دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی وابســته بــه وزارت
علــوم ،میــزان کمکهــای نقــدی بــه اســتانها و مناطــق درگیــر
ســیل  ۶،۰۱۲،۳۴۱،۳۵۰ریــال و کمکهــای غیرنقــدی در قالبهــای
مختلــف از جملــه اعــزام نیروهــای جهــادی و تشــکیل ســتادهای
همیــاری ،تیــم هــای روانشناســی ،در اختیــار قــراردادن مهمانســرا
و خوابــگاه ،ارائــه برنامههــای بازتوانــی اولیــه در مناطــق درگیــر
واعــزام گروههــای دامپزشــکی را میتــوان نــام بــرد کــه ایــن
اقدامــات بــه صــورت کامــل بــه ســازمان مذکــور ارســال شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :مبالغــی نیــز طبــق درخواســت کارکنــان هیــأت
علمــی و غیــر هیــأت علمــی ســتاد وزارت بــه منظــور حمایــت از
هموطنــان ســیل زده بــه حســاب جمعیــت
هــال احمــر ایــران واریــز گردیــده اســت.

مناطــق ســیل زده دعــوت کــرد تــا بــا حضــور در مناطــق ســیلزده
در راســتای امدادرســانی بــه آســیبدیدگان کوشــا باشــند.
در متــن پیــام دکتــر غالمرضــا غفــاری آمــده اســت:
بــارش نــزوالت آســمانی و وقــوع ســیل در برخــی
اســتانهای کشــور موجــب بــروز خســارات و آســیب جــدی
بــرای برخــی هــم وطنــان عزیزمــان گردیــد و شــادی
روزهــای آغازیــن ســال نــو را در کام آنــان تلــخ کــرد.
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم از عمــوم دانشــجویان
فعــال در کانونهــای هــال احمــر ،امــداد و نجــات ،خیریــه و
اردوهــای جهــادی در دانشــگاههای مناطــق آســیب دیــده دعــوت
مینمایــد تــا در راســتای ایفــای رســالت خــود بــا کنــش مســئوالنه
نســبت بــه وقایــع جامعــه کــه از بایســته هــای راهبــرد دانشــگاه
اجتماعــی اســت در کنــار دســتگاهها و نهادهــای مســول در
امدادرســانی بــه آســیبدیدگان و کاهــش آالم آنــان کوشــا باشــند.
همچنیــن از مســئوالن فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاهها و موسســات

وزارت علوم بخشی از کاالهای اساسی
سیلزدگان را تامین میکند

جهانگیــر حســن زاده ،دبیر ســتاد امــور رفاهی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن
خصــوص اظهــار کــرد :پیشــنهاد اختصــاص
داوطلبانــه بخشــی از حقــوق اعضــای
ســتاد رفاهــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری شــامل اســتادان بــه مــردم
اســتانهای ســیل زده ،مطــرح شــده اســت.
وی در مــورد اقــدام دیگر ســتاد رفاهی وزارت
علــوم بــرای ســیلزدگان ،گفــت :معاونــت
اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــا همــکاری ســتاد
رفاهــی بخشــی از اقــام ضــروری زندگــی ســیلزدگان را ماننــد پتو و
موکــت تهیــه میکنــد و در اختیــار مســئوالن مرتبــط قــرار میدهــد.
یــادآور میشــود اعضــای هیــأت علمــی برخــی از دانشــگاههای
کشــور نیــز نظیــر آزاد اســامی ،عالمــه طباطبایــی ،شــهید
بهشــتی ،صنعتــی شــریف بخشــی از حقــوق خــود را بــه
صــورت داوطلبانــه بــه ســیلزدگان اختصــاص داده انــد.
دانشجویان فعال کانونی مناطق سیلزده در امدادرسانی به
سیلزدگان کوشا باشند

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
پیامــی ضمــن ابــراز تأســف و همــدردی بــا ســیلزدگان روزهــای
اخیــر ،از عمــوم دانشــجویان فعــال در کانونهــای هــال احمــر،
امــداد و نجــات ،خیریــه و اردوهــای جهــادی دانشــگاههای

آمــوزش عالــی در خواســت میشــود اهتمــام و مســاعدتهای الزم را
بــرای تســهیل زمینههای مشــارکت دانشــجویان فعال به عمــل آورند.
پرداخت وام قرضالحسنه به دانشجویان سیلزده

همچنیــن ذوالفقــار یزدانمهــر ،رئیــس ســابق صنــدوق رفــاه
دانشــجویان ضمــن عــرض تســلیت بــه خانوادههــای قربانیــان
ســیل اخیــر در شــهرهای مختلــف کشــور گفــت :بــا عنایــت بــه
تأکیــد دکتــر غالمــی مقــام عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
بــه منظــور کاهــش دغدغــه دانشــجویان آســیبدیده و بــه دلیــل
عــدم بضاعــت مالــی دانشآموختــگان مناطــق دچــار ســیل بــرای
بازپرداخــت اقســاط سررســید شــده ،بــر اســاس مصوبــه هیــات
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امنــای صنــدوق مقــرر شــد بازپرداخــت وامهــای ایــن دســته از
دانشآموختــگان بــا تاییــد دبیــر منطقــه مربوطــه و اســتانداری و یــا
فرمانــداری منطقــه آســیبدیده حداکثــر تــا  ۲ســال بــه تعویــق بیفتد.
رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان از پرداخــت وام قرضالحســنه
بــه دانشــجویان ســاکن در مناطــق ســیلزده خبــر داد و افــزود:
بــرای کمــک و مســاعدت بــه دانشــجویان ســاکن در مناطــق
ســیلزده مبلــغ  ۲۰میلیــون ریــال بــه عنــوان تســهیالت
قرضالحســنه حــوادث غیرمترقبــه بــه
دانشــجویان متقاضــی پرداخــت میگــردد.
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اهــدای  ۲۰۵میلیــون ریــال کمــک نقــدی اعضــای
هیأترئیســه دانشــگاه شهیدبهشــتی بــه ســیلزدگان
همچنیــن در راســتای حمایــت از هموطنــان ســیلزده و فراخــوان
جمــعآوری کمکهــای دانشــگاهیان ،اعضــای هیأترئیســه
دانشــگاه شــهید بهشــتی در مجمــوع مبلــغ  ۲۰۵میلیون ریــال (معادل
بیســت میلیــون و پانصــد هــزار تومــان) از حقــوق فروردینمــاه
خــود را بــرای کمــک بــه هموطنــان ســیلزده اهــداء کردنــد.

لزوم همکاری با تأخیر احتمالی
دانشجویان مناطق سیلزده برای حضور
ِ
در محیطهای دانشگاهی

همچنیــن در ادامــه حمایتهــای مســئوالن
وزارت علــوم از ســیل زدگان ،دکتــر مجتبــی
شــریعتی نیاســر معاون آموزشــی وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،نیــز طــی بخشــنامهای
بــه معاونــان آموزشــی دانشــگاههای
سراســر کشــور بــر لــزوم همــکاری بــا تأخیــر
دانشــجویان مناطــق ســیلزده
احتمالــی
ِ
بــرای حضــور در محیطهــای دانشــگاهی
و ضــرورت پیشبینــی و هماهنگــی الزم
در تغییــر و تعویــق احتمالــی برنامههــا و کالسهــا تأکیــد کــرد.
دکتــر شــریعتی نیاســر در ایــن بخشــنامه ضمــن از مســئوالن و
مدیــران مراکــز آمــوزش عالــی کشــور در همراهــی بــا مــردم آســیب
ـکاری
دیــده ،نقــش مؤثــری را ایفــا نمــوده و در رفــع مشــکالت همـ ِ
در خــور توجهــی داشــتهاند ،تقدیــر و قدردانــی کــرده اســت.
در بخــش دیگــری از ایــن بخشــنامه آمــده اســت :بــا عنایــت بــه
ـت مراکــز آمــوزش عالــی کشــور ،انتظــار
شــروع قریبالوقــوع فعالیـ ِ
م ـیرود ،ضمــن نظــارت دقیــق بــر شــرایط و امکانــات مــورد نیــاز
بــرای آغــاز تــرم تحصیلــی؛ مســئوالن حــوزه آموزشــی پیــش
از آغــاز هفتــه آینــده از کلیــه حوزههایــی کــه ممکــن اســت
فعالیتهــا را م َتأثــر نمایــد ،نظیــر محیــط کالسهــا ،آزمایشــگاهها،
کتابخانههــا ،مراکــز کامپیوتــر ،رســتوران ،خوابگاههــا و....؛
بازدیــد بــه عمــل آورده و از آمادگــی همــه بخشهــا بــرای آغــاز
مطلــوب و بــه موقــع فعالیــت آموزشــی اطمینــان حاصــل فرمائیــد.
در ادامــه آمــده اســت :مقتضــی اســت درخصــوص تأخیــر احتمالــی
دانشــجویان مناطــق ســیلزده بــرای حضــور در محیطهــای
ِ
دانشــگاهی؛ همــکاری الزم را معمــول نماینــد تــا بدیــن ترتیــب
بخشــی از آالم ناشــی از ســیل و خســارتها تســکین یابــد.
ضمنــ ًا چنانچــه شــرائط الزم بــرای آغــاز بــه موقــع کالسهــا
میســر نیســت ،پیــش بینــی و هماهنگــی الزم در تغییــر و
تعویــق احتمالــی برنامههــا و کالسهــا را معمــول فرمائیــد.
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اهدای کمک نقدی  ۲۰۰میلیون ریالی کارکنان و دانشجویان
دانشگاه بیرجند به هموطنان سیلزده

کانــون هــال احمــر دانشــگاه بیرجنــد بــا ایجــاد پایــگاه و صنــدوق
ســیار ،نســبت به جمـعآوری کمکهــای دانشــجویان ،اعضــای هیأت
علمــی و کارمنــدان دانشــگاه اقــدام کــرد و در این امر خیــر مبلغ ۲۰۰
میلیــون ریــال جهــت کمــک بــه هموطنــان ســیل زده اهــداء شــد.
امدادرسانی و همیاری ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان به
هموطنان سیل زده

بــا تشــکیل ســتاد امدادرســانی بــه هموطنــان ســیل زده در دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان ،ضمــن ارســال دو دســتگاه ماشــین آالت ســنگین،
چندیــن تــن مــواد غذایــی ،فــرش ،موکــت ،پتــو و دیگــر اقــام
بــه مناطــق ســیل زده ،بخشــی از حقــوق اعضــای هیــأت علمــی و
کارکنــان نیــز بــه منظــور کمــک بــه ایــن عزیــزان اختصــاص یافــت.
تهیه بیش از ۳هزار بسته غذایی گرم از سوی دانشگاه صنعتی
جندی شاپور جهت ارسال به مناطق سیلزده

دانشــگاه صنعتــی جنــدی شــاپور شهرســتان دزفــول ،طــی یــک
حرکــت خودجــوش و خیرخواهانــه اقــدام بــه جم ـعآوری بیــش از ۳
هــزار بســته غذایــی گــرم جهت ارســال بــه مناطــق ســیل زده کردند.
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،ســایر دانشــگاهها و اســاتید نیز در راســتای
حمایــت از ســیل زدگان اقدامــات شایســته ای را انجــام دادنــد.
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نکوداشت
وزیر علوم در آیین نکوداشت اعضای هیأت علمی نمونه کشوری:

آموزشهای هدفمند تنها از متون درسی بهدست نمیآیند

دکتــر منصور غالمــی ،وزیر علــوم ،تحقیقــات و فناوری
بــا بیــان اینکــه در راســتای تحقــق اهــداف و اجــرای
برنامههــا ،از دانشــگاهها انتظــار داریــم آموزشهــای
هدفمنــد داشــته باشــند ،گفــت :ایــن آموزشهــا تنهــا
از متــون درســی بهدســت نمیآینــد و الزم اســت
تــا دانشــجویان بــا نگاهــی بــه آینــده تربیــت شــوند.
دکتــر غالمــی در بیســت و هفتمین آیین نکوداشــت اعضــای هیأت
علمــی نمونــه کشــوری کــه همزمــان بــا چهارمیــن همایــش ملــی
آمــوزش عالــی ،در دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار شــد ،بــا بیــان
اینکــه اکنــون در نقطــه عطــف حــوزه آمــوزش عالــی کشــور قــرار
داریــم ،اظهــار داشــت :طــی  ۴۰ســال بعــد از انقــاب ،آمــوزش
بــر ماموریتهــای دیگــر دانشــگاهها ســایه افکنــده لــذا نــگاه
بــه ماموریتهــای جدیــد دانشــگاهها میتوانــد بــه یــک تحــول
در روش ،خطــی مشــی و فناوریهــای مــورد اســتفاده بیانجامــد.
وی بــا اشــاره بــه توفیقــات بهدســت آمــده در حــوزه علمــی افــزود:
تحوالتــی کــه در دانشــگاههای بزرگ و بــا ســابقه و تغییراتی که در
دو دهه گذشــته در حوزه فناوری روی داده امری انکارنشــدنی است.
وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر اینکــه تحــوالت در حــوزه آمــوزش عالی
کــم نیســت امــا بایــد نــگاه بــه توســعه و تحــول را گســترش دهیم،
ادامــه داد :در حــال حاضــر در زمینــه بازنگــری محتــوا ،ســرفصلها
و واحدهــای درســی اقدامــات مناســبی صــورت گرفتــه امــا بــا توجه
بــه ســرعت تحــول در دنیــا ،زمــان زیــادی بــرای فکــر کــردن
نداریــم لــذا یــک کار مســتمر و پویــا در آمــوزش عالــی الزم اســت
تــا بتــوان عــاوه بــر اســتفاده از تجربیــات جهــان ،نیازهــای کشــور
را بیــش از پیــش مــد نظر قــرار داده و جایــگاه خــود را تعریف کنیم.

دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه امــروزه نیاز به یــک حرکــت جدی و
قــوی در سیســتم آمــوزش عالــی داریــم ،اظهــار داشــت :مولفههایی
کــه بایــد در درون ایــن سیســتم مــورد توجــه قــرار گیرنــد ،بســیار
مهــم اســت .برهمیــن اســاس الزم اســت تــا نگاهــی جامــع و
گســترده بــرای دانشــجویان بــه خصــوص جوانــان ایجــاد شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رهاکــردن حــوزه آمــوزش و
کســب تجربــه حیــن کار و اســتفاده از عالیــق شــخصی،
فرصــت از دســت دادن اســت ،گفــت :امیدواریــم در برنامــه
دانشــگاهها و معاونــت آموزشــی وزارت علــوم ،توجــه بــه
آمادهســازی در انتقــال دانــش و تجربــه بــه متخصصــان
بــه عنــوان مجریــان تحــوالت علمــی بیــش از پیــش شــود.
وزیــر علــوم افــزود :در راســتای تحقــق اهــداف و اجــرای برنامههــا،
از دانشــگاهها انتظــار داریــم آموزشهــای هدفمنــد داشــته باشــند
و توجــه کننــد کــه ایــن آموزشهــا تنهــا از متــون درســی بهدســت
نمیآینــد و بایــد دانشــجویان بــا نگاهــی بــه آینــده تربیــت شــوند.
دکتــر غالمــی بــا تأکیــد بــر ایجــاد نــگاه کارشناســانه در
دانشــجویان نســبت بــه مســائل ،ادامــه داد :ایجــاد ایــن نــوع
نــگاه در دانشــجویان امــری ضــروری اســت چراکــه ایــن امــر در
حــل مســائل و چالشهــای کشــور بســیار اثرگــذار خواهــد بــود.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :اکنــون در جهانــی قــرار داریــم
کــه ارتباطــات بســیار نزدیــک و حضــور افــکار و اندیشــههای
مختلــف در آن فــراوان اســت لــذا امــروزه تعریــف دانشــگاهها
در حــوزه جهانــی بســیار ظریــف و حســاس اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه اســتعدادهای زیــادی در کشــور
وجــود دارد کــه در آمــوزش عالــی کشــور شــاخص توانمنــدی
محســوب میشــوند ،افزایــش رشــد ایــن اســتعدادها در تمامــی
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نکوداشت
مراکــز علمــی را بخــش مهمــی از وظایــف آنهــا دانســت.
دکتــر غالمــی همچنیــن بــه اقدامــات انجــام شــده در
حــوزه تحصیــات تکمیلــی اشــاره کــرد و افــزود :آمــوزش
عالــی در حــوزه تحصیــات تکمیلــی ،عــاوه بــر تربیــت
دانشآموختــگان ،حــوزه پژوهــش را نیــز مــد نظــر قــرار دارد
زیــرا اگــر یــک دانشــجو بــا نــگاه کارشناســانه بــه حــوزه
تحصیــات تکمیلــی وارد شــود ،نــگاه اثــر بخشتــری را
در انتقــال و اجــرای پژوهشهــا در جامعــه خواهــد داشــت.
وی در ادامــه در رابطــه بــا موضــوع اشــتغالپذیری
دانشآموختــگان دانشــگاهها مطــرح کــرد :بــه منظــور ایجــاد
شــغل مرتبــط بــا حــوزه تخصصــی فارغالتحصیــان ،الزم اســت
تــا بــا ایجــاد مهارتهــای مرتبــط بــا رشــتههای تحصیلــی
دانشآموختــگان ،بخشــی از نیــاز را در ایــن حــوزه تقویــت کنیــم.
وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر اهمیــت آمــوزش نیــروی انســانی
براســاس نیــاز جامعــه و آمــار و اطالعــات کشــور ،گفــت:
اگرچــه ســفارش تربیــت نیــروی انســانی وجــود نــدارد امــا
بنــده بارهــا ایــن درخواســت را مطــرح کــردم و اگــر موضــوع
در کارگــروه خــاص خــود تعریــف شــود ،میتــوان بخشــی
از نیــروی انســانی مــورد نیــاز کشــور را مــورد توجــه قــرار داد.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه توفیقــات بهدســت آمــده در حــوزه
آمــوزش عالــی تأکیــد کــرد :امــروزه نیــاز داریــم تــا دانشــگاهها
در جــذب اســاتید جــوان ،برنامهریــزی و آموزشهــای اولیــه
بــه منظــور اجــرای برنامههــای کالن کشــور صــورت گیــرد.
وی در ادامــه بــر لــزوم مســئولیتپذیری دانشآموختــگان
نیــز تأکیــد کــرد و گفــت :اینکــه فارغالتحصیــان بداننــد در
چــه وضعیــت و زمانــی هســتند و در آینــده نیــز چــه شــرایطی
خواهنــد داشــت ،باعــث افزایــش انگیــزه و عالقهمنــدی
آنهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف آینــده میشــود.
وزیــر علــوم اظهــار داشــت :امیدواریــم بتوانیــم در انجــام
وظیفــه معلمــی موفــق باشــیم زیرا تــاش اســاتید برای
ســربلندی کشــور ســرمایه بزرگــی محســوب میشــود و
زمینهســاز دســتیابی بــه اهــداف مطلــوب خواهــد بــود.
لــزوم توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقــاب در دانشــگاهها
حجتاالســام والمســلمین مصطفــی رســتمی ،در
ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه حضــور در دانشــگاه
نســل چهــارم اظهــار داشــت :وقتــی از دانشــگاههای
نســل اول و دوم و ســوم و چهــارم حــرف میزنیــم
ایــن موضــوع نشــاندهنده توالــی نســلها در
دانشــگاه اســت کــه همیــن موضــوع نشــاندهنده
پیشــرفت و حرکــت رو بــه جلــوی دانشــگاه اســت امــا
ســوالی کــه بایــد از خــود بپرســیم ایــن اســت کــه کــدام
مســئلهها هســتند کــه در دانشــگاهها نســلی را از نســل
دیگــر متمایــز مــی کنــد؟ چــه نیازهــا و فرآیندهایــی
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هســتند کــه در یــک نســل بــا نســل دیگــر متفــاوت اســت؟
وی بــا اشــاره بــه اینکه موضــوع امروز دانشــگاهها مســئله دانشــگاه
جامعهمحــور اســت خاطرنشــان کــرد :دســتاوردهای دانشــگاههای
کشــور بــدون تردیــد دســتاوردهای بســیار خــوب و قابــل دفاعــی
اســت .میتــوان ادعــا کــرد همــه دســتاوردهای امــروز کشــور بــه
نوعــی مرتبــط و مدیــون دانشــگاهها اســت .امــا ایــن موضــوع
نبایــد مــا را از ایــن ســئوال غافــل کنــد کــه تعریــف امــروز مــا از
دانشــگاه چــه نســبتی بــا جامعــه واقعــی دارد؟ امــروز باید دوبــاره به
داســتان نحــوی و کشــتیبان موالنــا برگردیــم و از خــود بپرســیم
کــه آیــا آنچــه آموختهایــم قابــل کاربــرد در جامعــه هســت یــا نــه؟
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاهها
درخصــوص لــزوم شــاگردپروری در دانشــگاهها افــزود:
موضــوع شــاگردپروری موضــوع بســیار مهمــی اســت و مفهــوم
انســان طــراز را پیــش میکشــد .دکتــر مطهــری
تربیــت
ِ
ِ
هــرگاه در کتابهــا یــا ســخنرانیهای خــود از اســاتیدش
یــاد میکنــد ایــن مضــوع بــا تجلیــل بینظیــری همــراه
اســت .مشــکلی کــه امــروز وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا در
فرآینــد تربیــت اســتاد دانشــگاه در کــدام مرحلــه ،شــاگردپروری
را بــه شــاگردهای امــروز و اســاتید فــردا آمــوزش مــی دهیــم؟
وی در ادامــه افــزود :توجــه مــا بــه فــرد نیســت بلکــه بــه
فرآینــد اســت .ایــن فرآینــد کجــا اتفــاق میافتــد؟ چیــزی کــه
بیشــتر اتفــاق میافتــد اقدامــات فــردی خــود اســتادان ممتــاز و
شــاگردان ممتــاز اســت نــه فرآینــدی فراگیــر .موضــوع دیگــری
کــه الزم اســت بــه آن اشــاره کنــم نســبت بیــن فرآیندهــای
جــاری در دانشــگاه بــا فرآیندهــا و سیاســتگذاریهای
کالن جامعــه اســت .بایســتی بررســی شــود کــه نســبت بیــن
تحــوالت دانشــگاه بــا اســناد باالدســتی مــا از جملــه بیانیــه
گام دوم رهبــر معظــم انقــاب چیســت؟ مــن فکــر میکنــم
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نکوداشت

در ایــن زمینــه هــا نیــاز بــه بازتعریــف برخــی مســائل داریــم.
مدیر پروری؛ مأموریت ویژه دانشگاهها است

دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر معــاون آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه  ۴ســال
گذشــته ضــرورت برگــزاری ایــن همایــش احســاس شــد تــا
مســائل را در خانــواده بــزرگ آمــوزش عالــی مطــرح کنیــم،
گفــت :خوشــبختانه همایــش امســال تــوأم بــا معرفــی اســاتید
نمونــه کشــور شــد و ایــن همزمانــی بســیار معنــادار اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فلســفه وجــودی همایــش ملــی
آمــوزش عالــی ،معرفــی ســرمایههای انســانی جامعــه
علمــی اســت ،افــزود :جامعــه مــا نیــاز بــه معرفــی الگوهــا
دارد و ایــن محافــل نیــز در راســتای همیــن موضــوع اســت.
دکتــر شــریعتی نیاســر بــا اشــاره بــه اینکــه محــور اصلــی
ایــن همایــش ،دانشــگاه جامعهمحــور اســت ،ادامــه داد :بــرای
دانشــگاهها قائــل بــه مأموریتگرایــی هســتیم بــه ایــن معنــا
کــه هرســاله وزارت علــوم یــک مأموریــت کلــی بــرای آنهــا
تعریــف میکنــد عــاوه بــر آن ،دانشــگاههای بــزرگ و
مطــرح ،مأموریــت ویــژهای تحــت عنــوان مدیرپــروری دارنــد.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بابیــان اینکــه مدیرپــروری بــه
معنــای پــرورش انســانهایی اســت کــه بتواننــد در شــرایط ســخت
قابلیتهــای خــود را بــرای اداره جامعــه بهکارگیرنــد ،تصریــح
کــرد :در بعضــی از مراکــز دانشــگاهی بــزرگ شــاهد بودیــم کــه
آزمایشــگاهی را بهعنــوان آزمایشــگاه اجتماعــی در ســطح ملــی و
بینالمللــی بهعنــوان یــک درس مهارتــی تعریــف میکننــد تــا
دانشآموختــگان بتواننــد در شــرایط ســخت مدیریــت را بیاموزنــد.
وی گفــت :الزم اســت تــا فرهیختــگان مــروری بــر چهلســاله
گذشــته داشــته باشــند تــا دریابنــد چنــد درصــد مدیــران کشــور،
فارغالتحصیــان دانشــگاههای شــاخص کشــور هســتند.

ایــن بررســی و تحلیــل بهنوعــی میتوانــد مســئولیت و
مأموریتهــای بــزرگ دانشــگاهها را بیشازپیــش ترســیم کنــد.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم علــت معرفــی اســاتید نمونــه در
چهارمیــن همایــش آمــوزش عالــی را گرامیداشــت یــاد و خاطــره
اســتاد مطهــری دانســت و افــزود :امیدواریــم در ســالهای
آینــده در آســتانه روز معلــم ،فراتــر از نــام ایــن اســتاد گام
برداریــم و بــه گزیدههــای از آثــار ایشــان اشــاره داشــته باشــیم.
دکتــر شــریعتی نیاســر در تشــریح روند معرفــی اســتادان نمونه بیان
کــرد :در ســال  ۱۳۸۸دســتورالعمل تعییــن و معرفــی اســاتید نمونــه
تصویــب و در ســال  ۱۳۹۶بازنگــری شــد کــه مهمتریــن هــدف آن
نیــز تجلیــل از هیأتعلمــی جامعــه دانشــگاهی در ســطح کشــور و
تکریــم شــأن و منزلــت فرهیختــگان جامعــه در نظــر گرفتــه شــد.
دانشــگاهها معمــو ًال ایــن اســاتید را بــه ســتاد معرفــی میکننــد البته
ســتاد  ۳۰درصــد افزایــش ضریــب مضاعــف بــرای دانشــگاههای
محــروم قائــل میشــود و ســپس آن را بررســی میکننــد.
وی در رابطــه بــا نحــوه انتخــاب اظهــار داشــت :معمــو ًال در
دانشــگاه کمیتــهای متشــکل از رئیــس ،معاونــان آموزشــی،
پژوهشــی ،فرهنگــی و ۳نفــر از اعضــای هیــأت ممیــزه و دبیــر
هیــأت ممیــزه منطقــه یــا دانشــگاه تشــکیل جلســه میدهنــد
و نفــرات را بــه وزارت علــوم معرفــی میکننــد و ایــن افــراد در
کمیتــهای مرکــب از معاونــان ،مدیــرکل دفتــر وزارتــی۲ ،نفــر از
اعضــای هیــأت ممیــزه و ۲نفــر از شــخصیتهای برجســته علمــی
بررســی و درنهایــت بــا تائیــد وزیــر علــوم تصویــب میشــود.
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم درخصــوص امتیــازات در
نظــر گرفتهشــده بــرای برگزیــدگان افــزود :بــرای اعضــای
هیأتعلمــی آموزشــی بیــن  ۲۰۰تــا  ۲۸۰امتیــاز و هیأتعلمــی
پژوهشــی  ۱۰۰تــا  ۱۵۰امتیــاز پیشبینیشــده اســت.
دکتــر شــریعتی نیاســر ادامــه داد :طــی ســالهای  ۹۰تــا ۹۶
حــدود  ۳۹۴شــخصیت برجســته علمــی از ۴۷
مرکــز آمــوزش عالــی کشــور معرفــی شــدهاند
و معمــو ًال ایــن افــراد از همــه زیــر نظامهــای
آمــوزش عالــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی بودهانــد.
وی تصریــح کــرد :در ســال گذشــته از مجمــوع ۲۲
نفــر از معرفیشــدگان علــوم پایــه  ۳نفــر ،از مجمــوع
 ۲۳نفــر از برگزیــدگان فنــی و مهندســی  ۴نفــر و از
مجمــوع  ۱۲نفــر کشــاورزی و دامپزشــکی  ۳نفــر و در
حــوزه علــوم انســانی و هنــر نیــز  ۳نفــر و درمجمــوع
 ۱۳نفــر معرفــی شــدند امــا در دانشــگاه شــهید چمران
اهــواز اســتثنائ ًا دو نفــر کــه یکــی از ایــن اســتادان
در حــوزه ســیالب خدمــات بیشــماری را ارائــه
داده اســت مــورد تجلیــل و تقدیــر قــرار گرفتنــد.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم در رابطــه بــا مــاک در
نظرگیــری معرفیشــدگان عنــوان کــرد :ازجملــه ایــن
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نکوداشت
مالکهــا ایــن اســت کــه معرفیشــدگان ،در شــرایطی کــه معرفــی
شــدند نبایــد مســئولیت اجرایــی در دانشــگاه خــود داشــته باشــند.
دکتــر شــریعتی نیاســر گفــت :امیدواریــم در پرتــو ایــن گردهمایــی
در کنــار اســاتید نمونــه بتوانیــم از ظرفیتهــای آنهــا بهرهمنــد
شــویم و الزم اســت تــا جامعــه از ویژگیهــای اســاتید
آگاهــی بیشــتری پیــدا کننــد چراکــه جامعــه دانشــگاهی در
بخشهــای مختلــف مدیریتــی اعــم از ایجــاد امیــد در جامعــه
و بــه تصویــر کشــیدن الگوهــای موفــق میتواندتأثیرگــذار باشــد.
وی در ادامــه درخصــوص معرفــی ســرآمدان آمــوزش گفــت :در
همیــن راســتا درمجمــوع  ۷نفــر از دانشــگاههای فردوســی مشــهد،
صنعتــی شــریف ،تهــران ،صنعتــی امیرکبیــر ،شــهید چمــران و
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بوعلــی ســینا انتخــاب شــدند کــه البتــه نقــش کارگروههــای
تخصصــی در ایــن رابطــه بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت.
وی مطــرح کــرد :بــرای معرفــی ایــن افــراد هــدف ایــن بــود بتوانیم
نقــش آمــوزش را در بخشهــای مختلــف جامعــه بــه نحــو بهتــری
بــه تصویــر بکشــیم زیــرا آمــوزش امــری فراگیــر اســت و تنهــا
مختــص آمــوزش عالــی نیســت و بــر همیــن اســاس تفاهمنامــه
بیــن ســه وزارتخانــه علــوم ،بهداشــت و آموزشوپــرورش بهمنظــور
معرفــی چهــره برتــر آموزشــی بــه امضا رســید کــه پیرو آن در ســال
آینــده بــا همبســتگی و همفکــری ایــن ســه وزارتخانــه میتوانیــم
از چهــره برتــر در حــوزه اجرایــی و آموزشــی تقدیــر و تجلیــل کنیم.

 ۱۳استاد نمونه کشوری معرفی و تقدیر شدند
در بیســت و هفتمیــن آییــن نکوداشــت اعضــای هیــأت
علمــی نمونــه کشــوری کــه با حضــور دکتــر منصــور غالمی
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،برگــزار شــد ۱۳ ،عضــو
هیــأت علمــی نمونــه کشــوری معرفــی و تجلیــل شــدند.
در ایــن مراســم دکتــر ســعید اعظــم اســتاد پایــه  ۳۹رشــته ریاضــی
دانشــگاه اصفهــان ،دکتــر محمدرضــا اکبــرزاده توتونچــی اســتاد پایــه ۲۳
رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه فردوســی مشــهد ،دکتــر محمــد حقیقــی
پراپــری اســتاد پایــه  ۳۰رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه صنعتی ســهند
تبریــز ،دکتــر هــادی خانیکــی اســتاد پایــه  ۲۶رشــته علــوم ارتباطــات
دانشــگاه عالمهطباطبایــی ،دکتــر مســعود صفایــی مقــدم اســتاد پایــه
 ۴۱رشــته فلســفه تعلیــم و تربیــت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و
دکتــر احمــد عریــان اســتاد پایــه  ۴۶رشــته آسیبشناســی دامپزشــکی
دانشــگاه شــیراز ،دکتــر بهــرام فالحــتکار اســتاد پایــه  ۲۴رشــته
شــیالت دانشــگاه گیــان ،دکتــر حســن قاســمی اســتاد پایــه  ۲۹رشــته
مهندســی فنــاوری دریایــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دکتــر ســید
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محمــد کاشــفیپوردزفولی اســتاد پایــه  ۳۴رشــته مهندســی هیدرولیــک
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ،دکتــر حمیــد لطیفــی اســتاد پایــه ۲۷
رشــته فیزیــک دانشــگاه شــهید بهشــتی ،دکتــر قاســم مصلحــی اســتاد
پایــه  ۳۳رشــته مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،دکتــر میــر
فضلالــه موســویکوزهکنان اســتاد پایــه  ۴۰رشــته شــیمی تجزیــه
دانشــگاه تربیــت مــدرس و دکتــر کمالالدیــن نیکنامــی اســتاد پایــه
 ۳۴رشــته باستانشناســی دانشــگاه تهــران بــه عنــوان اعضــای هیــأت
علمــی نمونــه کشــوری برگزیــده معرفــی و از ســوی دکتــر منصــور
غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.
همچنیــن در ایــن آییــن دکتــر محمدرضــا ســعیدی اســتاد دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،دکتــر فریــده عصــاره اســتاد دانشــگاه شــهید چمــران
اهــواز ،دکتــر مجیــد صفــار اول اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،
دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی اســتاد دانشــگاه تهــران ،دکتــر
حبیــب رجبــی مشــهدی اســتاد دانشــگاه فردوســی مشــهد ،دکتــر مجیــد
معــارف اســتاد دانشــگاه تهــران و دکتــر مرتضــی عطــری اســتاد دانشــگاه
بوعلــی ســینای همــدان بــه عنــوان ســرآمدان آموزشــی تجلیــل شــد.
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وزیر علوم در نشست هماندیشی با اساتید و صاحب نظران دانشگاههای کشور؛

توجه مجامع علمی به مسائل کشور مقدمهای بر حل مشکالت است
دکتــر منصــور غالمــی بــا بیــان اینکــه بــاب اظهــار
نظــر در حــوزه مباحــث علمــی بــاز اســت ،بــر اهمیــت
توجــه مجامــع علمــی بــه مســائل کشــور تأکیــد
کــرد و آن را مقدمــهای بــر حــل مشــکالت دانســت.
وزیــر علــوم در نشســت هماندیشــی بــا اســاتید و صاحــب نظــران
گفــت :در حــال حاضــر یکــی از موضوعاتــی کــه بــه طــور مــداوم
در مجامــع مختلــف حقیقــی و مجــازی مطــرح میشــود ،نقــش
فعالیتهــای علمــی جهــت بهبــود شــرایط فعلــی کشــور اســت.
وی افــزود :اخیــراً بــه دنبــال وقــوع ســیل در کشــور ،مباحثــی در
حــوزه اجتماعــی و سیاســی مطــرح شــده و ســوالها و باورهــا
عمومــ ًا بــر ایــن اســاس اســت کــه دانشــگاهها میتواننــد در
حــل ایــن مشــکالت مؤثــر باشــند لــذا امــروزه ایــن انتظــار در
جامعــه وجــود دارد کــه دانشــگاهها بــه ایــن مســائل ورود پیــدا
کننــد و در رفــع بحرانهــا اقدامــات مؤثــری را انجــام دهنــد.
وزیــر علــوم بیــان کــرد :امــروزه توجــه مجامــع علمــی بــه
مســائل بســیار مهــم اســت و مقدمــهای بــر حــل آنهــا
تلقــی میشــود؛ بــه همیــن منظــور در طــول ســالهای
اخیــر نشســتهای مختلفــی در دانشــگاهها برگــزار و
نتایــج حاصــل از آن نیــز بررســی و جمــعآوری شــده اســت.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه دو وجــه اصلــی فعالیتهــای علمــی
منتشــر شــده ،گفــت :توســعه ،کشــف و ابــداع فعالیتهــای جدیــد
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علمــی و حرکــت بــه ســمت حــل مســائل کشــور بــا وجــود علــم،
دانــش و فنــاوری دو وجــه کلــی فعالیتهــای علمــی اســت کــه هر
کســی در حــوزه تخصصــی خــود میتوانــد بــه ایــن امــر توجــه کند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه برگــزاری نشســتها حــول محــور
هماندیشــی و همفکــری بــرای حضــور مؤثرتــر و احصــاء
مســائل مختلــف بــا نــگاه اولویتبنــدی ،ثمــرات مثبــت بســیاری
دارد ،تصریــح کــرد :ایــن همفکریهــا عــاوه بــر کمــک
در سیاســتگذاریهای کالن وزارت علــوم ،ســبب برطــرف
کــردن بخشــی از انتظــارات جامعــه از مجامــع علمــی میشــود.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه طــرح نظــرات مختلف نســبت بــه مباحث
در فضاهــای حقیقــی و مجــازی ،عنــوان کــرد :بعضـ ًا در بحثهایــی
کــه بــه جامعــه علمــی برمیگــردد ،نظراتــی وجــود دارد کــه
بــدون در نظرگیــری شــرایط و زیرســاختها ،نگاهــی ایــدهآل بــه
موضــوع دارنــد و برخــی مباحــث مطــرح شــده نیــز پایــه و اســاس
علمــی دقیقــی ندارنــد لــذا ضــرورت حضــور جامعــه علمــی در بیــان
شــفاف مســائل و تطبیــق آنهــا بــا واقعیــت امــری ضروری اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه وزارت علــوم بــا بخشهــای
مختلــف دولــت همــکاری دارد ،افــزود :در ســالهای گذشــته
موضوعــات مختلفــی میــان اســاتید مطــرح و نظرســنجیهایی
نیــز صــورت گرفــت کــه جمعبندیهــا و اطالعــات آن بــرای
ریاســت جمهــوری ،معاونــان و ســایر نهادهــا ارســال شــده اســت.
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وی بــا اشــاره بــه ضــرورت توانمندتــر کــردن و افزایــش
مهارتهــای دانشآموختــگان ،بــر لــزوم بازنگــری در مدلهــای
آموزشــی دانشــجویان تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت :اکنــون حــوزه
آمــوزش در تحــول محتــوا بــه خوبــی عمــل کــرده اســت امــا
ایــن امــر بــه تنهایــی کافــی نیســت و الزم اســت تــا زمینههــای
مختلــف علــم ،تحقیــق و فنــاوری کــه وزارت علــوم متولــی

یش
هم اند ی
و مســئول آن اســت ،در نشســتهای هماندیشــی بررســی
شــود و در برنامهریزیهــای کالن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
وی تأکیــد کــرد :اگــر محــور و هــدف ایــن نشس ـتها بــه طــور
مســتمر حفــظ شــود ،میتوانیــم در طــول زمــان ،بــه ســمت
اســتفاده از دســتاوردها توســط بخشهــای ذی ربــط حرکــت کنیــم.
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معاون اول رئیس جمهور در دومین جشنواره ملی «زن و علم»:

شرایط باید برای حضور و نقش آفرینی زنان در جامعه فراهم شود
دکتراســحاق جهانگیــری در دومیــن جشــنواره ملــی «زن و
علــم ،جایــزه دکترمریــم میرزاخانــی» کــه در دانشــگاه تهــران
برگزارشــد بــا اشــاره بــه افتخــار آفرینــی دانشــمند جــوان ایرانــی
پرفســور مریــم میرزاخانــی تصریــح کــرد :عملکــرد شــادروان
میرزاخانــی موجــب شــد تــا توجــه همــه انجمــن هــا ،نهادهــای
علمــی تخصصــی و دســتگاه هــای اجرایــی کشــور بــه موضــوع
زن و علــم جلــب شــود و بــه پــاس دانــش او ،روز تولــدش
بــه عنــوان روز زن و ریاضیــات در ســطح جهــان نــام گرفــت.
وی افــزود :دکتــر مریــم میرزاخانــی افقهــای
جدیــدی را در علــم ریاضیــات ایجــاد کــرد و توانســت
در ســطح بینالمللــی ســرآمد و منحصــر بفــرد باشــد.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه انتظــار مــیرود در ایــران
کــه وطــن دکترمریــم میرزاخانــی اســت توجــه بیشــتری بــه
دســتاوردهای ایــن دانشــمند صــورت گیــرد ،گفــت :مســیری
کــه ایــن دانشــمند در دوران حیاتــش طــی کــرد بایــد بیــش از
پیــش مــورد توجــه مجامــع علمــی و مــردم کشــور قــرار گیــرد.
معــاون اول رییــس جمهــور تأکیــد کــرد :جوانــان نخبــه
ایرانــی ایــن توانمنــدی و ظرفیــت را دارنــد کــه در ســطح بیــن
المللــی بدرخشــند و ایــران را در ســطح جهــان ســربلند کننــد.
دکترجهانگیــری بــا بیــان اینکــه جامعــه قدرشــناس ایــران هــم
در دوره عمــر کوتــاه دکترمریــم میرزاخانــی و هــم پــس از مــرگ
ناگهانــی و اندوهبــار ایشــان قــدردان ایــن دانشــمند کشــور بودنــد،
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گفــت :دکتــر مریــم میرزاخانــی همــواره اصــرار داشــت کــه
فرزنــدش تابعیــت ایرانــی داشــته باشــد و دولــت نیــز بــه پــاس
احتــرام بــه زنــان کشــور قانــون قدیمــی تابعیــت را کــه براســاس
آن فرزنــدان فقــط مــی توانســتد از پــدر تابعیــت دریافــت کننــد
بــا فرســتادن الیحــه ای بــه مجلــس شــورای اســامی اصــاح
کــرد و امیدواریــم هــر چــه زودتــر ایــن الیحــه تصویــب شــود.
وی بــا اشــاره بــه وجــود نخبــگان و دانشــمندان بــزرگ ایرانــی
کــه در داخــل و خــارج کشــور در مســیر ســربلندی ایــران گام
بــر مــی دارنــد ،خاطرنشــان کــرد :ایــن افــراد قهرمانــان ملــی و
ســرمایه هــای نمادیــن و علمــی کشــور هســتند و مــا بایــد بــا اتــکا
بــه همیــن ســرمایه هــا ،انگیزههــا را در کشــور تقویــت کــرده و
ضمــن کشــف اســتعدادها ،ســرمایه اجتماعــی را افزایــش دهیــم.
معــاون اول رییــس جمهــور مســئولیت ســنگین اســتفاده از ســرمایه
هــای علمــی و نمادیــن کشــور را یــادآور شــد و افــزود :مســئوالن
و نهادهــای علمــی مســئولیت دارنــد و مــی تواننــد تــا بــه مــدد
ســرمایه هــای علمــی و نمادیــن کشــور را از شــرایط دشــوار پیــش
رو عبــور دهنــد و بــا تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت بتواننــد افــق
هــای جدیــدی را از دل حــوادث تلــخ پیــش روی کشــور بگشــایند.
وی ادامــه داد :یکــی از مهمتریــن وظایــف این اســت که امید نســل
جــوان را نســبت بــه آینــده کشــور افزایــش دهیــم و راهــکار دســت
یابــی بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه نخبــگان ،دانشــگاهیان و
اســاتید کشــور افقهــای جدیــدی پیــش روی جامعــه بگشــایند.
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دکتــر جهانگیــری اضافــه کــرد :امــروز مــردم شــرایط ســختی
را تحمــل مــی کننــد و بــا ظالمانــه تریــن تحریــم هــا روبــرو
هســتند و اگــر ایــن فشــارها نبــود بــا اتــکا بــه توانمنــدی علمــی و
ظرفیــت هــای ایجــاد شــده کشــور مــی توانســت بیــش از پیــش
در مســیر شــکوفایی ،رفــاه مــردم و پیشــرفت کشــور قــرار گیــرد.
معــاون اول رییــس جمهــور در ادامــه بــه موضــوع بارشهــای
اخیــر و ســیل نیــز اشــاره و خاطــر نشــان کــرد :ســیل
بخــش وســیعی از کشــور را در بــر گرفــت و  ۲۴اســتان
کشــور متحمــل خســارات فراوانــی شــدند .بــرآورد اولیــه
خســارات کــه بــه زندگــی مــردم ،اراضــی کشــاورزی و راه
هــا و زیرســاخت هــا وارد شــده نشــان مــی دهــد میــزان ایــن
خســارات تاکنــون حــدود  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
وی اظهــار داشــت :البتــه ایــران بــه شــدت بــه ایــن بارندگــی
هــا نیــاز داشــت چــرا کــه ســال گذشــته در همیــن ایــام
یکــی از دغدغــه هــای اصلــی دولــت تامیــن آب شــرب
بــرای بســیاری از شــهرها و روســتاهای کشــور بــود و بــا ایــن
بارشهــا خداونــد نعمــت فراوانــی را بــه مــا عنایــت کــرد.
دکتــر جهانگیــری افــزود :البتــه در جریــان وقــوع ســیل بــا
وجــود همــه مشــکالت و خســارت هــا ،جلــوه هــای درخشــانی
نیــز از حضــور و انســجام مــردم ،نهادهــا و دســتگاههای
مختلــف بــه نمایــش درآمــد و بــار دیگــر نشــان داد کــه
ملــت ایــران فرصتهــا و ظرفیتهایــی در درون خــود دارد
کــه مــی تــوان بــرای پیشــرفت کشــور از آن اســتفاده کــرد.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه از دل
هــر ســختی میتــوان فرصتهایــی بــرای پیشــرفت
اســتخراج کــرد ،خاطرنشــان کــرد :وظیفــه نخبــگان و
دانشــگاهیان کشــور ایــن اســت کــه فرصــت هــا را شناســایی
و در مســیر قاعــده منــد در جهــت توســعه کشــور قــرار دهنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه شــدت بــه یــک زبــان و فهم مشــترک
از مســائل نیازمنــد هســتیم ،گفــت :مــا بــرای عبــور از مســائل و
مشــکالت بــه واژه گانــی نظیــر امیــد ،تــاب آوری ،همبســتگی،
تحــرک و تفاهــم نیــاز داریــم و وقــت آن اســت کــه جامعــه علمــی
و نخبــگان کشــور همــه ظرفیــت هــا را بــه صحنــه بیاورنــد زیــرا
کارآمــدی جمهــوری اســامی ایــران جــز از طریــق بــه صحنــه
آوردن تمــام ســرمایه هــای کشــور افزایــش پیــدا نخواهــد کــرد.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه آینــده ایــران در گــرو توســعه
علــم و فنــاوری اســت و نهضــت تولیــد علــم و فنــاوری کــه
در کشــور بــه راه افتــاده ســرمایه بزرگــی بــرای آینــده کشــور
محســوب مــی شــود ،تصریــح کــرد :توســعه علمــی فقــط منحصــر
بــه رشــد علمــی نمــی شــود بلکــه اگــر توســعه علمــی در کشــور
رخ دهــد شــاهد توســعه و پیشــرفت در همــه ابعــاد و زمینههــای
مختلــف اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی خواهیــم بــود.
معــاون اول رییــس جمهــور از همــه دســتگاههای اجرایــی

خواســت زمینــه را بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای مراکــز
علمــی کشــور در جهــت توســعه فراهــم کننــد و گفــت:
اگــر بــه ظرفیتهــای علمــی کشــور کــم توجهــی شــود
و یــا توجــه نشــود ایــن جفــا در حــق کشــور خواهــد بــود.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر
فرصــت رقابــت وجــود داشــته باشــد و میــدان بــرای حضــور
زنــان فراهــم گــردد ،زنــان جایــگاه خــود را بــه دســت خواهنــد
آورد ،گفــت :براســاس گزارشهــای ارائــه شــده  ۴۷درصــد
پذیرفتهشــدگان دانشــگاه دختــر و بیــش از  ۲۷درصــد اعضــای
هیــأت علمــی دانشــگاهها را زنــان تشــکیل میدهنــد و در
مــواردی هــم کــه زنــان موفــق نشــدهاند بــه جایــگاه اصلــی
خــود دســت پیــدا کننــد ،یــا تصمیمگیــری مدیریتــی دخیــل
بــوده و یــا فرصــت رقابــت بــرای آنــان مهیــا نبــوده اســت.
وی افــزود :دولــت نیــز در همیــن راســتا در یکــی از جلســات
شــورای عالــی اداری تصویــب کــرد کــه طــی برنامــه
ششــم توســعه کشــور بایــد  ۳۰درصــد از جایــگاه هــای
مدیریــت اجرایــی کشــور در اختیــار زنــان قــرار گیــرد.
در ایــن مراســم ابتــکار معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان
و خانــواده نیــز مریــم میرزاخانــی را شــخصیتی جهانــی و
بینالمللــی توصیــف کــرد و گفــت :دکتــر میرزاخانــی توانســت
جایــگاه ممتــاز علمــی دختــران و پســران ایرانــی را بــه
نمایــش بگــذارد و بــه پــاس دانــش و خدمــات او روز تولــدش
را بعنــوان روز جهانــی زنــان در ریاضیــات نــام گــذاری کردنــد.
جشنواره زن و علم؛ رخدادی ملی جهت معرفی ظرفیتها و
توانمندیهای زنان

در ادامــه ،دکتــر غالمرضــا غفــاری در ایــن آییــن اظهــار داشــت:
پــر پیــدا اســت کــه اعطــای جایــزه دکتــر مریــم میرزاخانــی بــه
عنــوان یکــی از شــخصیتهای فاخــر علمــی کشــور بــه زنــان
نخبــه در عرصههــای علمــی و فرهنگــی میتوانــد انگیــزهای
مضاعــف بــرای نقشآفرینــی بیشــتر خاصــه نســل جــوان باشــد.
وی در ادامــه افــزود :در اردیبهشــتماه ســال ۱۳۹۶
اولیــن دوره جشــنواره اعطــای جایــزه دکتــر مریــم
میرزاخانــی در کتابخانــه ملــی ایــران توســط مشــاور وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در امــور بانــوان اجــرا شــد.
دکتــر غفــاری اظهــار داشــت :در ایــن دوره در چارچــوب
تفاهمنامــه همــکاری فیمابیــن معاونــت زنــان و خانــواده نهــاد
ریاســت جمهــوری و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،برگــزاری
دومیــن جشــنواره ملــی زن و علــم در دســتور کار معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و معاونــت برنامهریــزی و
هماهنگــی زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری قــرار گرفــت.
معــاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علــوم در ادامه افزود :به منظور ارتقای
هــر چــه بیشــتر مشــارکت بخــش نخبگانــی جامعــه زنــان،
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نق
ش آرفینی زانن
بانــوان داوطلــب در ســه رده ســنی در جشــنواره شــرکت
کردنــد کــه شــامل بانــوان زیــر  ۴۰ســال ،بانــوان  ۴۰تــا
 ۶۵ســال و بانــوان بــاالی  ۶۵ســال تقســیم بنــدی شــدند.
وی گفــت :بــه لحــاظ گروههــای تخصصــی داوطلبــان ،افــراد در ۶
گــروه عمــده فنی و مهندســی ،علــوم پایه ،کشــاورزی ،دامپزشــکی
و محیطزیســت ،هنــر و علــوم پزشــکی آثــار و فعالیتهــای خــود
را در ســامانه جشــنواره ثبــت کردنــد کــه در بــازه زمانــی ۵۱۴
فــرم ثبــت نــام از  ۳۰اســتان کشــور دریافــت کــه بــا بررســی و
صحتســنجی اولیــه تعــداد  ۴۱۶فــرم ارســال شــده قابــل داوری

خبرانهم آموزش عالی

یک چهارم زنان ایرانی تحصیالت دانشگاهی دارند

دکتــر معصومــه ابتــکار نیــز به اهمیــت زنــان و نقش آنــان در حوزه
علــم و دانــش اشــاره کــرد و گفــت :شــخصیت جهانــی پروفســور
مریــم میرزاخانــی بــا تحــول نگرشــی کــه در علــوم ریاضــی ایجــاد
کــرد یــک شــخصیت فــارغ از جنســیت اســت و ایــن جشــنواره نیز
شــخصیتهای ممتــاز علمــی زنــان و دختــران را معرفــی میکنــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :مــا در چهلمیــن ســالگرد انقــاب
اســامی  ۴۰شــاخصه جامعــه زنــان را بــر مبنــای آمــار اســتخراج
کردیــم .بــر اســاس ایــن آمــار تحــوالت حــوزه زنــان واقعــ ًا
چشــمگیر بــوده امــا در بیــن همــه پیشــرفتها قلــه
پیشــرفتهای زنــان در حــوزه آمــوزش عالــی بــوده اســت.
معــاون رئیسجمهــوری در امــور زنــان و خانــواده افــزود :در
برخــی ســالهای اخیــر دختــران توانســتهاند تــا  ۶۰درصــد
ورودی دانشــگاهها را از آن خــود کننــد عــاوه بــر ایــن یک
چهــارم زنــان در جامعــه مــا تحصیــات دانشــگاهی دارنــد و
نیمــی از دانشــجویان جــوان مــا دختــران و حــدود  ۲۷درصد
هیــأت علمــی دانشــگاهها را زنــان تشــکیل میدهنــد.
ابتــکار در پایان خاطرنشــان کــرد :ما کماکان انتظــار را داریم
کــه حضور بیشــتری از زنان اندیشــمند و مدیــر را در آموزش
عالــی و علــوم شــاهد باشــیم .امیدواریــم از ایــن افــراد جهت
معرفــی آنــان بــه جامعــه علمــی جهانــی اســتفاده کنیــم.
بیش از ۴۵درصد دانشجویان در دانشگاه تهران زنان
هستند

تشــخیص داده شــد و بــه بخــش فرآینــد داوری ارجــاع شــد.
دکتــر غفاری گفت :به لحاظ رده ســنی  ۷۷.۶درصد شــرکتکنندگان
از رده ســنی زیــر  ۴۰ســال و مابقــی از دو رده ســنی دیگــر بودنــد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم با اشــاره بــه اینکه همه
شــرکتکنندگان در جشــنواره واجد دســتاوردهای علمی و فرهنگی
قابــل توجــه هســتند افــزود :از بیــن ایــن مجموعــه پــس از داوری
نهایــی  ۱۸تــن برگزیــده علمــی و شایســته تقدیــر شــناخته شــدند.
دکتــر غفــاری گفــت :امــروز آییــن اختتامیه دومیــن جشــنواره ملی
زن و علــم بــا کمــک کمیســیون و انجمنهایعلمــی کشــور،
دبیــران گروههــای شــشگانه علمــی و مســاعی همــکاران
دبیرخانــه جشــنواره ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری،
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری ،دانشــگاههای کشــور،
کمیســیون ملــی یونســکو ،مرکــز سیاســتهای علمــی کشــور،
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،ســتاد خیریــن
آمــوزش عالــی ،ســتاد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران ســامان
یافــت کــه تــاش همــه ایــن بزرگــواران را قــدر مینهیــم.
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دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی رئیــس دانشــگاه
تهــران نیــز در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر
نقــش زنــان در حــوزه علــم ،دانــش و دانشــگاه بســیار گســترده
اســت و ایــن بــه عنــوان یــک واقعیــت قطعــی در جامعــه
پذیرفتــه شــده ،گفــت :هنگامــی کــه مهمانــان خارجــی ،آمــار
حضــور زنــان در دانشــگاه را مشــاهده میکننــد ،از نقــش
و بهکارگیــری ظرفیتهــای آنــان بهــتزده میشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اتهاماتــی کــه در گذشــته
بــه انقــاب اســامی وارد میشــد ،کمرنــگ شــدن نقــش
زنــان در جامعــه و فعالیتهــای اجتماعــی بــود ،افــزود :اکنــون
بیــش از  ۴۵درصــد دانشــجویان در دانشــگاه تهــران زنــان
هســتند کــه بعضــ ًا عملکــردی بســیار موفقتــر از مــردان
دارنــد لــذا در دانشــگاه موضــوع تبعیــض جنســیتی وجــود نــدارد.
رئیــس دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه جمــع کثیــری از
اعضــای هیــأت علمــی کــه تقاضــای ورود بــه دانشــگاه را
دارنــد ،زنــان هســتند ،اظهــار داشــت :نقــش بانــوان در تاریــخ
دانشــگاه تهــران در حــوزه مدیریــت انــکار نشــدنی اســت و در
حــال حاضــر ریاســت دانشــکده مســتقل ،مدیریــت کل و دیگــر
پســتهای علمــی و مدیریتــی را زنــان تشــکیل میدهنــد.

خبرانهم آموزش عالی

نق
ش آرفینی زانن

دکتــر نیلــی احمدآبــادی ضمــن ابــراز خرســندی نســبت بــه
بهرهمنــدی از ظرفیتهــای ارزشــمند زنــان ،مطــرح کــرد:
پیشبینــی میکنیــم کــه در آینــدهای نزدیــک ،تعــداد
بانــوان در انجــام مســئولیتهای اجرایــی افزایــش یابــد.

برگزیدگان دومین جشنواره ملی زن و علم معرفی شدند

در ادامــه ،برگزیــدگان دومیــن جشــنواره ملــی زن و علــم (جایــزه
دکتــر مریــم میرزاخانــی) بــا حضــور دکتــر اســحاق جهانگیــری
معــاون اول رئیــس جمهــور ،دکتــر معصومــه ابتــکار معــاون
رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده ،دکتــر عبدالرضــا
باقــری قائــم مقــام وزیــر علــوم ،دکتــر غالمرضــا غفــاری
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم و دکتــر محمــود
نیلــی احمدآبــادی رئیــس دانشــگاه تهــران ،معرفــی شــدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در گــروه فنــی و مهندســی ،دکتــر
بنفشــه زهرایــی دانشــیار دانشــکده مهندســی
عمــران پردیــس فنــی دانشــگاه تهــران،
دکتــر ســارا نظیــف اســتادیار دانشــکده
مهندســی عمــران پردیــس فنــی دانشــگاه
تهــران ،دکتــر مهتــاب میرمحســنی اســتادیار
دانشــکده مهندســی بــرق دانشــاه صنعتــی
شــریف و دکتــر آزاده احمــدی دانشــیار
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان مــورد تقدیــر قــرار گرفتند.
همچنیــن در گــروه کشــاورزی ،محیــط
زیســت و دامپزشــکی ،دکتــر گیتــی کریــم
اســتاد دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه
تهــران ،دکتــر ســادات فیــض نیــا اســتاد
دانشــکده منابــع طبیعــی پردیــس کشــاورزی
و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران و دکتــر

رقیــه نجــف زاده اســتادیار گــروه گیاهــان دارویــی و معطــر مرکــز
آمــوزش عالــی شــهید باکــری دانشــگاه ارومیــه تقدیــر شــدند.
در گــروه علــوم پزشــکی ،دکتــر لیــا آزادبخــت اســتاد گــروه تغذیه
جامعــه دانشــکده علــوم تغذیــه و رژیــم شناســی دانشــگاه علــوم
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی تهــران ،دکتــر منیــژه
مختــاری اســتاد گــروه فیزیــک پزشــکی دانشــکده
علــوم پزشــکی دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دکتــر
فاطمــه دارابــی اســتادیار گــروه بهداشــت عمومــی
دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی
اســدآباد همــدان و ســمیه کاظــم نــژاد لیلــی
دانشــیار گــروه پژوهشــی حقــوق و اخالقزیســتی
پژوهشــکده نانوبیوتکنولــوژی پژوهشــگاه ابنســینا؛
در گــروه علــوم انســانی ،دکتــر انســیه خزعلــی
اســتاد گــروه زبــان و ادبیــات عربــی دانشــکده
ادبیــات دانشــگاه الزهــرا (س) ،دکتــر ســتاره
موســوی دانــش آموختــه دکتــرای علــوم تربیتــی
– برنامهریــزی درســی دانشــگاه اصفهــان و زهــرا
فتحــی رضایــی اســتادیار گــروه رفتــار حرکتــی
دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه
تبریــز بــه عنــوان نفــرات برگزیــده انتخــاب شــدند.
در گــروه علــوم پایــه ،دکتــر ناهیــد پوررضــا اســتاد گــروه
شــیمی دانشــکده علــوم دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ،دکتــر
طیبــه مدرکیــان اســتاد گــروه شــیمی تجزیــه دانشــکده شــیمی
دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان ،دکتــر ناهیــد شــبانیان بروجنــی
دانشــیار مرتــع و آبخیــزداری دانشــکده منابــع طبیعــی و علــوم
زمیــن دانشــگاه شــهرکرد و در گــروه هنــر نیــز دکتــر نســرین
مقــدم اســتادیار گــروه طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران بــه عنــوان برگزیــده معرفــی شــدند.
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گزارش عملکرد شرکتها ،مؤسسهها و بانکهای مشمول بند ط تبصره  9قانون بودجه سال  97کل کشور

در مسیر سوددهی علم و فناوری
اشاره:

انجــام اثربخــش فعالیتهــای پژوهشــی و فناورانــه مســتلزم
شــکلگیری نظــام یکپارچــهای اســت کــه در آن نهادهــا
و فعــاالن مختلــف اعــم از سیاســتگذاران ،دانشــگاهها و
شــرکتها متناســب بــا اهــداف و وظایــف تعریــف شــده ایفــای
نقــش نماینــد .یکــی از خــرده نظامهایــی کــه در درون نظــام
یکپارچــه بایــد شــکل گرفتــه و ســاماندهی شــود ،بــازار تقاضــا
و عرضــه پژوهــش و فنــاوری اســت .ایــن بــازار محملــی اســت
کــه در قالــب آن شــرکتها و مؤسســات تولیــدی و خدماتــی
میتواننــد نیازهــا و مشــکالت خــود را ارائــه نماینــد و از ســوی
دیگــر دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی بــا توجــه بــه نیازهــای ثبت
شــده امــکان ارائــه و ارســال پیشــنهاهای خــود را خواهند داشــت.
ایــن امــر نــه تنهــا باعــث شفافســازی مراحــل درخواســت
و ارســال پیشــنهادیه خواهــد شــد بلکــه منجــر بــه هدفمنــد
و تقاضــا محــور شــدن فعالیتهــای دانشــگاهها میشــود.
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف فوق و تســهیل برقــراری ارتباط
بیــن شــرکتها و مؤسســات صنعتــی و خدماتــی از یــک ســو و
دانشــگاهها و مراکــز پژوهــش از ســوی دیگــر و شــکلگیری
بــازار عرضــه و تقاضــای پژوهــش و فنــاوری ،قانونگــذار در
بنــد ط تبصــره  ۹مادهواحــده بودجــه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور،
شــرکتهای ســوده و مؤسســاتی کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده
میکننــد را مکلف داشــته اســت تــا  ۴۰درصــد اعتبــارات پژوهش
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و فنــاوری خــود را از طریــق بــازار عرضــه و تقاضــا هزینــه نمایند.
آییننامــه اجرایــی بنــد ط تبصــره  ۹مادهواحــده بودجــه ســال
 ۱۳۹۷کل کشــور در تاریــخ  1397/5/2پــس از تصویــب در
هیــأت وزیــران توســط معــاون اول ریاســت جمهــوری جهــت
اجــرا بــه کلیــه دســتگاهها ،شــرکتها و مؤسســات مشــمول
ابــاغ شــد (آییننامــه اجرایــی در پیوســت  ۱ارائــه شــده اســت).
اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه

بــا عنایــت بــه تکلیــف قانونــی مذکــور و در راســتای اجــرای
آییننامــه ابالغــی ،اقدامــات و فعالیتهــای زیــر در دبیرخانــه
ســاماندهی و برنامهریــزی شــده اســت.
 -1طراحــی ســامانه ســاتع (ســامانه اجرایــی تقاضــا و
عرضــه پژوهــش و فنــاوری)

براســاس بنــد ح مــاده  ۱آییننامــه اجرایــی بنــد ط تبصــره ۹
مادهواحــده بودجــه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور دبیرخانــه شــورای
عالــی عتــف مکلــف شــده اســت تــا ســامانه عرضــه و تقاضــای
پژوهــش و فنــاوری را طراحــی نمایــد.
دبیرخانــه شــورای عالــی عتــف بــا توجــه بــه تجــارب موجــود در
زمینــه طراحــی ســامانه ســاعت و ســمات ،نســبت بــه طراحــی
ســامانه تقاضــا و عرضــه پژوهــش و فنــاوری (ســاتع) اقــدام نمــود.
ایــن ســامانه بــه گونـهای طراحــی شــده اســت کــه کلیــه فراینــد
ثبــت نیــاز و تقاضــای تحقیقاتــی ،ارســال پروپــزال ،بررســی و تأیید
آن ،ثبــت قــرارداد پژوهشــی و تأییــد آن و کلیــه پرداختهــای

خبرانهم آموزش عالی

رپونده وژیه

شکل  :۱نمایی از سامانه ساتع پژوهش و فناوری

گردیــد (پیوســت .)۲
بــر اســاس اعــام غیررســمی خزان ـهداری کشــور،
تــا تاریــخ  ۲۸اســفندماه مبلــغ  472میلیــارد ریــال
توســط مشــمولین بهحســاب خزانــه واریزشــده
اســت.

 -3اســتخراج فهرســت شــرکتهای مشــمول
و اســتخراج اعتبــارات مشــمول آنهــا

مرتبــط بــا قراردادهــای تأییــد شــده در بســتر آن اجرایــی میشــود.

 -2تعامــل بــا خزان ـهداری کل کشــور در راســتای فراهــم
ســازی شــرایط اجــرای تکلیــف قانونــی

از آنجایــی کــه براســاس قانــون ،شــرکتها ،بانکهــا و مؤسســات
غیرانتفاعــی مشــمول ،بایــد  ۴۰درصــد اعتبارات پژوهشــی مشــمول
خــود را بهحســاب خاصــی در خزانــهداری واریــز مینمودنــد .از
اینــرو طــی مکاتبــه بــا خزانــهداری کل کشــور شــماره حســاب
مذکــور دریافــت و بــه تمامــی شــرکتهای مشــمول ارســال

بــر اســاس بنــد ط تبصــره  ۹مادهواحــده بودجــه
ســال  ۱۳۹۷کل کشــور شــرکتهای ســود
دِه ،بانکهــا و مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه
دولــت ،مکلفانــد حداقــل چهلدرصــدی ()%۴۰
از هزینــه امــور پژوهشــی خــود را بهحســاب
خاصــی نــزد خزان ـهداری کل کشــور واریــز کننــد
تــا در راســتای حــل مســائل و مشــکالت خــود از
طریــق توافقنامــه بــا دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و
پژوهشــی و جهــاد دانشــگاهی و در قالــب طــرح (پــروژه) هــای
کاربــردی ،عناویــن پایاننامههــای تحصیــات تکمیلــی ،طــرح
(پــروژه) هــای پســادکتری و طــرح (پــروژه) هــای تحقیقاتــی
دانشآموختــگان تحصیــات تکمیلــی غیــر شــاغل بــه مصــرف
برســانند.

جدول  :۱مجموع اعتبارات مشمول بند ط تبصره  ۹قانون بودجه سال ۱۳۹۷

همانطــور کــه در جــدول  ۱نشــان دادهشــده اســت بــا
توجــه بــه مفــاد تکلیــف قانونــی فــوق ،تعــداد  ۲۹۴شــرکت
ســود دِه ،بانــک و مؤسســه غیرانتفاعــی شناســایی شــدند
کــه مشــمول اجــرای تکلیــف میباشــند .کل اعتبــار
مشــمول بنــد ط تبصــره بودجــه  ۹۷حــدود  4672میلیــارد
ریــال میباشــد کــه از ایــن رقــم  ۸۳درصــد مربــوط بــه
شــرکتها و  ۳درصــد ســهم بانکهــا و  ۱۴درصــد ســهم
مؤسســات غیرانتفاعــی اســت (نمــودار .)۱
نمودار  :۱سهم هر یک از دستگاهها از مجموع اعتبار
مشمول بند طبودجه سال ۱۳۹۷
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 -4مکاتبــه بــا تقاضــا کننــدگان مشــمول جهــت اجــرای
قانــون

در راســتای اجــرای تکلیــف قانونــی فــوق الذکــر ،ضمــن مکاتبــه
بــا تمامــی شــرکتها ،بانکهــا و مؤسســات مشــمول از آنهــا
درخواســت شــد تــا بــا معرفــی نماینــده رســمی شــرکت فراینــد

اجرایــی شــدن قانــون را شــروع نماینــد .همانطــور کــه در جــدول
 ۲نشــان داده شــده اســت از بیــن  ۲۹۴شــرکت مشــمول تعــداد ۸۲
شــرکت ،نماینــده خــود را بــه دبیرخانــه معرفــی کردهانــد و تعــداد
 ۴۸۱نیــاز پژوهشــی در ســامانه ثبــت کردهانــد.

جدول  :2مجموع اعتبارات مشمول بند ط تبصره  ۹قانون بودجه سال ۱۳۹۷

نمودار :2اقدامات انجام شده توسط شرکتهای مشمول
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 -5مکاتبه با عرضه کنندگان پژوهش و فناوری

بــه منظــور فراهمســازی شــرایط و تســهیل در برقــراری ارتبــاط
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی بــه عنــوان عرضهکننــدگان
پژوهــش و فنــاوری بــا ســامانه ،دبیرخانــه طــی مکاتبــه بــا
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری؛ وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی؛ جهــاد دانشــگاهی و جهــاد کشــاورزی ســامانه
را معرفــی و درخواســت نمــود تــا فرصــت قانونــی پیــش آمــده،
جهــت بهرهبــرداری بــه دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ذیربــط

اطالعرســانی شــود.
همانطــور کــه در جــداول  ۳نشــان دادهشــده اســت ،براســاس
اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه ۱۷۰ ،دانشــگاه و مؤسســه
پژوهشــی نماینــده خــود را معرفــی نمــوده و  ۷۷۴پیشــنهاد از
ســوی ایــن دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی بــرای نیازهــا
ارســال شــده اســت .از ایــن تعــداد ۲۴۰ ،پیشــنهاد تأییــد و منجــر
بــه انعقــاد قــرارداد بــا مبلغــی بالــغ بــر  692859میلیــون ریــال
شــده اســت.

جدول  :۳اقدامات انجام شده توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی

بــر اســاس نمودارهــای  ۳تــا  ،۱۰وضعیــت شــرکتها در زمینــه «مبلــغ واریــزی بــه خزانــه»« ،تعــداد قــرارداد»« ،حجــم قــرارداد» و
«مبلــغ پرداخــت شــده بــه دانشــگاهها» ارائــه شــده اســت.
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نمودار  :۴توزیع مبالغ واریزشده به خزانه توسط شرکتها

نمودار  :۵ده شرکت دارای باالترین تعداد قرارداد منعقد شده
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نمودار  :۶توزیع تعداد قرارداد منعقد شده توسط شرکتها

نمودار  :7ده شرکت دارای باالترین حجم قرارداد منعقد شده (میلیون ریال)
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نمودار  :8توزیع حجم قرارداد منعقد شده توسط شرکتها

نمودار  :9ده شرکت دارای بیشترین مبلغ تأیید شده جهت پرداخت به دانشگاهها (میلیون ریال)
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رپونده وژیه

نمودار  :10توزیع مبلغ تأیید شده جهت پرداخت به دانشگاهها توسط شرکتها

بر اساس نمودارهای  11تا  ، 16وضعیت دانشگاه ها در زمینه «تعداد قرارداد»« ،حجم قرارداد» و «مبلغ دریافت شده» ارائه شده است.
نمودار  :11ده دانشگاه دارای باالترین تعداد قرارداد منعقد شده
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رپونده وژیه
نمودار  :12توزیع تعداد قرارداد منعقد شده توسط دانشگاه ها

نمودار  :13ده دانشگاه دارای باالترین حجم قرارداد منعقد شده (میلیون ریال)
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رپونده وژیه

نمودار  :14توزیع حجم قرارداد منعقد شده توسط دانشگاه ها

نمودار  :15ده دانشگاه دارای بیشترین مبلغ تأیید شده جهت دریافت از شرکتها (میلیون ریال)
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رپونده وژیه

خبرانهم آموزش عالی

نمودار  :16توزیع مبلغ تأیید شده جهت پرداخت به دانشگاهها

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

رپونده وژیه
جدول  :۴مبالغ واریزشده به دانشگاهها توسط خزانهداری کل کشور
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«آییننامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها»
دانشــگاهها بهمثابــه واحدهــای آموزشــی ،پژوهشــی و فنــاوری
اهــداف و مأموریتهایــی را برعهــده دارنــد کــه تحقــق آنهــا
نیازمنــد فراهــم کــردن ملزومــات و زیرساختهاســت .بدیــن
منظــور و بــرای تســهیل فرآینــد ایجــاد واحدهــای پژوهشــی و
اجــرای مأموریتهــای پژوهشــی ،دانشــگاههای مشــمول ایــن
آییننامــه در چارچــوب آن ،بــا رعایــت قوانیــن باالدســتی و ســایر
ضوابــط و مقــررات ،اقــدام بــه ایجــاد یــا انحــال واحدهــای
پژوهشــی خواهنــد کــرد .ایجــاد واحــد پژوهشــی اقدامــی مقطعــی
نیســت بلکــه فرآینــدی زمانبــر اســت.
از ســوی دیگــر ،بهمنظــور فراهــم آوردن زمینــه توســعه
گروههــای پژوهشــی هدفمنــد ،کــه از راهبردهــای مهــم وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اســت ،در ایــن آییننامــه تشــکیل
واحدهــای پژوهشــی بــه دانشــگاهها ســپرده شــده اســت .فعالیــت
واحــد پژوهشــی ،بهمثابــه ســاختاری کــه بــه نیازهــای حــال یــا
آینــده و نهــان یــا آشــکار کشــور پاســخ میدهــد ،بــا اجــرای
مأموریــت و برطــرف شــدن نیــاز خاتمــه مییابــد.
ماده  .1تعاریف

 .1-1وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .2-1معاونــت :معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری
 .3-1دانشــگاه :کلیــه مؤسســات آمــوزش عالــی کــه تحــت
عنــوان دانشــگاه دارای موافقــت قطعــی از شــورای گســترش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی وزارت یــا ســایر مراجــع قانونــی
میباشــند.
 .4-1واحــد پژوهشــی :انــواع ســاختارهای پژوهشــی منــدرج در
ایــن آییننامــه
ماده  .2اهداف ایجاد واحدهای پژوهشی

 .1-2هدایــت فعالیتهــای پژوهشــی بــه ســمت اولویتهــای
فنــاوری و پژوهشــی کشــور
 .2-2ایجاد زمینه پژوهشهای کالن و میانرشتهای
 .3-2ارتقــای کیفیــت و همافزایــی فعالیتهــای پژوهشــی و
فنــاوری بــرای تحقــق اهــداف برنامههــای راهبــردی مصــوب
 .4-2اســتفاده بهینــه از نیــروی انســانی متخصــص بــرای تشــکیل
گروههــای پژوهشــی کارآمــد
 .5-2بسترســازی مناســب بــرای هدایــت پژوهشهــا در راســتای
ایجــاد فنــاوری بهمنظــور پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه و
کاربــردی شــدن دســتاوردهای پژوهشــی
 .6-2تنوعبخشــی بــه منابــع مالــی دانشــگاهها بــا اولویــت
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کســب ثــروت از فعالیتهــای پژوهشــی و فنــاوری
 .7-2ایجــاد همافزایــی بهمنظــور انجــام پژوهشهــای بنیادیــن،
پایــدار و ایجــاد دانــش در یــک یــا چنــد حــوزه
ماده  .3انواع واحدهای پژوهشی

 .1-3آزمایشــگاه تحقیقاتــی /گــروه پژوهشــی /هســته پژوهشــی:
هــر ســه عنــوان مشــابه دارنــد ،از لحــاظ ســاختاری در یــک
ســطحاند و بــا تصمیــم دانشــگاه و متناســب بــا نــوع فعالیــت آن
انتخــاب میشــوند .آزمایشــگاه پژوهشــی نوعــی واحــد پژوهشــی
در حوزههــای علــوم تجربــی اســت کــه شــرایط ،امکانــات و
زیرســاختهای انجــام یــک یــا چنــد برنامــه پژوهشــی را فراهــم
میکنــد و در آن چنــد عضــو هیــأت علمــی بــا محوریــت مســئله
یــا محصولــی خــاص بــه همــراه پژوهشــگران ،پژوهشــگران
ارشــد ،دکتــری و پســادکتری و دانشــجویان تحصیــل تکمیلــی
فعالیــت میکننــد .گــروه یــا هســته پژوهشــی در حوزههــای
مختلــف علــوم بــا همــکاری گروهــی از اعضــای هیــأت علمــی
یــا پژوهشــگران یــک یــا چنــد دانشــکده بــرای اجــرای برنامــه یــا
موضوعــی پژوهشــی تأســیس میشــود.
 .2-3مرکــز تحقیقــات (پژوهشــکده) :نوعــی واحــد پژوهشــی بــا
ماهیــت بینرشــتهای یــا بیــن دانشــکدهای اســت کــه از دو یــا
چنــد آزمایشــگاه /گــروه /هســته پژوهشــی تشــکیل میشــود و
بــر اســاس یــک یــا چنــد برنامــه پژوهشــی فعالیــت میکنــد.
ایــن واحدهــا بــا مشــارکت دانشــگاه بــا ســایر دانشــگاهها و
دســتگاههای اجرایــی نیــز ایجــاد میشــوند .بــرای تأمیــن
نیــروی انســانی مــورد نیــاز واحــد پژوهشــی دانشــگاه میتوانــد در
صــورت موافقــت هیأترئیســه دانشــگاه ،از اعضــای هیــأت علمــی
و غیــر هیــأت علمــی موجــود در گروههــای آموزشــی بــرای انجــام
مأموریتهــای واحــد پژوهشــی اســتفاده نمایــد.
تبصــره  .1واحدهــای پژوهشــی یــا بهصــورت مســتقل بــا مــدت
زمــان محــدود باهــدف فراهــم کــردن بســترهای الزم بهمنظــور
انجــام طرحهــای پژوهشــی تقاضامحــور و اجــرای برنامههــای
راهبــردی و مأموریتهــای پژوهشــی دانشــگاه ایجــاد میشــوند
و اعتبــار مــورد نیــاز آنهــا بــرای انجــام ایــن قبیــل فعالیتهــا
در قالــب روال معمــول طرحهــای پژوهشــی تأمیــن میشــود،
یــا بهصــورت مشــترک بــا دســتگاههای اجرایــی ،نهادهــا و
مؤسســات عمومــی دولتــی و غیردولتــی و باهــدف پاســخگویی
ب ـه نیازهــای پژوهشــی آنهــا شــکل میگیرنــد .در ایــن حالــت،
اعتبــارات موردنیــاز بــرای راهانــدازی و اجــرای طرحهــا در قالــب
موافقتنامــه و قــرارداد همــکاری بهصــورت مشــارکتی بــا تأمیــن
منابــع مالــی از ســوی دســتگاه اجرایــی و ارائــه خدمــات علمــی از
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ســوی دانشــگاه فراهــم میشــود.
تبصــره  .2هرگونــه عقــد قــرارداد واحدهــای پژوهشــی بــا ســایر
دســتگاهها ،از طریــق معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه،
انجــام میشــود.
ماده  .4الزامات ایجاد واحدهای پژوهشی

 .1-4دارا بــودن برنامــه جامــع پژوهشــی مبتنــی بــر اســناد
باالدســتی ،نیازهــای محلــی ،ملــی و منطقــهای و آیندهنگرانــه
 .2-4وجــود توانمندیهــا و مزیتهــای نســبی در دانشــگاه بــرای
پاســخ بــه نیازهــای پژوهشــی جامعه
 .3-4عقــد تفاهمنامــه یــا قــرارداد همــکاری بــا ســازمانها و
دســتگاههای متقاضــی اجــرای طــرح (بــرای واحدهــای پژوهشــی
مشــترک بــا دســتگاههای اجرایــی ،نهادهــا و مؤسســات عمومــی
دولتــی و غیردولتــی)
ماده  .۵شیوه تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی

 .1-5واحدهــای پژوهشــی از هــر نوعــی کــه باشــند بــر اســاس
سیاســتها ،آییننامههــا و دســتورالعملهای مــورد تائیــد
هیأتامنــا ،تأســیس میشــوند .ازآنجاییکــه انعقــاد قــرارداد بــا
واحدهــای پژوهشــی از طریــق دانشــگاه اســت ،از ایــن بــه بعــد
نیــازی بــه کســب مجــوز از شــورای گســترش و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی نخواهــد بــود.
 .2-5واحدهــای پژوهشــی دانشــگاه ،بهمنظــور اجــرای قراردادهــای
پژوهشــی میتواننــد از محــل درآمدهــای اختصاصــی ،در چارچــوب
آییننامــه مالــی و معامالتــی دانشــگاه و آییننامــه اداری و
اســتخدامی از خدمــات ســایر پژوهشــگران اســتفاده نماینــد.
ماده  .۶انطباق واحدهای پژوهشی با این آییننامه

 .1-6آن دســته از واحدهــای پژوهشــی کــه قبـ ً
ا مجــوز تأســیس
اخــذ کردهانــد در بــازه زمانــی دوســاله ،خــود را بــا ایــن آییننامــه
تطبیــق میدهنــد و در صــورت وجــود پژوهشــگران داخلــی
در ایــن واحدهــا ،ادامــه قــرارداد بــا آنهــا بــدون ایجــاد تعهــد
اســتخدامی و تــا رفــع نیازهــای پژوهشــی امکانپذیــر میباشــد.
 .2-6کلیــه واحدهــای پژوهشــی وابســته بــه دانشــگاهها کــه
دارای مجــوز اصولــی و قطعــی ازاینپــس تابــع آییننامــه مصوبــه
هیــأت امنــای دانشــگاه مربوطــه خواهنــد بــود.
 .3-6واحدهــای پژوهشــی دارای مجــوز از شــورای گســترش و
برنامهریــزی آمــوزش عالــی کــه در حــال حاضــر بهصــورت
عرضهمحــور (نــوع  )۱بهمثابــه بخشــی از ســاختار رســمی و
قطعــی دانشــگاه بــوده و دارای اعضــای هیــأت علمــی مطابــق بــا
پس ـتهای ســازمانی مصــوب هســتند ماننــد گذشــته بــه فعالیــت
خــود ادامــه خواهنــد داد و ازاینپــس تابــع آییننامــه مصــوب
هیــأت امنــای دانشــگاه خواهنــد بــود.

ماده  .7نظارت و ارزیابی

 .1-7مســئولیت نظــارت بــر ایجــاد و فعالیــت واحدهــای پژوهشــی
بــر عهــده رئیــس دانشــگاه اســت .ازایـنرو ،دانشــگاه موظف اســت
آییننامــه اجرایــی بــرای تأســیس فعالیــت و نظــارت و ارزیابــی،
نحــوه حمایــت و انحــال واحدهــای پژوهشــی خــود را تهیــه و در
هیــأت امنــا بــه تصویــب برســاند.
 .2-7بهمنظــور پشــتیبانی از تشــکیل واحدهــای پژوهشــی
وزارت از واحدهــای پژوهشــی برتــر و پیشــتاز دانشــگاهها کــه
نقــش اساســی در توســعه ملــی و منطقــهای ایفــا و در ســطح
بینالملــل اعتبــار کســب کننــد حمایــت میکنــد .بدیــن منظــور،
در ســامانه ارزیابــی وزارت کــه از ســال  ۱۳۹۸راهانــدازی خواهــد
شــد ،واحدهــای پژوهشــی ،بــر اســاس شــاخصهای عملکــردی
کــه هرســاله در وبــگاه معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت تعییــن
میگــردد ،ارزیابــی خواهنــد شــد.
 .3-7حضــور واحدهــای پژوهشــی مــورد تائیــد دانشــگاهها در
ســامانه ارزیابــی وزارت اختیــاری اســت و وزارت از واحدهایــی
کــه در ارزیابیهــای ســاالنه در رتبــه برتــر قــرار گیرنــد حمایــت
خواهــد کــرد.
ماده  .8انحالل

 .1-8واحدهــای پژوهشــی بــر اســاس برنامههــای پژوهشــی
شــکل میگیرنــد و بــا پایــان یافتــن برنامــه ،نبــود نیــاز بــه تــداوم
فعالیــت آنهــا یــا عملکــرد ضعیــف ،پــس از تائیــد هیــأت امنــای
دانشــگاه ،مأموریــت آنهــا تغییــر کــرده و یــا منحــل خواهنــد
شــد .در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه آییننامــه مصــوب هیــأت
امنــا ،اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان بــه ســایر بخشهــا و
واحدهــای پژوهشــی دانشــگاه انتقــال خواهنــد یافــت .بنابرایــن،
بایســته اســت در زمــان تأســیس واحــد پژوهشــی و بهکارگیــری
افــراد بدیــن موضــوع توجــه شــود.
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انتصابات (فروردین و اردیبهشت ماه )1398

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

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

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

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری؛ دکتر ابطحی ،رئیس شهرک علمی و
تحققاتی اصفهان را با حفظ سمت به سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان
منصوب کرد.
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گزیدهای از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
در راســتای بسترســازی بــرای فعالیــت اعضــای هیــأت علمــی،
آزمایشــگاههای «فناوریهــای بینرشــتهای» و «فناوریهــای
نویــن» دانشــگاه شــیراز ،افتتــاح شــد.

تفاهمنامــه همــکاری و قــرارداد ســرمایهگذاری بیــن صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا شــرکت
دانشبنیــان فنــاوران پزشــکی رایبــد علــم و صنعــت در زمینــه تولیــد
ســرنگ اینفلیتــور ،بــه امضــا رســید.

محققــان دانشــکده مهندســی شــیمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
بــا ارائــه روشــی بــرای توصیــف رفتــار ســیال در رآکتــور جریــان
برخــوردی ،راهــکاری بــرای تولیــد ســوخت پــاک منطبــق بــر
اســتانداردهای جهانــی ارائــه کردنــد.

اولیــن آزمایشــگاه تحقیقاتــی در حــوزه نانــو در راســتای کاهــش
فاصلــه بیــن دانشــگاه و صنعــت در حــوزه نانــو در دانشــگاه تفــرش
راهانــدازی شــد.

توســط پژوهشــگران دانشــگاه بوعلــی ســینا ،تخــم انگلهــای
عامــل بیمــاری مشــترک انســان و حیوانــات در پارکهــای تفریحــی
و اماکــن عمومــی شناســایی شــدند.

در تحقیــق مشــترک پژوهشــگر دانشــگاه کاشــان بــا محققــان
بینالمللــی راهــکاری جدیــد بــرای افزایــش تــوان خروجــی
نانوژنراتورهــای پیزوالکتریــک بدســت آمــد.

در تازهتریــن پژوهــش انجــام شــده در دانشــگاه فردوســی مشــهد،
توســعه و ارزیابــی دســتگاه اســتخراجکننده فتوولتائیــک عســل مــورد
بررســی قــرار گرفــت.

در تازهتریــن پژوهــش انجــام شــده در دانشــگاه حکیــم ســبزواری،
کاهــش اثــرات پدیــده مخــرب حضــور قطــرات مایــع در توربینهــای
بخــار بــا بهکارگیــری روش نویــن تولیــد شــبکه  NURBSبررســی
شد .

جمعــی از پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف موفــق بــه
«انگیــزش موفقیــت آمیــز چاههــای نفتــی کشــور بــا اســتفاده از
پکرهــای متــورم شــونده قابــل بازیافــت تولیــد شــده» شــدند.
مرکــز پیشــرفته ارزیابــی حســی و شــناختی مــواد غذایــی ،بــرای
نخســتین بــار در کشــور ،در پردیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد
افتتــاح شــد.
ســامانه معرفــی اصنــاف خــودرو «آســان ســرویس» توســط
پژوهشــگران دانشــگاه بیرجنــد ،تحلیــل ،طراحــی و پیادهســازی شــد.
محققــان دانشــگاه تبریــز موفــق بــه طراحــی و ســاخت ،ربــات عمــود
پــرواز آت نشــان حامــل کپســول کامپوزیتــی اطفــای حریــق بــا
ســرعت عمــل بــاال شــدند.
پژوهشــگران هســته طراحــی و ســاخت محصــوالت نانوکامپوزیــت
مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری دانشــگاه محقــق اردبیلــی
موفــق بــه ســاخت لبــه برشــکاری فــوق ســخت بــا کامپوزیــت
هیبریــدی ســرامیکی شــدند.
محققــان دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
موفــق بــه طراحــی ســامانهای بــرای بهکارگیــری اطالعــات
تصویــری در بازشناســی خــودکار گفتــار صوتی-تصویــری شــدند.
پژوهشــگران گــروه مهندســی مکانیــک بیوسیســتم دانشــگاه تربیــت
مــدرس ،موفــق بــه طراحــی دســتگاه نمکزدایــی فراصــوت شــدند.

بــه همــت محققــان دانشــگاه پیــام نــور ،دســتگاه «بــورت دیجیتــال
وایرلــس بــا دقــت میکــرو لیتــر» اختــراع شــد.
«تخریــب اتیــل بنــزن بــا تیتانیــا /ســیلیکای دوپ شــده» توســط
محققــان پردیــس علــوم و فناوریهــای نویــن و دانشــکده شــیمی،
نفــت و گاز دانشــگاه ســمنان بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه ثبــت اختــراع شــد.
دســتگاه تســت کشــش یونیورســال  ۶۰تــن در آزمایشــگاه تحقیقاتــی
مقاومــت مصالــح دانشــگاه تفــرش راهانــدازی و بــه بهرهبــرداری
رســید.
بــرای اولیــن بــار در کشــور ،بچــه ماهــی ســوف توســط عضــو هیــأت
علمــی گــروه شــیالت دانشــگاه گیــان تولیــد شــد.
بــه همــت اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران
و بــا همــکاری محققــان صنعــت خــودروی کشــور ،اولیــن نمونــه
رونــده پلتفــرم خــودروی ملــی در مرکــز تحقیقــات ســایپا در حــال
ســاخت اســت.
محققــان دانشــگاه نیشــابور موفــق بــه ســاخت دمپرهای(شــیر) هوابند
( )Bubble Tight Damperبــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
دســتاوردهای مــورد نیــاز جهــت تعبیــه در کانالهــای هوارســانی
تأسیســات مهــم کشــور شــدند.
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هر شماره با شما مخاطبان عزیز همراه خواهیم بود.
نظرات و دغدغههای شما را میشنویم و در سطوح
مختلف بازگو میکنیم.
شماره تماس021 -82234060 :
ایمیلinfo@msrt.ir :
پیامک09122994215 :
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