
خبرانهم آموزش عالی

1

معاون حقوقی وزير علوم در گفت و گو با خبرنامه 

آموزش عالی تشريح کرد؛

اقدامات وزارت علوم 

در راستای مقابله با تقلب علمی

خبرانهم آموزش عالی

با  حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد؛

رونمایی از نخستین محصول فناوری 
روش نوین ویرایش ژنی کریسپر

معاون اول رئیس جمهور در اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی:

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی 
نیاز مبرم دارد

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی در گفت و گو با 

خبرنامه آموزش عالی خبر داد؛

   تحصیل 28 هزار دانشجوی 

غیرايرانی در کشور/ فعالیت 35 

دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی

دانش و تجربه مراکز علم و فناوری در خدمت ارتقاء و 
رونق تولید داخلی قرار می گیرد

ــه  ــران و جامع ــردم ای ــه م ــو ب ــال ن ــک س ــام تبری ــاوری در پی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــم در ســال  ــل داری ــی کام ــوه الهــی، آمادگ ــه حــول و ق ــرد: ب ــد ک دانشــگاهی کشــور تاکی
پیــش رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، ســال رونــق تولیــد نامگــذاری شــده اســت، 
تمامــی دانــش و تجربــه مراکــز علــم و فنــآوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در 

ــق تولیــدات داخلــی قــرار دهیــم.  کشــور، در خدمــت ارتقــاء و رون

وزير علوم در پیام تبريک سال نو:

دکتر محمد کافی در گفت و گو با خبرنامه آموزش عالی تشریح کرد؛ 

دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در 

جذب و آموزش دانشجویان خارجی

سال 1398 مبارک بادسال اول/ شماره چهارم/ بهمن و اسفندماه 1397
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دانش و تجربه مراکز علم و فناوری در خدمت ارتقاء و رونق تولید داخلی قرار می گیرد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در پیــام تبریــک ســال نــو بــه مردم ایــران و جامعه دانشــگاهی کشــور تاکیــد کرد: بــه حول و قــوه الهی، 
آمادگــی کامــل داریــم در ســال پیــش رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، ســال رونــق تولیــد نامگــذاری شــده اســت، تمامــی دانــش و 
تجربــه مراکــز علــم و فنــاوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در کشــور، در خدمــت ارتقــاء و رونــق تولیــدات داخلــی قــرار دهیم. 

متن کامل پیام نوروزی دکتر منصور غالمی به شرح زیر 
است:

ــزال  ــدرت الی ــه نشــانه ق ــار پرطــراوت را ک ــو و به ــول ســال ن حل
ــردم  ــی م ــه تمام ــد ب ــت می باش ــات طبیع ــد حی ــی و تجدی اله
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــز تبری ــان عزی ــوص جوان ــران و بخص ای
ــا ســعادت مــوالی  ــا میــاد ب مــی کنــم. تقــارن ایــن نوشــدن را ب
متقیــان حضــرت امیرالمومنیــن علــی )ع( را بــه فــال نیــک 
و نیــک اختــری مــردم عزیزمــان و دوســتداران آن حضــرت 
ــت را  ــت و معنوی ــامتی، برک ــار از س ــالی سرش ــم و س ــی گیری م
ــئلت دارم. ــان مس ــرای ایش ــبحان ب ــال و س ــد متع ازدرگاه خداون

در ســالی کــه گذشــت خانــواده آمــوزش عالی، اســاتید، پژوهشــگران، 
ــه،  ــراوان و صادقان ــاش ف ــا ت ــران و مســوولین ب دانشــجویان، مدی
ایــن مجموعــه گرانقــدر را بــا موفقیــت بــه پیــش بردنــد و 
ــم. ــدد بودی ــه متع ــی و فنآوران ــمند علم ــتآوردهای ارزش ــاهد دس ش

قــراردادن دانــش و یافتــه 
هــای علمــی و فنــاوری 
هــای جدیــد در خدمــت 
ــرای  ــاش ب ــه، ت جامع
ــوزش  ــازی آم ــی س کیف
مراکــز  تمامــی  در 
ــت  ــی، تربی ــوزش عال آم
دانــش آموختــگان ماهــر 
و کارآفریــن بــا حفــظ 
ــران  ــی ای ــگاه علم جای
عزیــز در ســطح جهانــی 
ــود  ــی ب ــداف مهم از اه
کــه در ســال گذشــته 

بــرای رســیدن بــه آنها همــکاران عزیــز زحمات شــبانه روزی کشــیدند.
ــور  ــی کش ــه علم ــاش جامع ــت و ت ــی هم ــز تمام ــال 98 نی در س
بــرای ادامــه مســیر در کســب توفیقــات و توســعه خدمــت بــه 
ــاماندهی  ــود. س ــد ب ــی خواه ــگاه جهان ــظ جای ــن حف ــه در ضم جامع
ــر  ــی و اث ــای کیفــی و افزایــش کارای ــه منظــور ارتق ــی ب آمــوزش عال
گــذاری منابــع و امکانــات در رســیدن بــه اهــداف برنامــه ای از جملــه 
ــود. ــاوری خواهــد ب ــوم، تحقیقــات و فن برنامــه هــای مهــم وزارت عل

ــش  ــال پی ــم در س ــل داری ــی کام ــی، آمادگ ــوه اله ــول و ق ــه ح ب
رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، ســال »رونــق تولیــد« 
مراکــز  تجربــه  و  دانــش  تمامــی  اســت،  شــده  گــذاری  نــام 
علــم و فنــآوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در 
ــم. ــرار دهی ــی ق ــدات داخل ــق تولی ــاء و رون ــت ارتق ــور، در خدم کش

بخصــوص  و  ایــران  عزیــز  مــردم  همــه  بــرای  پایــان  در 
دارم. ســربلندی  و  ســامت  آرزوی  ارجمنــد  همــکاران 

یا مقلب القلوب و االبصار... یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال... حول حالنا الی احسن الحال
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»نگاهی  بر مهمترين عناوين«

سردبیر:  دکترعلیرضاعبداللهینژاد

مشاور سردبیر: اشکانیوسفی

اعضای هیئت تحریریه: لیالموالیی،زهراحامدی

صفحه آرایی: زهراحامدی،النازعبادی

عکاس: حجتاهللرضوی،هادیعیار

امور اجرایی: 
منیرهنورمحمدیان،شهرهحسینی


رؤسایمحترمدانشگاههاومراکز
پژوهشیمیتوانندجهتهماهنگی
برایدرجمطالباختصاصیخود،
ازطریقارتباطباادارهکلروابط
عمومیوزارتعلوماقدامنمایند.

آدرس: تهران- شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار 

خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان 

جنوبی، طبقه نهم، اداره کل روابط عمومی

شامره متاس: 021-82234060
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تقلــب علمــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در 
ســال های اخیــر بارهــا مطرح شــده، اقدامــات وزارت 
علــوم بــرای پیشــگیری از ایــن مســئله چــه بــوده اســت؟

تقلــب در حــوزه آمــوزش عالــی اشــکال مختلفــی دارد؛ موضوعــی کــه 
ــام پایان نامــه  ــه ن ــده ای ب ــب کــرده، پدی ــکار عمومــی را جل امــروزه اف
فروشــی یــا تقلــب در تدویــن پــروژه اســت و ایــن موضــوع آن چیــزی 
اســت کــه در حــال حاضــر بــا آن مواجــه هســتیم. در ایــن زمینــه مــا 
کمبــود قانــون داشــتیم و بــه وزارت علــوم الیحــه ای در ایــن خصــوص 
پیشــنهاد شــد و بــه دولــت نیــز الیحــه ای تحــت عنــوان پیشــگیری و 
مبــارزه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی پیشــنهاد دادیــم کــه بــر همیــن 
اســاس، ایــن الیحــه ســال 96 در دولــت مطــرح و تصویــب شــد؛ پــس 

 از آن مجلــس نیــز آن را تصویــب و ابــاغ کــرد.
وزارت علــوم بعــد از ابــاغ ایــن قانــون، بخش هــای گوناگونــی از آن را 
بــه دانشــگاه ها بخشــنامه کــرد و معاونــت آموزشــی، معاونــت حقوقــی 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــب بخش ه ــه  تناس ــدام ب ــز هرک ــت اداری نی و معاون
ــد.  ــام کردن ــگاه ها اع ــه دانش ــوع را ب ــن موض ــود، ای ــوزه کاری خ ح
ــد آیین نامــه ای هــم بیــن  ــون بای ــن قان ــه به موجــب تبصــره 10 ای البت

        

معاون حقوقی و امور مجلس وزير علوم در گفت وگو با خبرنامه آموزش عالی تشريح کرد؛

وزارت علــوم و وزارت بهداشــت تهیــه می شــد کــه بــه  منظــور تحقــق 
ــیب هایی،  ــراز و نش ــی ف ــم و ط ــه کردی ــی تهی ــر پیش نویس ــن ام ای
درنهایــت بــا جلــب نظــر موافــق وزارت بهداشــت، ایــن آیین نامــه بــه 
دولــت ارســال شــد و دولــت نیــز در کمیســیون علمــی آن را بررســی 
ــا  ــن م ــود. بنابرای ــی می ش ــب و اجرای ــپس تصوی ــرد و س ــد ک خواه
امــروزه در زمینــه موضــوع پایان نامــه فروشــی دیگــر بــا خــاء قانونــی 

مواجــه نیســتیم.

قانــون در دانشــگاه ها چــه  ایــن  عملیاتــی کــردن 
دارد؟ وضعیتــی 

ــون  ــه نباشــد قان ــه آیین نام ــی ک ــا زمان ــود ت ــن ب ــر ای ــون تصــور ب چ
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــاون حقوق ــوان مع ــده به عن ــذا بن ــت ل ــرا نیس قابل اج
ــوط  ــون من ــر اینکــه اجــرای قان ــی ب ــه دانشــگاه ها مبن بخشــنامه ای ب
ــون در  ــار قان ــد از انتش ــگاه ها بع ــت و دانش ــه نیس ــه آیین نام ــه تهی ب
ــال  ــتند، ارس ــرای آن هس ــه اج ــزم ب ــور مل ــمی کش ــای رس روزنامه ه
ــل  ــی معط ــر کس ــر دیگ ــال حاض ــاس در ح ــن اس ــردم و برهمی ک
ــای اداری  ــجو و بخش ه ــم دانش ــتاد، ه ــم اس ــت و ه ــه نیس آیین نام
بایــد قانــون را اجــرا کننــد. گزارش هایــی از چنــد دانشــگاه وجــود دارد 
ــال  ــدی دنب ــور ج ــوع به ط ــبختانه موض ــه خوش ــم ک ــه کردی و ماحظ
ــم؛  ــری بیشــتری از ســوی دانشــگاه ها داری ــا انتظــار پیگی می شــود ام
البتــه بدیهــی اســت کــه یــک قانــون جدیــد تــا زمانــی کــه تبدیــل بــه 

ــاز دارد. ــه زمــان نی فرهنــگ شــود، ب

ــب  ــی در تقل ــی و حقوق ــراد حقیق ــرای اف ــه ب ــی ک جرم
ــت؟ ــت، چیس ــده اس ــر گرفته ش ــی در نظ علم

ــک  ــار تفکی ــده آث ــده و مصرف کنن ــئولیت تهیه کنن ــن مس ــون بی  قان
ــناخته  ــرم ش ــده مج ــاس تهیه کنن ــن اس ــر همی ــت. ب ــده اس ــل ش قائ
می شــود و مجــازات کیفــری دارد و مصرف کننــده نیــز مشــمول 

ــت. ــنگین اس ــم س ــیار ه ــه بس ــود ک ــی می ش ــازات انتظام مج
ــایت  ــک س ــا ی ــی ی ــی، حقوق ــخص حقیق ــد ش ــده می توان  تهیه کنن
باشــد کــه بــرای هــر ســه مــورد، قانون گــذار موضــوع تقلــب در تهیــه 
آثــار را جرم انــگاری کــرده و مجازاتــی را بــرای آن هــا برشــمرده اســت. 
مجــازات نقــدی، مجــازات زنــدان و تعطیلــی پایــگاه الکترونیکــی کــه 
ــه مجازات هــای در نظــر گرفتــه شــده  مرتکــب جــرم شــده اند، از جمل
ــار  ــه آث ــرای تهی ــغ ب ــده، تبلی ــئولیت تهیه کنن ــر مس ــاوه ب ــت. ع اس

علمــی نیــز جــرم اســت.

اقدامات وزارت علوم در راستای مقابله 

با تقلب علمی

               اشاره :

دکتــر حســین ســیمایی صــراف، 50 ســاله اســتاد حقــوق خصوصــی 
ــور  ــر منص ــم دکت ــا حک ــه ب ــت ک ــتی اس ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــال  ــاه س ــن م ــاوری در بهم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی غام
1396 بــه ســمت معاونــت حقوقــی و  امــور مجلــس وزارت علــوم 

منصــوب شــد.
ــراف  ــیمایی ص ــر س ــه دکت ــی ک ــا و پرونده های ــی از دغدغه ه یک
در وزارت علــوم بــه صــورت جــدی پیگیــری مــی کنــد، مقابلــه بــا 

تقلــب علمــی اســت .
ــی  ــده زمان ــن پدی ــا ای ــه ب ــت، مقابل ــد اس ــاره معتق ــن ب او در ای
ــای  ــه ها و علت ه ــا ریش ــه ب ــت ک ــد داش ــی خواه ــم انداز خوب چش
ــم و ســپس  ــن ببری ــدا علت هــا را از بی ــی ابت ــم یعن ــارزه کنی آن مب

ــم. ــگاه کنی ــول ن ــه معل ــا ب ــه علت ه ــه ب ــدون توج ب
ــه  ــی خبرنام ــوی اختصاص ــروح گفت وگ ــد مش ــی می آی ــه در پ آنچ
ــوم  ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق ــا مع ــی ب آمــوزش عال

اســت.
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ــی  ــب علم ــری از تقل ــوص جلوگی ــوم درخص ــر عل وزی
ــه ای  ــات مکاتب ــا وزارت ارتباط ــایبری، ب ــای س در فض

داشــته اند؟
بلــه نامــه ای از ســوی وزیــر علــوم بــه وزرای ارشــاد، کشــور و ارتباطات 
ارســال شــده و متناســب بــا وظایــف ایــن ســه وزارتخانــه درخواســت 
کردنــد تــا در زمینــه مقابلــه بــا تقلــب علمــی بــا وزارت علــوم همکاری 
کننــد. همچنیــن نامــه ای نیــز بــه شــرکت های تلفــن همــراه ارســال 
شــد و از آن هــا درخواســت کردیــم، ارســال تبلیغــات در ایــن زمینه هــا 
ــز شــرکت تلفــن همــراه اعــام  ــرو آن نامــه نی ــد و پی را متوقــف کنن
ــا  ــق ســی پی متوقف شــده اســت ام ــه ارســال پیامــک از طری کــرد ک
اگــر ایــن امــر از طریــق شــماره های شــخصی صــورت گیــرد امــکان 
ــه مــورد از  ــد مــورد ب ــدارد و بای ــور وجــود ن کنتــرل آن از ســوی اپرات
آن هــا شــکایت شــود کــه بــر همیــن اســاس تاکنــون از تعــداد زیــادی 
ــیدگی  ــال رس ــده و در ح ــکایت ش ــرح ش ــا ط ــا و پایگاه ه از پیامک ه
ــراد  ــد گفــت کــه ایــن اف ــز بای اســت. درخصــوص مصرف کننده هــا نی
ممکــن اســت دانشــجو، اســتاد، طلبــه حــوزه و کارکنــان اداری باشــند 
بــرای هرکــدام قانونگــذار مســئولیت هایی در نظــر گرفتــه اســت مثــًا 
مطرح شــده کــه هرگونــه امتیــاز مــادی یــا معنــوی کــه بــر اســاس اثــر 

ــا  ــه باشــد، منتفــی می شــود یــا اگــر یــک مــدرک تحصیلــی ب متقلبان
ــی  ــه تقلب ــک مقال ــا ی ــتادی ب ــا اس ــده ی ــه گرفته ش ــه متقلبان پایان نام
ــر لغــو  پایــه کســب کــرده باشــد، امتیازاتــش لغــو می شــود. عــاوه ب
امتیــازات مــادی و معنــوی، متخلــف بــه هیئت هــای انتظامــی اعضــای 
ــای  ــات اداری و کمیته ه ــه تخلف ــیدگی ب ــت رس ــی و هیئ هیئت علم
ــژه روحانیــت برحســب  ــا دادســرا و دادگاه وی انضباطــی دانشــجویان ی
مــورد معرفــی می شــوند و مجــازات ایــن مراکــز نیــز مجــازات ســختی 
اســت. مجــازات هیئت علمــی شــامل اخطــار، انفصــال دانشــجو، 

محرومیــت از تحصیــل تــا 5 ســال و اخــراج از دانشــگاه اســت.

آیــا وزارت علــوم نمی توانــد اقدامــی در خصــوص مقابلــه 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــف در دانش ــا تخل ب

انجــام دهــد؟
ــرا  ــد زی ــام ده ــی انج ــد اقدام ــه نمی توان ــن زمین ــوم در ای وزارت عل
ــه هیئت هــای تخلفــات  ــن امــر را ب ــری ای قانون گــذار مســئولیت پیگی
آن مؤسســه ســپرده اســت، بنابرایــن بــرای ورود وزارت علــوم بــه ایــن 
مســئله، بایــد یــک شــاکی از مســئوالن مؤسســه متخلــف وجــود داشــته 
ــه  ــه پایان نام ــد ک ــام کن ــی دانشــگاه اع ــاون آموزش ــًا مع ــد؛ مث باش
ــت  ــه هیئ ــیدگی ب ــور رس ــن را به منظ ــت و ای ــی اس ــده تقلب کشف ش
تخلفــات ارســال کنــد البتــه اگــر مــا به طــور تصادفــی از تخلــف علمــی 
ــی مســئولیت  ــم کــرد ول ــدام خواهی ــه آن اق ــًا علی ــع شــویم، حتم مطل

اصلــی و مســتقیم بــا همــان مؤسســه اســت.

دالیل بروز تقلب علمی چیست؟
ــخصیت  ــی ش ــد. گاه ــر دارن ــب تأثی ــروز تقل ــیاری در ب ــل بس عوام
دانشــجو و اســتاد در بــروز آن مؤثــر اســت و گاهــی نیــز ســاختارهای 
ــم را  ــای عل ــدرک ج ــی م ــت. وقت ــب اس ــن تقل ــاز ای ــود زمینه س موج
بگیــرد و مــدرک یــک ارزش تلقــی شــود، آنوقــت هرکســی در صــدد 

گرفتــن مــدرک برمی آیــد ولــو اینکــه نــه عاقــه ای بــه تحصیــل و نــه 
شایســتگی روحــی و اســتعداد ذهنــی بــرای تحصیــل داشــته باشــد لــذا 
ــه  ــت ک ــی اس ــب علم ــای تقل ــی از زمینه ه ــی یک ــروزه مدرک گرای ام
بــه دلیــل ارزش شــدن آن، ســیلی از متقاضیــان بــه دنبــال کســب آن 
هســتند و ایــن خــود باعــث بــروز تقلــب می شــود؛ از طرفــی مــا بــرای 
پاســخ دادن بــه ایــن تقاضــا مجــوز تأســیس مراکــز آمــوزش عالــی را 

ــم. ــاخت ها دادی ــودن زیرس ــم ب ــدون فراه ب
وجــود  بــه  منــوط  عالــی  آمــوزش  مؤسســه  یــک  راه انــدازی 
ــالیان دراز  ــول س ــفانه در ط ــی متأس ــت ول ــب اس ــی مناس هیئت علم
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ایــن موضــوع مــورد بی توجهــی قرارگرفتــه اســت و بــه ده هــا مؤسســه 
ــز  ــر آن، دانشــگاه آزاد اســامی نی مجــوز ســاخت داده شــده، عــاوه ب
واحدهــای بی رویــه تأســیس کــرده اســت و بعضــًا برخــی از واحدهــای 
ــجو  ــا دانش ــند، صده ــته باش ــی داش ــک هیئت علم ــه ی ــدون آنک آن ب
ــج  ــد؟ تروی ــرل کن ــن موضــوع را کنت ــد ای ــد. چــه کســی بای پذیرفته ان
ــرده  ــی را فراهــم ک ــوزش عال ــروز فســاد در آم ــه ب ــی زمین مدرک گرای
و ایــن ســبب بــروز معضــل اشــتغال نیــز شــده اســت. وقتــی بــازار کار 
جــدی بــرای جوانــان کــه مهارتــی دارنــد فراهــم نشــده اســت، بــرای 
بــه تأخیــر انداختــن بیــکاری ایــن افــراد بــه ســمت دانشــگاه ها آمدنــد 
ــر  ــن ام ــه ای ــد درحالی ک ــدا کنن ــری پی ــت شــغلی بهت ــا شــاید موقعی ت
در عمــل بــرای آن هــا محقــق نشــد. عامــل دیگــر بــروز تقلــب علمــی، 
ــجویان  ــی دانش ــت اخاق ــه تربی ــتادان ب ــگاه و اس ــی دانش بی توجه
اســت. برخــی اســاتید باوجــود کیفیــت عالــی در ارائــه مطالــب علمــی، 
ــوند  ــل می ش ــد غاف ــت کنن ــدار تربی ــجویان را اخاق م ــه دانش از اینک
ــی  ــورد بی توجه ــی، م ــی و اخاق ــی، روح ــه فرهنگ ــفانه جنب و متأس

ــت. ــده اس واقع ش

فرمودیــد بعضــی مؤسســات ظاهــراً علمــی هســتند ولــی 
شــاکله علمــی ندارنــد، وزارت علــوم تــا چــه حد توانســته 

بــا ایــن مؤسســات برخــورد کنــد؟
از ســال 84 تــا 92 تعــداد مؤسســات غیردولتــی، حــدود 5 برابــر شــده 
ــد  ــک رش ــی، ی ــات آموزش ــال، مؤسس ــول 8 س ــی در ط ــت یعن اس
ــرای  ــد مجــوزی ب ــه بع ــا از ســال 92 ب ــد ام لجام گســیخته پیداکرده ان
ــد  ــه فاق ــاتی ک ــده و مؤسس ــی داده نش ــات غیردولت ــاخت مؤسس س
ــا  ــود. ت ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــایی و ب ــز شناس ــتند نی ــتاندارد هس اس
ــه علــت عــدم رعایــت  امــروز حــدود 50 مؤسســه لغــو اعتبارشــده و ب
ــر از  ــه معتب ــک مؤسس ــرایط ی ــدان ش ــا فق ــی ی ــتانداردهای آموزش اس
گردونــه فعالیــت خــارج شــدند و همچنــان معاونــت آموزشــی، معاونــت 

ــات  ــن مؤسس ــد ای ــال رص ــی در ح ــارت و ارزیاب ــز نظ ــی و مرک حقوق
هســتند. حــدود 300 مؤسســه بــدون رعایــت حداقــل ضوابــط توســعه 
ــل  ــا منح ــادی از آن ه ــداد زی ــر تع ــال حاض ــه در ح ــد ک ــدا کردن پی
بــر تعطیلــی مؤسســات  شــده اند. عــزم رئیس جمهــور مشــخصًا 
ــود کــه  ــه حــدی مهــم ب ــت اســت و ایــن موضــوع ب ــه دول وابســته ب
در الیحــه بودجــه نیــز بــه ایــن توســعه نامتــوازن و بی رویــه مؤسســات 
ــی  ــات علم ــت، مؤسس ــل دول ــا حداق ــد ت ــا کردن ــد و تقاض ــاره ش اش
کاربــردی و دانشــگاهی وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی را از گردونــه 
خــارج کنــد و امــر آمــوزش عالــی را صرفــًا بــه وزارت علــوم بســپارد تــا 

ــد. ــال کنن ــود را دنب ــت خ ــد مأموری ــی بتوانن ــتگاه های اجرای دس

چشم انداز مبارزه با تقلب علمی چیست؟
ــا ایــن پدیــده زمانــی چشــم انداز خوبــی خواهــد داشــت کــه  ــه ب مقابل
ــا را  ــدا علت ه ــی ابت ــم یعن ــارزه کنی ــای آن مب ــه ها و علت ه ــا ریش ب
ــگاه  ــول ن ــه معل ــا ب ــه علت ه ــدون توجــه ب ــم و ســپس ب ــن ببری از بی
کنیــم. از طرفــی، اجــرای قانــون مقابلــه بــا تقلــب بســیار مهــم اســت، 
یعنــی دانشــگاه ها ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد زیــرا در ایــن قانــون 
روش هایــی بــرای پیشــگیری از تقلــب در نظــر گرفته شــده اســت لــذا 
بایــد دانشــگاه ها پیشــگیری ها را جــدی بگیرنــد و دانشــجو بایــد قبــل 
ــاورد.  ــی بی ــد و ســپس گواه ــاع موضوعــش را مشــابهت یابی کن از دف
ــابهت یابی  ــرای مش ــجو را ب ــه دانش ــگاه در دو مرحل ــک دانش ــر ی اگ
ــود  ــن خ ــه ای ــد ک ــدا می کن ــش پی ــیار کاه ــب بس ــار تقل ــتد، آم بفرس
بازدارنــده اســت و اگــر دانشــجو ببینــد در معــرض خطــر کشــف تقلــب 
ــا تقلــب،  اســت قطعــًا چنیــن ریســکی نمی کنــد. نــوع دیگــر مقابلــه ب
ــام  ــر اهتم ــن ام ــر ای ــد ب ــگاه ها بای ــه دانش ــت ک ــازات اس ــال مج اعم
ــز  ــازی نی ــانه های مج ــد. رس ــف کنن ــب را کش ــوارد تقل ــرده و م ک
امــروزه بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کننــد تــا مســئله آن قــدر زشــت و 

قبیــح شــود تــا بــا فشــار افــکار عمومــی از بیــن بــرود.

حقوقی - پارلمانی
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ــی،  ــی فاراب ــنواره بین الملل ــن جش ــور در دهمی ــاون اول رئیس جمه مع
بــا تأکیــد بــر نیــاز مبــرم کشــور بــه علــوم انســانی و اجتماعــی گفــت: 
ــوم انســانی و اجتماعــی در همــه مقاطــع و به خصــوص در مقاطــع  عل
حســاس، نقــش بســیار کارســاز و تعیین کننــده ای در عبــور از تنگناهــا 
ــان بیشــتر می شــود  ــه و جه دارد و هــر چــه پیچیدگــی مســائل جامع

ــردد. ــر می گ ــز ملموس ت ــوم نی ــن عل ــه ای ــاز بشــر ب نی
دکتــر اســحاق جهانگیــری در ایــن آییــن کــه در ســالن اجــاس ســران 
ــن  ــزاری ای ــد، از دســت اندرکاران برگ ــزار ش کشــورهای اســامی برگ

جشــنواره قدردانــی کــرد و افــزود: انتظــار مــا مدیــران و سیاســت گذاران 
از نهادهــای علمــی و دانشــگاهی کشــور ایــن اســت کــه بــه دولتمردان 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــه راهکاره ــائل و ارائ ــم مس ــهروندان در فه و ش

ــد. ــتری کنن ــک بیش ــت از مشــکات کم برون رف
ــر  ــاز ه ــائل را پیش نی ــح مس ــم صحی ــور فه ــاون اول رئیس جمه مع
ــتی  ــق و درس ــی دقی ــر آگاه ــرد: اگ ــان ک ــت و خاطرنش ــی دانس اقدام
نســبت بــه مســائل پیــدا نکنیــم و ندانیــم کــه مشــکل اصلی کجاســت، 
ــیر  ــن مس ــانند و در ای ــر نمی رس ــد موردنظ ــه مقص ــا را ب ــا م راهکاره
ــی  ــوم انســانی و اجتماع ــان عل ــن و محقق ــش دانشــمندان، متفکری نق

ــت. ــی اس ــته های علم ــایر رش ــش از س بی
ــروزی  ــس از پی ــال پ ــه در 40 س ــان اینک ــا بی ــری ب ــر جهانگی دکت
انقــاب اســامی راه دراز و دشــواری را پشت ســر گذاشــته ایم و از 
ــه  ــم، تصریــح کــرد: اگــر نگاهــی ب ــور کرده ای گردنه هــای ســختی عب
گذشــته بیندازیــم و مــروری گــذرا نســبت بــه حــوادث ایــران و جهــان 
داشــته باشــیم، می بینیــم کــه بســیاری از مقاطــع، مقاطعــی اســتثنایی 

ــوده اســت. در تاریــخ کشــور ب
ــل  ــاله را تحم ــی هشت س ــا جنگ ــزود: م ــور اف ــاون اول رئیس جمه مع
ــزرگ خلیج فــارس علیــه عــراق را دیدیــم و جنــگ  کردیــم و جنــگ ب
افغانســتان توســط ناتــو، آمریــکا و کشــورهای دیگــر را شــاهد بودیــم 

ــت. ــاهده اس ــا و قابل مش ــان پابرج ــا همچن ــن جنگ ه ــار ای ــه آث ک
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه حضــور گروه هــای تروریســتی و خشــن 
کــه در منطقــه بــه دنبــال معرفــی چهــره نادرســتی از اســام هســتند، 
ــردم  ــام م ــتار و قتل ع ــال کش ــه دنب ــا ب ــن گروه ه ــرد: ای ــح ک تصری
ــر  ــتند و اگ ــوریه هس ــراق و س ــوص ع ــه به خص ــورهای منطق در کش
ــروز  ــد ام ــت به کار نمی ش ــران دس ای
ــه  گــروه تروریســتی داعــش در منطق

ــت داشــت. حکومــت و دول
بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــتانه  ــروز در آس ــه ام ــه اینک ــاره ب اش
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی
ــایی و  ــم، افق گش ــرار داری اســامی ق
ابهام زدایــی نســبت بــه آینــده کشــور 
را یــک ضــرورت و نیــاز مهــم بــرای 
ایــران دانســت و اظهــار داشــت: بایــد 
ــر و  ــی و تدبی ــر علم ــک تفک ــه کم ب
ــئولیت  ــاس مس ــی و احس اراده سیاس
ــده  ــه آین ــی نســبت ب ــی، نگران اخاق
ــی،  ــف اجتماع ــای مختل را در زمینه ه
فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 

ــم. ــش دهی کاه
دکتــر جهانگیــری افــزود: آمریکایی هــا در جنــگ اقتصــادی اخیــر کــه 
علیــه ملــت ایــران آغــاز کردنــد، هم زمــان جنــگ رســانه ای و روانــی را 
نیــز علیــه ایــران شــروع کردنــد و مهم تریــن هــدف آن هــا ایــن اســت 
ــور،  ــوان کش ــل ج ــوص نس ــران و بخص ــت ای ــرای مل ــده را ب ــه آین ک

آینــده ای مبهــم جلــوه دهنــد.
ــد و  ــد تردی ــا می خواهن ــرد: آن ه ــه ک ــور اضاف ــاون اول رئیس جمه مع
نگرانــی نســبت بــه آینــده را در کشــور تشــدید کننــد، بنابرایــن مــا بایــد 
ــی  ــده ابهام زدای ــه آین ــم کــه نســبت ب ــاش گســترده ای انجــام دهی ت
کنیــم تــا افق هــای جدیــدی پیــش روی ملــت ایــران گشــوده شــود.

دکتــر جهانگیــری گفــت: زمــان، زمــان گفت وگــو و باالبــردن اعتمــاد 
ــن  ــت. مهم تری ــام اس ــاد به نظ ــود و اعتم ــه خ ــاد ب ــر، اعتم ــه یکدیگ ب
ســرمایه ای کــه بــرای عبــور از مشــکات در اختیــار کشــور قــرار دارد 
ســرمایه اجتماعــی اســت و ایــن ســرمایه اجتماعــی نتیجــه برداشــت و 
قرائتــی از دیــن بــود کــه امــام خمینــی)ره( از اســام ارائــه کــرد کــه 
ــت  ــردم در حکوم ــت اســت و م ــده از اراده مل ــی و برآم ــت مبتن حکوم

ــد. ــده دارن ــش اول و تعیین کنن نق

معاون اول رئیس جمهور در اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی:

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی نیاز مبرم دارد

فرهنگی 
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وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای ترمیــم ســرمایه اجتماعــی کشــور 
دســت نیــاز به ســوی متفکریــن، دانشــمندان و صاحب نظــران دراز 
کــرده اســت گفــت: دانشــگاهیان و صاحب نظــران بیــش از دولتمــردان 
ــای  ــور ایف ــی کش ــرمایه اجتماع ــازی س ــم و بازس ــد درترمی می توانن

نقــش کننــد.
معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: بــرای بــاال بــردن اعتمــاد بــه آینــده 
و ارتقــای امیــد اجتماعــی، بایــد در رویکردهــا و رفتارهــا و ســاختارهای 
ــران  ــظ ای ــال حف ــه دنب ــر ب ــود. اگ ــام ش ــات انج ــی اصاح حکمروای
ــا و  ــا، رفتاره ــد رویکرده ــت بای ــاز اس ــه نی ــا ک ــتیم آنج ــام هس و نظ

ســاختارها اصــاح شــوند.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه گفت وگــو میــان دولــت و دانشــگاه 
در مراحــل مختلــف آغازشــده اســت، خاطرنشــان کــرد: از ســال گذشــته 
ــرم  ــاز مب ــوان نی ــی را به عن ــوی مل ــوع گفت وگ ــردم موض ــاش ک ت
ــوی  ــا را در گفت وگ ــور از تنگناه ــه راه عب ــم چراک ــرح کن ــه مط جامع

ــم. ــی می دان مل
وی افــزود: در جلســاتی کــه بــا دانشــگاهیان و صاحب نظــران داشــتم، 
ــورتی  ــه های مش ــد و خوش ــرح ش ــور مط ــای کش ــی از چالش ه بخش

بــرای  مختلــف  کارگروه هــای  و 
یافتــن راهکارهــا شــکل گرفــت و 
ــت و  ــان دول ــی می ــای خوب گفت وگوه

ــد. ــام ش ــگاه انج دانش
ــد  ــا تأکی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــدت  ــی به ش ــع فعل ــه در مقط ــر اینک ب
ــتیم  ــی هس ــی و هم زبان ــد همدل نیازمن
گفــت: امــروز نهادهــای حاکمیتــی 
مســئولیت تاریخــی و مهمــی برعهــده 
دارنــد و پیش نیــاز هــر اقــدام ایــن 
اســت کــه همــه نهادهــا در چارچــوب 
ــن  ــی تعیی ــون اساس ــه قان ــی ک وظایف

ــد. ــل کنن ــرده عم ک
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت، مجلــس، 
قــوه قضاییــه و مجمــع تشــخیص 
ــهم  ــه س ــدام ب ــام هرک ــت نظ مصلح
خــود در حیطــه اختیــارات و وظایفشــان 
در برابــر تصمیماتــی کــه در مــورد 

ــند. ــخگو باش ــد پاس ــد بای ــور می گیرن ــت و کش ــک مل ــت ی سرنوش
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا مهــم دانســتن نــگاه نخبــگان نســبت 
ــور از  ــادآور شــد؛ عب ــده کشــور، ی ــرای آین ــت ب ــه تصمیمــات حاکمی ب
ــی  ــی درصورت ــرایط کنون ــور در ش ــش روی کش ــده پی ــائل پیچی مس

ــه بیاینــد. ــه صحن محقــق خواهــد شــد کــه مــردم ب
ــم  ــرار داری ــی ق ــروز در مقطع ــت: ام ــار داش ــری اظه ــر جهانگی دکت
کــه به شــدت نیازمنــد گفت وگــو میــان نخبــگان و حکومــت و 
ــردم  ــر م ــی اگ ــردم و حکومــت هســتیم و حت ــان م ــو می ــز گفت وگ نی
ــنیده  ــا ش ــراض آن ه ــد اعت ــد، بای ــرایط دارن ــه ش ــبت ب ــی نس اعتراض
ــند  ــته باش ــه حضورداش ــردم درصحن ــه م ــا درصورتی ک ــرا تنه شــود زی

ــم. ــور کنی ــا عب ــکات و تنگناه ــود از مش ــم ب ــادر خواهی ق
معــاون اول رئیس جمهــور نقــش نخبــگان جامعــه را در گفت وگــو 
میــان حکومــت و مــردم نقشــی پراهمیــت توصیــف و خاطرنشــان کــرد: 

ایــن گفت وگوهــا الزاماتــی دارد کــه مــا بایــد بــه ایــن الزامــات پایبنــد 
باشــیم.

ــن  ــران، متفکری ــرد صاحب نظ ــدواری ک ــار امی ــری اظه ــر جهانگی دکت
ــی شــرایط  ــوم انســانی در مقطــع فعل و اندیشــمندان در رشــته های عل
ــرایط  ــن ش ــران از ای ــه درک دیگ ــد و ب کشــور را به درســتی درک کنن

نیــز کمــک کننــد.

ضرورت تقویت حضور فعال علوم انسانی در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های ملی

دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه 
اینکــه از ســال گذشــته نقــش علــوم انســانی در فرآینــد برنامه ریــزی و 
ــر  سیاســت گذاری ملــی در زمینه هــای مختلــف بیشــتر شــده اســت؛ ب
ایجــاد فضــای مناســب بــرای حضــور فعــال علــوم انســانی و اجتماعــی 
ایــران در ترازهــای جهانــی بــا همــکاری ســایر نهادهــا و دســتگاه های 

فرهنگــی تأکیــد کــرد.
وی گفــت: علــوم انســانی در ســخنان و دیدگاه هــای اســتادان و 
ــزرگان بارهــا مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت و جشــنواره بین المللــی  ب

ــکل  ــانی ش ــوم انس ــه عل ــتر ب ــه بیش ــن توج ــتای همی ــی در راس فاراب
گرفــت و در توجــه بیشــتر بــه اندیشــمندان علــوم انســانی مؤثــر بــوده 

اســت.
ــان  ــت؛ انس ــان اس ــانی، انس ــوم انس ــور عل ــزود: مح ــی اف ــر غام دکت
ــوی،  ــرمایه معن ــن س ــت و مهم تری ــد اس ــات خداون ــده مخلوق برگزی
فرهنگــی و اعتقــادی مــا نیــز در حــوزه علــوم انســانی، جــای می گیــرد. 
بنابرایــن بــرای بررســی و توجــه بیشــتر بــه تاریــخ حیــات فرهنگــی و 

اجتماعــی ایــران بایــد علــوم انســانی را موردتوجــه قــرار دهیــم.
ــدف  ــن ه ــا ای ــی ب ــی فاراب ــنواره بین الملل ــزود: جش ــوم اف ــر عل وزی
برگــزار می شــود کــه از طریــق آن بــه پاسداشــت جایــگاه اندیشــمندان 
ــا ارائــه تصویــر واقعــی از  و محققــان علــوم انســانی همــت کــرده و ب
کمیــت و کیفیــت تولیــدات علــوم انســانی و اســامی، شــرایط موجــود 
ــکاران  ــن مســیر هم ــم و در همی ــوم در کشــور را نشــان دهی ــن عل ای

فرهنگی 
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مــا در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تمــام تــاش خــود را بــه کار 
گرفتنــد تــا چنیــن نشســت فاخــری را برگــزار نماینــد.

ــال  ــا کم ــبتی ب ــن مناس ــته در چنی ــال گذش ــزود: س ــی اف ــر غام دکت
ــل  ــار تبدی ــی پرب ــه درخت افتخــار اعــام کــردم نهــال کاشــته شــده ب
ــه به درســتی  ــداد ســاالنه علمــی ک ــن روی ــرات ای ــدوارم ثم شــد و امی
ــود؛  ــق ش ــت، محق ــده اس ــذاری ش ــران نام گ ــی از متفک ــام یک ــه ن ب
ــه انســانی را  ــات طیب ــود کــه حی ــی محققــی ب به خصــوص آنکــه فاراب

ــت. ــد می دانس ــه خردمن ــتر جامع در بس
ــار  ــی اظه ــی فاراب ــنواره بین الملل ــت گذاری جش ــورای سیاس ــس ش رئی
داشــت: ســعی کردیــم پژوهشــگران و دانشــجویان بــه کاربــردی کــردن 
ــه  ــای جامع ــئله ها و نیازه ــه مس ــه ب ــق توج ــانی از طری ــوم انس عل
ترغیــب شــوند و در ایــن دوره از جشــنواره حضــور انجمن هــای علمــی 
معتبــر کشــور، اســتادان به خصــوص بانــوان بیشــتر از دوره هــای قبــل 

اثربخــش بــوده اســت.
ــری از  ــی را تصوی ــی فاراب ــنواره بین الملل ــر جش ــرد: اگ ــح ک وی تصری
علــوم انســانی و اســامی و بســتری بــرای بالندگــی آن بدانیــم، تحقــق 
دیگــر اهــداف برگــزاری آن نیازمنــد توجــه، دقــت و برنامه ریــزی اســت 
ــای  ــکاری انجمن ه ــا هم ــکات را ب ــن ن ــنواره ای ــه جش ــه دبیرخان ک

علمــی بــرای دوره هــای بعــد موردتوجــه قــرار دهــد.
اخیــر جشــنواره  دوره هــای  رونــد  بررســی  علــوم گفــت:  وزیــر 
ــم و  ــی دوره ده ــای علم ــج گروه ه ــژه نتای ــی به وی ــی فاراب بین الملل
ــنی  ــور به روش ــانی کش ــوم انس ــوزه عل ــتر در ح ــه بیش ــر چ ــام ه اهتم
نشــان می دهــد مســئولیت همــه در ایــن زمینــه بایــد مضاعــف شــود. 
ازایــن رو بایــد بــرآوردی مســتمر از وضعیــت علــوم انســانی و اســامی 
ــر اســاس الگوهــای علمــی و  ــه جشــنواره ب در کشــور توســط دبیرخان

ــود. ــه ش ــناختی ارائ روش ش
ــوم  ــدات عل ــد کــرد: پایــش منظــم و ســاالنه تولی ــر غامــی تأکی دکت
ــیر  ــاوری را در مس ــات و فن ــوم، تحقیق ــران، وزارت عل ــانی در ای انس

تدویــن و تنظیــم فــوری بســته های سیاســتی دقیــق و مناســب ازجملــه 
ــا و  ــه زمینه ه ــی در هم ــت اجتماع ــی، مأموری ــان فارس ــت از زب حراس

ــاری خواهــد کــرد. رعایــت اخــاق پژوهــش ی
وی تصریــح کــرد: ضــرورت دارد بــا تقویــت شــبکه اجتماعــی نخبــگان 
ــی و ارتباطــات  ــرای گســترش تعامــات علمــی داخل ــوم انســانی ب عل
ــرد؛  ــژه صــورت گی ــاش وی ــا ت ــی دنی ــایر مناطــق علم ــا س ــی ب علم
ــود. ــاس می ش ــتر احس ــرورت بیش ــن ض ــی، ای ــرایط فعل ــژه در ش به وی

بایــد  فارابــی  بین المللــی  جشــنواره  کــرد:  تأکیــد  علــوم  وزیــر 
ــد.  ــامی باش ــانی و اس ــوم انس ــای عل ــام نظریه ه ــده تم منعکس کنن
ــرای  ــب ب ــای مناس ــاد فض ــرای ایج ــد ب ــنواره بای ــن جش ــه ای دبیرخان
گفت وگــوی ســازنده میــان مدیــران و نخبــگان کشــور بکوشــد؛ 
ــن  ــدان چنی ــی از فق ــور ناش ــی کش ــکات فعل ــی از مش ــه بخش چراک

گفت وگــو و احســاس اثربخشــی اســت.
ــی  ــوان علم ــتفاده از ت ــت اس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــوم اف ــر عل وزی
ــده  ــای آین ــت در دوره ه ــور الزم اس ــر کش ــر سراس ــگاه های معتب دانش

ــرد. ــزرگ صــورت گی ــت ب ــن ظرفی ــتفاده بیشــتری از ای اس

ــادل آرای  ــاز تب ــی؛ زمینه س ــی فاراب ــنواره بین الملل جش
متفکــران، دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی جهان

ــی و  ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش ــی رئی ــین میرزای ــر حس دکت
اجتماعــی وزارت علــوم و رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بین المللــی 
فارابــی بــا تأکیــد بــر آزاد بــودن مشــارکت در جشــنواره بــرای تمامــی 
ــتای  ــنواره در راس ــن جش ــت: ای ــی گف ــی و غیرایران ــگران ایران پژوهش
تبــادل آرای متفکــران، دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی 

ــت. ــم آورده اس ــای الزم را فراه ــان، زمینه ه جه
وی تصریــح کــرد: علــوم انســانی و اســامی بیــش از نیمــی از آمــوزش 
ــن  ــاهد دهمی ــروز ش ــاص داده و ام ــود اختص ــه خ ــور را ب ــی کش عال
مراســم تکریــم از عالمــان فرهیختــه ایــن حــوزه معرفتــی هســتیم کــه 
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قــد برافراشــته اســت تــا قامــت بلنــد عالمــان علــوم انســانی و اســامی 
را بــه تکریــم بنشــیند.

ــر  ــوم دیگ ــر از عل ــه برت ــانی را ن ــوم انس ــزود: عل ــی اف ــر میرزای دکت
ــوع آن  ــه موض ــوم را ب ــدر عل ــر ق ــد اگ ــر، هرچن ــه کمت ــم و ن می دانی
ــرا  ــرد؛ زی ــرار می گی ــر ق ــوم دیگ ــارک عل ــر ت ــوم انســانی ب ــم، عل بدانی
هــم دارای کارکــرد اســت و هــم کاربــرد و مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــوم را در خدمــت ب ــن عل ــن وجهــی اســت کــه ای دانشــگاه، مهم تری

ــت. ــرار داده اس ــان ق ــرزمین عزیزم س
رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بین المللــی فارابــی بــا تشــکر از همت 
و زمانــی کــه دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــوری 
در تشــکیل هســته ها و خوشــه های علمــی دانشــگاه های ســطح یــک 
ــوم انســانی  ــی کشــور از عل ــری از دســتگاه های اجرای کشــور و بهره گی
ــتند  ــه هایی هس ــًا خوش ــه ها عمدت ــن خوش ــت: ای ــد، گف ــرف کرده ان ص
ــگاه های  ــت و دانش ــانی اس ــوم انس ــای عل ــه حوزه ه ــوط ب ــه مرب ک
جامــع کشــور و دانشــگاه عامــه طباطبائــی به عنــوان دانشــگاه 
ــا  ــمندی ایف ــهم ارزش ــه ها س ــن خوش ــانی در ای ــوم انس ــی عل تخصص
ــد در جهــت  ــه ارزشــمند، گامــی بلن ــن طلیع ــد اســت ای ــد و امی کرده ان
اعتــای کشــور و اســتفاده روزافــزون از علــوم انســانی در خدمــت بــه 

کشــور باشــد.
دکتــر میرزایــی افــزود: در دهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابــی از بیــن 
ــته  ــده و شایس ــر برگزی ــب 16 اث ــر در قال ــی، 17 اث ــر دریافت 5649 اث
تقدیــر در 14 گــروه علمــی و یــک برگزیــده جایــزه میان رشــته ای کــه 

ــد،  ــد ش ــت خواه ــنواره تثبی ــروه 15 جش ــوان گ ــده به عن ــال آین از س
مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد گرفــت.

ــران  ــه از ای ــی ک ــخصیت بین الملل ــر آن از 7 ش ــاوه ب ــت: ع وی گف
شناســان و اســام شناســان برجســته جهــان هســتند، تجلیــل خواهــد 
شــد؛ برگزیــدگان خارجــی حاضــر در این دوره از جشــنواره از کشــورهای 
انگلســتان، فرانســه، آلمــان، لهســتان، اســپانیا، قزاقســتان و هندوســتان 
هســتند و ایــن اقــدام را به عنــوان گامــی در دیپلماســی فرهنگــی 

می دانیــم.
ــی و  ــای داخل ــر بخش ه ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــی خاطرنش ــر میرزای دکت

بین المللــی از 12 شــخصیت پیشــرو علــوم انســانی و پیشکســوت 
کــه مایــه فخــر و مباهــات علــوم انســانی کشــور هســتند و همچنیــن 
انجمن هــای علمــی برتــر، فصلنامــه علمــی برتــر، مترجــم برگزیــده و 

ــد. ــد ش ــر خواه ــز تقدی ــر نی ــرداز برت نظریه پ
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــان  ــر از عالم ــت تقدی ــی در جه ــوان گام ــروز به عن ــه ام ــزود: آنچ اف
علــوم انســانی صــورت می گیــرد، قدمــی اســت در جهــت تکریــم ایــن 

ــد. ــاز از آن می دانن ــود را بی نی ــه خ ــد ک ــزان هرچن عزی
در آییــن اختتامیــه دهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابــی، لــوح تقدیــر 
ــیون  ــر کمیس ــوح تقدی ــکو، ل ــر آیسس ــوح تقدی ــوری، ل ــت جمه ریاس
ملــی یونســکو، یادمــان جشــنواره و مــدال آیسســکو بــه مرحــوم دکتــر 
عبدالحســین زرین کــوب، مرحــوم آیــت اهلل ســید عبدالکریــم موســوی 
اردبیلــی و مرحــوم تــوران میرهــادی به عنــوان شــخصیت های پیشــرو 

علــوم انســانی و اســامی اهــدا شــد.
ــر  ــی و دکت ــه محمدرضــا حکیم ــدم، عام ــتادی مق ــت اهلل رضــا اس آی
ــوم انســانی و اســامی،  ــوان پیشکســوتان عل ــی موحــد به عن محمدعل
دکتــر اصغــر افتخــاری در حــوزه نظریه پــرداز برجســته و دکتــر 
عبدالکریــم رشــیدیان و دکتــر حســین صابــری نیــز به عنــوان مترجــم 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــر م برت
ــتان و  ــم از هندوس ــرو قاس ــر خس ــی، دکت ــش خارج ــن در بخ همچنی
دکتــر رائــول گنزالــس بورنــز از اســپانیا بــه ســبب جمیــع آثــار در حــوزه 
ــا  ــا ماری ــر آن ــتان، دکت ــداهلل از قزاقس ــر عب ــر صف ــی، دکت اسام شناس
دکتــر  لهســتان،  از  کراسنوولســکا 
ــر  ــان و دکت ــه از آلم ــکا گرونک مونی
نیــکاس جــان ســیمز ویلیامــز از 
ــار  ــع آث ــبب جمی ــه س ــتان ب انگلس
دکتــر  و  ایران شناســی  حــوزه  در 
پــان کلــود کریــر از فرانســه بــه 
خاطــر تحقیــق، ترجمــه و اقتبــاس از 
ــوان شــمس  ــر عطــار و دی منطق الطی
تبریــزی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

ــز  ــای پژوهشــی نی  در بخــش نهاده
»انجمــن علمــی علــوم مدیریــت 
ایــران« به عنــوان انجمــن علمــی 
برتــر و »پژوهش هــای فلســفی« و 
»فلســفه و کام اســامی« به عنــوان 
نشــریه علمــی - پژوهشــی برتــر 

ــدند. ــی ش معرف
ــنواره  ــن دوره از جش ــن در ای همچنی
پژوهش هــای  و  دانــش  ارتقــای  راســتای  در  فارابــی  بین المللــی 
میان رشــته ای، بخــش »مطالعــات میان رشــته ای« بــه جشــنواره 
ــن  ــده ای ــوان برگزی ــتخواه به عن ــود فراس ــر مقص ــد و دکت ــزوده ش اف

ــت. ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــش م بخ
ــان و  ــدگان گروه هــای علمــی، در گــروه اخــاق، ادی در بخــش برگزی
ــز رتبــه شایســته  عرفــان، دکتــر حســن قــادری در بخــش جــوان حائ
ــژاد  ــواد صفی ن ــی ج ــا و باستان شناس ــخ، جغرافی ــروه تاری ــر، در گ تقدی
در بخــش بزرگســال رتبــه اول و دکتــر محمدجــواد عبدالهــی در بخــش 

جــوان شایســته تقدیــر معرفــی شــدند.

 فرهنگی  
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در گــروه حقــوق نیــز رتبــه برگزیــده اول بــه دکتــر هدایــت اهلل فلســفی 
ــز  ــی نی ــات و زبان شناس ــان، ادبی ــروه زب ــال و در گ ــش بزرگس در بخ

رتبــه دوم بخــش بزرگســال بــه دکتــر مــزدک انوشــه اعطــا شــد.
در گــروه علــوم اجتماعــی و علــوم ارتباطــات در بخــش بزرگســال دکتــر 
ــه رتبــه شایســته تقدیــر و در بخــش جــوان،  محمدرضــا جــوادی یگان

زهــرا صبورنــژاد رتبــه برگزیــده ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش برگزیــدگان گــروه علــوم اقتصــادی، مدیریــت و علــوم مالــی 
نیــز دکتــر عبــاس شــاکری حســین آبــاد موفــق بــه کســب رتبــه اول 
ــل و  ــط بین المل ــی، رواب ــوم سیاس ــروه عل ــال و در گ ــش بزرگس بخ
مطالعــات منطقــه ای دکتــر فاطمــه شــایان در بخــش بزرگســال موفــق 

بــه کســب رتبــه ســوم شــدند.
ــر  ــه دکت ــه دوم ب ــز رتب ــث نی ــیر و حدی ــی، تفس ــوم قرآن ــروه عل در گ
ســیدمحمدهادی گرامــی در بخــش بزرگســال و رتبــه شایســته تقدیــر 

ــی میرحســینی اعطــا شــد. ــر یحی ــه دکت در بخــش جــوان ب
همچنیــن در گــروه فلســفه، منطقــه و کام در بخــش بزرگســال دکتــر 
ــه اول و در بخــش جــوان، محمدمهــدی فاتحــی  اســداهلل فاحــی رتب

رتبــه نخســت را کســب کردنــد.
در گــروه فنــاوری اطاعــات، اطاع رســانی و کتابــداری، دکتــر مهــدی 

شــقاقی در بخــش بزرگســال حائــز رتبــه شایســته تقدیــر شــد.
ــز  ــی نی ــر و زیبایی شناس ــات هن ــروه مطالع ــدگان گ ــش برگزی در بخ
ــر  ــال و دکت ــطح بزرگس ــوم در س ــه س ــور رتب ــادی صفایی پ ــر ه دکت

ــد. ــب کردن ــوان، را کس ــطح ج ــوم در س ــه س ــاه وان رتب ــه م فاطم

 فرهنگی   
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ــی کریســپر   ــن ویرایــش ژن ــاوری روش نوی نخســتین محصــول فن
crisper/cas( 9( بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــی  ــک و زیســت فناوری رونمای ــی مهندســی ژنتی در پژوهشــگاه مل

شــد.
ــوش  ــدل م ــن م ــی از اولی ــن رونمای ــی در آیی ــر منصــور غام دکت
هموفیلــی نــوع A بــا روش نویــن ویرایــش ژنــی کریســپر گفــت: 
ــًا  ــه حتم ــت ک ــر آن اس ــی ب ــز علم ــه مراک ــاش هم ــروزه ت ام
ــود در  ــکات موج ــل مش ــمت ح ــه س ــت ب ــرف وق ــات و ص زحم
ــای  ــن زمینه ه ــی از ای ــود و یک ــوق داده ش ــی س ــای علم زمینه ه
مهــم در کشــور موضــوع بهداشــت، درمــان و بیمــاری اســت کــه 
ــک و زیســت فناوری  ــی مهندســی ژنتی ــبختانه پژوهشــگاه مل خوش
در زمینه هــای زیســت محیطی، کشــاورزی و مباحــث ژنتیکــی 
ــکر و  ــای تش ــه ج ــت ک ــام داده اس ــی انج ــای تحول آفرین کاره

ــی دارد. قدردان
ــه  ــتاوردهایی ک ــه دس ــگاه در ادام ــن پژوهش ــرد: ای ــح ک وی تصری
داشــته بــا ایــن محصــول، امیــد زیــادی را بــرای معالجــه یکــی از 
بیماری هــای مهــم در کشــور و دنیــا تقویــت کــرده اســت؛ قطعــًا کار 
ــه بخشــی از توانمندی هــای  علمــی ارزشــمندی کــه صــورت گرفت
ظرفیت هــای  هرچقــدر  می دهــد؛  نشــان  را  پژوهشــگاه  ایــن 
ــش  ــار مؤسســات علمــی و پژوهشــی افزای ــی خــود را در کن حمایت
ــر  ــوب، باالت ــی مطل ــج تحقیقات ــه نتای ــی ب ــرعت دسترس ــم س دهی

خواهــد رفــت.
دکتــر غامــی خاطرنشــان کــرد: وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری یکــی از فعالیت هــای 
ویژه شــان حمایــت از پروژه هــای تحقیقاتــی اســت و مــوش مــدل 
ــاز  ــت زمینه س ــد در حقیق ــی ش ــا معرف ــروز اینج ــه ام ــی ک هموفیل
انجــام کارهــای تحقیقاتــی اســت کــه در آینــده انجــام خواهــد شــد.
وی در خاتمــه ضمــن تبریــک بــه محققــان ایــن طــرح پژوهشــی 
ــار  ــت فناوری، اظه ــک و زیس ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل در پژوهش
امیــدواری کــرد، همــواره دســتاوردهای ارزشــمند متعــددی در ایــن 

ــی شــود. پژوهشــگاه رونمای
دکتــر مطلبــی، رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و 
زیســت فناوری نیــز در خصــوص ایــن رونمایــی گفــت: ایــن 
ــتیبانی  ــا پش ــی کان ب ــروژه تحقیقات ــک پ ــب ی ــول در قال محص
ــت فناوری و  ــک و زیس ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــترک پژوهش مش
ــادی توســط محققــان انجــام شــد و  ســتاد توســعه ســلول های بنی
ایــن دســتاورد پژوهشــی و فنــاوری اولیــن محصــول در نــوع خــود 
ــی دارد. ــی و درمان ــف داروی ــای مختل ــت و کاربرده ــور اس در کش
ــق  ــون موف ــن پژوهشــگاه تاکن ــوان مــدل ای ــزود: مرکــز حی وی اف
بــه تولیــد چندیــن مــدل دیگــر بــه روش هــای جراحــی و انتقــال ژن 
ویرایــش ژنومــی شــده اســت کــه قابل اســتفاده بــرای پژوهشــگران 

می باشــد.

با حضور وزير علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد؛

رونمايی از نخستین محصول فناوری روش نوين ويرايش ژنی کريسپر

  ژپوهش و فناوری
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ــول  ــن محص ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ــان ک ــی بی ــر مطلب دکت
بیماری هــای  مدل هــای  تولیــد  جهــت  در  زیــادی  امیدهــای 
ــاری  ــی بیم ــای درمان ــعه روش ه ــام و توس ــورت ع ــی به ص ژنتیک
ــن  ــت و ای ــده اس ــاص ایجادش ــورت خ ــوع A به ص ــی ن هموفیل
دســتاورد گام بلنــدی بــرای درمــان بیماری هــای ژنتیکــی بــا 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــن ب ــیوه های نوی ــتفاده از ش اس
در ادامــه ایــن مراســم، قــرارداد انتقــال تکنولــوژی بیــن پژوهشــگاه 
ــس  ــر گرجــی رئی ــک و زیســت فناوری و دکت ــی مهندســی ژنتی مل

شــرکت ســینره امضــاء شــد.
در ادامــه ایــن مراســم وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری از آزمایشــگاه 
حیــوان مــدل، محــل نگهــداری از حیوانــات و آزمایشــگاه تراریخــت 

پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فناوری بازدیــد کــرد.

ژپوهش و فناوری  
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ــاوری در آســتانه ســی امین ســال تأســیس  ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
دانشــگاه یــزد در ســفر بــه ایــن اســتان، بنــای اهدایــی از ســوی دکتــر 
حاجــب مرتــاض بــا متــراژ 350 مترمربــع زیربنــا بــا ســرمایه گذاری 370 
ــی  ــارات مل ــل اعتب ــان از مح ــون توم ــغ 200 میلی ــان )مبل ــون توم میلی
ــر و  ــکده هن ــوکار( در دانش ــی نیک ــوی بان ــان از س ــون توم و 170 میلی

معمــاری دانشــگاه یــزد را افتتــاح کــرد.
ایــن تیمچــه در مجــاورت خانــه مرتاض 
قرارگرفتــه اســت و دو طبقــه زیرزمیــن 
ــرر  ــود و مق ــامل می ش ــف را ش و همک
کنفرانــس  بــه ســالن  اســت  شــده 

ــد. ــدا کن ــاص پی اختص
حاشــیه  در  غامــی  منصــور  دکتــر 
افتتــاح تیمچــه مرتــاض بــا اشــاره 
ــوزش،  ــت در آم ــظ اصال به ضــرورت حف
گفــت: بازســازی تیمچــه مرتــاض و 
و  دانشــکده هنــر  بــه  آن  واگــذاری 
معمــاری دانشــگاه یــزد یــک ارزش 
ــن  ــل در چنی ــت و تحصی ــی اس فرهنگ
ــه و  ــی جامع ــت فرهنگ ــی اصال فضاهای

کشــور را حفــظ می کنــد.
ــزد از  ــه ی ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
جملــه شــهرهای شــاخص ایــران در 
حفــظ اصالت هــای خــود اســت، افــزود: 

ــی در  ــش مهم ــی نق ــای قدیم ــه خانه ه ــی ب ــای آموزش ــال مکان ه انتق
ــد. ــا می کن ــاری ایف ــته معم ــژه در رش ــی به وی ــوم تخصص ــعه عل توس
بــرای  مناســبی  بســتر  را  قدیمــی  مکان هــای  در  رفت وآمــد  وی 
الهام گیــری دانشــجویان از محیــط دانســت و گفــت: مشــارکت خیریــن 
ــازی و  ــه در بهس ــت ک ــزد اس ــتان ی ــردم اس ــای م ــه ویژگی ه ازجمل
ــزد  ــگاه ی ــاری دانش ــر و معم ــکده هن ــاض دانش ــه مرت ــازی تیمچ بازس

ــت. ــرده اس ــی ک خودنمای

ایران؛ مهد قدیمی ترین دانشگاه جهان/توسعه کارآفرینی 
ازجمله برنامه های وزارت علوم

یادمــان ســی امین ســال تأســیس دانشــگاه یــزد بــا حضــور وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاه یــزد افتتــاح شــد.

دکتــر منصــور غامــی در ایــن آییــن، ایــران را به عنــوان کشــوری کــه از 
دیربــاز مهــد دانــش و دانشــگاه بــوده معرفــی کــرد و افــزود: قدیمی تریــن 

دانشــگاه جهــان توســط یونســکو در ایــران اســامی ثبت شــده اســت.
ــترش و  ــرعت گس ــوم به س ــه عل ــان اینک ــا بی ــه ب ــوم در ادام ــر عل وزی
تحــول پیــدا می کننــد، گفــت: ایجــاد قدرت هــای وســیع ازجملــه 

ــاوری  ــم و فن ــای گســترش عل ــی از کاربرده ــای اقتصــادی یک قدرت ه
اســت.

دکتــر غامــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران رتبــه 16 تولیــد علــم در دنیا را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت، تصریــح کــرد: بســیاری از دســتاوردهای 

دانشــگاهی ایــران طــی 40 ســال گذشــته اتفــاق افتــاده اســت.
ــط  ــور توس ــی کش ــور کارشناس ــام ام ــروز تم ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب

نیروهــای بومــی و داخلــی انجــام می شــود، خاطرنشــان کــرد: نیروهــای 
ــده  ــران تربیت ش ــف در دانشــگاه های ای ــته های مختل ــا رش تخصصــی ب

و منتظــر جــذب هســتند.
وزیــر علــوم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه توجــه 
ــتور کار  ــدی در دس ــات ج ــه اقدام ــی ازجمل ــث کارآفرین ــه بح ــژه ب وی
ــاوری در  ــم و فن ــارک عل ــدازی 43 پ ــت: راه ان ــت، گف ــوم اس وزارت عل
ــوم  کشــور و ایجــاد 190 مرکــز رشــد در حــوزه دانشــگاه های وزارت عل
ــرای تقویــت حــوزه کارآفرینــی اســت. ــه ظرفیت هــای موجــود ب از جمل

ــگاه ها  ــارم دانش ــل چه ــه نس ــه ب ــه توج ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام دکت
ــار  ــت، اظه ــوم اس ــی وزارت عل ــای اجرای ــن محوره ــه مهم تری از جمل
کــرد: توجــه بــه ارتقــای صنعــت، حــل چالش هــای پیــش رو به ویــژه در 
شــرایط تحریــم فعلــی و راه انــدازی خوشــه های علمــی در دانشــگاه ها از 

ــن حــوزه اســت. ــات انجام شــده در ای ــه اقدام جمل
وزیــر علــوم در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد بــه ســمت دانشــگاه 
جامعه محــور در کشــور آغازشــده اســت، افــزود: دخالــت دانشــگاهیان در 

امــور توســعه ای کشــور اتفاقــی میمــون و مطلــوب اســت.
ــه  ــی از جمل ــبکه های علم ــاد ش ــه ایج ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام دکت

گزارشی از سفر وزير علوم به دانشگاه يزد در آستانه سی امین سال تأسیس؛

ــر و  ــکده هن ــاض در دانش ــه مرت ــن و تیمچ ــه نیک بی ــاح خان افتت
معمــاری/ رونمايــی از کتــاب تیمچــه مرتــاض

   گزارش
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ضرورت هــای اجرایــی در حــوزه توســعه دانشــگاهی اســت، تأکیــد کــرد: 
ــن  ــی بی ــاد هم افزای ــتلزم ایج ــور مس ــی کش ــش علم ــد بیش ازپی رش

ــت. ــگاهی اس ــای دانش واحده

لزوم تغییر مسیر دانشگاه ها برای مشارکت در توسعه کشور
دکتــر محمدصالــح اولیــاء، رئیــس دانشــگاه یــزد نیــز در جشــن 
ــی  ــوزش عال ــت آم ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــزد ب ــگاه ی ــالگی دانش سی س
ــی  ــرار دارد، اظهــار کــرد: بحران هــای مال ــژه ای ق کشــور در شــرایط وی
از جملــه چالش هــای جــدی جامعــه دانشــگاهی اســت کــه بــه حمایــت 

ــاز دارد. ــور نی ــد کش ــئوالن ارش ــل مس کام
ــه  ــای جامع ــر دغدغه ه ــی را از دیگ ــوزش عال ــاماندهی آم ــزوم س وی ل
دانشــگاهی دانســت و افــزود: جهــت حرکــت دانشــگاه بایــد تغییــر کنــد 

و بیشــتر در امــور توســعه کشــور دخالــت داده شــوند.
ــگاهی  ــه دانش ــه جامع ــان اینک ــا بی ــه ب ــزد در ادام ــگاه ی ــس دانش رئی
ــرای پیشــرفت کشــور  ــش ب ــی بیش ازپی ــت انســجام درون ــا تقوی ــد ب بای

ــه  ــت: دســتگاه هایی ک ــر باشــند، گف مؤث
به نوعــی در عملکــرد آمــوزش عالــی 
ــم در  ــن مه ــش ای ــد نق ــد بای ــر دارن تأثی
ــه رســمیت شــناخته  توســعه کشــور را ب

ــد. ــت کنن و حمای
دکتــر اولیــاء با اشــاره بــه ظرفیــت جامعه 
ــیر  ــردن مس ــهیل ک ــگاهی در تس دانش
توســعه کشــور، تصریــح کــرد: متأســفانه 
جامعــه  شــاید  و  بایــد  کــه  آن طــور 
برنامه ریزی هــای کان  دانشــگاهی در 
ــن  ــوند و ای ــت داده نمی ش ــور دخال کش

ــود. ــاح ش ــد اص ــم بای مه
منســجم  برنامه هــای  تدویــن  وی 
آموزشــی و متناســب بــا نیازهــای جامعــه 
کــرد:  بیــان  و  دانســت  ضــروری  را 
اســاتید و رؤســای دانشــگاهی هــم بایــد 
بیش ازپیــش نســبت بــه یکپارچگــی 

برنامه هــای توســعه ای خــود اقــدام کننــد.

کتاب تاریخچه سی ساله دانشگاه یزد رونمایی شد
مراســم رونمایــی از کتــاب تاریخچــه سی ســاله دانشــگاه یــزد بــا حضــور 
ــس  ــاء رئی ــح اولی ــر محمدصال ــوم، دکت ــر عل ــی وزی ــر منصــور غام دکت
دانشــگاه، جمعــی از مســئوالن کشــور و اســتان و دانشــگاهیان و حامیــان 
دانشــگاه یــزد برگــزار شــد. »کتــاب یزدانــش« بــه کوشــش دکتــر جلیــل 
ــت  ــتاد گرامیداش ــرت در س ــین مس ــری و حس ــر نص ــر گلپ ــاهی، دکت ش
ــر  ــتمل ب ــده و مش ــزد تدوین ش ــگاه ی ــیس دانش ــال تأس ــی امین س س
اســناد ارزشــمندی اســت کــه تاریخچــه شــکل گیری و توســعه دانشــگاه 
یــزد را روایــت می کنــد. همچنیــن در ایــن آییــن وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری تمبــر یادبــود ســی امین ســال تأســیس دانشــگاه یــزد را نیــز 

امضــا کــرد.

ضرورت نهادینه سازی فرهنگ مراجعه به دانشگاهیان

ــزد در  ــتان ی ــه اس ــفر ب ــه س ــاوری در ادام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
جریــان دیــدار بــا آیــت اهلل ناصــری نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه یــزد، 
بــر ضــرورت نهادینــه شــدن فرهنــگ مراجعــه بــه دانشــگاهیان تأکیــد 

کــرد.
دکتــر منصــور غامــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــران اســامی طــی 
ــروی  چهل ســال گذشــته، اظهــار کــرد: خوشــبختانه امــروز در حــوزه نی

انســانی متخصــص، ایــران اســامی هیــچ کمبــودی نــدارد.
وی عــدم توســعه دیگــر بخش هــای کشــور متناســب بــا بخــش 
دانشــگاهی را یکــی از مهم تریــن دالیــل بیــکاری فارغ التحصیــان 
دانســت و افــزود: خوشــبختانه ســطح کمــی و کیفــی دانشــگاهی کشــور 

ــت. ــاع اس ــل دف ــوب و قاب مطل
ــه دانشــگاهی  ــت اول جامع ــوم رشــد و توســعه علمــی را اولوی ــر عل وزی
کشــور دانســت و گفــت: رویکردهــای جدیــد بــرای اســتفاده از علــم و 

ــوم اســت. ــه اقدامــات در دســتور کار وزارت عل ــاوری ازجمل فن
ــاع،  ــتاوردهای وزارت دف ــه دس ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر غام دکت

تصریــح کــرد: بســیاری از دســتاوردهای نیروهــای مســلح بــا مشــارکت 
ــق شــده اســت. دانشــگاهیان محق

ــد  ــان می ده ــات نش ــه تحقیق ــان اینک ــا بی ــه ب ــوم در ادام ــر عل وزی
ــه  ــت: نهادین ــتند، گف ــد هس ــجویان متعه ــر دانش ــبختانه اکث ــه خوش ک
ــان  ــتفاده از کارشناس ــگاهیان و اس ــه دانش ــه ب ــگ مراجع ــدن فرهن ش

ــت. ــروری اس ــف ض ــای مختل حوزه ه
ــوم  ــی در وزارت عل ــوزش عال ــاماندهی آم ــرد: طــرح س ــح ک وی تصری
ــوزش  ــای آم ــردن واحده ــد ک ــازی و هدفمن ــی س ــده و کیف ــی ش نهای
ــوزش  ــاماندهی آم ــرح س ــوم در ط ــداف وزارت عل ــه اه ــی ازجمل عال

ــت. ــی اس عال

مأموریت گــرا کردن مراکز آموزش عالی اولویت اجرایی 
وزارت علوم است

ــن  ــاوری در آخری ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــر منصــور غامــی، وزی دکت
برنامــه خــود در ســفر بــه اســتان یــزد در نشســت شــورای برنامه ریــزی 
ــران در  ــروز ای ــگاه ام ــه جای ــان این ک ــا بی ــتان، ب ــن اس ــعه ای و توس

گزارش    /
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ــت دانشــگاهیان در  ــر رســیدن فعالی ــه ثم ــوزه پژوهشــی نشــان  از ب ح
ایــن حــوزه اســت، گفــت: مأموریت گــرا کــردن مراکــز آمــوزش عالــی 

ــوم اســت. اولویــت اجرایــی وزارت عل
ــزد  ــتان ی ــگاه های اس ــای دانش ــور رؤس ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
ــور  ــی کش ــوزش عال ــه آم ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام ــد، دکت ــزار ش برگ
ــت،  ــام داده اس ــی انج ــود را به خوب ــه خ ــته وظیف ــال گذش در 40 س
ــه کارشناســان خارجــی،  ــران اســامی ب ــاز ای ــدم نی ــار داشــت: ع اظه
ــروزی انقــاب  ــد از پی ــواه اســتقال علمــی و آموزشــی در دوران بع گ

اســامی اســت.
ــزود:  ــش، اف ــوزه پژوه ــده در ح ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
جایــگاه امــروز ایــران در حوزه هــای پژوهشــی بین المللــی نشــان 
ــته  ــر نشس ــه ثم ــوزه ب ــن ح ــگاهیان در ای ــت دانش ــه فعالی ــد ک می ده

اســت.
وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه متأســفانه در مــورد دســتاوردهای 
ــت:  ــود، گف ــرف زده می ش ــم ح ــی ک ــامی خیل ــاب اس ــاله انق چهل س
ــوان را  ــه پرلی ــاب اســامی نیم ــورد دســتاوردهای انق ــد در م ــراد بای اف

دیــده و نســبت بــه افزایــش امیــد بیــن افــراد جامعــه اقــدام کننــد.
ــات  ــه اقدام ــی را ازجمل ــای بین الملل ــت ظرفیت ه ــی تقوی ــر غام دکت
در دســتور کار وزارت علــوم دانســت و بیــان کــرد: برنامه هــای منســجم 
ــی  ــای بین الملل ــران در عرصه ه ــی ای ــگاه علم ــای جای ــور ارتق به منظ

ــه اســت. ــن و در دســتور کار قرارگرفت تدوی
ــاد  ــرورت ایج ــاره به ض ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
اشــتغال پایــدار بــا تقویــت شــرکت های دانش بنیــان و پارک هــای 
ــم و  ــای عل ــش از پارک ه ــت بیش ازپی ــت: حمای ــاوری گف ــم و فن عل

ــت. ــت اس ــوم و دول ــدی وزارت عل ــای ج ــه رویکرده ــاوری ازجمل فن
ــر  ــی را از دیگ ــی و صنعت ــع مســائل اجتماع ــه رف ــی ورود ب ــر غام دکت
رویکردهــای جــدی وزارت علــوم دانســت و گفــت: فعالیــت بــه روز علمــی 
بــرای رفــع دغدغه هــای بخــش صنعــت ازجملــه اقدامــات انجام شــده و 

در دســتور کار وزارت علــوم اســت.
ــی از  ــم برخ ــاوری می توانی ــوزه فن ــه در ح ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــث  ــزود: در بح ــم، اف ــذار کنی ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــات را ب اقدام
ــت  ــی در اولوی ــوزش عال ــز آم ــردن مراک ــرا ک ــاماندهی، مأموریت گ س

ــت. ــه اس ــوم قرارگرفت ــی وزارت عل اجرای

وزیر علوم از پروژه های عمرانی دانشگاه یزد بازدید کرد
ــزد از  ــتان ی ــه اس ــفر ب ــه س ــاوری در ادام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــرد. ــد ک ــزد بازدی ــگاه ی ــداث دانش ــت اح ــی در دس ــای عمران پروژه ه

ــات احــداث پروژه هــای  ــد از عملی ــن بازدی ــی در ای ــر منصــور غام دکت
ــرد و  ــد ک ــزد بازدی ــگاه ی ــن دانش ــگاه متأهلی ــبز و خواب ــرای س مهمانس
ــرار  ــی ق ــای عمران ــن طرح ه ــرفت ای ــد پیش ــان رون ــک در جری از نزدی

ــت. گرف

خوابــگاه متأهلیــن دانشــگاه یــزد دارای دو هــزار و 673 مترمربــع زیربنــا 
ــت و  ــداث اس ــال اح ــزد در ح ــگاه ی ــه در دانش ــار طبق ــوده و در چه ب
تاکنــون 65 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. ســاختمان پــروژه 

ــرق  ــرکت ب ــارکت ش ــا مش ــز ب ــگاه نی ــن دانش ــبز ای ــرای س مهمانس
منطقــه ای و دانشــگاه یــزد در حــال انجــام بــوده و تاکنــون بیــش از 90 

ــته اســت. درصــد پیشــرفت فیزیکــی داش

بازدید دکتر غالمی از دانشگاه میبد و افتتاح سرای 
دانشجویی دختران

دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه ســفر 
ــد  ــف دانشــگاه میب ــد از بخش هــای مختل ــزد ضمــن بازدی ــه اســتان ی ب
بــا فعالیت هــای ایــن دانشــگاه از نزدیــک آشــنا شــد. دانشــگاه میبــد در 
ســال 1374 در زمینــی بــه مســاحت 160 هکتــار ساخته شــده و در حــال 
حاضــر دو هــزار و 150 دانشــجو در مقاطع کارشناســی، کارشناســی ارشــد 
ــن  ــل هســتند. همچنی ــه تحصی ــن دانشــگاه مشــغول ب ــری در ای و دکت
ــوم  ــی، عل ــی مهندس ــکده فن ــه دانش ــی در س ــو هیئت علم ــر عض 70 نف
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ــد. ــت می کنن ــد فعالی ــات دانشــگاه میب انســانی و الهی
وزیــر علــوم در ادامــه حضــور خــود در شهرســتان میبــد، ســرای 
دانشــجویان دختــر دانشــگاه میبــد را نیــز افتتــاح کرد. ســرای دانشــجویی 
دختــران دانشــگاه میبــد در زمینــی بــه مســاحت پنــج هــزار مترمربــع بــا 
27 ســوییت مجــزا و ظرفیــت 540 نفــر ساخته شــده اســت. ایــن ســرای 
دانشــجویی بــا صــرف 80 میلیــارد ریــال اعتبــار از طــرف خیریــن ایــن 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــتان ب شهرس

طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور از سال آینده آغاز 
می شود

ــاوری در نشســت  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــر منصــور غام دکت
ــی  ــوزش عال ــز آم ــام مراک ــه تم ــان اینک ــا بی ــد ب شــورای دانشــگاه میب
کشــور پایــش شــده اند، گفــت: طــرح ســاماندهی مراکــز آمــوزش عالــی 

ــود.  ــاز می ش ــده آغ ــال آین ــور از س کش
و  مســئوالن  اینکــه  بیــان  بــا  غامــی  دکتــر  نشســت  ایــن  در 
ــرد  ــه عملک ــی واقع بینان ــا نگاه ــد ب ــور بای ــور کش ــت اندرکاران ام دس
دانشــگاه ها را ارزیابــی کننــد، اظهــار داشــت: در برهــه ای از زمــان 
بــدون توجــه بــه مباحــث نرم افــزاری تعــداد زیــادی دانشــگاه در کشــور 
ایجادشــده و همیــن موضــوع ضــرورت اجــرای طــرح ســاماندهی مراکــز 
ــدان  ــن مراکــز، بیش ازپیــش و دوچن ــرای توســعه ای ــی را ب آمــوزش عال

ــرده اســت.  ک
ــت  ــای ظرفی ــدف ارتق ــی باه ــوزش عال ــازی آم ــوم، کیفی س ــر عل وزی
مراکــز آموزشــی را ازجملــه اولویت هــای جــدی وزارت علــوم دانســت و 
ــگاه ها و  ــام دانش ــرای تم ــده ب ــای انجام ش ــق برنامه ریزی ه ــزود: طب اف

ــود. ــف می ش ــژه تعری ــای وی ــور مأموریت ه ــی کش ــز علم مراک
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه طــرح اولیــه ســاماندهی آمــوزش عالــی 
آماده شــده اســت، تصریــح کــرد: در نظــر داریــم ایــن طــرح را در ســال 

آینــده در ســطح کشــور اجرایــی کنیــم.

وزیر علوم از طرح های عمرانی دانشگاه اردکان بازدید کرد
ــه  ــاوری در ادام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غام ــر منص دکت
ــد طــرح  ــتان اردکان از چن ــا حضــور در شهرس ــزد ب ــتان ی ــه اس ســفر ب
عمرانــی دانشــگاه ایــن شهرســتان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان رونــد 
فعالیت هــای ایــن دانشــگاه قــرار گرفــت. دانشــگاه اردکان در زمینــی بــه 
مســاحت 10 هکتــار از ســال 1374 ساخته شــده و دارای دو هــزار و 500 
ــت.  ــد اس ــی ارش ــی و کارشناس ــی، کارشناس ــع کاردان ــجو در مقاط دانش
ــی  ــکده فن ــار دانش ــب چه ــی در قال ــته تخصص ــد رش ــودن 50 ک دارا ب
ــات  ــر امکان ــکی از دیگ ــی و دامپزش ــاورزی، روانشناس ــی، کش و مهندس

دانشــگاه اردکان اســت.

از دانشگاهیان انتظار داریم مشکل گشای کشور در حوزه های 
مختلف باشند

ــا حضــور در  ــزد ب ــتان ی ــه اس ــفر ب ــه س ــی در ادام ــر منصــور غام دکت
جمــع دانشــگاهیان شهرســتان اردکان بــا بیــان این کــه در شــرایط فعلــی 
ــت:  ــت، گف ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح ــاوری به س ــوم و فن ــت عل وضعی
مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بایــد تغییــرات جــدی در مأموریت هایشــان 
را در دســتور کار قــرار دهنــد و مــا از دانشــگاهیان انتظــار داریــم 

مشکل گشــای کشــور در حوزه هــای مختلــف باشــند.

ــوزش  ــز آم ــون دانشــگاه ها و مراک ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام دکت
ــار  ــد، اظه ــام داده ان ــی انج ــود را به خوب ــف خ ــی وظای ــی و پژوهش عال
ــر  ــال عم ــی کشــور طــی 40 س ــتاوردهای علم ــیاری از دس داشــت: بس

انقــاب اســامی به دســت آمده اســت.
ــانی  ــروی انس ــت نی ــاظ تربی ــه لح ــگاه ها ب ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــد، گف ــام داده ان ــی انج ــود را به خوب ــه خ ــد وظیف ــص و متعه متخص
ــتغال  ــرایط اش ــش ش ــتکار بیش ازپی ــا پش ــد ب ــم بای ــت ه ــش صنع بخ

فارغ التحصیــان دانشــگاهی را ایجــاد کنــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــر غام دکت
اقدامــات و دســتاوردهای پژوهشــی چنــد ســال اخیــر افــزود: رفــع موانــع 
ــی،  ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــی دانش ــتاوردهای پژوهش ــری دس به کارگی

ــت. ــور اس ــرفت کش ــعه و پیش ــرای توس ــکار ب ــن راه مؤثرتری
وزیــر علــوم در پایــان بــا بیــان اینکــه تقویــت شــرکت های دانش بنیــان 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــوم اس ــدی وزارت عل ــای ج ــه اولویت ه ازجمل
تاکنــون بیــش از 420 هــزار شــغل پایــدار در پارک هــای علــم و فنــاوری 

ــد. ــوم قرارگرفته ان ــت وزارت عل ــز رشــد کشــور موردحمای و مراک
در پایــان ایــن نشســت و بــا حضــور وزیــر علــوم از خیریــن حــوزه آموزش 

عالــی اردکان تجلیل شــد.

گزارش
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دکتــر قصــی عبدالوهــاب الســهیل، وزیر آمــوزش عالــی و تحقیقات 
ــر  ــی وزی ــر منصــور غالم ــا دکت ــراه ب ــت هم ــراق و هیئ علمــی ع
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جمهــوری اســالمی ایــران در راســتای 
گســترش و تقویــت همکاری هــای دوجانبــه علمــی بین المللــی در 

محــل وزارت علــوم دیــدار و گفت وگــو کــرد.
دکتــر عبدالوهــاب الســهیل در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک چهلمیــن 
ســال پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، بــا اشــاره بــه مشــترکات 
فــراوان دو کشــور گفــت: عــالوه بــر اشــتراک در حــوزه عقایــدی، 
ــترک  ــای مش ــه حوزه ه ــز ازجمل ــی نی ــی و تاریخ ــائل اجتماع مس

بیــن دو کشــور اســت.
ــران بیــش از  ــا امــروزه ای وی افــزود: ایــن مســئله باعــث شــده ت
ــه مســائل کشــور عــراق اطــالع و  هــر کشــور دیگــری نســبت ب

آگاهــی داشــته باشــد.
وزیــر آمــوزش عالــی و تحقیقــات علمــی عــراق بــا بیــان 
ــه  ــراق علی ــاع از ع ــران در دف ــای ای ــوان حمایت ه ــه نمی ت اینک
ــور  ــط دو کش ــده رواب ــت: آین ــرد، گف ــوش ک ــت ها را فرام تروریس
بایــد بــه شــکل مشــترک تصمیم گیــری شــود و هماهنگــی 

فی مابیــن در عالی تریــن ســطح صــورت گیــرد.

ــن دو  ــژه بی ــی وی ــای علم ــزوم همکاری ه ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
کشــور اظهــار داشــت: بایــد گام هــای جــدی و عملــی در خصــوص 
ــدی  ــتار بهره من ــون خواس ــود و اکن ــته ش ــا برداش ــن همکاری ه ای
ــترک  ــای مش ــام و فعالیت ه ــترک و انج ــی مش ــارب علم از تج

ــران و عــراق هســتیم. ــن ای علمــی بی

لزوم گسترش همکاری های مشترک بین ایران و عراق
 دکتــر منصــور غالمــی نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه ایــران 
ــی و  ــوزه علم ــراق در ح ــا ع ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــه خاص عالق
ــالمی و  ــی، اس ــق فرهنگ ــی از عالی ــن ناش ــی دارد و ای پژوهش
تاریخــی بیــن دو کشــور اســت، نســبت بــه انجــام همکاری هــا بــا 

ــرد. ــی ک ــالم آمادگ ــی اع ــز علم ــگاه ها و مراک دانش
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون همکاری هــای مفیــدی 
بیــن دو کشــور صــورت گرفتــه، افــزود: اکنــون بیــش از ســه هــزار 
و ۳۰۰ دانشــجو از عــراق در ایــران تحصیــل می کننــد کــه از ایــن 

تعــداد حــدود ۷۰۰ نفــر دانشــجوی دکتــری هســتند.
ــن دو  ــترکی بی ــی مش ــرح تحقیقات ــچ ط ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور به صــورت رســمی وجــود نــدارد و رفت وآمــد اســاتید 

در ديدار وزير علوم، تحقیقات و فناوری و وزير آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق صورت گرفت؛

افزايش همکاری های مشترک ايران با عراق در حوزه علوم و تحقیقات/ 
امضای تفاهم نامه نقشه راه همکاری های علمی و فناوری دو کشور

   دیپلماسی علمی
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دانشــگاه ها بســیار کــم اســت، ادامــه داد: جهــت بهبــود ایــن امــر، 
ــط  ــراق رواب ــران و ع ــی ای ــز علم ــگاه ها و مراک ــن دانش ــد بی بای

ــرد. ــکل گی ــترده تری ش گس
ــی از  ــناخت کم ــون ش ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
دانشــگاه های ایــران و توانایی هــای آن هــا در بخــش علمــی 
ــان کــرد: در حــال حاضــر  در دانشــگاه های عــراق وجــود دارد، بی
ــی  ــدات علم ــر تولی ــران از نظ ــی ای ــز پژوهش ــگاه ها و مراک دانش
رتبــه ۱۶ جهــان را دارنــد و بعضــی از دانشــگاه ها از جملــه صنعتــی 
ــن دانشــگاه های جهــان  ــی را در بی ــگاه بســیار مطلوب شــریف جای

در حوزه هــای مختلــف علــوم از جملــه 
نانوتکنولــوژی، بیوتکنولــوژی، صنایــع 

ــد. هســته ای و... دارن
دکتــر غالمــی در خصــوص پارک هــای 
علــم و فنــاوری گفــت: در حــوزه 
نیــز  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
تــالش بســیاری صــورت گرفتــه کــه 
بــر همیــن اســاس اکنــون ۴۳ پــارک 
ــت  ــور فعالی ــاوری در کش ــم و فن عل
شــرکت های  همچنیــن  می کننــد. 
بســیاری شــکل گرفته  دانش بنیــان 

ــت. ــعه اس ــال  توس ــه در ح ک
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــای 
علمــی مطلوبــی در تبدیــل دانــش بــه 
ــب  ــتغال متناس ــاد اش ــاوری و ایج فن
بــا تخصــص دانشــجویان وجــود 

ــای  ــا همکاری ه ــم ت ــی داری ــر آمادگ ــال حاض ــزود: در ح دارد، اف
ــا  ــات ب ــوم و تحقیق ــوزه عل ــته در ح ــه گذش ــبت ب ــتری نس بیش

ــیم. ــته باش ــراق داش ــور ع کش
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه افزایــش همکاری هــا بیــن دو کشــور، 
ــا اســت  ــن همکاری ه ــرش دانشــجو بخشــی از ای ــه داد: پذی ادام
کــه به صــورت بورســیه و پرداخــت هزینــه از ســوی عالقه منــدان 

ــرد. ــران صــورت می گی ــل در دانشــگاه های ای ــه تحصی ب
وی بــا بیــان اینکــه دانشــجویان عراقــی بــا قرابت هــای فرهنگــی 
ــد و  ــل می کنن ــی تحصی ــران به خوب ــت در ای ــن دو مل ــود بی موج
ــزرگ  ــئولیت های ب ــول مس ــرای قب ــز ب ــده نی ــد در آین می توانن
درخصــوص  کــرد:  تصریــح  شــوند،  تربیــت  کشورشــان  در 
ــی دو  ــز علم ــگاه ها و مراک ــن دانش ــی بی ــای تحقیقات همکاری ه
ــه لحــاظ محیط زیســتی،  ــه ب ــه مشــترکاتی ک ــه ب ــا توج کشــور ب
ــی  ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــی، مس ــای صنعت ــی، نیازه جغرافیای
ــات  ــی تحقیق ــی را ط ــیار خوب ــای بس ــوان کاره ــود دارد، می ت وج

ــاند. ــه انجــام رس مشــترک ب
وزیــر علــوم تشــویق رفت وآمــد اســاتید و دانشــجویان به خصــوص 
ــات  ــت ارتباط ــرای تقوی ــر ب ــی مؤث ــی را راه ــالت تکمیل تحصی

علمــی بیــن دو کشــور دانســت.

هدف اصلی عراق تمرکز بر تالش تحقیقاتی مشترک با 
ایران است

 دکتــر قصــی عبدالوهــاب الســهیل در ادامــه بــا تأکیــد بــر 
صحبت هــای دکتــر غالمــی عنــوان کــرد: همان طــور کــه مطــرح 
شــد، اکنــون اطالعــات مــا در خصــوص مراکــز علمی ایــران جزئی 

ــد. ــود یاب ــر بهب ــن ام ــا ای ــم ت ــالش می کنی ــت و ت اس
وی افــزود: در حــال حاضــر فعال ســازی کارهــای تحقیقاتــی بیــن 

مراکــز علمــی دو کشــور ازجملــه برنامه هــای مهــم دولــت عــراق 
اســت و بایــد بــه ســمت زمینه هــای جدیــد مثــل آمــوزش اســاتید 

عراقــی نیــز حرکــت کنیــم.
ــار داشــت:  ــراق اظه ــی ع ــات علم ــی و تحقیق ــوزش عال ــر آم وزی
معتقدیــم بایــد گام هــای عملــی در خصــوص انجــام فعالیت هــای 
مشــترک علمــی انجــام شــود، در ایــن خصــوص نیــز دســتورات و 
توضیحاتــی مبنــی بــر جــذب دانشــجویان در حــوزه تخصص هــای 

انســانی داده شــده اســت.
ــاتید  ــن اس ــل بی ــکل گیری تعام ــکان ش ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
دانشــگاه های دو کشــور در زمینه هــای مشــترک وجــود دارد، 
ــی  ــالش تحقیقات ــر ت ــز ب ــا تمرک ــی م ــدف اصل ــرد: ه ــد ک تأکی
مشــترک خواهــد بــود تــا عــراق تنهــا بــه زیــارت عتبــات محــدود 
ــه ایــن کشــور ســفر  ــز ب نشــود و اســاتید و هیئت هــای علمــی نی
کننــد و در حــال حاضر پیشــنهادهای بســیاری از ســوی کشــورهای 
ــترک  ــای مش ــام همکاری ه ــر انج ــی ب ــی مبن ــه ای و اروپای منطق
ــا ایــران اســت. داریــم امــا عــراق خواســتار گســترش همــکاری ب
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بــه  دانشــگاهی  از  همکاری هــا  ســطح  ارتقــای 
فنــاوری و  پژوهــش 

 در ادامــه دکتــر حســین ســاالرآملی قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور 
ــواره  ــدد هم ــات متع ــی جلس ــی ط ــر غالم ــت: دکت ــل گف بین المل
تأکیــد بــر ارتقــای ســطح همــکاری بــا کشــورها از دانشــگاهی بــه 
ــراق  ــن کشــورها، ع ــه در رأس ای ــتند ک ــاوری داش پژوهــش و فن

بــوده لــذا مــا بــرای انتقــال تجــارب آمــاده هســتیم.
ــکاری از  ــطح هم ــای س ــد، ارتق ــه جدی ــزود: در تفاهم نام وی اف
ــت  ــه اس ــر قرارگرفت ــاوری مدنظ ــش و فن ــه پژوه ــگاهی ب دانش
کــه بــرای اجرایــی شــدن آن دو ســاختار ازجملــه تشــکیل کمیتــه 
ــور الزم  ــن دو کش ــگاه های بی ــای دانش ــن روس ــترک و انجم مش

اســت.

ــن دانشــگاه الزهــرا )س( و  ــادل مشــترک بی ــزوم تب ل
ــی ــالت تکمیل ــوزه تحصی ــراق در ح ــگاه های ع دانش

همچنیــن دکتــر مهنــاز مالنظــری رئیــس دانشــگاه الزهــرا)س( نیز 
ــن دانشــگاه طــی ســال های  ــان اینکــه ای ــا بی ــن نشســت ب در ای
ــته  ــراق داش ــگاه های ع ــا دانش ــیاری ب ــای بس ــر تفاهم نامه ه اخی
ــجوی  ــش از ۲۰ دانش ــر بی ــال حاض ــرد: در ح ــالم ک ــت، اع اس

ــد. ــل می کنن ــرا )س( تحصی ــگاه الزه ــی در دانش عراق
ــی در  ــداد دانشــجویان عراق ــا افزایــش تع ــم ب وی گفــت: امیدواری
دانشــگاه، فرصتــی فراهــم شــود تــا بــا ایجــاد شــعبه ای از دانشــگاه 
الزهــرا )س( در عــراق بتوانیــم ایــن همکاری هــا و انتقــال تجــارب 
را بیش ازپیــش تقویــت کنیــم و بــا نــگاه ویــژه بــه بانــوان، 
تبــادل مشــترکی بیــن اســاتید و دانشــجویان در حــوزه تحصیــالت 

تکمیلــی شــکل گیــرد.

ــی دو  ــگاهی ط ــی دانش ــش از 500 مرب ــرش بی پذی
ــته ــال گذش س

همچنیــن دکتــر عبدالحمیــد علیــزاده مدیــرکل امــور دانشــجویان 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــوم نی ــی وزارت عل غیرایران
طــول دو ســال گذشــته از کشــور افغانســتان بیــش از ۵۰۰ مربــی 
ــرای  ــه راه را ب ــی ک ــه مهم ــت: نکت ــده، گف دانشــگاهی پذیرفته ش
دانشــجویان بــاز می کنــد، دانشــگاه های مــورد توافــق آن هــا 
ــد  ــکل خواه ــه ش ــترکی ک ــه مش ــم در کمیت ــه امیدواری ــت ک اس
مــورد  و  افزایش یافتــه  ایــران  دانشــگاه های  لیســت  گرفــت 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــجویان عراق ــتقبال دانش اس

ــرای  ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــالم آمادگ اع
انجــام پروژه هــای مشــترک بــا عــراق

دکتــر محمــود فتوحــی، رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف نیــز بــا 
ــجو در ۱۳  ــزار دانش ــدود ۱۲ ه ــر ح ــال حاض ــه در ح ــان اینک بی
ــن  ــرد: ای ــالم ک ــد، اع ــل می کنن ــگاه تحصی ــن دانش ــکده ای دانش
ــای  ــام پروژه ه ــجو و انج ــتاد و دانش ــادل اس ــرای تب ــگاه ب دانش

ــل دارد. ــی کام ــترک آمادگ مش
ــا  وی افــزود: اگرچــه اکنــون تفاهم نامه هــای مشــترک بســیاری ب
ــی شــدن آن هــا  ــم امــا خواســتار عملیات دانشــگاه های عــراق داری

ــتیم. ــش هس بیش ازپی
در پایــان ایــن دیــدار، تفاهم نامــه نقشــه راه همکاری هــای علمــی 
و فنــاوری دو کشــور بــرای ۵ ســال آتــی نهایــی و بــه امضــا رســید.
گفتنــی اســت وزیــر آمــوزش عالــی و تحقیقــات علمــی عــراق بــه 
دعــوت رســمی دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری کشــورمان بــه ایــران ســفر کــرده بــود.
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از آنجا که مسئله کیفیت آموزش برای دانشجویان 
خارجی یکی از دغدغه های وزیر محترم علوم، تحقیقات 

و فناوری است، دانشگاه فردوسی مشهد چه برنامه ها 
و اقداماتی برای دستیابی به بحث کیفیت آموزش در 

دستور کار دارد؟
ــور از  ــرق کش ــگاه ش ــن دانش ــوان بزرگ تری ــگاه به عن ــن دانش ای
وجــود 8۱۰ عضــو هیئت علمــی متخصــص و پرتــالش برخــوردار 
اســت. در حــال حاضــر تعــداد بیــش از ۳۰هــزار دانشــجو مقاطــع 
ــل  ــه تحصی ــری مشــغول ب ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس کارشناس
ــزار و ۷۰۰ دانشــجو  ــش از یک ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــند ک می باش
مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  می شــود.  شــامل  را  بین المللــی 
به منظــور افزایــش کیفیــت آموزشــی دانشــجویان خارجــی گام های 
بزرگــی برداشــته اســت، به طوری کــه امــروزه یکــی از موفق تریــن 
ــای  ــتای ارتق ــت. در راس ــه اس ــن زمین ــور در ای ــگاه های کش دانش
کیفیــت آمــوزش بــرای دانشــجویان و دانش پذیــران خارجــی 
ــی  ــت تحصیل ــزاری طــرح حمای ــه برگ ــی ازجمل ــای مختلف طرح ه
ــن اســاتید مشــاور علمــی  ــی؛ تعیی ــا تشــکیل کالس هــای تقویت ب

در گفت وگو با دکتر محمد کافی تشريح شد؛

ــوزش  ــذب و آم ــهد در ج ــی مش ــگاه فردوس ــتاوردهای دانش دس
ــی ــجويان خارج دانش

 اشاره :
بــا تبدیــل آموزشــگاه عالــی بهــداری در ســال 1328 بــه دانشــکده 
ــران  ــگاه ای ــومین دانش ــیس س ــتین گام در راه تأس ــکی، نخس پزش
در شــهر مقــدس مشــهد برداشــته شــد. در ســال 1334 بــا صــدور 
ــول  ــکده معق ــس ازآن دانش ــات و پ ــکده ادبی ــری دانش ــوز دیگ مج
ــوان دانشــگاه  ــر دانشــکده ها تحــت عن ــات( و دیگ ــول )الهی و منق
مشــهد، تأســیس شــدند. ایــن دانشــگاه از ســال 1353 بــه دانشــگاه 
فردوســی مشــهد تغییــر نــام داد. دانشــگاه فردوســی مشــهد به عنوان 
ــگاه های  ــس از دانش ــت پ ــر قدم ــور ازنظ ــگاه کش ــومین دانش س
تهــران و تبریــز اســت و در ســال 1398 هفتادمیــن ســال تأســیس 
ــا دارا  خــود را جشــن خواهــد گرفــت. دانشــگاه فردوســی مشــهد ب
ــران  ــگاه های ای ــبزترین دانش ــی از س ــژه یک ــس وی ــودن پردی ب
ــای  ــر برنامه ه ــش، آغازگ ــه پی ــش از دو ده ــه بی ــت به طوری ک اس
ــن دانشــگاه فردوســی  ــوده اســت. همچنی دانشــگاه ســبز کشــور ب
ــا بهره گیــری از نیروهــای کارآمــد، اعضــای هیئت علمــی  مشــهد ب
و دانشــجویان ســاعی امــروزه در عرصه هــای آموزشــی، پژوهشــی، 
فرهنگــی و اجتماعــی دســتاوردهای بســیار پررنگــی را بــرای کشــور 

بــه ارمغــان آورده اســت.
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ــی در هــر دانشــکده، اختصــاص  مخصــوص دانشــجویان بین الملل
خوابگاه هــای مجــردی و متأهلــی ویــژه بــرای دانشــجویان 
بین المللــی، افزایــش حــق آموزانــه اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه 
جهــت تدریــس بــرای دانشــجویان بین المللــی، ارتقــای کمیــت و 
ــژه  ــکیل کالس وی ــی، تش ــزات آموزش ــات و تجهی ــت امکان کیفی
دانشــجویان بین المللــی بــه زبــان انگلیســی و دوره هــای آمــوزش 
ــی در  ــته های تحصیل ــاس رش ــر اس ــی ب ــی تخصص ــان فارس زب

ــت. ــده اس ــگاه انجام ش دانش

ــجویان  ــذب دانش ــگاه در ج ــت دانش ــل موفقی دالی
ــن  ــاخت هایی را در ای ــه زیرس ــت و چ ــی چیس خارج

خصــوص فراهــم کرده ایــد؟ 
ــی  ــای هیئت علم ــه و اعض ــت هیئت رئیس ــرش مثب ــرد و نگ رویک
دانشــگاه نســبت بــه توســعه دیپلماســی علمــی و همچنیــن 
ــا بســیاری از دانشــگاه های معتبــر جهــان از  امضــای تفاهم نامــه ب
جملــه دانشــگاه های آمریــکا، اســترالیا، بنــگالدش، برزیــل، چیــن، 
ــراق،  ــد، ع ــان و هن ــه، آلم ــتان، فرانس ــارک، انگلس ــادا، دانم کان
ــیه،  ــد و روس ــتان و هلن ــان و پاکس ــان، عم ــا، لبن ــد، ایتالی ایرلن
کــره جنوبــی، اســپانیا، ســوریه، تاجیکســتان، ترکیــه، ترکمنســتان 
و... نشــان از رشــد علمــی و پژوهشــی ایــن دانشــگاه دارد.

ایجــاد وب ســایت فعــال و پویــا و کارآمــد جهــت جــذب و 
پذیــرش، شــرکت در نمایشــگاه های بین المللــی دســتاوردهای 
بــا  علمــی  دیپلماســی  توســعه  دانشــگاهی،  علمی تحقیقاتــی 
کشــورهای همســایه و هم جــوار، بهینه ســازی زیرســاخت های 
رفاهی دانشــجویی متناســب بــا نیــاز دانشــجویان بین المللــی، 
معرفــی دانشــگاه از طریــق رســانه های بین المللــی، حضــور و 
ــری  ــدف، پیگی ــورهای ه ــگاه ها در کش ــی دانش ــیس نمایندگ تأس
در  بین المللــی  دانشــجویان  کنســولی  کلیــه خدمــات  انجــام 
ــر همکاری هــای  ــور، ایجــاد دفات ــی ام ســطح اســتان و تمرکززدای

علمــی و بین المللــی کشــورها در دانشــگاه، تشــکیل اداره مســتقل 
و چابــک تحــت عنــوان اداره دانشــجویان بین المللــی بــرای 
ــوارد  ــری م ــام و پیگی ــرش و ثبت ن ــای پذی ــه فراینده ــام کلی انج
ــر و  ــانی ماه ــروی انس ــت نی ــذب و تربی ــی، ج ــی و تحصیل رفاه
آمــوزش چنــد زبــان خارجــی بــه کارکنــان، ایجــاد زیرســاخت های 
رفاهی دانشــجویی متناســب بــا نیــاز دانشــجویان بین المللــی، عقــد 
ــی  ــا مؤسســات و شــخصیت های حقیق ــاد تفاهــم ب ــرارداد و انعق ق
و حقوقــی تأثیرگــذار در جــذب دانشــجو و معرفــی دانشــگاه، ایجــاد 
و اســتقرار دفتــر خدمــات کنســولی بــرای نیازهــای دانشــجویان از 

ــت. ــگاه اس ــای دانش ــر فعالیت ه دیگ

ــل در  ــان تحصی ــام متقاضی ــرش و ثبت ن ــد پذی فرآین
ــهد ــی مش ــگاه فردوس دانش

ــی دانشــگاه  متقاضــی از طریــق وب گاه اداره دانشــجویان بین الملل
ــه انتخــاب رشــته و مقطــع مــورد تقاضــای خــود اقــدام  نســبت ب
ــای  ــودن فرم ه ــدارک و پرنم ــذاری م ــه بارگ ــبت ب ــوده و نس نم
ــد  ــن می توان ــد. همچنی ــدام می نمای ــتندات الزم اق ــام و مس ثبت ن
از طریــق پســت الکترونیــک مــدارک خــود را بــه اداره دانشــجویان 
ــه  ــان مربوط ــرای کارشناس ــدارک ب ــد. م ــال نمای ــل ارس بین المل
ــی  ــت بررس ــی جه ــجویان بین الملل ــام اداره دانش ــرش و ثبت ن پذی

ــردد. ــال می گ ــتمی ارس ــورت سیس ــت به ص صالحی
مــدارک پــس از ارزیابــی اولیــه به صــورت سیســتمی از اداره 
دانشــجویان بین المللــی بــه معاونــت آموزشــی و ســپس بــه 
دانشــکده های مربوطــه ارســال می گــردد. پــس از بررســی در 
کمیته هــای تخصصــی و کارگروه هــای جــذب هــر دانشــکده 
و گروه هــای آموزشــی نتیجــه به صــورت سیســتمی بــه اداره 
دانشــجویان بین المللــی بازگشــت داده می شــود. در صــورت مثبــت 
ــد در ســامانه بررســی  ــودن پاســخ گــروه آموزشــی متقاضــی بای ب
ــد.  ــذاری نمای ــود را وارد و بارگ ــات خ ــی اطالع ــت عموم صالحی
ــی و  ــای علم ــد صالحیت ه ــتعالم الزم و تائی ــت اس ــس از دریاف پ
عمومــی متقاضــی نســبت بــه صــدور پذیــرش نهایــی توســط اداره 
دانشــجویان بین المللــی اقــدام و مراحــل تقاضــای صــدور ویــزای 
ــا  ــود. ســپس ب ــال می ش ــرای متقاضــی ارس ــی انجــام و ب تحصیل
ــی  ــی متقاض ــام قطع ــه ثبت ن ــبت ب ــگاه نس ــور وی در دانش حض

ــردد.  ــدام می گ اق

ــرش  ــعه پذی ــرای توس ــگاه ب ــی دانش ــای آت برنامه ه
ــت؟ ــی چیس ــجویان خارج دانش

آموزشــی  زمینه هــای  در  بین المللــی  تفاهم نامه هــای  عقــد 
و پژوهشــی میــان دانشــگاه فردوســی مشــهد و دانشــگاه ها و 
مؤسســات خــارج از کشــور، ایجــاد تســهیالت بــرای حضور اســاتید 
ــز  ــع و مراک ــهد در مجام ــی مش ــگاه فردوس ــجویان دانش و دانش
علمــی بین المللــی و همــکاری بــا متخصصــان و دانشــمندان 
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برجســته ایرانــی خــارج از کشــور 
ــرای حضــور  ــان ب و دعــوت از آن
در دانشــگاه فردوســی مشــهد، 
توســعه زیرســاخت های دانشــگاه 
ــرای ایجــاد محیطــی خــالق و  ب
ــجویان  ــذب دانش ــرای ج ــا ب پوی
جهــت  برنامه ریــزی  خارجــی، 
تســهیل فراینــد پذیــرش و تقویت 
ــعه  ــگاه در توس ــی دانش دیپلماس
همکارهــای علمــی پژوهشــی 
ــدف از  ــورهای ه ــا کش ــژه ب به وی

ــت. ــن برنامه هاس ــه ای جمل
 

چه تجربه یا تجربیاتی را می توانید برای توسعه این 
برنامه در اختیار سایر دانشگاه ها قرار دهید؟

از آنجــا کــه دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاهی پیشــرو در 
دیپلماســی  توســعه  حــوزه 
کشــور  در  بین المللــی  علمــی 
اســت، می تــوان بــا برگــزاری 
ــات  ــی تجربی ــای آموزش کارگاه ه
اندوختــه شــده ازجملــه مــوارد 
و  جــذب  آموزشــی،  کنســولی، 
پذیــرش و ... در ایــن حــوزه را در 
ــرار  ــگاه ها ق ــایر دانش ــار س اختی
داد. دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا 
ــه  ــردن س ــال ک ــدازی و فع راه ان
واحــد مدیریــت همکاری هــای 
امــور  و  بین المللــی  علمــی 
دانشــجویان غیــر ایرانــی، اداره 
بین المللــی  دانشــجویان  امــور 
ــی  ــان فارس ــوزش زب ــز آم و مرک
ــرش  ــه غیرفارســی زبانان در پذی ب
موفــق  خارجــی  دانشــجویان 
ــد  ــه می توان ــرده این ک ــل ک عم
ــرای ســایر دانشــگاه ها  ــی ب الگوی
عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و 

ــد. باش
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ــی  ــس مل ــمین کنفران ــاوری در شش ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــای  ــز همایش ه ــه در مرک ــانی ک ــع انس ــعه مناب ــوزش و توس آم
ــب  ــتمر موج ــوزش مس ــت: آم ــد، گف ــزار ش ــی رازی برگ بین الملل
ــه  ــورت توج ــود و در ص ــی می ش ــش مدیریت ــدن دان ــه ش نهادین
ــتر  ــت بیش ــاهد موفقی ــی ش ــه مدیریت ــش و تجرب ــه دان ــی ب کاف

ــود. ــم ب ــازمان ها خواهی س
ــروی  ــت: نی ــار داش ــن اظه ــن آیی ــی در ای ــور غالم ــر منص دکت
انســانی ســازمان ها اعــم از کارشــناس و مدیــر بــه هنــگام شــروع 
ــود  ــوزه کاری خ ــا ح ــد ب ــوزش هدفمن ــک آم ــد در ی ــت بای فعالی

آشــنا شــوند.
ــای  ــاب و ارتق ــذب، انتص ــل ج ــه مراح ــرد: در هم ــح ک وی تصری
نیروهــای انســانی بایــد بــه آمــوزش همــراه بــا محتــوای مناســب 

توجــه کنیــم.
وی افــزود: تقویــت نــگاه علمــی بــه مدیریــت ســازمانی بــا در نظــر 
گرفتــن فرهنــگ نظــام اداری یــک ضــرورت اســت وگرنــه نظــام 

اداری مــا آســیب خواهــد دیــد.

دکترغالمــی خاطرنشــان کــرد: آموزش هــای مدیریتــی بــه هنــگام 
پذیــرش مســئولیت جدیــد، حتــی در ســطح وزرا نیــز یــک ضــرورت 
ــا شــرایط ســازمان خــود، قوانیــن و برنامه هــای کالن  ــا ب اســت ت

آشــنا شــوند.. ب
بــه گفتــه وزیــر علــوم، حتــی رئیــس یــک دانشــگاه نیــز کــه بــرای 
ــت ها،  ــد در نشس ــرد بای ــئولیت را می پذی ــن مس ــار ای ــن ب دومی
کارگاه هــای آموزشــی و هم اندیشــی بــا شــرایط و زمینه هــای 

جدیــد آشــنا شــود.
ــی  ــش مدیریت ــن، دان ــای نوی ــر فناوری ه ــه ب ــا تکی ــت: ب وی گف
ــای  ــد آموزش ه ــام اداری، بای ــاله نظ ــات چهل س ــد و تجربی جدی
ــری  ــی در ســازمان ها پیگی ــوان یــک رکــن اصل ــی را به عن مدیریت

کنیــم.
ــی در  ــوزش مدیریت ــه آم ــه ب ــدم توج ــت: ع ــی گف ــر غالم دکت
ــور  ــوی کش ــادی و معن ــع م ــن مناب ــدر رفت ــب ه ــازمان موج س

ناامیــدی را در پــی دارد. می شــود و 
وی اســتقامت و پایــداری در راســتای باورهــا و تکالیــف را از ابعــاد 
دیگــر مدیریــت ســازمانی دانســت و افــزود: در 
ــا  ــا ب ــوان م ــران ج ــدس، مدی ــاع مق دوران دف
ــخت ترین  ــی، س ــتقامت و همدل ــه اس ــکا ب ات
ــا  ــد ب ــز بای ــروز نی ــد و ام ــرایط را اداره کردن ش
اتــکای بــه تجربــه موجــود و دانــش روز، 
ــع  ــالمی و رف ــام اس ــالی نظ ــتای اعت در راس
ــم. ــری برداری ــای مؤث ــردم گام ه ــکالت م مش

توســعه منابــع انســانی در ســازمان ها 
ــش  ــکوفایی و نمای ــر خودش ــی ب مبتن

اســتعداد کارمنــدان اســت
ــع وزارت  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
علــوم نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه منابــع 
انســانی در ســازمان ها، تنهــا بــه مدیریــت 
کارکنــان و پرداخــت حقــوق آنــان محــدود 
ــر  ــئله ب ــن مس ــروزه ای ــت: ام ــود، گف نمی ش
خــود شــکوفایی و نمایــش اســتعدادهای بالقــوه 

ــت. ــی اس ــدان مبتن کارمن
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی نظرپ ــر محمدتق دکت

وزير علوم در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمايه انسانی تأکید کرد:

آموزش مستمر و هدفمند موجب نهادينه شدن دانش مديريتی 
می شود/ ضرورت تقويت نگاه علمی به مديريت سازمانی
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ــع انســانی اســت  ــع انســانی بخشــی از مدیریــت مناب توســعه مناب
کــه جنبه هــای مختلــف توانمندســازی کارکنــان در ســازمان را در 
ــم  ــی را فراه ــانی چارچوب ــع انس ــعه مناب ــت: توس ــرد، گف برمی گی
ــای  ــارت و دانش ه ــدان مه ــک آن، کارمن ــه کم ــه ب ــد ک می کن

ــد. ــش می دهن ــود را افزای ــازمانی خ ــردی و س ف
ــر  ــرای ه ــانی ب ــع انس ــه مناب ــه ب ــه توج ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ســازمانی کــه بــه پویایــی خــود اهمیــت می دهــد، امــری 
حیاتــی اســت، افــزود: ایــن منابــع برخــالف دیگــر منابــع موجــود 
ــتند  ــوه ای هس ــدود و بالق ــای نامح ــازمان، دارای ظرفیت ه در س
ــرد و  ــی ف ــرای تعال ــران شناســایی شــوند، ب کــه اگــر توســط مدی

ــود. ــد ب ــا خواهن ــیار راهگش ــازمان بس س
ــراد در  ــتگی های اف ــا و شایس ــه داد: قابلیت ه ــور ادام ــر نظرپ دکت
ــورد  ــته م ــور پیوس ــه به ط ــد ک ــعه می یاب ــروز و توس ــی ب صورت
ــداوم  ــور م ــه به ط ــی ک ــاد محیط ــذا ایج ــرد، ل ــرار گی ــش ق پای
ــم  ــای مه ــی از جنبه ه ــد، یک ــایی کن ــراد را شناس ــای اف قابلیت ه
ــر شایســتگی اســت. ــی ب ــع انســانی مبتن ــت و توســعه مناب مدیری

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم تصریــح 
ــر  ــا ب ــازمان ها تنه ــانی در س ــع انس ــعه مناب ــدا توس ــرد: در ابت ک
محــور مدیریــت کارکنــان و ناظــر بــر پرداخــت حقــوق آنــان بــود، 
ــر  ــرات اساســی شــده و ب ــن حــوزه دســتخوش تغیی ــا امــروز ای ام
خودشــکوفایی و نمایــش اســتعدادهای بالقــوه کارکنــان توجــه دارد.

ــدی  ــان نقــش کلی ــه توســعه کارکن ــه ب ــان اینکــه توج ــا بی وی ب
ــار  ــانی دارد، اظه ــع انس ــت مناب ــای مدیری ــیاری از حوزه ه در بس
داشــت: در مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر شایســتگی سیســتم 

ــان  ــه کارکن ــهیالت ب ــاداش و تس ــای پ اعط
نیــز بــر پایــه قابلیت هــای آنــان صــورت 
ــانی  ــع انس ــعه مناب ــم توس ــرد. در پارادای می گی
ــتند و  ــق ارزش هس ــع خل ــان مناب ــز، کارکن نی
به عنــوان ســرمایه های ســازمان محســوب 

می شــوند.
ــگاه  ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر نظرپ دکت
ــوزش  ــتخدام و آم ــا اس ــانی ب ــع انس ــه مناب ب
ــاز  ــوق آغ ــت حق ــی و پرداخ ــان، ارزیاب کارکن
انگیزشــی  جنبه هــای  بــا  امــا  می شــود 
ــور  ــل ظه ــت: یکــی از عل ــد، گف ــه می یاب ادام
پارادایــم مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی، 
ظهــور عصــر خدماتــی و ورود بخــش اعظمــی 
از شــرکت های خدماتــی بــه ایــن حــوزه اســت 
ــر  ــان دیگ ــرد آن، کارکن ــاس رویک ــه براس ک
ــه  یــک عامــل تولیــد نیســتند بلکــه تبدیــل ب
منبــع رقابتــی ســازمان شــده اند و بــا تکیــه بــر 
همیــن منابــع اســت کــه بســیاری از مدیــران 
ــی  ــوان دارای ــود را به عن ــان خ ــد، کارکن ارش

ــد. ــازمان می دانن ــای س ــق ارزش ه ــر خل ــی ب ــی مبتن اصل
ــه داد:  ــوم ادام ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
ــان بیــش از آنکــه  ــی گوناگــون، کارکن ازنظــر شــرکت های خدمات
ــق  ــع خل ــند، منب ــغلی باش ــف ش ــده وظای ــد و انجام دهن ــع تولی منب
ارزش هســتند لــذا توســعه منابــع انســانی بــرای ســازمان ها بســیار 
ــروزی  ــازمان های ام ــی در س ــت رقابت ــی مزی ــل اصل ــم و عام مه

اســت.
ــان  ــغلی کارکن ــت ش ــًا رضای ــون صرف ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
در ســازمان ها مطــرح نیســت بلکــه خودشــکوفایی و نمایــش 
ــرد:  ــرح ک ــرار دارد، مط ــر ق ــز مدنظ ــان نی ــوه آن ــتعدادهای بالق اس
امــروزه ایــن امــر باعــث شــده تــا مدیــران منابــع انســانی به جــای 
ــه شــرکای  ــد، تبدیــل ب ــًا نقــش مدیریتــی را ایفــا کنن آنکــه صرف

ــوند. ــازمان ها ش ــرفت س ــی در پیش اصل
ــراد در  ــت اف ــوزه مدیری ــون ح ــرد: اکن ــوان ک ــور عن ــر نظرپ دکت
ســازمان های چندملیتــی، بــر جنبه هــای شــخصیتی کارکنــان 
متمرکــز اســت و از ایــن طریــق هنــگام جــذب، بهتریــن نگرش هــا 

ــد. ــود می کنن ــازمان خ را وارد س
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، گفــت: در حال 
حاضــر توســعه منابــع انســانی در ســازمان ها، محــدود بــه پرداخــت 
ــر  ــدان نیســت بلکــه ناظــر ب ــت ســاعت کاری کارمن ــوق و ثب حق
اســتخدام افــرادی اســت کــه بــرای ســازمان ارزش افــزوده ایجــاد 
کننــد و راه را بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی هموارتــر ســازند.

دکتــر نظرپــور در ادامــه توجــه بــه مفهــوم توســعه و تعالــی 
ــق  ــعه و تعمی ــور، توس ــی کش ــوزش عال ــام آم ــتگی در نظ شایس
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ــگاه ها  ــازگاری دانش ــق س ــوزش از طری ــی و آم ــای دانش راهبرده
ــاوری نویــن آمــوزش توســعه  ــا فن و مراکــز پژوهشــی هم راســتا ب
منابــع انســانی، ســازگاری های علمــی و پژوهشــی بــرای انتخــاب 
محیط هــای  در  علمــی  یافته هــای  و  پژوهش هــا  برتریــن 
علمــی مبتنــی بــر ســند چشــم انداز توســعه در افــق ۱۴۰۴ و 
ــوزش  ــردی آم ــول راهب ــند تح ــا س ــاخص ها ب ــردن ش همگام ک
ــرد  ــا رویک ــبز ب ــگاه س ــاخص های دانش ــازی ش ــی، نهادینه س عال
زیســت بوم بنیــان بــا رویکــرد توســعه و تعمیــق فرهنــگ دانشــی 
محیــط زیســتی در تمــام مطالبــات و هنجارهــا، فرهنگ ســازی در 
ــر کشــور  ــی و توســعه دانشــگاه های برت ــه مــدل ارزیاب جهــت ارائ
ــرد  ــا رویک ــی ب ــاس جهان ــی در مقی ــه علم ــود رتب ــور بهب به منظ
دولــت  برنامه هــای  فرهنگ ســازی  انســانی،  منابــع  توســعه 
ــی در  ــری و یادده ــازمان یادگی ــازی س ــک و هوشمندس الکترونی
ــی،  ــن مدیریت ــای نوی ــعه فناوری ه ــا توس ــی ب ــای علم محیط ه
ــی و  ــای علم ــات و پژوهش ه ــوی مطالع ــوق معن ــت از حق صیان
ارتقــای ســطح پاســخگویی و شــفافیت فرایندهــای هوشمندســازی 
اجرایــی،  دســتگاه های  در  پژوهــش  و  آمــوزش  ملــی  نظــام 
ــی و  ــی و پژوهش ــن علم ــای نوی ــاب فناوری ه ــایی و انتخ شناس
ــور،  ــی کش ــز علم ــگاه ها و مراک ــوزش در دانش ــات آم ــه خدم ارائ
تدویــن نظــام ارزیابــی و توســعه و تقویــت کانون هــای شایســتگی 
مدیــران و کارکنــان در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی، اســتقرار 
نظام هــای منابــع انســانی بــر خــط بــر مبنــای آمایــش ســرزمینی 
ــای  ــت آموزش ه ــا هوی ــانی ب ــازماندهی انس ــزی و س و برنامه ری
ــر مبنــای مدل هــای شایســتگی حقوقــی و تخصصــی  ســیاره ای ب
ــع انســانی در کشــور  ــا و توســعه مناب ــه اساســی در ارتق را ۱۰ نکت

دانســت.
۳۳ درصد مدیران وزارت علوم بانوان هستند / 
دانشگاه ها باید در تمامی حوزه ها مستقل شوند

مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــتیبانی  ــور اداری و پش ــران ام ــری مدی ــت سراس ــاوری در نشس فن
دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کشــور بــا بیــان اینکــه 
در  ســه گانه  قــوای  و  سیاســت گذاران  متولــی،  دســتگاه های 
کشــور بــه اســتقالل دانشــگاه ها پــی برده انــد، گفــت: الزم اســت 
تــا ایــن اصــل اساســی در کشــور مدنظــر قــرار گیــرد و بــر همیــن 

ــوند. ــتقل ش ــا مس ــی حوزه ه ــگاه ها در تمام ــد دانش ــاس بای اس
دکتــر اباصلــت خراســانی گفــت: تعریــف منابــع انســانی اکنــون از 
۴ فرآینــد بــه ۲۱ فرآینــد افزایش یافتــه اســت و  بــه ایــن معناســت 

کــه فرآینــد منابــع انســانی امــری پیچیــده اســت.
وی افــزود: آنچــه در عالــم خــارج همچــون سیســتم های آمــوزش، 
ــع انســانی تعریــف  ــل مناب دســتمزد و جــذب رخ می دهــد و در ذی
ــع  ــا از مناب ــا م ــت ت ــروری اس ــذا ض ــت، ل ــت اس ــود، درس می ش
انســانی در شــکل ســاده عبــور کــرده و بــه منابــع انســانی علمــی 

برســیم.

ــت گذار  ــی و سیاس ــتگاه های متول ــه داد: دس ــانی ادام ــر خراس دکت
و قــوای ســه گانه در کشــور بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
ــه  ــی را هم ــل اساس ــن اص ــذا ای ــتند ل ــتقل هس ــگاه ها مس دانش
ــگاه ها  ــد دانش ــاس بای ــن اس ــد و برهمی ــرار دهن ــر ق ــد مدنظ بای
در تمامــی حوزه هــا مســتقل شــوند. اکنــون ایــن حرکــت در 
ــازمان های  ــده س ــم در آین ــت و امیدواری ــطحی اس ــورمان س کش

ــد. ــک کنن ــوع کم ــن موض ــه ای ــت ب هم جه
ــرد: در  ــرح ک ــوم مط ــتیبانی وزارت عل ــور اداری و پش ــرکل ام مدی
حــوزه ســرمایه انســانی بحثــی کــه در تحــول اداری مطــرح اســت، 
ــای اخــراج  ــه معن ــن ب ــه ای کاهــش نیروهــای انســانی اســت البت
نیروهــا نیســت بلکــه بــه معنــای توســعه مســیر شــغلی آن در نظــر 
ــز تناســب شــغل و شــاغل  ــه می شــود. اســتراتژی بعــدی نی گرفت
ــن اســاس  ــر همی ــه ب ــذار اســت ک ــک شــاخص اثرگ ــوان ی به عن

الزم اســت تــا مدیــران قبــل از انتصــاب آمــوزش ببیننــد.
ارتقــای جایگاه هــای  دکتــر خراســانی همچنیــن بــر لــزوم 
مدیریتــی زنــان نســبت بــه مــردان تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: 
بحــث جنســیت بایــد بــه مفهــوم عــام مطــرح شــود و بانــوان بایــد 
جایــگاه مدیریتــی کســب کننــد. اکنــون نیــز ۳۳ درصــد مدیــران 
ــوص  ــن خص ــت در ای ــه الزم اس ــتند ک ــوان هس ــوم بان وزارت عل

اطالع رســانی بیشــتری کنیــم.

کنفرانس ملی



خبرانهم آموزش عالی

29

آيین تجديد میثاق با آرمان های امام خمینی )ره(

گزارش تصوریی 



خبرانهم آموزش عالی

30

ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــی  ــی خوارزم ــنواره بین الملل ــن جش ــی و دومی ــه س ــن اختتامی آیی
ــاوری  ــاون علمــی و فن ــر ســورنا ســتاری، مع ــا حضــور دکت ــه ب ک
رئیس جمهــوری و جمــع گســترده ای از اســتادان و برگزیــدگان 
جشــنواره، در ســالن اجــالس ســران برگــزار شــد، گفــت: گســترش 
ــرای  ــای الزم ب ــترها و زمینه ه ــی بس ــی بین الملل ــالت علم تعام

ــد. ــم می کن ــاوری را فراه ــم و فن ــوزه عل ــع در ح ــت جام حرک
ارتباطــات علمــی  و  تعامــالت  وی تصریــح کــرد: گســترش 
ــا  ــا ب ــت ت ــی اس ــمندان داخل ــود دانش ــه س ــارج ب ــان خ ــا جه ب
دیدگاه هــای ســایر مراکــز علمــی جهــان آشــنا شــوند و هــم اینکــه 

ــد. ــی کنن ــان معرف ــه جهانی ــور را ب ــی کش ــای علم ظرفیت ه
از  یکــی  را  خوارزمــی  بین المللــی  جشــنواره  غالمــی،  دکتــر 
ــت  ــران دانس ــالمی ای ــوری اس ــنواره های جمه ــابقه ترین جش باس
ــه  ــش از ســی ســال اســت ک ــن جشــنواره بی ــار داشــت: ای و اظه
ــی  ــداد مل ــن روی ــد ای ــان می ده ــر نش ــن ام ــود و ای ــزار می ش برگ
توانســته جایــگاه خــود را در میــان دانشــمندان و فنــاوران بــاز کنــد 

ــرد. ــرار گی ــال ق ــورد اقب و م
ــن  ــد ای ــان می ده ــا نش ــه ارزیابی ه ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــی  ــرد: معرف ــار ک ــته اســت، اظه ــی داش ــذاری خوب جشــنواره اثرگ

محققــان در ایــن جشــنواره، کاری نمادیــن اســت؛ چراکــه در کشــور 
ــش  ــن و دان ــان ف ــابقه و صاحب ــادی از پژوهشــگران باس ــداد زی تع
جــوان داریــم کــه طــی یــک فراینــد گزینــش علمــی برخــی از آثــار 

ــر شــود. ــا تقدی ــا از آن ه ــی می شــوند ت ــا انتخــاب و معرف آن ه
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها بایــد بــه ســمت تربیــت نیروهــای 
انتظــار مــی رود  انســانی مســتعد ســوق داده شــوند، گفــت: 
دانشــگاه ها تربیــت نیــروی انســانی مســتعد را ســرلوحه خــود قــرار 
ــه در  ــر آن ک ــالوه ب ــالن ع ــه فارغ التحصی ــه ای ک ــد، به گون دهن
ــد  ــتند، بتوانن ــود می ایس ــای خ ــر روی پ ــتغال ب ــاد اش ــه ایج زمین
ــالن  ــری از فارغ التحصی ــداد دیگ ــرای تع ــاوری ب ــتفاده از فن ــا اس ب
اشــتغال ایجــاد کننــد تــا بتواننــد در ســایه اتــکا بــه نیروهــای جوان، 
اســتقالل و توســعه اقتصــادی و صنعتــی کشــور را تضمیــن کننــد.

ــی  ــمندان غیرایران ــور دانش ــه حض ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غالم دکت
ــان  ــت، خاطرنش ــی اس ــالت بین الملل ــعه تعام ــرای توس ــی ب فرصت
کــرد: اعــزام دانشــجویان بــه خــارج و پذیــرش دانشــجویان خارجــی 
ــز علمــی  ــای مراک ــه ظرفیت ه ــا ســایر کشــورها ازجمل ــط ب و رواب
ــه آن هــا پرداخته شــده،  ــون ب و دانشــگاهی کشــور اســت کــه تاکن

ولــی بایــد تــالش شــود کــه ایــن تعامــالت توســعه یابــد.
ــه دســتاوردهای علمــی کشــور در حــوزه  ــا اشــاره ب ــوم ب ــر عل وزی

وزير علوم در آيین اختتامیه جشنواره بین المللی خوارزمی:
ــع در  ــت جام ــترهای حرک ــی بس ــی بین الملل ــات علم ــترش تعام گس

ــد ــم می کن ــاوری را فراه ــم و فن ــوزه عل ح
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ســالمت، کشــاورزی، تغذیــه و حوزه هــای مختلــف صنعتــی گفــت: 
از ســال های گذشــته مراکــز علمــی بــه ســمت تبدیــل دانــش بــه 
ــال  ــر دانشــگاه ها در ح ــد و از ســوی دیگ ــت کرده ان ــاوری حرک فن
ــازی  ــرای نوس ــن ب ــای نوی ــنهاد طرح ه ــا و پیش ــل فناوری ه تکمی

ــا هســتند. ــایر زمینه ه ــت و س صنع
ــور  ــا حض ــان ب ــرکت های دانش بنی ــکل گیری ش ــی ش ــر غالم دکت
ــم و  ــوزه عل ــوی در ح ــد ق ــتارتاپ ها را امی ــوان و اس ــای ج نیروه
ــگاه ها  ــت دانش ــا حمای ــر ب ــن ام ــت: ای ــرد و گف ــر ک ــاوری ذک فن
تقویــت می شــود چراکــه تنهــا راه اســتقالل کشــور تقویــت 

اســت. دانش بنیــان  شــرکت های 
وزیــر علــوم در پایــان ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه دانشــگاه های 
کشــور در حوزه هــای مختلــف علمــی خوش درخشــیدند و توانســتند 
دانشــجویان مســتعدی را تربیــت کننــد، گفــت: ظرفیت هــای بالقــوه 
زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه بایــد نســبت بــه بالفعــل کــردن 
ــر از دانشــمندان و محققــان،  ــا معرفــی و تقدی آن تــالش کــرد و ب
ــمندان،  ــانی و دانش ــای انس ــه نیروه ــود ک ــالغ می ش ــام اب ــن پی ای

ــد. ــمار می رون ــه ش ــور ب ــرمایه های کش س

جشنواره بین المللی خوارزمی؛ آینه تمام نمایی از پویایی 
علمی و خودباوری فناوران ایرانی

دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بین المللــی خوارزمــی، ایــن جشــنواره 
ــاوران  ــاوری فن ــی و خودب ــی علم ــی از پویای ــام نمای ــه تم را آین
ــان و  ــت جوان ــالمی در هدای ــران اس ــتمر ای ــالش مس ــی و ت ایران
پژوهشــگران بــرای دســتیابی بــه راه هــای توســعه پایــدار برشــمرد.

دکتــر علــی الیاســی بــا اشــاره بــه تأســیس ایــن جشــنواره در ســال 
ــت:  ــران گف ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ۱۳۶۶ در س
ــی  ــنواره علم ــابقه ترین جش ــوان باس ــون به عن ــنواره اکن ــن جش ای
ــت  ــاده و موردحمای ــر نه ــز را پشت س ــه افتخارآمی ــه ده ــور س کش
تمامــی وزیــران و مدیــران ارشــد وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری 

ــه اســت. در همــه ادوار قرارگرفت
وی در ادامــه افــزود: ایــن جشــنواره طــی ۳۲ دوره برگــزاری از میان 
۲۰ هــزار طــرح تحقیقاتــی شــرکت کــرده در رقابــت هــزار طــرح 
ــه  ــده ب ــوان برگزی ــوآوری را به عن ــراع و ن ــردی و اخت ــادی کارب بنی
جامعــه علمــی کشــور معرفــی کــرده کــه ۷۹ درصــد آن طرح هــای 
داخلــی و ۲۱ درصــد آن از طرح هایــی اســت کــه توســط دانشــمندان 

خارجــی و ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور ارائه شــده اســت.
ــا تمامــی  ــه جشــنواره ب ــه گفتــه دکتــر الیاســی، بایگانــی دبیرخان ب
ــزاری  ــای برگ ــر دوره، آیین نامه ه ــرکت کنندگان در ه ــای ش پرونده ه
ــر منتشرشــده  و اجرایــی، مســتندات چاپــی و الکترونیکــی و تصاوی
بانــک اطالعاتــی ارزشــمندی را در اختیارمــان قــرار داده کــه 
پایشــگری و رصــد نمــودار توســعه علمــی و صعــود بــه زمینه هــای 

ــازد. ــته ممکــن می س ــال گذش ــل س ــی کشــور را در چه علم
ــزود: در  ــی اف ــی خوارزم ــنواره بین الملل ــن جش ــی و دومی ــر س دبی

۳۲ ســال گذشــته ۹۶ نهــاد و ســازمان دولتــی و خصوصــی و علمــی 
ــادی و  ــان م ــت حامی ــی در فهرس ــی و بین الملل ــادی، مل و اقتص

ــد. ــنواره قرارگرفته ان ــن جش ــوی ای معن
ــی  ــی خوارزم ــنواره بین الملل ــت در جش ــش رقاب ــج بخ ــه پن وی ب
اشــاره و گفــت: طرح هــای داخلــی، طرح هــای خارجــی، طرح هــای 
ایرانیــان مقیــم خــارج، طــرح برگزیــده موفــق در تولیــدات ملــی و 

ــوده اســت. ــه ایــن بخش هــا ب ــژه ازجمل ــده وی برگزی
دکتــر الیاســی گفــت: فراخــوان پذیــرش طرح هــا در ســی و دومیــن 
ــق وب گاه  ــاه از طری ــی در فروردین م ــی خوارزم ــنواره بین الملل جش
جشــنواره در داخــل و بــه چهــار زبــان انگلیســی، آلمانــی، فرانســوی 
و اســپانیایی در خــارج از کشــور آغــاز شــد و طرح هــای ارائه شــده 
برحســب موضــوع از طریــق ســامانه بــرای ارزیابــی بــه ۱8 گــروه 
ــی  ــاخص ها ارزیاب ــت و ش ــاس ماهی ــر اس ــال و ب ــی ارس تخصص

شــد.
ــی و ۱۱۱  ــرح داخل ــنواره ۲۷۱ ط ــن دوره از جش ــت: در ای وی گف
طــرح خارجــی از ۴۰ کشــور جهــان بــرای حضــور در ایــن رقابــت 
ثبت نــام کردنــد و نتیجــه فعالیــت چندماهــه در ۱8 گــروه تخصصــی 
ــه  ــه پیشــنهاد ۲۷ طــرح از ســوی گروه هــای تخصصــی ب منجــر ب

هیئــت داوران جشــنواره شــد.
دکتــر الیاســی، هیئــت داوران را باالتریــن رکــن علمــی و تخصصــی 
ــرح  ــی و ۶ ط ــرح داخل ــداد ۱۰ ط ــت: تع ــت و گف ــنواره دانس جش
ــان،  ــوئیس، یون ــتان، س ــورهای انگلس ــمندان کش ــی از دانش خارج
چیــن و آمریــکا به عنــوان برگزیــده ســی و دومیــن جشــنواره 

ــدند. ــاب ش ــی انتخ ــی خوارزم بین الملل
وی بــه ســه برنامــه دیگــر به عنــوان ویژگی هــای ایــن دوره 
ــام  ــامانه ثبت ن ــدازی س ــت: راه ان ــرد و گف ــاره ک ــنواره اش از جش
ــم  ــان مقی ــی و ایرانی ــرکت کنندگان خارج ــرای ش ــی ب الکترونیک
اطالعاتــی  بانــک  تکمیــل  و  پیاده ســازی  کشــور،  از  خــارج 
و  خوارزمــی  جــوان  و  بین المللــی  جشــنواره های  برگزیــدگان 
ــه ویژگی هــای  ــای خوارزمــی ازجمل ــد تندیــس کهرب طراحــی جدی

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــوده ک ــن دوره ب ای
وی در خاتمــه از تمامــی پژوهشــگران، فنــاوران، نــوآوران و اعضــای 
هیئــت داوران و ســتاد اجرایــی کــه بــا تــالش تخصــص و پیگیــری 
ــاختند  ــم س ــن دوره از جشــنواره را فراه ــزاری ای ــکان برگ ــود ام خ

تشــکر و قدردانــی کــرد.
ــا حضــور وزیــر علــوم و معــاون علمــی و  در پایــان ایــن آئیــن و ب
ــوان  ــی و خارجــی به عن ــاوری رئیس جمهــوری از ۱۶ طــرح داخل فن
برگزیــدگان نهایــی ســی و دومیــن جشــنواره بین المللــی خوارزمــی 

تقدیــر شــد.
در ایــن آئیــن از اســتاد پرویــز دوامــی به عنــوان برگزیــده ویــژه در 
گــروه مــواد و متالــورژی و انرژی هــای نــو بــا طــرح نقــش مؤثــر در 
توســعه نظــری و کاربــردی مهندســی مــواد و متالــورژی در ایــران 

تقدیــر شــد.
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همچنیــن دکتــر حســین بهارونــد رتبــه اول پژوهش هــای بنیــادی 
ــا  ــکی ب ــه پزش ــوم پای ــت فناوری و عل ــی زیس ــروه تخصص را در گ
ــتفاده در  ــرای اس ــادی ب ــلول های بنی ــاوری س ــز و فن ــرح تمای ط

ــه دســت آورد. ــد ب پزشــکی بازســاختی قلــب و کب
ــردی در  ــای کارب ــه اول پژوهش ه ــی رتب ــوش طالی ــر داری دکت
گــروه هنــر بــا طــرح نوتــار و مهنــدس حمیدرضــا نصیــری بــا طرح 
ــای  ــه دوم پژوهش ه ــزذرات رتب ــیاالت و ری ــی س ــگار مرئ پرتون

ــد. ــردی را کســب کردن کارب
دکتــر محمــود مهــرداد شــکریه رتبــه ســوم پژوهش هــای کاربــردی 
را در گــروه تخصصــی مکانیــک بــا طــرح تقویــت مخــازن فرســوده 

نفتــی بــا فنــاوری کامپوزیــت بــه دســت آورد.
ــر  ــی، دکت ــال مغناطیس ــده دیجیت ــرح کنترل کنن ــن در ط همچنی
ــه ســوم  ــد ســدری رتب ــدس نوی ــی و مهن ــان اصفهان مهــدی ترابی
ــر و  ــرق و کامپیوت ــی ب ــروه تخصص ــردی در گ ــای کارب پژوهش ه
طــرح جــاروی صنعتــی توربــو وکیــوم، مهنــدس رضــا بیــژن زاده و 
مهنــدس ســعید بیــژن زاده رتبــه ســوم پژوهش هــای کاربــردی در 

ــد. گــروه تخصصــی مکانیــک را کســب کردن
دکتــر محمــد ُدرعلی بــا طراحــی و ســاخت گاورنرهــای نیروگاه های 
آبــی رتبــه اول طرح هــای توســعه ای، گــروه تخصصــی مکانیــک و 
طــرح اســتحصال فلــز نیــکل از کاتالیســت های مســتعمل نیــکل دار 
بــه روش احیــای الکتریکــی نیــز رتبــه ســوم طرح هــای توســعه ای 

گــروه تخصصــی فناوری هــای شــیمیایی را بــه دســت آورنــد.
 ،SDH همچنیــن طــرح تجاری ســازی ســامانه های انتقــال نــوری

به عنــوان برگزیــده موفــق در تولیــد ملــی معرفــی و تقدیــر شــد.

ــرد  ــه عملک ــرح مطالع ــز ط ــی نی ــدگان بین الملل ــش برگزی در بخ
پروتئین هــا بــا اســتفاده از روش اســپکترومتریجرمی و پروتومیکــس، 
پروفســور جــان یتــس از آمریــکا برگزیــده در بخــش پژوهش هــای 
بنیــادی در گــروه تخصصــی زیســت فناوری و علــوم پایــه پزشــکی، 
ــور  ــط، پروفس ــالالت مرتب ــم و اخت ــوژی آس ــرح درک پاتوبیول ط
ــادی  ــای بنی ــش پژوهش ه ــتان در بخ ــت از انگلس ــتفان هلگی اس
ــواد  ــعه م ــی و توس ــکی، طراح ــوم پزش ــی عل ــروه تخصص در گ
ــورها  ــت ها، سنس ــتفاده در کاتالیس ــور اس ــت دار به منظ ــور جه مزوپ
و محیط  زیســت، پروفســور دانــگ یوآنژائــو از چیــن در بخــش 
ــورژی و  ــواد، متال ــی م ــروه تخصص ــردی در گ ــای کارب پژوهش ه

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــو موردتقدی ــای ن انرژی ه
 ،PET/MRI ــی ــرفته ترکیب ــرداری پیش ــامانه تصویرب ــرح س ط
پروفســور حبیــب زایــدی از ســوئیس در بخــش طرح های توســعه ای 
در گــروه تخصصــی بــرق و کامپیوتــر، طــرح زیست شناســی 
ــرج  ــور ج ــوط، پرفس ــالالت مرب ــی و اخت ــارهای روح ــب فش و ط
ــروه  ــعه ای در گ ــای توس ــش طرح ه ــان در بخ ــوس از یون کروس
ــه پزشــکی و طــرح توســعه  ــوم پای تخصصــی زیســت فناوری و عل
فنــاوری نانوســیم های نیمه هــادی بــرای تبدیــل و ذخیــره انــرژی، 
پروفســور پــی دانــگ یانــگ از آمریــکا در بخــش اختــراع و نــوآوری 
در گــروه تخصصــی فنــاوری نانــو از دیگــر برگزیــدگان بین المللــی 

ــد. ایــن دوره از جشــنواره بودن
ــر  ــی و دکت ــر غالم ــم دکت ــن مراس ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
ــد  ــنواره بازدی ــن جش ــده ای ــای برگزی ــتاری از نمایشــگاه طرح ه س

ــد. کردن

 جشنواره خوارزمی
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نهمیــن نشســت معاونــان و مدیــران بین الملــل دانشــگاه ها و مراکز 
علمــی و پژوهشــی کشــور، بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی وزیر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و چند تن از ســفرا و همچنیــن رایزنان 
ــه،  ــک، ترکی ــش، بلژی ــورهای اتری ــفارتخانه های کش ــی س علم
آلمــان، روســیه و هنــد بــه میزبانــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایران 
ــای  ــم فعالیت ه ــرور اه ــن م ــزار شــد و شــرکت کنندگان ضم برگ
ــی و  ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــی بین الملل ــر علم اخی
فنــاوری کشــورمان، درخصــوص تبییــن سیاســت ها و برنامه هــای 
ــوم، تحقیقــات  ــی علمــی مراکــز علمــی و پژوهشــی وزارت عل آت
ــد. ــر کردن ــادل نظ ــو و تب ــارج از کشــور گفت وگ ــاوری در خ و فن
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
ــی  ــات بین الملل ــترش ارتباط ــدف گس ــا ه ــجویان ب ــه دانش مبادل
ــاد  ــر ایج ــوم، ب ــم وزارت عل ــای مه ــی از برنامه ه ــوان یک به عن
ــد  ــور تأکی ــی در کش ــجویان غیرایران ــرش دانش ــای پذی زمینه ه

کــرد.

ــر رویکردهــا در  ــزوم تغیی ــه ل ــا اشــاره ب ــر منصــور غالمــی ب دکت
ــای  ــر مبن ــوع ب ــن موض ــرح ای ــت: ط ــی گف ــات بین الملل ارتباط
تغییــر شــرایط زمــان و بخش هایــی از اهــداف اســت و به منظــور 

ــران گذشــته نیســت. قدرنشناســی مدی
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی تالش هــای صــورت گرفتــه در 
ــی  ــازه زمان ــک ب ــاوری در ی ــم و فن ــداف عل ــه اه ــی ب دسترس
ــن  ــه ای ــی ب ــرای دسترس ــًا ب ــه و طبع ــورت گرفت ــاله ص چهل س
اهــداف، مســائل و مشــکالت مختلفــی پیــشِ روی مســئوالن بوده 
اســت، افــزود: تحــوالت و تغییــرات ایجــاد شــده طــی ســال های 
ــوزه  ــد در ح ــرد جدی ــوی و راهب ــت ق ــک حرک ــر، ضــرورت ی اخی

ارتباطــات بین المللــی را بیش ازپیــش ضــروری می ســازد.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه جایــگاه مطلــوب کشــور در حــوزه علم 
ــود  ــم وج ــفانه علی رغ ــرد: متأس ــرح ک ــان مط ــاوری در جه و فن
ــات  ــی در ارتباط ــهم قابل توجه ــور س ــروزه کش ــگاه، ام ــن جای ای

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان 
و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عنوان کرد:

تبادل دانشجو به منظور توسعه ارتباطات بین المللی؛ ازجمله برنامه های 
وزارت علوم/ ضرورت به کارگیری راهبرد جدید در حوزه دیپلماسی علمی

لملل
ارتباطات نیب المللی /    نیب ا
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ــوع در  ــن موض ــدارد و ای ــاوری ن ــم و فن ــوزه عل ــی در ح بین الملل
رفت وآمدهــای  و  علمــی  بخــش همکاری هــای مشــترک  دو 

ــان مطــرح اســت. محقق
ــان دانشــگاه های داخــل  ــادل دانشــجویان می ــه تب ــه ب وی در ادام
و خــارج کشــور به عنــوان یکــی از برنامه هــای وزارت علــوم 
اشــاره کــرد و گفــت: دانشــجویان ایرانــی در دانشــگاه های خارجــی 
عملکــرد مطلوبــی داشــته و به راحتــی توســط دانشــگاه های معتبــر 
ــا متأســفانه  ــد ام ــرار می گیرن ــورد اســتقبال ق ــرش و م جهــان پذی
ــا  ــورها، ب ــر کش ــجو از دیگ ــرش دانش ــه پذی ــا در زمین ــون م اکن
حــد مطلــوب فاصلــه داریــم و مقصــد دانشــجویان دیگــر کشــورها 
ــا  ــگاه های م ــی در دانش ــجویان غیرایران ــه دانش ــتیم و اگرچ نیس
تحصیــل می کننــد امــا ایــن تحصیــل بیشــتر در زمینه هــای 
ــان  ــد زب ــژه مانن ــا در رشــته های تخصصــی و وی ــت ی مــورد حمای

ــت. ــالم اس ــخ اس ــی و تاری ــی، ایران شناس فارس
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه یکــی از وظایــف وزارت علــوم در حوزه 
روابــط بین الملــل، ایجــاد زمینــه پذیــرش دانشــجویان غیرایرانــی 
ــن  ــود ای ــه بهب ــر ب ــه منج ــی ک ــه روش های ــزود: ازجمل ــت، اف اس
شــرایط می شــود، ورود بــه دوره هــای همــکاری مشــترک و ایجــاد 
شــعبه هایی از دانشــگاه های ایرانــی در کشــورهای خارجــی اســت.
دکتــر غالمــی بــا تأکیــد بــر وجــود ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان 
در دانشــگاه های بــزرگ کشــور، مطــرح کــرد: براســاس تأکیــدات 
ــور و وزارت  ــعه ای کش ــای توس ــری، برنامه ه ــم رهب ــام معظ مق
ــای  ــی از محوره ــی، یک ــی و بین الملل ــط علم ــعه رواب ــوم، توس عل
بســیار مهمــی اســت کــه حاصــل توجــه بــه آن، توســعه دیپلماســی 
علمــی و گســترش علــم و فنــاوری خواهــد بــود و امیدواریــم از این 

طریــق نتایــج ارزشــمندی را بــرای کشــور بــه ارمغــان بیاوریــم.
در ادامــه ایــن مراســم، برتریــن دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
ــوزه  ــور در ح ــی کش ــز علم ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل پارک ه
ــر  ــور وزی ــا حض ــی و ب ــی معرف ــی بین الملل ــای علم همکاری ه

ــد.  ــر ش ــا تقدی ــوم از آن ه عل
ــج ارزیابی هــا در ســال ۹۷ - ۹۶، دانشــگاه تهــران  براســاس نتای
رتبــه برتــر دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی را کســب کــرد و 
دانشــگاه های گیــالن، الزهــرا )س(، زنجــان، علــوم پایــه زنجــان، 
ــوان دانشــگاه های در  ــم، کاشــان و کردســتان به عن ــی، ق خوارزم

مســیر موفقیــت معرفــی شــدند. 
همچنیــن از دانشــگاه های علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی 
امیرکبیــر، صنعتــی شــریف، صنعتــی اصفهــان، عالمــه طباطبایــی، 
ــدرس  ــت م ــتی و تربی ــهید بهش ــان، ش ــهد، اصفه ــی مش فردوس

ــدند.  ــرده ش ــام ب ــق ن ــگاه های موف ــوان دانش ــز به عن نی
عــالوه بــر آن، پژوهشــگاه های پلیمــر و پتروشــیمی ایــران، 
پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فناوری، پژوهشــگاه 
شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران، پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگی 
اقیانوس شناســی و علــوم جــوی و  و اجتماعــی، پژوهشــگاه 
ــیر  ــگاه های در مس ــوان پژوهش ــرژی به عن ــواد و ان ــگاه م پژوهش

موفقیــت شــناخته شــدند. 
همچنیــن، پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی به عنــوان رتبــه 
ــر پژوهشــگاه ها و مؤسســه های پژوهشــی و شــهرک علمــی  برت
تحقیقاتــی اصفهــان نیــز به عنــوان رتبــه برتــر، دو پــارک پردیــس 
و پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی به عنــوان پارک هــای 
علــم و فنــاوری در مســیر موفقیــت، معرفــی شــدند و از شــهرک 
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ــای  ــر پارک ه ــه برت ــوان رتب ــان به عن ــی اصفه ــی تحقیقات علم
علــم و فنــاوری تقدیــر بــه عمــل آمــد.

تعریــف ۲۲ پــروژه مشــترک بیــن دانشــگاه های 
ــت  ــتر از ظرفی ــتفاده بیش ــزوم اس ــان/ ل ــران و آلم ای

ــی ــی علم دیپلماس
 رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا اعــالم اینکــه در ســال 
ــران و آلمــان  ــروژه مشــترک بیــن دانشــگاه های ای گذشــته ۲۲ پ
ــای  ــتر از ظرفیت ه ــتفاده بیش ــزوم اس ــر ل ــت، ب ــده اس تعریف ش
دیپلماســی علمــی بــرای توســعه همکاری هــا و برنامه هــای 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــران و دانش ــگاه های ای ــان دانش ــترک می مش

معتبــر و شــاخص علمــی در جهــان تأکیــد کــرد.
ــم  ــگاه عل ــت: دانش ــن گف ــن آئی ــری در ای ــی ذاک ــر جبارعل دکت
ــای  ــون برنامه ه ــه تاکن ــت ک ــگاهی اس ــران دانش ــت ای و صنع
راهبــردی خــود را در ســه دوره دنبــال کــرده و در حــال حاضــر نیز 
ــت توســعه ارتباطــات  ــا محوری ــردی آن ب ــه راهب ــن برنام چهارمی
ــر  ــگاه های برت ــی دانش ــای علم ــت فعالیت ه ــی و حرک بین الملل

کشــور در حــال انجــام اســت.
ــوم  ــه از ســوی وزارت عل ــس  از آنک ــن دانشــگاه پ ــزود: ای وی اف
ــان و  ــن دانشــگاه های آلم ــده بی ــوان دانشــگاه هماهنگ کنن به عن
ایــران انتخــاب شــد، ارتبــاط بــا ایــن کشــور را آغــاز کــرد کــه بــر 
همیــن اســاس طــی ســه ســال گذشــته فعالیت هــای بســیاری در 
ایــن زمینــه انجــام و نتایــج آن در اســفندماه ســال گذشــته اعــالم 

شــد.
ــی  ــکل گیری دیپلماس ــزوم ش ــر ل ــد ب ــا تأکی ــری ب ــر ذاک دکت
ــل و  ــد تعام ــرد: بای ــان ک ــف بی ــگاه های مختل ــن دانش ــی بی علم

ــالت  ــوزه تحصی ــگاه های ح ــگاه ها و پژوهش ــن دانش ــی بی پویای
از  تعریــف پروژه هــای مشــترک و بهره منــدی  بــا  تکمیلــی 
ــن  ــد و از ای ــترش یاب ــی گس ــرکت های اجرای ــای ش توانمندی ه
طریــق بیش ازپیــش ظرفیت هــای مراکــز علمــی نیــز مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران تصریــح کــرد: در دو ســال 
گذشــته طرحــی را اجــرا کردیــم کــه طــی آن، بــا اســتفاده از یــک 
دانشــگاه آلمــان و یــک دانشــگاه از ایــران و دو شــرکت متخصــص 
ــد در  ــه می توان ــد ک ــته ش ــی برداش ــزات، گام های ــد تجهی در خری
آینــده الگویــی بــرای دانشــگاه ها در اســتفاده از تکنولــوژی باشــد.
دکتــر ذاکــری گفــت: در ســال ۹۶ عــالوه بــر برگــزاری روز علــم 
ــران، اجالســی در ایــن کشــور برگــزار شــد و تعــداد  آلمــان در ای
قابل توجهــی از رؤســای دانشــگاه ها در آن حضــور داشــتند و 
ــه  ــه شــد ک ــای مشــترک ارائ ــرای انجــام پروژه ه ــی ب راهکارهای
ــن  ــی بی ــطح مل ــترک در س ــروژه مش ــف ۲۲ پ ــل آن، تعری حاص
ــز  ــون نی ــه اکن ــن برنام ــود. ای ــان ب ــران و آلم ــگاه های ای دانش
ــه دارد و  ــان ادام ــا، همچن ــی محدودیت ه ــود برخ ــم وج علی رغ
ــن  ــود را در ای ــی خ ــز آمادگ ــی نی ــای آلمان ــبختانه طرف ه خوش

ــد. ــالم کرده ان ــه اع زمین
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می کنیــم در اردیبهشــت ماه 
ســال آینــده میزبــان هیئتــی از کشــور آلمــان باشــیم، افــزود: مــا 
از تعامــل اســاتید علمــی کشــور بــا دانشــگاه های آلمــان اســتقبال 
می کنیــم و امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک شــاهد نتایــج مثبــت 

ــیم. ــا باش ــات و هماهنگی ه ــن ارتباط ای

لملل
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری درخصــوص راهکارهــای 
ــتاس  ــر کوس ــا دکت ــی ب ــی بین الملل ــای علم گســترش همکاری ه
ــرس در  ــوری قب ــگ جمه ــوزش و فرهن ــر آم ــوس، وزی چامپیورائ

ــرد. ــدار ک ــه دی ــن وزارتخان ــل ای مح
ــگ  ــوزش و فرهن ــر آم ــا وزی ــدار ب ــی در دی ــور غالم ــر منص دکت
ــی و  ــت همکاری هــای تحقیقات ــزوم تقوی ــر ل ــرس ب جمهــوری قب
ــوص  ــل بخص ــال تحصی ــجویان در ح ــاتید و دانش ــد اس رفت وآم
دانشــجویان مقطــع دکتــری، تأکیــد کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 
ــورد  ــای م ــی تخصص ه ــت تمام ــوان تربی ــران ت ــگاه های ای دانش

نیــاز کشــور را دارنــد.
ــوب  ــگاه مطل ــه جای ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــدار، وزی ــن دی در ای
ــی از  ــر یک ــال حاض ــت: در ح ــا گف ــران در دنی ــگاه های ای دانش
سیاســت های وزارت علــوم ایــن اســت کــه دانشــجویان بتواننــد در 
دانشــگاه های کشــورهای دیگــر تحصیــل کننــد چراکــه ایــن یکــی 
ــا دانشــگاه های  ــه، مشــارکت علمــی ب از روش هــای کســب تجرب

مختلــف اســت.
ــی  ــت تمام ــوان تربی ــران ت ــگاه های ای ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب

ــزام  ــروزه اع ــزود: ام ــد، اف ــور را دارن ــاز کش ــای موردنی تخصص ه
ــق  ــدان از طری ــگاه ها، چن ــر دانش ــه دیگ ــی ب ــجویان ایران دانش
ــر در  ــن خاط ــه همی ــود و ب ــام نمی ش ــی انج ــیه های دولت بورس
درجــه اول دانشــجویان خودشــان انتخــاب می کننــد کــه در کــدام 

ــد. ــل کنن دانشــگاه تحصی
ــورد  ــی م ــگاه های خارج ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
ــند و  ــوم باش ــد وزارت عل ــورد تأیی ــد م ــجویان، بای ــاب دانش انتخ
مــدرک تحصیلــی آن هــا پــس از بازگشــت بــه کشــور نیــز مــورد 
ارزیابــی قــرار می گیــرد، ادامــه داد: دانشــجویان در صــورت تمایــل 
می تواننــد قبــل از انتخــاب و اقــدام بــه تحصیــل در دانشــگاه های 
خارجــی، از طریــق مراجعــه بــه ســایت وزارت علــوم یــا مراجعــه 
حضــوری، در خصــوص کیفیــت و اعتبــار علمــی آن هــا، هدایــت 
شــوند و تــالش خواهیــم کــرد تــا اســتادان و همــکاران در ارائــه 
ــی و  ــرس را معرف ــوب قب ــگاه های خ ــود، دانش ــای خ راهنمایی ه

آن هــا را موردتوجــه قــرار دهنــد.
ــی  ــای علم ــترش همکاری ه ــا گس ــه ب ــی در رابط ــر غالم دکت
ــن  ــت: در ای ــار داش ــرس، اظه ــران و قب ــگاه های ای ــن دانش بی

وزیر علوم در دیدار با وزیر آموزش و فرهنگ جمهوری قبرس تأکید کرد:

لزوم توجه به همکاری های تحقیقاتی و رفت وآمد اساتید و دانشجویان / 
دانشگاه های ایران توان تربیت تمامی تخصص های موردنیاز را دارند
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ــاتید  ــد اس ــی و رفت وآم ــای تحقیقات ــت همکاری ه ــتا، تقوی راس
ــع  ــل بخصــوص دانشــجویان مقط ــال تحصی و دانشــجویان در ح
ــه در  ــرد؛ البت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــش م ــد بیش ازپی ــری، بای دکت
حــال حاضــر برخــی دانشــگاه های کشــور بعضــًا خودشــان 
برنامه هایــی را بــا همــکاری دانشــگاه های دیگــر کشــورها تنظیــم 
می کننــد کــه وزارت علــوم نیــز آن هــا را در پیشــبرد اقدامــات خــود 

ــد. ــی می کن ــاز همراه ــورت نی ــت و در ص حمای
وی بــا اعــالم آمادگــی ایــران نســبت بــه تقویــت روابــط علمــی و 
ــا دانشــگاه های قبــرس تصریــح کــرد: در حــال حاضــر  فنــاوری ب
ــام  ــا در انج ــه اروپ ــزرگ اتحادی ــورهای ب ــب کش ــا اغل ــران ب ای
پروژه هــای مشــترک همــکاری دارد کــه بــر همیــن اســاس 

ــاتید و  ــد اس ــروزه رفت وآم ام
ــام  ــور انج ــجویان به منظ دانش
ــا  ــی ب ــای تحقیقات همکاری ه
ــش  ــورها، بیش ازپی ــن کش ای

صــورت می گیــرد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــران  ــن ای ــی بی ــت علم موقعی
ــبی را  ــه مناس ــرس، زمین و قب
ــی  ــط علم ــعه رواب ــرای توس ب
دو کشــور فراهــم می کنــد، 
یــک  شــروع  بــه  نســبت 
بیــن  مطلــوب  همــکاری 
ــراز  دانشــگاه های دو کشــور اب

ــرد.  ــدواری ک امی
گفتنــی اســت، ایــن دیــدار 
دکتــر حســین  بــا حضــور 
ســاالرآملی قائم مقــام وزیــر 

ــای علمــی  ــز همکاری ه ــس مرک ــل و رئی ــور بین المل ــوم در ام عل
بین المللــی، دکتــر مجتبــی شریعتی نیاســر معــاون آموزشــی وزیــر 
علــوم، دکتــر مجتبــی صدیقــی رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان، 
دکتــر حســین ســلیمی رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــی، دکتــر 
جبارعلــی ذاکــری رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، دکتــر 
ــر  ــی و حرفــه ای و دیگ ــس دانشــگاه فن صالحــی عمــران رئی
مســئوالن وزارت علــوم برگــزار شــد و در پایــان نیــز تفاهم نامــه ای 
پیرامــون مباحــث علمــی و تحقیقاتــی و گســترش تبــادل اســاتید 
ــگ  ــوزش و فرهن ــر آم ــی و وزی ــر غالم ــن دکت ــجویان، بی و دانش

ــد. ــرس امضــا ش ــوری قب جمه

    دیپلماسی علمی 
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ــه  ــتی در روزنام ــی یادداش ــاوری ط ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــاد دانشــگاهی در  ــن نه ــاپور را کهن تری ــران، دانشــگاه جندی ش ای

جهــان معرفــی کــرد.

متن کامل یادداشت دکتر منصور غالمی به شرح زیر است:
ــّنت و  ــرد، س ــاب خ ــی اصح ــی و گواه ــتندات تاریخ ــر مس ــا ب بن
میــراث دانشــگاهی در ایــران قدمتــی کهــن دارد؛ بســیار کهن تــر 
از دوران تأســیس دارالفنــون کــه معاصــران بــا آن آشــنایند و نیــز 
ســابقه ای کــه غربی هــا بــدان مفتخرنــد و هوّیــت فرهنگــی خــود 

ــد. ــف می کنن ــا آن تعری را ب
ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( در 
ســی و نهمیــن اجــالس کنفرانــس عمومــی خــود قدمــت تأســیس 
ــن  ــت و آن را کهن تری ــال ثب ــاپور را ۱۷۵۰ س ــگاه جندی ش دانش
دانشــگاه جهــان اعــالم کــرده اســت کــه ایــن رویــداد خجســته را 
بــه ملــت فهیــم ایــران، دانشــگاهیان و اصحــاب اندیشــه تبریــک 
ــه  ــت ک ــمند اس ــر ارزش ــن منظ ــده از ای ــداد یادش ــم. روی می گوی
پیــش  از ایــن دانشــگاه های مطــرح جهــان، چــون بولونیــا، 

ــه ۱۲۰۰  ــک ب ــت نزدی ــا قدم ــوربون، ب ــج، و س ــفورد، کمبری آکس
ســال، خــود را آغازگــر ســّنت دانشــگاهی می دانســتند لیکــن ثبــت 
قدمــت جندی شــاپور پیشــینه ســّنت دانشــگاهی را بیشــتر کــرد و 
ــرزمین  ــم س ــرق زمین، آن ه ــه مش ــن ب ــون آن را از مغرب زمی کان
ــی  ــردی برگ ــر صاحب خ ــزد ه ــه ن ــال داد ک ــران، انتق تاریخــی ای
زریــن در تاریــخ ایــن مرزوبــوم و مایــه تحســین بــه شــمار می آیــد. 
ــوده  ــن ب ــاز و تمّدن آفری ــری تاریخ س ــگاه ام ــاد دانش ــش نه پیدای
ــی  ــت؛ واقعیت ــده اس ــت ش ــاپور ثب ــام جندی ش ــه ن ــون ب ــه اکن ک
ــش  ــری دان ــه فراگی ــان ب ــام ایرانی ــه نشــان از درک واال و اهتم ک
ــز  ــایر مراک ــا و س ــا، نظامیه ه ــود آن را در مکتب خانه ه دارد و نم
ــد  ــم هرچن ــرزمین می بینی ــن س آموزشــی و پژوهشــی تاریخــی ای
ــیار  ــش بس ــل و پژوه ــای تأم ــی ج ــای تاریخ ــراز و فروده ــه ف ک

دارد.
ــوده کــه امــروزه نیــز  دانشــگاه جندی شــاپور دارای ویژگی هایــی ب
موردتوجــه دانشــگاه های پیشــرفته و ســازمان های فرهنگــی، 
ــد  ــون ۱. تولی ــازی چ ــای ممت ــت، ویژگی ه ــکو، اس ــون یونس چ
ــات،  ــی، ریاضی ــکی، داروشناس ــاخه های پزش ــم در ش ــج عل و تروی

شکوفایی تمدن در منطقه به سبب دانشگاه باستانی جندی شاپور است/ 
باید به دنبال علوم نافع باشیم

کنگره

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول؛
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نجــوم، فلســفه، گیاه شناســی و جــز این هــا، ۲. رده بندی هــای 
نظام منــد درون هــر شــاخه علمــی، ۳. حضــور عالمــان بــا 
مشــرب های فکــری و عقیدتــی متفــاوت از دورتریــن نقــاط 
جهــان، ۴. وجــود دانشــجویانی از ســرزمین های دیگــر بــرای 
علم آمــوزی در ایــن نهــاد و مرکــز علمــی کــه پــس از فراگیــری 
ــود بدانجــا  ــوم خ ــت در زادب ــرای خدم ــی ب ــارت کاف ــش و مه دان
ــار  ــو از آث ــزرگ و ممل ــه ای ب ــودن کتابخان ــتند، ۵. دارا ب بازمی گش
گوناگــون در حوزه هــای دانشــی بــه زبان هــای چندگانــه پهلــوی، 
ــداری،  ــت از خردم ــا حکای ــی و سانســکریت. این ه ــریانی، یونان س
صلح اندیشــی، اصالــت و پرهیــز ایرانیــان از جزم اندیشــی دارد.

بــا چنیــن پیشــینه تاریخــی مســئولیت، رســالت و مأموریــت امــروز 
ــت در  ــم، حرک ــج عل ــد و تروی ــون تولی ــی چ ــق اهداف ــا تحق م
ــعه  ــه توس ــت ک ــی اس ــعه علم ــه توس ــل ب ــش و نی ــای دان مرزه
ــادی،  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــور در عرصه ه ــدار کش پای
نیســت.  ممکــن  این هــا  بــدون  زیســت محیطی  و  سیاســی 
ــای  ــری، ارزش ه ــنت های فک ــال س ــئول انتق ــگاه مس ــاد دانش نه
ــر  ــت. ب ــی اس ــی و دین ــای مل ــی در مقیاس ه ــی و فرهنگ اجتماع
ایــن مبنــا، نهــادی علمــی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا کارویژه هــای 
و  جامعه پذیــری  متخصــص،  نیــروی  تربیــت  علــم،  تولیــد 
هــر  زیســت جهان  در  مهــم  تعیین کننــده ای  فرهنگ پذیــری 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــور ب کش
اکنــون کــه ســّنت علمــی ایرانیــان در جهــان بــه ســبب دانشــگاه 
ــرام  ــده احت ــه دی ــان ب ــده و جهانی ــتوده ش ــاپور س ــن جندی ش که

ــندم.  ــیار خرس ــد بس ــدان می نگرن ب
دزفــول،  کهــن  شــهر  در  جندی شــاپور  صنعتــی  دانشــگاه 
خاســتگاه کهن تریــن دانشــگاه جهــان، میزبــان همایــش باشــکوه 
بین المللــی گرامیداشــت رویــداد ثبــت ۱۷۵۰ اُمیــن ســال تأســیس 
ــی رود دانشــگاه ها،  دانشــگاه کهــن جندی شــاپور اســت. انتظــار م
و  فنــاوری،  و  پژوهشــی  عالــی، مؤسســات  آمــوزش  مراکــز 
ــت تاریخــی و فرهنگــی  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی ب ــای علم انجمن ه
ــی  ــرای بزرگداشــت دانشــگاه جندی شــاپور و معرف ــداد ب ــن روی ای
تاریخچــه، اهمیــت و تأثیــر علمــی و فرهنگــی آن در تاریــخ تمــّدن 
بشــری مشــارکت فعــال و شایســته داشــته باشــند تــا مــردم عزیــز 
کشــورمان، به ویــژه نســل جــوان دانشــجو، بیش ازپیــش بــا 

ــی آشــنا شــوند. پیشــینه درخشــان تمــدن ایران
ــان  ــه پای ــی ب ــرو قبادیان ــی از ناصرخس ــا بیت ــود را ب ــخن خ س

می بــرم:

درخت تو گر بار دانش بگیرد  
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

دومین کنگره بین المللی جندی شاپور در دانشگاه صنعتی 
جندی شاپور برگزار شد

ــن  ــه ای ــن افتتاحی ــاپور در آیی ــی جندی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــر  ــار دیگ ــه ب ــحالیم ک ــت: خوش ــار داش ــی اظه ــره بین الملل کنگ
میزبــان تمدن هــای مختلــف جهــان در دانشــگاه جندی شــاپور 
ــت  ــی داش ــت و گرام ــتگی ثب ــه خجس ــروز ب ــتیم؛ ام ــول هس دزف
۱۷۵۰میــن ســال تأســیس کهن تریــن دانشــگاه جهــان، گــرد هــم 

ــاییم. ــی بیاس ــم، لخت ــد عل ــار تنومن ــا در سایه س ــم ت آمدی
دکتــر محمدرضــا عصــاری گفــت: هرچنــد امــروز بخــش اعظمــی از 
ــی ریشــه های آن  دانشــگاه کهــن جندی شــاپور در خــاک اســت ول
ــد شــکوفه های معطــر آن را  ــه و نوی ــش گرفت ــا جنب ــس از قرن ه پ
ــگاه،  ــاله دانش ــش هفت س ــا کوش ــا ب ــن جنبش ه ــا ای ــد، ام می ده
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ســازمان ملــی یونســکو و ســازمان 
میــراث فرهنگــی و بســیاری دیگــر از مســئوالن کشــوری محقــق 

شــده اســت.

دکتــر عصــاری تصریــح کــرد: کنگــره نخســت دو ســال قبــل و در 
ســال ۱۳۹۵ برگــزار شــد، کــه دســتاوردهایی ماننــد آغــاز کاوش های 
ــی  ــه بخش های ــاپور ک ــتانی جندی ش ــهر باس ــی در ش ــی و فن علم
از کالبدهــای آن پــرده از خــاک بیــرون آورد، مرمــت یعقــوب لیــث 
ــه از  ــاپور ک ــورد جندی ش ــتند در م ــن مس ــد چندی ــاری، تولی صف
شــبکه های مختلــف ســیما پخــش شــد، رونــق گردشــگری علمــی 
ــتانی،  ــهر باس ــن ش ــی ای ــدف معرف ــا ه ــه ب ــی در منطق و فرهنگ
ــی،  ــراث فرهنگ ــگاه می ــدازی پای ــتغالی، راه ان ــی و خوداش کارآفرین

ــد. ــل ش ــاپور حاص ــاره جندی ش ــر درب ــت اث ــی از هش رونمای
ــی  ــت جهان ــه داد: ثب ــاپور ادام ــی جندی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
۱۷۵۰میــن ســال تأســیس جندی شــاپور کــه در ســال ۲۰۱۷ انجــام 

ــود. ــن دانشــگاه ب ــی ای ــر در معرف شــد دســتاوردی بی نظی
وی افــزود: بــا عنایــت بــه دســتاوردهای کنگــره نخســت و در تقــارن 

کنگره
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بــا ســالروز والدت فاطمــه زهــرا )س( و پاسداشــت مقــام بانــوان، بار 
ــان  ــتیم. بی گم ــاپور هس ــره جندی ش ــزاری کنگ ــاهد برگ ــر ش دیگ
دســتاوردهای ایــن کنگــره نیــز باشــکوه خواهــد بــود. امیــد اســت 
کــه مســئوالن تــراز اول آمــوزش عالــی بــه ایــن دانشــگاه باســتانی 

عنایــت داشــته باشــند.

باید بیش ازپیش برای حفظ جایگاه علمی خود تالش کنیم
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ایــن کنگــره بــا بیــان اینکــه 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــر اینک ــرد مگ ــکل نمی گی ــی ش ــا تمدن ــچ کج هی
دانایــی باشــد، اظهــار داشــت: کســانی کــه دانــش و حکمــت دارنــد 

ــد. ــم می آورن ــی را فراه ــعه دانای ــد و توس ــات رش موجب
دکتــر منصــور غالمــی اظهــار داشــت: بــا نــگاه بــه تاریــخ گذشــته 
ــده در  ــکوفا ش ــی ش ــا تمدن ــه هرج ــت ک ــوان دریاف ــان می ت جه
ــی ای  ــز علم ــته اند؛ مراک ــود داش ــم وج ــی ه ــز علم ــارش مراک کن
کــه اندیشــمندان و متفکــران آن زمــان از تمــام نقــاط دنیــا و از دور 
و نزدیــک دور هــم جمــع می شــدند و نتایــج تحقیقــات خــود را در 

ــتند. ــه می گذاش ــار جامع اختی
ــام  ــرد تم ــکل می گی ــه ش ــی ک ــه تمدن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــح ک ــش باشــد، تصری ــم و دان ــر عل ــی ب ــد مبتن ــزای آن بای اج
ســوابق تاریخــی تمدن هــای بــزرگ، وجــود ســطح باالیــی از علــوم 
ــن  ــا چنی ــهرهایی ب ــته ش ــه توانس ــد ک ــان می ده ــی را نش مهندس

ــازند. ــی بس فاکتورهای
ــی از  ــاپور یک ــگاه جندی ش ــرد: دانش ــان ک ــوم خاطرنش ــر عل وزی
ــه  ــت ک ــی اس ــار تاریخ ــتاورد و افتخ ــن دس ــارز ای ــانه های ب نش
ــز  ــود، مراک ــی خ ــار زندگ ــته در کن ــای گذش ــان در زمان ه ایرانی
ــی  ــگاه جهان ــوان پای ــز به عن ــن مراک ــته اند و ای ــم داش ــی ه علم

بوده انــد. تأثیرگــذار 
وی عنــوان داشــت: جهانیــان بایــد بداننــد کــه ایرانیــان در قرن هــای 
طوالنــی فشــارهای زیــادی را تحمــل کرده انــد و همچنــان بــا نــام 

ایــران افتخارآفرینــی می کننــد.
بــه گفتــه دکتــر غالمــی، جریــان رشــد و توســعه علمــی کــه قبــل 
ــمندان  ــی دانش ــل گردهمای ــم و مح ــه مه ــوان نقط ــالم به عن از اس

بــوده در دوران اســالم هــم مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت.
وزیــر علــوم خاطرنشــان کرد: ورود اســالم بــه ایران باعث شــکوفایی 
علمــی در کشــور شــد و دانشــمندان زیــادی از جملــه زکریــای رازی، 

خوارزمــی، بوعلــی ســینا و... را بــه جهــان معرفــی کــرد.
کــه  باوجــود محدودیت هایــی  داشــت:  بیــان  دکتــر غالمــی 
ــم و  ــوزه عل ــا در ح ــمندان م ــود، دانش ــال می ش ــران اعم ــه ای ب
فنــاوری تالش هــای بی وقفــه ای انجــام می دهنــد به طوری کــه 
بایــد  آورنــد.  دســت  بــه  را  ارزنــده ای  جایــگاه  توانســته اند 
بیش ازپیــش بــرای حفــظ جایــگاه علمــی خــود تــالش کنیــم و بــه 
دنبــال علــوم نافــع باشــیم. هــرکاری کــه در حــوزه علــم در ایــران 
ــد  ــزی نمی توان ــت و چی ــر اس ــالح بش ــه ص ــرد ب ــورت می گی ص

جلــوی پیشــرفت مان بگیــرد.

علم و فناوری، محور نظام های تمدن زاست/  
بین المللی سازی علم و فناوری؛ زمینه ساز خلق دنیای 

راحت تر
مرکــز  رئیــس  و  بین الملــل  امــور  در  علــوم  وزیــر  قائم مقــام 
ــی  ــره بین الملل ــن کنگ ــی در دومی ــی بین الملل ــای علم همکاری ه
فنــاوری  و  علــم  را  تمــدن زا  نظام هــای  محــور  جندی شــاپور، 
دانســت و گفــت: اگــر علــم و فنــاوری را بین المللــی کنیــم دنیــای 
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ــت. ــم داش ــری خواهی بهت
ــکل گیری  ــی ش ــه چگونگ ــاره ب ــا اش ــاالرآملی ب ــین س ــر حس دکت
نظام هــای تمــدن زا گفــت: نظــام تمــدن زای ایــران باســتان، دارای 
ــه، آزادی  ــاه جامع ــرای رف ــتان ب ــران باس ــش ای ــی دان ــه  ویژگ س

ــوآوری اســت. ــتان و ن ــران باس ــش در ای ــه دان چرخ
ــود و  ــه ب ــاه جامع ــران  باســتان در خدمــت رف ــش ای ــزود: دان وی اف
بــه همیــن دلیــل تولیــد ثــروت و رفــاه بــرای جامعــه را بــه دنبــال 
داشــت کــه نمونــه شــاخص آن دانــش حفــر قنــات و آبیــاری اســت.

ــران  ــل، در ای ــور بین المل ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــه قائم مق ــه گفت ب
ــرای  ــه کشــور نمی شــد بلکــه پذی ــا محــدود ب ــش تنه باســتان دان
ــه  ــود. همان گون ــان ب ــاط جه ــان و اندیشــمندانی از اقصــی نق عالم
ــادی از  ــاران زی ــان بیم ــاپور میزب ــکی جندی ش ــگاه پزش ــه دانش ک
هنــد، چیــن و سراســر گیتــی بــود؛ ویــل دورانــت نویســنده مشــهور 
تاریــخ تمــدن در اثــر خــود بــه ایــن مهــم اشــاره ویژه داشــته اســت.

دانــش  ویژگــی مهــم  دیگــر  را  نــوآوری  دکتــر ســاالرآملی، 
ایران باســتان برشــمرد و تصریــح کــرد: در ســایه ایــن ویژگی هــای 
تمدن ســاز ایرانــی، اگــر علــم و فنــاوری را بین المللــی کنیــم 

ــرد. ــم ک ــق خواهی ــود خل ــرای خ ــری ب ــای راحت ت دنی

دانشگاه جندی شاپور دزفول نماد حکمت و خرد ایرانی 
است

ــن کنگــره  ــز در ای ــران نی ــی یونســکو در ای ــرکل کمیســیون مل دبی
ــت:  ــاپور گف ــگاه جندی ش ــاله دانش ــت ۱۷۵۰ س ــه قدم ــاره ب ــا اش ب
ــرد  ــت و خ ــاد حکم ــول نم ــاپور دزف ــی جندی ش ــگاه صنعت دانش

ــی اســت. ایران
ــار وجــود حکمــت و  دکتــر حجــت اهلل ایوبــی اظهــار داشــت: در کن
ــتان، آزادی در کســب  ــاپور باس ــی، در دانشــگاه جندی ش ــرد ایران خ
علــم نیــز وجــود داشــت و دانشــمندان کشــورهای مختلــف آزادانــه 

در کنــار هــم بــه کســب علــم پرداختنــد.
جهــان  در  درحالی کــه  افــزود:  وی 
گمشــده ای  حلقــه  اخــالق  امــروزی 
اســت و به عنــوان موضوعــی اصلــی در 
ــا در  ــکان م ــت پزش ــرح اس ــکو مط یونس
جندی شــاپور باســتان منشــور اخالقــی 

داشــتند.
دکتــر ایوبــی تصریــح کــرد: پزشــکان 
جندی شــاپور دزفــول در کنــار طبابــت، 
ــد و  ــز فرامی گرفتن ــالق را نی ــات و اخ الهی

ــد. ــد بودن ــالق پایبن ــت اخ ــه رعای ب
وی خاطرنشــان کــرد: پزشــکان ایــران 
ــان  باســتان در جندی شــاپور دزفــول بینوای
ــه  ــزم ب ــد و مل ــان می کردن ــگان درم را رای

ــد. ــت اخــالق بودن رعای

دانشگاه باستانی جندی شاپور نقطه تحوالت جهانی 
بوده است/ کاوش های باستان شناسی در محوطه 

جندی شاپور باستان افزایش می یابد
ــن  ــن آئی ــران در ای ــالمی ای ــوری اس ــزاری جمه ــل خبرگ مدیرعام
گفــت: اینکــه ۱۷۵۰ ســال قبــل در ایــن منطقــه یــک مرکــز علمــی 
وجــود داشــته بــرای مــن کــه در دانشــگاه جامعه شناســی خوانــده ام 
ــکل  ــی ش ــالء اجتماع ــگاه، در خ ــک دانش ــی دارد. ی ــای خاص معن
ــدگاه  ــد از دی ــگاه را بای ــن دانش ــیس ای ــه تأس ــرد درنتیج نمی گی

ــرد. ــی ک ــم بررس ــی عل جامعه شناس
ــه  ــن خط ــی در ای ــت: وقت ــار داش ــمی اظه ــیدضیا هاش ــر س دکت
از جغرافیــا و در آن برهــه از تاریــخ بــا شــکل گیری دانشــگاه 
ظرفیت هــای  مرکــز  ایــن  در  یعنــی  مواجهیــم  جندی شــاپور 

ــت. ــه اس ــاخصی نهفت ش
وی عنــوان کــرد: تأســیس دانشــگاهی بــا ایــن عظمــت پیامدهایــی 
ــت و  ــانی اس ــالت انس ــکیل تعام ــن آن تش ــه مهم تری ــته ک داش
ــرده  ــل ک ــی تبدی ــول جهان ــرای تح ــه ای ب ــه نقط ــه را ب ــن نقط ای
اســت کــه در آن اندیشــمندان و صاحب نظــران بــه گفت وگــو 
ــت  ــک هوی ــکل گیری ی ــث ش ــا باع ــن ویژگی ه ــد. ای می پرداخته ان
انســانی شــده اســت کــه منشــأ افتخــار و خودبــاوری ایرانیــان اســت

دانشــگاه  ویژگی هــای  ایــن  کــرد:  تصریــح  هاشــمی  دکتــر 
بیــن  تعامــل  و  اســتعدادهای شــاخص  وجــود  و  جندی شــاپور 
اندیشــمندان ایــن نکتــه مهــم را متذکــر می شــود کــه دانشــمندان 
مــا امــروز بــه دنبــال مرجعیــت علمــی هســتند تــا عظمــت علمــی را 

ــد. ــزون کنن ــور اف در کش
ــگاه  ــا ن ــط ب ــان فق ــت علمــی در جه ــرد: مرجعی وی خاطرنشــان ک
ــاز  ــا ســایر دانشــمندان محقــق می شــود. مــا نی ــی و تعامــل ب جهان
داریــم راه هــای ارتبــاط جهانــی را تســهیل کنیــم و یــک دانشــگاه 
ــا  ــیم. م ــته باش ــود داش ــامل می ش ــته ها را ش ــام رش ــه تم ــع ک جام
همچنیــن بــه شــخصیت هایی نیــاز داریــم کــه جهانــی بیاندیشــند.
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بــه گفتــه دکتــر هاشــمی، کنگــره بــرای مــا ایــن درس را دارد کــه 
قــدر بــزرگان را بدانیــم و از ظرفیت هایشــان اســتفاده کنیــم. عــالوه 
ــر ایــن ضــروری اســت در اســرع وقــت نمــاد دانشــگاه تاریخــی  ب
ــاپور  ــی جندی ش ــگاه صنعت ــت دانش ــرار اس ــر ق ــود و اگ ــا ش احی
ــاد  ــتی نم ــد بایس ــتانی باش ــگاه باس ــده راه دانش ــول ادامه دهن دزف

ــد. ــاهده باش ــم قابل مش ــر ه ــا در تصاوی ــد ت ــته باش ــی داش علم

 کاوش های باستان شناسی در محوطه جندی شاپور 
باستان افزایش می یابد

فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  معــاون  طالبیــان  محمدحســن 
از متــون  صنایع دســتی و گردشــگری اظهــار کــرد: بســیاری 
تاریخــی، جندی شــاپور باســتان را یکــی از چهــار شــهر مهــم دوره 

برشــمرده اند. اســالم  و  ساســانی 
وی بــه بیــان نکاتــی از مســتندات و مقــاالت مربوط به جندی شــاپور 
و مختصــات جغرافیایــی شــهر و دانشــگاه جندی شــاپور پرداخــت و 
ــان  ــاپور نش ــا جندی ش ــط ب ــب مرتب ــاالت و کت ــی مق ــت: بررس گف
ــه  ــوص محوط ــته در خص ــی و شایس ــات علم ــه اطالع ــد ک می ده
ــد  ــا نیازمن ــه م ــه درحالی ک ــورت نگرفت ــتان ص ــاپور باس جندی ش
اطالعــات دقیقــی از عناصــر فضــای کالبــدی ایــن منطقــه، 
کارکــرد و اهمیــت بناهــای داخــل شــهر جندی شــاپور و چگونگــی 

ــتیم. ــرفت آن هس ــکل گیری و پیش ش
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــازمان می ــاون س مع
کشــور ادامــه داد: در حــال حاضر نیازمنــد کاوش های باستان شناســی 
ــای موجــود در  ــه محدودیت ه در محوطــه جندی شــاپور هســتیم ک
مالکیــت زمین هــای زراعــی منطقــه باعــث ُکنــد شــدن رونــد ایــن 
مهــم شــده؛ بنابرایــن نیــاز اســت مســئوالن شهرســتان دزفــول در 
ــه فــاز در ایــن محوطــه  ــا بتوانیــم فــاز ب ایــن زمینــه ورود کننــد ت

ــم. ــات اساســی تر دســت یابی ــه اطالع ــرده و ب کاوش ک
طالبیــان بــا اشــاره بــه کاوش هــای اولیــه صــورت گرفتــه در محوطه 
ــرون ۳ و  ــه ق ــوط ب ــت مســکونی مرب جندی شــاپور و پیداشــدن باف
ــه  ــده و ب ــر ش ــا عمیق ت ــا کاوش ه ــت ت ــرد: الزم اس ــوان ک ۴، عن
ــهر  ــای ش ــا بقای ــت یابیم ت ــه دس ــن محوط ــن ای ــای زیری الیه ه
ــت آمده  ــای به دس ــویی کاوش ه ــد، از س ــت آی ــه دس ــانی ب ساس
همچــون ســکه در ایــن منطقــه نشــان می دهــد کــه جندی شــاپور 

ــه ایــران نیــز پیشــرفت داشــته اســت. در دوره ورود اســالم ب
ــتانی  ــه باس ــن محوط ــای زیری ــا کاوش الیه ه ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــه  ــوان ب ــًا می ت ــول قطع ــالم آباد دزف ــتای اس ــاپور در روس جندی ش
بســیاری از ســنت های اســالمی، دانــش دوره ساســانی و اســالمی 

ــه اســالم دســت یافت. ــران ب ــل ای ــات متقاب ــن خدم و همچنی
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــازمان می ــاون س مع
ــن  ــفال در ای ــل س ــی مث ــرد: بررســی کاوش های ــح ک کشــور تصری
ــا  ــالم ب ــدر اس ــاپور در ص ــه جندی ش ــد ک ــان می ده ــه نش محوط
شــهرهای مهــم ســواحل خلیج فــارس و کشــورهایی همچــون 

ــته اســت. ــتد داش ــن دادوس چی
در  جندی شــاپور  پایــگاه  کــردن  رســمی تر  و  گســترش  وی 
کار  در دســتور  برنامه هــای  دیگــر  از  را  محوطــه جندی شــاپور 
ــددی  ــیار متع ــات بس ــزود: مطالع ــرد و اف ــوان ک ــازمان عن ــن س ای
ــر روی  ــره ب ــی و غی ــی، زمین شناس ــک، پروگراف ــه ژئوفیزی در زمین
ــه  ــم ب ــا بتوانی ــت ت ــام اس ــال انج ــت آمده در ح ــای به دس کاوش ه
ــدی  ــاپور و پیکربن ــگاه جندی ش ــهر و دانش ــری از ش ــاد عمیق ت ابع

ــم. ــت یابی آن دس
ــهر  ــی ش ــت جهان ــا ثب ــالش م ــام ت ــه تم ــان اینک ــا بی ــان ب طالبی
ــگری  ــا از راه گردش ــوم دنی ــت: اقتصــاد س ــاپور اســت، گف جندی ش
ــاپور  ــه جندی ش ــم ک ــش بروی ــیری پی ــد در مس ــا بای ــت و م اس
باســتان را بــه یــک محــل مهــم و راهُبــردی بــرای توســعه 
گردشــگری تبدیــل کنیــم. بــا اقدامــات انجام شــده و پــس از ارســال 
ــکو  ــی یونس ــازمان جهان ــر ۲۰۱۷ س ــدارک در نوامب ــتندات و م مس
ــان  ــگاه جه ــن دانش ــوان اولی ــتان به عن ــاپور باس ــت جندی ش فعالی
ــن  ــا پیش ازای ــه ت ــرد درحالی ک ــد ک ــال را تأیی ــت ۱۷۵۰ س ــه قدم ب
تقویــم آمــوزش عالــی جهــان کمتــر از یــک هــزار ســال بــود. بــه 
روایــت مورخــان داخلــی و خارجــی بالغ بــر ۴۰۰ هــزار جلــد کتــاب 
ــر  ــته و ب ــود داش ــتان وج ــاپور باس ــگاه جندی ش ــه دانش در کتابخان
اســاس مســتندات در کتاب هــا و مقــاالت بین المللــی، اولیــن 
ــتان  ــتین بیمارس ــگاهی و نخس ــوزه دانش ــی در ح ــه آموزش نظام نام
جهــان در جندی شــاپور باســتان بــوده، ضمــن اینکــه نظــام آموزشــی 
ــه از  ــز برگرفت ــتیم نی ــاهد آن هس ــروزه ش ــه ام ــکی ک ــی پزش بالین

ــت. ــتان اس ــاپور باس ــکی در جندی ش ــام پزش نظ
 

لزوم معرفی بیشتر دانشگاه جندی شاپور، در کتب 
تاریخی

پاپــی زاده نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس شــورای اســالمی اظهار 
ــم  داشــت: وجــود دانشــگاه جندی شــاپور تلنگــری اســت کــه بدانی
نیــاکان مــا چــه توجــه خــاص و ویــژه ای بــه علــم داشــته اند؛ اینکــه 
۱۷۰۰ ســال قبــل، مردمــان دزفــول دســت بــه تأســیس کتابخانــه و 

دانشــگاه زده انــد نشــان از نبــوغ ایــن مــردم دارد.
ــه دور از تعصــب و  ــان ب ــول در آن زم ــان دزف ــه داد: مردم وی ادام
ــد،  ــم می پرداخته ان ــب عل ــه کس ــژادی ب ــی و ن ــی علم افراط گرای
ــده  ــرای نادی ــرای برداشــتن کتیبه هــا و اســناد ب درنتیجــه تــالش ب

گرفتــن ســابقه تاریخــی مــردم دزفــول کاری بیهــوده اســت.
پاپــی زاده تصریــح کــرد: دانشــمندان زیــادی از اقصــی نقــاط دنیــا 
ــه شــهر  ــد از بازگشــت ب ــد و بع ــه دانشــگاه جندی شــاپور می آمدن ب

ــد. ــش را گســترش می دادن ــم و دان خــود، عل
نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس شــورای اســالمی بیــان داشــت: 
ــت  ــی دس ــم علم ــتاوردهای مه ــن دس ــه ای ــا ب ــاکان م ــی نی وقت
ــا  ــن موفقیت ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــز بای ــا نی ــد، م می یافته ان

ــم. ــالش کنی ت
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وی تصریــح کــرد: از وزارت علــوم و مســئوالن خواهشــمندیم ضمــن 
معرفــی بیشــتر ایــن دانشــگاه، در تمــام کتــب تاریخــی، مبــدأ علمی 
ــود و از  ــر ش ــول ذک ــاپور دزف ــتی جندی ش ــران به درس ــان و ای جه
ــاختمان ها و  ــی س ــی در طراح ــگاه بین الملل ــن دانش ــای ای نماده
نشــانه ها و مکاتبــات وزارت علــوم و به ویــژه در ســاختمان مرکــزی 

وزارت علــوم اســتفاده گــردد.
 

دانشگاه کهن جندی شاپور به اخالق و حکمت توجه 
ویژه ای داشت

حجت االسالم والمســلمین قاضــی نماینــده ولی فقیــه در اســتان 
ــه احادیثــی درمــورد علــم و  ــان، ب ــه مهمان ضمــن خوشــامدگویی ب

ــگاه آن در اســالم اشــاره کــرد. جای
وی بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری بــه تولیــد علــم نیــز اشــاره 
کــرد و گفــت: تولیــد علــم و اندیشــه یکــی از تأکیــدات همیشــگی 
ــالق  ــان اخ ــه ایش ــن توصی ــت. دومی ــری اس ــم رهب ــام معظ مق
ــم  ــد، عل ــم نباش ــار عل ــت در کن ــالق و معنوی ــر اخ ــرا اگ ــت زی اس
ــی،  ــلمین قاض ــه حجت االسالم والمس ــه گفت ــد. ب ــد ش ــع نخواه ناف
دانشــگاه کهــن جندی شــاپور بــه بهتریــن نحــو بــه مســئله اخــالق 

ــه اســت. و حکمــت پرداخت

مرکز پژوهش جندی شاپور به بهره برداری رسید
ــاپور،  ــی جندی ش ــره بین الملل ــن کنگ ــزاری دومی ــا برگ ــان ب هم زم
مرکــز پژوهــش جندی شــاپور بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و 

ــرداری رســید.  ــه بهره ب ــاوری ب فن
مرکــز پژوهــش جندی شــاپور به صــورت ســازمانی وظیفــه دارد 
در احیــا، بازنگــری، بازخوانــی و بازشناســی دانشــگاه باســتانی 

جندی شــاپور فعالیــت داشــته باشــد.
ــن،  ــون نوی ــوم و فن ــامل عل ــز ش ــن مرک ــی ای ــای پژوهش گروه ه
انرژی هــای تجدیدپذیــر، معمــاری و شهرســازی، تاریــخ علــم 

ــت  ــا فعالی ــن حوزه ه ــز در ای ــن مرک ــت و ای ــی اس و جامعه شناس
ــگاه  ــازی دانش ــات محوطه س ــاز عملی ــن آغ ــرد. همچنی ــد ک خواه
صنعتــی جندی شــاپور بــه مســاحت ۲۵ هکتــار و آزمایشــگاه مرکــزی 
ایــن دانشــگاه بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و جمعی 

دیگــر از مســئوالن انجــام شــد.

آیین اختتامیه دومین کنگره بین المللی جندی شاپور 
دزفول برگزار شد

ــول  ــاپور دزف ــی جندی ش ــره بین الملل ــن کنگ ــه دومی ــن اختتامی آیی
ــا حضــور دکتــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی  ب

وزارت علــوم برگــزار شــد.
دکتــر غفــاری در ایــن آئیــن بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هویــت یــک 
ــد، اظهــار  ــاد افتخــار کن ــن نه ــه ای ــد ب ــه بای ــه اســت و جامع جامع
ــاپور  ــه جندی ش ــان ب ــگاه جه ــن دانش ــوان قدیمی تری ــت: عن داش
ــی چــون دانشــگاه  ــت به جای ــن قدم ــی ای جــای مباهــات دارد؛ وقت
به عنــوان کانــون آزادگــی، عقــل و عظمــت پیونــد می خــورد 

ــود. ــدان می ش ــت آن دوچن اهمی
ــه  ــه یک نهــاد می شناســیم ک ــرد: دانشــگاه را به مثاب ــح ک وی تصری

تاریخ منــد اســت و ســنت فکــری دارد.
بــه گفتــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، یک نهــاد بــه 

دلیــل جایگاهــی کــه دارد جامعــه را تعریــف می کنــد.
ــوان کــرد و گفــت:  ــاری، خاســتگاه دانشــگاه را شــهر عن ــر غف دکت
ــالش  ــت و ت ــرو فعالی ــهر در گ ــک ش ــدی ی ــبات بع ــات و مناس حی
ــود  ــهر خ ــبات ش ــد در مناس ــگاه نتوان ــر دانش ــت، اگ ــگاه اس دانش

ــت. ــگاه نیس ــد، دانش ــته باش ــهمی داش س
وی گفــت: دانشــگاه اجتماعــی، جامعــه خــود را می شناســد و 
می ســازد و از جامعــه اش جــدا نیســت؛ چنیــن دانشــگاهی می توانــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــرد و این چنی ــاط بگی ــر ارتب ــگاه های دیگ ــا دانش ب

ــد. ــد می کن ــی را تولی دانای
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گزارشی از عملکرد سازمان امور دانشجویان طی یک 
سال اخیر بفرمایید.

در خصــوص عملکــرد ســازمان امــور دانشــجویان و موضــوع جــذب 
و پذیــرش دانشــجویان خارجــی در ســال ۹۷ بــه دو نکتــه می تــوان 
ــر  ــال ۹۷ ب ــده س ــای پیش بینی ش ــدا در برنامه ه ــرد. ابت ــاره ک اش
موضــوع ارتقــاء و افزایــش میــزان مشــارکت دانشــگاه ها و مراکــز 
ــاری  ــاس آم ــر اس ــن ب ــد. همچنی ــد ش ــه تأکی ــوزش عالی رتب آم
ــی  ــجویان خارج ــرش دانش ــوص پذی ــته در خص ــه گذش ــه هفت ک
ــازمان  ــت س ــر و ریاس ــرم وزی ــاون محت ــم مع ــدی و تقدی جمع بن
ــن  ــر در ای ــگاه های درگی ــداد دانش ــه تع ــد ک ــخص ش ــد، مش ش
موضــوع در ســال ۹۵، ۱۷ دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی بــود 
ــرد و  ــدا ک ــا پی ــه ۲۵ دانشــگاه و موسســه ارتق ــه در ســال ۹۶ ب ک
ــذب  ــث ج ــگاه در بح ــًا ۳۵ دانش ــاری مجموع ــال ج ــًا در س نهایت
ــال  ــاس، امس ــن اس ــر همی ــدند. ب ــال ش ــی فع ــجویان خارج دانش

        

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی در گفت و گو با خبرنامه آموزش عالی خبر داد؛

طــرح توانمندســازی دانشــگاه ها کــه در واقــع طــرح تبدیــل 
دانشــگاه های برخــوردار بــه بهره منــد اســت به طــور جــدی 
ــاس  ــر اس ــوردار ب ــگاه های برخ ــبختانه دانش ــد و خوش ــال ش دنب

ــدند. ــایی ش ــود شناس ــاخص های موج ــیل و ش پتانس
در طــول ســال جــاری جلســات بســیار زیــادی بــا حضــور 
ــک  ــزار شــد و یکای ــرم دانشــگاهی برگ ــران محت مســئولین و مدی
ــد  ــا را پذیرفتن ــوت م ــگاه ها دع ــت دانش ــه در مدیری ــی ک عزیزان
ــدا  ــزد مــا حضــور پی ــر هســتند؛ چــه آن هایــی کــه ن درخــور تقدی
ــان شــورای دانشــگاه ها  ــا را در می ــه م ــی ک ــه آن های ــد و چ کردن
و  اســاس  جــاری  ســال  در  بودنــد.  پذیــرا  هیئت رئیســه ها  و 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد. به طوری ک ــن ش ــوع تبیی ــن موض ــت ای اهمی
ــه  ــن مقول ــخ وارد ای ــی راس ــا عزم ــگاه ب ــته، ۱۰ دانش ــال گذش س
ــد.  ــدا کردن ــا پی ــگاه ارتق ــه ۳۵ دانش ــگاه ب ــدند و از ۲۵ دانش ش
وقتــی عنــوان دانشــگاه برخــوردار مطــرح می شــود، منظــور 
دانشــگاهی اســت کــه زیرســاخت ها و نیــروی انســانی کارآزمــوده 
ــی  ــه بین الملل ــه مقول ــردی آن ب ــند راهب ــد، در س ــته باش را داش
ســازی و پذیــرش دانشــجویان خارجــی اهمیــت داده شــده باشــد، 
ــرای آن تنظیــم شــده باشــد و در بحــث اقدامــات،  شــیوه نامه ای ب
ــردی  ــند راهب ــیوه نامه ها و س ــویقی را درون ش ــت های تش سیاس
خــود پیش بینــی کــرده باشــد. امــروز می توانیــم بیــان کنیــم کــه 
ــد از  ــه دانشــگاه های بهره من ــز ب ــر نی ــوردار دیگ ۱۰ دانشــگاه برخ

ــدند. ــل ش ــن موضــوع تبدی ای
ــه  ــاری کلی ــش آم ــد پای ــام ش ــه انج ــری ک ــم دیگ ــدام مه اق
ــاری  ــال ج ــور در س ــی کش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش
ــه دانشــگاه ها و  ــد ک ــه ش ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــود و در آن ب ب
ــد؛  ــرار دارن ــی ق ــه وضعیت ــی در چ ــی از لحــاظ کم مؤسســات عال
ــه دســت آمــد کــه در  ــًا مناســبی ب ــع تقریب ــن اســاس توزی ــر ای ب
ــوان  ــت عن ــوع، تح ــش متن ــه بخ ــی در س ــجویان خارج آن دانش
ــور  ــگاه های کش ــور وارد دانش ــق کنک ــه از طری ــجویانی ک دانش
می شــوند کــه عمدتــًا اتبــاع خارجــی هســتند و در کشــور ســکونت 
ــوند؛  ــه می ش ــیه پذیرفت ــه به صــورت بورس ــد؛ دانشــجویانی ک دارن
ــهریه  ــا ش ــیه ی ــر بورس ــورت غی ــه به ص ــجویانی ک ــًا دانش و عمدت
حقیقــت  در  می شــوند.  کشــور  دانشــگاه های  جــذب  پــرداز 

تحصیل 28 هزار دانشجوی غیرايرانی در کشور/ 

فعالیت 35 دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی

               اشاره :

ــی  ــال96  ط ــاه س ــن م ــزاده فروردی ــد علی ــر عبدالحمی دکت
حکمــی از ســوی مجتبــی صدیقــی معــاون وزیــر و رییــس ســازمان 
ــوان  ــه عن ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــور دانشــجویان وزارت عل ام
مدیــرکل اداره امــور دانشــجویان غیرایرانــی وزارت علــوم منصــوب 
ــزاده  ــر علی ــه دکت ــی ک ــات و اهداف ــی از موضوع ــت. یک ــده اس ش
ــد، افزایــش  ــه صــورت جــدی پیگیــری مــی کن ــوم ب در وزارت عل

جــذب دانشــجویان خارجــی اســت.
او در ایــن بــاره معتقــد اســت: امــروزه ســرعت ارتباطــات 
بین المللــی بســیار افزایــش یافتــه و زمینــه و زیرســاخت 
ــی وارد  ــای زندگ ــه جنبه ه ــی در هم ــتاب باالی ــوژی ش تکنول
کــرده اســت لــذا توجــه بــه ایــن موضــوع در حــوزه علمــی نیــز 

ــرورت دارد. ــش ض ــش از پی بی
آنچــه در پــی مــی آیــد مشــروح گفت وگــوی اختصاصــی خبرنامــه 
ــوم  ــی وزارت عل ــرکل دانشــجویان غیرایران ــا مدی ــی ب آمــوزش عال

اســت.

    گفت و گو
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ــگاه های  ــا و دانش ــگاه های دیرپ ــکل دانش ــه دو ش ــگاه ها ب دانش
ــا  ــده می شــوند. دانشــگاه های دیرپ ــال دی ــه فع ــن مقول ــا در ای نوپ
ماننــد دانشــگاه تهــران و ســایر دانشــگاه های دیگــر کــه از 
ســالیان گذشــته در ایــن موضــوع فعــال بودنــد و همچنــان هــم در 
واقــع یکه تــاز ایــن مســئله هســتند امــا تــالش بــر ایــن بــوده کــه 
ــوند  ــل می ش ــه وارد عم ــن قضی ــه در ای ــی ک ــگاه های نوپای دانش
در کنــار موضــوع افزایــش کمــی تعــداد دانشــجویان خارجــی، بــه 
اصــل حفــظ کیفیــت آمــوزش و اعتبــار آمــوزش عالــی کشــور در 
ــد  ــود بازمی گردن ــورهای خ ــه کش ــه ب ــی ک ــان فارغ التحصیالن می
توجــه کننــد زیــرا کــه تأکیــدات ویــژه ای از ســوی ریاســت محترم 
ــویق  ــار تش ــه در کن ــود دارد ک ــی وزارت وج ــام عال ــازمان، مق س
ــی،  ــجویان خارج ــداد دانش ــی تع ــش کم ــرای افزای ــب ب و ترغی
ــی  ــه بین الملل ــأن و وجه ــی و ش ــوزش عال ــت آم ــوع کیفی موض
ــد. ــرار بدهن ــر ق ــگاه ها مدنظ ــز دانش ــور را نی ــی کش ــوزش عال آم

آیا از بُعد کیفی، استاندارد جهانی برای  دانشگاه های 
بین المللی وجود دارد؟

ــا  ــه و تقاض ــون عرض ــه قان ــه ب ــا توج ــوری ب ــر کش ــًا ه  طبیعت
ــد  ــام ده ــرمایه گذاری انج ــت س ــن کیفی ــر روی ای ــد ب می توان
ســطوح  در  مــا  عالــی  آمــوزش  کیفیــت  ازآنجایی کــه  امــا 
ادعــا  همیشــه  و  اســت  مشــخص  دکتــرا  و  فوق لیســانس 
کرده ایــم کــه اغلــب محصــوالت آمــوزش عالــی کشــور در 
ــًا  ــرا، تقریب ــانس و دکت ــانی فوق لیس ــروی انس ــت نی ــش تقوی بخ
دنیــا  نقــاط  اقصــی  در  بین المللــی  دانشــگاه های  اکثــر  در 
اســت  آن  نشــان دهنده  ایــن  می شــوند.  پذیــرش  به راحتــی 
ــوده  ــت ب ــاز دارای اهمی ــی از دیرب ــوزش عال ــت در آم ــه کیفی ک

اســت و اکنــون دارای اهمیــت اســت و در آینــده نیــز ایــن 
موضــوع بایــد بــرای دانشــجوی ایرانــی و دانشــجوی غیــر ایرانــی 
در دســتور کار دانشــگاه ها و حوزه هــای ســتادی قــرار بگیــرد.

در خصوص پایش آماری دانشجویان غیر ایرانی سال 
جاری، چه تعداد دانشجوی خارجی درکشور وجود دارد 

و در کدام دانشگاه ها درحال تحصیل هستند؟
دانشــجویان  تعــداد  از  آمــار مختلفــی  در ســال های گذشــته 
ــدد  ــال ع ــش امس ــاس پای ــر اس ــا ب ــت ام ــود داش ــی وج غیرایران
حقیقــی بــه دســت آورده شــد. در اصــل حــدود ۲8 هزار دانشــجوی 
خارجــی در دانشــگاه های تحــت پوشــش وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری درحــال تحصیــل هســتند. قانــون طــرح ششــم توســعه 
ــد  ــه درص ــای برنام ــه در انته ــرده ک ــف ک ــی را مکل ــوزش عال آم
ــز  ــه مراک ــی را در کلی ــوزش عال ــی از دانشــجویان آم ــل توجه قاب

ــک عــدد مشــخصی شــود.  دانشــگاهی ی
هنگامــی کــه صحبــت از آمــوزش عالــی بــه میــان می آیــد مقصــود 
ــوم،  ــامل وزارت عل ــه ش ــی اســت ک ــوزش عال ــه آم ــا کل جامع م
وزارت بهداشــت و دانشــگاه آزاد می شــود کــه دو مــورد اخیــر نیــز 

ســهم عمــده ای در ایــن مقولــه دارنــد.
ــه  ــًا کلی ــا تقریب ــه م ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــارز ای ــکات ب از ن
ــرای هــر ســه موسســه  امــور پشــتیبانی دانشــجویان خارجــی را ب
پیگیــری می کنیــم. در حقیقــت مــا به صــورت دبیرخانــه متمرکــز، 
ــم؛  ــل می کنی ــان عم ــولی ایش ــات کنس ــرای خدم ــژه ب ــه وی ب
ــدام  ــا اق ــم ی ــت می کنی ــا را دریاف ــی آنه ــت علم ــه صالحی تأییدی
بــرای ویــزا، مراجعــت یــا خروجشــان و پشــتیبانی کنســولی آنهــا، 

ــود. ــام می ش ــا انج ــولی م ــه در اداره کل کنس هم

گفت وگو     
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بــر اســاس آمــار و اطالعاتــی کــه وجــود دارد، ۲8 هــزار دانشــجوی 
ــل  ــوم تحصی ــش وزارت عل ــت پوش ــگاه های تح ــی در دانش خارج
ــت  ــگاه های تح ــی در دانش ــجوی خارج ــزار دانش ــد؛ 8 ه می کنن
پوشــش دانشــگاه آزاد و ۳ هــزار دانشــجوی خارجــی تحت پوشــش 
ــع در  ــام را به صــورت جم ــن ارق ــه ای ــتند. ک وزارت بهداشــت هس
ــزار دانشــجوی خارجــی در  ــه ۴۰ ه ــب ب ــوند قری ــه ش نظــر گرفت
کشــور حضــور دارنــد و اگــر ایــن تعــداد بــا دســتور و تکلیفــی کــه 
ــود،  ــود مقایســه ش ــده می ش ــور دی ــعه کش ــه ششــم توس در برنام
ــش  ــه پی ــق برنام ــا مطاب ــه نه تنه ــم ک ــالم کنی ــم اع ــا می توانی م
ــت  ــاری اس ــال ج ــه س ــه ک ــال دوم برنام ــه در س ــم بلک رفته ای

جلوتــر هســتیم.
ــه  ــران دانشــگاهی و اســاتید در دانشــگاه ها ک  از دانشــگاه ها، مدی
ــن  ــد در ای ــجویان می پردازن ــرورش دانش ــرش و پ ــذب پذی ــه ج ب
مســئله قابــل تقدیــر هســتند، چــرا کــه در برنامــه ششــم توســعه 
ــک  ــادل ی ــت مع ــال دوم الزم اس ــه در س ــت ک ــده اس ــوان ش عن
ــی  ــجوی خارج ــگاه ها، دانش ــجویان دانش ــت دانش ــد جمعی درص
داشــته باشــند. کــه اگــر تعــداد کل دانشــجویان فعلــی را در مخــرج 
ــرار  ــر ق ــورت کس ــی را در ص ــجویان خارج ــداد دانش ــر و تع کس
بدهیــم، ایــن عــدد از یــک درصــد هــم فراتــر اســت. و مــا امیــدوار 
هســتیم کــه بتوانیــم در طــول مســیرمان، در انتهــای برنامــه ششــم 
توســعه، بــه یــک عــدد قابــل توجهــی بــا نــرخ رشــد تعییــن شــده 

دســت پیــدا کنیــم.

عامل افزایش حضور دانشجویان غیر ایرانی در 
دانشگاه های کشور چیست؟

اگــر بخواهــم بــه عنــوان یــک فــرد، بــا صــرف نظــر از مســئولیتی 
ــی  ــه جهان ــه مقول ــن اســت ک ــه برعهــده دارم پاســخ بدهــم ای ک
ــن  ــم از ای ــم ه ــی شــدن عل شــدن )اینترنشنالیزیشــن( و بین الملل
ــا  ــی ب ــات بین الملل ــه ارتباط ــروزه مقول ــتثنا نیســت. ام ــده مس قاع
ــوژی  ــه و زیرســاخت تکنول ــه و زمین ســرعت بســیار افزایــش یافت
ــت.  ــرده اس ــی وارد ک ــای زندگ ــه جنبه ه ــی در هم ــتاب باالی ش
قــرار  بحــث  ایــن  در  نیــز  بین المللــی  تعامــالت  واقــع  در 
ــول  ــا در ط ــور م ــبختانه کش ــل خوش ــن دلی ــه همی ــد. ب می گیرن
۵ ســال اخیــر در حــوزه تعامــالت علمــی بین المللــی و آکادمیــک 
فعالیت هــای درخــور توجهــی داشــته اســت. کــه مــن ایــن مســئله 
را بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی بیــان می کنــم. همچنیــن بــه 
ــاخص های  ــه ش ــم ک ــان کن ــم بی ــئول می توان ــک مس ــوان ی عن
ــن  ــار و تبیی ــی احض ــه خوب ــی ب ــوزش عال ــازی آم بین المللی س
ــم و  ــور کردی ــن عب ــه تبیی ــا از مرحل ــت م ــت. در حقیق ــده اس ش
ــا  ــه م ــن اســت ک ــه ای ــن مرحل ــرای وصــف ای ــه ب ــن جمل بهتری
ــه یــک  ــی ب ــه آمــوزش عال ــگاه ســنتی ب درحــال گــذار از یــک ن
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــتیم ک ــل هس ــی تبدی ــدرن بین الملل ــگاه م ن
ــال  ــی دو س ــول یک ــی در ط ــک و بین الملل ــدهای آکادمی آمدوش

ــده  ــه عقی ــه ب ــاق خــوب دیگــری ک ــت. اتف ــوان دریاف ــر می ت اخی
مــن در طــول چنــد ســال اخیــر افتــاده اســت ایــن اســت کــه امروز 
نــگاه و اندیشــه بین المللــی شــدن از حــوزه ســتادی وزارت علــوم 
ــل  ــران دانشــگاهی منتق ــه مدی ــن حــوزه ب ــال در ای ــران فع و مدی
شــده اســت. ایــن اتفــاق بســیار خوشــایندی اســت کــه امــروز در 
دانشــگاه ها و مدیــران دانشــگاهی مــا بحث هایــی کــه چنــد 

ــود. ــرح می ش ــوده مط ــه ب ــطح وزارت خان ــته در س ــال گذش س
امــا ایــده آل مــا چــه زمانــی اســت؟ ایــده آل مــا زمانــی اســت کــه 
ایــن اتفاقــات بــه تــک تــک اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه های 
مــا منتقــل بشــود، چــرا کــه اگــر در تمــام دنیــا ۱۰ تجربــه برتــر و 
موفــق را مطالعــه کنیــد متوجــه می شــوید کــه خــط مقــدم پذیــرش 
دانشــجوی خارجــی، اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها 
ــار،  ــه اعتب ــن اســت ک ــاق ای ــن اتف ــه روی دادن ای هســتند. والزم
ــت  ــای هیئ ــه اعض ــبی ب ــویقی مناس ــای تش ــگاه و درصده جای
علمــی دانشــگاه ها اعطــا شــود و در مقابــل پاســخی گرفتــه شــود. 
پاســخی کــه از اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و اســاتید خواســته 
ــبکه  ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب ــود آنه ــه خ ــت ک ــن اس ــود ای می ش
عظیــم جــذب و پذیــرش دانشــجوی غیــر ایرانــی فعالیــت کننــد. 
ــان  ــه پتانسیل هایش ــر اینک ــود مگ ــر نمی ش ــئله میس ــن مس و ای
ــال  ــازی، پرت ــای مج ــه در فض ــن عرض ــه ای ــد؛ ک ــه کنن را عرض
دانشــگاه و ســایت و صفحــه زیــر پورتــال اســتاد دانشــگاه ها اســت. 
ــای آموزشــی و پژوهشــی اســتاد  ــه غن ــن موضــوع ب ــن ای همچنی
ــه  ــار دارد ب ــه در اختی ــی را ک ــه امتیازات ــردد؛ به طوری ک ــاز می گ ب

خوبــی تبلیــغ کنــد و در معــرض دیــد همــگان قــرار دهــد.
بــه خصــوص در رشــته هایی کــه ایــران به صــورت فیلــد اســتادی 
)زمینــه آموزشــی( منحصــر در دنیــا قــدم می گــذارد.  بــرای مثــال 
در رشــته های زبــان و ادبیــات فارســی، ایــران شناســی، فلســفه و 
عرفــان اســالمی، شــرق شناســی و مطالعــات جهــان اســالم کــه 
ــی  ــذ اصل ــع و ماخ ــم منب ــا می توانی ــه م ــود دارد ک ــا وج ــن ادع ای
آن در دنیــا باشــیم؛ حتــی مــن معتقــد هســتم کــه در علــوم پایــه، 
علــوم مهندســی و علــوم پزشــکی، ایــن اعضــای هیئــت علمــی و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــدام ب ــر ک ــد ه ــه می توانن ــتند ک ــا هس ــاتید م اس
تیــم و لیــدر جــذب و پذیــرش دانشــجوی خارجــی در دانشــگاه ها، 

نقــش خودشــان را ایفــا کننــد.
ــال  ــر، انتق ــال اخی ــول ۵ س ــژه در ط ــه وی ــته ب ــال گذش در ده س
ــه و  ــطح وزارتخان ــدن از س ــی ش ــای بین الملل ــش و فرآینده دان
ــگاهی  ــران دانش ــگاه ها و مدی ــطح دانش ــه س ــتادی ب ــطح س س
ــزار آن  ــه اب ــازی ب ــی س ــه بین الملل ــت. در مقول ــاده اس ــاق افت اتف
ــی  ــای بین الملل ــن ابزاره ــی از بهتری ــه یک ــم ک ــاره داری ــز اش نی
شــدن جــذب دانشــجوی خارجــی اســت. کــه درحــال حاضــر ایــن 
ــت در  ــه الزم اس ــی ک ــا اتفاق ــت و تنه ــاده اس ــارک افت ــاق مب اتف
ــران  ــه، مدی ــن اســت ک ــد ای ــه ششــم توســعه بیافت ــای برنام انته
ــدل  ــدن م ــی ش ــه از بین الملل ــه ک ــد آنچ ــگاهی بای ــرم دانش محت

    گفت و گو
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ــه  ــری ک ــوارد دیگ ــی و م ــجویان خارج ــرش دانش ــذب و پذی ج
کســب کرده انــد را بــه اعضــای هیئــت علمــی منتقــل کننــد؛ ایــن 
انتقــال در واقــع یــک تقاضــا اســت و بایــد از عضــو هیئــت علمــی 
و اســتاد دانشــگاه خواســته شــود کــه در ایــن مقولــه همــت کنــد. و 
طبیعتــًا بــرای ایــن تقاضــا الزم اســت کــه زیرســاخت محیــا شــود 
کــه ایــن زیرســاخت می توانــد از توانمنــدی فــردی اســتاد شــروع 
شــود و بــه زیرســاخت های آموزشــی، آزمایشــگاهی، دانشــگاهی و 
ــی سیســتم و بســته های تشــویقی و انگیزشــی  ــک و حت تکنولوژی

اســتاد ختــم شــود.

در حال حاضر تقاضای دانشجویان خارجی که وارد 
دانشگاه های کشور می شوند بیشتر در چه رشته هایی 

است؟
ــر انجــام شــد، تقاضاهــا  در پایشــی کــه در چهــار پنــج ســال اخی
ــر  ــال حاض ــا درح ــد ام ــرح ش ــی مط ــته های خاص ــدا در رش ابت
ــوم  ــوزه وزارت عل ــا در ح ــه م ــم ک ــوان کن ــمًا عن ــم رس می توان
ــه  ــًا در تمامــی رشــته هایی کــه یــک فــرد خارجــی مجــاز ب تقریب
تحصیــل در آن اســت دانشــجوی خارجــی داریــم. تقریبــًا می تــوان 
ــجویان  ــا، دانش ــگاه های م ــیاری از دانش ــه در بس ــرد ک ــا ک ادع
ــل  ــی تحصی ــای آموزش ــکده ها و گروه ه ــب دانش ــی در اغل خارج
ــا  ــال م ــگاه های فع ــوزه دانش ــگاه در ح ــه ۳۵ دانش ــد ک می کنن

ــد. ــرار دارن ق

آیا این ۳5 دانشگاه فعال در واقع دانشگاه سطح یک 
کشور هستند؟

دانشــگاه های بــزرگ کشــور از دیربــاز فعــال بودنــد و اکنــون نیــز 
فعالیتشــان بســیار چشــمگیر شــده است.

امــا در حــال حاضــر برخــی دیگــر از دانشــگاه ها هــم وارد عرصــه 
فعالیــت شــدند و فعالیــت قابــل توجه و تقدیــری دارنــد و همچنین 
آنهــا در افزایــش تعــداد دانشــجویان خارجــی در یکــی دو ســال 

اخیــر نقــش بســزایی داشــتند.

کدام یک از دانشگاه های ما در این نمایشگاه شرکت 
کردند؟ چه دستاوردهای علمی داشتند؟

ــورت  ــدن ص ــی ش ــتای بین الملل ــه در راس ــی ک ــه اقدامات از جمل
ــاه در  ــه در آذرم ــود ک ــی ب ــگاه علم ــرکت در نمایش ــت، ش گرف

ــزار شــد. ــراق برگ ــل ع اربی
و  دانشــگاه ها  توانمندی هــا و ظرفیت هــای  ارائــه  نمایشــگاه 
مؤسســات آمــوزش عالــی، بــه ســبب اســتقبال و تعــداد مراجعــه 
کننــده بــرای مــا غافلگیرکننــده بــود چــرا کــه بیــش از ســه هــزار 
ــران  ــای دانشــگاه های ای ــم، از غرفه ه ــر در طــول دو روز و نی نف
ــد.  ــه کردن ــود مراجع ــگاه ب ــگاهی و پژوهش ــز دانش ــه ۳۳ مرک ک
ــگاه ها  ــرف دانش ــگاهی از ط ــر دانش ــش از ۶۰ مدی ــن بی همچنی
ــم  ــده ه ــه بن ــد ک ــگاه بودن ــن نمایش ــور در ای ــه حض ــور ب مأم
ــا  ــی در آنج ــت اعزام ــئول هیئ ــوان مس ــه عن ــتم ب ــار داش افتخ

حضــور داشــته باشــم.
ــت  ــراه داش ــه هم ــفر ب ــن س ــه ای ــتاوردی ک ــن دس بزرگ تری
دو موضــوع را شــامل می شــود، ابتــدا اینکــه دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه های مــا بــه نقطــه ای رســیده اند کــه می تواننــد 
در راســتای اینترنشنالیزیشــن ابــراد، بــه ویــژه در خصــوص 
آمــوزش دانشــجویان خارجــی چیــزی بــرای ارائــه دارنــد؛ یعنــی 
دانشــگاه های مــا بــه ایــن درصــد از بلــوغ رســیده اند کــه خیلــی 
ــئله را  ــن مس ــد ای ــد و می توانن ــت می کنن ــجو تربی ــت دانش راح
تبلیــغ کننــد. کــه ایــن خواســته و هــدف اصلــی مــا بوده اســت.

ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــن بس ــخص م ــرای ش ــه ب ــری ک ــه دیگ نکت
بــوده، میــزان اشــتیاق و عالقــه منــدی اســت کــه در آن 
بخــش از جغرافیــای پیرامــون مــا وجــود دارد. بــه عنــوان 

از  یکــی  ایــده ای مثــال  دانشــگاه ها 
کار بــرده بــود کــه خوبــی را بــه 

در نمایشــگاه، امــکان 
اولیــه  نــام  ثبــت 
کــرده  فراهــم  را 
ــه  ــی ک ــود و هنگام ب
غرفــه  بــه  متقاضــی 
بــا  می کــرد  مراجعــه 
ــه  ــوع مواج ــن موض ای
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ــی  ــدارک درط ــه م ــا ارائ ــد ب ــان می توان ــیار آس ــه بس ــد ک می ش
دو ســه روز نمایشــگاه، پیــش ثبــت نــام انجــام بدهــد.

همچنیــن براســاس اعــالم مدیــر دانشــگاه های شــرکت کننــده، 
ــگاه  ــن نمایش ــر از ای ــتیم ۱۲۰ نف ــه توانس ــدیم ک ــع ش ــا مطل م
ــداد  ــن تع ــر ای ــه اگ ــم. ک ــذب کنی ــرداز ج ــهریه پ ــورت ش به ص
رو ضــرب در دانشــگاه های شــرکت کننده کنیــم و میانگیــن 
ــگاه هایی  ــر نمایش ــه ه ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب بگیری
بــه ایــن شــکل می توانــد بــرای مــا چنــد هــزار متقاضــی داشــته 
باشــد. از نظــر مــن ایــن فرآینــد بــرد بــرد دو طــرف اســت؛ یعنــی 
اینکــه مــا بــا طــرف بین المللــی، تعامــل می کنیــم و ایــن طــرف 
ــا  ــی م ــوزش عال ــطح آم ــه س ــت ک ــه اس ــا پذیرفت ــی م بین الملل
ســطح توانمنــدی اســت کــه می توانــد در پــرورش نیــروی 
انســانی بــه او کمــک کنــد و مــا نیــز ســطح اعتمــاد بــه نفــس در 
دانشــگاه هایمان افزایــش پیــدا می کنــد. از ایــن نظــر کــه بــرای 
مــا متقاضیانــی بــه ایــن شــدت و حــدت وجــود دارنــد کــه در دو 
ــه ســه هــزار نفــر بازدیدکننــده  روز و نیــم نمایشــگاه، نزدیــک ب
داشــته اســت؛ بازدیــدی کــه وزیــر آمــوزش عالــی اقلیــم 
ــگاهی  ــران دانش ــگاه ها و مدی ــای دانش ــی روس ــتان، تمام کردس
اقلیــم کردســتان، اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده ها و مدیــران 
ــل در  ــه تحصی ــد ب ــه من ــجویان عالق ــن دانش ــروه و همچنی گ

ــر دارد. ــران را در ب ای
ــر  ــه دفت ــی ک ــت گذاری خوب ــه سیاس ــه ب ــا توج ــبختانه ب خوش
همکاری هــای علمــی بین المللــی بــرای ایــن ســفر اتفــاق 
افتــاده بــود قراردادهــای همــکاری پژوهشــی قابــل توجهــی بیــن 

ــد. ــته ش ــی بس ــز تحقیقات ــا مراک ــا ب ــگاه های م پژوهش

آیا دانشجویان دانشگاه هایی که در کشورهای 
دیگر شعبه دارند نیز تحت پوشش سازمان امور 

دانشجویان هستند؟
ابتــدا بایــد گفــت کــه دانشــجوی خارجــی در تعاریــف بین المللــی 
ــا پاســپورت در یــک کشــور  ــارت اســت از هــر فــردی کــه ب عب
تحصیــل کنــد، دانشــجوی خارجــی محســوب می شــود و اکنــون 
ــال  ــور در ح ــی در کش ــاع خارج ــی از اتب ــداد قابل توجه ــز تع نی
ــا  ــی م ــجویان خارج ــار دانش ــزء آم ــه ج ــتند ک ــل هس تحصی

می آینــد. به حســاب 
ــپورت  ــاس پاس ــی براس ــاع خارج ــی اتب ــده بین الملل ــق قاع طب
ــل  ــا تحصی ــگاه های م ــی در دانش ــند غیرایران ــک س ــوان ی به عن
می کننــد و در نهایــت نیــز یــک مــدرک فارغ التحصیلــی ایرانــی 
ــی  ــعب بین الملل ــه در ش ــانی ک ــن کس ــد. بنابرای ــت می کنن دریاف
تحصیــل  آزاد  و  نــور  پیــام  دانشــگاه  جملــه  از  دانشــگاه ها 
ــی  ــگان غیرایران ــالن و دانش آموخت ــزء فارغ التحصی ــد، ج می کنن
محســوب  ایــران  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 

می شــوند.

بعد از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی در اربیل 
عراق و بازخوردهای مطلوب آن، برنامه سازمان امور 

دانشجویان جهت افزایش ارتباطات بین المللی در 
کشورهای دیگر چیست؟

بــا دو اســتان صحبت هایــی در خصــوص برپایــی دو  اخیــراً 
نمایشــگاه دیگــر مطرح شــده اســت. در دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان نیــز توفیــق برگــزاری اولیــن کارگــروه افزایــش تعامالت 
ــا دانشــگاه های کشــور عمــان رقــم خــورد  دانشــگاه های ایرانــی ب
ــه کشــور  ــری اســت چراک ــدام مؤث ــر اق ــن ام ــه خوشــبختانه ای ک
عمــان ازجملــه حوزه هــای قــوی منطقــه محســوب می شــود کــه 
ــل  اعتمــاد  ــوان یــک دوســت قاب ــف به عن در طــول ســالیان مختل
ــا جمهــوری اســالمی  در عرصــه سیاســی، تجــاری و اقتصــادی ب
ــی  ــالء علم ــان خ ــن می ــا در ای ــت و تنه ــوده اس ــراه ب ــران هم ای
ــز  ــئولین مرک ــا مس ــع آن، ب ــور رف ــه به منظ ــد ک ــاس می ش احس
ــر  ــی و دکت ــاالر آمل ــر س ــی و دکت ــی بین الملل ــای علم همکاری ه
ــا اســتقبال  ــن موضــوع ب ــم کــه طــرح ای ــان صحبــت کردی کوهی

ــرو شــد. روب
ــردم  ــن م ــه بی ــیاری ک ــتراکات بس ــیل ها و اش ــه پتانس ــه ب باتوج
و دانشــگاه های عمــان بــا مــردم و دانشــگاه های سیســتان و 
بلوچســتان وجــود دارد، تعامــالت آکادمیــک و علمــی نیــاز اســت و 

ــت. ــم گرف ــر پاســخ  خواهی ــن ام از ای
بــه دنبــال برگــزاری کارگــروه اول افزایــش تعامــالت دانشــگاه های 
ایــران و عمــان، مقــرر شــد بالفاصلــه هیئتــی بــرای بررســی بــه 
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــپس دانش ــد و س ــفر کن ــان س عم
ــی  ــی از هیئت ــی و بین الملل ــای علم ــز همکاری ه ــت مرک مدیری
عمانــی دعــوت رســمی کنــد و پــس  از آن، نمایشــگاهی در آنجــا 

ــود. ــا ش ــگاه ها برپ ــای دانش ــی توانمندی ه ــور معرف به منظ
نمایشــگاه دیگــری کــه امیدواریــم بتوانیــم در ســال جــاری 
ــی  ــه برپای ــت البت ــلیمانیه اس ــگاه س ــم در دانش ــا کنی ــر پ آن را ب
نمایشــگاهی در بصــره بــا مدیریــت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز 
ــرض  ــورت پیش ف ــون به ص ــه هم اکن ــت ک ــری اس ــوع دیگ موض

ــود دارد. وج
ــزوم ســفر هیئتــی از  ــه ل مــا بایــد متقاضیــان خارجــی را نســبت ب
ــران  ــه داخــل ای ــا ســفر خودشــان ب ــا و ی ــه کشــور آن ه ــران ب ای
بی نیــاز کنیــم. بــر همیــن اســاس الزم اســت تــا به صــورت 
غیرحضــوری و در بســتر خدمــات الکترونیــک اطالعاتمــان را بــرای 

ــم. ــا جــاری کنی انتشــار در دنی

بیشترین تعداد دانشجویان خارجی در ایران از کدام 
کشورها هستند؟

ــون  ــور تاکن ــگاه های کش ــی در دانش ــجویان خارج ــل دانش تحصی
ــا  براســاس ارتباطــات نمایندگی هــای جمهــوری اســالمی ایــران ب
ــت  ــن اس ــراد ممک ــیاری از اف ــا بس ــوده ام ــف ب ــورهای مختل کش
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ــته های  ــود در رش ــخصی خ ــه ش ــا هزین ــا ب ــند ت ــد باش عالقه من
مختلــف ازجملــه ایران شناســی، زبــان و ادبیــات فارســی، عرفــان و 
فلســفه اســالمی را بخواننــد. مناســب ترین کشــور بــرای ایــن افــراد 
ایــران اســت امــا گاهــی بــه دلیــل عــدم داشــتن اطالعــات کافــی 
ــگاه های  ــرش در دانش ــوه پذی ــل و نح ــیوه تحصی ــوص ش در خص

ــوند. ــرف می ش ــود منص ــم خ ــران، از تصمی ای
ــا در فضــای مجــازی بشــدت حضــور  ــای م ــال حاضــر رقب در ح
ــورهای  ــه در کش ــد ک ــن باش ــر ای ــن ام ــل ای ــاید دلی ــد. ش دارن
ــد  ــرمایه می دانن ــازی را س ــای مج ــه در فض ــرف هزین ــر ص دیگ

ــدارد. ــود ن ــگاه وج ــن ن ــا ای ــور م ــه در کش درصورتی ک
وقتــی در یــک منطقــه توانمنــدی ای وجــود دارد، اولیــن متقاضیــان 
ــت  ــر در اقتصــاد، سیاســت، امنی ــن ام ــه ای ــون اســت ک آن، پیرام
ــه آمــوزش  و تجــارت کشــورمان جــاری و ســاری اســت. در مقول
عالــی نیــز ایــن موضــوع صــدق می کنــد و در حــال حاضــر اکثــر 

ــتند. ــون هس ــران از ۱۵ کشــور پیرام ــان دانشــگاه های ای متقاضی
ــون ازنظــر  ــط پیرام ــرل آن در محی ــه مباحــث آموزشــی و کنت ارائ
اســتراتژیکی نیــز بســیار پراهمیــت اســت و ایــن موضــوع از 
ــن  ــرات آن ای ــی از اث ــی دارد. یک ــرات مثبت ــف اث ــات مختل جه
اســت کــه پیــام صلــح و دوســتی ملــت ایــران به راحتــی از طریــق 
ــخنرانی ها از  ــه در س ــد. همیش ــترش می یاب ــی گس ــفیران علم س
دانشــجویان خارجــی درخواســت می کنــم تــا ایــران را همان گونــه 
ــی  ــانه های غرب ــه رس ــور ک ــه آن ط ــد ن ــیر کنن ــد تفس ــه دیده ان ک
انعــکاس می دهنــد. بنــده همیشــه بــر شــکوفایی اقتصــاد از طریــق 
ــرش  ــیر پذی ــی از مس ــوزش عال ــی آم ــجویان خارج ــذب دانش ج
ــجویان  ــد دانش ــه ۲۵ درص ــد دارم چراک ــی تأکی ــجوی خارج دانش
ــور  ــز کش ــال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نی ــتند. در س ــی هس ــکا خارج آمری
نیوزلنــد باوجــود فاصلــه مســافتی طوالنــی بــا کشــورهای جهــان، 
ــا ســرمایه گذاری مناســب، تبلیــغ، تشــویق و حفــظ کیفیــت ۵/۱  ب
ــی  ــرش دانشــجوی خارج ــد ارزی از محــل پذی ــارد دالر درآم میلی
کســب کــرده اســت. لــذا مــا بایــد در ایــن خصــوص بــه دو مقولــه 
تربیــت ســفیران فرهنگــی و اقتصــاد آمــوزش عالــی توجــه کنیــم.

آیا ارتباطات بین المللی در عرصه آکادمیک تأثیری 
برروی تحریم ها داشته است؟

بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور ایــران دولت هــای متخاصــم بحــث 
ــروش  ــادرات و ف ــال آن، ص ــه دنب ــیدند و ب ــش کش ــم را پی تحری
محصــوالت بــه کشــورهای دیگــر را بــا مشــکل مواجــه کرده انــد، 

بایــد بــرای عبــور از ایــن وضعیــت، طرحــی نــو دراندازیــم.
ــه  ــی ایــران ب خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی آمــوزش عال
ــی،  ــجوی خارج ــرش دانش ــش پذی ــی در ۳ بخ ــان خارج متقاضی
طرح هــای مشــترک تحقیقاتــی و ارتباطــات از طریــق پارک هــای 
ــرد  ــورت می گی ــان ص ــرکت های دانش بنی ــاوری و ش ــم و فن عل
ــجویان  ــرش دانش ــژه روی پذی ــور وی ــی به ط ــوزش عال ــه در آم ک

تأکیــد داریــم.
ــا  ــرا ب تربیــت نیــروی متقاضــی خارجــی تحریــم ناپذیــر اســت زی
انجــام آن، چیــزی بــرای عرضــه بــه خــارج از کشــور برده نمی شــود 
و ایــن متقاضــی خارجــی اســت کــه بــه کشــور مــا مراجعــه کــرده 

و در داخــل کشــور هزینــه خــود را پرداخــت و تربیــت می شــود.
بــرای اطــالع از آمــار هیئت هایــی کــه از اتحادیــه اروپــا و 
کشــورهای مختلــف طــی ایــن مــدت بــه کشــور آمدنــد بــه مرکــز 
همکاری هــای علمــی بین المللــی مراجعــه شــود. خوشــبختانه 
تعامــالت علمــی و بین المللــی کمتریــن رنــگ و لعــاب را از 
ــه در  ــرد و همیش ــود می گی ــه خ ــم ب ــم و تخاص ــوع تحری موض
طــول تاریــخ ایــن تعامــالت باالدســت ارتباطــات سیاســی حرکــت 
ــی  ــا متقاض ــف دنی ــاط مختل ــر در نق ــال حاض ــت. در ح ــرده اس ک
ــایند اســت  ــری بســیار خوش ــن ام ــم و ای ــران داری ــل در ای تحصی
ــه درخواســت  ــا نام ــب اروپ ــم دانشــجویی از قل ــه مالحظــه کنی ک
ــم  ــی تحری ــم کاالی ــذا عل ــد ل ــران را ارســال می کن تحصیــل در ای

ــر اســت. ناپذی

چشم انداز سازمان امور دانشجویان برای ارتقای روابط 
بین المللی جهت جذب بیشتر دانشجویان غیرایرانی 

چیست؟
ــیم و  ــگاه ها باش ــار دانش ــه در کن ــت ک ــن اس ــا ای ــم انداز م چش
ــه  ــژه ب ــور وی ــی را به ط ــجویان خارج ــذب دانش ــر ج ــه خطی وظیف
ــگاه  ــی دانش ــتیبان و حام ــش پش ــرده و نق ــول ک ــگاه ها مح دانش
آن هــا را داشــته باشــیم البتــه ایــن نقــش در حــال حاضــر نیــز بــه 
شــکل تکلیــف بــرای مــا محــرز شــده و در ادامــه نیــز برنامه هــای 
ــی  ــوزش عال ــعه دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــت توس ــیاری جه بس
در راســتای جــذب متقاضیــان خارجــی داریــم کــه اکنــون در حــال 

ــتیم. ــا هس ــاخت های آن ه ــز زیرس ــی و آنالی ارزیاب
ــی  ــرش دانشــجوی خارج ــازی و پذی ــی س ــدای بین الملل ــون ن اکن
بــه گــوش اغلــب دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
برخــوردار مــا رســیده و کاری کــه مــا بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه 
ــه دانشــگاه های برخــوردار تأکیــد کنیــم زیــرا آمــوزش عالــی در  ب
کنــار افزایــش کمــی، بــه حفــظ کیفیــت و اعتبــار نیــز توجــه دارد. 
ــال ۱۳8۱ در  ــو در س ــاوری نان ــج فن ــعه و تروی ــتاد توس ــال س مث
کشــور شــکل گرفــت و مــن از اولیــن کســانی بــودم کــه بــا توجــه 
ــه کار  ــن مســیر شــروع ب ــش در ای ــه تخصــص دانشــگاهی خوی ب
کــردم. ایــن ســتاد جایــگاه و نــگاه علمــی مــا را به جایــی رســانده 
اســت کــه امــروز جــزء ۵ یــا ۶ کشــور اول در حــوزه نانــو در دنیــا 
هســتیم. سیاســت های تشــویقی ایــن ســتاد در همــه بخش هایــی 
ــگاه  ــجو در دانش ــک دانش ــا ی ــی ی ــو هیئت علم ــک عض ــه ی ک
ــن  ــای ای ــه اولویت ه ــط ب ــه مرتب ــرد در صورتی ک ــت می ک فعالی
ســتاد بــود، موردحمایــت قــرار می گرفــت؛ از جملــه تدریــس 
ــی در  ــو، ســفرهای علم ــوزه نان ــاالت در ح ــاپ مق ــو، چ دروس نان

گفت و گو   



خبرانهم آموزش عالی

50

ــن  ــه همی ــه البت ــو و... ک ــاوری نان ــای فن ــو، مأموریت ه ــوزه نان ح
امــروز هــم ایــن حمایت هــا ادامــه دارد ولــی آن زمــان موضــوع را 
به طــور کمــی بــاز کردنــد و بعــد از چندســال کــه مشــاهده کردنــد 
ایــن سیاســت تشــویقی جاافتــاده، تــوان را بــر موضوعــات کیفــی 
گذاشــتند و ایــن بحــث کیفیــت بــود کــه در ســتاد توســعه فنــاوری 
نانــو رعایــت شــد و جایــگاه علمــی مــا در مقولــه علــم و تکنولــوژی 
نانــو در دنیــا بــه ایــن ســطح کــه همــه می دانیــم درآمــده اســت. 
تقریبــًا دیگــر همــه می داننــد کــه مــا در ۳-۲ صنعــت دنیــا جــزء 
ســرآمدان هســتیم و یکــی از آن هــا مقولــه نانوســت؛ ایــن موضوعی 
بــود کــه براســاس سیاســت های درســت و تشــویقی اتفــاق افتــاد 
ــه دانشــگاه،  ــپاری ب ــت س ــعار مأموری ــه ش ــر س ــا را ب ــه م و برنام
ــر بســتر  تمرکززدایــی از خودمــان بــه دانشــگاه و ارائــه خدمــات ب
ــم  ــی می خواهی ــه وقت ــرد چراک ــز ک ــک متمرک ــات الکترونی خدم
ــج  ــه پن ــد ب ــم، بای ــه کنی ــی را مطالع ــجویان خارج ــوع دانش موض

فاکتــور اساســی توجــه کنیــم:
ــت؟  ــش چیس ــت؟ مدل ــی اس ــه کس ــذب چ ــی ج ــذب؛ متول ۱- ج

تکنیک هایــش چگونــه اســت؟
 ۲- پذیــرش؛ مــا بایــد در کنــار جــذب بــه پذیــرش هــم فکرکنیــم 
یعنــی حــاال کــه کســی جــذب را انجــام داد، پذیــرش را چــه کســی 

بایــد انجــام بدهــد؟
ــروه،  ــکده، گ ــگاه، دانش ــه، دانش ــور، وزارتخان ــوزش؛ در کش ۳- آم
عضــو هیئت علمــی یــا هــر مرجعــی، پذیــرش اتفــاق افتــاد، حــاال 
آمــوزش مطــرح می شــود؛ آمــوزش چگونــه بایــد باشــد؟ آیــا ایــن 
آمــوزش فقــط کمیــت را نــگاه می کنــد تــا تعــداد دانشــجو را بــاال 

ببــرد یــا توجــه بــه کیفیــت هــم هســت؟
ــه، آمــد و شــد،  ــگاه، تغذی ۴- پشــتیبانی؛ دانشــجوی خارجــی خواب
ــن  ــد و ای ــت و... می خواه ــد اقام ــولی، تمدی ــات کنس ــزا، خدم وی
ــی در  ــجویان خارج ــه دانش ــه کلی ــت ک ــی اس ــوارد از مقوله های م

ــن امــور کیســت؟ ــی ای ــر هســتند، متول ــا آن درگی ــا ب تمــام دنی
ــه،  ــه اینک ــر از هم ــی؛ مهم ت ۵- فارغ التحصیل
ــه  ــی کــه دانشــجوی خارجــی درســش ب زمان
اتمــام رســید و از کشــور مــا رفــت، آیــا کانــون 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه را شــکل داده ایــم؟ 
ــورت  ــا به ص ــی م ــدگان دائم ــوان نماین به عن
افتخــاری در کشــورهای خودشــان حضــور 
ــم  ــی داری ــاله گردهمای ــر؟ هرس ــا خی ــد ی دارن
ــام  ــاله پی ــم؟ هرس ــوت می کنی ــا را دع و آن ه
تبریــک بــرای آن هــا می فرســتیم؟ هرســاله به 
آن هــا می گوییــم کــه شــما هنــوز ســرمایه مــا 
هســتید؟ لــذا در کل، بــه نظــرم بایــد متولیــان 
۵ مقولــه جذب، پذیــرش، آموزش، پشــتیبانی و 
فارغ التحصیلــی تعریــف شــود. ســندهای ملــی 
ــادا،  ــزی، کان ــه کشــورهای مال مختلــف ازجمل

انگلســتان، آمریــکا، آلمــان، کــره جنوبــی و ژاپــن را مطالعــه کرده ام 
کــه آن هــا چگونــه در جــذب دانشــجوی خارجــی و تربیــت نیــروی 
ــوده  ــه نب ــراز ایــن ۵ مقول ــد و به غی انســانی خارجــی موفــق بوده ان
ــد کار تخصصــی صــورت  ــذب بای ــن در موضــوع ج اســت. بنابرای
گیــرد، در پذیــرش نیــز همین طــور، در آمــوزش خوشــبختانه 
ــم  ــالش کنی ــتر ت ــد بیش ــتیبانی بای ــت. در پش ــر اس ــان بهت وضعم
و بایــد بین المللی تــر حمایــت کنیــم، در فارغ التحصیلــی نبایــد 
ســرمایه هایمان را در دســت بدهیــم. در برنامــه ســال ۱۳۹8، قصــد 
ــده دار  ــز عه ــورت متمرک ــالن را به ص ــون فارغ التحصی ــم کان داری
شــویم؛ البتــه شــیوه درســتی نیســت و شــیوه صحیــح آن اســت کــه 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــند و م ــته باش ــون را داش ــن کان ــه دانشــگاه ها ای هم
متصــل شــویم. ایــده آل مــا آن اســت کــه بــه دانشــگاه ها در ســال 
ــود را  ــالن خ ــون فارغ التحصی ــًا کان ــه حتم ــم ک ــده اعــالم کنی آین
ــه مــا اعــالم کــرده و می خواهیــم شــبکه کاملــی ایجــاد کنیــم.  ب
ــی و  ــپاری، تمرکززدای ــل مأموریت س ــه اص ــر س ــا ب ــای م برنامه ه
ارائــه خدمــات بــر پایــه بســتر الکترونیــک اســتوار اســت. در ایــن 
ــورت  ــولی را به ص ــات کنس ــتان خدم ــون در ۱۵ اس ــه هم اکن زمین
ــه اســتان ها تفویــض کرده ایــم. همچنیــن ســامانه جامــع  کامــل ب
ــجوی  ــک دانش ــای ی ــه فرآینده ــش دادن کلی ــرای پوش ــجاد ب س
خارجــی را خوشــبختانه امســال توانســتیم نهایــی کنیــم کــه جــای 
تقدیــر و تشــکر از کلیــه عواملــی کــه در ایــن زمینــه بــه مــا کمــک 
ــتیبانی و  ــی، پش ــی و انتظام ــای امنیت ــه بخش ه ــد ازجمل کرده ان
فنــاوری اطالعــات وجــود دارد. ایــن ســامانه هفتــه گذشــته نهایــی 
ــا  ــام مبــارک حضــرت امــام )ره( به صــورت پایلــوت ب ــه ن شــد و ب
دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( شــروع کردیــم و در یــک 
مــاه آینــده به صــورت سراســری در کلیــه دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــی  ــد، دسترس ــی می پذیرن ــجوی خارج ــه دانش ــی ک ــوزش عال آم
ــب واحــد  ــک قال ــا را در ی ــه فرآینده برایشــان ایجــاد شــود و کلی

مدیریــت کننــد.

    گفت وگو
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پارک هــای علــم و فنــاوری از نهادهــای پشــتیبان نوآوری محســوب 
می شــوند. پارک هــای علــم و فنــاوری مراکــزی هســتند کــه 
عمدتــًا در جــوار مراکــز تحقیقاتــی و علمــی و دانشــگاهی تأســیس 
شــده و در راســتای تجاری ســازی نوآوری هــا عمــل می کننــد. 
اســتراتژی های  از  یکــی  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  ایجــاد 
ــه  ــوآور ب اساســی توســعه کســب وکار منطقــه ای و ایجــاد نواحــی ن

شــمار مــی رود.
ــه  ــتند ک ــهرک هایی هس ــع ش ــاوری درواق ــم و فن ــای عل پارک ه
ــی و  ــاور طراح ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــتقرار ش ــور اس به منظ
ــق  ــوآوری از طری ــهیل ن ــر تس ــا ب ــز آن ه ــده اند و تمرک ساخته ش
ــادی  ــتر نه ــت. بس ــالق اس ــراد خ ــی اف ــم آوردن و هم افزای گرده
فعالیت هــای پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان در 
ــاوری سیســتان  ــم و فن ــارک عل ــده اســت. پ ــاز ش ــال ۱۳۹۴ آغ س
ــد و در  ــور می باش ــای کش ــن پارک ه ــزء جوان تری ــتان ج و بلوچس
ــری را در  ــش مؤث ــارک نق ــا پ ــده ت ــالش ش ــاه ت ــدت کوت ــن م ای
اکوسیســتم کارآفرینــی دانش بنیــان و کارآفرینــی مبتنــی بــر نوآوری 
ــی و  ــی، کارآفرین ــاخت های فیزیک ــعه زیرس ــا توس ــد. ب ــا نمای ایف
ــاوری سیســتان و بلوچســتان توانســت  ــم و فن ــارک عل ــاوری، پ فن
ــای  ــان و واحده ــرکت های دانش بنی ــذب ش ــتقرار و ج ــه اس زمین

فنــاور را براســاس مــدل توســعه فنــاوری پــارک فراهــم آورد.پــارک 
علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان تــا پایــان ســال ۱۳۹۳ تنهــا 
ــار داشــت و  ــود در اختی ــای ســتادی خ ــع جهــت واحده ۷۰ مترمرب
فضایــی بــرای اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای 

ــاور وجــود نداشــت.  فن
در ســال ۱۳۹۴ کــه بســتر نهــادی فعالیت هــای پــارک علــم 
و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان شــکل گرفــت بــا توســعه 
ــع جهــت  ــتقرار ۳۷۰۰ مترمرب زیرســاخت های فیزیکــی، فضــای اس
شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور ایجــاد شــد و تــا 
ــگاره  ــع رســید. در ن ــزار مترمرب ــه ۱۰ه ــن فضــا ب ــاه ۱۳۹۷ ای دی م
ــم و  ــارک عل ــی پ ــاخت های فیزیک ــعه زیرس ــد توس ــماره ۱ فراین ش
ــر کشــیده شــده اســت. ــه تصوی ــاوری سیســتان و بلوچســتان ب فن

فرایند توسعه فیزیکی پارک علم و فناوری سیستان و 
بلوچستان )مترمربع(

مــدل توســعه فنــاوری براســاس مزیت هــای رقابتــی نســبی و پایــدار 
اســتان باعــث شــده تــا عمــده فعالیــت پــارک علــم و فناوری اســتان 
سیســتان و بلوچســتان متمرکــز بــر فناوری هــای نویــن حــوزه آب، 
فناوری هــای نویــن حــوزه کشــاورزی )گیاهــان دارویــی و گیاهــان 
ــای  ــوزه انرژی ه ــن ح ــای نوی ــیری(، فناوری ه گرمس
معــدن،  حــوزه  نویــن  فناوری هــای  تجدیدپذیــر، 
صنایع دســتی،  هنــر،  حــوزه  نویــن  فناوری هــای 
گردشــگری و صنایــع خــالق، فناوری هــای نویــن 
و  اشــیاء  اینترنــت  و  اطالعــات  فنــاوری  حــوزه 
ــر و  ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ــن ح ــای نوی فناوری ه

ــد.  ــرژی باش بیوان
توســعه  جهــت  مناســب  بسترســازی  به منظــور 
و  علــم  پــارک  مختلــف کســب وکار،  خوشــه های 
فنــاوری سیســتان و بلوچســتان ۱۴ کانــون توســعه را با 
همراهــی و همــکاری کارآفرینــان و متخصصیــن و بــا 
اســتفاده از تخصص هــا و تجربه هــای آنــان در توســعه 
و پربــار کــردن جهــات کارآفرینانــه تعریــف نمــود کــه 
ــت و  ــده اس ــی ش ــعه عملیات ــون توس ــون ۶ کان تاکن
ــد.  ــکل گرفته ان ــاور آن ش ــای فن ــرکت ها و واحده ش
پهنــاور  اســتان  متــوازن  همچنیــن جهــت رشــد 

        
حمایت های پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

 از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور
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ــب وکارها  ــکل گیری کس ــه ش ــک ب ــتان و کم ــتان و بلوچس سیس
برپایــه مزیــت نســبی و رقابتــی هرکــدام از مناطــق دارای پتانســیل 
ــر  ــوه ه ــای بالق ــاس ظرفیت ه ــد براس ــز رش ــاد مراک ــتان، ایج اس
منطقــه در دســتور کار قرارگرفتــه کــه تاکنــون مرکــز رشــد اقمــاری 
ایرانشــهر راه انــدازی و عملیاتــی شــده و کارنامــه عملکــردی خوبــی 
ــد  ــز رش ــاد مرک ــت ایج ــایان ذکر اس ــت. ش ــان داده اس ــود نش از خ
ــای  ــی فناوری ه ــد تخصص ــز رش ــاش، مرک ــی در خ ــان داروئ گیاه
دریایــی در چابهــار، مرکــز رشــد انرژی هــای تجدیــد پذیــر در زابــل 

ــرار دارد. ــارک ق ــی پ ــای آت در برنامه ه

سایر خدمات پارک
یکــی دیگــر از اقدامــات پــارک علم و فناوری سیســتان و بلوچســتان 
کســب وکارهای  شــکل گیری  بــه  بخشــیدن  ســرعت  جهــت 
دانش محــور و فنــاور، کمــک بــه فعال ســازی و به کارگیــری 
شــتاب دهنده ها به عنــوان همــکار پــارک در جهــت تســریع در 
 ۱۳۹۶ ســال  در  می باشــد.  نوپــا  کســب وکارهای  شــکل گیری 
مجتمــع شــتاب دهی پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان 
ــوا(،  ــد محت ــوزه تولی ــزور )ح ــتاب دهنده کاتالی ــه ش ــتقرار س ــا اس ب
ــتاک  ــتاب دهنده رس ــک( و ش ــن ت ــوزه فی ــور )ح ــتاب دهنده ماه ش

ــد.  ــدازی ش ــوزی( راه ان ــت دانش آم ــوزه خالقی )ح

مجتمع شتابدهی کسب وکارهای نوپا
همچنیــن بــا ایجــاد و راه انــدازی مرکــز نــوآوری صنایــع خــالق در 
ســال ۱۳۹۷ جهــت توســعه کســب وکارهای ایــن حوزه )گردشــگری، 
ــی،  ــباب بازی، طراح ــتی، اس ــوا، صنایع دس ــد محت ــن، تولی انیمیش
اجتماعــی(، شــتاب دهنده  فناوری هــای  و  ویدئویــی  بازی هــای 
ــه تجاری ســازی  آهــوگ در حــوزه صنایــع خــالق جهــت کمــک ب
ــاوری  ــع فن ــاز در مجتم ــرم و هویت س ــای ن ــوع فناوری ه ــن ن ای
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان آغــاز بــه کار کــرد. 
سیســتم حمایتــی پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان از 
ــاس  ــاور، براس ــوآور و فن ــای ن ــان و واحده ــرکت های دانش بنی ش
ــن  ــت. برای ــده اس ــف ش ــاوری )TRL( تعری ــی فن ــطح آمادگ س
ــاور  ــای فن ــان و واحده ــرکت های دانش بنی ــد ش ــاس ۴8 درص اس
ــوغ و  ــبی از بل ــطح مناس ــه س ــد و ب ــاالی ۷ دارن ــارک TRL ب پ

ــیده اند. ــاوری رس ــداری فن پای
در پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان تالش شــده اســت 
ــا ارزش افــزوده بــاال بسترســازی و حمایــت  ــا ارائــه خدمــات ب تــا ب
ــه  ــک ب ــن و کم ــروت آفری ــا و ث ــب وکارهای نوپ ــبی از کس مناس
توســعه اقتصــاد دانش بنیــان محلــی انجــام گیــرد. در همیــن راســتا 
ــتان و  ــاوری سیس ــم و فن ــارک عل ــف پ ــای مختل ــایر بخش ه س
ــان  ــه شــرکت های دانش بنی ــی را ب ــات حمایت ــه خدم بلوچســتان ک

ــردد. ــی می گ ــد معرف ــه می دهن ــاور ارائ ــای فن و واحده

جدول 1. حوزه های مختلف پارک علم و 
فناوری سیستان و بلوچستان

زیربخش ردیف حوزه

کاتالیزور )حوزه تولید محتوا( شتاب دهنده ها 1

ماهور )حوزه فین تک(

رستاک )حوزه خاقیت دانش آموزی(

آهوگ )حوزه صنایع خاق(

امور مؤسسات  محل استقرار
 شرکت های دانش بنیان

و واحدهای فناور

2
مرکز رشد

مرکز نوآوری صنایع خاق

واحد انیمیشن و تولید محتوا  مرکز نوآوری صنایع
خالق

۳

استودیوی تخصصی صدا
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مرکز خدمات کسب وکار
ــد  ــتیبانی مانن ــی و پش ــاوره تخصص ــات مش ــز، خدم ــن مرک در ای
ــط بین الملــل، ثبــت شــرکت  ــی، امــور حقوقــی، رواب امــور بازاریاب
و... بــه شــرکت ها و واحدهــای مســتقر در پــارک ارائــه می گــردد.

کانون مشاوران
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان از مشــاورین 
تخصصــی در حوزه هــای مختلــف جهــت منتورینــگ و کوچینــگ 
شــرکت ها و واحدهــای فنــاور اســتفاده می کنــد تــا ایــن مشــاوران 
ــف کســب وکار را در  ــای مختل تجــارب ارزشــمند خــود در حوزه ه
ــیر  ــا را در مس ــب وکارهای نوپ ــد و کس ــرار دهن ــان ق ــار آن اختی
ــات  ــوالت و خدم ــازی محص ــداری و تجاری س ــه پای ــیدن ب رس

ــد. ــی نماین همراه

دفتر ثبت اختراع
ــه ثبــت   به منظــور حمایــت و پشــتیبانی از مخترعیــن و کمــک ب
ــت  ــر ثب ــی دفت ــای صنعت ــاری و طرح ه ــم تج ــات، عالئ اختراع
اختــراع و مالکیــت فکــری در پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و 

بلوچســتان دایــر شــده اســت.

دبیرخانه آموزش و رویداد شتاب
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــتان و بلوچس ــاوری سیس ــم و فن ــارک عل پ
گســتردگی اســتان و پتانســیل های موجــود، در کنــار نیــروی 
ــترده ای را در  ــدون و گس ــای م ــاله  برنامه ه ــر، هرس ــوان مؤث ج
ــد.  ــزار می کن ــوزی برگ ــی و مهارت آم ــوزش کارآفرین خصــوص آم
ــتان و در صــورت  ــی اس ــوان بوم ــتفاده از ت ــا اس ــا ب ــن برنامه ه ای

ــن و  ــن محققی ــل بی ــاد تعام ــه ایج ــاز ب ــودن و نی ــی ب تخصص
متخصصیــن بومــی بــا متخصصیــن ســایر مناطــق کشــور از 
ــت  ــده اس ــالش ش ــردد و ت ــزار می گ ــوری برگ ــام کش ــاتید بن اس
تــا بــر توســعه تخصصــی و  ترویــج  فرهنــگ کارآفرینــی  تأکیــد 
گــردد.  بــر ایــن اســاس برنامه هــای پــارک علــم در چهــار حــوزه 
اصلــی متمرکزشــده اســت کــه عبارتنــد از: برگــزاری رویدادهــای 
ــتاب،  ــای ش ــی و رویداده ــی، کارآفرین ــی و علم ــف ترویج مختل
ــت ها  ــزاری نشس ــا(، برگ ــده نم ــو )ای ــده ش ــداد ای ــزاری روی برگ
و همایش هــای تخصصــی، برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای 

تخصصــی کوتاه مــدت.

آزمایشگاه های تخصصی
ــتان و  ــاوری سیس ــم و فن ــارک عل ــیاء: پ ــت اش ــگاه اینترن آزمایش
ــود و  ــانی موج ــروی انس ــای نی ــا ظرفیت ه ــق ب ــتان مطاب بلوچس
بــه دلیــل وجــود۶۴۰۰ فارغ التحصیــل رشــته های مهندســی 
نیــز در راســتای شــکل گیری  فنــاوری و  بــرق، کامپیوتــر و 
ــدازی  ــز و راه ان ــه تجهی ــدام ب ــاال اق ــاوری ب ــب وکارهای فن کس
آزمایشــگاه اینترنــت اشــیاء نمــوده اســت. ایــن آزمایشــگاه بــا ارائــه 
تمامــی تجهیــزات موردنیــاز بــرای حــوزه اینترنــت اشــیاء در نظــر 
دارد تــا ایده هــا و پژوهش هــای دانشــگاهی مرتبــط بــا ایــن 
ــب وکارهای  ــکل گیری کس ــه ش ــت و ب ــتان تقوی ــوزه را در اس ح

ــد. ــان کمــک نمای آن

آزمایشگاه کشت بافت
ــل ویژگی هــای اقلیمــی و  ــه دلی  اســتان سیســتان و بلوچســتان ب
جغرافیایــی، دارای تنــوع قابل توجهــی از گونه هــای گیاهــی در 
ــش از ۳۹۲  ــه بی ــد؛ به طوری ک ــور می باش کش
گونــه بــا ارزش گیاهــی را در خــود جــای داده 
فرآورده هــای  بــه  تبدیل شــدن  بــرای  و 
گیاهــی و غذایــی بــا ارزش افــزوده بــاال، آماده 
ــن  ــت.  در ای ــت اس ــرمایه گذاری و برداش س
ــتان و  ــاوری سیس ــم و فن ــارک عل ــتا پ راس
بلوچســتان بــا در نظــر گرفتــن مزیــت نســبی 
منطقــه در تولیــد گونه هــای گیاهــی دارویــی 
ــان  ــان و گیاه ــال درخت ــوب نه ــام مرغ و ارق
زینتــی از طریــق تکنیــک کشــت بافــت، 
ــه  ــی ب ــت را در فضای ــت باف ــگاه کش آزمایش
مســاحت ۳۰۰ مترمربــع در اختیــار واحدهــای 

ــرار داده اســت.  ــاور ق فن

مراکز نوآوری
ــا  ــذب خالقیت ه ــده ج ــا ای ــوآوری ب ــز ن مراک
از  و  ایجادشــده اند  افــراد  نوآوری هــای  و 
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حمایــت  تخصصــی  نوپــای  کســب وکارهای  و  اســتارتاپ ها 
ــز  ــون مرک ــد. تاکن ــه می دهن ــات ارائ ــان خدم ــه آن ــد و ب می کنن
نــوآوری صنایــع خــالق، مرکــز تحقیــق و نــوآوری هنــر و مرکــز 
تحقیــق و توســعه فنــاوری مالــی در پــارک ایجــاد شــده اند.

فن بازار
بــرای  محلــی  به طورکلــی   Technomart یــا  فن بــازار 
مبــادالت فنــاوری و تکنولــوژی بیــن متقاضیــان فنــاوری و 
ــتان و  ــاوری سیس ــم و فن ــارک عل ــت. پ ــدگان آن اس عرضه کنن
ــت ایجــاد  ــتان را جه ــازار در اس ــه ای فن ب ــر منطق بلوچســتان دفت
ــع  ــز رف ــاوری و نی ــازی فن ــاوری و تجاری س ــادل فن ــای تب فض
ــتگاه ها توســط  ــایر دس ــع و س ــده توســط صنای ــای مطرح ش نیازه
شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور راه انــدازی و شــرایط 
اســتقرار کارگــزار فن بــازار در پــارک و ارائــه خدمــات بــه فنــاوران 

ــوده اســت. ــا نم محی

شرکت های زایشی و اسپین آف
شــرکت های زایشــی و شــرکت های اســپین آف شــرکت هایی 
هســتند کــه از واحدهــای تحقیــق و توســعه صنایع نشــئت گرفته اند 
و انتقــال فنــاوری بــه صنایــع را تســهیل می کننــد. تاکنــون 
شــرکت صنایــع ســیمان زابــل به عنــوان بزرگتریــن واحــد صنعتــی 
تاریــخ اســتان اقــدام بــه اســتقرار واحــد تحقیــق و توســعه خــود در 

پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان نمــوده اســت.

تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان
ــت غیرمســتقیم از شــرکت ها  ــر حمای ــارک ب ــه تمرکــز پ باتوجــه ب
و واحدهــای فنــاور، اخــذ مجــوز و راه انــدازی صنــدوق پژوهــش و 
ــدوق  ــه صن ــرکت ها ب ــی ش ــتان، معرف ــر اس ــاوری مخاطره پذی فن
نــوآوری و شــکوفایی، معرفــی شــرکت ها بــه صنــدوق کارآفرینــی 
ــایر  ــی و س ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــرکت ها ب ــی ش ــد، معرف امی
ــی مدنظــر توســعه اقتصــاد  ــن مال ــی، راه هــای تأمی بنگاه هــای مال

ــت. ــان اس دانش بنی

مرکز فن آموز و خالقیت دانش آموزی
مســئولیت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  جــزء  فن آمــوز  مرکــز 
ــی  ــای آموزش ــز رویداده ــن مرک ــت. در ای ــارک اس ــی پ اجتماع
ــود  ــزار می ش ــب وکار برگ ــتانه کس ــه تابس ــد مدرس ــی مانن تجرب
کــه بــا اســتفاده از آمــوزش، دانــش آمــوزان را بــا مفاهیــم عمیــق 
ــردازی و  ــده پ ــت، ای نظــری آشــنا ســاخته و بســتر توســعه خالقی
کشــف قابلیت هــا و اســتعدادهای درونــی را فراهــم می نمایــد. 
ایــن نهــاد می توانــد دانــش آمــوزان را بــا روش هــای تفکــر 
عمیــق و فناورانــه آشــنا ســازد تــا نســبت بــه شــغل آینــده و رشــته 
ــد  ــن می توان ــند؛ همچنی ــته باش ــری داش ــاب بهت ــی انتخ تحصیل
ــناخته ها  ــه کشــف ناش ــق هم اندیشــی، ب ــوزان را از طری ــش آم دان
ــا  ــه ب ــت ک ــی آن اس ــز در پ ــن مرک ــی ای ــد. به طورکل ــوق ده س
الگویــی جهــت  برنامه ریــزی شــخصی،  آمــوزش روش هــای 

ــم آورد. ــی فراه ــیر زندگ ــمندانه در مس ــت هوش حرک
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گزیده اخبار آموزش عالی در یک نگاه

ــاخت  ــه س ــق ب ــواز موف ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــگران دانش پژوهش
دســتگاه آب شــیرین کن در مقیــاس صنعتــی شــدند. 

ــای غشــایی دانشــگاه  ــاوری فرآینده ــز پژوهــش و فن ــان مرک محقق
علــم و صنعــت ایــران موفــق بــه طراحــی و ســاخت کیســه ای شــدند 
کــه آب غیــر قابــل شــرب را بــه آب قابــل آشــامیدن تبدیــل می کنــد. 

محققــان دانشــگاه ارومیــه بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت توربین 
بــادی محــور عمــودی بــا روتــور V شــکل در راســتای بهره گیــری از 

انرژی هــای تجدیدپذیــر دســت یافتنــد. 

ــوخت  ــت س ــد زیس ــه تولی ــق ب ــز موف ــگاه تبری ــگران دانش پژوهش
)بیودیــزل( از روغن هــای آشــپزی شــدند. 

محققــان دانشــگاه تربیــت مــدرس در فــاز صنعتــی بــه ســنتز 
نانوکاتالیســتی دســت یافتنــد کــه قــادر بــه تبدیــل دی اکســید گوگــرد 

ــت.  ــرد اس ــمند گوگ ــول ارزش ــه محص ب

برابــر  الکترونیکــی و مقــاوم در  آســفالت هــادی ســیگنال های 
یخ زدگــی بــه همــت محققــان دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه 

ــد.  ــراع ش ــمنان اخت س

ــا  ــال ب ــای دیجیت ــر روی کنتوره ــت داده ب ــال و دریاف ــتم ارس سیس
ــالم  ــگاه ای ــان دانش ــط محقق ــرق دزدی، توس ــخیص ب ــدف تش ه
از طرح هــای صنعتــی برگزیــده  طراحــی و بــه عنــوان یکــی 

شــد.  معرفــی  کشــور  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 

جمعــی از پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا طراحــی ســامانه 
ــری  ــکان رهگی ــوزی، ام ــل دانش آم ــش سیســتم های حمــل و نق پای
ــدگان،  ــراه رانن ــن هم ــق تلف ــدارس را از طری ــرویس م ــن س آنالی
فراهــم آورده و اطالعــات الزم را در اختیــار والدیــن و مســئوالن 

ــد.  ــرار می ده ــه ق مدرس

در تازه تریــن پژوهــش انجــام شــده توســط محققــان دانشــگاه 
حکیــم ســبزواری، بهینه ســازی مصــرف انــرژی در مراکــز داده 
ــی  ــزر و پمــپ حرارت ــری اکونومای ــه کارگی ــا ب )Data Center( ب

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

ــی طراحــی و ســاخت  ــش فن ــه دان ــه ب پژوهشــگران دانشــگاه ارومی
ــال  ــل و غرب ــی فرن ــه منطقه ای ــر تیغ ــی ب ــی مبتن ــی های پراش عدس

ــد.   ــی دســت یافتن فوتون

بــرای نخســتین بار در کشــور، پژوهشــگران بخــش شــیمی دانشــگاه 
ــت  ــخیص عفون ــگر تش ــاخت حس ــی و س ــه طراح ــق ب ــیراز، موف ش

ــدند.  ادراری ش

ــای  ــی عایق  ه ــان، جایگزین ــگاه زنج ــگران دانش ــت پژوهش ــه هم ب
ــی  ــرکت مل ــدو ش ــوره کال ــال ک ــروژه اوره ــرطان زا در پ ــت س آزبس
ســرب و روی بــا عایق  هــای نویــن نانومتخلخــل هــواژل انجــام شــد. 

در تازه تریــن پژوهــش انجــام شــده در دانشــگاه حکیــم ســبزواری، 
ــن  ــع در توربی ــده مخــرب حضــور قطــرات مای ــرات پدی کاهــش اث
ــا اســتفاده از گرمایــش حجمــی مــورد بررســی قــرار  هــای بخــار ب

گرفــت. 

ــا امــکان شبیه ســازی حرکــت  ــاال و ب ــا ظرفیــت ب ــز ارتعاشــی ب می
هارمونیــک بــا دامنــه و فرکانس هــای مختلــف توســط عضــو هیئــت 
علمــی گــروه عمــران دانشــگاه حکیــم ســبزواری طراحــی و ســاخته 

شــد. 

پژوهشــگران دانشــگاه حکیــم ســبزواری موفــق بــه ارائــه راهــکاری 
ــر اســاس  ــق جــداره ســاختمان ها ب ــد جهــت بهینه ســازی عای جدی
ــرژی و مالحظــات اقتصــادی و زیســت محیطی  کاهــش مصــرف ان

شــدند. 

ــل  ــعه و تکام ــه توس ــلی ب ــای گس ــر رونده ــی تاثی ــروژه بررس پ
ــی  ــرکت مل ــکاری ش ــا هم ــران ب ــرب ای ــوب غ ــی جن ــن نفت میادی

ــد.  ــام ش ــد انج ــگاه بیرجن ــوب در دانش ــز جن ــت خی ــق نف مناط

دکتــر جبــار علــی ذاکــری رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران 
ــی  ــاوری عصب ــی فن ــوزه مهندس ــده در ح ــه آین ــه ده ــت: در س گف
ــی  ــیمی درمان ــود و از ش ــم ب ــی خواهی ــرفت های خوب ــاهد پیش ش

خــارج می شــویم.

تیــم دانشــجویان دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه علــم و 
صنعــت ایــران موفــق بــه کســب رتبــه ســوم در مســابقه بین المللــی 

Architecture At Zero در کالیفرنیــای آمریــکا شــد. 

تیــم دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی 
بــا کســب عنــوان قهرمانــی مرحلــه کشــوری مســابقات مــوت کورت 
دیــوان بین المللــی دادگســتری )فیلیــپ جســاپ(، مجــوز شــرکت در 

مســابقات بین المللــی واشــنگتن را دریافــت کــرد. 
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انتصابات )بهمن و اسفندماه 97(

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر غالمرضــا رضایی 
را بــه ســمت »سرپرســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان« منصــوب کرد.

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر حامــد نجفــی آشــتیانی را بــه 
کــرد.  منصــوب  والیــت«  دانشــگاه  سمت»سرپرســت 

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی دکتــر فریــدون جعفــری، مدیــرکل دفتــر بازرســی 
ــه ســمت  ــه شــکایات و دســتیار ویــژه خــود در امــور حقــوق شــهروندی را ب و پاســخگویی ب

عضــو شــورای راهبــری توســعه مدیریــت ایــن وزارتخانــه منصــوب کــرد.

ــت االســالم و  ــی، حج ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
المســلمین دکتــر علــی محمــد حکیمیــان را بــه ســمت »رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه 

« منصــوب کــرد.

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر رحمــت صادقــی را به ســمت »سرپرســت 
دانشــگاه کردســتان« منصــوب کرد.

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر علیرضــا دادخــواه را بــه ســمت »رئیــس 
مجتمــع آمــوزش عالــی شــیروان« منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی، در حکمــی، دکتــر محســن پالیزبــان را بــه ســمت »مشــاور وزیــر و 
رئیــس مرکــز حراســت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری« منصــوب کــرد.



خبرانهم آموزش عالی

58


