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سال  1398مبارک باد

وزیر علوم در پیام تبریک سال نو:

دانش و تجربه مراکز علم و فناوری در خدمت ارتقاء و
رونق تولید داخلی قرار میگیرد
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در پیــام تبریــک ســال نــو بــه مــردم ایــران و جامعــه
دانشــگاهی کشــور تاکیــد کــرد :بــه حــول و قــوه الهــی ،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 فنــآوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در
کشــور ،در خدمــت ارتقــاء و رونــق تولیــدات داخلــی قــرار دهیــم.
دکتر محمد کافی در گفت و گو با خبرنامه آموزش عالی تشریح کرد؛

دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در
جذب و آموزش دانشجویان خارجی

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری انجام شد؛

رونمایی از نخستین محصول فناوری
روش نوین ویرایش ژنی کریسپر
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معاون اول رئيسجمهور در اختتاميه دهمين جشنواره بينالمللی فارابی:

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی
نياز مبرم دارد

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی در گفت و گو با

معاون حقوقی وزير علوم در گفت و گو با خبرنامه

خبرنامه آموزش عالی خبر داد؛

آموزش عالی تشريح کرد؛

تحصیل  28هزار دانشجوی

اقدامات وزارت علوم
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در راستای مقابله با تقلب علمی

دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی
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دانش و تجربه مراکز علم و فناوری در خدمت ارتقاء و رونق تولید داخلی قرار میگیرد
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.
یا مقلب القلوب و االبصار ...یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال ...حول حالنا الی احسن الحال
متن کامل پیام نوروزی دکتر منصور غالمی به شرح زیر
است:
حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت را کــه نشــانه قــدرت الیــزال
الهــی و تجدیــد حیــات طبیعــت میباشــد بــه تمامــی مــردم
ایــران و بخصــوص جوانــان عزیــز تبریــک و تهنیــت عــرض
مــی کنــم .تقــارن ایــن نوشــدن را بــا میــاد بــا ســعادت مــوالی
متقیــان حضــرت امیرالمومنیــن علــی (ع) را بــه فــال نیــک
و نیــک اختــری مــردم عزیزمــان و دوســتداران آن حضــرت
مــی گیریــم و ســالی سرشــار از ســامتی ،برکــت و معنویــت را
ازدرگاه خداونــد متعــال و ســبحان بــرای ایشــان مســئلت دارم.
در ســالی کــه گذشــت خانــواده آمــوزش عالی ،اســاتید ،پژوهشــگران،
دانشــجویان ،مدیــران و مســوولین بــا تــاش فــراوان و صادقانــه،
ایــن مجموعــه گرانقــدر را بــا موفقیــت بــه پیــش بردنــد و
شــاهد دســتآوردهای ارزشــمند علمــی و فنآورانــه متعــدد بودیــم.
قــراردادن دانــش و یافتــه
هــای علمــی و فنــاوری
هــای جدیــد در خدمــت
جامعــه ،تــاش بــرای
کیفــی ســازی آمــوزش
در تمامــی مراکــز
آمــوزش عالــی ،تربیــت
دانــش آموختــگان ماهــر
و کارآفریــن بــا حفــظ
جایــگاه علمــی ایــران
عزیــز در ســطح جهانــی
از اهــداف مهمــی بــود
کــه در ســال گذشــته

بــرای رســیدن بــه آنها همــکاران عزیــز زحمات شــبانه روزی کشــیدند.
در ســال  ۹۸نیــز تمامــی همــت و تــاش جامعــه علمــی کشــور
بــرای ادامــه مســیر در کســب توفیقــات و توســعه خدمــت بــه
جامعــه در ضمــن حفــظ جایــگاه جهانــی خواهــد بــود .ســاماندهی
آمــوزش عالــی بــه منظــور ارتقــای کیفــی و افزایــش کارایــی و اثــر
گــذاری منابــع و امکانــات در رســیدن بــه اهــداف برنامــه ای از جملــه
برنامــه هــای مهــم وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری خواهــد بــود.
بــه حــول و قــوه الهــی ،آمادگــی کامــل داریــم در ســال پیــش
رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،ســال «رونــق تولیــد»
نــام گــذاری شــده اســت ،تمامــی دانــش و تجربــه مراکــز
علــم و فنــآوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در
کشــور ،در خدمــت ارتقــاء و رونــق تولیــدات داخلــی قــرار دهیــم.
در پایــان بــرای همــه مــردم عزیــز ایــران و بخصــوص
همــکاران ارجمنــد آرزوی ســامت و ســربلندی دارم.
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«نگاهی بر مهمترین عناوین»

سردبیر :دکتر علیرضا عبداللهینژاد
مشاور سردبیر :اشکان یوسفی
اعضای هیئت تحریریه :لیال موالیی ،زهرا حامدی
صفحهآرایی :زهرا حامدی ،الناز عبادی
عکاس :حجت اهلل رضوی ،هادی عیار
امور اجرایی:
منیره نورمحمدیان ،شهره حسینی
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رؤسای محترم دانشگاهها و مراکز
پژوهشی میتوانند جهت هماهنگی
برای درج مطالب اختصاصی خود،
از طریق ارتباط با ادارهکل روابط
عمومی وزارت علوم اقدام نمایند.
آدرس :تهران -شهرک غرب ،میدان صنعت ،بلوار
خوردین ،خیابان هرمزان ،نبش خیابان پیروزان
جنوبی ،طبقه نهم ،اداره کل روابط عمومی
شامره متاس021-82234060 :
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حقوقی  -پارلمانی

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

اقدامات وزارت علوم در راستای مقابله
با تقلب علمی
اشاره :
دکتــر حســین ســیمایی صــراف 50 ،ســاله اســتاد حقــوق خصوصــی
دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت کــه بــا حکــم دکتــر منصــور
غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در بهمــن مــاه ســال
 1396بــه ســمت معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم
منصــوب شــد.
یکــی از دغدغههــا و پروندههایــی کــه دکتــر ســیمایی صــراف
در وزارت علــوم بــه صــورت جــدی پیگیــری مــی کنــد ،مقابلــه بــا
تقلــب علمــی اســت .
او در ایــن بــاره معتقــد اســت ،مقابلــه بــا ایــن پدیــده زمانــی
چشــمانداز خوبــی خواهــد داشــت کــه بــا ریشــهها و علتهــای
آن مبــارزه کنیــم یعنــی ابتــدا علتهــا را از بیــن ببریــم و ســپس
بــدون توجــه بــه علتهــا بــه معلــول نــگاه کنیــم.
آنچــه در پــی میآیــد مشــروح گفتوگــوی اختصاصــی خبرنامــه
آمــوزش عالــی بــا معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم
اســت.
تقلــب علمــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در
ســالهای اخیــر بارهــا مطرحشــده ،اقدامــات وزارت
علــوم بــرای پیشــگیری از ایــن مســئله چــه بــوده اســت؟
تقلــب در حــوزه آمــوزش عالــی اشــکال مختلفــی دارد؛ موضوعــی کــه
امــروزه افــکار عمومــی را جلــب کــرده ،پدیــدهای بــه نــام پایاننامــه
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 الیحـهای در ایــن خصــوص
پیشــنهاد شــد و بــه دولــت نیــز الیحـهای تحــت عنــوان پیشــگیری و
مبــارزه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی پیشــنهاد دادیــم کــه بــر همیــن
اســاس ،ایــن الیحــه ســال  96در دولــت مطــرح و تصویــب شــد؛ پــس
از آن مجلــس نیــز آن را تصویــب و ابــاغ کــرد.
وزارت علــوم بعــد از ابــاغ ایــن قانــون ،بخشهــای گوناگونــی از آن را
بــه دانشــگاهها بخشــنامه کــرد و معاونــت آموزشــی ،معاونــت حقوقــی
و معاونــت اداری نیــز هرکــدام بــ ه تناســب بخشهــای مرتبــط بــا
حــوزه کاری خــود ،ایــن موضــوع را بــه دانشــگاهها اعــام کردنــد.
البتــه بهموجــب تبصــره  10ایــن قانــون بایــد آییننام ـهای هــم بیــن

وزارت علــوم و وزارت بهداشــت تهیــه میشــد کــه بــهمنظــور تحقــق
ایــن امــر پیشنویســی تهیــه کردیــم و طــی فــراز و نشــیبهایی،
درنهایــت بــا جلــب نظــر موافــق وزارت بهداشــت ،ایــن آییننامــه بــه
دولــت ارســال شــد و دولــت نیــز در کمیســیون علمــی آن را بررســی
خواهــد کــرد و ســپس تصویــب و اجرایــی میشــود .بنابرایــن مــا
امــروزه در زمینــه موضــوع پایاننامــه فروشــی دیگــر بــا خــاء قانونــی
مواجــه نیســتیم.
عملیاتــی کــردن ایــن قانــون در دانشــگاهها چــه
وضعیتــی دارد؟
چــون تصــور بــر ایــن بــود تــا زمانــی کــه آییننامــه نباشــد قانــون
قابلاجــرا نیســت لــذا بنــده بهعنــوان معــاون حقوقــی وزیــر علــوم،
بخشــنامهای بــه دانشــگاهها مبنــی بــر اینکــه اجــرای قانــون منــوط
بــه تهیــه آییننامــه نیســت و دانشــگاهها بعــد از انتشــار قانــون در
روزنامههــای رســمی کشــور ملــزم بــه اجــرای آن هســتند ،ارســال
کــردم و برهمیــن اســاس در حــال حاضــر دیگــر کســی معطــل
آییننامــه نیســت و هــم اســتاد ،هــم دانشــجو و بخشهــای اداری
بایــد قانــون را اجــرا کننــد .گزارشهایــی از چنــد دانشــگاه وجــود دارد
و مالحظــه کردیــم کــه خوشــبختانه موضــوع بهطــور جــدی دنبــال
میشــود امــا انتظــار پیگیــری بیشــتری از ســوی دانشــگاهها داریــم؛
البتــه بدیهــی اســت کــه یــک قانــون جدیــد تــا زمانــی کــه تبدیــل بــه
فرهنــگ شــود ،بــه زمــان نیــاز دارد.
جرمــی کــه بــرای افــراد حقیقــی و حقوقــی در تقلــب
علمــی در نظــر گرفتهشــده اســت ،چیســت؟
قانــون بیــن مســئولیت تهیهکننــده و مصرفکننــده آثــار تفکیــک
قائــل شــده اســت .بــر همیــن اســاس تهیهکننــده مجــرم شــناخته
میشــود و مجــازات کیفــری دارد و مصرفکننــده نیــز مشــمول
مجــازات انتظامــی میشــود کــه بســیار هــم ســنگین اســت.
تهیهکننــده میتوانــد شــخص حقیقــی ،حقوقــی یــا یــک ســایت
باشــد کــه بــرای هــر ســه مــورد ،قانونگــذار موضــوع تقلــب در تهیــه
آثــار را جرمانــگاری کــرده و مجازاتــی را بــرای آنهــا برشــمرده اســت.
مجــازات نقــدی ،مجــازات زنــدان و تعطیلــی پایــگاه الکترونیکــی کــه
مرتکــب جــرم شــدهاند ،از جملــه مجازاتهــای در نظــر گرفتــه شــده
اســت .عــاوه بــر مســئولیت تهیهکننــده ،تبلیــغ بــرای تهیــه آثــار
علمــی نیــز جــرم اســت.
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خبرانهم آموزش عالی

وزیــر علــوم درخصــوص جلوگیــری از تقلــب علمــی
در فضــای ســایبری ،بــا وزارت ارتباطــات مکاتبــهای
داشــتهاند؟
بلــه نامـهای 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 نام ـهای نیــز بــه شــرکتهای تلفــن همــراه ارســال
شــد و از آنهــا درخواســت کردیــم ،ارســال تبلیغــات در ایــن زمینههــا
را متوقــف کننــد و پیــرو آن نامــه نیــز شــرکت تلفــن همــراه اعــام
کــرد کــه ارســال پیامــک از طریــق س ـیپی متوقفشــده اســت امــا
اگــر ایــن امــر از طریــق شــمارههای شــخصی صــورت گیــرد امــکان
کنتــرل آن از ســوی اپراتــور وجــود نــدارد و بایــد مــورد بــه مــورد از
آنهــا شــکایت شــود کــه بــر همیــن اســاس تاکنــون از تعــداد زیــادی
از پیامکهــا و پایگاههــا طــرح شــکایت شــده و در حــال رســیدگی
اســت .درخصــوص مصرفکنندههــا نیــز بایــد گفــت کــه ایــن افــراد
ممکــن اســت دانشــجو ،اســتاد ،طلبــه حــوزه و کارکنــان اداری باشــند
بــرای هرکــدام قانونگــذار مســئولیتهایی در نظــر گرفتــه اســت مثـ ً
ا
مطرحشــده کــه هرگونــه امتیــاز مــادی یــا معنــوی کــه بــر اســاس اثــر

دالیل بروز تقلب علمی چیست؟
عوامــل بســیاری در بــروز تقلــب تأثیــر دارنــد .گاهــی شــخصیت
دانشــجو و اســتاد در بــروز آن مؤثــر اســت و گاهــی نیــز ســاختارهای
موجــود زمینهســاز ایــن تقلــب اســت .وقتــی مــدرک جــای علــم را
بگیــرد و مــدرک یــک ارزش تلقــی شــود ،آنوقــت هرکســی در صــدد

متقلبانــه باشــد ،منتفــی میشــود یــا اگــر یــک مــدرک تحصیلــی بــا
پایاننامــه متقلبانــه گرفتهشــده یــا اســتادی بــا یــک مقالــه تقلبــی
پایــه کســب کــرده باشــد ،امتیازاتــش لغــو میشــود .عــاوه بــر لغــو
امتیــازات مــادی و معنــوی ،متخلــف بــه هیئتهــای انتظامــی اعضــای
هیئتعلمــی و هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری و کمیتههــای
انضباطــی دانشــجویان یــا دادســرا و دادگاه ویــژه روحانیــت برحســب
مــورد معرفــی میشــوند و مجــازات ایــن مراکــز نیــز مجــازات ســختی
اســت .مجــازات هیئتعلمــی شــامل اخطــار ،انفصــال دانشــجو،
محرومیــت از تحصیــل تــا  5ســال و اخــراج از دانشــگاه اســت.

گرفتــن مــدرک برمیآیــد ولــو اینکــه نــه عالقـهای بــه تحصیــل و نــه
شایســتگی روحــی و اســتعداد ذهنــی بــرای تحصیــل داشــته باشــد لــذا
امــروزه مدرکگرایــی یکــی از زمینههــای تقلــب علمــی اســت کــه
بــه دلیــل ارزش شــدن آن ،ســیلی از متقاضیــان بــه دنبــال کســب آن
هســتند و ایــن خــود باعــث بــروز تقلــب میشــود؛ از طرفــی مــا بــرای
پاســخ دادن بــه ایــن تقاضــا مجــوز تأســیس مراکــز آمــوزش عالــی را
بــدون فراهــم بــودن زیرســاختها دادیــم.
راهانــدازی یــک مؤسســه آمــوزش عالــی منــوط بــه وجــود
هیئتعلمــی مناســب اســت ولــی متأســفانه در طــول ســالیان دراز
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آیــا وزارت علــوم نمیتوانــد اقدامــی در خصــوص مقابلــه
بــا تخلــف در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزشعالــی
انجــام دهــد؟
وزارت علــوم در ایــن زمینــه نمیتوانــد اقدامــی انجــام دهــد زیــرا
قانونگــذار مســئولیت پیگیــری ایــن امــر را بــه هیئتهــای تخلفــات
آن مؤسســه ســپرده اســت ،بنابرایــن بــرای ورود وزارت علــوم بــه ایــن
مســئله ،بایــد یــک شــاکی از مســئوالن مؤسســه متخلــف وجــود داشــته
باشــد؛ مثــ ً
ا معــاون آموزشــی دانشــگاه اعــام کنــد کــه پایاننامــه
کشفشــده تقلبــی اســت و ایــن را بهمنظــور رســیدگی بــه هیئــت
تخلفــات ارســال کنــد البتــه اگــر مــا بهطــور تصادفــی از تخلــف علمــی
مطلــع شــویم ،حتم ـ ًا علیــه آن اقــدام خواهیــم کــرد ولــی مســئولیت
اصلــی و مســتقیم بــا همــان مؤسســه اســت.

خبرانهم آموزش عالی

حقوقی  -پارلمانی

ایــن موضــوع مــورد بیتوجهــی قرارگرفتــه اســت و بــه دههــا مؤسســه
مجــوز ســاخت دادهشــده ،عــاوه بــر آن ،دانشــگاه آزاد اســامی نیــز
واحدهــای بیرویــه تأســیس کــرده اســت و بعضـ ًا برخــی از واحدهــای
آن بــدون آنکــه یــک هیئتعلمــی داشــته باشــند ،صدهــا دانشــجو
پذیرفتهانــد .چــه کســی بایــد ایــن موضــوع را کنتــرل کنــد؟ ترویــج
مدرکگرایــی زمینــه بــروز فســاد در آمــوزش عالــی را فراهــم کــرده
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 دانشــگاهها آمدنــد
تــا شــاید موقعیــت شــغلی بهتــری پیــدا کننــد درحالیکــه ایــن امــر
در عمــل بــرای آنهــا محقــق نشــد .عامــل دیگــر بــروز تقلــب علمــی،
بیتوجهــی دانشــگاه و اســتادان بــه تربیــت اخالقــی دانشــجویان
اســت .برخــی اســاتید باوجــود کیفیــت عالــی در ارائــه مطالــب علمــی،
از اینکــه دانشــجویان را اخالقمــدار تربیــت کننــد غافــل میشــوند
و متأســفانه جنبــه فرهنگــی ،روحــی و اخالقــی ،مــورد بیتوجهــی
واقعشــده اســت.
فرمودیــد بعضــی مؤسســات ظاهــرا ً علمــی هســتند ولــی
شــاکله علمــی ندارنــد ،وزارت علــوم تــا چــه حد توانســته
بــا ایــن مؤسســات برخــورد کنــد؟
از ســال  84تــا  92تعــداد مؤسســات غیردولتــی ،حــدود  5برابــر شــده
اســت یعنــی در طــول  8ســال ،مؤسســات آموزشــی ،یــک رشــد
لجامگســیخته پیداکردهانــد امــا از ســال  92بــه بعــد مجــوزی بــرای
ســاخت مؤسســات غیردولتــی داده نشــده و مؤسســاتی کــه فاقــد
اســتاندارد هســتند نیــز شناســایی و بــا آنهــا برخــورد میشــود .تــا
امــروز حــدود  50مؤسســه لغــو اعتبارشــده و بــه علــت عــدم رعایــت
اســتانداردهای آموزشــی یــا فقــدان شــرایط یــک مؤسســه معتبــر از
گردونــه فعالیــت خــارج شــدند و همچنــان معاونــت آموزشــی ،معاونــت

حقوقــی و مرکــز نظــارت و ارزیابــی در حــال رصــد ایــن مؤسســات
هســتند .حــدود  300مؤسســه بــدون رعایــت حداقــل ضوابــط توســعه
پیــدا کردنــد کــه در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از آنهــا منحــل
شــدهاند .عــزم رئیسجمهــور مشــخص ًا بــر تعطیلــی مؤسســات
وابســته بــه دولــت اســت و ایــن موضــوع بــه حــدی مهــم بــود کــه
در الیحــه بودجــه نیــز بــه ایــن توســعه نامتــوازن و بیرویــه مؤسســات
اشــاره شــد و تقاضــا کردنــد تــا حداقــل دولــت ،مؤسســات علمــی
کاربــردی و دانشــگاهی وابســته بــه دســتگاههای اجرایــی را از گردونــه
خــارج کنــد و امــر آمــوزش عالــی را صرفـ ًا بــه وزارت علــوم بســپارد تــا
دســتگاههای اجرایــی بتواننــد مأموریــت خــود را دنبــال کننــد.
چشمانداز مبارزه با تقلب علمی چیست؟
مقابلــه بــا ایــن پدیــده زمانــی چش ـمانداز خوبــی خواهــد داشــت کــه
بــا ریشــهها و علتهــای آن مبــارزه کنیــم یعنــی ابتــدا علتهــا را
از بیــن ببریــم و ســپس بــدون توجــه بــه علتهــا بــه معلــول نــگاه
کنیــم .از طرفــی ،اجــرای قانــون مقابلــه بــا تقلــب بســیار مهــم اســت،
یعنــی دانشــگاهها ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد زیــرا در ایــن قانــون
روشهایــی بــرای پیشــگیری از تقلــب در نظــر گرفتهشــده اســت لــذا
بایــد دانشــگاهها پیشــگیریها را جــدی بگیرنــد و دانشــجو بایــد قبــل
از دفــاع موضوعــش را مشــابهتیابی کنــد و ســپس گواهــی بیــاورد.
اگــر یــک دانشــگاه در دو مرحلــه دانشــجو را بــرای مشــابهتیابی
بفرســتد ،آمــار تقلــب بســیار کاهــش پیــدا میکنــد کــه ایــن خــود
بازدارنــده اســت و اگــر دانشــجو ببینــد در معــرض خطــر کشــف تقلــب
اســت قطع ـ ًا چنیــن ریســکی نمیکنــد .نــوع دیگــر مقابلــه بــا تقلــب،
اعمــال مجــازات اســت کــه دانشــگاهها بایــد بــر ایــن امــر اهتمــام
کــرده و مــوارد تقلــب را کشــف کننــد .رســانههای مجــازی نیــز
امــروزه بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کننــد تــا مســئله آنقــدر زشــت و
قبیــح شــود تــا بــا فشــار افــکار عمومــی از بیــن بــرود.
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معاون اول رئیسجمهور در اختتامیه دهمین جشنواره بینالمللی فارابی:

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی نیاز مبرم دارد
معــاون اول رئیسجمهــور در دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی،
بــا تأکیــد بــر نیــاز مبــرم کشــور بــه علــوم انســانی و اجتماعــی گفــت:
علــوم انســانی و اجتماعــی در همــه مقاطــع و بهخصــوص در مقاطــع
حســاس ،نقــش بســیار کارســاز و تعیینکننــدهای در عبــور از تنگناهــا
دارد و هــر چــه پیچیدگــی مســائل جامعــه و جهــان بیشــتر میشــود
نیــاز بشــر بــه ایــن علــوم نیــز ملموستــر میگــردد.
دکتــر اســحاق جهانگیــری در ایــن آییــن کــه در ســالن اجــاس ســران
کشــورهای اســامی برگــزار شــد ،از دســتاندرکاران برگــزاری ایــن

جشــنواره قدردانــی کــرد و افــزود :انتظــار مــا مدیــران و سیاسـتگذاران
از نهادهــای علمــی و دانشــگاهی کشــور ایــن اســت کــه بــه دولتمردان
و شــهروندان در فهــم مســائل و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای
برونرفــت از مشــکالت کمــک بیشــتری کننــد.
معــاون اول رئیسجمهــور فهــم صحیــح مســائل را پیشنیــاز هــر
اقدامــی دانســت و خاطرنشــان کــرد :اگــر آگاهــی دقیــق و درســتی
نســبت بــه مســائل پیــدا نکنیــم و ندانیــم کــه مشــکل اصلی کجاســت،
راهکارهــا مــا را بــه مقصــد موردنظــر نمیرســانند و در ایــن مســیر
نقــش دانشــمندان ،متفکریــن و محققــان علــوم انســانی و اجتماعــی
بیــش از ســایر رشــتههای علمــی اســت.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه در  ۴۰ســال پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی راه دراز و دشــواری را پشتســر گذاشــتهایم و از
گردنههــای ســختی عبــور کردهایــم ،تصریــح کــرد :اگــر نگاهــی بــه
گذشــته بیندازیــم و مــروری گــذرا نســبت بــه حــوادث ایــران و جهــان
داشــته باشــیم ،میبینیــم کــه بســیاری از مقاطــع ،مقاطعــی اســتثنایی
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در تاریــخ کشــور بــوده اســت.
معــاون اول رئیسجمهــور افــزود :مــا جنگــی هشتســاله را تحمــل
کردیــم و جنــگ بــزرگ خلیجفــارس علیــه عــراق را دیدیــم و جنــگ
افغانســتان توســط ناتــو ،آمریــکا و کشــورهای دیگــر را شــاهد بودیــم
کــه آثــار ایــن جنگهــا همچنــان پابرجــا و قابلمشــاهده اســت.
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه حضــور گروههــای تروریســتی و خشــن
کــه در منطقــه بــه دنبــال معرفــی چهــره نادرســتی از اســام هســتند،
تصریــح کــرد :ایــن گروههــا بــه دنبــال کشــتار و قتلعــام مــردم
در کشــورهای منطقــه بهخصــوص عــراق و ســوریه هســتند و اگــر
ایــران دســتبهکار نمیشــد امــروز
گــروه تروریســتی داعــش در منطقــه
حکومــت و دولــت داشــت.
معــاون اول رئیسجمهــور بــا
اشــاره بــه اینکــه امــروز در آســتانه
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی قــرار داریــم ،افقگشــایی و
ابهامزدایــی نســبت بــه آینــده کشــور
را یــک ضــرورت و نیــاز مهــم بــرای
ایــران دانســت و اظهــار داشــت :بایــد
بــه کمــک تفکــر علمــی و تدبیــر و
اراده سیاســی و احســاس مســئولیت
اخالقــی ،نگرانــی نســبت بــه آینــده
را در زمینههــای مختلــف اجتماعــی،
اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
کاهــش دهیــم.
دکتــر جهانگیــری افــزود :آمریکاییهــا در جنــگ اقتصــادی اخیــر کــه
علیــه ملــت ایــران آغــاز کردنــد ،همزمــان جنــگ رســانهای و روانــی را
نیــز علیــه ایــران شــروع کردنــد و مهمتریــن هــدف آنهــا ایــن اســت
کــه آینــده را بــرای ملــت ایــران و بخصــوص نســل جــوان کشــور،
آینــدهای مبهــم جلــوه دهنــد.
معــاون اول رئیسجمهــور اضافــه کــرد :آنهــا میخواهنــد تردیــد و
نگرانــی نســبت بــه آینــده را در کشــور تشــدید کننــد ،بنابرایــن مــا بایــد
تــاش گســتردهای انجــام دهیــم کــه نســبت بــه آینــده ابهامزدایــی
کنیــم تــا افقهــای جدیــدی پیــش روی ملــت ایــران گشــوده شــود.
دکتــر جهانگیــری گفــت :زمــان ،زمــان گفتوگــو و باالبــردن اعتمــاد
بــه یکدیگــر ،اعتمــاد بــه خــود و اعتمــاد بهنظــام اســت .مهمتریــن
ســرمایهای کــه بــرای عبــور از مشــکالت 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
حکومــت مبتنــی و برآمــده از اراده ملــت اســت و مــردم در حکومــت
نقــش اول و تعیینکننــده دارنــد.
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وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای ترمیــم ســرمایه اجتماعــی کشــور
دســت نیــاز بهســوی متفکریــن ،دانشــمندان و صاحبنظــران دراز
کــرده اســت گفــت :دانشــگاهیان و صاحبنظــران بیــش از دولتمــردان
میتواننــد درترمیــم و بازســازی ســرمایه اجتماعــی کشــور ایفــای
نقــش کننــد.
معــاون اول رئیسجمهــور افــزود :بــرای بــاال بــردن اعتمــاد بــه آینــده
و ارتقــای امیــد اجتماعــی ،بایــد در رویکردهــا و رفتارهــا و ســاختارهای
حکمروایــی اصالحــات انجــام شــود .اگــر بــه دنبــال حفــظ ایــران
و نظــام هســتیم آنجــا کــه نیــاز اســت بایــد رویکردهــا ،رفتارهــا و
ســاختارها اصــاح شــوند.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه گفتوگــو میــان دولــت و دانشــگاه
در مراحــل مختلــف آغازشــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :از ســال گذشــته
تــاش کــردم موضــوع گفتوگــوی ملــی را بهعنــوان نیــاز مبــرم
جامعــه مطــرح کنــم چراکــه راه عبــور از تنگناهــا را در گفتوگــوی
ملــی میدانــم.
وی افــزود :در جلســاتی کــه بــا دانشــگاهیان و صاحبنظــران داشــتم،
بخشــی از چالشهــای کشــور مطــرح شــد و خوشــههای مشــورتی
و کارگروههــای مختلــف بــرای
یافتــن راهکارهــا شــکل گرفــت و
گفتوگوهــای خوبــی میــان دولــت و
دانشــگاه انجــام شــد.
معــاون اول رئیسجمهــور بــا تأکیــد
بــر اینکــه در مقطــع فعلــی بهشــدت
نیازمنــد همدلــی و همزبانــی هســتیم
گفــت :امــروز نهادهــای حاکمیتــی
مســئولیت تاریخــی و مهمــی برعهــده
دارنــد و پیشنیــاز هــر اقــدام ایــن
اســت کــه همــه نهادهــا در چارچــوب
وظایفــی کــه قانــون اساســی تعییــن
کــرده عمــل کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :دولــت ،مجلــس،
قــوه قضاییــه و مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام هرکــدام بــه ســهم
خــود در حیطــه اختیــارات و وظایفشــان
در برابــر تصمیماتــی کــه در مــورد
سرنوشــت یــک ملــت و کشــور میگیرنــد بایــد پاســخگو باشــند.
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا مهــم دانســتن نــگاه نخبــگان نســبت
بــه تصمیمــات حاکمیــت بــرای آینــده کشــور ،یــادآور شــد؛ عبــور از
مســائل پیچیــده پیــش روی کشــور در شــرایط کنونــی درصورتــی
محقــق خواهــد شــد کــه مــردم بــه صحنــه بیاینــد.
دکتــر جهانگیــری اظهــار داشــت :امــروز در مقطعــی قــرار داریــم
کــه بهشــدت نیازمنــد گفتوگــو میــان نخبــگان و حکومــت و
نیــز گفتوگــو میــان مــردم و حکومــت هســتیم و حتــی اگــر مــردم
اعتراضــی نســبت بــه شــرایط دارنــد ،بایــد اعتــراض آنهــا شــنیده
شــود زیــرا تنهــا درصورتیکــه مــردم درصحنــه حضورداشــته باشــند
قــادر خواهیــم بــود از مشــکالت و تنگناهــا عبــور کنیــم.
معــاون اول رئیسجمهــور نقــش نخبــگان جامعــه را در گفتوگــو
میــان حکومــت و مــردم نقشــی پراهمیــت توصیــف و خاطرنشــان کــرد:

ایــن گفتوگوهــا الزاماتــی دارد کــه مــا بایــد بــه ایــن الزامــات پایبنــد
باشــیم.
دکتــر جهانگیــری اظهــار امیــدواری کــرد صاحبنظــران ،متفکریــن
و اندیشــمندان در رشــتههای علــوم انســانی در مقطــع فعلــی شــرایط
کشــور را بهدرســتی درک کننــد و بــه درک دیگــران از ایــن شــرایط
نیــز کمــک کننــد.
ضرورت تقویت حضور فعال علوم انسانی در
سیاستگذاری و برنامهریزیهای ملی
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه
اینکــه از ســال گذشــته نقــش علــوم انســانی در فرآینــد برنامهریــزی و
سیاس ـتگذاری ملــی در زمینههــای مختلــف بیشــتر شــده اســت؛ بــر
ایجــاد فضــای مناســب بــرای حضــور فعــال علــوم انســانی و اجتماعــی
ایــران در ترازهــای جهانــی بــا همــکاری ســایر نهادهــا و دســتگاههای
فرهنگــی تأکیــد کــرد.
وی گفــت :علــوم انســانی در ســخنان و دیدگاههــای اســتادان و
بــزرگان بارهــا مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت و جشــنواره بینالمللــی

فارابــی در راســتای همیــن توجــه بیشــتر بــه علــوم انســانی شــکل
گرفــت و در توجــه بیشــتر بــه اندیشــمندان علــوم انســانی مؤثــر بــوده
اســت.
دکتــر غالمــی افــزود :محــور علــوم انســانی ،انســان اســت؛ انســان
برگزیــده مخلوقــات خداونــد اســت و مهمتریــن ســرمایه معنــوی،
فرهنگــی و اعتقــادی مــا نیــز در حــوزه علــوم انســانی ،جــای میگیــرد.
بنابرایــن بــرای بررســی و توجــه بیشــتر بــه تاریــخ حیــات فرهنگــی و
اجتماعــی ایــران بایــد علــوم انســانی را موردتوجــه قــرار دهیــم.
وزیــر علــوم افــزود :جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا ایــن هــدف
برگــزار میشــود کــه از طریــق آن بــه پاسداشــت جایــگاه اندیشــمندان
و محققــان علــوم انســانی همــت کــرده و بــا ارائــه تصویــر واقعــی از
کمیــت و کیفیــت تولیــدات علــوم انســانی و اســامی ،شــرایط موجــود
ایــن علــوم در کشــور را نشــان دهیــم و در همیــن مســیر همــکاران
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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.
دکتــر غالمــی افــزود :ســال گذشــته در چنیــن مناســبتی بــا کمــال
افتخــار اعــام کــردم نهــال کاشــته شــده بــه درختــی پربــار تبدیــل
شــد و امیــدوارم ثمــرات ایــن رویــداد ســاالنه علمــی کــه بهدرســتی
بــه نــام یکــی از متفکــران نامگــذاری شــده اســت ،محقــق شــود؛
بهخصــوص آنکــه فارابــی محققــی بــود کــه حیــات طیبــه انســانی را
در بســتر جامعــه خردمنــد میدانســت.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره بینالمللــی فارابــی اظهــار
داشــت :ســعی کردیــم پژوهشــگران و دانشــجویان بــه کاربــردی کــردن
علــوم انســانی از طریــق توجــه بــه مســئلهها و نیازهــای جامعــه
ترغیــب شــوند و در ایــن دوره از جشــنواره حضــور انجمنهــای علمــی
معتبــر کشــور ،اســتادان بهخصــوص بانــوان بیشــتر از دورههــای قبــل
اثربخــش بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد :اگــر جشــنواره بینالمللــی فارابــی را تصویــری از
علــوم انســانی و اســامی و بســتری بــرای بالندگــی آن بدانیــم ،تحقــق
دیگــر اهــداف برگــزاری آن نیازمنــد توجــه ،دقــت و برنامهریــزی اســت
کــه دبیرخانــه جشــنواره ایــن نــکات را بــا همــکاری انجمنهــای
علمــی بــرای دورههــای بعــد موردتوجــه قــرار دهــد.
وزیــر علــوم گفــت :بررســی رونــد دورههــای اخیــر جشــنواره
بینالمللــی فارابــی بهویــژه نتایــج گروههــای علمــی دوره دهــم و
اهتمــام هــر چــه بیشــتر در حــوزه علــوم انســانی کشــور بهروشــنی
نشــان میدهــد مســئولیت همــه در ایــن زمینــه بایــد مضاعــف شــود.
ازای ـنرو بایــد بــرآوردی مســتمر از وضعیــت علــوم انســانی و اســامی
در کشــور توســط دبیرخانــه جشــنواره بــر اســاس الگوهــای علمــی و
روششــناختی ارائــه شــود.
دکتــر غالمــی تأکیــد کــرد :پایــش منظــم و ســاالنه تولیــدات علــوم
انســانی در ایــران ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری را در مســیر
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تدویــن و تنظیــم فــوری بســتههای سیاســتی دقیــق و مناســب ازجملــه
حراســت از زبــان فارســی ،مأموریــت اجتماعــی در همــه زمینههــا و
رعایــت اخــاق پژوهــش یــاری خواهــد کــرد.
وی تصریــح کــرد :ضــرورت دارد بــا تقویــت شــبکه اجتماعــی نخبــگان
علــوم انســانی بــرای گســترش تعامــات علمــی داخلــی و ارتباطــات
علمــی بــا ســایر مناطــق علمــی دنیــا تــاش ویــژه صــورت گیــرد؛
بهویــژه در شــرایط فعلــی ،ایــن ضــرورت بیشــتر احســاس میشــود.
وزیــر علــوم تأکیــد کــرد :جشــنواره بینالمللــی فارابــی بایــد
منعکسکننــده تمــام نظریههــای علــوم انســانی و اســامی باشــد.
دبیرخانــه ایــن جشــنواره بایــد بــرای ایجــاد فضــای مناســب بــرای
گفتوگــوی ســازنده میــان مدیــران و نخبــگان کشــور بکوشــد؛
چراکــه بخشــی از مشــکالت فعلــی کشــور ناشــی از فقــدان چنیــن
گفتوگــو و احســاس اثربخشــی اســت.
وزیــر علــوم افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت اســتفاده از تــوان علمــی
دانشــگاههای معتبــر سراســر کشــور الزم اســت در دورههــای آینــده
اســتفاده بیشــتری از ایــن ظرفیــت بــزرگ صــورت گیــرد.
جشــنواره بینالمللــی فارابــی؛ زمینهســاز تبــادل آرای
متفکــران ،دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی جهان
دکتــر حســین میرزایــی رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم و رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بینالمللــی
فارابــی بــا تأکیــد بــر آزاد بــودن مشــارکت در جشــنواره بــرای تمامــی
پژوهشــگران ایرانــی و غیرایرانــی گفــت :ایــن جشــنواره در راســتای
تبــادل آرای متفکــران ،دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی
جهــان ،زمینههــای الزم را فراهــم آورده اســت.
وی تصریــح کــرد :علــوم انســانی و اســامی بیــش از نیمــی از آمــوزش
عالــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و امــروز شــاهد دهمیــن
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.
دکتــر میرزایــی افــزود :علــوم انســانی را نــه برتــر از علــوم دیگــر
میدانیــم و نــه کمتــر ،هرچنــد اگــر قــدر علــوم را بــه موضــوع آن
بدانیــم ،علــوم انســانی بــر تــارک علــوم دیگــر قــرار میگیــرد؛ زیــرا
هــم دارای کارکــرد اســت و هــم کاربــرد و مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاه ،مهمتریــن وجهــی اســت کــه ایــن علــوم را در خدمــت بــه
ســرزمین عزیزمــان قــرار داده اســت.
رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــا تشــکر از همت
و زمانــی کــه دکتــر اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــوری
در تشــکیل هســتهها و خوش ـههای علمــی دانشــگاههای ســطح یــک
کشــور و بهرهگیــری از دســتگاههای اجرایــی کشــور از علــوم انســانی
صــرف کردهانــد ،گفــت :ایــن خوشــهها عمدتــ ًا خوشــههایی هســتند
کــه مربــوط بــه حوزههــای علــوم انســانی اســت و دانشــگاههای
جامــع کشــور و دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بهعنــوان دانشــگاه
تخصصــی علــوم انســانی در ایــن خوشــهها ســهم ارزشــمندی ایفــا
کردهانــد و امیــد اســت ایــن طلیعــه ارزشــمند ،گامــی بلنــد در جهــت
اعتــای کشــور و اســتفاده روزافــزون از علــوم انســانی در خدمــت بــه
کشــور باشــد.
دکتــر میرزایــی افــزود :در دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی از بیــن
 ۵۶۴۹اثــر دریافتــی ۱۷ ،اثــر در قالــب  ۱۶اثــر برگزیــده و شایســته
تقدیــر در  ۱۴گــروه علمــی و یــک برگزیــده جایــزه میانرشــتهای کــه

از ســال آینــده بهعنــوان گــروه  ۱۵جشــنواره تثبیــت خواهــد شــد،
مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد گرفــت.
وی گفــت :عــاوه بــر آن از  ۷شــخصیت بینالمللــی کــه از ایــران
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 بهعنــوان گامــی در دیپلماســی فرهنگــی
میدانیــم.
دکتــر میرزایــی خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر بخشهــای داخلــی و

بینالمللــی از  ۱۲شــخصیت پیشــرو علــوم انســانی و پیشکســوت
کــه مایــه فخــر و مباهــات علــوم انســانی کشــور هســتند و همچنیــن
انجمنهــای علمــی برتــر ،فصلنامــه علمــی برتــر ،مترجــم برگزیــده و
نظریهپــرداز برتــر نیــز تقدیــر خواهــد شــد.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم
افــزود :آنچــه امــروز بهعنــوان گامــی در جهــت تقدیــر از عالمــان
علــوم انســانی صــورت میگیــرد ،قدمــی اســت در جهــت تکریــم ایــن
عزیــزان هرچنــد کــه خــود را بینیــاز از آن میداننــد.
در آییــن اختتامیــه دهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی ،لــوح تقدیــر
ریاســت جمهــوری ،لــوح تقدیــر آیسســکو ،لــوح تقدیــر کمیســیون
ملــی یونســکو ،یادمــان جشــنواره و مــدال آیسســکو بــه مرحــوم دکتــر
عبدالحســین زرینکــوب ،مرحــوم آی ـتاهلل ســید عبدالکریــم موســوی
اردبیلــی و مرحــوم تــوران میرهــادی بهعنــوان شــخصیتهای پیشــرو
علــوم انســانی و اســامی اهــدا شــد.
آیــتاهلل رضــا اســتادی مقــدم ،عالمــه محمدرضــا حکیمــی و دکتــر
محمدعلــی موحــد بهعنــوان پیشکســوتان علــوم انســانی و اســامی،
دکتــر اصغــر افتخــاری در حــوزه نظریهپــرداز برجســته و دکتــر
عبدالکریــم رشــیدیان و دکتــر حســین صابــری نیــز بهعنــوان مترجــم
برتــر مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
همچنیــن در بخــش خارجــی ،دکتــر خســرو قاســم از هندوســتان و
دکتــر رائــول گنزالــس بورنــز از اســپانیا بــه ســبب جمیــع آثــار در حــوزه
اسالمشناســی ،دکتــر صفــر عبــداهلل از قزاقســتان ،دکتــر آنــا ماریــا
کراسنوولســکا از لهســتان ،دکتــر
مونیــکا گرونکــه از آلمــان و دکتــر
نیــکالس جــان ســیمز ویلیامــز از
انگلســتان بــه ســبب جمیــع آثــار
در حــوزه ایرانشناســی و دکتــر
پــان کلــود کریــر از فرانســه بــه
خاطــر تحقیــق ،ترجمــه و اقتبــاس از
منطقالطیــر عطــار و دیــوان شــمس
تبریــزی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.
در بخــش نهادهــای پژوهشــی نیــز
«انجمــن علمــی علــوم مدیریــت
ایــران» بهعنــوان انجمــن علمــی
برتــر و «پژوهشهــای فلســفی» و
«فلســفه و کالم اســامی» بهعنــوان
نشــریه علمــی  -پژوهشــی برتــر
معرفــی شــدند.
همچنیــن در ایــن دوره از جشــنواره
بینالمللــی فارابــی در راســتای ارتقــای دانــش و پژوهشهــای
میانرشــتهای ،بخــش «مطالعــات میانرشــتهای» بــه جشــنواره
افــزوده شــد و دکتــر مقصــود فراســتخواه بهعنــوان برگزیــده ایــن
بخــش مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
در بخــش برگزیــدگان گروههــای علمــی ،در گــروه اخــاق ،ادیــان و
عرفــان ،دکتــر حســن قــادری در بخــش جــوان حائــز رتبــه شایســته
تقدیــر ،در گــروه تاریــخ ،جغرافیــا و باستانشناســی جــواد صفینــژاد
در بخــش بزرگســال رتبــه اول و دکتــر محمدجــواد عبدالهــی در بخــش
جــوان شایســته تقدیــر معرفــی شــدند.
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در گــروه حقــوق نیــز رتبــه برگزیــده اول بــه دکتــر هدایــت اهلل فلســفی
در بخــش بزرگســال و در گــروه زبــان ،ادبیــات و زبانشناســی نیــز
رتبــه دوم بخــش بزرگســال بــه دکتــر مــزدک انوشــه اعطــا شــد.
در گــروه علــوم اجتماعــی و علــوم ارتباطــات در بخــش بزرگســال دکتــر
محمدرضــا جــوادی یگانــه رتبــه شایســته تقدیــر و در بخــش جــوان،
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
بخــش بزرگســال و در گــروه علــوم سیاســی ،روابــط بینالملــل و
مطالعــات منطقـهای دکتــر فاطمــه شــایان در بخــش بزرگســال موفــق
بــه کســب رتبــه ســوم شــدند.
در گــروه علــوم قرآنــی ،تفســیر و حدیــث نیــز رتبــه دوم بــه دکتــر
ســیدمحمدهادی گرامــی در بخــش بزرگســال و رتبــه شایســته تقدیــر
در بخــش جــوان بــه دکتــر یحیــی میرحســینی اعطــا شــد.
همچنیــن در گــروه فلســفه ،منطقــه و کالم در بخــش بزرگســال دکتــر
اســداهلل فالحــی رتبــه اول و در بخــش جــوان ،محمدمهــدی فاتحــی
رتبــه نخســت را کســب کردنــد.
در گــروه فنــاوری اطالعــات ،اطالعرســانی و کتابــداری ،دکتــر مهــدی
شــقاقی در بخــش بزرگســال حائــز رتبــه شایســته تقدیــر شــد.
در بخــش برگزیــدگان گــروه مطالعــات هنــر و زیباییشناســی نیــز
دکتــر هــادی صفاییپــور رتبــه ســوم در ســطح بزرگســال و دکتــر
فاطمــه مــاهوان رتبــه ســوم در ســطح جــوان ،را کســب کردنــد.
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ژپوهش و فناوری

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری انجام شد؛

رونمایی از نخستین محصول فناوری روش نوین ویرایش ژنی کریسپر
نخســتین محصــول فنــاوری روش نویــن ویرایــش ژنــی کریســپر
 )crisper/cas( 9بــا حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســتفناوری رونمایــی
شــد.
دکتــر منصــور غالمــی در آییــن رونمایــی از اولیــن مــدل مــوش
هموفیلــی نــوع  Aبــا روش نویــن ویرایــش ژنــی کریســپر گفــت:
امــروزه تــاش همــه مراکــز علمــی بــر آن اســت کــه حتمــ ًا
زحمــات و صــرف وقــت بــه ســمت حــل مشــکالت موجــود در
زمینههــای علمــی ســوق داده شــود و یکــی از ایــن زمینههــای
مهــم در کشــور موضــوع بهداشــت ،درمــان و بیمــاری اســت کــه
خوشــبختانه پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســتفناوری
در زمینههــای زیســتمحیطی ،کشــاورزی و مباحــث ژنتیکــی
کارهــای تحولآفرینــی انجــام داده اســت کــه جــای تشــکر و
قدردانــی دارد.
وی تصریــح کــرد :ایــن پژوهشــگاه در ادامــه دســتاوردهایی کــه
داشــته بــا ایــن محصــول ،امیــد زیــادی را بــرای معالجــه یکــی از
بیماریهــای مهــم در کشــور و دنیــا تقویــت کــرده اســت؛ قطعـ ًا کار
علمــی ارزشــمندی کــه صــورت گرفتــه بخشــی از توانمندیهــای
ایــن پژوهشــگاه را نشــان میدهــد؛ هرچقــدر ظرفیتهــای
حمایتــی خــود را در کنــار مؤسســات علمــی و پژوهشــی افزایــش
دهیــم ســرعت دسترســی بــه نتایــج تحقیقاتــی مطلــوب ،باالتــر

خواهــد رفــت.
دکتــر غالمــی خاطرنشــان کــرد :وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری و
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری یکــی از فعالیتهــای
ویژهشــان حمایــت از پروژههــای تحقیقاتــی اســت و مــوش مــدل
هموفیلــی کــه امــروز اینجــا معرفــی شــد در حقیقــت زمینهســاز
انجــام کارهــای تحقیقاتــی اســت کــه در آینــده انجــام خواهــد شــد.
وی در خاتمــه ضمــن تبریــک بــه محققــان ایــن طــرح پژوهشــی
در پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســتفناوری ،اظهــار
امیــدواری کــرد ،همــواره دســتاوردهای ارزشــمند متعــددی در ایــن
پژوهشــگاه رونمایــی شــود.
دکتــر مطلبــی ،رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و
زیســتفناوری نیــز در خصــوص ایــن رونمایــی گفــت :ایــن
محصــول در قالــب یــک پــروژه تحقیقاتــی کالن بــا پشــتیبانی
مشــترک پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســتفناوری و
ســتاد توســعه ســلولهای بنیــادی توســط محققــان انجــام شــد و
ایــن دســتاورد پژوهشــی و فنــاوری اولیــن محصــول در نــوع خــود
در کشــور اســت و کاربردهــای مختلــف دارویــی و درمانــی دارد.
وی افــزود :مرکــز حیــوان مــدل ایــن پژوهشــگاه تاکنــون موفــق
بــه تولیــد چندیــن مــدل دیگــر بــه روشهــای جراحــی و انتقــال ژن
ویرایــش ژنومــی شــده اســت کــه قابلاســتفاده بــرای پژوهشــگران
میباشــد.
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دکتــر مطلبــی بیــان کــرد :بــا بهرهبــرداری از ایــن محصــول
امیدهــای زیــادی در جهــت تولیــد مدلهــای بیماریهــای
ژنتیکــی بهصــورت عــام و توســعه روشهــای درمانــی بیمــاری
هموفیلــی نــوع  Aبهصــورت خــاص ایجادشــده اســت و ایــن
دســتاورد گام بلنــدی بــرای درمــان بیماریهــای ژنتیکــی بــا
اســتفاده از شــیوههای نویــن بــه شــمار مــیرود.
در ادامــه ایــن مراســم ،قــرارداد انتقــال تکنولــوژی بیــن پژوهشــگاه
ملــی مهندســی ژنتیــک و زیس ـتفناوری و دکتــر گرجــی رئیــس
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 زیسـتفناوری بازدیــد کــرد.
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گزارش

گزارشی از سفر وزیر علوم به دانشگاه یزد در آستانه سیامین سال تأسیس؛

افتتــاح خانــه نیکبیــن و تیمچــه مرتــاض در دانشــکده هنــر و
ـاض
ـه مرتـ
ـاب تیمچـ
ـی از کتـ
ـاری /رونمایـ
معمـ
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در آســتانه س ـیامین ســال تأســیس
دانشــگاه یــزد در ســفر بــه ایــن اســتان ،بنــای اهدایــی از ســوی دکتــر
حاجــب مرتــاض بــا متــراژ  ۳۵۰مترمربــع زیربنــا بــا ســرمایهگذاری ۳۷۰
میلیــون تومــان (مبلــغ  ۲۰۰میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات ملــی
و  ۱۷۰میلیــون تومــان از ســوی بانــی نیکــوکار) در دانشــکده هنــر و
معمــاری دانشــگاه یــزد را افتتــاح کــرد.
ایــن تیمچــه در مجــاورت خانــه مرتاض
قرارگرفتــه اســت و دو طبقــه زیرزمیــن
و همکــف را شــامل میشــود و مقــرر
شــده اســت بــه ســالن کنفرانــس
اختصــاص پیــدا کنــد.
دکتــر منصــور غالمــی در حاشــیه
افتتــاح تیمچــه مرتــاض بــا اشــاره
بهضــرورت حفــظ اصالــت در آمــوزش،
گفــت :بازســازی تیمچــه مرتــاض و
واگــذاری آن بــه دانشــکده هنــر و
معمــاری دانشــگاه یــزد یــک ارزش
فرهنگــی اســت و تحصیــل در چنیــن
فضاهایــی اصالــت فرهنگــی جامعــه و
کشــور را حفــظ میکنــد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه یــزد از
جملــه شــهرهای شــاخص ایــران در
حفــظ اصالتهــای خــود اســت ،افــزود:
انتقــال مکانهــای آموزشــی بــه خانههــای قدیمــی نقــش مهمــی در
توســعه علــوم تخصصــی بهویــژه در رشــته معمــاری ایفــا میکنــد.
وی رفتوآمــد در مکانهــای قدیمــی را بســتر مناســبی بــرای
الهامگیــری دانشــجویان از محیــط دانســت و گفــت :مشــارکت خیریــن
ازجملــه ویژگیهــای مــردم اســتان یــزد اســت کــه در بهســازی و
بازســازی تیمچــه مرتــاض دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه یــزد
خودنمایــی کــرده اســت.
ایران؛ مهد قدیمیترین دانشگاه جهان/توسعه کارآفرینی
ازجمله برنامههای وزارت علوم
یادمــان سـیامین ســال تأســیس دانشــگاه یــزد بــا حضــور وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاه یــزد افتتــاح شــد.
دکتــر منصــور غالمــی در ایــن آییــن ،ایــران را بهعنــوان کشــوری کــه از
دیربــاز مهــد دانــش و دانشــگاه بــوده معرفــی کــرد و افــزود :قدیمیتریــن
دانشــگاه جهــان توســط یونســکو در ایــران اســامی ثبتشــده اســت.
وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه علــوم بهســرعت گســترش و
تحــول پیــدا میکننــد ،گفــت :ایجــاد قدرتهــای وســیع ازجملــه

قدرتهــای اقتصــادی یکــی از کاربردهــای گســترش علــم و فنــاوری
اســت.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران رتبــه  ۱۶تولیــد علــم در دنیا را
بــه خــود اختصــاص داده اســت ،تصریــح کــرد :بســیاری از دســتاوردهای
دانشــگاهی ایــران طــی  ۴۰ســال گذشــته اتفــاق افتــاده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز تمــام امــور کارشناســی کشــور توســط

نیروهــای بومــی و داخلــی انجــام میشــود ،خاطرنشــان کــرد :نیروهــای
تخصصــی بــا رشــتههای مختلــف در دانشــگاههای ایــران تربیتشــده
و منتظــر جــذب هســتند.
وزیــر علــوم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه توجــه
ویــژه بــه بحــث کارآفرینــی ازجملــه اقدامــات جــدی در دســتور کار
وزارت علــوم اســت ،گفــت :راهانــدازی  ۴۳پــارک علــم و فنــاوری در
کشــور و ایجــاد  ۱۹۰مرکــز رشــد در حــوزه دانشــگاههای وزارت علــوم
از جملــه ظرفیتهــای موجــود بــرای تقویــت حــوزه کارآفرینــی اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه نســل چهــارم دانشــگاهها
از جملــه مهمتریــن محورهــای اجرایــی وزارت علــوم اســت ،اظهــار
کــرد :توجــه بــه ارتقــای صنعــت ،حــل چالشهــای پیــش رو بهویــژه در
شــرایط تحریــم فعلــی و راهانــدازی خوشـههای علمــی در دانشــگاهها از
جملــه اقدامــات انجامشــده در ایــن حــوزه اســت.
وزیــر علــوم در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد بــه ســمت دانشــگاه
جامعهمحــور در کشــور آغازشــده اســت ،افــزود :دخالــت دانشــگاهیان در
امــور توســعهای کشــور اتفاقــی میمــون و مطلــوب اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه ایجــاد شــبکههای علمــی از جملــه
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ضرورتهــای اجرایــی در حــوزه توســعه دانشــگاهی اســت ،تأکیــد کــرد:
رشــد بیشازپیــش علمــی کشــور مســتلزم ایجــاد همافزایــی بیــن
واحدهــای دانشــگاهی اســت.
لزوم تغییر مسیر دانشگاهها برای مشارکت در توسعه کشور
دکتــر محمدصالــح اولیــاء ،رئیــس دانشــگاه یــزد نیــز در جشــن
سیســالگی دانشــگاه یــزد بــا بیــان اینکــه وضعیــت آمــوزش عالــی
کشــور در شــرایط ویــژهای قــرار دارد ،اظهــار کــرد :بحرانهــای مالــی
از جملــه چالشهــای جــدی جامعــه دانشــگاهی اســت کــه بــه حمایــت
کامــل مســئوالن ارشــد کشــور نیــاز دارد.
وی لــزوم ســاماندهی آمــوزش عالــی را از دیگــر دغدغههــای جامعــه
دانشــگاهی دانســت و افــزود :جهــت حرکــت دانشــگاه بایــد تغییــر کنــد
و بیشــتر در امــور توســعه کشــور دخالــت داده شــوند.
رئیــس دانشــگاه یــزد در ادامــه بــا بیــان اینکــه جامعــه دانشــگاهی
بایــد بــا تقویــت انســجام درونــی بیشازپیــش بــرای پیشــرفت کشــور
مؤثــر باشــند ،گفــت :دســتگاههایی کــه
بهنوعــی در عملکــرد آمــوزش عالــی
تأثیــر دارنــد بایــد نقــش ایــن مهــم در
توســعه کشــور را بــه رســمیت شــناخته
و حمایــت کننــد.
دکتــر اولیــاء با اشــاره بــه ظرفیــت جامعه
دانشــگاهی در تســهیل کــردن مســیر
توســعه کشــور ،تصریــح کــرد :متأســفانه
آنطــور کــه بایــد و شــاید جامعــه
دانشــگاهی در برنامهریزیهــای کالن
کشــور دخالــت داده نمیشــوند و ایــن
مهــم بایــد اصــاح شــود.
وی تدویــن برنامههــای منســجم
آموزشــی و متناســب بــا نیازهــای جامعــه
را ضــروری دانســت و بیــان کــرد:
اســاتید و رؤســای دانشــگاهی هــم بایــد
بیشازپیــش نســبت بــه یکپارچگــی
برنامههــای توســعهای خــود اقــدام کننــد.
کتاب تاریخچه سیساله دانشگاه یزد رونمایی شد
مراســم رونمایــی از کتــاب تاریخچــه سیســاله دانشــگاه یــزد بــا حضــور
دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،دکتــر محمدصالــح اولیــاء رئیــس
دانشــگاه ،جمعــی از مســئوالن کشــور و اســتان و دانشــگاهیان و حامیــان
دانشــگاه یــزد برگــزار شــد« .کتــاب یزدانــش» بــه کوشــش دکتــر جلیــل
شــاهی ،دکتــر گلپــر نصــری و حســین مســرت در ســتاد گرامیداشــت
ســیامین ســال تأســیس دانشــگاه یــزد تدوینشــده و مشــتمل بــر
اســناد ارزشــمندی اســت کــه تاریخچــه شــکلگیری و توســعه دانشــگاه
یــزد را روایــت میکنــد .همچنیــن در ایــن آییــن وزیــر علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری تمبــر یادبــود س ـیامین ســال تأســیس دانشــگاه یــزد را نیــز
امضــا کــرد.
ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مراجعه به دانشگاهیان
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وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه ســفر بــه اســتان یــزد در
جریــان دیــدار بــا آیـتاهلل ناصــری نماینــده ولیفقیــه و امامجمعــه یــزد،
بــر ضــرورت نهادینــه شــدن فرهنــگ مراجعــه بــه دانشــگاهیان تأکیــد
کــرد.
دکتــر منصــور غالمــی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــران اســامی طــی
چهلســال گذشــته ،اظهــار کــرد :خوشــبختانه امــروز در حــوزه نیــروی
انســانی متخصــص ،ایــران اســامی هیــچ کمبــودی نــدارد.
وی عــدم توســعه دیگــر بخشهــای کشــور متناســب بــا بخــش
دانشــگاهی را یکــی از مهمتریــن دالیــل بیــکاری فارغالتحصیــان
دانســت و افــزود :خوشــبختانه ســطح کمــی و کیفــی دانشــگاهی کشــور
مطلــوب و قابــل دفــاع اســت.
وزیــر علــوم رشــد و توســعه علمــی را اولویــت اول جامعــه دانشــگاهی
کشــور دانســت و گفــت :رویکردهــای جدیــد بــرای اســتفاده از علــم و
فنــاوری ازجملــه اقدامــات در دســتور کار وزارت علــوم اســت.
دکتــر غالمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه دســتاوردهای وزارت دفــاع،

تصریــح کــرد :بســیاری از دســتاوردهای نیروهــای مســلح بــا مشــارکت
دانشــگاهیان محقــق شــده اســت.
وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه تحقیقــات نشــان میدهــد
کــه خوشــبختانه اکثــر دانشــجویان متعهــد هســتند ،گفــت :نهادینــه
شــدن فرهنــگ مراجعــه بــه دانشــگاهیان و اســتفاده از کارشناســان
حوزههــای مختلــف ضــروری اســت.
وی تصریــح کــرد :طــرح ســاماندهی آمــوزش عالــی در وزارت علــوم
نهایــی شــده و کیفــی ســازی و هدفمنــد کــردن واحدهــای آمــوزش
عالــی ازجملــه اهــداف وزارت علــوم در طــرح ســاماندهی آمــوزش
عالــی اســت.
مأموریتگــرا کردن مراکز آموزش عالی اولویت اجرایی
وزارت علوم است
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در آخریــن
برنامــه خــود در ســفر بــه اســتان یــزد در نشســت شــورای برنامهریــزی
و توســعه ایــن اســتان ،بــا بیــان اینکــه جایــگاه امــروز ایــران در
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حــوزه پژوهشــی نشــان از بــه ثمــر رســیدن فعالیــت دانشــگاهیان در
ایــن حــوزه اســت ،گفــت :مأموریتگــرا کــردن مراکــز آمــوزش عالــی
اولویــت اجرایــی وزارت علــوم اســت.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور رؤســای دانشــگاههای اســتان یــزد
برگــزار شــد ،دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه آمــوزش عالــی کشــور
در  ۴۰ســال گذشــته وظیفــه خــود را بهخوبــی انجــام داده اســت،
اظهــار داشــت :عــدم نیــاز ایــران اســامی بــه کارشناســان خارجــی،
گــواه اســتقالل علمــی و آموزشــی در دوران بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجامشــده در حــوزه پژوهــش ،افــزود:
جایــگاه امــروز ایــران در حوزههــای پژوهشــی بینالمللــی نشــان
میدهــد کــه فعالیــت دانشــگاهیان در ایــن حــوزه بــه ثمــر نشســته
اســت.
وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه متأســفانه در مــورد دســتاوردهای
چهلســاله انقــاب اســامی خیلــی کــم حــرف زده میشــود ،گفــت:
افــراد بایــد در مــورد دســتاوردهای انقــاب اســامی نیمــه پرلیــوان را
دیــده و نســبت بــه افزایــش امیــد بیــن افــراد جامعــه اقــدام کننــد.
دکتــر غالمــی تقویــت ظرفیتهــای بینالمللــی را ازجملــه اقدامــات
در دســتور کار وزارت علــوم دانســت و بیــان کــرد :برنامههــای منســجم
بهمنظــور ارتقــای جایــگاه علمــی ایــران در عرصههــای بینالمللــی
تدویــن و در دســتور کار قرارگرفتــه اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بهضــرورت ایجــاد
اشــتغال پایــدار بــا تقویــت شــرکتهای دانشبنیــان و پارکهــای
علــم و فنــاوری گفــت :حمایــت بیشازپیــش از پارکهــای علــم و
فنــاوری ازجملــه رویکردهــای جــدی وزارت علــوم و دولــت اســت.
دکتــر غالمــی ورود بــه رفــع مســائل اجتماعــی و صنعتــی را از دیگــر
رویکردهــای جــدی وزارت علــوم دانســت و گفــت :فعالیــت بـهروز علمــی
بــرای رفــع دغدغههــای بخــش صنعــت ازجملــه اقدامــات انجامشــده و
در دســتور کار وزارت علــوم اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه در حــوزه فنــاوری میتوانیــم برخــی از
اقدامــات را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم ،افــزود :در بحــث
ســاماندهی ،مأموریتگــرا کــردن مراکــز آمــوزش عالــی در اولویــت
اجرایــی وزارت علــوم قرارگرفتــه اســت.
وزیر علوم از پروژههای عمرانی دانشگاه یزد بازدید کرد
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه ســفر بــه اســتان یــزد از
پروژههــای عمرانــی در دســت احــداث دانشــگاه یــزد بازدیــد کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی در ایــن بازدیــد از عملیــات احــداث پروژههــای
مهمانســرای ســبز و خوابــگاه متأهلیــن دانشــگاه یــزد بازدیــد کــرد و
از نزدیــک در جریــان رونــد پیشــرفت ایــن طرحهــای عمرانــی قــرار
گرفــت.
خوابــگاه متأهلیــن دانشــگاه یــزد دارای دو هــزار و  ۶۷۳مترمربــع زیربنــا
بــوده و در چهــار طبقــه در دانشــگاه یــزد در حــال احــداث اســت و
تاکنــون  ۶۵درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت .ســاختمان پــروژه

مهمانســرای ســبز ایــن دانشــگاه نیــز بــا مشــارکت شــرکت بــرق
منطقـهای و دانشــگاه یــزد در حــال انجــام بــوده و تاکنــون بیــش از ۹۰
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
بازدید دکتر غالمی از دانشگاه میبد و افتتاح سرای
دانشجویی دختران
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه ســفر
بــه اســتان یــزد ضمــن بازدیــد از بخشهــای مختلــف دانشــگاه میبــد
بــا فعالیتهــای ایــن دانشــگاه از نزدیــک آشــنا شــد .دانشــگاه میبــد در
ســال  ۱۳۷۴در زمینــی بــه مســاحت  ۱۶۰هکتــار ساختهشــده و در حــال
حاضــر دو هــزار و  150دانشــجو در مقاطع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــری در ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل هســتند .همچنیــن
 ۷۰نفــر عضــو هیئتعلمــی در ســه دانشــکده فنــی مهندســی ،علــوم
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انســانی و الهیــات دانشــگاه میبــد فعالیــت میکننــد.
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
 ۲۷ســوییت مجــزا و ظرفیــت  ۵۴۰نفــر ساختهشــده اســت .ایــن ســرای
دانشــجویی بــا صــرف  80میلیــارد ریــال اعتبــار از طــرف خیریــن ایــن
شهرســتان بــه بهرهبــرداری رســید.
طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی کشور از سال آینده آغاز
میشود
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در نشســت
شــورای دانشــگاه میبــد بــا بیــان اینکــه تمــام مراکــز آمــوزش عالــی
کشــور پایــش شــدهاند ،گفــت :طــرح ســاماندهی مراکــز آمــوزش عالــی
کشــور از ســال آینــده آغــاز میشــود.
در ایــن نشســت دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه مســئوالن و
دســتاندرکاران امــور کشــور بایــد بــا نگاهــی واقعبینانــه عملکــرد
دانشــگاهها را ارزیابــی کننــد ،اظهــار داشــت :در برهــهای از زمــان
بــدون توجــه بــه مباحــث نرمافــزاری تعــداد زیــادی دانشــگاه در کشــور
ایجادشــده و همیــن موضــوع ضــرورت اجــرای طــرح ســاماندهی مراکــز
آمــوزش عالــی را بــرای توســعه ایــن مراکــز ،بیشازپیــش و دوچنــدان
کــرده اســت.
وزیــر علــوم ،کیفیســازی آمــوزش عالــی باهــدف ارتقــای ظرفیــت
مراکــز آموزشــی را ازجملــه اولویتهــای جــدی وزارت علــوم دانســت و
افــزود :طبــق برنامهریزیهــای انجامشــده بــرای تمــام دانشــگاهها و
مراکــز علمــی کشــور مأموریتهــای ویــژه تعریــف میشــود.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه طــرح اولیــه ســاماندهی آمــوزش عالــی
آمادهشــده اســت ،تصریــح کــرد :در نظــر داریــم ایــن طــرح را در ســال
آینــده در ســطح کشــور اجرایــی کنیــم.
وزیر علوم از طرحهای عمرانی دانشگاه اردکان بازدید کرد
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ادامــه
ســفر بــه اســتان یــزد بــا حضــور در شهرســتان اردکان از چنــد طــرح
عمرانــی دانشــگاه ایــن شهرســتان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان رونــد
فعالیتهــای ایــن دانشــگاه قــرار گرفــت .دانشــگاه اردکان در زمینــی بــه
مســاحت  ۱۰هکتــار از ســال  ۱۳۷۴ساختهشــده و دارای دو هــزار و 500
دانشــجو در مقاطــع کاردانــی ،کارشناســی و کارشناســی ارشــد اســت.
دارا بــودن  ۵۰کــد رشــته تخصصــی در قالــب چهــار دانشــکده فنــی
و مهندســی ،کشــاورزی ،روانشناســی و دامپزشــکی از دیگــر امکانــات
دانشــگاه اردکان اســت.
از دانشگاهیان انتظار داریم مشکلگشای کشور در حوزههای
مختلف باشند
دکتــر منصــور غالمــی در ادامــه ســفر بــه اســتان یــزد بــا حضــور در
جمــع دانشــگاهیان شهرســتان اردکان بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی
وضعیــت علــوم و فنــاوری بهســرعت در حــال تغییــر اســت ،گفــت:
مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بایــد تغییــرات جــدی در مأموریتهایشــان
را در دســتور کار قــرار دهنــد و مــا از دانشــگاهیان انتظــار داریــم
مشکلگشــای کشــور در حوزههــای مختلــف باشــند.
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گزارش

خبرانهم آموزش عالی

دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی و پژوهشــی وظایــف خــود را بهخوبــی انجــام دادهانــد ،اظهــار
داشــت :بســیاری از دســتاوردهای علمــی کشــور طــی  ۴۰ســال عمــر
انقــاب اســامی بهدســتآمده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاهها بــه لحــاظ تربیــت نیــروی انســانی
متخصــص و متعهــد وظیفــه خــود را بهخوبــی انجــام دادهانــد ،گفــت:
بخــش صنعــت هــم بایــد بــا پشــتکار بیشازپیــش شــرایط اشــتغال
فارغالتحصیــان دانشــگاهی را ایجــاد کنــد.
دکتــر غالمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
اقدامــات و دســتاوردهای پژوهشــی چنــد ســال اخیــر افــزود :رفــع موانــع
بهکارگیــری دســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی،
مؤثرتریــن راهــکار بــرای توســعه و پیشــرفت کشــور اســت.
وزیــر علــوم در پایــان بــا بیــان اینکــه تقویــت شــرکتهای دانشبنیــان
ازجملــه اولویتهــای جــدی وزارت علــوم اســت ،خاطرنشــان کــرد:
تاکنــون بیــش از  ۴۲۰هــزار شــغل پایــدار در پارکهــای علــم و فنــاوری
و مراکــز رشــد کشــور موردحمایــت وزارت علــوم قرارگرفتهانــد.
در پایــان ایــن نشســت و بــا حضــور وزیــر علــوم از خیریــن حــوزه آموزش
عالــی اردکان تجلیل شــد.

خبرانهم آموزش عالی

علم
دیپلماسی ی

در دیدار وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق صورت گرفت؛

افزایش همکاریهای مشترک ایران با عراق در حوزه علوم و تحقیقات/
امضای تفاهمنامه نقشه راه همکاریهای علمی و فناوری دو کشور

دکتــر قصــی عبدالوهــاب الســهیل ،وزیر آمــوزش عالــی و تحقیقات
علمــی عــراق و هیئــت همــراه بــا دکتــر منصــور غالمــی وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری جمهــوری اســامی ایــران در راســتای
گســترش و تقویــت همکاریهــای دوجانبــه علمــی بینالمللــی در
محــل وزارت علــوم دیــدار و گفتوگــو کــرد.
دکتــر عبدالوهــاب الســهیل در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک چهلمیــن
ســال پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،بــا اشــاره بــه مشــترکات
فــراوان دو کشــور گفــت :عــاوه بــر اشــتراک در حــوزه عقایــدی،
مســائل اجتماعــی و تاریخــی نیــز ازجملــه حوزههــای مشــترک
بیــن دو کشــور اســت.
وی افــزود :ایــن مســئله باعــث شــده تــا امــروزه ایــران بیــش از
هــر کشــور دیگــری نســبت بــه مســائل کشــور عــراق اطــاع و
آگاهــی داشــته باشــد.
وزیــر آمــوزش عالــی و تحقیقــات علمــی عــراق بــا بیــان
اینکــه نمیتــوان حمایتهــای ایــران در دفــاع از عــراق علیــه
تروریســتها را فرامــوش کــرد ،گفــت :آینــده روابــط دو کشــور
بایــد بــه شــکل مشــترک تصمیمگیــری شــود و هماهنگــی
فیمابیــن در عالیتریــن ســطح صــورت گیــرد.

وی بــا تأکیــد بــر لــزوم همکاریهــای علمــی ویــژه بیــن دو
کشــور اظهــار داشــت :بایــد گامهــای جــدی و عملــی در خصــوص
ایــن همکاریهــا برداشــته شــود و اکنــون خواســتار بهرهمنــدی
از تجــارب علمــی مشــترک و انجــام و فعالیتهــای مشــترک
علمــی بیــن ایــران و عــراق هســتیم.
لزوم گسترش همکاریهای مشترک بین ایران و عراق
دکتــر منصــور غالمــی نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه ایــران
عالقــه خاصــی بــرای همــکاری بــا عــراق در حــوزه علمــی و
پژوهشــی دارد و ایــن ناشــی از عالیــق فرهنگــی ،اســامی و
تاریخــی بیــن دو کشــور اســت ،نســبت بــه انجــام همکاریهــا بــا
دانشــگاهها و مراکــز علمــی اعــام آمادگــی کــرد.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون همکاریهــای مفیــدی
بیــن دو کشــور صــورت گرفتــه ،افــزود :اکنــون بیــش از ســه هــزار
و  ۳۰۰دانشــجو از عــراق در ایــران تحصیــل میکننــد کــه از ایــن
تعــداد حــدود  ۷۰۰نفــر دانشــجوی دکتــری هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه هیــچ طــرح تحقیقاتــی مشــترکی بیــن دو
کشــور بهصــورت رســمی وجــود نــدارد و رفتوآمــد اســاتید
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دانشــگاهها بســیار کــم اســت ،ادامــه داد :جهــت بهبــود ایــن امــر،
بایــد بیــن دانشــگاهها و مراکــز علمــی ایــران و عــراق روابــط
گســتردهتری شــکل گیــرد.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون شــناخت کمــی از
دانشــگاههای ایــران و تواناییهــای آنهــا در بخــش علمــی
در دانشــگاههای عــراق وجــود دارد ،بیــان کــرد :در حــال حاضــر
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ایــران از نظــر تولیــدات علمــی
رتبــه  ۱۶جهــان را دارنــد و بعضــی از دانشــگاهها از جملــه صنعتــی
شــریف جایــگاه بســیار مطلوبــی را در بیــن دانشــگاههای جهــان
در حوزههــای مختلــف علــوم از جملــه
نانوتکنولــوژی ،بیوتکنولــوژی ،صنایــع
هســتهای و ...دارنــد.
دکتــر غالمــی در خصــوص پارکهــای
علــم و فنــاوری گفــت :در حــوزه
پارکهــای علــم و فنــاوری نیــز
تــاش بســیاری صــورت گرفتــه کــه
بــر همیــن اســاس اکنــون  ۴۳پــارک
علــم و فنــاوری در کشــور فعالیــت
میکننــد .همچنیــن شــرکتهای
دانشبنیــان بســیاری شــکلگرفته
کــه در حــالتوســعه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیتهــای
علمــی مطلوبــی در تبدیــل دانــش بــه
فنــاوری و ایجــاد اشــتغال متناســب
بــا تخصــص دانشــجویان وجــود
دارد ،افــزود :در حــال حاضــر آمادگــی داریــم تــا همکاریهــای
بیشــتری نســبت بــه گذشــته در حــوزه علــوم و تحقیقــات بــا
کشــور عــراق داشــته باشــیم.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه افزایــش همکاریهــا بیــن دو کشــور،
ادامــه داد :پذیــرش دانشــجو بخشــی از ایــن همکاریهــا اســت
کــه بهصــورت بورســیه و پرداخــت هزینــه از ســوی عالقهمنــدان
بــه تحصیــل در دانشــگاههای ایــران صــورت میگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــجویان عراقــی بــا قرابتهــای فرهنگــی
موجــود بیــن دو ملــت در ایــران بهخوبــی تحصیــل میکننــد و
میتواننــد در آینــده نیــز بــرای قبــول مســئولیتهای بــزرگ
در کشورشــان تربیــت شــوند ،تصریــح کــرد :درخصــوص
همکاریهــای تحقیقاتــی بیــن دانشــگاهها و مراکــز علمــی دو
کشــور بــا توجــه بــه مشــترکاتی کــه بــه لحــاظ محیطزیســتی،
جغرافیایــی ،نیازهــای صنعتــی ،مســائل فرهنگــی و اجتماعــی
وجــود دارد ،میتــوان کارهــای بســیار خوبــی را طــی تحقیقــات
مشــترک بــه انجــام رســاند.
وزیــر علــوم تشــویق رفتوآمــد اســاتید و دانشــجویان بهخصــوص
تحصیــات تکمیلــی را راهــی مؤثــر بــرای تقویــت ارتباطــات
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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
صحبتهــای دکتــر غالمــی عنــوان کــرد :همانطــور کــه مطــرح
شــد ،اکنــون اطالعــات مــا در خصــوص مراکــز علمی ایــران جزئی
اســت و تــاش میکنیــم تــا ایــن امــر بهبــود یابــد.
وی افــزود :در حــال حاضــر فعالســازی کارهــای تحقیقاتــی بیــن

مراکــز علمــی دو کشــور ازجملــه برنامههــای مهــم دولــت عــراق
اســت و بایــد بــه ســمت زمینههــای جدیــد مثــل آمــوزش اســاتید
عراقــی نیــز حرکــت کنیــم.
وزیــر آمــوزش عالــی و تحقیقــات علمــی عــراق اظهــار داشــت:
معتقدیــم بایــد گامهــای عملــی در خصــوص انجــام فعالیتهــای
مشــترک علمــی انجــام شــود ،در ایــن خصــوص نیــز دســتورات و
توضیحاتــی مبنــی بــر جــذب دانشــجویان در حــوزه تخصصهــای
انســانی دادهشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــکان شــکلگیری تعامــل بیــن اســاتید
دانشــگاههای دو کشــور در زمینههــای مشــترک وجــود دارد،
تأکیــد کــرد :هــدف اصلــی مــا تمرکــز بــر تــاش تحقیقاتــی
مشــترک خواهــد بــود تــا عــراق تنهــا بــه زیــارت عتبــات محــدود
نشــود و اســاتید و هیئتهــای علمــی نیــز بــه ایــن کشــور ســفر
کننــد و در حــال حاضر پیشــنهادهای بســیاری از ســوی کشــورهای
منطقــهای و اروپایــی مبنــی بــر انجــام همکاریهــای مشــترک
داریــم امــا عــراق خواســتار گســترش همــکاری بــا ایــران اســت.
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ارتقــای ســطح همکاریهــا از دانشــگاهی بــه
پژوهــش و فنــاوری
در ادامــه دکتــر حســین ســاالرآملی قائممقــام وزیــر علــوم در امــور
بینالملــل گفــت :دکتــر غالمــی طــی جلســات متعــدد همــواره
تأکیــد بــر ارتقــای ســطح همــکاری بــا کشــورها از دانشــگاهی بــه
پژوهــش و فنــاوری داشــتند کــه در رأس ایــن کشــورها ،عــراق
بــوده لــذا مــا بــرای انتقــال تجــارب آمــاده هســتیم.
وی افــزود :در تفاهمنامــه جدیــد ،ارتقــای ســطح همــکاری از
دانشــگاهی بــه پژوهــش و فنــاوری مدنظــر قرارگرفتــه اســت
کــه بــرای اجرایــی شــدن آن دو ســاختار ازجملــه تشــکیل کمیتــه
مشــترک و انجمــن روســای دانشــگاههای بیــن دو کشــور الزم
اســت.
لــزوم تبــادل مشــترک بیــن دانشــگاه الزهــرا (س) و
دانشــگاههای عــراق در حــوزه تحصیــات تکمیلــی
همچنیــن دکتــر مهنــاز مالنظــری رئیــس دانشــگاه الزهــرا(س) نیز
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه طــی ســالهای
اخیــر تفاهمنامههــای بســیاری بــا دانشــگاههای عــراق داشــته
اســت ،اعــام کــرد :در حــال حاضــر بیــش از  ۲۰دانشــجوی
عراقــی در دانشــگاه الزهــرا (س) تحصیــل میکننــد.
وی گفــت :امیدواریــم بــا افزایــش تعــداد دانشــجویان عراقــی در
دانشــگاه ،فرصتــی فراهــم شــود تــا بــا ایجــاد شــعبهای از دانشــگاه
الزهــرا (س) در عــراق بتوانیــم ایــن همکاریهــا و انتقــال تجــارب
را بیشازپیــش تقویــت کنیــم و بــا نــگاه ویــژه بــه بانــوان،
تبــادل مشــترکی بیــن اســاتید و دانشــجویان در حــوزه تحصیــات
تکمیلــی شــکل گیــرد.

پذیــرش بیــش از  500مربــی دانشــگاهی طــی دو
ســال گذشــته
همچنیــن دکتــر عبدالحمیــد علیــزاده مدیــرکل امــور دانشــجویان
غیرایرانــی وزارت علــوم نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه در
طــول دو ســال گذشــته از کشــور افغانســتان بیــش از  ۵۰۰مربــی
دانشــگاهی پذیرفتهشــده ،گفــت :نکتــه مهمــی کــه راه را بــرای
دانشــجویان بــاز میکنــد ،دانشــگاههای مــورد توافــق آنهــا
اســت کــه امیدواریــم در کمیتــه مشــترکی کــه شــکل خواهــد
گرفــت لیســت دانشــگاههای ایــران افزایشیافتــه و مــورد
اســتقبال دانشــجویان عراقــی قــرار گیــرد.
اعــام آمادگــی دانشــگاه صنعتــی شــریف بــرای
انجــام پروژههــای مشــترک بــا عــراق
دکتــر محمــود فتوحــی ،رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف نیــز بــا
بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود  ۱۲هــزار دانشــجو در ۱۳
دانشــکده ایــن دانشــگاه تحصیــل میکننــد ،اعــام کــرد :ایــن
دانشــگاه بــرای تبــادل اســتاد و دانشــجو و انجــام پروژههــای
مشــترک آمادگــی کامــل دارد.
وی افــزود :اگرچــه اکنــون تفاهمنامههــای مشــترک بســیاری بــا
دانشــگاههای عــراق داریــم امــا خواســتار عملیاتــی شــدن آنهــا
بیشازپیــش هســتیم.
در پایــان ایــن دیــدار ،تفاهمنامــه نقشــه راه همکاریهــای علمــی
و فنــاوری دو کشــور بــرای  ۵ســال 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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در گفتوگو با دکتر محمد کافی تشریح شد؛

دســتاوردهای دانشــگاه فردوســی مشــهد در جــذب و آمــوزش
دانشــجویان خارجــی

اشاره :
بــا تبدیــل آموزشــگاه عالــی بهــداری در ســال  1328بــه دانشــکده
پزشــکی ،نخســتین گام در راه تأســیس ســومین دانشــگاه ایــران
در شــهر مقــدس مشــهد برداشــته شــد .در ســال  1334بــا صــدور
مجــوز دیگــری دانشــکده ادبیــات و پــسازآن دانشــکده معقــول
و منقــول (الهیــات) و دیگــر دانشــکدهها تحــت عنــوان دانشــگاه
مشــهد ،تأســیس شــدند .ایــن دانشــگاه از ســال  1353بــه دانشــگاه
فردوســی مشــهد تغییــر نــام داد .دانشــگاه فردوســی مشــهد بهعنوان
ســومین دانشــگاه کشــور ازنظــر قدمــت پــس از دانشــگاههای
تهــران و تبریــز اســت و در ســال  1398هفتادمیــن ســال تأســیس
خــود را جشــن خواهــد گرفــت .دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا دارا
بــودن پردیــس ویــژه یکــی از ســبزترین دانشــگاههای ایــران
اســت بهطوریکــه بیــش از دو دهــه پیــش ،آغازگــر برنامههــای
دانشــگاه ســبز کشــور بــوده اســت .همچنیــن دانشــگاه فردوســی
مشــهد بــا بهرهگیــری از نیروهــای کارآمــد ،اعضــای هیئتعلمــی
و دانشــجویان ســاعی امــروزه در عرصههــای آموزشــی ،پژوهشــی،
فرهنگــی و اجتماعــی دســتاوردهای بســیار پررنگــی را بــرای کشــور
بــه ارمغــان آورده اســت.
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از آنجا که مسئله کیفیت آموزش برای دانشجویان
خارجی یکی از دغدغههای وزیر محترم علوم ،تحقیقات
و فناوری است ،دانشگاه فردوسی مشهد چه برنامهها
و اقداماتی برای دستیابی به بحث کیفیت آموزش در
دستور کار دارد؟
ایــن دانشــگاه بهعنــوان بزرگتریــن دانشــگاه شــرق کشــور از
وجــود  810عضــو هیئتعلمــی متخصــص و پرتــاش برخــوردار
اســت .در حــال حاضــر تعــداد بیــش از 30هــزار دانشــجو مقاطــع
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری مشــغول بــه تحصیــل
میباشــند کــه از ایــن تعــداد بیــش از یکهــزار و  700دانشــجو
بینالمللــی را شــامل میشــود .دانشــگاه فردوســی مشــهد
بهمنظــور افزایــش کیفیــت آموزشــی دانشــجویان خارجــی گامهای
بزرگــی برداشــته اســت ،بهطوریکــه امــروزه یکــی از موفقتریــن
دانشــگاههای کشــور در ایــن زمینــه اســت .در راســتای ارتقــای
کیفیــت آمــوزش بــرای دانشــجویان و دانشپذیــران خارجــی
طرحهــای مختلفــی ازجملــه برگــزاری طــرح حمایــت تحصیلــی
بــا تشــکیل کالسهــای تقویتــی؛ تعییــن اســاتید مشــاور علمــی
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مخصــوص دانشــجویان بینالمللــی در هــر دانشــکده ،اختصــاص
خوابگاههــای مجــردی و متأهلــی ویــژه بــرای دانشــجویان
بینالمللــی ،افزایــش حــق آموزانــه اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاه
جهــت تدریــس بــرای دانشــجویان بینالمللــی ،ارتقــای کمیــت و
کیفیــت امکانــات و تجهیــزات آموزشــی ،تشــکیل کالس ویــژه
دانشــجویان بینالمللــی بــه زبــان انگلیســی و دورههــای آمــوزش
زبــان فارســی تخصصــی بــر اســاس رشــتههای تحصیلــی در
دانشــگاه انجامشــده اســت.
دالیــل موفقیــت دانشــگاه در جــذب دانشــجویان
خارجــی چیســت و چــه زیرســاختهایی را در ایــن
خصــوص فراهــم کردهایــد؟
رویکــرد و نگــرش مثبــت هیئترئیســه و اعضــای هیئتعلمــی
دانشــگاه نســبت بــه توســعه دیپلماســی علمــی و همچنیــن
امضــای تفاهمنامــه بــا بســیاری از دانشــگاههای معتبــر جهــان از
جملــه دانشــگاههای آمریــکا ،اســترالیا ،بنــگالدش ،برزیــل ،چیــن،
کانــادا ،دانمــارک ،انگلســتان ،فرانســه ،آلمــان و هنــد ،عــراق،
ایرلنــد ،ایتالیــا ،لبنــان ،عمــان و پاکســتان و هلنــد و روســیه،
کــره جنوبــی ،اســپانیا ،ســوریه ،تاجیکســتان ،ترکیــه ،ترکمنســتان
و ...نشــان از رشــد علمــی و پژوهشــی ایــن دانشــگاه دارد.
ایجــاد وبســایت فعــال و پویــا و کارآمــد جهــت جــذب و
پذیــرش ،شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی دســتاوردهای
علمیتحقیقاتــی دانشــگاهی ،توســعه دیپلماســی علمــی بــا
کشــورهای همســایه و همجــوار ،بهینهســازی زیرســاختهای
رفاهیدانشــجویی متناســب بــا نیــاز دانشــجویان بینالمللــی،
معرفــی دانشــگاه از طریــق رســانههای بینالمللــی ،حضــور و
تأســیس نمایندگــی دانشــگاهها در کشــورهای هــدف ،پیگیــری
انجــام کلیــه خدمــات کنســولی دانشــجویان بینالمللــی در
ســطح اســتان و تمرکززدایــی امــور ،ایجــاد دفاتــر همکاریهــای

علمــی و بینالمللــی کشــورها در دانشــگاه ،تشــکیل اداره مســتقل
و چابــک تحــت عنــوان اداره دانشــجویان بینالمللــی بــرای
انجــام کلیــه فرایندهــای پذیــرش و ثبتنــام و پیگیــری مــوارد
رفاهــی و تحصیلــی ،جــذب و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و
آمــوزش چنــد زبــان خارجــی بــه کارکنــان ،ایجــاد زیرســاختهای
رفاهیدانشــجویی متناســب بــا نیــاز دانشــجویان بینالمللــی ،عقــد
قــرارداد و انعقــاد تفاهــم بــا مؤسســات و شــخصیتهای حقیقــی
و حقوقــی تأثیرگــذار در جــذب دانشــجو و معرفــی دانشــگاه ،ایجــاد
و اســتقرار دفتــر خدمــات کنســولی بــرای نیازهــای دانشــجویان از
دیگــر فعالیتهــای دانشــگاه اســت.
فرآینــد پذیــرش و ثبتنــام متقاضیــان تحصیــل در
دانشــگاه فردوســی مشــهد
متقاضــی از طریــق وبگاه اداره دانشــجویان بینالمللــی دانشــگاه
نســبت بــه انتخــاب رشــته و مقطــع مــورد تقاضــای خــود اقــدام
نمــوده و نســبت بــه بارگــذاری مــدارک و پرنمــودن فرمهــای
ثبتنــام و مســتندات الزم اقــدام مینمایــد .همچنیــن میتوانــد
از طریــق پســت الکترونیــک مــدارک خــود را بــه اداره دانشــجویان
بینالملــل ارســال نمایــد .مــدارک بــرای کارشناســان مربوطــه
پذیــرش و ثبتنــام اداره دانشــجویان بینالمللــی جهــت بررســی
صالحیــت بهصــورت سیســتمی ارســال میگــردد.
مــدارک پــس از ارزیابــی اولیــه بهصــورت سیســتمی از اداره
دانشــجویان بینالمللــی بــه معاونــت آموزشــی و ســپس بــه
دانشــکدههای مربوطــه ارســال میگــردد .پــس از بررســی در
کمیتههــای تخصصــی و کارگروههــای جــذب هــر دانشــکده
و گروههــای آموزشــی نتیجــه بهصــورت سیســتمی بــه اداره
دانشــجویان بینالمللــی بازگشــت داده میشــود .در صــورت مثبــت
بــودن پاســخ گــروه آموزشــی متقاضــی بایــد در ســامانه بررســی
صالحیــت عمومــی اطالعــات خــود را وارد و بارگــذاری نمایــد.
پــس از دریافــت اســتعالم الزم و تائیــد صالحیتهــای علمــی و
عمومــی متقاضــی نســبت بــه صــدور پذیــرش نهایــی توســط اداره
دانشــجویان بینالمللــی اقــدام و مراحــل تقاضــای صــدور ویــزای
تحصیلــی انجــام و بــرای متقاضــی ارســال میشــود .ســپس بــا
حضــور وی در دانشــگاه نســبت بــه ثبتنــام قطعــی متقاضــی
اقــدام میگــردد.
برنامههــای آتــی دانشــگاه بــرای توســعه پذیــرش
دانشــجویان خارجــی چیســت؟
عقــد تفاهمنامههــای بینالمللــی در زمینههــای آموزشــی
و پژوهشــی میــان دانشــگاه فردوســی مشــهد و دانشــگاهها و
مؤسســات خــارج از کشــور ،ایجــاد تســهیالت بــرای حضور اســاتید
و دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد در مجامــع و مراکــز
علمــی بینالمللــی و همــکاری بــا متخصصــان و دانشــمندان
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برجســته ایرانــی خــارج از کشــور
و دعــوت از آنــان بــرای حضــور
در دانشــگاه فردوســی مشــهد،
توســعه زیرســاختهای دانشــگاه
بــرای ایجــاد محیطــی خــاق و
پویــا بــرای جــذب دانشــجویان
خارجــی ،برنامهریــزی جهــت
تســهیل فراینــد پذیــرش و تقویت
دیپلماســی دانشــگاه در توســعه
همکارهــای علمــی پژوهشــی
بهویــژه بــا کشــورهای هــدف از
جملــه ایــن برنامههاســت.
چه تجربه یا تجربیاتی را میتوانید برای توسعه این
برنامه در اختیار سایر دانشگاهها قرار دهید؟
از آنجــا کــه دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاهی پیشــرو در
حــوزه توســعه دیپلماســی
علمــی بینالمللــی در کشــور
اســت ،میتــوان بــا برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی تجربیــات
اندوختــه شــده ازجملــه مــوارد
کنســولی ،آموزشــی ،جــذب و
پذیــرش و  ...در ایــن حــوزه را در
اختیــار ســایر دانشــگاهها قــرار
داد .دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا
راهانــدازی و فعــال کــردن ســه
واحــد مدیریــت همکاریهــای
علمــی بینالمللــی و امــور
دانشــجویان غیــر ایرانــی ،اداره
امــور دانشــجویان بینالمللــی
و مرکــز آمــوزش زبــان فارســی
بــه غیرفارس ـیزبانان در پذیــرش
دانشــجویان خارجــی موفــق
عمــل کــرده اینکــه میتوانــد
الگویــی بــرای ســایر دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی
باشــد.
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وزیر علوم در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی تأکید کرد:

آموزش مستمر و هدفمند موجب نهادینه شدن دانش مدیریتی
میشود /ضرورت تقویت نگاه علمی به مدیریت سازمانی
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ششــمین کنفرانــس ملــی
آمــوزش و توســعه منابــع انســانی کــه در مرکــز همایشهــای
بینالمللــی رازی برگــزار شــد ،گفــت :آمــوزش مســتمر موجــب
نهادینــه شــدن دانــش مدیریتــی میشــود و در صــورت توجــه
کافــی بــه دانــش و تجربــه مدیریتــی شــاهد موفقیــت بیشــتر
ســازمانها خواهیــم بــود.
دکتــر منصــور غالمــی در ایــن آییــن اظهــار داشــت :نیــروی
انســانی ســازمانها اعــم از کارشــناس و مدیــر بــه هنــگام شــروع
فعالیــت بایــد در یــک آمــوزش هدفمنــد بــا حــوزه کاری خــود
آشــنا شــوند.
وی تصریــح کــرد :در همــه مراحــل جــذب ،انتصــاب و ارتقــای
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 :آموزشهــای مدیریتــی بــه هنــگام
پذیــرش مســئولیت جدیــد ،حتــی در ســطح وزرا نیــز یــک ضــرورت
اســت تــا بــا شــرایط ســازمان خــود ،قوانیــن و برنامههــای کالن
آشــنا شــوند ..ب
بــه گفتــه وزیــر علــوم ،حتــی رئیــس یــک دانشــگاه نیــز کــه بــرای
دومیــن بــار ایــن مســئولیت را میپذیــرد بایــد در نشســتها،
کارگاههــای آموزشــی و هماندیشــی بــا شــرایط و زمینههــای
جدیــد آشــنا شــود.
وی گفــت :بــا تکیــه بــر فناوریهــای نویــن ،دانــش مدیریتــی
جدیــد و تجربیــات چهلســاله نظــام اداری ،بایــد آموزشهــای
مدیریتــی را بهعنــوان یــک رکــن اصلــی در ســازمانها پیگیــری
کنیــم.
دکتــر غالمــی گفــت :عــدم توجــه بــه آمــوزش مدیریتــی در
ســازمان موجــب هــدر رفتــن منابــع مــادی و معنــوی کشــور
میشــود و ناامیــدی را در پــی دارد.
وی اســتقامت و پایــداری در راســتای باورهــا و تکالیــف را از ابعــاد
دیگــر مدیریــت ســازمانی دانســت و افــزود :در
دوران دفــاع مقــدس ،مدیــران جــوان مــا بــا
اتــکا بــه اســتقامت و همدلــی ،ســختترین
شــرایط را اداره کردنــد و امــروز نیــز بایــد بــا
اتــکای بــه تجربــه موجــود و دانــش روز،
در راســتای اعتــای نظــام اســامی و رفــع
مشــکالت مــردم گامهــای مؤثــری برداریــم.
توســعه منابــع انســانی در ســازمانها
مبتنــی بــر خودشــکوفایی و نمایــش
اســتعداد کارمنــدان اســت
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت
علــوم نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه منابــع
انســانی در ســازمانها ،تنهــا بــه مدیریــت
کارکنــان و پرداخــت حقــوق آنــان محــدود
نمیشــود ،گفــت :امــروزه ایــن مســئله بــر
خــود شــکوفایی و نمایــش اســتعدادهای بالقــوه
کارمنــدان مبتنــی اســت.
دکتــر محمدتقــی نظرپــور بــا بیــان اینکــه
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توســعه منابــع انســانی بخشــی از مدیریــت منابــع انســانی اســت
کــه جنبههــای مختلــف توانمندســازی کارکنــان در ســازمان را در
برمیگیــرد ،گفــت :توســعه منابــع انســانی چارچوبــی را فراهــم
میکنــد کــه بــه کمــک آن ،کارمنــدان مهــارت و دانشهــای
فــردی و ســازمانی خــود را افزایــش میدهنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه توجــه بــه منابــع انســانی بــرای هــر
ســازمانی کــه بــه پویایــی خــود اهمیــت میدهــد ،امــری
حیاتــی اســت ،افــزود :ایــن منابــع برخــاف دیگــر منابــع موجــود
در ســازمان ،دارای ظرفیتهــای نامحــدود و بالقــوهای هســتند
کــه اگــر توســط مدیــران شناســایی شــوند ،بــرای تعالــی فــرد و
ســازمان بســیار راهگشــا خواهنــد بــود.
دکتــر نظرپــور ادامــه داد :قابلیتهــا و شایســتگیهای افــراد در
صورتــی بــروز و توســعه مییابــد کــه بهطــور پیوســته مــورد
پایــش قــرار گیــرد ،لــذا ایجــاد محیطــی کــه بهطــور مــداوم
قابلیتهــای افــراد را شناســایی کنــد ،یکــی از جنبههــای مهــم
مدیریــت و توســعه منابــع انســانی مبتنــی بــر شایســتگی اســت.
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم تصریــح
کــرد :در ابتــدا توســعه منابــع انســانی در ســازمانها تنهــا بــر
محــور مدیریــت کارکنــان و ناظــر بــر پرداخــت حقــوق آنــان بــود،
امــا امــروز ایــن حــوزه دســتخوش تغییــرات اساســی شــده و بــر
خودشــکوفایی و نمایــش اســتعدادهای بالقــوه کارکنــان توجــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه توســعه کارکنــان نقــش کلیــدی
در بســیاری از حوزههــای مدیریــت منابــع انســانی دارد ،اظهــار
داشــت :در مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر شایســتگی سیســتم
اعطــای پــاداش و تســهیالت بــه کارکنــان
نیــز بــر پایــه قابلیتهــای آنــان صــورت
میگیــرد .در پارادایــم توســعه منابــع انســانی
نیــز ،کارکنــان منابــع خلــق ارزش هســتند و
بهعنــوان ســرمایههای ســازمان محســوب
میشــوند.
دکتــر نظرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه
بــه منابــع انســانی بــا اســتخدام و آمــوزش
کارکنــان ،ارزیابــی و پرداخــت حقــوق آغــاز
میشــود امــا بــا جنبههــای انگیزشــی
ادامــه مییابــد ،گفــت :یکــی از علــل ظهــور
پارادایــم مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی،
ظهــور عصــر خدماتــی و ورود بخــش اعظمــی
از شــرکتهای خدماتــی بــه ایــن حــوزه اســت
کــه براســاس رویکــرد آن ،کارکنــان دیگــر
یــک عامــل تولیــد نیســتند بلکــه تبدیــل بــه
منبــع رقابتــی ســازمان شــدهاند و بــا تکیــه بــر
همیــن منابــع اســت کــه بســیاری از مدیــران
ارشــد ،کارکنــان خــود را بهعنــوان دارایــی
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اصلــی مبتنــی بــر خلــق ارزشهــای ســازمان میداننــد.
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم ادامــه داد:
ازنظــر شــرکتهای خدماتــی گوناگــون ،کارکنــان بیــش از آنکــه
منبــع تولیــد و انجامدهنــده وظایــف شــغلی باشــند ،منبــع خلــق
ارزش هســتند لــذا توســعه منابــع انســانی بــرای ســازمانها بســیار
مهــم و عامــل اصلــی مزیــت رقابتــی در ســازمانهای امــروزی
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون صرفــ ًا رضایــت شــغلی کارکنــان
در ســازمانها مطــرح نیســت بلکــه خودشــکوفایی و نمایــش
اســتعدادهای بالقــوه آنــان نیــز مدنظــر قــرار دارد ،مطــرح کــرد:
امــروزه ایــن امــر باعــث شــده تــا مدیــران منابــع انســانی بهجــای
آنکــه صرف ـ ًا نقــش مدیریتــی را ایفــا کننــد ،تبدیــل بــه شــرکای
اصلــی در پیشــرفت ســازمانها شــوند.
دکتــر نظرپــور عنــوان کــرد :اکنــون حــوزه مدیریــت افــراد در
ســازمانهای چندملیتــی ،بــر جنبههــای شــخصیتی کارکنــان
متمرکــز اســت و از ایــن طریــق هنــگام جــذب ،بهتریــن نگرشهــا
را وارد ســازمان خــود میکننــد.
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم ،گفــت :در حال
حاضــر توســعه منابــع انســانی در ســازمانها ،محــدود بــه پرداخــت
حقــوق و ثبــت ســاعت کاری کارمنــدان نیســت بلکــه ناظــر بــر
اســتخدام افــرادی اســت کــه بــرای ســازمان ارزشافــزوده ایجــاد
کننــد و راه را بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی هموارتــر ســازند.
دکتــر نظرپــور در ادامــه توجــه بــه مفهــوم توســعه و تعالــی
شایســتگی در نظــام آمــوزش عالــی کشــور ،توســعه و تعمیــق
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راهبردهــای دانشــی و آمــوزش از طریــق ســازگاری دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی همراســتا بــا فنــاوری نویــن آمــوزش توســعه
منابــع انســانی ،ســازگاریهای علمــی و پژوهشــی بــرای انتخــاب
برتریــن پژوهشهــا و یافتههــای علمــی در محیطهــای
علمــی مبتنــی بــر ســند چشــمانداز توســعه در افــق  ۱۴۰۴و
همگامکــردن شــاخصها بــا ســند تحــول راهبــردی آمــوزش
عالــی ،نهادینهســازی شــاخصهای دانشــگاه ســبز بــا رویکــرد
زیس ـتبوم بنیــان بــا رویکــرد توســعه و تعمیــق فرهنــگ دانشــی
محیــط زیســتی در تمــام مطالبــات و هنجارهــا ،فرهنگســازی در
جهــت ارائــه مــدل ارزیابــی و توســعه دانشــگاههای برتــر کشــور
بهمنظــور بهبــود رتبــه علمــی در مقیــاس جهانــی بــا رویکــرد
توســعه منابــع انســانی ،فرهنگســازی برنامههــای دولــت
الکترونیــک و هوشمندســازی ســازمان یادگیــری و یاددهــی در
محیطهــای علمــی بــا توســعه فناوریهــای نویــن مدیریتــی،
صیانــت از حقــوق معنــوی مطالعــات و پژوهشهــای علمــی و
ارتقــای ســطح پاســخگویی و شــفافیت فرایندهــای هوشمندســازی
نظــام ملــی آمــوزش و پژوهــش در دســتگاههای اجرایــی،
شناســایی و انتخــاب فناوریهــای نویــن علمــی و پژوهشــی و
ارائــه خدمــات آمــوزش در دانشــگاهها و مراکــز علمــی کشــور،
تدویــن نظــام ارزیابــی و توســعه و تقویــت کانونهــای شایســتگی
مدیــران و کارکنــان در دانشــگاهها و مراکــز علمــی ،اســتقرار
نظامهــای منابــع انســانی بــر خــط بــر مبنــای آمایــش ســرزمینی
و برنامهریــزی و ســازماندهی انســانی بــا هویــت آموزشهــای
ســیارهای بــر مبنــای مدلهــای شایســتگی حقوقــی و تخصصــی
را  ۱۰نکتــه اساســی در ارتقــا و توســعه منابــع انســانی در کشــور
دانســت.
 ۳۳درصد مدیران وزارت علوم بانوان هستند /
دانشگاهها باید در تمامی حوزهها مستقل شوند
مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در نشســت سراســری مدیــران امــور اداری و پشــتیبانی
دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کشــور بــا بیــان اینکــه
دســتگاههای متولــی ،سیاســتگذاران و قــوای ســهگانه در
کشــور بــه اســتقالل دانشــگاهها پــی بردهانــد ،گفــت :الزم اســت
تــا ایــن اصــل اساســی در کشــور مدنظــر قــرار گیــرد و بــر همیــن
اســاس بایــد دانشــگاهها در تمامــی حوزههــا مســتقل شــوند.
دکتــر اباصلــت خراســانی گفــت :تعریــف منابــع انســانی اکنــون از
 ۴فرآینــد بــه  ۲۱فرآینــد افزایشیافتــه اســت و بــه ایــن معناســت
کــه فرآینــد منابــع انســانی امــری پیچیــده اســت.
وی افــزود :آنچــه در عالــم خــارج همچــون سیســتمهای آمــوزش،
دســتمزد و جــذب رخ میدهــد و در ذیــل منابــع انســانی تعریــف
میشــود ،درســت اســت ،لــذا ضــروری اســت تــا مــا از منابــع
انســانی در شــکل ســاده عبــور کــرده و بــه منابــع انســانی علمــی
برســیم.

دکتــر خراســانی ادامــه داد :دســتگاههای متولــی و سیاســتگذار
و قــوای ســهگانه در کشــور بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
دانشــگاهها مســتقل هســتند لــذا ایــن اصــل اساســی را همــه
بایــد مدنظــر قــرار دهنــد و برهمیــن اســاس بایــد دانشــگاهها
در تمامــی حوزههــا مســتقل شــوند .اکنــون ایــن حرکــت در
کشــورمان ســطحی اســت و امیدواریــم در آینــده ســازمانهای
همجهــت بــه ایــن موضــوع کمــک کننــد.
مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت علــوم مطــرح کــرد :در
حــوزه ســرمایه انســانی بحثــی کــه در تحــول اداری مطــرح اســت،
کاهــش نیروهــای انســانی اســت البتــه ایــن بــه معنــای اخــراج
نیروهــا نیســت بلکــه بــه معنــای توســعه مســیر شــغلی آن در نظــر
گرفتــه میشــود .اســتراتژی بعــدی نیــز تناســب شــغل و شــاغل
بهعنــوان یــک شــاخص اثرگــذار اســت کــه بــر همیــن اســاس
الزم اســت تــا مدیــران قبــل از انتصــاب آمــوزش ببیننــد.
دکتــر خراســانی همچنیــن بــر لــزوم ارتقــای جایگاههــای
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  ۳۳درصــد مدیــران
وزارت علــوم بانــوان هســتند کــه الزم اســت در ایــن خصــوص
اطالعرســانی بیشــتری کنیــم.
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جشنواره خوارزمی

وزیر علوم در آیین اختتامیه جشنواره بینالمللی خوارزمی:
گســترش تعامــات علمــی بینالمللــی بســترهای حرکــت جامــع در
حــوزه علــم و فنــاوری را فراهــم میکنــد
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
آییــن اختتامیــه ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی
کــه بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری و جمــع گســتردهای از اســتادان و برگزیــدگان
جشــنواره ،در ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد ،گفــت :گســترش
تعامــات علمــی بینالمللــی بســترها و زمینههــای الزم بــرای
حرکــت جامــع در حــوزه علــم و فنــاوری را فراهــم میکنــد.
وی تصریــح کــرد :گســترش تعامــات و ارتباطــات علمــی
بــا جهــان خــارج بــه ســود دانشــمندان داخلــی اســت تــا بــا
دیدگاههــای ســایر مراکــز علمــی جهــان آشــنا شــوند و هــم اینکــه
ظرفیتهــای علمــی کشــور را بــه جهانیــان معرفــی کننــد.
دکتــر غالمــی ،جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی را یکــی از
باســابقهترین جشــنوارههای جمهــوری اســامی ایــران دانســت
و اظهــار داشــت :ایــن جشــنواره بیــش از ســی ســال اســت کــه
برگــزار میشــود و ایــن امــر نشــان میدهــد ایــن رویــداد ملــی
توانســته جایــگاه خــود را در میــان دانشــمندان و فنــاوران بــاز کنــد
و مــورد اقبــال قــرار گیــرد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه ارزیابیهــا نشــان میدهــد ایــن
جشــنواره اثرگــذاری خوبــی داشــته اســت ،اظهــار کــرد :معرفــی

محققــان در ایــن جشــنواره ،کاری نمادیــن اســت؛ چراکــه در کشــور
تعــداد زیــادی از پژوهشــگران باســابقه و صاحبــان فــن و دانــش
جــوان داریــم کــه طــی یــک فراینــد گزینــش علمــی برخــی از آثــار
آنهــا انتخــاب و معرفــی میشــوند تــا از آنهــا تقدیــر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاهها بایــد بــه ســمت تربیــت نیروهــای
انســانی مســتعد ســوق داده شــوند ،گفــت :انتظــار مــیرود
دانشــگاهها تربیــت نیــروی انســانی مســتعد را ســرلوحه خــود قــرار
دهنــد ،بهگونــهای کــه فارغالتحصیــان عــاوه بــر آنکــه در
زمینــه ایجــاد اشــتغال بــر روی پــای خــود میایســتند ،بتواننــد
بــا اســتفاده از فنــاوری بــرای تعــداد دیگــری از فارغالتحصیــان
اشــتغال ایجــاد کننــد تــا بتواننــد در ســایه اتــکا بــه نیروهــای جوان،
اســتقالل و توســعه اقتصــادی و صنعتــی کشــور را تضمیــن کننــد.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه حضــور دانشــمندان غیرایرانــی
فرصتــی بــرای توســعه تعامــات بینالمللــی اســت ،خاطرنشــان
کــرد :اعــزام دانشــجویان بــه خــارج و پذیــرش دانشــجویان خارجــی
و روابــط بــا ســایر کشــورها ازجملــه ظرفیتهــای مراکــز علمــی
و دانشــگاهی کشــور اســت کــه تاکنــون بــه آنهــا پرداختهشــده،
ولــی بایــد تــاش شــود کــه ایــن تعامــات توســعه یابــد.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه دســتاوردهای علمــی کشــور در حــوزه
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ســامت ،کشــاورزی ،تغذیــه و حوزههــای مختلــف صنعتــی گفــت:
از ســالهای گذشــته مراکــز علمــی بــه ســمت تبدیــل دانــش بــه
فنــاوری حرکــت کردهانــد و از ســوی دیگــر دانشــگاهها در حــال
تکمیــل فناوریهــا و پیشــنهاد طرحهــای نویــن بــرای نوســازی
صنعــت و ســایر زمینههــا هســتند.
دکتــر غالمــی شــکلگیری شــرکتهای دانشبنیــان بــا حضــور
نیروهــای جــوان و اســتارتاپها را امیــد قــوی در حــوزه علــم و
فنــاوری ذکــر کــرد و گفــت :ایــن امــر بــا حمایــت دانشــگاهها
تقویــت میشــود چراکــه تنهــا راه اســتقالل کشــور تقویــت
شــرکتهای دانشبنیــان اســت.
وزیــر علــوم در پایــان ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه دانشــگاههای
کشــور در حوزههــای مختلــف علمــی خوش درخشــیدند و توانســتند
دانشــجویان مســتعدی را تربیــت کننــد ،گفــت :ظرفیتهــای بالقــوه
زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه بایــد نســبت بــه بالفعــل کــردن
آن تــاش کــرد و بــا معرفــی و تقدیــر از دانشــمندان و محققــان،
ایــن پیــام ابــاغ میشــود کــه نیروهــای انســانی و دانشــمندان،
ســرمایههای کشــور بــه شــمار میرونــد.
جشنواره بینالمللی خوارزمی؛ آینه تمام نمایی از پویایی
علمی و خودباوری فناوران ایرانی
دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی ،ایــن جشــنواره
را آینــه تمــام نمایــی از پویایــی علمــی و خودبــاوری فنــاوران
ایرانــی و تــاش مســتمر ایــران اســامی در هدایــت جوانــان و
پژوهشــگران بــرای دســتیابی بــه راههــای توســعه پایــدار برشــمرد.
دکتــر علــی الیاســی بــا اشــاره بــه تأســیس ایــن جشــنواره در ســال
 ۱۳۶۶در ســازمان پژوهشهــای علمــی و صنعتــی ایــران گفــت:
ایــن جشــنواره اکنــون بهعنــوان باســابقهترین جشــنواره علمــی
کشــور ســه دهــه افتخارآمیــز را پشتســر نهــاده و موردحمایــت
تمامــی وزیــران و مدیــران ارشــد وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری
در همــه ادوار قرارگرفتــه اســت.
وی در ادامــه افــزود :ایــن جشــنواره طــی  32دوره برگــزاری از میان
 ۲۰هــزار طــرح تحقیقاتــی شــرکت کــرده در رقابــت هــزار طــرح
بنیــادی کاربــردی و اختــراع و نــوآوری را بهعنــوان برگزیــده بــه
جامعــه علمــی کشــور معرفــی کــرده کــه  ۷۹درصــد آن طرحهــای
داخلــی و  ۲۱درصــد آن از طرحهایــی اســت کــه توســط دانشــمندان
خارجــی و ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور ارائهشــده اســت.
بــه گفتــه دکتــر الیاســی ،بایگانــی دبیرخانــه جشــنواره بــا تمامــی
پروندههــای شــرکتکنندگان در هــر دوره ،آییننامههــای برگــزاری
و اجرایــی ،مســتندات چاپــی و الکترونیکــی و تصاویــر منتشرشــده
بانــک اطالعاتــی ارزشــمندی را در اختیارمــان قــرار داده کــه
پایشــگری و رصــد نمــودار توســعه علمــی و صعــود بــه زمینههــای
علمــی کشــور را در چهــل ســال گذشــته ممکــن میســازد.
دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی افــزود :در
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 32ســال گذشــته  ۹۶نهــاد و ســازمان دولتــی و خصوصــی و علمــی
و اقتصــادی ،ملــی و بینالمللــی در فهرســت حامیــان مــادی و
معنــوی ایــن جشــنواره قرارگرفتهانــد.
وی بــه پنــج بخــش رقابــت در جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی
اشــاره و گفــت :طرحهــای داخلــی ،طرحهــای خارجــی ،طرحهــای
ایرانیــان مقیــم خــارج ،طــرح برگزیــده موفــق در تولیــدات ملــی و
برگزیــده ویــژه ازجملــه ایــن بخشهــا بــوده اســت.
دکتــر الیاســی گفــت :فراخــوان پذیــرش طرحهــا در ســی و دومیــن
جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی در فروردینمــاه از طریــق وبگاه
جشــنواره در داخــل و بــه چهــار زبــان انگلیســی ،آلمانــی ،فرانســوی
و اســپانیایی در خــارج از کشــور آغــاز شــد و طرحهــای ارائهشــده
برحســب موضــوع از طریــق ســامانه بــرای ارزیابــی بــه  ۱۸گــروه
تخصصــی ارســال و بــر اســاس ماهیــت و شــاخصها ارزیابــی
شــد.
وی گفــت :در ایــن دوره از جشــنواره  ۲۷۱طــرح داخلــی و ۱۱۱
طــرح خارجــی از  ۴۰کشــور جهــان بــرای حضــور در ایــن رقابــت
ثبتنــام کردنــد و نتیجــه فعالیــت چندماهــه در  ۱۸گــروه تخصصــی
منجــر بــه پیشــنهاد  ۲۷طــرح از ســوی گروههــای تخصصــی بــه
هیئ ـتداوران جشــنواره شــد.
دکتــر الیاســی ،هیئـتداوران را باالتریــن رکــن علمــی و تخصصــی
جشــنواره دانســت و گفــت :تعــداد  10طــرح داخلــی و  6طــرح
خارجــی از دانشــمندان کشــورهای انگلســتان ،ســوئیس ،یونــان،
چیــن و آمریــکا بهعنــوان برگزیــده ســی و دومیــن جشــنواره
بینالمللــی خوارزمــی انتخــاب شــدند.
وی بــه ســه برنامــه دیگــر بهعنــوان ویژگیهــای ایــن دوره
از جشــنواره اشــاره کــرد و گفــت :راهانــدازی ســامانه ثبتنــام
الکترونیکــی بــرای شــرکتکنندگان خارجــی و ایرانیــان مقیــم
خــارج از کشــور ،پیادهســازی و تکمیــل بانــک اطالعاتــی
برگزیــدگان جشــنوارههای بینالمللــی و جــوان خوارزمــی و
طراحــی جدیــد تندیــس کهربــای خوارزمــی ازجملــه ویژگیهــای
ایــن دوره بــوده کــه بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
وی در خاتمــه از تمامــی پژوهشــگران ،فنــاوران ،نــوآوران و اعضــای
هیئـتداوران و ســتاد اجرایــی کــه بــا تــاش تخصــص و پیگیــری
خــود امــکان برگــزاری ایــن دوره از جشــنواره را فراهــم ســاختند
تشــکر و قدردانــی کــرد.
در پایــان ایــن آئیــن و بــا حضــور وزیــر علــوم و معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری از  ۱۶طــرح داخلــی و خارجــی بهعنــوان
برگزیــدگان نهایــی ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللــی خوارزمــی
تقدیــر شــد.
در ایــن آئیــن از اســتاد پرویــز دوامــی بهعنــوان برگزیــده ویــژه در
گــروه مــواد و متالــورژی و انرژیهــای نــو بــا طــرح نقــش مؤثــر در
توســعه نظــری و کاربــردی مهندســی مــواد و متالــورژی در ایــران
تقدیــر شــد.
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جشنواره خوارزمی

همچنیــن دکتــر حســین بهارونــد رتبــه اول پژوهشهــای بنیــادی
را در گــروه تخصصــی زیســتفناوری و علــوم پایــه پزشــکی بــا
طــرح تمایــز و فنــاوری ســلولهای بنیــادی بــرای اســتفاده در
پزشــکی بازســاختی قلــب و کبــد بــه دســت آورد.
دکتــر داریــوش طالیــی رتبــه اول پژوهشهــای کاربــردی در
گــروه هنــر بــا طــرح نوتــار و مهنــدس حمیدرضــا نصیــری بــا طرح
پرتونــگار مرئــی ســیاالت و ریــزذرات رتبــه دوم پژوهشهــای
کاربــردی را کســب کردنــد.
دکتــر محمــود مهــرداد شــکریه رتبــه ســوم پژوهشهــای کاربــردی
را در گــروه تخصصــی مکانیــک بــا طــرح تقویــت مخــازن فرســوده
نفتــی بــا فنــاوری کامپوزیــت بــه دســت آورد.
همچنیــن در طــرح کنترلکننــده دیجیتــال مغناطیســی ،دکتــر
مهــدی ترابیــان اصفهانــی و مهنــدس نویــد ســدری رتبــه ســوم
پژوهشهــای کاربــردی در گــروه تخصصــی بــرق و کامپیوتــر و
طــرح جــاروی صنعتــی توربــو وکیــوم ،مهنــدس رضــا بیــژن زاده و
مهنــدس ســعید بیــژن زاده رتبــه ســوم پژوهشهــای کاربــردی در
گــروه تخصصــی مکانیــک را کســب کردنــد.
دکتــر محمــد ُدرعلی بــا طراحــی و ســاخت گاورنرهــای نیروگاههای
آبــی رتبــه اول طرحهــای توســعهای ،گــروه تخصصــی مکانیــک و
طــرح اســتحصال فلــز نیــکل از کاتالیسـتهای مســتعمل نیــکلدار
بــه روش احیــای الکتریکــی نیــز رتبــه ســوم طرحهــای توســعهای
گــروه تخصصــی فناوریهــای شــیمیایی را بــه دســت آورنــد.
همچنیــن طــرح تجاریســازی ســامانههای انتقــال نــوری ،SDH
بهعنــوان برگزیــده موفــق در تولیــد ملــی معرفــی و تقدیــر شــد.

در بخــش برگزیــدگان بینالمللــی نیــز طــرح مطالعــه عملکــرد
پروتئینهــا بــا اســتفاده از روش اســپکترومتریجرمی و پروتومیکــس،
پروفســور جــان یتــس از آمریــکا برگزیــده در بخــش پژوهشهــای
بنیــادی در گــروه تخصصــی زیسـتفناوری و علــوم پایــه پزشــکی،
طــرح درک پاتوبیولــوژی آســم و اختــاالت مرتبــط ،پروفســور
اســتفان هلگیــت از انگلســتان در بخــش پژوهشهــای بنیــادی
در گــروه تخصصــی علــوم پزشــکی ،طراحــی و توســعه مــواد
مزوپــور جهــتدار بهمنظــور اســتفاده در کاتالیســتها ،سنســورها
و محیطزیســت ،پروفســور دانــگ یوآنژائــو از چیــن در بخــش
پژوهشهــای کاربــردی در گــروه تخصصــی مــواد ،متالــورژی و
انرژیهــای نــو موردتقدیــر قــرار گرفتنــد.
طــرح ســامانه تصویربــرداری پیشــرفته ترکیبــی ،PET/MRI
پروفســور حبیــب زایــدی از ســوئیس در بخــش طرحهای توســعهای
در گــروه تخصصــی بــرق و کامپیوتــر ،طــرح زیستشناســی
و طــب فشــارهای روحــی و اختــاالت مربــوط ،پرفســور جــرج
کروســوس از یونــان در بخــش طرحهــای توســعهای در گــروه
تخصصــی زیس ـتفناوری و علــوم پایــه پزشــکی و طــرح توســعه
فنــاوری نانوســیمهای نیمههــادی بــرای تبدیــل و ذخیــره انــرژی،
پروفســور پــی دانــگ یانــگ از آمریــکا در بخــش اختــراع و نــوآوری
در گــروه تخصصــی فنــاوری نانــو از دیگــر برگزیــدگان بینالمللــی
ایــن دوره از جشــنواره بودنــد.
گفتنــی اســت در حاشــیه ایــن مراســم دکتــر غالمــی و دکتــر
ســتاری از نمایشــگاه طرحهــای برگزیــده ایــن جشــنواره بازدیــد
کردنــد.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در نهمین نشست سراسری هماندیشی معاونان
و مدیران بینالملل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عنوان کرد:
تبادل دانشجو بهمنظور توسعه ارتباطات بینالمللی؛ ازجمله برنامههای
وزارت علوم /ضرورت بهکارگیری راهبرد جدید در حوزه دیپلماسی علمی
نهمیــن نشســت معاونــان و مدیــران بینالملــل دانشــگاهها و مراکز
علمــی و پژوهشــی کشــور ،بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی وزیر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و چند تن از ســفرا و همچنیــن رایزنان
علمــی ســفارتخانههای کشــورهای اتریــش ،بلژیــک ،ترکیــه،
آلمــان ،روســیه و هنــد بــه میزبانــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایران
برگــزار شــد و شــرکتکنندگان ضمــن مــرور اهــم فعالیتهــای
اخیــر علمــی بینالمللــی دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی و
فنــاوری کشــورمان ،درخصــوص تبییــن سیاسـتها و برنامههــای
آتــی علمــی مراکــز علمــی و پژوهشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری در خــارج از کشــور گفتوگــو و تبــادل نظــر کردنــد.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
مبادلــه دانشــجویان بــا هــدف گســترش ارتباطــات بینالمللــی
بهعنــوان یکــی از برنامههــای مهــم وزارت علــوم ،بــر ایجــاد
زمینههــای پذیــرش دانشــجویان غیرایرانــی در کشــور تأکیــد
کــرد.
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دکتــر منصــور غالمــی بــا اشــاره بــه لــزوم تغییــر رویکردهــا در
ارتباطــات بینالمللــی گفــت :طــرح ایــن موضــوع بــر مبنــای
تغییــر شــرایط زمــان و بخشهایــی از اهــداف اســت و بهمنظــور
قدرنشناســی مدیــران گذشــته نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی تالشهــای صــورت گرفتــه در
دسترســی بــه اهــداف علــم و فنــاوری در یــک بــازه زمانــی
چهلســاله صــورت گرفتــه و طبعــ ًا بــرای دسترســی بــه ایــن
اهــداف ،مســائل و مشــکالت مختلفــی پیــش ِروی مســئوالن بوده
اســت ،افــزود :تحــوالت و تغییــرات ایجــاد شــده طــی ســالهای
اخیــر ،ضــرورت یــک حرکــت قــوی و راهبــرد جدیــد در حــوزه
ارتباطــات بینالمللــی را بیشازپیــش ضــروری میســازد.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه جایــگاه مطلــوب کشــور در حــوزه علم
و فنــاوری در جهــان مطــرح کــرد :متأســفانه علیرغــم وجــود
ایــن جایــگاه ،امــروزه کشــور ســهم قابلتوجهــی در ارتباطــات
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بینالمللــی در حــوزه علــم و فنــاوری نــدارد و ایــن موضــوع در
دو بخــش همکاریهــای مشــترک علمــی و رفتوآمدهــای
محققــان مطــرح اســت.
وی در ادامــه بــه تبــادل دانشــجویان میــان دانشــگاههای داخــل
و خــارج کشــور بهعنــوان یکــی از برنامههــای وزارت علــوم
اشــاره کــرد و گفــت :دانشــجویان ایرانــی در دانشــگاههای خارجــی
عملکــرد مطلوبــی داشــته و بهراحتــی توســط دانشــگاههای معتبــر
جهــان پذیــرش و مــورد اســتقبال قــرار میگیرنــد امــا متأســفانه
اکنــون مــا در زمینــه پذیــرش دانشــجو از دیگــر کشــورها ،بــا
حــد مطلــوب فاصلــه داریــم و مقصــد دانشــجویان دیگــر کشــورها
نیســتیم و اگرچــه دانشــجویان غیرایرانــی در دانشــگاههای مــا
تحصیــل میکننــد امــا ایــن تحصیــل بیشــتر در زمینههــای
مــورد حمایــت یــا در رشــتههای تخصصــی و ویــژه ماننــد زبــان
فارســی ،ایرانشناســی و تاریــخ اســام اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه یکــی از وظایــف وزارت علــوم در حوزه
روابــط بینالملــل ،ایجــاد زمینــه پذیــرش دانشــجویان غیرایرانــی
اســت ،افــزود :ازجملــه روشهایــی کــه منجــر بــه بهبــود ایــن
شــرایط میشــود ،ورود بــه دورههــای همــکاری مشــترک و ایجــاد
شــعبههایی از دانشــگاههای ایرانــی در کشــورهای خارجــی اســت.
دکتــر غالمــی بــا تأکیــد بــر وجــود ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان
در دانشــگاههای بــزرگ کشــور ،مطــرح کــرد :براســاس تأکیــدات
مقــام معظــم رهبــری ،برنامههــای توســعهای کشــور و وزارت
علــوم ،توســعه روابــط علمــی و بینالمللــی ،یکــی از محورهــای
بســیار مهمــی اســت کــه حاصــل توجــه بــه آن ،توســعه دیپلماســی
علمــی و گســترش علــم و فنــاوری خواهــد بــود و امیدواریــم از این

گزارش تصوریی /
طریــق نتایــج ارزشــمندی را بــرای کشــور بــه ارمغــان بیاوریــم.
در ادامــه ایــن مراســم ،برتریــن دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها،
پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز علمــی کشــور در حــوزه
همکاریهــای علمــی بینالمللــی معرفــی و بــا حضــور وزیــر
علــوم از آنهــا تقدیــر شــد.
براســاس نتایــج ارزیابیهــا در ســال  ،۹۶ - ۹۷دانشــگاه تهــران
رتبــه برتــر دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی را کســب کــرد و
دانشــگاههای گیــان ،الزهــرا (س) ،زنجــان ،علــوم پایــه زنجــان،
خوارزمــی ،قــم ،کاشــان و کردســتان بهعنــوان دانشــگاههای در
مســیر موفقیــت معرفــی شــدند.
همچنیــن از دانشــگاههای علــم و صنعــت ایــران ،صنعتــی
امیرکبیــر ،صنعتــی شــریف ،صنعتــی اصفهــان ،عالمــه طباطبایــی،
فردوســی مشــهد ،اصفهــان ،شــهید بهشــتی و تربیــت مــدرس
نیــز بهعنــوان دانشــگاههای موفــق نــام بــرده شــدند.
عــاوه بــر آن ،پژوهشــگاههای پلیمــر و پتروشــیمی ایــران،
پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیسـتفناوری ،پژوهشــگاه
شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران ،پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگی
و اجتماعــی ،پژوهشــگاه اقیانوسشناســی و علــوم جــوی و
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی بهعنــوان پژوهشــگاههای در مســیر
موفقیــت شــناخته شــدند.
همچنیــن ،پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی بهعنــوان رتبــه
برتــر پژوهشــگاهها و مؤسس ـههای پژوهشــی و شــهرک علمــی
تحقیقاتــی اصفهــان نیــز بهعنــوان رتبــه برتــر ،دو پــارک پردیــس
و پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی بهعنــوان پارکهــای
علــم و فنــاوری در مســیر موفقیــت ،معرفــی شــدند و از شــهرک
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علمــی تحقیقاتــی اصفهــان بهعنــوان رتبــه برتــر پارکهــای
علــم و فنــاوری تقدیــر بــه عمــل آمــد.
تعریــف  ۲۲پــروژه مشــترک بیــن دانشــگاههای
ایــران و آلمــان /لــزوم اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت
دیپلماســی علمــی
رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا اعــام اینکــه در ســال
گذشــته  ۲۲پــروژه مشــترک بیــن دانشــگاههای ایــران و آلمــان
تعریفشــده اســت ،بــر لــزوم اســتفاده بیشــتر از ظرفیتهــای
دیپلماســی علمــی بــرای توســعه همکاریهــا و برنامههــای
مشــترک میــان دانشــگاههای ایــران و دانشــگاهها و مؤسســات
معتبــر و شــاخص علمــی در جهــان تأکیــد کــرد.
دکتــر جبارعلــی ذاکــری در ایــن آئیــن گفــت :دانشــگاه علــم
و صنعــت ایــران دانشــگاهی اســت کــه تاکنــون برنامههــای
راهبــردی خــود را در ســه دوره دنبــال کــرده و در حــال حاضــر نیز
چهارمیــن برنامــه راهبــردی آن بــا محوریــت توســعه ارتباطــات
بینالمللــی و حرکــت فعالیتهــای علمــی دانشــگاههای برتــر
کشــور در حــال انجــام اســت.
وی افــزود :ایــن دانشــگاه پــساز آنکــه از ســوی وزارت علــوم
بهعنــوان دانشــگاه هماهنگکننــده بیــن دانشــگاههای آلمــان و
ایــران انتخــاب شــد ،ارتبــاط بــا ایــن کشــور را آغــاز کــرد کــه بــر
همیــن اســاس طــی ســه ســال گذشــته فعالیتهــای بســیاری در
ایــن زمینــه انجــام و نتایــج آن در اســفندماه ســال گذشــته اعــام
شــد.
دکتــر ذاکــری بــا تأکیــد بــر لــزوم شــکلگیری دیپلماســی
علمــی بیــن دانشــگاههای مختلــف بیــان کــرد :بایــد تعامــل و
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پویایــی بیــن دانشــگاهها و پژوهشــگاههای حــوزه تحصیــات
تکمیلــی بــا تعریــف پروژههــای مشــترک و بهرهمنــدی از
توانمندیهــای شــرکتهای اجرایــی گســترش یابــد و از ایــن
طریــق بیشازپیــش ظرفیتهــای مراکــز علمــی نیــز مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
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
در خریــد تجهیــزات ،گامهایــی برداشــته شــد کــه میتوانــد در
آینــده الگویــی بــرای دانشــگاهها در اســتفاده از تکنولــوژی باشــد.
دکتــر ذاکــری گفــت :در ســال  ۹۶عــاوه بــر برگــزاری روز علــم
آلمــان در ایــران ،اجالســی در ایــن کشــور برگــزار شــد و تعــداد
قابلتوجهــی از رؤســای دانشــگاهها در آن حضــور داشــتند و
راهکارهایــی بــرای انجــام پروژههــای مشــترک ارائــه شــد کــه
حاصــل آن ،تعریــف  ۲۲پــروژه مشــترک در ســطح ملــی بیــن
دانشــگاههای ایــران و آلمــان بــود .ایــن برنامــه اکنــون نیــز
علیرغــم وجــود برخــی محدودیتهــا ،همچنــان ادامــه دارد و
خوشــبختانه طرفهــای آلمانــی نیــز آمادگــی خــود را در ایــن
زمینــه اعــام کردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیشبینــی میکنیــم در اردیبهشــتماه
ســال آینــده میزبــان هیئتــی از کشــور آلمــان باشــیم ،افــزود :مــا
از تعامــل اســاتید علمــی کشــور بــا دانشــگاههای آلمــان اســتقبال
میکنیــم و امیدواریــم در آینــدهای نزدیــک شــاهد نتایــج مثبــت
ایــن ارتباطــات و هماهنگیهــا باشــیم.
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دیپلماسی ی

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

لزوم توجه به همکاریهای تحقیقاتی و رفتوآمد اساتید و دانشجویان /
دانشگاههای ایران توان تربیت تمامی تخصصهای موردنیاز را دارند

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری درخصــوص راهکارهــای
گســترش همکاریهــای علمــی بینالمللــی بــا دکتــر کوســتاس
چامپیورائــوس ،وزیــر آمــوزش و فرهنــگ جمهــوری قبــرس در
محــل ایــن وزارتخانــه دیــدار کــرد.
دکتــر منصــور غالمــی در دیــدار بــا وزیــر آمــوزش و فرهنــگ
جمهــوری قبــرس بــر لــزوم تقویــت همکاریهــای تحقیقاتــی و
رفتوآمــد اســاتید و دانشــجویان در حــال تحصیــل بخصــوص
دانشــجویان مقطــع دکتــری ،تأکیــد کــرد و گفــت :در حــال حاضــر
دانشــگاههای ایــران تــوان تربیــت تمامــی تخصصهــای مــورد
نیــاز کشــور را دارنــد.
در ایــن دیــدار ،وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه جایــگاه مطلــوب
دانشــگاههای ایــران در دنیــا گفــت :در حــال حاضــر یکــی از
سیاسـتهای وزارت علــوم ایــن اســت کــه دانشــجویان بتواننــد در
دانشــگاههای کشــورهای دیگــر تحصیــل کننــد چراکــه ایــن یکــی
از روشهــای کســب تجربــه ،مشــارکت علمــی بــا دانشــگاههای
مختلــف اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاههای ایــران تــوان تربیــت تمامــی

تخصصهــای موردنیــاز کشــور را دارنــد ،افــزود :امــروزه اعــزام
دانشــجویان ایرانــی بــه دیگــر دانشــگاهها ،چنــدان از طریــق
بورســیههای دولتــی انجــام نمیشــود و بــه همیــن خاطــر در
درجــه اول دانشــجویان خودشــان انتخــاب میکننــد کــه در کــدام
دانشــگاه تحصیــل کننــد.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاههای خارجــی مــورد
انتخــاب دانشــجویان ،بایــد مــورد تأییــد وزارت علــوم باشــند و
مــدرک تحصیلــی آنهــا پــس از بازگشــت بــه کشــور نیــز مــورد
ارزیابــی قــرار میگیــرد ،ادامــه داد :دانشــجویان در صــورت تمایــل
میتواننــد قبــل از انتخــاب و اقــدام بــه تحصیــل در دانشــگاههای
خارجــی ،از طریــق مراجعــه بــه ســایت وزارت علــوم یــا مراجعــه
حضــوری ،در خصــوص کیفیــت و اعتبــار علمــی آنهــا ،هدایــت
شــوند و تــاش خواهیــم کــرد تــا اســتادان و همــکاران در ارائــه
راهنماییهــای خــود ،دانشــگاههای خــوب قبــرس را معرفــی و
آنهــا را موردتوجــه قــرار دهنــد.
دکتــر غالمــی در رابطــه بــا گســترش همکاریهــای علمــی
بیــن دانشــگاههای ایــران و قبــرس ،اظهــار داشــت :در ایــن
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علم
دیپلماسی ی
راســتا ،تقویــت همکاریهــای تحقیقاتــی و رفتوآمــد اســاتید
و دانشــجویان در حــال تحصیــل بخصــوص دانشــجویان مقطــع
دکتــری ،بایــد بیشازپیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ البتــه در
حــال حاضــر برخــی دانشــگاههای کشــور بعضــ ًا خودشــان
برنامههایــی را بــا همــکاری دانشــگاههای دیگــر کشــورها تنظیــم
میکننــد کــه وزارت علــوم نیــز آنهــا را در پیشــبرد اقدامــات خــود
حمایــت و در صــورت نیــاز همراهــی میکنــد.
وی بــا اعــام آمادگــی ایــران نســبت بــه تقویــت روابــط علمــی و
فنــاوری بــا دانشــگاههای قبــرس تصریــح کــرد :در حــال حاضــر
ایــران بــا اغلــب کشــورهای بــزرگ اتحادیــه اروپــا در انجــام
پروژههــای مشــترک همــکاری دارد کــه بــر همیــن اســاس
امــروزه رفتوآمــد اســاتید و
دانشــجویان بهمنظــور انجــام
همکاریهــای تحقیقاتــی بــا
ایــن کشــورها ،بیشازپیــش
صــورت میگیــرد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه
موقعیــت علمــی بیــن ایــران
و قبــرس ،زمینــه مناســبی را
بــرای توســعه روابــط علمــی
دو کشــور فراهــم میکنــد،
نســبت بــه شــروع یــک
همــکاری مطلــوب بیــن
دانشــگاههای دو کشــور ابــراز
امیــدواری کــرد.
گفتنــی اســت ،ایــن دیــدار
بــا حضــور دکتــر حســین
ســاالرآملی قائممقــام وزیــر
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خبرانهم آموزش عالی

علــوم در امــور بینالملــل و رئیــس مرکــز همکاریهــای علمــی
بینالمللــی ،دکتــر مجتبــی شریعتینیاســر 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
صالحــی عمــران رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــهای و دیگــر
مســئوالن وزارت علــوم برگــزار شــد و در پایــان نیــز تفاهمنامـهای
پیرامــون مباحــث علمــی و تحقیقاتــی و گســترش تبــادل اســاتید
و دانشــجویان ،بیــن دکتــر غالمــی و وزیــر آمــوزش و فرهنــگ
جمهــوری قبــرس امضــا شــد.

خبرانهم آموزش عالی

کنگره

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در دومین کنگره بینالمللی جندی شاپور دزفول؛

شکوفایی تمدن در منطقه به سبب دانشگاه باستانی جندیشاپور است/
باید به دنبال علوم نافع باشیم
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری طــی یادداشــتی در روزنامــه
ایــران ،دانشــگاه جندیشــاپور را کهنتریــن نهــاد دانشــگاهی در
جهــان معرفــی کــرد.
متن کامل یادداشت دکتر منصور غالمی به شرح زیر است:
بنــا بــر مســتندات تاریخــی و گواهــی اصحــاب خــرد ،ســ ّنت و
میــراث دانشــگاهی در ایــران قدمتــی کهــن دارد؛ بســیار کهنتــر
از دوران تأســیس دارالفنــون کــه معاصــران بــا آن آشــنایند و نیــز
ســابقهای کــه غربیهــا بــدان مفتخرنــد و هو ّیــت فرهنگــی خــود
را بــا آن تعریــف میکننــد.
ســازمان آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد (یونســکو) در
ســی و نهمیــن اجــاس کنفرانــس عمومــی خــود قدمــت تأســیس
دانشــگاه جندیشــاپور را  ۱۷۵۰ســال ثبــت و آن را کهنتریــن
دانشــگاه جهــان اعــام کــرده اســت کــه ایــن رویــداد خجســته را
بــه ملــت فهیــم ایــران ،دانشــگاهیان و اصحــاب اندیشــه تبریــک
میگویــم .رویــداد یادشــده از ایــن منظــر ارزشــمند اســت کــه
پیــشاز ایــن دانشــگاههای مطــرح جهــان ،چــون بولونیــا،

آکســفورد ،کمبریــج ،و ســوربون ،بــا قدمــت نزدیــک بــه ۱۲۰۰
ســال ،خــود را آغازگــر سـ ّنت دانشــگاهی میدانســتند لیکــن ثبــت
قدمــت جندیشــاپور پیشــینه س ـ ّنت دانشــگاهی را بیشــتر کــرد و
کانــون آن را از مغربزمیــن بــه مشــرقزمین ،آن هــم ســرزمین
تاریخــی ایــران ،انتقــال داد کــه نــزد هــر صاحبخــردی برگــی
زریــن در تاریــخ ایــن مرزوبــوم و مایــه تحســین بــه شــمار میآیــد.
پیدایــش نهــاد دانشــگاه امــری تاریخســاز و تم ّدنآفریــن بــوده
کــه اکنــون بــه نــام جندیشــاپور ثبــت شــده اســت؛ واقعیتــی
کــه نشــان از درک واال و اهتمــام ایرانیــان بــه فراگیــری دانــش
دارد و نمــود آن را در مکتبخانههــا ،نظامیههــا و ســایر مراکــز
آموزشــی و پژوهشــی تاریخــی ایــن ســرزمین میبینیــم هرچنــد
کــه فــراز و فرودهــای تاریخــی جــای تأمــل و پژوهــش بســیار
دارد.
دانشــگاه جندیشــاپور دارای ویژگیهایــی بــوده کــه امــروزه نیــز
موردتوجــه دانشــگاههای پیشــرفته و ســازمانهای فرهنگــی،
چــون یونســکو ،اســت ،ویژگیهــای ممتــازی چــون  .۱تولیــد
و ترویــج علــم در شــاخههای پزشــکی ،داروشناســی ،ریاضیــات،
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نجــوم ،فلســفه ،گیاهشناســی و جــز اینهــا .۲ ،ردهبندیهــای
نظاممنــد درون هــر شــاخه علمــی .۳ ،حضــور عالمــان بــا
مشــربهای فکــری و عقیدتــی متفــاوت از دورتریــن نقــاط
جهــان .۴ ،وجــود دانشــجویانی از ســرزمینهای دیگــر بــرای
علمآمــوزی در ایــن نهــاد و مرکــز علمــی کــه پــس از فراگیــری
دانــش و مهــارت کافــی بــرای خدمــت در زادبــوم خــود بدانجــا
بازمیگشــتند .۵ ،دارا بــودن کتابخانــهای بــزرگ و مملــو از آثــار
گوناگــون در حوزههــای دانشــی بــه زبانهــای چندگانــه پهلــوی،
ســریانی ،یونانــی و سانســکریت .اینهــا حکایــت از خردمــداری،
صلحاندیشــی ،اصالــت و پرهیــز ایرانیــان از جزماندیشــی دارد.
بــا چنیــن پیشــینه تاریخــی مســئولیت ،رســالت و مأموریــت امــروز
مــا تحقــق اهدافــی چــون تولیــد و ترویــج علــم ،حرکــت در
مرزهــای دانــش و نیــل بــه توســعه علمــی اســت کــه توســعه
پایــدار کشــور در عرصههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
سیاســی و زیســتمحیطی بــدون اینهــا ممکــن نیســت.
نهــاد دانشــگاه مســئول انتقــال ســنتهای فکــری ،ارزشهــای
اجتماعــی و فرهنگــی در مقیاسهــای ملــی و دینــی اســت .بــر
ایــن مبنــا ،نهــادی علمــی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــا کارویژههــای
تولیــد علــم ،تربیــت نیــروی متخصــص ،جامعهپذیــری و
فرهنگپذیــری تعیینکننــدهای مهــم در زیســتجهان هــر
کشــور بــه شــمار میآیــد.
اکنــون کــه سـ ّنت علمــی ایرانیــان در جهــان بــه ســبب دانشــگاه
کهــن جندیشــاپور ســتوده شــده و جهانیــان بــه دیــده احتــرام
بــدان مینگرنــد بســیار خرســندم.
دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور در شــهر کهــن دزفــول،
خاســتگاه کهنتریــن دانشــگاه جهــان ،میزبــان همایــش باشــکوه
بینالمللــی گرامیداشــت رویــداد ثبــت  ۱۷۵۰اُمیــن ســال تأســیس
دانشــگاه کهــن جندیشــاپور اســت .انتظــار م ـیرود دانشــگاهها،
مراکــز آمــوزش عالــی ،مؤسســات پژوهشــی و فنــاوری ،و
انجمنهــای علمــی بــا توجــه بــه اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی
ایــن رویــداد بــرای بزرگداشــت دانشــگاه جندیشــاپور و معرفــی
تاریخچــه ،اهمیــت و تأثیــر علمــی و فرهنگــی آن در تاریــخ تمـ ّدن
بشــری مشــارکت فعــال و شایســته داشــته باشــند تــا مــردم عزیــز
کشــورمان ،بهویــژه نســل جــوان دانشــجو ،بیشازپیــش بــا
پیشــینه درخشــان تمــدن ایرانــی آشــنا شــوند.
ســخن خــود را بــا بیتــی از ناصرخســرو قبادیانــی بــه پایــان
میبــرم:
درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
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دومین کنگره بینالمللی جندیشاپور در دانشگاه صنعتی
جندیشاپور برگزار شد
رئیــس دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور در آییــن افتتاحیــه ایــن
کنگــره بینالمللــی اظهــار داشــت :خوشــحالیم کــه بــار دیگــر
میزبــان تمدنهــای مختلــف جهــان در دانشــگاه جندیشــاپور
دزفــول هســتیم؛ امــروز بــه خجســتگی ثبــت و گرامــی داشــت
۱۷۵۰میــن ســال تأســیس کهنتریــن دانشــگاه جهــان ،گــرد هــم
آمدیــم تــا در سایهســار تنومنــد علــم ،لختــی بیاســاییم.
دکتــر محمدرضــا عصــاری گفــت :هرچنــد امــروز بخــش اعظمــی از
دانشــگاه کهــن جندیشــاپور در خــاک اســت ولــی ریش ـههای آن
پــس از قرنهــا جنبــش گرفتــه و نویــد شــکوفههای معطــر آن را
میدهــد ،امــا ایــن جنبشهــا بــا کوشــش هفتســاله دانشــگاه،
شــورای عالــی انقــاب 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  ۱۳۹۵برگــزار شــد ،کــه دســتاوردهایی ماننــد آغــاز کاوشهای
علمــی و فنــی در شــهر باســتانی جندیشــاپور کــه بخشهایــی
از کالبدهــای آن پــرده از خــاک بیــرون آورد ،مرمــت یعقــوب لیــث
صفــاری ،تولیــد چندیــن مســتند در مــورد جندیشــاپور کــه از
شــبکههای مختلــف ســیما پخــش شــد ،رونــق گردشــگری علمــی
و فرهنگــی در منطقــه بــا هــدف معرفــی ایــن شــهر باســتانی،
کارآفرینــی و خوداشــتغالی ،راهانــدازی پایــگاه میــراث فرهنگــی،
رونمایــی از هشــت اثــر دربــاره جندیشــاپور حاصــل شــد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور ادامــه داد :ثبــت جهانــی
۱۷۵۰میــن ســال تأســیس جندیشــاپور کــه در ســال  ۲۰۱۷انجــام
شــد دســتاوردی بینظیــر در معرفــی ایــن دانشــگاه بــود.
وی افــزود :بــا عنایــت بــه دســتاوردهای کنگــره نخســت و در تقــارن
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بــا ســالروز والدت فاطمــه زهــرا (س) و پاسداشــت مقــام بانــوان ،بار
دیگــر شــاهد برگــزاری کنگــره جندیشــاپور هســتیم .بیگمــان
دســتاوردهای ایــن کنگــره نیــز باشــکوه خواهــد بــود .امیــد اســت
کــه مســئوالن تــراز اول آمــوزش عالــی بــه ایــن دانشــگاه باســتانی
عنایــت داشــته باشــند.
باید بیشازپیش برای حفظ جایگاه علمی خود تالش کنیم
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن کنگــره بــا بیــان اینکــه
هیــچ کجــا تمدنــی شــکل نمیگیــرد مگــر اینکــه مبتنــی بــر
دانایــی باشــد ،اظهــار داشــت :کســانی کــه دانــش و حکمــت دارنــد
موجبــات رشــد و توســعه دانایــی را فراهــم میآورنــد.
دکتــر منصــور غالمــی اظهــار داشــت :بــا نــگاه بــه تاریــخ گذشــته
جهــان میتــوان دریافــت کــه هرجــا تمدنــی شــکوفا شــده در
کنــارش مراکــز علمــی هــم وجــود داشــتهاند؛ مراکــز علمــیای
کــه اندیشــمندان و متفکــران آن زمــان از تمــام نقــاط دنیــا و از دور
و نزدیــک دور هــم جمــع میشــدند و نتایــج تحقیقــات خــود را در
اختیــار جامعــه میگذاشــتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمدنــی کــه شــکل میگیــرد تمــام
اجــزای آن بایــد مبتنــی بــر علــم و دانــش باشــد ،تصریــح کــرد:
ســوابق تاریخــی تمدنهــای بــزرگ ،وجــود ســطح باالیــی از علــوم
مهندســی را نشــان میدهــد کــه توانســته شــهرهایی بــا چنیــن
فاکتورهایــی بســازند.
وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد :دانشــگاه جندیشــاپور یکــی از
نشــانههای بــارز ایــن دســتاورد و افتخــار تاریخــی اســت کــه
ایرانیــان در زمانهــای گذشــته در کنــار زندگــی خــود ،مراکــز
علمــی هــم داشــتهاند و ایــن مراکــز بهعنــوان پایــگاه جهانــی

تأثیرگــذار بودهانــد.
وی عنــوان داشــت :جهانیــان بایــد بداننــد کــه ایرانیــان در قرنهــای
طوالنــی فشــارهای زیــادی را تحمــل کردهانــد و همچنــان بــا نــام
ایــران افتخارآفرینــی میکننــد.
بــه گفتــه دکتــر غالمــی ،جریــان رشــد و توســعه علمــی کــه قبــل
از اســام بهعنــوان نقطــه مهــم و محــل گردهمایــی دانشــمندان
بــوده در دوران اســام هــم مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت.
وزیــر علــوم خاطرنشــان کرد :ورود اســام بــه ایران باعث شــکوفایی
علمــی در کشــور شــد و دانشــمندان زیــادی از جملــه زکریــای رازی،
خوارزمــی ،بوعلــی ســینا و ...را بــه جهــان معرفــی کــرد.
دکتــر غالمــی بیــان داشــت :باوجــود محدودیتهایــی کــه
بــه ایــران اعمــال میشــود ،دانشــمندان مــا در حــوزه علــم و
فنــاوری تالشهــای بیوقفــهای انجــام میدهنــد بهطوریکــه
توانســتهاند جایــگاه ارزنــدهای را بــه دســت آورنــد .بایــد
بیشازپیــش بــرای حفــظ جایــگاه علمــی خــود تــاش کنیــم و بــه
دنبــال علــوم نافــع باشــیم .هــرکاری کــه در حــوزه علــم در ایــران
صــورت میگیــرد بــه صــاح بشــر اســت و چیــزی نمیتوانــد
جلــوی پیشــرفتمان بگیــرد.
علم و فناوری ،محور نظامهای تمدنزاست/
بینالمللیسازی علم و فناوری؛ زمینهساز خلق دنیای
راحتتر
قائممقــام وزیــر علــوم در امــور بینالملــل و رئیــس مرکــز
همکاریهــای علمــی بینالمللــی در دومیــن کنگــره بینالمللــی
جندیشــاپور ،محــور نظامهــای تمــدنزا را علــم و فنــاوری
دانســت و گفــت :اگــر علــم و فنــاوری را بینالمللــی کنیــم دنیــای
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بهتــری خواهیــم داشــت.
دکتــر حســین ســاالرآملی بــا اشــاره بــه چگونگــی شــکلگیری
نظامهــای تمــدنزا گفــت :نظــام تمــدنزای ایــران باســتان ،دارای
ســه ویژگــی دانــش ایــران باســتان بــرای رفــاه جامعــه ،آزادی
چرخــه دانــش در ایــران باســتان و نــوآوری اســت.
وی افــزود :دانــش ایــرانباســتان در خدمــت رفــاه جامعــه بــود و
بــه همیــن دلیــل تولیــد ثــروت و رفــاه بــرای جامعــه را بــه دنبــال
داشــت کــه نمونــه شــاخص آن دانــش حفــر قنــات و آبیــاری اســت.
بــه گفتــه قائممقــام وزیــر علــوم در امــور بینالملــل ،در ایــران
باســتان دانــش تنهــا محــدود بــه کشــور نمیشــد بلکــه پذیــرای
عالمــان و اندیشــمندانی از اقصــی نقــاط جهــان بــود .همانگونــه
کــه دانشــگاه پزشــکی جندیشــاپور میزبــان بیمــاران زیــادی از
هنــد ،چیــن و سراســر گیتــی بــود؛ ویــل دورانــت نویســنده مشــهور
تاریــخ تمــدن در اثــر خــود بــه ایــن مهــم اشــاره ویژه داشــته اســت.
دکتــر ســاالرآملی ،نــوآوری را دیگــر ویژگــی مهــم دانــش
ایرانباســتان برشــمرد و تصریــح کــرد :در ســایه ایــن ویژگیهــای
تمدنســاز ایرانــی ،اگــر علــم و فنــاوری را بینالمللــی کنیــم
دنیــای راحتتــری بــرای خــود خلــق خواهیــم کــرد.
دانشگاه جندیشاپور دزفول نماد حکمت و خرد ایرانی
است
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران نیــز در ایــن کنگــره
بــا اشــاره بــه قدمــت  ۱۷۵۰ســاله دانشــگاه جندیشــاپور گفــت:
دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور دزفــول نمــاد حکمــت و خــرد
ایرانــی اســت.
دکتــر حج ـتاهلل ایوبــی اظهــار داشــت :در کنــار وجــود حکمــت و
خــرد ایرانــی ،در دانشــگاه جندیشــاپور باســتان ،آزادی در کســب
علــم نیــز وجــود داشــت و دانشــمندان کشــورهای مختلــف آزادانــه
در کنــار هــم بــه کســب علــم پرداختنــد.
وی افــزود :درحالیکــه در جهــان
امــروزی اخــاق حلقــه گمشــدهای
اســت و بهعنــوان موضوعــی اصلــی در
یونســکو مطــرح اســت پزشــکان مــا در
جندیشــاپور باســتان منشــور اخالقــی
داشــتند.
دکتــر ایوبــی تصریــح کــرد :پزشــکان
جندیشــاپور دزفــول در کنــار طبابــت،
الهیــات و اخــاق را نیــز فرامیگرفتنــد و
بــه رعایــت اخــاق پایبنــد بودنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :پزشــکان ایــران
باســتان در جندیشــاپور دزفــول بینوایــان
را رایــگان درمــان میکردنــد و ملــزم بــه
رعایــت اخــاق بودنــد.
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دانشگاه باستانی جندیشاپور نقطه تحوالت جهانی
بوده است /کاوشهای باستانشناسی در محوطه
جندیشاپور باستان افزایش مییابد
مدیرعامــل خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران در ایــن آئیــن
گفــت :اینکــه  ۱۷۵۰ســال قبــل در ایــن منطقــه یــک مرکــز علمــی
وجــود داشــته بــرای مــن کــه در دانشــگاه جامعهشناســی خوانــدهام
معنــای خاصــی دارد .یــک دانشــگاه ،در خــاء اجتماعــی شــکل
نمیگیــرد درنتیجــه تأســیس ایــن دانشــگاه را بایــد از دیــدگاه
جامعهشناســی علــم بررســی کــرد.
دکتــر ســیدضیا هاشــمی اظهــار داشــت :وقتــی در ایــن خطــه
از جغرافیــا و در آن برهــه از تاریــخ بــا شــکلگیری دانشــگاه
جندیشــاپور مواجهیــم یعنــی در ایــن مرکــز ظرفیتهــای
شــاخصی نهفتــه اســت.
وی عنــوان کــرد :تأســیس دانشــگاهی بــا ایــن عظمــت پیامدهایــی
داشــته کــه مهمتریــن آن تشــکیل تعامــات انســانی اســت و
ایــن نقطــه را بــه نقطــهای بــرای تحــول جهانــی تبدیــل کــرده
اســت کــه در آن اندیشــمندان و صاحبنظــران بــه گفتوگــو
میپرداختهانــد .ایــن ویژگیهــا باعــث شــکلگیری یــک هویــت
انســانی شــده اســت کــه منشــأ افتخــار و خودبــاوری ایرانیــان اســت
دکتــر هاشــمی تصریــح کــرد :ایــن ویژگیهــای دانشــگاه
جندیشــاپور و وجــود اســتعدادهای شــاخص و تعامــل بیــن
اندیشــمندان ایــن نکتــه مهــم را متذکــر میشــود کــه دانشــمندان
مــا امــروز بــه دنبــال مرجعیــت علمــی هســتند تــا عظمــت علمــی را
در کشــور افــزون کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :مرجعیــت علمــی در جهــان فقــط بــا نــگاه
جهانــی و تعامــل بــا ســایر دانشــمندان محقــق میشــود .مــا نیــاز
داریــم راههــای ارتبــاط جهانــی را تســهیل کنیــم و یــک دانشــگاه
جامــع کــه تمــام رشــتهها را شــامل میشــود داشــته باشــیم .مــا
همچنیــن بــه شــخصیتهایی 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 ظرفیتهایشــان اســتفاده کنیــم .عــاوه
بــر ایــن ضــروری اســت در اســرع وقــت نمــاد دانشــگاه تاریخــی
احیــا شــود و اگــر قــرار اســت دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور
دزفــول ادامهدهنــده راه دانشــگاه باســتانی باشــد بایســتی نمــاد
علمــی داشــته باشــد تــا در تصاویــر هــم قابلمشــاهده باشــد.
کاوشهای باستانشناسی در محوطه جندیشاپور
باستان افزایش مییابد
محمدحســن طالبیــان معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اظهــار کــرد :بســیاری از متــون
تاریخــی ،جندیشــاپور باســتان را یکــی از چهــار شــهر مهــم دوره
ساســانی و اســام برشــمردهاند.
وی بــه بیــان نکاتــی از مســتندات و مقــاالت مربوط به جندیشــاپور
و مختصــات جغرافیایــی شــهر و دانشــگاه جندیشــاپور پرداخــت و
گفــت :بررســی مقــاالت و کتــب مرتبــط بــا جندیشــاپور نشــان
میدهــد کــه اطالعــات علمــی و شایســته در خصــوص محوطــه
جندیشــاپور باســتان صــورت نگرفتــه درحالیکــه مــا نیازمنــد
اطالعــات دقیقــی از عناصــر فضــای کالبــدی ایــن منطقــه،
کارکــرد و اهمیــت بناهــای داخــل شــهر جندیشــاپور و چگونگــی
شــکلگیری و پیشــرفت آن هســتیم.
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
کشــور ادامــه داد :در حــال حاضر نیازمنــد کاوشهای باستانشناســی
در محوطــه جندیشــاپور هســتیم کــه محدودیتهــای موجــود در
مالکیــت زمینهــای زراعــی منطقــه باعــث ُکنــد شــدن رونــد ایــن
مهــم شــده؛ بنابرایــن نیــاز اســت مســئوالن شهرســتان دزفــول در
ایــن زمینــه ورود کننــد تــا بتوانیــم فــاز بــه فــاز در ایــن محوطــه
کاوش کــرده و بــه اطالعــات اساس ـیتر دســت یابیــم.
طالبیــان بــا اشــاره بــه کاوشهــای اولیــه صــورت گرفتــه در محوطه
جندیشــاپور و پیداشــدن بافــت مســکونی مربــوط بــه قــرون  ۳و
 ،۴عنــوان کــرد :الزم اســت تــا کاوشهــا عمیقتــر شــده و بــه
الیههــای زیریــن ایــن محوطــه دســتیابیم تــا بقایــای شــهر
ساســانی بــه دســت آیــد ،از ســویی کاوشهــای بهدســتآمده
همچــون ســکه در ایــن منطقــه نشــان میدهــد کــه جندیشــاپور
در دوره ورود اســام بــه ایــران نیــز پیشــرفت داشــته اســت.
وی اضافــه کــرد :بــا کاوش الیههــای زیریــن محوطــه باســتانی
جندیشــاپور در روســتای اســامآباد دزفــول قطعــ ًا میتــوان بــه
بســیاری از ســنتهای اســامی ،دانــش دوره ساســانی و اســامی
و همچنیــن خدمــات متقابــل ایــران بــه اســام دس ـتیافت.
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
کشــور تصریــح کــرد :بررســی کاوشهایــی مثــل ســفال در ایــن
محوطــه نشــان میدهــد کــه جندیشــاپور در صــدر اســام بــا
شــهرهای مهــم ســواحل خلیجفــارس و کشــورهایی همچــون

چیــن دادوســتد داشــته اســت.
وی گســترش و رســمیتر کــردن پایــگاه جندیشــاپور در
محوطــه جندیشــاپور را از دیگــر برنامههــای در دســتور کار
ایــن ســازمان عنــوان کــرد و افــزود :مطالعــات بســیار متعــددی
در زمینــه ژئوفیزیــک ،پروگرافــی ،زمینشناســی و غیــره بــر روی
کاوشهــای بهدســتآمده در حــال انجــام اســت تــا بتوانیــم بــه
ابعــاد عمیقتــری از شــهر و دانشــگاه جندیشــاپور و پیکربنــدی
آن دســت یابیــم.
طالبیــان بــا بیــان اینکــه تمــام تــاش مــا ثبــت جهانــی شــهر
جندیشــاپور اســت ،گفــت :اقتصــاد ســوم دنیــا از راه گردشــگری
اســت و مــا بایــد در مســیری پیــش برویــم کــه جندیشــاپور
راهبــردی بــرای توســعه
باســتان را بــه یــک محــل مهــم و ُ
گردشــگری تبدیــل کنیــم .بــا اقدامــات انجامشــده و پــس از ارســال
مســتندات و مــدارک در نوامبــر  ۲۰۱۷ســازمان جهانــی یونســکو
فعالیــت جندیشــاپور باســتان بهعنــوان اولیــن دانشــگاه جهــان
بــه قدمــت  ۱۷۵۰ســال را تأییــد کــرد درحالیکــه تــا پیشازایــن
تقویــم آمــوزش عالــی جهــان کمتــر از یــک هــزار ســال بــود .بــه
روایــت مورخــان داخلــی و خارجــی بالغبــر  ۴۰۰هــزار جلــد کتــاب
در کتابخانــه دانشــگاه جندیشــاپور باســتان وجــود داشــته و بــر
اســاس مســتندات در کتابهــا و مقــاالت بینالمللــی ،اولیــن
نظامنامــه آموزشــی در حــوزه دانشــگاهی و نخســتین بیمارســتان
جهــان در جندیشــاپور باســتان بــوده ،ضمــن اینکــه نظــام آموزشــی
بالینــی پزشــکی کــه امــروزه شــاهد آن هســتیم نیــز برگرفتــه از
نظــام پزشــکی در جندیشــاپور باســتان اســت.
لزوم معرفی بیشتر دانشگاه جندیشاپور ،در کتب
تاریخی
پاپـیزاده نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس شــورای اســامی اظهار
داشــت :وجــود دانشــگاه جندیشــاپور تلنگــری اســت کــه بدانیــم
نیــاکان مــا چــه توجــه خــاص و ویــژهای بــه علــم داشــتهاند؛ اینکــه
 ۱۷۰۰ســال قبــل ،مردمــان دزفــول دســت بــه تأســیس کتابخانــه و
دانشــگاه زدهانــد نشــان از نبــوغ ایــن مــردم دارد.
وی ادامــه داد :مردمــان دزفــول در آن زمــان بــه دور از تعصــب و
افراطگرایــی علمــی و نــژادی بــه کســب علــم میپرداختهانــد،
درنتیجــه تــاش بــرای برداشــتن کتیبههــا و اســناد بــرای نادیــده
گرفتــن ســابقه تاریخــی مــردم دزفــول کاری بیهــوده اســت.
پاپــی زاده تصریــح کــرد :دانشــمندان زیــادی از اقصــی نقــاط دنیــا
بــه دانشــگاه جندیشــاپور میآمدنــد و بعــد از بازگشــت بــه شــهر
خــود ،علــم و دانــش را گســترش میدادنــد.
نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس شــورای اســامی بیــان داشــت:
وقتــی نیــاکان مــا بــه ایــن دســتاوردهای مهــم علمــی دســت
مییافتهانــد ،مــا نیــز بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن موفقیتهــا
تــاش کنیــم.
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وی تصریــح کــرد :از وزارت علــوم و مســئوالن خواهشــمندیم ضمــن
معرفــی بیشــتر ایــن دانشــگاه ،در تمــام کتــب تاریخــی ،مبــدأ علمی
جهــان و ایــران بهدرســتی جندیشــاپور دزفــول ذکــر شــود و از
نمادهــای ایــن دانشــگاه بینالمللــی در طراحــی ســاختمانها و
نشــانهها و مکاتبــات وزارت علــوم و بهویــژه در ســاختمان مرکــزی
وزارت علــوم اســتفاده گــردد.
دانشگاه کهن جندیشاپور به اخالق و حکمت توجه
ویژهای داشت
حجتاالسالموالمســلمین قاضــی نماینــده ولیفقیــه در اســتان
ضمــن خوشــامدگویی بــه مهمانــان ،بــه احادیثــی درمــورد علــم و
جایــگاه آن در اســام اشــاره کــرد.
وی بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری بــه تولیــد علــم نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :تولیــد علــم و اندیشــه یکــی از تأکیــدات همیشــگی
مقــام معظــم رهبــری اســت .دومیــن توصیــه ایشــان اخــاق
اســت زیــرا اگــر اخــاق و معنویــت در کنــار علــم نباشــد ،علــم
نافــع نخواهــد شــد .بــه گفتــه حجتاالسالموالمســلمین قاضــی،
دانشــگاه کهــن جندیشــاپور بــه بهتریــن نحــو بــه مســئله اخــاق
و حکمــت پرداختــه اســت.
مرکز پژوهش جندیشاپور به بهرهبرداری رسید
همزمــان بــا برگــزاری دومیــن کنگــره بینالمللــی جندیشــاپور،
مرکــز پژوهــش جندیشــاپور بــا حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــه بهرهبــرداری رســید.
مرکــز پژوهــش جندیشــاپور بهصــورت ســازمانی وظیفــه دارد
در احیــا ،بازنگــری ،بازخوانــی و بازشناســی دانشــگاه باســتانی
جندیشــاپور فعالیــت داشــته باشــد.
گروههــای پژوهشــی ایــن مرکــز شــامل علــوم و فنــون نویــن،
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،معمــاری و شهرســازی ،تاریــخ علــم
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و جامعهشناســی اســت و ایــن مرکــز در ایــن حوزههــا فعالیــت
خواهــد کــرد .همچنیــن آغــاز عملیــات محوطهســازی دانشــگاه
صنعتــی جندیشــاپور بــه مســاحت  ۲۵هکتــار و آزمایشــگاه مرکــزی
ایــن دانشــگاه بــا حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و جمعی
دیگــر از مســئوالن انجــام شــد.
آیین اختتامیه دومین کنگره بینالمللی جندیشاپور
دزفول برگزار شد
آییــن اختتامیــه دومیــن کنگــره بینالمللــی جندیشــاپور دزفــول
بــا حضــور دکتــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
وزارت علــوم برگــزار شــد.
دکتــر غفــاری در ایــن آئیــن بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هویــت یــک
جامعــه اســت و جامعــه بایــد بــه ایــن نهــاد افتخــار کنــد ،اظهــار
داشــت :عنــوان قدیمیتریــن دانشــگاه جهــان بــه جندیشــاپور
جــای مباهــات دارد؛ وقتــی ایــن قدمــت بهجایــی چــون دانشــگاه
بهعنــوان کانــون آزادگــی ،عقــل و عظمــت پیونــد میخــورد
اهمیــت آن دوچنــدان میشــود.
وی تصریــح کــرد :دانشــگاه را بهمثابــه یکنهــاد میشناســیم کــه
تاریخمنــد اســت و ســنت فکــری دارد.
بــه گفتــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،یکنهــاد بــه
دلیــل جایگاهــی کــه دارد جامعــه را تعریــف میکنــد.
دکتــر غفــاری ،خاســتگاه دانشــگاه را شــهر عنــوان کــرد و گفــت:
حیــات و مناســبات بعــدی یــک شــهر در گــرو فعالیــت و تــاش
دانشــگاه اســت ،اگــر دانشــگاه نتوانــد در مناســبات شــهر خــود
ســهمی داشــته باشــد ،دانشــگاه نیســت.
وی گفــت :دانشــگاه اجتماعــی ،جامعــه خــود را میشناســد و
میســازد و از جامع ـهاش جــدا نیســت؛ چنیــن دانشــگاهی میتوانــد
بــا دانشــگاههای دیگــر ارتبــاط بگیــرد و اینچنیــن اســت کــه
دانایــی را تولیــد میکنــد.
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گفت و گو

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

تحصیل  28هزار دانشجوی غیرایرانی در کشور/
فعالیت  35دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی
اشاره :
دکتــر عبدالحمیــد علیــزاده فروردیــن مــاه ســال 96طــی
حکمــی از ســوی مجتبــی صدیقــی معــاون وزیــر و رییــس ســازمان
امــور دانشــجویان وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان
مدیــرکل اداره امــور دانشــجویان غیرایرانــی وزارت علــوم منصــوب
شــده اســت .یکــی از موضوعــات و اهدافــی کــه دکتــر علیــزاده
در وزارت علــوم بــه صــورت جــدی پیگیــری مــی کنــد ،افزایــش
جــذب دانشــجویان خارجــی اســت.
او در ایــن بــاره معتقــد اســت :امــروزه ســرعت ارتباطــات

بینالمللــی بســیار افزایــش یافتــه و زمینــه و زیرســاخت
تکنولــوژی شــتاب باالیــی در همــه جنبههــای زندگــی وارد
کــرده اســت لــذا توجــه بــه ایــن موضــوع در حــوزه علمــی نیــز
بیــش از پیــش ضــرورت دارد.
آنچــه در پــی مــی آیــد مشــروح گفتوگــوی اختصاصــی خبرنامــه
آمــوزش عالــی بــا مدیــرکل دانشــجویان غیرایرانــی وزارت علــوم
اســت.

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  ۹۷بــه دو نکتــه میتــوان
اشــاره کــرد .ابتــدا در برنامههــای پیشبینیشــده ســال  ۹۷بــر
موضــوع ارتقــاء و افزایــش میــزان مشــارکت دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالیرتبــه تأکیــد شــد .همچنیــن بــر اســاس آمــاری
کــه هفتــه گذشــته در خصــوص پذیــرش دانشــجویان خارجــی
جمعبنــدی و تقدیــم معــاون محتــرم وزیــر و ریاســت ســازمان
شــد ،مشــخص شــد کــه تعــداد دانشــگاههای درگیــر در ایــن
موضــوع در ســال  ۱۷ ،۹۵دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی بــود
کــه در ســال  ۹۶بــه  ۲۵دانشــگاه و موسســه ارتقــا پیــدا کــرد و
نهایتــ ًا در ســال جــاری مجموعــ ًا  35دانشــگاه در بحــث جــذب
دانشــجویان خارجــی فعــال شــدند .بــر همیــن اســاس ،امســال

طــرح توانمندســازی دانشــگاهها کــه در واقــع طــرح تبدیــل
دانشــگاههای برخــوردار بــه بهرهمنــد اســت بهطــور جــدی
دنبــال شــد و خوشــبختانه دانشــگاههای برخــوردار بــر اســاس
پتانســیل و شــاخصهای موجــود شناســایی شــدند.
در طــول ســال جــاری جلســات بســیار زیــادی بــا حضــور
مســئولین و مدیــران محتــرم دانشــگاهی برگــزار شــد و یکایــک
عزیزانــی کــه در مدیریــت دانشــگاهها دعــوت مــا را پذیرفتنــد
درخــور تقدیــر هســتند؛ چــه آنهایــی کــه نــزد مــا حضــور پیــدا
کردنــد و چــه آنهایــی کــه مــا را در میــان شــورای دانشــگاهها
و هیئترئیســهها پذیــرا بودنــد .در ســال جــاری اســاس و
اهمیــت ایــن موضــوع تبییــن شــد .بهطوریکــه نســبت بــه
ســال گذشــته 10 ،دانشــگاه بــا عزمــی راســخ وارد ایــن مقولــه
شــدند و از  ۲۵دانشــگاه بــه  ۳۵دانشــگاه ارتقــا پیــدا کردنــد.
وقتــی عنــوان دانشــگاه برخــوردار مطــرح میشــود ،منظــور
دانشــگاهی اســت کــه زیرســاختها و نیــروی انســانی کارآزمــوده
را داشــته باشــد ،در ســند راهبــردی آن بــه مقولــه بینالمللــی
ســازی و پذیــرش دانشــجویان خارجــی اهمیــت داده شــده باشــد،
شــیوهنامهای بــرای آن تنظیــم شــده باشــد و در بحــث اقدامــات،
سیاســتهای تشــویقی را درون شــیوهنامهها و ســند راهبــردی
خــود پیشبینــی کــرده باشــد .امــروز میتوانیــم بیــان کنیــم کــه
 10دانشــگاه برخــوردار دیگــر نیــز بــه دانشــگاههای بهرهمنــد از
ایــن موضــوع تبدیــل شــدند.
اقــدام مهــم دیگــری کــه انجــام شــد پایــش آمــاری کلیــه
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور در ســال جــاری
بــود و در آن بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد کــه دانشــگاهها و
مؤسســات عالــی از لحــاظ کمــی در چــه وضعیتــی قــرار دارنــد؛
بــر ایــن اســاس توزیــع تقریب ـ ًا مناســبی بــه دســت آمــد کــه در
آن دانشــجویان خارجــی در ســه بخــش متنــوع ،تحــت عنــوان
دانشــجویانی کــه از طریــق کنکــور وارد دانشــگاههای کشــور
میشــوند کــه عمدتـ ًا اتبــاع خارجــی هســتند و در کشــور ســکونت
دارنــد؛ دانشــجویانی کــه بهصــورت بورســیه پذیرفتــه میشــوند؛
و عمدتــ ًا دانشــجویانی کــه بهصــورت غیــر بورســیه یــا شــهریه
پــرداز جــذب دانشــگاههای کشــور میشــوند .در حقیقــت
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دانشــگاهها بــه دو شــکل دانشــگاههای دیرپــا و دانشــگاههای
نوپــا در ایــن مقولــه فعــال دیــده میشــوند .دانشــگاههای دیرپــا
ماننــد دانشــگاه تهــران و ســایر دانشــگاههای دیگــر کــه از
ســالیان گذشــته در ایــن موضــوع فعــال بودنــد و همچنــان هــم در
واقــع یکهتــاز ایــن مســئله هســتند امــا تــاش بــر ایــن بــوده کــه
دانشــگاههای نوپایــی کــه در ایــن قضیــه وارد عمــل میشــوند
در کنــار موضــوع افزایــش کمــی تعــداد دانشــجویان خارجــی ،بــه
اصــل حفــظ کیفیــت آمــوزش و اعتبــار آمــوزش عالــی کشــور در
میــان فارغالتحصیالنــی کــه بــه کشــورهای خــود بازمیگردنــد
توجــه کننــد زیــرا کــه تأکیــدات ویــژهای از ســوی ریاســت محترم
ســازمان ،مقــام عالــی وزارت وجــود دارد کــه در کنــار تشــویق
و ترغیــب بــرای افزایــش کمــی تعــداد دانشــجویان خارجــی،
موضــوع کیفیــت آمــوزش عالــی و شــأن و وجهــه بینالمللــی
آمــوزش عالــی کشــور را نیــز دانشــگاهها مدنظــر قــرار بدهنــد.
آیا از بُعد کیفی ،استاندارد جهانی برای دانشگاههای
بینالمللی وجود دارد؟
طبیعتــ ًا هــر کشــوری بــا توجــه بــه قانــون عرضــه و تقاضــا
میتوانــد بــر روی ایــن کیفیــت ســرمایهگذاری انجــام دهــد
امــا ازآنجاییکــه کیفیــت آمــوزش عالــی مــا در ســطوح
فوقلیســانس و دکتــرا مشــخص اســت و همیشــه ادعــا
کردهایــم کــه اغلــب محصــوالت آمــوزش عالــی کشــور در
بخــش تقویــت نیــروی انســانی فوقلیســانس و دکتــرا ،تقریبــ ًا
در اکثــر دانشــگاههای بینالمللــی در اقصــی نقــاط دنیــا
بهراحتــی پذیــرش میشــوند .ایــن نشــاندهنده آن اســت
کــه کیفیــت در آمــوزش عالــی از دیربــاز دارای اهمیــت بــوده
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اســت و اکنــون دارای اهمیــت اســت و در آینــده نیــز ایــن
موضــوع بایــد بــرای دانشــجوی ایرانــی و دانشــجوی غیــر ایرانــی
در دســتور کار دانشــگاهها و حوزههــای ســتادی قــرار بگیــرد.
در خصوص پایش آماری دانشجویان غیر ایرانی سال
جاری ،چه تعداد دانشجوی خارجی درکشور وجود دارد
و در کدام دانشگاهها درحال تحصیل هستند؟
در ســالهای گذشــته آمــار مختلفــی از تعــداد دانشــجویان
غیرایرانــی وجــود داشــت امــا بــر اســاس پایــش امســال عــدد
حقیقــی بــه دســت آورده شــد .در اصــل حــدود  ۲۸هزار دانشــجوی
خارجــی در دانشــگاههای تحــت پوشــش وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری درحــال تحصیــل هســتند .قانــون طــرح ششــم توســعه
آمــوزش عالــی را مکلــف کــرده کــه در انتهــای برنامــه درصــد
قابــل توجهــی از دانشــجویان آمــوزش عالــی را در کلیــه مراکــز
دانشــگاهی یــک عــدد مشــخصی شــود.
هنگامــی کــه صحبــت از آمــوزش عالــی بــه میــان میآیــد مقصــود
مــا کل جامعــه آمــوزش عالــی اســت کــه شــامل وزارت علــوم،
وزارت بهداشــت و دانشــگاه آزاد میشــود کــه دو مــورد اخیــر نیــز
ســهم عمــدهای در ایــن مقولــه دارنــد.
از نــکات بــارز ایــن موضــوع ایــن اســت کــه مــا تقریبــ ًا کلیــه
امــور پشــتیبانی دانشــجویان خارجــی را بــرای هــر ســه موسســه
پیگیــری میکنیــم .در حقیقــت مــا بهصــورت دبیرخانــه متمرکــز،
بــه ویــژه بــرای خدمــات کنســولی ایشــان عمــل میکنیــم؛
تأییدیــه صالحیــت علمــی آنهــا را دریافــت میکنیــم یــا اقــدام
بــرای ویــزا ،مراجعــت یــا خروجشــان و پشــتیبانی کنســولی آنهــا،
همــه در اداره کل کنســولی مــا انجــام میشــود.

خبرانهم آموزش عالی

گفت و گو

بــر اســاس آمــار و اطالعاتــی کــه وجــود دارد ۲۸ ،هــزار دانشــجوی
خارجــی در دانشــگاههای تحــت پوشــش وزارت علــوم تحصیــل
میکننــد؛  ۸هــزار دانشــجوی خارجــی در دانشــگاههای تحــت
پوشــش دانشــگاه آزاد و  ۳هــزار دانشــجوی خارجــی تحت پوشــش
وزارت بهداشــت هســتند .کــه ایــن ارقــام را بهصــورت جمــع در
نظــر گرفتــه شــوند قریــب بــه  ۴۰هــزار دانشــجوی خارجــی در
کشــور حضــور دارنــد و اگــر ایــن تعــداد بــا دســتور و تکلیفــی کــه
در برنامــه ششــم توســعه کشــور دیــده میشــود مقایســه شــود،
مــا میتوانیــم اعــام کنیــم کــه نهتنهــا مطابــق برنامــه پیــش
رفتهایــم بلکــه در ســال دوم برنامــه کــه ســال جــاری اســت
جلوتــر هســتیم.
از دانشــگاهها ،مدیــران دانشــگاهی و اســاتید در دانشــگاهها کــه
بــه جــذب پذیــرش و پــرورش دانشــجویان میپردازنــد در ایــن
مســئله قابــل تقدیــر هســتند ،چــرا کــه در برنامــه ششــم توســعه
عنــوان شــده اســت کــه در ســال دوم الزم اســت معــادل یــک
درصــد جمعیــت دانشــجویان دانشــگاهها ،دانشــجوی خارجــی
داشــته باشــند .کــه اگــر تعــداد کل دانشــجویان فعلــی را در مخــرج
کســر و تعــداد دانشــجویان خارجــی را در صــورت کســر قــرار
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
دانشگاههای کشور چیست؟
اگــر بخواهــم بــه عنــوان یــک فــرد ،بــا صــرف نظــر از مســئولیتی
کــه برعهــده دارم پاســخ بدهــم ایــن اســت کــه مقولــه جهانــی
شــدن (اینترنشنالیزیشــن) و بینالمللــی شــدن علــم هــم از ایــن
قاعــده مســتثنا نیســت .امــروزه مقولــه ارتباطــات بینالمللــی بــا
ســرعت بســیار افزایــش یافتــه و زمینــه و زیرســاخت تکنولــوژی
شــتاب باالیــی در همــه جنبههــای زندگــی وارد کــرده اســت.
در واقــع تعامــات بینالمللــی نیــز در ایــن بحــث قــرار
میگیرنــد .بــه همیــن دلیــل خوشــبختانه کشــور مــا در طــول
 5ســال اخیــر در حــوزه تعامــات علمــی بینالمللــی و آکادمیــک
فعالیتهــای درخــور توجهــی داشــته اســت .کــه مــن ایــن مســئله
را بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی بیــان میکنــم .همچنیــن بــه
عنــوان یــک مســئول میتوانــم بیــان کنــم کــه شــاخصهای
بینالمللیســازی آمــوزش عالــی بــه خوبــی احضــار و تبییــن
شــده اســت .در حقیقــت مــا از مرحلــه تبییــن عبــور کردیــم و
بهتریــن جملــه بــرای وصــف ایــن مرحلــه ایــن اســت کــه مــا
درحــال گــذار از یــک نــگاه ســنتی بــه آمــوزش عالــی بــه یــک
نــگاه مــدرن بینالمللــی تبدیــل هســتیم کــه بــا توجــه بــه
آمدوشــدهای آکادمیــک و بینالمللــی در طــول یکــی دو ســال

اخیــر میتــوان دریافــت .اتفــاق خــوب دیگــری کــه بــه عقیــده
مــن در طــول چنــد ســال اخیــر افتــاده اســت ایــن اســت کــه امروز
نــگاه و اندیشــه بینالمللــی شــدن از حــوزه ســتادی وزارت علــوم
و مدیــران فعــال در ایــن حــوزه بــه مدیــران دانشــگاهی منتقــل
شــده اســت .ایــن اتفــاق بســیار خوشــایندی اســت کــه امــروز در
دانشــگاهها و مدیــران دانشــگاهی مــا بحثهایــی کــه چنــد
ســال گذشــته در ســطح وزارت خانــه بــوده مطــرح میشــود.
امــا ایــدهآل مــا چــه زمانــی اســت؟ ایــده آل مــا زمانــی اســت کــه
ایــن اتفاقــات بــه تــک تــک اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاههای
مــا منتقــل بشــود ،چــرا کــه اگــر در تمــام دنیــا  ۱۰تجربــه برتــر و
موفــق را مطالعــه کنیــد متوجــه میشــوید کــه خــط مقــدم پذیــرش
دانشــجوی خارجــی ،اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها
هســتند .والزمــه روی دادن ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه اعتبــار،
جایــگاه و درصدهــای تشــویقی مناســبی بــه اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاهها اعطــا شــود و در مقابــل پاســخی گرفتــه شــود.
پاســخی کــه از اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و اســاتید خواســته
میشــود ایــن اســت کــه خــود آنهــا بــه عنــوان یــک شــبکه
عظیــم جــذب و پذیــرش دانشــجوی غیــر ایرانــی فعالیــت کننــد.
و ایــن مســئله میســر نمیشــود مگــر اینکــه پتانسیلهایشــان
را عرضــه کننــد؛ کــه ایــن عرضــه در فضــای مجــازی ،پرتــال
دانشــگاه و ســایت و صفحــه زیــر پورتــال اســتاد دانشــگاهها اســت.
همچنیــن ایــن موضــوع بــه غنــای آموزشــی و پژوهشــی اســتاد
بــاز میگــردد؛ بهطوریکــه امتیازاتــی را کــه در اختیــار دارد بــه
خوبــی تبلیــغ کنــد و در معــرض دیــد همــگان قــرار دهــد.
بــه خصــوص در رشــتههایی کــه ایــران بهصــورت فیلــد اســتادی
(زمینــه آموزشــی) منحصــر در دنیــا قــدم میگــذارد .بــرای مثــال
در رشــتههای زبــان و ادبیــات فارســی ،ایــران شناســی ،فلســفه و
عرفــان اســامی ،شــرق شناســی و مطالعــات جهــان اســام کــه
ایــن ادعــا وجــود دارد کــه مــا میتوانیــم منبــع و ماخــذ اصلــی
آن در دنیــا باشــیم؛ حتــی مــن معتقــد هســتم کــه در علــوم پایــه،
علــوم مهندســی و علــوم پزشــکی ،ایــن اعضــای هیئــت علمــی و
اســاتید مــا هســتند کــه میتواننــد هــر کــدام بــه عنــوان یــک
تیــم و لیــدر جــذب و پذیــرش دانشــجوی خارجــی در دانشــگاهها،
نقــش خودشــان را ایفــا کننــد.
در ده ســال گذشــته بــه ویــژه در طــول  ۵ســال اخیــر ،انتقــال
دانــش و فرآیندهــای بینالمللــی شــدن از ســطح وزارتخانــه و
ســطح ســتادی بــه ســطح دانشــگاهها و مدیــران دانشــگاهی
اتفــاق افتــاده اســت .در مقولــه بینالمللــی ســازی بــه ابــزار آن
نیــز اشــاره داریــم کــه یکــی از بهتریــن ابزارهــای بینالمللــی
شــدن جــذب دانشــجوی خارجــی اســت .کــه درحــال حاضــر ایــن
اتفــاق مبــارک افتــاده اســت و تنهــا اتفاقــی کــه الزم اســت در
انتهــای برنامــه ششــم توســعه بیافتــد ایــن اســت کــه ،مدیــران
محتــرم دانشــگاهی بایــد آنچــه کــه از بینالمللــی شــدن مــدل
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جــذب و پذیــرش دانشــجویان خارجــی و مــوارد دیگــری کــه
کســب کردهانــد 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
طبیعتـ ًا بــرای ایــن تقاضــا الزم اســت کــه زیرســاخت محیــا شــود
کــه ایــن زیرســاخت میتوانــد از توانمنــدی فــردی اســتاد شــروع
شــود و بــه زیرســاختهای آموزشــی ،آزمایشــگاهی ،دانشــگاهی و
تکنولوژیــک و حتــی سیســتم و بســتههای تشــویقی و انگیزشــی
اســتاد ختــم شــود.
در حال حاضر تقاضای دانشجویان خارجی که وارد
دانشگاههای کشور میشوند بیشتر در چه رشتههایی
است؟
در پایشــی کــه در چهــار پنــج ســال اخیــر انجــام شــد ،تقاضاهــا
ابتــدا در رشــتههای خاصــی مطــرح شــد امــا درحــال حاضــر
میتوانــم رســم ًا عنــوان کنــم کــه مــا در حــوزه وزارت علــوم
تقریب ـ ًا در تمامــی رشــتههایی کــه یــک فــرد خارجــی مجــاز بــه
تحصیــل در آن اســت دانشــجوی خارجــی داریــم .تقریبـ ًا میتــوان
ادعــا کــرد کــه در بســیاری از دانشــگاههای مــا ،دانشــجویان
خارجــی در اغلــب دانشــکدهها و گروههــای آموزشــی تحصیــل
میکننــد کــه  ۳۵دانشــگاه در حــوزه دانشــگاههای فعــال مــا
قــرار دارنــد.
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آیا این  ۳۵دانشگاه فعال در واقع دانشگاه سطح یک
کشور هستند؟
دانشــگاههای بــزرگ کشــور از دیربــاز فعــال بودنــد و اکنــون نیــز
فعالیتشــان بســیار چشــمگیر شــده است.
امــا در حــال حاضــر برخــی دیگــر از دانشــگاهها 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 دانشگاههای ما در این نمایشگاه شرکت
کردند؟ چه دستاوردهای علمی داشتند؟
از جملــه اقداماتــی کــه در راســتای بینالمللــی شــدن صــورت
گرفــت ،شــرکت در نمایشــگاه علمــی بــود کــه در آذرمــاه در
اربیــل عــراق برگــزار شــد.
نمایشــگاه ارائــه توانمندیهــا و ظرفیتهــای دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی ،بــه ســبب اســتقبال و تعــداد مراجعــه
کننــده بــرای مــا غافلگیرکننــده بــود چــرا کــه بیــش از ســه هــزار
نفــر در طــول دو روز و نیــم ،از غرفههــای دانشــگاههای ایــران
کــه  ۳۳مرکــز دانشــگاهی و پژوهشــگاه بــود مراجعــه کردنــد.
همچنیــن بیــش از  ۶۰مدیــر دانشــگاهی از طــرف دانشــگاهها
مأمــور بــه حضــور در ایــن نمایشــگاه بودنــد کــه بنــده هــم
افتخــار داشــتم بــه عنــوان مســئول هیئــت اعزامــی در آنجــا
حضــور داشــته باشــم.
بزرگتریــن دســتاوردی کــه ایــن ســفر بــه همــراه داشــت
دو موضــوع را شــامل میشــود ،ابتــدا اینکــه دانشــگاهها و
پژوهشــگاههای مــا بــه نقطــهای رســیدهاند کــه میتواننــد
در راســتای اینترنشنالیزیشــن ابــراد ،بــه ویــژه در خصــوص
آمــوزش دانشــجویان خارجــی چیــزی بــرای ارائــه دارنــد؛ یعنــی
دانشــگاههای مــا بــه ایــن درصــد از بلــوغ رســیدهاند کــه خیلــی
راحــت دانشــجو تربیــت میکننــد و میتواننــد ایــن مســئله را
تبلیــغ کننــد .کــه ایــن خواســته و هــدف اصلــی مــا بودهاســت.
نکتــه دیگــری کــه بــرای شــخص مــن بســیار حائــز اهمیــت
بــوده ،میــزان اشــتیاق و عالقــه منــدی اســت کــه در آن
بخــش از جغرافیــای پیرامــون مــا وجــود دارد .بــه عنــوان
دانشــگاهها ایــدهای
مثــال یکــی از
کار بــرده بــود کــه
خوبــی را بــه
در نمایشــگاه ،امــکان
ثبــت نــام اولیــه
را فراهــم کــرده
بــود و هنگامــی کــه
متقاضــی بــه غرفــه
مراجعــه میکــرد بــا
ایــن موضــوع مواجــه
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میشــد کــه بســیار آســان میتوانــد بــا ارائــه مــدارک درطــی
دو ســه روز نمایشــگاه ،پیــش ثبــت نــام انجــام بدهــد.
همچنیــن براســاس اعــام مدیــر دانشــگاههای شــرکت کننــده،
مــا مطلــع شــدیم کــه توانســتیم  ۱۲۰نفــر از ایــن نمایشــگاه
بهصــورت شــهریه پــرداز جــذب کنیــم .کــه اگــر ایــن تعــداد
رو ضــرب در دانشــگاههای شــرکتکننده کنیــم و میانگیــن
بگیریــم ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه هــر نمایشــگاههایی
بــه ایــن شــکل میتوانــد بــرای مــا چنــد هــزار متقاضــی داشــته
باشــد .از نظــر مــن ایــن فرآینــد بــرد بــرد دو طــرف اســت؛ یعنــی
اینکــه مــا بــا طــرف بینالمللــی ،تعامــل میکنیــم و ایــن طــرف
بینالمللــی مــا پذیرفتــه اســت کــه ســطح آمــوزش عالــی مــا
ســطح توانمنــدی اســت کــه میتوانــد در پــرورش نیــروی
انســانی بــه او کمــک کنــد و مــا نیــز ســطح اعتمــاد بــه نفــس در
دانشــگاههایمان افزایــش پیــدا میکنــد .از ایــن نظــر کــه بــرای
مــا متقاضیانــی بــه ایــن شــدت و حــدت وجــود دارنــد کــه در دو
روز و نیــم نمایشــگاه ،نزدیــک بــه ســه هــزار نفــر بازدیدکننــده
داشــته اســت؛ بازدیــدی کــه وزیــر آمــوزش عالــی اقلیــم
کردســتان ،تمامــی روســای دانشــگاهها و مدیــران دانشــگاهی
اقلیــم کردســتان ،اعضــای هیئــت علمــی دانشــکدهها و مدیــران
گــروه و همچنیــن دانشــجویان عالقــه منــد بــه تحصیــل در
ایــران را در بــر دارد.
خوشــبختانه بــا توجــه بــه سیاســتگذاری خوبــی کــه دفتــر
همکاریهــای علمــی بینالمللــی بــرای ایــن ســفر اتفــاق
افتــاده بــود قراردادهــای همــکاری پژوهشــی قابــل توجهــی بیــن
پژوهشــگاههای مــا بــا مراکــز تحقیقاتــی بســته شــد.
آیا دانشجویان دانشگاههایی که در کشورهای
دیگر شعبه دارند نیز تحت پوشش سازمان امور
دانشجویان هستند؟
ابتــدا بایــد گفــت کــه دانشــجوی خارجــی در تعاریــف بینالمللــی
عبــارت اســت از هــر فــردی کــه بــا پاســپورت در یــک کشــور
تحصیــل کنــد ،دانشــجوی خارجــی محســوب میشــود و اکنــون
نیــز تعــداد قابلتوجهــی از اتبــاع خارجــی در کشــور در حــال
تحصیــل هســتند کــه جــزء آمــار دانشــجویان خارجــی مــا
بهحســاب میآینــد.
طبــق قاعــده بینالمللــی اتبــاع خارجــی براســاس پاســپورت
بهعنــوان یــک ســند غیرایرانــی در دانشــگاههای مــا تحصیــل
میکننــد و در نهایــت نیــز یــک مــدرک فارغالتحصیلــی ایرانــی
دریافــت میکننــد .بنابرایــن کســانی کــه در شــعب بینالمللــی
دانشــگاهها از جملــه دانشــگاه پیــام نــور و آزاد تحصیــل
میکننــد ،جــزء فارغالتحصیــان و دانشآموختــگان غیرایرانــی
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــران محســوب
میشــوند.

بعد از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی در اربیل
عراق و بازخوردهای مطلوب آن ،برنامه سازمان امور
دانشجویان جهت افزایش ارتباطات بینالمللی در
کشورهای دیگر چیست؟
اخیــراً بــا دو اســتان صحبتهایــی در خصــوص برپایــی دو
نمایشــگاه دیگــر مطرحشــده اســت .در دانشــگاه سیســتان و
بلوچســتان نیــز توفیــق برگــزاری اولیــن کارگــروه افزایــش تعامالت
دانشــگاههای ایرانــی بــا دانشــگاههای کشــور عمــان رقــم خــورد
کــه خوشــبختانه ایــن امــر اقــدام مؤثــری اســت چراکــه کشــور
عمــان ازجملــه حوزههــای قــوی منطقــه محســوب میشــود کــه
در طــول ســالیان مختلــف بهعنــوان یــک دوســت قابــلاعتمــاد
در عرصــه سیاســی ،تجــاری و اقتصــادی بــا جمهــوری اســامی
ایــران همــراه بــوده اســت و تنهــا در ایــن میــان خــاء علمــی
احســاس میشــد کــه بهمنظــور رفــع آن ،بــا مســئولین مرکــز
همکاریهــای علمــی بینالمللــی و دکتــر ســاالر آملــی و دکتــر
کوهیــان صحبــت کردیــم کــه طــرح ایــن موضــوع بــا اســتقبال
روبــرو شــد.
باتوجــه بــه پتانســیلها و اشــتراکات بســیاری کــه بیــن مــردم
و دانشــگاههای عمــان بــا مــردم و دانشــگاههای سیســتان و
بلوچســتان وجــود دارد ،تعامــات آکادمیــک و علمــی نیــاز اســت و
خ خواهیــم گرفــت.
از ایــن امــر پاس ـ 
بــه دنبــال برگــزاری کارگــروه اول افزایــش تعامــات دانشــگاههای
ایــران و عمــان ،مقــرر شــد بالفاصلــه هیئتــی بــرای بررســی بــه
عمــان ســفر کنــد و ســپس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا
مدیریــت مرکــز همکاریهــای علمــی و بینالمللــی از هیئتــی
عمانــی دعــوت رســمی کنــد و پــساز آن ،نمایشــگاهی در آنجــا
بهمنظــور معرفــی توانمندیهــای دانشــگاهها برپــا شــود.
نمایشــگاه دیگــری کــه امیدواریــم بتوانیــم در ســال جــاری
آن را بــر پــا کنیــم در دانشــگاه ســلیمانیه اســت البتــه برپایــی
نمایشــگاهی در بصــره بــا مدیریــت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز
موضــوع دیگــری اســت کــه هماکنــون بهصــورت پیشفــرض
وجــود دارد.
مــا بایــد متقاضیــان خارجــی را نســبت بــه لــزوم ســفر هیئتــی از
ایــران بــه کشــور آنهــا و یــا ســفر خودشــان بــه داخــل ایــران
بینیــاز کنیــم .بــر همیــن اســاس الزم اســت تــا بهصــورت
غیرحضــوری و در بســتر خدمــات الکترونیــک اطالعاتمــان را بــرای
انتشــار در دنیــا جــاری کنیــم.
بیشترین تعداد دانشجویان خارجی در ایران از کدام
کشورها هستند؟
تحصیــل دانشــجویان خارجــی در دانشــگاههای کشــور تاکنــون
براســاس ارتباطــات نمایندگیهــای جمهــوری اســامی ایــران بــا
کشــورهای مختلــف بــوده امــا بســیاری از افــراد ممکــن اســت
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عالقهمنــد باشــند تــا بــا هزینــه شــخصی خــود در رشــتههای
مختلــف ازجملــه ایرانشناســی ،زبــان و ادبیــات فارســی ،عرفــان و
فلســفه اســامی را بخواننــد .مناسـبترین کشــور بــرای ایــن افــراد
ایــران اســت امــا گاهــی بــه دلیــل عــدم داشــتن اطالعــات کافــی
در خصــوص شــیوه تحصیــل و نحــوه پذیــرش در دانشــگاههای
ایــران ،از تصمیــم خــود منصــرف میشــوند.
در حــال حاضــر رقبــای مــا در فضــای مجــازی بشــدت حضــور
دارنــد .شــاید دلیــل ایــن امــر ایــن باشــد کــه در کشــورهای
دیگــر صــرف هزینــه در فضــای مجــازی را ســرمایه میداننــد
درصورتیکــه در کشــور مــا ایــن نــگاه وجــود نــدارد.
وقتــی در یــک منطقــه توانمنــدیای وجــود دارد ،اولیــن متقاضیــان
آن ،پیرامــون اســت کــه ایــن امــر در اقتصــاد ،سیاســت ،امنیــت
و تجــارت کشــورمان جــاری و ســاری اســت .در مقولــه آمــوزش
عالــی نیــز ایــن موضــوع صــدق میکنــد و در حــال حاضــر اکثــر
متقاضیــان دانشــگاههای ایــران از  15کشــور پیرامــون هســتند.
ارائــه مباحــث آموزشــی و کنتــرل آن در محیــط پیرامــون ازنظــر
اســتراتژیکی نیــز بســیار پراهمیــت اســت و ایــن موضــوع از
جهــات مختلــف اثــرات مثبتــی دارد .یکــی از اثــرات آن ایــن
اســت کــه پیــام صلــح و دوســتی ملــت ایــران بهراحتــی از طریــق
ســفیران علمــی گســترش مییابــد .همیشــه در ســخنرانیها از
دانشــجویان خارجــی درخواســت میکنــم تــا ایــران را همانگونــه
کــه دیدهانــد تفســیر کننــد نــه آنطــور کــه رســانههای غربــی
انعــکاس میدهنــد .بنــده همیشــه بــر شــکوفایی اقتصــاد از طریــق
جــذب دانشــجویان خارجــی آمــوزش عالــی از مســیر پذیــرش
دانشــجوی خارجــی تأکیــد دارم چراکــه  25درصــد دانشــجویان
آمریــکا خارجــی هســتند .در ســال  2010و  2011نیــز کشــور
نیوزلنــد باوجــود فاصلــه مســافتی طوالنــی بــا کشــورهای جهــان،
بــا ســرمایهگذاری مناســب ،تبلیــغ ،تشــویق و حفــظ کیفیــت 5/1
میلیــارد دالر درآمــد ارزی از محــل پذیــرش دانشــجوی خارجــی
کســب کــرده اســت .لــذا مــا بایــد در ایــن خصــوص بــه دو مقولــه
تربیــت ســفیران فرهنگــی و اقتصــاد آمــوزش عالــی توجــه کنیــم.
آیا ارتباطات بینالمللی در عرصه آکادمیک تأثیری
برروی تحریمها داشته است؟
بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور ایــران دولتهــای متخاصــم بحــث
تحریــم را پیــش کشــیدند و بــه دنبــال آن ،صــادرات و فــروش
محصــوالت بــه کشــورهای دیگــر را بــا مشــکل مواجــه کردهانــد،
بایــد بــرای عبــور از ایــن وضعیــت ،طرحــی نــو دراندازیــم.
خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی آمــوزش عالــی ایــران بــه
متقاضیــان خارجــی در  3بخــش پذیــرش دانشــجوی خارجــی،
طرحهــای مشــترک تحقیقاتــی و ارتباطــات از طریــق پارکهــای
علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانشبنیــان صــورت میگیــرد
کــه در آمــوزش عالــی بهطــور ویــژه روی پذیــرش دانشــجویان
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تأکیــد داریــم.
تربیــت نیــروی متقاضــی خارجــی تحریــم ناپذیــر اســت زیــرا بــا
انجــام آن ،چیــزی بــرای عرضــه بــه خــارج از کشــور برده نمیشــود
و ایــن متقاضــی خارجــی اســت کــه بــه کشــور مــا مراجعــه کــرده
و در داخــل کشــور هزینــه خــود را پرداخــت و تربیــت میشــود.
بــرای اطــاع از آمــار هیئتهایــی کــه از اتحادیــه اروپــا و
کشــورهای مختلــف طــی ایــن مــدت بــه کشــور آمدنــد بــه مرکــز
همکاریهــای علمــی بینالمللــی مراجعــه شــود .خوشــبختانه
تعامــات علمــی و بینالمللــی کمتریــن رنــگ و لعــاب را از
موضــوع تحریــم و تخاصــم بــه خــود میگیــرد و همیشــه در
طــول تاریــخ ایــن تعامــات باالدســت ارتباطــات سیاســی حرکــت
کــرده اســت .در حــال حاضــر در نقــاط مختلــف دنیــا متقاضــی
تحصیــل در ایــران داریــم و ایــن امــری بســیار خوشــایند اســت
کــه مالحظــه کنیــم دانشــجویی از قلــب اروپــا نامــه درخواســت
تحصیــل در ایــران را ارســال میکنــد لــذا علــم کاالیــی تحریــم
ناپذیــر اســت.
چشمانداز سازمان امور دانشجویان برای ارتقای روابط
بینالمللی جهت جذب بیشتر دانشجویان غیرایرانی
چیست؟
چشــمانداز مــا ایــن اســت کــه در کنــار دانشــگاهها باشــیم و
وظیفــه خطیــر جــذب دانشــجویان خارجــی را بهطــور ویــژه بــه
دانشــگاهها محــول کــرده و نقــش پشــتیبان و حامــی دانشــگاه
آنهــا را داشــته باشــیم البتــه ایــن نقــش در حــال حاضــر نیــز بــه
شــکل تکلیــف بــرای مــا محــرز شــده و در ادامــه نیــز برنامههــای
بســیاری جهــت توســعه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
در راســتای جــذب متقاضیــان خارجــی داریــم کــه اکنــون در حــال
ارزیابــی و آنالیــز زیرســاختهای آنهــا هســتیم.
اکنــون نــدای بینالمللــی ســازی و پذیــرش دانشــجوی خارجــی
بــه گــوش اغلــب دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
برخــوردار مــا رســیده و کاری کــه مــا بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه
بــه دانشــگاههای برخــوردار تأکیــد کنیــم زیــرا آمــوزش عالــی در
کنــار افزایــش کمــی ،بــه حفــظ کیفیــت و اعتبــار نیــز توجــه دارد.
مثــا ســتاد توســعه و ترویــج فنــاوری نانــو در ســال  1381در
کشــور شــکل گرفــت و مــن از اولیــن کســانی بــودم کــه بــا توجــه
بــه تخصــص دانشــگاهی خویــش در ایــن مســیر شــروع بــهکار
کــردم .ایــن ســتاد جایــگاه و نــگاه علمــی مــا را بهجایــی رســانده
اســت کــه امــروز جــزء  5یــا  6کشــور اول در حــوزه نانــو در دنیــا
هســتیم .سیاس ـتهای تشــویقی ایــن ســتاد در همــه بخشهایــی
کــه یــک عضــو هیئتعلمــی یــا یــک دانشــجو در دانشــگاه
فعالیــت میکــرد در صورتیکــه مرتبــط بــه اولویتهــای ایــن
ســتاد بــود ،موردحمایــت قــرار میگرفــت؛ از جملــه تدریــس
دروس نانــو ،چــاپ مقــاالت در حــوزه نانــو ،ســفرهای علمــی در
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حــوزه نانــو ،مأموریتهــای فنــاوری نانــو و ...کــه البتــه همیــن
امــروز هــم ایــن حمایتهــا ادامــه دارد ولــی آن زمــان موضــوع را
بهطــور 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 میدانیــم درآمــده اســت.
تقریب ـ ًا دیگــر همــه میداننــد کــه مــا در  2-3صنعــت دنیــا جــزء
ســرآمدان هســتیم و یکــی از آنهــا مقولــه نانوســت؛ ایــن موضوعی
بــود کــه براســاس سیاس ـتهای درســت و تشــویقی اتفــاق افتــاد
و برنامــه مــا را بــر ســه شــعار مأموریــت ســپاری بــه دانشــگاه،
تمرکززدایــی از خودمــان بــه دانشــگاه و ارائــه خدمــات بــر بســتر
خدمــات الکترونیــک متمرکــز کــرد چراکــه وقتــی میخواهیــم
موضــوع دانشــجویان خارجــی را مطالعــه کنیــم ،بایــد بــه پنــج
فاکتــور اساســی توجــه کنیــم:
 -1جــذب؛ متولــی جــذب چــه کســی اســت؟ مدلــش چیســت؟
تکنیکهایــش چگونــه اســت؟
 -2پذیــرش؛ مــا بایــد در کنــار جــذب بــه پذیــرش هــم فکرکنیــم
یعنــی حــاال کــه کســی جــذب را انجــام داد ،پذیــرش را چــه کســی
بایــد انجــام بدهــد؟
 -3آمــوزش؛ در کشــور ،وزارتخانــه ،دانشــگاه ،دانشــکده ،گــروه،
عضــو هیئتعلمــی یــا هــر مرجعــی ،پذیــرش اتفــاق افتــاد ،حــاال
آمــوزش مطــرح میشــود؛ آمــوزش چگونــه بایــد باشــد؟ آیــا ایــن
آمــوزش فقــط کمیــت را نــگاه میکنــد تــا تعــداد دانشــجو را بــاال
ببــرد یــا توجــه بــه کیفیــت هــم هســت؟
 -4پشــتیبانی؛ دانشــجوی خارجــی خوابــگاه ،تغذیــه ،آمــد و شــد،
ویــزا ،خدمــات کنســولی ،تمدیــد اقامــت و ...میخواهــد و ایــن
مــوارد از مقولههایــی اســت کــه کلیــه دانشــجویان خارجــی در
تمــام دنیــا بــا آن درگیــر هســتند ،متولــی ایــن امــور کیســت؟
 -5فارغالتحصیلــی؛ مهمتــر از همــه اینکــه،
زمانــی کــه دانشــجوی خارجــی درســش بــه
اتمــام رســید و از کشــور مــا رفــت ،آیــا کانــون
فارغالتحصیــان دانشــگاه را شــکل دادهایــم؟
بهعنــوان نماینــدگان دائمــی مــا بهصــورت
افتخــاری در کشــورهای خودشــان حضــور
دارنــد یــا خیــر؟ هرســاله گردهمایــی داریــم
و آنهــا را دعــوت میکنیــم؟ هرســاله پیــام
تبریــک بــرای آنهــا میفرســتیم؟ هرســاله به
آنهــا میگوییــم کــه شــما هنــوز ســرمایه مــا
هســتید؟ لــذا در کل ،بــه نظــرم بایــد متولیــان
 5مقولــه جذب ،پذیــرش ،آموزش ،پشــتیبانی و
فارغالتحصیلــی تعریــف شــود .ســندهای ملــی
مختلــف ازجملــه کشــورهای مالــزی ،کانــادا،

انگلســتان ،آمریــکا ،آلمــان ،کــره جنوبــی و ژاپــن را مطالعــه کردهام
کــه آنهــا چگونــه در جــذب دانشــجوی خارجــی و تربیــت نیــروی
انســانی خارجــی موفــق بودهانــد و بهغیــراز ایــن  5مقولــه نبــوده
اســت .بنابرایــن در موضــوع جــذب بایــد کار تخصصــی صــورت
گیــرد ،در پذیــرش نیــز همینطــور ،در آمــوزش خوشــبختانه
وضعمــان بهتــر اســت .در پشــتیبانی بایــد بیشــتر تــاش کنیــم
و بایــد بینالمللیتــر حمایــت کنیــم ،در فارغالتحصیلــی نبایــد
ســرمایههایمان را در دســت بدهیــم .در برنامــه ســال  ،1398قصــد
داریــم کانــون فارغالتحصیــان را بهصــورت متمرکــز عهــدهدار
شــویم؛ البتــه شــیوه درســتی نیســت و شــیوه صحیــح آن اســت کــه
همــه دانشــگاهها ایــن کانــون را داشــته باشــند و مــا بــه آنهــا
متصــل شــویم .ایــدهآل مــا آن اســت کــه بــه دانشــگاهها در ســال
آینــده اعــام کنیــم کــه حتم ـ ًا کانــون فارغالتحصیــان خــود را
بــه مــا اعــام کــرده و میخواهیــم شــبکه کاملــی ایجــاد کنیــم.
برنامههــای مــا بــر ســه اصــل مأموریتســپاری ،تمرکززدایــی و
ارائــه خدمــات بــر پایــه بســتر الکترونیــک اســتوار اســت .در ایــن
زمینــه هماکنــون در  15اســتان خدمــات کنســولی را بهصــورت
کامــل بــه اســتانها تفویــض کردهایــم .همچنیــن ســامانه جامــع
ســجاد بــرای پوشــش دادن کلیــه فرآیندهــای یــک دانشــجوی
خارجــی را خوشــبختانه امســال توانســتیم نهایــی کنیــم کــه جــای
تقدیــر و تشــکر از کلیــه عواملــی کــه در ایــن زمینــه بــه مــا کمــک
کردهانــد ازجملــه بخشهــای امنیتــی و انتظامــی ،پشــتیبانی و
فنــاوری اطالعــات وجــود دارد .ایــن ســامانه هفتــه گذشــته نهایــی
شــد و بــه نــام مبــارک حضــرت امــام (ره) بهصــورت پایلــوت بــا
دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره) شــروع کردیــم و در یــک
مــاه آینــده بهصــورت سراســری در کلیــه دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی کــه دانشــجوی خارجــی میپذیرنــد ،دسترســی
برایشــان ایجــاد شــود و کلیــه فرآیندهــا را در یــک قالــب واحــد
مدیریــت کننــد.
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ژپوهش و فناوری

حمایتهای پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور
پارکهــای علــم و فنــاوری از نهادهــای پشــتیبان نوآوری محســوب
میشــوند .پارکهــای علــم و فنــاوری مراکــزی هســتند کــه
عمدت ـ ًا در جــوار مراکــز تحقیقاتــی و علمــی و دانشــگاهی تأســیس
شــده و در راســتای تجاریســازی نوآوریهــا عمــل میکننــد.
ایجــاد پارکهــای علــم و فنــاوری یکــی از اســتراتژیهای
اساســی توســعه کس ـبوکار منطق ـهای و ایجــاد نواحــی نــوآور بــه
شــمار م ـیرود.
پارکهــای علــم و فنــاوری درواقــع شــهرکهایی هســتند کــه
بهمنظــور اســتقرار شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور طراحــی و
ساختهشــدهاند و تمرکــز آنهــا بــر تســهیل نــوآوری از طریــق
گردهــم آوردن و همافزایــی افــراد خــاق اســت .بســتر نهــادی
فعالیتهــای پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان در
ســال  1394آغــاز شــده اســت .پــارک علــم و فنــاوری سیســتان
و بلوچســتان جــزء جوانتریــن پارکهــای کشــور میباشــد و در
ایــن مــدت کوتــاه تــاش شــده تــا پــارک نقــش مؤثــری را در
اکوسیســتم کارآفرینــی دانشبنیــان و کارآفرینــی مبتنــی بــر نوآوری
ایفــا نمایــد .بــا توســعه زیرســاختهای فیزیکــی ،کارآفرینــی و
فنــاوری ،پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان توانســت
زمینــه اســتقرار و جــذب شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای

فنــاور را براســاس مــدل توســعه فنــاوری پــارک فراهــم آورد.پــارک
علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان تــا پایــان ســال  1393تنهــا
 70مترمربــع جهــت واحدهــای ســتادی خــود در اختیــار داشــت و
فضایــی بــرای اســتقرار شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای
فنــاور وجــود نداشــت.
در ســال  1394کــه بســتر نهــادی فعالیتهــای پــارک علــم
و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان شــکل گرفــت بــا توســعه
زیرســاختهای فیزیکــی ،فضــای اســتقرار  3700مترمربــع جهــت
شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای فنــاور ایجــاد شــد و تــا
دیمــاه  1397ایــن فضــا بــه 10هــزار مترمربــع رســید .در نــگاره
شــماره  1فراینــد توســعه زیرســاختهای فیزیکــی پــارک علــم و
فنــاوری سیســتان و بلوچســتان بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
فرایند توسعه فیزیکی پارک علم و فناوری سیستان و
بلوچستان (مترمربع)
مــدل توســعه فنــاوری براســاس مزیتهــای رقابتــی نســبی و پایــدار
اســتان باعــث شــده تــا عمــده فعالیــت پــارک علــم و فناوری اســتان
سیســتان و بلوچســتان متمرکــز بــر فناوریهــای نویــن حــوزه آب،
فناوریهــای نویــن حــوزه کشــاورزی (گیاهــان دارویــی و گیاهــان
گرمســیری) ،فناوریهــای نویــن حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،فناوریهــای نویــن حــوزه معــدن،
فناوریهــای نویــن حــوزه هنــر ،صنایعدســتی،
گردشــگری و صنایــع خــاق ،فناوریهــای نویــن
حــوزه فنــاوری اطالعــات و اینترنــت اشــیاء و
فناوریهــای نویــن حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر و
بیوانــرژی باشــد.
بهمنظــور بسترســازی مناســب جهــت توســعه
خوشــههای مختلــف کســبوکار ،پــارک علــم و
فنــاوری سیســتان و بلوچســتان  14کانــون توســعه را با
همراهــی و همــکاری کارآفرینــان و متخصصیــن و بــا
اســتفاده از تخصصهــا و تجربههــای آنــان در توســعه
و پربــار کــردن جهــات کارآفرینانــه تعریــف نمــود کــه
تاکنــون  6کانــون توســعه عملیاتــی شــده اســت و
شــرکتها و واحدهــای فنــاور آن شــکل گرفتهانــد.
همچنیــن جهــت رشــد متــوازن اســتان پهنــاور
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سیســتان و بلوچســتان و کمــک بــه شــکلگیری کســبوکارها
برپایــه مزیــت نســبی و رقابتــی هرکــدام از مناطــق دارای پتانســیل
اســتان ،ایجــاد مراکــز رشــد براســاس ظرفیتهــای بالقــوه هــر
منطقــه در دســتور کار قرارگرفتــه کــه تاکنــون مرکــز رشــد اقمــاری
ایرانشــهر راهانــدازی و عملیاتــی شــده و کارنامــه عملکــردی خوبــی
از خــود نشــان داده اســت .شــایانذکر اســت ایجــاد مرکــز رشــد
گیاهــان داروئــی در خــاش ،مرکــز رشــد تخصصــی فناوریهــای
دریایــی در چابهــار ،مرکــز رشــد انرژیهــای تجدیــد پذیــر در زابــل
در برنامههــای آتــی پــارک قــرار دارد.
سایر خدمات پارک
یکــی دیگــر از اقدامــات پــارک علم و فناوری سیســتان و بلوچســتان
جهــت ســرعت بخشــیدن بــه شــکلگیری کســبوکارهای
دانشمحــور و فنــاور ،کمــک بــه فعالســازی و بهکارگیــری
شــتابدهندهها بهعنــوان همــکار پــارک در جهــت تســریع در
شــکلگیری کســبوکارهای نوپــا میباشــد .در ســال 1396
مجتمــع شــتابدهی پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان
بــا اســتقرار ســه شــتابدهنده کاتالیــزور (حــوزه تولیــد محتــوا)،
شــتابدهنده ماهــور (حــوزه فیــن تــک) و شــتابدهنده رســتاک
(حــوزه خالقیــت دانشآمــوزی) راهانــدازی شــد.
مجتمع شتابدهی کسبوکارهای نوپا
همچنیــن بــا ایجــاد و راهانــدازی مرکــز نــوآوری صنایــع خــاق در
ســال  1397جهــت توســعه کسـبوکارهای ایــن حوزه (گردشــگری،
انیمیشــن ،تولیــد محتــوا ،صنایعدســتی ،اســباببازی ،طراحــی،
بازیهــای ویدئویــی و فناوریهــای اجتماعــی) ،شــتابدهنده
آهــوگ در حــوزه صنایــع خــاق جهــت کمــک بــه تجاریســازی
ایــن نــوع فناوریهــای نــرم و هویتســاز در مجتمــع فنــاوری
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان آغــاز بــه کار کــرد.
سیســتم حمایتــی پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان از
شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای نــوآور و فنــاور ،براســاس
ســطح آمادگــی فنــاوری ( )TRLتعریــف شــده اســت .برایــن
اســاس  48درصــد شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای فنــاور
پــارک  TRLبــاالی  7دارنــد و بــه ســطح مناســبی از بلــوغ و
پایــداری فنــاوری رســیدهاند.
در پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان تالش شــده اســت
تــا بــا ارائــه خدمــات بــا ارزشافــزوده بــاال بسترســازی و حمایــت
مناســبی از کســبوکارهای نوپــا و ثــروت آفریــن و کمــک بــه
توســعه اقتصــاد دانشبنیــان محلــی انجــام گیــرد .در همیــن راســتا
ســایر بخشهــای مختلــف پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و
بلوچســتان کــه خدمــات حمایتــی را بــه شــرکتهای دانشبنیــان
و واحدهــای فنــاور ارائــه میدهنــد معرفــی میگــردد.
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مرکز خدمات کسبوکار
در ایــن مرکــز ،خدمــات مشــاوره تخصصــی و پشــتیبانی ماننــد
امــور بازاریابــی ،امــور حقوقــی ،روابــط بینالملــل ،ثبــت شــرکت
و ...بــه شــرکتها و واحدهــای مســتقر در پــارک ارائــه میگــردد.
کانون مشاوران
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان از مشــاورین
تخصصــی در حوزههــای مختلــف جهــت منتورینــگ و کوچینــگ
شــرکتها و واحدهــای فنــاور اســتفاده میکنــد تــا ایــن مشــاوران
تجــارب ارزشــمند خــود در حوزههــای مختلــف کس ـبوکار را در
اختیــار آنــان قــرار دهنــد و کســبوکارهای نوپــا را در مســیر
رســیدن بــه پایــداری و تجاریســازی محصــوالت و خدمــات
همراهــی نماینــد.
دفتر ثبت اختراع
بهمنظــور حمایــت و پشــتیبانی از مخترعیــن و کمــک بــه ثبــت
اختراعــات ،عالئــم تجــاری و طرحهــای صنعتــی دفتــر ثبــت
اختــراع و مالکیــت فکــری در پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و
بلوچســتان دایــر شــده اســت.
دبیرخانه آموزش و رویداد شتاب
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان بــا توجــه بــه
گســتردگی اســتان و پتانســیلهای موجــود ،در کنــار نیــروی
جــوان مؤثــر ،هرســاله برنامههــای مــدون و گســتردهای را در
خصــوص آمــوزش کارآفرینــی و مهارتآمــوزی برگــزار میکنــد.
ایــن برنامههــا بــا اســتفاده از تــوان بومــی اســتان و در صــورت

تخصصــی بــودن و نیــاز بــه ایجــاد تعامــل بیــن محققیــن و
متخصصیــن بومــی بــا متخصصیــن ســایر مناطــق کشــور از
اســاتید بنــام کشــوری برگــزار میگــردد و تــاش شــده اســت
تــا بــر توســعه تخصصــی و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی تأکیــد
گــردد .بــر ایــن اســاس برنامههــای پــارک علــم در چهــار حــوزه
اصلــی متمرکزشــده اســت کــه عبارتنــد از :برگــزاری رویدادهــای
مختلــف ترویجــی و علمــی ،کارآفرینــی و رویدادهــای شــتاب،
برگــزاری رویــداد ایــده شــو (ایــده نمــا) ،برگــزاری نشســتها
و همایشهــای تخصصــی ،برگــزاری کارگاههــا و دورههــای
تخصصــی کوتاهمــدت.
آزمایشگاههای تخصصی
آزمایشــگاه اینترنــت اشــیاء :پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و
بلوچســتان مطابــق بــا ظرفیتهــای نیــروی انســانی موجــود و
بــه دلیــل وجــود 6400فارغالتحصیــل رشــتههای مهندســی
بــرق ،کامپیوتــر و فنــاوری و نیــز در راســتای شــکلگیری
کســبوکارهای فنــاوری بــاال اقــدام بــه تجهیــز و راهانــدازی
آزمایشــگاه اینترنــت اشــیاء نمــوده اســت .ایــن آزمایشــگاه بــا ارائــه
تمامــی تجهیــزات موردنیــاز بــرای حــوزه اینترنــت اشــیاء در نظــر
دارد تــا ایدههــا و پژوهشهــای دانشــگاهی مرتبــط بــا ایــن
حــوزه را در اســتان تقویــت و بــه شــکلگیری کســبوکارهای
آنــان کمــک نمایــد.
آزمایشگاه کشت بافت
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه دلیــل ویژگیهــای اقلیمــی و
جغرافیایــی ،دارای تنــوع قابلتوجهــی از گونههــای گیاهــی در
کشــور میباشــد؛ بهطوریکــه بیــش از ۳۹۲
گونــه بــا ارزش گیاهــی را در خــود جــایداده
و بــرای تبدیلشــدن بــه فرآوردههــای
گیاهــی و غذایــی بــا ارزشافــزوده بــاال ،آماده
ســرمایهگذاری و برداشــت اســت .در ایــن
راســتا پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و
بلوچســتان بــا در نظــر گرفتــن مزیــت نســبی
منطقــه در تولیــد گونههــای گیاهــی دارویــی
و ارقــام مرغــوب نهــال درختــان و گیاهــان
زینتــی از طریــق تکنیــک کشــت بافــت،
آزمایشــگاه کشــت بافــت را در فضایــی بــه
مســاحت  300مترمربــع در اختیــار واحدهــای
فنــاور قــرار داده اســت.
مراکز نوآوری
مراکــز نــوآوری بــا ایــده جــذب خالقیتهــا
و نوآوریهــای افــراد ایجادشــدهاند و از
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اســتارتاپها و کســبوکارهای نوپــای تخصصــی حمایــت
میکننــد و بــه آنــان خدمــات ارائــه میدهنــد .تاکنــون مرکــز
نــوآوری صنایــع خــاق ،مرکــز تحقیــق و نــوآوری هنــر و مرکــز
تحقیــق و توســعه فنــاوری مالــی در پــارک ایجــاد شــدهاند.
فنبازار
فنبــازار یــا  Technomartبهطورکلــی محلــی بــرای
مبــادالت فنــاوری و تکنولــوژی بیــن متقاضیــان فنــاوری و
عرضهکننــدگان آن اســت .پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و
بلوچســتان دفتــر منطقــهای فنبــازار در اســتان را جهــت ایجــاد
فضــای تبــادل فنــاوری و تجاریســازی فنــاوری و نیــز رفــع
نیازهــای مطرحشــده توســط صنایــع و ســایر دســتگاهها توســط
شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای فنــاور راهانــدازی و شــرایط
اســتقرار کارگــزار فنبــازار در پــارک و ارائــه خدمــات بــه فنــاوران
محیــا نمــوده اســت.
شرکتهای زایشی و اسپینآف
شــرکتهای زایشــی و شــرکتهای اســپینآف شــرکتهایی
هســتند کــه از واحدهــای تحقیــق و توســعه صنایع نشــئتگرفتهاند
و انتقــال فنــاوری بــه صنایــع را تســهیل میکننــد .تاکنــون
شــرکت صنایــع ســیمان زابــل بهعنــوان بزرگتریــن واحــد صنعتــی
تاریــخ اســتان اقــدام بــه اســتقرار واحــد تحقیــق و توســعه خــود در
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان نمــوده اســت.
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تأمین مالی اقتصاد دانشبنیان
باتوجــه بــه تمرکــز پــارک بــر حمایــت غیرمســتقیم از شــرکتها
و واحدهــای فنــاور ،اخــذ مجــوز و راهانــدازی صنــدوق پژوهــش و
فنــاوری مخاطرهپذیــر اســتان ،معرفــی شــرکتها بــه صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ،معرفــی شــرکتها بــه صنــدوق کارآفرینــی
امیــد ،معرفــی شــرکتها بــه صنــدوق توســعه ملــی و ســایر
بنگاههــای مالــی ،راههــای تأمیــن مالــی مدنظــر توســعه اقتصــاد
دانشبنیــان اســت.
مرکز فنآموز و خالقیت دانشآموزی
مرکــز فنآمــوز جــزء فعالیتهــای مربــوط بــه مســئولیت
اجتماعــی پــارک اســت .در ایــن مرکــز رویدادهــای آموزشــی
تجربــی ماننــد مدرســه تابســتانه کســبوکار برگــزار میشــود
کــه بــا اســتفاده از آمــوزش ،دانــش آمــوزان را بــا مفاهیــم عمیــق
نظــری آشــنا ســاخته و بســتر توســعه خالقیــت ،ایــده پــردازی و
کشــف قابلیتهــا و اســتعدادهای درونــی را فراهــم مینمایــد.
ایــن نهــاد میتوانــد دانــش آمــوزان را بــا روشهــای تفکــر
عمیــق و فناورانــه آشــنا ســازد تــا نســبت بــه شــغل آینــده و رشــته
تحصیلــی انتخــاب بهتــری داشــته باشــند؛ همچنیــن میتوانــد
دانــش آمــوزان را از طریــق هماندیشــی ،بــه کشــف ناشــناختهها
ســوق دهــد .بهطورکلــی ایــن مرکــز در پــی آن اســت کــه بــا
آمــوزش روشهــای برنامهریــزی شــخصی ،الگویــی جهــت
حرکــت هوشــمندانه در مســیر زندگــی فراهــم آورد.
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گزیده اخبار آموزش عالی در یک نگاه
پژوهشــگران دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز موفــق بــه ســاخت
دســتگاه آب شــیرینکن در مقیــاس صنعتــی شــدند.
محققــان مرکــز پژوهــش و فنــاوری فرآیندهــای غشــایی دانشــگاه
علــم و صنعــت ایــران موفــق بــه طراحــی و ســاخت کیسـهای شــدند
کــه آب غیــر قابــل شــرب را بــه آب قابــل آشــامیدن تبدیــل میکنــد.
محققــان دانشــگاه ارومیــه بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت توربین
بــادی محــور عمــودی بــا روتــور  Vشــکل در راســتای بهرهگیــری از
انرژیهــای تجدیدپذیــر دســت یافتنــد.
پژوهشــگران دانشــگاه تبریــز موفــق بــه تولیــد زیســت ســوخت
(بیودیــزل) از روغنهــای آشــپزی شــدند.
محققــان دانشــگاه تربیــت مــدرس در فــاز صنعتــی بــه ســنتز
نانوکاتالیســتی دســت یافتنــد کــه قــادر بــه تبدیــل دیاکســید گوگــرد
بــه محصــول ارزشــمند گوگــرد اســت.
آســفالت هــادی ســیگنالهای الکترونیکــی و مقــاوم در برابــر
یخزدگــی بــه همــت محققــان دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه
ســمنان اختــراع شــد.
سیســتم ارســال و دریافــت داده بــر روی کنتورهــای دیجیتــال بــا
هــدف تشــخیص بــرق دزدی ،توســط محققــان دانشــگاه ایــام
طراحــی و بــه عنــوان یکــی از طرحهــای صنعتــی برگزیــده
دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور معرفــی شــد.
جمعــی از پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا طراحــی ســامانه
پایــش سیســتمهای حمــل و نقــل دانشآمــوزی ،امــکان رهگیــری
آنالیــن ســرویس مــدارس را از طریــق تلفــن همــراه راننــدگان،
فراهــم آورده و اطالعــات الزم را در اختیــار والدیــن و مســئوالن
مدرســه قــرار میدهــد.
در تازهتریــن پژوهــش انجــام شــده توســط محققــان دانشــگاه
حکیــم ســبزواری ،بهینهســازی مصــرف انــرژی در مراکــز داده
( )Data Centerبــا بــه کارگیــری اکونومایــزر و پمــپ حرارتــی
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
پژوهشــگران دانشــگاه ارومیــه بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت
عدســیهای پراشــی مبتنــی بــر تیغــه منطقهایــی فرنــل و غربــال
فوتونــی دســت یافتنــد.

بــرای نخســتینبار در کشــور ،پژوهشــگران بخــش شــیمی دانشــگاه
شــیراز ،موفــق بــه طراحــی و ســاخت حســگر تشــخیص عفونــت
ادراری شــدند.
بــه همــت پژوهشــگران دانشــگاه زنجــان ،جایگزینــی عایقهــای
آزبســت ســرطانزا در پــروژه اورهــال کــوره کالــدو شــرکت ملــی
ســرب و روی بــا عایقهــای نویــن نانومتخلخــل هــواژل انجــام شــد.
در تازهتریــن پژوهــش انجــام شــده در دانشــگاه حکیــم ســبزواری،
کاهــش اثــرات پدیــده مخــرب حضــور قطــرات مایــع در توربیــن
هــای بخــار بــا اســتفاده از گرمایــش حجمــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت.
میــز ارتعاشــی بــا ظرفیــت بــاال و بــا امــکان شبیهســازی حرکــت
هارمونیــک بــا دامنــه و فرکانسهــای مختلــف توســط عضــو هیئــت
علمــی گــروه عمــران دانشــگاه حکیــم ســبزواری طراحــی و ســاخته
شــد.
پژوهشــگران دانشــگاه حکیــم ســبزواری موفــق بــه ارائــه راهــکاری
جدیــد جهــت بهینهســازی عایــق جــداره ســاختمانها بــر اســاس
کاهــش مصــرف انــرژی و مالحظــات اقتصــادی و زیس ـتمحیطی
شــدند.
پــروژه بررســی تاثیــر روندهــای گســلی بــه توســعه و تکامــل
میادیــن نفتــی جنــوب غــرب ایــران بــا همــکاری شــرکت ملــی
مناطــق نفــت خیــز جنــوب در دانشــگاه بیرجنــد انجــام شــد.
دکتــر جبــار علــی ذاکــری رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران
گفــت :در ســه دهــه آینــده در حــوزه مهندســی فنــاوری عصبــی
شــاهد پیشــرفتهای خوبــی خواهیــم بــود و از شــیمی درمانــی
خــارج میشــویم.
تیــم دانشــجویان دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه علــم و
صنعــت ایــران موفــق بــه کســب رتبــه ســوم در مســابقه بینالمللــی
 Architecture At Zeroدر کالیفرنیــای آمریــکا شــد.
تیــم دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
بــا کســب عنــوان قهرمانــی مرحلــه کشــوری مســابقات مــوت کورت
دیــوان بینالمللــی دادگســتری (فیلیــپ جســاپ) ،مجــوز شــرکت در
مســابقات بینالمللــی واشــنگتن را دریافــت کــرد.
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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
سمت«سرپرســت دانشــگاه والیــت» منصــوب کــرد.

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی دکتــر فریــدون جعفــری ،مدیــرکل دفتــر بازرســی
و پاســخگویی بــه شــکایات و دســتیار ویــژه خــود در امــور حقــوق شــهروندی را بــه ســمت
عضــو شــورای راهبــری توســعه مدیریــت ایــن وزارتخانــه منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی ،حجــت االســام و
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.

57

خبرانهم آموزش عالی

58

