دکتر غالمی در جشنواره روابط
عمومیهای برتر دانشگاهها:

اکنون روابط عمومیهای مراکز
آموزش عالی متحول شدهاند

خبرانهم آموزش عالی

خبرنامه آموزش عالی

اقدامات فناورانه دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در مقابله با کرونا
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مرداد -شهریور 1399
دکتر معتمدی در گفتوگو با
خبرنامه آموزش عالی تشریح کرد؛

رئیس جمهوری در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها:

دانشگاه نقش مهمی در امیدآفرینی و
ایجاد اعتماد در جامعه دارد

وزیر  علوم ،تحقیقات و فناوری:

حمایتهای دولت از دانشگاهها بیشتر شود تا
بتوانیم به توسعه کشور کمک کنیم
استعالم مدرک تحصیلی
دانشگاهی از طریق درگاه
تبادالت الکترونیکی دولت

یادداشت وزیر علوم در روزنامه ایران:

گزارش/

نظام آموزش عالی و روند رو بهرشد علم و فناوری

جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش
حضوری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

دکتر نظرپور تشریح کرد:
نحوه بهرهمندی کارکنان غیرهیات علمی آموزش عالی
از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

تأمین  ۳۰میلیارد تومان از سوی خیرین دانشگاهی
برای ارتقای خوابگاههای دانشجویی

1

خبرانهم آموزش عالی

حضرت آیتاهلل خامنهای:
تالشهــای علمــی و تحقیقاتــی مراکــز دانشــگاهی و برخــی شــرکتهای
دانشبنیــان بــرای شــناخت رفتــار ایــن ویــروس متقلــب و پیــدا کــردن
واکســن و داروی مقابلــه بــا کرونــا ،بُعــد دیگــری از افتخــار ایرانیــان اســت و
امیــدوارم جوانــان دانشــمند میهــن بتواننــد هــر چــه زودتــر در ایــن زمینــه
نیــز افتخــار بیافریننــد و اســتعداد ایرانــی را بــار دیگــر بــه دنیــا نشــان دهنــد.
ارتباط تصویری ستاد ملی مبارزه با کرونا با رهبر معظم انقالب  21 -اردیبهشت1399

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی:
رفــع عمــده نیازهــای کشــور در بخشهــای درمانی و حفاظتــی در موضــوع بیماری
کرونــا ،بیانگــر قــدرت علمــی و تــوان کشــور در رســیدن بــه خودکفایــی و اقتصــاد
دانــش بنیــان کشــور اســت و تامیــن ایــن نیازهــا و همزمــان فراهــم کــردن
زمینــه صــادرات بســیاری از محصــوالت از جملــه ماســک و ضدعفونــی کنندههــا
و دســتگاههای ونتیالتــور ،نمایــش غیــرت مومنانــه ملــی یــک کشــور بــود.
«جلســه هماندیشــی بــا روســای پارکهــای علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانشبنیــان
کشــور 8 -اردیبهشــت»1399
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گفتوگوی دکتر نظرپور در خصوص نحوه
بهرهمندی کارکنان غیرهیات علمی از
امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری
یادداشت  وزیر علوم در روزنامه ایران

24

رئوس دستاوردهای دانشگاهها ،پارکهای
علم و فناوری و پژوهشگاههای کشور

اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

(زیر نظر شورای سیاستگذاری)
با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

سردبیر  :دکتر علیرضا عبداللهینژاد
دبیر تحریریه :ندا شفیعی

هیئت تحریریه :لیال موالیی ،هادی عیار ،مجتبی حاجیجعفری
صفحه آرایی :زهرا حامدی
عکس :حجتاهلل رضوی
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یادداشت وزیر علوم در روزنامه ایران/
نظام آموزش عالی و روند رو بهرشد
علم و فناوری

در ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی رونــد مجموعــه
فعالیتهــای علمــی و فناورانــه گــواه بــر نقــش و تأثیــر نظــام آمــوزش
عالــی کشــور و نهــاد دانشــگاه در حیــات علمــی ،فنــی ،صنعتــی ،اقتصــادی
و اجتماعــی کشــور بــوده اســت .دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری
بهعنــوان بازیگــران و نقشآفرینــان مهــم توانســتهاند در چهــار دهــه اخیــر
بــه اقتضــای شــرایط غالــب زمانــه و بنــا بــه کارویژههــا و مأموریتهایــی
کــه متوجــه آنهــا اســت ایفــای نقــش کننــد .در دهــه آغازیــن پــس از
انقــاب کــه کشــور مــورد تهاجــم بیگانــگان قــرار گرفــت ،باوجــود اینکــه
مجموعــه نظــام آمــوزش عالــی خــود دســتخوش تحوالتــی بــود ،بســرعت
خــود را آمــاده پاســخ بــه دغدغههــا و نیازهــای آن دوران ســاخت و عمــده
تــوان خــود را صــرف عبــور از گردنههــای ســخت و کســب دســتاوردهای
تــازه نمــود .خوشــبختانه از ایــن بابــت کارنامــه خوبــی بــرای دانشــگاهها
رقــم خــورد .در دهــه دوم بــه ســبب پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی و
نیــز تغییــرات اجتماعــی و جمعیتــی حــادث شــده در جامعــه ایــران بتدریــج
موجــی از تقاضــای اجتماعــی بــرای ورود بــه دانشــگاه و ضــرورت پاســخ
بــه ایــن تقاضــا و نیــز بــه مــوازات آن توســعه تحصیــات تکمیلــی و
گســترش فعالیتهــای علمــی موجــب شــد کــه از اواخــر دهــه هفتــاد
دانشــگاهها وارد خیــز و فــاز نوینــی شــوند و زیرســاختهای خــود را
گســترش دهنــد و تبــادالت بینالمللــی خــود را تقویــت کننــد .برآینــد
آن را بایــد در ایــن نکتــه مهــم جســتوجو کــرد کــه امــروزه تقریبــ ًا در
تمامــی حوزههــا و رشــتههای تخصصــی دانشــگاههای کشــور بــه لحــاظ
آموزشــی دارای دســتاوردهایی هســتند کــه قابــل رقابــت بــا دانشــگاههای
برتــر جهــان هســتند .همیــن بــس بــرای شــاهد ایــن ادعــا کــه در
پروژههــای مشــترک علمــی هــر کجــا کــه اعضــای هیــأت علمــی یــا
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی کشــور در کنــار اســتادان و پژوهشــگران
دانشــگاههای خارجــی قــرار گرفتهانــد خــوش درخشــیدهاند و محــور
توجــه بودهانــد .تحــت چنیــن شــرایطی نیــاز اســت کــه دانشــگاهها و
مؤسســات پژوهشــی در دامنــه و میدانــی وســیعتر و چــه بســا در مقیاســی
فرامــرزی و بینالمللــی خــود را تعریــف کننــد و افــق گشــاییهای تــازهای
را داشــته باشــند .ایــن مهــم در ســالهای آغازیــن دهــه هشــتاد بــا طــرح
ایــده توســعه دانشبنیــان نضــج و قــوت جدیــدی پیــدا کــرد بــه گون ـهای
کــه در دانشــگاهها در کنــار امــر آمــوزش ،موضــوع پژوهــش و نــوآوری
مطــرح و بــر کارویژههــای چندگانــه ،آمــوزش ،پژوهــش و فرهنگــی-
اجتماعــی دانشــگاهها تأکیــد شــد .ادامــه در صفحــه 18
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تحص
آنیی آغاز سال یلی

رئیس جمهوری در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و فناوری:

دانشگاه نقش مهمی در امیدآفرینی و ایجاد اعتماد در جامعه دارد

آییــن نمادیــن آغــاز ســال تحصیلــی 1400-1399
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی امســال بــا حضــور
مجــازی حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی
ریاســت جمهــوری و حضــور دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و جمعــی از روســای دانشــگاهها
در تــاالر عالمــه امینــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
دکتــر روحانــی در ایــن آییــن نمادیــن بــا تبریــک آغــاز فعالیــت
تحصیلــی دانشــگاه هــا بــه اســاتید و دانشــجویان کشــور ،تاکیــد کــرد:
دانشــگاه نقــش مهمــی در امیدآفرینــی و ایجــاد اعتمــاد در جامعــه دارد
و بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم اعتمــاد ملــی و امیــد بــه آینــده را
تقویــت کنیــم.
وی بــا تشــکر و سپاســگزاری از مقامــات مســئول و دانشــگاههای
کشــور کــه هــم در تــرم گذشــته و هــم در آغــاز ســال تحصیلــی همــه
تــاش و فعالیتهــای خودشــان را بــه کار بســتند تــا دانشپژوهــان،
دانشــجویان ،دانــش آمــوزان از علــم و تحصیــل بازنماننــد ،اظهار داشــت:
جامعــه مــا همانگونــه کــه بــه نیازهــای ضــروری از قبیــل اکســیژن و
هــوا ،آب و غــذا نیازمنــد هســت ،بــه علــم و دانــش و فعالیتهــای
تحقیقــی و علمــی هــم نیازمنــد هســت و بایــد ایــن نیــاز و ایــن
خواســت در هــر شــرایطی بــه زمیــن نمانــد و دانشــگاههای مــا هــم در
آغــاز امســال ،پایــان ســال گذشــته و هــم امــروز بــه ایــن وظیفــه بســیار
مهــم خــود عمــل کردنــد.
دکتــر روحانــی در ادامــه ســخنان خــود بــا تشــکر از کادر درمانــی

سراســر کشــور ،بــه بحــث آمــوزش حضــوری و مجــازی پرداخــت و
ضمــن تشــکر از «همــه دانشــگاهها» کــه «بــا یــک آمــوزش ترکیبــی
از آمــوزش حضــوری گرفتــه تــا آمــوزش فضــای مجــازی و الکترونیکــی
بــه فعالیــت علمــی خودشــان ادامــه میدهنــد» ،اظهــار داشــت:
آمــوزش مجــازی میتوانــد در بخــش بزرگــی از فعالیتهــای علمــی و
تحقیقاتــی مــا جایگزیــن آمــوزش حضــوری باشــد.
رئیــس جمهــوری در بخشــی از ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه
مســأله تحریمهــای بیســابقه و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از کرونــا
و تالشهــای دولــت بــرای عبــور از ایــن بحرانهــا ،بــه بررســی
وضعیــت دانشــگاهها در  7ســال گذشــته پرداخــت و بــا بیــان آمــار و
ارقامــی بیــان کــرد :همــه شــاخصها و آمارهــا نشــان میدهــد کــه
در شــرایط امــروز یعنــی ســال  1399نســبت بــه ســال  1392بــا یــک
فاصلــه قابــل توجهــی موفقیــت بهدســت آوردیــم.
وی بــا اشــاره بــه حضــور  40دانشــگاه ایرانــی در لیســت دانشــگاههای
برتــر جهــان ،جایــگاه  65ایــران در شــاخص نــوآوری ،افزایــش 100
برابــری شــرکتهای دانشبنیــان ،و افزایــش  600برابــری درآمــد
ایــن شــرکتها اظهــار امیــدواری کــرد دانشــگاهها بتواننــد در آینــده
نزدیــک بــه روزی برســند کــه در نیازمندیهــای خودشــان خودکفــا
باشــند و روی پــای خــود بایســتند ،نیــازی هــم بــه بودجــه دولــت
نداشــته باشــند.
دکتــر روحانــی همچنیــن بــه نقــش بســیار مهــم دانشــگاه در
«اعتمادآفرینــی و امیدآفرینــی» اشــاره کــرد و تصریــح کــرد :میتوانیــم
بــا دادن امیــد و نشــاط بــه جامعــه شــرایطی را بــرای جامعــه بهوجــود
بیاوریــم کــه مــردم بــا هــراس کمتــر یــا بــدون هــراس بــا اضطــراب
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کمتــر یــا بــدون اضطــراب و بــا امیــد کامــل نســبت بــه آینــده مســیر و
راه زندگــی خودشــان را ادامــه دهنــد.
نقش مهم دانشگاهها در عبور از بحران کرونا
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن
آییــن بــا اشــاره بــه نقــش مهــم دانشــگاهها بــرای عبــور از بحرانهایــی
نظیــر کرونــا و همچنیــن توســعه کشــور گفــت :امیدواریــم حمایتهــای
دولــت در برنامــه توســعه هفتــم از دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی
بیشــتر از گذشــته شــود تــا بتوانیــم عــاوه بــر حرکــت در مســیر اهــداف
مــورد نظــر بتوانیــم بــه توســعه کشــور نیــز کمــک کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و پارکهــای
علــم و فنــاوری کشــور در دوران شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار داشــت:
ایــن مراکــز در نیمســال گذشــته آزمونــی را پشــت ســر گذاشــتند کــه در
نــوع خــود تحســین برانگیــز اســت.
وزیــر علــوم افــزود :بــر اســاس گزارشــی کــه درخصــوص نحــوه ورود
آمــوزش عالــی در دنیــا در شــرایط کرونــا تهیــه شــده بــود ،اقدامــات و
تحوالتــی کــه در آمــوزش عالــی کشــور
مــا اتفــاق افتــاده اســت نــه تنهــا کمتــر
از آنچــه کــه در ســایر کشــورها نبــوده،
بلکــه بعضـ ًا شــرایط بهتــری از بســیاری از
کشــورهای دیگــر نیــز داشــتیم کــه ایــن
بیانگــر آمادگــی آمــوزش عالــی کشــور
بــرای حضــور در شــرایط خاصــی نظیــر
کرونــا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هــا و
موسســات آمــوزش عالــی کشــور شــرایط
مقابلــه و مداخلــه ســریع بــا اقدامــات
پیــش رو در جامعــه را دارنــد ،گفــت :قبـ ً
ا
نیــز مــواردی اینچنینــی داشــتهایم
بــه گونــهای کــه در ســالهای گذشــته
اتفاقــات و حوادثــی در کشــور نظیــر ســیل،
زلزلــه رخ داده کــه مراکــز علــم و فنــاوری
مــا بــه خوبــی توانســته بودنــد در ایــن
شــرایط حضــور و ســهم خــود را بــه خوبــی ایفــا کننــد.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر در دانشــگاه هــا
حرکــت از ســوی آمــوزش ،پژوهــش و توجــه از فنــاوری هــا بــه ســمت
دانشــگاههای جامعــه محــور و کاربــرد علــم بــرای حــل مشــکالت و
مســائل کشــور یــک رویکــرد ســریع و جامــع و گســتردهتری شــکل
گرفتــه اســت ،اظهــار داشــت :بــه عنــوان مثــال در روزهــای اول شــیوع
بیمــاری کرونــا ،پــارک هــای علــم و فنــاوری ،پژوهشــگاه هــا ،دانشــگاه
هــا و شــرکتهای دانــش بنیــان بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرده و
بــرای رفــع نیازهــای مــردم تــاش کردنــد و موفــق نیــز شــدند.
وزیــر علــوم همچنیــن انتقــال آمــوزش از شــیوه حضــوری بــه مجــازی
را از دیگــر عملکردهــای موفــق دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی
در دوران شــیوع کرونــا ویــروس دانســت و افــزود :ایــن انتقــال بــدون
داشــتن برنامــه مطالعــه شــده یــک تحــول جــدی و جدیــد بــود کــه
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در دانشــگاههای کشــور اتفــاق افتــاد وایــن عملکــرد بیانگــر تــاش
گســترده آمــوزش عالــی در دوره شــیوع کرونــا بــود و ایــن تــاش هــا
در کنــار پشــتیبانی هــای صــورت گرفتــه انجــام گرفــت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه تقاضــا می.شــود حمایــت هــای دولــت
از دانشــگاه هــا در شــرایط فعلــی کــه بــا شــیوع کرونــا ویــروس مواجــه
هســتیم همچنــان ادامــه پیــدا کنــد ،گفــت :بــا حمایــت هــای بیشــتر
دولــت ،دانشــگاهها در کنــار فعالیتهــای پژوهشــی ،تحقیقاتــی و
آموزشــی بــرای پاســخ بــه اقدامــات انجــام شــده در زمینــه اختراعــات و
نقــش جامعــه محــور خــود موفقتــر عمــل میکننــد .در واقــع بــرای
ادامــه برنامــه هــای آینــده دانشــگاه هــا نیــاز اســت ایــن حمایــت هــا
ادامــه پیــدا کنــد و امیدواریــم در برنامــه هفتــم کــه تدویــن میشــود
سیاس ـتهایی اتخــاذ شــود تــا حمایــت هــا از ایــن مراکــز بــه عنــوان
ســرمایه هــای ملــی دیــده شــود.
ً
وزیــر علــوم در پایــان ســخنان بــا بیــان اینکــه ضرورت ـا نیــاز داریــم
بیــش از گذشــته از جامعــه علمــی کشــور حمایــت شــود ،گفــت :بــرای
کســی پوشــیده نیســت کــه آمــوزش عالــی کشــور بــه عنــوان یکــی

از ســرمایههای مهــم نقــش ویــژه ای در توســعه جامعــه و همچنیــن
در حوادثــی نظیــر کرونــا ویــروس دارد و امیدواریــم بــا ادامــه حمایــت
هــای دولــت از ایــن مراکزعلــم و فنــاوری بتوانیــم عــاوه بــر حرکــت
در مســیر اهــداف و برنامــه هــا ،از شــرایط فعلــی نیــز عبــور کــرده و
بــه پیشــرفت هــای شــگرفی در زمینــه رشــد علمــی و حــل بیشــتر
معضــات کشــور دســت یابیــم.
گفتنــی اســت پیــش از ســخنان رئیــس جمهــوری ،روســای
دانشــگاههای تهــران و علــوم پزشــکی تهــران ،نماینــدگان اســاتید
دانشــگاه و دانشــجویان و همچنیــن وزیــران علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی طــی ســخنانی بــه بیــان
دیدگاههــا و نظــرات خــود پرداختــه و حمایــت دولــت از دانشــگاه و
مراکــز علمــی و آموزشــی و حــل مشــکالت ایــن حــوزه را خواســتار
شــدند.
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عم
جشنواره روابط ومی

وزیر علوم در جشنواره مجازی روابط عمومیهای برتر دانشگاهها ومراکز پژوهشی:

اکنون روابط عمومی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی متحول شدهاند

وزیرعلــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در جشــنواره مجــازی
روابــط عمومیهــای برتــر دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی،
پارکهــای علــم و فنــاوری و موسســات تابعــه وزارت علــوم
تاکیــد کــرد :روابــط عمومیهــا در فعالیتهــای حرفــهای
خــود هــر چــه بیشــتر بایــد بــه ســمت اســتفاده از بســتر
فنــاوری اطالعــات گرایــش داشــته باشــند.
دکتــر منصــور غالمــی در ایــن جشــنواره مجــازی کــه بــا حضــور معاونــان
وزیــر علــوم ،مدیــرکل حــوزه وزارتــی و مدیــران برتــر روابط عمومــی منطقه
یــک آمــوزش عالــی بــه صــورت حضــوری و شــرکت ســایر مدیــران روابــط
عمومــی بــه صــورت مجــازی در ســالن همایشهــای شــهدای جهــاد
علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد ،تأکیــد کــرد :روابــط عمومــی دانشــگاهها
و موسســات آمــوزش عالــی جــدا متحــول شــدهاند ،حتم ـ ًا ایــن تحــول در
مقطــع زمانــی کنونــی در آغــاز راه قــرار دارد و بایــد بــا اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات و دانــش روز بــه بهتریــن وجــه ممکــن اســتمرار یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه روابــط عمومیهــا بــازوی دانشــگاهها هســتند،
گفــت :یکــی از وظایــف روابــط عمومیهــا ،اطــاع رســانی دســتاودهای
علمــی و فنــاوری کشــور در عرصــه بیــن المللــی اســت و بــرای کســب
اطــاع از ایــن دســتاوردها بایــد بــه ســراغ مجموعــه هــای علمــی برویــم
و اطالعــات جدیــد را بگیریــم و در اختیــار عمــوم قــرار دهیــم .ایــن اقــدام
موجــب خرســندی اســاتید و محققــان خواهــد شــد هــر چنــد انتظــار ایــن
کار را نداشــته باشــند.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه مــدت زیــادی اســت کــه فنــاوری ارتباطات
در جهــان شــکل گرفتــه و جمــع کثیــری از آن بهــره گرفتهانــد ،گفــت:

شــیوع بیمــاری کرونــا مــا را بــه ســمت توجــه بــه فنــاوری ســوق داد و
توانســتیم از مجموعــه دســتاوردهای بشــری در ایــن خصــوص اســتفاده
کنیــم.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در دانشــگاهها نیــز بــرای جلوگیــری
از آســیب دیــدن بــه اجبــار بــه ســوی فنــاوری اطالعــات روی آوردیــم،
اظهــار داشــت :روابــط عمومــی هــا همیشــه نقــش تاثیــر گــذار داشــتهاند
بــه خصــوص در دوران کرونایــی کــه حضــور دانشــجویان در دانشــگاهها
کمرنــگ شــده و القــای اینکــه در دانشــگاه هــا هیــچ خبــر خاصــی نیســت،
در اینجــا نقــش عملکــرد روابــط عمومــی پــر اهمیــت اســت تــا بــا اطــاع
رســانی فعالیــت هــای انجــام گرفتــه در دانشــگاه هــا در ایــن ایــام ،خبــر
تعطیلــی دانشــگاه هــا را بــی اثــر و خنثــی کنــد .در دوران شــیوع کرونــا
دانشــگاهها بــاز بــوده و بــه فعالیــت ادامــه مــی دادنــد و تنهــا شــکل
آمــوزش از آمــوزش حضــوری بــه آمــوزش مجــازی و الکترونیــک تغییــر
یافــت و ایــن بــه معنــای تعطیلــی دانشــگاه نیســت.
وی بــا اشــاره بــه شــعار جشــنواره مبنــی بــر «دانشــگاه ســبز؛ روابــط
عمومــی ســبز» روابــط عمومیهــا را بــازوی تحقــق مدیریــت ســبز در
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی عنــوان کــرد و گفــت :اثــر گــذاری
روابــط عمومــی هــا بــه صــورت فــردی و جمعــی قابــل احصــاء و قابــل
انتظــار اســت ،البتــه ســتاد وزارت علــوم پشــتیبانی برنامــه هــای کالن را در
پیــش دارد و اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بایــد خانــواده آمــوزش
عالــی را هماننــد یــک نــخ تســبیح کنــار هــم نگــه دارد.
دکتــر غالمــی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه زمــان از بیــن رفتــن ویــروس
کرونــا مشــخص نیســت ،مــا بــا تمــام تــوان آمــاده پیشــبرد امــور در ایــن
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شــرایط هســتیم.
وزیــر علــوم در بخــش دیگــر ســخنان خــود برگــزاری جشــنواره
روابــط عمومیهــای برتــر دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی ،پارکهــای
علــم و فنــاوری و موسســات تابعــه وزارت علــوم را «اقدامــی خــوب و
مناســب توصیــف کــرد» و خاطرنشــان کــرد :اســتفاده از فضــای مجــازی
صرفهجویــی در وقــت و هزینههــا را در پــی دارد کــه بایــد در فضــای
جدیــد بیــش از گذشــته در دســتور کار روابــط عمومیهــا در مجموعــه
آمــوزش عالــی کشــور قــرار گیــرد.
تزریق امید به جامعه ،از وظایف اصلی روابط عمومیها

عم
جشنواره روابط ومی

خبرانهم آموزش عالی

دانشــجویان ،فارغالتحصیــان ،فرهیختــگان و عالقهمنــدان بــه آمــوزش
عالــی نیــز جــزو مخاطبــان شــما هســتند .البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه
یکــی از اشــکاالت دانشــگاهیان و محققــان دانشــگاهی ایــن اســت کــه
اغلــب افــرادی درونگــرا هســتند و عالقــه زیــادی بــه ارتباطــات رســانهای
و تبلیغــات ندارنــد و در اینجــا نقــش روابــط عمومیهــا در اطالعرســانی
و شناســاندن ایــن افــراد و دســتاوردهای علمیشــان بــه جامعــه بســیار
پررنــگ میشــود.
دریافت  ۵۰۰۰اثر در قالب فایل الکترونیکی در راستای
تحقق «دانشگاه سبز ،روابط عمومی سبز»

دکتــر محمدتقــی نظرپــور ،معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت
دکتــر علیرضــا عبداللهــی نــژاد مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت علــوم،
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن جشــنواره تاکیــد کــرد :یکــی تحقیقــات و فنــاوری ،در جشــنواره روابــط عمومیهــای برتــر دانشــگاهها،
از وظایــف اصلــی روابــط عمومــی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی مراکــز پژوهشــی ،پارکهــای علــم و فنــاوری و موسســات تابعــه ،از دریافت
و پژوهشــی ،تزریــق امیــد بــه جامعــه اســت
 ۵۰۰۰اثــر در قالــب فایــل الکترونیکــی در
کــه از طریــق ارائــه دســتاوردهای علمــی و
راســتای تحقــق «دانشــگاه ســبز ،روابــط
گوید:
ی
م
علوم
وزیر
پژوهشــی دانشــمندان و محققــان کشــور
روابط عمومی
عمومــی ســبز» خبــر داد.
میتــوان امیــدواری در جامعــه را رونــق
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
وی بــه اهــداف ایــن جشــنواره اشــاره
بخشــید.
متحول شدهاند؛ حتما ً این تحول در مقطع
کــرد و افــزود :معرفــی و تقدیــر از روابــط
وی بــا بیــان اینکــه ،امــروز بــه عنــوان زمانی کنونی در آغاز راه قرار دارد و باید
عمومیهــای فعــال ،خــاق و اثرگــذار،
روز گفتوگــو و تعامــل ســازنده بــا جهــان با استفاده از فناوری اطالعات و دانش روز ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینــه منابــع در
نامگــذاری شــده اســت ،اظهــار داشــت :در این
به بهترین وجه ممکن استمرار یابد.
روابــط عمومیهــا در راســتای مدیریــت
راســتا رســالت روابــط عمومــی دانشــگاهها و
ســبز ،توانمنــد ســازی ،ایجــاد انگیــزه بــرای
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری بســیار پررنــگ جلــوه میکنــد بــه خصــوص در رقابتــی ســالم و ارتقــای جایــگاه روابــط عمومــی هــا از اهــداف اصلــی ایــن
ایــن شــرایط تحریــم و شــیوع بیمــاری کرونــا نقــش روابــط عمومیهــا در جشــنواره بــه شــمار مــیرود.
اطالعرســانی موفقیتهــای علمــی و فنــاوری بســیار مؤثــر و مفیــد اســت.
دکتــر عبداللهــی نــژاد در ادامــه تصریــح کــرد :جشــنواره روابــط عمومــی
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم ،بــا بیــان اینکــه هــای برتــر دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی در جایــگاه جشــنواره
روابــط عمومــی دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی بــه نوعــی عامــل پیونــد جشــنوارهها و در مرحلــه نهایــی جشــنوارههای منطق ـهای ســال  ۱۳۹۸بــا
بیــن عمــوم مــردم و ســایر دســتگاههای اجرایــی بــا جامعــه آمــوزش حضــور  ۶منطقــه از  ۱۰منطقــه آمــوزش عالــی برگــزار میشــود.
عالــی ،پژوهشــگران ،فنــاوران و اقتصــاد دانــش بنیــان هســتند ،گفــت :در
مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت علــوم درخصــوص محورهــای ایــن
حقیقــت روابــط عمومــی دانشــگاهها ،هســته مرکــزی و اتاقهــای فکــر و جشــنواره خاطرنشــان کــرد :ایــن محورهــا بــه دو دســته عمومــی و ویــژه
تنهــا نهــاد رســمی انعــکاس دهنــده دیدگاههــا و عملکــرد آمــوزش عالــی تقســیم شــده کــه بخــش عمومــی شــامل «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا
و تبییــن کننــده برنامههــای متنــوع دانشــگاه اســت.
رســانهها»« ،تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز» و
دکتــر نظرپــور بــا بیــان اینکــه در عصــر حاضــر ،افــکار عمومــی جامعــه به «روابــط عمومــی الکترونیــک» و در بخــش ویــژه شــامل مدیریــت ســبز و
عنــوان قــدرت برتــر محســوس و نامحســوس و حتــی نامرئــی جریانهــای مصــرف بهینــه منابــع و مســئولیت اجتماعــی میشــود.
اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه محســوب میشــوند ،افــزود :هدایــت
وی بــه رونــد انجــام مراحــل جشــنواره اشــاره کــرد و گفــت :آغــاز
و کنتــرل افــکار عمومــی ،یــک خــط مشــی و راهبــرد قــوی در دانــش فرآیندهــای مختلــف علمــی و اجرایــی برگــزاری جشــنواره از زمســتان ســال
روابــط عمومــی اســت و در کارگاههــای آموزشــی همیشــه مــورد توجــه  ۱۳۹۷بــا تشــکیل دبیرخانــه جشــنواره در ســتاد وزارت علــوم کلیــد خــورد و
قــرار میگیــرد.
کارگروهــی علمــی بــرای تدویــن شــاخصهای علمــی و حرفـهای ســنجش
بــه گفتــه وی ،هنــر روابــط عمومــی ،کمــک بــه تبدیــل محدودیتهــا بــه و ارزیابــی عملکــرد روابــط عمومیهــای نهــاد آمــوزش عالــی بــا مشــارکت
فرصتهــا اســت کــه در انجــام مــواردی از قبیــل همــکاری و مشــارکت و جلســات متعــدد بــا اســتادان برجســته روابــط عمومــی در دانشــگاهها
در برگــزاری همایشهــا بــه صــورت مجــازی ،اطالعرســانی ،دفــاع از تشــکیل گردیــد و تدویــن نهایــی شــاخصها و تهیــه دســتورالعمل
عملکــرد و معرفــی جامعــه دانشــگاهی و دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی برگــزاری جشــنواره بــه دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم و
بــه ویــژه در ایــن دوران کرونایــی بــه خوبــی متبلــور میشــود.
فنــاوری کشــور صــورت گرفــت.
دکتــر نظرپــور در بخــش پایانــی ســخنان خــود یکــی از وظایــف اصلــی
دکتــر عبداللهــی نــژاد درخصــوص ارزیابــی و داوری آثــار اظهــار داشــت:
روابــط عمومــی دانشــگاهها را ،شناســایی نیازهــای جامعــه مخاطــب بــرای ایجــاد رقابتــی برابــر و رعایــت عدالــت دانشــگاههای سراســر کشــور
عنــوان کــرد و گفــت :عــاوه بــر عمــوم مــردم ،اقشــار دانشــگاهی ،بــه ســه گــروه تفکیــک و در هــر گــروه در ســه محــور عمومــی رتبههــای
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اول ،دوم و ســوم برگزیــده شــدند و در گــروه چهــارم هــم بــا توجــه بــه
نــوع و ماهیــت فعالیتهــا ،پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم و فنــاوری
قــرار گرفتنــد کــه تعــداد آثــار دریافــت شــده از ســوی دبیرخانــه در فراخــوان
حــدود ۵هــزار اثــر از  ۱۰۵دانشــگاه ،پژوهشــگاه و پارکهــای علــم و
فنــاوری بــود و هیئــت داوران متشــکل از اســتادان برجســته دانشــگاههای
بــزرگ کشــور و افــراد صاحــب نــام بــه داوری آثــار پرداختنــد.
وی بــا تاکیــد بــر شــعار محــوری «جشــنواره دانشــگاه ســبز ،روابــط
عمومــی ســبز» گفــت :بــر اســاس دســتورالعمل و در راســتای شــعار
محــوری جشــنواره دریافــت تمامــی آثــار بــه صــورت فایــل الکترونیــک
بــوده و بــه هیــچ عنــوان آثــار مکتــوب دریافــت نشــده اســت.
مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه مســیر پیــش رو در آینــده
اشــاره کــرد و افــزود :ایجــاد و فعــال کــردن دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بــه
صــورت ســالیانه یــا دو ســاالنه ،طراحــی و ایجــاد ســامانههای الکترونیــک
مرتبــط بــا مراحــل مختلــف جشــنواره اعــم از گــردآوری ،ارســال آثــار
و داوری و ارزیابــی آثــار در بســتر فضــای مجــازی در دوران کرونــا و
پســاکرونا بــا هــدف مدیریــت
بهینــه منابــع ،کاهــش هزینههــا
و افزایــش کارآیــی و حــذف کاغــذ
از فرآینــد برگــزاری جشــنواره و
تعییــن اولویتهــای اساســی و
برنامهریزیهــای ســاالنه اداره
کل روابــط عمومــی وزارت علــوم
در حوزههــای مرتبــط بــر اســاس
نتایــج بهدســت آمــده در جشــنواره
مســیر آینــده برگــزاری جشــنواره
روابــط عمومیهــای برتــر را
مشــخص مــی ســازد.
وی در ادامــه بیــان کــرد:
اســتمرار در برگــزاری و افزایــش
شــمار کارگاه آموزشــی حرفــهای
و کاربــردی بــرای توانمندســازی
روابــط عمومیهــا بویــژه در
مناطــق و دانشــگاههای کمتــر
برخــوردار بــا تاکیــد بــر برگــزاری
دورههــای آموزشــی مجــازی و تــاش بــرای برگــزاری ســاالنه جشــنواره
مختلــف روابــط عمومیهــا در مناطــق دهگانــه آمــوزش عالــی کشــور از
دیگــر نــکات قابــل تامــل در ایــن مســیر اســت.
دکتــر عبدالهــی نــژاد در پایــان گفــت :یکــی از فعالیتهــای مهــم روابــط
عمومیهــا ،آرشــیو ،مستندســازی و انتشــار بــا ارســال دقیــق ،بهنــگام و
حرف ـهای آثــار بــه شــمار م ـیرود و نحــوه حضــور در جشــنواره و رعایــت
دقــت ،نظــم و آراســتگی در گــردآوری و ارســال آثــار بــه دبیرخانــه هــر
جشــنوارهای یکــی از هنرهــای چندگانــه روابــط عمومیهاســت.
عالمگیــری و نوپدیدگــی کرونــا؛ زمینهســاز پدیــده علــم بــاز ،دادههــای
بــاز ،انتشــار بــاز و منابــع آموزشــی بــاز
دکتــر هــادی خانیکــی ،عضــو هیئــت علمــی و اســتاد برجســته علــم
ارتباطــات درخصــوص عالمگیــری و نوظهــوری ویــروس کرونــا گفــت:

ایــن ویــروس مــا را بــا پدیــدهای بــا نــام علــم بــاز روبــرو کــرد کــه ایــن
پدیــده بــه ســه شــکل بــروز داشــت؛ ابتــدا دادههــای بــاز کــه نهادهــای
علمــی بــه عنــوان منبعــی بــرای تولیــد علــم تعریــف شــدند و باعــث
تقویــت ســرمایههای اجتماعــی شــده و بحــث بعــدی انتشــار بــاز بــود کــه
اســناد ،مــدارک و کتــب در اختیــار همــه مــردم قــرار گرفــت و در مرحلــه
ســوم منابــع آموزشــی بــاز بودنــد کــه در واقــع آمــوزش را فراگیــر کــرده و
باعــث شــدند افــراد بیشــتری تحــت آمــوزش قــرار گیرنــد.
وی گفــت :رصــد اجتماعــی بــر موضــوع کرونــا در ایــران بــه خوبــی انجام
شــده و از مرحلــه اول یعنــی نحــوه مواجــه اولیــه جامعــه بــا شــیوع کرونــا
گذشــتهایم و رصدهــا نشــان داده کــه جامعــه بــه طــور نســبی خــودش را
بــا ایــن پدیــده نــو وفــق داده و در ایــن مرحلــه نقــش ارتباطــات بســیار پــر
رنــگ شــد و مــا در قرنطینههــا و فاصلــه گذاریهــا متوجــه شــدیم کــه
فقــط بــا کمــک فضایــی کــه علــم ارتباطــات بــرای مــا بــاز کــرده قــادر
بــه نفــس کشــیدن و ادامــه زندگــی هســتیم و ایــن امــر ســبب شــد مــردم
بیشــتر از گذشــته بــه شــبکه مجــازی آمدنــد و همبســتگیهای اجتماعــی

و خیرخواهــی در میــان مــردم شــکل گرفــت بــه گونـهای کــه نزدیــک بــه
 ۴۱درصــد مــردم در کارهــای خیرخواهانــه شــرکت کردنــد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در ادامــه افــزود :یکــی
از فرصتهایــی کــه توانســت در دوران تهدیــد کرونــا شــکل بگیــرد و در
حقیقــت یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای مــا در ایــن دوران بحــث حــوزه
آمــوزش مجــازی بــود کــه باعــث پرتابمــان بــه جلــو شــد و در ایــن
پرتــاب عــاوه بــر جنبههــای فناورانــه آن بایــد بــه نقــش علــم ارتباطــات
در حوزههــای انســانی توجــه کــرد زیــرا یــک ســری از مناســبات تغییــر
کــرد و قــدرت و اختیــارات دانشــگاهها ،اســاتید و اعتبــار آمــوزش افــزوده
شــد.
دکتــر خانیکــی بــا اشــاره بــه وضعیــت جدیــد روابــط عمومیهــا در دوران
کرونــا گفــت :مــا اکنــون بــا روابــط عمومیهایــی روبــرو هســتیم کــه
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دیگــر تنهــا نمیتواننــد تکذیبگــر یــا متعجــب باشــند بلکــه امــروز روابــط
عمومیهــا بــا خطــر حبابهــای انعــکاس صــدا مواجــه هســتند کــه در
جمعهــای بســته صداهایــی تولیــد میشــود کــه روابــط عمومــی نقــش
راسـتآزمایی ایــن صداهــا را برعهــده دارد و تولیــد مشــارکتی اطالعــات را
بایــد مــد نظــر قــرار دهنــد.
وی درخصــوص نقــش فعلــی روابــط عمومیهــا گفــت :روابــط عمومــی
هــا بایــد بــه ســوی یــک گفتمــان ارتباطــی حرکــت کننــد کــه پارامترهایــی
دارد از جملــه حــوزه عمومــی کــه در آن میــل جامعــه بــه خبــر منفــی بیشــتر
اســت ،قشــربندی کــه تنــوع مخاطبــان را نشــان میدهــد ،رســانههای
جمعــی ،رســانههای مجــازی ،رهبــران افــکار کــه افــرادی هســتند کــه از
مقبولیــت بیشــتری در جامعــه برخوردارنــد ،تحقیقــات ،نهــاد هــای مدنــی
کــه نقــش مهمــی در انتشــار اطالعــات دارنــد ،بازیگــران آکادمیــک ماننــد
اعضــای هیئــت علمــی و صاحبنظــران ،بازیگــران دولتــی و نهــادی کــه
شــامل کلیــه مســئوالن میشــود و در نهایــت کاربــران کــه بــر ایــن
اســاس میتــوان بــه چنــد نکتــه مهــم و قانــون طالیــی در امــر روابــط
عمومیهــا تاکیــد کــرد.
دکتــر خانیکــی در خصــوص نــکات و قوانیــن طالیــی کــه از گفتمــان
ارتباطــی حاصــل میشــود اظهــار داشــت :در فرآینــد انتشــار اطالعــات
نبایــد برخوردهــای واکنشــی نشــان داد؛ بــرای رســیدن بــه هــدف بایــد
در جهــت تقویــت ســرمایههای اجتماعــی تــاش نمــود و بایــد دیدگاهــی
تعاملــی داشــت زیــرا دیگــر زمــان پیــام یــک طرفــه نیســت.
بــه گفتــه وی ،در عصــر کرونــا بایــد از اظهارنظرهــای قاطعانــه خــودداری
کــرد زیــرا ایــن امــر نوظهــور قابــل پیشبینــی نیســت ،بــه امــر زمــان
بنــدی بایــد توجــه خــاص داشــت ،ارتباطــات بایــد از نــوع شــفاف ،پاسـخگو
و معتبــر باشــد ،بــه رصــد رســانه هــای اجتماعــی پرداخــت ،بــه متخصصــان
بهــا داد ،بــه فضــای مجــازی و آنالیــن توجــه بیشــتری داشــت ،نیازهــای
اقشــار در معــرض خطــر ماننــد دانشــجویان جدیدالــورود و کارکنــان کــه
شــرایط معیشــتی خوبــی ندارنــد در اولویــت قــرار گیــرد و در آخــر بایــد بــه
ایــن موضــوع توجــه کنیــم کــه اگــر کرونــا مــا را وارد مرحلــه جدیــدی کــرد
پیــک دوم کرونــا مــا را وارد مرحلــه جدیدتــری خواهــد کــرد کــه در آن بایــد
از گفتگــو و مشــارکت و فضــای مجــازی بهتریــن بهــره را ببریــم.
در پایــان ایــن جشــنواره ،روابــط عمومیهــای برتــر دانشــگاهها ،مراکــز
پژوهشــی و فنــاوری کشــور معرفــی و تجلیــل شــدند .در گــروه (الــف) ،در
بخــش «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانهها» ،دانشــگاه تهــران رتبــه
اول ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی رتبــه دوم و دانشــگاه فنــی و حرفــهای
رتبــه ســوم ،در بخــش «تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت
ســبز» دانشــگاه صنعتــی اصفهــان رتبــه نخســت ،دانشــگاه شــیراز رتبــه دوم
و دانشــگاه تبریــز رتبــه ســوم و در بخــش «روابــط عمومــی الکترونیــک»،
دانشــگاههای صنعتــی اصفهــان ،خواجــه نصیرالدیــن طوســی و تربیــت
مــدرس بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در گــروه (ب) ،در بخــش «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانهها»،
دانشــگاه ســمنان رتبــه اول ،دانشــگاه بیرجنــد رتبــه دوم و دانشــگاه کاشــان
رتبــه ســوم ،در بخــش «تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت
ســبز» دانشــگاه گیــان رتبــه نخســت ،دانشــگاه علــوم کشــاورزی گــرگان
رتبــه دوم و دانشــگاه الزهــرا (س) رتبــه ســوم و در بخــش «روابــط عمومــی
الکترونیــک» ،دانشــگاههای شــهیدچمران اهــواز ،الزهــرا (س) و گیــان
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بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد.
در گــروه (ج) ،در بخــش «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانهها»،
دانشــگاه حکیــم ســبزواری رتبــه اول ،دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی
(ره) رتبــه دوم و دانشــگاه مراغــه رتبــه ســوم ،در بخــش «تبلیغــات و
انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز» دانشــگاه هنــر اســامی
تبریــز رتبــه نخســت ،دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره) رتبــه دوم و
دانشــگاه تفــرش رتبــه ســوم و در بخــش «روابــط عمومــی الکترونیــک»،
دانشــگاههای شــهرکرد ،حکیــم ســبزواری و شــهیدمدنی آذربایجــان بــه
ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
در گــروه (د) ،در بخــش «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانهها» ،دانشــگاه
کوثــر بجنــورد رتبــه اول ،دانشــگاه کاشــمر رتبــه دوم و دانشــگاه صنعتــی
قــم رتبــه ســوم ،در بخــش «تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای
مدیریــت ســبز» دانشــگاه کوثــر بجنــورد رتبــه نخســت و دانشــگاه تربیــت
دبیــر شــهید رجایــی رتبــه دوم و در بخــش «روابــط عمومــی الکترونیــک»

نیــز دانشــگاه بزرگمهــر قائنــات شایســته تقدیــر شــناخته شــدند.
در گــروه پنجــم کــه شــامل پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم وفنــاوری
میباشــد ،در بخــش «اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانهها» ،پــارک
علــم و فنــاوری یــزد رتبــه اول ،پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی
رتبــه دوم و مــوزه علــوم و فنــاوری حائــز رتبــه ســوم ،در بخــش «تبلیغــات
و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز» ،پــارک علــم و فنــاوری
مازنــدران رتبــه نخســت و مــوزه علــوم و فنــاوری رتبــه دوم و در بخــش
«روابــط عمومــی الکترونیــک» ،پارکهــای علــم و فنــاوری کردســتان،
فــارس و خراســان رضــوی بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را کســب
کردنــد .همچنیــن در بخــش ویــژه ایــن دوره از جشــنواره کــه حــول دو
محــور ویــژه شــامل «مدیریــت ســبز و مصــرف بهینه منابــع» و «مســئولیت
اجتماعــی» برگــزار شــد ،در بخــش «مدیریــت ســبز و مصــرف بهینــه
منابــع» ،دانشــگاه اصفهــان رتبــه اول ،دانشــگاه رازی کرمانشــاه رتبــه دوم
و دانشــگاه مازنــدران رتبــه ســوم و در بخــش «مســئولیت اجتماعــی» نیــز
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز رتبــه نخســت ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
رتبــه دوم و دانشــگاههای شــهید بهشــتی وبوعلــی ســینا بــه طــور مشــترک
رتبــه ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
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عم
جشنواره روابط ومی

بیانیه نهایی هیأت داوران جشنواره
بیانیــه نهایــی هیــأت داوران جشــنواره روابــط عمومیهــای برتــر
دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی ،فنــاوری و موسســات تابعــه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،در بخشــی از ایــن جشــنواره از ســوی دکتــر حســین
افخمــی ،اســتاد گــروه روابــط عمومــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و رئیــس
هیــات داوران جشــنواره قرائــت شــد .متــن کامــل ایــن بیانیــه بــه شــرح
زیــر اســت:
ن والقلم و مایسطرون

بــا عــرض ســام ،ادب و احتــرام بــه محضــر میهمانــان ارجمنــد،
مســئوالن ،مدعویــن و همــه بزرگوارانــی کــه بــه صــورت حضــوری و
غیرحضــوری در ایــن مراســم ،شــرف حضــور دارنــد؛ گرامــی میداریــم
یــاد و نــام مــردان و زنــان تالشــگری کــه ســبب اعتــای جایــگاه روابــط
عمومــی در جهــان و میهــن اســامیمان شــده و امــروز شــاهد بالندگــی
بیــش از پیــش ایــن درخــت تنومنــد در عرصــه ارتباطــات و رســانه هســتیم.
هیــات داوران ایــن جشــنواره ،پیــش از هــر چیــز بــر خــود الزم میدانــد
از زحمــات مجموعــه اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــه دلیــل اقــدام در برگــزاری جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر
دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی ،فنــاوری و موسســات تابعــه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری تشــکر و قدردانــی نمایــد .امیدواریــم بــا توجــه بــه
نتایــج حاصــل از ایــن دوره بــا برنامــه ریــزی هــای مســتمری کــه بــا هــدف
ارتقــای هــر چــه بیشــتر روابــط عمومــی هــای مجموعــه بــزرگ آمــوزش
عالــی انجــام خواهــد شــد گام هــای بلندتــری برداشــته شــود.
آثــار رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره بــه دلیــل حساســیت موضــوع و
گســتردگی بســیار زیــاد آثــار و همچنیــن تعــدد شــرکت کننــدگان در
جشــنواره ،توســط گروهــی از اســاتید ،صاحبنظــران و فعــاالن حــوزه رســانه
و پیشکســوتان در عرصــه داوری جشــنواره هــای رســانه ای بــه صــورت
چندمرحلــه ای و چندنفــره ،مــورد ارزیابــی و داوری قــرار گرفتــه اســت امــا
بــدون شــک ،هیــات داوران خــود را عــاری از خطــا نمیداننــد.
در کلیــه مراحــل ،اصــل محرمانگــی و حفــظ هویــت برگزیــده هــا
رعایــت گردیــده و خداونــد را شــاکر هســتیم کــه در ایــن خصــوص توســط
هیــچ فــرد یــا نهــادی ،جهــت اعمــال نفــوذ یــا نظــرات،
مــورد فشــار و تحمیــل قــرار نگرفتــه و در کمــال ســامت
اخــاق ،نســبت بــه انجــام داوری ،اقــدام نمودهایــم.
از ســوی دیگــر باتوجــه بــه شــعار اصلــی جشــنواره مبنــی
بــر «مدیریــت ســبز» بــا افتخــار اعــام مینماییــم کــه
در تمــام مراحــل داوری و جلســات مربوطــه ،حتــی یــک
بــرگ کاغــذ هــم مصــرف نشــده و کلیــه مراحــل داوری
بــه صــورت الکترونیکــی و جمــع آوری نتایــج نیــز بــا
نرمافزارهــای رایان ـهای صــورت پذیرفــت تــا مــا هــم نقــش
کوچکــی در گســترش مدیریــت ســبز ،ایفــا نماییــم.
در مجمــوع شــرکت کننــدگان شــامل  ۱۰۲دانشــگاه،
پژوهشــگاه ،پــارک علــم و فنــاوری و مؤسســات و مراکــز
تابعــه وزارت علــوم بودنــد کــه حــدود  ۵هــزار اثــر بــه
دبیرخانــه رســیده و بــه صــورت دقیــق و کامــل ،مــورد
ارزیابــی و داوری چندمرحلــهای قــرار گرفتــه اســت.

نتایــج داوری پــس از مراحــل جمــع بنــدی و اجمــاع هیــأت عالــی داوران،
نهایــی گردیــد و بــه صــورت پلمــپ شــده تحویــل مجریــان جشــنواره شــد
کــه در ادامــه مراســم ،بــه ســمع و نظــر عزیــزان خواهــد رســید.
درنهایــت ،هیــات داوران مــوارد زیــر را بــه عنــوان پیشــنهاد ،ارائــه
مینما یــد :
 ۱تدویــن برنامــه هــای مناســب و عملیاتــی از ســوی روابــط عمومــیهــای دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی در جهــت تقویــت نقــاط
قــوت و رفــع ضعــف هــای موجــود در عملکــرد و فعالیــت هــای آنهــا
مبتنــی بــر نتایــج کســب شــده در جشــنواره
 ۲برگــزاری کارگاههــای آموزشــی توانمندســازی کارشناســان و مدیــرانروابــط عمومــی بصــورت اســتانی جهــت تعمیــق مفاهیــم و مبانــی روابــط
عمومــی و ارتباطــات
 ۳شــفاف ســازی هرچــه بیشــتر محورهــای جشــنواره و مؤلفههــایارزیابــی بــرای شــرکتکنندگان جهــت نزدیکتــر شــدن آراء و نظــرات
 ۴اجتنــاب از ارســال آثــار بیــش از حــد مجــاز یــا آثــار غیرمرتبــط،توســط شــرکت کننــدگان
 ۵الــزام بــه شــرکت هرچــه بیشــتر و منظمتــر شــرکت کننــدگان بــهمنظــور ارزیابــی منصفانــه
 ۶انجــام رتبــه بنــدی شــرکت کننــدگان براســاس امتیــازات کســب شــدهو اعــان عمومی
 ۷راه انــدازی دبیرخانــه دائمــی ،ســامانه الکترونیکــی و برگــزاریجشــنواره بهصــورت ســاالنه
 ۸برخــی آثــار ارســال شــده بــه جشــنواره در بخــش هــای مختلــفچنــدان دارای نظــم مناســب نبودنــد و از آنجــا کــه در بیشــتر نمونــه هــا
رعایــت شــاخص هــای مربــوط صــورت نگرفتــه بــود ،لــذا الزم اســت در
ایــن زمینــه نیــز تمهیــدات اثــر بخــش تــری نظیــر برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی خــاص پیــش بینــی شــود.
در پایــان ضمــن تشــکر مجــدد از کلیــه شــرکت کننــدگان ،مجریــان
جشــنواره و حاضــران در ایــن جلســه ،از خداونــد متعــال برای مردم شــریف
ایــران در شــرایط بحــران کنونــی ناشــی از بیمــاری کرونــا ،ســامت،
ســعادت و طــول عمــر بــا عــزت مســئلت داریــم.
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جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بیمــاری کویــد  19در جهــان ،بــه علــت
ســرعت بــاالی انتقــال آن بــا گذشــت زمانــی کوتــاه ،بســیاری از کشــورها
سیاســت تعطیلــی تمــام مقاطــع تحصیلــی و مؤسســات آموزشــی را پیــش
گرفتنــد و بنابــر آمــار دریافــت شــده از وبــگاه یونســکو ،ایــن سیاســت منجــر
بــه تعطیلــی سراســری مؤسســات آموزشــی در  190کشــور شــد و نزدیــک
بــه 1/6میلیــارد دانشآمــوز و دانشــجو را کــه حــدود  90/2درصــد از کل
ثبتنــام کننــدگان جهانــی بــرای تحصیــل در همــه مقاطــع آموزشــی را
شــامل میشــد ،تحــت تاثیــر قــرار داد .در ایــران نیــز از ابتــدای اســفندماه
 98و همزمــان بــا آغــاز نیمســال دوم تحصیلــی  ،98-99تمامــی دانشــگاهها
و مراکــز آمــوزش عالــی بــا مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ،آمــوزش
حضــوری خــود را متوقــف نمودنــد .از ایـنرو ،همانطــور کــه در گزارشهــای
پیشــین ذکــر شــد« ،تبدیــل کــردن تهدیــد کرونایــی بــه فرصــت رویآوری
بــه روشهــای نویــن آموزشــی بــا محوریــت آمــوزش الکترونیکــی» راهبــرد
اصلــی معاونــت آموزشــی قــرار گرفــت.
مجموعــه فعالیتهــا و اقدامــات ذیــل ایــن راهبــرد تــا ابتــدای اردیبهشــت
 99را کــه پیــش از ایــن منتشــر شــده اســت ،میتــوان در عناویــن زیــر
خالصــه کــرد:
 صدور بخشنامه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ( 4اسفند) نشســت تصمیمگیــری دربــاره فعالیــت آموزشــی دانشــگاهها بــا حضــورمعاونــان آموزشــی دانشــگاههای مســتقر در تهــران ( 7اســفند)
 صــدور بخشــنامه بــه دانشــگاهها بــرای توجــه بــه آموزشهــایغیرحضــوری ( 10اســفند)
 تشــکیل «کارگــروه تخصصــی آموزشهــای الکترونیکــی» ،اقــدام بــرایبهرهمنــدی دانشــگاهها از ترافیــک رایــگان
 پیگیری برای تقویت زیرساختها در دانشگاهها گزارشگیری از دانشگاهها مکاتبه با دانشگاه آزاد اسالمی ( 21اسفند) مشارکت در نشست وزرای علوم کشورهای درگیر کرونا ( 20اسفند) صــدور بخشــنامه بــرای افزایــش ســقف مجــاز آمــوزش الکترونیکــی دردانشــگاهها ( 24اســفند)
 -ارســال نمونـهای از تجــارب موفــق دانشــگاهی بــرای دیگــر دانشــگاهها
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( 27اســفند)
 ارائــه نظــرات پیشــنهادی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه ســتادملــی مبــارزه بــا کرونــا ( 28اســفند)
 ارســال توصیههــای کارگــروه آموزشهــای الکترونیکــی بــهدانشــگاههای کشــور ( 29اســفند)
 جلســات مســتمر و پیاپــی کارگــروه آموزشهــای الکترونیکــی از جملــه( 5و  9فروردیــن)
 شــرکت در جلســات کمیتههــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در وزارتبهداشــت و وزارت کشــور ( 11فروردیــن)
 صــدور دســتورالعمل آموزشــی بــا محوریــت آموزشهــای الکترونیکــی(ویــژه نیمســال دوم  11( )99-98فروردیــن)
 صــدور بخشــنامه چگونگــی برگــزاری آموزشهــای حضــوری ویــژهدانشــجویان دکتــری ( 17فروردیــن)
 پیگیــری کاهــش هزینههــای اینترنــت بــرای آموزشهــای الکترونیکــی( 17فروردین)
 اطالعرسانی درباره چگونگی تعمیم سند  20بندی ( 20فروردین) درخواســت همراهــی بــا دانشــگاهها و مؤسســات غیردولتــی (24فروردیــن)
 تســهیل در مجــوز پذیــرش دانشــجوی دانشــگاهها و مؤسســاتغیردولتــی ( 24فروردیــن)
 حضور در نشست کارگروه ویژه آموزش یونسکو ( 26فروردین) تداوم فعالیتها و پیگیریهای کارگروه آموزشهای الکترونیکی برگزاری وبینار آموزشی با حضور همزمان بیش از  8هزار نفر ارســال توصیههــای آموزشــی و روانشــناختی بــرای حفــظ کیفیــتآموزشــی بــه دانشــگاهها ( 26فروردیــن)
 ارســال پروتکلهــای بهداشــتی حــوزه آمــوزش عالــی بــه دانشــگاهها( 27فروردیــن)
 راهاندازی پایگاه تخصصی آموزشهای الکترونیکی ( 28فروردین) برنامهریــزی بــرای چگونگــی برگــزاری امتحانــات پایــان نیمســالتحصیلــی ( 31فروردیــن)

 -برگــزاری وبینــار «کرونــا و تحــوالت فناورانــه در آمــوزش عالــی ایــران» (4

خبرانهم آموزش عالی

اردیبهشــت)

گزارش

 برگــزاری نشســت مجــازی بــا معاونــان آموزشــی دانشــگاهها( 9اردیبهشــت)

از آغــاز اردیبهشــت مــاه نیــز فعالیتهــای متعــددی از ســوی معاونــت
آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پیگیــری شــد کــه از جملــه آنها
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 برگــزاری وبینــار «کرونــا و تحــوالت فناورانــه در آمــوزش عالــیایران» ( 4اردیبهشــت)

نشســت «کرونــا و تحــوالت فناورانــه در آمــوزش عالــی ایــران در پرتــو
توانمندیهــای یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی؛ از دیــدگاه ســهگانه
مســئله ،تصمیــم و عملیــات» بــه همــت انجمــن یادگیــری الکترونیکــی
ایــران و بــا همــکاری معاونــت آموزشــی وزارت علــوم و کارگــروه آمــوزش
عالــی الکترونیکــی و بــا ســخنرانی برخــی از صاحبنظــران ایــن حــوزه
بهصــورت مجــازی برگــزار شــد.
 پیگیــری اخــذ تســهیالت بــرای مؤسســات آمــوزش عالــیآســیبدیده از کرونــا ( 8اردیبهشــت)

پیــرو مکاتبــات پیشــین معاونــت آموزشــی دربــاره مشــکالت دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی غیردولتــی -غیرانتفاعــی و مؤسســات آمــوزش
عالــی آزاد پــس از شــیوع بیمــاری کوویــد ،-19در نامـهای بــه امضــای وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری خطــاب بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســته
شــد تــا تســهیالت بانکــی پیشبینــی شــده از ســوی ســتاد ملّــی مبــارزه بــا
کرونــا بــرای پرداخــت بــه مؤسســات آمــوزش عالــی آســیبدیده از کرونــا
در اختیــار بانکهــای عامــل قــرار گیــرد.
 برگــزاری «اجــاس فوقالعــاده سراســری معاونــان آموزشــیو تحصیــات تکمیلــی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی»
( 9اردیبهشــت)

بهمنظــور هماندیشــی دربــاره چگونگــی پیشــبرد آمــوزش عالــی کشــور
در دوران همهگیــری بیمــاری کوویــد ،19اجــاس فوقالعــاده سراســری
معاونــان آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی دولتــی کشــور بهصــورت ویدئوکنفرانســی برگــزار شــد.
در ایــن اجــاس ،دبیــران مناطــق دهگانــه آمــوزش عالــی کشــور بــه ارائــه
گــزارش عملکــرد دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی منطقــه خــود
پرداختنــد و محورهــای تمرکــز در برنامهریــزی بــرای ســال تحصیلــی
بعــدی بــر پایــه سیاســتهای رویارویــی بــا کرونــا بــه بحــث و بررســی
گــذارده شــد.
 برگــزاری وبینــار «آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی؛ تجــارب وچشــماندازها» ( 15اردیبهشــت)

همزمــان بــه هفتــه ســرآمدی آمــوزش و بــه همــت دانشــگاه شــیراز ،ایــن
همایــش بهصــورت مجــازی و بــا ســخنرانی معــاون آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری (بــا موضــوع :سیاسـتهای وزارت عتــف در ارتبــاط بــا
آینــده آموزشهــای الکترونیکــی) و رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت (بــا
موضــوع :رونــد کیفیــت در آمــوزش عالــی ایــران) برگــزار شــد.
 نشســت بــا مؤسســات آمــوزش عالــی الکترونیکــی غیردولتــیکشــور ( 24اردیبهشــت)

بــرای بهرهگیــری بیشــتر از تجــارب مؤسســاتی کــه پیــش از ایــن بــه
آمــوزش الکترونیکــی در ســطح کشــور میپرداختهانــد ،نشســتی بــا حضــور
اعضــای کنسرســیوم دانشــگاهها و مؤسســات غیرانتفاعــی الکترونیکــی
ایــران (مؤسســات آمــوزش عالــی الکترونیکــی) بهصــورت ویدوئوکنفرانســی
تشــکیل شــد.
 صــدور بخشــنامه چگونگــی برگــزاری آموزشهــای حضــوریویــژه دانشــجویان ( 30اردیبهشــت)

بــا توجــه بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در جلســه  27اردیبهشــت ســتاد ملّــی
مبــارزه بــا کرونــا ،بــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی اجــازه داده
شــد بــا رعایــت ضوابــط و شــرایطی ،امــکان اســتفاده حضــوری دانشــجویان
(بــا اولویــت دورههــای کارشناســی ارشــد) را از  17خردادمــاه  1399فراهــم
آورنــد.
 برگــزاری وبینــار «بررســی نظامنامــه آمــوزش الکترونیکــیوزارت علــوم» ( 30اردیبهشــت)

نشســت «بررســی نظامنامــه پیشــنهادی یادگیــری الکترونیکــی وزارت
علــوم و سیاســتهای کالن آمــوزش و یادگیــری» بــه همــت انجمــن
یادگیــری الکترونیکــی ایــران و بــا همــکاری معاونــت آموزشــی وزارت علــوم
و کارگــروه آمــوزش عالــی الکترونیکــی بهصــورت مجــازی برگــزار شــد.
 برگزاری وبینار «هماندیشی درباره چالشهای دانشگاههایغیردولتی» ( 31اردیبهشت)

بــه منظــور توجــه ویــژه بــه آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاهها
و مؤسســات غیردولتــی ،وبینــار «هماندیشــی دربــاره چالشهــای
دانشــگاههای غیردولتــی بــه همــراه تبــادل تجربیــات در زمینــه آمــوزش
مجــازی» بــا مشــارکت رؤســای ایــن دانشــگاهها و مؤسســات و بــا
ســخنرانی معــاون آموزشــی وزرات عتــف ،مدیــرکل دفتــر آمــوزش عالــی
غیردولتــی ،دبیــرکل اتحادیــه دانشــگاههای غیردولتــی و دبیــر کارگــروه
آموزشهــای الکترونیکــی برگــزار شــد.
 ارســال محورهــای مهــم در کاهــش آســیبهای آموزشــی بــهدانشــگاهها ( 8خــرداد)
بهمنظــور کاســتن از آســیبهای احتمالــی آموزشــی و پرهیــز از
افــت کیفیــت آمــوزش در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و تغییــر در شــیوه
آموزشهــای دانشــگاهی ،محورهــای درخــور توجــه فعالیــت دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی بــا تأکیــد بــر دوره کارشناســی احصــا و ارســال
شــد.
 تسهیل در جذب هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وغیرانتفاعی ( 8خرداد)

در نامــهای بــه وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،خواســته شــد تــا
بهمنظــور کاســتن از مشــکالت مؤسســات آمــوزش عالــی غیردولتــی-
غیرانتفاعــی صرفـ ًا بــراي یکبــار پذیــرش رشــتهها در ســال جــاري ،اعضــای
هیئــت علمــی کــه بــه تأئیــد ریاســت موسســه رســیده و بــه کارگــروه جــذب
اســتانی ارســال شــده باشــد مــورد پذیــرش و مــاك عمــل قــرار گیرنــد کــه
ایــن درخواســت بــا موافقــت وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اجرایــی شــد.
 اعــام محورهــای تمرکــز دانشــگاهها بــرای بــه حداقــلرســاندن آســیبهای احتمالــی ( 8خــرداد)
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بــا توجــه بــه متأثــر شــدن نظــام آمــوزش عالــی از همهگیــري ویــروس
کرونــا کــه در پــی آن تغییــرات اساســی در شــیوه آمــوزش و یادگیــري
دانشــجویان رخ داد ،آســیب دیــدن کیفیــت آمــوزش محتمــل مینمــود .از
ایــن رو محورهایــی کــه بایــد مــورد توجــه دانشــگاهها قــرار بگیــرد تــا
از ایــن طریــق میــزان و شــدت ایــن کاســتیها و آســیبها بــه حداقــل
کاهــش یابــد( ،بــا تأکیــد بــر دوره کارشناســی) احصــا و بــه دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی اعــام شــد.
 -اعالم ضوابط برگزاری امتحانات ( 8خرداد)

ضوابــط برگــزاری امتحانــات و ارزشــیابی پایانی نیمســال تحصیلی بــا تأکید
بــر پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی بــه دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی اعــام شــد .در ایــن نامــه افــزون بــر فهرســت
شــدن ضوابــط بهداشــتی ،بــر هماهنگــی بیــن دانشــگاهها بــرای برگــزاری
آزمونهــا در شــهر محــل اقامــت دانشــجویان نیــز تأکیــد شــد.
 -بررسی ایده «سامانه یکپارچه آموزش الکترونیکی» ( 10خرداد)

در گام نخســت از کارگــروه آموزشهــای الکترونیکــی خواســته شــد تــا
بــا ذکــر چگونگــی تحقــق احتمالــی ایــن ایــده ،شــرایط و الزامــات آن ،علــل
تأییــد یــا رد ایــن ایــده و نیــز پیشــنهادهاي جایگزیــن ،نظــر تخصصــی خــود
را ارایــه کنــد .در ادامــه بــا جمعبنــدی نظــرات دریافتــی ،نظــر نهایــی بــه
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اعــام شــد.
 بررسی چگونگی حضور دانشجویان نوورود در نیمسال تحصیلیجدید» (خرداد)

پــس از بررســیهای کارشناســی ،دالیــل توجیهــی ارایــه آمــوزش
حضــوری بــرای دانشــجویان نــوورود دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی از ســوی دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی احصــا و تدویــن شــد
تــا در صــورت الــزام بــه آموزشهــای حضــوری ،ایــن گــروه از دانشــجویان
بــرای آشــنا شــدن بــا محیــط دانشــگاه و تعامــل برقــرار کــردن بــا اســتادان،
در اولویــت قــرار بگیرنــد.
 -معرفی روشهای برگزاری آزمونهای غیرحضوری ( 18خرداد)

در نامــهای بــه معاونــان آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی ضمــن تأکیــد بــر نکاتــی همچــون «کمتریــن
جابهجایــی دانشــجو در مســیرهای شــهری و بیشــهری بــرای شــرکت در
آزمونهــا»« ،توجــه بــه ارزیابیهــای مســتمر در طــول نیمســال تحصیلــی»،
«تنظیــم ســطح دشــواری ســواالت بــا محدودیتهــای احتمالــی در یادگیــری
دانشــجو» و «رعایــت همــه ضوابــط بهداشــتی در صــورت برگــزاری
حضــوری آزمونهــا» فایلــی بــا عنــوان «روشهــای آزمــون غیرحضــوری
در دانشــگاهها» ارســال شــد و روی وبــگاه تخصصــی آموزشهــای
الکترونیکــی هــم قــرار گرفــت .در ایــن فایــل ضمــن ارجاعدهــی بــه
وبینارهــای مرتبــط ،چندیــن فیلــم آموزشــی نیــز در همیــن زمینــه در اختیــار
دانشــگاهها قــرار گرفــت.
 رایزنی برای افزایش سرعت اینترنت در ایام برگزاری امتحانات( 2تیر)

بــا توجــه بــه اینکــه پاییــن بــودن ســرعت اینترنــت بــر پیچیدگــی
ارزشــیابی و برگــزاري امتحــان برخــط ،میافزایــد و بــاال بــودن ســرعت
اینترنــت از ســویی رضایــت دانشــگاهها و اعضــاي هیئــت علمــی را افزایــش
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میدهــد و از ســوي دیگــر احتمــال بــروز رفتــار ناهنجــار از ســوي برخــی
ارزشیابیشــوندگان را کاهــش خواهــد داد ،ایــن درخواســت مطــرح شــد
و پیامــد آن در نامــهای بــه امضــای وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خواســته شــد تــا بهمنظــور پیشــگیری
از هرگونــه وقفــه و اختــال در فراینــد برگــزاری امتحانــات پایــان ســال
تحصیلــی ،ســرعت اینترنــت دانشــگاهها در ایــن ایــام افزایــش یابــد.
 -پیشنهاد راهکارهای اجرای دروس عملی و کارگاهی ( 14تیر)

بــا تدبیــر دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی و همــکاری کارگــروه تخصصی
آمــوزش عالــی الکترونیکــی ،راهکارهــای اجــرای دروس عملــی و کارگاهــی
در شــرایط همهگیــری بیمــاری کوویــد -19و وقفــه در آموزشهــای
حضــوری دانشــگاهها ،تدویــن و بــا بارگــذاری روی وبــگاه اختصاصــی
آموزشهــای الکترونیکــی در اختیــار دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی قــرار گرفــت .در ایــن توصیهنامــه ،ضمــن معرفــی آزمایشــگاههای
مجــازی ،از راه دور یــا مبتنــی بــر وب ،وبینارهــای متعــددی کــه بــا همیــن
موضــوع در ســطح دانشــگاههای کشــور برگــزار شــدهبودند معرفــی شــدند
و چندیــن فیلــم آموزشــی نیــز بــرای بهرهبــرداری مخاطبــان ارایــه شــد.
 پیشبینــی رتبهبنــدی مراکــز آمــوزش عالــی مبتنــی بــرســطح یادگیــری الکترونیکــی ( 16تیــر)

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع یادگیــري الکترونیکــی در نظــام آمــوزش
عالــی و ورود مؤثــر و فزینــده دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
بــه ایــن حــوزه ،از انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران خواســته شــد
تــا پیشــنهادات خــود را در زمینــه احصــاي شــاخصهاي رتبهبنــدي
دانشــگاهها و مؤسســات ارایــه دهنــد تــا عملکــرد ایــن مراکــز آموزشــی
کمیــت و کیفیــت یادگیــري الکترونیکــی مــورد ســنجش و
بــر مبنــاي ّ
رتبهبنــدي قــرار گیــرد.
 درخواست همکاری دانشگاههای معین با دیگر دانشگاهها (21تیر)

در راســتای مشــارکت جمعــی ،انجــام وظایــف همگانــی و عمــل بــه
مســئولیت اجتماعــی و نیــز ایجــاد همافزائــی ،از دانشــگاههای معیــن
و مراکــز اســتانها خواســته شــد تــا نســبت بــه ارائــه هــر نــوع کمــک
ممکــن بــرای توانمندســازی دیگــر دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
(دولتــی و غیردولتــی) منطقــه کــه از تــوان و امکانــات کمتــری در مواجهــه
بــا چالشهــای کنونــی برخوردارنــد ،برنامهریــزی کــرده و بــه ایفــای نقــش
منطقــهای و ملّــی بپردازنــد .در ایــن زمینــه محورهایــی همچــون ارائــه
مشــاورههای تخصصــی و تبــادل تجربیــات در آموزشهــای الکترونیکــی،
بــه اشــتراک گــذاردن زیرســاختهای ســختافزاری ،نرمافــزاری و
فضاهــای کارگاهــی و آزمایشــگاهی ،در اختیــار قــرار دادن محتواهــای
درســی مناسبســازی شــده بــا آمــوزش الکترونیکــی ،برگــزاری آزمونهــا
و جلســات دفــاع از پایاننام ـ ه هــا و رســالهها ،تســهیل در تعامــل و تبــادل
اعضــای هیئــت علمــی و نیــز تســهیل امــکان مهمانــی و انتقــال دانشــجویان
متقاضــی در دانشــگاه نزدیــک بــه محــل ســکونت آنهــا مدنظــر بــوده اســت.
 -تدوین و اعالم برنامه آموزشی سال تحصیلی آینده ( 22تیر)

پــس از رایزنــی بــا دانشــگاه هــا ،برنامــه آموزشــی تابســتان  1399و
نیمســال ا ّول تحصیلــی  1399 - 1400دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
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عالــی تدویــن و بــرای اجــرا ابــاغ شــد.

گزارش

 -گزارشگیری از چگونگی اجرای سند  20بندی ( 25تیر)

بــا توجــه بــه ابــاغ ســندی  20بنــدی بــا عنــوان «مــوارد مســتلزم
تصمیمگیــری و اقــدام در حــوزه آمــوزش دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی در نیمســال دوم تحصیلــی  ،»99-1398در نامــه مجــددی ضمــن
تأکیــد بــر لــزوم انعطافپذیــری در اجــرای مقــررات آموزشــی در شــرایط
بحرانــی و نیــز لــزوم مشــارکت و همراهــی همــه مدیریتهــای زیرمجموعــه
دانشــگاهها ،خواســته شــد تــا در قالــب جــدول مشــخصی ،گزارشــی از
چگونگــی اجــرای ســند یادشــده ارایــه شــود.
 -گزارشگیری از چگونگی برگزاری امتحانات ( 28تیر)

وجــود برخــی مشــکالت از جملــه محدودیتهــای دسترســی بــه اینترنــت
یــا اختــال در ارتبــاط و پاییــن بــودن ســرعت اینترنــت ،بــه علــت تنــوع
در روشهــای برگــزاری آزمونهــا و پیشبینیهــای انجــام شــده در
ایــن زمینــه ،امتحانــات پایانــی و ارزشــیابی نهایــی دانشــجویان بــه شــکل
قابــل قبــول و درخــور دفاعــی بــه انجــام رســید .بدیهــی اســت بــا تــداوم
تدابیــر اتخــاذ شــده و بــا اســتفاده از فرصــت تابســتان بــرای تکمیــل و
تجهیــز زیرســاختهای الزم ،ضمــن کاســتن از آســیبهای احتمالــی،
شــاهد اجــرای پرقــوت آموزشهــای الکترونیکــی در ســطح دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی خواهیــم بــود.
گفتوگو

بــا توجــه بــه پایــان یافتــن ســال تحصیلــی بــا محوریــت آمــوزش
الکترونیکــی ،از دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی خواســته شــد تــا
در قالــب جــدول مشــخصی ،گزارشــی از چگونگــی برگــزاری امتحانــات و
ارزیابیهــای تحصیلــی را ارایــه کننــد.

دکتر نظرپور

 برگزاری همایش «چالشهای یادگیری الکترونیکی در آموزشعالی» ( 30تیر)

معاون اداری ،مالی و مدیریت
منابع وزارت علوم

همایــش «چالشهــای یادگیــری الکترونیکــی در آمــوزش عالــی» بــا
هماهنگــی معاونــت آموزشــی و بــه میزبانــی دانشــگاه بوعلــی ســینا برگــزار
شــد .در ایــن همایــش 30،مقالــه از مجمــوع  80مقالــه دریافــت شــده از
اســتادان صاحبنظــر و نامآشــنا در رشــتههای مختلــف و بــه ویــژه اســتادان
رشــتههای مرتبــط بــا آمــوزش و آمــوزش عالــی بهصــورت برخــط ارایــه
شــد .مجموعــه مقــاالت پذیرفتــه شــده همایــش بــه تعــداد  53مقاله (شــامل
پذیرفتــه شــده بــه صــورت برخــط و برونخــط) از ســوی دبیرخانــه همایــش
بــرای اطالعرســانی و ارســال بــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
کشــور آمــاده خواهــد شــد.
دستاورد:
بــا وجــود ناگهانــی بــودن شــیوع کرونــا و توقــف فعالیتهــای آموزشــی
حضــوری در دانشــگاهها ،در مدتــی کوتــاه ،راهبــرد جایگزیــن بــه خوبــی
انتخــاب و اجرایــی شــد و اکنــون میتــوان بــه تــداوم بهینــه آن در ســال
تحصیلــی آتــی امیــدوار بــود .تــا پیــش از شــیوع بیمــاری کوویــد،19
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی ایــران تکیــهای بــر آموزشهــای
الکترونیکــی نداشــتند جــز:
 .1برخــی دانشــگاهها کــه پیشــینه فعالیــت بــر مبنــای آموزشهــای
الکترونیکــی داشــتند (ماننــد دانشــگاه پیــام نــور و نیــز  7واحــد مؤسســه
آمــوزش عالــی غیردولتــی کــه مجــوز فعالیــت الکترونیکــی دریافــت کــرده
بودنــد)،
ً
 .2برخــی دانشــگاههای دولتــی کــه صرفــا بــرای برخــی از رشــتهها و
دورههــای تحصیلــی خــود مجــوز ارائــه آموزشهــای الکترونیکــی را دریافــت
کــرده بودنــد .مقــررات آموزشــی نیــز در ایــن زمینــه بازدارنــده بــود و حداکثــر
تــا  10درصــد از آموزشهــا میتوانســت الکترونیکــی باشــد امــا اکنــون
پوشــش آموزشهــای الکترونیکــی بــه بیــش از  90درصــد رســیده اســت و
در طــول نیمســال تحصیلــی گذشــته ،بیــش از  90درصد دانشــجویان کشــور
از آموزشهــای الکترونیکــی بهــره منــد شــدند .گزارشهــای دریافتــی از
چگونگــی برگــزاری آزمونهــای پایــان تــرم نیــز نشــان میدهــد کــه بــا

نحوه بهرهمندی کارکنان غیرهیات علمی آموزش عالی
از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
معــاون اداری ،مالــی و مدیریت منابــع وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری
در تشــریح اقدامــات انجــام شــده بــرای رفع دغدغههــای کارکنــان اداری
(غیرهیــات علمــی) ســتاد وزارت عتــف ،دانشــگاهها ،موسســات آموزشــی،
پژوهشــی و فنــاوری تابعــه وزارت عتــف اعــام کــرد :پــس از اعتــراض
برخــی کارکنــان نســبت بــه میــزان افزایــش حقــوق و مزایــای در ســال
 ،۱۳۹۹کارگــروه بررســی مجــدد حقــوق و مزایــای اعضــای غیرهیــات
علمــی در وزارت عتــف بــا حضــور نماینــدگان تعــدادی از دانشــگاهها
تشــکیل شــد کــه نتیجــه بررس ـیهای انجــام شــده نشــان داد ،حقــوق
و مزایــای همــکاران وزارت عتــف کــه بــر اســاس قانــون هیاتهــای
امنــاء حقــوق دریافــت میکننــد ،تفــاوت چندانــی بــا کارکنــان دیگــر
دســتگاههای تابــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نــدارد .بهعبــارت
دیگــر حقــوق دریافتــی همــکاران غیرهیــات علمیســتاد وزارت عتــف،
دانشــگاهها و موسســات آموزشعالــی و پژوهشــی کــه تابــع قانــون
هیأتهــای امنــا هســتند ،بیشــتر از همکارانــی اســت کــه از قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری تبعیــت مینماینــد.
دکتــر نظرپــور بــا اشــاره به شــرایط و ضوابــط صــدور احــکام کارگزینی
مرتبــط بــا افزایــش حقــوق ومزایــای کارکنــان غیــراداری وزارت عتــف
بــرای ســال جــاری توضیــح داد :وزارت عتــف بــا رعایــت ضوابــط مندرج
در قانــون ،پــس از طــرح و تصویــب موضــوع در هیاتهــای امنــای
ذیربــط ،نســبت بــه افزایــش فــوق العادههــای جــذب ،شــغل و ویــژه
(موضــوع مــاده  ۲۰آییننامــه اســتخدامی اعضــای غیرهیاتعلمــی) بــه
میــزان  ۳۰درصــد اقــدام ســپس نســبت بــه صــدور احــکام اعضــای
غیرهیــات علمــی اقــدام نمــود کــه ایــن افزایــش منجــر بــه افزایــش
حقــوق اعضــای غیرهیــات علمــی بــه طــور میانگیــن  ۱۹تــا  ۲۰درصــد
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گردیــد و احــکام کارگزینــی صــادر و از تاریــخ اول اســفندماه ۱۳۹۸
اجرایــی شــد.
وی در تشــریح فراینــد صــدور احــکام افزایــش حقــوق و مزایــای
کارکنــان غیرهیــات علمــی در ســتاد وزارت وموسســات تابعــه تصریــح
کــرد :در ســالهای قبــل بــر اســاس برنامــه پنجــم توســعه دســتگاههای
تابعــه مدیریــت خدمــات کشــوری اقــدام بــه افزایــش  ۵۰درصــد فــوق
العادههــای موضــوع فصــل دهــم قانــون مذکــور نمودنــد ولــی تعــدادی
از دســتگاهها بــه دلیــل نداشــتن مجــوز و اعتبــار موفــق بــه انجــام
ایــن افزایــش نشــدند .معــاون محتــرم رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان
برنامــه طــی بخشــنامهای در آخریــن روز بهمــن مــاه ســال  ۱۳۹۸مجــوز
دادنــد کــه دســتگاههایی کــه کارکنــان آنهــا از ایــن افزایــش اســتفاده
نکردنــد ،از امتیــازات فصــل دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
تــا  %۵۰پــس از تصویــب هیــأت وزیــران و شــورای حقــوق و دســتمزد،
منــوط بــه وجــود اعتبــار در بودجههــای ســنواتی افزایــش دهنــد.
بــه گفتــه دکتــر نظرپــور « ،بــه اســتناد مــاده « »۲۹قانــون برنامــه
ششــم توســعه ،دولــت مکلــف اســت طــی ســال اول اجــرای قانــون
برنامــه مذکــور ســاز و کارهــای مناســب در نظامــات پرداخــت حقــوق و
مزایــا و نظــام مالیاتــی را بــه نحــوی مــدون نمایــد کــه اختــاف حقوق و
مزایــای بیــن مقامــات ،رؤســا ،مدیــران و کارکنــان موضــوع این مــاده در
مشــاغل مشــابه و شــرایط مشــابه در هــر صــورت از ( )%۲۰تجــاوز نکنــد
و در مســیر تصمیمگیــری قانونــی قــرار دهــد و همچنیــن مفــاد مــاده
« »۳۰قانــون اخیرالذکــر ،دولــت مکلــف اســت بررسـیهای الزم بــرای
برقــراری عدالــت در نظــام پرداخــت ،رفــع تبعیــض و متناسبســازی
دریافتهــا و برخــورداری از امکانــات شــاغلین ،بازنشســتگان و
مســتمری بگیــران کشــوری و لشــکری ســنوات مختلــف را انجــام دهــد
کــه ایــن امــر شــامل کلیــه کارکنــان از جملــه کارکنــان مشــمول مــاده
« »۱قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه نیــز میشــود».
در ایــن راســتا و بــر اســاس مفــاد بخشــنامه شــماره  ۶۹۶۴۸۸مــورخ
/۳۰۱۱ ۹۸/ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،مجــوز اســتفاده از افزایــش
 ۹۸فراهــم
مذکــور بــرای ســایر دســتگاههای اجرایــی از تاریــخ /۰۱۱۲ /
گردیــد و بعــد از آن بــه ترتیــب وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی و وزارت آمــوزش و پــرورش پیــش از ایــن وزارت ،نســبت بــه
افزایــش مذکــور اقــدام کردنــد.
وی در ادامــه بــه رایزنیهــا و مکاتبــات آقــای دکتــر غالمــی ،وزیــر
محتــرم علــوم بــا معــاون محتــرم رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان
برنامــه و بودجــه در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و گفــت ،آقــای دکتــر
نوبخــت در پاســخ بــه نامــه شــماره  ۶/۳۵۳۲۴۳مــورخ /۲۸۱۲ ۱۳۹۸/این
وزارت ،طــی نامـهای اعــام داشــت« :مطابــق بــا اعــام آن وزارت مبنی
بــر تعهــد تامیــن بــار مالــی ناشــی از ایــن افزایــش از محــل اعتبــارات
اختصاصــی و عمومــی (هزین ـهای تخصیــص یافتــه) ،صرفهجوییهایــی
قابــل انجــام و درآمدهــای حاصــل از فــروش امــوال و داراییهــای
منقــول و غیرمنقــول مــازاد بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات مربــوط از
جملــه طــرح و تصویــب موضــوع در جلســات هیاتهــای امنــا و پــس از
اطمینــان از تأمیــن منابــع مذکــور از نظــر ایــن ســازمان بالمانــع اســت»
دکتــر نظرپــور در خصــوص مکاتبــه بــا معــاون محتــرم رئیــس جمهــور
و رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی نیــز اظهــار داشــت :ایشــان نیــز
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در پاســخ بــه نامــه وزارت علــوم اعــام کردنــد« :معالوصــف ،چنانچــه
حقــوق و مزایــای کارکنــان مشــمول مــاده  ۱قانــون احــکام دائمــی
برنامههــای توســعه کشــور در مقایســه بــا کارکنــان مشــمول قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری در ســطح پایینتــری قــرار داشــته باشــد،
ایــن ســازمان در صــورت تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز از ســوی ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور بــا اعمــال افزایشهــای مــورد درخواســت
موافــق بــوده و آمادگــی انجــام بررســیهای الزم را در ایــن زمینــه
دارد».
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم تاکیــد کــرد :بــا
اســتناد بــه قوانیــن و مصوبــات موجــود و نیــز اســتعالمهای ذکــر شــده،
احــکام افزایــش حقــوق و مزایــای ســال  ۱۳۹۹کارکنــان غیرهیــات
علمــی وزارت عتــف و موسســات تابعــه صــادر شــده و همــه اقدامــات بــر
اســاس قوانیــن و دســتورالعملهای ابالغــی در ایــن خصــوص صــورت
گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اختــاف
بیــن حقــوق و مزایــای اعضــای غیرهیئــت علمــی شــاغل در ســتاد،
دانشــگاهها ،موسســات آمــوزش عالــی ،پژوهشــی و فنــاوری وابســته
بــه ایــن وزارت بــا حقــوق و مزایــای کارمنــدان غیــر هیئتعلمــی
(غیردرمانــی) وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی کــه هــر
دو مشــمول مــاده «یــک» قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعه
کشــور» هســتند ،منجــر بــه نارضایتــی اعضــای غیرهیــات علمــی
شــاغل در ســتاد و موسســات وابســته شــده اســت .ایــن مســاله در نامــه
جنــاب آقــای وزیــر بــه آقــای دکتــر نوبخــت مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه
و درخواســت کارکنــان غیرهیئــت علمــی مبنــی بــر همســان ســازی
حقــوق و مزایــای آنهــا بــا حقــوق و مزایــای اعضــای غیرهیــات علمــی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه رییــس ســازمان برنامــه
بودجــه کشــور منعکــس شــده اســت.
دکتــر نظرپــور در پایــان تاکیــد کــرد :نظــر وزیــر محتــرم و تمامــی
مســئوالن مرتبــط بــا موضــوع در ســتاد وزارت عتــف ایــن اســت کــه
بــا اجــرای طــرح همسانســازی حقــوق و مزایــای کارکنــان غیرهیــات
علمــی وزارت عتــف بــا وزارت بهداشــت ،گام بزرگــی در جهــت ترمیــم
حقــوق مجموعــه کارکنــان خــدوم و زحمــت کــش وزارت عتــف و
دانشــگاهها و موسســات تابعــه اســت کــه متاســفانه شــرایط خــاص
کشــور اجــرای ایــن طــرح را بــه تعویــق انداختــه اســت.
وی افــزود :تصویــب افزایــش حقــوق کارکنــان بعــد از ارائــه الیحــه
بودجــه ســال  ۱۳۹۹بــه مجلــس شــورای اســامی صــورت پذیرفــت و
بــا توجــه بــه گذشــت حــدود  ۴مــاه از ســال جــاری تاکنــون اعتبــاری
بــرای بارمالــی ناشــی از افزایــش حقــوق کارکنــان هیــأت علمــی و
غیرهیــأت علمــی در ســال  ۱۳۹۹بــه ســتاد وزارت علــوم ،دانشــگاهها
و موسســات آمــوزش عالــی ابــاغ نشــده اســت .علیایحــال نظــر
وزارت علــوم ایــن اســت کــه بــا تامیــن بودجــه و اعتبــارات الزم در ایــن
خصــوص از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه ،قطع ـ ًا مســاله افزایــش
حقــوق و مزایــای کارکنــان غیرهیــات علمــی میتوانــد در دســتور کار
مجــدد هیأتهــای امنــای دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی قــرار
گیــرد و پــس از تصویــب و ابــاغ ،نســبت بــه اصــاح احــکام کارگزینــی
جدیــد اقــدام الزم انجــام میشــود.
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در دهــه هشــتاد ضــرورت تجاریســازی دســتاوردهای علمــی و نتایــج
پژوهشــی مــورد توجــه واقــع شــد و خوشــبختانه هماکنــون شــاهد شــکلگیری
پارکهــای علــم و فنــاوری و هــزاران شــرکت دانشبنیــان فنــاور در جــوار
دانشــگاهها هســتیم .آنچــه در تمــام ایــن تحــوالت مشــترک اســت؛ درک از
وضعیــت کشــور و نیازهــای آن و تــاش در جهــت پاسـخگویی اســت .ارتبــاط
بــا جامعــه و صنعــت عنــوان مشــترکی اســت کــه میتــوان بــرای دغدغــه
فــوق انتخــاب و مســئولیتپذیری و مأموریتگرایــی دانشــگاهها و مؤسســات
پژوهشــی را بــا آن مــورد تأکیــد قــرار داد .بیتردیــد ســرمایهگذاریهای
گســترده و تجــارب متنــوع حاصــل شــده طــی ایــن ســالها بایــد بهنحــو
احســن بتوانــد در خدمــت جامعــه قــرار گیــرد و در بهبــود شــرایط زندگــی و
اجتمــاع اثرگــذار باشــد .ضــروری اســت دانشــگاهها بهصــورت مســتمر ایــن
شــناخت و ارتبــاط بــا جامعــه را حفــظ و بهصــورت پویــا و مســتمر برنامههــا
و اقدامــات مناســبی را تدویــن کــرده و بــه اجــرا بگذارنــد .البتــه ایــن موضــوع
در چنــد ســال اخیــر پیشــرانهایی نیــز داشــته اســت کــه بــه ایــن رونــد
حساســیت و شــتاب بیشــتری بخشــیدهاند .مــواردی چــون :تحریمهــا و
محدودیتهــای بینالمللــی؛ مســائل و مشــکالت اقتصــادی؛ نیــاز صنایــع
و دســتگاههای اجرایــی بــه علــوم و فناوریهــای جدیــد؛ ضــرورت افزایــش
فرصتهــای شــغلی؛ مشــکالت برنامهریــزی و مدیریتــی کالن و ضــرورت بــه
کارگیــری ســاختارها و روشهــای جدیــد و مســائل و مشــکالت زیسـتمحیطی
در زمــره ایــن پیشــرانها هســتند .پوشــیده نیســت کــه تحلیــل درســت مــوارد
طــرح شــده و بهبــود وضعیــت کشــور مســتلزم مشــارکت همــه جانبــه همــه
دســتگاههای ریــز و درشــت اســت .چــرا کــه کشــور در ایــن مقطــع حســاس
نیازمنــد همافزایــی گســترده و راهبــردی بیــن تــوان علمــی و تخصصــی
دانشــگاهها بــا وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی اســت .در ایــن راســتا
دفاتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت مأموریــت و مســئولیتی خطیــر دارنــد و
خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر ایــن موضــوع درک شــده و حرکتهــا و
اقدامــات گســتردهای در تمامــی دانشــگاهها آغــاز و دفاتــر ارتبــاط بــا جامعــه
و صنعــت توانســتهاند همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب اخیــراً اشــاره
داشــتند اقدامــات آغازیــن مناســبی را بــا همراهــی دیگــر ســاختارهای علمــی
کشــور داشــته باشــند .بدیهــی اســت عرصــه فعالیــت و نیازهــا بسیارگســترده
اســت و همچنــان نیازمنــد برنامهریــزی فراگیــر ،بخردانــه و پایــدار اســت تــا
بتــوان از تــوان علمــی دانشــگاهها بــه منظــور اســتفاده حداکثــری در جهــت
بهبــود شــرایط و رفــع مشــکالت کشــور حرکــت کــرد .در ایــن راســتا «طــرح
تحــول در همکاریهــای دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی بــا جامعــه و
صنعــت» در ســال  98تدویــن و ابــاغ گردیــد .در ایــن طــرح چشــماندازی

ایــدهآل بــرای دانشــگاهها مبتنــی بــر مشــارکت در اجــرای برنامههــای
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور دیــده شــده و بــر ایــن اســاس
دانشــگاهها نبایــد منتظــر مراجعــه و نیــازی باشــند بلکــه بایــد خــود فعاالنــه در
عرصههــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی حاضــر و بــا احســاس مســئولیت
نســبت بــه شناســایی مســائل و مشــکالت و مشــارکت بــا دیگــر وزارتخانههــا
و دســتگاههای ذیربــط در رفــع آنهــا اقــدام کننــد .در راســتای تحقــق ایــن
چشــمانداز اهــداف و راهبردهایــی نیــز تدویــن و نهایتــ ًا  44اقــدام مشــخص
ضــروری تشــخیص داده شــده اســت .بــا توجــه بــه تنــوع و فراگیــری کــه
ایــن مجموعــه اقدامــات دارد ضــرور اســت کــه بــه منظــور نیــل بــه نتایــج
بهینــه مــوارد ذیــل مــورد نظــر همــکاران دانشــگاهی قــرار گیــرد :تنــوع
دانشــگاهها ،حوزههــای تخصصــی و شــرایط اســتانی و منطقــهای ایجــاب
میکنــد کــه از روشهــای متنــوع و متناســب اســتفاده شــود و لــذا تجویــز
نســخههای یکســان بــرای بهبــود همکاریهــا و توســعه ارتبــاط دانشــگاهها
بــا جامعــه و صنعــت بعضــ ًا چارهســاز نخواهــد بــود .ارتبــاط دانشــگاهها و
مؤسســات پژوهشــی بــا جامعــه و صنعــت بــه قراردادهــای پژوهشــی تنــزل
نمییابــد؛ آن دامنــه گســتردهتری دارد ،ســاماندهی فعالیتهــای تخصصــی
و مهارتــی دانشــجویان ،کارآموزیهــا ،مهارتهــای شــغلی ،پایــش اشــتغال
دانشآموختــگان ،فرصتهــای مطالعاتــی اعضــای هیــأت علمــی در جامعــه
و صنعــت ،رویدادهــای مشــترک تخصصــی بــا دســتگاههای اجرایــی ،تقاضــا
محورکــردن پایاننامههــا ،توجــه بــه شــاخصهای مرتبــط در ارزیابــی
عملکــرد اعضــای هیــأت علمــی و دانشــگاهها و بســیاری از مــوارد دیگــر
همــه در ایــن حــوزه تأثیرگــذار هســتند و چــه در ســتاد وزارتخانــه و چــه در
دانشــگاهها بایــد بهصــورت عمیــق و جــدی مــورد توجــه قرارگیرنــد.
تنــوع اجتماعــی و اقلیمــی کشــور شــرایط متفاوتــی را در اســتانهای مختلــف
ایجــاد کــرده و اولیــن انتظــار اساســی از دانشــگاهها ،شــناخت وضعیــت و
مســائل اســتان و منطقــه خــود و تــاش همــه جانبــه بــرای مشــارکت بــا
اســتانداریها و ادارات اســتانی بــرای بهبــود شــرایط اســت .گســتردگی و
تنــوع تخصصــی موجــود در دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی عــاوه بــر حــوزه
فنــی و مهندســی شــامل حــوزه کشــاورزی ،علــوم انســانی ،علــوم پایــه ،هنــر و
دامپزشــکی نیــز میشــود و بــه عبارتــی آمادگــی مراکــز علمــی بــرای مشــارکت
مؤثــر بــا وزارتخانههــا و دســتگاه  هــای اجرایــی در تمــام حوزههــای
تخصصــی وجــود داشــته ولیکــن تحقــق آن مســتلزم تعامــل و همــکاری
در وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی اســت .توجــه ویــژه رهبــر معظــم
انقــاب و دولــت طــی ســالهای اخیــر بــه توســعه علــم و فنــاوری و اقتصــاد
دانشبنیــان اصــل مهمــی بــوده کــه نتایــج بســیار مفیــدی نیــز بهدنبــال
داشــته اســت .امــا آنچــه ضــروری اســت بهصــورت جــدی مدنظــر قرارگیــرد،
توســعه متــوازن زنجیــره علــم تــا عمــل اســت .در ایــن زنجیــره دانشــگاهها
کلیدیتریــن نقــش را بهعهــده داشــته و پشــتوانه اصلــی شــرکتهای فنــاور
و دانشبنیــان بــه شــمار مــیرود .لــذا در یــک تقســیم کار ملــی و متــوازن
بایــد مأموریتهــا و وظایــف ســاختارها و حلقههــای مختلــف ایــن زنجیــره
مــورد توجــه و پشــتیبانی قــرار گیــرد .در پایــان براســاس مــوارد طــرح شــده و
ـش رو بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی از یــک
نیــز بــا توجــه بــه شــرایط پیـ ِ
ســو و توانمندیهــای گســترده علمــی و زیرســاختهای فراهــم شــده در
دانشــگاهها ،از ســوی دیگــر ،تــاش میکنیــم تــا همــکاری و همافزایــی
راهبــردی بیــن دانشــگاهها و تمامــی وزارتخانههــا را بــرای پاســخگویی بــه
نیازهــا و دریافــت مشــکالت آنهــا بــرای طــرح و بررســی علمــی در دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری بــه شــیوهای مناســب صورتبنــدی کنیــم.
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایفــای نقــش ســتادی خــود نهایــت
پشــتیبانی ،همراهــی و همــکاری را بــا دانشــگاهها و مؤسســات پژوهــش و
فنــاوری در جهــت تحقــق اهــداف و مأموریتهــای یادشــده ،دارد.
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تأمین  ۳۰میلیارد تومان از سوی خیرین دانشگاهی
برای ارتقای خوابگاههای دانشجویی

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
نشســت مجــازی خیریــن آمــوزش عالــی اعــام کــرد :در حــوزه
خدمــات رفاهــی  ۴۶۰هــزار متــر مربــع فضاهــای آموزشــی،
کمــک آموزشــی و رفاهــی در دانشــگاه هــا توســط خیریــن
تکمیــل شــده و قــرار اســت  ۳۵۵هــزار متــر مربــع نیــز از
فضاهــای دانشــکدهها ،رفاهــی و آموزشــی نیــز تکمیــل شــود.
در ایــن نشســت مجــازی کــه بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی،
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر محمدتقــی نظرپــور ،معــاون
اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم ،دکتــر مجتبــی صدیقــی،
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان ،دکتــر حســین عســگریان
ابیانــه ،دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم ،دکتــر ناصــر مطیعــی
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان ،جمعــی از مدیــران ســتادی
وزارت علــوم و خیریــن آمــوزش عالــی ،بــا موضــوع طــرح ارتقــای
خوابگاههــای دانشــجویی ،در ســالن شــهدای جهــاد علمــی ایــن
وزارت برگــزار شــد ،دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه بایــد فرهنــگ
مشــارکت خیریــن را زنــده نگــه داریــم و آن را توســعه دهیــم،
اظهــار داشــت :همــت عالــی خیریــن را نبایــد در چارچــوب اعــداد
و ارقــام مــادی تعریــف کــرد؛ چــرا کــه اراده و انگیــزه آنهــا بــرای
بخشــش ،ارزش بیشــتری دارد و کســانی هــم کــه اراده و تــوان مــادی
باالیــی داشــته باشــند ،در ایــن زمینــه بیشــتر هزینــه میکننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :جلســه امــروز بــه منظــور مشــارکت خیریــن
در برنامــه تکمیــل و تعمیــر خوابگاههــای دانشــجویی در تابســتان
امســال برگــزار شــده تــا در ســال تحصیلــی جدیــد دانشــجویان
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بتواننــد در محیطهــای اســتاندارد خوابگاهــی حضــور پیــدا کننــد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه ملــت ،خاطــره خوبــی از اقدامــات
خیریــن در بحــث تعلیــم و تربیــت دارنــد ،افــزود :دانشــگاههای
مــا هــم قبــل از انقــاب و هــم بعــد از انقــاب از خدمــات خیریــن
در حوزههــای مختلــف آموزشــی و رفاهــی بهرهمنــد شــدهاند.
وی افــزود :در ســالیان اخیــر نیــز ســتاد خیریــن آمــوزش عالــی
در بدنــه وزارت علــوم و همچنیــن در همــه دانشــگاهها تشــکیل
شــده تــا بتوانیــم ایــن فرهنــگ را ترویــج و توســعه دهیــم.
دکتــر غالمــی تاکیــد کــرد :مــا در برهــهای از زمــان بــا توســعه
آمــوزش عالــی از نظــر ســاخت و ســاز و صــدور مجــوز مواجــه
بودیــم و گاه پیشــتیبانیهای کــه الزم باشــد از ایــن مراکــز صــورت
نمیگرفــت بــه همیــن جهــت دانشــگاههای کوچــک و بــزرگ
مــا در حوزههــای امکانــات و رفاهــی نیازمندیهایــی دارنــد کــه
مشــارکت خیریــن میتوانــد در رفــع ایــن نیازهــا تأثیرگــذار باشــد.
در نشســت مجــازی خیریــن آمــوزش عالــی کشــور  ۳۰میلیــارد
تومــان از ســوی خیریــن دانشــگاهی بــرای ارتقــای خوابگاههــای
دانشــجویی تأمیــن شــد .دکتــر حســین عســگریان ابیانــه ،دبیــر
ســتاد خیریــن وزارت علــوم بــا تشــکر از مشــارکت حضــوری و
مجــازی خیریــن دانشــگاهی در ایــن نشســت اظهــار داشــت:
یکــی از اقدامــات مثبــت صــورت گرفتــه در ســتاد خیریــن
طــرح  ۳۰،۳۰،۴۰اســت کــه در آن صنــدوق رفــاه دانشــجویان،
دانشــگاهها و ســتاد خیریــن بــه همــکاری در پیشــبرد پروژههــای
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دانشــگاهی میپردازنــد .در حــال حاضــر  ۳۰دانشــگاه آمادگــی خــود
را بــرای حضــور در ایــن طــرح بــه صنــدوق رفــاه اعــام کردهانــد.
دکتــر محمدتقــی نظــر پــور ،معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع
وزارت علــوم نیــز در ادامــه نشســت بــا تاکیــد بــر اهمیــت موضــوع

خیریــن وزارت علــوم ۳۰ ،میلیــارد تومــان از ســوی خیریــن دانشــگاهی
بــرای تکمیــل پروژههــای نیمــه تمــام خوابگاهــی و احــداث
خوابگاههــای تامیــن شــد کــه بــا کمــک  ٪۳۰آورده خیریــن،
 ٪۴۰صنــدوق رفــاه و  ٪۳۰ســهم دانشــگاهها در مجمــوع ۱۰۰
میلیــارد ریــال بــرای تعمیــر و تجهیــز خوابگاههــا تامیــن گردیــد.
* پرداخــت  ۳۴۴میلیــارد تومــان تســهیالت و
وام دانشــجویی بــه دانشــجویان در ســال۱۳۹۸

معمــاری در خوابگاههــای دانشــجویی گفــت :ســوال مهمــی کــه بایــد
در بخــش ارتقــای خوابگاههــای دانشــجویی از خــود بپرســیم ایــن
اســت کــه چــه خوابگاهــی بــا چــه معمــاریای بایــد احــداث شــود.
فضــای معمــاری خوابــگاه تاثیــر زیــادی روی ســامت دانشــجو دارد.
وی درخصــوص تعمیــرات اساســی در خوابگاههــا اظهــار داشــت:
تعمیــرات اساســی خوابگاههــا اگــر بــا مداخلــه در معمــاری باشــد،
میتوانــد باعــث افزایــش ســامت دانشــجوها شــود .ایــن موضــوع
مــورد بررســی کارشناســانه قــرار گرفتــه اســت؛ هــم در زمینــه
احــداث و هــم در زمینــه تعمیــرات اساســی بایســتی بــه مســئله
معمــاری توجــه کنیــم چــرا کــه همیــن نــکات ظریــف میتوانــد
تاثیــر بســیاری در نشــاط و ســامت دانشــجویان داشــته باشــد.
در ادامــه نشســت نیــز محمدکافــی ،رئیــس دانشــگاه فردوســی
مشــهد بــا اشــاره بــه تبعــات دوران کرونــا بــرای آمــوزش
عالــی کشــور گفــت :کرونــا باعــث شــد بیــش از پیــش بــه
کمبودهــا آگاه شــویم .از جملــه مهمتریــن ایــن کمبودهــا
پاییــن بــودن ظرفیــت خوابگاههــا اســت و مــن فکــر میکنــم
امــروز بــه نهضــت خوابگاهســازی در کشــور نیــاز داریــم.
از جملــه نــکات مطــرح شــده در ایــن نشســت از ســوی خیریــن
میتــوان بــه اهمیــت بــاالی تســریع در انجــام طرحهــا بــرای
خیریــن ،شــفافیت در انجــام طرحهایــی کــه خیریــن در آنهــا
حضــور دارنــد ،شفافســازی در منابــع مــادی اختصــاص یافتــه،
اهمیــت بحــث تعهــد انجــام کار بخــش دولتــی و احتــرام بــه
خیریــن ،توجــه بــه ایجــاد زیســتبوم مناســب دانشــجویی در
کنــار خوابــگاه هــا و لــزوم فرهنگســازی و آمــوزش اشــاره کــرد.
در پایــان ایــن نشســت و پــس از رایزنیهــای اعضــای ســتاد

دکتــر مجتبــی صدیقــی ،رئیــس ســازمان امــور دانشــحویان نیــز
در ایــن نشســت مجــازی تاکیــد کــرد :ارتقــای ســطح کیفــی
خوابگاههــای دانشــجویی ،از اولویتهــای اصلــی وزارت علــوم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از خوابــگاه مطلــوب ،فرصتــی مناســب
بــرای اجــرای عدالــت آمــوزش در کشــور اســت و هیــچ دانشــجویی
نبایــد بــه خاطــر مشــکالت رفاهــی و نداشــتن ســرپناه از تحصیــل در
دانشــگاههای خــوب محــروم شــود ،اظهــار داشــت :از ســال  ،۱۳۹۳کار
ارتقــای ســطح کیفــی خوابگاههــای دانشــجویی بــر اســاس پارامترهــای
موجــود آغــاز شــد و خوابگاههــا در  ۵ســطح کیفــی تقســیمبندی شــدند.
دکتــر صدیقــی بــا بیــان اینکــه  ۵۰درصــد خوابگاههــای ملکــی
عمــر بــاالی  ۲۰ســال دارنــد ،افــزود :خوابگاهــی کــه تــا حــدی ارتقــا
مییابــد ،بعــد از یکــی دو ســال بــه رتبــه پایینتــر م ـیرود؛ از ســوی
دیگــر بــه دلیــل اینکــه خوابــگاه فرســوده امــکان درس خوانــدن را
از دانشــجو ســلب میکنــد ،فضــا بــرای درس و پژوهــش کمتــر
میشــود کــه ایــن امــر در روحیــه دانشــجویان تاثیــر منفــی میگــذارد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــا بیــان اینکــه فرســودگی
ســاختمان خوابگاههــا و اســتفاده بیــش از ظرفیــت و تراکــم در
خوابگاههــا از موانــع ارتقــای کیفــی ایــن خوابگاههــا محســوب
میشــود ،گفــت :از ســال  ۹۵تــا  ۲۰۹ ،۹۸میلیــارد تومــان
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صــرف تعمیــر ،تجهیــز و ارتقــای کیفــی خوابگاههــا شــده کــه
 ۱۸۰میلیــارد تومــان از طــرف صنــدوق رفــاه دانشــجویان و
مابقــی از محــل اجــاره بهــای خوابگاهــی هزینــه شــده اســت.
وی افــزود :صنــدوق رفــاه دانشــجویان در ســال  ۱۳۹۸بــا توجــه بــه
عــدم تخصیــص کامــل بودج ـهاش ۳۴۴ ،میلیــارد تومــان تســهیالت
و وام دانشــجویی پرداخــت کــرده و بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
کشــور و شــیوع ویــروس کرونــا ،هــم اکنــون پرداخــت اجــاره بهــای
خوابگاههــا متوقــف شــده و پرداخــت اقســاط وامهــای دانشــجویی
هــم مقــرر شــده تــا بــا تاخیــر پرداخــت شــود کــه همیــن کارهــم
مشــکالت صنــدوق رفــاه دانشــجویان را بیشــتر کــرده اســت.
دکتــر صدیقــی بــا بیــان اینکــه هــدف صنــدوق رفــاه دانشــجویان
تامیــن وام دانشــجو و کمــک بــه دانشــگاهها در حــوزه تغذیــه
و اســکان اســت ،افــزود :در شــرایط تورمــی امــروز ،فشــار بــه
مجموعــه دانشــجویی کار درســتی نیســت و بایــد تــاش کنیــم بــه
منابــع عمومــی صنــدوق رفــاه دانشــجویان توجــه بیشــتری شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر دو انتخــاب ســاخت خوابــگاه و
بــه روز کــردن ســاختمانهای خوابگاهــی موجــود پیــش روی مــا
میباشــد ،گفــت :درخصــوص ســاخت خوابــگاه جدیــد کــه بســیار
هــم مطلــوب اســت ،اقداماتــی صــورت گرفتــه کــه دانشــگاه زمیــن در
اختیــار بگــذارد و خیریــن و صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــا اســتفاده از
تســهیالت بانکــی در ســاخت خوابــگاه مشــارکت کننــد و امســال هــم
بــا در خواســت  ۲۷دانشــگاه در ایــن خصــوص موافقــت شــده اســت.
وی افــزود :تعمیــرات و بهســازی ســاختمانهای موجــود،
هزینــه کمتــری را میطلبــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه
ایــن خوابگاههــا در تابســتان و تعطیلــی دانشــگاهها ،بازســازی
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و بهینــه ســازی شــوند و نگهــداری آن از طریــق اجــاره
بهــای خوابگاههــا و منابــع داخلــی برعهــده دانشــگاه اســت.
دکتــر صدیقــی در ادامــه گفــت :از تعــداد  ۹۱۹خوابــگاه تحــت نظــارت
صنــدوق رفــاه دانشــجویان ۲۸۷ ،خوابــگاه در رتبــه چهــار ۱۴۶ ،خوابگاه
رتبه سه ۱۳۱ ،خوابگاه در رتبه  ۲و  ۲۹۶خوابگاه در رتبه یک قرار دارند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد  ۵۹خوابــگاه دانشــجویی در
رتبــه  ۵و شــرایطی نامطلــوب قــرار دارنــد ،گفــت :در حــال حاضــر برای
ارتقــای خوابگاههــای رتبــه چهــار  ۷۳۸میلیــارد تومــان دو میلیــون و
بــرای ارتقــای خوابگاههــای رتبــه  ۲۳۶ ،۵میلیــارد تومــان نیــاز داریــم
کــه البتــه اولویــت بــا ارتقــای خوابگاههــای رتبــه  ۵اســت و خیریــن
محتــرم میتواننــد در ایــن زمینــه کمکهــای شــایانی بنماینــد.
دکتــر صدیقــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر۲ ،میلیــون و  ۳۷۵هــزار
متــر مربــع مســاحت کل خوابگاههــای دانشــجویی دانشــگاههای
کشــور اســت ،گفــت :بــرای شــفافیت در هزینهکــرد خیریــن محتــرم
و اینکــه ایــن عزیــزان بداننــد کــه پرداختیهایشــان چگونــه هزینــه
میشــود ،ســامانهای بــا عنــوان ســامانه حامیــان صنــدوق رفــاه
دانشــجویان طراحــی شــده اســت کــه امــروز افتتــاح مــی شــود
خیــر محتــرم بدانــد کــه ســرمایهاش کجــا و
تــا بــر اســاس آن ّ
چگونــه هزینــه شــود و گام بــه گام پیشــرفت پــروژه را دنبــال کنــد.
از جملــه خیرینــی کــه در ایــن نشســت حضور داشــته و به بیان مســائل
و نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد میتــوان بــه دکتــر مصلــی نــژاد ،قلــم
چــی ،جمیلــی ،آریــا ،اســپرورین ،ذوالفقاری و شــاه حســینی اشــاره کرد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت ســامانه حامیــان صنــدوق رفــاه
دانشــجویان بــا حضــور وزیــر علــوم افتتــاح شــد.
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گزارش

گزارش حسینیه مجازی دانشگاهیان

بــه مناســبت فرارســیدن ایــام شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت
اباعبــداهلل حســین (ع) و بهمنظــور ترویــج ارزشهــای واالی انســانی
قیــام عاشــورا« ،حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان» بــه اهتمــام معاونــت
فرهنگــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه آدرس heyatuni.ir
راهانــدازی شــد .وظیفــۀ اصلـیای کــه «حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان»
بــرای خــود متصــور اســت در قالــب دو گــزاره قابــل صورتبنــدی
اســت )1 :انعــکاس فعالیتهــای ارزشــمندی کــه دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی سراســر کشــور در زمینــۀ ترویــج مفاهیــم واالی فرهنــگ
عاشــورایی در ســطح کشــور انجــام میدهنــد؛  )2در اختیــار قــرار دادن
محتواهــای اصیــل و ارزشــمندی کــه مأخــوذ از متــون معتبــر و موثــق در
ارتبــاط بــا قیــام عاشــورا تهیــه و تولیــد شــده اســت .خصوصـ ًا بــا عنایــت
بــه شــرایط ویــژهای کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح
کشــور پیشآمــده و ضــرورت رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی
توســط جامعــۀ دانشــگاهی بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن گــروه مرجــع
اجتماعــی ،از ابتــدای محــرم  1399شمســی ( 1442قمــری) «حســینیۀ
مجــازی دانشــگاهیان» شــروع بــهکار کــرد و تاکنــون توانســته
ضمــن فراهــم آوردن فرصتــی بــرای انعــکاس فعالیتهــای ارزشــمند
دانشــگاهیان ،بســتری بــرای مراجعــۀ مخاطبــان خــارج دانشــگاهی و
اســتفاده از مطالــب تولیــدی ایــن حســینیه نیــز فراهــم آورد.
بخــش اصلــی «حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان» کــه همگــی از طریق
فهرســت بــاالی ســایت قابــل مشــاهدهاند عبــارت اســت از:
 )1پادکســت :کــه مشــتمل اســت بــر فایلهــای صوتـیای کــه توســط
دانشــجویان و دانشــگاهها تولیــد و در فضــای مجــازی منتشــر شــده
اســت .خصوص ـ ًا بــا توجــه بــه محبوبیــت پادکســت در میــان جوانــان
ایــن بخــش جــزء محتواهــای پربازدیــد ســایت بــه حســاب میآیــد.
جــدای از فایلهــای تــک قســمتی ،تــا کنــون  5مجموعــه پادکســت
دانشــجویی بــا تقســیم دهــۀ اول و دوم محــرم منتشــر شــده کــه در
قســمت بــاالی ســایت آخریــن مطالــب قابــل مشــاهده اســت.
 )2معرفــی کتــاب :در ایــن قســمت در قالــب یادداش ـتهای اعضــای
هیئــت علمــی و گزیدهنویســی دانشــجویان ،نســبت بــه معرفــی کتــاب
ارزشــمندی کــه در زمینــۀ عاشــورا تألیــف شــدهاند اقــدام میشــود.
 )3مداحیهــای اصیــل :از جملــه محتواهــای اصیلــی کــه در زمینــۀ
فرهنــگ عاشــورایی وجــود دارد مداحیهــای اصیلــی اســت کــه توســط
مداحــان سرشــناس در ســنوات گذشــته تولیــد شــده و یکــی از وظایــف
حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان انعــکاس ایــن محتواهــای ریشــهدار
اســت.
 )4حســینیهها :ایــن بخــش مشــتمل بــر مهمتریــن بخــش حســینیه
اســت .هــر دانشــگاه در «حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان» صفحــۀ
اختصاصــی خــود را دارد و فعالیتهــای خــود را بهصــورت مســتقل
دنبــال میکنــد .پــس از اعــام فرخــوان رســمی تأســیس حســینیۀ
مجــازی و اطالعرســانی آن از طریــق مصاحبــۀ اختصاصــی معــاون
فرهنگــی و اجتماعــی 29 ،دانشــگاه و مرکــز آمــوزش عالــی اقــدام بــه
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ارســال فعالیتهــای خــود بــه حســینیه مجــازی کردنــد و همگــی
آنهــا در قالــب بخشهــای مختلــف ســایت منتشــر شــدند و محتــوای
اصلــی ســایت را تولیــد کردهانــد.
 )5تقســیمبندی زمانــی :بــه تناســب زمانــی کــه محتواهــا حســینیههای
دانشــگاهی تولیــد شــده اســت ،تقســیمبندی زمانــی براســاس دهههــای
زمانــی متبــرک بــه نــام هــر یــک از شــهدای عاشــورا صــورت گرفــت
کــه در قســمتهای مســتقلی قابــل مشــاهده اســت.

 )6مراســمها و پخــش زنــده :بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از
فعالیتهــای حســینیهها در قالــب برگــزاری مراســمها اســت ،ایــن
بخــش نیــز بهصــورت مســتقل منعکسکننــدۀ فعالیتهایــی اســت
کــه در درون دانشــگاهها یــا خــارج از آن در ایــن ایــام انجــام دادهانــد.
بــا توجــه بــه تمهیــدات شــرایط فنــی ،دانشــگاههایی کــه تمایــل بــه
پخــش زنــدۀ فعالیتهــای خــود در حســینیۀ مجــازی دانشــگاهیان
را دارنــد نیــز در صفحــۀ اصلــی حســینیۀ مجــازی مراســمهای آن
بهصــورت زنــده پخــش میشــود.
 )7فایلهــای تصویــری :بــا توجــه بــه جذابیــت فایلهــای تصویــری،
بخشــی مربــوط بــه آن نیــز در ســایت ایجــاد شــده کــه عــاوه بــر
انعــکاس محتواهــای تولیــدی خــود حســینیه (منجملــه بخــش
«لطایــف و ظرایــف عاشــورا») ،فایلهــای تصویــری تولیــدی توســط
دانشــگاهها و دیگــر فایلهــای تصویــری ارزشــمند بــه اشــتراک
گذاشــته میشــود.
 )8یادداشــت روز :در دهــۀ اول محــرم محتواهــای تولیــدی در قالــب
یادداشــت روز کــه بیشتــر در ارتبــاط بــا تحلیــل مضامیــن عاشــورایی
اســت تولیــد شــده و در قســمت مربوطــه درج شــده اســت.
 )9مســابقات :بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قابــل توجهــی از فعالیتهای
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حســینیههای دانشــگاهی در قالــب برگــزاری مســابقات بــرای
دانشــجویان اســت ،ایــن بخــش نیــز بهصــورت مســتقل فعالیــت خــود
را آغــاز کــرد و همــۀ فراخوانهــا در بخــش مربوطــه بــه مســابقات
منعکــس شــدهاند.
 )10زیــارت عاشــورا :در صفحــۀ اصلــی امکانــی بــرای اســتماع زیــارت
عاشــورا بــا صــدای اســتاد فرهمنــد نیــز فراهــم آمــده اســت.
 )11دربــارۀ حســینیۀ مجــازی و تمــاس بــا مــا :بــرای توضیــح دربــارۀ
خــط مشــی کلــی حســینیۀ مجــازی
دانشــگاهی و طریقــۀ ارتباطگیــری
و ارســال فعالیتهــای عاشــورایی
دانشــگاهیان
 )12شــبکههای اجتماعــی :حســینیۀ
مجــازی دانشــگاهیان در فضــای
مجــازی نیــز فعالیت داشــته و بخشــی
از فعالیتهــای خــود را در ایــن
حوزههــا پیــش میبــرد .چنانچــه
قابــل مالحظــه اســت ،فایلهــای
تصویــری صفحــۀ حســینیۀ مجــازی
دانشــگاهیان در ســایت آپــارات بالــغ
بــر  5600مرتبــه مشــاهده شــده و بــر
 12500دقیقــه فایــل تصویــری در این
صفحــه مشــاهده شــده اســت.
ظــرف مــدت قریــب بــه 24
روزه از تأســیس حســینیۀ مجــازی
دانشــگاهیان 252 ،مطلــب در آن
بارگــذاری شــده کــه جــدول زیــر نشــاندهندۀ توزیــع اطالعــات
بارگــذاری شــده براســاس حوزههــای اصلــی ســایت اســت (ســایر
محتواهــا در قالبهــای دیگــری جــز مــوارد زیــر عرضــه شــدهاند):
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رئوس دستاوردهای برجسته دانشگاهها،

پارکهای علم و فناوری و پژوهشگاههای کشور
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کســب رتبــه نخســت هکتــون بینالمللــی  EUvsVIRUSتوســط
پژوهشــگر دانشــگاه تربیــت مــدرس
www.msrt.ir/fa/news/55382
تولیــد زخــم پــوش ضدمیکروبــی و ضــد ســرطان توســط پژوهشــگران
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
www.msrt.ir/fa/news/55384

خبرانهم آموزش عالی

صنعتــی نوشــیروانی بابــل طراحــی و تولیــد شــد
www.msrt.ir/fa/news/55466
انتخــاب عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــه عنــوان
ســردبیر مجلــه منتشــر شــده توســط الزویــر
www.msrt.ir/fa/news/55468

برگــزاری رویدادهــای علمــی بینالمللــی مجــازی در دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی

طراحــی و ســاخت نانوحســگر گازی بــه منظــور شناســایی قارچهــای
عامــل فرســایش میــراث فرهنگــی بــا تــاش پژوهشــگران دانشــگاه
الزهــرا(س)

www.msrt.ir/fa/news/55387

www.msrt.ir/fa/news/55481

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

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

www.msrt.ir/fa/news/55414

www.msrt.ir/fa/news/55495

ـرش شــبکه» بــرای هدایــت هوشــمندانه
معرفــی اســتراتژی جدیــد «بـ ِ
چیدمــان فضایــی فلــز آلــی در همکاری مشــترک پژوهشــگران دانشــگاه
تربیــت مــدرس بــا محققــان اســپانیایی

تولیــد بیــش از  ۴۵۰۰مقالــه بینالمللــی در دانشــگاههای اســتان
اصفهــان در ســالجاری

www.msrt.ir/fa/news/55415
طراحــی و ســاخت مدلهــای جدیــد پنجــه مصنوعــی پــا بــا کارایــی
بــاال بــه همــت محققــان دانشــگاه اصفهــان
www.msrt.ir/fa/news/55430
تلقیــح موفقیتآمیــز داروی النزوپــرازول بــا پلیمرهــا بــه همــت
محققــان دانشــگاه کاشــان
www.msrt.ir/fa/news/55464
دســتگاه پالــس اکســیمتر انگشــتی بــا تــاش پژوهشــگران دانشــگاه
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www.msrt.ir/fa/news/55496
ثبــت اختــراع طــرح پژوهشــی راکتــور بســته دوار مشبنــدی شــده دو
فــازی گاز -مایــع بــه همــت محققــان دانشــگاه ســمنان
www.msrt.ir/fa/news/55511
ســاخت بزرگتریــن چاپگــر ســه بعــدی کشــور بــا قابلیــت تولیــد
کامپوزیــت هــای الیافــی در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
www.msrt.ir/fa/news/55517
انتخاب دانشآموخته دانشگاه تهران بهعنوان رئیس انجمن ریاضی
کانادا
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اهدرواتسد

www.msrt.ir/fa/news/55535
دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با دارویی از عصاره زرشک توسط
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارائــه روشــی بــرای عالجبخشــی «بیمــاری ســوختگی» شــاهبلوط
جنگلهــای گیــان توســط دانشــگاه تربیــت مــدرس
www.msrt.ir/fa/news/55678

www.msrt.ir/fa/news/55545
بررســی اثــر نانــوذارت ســیلیکایی بهبــود یافتــه ســطحی بــر خصوصیات
ســیاالت حفــاری در پژوهــش مشــترک محققــان دانشــگاه حکیــم
تولیــد کــرم-ژل الکلــی کیتوســان ضدعفونــی کننــده دســت بــا خاصیــت ســبزواری و پژوهشــگران داخلــی و خارجــی
ترمیمکنندگــی پوســت توســط محققــان دانشــگاه مراغــه
www.msrt.ir/fa/news/55679
www.msrt.ir/fa/news/55564
اولیــن نســخه پیکــره گفتــاری بــرای زبــان فارســی«همبام»در
همــکاری دانشــگاه بوعلیســینا همــدان و دانشــگاه بامبــرگ
www.msrt.ir/fa/news/55704
بــه عضویــت درآمــدن دانشــگاه صنعتــی شــریف در شــبکه جهانــی
راهحلهــای توســعه پایــدار ()SDSN
www.msrt.ir/fa/news/55715

فــروش تولیــدات محققــان دانشــگاه فنــی و حرف ـهای اســتان خراســان
رضــوی بــه کشــورهای همجــوار
طراحــی پپتیــد مهارکننــده آنزیــم پروتئــاز کویید-۱۹بــا اســتفاده از
مهارکنندههــای حشــرات و گیاهــان در چمــران اهــواز
www.msrt.ir/fa/news/55585
www.msrt.ir/fa/news/55799
ســاخت الکترودهــای تزریــق جریــان بــا اســتفاده از تکنولــوژی نانــو
توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
ارائــه مدلــی جدیــد بــرای پیشــگیری و درمــان بیماریهــای قلبــی
عروقــی توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
www.msrt.ir/fa/news/55646
www.msrt.ir/fa/news/55801
در تازهتریــن پژوهــش محققــان دانشــگاه حکیــم ســبزواری بــا
پژوهشــگران بیرجنــدی ســنتز نانوکاتالیــزور زیســت ســازگار جدیــد بــا طراحــی و ســاخت داربســتی بــا غلظــت متغیــر اکســیژن بــرای
توانایــی بــاال در تهیــه مشــتقات ترکیبهــای دارویــی زانتــن بــه دســت غضروف-اســتخوان توســط دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
آمــد
www.msrt.ir/fa/news/55833
www.msrt.ir/fa/news/55650
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تولیــد بیــش از  ۱۵۰نــوع مــاده شــیمیایی بســیار خالــص توســط محققــان کاهــش آالیندههــای فلــزی در منابــع آب و خــاک بــا نانــو ســاختار
ترکیبــی بــه همــت پژوهشــگران دانشــگاه تربیــت مــدرس
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
www.msrt.ir/fa/news/55915

www.msrt.ir/fa/news/56086

اختــراع دســتگاه فلورایدتراپــی بــا قابلیــت تنظیــم فلورایــد ویبــره توســط کســب جایــزه «بهتریــن طــرح پایــدار» در مســابقه بینالمللــی
 AYDAبــه همــت دانشــجوی دانشــگاه تربیــت مــدرس
پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز
www.msrt.ir/fa/news/55931

www.msrt.ir/fa/news/56098

حــذف آالیندههــای زیــانآور از آب و پســاب بــه وســیله نانــو ســاختار تولیــد نــرم افــزار نظــارت تصویــری هوشــمند توســط پژوهشــگران
دانشــگاه بیرجنــد
کامپوزیتــی بــه همــت محققــان دانشــگاه اراک
www.msrt.ir/fa/news/56022

www.msrt.ir/fa/news/56181

اختــراع نخســتین ســامانه فتوولتائیــک خورشــیدی بهینــه شــده بــا ســاخت پروتــز کمــک حرکتــی زانــو و پروتــز پــای مصنوعــی غیرفعال
بهکارگیــری فنــاوری نانــو و لنــز فرنــل توســط پژوهشــگران دانشــگاه توســط یژوهشــگران دانشــگاه صنعتی اراک
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان
www.msrt.ir/fa/news/56193
www.msrt.ir/fa/news/56048
ســاخت دســتگاه هوشــمند ضدعفونــی کننــده دســت توســط محقــق
دانشــگاه رازی
/https://www.msrt.ir/fa/news/56812

معرفــی ویــژه مقالــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران دربــاره
مریــخ توســط انجمــن نجــوم امریــکا
https://www.msrt.ir/fa/news/56792

نصــب اولیــن توربیــن بــادی  ۲۵۰کیلووات توســط پژوهشــکده هواخورشــید
دانشــگاه فردوســی مشهد
انتشــار دومقالــه بنیــادی بــا موضــوع زمیــن شناســی و تکتونیــک و
خطــر و مــدل ســازی ســونامی ،شــرق و جنــوب شــرق ایــران توســط
www.msrt.ir/fa/news/56065
پژوهشــگران دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان
کشــف و نامگــذاری دو گونــه جانــوری جدیــد توســط عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه بیرجنــد
www.msrt.ir/fa/news/56077
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https://www.msrt.ir/fa/news/56753

خبرانهم آموزش عالی

28

خبرانهم آموزش عالی

«رهبر معظم تح
ق
ی
ف
اسالمی»
انقالب
وزارت علوم ،قات و ناوری
29

