12

نشرهی خبری  -اطالع رسانی
ادار کل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری
مهر ماه 1399

به میزبانی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری برگزار شد:

کنفرانسملیآسیبشناسی
آموزش و یادگیری الکترونیکی
کنکور  1399در عصر کرونا

گفتگو با معاون سازمان سنجش آموزش کشور

صفحه 20

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه
زنجان در یک نگاه؛
ویژگیها و شرایط تحصیل در علوم پایه

صفحه 6

اقدامات دانشگاه عالمه طباطبائی
در حوزه دانشجویی در دوران کرونا

صفحه 18

آنچه در این شماره میخوانید

2

رونمایی از گنجینه شهدای دانشجو

4

تخصیص اعتبار ارزی برای تجهیز آزمایشگاههای
دانشگاهها

5

استعالم صحت مدارک تحصیلی دانشگاههای
خارجی و مؤسسات غیرانتفاعی

6

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در
یک نگاه؛ ویژگیهای تحصیل در علوم پایه

11

آسیبشناسی آموزش و
یادگیری الکترونیکی در ایران

18

اقدامات دانشگاه عالمه طباطبائی
در حوزه دانشجویی در دوران کرونا

20

کنکور  1399در عصر کرونا

22

دستاوردهای دانشگاهها ،پژوهشگاهها،
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد

خبرنامه آموزش عالی
اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
(زیر نظر شورای سیاستگذاری)
سردبیر :دکتر علیرضا عبداللهینژاد
دبیر تحریریه :ندا شفیعی
هیئت تحریریه :رضا بابایی ،لیال موالئی ،هادی عیار ،مجتبی
حاجی جعفری ،یوسف نوروز
صفحهآرایی :مجتبی حاجی جعفری
عکس :سید حجت رضوی

از نقش دانشگاهیان در مقابله با
بیماری کرونا
دوران دشـوار پیدایـش و
همهگیـری بیمـاری کوویـد ۱۹
کـه از اسـفند سـال گذشـته و
مقـارن بـا شـروع نیمسـال دوم
سـال تحصیلـی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
آغـاز شـده و توفـان آن آموزش
عالی کشـور مـا را همچـون بقیۀ
نظامهـای آمـوزش عالـی جهـان
درنوردیـده ،تجربۀ تـازه و چالش
پیچیـدهای اسـت کـه مسـتلزم
حفظ آمادگـی و اتخاذ تصمیمات
مدبرانه در تمامی ارکان دانشـگاهی اسـت .دسـتاورد مـا در مقابله با
همهگیـری ایـن بیمـاری ،در کنار اهتمـام به حفظ چرخـۀ حیات و
فعالیـت دانشـگاهی ،مصـداق مبـارزه در دو جبهه بود کـه به لطف
الهـی و بـا معاضـدت و همـت بلند جامعـۀ دانشـگاهی موجب فخر
و مباهـات نظـام آمـوزش عالـی کشـور شـده اسـت.
از نـگاه اینجانـب و همکارانـم در وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری ،دسـتاوردهای ارزشـمند نیمسـال گذشـته و برگزاری موفق
کنکـور سراسـری ،حاصـل برنامهریـزی و تصمیمگیریهـای
بهموقـع و اقدامهـا و پشـتیبانیهای متناسـب بـوده اسـت کـه آثار
پربرکـت حضـور تکتک مدیـران ،اعضـای محترم هیئـت علمی
و کارکنـان پرتلاش دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی در
جایجـای آن هویـدا و محـرز اسـت.
وظیفـۀ خـود میدانـم از نقـش بیبدیل و ممتـاز اعضـای محترم
هیئـت علمـی و کارکنـان سـختکوش ،بهدلیـل همـکاری بـا
مدیـران و همراهـی بـا تصمیماتی که در سـطح وزارت یا در سـطح
دانشـگاهها در پـی مدیریـت شـرایط بحران اتخـاذ شـد ،قدردانی و
تشکر کنم .
در سـمت یـک عضـو هیئـت علمـی ،بـه ایـن حقیقـت آگاهم
کـه همـکاران ارجمندمـان بـرای حصـول اطمینـان از یادگیری و
آمـوزش دانشـجویان و دسـتیابی بـه تکمیـل و اتمـام طرحهـای
پژوهـش و فنـاوری در سـختترین شـرایط ،بهرغـم دشـواریهای
ناشـی از بیمـاری کـه خـود و خانوادهشـان بـا آن مواجـه بودنـد،
بـا تقبـل مسـئولیتهای جدیـد ماننـد تولیـد محتـوای الکترونیکی
یـا یادگیـری روشهای اثربخـش برگـزاری کالسهـای درس به
شـکل مجـازی و ارتبـاط تنگاتنگ با دانشـجویان و رفـع نگرانی از
خانوادههـای آنهـا ،از هیـچ کوششـی بـرای اسـتمرار فعالیتهای
آموزشـی دریـغ نکردنـد .امیـدوارم و انتظـار دارم بـا تمهیداتی که
از سـوی شـما اندیشیده شـده اسـت در سـال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
نیـز ،که بـه احتمـال زیاد التـزام بـه مقابله بـا همهگیـری بیماری،
مانـع از برگشـت دانشـگاهها بـه شـرایط عادی خواهد شـد ،شـاهد
ادامـۀ کوشـشهای اثربخش و بهبـود در روند اصالحـات و عادات
تغییریافتـه در دانشـگاهها بـا تأکیـد بـر حفـظ و ارتقـای کیفیـت
آمـوزش و پژوهش باشـیم.
مسـتدعی اسـت مراتب قدردانـی و تکریم اینجانـب را به بهترین
شـیوهای کـه خود صلاح میدانید به اعضـای محترم هیئـت علمی،
مدیـران دلسـوز و کارکنـان عزیـزی کـه در این شـرایط دشـوار،
بیادعـا و ایثارگرانـه در خدمـت بـه نظـام آمـوزش عالـی کشـور
عـزم خـود را جزمتر و همـت بلند خـود را متعالیتر داشـتند اعالم
فرمایید.
از خداونـد یکتـا برای شـما و تمامی این عزیزان سلامتی ،عزت
و دوام توفیقات را مسـئلت دارم.
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قدردانی وزیر علوم از نقش دانشگاهیان در
مقابله با کرونا

قدردانی وزیر علوم

1
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گزارش

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد:

رونمایی از گنجینه شهدای دانشجو
وزی�ر علـوم در آییـن رونمایـی از گنجینـه
اطالعـات شـهدای دانشـجو :لـزوم انتقـال
میـراث گرانقـدر دوران دفـاع مقـدس بـه
نسـلهای جدیـد امـری واجـب اسـت.

دکتـر منصور غالمـی در آییـن رونمایی
از گنجینـه اطالعات شـهدای دانشـجو تأکید
کـرد :یکـی ازکارکردهـای گرامیداشـت
شـهدای دانشـجو ،انتقـال میـراث گرانقـدر
دفـاع مقـدس بـه نسـلهای جدید اسـت.
در ایـن آییـن کـه بـا حضـور مسـئوالن
سـازمان بسـیج دانشـجویی بهصـورت
حضـوری و مجازی در سـالن شـهدای جهاد
علمی ایـن وزارت برگزار شـد ،دکترغالمی
بـا بیـان اینکـه مجموعـه دسـتاوردهای
دفـاع مقـدس یکـی از گنجینههـای غنـی
در دسـترس ماسـت و بـدون تردیـد آنچـه
تاکنـون انجـام شـده ،بخـش کوچکـی از
ایـن دریـای بیکـران اسـت ،اظهار داشـت:
خوشـبختانه نسـل جدید مـا ایـن ظرفیت را
دارد کـه میـراث دوران دفـاع مقـدس را به
خوبـی پـاس بـدارد و بـه نسـلهای بعد هم
منتقـل کند.
وزیـر علوم با اشـاره بـه فرمایشـات مقام
معظـم رهبـری در دیـدار اخیـر ایشـان بـا
فرماندهـان دوران دفـاع مقـدس درخصوص
لـزوم کشـف ،ضبـط و تولید آثـار فاخر از
وقایـع ،ایثارگریهـا و رشـادتهای دوران
دفـاع مقـدس گفـت :اگر نسـبت شـهدای
دانشـجوی دوران دفـاع مقـدس را که حدود
چهـار هـزار نفـر بودند بـا کل دانشـجویان
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آن دوران محاسـبه کنیـم ،بـه نتیجـه قابـل
توجهـی میرسـیم کـه نشـان از شـور و
اشـتیاق دانشـجویان بـه همراه سـایر اقشـار
جامعـه بـرای حضـور در جبهههـای حـق
علیـه باطـل بود.
دکتـر غالمی افـزود :حضور دانشـجویان
در جبهههـای نبـرد واقعـ ًا چشـمگیر بـود و
پـس از این دوران هم دانشـجویان بازگشـته
از جنـگ بـا کولهبـاری از تجربیـات و
دسـتاوردهای ارزنـده بـه خدمـت در مراکز
مختلف مشـغول شـدند.
وزیـر علـوم گفت :بزرگداشـت شـهدای
دانشـجو در اوایـل دهـه  ۷۰بـه صـورت
یادوارههای شـهدای دانشـجو در دانشـگاهها
انجـام میشـد ،اما در اوایل دهـه  ۹۰تدابیری
اندیشـه شـد کـه انسـجام و همدلـی در این
بخـش بـه وجـود بیایـد و در همیـن راسـتا
کنگرههـای ملـی بزرگداشـت شـهدای
دانشـجو تشـکیل شد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه در ثبـت و ضبط
و تولیـد آثـار فاخـر از مجموعـه گرانقـدر
دفـاع مقـدس بایـد بیشـتر کار شـود و در
آینـده با زحمـات جامعه دانشـگاهی گنجینه
اطالعات شـهدای دانشـجو تکمیل میشـود،
گفـت :جای خوشـحالی اسـت کـه در میان
جوانـان جامعه و دانشـگاهها افرادی هسـتند
کـه در اراده و عالقـه و تلاش ،نمونههایـی
از جوانهـای دوران دفـاع مقـدس بـوده و
هستند .
دکتـر غالمـی افـزود :امسـال بـه دلیـل
شـیوع ویـروس کرونـا از برنامـه راهیـان
نـور محروم شـدیم .ایـن برنامـه و بازدیدها،
دانشـجویان را بـه خوبـی بـا میـراث دفـاع
مقدس ،شـهدا و یادگاران هشـت سـال دفاع
مق�دس آش�نا میک�رد.
وزیـر علـوم در پایـان سـخنان خـود از
روسـای دانشـگاهها ،معاونـان فرهنگـی
دانشگـاهها ،بس�یج دانشجـویی و بسـیج

اسـاتید بـه دلیل اقدامـات موثری کـه برای
جمـعآوری گنجینه اطالعات دانشـجو انجام
داده ان�د ،تش�کر ک�رد.
*****
لـزوم انتقـال تجربیات فاخـر و نقشآفرینی
شـهدای دانشـجودر دوران دفـاع مقـدس بـه
نسـل جدید

دکتـر غالمرضـا غفاری ،معـاون فرهنگی
و اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری نیـز در ایـن آییـن تاکیـد کـرد:
انتقـال تجربیـات فاخـر ،ایثارگریهـا و
نقشآفرینیهـای موثر شـهدای دانشـجو در
دوران دفـاع مقـدس ،میتوانـد نقش موثری
در تربیت و سـازندگی نسـل جـوان کنونی
داش�ته باشد.
وی بـا گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد
دفـاع مقـدس و یـاد و خاطـره شـهدا و
ایثارگـران ایـن دوران اظهـار داشـت :در
آییـن امـروز از گنجینـه اطالعات شـهدای
دانشـجو رونمایـی میشـود کـه عرصـه
مهمـی برای پژوهـش ،تحقیـق و تولید آثار
فاخ�ر فرهنگ�ی اس�ت.
معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم
بـا بیـان اینکـه یکـی از تاثیرگذارتریـن
کارهـا در فضـای دانشـگاهی ،پاسداشـت
شـهدا ،کنگـره ملـی شـهدا ،کاروانهـای
راهیـان نوردانشـجویی و راهپیمایـی اربعین
اسـت ،گفـت :برنامههایـی تـدارک دیـده
شـده کـه جایگزیـن راهپیمایـی اربعیـن
دانشـجویی امسـال شـود ،چراکـه امسـال
شـاهد ایـن راهپیمایـی باشـکوه بـه دلیـل

محمـد جـواد نیـک روش ،دبیـر کنگره
ملـی شـهدای دانشـجونیز در بخـش دیگری

از ایـن آییـن بـا اشـاره بـه سـخنان مقـام
معظـم رهبـری در خصـوص اینکـه «زنـده
نگـه داشـتن یـاد شـهدا کمتـر از شـهادت
نیسـت» ،خاطرنشـان کـرد :در سـال هـای
گذشـته فعالیتهـا و اقدامات بسـیاری برای
زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره شـهدا از
سـوی بسـیج دانشـجویی انجام شـده اسـت.
تـا امـروز بالـغ بـر  ۱۲۰۰یـادواره شـهدا
در سراسـر کشـور برگـزار شـده اسـت .از
جملـه اقدامـات دانشـجویی در این خصوص
میتـوان بـه تولیـد آثـار فاخـر فرهنگـی
پیرامون شـهادت اشـاره کـرد .در خصوص
ایـن پرتابـل نیز ،جمـع آوری مسـتندات و
آثـار از ابتـدای دهـه  ۹۰آغاز شـده اسـت.
هـدف از ایـن کار جلوگیـری از تحریـف
دفـاع مقـدس بـوده کـه یکـی از اهـداف
دش�من به ش�مار م�ی رود.
دبیـر کنگـره ملـی شـهدای دانشـجو در
ادامـه سـخنان خـود افـزود :ایـن گنجینـه
نقطـه آغـاز فعالیتهـا بـوده و پـس از آن،
نوبـت به فـرآوری محصـوالت تولید شـده
و تحقیـق و پژوهـش توسـط دانشـجویان
جنب�ش دانش�جویی خواه�د رس�ید.
*****
نقـش مهم اسـاتید و بسـیج دانشـجویی در
تحقـق اهـداف انقالب اسلامی

در ادامـه این آیین ،سـردار محمدحسـین
سـپهر ،جانشـین سـازمان بسیج مسـتضعفین
نیـز با تبریک فرارسـیدن هفتـه دفاع مقدس
اظهـار داشـت :تزکیـه ،تربیـت و مهـارت
جـزو مـواردی هسـتند کـه بـرای تعالـی
وجود انسـان الزم هسـتند .از جملـه اهداف
و دسـتاوردهای بـزرگ بسـیج دانشـجویی
تحقـق این مـوارد در مسـیر تربیت و رشـد
دانش�جوها است.
وی بـا بیان اینکه بسـیج دانشـجویی نقش
راهبـردی بـرای تربیـت و مهـارت افزایـی
دانشـجویان دارد ،تصریـح کـرد :نقـش
اسـاتید و بسیج دانشـجویی در تحقق اهداف
انقلاب اسلامی نق�ش بس�یار مهمی اس�ت.
جانشـین سـازمان بسـیج مسـتضعفین در
ادامه سـخنان خـود افـزود :از وزیـر محترم
علـوم تقاضـا دارم حمایتهای گذشـته خود
از بسـیج دانشـجویی را بیشـتر کرده و ما نیز
در تلاش هسـتیم تـا به سـهم خـود در این
مس�یر همراه ش�ما باش�یم.
وی با اشـاره بـه اینکه از جملـه مهمترین
ماموریتهای ویژه امروز بسـیج دانشـجویی،
امیدبخشـی ،شناسـایی چالشها ،تربیت نسل
متخصـص و تولید علم اسـت ،اظهار داشـت:
بسـیج دانشـجویی نقـش پررنگـی در مقابله
ب�ا کرونا در دانش�گاهها ب�ازی کرد.
*****

حضـور  ۸۰۰۰دانشـجو در پویـش
«زندگـی دسـت یاریگـر توسـت»

دکتـر سـیما سـادات الری ،سـخنگوی
وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی
نیز در این مراسـم در سـخنانی اظهار داشت:
در آغـاز اپیدمی کرونا با همـکاری وزارت
علـوم ،تحقیقات و فنـاوری ،پویش «زندگی
دسـت یاریگـر توسـت» را راهانـدازی
کردیـم کـه  ۸۰۰۰دانشـجو از وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری ،وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی و همچنیـن
دانشـگاه آزاد اسلامی در آن شرکت داشتند
کـه ایـن دانشـجویان در بخشهـای درمان،
مقابله ،پیشـگیری ،تابآوری و مستندسازی
فعـال بودند و اقدامـات خوبـی در این برهه
انجـام دادنـد و در بحث ضدعفونـی معابر و
تولید اقلام حفاظت�ی خوش درخش�یدند.
وی ضمـن تشـکر از کارورزان ،انترنهـا
و دسـتیارانی کـه بـه عنوان دانشـجو در این
پویـش حضـور پیـدا کردنـد ،گفـت :در
قسـمت دانشـجویی یعنـی دسـتیاران شـهید
مدافع سلامت نداریـم ،ولی بسـیاری از این
عزیـزان مبتلا و حتـی بسـتری شـدند .باید
بسـیج کمـک کنـد تـا دالوریهـای ایـن
عزی�زان نیز مستندس�ازی ش�ود.
دکتـر الری ضمـن اظهـار امیـدواری
بـه پایـان یافتـن بحـران کرونا در کشـور،
خاطرنشـان کـرد :قطعـ ًا این بحـران اپیدمی
نیـز تمـام خواهد شـد .مـا در کشـورمان با
بحرانهـای مختلفـی روبـرو خواهیـم بود و
بای�د از ای�ن بحرانه�ا درس بگیری�م.
در پایـان و بـا حضـور وزیر علـوم ،ابتدا
از سـامانه گنجینه اطالعات شـهدای دانشجو
رونمایـی و سـپس از خانـواده سـه تـن از
شـهدای دانشـجو و همچنین خادمان شهدای
دانش�جو تقدیر ش�د.
پورتـال جامع شـهدای دانشـجو بـا هدف
ترویـج و تبییـن سـیره و سـبک زندگـی
شـهدای دانشـجو در فضـای آمـوزش عالی
کشـور ،ارائه سبک زندگی شـهدای دانشجو
بـه عنـوان الگوهـای رفتـاری دانشـجویان،
تولیـد آثـار و محصـوالت مناسـب بـا
موضـوع شـهدای دانشـجو بـرای اسـتفاده
عمـوم دانشـجویان ،ارائـه اطالعـات شـهدا
جهـت اسـتفاده در انجـام امـور تحقیقاتـی،
دانشـگاهی و تولیدات چندرسـانهای و ایجاد
یـک مرجـع واحـد و جامـع از اطالعـات
شـهدای دانشـجو جهت اسـتفاده عموم مردم
ایجاد ش�ده اس�ت.
در ایـن پورتـال ،اطالعـات مربـوط بـه
سـال تحصیلـی ،رشـته تحصیلـی ،دانشـگاه
محـل تحصیـل و عملیاتهایـی که شـهدای
دانشـجو در آن حضور داشـتند و به شهادت
رسـیدند ،بارگذاری شـده اسـت.
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شـیوع ویـروس کرونـا نیسـتیم وخـدا را
شـاکریم کـه هماهنگیهـای خوبـی در این
خصـوص در دانشـگاهها صـورت گرفتـه
ا ست .
وی بـا بیـان اینکـه اگـر امـروز امنیت و
اقتـدار در جمهـوری اسلامی داریـم مدیون
شـهدا و جانبـازان و خانوادههـای آنـان
هسـتیم ،افزود :ما نقشآفرینـی و اثرگذاری
ایثارگـران دانشـجو را گرامـی میداریـم و
میخواهیـم بـه نسـل جدیـد معرفـی کنیـم
تـا تجربـه گرانقدری بـرای آنان باشـد .در
ایـن تجربـه ،ایثـار و فـداکاری و تلاش و
دوراندیشـی داشـته و میتواننـد درسهـای
فراوانی برای نس�ل دانش�گاهی داش�ته باشند.
معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم
ب�ا بی�ان اینک�ه تعظیـم شـهدایی که بـا فدا
کـردن جانشـان امنیـت و آرامـش را بـه
مـا هدیـه کردنـد کاری بسـیار ارزشـمند
میباشـد ،گفـت :توجـه بـه امـر فرهنـگ
سـاز و مهم ایثار و شـهادت ،نیاز همیشـگی
ماسـت و مـی توانـد در دانشـگاه هـا
تأثیرگ�ذار و راهگش�ا باش�د.
دکتـر غفـاری بـا اشـاره بـه اهمیـت
برگـزاری کنگـره ملی شـهدای دانشـجو و
نقـش آن در فضـای فرهنگـی دانشـگاهها
گفـت :شـهدا به ایـن برنامهها نیـاز ندارند و
در حقیقـت مـا هسـتیم که برای غنا بخشـی
بـه فرهنگ خودمـان باید از نام و یاد شـهدا
به�ره ببریم.
رئیـس شـورای سیاسـتگذاری سـومین
کنگـره ملـی شـهدای دانشـجو بـا مهـم
برشـمردن بخـش مناسـکی و آئینـی در
کنگـره ،بر تبیین اندیشـه های شـهدا تاکید
کـرد و تمرکـز بیشـتر بـر تولیـد محتوای
فاخـر و متناسـب با شـان و منزلت شـهدای
دانش�جو را خواس�تار ش�د.
دکتـر غفـاری در ادامه از رئیس سـازمان
بسـیج دانشـجویی بـه عنـوان متولـی برنامه
رونمایـی از گنجینـه اطالعـات شـهدای
دانشـجو تشـکر کـرد و گفـت :گنجینـه
اطالعـات شـهدای دانشـجو ذخیـره بسـیار
مهمـی بـرای عرصـه پژوهـش و تولیـدات
فرهنگ�ی اس�ت.
معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری در پایان یـاد و خاطره
شـهیدان جهـان آرا ،فالحی ،فکـوری ،نامجو
و کالهـدوز فرماندهـان دفـاع مقـدس را
کـه در  ۷مهرمـاه سـال  ۱۳۶۰بـه شـهادت
رس�یدند ،گرامی داش�ت.
*****
تاکنـون بیـش از  ۱۲۰۰یادواره شـهدا در
سراسـر کشـور برگزار شـده است.

گزارش

3

گفت و گو
دکتر نیسی تشریح کرد:
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تخصیص اعتبار ارزی برای تجهیز

4

آزمایشگاههایدانشگاهها
دکتـر عبدالسـاده نیسـی ،مدیـرکل دفتـر
حمایت و پشـتیبانی امورپژوهشـی وفناوری
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در
تشـریح و تبییـن تخصیـص اعتبـار ارزی
بـرای تجهیـز آزمایشـگاههای دانشـگاههای
کشـور اظهار داشـت :بر اسـاس جدول منابع
بنـد قانونـی مذکـور ،سـهم وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری از محل این تسـهیالت،
تـا سـقف  40میلیـون یـورو تعییـن شـده
ا ست .
وی اف�زود :در متن قانون بند (ه ) تبصره4
قانـون بودجـه سـال  1398به دولـت اجازه
داده میشـود مبلـغ دو میلیـارد و سـیصد و
هفتـاد و پنـج میلیـون ()2،375،000،000
یـورو از منابع ورودی سـال  1398صندوق
توسـعه ملـی را بهصـورت تسـهیالت ارزی
بـا تضمیـن دولت به شـرح جدول شـماره
( )1ایـن تبصـره برداشـت کـرده و منابـع
مذکـور را بـا رعایـت شـرایط بـه مصرف
برساند.
دکتـر نیسـی بـا بیـان اینکـه مطابـق
ردیـف ( )5جـدول منابع بنـد قانونی فوق،
سـهم وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری از
محـل این تسـهیالت ،تـا سـقف  40میلیون
یـورو تعیین شـده اسـت ،خاطرنشـان کرد:
ارسـال سـرفصل طرحهـای پیشـنهادی
بـه سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور،
ابلاغ بخشـنامههای متعـدد بـه دانشـگاهها
درخصـوص نحـوه اسـتفاده بهینـه از اعتبار
بـه همراه شـیوهنامههای اجرایـی و دریافت
پروپزالهـا ،طـرح موضـوع در شـورای
معاونـان وزارت و شـورای دبیـران مناطـق
پژوهشـی کشـور ،تشـکیل کارگـروه
تخصصـی بـه منظـور تعییـن شـاخصها و
بررسـی نحوه توزیع اعتبار بین دانشـگاهها،
تهیـه لیسـت نهایـی توزیـع اعتبـار پس از
برگـزاری جلسـات دفاعیـه و تعامـل بـا
سـازمان برنامه و بودجه کشـور (دفتر امور
آمـوزش عالـی) و انجـام مکاتبـات الزم با
صنـدوق توسـعه ملـی ،بانـک مرکـزی و
خزانه داری کل کشـور به منظـور پیگیری
تخصیـص اعتبـار از جمله اقدامـات اجرایی
در ایـن زمینه اسـت.

وی تصریـح کـرد :از دیگـر اقدامـات
اجرایـی ایـن بنـد قانونـی میتـوان بـه
تنظیـم موافقتنامـه بیـن سـازمان برنامـه
وبودجـه و وزارت عتـف و پیگیریهـای
مسـتمر جهـت تبـادل آن (سـرانجام در
تاریـخ  98/10/8موافقتنامـه مبادلـه و بـه
وزارت متبـوع ابلاغ شـد) ،واریـز معـادل
ریالـی اعتبـار از سـوی بانـک مرکـزی به
حسـاب ذیحسـابی وزارت بـر اسـاس نرخ
نیمایـی ارز در روز واریـز ،طـی  8مرحلـه
از تاریـخ  98/10/18تـا تاریـخ ،9 /1/19
مجموعـ ًا بـه مبلغ پنـج هـزار و  859میلیارد
و  631میلیـون و  841هـزار و  823ریـال
«معـادل  40میلیـون یـورو» ،واریـز 100
درصـد وجـه اعتبـار از سـوی ذیحسـابی
وزارت بـه حسـاب معرفیشـده دانشـگاهها
نـزد بانـک مرکـزی ،بارگـذاری پیـش
فاکتورهـا و مسـتندات قراردادهـای خرید
تجهیـزات توسـط دانشـگاهها در سـامانه
شـبکه آزمایشـگاههای علمی ایران (شاعا)
و ارسـال گزارشـات عملکرد سـتاد وزارت
بـه سـازمان برنامه و بودجه کشـور اشـاره
کر د .
دکتر نیس�ی اف�زود :به دنبـال مذاکرات
متعـدد و تعاملات انجامشـده بـا مسـئوالن
و کارشناسـان سـازمان برنامـه و بودجـه
کشـور ،محـل هزینه کـرد اعتبـار مذکور
در دو سـرفصل تعیین شـد:
 .1خریـد ،تأمین و بهروزرسـانی تجهیزات و
قطعـات تحقیقاتـی و آزمایشـگاهی برای
اسـتفاده در آزمایشـگاههای مرکـزی
و تجهیـز آزمایشـگاهها و کارگاههـای

پروژههـای خاتمهیافتـه سـالهای -97
 92کـه از کل اعتبـار ،مبلغ پنـج هزار و
 426میلیـارد و  308میلیـون و  841هزار
و  823ریـال (معـادل تقریبـی  37میلیون
یـورو) بـرای این سـرفصل مقرر شـد و
بـه  96دانشـگاه کشـور تخصیـص یافت.
 .2خرید تجهیـزات پروژههـا و قراردادهای
موضـوع شـبکه ابـر رایانـش سـریع و
پیشـرفته در قالـب ابـر رایانـش ملـی
( )HPCکـه از کل اعتبـار مبلـغ 433
میلیـارد و  323میلیـون ریـال (معـادل
تقریبـی  3میلیـون یـورو) بـرای ایـن
سـرفصل مقـرر شـد و بـه  4دانشـگاه
پیشـتاز ایـن حـوزه تخصیـص یافـت.
مدیـر کل دفتر حمایت و پشـتیبانی امور
پژوهشـی وفنـاوری وزارت علـوم عنـوان
کـرد :خوشـبختانه بـا برنامهریزیهـای
منسـجم و پیگیریهـای مـداوم بـه عمـل
آمـده ،ایـن وزارت موفـق شـد کل اعتبار
را بـه مبلـغ هـمارز ریالـی 40میلیـون یورو
دریافـت نمایـد .در واقـع پـس از سـال
 1386-87کـه علیرغـم تمـام تالشهـا
و پیگیریهـای مسـتمر وزارت بـرای
جـذب اعتبـار بـرای تجهیز و بـهروزآوری
آزمایشـگاههای دانشـگاهها ،بهدلیـل
شـرایط بینالمللـی امـکان اخـد تسـهیالت
خارجی میسـر نشـد ،در سـال گذشـته پس
از حدود  13سـال توانسـتیم اعتباری به مبلغ
 40میلیـون یـورو از طریق صندوق توسـعه
ملـی و بانـک مرکـزی و همکاریهـای
بسـیار مناسـب سـازمان برنامـه و بودجـه
کشـور در راسـتای تحقـق هـدف فـوق

عنوان

مبلغ تخصیصیافته

طرحهای آبیاری تحت فشار و نوین

تا سقف  150میلیون یورو

آبخیزداری و آبخوانداری

تا سقف  150میلیون یورو

مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکههای برق

تا سقف  100میلیون یورو

تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده  106قانون برنامه ششم توسعه

تا سقف  1.5میلیارد یورو

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت عتف

تا سقف  40میلیون یورو

طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی

تا سقف  15میلیون یورو

طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور

تا سقف  70میلیون یورو

سازمان صداوسیما در اجرای ماده  93قانون برنامه ششم و توسعه و کمی و
کیفی برنامههای تولیدی ،پویانمایی ،مستند ،فیلم و سریال

تا سقف  150میلیون یورو

طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکههای آن

تا سقف  150میلیون یورو

پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش

تا سقف  50میلیون یورو

دستگاههای با فناوری باال
كروماتوگرافی گازی با سيستم مس اسپكترومتری (طيفسنج جرمی)
كروماتوگرافی مايع با سيستم مس اسپكترومتری (طيفسنج جرمی)
دستگاه پراش اشعه ايكس
اندازهگیری طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطعشده از اتم /طیفسنجی فلورسانس اشعه ایكس
میكروسكوپ الكترونی با سیستم اسكن /میكروسكوپ الكترونی روبشی
میكروسكوپ الكترونی با منبع انتشاری میدان نشری /میكروسكوپ الكترونی میدان نشری
میكروسكوپ الكترونی تونلی عبوری
طیفسنجی نشری
رشد اپیتكسیال در فاز مایع (الیه نشانی) /برآرایی فاز مایع
رزونانس مغناطیس هستهای /تشدید مغناطیسی هستهای
طیفسنجی مادون قرمز /طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
اسپكتروسكوپی مادون قرمز /اسپكتروسكوپی مادون قرمز نزدیك
كروماتوگرافی مایع با كارایی باال
طیفسنجی جذب اتمی
طیفسنجی فرا بنفش/مرئی
آنالیز عنصری /آنالیز عنصری كربن ،هیدروژن ،نیتروژن ،گوگرد ،اكسیژن
سانتریفیوژ دور باال
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دریافـت نماییـم کـه خـود میتوانـد
بخشـی از نیازمندیهـای دانشـگاهها را در
حـوزه پژوهـش و فنـاوری مرتفع سـاخته
و امیـدواری بـرای ارتقـای رتبـه علمـی و
پژوهشـی کشـور را افزایـش بخشـد.
وی اظهـار داشـت :طبـق اطالعـات
ماخوذه از دانشـگاههای کشـور از محل این
اعتبـار ،تعـداد قابـل توجهـی از دسـتگاهها
و تجهیـزات پیشـرفته آزمایشـگاهی بـه
شـرکتهای ایرانـی فروشـنده تجهیـزات
خارجـی سـفارش خریـد داده شـده که در
حال طـی فرآیندهای قانونـی و اداری مانند
برگـزاری مناقصـات و یـا قـرار گرفتن در
لیسـت فـروش شـرکتهای تأمینکننـده
خارجـی قـرار دارد .فهرسـت تعـدادی از
تجهیـزات مورد درخواسـت دانشـگاهها به
شـرح جـدول روبرو اسـت:

گفت و گو

سیستم تصویربرداری ژلی
طیفسنجی پالسمای جفتشده القایی جرمی
طیفسنجی جرمی با سیستم مس اسپكترومتری /طیفسنجی پالسمای جفتشده القایی با طیفسنج جرمی
انرژیسنج /كالریسنج

روش استعالم صحت مدارک تحصیلی
دانشگاههای خارجی و مؤسسات غیرانتفاعی

مدیرکل امور دانشآموختگان س�ازمان امور
دانشـجویان گف�ت :ام�کان صدور و اس�تعالم
صح�ت م�دارک تحصیل�ی دانش�گاههای
خارجی و موسسات غیرانتفاعی -غیردولتی،
در س�امانه س�جاد س�ازمان ام�ور دانش�جویان
فراهم ش�ده اس�ت.
دکت�ر س�ید عبدالحمی�د انگج�ی اظه�ار
داش�ت :فراين�د الکترونیک�ی ش�دن صدور
مـدارک و تأییدیهه�ای دانشآموخت�گان
دانش�گاهها و مؤسسـات آموـزش عال�ی
غیردولت�ی و غیرانتفاع�ی داخ�ل کش�ور
از اواخ�ر س�ال  97و در بخ�ش اداره
دانشآموختگـان خاـرج از کشـور ك�ه
متول�ي ارزش�يابي م�دارك تحصيل�ي
(رش�تههای غیرپزش�کی و پیراپزش�کی)
اسـت نيز از اوایل س�ال  99در قالب س�امانه
سـجاد اجراي�ي ش�ده اس�ت.
دکت�ر انگج�ی گف�ت :س�ازمانهای

دولت�ی و خصوصـی ،کارفرمایـان و کلی�ه
افرـاد حقیق�ی و حقوق�ی میتوانن�د ب�ا
اس�كن «کیوآرکد» من�درج در گواهینامه
موق�ت و دانش�نامه دانشآموخت�گان داخل
کش�ور و ی�ا گواهینام�ه موق�ت (ت�ا یک
سـال) و ارزشنامه خارج از کشـور توس�ط
نرمافزارهـاي مربوطـه و ی�ا ب�ا درج ك�د
صح�ت  20رقم�ي در پورت�ال س�ازمان به
نش�انی  portal.saorg.irدر قس�مت
خدمات/اس�تعالم ک�د صحـت ،صح�ت
مدـرک ارائ�ه شـده را اس�تعالم و تأییدی�ه
تحصیل�ی را ب�ه ص�ورت آنالین مش�اهده و
اخ�ذ نماین�د .از ای�ن رو پاس�خگويي كتبي
به استعـلام م�دارک دارای ک�د صحت و
«کیوآرکـد» امكانپذي�ر نیس�ت.
وی اظهـار داش�ت :از مزایـای اجرای�ی
ش�دن بررس�ی مدارک تحصیلی در س�امانه
س�جاد ،کاه�ش چش�مگیر جعل م�دارک،
ح�ذف هزينهه�ای درج افکته�ای امنیتی
ب�ر روی دانش�نامهها ،کوت�اه ش�دن زم�ان
ص�دور دانش�نامه ،ارزش�نامه و تأییدیههای
تحصیل�ی دانشآموخت�گان داخ�ل و خارج
از کش�ور ،كاه�ش هزينهه�اي ج�اري،
كاه�ش مراجع�ه دانشآموخت�گان را
میت�وان برش�مرد.
دکت�ر انگج�ی تأکید ک�رد :تنه�ا مرجع

قانون�ی تأیی�د م�دارک تحصیلی خ�ارج از
کش�ور ،اداره کل ام�ور دانشآموخت�گان
س�ازمان امور دانش�جویان اس�ت ،لذا ممهور
ش�دن م�دارک ب�ه مه�ر صحت ص�دور از
س�وی نمایندگیه�ای رس�می ج.ا.ا .در
کش�ور محل تحصی�ل و یا تأیید در س�امانه
میخ�ک ،ساـمانه تأیی�د اس�ناد کنس�ولی
وزارت امورخارج�ه ،ب�ه منزل�ه ارزش�یابی
مدـارک تحصیلی نیس�ت.
وی اظه�ار داش�ت :بای�د بی�ن عدمتأیید
م�دارک و اقدـام جع�ل تفاـوت قائل ش�د
زی�را عدمتأيي�د دورهه�اي غيررس�مي
ك�ه فاق�د مج�وز از س�وي وزارت عل�وم،
تحقیق�ات و فن�اوری هس�تند بهمنزل�ه جعل
آن نیس�ت .همچنی�ن در زمین�ه صح�ت
دورهه�اي آموزشه�اي عال�ي آزاد ،الزم
اس�ت از دفت�ر آموزشه�ای آزاد وزارت
عل�وم ،تحقيق�ات و فنـاوري اسـتعالم ش�ود.
مدی�رکل ام�ور دانشآموخت�گان در
پای�ان گف�ت :تع�داد  80دانشگـاه دولت�ي
اختي�ار امض�ای دانش�نامه و ص�دور تأييديه
تحصيل�ي را دارن�د ک�ه در آين�ده نزدیک
ب�ا بارگـذاری سـوابق دانشآموخت�گان
در س�امانه س�جاد ،ام�كان اس�تعالم صحت
مـدارك ای�ن دانش�گاهها نی�ز بهش�یوه
آنالی�ن فراه�م خواه�د ش�د.
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گزارش وژیه

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در یک نگاه؛

ویژگیها و شرایط تحصیل درحوزه علوم پایه
«در زمین ـ ه علــم ،مــن بــر نقط ـ ه خاصــی
مىخواهــم تأکیــد کنــم :یکــى ،علــوم پایــه
اســت؛ یکــى ،علــوم انسـانى .مــا بــه دنیــا که
نــگاه مىکنیــم ،مىبینیــم آن چیــزى کــه
کشــورهاى پیشــرفته را توانســته بــه ایــن اوج
و قلــه برس ـاند ،ریاضــى ،فیزیــک ،شــیمى و
علــوم زیســتى اســت؛ مــا بایــد بــه ایــن علوم
بپردازیــم بهخصــوص در دانشــگاهها .بایــد بــه
علــوم پایــه در دانشــگاهها اهمیــت داده شــود.
علــوم پایــه عنصــر اصلــی در پیمــودن مســیر
ـزت علمــی
مــا بــه ســمت قلــه افتخــار و عـ ّ
کشــور اســت و بــرای رســیدن بــه آن روز باید
بــه گونـهای علــوم پایــه را گســترش بدهیــم
کــه دانســتن علومی مثــل ریاضیــات ،فیزیک
وشــیمی بــه یــک عــرف تبدیــل شــود».
بخشیازبیاناتارزشمندمقاممعظمرهبری(مد
ظله العالی) در دیدار شوراى عالى انقالب فرهنگى
 ۱۳دی ۱۳۸۴
*****
ویژگیهای دانشگاه تحصیالت تکمیلی
علوم پایه زنجان
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان در ســال  1371بــا ایــده جناب
آقــای دکتریوســف ثبوتــی و موافقــت
جنــاب آقــای دکتر مصطفــی معیــن ،وزیر
وقــت فرهنــگ و آمــوزش عالــی کشــور،
بــا نــام «مرکــز تحصیــات تکمیلــی در
علــوم پایــه» آغــاز بــه کار نمــود .در
ســال  1396بــا موافقــت قطعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه «دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان»
تغییــر نــام یافــت.
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایه
زنجــان ،یگانــه دانشــگاه مأموریتگــرا در
حــوزه علــوم پایه کشــور بــوده کــه دارای
شــش دانشــکده فیزیــک ،شــیمی ،ریاضی،
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علــوم رایانــه و فنــاوری اطالعــات،
علــوم زیســتی و علــوم زمیــن میباشــد.
ایــن دانشــگاه بــا داشــتن فضــای ســبز
منحصربهفــرد و محیــط آموزشــی-
پژوهشــی مطلــوب ،همــواره یکــی از
دانشــگاههای پیشــرو در کشــور بــوده
اســت .مأموریــت اصلــی دانشــگاه ،آموزش
و پژوهــش در رشــتههای علــوم پایــه در
مرزهــای دانــش و مطالعــات میانرشــتهای
در حوزههــای علمــی مختلــف بــه
همــراه تعامــل و همــکاری علمــی و
بینالمللــی گســترده بــا دانشــگاههای
جهــان میباشــد .در حــال حاضــر ایــن
دانشــگاه بــا پذیــرش دانشــجویان مقاطــع
تحصیــات تکمیلــی (کارشناســی ارشــد
و دکتــری) بــه صــورت سراســری ،زیــر
نظــر وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
در فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی
حــوزه علــوم پایــه ،فعــال و پیشــرو اســت.
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان همــواره ایدههــای نــو و
خالقانــه را در عرصههــای آموزشــی و
پژوهشــی و هــم در عرصههــای اداری و
اجرایــی ارائــه نمــوده اســت .اهمیــت ایــن
موضــوع بــه قــدری اســت کــه یکــی از
ارزشهــای محــوری منــدرج در برنامــه
راهبــردی دانشــگاه نیــز بــوده اســت.
یکــی از روشهــای نوآورانــه آموزشــی
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان ،مقطــع «دکتــری پیوســته
رشــته فیزیــک» از دیپلــم اســت .در
 25تیرمــاه  ۱۳۷۹ایــن دوره ،بــرای
دانشآموزانــی کــه رتبههــای برتــر در
آزمــون سراســری ورودی دانشــگاهها
داشــتند راهانــدازی شــد .دانشــجویان
پذیرفتــه شــده در ایــن دوره  7ســاله
بعــد از گذرانــدن درسهایــی تلفیقــی
از دورههــای کارشناســی و کارشناســی

ارشــد ،بــدون انجــام پــروژه کارشناســی
ارشــد مســتقیما شــروع بــه انجــام پــروژه
دکتــری خــود میکننــد .تعــداد کثیــری
از دانشآموختــگان جــوان ایــن دوره
(کــه هماکنــون بــه طــور انحصــاری در
ایــن دانشــگاه جریــان دارد) در بهتریــن
دانشــگاههای کشــور و مراکــز علمــی
معتبــر جهانــی مشــغول بــه کار هســتند.
از دیگــر روشهــای نوآورانــه آموزشــی
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان ،ایجــاد مقطــع «دکتــری
مســتقیم از کارشناســی» بــرای نخســتین
بــار بــا کســب موافقــت اصولــی شــورای
گستـــرش آموزش عالـــی وزارت علـــوم،
تحقیقـــات و فناوری از تاریـــخ  1فروردین
 1397اسـ��ت .دوره دکتــری مســتقیم از
کارشناســی ،دورهای  5ســاله اســت کــه
دانشــجویان متقاضــی (رشــتههای فیزیــک،
شــیمی و ریاضــی در فــاز اول ایــن مجــوز)
میتواننــد پــس از شــرکت در آزمــون
کارشناســی بــه کارشناســی ارشــد و انجــام
مصاحبــه تخصصــی ،پذیرفتــه شــوند و
ادامــه تحصیــل دهنــد .از مزیتهــای
ایــن دوره میتــوان کاهــش میــزان طــول
دوره نســبت بــه دوره کارشناســی ارشــد و
دکتــری ناپیوســته ،کاهــش هزینــه بودجــه
عمومــی کشــور در برگــزاری آزمــون
و دوره آموزشــی دانشــجویان و جــذب
ســریعتر دانشآموختــگان دکتــری
تخصصــی در ســنین کمتــر اشــاره داشــت.
گفتنــی اســت در اغلــب دانشــگاههای
معتبــر دنیــا ،دورههــای تحصیــات تکمیلی
در حوزههــای علــوم پایــه بهصــورت
مســتقیم و از کارشناســی بــه دکتــری در
حــال برگــزاری اســت.
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان بــا داشــتن بدنــه اداری ،آموزشــی و
پژوهشــی کوچــک ،دارای بهــرهوری بســیار

تــن از خیرین کشــور و شــهر زنجان تأســیس
شــده اســت.
دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان ،عــاوه بــر
امکانــات آموزشــی و پژوهشــی موجــود،
دارای اتاقهــای کار اختصاصــی پژوهشــی
هســتند کــه دسترســی فضاهــای کار و
آزمایشــگاهها در طــول  24ســاعت و
در تمامــی ایــام هفتــه ،بــرای دانشــجویان
امکانپذیــر اســت کــه ایــن نیــز از
ویژگیهــای منحصربهفــرد ایــن دانشــگاه
محســوب میگــردد .دانشــجویان پــس
از تعییــن موضــوع پــروژه پژوهشــی
یــا موضــوع رســاله دکتــری خــود ،بــه
گــروه پژوهشــی اســتاد راهنمــای مربوطــه
افــزوده میشــوند .بــرای هــر ســه یــا
چهــار دانشــجوی عضــو در یــک گــروه
پژوهشــی ،اتــاق پژوهــش اختصــاص
مییابــد .ایــن اتاقهــا محــل تبــادل
اطالعــات علمــی ،تحقیــق و بررســی و
در نهایــت پژوهــش دســتهجمعی اســت.
تفکــر بسترســاز ایــن ابتــکار ،مقولههــای
خــرد جمعــی ،مبحث اتــاق فکــر و تمرکز
گروهــی اســت .اختصــاص دادن ایــن
اتاقهــا بــه دانشــجویان ،ســبب تســهیل
ارتبــاط دانشــجویان جدیــد بــا دانشــجویان

ســالهای باالتــر و موضوعــات مختلــف
پژوهشــی جــاری در گــروه تحقیقاتــی
میگــردد .یکــی دیگــر از ویژگیهــای
منحصربهفــرد ایــن اتاقهــا ،پیوســتگی
موضــوع پژوهــش در راســتای مدیریــت
پــروژه اســاتید راهنمــا و تشــکیل تیمهــای
تحقیقاتــی اســت .اســتاد راهنمــا با اســتفاده
از س��اختار شکس��ت کار پژوه��ش خ��ود
بیــن دانشــجویان ،کیفیــت کار پژوهــش
را باالتــر و بدیــن ترتیــب مدیریــت آن را
ســادهتر میکنــد .تمرکــز اســتاد راهنمــا
نســبت بــه مدیریــت پــروژه پژوهشــی
خــود باعــث میشــود تــا اســتاد راهنمــا
و دانشــجو بهراحتــی و بــا ســرعتی باالتــر
بتواننــد کیفیــت کار پژوهشــی خــود را
بهصــورت درونتیمــی و مســتمر ،ارتقــاء
و بهبــود بخشــند .الزم بــه ذکــر اســت
وظیفــه مدیریــت اتاقهــای پژوهشــی

دانشــجویان از جملــه اختصــاصدادن،
تغییــر گروههــای مرتبــط و دیگــر
مــوارد برعهــده دانشــکده مربوطــه و اســتاد
راهنمــای پــروژه اســت.
یکــی دیگــر از امکانــات اختصاصیافتــه
بــه دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی ،پرداخــت دســتمزد دســتیار
آموزشــی و دســتیار پژوهشــی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،اگــر دانشــجویان در
زمینههــای اجرایــی ماننــد برگــزاری
ســمینار ،همایــش و دیگــر مــوارد مشــابه
در کنــار اســاتید و دانشــکده خــود،
مشــارکت فعــال داشــته باشــند ،حســب
بخشــنامه و ابالغیههــای وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بهعنــوان دســتمزد
کار دانشــجویی ،مبلغــی مــازاد نیــز
دریافــت میکننــد .دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان عــاوه بــر
ایــن دســتمزد ،بــرای دانشــجویانی کــه
از طــرف مدیــران دانشــکدهها ،اســتاد
گــروه پژوهشــی و یــا اســتاد راهنمــا معرفی
ش ـوند ،مبلغــی را بهعنــوان دســتمزد دســتیار
آموزشــی و یــا دســتیار پژوهشــی دریافــت
میکننــد .ایــن دانشــجویان در زمینههــای
رفــع اشــکاالت درســی دانشــجویان دورههــای
بعــد از خــود ،کمــک تألیــف یــا ترجمــه
کتــب ،تجهیــز ،کاربــری
و نگهداشــت دســتگاههای
آزمایشــگاهی و دیگــر مــوارد
مشــابه در کنــار اســاتید خود،
بــه فعالیتهایــی خــارج از
محدودههــای مشخصشــده
آمــوزش و پژوهــش مشــغول
هس��تند .همچنین دانشــجویانی
کــه دارای رتبههــای تــک
رقمــی و برتــر در کنکورهای
سراســری ورود بــه دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان قبــول شــوند،
میتواننــد از دســتمزد
دســتیار آموزشــی یــا
پژوهشــی از بــدو ورود
بهرهمنــد گردنــد .ایــن
دســتمزد تــا پایــان دوره
تحصیلــی ایــن دانشــجویان در صــورت
رعایــت ســنوات بــه ایشــان پرداخــت
میگــردد .مشــارکت دانشــجویان
بهویــژه در بخــش نگهــداری و خدمــات
دســتگاهها و تجهیــزات پژوهشــی بــه
دانشــگاه ایــن امــکان را میدهــد کــه
از اســتخدام نیــرو در ایــن بخــش اجتنــاب
کــرده و بودجــه مربوطــه را بــه توســعه
زیرســاختهای پژوهشــی اختصــاص
دهــد .همچنیــن دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان در ســالهای
اخیــر بــا اختصــاص بیــش از یکســوم
هزینههــای خــود بــه مقولــه پژوهــش ،در
میــان دانشــگاههای کشــور یــک نمونــه
موفــق و پیشــتاز بــه حســاب میآیــد.
افزایــش میــزان پژوهانــه اســاتید دانشــگاه
و کمکهزینــه پژوهشــی دانشــجویان
یکــی دیگــر از مــوارد ارزشمندســازی
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باالیــی اســت .بــا توجــه بــه تعــداد  116عضو
هیــات علمــی 76 ،کارمنــد اداری و تعــداد
 978دانشــجو ،بدنــه اداری و آموزشــی دانشــگاه
تحصیــات تکمیلی علــوم پایــه زنجــان دارای
چابکــی بســیاری در تهیــه ،تدویــن و اجــرای
پیشــنهادات و ایدههــای نویــن آموزشــی
و پژوهشــی اســت .یکــی از نمونههــای
موفــق اجرایــی در حــوزه آموزشــی ،ایجــاد
مقطــع «دکتــری مســتقیم از کارشناســی»
بــوده اســت .ایــن چابکــی در اجــرا در کنــار
تصمیمگیریهــای مدیریتــی هوشــمندانه و
آیندهنگــر ،از عوامــل موفقیــت و پیشــتازی
در بســیاری جهــات آموزشــی ،پژوهشــی و
حتــی اقتصــادی اســت .دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان بــا داشــتن تنهــا
دو واحــد معاونــت ادغامشــده بــه صــورت
معاونــت «اداری-مالــی و آموزشی-پژوهشــی»
و معاونــت «فرهنگی-اجتماعی و دانشــجویی»
قــادر بــه تصمیمگیریهــای ســریع و
باکیفیتتــر ،بــا حداقــل بروکراســی اداری
در تمامــی زمینههــای مدیریتــی اســت .از
مزایــای مهــم ایــن ادغــام ســمت معاونــت
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان ،میتــوان بــه تمرکــز و توجــه بیشــتر
دانشــگاه بــر تصمیمهــای بودجـهای در حــوزه
آمــوزش و پژوهــش نــام بــرد .دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان ،تنهــا دانشــگاه
بــدون حصــار کشــور بــوده
و ب هدلیــل ســهولت دسترســی
آحــاد جامعــه بــه محیــط
دانشــگاه ،امــکان بهرهمنــدی
و تأثیرپذیــری از فضای ســبز
و محیــط فرهنگی دانشــگاه را
بــرای آنهــا فراهــم میکنــد.
از دیگــر ابتــکارات در
حوزههــای برنامهریــزی
بودجــه و امــور مالــی بدنــه
چابــک اداری و مدیریتــی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلی
علــوم پایــه زنجــان ،میتــوان
بــه «جلــب حمایت مســتقیم
خیریــن بــرای احــداث
مجموعــه سـالنهای همایــش
نالمللــی ،ســالن غذاخــوری ،خوابگاههــای
بی 
دانشــجویی ،کتابخانــه و تکمیــل ســاخت
دانشــکده علــوم زیســتی از طریــق تأمیــن
نقدینگــی اســناد خزانــه اســامی دانشــگاه،
خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی بــا اســتفاده
نالمللــی ب هدلیــل وجــود
از مبالــغ جوایــز بی 
تحریــم و عــدم امــکان تراکنش مالــی و تبادل
ارز ،واردات تجهیــزات پژوهشــی بهصــورت
نالمللــی،
امانــت از دانشــگاههای معتبــر بی 
برقــراری تســویه مالــی ،تهاتــر و پرداخــت
مطالبــات پیمانــکاران عمرانــی و راهانــدازی
آزمایشــگاه ویروسشناســی در ابتــدای دوران
شــیوع بیمــاری کوویــد »19اشــاره کــرد.
عــاوه بــر ایــن در حــوزه وقــف پژوهشــی
بــرای نخســتین بــار از ســال جــاری ،یــک
بــاب آزمایشــگاه تحقیقاتــی در حــوزه طراحی
و ســاخت ســلولهای خورشــیدی و قطعــات
الکترونیکــی پیشــرفته ،با حمایــت کامل چند
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جایــگاه پژوهشــی در دانشــگاه اســت.
افزایــش بیــش از  100درصــدی پژوهانــه
اســاتید در طــی  4ســال اخیــر از مبلــغ
 7246میلیــون ریــال (هفتصــد و بیســت
و چهــار میلیــون و  600هــزار تومــان) در
ســال  1395بــه بیـــش از  14000میلیــون
ریــال (یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون
تومــان) در ســـال  1398علیرغــم افزایــش
نامتــوازن بودجههــای موسســات آمــوزش
عالــی ،و افزایـــش بیــش از  44درصــدی
کمــک هزینــه اعتبــار پژوهشــی در همین
چهــار ســال از  45212میلیــون ریــال
(چهــار میلیــارد و پانصــد و بیســت و یــک
میلیــون و دویســت هــزار تومــان) در ســال
 1395بــه  65ملیــارد و  258میلیــون ریــال
(شــش میلیــارد و پانصــد و بیســت و پنــج
میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان) در ســال
 1398نشــان از اولویــت نخســت پژوهــش
در ایــن دانشــگاه اســت.
وجــه دیگــر تمایــز دانشــگاه تحصیالت
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان بــا دیگــر
دانشــگاههای کشــور ،برگــزاری
ســمینارها ،همایشهــا و کنفرانسهــای
ملــی و بینالمللــی اســت .اعتبــارات
پژوهشــی در بودجــه دانشــگاه ،عــاوه بــر
امتیــازات دانشــجویی و اعضــای هیــات علمی،
در بخــش بزرگــی دیگــر بــه همایشهــا
اختصـــاص دارد .باالتریـــن میــزان اعتبــارات
در این بخـــش از بودجـــه ،به مســـافرتهای
خارجــی اســـاتید و یــا دانشجـــویان جهــت
نالمللــی
شــرکت در کنفرانسهــای بی 
اختصــاص مییابــد .یکــی از دالیــل تعــدد
نالمللــی
بیشــتر ســفرهای بی 
اســاتید و دانشــجویان ،نســبت
بــه ســفرهای داخلــی نیــز همین
موضــوع اســت .دانشــگاه عــاوه
بــر ایــن ،حــدود  10درصــد از
درآمــد اختصاصــی خــود را بــا
تصویــب هیئــت امنــا و هیئــت
رئیســه دانشــگاه ،بــه تعامــات
بینالمللــی اعضــای دانشــگاه
اختصــاص داده اســت .میــزان
حمایــت دانشــگاه از ســفرهای
اســاتید و دانشــجویان از ســال
 1395تــا ســال  1398بــه
بیــش از چهاربرابــر رســیده
اســت .ایــن مبلــغ حمایتــی
پژوهشــی کــه در ســال 1395
برابــر  1819میلیــون ریــال
(صــد و هشــتاد و یــک میلیــون و نهصــد
هــزار تومــان) بــود ،در ســال  1398بــه
عــدد  7431میلیــون ریــال (هفتصــد و
چهــل و ســه میلیــون و یکصــد هــزار
تومــان) ،دقیقــ ًا برابــر بــا  408/5درصــد

افزایــش ،رســیده اســت .همچنیــن در
کنــار ایــن اعــداد ،بایــد میــزان هزینــه
بــرای اجــرای همایشهــای بینالمللــی
و ملــی را نیــز لحــاظ کــرد .بــا توجــه
بــه حضــور مؤثــر پژوهشــگران و اســاتید
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان در کنفرانسهــای بینالمللــی و
تبــادل افــکار علمــی و پژوهشــی ایشــان
بــا اســاتید خارجــی ،و همچنیــن برگــزاری
همایشهــای بینالمللــی در ســطح
اســتانداردهای جهانــی در دانشــگاه ،بــا
برانگیختگــی حــس ترغیــب حضــور ایــن
اســاتید خارجــی در ایــن کنفرانسهــا ،او ًال
اســتفاده از دانــش اســاتید خارجی در ســطح
دانشــگاه فراهــم میگــردد ،ثانیــ ًا تبــادل
علــم و پژوهــش در حوزههــای مختلــف
علــوم پایــه ،بــه صــورت فرامــرزی و در
ادامــه همــکاری مشــترک بســیار بیــش
از پیــش تقویــت میگــردد .الزم بــه
ذکــر اســت در ســال  ،1395دانشــگاه بــا
داشــتن بیــش از نیمــی از درخواســتهای
صــدور ویــزای پژوهشــی بــرای اســاتید و
پژوهشــگران خارجــی بــه وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،موفــق بــه دریافــت
رتبــه نخســت در ارزیابــی فعالیتهــای
علمــی و بینالمللــی از ایــن وزارت نیــز
شــده اســت .حــال آنکــه بــا رونــدی
افزایشــی در ســال  ،1398میــزان حضــور
اندیشــمندان خارجــی ممتــاز در همایشها،
مدرســههای بینالمللــی ،ســمینارها و
کارگاههــای تخصصــی دانشــگاه تحصیالت
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان ،بــه بیــش از

 700نفــر/روز رســیده اســت .ایــن میــزان
اســتقبال ،اگرچــه بــا تحریمهــای ظالمانــه
و افزایــش هزینههــای بینالمللــی ناشــی از
آن مواجــه بــوده اســت ،ولــی بــا توجــه به
آرمــان و اهــداف دانشــگاه در اولویتدادن

و تحقــق بــه امــور پژوهشــی و تعامــات
بینالمللــی ،هرســاله رونــد افزایشــی داشــته
اســت .چنانچــه در دوران مقابله بــا ویروس
کرونــا در ســطح جهانــی نــه تنهــا از میزان
ایــن همایشهــا کاســته نشــده اســت،
بلکــه بــا توجــه بــه شــرایط ناگزیــر
برگــزاری مجــازی و ایجــاد بســترهای
بینظیــر آمــوزش مجــازی در دانشــگاه
در کمتریــن زمــان ممکــن ،همایشهــا،
تعــداد ســخنرانان و شــرکتکنندگان
بینالمللــی تاکنــون فراتــر از حــد تصــور
بــوده اســت .برگــزاری دو همایــش
پژوهشــی نجــوم ایــران و همایــش
مدرســه آمــوزش ویــژه شــیمی در ایــن
دوران ،بــه انضمــام ســمینارهای مجــازی
و بینالمللــی دانشــکدهای بــه صــورت
هفتگــی ،بهمیــزان قابلتوجهــی افزایــش
شــرکتکننده نســبت بــه همایشهــا
و ســمینارهای مشــابه در ســالهای قبــل
داشــته اســت .ایــن گونــه فعالیتهــای
علمــی و بینالمللــی در کنــار کیفیــت
بــاالی امــور پژوهشــی ،زمینهســاز
ایــن موضــوع میگــردد تــا دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان
هرچــه بیشــتر از ســوی جامعــه جهانــی ممتاز
دانشــگاهی بــه عنــوان یکــی از قطبهــای
مطالعــات در حــوزه علوم پایه کشــور شــناخته
شــود.
یکــی دیگــر از وجــوه ارتقــای پژوهشــی
نالمللــی ،وجــود تفاهمنامههــای
در ســطح بی 
تخصصــی در زمینههــای مختلــف علــوم پایــه
بــا دانشــگاههای معتبــر جهانــی و برگــزاری
دورههــای مشــترک آموزشــی و
پژوهشــی بــا ایــن دانشــگاهها
اســت .امــا ذکــر ایــن نکتــه
ضــروری اســت کــه دیــدگاه
مدیریــت دانشــگاه عقــد
تفاهمنامــه بــا آن دســته از
نالمللــی
مؤسســات ممتــاز بی 
اســت کــه بهگون ـهای از پیــش،
فعالیــت و همــکاری خــود را
در قالبهــای آموزشــی
و پژوهشــی بــا دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان آغاز کرده باشــد.
از جملــه ایــن تفاهمنامههــا
بــه صــورت خالصــه
میتــوان نــام دانشــگاههای
اکولپلیتکنیــک فرانســه،
دانشــگاه اوترخــت هلنــد ،دانشــگاه آخــن
آلمــان ،مرکــز بینالمللــی فیزیــک نظــری
ایتالیــا ،دانشــگاههای اقلیــم کردســتان
عــراق ،کالــج ملــی الهــور پاکســتان و
پــروژه گرادانــا در قالــب طــرح اراســموس

 265مقالــه منتشرشــده در ســال ،2019
تعــداد  134مقالــه در ســطح یکچهــارم
برتــر مقــاالت دنیــا قــرار دارد.
همچنیــن رتبهبنــدی دانشــگاه در
میــزان تعــداد مقــاالت در ژورنــال علمــی
نیچــر ،در میــان دانشــگاههای کشــور
برابــر  14و در میــان دانشــگاههای دنیــا،
رتبــه  42میباشــد .البتــه بایــد ایــن
موضــوع را لحــاظ کــرد کــه ایــن آمــار
حالــت کمیتــی بــرای رتبهبنــدی دارد و
دانشــگاههای بــزرگ بــا تعــداد اســتاد
بیشــتر ،در مرتبههــای باالتــری قــرار
دارنــد.
باالبــودن ســطح کیفیــت مقــاالت
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان ،یکــی از نشــانههای مثبــت در
ایجــاد انگیــزش بــرای محققــان ممتــاز
خــارج از کشــور بــرای برقــراری ارتباط و
ایجــاد همــکاری بــا اســاتید دانشــگاه شــده
و امکانــی بــرای تحقــق ســریعتر و نزدیک
شــدن بــه هــدف کســب رتبــه نخســت
علــم و فنــاوری در منطقــه بــه لحــاظ
کیفــی برابــر بــا برنامــه ششــم توســعه
کشــور اســت .اگرچــه تقریبــا ایــن امــر

توســط دانشــگاههای دیگــر بهصــورت
کمــی مســجل و قابــل دســتیابی شــده
اســت ،ولــی بایــد ایــن موضــوع را نیــز
مدنظــر قــرار داد ،در صورت اهمیتبخشــی
بیشــتر و هدفمنــد بــه میــزان کیفیــت آثار
پژوهشــی در کنــار تعــداد و کمیــت آن،
باعــث تعمیــق در اثرگذاری آمــوزش عالی
و میهــن عزیزمــان در جهــان خواهــد شــد.
*****
حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم با محور
توسعه علوم پایه
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان ،در کنــار دســتاوردهای
بســیار خــوب و کمنظیــر پژوهشــی و
آموزشــی کــه جایــگاه آن را بهعنــوان
یــک دانشــگاه هومبولتــی (نســل دوم)
و مأموریتگــرا در حــوزه علــوم
پایــه کشــور تثبیــت کــرده اســت ،بــا
برنامهریــزی میانمــدت و بلندمــدت
در راســتای راهبــری دانشــگاه و اســناد
باالدســتی کشــور همچــون برنامــه ششــم

توســعه در جهــت رشــد و تعالــی در ایــن
مســیر گام برمــیدارد .بــا آغــاز هــزاره
ســوم و نیــاز جوامــع بــه گســترش شــتابان
و روزافــزون توســعه فنــاوری ،بهویــژه
بــا تأکیــد ســالهای اخیــر بــر توســعه
پایــدار علمــی و فناورانــه ،دانشــگاهها
بــرای حفــظ نقــش راهبـــری و تأثیـــرات
بیشــتر اجتمـــاعی و حتـــی حیــات خــود،
مأموریتهــای نوینــی از جملــه خلــق
ثــروت و نقشآفرینــی در مفهــوم
اقتصــاد دانشبنیــان و کارآفرینــی تبییــن
نمود هانــد.
بــرای دســتیابی بــه چنیــن مقصــودی
الزم اســـت تــا دانشــگاهها چــه از منظــر
مدیریتــی و چــه از لحــاظ دیــدگاه اعضــای
هیئــت علمــی و پژوهشــگران ،از مفهــوم
پژوهــش کیفــی نیــز فراتــر رفتــه و بــا
نگاهــی دوراندیشــانه و بلندمــدت ،بســتر
الزم بــرای هدایــت پژوهشهــای بالقــوه
را از طریــق ایجــاد هســتههای فناورانــه و
شــرکتهای زایشــی بــه ســوی تولیــد
ثــروت دانشبنیــان ،فراهــم آورنــد.
جهت دســتیابی بــه اهـداف ارزشــمند آموزش
عالــی کــه در برنامــه ششــم توســعه نیــز بــه آن
اشــاره شــده اســت ،وجود عناصری
هماننــد پــارک علــم و فنــاوری و
خانــه علــم بــرای دانشــگاههای
کشــور امــری الزم و ضــروری
است .دانشــگاه تحصیالت تکمیلی
علــوم پایــه زنجــان بــا داشــتن
پــارک علــم و فنــاوری بهصــورت
مســتقل از پــارک علــم و فنــاوری
اســتانی و خانــه علــم بهمنظــور
ترویــج فرهنــگ همگانیســازی
علــوم پایــه ،از ایــن مزیــت
بهرهمنــد اســت.
پارکهــای علــم و فنــاوری
با هــدف کلــی توســعه فنــاوری
و کســبوکارهای دانشمحــور،
در تــاش هســتند تــا با تشــویق
و ارتقــای فرهنــگ نــوآوری و
افزایــش تــوان رقابتــی در میــان شــرکتها و
مؤسســات دانشبنیــان ،بــرای ثروتآفرینــی
علمــی و بهبود زندگــی در جامعــه ،فرآیندهای
الزم را تســهیل بخشــد .پــارک علــم و فناوری
دانشــگاه تحصیــات تکمیلی علوم پایــه زنجان
بــا مدیریــت متمرکــز و در راســتای اهــداف
دانشــگاه بــا ایجــاد انگیــزش و جریانســازی
دانــش و فنــاوری در میان اســاتید ،دانشــجویان
و دانشآموختــگان دانشــگاهی ،در تمامــی
مراحــل ایجــاد ،رشــد برمبنــای فرآیندهــای
زایشــی و مراکــز رشــد ،تــا مراحــل بــاالی
اســتقالل شــرکت یــا موسســه ،همــراه
و همــگام بــا آنهــا بــه تأمیــن نیازهــای
اولیــه میپــردازد .از جملــه خدمــات ارزش
افــزوده پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه،
میتــوان بــه تأمیــن فضــای کاری ،تأسیســات
مناســب ،و دیگــر امکانــات ک ّمــی و کیفــی
ماننــد برگــزاری همـــایش ،کارگاههــای
آموزشــی ویــژه اســاتید و دانشــجویان ،ارائــه
تسهیـــات کمبهــره صندوقهــای نــوآوری
و مشــاورههای گوناگــون اشــاره کــرد.
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پـلاس را نــام بــرد.
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجـــان
غالبــ ًا پژوهشــگران جــوان فعالــی هســتند
کــه در کنـاــر دیگــر اعضــای باتجربــه
دانشــکدهها و بــا همــکاری نزدیــک
دانشــجویان ،بــه آمــوزش و پژوهــش در
شــاخههای نظــری و تجربــی شــاخههای
مختلــف علــوم پایــه مشــغول هســتند.
یکــی از شــاخصهای مهــم و تأثیرگــذار،
ســطح دانــش اســاتید دانشــگاه اســت کــه
تعــداد  9اســتاد ســرآمد علمــی -گریــد
الــف -اعالمــی از ســوی فدراســیون
ســرآمدان علمــی (رتبــه دوم دانشــگاهی در
کشــور) بــه روشــنی بیانگــر ایــن موضــوع
اســت .نکتــه قابــل ذکــر از فضــای جــذاب
آمــوزش و پژوهــش این دانشــگاه ،اشــتغال
بیــش از  97درصــد اعضــای هیئــت علمــی
غیربومــی و بیــش از  75درصــد دانشــجویان
غیربومــی در دانشــگاه اســت.
ایــن دانشــگاه بــا دارا بــودن نســبت بســیار
مطلــوب ( )8.43اســتاد بــه دانشــجو در بیــن
دانشــگاههای کشــور بینظیــر اســت .ایــن
نســبت بدیــن معناســت کــه هــر عضــو هیات
علمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی
علــوم پایــه زنجــان ،بــه طــور
متوســط بــا 9دانشــجو در حــال
پیادهســازی پروژههــای علمــی،
تحقیقاتــی و پژوهشــی اســت .در
حالیکــه ایــن نســبت در چشــم
ان ـداز بیســت س ـاله وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در ســال1404
برابــر 12اســت و هماکنــون ایــن
نســبت بـرای دانشــگاههای جامــع
کشــور عــددی مابیــن 15تــا22
اســت.
عــاوه بــر ایــن مســأله،
یکــی از مزیتهــای مهــم
اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه ،تکشــغله بــودن
آنهاســت .ایــن موضــوع نــه
تنهــا باعــث میشــود اســتاد بهصــورت
 24ســاعته متمرکــز بــر روی کارهــای
تدریــس و پژوهــش باشــد ،بلکــه زمــان
و انــرژی الزم بــرای باالبــردن کیفیــت
کارهــای پژوهشــی را نیــز در اختیــار
داشــته و بــه نحــو شایســته این موضــوع را
مدیریــت نمایــد.
برونــداد مهــم دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان در حــوزه
پژوهــش ،از ســطح کیفیــت باالیــی
برخــوردار اســت کــه در نســبت بــاالی
مقــاالت  Q1بــه کل مقــاالت انتشــاریافته
توســط محققین دانشــگاه از ابتدای تأســیس
آن بــه چشــم میخــورد .بــا توجــه
بــه نســبت مطلــوب اســتاد بــه دانشــجو
و در نتیجــه آن باالرفتــن ســطح کیفــی
پژوهشهــای دانشــگاه ،نســبت مقــاالت
 Q1دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان بــه کل مقــاالت منتشــره
دانشــگاه در ســال  ،2019برابــر بــا 50.6
درصــد اســت .بهعبارتــی دیگــر از میــان
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ســازوکار زیرســاختی پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان ،باعــث انتقــال یافتههــای علــوم پایــه
در گروههــای تحقیقاتــی فعــال در دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان و
دیگــر دانشــگاههای اســتان بــه صنعــت و
تولیــد فناوریهــای جدیــد و پیشــرفته در آن،
و در نهایــت تســریع رشــد اقتصادی در ســطح
نالمللــی میشــود .در
ملــی ،منطقــهای و بی 
ارتبــاط بــا جریانســازی پژوهشهــای در
مــرز دانــش ،دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
علــوم پایــه زنجــان بهســوی تولیــد ثــروت
دانشبنیــان و کارآفرینــی ،تنهــا بــه ذکــر
مثالــی تأثیرگــذار در ایــن مقــال بســنده
میگــردد .در ســالهای اخیــر ،یکــی از
تیمهــای تحقیقاتــی موفــق در حــوزه اپتیــک
موفــق بــه طراحــی و ســاخت یــک نمونــه
از دســتگاه بســیار پیشــرفته «میکروســکوپ
کانفــوکال» و یک دســتگاه «میکروســکوپ
الیهنــوری» در ابعــاد آزمایشــگاهی بــرای
انجــام تحقیقات بنیــادی خــود شـدند .در اینجا
باید اشــاره شــود کــه فناوری ســاخت ایــن دو
دســتگاه تنهــا در اختیــار دو شــرکت زایس و
الیــکا میباشــد ولــی تکنیــک نــورد اســتفاده
در دســتگاههای ساختهشــده بهگونــهای
اســت کــه حتــی تصاویــری بــه مراتــب بــا
وضــوح بیشــتر را از نمونههــای ساختهشــده
توســط ایــن شــرکتها ایجــاد میکنــد.
در ابتــدا ایــن تیــم تحقیقاتــی ب هدلیــل یافتــه
جدیــد خــود تصمیــم بــه انتشــار آن در
قالــب مقالــه در یکــی از مجــات برجســته
بودنــد ،ولــی بــا حمایــت انجامشــده توســط
مدیریــت دانشــگاه و معاونــت محترم ریاســت
جمهــوری ،جنــاب آقــای دکتــر ســورنا
ســتاری ،تیــم مذکــور بــرای تجاریســازی
ایــده خــود و تبدیــل ایــن یافتــه پژوهشــی
بــه ثــروت دانشبنیــان ترغیــب شـدند .ایــن
تیــم پــس از ثبــت شــرکت در پــارک علــم
و فنــاوری دانشــگاه تحصیالت تکمیلــی علوم
پایــه زنجــان و رونمایــی از محصول تولیدشــده
نالمللــی علــوم و
در ســومین جشــنواره بی 
فناوریهــای ســلولهای بنیــادی و پزشــکی
نالمللــی
بازســاختی و اولیــن نمایشــگاه بی 
فنبــازار حــوزه علــوم ســلولهای بنیــادی بــا
حمایــت و راهنمایــی
آقــای دکتــر حمیدیه،
دبیــر ســتاد ســلولهای
بنیــادی معاونت علمی
و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،هماکنــون
در حــال ســاخت نمونه
تجــاری یکــی از ایــن
دســتگاهها هســتند.
از دیگــر امکانــات
جدیــد در مســیر
پژوهشــی در مــرز
دانــش ،آزمایشــگاه
و یر و سشنا ســی
دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان اســت .ایــن
آزمایشــگاه کــه مجهز
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بــه آخریــن فناوریهــای پیشــرفته در توســعه
یالخصــوص
پایــدار علــم زیستشناســی و عل 
مبحــث شناســایی و اندازهگیــری دقیــق
انــواع ویروسهــا اســت ،بــا امــکان

نالمللــی
برقــراری همــکاری علمــی و بی 
بــا دانشــگاههای معتبــر جهانــی و همچنیــن
مســاعدت بســیار معاونــت محتــرم علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،در تاریــخ 8
مهرماه  1399راهاندازی و تأســیس شــده اســت.
بــا ورود اعضــای هیــات علمی دانشــکده علوم
زیســتی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم
پایــه زنجــان بــه مباحــث اقتصــاد دانشبنیــان
و بــا مســاعدت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی کشــور ،ایــن آزمایشــگاه به وســیله
شناســایی و تشخیص ،رفتارشناســی ویروسی و
درمــان بیمــاری کوویــد ،19قــادر خواهــد بود
تــا بــه شــاخههای جدیــدی در زمینــه مبــارزه
بــا کروناویــروس بپــردازد.
ســاختمان اصلــی پــارک علــم و فناوری
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان ،شــامل  41واحــد مجــزا بــرای
تعــداد  7شــرکت دانــش بنیــان و  18واحد
مرکــز رشــد و  16شــرکت فناورانه اســت.
پــارک علــم و فنــاوری عــاوه بــر ایــن
ســاختمان ،دارای ســاختمان مرکــز رشــد
فناوریهــای نویــن شــامل  36واحــد مرکز
رشــد ،ســاختمان دانشبنیــان انصاریــه
شــامل  12شــرکت دانشبنیــان و خانــه
علــم بهعنــوان مرکــز ترویــج فرهنــگ
همگانیســازی علــوم پایــه اســت .در
مجمــوع ظرفیــت شــرکتهای مســتقر
در پــارک علــم و فنــاوری بهمیــزان 89

شــرکت در مراحــل پیشرشــد ،رشــد،
نــوآور ،فنــاور و دانشبنیــان قــرار دارنــد.
خانــه علــم بهعنــوان ســاختمانی مجــزا،
وظیفــه همگانیســازی علــوم پایــه بــرای
تمــام اقشــار جامعــه را برعهــده دارد .ایــن
مرکــز کــه پیــش از ایــن بــه نــام خانــه
ریاضیــات زنجــان شــناخته میشــد ،از
ســال  1396بــا تصمیــم مدیریت دانشــگاه و
تغییــر در شــورای علمــی آن ،در کنــار علم
ریاضــی ،بــه گســترش و همگانیســازی
تمامــی حوزههــای علــوم پایــه از جملــه
فیزیــک ،شــیمی ،علــوم زیســتی ،و علــوم
رایانــه در زمینههــای دیگــر بــه زبانــی
ســاده بــرای دانشآمــوزان ،دانشــجویان
کارشناســی و حتــی شــهروندان محتــرم
مشــغول بــه فعالیــت هســتند .در ایــن
راس��تا ،برنامههــای آموزشــی جــذاب و
تأثیرگــذار بــرای ترغیــب دانشآمــوزان
مســتعد بــرای ادامــه تحصیــل در رشــتههای
علــوم پایــه برنامهریــزی شــده اســت کــه
هرســاله بــا اعــام بــه مــدارس اســتان،
ایــن برنامههــا بــرای دانشآمــوزان و
معلمــان برگــزار میگــردد.
در کنــار ایــن فعالیتهــا ،برگــزاری
تورهــای بازدیــد مــدارس در طرحهــای
آموزشــی خانــه علــم ،طــرح ترویــج
همگانیســازی علــوم پایــه بــه وســیله
اتوبــوس علــم ،همایشهــای مدرســه ویــژه
آموزشــی ریاضیــات دانشآمــوزی ،برگــزاری
نالمللــی در
مســابقات ملــی و المپیادهــای بی 
زمینــه علــوم پایــه ،برگــزاری بازیهــای
ســرگرمی علمــی بهصــورت هفتگــی و
برگــزاری کالسهــای موضوعی علــوم پایه از
مجموعــه فعالیتهــای جــاری و یــا در دســت
اقــدام ایــن واحــد از پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه
زنجــان اس��ت .بــه دلیل اهمیــت جایــگاه ویژه
اینگونــه فعالیتهــا ،ریاســت دانشــگاه خــود
نیــز بــه عنــوان یکــی از اعضای شــورای علمی
خانــه علــم ،در تصمیمــات و برنامهریزیهــای
خانــه علــم دانشــگاه مشــارکت مســتقیم دارد.
در پایــان بــا اشــاره به ده شــاخص برتر دانشــگاه
تحصیالت تکمیلی علوم پایــه زنجان ،کــه در قالب
اینفوگرافیــکقبلــیآمــدهاســت،ذکرمجــدداین
نکتــه ضــرورت دارد که
ایــن دانشــگاه به عن ـوان
دانشگاهی پیشــرو و تنها
دانشــگاه مأموریتگــرا
در حــوزه علــوم پایــه
و بــا دارابــودن اعضــای
هیئــت علمــی توانــا در
گروههــای تحقیقاتــی
برجســته و همچنیــن
سیســتم مدیریتی و اداری
چابــک بــا بهــرهوری
بــاال ،تمامــی ابزارهــای
الزم بــرای تبدیلشــدن
به یــک دانشــگاه نســل
ســومپیشــرودرکشــور
را داراســت و بــا اقتــدار
بــه ســوی ایــن هــدف
حرکــت میکنــد.

پیام وزیر علوم به
کنفرانس آسیبشناسی
آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

تاریـخ اندیشـه و شـناخت علمـی؛ بیـش
از هـر واقعیـت دیگـر در خـود شـواهد و
نشـانههایی از تحـول و تغییـر مسـتمر دارد
کـه دیرزمانـی اسـت اندیشـمندان ایـن
عرصـه را بـه غـور و بررسـی فراخوانـده و
حاصـل تالششـان را در بیـان ظهور و فرود
آرا ،الگوهـا و سرمشـقهای تجربه و محقق
شـده میبینیـم .بیگمـان این تطـور بیش از
هـر چیـز ریشـه در مواجهـه با شـرایط تازه
و سـربرآوردن پرسـشها و مسـائل جدیـد

در سـاحتهای نظـری و عملـی دارد .تاریخ
دانـش گواه بر این اسـت کـه مداقه و تأمل
در هـر کـدام از ایـن سـاحتها جریانسـاز
بـوده اسـت  ...چـرا کـه بـه تعبیـر مولوی:
هـم سـؤال از علـم خیـزد هـم جـواب؛ مهـم
اینکـه در شـرایط پرتغییـر بقـا ،اسـتمرار و
بالندگـی هـر نهـاد و نظامـی به میـزان توان
آن در
ادامه در صفحه بعد...
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گزارش اولین کنفرانس ملی

آسیبشناسی آمورش
و یادگیری الکترونیکی در ایران
اولیـن کنفرانـس ملـی آسیبشناسـی
آمـوزش و یادگیـری الکترونیکـی در
ایـران بـه صـورت مجـازی و بـا محوریت

«تجربیـات و چالشهای اسـتقرار یادگیری
الکترونیکـی» ،بـا حضـور دکتـر منصـور
غالمـی ،وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فناوری

در سـالن شـهدای جهاد علمی ایـن وزارت
برگزارشـد.
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رپونده وژیه
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لزوم تقویت استفاده از فناوری های جدید
و گسترش زیرساختهای آموزشهای
الکترونیکی در آموزش عالی
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وزیــر علــوم در ســخنرانی خــود در
کنفرانــس ملــی آسیبشناســی آمــوزش
و یادگیــری الکترونیکــی در ایــران اعــام
کــرد :از ایــن پــس تقویــت و تعمیــق
اســتفاده از توانمندیهــا و فنــاوری هــای
جدیــد و گســترش زیرســاختهای
مــورد نیــاز آموزشهــای الکترونیکــی
بایــد در آمــوزش عالــی کشــور مــورد
توجــه بیشــتر قــرار گیــرد.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه
همهگیــری بیمــاری کرونــا در جهــان،
اشــتراک جوامــع در حــل مســائل پیــش
آمــده ناشــی از ایــن بیمــاری را بــدون
توجــه بــه پیشــرفت علمــی و فنــاوری
کشــورها فراهــم آورد ،اظهــار داشــت:
شــیوع ویــروس کرونــا باعــث یــک
جهــش جــدی و غیــر قابــل پیشبینــی
در ســطح جوامــع بــه نســبت گذشــته
شــد و مــا در ایــن راســتا بــه ســطحی
از پیشــرفت در فنــاوری رســیدیم کــه
بتوانیــم آموزشهــا را بــه صــورت
مجــازی ارائــه کنیــم.
وزیــر علــوم تاکیــد کــرد :پــس از

یــک نیمســال تحصیلــی ارائــه آمــوزش
مجــازی ،بایــد نــگاه نقادانــه بــه آنچــه
اتفــاق افتــاده داشــته باشــیم و اثرگــذاری
ایــن آموختههــا در جوامــع هــدف را
بررســی کنیــم .آسیبشناســی آنچــه
اتفــاق افتــاده ،کار ارزشــمندی اســت و بــا
توجــه بــه شــرایط موجــود ،نــگاه آموزش
عالــی کشــور و آمــوزش عمومــی بایــد به
گونـهای باشــد کــه منتظــر بازگشــت بــه
سیســتمهای قبلــی آموزشــی نباشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه در برخــی از مراکز
علمــی و دانشــگاهی از دورههــای گذشــته
آموزشهــا بــه صــورت الکترونیکــی
بــود ،افــزود :ایــن موضــوع عمومیــت
نداشــت بنابرایــن در مجموعــه علمــی
کشــور بــرای بهکارگیــری آمــوزش
مجــازی از لحــاظ فعالیتهــا در ســطح
دانشــگاههای کشــور ظرفیــت خوبــی
فراهــم شــد ،چنانچــه ســرعت غیــر قابــل
پیشبینــی بــرای اجــرای ایــن نــوع
آمــوزش در دانشــگاهها شــکل گرفــت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه شــرایط
شــیوع بیمــاری کرونــا باعــث شــد ارتباط
بیشــتر ،کاملتــر و دقیقتــری در تمــام
ســطوح جامعــه برقــرار شــود ،افــزود:
نــگاه بــه آمــوزش عالــی در آینــده بایــد
بــر بســتر حفــظ ،ارتقــاء و بهرهگیــری
از ظرفیتهــای فنــاوری اطالعــات باشــد
و امــروز نــگاه مــا بایــد بــه ســمت
اســتفاده از فناوریهــای آمــوزش مجــازی
و بــه روز کــردن دانــش و توانمنــدی
فناورانــه باشــد ،زیــرا ایــن کار ضرورتــی
اجتنابناپذیــر در ایــام حاضــر و پیــش
رو اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در برنامهریــزی
ماههــا و ســالهای پیــشرو یکــی از
برنامههــای جــدی مــا تقویــت زیــر
ســاختهای مــورد نیــاز آمــوزش
مجــازی اســت ،اظهــار داشــت :نســل
جــوان اســتعداد باالیــی در انطبــاق بــا

 ...ادامه از صفحه قبل:
افـق گشـایی و داشـتن نـگاه آیندهنگـر و
ط مشـیهای بدیـل و چندگانه اسـت
نیـز خ 
تـا به اقتضای شـرایط ،منابـع و فرصتهای
در اختیـار مناسـبترین را انتخـاب و بـا
کمتریـن وقفـه و تعلیقهایـی کـه در مسـیر
گریـزی از آنهـا نیسـت؛ حرکـت مجموعـه
را اسـتمرار بخشـد .پـر پیـدا اسـت کـه در
ایـن راه آسیبشناسـی بموقـع و درسـت
پیامدهـای مترتب بر خط مشـی و رویههای
گزینش شـده امری واجب و الزامی اسـت.
البتـه ورود و اعتنـای بـه این مهم نیز نشـانی
از هوشـمندی و فراسـت یک مجموعه دارد
کـه خـود انتقادی و خـود کاوی را فرصتی
بـرای نیـل به رفـع کاسـتیها و آسـیبها و
رسـیدن به مطلوبهـای بیشـتر میداند؛ که
از ایـن بابـت بایـد تلاش دسـتاندرکاران
ایـن کنفرانـس را شایسـته تقدیـر بدانیـم.
امـروزه دیگـر بـر کسـی پوشـیده نیسـت
کـه جامعـه جهانـی از جملـه کشـور ایـران

بـا شـیوع ویـروس کوویـد  19مواجـه بـا
شـرایط تـازهای شـده اسـت .ایـن مواجهـه
بـرای مجموعههایـی کـه هویـت خـود را
بـا حضـور و فعالیتهای جمعـی و گروهی
اثبـات میکننـد؛ مانند دانشـگاهها و مراکز
آموزشـی نمـود و پیدایـی بیشـتر دارد .از
طرفـی انجـام مأموریتهـا و کارویژههـای
تعریـف شـده بـرای ایـن مجموعههـا
میطلبیـد کـه واکنشهـای فـوری را بـه
شـرایط عـارض شـده داشـته باشـند .بدیهی
اسـت کـه بازنمایـی ایـن واکنشهـا را باید
در بازآراییهـا و بـاز تنظیمـات جدیـد دید
کـه بیگمـان ایـن امـر در بخـش آمـوزش
نهـاد دانشـگاه و مراکـز آمـوزش عالـی
نمایـی بیشـتری دارد .واقعیتـی کـه خـود
را در سیاسـت تلفیقـی آمـوزش مجـازی
و حضـوری در قالـب چرخشـی تـازه
نشـان داد .چنیـن چرخشـی بنـا بـه ماهیـت
و الزامهـای مربـوط بـه آن بـه سـان هـر
تغییـر و چرخـش دیگـر بـه رغـم همـه

شــیوههای جدیــد دارد و ایــن ظرفیــت
انطبــاق در جامعــه علمــی بیشــتر از
بخشهــای دیگــر بــه چشــم میخــورد.
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم
کــه همیشــه در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش
مســتمر و بــه روز رســانی تخصصــی
و فنــی وجــود دارد تــا شــاهد تحــول
ســرعت و شــکلگیری دانــش جدیــد در
کاربســت آمــوزش تحصیلــی باشــیم.
دکتــر غالمــی در ادامــه افــزود:
هــدف کلــی از ایجــاد و توســعه
آمــوزش الکترونیکــی ،فراهــم نمــودن
امــکان دسترســی یکســان ،رایــگان و
توجوپذیر در دورههــای تحصیــل و
جســ 
ایجــاد فضــای آموزشــی یکنواخــت بــرای
اقشــار مختلــف جامعــه در هــر نقطــه و
بهینهســازی شــیوههای ارائــه مطالــب
درســی بــه منظــور یادگیــری عمیقتــر
و جدیتــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا نبایــد منتظــر
باشــیم تــا نظامهــای آموزشــی قبلــی
دوبــاره در دانشــگاهها اجــرا شــود،
گفــت :بایــد از ظرفیــت آمــوزش کشــور
بــرای ارتقــا و توســعه آمــوزش عالــی و
ارتبــاط بیشــتر و کاملتــر و دقیقتــر
در همــه ســطوح جامعــه اســتفاده کنیــم.
وزیــر علــوم در پایــان بــا تاکیــد بــر
اســتفاده دانشــگاه هــا از آموزشهــای
ترکیبــی و آمــاده ســاختن اســاتید و
دانشــجویان بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن
سیســتم آموزشــی خاطرنشــان کــرد :راه
بــرای گســترش شــیوهها و طراحــی
جدیــد و فناوریهــای بــه روز در کشــور
بــاز اســت و بایــد ایــن موضــوع جــزو
سیاســتهای کالن قــرار گیــرد تــا
بررســیها و پیگیریهــا بــرای اجــرای
آن شــکل گیــرد.
*****
محسـنات و قوتهایـی کـه دارد بـه دور از
هزینـه و آسـیب هـم نیسـت .چـرا کـه نظام
تعامـل ،چارچوبهـای ذهنـی ،سـبکها و
عادتوارههـای ویـژه خـود را دارد .نکتـه
شـایان اهمیت این اسـت که نظام آموزشـی
بایـد نوعـی بازیادگیری و بازکاوی مسـتمر
را در دسـتور کار خـود داشـته باشـد زیـرا
اگـر از عملکـرد گذشـته خودشـان و
دیگـران نیاموزنـد و نتواننـد راهکارهـا و
تمهیدات درسـت کاری را درسـت و بموقع
بـه کار گیرنـد ناچـار خواهنـد بـود کـه
خطاهـای خـود را تکـرار کننـد و این یعنی
انفعـال و ناکارآمـد شـدن .تجربـه نشـان
میدهـد وقتـی امـکان آموزش بـه صورت
حضـوری فراهـم نیسـت سیسـتمهای
آموزشـی بـا بهرهمنـدی از تکنولـوژی و
ایدههـای خالقانـه بایـد بتواننـد مأموریـت
خـود را بـه سـرانجام برسـانند و آمـوزش
الکترونیکـی از مناسـبترین رهیافتهـای
ایـن تلاش گسـترده اسـت .افـزون بـر این
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سـهم شـیوههای نوین آمـوزش الکترونیکی
بویـژه وقتـی کـه در بسـتر فضـای مجـازی
قـرار میگیرنـد؛ در یادگیریهـای خـود
راهبـر و نیـز فراگیـری و پایـداری آنهـا از
حیـث فضـا و زمـان نبایـد نادیـده گرفتـه
شـود .واقعیتـی کـه بـا بحثهـای حـوزه
عدالـت آموزشـی و ارتقـای کیفیـت
آموزشـی نیـز ربـط وثیقـی دارد .آنگونـه
کـه از تحلیـل دورنمـا و اهـداف این شـیوه
از آمـوزش برمیآید ،هـدف کلی از ایجاد
و توسـعه آمـوزش الکترونیکـی ،فراهـم
نمـودن امـکان دسترسـی یکسـان ،رایـگان
و جسـتوجوپذیر در دورههـای تحصیـل
و ایجـاد فضـای آموزشـی یکنواخـت
بـرای اقشـار مختلـف جامعـه در هـر نقطه و
بهینهسـازی شـیوههای ارائـ ه مطالب درسـی
بـه منظـور یادگیـری عمیقتـر و جدیتـر
اسـت .زیـرا در گـذر بـه جامعـه اطالعاتـی
و عصـر دیجیتـال نقـش عمـدهای متوجـه
نهادهـای آموزشـی اسـت .لـذا آمـوزش و

یادگیـری نیـزبایـد براسـاس رویکردهـای
جدیـد تنظیـم شـود و یکـی از مؤثرتریـن
ابزارهـا در وارد شـدن بـه ایـن پهنـه،
گسـترش آمـوزش الکترونیکـی در سـطوح
مختلـف میباشـد .مقصودمـان از آمـوزش
الکترونیکـی یـا آمـوزش مجـازی پارادایـم
جدیـدی اسـت کـه در حـوزه آمـوزش و
یادگیـری پدیـد آمـده اسـت و در واقـع
نوعـی از یادگیری اسـت که در هـر زمینه،
بـرای هـر فـرد ،در هـر زمـان و در هـر
مـکان ،به صـورت مادامالعمر فراهم باشـد.
آمـوزش الکترونیکـی یـک نظام آموزشـی
هنرمندانـه و راهحـل جامعـی اسـت کـه
بـرای کشـورهایی کـه خواهـان حرکـت
در مسـیر فنـاوری روز و تغییـر روشهـا و
محیطهـای آموزشـی خـود هسـتند ،امـکان
دسـتیابی بـه شـیوههای نویـن آموزشـی را
فراهـم مینمایـد امـا بایـد بدانیـم کـه هـر
رویکـرد علمـی ،بـه شـرط آنکـه درسـت
طراحـی و جـاری شـود در حـد و انـدازه

خـود خروجـی و نتایـج اثربخـش دارد و از
ایـن رو انتظـار حـل همـه مسـائل آموزشـی
و قابلیـت ایجـاد هـر نـوع تغییراتـی در
فراگیـران ،در کوتـاه مـدت ،میتوانـد
سـادهانگارانه باشـد .لیکـن انتظـار مـیرود
کـه برنامهریزان آموزشـی نهایـت اهتمام و
تلاش خـود را صـرف کاهـش آسـیبهای
موجـود و احتمالـی کننـد .تـا فراگیـران با
خاطـری آسـوده و بـه دور از اضطـراب و
بـا حفـظ اسـتقالل و اعتمـاد بـه نفـس ،بـه
فعالیتهـای مـورد نظـر خـود بپردازنـد و
محتـوای مـورد نیاز خـود را دریافت کنند.
کارنامـه حاصـل از تالشهـای انجـام شـده
در ایـن هفـت مـاه اخیـر نشـانگر نـکات
سـودمندی چـون :درک سـریع تغییـرات
حـادث شـده؛ سـرعت همسـازی و همراهی
بـا کار در فضـای مجازی؛ کاربسـت ابزارها
و تکنولوژیهـای نـو؛ و خالقیـت در تولید
محتـوای علمـی هسـتیم.

در ادامــه ایــن کنفرانــس دکتــر علــی
خاکــی صدیــق ،معــاون آموزشــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،درخصــوص
شــرایط آمــوزش در دوران کرونــا گفــت:
سیاســت کلــی وزارت علــوم در دوران
کرونــا ایــن اســت کــه آمــوزش بایــد
تــداوم داشــته باشــد و متوقــف نشــود.
وی درخصــوص اجــرای ایــن سیاســت
بــه ســه راهبــرد اصلــی اشــاره کــرد و
افــزود :جایگزینــی آمــوزش الکترونیکــی
و غیرحضــوری ،انعطافپذیــری در
قوانیــن آمــوزش و واگــذاری اختیــارات
بــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی کشــور کــه بتواننــد تصمیمگیــری
محلــی و دورن مؤسســهای داشــته باشــند
از رئــوس ایــن برنامههــا بــه شــمار
مــیرود.
دکتــر خاکــی صدیــق بــا اشــاره بــه
اقدامــات جانبــی صــورت گرفتــه در
راســتای تحقــق ایــن برنامههــا اظهــار
داشــت :ایجــاد یــک هــاب آمــوزش
الکترونیکــی بــرای انجــام مشــاوره،
بررســی ،ارزیابــی و کمــک بــه تصمیــم
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سیاســت کلــی وزارت علــوم در دوران
کرونــا؛ ادامــه و تــداوم آمــوزش

ســازی در حــوزه معاونــت آموزشــی کــه
کارگــروه یادگیــری الکترونیکــی هــم به
دنبــال آن تشــکیل شــد ،فرهنــگ ســازی
پیرامــون ضــرورت اجــرای آمــوزش
الکترونیکــی بــا توجــه بــه مقاومتهایــی
کــه در ابتــدا مشــاهده میشــد و ترویــج
و آمــوزش و آشــنایی بــا روشهــا،
چالشهــای یادگیــری الکترونیکــی در
دانشــگاهها در قالــب صدهــا ســاعت
وبینــار آموزشــی ،ســخنرانیها و چــاپ
و نشــر الکترونیکــی صدهــا جــزوه و
دســتورالعمل در دانشــگاهها جهــت
دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی
بخشــی از ایــن اقدامــات بــوده اســت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم در
ادامــه افــزود :راهانــدازی وب ســایتهای
تخصصــی در دانشــگاهها کــه هدفشــان
ترویــج آمــوزش بــود و تجهیــز ســخت
افــزاری و نــرم افــزاری دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور
علیرغــم محدودیتهــای بســیار شــدید
مالــی در اواخــر ســال  ۱۳۹۸و ســال ،۱۳۹۹
تعامــل بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بــرای رایــگان کــردن خدمــات
اینترنــی و ارتقــای کیفیــت اینترنــت بــا
توجــه بــه حجــم فوقالعــاده کاربــران
در بــازهای کوتــاه ،نظــارت و گــردآوری
اطالعــات در مــورد رونــد اجــرا و
فرآیندهــای آمــوزش الکترونیکــی
در کشــور ،حــل مشــکالت مــوردی
دانشــگاهها و مؤسســات کــم برخــوردار
و مطالعــات نظــری و پشــتیبانی کــه در
 ۵مــاه گذشــته بــا تشــکیل کارگــروه
مطالعــه دوران کرونــا و پســاکرونا انجــام
شــد از دیگــر برنامههــای انجــام شــده
در راســتای تحقــق اهــداف و راهبردهــا
اصلــی آمــوزش عالــی کشــور اســت.
دکتــر خاکــی صدیــق در ادامــه بــه
چالشهایــی کــه در ایــن مســیر وجــود
دارد اشــاره کــرد و افــزود :در تــرم

گذشــته کاســتیهایی در ارائــه دروس
و خدمــات پشــتیبانی در تعــداد کمــی
از دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی وجــود داشــت کــه امیدواریــم
در تــرم جدیــد ایــن کاســتیها کمتــر
باشــد .بــاور بــر تخصصــی بــودن حــوزه
آمــوزش الکترونیــک کــه دیگــر جــای
ســعی و خطــا نــدارد و بایــد در ایــن
حــوزه بــه نظــرات متخصصــان و تجربــه
جهانــی توجــه زیــاد شــود ،آزمونهــای
الکترونیکــی و ارزیابیهــای الکترونیــک
کــه در تــرم گذشــته چالــش جــدی
محســوب میشــد و در ایــن تــرم بایــد
بــه دســتورالعملها توجــه داشــت و
خطاهــا رو تقلیــل داد.
وی درخصــوص ســایر چالشهــا
گفــت :بحــث زیــر ســاختهای ســخت
افــزاری و شــبکه ملــی اطالعــات و گردش
اطالعــات کــه در تــرم گذشــته وضعیــت
قابــل قبــول بــود ولــی بایــد ســعی کنیــم
در ایــن مســیر از دیگــر کشــورهای
جهــان عقــب نمانیــم و نــرم افزارهــا بایــد
مرتــب بهروزرســانی شــود.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا
اشــاره بــه ارزیابــی عملکــرد دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور در
حــوزه آمــوزش الکترونیــک تصریــح
کــرد :در ایــن راســتا بحــث رتبهبنــدی
دانشــگاهها را آغــاز کردیــم و بــا کمــک
انجمــن یادگیــری الکترونیــک کــه یــک
انجمــن علمــی تخصصــی اســت طــرح این
رتبهبنــدی را از ســه مــاه پیــش انجــام
داده و هماکنــون ایــن طــرح نهایــی
شــده کــه در چارچــوب ایــن طــرح
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
کشــور وارد یــک حــوزه رتبــه بنــدی و
ارزیابــی عملکــرد میشــوند تــا نقــاط
ضعــف و قوتشــان مشــخص شــود.
دکتــر خاکــی صدیــق در خاتمــه بــه
آینــده آمــوزش عالــی کشــور اشــاره
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کــرد و گفــت :در آینــده آمــوزش
عالــی ،آمــوزش الکترونیکــی بــه عنــوان
یــک راه مــورد توجــه قــرار گرفتــه ولــی
راه حــل نهایــی نمیتوانــد باشــد زیــرا
از ســوی دیگــر آمــوزش چهــره بــه
چهــره و حضــور فیزیکــی دانشــجویان
در دانشــگاهها هــم قابــل انــکار نیســت
و بایــد بــه ترکیــب ایــن دو آمــوزش
بــا هــم توجــه خــاص شــود و دســتور
العملهــا و مأموریتهــای ایــن نــوع
آمــوزش ترکیبــی را تدویــن نمائیــم.
*****
توجــه بــه آمــوزش مجــازی بــه عنــوان
رویکــرد جدیــد آموزشــی و پاســخگوی
بخشــی از نیازهــای آموزشــی کشــور

دکتــر محمــد تقــی نظرپــور ،معــاون
اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز درایــن
کنفرانــس در ســخنانی اعــام کــرد:
توجــه بــه آمــوزش مجــازی بــه عنــوان
رویکــرد جدیــد آموزشــی و پاســخگوی
بخشــی از نیازهــای آموزشــی کشــور بوده
و کیفیــت و اثربخشــی آموزشــی را در
برخــی حوزههــا یــا زمینههــا و مناطــق
افزایــش مــی دهــد.
دکتــر نظرپــور بــا بیــان اینکــه دغدغــه
بســیاری از اســتادان و دانشــجویان ،گــذر
از سیســتمهای قدیمــی بــه روشهــای
نویــن آمــوزش اســت ،اظهــار داشــت:
در ضــرورت ارائــه آموزشهــای
الکترونیکــی میتــوان بــه مــواردی از
قبیــل ،ظهــور ویــروس کوویــد۱۹ -و
همهگیــری آن در آغــاز ســال ۲۰۲۰
و در ماههــای پایانــی ســال ،۱۳۹۸
ایجــاد تغییــرات اساســی در برنامههــای
آمــوزش عالــی جهــان و ایــران و روی
آوردن ناگهانــی بســیاری از دانشــگاهها
بــه یــک نــوع آمــوزش اجبــاری از راه
دور اشــاره کــرد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری موفــق و
پیشــرفت قابــل قبــول در ارائــه دورههــای
مجــازی جایگزیــن آموزشهــای
حضــوری و همچنیــن نگرانــی ازارائــه
آموزشهــای عملــی رشــتههای
هنــر ،آزمایشــگاهی ،کارگاهــی ونحــوه
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برگــزاری آزمونهــا گفــت :برگــزاری
آموزشهــای مجــازی ســواالتی بــرای
دانشــگاهها و مراکــز و مؤسســات
آمــوزش عالــی ایجــاد کــرده اســت کــه
از ایــن ســواالت میتــوان بــه مــواردی
از قبیــل :بهتریــن راه بــرای چرخــش
ســریع دورههــای بــر خــط یــا ارائــه
امتحانــات بــه صــورت آنالیــن چیســت،
چگونــه دانشــگاهها میتواننــد اطمینــان
حاصــل کننــد کــه همــه دانشــجویان بــه
فنــاوری مــورد نیــاز بــرای آمــوزش از راه
دور دسترســی دارنــد ،وضعیــت آمــوزش
الکترونیکــی و حضــوری در دوران پــس
از بحــران بیمــاری چگونــه خواهــد بــود
و تأثیــر ایــن تغییــر مســیر ناگهانــی بــر
اقتصــاد آمــوزش عالــی چیســت ،اشــاره
کــرد.
دکتــر نظرپــور بــا بیــان اینکــه
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا،
دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی کشــور
وارد قلمــرو آموزشــی جدیــدی شــدهاند،
گفــت :خوشــبختانه در ایــن ایــام ،رؤســا
و اســاتید دانشــگاهها بــه انجــام مــواردی
از قبیــل ایجــاد منابــع درســی بهصــورت
آنالیــن ،بــه اشــتراک گذاشــتن بهتریــن
روشهــا ،آمــوزش ســریع اعضــای هیئــت
علمــی بــه شــیوه آمــوزش از راه دور و
ســازگاری بــا محیــط در حــال تغییــر بــه
صــورت مشــترک قــدم برداشــتند.
معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع
وزارت علــوم بــا ارائــه گزارشــی در
خصــوص نحــوه فعالیــت دانشــگاهها در
اجــرای آمــوزش الکترونیکــی گفــت:
در اســفند مــاه  ۱۳۹۸بــا اعــام تعطیلــی
موقــت فعالیتهــای آموزشــی در اکثــر
دانشــگاهها و تدویــن برنامههــای آتــی و
چگونگــی اجــرای آمــوزش مواجــه بودیم
و درفروردیــن امســال پایهریــزی برنامــه
موردنیــاز در زمینــه آمــوزش مجــازی و
پوشــش آموزشهــای الکترونیکــی بــرای
بیــش از  ۹۰درصــد از جامعــه دانشــگاهی
کشــور در نیمســال گذشــته فراهــم شــد
ودر شــهریور مــاه نیــز بازنگــری و بهبــود
نظــام آمــوزش الکترونیکــی بــا توجــه بــه
بــازه زمانــی فصــل تابســتان در جهــت
برطــرف شــدن بســیاری از مشــکالت در
نیمســال اول ســال تحصیلــی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
انجــام گرفــت.
وی همچنیــن در خصــوص تأثیــر ارائــه
آموزشهــای مجــازی در دانشــگاهها
اظهــار داشــت :بــه روز کــردن منابــع
و اطالعــات درســی توســط اســاتید،
افزایــش اشــتراک گــذاری مطالــب و
منابــع درســی بیــن اســاتید و دانشــجویان،
افزایــش خالقیــت و ایجــاد روشهــای
نویــن تدریــس ،افزایــش ســهم آمــوزش
مجــازی در زمــان بحــران ،19-COVID
ضــرورت تطبیــق دانشــجویان بــا رونــد
جدیــد آمــوزش و ضــرورت آمــوزش
ابزارهــای فراگیــر مجــازی بــرای
اعضــای هیــأت علمــی را میتــوان از
مــوارد تأثیــر مثبــت ارائــه آموزشهــای

مجــازی در دانشــگاهها عنــوان کــرد.
دکتــر نظــر پــور در خصــوص اقدامــات
الزم و تشــویق دانشــگاهها بــرای
گســترش و تســهیل آمــوزش الکترونیکی
گفــت :در ایــن خصــوص میتــوان بــه
مــواردی از قبیــل اســتفاده حداکثــری
از ابزارهــای موجــود بــرای برگــزاری
مراســم ،رویدادهــا و ســایر عالیــق بــه
صــورت برخــط ،خلــق ایدههــای جدیــد
و اســتفاده از فضــای مجــازی بجــای
فضــای فیزیکــی و افزایــش ارتباطــات
اثــر بخــش ،برگــزاری کنفرانسهــا
و ســمینارها بهصــورت برخــط کــه
عــاوه بــر کاهــش هزینههــا ،امــکان
اســتفاده از ســخنرانان برتــر و افزایــش
شــرکت کننــدگان را بــه همــراه دارد و
تعامــل بــا دانشــجویان در مــورد اهــداف
و اولویتهــای مشــترک فرهنگــی و
اجتماعــی و تشــویق بــه بســتر ســازی
کانونهــای دانشــجویی در فضــای
مجــازی بــه منظــور حــل مشــکالت
دانشــجویان نیازمنــد اشــاره کــرد.
وی همچنیــن در خصــوص امنیــت
ســایبری و افزایــش خطــرات ناشــی
از تهدیدهــای ســایبری بــرای انتقــال
آموزشهــای مجــازی گفــت :در ایــن
راســتا میتــوان از راه کارهایــی ماننــد
ســرمایهگذاری در امنیــت ســایبری بــرای
اطمینــان از تــداوم آمــوزش و یادگیــری،
اطمینــان از انجــام وظایــف تیمهــای
امنیــت ســایبری در بســتن خالءهایــی
کــه مهاجمیــن میتواننــد از آن بهــره
ببرنــد و ســرمایهگذاریهای الزم جهــت
اطمینــان از حریــم خصوصــی دادههــا
بــرای امــکان ادامــه آمــوزش و یادگیــری
اســتفاده کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت
عدالــت آموزشــی و دسترســی عادالنــه
بــه فنــاوری اســتفاده از آموزشهــای
مجــازی بــرای همــه دانشــجویان گفــت:
در ایــن خصــوص باید از مــواردی همچون
ارائــه کمــک هزینــه بــرای دسترســی بــه
اینترنــت و یــا رایــگان نمــودن آن ،اعطای
وام بــرای خریــد تجهیــزات و لپتــاپ
بــرای دانشــجویانی کــه بــا کمبــود منابــع
مالــی مواجــه هســتند ،اســتفاده از ظرفیــت
خیریــن بــرای خریــد لپتــاپ و ســایر
تجهیــزات موردنیــاز و هماهنگــی بــا
ارائهدهنــدگان خدمــات اینترنــت بــرای
پشــتیبانی از آمــوزش مجــازی بــه عنــوان
راه کارهایــی گــره گشــا اســتفاده کــرد.
دکتــر نظــر پــور بــا تاکیــد بــر رفــع
نیازهــای اجتماعــی ،عاطفــی و انســانی
دانشــجویان و دانشــگاهیان در دوران
گســترش و تســهیل آمــوزش الکترونیکی
اظهــار داشــت :در ایــن خصــوص مشــکل
دسترســی بــه خوابــگاه ،تغذیــه و
گــذران زندگــی بــرای دانشــجویان کــم
درآمــد مطــرح اســت کــه میتــوان بــا
ادامــه فعالیــت خوابگاههــا بــا روشــی
کنتــرل شــده و اجــرای سیاســتهای
فاصلهگــذاری اجتماعــی ایــن معضــل را
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حــل کــرد .همچنیــن معضــل عــدم وجود
دسترســی بــه خدمــات بهداشــت روان نیــز
بــا گســترش خدمات بهداشــت و مشــاوره
مجــازی بــا توجــه بــه نیــاز دانشــجویان،
اســاتید و کارمنــدان ،رفــع میشــود.
وی افــزود :بــرای کســانی کــه دارای
ناتوانــی در یادگیــری مســائل آمــوزش
مجــازی و آنالیــن هســتند (روشــندالن،
ناشــنوایان و …) و یــا نیــاز بــه دسترســی
بــه اطالعــات آموزشــی در ایــن حــوزه
دارنــد میتــوان بــا ایجــاد دفاتــری در
دانشــگاهها ،بــرای اطمینــان از یادگیــری
دانشــجویان در حــوزه آمــوزش مجــازی و
اطمینــان از دسترســی بصــری ،شــنیداری و
لمســی و همچنیــن اســتفاده از تجهیــزات
آموزشــی و ارائــه بســتههای کامــل
آموزشــی بــا ضبــط دورههــا و افــزودن
زیرنویسهــای موردنیــاز ،ایــن عزیــزان
را در بهــره گیــری بهتــر از آموزشهــای
مجــازی یــاری کــرد.
دکترنظرپــور در ادامــه در خصــوص
مزایــای آمــوزش الکترونیکــی و تأثیــر
آن در اقتصــاد آمــوزش عالــی گفــت:
امــکان ارائــه منظمتــر و ســاختارمند
و هدفمندتــر دروس در وقــت کمتــر
نســبت بــه آمــوزش کالســیک ،کاهــش
هزینههــای جــاری ،مصرفــی نظــام
آموزشــی ،رفــت و آمدهــا و کاهــش
اتــاف وقــت ،کاهــش حجــم ترافیکــی
شــهرها بــه خصــوص در ســاعات پیــک
ترافیکــی و در نتیجــه کاهــش آلودگــی
هــوا ،وابســتگی کمتــر بــه الزامــات و
امکانــات کالبــدی آموزشــی نســبت بــه
روشهــای حضــوری (کاهــش موانــع
مکانــی) ،مزایــای اقتصــادی و کاهــش
هزینههــای یادگیــری و کاهــش شــهریه
بــرای دانشــجویان شــهریهپرداز و امــکان
تجاریســازی بیشــتر آمــوزش عالــی و
تقویــت درآمدهــای اختصاصــی پایــدار
بــرای دانشــگاهها از مــواردی هســتند
کــه تأثیــری مثبــت در اقتصــاد آمــوزش
عالــی خواهنــد داشــت.
وی همچنیــن مــواردی از قبیــل اســتفاده
از فرصتهــای خــاص و ســاعات
غیررســمی بــرای آمــوزش (کاهــش موانع
زمانــی) ،امــکان ارتقــای کیفیــت ارائــه
دروس توســط اســاتید مجــرب و جبــران
مشــکالت ناشــی از کمبــود اعضــای هیأت
علمــی ،بهرهمنــدی افــرادی (دانشــجویانی)
کــه امــکان کمتــری بهعلّــت دوری یــا
دسترســی نداشــتن بــه مراکــز آموزشــی
دارنــد ،امــکان پوشــش فراگیــر و افزایش
تعــداد دانشــجویان بــرای دروس نظــری،
حــذف مرزهــای جغرافیایــی و کاهــش
تبعیــض بیــن مناطــق کشــور ،تأکیــد
بــر جنبــه دانشــجو محــوری آمــوزش،
آزادی بیشــتر دانشــجو و حتــی امــکان
طراحــی دوره توســط خــود دانشــجو
وپیشــرفت و توســعه فنــاوری اطالعــات
در عصــر حاضــر و اســتقبال نســل جــوان
از آمــوزش مجــازی را از دیگــر مــوارد
تأثیــر مثبــت در اقتصــاد آمــوزش عالــی

عنــوان کــرد.
دکتــر نظــر پــور بــا اشــاره بــه
چالشهــای دانشــگاهها درارائــه
آموزشهــای الکترونیکــی و تاکیــد
برضــرورت راهــکار تلفیــق آمــوزش
مجــازی و الکترونیکــی بــا آمــوزش
حضــوری و عملیاتــی در ایــن مقطــع زمانی
اظهــار داشــت :در خصــوص چالشــهای
دانشــگاهها در ارائــه آموزشهــای
الکترونیکــی میتــوان بــه مــواردی از
قبیــل ،ضــرورت آمادهســازی برخــی
از مدیــران و اســاتید و تعــداد محــدودی
از دانشــجویان بــه توجیــه آمــوزش
الکترونیکــی ،نیــاز بــه بهرهگیــری از
مجموعــه آموزشهــای مکمــل بــرای
اســاتید و اســتفاده از تجــارب جهانــی،
نیــاز بــه توســعه زیرســاختها و
امکانــات پیشــرفته آمــوزش الکترونیکــی،
مشــکالت دانشــجویان در زمینــه
دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت ،تأمیــن
نرمافزارهــا و ســختافزارهای موردنیــاز،
آشــنایی محــدود بعضــی از اســاتید بــا
نیازهــای دانشــجویان ،ناکافــی بــودن
ابــزار طراحــی و توســعه مــواد درســی
چندرســانهای بــرای تدریــس آنالیــن،
بازنگــری در نظــام آمــوزش الکترونیکــی
بــرای برگــزاری دروس آزمایشــگاهی،
کارگاهــی و آتلیههــای رشــتههای
مختلــف و نادیــده گرفتــن کوشــشهای
آموزشــی اســاتید بــه ویــژه در فضــای
دیجیتــال اشــاره کــرد.
وی همچنیــن کمبــود عوامــل انگیزشــی
بــرای ترغیــب اســاتید بــه اختصــاص
وقــت بیشــتر بــرای تدریــس در فضــای
دیجیتــال ،آشــنایی ناکافــی و عــدم
آمادگــی بعضــی از دانشــجویان بــرای کار
بــا سیســتمهای یادگیــری الکترونیکــی،
ناکافــی بــودن تمهیــدات الزم بــرای
بــه کارگیــری دســتیاران آموزشــی
بــرای پیگیــری پیشــرفت دانشــجویان،
ضعــف نظــام آمــوزش الکترونیکــی در
نظــارت بــر آزمونهــا و ارزشــیابیهای
دانشــجویان ،مشــکالت اســاتید در
هدایــت رســالهها ،پایاننامههــا و
برگــزاری جلســات دفاعیــه ،عــدم نیــاز
بــه اســتفاده از ســاختمانهای رفاهــی،
خدماتــی و ســراهای دانشــجویی موجــود
در نظــام آمــوزش الکترونیکــی ،عــدم
نیــاز بــه اســتفاده از فضاهــای کالبــدی
مربــوط بــه امــور فرهنگــی ،هنــری
و فوقبرنامههــای دانشــجویی در
نظــام آمــوزش الکترونیکــی و باالخــره
ضــرورت بازنگــری و اصــاح میــزان
شــهریه بــرای دانشــجویان شــهریهپرداز
را از دیگــر چالشهــای دانشــگاهها
درارائــه آموزشهــای الکترونیکــی
عنــوان کــرد.
دکتــر نظرپوربــا اشــاره بــه اقتصــاد
آمــوزش عالــی در زمــان بحــران
کوویــد 19-COVID 19گفــت :اقتصــاد
آمــوزش عالــی در ایــن شــرایط بــا
کاهــش وابســتگی بودجــه دانشــگاهها

بــه منابــع انحصــاری درآمدزایــی از جملــه
وابســتگی بــه درآمــد ناشــی از شــهریه
تحصیلــی دانشــجویان مواجــه خواهــد بــود
و پیشبینــی دسترســی بــه منابــع درآمــد
پایــدار بــدون اتــکای محــض بــر ارائــه و
فــروش خدمــات آموزشــی در دانشــگاهها،
ایجــاد آمادگی در دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی بــرای داشــتن اختیــار
تصمیــم گیــری و اقــدام مالــی متناســب
بــا شــرایط بحــران و روشهــای جبــران
ضــرر و زیــان اقتصــادی دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی در وضعیــت
فوقالعــاده توســط مراجــع تصمیــم گیــر
در دولــت ،مجلــس شــورای اســامی و
هیئتهــای امنــای مؤسســات از دیگــر
شــرایط اقتصــاد آمــوزش عالــی در زمــان
بحــران کرونــا خواهــد بــود.
وی بــا تاکیــد برلــزوم توســعه فنــاوری
در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی
گفــت :در ایــن راســتا الزم اســت کــه بــه
مــواردی از قبیــل ،تأمیــن ،تولیــد ،توســعه
و پشــتیبانی ســامانههای اطالعاتــی،
تأمیــن ،تولیــد ،توســعه و پشــتیبانی شــبکه
و مراکــز دادههــا ،پهنــای بانــد اینترنــت و
اینترانــت ،تأمیــن امنیــت فضــای مجــازی
و تأمیــن تجهیــزات آمــوزش مجــازی
اهتمــام ورزیــد کــه بــرآورده هزینــه
انجــام ایــن مــوارد در دانشــگاهها،
مراکــز پژوهشــی و پارکهــای علــم و
فنــاوری بالــغ بــر  ۷,۰۰۰میلیــارد تومــان
خواهــد بــود.
معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع
وزارت علــوم و رئیــس کنفرانــس ملــی
آسیبشناســی آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی در ایــران بــا تاکیــد بــر
توجــه بــه آمــوزش مجــازی بــه عنــوان
یــک رویکــرد جدیــد آموزشــی اظهــار
داشــت :اگــر وضعیــت عمومــی کشــور
و بــه تبــع آن وضعیــت آمــوزش عالــی
بــه حالــت عــادی بازگــردد ،بــه ایــن
دلیــل کــه ایــران در میــان  ۱۰کشــور
اول حادثهخیــز جهــان اســت تجربــه
همهگیــری ویــروس کوویــد۱۹ -
بایســتی بــه عنــوان موضــوع دائمــی بــرای
مطالعــه و بحــث و بررســی اندیشــمندان
آمــوزش عالــی و مدیــران دانشــگاهی در
زمینــه نحــوه راهبــری فراینــد پیچیــده
آمــوزش در وضعیــت فوقالعــاده ،حفــظ
شــود.
وی افــزود :آمــوزش الکترونیکــی ایــن
امــکان و فرصــت را بــه مســئولین ذیربــط
در نظــام آمــوزش عالــی میدهــد کــه
نســبت بــه ایجــاد نظــام آموزشــی فراگیــر
و یکپارچــه در ســطح ملــی و بــا کیفیــت
مطلــوب برنامهریــزی کننــد و بــا
چش ـماندازی جدیــد ،اقــدام بــه بازنگــری
آئیننامههــای آموزشــی و مــواد درســی
در دانشــگاهها نماینــد.
دکتــر نظــر پــور در پایــان ســخنان
خــود بــه اســتفاده اثربخــش از ابزارهــای
آمــوزش الکترونیکــی در غنــای فراینــد
یاددهــی -یادگیــری در دانشــگاهها
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رپونده وژیه
 ،تبدیــل وضعیــت دانشــگاهها بــه
پردیسهــای کوچکتــر ،کالسهــای
کمتــر و خوابگاههــای مختصــر  ،فضاهــای
کمکآموزشــی و کتابخانــه بســیار
کوچــک  ،تلفیــق آمــوزش مجــازی برای
درسهــای نظــری و آمــوزش حضــوری
بــرای درسهــای عملــی ،الگوهــای
نــو در افزایــش ســطح تــابآوری
نظــام آمــوزش عالــی در مواجهــه بــا
بحرانهــا در وضعیــت فوقالعــاده و
روشهــای حفــظ و پــرورش اســتعدادهای
دانشــجویان در دوره وضعیــت فوقالعــاده
بــا هــدف پیشــگیری از افــت تحصیلــی و
حفــظ فراینــد رشــد آنــان بازنگــری در
شــیوههای نویــن تدریــس دانشــگاهی
و ارتقــای قــدرت ســازگاری آن بــا
یادگیــری از دور ( )distance learningو
غیرحضــوری را از جملــه مــواردی نــام
بــرد کــه الزم اســت در برنامــه ریــزی
هــای آینــده آمــوزش عالــی کشــور
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
*****
تحــول مدیریــت منابــع انســانی؛ کلیــد
موفقیــت بــرای تحــول ســازمان در عصــر
دیجیتــال

دکتــر اباصلــت خراســانی ،مدیــرکل
منابــع انســانی و پشــتیبانی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و دبیــر علمــی
اولیــن کنفرانــس ملــی آسیبشناســی
آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی در
ایــران نیــز در ســخنرانی خــود تحــت
عنوان«نــگاه و رونــدی نویــن در منابــع
انســانی دیجیتــال» ،بــا بیــان اینکــه تحــول
مدیریــت منابــع انســانی ،کلیــد موفقیــت
بــرای تحــول ســازمان در عصــر دیجیتــال
اســت ،اظهــار داشــت :منابــع انســانی
دیجیتــال یعنــی طــرز فکــری که بــه طور
مســتمر فناوریهــای دیجیتــال را بــرای
بهــرهوری بیشــتر کارکنــان بــه نفــع
کارفرمــا و بــرای ســاخت تجربههــای
بهتــر بــرای کارکنــان بــه نفــع کارکنــان
بــه کار میگیــرد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه «هــر
علمــی ،قواعــد ،نظامــات و مقــررات و
اســتانداردهای خــاص خــودش را دارد»،
بــه مبحــث شایســتگیها بــه عنــوان
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مهمتریــن بحــث در منابــع انســانی
پرداخــت.
دکتــر خراســانی بیــان کــرد:
دســتاندرکاران منابــع انســانی حداقــل
بایــد چهــار شایســتگی :ســواد و دانــش
آن موضــوع ،آمــار پیشــرفته ،ابزارهــای
کیفیــت و اســتانداردهای منابــع انســانی را
دارا باشــند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی در ادامــه بــه تعریــف منابــع
انســانی دیجیتــال پرداخــت و افــزود:
منابــع انســانی دیجیتــال یعنــی ســاخت
واحــد منابــع انســانی متناســب بــا عصــر
دیجیتــال کــه ویژگیهــای ایــن عصــر
دیجیتــال منابــع انســانی عبارتنــد از عــدم
وابســتگی کارکنــان بــه مــکان ،دارا
بــودن کارکنــان متصــل ،تحلیلگــری
داده منابــع انســانی و توصیهگــری آنهــا.
وی در ادامــه بــه الیههــای
مدیریــت منابــع دیجیتــال پرداخــت و
از دو الیــه الکترونیکیســازی و الیــه
دیجیتالســازی نــام بــرد.
دکتــر خراســانی دربــاره الیــه
الکترونیکیســازی اظهــار داشــت :در
ایــن الیــه هــر کار آنالــوگ صرف ـ ًا بــه
کار الکترونیکــی تبدیــل میشــود و در
واقــع تغییــر جــدی و اساســی اتفــاق
نمیافتــد و کارهــای پیشــین بــا اســتفاده
از فناوریهــای الکترونیکیســازی
انجــام میشــوند.
دبیــر علمــی اولیــن کنفرانــس ملــی
آسیبشناســی آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی در ایــران درخصــوص الیــه
دیجیتالیســازی عنــوان کــرد :در ایــن
الیــه از فناوریهــای تحولآفریــن
بــرای ســاخت یــک محیــط دیجیتــال کــه
تلفیقــی از منابــع الکترونیکــی و فیزیکــی
باشــد ،اســتفاده میشــود و منطــق انجــام
کار بــه چالــش کشــیده میشــود.
مدیــرکل منابــع انســانی و پشــتیبانی
وزارت علــوم در ادامــه بــه ضــرورت و
نیــاز بــه بازاندیشــی منابــع انســانی در
عصــر دیجیتــال پرداخــت و در چهــار
محــور ســخنان خــود را ادامــه داد.
وی در محــور مفهــوم کار بــه عــدم
وابســتگی کار بــه مــکان و روی دادن آن
در فضــا ،جمعســپاری و همچنیــن کار
حجمــی اشــاره کــرد.
دکتــر خراســانی در محــور
ویژگیهــای نیــروی کار بــه تغییــر
نیازهــا و خواســتههای نیــروی
انســانی ،مدیریــت عملکــرد و همچنیــن
جانشــینپروری اشــاره کــرد .در حــوزه
مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای کار در
ســازمان بــه ســواد دیجیتــال و در نهایــت
دربــاره وظایــف و نقــش واحــد منابــع
انســانی بــه کمــک ماشــینها و هــوش
مصنوعــی و دادهکاوی بــرای تدویــن
اســتراتژیها و انجــام کارهــای ســطح
بــاال ماننــد مذاکــره و گفتگــو بــا نیــروی
انســانی پرداخــت.
بــه گفتــه عضــو هیــأت علمــی

دانشــگاه شــهید بهشــتی ،در منابــع انســانی
چهــار زیرنظــام وجــود دارد کــه عبارتنــد
از اســتخدام ،همسوســازی ،نگهداشــت و
آمــوزش ،بــه تبییــن فرآیندهــای آنهــا در
عصــر دیجیتــال پرداخــت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :اگــر
میخواهیــم اتفاقــی بیافتــد بایــد ســریع و
چابــک عمــل کنیــم .دنیــا در حوزههــای
مختلــف منتظــر مــا نمیمانــد ،بنابرایــن
بایــد ســریع عمــل کــرد.
*****
در شــرایط کرونــا محیطهــای برخــط
و مجــازی؛ فرصتــی بــزرگ بــرای
پاســخگویی اجتماعــی اســت

دکتــر نســرین نورشــاهی رئیــس
موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی
آمــوزش عالــی در ایــن کنفرانــس
درخصــوص محیطهــای برخــط و
مجــازی گفــت :در شــرایط فعلــی کشــور
کــه بــا بیمــاری کرونــا دســت بــه
گریبــان هســتیم محیطهــای آنالیــن
و مجــازی بــرای ادامــه کار و حیــات
دانشــگاه یــک فرصــت اجتماعــی بــزرگ
محســوب میشــود.
وی بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری کرونا
و پیامدهــای آن اظهــار داشــت :بشــر
در مقیــاس جهانــی بــا یــک ابرمســاله
روبــهرو شــده کــه میلیونهــا نفــر را در
جهــان بــه فقــر کشــانده و بــا کاهــش
شــدید ســرمایهگذاری و بیــکاری روبــرو
شــدهایم کــه حاصــل آن حاشیهنشــینی،
بحرانهــا و هنجارهــای اجتماعــی،
اخــال در آمــوزش ،فرســایش اعتمــاد و
اختــال در ســامت اســت.
وی افــزود :در چنیــن شــرایطی دانشــگاه
بایــد به امــداد علمــی و تخصصــی و دانش
بنیــان جامعــه برآیــد و مســائل جامعــه
را تــا حــد امــکان حــل کنــد و اینجــا
اســت کــه اهمیــت مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاه خــود را نشــان میدهــد؛
پاســخگویی دانشــگاه در واقــع عیــاری
بــرای ارزش دانــش و معرفــت علمــی و
مهــری بــرای مشــروعیت اجتماعــی علــم
و نهادهــای علمــی اســت.
رئیــس مؤسســه پژوهــش و برنامهریزی
آمــوزش عالــی تصریــح کــرد :در میــز

رپونده وژیه

از دیگــر محورهــای ایــن کنفرانــس
ملــی میتــوان بــه ســنجش اثربخشــی
یادگیــری در سیســتمهای آمــوزش و
یادگیــری الکترونیکــی ،رویکردهــای
ارزیابــی عملکــرد سیســتمهای آمــوزش و
یادگیــری الکترونیکــی ،الزامــات اجرایــی
اســتقرار آموزشهــای الکترونیکــی
در ســازمانهای ایرانــی ،الزامــات و
عوامــل مؤثــر بــر ابعادکیفیــت آمــوزش
و یادگیــری الکترونیکــی ،طراحــی
مدلهــای ارزیابــی آمادگــی اســتقرار
آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی،
طراحــی راهبردهــای انگیزشــی
ســازمانها در بکارگیــری آمــوزش و
یادگیــری الکترونیکــی ،چالشهــا و
مشــکالت توســعه آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی ،مدیریــت ،راهبــری و
سیاســت گــذاری آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی در کشــور و تجــارب
ســازمانهای ارائــه دهنــده آموزشهــای
الکترونیکــی در کشــور اشــاره کــرد.
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آینــده پژوهــی آمــوزش عالــی کشــور
فرصتهایــی را کــه دانشــگاهها
میتواننــد بــرای پاســخگویی اجتماعــی
داشــته باشــند بررســی کردیــم کــه
افزایــش ســطح شــفافیت و گــزارش
دهــی ،احیــای آموزشهــای غیررســمی
دانشــگاه ،دانشــجو محــور شــدن آمــوزش
عالــی ،حمایــت از زنــان دارای مســئولیت،
تعامــات اجتماعــی دانشــگاهها بــا
جامعــه ،تقویــت علــم ،انتقــال از پایتخــت
محــوری دانشــگاه بــه همــه گســتره
ســرزمینی ،ترویــج علــم ،تبدیــل محیــط
مجــازی بــه محیــط جدیتــر و در
خدمــت بــودن دانشــگاه ســبز در توســعه
پایــدار بخشــی از ایــن مطالعــات بــه
شــمار مــیرود.
وی درخصــوص شــفافیت و گزارشدهی
خاطرنشــان کــرد :الکترونیکــی شــدن
ســرویسهای آموزشــی اگــر طبــق
اســتاندارد جهانــی بــا کیفیــت و ســهولت
در دســترس باشــد باعــث میشــود
سیســتمهای دانشــگاهی بــاز و گشــوده
شــود و در معــرض دیــد و قضــاوت
عمــوم قــرار گیــرد.
دکتــر نورشــاهی در زمینــه احیــای
آموزشهــای غیررســمی بیــان کــرد:
محیطهــای برخــط ایــن امــکان را فراهــم
مــیآورد کــه دانشــگاه بــا ســهولت
و انعطــاف عمــل خــود از محــدوده
برنامههــای آموزشهــای رســمی فراتــر
رود و بــا پودمانهــای آموزشــی ســبک،
بــه حــل مشــکالت جامعــه کمــک کنــد.
وی بــا اشــاره بــه دانشــجومحور
شــدن آمــوزش عالــی گفــت :آمــوزش
الکترونیکــی قــدرت ابتــکار عمــل
بیشــتری بــه جمعیــت دانشــجویی
میدهــد تــا بخشــی از اوقــات و منابــع
آنهــا بــرای تــردد در بیــن شــهرها و در
شــهرها صــرف نشــود و هزینههــای

روانــی درس خوانــدن را بهبــود میبخشــد
و از زنانــی کــه دارای مســئولیتهای
خانوادگــی و مراقبــت فرزنــد هســتند
حمایــت میکنــد.
دکتــر نورشــاهی درخصــوص تعامــات
اجتماعــی دانشــگاهها بــا جامعــه عنــوان
کــرد :الکترونیکــی شــدن آمــوزش
عالــی بــه شــرط مدیریــت صحیــح
میتوانــد بــا یکپارچگــی نظــام مــدارک
تحصیلــی و صالحیتهــا و دروس و
برنامههــای اســتاندارد شــرایط امــکان
بــرای همــکاری دانشــگاهها ،تشــکیل
اتحادیههــای دانشــگاهی را افزایــش دهــد
کــه ایــن امــر باعــث افزایــش تعامــات
بیــن گروهــی در دانشــگاهها و حضــور
فعالتــر اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه
در عرصــه عمومــی و پاســخگویی بــه
مســائل روز میشــود.
وی در مــورد تقویــت حــوزه عمومــی
علــم گفت :بــرای اســتقرار حــوزه عمومی
و آزاد تبــادالت علمــی الکترونیکی شــدن
میتوانــد ایــن امــر را تســهیل و تســریع
کنــد و آمــوزش عالــی الکترونیکــی
میتوانــد بــه عنــوان یــک بخــش الگــو
و جــدی از محیــط مجــازی در صحنــه
ظاهــر شــود کــه ایــن نیــاز بــه ابتــکارات
دانشــگاهیان دارد.
دکتــر نورشــاهی در پایــان ســخنان خود
اظهــار داشــت :انتقــال از پایتختمحــوری
دانشــگاه بــه همــه گســتره ســرزمینی بــه
گونــهای کــه تهــران فقــط محــل همــه
امــور نباشــد و ترویــج علــم و ایجــاد
نوعــی دانشــگاه ســبز در خدمــت توســعه
پایــدار کــه هیــچ آســیبی بــرای محیــط
زیســت نــدارد از دیگــر مزایــای آمــوزش
الکترونیکــی میباشــد.
محورهــای ایــن کنفرانــس شــامل آینده
ســازمانها در ایــران و جهــان بــا توجــه
بــه تحــوالت در حــوزه فناوریهــای

یادگیــری ،جایــگاه و اهمیــت آمــوزش
و یادگیــری الکترونیکــی در ســازمانها
در عصــر کرونــا و پســاکرونا ،الگوهــا
و مدلهــای آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی ،الگوهــای طراحــی آموزشــی
در یادگیــری الکترونیکــی ،محتــوا و
فناوریهــای محتوایــی و ابزارهــای
تعاملــی در آمــوزش و یادگیــری
الکترونیکــی ،کاربــری خدمــات ابــر در
توســعه خدمــات یادگیــری ،آشــنایی بــا
واقعیــت افــزوده ( )ARو واقعیــت مجــازی
( )VRدر آمــوزش الکترونیکــی ،مــوک
و دانشــگاه مجــازی پدیــدهای نوظهــور
در آموزشهــای الکترونیکــی و الیــو
اســترمینگ؛ چالشهــا و راهکارهــا بــود.
*****
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اقدامات دانشگاه عالمه طباطبائی
در حوزه دانشجویی در دوران کرونا
طـرح ارزیابـی سلامت روان ،جسـم و
وضعیـت آمـوزش مجـازی دانشـجویان
دانشـگاه عالمـه طباطبائی از سـوی معاونت
دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی در
بهـار و تابسـتان  1399انجـام و نتایـج ایـن
پژوهـش منتشـر شـده اسـت.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی
وزارت علـوم« ،دانشـگاه عالمـه طباطبایی
بـا حـدود هفـده هـزار دانشـجو در مقاطع
کارشناسـی ،ارشـد و دکتـری و بـا حـدود
 550عضـو هیـأت علمـی و بیـش از هزار
عضو مدعو ،یکـی از مؤثرترین و کاراترین
دانشـگاههای بـزرگ کشـور اسـت کـه
گسـتره دانشـجویی آن کل اسـتانهای
کشـور را در بـر میگیـرد .با آغـاز بحران
کرونا در کشـور و تعطیلـی فرایند آموزش
حضـوری و رویکـرد نظـام آمـوزش عالی
کشـور بـه سیسـتم مجـازی ،در دانشـگاه
عالمه از آغاز با تشـکیل جلسـات منظم در
دانشـگاه و هماندیشـی مسـئوالن ،مدیران و
اسـتادان محترم دانشـگاه رویکـرد آموزش
مجـازی در دسـتور کار قـرار گرفت».
«بـا شـروع شـیوع بیمـاری همهگیـر و
مهلـک کوویـد 19و یـا همـان کرونـا و
بـه تعطیلـی کشـیده شـدن و نیمـه تعطیـل
شـدن بسـیاری از فعالیتهـای اجتماعـی
و اقتصـادی و فرهنگـی ،دانشـگاه نیـز بـا
تعطیلـی خوابگاههـا و ورود بـه شـیوه
آمـوزش مجـازی بـه فعالیتهـای خـود
ادامـه داد ،و در ایـن فاصلـه بـا توجـه بـه
دلمشـغولی ریاسـت دانشـگاه از وضعیـت
دانشـجویان عزیـز ،طـرح نظرسـنجی از
تمامـی دانشـجویان و خانوادههـای آنان در
قالـب یک طرح پیمایشـی در دسـتور کار
معاونت دانشـجویی دانشـگاه قـرار گرفت
و بـا مشـورت بـا حوزههـای تخصصی در
معاونـت و انجـام پیشآزمـون ایـن امـر با
زحمـات گسـترده همـکاران معاونـت بـه
انجـام رسـید و بـا اسـتقبال باال و گسـترده
خانوادههـای دانشـجویان و خـود عزیـزان
شد » .
ایـن طرح پژوهشـی بـا در نظـر گرفتن

مشـکالت دانشـجویان در مـدت کرونـا
و دوری از دانشـگاه بـه بررسـی عوامـل
تأثیرگذار بـر روحیه دانشـجویان ،آموزش
مجـازی ،مشـکالت مالـی و دیگر مسـائل
آنهـا پرداختـه و مـواردی کـه بـا ورود
دانشـگاه بـه آن مبحـث میتـوان درصدی
از مشـکالت دانشـجویان را حـل کـرد،
شناسـایی کـرده و بـا کمـک مسـئولین
دانشـگاه اقـدام بـه رفـع آن مشـکالت
شـود .روش جمـعآوری اطالعـات در این
طـرح بهصـورت تلفنـی و تمـاس بـا تمام
دانشـجویان بـود و در ایـن مصاحبـه تلفنی
سـنتی ،طـی مکالمـهای کـه پرسشـگران
بـا افـراد داشـتند بهصـورت نامحسـوس و
غیرمسـتقیم سـواالتی راجـع بـه وضعیـت
کلـی ،روابـط خانوادگـی ،روابط دوسـتانه،
درآمد خانوادگی ،سلامت جسـم و روان و
آموزش مجـازی مطرح کردنـد که با طرح
ایـن پرسـشها از مشـکالت در هـر بخش
از سـواالت و چالشهایـی که دانشـجویان
در ایـن ایـام بـا آنها روبـرو بودنـد اطالع
پیـدا کردیـم .بعـد از اتمـام  12000تماس
تلفنـی ،دادههـای جمعآوریشـده در ایـن
مرحلـه وارد پایـگاه داده نرمافـزار اکسـل
شـد و در مرحلـه بعـد ایـن دادههـا بـه تیم
تجزیـه و تحلیـل دادههـا تحویـل داده شـد.
بر اسـاس نتایج منتشرشـده این پژوهش،
هـدف از این طرح ،بررسـی تأثیـر بیماری
کرونـا بـر دانشـجویان شـاغل بـه تحصیل
دانشـگاه عالمـه طباطبائـی تهـران بـود.
روش ایـن پژوهـش ترکیبـی از روش
کمـی و کیفـی بـود و کلیـه دانشـجویان
مورد پرسـش و سـوال قـرار گرفتنـد .ابزار
گـردآوری اطالعـات در ایـن پژوهـش
مصاحبـه نیمهسـاختاریافته بـا اسـتفاده از
چکلیسـت مصاحبـه اولیـه بود .بر اسـاس
ایـن طـرح ،نتایج نشـان داد کـه  95نفر از
دانشـجویان دانشـگاه عالمه طباطبائی تهران
بـه بیمـاری کرونـا مبتلا شـدهاند .میـزان
امیـدواری و خوشـحالی دانشـجویان سـالم
 15درصـد و میـزان نگرانـی دانشـجویان
مبتلا بـه کرونـا  11درصـد بـوده اسـت.

در مؤلفـه روابـط خانوادگـی دانشـجویان
مبتلا بـه کرونـا71 ،درصـد بیـان کردنـد
کـه روابـط خانوادگـی آنهـا تحـت تأثیر
بیمـاری کرونـا تغییـر کـرده اسـت.
در مؤلفـه روابـط دوسـتانه 68درصـد از
دانشـجویان به صـورت مجازی با دوسـتان
خـود در ارتبـاط بودهانـد و 1درصـد از
دانشـجویان پاسـخدهنده ارتبـاط خـود را با
دوسـتان خـود در ایـن دوران قطـع کـرده
بودنـد .در مؤلفـه درآمد خانوادگی ،بیشـتر
دانشـجویان اظهـار داشـتند کـه درآمـد
خانوادگـی آنهـا تغییـری نکرده اسـت .در
مؤلفـه سلامت جسـم و روان ،دانشـجویان
دختـر در وضعیـت بهتـری بودنـد و میزان
آگاهـی آنها نیـز به حـوزه کرونـا ،عالیم
و دیگر موارد آن نسـبت به پسـران بیشـتر
بـود .در مؤلفه آموزش مجازی دانشـجویان
«قطـع و وصـل شـدن اینترنـت و صـدا
کیفیـت یادگیـری را پایین آورده اسـت»،
«از کالسهـای مجـازی راضـی هسـتم»،
و «سـرعت اینرنـت اصلیتریـن مشـکل
آمـوزش مجـازی اسـت» را در اولویـت
قـرار دادند.
خانوادههـای دانشـجویان و خـود
دانشـجویان از اقـدام دانشـگاه عالمـه
طباطبائـی و معاونـت دانشـجویی در قالـب
طـرح فـوق ابـراز رضایـت داشـتند و از
اینکـه در شـرایط بحرانـی دانشـگاه به فکر
وضعیـت سلامتی آنـان اسـت احسـاس
تعلـق خاطـر بیشـتری نسـبت به دانشـگاه
ابـراز داشـتند و تقاضـا داشـتند کـه در
ادامه اسـتمرار شـرایط کرونایی در کشـور،
بسـتر مناسـب تعامالت دانشـجویان شـکل
بگیریـد .از مسـئولین نـز انتظار داشـتند که
شـرایط ویژه قرنطینـهای را در قالب فرایند
آمـوزش لحـاظ نماینـد.
مطابـق بـا نتایـج ،نگرانـی دانشـجویان
مبتلا و سـالم در رابطـه با مسـائل درسـی
بـه یـک میـزان اسـت کـه نشـان میدهد
کرونـا در زندگـی تحصیلـی و نگرانیهای
ناشـی از درس و دانشـگاه تأثیـر داشـته
اسـت ،امـا ایـن تأثیـر بـه علـت بیمـاری

روابـط نیـز در بیـن دختـران بیشـتر بـوده
اسـت .این امـر میتوانـد با توجه بـه مقطع
تحصیلـی متفاوت باشـد .تعداد دانشـجویان
کارشناسـی  ،4265کارشناسیارشـد 3602
و دکتـری  1164نفـر بودنـد .دانشـجویان
کارشناسیارشـد بیشـترین حفـط روابـط
را بـا دوسـتان خـود در فضـای مجـازی
داشـتهاند.
مؤلفـه چهـارم مـورد بررسـی درآمـد
خانوادگـی دانشـجویان بـود .بیشـترین
فراوانـی در بیـن دانشـجویان در رابطـه بـا
میـزان درآمـد خانـواده به گزینـه «درآمد
خانـواده تغییـری نکـرده و مشـکلی پیـش
نیامده اسـت» اشـاره کردهاند .بیـن نظرات
دانشـجویان دختـر و پسـر در رابطـه بـا
عدمتغییـر در درآمـد 4درصـد اختلاف
وجـود دارد .میـان دانشـجویان کارشناسـی
و کارشناسیارشـد میـزان درآمـد خانـواده
بـه میـزان  54درصـد و  42درصـد تغییری
نداشـته اسـت و  11درصـد افـراد بـدون
مشـکل مالـی هسـتند .بیشـترین میـزان
اختلاف در بیـن گزینههـا مربـوط بـه
تغییـر میـزان درآمـد اسـت کـه در بیـن
دانشـجویان دکتـری میـزان تغییـر درآمد
و کاهـش بیشـتر بوده اسـت کـه میتواند
ناشـی از اسـتقالل دانشـجویان دکتـری در
کسـب درآمـد و وابسـتگی کمتـر آنها به
خانوادههـا باشـد.
مؤلفـه پنجـم مـورد بررسـی سلامت
جسـم و روان بـود .در بیـن دانشـجویان در

حـوزه سلامت جسـم و روان ،گویههـای
«تندرسـت و سالمت هسـتیم»« ،تجهیزات
پرشـکی در محـل مـا وجـود دارد و امکان
خریـد آن را داریـم» و «بـه تمامـی عالئم
مربـوط بـه کرونـا آگاهـم» بـه ترتیـب
بـا 60درصـد27 ،درصـد و 23درصـد
دارای بیشـترین درصـد فراوانـی هسـتند.
دانشـجویان دختـر بیشـتر از دانشـجویان
پسـر به عالئم کرونا آگاه هسـتند و بیشـتر
اخبـار مربـوط به کرونـا را دنبـال میکنند
کـه ایـن را میتـوان بـه تفاوتهـای

روانشناسـی و ذاتـی بین دختران و پسـران
ارتبـاط داد .میـزان اشـتغال دانشـجویان
دکتـری بیشـتر اسـت و شـغل خـود را بـا
دورکاری حفـظ کردهانـد پـس بـه تبعـه
آن درگیریهـای شـغلی زیادتـری نسـبت
بـه دیگـر دانشـجویان دارنـد ایـن رابطـه
مسـتقیمی بـا ایـن تفاوتی کـه اینجـا دیده
میشـود کـه در آن دانشـجویان دکتـری
کمتـر اخبـار مربـوط بـه کرونـا را دنبـال
میکننـد و کمتـر آگاهـی دارند از مسـائل
مربـوط بـه کرونـا دارد.
مؤلفـه ششـم مـورد بررسـی آمـوزش
مجازی بـود 1987 .دانشـجو یعنی 22درصد
دانشـجویان اعلام کردنـد کـه از بیـش از
یـک ابـزار بـرای حضـور در کالسـهای
مجـازی اسـتفاده میکننـد57 .درصـد
دانشـحویان گوشـی از بـرای حضـور در
کالس اسـتفاده میکننـد.
بیشـترین پاسـخهایی کـه دانشـجویان
در بخـش آمـوزش مجـازی بـه آن اشـاره
کردنـد ب�ه ترتیـب «قطـع و وصـل شـدن
اینترنـت و صدا کیفیت یادگیـری را پایین
آورده اسـت» با 27درص�د« ،از کالسهای
مجـازی راضـی هسـتم» بـا 24درص�د و
«سـرعت اینترنـت اصلیتریـن مشـکل
آموزش مجازی اس�ت» با 11درصد اسـت.
در ایـن دوران بیشـترین میـزان مطالبی که
بـرای دانشـجویان اهمیـت داشـت شـامل
نگرانیهـا از بیمـاری و وضعیـت تحصیلی
بو د .
در پایـان ایـن
پژوهـش و در بخش
نتیجهگیـری بـه ایـن
نکتـه اشـاره شـده
اسـت کـه «تحلیلـی
کـه میتـوان از
میـزان نارضایتـی
کمتـر و انگیـزه
بیشـتر بـرای حضور
در کالس مجـازی
دانشـجویان دکتـری
و ارشـد مخصوصـ ًا
داشـت،
دکتـری
این اسـت کـه چون
دانشـجویان ارشـد
و دکتـری بیشـتر
شـاغل و یـا بعضـا
بـا پایاننامـه درگیـر
هسـتند ،بـا وجـود
کالس مجـازی وقت
بیشـتری را بـرای
انجـام کارهـای شـخصی خـود دارنـد .اما
ایـن مـورد در دانشـجویان کارشناسـی بـه
تب�ع س�ن پایینت�ر کمت�ر دی�ده میش�ود.
بنابرایـن مسـئولین دانشـگاهها و وزرات
علـوم بـا توجه بـه فراگیـری ایـن بیماری
بـرای سـال تحصیلـی آینـده بایـد هـر
چـه سـریعتر نسـبت بـه برنامهریـزی و
تهیـه برنامـهای مـدون بـه تفکیـک مقاطع
تحصیلـی و رشـتهها و دانشـکدهها مختلف
داشـته باشـند تـا کمتریـن میـزان افـت
تحصیلـی و کیفیـت آن را شـاهد باشـیم».
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نبـوده اسـت .در رابطـه بـا تأثیـر بیمـاری
کرونـا در وضعیـت کلـی دانشـجویان بـه
نظـر میرسـد کـه کرونـا بـر متغیرهـای
روانشـناختی و حـاالت روحی دانشـجویان
تأثیر داشـته اسـت تـا جایی کـه امیدواری
و خوشـحالی دانشـجویان سـالم 15درصـد
و نگرانـی دانشـجویان مبتلا بـه کرونـا
11درصـد بیشـتر بـوده اسـت .ایـن اعـداد
نشـانگر آن هسـتند کـه کرونـا باعـث
تشـویش و نگرانـی در تمامـی افراد شـده
اسـت ،امـا ایـن تشـویش و نگرانـی در
دانشـجویان مبتلا بـه کرونـا بیشـتر بوده
ا ست .
مؤلفه دوم مورد بررسـی روابط خانوادگی
بـود .خانـواده رکن اصلـی جامعه اسـت و
اگـر همکاری افـراد خانواده مسـالمتآمیز
و دوسـتانه باشـد ،گـذر از مشـکالت پیش
رو تسـهیل میگـردد .مطابـق بـا نتایـج
دانشـجویان سـالم تغییـرات مثبت بیشـتری
در زندگـی و وضعیـت خانواگـی خـود
احسـاس کردهانـد ،و روابـط خانوادگـی
آنها در این شـرایط ،ثبات بیشـتری داشـته
اسـت .یـازده درصـد از دانشـجویان سـالم
نیـز تغییـرات منفی داشـتهاند کـه میتواند
ناشـی از اضطـراب ناشـی از شـیوع بیماری
باشـد .در واقع مجموع ًا دانشـجویان سالم در
دوران کرونـا وضعیـت خانوادگی و روابط
بهتـری داشـتهاند و توانسـتهاند دوران
کرونـا را درون خانـواده مدیریـت کننـد.
در رابطـه بـا دانشـجویان بیمـار و مبتلا
بـه کرونـا 29درصد
بیـان کردنـد کـه
عدمتغییـر داشـتهاند
کـه ایـن بـه نوبـه
خـود نشـان میدهـد
کـه 71درصـد افـراد
در روابـط خانوادگی
تغییراتـی داشـتهاند.
بـا توجـه بـه دادهها
به نظـر میرسـد این
تغییـرات بیشـتر بـه
سـمت خـوب بـودن
پیـش رفته اسـت که
خود بیماری دانشـجو
میتوانـد دلیـل بر آن
با شد .
سـوم
مؤلفـه
مـورد بررسـی کـه
میتوانسـت متأثـر
از وضعیـت کرونـا
در بیـن دانشـجویان
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی باشـد ،روابـط
دوسـتانه و تغییرات آن در ایـن دوران بود.
68درص�د از کل دانشـجویان بهصـورت
مجـازی بـا دوسـتان خـود در ارتبـاط
بودهانـد و  35درص�د نیـز بیـان کردهانـد
کـه بهصـورت کلـی ارتبـاط دوسـتی آنها
حفظ شـده اسـت .بهصورت کلـی 1درصد
از دانشـجویان پاسـخدهنده ارتبـاط خـود با
دوستانشـان را در ایـن دوران قطـع کـرده
بودن�د .ارتبـاط مجازی بـا دوسـتان در بین
دانشـجویان دختر بیشـتر بوده است و حفظ

گزارش
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گفتوگو با دکتر رضا محمدی،
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معاون امور آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور

کنکور 1399
درعصرکرونا
دکتر رضا محمدی ،معاون امور آزمونهای سازمان
سنجشآموزشکشوردرگفتگوباخبرنامهآموزش
عالیضمنارائهآمارواطالعاتیازکنکورهایمقاطع
مختلفدرسال،1399ازتجربیاتبرگزاریآزمونها
درعصرکروناگفت.
*****
آزمونسراسریبهعنوانبزرگترینرخدادعلمیکشور
نالمللی،هرساله
ومتناسببادانشوتجربیاتملیوبی 
جهتسنجشدانشورودیوغربالگریمتقاضیانو
عالقهمندانورودبهآموزشعالیدرسهمرحلهپیشاز
برگزاری،حینبرگزاریوبعدازبرگزاریطرحریزی
واجرامیشود.
آزمون سراسری سال 1399به علّت شیوع ویروس
کروناوبهتبعآنتأثیربرنحوهوچگونگیبرنامهریزی
وبرگزاریآزمون،ازحساسیتخاصیدرسطوحملی،
نالمللی برخوردار شد .در واقع برگزاری
منطقهای و بی 
آزمونسراسریبهنوعیبهیکمسألهملیتبدیلشده
بود که از یک سو بایستی با رعایت تمامی الزامات و
موازینبهداشتیجهتحفظسالمتداوطلبانوشبکه
ملیبرگزاریآزمونهابرگزارمیشدوازسوییدیگر
تمامیجوانبعلمی،فنیوحفاظتیآنرعایتمیشد.
بر این اساس سازمان سنجش آموزش کشور با
برنامهریزی و استفاده از توان همه نهادهای ذیصالح،
ذیعالقه و ذینفع کشور و بر اساس رویکرد
سهسویهسازیبهرفتاروعملکردداوطلبان،شبکهملی
برگزاری آزمونها و فضا و امکانات و تجهیزات ،این
آزمونراباباالترینکیفیتممکنبرگزاروتحسین
همگانرابرانگیخت.
اطالعات آماری آزمون
آزمونسراسریسال 1399پسازتمدیدهایچندباره
به علّت شیوع بیماری کووید ،19در نهایت با مصوبه
ستادملیمقابلهباکروناطی 4روزازتاریخ 29مرداد99
روز آزمون

گروه آزمایشی

ثبتنام کنندگان

 29مرداد

هنر

113.732

ریاضی و فنی

155.250

علوم انسانی

355.580

 31مرداد

علوم تجربی

594.259

 1شهریور

زبان های خارجی

174.412

 30مرداد

جمع
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1.393.233

تایکشهریور 99بهشرحجدولپایینصفحهبرگزار
شد.
بررسیآماریداوطلبانآزمونمذکورازلحاظجنسیت
وگروههایآزمایشیدرقالبنمودارهایزیرنمایش
دادهشدهاست:
درصد داوطلبان آزمون سراسری به تفکیک جنسیت

پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون)
 427000نفر
مراکز آموزش عالی تابعه به وزارت علوم
 512000نفر
دانشگاه آزاد اسالمی
 939000نفر برابر با %86
پذیرش با آزمون
 153000نفر
مراکز آموزش عالی تابعه به وزارت علوم
 نفردانشگاه آزاد اسالمی
 153000نفر برابر با %14

ظرفیت پذیرش
پذیرشدرآزمونسراسریبراساسدوروشآزمون
و سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام میشود .بر این
اساسظرفیتپذیرشدرآزمونسراسریبهتفکیکهر
دو روش ،در جداول ستون روبرو آمده است.
همانگونه که از جداول فوق برمیآید 86،درصد از
ظرفیتپذیرشآموزشعالینیازیبهشرکتدرآزمون
اسریدارد.
سر ن
پذیرشدرآزمونسراسریبراساسدوروشآزمون
و سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام میشود .بر این
اساس ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری به تفکیک
کارتهای دریافتشده هر دو روش ،به شرح زیر است:
همانگونهکهازجداولفوق
تعداد
درصد برمیآید 86،درصد از ظرفیت
 89پذیرشآموزشعالینیازیبه
101.674
 88شرکت در آزمون سراسری
137.176
ندارد و صرف ًا  14درصد بر
319.622
 89اساس نتایج آزمون سراسری
 88 527.275تکمیلمیشود.
سازمان اجرایی آزمون
92
161.702
سراسری
 89.5 1.247.449این آزمون در  15حوزه

خارج از کشور و  392شهر و  ۳۳۰9حوزه امتحانی
داخلکشوربرگزارشدهاستکهعالوهبردانشگاهها،
مؤسساتآموزشعالیومدارسآموزشوپرورش،
 ۱۰مصلی و ۴۸ورزشگاه نیز پیرو هماهنگی با نهاد
سیاستگذاری مصلیهای کشور و وزارت ورزش و
جوانانبهحوزهامتحانیکنکورسراسریاضافهشدند.
دراینراستا 178هزارنفرعواملاجراییدرقالبشبکه
ملی برگزاری این آزمون مشارکت نموده و ضمن
هماهنگی با وزارت بهداشت بیش از ۷هزار نیروی
ناظربهداشتنیزدربرگزاریآزمونهمکاریداشت هاند.
تغییراتسازماناجراییآزمونسراسرینسبتبهسال
گذشتهبهشرحزیربودهاست:
عنوان
تغییر

1398

1399

میزان
افزایش

تعداد
روزهای
برگزاری
آزمون

 2روز

 4روز

 2برابر

تعداد
حوزهها

۲۱۰۰

3309

 1.6برابر

تعداد
عوامل
اجرایی

 ۸۷هزار
نفر

 178هزار
نفر

 2برابر

فضای
آزمون

 ۲میلیون
متر مربع

 ۵میلیون
متر مربع

 2.5برابر

درراستایارزیابیاقداماتبهداشتیانجامشده،پسازپایان
هرآزموننظرسنجیازشرکتکنندگانبهعملآمدهاست
کهنتایجآندرجدولزیرارائهشدهاست:

گفت و گوی وژیه
میزان
رضایت

سوال نظرسنجی

آیا اصول بهداشتی در جریان برگزاری آزمون در حوزه
رعایت شده بود؟

94.81

آیا فاصله صندلیها (حداقل  1/8متر) رعایت شده بود؟

92.77

آیا الزامات بهداشتی توسط عوامل اجرایی (ماسک،
رعایت فاصله از یکدیگر و داوطلبان) رعایت شده بود؟

96.23

میانگین کل

تمهیدات حفاظتی
1.1تدويــن و ابــاغ دســتورالعملهاي
حفاظتــي نحــوه برگــزاري آزمــون
بــه مســئولين حفاظــت آزمــون در
سراســر کشــور.
2.2خريــد بيــش از  390راکــت بازديــد
بدنــي و امانتگیــری حــدود 400
راکــت از ســپاه پاســداران و وزارت
ورزش و جوانــان و ســایر نهادهــا.
3.3هماهنگــی و انعقــاد تفاهمنامــه
بــا ســازمان بســیج مســتضعفین
و ســپاه پاســداران جهــت تامیــن
همیــاران آزمــون بــه منظــور رعایــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی توســط
داوطلبــان و تکریــم خانوادههــای
آنــان و هدایــت مناســب آنهــا
جهــت جلوگیــری از تجمــع در محــل
حو ز ههــا .
4.4راهانــدازي ســامانه گزارشگيــري
تخلفــات از داوطلبــان در درگاه
اینترنتــی ســازمان ســنجش.
5.5هماهنگــی بــا حفاظــت قــوه قضائیــه
بــه منظــور تســریع در امــور قضایــی
آزمــون از طریــق تعییــن قاضــی
مشــخص ایــن امــر در هــر شهرســتان.
6.6هماهنگــی بــا نیــروی انتظامــی جهــت
حفاظــت و انتقــال ســواالت از محــل
ســازمان ســنجش بــه حوزههــای
برگــزاری آزمــون و بالعکــس و
تامیــن نظــم و امنیــت مقابــل درب
ورودی.
*****

سخن پایانی
آزمــون سراســری ســال  1399بــا
یــک میلیــون و  393هــزار و  233نفــر
داوطلــب ثبتنامکننــده و پیــرو عــزم
ملــی و هماهنگــی و همــکاری نهادهــای
ذیربــط و همــه عوامــل اجرایــی بــا
ســامت و امنیــت کامــل برگــزار
گردیــد .در جهــت راهبــری آزمــون
مذکــور عــاوه بــر تشــکیل ســتاد
برگــزاری آزمــون سراســری بــه روال
معمــول در ســازمان ســنجش آمــوزش
کشــور ،در ســتاد وزارت متبــوع نیــز
ســتادی بــا راهبــری وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و مشــارکت فعــال
همــه معاونــان و مدیــران مرتبــط تشــکیل
و بــر نحــوه برنامهریــزی ،اجــرا و
رعایــت الزامــات و دســتورالعملهای
بهداشــتی نظــارت نمــوده اســت.
بــر اســاس نتایــج نظرســنجی در
خصــوص رعایــت دســتورالعملهای
بهداشــتی ،رضایتمنــدی  95درصــدی
شــرکتکنندگان حاکــی از اجــرای
قابــل قبــو ِل دســتورالعملهای مذکــور،
بــوده اســت .پــس از برگــزاری آزمــون
نیــز بــا توجــه بــه تداخــل زمانــی
آزمونهــای مختلــف آمــوزش عالــی،
ســازمان ســنجش تــاش مضاعــف
نمــوده و مینمایــد کــه در کمتریــن
زمــان ممکــن نســبت بــه اعــام نتایــج
اقــدام نمایــد تــا خللــی در فراینــد
نظــام آمــوزش عالــی کشــور و ورود
پذیرفتهشــدگان بــه دانشــگاهها و
موسســات آمــوزش عالــی اتفــاق نیفتــد.
بــر ایــن اســاس نتایــج اولیــه کنکــور
سراســری در اوایــل آبــان مــاه ســال
جــاری اعــام خواهــد شــد.
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اهــم اقدامــات انجــام شــده در خصوص
تــدارک تمهیــدات بهداشــتی و حفاظتی:
تمهیدات بهداشتی
1.1تهیــه و ابــاغ دســتورالعملهای
بهداشــتی بــه نماینــدگان تاماالختیــار
و مســئوالن حفاظــت آزمــون
حوزههــا و الــزام بــر رعایــت کامــل
آنهــا.
2.2برنامهریــزی و برگــزاری جلســه
آموزشــی بــرای شــبکه ملــی
برگــزاری آزمــون و توجیــه آنهــا در
خصــوص ضــرورت رعایــت الزامــات
فنــی و علمــی برگــزاری آزمــون بــه
مــوازات الزامــات بهداشــتی.
دســتورالعملهای
3.3اطالعرســانی
بهداشــتی بــه داوطلبــان و
خانوادههــای آنــان از طریــق کلیــپ
تصویــری،پیامــک،بروشــور،بنــر.
4.4تهیــه ماســک و بســتههای بهداشــتی
بــرای همــه داوطلبــان و نیــز همــه
عوامــل اجرایــی آزمونهــا و
ضدعفونــی کــردن محیــط و تجهیــزات
حوزههــا ،مخــزن و بســته ســواالت
بــرای هــر نوبــت آزمــون.
5.5طراحــی و ایجــاد ســامانه خوداظهــاری
داوطلبــان مبتــا یــا مشــکوک بــه
کرونــا و ایجــاد تمهیــدات الزم
جهــت برگــزاری آزمــون بــرای
افــراد کرونایــی در محــل بیمارســتان
یــا مراکــز درمانــی.
6.6هماهنگــی جهــت اســتقرار آمبوالنــس
و تیــم پزشــکی آمادهبــاش در هــر
اســتان.
7.7هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت جهــت
حضــور کارشــناس بهداشــت محیــط
بــرای نظــارت و ارائــه مشــاوره جهت
رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی.

94.6
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دستاورداه و توفیقاه

دستاوردهای
دانشگاهها ،پژوهشگاهها،
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
طراحی سیکل ترمودینامیکی نوین جهت تولید
برق از منابع زمین گرمایی در دانشگاه حکیم
سبزواری
محققـان دانشـگاه حکیـم
سـبزواری در تازهتریـن پژوهـش
خـود ،موفق بـه ارائه سـیکلی نوین
بـا اسـتفاده از سـیال دو جزئی آب
– آمونیـاک ،بـا هدف اسـتحصال
بـرق از انرژی نهفتـه در منابع زمین گرمایی شـدند.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنید.
ساخته شدن دستگاه جریان سنج چندفازی در حوزه
چاه های نفت توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
محققـان دانشـگاه صنعتـی
امیرکبیـر موفـق شـدند نمونـه
نیمهصنعتـی دسـتگاه جریانسـنج
چندفـازی سـرچاهی نفـت را
طراحـی و تولیـد کننـد .بـرای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
تولید «دستگاه پرینتر سه بُعدی» و «دستگاه
ترانسفورماتور ولتاژ باال /فرکانس باال» در دانشگاه
تربت حیدریه
دس�تگاه پرینترـ س�ه بُع�دی و
دسـتگاه ترانسـفورماتور ولتاژ باال/
فرکانـس باال ( )HV-HFدر سـال
جه�ش تولی�د و باـ تلاش شـبانه
روزی تیمه�ای متخصص در گروه
مهندسـی بـرق دانشـگاه تربـت حیدریه ،سـاخته و
با حض�ور دکت�ر فتحی ریاسـت دانشـگاه ،معاونان،
مدی�ران و دانش�جویان گ�روه مهندس�ی بـرق ایـن
دانشـگاه ،رونمایی شـد .بـرای ادامه مطلـب ،کلیک
کنید .
ساخت دستگاه تولید همزمان فتوولتائیک
حرارتی خورشیدی ( )PVTتوسط محققان دانشگاه
صنعتی اراک
دسـتگاه تولیـد همزمـان
فتوولتائی�ک حرارت�ی خورش�یدی
( )PVTبـا هدف افزایـش راندمان
پنلهـای خورشـیدی و تولیـد
همزمـان حـرارت و بـرق توسـط
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محققـان دانشـگاه صنعتـی اراک طراحـی و سـاخته
ش�د .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
بکارگیری تلفن همراه به عنوان اسپکتروفوتومتر
برای سنجش کلر و نیتریت آب در دانشگاه سیستان
و بلوچستان
محققـان دانشـگاه سیسـتان و
بلوچسـتان در طرح پژوهشـی خود
در حـوزه تحقیقـات سنسـورهای
تجزیـهای روی موبایـل ،موفـق
بـه بهرهمنـدی از تلفـن همـراه
بـه عنـوان اسـپکتروفوتومتر بـرای سـنجش کلر و
نیتریـت آب شـدند .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک
کنید .
طرحی هوشمندانه برای تولید بنزین ومحصوالت
مواد پتروشیمی به روش ارزان در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
محققـان دانشـگاه صنعتـی
امیرکبیـر درصـدد برآمدنـد تـا با
اسـتفاده از طرحـی هوشـمندانه و
روشـی ارزان بنزیـن و محصوالت
حوزه پتروشـیمی را بـا گاز طبیعی
بـه تولید برسـانند .بـرای ادامـه مطلب ،کلیـک کنید.

اصفه�ان ،مدلس�ازی ریاض�ی سیس�تم بازیاف�ت و
ذخیرهسـازی انـرژی حرارتـی اتالفـی دودکشهای
صنعتـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
کسب جایزه کامستک  ۲۰۱۹توسط عضو هیئت
علمی دانشگاه تهران
دکتـر سـپیده خوئـی ،عضـو
هیئـت علمـی پردیـس علـوم
دانشـگاه تهـران موفـق بـه
دریافـت جایـزه ثبـت اختـراع
کامسـتک ۲۰۱۹شـد .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
قرار گرفتن نام عضو هیئت علمی دانشگاه محقق
اردبیلی در زمره یک درصد دانشمندان برتر علمی
جهان
دکتـر مهـدی شـاهدی اصـل
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه
محقـق اردبیلـی در زمـره یـک
درصد برتـر دانشـمندان و نخبگان
علمـی جهـان قـرار گرفـت .برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

ارائه روشی نوین در درمان بیماران مبتال به سندروم
پلی کیستیک تخمدان توسط محققان دانشگاه
اراک
دکتـر ملـک سـلیمانی عضـو
هیئـت علمـی گـروه زیسـت
شناسـی دانشـگاه اراک بـه همراه
تی�م تحقیقات�ی موفـق بـه بهبـود
درمـان  ۸۰بیمـار مبتال به سـندروم
پل�ی کیستـیک تخمـدان بـا ارائـه دارویـی نویـن
شـدند .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

ثبت اختراع دستگاه حذف اشباع ترانسفورماتور
جریان بروش جبرانسازی و مغناطیسزدایی در
دانشگاه سمنان
اشـباع
حـذف
دسـتگاه
ترانسـفورماتور جریـان بـه روش
جبرانسـازی و مغناطیـس زدایـی
توسـط محققان دانشـکده مهندسـی
بـرق و کامپیوتـر و بـرق منطقـه
ای سـمنان ،بـا همـکاری پـارک علـم و فنـاوری
دانشـگاه سـمنان ثبـت اختـراع شـد .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.

بررسی مدلسازی ریاضی سیستم بازیافت و
ذخیرهسازی انرژی حرارتی اتالفی دودکشهای
صنعتی
در پژوهـش مشـترک دکتـر
محمـود فرخـی عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاه حکیـم سـبزواری
و اعض�ای هیئ�ت علمـی دانشـگاه

ساخت کیت ارزان قیمت تشخیص کرونا در
۱۵دقیقه توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
محققـان دانشـگاه صنعتـی
اصفهـان بـا بهرهگیـری از روش
سـنجش آنتـی بـادی تولیدشـده
در بـدن ،موفـق بـه سـاخت کیت
شناس�ایی کرون�ا جهت تش�خیص

دستاورداه و توفیقاه
ای�ن بیمـاری در زمـان  ۱۵دقیق�ه و ب�ا هزینـهای
بسـیار کمتـر از روشهـای معمـول شـدند .بـرای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

طراحی و ساخت مدلساز فیزیکی رفتار دینامیکی
سازههای مدفون درخاک در دانشگاه صنعتی
اصفهان
محققـان دانشـگاه صنعتـی
اصفهـان موفـق بـه طراحـی و
سـاخت دسـتگاه مدلسـاز فیزیکی
رفتـار دینامیکی سـازههای مدفون
در خـاک بـه منظـور پیشبینـی
پاس�خ این س�ازهها در ابع�اد تمام مقی�اس و پیش از
اجـرای عملیـات عمرانی شـدند .برای ادامـه مطلب،
کلیـک کنیـد.
معرفی یک مهارکننده تومور روده بزرگ توسط
محققان دانشگاه تربیت مدرس
محققـان دانشـگاه تربیـت
مـدرس و پژوهشـگاه رویان موفق
ب�ه معرف�ی  ۳۶۵۸-hsa-miRبـه
عنـوان سـرکوبکننده بیـان ژن
 OCT۴و مهارکننـده تومورهـای
سـرطان روده بـزرگ شـدند .بـرای ادامـه مطلـب،
کلیـک کنیـد.
ساخت دو مدل دستگاه ضدعفونیکننده دست
توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند
دسـتگاه
مـدل
دو
ضدعفونیکننده دسـت ،بـه منظور
مقابل�ه ب�ا بیم�اری کووی�د،۱۹-
توسـط پژوهشـگران دانشـگاه
بیرجن�د طراحی و سـاخته سـاخته
شـد .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
تولید رهاساز پلیمری محلول در آب با ساختار
غیرسیلیکونی توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
محققـان یـک شـرکت دانـش
بنیـان در بـرج فنـاوری دانشـگاه
صنعتـی امیرکبیر موفق به توسـعه
دانـش فنـی و تولیـد رهاسـازهای
پلیمـری با سـاختار غیرسـیلیکونی
شـدند .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنید.
اجرای طرح هوشمندسازی با استفاده از یادگیری
انتقالی توسط محققان دانشگاه صنعتی ارومیه
طـرح هوشمندسـازی بـا
اسـتفاده از یادگیـری انتقالـی بـه
عنـوان جایگزینـی مناسـب بـرای
روشهای یادگیری سـنتی توسـط
محققـان دانشـگاه صنعتـی ارومیه

انتخاب مقاله استاد دانشگاه جهرم به عنوان
اثر برگزیده مجلهJournal of Materials
Science
مقالـه عضـو هیئـت علمـی
دانشـگاه جهـرم بـه عنـوان اثـر
برگزی�ده مجل�ه معتب�ر �Jour
nal of Materials Science
انتخـاب شـد .بـرای ادامـه مطلب،
کلیـک کنیـد.
چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در
مجله معتبر بینالمللی Chemical Engineering
Journal
مقالـه عضـو هیئـت علمـی
دانشـکده شـیمی دانشـگاه کاشان
درمجل�ه معتب�ر بینالمللی �Chem
ical Engineering Journal
با ضریـب تاثیـر  ۱۰.۶۵۲به چاپ
رس�ید .بـرای ادامه مطلـب ،کلیک
کنید .
چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق
اردبیلی در انتشارات بینالمللی Springer
کتـاب عضـو هیئـت علمـی
دانشـگاه محقـق اردبیلی بـا عنوان
”�Fracture Behavior of As
 ”phalt Materialsدر موسسـه
انتش�اراتی بینالملل�ی Springer
بهـ چ�اپ رسـید .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
کشف گونه جدید پیاز کوهی توسط محققان
دانشگاه فردوسی مشهد
گیاهشناسـان پژوهشـکدة علوم
گیاهـی در راسـتای همکاریهـای
مل�ی و بی�ن المللـی خـود بـا گیاه
شناسـان مرکـز ملـی ذخایـر
ژنتیکی و زیسـتی ایران و موسسـه
 IPKآلمـان موفـق شـدند یـک
گونـة گیاهـی جدیـد بـرای دنیـا از ایـران کشـف
نماین�د .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
بررسی مکانیزم تبلور مجدد دینامیکی و نقش
دوقلویی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ پایه
نیکل مونل ۴۰۰
پژوهـش مشـترک دکتـر
حمیدرضـا عـزت پـور عضـو
هیـأت علمی گروه علوم مهندسـی
دانشـگاه فنـاوری هـای نویـن
سـبزوار و محققانـی از دانشـگاه
 ETSدر مونتـرال کانـادا ،منجر به
چ�اپ مقال�ه ای در مجله معتب�ر �Journal of Ma
 ‘ terials Science and Engineering Aشـد.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
بررسی انتقال آب در الیه هیبریدی نانولیفی
آبگریز -آبدوست از سوی محققان دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
محققـان دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر انتقـال آب
در الی�ه هیبری�دی نانولیف�ی آبگریز -آبدوسـت را

طراحی کنترل کننده تطبیقی چندگانه برای
سیستمهای نامتغیر توسط محققان دانشگاه بیرجند
اولین دانشـجوی دکتری رشـته
مهندسـی بـرق گرایش کنتـرل از
رسـاله خـود بـا عنـوان «طراحـی
کنتـرل کننـدهتطبیقـی چندگانـه
ب�رای سیس�تمهای نامتغیر بـا زمان
و ب�ا تأخی�ر زمان�ی متغی�ر در ورودی» بـا درجـه
بسـیار خـوب دفـاع کـرد. بـرای ادامـه مطلـب،
کلیـک کنید.
سه گونه فسیل بریوزوئری جدید در ایران به همت
محققان دانشگاه سیستان و بلوچستان کشف و
معرفی شد
سـه گونه بریوزوئـری جدید به
سـن کربونیفر باالیـی در تحقیقات
مشـترک فسـیل شناسـی در ایران
مرکـزی (بلـوک پشـت بـادام،
ناحیـه کلمـرد در غـرب طبـس)
توسـط دکترمحمـد نبـی گرگیـج ،دانشـیار گـروه
زمیـن شناسـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان و با
همـکاری پروفسـور آندرج ارنسـت ،عضو انسـتیتو
زمیـن شناسـی دانشـگاه هامبـورگ آلمـان ،بـرای
اولیـن بـار در جهان معرفی شـد .بـرای ادامه مطلب،
کلیـک کنید.
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تجزیه و تحلیل نانو سختی و نانو خراش الیههای
نانومتری اپتیکی و فوق شفاف F:S:Ox
محققـان دانشـگاه فناوریهـای
نویـن سـبزوار و دانشـگاه شـهید
بهشـتی در پژوهشـی مشـترک،
موفـق بـه تجزیـه و تحلیـل نانـو
سـختی و نانـو خـراش الیههـای
نانـو متـری اپتیکـی و فوق شـفاف  F:S:Oxشـدند.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

انجـام شـد .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

م�ورد مطالع�ه ق�رار دادن�د .بـرای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنید.

مطالعه تجربی و عددی استحکام اتصال لبهای مدرج
هدفمند ترکیبی کامپوزیت ـآلومینیوم در دانشگاه
بیرجند
محققـان دانشـگاه بیرجنـد در
تـازه تریـن پژوهـش خـود بـا
عنـوان «مطالعـهتجربـی و عددی
اسـتحکام اتصـال لبـهای مـدرج
هدفمن�د چس�بی ،پیچ�ی و ترکیبی
کامپوزیـت ـ آلومینیـوم» بـه
بهتریـن درجهبنـدی خـواص در همپوشـانی جهـت
بیشـینه نمـودن اسـتحکام برشـی اتصـال چسـبی
تکلبـهای شـدند .بـرای ادامـه مطلب ،کلیـک کنید.
طراحی و ساخت فرامواد مکانیکی توسط محققان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محققـان دانشـگاه صنعتـی
خواجـه نصیرالدین طوسـی ،موفق
بـه طراحـی و سـاخت فرامـواد
مکانیک�ی و هی�دروژل آتـش
نشـانی شـدند .برای ادامـه مطلب،
کلیـک کنیـد.
تصفیه پسابهای شور با روشی جدید توسط
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محققـان دانشـگاه صنعتـی
امیرکبیـر موفـق شـدند با بررسـی
کارب�رد همزم�ان فرآینده�ای
یونزدای�ی خازن�ی ()CDI
و اکسیداسیـون بـا  UVبـه
نمکزدایی و تصفیه پسـاب شـور
برسـند .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
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طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونیکننده
غیرتماسی در دانشگاه صنعتی خاتماالنبیای بهبهان
ضدعفونیکننـده
دسـتگاه
غیرتماسـی در مرکـز کارآفرینی
و بـا همـکاری مرکـز جـوار
دانشـگاهی دانشـگاه صنعتـی خاتم
االنبیـای بهبهـان و بـه سرپرسـتی
دکتـر رضـوان داسـتانیان طراحـی و سـاخته شـد.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
ردیاب پیشنهادی دانشجوی دانشگاه یزد در یک
چالش بینالمللی سوم شد
ردیاب پیشنـهادی س�ید مجتبی
مروسـتیزاده دانشـجوی دکتـری
رشـته مخابـرات دانشـگاه یـزد با
ن�ام ال .ت�ی .کامِ�ت(  (�LTCOM
 )ETتوانسـت در رقابـت بـا
ردیابهاییـ از کش�ورهای چی�ن،
آمریـکا ،کانـادا ،آلمـان و کـره جنوبی ،مقام سـوم
را در چال�ش بینالمللی ویـس درون ()VisDrone
ب�ه خ�ود اختصاص دهد .بـرای ادامـه مطلب ،کلیک
کنید .
فروش بیش از  ۹۰میلیارد ریالی محصوالت
شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری
دانشگاه سمنان
دکترعلـی حقیقـی اصـل رئیس
پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه
سـمنان گفـت :یـک سـوم
شـرکتهای دانشبنیـان اسـتان
در پـارک علم و فناوری دانشـگاه
سـمنان مسـتقر هسـتند کـه در سـال گذشـته بیش
از  ۹۰میلی�ارد ریـال فـروش محصول داشـتند .برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
ساخت پهباد سمپاش مبتنی بر پیشرفتهترین
فناوریهای روز دنیا در دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل
پژوهشـگران دانشـگاه صنعتـی
نوشـیروانی بابـل موفـق بـه
سـاخت پهبـاد سـمپاش مبتنـی بر
پیشـرفتهترین فناوریهـای روز
دنیـا شـدند .بـرای ادامـه مطلـب،
کلیـک کنیـد.
کشف و نامگذاری دو گونه جدید از بندپایان در
دنیا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان
پژوهشـگران دانشـگاه علـوم
کشـاورزی و منابـع طبیعی گرگان
موفـق بـه کشـف و نامگـذاری
گونـه جدیـدی از بندپایـان متعلق
بـه راسـته کنههـا در دنیـا بـه نـام
گـرگان شـدند .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
اجرای طرح جامع گردشگری الکترونیک سبزوار
و شهرهای مجاور توسط در دانشگاه حکیم
سبزواری
طـرح جامـع گردشـگری
الکترونیـک سـبزوار و شـهرهای
مجـاور براسـاس پارامترهای شـهر
الکترونیـک بـا رویکـرد ارتقـای
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صنع�ت گردش�گری داخل�ی و بینالمللـی در دوران
پسـا کرونـا توسـط پژوهشـگران دانشـگاه حکیـم
سـبزواری اجـرا مـی شـود .بـرای ادامـه مطلـب،
کلیـک کنیـد.
دستیابی به الکترودهای منعطف با رسانایی قابل
قبول در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محققـان دانشـگاه صنعتـی
امیرکبیـر در تلاش هسـتند
الکترودهـای منعطـف با رسـانایی
قابـل قبـول جهـت جایگزینـی
فلـزات تولیـد کننـد کـه در
نانوژنراتورهـای پوشـیدنی کاربرد
دارد .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار
رسوبی در رودخانه ها
پژوهشـگران و محققـان واحـد
فنـاور علوم و فنـون آب هیرکان،
مسـتقر در مرکـز رشـد دانشـگاه
علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی
گـرگان ،موفـق بـه طراحـی،
سـاخت و ارزیابـی نخسـتین نـرم افـزار برآوردگر
بار رس�وبی در رودخانه ه�ا( (�Sediment Trans
 ))port Estimator(STEب�ا ب�ه کارگی�ری
تمامـی روابـط موجـود و الگوریتمهـای هوشـمند
و شـبکه هـای عصبـی مصنوعی شـدند .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنید.
دستگاه هوشمند ضدعفونی کننده دست توسط
دانشگاه رازی
مدیـر مرکـز مدیریـت سـبز
دانشـگاه رازی از سـاخت دستگاه
هوشـمند ضدعفونـی کننده دسـت
خبـر داد .بـرای ادامـه مطلـب،
کلیـک کنیـد.
بررسی عوامل موثر بر فرسایش بادی خاک با
استفاده از زیست فناوری توسط دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
محققـان دانشـگاه صنعتـی
امیرکبیـر عوامـل مؤثـر بـر
فرسـایش بـادی خـاک و کنتـرل
آن ب�ا اس�تفاده از روش ه�ای
زیسـت فنـاوری را مـورد ارزیابی
و بررسـی قـرار دادند .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
تحلیل سه متغیره فراوانی توأم سیگنالهای منابع
آب در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده ازتوابع
اولیـن دفـاع از رسـاله دکتـری
رشـته علـوم و مهندسـی آب
گرایـش منابـع آب در پژوهشـی
مشـترک بیـن محققـان دانشـگاه
بیرجن�د و دانش�گاه پل�ی تکنی�ک
میلان ـ ایتالیـا در دانشـکده
کشـاورزی دانشـگاهبیرجند صورت گرفـت. برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
بهکارگیری اشعه ماوراءبنفش برای جلوگیری از
رشد میکروبی و گندزدایی آب ،هوا و سطوح
مختلف

دکترعلیرضـا گنجویـی عضـو
هیئتعلمی پژوهشـکده فوتونیک
بـه همـراه جمعـی از محققـان و
دانشـجویان دکتـری دانشـگاه
تحصیلات تکمیلـی صنعتـی و
فنـاوری پیش�رفته و س�ایر دانشـگاههای اسـتان
کرمـان ،موفـق بـه اسـتفاده از اشـعه ماوراءبنفـش
بـرای جلوگیـری از رشـد میکروبـی و گندزدایـی
آب ،هـوا و سـطوح مختلـف شـدند .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
شبیهسازی مدلی جدید جهت پرتودرمانی سرطان
سینه در دانشگاه حکیم سبزواری
در پژوهـش رضـا شـمس
آبادی دانشـجوی دکتری دانشـگاه
حکیـم سـبزواری که بـا راهنمایی
ه�ای اعض�ای هیئت علمـی گروه
فیزیک دانشـگاه حکیم سـبزواری
صـورت گرفـت مدلـی جدید جهـت پرتـو درمانی
سـرطان سـینه شـبیه سـازی شـد .برای ادامه مطلب،
کلیـک کنید.
رونمایی از محصول جدید مرکز رشد فناوری
جهت ضدعفونی دست ها
در راس�تای مب�ارزه ب�ا ش�یوع
بیمـاری کرونـا ،مؤسسـه رویـان
صنعـت طبرسـتان ،از واحدهـای
مسـتقر در مرکـز رشـد فنـاوری
دانشـگاه صنعتی نوشـیروانی بابل،
از پنجمیـن محصـول خـود بـا نام
تجـاری RST-HDرونمایـی کـرد .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
دستگاه ضدعفونی کننده دست بهمنظور پیشگیری
از شیوع ویروس کرونا
محققـان دانشـگاه بیرجنـد در
راسـتای رسـالت اجتماعـی خـود
و بهمنظ�ور پیش�گیری از ش�یوع
ویـروس کرونـا اقـدام به سـاخت
دو نمونـه دسـتگاه ضدعفونـی
دسـت کردند .برای ادامـه مطلب،
کلیـک کنیـد.
فرآوری روغنهای خوراکی گیاهی با روشی
جدید توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محقق�ان دانش�کده مهندس�ی
شیـمی دانشـگاه امیرکبیـر بـا
روشـی جدیـد موفـق به فـرآوری
روغنهاـی خوراک�ی گیاه�ی
شـدند .بـرای ادامه مطلـب ،کلیک
کنیـد.
ساخت یک سیستم روشنایی بهبودیافته برای معابر
شهری توسط پژوهشگران دانشگاه ایالم
گـروه پژوهشـی دانشـگاه
ایلام بـا سرپرسـتی دکتـر مجید
ول�یزاده ،موف�ق ب�ه س�اخت یک
سیس�تم روشـنایی بهبودیافته برای
معابـر شـهری شـدند .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.

دستاورداه و توفیقاه
طراحی جدید قالب شیشه باالبر پژو  ۳۰۱توسط
محققان دانشگاه حکیم سبزواری
در طـرح ارتبـاط بـا صنعـت
دکتراحسـان اعتمـادی عضوهیات
علمـی دانشـگاه حیکم سـبزواری
بـا همـکاری شـرکت کابـل
خـودرو سـبزوار قالـب شیشـه
باالبـر ماشـین پـژو طراحـی و پارامترهـای موثـر
در افزایـش راندمـان قالـب و همچنین نمونـه نهایی
محصـول مـورد بررسـی قـرار گرفـت .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.

دستیابی به فناوری تولید پالسمای سرد
دانشـگاه
پژوهشـگران
تحصیلات تکمیلـی صنعتـی
و فنـاوری پیشـرفته و گـروه
همـکارش موفـق بـه توسـعه
فنـاوری تولید پالسـمای سـرد به
منظـور ضدعفونـی کـردن مـواد
غذایـی و محصوالت کشـاورزی شـدند .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک ضدعفونی
کننده دست توسط فناوران پارک علم و فناوری
البرز
«دس�تگاه کاربردی و اتوماتیک
ضدعفونـی کننـده دسـت» در
جهت مبـارزه بـا ویـروس کرونا
و افزایـش سـطح سلامت جامعه،
توسـط یک شـرکت دانـش بینان
مسـتقر در پـارک علم و فناوری البرز سـاخته شـد.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنید.
تولید نرم افزار تبدیل عکس و  PDFبه Word
اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و
شـبکه عصبی در اسـتخراج متن از
عک�س و تبدیل  PDFبـه word
بـدون بهـم ریختگـی توسـط
فنـاوران پـارک علـم و فنـاوری
مازنـدران انجـام شـد .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.
طراحی و تولید سامانه «زیرساخت داده مکانی
شهر هوشمند»
فنـاوران یکـی از شـرکتهای
شـرکت دانـش بنیـان مسـتقر در
پارک علـم و فنـاوری آذربایجان
شـرقی موفـق بـه طراحـی و راه
ان�دازی زیـر سـاخت داده مکانـی
شـهر هوشـمند شـد .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنید.

شمار مدارک علمی پایگاه گنج از یک میلیون و
 ۲۵۰هزار گذر کرد
پیشـینه بی�ش از ی�ک میلی�ون
و  ۲۵۰هـزار مـدرک علمـی در
پایگـاه اطالع�ات علم�ی ایـران
(گنج) در دسـترس کاربـران قرار
دارد .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیک
کنید .

رونمایی از دستاورد محققان پارک علم و فناوری
قزوین در حوزه مهندسی بافت
فنـاوران یکـی از شـرکتهای
دانـش محور مسـتقر در پارک علم
و فنـاوری قزوین موفـق به اختراع
دسـتگاهی در حوزه مهندسی بافت
شدـند ک�ه بـرای ترمی�م و احیای
اعضـای بدنـی کـه دچـار نقص و
بیمـاری هسـتند کاربـرد دارد .بـرای ادامـه مطلب،
کلیـک کنید.

حل معضل زیست محیطی با احداث و راهاندازی
واحد بازیافت گسولین  DMDدر پتروشیمی
خارک
به همـت شـرکت دانـش تک
انرژی سـبز مسـتقر در پارک علم
و فنـاوری فـارس ،و در راسـتای
حـل معظل زیسـت محیطـی ،واحد
بازیاف�ت گس�ولین  DMDدر
پتروشـیمی خـارک احـداث و راه
انـدازی شـد .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنید.

دستیابی به فناوری تولید نبات رژیمی کمکالری
توسط پژوهشگران مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع
غذایی
رئیـس مؤسسـه پژوهشـی علوم
و صنایـع غذایـی از دسـتیابی بـه
فنـاوری تولیـد نبـات رژیمـی
کـم کالـری توسـط محققـان این
موسسـه خبـر داد .بـرای ادامـه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.

ایجاد  ۱۱۷۰شغل در واحدهای فناور و دانشبنیان
استان بوشهر
رییـس پـارک علـم و فنـاوری
خلیـج فارس اسـتان بوشـهر گفت:
ایج�اد یـک هـزار و  ۱۷۰شـغل
دانشـی و مولـد در واحدهای فناور
ایـن اسـتان در قالب بیـش از ۱۲۵
واحـد فنـاور و دانـش بنیـان از
مهمتریـن رهاوردهـای پـارک علـم و فنـاوری در
این اسـتان اسـت .بـرای ادامـه مطلب ،کلیـک کنید.

طراحی و ساخت دستگاه تولید ماسک پنج الیه
توسط فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان
غربی
فنـاوران یکـی از شـرکتهای
دانشمحور مسـتقر در مرکز رشـد
پـارک علـم و فنـاوری آذربایجان
غرب�ی ،در راس�تای مقابله با ش�یوع
بیم�اری کرونـا ،موفق بـه طراحی
و تولیـد دسـتگاه ماسـک پنج الیه
شـدند .بـرای ادامه مطلـب ،کلیـک کنید.
راه اندازی نخستین تلویزیون اینترنتی روستایی
کشور
نخسـتین تلویزیـون اینترنتـی
روس�تایی کش�ور با ه�دف نمایش
ب و
زیباییهـای زندگـی ،آدا 
رسـوم و سـبک زندگی روستاییان
و بـا محوریـت فرهنـگ روسـتا
توسط شـرکت «سـامان فیلم گلسـتان» عضو مرکز
رشـد جامـع پارک علـم و فنـاوری گلسـتان افتتاح
و راهانـدازی شـد .بـرای ادامـه مطلب ،کلیـک کنید.
کسب مدال برنز جشنواره جهانی اختراعات توسط
پژوهشگر پارک علم و فناوری
گلستان
فنـاوران پـارک علـم و فناوری
گلسـتان بـا ارائـه طـرح علمـی
اختراعـی خود بـا عنـوان «آتل و
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تصفیه سه بعدی و الکتروشیمیایی منابع آبی با
استفاده از فناوری نانو
محققـان دانشـگاه صنعتـی
امیرکبیـر بـا اسـتفاده از فنـاوری
نانـو ،کاتالیسـتی را در راسـتای
تصفیه سـه بعدی و الکتروشیمیایی
منابـع آبـی طراحی کردنـد که در
تصفیـه پسـابهای کارخانجـات
لبن�ی نیز کاربـرد دارد .بـرای ادامه مطلـب ،کلیک
کنید .

حفاظت و حراست از پارس جنوبی با پهپاد ساخته
شده فناوران پارک علم و فناوری خلیج فارس
بوشهر
پهپـاد سـاخته شـده توسـط
فنـاوران یکـی از شـرکتهای
فنـاور مسـتقر در پـارک علـم و
فنـاوری خلیـج فـارس بوشـهر بـا
پایـش هوایـی طوالنـی مـدت بر
فـراز منطقـه ویـژه اقتصادی انـرژی پـارس جنوبی
رکـورد موفقیت آمیـزی در حفاظت و حراسـت از
تجهی�زات و امنی�ت ایـن منطقـه برجای گذاشـت.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

اسـپیلینت ارتوپـدی هوشـمند» در جشـنواره جهانی
اختراعـات ،موفـق بـه کسـب مـدال برنـز شـدند.
بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

تولید سیستمهای اعالم و اطفا حریق با قابلیتهای
ویژه
مدیرعامـل شـرکت فنـاور
آتـش پاد دیـار البـرز مسـتقر در
پـارک علـم و فنـاوری البـرز از
تولی�د سیسـتمهای اعلام و اطفـا
حریـق بـا قابلیتهـا ،نوآوریهـا
و ابداعـات جدیـد خبـر داد .برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.
ساخت اجزای انتقالدهنده نیرو در سامانههای
هواپیمایی
بـرای نخسـتین بـار در کشـور
سـاخت اجـزای انتقال دهنـده نیرو
در سـامانه هـای هواپیمایی توسـط
شـرکت مهندسـی عصـر صنعـت
اعلا (عصـا) از شـرکتهای
دانـش بنیـان مسـتقر در مرکـز
رشـد واحدهـای فناور سـازمان پژوهشهـای علمی
و صنعت�ی ایـران انجـام شـد .بـرای ادامـه مطلـب،
کلیـک کنیـد.
تولید پوشال آنتی باکتریال با توان سرمایشی باال
اعض�ای تی�م تحقیـق و توسـعه شـرکت انـرژی
پـاک بوتیـا پس از شـش مـاه کار و تلاش موفق
ش�دند در راسـتای اه�داف محی�ط زیسـتی پوشـال
انتـی باکتریـال بـرای کولرهـای آبـی طراحـی و
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تولیـد کننـد .بـرای ادامـه مطلب،
کلیـک کنید.

تولید پچ پوشیدنی هوشمند جهت آنالیز تعدادی از
ترکیبات شیمیایی و متابولیتهای عرق
پژوهشگران پژوهشـگاه شیمی
و مهندس�ی شیم�ی ایـران بـرای
نخسـتین بـار در کشـور موفـق
بـه تولیـد پچ پوشـیدنی هوشـمند
جه�ت آنالیز تع�دادی از ترکیبات
ش�یمیایی و متابولیتهـای عـرق
شـدند .بـرای ادامـه مطلـب ،کلیـک کنید.
راهاندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن علی آباد
کتول توسط پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله
همزمـان بـا گرامیداشـت هفته
دول�ت ،س�ی و دومی�ن ایسـتگاه
مرکـز ملـی شـبکه لـرزه نـگاری
باند پهـن ایران در شهرسـتان علی
آباد کتول از توابع اسـتان گلسـتان
نصـب و راهاندازی شـد .بـرای ادامه مطلـب ،کلیک
کنید .
کسب جایگاه دوم نرخ رشد تولید و انتشارات علم
کشور در میان  ۲۵کشور برتر جهان
دکترمحمدجـواد دهقانـی سرپرسـت پایـگاه

اسـتنادی علـوم جهـان اسلام
 ))IScب�ا بی�ان اینک�ه بیش از
 ۶۵درصـد از تولیـد و انتشـارات
علمـی کشـور در  ۷سـال اخیـر
بـوده اسـت ،گفـت :در حـال
حاضرجمه�وری اسلامی ایـران جایـگاه دوم نـرخ
رشـد تولیـد و انتشـارات علـم کشـور در میـان ۲۵
کشـور برتـر جهـان را کسـب کـرده اسـت .برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

طراحی و تولید موتورهای دیسیبراشلس توسط
فناوران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
موتوره�ای دیسیبراشـلس،
توسـط فنـاوران مرکـز رشـد
واحدهـای فنـاور سـازمان
پژوهشه�ای علم�ی و صنعت�ی
ایران طراحی و سـاخته شـد .برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

طراحی و ساخت دستگاه تراش دیسک ترمز
خودرو
یک شـرکت فـن آور مسـتقر
در پـارک علـم و فنـاوری
آذربایجـان شـرقی موفـق بـه
طراحـی و سـاخت دسـتگاه تراش
دیسـک ترمـز خـودرو (دیسـک
تـراش درجـا) برای اولین بار در کشـور شـد .برای
ادامـه مطلـب ،کلیـک کنیـد.

طراحی و تولید کابین دو منظوره تست ویروس
کووید ۱۹-و باکتری سل
فنـاوران واحـد R&Dیکـی از
شـرکتهای دانشمحـور عضـو
پـارک علـم و فنـاوری البـرز
موفـق بـه طراحـی وتولیـد کابین
دو منظ�وره وی�روس کووی�د۱۹-
و باکتری سـل شـدند .بـرای ادامه
مطلـب ،کلیـک کنیـد.

دستگاه از بین برنده ویروس و باکتری برای اماکن
عمومی تولید شد
سـاخت و تولید دسـتگاه از بین
برنـده ویروس بـا اسـتفاده از ازن
توسـط شـرکت شـمیم شـریف
مسـتقر در سـازمان پژوهـش های
علم�ی و صنعت�ی ایران انجام شـد.
بـرای ادامـه مطلب ،کلیـک کنید.

طراحی و تولید دستگاه تصفیه و ضدعفونی
ترکیبی هوا مجهز به فیلتر نیکل
فنـاوران یکـی از شـرکتهای
دانـش محور مسـتقر در پـارک علم
و فنـاوری آذربایجـان غربـی ،موفق
به طراحـی و تولید دسـتگاه تصفیه و
ضدعفون�ی ترکیبی هوا مجهز به فیلتر
نی�کل شـدند .بـرای ادامـه مطلب ،کلیـک کنید.

کسب مدال برنز جشنواره جهانی
اختراعات توسط پژوهشگر پارک
علم و فناوری گلستان

ساخت پهباد سمپاش مبتنی بر
پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا

دستگاه از بین برنده ویروس و
باکتری برای اماکن عمومی تولید
شد
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