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و  پیدایـش  دشـوار  دوران 
بیمـاری کوویـد ۱۹  همه گیـری 
و  گذشـته  سـال  اسـفند  از  کـه 
دوم  نیمسـال  شـروع  بـا  مقـارن 
 ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تحصیلـی  سـال 
آغـاز شـده و توفـان آن آموزش 
عالی کشـور مـا را همچـون بقیۀ 
نظام هـای آمـوزش عالـی جهـان 
درنوردیـده، تجربۀ تـازه و چالش 
مسـتلزم  کـه  اسـت  پیچیـده ای 
حفظ آمادگـی و اتخاذ تصمیمات 
مدبرانه در تمامی ارکان دانشـگاهی اسـت. دسـتاورد مـا در مقابله با 
همه گیـری 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.
اینجانـب و همکارانـم در وزارت علـوم، تحقیقـات و  از نـگاه 
فناوری، دسـتاوردهای ارزشـمند نیمسـال گذشـته و برگزاری موفق 
تصمیم گیری هـای  و  برنامه ریـزی  حاصـل  سراسـری،  کنکـور 
به موقـع و اقدام هـا و پشـتیبانی های متناسـب بـوده اسـت کـه آثار 
پربرکـت حضـور تک تک مدیـران، اعضـای محترم هیئـت علمی 
و کارکنـان پرتـاش دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی در 

جای جـای آن هویـدا و محـرز اسـت.
وظیفـۀ خـود می دانـم از نقـش بی بدیل و ممتـاز اعضـای محترم 
بـا  همـکاری  به دلیـل  سـخت کوش،  کارکنـان  و  علمـی  هیئـت 
مدیـران و همراهـی بـا تصمیماتی که در سـطح وزارت یا در سـطح 
دانشـگاه ها در پـی مدیریـت شـرایط بحران اتخـاذ شـد، قدردانی و 

. کنم تشکر
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 طرح هـای 
پژوهـش و فنـاوری در سـخت ترین شـرایط، به رغـم دشـواری های 
ناشـی از بیمـاری کـه خـود و خانواده شـان بـا آن مواجـه بودنـد، 
بـا تقبـل مسـئولیت های جدیـد ماننـد تولیـد محتـوای الکترونیکی 
یـا یادگیـری روش های اثربخـش برگـزاری کاس هـای درس به 
شـکل مجـازی و ارتبـاط تنگاتنگ با دانشـجویان و رفـع نگرانی از 
خانواده هـای آن هـا، از هیـچ کوششـی بـرای اسـتمرار فعالیت های 
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 همه گیـری بیماری، 
مانـع از برگشـت دانشـگاه ها بـه شـرایط عادی خواهد شـد، شـاهد 
ادامـۀ کوشـش های اثربخش و بهبـود در روند اصاحـات و عادات 
تغییریافتـه در دانشـگاه ها بـا تأکیـد بـر حفـظ و ارتقـای کیفیـت 

آمـوزش و پژوهش باشـیم.
مسـتدعی اسـت مراتب قدردانـی و تکریم اینجانـب را به بهترین 
شـیوه ای کـه خود صـاح می دانید به اعضـای محترم هیئـت علمی، 
مدیـران دلسـوز و کارکنـان عزیـزی کـه در این شـرایط دشـوار، 
بی ادعـا و ایثارگرانـه در خدمـت بـه نظـام آمـوزش عالـی کشـور 
عـزم خـود را جزم تر و همـت بلند خـود را متعالی تر داشـتند اعام 

یید. فرما
از خداونـد یکتـا برای شـما و تمامی این عزیزان سـامتی، عزت 

و دوام توفیقات را مسـئلت دارم.

قدردانی وزیر علوم 
از نقش دانشگاهیان در مقابله با 

بیماری کرونا
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وزیـر علـوم در آییـن رونمایـی از گنجینـه 
انتقـال  لـزوم  دانشـجو:  شـهدای  اطالعـات 
بـه  مقـدس  دفـاع  میـراث گرانقـدر دوران 

اسـت. واجـب  امـری  جدیـد  نسـل های 

دکتـر منصور غامـی در آییـن رونمایی 
از گنجینـه اطاعات شـهدای دانشـجو تأکید 
گرامیداشـت  ازکارکردهـای  یکـی  کـرد: 
شـهدای دانشـجو، انتقـال میـراث گرانقـدر 

دفـاع مقـدس بـه نسـل های جدید اسـت.
در ایـن آییـن کـه بـا حضـور مسـئوالن 
به صـورت  دانشـجویی  بسـیج  سـازمان 
حضـوری و مجازی در سـالن شـهدای جهاد 
علمی ایـن وزارت برگزار شـد، دکترغامی 
دسـتاوردهای  مجموعـه  اینکـه  بیـان  بـا 
دفـاع مقـدس یکـی از گنجینه هـای غنـی 
در دسـترس ماسـت و بـدون تردیـد آنچـه 
انجـام شـده، بخـش کوچکـی از  تاکنـون 
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 نسـل های بعد هم 

کند. منتقـل 
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، ایثارگری هـا و رشـادت های دوران 
دفـاع مقـدس گفـت: اگر نسـبت شـهدای 
دانشـجوی دوران دفـاع مقـدس را که حدود 
چهـار هـزار نفـر بودند بـا کل دانشـجویان 

آن دوران محاسـبه کنیـم، بـه نتیجـه قابـل 
و  شـور  از  نشـان  کـه  می رسـیم  توجهـی 
اشـتیاق دانشـجویان بـه همراه سـایر اقشـار 
جامعـه بـرای حضـور در جبهه هـای حـق 

علیـه باطـل بود.
دکتـر غامی افـزود: حضور دانشـجویان 
در جبهه هـای نبـرد واقعـًا چشـمگیر بـود و 
پـس از این دوران هم دانشـجویان بازگشـته 
و  تجربیـات  از  کوله بـاری  بـا  جنـگ  از 
دسـتاوردهای ارزنـده بـه خدمـت در مراکز 

مختلف مشـغول شـدند.
وزیـر علـوم گفت: بزرگداشـت شـهدای 
بـه صـورت   ۷۰ دهـه  اوایـل  در  دانشـجو 
یادواره های شـهدای دانشـجو در دانشـگاه ها 
انجـام می شـد، اما در اوایل دهـه ۹۰ تدابیری 
اندیشـه شـد کـه انسـجام و همدلـی در این 
بخـش بـه وجـود بیایـد و در همیـن راسـتا 
شـهدای  بزرگداشـت  ملـی  کنگره هـای 

شد. تشـکیل  دانشـجو 
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 
اطاعات شـهدای دانشـجو تکمیل می شـود، 
گفـت: جای خوشـحالی اسـت کـه در میان 
جوانـان جامعه و دانشـگاه ها افرادی هسـتند 
کـه در اراده و عاقـه و تـاش، نمونه هایـی 
از جوان هـای دوران دفـاع مقـدس بـوده و 

. هستند
دکتـر غامـی 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 

مقـدس آشـنا می کـرد.
وزیـر علـوم در پایـان سـخنان خـود از 
فرهنگـی  معاونـان  دانشـگاه ها،  روسـای 
بسـیج  و  دانشـجویی   بسـیج  دانشـگاه ها، 

اسـاتید بـه دلیل اقدامـات موثری کـه برای 
جمـع آوری گنجینه اطاعات دانشـجو انجام 

داده انـد، تشـکر کـرد.
* * * * *

لـزوم انتقـال تجربیات فاخـر و نقش آفرینی 
شـهدای دانشـجودر دوران دفـاع مقـدس بـه 

نسـل جدید

دکتـر غامرضـا غفاری، معـاون فرهنگی 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  اجتماعـی  و 
فنـاوری نیـز در ایـن آییـن تاکیـد کـرد: 
و  ایثارگری هـا  فاخـر،  تجربیـات  انتقـال 
نقش آفرینی هـای موثر شـهدای دانشـجو در 
دوران دفـاع مقـدس، می توانـد نقش موثری 
در تربیت و سـازندگی نسـل جـوان کنونی 

باشد. داشـته 
وی بـا گرامی داشـت چهلمیـن سـالگرد 
و  شـهدا  خاطـره  و  یـاد  و  مقـدس  دفـاع 
در  داشـت:  اظهـار  دوران  ایـن  ایثارگـران 
آییـن امـروز از گنجینـه اطاعات شـهدای 
عرصـه  کـه  می شـود  رونمایـی  دانشـجو 
مهمـی برای پژوهـش، تحقیـق و تولید آثار 

فاخـر فرهنگـی اسـت.
معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم 
تاثیرگذارتریـن  از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا 
پاسداشـت  دانشـگاهی،  فضـای  در  کارهـا 
کاروان هـای  شـهدا،  ملـی  کنگـره  شـهدا، 
راهیـان نوردانشـجویی و راهپیمایـی اربعین 
اسـت، گفـت: برنامه هایـی تـدارک دیـده 
اربعیـن  راهپیمایـی  جایگزیـن  کـه  شـده 
امسـال  چراکـه  شـود،  امسـال  دانشـجویی 
شـاهد ایـن راهپیمایـی باشـکوه بـه دلیـل 

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد:

رونمایی از گنجینه شهدای دانشجو

گزارش
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را  نیسـتیم وخـدا  ویـروس کرونـا  شـیوع 
شـاکریم کـه هماهنگی هـای خوبـی در این 
گرفتـه  صـورت  دانشـگاه ها  در  خصـوص 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکـه اگـر امـروز امنیت و 
اقتـدار در جمهـوری اسـامی داریـم مدیون 
آنـان  خانواده هـای  و  جانبـازان  و  شـهدا 
هسـتیم، افزود: ما نقش آفرینـی و اثرگذاری 
ایثارگـران دانشـجو را گرامـی می داریـم و 
می خواهیـم بـه نسـل جدیـد معرفـی کنیـم 
تـا تجربـه گرانقدری بـرای آنان باشـد. در 
ایـن تجربـه، ایثـار و فـداکاری و تـاش و 
دوراندیشـی داشـته و می تواننـد درس هـای 
فراوانی برای نسـل دانشـگاهی داشـته باشند.
معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم 
بـا بیـان اینکـه تعظیـم شـهدایی که بـا فدا 
کـردن جانشـان امنیـت و آرامـش را بـه 
مـا هدیـه کردنـد کاری بسـیار ارزشـمند 
می باشـد، گفـت: توجـه بـه امـر فرهنـگ 
سـاز و مهم ایثار و شـهادت، نیاز همیشـگی 
هـا  دانشـگاه  در  توانـد  مـی  و  ماسـت 

تأثیرگـذار و راهگشـا باشـد.
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  غفـاری  دکتـر 
برگـزاری کنگـره ملی شـهدای دانشـجو و 
نقـش آن در فضـای فرهنگـی دانشـگاه ها 
گفـت: شـهدا به ایـن برنامه ها نیـاز ندارند و 
در حقیقـت مـا هسـتیم که برای غنا بخشـی 
بـه فرهنگ خودمـان باید از نام و یاد شـهدا 

ببریم. بهـره 
سـومین  سیاسـتگذاری  شـورای  رئیـس 
مهـم  بـا  دانشـجو  شـهدای  ملـی  کنگـره 
در  آئینـی  و  مناسـکی  بخـش  برشـمردن 
کنگـره، بر تبیین اندیشـه های شـهدا تاکید 
کـرد و تمرکـز بیشـتر بـر تولیـد محتوای 
فاخـر و متناسـب با شـان و منزلت شـهدای 

دانشـجو را خواسـتار شـد.
دکتـر غفـاری در ادامه از رئیس سـازمان 
بسـیج دانشـجویی بـه عنـوان متولـی برنامه 
شـهدای  اطاعـات  گنجینـه  از  رونمایـی 
گنجینـه  گفـت:  و  کـرد  تشـکر  دانشـجو 
اطاعـات شـهدای دانشـجو ذخیـره بسـیار 
مهمـی بـرای عرصـه پژوهـش و تولیـدات 

فرهنگـی اسـت.
معـاون فرهنگی و اجتماعـی وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری در پایان یـاد و خاطره 
شـهیدان جهـان آرا، فاحی، فکـوری، نامجو 
را  مقـدس  دفـاع  فرماندهـان  کاهـدوز  و 
کـه در ۷ مهرمـاه سـال ۱۳۶۰ بـه شـهادت 

رسـیدند، گرامی داشـت.
* * * * *

تاکنـون بیـش از ۱۲۰۰ یادواره شـهدا در 
سراسـر کشـور برگزار شـده است.

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 فعالیت هـا و اقدامات بسـیاری برای 
زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره شـهدا از 
سـوی بسـیج دانشـجویی انجام شـده اسـت. 
تـا امـروز بالـغ بـر ۱۲۰۰ یـادواره شـهدا 
در سراسـر کشـور برگـزار شـده اسـت. از 
جملـه اقدامـات دانشـجویی در این خصوص 
می تـوان بـه تولیـد آثـار فاخـر فرهنگـی 
پیرامون شـهادت اشـاره کـرد. در خصوص 
ایـن پرتابـل نیز، جمـع آوری مسـتندات و 
آثـار از ابتـدای دهـه ۹۰ آغاز شـده اسـت. 
هـدف از ایـن کار جلوگیـری از تحریـف 
دفـاع مقـدس بـوده کـه یکـی از اهـداف 

دشـمن به شـمار مـی رود.
دبیـر کنگـره ملـی شـهدای دانشـجو در 
ادامـه سـخنان خـود افـزود: ایـن گنجینـه 
نقطـه آغـاز فعالیت هـا بـوده و پـس از آن، 
نوبـت به فـرآوری محصـوالت تولید شـده 
دانشـجویان  توسـط  پژوهـش  و  تحقیـق  و 

جنبـش دانشـجویی خواهـد رسـید.
* * * * *

نقـش مهم اسـاتید و بسـیج دانشـجویی در 
تحقـق اهـداف انقالب اسـالمی 

 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 

است. دانشـجوها 
وی بـا بیان اینکه بسـیج دانشـجویی نقش 
راهبـردی بـرای تربیـت و مهـارت افزایـی 
نقـش  کـرد:  تصریـح  دارد،  دانشـجویان 
اسـاتید و بسیج دانشـجویی در تحقق اهداف 
انقـاب اسـامی نقـش بسـیار مهمی اسـت.
جانشـین سـازمان بسـیج مسـتضعفین در 
ادامه سـخنان خـود افـزود: از وزیـر محترم 
علـوم تقاضـا دارم حمایت های گذشـته خود 
از بسـیج دانشـجویی را بیشـتر کرده و ما نیز 
در تـاش هسـتیم تـا به سـهم خـود در این 

مسـیر همراه شـما باشـیم.
وی با اشـاره بـه اینکه از جملـه مهم ترین 
ماموریت های ویژه امروز بسـیج دانشـجویی، 
امیدبخشـی، شناسـایی چالش ها، تربیت نسل 
متخصـص و تولید علم اسـت، اظهار داشـت: 
بسـیج دانشـجویی نقـش پررنگـی در مقابله 

بـا کرونا در دانشـگاه ها بـازی کرد.
* * * * *

پویـش  در  دانشـجو   ۸۰۰۰ حضـور 
توسـت« یاری گـر  دسـت  »زندگـی 

سـخنگوی  الری،  سـادات  سـیما  دکتـر 
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 
راه انـدازی  را  توسـت«  یاری گـر  دسـت 
کردیـم کـه ۸۰۰۰ دانشـجو از وزارت علوم، 
بهداشـت،  وزارت  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
همچنیـن  و  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
دانشـگاه آزاد اسـامی در آن شرکت داشتند 
کـه ایـن دانشـجویان در بخش هـای درمان، 
مقابله، پیشـگیری، تاب آوری و مستندسازی 
فعـال بودند و اقدامـات خوبـی در این برهه 
انجـام دادنـد و در بحث ضدعفونـی معابر و 

تولید اقـام حفاظتـی خوش درخشـیدند.
وی ضمـن تشـکر از کارورزان، انترن هـا 
و دسـتیارانی کـه بـه عنوان دانشـجو در این 
در  پیـدا کردنـد، گفـت:  پویـش حضـور 
قسـمت دانشـجویی یعنـی دسـتیاران شـهید 
مدافع سـامت نداریـم، ولی بسـیاری از این 
عزیـزان مبتـا و حتـی بسـتری شـدند. باید 
بسـیج کمـک کنـد تـا دالوری هـای ایـن 

عزیـزان نیز مستندسـازی شـود.
امیـدواری  اظهـار  ضمـن  الری  دکتـر 
بـه پایـان یافتـن بحـران کرونا در کشـور، 
خاطرنشـان کـرد: قطعـًا این بحـران اپیدمی 
نیـز تمـام خواهد شـد. مـا در کشـورمان با 
بحران هـای مختلفـی روبـرو خواهیـم بود و 

بایـد از ایـن بحران هـا درس بگیریـم.
در پایـان و بـا حضـور وزیر علـوم، ابتدا 
از سـامانه گنجینه اطاعات شـهدای دانشجو 
رونمایـی و سـپس از خانـواده سـه تـن از 
شـهدای دانشـجو و همچنین خادمان شهدای 

دانشـجو تقدیر شـد.
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، 
بـا  مناسـب  محصـوالت  و  آثـار  تولیـد 
اسـتفاده  بـرای  دانشـجو  شـهدای  موضـوع 
عمـوم دانشـجویان، ارائـه اطاعـات شـهدا 
جهـت اسـتفاده در انجـام امـور تحقیقاتـی، 
دانشـگاهی و تولیدات چندرسـانه ای و ایجاد 
یـک مرجـع واحـد و جامـع از اطاعـات 
شـهدای دانشـجو جهت اسـتفاده عموم مردم 

اسـت. شـده  ایجاد 
در ایـن پورتـال، اطاعـات مربـوط بـه 
سـال تحصیلـی، رشـته تحصیلـی، دانشـگاه 
محـل تحصیـل و عملیات هایـی که شـهدای 
دانشـجو در آن حضور داشـتند و به شهادت 

رسـیدند، بارگذاری شـده اسـت.  

گزارش
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دفتـر  مدیـرکل  نیسـی،  عبدالسـاده  دکتـر 
حمایت و پشـتیبانی امورپژوهشـی وفناوری 
در  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
ارزی  اعتبـار  تخصیـص  تبییـن  و  تشـریح 
بـرای تجهیـز آزمایشـگاه های دانشـگاه های 
کشـور اظهار داشـت: بر اسـاس جدول منابع 
بنـد قانونـی مذکـور، سـهم وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری از محل این تسـهیالت، 
شـده  تعییـن  یـورو  میلیـون  سـقف 4۰  تـا 

. ست ا
وی افـزود: در متن قانون بند )ه(  تبصره۴ 
قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ به دولـت اجازه 
داده می شـود مبلـغ دو میلیـارد و سـیصد و 
 )۲،۳۷5،۰۰۰،۰۰۰( میلیـون  پنـج  و  هفتـاد 
یـورو از منابع ورودی سـال ۱۳۹۸ صندوق 
توسـعه ملـی را به صـورت تسـهیات ارزی 
بـا تضمیـن دولت به شـرح جدول شـماره 
)۱( ایـن تبصـره برداشـت کـرده و منابـع 
مذکـور را بـا رعایـت شـرایط بـه مصرف 

ند. برسا
مطابـق  اینکـه  بیـان  بـا  نیسـی  دکتـر 
ردیـف )5( جـدول منابع بنـد قانونی فوق، 
سـهم وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری از 
محـل این تسـهیات، تـا سـقف ۴۰ میلیون 
یـورو تعیین شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
پیشـنهادی  طرح هـای  سـرفصل  ارسـال 
کشـور،  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بـه 
ابـاغ بخشـنامه های متعـدد بـه دانشـگاه ها 
درخصـوص نحـوه اسـتفاده بهینـه از اعتبار 
بـه همراه شـیوه نامه های اجرایـی و دریافت 
شـورای  در  موضـوع  طـرح  پروپزال هـا، 
معاونـان وزارت و شـورای دبیـران مناطـق 
کارگـروه  تشـکیل  کشـور،  پژوهشـی 
تخصصـی بـه منظـور تعییـن شـاخص ها و 
بررسـی نحوه توزیع اعتبار بین دانشـگاه ها، 
تهیـه لیسـت نهایـی توزیـع اعتبـار پس از 
بـا  تعامـل  و  دفاعیـه  جلسـات  برگـزاری 
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.

اقدامـات  از دیگـر  وی تصریـح کـرد: 
بـه  می تـوان  قانونـی  بنـد  ایـن  اجرایـی 
برنامـه  سـازمان  بیـن  موافقتنامـه  تنظیـم 
وبودجـه و وزارت عتـف و پیگیری هـای 
در  )سـرانجام  آن  تبـادل  جهـت  مسـتمر 
تاریـخ ۹۸/۱۰/۸ موافقتنامـه مبادلـه و بـه 
وزارت متبـوع ابـاغ شـد(، واریـز معـادل 
ریالـی اعتبـار از سـوی بانـک مرکـزی به 
حسـاب ذیحسـابی وزارت بـر اسـاس نرخ 
نیمایـی ارز در روز واریـز، طـی ۸ مرحلـه 
از تاریـخ ۹۸/۱۰/۱۸ تـا تاریـخ ۱/۱۹/ ۹، 
مجموعـًا بـه مبلغ پنـج هـزار و ۸5۹ میلیارد 
و ۶۳۱ میلیـون و ۸۴۱ هـزار و ۸۲۳ ریـال 
»معـادل ۴۰ میلیـون یـورو«، واریـز ۱۰۰ 
اعتبـار از سـوی ذیحسـابی  درصـد وجـه 
وزارت بـه حسـاب معرفی شـده دانشـگاه ها 
پیـش  بارگـذاری  مرکـزی،  بانـک  نـزد 
فاکتورهـا و مسـتندات قراردادهـای خرید 
سـامانه  در  دانشـگاه ها  توسـط  تجهیـزات 
شـبکه آزمایشـگاه های علمی ایران )شاعا( 
و ارسـال گزارشـات عملکرد سـتاد وزارت 
بـه سـازمان برنامه و بودجه کشـور اشـاره 

. د کر
دکتر نیسـی افـزود:  به دنبـال مذاکرات 
متعـدد و تعامـات انجام شـده بـا مسـئوالن 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  کارشناسـان  و 
کشـور، محـل هزینه کـرد اعتبـار مذکور 

در دو سـرفصل تعیین شـد:
۱. خریـد، تأمین و به روزرسـانی تجهیزات و 
قطعـات تحقیقاتـی و آزمایشـگاهی برای 
مرکـزی  آزمایشـگاه های  در  اسـتفاده 
و تجهیـز آزمایشـگاه ها و کارگاه هـای 

-۹۷ سـال های  خاتمه یافتـه  پروژه هـای 
۹۲ کـه از کل اعتبـار، مبلغ پنـج هزار و 
۴۲۶ میلیـارد و ۳۰۸ میلیـون و ۸۴۱ هزار 
و ۸۲۳ ریـال )معـادل تقریبـی ۳۷ میلیون 
یـورو( بـرای این سـرفصل مقرر شـد و 
بـه ۹۶ دانشـگاه کشـور تخصیـص یافت.
۲. خرید تجهیـزات پروژه هـا و قراردادهای 
موضـوع شـبکه ابـر رایانـش سـریع و 
ملـی  رایانـش  ابـر  قالـب  در  پیشـرفته 
 ۴۳۳ مبلـغ  اعتبـار  کل  از  کـه   )HPC(
)معـادل  ریـال  میلیـون   ۳۲۳ و  میلیـارد 
ایـن  بـرای  یـورو(  میلیـون   ۳ تقریبـی 
سـرفصل مقـرر شـد و  بـه ۴ دانشـگاه 

پیشـتاز ایـن حـوزه تخصیـص یافـت.
مدیـر کل دفتر حمایت و پشـتیبانی امور 
پژوهشـی وفنـاوری وزارت علـوم عنـوان 
برنامه ریزی هـای  بـا  خوشـبختانه  کـرد: 
منسـجم و پیگیری هـای مـداوم بـه عمـل 
آمـده، ایـن وزارت موفـق شـد کل اعتبار 
را بـه مبلـغ هـم ارز ریالـی۴۰ میلیـون یورو 
سـال  از  پـس  واقـع  در  نمایـد.  دریافـت 
تاش هـا  تمـام  علی رغـم  کـه   ۱۳۸۶-۸۷
بـرای  وزارت  مسـتمر  پیگیری هـای  و 
جـذب اعتبـار بـرای تجهیز و بـه روزآوری 
به دلیـل  دانشـگاه ها،  آزمایشـگاه های 
شـرایط بین المللـی امـکان اخـد تسـهیات 
خارجی میسـر نشـد، در سـال گذشـته پس 
از حدود ۱۳ سـال توانسـتیم اعتباری به مبلغ 
۴۰ میلیـون یـورو از طریق صندوق توسـعه 
همکاری هـای  و  مرکـزی  بانـک  و  ملـی 
بسـیار مناسـب سـازمان برنامـه و بودجـه 
فـوق  هـدف  تحقـق  راسـتای  در  کشـور 

دکتر نیسی تشریح کرد:

تخصیص اعتبار ارزی برای تجهیز 
آزمایشگاه های دانشگاه ها

مبلغ تخصیص یافتهعنوان

تا سقف 150 میلیون یوروطرح های آبیاری تحت فشار و نوین

تا سقف 150 میلیون یوروآبخیزداری و آبخوان داری

تا سقف 100 میلیون یورومقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه های برق

تا سقف 1.5 میلیارد یوروتقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه

تا سقف 40 میلیون یوروتجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت عتف

تا سقف 15 میلیون یوروطرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی

تا سقف 70 میلیون یوروطرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 سازمان صداوسیما در اجرای ماده 93 قانون برنامه ششم و توسعه و کمی و
تا سقف 150 میلیون یورو کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال

تا سقف 150 میلیون یوروطرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن

تا سقف 50 میلیون یوروپایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش

گفت و گو
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خبر
می توانـد  خـود  کـه  نماییـم  دریافـت 
بخشـی از نیازمندی هـای دانشـگاه ها را در 
حـوزه پژوهـش و فنـاوری مرتفع سـاخته 
و امیـدواری بـرای ارتقـای رتبـه علمـی و 

پژوهشـی کشـور را افزایـش بخشـد.
اطاعـات  طبـق  داشـت:  اظهـار  وی 
ماخوذه از دانشـگاه های کشـور از محل این 
اعتبـار، تعـداد قابـل توجهـی از دسـتگاه ها 
بـه  آزمایشـگاهی  پیشـرفته  تجهیـزات  و 
تجهیـزات  فروشـنده  ایرانـی  شـرکت های 
خارجـی سـفارش خریـد داده شـده که در 
حال طـی فرآیندهای قانونـی و اداری مانند 
برگـزاری مناقصـات و یـا قـرار گرفتن در 
لیسـت فـروش شـرکت های تأمین کننـده 
خارجـی قـرار دارد. فهرسـت تعـدادی از 
تجهیـزات مورد درخواسـت دانشـگاه ها به 

شـرح جـدول روبرو اسـت:

دستگاه های با فناوری باال
كروماتوگرافی گازی با سيستم مس اسپكترومتری )طيف سنج جرمی( 

كروماتوگرافی مايع با سيستم مس اسپكترومتری )طيف سنج جرمی(

دستگاه پراش اشعه ايكس 

اندازه گیری طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتم/ طیف سنجی 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

طیف سنجی نشری

رشد اپیتكسیال در فاز مایع )الیه نشانی(/  برآرایی فاز مایع

رزونانس مغناطیس هسته ای/ تشدید مغناطیسی هسته ای

طیف سنجی مادون قرمز/ طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

اسپكتروسكوپی مادون قرمز/ اسپكتروسكوپی مادون قرمز نزدیك

 كروماتوگرافی مایع با كارایی باال

طیف سنجی جذب اتمی

طیف سنجی فرا بنفش/مرئی

آنالیز عنصری/ آنالیز عنصری كربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد، اكسیژن

سانتریفیوژ دور باال

سیستم تصویربرداری ژلی

طیف سنجی پالسمای جفت شده القایی جرمی

طیف سنجی جرمی با سیستم مس اسپكترومتری/ طیف سنجی پالسمای جفت شده القایی با طیف سنج جرمی

انرژی سنج/ كالری سنج

مدیرکل امور دانش آموختگان سـازمان امور 
دانشـجویان گفـت: امـکان صدور و اسـتعالم 
دانشـگاه های  تحصیلـی  مـدارک  صحـت 
خارجی و موسسات غیرانتفاعی- غیردولتی، 
در سـامانه سـجاد سـازمان امـور دانشـجویان 

فراهم شـده اسـت. 
دکتـر سـید عبدالحمیـد انگجـی اظهـار 
داشـت:  فراینـد الکترونیکـی شـدن صدور 
دانش آموختـگان  تأییدیه هـای  و  مـدارک 
عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
کشـور  داخـل  غیرانتفاعـی  و  غیردولتـی 
اداره  بخـش  در  و   ۹۷ سـال  اواخـر  از 
کـه  کشـور  از  خـارج  دانش آموختـگان 
تحصیلـي  مـدارک  ارزشـیابي  متولـي 
پیراپزشـکی(  و  غیرپزشـکی  )رشـته های 
اسـت نیز از اوایل سـال ۹۹ در قالب سـامانه 

سـجاد اجرایـي شـده اسـت. 
سـازمان های  گفـت:  انگجـی  دکتـر 

دولتـی و خصوصـی، کارفرمایـان و کلیـه 
بـا  می تواننـد  حقوقـی  و  حقیقـی  افـراد 
اسـکن »کیوآرکد« منـدرج در گواهی نامه 
موقـت و دانشـنامه دانش آموختـگان داخل 
کشـور و یـا گواهی نامـه موقـت )تـا یک 
سـال( و ارزش نامه خارج از کشـور توسـط 
نرم افزارهـاي مربوطـه و یـا بـا درج کـد 
صحـت ۲۰ رقمـي در پورتـال سـازمان به 
قسـمت  در   portal.saorg.ir نشـانی 
صحـت  صحـت،  کـد  خدمات/اسـتعام 
مـدرک ارائـه شـده را اسـتعام و تأییدیـه 
تحصیلـی را بـه صـورت آناین مشـاهده و 
اخـذ نماینـد. از ایـن رو پاسـخگویي کتبي 
به استعــام مـدارک دارای کـد صحت و  

نیسـت.  امکان پذیـر  »کیوآرکـد« 
وی اظهـار داشـت: از مزایـای اجرایـی 
شـدن بررسـی مدارک تحصیلی در سـامانه 
سـجاد، کاهـش چشـمگیر جعل مـدارک، 
حـذف هزینه  هـای درج افکت هـای امنیتی 
بـر روی دانشـنامه ها، کوتـاه شـدن زمـان 
صـدور دانشـنامه، ارزشـنامه و تأییدیه های 
تحصیلـی دانش آموختـگان داخـل و خارج 
جـاري،  هزینه هـاي  کاهـش  کشـور،  از 
را  دانش آموختـگان  مراجعـه  کاهـش 

برشـمرد.   می تـوان 
دکتـر انگجـی تأکید کـرد: تنهـا مرجع 

قانونـی تأییـد مـدارک تحصیلی خـارج از 
دانش آموختـگان  امـور  کل  اداره  کشـور، 
سـازمان امور دانشـجویان اسـت، لذا ممهور 
شـدن مـدارک بـه مهـر صحت صـدور از 
در  ج.ا.ا.  رسـمی  نمایندگی هـای  سـوی 
کشـور محل تحصیـل و یا تأیید در سـامانه 
کنسـولی  اسـناد  تأییـد  سـامانه  میخـک، 
وزارت امورخارجـه، بـه منزلـه ارزشـیابی 

نیسـت.  تحصیلی  مـدارک 
وی اظهـار داشـت: بایـد بیـن عدم تأیید 
مـدارک و اقـدام جعـل تفـاوت قائل شـد 
غیررسـمي  دوره هـاي  عدم تأییـد  زیـرا 
کـه فاقـد مجـوز از سـوي وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری هسـتند به منزلـه جعل 
صحـت  زمینـه  در  همچنیـن  نیسـت.  آن 
الزم  آزاد،  آموزش هـاي  عالـي  دوره هـاي 
از دفتـر آموزش هـای آزاد وزارت  اسـت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوري اسـتعام شـود. 
در  دانش آموختـگان  امـور  مدیـرکل 
پایـان گفـت: تعـداد ۸۰ دانشـگاه دولتـي 
اختیـار امضـای دانشـنامه و صـدور تأییدیه 
تحصیلـي را دارنـد کـه در آینـده نزدیک 
دانش آموختـگان  سـوابق  بارگـذاری  بـا 
در سـامانه سـجاد، امـکان اسـتعام صحت 
به شـیوه  نیـز  دانشـگاه ها  ایـن  مـدارک 

آنایـن فراهـم خواهـد شـد.

 روش استعالم صحت مدارک تحصیلی 
دانشگاه های خارجی و مؤسسات غیرانتفاعی

گفت و گو
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ــر نقطــه  خاصــی  ــن ب ــم، م ــه  عل »در زمین
می خواهــم تأکیــد کنــم: یکــی، علــوم پایــه 
اســت؛ یکــی، علــوم انســانی. مــا بــه دنیــا که 
ــه  ــزی ک ــم آن چی ــم، می بینی ــگاه می کنی ن
کشــورهای پیشــرفته را توانســته بــه ایــن اوج 
ــه برســاند، ریاضــی، فیزیــک، شــیمی و  و قل
علــوم زیســتی اســت؛ مــا بایــد بــه ایــن علوم 
بپردازیــم به خصــوص در دانشــگاه ها. بایــد بــه 
علــوم پایــه در دانشــگاه ها اهمیــت داده شــود. 
علــوم پایــه عنصــر اصلــی در پیمــودن مســیر 
مــا بــه ســمت قلــه افتخــار و عــّزت علمــی 
کشــور اســت و بــرای رســیدن بــه آن روز باید 
بــه گونــه ای علــوم پایــه را گســترش بدهیــم 
کــه دانســتن علومی مثــل ریاضیــات، فیزیک 

وشــیمی بــه یــک عــرف تبدیــل شــود.«
بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( در دیدار شورای عالی انقاب فرهنگی   

۱۳ دی ۱۳۸۴

* * * * *

ویژگی های دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان

ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
پایــه زنجــان در ســال ۱۳۷۱ بــا ایــده جناب 
ــت  ــی و موافق ــف ثبوت ــای دکتریوس آق
جنــاب آقــای دکتر مصطفــی معیــن، وزیر 
وقــت فرهنــگ و آمــوزش عالــی کشــور، 
ــی در  ــات تکمیل ــز تحصی ــام »مرک ــا ن ب
ــود. در  ــه کار نم ــاز ب ــه« آغ ــوم پای عل
ــی وزارت  ــت قطع ــا موافق ــال ۱۳۹۶ ب س
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه »دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان« 

ــت. ــام یاف ــر ن تغیی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایه 
زنجــان، یگانــه دانشــگاه مأموریت گــرا در 
حــوزه علــوم پایه کشــور بــوده کــه دارای 
شــش دانشــکده فیزیــک، شــیمی، ریاضی، 

اطاعــات،  فنــاوری  و  رایانــه  علــوم 
ــد.  ــن می باش ــوم زمی ــتی و عل ــوم زیس عل
ــبز  ــای س ــتن فض ــا داش ــگاه ب ــن دانش ای
آموزشــی- محیــط  و  منحصربه فــرد 
پژوهشــی مطلــوب، همــواره یکــی از 
دانشــگاه های پیشــرو در کشــور بــوده 
اســت. مأموریــت اصلــی دانشــگاه، آموزش 
ــه در  ــوم پای ــته های عل ــش در رش و پژوه
مرزهــای دانــش و مطالعــات میان رشــته ای 
بــه  مختلــف  علمــی  حوزه هــای  در 
همــراه تعامــل و همــکاری علمــی  و 
بین المللــی گســترده بــا دانشــگاه های 
ــن  ــر ای ــال حاض ــد. در ح ــان می باش جه
ــرش دانشــجویان مقاطــع  ــا پذی دانشــگاه ب
ــد  ــی ارش ــی )کارشناس ــات تکمیل تحصی
ــر  ــه صــورت سراســری، زی ــری( ب و دکت
نظــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
در فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی 
حــوزه علــوم پایــه، فعــال و پیشــرو اســت.
ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
ــو و  ــای ن ــواره ایده ه ــان هم ــه زنج پای
خاقانــه را در عرصه هــای آموزشــی و 
ــای اداری و  ــم در عرصه ه ــی و ه پژوهش
اجرایــی ارائــه نمــوده اســت. اهمیــت ایــن 
ــدری اســت کــه یکــی از  ــه ق موضــوع ب
ــه  ــدرج در برنام ــوری من ــای مح ارزش ه

ــت. ــوده اس ــز ب ــگاه نی ــردی دانش راهب
یکــی از روش هــای نوآورانــه آموزشــی 
ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی در دانش
ــته  ــری پیوس ــع »دکت ــان، مقط ــه زنج پای
رشــته فیزیــک« از دیپلــم اســت. در 
بــرای  دوره،  ایــن   ۱۳۷۹ تیرمــاه   ۲5
ــر در  ــای برت ــه رتبه ه ــی ک دانش آموزان
دانشــگاه ها  ورودی  سراســری  آزمــون 
دانشــجویان  شــد.  راه انــدازی  داشــتند 
پذیرفتــه شــده در ایــن دوره ۷ ســاله 
بعــد از گذرانــدن درس هایــی تلفیقــی 
از دوره هــای کارشناســی و کارشناســی 

ــی  ــروژه کارشناس ــام پ ــدون انج ــد، ب ارش
ارشــد مســتقیما شــروع بــه انجــام پــروژه 
ــری  ــداد کثی ــد. تع ــود می کنن ــری خ دکت
دوره  ایــن  جــوان  دانش آموختــگان  از 
ــاری در  ــور انحص ــه ط ــون ب ــه هم اکن )ک
ــن  ــان دارد( در بهتری ــگاه جری ــن دانش ای
دانشــگاه های کشــور و مراکــز علمــی 
ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــر جهان معتب
از دیگــر روش هــای نوآورانــه آموزشــی 
ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی در دانش
ــری  ــع »دکت ــاد مقط ــان، ایج ــه زنج پای
ــتین  ــرای نخس ــی« ب ــتقیم از کارشناس مس
بــار بــا کســب موافقــت اصولــی شــورای 
گستـــرش آموزش عالـــی وزارت علـــوم، 
تحقیقـــات و فناوری از تاریـــخ ۱ فروردین 
ــتقیم از  ــری مس ــت. دوره دکت ۱۳۹۷ اسـ
ــه  ــت ک ــاله اس ــی، دوره ای 5 س کارشناس
دانشــجویان متقاضــی )رشــته های فیزیــک، 
شــیمی و ریاضــی در فــاز اول ایــن مجــوز( 
ــون  ــرکت در آزم ــس از ش ــد پ می توانن
کارشناســی بــه کارشناســی ارشــد و انجــام 
ــوند و  ــه ش ــی، پذیرفت ــه تخصص مصاحب
ادامــه تحصیــل دهنــد. از مزیت هــای 
ایــن دوره می تــوان کاهــش میــزان طــول 
دوره نســبت بــه دوره کارشناســی ارشــد و 
دکتــری ناپیوســته، کاهــش هزینــه بودجــه 
ــون  ــزاری آزم ــور در برگ ــی کش عموم
و دوره آموزشــی دانشــجویان و جــذب 
دکتــری  دانش آموختــگان  ســریع تر 
تخصصــی در ســنین کمتــر اشــاره داشــت. 
گفتنــی اســت در اغلــب دانشــگاه های 
معتبــر دنیــا، دوره هــای تحصیــات تکمیلی 
در حوزه هــای علــوم پایــه به صــورت 
ــری در  ــه دکت ــی ب ــتقیم و از کارشناس مس

ــت.  ــزاری اس ــال برگ ح
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه 
ــی و  ــه اداری، آموزش ــتن بدن ــا داش ــان ب زنج
پژوهشــی کوچــک، دارای بهــره وری بســیار 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در یک نگاه؛
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باالیــی اســت. بــا توجــه بــه تعــداد ۱۱۶ عضو 
ــداد  ــد اداری و تع ــی، ۷۶ کارمن ــات علم هی
۹۷۸ دانشــجو، بدنــه اداری و آموزشــی دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلی علــوم پایــه زنجــان دارای 
چابکــی بســیاری در تهیــه، تدویــن و اجــرای 
پیشــنهادات و ایده هــای نویــن آموزشــی 
و پژوهشــی اســت. یکــی از نمونه هــای 
ــاد  ــی، ایج ــوزه آموزش ــی در ح ــق اجرای موف
ــی«  ــتقیم از کارشناس ــری مس ــع »دکت مقط
بــوده اســت. ایــن چابکــی در اجــرا در کنــار 
ــمندانه و  ــی هوش ــای مدیریت تصمیم گیری ه
ــتازی  ــت و پیش ــل موفقی ــر، از عوام آینده نگ
ــی و  ــی، پژوهش ــات آموزش ــیاری جه در بس
حتــی اقتصــادی اســت. دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان بــا داشــتن تنهــا 
ــورت  ــه ص ــده ب ــت ادغام ش ــد معاون دو واح
معاونــت »اداری-مالــی و آموزشی-پژوهشــی« 
و معاونــت »فرهنگی-اجتماعی و دانشــجویی« 
و  ســریع  تصمیم گیری هــای  بــه  قــادر 
ــی اداری  ــل بروکراس ــا حداق ــر، ب باکیفیت ت
ــت. از  ــی اس ــای مدیریت ــی زمینه ه در تمام
ــت  ــمت معاون ــام س ــن ادغ ــم ای ــای مه مزای
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه 
زنجــان، می تــوان بــه تمرکــز و توجــه بیشــتر 
دانشــگاه بــر تصمیم هــای بودجــه ای در حــوزه 
ــگاه  ــرد. دانش ــام ب ــش ن ــوزش و پژوه آم

ــوم  ــی عل ــات تکمیل تحصی
ــه زنجــان، تنهــا دانشــگاه  پای
ــوده  ــدون حصــار کشــور ب ب
و به دلیــل ســهولت دسترســی 
ــط  ــه محی ــه ب ــاد جامع آح
ــدی  ــکان بهره من ــگاه، ام دانش
ــری از فضای ســبز  و تأثیرپذی
و محیــط فرهنگی دانشــگاه را 
بــرای آن هــا فراهــم می کنــد.
در  ابتــکارات  دیگــر  از 
برنامه ریــزی  حوزه هــای 
ــه  ــی بدن ــور مال ــه و ام بودج
چابــک اداری و مدیریتــی 
ــات تکمیلی  دانشــگاه تحصی
علــوم پایــه زنجــان، می تــوان 
ــه »جلــب حمایت مســتقیم  ب
احــداث  بــرای  خیریــن 
مجموعــه ســالن های همایــش 

ــای  ــوری، خوابگاه ه ــالن غذاخ ــی، س بین الملل
ــاخت  ــل س ــه و تکمی ــجویی، کتابخان دانش
ــن  ــق تأمی ــتی از طری ــوم زیس ــکده عل دانش
ــگاه،  ــامی دانش ــه اس ــناد خزان ــی اس نقدینگ
ــا اســتفاده  خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی ب
ــود  ــل وج ــی به دلی ــز بین الملل ــغ جوای از مبال
تحریــم و عــدم امــکان تراکنش مالــی و تبادل 
ــورت  ــی به ص ــزات پژوهش ارز، واردات تجهی
ــی،  ــر بین الملل ــگاه های معتب ــت از دانش امان
ــر و پرداخــت  ــی، تهات ــویه مال ــراری تس برق
ــدازی  ــی و راه ان ــکاران عمران ــات پیمان مطالب
ــدای دوران  ــی در ابت آزمایشــگاه ویروس شناس
ــرد.  ــاره ک ــد۱۹« اش ــاری کووی ــیوع بیم ش
ــر ایــن در حــوزه وقــف پژوهشــی  عــاوه ب
ــک  ــاری، ی ــال ج ــار از س ــتین ب ــرای نخس ب
بــاب آزمایشــگاه تحقیقاتــی در حــوزه طراحی 
ــات  و ســاخت ســلول های خورشــیدی و قطع
الکترونیکــی پیشــرفته، با حمایــت کامل چند 

تــن از خیرین کشــور و شــهر زنجان تأســیس 
ــت.  ــده اس ش

تحصیــات  دانشــگاه  دانشــجویان 
ــر  ــه زنجــان، عــاوه ب ــوم پای ــی عل تکمیل
ــود،  ــی موج ــی و پژوهش ــات آموزش امکان
دارای اتاق هــای کار اختصاصــی پژوهشــی 
ــای کار و  ــی فضاه ــه دسترس ــتند ک هس
و  در طــول ۲۴ ســاعت  آزمایشــگاه ها 
ــرای دانشــجویان  ــه، ب ــام هفت در تمامــی ای
امکان پذیــر اســت کــه ایــن نیــز از 
ــن دانشــگاه  ــرد ای ــای منحصربه ف ویژگی ه
ــس  ــجویان پ ــردد. دانش ــوب می گ محس
از تعییــن موضــوع پــروژه پژوهشــی 
ــه  ــود، ب ــری خ ــاله دکت ــوع رس ــا موض ی
گــروه پژوهشــی اســتاد راهنمــای مربوطــه 
ــا  ــه ی ــر س ــرای ه ــوند. ب ــزوده می ش اف
ــروه  ــک گ ــار دانشــجوی عضــو در ی چه
پژوهشــی، اتــاق پژوهــش اختصــاص 
می یابــد. ایــن اتاق هــا محــل تبــادل 
ــی و  ــق و بررس ــی، تحقی ــات علم اطاع
ــت.  ــته جمعی اس ــش دس ــت پژوه در نهای
ــکار، مقوله هــای  ــن ابت تفکــر بسترســاز ای
خــرد جمعــی، مبحث اتــاق فکــر و تمرکز 
گروهــی اســت. اختصــاص دادن ایــن 
ــهیل  ــبب تس ــجویان، س ــه دانش ــا ب اتاق ه
ارتبــاط دانشــجویان جدیــد بــا دانشــجویان 

ــف  ــات مختل ــر و موضوع ــال های باالت س
ــی  ــروه تحقیقات ــاری در گ ــی ج پژوهش
ــای  ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــردد. یک می گ
ــتگی  ــا، پیوس ــن اتاق ه ــرد ای منحصربه ف
ــت  ــتای مدیری ــش در راس ــوع پژوه موض
پــروژه اســاتید راهنمــا و تشــکیل تیم هــای 
تحقیقاتــی اســت. اســتاد راهنمــا با اســتفاده 
ــود  ــش خ ــت کار پژوه ــاختار شکس از س
ــش  ــت کار پژوه ــجویان، کیفی ــن دانش بی
را باالتــر و بدیــن ترتیــب مدیریــت آن را 
ــا  ــتاد راهنم ــز اس ــد. تمرک ــاده تر می کن س
ــی  ــروژه پژوهش ــت پ ــه مدیری ــبت ب نس
ــا  ــتاد راهنم ــا اس ــود ت ــث می ش ــود باع خ
و دانشــجو به راحتــی و بــا ســرعتی باالتــر 
ــود را  ــی خ ــت کار پژوهش ــد کیفی بتوانن
ــاء  ــتمر، ارتق ــی و مس ــورت درون تیم به ص
ــت  ــر اس ــه ذک ــند. الزم ب ــود بخش و بهب
وظیفــه مدیریــت اتاق هــای پژوهشــی 

اختصــاص دادن،  جملــه  از  دانشــجویان 
دیگــر  و  مرتبــط  گروه هــای  تغییــر 
مــوارد برعهــده دانشــکده مربوطــه و اســتاد 

ــت.  ــروژه اس ــای پ راهنم
یکــی دیگــر از امکانــات اختصاص یافتــه 
بــه دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی، پرداخــت دســتمزد دســتیار 
آموزشــی و دســتیار پژوهشــی اســت. 
ــجویان در  ــر دانش ــن، اگ ــر ای ــاوه ب ع
زمینه هــای اجرایــی ماننــد برگــزاری 
ســمینار، همایــش و دیگــر مــوارد مشــابه 
دانشــکده خــود،  اســاتید و  در کنــار 
ــب  ــند، حس ــته باش ــال داش ــارکت فع مش
بخشــنامه و اباغیه هــای وزارت علــوم، 
ــتمزد  ــوان دس ــاوری به عن ــات و فن تحقیق
نیــز  مــازاد  مبلغــی  دانشــجویی،  کار 
ــات  ــگاه تحصی ــد. دانش ــت می کنن دریاف
ــر  ــاوه ب ــان ع ــه زنج ــوم پای ــی عل تکمیل
ــه  ــجویانی ک ــرای دانش ــتمزد، ب ــن دس ای
از طــرف مدیــران دانشــکده ها، اســتاد 
گــروه پژوهشــی و یــا اســتاد راهنمــا معرفی 
ــوان دســتمزد دســتیار  ــی را به عن شــوند، مبلغ
ــت  ــتیار پژوهشــی دریاف ــا دس ــی و ی آموزش
ــای  ــجویان در زمینه ه ــن دانش ــد. ای می کنن
رفــع اشــکاالت درســی دانشــجویان دوره هــای 
ــه  ــا ترجم ــف ی ــک تألی ــود، کم ــد از خ بع
کتــب، تجهیــز، کاربــری 
نگهداشــت دســتگاه های  و 
آزمایشــگاهی و دیگــر مــوارد 
مشــابه در کنــار اســاتید خود، 
ــارج از  ــی خ ــه فعالیت های ب
محدوده هــای مشخص شــده 
آمــوزش و پژوهــش مشــغول 
هســتند. همچنین دانشــجویانی 
ــک  ــای ت ــه دارای رتبه ه ک
رقمــی و برتــر در کنکورهای 
ــگاه  ــه دانش ــری ورود ب سراس
ــوم  ــی عل ــات تکمیل تحصی
ــوند،  ــول ش ــان قب ــه زنج پای
دســتمزد  از  می تواننــد 
یــا  آموزشــی   دســتیار 
ورود  بــدو  از  پژوهشــی 
ایــن  گردنــد.  بهره منــد 
دســتمزد تــا پایــان دوره 
ــورت  ــجویان در ص ــن دانش ــی ای تحصیل
ــت  ــان پرداخ ــه ایش ــنوات ب ــت س رعای
دانشــجویان  مشــارکت  می گــردد. 
ــات  ــداری و خدم ــش نگه ــژه در بخ به وی
دســتگاه ها و تجهیــزات پژوهشــی بــه 
ــه  ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــگاه ای دانش
از اســتخدام نیــرو در ایــن بخــش اجتنــاب 
ــعه  ــه توس ــه را ب ــه مربوط ــرده و بودج ک
اختصــاص  پژوهشــی  زیرســاخت های 
دهــد. همچنیــن دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان در ســال های 
ــوم  ــش از یک س ــاص بی ــا اختص ــر ب اخی
هزینه هــای خــود بــه مقولــه پژوهــش، در 
ــه  ــک نمون ــور ی ــگاه های کش ــان دانش می
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــتاز ب ــق و پیش موف
افزایــش میــزان پژوهانــه اســاتید دانشــگاه 
دانشــجویان  و کمک هزینــه پژوهشــی 
ــازی  ــوارد ارزشمندس ــر از م ــی دیگ یک

گزارش وژیه
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ــت.  ــگاه اس ــی در دانش ــگاه پژوهش جای
ــه  ــش از ۱۰۰ درصــدی پژوهان ــش بی افزای
ــغ  ــر از مبل ــال اخی ــی ۴ س ــاتید در ط اس
ــت  ــد و بیس ــال )هفتص ــون ری ۷۲۴۶ میلی
و چهــار میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان( در 
ــون  ــه بیـــش از ۱۴۰۰۰ میلی ــال ۱۳۹5 ب س
ریــال )یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون 
تومــان( در ســـال ۱۳۹۸ علیرغــم افزایــش 
ــوزش  ــوازن بودجه هــای موسســات آم نامت
ــش از ۴۴ درصــدی  ــی، و افزایـــش بی عال
کمــک هزینــه اعتبــار پژوهشــی در همین 
چهــار ســال از ۴5۲۱۲ میلیــون ریــال 
)چهــار میلیــارد و پانصــد و بیســت و یــک 
میلیــون و دویســت هــزار تومــان( در ســال 
۱۳۹5 بــه ۶5 ملیــارد و ۲5۸ میلیــون ریــال 
)شــش میلیــارد و پانصــد و بیســت و پنــج 
میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان( در ســال 
۱۳۹۸ نشــان از اولویــت نخســت پژوهــش 

ــت. ــگاه اس ــن دانش در ای
وجــه دیگــر تمایــز دانشــگاه تحصیات 
ــر  ــا دیگ ــان ب ــه زنج ــوم پای ــی عل تکمیل
برگــزاری  کشــور،  دانشــگاه های 
ســمینارها، همایش هــا و کنفرانس هــای 
اعتبــارات  اســت.  بین المللــی  و  ملــی 
پژوهشــی در بودجــه دانشــگاه، عــاوه بــر 
امتیــازات دانشــجویی و اعضــای هیــات علمی، 
ــا  ــه همایش ه ــر ب ــی دیگ ــش بزرگ در بخ
اختصـــاص دارد. باالتریـــن میــزان اعتبــارات 
در این بخـــش از بودجـــه، به مســـافرت های 
خارجــی اســـاتید و یــا دانشجـــویان جهــت 
بین المللــی  کنفرانس هــای  در  شــرکت 
ــدد  ــل تع ــی از دالی ــد. یک ــاص می یاب اختص

بیشــتر ســفرهای بین المللــی 
ــبت  ــجویان، نس ــاتید و دانش اس
بــه ســفرهای داخلــی نیــز همین 
موضــوع اســت. دانشــگاه عــاوه 
ــد از  ــدود ۱۰ درص ــن، ح ــر ای ب
ــا  ــد اختصاصــی خــود را ب درآم
تصویــب هیئــت امنــا و هیئــت 
ــه تعامــات  رئیســه دانشــگاه، ب
ــگاه  ــای دانش ــی اعض بین الملل
ــزان  ــت. می اختصــاص داده اس
حمایــت دانشــگاه از ســفرهای 
ــال  ــاتید و دانشــجویان از س اس
بــه   ۱۳۹۸ ســال  تــا   ۱۳۹5
ــیده  ــر رس ــش از چهاربراب بی
ــی  ــغ حمایت ــن مبل ــت. ای اس
پژوهشــی کــه در ســال ۱۳۹5 
برابــر ۱۸۱۹ میلیــون ریــال 

)صــد و هشــتاد و یــک میلیــون و نهصــد 
ــه  ــال ۱۳۹۸ ب ــود، در س ــان( ب ــزار توم ه
عــدد ۷۴۳۱ میلیــون ریــال )هفتصــد و 
ــزار  ــد ه ــون و یکص ــه میلی ــل و س چه
ــد  ــا ۴۰۸/5 درص ــر ب ــًا براب ــان(، دقیق توم

افزایــش، رســیده اســت. همچنیــن در 
ــه  ــزان هزین ــد می ــداد، بای ــن اع ــار ای کن
ــی  ــای بین الملل ــرای همایش ه ــرای اج ب
ــه  ــا توج ــرد. ب ــاظ ک ــز لح ــی را نی و مل
بــه حضــور مؤثــر پژوهشــگران و اســاتید 
دانشــگاه  تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه 
زنجــان در کنفرانس هــای بین المللــی و 
ــی و پژوهشــی ایشــان  ــکار علم ــادل اف تب
بــا اســاتید خارجــی، و همچنیــن برگــزاری 
ســطح  در  بین المللــی  همایش هــای 
ــا  ــگاه، ب ــی در دانش ــتانداردهای جهان اس
برانگیختگــی حــس ترغیــب حضــور ایــن 
اســاتید خارجــی در ایــن کنفرانس هــا، اواًل 
اســتفاده از دانــش اســاتید خارجی در ســطح 
ــادل  ــًا تب ــردد، ثانی ــم می گ ــگاه فراه دانش
ــف  ــای مختل ــش در حوزه ه ــم و پژوه عل
ــرزی و در  ــه صــورت فرام ــه، ب ــوم پای عل
ــش  ــیار بی ــترک بس ــکاری مش ــه هم ادام
از پیــش تقویــت می گــردد. الزم بــه 
ــا  ذکــر اســت در ســال ۱۳۹5، دانشــگاه ب
ــش از نیمــی از درخواســت های  ــتن بی داش
صــدور ویــزای پژوهشــی بــرای اســاتید و 
ــوم،  ــه وزارت عل ــی ب ــگران خارج پژوهش
تحقیقــات و فنــاوری، موفــق بــه دریافــت 
ــای  ــی فعالیت ه ــت در ارزیاب ــه نخس رتب
ــز  ــن وزارت نی ــی از ای ــی و بین الملل علم
ــدی  ــا رون ــه ب ــال آنک ــت. ح ــده اس ش
ــور  ــزان حض ــال ۱۳۹۸، می ــی در س افزایش
اندیشــمندان خارجــی ممتــاز در همایش ها، 
و  ســمینارها  بین المللــی،  مدرســه های 
کارگاه هــای تخصصــی دانشــگاه تحصیات 
تکمیلــی علــوم پایــه زنجــان، بــه بیــش از 

۷۰۰ نفــر/روز رســیده اســت. ایــن میــزان 
ــا تحریم هــای ظالمانــه  اســتقبال، اگرچــه ب
و افزایــش هزینه هــای بین المللــی ناشــی از 
آن مواجــه بــوده اســت، ولــی بــا توجــه به 
آرمــان و اهــداف دانشــگاه در اولویت دادن 

ــه امــور پژوهشــی و تعامــات  و تحقــق ب
بین المللــی، هرســاله رونــد افزایشــی داشــته 
اســت. چنانچــه در دوران مقابله بــا ویروس 
کرونــا در ســطح جهانــی نــه تنهــا از میزان 
ــت،  ــده اس ــته نش ــا کاس ــن همایش ه ای
ــر  ــرایط ناگزی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب بلک
ــترهای  ــاد بس ــازی و ایج ــزاری مج برگ
ــگاه  ــازی در دانش ــوزش مج ــر آم بی نظی
ــا،  ــن، همایش ه ــان ممک ــن زم در کمتری
شــرکت کنندگان  و  ســخنرانان  تعــداد 
ــر از حــد تصــور  ــون فرات ــی تاکن بین الملل
برگــزاری دو همایــش  اســت.  بــوده 
همایــش  و  ایــران  نجــوم  پژوهشــی 
ــن  ــیمی در ای ــژه ش ــوزش وی ــه آم مدرس
ــازی  ــمینارهای مج ــام س ــه انضم دوران، ب
و بین المللــی دانشــکده ای بــه صــورت 
ــش  ــی افزای ــزان قابل توجه ــی، به می هفتگ
شــرکت کننده نســبت بــه همایش هــا 
ــل  ــال های قب ــابه در س ــمینارهای مش و س
ــای  ــه فعالیت ه ــن گون ــت. ای ــته اس داش
ــت  ــار کیفی ــی در کن ــی و بین الملل علم
زمینه ســاز  پژوهشــی،  امــور  بــاالی 
ــگاه  ــا دانش ــردد ت ــوع می گ ــن موض ای
ــان  ــه زنج ــوم پای ــی عل ــات تکمیل تحصی
هرچــه بیشــتر از ســوی جامعــه جهانــی ممتاز 
ــای  ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــگاهی ب دانش
مطالعــات در حــوزه علوم پایه کشــور شــناخته 

 شــود. 
یکــی دیگــر از وجــوه ارتقــای پژوهشــی 
ــای  ــود تفاهم نامه ه ــی، وج ــطح بین الملل در س
تخصصــی در زمینه  هــای مختلــف علــوم پایــه 
ــا دانشــگاه های معتبــر جهانــی و برگــزاری  ب
دوره هــای مشــترک آموزشــی و 
ــگاه ها  ــن دانش ــا ای ــی ب پژوهش
ــه  ــن نکت ــر ای ــا ذک ــت. ام اس
ــدگاه  ــه دی ــت ک ــروری اس ض
عقــد  دانشــگاه  مدیریــت 
از  دســته  آن  بــا  تفاهم نامــه 
مؤسســات ممتــاز بین المللــی 
اســت کــه به گونــه ای از پیــش، 
ــود را  ــکاری خ ــت و هم فعالی
آموزشــی  قالب هــای  در 
دانشــگاه  بــا  پژوهشــی  و 
تحصیــات تکمیلــی علــوم 
پایــه زنجــان آغاز کرده باشــد. 
از جملــه ایــن تفاهم نامه هــا 
خاصــه  صــورت  بــه 
می تــوان نــام دانشــگاه های 
فرانســه،  اکول پلی تکنیــک 
دانشــگاه اوترخــت هلنــد، دانشــگاه آخــن 
آلمــان، مرکــز بین المللــی فیزیــک نظــری 
ایتالیــا، دانشــگاه های اقلیــم کردســتان 
ــتان و  ــور پاکس ــی اله ــج مل ــراق، کال ع
پــروژه گرادانــا در قالــب طــرح اراســموس 
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دانشــگاه  علمــی  هیــأت  اعضــای 
تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه زنجـــان 
غالبـــًا پژوهشــگران جــوان فعالــی هســتند 
ــه  ــار  دیگــر اعضــای باتجرب کــه در کنـ
دانشــکده ها و بــا همــکاری نزدیــک 
ــش در  ــوزش و پژوه ــه آم ــجویان، ب دانش
ــاخه های  ــی ش ــری و تجرب ــاخه های نظ ش
ــتند.  ــغول هس ــه مش ــوم پای ــف عل مختل
یکــی از شــاخص های مهــم و تأثیرگــذار، 
ســطح دانــش اســاتید دانشــگاه اســت کــه 
ــد  ــی -گری ــرآمد علم ــتاد س ــداد ۹ اس تع
فدراســیون  ســوی  از  اعامــی  الــف- 
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 ۹۷ درصــد اعضــای هیئــت علمــی 
ــش از ۷5 درصــد دانشــجویان  ــی و بی غیربوم

غیربومــی در دانشــگاه اســت.
ــودن نســبت بســیار  ــا دارا ب ــن دانشــگاه ب ای
ــن  ــجو در بی ــه دانش ــتاد ب ــوب )۸.۴۳( اس مطل
ــن  ــت. ای ــر اس ــور بی نظی ــگاه های کش دانش
نســبت بدیــن معناســت کــه هــر عضــو هیات 

علمی دانشــگاه تحصیات تکمیلی 
ــور  ــه ط ــان، ب ــه زنج ــوم پای عل
ــال  ــجو در ح ــا ۹ دانش ــط ب متوس
ــی،  ــای علم ــازی پروژه ه پیاده س
ــی و پژوهشــی اســت. در  تحقیقات
ــم  ــبت در چش ــن نس ــه ای حالیک
ــداز بیســت ســاله وزارت علــوم،  ان
تحقیقــات و فنــاوری در ســال ۱۴۰۴ 
ــر ۱۲ اســت و هم اکنــون ایــن  براب
نســبت بــرای دانشــگاه های جامــع 
ــا ۲۲  ــن ۱5 ت ــددی مابی ــور ع کش

ــت. اس
ــأله،  ــن مس ــر ای ــاوه ب ع
از مزیت هــای مهــم  یکــی 
علمــی  هیــات  اعضــای 
دانشــگاه، تک شــغله بــودن 
ــه  ــن موضــوع ن آن هاســت. ای

ــورت  ــتاد به ص ــود اس ــث می ش ــا باع تنه
ــای  ــر روی کاره ــز ب ــاعته متمرک ۲۴ س
ــان  ــه زم ــد، بلک ــش باش ــس و پژوه تدری
ــت  ــردن کیفی ــرای باالب ــرژی الزم ب و ان
کارهــای پژوهشــی را نیــز در اختیــار 
داشــته و بــه نحــو شایســته این موضــوع را 

ــد. ــت نمای مدیری
برونــداد مهــم دانشــگاه تحصیــات 
ــوزه  ــان در ح ــه زنج ــوم پای ــی عل تکمیل
باالیــی  کیفیــت  از ســطح  پژوهــش، 
ــاالی  ــبت ب ــه در نس ــت ک ــوردار اس برخ
ــه کل مقــاالت انتشــاریافته  مقــاالت Q۱ ب
توســط محققین دانشــگاه از ابتدای تأســیس 
آن بــه چشــم می خــورد. بــا توجــه 
ــجو  ــه دانش ــتاد ب ــوب اس ــبت مطل ــه نس ب
ــی  ــطح کیف ــن س ــه آن باالرفت و در نتیج
ــاالت  ــبت مق ــگاه، نس ــای دانش پژوهش ه
ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی Q۱ دانش
ــره  ــاالت منتش ــه کل مق ــان ب ــه زنج پای
ــا 5۰.۶  ــر ب ــال ۲۰۱۹، براب ــگاه در س دانش
ــان  ــی دیگــر از می درصــد اســت. به عبارت

۲۶5 مقالــه منتشرشــده در ســال ۲۰۱۹، 
ــارم  ــطح یک چه ــه در س ــداد ۱۳۴ مقال تع

ــرار دارد.  ــا ق ــاالت دنی ــر مق برت
در  دانشــگاه  رتبه بنــدی  همچنیــن 
ــال علمــی  میــزان تعــداد مقــاالت در ژورن
نیچــر، در میــان دانشــگاه های کشــور 
ــا،  ــگاه های دنی ــان دانش ــر ۱۴ و در می براب
رتبــه ۴۲ می باشــد. البتــه بایــد ایــن 
ــار  ــن آم موضــوع را لحــاظ کــرد کــه ای
ــدی دارد و  ــرای رتبه بن ــی ب ــت کمیت حال
ــتاد  ــداد اس ــا تع ــزرگ ب ــگاه های ب دانش
بیشــتر، در مرتبه هــای باالتــری قــرار 

ــد. دارن
مقــاالت  کیفیــت  ســطح  باالبــودن 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه 
ــت در  ــانه های مثب ــی از نش ــان، یک زنج
ــاز  ــان ممت ــرای محقق ــزش ب ــاد انگی ایج
خــارج از کشــور بــرای برقــراری ارتباط و 
ایجــاد همــکاری بــا اســاتید دانشــگاه شــده 
و امکانــی بــرای تحقــق ســریعتر و نزدیک 
ــت  ــه نخس ــب رتب ــدف کس ــه ه ــدن ب ش
ــاظ  ــه لح ــه ب ــاوری در منطق ــم و فن عل
ــعه  ــم توس ــه شش ــا برنام ــر ب ــی براب کیف
ــر  ــن ام ــا ای کشــور اســت. اگرچــه تقریب

ــورت  ــر به ص ــگاه های دیگ ــط دانش توس
ــده  ــتیابی ش ــل دس ــجل و قاب ــی مس کم
ــز  ــوع را نی ــن موض ــد ای ــی بای ــت، ول اس
مدنظــر قــرار داد، در صورت اهمیت بخشــی 
بیشــتر و هدفمنــد بــه میــزان کیفیــت آثار 
ــت آن،  ــداد و کمی ــار تع پژوهشــی در کن
باعــث تعمیــق در اثرگذاری آمــوزش عالی 
ــان در جهــان خواهــد شــد. و میهــن عزیزم

* * * * *
حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم با محور 

توسعه علوم پایه
ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
پایــه زنجــان، در کنــار دســتاوردهای 
بســیار خــوب و کم نظیــر پژوهشــی و 
ــوان  ــگاه آن را به عن ــه جای ــی ک آموزش
ــل دوم(  ــی )نس ــگاه هومبولت ــک دانش ی
علــوم  حــوزه  در  مأموریت گــرا  و 
ــا  ــت، ب ــرده اس ــت ک ــور تثبی ــه کش پای
بلندمــدت  و  میان مــدت  برنامه ریــزی 
ــناد  ــگاه و اس ــری دانش ــتای راهب در راس
ــه ششــم  باالدســتی کشــور همچــون برنام

توســعه در جهــت رشــد و تعالــی در ایــن 
ــزاره  ــاز ه ــا آغ ــی دارد. ب ــیر گام برم مس
ســوم و نیــاز جوامــع بــه گســترش شــتابان 
ــژه  ــاوری، به وی ــعه فن ــزون توس و روزاف
ــعه  ــر توس ــر ب ــال های اخی ــد س ــا تأکی ب
پایــدار علمــی و فناورانــه، دانشــگاه ها 
بــرای حفــظ نقــش راهبـــری و تأثیـــرات 
بیشــتر اجتمـــاعی و حتـــی حیــات خــود، 
مأموریت هــای نوینــی از جملــه خلــق 
مفهــوم  در  نقش آفرینــی  و  ثــروت 
ــن  ــی تبیی ــان و کارآفرین ــاد دانش بنی اقتص

نموده انــد. 
ــودی  ــن مقص ــه چنی ــتیابی ب ــرای دس ب
ــا دانشــگاه ها چــه از منظــر  الزم اســـت ت
مدیریتــی و چــه از لحــاظ دیــدگاه اعضــای 
ــوم  ــگران، از مفه ــی و پژوهش ــت علم هیئ
ــا  ــه و ب ــر رفت ــز فرات ــی نی ــش کیف پژوه
ــتر  ــدت، بس ــانه و بلندم ــی دوراندیش نگاه
ــوه  ــای بالق ــت پژوهش ه ــرای هدای الزم ب
ــه و  ــته های فناوران ــاد هس ــق ایج را از طری
شــرکت های زایشــی بــه ســوی تولیــد 

ــد. ــم آورن ــان، فراه ــروت دانش بنی ث
جهت دســتیابی بــه اهــداف ارزشــمند آموزش 
عالــی کــه در برنامــه ششــم توســعه نیــز بــه آن 
اشــاره شــده اســت، وجود عناصری 
هماننــد پــارک علــم و فنــاوری و 
ــگاه های  ــرای دانش ــم ب ــه عل خان
ــروری  ــری الزم و ض ــور ام کش
ــگاه تحصیات تکمیلی  است. دانش
ــتن  ــا داش ــان ب ــه زنج ــوم پای عل
پــارک علــم و فنــاوری به صــورت 
مســتقل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــور  ــم به منظ ــه عل ــتانی و خان اس
ــازی  ــگ همگانی س ــج فرهن تروی
علــوم پایــه، از ایــن مزیــت 

ــت. ــد اس بهره من
ــاوری  ــم و فن ــای عل پارک ه
با هــدف کلــی توســعه فنــاوری 
ــور،  ــب وکارهای دانش مح و کس
در تــاش هســتند تــا با تشــویق 
ــوآوری و  ــگ ن ــای فرهن و ارتق
افزایــش تــوان رقابتــی در میــان شــرکت ها و 
ــی  ــرای ثروت آفرین ــان، ب مؤسســات دانش بنی
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 
ــا ایجــاد انگیــزش و جریان ســازی  دانشــگاه ب
دانــش و فنــاوری در میان اســاتید، دانشــجویان 
و دانش آموختــگان دانشــگاهی، در تمامــی 
ــای  ــای فرآینده ــد برمبن ــاد، رش ــل ایج مراح
ــاالی  ــا مراحــل ب ــد، ت زایشــی و مراکــز رش
اســتقال شــرکت یــا موسســه، همــراه 
ــای  ــن نیازه ــه تأمی ــا ب ــا آن ه ــگام ب و هم
ــات ارزش  ــه خدم ــردازد. از جمل ــه می پ اولی
ــگاه،  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــزوده پ اف
می تــوان بــه تأمیــن فضــای کاری، تأسیســات 
مناســب، و دیگــر امکانــات کّمــی و کیفــی 
ــای  ــایش، کارگاه ه ــزاری همـ ــد برگ مانن
ــه  ــژه اســاتید و دانشــجویان، ارائ آموزشــی وی
ــوآوری  تسهیـــات کم بهــره صندوق هــای ن
و مشــاوره های گوناگــون اشــاره کــرد. 

گزارش وژیه
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ســازوکار زیرســاختی پــارک علــم و فنــاوری 
ــه  ــوم پای ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
زنجــان، باعــث انتقــال یافته هــای علــوم پایــه 
ــگاه  ــال در دانش ــی فع ــای تحقیقات در گروه ه
ــان و  ــه زنج ــوم پای ــی عل ــات تکمیل تحصی
ــت و  ــه صنع ــتان ب ــگاه های اس ــر دانش دیگ
تولیــد فناوری هــای جدیــد و پیشــرفته در آن، 
و در نهایــت تســریع رشــد اقتصادی در ســطح 
ــود. در  ــی می ش ــه ای و بین الملل ــی، منطق مل
ــای در  ــازی پژوهش ه ــا جریان س ــاط ب ارتب
ــی  ــش، دانشــگاه تحصیــات تکمیل ــرز دان م
ــروت  ــد ث ــه زنجــان به ســوی تولی ــوم پای عل
ــر  ــه ذک ــا ب ــی، تنه ــان و کارآفرین دانش بنی
ــنده  ــال بس ــن مق ــذار در ای ــی تأثیرگ مثال
می گــردد. در ســال های اخیــر، یکــی از 
تیم هــای تحقیقاتــی موفــق در حــوزه اپتیــک 
ــه  ــه طراحــی و ســاخت یــک نمون ــق ب موف
از دســتگاه بســیار پیشــرفته »میکروســکوپ 
کانفــوکال« و یک دســتگاه »میکروســکوپ 
ــرای  ــگاهی ب ــاد آزمایش ــوری« در ابع الیه ن
انجــام تحقیقات بنیــادی خــود شــدند. در اینجا 
باید اشــاره شــود کــه فناوری ســاخت ایــن دو 
دســتگاه تنهــا در اختیــار دو شــرکت زایس و 
الیــکا می باشــد ولــی تکنیــک نــورد اســتفاده 
به گونــه ای  ساخته شــده  دســتگاه های  در 
اســت کــه حتــی تصاویــری بــه مراتــب بــا 
ــده  ــای ساخته ش ــتر را از نمونه ه ــوح بیش وض
ــد.  ــاد می کن ــرکت ها ایج ــن ش ــط ای توس
در ابتــدا ایــن تیــم تحقیقاتــی به دلیــل یافتــه 
ــار آن در  ــه انتش ــم ب ــود تصمی ــد خ جدی
ــه در یکــی از مجــات برجســته  ــب مقال قال
ــا حمایــت انجام شــده توســط  ــی ب ــد، ول بودن
مدیریــت دانشــگاه و معاونــت محترم ریاســت 
ــورنا  ــر س ــای دکت ــاب آق ــوری، جن جمه
ــازی  ــرای تجاری س ــور ب ــم مذک ــتاری، تی س
ــه پژوهشــی  ــن یافت ــل ای ــده خــود و تبدی ای
بــه ثــروت دانش بنیــان ترغیــب شــدند. ایــن 
تیــم پــس از ثبــت شــرکت در پــارک علــم 
و فنــاوری دانشــگاه تحصیات تکمیلــی علوم 
پایــه زنجــان و رونمایــی از محصول تولیدشــده 
ــوم و  ــی عل ــنواره بین الملل ــومین جش در س
ــکی  ــادی و پزش ــلول های بنی ــای س فناوری ه
ــی  ــگاه بین الملل ــن نمایش ــاختی و اولی بازس
فن بــازار حــوزه علــوم ســلول های بنیــادی بــا 

ــی  ــت و راهنمای حمای
ــر حمیدیه،  ــای دکت آق
دبیــر ســتاد ســلول های 
ــادی معاونت علمی  بنی
و فنــاوری ریاســت 
ــون  ــوری، هم اکن جمه
در حــال ســاخت نمونه 
تجــاری یکــی از ایــن 

ــتند. ــتگاه ها هس دس
ــات  ــر امکان از دیگ
مســیر  در  جدیــد 
مــرز  در  پژوهشــی 
دانــش، آزمایشــگاه 
ســی  س شنا و یر و
ــات  ــگاه تحصی دانش
ــه  ــوم پای ــی عل تکمیل
ــن  ــت. ای ــان اس زنج
آزمایشــگاه کــه مجهز 

بــه آخریــن فناوری هــای پیشــرفته در توســعه 
پایــدار علــم زیست شناســی و علی الخصــوص 
مبحــث شناســایی و اندازه گیــری دقیــق 
امــکان  بــا  اســت،  ویروس هــا  انــواع 

برقــراری همــکاری علمــی و بین المللــی 
ــن  ــی و همچنی ــر جهان ــا دانشــگاه های معتب ب
ــی  ــرم علم ــت محت ــیار معاون ــاعدت بس مس
ــخ ۸  ــوری، در تاری ــت جمه ــاوری ریاس و فن
مهرماه ۱۳۹۹ راه اندازی و تأســیس شــده اســت. 
بــا ورود اعضــای هیــات علمی دانشــکده علوم 
زیســتی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم 
پایــه زنجــان بــه مباحــث اقتصــاد دانش بنیــان 
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــاعدت س ــا مس و ب
مقاومتــی کشــور، ایــن آزمایشــگاه به وســیله 
شناســایی و تشخیص، رفتارشناســی ویروسی و 
درمــان بیمــاری کوویــد۱۹، قــادر خواهــد بود 
تــا بــه شــاخه های جدیــدی در زمینــه مبــارزه 

ــردازد. ــروس بپ ــا کروناوی ب
ســاختمان اصلــی پــارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه 
ــرای  ــزا ب ــد مج ــامل ۴۱ واح ــان، ش زنج
تعــداد ۷ شــرکت دانــش بنیــان و ۱۸ واحد 
مرکــز رشــد و ۱۶ شــرکت فناورانه اســت. 
ــن  ــر ای ــاوری عــاوه ب ــم و فن ــارک عل پ
ــد  ــز رش ــاختمان مرک ــاختمان، دارای س س
فناوری هــای نویــن شــامل ۳۶ واحــد مرکز 
رشــد، ســاختمان دانش بنیــان انصاریــه 
ــه  ــان و خان ــرکت دانش بنی ــامل ۱۲ ش ش
ــگ  ــج فرهن ــز تروی ــوان مرک ــم به عن عل
همگانی ســازی علــوم پایــه اســت. در 
ــتقر  ــرکت های مس ــت ش ــوع ظرفی مجم
ــزان ۸۹  ــاوری به می ــم و فن ــارک عل در پ

ــد،  ــد، رش ــل پیش رش ــرکت در مراح ش
ــد. ــرار دارن ــان ق ــاور و دانش بنی ــوآور، فن ن
ــوان ســاختمانی مجــزا،  ــم به عن ــه عل خان
ــرای  ــه ب ــوم پای ــه همگانی ســازی عل وظیف
تمــام اقشــار جامعــه را برعهــده دارد. ایــن 
ــه  ــام خان ــه ن مرکــز کــه پیــش از ایــن ب
ریاضیــات زنجــان شــناخته می شــد، از 
ســال ۱۳۹۶ بــا تصمیــم مدیریت دانشــگاه و 
تغییــر در شــورای علمــی آن، در کنــار علم 
ــازی  ــترش و همگانی س ــه گس ــی، ب ریاض
ــه  ــه از جمل ــوم پای ــای عل ــی حوزه ه تمام
فیزیــک، شــیمی، علــوم زیســتی، و علــوم 
ــی  ــه زبان ــر ب ــای دیگ ــه در زمینه ه رایان
ــجویان  ــوزان، دانش ــرای دانش آم ــاده ب س
ــرم  ــهروندان محت ــی ش ــی و حت کارشناس
ــن  ــتند. در ای ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش
ــذاب و  ــی ج ــای آموزش ــتا، برنامه ه راس
ــوزان  ــب دانش آم ــرای ترغی ــذار ب تأثیرگ
مســتعد بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته های 
علــوم پایــه برنامه ریــزی شــده اســت کــه 
ــتان،  ــدارس اس ــه م ــام ب ــا اع ــاله ب هرس
ایــن برنامه هــا بــرای دانش آمــوزان و 

ــردد. ــزار می گ ــان برگ معلم
در کنــار ایــن فعالیت هــا، برگــزاری 
تورهــای بازدیــد مــدارس در طرح هــای 
آموزشــی خانــه علــم، طــرح ترویــج 
همگانی ســازی علــوم پایــه بــه وســیله 
ــژه  ــه وی ــای مدرس ــم، همایش ه ــوس عل اتوب
آموزشــی ریاضیــات دانش آمــوزی، برگــزاری 
ــی در  ــی و  المپیادهــای بین الملل مســابقات مل
ــای  ــزاری بازی ه ــه، برگ ــوم پای ــه عل زمین
ســرگرمی علمــی به صــورت هفتگــی و 
برگــزاری کاس هــای موضوعی علــوم پایه از 
مجموعــه فعالیت هــای جــاری و یــا در دســت 
اقــدام ایــن واحــد از پــارک علــم و فنــاوری 
ــه  ــوم پای ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
زنجــان اســت. بــه دلیل اهمیــت جایــگاه ویژه 
این گونــه فعالیت هــا، ریاســت دانشــگاه خــود 
نیــز بــه عنــوان یکــی از اعضای شــورای علمی 
خانــه علــم، در تصمیمــات و برنامه ریزی هــای 
ــم دانشــگاه مشــارکت مســتقیم دارد. ــه عل خان
در پایــان بــا اشــاره به ده شــاخص برتر دانشــگاه 
تحصیات تکمیلی علوم پایــه زنجان، کــه در قالب 
اینفوگرافیــک قبلــی آمــده اســت، ذکر مجــدد این 
نکتــه ضــرورت دارد که 
ایــن دانشــگاه به عنــوان 
دانشگاهی پیشــرو و تنها 
ــرا  ــگاه مأموریت گ دانش
ــه  ــوم پای ــوزه عل در ح
ــای  ــودن اعض ــا داراب و ب
ــا در  هیئــت علمــی توان
ــی  ــای تحقیقات گروه ه
ــن  ــته و همچنی برجس
ــتم مدیریتی و اداری  سیس
ــره وری  ــا به ــک ب چاب
ــای  ــی ابزاره ــاال، تمام ب
ــدن  ــرای تبدیل ش الزم ب
به یــک دانشــگاه نســل 
ســوم پیشــرو در کشــور 
ــدار  ــا اقت ــت و ب را داراس
ــه ســوی ایــن هــدف  ب

حرکــت می کنــد. 

گزارش وژیه
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شماره لی /  ش عا
موز انهم آ

خبر

 گزارش اولین کنفرانس ملی 

 آسیب شناسی آمورش 
و یادگیری الکترونیکی در ایران

بیـش  علمـی؛  شـناخت  و  اندیشـه  تاریـخ 
از هـر واقعیـت دیگـر در خـود شـواهد و 
نشـانه هایی از تحـول و تغییـر مسـتمر دارد 
ایـن  اندیشـمندان  اسـت  دیرزمانـی  کـه 
عرصـه را بـه غـور و بررسـی فراخوانـده و 
حاصـل تالش شـان را در بیـان ظهور و فرود 
آرا، الگوهـا و سرمشـق های تجربه و محقق 
شـده می بینیـم. بی گمـان این تطـور بیش از 
هـر چیـز ریشـه در مواجهـه با شـرایط تازه 
و سـربرآوردن پرسـش ها و مسـائل جدیـد 

در سـاحت های نظـری و عملـی دارد. تاریخ 
دانـش گواه بر این اسـت کـه مداقه و تأمل 
در هـر کـدام از ایـن سـاحت ها جریان سـاز 
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...

پیام وزیر علوم به 
کنفرانس آسیب شناسی 
آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

آسیب شناسـی  ملـی  کنفرانـس  اولیـن 
در  الکترونیکـی  یادگیـری  و  آمـوزش 
ایـران بـه صـورت مجـازی و بـا محوریت 

»تجربیـات و چالش های اسـتقرار یادگیری 
الکترونیکـی«، بـا حضـور دکتـر منصـور 
غامـی، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فناوری 

در سـالن شـهدای جهاد علمی ایـن وزارت 
برگزارشـد.
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... ادامه از صفحه قبل:
افـق گشـایی و داشـتن نـگاه آینده نگـر و 
نیـز خط  مشـی های بدیـل و چندگانه اسـت 
تـا به اقتضای شـرایط، منابـع و فرصت های 
بـا  و  انتخـاب  را  مناسـب ترین  اختیـار  در 
کمتریـن وقفـه و تعلیق هایـی کـه در مسـیر 
گریـزی از آنهـا نیسـت؛ حرکـت مجموعـه 
را اسـتمرار بخشـد. پـر پیـدا اسـت کـه در 
درسـت  و  بموقـع  آسیب شناسـی  راه  ایـن 
پیامدهـای مترتب بر خط مشـی و رویه های 
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 کاسـتی ها و آسـیب ها و 
رسـیدن به مطلوب هـای بیشـتر می داند؛ که 
از ایـن بابـت بایـد تـاش دسـت اندرکاران 
بدانیـم.  ایـن کنفرانـس را شایسـته تقدیـر 
نیسـت  بـر کسـی پوشـیده  امـروزه دیگـر 
کـه جامعـه جهانـی از جملـه کشـور ایـران 

بـا شـیوع ویـروس کوویـد 19 مواجـه بـا 
شـرایط تـازه ای شـده اسـت. ایـن مواجهـه 
بـرای مجموعه هایـی کـه هویـت خـود را 
بـا حضـور و فعالیت های جمعـی و گروهی 
اثبـات می کننـد؛ مانند دانشـگاه ها و مراکز 
آموزشـی نمـود و پیدایـی بیشـتر دارد. از 
طرفـی انجـام مأموریت هـا و کارویژه هـای 
مجموعه هـا  ایـن  بـرای  شـده  تعریـف 
بـه  را  فـوری  واکنش هـای  کـه  می طلبیـد 
شـرایط عـارض شـده داشـته باشـند. بدیهی 
اسـت کـه بازنمایـی ایـن واکنش هـا را باید 
در بازآرایی هـا و بـاز تنظیمـات جدیـد دید 
کـه بی گمـان ایـن امـر در بخـش آمـوزش 
عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه  نهـاد 
واقعیتـی کـه خـود  دارد.  بیشـتری  نمایـی 
مجـازی  آمـوزش  تلفیقـی  سیاسـت  در  را 
تـازه  چرخشـی  قالـب  در  حضـوری  و 
نشـان داد. چنیـن چرخشـی بنـا بـه ماهیـت 
هـر  سـان  بـه  آن  بـه  مربـوط  الزام هـای  و 
همـه  رغـم  بـه  دیگـر  چرخـش  و  تغییـر 

محسـنات و قوت هایـی کـه دارد بـه دور از 
هزینـه و آسـیب هـم نیسـت. چـرا کـه نظام 
تعامـل، چارچوب هـای ذهنـی، سـبک ها و 
عادت واره هـای 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 
و  خودشـان  گذشـته  عملکـرد  از  اگـر 
و  راهکارهـا  نتواننـد  و  نیاموزنـد  دیگـران 
تمهیدات درسـت کاری را درسـت و بموقع 
کـه  بـود  خواهنـد  ناچـار  گیرنـد  کار  بـه 
خطاهـای خـود را تکـرار کننـد و این یعنی 
نشـان  تجربـه  شـدن.  ناکارآمـد  و  انفعـال 
می دهـد وقتـی امـکان آموزش بـه صورت 
سیسـتم های  نیسـت  فراهـم  حضـوری 
و  تکنولـوژی  از  بهره منـدی  بـا  آموزشـی 
ایده هـای خاقانـه بایـد بتواننـد مأموریـت 
خـود را بـه سـرانجام برسـانند و آمـوزش 
مناسـب ترین رهیافت هـای  از  الکترونیکـی 
ایـن تـاش گسـترده اسـت. افـزون بـر این 

لزوم تقویت استفاده از فناوری های جدید 
و گسترش زیر ساخت های آموزش های 

الکترونیکی در آموزش عالی

ــود در  ــخنرانی خ ــوم در س ــر عل وزی
ــوزش  ــی آم ــی آسیب شناس ــس مل کنفران
و یادگیــری الکترونیکــی در ایــران اعــام 
ــق  ــت و تعمی ــس تقوی ــن پ ــرد: از ای ک
ــای  ــاوری ه ــا و فن ــتفاده از توانمندی ه اس
زیرســاخت های  گســترش  و  جدیــد 
ــی  ــای الکترونیک ــاز آموزش ه ــورد نی م
ــورد  ــور م ــی کش ــوزش عال ــد در آم بای

ــرد. ــرار گی ــتر ق ــه بیش توج
اینکــه  بیــان  بــا  غامــی  دکتــر 
ــان،  ــا در جه ــاری کرون ــری بیم همه گی
ــش  ــع در حــل مســائل پی اشــتراک جوام
ــدون  ــاری را ب ــن بیم ــی از ای ــده ناش آم
ــاوری  ــی و فن ــرفت علم ــه پیش ــه ب توج
ــت:  ــار داش ــم آورد، اظه ــورها فراه کش
ــک  ــث ی ــا باع ــروس کرون ــیوع وی ش
ــی  ــل پیش بین ــر قاب ــدی و غی ــش ج جه
ــته  ــبت گذش ــه نس ــع ب ــطح جوام در س
ــطحی  ــه س ــتا ب ــن راس ــا در ای ــد و م ش
ــه  ــیدیم ک ــاوری رس ــرفت در فن از پیش
صــورت  بــه  را  آموزش هــا  بتوانیــم 

ــم. ــه کنی ــازی ارائ مج
ــس از  ــرد: پ ــد ک ــوم تاکی ــر عل وزی

ــوزش  ــه آم ــی ارائ ــال تحصیل ــک نیمس ی
ــه  ــه آنچ ــه ب ــگاه نقادان ــد ن ــازی، بای مج
اتفــاق افتــاده داشــته باشــیم و اثرگــذاری 
ایــن آموخته هــا در جوامــع هــدف را 
بررســی کنیــم. آسیب شناســی آنچــه 
اتفــاق افتــاده، کار ارزشــمندی اســت و بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود، نــگاه آموزش 
عالــی کشــور و آمــوزش عمومــی بایــد به 
گونــه ای باشــد کــه منتظــر بازگشــت بــه 

ــیم. ــی نباش ــی آموزش ــتم های قبل سیس
وی بــا بیــان اینکــه در برخــی از مراکز 
علمــی و دانشــگاهی از دوره هــای گذشــته 
آموزش هــا بــه صــورت الکترونیکــی 
ــت  ــوع عمومی ــن موض ــزود: ای ــود، اف ب
نداشــت بنابرایــن در مجموعــه علمــی 
کشــور بــرای به کارگیــری آمــوزش 
ــطح  ــا در س ــاظ فعالیت ه ــازی از لح مج
دانشــگاه های کشــور ظرفیــت خوبــی 
فراهــم شــد، چنانچــه ســرعت غیــر قابــل 
پیش بینــی بــرای اجــرای ایــن نــوع 
ــت. ــکل گرف ــگاه ها ش ــوزش در دانش آم
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه شــرایط 
شــیوع بیمــاری کرونــا باعــث شــد ارتباط 
ــام  ــری در تم ــر و دقیق ت ــتر، کامل ت بیش
ــزود:  ــود، اف ــرار ش ــه برق ــطوح جامع س
نــگاه بــه آمــوزش عالــی در آینــده بایــد 
ــری  ــاء و بهره گی ــظ، ارتق ــتر حف ــر بس ب
ــد  ــات باش ــاوری اطاع ــای فن از ظرفیت ه
ــمت  ــه س ــد ب ــا بای ــگاه م ــروز ن و ام
اســتفاده از فناوری هــای آمــوزش مجــازی 
ــدی  ــش و توانمن ــردن دان ــه روز ک و ب
فناورانــه باشــد، زیــرا ایــن کار ضرورتــی 
ــش  ــر و پی ــام حاض ــر در ای اجتناب ناپذی

ــت. رو اس
ــزی  ــه در برنامه ری ــان اینک ــا بی وی ب
ماه هــا و ســال های پیــش رو یکــی از 
برنامه هــای جــدی مــا تقویــت زیــر 
آمــوزش  نیــاز  مــورد  ســاخت های 
ــل  ــت: نس ــار داش ــت، اظه ــازی اس مج
ــا  ــاق ب ــی در انطب ــتعداد باالی ــوان اس ج

ــت  ــن ظرفی ــد دارد و ای ــیوه های جدی ش
از  بیشــتر  علمــی  جامعــه  در  انطبــاق 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر ب ــای دیگ بخش ه
ــم  ــه کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ام
کــه همیشــه در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش 
مســتمر و بــه روز رســانی تخصصــی 
ــول  ــاهد تح ــا ش ــود دارد ت ــی وج و فن
ــد در  ــش جدی ســرعت و شــکل گیری دان

ــیم. ــی باش ــوزش تحصیل ــت آم کاربس
افــزود:  ادامــه  در  غامــی  دکتــر 
توســعه  و  ایجــاد  از  کلــی  هــدف 
ــودن  ــم نم ــی، فراه ــوزش الکترونیک آم
امــکان دسترســی یکســان، رایــگان و 
ــل و  ــای تحصی جســت و جوپذیر در دوره ه
ایجــاد فضــای آموزشــی یکنواخــت بــرای 
ــه و  ــر نقط ــه در ه ــف جامع ــار مختل اقش
بهینه ســازی شــیوه های ارائــه مطالــب 
ــر  ــری عمیق ت ــور یادگی ــه منظ ــی ب درس

اســت. و جدی تــر 
ــد منتظــر  ــا نبای ــان اینکــه م ــا بی وی ب
ــی  ــی قبل ــای آموزش ــا نظام ه ــیم ت باش
شــود،  اجــرا  دانشــگاه ها  در  دوبــاره 
گفــت: بایــد از ظرفیــت آمــوزش کشــور 
ــی و  ــا و توســعه آمــوزش عال ــرای ارتق ب
ارتبــاط بیشــتر و کامل تــر و دقیق تــر 
ــم. ــتفاده کنی ــه اس ــطوح جامع ــه س در هم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــوم در پای ــر عل وزی
ــای  ــا از آموزش ه ــگاه ه ــتفاده دانش اس
ترکیبــی و آمــاده ســاختن اســاتید و 
دانشــجویان بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن 
ــرد: راه  ــان ک ــی خاطرنش ــتم آموزش سیس
بــرای گســترش شــیوه ها و طراحــی 
جدیــد و فناوری هــای بــه روز در کشــور 
ــزو  ــوع ج ــن موض ــد ای ــت و بای ــاز اس ب
تــا  گیــرد  قــرار  کان  سیاســت های 
ــرای  ــرای اج ــا ب ــی ها و پیگیری ه بررس

ــرد. ــکل گی آن ش

* * * * *

رپونده وژیه
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سـهم شـیوه های نوین آمـوزش الکترونیکی 
بویـژه وقتـی کـه در بسـتر فضـای مجـازی 
خـود  یادگیری هـای  در  می گیرنـد؛  قـرار 
راهبـر و نیـز فراگیـری و پایـداری آنهـا از 
حیـث فضـا و زمـان نبایـد نادیـده گرفتـه 
حـوزه  بحث هـای  بـا  کـه  واقعیتـی  شـود. 
کیفیـت  ارتقـای  و  آموزشـی  عدالـت 
آموزشـی نیـز ربـط وثیقـی دارد. آن گونـه 
کـه از تحلیـل دورنمـا و اهـداف این شـیوه 
از آمـوزش برمی آید، هـدف کلی از ایجاد 
فراهـم  الکترونیکـی،  آمـوزش  توسـعه  و 
نمـودن امـکان دسترسـی یکسـان، رایـگان 
تحصیـل  دوره هـای  در  و جسـت و جوپذیر 
یکنواخـت  آموزشـی  فضـای  ایجـاد  و 
بـرای اقشـار مختلـف جامعـه در هـر نقطه و 
بهینه سـازی شـیوه های ارائـه  مطالب درسـی 
بـه منظـور یادگیـری عمیق تـر و جدی تـر 
اسـت. زیـرا در گـذر بـه جامعـه اطالعاتـی 
متوجـه  نقـش عمـده ای  و عصـر دیجیتـال 
نهاد هـای آموزشـی اسـت. لـذا آمـوزش و 

یادگیـری نیـز  بایـد براسـاس رویکردهـای 
جدیـد تنظیـم شـود و یکـی از مؤثرتریـن 
پهنـه،  ایـن  بـه  شـدن  وارد  در  ابزارهـا 
گسـترش آمـوزش الکترونیکـی در سـطوح 
مختلـف می باشـد. مقصودمـان از آمـوزش 
الکترونیکـی یـا آمـوزش مجـازی پارادایـم 
جدیـدی اسـت کـه در حـوزه آمـوزش و 
واقـع  در  و  اسـت  آمـده  پدیـد  یادگیـری 
نوعـی از یادگیری اسـت که در هـر زمینه، 
هـر  در  و  زمـان  هـر  در  فـرد،  هـر  بـرای 
مـکان، به صـورت مادام العمر فراهم باشـد. 
آمـوزش الکترونیکـی یـک نظام آموزشـی 
کـه  اسـت  جامعـی  راه حـل  و  هنرمندانـه 
حرکـت  خواهـان  کـه  کشـورهایی  بـرای 
در مسـیر فنـاوری روز و تغییـر روش هـا و 
محیط هـای آموزشـی خـود هسـتند، امـکان 
دسـتیابی بـه شـیوه های نویـن آموزشـی را 
فراهـم می نمایـد امـا بایـد بدانیـم کـه هـر 
بـه شـرط آنکـه درسـت  رویکـرد علمـی، 
طراحـی و جـاری شـود در حـد و انـدازه 

خـود خروجـی و نتایـج اثربخـش دارد و از 
ایـن رو انتظـار حـل همـه مسـائل آموزشـی 
در  تغییراتـی  نـوع  هـر  ایجـاد  قابلیـت  و 
می توانـد  مـدت،  کوتـاه  در  فراگیـران، 
سـاده انگارانه باشـد. لیکـن انتظـار مـی رود 
کـه برنامه ریزان آموزشـی نهایـت اهتمام و 
تـالش خـود را صـرف کاهـش آسـیب های 
موجـود و احتمالـی کننـد. تـا فراگیـران با 
خاطـری آسـوده و بـه دور از اضطـراب و 
بـا حفـظ اسـتقالل و اعتمـاد بـه نفـس، بـه 
فعالیت هـای مـورد نظـر خـود بپردازنـد و 
محتـوای مـورد نیاز خـود را دریافت کنند. 
کارنامـه حاصـل از تالش هـای انجـام شـده 
نـکات  نشـانگر  اخیـر  مـاه  هفـت  ایـن  در 
تغییـرات  سـریع  درک  چـون:  سـودمندی 
حـادث شـده؛ سـرعت همسـازی و همراهی 
بـا کار در فضـای مجازی؛ کاربسـت ابزارها 
و تکنولوژی هـای نـو؛ و خالقیـت در تولید 

محتـوای علمـی هسـتیم.

سیاســت کلــی وزارت علــوم در دوران 
کرونــا؛ ادامــه و تــداوم آمــوزش

ــی  ــر عل ــس دکت ــن کنفران ــه ای در ادام
خاکــی صدیــق، معــاون آموزشــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، درخصــوص 
شــرایط آمــوزش در دوران کرونــا گفــت: 
سیاســت کلــی وزارت علــوم در دوران 
ــد  ــوزش بای ــه آم ــت ک ــن اس ــا ای کرون

ــداوم داشــته باشــد و متوقــف نشــود. ت
وی درخصــوص اجــرای ایــن سیاســت 
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــرد اصل ــه راهب ــه س ب
افــزود: جایگزینــی آمــوزش الکترونیکــی 
در  انعطاف پذیــری  غیرحضــوری،  و 
ــارات  ــذاری اختی ــوزش و واگ ــن آم قوانی
بــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
عالــی کشــور کــه بتواننــد تصمیم گیــری 
ــند  ــته باش ــه ای داش ــی و دورن مؤسس محل
از رئــوس ایــن برنامه هــا بــه شــمار 

ــی رود. م
ــه  ــاره ب ــا اش ــق ب ــی صدی ــر خاک دکت
اقدامــات جانبــی صــورت گرفتــه در 
ــار  ــا اظه ــن برنامه ه ــق ای ــتای تحق راس
ــوزش  ــاب آم ــک ه ــاد ی ــت: ایج داش
مشــاوره،  انجــام  بــرای  الکترونیکــی 
ــم  ــه تصمی ــی و کمــک ب بررســی، ارزیاب

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 مقاومت هایــی 
ــج  ــدا مشــاهده می شــد و تروی کــه در ابت
و آمــوزش و آشــنایی بــا روش هــا، 
چالش هــای یادگیــری الکترونیکــی در 
دانشــگاه ها در قالــب صدهــا ســاعت 
ــاپ  ــخنرانی ها و چ ــی، س ــار آموزش وبین
و نشــر الکترونیکــی صدهــا جــزوه و 
جهــت  دانشــگاه ها  در  دســتورالعمل 
دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی 
ــت. ــوده اس ــات ب ــن اقدام ــی از ای بخش

در  علــوم  وزارت  آموزشــی  معــاون 
ــدازی وب ســایت های  ــزود: راه ان ــه اف ادام
ــان  ــه هدف ش تخصصــی در دانشــگاه ها ک
ــخت  ــز س ــود و تجهی ــوزش ب ــج آم تروی
دانشــگاه ها  افــزاری  نــرم  و  افــزاری 
و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور 
ــدید  ــیار ش ــای بس ــم محدودیت ه علی رغ
مالــی در اواخــر ســال ۱۳۹۸ و ســال ۱۳۹۹، 
ــاوری  ــات و فن ــا وزارت ارتباط ــل ب تعام
اطاعــات بــرای رایــگان کــردن خدمــات 
ــا  ــت ب ــت اینترن ــای کیفی ــی و ارتق اینترن
ــران  ــاده کارب ــم فوق الع ــه حج ــه ب توج
در بــازه ای کوتــاه، نظــارت و گــردآوری 
و  اجــرا  رونــد  مــورد  در  اطاعــات 
الکترونیکــی  آمــوزش  فرآیندهــای 
در کشــور، حــل مشــکات مــوردی 
ــوردار  ــم برخ ــات ک ــگاه ها و مؤسس دانش
ــه در  ــتیبانی ک ــری و پش ــات نظ و مطالع
ــروه  ــکیل کارگ ــا تش ــته ب ــاه گذش 5 م
مطالعــه دوران کرونــا و پســاکرونا انجــام 
ــده  ــام ش ــای انج ــر برنامه ه ــد از دیگ ش
ــا  ــداف و راهبرده ــق اه ــتای تحق در راس

ــت. ــور اس ــی کش ــوزش عال ــی آم اصل
ــه  ــه ب ــق در ادام ــی صدی ــر خاک دکت
ــود  ــیر وج ــن مس ــه در ای ــی ک چالش های
دارد اشــاره کــرد و افــزود: در تــرم 

گذشــته کاســتی هایی در ارائــه دروس 
ــی  ــداد کم ــتیبانی در تع ــات پش و خدم
آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  از 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــود داش ــی وج عال
ــر  ــتی ها کمت ــن کاس ــد ای ــرم جدی در ت
ــاور بــر تخصصــی بــودن حــوزه  باشــد. ب
ــک کــه دیگــر جــای  ــوزش الکترونی آم
ــن  ــد در ای ــدارد و بای ــا ن ــعی و خط س
ــه  ــه نظــرات متخصصــان و تجرب حــوزه ب
ــای  ــود، آزمون ه ــاد ش ــه زی ــی توج جهان
ــک  ــای الکترونی ــی و ارزیابی ه الکترونیک
ــدی  ــش ج ــته چال ــه در تــرم گذش ک
ــد  ــرم بای ــن ت ــد و در ای ــوب می ش محس
و  داشــت  توجــه  دســتورالعمل ها  بــه 

ــل داد. ــا رو تقلی خطاه
چالش هــا  ســایر  درخصــوص  وی 
ــاخت های ســخت  ــر س ــت: بحــث زی گف
افــزاری و شــبکه ملــی اطاعــات و گردش 
اطاعــات 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 

ــود. ــانی ش ــب به روزرس مرت
معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا 
ــی عملکــرد دانشــگاه ها  ــه ارزیاب ــاره ب اش
ــور در  ــی کش ــوزش عال ــات آم و مؤسس
ــح  ــک تصری ــوزش الکترونی ــوزه آم ح
ــدی  ــث رتبه بن ــتا بح ــن راس ــرد: در ای ک
دانشــگاه ها را آغــاز کردیــم و بــا کمــک 
انجمــن یادگیــری الکترونیــک کــه یــک 
انجمــن علمــی تخصصــی اســت طــرح این 
ــام  ــش انج ــاه پی ــه م ــدی را از س رتبه بن
داده و هم اکنــون ایــن طــرح نهایــی 
شــده کــه در چارچــوب ایــن طــرح 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش
ــدی و  ــه بن کشــور وارد یــک حــوزه رتب
ــاط  ــا نق ــوند ت ــرد می ش ــی عملک ارزیاب

ــود. ــخص ش ــان مش ــف و قوت ش ضع
ــه  ــه ب ــق در خاتم ــی صدی ــر خاک دکت
ــاره  ــور اش ــی کش ــوزش عال ــده آم آین

رپونده وژیه
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کــرد و گفــت: در آینــده آمــوزش 
ــه عنــوان  ــی، آمــوزش الکترونیکــی ب عال
یــک راه مــورد توجــه قــرار گرفتــه ولــی 
ــرا  ــد زی ــد باش ــی نمی توان ــل نهای راه ح
ــه  ــره ب ــوزش چه ــر آم ــوی دیگ از س
ــجویان  ــی دانش ــور فیزیک ــره و حض چه
ــت  ــکار نیس ــل ان ــم قاب ــگاه ها ه در دانش
ــوزش  ــن دو آم ــب ای ــه ترکی ــد ب و بای
ــتور  ــود و دس ــاص ش ــه خ ــم توج ــا ه ب
العمل هــا و مأموریت هــای ایــن نــوع 

ــم. ــن نمائی ــی را تدوی ــوزش ترکیب آم

* * * * *

ــوان  ــه عن ــازی ب ــوزش مج ــه آم ــه ب توج
ــخگوی  ــی و پاس ــد آموزش ــرد جدی رویک

بخشــی از نیازهــای آموزشــی کشــور

ــاون  ــور، مع ــی نظرپ ــد تق ــر محم دکت
اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
ــن  ــز درای ــاوری نی ــوم، تحقیقــات و فن عل
کنفرانــس در ســخنانی اعــام کــرد: 
ــوان  ــه عن ــوزش مجــازی ب ــه آم توجــه ب
ــخگوی  ــی و پاس ــد آموزش ــرد جدی رویک
بخشــی از نیازهــای آموزشــی کشــور بوده 
ــی را در  ــی آموزش ــت و اثربخش و کیفی
ــق  ــا و مناط ــا زمینه ه ــا ی ــی حوزه ه برخ

ــد. ــی ده ــش م افزای
دکتــر نظرپــور بــا بیــان اینکــه دغدغــه 
بســیاری از اســتادان و دانشــجویان، گــذر 
ــای  ــه روش ه ــی ب ــتم های قدیم از سیس
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــوزش اس ــن آم نوی
آموزش هــای  ارائــه  ضــرورت  در 
الکترونیکــی می تــوان بــه مــواردی از 
ــد- ۱۹و  ــروس کووی ــور وی ــل، ظه قبی
آغــاز ســال ۲۰۲۰  در  آن  همه گیــری 
 ،۱۳۹۸ ســال  پایانــی  ماه هــای  در  و 
ــای  ــی در برنامه ه ــرات اساس ــاد تغیی ایج
ــران و روی  ــان و ای ــی جه ــوزش عال آم
ــگاه ها  ــیاری از دانش ــی بس آوردن ناگهان
ــاری از راه  ــوزش اجب ــوع آم ــک ن ــه ی ب

ــرد. ــاره ک دور اش
ــق و  ــزاری موف ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــرفت قابــل قبــول در ارائــه دوره هــای 
آموزش هــای  جایگزیــن  مجــازی 
ــه  ــی ازارائ ــن نگران ــوری و همچنی حض
رشــته های  عملــی  آموزش هــای 
ــوه  ــی ونح ــگاهی، کارگاه ــر، آزمایش هن

ــزاری  ــت: برگ ــا گف ــزاری آزمون ه برگ
ــرای  ــواالتی ب ــازی س ــای مج آموزش ه
مؤسســات  و  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
آمــوزش عالــی ایجــاد کــرده اســت کــه 
ــواردی  ــه م ــوان ب ــواالت می ت ــن س از ای
از قبیــل: بهتریــن راه بــرای چرخــش 
ــه  ــا ارائ ــط ی ــر خ ــای ب ــریع دوره ه س
ــه صــورت آنایــن چیســت،  ــات ب امتحان
ــان  ــد اطمین ــگاه ها می توانن ــه دانش چگون
حاصــل کننــد کــه همــه دانشــجویان بــه 
فنــاوری مــورد نیــاز بــرای آمــوزش از راه 
ــد، وضعیــت آمــوزش  دور دسترســی دارن
ــس  ــوری در دوران پ ــی و حض الکترونیک
ــود  ــد ب ــه خواه ــاری چگون از بحــران بیم
ــر  و تأثیــر ایــن تغییــر مســیر ناگهانــی ب
ــاره  ــی چیســت، اش ــوزش عال اقتصــاد آم

ــرد. ک
اینکــه  بیــان  بــا  نظرپــور  دکتــر 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــور  ــی کش ــز آموزش ــگاه ها و مراک دانش
ــده اند،  ــدی ش ــی جدی ــرو آموزش وارد قلم
ــام، رؤســا  گفــت: خوشــبختانه در ایــن ای
ــواردی  ــه انجــام م و اســاتید دانشــگاه ها ب
ــع درســی به صــورت  ــل ایجــاد مناب از قبی
ــن  ــه اشــتراک گذاشــتن بهتری ــن، ب آنای
روش هــا، آمــوزش ســریع اعضــای هیئــت 
ــوزش از راه دور و  ــیوه آم ــه ش ــی ب علم
ســازگاری بــا محیــط در حــال تغییــر بــه 

ــتند. ــدم برداش ــترک ق ــورت مش ص
ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری مال مع
وزارت علــوم بــا ارائــه گزارشــی در 
ــگاه ها در  ــت دانش ــوه فعالی ــوص نح خص
ــت:  ــی گف ــوزش الکترونیک ــرای آم اج
ــی  ــام تعطیل ــا اع ــاه ۱۳۹۸ ب ــفند م در اس
ــر  ــی در اکث ــای آموزش ــت فعالیت ه موق
ــی و  ــای آت ــن برنامه ه دانشــگاه ها و تدوی
چگونگــی اجــرای آمــوزش مواجــه بودیم 
ــه  ــزی برنام ــن امســال پایه ری و درفروردی
ــازی و  ــوزش مج ــه آم ــاز در زمین موردنی
پوشــش آموزش هــای الکترونیکــی بــرای 
بیــش از ۹۰ درصــد از جامعــه دانشــگاهی 
ــد  ــم ش ــته فراه ــال گذش کشــور در نیمس
ودر شــهریور مــاه نیــز بازنگــری و بهبــود 
نظــام آمــوزش الکترونیکــی بــا توجــه بــه 
ــت  ــتان در جه ــل تابس ــی فص ــازه زمان ب
برطــرف شــدن بســیاری از مشــکات در 
نیمســال اول ســال تحصیلــی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ 

انجــام گرفــت.
وی همچنیــن در خصــوص تأثیــر ارائــه 
دانشــگاه ها  در  مجــازی  آموزش هــای 
ــع  ــردن مناب ــه روز ک ــت: ب ــار داش اظه
اســاتید،  و اطاعــات درســی توســط 
ــب و  ــذاری مطال ــتراک گ ــش اش افزای
منابــع درســی بیــن اســاتید و دانشــجویان، 
ــای  ــاد روش ه ــت و ایج ــش خاقی افزای
ــن تدریــس، افزایــش ســهم آمــوزش  نوی
 ،۱۹-COVID ــران ــان بح ــازی در زم مج
ــد  ــا رون ــجویان ب ــق دانش ــرورت تطبی ض
ــوزش  ــرورت آم ــوزش و ض ــد آم جدی
بــرای  مجــازی  فراگیــر  ابزارهــای 
اعضــای هیــأت علمــی را می تــوان از 
ــای  ــه آموزش ه ــت ارائ ــر مثب ــوارد تأثی م

مجــازی در دانشــگاه ها عنــوان کــرد.
دکتــر نظــر پــور در خصــوص اقدامــات 
بــرای  دانشــگاه ها  تشــویق  و  الزم 
گســترش و تســهیل آمــوزش الکترونیکی 
ــه  ــوان ب ــوص می ت ــن خص ــت: در ای گف
ــری  ــتفاده حداکث ــل اس ــواردی از قبی م
ــزاری  ــرای برگ ــود ب ــای موج از ابزاره
ــه  ــق ب ــایر عای ــا و س ــم، رویداده مراس
ــد  ــای جدی ــق ایده ه ــط، خل صــورت برخ
و اســتفاده از فضــای مجــازی بجــای 
ــات  ــش ارتباط ــی و افزای ــای فیزیک فض
برگــزاری کنفرانس هــا  بخــش،  اثــر 
کــه  برخــط  به صــورت  ســمینارها  و 
ــکان  ــا، ام ــش هزینه ه ــر کاه ــاوه ب ع
ــش  ــر و افزای ــخنرانان برت ــتفاده از س اس
ــراه دارد و  ــه هم ــدگان را ب ــرکت کنن ش
ــا دانشــجویان در مــورد اهــداف  تعامــل ب
و  فرهنگــی  مشــترک  اولویت هــای  و 
ــازی  ــتر س ــه بس ــویق ب ــی و تش اجتماع
فضــای  در  دانشــجویی  کانون هــای 
مجــازی بــه منظــور حــل مشــکات 

ــرد. ــاره ک ــد اش ــجویان نیازمن دانش
امنیــت  در خصــوص  همچنیــن  وی 
ســایبری و افزایــش خطــرات ناشــی 
از تهدیدهــای ســایبری بــرای انتقــال 
ــن  ــت: در ای ــازی گف ــای مج آموزش ه
ــد  ــی مانن ــوان از راه کارهای ــتا می ت راس
ســرمایه گذاری در امنیــت ســایبری بــرای 
اطمینــان از تــداوم آمــوزش و یادگیــری، 
اطمینــان از انجــام وظایــف تیم هــای 
ــی  ــتن خاءهای ــایبری در بس ــت س امنی
کــه مهاجمیــن می تواننــد از آن بهــره 
ــت  ــرمایه گذاری های الزم جه ــد و س ببرن
اطمینــان از حریــم خصوصــی داده هــا 
بــرای امــکان ادامــه آمــوزش و یادگیــری 

ــرد. ــتفاده ک اس
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت 
ــه  ــی عادالن ــی و دسترس ــت آموزش عدال
بــه فنــاوری اســتفاده از آموزش هــای 
ــرای همــه دانشــجویان گفــت:  مجــازی ب
در ایــن خصــوص باید از مــواردی همچون 
ارائــه کمــک هزینــه بــرای دسترســی بــه 
اینترنــت و یــا رایــگان نمــودن آن، اعطای 
ــاپ  ــزات و لپ ت ــد تجهی ــرای خری وام ب
بــرای دانشــجویانی کــه بــا کمبــود منابــع 
مالــی مواجــه هســتند، اســتفاده از ظرفیــت 
ــایر  ــاپ و س ــد لپ ت ــرای خری ــن ب خیری
تجهیــزات موردنیــاز و هماهنگــی بــا 
ــرای  ــت ب ــات اینترن ــدگان خدم ارائه دهن
پشــتیبانی از آمــوزش مجــازی بــه عنــوان 
ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــره گش ــی گ راه کارهای
ــع  ــر رف ــد ب ــا تاکی ــور ب ــر نظــر پ دکت
ــانی  ــی و انس ــی، عاطف ــای اجتماع نیازه
دوران  در  دانشــگاهیان  و  دانشــجویان 
گســترش و تســهیل آمــوزش الکترونیکی 
اظهــار داشــت: در ایــن خصــوص مشــکل 
و  تغذیــه  خوابــگاه،  بــه  دسترســی 
ــرای دانشــجویان کــم  گــذران زندگــی ب
ــا  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــرح اس ــد مط درآم
ــی  ــا روش ــا ب ــت خوابگاه ه ــه فعالی ادام
کنتــرل شــده و اجــرای سیاســت های 
ــل را  ــن معض ــی ای ــذاری اجتماع فاصله گ

رپونده وژیه
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حــل کــرد. همچنیــن معضــل عــدم وجود 
دسترســی بــه خدمــات بهداشــت روان نیــز 
بــا گســترش خدمات بهداشــت و مشــاوره 
ــه نیــاز دانشــجویان،  ــا توجــه ب مجــازی ب

ــود. ــع می ش ــدان، رف ــاتید و کارمن اس
ــه دارای  ــانی ک ــرای کس ــزود: ب وی اف
ــوزش  ــائل آم ــری مس ــی در یادگی ناتوان
ــندالن،  ــتند )روش ــن هس ــازی و آنای مج
ناشــنوایان و …( و یــا نیــاز بــه دسترســی 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــات آموزش ــه اطاع ب
ــری در  ــاد دفات ــا ایج ــوان ب ــد می ت دارن
ــری  ــان از یادگی ــرای اطمین دانشــگاه ها، ب
دانشــجویان در حــوزه آمــوزش مجــازی و 
اطمینــان از دسترســی بصــری، شــنیداری و 
ــزات  ــتفاده از تجهی ــن اس لمســی و همچنی
کامــل  بســته های  ارائــه  و  آموزشــی 
ــزودن  ــا و اف ــط دوره ه ــا ضب ــی ب آموزش
ــزان  ــن عزی ــاز، ای ــای موردنی زیرنویس ه
را در بهــره گیــری بهتــر از آموزش هــای 

ــاری کــرد. مجــازی ی
دکترنظرپــور در ادامــه در خصــوص 
ــر  ــی و تأثی ــوزش الکترونیک ــای آم مزای
ــت:  ــی گف ــوزش عال ــاد آم آن در اقتص
امــکان ارائــه منظم تــر و ســاختارمند 
و هدفمندتــر دروس در وقــت کمتــر 
ــه آمــوزش کاســیک، کاهــش  نســبت ب
نظــام  مصرفــی  جــاری،  هزینه هــای 
ــش  ــا و کاه ــت و آمده ــی، رف آموزش
ــم ترافیکــی  ــش حج ــت، کاه ــاف وق ات
ــه خصــوص در ســاعات پیــک  شــهرها ب
ــی  ــش آلودگ ــه کاه ــی و در نتیج ترافیک
ــات و  ــه الزام ــر ب ــتگی کمت ــوا، وابس ه
ــه  ــی نســبت ب ــدی آموزش ــات کالب امکان
ــع  ــش موان ــوری )کاه ــای حض روش ه
ــش  ــادی و کاه ــای اقتص ــی(، مزای مکان
ــهریه  ــش ش ــری و کاه ــای یادگی هزینه ه
ــرای دانشــجویان شــهریه پرداز و امــکان  ب
ــی و  ــوزش عال ــتر آم ــازی بیش تجاری س
ــدار  ــی پای ــای اختصاص ــت درآمده تقوی
بــرای دانشــگاه ها از مــواردی هســتند 
کــه تأثیــری مثبــت در اقتصــاد آمــوزش 

ــت. ــد داش ــی خواهن عال
وی همچنیــن مــواردی از قبیــل اســتفاده 
ســاعات  و  خــاص  فرصت هــای  از 
غیررســمی بــرای آمــوزش )کاهــش موانع 
ــه  ــت ارائ ــای کیفی ــکان ارتق ــی(، ام زمان
ــران  ــاتید مجــرب و جب ــط اس دروس توس
مشــکات ناشــی از کمبــود اعضــای هیأت 
علمــی، بهره منــدی افــرادی )دانشــجویانی( 
ــا  ــت دوری ی ــری به علّ ــکان کمت ــه ام ک
ــی  ــز آموزش ــه مراک ــتن ب ــی نداش دسترس
دارنــد، امــکان پوشــش فراگیــر و افزایش 
ــری،  ــرای دروس نظ ــجویان ب ــداد دانش تع
ــش  ــی و کاه ــای جغرافیای ــذف مرزه ح
ــد  ــور، تأکی ــق کش ــن مناط ــض بی تبعی
ــوزش،  ــوری آم ــجو مح ــه دانش ــر جنب ب
ــکان  ــی ام ــجو و حت ــتر دانش آزادی بیش
طراحــی دوره توســط خــود دانشــجو 
ــات  ــاوری اطاع ــعه فن ــرفت و توس وپیش
در عصــر حاضــر و اســتقبال نســل جــوان 
ــوارد  ــر م ــازی را از دیگ ــوزش مج از آم
ــی  تأثیــر مثبــت در اقتصــاد آمــوزش عال

ــرد. ــوان ک عن
دکتــر نظــر پــور بــا اشــاره بــه 
درارائــه  دانشــگاه ها  چالش هــای 
تاکیــد  و  الکترونیکــی  آموزش هــای 
برضــرورت راهــکار تلفیــق آمــوزش 
مجــازی و الکترونیکــی بــا آمــوزش 
حضــوری و عملیاتــی در ایــن مقطــع زمانی 
ــهای  ــوص چالش ــت: در خص ــار داش اظه
آموزش هــای  ارائــه  در  دانشــگاه ها 
الکترونیکــی می تــوان بــه مــواردی از 
قبیــل، ضــرورت آماده ســازی برخــی 
ــدودی  ــداد مح ــاتید و تع ــران و اس از مدی
آمــوزش  توجیــه  بــه  دانشــجویان  از 
الکترونیکــی، نیــاز بــه بهره گیــری از 
مجموعــه آموزش هــای مکمــل بــرای 
ــی،  ــارب جهان ــتفاده از تج ــاتید و اس اس
و  زیرســاخت ها  توســعه  بــه  نیــاز 
امکانــات پیشــرفته آمــوزش الکترونیکــی، 
زمینــه  در  دانشــجویان  مشــکات 
دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت، تأمیــن 
ــاز،  ــخت افزارهای موردنی ــا و س نرم افزاره
ــا  ــاتید ب ــی از اس ــدود بعض ــنایی مح آش
نیازهــای دانشــجویان، ناکافــی بــودن 
ــی  ــواد درس ــعه م ــی و توس ــزار طراح اب
ــن،  ــس آنای ــرای تدری ــانه ای ب چندرس
بازنگــری در نظــام آمــوزش الکترونیکــی 
ــگاهی،  ــزاری دروس آزمایش ــرای برگ ب
رشــته های  آتلیه هــای  و  کارگاهــی 
ــش های  ــن کوش ــده گرفت ــف و نادی مختل
ــای  ــژه در فض ــه وی ــاتید ب ــی اس آموزش

ــرد. ــاره ک ــال اش دیجیت
وی همچنیــن کمبــود عوامــل انگیزشــی 
ــاص  ــه اختص ــاتید ب ــب اس ــرای ترغی ب
ــس در فضــای  ــرای تدری ــت بیشــتر ب وق
عــدم  و  ناکافــی  آشــنایی  دیجیتــال، 
آمادگــی بعضــی از دانشــجویان بــرای کار 
ــی،  ــری الکترونیک ــتم های یادگی ــا سیس ب
ناکافــی بــودن تمهیــدات الزم بــرای 
آموزشــی  دســتیاران  کارگیــری  بــه 
ــجویان،  ــرفت دانش ــری پیش ــرای پیگی ب
ــی در  ــوزش الکترونیک ــام آم ــف نظ ضع
ــیابی های  ــا و ارزش ــر آزمون ه ــارت ب نظ
در  اســاتید  مشــکات  دانشــجویان، 
و  پایان نامه هــا  رســاله ها،  هدایــت 
ــاز  ــدم نی ــه، ع ــات دفاعی ــزاری جلس برگ
ــی،  ــاختمان های رفاه ــتفاده از س ــه اس ب
ــود  ــراهای دانشــجویی موج ــی و س خدمات
ــدم  ــی، ع ــوزش الکترونیک ــام آم در نظ
ــدی  ــای کالب ــتفاده از فضاه ــه اس ــاز ب نی
مربــوط بــه امــور فرهنگــی، هنــری 
در  دانشــجویی  فوق برنامه هــای  و 
ــره  ــی و باالخ ــوزش الکترونیک ــام آم نظ
ــزان  ــاح می ــری و اص ــرورت بازنگ ض
ــهریه پرداز  ــجویان ش ــرای دانش ــهریه ب ش
دانشــگاه ها  چالش هــای  دیگــر  از  را 
الکترونیکــی  آموزش هــای  درارائــه 

ــرد. ــوان ک عن
ــاد  ــه اقتص ــاره ب ــا اش ــر نظرپورب دکت
بحــران  زمــان  در  عالــی  آمــوزش 
ــاد  ــت: اقتص ــدCOVID ۱۹-۱۹ گف کووی
آمــوزش عالــی در ایــن شــرایط بــا 
ــگاه ها  ــه دانش ــتگی بودج ــش وابس کاه

بــه منابــع انحصــاری درآمدزایــی از جملــه 
ــهریه  ــی از ش ــد ناش ــه درآم ــتگی ب وابس
تحصیلــی دانشــجویان مواجــه خواهــد بــود 
ــع درآمــد  ــه مناب و پیش بینــی دسترســی ب
پایــدار بــدون اتــکای محــض بــر ارائــه و 
فــروش خدمــات آموزشــی در دانشــگاه ها، 
ایجــاد آمادگی در دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــار  ــتن اختی ــرای داش ــی ب ــوزش عال آم
ــب  ــی متناس ــدام مال ــری و اق ــم گی تصمی
ــران  ــای جب ــرایط بحــران و روش ه ــا ش ب
ــگاه ها و  ــادی دانش ــان اقتص ــرر و زی ض
ــت  ــی در وضعی ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــر  ــم گی ــاده توســط مراجــع تصمی فوق الع
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــت، مجل در دول
ــر  ــات از دیگ ــای مؤسس ــای امن هیئت ه
شــرایط اقتصــاد آمــوزش عالــی در زمــان 

ــود. ــد ب ــا خواه ــران کرون بح
وی بــا تاکیــد برلــزوم توســعه فنــاوری 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک در دانش
گفــت: در ایــن راســتا الزم اســت کــه بــه 
مــواردی از قبیــل، تأمیــن، تولیــد، توســعه 
اطاعاتــی،  ســامانه های  پشــتیبانی  و 
تأمیــن، تولیــد، توســعه و پشــتیبانی شــبکه 
و مراکــز داده هــا، پهنــای بانــد اینترنــت و 
اینترانــت، تأمیــن امنیــت فضــای مجــازی 
ــازی  ــوزش مج ــزات آم ــن تجهی و تأمی
ــه  ــرآورده هزین ــه ب ــد ک ــام ورزی اهتم
دانشــگاه ها،  در  مــوارد  ایــن  انجــام 
ــم و  ــای عل ــی و پارک ه ــز پژوهش مراک
ــان  ــارد توم ــر ۷.۰۰۰ میلی ــغ ب ــاوری بال فن

ــود. ــد ب خواه
ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری مال مع
ــی  ــس مل ــس کنفران ــوم و رئی وزارت عل
یادگیــری  و  آمــوزش  آسیب شناســی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی در ای الکترونیک
ــوان  ــه عن ــوزش مجــازی ب ــه آم توجــه ب
ــار  ــی اظه ــد آموزش ــرد جدی ــک رویک ی
ــی کشــور  ــت عموم ــر وضعی ــت: اگ داش
ــی  ــوزش عال ــت آم ــع آن وضعی ــه تب و ب
ــن  ــه ای ــردد، ب ــادی بازگ ــت ع ــه حال ب
ــور  ــان ۱۰ کش ــران در می ــه ای ــل ک دلی
اول حادثه خیــز جهــان اســت تجربــه 
 ۱۹ کوویــد-  ویــروس  همه گیــری 
بایســتی بــه عنــوان موضــوع دائمــی بــرای 
ــمندان  ــی اندیش ــث و بررس ــه و بح مطالع
ــران دانشــگاهی در  ــی و مدی آمــوزش عال
ــده  ــد پیچی ــری فراین ــوه راهب ــه نح زمین
ــظ  ــاده، حف ــت فوق الع ــوزش در وضعی آم

ــود. ش
وی افــزود: آمــوزش الکترونیکــی ایــن 
امــکان و فرصــت را بــه مســئولین ذیربــط 
ــه  ــد ک ــی می ده ــوزش عال ــام آم در نظ
نســبت بــه ایجــاد نظــام آموزشــی فراگیــر 
و یکپارچــه در ســطح ملــی و بــا کیفیــت 
بــا  و  کننــد  برنامه ریــزی  مطلــوب 
ــه بازنگــری  ــدام ب ــد، اق چشــم اندازی جدی
ــی  ــواد درس ــی و م ــای آموزش آئین نامه ه

ــد. ــگاه ها نماین در دانش
ــخنان  ــان س ــور در پای ــر پ ــر نظ دکت
ــه اســتفاده اثربخــش از ابزارهــای  خــود ب
ــد  ــای فراین ــی در غن ــوزش الکترونیک آم
دانشــگاه ها  در  یادگیــری  یاددهــی- 

رپونده وژیه
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بــه  دانشــگاه ها  وضعیــت  تبدیــل   ،
پردیس هــای کوچک تــر، کاس هــای 
کمتــر و خوابگاه هــای مختصــر ، فضاهــای 
بســیار  کتابخانــه  و  کمک آموزشــی 
کوچــک ، تلفیــق آمــوزش مجــازی برای 
ــوری  ــوزش حض ــری و آم ــای نظ درس ه
الگوهــای  عملــی،  درس هــای  بــرای 
تــاب آوری  ســطح  افزایــش  در  نــو 
ــا  ــه ب ــی در مواجه ــوزش عال ــام آم نظ
و  فوق العــاده  وضعیــت  در  بحران هــا 
روش هــای حفــظ و پــرورش اســتعدادهای 
ــاده  ــت فوق الع ــجویان در دوره وضعی دانش
بــا هــدف پیشــگیری از افــت تحصیلــی و 
ــری در  ــان بازنگ ــد آن ــد رش ــظ فراین حف
شــیوه های نویــن تدریــس دانشــگاهی 
و ارتقــای قــدرت ســازگاری آن بــا 
و   )distance learning( دور  از  یادگیــری 
ــام  ــواردی ن ــه م ــوری را از جمل غیرحض
ــزی  ــه ری ــت در برنام ــه الزم اس ــرد ک ب
ــور  ــی کش ــوزش عال ــده آم ــای آین ه

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م

* * * * *

تحــول مدیریــت منابــع انســانی؛ کلیــد 
ــرای تحــول ســازمان در عصــر  ــت ب موفقی

ــال دیجیت

ــرکل  ــانی، مدی ــت خراس ــر اباصل دکت
ــوم،  ــع انســانی و پشــتیبانی وزارت عل مناب
تحقیقــات و فنــاوری و دبیــر علمــی 
اولیــن کنفرانــس ملــی آسیب شناســی 
آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی در 
ــت  ــود تح ــخنرانی خ ــز در س ــران نی ای
ــع  ــن در مناب ــدی نوی ــگاه و رون عنوان»ن
انســانی دیجیتــال«، بــا بیــان اینکــه تحــول 
ــع انســانی، کلیــد موفقیــت  مدیریــت مناب
بــرای تحــول ســازمان در عصــر دیجیتــال 
ــانی  ــع انس ــت: مناب ــار داش ــت، اظه اس
دیجیتــال یعنــی طــرز فکــری که بــه طور 
ــرای  ــال را ب ــای دیجیت ــتمر فناوری ه مس
ــع  ــه نف ــان ب ــتر کارکن ــره وری بیش به
ــای  ــاخت تجربه ه ــرای س ــا و ب کارفرم
بهتــر بــرای کارکنــان بــه نفــع کارکنــان 

بــه کار می گیــرد
»هــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــررات و  ــات و مق ــد، نظام ــی، قواع علم
ــودش را دارد«،  ــاص خ ــتانداردهای خ اس
بــه مبحــث شایســتگی ها بــه عنــوان 

انســانی  منابــع  در  بحــث  مهم تریــن 
پرداخــت. 

کــرد:  بیــان  خراســانی  دکتــر 
ــل  ــانی حداق ــع انس ــت اندرکاران مناب دس
ــش  ــواد و دان ــتگی: س ــار شایس ــد چه بای
ــای  ــرفته، ابزاره ــار پیش ــوع، آم آن موض
کیفیــت و اســتانداردهای منابــع انســانی را 

دارا باشــند.
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــع  ــف مناب ــه تعری ــه ب ــتی در ادام بهش
انســانی دیجیتــال پرداخــت و افــزود: 
ــاخت  ــی س ــال یعن ــانی دیجیت ــع انس مناب
ــا عصــر  ــع انســانی متناســب ب واحــد مناب
ــر  ــن عص ــای ای ــه ویژگی ه ــال ک دیجیت
دیجیتــال منابــع انســانی عبارتنــد از عــدم 
وابســتگی کارکنــان بــه مــکان، دارا 
ــری  ــل، تحلیل گ ــان متص ــودن کارکن ب
ــا. ــری آنه ــانی و توصیه گ ــع انس داده مناب
الیه هــای  بــه  ادامــه  در  وی 
ــت و  ــال پرداخ ــع دیجیت ــت مناب مدیری
از دو الیــه الکترونیکی ســازی و الیــه 

بــرد. نــام  دیجیتال ســازی 
الیــه  دربــاره  خراســانی  دکتــر 
در  داشــت:  اظهــار  الکترونیکی ســازی 
ــه  ــًا ب ــوگ صرف ــه هــر کار آنال ــن الی ای
ــود و در  ــل می ش ــی تبدی کار الکترونیک
ــاق  ــی اتف ــدی و اساس ــر ج ــع تغیی واق
ــا اســتفاده  ــد و کارهــای پیشــین ب نمی افت
الکترونیکی ســازی  فناوری هــای  از 

می شــوند. انجــام 
ــی  ــس مل ــن کنفران ــی اولی ــر علم دبی
یادگیــری  و  آمــوزش  آسیب شناســی 
ــه  ــران درخصــوص الی الکترونیکــی در ای
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــازی عن دیجیتالی س
تحول آفریــن  فناوری هــای  از  الیــه 
بــرای ســاخت یــک محیــط دیجیتــال کــه 
تلفیقــی از منابــع الکترونیکــی و فیزیکــی 
ــام  ــق انج ــود و منط ــتفاده می ش ــد، اس باش

ــود. ــیده می ش ــش کش ــه چال کار ب
ــتیبانی  ــانی و پش ــع انس ــرکل مناب مدی
ــرورت و  ــه ض ــه ب ــوم در ادام وزارت عل
ــانی در  ــع انس ــی مناب ــه بازاندیش ــاز ب نی
ــار  ــت و در چه ــال پرداخ ــر دیجیت عص

ــه داد. ــود را ادام ــخنان خ ــور س مح
ــدم  ــه ع ــوم کار ب ــور مفه وی در مح
وابســتگی کار بــه مــکان و روی دادن آن 
در فضــا، جمع ســپاری و همچنیــن کار 

ــرد. ــاره ک ــی اش حجم
محــور  در  خراســانی  دکتــر 
تغییــر  نیــروی کار بــه  ویژگی هــای 
نیــروی  خواســته های  و  نیازهــا 
ــن  ــرد و همچنی ــت عملک ــانی، مدیری انس
ــوزه  ــرد. در ح ــاره ک ــین پروری اش جانش
ــرای کار در  ــاز ب ــورد نی ــای م مهارت ه
ســازمان بــه ســواد دیجیتــال و در نهایــت 
ــع  ــد مناب ــش واح ــف و نق ــاره وظای درب
ــوش  ــین ها و ه ــک ماش ــه کم ــانی ب انس
تدویــن  بــرای  داده کاوی  و  مصنوعــی 
ــطح  ــای س ــام کاره ــتراتژی ها و انج اس
بــاال ماننــد مذاکــره و گفتگــو بــا نیــروی 

ــت. ــانی پرداخ انس
علمــی  هیــأت  عضــو  گفتــه  بــه 

دانشــگاه شــهید بهشــتی، در منابــع انســانی 
چهــار زیرنظــام وجــود دارد کــه عبارتنــد 
ــت و  ــازی، نگهداش ــتخدام، همسوس از اس
آمــوزش، بــه تبییــن فرآیندهــای آنهــا در 

ــت. ــال پرداخ ــر دیجیت عص
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
می خواهیــم اتفاقــی بیافتــد بایــد ســریع و 
چابــک عمــل کنیــم. دنیــا در حوزه هــای 
ــن  ــد، بنابرای ــا نمی مان ــر م ــف منتظ مختل

بایــد ســریع عمــل کــرد.

* * * * *

برخــط  محیط هــای  کرونــا  شــرایط  در 
بــرای  بــزرگ  فرصتــی  مجــازی؛  و 

اســت اجتماعــی  پاســخ گویی 

رئیــس  نورشــاهی  نســرین  دکتــر 
ریــزی  برنامــه  و  پژوهــش  موسســه 
کنفرانــس  ایــن  در  عالــی  آمــوزش 
و  برخــط  محیط هــای  درخصــوص 
مجــازی گفــت: در شــرایط فعلــی کشــور 
ــه  ــت ب ــا دس ــاری کرون ــا بیم ــه ب ک
گریبــان هســتیم محیط هــای آنایــن 
و مجــازی بــرای ادامــه کار و حیــات 
دانشــگاه یــک فرصــت اجتماعــی بــزرگ 

می شــود. محســوب 
وی بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری کرونا 
و پیامدهــای آن اظهــار داشــت: بشــر 
ــاله  ــک ابرمس ــا ی ــی ب ــاس جهان در مقی
ــر را در  ــا نف ــه میلیون ه ــده ک ــه رو ش روب
ــش  ــا کاه ــانده و ب ــر کش ــه فق ــان ب جه
ــرو  ــکاری روب شــدید ســرمایه گذاری و بی
ــینی،  ــل آن حاشیه نش ــه حاص ــده ایم ک ش
اجتماعــی،  هنجارهــای  و  بحران هــا 
ــاد و  ــوزش، فرســایش اعتم اخــال در آم

ــت. ــامت اس ــال در س اخت
وی افــزود: در چنیــن شــرایطی دانشــگاه 
بایــد به امــداد علمــی و تخصصــی و دانش 
ــه  ــائل جامع ــد و مس ــه برآی ــان جامع بنی
ــا  ــد و اینج ــل کن ــکان ح ــد ام ــا ح را ت
اســت کــه اهمیــت مســئولیت اجتماعــی 
می دهــد؛  نشــان  را  خــود  دانشــگاه 
ــاری  ــع عی ــگاه در واق ــخ گویی دانش پاس
ــی و  ــت علم ــش و معرف ــرای ارزش دان ب
مهــری بــرای مشــروعیت اجتماعــی علــم 

ــت. ــی اس ــای علم و نهاده
رئیــس مؤسســه پژوهــش و برنامه ریزی 
ــز  ــرد: در می ــح ک ــی تصری ــوزش عال آم

رپونده وژیه
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ــور  ــی کش ــوزش عال ــی آم ــده پژوه آین
دانشــگاه ها  کــه  را  فرصت هایــی 
ــی  ــخ گویی اجتماع ــرای پاس ــد ب می توانن
داشــته باشــند بررســی کردیــم کــه 
افزایــش ســطح شــفافیت و گــزارش 
ــمی  ــای غیررس ــای آموزش ه ــی، احی ده
دانشــگاه، دانشــجو محــور شــدن آمــوزش 
عالــی، حمایــت از زنــان دارای مســئولیت، 
بــا  دانشــگاه ها  اجتماعــی  تعامــات 
جامعــه، تقویــت علــم، انتقــال از پایتخــت 
محــوری دانشــگاه بــه همــه گســتره 
ــط  ــل محی ــم، تبدی ــج عل ــرزمینی، تروی س
در  و  جدی تــر  محیــط  بــه  مجــازی 
خدمــت بــودن دانشــگاه ســبز در توســعه 
ــه  ــات ب ــن مطالع ــی از ای ــدار بخش پای

ــی رود. ــمار م ش
وی درخصــوص شــفافیت و گزارش دهی 
ــدن  ــی ش ــرد: الکترونیک ــان ک خاطرنش
طبــق  اگــر  آموزشــی  ســرویس های 
اســتاندارد جهانــی بــا کیفیــت و ســهولت 
می شــود  باعــث  باشــد  دســترس  در 
ــوده  ــاز و گش ــگاهی ب ــتم های دانش سیس
شــود و در معــرض دیــد و قضــاوت 

ــرد. ــرار گی ــوم ق عم
دکتــر نورشــاهی در زمینــه احیــای 
آموزش هــای غیررســمی بیــان کــرد: 
محیط هــای برخــط ایــن امــکان را فراهــم 
مــی آورد کــه دانشــگاه بــا ســهولت 
محــدوده  از  انعطــاف عمــل خــود  و 
ــر  ــمی فرات ــای رس ــای آموزش ه برنامه ه
ــای آموزشــی ســبک،  ــا پودمان ه رود و ب
ــد. ــه حــل مشــکات جامعــه کمــک کن ب
دانشــجومحور  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــوزش  ــت: آم ــی گف ــوزش عال ــدن آم ش
عمــل  ابتــکار  قــدرت  الکترونیکــی 
دانشــجویی  جمعیــت  بــه  بیشــتری 
ــع  ــات و مناب ــی از اوق ــا بخش ــد ت می ده
ــن شــهرها و در  ــردد در بی ــرای ت ــا ب آنه
شــهرها صــرف نشــود و هزینه هــای 

روانــی درس خوانــدن را بهبــود می بخشــد 
و از زنانــی کــه دارای مســئولیت های 
خانوادگــی و مراقبــت فرزنــد هســتند 

می کنــد. حمایــت 
دکتــر نورشــاهی درخصــوص تعامــات 
ــوان  ــه عن ــا جامع ــگاه ها ب ــی دانش اجتماع
آمــوزش  شــدن  الکترونیکــی  کــرد: 
عالــی بــه شــرط مدیریــت صحیــح 
ــدارک  ــام م ــا یکپارچگــی نظ ــد ب می توان
و  دروس  و  صاحیت هــا  و  تحصیلــی 
برنامه هــای اســتاندارد شــرایط امــکان 
بــرای همــکاری دانشــگاه ها، تشــکیل 
اتحادیه هــای دانشــگاهی را افزایــش دهــد 
کــه ایــن امــر باعــث افزایــش تعامــات 
ــور  ــگاه ها و حض ــی در دانش ــن گروه بی
ــر اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه  فعال ت
ــه  ــخ گویی ب ــی و پاس ــه عموم در عرص

مســائل روز می شــود.
ــی  ــوزه عموم ــت ح ــورد تقوی وی در م
علــم گفت: بــرای اســتقرار حــوزه عمومی 
و آزاد تبــادالت علمــی الکترونیکی شــدن 
ــر را تســهیل و تســریع  ــن ام ــد ای می توان
کنــد و آمــوزش عالــی الکترونیکــی 
ــک بخــش الگــو  ــوان ی ــه عن ــد ب می توان
ــه  ــازی در صحن ــط مج ــدی از محی و ج
ظاهــر شــود کــه ایــن نیــاز بــه ابتــکارات 

ــگاهیان دارد. دانش
دکتــر نورشــاهی در پایــان ســخنان خود 
اظهــار داشــت: انتقــال از پایتخت محــوری 
دانشــگاه بــه همــه گســتره ســرزمینی بــه 
ــه  ــل هم ــط مح ــران فق ــه ته ــه ای ک گون
ــاد  ــم و ایج ــج عل ــد و تروی ــور نباش ام
نوعــی دانشــگاه ســبز در خدمــت توســعه 
ــط  ــرای محی ــیبی ب ــچ آس ــدار کــه هی پای
زیســت نــدارد از دیگــر مزایــای آمــوزش 

ــد. ــی می باش الکترونیک
محورهــای ایــن کنفرانــس شــامل آینده 
ــا توجــه  ــان ب ــران و جه ــازمان ها در ای س
بــه تحــوالت در حــوزه فناوری هــای 

ــوزش  ــت آم ــگاه و اهمی ــری، جای یادگی
ــازمان ها  ــی در س ــری الکترونیک و یادگی
ــا  ــاکرونا، الگوه ــا و پس ــر کرون در عص
یادگیــری  و  آمــوزش  مدل هــای  و 
الکترونیکــی، الگوهــای طراحــی آموزشــی 
و  محتــوا  الکترونیکــی،  یادگیــری  در 
ابزارهــای  و  محتوایــی  فناوری هــای 
یادگیــری  و  آمــوزش  در  تعاملــی 
ــر در  ــات اب ــری خدم ــی، کارب الکترونیک
ــا  ــنایی ب ــری، آش ــات یادگی ــعه خدم توس
واقعیــت افــزوده )AR( و واقعیــت مجــازی 
ــوک  ــی، م ــوزش الکترونیک )VR( در آم
ــور  ــده ای نوظه ــازی پدی ــگاه مج و دانش
در آموزش هــای الکترونیکــی و الیــو 
ــود. ــا  ب ــا و راهکاره ــترمینگ؛ چالش ه اس

* * * * *

ــس  ــن کنفران ــای ای ــر محوره از دیگ
ــی  ــنجش اثربخش ــه س ــوان ب ــی می ت مل
یادگیــری در سیســتم های آمــوزش و 
الکترونیکــی، رویکردهــای  یادگیــری 
ارزیابــی عملکــرد سیســتم های آمــوزش و 
یادگیــری الکترونیکــی، الزامــات اجرایــی 
الکترونیکــی  آموزش هــای  اســتقرار 
و  الزامــات  ایرانــی،  ســازمان های  در 
ــوزش  ــت آم ــر ابعادکیفی ــر ب ــل مؤث عوام
طراحــی  الکترونیکــی،  یادگیــری  و 
مدل هــای ارزیابــی آمادگــی اســتقرار 
الکترونیکــی،  یادگیــری  و  آمــوزش 
انگیزشــی  راهبردهــای  طراحــی 
ســازمان ها در بکارگیــری آمــوزش و 
و  چالش هــا  الکترونیکــی،  یادگیــری 
ــری  ــوزش و یادگی ــعه آم ــکات توس مش
و  راهبــری  مدیریــت،  الکترونیکــی، 
ــری  ــوزش و یادگی ــذاری آم ــت گ سیاس
تجــارب  و  کشــور  در  الکترونیکــی 
ــای  ــده آموزش ه ــه دهن ــازمان های ارائ س
الکترونیکــی در کشــور اشــاره کــرد.

رپونده وژیه
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و  جسـم  روان،  سـالمت  ارزیابـی  طـرح 
دانشـجویان  مجـازی  آمـوزش  وضعیـت 
دانشـگاه عالمـه طباطبائی از سـوی معاونت 
در  طباطبایـی  عالمـه  دانشـگاه  دانشـجویی 
بهـار و تابسـتان  ۱399 انجـام و نتایـج ایـن 

پژوهـش منتشـر شـده اسـت.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی 
وزارت علـوم، »دانشـگاه عامـه طباطبایی 
بـا حـدود هفـده هـزار دانشـجو در مقاطع 
کارشناسـی، ارشـد و دکتـری و بـا حـدود 
55۰ عضـو هیـأت علمـی و بیـش از هزار 
عضو مدعو، یکـی از مؤثرترین و کاراترین 
اسـت کـه  بـزرگ کشـور  دانشـگاه های 
اسـتان های  کل  آن  دانشـجویی  گسـتره 
کشـور را در بـر می گیـرد. با آغـاز بحران 
کرونا در کشـور و تعطیلـی فرایند آموزش 
حضـوری و رویکـرد نظـام آمـوزش عالی 
کشـور بـه سیسـتم مجـازی، در دانشـگاه 
عامه از آغاز با تشـکیل جلسـات منظم در 
دانشـگاه و هم اندیشـی مسـئوالن، مدیران و 
اسـتادان محترم دانشـگاه رویکـرد آموزش 

مجـازی در دسـتور کار قـرار گرفت.«
 »بـا شـروع شـیوع بیمـاری همه گیـر و 
مهلـک کوویـد۱۹ و یـا همـان کرونـا و 
بـه تعطیلـی کشـیده شـدن و نیمـه تعطیـل 
اجتماعـی  فعالیت هـای  از  بسـیاری  شـدن 
و اقتصـادی و فرهنگـی، دانشـگاه نیـز بـا 
شـیوه  بـه  ورود  و  خوابگاه هـا  تعطیلـی 
خـود  فعالیت هـای  بـه  مجـازی  آمـوزش 
ادامـه داد، و در ایـن فاصلـه بـا توجـه بـه 
دل مشـغولی ریاسـت دانشـگاه از وضعیـت 
از  نظرسـنجی  طـرح  عزیـز،  دانشـجویان 
تمامـی دانشـجویان و خانواده هـای آنان در 
قالـب یک طرح پیمایشـی در دسـتور کار 
معاونت دانشـجویی دانشـگاه قـرار گرفت 
و بـا مشـورت بـا حوزه هـای تخصصی در 
معاونـت و انجـام پیش آزمـون ایـن امـر با 
زحمـات گسـترده همـکاران معاونـت بـه 
انجـام رسـید و بـا اسـتقبال باال و گسـترده 
خانواده هـای دانشـجویان و خـود عزیـزان 

» . شد
ایـن طرح پژوهشـی بـا در نظـر گرفتن 

کرونـا  مـدت  در  دانشـجویان  مشـکات 
عوامـل  بررسـی  بـه  دانشـگاه  از  و دوری 
تأثیرگذار بـر روحیه دانشـجویان، آموزش 
مجـازی، مشـکات مالـی و دیگر مسـائل 
بـا ورود  مـواردی کـه  و  پرداختـه  آنهـا 
دانشـگاه بـه آن مبحـث می تـوان درصدی 
کـرد،  حـل  را  دانشـجویان  مشـکات  از 
مسـئولین  بـا کمـک  و  شناسـایی کـرده 
مشـکات  آن  رفـع  بـه  اقـدام  دانشـگاه 
شـود. روش جمـع آوری اطاعـات در این 
طـرح به صـورت تلفنـی و تمـاس بـا تمام 
دانشـجویان بـود و در ایـن مصاحبـه تلفنی 
سـنتی، طـی مکالمـه ای کـه پرسشـگران 
بـا افـراد داشـتند به صـورت نامحسـوس و 
غیرمسـتقیم سـواالتی راجـع بـه وضعیـت 
کلـی، روابـط خانوادگـی، روابط دوسـتانه، 
درآمد خانوادگی، سـامت جسـم و روان و 
آموزش مجـازی مطرح کردنـد که با طرح 
ایـن پرسـش ها از مشـکات در هـر بخش 
از سـواالت و چالش هایـی که دانشـجویان 
در ایـن ایـام بـا آنها روبـرو بودنـد اطاع 
پیـدا کردیـم. بعـد از اتمـام ۱۲۰۰۰ تماس 
تلفنـی، داده هـای جمع آوری شـده در ایـن 
مرحلـه وارد پایـگاه داده نرم افـزار اکسـل 
شـد و در مرحلـه بعـد ایـن داده هـا بـه تیم 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا تحویـل داده شـد.
بر اسـاس نتایج منتشرشـده این پژوهش، 
هـدف از این طرح، بررسـی تأثیـر بیماری 
کرونـا بـر دانشـجویان شـاغل بـه تحصیل 
بـود.  تهـران  طباطبائـی  عامـه  دانشـگاه 
روش  از  ترکیبـی  پژوهـش  ایـن  روش 
کمـی و کیفـی بـود و کلیـه دانشـجویان 
مورد پرسـش و سـوال قـرار گرفتنـد. ابزار 
پژوهـش  ایـن  در  اطاعـات  گـردآوری 
از  اسـتفاده  بـا  نیمه سـاختاریافته  مصاحبـه 
چک لیسـت مصاحبـه اولیـه بود. بر اسـاس 
ایـن طـرح، نتایج نشـان داد کـه ۹5 نفر از 
دانشـجویان دانشـگاه عامه طباطبائی تهران 
بـه بیمـاری کرونـا مبتـا شـده اند. میـزان 
امیـدواری و خوشـحالی دانشـجویان سـالم 
۱5 درصـد و میـزان نگرانـی دانشـجویان 
مبتـا بـه کرونـا ۱۱ درصـد بـوده اسـت. 

دانشـجویان  روابـط خانوادگـی  مؤلفـه  در 
مبتـا بـه کرونـا، ۷۱درصـد بیـان کردنـد 
کـه روابـط خانوادگـی آنهـا تحـت تأثیر 
اسـت.  کـرده  تغییـر  کرونـا  بیمـاری 
از  ۶۸درصـد  دوسـتانه  روابـط  مؤلفـه  در 
دانشـجویان به صـورت مجازی با دوسـتان 
از  ۱درصـد  و  بوده انـد  ارتبـاط  در  خـود 
دانشـجویان پاسـخ دهنده ارتبـاط خـود را با 
دوسـتان خـود در ایـن دوران قطـع کـرده 
بودنـد. در مؤلفـه درآمد خانوادگی، بیشـتر 
درآمـد  کـه  داشـتند  اظهـار  دانشـجویان 
خانوادگـی آنهـا تغییـری نکرده اسـت. در 
مؤلفـه سـامت جسـم و روان، دانشـجویان 
دختـر در وضعیـت بهتـری بودنـد و میزان 
آگاهـی آنها نیـز به حـوزه کرونـا، عایم 
و دیگر موارد آن نسـبت به پسـران بیشـتر 
بـود. در مؤلفه آموزش مجازی دانشـجویان 
و صـدا  اینترنـت  شـدن  و وصـل  »قطـع 
کیفیـت یادگیـری را پایین آورده اسـت«، 
»از کاس هـای مجـازی راضـی هسـتم«، 
مشـکل  اصلی تریـن  اینرنـت  »سـرعت  و 
اولویـت  در  را  اسـت«  مجـازی  آمـوزش 

دادند. قـرار 
خـود  و  دانشـجویان  خانواده هـای 
عامـه  دانشـگاه  اقـدام  از  دانشـجویان 
طباطبائـی و معاونـت دانشـجویی در قالـب 
ابـراز رضایـت داشـتند و از  طـرح فـوق 
اینکـه در شـرایط بحرانـی دانشـگاه به فکر 
احسـاس  اسـت  آنـان  سـامتی  وضعیـت 
تعلـق خاطـر بیشـتری نسـبت به دانشـگاه 
در  کـه  داشـتند  تقاضـا  و  داشـتند  ابـراز 
ادامه اسـتمرار شـرایط کرونایی در کشـور، 
بسـتر مناسـب تعامات دانشـجویان شـکل 
بگیریـد. از مسـئولین نـز انتظار داشـتند که 
شـرایط ویژه قرنطینـه ای را در قالب فرایند 

آمـوزش لحـاظ نماینـد.
نتایـج، نگرانـی دانشـجویان  مطابـق بـا 
مبتـا و سـالم در رابطـه با مسـائل درسـی 
بـه یـک میـزان اسـت کـه نشـان می دهد 
کرونـا در زندگـی تحصیلـی و نگرانی های 
داشـته  تأثیـر  دانشـگاه  و  درس  از  ناشـی 
اسـت، امـا ایـن تأثیـر بـه علـت بیمـاری 

اقدامات دانشگاه عالمه طباطبائی
در حوزه دانشجویی در دوران کرونا

گزارش



19

1399
مهر ماه    / 12 

شماره لی /  ش عا
موز انهم آ

خبر
نبـوده اسـت. در رابطـه بـا تأثیـر بیمـاری 
کرونـا در وضعیـت کلـی دانشـجویان بـه 
نظـر می رسـد کـه کرونـا بـر متغیرهـای 
روانشـناختی و حـاالت روحی دانشـجویان 
تأثیر داشـته اسـت تـا جایی کـه امیدواری 
و خوشـحالی دانشـجویان سـالم ۱5درصـد 
کرونـا  بـه  مبتـا  دانشـجویان  نگرانـی  و 
۱۱درصـد بیشـتر بـوده اسـت. ایـن اعـداد 
باعـث  کرونـا  کـه  هسـتند  آن  نشـانگر 
تشـویش و نگرانـی در تمامـی افراد شـده 
در  نگرانـی  و  تشـویش  ایـن  امـا  اسـت، 
دانشـجویان مبتـا بـه کرونـا بیشـتر بوده 

 . ست ا
مؤلفه دوم مورد بررسـی روابط خانوادگی 
بـود. خانـواده رکن اصلـی جامعه اسـت و 
اگـر همکاری افـراد خانواده مسـالمت آمیز 
و دوسـتانه باشـد، گـذر از مشـکات پیش 
نتایـج  بـا  مطابـق  میگـردد.  تسـهیل  رو 
دانشـجویان سـالم تغییـرات مثبت بیشـتری 
خـود  خانواگـی  وضعیـت  و  زندگـی  در 
خانوادگـی  روابـط  و  کرده انـد،  احسـاس 
آنها در این شـرایط، ثبات بیشـتری داشـته 
اسـت. یـازده درصـد از دانشـجویان سـالم 
نیـز تغییـرات منفی داشـته اند کـه می تواند 
ناشـی از اضطـراب ناشـی از شـیوع بیماری 
باشـد. در واقع مجموعًا دانشـجویان سالم در 
دوران کرونـا وضعیـت خانوادگی و روابط 
دوران  توانسـته اند  و  داشـته اند  بهتـری 
کرونـا را درون خانـواده مدیریـت کننـد. 
مبتـا  بیمـار و  بـا دانشـجویان  در رابطـه 

۲۹درصد  کرونـا  بـه 
کـه  کردنـد  بیـان 
داشـته اند  عدم تغییـر 
نوبـه  بـه  ایـن  کـه 
خـود نشـان می دهـد 
کـه ۷۱درصـد افـراد 
خانوادگی  روابـط  در 
داشـته اند.  تغییراتـی 
بـه داده ها  بـا توجـه 
این  نظـر می رسـد  به 
بـه  بیشـتر  تغییـرات 
سـمت خـوب بـودن 
پیـش رفته اسـت که 
بیماری دانشـجو  خود 
می توانـد دلیـل بر آن 

 . شد با
سـوم  مؤلفـه 
کـه  بررسـی  مـورد 
متأثـر  می توانسـت 
کرونـا  وضعیـت  از 
دانشـجویان  بیـن  در 

دانشـگاه عامـه طباطبایـی باشـد، روابـط 
دوسـتانه و تغییرات آن در ایـن دوران بود. 
به صـورت  دانشـجویان  کل  از  ۶۸درصـد 
ارتبـاط  در  خـود  دوسـتان  بـا  مجـازی 
بوده انـد و ۳5 درصـد نیـز بیـان کرده انـد 
کـه به صـورت کلـی ارتبـاط دوسـتی آنها 
حفظ شـده اسـت. به صورت کلـی ۱درصد 
از دانشـجویان پاسـخ دهنده ارتبـاط خـود با 
دوستان شـان را در ایـن دوران قطـع کـرده 
بودنـد. ارتبـاط مجازی بـا دوسـتان در بین 
دانشـجویان دختر بیشـتر بوده است و حفظ 

روابـط نیـز در بیـن دختـران بیشـتر بـوده 
اسـت. این امـر می توانـد با توجه بـه مقطع 
تحصیلـی متفاوت باشـد. تعداد دانشـجویان 
 ۳۶۰۲ کارشناسی ارشـد   ،۴۲۶5 کارشناسـی 
و دکتـری ۱۱۶۴ نفـر بودنـد. دانشـجویان 
روابـط  حفـط  بیشـترین  کارشناسی ارشـد 
بـا دوسـتان خـود در فضـای مجـازی  را 

داشـته اند. 
درآمـد  بررسـی  مـورد  چهـارم  مؤلفـه 
بیشـترین  بـود.  دانشـجویان  خانوادگـی 
فراوانـی در بیـن دانشـجویان در رابطـه بـا 
میـزان درآمـد خانـواده به گزینـه »درآمد 
خانـواده تغییـری نکـرده و مشـکلی پیـش 
نیامده اسـت« اشـاره کرده اند. بیـن نظرات 
بـا  رابطـه  در  پسـر  و  دختـر  دانشـجویان 
اختـاف  ۴درصـد  درآمـد  در  عدم تغییـر 
وجـود دارد. میـان دانشـجویان کارشناسـی 
و کارشناسی ارشـد میـزان درآمـد خانـواده 
بـه میـزان 5۴ درصـد و ۴۲ درصـد تغییری 
نداشـته اسـت و ۱۱ درصـد افـراد بـدون 
میـزان  بیشـترین  هسـتند.  مالـی  مشـکل 
بـه  مربـوط  گزینه هـا  بیـن  در  اختـاف 
تغییـر میـزان درآمـد اسـت کـه در بیـن 
دانشـجویان دکتـری میـزان تغییـر درآمد 
و کاهـش بیشـتر بوده اسـت کـه می تواند 
ناشـی از اسـتقال دانشـجویان دکتـری در 
کسـب درآمـد و وابسـتگی کمتـر آنها به 

باشـد.  خانواده هـا 
سـامت  بررسـی  مـورد  پنجـم  مؤلفـه 
جسـم و روان بـود. در بیـن دانشـجویان در 

حـوزه سـامت جسـم و روان، گویه هـای 
»تندرسـت و سامت هسـتیم«، »تجهیزات 
پرشـکی در محـل مـا وجـود دارد و امکان 
خریـد آن را داریـم« و »بـه تمامـی عائم 
مربـوط بـه کرونـا آگاهـم« بـه ترتیـب 
۲۳درصـد  و  ۲۷درصـد  ۶۰درصـد،  بـا 
فراوانـی هسـتند.  بیشـترین درصـد  دارای 
دانشـجویان  از  بیشـتر  دختـر  دانشـجویان 
پسـر به عائم کرونا آگاه هسـتند و بیشـتر 
اخبـار مربـوط به کرونـا را دنبـال می کنند 
تفاوت هـای  بـه  می تـوان  را  ایـن  کـه 

روانشناسـی و ذاتـی بین دختران و پسـران 
دانشـجویان  اشـتغال  میـزان  داد.  ارتبـاط 
دکتـری بیشـتر اسـت و شـغل خـود را بـا 
دورکاری حفـظ کرده انـد پـس بـه تبعـه 
آن درگیری هـای شـغلی زیادتـری نسـبت 
بـه دیگـر دانشـجویان دارنـد ایـن رابطـه 
مسـتقیمی بـا ایـن تفاوتی کـه اینجـا دیده 
می شـود کـه در آن دانشـجویان دکتـری 
کمتـر اخبـار مربـوط بـه کرونـا را دنبـال 
می کننـد و کمتـر آگاهـی دارند از مسـائل 

مربـوط بـه کرونـا دارد. 
آمـوزش  بررسـی  مـورد  ششـم  مؤلفـه 
مجازی بـود. ۱۹۸۷ دانشـجو یعنی ۲۲درصد 
دانشـجویان اعـام کردنـد کـه از بیـش از 
ابـزار بـرای حضـور در کاسـهای  یـک 
5۷درصـد  می کننـد.  اسـتفاده  مجـازی 
در  بـرای حضـور  از  دانشـحویان گوشـی 

می کننـد. اسـتفاده  کاس 
دانشـجویان  کـه  پاسـخ هایی  بیشـترین 
در بخـش آمـوزش مجـازی بـه آن اشـاره 
کردنـد بـه ترتیـب »قطـع و وصـل شـدن 
اینترنـت و صدا کیفیت یادگیـری را پایین 
آورده اسـت« با ۲۷درصـد، »از کاس های 
و  ۲۴درصـد  بـا  هسـتم«  راضـی  مجـازی 
مشـکل  اصلی تریـن  اینترنـت  »سـرعت 
آموزش مجازی اسـت« با ۱۱درصد اسـت. 
در ایـن دوران بیشـترین میـزان مطالبی که 
بـرای دانشـجویان اهمیـت داشـت شـامل 
نگرانی هـا از بیمـاری و وضعیـت تحصیلی 

 . د بو
ایـن  پایـان  در   
پژوهـش و در بخش 
نتیجه گیـری بـه ایـن 
شـده  اشـاره  نکتـه 
اسـت کـه »تحلیلـی 
از  می تـوان  کـه 
نارضایتـی  میـزان 
انگیـزه  و  کمتـر 
حضور  بـرای  بیشـتر 
مجـازی  کاس  در 
دکتـری  دانشـجویان 
مخصوصـًا  ارشـد  و 
داشـت،  دکتـری 
اسـت کـه چون  این 
ارشـد  دانشـجویان 
بیشـتر  دکتـری  و 
بعضـا  یـا  و  شـاغل 
بـا پایان نامـه درگیـر 
وجـود  بـا  هسـتند، 
کاس مجـازی وقت 
بـرای  را  بیشـتری 
انجـام کارهـای شـخصی خـود دارنـد. اما 
ایـن مـورد در دانشـجویان کارشناسـی بـه 
تبـع سـن پایین تـر کمتـر دیـده می شـود. 
وزرات  و  دانشـگاه ها  مسـئولین  بنابرایـن 
علـوم بـا توجه بـه فراگیـری ایـن بیماری 
هـر  بایـد  آینـده  تحصیلـی  سـال  بـرای 
و  برنامه ریـزی  بـه  نسـبت  سـریع تر  چـه 
تهیـه برنامـه ای مـدون بـه تفکیـک مقاطع 
تحصیلـی و رشـته ها و دانشـکده ها مختلف 
افـت  میـزان  تـا کمتریـن  باشـند  داشـته 
تحصیلـی و کیفیـت آن را شـاهد باشـیم.«

گزارش
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دکتر رضا محمدی، معاون امور آزمون های سازمان 
سنجش آموزش کشوردر گفتگو با خبرنامه آموزش 
عالی ضمن ارائه آمار و اطاعاتی از کنکورهای مقاطع 
مختلف در سال ۱۳۹۹، از تجربیات برگزاری آزمون ها 

در عصر کرونا گفت.
* * * * *

آزمون سراسری به عنوان بزرگترین رخداد علمی کشور 
و متناسب با دانش و تجربیات ملی و بین المللی، هر ساله 
جهت سنجش دانش ورودی و غربالگری متقاضیان و 
عاقه مندان ورود به آموزش عالی در سه مرحله پیش از 
برگزاری، حین برگزاری و بعد از برگزاری طرح ریزی 

و اجرا می شود. 
آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به علّت شیوع ویروس 
کرونا و به تبع آن تأثیر بر نحوه و چگونگی برنامه ریزی 
و برگزاری آزمون، از حساسیت خاصی در سطوح ملی، 
منطقه ای و بین المللی برخوردار شد. در واقع برگزاری 
آزمون سراسری به نوعی به یک مسأله ملی تبدیل شده 
بود که از یک سو بایستی با رعایت تمامی الزامات و 
موازین بهداشتی جهت حفظ سامت داوطلبان و شبکه 
ملی برگزاری آزمون ها برگزار می شد و از سویی دیگر 
تمامی جوانب علمی، فنی و حفاظتی آن رعایت می شد. 
بر این اساس سازمان سنجش آموزش کشور با 
برنامه ریزی و استفاده از توان همه نهادهای ذی صاح، 
رویکرد  اساس  بر  و  کشور  ذی نفع  و  ذی عاقه 
سه سویه سازی به رفتار و عملکرد داوطلبان، شبکه ملی 
برگزاری آزمون ها و فضا و امکانات و تجهیزات، این 
آزمون را با باالترین کیفیت ممکن برگزار و تحسین 

همگان را برانگیخت.
اطالعات آماری آزمون

آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ پس از تمدیدهای چندباره 
به علّت شیوع بیماری کووید۱۹، در نهایت با مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا طی ۴ روز از تاریخ ۲۹ مرداد ۹۹ 

تا یک شهریور ۹۹ به شرح جدول پایین صفحه برگزار 
شد.

بررسی آماری داوطلبان آزمون مذکور از لحاظ جنسیت 
و گروه های آزمایشی در قالب نمودارهای زیر نمایش 

داده شده است: 

ظرفیت پذیرش
پذیرش در آزمون سراسری بر اساس دو روش آزمون 
و سوابق تحصیلی )بدون آزمون( انجام می شود. بر این 
اساس ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری به تفکیک هر 

دو روش، در جداول ستون روبرو آمده است.
همان گونه که از جداول فوق برمی آید، ۸۶ درصد از 
ظرفیت پذیرش آموزش عالی نیازی به شرکت در آزمون 

سراسری ندارد.
پذیرش در آزمون سراسری بر اساس دو روش آزمون 
و سوابق تحصیلی )بدون آزمون( انجام می شود. بر این 
اساس ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری به تفکیک 
هر دو روش، به شرح زیر است:
همان گونه که از جداول فوق 
برمی آید، ۸۶ درصد از ظرفیت 
پذیرش آموزش عالی نیازی به 
شرکت در آزمون سراسری 
بر  درصد  و صرفاً ۱۴  ندارد 
اساس نتایج آزمون سراسری 

تکمیل می شود.
آزمون  اجرایی  سازمان 

سراسری
حوزه  در ۱5  آزمون  این 

خارج از کشور و ۳۹۲ شهر و ۳۳۰۹ حوزه امتحانی 
داخل کشور برگزار شده است که عاوه بر دانشگاه ها، 
مؤسسات آموزش عالی و مدارس آموزش و پرورش، 
۱۰ مصلی و ۴۸ ورزشگاه نیز پیرو هماهنگی با نهاد 
سیاست گذاری مصلی های کشور و وزارت ورزش و 
جوانان به حوزه امتحانی کنکور سراسری اضافه شدند. 
در این راستا ۱۷۸ هزار نفر عوامل اجرایی در قالب شبکه 
ملی برگزاری این آزمون مشارکت نموده و ضمن 
هماهنگی با وزارت بهداشت بیش از ۷ هزار نیروی 
ناظر بهداشت نیز در برگزاری آزمون همکاری داشته اند. 
تغییرات سازمان اجرایی آزمون سراسری نسبت به سال 

گذشته به شرح زیر بوده است:

در راستای ارزیابی اقدامات بهداشتی انجام شده ،پس از پایان 
هر آزمون نظرسنجی از شرکت کنندگان به عمل آمده است 

که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است:

ثبت نام کنندگانگروه آزمایشیروز آزمون
کارت های دریافت شده

درصدتعداد

113.732101.67489هنر29 مرداد

30 مرداد
155.250137.17688ریاضی و فنی

355.580319.62289علوم انسانی

594.259527.27588علوم تجربی31 مرداد

174.412161.70292زبان های خارجی1 شهریور

1.393.2331.247.44989.5جمع

درصد داوطلبان آزمون سراسری به تفکیک جنسیت

پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون آزمون(

427000  نفر
مراکز آموزش عالی تابعه به وزارت علوم

512000 نفر
دانشگاه آزاد اسالمی

939000 نفر برابر با %86

پذیرش با آزمون

153000  نفر
مراکز آموزش عالی تابعه به وزارت علوم

- نفر
دانشگاه آزاد اسالمی

153000 نفر برابر با %14

 عنوان
 میزان13981399تغییر

افزایش

 تعداد
 روزهای
 برگزاری
 آزمون

 2 برابر4 روز2 روز

 تعداد
 1.6 برابر21003309حوزه ها

 تعداد
 عوامل
اجرایی

 ۸7 هزار
نفر

 17۸ هزار
 2 برابرنفر

 فضای
آزمون

 2 میلیون
متر مربع

 5 میلیون
2.5 برابرمتر مربع

 گفت وگو با دکتر رضا محمدی،
معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور

 کنکور 1399 
درعصرکرونا

گفت و گوی وژیه
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شماره لی /  ش عا
موز انهم آ

خبر

اهــم اقدامــات انجــام شــده در خصوص 
تــدارک تمهیــدات بهداشــتی و حفاظتی:

بهداشتی تمهیدات 
دســتورالعمل های . ۱ ابــاغ  و  تهیــه 

ــار  ــدگان تام االختی ــه نماین ــتی ب بهداش
آزمــون  حفاظــت  مســئوالن  و 
ــر رعایــت کامــل  ــزام ب حوزه هــا و ال

ــا. آنه
جلســه . ۲ برگــزاری  و  برنامه ریــزی 

ملــی  شــبکه  بــرای  آموزشــی 
برگــزاری آزمــون و توجیــه آنهــا در 
خصــوص ضــرورت رعایــت الزامــات 
ــه  فنــی و علمــی برگــزاری آزمــون ب

ــتی. ــات بهداش ــوازات الزام م
دســتورالعمل های . ۳ اطاع رســانی 

و  داوطلبــان  بــه  بهداشــتی 
ــپ  ــق کلی ــان از طری ــای آن خانواده ه
بنــر. بروشــور،  پیامــک،  تصویــری، 

ــتی . ۴ ــته های بهداش ــک و بس ــه ماس تهی
ــه  ــز هم ــان و نی ــه داوطلب ــرای هم ب
و  آزمون هــا   اجرایــی  عوامــل 
ضدعفونــی کــردن محیــط و تجهیــزات 
ــواالت  ــته س ــزن و بس ــا، مخ حوزه ه

ــون. ــت آزم ــر نوب ــرای ه ب
طراحــی و ایجــاد ســامانه خوداظهــاری . 5

ــه  ــکوک ب ــا مش ــا ی ــان مبت داوطلب
الزم  تمهیــدات  ایجــاد  و  کرونــا 
جهــت برگــزاری آزمــون بــرای 
ــی در محــل بیمارســتان  ــراد کرونای اف

ــی. ــز درمان ــا مراک ی
هماهنگــی جهــت اســتقرار آمبوالنــس . ۶

ــر  ــاش در ه ــکی آماده ب ــم پزش و تی
اســتان. 

هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت جهــت . ۷
ــط  ــت محی ــناس بهداش ــور کارش حض
بــرای نظــارت و ارائــه مشــاوره جهت 

ــتی. ــتورالعمل های بهداش ــت دس رعای

تمهیدات حفاظتی
دســتورالعمل هاي . ۱ ابــاغ  و  تدویــن 

ــون  ــزاري آزم ــوه برگ ــي نح حفاظت
ــون در  ــت آزم ــئولین حفاظ ــه مس ب

ــور. ــر کش سراس
ــد . ۲ ــت بازدی ــش از ۳۹۰ راک ــد بی خری

امانت گیــری حــدود ۴۰۰  بدنــي و 
ــداران و وزارت  ــپاه پاس ــت از س راک

ــا. ــایر نهاده ــان و س ورزش و جوان
تفاهم نامــه . ۳ انعقــاد  و  هماهنگــی 

مســتضعفین  بســیج  ســازمان  بــا 
و ســپاه پاســداران جهــت تامیــن 
همیــاران آزمــون بــه منظــور رعایــت 
توســط  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
خانواده هــای  تکریــم  و  داوطلبــان 
آنهــا  مناســب  هدایــت  و  آنــان 
جهــت جلوگیــری از تجمــع در محــل 

 . ه هــا ز حو
گزارش گیــري . ۴ ســامانه  راه انــدازي 

درگاه  در  داوطلبــان  از  تخلفــات 
ســنجش.  ســازمان  اینترنتــی 

ــه . 5 ــوه قضائی ــا حفاظــت ق هماهنگــی ب
ــی  ــور قضای ــه منظــور تســریع در ام ب
آزمــون از طریــق تعییــن قاضــی 
ــتان. ــر شهرس ــر در ه ــن ام ــخص ای مش

هماهنگــی بــا نیــروی انتظامــی جهــت . ۶
ــل  ــواالت از مح ــال س ــت و انتق حفاظ
حوزه هــای  بــه  ســنجش  ســازمان 
و  بالعکــس  و  آزمــون  برگــزاری 
ــل درب  ــت مقاب ــم و امنی ــن نظ تامی

ورودی.

* * * * *

سخن پایانی
آزمــون سراســری ســال ۱۳۹۹ بــا 
ــر  ــزار و ۲۳۳ نف ــون و ۳۹۳ ه ــک میلی ی
ــزم  ــرو ع ــده و پی ــب ثبت نام کنن داوطل
ــی و هماهنگــی و همــکاری نهادهــای  مل
ــا  ــی ب ــل اجرای ــه عوام ــط و هم ذی رب
برگــزار  کامــل  امنیــت  و  ســامت 
ــون  ــری آزم ــت راهب ــد.  در جه گردی
مذکــور عــاوه بــر تشــکیل ســتاد 
ــه روال  ــری ب ــون سراس ــزاری آزم برگ
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــول در س معم
ــز  ــوع نی ــتاد وزارت متب ــور، در س کش
ســتادی بــا راهبــری وزیــر علــوم، 
ــال  ــاوری و مشــارکت فع ــات و فن تحقیق
همــه معاونــان و مدیــران مرتبــط تشــکیل 
و  اجــرا  برنامه ریــزی،  نحــوه  بــر  و 
الزامــات و دســتورالعمل های  رعایــت 
اســت.  نمــوده  نظــارت  بهداشــتی 
در  نظرســنجی  نتایــج  اســاس  بــر 
دســتورالعمل های  رعایــت  خصــوص 
بهداشــتی، رضایت منــدی ۹5 درصــدی 
اجــرای  از  حاکــی  شــرکت کنندگان 
ــور،  ــتورالعمل های مذک ــوِل دس ــل قب قاب
بــوده اســت. پــس از برگــزاری آزمــون 
نیــز بــا توجــه بــه تداخــل زمانــی 
ــی،  ــوزش عال ــف آم ــای مختل آزمون ه
مضاعــف  تــاش  ســنجش  ســازمان 
نمــوده و می نمایــد کــه در کمتریــن 
ــج  ــام نتای ــه اع ــان ممکــن نســبت ب زم
اقــدام نمایــد تــا خللــی در فراینــد 
ــور و ورود  ــی کش ــوزش عال ــام آم نظ
و  دانشــگاه ها  بــه  پذیرفته شــدگان 
موسســات آمــوزش عالــی اتفــاق نیفتــد. 
ــور  ــه کنک ــج اولی ــاس نتای ــن اس ــر ای ب
ــال  ــاه س ــان م ــل آب ــری در اوای سراس

ــد.  ــد ش ــام خواه ــاری اع ج

میزان سوال نظرسنجی
رضایت

آیا اصول بهداشتی در جریان برگزاری آزمون در حوزه 
94.۸1رعایت شده بود؟

92.77آیا فاصله صندلیها )حداقل 1/۸ متر( رعایت شده بود؟
آیا الزامات بهداشتی توسط عوامل اجرایی )ماسک، 

96.23رعایت فاصله از یکدیگر و داوطلبان( رعایت شده بود؟

94.6میانگین کل

گفت و گوی وژیه
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طراحی سیکل ترمودینامیکی نوین جهت تولید 
برق از منابع زمین گرمایی در دانشگاه حکیم 

سبزواری
حکیـم  دانشـگاه  محققـان 
سـبزواری در تازه تریـن 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
صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
نمونـه  شـدند  موفـق  امیرکبیـر 
جریان سـنج  دسـتگاه  نیمه صنعتـی 
را  نفـت  سـرچاهی  چندفـازی 
بـرای  کننـد.   تولیـد  و  طراحـی 

کنیـد. کلیـک  مطلـب،  ادامـه 

تولید »دستگاه پرینتر سه بُعدی« و »دستگاه 
ترانسفورماتور ولتاژ باال/ فرکانس باال« در دانشگاه 

تربت حیدریه
بُعـدی و  دسـتگاه پرینتـر سـه 
دسـتگاه ترانسـفورماتور ولتاژ باال/ 
فرکانـس باال )HV-HF( در سـال 
جهـش تولیـد و بـا تـاش شـبانه 
روزی تیمهـای متخصص در گروه 

مهندسـی بـرق دانشـگاه تربـت حیدریه، سـاخته و 
با حضـور دکتـر فتحی ریاسـت دانشـگاه، معاونان، 
مدیـران و دانشـجویان گـروه مهندسـی بـرق ایـن 
دانشـگاه، رونمایی شـد. بـرای ادامه مطلـب، کلیک 

. کنید

ساخت دستگاه تولید همزمان فتوولتائیک 
حرارتی خورشیدی )PVT( توسط محققان دانشگاه 

صنعتی اراک
همزمـان  تولیـد  دسـتگاه 
فتوولتائیـک حرارتـی خورشـیدی 
)PVT( بـا هدف افزایـش راندمان 
تولیـد  و  خورشـیدی  پنل هـای 
همزمـان حـرارت و بـرق توسـط 

محققـان دانشـگاه صنعتـی اراک طراحـی و سـاخته 
مطلـب، کلیـک کنیـد. ادامـه  بـرای  شـد. 

بکارگیری تلفن همراه به عنوان اسپکتروفوتومتر 
برای سنجش کلر و نیتریت آب در دانشگاه سیستان 

و بلوچستان
و  سیسـتان  دانشـگاه  محققـان 
بلوچسـتان در طرح پژوهشـی خود 
سنسـورهای  تحقیقـات  حـوزه  در 
موفـق  موبایـل،  روی  تجزیـه ای 
همـراه  تلفـن  از  بهره منـدی  بـه 

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
صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
امیرکبیـر درصـدد برآمدنـد تـا با 
از طرحـی هوشـمندانه و  اسـتفاده 
روشـی ارزان بنزیـن و محصوالت 
حوزه پتروشـیمی را بـا گاز طبیعی 

بـه تولید برسـانند. بـرای ادامـه مطلب، کلیـک کنید.

ارائه روشی نوین در درمان بیماران مبتال به سندروم 
پلی کیستیک تخمدان  توسط محققان دانشگاه 

اراک
عضـو  سـلیمانی  ملـک  دکتـر 
زیسـت  گـروه  علمـی  هیئـت 
شناسـی دانشـگاه اراک بـه همراه 
تیـم تحقیقاتـی  موفـق بـه بهبـود 
درمـان ۸۰ بیمـار مبتا به سـندروم 

پلـی کیسـتیک تخمـدان بـا ارائـه دارویـی نویـن 
شـدند. بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

بررسی مدلسازی ریاضی سیستم بازیافت و 
ذخیرهسازی انرژی حرارتی اتالفی دودکش های 

صنعتی
دکتـر  مشـترک  پژوهـش  در 
هیئـت  عضـو  فرخـی  محمـود 
علمـی دانشـگاه حکیـم سـبزواری 
و اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه 

و  بازیافـت  سیسـتم  ریاضـی  مدلسـازی  اصفهـان، 
ذخیرهسـازی انـرژی حرارتـی اتافـی دودکش های 
صنعتـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـرای ادامه 

مطلـب، کلیـک کنیـد.

کسب جایزه کامستک ۲۰۱9 توسط عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران
عضـو  خوئـی،  سـپیده  دکتـر 
علـوم  پردیـس  علمـی  هیئـت 
بـه  موفـق  تهـران  دانشـگاه 
اختـراع  ثبـت  جایـزه  دریافـت 
کامسـتک۲۰۱۹ شـد. بـرای ادامـه 

کنیـد. کلیـک  مطلـب، 

قرار گرفتن نام عضو هیئت علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی در زمره یک درصد دانشمندان برتر علمی 

جهان
اصـل  شـاهدی  مهـدی  دکتـر 
دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
یـک  زمـره  در  اردبیلـی  محقـق 
درصد برتـر دانشـمندان و نخبگان 
علمـی جهـان قـرار گرفـت. برای 

ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

ثبت اختراع دستگاه حذف اشباع ترانسفورماتور 
جریان بروش جبران سازی و مغناطیس زدایی در 

دانشگاه سمنان
اشـباع  حـذف  دسـتگاه 
بـه روش  ترانسـفورماتور جریـان 
جبران سـازی 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 

کنیـد. کلیـک  مطلـب، 

ساخت کیت ارزان قیمت تشخیص کرونا در 
۱۵دقیقه توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
روش  از  بهره گیـری  بـا  اصفهـان 
تولیدشـده  بـادی  آنتـی  سـنجش 
در بـدن، موفـق بـه سـاخت کیت 
شناسـایی کرونـا جهت تشـخیص 

دستاوردهای 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

دستاورداه و توفیق اه

http://www.msrt.ir/fa/news/57496
http://www.msrt.ir/fa/news/57486
http://www.msrt.ir/fa/news/57485
http://www.msrt.ir/fa/news/57463
http://www.msrt.ir/fa/news/57454
http://www.msrt.ir/fa/news/57445
http://www.msrt.ir/fa/news/57444
http://www.msrt.ir/fa/news/57403
http://www.msrt.ir/fa/news/57384
http://www.msrt.ir/fa/news/57376
http://www.msrt.ir/fa/news/57375
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خبر
ایـن بیمـاری در زمـان ۱5 دقیقـه و بـا هزینـه ای 
بسـیار کمتـر از روش هـای معمـول شـدند. بـرای 

ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

تجزیه و تحلیل نانو سختی و نانو خراش الیه های 
F:S:Ox نانومتری اپتیکی و فوق شفاف

محققـان دانشـگاه فناوری هـای 
نویـن سـبزوار و دانشـگاه شـهید 
مشـترک،  پژوهشـی  در  بهشـتی 
موفـق بـه تجزیـه و تحلیـل نانـو 
الیه هـای  نانـو خـراش  و  سـختی 

نانـو متـری اپتیکـی و فوق شـفاف F:S:Ox شـدند. 
بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

طراحی و ساخت مدل ساز فیزیکی رفتار دینامیکی 
سازه های مدفون درخاک در دانشگاه صنعتی 

اصفهان
صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
و  طراحـی  بـه  موفـق  اصفهـان 
سـاخت دسـتگاه مدل سـاز فیزیکی 
رفتـار دینامیکی سـازه های مدفون 
پیش بینـی  منظـور  بـه  خـاک  در 

پاسـخ این سـازه ها در ابعـاد تمام مقیـاس و پیش از 
اجـرای عملیـات عمرانی شـدند. برای ادامـه مطلب، 

کلیـک کنیـد.

معرفی یک مهارکننده تومور روده بزرگ توسط 
محققان دانشگاه تربیت مدرس

تربیـت  دانشـگاه  محققـان 
مـدرس و پژوهشـگاه رویان موفق 
بـه معرفـی hsa-miR-۳۶5۸ بـه 
ژن  بیـان  سـرکوب کننده  عنـوان 
تومورهـای  مهارکننـده  و   OCT۴

سـرطان روده بـزرگ شـدند. بـرای ادامـه مطلـب، 
کلیـک کنیـد.

ساخت دو مدل دستگاه ضدعفونی کننده دست 
توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند

دسـتگاه  مـدل  دو 
ضدعفونی کننده دسـت، بـه منظور 
کوویـد-۱۹،  بیمـاری  بـا  مقابلـه 
دانشـگاه  پژوهشـگران  توسـط 
بیرجنـد طراحی و سـاخته سـاخته 

کنیـد. کلیـک  مطلـب،  ادامـه  بـرای  شـد. 

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

بـا  هوشمندسـازی  طـرح 
اسـتفاده از یادگیـری انتقالـی بـه 
عنـوان جایگزینـی مناسـب بـرای 
روش های یادگیری سـنتی توسـط 
محققـان دانشـگاه صنعتـی ارومیه 

انجـام شـد. بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

انتخاب مقاله استاد دانشگاه جهرم به عنوان 
 Journal of Materialsاثر برگزیده مجله

Science
علمـی  هیئـت  عضـو  مقالـه 
اثـر  عنـوان  بـه  جهـرم  دانشـگاه 
Jour� معتبـر مجلـه   برگزیـده 
 nal of Materials Science
انتخـاب شـد. بـرای ادامـه مطلب، 

کنیـد. کلیـک 

چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در 
 Chemical Engineering مجله معتبر بین المللی

Journal
علمـی  هیئـت  عضـو  مقالـه 
دانشـکده شـیمی دانشـگاه کاشان 
Chem� درمجلـه معتبـر بین المللی
 ical Engineering Journal
با ضریـب تاثیـر ۱۰.۶5۲ به چاپ 
رسـید. بـرای ادامه مطلـب، کلیک 

. کنید

چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق 
Springer اردبیلی در انتشارات بین المللی

علمـی  هیئـت  عضـو  کتـاب 
دانشـگاه محقـق اردبیلی بـا عنوان 
Fracture Behavior of As�”
phalt Materials” در موسسـه 
 Springer بین المللـی  انتشـاراتی 
ادامـه  بـرای  رسـید.  چـاپ  بـه 

مطلـب، کلیـک کنیـد.

کشف گونه جدید پیاز کوهی توسط محققان 
دانشگاه فردوسی مشهد

علوم  پژوهشـکدة  گیاه شناسـان 
گیاهـی در راسـتای همکاری هـای 
ملـی و بیـن المللـی خـود بـا گیاه 
ذخایـر  ملـی  مرکـز  شناسـان 
ژنتیکی و زیسـتی ایران و موسسـه 
یـک  شـدند  موفـق  آلمـان   IPK

گونـۀ گیاهـی جدیـد بـرای دنیـا از ایـران کشـف 
نماینـد. بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

بررسی مکانیزم تبلور مجدد دینامیکی و نقش 
دوقلویی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ پایه 

نیکل مونل 4۰۰
دکتـر  مشـترک  پژوهـش 
عضـو  پـور  عـزت  حمیدرضـا 
هیـأت علمی گروه علوم مهندسـی 
نویـن  هـای  فنـاوری  دانشـگاه 
دانشـگاه  از  محققانـی  و  سـبزوار 
ETS در مونتـرال کانـادا، منجر به 

Journal of Ma�  چـاپ مقالـه ای در مجله معتبـر
terials Science and Engineering A ‘ شـد. 

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 الیـه هیبریـدی نانولیفـی آبگریز- آبدوسـت را 

مـورد مطالعـه قـرار دادنـد. بـرای 
ادامـه مطلـب، کلیـک کنید.

طراحی کنترل کننده تطبیقی چندگانه برای 
سیستم های نامتغیر توسط محققان دانشگاه بیرجند

اولین دانشـجوی دکتری رشـته 
مهندسـی بـرق گرایش کنتـرل از 
رسـاله خـود بـا عنـوان »طراحـی 
کنتـرل کننـده  تطبیقـی چندگانـه 
بـرای سیسـتم های نامتغیر بـا زمان 

و بـا تأخیـر زمانـی متغیـر در ورودی« بـا درجـه 
مطلـب،  ادامـه  بـرای  بسـیار خـوب  دفـاع کـرد.  

کنید. کلیـک 

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 
بـادام،  پشـت  )بلـوک  مرکـزی 
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، 

کنید. کلیـک 

مطالعه تجربی و عددی استحکام اتصال لبه ای مدرج 
هدفمند ترکیبی کامپوزیت ـ  آلومینیوم در دانشگاه 

بیرجند
در  بیرجنـد  دانشـگاه  محققـان 
بـا  خـود  پژوهـش  تریـن  تـازه 
عنـوان »مطالعـه  تجربـی و عددی 
مـدرج  لبـه ای  اتصـال  اسـتحکام 
هدفمنـد چسـبی، پیچـی و ترکیبی 
بـه  ـ  آلومینیـوم«  کامپوزیـت 

بهتریـن درجه بنـدی خـواص در هم پوشـانی جهـت 
چسـبی  اتصـال  برشـی  اسـتحکام  بیشـینه  نمـودن 
تک لبـه ای شـدند. بـرای ادامـه مطلب، کلیـک کنید.

طراحی و ساخت فرامواد مکانیکی توسط محققان 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
خواجـه نصیرالدین طوسـی، موفق 
فرامـواد  سـاخت  و  طراحـی  بـه 
آتـش  هیـدروژل  و  مکانیکـی 
نشـانی شـدند. برای ادامـه مطلب، 

کنیـد. کلیـک 

تصفیه پساب های شور با روشی جدید توسط 
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
امیرکبیـر موفـق شـدند با بررسـی 
فرآیندهـای  همزمـان  کاربـرد 
 )CDI( خازنـی  یون زدایـی 
بـه   UV بـا  اکسیداسـیون  و 
نمک زدایی و تصفیه پسـاب شـور 

کنیـد. کلیـک  مطلـب،  ادامـه  بـرای  برسـند. 

دستاورداه و توفیق اه
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طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی کننده 
غیرتماسی در دانشگاه صنعتی خاتم االنبیای بهبهان

ضدعفونی کننـده  دسـتگاه 
غیرتماسـی در مرکـز کارآفرینی 
جـوار  مرکـز  همـکاری  بـا  و 
دانشـگاهی دانشـگاه صنعتـی خاتم 
االنبیـای بهبهـان و بـه سرپرسـتی 

دکتـر رضـوان داسـتانیان طراحـی و سـاخته شـد. 
کنیـد. کلیـک  مطلـب،  ادامـه  بـرای 

ردیاب پیشنهادی دانشجوی دانشگاه یزد در یک 
چالش بین المللی سوم شد

ردیاب پیشـنهادی سـید مجتبی 
دکتـری  دانشـجوی  مروسـتی زاده 
رشـته مخابـرات دانشـگاه یـزد با 
LTCOM� ). کامِـت  نـام ال. تـی
بـا  رقابـت  در  توانسـت   )ET
ردیاب هایـی از کشـورهای چیـن، 

آمریـکا، کانـادا، آلمـان و کـره جنوبی، مقام سـوم 
 )VisDrone( را در چالـش بین المللی ویـس درون
بـه خـود اختصاص دهد. بـرای ادامـه مطلب، کلیک 

. کنید

فروش بیش از 9۰ میلیارد ریالی محصوالت 
شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری 

دانشگاه سمنان
دکترعلـی حقیقـی اصـل رئیس 
پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه 
سـوم  یـک  گفـت:  سـمنان 
اسـتان  دانش بنیـان  شـرکت های 
در پـارک علم و فناوری دانشـگاه 

سـمنان مسـتقر هسـتند کـه در سـال گذشـته بیش 
از ۹۰ میلیـارد ریـال فـروش محصول داشـتند. برای 

ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

ساخت پهباد سمپاش مبتنی بر پیشرفته ترین 
فناوری های روز دنیا در دانشگاه صنعتی نوشیروانی 

بابل
پژوهشـگران دانشـگاه صنعتـی 
بـه  موفـق  بابـل  نوشـیروانی 
سـاخت پهبـاد سـمپاش مبتنـی بر 
روز  فناوری هـای  پیشـرفته ترین 
دنیـا شـدند. بـرای ادامـه مطلـب، 

کنیـد. کلیـک 

کشف و نامگذاری دو گونه جدید از بندپایان در 
دنیا  در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

گرگان
علـوم  دانشـگاه  پژوهشـگران 
کشـاورزی و منابـع طبیعی گرگان 
نامگـذاری  و  کشـف  بـه  موفـق 
گونـه جدیـدی از بندپایـان متعلق 
بـه راسـته کنه هـا 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
گردشـگری  جامـع  طـرح 
شـهرهای  و  سـبزوار  الکترونیـک 
مجـاور براسـاس پارامترهای شـهر 
الکترونیـک بـا رویکـرد ارتقـای 

صنعـت گردشـگری داخلـی و بینالمللـی در دوران 
پسـا کرونـا توسـط پژوهشـگران دانشـگاه حکیـم 
سـبزواری اجـرا مـی شـود. بـرای ادامـه مطلـب، 

کنیـد. کلیـک 

دستیابی به الکترودهای منعطف با رسانایی قابل 
قبول در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
هسـتند  تـاش  در  امیرکبیـر 
الکترودهـای منعطـف با رسـانایی 
جایگزینـی  جهـت  قبـول  قابـل 
در  کـه  کننـد  تولیـد  فلـزات 
نانوژنراتورهـای پوشـیدنی کاربرد 

کنیـد. کلیـک  مطلـب،  ادامـه  بـرای  دارد. 

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 
طراحـی،  بـه  موفـق  گـرگان، 

سـاخت و ارزیابـی نخسـتین نـرم افـزار برآوردگر 
Sediment Trans� )بار رسـوبی در رودخانه هـا 
کارگیـری  بـه  بـا   ))port Estimator)STE
تمامـی روابـط موجـود و الگوریتم هـای هوشـمند 
و شـبکه هـای عصبـی مصنوعی شـدند. بـرای ادامه 

کنید. کلیـک  مطلـب، 

دستگاه هوشمند ضدعفونی کننده دست توسط 
دانشگاه رازی

سـبز  مدیریـت  مرکـز  مدیـر 
دانشـگاه رازی از سـاخت دستگاه 
هوشـمند ضدعفونـی کننده دسـت 
مطلـب،  ادامـه  بـرای  داد.  خبـر 

کلیـک کنیـد.

بررسی عوامل موثر بر فرسایش بادی خاک با 
استفاده از زیست فناوری توسط دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر
صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
بـر  مؤثـر  عوامـل  امیرکبیـر 
فرسـایش بـادی خـاک و کنتـرل 
هـای  روش  از  اسـتفاده  بـا  آن 
زیسـت فنـاوری را مـورد ارزیابی 
و بررسـی قـرار دادند. بـرای ادامه 

کنیـد. کلیـک  مطلـب، 

تحلیل سه متغیره فراوانی توأم سیگنال  های منابع 
آب در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از  توابع

اولیـن دفـاع از رسـاله دکتـری 
آب  مهندسـی  و  علـوم  رشـته 
گرایـش منابـع آب در پژوهشـی 
مشـترک  بیـن محققـان دانشـگاه 
بیرجنـد و دانشـگاه پلـی تکنیـک 
دانشـکده  در  ایتالیـا  ـ  میـان 

کشـاورزی دانشـگاه  بیرجند صورت گرفـت.  برای 
ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

به کارگیری اشعه ماوراءبنفش برای جلوگیری از 
رشد میکروبی و گندزدایی آب، هوا و سطوح 

مختلف

عضـو  گنجویـی  دکترعلیرضـا 
فوتونیک  پژوهشـکده  هیئت علمی 
از محققـان و  بـه همـراه جمعـی 
دانشـگاه  دکتـری  دانشـجویان 
و  صنعتـی  تکمیلـی  تحصیـات 

اسـتان  دانشـگاه های  سـایر  و  پیشـرفته  فنـاوری 
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.

شبیه سازی مدلی جدید جهت پرتودرمانی سرطان 
سینه در دانشگاه حکیم سبزواری

شـمس  رضـا  پژوهـش  در 
آبادی دانشـجوی دکتری دانشـگاه 
حکیـم سـبزواری که بـا راهنمایی 
هـای اعضـای هیئت علمـی گروه 
فیزیک دانشـگاه حکیم سـبزواری 

صـورت گرفـت مدلـی جدید جهـت پرتـو درمانی 
سـرطان سـینه شـبیه سـازی شـد. برای ادامه مطلب، 

کنید. کلیـک 

رونمایی از محصول جدید مرکز رشد فناوری 
جهت ضدعفونی دست ها

در راسـتای مبـارزه بـا شـیوع 
بیمـاری کرونـا، مؤسسـه رویـان 
واحدهـای  از  طبرسـتان،  صنعـت 
مسـتقر در مرکـز رشـد فنـاوری 
دانشـگاه صنعتی نوشـیروانی بابل، 
از پنجمیـن محصـول خـود بـا نام 

ادامـه  بـرای  کـرد.  رونمایـی   RST-HDتجـاری
مطلـب، کلیـک کنیـد.

دستگاه ضدعفونی کننده دست به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا

در  بیرجنـد  دانشـگاه  محققـان 
راسـتای رسـالت اجتماعـی خـود 
شـیوع  از  پیشـگیری  به منظـور  و 
ویـروس کرونـا اقـدام به سـاخت 
ضدعفونـی  دسـتگاه  نمونـه  دو 
دسـت کردند. برای ادامـه مطلب، 

کلیـک کنیـد.

فرآوری روغن های خوراکی گیاهی با روشی 
جدید توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسـی  دانشـکده  محققـان 
بـا  امیرکبیـر  دانشـگاه  شـیمی 
روشـی جدیـد موفـق به فـرآوری 
گیاهـی  خوراکـی  روغن هـای 
شـدند. بـرای ادامه مطلـب، کلیک 

کنیـد.

ساخت یک سیستم روشنایی بهبودیافته برای معابر 
شهری توسط پژوهشگران دانشگاه ایالم

دانشـگاه  پژوهشـی  گـروه 
ایـام بـا سرپرسـتی دکتـر مجید 
ولـی زاده، موفـق بـه سـاخت یک 
سیسـتم روشـنایی بهبودیافته برای 
معابـر شـهری شـدند. بـرای ادامه 

مطلـب، کلیـک کنیـد.

دستاورداه و توفیق اه
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خبر
طراحی جدید قالب شیشه باالبر پژو 3۰۱ توسط 

محققان دانشگاه حکیم سبزواری
صنعـت  بـا  ارتبـاط  طـرح  در 
دکتراحسـان اعتمـادی عضوهیات 
علمـی دانشـگاه حیکم سـبزواری 
کابـل  شـرکت  همـکاری  بـا 
شیشـه  قالـب  سـبزوار  خـودرو 

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.

تصفیه سه بعدی و الکتروشیمیایی منابع آبی با 
استفاده از فناوری نانو

صنعتـی  دانشـگاه  محققـان 
امیرکبیـر بـا اسـتفاده از فنـاوری 
راسـتای  در  را  کاتالیسـتی  نانـو، 
تصفیه سـه بعدی و الکتروشیمیایی 
منابـع آبـی طراحی کردنـد که در 
کارخانجـات  پسـاب های  تصفیـه 

لبنـی نیز کاربـرد دارد. بـرای ادامه مطلـب، کلیک 
. کنید

دستیابی به فناوری تولید پالسمای سرد
دانشـگاه  پژوهشـگران 
صنعتـی  تکمیلـی  تحصیـات 
گـروه  و  پیشـرفته  فنـاوری  و 
توسـعه  بـه  موفـق  همـکارش 
فنـاوری تولید پاسـمای سـرد به 
مـواد  منظـور ضدعفونـی کـردن 

غذایـی و محصوالت کشـاورزی شـدند. بـرای ادامه 
کنیـد. کلیـک  مطلـب، 

طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک ضدعفونی 
کننده دست توسط فناوران پارک علم و فناوری 

البرز
»دسـتگاه کاربردی و اتوماتیک 
در  دسـت«  کننـده  ضدعفونـی 
جهت مبـارزه بـا ویـروس کرونا 
و افزایـش سـطح سـامت جامعه، 
توسـط یک شـرکت دانـش بینان 

مسـتقر در پـارک علم و فناوری البرز سـاخته شـد. 
بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنید.

Word به PDF تولید نرم افزار تبدیل عکس و
اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و 
شـبکه عصبی در اسـتخراج متن از 
 word بـه PDF عکـس و تبدیل
توسـط  ریختگـی  بهـم  بـدون 
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 شـرکت های 
شـرکت دانـش بنیـان مسـتقر در 
پارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
شـرقی موفـق بـه طراحـی و راه 
انـدازی زیـر سـاخت داده مکانـی 
شـهر هوشـمند شـد. بـرای ادامـه 

کنید. کلیـک  مطلـب، 

حفاظت و حراست از پارس جنوبی با پهپاد ساخته 
شده فناوران پارک علم و فناوری خلیج فارس 

بوشهر
توسـط  شـده  سـاخته  پهپـاد 
شـرکت های  از  یکـی  فنـاوران 
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 
تجهیـزات و امنیـت ایـن منطقـه برجای گذاشـت. 

بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

رونمایی از دستاورد محققان پارک علم و فناوری 
قزوین در حوزه مهندسی بافت

فنـاوران یکـی از شـرکت های 
دانـش محور مسـتقر در پارک علم 
و فنـاوری قزوین موفـق به اختراع 
دسـتگاهی در حوزه مهندسی بافت 
شـدند کـه بـرای ترمیـم و احیای 
اعضـای بدنـی کـه دچـار نقص و 

بیمـاری هسـتند کاربـرد دارد. بـرای ادامـه مطلب، 
کنید. کلیـک 

دستیابی به فناوری تولید نبات رژیمی کم کالری 
توسط پژوهشگران مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع 

غذایی
رئیـس مؤسسـه پژوهشـی علوم 
و صنایـع غذایـی از دسـتیابی بـه 
رژیمـی  نبـات  تولیـد  فنـاوری 
کـم کالـری توسـط محققـان این 
ادامـه  بـرای  داد.  خبـر  موسسـه 

کنیـد. مطلـب، کلیـک 

طراحی و ساخت دستگاه تولید ماسک پنج الیه 
توسط فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان 

غربی
فنـاوران یکـی از شـرکت های 
دانش محور مسـتقر در مرکز رشـد 
پـارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
غربـی، در راسـتای مقابله با شـیوع 
بیمـاری کرونـا، موفق بـه طراحی 
و تولیـد دسـتگاه ماسـک پنج الیه 

شـدند. بـرای ادامه مطلـب، کلیـک کنید.

راه اندازی نخستین تلویزیون اینترنتی روستایی 
کشور

اینترنتـی  تلویزیـون  نخسـتین 
روسـتایی کشـور با هـدف نمایش 
و  آداب   زندگـی،  زیبایی هـای 
 رسـوم و سـبک زندگی روستاییان 
بـا محوریـت فرهنـگ روسـتا  و 

توسط شـرکت »سـامان فیلم گلسـتان« عضو مرکز 
رشـد جامـع پارک علـم و فنـاوری گلسـتان افتتاح 
و راه انـدازی شـد. بـرای ادامـه مطلب، کلیـک کنید.

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

گلستان
فنـاوران پـارک علـم و فناوری 
علمـی  طـرح  ارائـه  بـا  گلسـتان 
اختراعـی خود بـا عنـوان »آتل و 

اسـپیلینت ارتوپـدی هوشـمند« در جشـنواره جهانی 
اختراعـات، موفـق بـه کسـب مـدال برنـز شـدند. 

بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

شمار مدارک علمی پایگاه گنج از یک میلیون و 
۲۵۰ هزار گذر کرد
پیشـینه بیـش از یـک میلیـون 
در  علمـی  مـدرک  هـزار   ۲5۰ و 
ایـران  علمـی  اطاعـات  پایـگاه 
)گنج( در دسـترس کاربـران قرار 
دارد. بـرای ادامـه مطلـب، کلیک 

. کنید

حل معضل زیست محیطی با احداث و راه اندازی 
واحد بازیافت گسولین DMD در پتروشیمی 

خارک
به همـت شـرکت دانـش تک 
انرژی سـبز مسـتقر در پارک علم 
و فنـاوری فـارس، و در راسـتای 
حـل معظل زیسـت محیطـی، واحد 
در   DMD گسـولین  بازیافـت 
پتروشـیمی خـارک احـداث و راه 

انـدازی شـد. بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنید.

ایجاد ۱۱۷۰ شغل در واحدهای فناور و دانش بنیان 
استان بوشهر

رییـس پـارک علـم و فنـاوری 
خلیـج فارس اسـتان بوشـهر گفت: 
شـغل   ۱۷۰ و  هـزار  یـک  ایجـاد 
دانشـی و مولـد در واحدهای فناور 
ایـن اسـتان در قالب بیـش از ۱۲5 
از  بنیـان  دانـش  و  فنـاور  واحـد 

مهمتریـن رهاوردهـای پـارک علـم و فنـاوری در 
این اسـتان اسـت. بـرای ادامـه مطلب، کلیـک کنید.

تولید سیستمهای اعالم و اطفا حریق با قابلیت های 
ویژه

فنـاور  شـرکت  مدیرعامـل 
آتـش پاد دیـار البـرز مسـتقر در 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز از 
تولیـد سیسـتمهای اعـام و اطفـا 
حریـق بـا قابلیت هـا، نوآوری هـا 
و ابداعـات جدیـد خبـر داد. برای 

ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

ساخت اجزای انتقال دهنده نیرو در سامانه های 
هواپیمایی

بـرای نخسـتین بـار در کشـور 
سـاخت اجـزای انتقال دهنـده نیرو 
در سـامانه هـای هواپیمایی توسـط 
شـرکت مهندسـی عصـر صنعـت 
شـرکت های  از  )عصـا(  اعـا 
مرکـز  در  مسـتقر  بنیـان  دانـش 

رشـد واحدهـای فناور سـازمان پژوهش هـای علمی 
و صنعتـی ایـران انجـام شـد. بـرای ادامـه مطلـب، 

کلیـک کنیـد.

تولید پوشال آنتی باکتریال با توان سرمایشی باال
اعضـای تیـم تحقیـق و توسـعه شـرکت انـرژی 
پـاک بوتیـا پس از شـش مـاه کار و تـاش موفق 
شـدند در راسـتای اهـداف محیـط زیسـتی پوشـال 
انتـی باکتریـال بـرای کولرهـای آبـی طراحـی و 

دستاورداه و توفیق اه
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تولیـد کننـد. بـرای ادامـه مطلب، 
کنید. کلیـک 

تولید پچ پوشیدنی هوشمند جهت آنالیز تعدادی از 
ترکیبات شیمیایی و متابولیت  های عرق

شیمی  پژوهشـگاه  پژوهشگران 
و مهندسـی شیمـی ایـران بـرای 
موفـق  کشـور  در  بـار  نخسـتین 
بـه تولیـد پچ پوشـیدنی هوشـمند 
جهـت آنالیز تعـدادی از ترکیبات 
عـرق  متابولیت  هـای  و  شـیمیایی 

شـدند. بـرای ادامـه مطلـب، کلیـک کنید.

راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن علی آباد 
کتول توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 

مهندسی زلزله
همزمـان بـا گرامیداشـت هفته 
دولـت، سـی و دومیـن ایسـتگاه 
مرکـز ملـی شـبکه لـرزه نـگاری 
باند پهـن ایران در شهرسـتان علی 
آباد کتول از توابع اسـتان گلسـتان 

نصـب و راه اندازی شـد. بـرای ادامه مطلـب، کلیک 
. کنید

کسب جایگاه دوم نرخ رشد تولید و انتشارات علم 
کشور در میان ۲۵ کشور برتر جهان

پایـگاه  سرپرسـت  دهقانـی  دکترمحمدجـواد 

اسـام  جهـان  علـوم  اسـتنادی 
ISc(( بـا بیـان اینکـه بیش از 
۶5 درصـد از تولیـد و انتشـارات 
اخیـر  در ۷ سـال  علمـی کشـور 
حـال  در  گفـت:  اسـت،  بـوده 

حاضرجمهـوری اسـامی ایـران جایـگاه دوم نـرخ 
رشـد تولیـد و انتشـارات علـم کشـور در میـان ۲5 
کشـور برتـر جهـان را کسـب کـرده اسـت. برای 

ادامـه مطلـب، کلیـک کنیـد.

طراحی و ساخت دستگاه تراش دیسک ترمز 
خودرو

یک شـرکت فـن آور مسـتقر 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  در 
بـه  موفـق  شـرقی  آذربایجـان 
طراحـی و سـاخت دسـتگاه تراش 
دیسـک ترمـز خـودرو )دیسـک 

تـراش درجـا( برای اولین بار در کشـور شـد. برای 
ادامـه 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 
شـریف  شـمیم  شـرکت  توسـط 
مسـتقر در سـازمان پژوهـش های 
علمـی و صنعتـی ایران انجام شـد. 
بـرای ادامـه مطلب، کلیـک کنید.

طراحی و تولید موتورهای دی سی براشلس توسط 
فناوران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دی سی براشـلس،  موتورهـای 
رشـد  مرکـز  فنـاوران  توسـط 
سـازمان  فنـاور  واحدهـای 
صنعتـی  و  علمـی  پژوهش هـای 
ایران طراحی و سـاخته شـد. برای 

کنیـد. کلیـک  مطلـب،  ادامـه 

طراحی و تولید کابین دو منظوره تست ویروس 
کووید-۱9 و باکتری سل

فنـاوران واحـدR&D یکـی از 
عضـو  دانش محـور  شـرکت های 
البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
موفـق بـه طراحـی وتولیـد کابین 
دو منظـوره ویـروس کوویـد-۱۹ 
و باکتری سـل شـدند. بـرای ادامه 

مطلـب، کلیـک کنیـد.

طراحی و تولید دستگاه تصفیه و ضدعفونی 
ترکیبی هوا مجهز به فیلتر نیکل

شـرکت های  از  یکـی  فنـاوران 
دانـش محور مسـتقر در پـارک علم 
و فنـاوری آذربایجـان غربـی، موفق 
به طراحـی و تولید دسـتگاه تصفیه و 
ضدعفونـی ترکیبی هوا مجهز به فیلتر 

نیـکل شـدند. بـرای ادامـه مطلب، کلیـک کنید.

دستاورداه و توفیق اه

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

ساخت پهباد سمپاش مبتنی بر 
پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا

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