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در زمینـهی دانشهـای نوپدیـد ،مثلا ً دانـش نانو ،ما امـروز در دنیا
جـزو کشـورهای درجـهی بـاال در مسـئلهی فنّـاوری نانـو و تولیـد نانـو
هسـتیم و از لحـاظ مقـاالت علمـی ،مقـاالت مرجـع ،مراکـز علمـی
جهانـی میگوینـد در ظـرف ایـن بیسـت سـال گذشـته -چـون نانـو
دانـش نوپدیـدی اسـت -مثلا ً در سـال  ۲۰۰۱ایـران ده مقالـه در بـاب
نانـو داشـت ،در سـال  ۲۰۲۰دوازد ه هـزار مقالـه؛ یعنـی مـا در ظـرف
بیسـت سـال از ده مقالـهی علمـی در بـاب نانـو رسـیدیم بـه دوازده
هـزار مقالـهی علمـی؛ یـک چنیـن کارهایـی بحمـدهللا در کشـور دارد
انجـام میگیـرد؛ اینهـا مهـم اسـت.
بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی

بخشی از پیام نوروزی دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور
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جـذب سـرمایه ،اقتصـاد دانشبنیـان و تقویـت شـرکتهای
دانشبنیان باید محور توسعه ما باشند .زنجیرها باید از پای فعاالن
اقتصـادی بخـش خصوصـی بـاز شـود .بنگاههـای اقتصـادی عمومـی
ِ
و دولتـی بایـد راه را بـرای مـردم و بخـش خصوصـی واقعـی باز کنند و
بـه نفـع آنهـا صحنـهی بنگاهداری و کسـبوکار را ترک کننـد .در این
صـورت ،سـرمایهگذاری ،توسـعه مییابـد ،اشـتغال پایـدار میگردد و
رفـاه عمومـی ،بهبـود مییابـد .این بایدها ،تکرار شـعارهای ناشـدنی
نیست .تجربه چهارساله  93تا  ،96بهترین شاهد برای امکانپذیر
بودن این بایدها اسـت .چهارسـالی که ثابت کرد در این کشـور و در
ایـن نظـام ،میتـوان بـا تدبیـر و تعامـل ،مسـیر غیردقیـق را تصحیـح
کـرد ،رونـد درسـت را بازسـازی نمـود ،و ناممکنهـا را ممکـن سـاخت.
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به نام خالق هستی
نســی ِم نــوروز مـیوزد و عطـ ِر بهــار میپیچــد کــه خلقــت
ِ
خلعــت نــو درآمــده اســت و خــو ِن تــازه در خــاک،
بــه
خروشــان اســت .جهــان؛ بدیــن بیــداری و بهــار ،تبلــور
َ
ـم
ـم ثُـ َّ
ـم ثُـ َّ
کالماهلل اســت کــهَ « :و ُهـ َ
ـم يُ ِميتُ ُكـ ْ
ـو الَّــ ِذي أ ْحيَا ُكـ ْ
يُ ْحي ِ ُ
ــم» و ســزاوارتر آن کــه در ایــن تولــد دوبــاره ،بــه
يك ْ
چــراغ امیــد ،راه رســتگاری بجوییــم .اکنونکــه تقویــم ورق
میخــو َرد و کارنامــة ســالی بســته میشــود ،نظــام زیســتی
مــا مغلــوب ویروســی اســت کــه هیــچ چــاره جــز تغییــر و
تحــول پیــش رو نداریــم .کرونــا جهانــی دیگــر خلــق کــرده
کــه کمتــر شــباهتی بــا واقعیــات تجربهشــدة مــا دارد .انســا ِن
بــه رنــج افتــاده ،بیــش از همیشــه آرزومنــد و خوانشــگر
«حــوِل حالنــا الــی احســنالحــال» اســت و فروتنانهتــر
َ
ِ
ِ
بخــش دانــش اعتــراف
نقــش نجات
بــه اصالــت علــم و
میکنــد .نظــام آمــوزش عالــی اگرچــه در آغــاز وقــوع ایــن
بلیــة دامنگیــر دچــار انــدک اختاللهایــی شــده بــود امــا
بــا مســئولیتپذیری متعهدانــه و کارورزیهــای مبتنــی بــر
فناوریهــای نــو ،رویکــردی متناســب و کنشــی تدافعــی
پایهریــزی گردیــد کــه ضمــن حفــظ بهداشــت فــردی و
ســامت جمعــی ،جریــان عــادی آمــوزش و تولیــد دانــش
متوقــف نشــود و تهدیــد بــه وجــود آمــده بــه فرصتــی بــرای
اصــاح رویکردهــای آموزشــی بــه کمــک بســترآفرینی در
حــوزة رســانههای برخــط تبدیــل شــود و عدالــت آموزشــی
بهبــود یابــد .نــوروز در بــاور ایرانیــان نمــاد رســتخیز طبیعــت
و نمایــش رحمــت خداونــدگار اســت و دور نیســت اگــر
ایــن بــاز برخاســتن از مــرداب عــادات و نادیــدن ن َ َعمــات را
نــوروز بنامیــم و بــه روزگار حلــول ســال نــو ،قلــب و قالبــی
نــو بــرای دیگــران و خویــش آرزو کنیــم.
ســالی را وداع میکنیــم کــه در هــر بــرگ تقویمــش،
ســوگوار اهالــی و اعــزۀ دانــش ،کارمنــدان کوشــا و اســاتید
دانشپــژوه و دانشــجویان ارجمنــد شــدیم و اکنونکــه بــه
مشـ ِ
ـیت مقــدر الهــی ،در آســتانة ســالی دیگــر قــرار داریــم،
پیــروزی و بهــروزی و تندرســتی همــة عزیــزان خانــوادۀ
بــزرگ و گرانقــدر آمــوزش عالــی را از ایــزد منــان مســئلت
مینمایــم.

دکتر منصور غالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیئتهای امنا و هیئت ممیزه مرکزی

بسماهلل الرحمن الرحیم
ای دگرگونکننـده دلهـا و چشـمها ،ای ادارهکننـده شـبها و
روزهـا ،ای چرخاننـده حـال و احـوال ،لطف کن و حـال ما را به
سـمت بهترین حال متحـول نما.
خداونـد عزوجـل را سپاسـگزارم که امسـال عید نـوروز ما را
مقـارن با ایام شـعبان و در تـداوم آن میالد حضرت ولیعصر (عج)
منجی عالم بشـریت قرار داد.

اینجانب این عید سـعید باسـتانی را به شـما همکاران ارجمند
در حـوزه سـتادی وزارت عتـف ،دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش
عالی ،مراکز پژوهشـی ،مؤسسـات وابسـته به وزارت و پارکهای
علـم و فنـاوری تبریک عـرض میکنم و امیـدوارم در ایـن ایام و
عصـر شـیوع ویـروس کوویـد  ،۱۹ -همه شـما و ملـت با عزت
مـا در سلامتی کامـل جسـمی روحـی و روانی به سـر بـرده و با
دلی شـاد و بـا توفیقات الهـی روزافزون آماده خدمـت به خانواده
و جامعـه بوده و سـالی سرشـار از برکـت و معنویـت را در پیش
روی خود داشـته باشید.
سـالی کـه گذشـت ،سـال سـختی بـود و مـا اذعـان داریم که
سـالی بـا فرازوفـرود فـراوان ،مواجـه بـا تحریـم ظالمانـه و تورم
و سـالی بـا دلهـره ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا و نگرانـی از
سلامت و  ...را به سختکوشـی ،صبر و استقامت و  ...پشت سر
گذراندهایـم و مـا توفیقات خوبـی در مهار و مبارزه بـا این بالیا و
مشـکالت بخصوص در مواجهـه با این بیمـاری در زمینه اجرای
دورکاری و اسـتفاده از سیسـتم آمـوزش مجـازی به دسـت آوردیم.
سلام و درود میفرسـتم بـه خانـواده معظـم شـهدای انقالب
اسلامی و مدافعـان حریـم و حـرم ،بـه جانبـازان و ایثارگـران به
شـهدای مدافع سلامت و برای کلیه درگذشتگان خانواده آموزش
عالـی بهویـژه اموات مظلوم ناشـی از بیماری کرونـا رحمت الهی
را مسـئلت میکنم.
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دکتر محمدتقی نظرپور
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع

به نام خالق هستی
نــوروز مظهــر نونــگاری و تجلــی دوبــاره شــدن اســت.
فرصتــی کــه منشــأ بازخوانــی حقیقــت طبیعــت و واقعیــت
رحمــت خداونــدی اســت کــه از پــس ارادۀ او مــرگ و
زندگــی تعبیــر میشــود .فلســفهای کــه در ذات خــود
هدفمنــدی و دانــش بنیــادی هســتی را بهصراحــت اعتــا
میبخشــد .نــوروز ،کانــون بایدهایــی اســت کــه در حســن
اتفاقشــان میتــوان روزهــای نویدبخشتــری را آرزو کــرد.
نــوروز در راه اســت و ایــن امیــد کــه روزگار در راه ،روزگار
سرشــار از تندرســتی و دوســتی باشــد ،روشــنترین چــراغ
امیــدی اســت کــه در جــانودل مــا تأللــؤ افکنــده اســت.
از ســر صــدق تــاش نماییــم تــا آواز اهالــی علــم و بدایــع
عالــم دانســتگی ایرانیــان خوشــایندتر بــه گــوش آیــد و بــر
دیــده بنشــیند.
نــوروز پیــش رو را بــه فــال نیــک میگیریــم و
هفتســین امیــد خــود را بــه تبــرک کتــاباهلل و عطــر ایــام
شــعبانيه کــه بــا عطــر بهــار طبیعــت ممــزوج شــده اســت،
پــاس میداریــم .در آســتانه ســال نــو و نــوروز در راه ،آرزو
میکنــم بــه نوشــداروی دانایــی ،ســربلند و پیــروز باشــید.
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دکتر مجتبی صدیقی
معاون وزیر و
رئیس سازمان امور دانشجویان
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بسماهلل الرحمن الرحیم
یــا مقلــب القلــوب و االبصــار ،یــا مدبــر اللیــل و النهــار ،یــا
محــول الحــول و االحــوال ،حــول حالنــا الــی احســن الحــال.
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید
همآوایــی زیبــای بهــار طبیعــت بــا ایــام فرخنــده و
باســعادت مــاه پرفضیلــت شــعبان و اعیــاد شــعبانیه کــه هــر
دو از باشــکوهترین جلوههــای رحمانــی در جهــان هســتی
و نشــانهای از قــدرت الیــزال الهــی اســت را بــه شــما
همــکاران گرامــی تبریــک و شــادباش عــرض مینمایــم.
تقارنــی خجســته از مــاه شــعبان بــا فرهنــگ غنــی ایرانیــان
کــه انســانها را بــه گرهگشــایی و همگرایــی فرامیخوانــد
و پیــام مشــترک آن ،نــو شــدن و بازآفرینــی بــرای طبیعــت
و انســان اســت همیشــه نویدبخــش افــکار و تصمیمهــای
تــازه بــرای آینــده اســت .آینــدهای کــه همــه امیــد داریــم
بهتــر از گذشــته باشــد.
پیشــبرد اهــداف و برنامههــای آمــوزش عالــی در ســال
 1399بــا تــاش و همــت شــما همــکاران گرامــی  ،خانــواده

ارجمنــد دانشــگاهها و ســتاد آمــوزش عالــی بهرغــم همــه
مشــکالت و محدودیتهــای بــه وجــود آمــده بــه علــت
ویــروس کرونــا و تنگناهــای اقتصــادی بــر هیــچ کــس
پوشــیده نیســت.
جامعــه عزیــز دانشــجویان کشــور نیــز در ســالی کــه
گذشــت بــا درک صحیــح و همدلــی بــا اســاتید گرانقــدر
خویــش چــراغ تعلیموتربیــت را فــروزان نگــه داشــتند.
الزم اســت در آســتانه ســال  ،1400از همراهیهــا و
پشــتیبانیهای خــوب و دلگرمکننــده همــه تالشــگران ایــن
حــوزه اعــم از اســاتید ،دانشــجویان ،مدیــران و کارکنــان
گرامــی در همــه دانشــگاهها و ســتاد و خانوادههــای محتــرم
آنــان کــه دل در گــرو پیشــرفت ایــن ایــران عزیــز داشــته
و دارنــد ،سپاســگزاری ویــژه نمایــم و از آســتان حضــرت
باریتعالــی مزیــد توفیقــات سرشــار از شــور و نشــاط و
مملــو از تــوکل الهــی برایشــان ،خواســتارم.
اینجانــب ضمــن تبریــک فرارســیدن نــوروز باســتانی
و حلــول ســال نــو ،ســالی سرشــار از ســامتی ،موفقیــت،
ســعادت و بهــروزی بــرای شــما عزیــزان و خانــواده
محترمتــان از درگاه خداونــد متعــال خواســتارم.

دکتر غالمرضا غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی

فریدون مشیری

روزگاری اســت کــه نــوروز بــا تمــام فرازوفرودهــای
تاریخــیاش عیــد باســتانی ایــن کهــن ســرزمین اســت.
موهبتــی اســت کــه در خــود شادزیســتی ،دیــدار یــاران،
گفتگــو ،آشــتی و صلحجویــی احتــرام بــه خــود و دیگــری،
حرمــت بــه طبیعــت و دیگــر ســرمایههای ارزنــده را دارد.
فرارســیدن ایــن عیــد جاودانــی را بــه یکایــک اعضــای محترم
خانــواده بــزرگ نظــام آمــوزش عالــی کشــور؛ اعضــای
محتــرم هیئتعلمــی ،کارکنــان ســختکوش و دانشــجویان
عزیــز عــرض تبریــک و تهنیــت دارم .امیــدوارم ســالی کــه
پیــش رو داریــد آغازگــر لحظههایــی باشــد کــه آرزو داریــد.
در ایــن روزهــای نــو و تــازه کــه مصــادف بــا مــاه مبــارک
شــعبان اســت از درگاه خداونــدگار هســتی ،آرزوی ســامتی
و بهــروزی را بــرای شــما بزرگــواران و خانــواده گرامیتــان

این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد
نــوروز فقــط نوشــوندگی طبیعــت نیســت بلکــه نــو شــدن
خلــق و خوهــا و بهان ـهای بــرای شســتن ســینهها از کینههــا
اســت .دل و قلــب بهارآگیــن میشــود و از یــزدان پاکدلــی
بــهدوراز رنــج و غصــه آرزو داریــم و بــه تعبیــر خواجــه
شــیراز:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم.
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گداخت آنهمه برف
دمید اینهمه گل
شکفت اینهمه رنگ،
زمین به ما آموخت
ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم
مگر کم از خاکیم
نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم؟

مســئلت دارم .آرزو دارم نــوروزی کــه پیــش رو داریــد؛
آغازگــر لحظههایــی باشــد کــه آرزو داریــد .نــوروز ،ســمبل
جــاودا ِن نو شــدن اســـت ،تجدید جوانــیِ جهان کهن اســـت
و بــرای یکایــک مــا ســپری شــدن کســری از عمــر؛ عمــری
کــه انــدازه فصــل سپریشــدهاش را نیــک میدانیــم و از
میــزان باقیمانــدهاش هیــچ نمیدانیــم .اگــر آنچــه گذشــت
را نهچنــدان شایســته و راضیکننــده نمیدانیــم؛ آنچــه
باقیمانــده اســت را بــر بــاد غفلــت نســپاریم کــه:

11
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دکتر حسین ساالرآملی
رئیس مرکز همکاریهای علمی
بینالمللی
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نـوروز بهعنـوان یـک میـراث ناملمـوس فرهنگـی در سـازمان
یونسـکو ثبـت شـده اسـت؛ لذا ایـن ایـام را به جامعـه علمی و
دانشـگاهی کشـور و بـه همـه ملتهـای جهان تبریـک عرض
مینمایـم.
فعالیتهـای علمـی در سـطح منطقه و جهان یـک ضرورت
اسـت تـا بتوانیـم در شـبکه جهانی دانـش و فنـاوری ،حق علم
و دانـش نویـن را بـرای کشـور عزیزمـان بـه همـراه آوریـم.
تحقـق ایـن مهـم و احقـاق این حق در سـطح جهـان بینالملل
نیازمنـد برنامهریزی ،سـاماندهی امور و تالش گسـترده دارد که
خوشـبختانه اکثر دانشـگاهها و مراکز علمی و پژوهشـی کشـور
در ایـن مسـیر با مـا همـراه بودهاند.
در طـول سـال  1399شـاهد آن بودیـم کـه دانشـمندان و
محققـان کشـورمان ،باتکیهبـر دانـش و تحقیقـات خـود در
کنـار مـردم بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا ایسـتادند و در
مسـیر تحقیقـات علمـی خـود بـرای تولیـد واکسـن کرونـا به
موفقیتهـای ارزشـمندی نائـل شـدند .بـی شـک ،بخشـی از
ایـن موفقیتهـا بـه طـور غیرمسـتقیم در گـرو همکاریهـای
علمـی بینالمللـی و اجـرای پروژههـای مشـترک تحقیقاتـی با
محققان و دانشـمندان سـایر کشـورها و با همکاری بسـیاری از
سـازمانهای بینالمللـی بـوده اسـت.
بـا وجـود تحریمهـای ناعادالنـه بینالمللی و توأمان شـیوع
کرونـا ،همکاریهـای علمـی بینالمللـی هرگـز متوقـف نشـد
و بـا اتخـاذ شـیوهها و ابتـکارات جدیـد علمـی و مجـازی،
دسـتاوردهای علمـی بینالمللـی بسـیار ارزشـمندی حاصـل
گشـت از آن جملـه برگزاری حداقل  1000نشسـت و سـمینار
علمـی بینالمللـی بـود کـه بهصـورت مجـازی کـه در سـال
 1399برنامهریـزی گردیـد.
طـی سـالهای اخیر ،رشـد تولید علـم ایران بر اسـاس منابع
رتبهبنـدی جهانـی و تولیـد مقاالت علمی ،از رشـد مناسـبی در
مقایسـه با سایر کشـورها برخوردار بوده اسـت و در بسیاری از
حوزههـای علمی حتی در رأس بسـیاری از کشـورهای پیشـرو

علمـی جهان قرار گرفته اسـت.
تعـداد مـدارک علمی مشـترک کشـورمان بـا محققان سـایر
کشـورها و افزایـش تعـداد دانشـگاههای ایرانـی در نظامهـای
رتبهبنـدی جهانـی ،از دیگـر افتخارات علمی کشـورمان در طی
سـالهای اخیـر و سـال جـاری بوده اسـت.
تبـادل محققـان ایرانـی و خارجـی ،تبـادل فرصتهـای
مطالعاتـی و جـذب دانشـجویان بینالملـل نیز علیرغم شـیوع
کرونـا ،از رشـد قابـل قبولـی برخـوردار بـوده اسـت.
بهرهگیـری از تـوان ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور از
سیاسـتهای جـدی وزارت عتـف اسـت .ایرانیـان خـارج از
کشـور سـاالنه در مجموع در بیش از  870همکاری دانشـگاهی
اعـم از آموزشـی ،تحقیقاتـی و اسـتاد راهنمـای دانشـجویان با
مراکـز علمـی و دانشـگاهی داخـل کشـور همـکاری میکننـد.
سیاسـت مسـلم مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت
عتف ،توسـعه مراودات با کشـورهای مسـلمان و منطقه ،جذب
دانشـجویان داوطلـب بینالمللـی ،انجـام پروژههـای مشـترک
تحقیقاتـی و همـکاری در چـاپ مقـاالت مشـترک بینالمللـی
بیـن محققـان ایرانی و خارجی میباشـد کـه این امـر در انتقال
دانـش بـه داخل کشـورمان کمک شـایانی نموده اسـت.
بسـیار امیـدوار و مصمم هسـتیم در سـال پیـش رو ،با همت
مسـئوالن و جامعـه علمـی کشـورمان و بهبـود اوضاع سیاسـی
و اقتصـادی و کنتـرل ویـروس کرونـا ،برنامههـا و اهـداف و
آرمانهـای سـند جامـع علمـی بینالمللـی کشـورمان را جامـه
عمـل بپوشـانیم و بـا شـتابی هرچـه بیشـتر بـه قلههـای رفیـع
علمـی و فنـاوری در منطقـه و جهـان دسـت یابیم.
بـرای همـه مـردم عزیـز ایـران بهویـژه دانشـمندان ،محققان
و دانشـجویان گرانقـدر ،سلامتی و توفیـق روزافـزون آرزو
مینمایـم و از مسـاعی و همکاریهـای ارزشـمند آنهـا در
پیشـبرد اهـداف علمـی نظـام مقدس جمهـوری اسلامی ایران
تشـکر و قدردانـی مینمایـم.

دکتر حسین عسکریان ابیانه
دبیر ستاد خیرین وزارت عتف
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در طــول ســدهها نیکاندیشــی و نیــک کــرداری از
صفــات بــارز ایرانیــان بــوده و کاروان نیکــوکاران ایــن مســیر
پرفرازونشــیب را از اعمــاق تاریــخ تــا بــه امــروز بــا صالبــت
پیمودهانــد .عمــل نیــک نخســت از اندیشــههای نیــک
سررشــته میگیــرد ،پــس بــرای زنــده نگاهداشــتن نیکــی،
فرهنــگ نیکــوکاری را بایســت پاسداشــت.
خیریــن دانشــگاهی سالهاســت کــه در کنــار دانشــگاهیان
و همــگام بــا آنــان پرچــم علــم و دانــش را بــه اهتــزاز
درآوردهانــد و هرجــا الزم بــوده نهتنهــا از بــذل مــال خــود
دریــغ نداشــتند ،بلکــه خــود در ایــن مســیر پیشــگاه و راهبــر
بودنــد.
در ســال گذشــته بیمــاری کرونــا در سراســر جهــان
گســترش یافــت و زندگــی و کسـبوکار را بــرای بســیاری از
مــردم جهــان بــا مشــکل روبــرو کــرد .علیرغــم مشــکالت
اقتصــادی بــه وجــود آمــده ،نهتنهــا از کمکهــای مــادی
و معنــوی نیکــوکاران دانشــگاهی کاســته نشــد بلکــه
بیشازپیــش نیــز توســعه یافــت .در ســال گذشــته همــکاری
صمیمانــه و مســتمر ســتاد خیریــن وزارت عتــف ،صنــدوق
رفــاه دانشــجویان و بســیاری از خیریــن دانشــگاهی منجــر
بــه تأمیــن هــزار میلیــارد ریــال بــرای تعمیــر و تجهیــز بیــش
از صــد خوابــگاه دانشــجویی در سراســر کشــور شــد و ایــن
عــاوه بــر حمایتهــای خیریــن از ســاخت دانشــکدهها،
آزمایشــگاهها ،ورزشــگاهها ،خوابگاههــا و حمایــت از

دانشــجویان مســتعد بــود .مهمتــر از همــه اینهــا روشــن
نگاهداشــتن شــعلههای گــرم مهــر و مهربانــی ،دانــش و
فضیلــت و فرهنــگ نوعدوســتی بــرای آینــده فرزنــدان ایــن
ســرزمین توســط خیریــن اســت .ســال گذشــته علیرغــم
ســختیهایی کــه بــه علــت بیمــاری کرونــا و تنگناهــای
اقتصــادی پشــت ســر گذاشــتیم ،مملــو از خاطــرات شــیرین
و بهیادماندنــی نیکوکاریهایــی اســت کــه خیریــن در ایــن
ســال بــه انجــام رســاندند.
در آغــاز بهــار طبیعــت و ســال نــو بــه پــاس تمــام
فعالیتهــای مؤثــر و ســازنده شــما خیریــن گرامــی کــه بــا
تمــام تــوان پرچــم فرهنــگ نیکاندیشــی و نیکــوکاری را
بــه اهتــزاز درآوردیــد قدردانــی میکنــم و ضمــن تبریــک
ســال نــو ،از درگاه ایــزد منــان بــرای همــه خانــواده آمــوزش
عالــی اعــم از خیریــن ،اعضــای هیئتعلمــی ،کارمنــدان،
دانشــجویان و مدیــران و وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری آرزوی ســامتی ،بهــروزی ،ســعادت و توفیــق
خدمــت صادقانــه و خالصانــه را خواســتارم .در آخــر ســخن
را بــا ابیاتــی از حکیــم طــوس بــه پایــان میبــرم:
ز دلها همه کینه بیرون کنید
به مهر اندرین کشور افسون کنید
بکوشید و خوبي به کار آورید
چو دیدید سرما ،بهار آورید

13

بهاریه خبرنامه آموزش عالی  /شماره  / 14بهمن و اسفند 1399

14

دکتر حکمت اله مالصالحی
استاد دانشگاه تهران

آئینهــا ،جشــنها ،رســمها ،ســنتها در هیــچ جــای
تاریــخ ،فرهنــگ ،جامعــه و جهــان بشــری مــا در خــأ پدیــد
نیامدهانــد .در عــدم رهنســپردهاند و در عــدم اســتمرار
نداشــته و تــداوم نپذیرفتــه و نیافتهانــد.
در پــس پشــت و در عقبــه هــر آئیــن و جشــن و رســم و
ســنت و میراثــی همیشــه فکــر و فرهنگی ،حکمــت و خردی،
منطــق و معنایــی ،فلســفه و معرفتــی و در یـککالم انگیــزه و
نیــاز و غایتــی احســاس میشــده اســت کــه آن را پدیــد
آورده و در برآمــدن یــا ظهــورش دخیــل و ســهیم و مؤثــر
بــوده اســت و اســتمرار و تداومــش را تضمیــن کــرده اســت.
حکمــت و خــرد ،فکــر و فرهنــگ ،فلســفه و منطــق،
معنــا و معرفــت و برآمــدن و اســتمرار دیرینــه و دیرپــا و در
فرهنــگ آئینهــای نــوروزی را اینچنیــن میتــوان فهمیــد
و اینچنیــن میتــوان پــاس و عزیــز و ارجمندشــان داشــت.
در میــان آئینهــای باســتانی کارنامــه جشــنهای نــوروزی
از همــه درخشــانتر اســت و از همــه دیرپــا و درازآهنگتــر
و در نــوع خــود از همــه غنیتــر و بــرای ملتهایــی کــه
بــر خــوان ضیافــت یــک میــراث مشــترک گردآمدهانــد و
نشســتهاند و همســفره و هملقمهانــد ،همچنــان زنــده و
عزیــز و ارجمندتــر و ســرورانگیزتر و نشــاطبخشتر.

ِ
معمــاری پرشــکوه
آئینهــای نــوروزی چونــان
تختجمشــید ،ملیتریــن میــراث بینالمللــی و جهانــی
بهجایمانــده از جهــان باســتان هســتند .تأکیــد میکنــم
بینالمللــی و جهانــی؛ بــه ایــن معنــا کــه جغرافیــای پرچیــن
و شــکن و فــراخ تاریــخ ،فرهنــگ ،مدنیــت و معنویــت و در
یــککالم اقلیــم و عالــم معنــوی ایرانیــان ،از همــان عهــد
باســتان توانســته بــود مرزهــای قومــی و ملــی را درنــوردد و
چونــان یــک نظــام سیاســی جهانــی بــر صحنــه آیــد و زیــر
ســقف بلنــد آئینهــای نــوروزی یــک جهــان را در مقیــاس
تاریخــی آن زمــان گــرم و صمیمانــه کنــار هــم بچینــد و
ببینــد و بزییــد و بفهمــد و بپذیــرد.
آئینهــای بهــاری کــه نــکاح مقــدس میــان آســمان و
زمیــن و رســتاخیز عظیــم ایــزدان بــاروری از ایــزد «دمــوزی»
بینالنهرینیــان باســتان گرفتــه تــا ایــزد «ازیریــس» مصریــان
باســتان و «بعــل» کنعانــی و «آت» و «آدونیــس» فلســطینی و
فریــژی و آســیای صغیــری و آئینهــای بهــاری شــورمندانه
و شــادخواریهای گــرم ویلــه و بیمهــار دیونیزوســی
جهــان هلنــی بــود ،نپاییدنــد و فرامــوش شــدند و از یادهــا
و خاطــره رفتنــد .آئینهــای نــوروزی هــم پاییدنــد هــم
در عصــر ُعســرت و غربــت و تنگنــای عالــم جدیــد بــرای
چنیــن آئینهــا ،جشــنها ،رســمها و ســنتهایی همچنــان
گــرم و شــورمندانه در جــان تاریــخ و فرهنــگ ملــت مــا و
جوامعــی کــه بــا مــا برخــوان ضیافــت یــک میــراث مشــترک
همســفره و هملقمهانــد حضــور دارنــد و قــوت و قــ ّوت
در کام و جــان مــا میریزنــد و وحــدت و اتفــاق و انســجام
و اقتــدار ملــی و معنــوی و مدنــی مــا را قــ ّوت میبخشــند.
آئینهــای نــوروزی کــه تصویــری زنــده از رســتاخیزهای
بهــاری طبیعــت را در میــان ایرانیــان بــه تماشــا مینهادنــد؛
در عصــر و عهــد دولــت اســام و قــرآن آنچنــان ژرف و
ریشــهای و شــورمندانه الهامبخــش رســتاخیزهای عظیــم
معنــوی و روحانــی در جــان اهــل ذوق و عرفــان و ایمــان و
اشــراق شــدند و آنچنــان در روان و رفتــار وجــدان مــردم
مــا عمیــق و وثیــق رخنــه کردنــد و آنقــدر نغــز و شــیرین
و دلنشــین ،شــاعران مــا نــوروز را ســتودند و ســرودند و
نواختنــد و آنچنــان ایــن باســتانیمیراث ریشــه در دلســتان
ملــت مــا کــرد کــه هیـچگاه از دل و از یــاد نرفــت و هرآنچــه
از دل برآیــد و بــر دل نشــیند از دل و از یــاد نــرود .چنیــن
اســت حکمــت و خــرد و منطــق و معنــای بقــای آئینهــای
نــوروزی در تاریــخ و فرهنــگ مــا ایرانیــان.
-1ایــزد ازیریــس :ایــزد جهــان زیرزمینــی و زندگــی پــس از مــرگ در
اســاطیر مصــر باســتان.
 -2دمــوزی شــاه خــدای ســومر اســت کــه خواهــان ازدواج بــا الهـهای زیبــا
بــه نــام اینانــا اســت.
 -3بعــل کنعانــی :نــام خدایــی اســت کــه جوامــع باســتانی بســیاری در
ســرزمین میــانرودان آن را میپرســتیدند .بهویــژه کنعانیــان کــه او را خــدای
بــاروری و حاصلخیــزی میدانســتند.
 -4و آت و آدونیس فلسطینی :الهه آتش و عشق.

نــوروز و مراســم آن ،یکـی از زیباتریــن و مسـتحکم ترین
نهادهــای ملــی بـه جــا مانــده از نیاکان ماســت .ســردی
زمســتان تمــام میشــود؛ طبیعـت جــان میگیــرد؛ فضـا نـو
میشــود ،زندگــی جوش وخــروش تــازه ای پیــدا میکنـد؛
خانه هــا تمیــز میشــوند؛ مردمـان شــادی میکنند؛ دوسـتی
ها قــوت میگیرد؛ روحیـه و امیـد جــان تـازهای می یابـد و
افــراد و نهادهــا برای ســال جدیـد طرحـی نــو می اندیشـند.
نــوروز امسـال ویژگـی خاصــی دارد و آن همزمانـی اش
بـا شـروع قـرن  15هجـری شمسـی اسـت .در قـرن گذشـته
بــا تأســیس دانشــگاه تهــران در ســال  1313دانشـگاه بـه
معنــای جدیــدش در ایــران متولـد شـد .دانشــگاه ها طـی
قرن گذشــته خدمـات زیــادی در جهـت تحـول و نوسـازی
جامعـه ایـران و ارتقـای اسـتاندارد زندگـی مردم مـان انجـام
دادنـد .نیروهای متخصصــی کـه دانشـگاه ها تربیـت کردنـد
زیرســاخت های فیزیکــی کشـور ماننــد جاده هـا و پل هـا
و ســاختمان ها را ســاختند ،صنایــع جدیــد را در کشــور
پایه گــذاری نمودنــد ،وضــع بهداشـت و درمــان جامعه را
بهبــود بخشـیدند ،معلمان و دبیـران را بـرای توسـعه آموزش
وپـرورش تربیـت کردنـد و حـوزه حقـوق و قضـا را سـامان
دادنــد و ابــزار دفاعـی بــرای کشـور تولیــد کردنـد .بدون
وجــود دانشــگاه ها وضـع ایران و مــردم آن در دوران عقب
مانـده قاجـار باقـی میمانـد و مـردم کشـور از حضـور دانش
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دکتر علینقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

و فنــاوری در صحنه زندگـی و بهبود شـرایط خـود محـروم
باقــی می ماندنـد.
بســیاری از مشکالت فعلی کشور ناشــی از عــدم رشــد
رشــته های علوم انســانی و اجتماعــی هم پای رشــته های
دیگــر دانشـگاهی بـوده اسـت .رشــته های علوم انسـانی و
اجتماعــی هســتند که دانش مــدرن اداره و مدیریـت جوامع
را ارائــه میدهنــد .بــدون مجهز شــدن بــه علوم انسانی و
کاربرد آن نمیتــوان جوامــع پیچیده امـروزی را بـا کارآمـدی
اداره کرد.
چــه زیباســت کــه شــروع ســال جدیــد و قــرن نـو
ســرآغاز طرح ریـزی و تحــول در رشـته های علوم انسـانی
و اجتماعـی در آمـوزش عالـی باشـد .آمـوزش عالی به طرح
ریــزی احتیاج دارد کــه از طریــق آن چرخه هــای ضعـف
در ایــن رشــته ها شکســته شـود؛ شـرایط جــذب بهتریـن
اســتعدادها بــه تحصیل در رشــته های علوم انسـانی فراهم
شــود؛ این رشــته ها بـا ســرعت تقویت شــوند؛ از بهترین
دســتاوردهای بشــری در این رشــته ها اســتفاده شود و بـا
آمــوزش و پژوهــش در این رشــته ها متناســب با شـرایط
کشــور ،آمــوزش عالـی نقــش اصلـی خــود را در ارتقـای
کیفیت اداره جامعــه ایفـا نمایـد .آمــوزش عالـی اسـت کـه
میتوانــد ســطح دانـش و فهــم جامعـه و مدیــران آن را در
حوزه هــای علــوم اجتماعـی کـه علـوم اداره جامعه هسـتند
ارتقــا دهد و بـا کاربــرد آن از دسـتاوردهای دیگـر آمـوزش
عالــی بهره بیشــتری نصیــب جامعه شـود.
بـا امیـد بـه چنیـن طرح ریـزی ،نـوروز  1400و سـرآغاز
قـرن جدیـد شمسـی را خدمـت همـه اعضـای هیئت علمـی،
دانشــجویان و کادر اداری در آمـوزش عالـی تبریـک عـرض
میکنــم و بـرای همــه آنهـا و خانــواده محترم شـان آرزوی
سالمتی و شـادابی دارم.
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دکتر علی رمضانی
استاد دانشگاه زنجان
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الر ِحی ِم»
الر ْح َمنِ َّ
«بسماهلل ِ َّ
تقدیـر الهـی بـار دیگر بـه آرایش طبیعـت پرداخت و بـه فرمان
او بـاد روحافـزای بهـاری شـاخههای درختان خشـکیده را سـبز
نمـوده و بـه طبیعـت رنـگ زندگی بخشـید و حیف کـه در این
بهـار زیبـا جای شـهدا و امام شـهدا خالی اسـت و بر ماسـت که
بـا پیـروی از راه آن عزیزان و تبعیت از رهنمودهای مقام عظمای
والیـت ،در پیشـرفت و آبادانی مهین عزیزمان بکوشـیم.
اینجانـب بهعنـوان خدمتگـزار علمـی ،ضمن تبریـک نوروز
سـال  1400هجری شمسـی؛ سلامت ،بهروزی ،اتحـاد ،همدلی
و تلاش در جهـت رسـیدن بـه قلههـای پیشـرفت و توسـعه را
بـرای ایرانیـان در ظل توجهـات امام زمـان (عـج) از درگاه الهی
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مسـئلت مینمایم.
حوزههـای علـم ،پژوهـش ،فنـاوری ،تجاریسـازی و
ارزشآفرینـی در کشـور ما؛ پـس از پیروزی انقالب اسلامی ،در
 42سـال اخیر همواره موردتوجه بوده اسـت .با همت نوجوانان،
جوانان ،دانشآموزان ،دانشـجویان ،عالمان و دانشـمندان کشـور؛
رشـد جمهـوری اسلامی ایـران در حوزههـای آمـوزش ،تولیـد
علـم و گسـترش مرزهـای دانش چشـمگیر بوده اسـت.
در حـدود یـک دهـه اخیـر نیـز ،توجـه بـه تولیـدات علمـی
پـر کیفیـت ،شـتاب مناسـبی داشـته اسـت و علیرغـم اعمـال
تحریمهـای گسـترده و ظالمانـه بینالمللـی علیـه کشـورمان،
تالشـگران عرصـه علمـی وطـن با کوشـش فـراوان و به شـیوه
جهـادی؛ اثربخشـی دیپلماسـی علمی جمهـوری اسلامی ایران
را بهبـود بخشـیدند .کشـور مـا بـا داشـتن وضعیـت مناسـب
ژئوپلیتیکـی ،منابع طبیعی و خام فراوان خدادادی و اسـتعدادهای
ارزشـمند انسـانی؛ شایسـتگی الزم برای جهش در شـتاب رشـد
و توسـعه را دارد.
بـه نظـر میرسـد ،توجه و اعتماد بیشـتر بـه مـردم ،نوجوانان،
جوانان ،دانشآموزان ،دانشـجویان ،عالمان ،اسـاتید و دانشمندان؛
ایجـاد شـرایط رشـد متناسـب بـا اسـتعدادها ،تواناییهـا و نیـاز
جامعـه و حذف سـازوکارهای غیرضـروری؛ از اهم مـوارد مؤثر
در رشـد و توسـعه باشـند .امیـد اسـت ،جهتدهـی و ایجـاد
رقابتهـای سـازنده ،در مقیاسهـای خـرد و کالن علمـی،
پژوهشـی ،فنـاوری و ارزشآفرینـی؛ در جهـت حـل مشـکالت
جامعـه؛ بیشـتر موردتوجـه قـرار گیرد.

دکتر امین بهزادمهر
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
یــا مقلــب القلــوب و االبصــار یــا مدبرالیــل و النهــار یــا
محــول الحــول و االحــوال حــول حالنــا الــی احســن الحــال
بــا ســام و احتــرام ،از خداونــد متعــال صحــت و
ســامتی بــرای ملــت بزرگــوار ایــران اســامی و همــه
همــکاران عزیــزم مســئلت دارم .خــدا را شــکر مــی کنــم
کــه یــک ســال دیگــر توانســتم بــه وظیفــه دانشــجویی خــود
و بــه پرداخــت زکات علــم ادامــه دهــم .از خداونــد متعــال
خاضعانــه درخواســت دارم کــه توفیــق عنایــت فرمایــد تــا به
شایســتگی از عهــده مســئولیت خطیــر آمــوزش جوانــان و

فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم بــا عظمــت برآیــم .از پــروردگار
حکیــم خاشــعانه درخواســت دارم دنیــا را از آثــار مخــرب
ایــن ویــروس در امــان بــدارد .شــیوع ایــن ویــروس امــا
باعــث شــد عصــر جدیــد یعنــی عصــر دیجیتــال ،بعنــوان
یــک واقیعــت رســمیت پیــدا کنــد و بــه ســاختار اداری و
آموزشــی کشــور وارد شــود .امیــدوارم ایــن ورود بــا مطالعــه
عمیــق ،بــا نگاهــی بــه آینــده و توجــه بــه زوایــای مختلــف
امــور همــراه باشــد.
در انتهــا بهتریــن هــا را بــرای ملــت بزرگــوار ایــران
اســامی عزیــز و همــکاران گرانقــدرم آرزومنــدم.

دکتر محمد دورعلی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
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دومیــن ســالی اســت در ســایه نامیمــون همهگیــری قــرار
داریــم .شــرایط بهگونــهای اســت کــه آرزوی یکنفــس
عمیــق بــدون نگرانــی را در هــوای آزاد داریــم ،آرزوی در
آغــوش کشــیدن عزیــزان ،فشــردن دســت دوســتی از تــه
قلــب و بــی نگرانــی لمــس کــردن اشــیا اطرافمــان .ســالی
کــه گذشــت در کنــار نامالیمــات و آثــار ناخوشــایند روحــی
کــه بــرای همهمــان داشــت ،درسهــای ارزشــمندی نیــز بــه
مــا داد .پرهیــز از اتــاف وقــت ،ســفرها و مخــارج بیهــوده ،و
ایجــاد ارتبــاط ســهل بــا خطــرات کمتــر ،تغییر ســبک زندگی،
رعایــت بهداشــت و آموزشهــای پایــه دراینارتبــاط و
بهرهمنــدی افــراد بیشــتری از مطالــب و آموزشهــای مفیــدی
کــه طــول مســافت و نبــود فرهنــگ اســتفاده از روشهــای
اینترنتــی بهرهمنــدی از آنهــا را محــدود کــرده بودنــد .ایــن
درسهــا گرچــه مفیــد و ارزشــمند ولــی بــا هزینــه گــزاف
ازدســتدادن عزیــزان بســیار حاصــل شــدند .چــه خــوب
اســت کــه از ایــن شــرایط درســی بگیریــم کــه قبــل از آنکــه
قهــر طبیعــت و فشــارهای انســانی و سیاســی و عوامــل خارج
از اختیــار مــا را بــه تغییــر مســیر زندگــی ،دســت زدن بــه

ابتــکار و بهرهگیــری از اســتعدادها و تواناییهایمــان مجبــور
کنــد بــه اختیــار و ازروی انتخــاب هوشــمندانه و بهحکــم
عقــل بــه تحــوالت جهانــی نــگاه کنیــم و بــا پیوســتن بــه
ایــن حــرکات پیشــرو موجــب ترقــی و پیشــرفت ســرزمینمان
شــویم .مســلم ًا در ایــن راه پیــروی کورکورانــه و تقلیــد راه
بــه جایــی نخواهــد بــرد و بایســتی بــا تدبیــر روشهــای
همگرایــی متناســب بــا فرهنــگ و پیشــینه و ســطح علــم و
دانــش و تواناییهایمــان بــا تحــوالت جهانــی همــراه شــویم
و نــه بهعنــوان یــک مصرفکننــده بلکــه بهعنــوان مولــد در
کنــار دنیــا قــدم برداریــم .ایــن همهگیــری را شــاید بتــوان بــه
زمســتانی ســخت تشــبیه کــرد کــه در پــی آن بهــاری شــاداب
و دلانگیــز خواهــد آمــد .امیــد اســت بــا تحــول طبیعــت و
فرارســیدن بهــار و رســیدن ســال نــو همــه مــا بــا اندیشـهای
نــو و نگاهــی نــو بــه دنیــا و تحــوالت آن بــا اســتفاده از
ایــن درسهــای ســخت دوران همهگیــری بهــاری شــاداب
در عرصــه علــم و فرهنــگ و فــن آوری بــرای ایــن مرزوبــوم
فراهــم آوریــم .پیشــاپیش عیــد نــوروز را بــه همــه همــکاران
گرانمایــه تبریــک عــرض میکنــم.
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دکتر محمد مقدم واحد
استاد دانشگاه تبریز
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بسمهتعالی
نفس باد صبا مشکفشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
با عرض سلام و ادب و احترام ،فرارسـیدن عید نوروز و بهار
طبیعـت را خدمـت همه آحاد ملت سـرافراز ایران و دانشـگاهیان
گرامـی تبریک عـرض میکنم.
در سـال گذشـته دانشـگاههای کشـور از جمله دانشـگاه تبریز
خـوش درخشـیدند و بـا ارتقای جایـگاه خـود در رتبهبندیهای
بینالمللـی افتخـار و سـربلندی را به کشـور به ارمغـان آوردند.
نکتـهای کـه در ایـن پیام میخواهم به آن اشـاره کنم آن اسـت
کـه دانشـگاهها در حال گذر از مرحلـه تولید علم به تولید فناوری
و ایجاد دانشـگاههای نسـل سـوم هسـتند ،ولی برای تکمیل این
مرحلـه نیـاز بـه امکانـات مناسـب دارند کـه در حـال حاضر این
امکانـات در اکثـر دانشـگاهها فراهـم نیسـت .اگـر میخواهیم در
زمینـه فنـاوری نیـز حرفـی برای گفتن داشـته باشـیم ،باید سـهم
بودجههـای تحقیقاتـی را مطابـق بـا برنامـه ششـم توسـعه بـه 4
درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی برسـانیم ،درحالیکـه این سـهم
هنـوز حوالی نیم درصد اسـت و از آن نیز سـهم دانشـگاهها فقط
حوالـی یکدهـم درصد اسـت که در مقایسـه با نرمهـای جهانی
سـهم بسیار ناچیزی اسـت و با این وضعیت سرمایهگذاری در امر
پژوهش توسـط بخـش دولتی یـا خصوصی و باتوجهبـه افزایش
سرسـامآور هزینههـا ،ایجـاد تحـول اساسـی در فنـاوری بسـیار
مشـکل اسـت .یکـی از مؤلفههای اصلی تحقق اسـناد باالدسـتی

مترقی کشـور مانند سند چشـمانداز  ،1404سیاسـتهای اقتصاد
مقاومتـی ،اقتصـاد دانشبنیان و جنبش نرمافزاری ،بهـا دادن به امر
پژوهـش اسـت .در حـال حاضـر تعـداد شـرکتهای دانشبنیان
در دانشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی در حـال افزایـش اسـت و
اکنـون حسـاسترین زمان ممکن برای تأمین نیازهای دانشـگاهها
بهحسـاب میآید؛ بنابراین خواسـته ما از دولت و مجلس محترم
آن اسـت که دانشـگاهها را دریابند که فردا بسـیار دیر اسـت .این
امر در دنیا بهخوبی اثبات شـده اسـت که مسـیر رشـد و توسـعه
کشـورها از دانشـگاه میگذرد .کشـورهای ژاپن و کره جنوبی که
بـه این حد از توسـعه رسـیدهاند ،اهتمـام ویژهای بـه امر پژوهش
دارنـد و سـهم تحقیقات آنها از تولیـد ناخالص داخلی به ترتیب
 3/5و  4/4درصـد اسـت .اگـر اعضای هیئتعلمی دانشـگاهها و
مؤسسـات پژوهشـی دغدغه کمبود امکانات و سـایر دغدغهها را
نداشـته باشـند ،بهتـر میتوانند در خدمت جامعه باشـند .شـاهد
بـر ایـن مدعا پیشـرفتهای کشـور در انـرژی هسـتهای ،صنایع
نظامـی ،سـلولهای بنیادی ،فنـاوری نانو و  ...اسـت .یعنی در هر
زمینهای سـرمایهگذاری خوبی صورتگرفته اسـت ،در آن بخش
پیشـرفت زیادی رخداده است.
هـر ارگانـی که دغدغه پیشـرفت کشـور را دارد انتظـار بر این
اسـت کـه از دانشـگاه حمایـت کنـد .دانشـگاه نیاز به پشـتیبانی
دولـت و مجلـس و صداوسـیما و سـایر ارگانهـا را دارد و
کمتوجهـی بـه آن و یـا هـر اقدامـی کـه شـأن و منزلت دانشـگاه
را خدشـهدار کنـد ،میتواند لطمـات جبرانناپذیری را به رشـد و
تعالـی علم و فنـاوری در ایـن آبوخاک وارد آورد .دانشـگاهیان
نشـان دادهانـد کـه توانایی ارتقای سـطح علم و فناوری کشـور را
دارنـد و اگـر به نحـو مطلوبی پشـتیبانی شـوند ،میتوانند منشـأ
تحوالت اساسـی شـوند و کشـور را به قلههای پیشـرفت علم و
فناوری برسـانند.
فیض روحالقدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد.
در ایـن سـال نـو آرزو دارم کـه نگاههـا بـه دانشـگاه بهعنـوان
یـک ارگان مصرفکننـده بودجـه عمومـی بـه مهمتریـن ارگان
تولیدکننده این مرزوبوم تغییر یابد .پیشـرفتهای شـگرف کشور
اغلـب توسـط فارغالتحصیلان همیـن دانشـگاهها صورتگرفته
اسـت و دانشـگاهها متخصصـان موردنیـاز سـایر دسـتگاهها را
تأمیـن میکننـد .آلفـرد مارشـال اقتصـاددان و برنده جایـزه نوبل
گفته اسـت که اگر سـرمایهگذاری در آموزشوپـرورش در مدت
 100سـال منجـر بـه ظهور یک مخترع شـود ،هزینه آن صدسـال
جبران میشـود.
در خاتمـه با آرزوی سلامتی آحاد ملت سـرافراز ایران و دفع
شـر ویـروس کرونـا و دعا برای شـفای عاجـل بیمـاران مبتال به
ایـن ویـروس ،از خداونـد رحمـان توفیق همگان و دانشـگاهیان
ارجمنـد را در ایـن سـال نو در خدمـت به میهن اسلامی آرزومندم.
خدایـا احـوال ایـن ملـت عزیز را در سـال نو بـه بهترین حال
بگردان؛
خدایـا قلبهـای مـا را زالل و متحـول کـن و مـا را بهطـرف
کمـال رهنمون سـاز؛
خدایـا بـه ما توفیق ده تـا در گفتارها و رفتارها صداقت پیشـه
کنیم.

دکتر علیرضا کوچکی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
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شـکوفایی فراینـدی از پویایـی حیـات اسـت و تداومبخـش
زندگـی .در نـگاه اول آغـاز شـدن و پایـان یافتـن پیدرپـی به
چرخـه عمـر شـماری میمانـد کـه نهایتـ ًا سـالخوردگی را به
ارمغـان مـیآورد ولـی پایان در عرصـه طبیعت خود شـروعی
بـر آغـازی دیگـر اسـت ،همـراه بـا دگرگونـی و گوناگونـی
فراوانتـر و گوناگونـی خـود نقطـه آغـاز پایـداری و بهگزینی
برای رسـاندن به کمـال .بهاران با شـکوفایی همزادند و همراه
و آغـازی بـر پایـان زمسـتاناند بـا دگرگونـی و گوناگونی هم
در جسـم و هـم در دلوجـان و نیـز اندیشـه و خرد انسـان.
در سـالی کـه گذشـت ما بـا هجوم بیامـان ریـز موجودی
از طبیعـت زنـده روبـرو بودهایـم کـه بـه طـور ملمـوس و
مشـهود از ابعـاد مختلـف اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی
و مهمتـر از همـه جنبههـای انسـانی دچـار خسـران و زیـان
فراوانـی شـدهایم .بـاری در ایـن دوران غبار تیره انـدوه و غم
همهجـا را فراگرفـت و شـوربختانه هنـوز هـم ایـن سـیاهی
زدوده نشـده اسـت .آنچـه مسـلم اسـت در ایـن رهگـذر جز
سـازگاری هوشـمندانه بـا طبیعـت چـارهای نیسـت و باید در
ایـن راه «دسـتوپا بـود و دلوجـان».

در یـک نگـرش صنفـی آثـار زیانبـار ایـن مصیبـت
زیسـتمحیطی بـر اقشـار دانشـگاهی تالطمـی سـخت در
مسـیر همـوار آمـوزش بـوده اسـت .تالطمـی که رشـته پیوند
جوینـدگان علم و آموزگاران را منقطـع و رویکردهای «حاضر
و غایـب» کنونـی در چارچـوب فضـای مجازی صـدای معلم
را از درون ادوات گوناگـون کمرمـق سـاخته و بهسـختی
بـه گـوش شـنوندگان در دوردسـتها رسـانده اسـت .بـرای
برونرفـت از ایـن معضل و جبـران کاسـتیها همتی مضاعف
و در دو جبهـه طلـب میکنـد کـه از یکسـو تأمیـن نیازهـای
سـختافزاری توسـط مدیـران دانشـگاهی و از سـویی دیگـر
تلاش نرمافـزاری مـا آمـوزگاران .بـه ایـن امیـد کـه فرزندان
ایـن آبوخـاک عرصـه واقعـی دانشـگاه را به بوته فراموشـی
نسـپارند و راه بـرای آینـدهای عـاری ازاینقبیـل نابسـامانیها
همـوار باقـی بمانـد .کالم آخـر ولـی مقصـود و منظـور ایـن
نوشـتار اینکـه :در طلیعـه سـال نـو و بهـار دگرگونـی و
گوناگونـی ،سـالی همـراه با آرامـش روح و روان و آسـودگی
جسـم و جـان بـرای آحـاد مـردم ایـن مرزوبـوم و بهویـژه
دانشـگاهیان عزیـز و ارجمنـد آرزومنـدم.
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دکتر شهرام جلیلیان
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
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از کهنتریــن روزگاران مردمــان فــات ایــران جشــنهایی
در آغــاز پاییــز و بهــار داشــتهاند .در باورهــای آنهــا ،جشــن
پاییــزی بــا آفرینــش خداونــدی پیونــد داشــت و جشــن
بهــاری بــا نوزایــی .جشــن باســتانی نــوروز کــه پیشــینۀ آن
شــاید بــه روزگار پیــش از ورود آریاییــان بــه فــات ایــران
بازمیگــردد ،بــرای ایرانیــان جشــن نوزایــی بــود.
در باورهــای کهــن ایرانــی ،جمشــید پادشــاه آرمانــی
ایــران ،پدیدآورنــدۀ ایــن جشــن بــوده اســت و ایــن خــود
دیرینگــی تاریــخ ایــن جشــن را گواهــی میدهــد .در روزگار
هخامنشــیان ( 330-550پیــش از میــاد) ،گویــا هرســاله در
تختجمشــید ،تختــگاه آیینــی هخامنشــیان ،نــوروز را
جشــن میگرفتهانــد بازتــاب آیینهــای نــوروزی را در
ســنگنگارههای تختجمشــید میتــوان نگریســت کــه
نماینــدگان هدیــهآور ســرزمینهای گوناگــون را نشــان
میدهــد .بهگــواه منابــع متعــدد تاریخــی ،در روزگار
ساســانیان ( 651-224میــادی) ،جشــن نــوروز بــا شــکوه
فــراوان و آیینهــای نــوروزی چشــمگیری چــون چهارشــنبه
ســوری ،خانهتکانــی ،دیدوبازدیدهــای نــوروزی ،ســفرۀ
هفــت ســین و ...در سراســر ایرانشــهر برگــزار میشــده
اســت .بــا ورود اســام بــه ایــران ،ایرانیــان بســیاری از
ســنتها و آیینهــای کهــن خــود را پــاس داشــتند و جشــن

نــوروز یکــی از آنهــا بــود.
منابــع تاریخــی گواهــی میدهنــد کــه ایرانیــان مســلمان
و ایرانیانــی کــه دیــن نیــاکان خــود را نگهداشــته بودنــد،
هرســاله آیینهــای نــوروزی را در دورۀ اســامی بــا وجــود
برخــی تنگناهــا و فشــارها از ســوی متعصبانــی کــه نــوروز
را یــادگار زردشــتیگری میدانســتند ،برگــزار میکردهانــد
و نــوروز تبدیــل بــه یکــی از مؤلفههــای ملــی و فرهنگــی
ایرانیــان شــده بــود.
نــوروز در روزگار همــۀ حکومتهــای ایــران بعــد از
اســام برگــزار میشــد و بهویــژه در دورۀ صفویــه کــه
دولتــی ملــی بــا تکیــه بــر آییــن تشــیع بــود ،چنانکــه در
منابــع تاریخــی و ســفرنامههای اروپاییــان آمــده اســت،
آیینهــای نــوروزی جایــگاه ارجمنــدی در دل مــردم و
فرمانروایــان صفــوی داشــته اســت .در همیــن روزگار بــود
عالمــه مح ّمدباقــر مجلســی فقیــه بــزرگ شــیعه ،در کتــاب
بحــار االنــوار روایــات متعــدد شــیعی دربــارۀ نــوروز را
گــردآوری کــرد.
از آن روزگار تــا کنــون ،هرســاله نــوروز در ایــران و همــۀ
ســرزمینهایی کــه زیــر چتــر فرهنــگ ایرانــی بودهانــد،
برگــزار میگــردد و هنــوز یــک نشــانۀ هویــت ایرانــی اســت.

دکتر هادی خانیکی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز گلافشانیها
حالیا دست کریم تو برای دل ما
سرپناهی است در این بی سر و سامانیها
عیــد نــوروز مظهــر هویــت ملــی و روایتگــر فرهنــگ
غنــی ایرانیــان اســت .حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت
طبیعــت فرصــت مغتنمــی اســت بــرای تبریــک و تهنیــت بــه
دانشــگاهیان عزیــز .هرچنــد بــه دلیــل تــداوم بیمــاری کرونــا،
ســال ســخت و پرچالشــی را پشــت ســر گذاشــتیم ،ولــی بــر
ایــن بــاورم کــه بســیاری از دســتاوردها و تحوالت بــزرگ در
اثــر تــاش و ایســتادگی در شــرایط ســخت حاصــل میشــود
و افقهــای جدیــدی را رقــم میزنــد .دانشــگاهیان عزیــز
مــا نیــز مشــکالت و تهدیدهــا را بــه فرصتهــای جدیــد
تبدیــل نمودنــد و جهــت تــداوم آمــوزش و پژوهــش از
راههــای جدیــد و بــا کمــک فناوریهــای نویــن ،آمــوزش
آنالیــن و مجــازی را جایگزیــن آمــوزش حضــوری نمــوده
و ســبک جدیــدی را بــا فرازهــای وســیعی در آمــوزش و
پژوهــش و ارتبــاط بــا جهانیــان ایجــاد کردهانــد .اینجانــب
ســال  1400و تقــارن آن را بــا اعیــاد مبــارک مــاه شــعبان بــه
فــال نیــک گرفتــه و امیــدوارم ســال جدید پیــامآور ســامتی،
موفقیــت و خیروبرکــت باشــد و حالمــان بــه نیکوتریــن حال
تبدیــل شــود .انشــاءاهلل بتوانیــم بــه شــرایط عــادی برگردیــم
و از تجربیــات موفــق دنیــای مجــازی نیــز اســتفاده بهینــه
داشــته باشــیم.
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فرارســیدن نــوروز و آغــاز روزی نــو ،فصلــی نــو ،ســالی
نــو و قرنــی نــو را بــه عمــوم دانشــگاهیان ارجمنــد اســتادان
عزیــز و دانشــجویان گرامــی تبریــک میگویــم.
بهعنــوان معلمــی کوچــک از خانــواده بــزرگ دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی کــه عالیــق علمــی بنــده ،بیشــتر علــوم
ارتباطــات بــوده و هســت ایــن نکتــه را یــادآور میشــوم
کــه نــوروز و آئینهــای برآمــده از آن بهخصــوص در ایــن
ایامــی کــه جامعــه و جهــان مــا بــه ســبب درگیرشــدن بــه
بیمــاری نوپدیــد و عالمگیــر ،مجبــور شــده ارتباطــات خــود
را بــه گونــۀ دیگــری بازســازی و ترمیــم کنــد میتوانــد
فرصتــی بــرای زایندگــی و زایــش جنبههایــی از انســانیت،
اخــاق و مــراودۀ اجتماعــی باشــد .ایــن را میتــوان در
یکایــک آئینهایــی کــه در دور و نزدیــک ایــران و فرهنــگ
ایرانــی در هرکجــای جهــان کــه هســت ببینیــم.
نــوروز ،روز نوشــدن طبیعــت اســت .روز نــو شــدن
تاریــخ اســت .روز نــو شــدن جامعــه و انســانها اســت.
همــۀ اینهــا بــه ایــن اعتبــار انجــام میگیــرد کــه دلهــا در
ایــن ایــام میتواننــد ب ـهدوراز کینــه شــوند .نگاههــا سرشــار
از مهــر و ذهنهــا آمــادۀ گفتوگــو و آشــتی میشــوند .بــه
ایــن ســبب ،نــوروز در ایــام کرونایــی مناســبتی اســت کــه بــه
مقــدار زیــادی میتوانــد تــابآوری و امیــد مــا را نســبت بــه
آینــده و همبســتگی و خیرخواهــی مــا را بیشــتر کنــد.
امیــدوارم کــه ایــن نــوروز بــه طــور ویــژه فرصتــی بــرای
مــا بــرای بهســازی روابــط اجتماعــی ،روابــط فرهنگــی و
روابــط فرهنگــی مــا باشــد.
شاد و سربلند باشید

دکتر سیمین حسینیان
استاددانشگاه الزهرا

(س)
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دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشگاه شهید بهشتی
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بسماهلل الرحمن الرحیم
وب و ْ َ
الب ْ َصارِ یَا ُمدَ بِّ َر ال َّلیْلِ َو ال َّن َهارِ
یَا ُم َق ِّل َ
ب ال ْ ُق ُل ِ َ
َ
ْ
َ
ـو ْل َحالَنَــا إِلَــی أ ْح َســنِ
ـوا ِل َحـ ِّ
یَــا ُم َحـ ِّ
ـو ِل َو ال ْحـ َ
ـو َل ال ْ َحـ ْ
ال ْ َحــا ِل
خدمــت کلیــه دانشــگاهیان عزیــز بهویــژه همــکاران
عزیــزم در دانشــگاه خوشنــام شــهید بهشــتی ،بهویــژه
اســتادان ،همــکاران و دانشــجویان گرامــی دانشــکده حقــوق
ســام عــرض میکنــم و فرارســیدن ســال نــو را بــه شــما
گرامیــان تبریــک عــرض میکنــم.
امســال حلــول ســال جدیــد بســیار خــاص هســت بــه
ایــن لحــاظ کــه ا ّوالً ایــام ســال جدیــد مصــادف شــده اســت
بــا ایــام مبــارک رجبیــه و شــعبانیه کــه بــا تولــد مــوالی
متقیــان علــی (ع) بزرگمــرد عدالتگســتر جهــان آغــاز
شــده اســت بــا بعثــت رســول گرامــی اســام حضــرت
ختمیمرتبــت محمــد مصطفــی (ص) تداومیافتــه و
بـهزودی شــاهد اعیــاد شــعبانیه و تولــد ســاالر شــهیدان امــام
حســین و اخــوی بــا وفــای ایشــان حضــرت عبــاس (ع) و
تولــد امــام ســجاد (ع) خواهیــم بــود .درعینحــال ایــن ســال
جدیــد یــک ویژگــی دیگــر هــم دارد ،چــون پایانبخــش
قــرن چهاردهــم و آغازگــر قــرن پانزدهــم هجــری شمســی

اســت؛ بنابرایــن الزم هســت کــه بنــده تبریــک مضاعــف
عــرض کنــم ،یعنــی هــم آغــاز ســال نــو و هــم شــروع قــرن
جدیــد را تبریــک و تهنیــت عــرض نمایــم؛ و آرزو میکنــم
کــه در ایــن ایــام مبــارک و در ایــن ســال نــو و قــرن جدیــد
شــاهد پیشــرفت کشــورمان ایــن مــام کهــن چندین هزارســاله
ایــران عزیزمــان باشــیم .همچنیــن ســامتی و خوشــبختی و
پیــروزی بــرای ملــت شــریف ایــران را در تمــام عرصههــا
از درگاه حضــرت ربوبــی خواســتارم و امیــدوارم بــا یــاری
قــادر منــان بتوانیــم هــر خدمتــی کــه از دســتمان برمیآیــد
بــه ایــن آبوخــاک کهــن و بــه ایــن ملــت گرامــی انجــام
دهیــم.
مــن یکبــار دیگــر ســال جدیــد را تبریــک عــرض
میکنــم و بــرای همــه عزیزانــم آرزوی ســامتی و تندرســتی
دارم و از درگاه خداونــد ســبحان عاجزانــه میخواهــم کــه
بشــریت را در ایــن آغــاز ســال نــو و ایــن قــرن جدیــد
از دســت ایــن بــای خانمانســوز یعنــی کرونــا نجــات
بخشــد ،تــا یکبــار دیگــر بتوانیــم بهصــورت حضــوری از
فیــض وجــود یکدیگــر برخــوردار بشــویم.
پاینده سالمت و تندرست باشید .خدانگهدار.

عملکرد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در یک نگاه
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سومین کنگره بین المللی جندی شاپور
سازمان امور دانشجویان
معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع
معاونت فرهنگی و اجتماعی
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معاونت آموزشی
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میراثدار نهاد دانشگاه
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دکتر منصور غالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

24

دکتـر منصـور غالمـی ،وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری،
بـه مناسـبت برگـزاری سـومین کنگـره بینالمللـی جنـدی
شـاپور یادداشـتی باعنـوان «ایـران میـراثدار نهـاد دانشـگاه»
کـه در صفحـه اول روزنامـه ایـران منتشـر شـد ،ارائـه کـرد.
متن کامل یادداشت وزیر علوم به شرح زیر است:
سـرزمین ایـران را میـراثدار نهاد دانشـگاه میدانیم؛ چراکه
بلنـدای سـابقه ایـن نهـاد ،فراتـر از دامنـه زمانـی سـنتهای
دانشـگاهی مطـرح در مغربزمیـن اسـت.
نهـاد دانشـگاه بنـا بـه جایـگاه بلندی کـه در ذهـن و ضمیر
اصحـاب خـرد دارد شناسـنامه زرینـی اسـت کـه کشـورها
خویشـتن فرهنگـی و تمدنـی خـود را بـا آن تعریـف میکنند
و در چشـم جهانیـان خـود را بـا آن بازنمایـی میکننـد.
خوشـبختانه بـا تلاش و مسـاعی دوسـتداران ایران ،سـازمان
آموزشـی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسـکو) دوره زمانی
به قدمت  ۱۷۵۰سـال تأسـیس دانشـگاه کهن جندیشـاپور را
ثبـت کـرد و گرامی داشـت.
ایـن رویداد را به ملـت فهیم ایران ،دانشـگاهیان و اصحاب
خـرد و اندیشـه تبریـک میگویـم .ایـن رخـداد از ایـن نظـر
محـل اندیشـه و اعتنـا اسـت کـه تـا پیشازایـن دانشـگاههای
مطـرح جهـان چـون آکسـفورد ،کمبریـج ،بولونیا و سـوربن با
قدمـت نزدیک به  ۱۱۸۰سـال خـود را بهعنوان آغازگر سـنت
دانشـگاهی دانسته.
لیکـن ثبـت قدمـت جندیشـاپور امتـداد و عقبـه سـنت
دانشـگاهی را تاریخیتـر سـاخت و کانـون آن را ایـن بـار از
مغربزمیـن به مشـرقزمین و آن هـم سـرزمین تاریخی ایران
انتقـال داد کـه نـزد هـر صاحبخـردی خـود بـرگ زرینی در
تاریـخ ایـن مرزوبـوم و حرکتـی تحسـینبرانگیز اسـت.
پرواضـح اسـت کـه نهـاد دانشـگاه همـواره تاریخسـاز
و تمدنآفریـن بـوده اسـت و اهتمـام بـه آن گـواه بـر علـم
دوسـتی و تعظیـم امـر دانـش اسـت .البتـه انقطـاع معرفتـی و

فرازوفرودهـای حاصل شـده در ایـن بازه بلند تاریخی بسـیار
محـل تأمـل اسـت و همچنـان در بـاب آن اصحـاب اندیشـه
بایـد غـور و مداقـه خود را داشـته باشـند کـه بیتردیـد برای
زمانـه و امـروز دانشـگاه نیـز میتوانـد درسآمـوز باشـد.
دانشـگاه جندیشـاپور در زمانـه خـود واجـد خصایصی بوده
کـه امروزه نیـز امعاننظـر دانشـگاههای مترقی و سـازمانهای
فرهنگـی چـون یونسـکو اسـت.
ویژگیهـای ممتـازی چـون تولیـد و ترویـج علـم در
شـاخههای مختلفـی چـون پزشـکی ،داروشناسـی ،ریاضیات،
نجوم ،فلسـفه ،گیاهشناسـی و …؛ تقسـیمبندی و ردهبندیهای
نظاممنـد درون هـر شـاخه علمـی؛ حضـور عالمـان بـا
مشـربهای فکـری و عقیدتـی مختلـف از اقصا نقـاط جهان؛
وجـود دانشـجویان بـا منشـأ و زادبومهـای سـرزمینی متفاوت
کـه بـرای علمآمـوزی در این نهـاد و مرکز علمـی حضور پیدا
کـرده و پـس از فراگیـری دانـش و مهارت الزم بـه خدمت در
زادبـوم مـادری خـود پرداختهانـد و نیـز داشـتن یـک ذخیـره
بیبدیـل از آثـار و کتـب تولیـد شـده در حوزههـای دانشـی
گوناگـون در قالـب بزرگتریـن کتابخانه در اختیـار ،آن هم به
زبانهـای چندگانـه پهلـوی ،سـریانی ،یونانـی و سانسـکریت
حکایـت از خردمـداری ،رواداری ،وسـعت نظـر ،برنامهمداری
و پرهیـز از تعصبـات نـاروا و جزماندیشـی دارد.
نهـاد دانشـگاه هـم مسـئول تولیـد دانـش و حرکـت در
مرزهـای دانـش اسـت و هـم انتقـال سـنتهای فکـری،
ارزشهـای اجتماعـی و فرهنگـی را وظیفـه خـود میدانـد .به
ایـن سـبب الزم اسـت گرامیداشـت رویـداد ثبت  ۱۷۵۰سـال
تأسـیس دانشـگاه کهـن جندیشـاپور موردتوجـه اصحـاب
اندیشـه و خـرد قـرار گرفته و نسـبت بـه واکاوی تاریخ علم و
تمـدن این سـرزمین؛ مسـاعی خـود را بکار گیرنـد که حاصل
آن سـرمایهای اسـت فـرا راه نسـل جدیـد جوینـدگان علـم و
معرفـت کـه بیگمـان بـرای آنهـا الهامبخـش و مایـه امید اسـت.

گزارش برگزاری

سومین کنگره بینالمللی بزرگداشت
دانشگاه جندیشاپور
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گرامیداشــت  ۱۷۵۰ســال تأســیس دانشــگاه جندیشــاپور
در یونســکو بــه ســال  ۲۰۱۵برمیگــردد کــه در بررســیها
بــه ایــن جمعبنــدی رســیدند کــه ســرزمین ایــران ،در عهــد
باســتان و در ســنتی دیرپــا و دیرینــه در حــوزه علمــی و
دانشــگاهی همــواره مطــرح بــوده اســت .در عرصــه جهانی و
منطق ـهای بحــث بــر ایــن بــود کــه کهنتریــن دانشــگاههای
جهــان در غــرب بــوده اســت .مســتندات موردنیــاز در قالــب
پرونــده در دســامبر ســال  ۲۰۱۶تهیــه و بــه ســازمان جهانــی
یونســکو ارســال شــد ،کمیتههــای مختلــف آن را بررســی
کردنــد .در بخــش فرهنــگ ،آمــوزش و علــوم پــس از مطالعه
مســتندات و جزئیــات دقیــق ،در نوامبــر ســال  ۲۰۱۷و در
آســتانه  1750ســال تأســیس دانشــگاه جندیشــاپور ،ایــن
دانشــگاه در فهرســت گرامیداش ـتها و رویدادهــای جهانــی
یونســکو از ســوی ایــران قــرار گرفــت .بدیــن ترتیــب ســنت
دانشــگاهی جهــان دسـتکم بــه  ۱۷۵۰ســال پیــش در ایــران
و جندیشــاپور باســتان بازمیگــردد.
تاریخچه تأسیس دانشگاه جندیشاپور
در شــمال غربــی خوزســتان در دوره ساســانی ،شــهر
بــزرگ و آبــادی بــا کشــتزارهای زیبــای نیشــکر ،جویهــای
روان و باغهــای خــرم قــرار داشــت کــه گذشــته از زیبایــی،
یکــی از بزرگتریــن مراکــز علمــی و فرهنگــی زمــان خــود
بــه شــمار میرفــت .نــام ایــن شــهر جندیشــاپور بــود
کــه بهواســطه دانشــکده پزشــکی و بیمارســتان معروفــش،
در جهــان آن روز آوازهای بــه ســزا کســب کــرده بــود و
از هــر ســو دانشــمندان و دانشپژوهــان را بهســوی خــود
فرامیخوانــد.
بیشــک بهتریــن دورهای کــه جندیشــاپور بــه خــود
دیــده ،عصــر نهضــت فرهنگی ایــران ،یعنــی دوره انوشــیروان
اســت .آنگونــه کــه برخــی از مورخیــن نوشــتهاند ،خســرو
انوشــیروان عالقــه فراوانــی بــه علــم و دانــش از خــود نشــان
مـیداد و همیــن انگیــزه اصلــی وی در گــردآوری دانشــمندان
و پزشــکان شایســته آن زمــان بــوده اســت .کشــور ایــران
هــزار و  ۷۵۰ســال قبــل تمدنــی داشــت کــه در ایــن
تمــدن دانشــگاه وجــود داشــته و بــر روی ســردر دانشــگاه
جندیشــاپور "علــم و فضیلــت برتــر از بــازو و شمشــیر"
نوشــته شــده بــود کــه ارزش واالیــی بــرای جوانــان ایــن
مرزوبــوم دارد.

در زمــان او دانشــگاه جندیشــاپور بــه پیشــرفتهای
شــایانی نائــل آمــد و برزویــه طبیــب بــا جمعــی از پزشــکان
ایرانــی بــرای دســتیابی بــه کتابهــای طــب هنــدی بــه
هندوســتان ســفر کردنــد .بــدون شــک ایــن ســفر کــه بــا
دانشــگاه جندیشــاپور بســتگی داشــت ،بــرای ایــن مرکــز
علمــی و دانشآموختــگان آن آغــاز رویدادهــای بــا ارزشــی
بــوده اســت .در برخــی از کتب تاریخــی ،از مجالــس امتحانی
ســخن رفتــه اســت کــه بهویــژه بــرای آزمایــش پزشــکان و
صــدور اجازهنامــه طبابــت برپــا میشــده اســت .در «تاریــخ
الحکمــاء» شــرح یکــی از ایــن نشس ـتها را ذکــر کردهانــد
کــه از آن بهعنــوان اولیــن کنگــره پزشــکی جندیشــاپور
میتــوان نــام بــرد.
سابقه برگزاری بزرگداشت دانشگاه جندیشاپور:
تاکنــون دو کنگــره بینالمللــی جندیشــاپور در ایــران
برگــزار شــده بــود کــه حاصــل آن معرفــی و ارج نهــادن بــه
پیشــینه علمــی ایــران ،تهیــه و ترجمــه  ۱۸عنــوان کتــاب ،آغاز
اکتشــافهای باستانشناســی در محوطــه جندیشــاپور
دزفــول و آغــاز فعالیــت مرکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی
جندیشــاپور در ایــن حــوزه بــود.
ســومین کنگــره بینالمللــی دانشــگاه جندیشــاپور ۱۹
اســفند در محــل وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و بــا
پیــام دکتــر روحانــی رئیسجمهــوری ،پیــام خانــم ادوره
ازولــه ،مدیــرکل یونســکو و ســخنرانی دکتــر منصــور غالمــی
وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر حج ـتاهلل ایوبــی
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو ایــران ،دکتــر محمدرضــا
عصــاری رئیــس دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور دزفــول و
دبیــر کنگــره ،دکتــر پاکتچــی ســفیر ایــران در یونســکو ،دکتــر
ســرور بختــی رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــو ،دکتــر کبکانیــان
دبیــر ســتاد نقشــه جامــع علمــی کشــور ،دکتــر عاملــی دبیــر
شــورایعالی انقــاب فرهنگــی و رؤســای دانشــگاههای
عالمــه طباطبایــی و شــهید بهشــتی افتتــاح شــد.
همچنیــن در آییــن افتتــاح ایــن وبینــار بینالمللــی تمبــر
یادبــود و کتابهایــی در ایــن حــوزه رونمایــی شــد.
دکتــر آدریانــو روســی رئیــس اســبق دانشــگاه
شرقشناســی ناپــل ایتالیــا ،دکتــر رشــدی راشــد اســتاد
تاریــخ علــم ،فلســفه و تاریــخ مهندســی مرکــز تحقیقــات
ملــی فرانســه ،دکتــر ســید ضیــا الرحمــن هیئتعلمــی
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بنیــاد ابنســینا دانشــگاه اســامی الیگــراه هندوســتان ،دکتــر
برونــو جنیتــو اســتاد باستانشناســی دانشــگاه شرقشناســی
ناپــل ایتالیــا ،دکتــر پائولــو دالئینــی پژوهشــگر پســادکتری
دانشــگاه بولونیــای ایتالیــا ،دکتــر آمــوس برتوالچــی اســتاد
فلســفه اســامی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی لــوکا پیــزا
ایتالیــا ،پیتــر کاکــس رئیــس شــورای بینالمللــی بناهــا و
محوطههــای تاریخــی و اکومــوس ایرلنــد ،دکتــر ماریــکا
اشــنایدر اســتادیار دانشــگاه ممفیــس آمریــکا و دکتــر تــورج
دریایــی اســتاد تاریــخ دانشــگاه کالیفرنیــا اروایــن آمریــکا
از جملــه چهرههایــی بودنــد کــه در دو روز ایــن کنگــره
بهصــورت آنالیــن ســخنرانی کردنــد.
همچنیــن دکتــر غفــاری معــاون فرهنگــی وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر ســید ضیــا هاشــمی رایــزن
فرهنگــی ایــران در اســکاندیناوی ،دکتــر طالبیــان معــاون
میراثفرهنگــی وزارت میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری ،دکتــر غالمحســین رحیمــی شــعرباف معــاون
پژوهــش و فنــاوری و دبیــرکل شــورایعالی علــوم
تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر محمدتقــی ایمانپــور اســتاد
دانشــکده علومانســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،دکتــر
فــرح زاهــدی اســتادیار پژوهشــی ســازمان اســناد و کتابخانــه
ملــی ایــران ،دکتــر شــهرام جلیلیــان اســتاد دانشــکده ادبیــات
و علومانســانی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ،دکتــر فرشــید
نــادری اســتادیار دانشــکده ادبیــات و علومانســانی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز ،دکتــر نجمالدیــن گیالنــی اســتادیار
دانشــکده ادبیــات و علومانســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد
و رؤســای دانشــگاههای صنعتــی شــریف ،صنعتــی امیرکبیــر،
شــیراز ،اصفهــان ،فردوســی مشــهد و تبریــز از دیگــر
ســخنرانان ایــن کنگــره بودنــد.
دانشــگاه صنعتــی جندیشــاپور دزفــول ،ســومین کنگــره
بینالمللــی جندیشــاپور را بــا همــکاری کمیســیون
ملــی یونســکو ایــران ،وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری،
مرکــز پژوهشــی جندیشــاپور ،شــورایعالی انقــاب
فرهنگــی ،کمیتــه فرهنــگ و تمــدن اســام و ایــران و وزارت
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری ۱۹ ،و ۲۰
اســفند  ۱۳۹۹بهصــورت آنالیــن و برخــط برگــزار کــرد.
اصلیتریــن هــدف برگــزاری کنگــره بینالمللــی
جندیشــاپور شناســایی ارزش فرهنگــی کشــور و آگاهــی
هموطنــان و دنیــا نســبت بــه ایــن امــر اســت .نقــش دانشــگاه
باســتانی جندیشــاپور در ترویــج و اشــتراکگذاری علــم،
تأثیــر الگــوی شــهر دانشــگاهی جندیشــاپور در بسترســازی
توســعه پایــدار فرهنگــی  -اجتماعــی ،تاریــخ علــم و ابعــاد
زبانشــناختی و ترجمــه از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن
وبینــار بینالمللــی اســت.
بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا ،برگــزاری ایــن
کنگــره بینالمللــی بهصــورت مجــازی برگــزار شــد.

افزایش پرداخت وامهای دانشجویی
 /افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشگاهها
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سـازمان امور دانشـجویان در راسـتای تحقق دولت الکترونیک
کلیـه فرایندهـای تعریف شـده (حـدود  70فراینـد) را به صورت
الکترونیـک و برخـط بـه عنـوان سـامانه جامـع امور دانشـجویی
(سـجاد) نهایی و عملیاتی کرده اسـت .بخشی از مزایای این طرح
شـامل کاهـش مراجعین حضـوری در حوزه سـتاد از  78429نفر
در سـال  1396بـه  16314نفـر تا پایان بهمن ماه  ،1399اسـتعالم
مـدرک تحصیلـی بـه صـورت کامال برخط در سراسـر کشـور از
طریـق کد صحت ،انجام کلیه امور تسـهیالتی دانشـجویان داخل
و خـارج از کشـور بـه صـورت غیرحضـوری و برخـط ،کاهش
تخلفـات احتمالـی از جمله جعل مدرک تحصیلـی و غیره ،ایجاد
یـک نظـام یکپارچـه بـا وزارتخانه هـا و دسـتگاه هـای مرتبط از
جملـه وزارت امـور خارجـه ،وزارت کشـور ،بانـک مرکـزی،
بانکهـای عامـل و کلیـه دانشـگاه های سراسـر کشـور می شـود.
دیگـر فعالیت هـای انجام گرفته در سـازمان امور دانشـجویان در
طـول دولت دوازدهـم عبارتند از:
 در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک کلیـه فرایندهـایتعریف شـده (حـدود  70فرایند) بهصـورت الکترونیک و برخط
بهعنوان سـامانه جامع امور دانشجویی (سـجاد) نهایی و عملیاتی
شـده اسـت .بخشـی از مزایای طرح :کاهـش مراجعین حضوری
در حـوزه سـتاد از  78429نفـر در سـال  1396بـه  16314نفـر
تـا پایـان بهمـن ماه  ،1399اسـتعالم مـدرک تحصیلـی بهصورت
ً
کاملا برخط در سراسـر کشـور از طریق کد صحـت ،انجام کلیه
امور تسـهیالتی دانشـجویان داخـل و خارج از کشـور بهصورت
غیرحضـوری و برخـط ،کاهـش شـدید تخلفـات احتمالـی از
جملـه جعل مـدرک تحصیلی و غیـره ،ایجاد یک نظـام یکپارچه
بـا وزارتخانههـا و دسـتگاههای مرتبـط از جملـه وزارت امـور
خارجـه ،وزارت کشـور ،بانـک مرکـزی ،بانکهای عامـل و کلیه
دانشـگاههای سراسـر کشـور (دولتـی و غیردولتی).
 ایجـاد و راهانـدازی وبسـرویس خوابـگاه و اتصـال آن بـهسـامانههای خوابگاهـی دانشـگاههای سراسـر کشـور.

 افزایـش سـرانه فضاهای ورزشـی از  1/96مترمربع در سـال 1392بـه  2/1مترمربع در سـال 1399
 افــزایش پــرداخت وامهـای دانـشـجـویــی از مبلـغ 4،176،861،000،000ریـال در سـال  1396بــه مبلـغ
 5،210،000،000،000ریـال در سـال 1399
 بـا توجـه بـه افزایش کمـی و کیفـی دانشآموختـگان دورهدکتـری در دانشـگاه داخـل کشـور ،کاهـش شـدید و عـدم اعزام
دانشـجوی بورسـیه بـه خـارج از کشـور و بـورس داخل کشـور
بهطوریکـه از  183مـورد در سـال  1396بـورس داخـل بـه 9
مورد در سـال  1399و خارج از  23مورد بــه صفر رسـیده است.
در واقـع تأمیـن اعضاء هیئتعلمی دانشـگاهها از دانشآموختگان
دانشـگاههای داخـل و دانشآموختگان ایرانی در خارج از کشـور
صـورت میپذیرد.
 افزایـش فرصتهـای تحقیقاتـی کوتاهمـدت بـرای تقویـتدانشـجویان دوره دکتری داخل ،از  1828مورد در سال  1392به 1811
در سـال  ،1397در سـالهای  98و  99به علت افزایش شـدید قیمت
ارز و کاهش اعتبارات ریالی این روند متأسـفانه کاهشـی بوده اسـت.
پیشبینـی برای سـال  1399بیـش از  2000نفر بوده اسـت.
 افزایـش کارگاههـا و برنامههـای آموزشـی تخصصـی ویـژهکارشناسـان مراکـز مشـاوره دانشـگاهها بـر اسـاس نفرسـاعت از
 81919در سـال  1396بـه  75878در سـال ( 1399تـا آبانمـاه)
 افزایـش دانشـجویان غیرایرانـی (خارجی) در دانشـگاههایسراسـر کشـور از  26500نفـر در سـال  1396بـه  57675نفـر در
سـال ( 1399بیـش از دوبرابر) ،مطابق تکلیف قانون برنامه ششـم
توسـعه کشـور ،این دانشـجویان از  133کشـور میباشند.
 افزایـش اعتبـارات عمومـی و اختصاصـی نسـبت بـه سـال 1396بـا رشـد  200درصـد در سـال 1399
 اعزام کاروان ورزشی دانشجویان به یونیورسیاد جهانی و کسبمقام نهم جهان .این مسـابقات هر دو سـال یکبار برگزار میشـود.
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در مواجهه با کرونا
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با شـیوع بیمـاری کووید  19-و تعطیلی اجبـاری آموزش حضوری
در کشـور ،وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری راهبـرد «تبدیـل کردن
تهدیـد کرونایـی به فرصـت رویآوری بـه روشهای نوین آموزشـی»
را بـرای دسـتیابی به اهداف زیـر برگزید:
 جلوگیـری از وقفـة تحصیلـی بـرای جوانـان کشـور بـابهحداقلرسـاندن آسـیبهای ناشـی از توقـف آمـوزش حضوری
و نیـز کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا در جامعـه؛
 بهرهمنـدی دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی از مزایایشـیوههای نویـن آمـوزش الکترونیکـی؛
 افزایـش تـوان و آمادگـی مراکـز آمـوزش عالـی در مواجـه باشـرایط سـخت و حوادثی که آثار مشـابه اجتماعی میتوانند داشـته
باشند.
در نتیجـه ،بـا اتخـاذ ایـن راهبـرد ،بـا تأکید بـر حفظ و اسـتمرار
فعالیتهای علمی و دانشـگاهی و ممانعت از تعطیلـی جریان آموزش
و پژوهـش در کشـور ،چنـد محور فعالیت در دسـتور کار قـرار گرفت:
الـف) زمینهسـازی اجـرا و گسـترش آموزشهـای الکترونیکی :در
ایـن محـور بهسـرعت و بـا تالشهـای شـبانهروزی سـتاد وزارت و
همـکاران دانشـگاهی ،اقداماتـی همچون «تشـکیل کارگروه تخصصی
آموزشهـای الکترونیکـی»« ،تلاش بـرای تقویـت زیرسـاختهای
سـختافزاری و نرمافزاری در دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی»
و «اقـدام بـرای بهرهمنـدی دانشـگاهها از مبـادالت رایـگان اینترنتـی»
صـورت گرفت.
ب) بازنگری در مقررات آموزشـی و تفویض اختیار به دانشـگاهها:
بخشـنامههای تسهیلگر و منعطف برای توسعه و گسترش آموزشهای
الکترونیکـی از جملـه «افزایش سـقف مجـاز آمـوزش الکترونیکی در

دانشـگاهها»« ،تسهیل تعامالت دانشـگاهی و امکان مهمانی دانشجویان
در دورههـای آمـوزش الکترونیکی» و «تدوین ضوابـط جدید برگزاری
امتحانـات و ارزشـیابی» تهیـه و بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش
عالی ارسـال شد.
ج) آمـوزش ،ترویـج و فرهنگسـازی :باتوجهبه آشـنا نبودن برخی
از اسـتادان دانشـگاهها بـا موضـوع آمـوزش الکترونیکـی و ابزارهـا و
شـیوههای آن و نیـز ،مقاومتهایـی کـه در برخـی مراکـز دانشـگاهی
نسـبت به ایـن موضوع شـکل میگرفـت ،اقدامات ترویجـی متعددی
از جملـه «تهیه ،تدوین و ارسـال جزوههای آموزشـی دربـارة یادگیری
الکترونیکـی»« ،برپایـی کارگاههـای آموزشـی»« ،برگـزاری وبینارهـا و
همایشهـای متعـدد دربـارة ابعـاد مختلـف آمـوزش الکترونیکـی» و
«راهانـدازی وبـگاه تخصصـی آمـوزش الکترونیکـی حـاوی فیلمهـا و
مطالـب آموزشـی» شـکل گرفت.
د) سـنجش و ارزیابـی :بـا توجه بـه نوپا بودن آمـوزش الکترونیکی
در سـطح دانشـگاهها ،سـنجش و ارزیابـی بـا گزارشگیری مسـتمر از
دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالـی در  3مرحله طی  9ماه گذشـته
انجـام شـده و بر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده ،دسـتورالعملهایی برای
رفع مشـکالت تهیه و به دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی ارسال
شـده است.
همچنین طرح جامع ارزشـیابی و اعتبارسـنجی آموزش الکترونیکی
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور آمـاده شـد و با هدف
ارزیابـی تـوان و سـطح یادگیری الکترونیکی دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالی و بـا کمک انجمن یادگیری الکترونیکی در آسـتانه اجرا
قـرار گرفت.

نکات مهم و قابلتوجه
تـا پیش از شـیوع بیمـاری کوویـد  19-فقط تعداد انگشتشـماری
از دانشـگاههای کشـور و کمتر از نیم درصد از دانشـجویان تحت پوشـش
آموزشهـای الکترونیکـی بودنـد .با فراهم سـاختن زیرسـاختها از ابتدای
سـال  99پوشـش گسـترده آموزشهای الکترونیکی در کشـور جاری شـد.
نتایـج حاصـل از ارزیابیهـا نیز گـواه توفیق در این زمینه اسـت.
فراگیـری ایـن آموزشهـا بـا چالشهـا و مشـکالتی مواجـه بـود کـه
از آن جملـه میتـوان بـه مـوارد آمـاده نبـودن زیرسـاختهای ارتباطـی
(مشـکالت اینترنـت ،کمبـود و گرانـی پهنـای بانـد و ،)...عـدم دسترسـی
برخـی از دانشـجویان بـه اینترنـت یـا ابـزار ارتباطـی و نیـز عدم آشـنایی
فنـی برخی از اسـتادان بـا فناوریهای جدید و شـیوۀ آمـوزش الکترونیکی
اشـاره کرد.

بااینحـال ،بـا تالشهـای انجامشـده ،ایـن کاسـتیها و چالشهـا
بـه حداقل ممکن رسـید.
بـا توجـه به تداوم شـیوع بیمـاری کوویـد  ،19-اگر راهبرد اسـتفاده از
آموزشهـای الکترونیکـی در دسـتور کار قـرار نمیگرفت ،بـا تعطیلی چند
نیمسـال تحصیلـی مواجه میشـدیم کـه پیامدهای منفـی آن بـر خانوادهها
و همچنیـن ،نظـام آمـوزش عالـی جبرانناپذیـر بـود .بـه هـر روی ،امیـد
مـیرود در یـک رونـد گامبـهگام و البتـه پرشـتاب و همـراه بـا تدبیـر ،از
آسـیبهای احتمالـی ایـن شـیوه از آموزشهـا کاسـته شـود و بـا اینکـه
آمـوزش دانشـگاهی در شـکل کنونـی قابل دفـاع و پذیرفتنی اسـت ،بیش
از گذشـته قابلاتکا باشـد.

گامهای اجرایی
آنچــه در پــی میآیــد چکیــدهای گــذرا از اقداماتــی
اســت کــه از ســوی معاونــت آموزشــی وزارت علــوم،

 4اسفند 98

صـدور بخشـنامه بـه دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی
تأکیـد بـر پیـروی از سیاسـتهای وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی
بهعنـوان متولـی قـرارگاه کرونـا ویـروس؛ هـر اسـتان بـا اخـذ نظـر تخصصـی
مسـئوالن دانشـگاههای علوم پزشـکی و بهداشـت و درمان اسـتان (یا در صورت
لـزوم اخـذ تأییـد شـورای تأمیـن اسـتان) نسـبت بـه تعطیلـی یـا تـداوم فعالیت
مراکـز آموزشـی اقـدام کنـد؛ دانشـگاههایی کـه فعالیـت آموزشـی در آنهـا بـه
تبعیـت از دانشـگاههای علـوم پزشـکی تعطیـل میشـود ،ضمـن تعییـن تکلیـف
دانشـجویانی کـه در حـال انجـام آزمایشها و پژوهشهـای مربوط بـه پایاننامه
و رسـاله خـود هسـتند ،بـا تخلیـه خوابگاههـا ،غذاخوریهـا و دیگـر فضاهـای
عمومـی و مشـترک نسـبت به انجـام اقدامات بهداشـتی و ضدعفونـی این فضاها
اقـدام کنند.

 7اسفند 98

نشسـت تصمیمگیـری دربـاره فعالیـت
آموزشـی دانشـگاهها بـا حضـور
معاونـان آموزشـی دانشـگاههای مسـتقر در تهـران
ارائـه گـزارش از وضعیـت آموزشـی دانشـگاههای تهـران؛ اخـذ دیدگاههـا و
پیشـنهادها دربـاره چگونگـی تـداوم فعالیتهـای آموزشـی بـا قابلیـت تعمیم به
مجموعـه دانشـگاههای کشـور؛.

 11اسفند 98

تخصصـی
«کارگـروه
تشـکیل
الکترونیکـی»
آموزشهـای
صـدور احـکام اعضـا ،تشـکیل نشسـت بهصـورت ویدئوکنفرانـس بـا حضـور
اعضـا ( 11اسـفند  )98و ایجـاد هماهنگی ،انتخاب مسـئول پیگیـری و هماهنگی
کارگـروه ،تشـکیل دومیـن نشسـت کارگـروه بهصـورت ویدئوکنفرانـس (17
اسـفند  )98و ایجـاد هماهنگـی ،صـدور توصیهنامـه کارگـروه خطـاب بـه
دانشـگاهها ( 19اسـفند  ،)98معرفـی بـه دانشـگاهها ،اخـذ گـزارش مسـتمر از
دانشـگاهها (توانمندیهـا ،نیازهـا ،اقدامـات).

 14اسفند 98

اقـدام بـرای بهرهمندی دانشـگاهها
از ترافیـک رایگان
تهیه و بهروزرسـانی فهرسـت وبگاههای مـورد تأیید وزارت عتف و دانشـگاهها،
اعلام فهرسـت مـورد تأییـد بـه سـازمان فنـاوری اطالعـات (در دو مرحلـه 14
و  17اسـفند  ،)98دسـتور سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران بـه سـازمان تنظیم
مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی بـرای اقدام در ایـن زمینه

 17اسفند 98

پیگیـری بـرای تقویت زیرسـاختها
در دانشـگاهها
درخواسـت از معاونـت پژوهشـی بـرای پشـتیبانی از تأمیـن زیرسـاختهای

تحقیقــات و فنــاوری بــه اجــرا درآمــده اســت:
دانشـگاهها بـرای آموزشهـای الکترونیکـی.

 19اسفند 98

گزارشگیری از دانشگاهها

ارسـال نامـه بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی ( 19اسـفند  )98و
درخواسـت ارسـال گزارش در دو محور :اقدامات انجام شـده (در قالب جداول
درخواسـتی)  ،موانـع احتمالـی پیـش رو.

 20اسفند 98

مشـارکت در نشسـت وزرای علـوم
کشـورهای درگیـر کرونا
بـا هماهنگـی انجـام شـده از سـوی یونسـکو ،معـاون آموزشـی وزیـر علـوم به
همـراه قائممقـام وزیـر در امـور بینالملـل در نشسـت مشـترک وزرای علـوم
کشـورهای درگیـر بـا بیمـاری کوویـد  19-بهصورت ویدئوکنفرانسـی شـرکت
کـرده و گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده از سـوی ایـران ارائـه کردنـد.

 21اسفند 98

مکاتبه با دانشگاه آزاد اسالمی

بـا توجـه بـه شـمار فـراوان دانشـجویان مشـغول بـه تحصیـل در دانشـگاه آزاد
اسلامی در نامـهای به رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی خواسـته شـد تـا ضمن ارائه
مشـخصات فنـی سـرورهای آمـوزش الکترونیکـی آن دانشـگاه بـرای بهرهمندی
از ترافیـک رایـگان اینترنتـی ،گزارشـی از اقدامات انجام شـده و موانـع احتمالی
پیـش رو در فراینـد آمـوزش الکترونیکـی ارائـه دهند.

 24اسفند 98

صـدور بخشـنامه بـرای افزایـش
سـقف مجاز آمـوزش الکترونیکی در

دانشـگا هها
بـا توجـه بـه آنکـه بـر پایـه مقـررات موجـود دانشـگاهها صرفـ ًا میتواننـد تـا
حداکثـر  10درصـد برخـی دروس خود را بهصـورت الکترونیکی ارائـه دهند ،و
بـا عنایـت به اینکـه ممکن اسـت در ادامه نیمسـال تحصیلی نیز امـکان برگزاری
کالسهـای حضـوری میسـر نباشـد ،بـا صـدور نامـهای بـه معاونـان آموزشـی
دانشـگاهها بـه آنـان مجـوز داده شـد بـا توجـه بـه شـرایط پیشآمـده نسـبت
متناسـبی از کالسهـای خـود را در همـه دروس و مقاطـع تحصیلـی بهصـورت
الکترونیکـی برگـزار کنند.

 27اسفند 98

ارسـال نمونـهای از تجـارب موفـق
دانشـگاهی بـرای دیگر دانشـگاهها
توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه تجربیـات و دانـش فنـی آموزش¬هـای
الکترونیکی در دانشـگاه¬های کشـور بسـیار متفاوت اسـت .برخی دانشگاه¬های
بزرگ و قدیمی¬تر تجربه¬ای افزون بر دو دهه در این حوزه داشـتند و بسـیاری
از دانشـگاه¬ها و مؤسسـات آموزش عالـی تجربه آموزش الکترونیکی نداشـته یا
ِ
دانشـگاه¬های دارای
تجربـه کمـی در ایـن حوزه داشـتند .از سـوی دیگر ،حتـی
مراکـز آمـوزش الکترونیکـی ،از ایـن ظرفیـت تنهـا بـرای آمـوزش دانشـجویانی
کـه در دوره¬هـای خـاص الکترونیکـی پذیرفتـه می¬شـدند ،بهـره می¬بردنـد.
تقریبـ ًا در هیـچ دانشـگاهی از آمـوزش الکترونیکـی در کنـار آمـوزش حضوری
اسـتفاده نمی¬شـد .ایـن دو شـیوه آموزشـی هیچـگاه بهصـورت ترکیبـی مـورد
اسـتفاده قـرار نگرفتـه بودند .ازایـنرو باتوجهبه محدودیت شـدید زمانـی ،تبادل
اطالعـات و ارائـه خدمـات مشـاوره¬ای در اجـرای موفـق ایـن راهبـرد کلیـدی
بـود .بهمنظـور معرفـی و انتقـال تجربه مؤثر یک دانشـگاه به سـایر دانشـگاههای
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 10اسفند 98

صدور بخشـنامه بـه دانشـگاهها برای
توجه بـه آموزشهـای غیرحضوری
درخواسـت از دانشـگاهها بـرای توجـه بـه آموزشهـای برخـط و بـرون خـط،
ایجـاد و تقویـت زیرسـاختهای سـختافزاری و نرمافـزاری ،برگـزاری
کارگاههـای آموزشـی بـرای آشـنایی اعضـای هیئتعلمـی بـا شـیوهها و ابـزار
آمـوزش غیرحضـوری ،ارتباطگیـری بـا «کارگـروه تخصصـی آموزشهـای
الکترونیکـی» ،همرسـانی توانمندیهـا و امکانـات بیـن دانشـگاهها ،تدبیـر برای
جبـران کاسـتیها در ادامـه نیمسـال تحصیلـی.

چکیده اقدامات معاونت آموزشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در رویارویی با همهگیری
ویروس کرونا (اسفند  98تا اسفند )99
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کشـور« ،تجربـه دانشـگاه علـم و صنعت ایران در اسـتمرار آموزش بـا بهرهگیری
از شـیوه آمـوزش الکترونیکـی» بـرای معاونـان آموزشـی و تحصیلات تکمیلـی
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی کشـور ارسـال شـد.

 28اسفند 98

ارائـه نظـرات پیشـنهادی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فناوری به سـتاد

ملـی مبـارزه بـا کرونا
در تعامـل و هماهنگـی با معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش
پزشـکی ،نظـرات مشـترک و پیشـنهادی دو وزارت دربـاره چگونگـی تـداوم
فعالیتهـای آموزشـی دانشـگاهها در نامـهای بـه امضـای وزیـر محتـرم علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری بـرای طـرح در سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا ارسـال شـد.
محورهـای ایـن پیشـنهاد جبـران کالسهـای معـوق اسـفندماه در ادامه نیمسـال
تحصیلـی ،تعویـق تقویـم آموزشـی متناسـب بـا تأخیر آغـاز فعالیتهـا طبق نظر
وزارت بهداشـت پـس از تعطیلات نـوروزی ،و انتقـال امتحانـات دکتـرا به بعد
از مـاه رمضـان بود.

29اسفند 98

ارسـال توصیههـای کارگـروه
آموزشهـای الکترونیکـی بـه

دانشـگاههای کشـور
در آخرین روز سـال  98در نامهای به رؤسـای دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش
عالـی توصیههـای کارگـروه آموزشهـای الکترونیکـی بـا محوریـت «تسـهیل
تعاملات دانشـگاهی و امـکان مهمانـی دانشـجویان در دورههـای آمـوزش
الکترونیکـی» ارسـال شـد.

جلسات مستمر و پیاپی کارگروه آموزشهای الکترونیکی
ایـن کارگـروه بـا مشـارکت اعضـای خـود کـه از جملـه متخصصـان و مجربـان
در ایـن حـوزه هسـتند و بهصـورت ویدئوکنفرانسـی جلسـات متعـددی را در
ایـام تعطیلات برگـزار کـرد .همچنیـن در برخـی جلسـات کارگـروه از حضور
اعضـای هیئتمدیـره انجمـن یادگیـری الکترونیکـی کشـور ،کرسـی یادگیـری
الکترونیکـی یونسـکو و اعضـای قبلـی کارگـروه یادگیـری الکترونیکـی وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری هم برای همفکری و کمک به پیشـبرد امور اسـتفاده
شـد .ایـن کارگـروه مسـئولیت دریافـت گـزارش از تمـام مراکـز آمـوزش عالی
کشـور و دسـتهبندی گزارشهـا را نیـز برعهـده دارد.
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 12فروردین 99

وزارت بهداشـت و وزارت کشور
در ايـن ايـام معاونـت آموزشـي وزارت علـوم ،تحقيقات و فنـاوري ضمن تعامل
پياپـي و مسـتمر بـا دانشـگاهها و نهادهـاي مرتبـط بـا موضـوع آموزشهـاي
الکترونيکـي در جلسـات کميتههـاي سـتاد ملـي مبـارزه بـا کرونـا در وزارت
بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکي و وزارت کشـور نيز حضـور يافت .صدور
دسـتورالعمل آموزشـي با محوريت آموزشهـاي الکترونيکي (ويژه نيمسـال دوم
 .)98-99در دهـه سـوم اسـفند  1398و بـه دنبـال پيشبينيهـاي مبتني بـر ادامه
بحـران ناشـي از بيمـاري کوويـد  19 -و لـزوم احتمالـي ادامـه توقـف آمـوزش
حضـوري در دانشـگاههاي کشـور به مـدت نامعين در آغاز سـال  ،1399گروهي
متشـکل از متخصصـان ذيربـط در حـوزه معاونـت آموزشـي ،در کنـار کارگروه
آمـوزش الکترونيکـي ،تشـکيل شـد .دسـتور کاري ايـن گـروه ،بررسـي قوانيـن
جـاري آموزشـي و لـزوم تطبيـق آنها با شـرايط بحرانـي کنوني بود .بـا توجه به
تنـوع دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالي در پهنه کشـور ،سـند اوليـهاي تهيه
شـد کـه پس از مشـاوره با برخـي معاونان آموزشـي دانشـگاهها و صاحبنظران
حـوزه آمـوزش عالـي با عنوان «مـوارد مسـتلزم تصميمگيـري و اقـدام در حوزه
آمـوزش دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـي در نيمسـال دوم  »98-99تهيـه
و بهعنـوان راهنمـاي عمـل در  11فروردينمـاه  1399در اختيـار دانشـگاهها
قـرار گرفـت .الزم بـه تذکـر اسـت که هرکـدام از توصيههـاي 20گانه اين سـند،
ميتواننـد بـا بررسـيهاي انجـام شـده و تحـت نظـارت معاونيـن آموزشـي
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـي عملياتـي گردنـد .ابالغ نکردن اين سـند
بهعنـوان بخشـنامه الزماالجـرا ،بـه دليـل متنـوع بـود امکانـات ،زيرسـاختها و
متفـاوت بـودن مشـکالت و دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالي کشـور بود؛
لـذا آزادي عمـل و قـدرت مانـور کافي به دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالي
در جهـت طراحـي بومـي راهحلها براي برونرفـت از بحران در نيمسـال جاري
و در چارچـوب مقـررات آموزشـي بـا حفظ حداکثـري کيفيت ،داده شـد.
صـدور بخشـنامه چگونگـي
آموزشهـاي
برگـزاري
حضـوري ويـژه دانشـجويان دکتـري

 17فروردين 99
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شـرکت در جلسـات کمیتههای
سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونا در

بـا توجـه بـه تصميمـات اتخـاذ شـده در جلسـه  17فروردين سـتاد م ّلـي مبارزه
بـا کرونـا ،بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالـي اجازه داده شـد بـا رعايت
ضوابـط و شـرايطي ،امکان اسـتفاده حضـوري دانشـجويان دوره دکتري از محيط
دانشـگاه (بهويـژه کارگاههـا و آزمايشـگاهها) را از آغـاز ارديبهشـتماه 1399
فراهـم آورند.

 17فروردین 99

پیگیـری کاهـش هزینههـای
اینترنـت بـرای آموزشهـای

الکترونیکـی
در نامـهای بـه امضـای وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،از وزیـر ارتباطات و
فنـاوری اطالعـات خواسـته شـد تـا عملیاتـی شـدن دسـتورها و هماهنگیهای
پیشـین پیگیـری شـود و تعرفههـای بهرهگیـری از اینترنـت بـرای دانشـجویان
و مراکـز دانشـگاهی کاهـش یابـد .همچنیـن پیگیـری مسـتمری در ایـن زمینه از
سـوی کارگـروه آموزشهـای الکترونیکـی صـورت پذیرفـت.

 20فروردین 99

اطالعرسـانی درباره چگونگی
تعمیم سـند  20بندی
بـا توجـه به برخی پرسـشهای مطروحه درباره سـند ارسـالی یازدهـم فروردین
بـا موضـوع چگونگـی تـداوم و اتمام نیمسـال تحصیلی جـاری ،در بخشـنامهای
به دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی اعالم شـد که مفاد سـند یادشـده ویژه
دانشـجویان آن دسـته از دانشـگاهها و دورههـای تحصیلـی بوده اسـت که امکان
آمـوزش حضـوری ندارنـد و ایـن ضوابـط بـه دانشـجویانی کـه اسـاس پذیرش
آنهـا بـر پایـه آمـوزش الکترونیکی بوده اسـت تعمیـم نمییابد.

 24فروردین 99

درخواسـت همراهـی بـا
دانشـگاهها و مؤسسـات

غیر د و لتـی
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی غیردولتـی و غیرانتفاعی در بحران شـیوع
ویـروس کرونـا در معرض آسـیبهای جـدی قرار گرفتنـد که میتوانـد عواقب
جبرانناپذیـری بـرای جامعـه و آمـوزش عالی داشـته باشـد .ازایـنرو در نامهای
بـه وزیـر علـوم ،تحقیقات و فنـاوری با ارائـه گزینههای پیشـنهادی درخواسـت
شـد تـا توجـه ویـژهای بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتی و
غیرانتفاعـی و نیـز مراکـز آمـوزش عالی آزاد کـه متکی به شـهریههای دریافتی از
دانشـجویان هسـتند صورت پذیرد.

 24فروردین 99

تسـهیل در مجـوز پذیـرش
دانشـجوی دانشـگاهها و

مؤسسـات غیردولتـی
در نامـهای بـه وزیـر علوم ،تحقیقات و فناوری خواسـته شـد تا با توجه به میسـر
نبـودن بازدید از دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی غیردولتـی  -غیرانتفاعی
کـه صـدور مجـوز پذیـرش دانشـجوی آنهـا منـوط بـه انجـام بازدیـد حضوری
شـده اسـت ،همراهـی الزم صـورت پذیـرد کـه با دسـتور مسـاعد وزیـر محترم
مواجه شـد.

 26فروردین 99

حضـور در نشسـت کارگـروه
ویـژه آموزش یونسـکو
در نشسـت کارگـروه ویـژه آمـوزش کشـورهای عضـو یونسـکو کـه بهصـورت
ویدئوکنفرانسـی بـا محوریـت برگـزاری امتحانـات در شـرایط تعطیلـی آموزش
حضـوری برگـزار شـد ،گـزارش اقدامـات کشـورمان در ایـن زمینـه ارائه شـد.

 27فروردین 99

و
فعالیتهـا
تـداوم
کارگـروه
پیگیریهـای

 22فروردین 99

برگـزاری وبینـار آموزشـی با
حضـور همزمـان بیـش از 8

الکترونیکـی
آموزشهـای
ششـمین جلسـه اعضای کارگروه تخصصـی آموزشهـای الکترونیکی بهصورت
ویدئوکنفرانسـی برگـزار شـد ( 19فروردیـن  /99پیوسـت  )7کـه طـی آن مقـرر
شـد دربـاره نحوه ارزشـیابی دانشـجویان در پایان نیمسـال تحصیلی پیشـنهاداتی
بـه وزارت علـوم ارائـه شـود و در نتیجـه آن ،کارگـروه یادشـده توصیههایـی
پیشـنهادی دربـاره چگونگـی برگـزاری امتحانـات پایـان نیمسـال تحصیلـی را
تدویـن و ارائـه کرد.

هـزار نفر
بـا هماهنگـی کارگروه آموزشهـای الکترونیکـی ،اطالعرسـانی و هماهنگی بین

دانشـگاههای مختلـف تـداوم یافـت و بـرای نمونـه در اقدامی قابلتوجـه ،وبینار
«کالس مجـازی و گفتوگـوی آنالیـن بـا زیرسـاخت یکپارچه ابـری» به همت
دانشـگاه فنـی و حرفـهای و بـا حضـور همزمـان حدود  8هـزار نفر برگزار شـد.

 26فروردین 99

ارسـال توصیههای آموزشـی
و روانشـناختی بـرای حفـظ

 27فروردین 99

ارسـال پروتکلهای بهداشـتی
حـوزه آمـوزش عالـی بـه

کیفیت آموزشـی بـه دانشـگاهها
برخـی نـکات تربیتـی و روانشـناختی مهـم در بهرهگیـری از آموزشهـای
غیرحضـوری ویـژه اعضـای هیئتعلمـی و مدیـران گروههـای آموزشـی در
قالـب مجموعـهای گـردآوری و برای معاونان آموزشـی دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالی ارسـال شـد.

د ا نشـگا هها
بهمنظـور داشـتن آمادگی دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالی به هنگام ازسـرگیری
فعالیتهـای حضـوری ،از وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی خواسـته
شـد تـا پروتکلهـای بهداشـتی مرتبـط بـا کالسهـا ،کارگاههـا ،آزمایشـگاهها،
خوابگاههـا و مـوارد مشـابه را اعالم کننـد ( 18فروردین  )99که پـس از دریافت
پروتکلهـای یادشـده ،بـرای دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی ارسـال شـد.

 28فروردین 99

راهانـدازی پایـگاه تخصصـی
آموزشهـای الکترونیکـی
بـا توجـه بهضـرورت تجمیـع اطالعـات مرتبـط بـا آموزشهـای الکترونیکـی
بهعنـوان راهنمـای عمـل همـه فعـاالن دانشـگاهی و در قالـب بانـک جامـع
دسـتورالعملها ،مقـررات ،توصیههـا و آموزشهـای مرتبـط ،وبـگاه تخصصـی
آموزشهـای الکترونیکـی ایجاد و آغاز بـه کارکرد .بانکهـای اطالعاتی متعددی
از جملـه «معرفـی کارگـروه تخصصـی آموزشهـای الکترونیکـی»« ،توصیههای
مهـم در حـوزه آموزشهـای الکترونیکـی»« ،قوانیـن و مقـررات در آموزشهای
الکترونیکـی»« ،اخبـار و رویدادهـا»« ،کارگاههـای آموزشـی»« ،دسـتورالعملهای
ابالغی» «پرسـش و پاسـخهای متـداول» در این وبـگاه با نشـانی elearning.msrt.
 irدر دسـترس مخاطبـان قـرار دارد.

 4اردیبهشت 99

برگـزاری وبینـار «کرونـا و
تحـوالت فناورانـه در آموزش

نیمسـال تحصیلـی
بـا توجـه بـه تـداوم توقـف فعالیتهـای آموزشـی بـه شـیوه حضـوری و لـزوم
برنامهریـزی بـرای برگـزاری امتحانـات و ارزشـیابی پایانـی نیمسـال تحصیلـی،
دسـتورالعمل چگونگـی برگـزاری ایـن آزمونهـا از سـوی معاونـت آموزشـی
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری تدوین و در اختیار دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی قـرار گرفت.

عالـی ایران»
بهمنظـور ترویـج آموزشهـای الکترونیکـی و رفـع ابهامـات در ایـن حـوزه،
نشسـت تخصصـی «کرونـا و تحـوالت فناورانه در آمـوزش عالی ایـران در پرتو
توانمندیهـای یادگیـری و یاددهـی الکترونیکـی :از دیـدگاه سـهگانه مسـئله،
تصمیـم و عملیـات» بـه همـت انجمن یادگیـری الکترونیکی ایـران و با همکاری
کارگـروه آمـوزش الکترونیکـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در روز
پنجشـنبه  4اردیبهشـتماه  99بهصـورت ویدئوکنفرانسـی ،رایـگان و تعاملـی بـا
مشـارکت عالقهمنـدان برگـزار شـد.

 9اردیبهشت 99

برگـزاری نشسـت مجـازی بـا
معاونـان آموزشـی دانشـگاهها
همزمـان بـا دهـه سـرآمدی آمـوزش ،وبینـار معاونـان آموزشـی دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالی کشـور بـا حضور وزیـر علـوم ،تحقیقات و فنـاوری و
بیـش از  200نفـر از معاونان آموزشـی برگزار شـد و طی آن ضمـن ارائه گزارش
دبیـران مناطـق 10گانـه آموزشـی ،چالشهـا و رویکردهای پیش رو بـا محوریت
آموزشهـای الکترونیکـی بـه بحـث و گفتوگـو گذارده شـد.
در ایـن نشسـت افـزون بـر گـزارش اقدامـات و سیاسـتهای وزارت علـوم از
سـوی معـاون آموزشـی ایـن وزارت و اعلام پیشبینیهـای انجـام شـده بـرای
برگـزاری آزمونهـا توسـط رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور ،دبیـران 10
منطقـه آموزشـی هـر یـک به بیـان دیدگاههـا و گـزارش اقدامـات دانشـگاههای

 4اردیبهشت 99

برگـزاری وبینـار «کرونـا و
تحـوالت فناورانـه در آموزش

عالـی ایران»
نشسـت «کرونـا و تحـوالت فناورانـه در آمـوزش عالـی ایـران در پرتـو
توانمندیهـای یادگیـری و یاددهـی الکترونیکـی؛ از دیـدگاه سـهگانه مسـئله،
تصمیـم و عملیـات» بـه همـت انجمن یادگیـری الکترونیکی ایـران و با همکاری
معاونـت آموزشـی وزارت علـوم ،تحقیقات و فنـاوری و کارگـروه آموزش عالی
الکترونیکـی و بـا سـخنرانی برخـی از صاحبنظـران ایـن حـوزه بهصـورت
مجـازی برگزار شـد.

 8اردیبهشت 99

پیگیـری اخـذ تسـهیالت برای
مؤسسـات آمـوزش عالـی

آسـیبدیده از کرونـا
پیـرو مکاتبـات پیشـین معاونـت آموزشـی دربـاره مشـکالت دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی  -غیرانتفاعـی و مؤسسـات آمـوزش عالی
آزاد پـس از شـیوع بیمـاری کوویـد  ،19-در نامـهای بـه امضـای وزیـر علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری خطـاب بـه رئیـسکل بانـک مرکـزی خواسـته شـد تـا
تسـهیالت بانکـی پیشبینـی شـده از سـوی سـتاد م ّلـی مبـارزه بـا کرونـا بـرای
پرداخـت بـه مؤسسـات آموزش عالـی آسـیبدیده از کرونا در اختیـار بانکهای
عامـل قـرار گیرد.

 9اردیبهشت 99

برگـزاری «اجلاس فوقالعاده
سراسـری معاونان آموزشـی و
تحصیلات تکمیلـی دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی»
بهمنظـور هماندیشـی دربـاره چگونگـی پیشـبرد آمـوزش عالی کشـور در دوران
همهگیـری بیمـاری کوویـد  ،19-اجالس فوقالعاده سراسـری معاونان آموزشـی
و تحصیلات تکمیلـی دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی دولتـی کشـور
بهصـورت ویدئوکنفرانسـی برگـزار شـد .در ایـن اجلاس ،دبیران مناطـق دهگانه
آمـوزش عالی کشـور به ارائـه گزارش عملکرد دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش
عالـی منطقـه خـود پرداختنـد و محورهـای تمرکـز در برنامهریـزی بـرای سـال
تحصیلـی بعـدی بـر پایـه سیاسـتهای رویارویـی بـا کرونـا بـه بحثوبررسـی
گذارده شـد.

 15اردیبهشت 99

برگـزاری وبینـار «آمـوزش
و یادگیـری الکترونیکـی؛

تجـارب و چشـماندازها»
همزمـان بـا هفتـه سـرآمدی آمـوزش و بـه همت دانشـگاه شـیراز ،ایـن همایش
بهصـورت مجـازی و بـا سـخنرانی معـاون آموزشـی وزارت علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری (با موضـوع :سیاسـتهای وزارت عتف در ارتباط با آینـده آموزشهای
الکترونیکـی) و رئیـس پژوهشـگاه صنعـت نفـت (بـا موضـوع :رونـد کیفیت در
آمـوزش عالـی ایران) برگزار شـد.

 23اردیبهشت 99

تشـکیل «کارگروه مطالعات
آمـوزش عالـی در دوران

کرونا و پسـاکرونا»
بـا هـدف بررسـی و مطالعـه روی تجـارب مشـابه دیگـر کشـورها در مواجهه با
بحـران و دسـتیابی بـه بهتریـن راهکارهـا در حـوزه آمـوزش عالـی ،و همچنیـن
بررسـی دقیـق و علمـی چالشهای آمـوزش عالـی در مواجهه با بیمـاری کووید
 19و بهرهگیـری از تجربیـات بهدسـت آمـده بـرای دوران پسـاکرونا« ،کارگـروه
مطالعـات آمـوزش عالـی در دوران کرونـا و پسـاکرونا» بـا حضـور اعضـای
کمیتـه هدایـت و نظـارت پروژه ارتقای  5دانشـگاه و  5پژوهشـگاه برتـر به تراز
بینالمللـی و برخـی دیگر از صاحبنظران تشـکیل شـد .این کارگـروه  17محور
موضوعـی را بـرای بررسـی در دسـتور کار خـود قـرارداد و با تقسـیم وظیفه بین
اعضـا ،مطالعـه بـر هـر یـک از محورهـا برعهـده یکـی از شـخصیتهای علمی
نهـاده شـد تا طبـق چارچوب و شـیوهنامه مشـخص و در زمانبندی تعیین شـده
واکاوی و سـپس ارائـه شـود .این کارگروه بهصورت مسـتمر گزارشهـا و نتایج
مطالعـات خـود را منتشـر میکنـد کـه تـا این تاریخ  7گزارش منتشـر شـده اسـت.
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 31فروردین 99

برنامهریـزی بـرای چگونگـی
برگـزاری امتحانـات پایـان

مسـتقر در منطقه خود پرداختند و برخی دیگر از معاونان آموزشـی و تحصیالت
تکمیلـی دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی نیز در بحث مشـارکت جسـتند.
همچنیـن مسـئول کارگـروه آموزشهای الکترونیکـی نیز ضمن تشـریح اقدامات
انجـام شـده بـه معرفی وبـگاه تخصصـی آموزشهـای الکترونیکـی پرداخت.
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 24اردیبهشت 99

نشسـت بـا مؤسسـات
آموزش عالـی الکترونیکی

 8خرداد 99

 30اردیبهشت 99

تسـهیل در فعالیـت مؤسسـات آموزش
عالـی غیردولتـی و غیرانتفاعی
در نامـهای بـه وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،خواسـته شـد تـا بهمنظـور
کاسـتن از مشـکالت مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی  -غیرانتفاعـی صرفـ ًا
بـرای یکبـار پذیرش رشـتهها در سـال جـاری ،اعضـای هیئتعلمی که بـه تأیید
ریاسـت مؤسسـه رسـیده و به کارگروه جذب اسـتانی ارسـال شـده باشـد مورد
پذیـرش و ملاک عمـل قـرار گیرند که این درخواسـت بـا موافقت وزیـر علوم،
تحقیقـات و فنـاوری اجرایی شـد.

صـدور بخشـنامه چگونگـی
آموزشهـای
برگـزاری

 8خرداد 99

اعلام محورهـای تمرکـز دانشـگاهها
بـرای بهحداقلرسـاندن آسـیبهای

 30اردیبهشت 99

برگـزاری وبینـار «بررسـی
آمـوزش
نظامنامـه

 30اردیبهشت 99

اعلام محورهـای تمرکـز
راهبـری آمـوزش -

 31اردیبهشت 99

وبینـار
دربـاره

 31اردیبهشت 99

معرفـی دو پـروژه «منظومه
نانـو ماهوارههـا» و «شـبکه

 31اردیبهشت 99

نرمافزارهـای
گـزارش
مورداسـتفاده در آمـوزش

غیردولتی کشـور
بـرای بهرهگیـری بیشـتر از تجـارب مؤسسـاتی کـه پیشازایـن بـه آمـوزش
الکترونیکـی در سـطح کشـور میپرداختهانـد و بررسـی مشـکالت آنهـا و
راهحلهـای برونرفـت از مشـکالت ،نشسـتی بـا حضـور اعضـای کنسرسـیوم
دانشـگاهها و مؤسسـات غیرانتفاعـی الکترونیکی ایران (مؤسسـات آموزش عالی
الکترونیکـی) بهصـورت ویدئوکنفرانـس تشـکیل شـد.

حضـوری ویـژه دانشـجویان
بـا توجـه به تصمیمات اتخاذ شـده در جلسـه  27اردیبهشـت سـتاد م ّلـی مبارزه
بـا کرونـا ،بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالـی اجازه داده شـد بـا رعایت
ضوابـط و شـرایطی ،امکان اسـتفاده حضوری دانشـجویان (با اولویـت دورههای
کارشناسـی ارشـد) را از  17خردادمـاه  1399فراهـم آورند( .پیوسـت )7

الکترونیکـی وزارت عتـف»
نشسـت «بررسـی نظامنامـه پیشـنهادی یادگیـری الکترونیکـی وزارت علـوم و
سیاسـتهای کالن آمـوزش و یادگیـری» به همـت انجمن یادگیـری الکترونیکی
ایـران و بـا همـکاری معاونت آموزشـی وزارت علـوم و کارگروه آمـوزش عالی
الکترونیکـی بهصـورت مجـازی برگزار شـد.
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یادگیـری در دانشـگاهها
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص پدیدآمـده در دانشـگاهها در پـی شـیوه ویـروس
کرونـا و لـزوم تقویـت زیرسـاختها در برابـر بحرانهـای مشـابه ،محورهـای
تمرکـز راهبـری آمـوزش  -یادگیری در دانشـگاهها و مؤسسـههای آموزش عالی
تدویـن و در  4شـاخه «برنامـه درسـی و یادگیـری»« ،رهبـری آمـوزش عالـی و
مدیریـت دانشـگاهی»« ،توسـعه آمـوزش و بهبـود کیفیـت» و «اقتصـاد آمـوزش
عالـی» بـر روی پایـگاه اختصاصـی آموزشهـای الکترونیکـی و در اختیار جامعه
دانشـگاهی قـرار گرفت.
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برگـزاری
«هماندیشـی
غیردولتـی»
دانشـگاههای
چالشهـای
بهمنظـور توجـه ویـژه بـه آمـوزش الکترونیکـی در دانشـگاهها و مؤسسـات
غیردولتـی ،وبینـار «هماندیشـی دربـاره چالشهـای دانشـگاههای غیردولتـی بـه
همـراه تبـادل تجربیـات در زمینـه آمـوزش مجـازی» بـا مشـارکت رؤسـای این
دانشـگاهها و مؤسسـات و بـا سـخنرانی معاون آموزشـی وزارت عتـف ،مدیرکل
دفتـر آمـوزش عالـی غیردولتـی ،دبیـرکل اتحادیه دانشـگاههای غیردولتـی و دبیر
کارگـروه آموزشهـای الکترونیکـی برگـزار شـد.

علمـی ایران»
بـا توجـه بـه اینکـه فراهـمآوردن امکانـات و زیرسـاختهای ارتبـاط اینترنتـی،
یکـی از الزامـات اصلـی توسـعه آموزشهای الکترونیکی اسـت ،در گزارشـی به
وزیـر علـوم ،تحقیقات و فناوری دو پروژه «اسـتفاده از منظومه نانـو ماهوارهها با
مأموریـت آموزشهـای از راه دور» و «شـبکه علمی ایران (شـعا)» معرفی شـدند
تـا بهعنـوان راهـکاری بـرای فراگیـری خدمـات اینترنتـی کمهزینـه ،باکیفیـت و
مطمئـن بـرای همـه کاربران دانشـگاهی مـورد بررسـی و پیگیری قـرار گیرند.

الکترونیکـی
بـرای دریافـت تصویـری کلـی و مطلـوب از مجموعـه نرمافزارهـای اسـتفاده
شـده در آموزشهـای الکترونیکـی در دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی،
گزارشـی توسـط کارگـروه آموزشهـای الکترونیکـی تهیـه و در اختیـار وزیـر
علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری قـرار گرفـت.

ا حتما لی
بـا توجـه بـه متأثـر شـدن نظـام آمـوزش عالـی از همهگیـری ویـروس کرونـا
کـه در پـی آن تغییـرات اساسـی در شـیوه آمـوزش و یادگیـری دانشـجویان رخ
داد ،آسـیبدیدن کیفیـت آمـوزش محتمـل مینمـود .ازایـنرو محورهایـی کـه
بایـد موردتوجـه دانشـگاهها قـرار بگیـرد تـا از ایـن طریـق میـزان و شـدت این
کاسـتیها و آسـیبها بـه حداقـل کاهـش یابـد( ،بـا تأکید بـر دوره کارشناسـی)
احصـا و بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی اعلام شـد.

 8خرداد 99

اعالم ضوابط برگزاری امتحانات
ضوابـط برگـزاری امتحانـات و ارزشـیابی
پایانـی نیمسـال تحصیلـی بـا تأکیـد بـر پروتکلهـای بهداشـتی و فاصلهگـذاری
اجتماعـی بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی اعلام شـد .در ایـن نامـه
افـزون بر فهرسـت شـدن ضوابط بهداشـتی ،بـر هماهنگـی بین دانشـگاهها برای
برگـزاری آزمونهـا در شـهر محل اقامت دانشـجویان نیز تأکید شـد( .شـایانذکر
اسـت دانشـگاه آزاد اسلامی و دانشـگاه پیامنـور بـرای در اختیار قـراردادن همه
واحدهـای تابعـه خـود در شـهرهای مختلـف بـرای میزبانـی امتحانـات دیگـر
دانشـگاهها اعلام آمادگـی کردنـد و همـکاری خوبـی در ایـن زمینـه شـکل گرفت)

 10خرداد 99

بررسـی ایـده «سـامانه یکپارچـه
آمـوزش الکترونیکـی»
در گام نخسـت از کارگـروه آموزشهـای الکترونیکـی خواسـته شـد تـا بـا ذکـر
چگونگـی تحقـق احتمالـی ایـن ایـده ،شـرایط و الزامـات آن ،علـل تأییـد یا رد
ایـن ایـده و نیـز پیشـنهادهای جایگزیـن ،نظـر تخصصـی خـود را ارائـه کند .در
ادامـه بـا جمعبنـدی نظـرات دریافتـی ،نظـر نهایی بـه وزیـر علـوم ،تحقیقات و
فنـاوری اعالم شـد.

 15خرداد 99

بررسـی چگونگی حضور دانشجویان
نـو ورود در نیمسـال تحصیلی جدید
پـس از بررسـیهای کارشناسـی ،دالیـل توجیهـی ارائـه آمـوزش حضـوری
بـرای دانشـجویان نـو ورود دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی از سـوی
دفتـر برنامهریـزی آمـوزش عالـی احصـا و تدویـن شـد تـا در صـورت الـزام به
آموزشهـای حضـوری ،ایـن گـروه از دانشـجویان بـرای آشـنا شـدن بـا محیط
دانشـگاه و تعامـل برقـرار کـردن بـا اسـتادان ،در اولویـت قـرار بگیرنـد.

 18خرداد 99

معرفـی روشهـای برگـزاری
آزمونهـای غیرحضـوری
در نامـهای بـه معاونـان آموزشـی و تحصیلات تکمیلی دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی ضمـن تأکیـد بـر نکاتـی همچـون «کمتریـن جابهجایی دانشـجو
در مسـیرهای شـهری و بینشـهری بـرای شـرکت در آزمونهـا»« ،توجـه بـه
ارزیابیهـای مسـتمر در طـول نیمسـال تحصیلـی»« ،تنظیـم سـطح دشـواری
سـؤاالت بـا محدودیتهـای احتمالـی در یادگیـری دانشـجو» و «رعایـت همـه
ضوابـط بهداشـتی در صـورت برگـزاری حضـوری آزمونهـا» فایلـی بـا عنـوان
«روشهـای آزمـون غیرحضـوری در دانشـگاهها» ارسـال شـد و روی وبـگاه
تخصصـی آموزشهـای الکترونیکـی هـم قـرار گرفـت .در ایـن فایـل ضمـن
ارجاعدهـی بـه وبینارهـای مرتبـط ،چندین فیلم آموزشـی نیز در همیـن زمینه در
اختیـار دانشـگاهها قـرار گرفـت.

 2تیر 99

رایزنـی برای افزایش سـرعت اینترنـت در ایام
برگـزاری امتحانات
باتوجهبـه اینکـه پایین بودن سـرعت اینترنت بـر پیچیدگی ارزشـیابی و برگزاری
امتحـان برخـط ،میافزایـد و بـاال بـودن سـرعت اینترنـت از سـویی رضایـت
دانشـگاهها و اعضـای هیئتعلمـی را افزایـش میدهد و از سـوی دیگـر احتمال
بـروز رفتـار ناهنجـار از سـوی برخـی ارزشـیابی شـوندگان را کاهـش خواهـد

داد ،ایـن درخواسـت مطـرح شـد و پیامـد آن در نامـهای بـه امضای وزیـر علوم،
تحقیقـات و فنـاوری از وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات خواسـته شـد تـا
بهمنظـور پیشـگیری از هرگونـه وقفـه و اختلال در فراینـد برگـزاری امتحانـات
پایـان سـال تحصیلـی ،سـرعت اینترنـت دانشـگاهها در ایـن ایـام افزایـش یابد.

 14تیر 99

پیشـنهاد راهکارهای اجـرای دروس عملی و
کا ر گا هی
بـا تدبیـر دفتـر برنامهریـزی آمـوزش عالـی و نیـز کارگـروه تخصصـی آمـوزش
عالـی الکترونیکـی ،راهکارهـای اجـرای دروس عملـی و کارگاهـی در شـرایط
همهگیـری بیمـاری کوویـد  19-و وقفـه در آموزشهـای حضوری دانشـگاهها،
در دو نسـخه متنـوع تدویـن و با بارگـذاری روی وبگاه اختصاصـی آموزشهای
الکترونیکـی در اختیـار دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی قـرار گرفـت.
در ایـن توصیهنامههـا ،ضمـن معرفـی آزمایشـگاههای مجـازی ،از راه دور یـا
مبتنـی بـر وب ،وبینارهـای متعـددی که با همین موضوع در سـطح دانشـگاههای
کشـور برگـزار شـده بودنـد معرفـی شـدند و چندیـن فیلـم آموزشـی نیـز برای
بهرهبـرداری مخاطبـان ارائه شـد.

 16تیر 99

پیشبینـی رتبهبنـدی مراکز آمـوزش عالی
مبتنی بر سـطح یادگیـری الکترونیکی
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع یادگیـری الکترونیکـی در نظـام آمـوزش عالی و
ورود مؤثـر و فزاینـده دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی بـه ایـن حـوزه،
از انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایران خواسـته شـد تا پیشـنهادهای خـود را در
زمینـه احصـای شـاخصهای رتبهبنـدی دانشـگاهها و مؤسسـات ارائـه دهنـد تا
عملکـرد ایـن مراکز آموزشـی بـر مبنای کمیّـت و کیفیـت یادگیـری الکترونیکی
مـورد سـنجش و رتبهبنـدی قـرار گیرد.

 21تیر 99

 22تیر 99

ابلاغ برنامـه تابسـتان و سـال تحصیلـی
آینـده بـه دانشـگاهها
برنامه آموزشـی تابسـتان  1399و نیمسـال ا ّول تحصیلی  1399 – 1400از سـوی
معاونت آموزشـی وزارت عتف تدوین شـد و در گام نخسـت در وبینار رؤسـای
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی ( 21تیـر) موردبحـث و بررسـی قـرار
گرفـت و سـپس برنامـه نهائـی بـرای اجـرا بـه همـه مراکز آمـوزش عالـی ابالغ
شد .

 25تیر 99

گزارشگیـری از چگونگـی اجرای سـند 20
بند ی
بـا توجـه بـه ابالغ سـندی  20بنـدی بـا عنـوان «مـوارد مسـتلزم تصمیمگیری و
اقـدام در حـوزه آموزش دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی در نیمسـال دوم
تحصیلـی  ،»1398-99در نامـه مجـددی ضمـن تأکید بر لـزوم انعطافپذیری در
اجـرای مقـررات آموزشـی در شـرایط بحرانـی و نیز لـزوم مشـارکت و همراهی
همـه مدیریتهـای زیرمجموعـه دانشـگاهها ،خواسـته شـد تـا در قالـب جدول
مشـخصی ،گزارشـی از چگونگـی اجـرای سـند یادشـده ارائـه شـود .بـر پایـه
گزارشهـای دریافتـی ،همراهـی مطلوبـی از سـوی مراکـز آمـوزش عالـی در
اجـرای ایـن سـند و تسـهیل شـرایط دانشـجویان صـورت پذیرفـت؛ آنچنانکه
درخواسـتهای حـذف درس ،بهطـور تقریبـی نزدیـک بـه  90درصـد مـورد
موافقـت قرار گرفتند و درخواسـتهای حذف نیمسـال تحصیلـی بهطور تقریبی
حـدود  25درصـد بـا احتسـاب سـنوات و حـدود  60درصـد بـدون احتسـاب

 28تیر 99

گزارشگیـری از چگونگـی برگـزاری
امتحانـات
بـا توجـه بـه پایـان یافتـن سـال تحصیلـی بـا محوریـت آمـوزش الکترونیکـی،
از دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی خواسـته شـد تـا در قالـب جـدول
مشـخصی ،گزارشـی از چگونگـی برگـزاری امتحانـات و ارزیابیهـای تحصیلی
را ارائـه کننـد .بـر پایـه گزارشهـای رسـیده از دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی روشـن شـد کـه آزمونهـای پایـان نیمسـال تحصیلـی بـا وجود
چالشهـای متعـدد بـا موفقیت به سـرانجام رسـیده اسـت .موانـع و چالشهایی
از جملـه «ناآشـنایی یـا آشـنایی انـدک اسـتادان و دانشـجویان با نحـوه برگزاری
آزمونهـای مجـازی»« ،نبـود یـا کمبـود زیرسـاختهای کافـی (نرمافـزاری یـا
سـختافزاری)»« ،مشـکالت قطـع یـا کاسـتی در خدمـات و پوشـش اینترنتـی»
و «کاهـش امـکان نظارتهـای حیـن امتحان» در مسـیر برگـزاری ایـن آزمونها
قابـل احصـا بودهانـد .تدابیـر متنـوع و گسـتردهای نیـز از سـوی دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی بـرای رفـع کاسـتیها و افزایـش ضریـب اعتمـاد بـه
امتحانـات مجـازی بـه کار گرفتـه شـدند کـه برخـی از آنهـا بـه شـرح زیرنـد:
تقویـت تجهیـزات و زیرسـاختهای الکترونیکـی ،تدویـن و انتشـار راهنماهای
برگـزاری آزمونهـای مجـازی ،ایجاد تنوع در سـؤاالت و انتخـاب تصادفی برای
دانشـجویان (درهمریـزی پرسـشها) ،انجـام مصاحبههای مجـازی و کنترلهای
تصویـری ،اسـتفاده از تکالیـف مفهومـی ،اسـتفاده از سـامانههای تخصصـی
آزمونهـای الکترونیکـی ،تأکیـد بـر ارزیابیهـای طـول نیمسـال تحصیلـی.

 30تیر 99

برگـزاری همایـش «چالشهـای یادگیـری
الکترونیکـی در آمـوزش عالی»
همایـش «چالشهـای یادگیـری الکترونیکـی در آمـوزش عالـی» بـا هماهنگـی
معاونـت آموزشـی و بـه میزبانـی دانشـگاه بوعلـی سـینا برگـزار شـد .در ایـن
همایـش 30،مقالـه از مجمـوع  80مقالـه دریافت شـده از اسـتادان صاحبنظر و
نامآشـنا در رشـتههای مختلـف و بهویـژه اسـتادان رشـتههای مرتبـط بـا آموزش
و آمـوزش عالـی بهصـورت برخـط ارائـه شـد .مجموعـه مقـاالت پذیرفته شـده
همایـش بـه تعداد  53مقاله (شـامل پذیرفته شـده بهصورت برخـط و برونخط)
از سـوی دبیرخانـه همایـش بـرای اطالعرسـانی و ارسـال بـه دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور آمـاده خواهد شـد.

 11مرداد 99

درخواسـت پشـتیبانی معاونـت
اقتصـادی ریاسـتجمهوری در توسـعه
آموزشهـای الکترونیکـی
بـا توجـه بـه تداوم شـیوع بیمـاری کوویـد  19-و توقف آموزشهـای حضوری
در دانشـگاهها و بهمنظـور گسـترش ک ّمـی و کیفـی آموزشهـای الکترونیکـی،
در نامـهای از سـوی وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری از معـاون اقتصـادی
رئیسجمهـور خواسـته شـد تـا در دو محور مسـاعدت و حمایـت الزم صورت
پذیـرد .1 :کمـک بـه تأمیـن و تجهیـز زیرسـاختهای آمـوزش الکترونیکـی
مراکـز آموزشـی  .2کمـک بـه دانشـجویان در بهرهمنـدی از ابـزار آموزشهـای
ا لکتر و نیکی

 21تا  23مرداد 99

برگـزاری «همایـش
ملـی تبـادل تجربیات
دانشـگاهها و مراکز آموزشـی در اجـرای آمـوزش الکترونیکی در
بحـران ناشـی از شـیوع کووید »۱۹
در ایـن همایـش کـه از  ۲۱تـا  ۲۳مردادمـاه بـه میزبانـی دانشـگاه صنعتـی
خواجهنصیرالدیـن طوسـی و بـا همـکاری انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایـران
و کارگـروه آمـوزش عالـی الکترونیکـی وزارت علـوم بهصـورت مجـازی و بـا
حضـور صدهـا تن از اسـتادان ،دانشـجویان ،متخصصان و مدیـران مرتبط برگزار
شـد ،افـزون بـر سـخنرانیهای مرتبط بـا موضوع ،سـه میزگرد تخصصـی نیز در
حوزههـای مرتبـط بـا برنامهریـزی و اجـرای آموزشهـای الکترونیکـی مراکـز
علمـی برگزار شـد.

 2شهریور 99

تدوین شـیوهنامه اجـرای مرحله دوم
آزمون دکتـری تخصصی 99
بـا هـدف تسـهیل در برگـزاری مصاحبـه دکتـری بـه روش غیرحضـوری،
شـیوهنامهای بـر اسـاس سیاسـت وزارت علـوم تدویـن و به دانشـگاهها ارسـال
شـد تـا بـر مبنـای آن مرحلـه دوم آزمـون شـامل ثبتنـام داوطلبـان ،بارگـذاری
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درخواسـت همـکاری دانشـگاههای معین با
دیگر دانشـگاهها
در راسـتای مشـارکت جمعـی ،انجـام وظایـف همگانـی و عمـل بـه مسـئولیت
اجتماعـی و نیـز ایجـاد همافزائـی ،در نامههایـی بـه دبیـران مناطـق دهگانـه
آموزشـی ،از دانشـگاههای معیـن و مراکـز اسـتانها خواسـته شـد تـا نسـبت بـه
ارائـه هـر نوع کمـک ممکن بـرای توانمندسـازی دیگر دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی (دولتـی و غیردولتـی) منطقـه کـه از تـوان و امکانـات کمتری در
مواجهـه بـا چالشهـای کنونـی برخوردارند ،برنامهریـزی کرده و بـه ایفای نقش
منطقـهای و م ّلـی بپردازنـد .در ایـن زمینه محورهایـی همچون ارائه مشـاورههای
تخصصـی و تبـادل تجربیـات در آموزشهـای الکترونیکـی ،بـه اشـتراک
گـذاردن زیرسـاختهای سـختافزاری ،نرمافـزاری و فضاهـای کارگاهـی و
آزمایشـگاهی ،در اختیـار قـراردادن محتواهـای درسـی مناسبسـازی شـده بـا
آمـوزش الکترونیکـی ،برگـزاری آزمونهـا و جلسـات دفـاع از پایاننامههـا و
رسـالهها ،تسـهیل در تعامـل و تبـادل اعضـای هیئتعلمـی و نیـز تسـهیل امکان
مهمانـی و انتقـال دانشـجویان متقاضـی در دانشـگاه نزدیـک بـه محل سـکونت
آنهـا مدنظـر بوده اسـت.

سـنوات مـورد موافقـت قـرار گرفتنـد (بـا  15درصـد از درخواسـتها موافقـت
نشـده اسـت) .همچنیـن حـدود  75درصـد از درخواسـتهای مهمانـی مـورد
پذیـرش واقـع شـد و  45درصـد از درخواسـتهای انتقـال دائـم نیـز پذیرفته شـد.
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اطالعـات داوطلبی ،مصاحبه و سـنجش سـوابق آموزشـی و پژوهشـی داوطلبان،
اعلام نتایـج اولیـه بـه سـازمان سـنجش آموزش کشـور ،رسـیدگی به شـکایات
داوطلبـان و ثبتنـام پذیرفتهشـدگان نهایـی بهصـورت الکترونیکـی و از طریـق
سـامانه رسـمی هـر دانشـگاه انجام شـود.

 23شهریور 99

تحصیـل
در
تسـهیل
پذیرفتهشـدگان دکتـری  99کـه
بـا تأخیـر در دانشآموختگـی مواجهانـد
بـا توجـه بهاحتمـال تأخیـر در دانشآموختگـی برخـی از دانشـجویان دوره
کارشناسـی ارشـد بـه علـت همهگیـری بیمـاری کوویـد  19و وقفه در بـه انجام
رسـاندن پایاننامههـا ،موافقـت شـد تـا ایـن گـروه از دانشـجویان در صـورت
پذیرفتـه شـدن در آزمـون ورودی دکتـری و در صـورت تأییـد دانشـگاه محـل
تحصیـل بتواننـد منـوط بـه اتمـام دوره کارشناسـی ارشـد ،دوره دکتـری را از
نیمسـال دوم تحصیلـی آغـاز کننـد.

 30شهریور 99

برنامهریـزی بـرای رتبهبنـدی
مراکـز آمـوزش عالـی مبتنی بر

سـطح یادگیـری الکترونیکی
پـس از رایزنیهـای متعدد بـا «انجمن یادگیـری الکترونیکی» ضمـن تأیید فرایند
پیشنهادشـده ،ضوابـط و شـرایط انجـام این ارزیابی به انجمن یادشـده اعالم شـد
تـا مراحل اجـرای فرایند آغاز شـود.

 30شهریور 99

نشسـت مشـترک وزرای علـوم و
ارتباطـات بـرای تسـهیل خدمات
اینترنتـی سـامانههای دانشـگاهی
بهمنظـور هماهنگـی هرچـه بیشـتر بیـن وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،نشسـت مشـترک دو وزیـر و معاونـان
مرتبـط بـه میزبانـی وزارت عتـف برگـزار شـد .در این نشسـت بـر تـداوم ارائه
اینترنـت رایـگان بـه سـامانههای آمـوزش مجـازی دانشـگاهها و مؤسسـات
آمـوزش عالـی تأکیـد شـد و همچنیـن اهـدای بسـته  120گیگابایتـی اینترنت به
مجموعـه اسـتادان و مد ّرسـان دانشـگاهی و چگونگـی اجـرای آن موردبحـث و
بررسـی قـرار گرفت.
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رایزنی بـرای تـداوم بهرهمندی سـامانههای
آمـوزش الکترونیکـی از اینترنت رایگان
بهمنظـور تکمیل و تـداوم بهرهمندی سـامانههای آموزش الکترونیکی دانشـگاهها
و مؤسسـات آمـوزش عالـی از اینترنت رایگان ،مجموعه سـامانههای یادشـده از
سـوی وزیر علـوم به وزیـر ارتباطات ارائه شـد.

 8مهر 99

تدبیـر برای گسـترش شـمول بسـته اینترنتی
مدرسـان دانشـگاهی
اهدایی به
ّ
بـا توجـه بـه اینکه بسـته اهدایـی  120گیگابایتـی اینترنـت رایگان ویژه اسـتادان
دانشـگاهها صرفـ ًا اعضـای هیئتعلمـی را شـامل میشـد ،رایزنـی و هماهنگـی
بـرای گسـترش شـمول بـه دیگـر مد ّرسـان از جملـه مدرسـان حقالتدریـس
صـورت پذیرفت.

 20و  21مهر 99

برگـزاری کنفرانـس ملـی
آسیبشناسـی آمـوزش و
یادگیـری الکترونیکـی در ایـران
اولیـن کنفرانـس ملـی آسیبشناسـی آمـوزش و یادگیـری الکترونیکـی در ایران
بـه میزبانـی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان و بـا مشـارکت انجمن علمـی آموزش
و توسـعه منابـع انسـانی و مؤسسـه یادگیـری  Edu Tech Networkکشـور سـوئد
بهصـورت الکترونیکـی برگـزار شـد .در ایـن همایـش افـزون بـر وزیـر علوم و
معـاون آموزشـی وزیـر ،جمعـی از صاحبنظـران دانشـگاهی بـه بیـان دیدگاهها
و نظـرات خـود پرداختند.

 24آبان 99

گزارشگیـری از آخریـن وضعیـت
آموزشهـای الکترونیکـی
بـرای دسـتیابی به اطالعـات جامع از آخریـن وضعیت آموزشهـای الکترونیکی
در دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالی ،تدبیری اتخاذ شـد تـا مجموعه مراکز
آمـوزش عالـی کشـور بهصـورت برخـط و بـا تکمیـل کاربرگهـای طراحـی
شـده ،آمـار و اطالعـات مرتبـط را در پایـگاه تخصصی آموزشهـای الکترونیکی
بارگـذاری کننـد .گزارشهـای دریافتـی در ادامـه مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار
گرفـت کـه بر مبنای آن مشـخص شـد بیـش از  98درصد از کالسهـای تئوری

و بیـش از  77درصـد از کالسهای عملی در دانشـگاهها و مؤسسـههای آموزش
عالـی بـه شـیوه الکترونیکـی ارائـه شـدند .در مجمـوع بیـش از  97درصـد از
دانشـجویان در مراکـز آموزشـی ارائهدهنـده گـزارش توانسـتهاند از آموزشهای
الکترونیکـی بهرهمنـد شـوند و در ایـن مـدت بـه طور متوسـط برای هـر یک از
گروههـای اسـتادان ،دانشـجویان و کارشناسـان در مراکـز آمـوزش عالـی بیش از
 4دوره آموزشـی بـرای راهبـری آموزشهـای الکترونیکـی برگزار شـده اسـت.

 17آذر 99

تدبیـر بـرای برگـزاری آزمونهـای زبان
دوره دکتری
بـا توجـه به کاهـش برگزاری آزمونهـای زبان در پـی همهگیـری کووید  19-و
تعویـق شـرکت دانشـجویان در امتحـان جامع ،در نامـهای به دانشـگاهها مجوزی
بـرای انعطـاف و تسـهیل شـرایط داده شـد .در ایـن نامـه مقـرر شـد از یک سـو
برنامـه زمانـی امتحـان جامـع حداکثـر بـرای یـک نیمسـال تحصیلـی بـه تعویق
افتـد و از سـوی دیگـر نتایـج آزمونهـای اینترنتـی برگزارشـده توسـط برخی از
دانشـگاهها علاوه بـر افـزودن بـر دفعـات برگـزاری ،مورد پذیـرش قـرار گیرند.

 10دی 99

هماندیشـی بـرای تعییـن سیاسـت کالن
آمـوزش عالـی در توسـعه آموزشهـای

ا لکتر و نیکـی
بـا فـرض تأییـد ،ضـرورت و پذیـرش توسـعه آموزشهـای الکترونیکـی ،برای
دسـتیابی بـه مسـیر چگونگـی اجـرا و شـمول ایـن شـیوه از آمـوزش در زیـر
نظامهـای آموزشـی و مقاطـع تحصیلـی ،نشسـت هماندیشـی بـا حضـور جمعی
از صاحبنظـران تشـکیل شـد .در ایـن نشسـت محورهـای متعـددی مـورد
بحثوبررسـی قـرار گرفـت و ماحصـل آن در قالـب نظامنامـه آموزشهـای
الکترونیکـی بـرای بررسـی و تصویـب نهائی به شـورای گسـترش و برنامهریزی
آمـوزش عالـی ارائه شـد.

 5بهمن 99

تدویـن و تصویـب نظامنامـه آمـوزش
الکترونیکـی
بـا توجـه به تـداوم همهگیـری بیماری کوویـد  19و تجارب انباشـته در فراگیری
آموزشهـای الکترونیکـی بـه علـت توقـف آموزشهـای حضـوری ،در مسـیر
تسـهیل و بازنگری در مقررات آموزشـی برای توسـعه آموزشهـای الکترونیکی،
نظامنامـه ایـن آموزشهـا بـرای دوره زمانی  1400تـا  1403تدوین و در جلسـه
 937شـورای گسـترش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی بـه تصویـب رسـید .ایـن
نظامنامـه در تاریـخ  25اسـفندماه  1399از سـوی وزیـر علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری بـه همـه دانشـگاهها و مؤسسـههای آمـوزش عالـی ابالغ شـد.

 18بهمن 99

دریافـت مجـوز بـرای برگـزاری
حضـوری کالسهـای عملـی ،کارگاهی

و آزمایشـگاهی
بـا توجـه بـه تـداوم شـیوع بیمـاری کوویـد  19-و تأثیـر تعویـق بیـش از حـد
برگـزاری کالسهـای عملـی بـر کیفیـت آمـوزش و نیـز بـا توجـه بـه تجربـه
موفـق برگـزاری کالسهـای عملـی در تابسـتان  99بهصـورت محدود ،پیشـنهاد
برگـزارش دورههـای کارگاهـی و آزمایشـگاهی ویـژه دانشـجویان بومـی و بـا
رعایـت ضوابـط بهداشـتی از سـوی معاونت آموزشـی وزارت عتف مطرح شـد.
در ادامـه ،ایـن پیشـنهاد به همراه طـرح توجیهی از سـوی وزیر علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری بـه سـتاد ملـی مدیـرت کرونـا ارائـه شـد و در نهایـت در پنجـاه و
ششـمین جلسـه سـتاد یادشـده بـه تصویب رسـید و برای اجـرا به دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی ابالغ شـد.

بهرهبرداری از  378پروژه عمرانی دانشگاهی به
مساحت  1/424/708متر مربع
در دولت دوازدهم
وضعیت اعتبارات مصوب هزینهای دانشگاهها ،موسسات پژوهشی و فناوری
در سالهای  1396تا 1399
سال

دانشگاهها

مؤسسات پژوهشی

پارکهای علم و
فناوری

جمع اعتبارات
هزینهای دانشگاهها
و مؤسسات
پژوهشی و فناوری

بودجه هزینهای
عمومی دولت

تولید ناخالص
داخلی به قیمت
ثابت سال 1390

نسبت جمع اعتبارات
هزینهای دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی
و فناوری به بودجه
هزینهای عمومی دولت

سهم اعتبارات هزینهای
دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی و فناوری از تولید
ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال 90

1396

71898006

4573812

1029692

77501510

346752100

6940834000

0.0224

0.0112

1397

88603391

5902544

1533418

96039353

2939947438

6564709000

0.0327

0.0146

1398

102687222

7286864

2760245

112734331

3523759103

6137336000

0.032

0.0184

1399

116046796

7932394

3266830

127246020

4360315567

مأخذ :دفتر برنامهوبودجه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

در نمــودار ســهم اعتبــارات مصــوب بــرای دانشــگاهها،
موسســات پژوهشــی و پــارک هــای علــم وفنــاوری نشــان
داده شــده اســت ،انچــه در نظــر اول چشــمگیر اســت ســهم

0.0292

کــم امــوزش عالــی از بودجــه دولــت اســت و در نــگاه دیگــر
افزایــش بســیار کــم آن در طــی ســال هــای  1392تــا 1399
اســت

پروژههای بهرهبرداری شده در دولت دوازدهم

در ســالهای  1396تــا نیمــه اول ســال  ،1399در مجمــوع
 378پــروژه بــا حجــم عملیــات  1،424،708مترمربــع در
مراکــز آمــوزش عالــی ده منطقــه آمایشــی وابســته بــه
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،بــا کاربــری آموزشــی،
پژوهشــی ،خوابگاهــی ،کمکآموزشــی ،ورزشــی سرپوشــیده،
ورزشــی روبــاز ،اداری ،رفاهــی ،فرهنگــی ،مقاومســازی
خدماتــی ،یادمــان شــهدا ،محوطهســازی و مدیریــت ســبز
بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
بیشــترین تعــداد پــروژه انجــام شــده در منطقــه  9آمایشــی

کــه شــامل اســتانهای خراســان رضــوی ،خراســان جنوبــی،
خراســان شــمالی و ســمنان میباشــد بــا  81پــروژه و کمتریــن
در منطقــه  7آمایشــی کــه شــامل اســتانهای فــارس ،بوشــهر
و کهگیلویــه و بویراحمــد بــا  27پــروژه میباشــد.
تعداد پروژههای بهرهبرداری شده در مناطق آمایش
آموزش عالی در دولت دوازدهم

در مجمــوع  378بیشــترین حجــم عملیــات انجــام شــده
در منطقــه  9بــا  17درصــد ( 245702مترمربــع) و کمتریــن
حجــم عملیــات بــه بهرهبــرداری رســیده مربــوط بــه منطقــه
 10بــا  3درصــد ( 40151مترمربــع) اســت.
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حجم عملیات بهرهبرداری شده در مناطق آمایش
آموزش عالی در دولت دوازدهم

از مجمــوع پروژههــای بهرهبــرداری شــده ،پروژههــای
محوطهســازی بیشــترین حجــم عملیــات را بــا  28/5درصــد
و بعــد از آن پروژههــای آموزشــی بــا ســهم  27/1درصــد
قــرار دارد .کمتریــن درصــد حجــم عملیــات مربــوط بــه
یادمــان شــهدا بــا ســهم  0/01درصــد و خدماتــی بــا 0/17
درصــد اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه بیشــترین حجــم
عملیــات آموزشــی در منطقــه  3آمایشــی و کمتریــن در منطقه
 10آمایشــی بــوده اســت.
 فضاهای کالبدیتــاش مجدانــه و تأمیــن اعتبــارات بــرای احــداث
فضاهــای آموزشــی در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم
ســبب شــده اســت تــا مجمــوع فضاهــای آموزشــی در ایــن
مــدت  1/4برابر شــود و از  4411174مترمربع در ســال 1392
بــه  5974418مترمربــع افزایــش یابــد ،بهعبارتیدیگــر بــه
طــور میانگیــن در مــدت  6ســال هرســاله  260541مترمربــع

بــه فضاهــای آموزشــی افــزوده شــده اســت (جــدول .)7-7
بــا وجــود ایــن بهاســتثنای گــروه فنــی و مهندســی در
دیگــر گروههــا شــاهد کاهــش ســرانه آموزشــی هســتیم.
علــت ایــن موضــوع را بــا نگاهــی دقیــق بــه اطالعــات
میتــوان دریافــت .در ســال  1392ســهم فضاهــای گــروه
فنــی و مهندســی از مجمــوع فضاهــای آموزشــی موجــود
 32درصــد اســت کــه ایــن رقــم در ســال  1398بــه 41/2
درصــد افزایشیافتــه اســت کــه ایــن موضــوع نشــاندهنده
توجــه بــه افزایــش فضاهــای آموزشــی در ایــن گــروه
تحصیلــی نســبت بــه دیگــر گروههــا اســت بهطوریکــه
از مجمــوع فضــای آموزشــی اضافــه شــده در ایــن مــدت
( 1563244مترمربــع) ســهم گــروه فنــی و مهندســی 65/6
درصــد ( 1025840مترمربــع) اســت (نمــودار  .)12-7بــه
عبارتــی ســادهتر بیشــتر فضاهــای آموزشــی اضافــه شــده
در گــروه فنــی و مهندســی بــوده کــه ســبب بهبــود ســرانة
فضــای آموزشــی در ایــن گــروه تحصیلــی از  9/7مترمربــع
بــه  11/2مترمربــع شــده اســت.

فضاهاي كالبدي آموزشي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم به تفكيك گروهاي تحصيلي در سالهاي  1392تا 1399

سال
تحصیلی

گروه تحصیلی

فضای موجود

فضای در دست
احداث

مجموع فضای
موجود و در
دست احداث

سرانه
موجود

سرانه موجود و
در دست احداث

سرانه قابلقبول

سهم از فضای
موجود

1392-93

علوم پایه

873014

303331

1176345

9.7

13.1

12

19.8

علومانسانی و هنر

1241366

370869

1612235

7.4

9.6

10

28.1

فنی و مهندسی

1433841

587053

2020894

9.7

13.7

14

32.5

کشاورزی و دامپزشکی

862954

267907

1130861

12.5

16.3

17

19.6

جمع

4411174

1529160

5940334
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1398-99
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100

علوم پایه

956861

223913

1180774

7.8

9.6

12

16

علومانسانی و هنر

1576515

355555

1932070

6.3

7.8

10

26.4

فنی و مهندسی

2459681

655444

3115125

11.2

14.2

14

41.2

کشاورزی و دامپزشکی

981361

174365

1155726

8.6

10.2

17

16.4

جمع

5974418

14.9277

7383695

اعتبارات پرداختی از محل ردیفهای متمرکز وزرات
علوم ،تحقیقات و فناوری برای تکمیل پروژههای عمرانی

اعتبــارات تخصیصــی بــرای تکمیــل پروژههــای عمرانــی
در دانشــگاهها ،مراکــز آموزشــی ،پژوهشــی و فنــاوری در 7
طــرح متمرکــز قابلبررســی اســت:
 کمــک بــه تکمیــل پــروژه هــای مدیریــت ســبز دردانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی کــه
دارای حداقــل  50درصــد پیشــرفت فیزیکــی باشــد
 مطالعــه و اجــرای مقاومســازی ســاختمانهای مراکــزآمــوزش عالــی
 کمــک بــه تکمیــل فضاهــای آموزشــی و کمکآموزشــینیمهتمــام (تــا  8000مترمربــع) در دانشــگاهها و مؤسســات
آموزشــی و پژوهشــی کــه  50درصــد اعتبــار آن توســط
خیریــن تأمیــن شــده باشــد.
 -کمــک بــه تکمیــل فضاهــای آموزشــی و کمکآموزشــی

100

(تــا  4000مترمربــع) کــه حداقــل  50درصــد اعتبــار آنهــا از
محــل ســایر منابــع تأمیــن شــده باشــد.
 کمــک بــه تکمیــل فضاهــای پژوهشــی (تــا 2000مترمربــع) کــه حداقــل  50درصــد اعتبــار آنهــا از ســایر منابــع
یــا خیریــن تأمیــن شــده باشــد.
 کمــک بــه ســاخت و تکمیــل مســاجد و مرمــت بناهــایتاریخــی دانشــگاهها
 کمــک بــه احــداث  25اســتخر و ســالن (تــا 1800مترمربــع) و  30زمیــن ورزشــی روبــاز
در نمــودار زیــر رونــد کمــک اعتبــارات هزینــه شــده
توســط وزارت علــوم در دانشــگاههای وابســته نشاندادهشــده
اســت ،بیشــترین رشــد اعتبــارات در زمینــه احــداث اســتخر،
ســالن و زمینهــای ورزشــی روبــازی اســت کــه میــزان
اعتبــار ابــاغ شــده در ســال  1399نســبت بــه ســال 1396
بیــش از ســه برابــر رشــد داشــته اســت.

مبلغ کمک اعتبارات توزیع شده برای تکمیل پروژههای مدیریت سبز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در دولت
دوازدهم
سال

انرژیهای تجدیدپذیر ،ممیزی ،پایش
هوشمند و کنترل مصرف انرژی

ارتقای کیفی موتورخانه و
بهینهسازی سامانه های تأسیساتی

مدیریت پسماند
و حملونقل

جمعآوری آبهای سطحی و
مدیریت آب و پساب

جمع

11

10

1

39

61

36448

58402

2550

202838

300238

5

6

1

42

54

12900

46700

1000

186932

247532

5

10

0

64

79

19500

49400

0

256826

325726

5

18

0

41

64

80054

0

199000

304554

 1396تعداد پروژه
اعتبار
 1397تعداد پروژه
اعتبار
 1398تعداد پروژه
اعتبار
 1399تعداد پروژه

25500

اعتبار

مأخذ :اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مبلغ کمک اعتبارات توزیع شده از محل طرح کمک به احداث استخر و سالن و زمین ورزشی روباز در دولت دوازدهم
نوع پروژه

1397

1396

1399

1398

تعداد

اعتبارات

تعداد

اعتبارات

تعداد

اعتبارات

تعداد

اعتبارات

زمین روباز ورزشی

0

0

6

8،600

13

28،780

19

46،500

سالن ورزشی

5

37،500

6

19،300

12

65،379

18

122،644

استخر سرپوشیده

3

23،828

8

52،100

5

38،000

3

34،245

جمع

8

61328

20

80000

30

132159

40

203389

اهم فعالیتهای اداره کل فناوری اطالعات

 -1راهانــدازی و ایجــاد زیرســاخت مرکــز تبــادل اطالعــات
تخصصــی خوشــه آمــوزش و پژوهــش (خوشــه  )14در
راســتای تکالیــف مصــوب دســتگاهها در نقشــه راه دولــت
الکترونیــک
 -2تدویــن و شناســایی خدمــات وزارت عتــف بــه تعــداد
 171خدمــت و دریافــت کــد شناســه خدمــت از ســازمان
امــور اداری و اســتخدامی کشــور
 -3تهیــه شناســنامه خدمــت  50درصــد از خدمات شناســایی
شــده و انتشــار شناســنامه ایــن خدمــات در پرتــال وزارت

عتــف
 -4تشــکیل جلســات کارگــروه خوشــه آمــوزش و پژوهــش
(خوشــه  )14و ارائــه صورتجلســات در ســایت اداره کل
فنــاوری اطالعــات
 -5ایجــاد و پیادهســازی ســامانه اعتبارســنجی مــدارک
آمــوزش رســمی کشــور و ارائــه ســرویس در ســایت
estelam.msrt.ir
 -6ارائــه  10ســرویس تبــادل شــده از درگاه دولــت  GSBبــه
درگاه تبــادل وزارت علوم

اهم فعالیتهای ادارات منابع انسانی و پشتیبانی

 پیگیـری ،دریافـت و تخصیـص ردیـف اسـتخدام بـرایاعضـای هیئتعلمـی بـه شـرح مجوزهـای صـادر شـده از
سـازمان اداری و اسـتخدام
 پیگیـری ،دریافـت و تخصیـص تعـداد  100سـهمیهاسـتخدام ویـژه اعضای هیئتعلمـی نخبگان مقیم کشـور طی
مجـوز شـماره  532296تاریـخ  1397 / 10 / 01بـا هماهنگی
بنیـاد ملی نخبـگان .

 اصالح سـاختار سـازمان حوزه سـتاد وزارت :تشـکیالتتفصیلـی حوزه سـتاد مـورد بازنگری قرار گرفت و تشـکیالت
تفصیلـی اصالحـی حـوزه سـتادی بـر اسـاس  700پسـت
سـازمانی در سـامانه ملـی مدیریت سـاختار ثبـت و تأییدیة آن
از سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور اخذ شـد.
 پـس از بررسـی و طبقهبنـدی فرمهـای شـغل واصلـهاز دانشـگاهها و مؤسسـات وابسـته دراینخصـوص جلسـات
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از کمـک اعتبـارات تخصیـص یافتـه در حـوزه ورزش،
مجمـوع اعتبـارات بـرای احـداث سـالنهای ورزشـی بـا
 207323میلیـون ریـال در مـدت زمانی  4سـال بیش از سـایر
حـوزه بـوده اسـت .در ایـن حـوزه  50درصـد از اعتبـارات ،

در حـوزه احـداث اسـتخرها  30درصـد و بـرای احـداث
زمینهـای ورزشـی روبـاز  20درصد از اعتبارات صرف شـده
اسـت (نمـودار تجمعـی ) 15-7
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متعدد با سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور برگـزار که منجر
بـه اخـذ  1985مجوز اسـتخدام پیمانی شـده اسـت کـه اکنون
پیگیریهـای الزم بـرای تأییدیـه تأمیـن اعتبـار در سـازمان
برنامهوبودجـه کشـور از سـازمان برنامهوبودجـه بـه عمـل
میآیـد.
 رعایـت شایستهسـاالری در انتصاب مدیـران و بهرهگیریاز توانمندیهـای زنان و جوانان.
 ارتقـای رتبـه اعضای قـراردادی پس از اصلاح آییننامهاسـتخدامی اعضای غیرهیئتعلمی در سـال . 1397
 تنظیـم سـند جامـع برنامه نیروی انسـانی آمـوزش عالی:اطالعات آماری نیروی انسـانی هیئتعلمـی و غیرهیئتعلمی
دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی جمـعآوری و
جهـت تأییـد بـه سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور ارسـال
شـده است .
 انعقـاد تفاهمنامـه بـا بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی درخصـوص مسـکن کارکنـان در منطقـه گـرمدره یکصـد واحـد
 تفاهمنامـه بـا بانـک ملـی شـعبه مسـجد جامـع و بانـکملـت شـعبه مهسـتان  550نفـر بانـک ملـی و  400نفـر بانـک
ملـت دریافـت نمودهانـد معرفـی همـکاران بـه بانـک سـامان
شـعبه ایرانزمیـن  150نفـر.
 تفاهمنامـه بـا گـروه خودروسـازی کرمان جهت اسـتفادهاز محصوالت تولیدی آن شـرکت شـامل جیلی و کوپا و غیره
بـا شـرایط و نقـدی و تحویل  25نفـر خودرو جیلی اکسـلنت
با شـرایط قسـطی به همکاران حوزه سـتادی و دانشـگاهها در
اسـفندماه  1398مابقـی اقدامات در سـال جدید.
 افتتاح فروشگاه رفاه و مهدکودک از طریق مناقصه. -اسـتفاده از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـرای
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خریدهـا و برگـزاری مناقصـات در بسـتر سـامانه مذکـور.
 سـاماندهی و تجمیع قراردادهای حوزه سـتادی متناسـببـه قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه معاملات دولتـی از قبیـل:
قراردادهـای مناقصـهای /مشـاورهای /وکال  /پژوهشـی/
پشـتیبانی /فنـاوری اطالعـات /آموزشـی /جـذب اعضـای
هیئتعلمـی و ...
 تعریـف  10مأموریـت کالن ملـی متناسـب بـا نیـازآمـوزش عالـی کشـور در حـوزه منابع انسـانی و پشـتیبانی در
دبیرخانههـای مناطـق  10گانـه
 تهیـه دسـتورالعمل ارزیابـی عملکـرد (منطقـه  / )1تهیـهدسـتورالعمل ارتقـای رتبـه اعضـای غیرهیئتعلمـی (منطقـه
 / )2تعییـن مشـاغل اصلـی و غیـر اصلـی (منطقـه  / )3تهیـه
دسـتورالعمل احتسـاب مـدرک تحصیلـی (منطقـه  / )4تهیـه
دسـتورالعمل نحـوه انتصـاب اعضـا در پسـتهای سـازمانی
مدیریتـی سـطوح میانـی و پایه و عـزل آنان (منطقـه  / )5تهیه
دسـتورالعمل پرداخـت کمکهـای رفاهـی (منطقـه  / )6تهیـه
دسـتورالعمل فوقالعـاده بهـرهوری (منطقه  / )7تهیه شـاخص
جهـت ضریـب پسـتهای مدیریتـی (منطقـه  / )8تهیـه کتاب
طـرح طبقهبنـدی مشـاغل (منطقـه  / )9تهیـه دسـتورالعمل
فوقالعـاده سـختی کار (منطقـه .)10
 اجـرای پـروژه آزمایشـی هوشمندسـازی مصـرف انرژیدر کل سـاختمان حـوزه سـتادی از طریـق طراحی و سـاخت
سـامانه هوشـمند کنتـرل روشـناییها و سیسـتمهای تهویـه و
نصـب پریزهـای هوشـمند جهت مصـارف عمومی سـاختمان
بـا امـکان کنترل از راه دور با هدف بهینهسـازی و صرفهجویی
در مصـرف انرژی.
اداره آموزش کارکنان

جدول تعداد و ساعت دورههای آموزشی برگزار شده توسط اداره آموزش کارکنان در دولت دوازدهم

سال
1396
1397
1398
نیمسال اول 1399
جمع

تعداد دورههای آموزشی برگزار شده
33
42
23
11
109

تعداد پرسنل آموزشدیده
2599
4811
3567
1611
12588

(مدت دورههای آموزشی برگزارشده (ساعت نفرساعت آموزشی
10006
246
30927
464
19114
150
16054
108
76107
968

ستاد رفاهی اعضای هیئتعلمی

 افزایــش وام اعضــای هیئتعلمــی از  2500میلیــون ریــالبــه  5000میلیــون ریــال و همچنیــن بــرای نخســتینبار
پرداخــت تســهیالت ودیعــه مســکن بــه میــزان  2000میلیــون
ریــال
 تدویــن طــرح اجرایــی راهانــدازی مرکــز مدیریــت اوقــاتفراغــت هیئتعلمــی
 -بازســازی و ارتقــای کیفیــت خدمــات اقامتــی و پذیرایــی

هتــل پردیســان
 راهانــدازی دبیرخانــه شناســایی فرصتهــایســرمایهگذاری دانشــگاهها و مؤسســات تابعــه وزارت
عتــف
 تدویــن طــرح جامــع رفاهــی اعضــای هیئتعلمــی وارائــه بــه مرجــع قانونــی جهــت تصویــب

قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:
توجه ویژه دانشگاهیان به امر هماندیشی

دریافت بیش از  5700مورد؛
نظرات و دیدگاههای دانشگاهیان کشور
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دکتــر عبدالرضــا باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و رئیــس مرکــز هیئتهــای امنــا و هیئتهــای ممیــزه
مرکــزی ،از توجــه ویــژه دانشــگاهیان بــه امــر هماندیشــی خبــر
داد.
دکتــر باقــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :بــه منظــور
ارتبــاط بیشــتر و اســتفاده از نقطــه نظــرات دانشــگاهیان از آذرمــاه
ســال  ۱۳۹۶اقــدام بــه بارگــذاری عنــوان "دریافــت نظــرات توســط
قائــم مقــام وزیــر" در صفحــه نخســت وبســایت وزارت نمــودهام
کــه خوشــبختانه مــورد اســتقبال فــراوان دانشــگاهیان قــرار گرفــت
و تاکنــون بیــش از  ۵۷۶۵مــورد ایمیــل دریافــت و بــه کلیــه آنهــا
پاســخ الزم داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دانشــگاهیان بــه امــر هماندیشــی
تصریــح کــرد :از بیــن ایمیلهــای دریافتــی  ۳۲۷مــورد آن پیشــنهاد
و ارســال نقطــه نظــرات درخصــوص سیاســتها و برنامههــای
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حوزههــای مختلــف بــوده
اســت کــه بــه معاونتهــای ذیربــط بــرای بهرهبــرداری ارجــاع
شــده اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم بیــان کــرد :ایــن تعــداد ایمیلهــای
دریافتــی شــامل مکاتبــات و درخواس ـتهایی کــه ماهیــت اداری
داشــتهاند ( ۲۷۱۹مــورد) ،مکاتبــات و درخواســت رســیدگی بــه
شــکایات ( ۱۲۵۳مــورد) ،مکاتبــات و درخواســتهای شــخصی
بــرای رفــع مشــکل مطــرح شــده ( ۱۳۷۷مــورد) ،تشــکر و
قدردانــی از ایجــاد فضــای تعامــل توســط قائــم مقــام وزیــر (۶۱
مــورد) و ســایر نقطــه نظــرات ( ۲۸مــورد) میباشــند.
وی خاطــر نشــان کــرد :همــکاری و مســاعدت حوزههــای
مختلــف ســتاد وزارت و دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی و
پژوهشــی در پاس ـخگویی بــه ایــن درخواس ـتها بســیار مناســب
و نتیجهبخــش بــوده اســت.

39
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برنامه راهبردی
ستاد خیرین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

40

مقدمـه :بهمنظـور پیشـرفت و تعالـی نظـام آمـوزش عالـی و
کمـک بـه گسـترش زیرسـاختهای علـم و فنـاوری کشـور بـا
بهرهمنـدی از ظرفیـت نیکـوکاران ،خیّریـن و دوسـتداران دانـش
و کاسـتن وابسـتگی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور و
پژوهشـی بـه بودجـۀ عمومـی ،بهرهمنـدی از ظرفیـت نیکـوکاران،
خیریـن و دوسـتداران دانـش و حامیـان مردمـی آمـوزش عالـی از
اولویتهـای وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری اسـت .بدیـن
منظـور سـتاد خیریـن وزارت علـوم جهـت هماهنگـی و همافزایی
بخشهـای وزارت بـرای بهرهمنـدی هدفمنـد از ظرفیـت افـراد
خیـر ،سـازمانهای مردمنهـاد و بنیادهـای خیریـه شـکلگرفته اسـت.
هـدف :هـدف از تشـکیل سـتاد خیریـن وزارت علـوم ایجـاد
هماهنگـی بیـن بخشهای سـتادی وزارتخانـه ،سیاسـتگذاری در
امـور مربـوط به خیریـن و واقفـان در وزارت علـوم ،برنامهریزی و
بسترسـازی بـرای رفـع موانـع و مشـکالت حامیان آمـوزش عالی،
ایجـاد حلقـه ارتباطـی بـا بنیـاد خیریـن آمـوزش عالـی و بنیادهای
خیریـن دانشـگاهها ،مراکـز پژوهشـی و پارکهـای علـم و فناوری
بـرای بهرهگیـری از توانمندیهـای مـادی و معنوی آنان و تشـویق
و ترغیـب نیکـوکاران و نیکاندیشـان بـه تقویـت و گسـترش
زیرسـاختهای آمـوزش عالـی کشـور اسـت.
وظایـف :سیاسـتگذاری و برنامهریـزی بـرای اشـاعه و
گسـترش فرهنـگ اسلامی وقـف و امور خیّریـه در نظـام آموزش
عالـی کشـور ،بـا هـدف رشـد ک ّمـی و کیفـی آمـوزش عالـی
مشـاوره و بسترسـازی بـرای تسـهیل در امـر سـرمایهگذاری
بهینـۀ خیّریـن آمـوزش عالـی
شناسـایی ،معرفـی ،حمایـت همهجانبـه و قدردانـی از خیّرین و
واقفـان آموزش عالی کشـور
نظـارت بر حسـن اجـرای تعهدات دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها و
مراکـز آمـوزش عالـی در قبـال خیّریـن بهمنظور تحقـق دیدگاهها و
اهـداف خیّریـن و واقفان آمـوزش عالی
برنامهریـزی بـرای ایجـاد زمینههای مناسـب قانونـی ،اجتماعی،
فرهنگـی و اقتصـادی بهمنظـور تقویـت حمایتهـای خیّریـن و
واقفـان از آمـوزش عالـی و اسـتمرار بخشـیدن به آن.
برنامهریـزی بـرای ترغیـب و تشـویق خیّریـن و سـازماندهی
آنـان بهمنظور ایجـاد بنیادهای خیّرین در دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها
و پارکهـای علـم و فناوری
برنامهریـزی بـرای جلبتوجـه بیشازپیـش دانشـگاهها و
مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی بـه برنامهریـزی بـا هـدف

بهرهمنـدی بیشـتر از ظرفیتهـای خیّریـن در گسـترش زیرسـاختها
ایجـاد هماهنگـی بیـن حوزههـای سـتاد وزارت ازیکطـرف و
سـازمانهای مردمنهـاد و بنیادهـای دانشـگاهی در ارتبـاط بـا امـور
خیّریـن و حامیـان آمـوزش عالـی از طـرف دیگر.
راهبردها:
راهبـرد اول :کمـک بـه ایجـاد بنیادهـای نیکـوکاری جدیـد
و گسـترش بنیادهـای موجـود در دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها و
پارکهـای علـم و فنـاوری
 –1-1شناسـایی فعالیتهـای مختلف در بنیادها و اطالعرسـانی
آنهـا بـه سـایر بنیادها بـرای تنوعبخشـی به فعالیتهـای آنها
 – 1-2تهیـه دسـتورالعمل نحـوه راهانـدازی بنیادهـای خیرین و
قـراردادن دسـتورالعمل مربوطه در وبسـایت
 - 1-3تهیـه اساسـنامه تیـپ بـا بهرهگیـری از تجـارب بنیادهای
موجـود بـرای اسـتفاده مراکز آمـوزش عالی فاقـد بنیاد
 – 1-4شناسـایی دانشـگاهها ،مؤسسـات آمـوزش عالـی و
پژوهشـی و پارکهـای علـم و فنـاوری کـه هنـوز بنیـاد تأسـیس
نکردهانـد ولـی شـرایط و امـکان تأسـیس بنیادهـا را دارنـد.
 – 1-5پایـش مسـتمر فعالیتهـای بنیادهای نیکـوکاری موجود
در دانشـگاهها و بـهروز نگهداشـتن بانـک اطالعاتـی مربـوط به آنها
 – 1-6حضور فعال در نشستهای بنیادهای موجود
 – 1-7بررسـی امـکان تأسـیس بنیادهـای نیکـوکاری و فناوری
منطقـهای یا اسـتانی
 – 1-8فعالکردن شورای خیرین مناطق
 – 1-9شـرکت فعـال دبیـر و اعضـای سـتاد خیریـن وزارت در
شـورای خیریـن مناطق
راهبـرد دوم :رفـع مشـکالت و موانـع قانونی نظیـر معافیتهای
مالیاتـی ،پیگیـری بـرای افزایـش تسـهیالت و اعتبـارات پنجـاه
درصـدی بـرای جـذب حمایتهـای خیریـن
 –2-1بررسـی و شناسـایی قوانیـن مرتبـط به ارائه تسـهیالت و
اعتبـارات مرتبـط بـا حمایت از جـذب حمایتهای خیرین شـامل
برنامـه ششـم توسـعه ،قوانین دائمی و سـاالنه
 – 2-2تهیـه پیشـنهاد مـوارد جدیـد بـرای اصلاح و یـا تکمیل
قوانیـن و مقـررات موجـود در برنامههـای ششـم توسـعه ،قوانیـن
دائمـی و سـاالنه بـرای ارجـاع بـه مراجـع قانونـی بـا هماهنگـی
معاونـت حقوقـی و پارلمانـی وزارت علـوم و سـایر مراجـع نظیـر
کمیسـیونهای مجلـس شـورای اسلامی ،کمیسـیونهای دولـت و...
 –2-3بررسـی تجـارب جهانی نظیر معافیتهـای مالیاتی ممکن
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یـا سـایر موارد بـرای خیرین و بنیادهای خیریـن و نیکوکاری
 – 2-4بررسـی و مطالعـه مـواردی کـه در خصـوص معافیـت
مالیاتـی تابهحـال وجـود دارد و پیگیـری بـرای پیشـنهادهای جدیـد
 –2-5ارائـه پیشـنهادهای جدیـد در خصـوص معافیتهـای
ممکـن و مؤثـر بـه مراجـع ذیصلاح قانونـی
راهبـرد سـوم :ارتبـاط بـا بنیادهـا و نهادهـای بینالمللـی جهت
تسـهیل کمکها/تمـاس بـا تشـکلهای ایرانیـان مقیـم خـارج
 – 3-1اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود در آمـوزش عالـی نظیر
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی برای بررسـی بنیادهای
خیریه در سـطح جهـان و نحـوه عملکرد آن
 -3-2بررسـی نحـوه عضویـت بنیادهـای دانشـگاهها،
پژوهشـگاهها و پارکهـای علـم و فنـاوری بـا بنیادهـای خیریـن
در سـطح بینالمللـی بـرای فراهمکـردن شـرایط بهرهمنـدی از
کمکهـای ایرانیـان نیکـوکار مقیـم خـارج
 – 3-3بررسـی نحـوه بهرهمندی بنیادهای نیکوکاری دانشـگاهها
و مؤسسـات آمـوزش عالـی از ظرفیتهـای مؤسسـات نیکـوکاری
موجـود در سـطح بینالمللی
 –3-4بررسـی امـکان اتصـال بنیادهـا و برقـراری ارتبـاط بـا
تشـکلهای ایرانیـان مقیـم خـارج
راهبـرد چهـارم :کمـک بـه ایجـاد ارتبـاط تنگاتنگ بیـن جامعه
فارغالتحصیلان دانشـگاهها بـا بنیادهـای خیریـن دانشـگاهها و
مراکـز پژوهشـی و پارکهـای علـم و فنـاوری
 – 4-1شناسـایی تشـکلهای ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور
بـا هـدف شناسـایی افـراد نیکـوکار عالقهمنـد بـه توسـعه علـم و
فنـاوری در کشـور
 –4-2شناسـایی جوامع فارغالتحصیالن دانشـگاههای کشـور در
آسـیا ،اروپا و آمریکا
 – 4-3ارتبـاط مسـتمر بـا نماینـدگان علمـی وزارت علـوم و
رایزنهـای فرهنگـی سـفارتخانههای جمهـوری اسلامی ایـران در
خـارج کشـور جهـت شناسـایی افـراد مؤثـر ایرانـی خـارج از کشـور
راهبـرد پنجـم :گسـترش فعالیتهـای بنیادهـا علاوه بـر
ساختوسـاز بـه سـایر فعالیتهـا نظیـر بـورس تحصیلـی بـه
دانشـجویان بیبضاعـت ،کارآفرینـی ،تجهیـز آزمایشـگاهها ،کمـک
بـه ایجـاد شـرکتهای دانشبنیـان و نگهـداری اماکـن آموزشـی،
پژوهشـی و خوابگاههـا ،حمایـت از پایاننامههـای دانشـجویی و
مـوارد مشـابه
 – 5-1بررسـی نحـوه فعالیتهـای بنیادهـای نیکـوکاری
دانشـگاهی جهـان علاوه بر ساختوسـازها بـه سـایر فعالیتهای

نظیـر بـورس تحصیلـی ،کارآفرینـی ،آزمایشـگاهها ،ایجـاد
شـرکتهای دانـش بنیـان و نگهداری اماکن آموزشـی ،پژوهشـی و
خوابگاههـا و حمایـت از پایاننامههـای دانشـجویی
 – 5-2بررسـی بنیادهـای علـم و فناوری در ایران کـه مأموریت
آنهـا مـواردی علاوه بـر ساختوسـاز میباشـد و ارزیابـی
اثربخشـی آنـان
– 5-3کمـک بـه تنوعبخشـی فعالیتهـای بنیادهـای علـم و
فنـاوری علاوه بـر مأموریتهـای ساختوسـاز و مشـارکت آنهـا
در پروژههـای عمرانـی
 – 5-4بررسـی بنیادهـای موجـود نیکـوکاری مرتبـط بـا
دانشـگاهها و یافتـن نقـاط اشـتراک و تفاوتهـای آنهـا
راهبـرد ششـم :ایجـاد بسـتر و محیطـی امـن و مطمئـن جهـت
سـرمایهگذاران در پروژههای مشـارکتی از طریق پیشـنهاد و قوانین
و مقـررات پویـا و هماهنگـی بـا معاونـت امـور حقوقـی و مجلس
جهـت طـی رونـد قانونی
 –7-1بررسـی قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه سـرمایهگذاری
مرتبـط بـا دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها و پارکهـای علـم و فنـاوری
 –7-2برنامهریـزی و ارائـه پیشـنهاد بـرای تکمیـل مقـررات
موجـود و یـا تهیـه پیشـنهاد جدیـد بـه سـازمان برنامهوبودجـه و
مجلـس جهـت پیشبینی مشـوقهایی بـرای سـرمایهگذاری خیرین
در فعالیتهـای سـودده مرتبـط بـا امـور دانشـگاهی
 – 7-3بررسـی ایجـاد فعالیتهـای سـرمایهگذاری در امـور
فنـاوری و کارآفرینـی بهگونـهای کـه خیرین و بنیادهـای نیکوکاری
هـم منتفع شـوند.
در پایـان برخی اقدامات پشـتیبانی برای سـتاد خیرین عبارتاند
از:
الـف  -ایجـاد کمیتههـای تخصصـی از جملـه کمیتـه جوانـان
حامیـان فنـاوری در سـتاد خیریـن بـا هـدف توسـعه فعالیتهـای
مختلف
تهیه دستورالعمل نحوه ایجاد کمیتههای تخصصی
ب – فعالسـازی وبسـایت پویا و بهروز سـتاد خیرین وزارت
علوم ،تحقیقـات و فناوری
ایجـاد وبسـایت منعطـف خیریـن آمـوزش عالی با اسـتفاده از
صاحبنظـران و بنیادهـای موجـود خیرین
تهیه مطالب الزم برای وبسـایت شـامل دستورالعملهای ایجاد
بنیادهـای دانشـگاهی ،چگونگـی اتصال بـا جوامـع فارغالتحصیالن
داخـل و خـارج و همچنیـن بانکهای اطالعاتـی بنیادهای موجود.
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احداث  950هزار مترمربع
پروژههای دانشگاهی با کمک و حمایت خیرین
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مقدمــه :بهمنظــور اجرائــی کــردن برنامــه راهبــردی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مصــوب شــورای
خیریــن وزارت کــه بــه توشــیح مقــام عالــی وزارت رســیده
اســت ،اقدامهــای زیــر در دانشــگاهها ،مؤسســات پژوهشــی
و فنــاوری و بنیادهــای حامــی علــم و فــن آوری تحــت
نظــارت ســتاد خیریــن صــورت پذیرفتــه اســت.
 -1کمــک بــه ایجــاد بنیادهــای حامــی علــم و فنــاوری
جدیــد و گســترش بنیادهــای موجــود و شبکهســازی بنیادهــا
و نظــارت بــر آنهــا (راهبــرد اول)
الــف) در ایــن راســتا بیــش از هفتــاد بنیــاد حامــی علــم
و فنــاوری در مراکــز علمــی ،دانشــگاهها و پژوهشــگاههای
زیرمجموعــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری تأســیس
شــده و اکنــون بــه فعالیــت مشــغول هســتند.
ب) شناســایی و کمــک بــه تأســیس بنیــاد حامیــان علــم و
فنــاوری آن دســته از دانشــگاهها ،مؤسســات آمــوزش عالــی
و پژوهشــی و پارک-هــای علــم و فنــاوری کــه هنــوز بنیــاد
تأســیس نکــرده ولــی شــرایط و امــکان تأســیس بنیادهــا را
دارنــد.
پ) پایــش مســتمر فعالیتهــای بنیادهــای نیکــوکاری
موجــود در دانشــگاهها و بــهروز نگهداشــتن بانــک
اطالعاتــی مربــوط بــه آنهــا.
ت) بررســی  45بنیــاد نیکــوکاری موجــود مرتبــط
بــا دانشــگاهها و یافتــن نقــاط مشــترک در روشهــا و
تفاوتهــای آنهــا.
ث) شــرکت فعــال دبیــر و اعضــای ســتاد خیریــن وزارت
در شــوراهای محلــی و منطقـهای بنیادهــا (بیــش از  90مــورد).
ج) اقــدام بــه طراحــی و تأســیس مجمــع بنیادهــای حامیان
علــم و فنــاوری بــا همــکاری صنــدوق رفاه دانشــجویان.
چ) بهمنظــور و بــه جهــت شفافســازی و رصــد محــل
هزینــه کــرد حمایتهــای خیریــن ســامانهای نیــز توســط
صنــدوق رفــاه دانشــجویان راهانــدازی شــده کــه در نشســت
اول تیرمــاه مشــترک ســتاد و صنــدوق رفــاه بــا حضــور وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری معرفــی و رونمایــی شــد.
ح) بررســی امــکان همــکاری مشــترک بنیادهــای
نیکــوکاری و فنــاوری دانشــگاهها و پژوهشــگاهها در هــر
منطقــه یــا اســتان (بــرای  35بنیــاد).

خ) کمــک بــه ایجــاد ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن جامعــه
فارغالتحصیــان دانشــگاههای داخــل و خــارج بــا بنیادهــای
خیریــه دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و پارکهــای علــم و
فنــاوری.
د) برگــزاری ســمینار یــا وبینــار بنیادهــای خیریــن و
شــرکت مســئولین بنیادهــا و تبــادل و انتقــال تجــارب.
 -2رفــع مشــکالت و موانــع قانونــی نظیــر معافیتهــای
مالیاتــی ،پیگیــری بــرای افزایــش تســهیالت (راهبــردی دوم)
الــف) تســهیالت مالیاتــی بــرای خیریــن :در ایــن راســتا،
تاکنــون بــا تعاملــی کــه بــا ادارات دارائــی شــهرهای مختلــف
صورتگرفتــه ضمــن معرفــی خیریــن بــه دارایــی و ارســال
مدارکــی مبنیبــر میــزان کمــک خیریــن بــه ادارات دارایــی
توســط ریاســت دانشــگاه ،خیریــن محتــرم از مزایــای مــاده
 172قانــون مالیاتهــای مســتقیم اســتفاده میکننــد .در
آینــده نیــز ایــن روش ادامــه خواهــد داشــت.
ب) بهمنظــور اطمینــان و تحکیــم اســتفاده از ایــن
مــاده قانونــی مالیاتــی ،بهصــورت مشــخص متــن
صورتجلســهای بــرای اســتفاده بنیادهــای حامیــان علــم
و فنــاوری از معافیتهــای مالیاتــی توســط وزارت علــوم
تهیــه شــد کــه طبــق قانــون بایــد بــه امضــاء وزرای علــوم،
بهداشــت ،آموزشوپــرورش و اقتصــاد و دارایــی برســد.
ایــن صورتجلســه بــه امضــاء و توشــیح ســه نفــر از وزیــر
محتــرم رســیده و مراحــل توشــیح وزیــر اقتصــاد و دارایــی
نیــز در حــال انجــام اســت.
پ) در برخــی ردیفهــای بودجــه متمرکــز وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،مبلغــی بــرای حمایــت از
پروژههــای عمرانــی خیرســاز تحــت عنــوان ردیفهــای
 50درصــد خیریــن در نظــر گرفتــه شــده اســت .در قانــون
بودجــه پیشبینیشــده اســت کــه اگــر خیریــن  50درصــد
هزینههــای یــک پــروژه عمرانــی در امــر ساختوســاز
دانشــگاهها را تأمیــن کننــد وزارت علــوم نیــز از محــل ایــن
ردیفهــا  50درصــد باقیمانــده را تأمیــن خواهــد کــرد .البتــه
باتوجهبــه اســتقبال خیریــن از ایــن بنــد قانــون بودجــه در
ســالهای گذشــته انتظــار تأمیــن کامــل پنجاهدرصــد ســهم
حمایــت دولــت بــوده کــه متأســفانه بعلــت تنگناهــای مالــی
دولــت تحققنیافتــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بنــد
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قانونــی از ظرفیــت بیشــتری برخــوردار اســت ،وزارت علــوم
طــی نامههــای مختلــف درخواســت تأمیــن کامــل ســهم 50
درصــد و افزایــش مبلــغ اعتبــار ایــن بنــد قانــون بودجــه را
اعــام نمودهانــد کــه اکنــون در دســت پیگیــری اســت.
-3ارتبــاط بــا نهادهــای بینالمللــی و تشــکلها و افــراد
ایرانــی خــارج از کشــور (راهبردهــای ســوم و چهــارم)
الــف) در ایــن راســتا ارتبــاط گســترده بنیادهــای خیریــن
در دانشــگاهها بــا تشــکلها و فارغالتحصیــان دانشــگاهها
در خــارج کشــور برقــرار شــده اســت .بهعنــوان نمونــه
مناســب اســت بــه ارتبــاط دانشــگاههای تهــران ،شــریف
و امیرکبیــر بــه فارغالتحصیــان ایــن دانشــگاه در خــارج
کشــور اشــاره کــرد.
ب) ســتاد خیریــن وزارت علــوم کمیتههــای تخصصــی
را تشــکیل داده اســت کــه یکــی از آنهــا ،کمیتــه بینالملــل
ســتاد خیریــن اســت .بــرای ایــن کمیتــه مســئولی تعییــن
شــده و کمیتــه توانســته اســت تعــدادی از هموطنــان خــارج
از کشــور را ترغیــب و تشــویق نمایــد کــه در دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی در جهــت ســاخت اماکــن
آموزشــی و پژوهشــی و ســایر فعالیتهــای علــم و فنــاوری
فعالیــت نماینــد .در ایــن راســتا میتــوان بــه ســاخت یــا
اهــدای مجموعههــای آموزشــی و پژوهشــی و خوابگاهــی
در دانشــگاههای اصفهــان و بیرجنــد توســط خیریــن ســاکن
خــارج از کشــور اشــاره کــرد.
پ) ســتاد خیریــن وزارت علــوم ،بــا چندیــن تــن از
رایزنــان علمــی و فنــاوری در خــارج از کشــور ارتبــاط
برقــرار کــرده و در ایــن راســتا بســتر الزم بــرای جلــب
مشــارکت خیریــن فراهــم شــده اســت .لطفـ ًا بــه ردیــف ()2
جــدول پیوســت ( )1مراجعــه فرماییــد.
ت) بررســی نحــوه بهرهمنــدی بنیادهــای نیکــوکاری
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی از ظرفیتهــای
مؤسســات نیکــوکاری موجــود در ســطح بینالملــل در
دســت اجــرا اســت.
 -4گســترش فعالیتهــای و اقدامــات بنیادهــا عــاوه بــر
ساختوســاز بــه ســایر فعالیتهــا (راهبردهــای پنجــم و
ششــم)
الــف) خوشــبختانه در طــول برنامــه ششــم ساختوســاز
اماکــن آموزشــی ،ارتقــاء خوابگاههــا ،کمکهزینــه
تحصیلــی بــه دانشــجویان آســیبپذیر و یــا مســتعد تجهیــز
آزمایشــگاهها و اماکــن آموزشــی ،پژوهشــی و دانشــجویی
کــه بــه نــرخ امــروز حــدود چهارهــزار میلیــارد تومــان
بــرآورد میشــود.
ب) در ســال جــاری بــا کمــک صنــدوق رفــاه دانشــجویان
طــرح  30( 30-40-30درصــد ســهم دانشــگاه 40 ،درصــد
ســهم صنــدوق رفــاه دانشــجویان و  30درصــد ســهم خیرین)
بــرای تأمیــن هزینههــای تعمیــر و تجهیــز خوابگاههــای
دانشــجویی بــه اجــرا در آمــد کــه در عمــل هزینــه تعمیــر و
تجهیــز تعــداد  95خوابــگاه در  30دانشــگاه مجموعـ ًا 1000
میلیــارد ریــال تأمیــن هزینــه شــد و اجــرای آن بــا موفقیــت
بــه اتمــام رســید.

پ) در  90دانشــگاه و هــر دانشــگاه بــه طــور متوســط
بــرای  400دانشــجوی مســتعد و آســیبپذیر و بــرای هــر
دانشــجو بــه طــور متوســط ماهانــه  200هــزار تومــان مــورد
حمایــت قــرار گرفتهانــد.
ت) در  120دانشــگاه و بــرای هــر دانشــگاه بــه طــور
متوســط ســه میلیــارد تومــان هزینــه تجهیــز آزمایشــگاهها
تأمیــن شــد.
ث) حــدود  950هــزار مترمربــع ساختوســاز اماکــن
آموزشــی ،پژوهشــی ،دانشــجویی بــا کمــک خیریــن و
بنیادهــای حامیــان انجــام شــد.
ج) پیگیــری افزایــش ســاالنه ســهم وزارت علــوم و دولــت
در پروژههــای عمرانــی خیرســاز تحــت عنــوان ردیفهــای
پنجــاه درصــدی خیریــن در ایــن راســتا همهســاله ســهم
دولــت در ردیفهــای بودجــه متناســب بــا افزایــش
بودجــه ســاالنه افزایشیافتــه اســت .ولــی ازآنجائیکــه
خیریــن پروژههــای متعــدد و متنوعــی در دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی بــا انجــام رســانیدهاند و در چنــد
ســال اخیــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت ،متأســفانه
بعلــت تنگناهــای مالــی ســهم دولــت در پروژههــا کمتــر از
پنجاهدرصــد بــوده اســت.
چ) همانطــور کــه در بخــش  2هــم اشــاره شــد وزارت
علــوم روشهــای مختلفــی بــرای تنــوع بــه فعالیتهــای
خیریــن در دانشــگاهها جهــت ترغیــب و تشــویق
خیریــن بــرای پرداختــن بــه فعالیتهــای دیگــر غیــر از
ساختوســاز اماکــن آموزشــی را در برنامــه خــود قــرار داده
اســت از جملــه میتــوان بــه طــرح مشــترک بــا صنــدوق
رفــاه موضــوع طــرح مشــترک بــا صنــدوق رفــاه دانشــجویان
و خیریــن بــرای ارتقــاء کیفیــت خوابگاههــا ،تشــویق بــه
ســرمایهگذاری در مراکــز فنــاوری و کارآفرینــی ،بــورس
تحصیلــی و ...اشــاره کــرد .بــه طــور خالصــه جــدول زیــر
بیانگــر آمــار فعالیتهــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در برنامــه ششــم توســعه در ایــن زمینــه اســت.
 -5افزایــش انگیــزه خیریــن در مشــارکت در امــور خیــر و
ارتقــای فرهنــگ عمومی
الــف) تقدیــر و تجلیــل از خیریــن :تجلیــل از خیریــن
بــه مناســبتهای مختلــف جلســاتی در ســتاد خیریــن ،در
ســالن شــهدای جهــاد علمــی وزارت و یــا در شهرســتانها
در جلســات افتتــاح پروژههــای ســاخته شــده برقرارشــده
اســت در آن جلســات لوحهایــی بــه امضــاء وزیــر محتــرم
بــه حامیــان و خیریــن اهــداء شــده اســت .اخبــار آنهــا در
شــبکه تلویزیونهــای محلــی و تلویزیــون ملــی پخــش
شــده اســت .همچنیــن در هنــگام برگــزاری جلســات هیئــت
امنــاء از خیریــن محتــرم بــا ارائــه لوحهــای تقدیــر توســط
وزیــر محتــرم علــوم و قدردانــی شــده اســت .لیســت برخــی
اقدامــات صورتگرفتــه بــه شــرح زیــر اســت:
 برگــزاری مراســم تقدیــر از خیریــن بــه مناســبتهایمختلــف در دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی
 برگــزاری مراســم تقدیــر از خیریــن بــه نــام در وزارتعلــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور وزیــر
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 بیــش از  100مــورد حضــور و دیــدار بــا خیریــنآمــوزش عالــی در منــزل یــا در محــل کار آنهــا
ب) استفاده از رسانهها برای ترویج امور خیر:
 بازتــاب اخبــار فعالیتهــای خیریــن در ســایت ســتادوزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
 بازتــاب خدمــات خیریــن در نشــریات ،صداوســیما،روزنامههــا و ...
 برگــزاری نشســتهای خبــری در مــورد تالشهــایخیریــن
پ) ارتقــاء فرهنــگ و امــور خیریــه میــان دانشآمــوزان
و دانشــجویان
 تشــویق خیریــن و حامیــان علــم و فنــاوری جهــتایجــاد و تقویــت جشــنوارهها و حمایــت از ایدههــای
برتــر توســط خیریــن و مشــارکت ارگانهــای دیگــر نظیــر
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـتجمهوری بــرای جوانــان
و دانشــجویان کــه در ایــن راســتا میتــوان بــه برگــزاری
جشــنوارههای ســاالنه اندیشــمندان جــوان در زمینــه علــوم
پایــه در دانشــگاه تهــران اشــاره کــرد.

_ بــرای ارتقــای فرهنــگ عمومــی و مخصوصـ ًا جوانــان و
دانشــجویان ،کمیتــه خیریــن جــوان در ســتاد خیریــن وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ایجــاد شــده اســت.
_ برگــزاری ســمینارها و وبینارهــا متعــدد بــا حضــور
جوانــان و مســئوالن وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
توســط کمیتــه جوانــان اســتفاده و از نظــرات ارزشــمند
جوانــان ،دانشــجویان و دانشآموختــگان.
_ ارتقــاء فرهنــگ وقــف و امــور خیریــه میــان
دانشآمــوزان ،طــاب توســط ســتاد خیریــن
 چــاپ کتــاب معرفــی بنیادهــای حامیــان علــم و فنــاوریتوســط ســتاد خیرین
 چــاپ کتــاب معرفــی خیریــن آمــوزش عالــی جلــد 1و  2توســط ســتاد خیریــن وزارت و پژوهشــگاه مطالعــات
اجتماعــی
_ انجــام پژوهــش و چــاپ کتــاب حامیــان علــم و فنــاوری
در ایــران و جهــان
_ در ادامــه خالصــه اقدامــات بهعملآمــده همــراه بــا
اعــداد و ارقــام آمــده اســت.
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فعالیت بنیادهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
در برنامه ششم
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1.بنیـاد حامیـان دانشـگاه فنی حرفـهای :اهداء ،احـداث ،تجهیز،
بورسـیه بـه مبلـغ  1723027میلیـون ریـال توسـط دکتـر
محمدرضـا اسـپرورین ،سـید مهـدی طباطبایی ،علـی وکیلی،
حسـین عباسـلو ،حسـین افشـار ،جلال احمـد زاده ،خانـم
مهرانگیـز قندهـاری .
2.بنیـاد عـام المنفعـه حامیـان دانشـگاه تهـران :اهـداء ،احداث،
تجهیز ،بورسیه به مبلغ  1157227میلیون ریال توسـط عباس
رهپیمـا ،عبـاس مصلینـژاد ،ابراهیـم جمیلـی ،کاظـم قلمچی .
3.بنیـاد عامالمنفعـه حامیـان دانشـگاه صنعتـی شـریف :اهـداء،
احداث ،تجهیز ،بورسـیه به مبلغ  111600میلیون ریال توسـط
مرحـوم محمدصـادق میثمی ،مرحـوم جواد موفقیـان ،عباس
مصلینـژاد ،ابراهیـم جمیلی ،کاظم قلمچـی ،غالمرضا بهاری،
جمشـید بردبار ،حمیدرضا کشـاورز.
4.بنیـاد دانشـگاهی فردوسـی :اهـداء ،احـداث ،تجهیـز بـه
مبلغ  938272میلیـون ریـال توسـط محمـد فقیـهزاده،
فرامـرز یغمایـی ،حمیـد مستشـاری ،اصغـر ناظـران ،عبـاس
یوسـفی ،مرحوم سید جواد شهرسـتانی ،مرحوم علی باقرزاده،
مرحـوم عبـاس حکیمیـان ،حسـین مشـارزاده .
5.بنیاد حامیان دانشگاه کاشان :اهـداء ،احـداث ،تجهیـز بـه
مبلـغ  906500میلیـون ریـال توسـط علی سـعیدی ،حسـین
الجـوردی ،علیرضـا عصـار ،پرویـز منوچهـری ،علـی سـاتر،
زهـرا کتابچـی ،خانـواده هاشـمیان ،فریبا یاراحمدی ،حسـین
مبینی .
6.بنیـاد حامیـان دانشـگاه یـزد :اهـداء ،احـداث ،تجهیـز به مبلغ
 869000میلیـون ریـال توسـط محمدرضـا عطایـی ،جلال

عالقهبنـد ،محمـد عالقهبنـد ،علیمحمد ملک ثابـت ،حاجب
مرتاض ،صادق حمامی ،جعفر شـکیب ،علیمحمد رسـولیان،
مرحـوم ولی رشـتی .
7.بنیـاد خیریـن دانشـگاه گیلان :اهـداء ،احـداث ،تجهیـز
بورسـیه بـه مبلـغ  703505میلیـون ریال توسـط مرحـوم میر
جعفـر ابریشـمچیان ،رضا پوربهـادر ،دکتر اسـماعیل انصاری،
غالمحسـین قطـبزاده ،کیهان هاشـم نیـا ،مهدی کیانـی فرد،
اکبـر صیقالنـی ،کریـم نوید.
8.مجمـع خیرین دانشـگاه سـاز تفرش :اهـداء ،احـداث ،تجهیز
بـه مبلـغ  585700میلیون ریال توسـط طاهر سـادات عصایی،
ابراهیم نصیر ،حسـین یعقوبی نسـب ،هاشـم سلیمی آشتیانی،
محمدرضا کارگری.
9.بنیـاد مردمی دانشـگاه شـیراز :اهـداء ،احداث ،تجهیـز به مبلغ
 429880میلیـون ریال توسـط نادر عطایـی ،مرحوم احمد نادر
کاظمی ،سـیمین قانع شیرازی .
	10.بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه دامغـان :اهـداء ،احـداث،
تجهیز به مبلغ  396360میلیـون ریـال توسـط علـی حیدری،
عنایـت بسـتانی ،مرحـوم حسـین بسـتانی ،علیاصغـر عالمی .
	11.مجمع خیرین دانشـگاه اصفهـان :اهـداء ،احداث ،تجهیز
بـه مبلـغ  262000میلیـون ریـال توسـط علیاکبـر معتمـدی،
مرحـوم صدیقـه آریـا چیـا ،علـی یار دهقانـی ،احـد قیصری،
مهرانگیـز صدوقـی ،عبـاس صناعت ،محمد سـیرفیان.
	12.جامعه حامیان دانشـگاه صنعتی امیرکبیر :اهـداء ،احداث،
تجهیـز بـه مبلـغ  251000میلیون ریال توسـط رضـا حمیدی
ازغـدی ،مهندس رفتاری ،محمـد صمدی .
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	13.بنیاد حامیان دانشـگاه بجنـورد :اهداء ،احـداث ،تجهیز به
مبلـغ  213813میلیـون ریال توسـط عباس مصلـی نژاد ،مجید
امیـدوار ،بنیاد پانـزده خرداد .
	14.بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربیـت حیدریـه :اهـداء،
احـداث ،تجهیـز به مبلـغ  140823میلیون ریال توسـط عباس
کریمیمنفـرد ،سـید محسـن مقـدسزاده ،مروجی ،اسـماعیل
افـرازی ،محمدرضـا انصـاری ،هرمز انصـاری .
	15.بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه مراغـه :اهـداء ،احـداث،
تجهیـز بـه مبلـغ  135210میلیـون ریال توسـط مرحـوم فرخ
تیمـوری ،نعمتاهلل عبادی ،امیـر آذری ،بهمن محمودی ،کاظم
قلمچـی ،آیـتاهلل شـیخ حسـن صانعـی (بنیاد پانـزده خـرداد) .
	16.بنیـاد حامیـان دانشـگاه بوعلـی سـینا :اهـداء ،احـداث،
تجهیـز بـه مبلـغ  133600میلیـون ریـال توسـط مرحـوم اکبر
یعقوبـی روشـن ،سـید محمـد ذوالفقـاری ،محمـد شـیخلر،
مرحـوم بحـری اصفهانـی .
	17.بنیـاد عامالمنفعـه حامیـان دانشـکده فنی دانشـگاه تهران:
اهـداء ،احـداث ،تجهیز به مبلـغ  128113میلیون ریال توسـط
دکتـر عبـاس مصلی نـژاد ،دکتر عبـاس موسـوی رهپیما .
	18.مجمع خیرین دانشـگاه نیشـابور :اهداء ،احـداث ،تجهیز
بـه مبلغ  124581میلیون ریال توسـط محمود بهرودی ،محمد
زینل آبادی ،محمد رفیقیان ،شـرکت ملی نفت ،محمدحسـین
روشـنک ،امیـر امامیـان ،حسـین محمدیـان ،مصیـب لطفـی،
مجتمع فوالد نیشـابور .
	19.مؤسسـه غیرتجاری خیرین حامی دانشگاه اردکان :اهداء،
احـداث ،تجهیـز به مبلـغ  124400میلیون ریال توسـط محمد
فاطمـی اردکانی ،سـید ولی فاطمی ،جالل تقوی زاده ،حسـین
عابدی ،جالل تقـوی زاده اردکانی.
	20.بنیـاد حامیان دانشـگاه شـهرکرد :اهـداء ،احـداث ،تجهیز
بـه مبلـغ  122000میلیون ریال توسـط خانواده مرحوم سـهیل
روحـی ،الیـاس رئیسـی ،قربان رئیسـی ،بنیاد پانـزده خرداد.
	21.بنیاد حامیان دانشـکده ریاضی دانشـگاه خوانسـار :اهداء،
احـداث ،تجهیـز به مبلغ  108580توسـط فضـلاهلل جواهری .
	22.مؤسسـه مشـارکت مردمی دانشـگاه صنعتی نوشـیروانی:
اهـداء ،احـداث ،تجهیز به مبلـغ  107887میلیون ریال توسـط
علیاکبـر شـهیری ،رجبعلـی خانلـرزاده ،فهیمـه رضاپـور،
حسـینزاده .

	23.بنیادهـای بیرجند ،ایالم ،سـمنان ،سیسـتان ،مالیر ،محقق
اردبیلـی ،نویـن آمـل ،قوچـان (هریـک از  9میلیـارد تومـان تا
دو میلیـارد تومـان) :اهـداء ،احـداث ،تجهیز به مبلـغ 345071
میلیـون ریال .
	24.بنیادهـای علـم و صنعـت ،صنعتـی اراک ،خواجهنصیـر،
عالمـه ،صنعتی قوچان ،سـاری ،شـهر رضـا ،شـاهرود ،اهواز،
زنجـان ،پیامنـور ،بزرگمهـر قائنـات ،اراک (هـر کـدام از دو
میلیـارد تومـان بـه پاییـن) :اهـداء ،احـداث ،تجهیـز بـه مبلـغ
 113027میلیـون ریـال .
	25.دانشـگاههای مانند الزهرا ،اسـفراین بنیاد خیرین دانشگاه
باهنـر کرمـان ،بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه بوئینزهـرا،
بنیـاد حامیـان دانشـگاه شـهید بهشـتی ،بنیـاد حامیـان پـارک
علـم و فنـاوری همـدان ،بنیـاد خیریـن پـارک علـم و فناوری
مازنـدران ،بنیـاد حامیان دانشـگاه تبریز ،بنیاد حامیان دانشـگاه
تربیتمـدرس ،بنیـاد دانشـگاه جندیشـاپور ،بنیـاد دانشـگاه
جیرفـت ،بنیـاد خیریـن دانشـگاه حضـرت معصومـه قم.
	26.بنیاد دانشگاه خلیجفارس.
	27.بنیـاد خیرین حامـی دانشـگاه خوارزمـی ،بنیاد دانشـگاه
رازی کرمانشـاه ،بنیـاد حامیـان دانشـگاه زابـل ،بنیـاد حامیـان
دانشـگاه صنعتی سـهند ،بنیـاد حامیان دانشـگاه علم و صنعت
ایران.
	28.بنیاد حامیان دانشگاه قم.
	29.بنیاد حامیان دانشگاه فسا.
	30.بنیاد خیرین دانشگاه کردستان.
	31.بنیـاد مرکز آموزش عالی کاشـمر ،بنیاد حامیان دانشـکده
فنـی و مهندسـی گلپایـگان ،بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه
لرسـتان ،بنیاد مجتمـع آموزش عالی الر ،بنیاد حامیان دانشـگاه
مازندران ،بنیاد دانشـگاه میبد یزد ،بنیاد حامیان مجتمع آموزش
عالـی پسـرانه محلات ،بنیـاد خیریـن توسـعه آمـوزش عالی
هرمزگان ،بنیاد دانشـگاه هنر ،بنیاد حامیان دانشـگاه یزد و بنیاد
خیرین حامی دانشـگاه یاسـوج بنیاد ندارنـد ولی فعالیتهایی
داشـتهاند :اهـداء ،احـداث ،تجهیـز بـه مبلـغ  600000میلیون
ریال .
جمـع کل مبلغ برابر بـا  11076247میلیون ریال .اعداد داده شـده
بـه نـرخ زمان فعالیت میباشـد و به نـرخ روز حـدودا ً چهارهزار
میلیارد تومـان میتوان بـرآورد کرد.
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پویایـی ،حیـات و سـرزندگی محیطهـای دانشـگاهی در گـرو
توسـعه فعالیتهـای اجتماعـی و فرهنگـی اسـت .در بسـتر این
فعالیتهاسـت کـه پیونـد دانشـگاه بهعنـوان کانـون عقالنیت و
خـردورزی بـا جامعـه برقـرار میشـود.
دانشـجویان بهعنوان بازیگران اصلی صحنه دانشـگاه میتوانند
بـا پذیـرش نقشهـای اجتماعی ،مهیـای پذیرش نقـش بزرگتر
در میدان اجتماع شـوند .گسـتره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
در دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور عرصـه وسـیع،
متنـوع و در عیـن حـال پیچیـدهای اسـت .عرصـهای که از رشـد
و تقویـت بنیانهـای اعتقـادی دانشـجویان از طریـق فعالیتهای
دینـی و معنـوی گرفتـه تـا بلـوغ عقالنـی ،گفتوگو محـوری و
تفکـر انتقادی کـه در چارچوب کنشهای سیاسـی و مدنی دنبال
میشـود .اجتماعپذیـری و توسـعه کنـش اجتماعی دانشـجویان
نیـز در چارچوب فعالیـت در مجموعههای دانشـجویی همچون
کانونهـای فرهنگـی ،انجمنهای علمی و نشـریات دانشـجویی
عینیـت مییابنـد .امـا آنچـه بهعنـوان هـدف کلـی و غایـت
فعالیتهای فرهنگی مدنظر اسـت« ،توانمندسـازی» دانشـجویان
و توسـعه قابلیتهـای آنـان در زمینههـای گوناگـون اسـت.
امـری کـه بهعنـوان کارکرد نهـاد دانشـگاه ،افزون بـر کارکردهای
آموزشـی و پژوهشـی آن بـه شـمار مـیرود .این هـدف کلی در
بسـتر توسـعه «مشـارکت» امـکان تحقـق پیـدا میکنـد .راهبـرد
مشـارکت در فعالیتهـای فرهنگی میتواند زمینه توانمندسـازی
دانشـجویان را فراهـم نمـوده و آنان را بدین سـو رهنمون سـازد.
امیـد آفرینـی ،انگیزهبخشـی و نشـاطافزایی از جملـه مؤلفههایی
اسـت کـه موجـب افزایـش مشـارکت میشـود .حـوزه معاونت
تعداد
انجمنهای علمی دانشجویی
اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی
کانونهای فرهنگی
تشکلهای اسالمی

1392
6122
4
2110
218

1399-1398
9710
40
6775
330

ب -برگزاری منظم جشنواره حرکت
مختص انجمنهای علمی دانشجویی
که در دو سال اخیر بهصورت
بینالمللی و با مشارکت دانشجویان
خارجی برگزار شده است.

فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری در طی
سـالهای اخیـر سـعی نمـوده تـا در دو سـاحت برنامهریـزی و
راهبری ،امر فرهنگی را در دانشـگاهها پیگیری نماید .در سـاحت
سیاسـتگذاری و برنامهریزی با تعیین راهبرد «دانشـگاه اجتماعی»
بـه دنبال ایجـاد زمینه بروز نقش و مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه
در زمینههـای گوناگـون بوده اسـت .امـری که میتوانـد بهعنوان
راهـکاری جـدی در حـل بسـیاری از موضوعات تلقی شـود .در
عرصـه راهبـری فرهنگـی تالش شـد تا ضمـن پویایی و نشـاط
جامعـه دانشـجویی ،زمینههـای رشـد و اعتالی اخالقـی آنان نیز
فراهـم گـردد .رشـد قابلاعتنـای برنامههـای مذهبی دانشـگاهها
گـواه ایـن موضـوع اسـت .همچنیـن ،انسجامبخشـی و پویایـی
مجموعههـای دانشـجویی نیـز از دیگـر برنامههـای محـوری
معاونـت فرهنگـی و اجتماعی به شـمار مـیرود که ایـن پویایی
از طریـق برگـزاری جشـنوارههای متعدد و رویدادهـای گوناگون
دنبـال گردید.
بـا شـیوع پاندمی کرونـا و عدم حضـور فیزیکی دانشـجویان
فعالیتهـای فرهنگی و اجتماعی دانشـگاهها نهتنها تعطیل نشـد،
بلکـه بـا تغییر مکانیزم به سـمت فضـای مجازی و بـا بهرهگیری
از ظرفیـت غنـی شـده بـا فناوری بـه انجام رسـید و توانسـت با
اقبـال مضاعـف مخاطبـان قـرار گیـرد .آنچـه در این گـزارش به
آن پرداختـه میشـود ،بیان اجمالی وضعیـت فرهنگی و اجتماعی
بر اسـاس شـاخصهای کمـی موجود در سـالهای اخیر اسـت.
امیـد کـه در آینـده و بـا بهرهگیـری از ظرفیـت و فضـای ایجـاد
شـاهد بسـط و توسـعه فعالیتهای فرهنگی بر مبنای مشـارکت
دانشـجویان باشیم.
درصد رشد
29.2
900
221.09
51.4

الف -تشکلهای دانشجویی
کنشگراناصلیفعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها.

شاخص
آثار رسیده
دانشگاهها و مراکز رشکتکننده

1392
906
67

1399
1548
120

درصد رشد
70.9
79.1

شاخص
فعالیتها و آثار ثبتشده
تعداد کانونهای رشکتکننده

1398
17409
5380

1394
4004
1125

درصد رشد
334.79
378.22

ج -جشنواره ملی رویش مختص
دانشجویان کانونی بهصورت منظم
و سالیانه.
سال
1392
1399

د-شمار نشریات دانشجویی

سال
1394
1398

تعداد آثار رسیده به جشنواره
14603
28249

درصد رشد
93.4

ه-برگزاری جشنوارههای سراسری
نشریاتدانشجویی

سال
1392
1397

و-برگزاری جشنوارههای قران و
عترت در سطوح دانشگاه ،سراسری و
ملی.
سال
1393
1398

تعداد رشکتکننده
6500
9500

ح -برگزاری سه دوره
جشنواره ملی زن و علم
(جایزه مریم میرزاخانی).

درصد رشد
46.15

سال
1396
1398
1399

1397
150
50
900
دانشگاه سیستان و بلوچستان

الزم به توضیح است که کاهش تعداد مشارکت گروههای
نمایشی در جشنواره بینالمللی ناشی از شرایط تحریمی
است.

تعداد رشکتکننده
300000
350000

ز -برگزاری اردوی فرهنگی –زیارتی بهمنظور
ارتقای روحیه عشق به وطن و آشنایی با
مظاهر گردشگری ،طبیعی و مفاخر ایرانی ...

دوره
اول
دوم
سوم

ی -جشنواره بینالمللی تئاتر
دانشگاهی ایران

درصد رشد
17

تعداد رشکتکننده
216
416
619

1399
292
72
1137
دانشگاه خلیجفارس
دوره
شانزدهم
بیست و دوم

ک -فعالیتهـای جدیـد مربـوط بـه سـالهای 1397
تا 1399
 .1اسـتارتآپهای دانشـجویی ،گردهماییهـای فرهنگـی ،هنـری،
علمـی ،ادبی
 .2رویداد استارتآپی کارآفرینی اجتماعی (طرح دانش کار)
 .3رویداد کار ،مهارت و نوآوری دانشـجویان دختر ،کمند (توانافزایی
مهارتی دختران دانشجو)

سال
1392
1398

درصد رشد
94.67
44
26.33
_

درصد رشد
=
92.6
48.80

محل برگزاری
کتابخانه ملی
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی

ط  -جشنواره ملی
فیلم کوتاه و عکس
دانشجویان(امید)

تعداد گروههای منایشی رشکتکننده
98
53

درصد رشد
-45.92

 .4جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
 .5نمایشـگاه توانمندیهـای دانشـجویان دختـر در زمینه مـد ،لباس و
صنایعدستی
 .6پویـش دانشـجویی« ،سـیل مهربانـی»« ،زندگـی ،دسـت یاریگـر
توسـت»« ،همکاشـت»
 .7تولید مجموعه پویانمایی (حکایتهای کشیدنی )2 ،1
 .8تولید بازیهای رایانهای
 .9همایش ملی پیشگیری از مواد مخدر صنعتی
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دوره
تعداد آثار فیلم کوتاه
تعداد آثار فیلمنامه
تعداد آثار عکس
محل برگزاری

تعداد نرشیات ثبت شده
3181
4800

درصد رشد
50.9
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فعالیتها و دستاوردهای
معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی
الــف :آمــوزش نظاممنــد زبــان فارســی بــه
دانشــجویان بینالملــل شــاغل بــه تحصیــل
در ایــران
در حــال حاضــر  ۵۸۲۰۰دانشــجوی خارجــی در جمهوری
اســامی ایــران در وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
وزارت بهداشــت درمــان ،آمــوزش پزشــکی  -دانشــگاه آزاد
اســامی و جامعــه المصطفــی تحصیــل میکننــد.
تمامــی ایــن افــراد بــه زبــان فارســی در ایــران تحصیــل
میکننــد .در وزارت عتــف قبــل از آغــاز تحصیــل در ۱۵
مرکــز دانشــگاهی ،زبــان فارســی را فرامیگیرنــد.
ب :آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی بــه
داوطلبــان خارجــی در مراکــز آمــوزش زبــان
فارســی داخــل کشــور
در ســال  ۱۳۹۹بــا حفــظ و رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی تعــداد  ۲۳۰۰زبانآمــوز در مراکــز آمــوزش
زبــان فارســی در دانشــگاههای کشــور مشــغول فراگیــری
میباشــند تــا در صــورت گذرانــدن موفــق امتحــان ســامفا،

تحصیــل خــود را در دانشــگاهها آغــاز نماینــد.
 .1مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه اصفهــان:
در ســه ســطح مقدماتــی ،میانــی و پیشــرفته تعــداد ۵۰۰
زبانآمــوز خارجــی در دورههــای مجــازی آمــوزش زبــان
فارســی ایــن دانشــگاه شــرکت نمودهانــد.
 .2مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه کردســتان:
از اواخــر ســال  ۱۳۹۸بــا شــیوع بیمــاری کوویــد ،۱۹ -
بهصــورت مجــازی تاکنــون بــه فعالیــت خــود ادامــه داد.
دورههــای آمــوزش زبــان فارســی جمعــ ًا در  ۴دوره در ۳۹
کالس و تعــداد  ۴۳۷زبانآمــوز از کشــورهای عــراق ،مصــر
و هندوســتان برگــزار گردیــد .از ابتــدای تابســتان تاکنــون ۲۱
عربزبــان و  ۶۱کردزبــان از کشــور عــراق از ســوی ایــن
مرکــز گواهــی پایــان دوره دریافــت کردهانــد.
ایــن مرکــز بــا ســامانههای مدیریــت یادگیــری مــودل
فارســی ( )Moodelو ویدئوکنفرانــس «بیــگ بلــو باتــن»
( )Big Blue Buttonجایگزیــن ادوبــی کانکــت،

ج :زبانآمــوزی بــه داوطلبــان خارجــی در
دانشــگاههای دیگــر کشــورها
در ســال  ۲۳ -۱۳۹۹اســتاد اعزامــی از جمهــوری اســامی
ایــران  ۳۱کرســی در دانشــگاههای معتبــر دنیــا زبــان
و ادبیــات فارســی و ایرانشناســی تدریــس میکننــد.
دانشــگاههای کشــورهای ترکیــه ،ازبکســتان ،چیــن ،عــراق،
ســوریه ،بنــگالدش ،گرجســتان ،لبنــان ،چــک ،لهســتان،
اکرایــن ،اســلواکی ،ارمنســتان ،بوســنی و هرزهگوویــن،
مالــزی پذیــرای اســاتید اعزامــی کشــورمان میباشــند

بــر اســاس آمارهــای گردآوری شــده بــا همــکاری وزارت
امــور خارجــه و نامــه رســمی ایــن وزارت ،در ســال ۱۳۹۹
حــدود  ۹۰۰۰دانشــجوی خارجــی در مقاطــع کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه تحصیــل در دانشــگاههای
خــارج از کشــور کرســیهای زبــان و ادبیــات فارســی یــا
ایرانشناســی اشــتغال دارنــد چیــن ،ترکیــه ،ازبکســتان،
پاکســتان ،عــراق ،لبنــان ،بنــگالدش و روســیه در رأس
کشــورهایی بــا بیشــترین دانشــجوی داوطلــب قــرار دارنــد.
(شــایانذکر اســت ایــن آمــار همچنــان در حــال جم ـعآوری
اســت).

یکــی از سیاســتهای اتخــاذ شــده در ســال ، ۱۳۹۹
آمــوزش مجــازی بــه داوطلبــان خارجــی فراگیــری زبــان و
ادبیــات فارســی اســت .در ایــن جهــت مأموریتهایــی بــه
مراکــز دانشــگاهی داخــل کشــور بــه شــرح زیــر محــول
شــده اســت .آموزشهــای مجــازی میتوانــد تحولــی کمــی
و کیفــی در رونــد توســعه زبــان و ادبیــات فارســی در دنیــا
ایجــاد کنــد.
د :تدوین آییننامه جدید و آموزش مجازی
تدویــن آییــن نامــه کرس ـیهای زبــان و ادبیــات فارســی
د رخــارج از کشــور
در ســال  1399بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد ،بعــد از
مطالعــات گســترده ،آییــن نامــه جدیــد کرســیهای زبــان
و ادبیــات فارســی در خــارج از کشــور مــورد بازنگــری و
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دورههــای خــود را برگــزار نمــود کــه از ســطح رضایتمنــدی
باالیــی در میــان زبانآمــوزان برخــوردار شــد.
 دورۀ اســفند :کــه تــا فروردیــن  ۱۳۹۹بــه طــولانجامیــد ،در دو ســطح مقدماتــی و میانــی بــا  ۳کالس و
تعــداد  ۳۸شــرکتکننده.
 دورۀ بهــار :در ســه ســطح مقدماتــی ،میانــی و پیشــرفتهبــا  ۵کالس و تعــداد  ۶۱شــرکتکننده.
 دورۀ تابســتان :در چهــار ســطح نوآمــوز ،مقدماتــی،میانــی و پیشــرفته بــا  ۱۳کالس و تعــداد  ۱۶۵شــرکتکننده.
 دورۀ پاییــز :در چهــار ســطح نوآمــوز ،مقدماتــی ،میانــیو پیشــرفته در  ۱۸کالس بــا  ۱۷۳شــرکتکننده کــه در حــال
برگــزاری اســت.
 .3مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه بوعلــی ســینا:
در قالــب چهــار مهــارت عمومــی و برگــزاری چندیــن
کالس زبــان فارســی تخصصــی آکادمیــک بــرای هــر دوره،
بــا قابلیــت تشــکیل  ۲۸کالس همزمــان بــا حضــور  ۴۲۵نفــر
زبانآمــوز در دورههــای مجــازی و آنالیــن از ابتــدای ســال
 ۱۳۹۹برگــزار شــده اســت.
 .4مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه فردوســی مشــهد:
در ســه ســطح مقدماتــی ،میانــی و پیشــرفته از تاریــخ
 ۱۳۹۹/۲/۱بــا تعــداد  ۳۵۰نفــر شــروع بــه برگــزاری
دورههــای مجــازی آمــوزش زبــان فارســی نمــود از ایــن
تعــداد ۱۰۰ ،نفــر از ثبتنامشــدگان کــه از قبــل بودهانــد
گواهــی آزمــون بســندگی دریافــت کردنــد و در حــال حاضــر
 ۲۵۰نفــر در ســه ســطح یــاد شــده در حــال آمــوزش هســتند.
 .5مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز:
در ســه ســطح مقدماتــی ،میانــی و پیشــرفته جمع ـ ًا در ۲۳
کالس و حضــور  ۲۸۲نفــر زبانآمــوز برگــزار شــده اســت.
 .6مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه تربیتمــدرس:
تعــداد  ۱۲۰زبانآمــوز عمدتــ ًا از کشــور عــراق در
دورههــای مجــازی آمــوزش زبــان فارســی ایــن دانشــگاه
شــرکت نمودهانــد.
 .7مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه پیامنــور:
در ســه ســطح مقدماتــی ،میانــی و پیشــرفته طــی  ۹دوره
تعــداد  ۶۰زبانآمــوز در دورههــای مجــازی آمــوزش زبــان
فارســی ایــن دانشــگاه شــرکت نمودهانــد.
 .8مرکــز آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســیزبانان
دانشــگاه الزهــرا (س):
ایــن مرکــز در ســطوح مقدماتــی  ۱و  ،۲میانــی  ۱و  ۲و
پیشــرفته  ۱و  ۲بــا  ۱۶زبانآمــوز از کشــورهایی همچــون
پاکســتان ،عــراق ،آذربایجــان ،ترکیــه ،ژاپــن ،روســیه،
بنــگالدش ،لبنــان و ماداگاســکار شــرکت کردهانــد.
در مجمــوع ،در حــال حاضــر ،حــدود  ۲۳۰۰زبانآمــوز
خارجــی در مراکــز آمــوزش زبــان فارســی کشــور ،تحــت

پوشــش آمــوزش مجــازی زبــان ادبیــات فارســی هســتند.
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تدویــن قــرار گرفــت .مهمتریــن تفاوتهــای ایجــاد شــده
بــه شــرح زیــر اســت.
 -1راه انــدازی و توســعه تدریــس بصــورت مجــازی در
کرســیهای دانشــگاهی خــارج از کشــور
 -2بهرهگیــری از فــارغ التحصیــان خارجــی رشــتههای
زبــان و ادبیــات فارســی بــرای مدیریــت کرسـیها در کشــور
خو د .
 -3اعــزام اســاتید صاحبنظــر زبــان و ادبیــات فارســی
دانشــگاههای داخــل بــه کشــورهای حــوزه تمدنــی ایــران
کــه از پشــتوانه قــوی علمــی و ادبــی برخوردارنــد.
 -4اعــزام دانشــگاهی بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــا افــراد
توانمنــد -دانشــجویان دکتــری و غیرعضــو هیــات علمــی در
کنــار اعضــای هیــات علمــی
آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی و ایرانشناســی
از طریــق فضــای مجــازی ،اهمیــت انکارناپذیــری دارد.
بهویــژه گســترش کرونــا ایــن ضــرورت را بیشازپیــش
آشــکار کــرده اســت .معاونــت گســترش زبــان فارســی ،بــا

تشــکیل کارگــروه تخصصــی بــرای ایــن موضــوع ،دو برنامــۀ
کوتاهمــدت و بلندمــدت دارد .در برنامــۀ کوتاهمــدت ،بــه
شــکل آزمایشــی ،مســئولیت کرســیهای چنــد کشــور،
بــه برخــی از دانشــگاهها ســپرده میشــود و در صــورت
توفیقآمیــز بــودن ایــن تجربــه ،در ترمهــای آینــده ،بــه
دیگــر دانشــگاههای واجــد شــرایط نیــز بســط داده خواهــد
شــد.
شــاخص انتخــاب ایــن دانشــگاهها ،ســابقۀ آنهــا در
اعــزام اســتادان ،امکانــات آمــوزش مجــازی مناســب و رابطــۀ
مداومــی اســت کــه بــا کشــورهای موردنظــر دارند .شــیوهنامۀ
آن نیــز تدویــن شــده و بــهزودی بــه دانشــگاههای مجــری
ارســال خواهــد شــد .در برنامــۀ بلندمــدت نیــز برآنیــم تــا
یــک پلتفــرم یــا بســتر مجــازی واحــدی طراحــی کنیــم تــا
دانشــگاهها و اســتادان داخلــی بتواننــد کالسهــای مختلــف
مجـــازی اعـــم از درسهــای رشــتههای زبـــان و ادبیـــات
فارســی و ایرانشناســی و همچنیــن آمــوزش عمومــی زبــان
را در آن ارائــه کننــد.
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کشورهای متقاضی برگزاری دورههای مجازی آموزش زبان فارسی و دانشگاههای داخلی مسئول برگزاری
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ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

کشور
ونزوئال ،اروگوئه ،برزیل ،فنالند متامی کشورهای امریکای التین
نیجر ،نیجریه و کشورهای عربی زبان
پاکستان
)ترکیه (ارزروم
بلغارستان ،قزاقستان
)لهستان (ورشو
)اسلوونی (لوبلیانا
)هندوستان (دهلینو

فهرست دانشگاههایی که تاکنون ،آموزش
مجازی زبان فارسی در برخی از کرسیها را
برعهده گرفتهاند

دانشگاه مسئول آموزش مجازی
خوارزمی
فردوسی مشهد
تربیتمدرس
تربیز
عالمه طباطبایی
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه تهران

مالحظات

،دکرت عسگر عسگری
استاد اعزامی به کراکوف

ردیف

دانشگاه مجری

کشور انتخابی

۱

عالمه طباطبایی

بلغارستان و قزاقستان

۲

کردستان

)اقلیم کردستان (عراق

۳

تربیتمدرس

پاکستان

۴

خوارزمی

آمریکای التین و مالزی

۵

شیراز

فرانسه و آملان

۶

اصفهان

چک ،مجارستان ،ژاپن

۷

گیالن

روسیه

۸

فردوسی مشهد

عراق ،سوریه ،لبنان ،مرص ،موریتانی

۹

بوعلی سینا

بلژیک و دامنارک

۱۰

یزد

بنگالدش

۱۱

تربیز

ترکیه

هـ :آزمون سنجش استاندارد مهارتهای
زبان فارسی (سامفا)
آزمــون ســنجش اســتاندارد مهارتهــای زبــان فارســی
(ســامفا) ،توســط مرکــز همکاریهــای علمــی بینالمللــی
وزارت عتــف بــا همــکاری ســازمان ســنجش آمــوزش
کشــور ،بــرای ســنجش مهــارت زبانآمــوزی دانشــجویان
خارجــی متقاضــی تحصیــل در دانشــگاههای داخــل ایــران
طراحــی و اجــرا شــده و شــامل بخشهــای شــنیداری،
خوانــداری ،نوشــتاری و گفتــاری اســت کــه پیــش از شــروع
نیمســالهای تحصیلــی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش زبــان

اولین دوره

 ۵و  ۶بهمن ۱۳۹۶

دومین دوره

 ۳۱خردادماه و  ۱تیرماه ۱۳۹۷

سومین دوره

 ۱۵و  ۱۶شهریور ۱۳۹۷

چهارمین دوره

 ۲۷و  ۲۸دیماه ۱۳۹۷

پنجمین دوره

 ۱۵و  ۱۶شهریور ۱۳۹۸

ششمین دوره

بهمن ۱۳۹۹

هفتمین دوره

اسفند ۱۳۹۹

دانشگاههای داخلی مجری آزمون
تهران (مؤسسه دهخدا) ،فردوسی مشهد ،اصفهان،
بیناملللی امام خمینی (ره) و بوعلی سینا
تهران (مؤسسه دهخدا) ،فردوسی مشهد ،بیناملللی امام
خمینی (ره) ،شیراز ،بوعلی سینا ،کردستان و مازندران
تهران (مؤسسه دهخدا)  ،بیناملللی امام خمینی (ره)،
کردستان و مشهد
تهران (کالج بیناملللی زبان دانشگاه علوم پزشکی و
مؤسسه دهخدا) ،فردوسی مشهد ،بیناملللی امام خمینی
(ره) ،شیراز ،بوعلی سینا ،کردستان و مازندران
تهران (مؤسسه دهخدا) ،فردوسی مشهد ،اصفهان،
بیناملللی امام خمینی (ره) ،شیراز ،بوعلی سینا و
کردستان
تهران (مؤسسه دهخدا) ،فردوسی مشهد ،بیناملللی امام
خمینی (ره) ،اصفهان ،کردستان ،بوعلی سینا
بوعلی سینا همدان ،کردستان ،تهران (مؤسسه دهخدا)،
)،فردوسی مشهد ،بیناملللی امام خمینی (ره

برگزاری هفتمین
دوره آزمون سامفا
در سلیمانیه عراق
۱۳۹۹برگزاری هفتمین
دوره آزمون سامفا
در مؤسسه دهخدا
۱۳۹۹-

برگزاری هفتمین
دوره آزمون
سامفا در دانشگاه
فردوسی ۱۳۹۹-

مجری برگزاری خارجی
ـــ
ـــ
ـــ
بنگالدش ،ترکیه ،گرجستان ،لبنان و
اربیل عراق
عراق (اربیل ،نجف) ،لبنان (بیروت)،
)ترکیه (آنکارا) و سوریه (دمشق
بیروت ،بغداد و سلیامنیه
عراق (سلیامنیه) و گرجستان
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نوبت برگزاری

تاریخ برگزاری

فارســی ،بهوســیلة آن ،مهــارت داوطلبــان ســنجیده میشــود.
ایــن آزمــون ســه بــار در ســال ،معمــوالً در ماههــای خــرداد،
شــهریور و دی برگــزار میشــود.
شــیوۀ برگــزاری آزمــون بدینگونــه اســت کــه در دو روز
برگــزار میشــود .در روز اول آزمــون عمومــی و در روز
دوم در بخــش آکادمیــک ،داوطلبــان مــورد ســنجش قــرار
میگیرنــد .از ســال  ۱۳۹۶تاکنــون شــش دوره از ایــن آزمــون
برگــزار شــده اســت .متأســفانه در ســال جــاری ،بــه دلیــل
شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیتهــای ناشــی از آن ،ایــن
آزمــون بــا کمــی تأخیــر در اســفند برگــزار شــد.
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و) بازنگری و بازنگاری سرفصلهای درسی
ســرفصلهای درســی زبــان و ادبیــات فارســی و
ایرانشناســی در کرســیهای خــارج از کشــور ،عمدتــ ًا
قدیمــی و فاقــد هماهنگــی و تناســب بــا اوضــاع تاریخــی و
فرهنگــی جدیــد ایرانانــد؛ بنابرایــن ،از حــدود ســه ســال
پیــش ،چنــد کارگــروه تخصصــی در معاونــت گســترش زبان
فارســی تشــکیل شــده اســت تــا ســرفصلهای درســی زبــان
و ادبیــات فارســی و ایرانشناســیِ کرســیهای خارجــی را
بازنگــری و بازنــگاری کننــد و ســپس منابــع درســی مناســب
و روزآمــد در قالــب کتــاب و منابــع دیجیتــال بــرای آنــان
تألیــف کننــد .خوشــبختانه ایــن کار مهــم ،مـــراحل پایانـــی

خــود را طــی میکنــد و ب ـهزودی ،ســرفصلهای یــاد شــده،
بــه کرســیهای سراســر جهــان ارائــه خواهــد شــد.
ز) بانــک اطالعاتــی زبــان و ادبیــات فارســی
در جهــان
بهمنظــور آگاهــی از آخریــن تحــوالت کرســیهای
خــارج از کشــور و منابــع آموزشــی موجــود و بــرای
برنامهریــزی دقیقتــر و روزآمــد ،معاونــت گســترش
زبــان فارســی ،در حــال تهیــه و تدویــن بانــک اطالعاتــی
زبــان و ادبیــات فارســی و ایرانشناســی در جهــان اســت
کــه ب ـهزودی نســخۀ نخســت آن در ســامانۀ وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بارگــذاری خواهــد شــد.
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برگزاری جلسات با استادان زبان فارسی در معاونت گسترش فارسی و ایرانشناسی
مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم ۱۳۹۹-
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کتابهای منتشرشده
مرکز همکاریهای علمی بین المللی

 )۱کتاب «مجموعۀ آموزشی زبان فارسی پرفا ( »)۱سطح پایه:
دکترمیردهقان

یـک مجموعـه  ۶جلـدی اسـت کـه بـا هـدف آمـوزش اصولی
و کاربـردی زبـان فارسـی نوشـته شـده اسـت .ایـن مجموعـه،
روزامدتریـن و سـریعترین روش آمـوزش زبـان فارسـی بـه
غیرفارسـیزبانان و فراگیـران زبان فارسـی در نسـل دوم و سـوم
ایرانیـان خـارج از کشـور اسـت .این مجموعه آموزشـی در سـه
سـطح :پایـه ،میانـی و پیشـرفته همراه با کتـاب الفبا تدوین شـده
اسـت .در هر سـطح دو کتاب شـامل کتاب درس و کتاب کار به
زبانآمـوز ارائـه میشـود .تهیه هر دو ضـروری اسـت زیرا کتاب
کار ،شـامل تمرینهایـی اسـت کـه زبانآمـوز پـس از فراگیـری
درسهـا بایـد انجـام دهـد .مجموعـه آموزشـی پرفـا زیـر نظـر
دکتـر مهینناز میردهقان فراشـاه ،اسـتاد زبانشناسـی در دانشـگاه
شـهید بهشـتی و بـه همت مؤسسـه فرهنگی نگارسـتان اندیشـه
مینو منتشـر شـده اسـت .این مجموعه آموزشـی در حـال حاضر
جدیدتریـن روش آمـوزش زبـان فارسـی اسـت که در شـش ماه
زبانآموز را با زبان فارسـی آشـنا میکند .مجموعه آموزشـی پرفا
یـک مجموعـه چهـار مهارتی اسـت که خوانـدن ،نوشـتن ،درک

مطلب و سخنگفتن را آموزش میدهد.
 )2کتاب «آزمونسازی برای مدرسان زبان»

کتـاب «آزمونسـازی برای مدرسـان زبـان» ،بهتریـن راهنما برای
مدرسـانی اسـت که میخواهند درک بهتری از نقش آزمونسازی
در بازدهـی و یادگیـری زبان داشـته باشـند .با این کتـاب میتوان:
یک آزمون خوب را تحلیل کرد؛
اهداف گوناگون آزمونسازی را بررسی کرد؛
روشهـای آزمونهـای رازج را توضیـح داد و در مـورد
اجـرای آنهـا سـخن گفـت؛
نشـان داد کـه آزمونسـازی چگونـه میتوانـد یاددهی و
یادگیـری زبـان را بهبـود بخشـد.
تاکنون هیچ کتابی نتوانسـته مباحث پیچیده آزمونسـازی زبان را
کاملتـر و آسـانتر از کتاب حاضـر ارائه کند.
 )۳کتاب « ۲۰۰۰موضوع برای گفتگو در کالس زبان»

ایـن مجموعه ،راهی نویـن و کارآمد برای عالقهمندان به یادگیری
زبـان فارسـی ارائـه میکند .مجموعـه کتا-بهای فارسـینامه ،از
سـطح پایه تا پیشرفته در  ۱۰جلد بر اساس جدیدترین روشهای
تدویـن و آمـوزش زبان خارجی در جهان ،شـرایط یادگیری زبان
فارسـی را فراهـم نمـوده اسـت .بـا مجموعه کتابهـای متفاوت
و جـذاب فارسـینامه ،یادگیرنـدگان تجربۀ جدیـدی در یادگیری
زبـان فارسـی خواهند داشـت .سـاختار ارتباطی کتـاب ،فراگیران
را درگیـر یادگیـری و شـرکت در فعالیتهـای کتـاب میکنـد و
یادگیری به شـیوۀ اکتشـافی را انگیزهبخش میسـازد .فارسـینامه
پنـج سـطح عمومی (پایـه ،فراپایـه ،فرومیانی ،میانـی ،فرامیانی) و
یـک سـطح پیشـرفته (فارسـی دانشـگاهی بـرای علوم پزشـکی،
علـوم اجتماعی ،علومانسـانی ،علوم مهندسـی) دارد .سـطحبندی
کتابهـا و چیدمـان محتـوای آنهـا ،پاسـخگوی همـۀ نیازهـای
عمومـی و دانشـگاهی فارسـیآموزان اسـت .در ایـن کتابها ،از
روشهـای گوناگـون دانش آمـوزشکاوی زبان اسـتفاده شـده تا
فارسـیآموزان از هـر کشـوری و بـا هر سـطح زبانی بـه هدف-
هایشـان در پایـان دورۀ آموزشـی برسـند .در سـطح عمومـی ،هر
کتـاب  ۱۰واحـد و هـر واحـد  ۳درس دارد که بـه همۀ مهارتها
(شنیداری ،گفتاری ،خوانداری ،نوشتاری ،فرهنگی و اجتماعی) و
زیرمهارتهـای زبانی (دسـتور ،واژه و تلفظ) همزمـان میپردازد.
در سـطح عمومی ،بر مهارت شـنیداری و مهارت گفتاری بیشـتر
تأکید شـده اسـت تا امکان ارتبـاط کارآمدتر را با فارسـیزبانان و
در موقعیتهـا و زندگـی واقعـی فراهـم آورد .آزمونک و جمله-
هـای «من میتوانم  ،»...بخشهای خودسـنجی کتاب هسـتند که
زبانآمـوزان دریابنـد تـا چه میزان بـه هدفهای زبانـی و ارتباطی
در ایـن واحـد دسـت یافتهاند .کتاب کار و تمرینهای سـاختاری
آن ،هـم درسـتی و هـم روانـی زبـان فارسـی را در هـر یـک از
مهارتهـا گسـترش میدهد.
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ایـن کتـاب بـه ارائـه موضوعـات بیشـماری میپـردازد کـه
زبانآمـوزان بـا قرارگرفتـن در موقعیتهـای گوناگـون میتوانند
بـه گفتگـو و بحـث بپردازنـد .هـدف اصلـی این کتـاب آموزش
مهـارت گفتـاری نیسـت ،بلکـه تمریـن ایـن مهـارت در میـان
زبانآمـوزان ،بـه کاهـش اضطـراب ،دلهـره ،مکـث ،بریدهبریـده
صحبتکـردن ،تردید ،تکـرار و  ...کمک خواهد کـرد .عالوهبرآن
بـرای تحلیـل مهـارت نوشـتاری نیـز میتوانـد بـه کار گرفتـه
شـود .بـرای نمونه پـس از "نقـش بازیکـردن" شـما میتوانید از
زبانآمـوز بخواهید ،گفتوگویی بنویسـد یا موضـوع موردبحث
را بهصـورت انشـاء بـه نـگارش درآورد .رویهمرفتـه بیـش از
 ۲۰۰۰موضـوع بـه پنـج گونـه فعالیـت مکالمـه دسـتهبندی و به
مدرسـان زبان نیـز راهکارهایی بـرای انجام هر یـک از فعالیتها
پیشـنهاد شـده است.

 )۴کتاب «فارسینامه»
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ح) دورههای دانشافزایی
(بــا همــکاری دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و معاونــت
گســترش زبــان فارســی و ایرانشناســی)
نخستین دورۀ «دانشافزایی ادب فارسی»
در ســال  -1399صدهــا دوره دانــش افزایــی ادب فارســی
مابیــن اســاتید و محققــان ایرانــی و خارجــی و مابیــن
دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور برگــزار شــده
اســت .بــه بعضــی از مــوارد اشــاره میشــود.

ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
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۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

ایــن دوره در شــبهقاره از تاریــخ  ۱۷تیــر  ۱۳۹۹آغــاز شــد
و تــا تاریــخ  ۱۱شــهریور  ۱۳۹۹ادامــه یافــت .در ایــن دوره
 ۱۷ســخنرانی صــورت گرفــت کــه ســخنرانان از کشــورهای
ایــران ،افغانســتان ،هنــد ،بنــگالدش ،تاجیکســتان و پاکســتان
بودنــد ۸ .ســخنران داخلــی و  ۹ســخنران خارجــی در ایــن
دوره ســخنرانی کردنــد .در جــدول زیــر ،اســامی ســخنرانان
بــه همــراه موضــوع سخنرانیشــان ذکــر شــده اســت:

مدرس
عنوان
دکرت زهره الهدادی (استاد دانشگاه
تطور نرث فارسی از دیروز تا امروز
)عالمه طباطبائی
دکرت محمدنارص رهیاب (استاد
ادبیات معارص داستانی افغانستان
)دانشگاه غالب هرات
دکرت محمدحسن حس نزاده نیری
مهارت خوانش حافظ
)(استاد دانشگاه عالمه طباطبائی
دکرت سید اخرت حسین (استاد دانشگاه
دهلی ز من به گنجه و رشوان برابر است
)جواهر لعل نهرو
دکرت بهادر باقری (استاد دانشگاه
خوانش آثار ادب فارسی با یاری نظریههای
)خوارزمی
نقد ادبی
دکرت سلیم مظهر (استاد دانشگاه
نرث فارسی و اندیشه عالمه اقبال
)پنجاب الهور
دکرت محمدرضا حاج بابایی (استاد
جریانشناسی معارص فارسی
)دانشگاه عالمه طباطبائی
دکرت سیفاالسالم خان (استاد دانشگاه
جایگاه ادبیات فارسی در جهان امروز
)داکا
دکرت محمود بشیری (استاد عالمه
نرث داستانی
)طباطبائی
دکرت معین نظامی (استاد پنجاب
ترجمه ادبی فارسی به اردو
)الهور
دکرت بتول واعظ (استاد دانشگاه عالمه
رابطه بالغت و انواع ادبی
)طباطبائی
دکرت اشتیاق احمد (استاد دانشگاه
ادب فارسی و تاریخ ادبیات نگاری در
)جواهر لعل نهرو
شبهقاره
شعر معارص افغانستان

)دکرت احمد ضیا رفعت (استاد کابل

دکرت ابوالکالم رسکار (استاد دانشگاه
مهمترین آثار ترجمه شده به زبان بنگالی
)داکا
دکرت غالمرضا مستعلی (استاد دانشگاه
بالغت خاقانی
)عالمه طباطبائی
تأثیر اعجاز خرسوی امیر خرسو دهلوی در دکرت مصباحالدین نزریقول (استاد
)دانشگاه ملی تاجیکستان
شبهقاره هند
دکرت نعمتالله ایران زاده (استاد
مهارت خوانش غزل سعدی
)دانشگاه عالمه طباطبائی

زمان
سهشنبه  ۱۷تیر  ۷ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
شنبه  ۲۱تیر  ۱۱ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
سهشنبه  ۲۴تیر  ۱۴ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
شنبه  ۲۸تیر  ۱۸ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
سهشنبه  ۳۱تیر  ۲۱ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
شنبه  ۴مرداد  ۲۵ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
سهشنبه  ۷مرداد  ۲۸ ۹۹جوالی ۲۰۲۰
شنبه  ۱۱مرداد  ۱ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
سهشنبه  ۱۴مرداد  ۴ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
شنبه  ۱۸مرداد  ۸ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
سهشنبه  ۲۱مرداد  ۱۱ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
شنبه  ۲۵مرداد  ۱۵ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
سهشنبه  ۲۸مرداد  ۱۸ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
شنبه  ۱شهریور  ۲۲ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
سهشنبه  ۴شهریور  ۲۵ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
شنبه  ۸شهریور  ۲۴ ۹۹آگوست ۲۰۲۰
سهشنبه  ۱۱شهریور  ۱ ۹۹سپتامرب ۲۰۲۰

دومین دورۀ «دانشافزایی ادب فارسی»
در منطقــۀ بالــکان و اروپــای مرکــزی ،از تاریــخ ۱۸
شــهریور  ۱۳۹۹آغــاز شــد و تــا تاریــخ  ۱۴بهمــن  1399ادامه
خواهــد داشــت .ایــن دوره شــامل  42ســخنرانی خواهــد بــود
کــه ســخنرانان از کشــورهای ایــران ،چیــن ،روســیه ،ترکیــه،
ردیف
۱

عنوان
نظیر هرسایی در غزل مکتب ادبی هرات

۲

ساختار معنوی حکایات مثنوی

۳

ادبیات فارسی در جهان

۴
۵

کاربرد نظریه نسبیت در فهم و پویایی مفاهیم
بالغت
مطالعات ایرانشناسی و گنجینه نسخ خطی در
مجارستان

لهســتان ،اســترالیا ،ازبکســتان ،مجارســتان ،بلغارســتان،
افغانســتان ،هنــد و پاکســتان هســتند 17 .ســخنران داخلــی
و  25ســخنران خارجــی در ایــن دوره شــرکت خواهنــد
داشــت .در جــدول زیــر ،اســامی ســخنرانان بــه همــراه
موضــوع سخنرانیشــان ذکــر شــده اســت.

مدرس
)دکرت صالحالدین جامی (استاد دانشگاه هرات
دکرت داود اسپرهم (استاد دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت احمد متیمداری (استاد دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت یحیی طالبیان (استاد دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت میکلوش شارکوزی (استاد دانشگاه کارولی
)گاسپار بوداپست
دکرت اسامعیل تاجبخش (استاد دانشگاه عالمه
)طباطبایی

۷

رشحها و ترجمههای فارسی در ترکیه

)دکرت گوزل یوز (استاد دانشگاه استانبول

۸

کلیشههای زبانی و نقش آنها در آموزش زبان
فارسی

۹

حامس هرسایی فارسی در شبهقاره پاکستان و هند

۱۰

تأملی در زبان حافظ

۱۱

مواد و مضامین آموزش زبان فارسی بهعنوان زبان
خارجی

دکرت حسن ذوالفقاری (استاد اعزامی به دانشگاه
)شانگهای
دکرت سیده فلیحه زهرا کاظمی (استاد دانشگاه ال
)سی بانوان الهور پاکستان
دکرت عباسعلی وفایی (استاد دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت الکساندر پولیشوک (استاد دانشگاه زبان-
)شناسی مسکو

۱۲

رشحهای ترکی دیوان حافظ

)دکرت حجابی کرالنقیچ (استاد دانشگاه آنکارا

۱۳

کارکرد مکان در رمان فارسی

۱۴

مالحظات زیستمحیطی در شعر معارص فارسی

۱۵

ادبیات معارص ایران در بنگالدش

۱۶

حافظ و قرآن

۱۷

جهان داستانی سیمین دانشور

دکرت کارولینا راکوویتسکا عسگری (دانشیار
)ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی کراکف
دکرت زهرا پارساپور (دانشیار پژوهشگاه
)علومانسانی و مطالعات فرهنگی
دکرت محمد عبدالصبور (استاد زبان و ادبیات
)فارسی دانشگاه داکا
دکرت مهدی دشتی (دانشیار دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت عسگر عسگری حسنکلو (استاد اعزامی به
)لهستان

شنبه  22شهریور  12سپتامرب 2020
سهشنبه  25شهریور  15سپتامرب 2020
شنبه  29شهریور  19سپتامرب 2020
سهشنبه  1مهر  22سپتامرب 2020
شنبه  5مهر  26سپتامرب 2020
سهشنبه  8مهر  29سپتامرب 2020
شنبه  12مهر  3اکترب 2020
سهشنبه  15مهر  6اکترب 2020
شنبه  19مهر  10اکترب 2020
سهشنبه  22مهر  13اکترب 2020
سهشنبه  29مهر  20اکترب 2020
شنبه  3آبان  24اکترب 2020
سهشنبه  6آبان  27اکترب 2020
شنبه  10آبان  31اکترب 2020
سهشنبه  13آبان  3نوامرب 2020
شنبه  17آبان  7نوامرب 2020

18

شعر و تصنیف :تفاوتها و شباهتها

)دکرت عبدالجبار کاکایی (شاعر و پژوهشگر

سهشنبه  20آبان  10نوامرب 2020

19

روابط ادبی و فرهنگی هند و ایران :واهمههای
بینامونشان

دکرت سید عینالحسن عابدی (استاد دانشگاه
)جواهر لعل نهرو

شنبه  24آبان  14نوامرب 2020

20

سیری در افسانههای پهلوانی ایران

)دکرت بهادر باقری (دانشیار دانشگاه خوارزمی

سهشنبه  27آبان  17نوامرب 2020

21

بازخوانی آثار نیام

دکرت محمود بشیری (دانشیار دانشگاه عالمه
)طباطبایی

شنبه  1آذر  21نوامرب 2020
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۶

نقد وحدت وجود

زمان
سهشنبه  18شهریور  8سپتامرب 2020

55
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ردیف

عنوان

22

مناد صوفی در غزلیات حافظ

23

حضور ادبیات فارسی در مناطق آلبانی

24

آسیبشناسی نگارش (نرث) فارسی

25

ترجمه شاهنامه به ترکی

26

مراکز گسرتش زبان فارسی در کلکته

27

نقد و بررسی تطبیقی دو ترجمه عربی از دیوان
حافظ

28

اسطوره بهرامگور و تحلیل هفتپیکر

29

تاریخچه تدریس زبان فارسی در ازبکستان

30

کاربست نظریه وحدت وجود در مطالعات ادبی

31

شعر عرفانی در سند پاکستان

32

مطالعه تطبیقی شعر حافظ ،تاگور و نذراالسالم

33

حکایتهای کلیلهودمنه در هند

34

بازشناسی میراث ادبی در پرتو مطالعات تطبیقی

35

شاهنامه در بلغارستان

36

ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان لهستانی

37

بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در پاکستان

38

مطالعات ادبیات فارسی و ایران-شناسی در لهستان

39

زن در تصوف

40

بوف کور :کتاب هدایت

41

نگاهی به توسعه تاریخنویسی فارسی در ایالت
دکن از عهد بهمنیان تا آصفجاهیان

42

)مهارت خوانش حافظ (2

مدرس
دکرت احمد قورانبيک اف (استاد دانشگاه
)خاورشناسی دولتی تاشکند ازبکستان
دکرت عبدالله رچپی (استادیار دانشگاه پریشتینا/
)کوزوو
دکرت محمد دانشگر (استادیار دانشگاه امام حسین
)ع
)دکرت نعمت یلیدیریم (استاد آتاتورک ارزروم
دکرت افتخار احمد (رئیس گروه فارسی دانشکده
)موالنا آزاد  -استاد دانشگاه کلکته
دکرت علیرضا منوچهریان (دانشیار دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت غالمرضا مستعلی پارسا (دانشیار دانشگاه
)عالمه طباطبایی
دکرت انعام خواجه رحامن خواجه یف (دانشیار
)دانشگاه خاورشناسی تاشکند ازبکستان
دکرت بتول واعظ (استادیار دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت انجم حمید (مدیر انتشارات مقتدره قومی
)زبان پاکستان
دکرت محمد کاملالدین (استاد گروه زبان و ادبیات
)فارسی دانشگاه راجشاهی
دکرت اشتیاق احمد (استاد زبان و ادبیات فارسی
)دانشگاه جواهر لعل نهرو
دکرت نعمتالله ایرانزاده (دانشیار دانشگاه عالمه
)طباطبایی
دکرت ایو پانف (استاد دانشگاه صوفیه -
)بلغارستان
)دکرت ماتئوش کواگیش (استاد دانشگاه یاگلونی
دکرت محمد اقبال شاهد (استاد دانشگاه جی سی
)الهور
دکرت آنا کراسنوولسکا (استاد دانشگاه یاگلونی
)لهستان
)دکرت زری طاهری (استاد دانشگاه ملی اسرتالیا
دکرت سید اخرت حسین استاد دانشگاه جواهر لعل
نهرو
دکرت عزیز بانو (استاد زبان و ادبیات فارسی
)دانشگاه ملی اردو موالنا آزاد
دکرت محمدحسن حسنزاده (دانشیار دانشگاه
)عالمه طباطبایی

زمان
سهشنبه  4آذر  24نوامرب 2020
شنبه  8آذر  28نوامرب 2020
سهشنبه  11آذر  1دسامرب 2020
شنبه  15آذر  5دسامرب 2020
سهشنبه  18آذر  8دسامرب 2020
شنبه  22آذر  12دسامرب 2020
سهشنبه  25آذر  15دسامرب 2020
شنبه  29آذر  19دسامرب 2020
سهشنبه  2دی  22دسامرب 2020
شنبه  6دی  26دسامرب 2020
سهشنبه  9دی  29دسامرب 2020
شنبه  13دی  2ژانویه 2021
سهشنبه  16دی  5ژانویه 2021
شنبه  20دی  9ژانویه 2021
سهشنبه  23دی  12ژانویه 2021
شنبه  27دی  16ژانویه 2021
سهشنبه  30دی  19ژانویه 2021
شنبه  4بهمن  23ژانویه 2021
سهشنبه  7بهمن  26ژانویه 2021
شنبه  11بهمن  30ژانویه 2021
سهشنبه  14بهمن  2فوریه 2021

ط) شـورای علمـی مرکـز و نشسـتهای حلقـۀ
مشـاوران
کارگـروه علمـی ،شـامل اسـتادان برجسـتۀ زبـان و ادبیات
فارسـی بـرای مصاحبه بـا متقاضیان اعـزام به خارج از کشـور
بـرای تدریـس زبـان و ادبیـات فارسـی تشـکیل شـده اسـت.
سـاالنه در ضمـن ایـن شـورای علاوه بـر اسـتادان منتخـب،
آقایـان دکتـر یاحقـی ،دکتـر میرباقری فـرد ،دکتر غالمحسـین
زاده ،دکتـر ابوسـعیدی ،دکتـر خاتمـی ،دکتـر جـوکار ،دکتـر
ایـران زاده ،دکتـر پارسانسـب ،دکتـر واحد ،دکتـر درزی ،دکتر
ترکـی و خانـم دکتـر جهـان تیـغ در ایـن شـورا حضـور دارند.

بـا سـابقهدارترین ،فعالتریـن و بااعتبارتریـن اسـاتید زبـان
و ادبیـات فارسـی و ایرانشناسـی بهعنـوان حلقـه مشـاوران،
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری را در سیاسـتگذاری و
برنامهریـزی همراهـی میکننـد.
بهمنظـور اسـتفاده از دانـش و تجربیـات اسـتادان زبـان
و ادبیـات فارسـی و ایرانشناسـی ،از  18دیمـاه ،1397
نشسـتهایی بـه تفکیـک کشـورها بـا حضـور اسـتادان در
دانشـگاههای مختلـف و پـس از محدودیتهـای ناشـی از
بیمـاری کرونـا ،بـه شـکل مجـازی برگـزار شـده اسـت .قرار
اسـت حاصـل ایـن دیدارهـا و گفتگوهـا در کتابـی بـا عنـوان
«تاریـخ پارسیگسـتری در جهـان» گـردآوری و منتشـر شـود.

نشستهای حلقۀ مشاوران
ردیف
1
2
3
4

6

قزاقستان و
گرجستان

دانشگاه گیالن

 12تیر 1398

آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت عبداالمیر چناری ،دکرت داود اسپرهم ،دکرت عباس جاهدجاه و
خانمها دکرت مهوش واحددوست ،دکرت لیال رضایی ،دکرت زهرا استادزاده

7

چین

به شکل مجازی

 ۳تیرماه ۱۳۹۹

آقایان :دکرت حسن ذوالفقاری ،دکرت بهادر باقری ،دکرت محمدباقر میرزایی حصاریان و خانم
دکرت زهرا استادزاده

8

فرانسه

به شکل مجازی

 ۱۰تیرماه
۱۳۹۹

آقایان :دکرت نادر نصیری¬مقدم ،دکرت حمیدرضا حسنزاده توکلی و خانم دکرت زهرا استادزاده

9

پاکستان

به شکل مجازی

 ۲مردادماه
۱۳۹۹

آقایان دکرت بهادر باقری ،دکرت پدرام (علی) میرزایی ،دکرت محمد اقبال شاهد ،دکرت محمد سلیم
مظهر ،دکرت اکرب شایان رسشت ،دکرت مرتضی عمرانی ،حسن علیکرمی و خانم دکرت فلیحه
کاظمی

10

لهستان
)(بخش اول

به شکل مجازی

 ۱۵آبانماه
١٣٩٩

آقایان دکرت بهادر باقری ،دکرت میروسال ومیهاالک ،دکرت استانیسوا فآدامیاشکوفسکی ،دکرت علی
محمدی ،دکرت محمد تقوی و خانم دکرت زهرا استادزاده

11

لهستان
)(بخش دوم

به شکل مجازی

 20آذرماه
1399

آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت عسگر عسگری حسنکلو ،دکرت رناتا کوالسکا ،دکرتکارولینا
راکوویتسکا
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5

رشکتکنندگان
تاریخ
محل برگزاری
کشور
آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت فرهاد ساسانی (استاد اعزامی سابق به برزیل) ،دکرت سارلی
کشورهای
(استاد اعزامی سابق به کلمبیا) ،دکرت پارسا نسب (استاد اعزامی سابق به کلمبیا) ،دکرت شادروی
وزارت علوم،
 18دی 1397
آمریکای
منش (استاد اعزامی سابق به ونزوئال) و خانمها :دکرت فرخنیا (استاد اعزامی سابق به برزیل)،
تحقیقات و فناوری
التین
دکرت زهرا استادزاده
آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت پدرام (علی) میرزایی ،دکرت کاظمیان ،دکرت عمرانی ،دکرت شادآرام
پاکستان
دانشگاه پیامنور  16بهمن 1397
و خانم دکرت زهرا استادزاده
)(بخش اول
آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت مصطفوی ،دکرت مؤذنی و خانمها :دکرت مریم خلیلی جهانتیغ،
دانشگاه سیستان و
 2اسفند 1397
هند
دکرت زهرا استادزاده
بلوچستان
 18اردیبهشت
وزارت علوم،
آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت سنایی و خانم دکرت زهرا استادزاده
سنگال
1398
تحقیقات و فناوری
آقایان :دکرت بهادر باقری ،دکرت پدرام (علی) میرزایی ،دکرت احمد متیمداری ،دکرت نعمتالله
 26خرداد
پاکستان
دانشگاه پیامنور
ایران زاده و خانم دکرت زهرا استادزاده
1398
)(بخش دوم

57

عملکرد
مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم
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در اجرای نقشه جامع علمی کشور 1396-1400

58

فصل اول :ارزشهای بنیادین نقشة جامع
علمی کشور
شـاخص :مبانـي و ارزشهـای بنیادین نقشـة جامـع علمی
کشور.
ویژگیهـای اصلـی :تعامـل فعـال و الهامبخـش بـا
محیـط جهانـی و فرآیندهـای توسـعۀ علـم و فنـاوری در
جهان.
 تعیین کشـورهای هدف در دو بسـتر ،محور کشـورهایجبهـه مقاومـت و مسـلمان و محور کشـورهای پیشـرفته در
دانـش و فناوری
 هدفگـذاری تعاملات علمـی بینالمللـی با کشـورهایجبهـه مقاومـت در راسـتای جـذب دانشـجویان بینالمللـی (
حـدود  58000دانشـجوی بینالمللـی عمدتـا از کشـورهای
مسـلمان و جبهـه مقاومـت ،).انجـام پروژههـای مشـترک،
انتقـال دانـش فنـی و ایجـاد شـعب دانشـگاهی.
مهمتریـن کشـورهایی کـه در ایـن حـوزه قـرار میگیرنـد
عبارتند از :عراق ،افغانسـتان ،فلسـطین ،سـوریه ،لبنان ،یمن و
کشـورهای مسـلمان همسـایه و فرامنطقه.
 ارایـه بسـتههای همـکاری بـر اسـاس مختصـاتجغرافیایـی ،فرهنگـی و علمـی بـه کشـورهای محـور فـوق
 راهانـدازی اتاقهـای دانشـگاهی توسـط دانشـگاههایایرانـی در دانشـگاههای غیرایرانی(عالمـه طباطبایـی در
قزاقسـتان ،افغانسـتان ،اسـپانیا) و دانشـگاههای غیرایرانـی
در ایـران (طـرف چینـی در د انشـگاههای علـوم کشـاورزی،
مازنـدران ،گیلان و )...
 توسعه روابط علمی بینالمللی از مسیر:* تدویـن جزوههـای آموزشـی بـرای کارکنـان حوزههـای
بینالملل دانشـگاهها ،اسـتادان ،دانشـجویان و پژوهشـگران در
سـفرهای بینالمللی
* برگـزاری کارگاههای آموزشـی امنیت در تعامالت علمی
بینالمللـی در قالـب نشسـتهای سراسـری ،فصلـی معاونان
بینالملـل و نشسـتهای ویـژه کارکنـان دفتـر بینالملل
* برگزاری نشستهای مشورتی در سطوح عالی
فصل دوم :وضع مطلوب علم و فناوری
شـاخص :چشـمانداز علـم و فنـاوري جمهـوري اسلامي

ايران در افق 1404
پيشـتاز در مرزهـاي دانش و فناوري بـا مرجعیت علمی در
جهان
تدویـن سیاسـتهای الزم بهمنظـور افزایـش تعـداددانشـگاههای کشـور در رتبهبندیهـای جهـان
 بررسـی وبسـایتهای رتبهبنـدی معتبر بینالمللی نشـانمیدهـد کـه حضـور دانشـگاههای ایـران در رتبهبندیهـای
جهانـی افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت .در سـال 2016
تعـداد  2دانشـگاه ایـران در رتبهبنـدی تایمـز در میـان
دانشـگاههای برتـر دنیـا حضور داشـتند .در سـال 2021تعداد
 47دانشـگاه ایرانـی در ایـن رتبهبنـدی بودند کـه بهترین رتبه
از آن دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان بـود کـه در رده 301
قـرار گرفـت .در رتبهبنـدی الیـدن در سـال  2016تعـداد 14
دانشـگاه ایرانـی بیـن دانشـگاههای برتـر دنیـا بودند ،در سـال
 2021تعداد  36دانشـگاه مشـارکت کردند کـه بهترین رتبه در
سـال  2020بـه دانشـگاه تهـران تعلـق گرفت کـه در رده 140
قـرار گرفـت .در رتبهبنـدی کیـو اس نیـز کـه یـک رتبهبندی
کیفـی اسـت شـاهد افزایـش حضـور دانشـگاههای ایـران در
رقابـت هـای بینالمللی هسـتیم ،بهطـوری که در سـال 2016
تعـداد  2دانشـگاه ایرانـی شـرکت کردند ،ولی در سـال 2021
تعـداد  5دانشـگاه ایرانـی حضـور یافتنـد کـه در سـال 2021
دانشـگاه صنعتی شـریف با رتبـه  409بهترین رتبـه را در میان
دانشـگاههای ایـران به خـود اختصـاص داد.
شاخص :اهداف کالن نظام علم و فناوري کشور
ویژگیهـای اصلـی :ارتقـاي جایـگاه زبـان فارسـی در بين
زبانهـای بینالمللـی علمـي  /کمک به ارتقای علـم و فناوری
در جهـان اسلام و احیـای موقعیـت محـوری و تاریخی ایران
در فرهنـگ و تمدن اسلامی
 افزایـش تعـداد کرسـیها در دانشـگاههای معتبـر دنیـا به 59کرسی
 افزایـش تعـداد دانشـجویان شـاغل بـه تحصیـل درکرسیهای خارج از کشور به  8930دانشجو
 برگـزاری  7دوره امتحـان اسـتاندارد زبـان و ادبیـاتفارسـی در سـطح بینالملـل تحـت نـام سـامفا
 تهیـه نقشـه راه همکاریهـا بـا اولویتبندی کشـورهاییبـرای راهانـدازی کرسـی :بـا توجـه بـه بیانـات مقـام معظـم

شـاخص :اهـداف بخشـي نظـام علـم ،فنـاوري و نـوآوری
کشو ر
ویژگـی اصلـی :کسـب رتبـة نخسـت در رتبهبنـدي
دانشـگاههاي جهـان اسلام و احـراز جايگاه شـاخص در بين
دانشـگاههاي دنيـا
 بر اسـاس رتبهبندی تایمز-هایر-اجوکیشـن  47دانشـگاهایرانـی جـزء دانشـگاههای خـوب دنیـا رتبهبنـدی شـدهاند و
بـر اسـاس آمارهـای  ،2020پایـگاه اسـتنادی جهان اسلام6 ،
دانشـگاه ایـران جـزء  50دانشـگاه برتـر جهـان اسلام قـرار
گر فتند .
فصل سوم :کمیتهای مطلوب مهمترین
شاخصهای کالن علم و فناوری کشور
شاخص :تعداد پژوهشهاي بينالمللي مشارکتي
 در سـال  1399تعـداد  464پـروژه تحقیقاتـی مشـترک بادانشـگاههای معتبـر دنیـا از جملـه دانشـگاههای کشـورهای
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رهبـری مبنـی بـر تبدیـل زبـان فارسـی بـه عنـوان زبـان علم
بـه کشـورهای همسـایه و مسـلمان بـا سـابقه قدمـت زبـان
و ادبیـات فارسـی ،کشـورهای شـبه قـاره :هنـد ،پاکسـتان،
بنگالدش ،کشـورهای حوزه اوراسـیا و آسـیای میانه :روسـیه،
اکرایـن ،ازبکسـتان ،ارمنسـتان ،کشـورهای عربـی همسـو
کـه رابطـه سیاسـی مطلـوب بـا ایـران دارنـد :لبنـان ،عـراق،
سـوریه ،کشـورهای اروپایـی بـرای نسـل سـوم ایرانیـان مقیم
و کشـورهای امریـکای جنوبـی جهـت تشـکیل انجمنهـای
دوسـتی دو کشـور و کشـورهای آفریقایـی جهـت تشـکیل
انجمـن هـای دوسـتی
 تامیـن و تجهیـز کتابهـای درسـی کرسـیهای زبـانفارسـی ،کشـورهای متقاضـی (افغانسـتان :سـاالنه حـدود 3
هـزار در سـه سـال اخیـر و بهطـور متنـاوب در سـالهای
گذشـته)
ویژگـی اصلی :گسـترش همـکاری در حوزههـاي علوم و
فناوری با مراکز معتبر بينالمللي
 افزایـش تعـداد تفاهمنامههـای بینوزارتـی بـه حـدود 100فقـره بـا هـدف تدویـن چارچـوب همـکاری
 گسـترش فعالیـت .همچنیـن جامعه علم و فنـاوری ایرانعضـو فعـال سـازمانهای علمـی بینالمللی مهم دنیا میباشـد
در حـال حضـر دانشـگاههای وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری عضـو  73سـازمان بینالمللـی از جملـه سـازمانهای
زیـر میباشـدAPCTT, COMSTECH, UNESCO , ISESCO :
, SESAMI , TWNSO , TWAS , ICTP , ICGEB , NAM
S&amp;T Center , RCSTT, WAITRO , ECO- SF
 ایـران میزبـان  16کرسـی یونسـکو 6 ،مرکـز منطقـه ایمقولـه دوم مـی باشـد در طـول چنـد سـال اخیـر نیـز میزبـان
شـبکه دول اسلامی آمـوزش از راه دور ،مرکـز شـبکه
نانوتکنولـوژی جهان اسلام ،شـبکه پارکهای علـم و فناوری
جهـان اسلامی و مرکـز علـوم و فنـاوری  IORAرا بـر عهده
گرفتـه اسـت .عضویـت دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی و
پارکهـای علـم و فنـاوری در انجمنهـای علمی دنیـا بیش از
صدهـا مـورد میباشـد.

اتریـش ،سـوییس ،آلمان ،هند ،ترکیه ،پاکسـتان ،روسـیه ،چین
و  ...تعریفشـده و در حـال اجـرا میباشـد.
شـاخص :تعـداد حوزههـاي علمـي جديدالتأسـيس کشـور
بـراي نخسـتين بـار در دنيا
 تعـداد شـعب خارجـي دانشـگاههاي كشـور (تاسـیسشـده و یا در شـرف تاسـیس) در سـالهاي  99 ،98 ،97 ،96و
 400بهترتيـب  13 ،10 ،8 ،6و  16اسـت .همچنیـن در مرکـز
بینالمللـی مـرزی اقدامـات اثرگـذاری در حـال شـکلگیری
اسـت از جملـه :دانشـگاههاي پيـام نـور در خوزسـتان (مركز
بينالمللـي ارونـد ) ،خراسـان جنوبـي (مركـز بينالمللـي
بيرجنـد) ،آذربايجـان غربي (مركز بينالمللـي باكو) ،آذربايجان
شـرقي (مركـز بينالمللـي ارس) ،گيلان (مركـز بينالمللـي
انزلـي) ،مازنـدران (مركـز بينالمللـي بنـدر انزلـي) ،سيسـتان
و بلوچسـتان (مركـز بينالمللـي چابهـار) ،خراسـان رضـوي
(مركـز بينالمللـي داغـارون و مركـز بينالمللـي سـرخس)
میباشـد .البتـه وزارت عتـف تصويـب ايجـاد نمايندگـي
دانشـگاه در خـارج از كشـور بـراي جامعهالمصطفـي (ص)
العالميـه در آفريقـاي جنوبـي ،بنـگالدش ،مالـي (سـال ،)96
كامـرون ،ماداگاسـكار ،تايلنـد ،بوركينافاسـو ،كينـه كوناكري و
گرجسـتان (در سـال  )97را نیـز انجـام داده اسـت.
شـاخص :تعـداد دانشـمندان برجسـته و مؤثـر در مديريت
مجامـع بينالمللـي
 بـر اسـاس بانـک اطالعـات ،نخبـگان ایرانـی خـارج ازکشـور بـه  8000نفـر رسـیده اسـت .بر اسـاس آمار رسـمی
اتحادیـه اروپـا تعـداد  400محقـق ایرانـی بـه مسـئوالن و
حاکمـان کشـورهای اروپایـی مشـاوره میدهنـد.
شـاخص :تعـداد سـخنرانان مدعـو و اعضـاي کميتههـاي
علمـي و راهبـري همايشهـاي معتبـر بينالمللـي
 در سـالهای گذشـته تـا  ( 1397قبـل از تحریـم هـایناعادالنـه آمریـکا) بهصـورت متوسـط حـدود  2076محقـق
و دانشـمند خارجـی بـه کشـورمان آمدنـد تـا در همایشهـا،
دورههـای مشـترک ،انجـام تحقیقـات و راهنمایی دانشـجویان
همـکاری نماینـد .متقابلا سـاالنه بهطـور متوسـط 1345
دانشـجوی دکتـری و یـا اسـاتید ایرانـی بـرای بهرهگیـری از
امکانـات علمـی بهصورت کوتاهمـدت عازم کشـورهای دیگر
شـد هاند.
شـاخص :تعـداد دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـي کـه در
رتبهبنـدي جهانـي جـزو  10درصـد بهتريـن مراکـز هسـتند
(حداقـل  5دانشـگاه)
 در نظام رتبهبندی  QSدر سـالهای ،2018 ،2017 ،2016 2019و  2020به ترتیب ،6 ،6 ،5 ،2،5:و  5بوده اسـت.
شـاخص :ميـزان جـذب دانشـجويان و متخصصـان ديگـر
کشو ر ها
 در دو سـال  1398و  1397در مجمـوع  3918نفـرمحقـق خارجـی بـرای شـرکت در رویدادهای علمی بـه ایران
وارد شـدند .بـه عبـارت دیگـر ،آمـوزش عالـی ایـران تـا قبل
از همهگیـری کرونـا و تحریـم اقتصـادی ،هـر هفتـه پذیـرای
 10هیـات خارجـی دانشـگاهی بـود .البتـه روند تبـادل دانش
بهصـورت مجـازی ادامـهدار اسـت.
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فصل چهارم :راهبردها و اقدامات ملی
راهبـرد کالن  :9تعامـل فعـال و اثرگـذار در حـوزة علـم
و فنـاوري بـا کشـورهاي ديگـر بهويـژه كشـورهاي منطقـه و
جهان اسلام
راهبرد ملی 1 :توسـعة زبـان فارسـي بهعنـوان يکـي
از زبانهـاي علمـي در سـطح جهـان
اقـدام ملی :افزايش پذيرش دانشـجويان خارجـي به منظور
گسـترش زبـان فارسـي و بسترسـازي مرجعيت علمي كشـور
اقدامـات انجـام
ت کشورهای اسالمی و همسایه
با اولوي 
شده :
 در سـال  1399تعداد  58000دانشجوی خارجی در ایرانو در رشـته هـای مختلـف به زبان فارسـی تحصیل مـی کنند.
همچنیـن در حـال حاضـر بیـش از  9000دانشـجوی خارجی
در کرسـی های زبان فارسـی ،اسلام شناسـی ،خاورشناسـی،
ایـران شناسـی و  ...در حـال یادگیـری زبان فارسـی با اسـاتید
ایرانـی یـا بومـی هسـتند .عـراق سـوریه لبنـان افغانسـتان در
اولویـت همکاری قـرار دارند.
 حـدود  2300نفـر دانشـجوی خارجـی از طریق آموزشمجـازی در مراکـز زبان فارسـی دانشـگاه ها در حـال تحصیل
هستند .
  1100دانشـجوی حضـوری در دانشـگاه هـای خارجـیبـا کمـک اسـاتید ایرانـی کرسـی هـای زبـان فارسـی در حال
تحصیل هسـتند
اقـدام ملـی :حمايـت از تأسـيس رشـتة زبـان فارسـي در
دانشـگاههاي مختلـف جهـان
 برگزاری هفت دوره آزمون سامفا بازگشـایی  59کرسـی زبان و ادبیات فارسـی( 33کرسیدر نیمـه اول و مابقـی تا پایان سـال)
 پشتیبانی از  20کرسی زبان و ادبیات فارسی تدویـن سـند راهبردی معاونت گسـترش زبان فارسـی وایران شناسـی خارج از کشـور
 برگزاری نشسـت حلقه مشـاوران گسـترش زبان فارسـیویژه کشـورهای قزاقستان ،پاکسـتان و گرجستان
 برگزاری سومین نشست مراکز آموزش زبان فارسی همـکاری در برگـزاری چهارمیـن همایـش بیـن المللـیانجمـن ترویـج زبان فارسـی
 برگزاری چهار جلسه شورای علمی و برنامهریزی مرکز. راه انـدازی بانـک اطالعاتـی کرسـی زبـان فارسـی بـهزودی در سـایت وزارت متبـوع بارگـذاری خواهـد شـد.
 مقدمـات راهانـدازی بانـک آمـوزش مجـازی زبـان وادبیـات فارسـی
 واسـپاری کرسـیهای زبان و ادبیات فارسـی به دانشـگاههـای داخل برای آمـوزش مجازی زبان فارسـی
 اعـزام  14اسـتاد زبـان فارسـی بـه  19کرسـی زبـان وادبیـات فارسـی
 بازنگـری و بازنگاری سـرفصلهای درسـی ایرانشناسـیو زبان فارسـی
 انتشـار کتـاب از سـوی معاونـت گسـترش زبان فارسـیمجموعـه کتابهـای پرفـا سـه جلـد همـراه کتـاب کار،

آزمونسـازی 2000 ،موضـوع سـاده بـرای گفتگـو در کالس،
فارسـینامه
 تدویـن آییننامـه جدیـد اعـزام اسـتاد کـه از سـوی مقامعالـی وزارت ابلاغ میشـود.
راهبـرد ملـی :توسـعه و تقويـت شـبكههاي مناسـبات
ملـي و فراملـي دانشـمندان و پژوهشـگران و همـکاری
بینالمللـی بـا اولویـت کشـورهای اسلامی و کشـورهای
فارسیزبان
اقـدام ملـی :همـکاری بینالمللـی بـا اولویـت کشـورهای
جهـان اسلام بـا توجـه بـه مزیتهـای نسـبی و منابع هر کشـور
اقـدام ملـی :ايجاد شـبكههاي پژوهشـي در داخـل و خارج
از كشـور بـراي انتشـار و تبـادل دانـش و فنـاوری متناسـب با
اولويتهـاي ملـي و بهرهگيـري از فرصتهـاي جهانـي
 تمدید عضویت حدود  90مجمع بینالمللی اولویتدار میزبانـی از دومیـن مجمـع عمومـی شـبکه دانشـگاههایمجـازی جهان اسلام
 تدویـن آییننامـه همکاریهـای علمـی و فنـاوری بـاسـازمانها و مجامـع بینالمللـی
 میربانـی اولیـن نشسـت هیات امنـای دانشـگاه بینالمللیگروه هشـت
 عضویت  5دانشـگاه و مرکز پژوهشـی کشـور در شـبکهپیشـگامان پژوهـش و نوآوری دی هشـت
 بهروزرسـانی فهرسـت  22مرجـع تماس ملـی ( )NCPبهمنظور همـکاری بـا اتحادیه اروپا
 میزبانـی چهارمیـن نشسـت هیـات امنای بنیـاد علمی اکودر دانشـگاه اصفهان
 تـداوم پرداخـت حـق عضویـت سـاالنه ایـران بـه بنیـادعلمـی اکـو در قالـب طـرح پرداخـت غیرمسـتقیم (برگـزاری
رویدادهـای اکویـی بـا همـکاری دانشـگاههای ایرانـی)
 میزبانـی از کمیسـیونر منابـع انسـانی و علـم و فنـاوریاتحادیـه آفریقـا
اقـدام ملـی :تأکيـد بـر برگـزاري سـمينارهاي منطقـهاي
و بينالمللـي و ترجمـۀ آثـار ايرانـي -اسلامي بـه زبانهـاي
مختلف منطقه و جهان
 ترجمـه حدود  30عنوان کتاب سـازمان سـمت به منظوراسـتفاده کشورهای همسـایه به ویژه افغانستان
اقـدام ملـی :حمايـت از طرحهـای پژوهشـی و فنـاوری
بینالمللـی با سـرمایهگذاری مشـترک و تسـهیل همکاریهای
بـا مؤسسـات فنـاوری خارجی و گسـترش تعاملات فناورانه
بـا کشـورهای دارای فنـاوری پیشـرفته بـا روشهایـی
نظیـر مشـارکت در کنسرسـیومها بـا رعایـت سیاسـتهای
نظام
اقدام ملی :فراهم آوردن بسـتر مشـاركت دانشـمندان ايراني
در مجامـع و مراكـز برتـر جهـان و بهرهگيـري از دانشـمندان
شناختهشـده جهانـي در ايـران بـراي تبـادل آرا و نظريـات و
ت کشـورهاي جهـان
معرفـي پديدههـاي نـو علمـي بـا اولويـ 
اسالم
 -چابکسـازی روندهـای حضور اسـتادان ،اعضـای هیات

علمـی و دانشـجویان در فعالیـت هـای علمـی بیـن المللی از
قبیـل اخـذ مجوز سـفر ،دریافـت ارز و ...
 در طول  5سـال اخیر بطور متوسـط سـاالنه  2075محققو دانشـمند خارجـی بـه جمهوری اسلامی ایران آمدنـد تا در
سـمینارها ،دوره هـای تحقیقاتـی و  ...مشـارکت علمی نمایند.
همچنیـن سـاالنه حدود  1365دانشـجوی دکتری و یا اسـاتید
ایرانـی عازم خارج از کشـور شـده اند.

خبرنامه آموزش عالی  /شماره  / 14بهمن و اسفند 1399

راهبـرد ملـی :اصلاح سـازوکارها و قوانیـن اسـتخدام،
ارتقـای محققـان و تخصیص مشـوقها ،راتبههاي (بورسـهاي)
تحصيلـي ،فرصتهـای مطالعاتـی و پژوهانههـا بـراي افزايـش
همكاريهـاي بينالمللـي محققـان
اقـدام ملـی :تقويـت و توسـعة نظاممنـد همـکاري
دانشـگاههاي كشـور با دانشـگاههاي بـزرگ و معتبـر جهاني،
بهويـژه بـا دانشـگاههاي جهـان اسلام بـا اولویـت دورههاي
تحصيلات تکميلـي و بـا انجـام پژوهشـهاي مشـترک
اقدامات انجام شده:
 برگـزاری نشسـت هـای مشـورتی بـا معاونـت هـایآموزشـی ،پژوهشـی و دانشـجویی بـا هـدف :تسـهیل راه
انـدازی دوره هـای مشـترک ،ارزیابـی دانشـگاه هـای غیـر
ایرانـی ،تدویـن سـرفصل طـرح هـای مشـترک پژوهشـی
 مشـارکت در تدویـن گـزارش سیاسـتی چالـش هـایمراجـع ملـی همـکاری هـای علمـی بیـن المللـی
 اعلان فراخـوان طرحهـای مشـترک ایـران و توبیتـاکتر کیه
 انجام مرحله اول طرح های مشترک ایران و مجارستان اعلان فراخـوان ،ارزیابـی و انتخـاب نهایـی  31طـرحمشـترک در چارچـوب برنامـه  MSRT- BMBF Joint callبـا
آ لما ن
 اعـزام  21دانشـجوی مقطع دکتری برای اسـتفاده از دورههـای فرصـت مطالعاتـی  6تا  9ماهـه ،در قالـب برنامه بورس
مشـترک MSRT –DAAD: Germany Iran Joint Program
 افزایـش دوره هـای مشـترک تحصیالتـی به بیـش از 50مورد
اقـدام ملـی :اصلاح قوانيـن و مقـررات مربـوط بـه انتقال
فنـاوري بـه کشـور و ایجـاد و توسـعة نهادهـاي انتقـال و
بومیسازی فناوري از خارج به داخل و بالعکس
اقدامات انجام شده:
 بهره گیری از نوشـتار و فضای دیجیتالی برای شناسـاییدانشـگاه هـای برتـر دنیـا و شناسـاندن دانشـگاه هـای داخـل
کشو ر
 مطالعـه بـرای راهانـدازی مرکز همـکاری ایران و کشـورهای حـوزه اسـتراتژیک(نمونه مـوردی :آلمان)
 تهیـه و ارایـه آییننامـه تاسـیس و راهانـدازی اتاقهـایهمـکاری علمـی بینالملـل در دانشـگاههای برتـر و همتایـان
غیرایرانـی (راهانـدازی اتـاق همـکاری دانشـگاه عالمـه در
دانشـگاههای مطالعـات بینالمللـی شـانگهای چیـن ،ملـی
اوراسـیا قزاقسـتان ،نبریخـا اسـپانیا)
 -راهانـدازی مرکـز مطالعـات چیـن در دانشـگاه علـوم

کشـاورزی و منابـع طبیعـی گـرگان
 توسـعه و تقویـت اتحادیههـای بینالمللـی دانشـگاههایدولتـی حاشـیه خـزر و قفقـاز بـرای توسـعه همکاریهـای
چندجانبـه بـا هـدف انتقـال و تبـادل فناوری
راهبـرد ملـی :همكاري فعـال با جهان اسلام و ايفاي نقش
پيشـگامي بـراي توليـد معرفـت علمي مـورد نیاز تمـدن نوین
اسالمي
اقـدام ملـی :مشـارکت فعـال در تنظيـم معيارهـا و اهـداف
نظـام اعتبارسـنجي و رتبهبنـدي مراکـز آمـوزش عالـي در
منطقه و جهان اسالم
راهبرد ملی :معرفت علمی مورد نیاز تمدن نوین اسالمی
اقدام ملی :تقويت و توسـعة همـکاري الهامبخش و اثرگذار
بـا دانشـگاههاي کشـورهاي جهـان اسلام و بهرهبـرداری از
ظرفیت دانشـگاههای کشـورهای پیشـرو در علم و فناوری از
طريـق تبـادل اسـتاد و دانشـجو و اجـراي دورههاي آموزشـي
مشـترک در رشـتههاي اولويتدار
 ایجـاد اتحادیـه روسـای دانشـگاه هـای بـزرگ ایـران وروسـیه و نشسـت هـای سـاالنه .ایجـاد اتحادیـه روسـای
دانشـگاه هـای ایـران و افغانسـتان -ایجـاد اتحادیـه روسـای
دانشـگاه هـای بـزرگ ایـران و مجارسـتان .برنامه ریـزی برای
راه انـدازی دانشـگاه مشـترک ویـژه زنـان بـا کشـور عـراق ،
تاسـیس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی یـا فنـی و حرفه ای
بـه صـورت مشـترک بـا کشـور افغانسـتان ،راه انـدازی پارک
علـم و فنـاوری در افغانسـتان و عـراق ،راه اندازی آزمایشـگاه
مشـترک بین دانشـگاه شـهید بهشـتی و همتای لبنانی ،تاسیس
دانشـگاه 8-D
 ایجاد مراکز بین الدول اسلامی از جمله شـبکه دانشـگاههـای مجـازی جهان اسلام در تهران ،شـبکه پـارک های علم
و فنـاوری جهـان اسلام در گیالن ،شـبکه نانو فنـاوری جهان
اسلام در پژوهشـگاه مواد و انرژی
راهبـرد ملـی :برنامهریـزی بـه منظور كسـب رتبـة اول علم
و فناوری در منطقه و جهان اسالم
اقدام ملی :جلب مشـارکت مؤثر متخصصان و پژوهشـگران
ايرانـي و غير ايراني مقيم خارج از کشـور
وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ایـران در دهـه اخیـر،
برنامـه جذب نخبگان را در دسـتور کار خـود دارد .این برنامه
مبتنـی بـر همـکاری بـا نخبـگان علمـی ایرانـی مقیـم داخل و
خـارج بـر اسـاس محورهای زیر اسـت:
 گسـترش نظـام منـد همـکاری هـای علمـی ،فناورانـه وفرهنگـی و اجتماعـی افـراد و گـروه هـای نخبـه بـا همتایـان
خارجـی در اجـرای طرحهـای مشـترک بیـن المللـی (2920
مـورد همـکاری بـا نخبـگان ایرانی خارج از کشـور طی سـال
هـای  97-98در قالـب برگـزاری دوره آموزشـی ،حضـور در
سـمینار ،اسـتاد راهنما و در سـال  3254 96 -97دانشـجوی
دکتـرا بـرای فرصـت مطالعاتی اعزام شـدند و در سـال 1397
 1022 ،عضـو هیئـت علمـی و در سـال  463 ، 1398عضـو
هیئـت علمـی بـرای کارهای پژوهشـی بـه فرصـت مطالعاتی
خـارج از کشـور اعزام شـدند
 -ایجـاد سـازوکارهای حقوقـی و مالی بـرای همکاریهای
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افـراد و گروههـای نخبـه داخـل کشـور در فعالیتهـای
بینالمللـی (اجـرای  604پروژه تحقیقاتی مشـترک بـا ایرانیان
مقیـم خـارج وفراهـم سـاختن زمینـه مشـارکت اعضـای
انجمنهـای علمـی در۱۰۲پـروژه انتقـال فنـاوری)
 ایجـاد ارتبـاط بین افـراد و گروههای نخبـه ایرانی خارجاز کشـور بـا همتایـان داخـل خـود از طریـق ارتباط مسـتمر و
اثرپذیـر بـا مراکـز جهانی(طـی سـالهای 1569، 1397 -98
پـروژه مشـترک تحقیقاتـی بـا اسـاتید خارجـی در دانشـگاهها
اجـرا شـده اسـت ،همچنیـن  66انجمـن علمـی در خـارج از
کشـور بـه منظور ارتباط بـا نخبگان ایرانی در خارج از کشـور
تشـکیل شـده است)
 طراحـی و اسـتقرار بانـک اطالعـات نخبـگان ایرانـیخـارج از کشـور
 تشـکیل کارگروه علمی آموزشـی شـورای عالـی ایرانیانخارج از کشـور
 در نظـر گرفتـن همـکاری بـا نخبـگان ایرانـی خـارج ازکشـور بـه عنـوان یکـی از معیارهـای ارزیابـی دانشـگاهها و
نهادهـای آمـوزش عالـی
 فراهـم سـاختن زمینـه مشـارکت زنـان و جوانـان نخبـهایرانـی بـرای کسـب بورسهـا و جوائـز و احـراز پسـتهای
سـازمانهای بینالمللـی
اقـدام ملـی :حمايـت از ارائـة مقـاالت معتبـر علمـي در
عرصـة بينالمللـي و ثبـت اختراعـات و اكتشـافات
 افزایـش تعـداد مقـاالت علمـی مشـترک بـا محققـان ودانشـگاههای معتبـر دنیـا از  8813در سـال  2015به 17299
در سـال 2019
 افزایـش مقـاالت مشـترک از  22در صـد به نسـبت کلمقـاالت ایندکس شـده در WOSدر سـال  2015بـه  32در صد
در سال 2020
 مقـاالت علمـی ایندکسشـده محققان جمهوری اسلامیایران در سـال  2020با رشـد  6درصدی نسـبت به سـال قبل
رتبـه  16جهانـی را در اختیار دارد.

با یاد
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