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• بهره برداری از 378 پروژه عمرانی دانشگاهی

پروژه هـای  مترمربـع  هـزار   950 احـداث   •
خیریـن توسـط  دانشـگاهی 

• افزایش پرداخت وام های دانشجویی

• برگزاری بیش از 1000 نشسـت علمی بین المللی 
به صورت مجازی در سـال 1399
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در زمینـه ی دانش هـای نوپدیـد، مثـاً دانـش نانو، ما امـروز در دنیا 
جـزو کشـورهای درجـه ی بـاال در مسـئله ی فنّـاوری نانـو و تولیـد نانـو 
هسـتیم و از لحـاظ مقـاالت علمـی، مقـاالت مرجـع، مراکـز علمـی 
جهانـی می گوینـد در ظـرف ایـن بیسـت سـال گذشـته -چـون نانـو 
دانـش نوپدیـدی اسـت- مثـاً در سـال ۲۰۰۱ ایـران ده مقالـه در بـاب 
نانـو داشـت، در سـال ۲۰۲۰ دوازده  هـزار مقالـه؛ یعنـی مـا در ظـرف 
بیسـت سـال از ده مقالـه ی علمـی در بـاب نانـو رسـیدیم بـه دوازده 
هـزار مقالـه ی علمـی؛ یـک چنیـن کارهایـی بحمـدهللا در کشـور دارد 

انجـام می گیـرد؛ اینهـا مهـم اسـت. 
بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقاب اسامی
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شـرکت های  تقویـت  و  دانش بنیـان  اقتصـاد  سـرمایه،  جـذب 
دانش بنیان باید محور توسعه ما باشند. زنجیرها باید از پای فعاالن 
اقتصـادِی بخـش خصوصـی بـاز شـود. بنگاه هـای اقتصـادی عمومـی 
و دولتـی بایـد راه را بـرای مـردم و بخـش خصوصـی واقعـی باز کنند و 
بـه نفـع آن هـا صحنـه ی بنگاه داری و کسـب وکار را ترک کننـد. در این 
صـورت، سـرمایه گذاری، توسـعه می یابـد، اشـتغال پایـدار می گردد و 
رفـاه عمومـی، بهبـود می یابـد. این بایدها، تکرار شـعارهای ناشـدنی 
نیست. تجربه چهارساله 93 تا 96، بهترین شاهد برای امکان پذیر 
بودن این بایدها اسـت. چهارسـالی که ثابت کرد در این کشـور و در 
ایـن نظـام، می تـوان بـا تدبیـر و تعامـل، مسـیر غیردقیـق را تصحیـح 
کـرد، رونـد درسـت را بازسـازی نمـود، و ناممکن هـا را ممکـن سـاخت.

بخشی از پیام نوروزی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور
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خبرنامه آموزش عالی
نشریه خبری - اطالع رسانی اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

)زیر نظر شورای سیاست گذاری(
سردبیر: دکتر ندا شفیعی

دبیر تحریریه: رضا بابایی
همکاران این شماره: مجتبی حاجی جعفری، سارا رستمیان، لیال زرین کفش، یوسف نوروز

صفحه آرایی: مجتبی حاجی جعفری
عکس: سید حجت رضوی

فهرست مطالبفهرست مطالب
88بهاریه: ویژه نامه نوروز بهاریه: ویژه نامه نوروز 14001400 خبرنامه آموزش عالی خبرنامه آموزش عالی
2424ایران؛ میراث دار نهاد دانشگاهایران؛ میراث دار نهاد دانشگاه
2525گزارش سومین کنگره بین المللی جندی شاپورگزارش سومین کنگره بین المللی جندی شاپور
2727افزایش پرداخت وام های دانشجوییافزایش پرداخت وام های دانشجویی

بهره برداری از بهره برداری از 378378 پروژه عمرانی دانشگاهی پروژه عمرانی دانشگاهی

2828

گزارش دریافت گزارش دریافت 57655765 مورد نظر از دانشگاهیان مورد نظر از دانشگاهیان

3535

برنامه راهبردی ستاد خیرین وزارت علومبرنامه راهبردی ستاد خیرین وزارت علوم

3939

برگزاری منظم جشنواره های دانشجوییبرگزاری منظم جشنواره های دانشجویی

4040

فعالیت ها و دستاوردهای معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسیفعالیت ها و دستاوردهای معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی

4242

یک سال آموزش دانشگاهی در مواجهه با کرونایک سال آموزش دانشگاهی در مواجهه با کرونا

4646

احداث احداث 950950 هزار مترمربع پروژه های دانشگاهی هزار مترمربع پروژه های دانشگاهی

4848
5858عملکرد مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علومعملکرد مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم
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ویژه نامه نوروز ویژه نامه نوروز 14001400 خبرنامه آموزش عالی خبرنامه آموزش عالی

با بهاریه هایی از:با بهاریه هایی از:
دکتر منصور غالمی، دکتر  عبدالرضا باقری، دکتر محمدتقی نظرپور، دکتر دکتر منصور غالمی، دکتر  عبدالرضا باقری، دکتر محمدتقی نظرپور، دکتر 

مجتبی صدیقی، دکتر غالمرضا غفاری، دکتر حسین ساالر آملی، دکتر حسین مجتبی صدیقی، دکتر غالمرضا غفاری، دکتر حسین ساالر آملی، دکتر حسین 
عسگریان ابیانه، دکتر حکمت اله مالصالحی، دکتر علینقی مشایخی، دکتر علی عسگریان ابیانه، دکتر حکمت اله مالصالحی، دکتر علینقی مشایخی، دکتر علی 
رمضانی، دکتر امین بهزادمهر، دکتر محمد دورعلی، دکتر محمد مقدم واحد،   رمضانی، دکتر امین بهزادمهر، دکتر محمد دورعلی، دکتر محمد مقدم واحد،   

دکتر علیرضا کوچکی،  دکتر شهرام جلیلیان،  دکتر هادی خانیکی، دکتر دکتر علیرضا کوچکی،  دکتر شهرام جلیلیان،  دکتر هادی خانیکی، دکتر 
ابراهیم بیگ زاده.ابراهیم بیگ زاده.
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به نام خالق هستی
نســیِم نــوروز مــی وزد و عطــِر بهــار می پیچــد کــه خلقــت 
ــاک،  ــازه در خ ــوِن ت ــت و خ ــده اس ــو درآم ــِت ن ــه خلع ب
ــور  ــار، تبل ــداری و به ــن بی ــان؛ بدی ــت. جه ــان اس خروش
ــمَّ  ــْم ثُ ــمَّ یُِمیتُُك ــْم ثُ ــِذي أَْحیَاُک ــَو الَّ ــه: »َوُه کالم اهلل اســت ک
ــه  ــاره، ب ــد دوب ــن تول ــه در ای ــزاوارتر آن ک ــْم« و س یُْحیِیُك
چــراغ امیــد، راه رســتگاری بجوییــم. اکنون کــه تقویــم ورق 
ــام زیســتی  ــود، نظ ــته می ش ــالی بس ــة س ــوَرد و کارنام می خ
مــا مغلــوب ویروســی اســت کــه هیــچ چــاره جــز تغییــر و 
تحــول پیــش رو نداریــم. کرونــا جهانــی دیگــر خلــق کــرده 
کــه کمتــر شــباهتی بــا واقعیــات تجربه شــدة مــا دارد. انســاِن 
ــگر  ــد و خوانش ــه آرزومن ــش از همیش ــاده، بی ــج افت ــه رن ب
ــر  ــت و فروتنانه ت ــال« اس ــن  الح ــی احس ــا ال ــِول حالن »َح
ــراف  ــش اعت ــِش دان ــِش نجات بخ ــم و نق ــت عل ــه اصال ب
می کنــد. نظــام آمــوزش عالــی اگرچــه در آغــاز وقــوع ایــن 
ــا  ــود ام ــده ب ــی ش ــدک اختالل های ــار ان ــر دچ ــة دامنگی بلی
ــر  ــی ب ــای مبتن ــه و کارورزی ه ــئولیت پذیری متعهدان ــا مس ب
ــی  ــی تدافع ــب و کنش ــردی متناس ــو، رویك ــای ن  فناوری ه
ــردی و  ــت ف ــظ بهداش ــن حف ــه ضم ــد ک ــزی گردی پایه ری
ــش  ــد دان ــوزش و تولی ــادی آم ــان ع ــی، جری ســالمت جمع
متوقــف نشــود و تهدیــد بــه وجــود آمــده بــه فرصتــی بــرای 
ــترآفرینی در  ــک بس ــه کم ــی ب ــای آموزش اصــالح رویكرده
حــوزة رســانه های برخــط تبدیــل شــود و عدالــت آموزشــی 
بهبــود یابــد. نــوروز در بــاور ایرانیــان نمــاد رســتخیز طبیعــت 
ــر  ــت اگ ــت و دور نیس ــدگار اس ــت خداون ــش رحم و نمای
ایــن بــاز برخاســتن از مــرداب عــادات و نادیــدن نََعمــات را 
نــوروز بنامیــم و بــه روزگار حلــول ســال نــو، قلــب و قالبــی 

ــم.  ــش آرزو کنی ــرای دیگــران و خوی ــو ب ن
ســالی را وداع می کنیــم کــه در هــر بــرگ تقویمــش، 
ســوگوار اهالــی و اعــزة دانــش، کارمنــدان کوشــا و اســاتید 
ــه  ــه ب ــدیم و اکنون ک ــد ش ــجویان ارجمن ــژوه و دانش دانش پ
مشــیِت مقــدر الهــی، در آســتانة ســالی دیگــر قــرار داریــم، 
ــوادة  ــزان خان ــة عزی ــتی هم ــروزی و تندرس ــروزی و به پی
بــزرگ و گرانقــدر آمــوزش عالــی را از ایــزد منــان مســئلت 

می نمایــم.

دکتر منصور غالمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ای دگرگون کننـده دل هـا و چشـم ها، ای اداره کننـده شـب ها 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.

دکتر محمدتقی نظرپور 
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

اینجانب این عید سـعید باسـتانی را به شـما همكاران ارجمند 
در حـوزه سـتادی وزارت عتـف، دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش 
عالی، مراکز پژوهشـی، مؤسسـات وابسـته به وزارت و پارک های 
علـم و فنـاوری تبریک عـرض می کنم و امیـدوارم در ایـن ایام و 
عصـر شـیوع ویـروس کوویـد - ۱۹، همه شـما و ملـت با عزت 
مـا در سـالمتی 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 
سـالمت و ... را به سخت کوشـی، صبر و استقامت و ... پشت سر 
گذرانده ایـم و مـا توفیقات خوبـی در مهار و مبارزه بـا این بالیا و 
مشـكالت بخصوص در مواجهـه با این بیمـاری در زمینه اجرای 
دورکاری و اسـتفاده از سیسـتم آمـوزش مجـازی به دسـت آوردیم.
سـالم و درود می فرسـتم بـه خانـواده معظـم شـهدای انقالب 
اسـالمی و مدافعـان حریـم و حـرم، بـه جانبـازان و ایثارگـران به 
شـهدای مدافع سـالمت و برای کلیه درگذشتگان خانواده آموزش 
عالـی به ویـژه اموات مظلوم ناشـی از بیماری کرونـا رحمت الهی 

را مسـئلت می کنم.

دکتر عبدالرضا باقری 
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز 

هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی

به نام خالق هستی
ــاره شــدن اســت.  ــی دوب ــگاری و تجل ــر نون ــوروز مظه ن
ــت  ــی حقیقــت طبیعــت و واقعی ــه منشــأ بازخوان ــی ک فرصت
رحمــت خداونــدی اســت کــه از پــس ارادة او مــرگ و 
زندگــی تعبیــر می شــود. فلســفه ای کــه در ذات خــود 
ــال  ــت اعت ــتی را به صراح ــادی هس ــش بنی ــدی و دان هدفمن
ــه در حســن  ــی اســت ک ــون بایدهای ــوروز، کان می بخشــد. ن
ــرد.  ــری را آرزو ک ــای نویدبخش ت ــوان روزه ــان می ت اتفاقش
نــوروز در راه اســت و ایــن امیــد کــه روزگار در راه، روزگار  
ــتی باشــد، روشــن ترین چــراغ  ــار از تندرســتی و دوس سرش

ــده اســت. ــؤ افكن ــا تألل ــه در جــان ودل م ــدی اســت ک امی
از ســر صــدق تــالش نماییــم تــا آواز اهالــی علــم و بدایــع 
ــر  ــه گــوش آیــد و ب ــم دانســتگی ایرانیــان خوشــایندتر ب عال

دیــده بنشــیند.
و  می گیریــم  نیــک  فــال  بــه  را  رو  پیــش  نــوروز 
ــام  ــاب اهلل و عطــر ای ــه تبــرک کت ــد خــود را ب هفت ســین امی
ــا عطــر بهــار طبیعــت ممــزوج شــده اســت،  ــه ب شــعبانیه ک
پــاس می داریــم. در آســتانه ســال نــو و نــوروز در راه، آرزو 
ــید. ــروز باش ــربلند و پی ــی، س ــداروی دانای ــه نوش ــم ب می کن
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بسم اهلل 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

مكن ز غصه شكایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آن که زحمتی نكشید

هم آوایــی زیبــای بهــار طبیعــت بــا ایــام فرخنــده و 
باســعادت مــاه پرفضیلــت شــعبان و اعیــاد شــعبانیه کــه هــر 
ــتی  ــان هس ــی در جه ــای رحمان ــكوه ترین جلوه ه دو از باش
و نشــانه ای از قــدرت الیــزال الهــی اســت را بــه شــما 
ــم. ــرض می نمای ــادباش ع ــک و ش ــی تبری ــكاران گرام هم
تقارنــی خجســته از مــاه شــعبان بــا فرهنــگ غنــی ایرانیــان 
ــد  ــی فرامی خوان ــایی و هم گرای ــه گره گش ــان ها را ب ــه انس ک
ــرای طبیعــت  ــی ب ــو شــدن و بازآفرین ــام مشــترک آن، ن و پی
ــای  ــكار و تصمیم ه ــش اف ــه نویدبخ ــت همیش ــان اس و انس
ــم  ــد داری ــه امی ــه هم ــده ای ک ــده اســت. آین ــرای آین ــازه ب ت

بهتــر از گذشــته باشــد.
ــال  ــی در س ــوزش عال ــای آم ــداف و برنامه  ه ــبرد اه پیش
۱3۹۹ بــا تــالش و همــت شــما همــكاران گرامــی ، خانــواده 

ــه  ــم هم ــی به رغ ــوزش عال ــتاد آم ــگاه ها و س ــد دانش ارجمن
ــت  ــه عل ــده ب ــود آم ــه وج ــای ب ــكالت و محدودیت ه مش
ــس  ــچ ک ــر هی ــادی ب ــای اقتص ــا و تنگناه ــروس کرون وی

ــیده نیســت. پوش
ــه  ــالی ک ــز در س ــور نی ــجویان کش ــز دانش ــه عزی جامع
ــدر  ــاتید گران ق ــا اس ــی ب ــح و همدل ــا درک صحی گذشــت ب

ــتند. ــه داش ــروزان نگ ــت را ف ــراغ تعلیم وتربی ــش چ خوی
الزم اســت در آســتانه ســال ۱400، از همراهی هــا و 
ــن  ــه تالشــگران ای ــده هم پشــتیبانی های خــوب و دلگرم کنن
ــان  ــران و کارکن ــجویان، مدی ــاتید، دانش ــم از اس ــوزه اع ح
گرامــی در همــه دانشــگاه ها و ســتاد و خانواده هــای محتــرم 
ــته  ــز داش ــران عزی ــن ای ــرفت ای ــرو پیش ــه دل در گ ــان ک آن
ــرت  ــتان حض ــم و از آس ــژه نمای ــگزاری وی ــد، سپاس و دارن
ــاط و  ــور و نش ــار از ش ــات سرش ــد توفیق ــی مزی باری تعال

ــتارم. ــان، خواس ــی برایش ــوکل اله ــو از ت ممل
ــتانی  ــوروز باس ــیدن ن ــک فرارس ــن تبری ــب ضم اینجان
ــت،  ــالمتی، موفقی ــار از س ــالی سرش ــو، س ــال ن ــول س و حل
بــرای شــما عزیــزان و خانــواده  بهــروزی  ســعادت و 

محترمتــان از درگاه خداونــد متعــال خواســتارم.

دکتر مجتبی صدیقی 
 معاون وزیر و 

رئیس سازمان امور دانشجویان
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دکتر غالمرضا غفاری 
معاون فرهنگی و اجتماعی 

گداخت آن همه برف 
دمید این همه گل 

شكفت این همه رنگ، 
زمین به ما آموخت 

ز پیش حادثه باید که پای پس نكشیم 
مگر کم از خاکیم 

نفس کشید زمین ما چرا نفس نكشیم؟
                                                  فریدون مشیری 

ــای  ــام فرازوفروده ــا تم ــوروز ب ــه ن ــت ک روزگاری اس
ــت.  ــرزمین اس ــن س ــن که ــتانی ای ــد باس ــی اش عی تاریخ
ــاران،  ــدار ی ــتی، دی ــود شادزیس ــه در خ ــت ک ــی اس موهبت
گفتگــو، آشــتی و صلح جویــی احتــرام بــه خــود و دیگــری، 
ــده را دارد.  ــرمایه های ارزن ــر س ــت و دیگ ــه طبیع ــت ب حرم
فرارســیدن ایــن عیــد جاودانــی را بــه یكایــک اعضــای محترم 
ــای  ــور؛ اعض ــی کش ــوزش عال ــام آم ــزرگ نظ ــواده ب خان
ــجویان  ــخت کوش و دانش ــان س ــی، کارکن ــرم هیئت علم محت
ــدوارم ســالی کــه  ــز عــرض تبریــک و تهنیــت دارم. امی عزی
پیــش رو داریــد آغازگــر لحظه هایــی باشــد کــه آرزو داریــد. 
ــا مــاه مبــارک  ــازه کــه مصــادف ب ــو و ت در ایــن روزهــای ن
شــعبان اســت از درگاه خداونــدگار هســتی، آرزوی ســالمتی 
و بهــروزی را بــرای شــما بزرگــواران و خانــواده گرامی تــان 

مســئلت دارم. آرزو دارم نــوروزی کــه پیــش رو داریــد؛ 
آغازگــر لحظه هایــی باشــد کــه آرزو داریــد. نــوروز، ســمبل 
جــاوداِن نو شــدن اســـت، تجدید جوانــِی جهان کهن اســـت 
و بــرای یكایــک مــا ســپری شــدن کســری از عمــر؛ عمــری 
ــم و از  ــک می دانی ــده اش را نی ــل سپری ش ــدازه فص ــه ان ک
ــر آنچــه گذشــت  ــم. اگ ــچ نمی دانی ــده اش هی ــزان باقی مان می
آنچــه  نمی دانیــم؛  راضی کننــده  و  شایســته  نه چنــدان  را 

ــه: ــپاریم ک ــت نس ــاد غفل ــر ب ــده اســت را ب باقی مان

این قافله عمر عجب می گذرد 
دریاب دمی که با طرب می گذرد 

نــوروز فقــط نوشــوندگی طبیعــت نیســت بلكــه نــو شــدن 
خلــق و خوهــا و بهانــه ای بــرای شســتن ســینه ها از کینه هــا 
ــی  ــزدان پاکدل ــن می شــود و از ی ــب بهارآگی اســت. دل و قل
ــه  ــر خواج ــه تعبی ــم و ب ــه آرزو داری ــج و غص ــه دوراز رن ب

شــیراز:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشكافیم و طرحی نو در اندازیم

اگر غم لشكر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم.
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علمـی جهان قرار گرفته اسـت.
تعـداد مـدارک علمی مشـترک کشـورمان بـا محققان سـایر 
کشـورها و افزایـش تعـداد دانشـگاه های ایرانـی در نظام هـای 
رتبه بنـدی جهانـی، از دیگـر افتخارات علمی کشـورمان در طی 

سـال های اخیـر و سـال جـاری بوده اسـت.
فرصت هـای  تبـادل  خارجـی،  و  ایرانـی  محققـان  تبـادل 
مطالعاتـی و جـذب دانشـجویان بین الملـل نیز علی رغم شـیوع 

کرونـا، از رشـد قابـل قبولـی برخـوردار بـوده اسـت. 
از  کشـور  از  خـارج  مقیـم  ایرانیـان  تـوان  از  بهره گیـری 
سیاسـت های جـدی وزارت عتـف اسـت. ایرانیـان خـارج از 
کشـور سـاالنه در مجموع در بیش از 870 همكاری دانشـگاهی 
اعـم از آموزشـی، تحقیقاتـی و اسـتاد راهنمـای دانشـجویان با 
مراکـز علمـی و دانشـگاهی داخـل کشـور همـكاری می کننـد. 
سیاسـت مسـلم مرکز همكاری های علمی بین المللی وزارت 
عتف، توسـعه مراودات با کشـورهای مسـلمان و منطقه، جذب 
دانشـجویان داوطلـب بین المللـی، انجـام پروژه هـای مشـترک 
تحقیقاتـی و همـكاری در چـاپ مقـاالت مشـترک بین المللـی 
بیـن محققـان ایرانی و خارجی می باشـد 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، برنامه هـا و اهـداف و 
آرمان هـای سـند جامـع علمـی بین المللـی کشـورمان را جامـه 
عمـل بپوشـانیم و بـا شـتابی هرچـه بیشـتر بـه قله هـای رفیـع 

علمـی و فنـاوری در منطقـه و جهـان دسـت یابیم.
بـرای همـه مـردم عزیـز ایـران به ویـژه دانشـمندان، محققان 
و دانشـجویان گران قـدر، سـالمتی و توفیـق روزافـزون آرزو 
در  آنهـا  ارزشـمند  همكاری هـای  و  مسـاعی  از  و  می نمایـم 
پیشـبرد اهـداف علمـی نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایران 

تشـكر و قدردانـی می نمایـم. 

نـوروز به عنـوان یـک میـراث ناملمـوس فرهنگـی در سـازمان 
یونسـكو ثبـت شـده اسـت؛ لذا ایـن ایـام را به جامعـه علمی و 
دانشـگاهی کشـور و بـه همـه ملت هـای جهان تبریـک عرض 

می نمایـم. 
فعالیت هـای علمـی در سـطح منطقه و جهان یـک ضرورت 
اسـت تـا بتوانیـم در شـبكه 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 بین الملل 
نیازمنـد برنامه ریزی، سـاماندهی امور و تالش گسـترده دارد که 
خوشـبختانه اکثر دانشـگاه ها و مراکز علمی و پژوهشـی کشـور 

در ایـن مسـیر با مـا همـراه بوده اند.
در طـول سـال ۱3۹۹ شـاهد آن بودیـم کـه دانشـمندان و 
در  تحقیقـات خـود  و  دانـش  باتكیه بـر  کشـورمان،  محققـان 
کنـار مـردم بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا ایسـتادند و در 
مسـیر تحقیقـات علمـی خـود بـرای تولیـد واکسـن کرونـا به 
موفقیت هـای ارزشـمندی نائـل شـدند. بـی شـک، بخشـی از 
ایـن موفقیت هـا بـه طـور غیرمسـتقیم در گـرو همكاری هـای 
علمـی بین المللـی و اجـرای پروژه هـای مشـترک تحقیقاتـی با 
محققان و دانشـمندان سـایر کشـورها و با همكاری بسـیاری از 

اسـت.  بـوده  بین المللـی  سـازمان های 
بـا وجـود تحریم هـای ناعادالنـه بین المللی و توأمان شـیوع 
کرونـا، همكاری هـای علمـی بین المللـی هرگـز متوقـف نشـد 
و بـا اتخـاذ شـیوه ها و ابتـكارات جدیـد علمـی و مجـازی، 
ارزشـمندی حاصـل  بسـیار  بین المللـی  دسـتاوردهای علمـی 
گشـت از آن جملـه برگزاری حداقل ۱000 نشسـت و سـمینار 
علمـی بین المللـی بـود کـه به صـورت مجـازی کـه در سـال 

گردیـد. برنامه ریـزی   ۱3۹۹
طـی سـال های اخیر، رشـد تولید علـم ایران بر اسـاس منابع 
رتبه بنـدی جهانـی و تولیـد مقاالت علمی، از رشـد مناسـبی در 
مقایسـه با سایر کشـورها برخوردار بوده اسـت و در بسیاری از 
حوزه هـای علمی حتی در رأس بسـیاری از کشـورهای پیشـرو 

دکتر حسین ساالرآملی 
رئیس مرکز همکاری های علمی 

بین المللی
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از  کــرداری  نیــک  و  نیک اندیشــی  ســده ها  طــول  در 
صفــات بــارز ایرانیــان بــوده و کاروان نیكــوکاران ایــن مســیر 
پرفرازونشــیب را از اعمــاق تاریــخ تــا بــه امــروز بــا صالبــت 
پیموده انــد. عمــل نیــک نخســت از اندیشــه های نیــک 
ــی،  ــتن نیك ــده نگاه داش ــرای زن ــس ب ــرد، پ ــته می گی سررش

ــت.  ــت پاس داش ــوکاری را بایس ــگ نیك فرهن
خیریــن دانشــگاهی سال هاســت کــه در کنــار دانشــگاهیان 
ــزاز  ــه اهت ــش را ب ــم و دان ــم عل ــان پرچ ــا آن ــگام ب و هم
ــال خــود  ــذل م ــا از ب ــوده نه تنه ــد و هرجــا الزم ب درآورده ان
دریــغ نداشــتند، بلكــه خــود در ایــن مســیر پیشــگاه و راهبــر 

ــد.  بودن
در ســال گذشــته بیمــاری کرونــا در سراســر جهــان 
گســترش یافــت و زندگــی و کســب وکار را بــرای بســیاری از 
مــردم جهــان بــا مشــكل روبــرو کــرد. علی رغــم مشــكالت 
ــادی  ــای م ــا از کمک ه ــده، نه تنه ــود آم ــه وج ــادی ب اقتص
بلكــه  نشــد  کاســته  دانشــگاهی  نیكــوکاران  معنــوی  و 
بیش ازپیــش نیــز توســعه یافــت. در ســال گذشــته همــكاری 
ــه و مســتمر ســتاد خیریــن وزارت عتــف، صنــدوق  صمیمان
ــن دانشــگاهی منجــر  ــیاری از خیری ــاه دانشــجویان و بس رف
بــه تأمیــن هــزار میلیــارد ریــال بــرای تعمیــر و تجهیــز بیــش 
از صــد خوابــگاه دانشــجویی در سراســر کشــور شــد و ایــن 
ــكده  ها،  ــاخت دانش ــن از س ــای خیری ــر حمایت ه ــالوه ب ع
از  حمایــت  و  خوابگاه هــا  ورزشــگاه ها،  آزمایشــگاه ها، 

ــن  ــا روش ــه اینه ــر از هم ــود. مهم ت ــتعد ب ــجویان مس دانش
نگاه داشــتن شــعله های گــرم مهــر و مهربانــی، دانــش و 
فضیلــت و فرهنــگ نوع دوســتی بــرای آینــده فرزنــدان ایــن 
ــم  ــته علی رغ ــال گذش ــت. س ــن اس ــط خیری ــرزمین توس س
ــای  ــا و تنگناه ــاری کرون ــت بیم ــه عل ــه ب ــختی هایی ک س
اقتصــادی پشــت ســر گذاشــتیم، مملــو از خاطــرات شــیرین 
ــن  ــن در ای ــه خیری ــی اســت ک ــی نیكوکاری های و به یادماندن

ــه انجــام رســاندند. ســال ب
ــام  ــاس تم ــه پ ــو ب ــال ن ــت و س ــار طبیع ــاز به در آغ
ــا  ــر و ســازنده شــما خیریــن گرامــی کــه ب فعالیت هــای مؤث
ــوکاری را  ــی و نیك ــگ نیک اندیش ــم فرهن ــوان پرچ ــام ت تم
ــک  ــن تبری ــم و ضم ــی می کن ــد قدردان ــزاز درآوردی ــه اهت ب
ســال نــو، از درگاه ایــزد منــان بــرای همــه خانــواده آمــوزش 
ــدان،  ــی، کارمن ــای هیئت علم ــن، اعض ــم از خیری ــی اع عال
ــات  ــوم، تحقیق ــرم عل ــر محت ــران و وزی ــجویان و مدی دانش
ــق  ــعادت و توفی ــروزی، س ــالمتی، به ــاوری آرزوی س و فن
خدمــت صادقانــه و خالصانــه را خواســتارم. در آخــر ســخن 

ــرم: ــان می ب ــه پای ــوس ب ــم ط ــی از حكی ــا ابیات را ب
ز دل ها همه کینه بیرون کنید

به مهر اندرین کشور افسون کنید
بكوشید و خوبي  به کار آورید

چو دیدید سرما، بهار آورید

دکتر حسین عسکریان ابیانه 
دبیر ستاد خیرین وزارت عتف
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جــای  هیــچ  در  ســنت ها  رســم ها،  آئین هــا، جشــن  ها، 
تاریــخ، فرهنــگ، جامعــه و جهــان بشــری مــا در خــأل پدیــد 
اســتمرار  عــدم  در  و  ره نســپرده اند  عــدم  در  نیامده انــد. 

ــد. ــه و نیافته ان ــداوم نپذیرفت ــته و ت نداش
 در پــس پشــت و در عقبــه هــر آئیــن و جشــن و رســم و 
ســنت و میراثــی همیشــه فكــر و فرهنگی، حكمــت و خردی، 
منطــق و معنایــی، فلســفه و معرفتــی و در یــک کالم انگیــزه و 
ــد  ــه آن را پدی ــت ک ــده اس ــاس می ش ــی احس ــاز و غایت نی
ــر  ــهیم و مؤث ــل و س ــورش دخی ــا ظه ــدن ی آورده و در برآم
بــوده اســت و اســتمرار و تداومــش را تضمیــن کــرده اســت.
ــق،  ــفه و منط ــگ، فلس ــر و فرهن ــرد، فك ــت و خ حكم
معنــا و معرفــت و برآمــدن و اســتمرار دیرینــه و دیرپــا و در 
ــد  ــوان فهمی ــن می ت ــوروزی را این چنی ــای ن ــگ آئین ه فرهن
و این چنیــن می تــوان پــاس و عزیــز و ارجمندشــان داشــت. 
ــوروزی  ــن های ن ــه جش ــتانی کارنام ــای باس ــان آئین ه در می
از همــه درخشــان تر اســت و از همــه دیرپــا و درازآهنگ تــر 
ــه  ــی ک ــرای ملت های ــر و ب ــه غنی ت ــود از هم ــوع خ و در ن
ــد و  ــترک گردآمده ان ــراث مش ــک می ــت ی ــوان ضیاف ــر خ ب
نشســته اند و هم ســفره و هم لقمه انــد، همچنــان زنــده و 

ــاط بخش تر. ــرورانگیزتر و نش ــر و س ــز و ارجمندت عزی

دکتر حکمت اله مالصالحی 
استاد دانشگاه تهران

پرشــكوه  معمــارِی  چونــان  نــوروزی  آئین هــای 
تخت جمشــید، ملی تریــن میــراث بین المللــی و جهانــی 
به جای مانــده از جهــان باســتان هســتند. تأکیــد می کنــم 
بین المللــی و جهانــی؛ بــه ایــن معنــا کــه جغرافیــای پرچیــن 
و شــكن و فــراخ تاریــخ، فرهنــگ، مدنیــت و معنویــت و در 
ــد  ــان عه ــان، از هم ــوی ایرانی ــم معن ــم و عال ــک کالم اقلی ی
باســتان توانســته بــود مرزهــای قومــی و ملــی را درنــوردد و 
چونــان یــک نظــام سیاســی جهانــی بــر صحنــه آیــد و زیــر 
ــوروزی یــک جهــان را در مقیــاس  ســقف بلنــد آئین هــای ن
ــد و  ــم بچین ــار ه ــه کن ــرم و صمیمان ــان گ ــی آن زم تاریخ

ــرد. ــد و بپذی ــد و بفهم ــد و بزیی ببین
ــمان و  ــان آس ــدس می ــكاح مق ــه ن ــاری ک ــای به آئین ه
زمیــن و رســتاخیز عظیــم ایــزدان بــاروری از ایــزد »دمــوزی« 
ــان  ــس« مصری ــزد »ازیری ــا ای ــه ت ــان باســتان گرفت بین النهرینی
ــی و »آت« و »آدونیــس« فلســطینی و  باســتان و »بعــل« کنعان
ــاری شــورمندانه  ــری و آئین هــای به ــژی و آســیای صغی فری
دیونیزوســی  بی مهــار  و  ویلــه  گــرم  شــادخواری های  و 
ــد و فرامــوش شــدند و از یادهــا  ــود، نپاییدن ــی ب جهــان هلن
ــم  ــد ه ــم پاییدن ــوروزی ه ــای ن ــد. آئین ه ــره رفتن و خاط
ــرای  ــد ب ــم جدی ــای عال ــت و تنگن در عصــر ُعســرت و غرب
ــان  ــنت هایی همچن ــم ها و س ــن ها، رس ــا، جش ــن آئین ه چنی
ــا و  ــگ ملــت م ــخ و فرهن گــرم و شــورمندانه در جــان تاری
جوامعــی کــه بــا مــا برخــوان ضیافــت یــک میــراث مشــترک 
ــّوت  ــوت و ق ــد و ق ــور دارن ــد حض ــفره و هم لقمه ان هم س
در کام و جــان مــا می ریزنــد و وحــدت و اتفــاق و انســجام 
ــند. ــّوت می بخش ــا را ق ــی م ــوی و مدن ــی و معن ــدار مل و اقت
آئین هــای نــوروزی کــه تصویــری زنــده از رســتاخیزهای 
ــد؛  ــه تماشــا می نهادن ــان ب ــان ایرانی ــاری طبیعــت را در می به
ــان ژرف و  ــرآن آن چن ــالم و ق ــت اس ــد دول ــر و عه در عص
ریشــه ای و شــورمندانه الهام بخــش رســتاخیزهای عظیــم 
معنــوی و روحانــی در جــان اهــل ذوق و عرفــان و ایمــان و 
ــردم  ــدان م ــار وج ــان در روان و رفت ــدند و آن چن ــراق ش اش
ــدر نغــز و شــیرین  ــد و آن ق ــه کردن ــق رخن ــق و وثی ــا عمی م
ــرودند و  ــتودند و س ــوروز را س ــا ن ــاعران م ــین، ش و دلنش
ــتانی میراث ریشــه در دلســتان  ــن باس ــان ای ــد و آن چن نواختن
ملــت مــا کــرد کــه هیــچ گاه از دل و از یــاد نرفــت و هرآنچــه 
ــن  ــرود. چنی ــاد ن ــر دل نشــیند از دل و از ی ــد و ب از دل برآی
اســت حكمــت و خــرد و منطــق و معنــای بقــای آئین هــای 

ــان. ــا ایرانی ــوروزی در تاریــخ و فرهنــگ م ن

ــرگ در  ــس از م ــی پ ــی و زندگ ــان زیرزمین ــزد جه ــس: ای ــزد ازیری ۱-ای
ــتان. ــر باس ــاطیر مص اس

2- دمــوزی شــاه خــدای ســومر اســت کــه خواهــان ازدواج بــا الهــه ای زیبــا 
بــه نــام اینانــا اســت.

ــیاری در  ــتانی بس ــع باس ــه جوام ــت ک ــی اس ــام خدای ــی: ن ــل کنعان 3- بع
ــدای  ــه او را خ ــان ک ــژه کنعانی ــتیدند. به وی ــان رودان آن را می پرس ــرزمین می س

ــتند. ــزی می دانس ــاروری و حاصلخی ب
4- و آت و آدونیس فلسطینی: الهه آتش و عشق.
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نــوروز و مراســم آن، یكـی از زیباتریــن و مسـتحكم 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 میكنـد؛ 
خانه هــا تمیــز میشــوند؛ مردمـان شــادی میكنند؛ 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 ۱5 هجـری شمسـی اسـت. در قـرن گذشـته 
بــا تأســیس دانشــگاه تهــران در ســال ۱3۱3 دانشـگاه 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 فیزیكــی 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 

دکتر علینقی مشایخی 
استاد دانشگاه صنعتی شریف

و فنــاوری در صحنه زندگـی و بهبود شـرایط خـود محـروم 
باقــی می ماندنـد. 

بســیاری از مشكالت 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 

کرد.  اداره 
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 شكســته 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 ۱400 و سـرآغاز 
قـرن جدیـد شمسـی را خدمـت همـه اعضـای هیئت علمـی، 
دانشــجویان و کادر اداری در آمـوزش عالـی تبریـک عـرض 
میكنــم و بـرای همــه آنهـا و خانــواده محترم شـان آرزوی 

سالمتی و شـادابی دارم.
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ِحیِم« ْحَمِن الَرّ »بسم اهللِ الَرّ
تقدیـر الهـی بـار دیگر بـه آرایش طبیعـت پرداخت و بـه فرمان 
او بـاد روح افـزای بهـاری شـاخه های درختان خشـكیده 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 بكوشـیم. 
اینجانـب به عنـوان خدمتگـزار علمـی، ضمن تبریـک نوروز 
سـال ۱400 هجری شمسـی؛ سـالمت، بهروزی، اتحـاد، همدلی 
و تـالش در جهـت رسـیدن بـه قله هـای پیشـرفت و توسـعه را 
بـرای ایرانیـان در ظل توجهـات امام زمـان )عـج( از درگاه الهی 

دکتر علی رمضانی 
استاد دانشگاه زنجان

می نمایم.  مسـئلت 
و  تجاری سـازی  فنـاوری،  پژوهـش،  علـم،  حوزه هـای 
ارزش آفرینـی در کشـور ما؛ پـس از پیروزی انقالب اسـالمی، در 
42 سـال اخیر همواره موردتوجه بوده اسـت. با همت نوجوانان، 
جوانان، دانش آموزان، دانشـجویان، عالمان و دانشـمندان کشـور؛ 
رشـد جمهـوری اسـالمی ایـران در حوزه هـای 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 علی رغـم اعمـال 
بین المللـی علیـه کشـورمان،  تحریم هـای گسـترده و ظالمانـه 
تالشـگران عرصـه علمـی وطـن با کوشـش فـراوان و به شـیوه 
جهـادی؛ اثربخشـی دیپلماسـی علمی جمهـوری اسـالمی ایران 
را بهبـود بخشـیدند. کشـور مـا بـا داشـتن وضعیـت مناسـب 
ژئوپلیتیكـی، منابع طبیعی و خام فراوان خدادادی و اسـتعدادهای 
ارزشـمند انسـانی؛ شایسـتگی الزم برای جهش در شـتاب رشـد 

و توسـعه را دارد. 
بـه نظـر می رسـد، توجه و اعتماد بیشـتر بـه مـردم، نوجوانان، 
جوانان، دانش آموزان، دانشـجویان، عالمان، اسـاتید و دانشمندان؛ 
ایجـاد شـرایط رشـد متناسـب بـا اسـتعدادها، توانایی هـا و نیـاز 
جامعـه و حذف سـازوکارهای غیرضـروری؛ از اهم مـوارد مؤثر 
در رشـد و توسـعه باشـند. امیـد اسـت، جهت دهـی و ایجـاد 
علمـی،  کالن  و  خـرد  مقیاس هـای  در  سـازنده،  رقابت هـای 
پژوهشـی، فنـاوری و ارزش آفرینـی؛ در جهـت حـل مشـكالت 

جامعـه؛ بیشـتر موردتوجـه قـرار گیرد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــا  ــل و النهــار ی ــا مدبرالی ــا مقلــب القلــوب و االبصــار ی ی
ــی احســن الحــال ــا ال محــول الحــول و االحــوال حــول حالن
بــا ســالم و احتــرام، از خداونــد متعــال صحــت و 
ســالمتی بــرای ملــت بزرگــوار ایــران اســالمی و همــه 
ــم  ــی کن ــكر م ــدا را ش ــئلت دارم. خ ــزم مس ــكاران عزی هم
کــه یــک ســال دیگــر توانســتم بــه وظیفــه دانشــجویی خــود 
ــه پرداخــت زکات علــم ادامــه دهــم. از خداونــد متعــال  و ب
خاضعانــه درخواســت دارم کــه توفیــق عنایــت فرمایــد تــا به 
ــان و  ــوزش جوان ــر آم ــئولیت خطی ــده مس ــتگی از عه شایس

فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم بــا عظمــت برآیــم. از پــروردگار 
ــار مخــرب  ــا را از آث ــعانه درخواســت دارم دنی ــم خاش حكی
ــا  ــروس ام ــن وی ــیوع ای ــدارد. ش ــان ب ــروس در ام ــن وی ای
ــوان  ــال، بعن ــی عصــر دیجیت ــد یعن ــر جدی ــد عص ــث ش باع
ــاختار اداری و  ــه س ــد و ب ــدا کن ــمیت پی ــت رس ــک واقیع ی
آموزشــی کشــور وارد شــود. امیــدوارم ایــن ورود بــا مطالعــه 
عمیــق، بــا نگاهــی بــه آینــده و توجــه بــه زوایــای مختلــف 

ــور همــراه باشــد. ام
ــران  ــوار ای ــت بزرگ ــرای مل ــا را ب ــن ه ــا بهتری در انته

اســالمی عزیــز و همــكاران گرانقــدرم آرزومنــدم.

دکتر امین بهزادمهر 
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
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ــرار  ــری ق ــون همه گی ــایه نامیم ــت در س ــالی اس ــن س دومی
داریــم. شــرایط به گونــه ای اســت کــه آرزوی یک نفــس 
ــم، آرزوی در  ــوای آزاد داری ــی را در ه ــدون نگران ــق ب عمی
ــه  ــتی از ت ــت دوس ــردن دس ــزان، فش ــیدن عزی ــوش کش آغ
ــالی  ــان. س ــیا اطرافم ــردن اش ــی لمــس ک ــی نگران ــب و ب قل
کــه گذشــت در کنــار نامالیمــات و آثــار ناخوشــایند روحــی 
کــه بــرای همه مــان داشــت، درس هــای ارزشــمندی نیــز بــه 
مــا داد. پرهیــز از اتــالف وقــت، ســفرها و مخــارج بیهــوده، و 
ایجــاد ارتبــاط ســهل بــا خطــرات کمتــر، تغییر ســبک زندگی، 
رعایــت بهداشــت و آموزش هــای پایــه دراین ارتبــاط و 
بهره منــدی افــراد بیشــتری از مطالــب و آموزش هــای مفیــدی 
ــگ اســتفاده از روش هــای  ــود فرهن ــه طــول مســافت و نب ک
ــن  ــد. ای ــرده بودن ــا را محــدود ک ــدی از آنه ــی بهره من اینترنت
ــه گــزاف  ــا هزین ــی ب ــد و ارزشــمند ول درس هــا گرچــه مفی
ــوب  ــه خ ــدند. چ ــل ش ــیار حاص ــزان بس ــت دادن عزی ازدس
اســت کــه از ایــن شــرایط درســی بگیریــم کــه قبــل از آنكــه 
قهــر طبیعــت و فشــارهای انســانی و سیاســی و عوامــل خارج 
ــه  ــی، دســت زدن ب ــر مســیر زندگ ــه تغیی ــا را ب ــار م از اختی

ابتــكار و بهره گیــری از اســتعدادها و توانایی هایمــان مجبــور 
ــم  ــمندانه و به حك ــاب هوش ــار و ازروی انتخ ــه اختی ــد ب کن
ــه  ــتن ب ــا پیوس ــم و ب ــگاه کنی ــی ن ــه تحــوالت جهان ــل ب عق
ایــن حــرکات پیشــرو موجــب ترقــی و پیشــرفت ســرزمینمان 
ــد راه  ــه و تقلی ــروی کورکوران ــن راه پی شــویم. مســلمًا در ای
ــای  ــر روش ه ــا تدبی ــتی ب ــرد و بایس ــد ب ــی نخواه ــه جای ب
ــم و  ــگ و پیشــینه و ســطح عل ــا فرهن ــی متناســب ب همگرای
دانــش و توانایی هایمــان بــا تحــوالت جهانــی همــراه شــویم 
ــد در  ــوان مول ــده بلكــه به عن ــوان یــک مصرف کنن ــه به عن و ن
کنــار دنیــا قــدم برداریــم. ایــن همه گیــری را شــاید بتــوان بــه 
زمســتانی ســخت تشــبیه کــرد کــه در پــی آن بهــاری شــاداب 
و دل انگیــز خواهــد آمــد. امیــد اســت بــا تحــول طبیعــت و 
فرارســیدن بهــار و رســیدن ســال نــو همــه مــا بــا اندیشــه ای 
ــتفاده از  ــا اس ــوالت آن ب ــا و تح ــه دنی ــو ب ــی ن ــو و نگاه ن
ــاداب  ــاری ش ــری به ــخت دوران همه گی ــای س ــن درس ه ای
در عرصــه علــم و فرهنــگ و فــن آوری بــرای ایــن مرزوبــوم 
فراهــم آوریــم. پیشــاپیش عیــد نــوروز را بــه همــه همــكاران 

ــم.  ــرض می کن ــک ع ــه تبری گران مای

دکتر محمد دورعلی 
استاد دانشگاه صنعتی شریف



سفند 1399
ن و ا

شماره 14 / بهم
ی / 

ش عال
بهاریه خبرنامه آموز

18

بسمه تعالی
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
با عرض سـالم و ادب و احترام، فرارسـیدن عید نوروز و بهار 
طبیعـت را خدمـت همه آحاد ملت سـرافراز ایران و دانشـگاهیان 

گرامـی تبریک عـرض می کنم.
در سـال گذشـته دانشـگاه های کشـور از جمله دانشـگاه تبریز 
خـوش درخشـیدند و بـا ارتقای جایـگاه خـود در رتبه بندی های 
بین المللـی افتخـار و سـربلندی را به کشـور به ارمغـان آوردند. 

نكتـه ای کـه در ایـن پیام می خواهم به آن اشـاره کنم آن اسـت 
کـه دانشـگاه ها در حال گذر از مرحلـه تولید علم به تولید فناوری 
و ایجاد دانشـگاه های نسـل سـوم هسـتند، ولی برای تكمیل این 
مرحلـه نیـاز بـه امكانـات مناسـب دارند کـه در حـال حاضر این 
امكانـات در اکثـر دانشـگاه ها فراهـم نیسـت. اگـر می خواهیم در 
زمینـه فنـاوری نیـز حرفـی برای گفتن داشـته باشـیم، باید سـهم 
بودجه هـای تحقیقاتـی را مطابـق بـا برنامـه ششـم توسـعه بـه 4 
درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی برسـانیم، درحالی کـه این سـهم 
هنـوز حوالی نیم درصد اسـت و از آن نیز سـهم دانشـگاه ها فقط 
حوالـی یک دهـم درصد اسـت که در مقایسـه با نرم هـای جهانی 
سـهم بسیار ناچیزی اسـت و با این وضعیت سرمایه گذاری در امر 
پژوهش توسـط بخـش دولتی یـا خصوصی و باتوجه بـه افزایش 
سرسـام آور هزینه هـا، ایجـاد تحـول اساسـی در فنـاوری بسـیار 
مشـكل اسـت. یكـی از مؤلفه های اصلی تحقق اسـناد باالدسـتی 

مترقی کشـور مانند سند چشـم انداز ۱404، سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی، اقتصـاد دانش بنیان و جنبش نرم افزاری، بهـا دادن به امر 
پژوهـش اسـت. در حـال حاضـر تعـداد شـرکت های دانش بنیان 
در دانشـگاه ها و مؤسسـات پژوهشـی در حـال افزایـش اسـت و 
اکنـون حسـاس ترین زمان ممكن برای تأمین نیازهای دانشـگاه ها 
به حسـاب می آید؛ بنابراین خواسـته ما از دولت و مجلس محترم 
آن اسـت که دانشـگاه ها را دریابند که فردا بسـیار دیر اسـت. این 
امر در دنیا به خوبی اثبات شـده اسـت که مسـیر رشـد و توسـعه 
کشـورها از دانشـگاه می گذرد. کشـورهای ژاپن و کره جنوبی که 
بـه این حد از توسـعه رسـیده اند، اهتمـام ویژه ای بـه امر پژوهش 
دارنـد و سـهم تحقیقات آن ها از تولیـد ناخالص داخلی به ترتیب 
3/5 و 4/4 درصـد اسـت. اگـر اعضای هیئت علمی دانشـگاه ها و 
مؤسسـات پژوهشـی دغدغه کمبود امكانات و سـایر دغدغه ها را 
نداشـته باشـند، بهتـر می توانند در خدمت جامعه باشـند. شـاهد 
بـر ایـن مدعا پیشـرفت های کشـور در انـرژی هسـته ای، صنایع 
نظامـی، سـلول های بنیادی، فنـاوری نانو و ... اسـت. یعنی در هر 
زمینه ای سـرمایه گذاری خوبی صورت گرفته اسـت، در آن بخش 

پیشـرفت زیادی رخ داده است.
هـر ارگانـی که دغدغه پیشـرفت کشـور را دارد انتظـار بر این 
اسـت کـه از دانشـگاه حمایـت کنـد. دانشـگاه نیاز به پشـتیبانی 
و  دارد  را  ارگان هـا  و سـایر  مجلـس و صداوسـیما  و  دولـت 
کم توجهـی بـه آن و یـا هـر اقدامـی کـه شـأن و منزلت دانشـگاه 
را خدشـه دار کنـد، می تواند لطمـات جبران ناپذیری را به رشـد و 
تعالـی علم و فنـاوری در ایـن آب وخاک وارد آورد. دانشـگاهیان 
نشـان داده انـد کـه توانایی ارتقای سـطح علم و فناوری کشـور را 
دارنـد و اگـر به نحـو مطلوبی پشـتیبانی شـوند، می توانند منشـأ 
تحوالت اساسـی شـوند و کشـور را به قله های پیشـرفت علم و 

فناوری برسـانند.
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بكنند آن چه مسیحا می کرد.
در ایـن سـال نـو آرزو دارم کـه نگاه هـا بـه دانشـگاه به عنـوان 
یـک ارگان مصرف کننـده بودجـه عمومـی بـه مهم تریـن ارگان 
تولیدکننده این مرزوبوم تغییر یابد. پیشـرفت های شـگرف کشور 
اغلـب توسـط فارغ التحصیـالن همیـن دانشـگاه ها صورت گرفته 
اسـت و دانشـگاه ها متخصصـان موردنیـاز سـایر دسـتگاه ها را 
تأمیـن می کننـد. آلفـرد مارشـال اقتصـاددان و برنده جایـزه نوبل 
گفته اسـت که اگر سـرمایه گذاری در آموزش وپـرورش در مدت 
۱00 سـال منجـر بـه ظهور یک مخترع شـود، هزینه آن صدسـال 

می شـود. جبران 
در خاتمـه با آرزوی سـالمتی 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 اسـالمی آرزومندم.   
خدایـا احـوال ایـن ملـت عزیز را در سـال نو بـه بهترین حال 

بگردان؛
خدایـا قلب هـای مـا را زالل و متحـول کـن و مـا را به طـرف 

کمـال رهنمون سـاز؛
خدایـا بـه ما توفیق ده تـا در گفتارها و رفتارها صداقت پیشـه 

کنیم.

دکتر محمد مقدم واحد 
استاد دانشگاه تبریز
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شـكوفایی فراینـدی از پویایـی حیـات اسـت و تداوم بخـش 
زندگـی. در نـگاه اول آغـاز شـدن و پایـان یافتـن پی درپـی به 
چرخـه عمـر شـماری می مانـد کـه نهایتـًا سـالخوردگی را به 
ارمغـان مـی آورد ولـی پایان در عرصـه طبیعت خود شـروعی 
بـر آغـازی دیگـر اسـت، همـراه بـا دگرگونـی و گوناگونـی 
فراوان تـر و گوناگونـی خـود نقطـه آغـاز پایـداری و به گزینی 
برای رسـاندن به کمـال. بهاران با شـكوفایی همزادند و همراه 
و آغـازی بـر پایـان زمسـتان اند بـا دگرگونـی و گوناگونی هم 

در جسـم و هـم در دل وجـان و نیـز اندیشـه و خرد انسـان. 
در سـالی کـه گذشـت ما بـا هجوم بی امـان ریـز موجودی 
از طبیعـت زنـده روبـرو بوده ایـم کـه بـه طـور ملمـوس و 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی  ابعـاد مختلـف  از  مشـهود 
و مهم تـر از همـه جنبه هـای انسـانی دچـار خسـران و زیـان 
فراوانـی شـده ایم. بـاری در ایـن دوران غبار تیره انـدوه و غم 
همه جـا را فراگرفـت و شـوربختانه هنـوز هـم ایـن سـیاهی 
زدوده نشـده اسـت. آنچـه مسـلم اسـت در ایـن رهگـذر جز 
سـازگاری هوشـمندانه بـا طبیعـت چـاره ای نیسـت و باید در 

ایـن راه »دسـت وپا بـود و دل وجـان«.

مصیبـت  ایـن  زیان بـار  آثـار  صنفـی  نگـرش  یـک  در 
در  سـخت  تالطمـی  دانشـگاهی  اقشـار  بـر  زیسـت محیطی 
مسـیر همـوار آمـوزش بـوده اسـت. تالطمـی که رشـته پیوند 
جوینـدگان علم و آموزگاران را منقطـع و رویكردهای »حاضر 
و غایـب« کنونـی در چارچـوب فضـای مجازی صـدای معلم 
به سـختی  و  سـاخته  کم رمـق  گوناگـون  ادوات  درون  از  را 
بـه گـوش شـنوندگان در دوردسـت ها رسـانده اسـت. بـرای 
برون رفـت از ایـن معضل و جبـران کاسـتی ها همتی مضاعف 
و در دو جبهـه طلـب می کنـد کـه از یک سـو تأمیـن نیازهـای 
سـخت افزاری توسـط مدیـران دانشـگاهی و از سـویی دیگـر 
تـالش نرم افـزاری مـا آمـوزگاران. بـه ایـن امیـد کـه فرزندان 
ایـن آب وخـاک عرصـه واقعـی دانشـگاه را به بوته فراموشـی 
نسـپارند و راه بـرای آینـده ای عـاری ازاین قبیـل نابسـامانی ها 
همـوار باقـی بمانـد. کالم آخـر ولـی مقصـود و منظـور ایـن 
و  دگرگونـی  بهـار  و  نـو  سـال  طلیعـه  در  این کـه:  نوشـتار 
گوناگونـی، سـالی همـراه با آرامـش روح و روان و آسـودگی 
جسـم و جـان بـرای آحـاد مـردم ایـن مرزوبـوم و به ویـژه 

دانشـگاهیان عزیـز و ارجمنـد آرزومنـدم.

دکتر علیرضا کوچکی 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
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ــن هایی  ــران جش ــالت ای ــان ف ــن روزگاران مردم از کهن تری
در آغــاز پاییــز و بهــار داشــته اند. در باورهــای آنهــا، جشــن 
ــن  ــت و جش ــد داش ــدی پیون ــش خداون ــا آفرین ــزی ب پایی
ــوروز کــه پیشــینة آن  ــا نوزایــی. جشــن باســتانی ن بهــاری ب
ــه فــالت ایــران  ــه روزگار پیــش از ورود آریاییــان ب شــاید ب

ــود.  ــی ب ــن نوزای ــان جش ــرای ایرانی ــردد، ب بازمی گ
در باورهــای کهــن ایرانــی، جمشــید پادشــاه آرمانــی 
ــن خــود  ــوده اســت و ای ــن جشــن ب ــدة ای ــران، پدیدآورن ای
دیرینگــی تاریــخ ایــن جشــن را گواهــی می دهــد. در روزگار 
ــا هرســاله در  ــالد(، گوی ــش از می هخامنشــیان )550-330 پی
را  نــوروز  هخامنشــیان،  آیینــی  تختــگاه  تخت جمشــید، 
جشــن می گرفته انــد بازتــاب آیین هــای نــوروزی را در 
نگریســت کــه  ســنگ نگاره های تخت جمشــید می تــوان 
نماینــدگان هدیــه آور ســرزمین های گوناگــون را نشــان 
روزگار  در  تاریخــی،  متعــدد  منابــع  به گــواه  می دهــد. 
ــكوه  ــا ش ــوروز ب ــن ن ــالدی(، جش ــانیان )224-65۱ می ساس
فــراوان و آیین هــای نــوروزی چشــمگیری چــون چهارشــنبه 
ســوری، خانه تكانــی، دیدوبازدیدهــای نــوروزی، ســفرة 
هفــت ســین و... در سراســر ایرانشــهر برگــزار می شــده 
اســت. بــا ورود اســالم بــه ایــران، ایرانیــان بســیاری از 
ســنت ها و آیین هــای کهــن خــود را پــاس داشــتند و جشــن 

ــود.  ــا ب ــی از آنه ــوروز یك ن
ــان مســلمان  ــه ایرانی ــد ک ــی می دهن ــع تاریخــی گواه مناب
ــد،  ــته بودن ــود را نگهداش ــاکان خ ــن نی ــه دی ــی ک و ایرانیان
ــا وجــود  ــوروزی را در دورة اســالمی ب هرســاله آیین هــای ن
ــوروز  ــی کــه ن برخــی تنگناهــا و فشــارها از ســوی متعصبان
ــد  ــزار می کرده ان ــتند، برگ ــتی گری می دانس ــادگار زردش را ی
ــی  ــی و فرهنگ ــای مل ــی از مؤلفه ه ــه یك ــل ب ــوروز تبدی و ن

ایرانیــان شــده بــود. 
نــوروز در روزگار همــة حكومت هــای ایــران بعــد از 
اســالم برگــزار می شــد و به ویــژه در دورة صفویــه کــه 
ــه در  ــود، چنانك ــیع ب ــن تش ــر آیی ــه ب ــا تكی ــی ب ــی مل دولت
منابــع تاریخــی و ســفرنامه های اروپاییــان آمــده اســت، 
آیین هــای نــوروزی جایــگاه ارجمنــدی در دل مــردم و 
ــود  ــن روزگار ب ــته اســت. در همی ــوی داش ــان صف فرمانروای
ــاب  ــزرگ شــیعه، در کت ــه ب ــر مجلســی فقی ــه محّمدباق عالم
ــوروز را  ــارة ن ــیعی درب ــدد ش ــات متع ــوار روای ــار االن بح

ــرد. ــردآوری ک گ
از آن روزگار تــا کنــون، هرســاله نــوروز در ایــران و همــة 
ــد،  ــی بوده ان ــگ ایران ــر فرهن ــر چت ــه زی ــرزمین هایی ک س
ــی اســت. ــت ایران ــوز یــک نشــانة هوی برگــزار می گــردد و هن

دکتر شهرام جلیلیان 
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
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ــالی  ــو، س ــی ن ــو، فصل ــاز روزی ن ــوروز و آغ ــیدن ن فرارس
نــو و قرنــی نــو را بــه عمــوم دانشــگاهیان ارجمنــد اســتادان 

ــم. ــک می گوی ــی تبری ــجویان گرام ــز و دانش عزی
ــگاه  ــزرگ دانش ــواده ب ــک از خان ــی کوچ ــوان معلم به عن
ــوم  ــتر عل ــده، بیش ــی بن ــق علم ــه عالی ــی ک ــه طباطبائ عالم
ــوم  ــادآور می ش ــه را ی ــن نكت ــت ای ــوده و هس ــات ب ارتباط
ــن  ــده از آن به خصــوص در ای ــای برآم ــوروز و آئین ه ــه ن ک
ــه  ــه ســبب درگیرشــدن ب ــا ب ایامــی کــه جامعــه و جهــان م
بیمــاری نوپدیــد و عالم گیــر، مجبــور شــده ارتباطــات خــود 
ــد  ــد می توان ــم کن ــازی و ترمی ــری بازس ــة دیگ ــه گون را ب
ــانیت،  ــی از انس ــش جنبه های ــی و زای ــرای زایندگ ــی ب فرصت
اخــالق و مــراودة اجتماعــی باشــد. ایــن را می تــوان در 
ــران و فرهنــگ  یكایــک آئین هایــی کــه در دور و نزدیــک ای

ــم.  ــه هســت ببینی ــان ک ــی در هرکجــای جه ایران
نــوروز، روز نوشــدن طبیعــت اســت. روز نــو شــدن 
ــت.  ــان ها اس ــه و انس ــدن جامع ــو ش ــت. روز ن ــخ اس تاری
ــا در  ــه دل ه ــرد ک ــار انجــام می گی ــن اعتب ــه ای ــا ب ــة اینه هم
ایــن ایــام می تواننــد بــه دوراز کینــه شــوند. نگاه هــا سرشــار 
ــه  از مهــر و ذهن هــا آمــادة گفت وگــو و آشــتی می شــوند. ب
ایــن ســبب، نــوروز در ایــام کرونایــی مناســبتی اســت کــه بــه 
مقــدار زیــادی می توانــد تــاب آوری و امیــد مــا را نســبت بــه 

آینــده و همبســتگی و خیرخواهــی مــا را بیشــتر کنــد. 
امیــدوارم کــه ایــن نــوروز بــه طــور ویــژه فرصتــی بــرای 
ــی و  ــط فرهنگ ــی، رواب ــط اجتماع ــازی رواب ــرای بهس ــا ب م

روابــط فرهنگــی مــا باشــد.
شاد و سربلند باشید     

دکتر هادی خانیکی 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

وقت آن شد که به گل حكم شكفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها

حالیا دست کریم تو برای دل ما
سرپناهی است در این بی سر و سامانی ها

ــگ  ــر فرهن ــی و روایتگ ــت مل ــر هوی ــوروز مظه ــد ن عی
ــراوت  ــار پرط ــو و به ــال ن ــول س ــان اســت. حل ــی ایرانی غن
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 تــالش و ایســتادگی در شــرایط ســخت حاصــل می شــود 
ــز  ــگاهیان عزی ــد. دانش ــم می زن ــدی را رق ــای جدی و افق ه
ــد  ــای جدی ــه فرصت ه ــا را ب ــكالت و تهدیده ــز مش ــا نی م
ــش از  ــوزش و پژوه ــداوم آم ــت ت ــد و جه ــل نمودن تبدی
ــوزش  ــن، آم ــای نوی ــا کمــک فناوری ه ــد و ب ــای جدی راه ه
آنالیــن و مجــازی را جایگزیــن آمــوزش حضــوری نمــوده 
ــوزش و  ــیعی در آم ــای وس ــا فرازه ــدی را ب ــبک جدی و س
ــب  ــد. اینجان ــان ایجــاد کرده ان ــا جهانی ــاط ب پژوهــش و ارتب
ســال ۱400 و تقــارن آن را بــا اعیــاد مبــارک مــاه شــعبان بــه 
فــال نیــک گرفتــه و امیــدوارم ســال جدید پیــام آور ســالمتی، 
موفقیــت و خیروبرکــت باشــد و حالمــان بــه نیكوتریــن حال 
تبدیــل شــود. ان شــاءاهلل بتوانیــم بــه شــرایط عــادی برگردیــم 
ــه  ــتفاده بهین ــز اس ــازی نی ــای مج ــق دنی ــات موف و از تجربی

داشــته باشــیم.

دکتر سیمین حسینیان 
استاد  دانشگاه الزهرا)س(
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دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشگاه شهید بهشتی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْلَبَْصارِ یَا ُمَدبَِّر اللَّیِْل َو النََّهارِ

َــی أَْحَســِن  ــا إِل ْل َحالَنَ َل الَْحــْوِل َو اْلَْحــَواِل َحــوِّ ــا ُمَحــوِّ یَ
الَْحــاِل

خدمــت کلیــه دانشــگاهیان عزیــز به ویــژه همــكاران 
عزیــزم در دانشــگاه خوش نــام شــهید بهشــتی، به ویــژه 
اســتادان، همــكاران و دانشــجویان گرامــی دانشــكده حقــوق 
ــما  ــه ش ــو را ب ــال ن ــیدن س ــم و فرارس ــرض می کن ســالم ع

ــم. ــرض می کن ــک ع ــان تبری گرامی
ــه  ــت ب ــاص هس ــیار خ ــد بس ــال جدی ــول س ــال حل امس
ایــن لحــاظ کــه اّوالً ایــام ســال جدیــد مصــادف شــده اســت 
ــوالی  ــد م ــا تول ــه ب ــعبانیه ک ــه و ش ــارک رجبی ــام مب ــا ای ب
متقیــان علــی )ع( بزرگ مــرد عدالت گســتر جهــان آغــاز 
ــرت  ــالم حض ــی اس ــول گرام ــت رس ــا بعث ــت ب ــده اس ش
و  تداوم یافتــه  )ص(  مصطفــی  محمــد  ختمی مرتبــت 
بــه زودی شــاهد اعیــاد شــعبانیه و تولــد ســاالر شــهیدان امــام 
ــای ایشــان حضــرت عبــاس )ع( و  ــا وف حســین و اخــوی ب
تولــد امــام ســجاد )ع( خواهیــم بــود. درعین حــال ایــن ســال 
ــش  ــون پایان بخ ــم دارد، چ ــر ه ــی دیگ ــک ویژگ ــد ی جدی
ــرن پانزدهــم هجــری شمســی  قــرن چهاردهــم و آغازگــر ق

ــف  ــک مضاع ــده تبری ــه بن ــت ک ــن الزم هس ــت؛ بنابرای اس
عــرض کنــم، یعنــی هــم آغــاز ســال نــو و هــم شــروع قــرن 
جدیــد را تبریــک و تهنیــت عــرض نمایــم؛ و آرزو می کنــم 
کــه در ایــن ایــام مبــارک و در ایــن ســال نــو و قــرن جدیــد 
شــاهد پیشــرفت کشــورمان ایــن مــام کهــن چندین هزارســاله 
ــران عزیزمــان باشــیم. همچنیــن ســالمتی و خوشــبختی و  ای
ــا  ــام عرصه ه ــران را در تم ــت شــریف ای ــرای مل ــروزی ب پی
ــاری  ــا ی ــدوارم ب ــی خواســتارم و امی از درگاه حضــرت ربوب
ــد  ــی کــه از دســتمان برمی آی ــم هــر خدمت ــان بتوانی ــادر من ق
ــی انجــام  ــن ملــت گرام ــه ای ــن آب وخــاک کهــن و ب ــه ای ب

ــم. دهی
مــن یک بــار دیگــر ســال جدیــد را تبریــک عــرض 
می کنــم و بــرای همــه عزیزانــم آرزوی ســالمتی و تندرســتی 
ــه  ــم ک ــه می خواه ــبحان عاجزان ــد س دارم و از درگاه خداون
ــد  ــرن جدی ــن ق ــو و ای ــال ن ــاز س ــن آغ ــریت را در ای بش
ــات  ــا نج ــی کرون ــوز یعن ــالی خانمان س ــن ب ــت ای از دس
ــم به صــورت حضــوری از  ــار دیگــر بتوانی ــا یک ب بخشــد، ت

ــویم. ــوردار بش ــر برخ ــود یكدیگ ــض وج فی
پاینده سالمت و تندرست باشید. خدانگهدار.
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عملکرد عملکرد 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در یک نگاهدر یک نگاه
گزارش هایی از:
سومین کنگره بین المللی جندی شاپور
سازمان امور دانشجویان
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
معاونت فرهنگی و اجتماعی
مرکز همکاری های علمی بین المللی
معاونت آموزشی
ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی  
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دکتـر منصـور غالمـی، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، 
جنـدی  بین المللـی  کنگـره  سـومین  برگـزاری  مناسـبت  بـه 
شـاپور یادداشـتی باعنـوان »ایـران میـراث دار نهـاد دانشـگاه« 
 کـه در صفحـه اول روزنامـه ایـران منتشـر شـد، ارائـه کـرد.

متن کامل یادداشت وزیر علوم به شرح زیر است:
سـرزمین ایـران را میـراث دار نهاد دانشـگاه می دانیم؛ چراکه 
بلنـدای سـابقه ایـن نهـاد، فراتـر از دامنـه زمانـی سـنت های 

دانشـگاهی مطـرح در مغرب زمیـن 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 می کنند 
می کننـد.  بازنمایـی  آن  بـا  را  خـود  جهانیـان  چشـم  در  و 
خوشـبختانه بـا تـالش و مسـاعی دوسـتداران ایران، سـازمان 
آموزشـی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسـكو( دوره زمانی 
به قدمت ۱750 سـال تأسـیس دانشـگاه کهن جندی شـاپور را 

ثبـت کـرد و گرامی داشـت. 
ایـن رویداد را به ملـت فهیم ایران، دانشـگاهیان و اصحاب 
خـرد و اندیشـه تبریـک می گویـم. ایـن رخـداد از ایـن نظـر 
محـل اندیشـه و اعتنـا اسـت کـه تـا پیش ازایـن دانشـگاه های 
مطـرح جهـان چـون آکسـفورد، کمبریـج، بولونیا و سـوربن با 
قدمـت نزدیک به ۱۱80 سـال خـود را به عنوان آغازگر سـنت 

دانسته. دانشـگاهی 
امتـداد و عقبـه سـنت  لیكـن ثبـت قدمـت جندی شـاپور 
دانشـگاهی را تاریخی تـر سـاخت و کانـون آن را ایـن بـار از 
مغرب زمیـن به مشـرق زمین و آن هـم سـرزمین تاریخی ایران 
انتقـال داد کـه نـزد هـر صاحب خـردی خـود بـرگ زرینی در 

تاریـخ ایـن مرزوبـوم و حرکتـی تحسـین برانگیز اسـت.
تاریخ سـاز  همـواره  دانشـگاه  نهـاد  کـه  اسـت  پرواضـح 
و تمدن آفریـن 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 بی تردیـد برای 
باشـد.  درس آمـوز  می توانـد  نیـز  دانشـگاه  امـروز  و  زمانـه 
دانشـگاه جندی شـاپور در زمانـه خـود واجـد خصایصی بوده 
کـه امروزه نیـز امعان نظـر دانشـگاه های مترقی و سـازمان های 

فرهنگـی چـون یونسـكو اسـت.
در  علـم  ترویـج  و  تولیـد  چـون  ممتـازی  ویژگی هـای 
شـاخه های مختلفـی چـون پزشـكی، داروشناسـی، ریاضیات، 
نجوم، فلسـفه، گیاه شناسـی و …؛ تقسـیم بندی و رده بندی های 
بـا  عالمـان  حضـور  علمـی؛  شـاخه  هـر  درون  نظام منـد 
مشـرب های فكـری و عقیدتـی مختلـف از اقصا نقـاط جهان؛ 
وجـود دانشـجویان بـا منشـأ و زادبوم هـای سـرزمینی متفاوت 
کـه بـرای علم آمـوزی در این نهـاد و مرکز علمـی حضور پیدا 
کـرده و پـس از فراگیـری دانـش و مهارت الزم بـه خدمت در 
زادبـوم مـادری خـود پرداخته انـد و نیـز داشـتن یـک ذخیـره 
بی بدیـل از آثـار و کتـب تولیـد شـده در حوزه هـای دانشـی 
گوناگـون در قالـب بزرگ تریـن کتابخانه در اختیـار، آن هم به 
زبان هـای چندگانـه پهلـوی، سـریانی، یونانـی و سانسـكریت 
حكایـت از خردمـداری، رواداری، وسـعت نظـر، برنامه مداری 

و پرهیـز از تعصبـات نـاروا و جزم اندیشـی دارد.
دانـش و حرکـت در  تولیـد  دانشـگاه هـم مسـئول  نهـاد 
فكـری،  سـنت های  انتقـال  هـم  و  اسـت  دانـش  مرزهـای 
ارزش هـای اجتماعـی و فرهنگـی را وظیفـه خـود می دانـد. به 
ایـن سـبب الزم اسـت گرامیداشـت رویـداد ثبت ۱750 سـال 
اصحـاب  موردتوجـه  کهـن جندی شـاپور  دانشـگاه  تأسـیس 
اندیشـه و خـرد قـرار گرفته و نسـبت بـه واکاوی تاریخ علم و 
تمـدن این سـرزمین؛ مسـاعی خـود را بكار گیرنـد که حاصل 
آن سـرمایه ای اسـت فـرا راه نسـل جدیـد جوینـدگان علـم و 
معرفـت کـه بی گمـان بـرای آنهـا الهام بخـش و مایـه امید اسـت.

 ایران؛
میراث دار نهاد دانشگاه
دکتر منصور  غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
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 گزارش برگزاری 

 سومین کنگره بین المللی بزرگداشت 
دانشگاه جندی شاپور

 گرامیداشــت ۱750 ســال تأســیس دانشــگاه جندی شــاپور 
ــی ها  ــه در بررس ــردد ک ــال 20۱5 برمی گ ــه س ــكو ب در یونس
بــه ایــن جمع بنــدی رســیدند کــه ســرزمین ایــران، در عهــد 
ــی و  ــوزه علم ــه در ح ــا و دیرین ــنتی دیرپ ــتان و در س باس
دانشــگاهی همــواره مطــرح بــوده اســت. در عرصــه جهانی و 
ــر ایــن بــود کــه کهن تریــن دانشــگاه های  منطقــه ای بحــث ب
جهــان در غــرب بــوده اســت. مســتندات موردنیــاز در قالــب 
پرونــده در دســامبر ســال 20۱6 تهیــه و بــه ســازمان جهانــی 
ــی  ــف آن را بررس ــای مختل ــد، کمیته ه ــال ش ــكو ارس یونس
کردنــد. در بخــش فرهنــگ، آمــوزش و علــوم پــس از مطالعه 
ــال 20۱7 و در  ــر س ــق، در نوامب ــات دقی ــتندات و جزئی مس
ــن  ــاپور، ای ــگاه جندی ش ــیس دانش ــال تأس ــتانه ۱750 س آس
دانشــگاه در فهرســت گرامیداشــت ها و رویدادهــای جهانــی 
یونســكو از ســوی ایــران قــرار گرفــت. بدیــن ترتیــب ســنت 
دانشــگاهی جهــان دســت کم بــه ۱750 ســال پیــش در ایــران 

ــردد. ــتان بازمی گ ــاپور باس و جندی ش
تاریخچه تأسیس دانشگاه جندی شاپور

در شــمال غربــی خوزســتان در دوره ساســانی، شــهر 
بــزرگ و آبــادی بــا کشــتزارهای زیبــای نیشــكر، جوی هــای 
روان و باغ هــای خــرم قــرار داشــت کــه گذشــته از زیبایــی، 
یكــی از بزرگ تریــن مراکــز علمــی و فرهنگــی زمــان خــود 
ــود  ــاپور ب ــهر جندی ش ــن ش ــام ای ــت. ن ــمار می رف ــه ش ب
ــش،  ــتان معروف ــكی و بیمارس ــكده پزش ــطه دانش ــه به واس ک
ــود و  ــرده ب ــب ک ــزا کس ــه س ــان آن روز آوازه ای ب در جه
ــود  ــوی خ ــان را به س ــمندان و دانش پژوه ــو دانش ــر س از ه

فرامی خوانــد.
ــود  ــه خ ــاپور ب ــه جندی ش ــن دوره ای ک ــک بهتری بی ش
دیــده، عصــر نهضــت فرهنگی ایــران، یعنــی دوره انوشــیروان 
ــه کــه برخــی از مورخیــن نوشــته اند، خســرو  اســت. آن گون
انوشــیروان عالقــه فراوانــی بــه علــم و دانــش از خــود نشــان 
مــی داد و همیــن انگیــزه اصلــی وی در گــردآوری دانشــمندان 
ــران  ــور ای ــت. کش ــوده اس ــان ب ــته آن زم ــكان شایس و پزش
هــزار و 750 ســال قبــل تمدنــی داشــت کــه در ایــن 
ــر روی ســردر دانشــگاه  تمــدن دانشــگاه وجــود داشــته و ب
ــیر"  ــازو و شمش ــر از ب ــت برت ــم و فضیل ــاپور "عل جندی ش
ــن  ــان ای ــرای جوان ــی ب ــه ارزش واالی ــود ک ــده ب ــته ش نوش

ــوم دارد. مرزوب

در زمــان او دانشــگاه جندی شــاپور بــه پیشــرفت های 
شــایانی نائــل آمــد و برزویــه طبیــب بــا جمعــی از پزشــكان 
ــه  ــدی ب ــب هن ــای ط ــه کتاب ه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ایران
ــا  ــه ب ــفر ک ــن س ــک ای ــدون ش ــد. ب ــفر کردن ــتان س هندوس
ــز  ــن مرک ــرای ای ــاپور بســتگی داشــت، ب دانشــگاه جندی ش
ــا ارزشــی  علمــی و دانش آموختــگان آن آغــاز رویدادهــای ب
بــوده اســت. در برخــی از کتب تاریخــی، از مجالــس امتحانی 
ســخن رفتــه اســت کــه به ویــژه بــرای آزمایــش پزشــكان و 
صــدور اجازه نامــه طبابــت برپــا می شــده اســت. در »تاریــخ 
ــد  ــن نشســت ها را ذکــر کرده ان  الحكمــاء« شــرح یكــی از ای
ــاپور  ــكی جندی ش ــره پزش ــن کنگ ــوان اولی ــه از آن به عن ک

ــرد. ــام ب ــوان ن می ت
سابقه برگزاری بزرگداشت دانشگاه جندی شاپور:

ــران  ــی جندی شــاپور در ای ــره بین الملل ــون دو کنگ تاکن
برگــزار شــده بــود کــه حاصــل آن معرفــی و ارج نهــادن بــه 
پیشــینه علمــی ایــران، تهیــه و ترجمــه ۱8 عنــوان کتــاب ، آغاز 
جندی شــاپور  محوطــه  در  باستان شناســی  اکتشــاف های 
دزفــول و آغــاز فعالیــت مرکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی 

ــود.  ــوزه ب ــن ح ــاپور در ای جندی ش
ــاپور ۱۹  ــگاه جندی ش ــی دانش ــره بین الملل ــومین کنگ س
ــا  ــاوری و ب ــات و فن ــوم تحقیق ــل وزارت عل ــفند در مح اس
ــم ادوره  ــام خان ــوری، پی ــی رئیس جمه ــر روحان ــام دکت پی
ازولــه، مدیــرکل یونســكو و ســخنرانی دکتــر منصــور غالمــی 
ــی  ــاوری، دکتــر حجــت اهلل ایوب ــر علــوم تحقیقــات و فن وزی
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســكو ایــران، دکتــر محمدرضــا 
ــول و  ــاپور دزف ــی جندی ش ــس دانشــگاه صنعت عصــاری رئی
دبیــر کنگــره، دکتــر پاکتچــی ســفیر ایــران در یونســكو، دکتــر 
ســرور بختــی رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــو، دکتــر کبكانیــان 
دبیــر ســتاد نقشــه جامــع علمــی کشــور، دکتــر عاملــی دبیــر 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی و رؤســای دانشــگاه های 

عالمــه طباطبایــی و شــهید بهشــتی افتتــاح شــد. 
ــر  ــی تمب ــار بین الملل ــن وبین ــاح ای ــن افتت ــن در آیی همچنی

ــی شــد. ــن حــوزه رونمای ــی در ای ــود و کتاب های یادب
دانشــگاه  اســبق  رئیــس  روســی  آدریانــو  دکتــر 
شرق شناســی ناپــل ایتالیــا، دکتــر رشــدی راشــد اســتاد 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک ــخ مهندس ــفه و تاری ــم، فلس ــخ عل تاری
ملــی فرانســه، دکتــر ســید ضیــا الرحمــن هیئت علمــی 
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ــر  ــاد ابن ســینا دانشــگاه اســالمی الیگــراه هندوســتان، دکت بنی
ــی  ــگاه شرق شناس ــی دانش ــتاد باستان شناس ــو اس ــو جنیت برون
ــادکتری  ــگر پس ــی پژوهش ــو دالئین ــر پائول ــا، دکت ــل ایتالی ناپ
ــوس برتوالچــی اســتاد  ــر آم ــا، دکت ــای ایتالی دانشــگاه بولونی
ــزا  ــوکا پی ــی ل ــالت تكمیل ــگاه تحصی ــالمی دانش ــفه اس فلس
ــا و  ــی بناه ــورای بین الملل ــس ش ــس رئی ــر کاک ــا، پیت ایتالی
ــكا  ــر ماری ــد، دکت ــوس ایرلن ــی و اکوم ــای تاریخ محوطه ه
اشــنایدر اســتادیار دانشــگاه ممفیــس آمریــكا و دکتــر تــورج 
ــكا  ــن آمری ــا اروای ــگاه کالیفرنی ــخ دانش ــتاد تاری ــی اس دریای
ــره  ــن کنگ ــه در دو روز ای ــد ک ــی بودن ــه چهره های از جمل

به صــورت آنالیــن ســخنرانی کردنــد.
ــوم  ــاون فرهنگــی وزارت عل ــاری مع ــر غف ــن دکت همچنی
ــزن  ــمی رای ــا هاش ــید ضی ــر س ــاوری، دکت ــات و فن تحقیق
ــاون  ــان مع ــر طالبی ــكاندیناوی، دکت ــران در اس ــی ای فرهنگ
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  وزارت  میراث فرهنگــی 
ــاون  ــعرباف مع ــی ش ــین رحیم ــر غالمحس ــگری، دکت گردش
علــوم  شــورای عالی  دبیــرکل  و  فنــاوری  و  پژوهــش 
ــتاد  ــور اس ــی ایمان پ ــر محمدتق ــاوری، دکت ــات و فن تحقیق
ــر  ــهد، دکت ــی مش ــگاه فردوس ــانی دانش ــكده علوم انس دانش
فــرح زاهــدی اســتادیار پژوهشــی ســازمان اســناد و کتابخانــه 
ملــی ایــران، دکتــر شــهرام جلیلیــان اســتاد دانشــكده ادبیــات 
و علوم انســانی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز، دکتــر فرشــید 
ــادری اســتادیار دانشــكده ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه  ن
ــتادیار  ــی اس ــن گیالن ــر نجم الدی ــواز، دکت ــران اه ــهید چم ش
دانشــكده ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد 
و رؤســای دانشــگاه های صنعتــی شــریف، صنعتــی امیرکبیــر، 
شــیراز، اصفهــان، فردوســی مشــهد و تبریــز از دیگــر 

ــد. ــره بودن ــن کنگ ســخنرانان ای
ــول، ســومین کنگــره  ــی جندی شــاپور دزف دانشــگاه صنعت
کمیســیون  همــكاری  بــا  را  جندی شــاپور  بین المللــی 
ــاوری،  ــات و فن ــوم تحقیق ــران، وزارت عل ــی یونســكو ای مل
انقــالب  شــورای عالی  جندی شــاپور،  پژوهشــی  مرکــز 
فرهنگــی، کمیتــه فرهنــگ و تمــدن اســالم و ایــران و وزارت 
 20 و   ۱۹ گردشــگری،  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
ــرد. ــزار ک ــط برگ ــن و برخ ــورت آنالی ــفند ۱3۹۹ به ص اس
بین المللــی  کنگــره  برگــزاری  هــدف  اصلی تریــن 
ــی  ــور و آگاه ــی کش ــایی ارزش فرهنگ ــاپور شناس جندی ش
هم وطنــان و دنیــا نســبت بــه ایــن امــر اســت. نقــش دانشــگاه 
ــم،  ــتراک گذاری عل ــج و اش ــاپور در تروی ــتانی جندی ش باس
تأثیــر الگــوی شــهر دانشــگاهی جندی شــاپور در بسترســازی 
ــدار فرهنگــی - اجتماعــی، تاریــخ علــم و ابعــاد  توســعه پای
ــن  ــزاری ای ــداف برگ ــر اه ــه از دیگ ــناختی و ترجم زبان ش

ــت. ــی اس ــار بین الملل وبین
ــن  ــزاری ای ــا، برگ ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ب

برگــزار شــد. مجــازی  به صــورت  بین المللــی  کنگــره 
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سـازمان امور دانشـجویان در راسـتای تحقق دولت الكترونیک 
کلیـه فرایندهـای تعریف شـده )حـدود 70 فراینـد( را به صورت 
الكترونیـک 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 7842۹ نفر 
در سـال ۱3۹6 بـه ۱63۱4 نفـر تا پایان بهمن ماه ۱3۹۹، اسـتعالم 
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 یكپارچـه بـا وزارتخانه هـا و دسـتگاه هـای مرتبط از 
جملـه وزارت امـور خارجـه، وزارت کشـور، بانـک مرکـزی، 
 بانكهـای 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 الكترونیـک کلیـه فرایندهـای 
تعریف شـده )حـدود 70 فرایند( به صـورت الكترونیک و برخط 
به عنوان سـامانه جامع امور دانشجویی )سـجاد( نهایی و عملیاتی 
شـده اسـت. بخشـی از مزایای طرح: کاهـش مراجعین حضوری 
در حـوزه سـتاد از 7842۹ نفـر در سـال ۱3۹6 بـه ۱63۱4 نفـر 
تـا پایـان بهمـن ماه ۱3۹۹، اسـتعالم مـدرک تحصیلـی به صورت 
کامـاًل برخط در سراسـر کشـور از طریق کد صحـت، انجام کلیه 
امور تسـهیالتی دانشـجویان داخـل و خارج از کشـور به صورت 
غیرحضـوری و برخـط، کاهـش شـدید تخلفـات احتمالـی از 
جملـه جعل مـدرک تحصیلی و غیـره، ایجاد یک نظـام یكپارچه 
بـا وزارتخانه هـا و دسـتگاه های مرتبـط از جملـه وزارت امـور 
خارجـه، وزارت کشـور، بانـک مرکـزی، بانک های عامـل و کلیه 

دانشـگاه های سراسـر کشـور )دولتـی و غیردولتی(.
- ایجـاد و راه انـدازی وب سـرویس خوابـگاه و اتصـال آن بـه 

سـامانه های خوابگاهـی دانشـگاه های سراسـر کشـور.

- افزایـش سـرانه فضاهای ورزشـی از ۱/۹6 مترمربع در سـال 
۱3۹2 بـه 2/۱ مترمربع در سـال ۱3۹۹

مبلـغ  از  دانـشـجـویــی  وام هـای  پــرداخت  افــزایش   -
مبلـغ  بــه   ۱3۹6 سـال  در  ریـال   4،۱76،86۱،000،000

۱3۹۹ سـال  در  ریـال   5،2۱0،000،000،000
- بـا توجـه بـه افزایش کمـی و کیفـی دانش آموختـگان دوره 
دکتـری در دانشـگاه داخـل کشـور، کاهـش شـدید و عـدم اعزام 
دانشـجوی بورسـیه بـه خـارج از کشـور و بـورس داخل کشـور 
به طوری کـه از ۱83 مـورد در سـال ۱3۹6 بـورس داخـل بـه  ۹ 
مورد در سـال ۱3۹۹ و خارج از 23 مورد بــه صفر رسـیده است. 
در واقـع تأمیـن اعضاء هیئت علمی دانشـگاه ها از دانش آموختگان 
دانشـگاه های داخـل و دانش آموختگان ایرانی در خارج از کشـور 

می پذیرد. صـورت 
- افزایـش فرصت هـای تحقیقاتـی کوتاه مـدت بـرای تقویـت 
دانشـجویان دوره دکتری داخل، از ۱828 مورد در سال ۱3۹2 به ۱8۱۱ 
در سـال ۱3۹7، در سـال های ۹8 و ۹۹ به علت افزایش شـدید قیمت 
ارز و کاهش اعتبارات ریالی این روند متأسـفانه کاهشـی بوده اسـت. 

پیش بینـی برای سـال ۱3۹۹ بیـش از 2000 نفر بوده اسـت.
- افزایـش کارگاه هـا و برنامه هـای آموزشـی تخصصـی ویـژه 
کارشناسـان مراکـز مشـاوره دانشـگاه ها بـر اسـاس نفرسـاعت از 
8۱۹۱۹ در سـال ۱3۹6 بـه 75878 در سـال ۱3۹۹ )تـا آبان مـاه(
- افزایـش دانشـجویان غیرایرانـی )خارجی( در دانشـگاه های 
سراسـر کشـور از 26500 نفـر در سـال ۱3۹6 بـه 57675 نفـر در 
سـال ۱3۹۹ )بیـش از دوبرابر(، مطابق تكلیف قانون برنامه ششـم 

توسـعه کشـور، این دانشـجویان از ۱33 کشـور می باشند.
- افزایـش اعتبـارات عمومـی و اختصاصـی نسـبت بـه سـال 

۱3۹6 بـا رشـد 200 درصـد در سـال ۱3۹۹
- اعزام کاروان ورزشی دانشجویان به یونیورسیاد جهانی و کسب 

مقام نهم جهان. این مسـابقات هر دو سـال یكبار برگزار می شـود.

افزایش پرداخت وام های دانشجویی
/ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشگاه ها 
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با شـیوع بیمـاری کووید -۱۹ و تعطیلی اجبـاری آموزش حضوری 
در کشـور، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری راهبـرد »تبدیـل کردن 
تهدیـد کرونایـی به فرصـت روی  آوری بـه روش  های نوین آموزشـی« 

را بـرای دسـتیابی به اهداف زیـر برگزید:
بـا  کشـور  جوانـان  بـرای  تحصیلـی  وقفـة  از  جلوگیـری   -
به حداقل رسـاندن آسـیب های ناشـی از توقـف آمـوزش حضوری 

و نیـز کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا در جامعـه؛
بهره منـدی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی از مزایای   -

شـیوه های نویـن آمـوزش الكترونیكـی؛
افزایـش تـوان و آمادگـی مراکـز آمـوزش عالـی در مواجـه با   -
شـرایط سـخت و حوادثی که آثار مشـابه اجتماعی می توانند داشـته 

باشند.
   در نتیجـه، بـا اتخـاذ ایـن راهبـرد، بـا تأکید بـر حفظ و اسـتمرار 
فعالیت  های علمی و دانشـگاهی و ممانعت از تعطیلـی جریان آموزش 
و پژوهـش در کشـور، چنـد محور فعالیت در دسـتور کار قـرار گرفت:
الـف( زمینه سـازی اجـرا و گسـترش آموزش هـای الكترونیكی: در 
ایـن محـور به سـرعت و بـا تالش هـای شـبانه روزی سـتاد وزارت و 
همـكاران دانشـگاهی، اقداماتـی همچون »تشـكیل کارگروه تخصصی 
آموزش هـای الكترونیكـی«، »تـالش بـرای تقویـت زیرسـاخت های 
سـخت افزاری و نرم افزاری در دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی« 
و »اقـدام بـرای بهره منـدی دانشـگاه ها از مبـادالت رایـگان اینترنتـی« 

گرفت. صـورت 
ب( بازنگری در مقررات آموزشـی و تفویض اختیار به دانشـگاه ها: 
بخشـنامه های تسهیلگر و منعطف برای توسعه و گسترش آموزش های 
الكترونیكـی از جملـه »افزایش سـقف مجـاز آمـوزش الكترونیكی در 

دانشـگاه ها«، »تسهیل تعامالت دانشـگاهی و امكان مهمانی دانشجویان 
در دوره هـای آمـوزش الكترونیكی« و »تدوین ضوابـط جدید برگزاری 
امتحانـات و ارزشـیابی« تهیـه و بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش 

عالی ارسـال شد.
ج( آمـوزش، ترویـج و فرهنگ سـازی: باتوجه به آشـنا نبودن برخی 
از اسـتادان دانشـگاه ها بـا موضـوع آمـوزش الكترونیكـی و ابزارهـا و 
شـیوه های آن و نیـز، مقاومت هایـی کـه در برخـی مراکـز دانشـگاهی 
نسـبت به ایـن موضوع شـكل می گرفـت، اقدامات ترویجـی متعددی 
از جملـه »تهیه، تدوین و ارسـال جزوه های آموزشـی دربـارة یادگیری 
الكترونیكـی«، »برپایـی کارگاه هـای آموزشـی«، »برگـزاری وبینارهـا و 
همایش هـای متعـدد دربـارة ابعـاد مختلـف آمـوزش الكترونیكـی« و 
»راه انـدازی وبـگاه تخصصـی آمـوزش الكترونیكـی حـاوی فیلم هـا و 

مطالـب آموزشـی« شـكل گرفت.
د( سـنجش و ارزیابـی: بـا توجه بـه نوپا بودن آمـوزش الكترونیكی 
در سـطح دانشـگاه ها، سـنجش و ارزیابـی بـا گزارش گیری مسـتمر از 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی در 3 مرحله طی ۹ ماه گذشـته 
انجـام شـده و بر اسـاس نتایـج به دسـت آمده، دسـتورالعمل هایی برای 
رفع مشـكالت تهیه و به دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی ارسال 

شـده است.
همچنین طرح جامع ارزشـیابی و اعتبارسـنجی آموزش الكترونیكی 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور آمـاده شـد و با هدف 
ارزیابـی تـوان و سـطح یادگیری الكترونیكی دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالی و بـا کمک انجمن یادگیری الكترونیكی در آسـتانه اجرا 

قـرار گرفت.

 یک سال  یک سال 
آموزش دانشگاهیآموزش دانشگاهی
در مواجهه با کرونادر مواجهه با کرونا

تـا پیش از شـیوع بیمـاری کوویـد -19 فقط تعداد انگشت شـماری 
از دانشـگاه های کشـور و کمتر از نیم درصد از دانشـجویان تحت پوشـش 
آموزش هـای الکترونیکـی بودنـد. با فراهم سـاختن زیرسـاخت ها از ابتدای 
سـال 99 پوشـش گسـترده آموزش های الکترونیکی در کشـور جاری شـد. 

نتایـج حاصـل از ارزیابی هـا نیز گـواه توفیق در این زمینه اسـت.
فراگیـری ایـن آموزش هـا بـا چالش هـا و مشـکالتی مواجـه بـود کـه 
از آن جملـه می تـوان بـه مـوارد آمـاده نبـودن زیرسـاخت های 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 فناوری های جدید و شـیوۀ آمـوزش الکترونیکی 

کرد. اشـاره 

 بااین حـال، بـا تالش هـای انجام شـده، ایـن کاسـتی ها و چالش هـا 
بـه حداقل ممکن رسـید.

بـا توجـه به تداوم شـیوع بیمـاری کوویـد -19، اگر راهبرد اسـتفاده از 
آموزش هـای الکترونیکـی در دسـتور کار قـرار نمی گرفت، بـا تعطیلی چند 
نیمسـال تحصیلـی مواجه می شـدیم کـه پیامدهای منفـی آن بـر خانواده ها 
و همچنیـن، نظـام آمـوزش عالـی جبران ناپذیـر بـود. بـه هـر روی، امیـد 
مـی رود در یـک رونـد گام بـه گام و البتـه پرشـتاب و همـراه بـا تدبیـر، از 
آسـیب های احتمالـی ایـن شـیوه از آموزش هـا کاسـته شـود و بـا اینکـه 
آمـوزش دانشـگاهی در شـکل کنونـی قابل دفـاع و پذیرفتنی اسـت، بیش 

از گذشـته قابل اتکا باشـد.

نکات مهم و قابل توجه
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و 4 اسفند 98 دانشـگاه ها  بـه  بخشـنامه  صـدور 
مؤسسـات آمـوزش عالـی 

تأکیـد بـر پیـروی از سیاسـت های وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی 
به عنـوان متولـی قـرارگاه کرونـا ویـروس؛ هـر اسـتان بـا اخـذ نظـر تخصصـی 
مسـئوالن دانشـگاه های علوم پزشـكی و بهداشـت و درمان اسـتان )یا در صورت 
لـزوم اخـذ تأییـد شـورای تأمیـن اسـتان( نسـبت بـه تعطیلـی یـا تـداوم فعالیت 
مراکـز آموزشـی اقـدام کنـد؛ دانشـگاه هایی کـه فعالیـت آموزشـی در آنهـا بـه 
تبعیـت از دانشـگاه های علـوم پزشـكی تعطیـل می شـود، ضمـن تعییـن تكلیـف 
دانشـجویانی کـه در حـال انجـام آزمایش ها و پژوهش هـای مربوط بـه پایان نامه 
و رسـاله خـود هسـتند، بـا تخلیـه خوابگاه هـا، غذاخوری هـا و دیگـر فضاهـای 
عمومـی و مشـترک نسـبت به انجـام اقدامات بهداشـتی و ضدعفونـی این فضاها 

کنند. اقـدام 

نشسـت تصمیم گیـری دربـاره فعالیـت 7 اسفند 98
حضـور  بـا  دانشـگاه ها  آموزشـی 

تهـران  در  مسـتقر  دانشـگاه های  آموزشـی  معاونـان 
ارائـه گـزارش از وضعیـت آموزشـی دانشـگاه های تهـران؛ اخـذ دیدگاه هـا و 
پیشـنهادها دربـاره چگونگـی تـداوم فعالیت هـای آموزشـی بـا قابلیـت تعمیم به 

مجموعـه دانشـگاه های کشـور؛.

برای 10 اسفند 98 صدور بخشـنامه بـه دانشـگاه ها 
غیرحضوری  آموزش هـای  بـه  توجه 

درخواسـت از دانشـگاه ها بـرای توجـه بـه آموزش هـای برخـط و بـرون خـط،  
برگـزاری  نرم افـزاری،  و  سـخت افزاری  زیرسـاخت های  تقویـت  و  ایجـاد 
کارگاه هـای آموزشـی بـرای آشـنایی اعضـای هیئت علمـی بـا شـیوه ها و ابـزار 
آموزش هـای  تخصصـی  »کارگـروه  بـا  ارتباط گیـری  غیرحضـوری،  آمـوزش 
الكترونیكـی«، همرسـانی توانمندی هـا و امكانـات بیـن دانشـگاه ها،  تدبیـر برای 

جبـران کاسـتی ها در ادامـه نیمسـال تحصیلـی.

تخصصـی 11 اسفند 98 »کارگـروه  تشـکیل 
الکترونیکـی«  آموزش هـای 

صـدور احـكام اعضـا، تشـكیل نشسـت به صـورت ویدئوکنفرانـس بـا حضـور 
اعضـا )۱۱ اسـفند ۹8( و ایجـاد هماهنگی، انتخاب مسـئول پیگیـری و هماهنگی 
کارگـروه، تشـكیل دومیـن نشسـت کارگـروه به صـورت ویدئوکنفرانـس )۱7 
بـه  خطـاب  کارگـروه  توصیه نامـه  صـدور  هماهنگـی،  ایجـاد  و   )۹8 اسـفند 
دانشـگاه ها )۱۹ اسـفند ۹8(، معرفـی بـه دانشـگاه ها، اخـذ گـزارش مسـتمر از 

اقدامـات(. نیازهـا،  )توانمندی هـا،  دانشـگاه ها 

دانشـگاه ها 14 اسفند 98 بهره مندی  بـرای  اقـدام 
از ترافیـک رایگان

تهیه و به روزرسـانی فهرسـت وبگاه های مـورد تأیید وزارت عتف و دانشـگاه ها، 
اعـالم فهرسـت مـورد تأییـد بـه سـازمان فنـاوری اطالعـات )در دو مرحلـه ۱4 
و ۱7 اسـفند ۹8(، دسـتور سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران بـه سـازمان تنظیم 

مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی بـرای اقدام در ایـن زمینه

زیرسـاخت ها 17 اسفند 98 تقویت  بـرای  پیگیـری 
دانشـگاه ها در 

زیرسـاخت های  تأمیـن  از  پشـتیبانی  بـرای  پژوهشـی  معاونـت  از  درخواسـت 

الكترونیكـی. آموزش هـای  بـرای  دانشـگاه ها 

گزارش گیری از دانشگاه ها 19 اسفند 98

و  اسـفند ۹8(   ۱۹( عالـی  آمـوزش  و مؤسسـات  دانشـگاه ها  بـه  نامـه  ارسـال 
درخواسـت ارسـال گزارش در دو محور: اقدامات انجام شـده )در قالب جداول 

درخواسـتی( ، موانـع احتمالـی پیـش رو.

علـوم 20 اسفند 98  وزرای  نشسـت  در  مشـارکت 
کرونا   درگیـر  کشـورهای 

بـا هماهنگـی انجـام شـده از سـوی یونسـكو، معـاون آموزشـی وزیـر علـوم به 
همـراه قائم مقـام وزیـر در امـور بین الملـل در نشسـت مشـترک وزرای علـوم 
کشـورهای درگیـر بـا بیمـاری کوویـد -۱۹ به صورت ویدئوکنفرانسـی شـرکت 

کـرده و گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده از سـوی ایـران ارائـه کردنـد.

مکاتبه با دانشگاه آزاد اسالمی 21 اسفند 98

بـا توجـه بـه شـمار فـراوان دانشـجویان مشـغول بـه تحصیـل در دانشـگاه آزاد 
اسـالمی در نامـه ای به رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی خواسـته شـد تـا ضمن ارائه 
مشـخصات فنـی سـرورهای آمـوزش الكترونیكـی آن دانشـگاه بـرای بهره مندی 
از ترافیـک رایـگان اینترنتـی، گزارشـی از اقدامات انجام شـده و موانـع احتمالی 

پیـش رو در فراینـد آمـوزش الكترونیكـی ارائـه دهند. 

افزایـش 24 اسفند 98  بـرای  بخشـنامه  صـدور 
سـقف مجاز آمـوزش الکترونیکی در 

دانشـگاه ها 
بـا توجـه بـه آنكـه بـر پایـه مقـررات موجـود دانشـگاه ها صرفـًا می تواننـد تـا 
حداکثـر ۱0 درصـد برخـی دروس خود را به صـورت الكترونیكی ارائـه دهند، و 
بـا عنایـت به اینكـه ممكن اسـت در ادامه نیمسـال تحصیلی نیز امـكان برگزاری 
کالس هـای حضـوری میسـر نباشـد، بـا صـدور نامـه ای بـه معاونـان آموزشـی 
دانشـگاه ها بـه آنـان مجـوز داده شـد بـا توجـه بـه شـرایط پیش آمـده نسـبت 
متناسـبی از کالس هـای خـود را در همـه دروس و مقاطـع تحصیلـی به صـورت 

الكترونیكـی برگـزار کنند. 

ارسـال نمونـه ای از تجـارب موفـق 27 اسفند 98 
دانشـگاهی بـرای دیگر دانشـگاه ها
توجـه بـه ایـن نكتـه مهـم اسـت کـه تجربیـات و دانـش فنـی آموزش¬هـای 
الكترونیكی 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 الكترونیكی نداشـته یا 
تجربـه کمـی در ایـن حوزه داشـتند. از سـوی دیگر، حتـی دانشـگاه¬هاِی دارای 
مراکـز آمـوزش الكترونیكـی، از ایـن ظرفیـت تنهـا بـرای آمـوزش دانشـجویانی 
کـه در دوره¬هـای خـاص الكترونیكـی پذیرفتـه می¬شـدند، بهـره می¬بردنـد. 
تقریبـًا در هیـچ دانشـگاهی از آمـوزش الكترونیكـی در کنـار آمـوزش حضوری 
اسـتفاده نمی¬شـد. ایـن دو شـیوه آموزشـی هیچـگاه به صـورت ترکیبـی مـورد 
اسـتفاده قـرار نگرفتـه بودند. ازایـن رو باتوجه به محدودیت شـدید زمانـی، تبادل 
اطالعـات و ارائـه خدمـات مشـاوره¬ای در اجـرای موفـق ایـن راهبـرد کلیـدی 
بـود. به منظـور معرفـی و انتقـال تجربه مؤثر یک دانشـگاه به سـایر دانشـگاه های 

گام های اجرایی

ــی  ــذرا از اقدامات ــده ای گ ــد چكی ــی می آی آنچــه در پ
اســت کــه از ســوی معاونــت آموزشــی وزارت علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری بــه اجــرا درآمــده اســت:

چکیده اقدامات معاونت آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری  در رویارویی با همه گیری 

ویروس کرونا )اسفند 98 تا اسفند 99(
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کشـور، »تجربـه دانشـگاه علـم و صنعت ایران در اسـتمرار آموزش بـا بهره گیری 
از شـیوه آمـوزش الكترونیكـی« بـرای معاونـان آموزشـی و تحصیـالت تكمیلـی 

دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی کشـور ارسـال شـد. 

وزارت 28 اسفند 98  پیشـنهادی  نظـرات  ارائـه 
علـوم، تحقیقـات و فناوری به سـتاد 

ملـی مبـارزه بـا کرونا
در تعامـل و هماهنگـی با معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـكی، نظـرات مشـترک و پیشـنهادی دو وزارت دربـاره چگونگـی تـداوم 
فعالیت هـای آموزشـی دانشـگاه ها در نامـه ای بـه امضـای وزیـر محتـرم علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری بـرای طـرح در سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا ارسـال شـد. 
محورهـای ایـن پیشـنهاد جبـران کالس هـای معـوق اسـفندماه در ادامه نیمسـال 
تحصیلـی، تعویـق تقویـم آموزشـی متناسـب بـا تأخیر آغـاز فعالیت هـا طبق نظر 
وزارت بهداشـت پـس از تعطیـالت نـوروزی، و انتقـال امتحانـات دکتـرا به بعد 

از مـاه رمضـان بود. 

کارگـروه 29 اسفند 98  توصیه هـای  ارسـال 
بـه  الکترونیکـی  آموزش هـای 

کشـور دانشـگاه های 
در آخرین روز سـال ۹8 در نامه ای به رؤسـای دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش 
عالـی توصیه هـای کارگـروه آموزش هـای الكترونیكـی بـا محوریـت »تسـهیل 
آمـوزش  دوره هـای  در  دانشـجویان  مهمانـی  امـكان  و  دانشـگاهی  تعامـالت 

الكترونیكـی« ارسـال شـد. 

جلسات مستمر و پیاپی کارگروه آموزش های الکترونیکی
ایـن کارگـروه بـا مشـارکت اعضـای خـود کـه از جملـه متخصصـان و مجربـان 
در ایـن حـوزه هسـتند و به صـورت ویدئوکنفرانسـی جلسـات متعـددی را در 
ایـام تعطیـالت برگـزار کـرد. همچنیـن در برخـی جلسـات کارگـروه از حضور 
اعضـای هیئت مدیـره انجمـن یادگیـری الكترونیكـی کشـور، کرسـی یادگیـری 
الكترونیكـی یونسـكو و اعضـای قبلـی کارگـروه یادگیـری الكترونیكـی وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری هم برای همفكری و کمک به پیشـبرد امور اسـتفاده 
شـد. ایـن کارگـروه مسـئولیت دریافـت گـزارش از تمـام مراکـز آمـوزش عالی 

کشـور و دسـته بندی گزارش هـا را نیـز برعهـده دارد. 

کمیته های 12 فروردین 99  جلسـات  در  شـرکت 
سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونا در 

وزارت بهداشـت و وزارت کشور
در ایـن ایـام معاونـت آموزشـي وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوري ضمن تعامل 
پیاپـي و مسـتمر بـا دانشـگاه ها و نهادهـاي مرتبـط بـا موضـوع آموزش هـاي 
الكترونیكـي در جلسـات کمیته هـاي سـتاد ملـي مبـارزه بـا کرونـا در وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و وزارت کشـور نیز حضـور یافت.  صدور 
دسـتورالعمل آموزشـي با محوریت آموزش هـاي الكترونیكي )ویژه نیمسـال دوم 
۹۹-۹8(. در دهـه سـوم اسـفند ۱3۹8 و بـه دنبـال پیش بیني هـاي مبتني بـر ادامه 
بحـران ناشـي از بیمـاري کوویـد - ۱۹ و لـزوم احتمالـي ادامـه توقـف آمـوزش 
حضـوري در دانشـگاه هاي کشـور به مـدت نامعین در آغاز سـال ۱3۹۹، گروهي 
متشـكل از متخصصـان ذي ربـط در حـوزه معاونـت آموزشـي، در کنـار کارگروه 
آمـوزش الكترونیكـي، تشـكیل شـد. دسـتور کاري ایـن گـروه، بررسـي قوانیـن 
جـاري آموزشـي و لـزوم تطبیـق آن ها با شـرایط بحرانـي کنوني بود. بـا توجه به 
تنـوع دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي در پهنه کشـور، سـند اولیـه اي تهیه 
شـد کـه پس از مشـاوره با برخـي معاونان آموزشـي دانشـگاه ها و صاحب نظران 
حـوزه آمـوزش عالـي با عنوان »مـوارد مسـتلزم تصمیم گیـري و اقـدام در حوزه 
آمـوزش دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي در نیمسـال دوم ۹۹-۹8« تهیـه 
دانشـگاه ها  اختیـار  در  فروردین مـاه ۱3۹۹  در ۱۱  راهنمـاي عمـل  به عنـوان  و 
قـرار گرفـت. الزم بـه تذکـر اسـت که هرکـدام از توصیه هـاي 20گانه این سـند، 
آموزشـي  معاونیـن  نظـارت  تحـت  و  انجـام شـده  بررسـي هاي  بـا  مي تواننـد 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي عملیاتـي گردنـد. ابالغ نكردن این سـند 
به عنـوان بخشـنامه الزم االجـرا، بـه دلیـل متنـوع بـود امكانـات، زیرسـاخت ها و 
متفـاوت بـودن مشـكالت و دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي کشـور بود؛ 
لـذا آزادي عمـل و قـدرت مانـور کافي به دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالي 
در جهـت طراحـي بومـي راه حل ها براي برون رفـت از بحران در نیمسـال جاري 

و در چارچـوب مقـررات آموزشـي بـا حفظ حداکثـري کیفیت، داده شـد.     

چگونگـي 17 فروردین 99  بخشـنامه  صـدور 
آموزش هـاي  برگـزاري 

دکتـري  دانشـجویان  ویـژه  حضـوري 

بـا توجـه بـه تصمیمـات اتخـاذ شـده در جلسـه ۱7 فروردین سـتاد مّلـي مبارزه 
بـا کرونـا، بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـي اجازه داده شـد بـا رعایت 
ضوابـط و شـرایطي، امكان اسـتفاده حضـوري دانشـجویان دوره دکتري از محیط 
دانشـگاه )به ویـژه کارگاه هـا و آزمایشـگاه ها( را از آغـاز اردیبهشـت ماه ۱3۹۹ 

آورند.  فراهـم 

هزینه هـای 17 فروردین 99  کاهـش  پیگیـری 
آموزش هـای  بـرای  اینترنـت 

الکترونیکـی 
در نامـه ای بـه امضـای وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، از وزیـر ارتباطات و 
فنـاوری اطالعـات خواسـته شـد تـا عملیاتـی شـدن دسـتورها و هماهنگی های 
پیشـین پیگیـری شـود و تعرفه هـای بهره گیـری از اینترنـت بـرای دانشـجویان 
و مراکـز دانشـگاهی کاهـش یابـد. همچنیـن پیگیـری مسـتمری در ایـن زمینه از 

سـوی کارگـروه آموزش هـای الكترونیكـی صـورت پذیرفـت.

چگونگی 20 فروردین 99  درباره  اطالع رسـانی 
بندی  تعمیم سـند 20 

بـا توجـه به برخی پرسـش های مطروحه درباره سـند ارسـالی یازدهـم فروردین 
بـا موضـوع چگونگـی تـداوم و اتمام نیمسـال تحصیلی جـاری، در بخشـنامه ای 
به دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی اعالم شـد که مفاد سـند یادشـده ویژه 
دانشـجویان آن دسـته از دانشـگاه ها و دوره هـای تحصیلـی بوده اسـت که امكان 
آمـوزش حضـوری ندارنـد و ایـن ضوابـط بـه دانشـجویانی کـه اسـاس پذیرش 

آنهـا بـر پایـه آمـوزش الكترونیكی بوده اسـت تعمیـم نمی یابد. 

بـا 24 فروردین 99  همراهـی  درخواسـت 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 

لتـی  و د غیر
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی غیردولتـی و غیرانتفاعی در بحران شـیوع 
ویـروس کرونـا در معرض آسـیب های جـدی قرار گرفتنـد که می توانـد عواقب 
جبران ناپذیـری بـرای جامعـه و آمـوزش عالی داشـته باشـد. ازایـن رو در نامه ای 
بـه وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری با ارائـه گزینه های پیشـنهادی درخواسـت 
شـد تـا توجـه ویـژه ای بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتی و 
غیرانتفاعـی و نیـز مراکـز آمـوزش عالی آزاد کـه متكی به شـهریه های دریافتی از 

دانشـجویان هسـتند صورت پذیرد. 

پذیـرش 24 فروردین 99  مجـوز  در  تسـهیل 
و  دانشـگاه ها  دانشـجوی 

غیردولتـی  مؤسسـات 
در نامـه ای بـه وزیـر علوم، تحقیقات و فناوری خواسـته شـد تا با توجه به میسـر 
نبـودن بازدید از دانشـگاه ها 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. 

کارگـروه 26 فروردین 99  نشسـت  در  حضـور 
ویـژه آموزش یونسـکو 

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

و 27 فروردین 99  فعالیت هـا  تـداوم 
کارگـروه  پیگیری هـای 

الکترونیکـی آموزش هـای 
ششـمین جلسـه اعضای کارگروه تخصصـی آموزش هـای الكترونیكی به صورت 
ویدئوکنفرانسـی برگـزار شـد )۱۹ فروردیـن ۹۹/ پیوسـت 7( کـه طـی آن مقـرر 
شـد دربـاره نحوه ارزشـیابی دانشـجویان در پایان نیمسـال تحصیلی پیشـنهاداتی 
بـه وزارت علـوم ارائـه شـود و در نتیجـه آن، کارگـروه یادشـده توصیه هایـی 
پیشـنهادی دربـاره چگونگـی برگـزاری امتحانـات پایـان نیمسـال تحصیلـی را 

تدویـن و ارائـه کرد. 

برگـزاری وبینـار آموزشـی با 22 فروردین 99 
 8 از  بیـش  هم زمـان  حضـور 

نفر هـزار 
بـا هماهنگـی کارگروه آموزش هـای الكترونیكـی، اطالع رسـانی و هماهنگی بین 
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دانشـگاه های مختلـف تـداوم یافـت و بـرای نمونـه در اقدامی قابل توجـه، وبینار 
»کالس مجـازی و گفت و گـوی آنالیـن بـا زیرسـاخت یكپارچه ابـری« به همت 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و بـا حضـور هم زمـان حدود 8 هـزار نفر برگزار شـد. 

آموزشـی 26 فروردین 99  توصیه های  ارسـال 
و روان شـناختی بـرای حفـظ 

دانشـگاه ها  بـه  آموزشـی  کیفیت 
آموزش هـای  از  بهره گیـری  در  مهـم  روان شـناختی  و  تربیتـی  نـكات  برخـی 
در  آموزشـی  گروه هـای  مدیـران  و  هیئت علمـی  اعضـای  ویـژه  غیرحضـوری 
قالـب مجموعـه ای گـردآوری و برای معاونان آموزشـی دانشـگاه ها و مؤسسـات 

آمـوزش عالی ارسـال شـد. 

ارسـال پروتکل های بهداشـتی 27 فروردین 99 
بـه  عالـی  آمـوزش  حـوزه 

ه ها  نشـگا ا د
به منظـور داشـتن آمادگی دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی به هنگام ازسـرگیری 
فعالیت هـای حضـوری، از وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی خواسـته 
شـد تـا پروتكل هـای بهداشـتی مرتبـط بـا کالس هـا، کارگاه هـا، آزمایشـگاه ها، 
خوابگاه هـا و مـوارد مشـابه را اعالم کننـد )۱8 فروردین ۹۹( که پـس از دریافت 
پروتكل هـای یادشـده، بـرای دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی ارسـال شـد. 

راه انـدازی پایـگاه تخصصـی 28 فروردین 99 
الکترونیکـی  آموزش هـای 

بـا توجـه به ضـرورت تجمیـع اطالعـات مرتبـط بـا آموزش هـای الكترونیكـی 
بانـک جامـع  قالـب  به عنـوان راهنمـای عمـل همـه فعـاالن دانشـگاهی و در 
دسـتورالعمل ها، مقـررات، توصیه هـا و آموزش هـای مرتبـط، وبـگاه تخصصـی 
آموزش هـای الكترونیكـی ایجاد و آغاز بـه کارکرد. بانک هـای اطالعاتی متعددی 
از جملـه »معرفـی کارگـروه تخصصـی آموزش هـای الكترونیكـی«، »توصیه های 
مهـم در حـوزه آموزش هـای الكترونیكـی«، »قوانیـن و مقـررات در آموزش های 
الكترونیكـی«، »اخبـار و رویدادهـا«، »کارگاه هـای آموزشـی«، »دسـتورالعمل های 
elearning.msrt. ابالغی« »پرسـش و پاسـخ های متـداول« در این وبـگاه با نشـانی

ir در دسـترس مخاطبـان قـرار دارد. 

برنامه ریـزی بـرای چگونگـی 31 فروردین 99 
پایـان  امتحانـات  برگـزاری 

نیمسـال تحصیلـی 
بـا توجـه بـه تـداوم توقـف فعالیت هـای آموزشـی بـه شـیوه حضـوری و لـزوم 
برنامه ریـزی بـرای برگـزاری امتحانـات و ارزشـیابی پایانـی نیمسـال تحصیلـی، 
دسـتورالعمل چگونگـی برگـزاری ایـن آزمون هـا از سـوی معاونـت آموزشـی 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری تدوین و در اختیار دانشـگاه ها و مؤسسـات 

آمـوزش عالـی قـرار گرفت. 

و 4 اردیبهشت 99  »کرونـا  وبینـار  برگـزاری 
آموزش  در  فناورانـه  تحـوالت 

ایران«  عالـی 
ایـن حـوزه،  در  ابهامـات  الكترونیكـی و رفـع  آموزش هـای  ترویـج  به منظـور 
نشسـت تخصصـی »کرونـا و تحـوالت فناورانه در آمـوزش عالی ایـران در پرتو 
از دیـدگاه سـه گانه مسـئله،  الكترونیكـی:  توانمندی هـای یادگیـری و یاددهـی 
تصمیـم و عملیـات« بـه همـت انجمن یادگیـری الكترونیكی ایـران و با همكاری 
روز  در  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  الكترونیكـی  آمـوزش  کارگـروه 
پنج شـنبه 4 اردیبهشـت ماه ۹۹ به صـورت ویدئوکنفرانسـی، رایـگان و تعاملـی بـا 

مشـارکت عالقه منـدان برگـزار شـد. 

برگـزاری نشسـت مجـازی بـا 9 اردیبهشت 99 
معاونـان آموزشـی دانشـگاه ها 
هم زمـان بـا دهـه سـرآمدی آمـوزش، وبینـار معاونـان آموزشـی دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالی کشـور بـا حضور وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری و 
بیـش از 200 نفـر از معاونان آموزشـی برگزار شـد و طی آن ضمـن ارائه گزارش 
دبیـران مناطـق ۱0گانـه آموزشـی، چالش هـا و رویكردهای پیش رو بـا محوریت 

آموزش هـای الكترونیكـی بـه بحـث و گفت و گـو گذارده شـد.
در ایـن نشسـت افـزون بـر گـزارش اقدامـات و سیاسـت های وزارت علـوم از 
سـوی معـاون آموزشـی ایـن وزارت و اعـالم پیش بینی هـای انجـام شـده بـرای 
برگـزاری آزمون هـا توسـط رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور، دبیـران ۱0 
منطقـه آموزشـی هـر یـک به بیـان دیدگاه هـا و گـزارش اقدامـات دانشـگاه های 

مسـتقر در منطقه خود پرداختند و برخی دیگر از معاونان آموزشـی و تحصیالت 
تكمیلـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی نیز در بحث مشـارکت جسـتند. 
همچنیـن مسـئول کارگـروه آموزش های الكترونیكـی نیز ضمن تشـریح اقدامات 

انجـام شـده بـه معرفی وبـگاه تخصصـی آموزش هـای الكترونیكـی پرداخت. 

و 4 اردیبهشت 99  »کرونـا  وبینـار  برگـزاری 
آموزش  در  فناورانـه  تحـوالت 

ایران«  عالـی 
پرتـو  در  ایـران  عالـی  آمـوزش  در  فناورانـه  تحـوالت  و  »کرونـا  نشسـت 
توانمندی هـای یادگیـری و یاددهـی الكترونیكـی؛ از دیـدگاه سـه گانه مسـئله، 
تصمیـم و عملیـات« بـه همـت انجمن یادگیـری الكترونیكی ایـران و با همكاری 
معاونـت آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و کارگـروه آموزش عالی 
به صـورت  ایـن حـوزه  از صاحب نظـران  برخـی  بـا سـخنرانی  الكترونیكـی و 

برگزار شـد.  مجـازی 

برای 8 اردیبهشت 99  تسـهیالت  اخـذ  پیگیـری 
عالـی  آمـوزش  مؤسسـات 

کرونـا  از  آسـیب دیده 
و  دانشـگاه ها  مشـكالت  دربـاره  آموزشـی  معاونـت  پیشـین  مكاتبـات  پیـرو 
مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی - غیرانتفاعـی و مؤسسـات آمـوزش عالی 
آزاد پـس از شـیوع بیمـاری کوویـد -۱۹، در نامـه ای بـه امضـای وزیـر علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری خطـاب بـه رئیـس کل بانـک مرکـزی خواسـته شـد تـا 
تسـهیالت بانكـی پیش بینـی شـده از سـوی سـتاد مّلـی مبـارزه بـا کرونـا بـرای 
پرداخـت بـه مؤسسـات آموزش عالـی آسـیب دیده از کرونا در اختیـار بانک های 

عامـل قـرار گیرد. 

فوق العاده 9 اردیبهشت 99  »اجـالس  برگـزاری 
و  آموزشـی  معاونان  سراسـری 

تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی« 
به منظـور هم اندیشـی دربـاره چگونگـی پیشـبرد آمـوزش عالی کشـور در دوران 
همه گیـری بیمـاری کوویـد -۱۹، اجالس فوق العاده سراسـری معاونان آموزشـی 
و تحصیـالت تكمیلـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی دولتـی کشـور 
به صـورت ویدئوکنفرانسـی برگـزار شـد. در ایـن اجـالس، دبیران مناطـق ده گانه 
آمـوزش عالی کشـور به ارائـه گزارش عملكرد دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش 
عالـی منطقـه خـود پرداختنـد و محورهـای تمرکـز در برنامه ریـزی بـرای سـال 
تحصیلـی بعـدی بـر پایـه سیاسـت های رویارویـی بـا کرونـا بـه بحث وبررسـی 

گذارده شـد. 

برگـزاری وبینـار »آمـوزش 15 اردیبهشت 99 
الکترونیکـی؛  یادگیـری  و 

چشـم اندازها«  و  تجـارب 
هم زمـان بـا هفتـه سـرآمدی آمـوزش و بـه همت دانشـگاه شـیراز، ایـن همایش 
به صـورت مجـازی و بـا سـخنرانی معـاون آموزشـی وزارت علـوم، تحقیقات و 
فنـاوری )با موضـوع: سیاسـت های وزارت عتف در ارتباط با آینـده آموزش های 
الكترونیكـی( و رئیـس پژوهشـگاه صنعـت نفـت )بـا موضـوع: رونـد کیفیت در 

آمـوزش عالـی ایران( برگزار شـد.  

مطالعات 23 اردیبهشت 99   »کارگروه  تشـکیل 
دوران  در  عالـی  آمـوزش 

پسـاکرونا«  و  کرونا 
بـا هـدف بررسـی و مطالعـه روی تجـارب مشـابه دیگـر کشـورها در مواجهه با 
بحـران و دسـتیابی بـه بهتریـن راهكارهـا در حـوزه آمـوزش عالـی، و همچنیـن 
بررسـی دقیـق و علمـی چالش های آمـوزش عالـی در مواجهه با بیمـاری کووید 
۱۹ و بهره گیـری از تجربیـات به دسـت آمـده بـرای دوران پسـاکرونا، »کارگـروه 
مطالعـات آمـوزش عالـی در دوران کرونـا و پسـاکرونا« بـا حضـور  اعضـای 
کمیتـه هدایـت و نظـارت پروژه ارتقای 5 دانشـگاه و 5 پژوهشـگاه برتـر به تراز 
بین المللـی و برخـی دیگر از صاحب نظران تشـكیل شـد. این کارگـروه ۱7 محور 
موضوعـی را بـرای بررسـی در دسـتور کار خـود قـرارداد و با تقسـیم وظیفه بین 
اعضـا، مطالعـه بـر هـر یـک از محورهـا برعهـده یكـی از شـخصیت های علمی 
نهـاده شـد تا طبـق چارچوب و شـیوه نامه مشـخص و در زمان بندی تعیین شـده 
واکاوی و سـپس ارائـه شـود. این کارگروه به صورت مسـتمر گزارش هـا و نتایج 
مطالعـات خـود را منتشـر می کنـد کـه تـا این تاریخ 7 گزارش منتشـر شـده اسـت.
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مؤسسـات 24 اردیبهشت 99   بـا  نشسـت 
الکترونیکی  عالـی  آموزش 

کشـور  غیردولتی 
آمـوزش  بـه  پیش ازایـن  کـه  مؤسسـاتی  تجـارب  از  بیشـتر  بهره گیـری  بـرای 
و  آنهـا  مشـكالت  بررسـی  و  می پرداخته انـد  کشـور  سـطح  در  الكترونیكـی 
راه حل هـای برون رفـت از مشـكالت، نشسـتی بـا حضـور اعضـای کنسرسـیوم 
دانشـگاه ها و مؤسسـات غیرانتفاعـی الكترونیكی ایران )مؤسسـات آموزش عالی 

تشـكیل شـد.  به صـورت ویدئوکنفرانـس  الكترونیكـی( 

صـدور بخشـنامه چگونگـی 30 اردیبهشت 99 
آموزش هـای  برگـزاری 

دانشـجویان  ویـژه  حضـوری 
بـا توجـه به تصمیمات اتخاذ شـده در جلسـه 27 اردیبهشـت سـتاد مّلـی مبارزه 
بـا کرونـا، بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی اجازه داده شـد بـا رعایت 
ضوابـط و شـرایطی، امكان اسـتفاده حضوری دانشـجویان )با اولویـت دوره های 

کارشناسـی ارشـد( را از ۱7 خردادمـاه ۱3۹۹ فراهـم آورند. )پیوسـت 7(

برگـزاری وبینـار »بررسـی 30 اردیبهشت 99 
آمـوزش  نظام نامـه 

عتـف«  وزارت  الکترونیکـی 
نشسـت »بررسـی نظام نامـه پیشـنهادی یادگیـری الكترونیكـی وزارت علـوم و 
سیاسـت های کالن آمـوزش و یادگیـری« به همـت انجمن یادگیـری الكترونیكی 
ایـران و بـا همـكاری معاونت آموزشـی وزارت علـوم و کارگروه آمـوزش عالی 

الكترونیكـی به صـورت مجـازی برگزار شـد. 

تمرکـز 30 اردیبهشت 99  محورهـای  اعـالم 
 - آمـوزش  راهبـری 

دانشـگاه ها  در  یادگیـری 
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص پدیدآمـده در دانشـگاه ها در پـی شـیوه ویـروس 
کرونـا و لـزوم تقویـت زیرسـاخت ها در برابـر بحران هـای مشـابه، محورهـای 
تمرکـز راهبـری آمـوزش - یادگیری در دانشـگاه ها و مؤسسـه های آموزش عالی 
تدویـن و در 4 شـاخه »برنامـه درسـی و یادگیـری«، »رهبـری آمـوزش عالـی و 
مدیریـت دانشـگاهی«، »توسـعه آمـوزش و بهبـود کیفیـت« و »اقتصـاد آمـوزش 
عالـی« بـر روی پایـگاه اختصاصـی آموزش هـای الكترونیكـی و در اختیار جامعه 

دانشـگاهی قـرار گرفت. 

وبینـار 31 اردیبهشت 99  برگـزاری 
دربـاره  »هم اندیشـی 

غیردولتـی«  دانشـگاه های  چالش هـای 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  در  الكترونیكـی  آمـوزش  بـه  ویـژه  توجـه  به منظـور 
غیردولتـی، وبینـار »هم اندیشـی دربـاره چالش هـای دانشـگاه های غیردولتـی بـه 
همـراه تبـادل تجربیـات در زمینـه آمـوزش مجـازی« بـا مشـارکت رؤسـای این 
دانشـگاه ها و مؤسسـات و بـا سـخنرانی معاون آموزشـی وزارت عتـف، مدیرکل 
دفتـر آمـوزش عالـی غیردولتـی، دبیـرکل اتحادیه دانشـگاه های غیردولتـی و دبیر 

کارگـروه آموزش هـای الكترونیكـی برگـزار شـد. 

معرفـی دو پـروژه »منظومه 31 اردیبهشت 99 
نانـو ماهواره هـا« و »شـبکه 

ایران«  علمـی 
بـا توجـه بـه اینكـه فراهـم آوردن امكانـات و زیرسـاخت های ارتبـاط اینترنتـی، 
یكـی از الزامـات اصلـی توسـعه آموزش های الكترونیكی اسـت، در گزارشـی به 
وزیـر علـوم، تحقیقات و فناوری دو پروژه »اسـتفاده از منظومه نانـو ماهواره ها با 
مأموریـت آموزش هـای از راه دور« و »شـبكه علمی ایران )شـعا(« معرفی شـدند 
تـا به عنـوان راهـكاری بـرای فراگیـری خدمـات اینترنتـی کم هزینـه، باکیفیـت و 

مطمئـن بـرای همـه کاربران دانشـگاهی مـورد بررسـی و پیگیری قـرار گیرند. 

نرم افزارهـای 31 اردیبهشت 99  گـزارش 
آمـوزش  در  مورداسـتفاده 

الکترونیکـی 
بـرای دریافـت تصویـری کلـی و مطلـوب از مجموعـه نرم افزارهـای اسـتفاده 
شـده در آموزش هـای الكترونیكـی در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی، 
گزارشـی توسـط کارگـروه آموزش هـای الكترونیكـی تهیـه و در اختیـار وزیـر 

علـوم، تحقیقـات و فنـاوری قـرار گرفـت. 

تسـهیل در فعالیـت مؤسسـات آموزش 8 خرداد 99 
عالـی غیردولتـی و غیرانتفاعی 

در نامـه ای بـه وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، خواسـته شـد تـا به منظـور 
کاسـتن از مشـكالت مؤسسـات آمـوزش عالـی غیردولتـی - غیرانتفاعـی صرفـًا 
بـرای یكبـار پذیرش رشـته ها در سـال جـاری، اعضـای هیئت علمی که بـه تأیید 
ریاسـت مؤسسـه رسـیده و به کارگروه جذب اسـتانی ارسـال شـده باشـد مورد 
پذیـرش و مـالک عمـل قـرار گیرند که این درخواسـت بـا موافقت وزیـر علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری اجرایی شـد. 

اعـالم محورهـای تمرکـز دانشـگاه ها 8 خرداد 99 
آسـیب های  به حداقل رسـاندن  بـرای 

لی حتما ا
بـا توجـه بـه متأثـر شـدن نظـام آمـوزش عالـی از همه گیـری ویـروس کرونـا 
کـه در پـی آن تغییـرات اساسـی در شـیوه آمـوزش و یادگیـری دانشـجویان رخ 
داد، آسـیب دیدن کیفیـت آمـوزش محتمـل می نمـود. ازایـن رو محورهایـی کـه 
بایـد موردتوجـه دانشـگاه ها قـرار بگیـرد تـا از ایـن طریـق میـزان و شـدت این 
کاسـتی ها و آسـیب ها بـه حداقـل کاهـش یابـد، )بـا تأکید بـر دوره کارشناسـی( 

احصـا و بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی اعـالم شـد. 

اعالم ضوابط برگزاری امتحانات 8 خرداد 99 
ارزشـیابی  و  امتحانـات  برگـزاری  ضوابـط 
پایانـی نیمسـال تحصیلـی بـا تأکیـد بـر پروتكل هـای بهداشـتی و فاصله گـذاری 
اجتماعـی بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی اعـالم شـد. در ایـن نامـه 
افـزون بر فهرسـت شـدن ضوابط بهداشـتی، بـر هماهنگـی بین دانشـگاه ها برای 
برگـزاری آزمون هـا در شـهر محل اقامت دانشـجویان نیز تأکید شـد. )شـایان ذکر 
اسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی و دانشـگاه پیام نـور بـرای در اختیار قـراردادن همه 
واحدهـای تابعـه خـود در شـهرهای مختلـف بـرای میزبانـی امتحانـات دیگـر 
دانشـگاه ها اعـالم آمادگـی کردنـد و همـكاری خوبـی در ایـن زمینـه شـكل گرفت(

یکپارچـه 10 خرداد 99  »سـامانه  ایـده  بررسـی 
الکترونیکـی« آمـوزش 

در گام نخسـت از کارگـروه آموزش هـای الكترونیكـی 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 جمع بنـدی نظـرات دریافتـی، نظـر نهایی بـه وزیـر علـوم، تحقیقات و 

فنـاوری اعالم شـد. 

دانشجویان 15 خرداد 99  حضور  چگونگی  بررسـی 
نـو ورود در نیمسـال تحصیلی جدید 

حضـوری  آمـوزش  ارائـه  توجیهـی  دالیـل  کارشناسـی،  بررسـی های  از  پـس 
بـرای دانشـجویان نـو ورود دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی از سـوی 
دفتـر برنامه ریـزی آمـوزش عالـی احصـا و تدویـن شـد تـا در صـورت الـزام به 
آموزش هـای حضـوری، ایـن گـروه از دانشـجویان بـرای آشـنا شـدن بـا محیط 

دانشـگاه و تعامـل برقـرار کـردن بـا اسـتادان، در اولویـت قـرار بگیرنـد. 

برگـزاری 18 خرداد 99  روش هـای  معرفـی 
غیرحضـوری  آزمون هـای 

در نامـه ای بـه معاونـان آموزشـی و تحصیـالت تكمیلی دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی ضمـن تأکیـد بـر نكاتـی همچـون »کمتریـن جابه جایی دانشـجو 
در مسـیرهای شـهری و بین شـهری بـرای شـرکت در آزمون هـا«، »توجـه بـه 
دشـواری  سـطح  »تنظیـم  تحصیلـی«،  نیمسـال  طـول  در  مسـتمر  ارزیابی هـای 
سـؤاالت بـا محدودیت هـای احتمالـی در یادگیـری دانشـجو« و »رعایـت همـه 
ضوابـط بهداشـتی در صـورت برگـزاری حضـوری آزمون هـا« فایلـی بـا عنـوان 
»روش هـای آزمـون غیرحضـوری در دانشـگاه ها« ارسـال شـد و روی وبـگاه 
تخصصـی آموزش هـای الكترونیكـی هـم قـرار گرفـت. در ایـن فایـل ضمـن 
ارجاع دهـی بـه وبینارهـای مرتبـط، چندین فیلم آموزشـی نیز در همیـن زمینه در 

اختیـار دانشـگاه ها قـرار گرفـت. 

رایزنـی برای افزایش سـرعت اینترنـت در ایام 2 تیر 99 
برگـزاری امتحانات 

باتوجه بـه اینكـه پایین بودن سـرعت اینترنت بـر پیچیدگی ارزشـیابی و برگزاری 
امتحـان برخـط، می افزایـد و بـاال بـودن سـرعت اینترنـت از سـویی رضایـت 
دانشـگاه ها و اعضـای هیئت علمـی را افزایـش می دهد و از سـوی دیگـر احتمال 
بـروز رفتـار ناهنجـار از سـوی برخـی ارزشـیابی شـوندگان را کاهـش خواهـد 
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داد، ایـن درخواسـت مطـرح شـد و پیامـد آن در نامـه ای بـه امضای وزیـر علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری از وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات خواسـته شـد تـا 
به منظـور پیشـگیری از هرگونـه وقفـه و اختـالل در فراینـد برگـزاری امتحانـات 
پایـان سـال تحصیلـی، سـرعت اینترنـت دانشـگاه ها در ایـن ایـام افزایـش یابد. 

پیشـنهاد راهکارهای اجـرای دروس عملی و 14 تیر 99 
هی  گا ر کا

بـا تدبیـر دفتـر برنامه ریـزی آمـوزش عالـی و نیـز کارگـروه تخصصـی آمـوزش 
عالـی الكترونیكـی، راهكارهـای اجـرای دروس عملـی و کارگاهـی در شـرایط 
همه گیـری بیمـاری کوویـد -۱۹ و وقفـه در آموزش هـای حضوری دانشـگاه ها، 
در دو نسـخه متنـوع تدویـن و با بارگـذاری روی وبگاه اختصاصـی آموزش های 
الكترونیكـی در اختیـار دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی قـرار گرفـت. 
در ایـن توصیه نامه هـا، ضمـن معرفـی آزمایشـگاه های مجـازی، از راه دور یـا 
مبتنـی بـر وب، وبینارهـای متعـددی که با همین موضوع در سـطح دانشـگاه های 
کشـور برگـزار شـده بودنـد معرفـی شـدند و چندیـن فیلـم آموزشـی نیـز برای 

بهره بـرداری مخاطبـان ارائه شـد. 

عالی 16 تیر 99  آمـوزش  مراکز  رتبه بنـدی  پیش بینـی 
الکترونیکی  یادگیـری  بر سـطح  مبتنی 

بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع یادگیـری الكترونیكـی در نظـام آمـوزش عالی و 
ورود مؤثـر و فزاینـده دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی بـه ایـن حـوزه، 
از انجمـن یادگیـری الكترونیكـی ایران خواسـته شـد تا پیشـنهادهای خـود را در 
زمینـه احصـای شـاخص های رتبه بنـدی دانشـگاه ها و مؤسسـات ارائـه دهنـد تا 
عملكـرد ایـن مراکز آموزشـی بـر مبنای کمیّـت و کیفیـت یادگیـری الكترونیكی 

مـورد سـنجش و رتبه بنـدی قـرار گیرد. 

با 21 تیر 99  معین  دانشـگاه های  همـکاری  درخواسـت 
دانشـگاه ها  دیگر 

در راسـتای مشـارکت جمعـی، انجـام وظایـف همگانـی و عمـل بـه مسـئولیت 
ده گانـه  مناطـق  دبیـران  بـه  نامه هایـی  در  هم افزائـی،  ایجـاد  نیـز  و  اجتماعـی 
آموزشـی، از دانشـگاه های معیـن و مراکـز اسـتان ها خواسـته شـد تـا نسـبت بـه 
ارائـه هـر نوع کمـک ممكن بـرای توانمندسـازی دیگر دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی )دولتـی و غیردولتـی( منطقـه کـه از تـوان و امكانـات کمتری در 
مواجهـه بـا چالش هـای کنونـی برخوردارند، برنامه ریـزی کرده و بـه ایفای نقش 
منطقـه ای و مّلـی بپردازنـد. در ایـن زمینه محورهایـی همچون ارائه مشـاوره های 
اشـتراک  بـه  الكترونیكـی،  آموزش هـای  در  تجربیـات  تبـادل  و  تخصصـی 
و  کارگاهـی  فضاهـای  و  نرم افـزاری  زیرسـاخت های سـخت افزاری،  گـذاردن 
آزمایشـگاهی، در اختیـار قـراردادن محتواهـای درسـی مناسب سـازی شـده بـا 
آمـوزش الكترونیكـی، برگـزاری آزمون هـا و جلسـات دفـاع از پایان نامه هـا و 
رسـاله ها، تسـهیل در تعامـل و تبـادل اعضـای هیئت علمـی و نیـز تسـهیل امكان 
مهمانـی و انتقـال دانشـجویان متقاضـی در دانشـگاه نزدیـک بـه محل سـكونت 

آنهـا مدنظـر بوده اسـت. 

تحصیلـی 22 تیر 99  سـال  و  تابسـتان  برنامـه  ابـالغ 
آینـده بـه دانشـگاه ها 

برنامه آموزشـی تابسـتان ۱3۹۹ و نیمسـال اّول تحصیلی ۱400 – ۱3۹۹ از سـوی 
معاونت آموزشـی وزارت عتف تدوین شـد و در گام نخسـت در وبینار رؤسـای 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی )2۱ تیـر( موردبحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت و سـپس برنامـه نهائـی بـرای اجـرا بـه همـه مراکز آمـوزش عالـی ابالغ 

 . شد

گزارش گیـری از چگونگـی اجرای سـند 20 25 تیر 99 
ی  بند

بـا توجـه بـه ابالغ سـندی 20 بنـدی بـا عنـوان »مـوارد مسـتلزم تصمیم گیری و 
اقـدام در حـوزه آموزش دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی در نیمسـال دوم 
تحصیلـی ۹۹-۱3۹8«، در نامـه مجـددی ضمـن تأکید بر لـزوم انعطاف پذیری در 
اجـرای مقـررات آموزشـی در شـرایط بحرانـی و نیز لـزوم مشـارکت و همراهی 
همـه مدیریت هـای زیرمجموعـه دانشـگاه ها، خواسـته شـد تـا در قالـب جدول 
مشـخصی، گزارشـی از چگونگـی اجـرای سـند یادشـده ارائـه شـود. بـر پایـه 
گزارش هـای دریافتـی، همراهـی مطلوبـی از سـوی مراکـز آمـوزش عالـی در 
اجـرای ایـن سـند و تسـهیل شـرایط دانشـجویان صـورت پذیرفـت؛ آن چنان که 
درخواسـت های حـذف درس، به طـور تقریبـی نزدیـک بـه ۹0 درصـد مـورد 
موافقـت قرار گرفتند و درخواسـت های حذف نیمسـال تحصیلـی به طور تقریبی 
حـدود 25 درصـد بـا احتسـاب سـنوات و حـدود 60 درصـد بـدون احتسـاب 

سـنوات مـورد موافقـت قـرار گرفتنـد )بـا ۱5 درصـد از درخواسـت ها موافقـت 
نشـده اسـت(. همچنیـن حـدود 75 درصـد از درخواسـت های مهمانـی مـورد 
پذیـرش واقـع شـد و 45 درصـد از درخواسـت های انتقـال دائـم نیـز پذیرفته شـد.

برگـزاری 28 تیر 99  چگونگـی  از  گزارش گیـری 
امتحانـات 

بـا توجـه بـه پایـان یافتـن سـال تحصیلـی بـا محوریـت آمـوزش الكترونیكـی، 
از دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی خواسـته شـد تـا در قالـب جـدول 
مشـخصی، گزارشـی از چگونگـی برگـزاری امتحانـات و ارزیابی هـای تحصیلی 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  از  رسـیده  گزارش هـای  پایـه  بـر  کننـد.  ارائـه  را 
آمـوزش عالـی روشـن شـد کـه آزمون هـای پایـان نیمسـال تحصیلـی بـا وجود 
چالش هـای متعـدد بـا موفقیت به سـرانجام رسـیده اسـت. موانـع و چالش هایی 
از جملـه »ناآشـنایی یـا آشـنایی انـدک اسـتادان و دانشـجویان با نحـوه برگزاری 
آزمون هـای مجـازی«، »نبـود یـا کمبـود زیرسـاخت های کافـی )نرم افـزاری یـا 
سـخت افزاری(«، »مشـكالت قطـع یـا کاسـتی در خدمـات و پوشـش اینترنتـی« 
و »کاهـش امـكان نظارت هـای حیـن امتحان« در مسـیر برگـزاری ایـن آزمون ها 
قابـل احصـا بوده انـد. تدابیـر متنـوع و گسـترده ای نیـز از سـوی دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالـی بـرای رفـع کاسـتی ها و افزایـش ضریـب اعتمـاد بـه 
امتحانـات مجـازی بـه کار گرفتـه شـدند کـه برخـی از آنهـا بـه شـرح زیرنـد: 
تقویـت تجهیـزات و زیرسـاخت های الكترونیكـی، تدویـن و انتشـار راهنماهای 
برگـزاری آزمون هـای مجـازی، ایجاد تنوع در سـؤاالت و انتخـاب تصادفی برای 
دانشـجویان )درهم ریـزی پرسـش ها(، انجـام مصاحبه های مجـازی و کنترل های 
تخصصـی  سـامانه های  از  اسـتفاده  مفهومـی،  تكالیـف  از  اسـتفاده  تصویـری، 

آزمون هـای الكترونیكـی، تأکیـد بـر ارزیابی هـای طـول نیمسـال تحصیلـی.

برگـزاری همایـش »چالش هـای یادگیـری 30 تیر 99 
الکترونیکـی در آمـوزش عالی« 

همایـش »چالش هـای یادگیـری الكترونیكـی در آمـوزش عالـی« بـا هماهنگـی 
معاونـت آموزشـی و بـه میزبانـی دانشـگاه بوعلـی سـینا برگـزار شـد. در ایـن 
همایـش،30 مقالـه از مجمـوع 80 مقالـه دریافت شـده از اسـتادان صاحب نظر و 
نام آشـنا در رشـته های مختلـف و به ویـژه اسـتادان رشـته های مرتبـط بـا آموزش 
و آمـوزش عالـی به صـورت برخـط ارائـه شـد. مجموعـه مقـاالت پذیرفته شـده 
همایـش بـه تعداد 53 مقاله )شـامل پذیرفته شـده به صورت برخـط و برون خط( 
و  دانشـگاه ها  بـه  ارسـال  و  اطالع رسـانی  بـرای  همایـش  دبیرخانـه  سـوی  از 

مؤسسـات آمـوزش عالـی کشـور آمـاده خواهد شـد. 

معاونـت 11 مرداد 99  پشـتیبانی  درخواسـت 
اقتصـادی ریاسـت جمهوری در توسـعه 

الکترونیکـی  آموزش هـای 
بـا توجـه بـه تداوم شـیوع بیمـاری کوویـد -۱۹ و توقف آموزش هـای حضوری 
در دانشـگاه ها و به منظـور گسـترش کّمـی و کیفـی آموزش هـای الكترونیكـی، 
در نامـه ای از سـوی وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از معـاون اقتصـادی 
رئیس جمهـور خواسـته شـد تـا در دو محور مسـاعدت و حمایـت الزم صورت 
الكترونیكـی  آمـوزش  تأمیـن و تجهیـز زیرسـاخت های  بـه  پذیـرد: ۱. کمـک 
مراکـز آموزشـی 2. کمـک بـه دانشـجویان در بهره منـدی از ابـزار آموزش هـای 

نیكی  لكترو ا

»همایـش 21 تا 23 مرداد 99  برگـزاری 
تجربیات  تبـادل  ملـی 
دانشـگاه ها و مراکز آموزشـی در اجـرای آمـوزش الکترونیکی در 

بحـران ناشـی از شـیوع کووید 19« 
صنعتـی  دانشـگاه  میزبانـی  بـه  مردادمـاه   23 تـا   2۱ از  کـه  همایـش  ایـن  در 
خواجه نصیرالدیـن طوسـی و بـا همـكاری انجمـن یادگیـری الكترونیكـی ایـران 
و کارگـروه آمـوزش عالـی الكترونیكـی وزارت علـوم به صـورت مجـازی و بـا 
حضـور صدهـا تن از اسـتادان، دانشـجویان، متخصصان و مدیـران مرتبط برگزار 
شـد، افـزون بـر سـخنرانی های مرتبط بـا موضوع، سـه میزگرد تخصصـی نیز در 
حوزه هـای مرتبـط بـا برنامه ریـزی و اجـرای آموزش هـای الكترونیكـی مراکـز 

علمـی برگزار شـد. 

تدوین شـیوه نامه اجـرای مرحله دوم 2 شهریور 99 
آزمون دکتـری تخصصی 99 

غیرحضـوری،  روش  بـه  دکتـری  مصاحبـه  برگـزاری  در  تسـهیل  هـدف  بـا 
شـیوه نامه ای بـر اسـاس سیاسـت وزارت علـوم تدویـن و به دانشـگاه ها ارسـال 
شـد تـا بـر مبنـای آن مرحلـه دوم آزمـون شـامل ثبت نـام داوطلبـان، بارگـذاری 
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اطالعـات داوطلبی، مصاحبه و سـنجش سـوابق آموزشـی و پژوهشـی داوطلبان، 
اعـالم نتایـج اولیـه بـه سـازمان سـنجش آموزش کشـور، رسـیدگی به شـكایات 
داوطلبـان و ثبت نـام پذیرفته شـدگان نهایـی به صـورت الكترونیكـی و از طریـق 

سـامانه رسـمی هـر دانشـگاه انجام شـود. 

تحصیـل 23 شهریور 99  در  تسـهیل 
پذیرفته شـدگان دکتـری 99 کـه 

مواجه انـد  دانش آموختگـی  در  تأخیـر  بـا 
دوره  دانشـجویان  از  برخـی  دانش آموختگـی  در  تأخیـر  به احتمـال  توجـه  بـا 
کارشناسـی ارشـد بـه علـت همه گیـری بیمـاری کوویـد ۱۹ و وقفه در بـه انجام 
رسـاندن پایان نامه هـا، 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. 

رتبه بنـدی 30 شهریور 99  بـرای  برنامه ریـزی 
مراکـز آمـوزش عالـی مبتنی بر 

الکترونیکی  یادگیـری  سـطح 
پـس از رایزنی هـای متعدد بـا »انجمن یادگیـری الكترونیكی« ضمـن تأیید فرایند 
پیشنهادشـده، ضوابـط و شـرایط انجـام این ارزیابی به انجمن یادشـده اعالم شـد 

تـا مراحل اجـرای فرایند آغاز شـود. 

نشسـت مشـترک وزرای علـوم و 30 شهریور 99 
ارتباطـات بـرای تسـهیل خدمات 

اینترنتـی سـامانه های دانشـگاهی 
به منظـور 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 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  مجـازی  آمـوزش  سـامانه های  بـه  رایـگان  اینترنـت 
آمـوزش عالـی تأکیـد شـد و همچنیـن اهـدای بسـته ۱20 گیگابایتـی اینترنت به 
مجموعـه اسـتادان و مدّرسـان دانشـگاهی و چگونگـی اجـرای آن موردبحـث و 

بررسـی قـرار گرفت. 

سـامانه های 2 مهر 99  بهره مندی  تـداوم  بـرای  رایزنی 
آمـوزش الکترونیکـی از اینترنت رایگان 

به منظـور تكمیل و تـداوم بهره مندی سـامانه های آموزش الكترونیكی دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آمـوزش عالـی از اینترنت رایگان، مجموعه سـامانه های یادشـده از 

سـوی وزیر علـوم به وزیـر ارتباطات ارائه شـد. 

تدبیـر برای گسـترش شـمول بسـته اینترنتی 8 مهر 99 
دانشـگاهی  مدّرسـان  به  اهدایی 

بـا توجـه بـه اینكه بسـته اهدایـی ۱20 گیگابایتـی اینترنـت رایگان ویژه اسـتادان 
دانشـگاه ها صرفـًا اعضـای هیئت علمـی را شـامل می شـد، رایزنـی و هماهنگـی 
بـرای گسـترش شـمول بـه دیگـر مدّرسـان از جملـه مدرسـان حق التدریـس 

پذیرفت.  صـورت 

ملـی 20 و 21 مهر 99  کنفرانـس  برگـزاری 
و  آمـوزش  آسیب شناسـی 

ایـران  در  الکترونیکـی  یادگیـری 
اولیـن کنفرانـس ملـی آسیب شناسـی آمـوزش و یادگیـری الكترونیكـی در ایران 
بـه میزبانـی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان و بـا مشـارکت انجمن علمـی آموزش 
و توسـعه منابـع انسـانی و مؤسسـه یادگیـری Edu Tech Network کشـور سـوئد 
به صـورت الكترونیكـی برگـزار شـد. در ایـن همایـش افـزون بـر وزیـر علوم و 
معـاون آموزشـی وزیـر، جمعـی از صاحب نظـران دانشـگاهی بـه بیـان دیدگاه ها 

و نظـرات خـود پرداختند.

وضعیـت 24 آبان 99  آخریـن  از  گزارش گیـری 
الکترونیکـی  آموزش هـای 

بـرای دسـتیابی به اطالعـات جامع از آخریـن وضعیت آموزش هـای الكترونیكی 
در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی، تدبیری اتخاذ شـد تـا مجموعه مراکز 
آمـوزش عالـی کشـور به صـورت برخـط و بـا تكمیـل کاربرگ هـای طراحـی 
شـده، آمـار و اطالعـات مرتبـط را در پایـگاه تخصصی آموزش هـای الكترونیكی 
بارگـذاری کننـد. گزارش هـای دریافتـی در ادامـه مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار 
گرفـت کـه بر مبنای آن مشـخص شـد بیـش از ۹8 درصد از کالس هـای تئوری 

و بیـش از 77 درصـد از کالس های عملی در دانشـگاه ها و مؤسسـه های آموزش 
عالـی بـه شـیوه الكترونیكـی ارائـه شـدند. در مجمـوع بیـش از ۹7 درصـد از 
دانشـجویان در مراکـز آموزشـی ارائه دهنـده گـزارش توانسـته اند از آموزش های 
الكترونیكـی بهره منـد شـوند و در ایـن مـدت بـه طور متوسـط برای هـر یک از 
گروه هـای اسـتادان، دانشـجویان و کارشناسـان در مراکـز آمـوزش عالـی بیش از 
4 دوره آموزشـی بـرای راهبـری آموزش هـای الكترونیكـی برگزار شـده اسـت. 

زبان 17 آذر 99    آزمون هـای  برگـزاری  بـرای  تدبیـر 
دکتری  دوره 

بـا توجـه به کاهـش برگزاری آزمون هـای زبان در پـی همه گیـری کووید -۱۹ و 
تعویـق شـرکت دانشـجویان در امتحـان جامع، در نامـه ای به دانشـگاه ها 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 آزمون هـای اینترنتـی برگزارشـده توسـط برخی از 
دانشـگاه ها عـالوه بـر افـزودن بـر دفعـات برگـزاری، مورد پذیـرش قـرار گیرند. 

کالن 10 دی 99  سیاسـت  تعییـن  بـرای  هم اندیشـی 
آموزش هـای  توسـعه  در  عالـی  آمـوزش 

نیکـی  و لکتر ا
بـا فـرض تأییـد، ضـرورت و پذیـرش توسـعه آموزش هـای الكترونیكـی، برای 
دسـتیابی بـه مسـیر چگونگـی اجـرا و شـمول ایـن شـیوه از آمـوزش در زیـر 
نظام هـای آموزشـی و مقاطـع تحصیلـی، نشسـت هم اندیشـی بـا حضـور جمعی 
مـورد  متعـددی  نشسـت محورهـای  ایـن  در  تشـكیل شـد.  از صاحب نظـران 
آموزش هـای  نظام نامـه  قالـب  در  آن  ماحصـل  و  گرفـت  قـرار  بحث وبررسـی 
الكترونیكـی بـرای بررسـی و تصویـب نهائی به شـورای گسـترش و برنامه ریزی 

آمـوزش عالـی ارائه شـد. 

آمـوزش 5 بهمن 99  نظام نامـه  تصویـب  و  تدویـن 
الکترونیکـی 

بـا توجـه به تـداوم همه گیـری بیماری کوویـد ۱۹ و تجارب انباشـته در فراگیری 
آموزش هـای الكترونیكـی بـه علـت توقـف آموزش هـای حضـوری، در مسـیر 
تسـهیل و بازنگری در مقررات آموزشـی برای توسـعه آموزش هـای الكترونیكی، 
نظام نامـه ایـن آموزش هـا بـرای دوره زمانی ۱400 تـا ۱403 تدوین و در جلسـه 
۹37 شـورای گسـترش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی بـه تصویـب رسـید. ایـن 
از سـوی وزیـر علـوم، تحقیقـات و  اسـفندماه ۱3۹۹  تاریـخ 25  نظام نامـه در 

فنـاوری بـه همـه دانشـگاه ها و مؤسسـه های آمـوزش عالـی ابالغ شـد.

برگـزاری 18 بهمن 99  بـرای  مجـوز  دریافـت 
حضـوری کالس هـای عملـی، کارگاهی 

آزمایشـگاهی  و 
بـا توجـه بـه تـداوم شـیوع بیمـاری کوویـد -۱۹ و تأثیـر تعویـق بیـش از حـد 
برگـزاری کالس هـای عملـی بـر کیفیـت آمـوزش و نیـز بـا توجـه بـه تجربـه 
موفـق برگـزاری کالس هـای عملـی در تابسـتان ۹۹ به صـورت محدود، پیشـنهاد 
برگـزارش دوره هـای 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 دانشـگاه ها و 

مؤسسـات آمـوزش عالـی ابالغ شـد.



35

13
99

د 
فن

س
و ا

ن 
هم

/ ب
 14

ه 
ار

شم
 / 

ی
عال

ش 
وز

آم
ه 

ام
رن

خب

پروژه های بهره برداری شده در دولت دوازدهم 
ــوع  ــال ۱3۹۹، در مجم ــه اول س ــا نیم ــال های ۱3۹6 ت در س
ــروژه بــا حجــم عملیــات ۱،424،708 مترمربــع در  378 پ
مراکــز آمــوزش عالــی ده منطقــه آمایشــی وابســته بــه 
ــا کاربــری آموزشــی،  وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، ب
پژوهشــی، خوابگاهــی، کمک آموزشــی، ورزشــی سرپوشــیده، 
ورزشــی روبــاز، اداری، رفاهــی، فرهنگــی، مقاوم ســازی 
ــبز  ــت س ــازی و مدیری ــهدا، محوطه س ــان ش ــی، یادم خدمات

ــت.  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــه ۹ آمایشــی  ــروژه انجــام شــده در منطق ــداد پ بیشــترین تع

کــه شــامل اســتان های خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی، 
خراســان شــمالی و ســمنان می باشــد بــا 8۱ پــروژه و کمتریــن 
در منطقــه 7 آمایشــی کــه شــامل اســتان های فــارس، بوشــهر 

ــا 27 پــروژه می باشــد. و کهگیلویــه و بویراحمــد ب

تعداد پروژه های بهره برداری شده در مناطق آمایش 
آموزش عالی در دولت دوازدهم

ــات انجــام شــده  در مجمــوع 378 بیشــترین حجــم عملی
ــن  ــع( و کمتری ــا ۱7 درصــد )245702 مترمرب ــه ۹ ب در منطق
حجــم عملیــات بــه بهره بــرداری رســیده مربــوط بــه منطقــه 

ــع( اســت. ــا 3 درصــد )40۱5۱ مترمرب ۱0 ب

بهره برداری از 378 پروژه عمرانی دانشگاهی به 
 مساحت 1/424/708 متر مربع 
در دولت دوازدهم 

وضعیت اعتبارات مصوب هزینه ای دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و فناوری 
در سال های 1396 تا 1399

اقدامات در حوزه پروژه های عمرانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  

 پارک های علم ومؤسسات پژوهشیدانشگاه هاسال
فناوری

 جمع اعتبارات
 هزینه ای دانشگاه ها

 و مؤسسات
پژوهشی و فناوری

 بودجه هزینه ای
عمومی دولت

 تولید ناخالص
 داخلی به قیمت
ثابت سال 1390

 نسبت جمع اعتبارات
 هزینه ای دانشگاه ها و
 مؤسسات پژوهشی
 و فناوری به بودجه

هزینه ای عمومی دولت

 سهم اعتبارات هزینه ای
 دانشگاه ها و مؤسسات

 پژوهشی و فناوری از تولید
 ناخالص داخلی به قیمت

ثابت سال 90

139671898006457381210296927750151034675210069408340000.02240.0112

1397886033915902544153341896039353293994743865647090000.03270.0146

139810268722272868642760245112734331352375910361373360000.0320.0184

13991160467967932394326683012724602043603155670.0292
مأخذ: دفتر برنامه وبودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ــرای دانشــگاه ها،  ــارات مصــوب ب در نمــودار  ســهم اعتب

ــاوری نشــان  ــم وفن ــارک هــای عل موسســات پژوهشــی و پ
داده شــده اســت، انچــه در نظــر اول چشــمگیر اســت ســهم 

کــم امــوزش عالــی از بودجــه دولــت اســت و در نــگاه دیگــر 
افزایــش بســیار کــم آن در طــی ســال هــای ۱3۹2 تــا ۱3۹۹ 

اســت



سفند 1399
ن و ا

شماره 14 / بهم
ی / 

ش عال
خبرنامه آموز

36

 حجم عملیات بهره برداری شده در مناطق آمایش 
آموزش عالی در دولت دوازدهم

ــای  ــده، پروژه ه ــرداری ش ــای بهره ب ــوع پروژه ه از مجم
محوطه ســازی بیشــترین حجــم عملیــات را بــا 28/5 درصــد 
ــد  ــهم 27/۱ درص ــا س ــی ب ــای آموزش ــد از آن پروژه ه و بع
ــه  ــوط ب ــات مرب ــم عملی ــد حج ــن درص ــرار دارد. کمتری ق
ــا 0/۱7  ــی ب ــا ســهم 0/0۱ درصــد و خدمات ــان شــهدا ب یادم
درصــد اســت. الزم بــه توضیــح اســت کــه بیشــترین حجــم 
عملیــات آموزشــی در منطقــه 3 آمایشــی و کمتریــن در منطقه 

۱0 آمایشــی بــوده اســت.
- فضاهای کالبدی 

تــالش مجدانــه و تأمیــن اعتبــارات بــرای احــداث 
فضاهــای آموزشــی در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
ســبب شــده اســت تــا مجمــوع فضاهــای آموزشــی در ایــن 
مــدت ۱/4 برابر شــود و از 44۱۱۱74 مترمربع در ســال ۱3۹2 
ــه  ــر ب ــد، به عبارتی دیگ ــش یاب ــع افزای ــه 5۹744۱8 مترمرب ب
طــور میانگیــن در مــدت 6 ســال هرســاله 26054۱ مترمربــع 

بــه فضاهــای آموزشــی افــزوده شــده اســت )جــدول 7-7(. 
بــا وجــود ایــن به اســتثنای گــروه فنــی و مهندســی در 
ــتیم.  ــی هس ــرانه آموزش ــش س ــاهد کاه ــا ش ــر گروه ه دیگ
ــات  ــه اطالع ــق ب ــی دقی ــا نگاه ــوع را ب ــن موض ــت ای عل
ــروه  ــای گ ــهم فضاه ــال ۱3۹2 س ــت. در س ــوان دریاف می ت
ــود  ــی موج ــای آموزش ــوع فضاه ــی از مجم ــی و مهندس فن
ــه 4۱/2  ــال ۱3۹8 ب ــم در س ــن رق ــه ای ــت ک ــد اس 32 درص
ــن موضــوع نشــان دهنده  ــه ای ــه اســت ک درصــد افزایش یافت
توجــه بــه افزایــش فضاهــای آموزشــی در ایــن گــروه 
ــه  ــت به طوری ک ــا اس ــر گروه ه ــه دیگ ــبت ب ــی نس تحصیل
ــدت  ــن م ــده در ای ــه ش ــی اضاف ــای آموزش ــوع فض از مجم
ــی 65/6  ــی و مهندس ــروه فن ــهم گ ــع( س )۱563244 مترمرب
ــه  ــودار 7-۱2(. ب ــت )نم ــع( اس ــد )۱025840 مترمرب درص
ــده  ــه ش ــی اضاف ــای آموزش ــتر فضاه ــاده تر بیش ــی س عبارت
ــود ســرانة  ــه ســبب بهب ــوده ک ــی و مهندســی ب ــروه فن در گ
ــع  ــی از ۹/7 مترمرب ــن گــروه تحصیل فضــای آموزشــی در ای

ــت. ــده اس ــع ش ــه ۱۱/2 مترمرب ب

اعتبارات پرداختی از محل ردیف های متمرکز وزرات 
علوم، تحقیقات و فناوری برای تکمیل پروژه های عمرانی 
اعتبــارات تخصیصــی بــرای تكمیــل پروژه هــای عمرانــی 
ــاوری در 7  در دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی، پژوهشــی و فن

ــز قابل بررســی اســت:  طــرح متمرک
ــبز در  ــت س ــای مدیری ــروژه ه ــل پ ــه تكمی ــک ب - کم
ــه  ــی ک ــی و پژوهش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش

ــد ــی باش ــرفت فیزیك ــد پیش ــل 50 درص دارای حداق
ــز  ــاختمان های مراک ــازی س ــرای مقاوم س ــه و اج - مطالع

آمــوزش عالــی
- کمــک بــه تكمیــل فضاهــای آموزشــی و کمک آموزشــی 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــع( در دانش ــا 8000 مترمرب ــام )ت نیمه تم
ــط  ــار آن توس ــد اعتب ــه 50 درص ــی ک ــی و پژوهش آموزش

خیریــن تأمیــن شــده باشــد.
- کمــک بــه تكمیــل فضاهــای آموزشــی و کمک آموزشــی 

)تــا 4000 مترمربــع( کــه حداقــل 50 درصــد اعتبــار آنهــا از 
محــل ســایر منابــع تأمیــن شــده باشــد.

- کمــک بــه تكمیــل فضاهــای پژوهشــی )تــا 2000 
مترمربــع( کــه حداقــل 50 درصــد اعتبــار آنهــا از ســایر منابــع 

ــن شــده باشــد. ــن تأمی ــا خیری ی
- کمــک بــه ســاخت و تكمیــل مســاجد و مرمــت بناهــای 

تاریخــی دانشــگاه ها
ــا ۱800  ــالن )ت ــتخر و س ــداث 25 اس ــه اح ــک ب - کم

ــاز ــی روب ــن ورزش ــع( و 30 زمی مترمرب
ــده  ــه ش ــارات هزین ــک اعتب ــد کم ــر رون ــودار زی در نم
توســط وزارت علــوم در دانشــگاه های وابســته نشان داده شــده 
اســت، بیشــترین رشــد اعتبــارات در زمینــه احــداث اســتخر، 
ــزان  ــه می ــت ک ــازی اس ــی روب ــای ورزش ــالن و زمین ه س
ــه ســال ۱3۹6  ــالغ شــده در ســال ۱3۹۹ نســبت ب ــار اب اعتب

بیــش از ســه برابــر رشــد داشــته اســت.

 سال
تحصیلی

 فضای در دستفضای موجودگروه تحصیلی
احداث

 مجموع فضای
 موجود و در
دست احداث

 سرانه
موجود

 سرانه موجود و
در دست احداث

 سهم از فضایسرانه قابل قبول
 موجود

87301430333111763459.713.11219.8 علوم پایه1392-93

124136637086916122357.49.61028.1علوم انسانی و هنر 

143384158705320208949.713.71432.5 فنی و مهندسی 

862954267907113086112.516.31719.6کشاورزی و دامپزشکی 

441117415291605940334100 جمع

95686122391311807747.89.61216 علوم پایه1398-99

157651535555519320706.37.81026.4علوم انسانی و هنر 

2459681655444311512511.214.21441.2 فنی و مهندسی 

98136117436511557268.610.21716.4کشاورزی و دامپزشکی 

597441814.92777383695100 جمع

فضاهاي کالبدي آموزشي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم به تفکیك گروهاي تحصیلي در سال هاي 1392 تا 1399
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ورزش،  حـوزه  در  یافتـه  تخصیـص  اعتبـارات  کمـک  از 
بـا  ورزشـی  سـالن های  احـداث  بـرای  اعتبـارات  مجمـوع 
207323 میلیـون ریـال در مـدت زمانی 4 سـال بیش از سـایر 
حـوزه بـوده اسـت. در ایـن حـوزه 50 درصـد از اعتبـارات ، 

احـداث  بـرای  و  درصـد   30 اسـتخرها  احـداث  حـوزه  در 
زمین هـای ورزشـی روبـاز 20 درصد از اعتبارات صرف شـده 

اسـت )نمـودار تجمعـی ۱5-7 (

 انرژیهای تجدیدپذیر، ممیزی، پایشسال
هوشمند و کنترل مصرف انرژی

 ارتقای کیفی موتورخانه و
بهینه سازی سامانه های تأسیساتی

 مدیریت پسماند
و حمل ونقل

 جمع آوری آبهای سطحی و
مدیریت آب و پساب

جمع

۱۱۱0۱3۹6۱تعداد پروژه۱3۹6

36448584022550202838300238اعتبار

56۱4254تعداد پروژه۱3۹7

۱2۹0046700۱000۱86۹32247532اعتبار

5۱00647۹تعداد پروژه۱3۹8

۱۹5004۹4000256826325726اعتبار

5۱804۱64تعداد پروژه۱3۹۹

25500800540۱۹۹000304554اعتبار
مأخذ: اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مبلغ کمک اعتبارات توزیع شده برای تکمیل پروژه های مدیریت سبز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در دولت 
دوازدهم

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

۱3۹6۱3۹7۱3۹8۱3۹۹نوع پروژه

اعتباراتتعداداعتباراتتعداداعتباراتتعداداعتباراتتعداد

0068،600۱328،780۱۹46،500زمین روباز ورزشی

537،5006۱۹،300۱265،37۹۱8۱22،644سالن ورزشی

323،828852،۱00538،000334،245استخر سرپوشیده

86۱328208000030۱32۱5۹4020338۹جمع

۱- راه انــدازی و ایجــاد زیرســاخت مرکــز تبــادل اطالعــات 
تخصصــی خوشــه آمــوزش و پژوهــش )خوشــه ۱4( در 
ــت  ــه راه دول ــتگاه ها در نقش ــف مصــوب دس ــتای تكالی راس

ــک  الكترونی
ــداد  ــه تع ــف ب ــات وزارت عت ــایی خدم ــن و شناس 2- تدوی
ــازمان  ــت از س ــه خدم ــد شناس ــت ک ــت و دریاف ۱7۱ خدم

ــور  ــتخدامی کش ــور اداری و اس ام
3- تهیــه شناســنامه خدمــت 50 درصــد از خدمات شناســایی 
ــال وزارت  ــات در پرت ــن خدم ــنامه ای ــار شناس ــده و انتش ش

عتــف 
4- تشــكیل جلســات کارگــروه خوشــه آمــوزش و پژوهــش 
ــایت اداره کل  ــات در س ــه صورت جلس ــه ۱4( و ارائ )خوش

فنــاوری اطالعــات 
5- ایجــاد و پیاده ســازی ســامانه اعتبارســنجی مــدارک 

آمــوزش رســمی کشــور و ارائــه ســرویس در ســایت
  estelam.msrt.ir

6- ارائــه ۱0 ســرویس تبــادل شــده از درگاه دولــت GSB بــه 
ــادل وزارت علوم درگاه تب

- پیگیـری، دریافـت و تخصیـص ردیـف اسـتخدام بـرای 
از  بـه شـرح مجوزهـای صـادر شـده  اعضـای هیئت علمـی 

اسـتخدام اداری و  سـازمان 
سـهمیه   ۱00 تعـداد  تخصیـص  و  دریافـت  پیگیـری،   -
اسـتخدام ویـژه اعضای هیئت علمـی نخبگان مقیم کشـور طی 
مجـوز شـماره 5322۹6 تاریـخ 0۱ / ۱0 / ۱3۹7 بـا هماهنگی 

بنیـاد ملی نخبـگان .

- اصالح سـاختار سـازمان حوزه سـتاد وزارت: تشـكیالت 
تفصیلـی حوزه سـتاد مـورد بازنگری قرار گرفت و تشـكیالت 
پسـت   700 اسـاس  بـر  سـتادی  حـوزه  اصالحـی  تفصیلـی 
سـازمانی در سـامانه ملـی مدیریت سـاختار ثبـت و تأییدیة آن 

از سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور اخذ شـد.
از بررسـی و طبقه بنـدی فرم هـای شـغل واصلـه  - پـس 
از دانشـگاه ها و مؤسسـات وابسـته دراین خصـوص جلسـات 

اهم فعالیت های اداره کل فناوری اطالعات  

اهم فعالیت های ادارات منابع انسانی و پشتیبانی  
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- افزایــش وام اعضــای هیئت علمــی از 2500 میلیــون ریــال 
بــه 5000 میلیــون ریــال و همچنیــن بــرای نخســتین بار 
پرداخــت تســهیالت ودیعــه مســكن بــه میــزان 2000 میلیــون 

ریــال  
- تدویــن طــرح اجرایــی راه انــدازی مرکــز مدیریــت اوقــات 

ــی ــت هیئت علم فراغ
- بازســازی و ارتقــای کیفیــت خدمــات اقامتــی و پذیرایــی 

هتــل پردیســان
فرصت هــای  شناســایی  دبیرخانــه  راه انــدازی   -
وزارت  تابعــه  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  ســرمایه گذاری 

عتــف
ــی و  ــای هیئت علم ــی اعض ــع رفاه ــرح جام ــن ط - تدوی

ــب ــت تصوی ــی جه ــع قانون ــه مرج ــه ب ارائ

متعدد با سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور برگـزار که منجر 
بـه اخـذ ۱۹85 مجوز اسـتخدام پیمانی شـده اسـت کـه اکنون 
اعتبـار در سـازمان  تأمیـن  تأییدیـه  بـرای  پیگیری هـای الزم 
عمـل  بـه  برنامه وبودجـه  سـازمان  از  کشـور  برنامه وبودجـه 

می آیـد.
- رعایـت شایسته سـاالری در انتصاب مدیـران و بهره گیری 

از توانمندی هـای زنان و جوانان. 
- ارتقـای رتبـه اعضای قـراردادی پس از اصـالح آیین نامه 

اسـتخدامی اعضای غیرهیئت علمی در سـال ۱3۹7 .
- تنظیـم سـند جامـع برنامه نیروی انسـانی آمـوزش عالی: 
اطالعات آماری نیروی انسـانی هیئت علمـی و غیرهیئت علمی 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی جمـع آوری و 
جهـت تأییـد بـه سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور ارسـال 

شـده است .
- انعقـاد تفاهم نامـه بـا بنیـاد مسـكن انقـالب اسـالمی در 
خصـوص مسـكن کارکنـان در منطقـه گـرم دره یک صـد واحـد 
- تفاهم نامـه بـا بانـک ملـی شـعبه مسـجد جامـع و بانـک 
ملـت شـعبه مهسـتان 550 نفـر بانـک ملـی و 400 نفـر بانـک 
ملـت دریافـت نموده انـد معرفـی همـكاران بـه بانـک سـامان 

شـعبه ایران زمیـن ۱50 نفـر.
- تفاهم نامـه بـا گـروه خودروسـازی کرمان جهت اسـتفاده 
از محصوالت تولیدی آن شـرکت شـامل جیلی و کوپا و غیره 
بـا شـرایط و نقـدی و تحویل 25 نفـر خودرو جیلی اکسـلنت 
با شـرایط قسـطی به همكاران حوزه سـتادی و دانشـگاه ها در 

اسـفندماه ۱3۹8 مابقـی اقدامات در سـال جدید.
- افتتاح فروشگاه رفاه و مهدکودک از طریق مناقصه.

- اسـتفاده از سـامانه تـدارکات الكترونیكـی دولـت بـرای 

خریدهـا و برگـزاری مناقصـات در بسـتر سـامانه مذکـور.
- سـاماندهی و تجمیع قراردادهای حوزه سـتادی متناسـب 
بـه قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه معامـالت دولتـی از قبیـل: 
پژوهشـی/   / وکال  مشـاوره ای/  مناقصـه ای/  قراردادهـای 
اعضـای  جـذب  آموزشـی/  اطالعـات/  فنـاوری  پشـتیبانی/ 

... و  هیئت علمـی 
نیـاز  بـا  متناسـب  ملـی  کالن  مأموریـت   ۱0 تعریـف   -
آمـوزش عالـی کشـور در حـوزه منابع انسـانی و پشـتیبانی در 

گانـه   ۱0 مناطـق  دبیرخانه هـای 
- تهیـه دسـتورالعمل ارزیابـی عملكـرد )منطقـه ۱( / تهیـه 
دسـتورالعمل ارتقـای رتبـه اعضـای غیرهیئت علمـی )منطقـه 
2( / تعییـن مشـاغل اصلـی و غیـر اصلـی )منطقـه 3( / تهیـه 
دسـتورالعمل احتسـاب مـدرک تحصیلـی )منطقـه 4( / تهیـه 
دسـتورالعمل نحـوه انتصـاب اعضـا در پسـت های سـازمانی 
مدیریتـی سـطوح میانـی و پایه و عـزل آنان )منطقـه 5( / تهیه 
دسـتورالعمل پرداخـت کمک هـای رفاهـی )منطقـه 6( / تهیـه 
دسـتورالعمل فوق العـاده بهـره وری )منطقه 7( / تهیه شـاخص 
جهـت ضریـب پسـت های مدیریتـی )منطقـه 8( / تهیـه کتاب 
تهیـه دسـتورالعمل   /  )۹ )منطقـه  مشـاغل  طبقه بنـدی  طـرح 

فوق العـاده سـختی کار )منطقـه ۱0(.
- اجـرای پـروژه آزمایشـی هوشمندسـازی مصـرف انرژی 
در کل سـاختمان حـوزه سـتادی از طریـق طراحی و سـاخت 
سـامانه هوشـمند کنتـرل روشـنایی ها و سیسـتم های تهویـه و 
نصـب پریزهـای هوشـمند جهت مصـارف عمومی سـاختمان 
بـا امـكان کنترل از راه دور با هدف بهینه سـازی و صرفه جویی 

در مصـرف انرژی. 
اداره آموزش کارکنان

نفرساعت آموزشی)مدت دوره های آموزشی برگزارشده )ساعتتعداد پرسنل آموزش دیدهتعداد دوره های آموزشی برگزار شدهسال

139633259924610006

139742481146430927

139823356715019114

11161110816054نیمسال اول 1399

1091258896876107جمع

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

ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی
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دکتــر عبدالرضــا باقــری، قائــم مقــام وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــزه  ــای ممی ــا و هیئت ه ــای امن ــز هیئت ه ــس مرک ــاوری و رئی فن
ــر  ــر هم اندیشــی خب ــه ام ــژه دانشــگاهیان ب مرکــزی، از توجــه وی

داد. 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــار داش ــوص اظه ــن خص ــری در ای ــر باق دکت
ارتبــاط بیشــتر و اســتفاده از نقطــه نظــرات دانشــگاهیان از آذرمــاه 
ســال ۱3۹6 اقــدام بــه بارگــذاری عنــوان "دریافــت نظــرات توســط 
قائــم مقــام وزیــر" در صفحــه نخســت وب ســایت وزارت نمــوده ام 
کــه خوشــبختانه مــورد اســتقبال فــراوان دانشــگاهیان قــرار گرفــت 
و تاکنــون بیــش از 5765 مــورد ایمیــل دریافــت و بــه کلیــه آنهــا 

پاســخ الزم داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دانشــگاهیان بــه امــر هم اندیشــی 
تصریــح کــرد: از بیــن ایمیل هــای دریافتــی 327 مــورد آن پیشــنهاد 
ــای  ــت ها و برنامه ه ــوص سیاس ــرات درخص ــه نظ ــال نقط و ارس
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حوزه هــای مختلــف بــوده 
ــاع  ــرداری ارج ــرای بهره ب ــط ب ــای ذیرب ــه معاونت ه ــه ب ــت ک اس

شــده اســت.
ــای  ــداد ایمیل ه ــن تع ــرد: ای ــان ک ــوم بی ــر عل ــام وزی ــم مق قائ
ــات و درخواســت هایی کــه ماهیــت اداری  ــی شــامل مكاتب دریافت
ــه  ــیدگی ب ــات و درخواســت رس ــورد(، مكاتب ــته اند )27۱۹ م داش
ــخصی  ــت های ش ــات و درخواس ــورد(، مكاتب ــكایات )۱253 م ش
بــرای رفــع مشــكل مطــرح شــده )۱377 مــورد(، تشــكر و 
قدردانــی از ایجــاد فضــای تعامــل توســط قائــم مقــام وزیــر )6۱ 

ــند. ــورد( می باش ــرات )28 م ــه نظ ــایر نقط ــورد( و س م
ــای  ــاعدت حوزه ه ــكاری و مس ــرد: هم ــان ک ــر نش وی خاط
ــی و  ــات آموزش ــگاه ها و مؤسس ــتاد وزارت و دانش ــف س مختل
ــه ایــن درخواســت ها بســیار مناســب  پژوهشــی در پاســخ گویی ب

ــت. ــوده اس ــش ب و نتیجه بخ

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

توجه ویژه دانشگاهیان به امر هم اندیشی

 دریافت بیش از 5700 مورد؛ 
نظرات و دیدگاه های دانشگاهیان کشور
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و  عالـی  آمـوزش  نظـام  تعالـی  و  پیشـرفت  به منظـور  مقدمـه: 
کمـک بـه گسـترش زیرسـاخت های علـم و فنـاوری کشـور بـا 
بهره منـدی از ظرفیـت نیكـوکاران، خیّریـن و دوسـتداران دانـش 
و کاسـتن وابسـتگی دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور و 
پژوهشـی بـه بودجـة عمومـی، بهره منـدی از ظرفیـت نیكـوکاران، 
خیریـن و دوسـتداران دانـش و حامیـان مردمـی آمـوزش عالـی از 
بدیـن  اسـت.  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  اولویت هـای 
منظـور سـتاد خیریـن وزارت علـوم جهـت هماهنگـی و هم افزایی 
افـراد  ظرفیـت  از  هدفمنـد  بهره منـدی  بـرای  وزارت  بخش هـای 
خیـر، سـازمان های مردم نهـاد و بنیادهـای خیریـه شـكل گرفته اسـت.
هـدف: هـدف از تشـكیل سـتاد خیریـن وزارت علـوم ایجـاد 
هماهنگـی بیـن بخش های سـتادی وزارتخانـه، سیاسـت گذاری در 
امـور مربـوط به خیریـن و واقفـان در وزارت علـوم، برنامه ریزی و 
بسترسـازی بـرای رفـع موانـع و مشـكالت حامیان آمـوزش عالی، 
ایجـاد حلقـه ارتباطـی بـا بنیـاد خیریـن آمـوزش عالـی و بنیادهای 
خیریـن دانشـگاه ها، مراکـز پژوهشـی و پارک هـای علـم و فناوری 
بـرای بهره گیـری از توانمندی هـای مـادی و معنوی آنان و تشـویق 
گسـترش  و  تقویـت  بـه  نیک اندیشـان  و  نیكـوکاران  ترغیـب  و 

زیرسـاخت های آمـوزش عالـی کشـور اسـت.
و  اشـاعه  بـرای  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری  وظایـف: 
گسـترش فرهنـگ اسـالمی وقـف و امور خیّریـه در نظـام آموزش 

عالـی کشـور، بـا هـدف رشـد کّمـی و کیفـی آمـوزش عالـی
امـر سـرمایه گذاری  در  تسـهیل  بـرای  بستر سـازی  و  مشـاوره 

بهینـة خیّریـن آمـوزش عالـی
شناسـایی، معرفـی، حمایـت همه جانبـه و قدردانـی از خیّرین و 

واقفـان آموزش عالی کشـور
نظـارت بر حسـن اجـرای تعهدات دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و 
مراکـز آمـوزش عالـی در قبـال خیّریـن به منظور تحقـق دیدگاه ها و 

اهـداف خیّریـن و واقفان آمـوزش عالی
برنامه ریـزی بـرای ایجـاد زمینه های مناسـب قانونـی، اجتماعی، 
و  تقویـت حمایت هـای خیّریـن  به منظـور  اقتصـادی  و  فرهنگـی 

واقفـان از آمـوزش عالـی و اسـتمرار بخشـیدن به آن.
   برنامه ریـزی بـرای ترغیـب و تشـویق خیّریـن و سـازمان دهی 
آنـان به منظور ایجـاد بنیاد های خیّرین در دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها 

و پارک هـای علـم و فناوری
و  دانشـگاه ها  بیش ازپیـش  جلب توجـه  بـرای  برنامه ریـزی 
مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی بـه برنامه ریـزی بـا هـدف 

بهره منـدی بیشـتر از ظرفیت هـای خیّریـن در گسـترش زیر سـاخت ها
 ایجـاد هماهنگـی بیـن حوزه هـای سـتاد وزارت ازیک طـرف و 
سـازمان های مردم نهـاد و بنیادهـای دانشـگاهی در ارتبـاط بـا امـور 

خیّریـن و حامیـان آمـوزش عالـی از طـرف دیگر.
راهبردها:

جدیـد  نیكـوکاری  بنیادهـای  ایجـاد  بـه  کمـک  اول:  راهبـرد 
و  پژوهشـگاه ها  دانشـگاه ها،  در  موجـود  بنیادهـای  گسـترش  و 

فنـاوری و  علـم  پارک هـای 
۱-۱– شناسـایی فعالیت هـای مختلف در بنیادها و اطالع رسـانی 

آنهـا بـه سـایر بنیادها بـرای تنوع بخشـی به فعالیت هـای آنها 
2-۱ – تهیـه دسـتورالعمل نحـوه راه انـدازی بنیادهـای خیرین و 

قـراردادن دسـتورالعمل مربوطه در وب سـایت
3-۱ - تهیـه اساسـنامه تیـپ بـا بهره گیـری از تجـارب بنیادهای 

موجـود بـرای اسـتفاده مراکز آمـوزش عالی فاقـد بنیاد 
و  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  دانشـگاه ها،  شناسـایی   –  ۱-4
پژوهشـی و پارک هـای علـم و فنـاوری کـه هنـوز بنیـاد تأسـیس 

دارنـد. را  بنیادهـا  تأسـیس  امـكان  نكرده انـد ولـی شـرایط و 
5-۱ – پایـش مسـتمر فعالیت هـای بنیادهای نیكـوکاری موجود 
در دانشـگاه ها و بـه روز نگه داشـتن بانـک اطالعاتـی مربـوط به آنها

6-۱ – حضور فعال در نشست های بنیادهای موجود
7-۱ – بررسـی امـكان تأسـیس بنیادهـای نیكـوکاری و فناوری 

منطقـه ای یا اسـتانی
8-۱ – فعال کردن شورای خیرین مناطق

۹-۱ – شـرکت فعـال دبیـر و اعضـای سـتاد خیریـن وزارت در 
شـورای خیریـن مناطق

راهبـرد دوم: رفـع مشـكالت و موانـع قانونی نظیـر معافیت های 
پنجـاه  اعتبـارات  و  تسـهیالت  افزایـش  بـرای  پیگیـری  مالیاتـی، 

درصـدی بـرای جـذب حمایت هـای خیریـن
۱-2– بررسـی و شناسـایی قوانیـن مرتبـط به ارائه تسـهیالت و 
اعتبـارات مرتبـط بـا حمایت از جـذب حمایت های خیرین شـامل 

برنامـه ششـم توسـعه، قوانین دائمی و سـاالنه
2-2 – تهیـه پیشـنهاد مـوارد جدیـد بـرای اصـالح و یـا تكمیل 
قوانیـن و مقـررات موجـود در برنامه هـای ششـم توسـعه، قوانیـن 
دائمـی و سـاالنه بـرای ارجـاع بـه مراجـع قانونـی بـا هماهنگـی 
معاونـت حقوقـی و پارلمانـی وزارت علـوم و سـایر مراجـع نظیـر 
کمیسـیون های مجلـس شـورای اسـالمی، کمیسـیون های دولـت و...
3-2– بررسـی تجـارب جهانی نظیر معافیت هـای مالیاتی ممكن 

 برنامه راهبردی 
ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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یـا سـایر موارد بـرای خیرین و بنیادهای خیریـن و نیكوکاری 

4-2 – بررسـی و مطالعـه مـواردی کـه در خصـوص معافیـت 
مالیاتـی تابه حـال وجـود دارد و پیگیـری بـرای پیشـنهادهای جدیـد
معافیت هـای  خصـوص  در  جدیـد  پیشـنهادهای  ارائـه   –2-5

ممكـن و مؤثـر بـه مراجـع ذی صـالح قانونـی
راهبـرد سـوم: ارتبـاط بـا بنیادهـا و نهادهـای بین المللـی جهت 

تسـهیل کمک ها/تمـاس بـا تشـكل های ایرانیـان مقیـم خـارج
۱-3 – اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در آمـوزش عالـی نظیر 
پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی برای بررسـی بنیادهای 

خیریه در سـطح جهـان و نحـوه عملكرد آن
دانشـگاه ها،  بنیادهـای  عضویـت  نحـوه  بررسـی   -3-2
پژوهشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری بـا بنیادهـای خیریـن 
از  بهره منـدی  شـرایط  فراهم کـردن  بـرای  بین المللـی  سـطح  در 

خـارج مقیـم  نیكـوکار  ایرانیـان  کمک هـای 
3-3 – بررسـی نحـوه بهره مندی بنیادهای نیكوکاری دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آمـوزش عالـی از ظرفیت هـای مؤسسـات نیكـوکاری 

موجـود در سـطح بین المللی 
بـا  ارتبـاط  برقـراری  بنیادهـا و  اتصـال  امـكان  بررسـی   –3-4

خـارج مقیـم  ایرانیـان  تشـكل های 
راهبـرد چهـارم: کمـک بـه ایجـاد ارتبـاط تنگاتنگ بیـن جامعه 
و  دانشـگاه ها  خیریـن  بنیادهـای  بـا  دانشـگاه ها  فارغ التحصیـالن 

مراکـز پژوهشـی و پارک هـای علـم و فنـاوری
۱-4 – شناسـایی تشـكل های ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور 
بـا هـدف شناسـایی افـراد نیكـوکار عالقه منـد بـه توسـعه علـم و 

فنـاوری در کشـور
2-4– شناسـایی جوامع فارغ التحصیالن دانشـگاه های کشـور در 

آسـیا، اروپا و آمریكا
3-4 – ارتبـاط مسـتمر بـا نماینـدگان علمـی وزارت علـوم و 
رایزن هـای فرهنگـی سـفارتخانه های جمهـوری اسـالمی ایـران در 
خـارج کشـور جهـت شناسـایی افـراد مؤثـر ایرانـی خـارج از کشـور
بـر  عـالوه  بنیادهـا  فعالیت هـای  گسـترش  پنجـم:  راهبـرد 
بـه  تحصیلـی  بـورس  نظیـر  فعالیت هـا  سـایر  بـه  ساخت وسـاز 
دانشـجویان بی بضاعـت، کارآفرینـی، تجهیـز آزمایشـگاه ها، کمـک 
بـه ایجـاد شـرکت های دانش بنیـان و نگهـداری اماکـن آموزشـی، 
پژوهشـی و خوابگاه هـا، حمایـت از پایان نامه هـای دانشـجویی و 

مـوارد مشـابه
نیكـوکاری  بنیادهـای  فعالیت هـای  نحـوه  بررسـی   –  5-۱
دانشـگاهی جهـان عـالوه بر ساخت وسـازها بـه سـایر فعالیت های 

ایجـاد  آزمایشـگاه ها،  کارآفرینـی،  تحصیلـی،  بـورس  نظیـر 
شـرکت های دانـش بنیـان و نگهداری اماکن آموزشـی، پژوهشـی و 

دانشـجویی پایان نامه هـای  از  حمایـت  و  خوابگاه هـا 
2-5 – بررسـی بنیادهـای علـم و فناوری در ایران کـه مأموریت 
ارزیابـی  و  می باشـد  ساخت وسـاز  بـر  عـالوه  مـواردی  آن هـا 

اثربخشـی آنـان
و  علـم  بنیادهـای  فعالیت هـای  تنوع بخشـی  بـه  –کمـک   5-3
فنـاوری عـالوه بـر مأموریت هـای ساخت وسـاز و مشـارکت آنهـا 

عمرانـی پروژه هـای  در 
بـا  مرتبـط  نیكـوکاری  موجـود  بنیادهـای  بررسـی   –   5-4

آنهـا تفاوت هـای  و  اشـتراک  نقـاط  یافتـن  و  دانشـگاه ها 
راهبـرد ششـم: ایجـاد بسـتر و محیطـی امـن و مطمئـن جهـت 
سـرمایه گذاران در پروژه های مشـارکتی از طریق پیشـنهاد و قوانین 
و مقـررات پویـا و هماهنگـی بـا معاونـت امـور حقوقـی و مجلس 

جهـت طـی رونـد قانونی
۱-7– بررسـی قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه سـرمایه گذاری 
فنـاوری و  علـم  پارک هـای  و  پژوهشـگاه ها  دانشـگاه ها،  بـا  مرتبـط 
مقـررات  تكمیـل  بـرای  پیشـنهاد  ارائـه  و  برنامه ریـزی   –7-2
موجـود و یـا تهیـه پیشـنهاد جدیـد بـه سـازمان برنامه وبودجـه و 
مجلـس جهـت پیش بینی مشـوق هایی بـرای سـرمایه گذاری خیرین 

در فعالیت هـای سـودده مرتبـط بـا امـور دانشـگاهی
امـور  در  سـرمایه گذاری  فعالیت هـای  ایجـاد  بررسـی   –  7-3
فنـاوری و کارآفرینـی به گونـه ای کـه خیرین و بنیادهـای نیكوکاری 

هـم منتفع شـوند.
در پایـان برخی اقدامات پشـتیبانی برای سـتاد خیرین عبارت اند 

از: 
الـف - ایجـاد کمیته هـای تخصصـی از جملـه کمیتـه جوانـان 
حامیـان فنـاوری در سـتاد خیریـن بـا هـدف توسـعه فعالیت هـای 

مختلف
تهیه دستورالعمل نحوه ایجاد کمیته های تخصصی 

ب – فعال سـازی وب سـایت پویا و به روز سـتاد خیرین وزارت 
علوم، تحقیقـات و فناوری

ایجـاد وب سـایت منعطـف خیریـن آمـوزش عالی با اسـتفاده از 
صاحب نظـران و بنیادهـای موجـود خیرین

تهیه مطالب الزم برای وب سـایت شـامل دستورالعمل های ایجاد 
بنیادهـای دانشـگاهی، چگونگـی اتصال بـا جوامـع فارغ التحصیالن 
داخـل و خـارج و همچنیـن بانک های اطالعاتـی بنیادهای موجود.
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مقدمــه: به منظــور اجرائــی کــردن برنامــه راهبــردی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مصــوب شــورای 
خیریــن وزارت کــه بــه توشــیح مقــام عالــی وزارت رســیده 
اســت، اقدام هــای زیــر در دانشــگاه ها، مؤسســات پژوهشــی 
ــت  ــن آوری تح ــم و ف ــی عل ــای حام ــاوری و بنیاده و فن

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــن ص ــتاد خیری ــارت س نظ
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــای حام ــه ایجــاد بنیاده ۱- کمــک ب
جدیــد و گســترش بنیادهــای موجــود و شبكه ســازی بنیادهــا 

و نظــارت بــر آنهــا )راهبــرد اول( 
ــاد حامــی علــم  ــاد بنی الــف( در ایــن راســتا بیــش از هفت
ــگاه های  ــگاه ها و پژوهش ــی، دانش ــز علم ــاوری در مراک و فن
ــیس  ــاوری تأس ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل زیرمجموع

ــت مشــغول هســتند.  ــه فعالی ــون ب شــده و اکن
ب( شناســایی و کمــک بــه تأســیس بنیــاد حامیــان علــم و 
فنــاوری آن دســته از دانشــگاه ها، مؤسســات آمــوزش عالــی 
و پژوهشــی و پارک-هــای علــم و فنــاوری کــه هنــوز بنیــاد 
ــكان تأســیس بنیادهــا را  ــی شــرایط و ام تأســیس نكــرده ول

دارنــد.
ــوکاری  ــای نیك ــای بنیاده ــتمر فعالیت ه ــش مس پ( پای
بانــک  نگه داشــتن  بــه روز  و  دانشــگاه ها  در  موجــود 

ــا. ــه آن ه ــوط ب ــی مرب اطالعات
مرتبــط  موجــود  نیكــوکاری  بنیــاد   45 بررســی  ت( 
بــا دانشــگاه ها و یافتــن نقــاط مشــترک در روش هــا و 

آن هــا. تفاوت هــای 
ث( شــرکت فعــال دبیــر و اعضــای ســتاد خیریــن وزارت 
در شــوراهای محلــی و منطقــه ای بنیادهــا )بیــش از ۹0 مــورد(.
ج( اقــدام بــه طراحــی و تأســیس مجمــع بنیادهــای حامیان 

علــم و فنــاوری بــا همــكاری صنــدوق رفاه دانشــجویان.
ــل  ــد مح ــازی و رص ــت شفاف س ــه جه ــور و ب چ( به منظ
ــط  ــز توس ــامانه ای نی ــن س ــای خیری ــرد حمایت ه ــه ک هزین
صنــدوق رفــاه دانشــجویان راه انــدازی شــده کــه در نشســت 
اول تیرمــاه مشــترک ســتاد و صنــدوق رفــاه بــا حضــور وزیــر 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری معرفــی و رونمایــی شــد.
بنیادهــای  مشــترک  همــكاری  امــكان  بررســی  ح( 
ــر  ــگاه ها در ه ــگاه ها و پژوهش ــاوری دانش ــوکاری و فن نیك

ــاد(. ــرای 35 بنی ــتان )ب ــا اس ــه ی منطق

ــه  ــن جامع ــگ بی ــاط تنگاتن ــاد ارتب ــه ایج ــک ب خ( کم
فارغ التحصیــالن دانشــگاه های داخــل و خــارج بــا بنیادهــای 
ــم و  ــای عل ــی و پارک ه ــز پژوهش ــگاه ها، مراک ــه دانش خیری

ــاوری. فن
د( برگــزاری ســمینار یــا وبینــار بنیادهــای خیریــن و 
شــرکت مســئولین بنیادهــا و تبــادل و انتقــال تجــارب.

ــر معافیت هــای  ــی نظی ــع قانون ــع مشــكالت و موان 2- رف
مالیاتــی، پیگیــری بــرای افزایــش تســهیالت )راهبــردی دوم(
الــف( تســهیالت مالیاتــی بــرای خیریــن: در ایــن راســتا، 
تاکنــون بــا تعاملــی کــه بــا ادارات دارائــی شــهرهای مختلــف 
صورت گرفتــه ضمــن معرفــی خیریــن بــه دارایــی و ارســال 
ــی  ــه ادارات دارای ــن ب ــزان کمــک خیری ــر می ــی مبنی ب مدارک
توســط ریاســت دانشــگاه، خیریــن محتــرم از مزایــای مــاده 
۱72 قانــون مالیات هــای مســتقیم اســتفاده می کننــد. در 

آینــده نیــز ایــن روش ادامــه خواهــد داشــت.
ایــن  از  اســتفاده  تحكیــم  و  اطمینــان  به منظــور  ب( 
متــن  مشــخص  به صــورت  مالیاتــی،  قانونــی  مــاده 
ــم  ــان عل ــای حامی ــتفاده بنیاده ــرای اس ــه ای ب صورت جلس
ــوم  ــط وزارت عل ــی توس ــای مالیات ــاوری از معافیت ه و فن
تهیــه شــد کــه طبــق قانــون بایــد بــه امضــاء وزرای علــوم، 
ــد.  ــی برس ــاد و دارای ــرورش و اقتص ــت، آموزش وپ بهداش
ایــن صورت جلســه بــه امضــاء و توشــیح ســه نفــر از وزیــر 
ــر اقتصــاد و دارایــی  ــرم رســیده و مراحــل توشــیح وزی محت

ــت. ــام اس ــال انج ــز در ح نی
وزارت  متمرکــز  بودجــه  ردیف هــای  برخــی  در  پ( 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، مبلغــی بــرای حمایــت از 
ــای  ــوان ردیف ه ــت عن ــاز تح ــی خیرس ــای عمران پروژه ه
ــون  ــه شــده اســت. در قان ــن در نظــر گرفت 50 درصــد خیری
ــن 50 درصــد  ــر خیری ــه اگ ــده اســت ک ــه پیش بینی ش بودج
هزینه هــای یــک پــروژه عمرانــی در امــر ساخت وســاز 
دانشــگاه ها را تأمیــن کننــد وزارت علــوم نیــز از محــل ایــن 
ردیف هــا 50 درصــد باقیمانــده را تأمیــن خواهــد کــرد. البتــه 
ــه در  ــون بودج ــد قان ــن بن ــن از ای ــتقبال خیری ــه اس باتوجه ب
ــل پنجاه درصــد ســهم  ــن کام ســال های گذشــته انتظــار تأمی
حمایــت دولــت بــوده کــه متأســفانه بعلــت تنگناهــای مالــی 
ــد  ــن بن ــه ای ــه اینك ــه ب ــا توج ــه اســت. ب ــت تحقق نیافت دول

احداث 950 هزار مترمربع 
پروژه های دانشگاهی با کمک و حمایت خیرین 
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قانونــی از ظرفیــت بیشــتری برخــوردار اســت، وزارت علــوم 
طــی نامه هــای مختلــف درخواســت تأمیــن کامــل ســهم 50 
ــار ایــن بنــد قانــون بودجــه را  درصــد و افزایــش مبلــغ اعتب

ــت. ــری اس ــت پیگی ــون در دس ــه اکن ــد ک ــالم نموده ان اع
ــراد  ــكل ها و اف ــی و تش ــای بین الملل ــا نهاده ــاط ب 3-ارتب

ایرانــی خــارج از کشــور )راهبردهــای ســوم و چهــارم(
الــف(  در ایــن راســتا ارتبــاط گســترده بنیادهــای خیریــن 
ــگاه ها  ــالن دانش ــكل ها و فارغ التحصی ــا تش ــگاه ها ب در دانش
ــه  ــوان نمون ــت. به عن ــده اس ــرار ش ــور برق ــارج کش در خ
ــریف  ــران، ش ــگاه های ته ــاط دانش ــه ارتب ــت ب ــب اس مناس
ــارج  ــگاه در خ ــن دانش ــالن ای ــه فارغ التحصی ــر ب و امیرکبی

کشــور اشــاره کــرد.
ــی  ــای تخصص ــوم کمیته ه ــن وزارت عل ــتاد خیری ب( س
ــل  ــه بین المل ــا، کمیت ــه یكــی از آنه را تشــكیل داده اســت ک
ــن  ــئولی تعیی ــه مس ــن کمیت ــرای ای ــت. ب ــن اس ــتاد خیری س
شــده و کمیتــه توانســته اســت تعــدادی از هم وطنــان خــارج 
ــگاه ها  ــه در دانش ــد ک ــویق نمای ــب و تش ــور را ترغی از کش
و مؤسســات آمــوزش عالــی در جهــت ســاخت اماکــن 
آموزشــی و پژوهشــی و ســایر فعالیت هــای علــم و فنــاوری 
ــا  ــاخت ی ــه س ــوان ب ــتا می ت ــن راس ــد. در ای ــت نماین فعالی
ــی  ــی و خوابگاه ــی و پژوهش ــای آموزش ــدای مجموعه ه اه
در دانشــگاه های 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 
ــب  ــرای جل ــتر الزم ب ــتا بس ــن راس ــرده و در ای ــرار ک برق
مشــارکت خیریــن فراهــم شــده اســت. لطفــًا بــه ردیــف )2( 

ــد. ــه فرمایی ــت )۱( مراجع ــدول پیوس ج
ت( بررســی نحــوه بهره منــدی بنیادهــای نیكــوکاری 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی از ظرفیت هــای 
مؤسســات نیكــوکاری موجــود در ســطح بین الملــل در 

ــت. ــرا اس ــت اج دس
4- گســترش فعالیت هــای و اقدامــات بنیادهــا عــالوه بــر 
ــم و  ــای پنج ــا )راهبرده ــایر فعالیت ه ــه س ــاز ب ساخت وس

ششــم(
الــف( خوشــبختانه در طــول برنامــه ششــم ساخت وســاز 
کمک هزینــه  خوابگاه هــا،  ارتقــاء  آموزشــی،  اماکــن 
ــه دانشــجویان آســیب پذیر و یــا مســتعد تجهیــز  تحصیلــی ب
ــجویی  ــی و دانش ــی، پژوهش ــن آموزش ــگاه ها و اماک آزمایش
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود چهاره ــروز ح ــرخ ام ــه ن ــه ب ک

بــرآورد می شــود.
ب( در ســال جــاری بــا کمــک صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
ــد  ــگاه، 40 درص ــهم دانش ــد س ــرح 30-40-30 )30 درص ط
ســهم صنــدوق رفــاه دانشــجویان و 30 درصــد ســهم خیرین( 
بــرای تأمیــن هزینه هــای تعمیــر و تجهیــز خوابگاه هــای 
دانشــجویی بــه اجــرا در آمــد کــه در عمــل هزینــه تعمیــر و 
تجهیــز تعــداد ۹5 خوابــگاه در 30  دانشــگاه مجموعــًا  ۱000 
میلیــارد ریــال تأمیــن هزینــه شــد و اجــرای آن بــا موفقیــت 

بــه اتمــام رســید. 

ــط  ــور متوس ــه ط ــگاه ب ــر دانش ــگاه و ه پ( در ۹0 دانش
ــر  ــرای ه ــیب پذیر و ب ــتعد و آس ــجوی مس ــرای 400 دانش ب
دانشــجو بــه طــور متوســط ماهانــه 200 هــزار تومــان مــورد 

ــد. ــرار گرفته ان ــت ق حمای
ــور  ــه ط ــگاه ب ــر دانش ــرای ه ــگاه و ب ت( در ۱20 دانش
ــگاه ها  ــز آزمایش ــه تجهی ــان هزین ــارد توم ــه میلی ــط س متوس

ــد. ــن ش تأمی
ث( حــدود ۹50 هــزار مترمربــع ساخت وســاز اماکــن 
آموزشــی، پژوهشــی، دانشــجویی بــا کمــک خیریــن و 

ــد. ــام ش ــان انج ــای حامی بنیاده
ج( پیگیــری افزایــش ســاالنه ســهم وزارت علــوم و دولــت 
ــوان ردیف هــای  ــی خیرســاز تحــت عن در پروژه هــای عمران
ــهم  ــاله س ــتا همه س ــن راس ــن در ای ــدی خیری ــاه درص پنج
افزایــش  بــا  متناســب  بودجــه  ردیف هــای  در  دولــت 
بودجــه ســاالنه افزایش یافتــه اســت. ولــی ازآنجائی کــه 
خیریــن پروژه هــای متعــدد و متنوعــی در دانشــگاه ها و 
مؤسســات آمــوزش عالــی بــا انجــام رســانیده اند و در چنــد 
ــفانه  ــت، متأس ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــر افزای ــال اخی س
ــر از  ــت در پروژه هــا کمت ــی ســهم دول بعلــت تنگناهــای مال

ــت. ــوده اس ــد ب پنجاه درص
ــم اشــاره شــد وزارت  ــه در بخــش 2 ه چ( همان طــور ک
ــای  ــه فعالیت ه ــوع ب ــرای تن ــی ب ــای مختلف ــوم روش ه عل
تشــویق  و  ترغیــب  جهــت  دانشــگاه ها  در  خیریــن 
ــر از  ــر غی ــای دیگ ــه فعالیت ه ــن ب ــرای پرداخت ــن ب خیری
ساخت وســاز اماکــن آموزشــی را در برنامــه خــود قــرار داده 
ــدوق  ــا صن ــترک ب ــرح مش ــه ط ــوان ب ــه می ت ــت از جمل اس
رفــاه موضــوع طــرح مشــترک بــا صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
ــه  ــویق ب ــا، تش ــت خوابگاه ه ــاء کیفی ــرای ارتق ــن ب و خیری
ســرمایه گذاری در مراکــز فنــاوری و کارآفرینــی، بــورس 
ــر  ــه طــور خالصــه جــدول زی تحصیلــی و... اشــاره کــرد. ب
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  فعالیت هــای  آمــار  بیانگــر 

ــت. ــه اس ــن زمین ــعه در ای ــم توس ــه شش ــاوری در برنام فن
5- افزایــش انگیــزه خیریــن در مشــارکت در امــور خیــر و 

ــگ عمومی ــای فرهن ارتق
ــن  ــل از خیری ــن: تجلی ــل از خیری ــر و تجلی ــف( تقدی ال
ــن، در  ــتاد خیری ــاتی در س ــف جلس ــبت های مختل ــه مناس ب
ــتان ها  ــا در شهرس ــاد علمــی وزارت و ی ــالن شــهدای جه س
ــده  ــده برقرارش ــاخته ش ــای س ــاح پروژه ه ــات افتت در جلس
ــرم  ــر محت ــه امضــاء وزی ــی ب اســت در آن جلســات لوح های
ــا در  ــار آنه ــداء شــده اســت. اخب ــن اه ــان و خیری ــه حامی ب
شــبكه تلویزیون هــای محلــی و تلویزیــون ملــی پخــش 
شــده اســت. همچنیــن در هنــگام برگــزاری جلســات هیئــت 
ــر توســط  ــه لوح هــای تقدی ــا ارائ ــرم ب ــن محت ــاء از خیری امن
وزیــر محتــرم علــوم و قدردانــی شــده اســت. لیســت برخــی 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــات صورت گرفت اقدام
ــبت های  ــه مناس ــن ب ــر از خیری ــم تقدی ــزاری مراس - برگ

ــی ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــف در دانش مختل
- برگــزاری مراســم تقدیــر از خیریــن بــه نــام در وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور وزیــر
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- بیــش از ۱00 مــورد حضــور و دیــدار بــا خیریــن 
آمــوزش عالــی در منــزل یــا در محــل کار آن هــا

  ب( استفاده از رسانه ها برای ترویج امور خیر:
ــتاد  ــایت س ــن در س ــای خیری ــار فعالیت ه ــاب اخب - بازت

ــاوری ــوم، تحقیقــات و فن وزارت عل
ــیما،  ــریات، صداوس ــن در نش ــات خیری ــاب خدم - بازت

... و  روزنامه هــا 
ــای  ــورد تالش ه ــری در م ــت های خب ــزاری نشس - برگ

خیریــن
ــوزان  ــان دانش آم ــه می ــور خیری ــگ و ام ــاء فرهن پ( ارتق

و دانشــجویان 
ــت  ــاوری جه ــم و فن ــان عل ــن و حامی ــویق خیری - تش
ایده هــای  از  و حمایــت  تقویــت جشــنواره ها  و  ایجــاد 
ــر  ــای دیگــر نظی ــن و مشــارکت ارگان ه ــر توســط خیری برت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری بــرای جوانــان 
ــزاری  ــه برگ ــوان ب ــتا می ت ــن راس ــه در ای ــجویان ک و دانش
ــوم  ــه عل ــاالنه اندیشــمندان جــوان در زمین ــنواره های س جش

ــرد. ــاره ک ــران اش ــه در دانشــگاه ته پای

_ بــرای ارتقــای فرهنــگ عمومــی و مخصوصــًا جوانــان و 
دانشــجویان، کمیتــه خیریــن جــوان در ســتاد خیریــن وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ایجــاد شــده اســت.
ــور  ــا حض ــدد ب ــا متع ــمینارها و وبیناره ــزاری س _ برگ
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــئوالن وزارت عل ــان و مس جوان
توســط کمیتــه جوانــان اســتفاده و از نظــرات ارزشــمند 

دانش آموختــگان. و  دانشــجویان  جوانــان، 
میــان  خیریــه  امــور  و  وقــف  فرهنــگ  ارتقــاء   _

خیریــن ســتاد  توســط  طــالب  دانش آمــوزان، 
- چــاپ کتــاب معرفــی بنیادهــای حامیــان علــم و فنــاوری 

توســط ســتاد خیرین
- چــاپ کتــاب معرفــی خیریــن آمــوزش عالــی جلــد ۱ 
ــات  ــگاه مطالع ــن وزارت و پژوهش ــتاد خیری ــط س و 2 توس

ــی  اجتماع
_ انجــام پژوهــش و چــاپ کتــاب حامیــان علــم و فنــاوری 

در ایــران و جهــان
ــا  ــراه ب ــده هم ــات به عمل آم ــه اقدام ــه خالص _ در ادام

ــده اســت. ــام آم ــداد و ارق اع

بنیـاد حامیـان دانشـگاه فنی حرفـه ای: اهداء، احـداث، تجهیز، . ۱
دکتـر  توسـط  ریـال  میلیـون  مبلـغ ۱723027  بـه  بورسـیه 
محمدرضـا اسـپرورین، سـید مهـدی طباطبایی، علـی وکیلی، 
حسـین عباسـلو، حسـین افشـار، جـالل احمـد زاده، خانـم 

مهرانگیـز قندهـاری .
بنیـاد عـام المنفعـه حامیـان دانشـگاه تهـران: اهـداء، احداث، . 2

۱۱57227 میلیون ریال توسـط عباس  تجهیز، بورسیه به مبلغ 
رهپیمـا، عبـاس مصلی نـژاد، ابراهیـم جمیلـی، کاظـم قلم چی .

بنیـاد عام المنفعـه حامیـان دانشـگاه صنعتـی شـریف: اهـداء، . 3
احداث، تجهیز، بورسـیه به مبلغ ۱۱۱600 میلیون ریال توسـط 
مرحـوم محمدصـادق میثمی، مرحـوم جواد موفقیـان، عباس 
مصلی نـژاد، ابراهیـم جمیلی، کاظم قلم چـی، غالمرضا بهاری، 

جمشـید بردبار، حمیدرضا کشـاورز. 
بـه . 4 تجهیـز  احـداث،  اهـداء،  فردوسـی:  دانشـگاهی  بنیـاد 

فقیـه زاده،  محمـد  توسـط  ریـال  میلیـون  مبلغ  ۹38272 
فرامـرز یغمایـی، حمیـد مستشـاری، اصغـر ناظـران، عبـاس 
یوسـفی، مرحوم سید جواد شهرسـتانی، مرحوم علی باقرزاده، 

مرحـوم عبـاس حكیمیـان، حسـین مشـارزاده .
بـه . 5 تجهیـز  احـداث،  اهـداء،  بنیاد حامیان دانشگاه کاشان:  

مبلـغ ۹06500 میلیـون ریـال توسـط علی سـعیدی، حسـین 
الجـوردی، علیرضـا عصـار، پرویـز منوچهـری، علـی سـاتر، 
زهـرا کتابچـی، خانـواده هاشـمیان، فریبا یاراحمدی، حسـین 

. مبینی 
بنیـاد حامیـان دانشـگاه یـزد: اهـداء، احـداث، تجهیـز به مبلغ . 6

86۹000 میلیـون ریـال توسـط محمدرضـا عطایـی، جـالل 

عالقه بنـد، محمـد عالقه بنـد، علی محمد ملک ثابـت، حاجب 
مرتاض، صادق حمامی، جعفر شـكیب، علی محمد رسـولیان، 

مرحـوم ولی رشـتی . 
تجهیـز . 7 احـداث،  اهـداء،  گیـالن:  دانشـگاه  خیریـن  بنیـاد 

بورسـیه بـه مبلـغ 703505 میلیـون ریال توسـط مرحـوم میر 
جعفـر ابریشـمچیان، رضا پوربهـادر، دکتر اسـماعیل انصاری، 
غالمحسـین قطـب زاده، کیهان هاشـم نیـا، مهدی کیانـی فرد، 

اکبـر صیقالنـی، کریـم نوید. 
مجمـع خیرین دانشـگاه سـاز تفرش: اهـداء، احـداث، تجهیز . 8

بـه مبلـغ 585700 میلیون ریال توسـط طاهر سـادات عصایی، 
ابراهیم نصیر، حسـین یعقوبی نسـب، هاشـم سلیمی آشتیانی، 

کارگری.  محمدرضا 
بنیـاد مردمی دانشـگاه شـیراز: اهـداء، احداث، تجهیـز به مبلغ . ۹

42۹880 میلیـون ریال توسـط نادر عطایـی، مرحوم احمد نادر 
کاظمی، سـیمین قانع شیرازی . 

بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه دامغـان: اهـداء، احـداث، . ۱0
میلیـون ریـال توسـط علـی حیدری،  تجهیز به مبلغ 3۹6360 
عنایـت بسـتانی، مرحـوم حسـین بسـتانی، علی اصغـر عالمی .

مجمع خیرین دانشـگاه اصفهـان: اهـداء، احداث، تجهیز . ۱۱
بـه مبلـغ 262000 میلیـون ریـال توسـط علی اکبـر معتمـدی، 
مرحـوم صدیقـه آریـا چیـا، علـی یار دهقانـی، احـد قیصری، 

مهرانگیـز صدوقـی، عبـاس صناعت، محمد سـیرفیان. 
جامعه حامیان دانشـگاه صنعتی امیرکبیر: اهـداء، احداث، . ۱2

تجهیـز بـه مبلـغ 25۱000 میلیون ریال توسـط رضـا حمیدی 
ازغـدی، مهندس رفتاری، محمـد صمدی . 

 فعالیت  بنیادهای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
در برنامه ششم
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بنیاد حامیان دانشـگاه بجنـورد: اهداء، احـداث، تجهیز به . ۱3

مبلـغ 2۱38۱3 میلیـون ریال توسـط عباس مصلـی نژاد، مجید 
امیـدوار، بنیاد پانـزده خرداد . 

بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه تربیـت حیدریـه: اهـداء، . ۱4
احـداث، تجهیـز به مبلـغ ۱40823 میلیون ریال توسـط عباس 
کریمی منفـرد، سـید محسـن مقـدس زاده، مروجی، اسـماعیل 

افـرازی، محمدرضـا انصـاری، هرمز انصـاری . 
بنیـاد خیریـن حامـی دانشـگاه مراغـه: اهـداء، احـداث، . ۱5

تجهیـز بـه مبلـغ ۱352۱0 میلیـون ریال توسـط مرحـوم فرخ 
تیمـوری، نعمت اهلل عبادی، امیـر آذری، بهمن محمودی، کاظم 
قلم چـی، آیـت اهلل شـیخ حسـن صانعـی )بنیاد پانـزده خـرداد( . 

بنیـاد حامیـان دانشـگاه بوعلـی سـینا: اهـداء، احـداث، . ۱6
تجهیـز بـه مبلـغ ۱33600 میلیـون ریـال توسـط مرحـوم اکبر 
یعقوبـی روشـن، سـید محمـد ذوالفقـاری، محمـد شـیخلر، 

مرحـوم بحـری اصفهانـی . 
بنیـاد عام المنفعـه حامیـان دانشـكده فنی دانشـگاه تهران: . ۱7

اهـداء، احـداث، تجهیز به مبلـغ ۱28۱۱3 میلیون ریال توسـط 
دکتـر عبـاس مصلی نـژاد، دکتر عبـاس موسـوی رهپیما  .

مجمع خیرین دانشـگاه نیشـابور: اهداء، احـداث، تجهیز . ۱8
بـه مبلغ ۱2458۱ میلیون ریال توسـط محمود بهرودی، محمد 
زینل آبادی، محمد رفیقیان، شـرکت ملی نفت، محمدحسـین 
روشـنک، امیـر امامیـان،  حسـین محمدیـان، مصیـب لطفـی، 

مجتمع فوالد نیشـابور . 
مؤسسـه غیرتجاری خیرین حامی دانشگاه اردکان: اهداء، . ۱۹

احـداث، تجهیـز به مبلـغ ۱24400 میلیون ریال توسـط محمد 
فاطمـی اردکانی، سـید ولی فاطمی، جالل تقوی زاده، حسـین 

عابدی، جالل تقـوی زاده اردکانی. 
بنیـاد حامیان دانشـگاه شـهرکرد: اهـداء، احـداث، تجهیز . 20

بـه مبلـغ ۱22000 میلیون ریال توسـط خانواده مرحوم سـهیل 
روحـی، الیـاس رئیسـی، قربان رئیسـی، بنیاد پانـزده خرداد. 

بنیاد حامیان دانشـكده ریاضی دانشـگاه خوانسـار: اهداء، . 2۱
احـداث، تجهیـز به مبلغ ۱08580 توسـط فضـل اهلل جواهری . 

مؤسسـه مشـارکت مردمی دانشـگاه صنعتی نوشـیروانی: . 22
اهـداء، احـداث، تجهیز به مبلـغ ۱07887 میلیون ریال توسـط 
رضاپـور،  فهیمـه  خانلـرزاده،  رجبعلـی  شـهیری،  علی اکبـر 

حسـین زاده . 

بنیادهـای بیرجند، ایالم، سـمنان، سیسـتان، مالیر، محقق . 23
اردبیلـی، نویـن آمـل، قوچـان )هریـک از ۹ میلیـارد تومـان تا 
دو میلیـارد تومـان(: اهـداء، احـداث، تجهیز به مبلـغ 34507۱ 

میلیـون ریال .
بنیادهـای علـم و صنعـت، صنعتـی اراک، خواجه نصیـر، . 24

عالمـه، صنعتی قوچان، سـاری، شـهر رضـا، شـاهرود، اهواز، 
زنجـان، پیام نـور، بزرگمهـر قائنـات، اراک )هـر کـدام از دو 
میلیـارد تومـان بـه پاییـن(: اهـداء، احـداث، تجهیـز بـه مبلـغ 

۱۱3027 میلیـون ریـال . 
دانشـگاه های مانند الزهرا، اسـفراین بنیاد خیرین دانشگاه . 25

بوئین زهـرا،  دانشـگاه  حامـی  خیریـن  بنیـاد  کرمـان،  باهنـر 
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 
تربیت مـدرس، بنیـاد دانشـگاه جندی شـاپور، بنیـاد دانشـگاه 

جیرفـت، بنیـاد خیریـن دانشـگاه حضـرت معصومـه قم.
بنیاد دانشگاه خلیج فارس.. 26
بنیـاد خیرین حامـی دانشـگاه خوارزمـی، بنیاد دانشـگاه . 27

رازی کرمانشـاه، بنیـاد حامیـان دانشـگاه زابـل، بنیـاد حامیـان 
دانشـگاه صنعتی سـهند، بنیـاد حامیان دانشـگاه علم و صنعت 

ایران.
بنیاد حامیان دانشگاه قم.. 28
بنیاد حامیان دانشگاه فسا.. 2۹
بنیاد خیرین دانشگاه کردستان.. 30
بنیـاد مرکز آموزش عالی کاشـمر، بنیاد حامیان دانشـكده . 3۱

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 محـالت، بنیـاد خیریـن توسـعه آمـوزش عالی 
هرمزگان، بنیاد دانشـگاه هنر، بنیاد حامیان دانشـگاه یزد و بنیاد 
خیرین حامی دانشـگاه یاسـوج بنیاد ندارنـد ولی فعالیت هایی 
داشـته اند: اهـداء، احـداث، تجهیـز بـه مبلـغ 600000 میلیون 

 . ریال 
جمـع کل مبلغ برابر بـا ۱۱076247 میلیون ریال. اعداد داده شـده 
بـه نـرخ زمان فعالیت می باشـد و به نـرخ روز حـدوداً چهارهزار 

میلیارد تومـان می توان بـرآورد کرد. 
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پویایـی، حیـات و سـرزندگی محیط هـای دانشـگاهی در گـرو 
توسـعه فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. در بسـتر این 
فعالیت هاسـت کـه پیونـد دانشـگاه به عنـوان کانـون عقالنیت و 

خـردورزی بـا جامعـه برقـرار می شـود. 
دانشـجویان به عنوان بازیگران اصلی صحنه دانشـگاه می توانند 
بـا پذیـرش نقش هـای اجتماعی، مهیـای پذیرش نقـش بزرگ تر 
در میدان اجتماع شـوند. گسـتره فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور عرصـه وسـیع، 
متنـوع و در عیـن حـال پیچیـده ای اسـت. عرصـه ای که از رشـد 
و تقویـت بنیان هـای اعتقـادی دانشـجویان از طریـق فعالیت های 
دینـی و معنـوی گرفتـه تـا بلـوغ عقالنـی، گفت وگو محـوری و 
تفكـر انتقادی کـه در چارچوب کنش های سیاسـی و مدنی دنبال 
می شـود. اجتماع پذیـری و توسـعه کنـش اجتماعی دانشـجویان 
نیـز در چارچوب فعالیـت در مجموعه های دانشـجویی همچون 
کانون هـای فرهنگـی، انجمن های علمی و نشـریات دانشـجویی 
غایـت  کلـی و  به عنـوان هـدف  آنچـه  امـا  عینیـت می یابنـد. 
فعالیت های فرهنگی مدنظر اسـت، »توانمندسـازی« دانشـجویان 
اسـت.  گوناگـون  زمینه هـای  در  آنـان  قابلیت هـای  توسـعه  و 
امـری کـه به عنـوان کارکرد نهـاد دانشـگاه، افزون بـر کارکردهای 
آموزشـی و پژوهشـی آن بـه شـمار مـی رود. این هـدف کلی در 
بسـتر توسـعه »مشـارکت« امـكان تحقـق پیـدا می کنـد. راهبـرد 
مشـارکت در فعالیت هـای فرهنگی می تواند زمینه توانمندسـازی 
دانشـجویان را فراهـم نمـوده و آنان را بدین سـو رهنمون سـازد. 
امیـد آفرینـی، انگیزه بخشـی و نشـاط افزایی از جملـه مؤلفه هایی 
اسـت کـه موجـب افزایـش مشـارکت می شـود. حـوزه معاونت 

فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری در طی 
سـال های اخیـر سـعی نمـوده تـا در دو سـاحت برنامه ریـزی و 
راهبری، امر فرهنگی را در دانشـگاه ها پیگیری نماید. در سـاحت 
سیاسـتگذاری و برنامه ریزی با تعیین راهبرد »دانشـگاه اجتماعی« 
بـه دنبال ایجـاد زمینه بروز نقش و مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه 
در زمینه هـای گوناگـون بوده اسـت. امـری که می توانـد به عنوان 
راهـكاری جـدی در حـل بسـیاری از موضوعات تلقی شـود. در 
عرصـه راهبـری فرهنگـی تالش شـد تا ضمـن پویایی و نشـاط 
جامعـه دانشـجویی، زمینه هـای رشـد و اعتالی اخالقـی آنان نیز 
فراهـم گـردد. رشـد قابل اعتنـای برنامه هـای مذهبی دانشـگاه ها 
گـواه ایـن موضـوع اسـت. همچنیـن، انسجام بخشـی و پویایـی 
برنامه هـای محـوری  از دیگـر  نیـز  دانشـجویی  مجموعه هـای 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعی به شـمار مـی رود که ایـن پویایی 
از طریـق برگـزاری جشـنواره های متعدد و رویدادهـای گوناگون 

دنبـال گردید.
بـا شـیوع پاندمی کرونـا و عدم حضـور فیزیكی دانشـجویان 
فعالیت هـای فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه ها نه تنها تعطیل نشـد، 
بلكـه بـا تغییر مكانیزم به سـمت فضـای مجازی و بـا بهره گیری 
از ظرفیـت غنـی شـده بـا فناوری بـه انجام رسـید و توانسـت با 
اقبـال مضاعـف مخاطبـان قـرار گیـرد. آنچـه در این گـزارش به 
آن پرداختـه می شـود، بیان اجمالی وضعیـت فرهنگی و اجتماعی 
بر اسـاس شـاخص های کمـی موجود در سـال های اخیر اسـت. 
امیـد کـه در آینـده و بـا بهره گیـری از ظرفیـت و فضـای ایجـاد 
شـاهد بسـط و توسـعه فعالیت های فرهنگی بر مبنای مشـارکت 

دانشـجویان باشیم.

 برگزاری منظم جشنواره های دانشجویی 
در دوران کرونا 
برنامه ریزی و راهبری؛ مهم ترین وظیفه معاونت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها 

درصد رشد1398-13921399تعداد

6122971029.2انجمن های علمی دانشجویی

440900اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

21106775221.09کانون های فرهنگی

21833051.4 تشکل های اسالمی

الف- تشکل های دانشجویی 
کنشگران اصلی فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها. 

ب- برگزاری منظم جشنواره حرکت 
مختص انجمن های علمی دانشجویی 
که در دو سال اخیر به صورت 
بین المللی و با مشارکت دانشجویان 
خارجی برگزار شده است.

درصد رشد13921399شاخص

906154870.9آثار رسیده

6712079.1دانشگاه ها و مراکز رشکت کننده
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ک- فعالیت هـای جدیـد مربـوط بـه سـال های 1397 
تا 1399

۱. اسـتارت آپ های دانشـجویی، گردهمایی هـای فرهنگـی، هنـری،  
ادبی  علمـی، 

2. رویداد استارت آپی کارآفرینی اجتماعی )طرح دانش کار(
3. رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشـجویان دختر، کمند )توان افزایی 

مهارتی دختران دانشجو(

4. جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
5. نمایشـگاه توانمندی هـای دانشـجویان دختـر در زمینه مـد، لباس و 

صنایع دستی
6. پویـش دانشـجویی، »سـیل مهربانـی«، »زندگـی، دسـت یاریگـر 

»همكاشـت«   توسـت«، 
7. تولید مجموعه پویانمایی )حكایت های کشیدنی ۱، 2(

8. تولید بازی های رایانه ای 
۹. همایش ملی پیشگیری از مواد مخدر صنعتی

درصد رشد13941398شاخص

400417409334.79فعالیت ها و آثار ثبت شده

11255380378.22تعداد کانون های رشکت کننده

ج- جشنواره ملی رویش مختص 
دانشجویان کانونی به صورت منظم 

و سالیانه.  

درصد رشد تعداد نرشیات ثبت شدهسالد-شمار  نشریات دانشجویی

1392318150.9

13994800

درصد رشد تعداد آثار رسیده به جشنوارهسال

13941460393.4

139828249

ه-برگزاری جشنواره های سراسری 
نشریات دانشجویی

و-برگزاری جشنواره های قران و 
عترت در سطوح دانشگاه، سراسری و 
ملی.

درصد رشدتعداد رشکت کنندهسال

139230000017

1397350000

ز- برگزاری اردوی فرهنگی –زیارتی به منظور 
ارتقای روحیه عشق به وطن و آشنایی با 

مظاهر گردشگری، طبیعی و مفاخر ایرانی ... 

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

محل برگزاریدرصد رشدتعداد رشکت کنندهسالدوره

کتابخانه ملی=1396216اول

دانشگاه تهران139841692.6دوم

دانشگاه شهید بهشتی139961948.80سوم

درصد رشد13971399دوره

15029294.67تعداد آثار فیلم کوتاه

507244تعداد آثار فیلمنامه

900113726.33تعداد آثار عکس

_دانشگاه خلیج فارسدانشگاه سیستان و بلوچستانمحل برگزاری

ط - جشنواره ملی 
فیلم کوتاه و عکس 

دانشجویان )امید(

ی- جشنواره بین المللی تئاتر 
دانشگاهی ایران
الزم به توضیح است که کاهش تعداد مشارکت گروه های 
نمایشی در جشنواره بین المللی ناشی از شرایط تحریمی 
است. 

درصد رشدتعداد گروه های منایشی رشکت کنندهسالدوره

45.92- 139298شانزدهم

139853بیست و دوم

درصد رشدتعداد رشکت کنندهسال

1393650046.15

13989500
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فعالیت ها و دستاوردهای
معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی  

الــف: آمــوزش نظام منــد زبــان فارســی بــه 
دانشــجویان بین الملــل شــاغل بــه تحصیــل 

در ایــران
در حــال حاضــر 58200 دانشــجوی خارجــی در جمهوری 
اســالمی ایــران در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
وزارت بهداشــت درمــان، آمــوزش پزشــكی - دانشــگاه آزاد 

ــد.  ــل می کنن ــی تحصی ــه المصطف ــالمی و جامع اس
ــل  ــران تحصی ــان فارســی در ای ــه زب ــراد ب ــن اف تمامــی ای
ــل در ۱5  ــاز تحصی ــل از آغ ــف قب ــد. در وزارت عت می کنن

ــد.  ــی را فرامی گیرن ــان فارس ــگاهی، زب ــز دانش مرک

بــه  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  آمــوزش  ب: 
ــان  ــوزش زب ــز آم ــی در مراک ــان خارج داوطلب

کشــور داخــل  فارســی 
پروتكل هــای  رعایــت  و  حفــظ  بــا   ۱3۹۹ ســال  در 
آمــوزش  مراکــز  در  زبان آمــوز   2300 تعــداد  بهداشــتی 
ــری  ــغول فراگی ــور مش ــگاه های کش ــی در دانش ــان فارس زب
ــق امتحــان ســامفا،  ــدن موف ــا در صــورت گذران می باشــند ت

تحصیــل خــود را در دانشــگاه ها آغــاز نماینــد.
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .۱

ــان: ــگاه اصفه دانش
ــداد 500  ــی و پیشــرفته تع ــی، میان ــه ســطح مقدمات در س
ــان  ــوزش زب ــازی آم ــای مج ــی در دوره ه ــوز خارج زبان آم

ــد. ــرکت نموده ان ــگاه ش ــن دانش ــی ای فارس
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .2

ــتان: ــگاه کردس دانش
ــد - ۱۹،  ــاری کووی ــا شــیوع بیم از اواخــر ســال ۱3۹8 ب
ــه داد.  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــون ب ــازی تاکن ــورت مج به ص
ــًا در 4 دوره در 3۹  ــی جمع ــان فارس ــوزش زب ــای آم دوره ه
کالس و تعــداد 437 زبان آمــوز از کشــورهای عــراق، مصــر 
و هندوســتان برگــزار گردیــد. از ابتــدای تابســتان تاکنــون 2۱ 
ــن  ــوی ای ــراق از س ــور ع ــان از کش ــان و 6۱ کردزب عرب زب

ــد. ــت کرده ان ــان دوره دریاف ــی پای ــز گواه مرک
ــودل  ــری م ــت یادگی ــامانه های مدیری ــا س ــز ب ــن مرک  ای
ــن«  ــو بات ــگ بل ــس »بی ــی )Moodel( و ویدئوکنفران فارس
کانكــت،  ادوبــی  جایگزیــن   )Big Blue Button(
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دوره هــای خــود را برگــزار نمــود کــه از ســطح رضایتمنــدی 

ــد. ــوردار ش ــوزان برخ ــان زبان آم ــی در می باالی
 - دورة اســفند: کــه تــا فروردیــن ۱3۹۹ بــه طــول 
انجامیــد، در دو ســطح مقدماتــی و میانــی بــا 3 کالس و 

شــرکت کننده.  38 تعــداد 
 - دورة بهــار: در ســه ســطح مقدماتــی، میانــی و پیشــرفته 

ــا 5 کالس و تعــداد 6۱ شــرکت کننده. ب
ــی،  ــوز، مقدمات ــطح نوآم ــار س ــتان: در چه  - دورة تابس
ــرکت کننده. ــداد ۱65 ش ــا ۱3 کالس و تع ــرفته ب ــی و پیش میان
 - دورة پاییــز: در چهــار ســطح نوآمــوز، مقدماتــی، میانــی 
و پیشــرفته در ۱8 کالس بــا ۱73 شــرکت کننده کــه در حــال 

برگــزاری اســت.
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .3

ــینا: ــی س ــگاه بوعل دانش
ــن  ــزاری چندی ــی و برگ ــارت عموم ــار مه ــب چه در قال
ــرای هــر دوره،  ــان فارســی تخصصــی آکادمیــک ب کالس زب
بــا قابلیــت تشــكیل 28 کالس هم زمــان بــا حضــور 425 نفــر 
ــدای ســال  ــن از ابت زبان آمــوز در دوره هــای مجــازی و آنالی

۱3۹۹ برگــزار شــده اســت.
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .4

ــهد: ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــخ  ــرفته از تاری ــی و پیش ــی، میان ــطح مقدمات ــه س در س
برگــزاری  بــه  شــروع  نفــر   350 تعــداد  بــا   ۱3۹۹/2/۱
ــن  ــود از ای ــی نم ــان فارس ــوزش زب ــازی آم ــای مج دوره ه
ــد  ــل بوده ان ــه از قب ــدگان ک ــر از ثبت نام ش ــداد، ۱00 نف تع
گواهــی آزمــون بســندگی دریافــت کردنــد و در حــال حاضــر 
250 نفــر در ســه ســطح یــاد شــده در حــال آمــوزش هســتند.
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .5

ــواز: ــران اه ــهید چم ــگاه ش دانش
در ســه ســطح مقدماتــی، میانــی و پیشــرفته جمعــًا در 23 
ــوز برگــزار شــده اســت. ــر زبان آم کالس و حضــور 282 نف

ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .6
تربیت مــدرس: دانشــگاه 

در  عــراق  کشــور  از  عمدتــًا  زبان آمــوز   ۱20 تعــداد 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــان فارس ــوزش زب ــازی آم ــای مج دوره ه

نموده انــد. شــرکت 
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .7

پیام نــور: دانشــگاه 
ــی و پیشــرفته طــی ۹ دوره  ــی، میان در ســه ســطح مقدمات
ــان  ــوزش زب ــای مجــازی آم ــوز در دوره ه ــداد 60 زبان آم تع

ــد. ــرکت نموده ان ــن دانشــگاه ش ــی ای فارس
ــی زبانان  ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم مرک  .8

دانشــگاه الزهــرا )س(:
ــی ۱ و 2 و  ــی ۱ و 2، میان ــطوح مقدمات ــز در س ــن مرک ای
ــون  ــورهایی همچ ــوز از کش ــا ۱6 زبان آم ــرفته ۱ و 2 ب پیش
روســیه،  ژاپــن،  ترکیــه،  آذربایجــان،  عــراق،  پاکســتان، 

بنــگالدش، لبنــان و ماداگاســكار شــرکت کرده انــد.
ــوز  ــدود 2300 زبان آم ــر، ح ــال حاض ــوع، در ح در مجم
ــان فارســی کشــور، تحــت  ــوزش زب ــز آم خارجــی در مراک

ــات فارســی هســتند. ــان ادبی ــوزش مجــازی زب پوشــش آم

در  خارجــی  داوطلبــان  بــه  زبان آمــوزی  ج: 
کشــورها   دیگــر  دانشــگاه های 

در ســال ۱3۹۹- 23 اســتاد اعزامــی از جمهــوری اســالمی 
زبــان  دنیــا  معتبــر  دانشــگاه های  در  کرســی   3۱ ایــران 
می کننــد.  تدریــس  ایران شناســی  و  فارســی  ادبیــات  و 
ــراق،  ــن، ع ــه، ازبكســتان، چی دانشــگاه های کشــورهای ترکی
ســوریه، بنــگالدش، گرجســتان، لبنــان، چــک، لهســتان، 
اکرایــن، اســلواکی، ارمنســتان، بوســنی و هرزه گوویــن، 

ــند ــورمان می باش ــی کش ــاتید اعزام ــرای اس ــزی پذی مال

بــر اســاس آمارهــای گردآوری شــده بــا همــكاری وزارت 
ــن وزارت، در ســال ۱3۹۹  ــه رســمی ای ــور خارجــه و نام ام
ــی،  ــع کارشناس ــی در مقاط ــجوی خارج ــدود ۹000 دانش ح
ــل در دانشــگاه های  ــه تحصی ــری ب ــد و دکت ــی ارش کارشناس
ــا  ــی ی ــات فارس ــان و ادبی ــی های زب ــور کرس ــارج از کش خ
ایران شناســی اشــتغال دارنــد چیــن، ترکیــه، ازبكســتان، 
پاکســتان، عــراق، لبنــان، بنــگالدش و روســیه در رأس 
ــد.  ــا بیشــترین دانشــجوی داوطلــب قــرار دارن کشــورهایی ب
)شــایان ذکر اســت ایــن آمــار همچنــان در حــال جمــع آوری 

اســت.(

یكــی از سیاســت های اتخــاذ شــده در ســال ۱3۹۹ ، 
ــان و  ــان خارجــی فراگیــری زب ــه داوطلب آمــوزش مجــازی ب
ــه  ــی ب ــن جهــت مأموریت های ــات فارســی اســت. در ای ادبی
ــول  ــر مح ــرح زی ــه ش ــور ب ــل کش ــگاهی داخ ــز دانش مراک
شــده اســت. آموزش هــای مجــازی می توانــد تحولــی کمــی 
ــا  ــان و ادبیــات فارســی در دنی ــد توســعه زب و کیفــی در رون

ــد. ایجــاد کن

د: تدوین آیین نامه جدید و آموزش مجازی
ــات فارســی  ــان و ادبی ــن نامــه کرســی های زب ــن آیی تدوی

د رخــارج از کشــور 
ــد از  ــد، بع ــرایط جدی ــه ش ــه ب ــا توج ــال ۱3۹۹ ب در س
ــان  ــی های زب ــد کرس ــه جدی ــن نام ــترده، آیی ــات گس مطالع
ــری و  ــورد بازنگ ــور م ــارج از کش ــی در خ ــات فارس و ادبی
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ــده  ــاد ش ــای ایج ــن تفاوت ه ــت. مهمتری ــرار گرف ــن ق تدوی
بــه شــرح زیــر اســت. 

راه انــدازی و توســعه تدریــس بصــورت مجــازی در   -۱
ــور  ــارج از کش ــگاهی خ ــی های دانش کرس

بهره گیــری از فــارغ التحصیــالن خارجــی رشــته های   -2
زبــان و ادبیــات فارســی بــرای مدیریــت کرســی ها در کشــور 

 . د خو
اعــزام اســاتید صاحب نظــر زبــان و  ادبیــات فارســی   -3
ــران  ــی ای ــوزه تمدن ــورهای ح ــه کش ــل ب ــگاههای داخ دانش

ــد.  ــی برخوردارن ــوی علمــی و ادب ــه از پشــتوانه ق ک
اعــزام دانشــگاهی بــا بهره گیــری از ظرفیت هــا افــراد   -4
توانمنــد- دانشــجویان دکتــری و غیرعضــو هیــات علمــی در 

کنــار اعضــای هیــات علمــی
ایران شناســی  و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  آمــوزش 
از طریــق فضــای مجــازی، اهمیــت انكارناپذیــری دارد. 
به ویــژه گســترش کرونــا ایــن ضــرورت را بیش ازپیــش 
ــا  ــان فارســی، ب آشــكار کــرده اســت. معاونــت گســترش زب

تشــكیل کارگــروه تخصصــی بــرای ایــن موضــوع، دو برنامــة 
ــه  ــدت، ب ــة کوتاه م ــدت دارد. در برنام ــدت و بلندم کوتاه م
شــكل آزمایشــی، مســئولیت کرســی های چنــد کشــور، 
ــورت  ــود و در ص ــپرده می ش ــگاه ها س ــی از دانش ــه برخ ب
توفیق آمیــز بــودن ایــن تجربــه، در ترم هــای آینــده، بــه 
ــز بســط داده خواهــد  دیگــر دانشــگاه های واجــد شــرایط نی

شــد. 
شــاخص انتخــاب ایــن دانشــگاه ها، ســابقة آن هــا در 
اعــزام اســتادان، امكانــات آمــوزش مجــازی مناســب و رابطــة 
مداومــی اســت کــه بــا کشــورهای موردنظــر دارند. شــیوه نامة 
ــه دانشــگاه های مجــری  ــه زودی ب ــن شــده و ب ــز تدوی آن نی
ــا  ــم ت ــز برآنی ــدت نی ــة بلندم ــد شــد. در برنام ارســال خواه
ــا  ــا بســتر مجــازی واحــدی طراحــی کنیــم ت یــک پلتفــرم ی
دانشــگاه ها و اســتادان داخلــی بتواننــد کالس هــای مختلــف 
ــات  ــان و ادبیـ ــم از درس هــای رشــته های زبـ ــازی اعـ مجـ
ــان  فارســی و ایران شناســی و همچنیــن آمــوزش عمومــی زب

ــد. ــه کنن را در آن ارائ

مالحظاتدانشگاه مسئول آموزش مجازیکشورردیف

خوارزمیونزوئال، اروگوئه، برزیل، فنالند متامی کشورهای امریکای التین۱

فردوسی مشهدنیجر، نیجریه و کشورهای عربی زبان۲

تربیت مدرسپاکستان۳

تربیز)ترکیه )ارزروم۴

عالمه طباطباییبلغارستان، قزاقستان۵

 ،دکرت عسگر عسگریدانشگاه خوارزمی)لهستان )ورشو۶

استاد اعزامی به کراکوف-)اسلوونی )لوبلیانا۷

دانشگاه تهران)هندوستان )دهلی نو۸

کشور انتخابیدانشگاه مجریردیف

بلغارستان و قزاقستانعالمه طباطبایی۱

)اقلیم کردستان )عراقکردستان۲

پاکستانتربیت مدرس۳

آمریکای التین و مالزیخوارزمی۴

فرانسه و آملانشیراز۵

چک، مجارستان، ژاپناصفهان۶

روسیهگیالن۷

عراق، سوریه، لبنان، مرص، موریتانیفردوسی مشهد۸

بلژیک و دامنارکبوعلی سینا۹

بنگالدشیزد۱۰

ترکیهتربیز۱۱

کشورهای متقاضی برگزاری دوره های مجازی آموزش زبان فارسی و دانشگاه های داخلی مسئول برگزاری

فهرست دانشگاه هایی که تاکنون، آموزش 
مجازی زبان فارسی در برخی از کرسی ها را 
برعهده گرفته اند
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هـ: آزمون سنجش استاندارد مهارت های 

زبان فارسی )سامفا(
ــی  ــان فارس ــای زب ــتاندارد مهارت ه ــنجش اس ــون س آزم
ــی  ــی بین الملل ــای علم ــز همكاری ه ــط مرک ــامفا(، توس )س
وزارت عتــف بــا همــكاری ســازمان ســنجش آمــوزش 
ــجویان  ــوزی دانش ــارت زبان آم ــنجش مه ــرای س ــور، ب کش
ــران  ــل ای ــگاه های داخ ــل در دانش ــی تحصی ــی متقاض خارج
طراحــی و اجــرا شــده و شــامل بخش هــای شــنیداری، 
خوانــداری، نوشــتاری و گفتــاری اســت کــه پیــش از شــروع 
ــان  ــوزش زب ــز آم ــی دانشــگاه ها و مراک نیم ســال های تحصیل

فارســی، به وســیلة آن، مهــارت داوطلبــان ســنجیده می شــود. 
ایــن آزمــون ســه بــار در ســال، معمــوالً در ماه هــای خــرداد، 

ــود. ــزار می ش ــهریور و دی برگ ش
شــیوة برگــزاری آزمــون بدین گونــه اســت کــه در دو روز 
برگــزار می شــود. در روز اول آزمــون عمومــی و در روز 
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــان م ــک، داوطلب ــش آکادمی دوم در بخ
می گیرنــد. از ســال ۱3۹6 تاکنــون شــش دوره از ایــن آزمــون 
ــل  ــه دلی ــزار شــده اســت. متأســفانه در ســال جــاری، ب برگ
شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از آن، ایــن 

آزمــون بــا کمــی تأخیــر در اســفند برگــزار شــد.

مجری برگزاری خارجیدانشگاه های داخلی مجری آزمونتاریخ برگزارینوبت برگزاری

۵ و ۶ بهمن ۱۳۹۶اولین دوره
 تهران )مؤسسه دهخدا)، فردوسی مشهد، اصفهان،

بین املللی امام خمینی )ره) و بوعلی سینا
ـــ

۳۱ خردادماه و ۱ تیرماه ۱۳۹۷دومین دوره
 تهران )مؤسسه دهخدا)، فردوسی مشهد، بین املللی امام

خمینی )ره)، شیراز، بوعلی سینا، کردستان و مازندران
ـــ

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۷سومین دوره
 تهران )مؤسسه دهخدا) ، بین املللی امام خمینی )ره)،

کردستان و مشهد
ـــ

۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷چهارمین دوره

 تهران )کالج بین املللی زبان دانشگاه علوم پزشکی و

 مؤسسه دهخدا)، فردوسی مشهد، بین املللی امام خمینی

)ره)، شیراز، بوعلی سینا، کردستان و مازندران

 بنگالدش، ترکیه، گرجستان، لبنان و

اربیل عراق

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۳۹۸پنجمین دوره

 تهران )مؤسسه دهخدا)، فردوسی مشهد، اصفهان،

 بین املللی امام خمینی )ره)، شیراز، بوعلی سینا و

کردستان

 عراق )اربیل، نجف)، لبنان )بیروت)،

)ترکیه )آنکارا) و سوریه )دمشق

بهمن ۱۳۹۹ششمین دوره
 تهران )مؤسسه دهخدا)، فردوسی مشهد، بین املللی امام

 خمینی )ره)، اصفهان، کردستان، بوعلی سینا
بیروت، بغداد و سلیامنیه

اسفند ۱۳۹۹هفتمین دوره
 بوعلی سینا همدان، کردستان، تهران )مؤسسه دهخدا)،

،)فردوسی مشهد، بین املللی امام خمینی )ره
عراق )سلیامنیه) و گرجستان

برگزاری هفتمین 
دوره آزمون 
سامفا در دانشگاه 
فردوسی -۱۳۹۹

برگزاری هفتمین 
دوره آزمون سامفا 
در مؤسسه دهخدا 

۱۳۹۹-

برگزاری هفتمین 
دوره آزمون سامفا 
در سلیمانیه عراق 
۱۳۹۹-
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و( بازنگری و بازنگاری سرفصل های درسی
و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  درســی  ســرفصل های 
ایران شناســی در کرســی های خــارج از کشــور، عمدتــًا 
قدیمــی و فاقــد هماهنگــی و تناســب بــا اوضــاع تاریخــی و 
ــال  ــه س ــدود س ــن، از ح ــد؛ بنابرای ــد ایران ان ــی جدی فرهنگ
پیــش، چنــد کارگــروه تخصصــی در معاونــت گســترش زبان 
فارســی تشــكیل شــده اســت تــا ســرفصل های درســی زبــان 
ــی را  ــی های خارج ــِی کرس ــی و ایران شناس ــات فارس و ادبی
بازنگــری و بازنــگاری کننــد و ســپس منابــع درســی مناســب 
ــان  ــرای آن ــال ب ــع دیجیت ــاب و مناب ــب کت ــد در قال و روزآم
تألیــف کننــد. خوشــبختانه ایــن کار مهــم، مـــراحل پایانـــی 

خــود را طــی می کنــد و بــه زودی، ســرفصل های یــاد شــده، 
ــد. ــد ش ــه خواه ــان ارائ ــر جه ــی های سراس ــه کرس ب

 ز( بانــک اطالعاتــی زبــان و ادبیــات فارســی 
در جهــان

کرســی های  تحــوالت  آخریــن  از  آگاهــی  به منظــور 
خــارج از کشــور و منابــع آموزشــی موجــود و بــرای 
گســترش  معاونــت  روزآمــد،  و  دقیق تــر  برنامه ریــزی 
ــی  ــک اطالعات ــن بان ــه و تدوی ــال تهی ــی، در ح ــان فارس زب
ــت  ــان اس ــی در جه ــی و ایران شناس ــات فارس ــان و ادبی زب
ــوم،  ــه زودی نســخة نخســت آن در ســامانة وزارت عل ــه ب ک

ــد.    ــد ش ــذاری خواه ــاوری بارگ ــات و فن تحقیق

برگزاری جلسات با استادان زبان فارسی در معاونت گسترش فارسی و ایران شناسی
مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم -۱۳۹۹

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

یـک مجموعـه 6 جلـدی اسـت کـه بـا هـدف آمـوزش اصولی 
و کاربـردی زبـان فارسـی نوشـته شـده اسـت. ایـن مجموعـه، 
بـه  فارسـی  زبـان  آمـوزش  روش  سـریع ترین  و  روزامدتریـن 
غیرفارسـی زبانان 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 
زبان آمـوز ارائـه می شـود. تهیه هر دو ضـروری اسـت زیرا کتاب 
کار، شـامل تمرین هایـی اسـت کـه زبان آمـوز پـس از فراگیـری 
درس هـا بایـد انجـام دهـد. مجموعـه آموزشـی پرفـا زیـر نظـر 
دکتـر مهین ناز میردهقان فراشـاه، اسـتاد زبان شناسـی 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 
زبان آموز را با زبان فارسـی آشـنا می کند. مجموعه آموزشـی پرفا 
یـک مجموعـه چهـار مهارتی اسـت که خوانـدن، نوشـتن، درک 

کتاب های منتشرشده
مرکز همکاریهای علمی بین المللی
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مطلب و سخن گفتن را آموزش می دهد.

 
2( کتاب »آزمون سازی برای مدرسان زبان« 

کتـاب »آزمون سـازی برای مدرسـان زبـان«، بهتریـن راهنما برای 
مدرسـانی اسـت که می خواهند درک بهتری از نقش آزمون سازی 
در بازدهـی و یادگیـری زبان داشـته باشـند. با این کتـاب می توان:

یک آزمون خوب را تحلیل کرد؛  -
اهداف گوناگون آزمون سازی را بررسی کرد؛  -

روش هـای آزمون هـای رازج را توضیـح داد و در مـورد   -
گفـت؛ سـخن  آنهـا  اجـرای 

نشـان داد کـه آزمون سـازی چگونـه می توانـد یاددهی و   -
بخشـد. بهبـود  را  زبـان  یادگیـری 

تاکنون هیچ کتابی نتوانسـته مباحث پیچیده آزمون سـازی زبان را 
کامل تـر و آسـان تر از کتاب حاضـر ارائه کند. 

۳( کتاب »۲۰۰۰ موضوع برای گفتگو در کالس زبان« 
کـه  می پـردازد  بی شـماری  موضوعـات  ارائـه  بـه  کتـاب  ایـن 
زبان آمـوزان بـا قرارگرفتـن در موقعیت هـای گوناگـون می توانند 
بـه گفتگـو و بحـث بپردازنـد. هـدف اصلـی این کتـاب آموزش 
مهـارت گفتـاری نیسـت، بلكـه تمریـن ایـن مهـارت در میـان 
زبان آمـوزان، بـه کاهـش اضطـراب، دلهـره، مكـث، بریده بریـده 
صحبت کـردن، تردید، تكـرار و ... کمک خواهد کـرد. عالوه برآن 
بـرای تحلیـل مهـارت نوشـتاری نیـز می توانـد بـه کار گرفتـه 
شـود. بـرای نمونه پـس از "نقـش بازی کـردن" شـما می توانید از 
زبان آمـوز بخواهید، گفت وگویی بنویسـد یا موضـوع موردبحث 
را به صـورت انشـاء بـه نـگارش درآورد. روی هم رفتـه بیـش از 
2000 موضـوع بـه پنـج گونـه فعالیـت مكالمـه دسـته بندی و به 
مدرسـان زبان نیـز راهكارهایی بـرای انجام هر یـک از فعالیت ها 

پیشـنهاد شـده است.

۴( کتاب »فارسی نامه« 
ایـن مجموعه، راهی نویـن و کارآمد برای عالقه مندان به یادگیری 
زبـان فارسـی ارائـه می کند. مجموعـه کتا-ب های فارسـی نامه، از 
سـطح پایه تا پیشرفته در ۱0 جلد بر اساس جدیدترین روش های 
تدویـن و آمـوزش زبان خارجی در جهان، شـرایط یادگیری زبان 
فارسـی را فراهـم نمـوده اسـت. بـا مجموعه کتاب هـای متفاوت 
و جـذاب فارسـی نامه، یادگیرنـدگان تجربة جدیـدی در یادگیری 
زبـان فارسـی خواهند داشـت. سـاختار ارتباطی کتـاب، فراگیران 
را درگیـر یادگیـری و شـرکت در فعالیت هـای کتـاب می کنـد و 
یادگیری به شـیوة اکتشـافی را انگیزه بخش می سـازد. فارسـی نامه 
پنـج سـطح عمومی )پایـه، فراپایـه، فرومیانی، میانـی، فرامیانی( و 
یـک سـطح پیشـرفته )فارسـی دانشـگاهی بـرای علوم پزشـكی، 
علـوم اجتماعی، علوم انسـانی، علوم مهندسـی( دارد. سـطح بندی 
کتاب هـا و چیدمـان محتـوای آن هـا، پاسـخگوی همـة نیازهـای 
عمومـی و دانشـگاهی فارسـی آموزان اسـت. در ایـن کتاب ها، از 
روش هـای گوناگـون دانش آمـوزش کاوی زبان اسـتفاده شـده تا 
فارسـی آموزان از هـر کشـوری و بـا هر سـطح زبانی بـه هدف-
هایشـان در پایـان دورة آموزشـی برسـند. در سـطح عمومـی، هر 
کتـاب ۱0 واحـد و هـر واحـد 3 درس دارد که بـه همة مهارت ها 
)شنیداری، گفتاری، خوانداری، نوشتاری، فرهنگی و اجتماعی( و 
زیرمهارت هـای زبانی )دسـتور، واژه و تلفظ( هم زمـان می پردازد. 
در سـطح عمومی، بر مهارت شـنیداری و مهارت گفتاری بیشـتر 
تأکید شـده اسـت تا امكان ارتبـاط کارآمدتر را با فارسـی زبانان و 
در موقعیت هـا و زندگـی واقعـی فراهـم آورد. آزمونک و جمله-
هـای »من می توانم ...«، بخش های خودسـنجی کتاب هسـتند که 
زبان آمـوزان دریابنـد تـا چه میزان بـه هدف های زبانـی و ارتباطی 
در ایـن واحـد دسـت یافته اند. کتاب کار و تمرین های سـاختاری 
آن، هـم درسـتی و هـم روانـی زبـان فارسـی را در هـر یـک از 

مهارت هـا گسـترش می دهد.
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ح( دوره های دانش افزایی 
ــت  ــی و معاون ــه طباطبای ــگاه عالم ــكاری دانش ــا هم )ب

گســترش زبــان فارســی و ایران شناســی(
نخستین دورة »دانش افزایی ادب فارسی« 

در ســال ۱3۹۹- صدهــا دوره دانــش افزایــی ادب فارســی 
مابیــن اســاتید و محققــان ایرانــی و خارجــی و مابیــن 
دانشــگاه های داخــل و خــارج از کشــور برگــزار شــده 

ــود. ــاره می ش ــوارد اش ــی از م ــه بعض ــت. ب اس

ایــن دوره در شــبه قاره از تاریــخ ۱7 تیــر ۱3۹۹ آغــاز شــد 
ــا تاریــخ ۱۱ شــهریور ۱3۹۹ ادامــه یافــت. در ایــن دوره  و ت
۱7 ســخنرانی صــورت گرفــت کــه ســخنرانان از کشــورهای 
ایــران، افغانســتان، هنــد، بنــگالدش، تاجیكســتان و پاکســتان 
ــن  ــی و ۹ ســخنران خارجــی در ای ــد. 8 ســخنران داخل بودن
دوره ســخنرانی کردنــد. در جــدول زیــر، اســامی ســخنرانان 

ــه همــراه موضــوع سخنرانی شــان ذکــر شــده اســت: ب

زمانمدرسعنوانردیف

تطور نرث فارسی از دیروز تا امروز۱
 دکرت زهره اله دادی )استاد دانشگاه

)عالمه طباطبائی
سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ ۷ جوالی ۲۰۲۰

ادبیات معارص داستانی افغانستان۲
 دکرت محمدنارص رهیاب )استاد

)دانشگاه غالب هرات
شنبه ۲۱ تیر ۹۹ ۱۱ جوالی ۲۰۲۰

مهارت خوانش حافظ۳
  دکرت محمدحسن حسن زاده نیری

))استاد دانشگاه عالمه طباطبائی
سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹  ۱۴ جوالی ۲۰۲۰

دهلی ز من به گنجه و رشوان برابر است۴
 دکرت سید اخرت حسین )استاد دانشگاه

)جواهر لعل نهرو
شنبه ۲۸ تیر ۹۹  ۱۸ جوالی ۲۰۲۰

۵
 خوانش آثار ادب فارسی با یاری نظریه های

نقد ادبی

 دکرت بهادر باقری )استاد دانشگاه

)خوارزمی
سه شنبه ۳۱ تیر ۹۹ ۲۱ جوالی ۲۰۲۰

نرث فارسی و اندیشه عالمه اقبال۶
 دکرت سلیم مظهر )استاد دانشگاه

)پنجاب الهور
شنبه ۴ مرداد ۹۹  ۲۵ جوالی ۲۰۲۰

جریان شناسی معارص فارسی۷
 دکرت محمدرضا حاج بابایی )استاد

)دانشگاه عالمه طباطبائی
سه شنبه ۷ مرداد ۹۹  ۲۸ جوالی ۲۰۲۰

جایگاه ادبیات فارسی در جهان امروز۸
 دکرت سیف االسالم خان )استاد دانشگاه

)داکا
شنبه ۱۱ مرداد ۹۹  ۱ آگوست ۲۰۲۰

نرث داستانی۹
 دکرت محمود بشیری )استاد عالمه

)طباطبائی
 سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ ۴ آگوست ۲۰۲۰

ترجمه ادبی فارسی به اردو۱۰
 دکرت معین نظامی )استاد پنجاب

)الهور
شنبه ۱۸ مرداد ۹۹  ۸ آگوست ۲۰۲۰

رابطه بالغت و انواع ادبی۱۱
 دکرت بتول واعظ )استاد دانشگاه عالمه

)طباطبائی
سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۹  ۱۱ آگوست ۲۰۲۰

۱۲
 ادب فارسی و تاریخ ادبیات نگاری در

شبه قاره

 دکرت اشتیاق احمد )استاد دانشگاه

)جواهر لعل نهرو
شنبه ۲۵ مرداد ۹۹ ۱۵ آگوست ۲۰۲۰

سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹ ۱۸ آگوست ۲۰۲۰)دکرت احمد ضیا رفعت )استاد کابلشعر معارص افغانستان۱۳

مهم ترین آثار ترجمه شده به زبان بنگالی۱۴
 دکرت ابوالکالم رسکار )استاد دانشگاه

)داکا
شنبه ۱ شهریور ۹۹  ۲۲ آگوست ۲۰۲۰

بالغت خاقانی۱۵
 دکرت غالمرضا مستعلی )استاد دانشگاه

)عالمه طباطبائی
سه شنبه ۴ شهریور ۹۹ ۲۵ آگوست ۲۰۲۰

۱۶
 تأثیر اعجاز خرسوی امیر خرسو دهلوی در

شبه قاره هند

 دکرت مصباح الدین نزریقول )استاد

)دانشگاه ملی تاجیکستان
شنبه ۸ شهریور ۹۹  ۲۴ آگوست ۲۰۲۰ 

مهارت خوانش غزل سعدی۱۷
 دکرت نعمت الله ایران زاده )استاد

)دانشگاه عالمه طباطبائی
سه شنبه ۱۱ شهریور ۹۹  ۱ سپتامرب ۲۰۲۰
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دومین دورة »دانش افزایی ادب فارسی«

 در منطقــة بالــكان و اروپــای مرکــزی، از تاریــخ ۱8 
شــهریور ۱3۹۹ آغــاز شــد و تــا تاریــخ ۱4 بهمــن ۱3۹۹ ادامه 
خواهــد داشــت. ایــن دوره شــامل 42 ســخنرانی خواهــد بــود 
کــه ســخنرانان از کشــورهای ایــران، چیــن، روســیه، ترکیــه، 

بلغارســتان،  مجارســتان،  ازبكســتان،  اســترالیا،  لهســتان، 
ــی  ــخنران داخل ــتند. ۱7 س ــتان هس ــد و پاکس ــتان، هن افغانس
و 25 ســخنران خارجــی در ایــن دوره شــرکت خواهنــد 
ــراه  ــه هم ــخنرانان ب ــامی س ــر، اس ــدول زی ــت. در ج داش

ــت. ــده اس ــر ش ــان ذک ــوع سخنرانی ش موض

زمانمدرسعنوانردیف

سه شنبه 18 شهریور 8 سپتامرب 2020)دکرت صالح الدین جامی )استاد دانشگاه هراتنظیره رسایی در غزل مکتب ادبی هرات۱

ساختار معنوی حکایات مثنوی۲
 دکرت داود اسپرهم )استاد دانشگاه عالمه

)طباطبایی
شنبه 22 شهریور  12 سپتامرب 2020

ادبیات فارسی در جهان۳
 دکرت احمد متیم داری )استاد دانشگاه عالمه

)طباطبایی
سه شنبه  25 شهریور  15 سپتامرب 2020

۴
 کاربرد نظریه نسبیت در فهم و پویایی مفاهیم

بالغت

 دکرت یحیی طالبیان )استاد دانشگاه عالمه

)طباطبایی
شنبه 29 شهریور  19 سپتامرب 2020

۵
 مطالعات ایران شناسی و گنجینه نسخ خطی در

مجارستان

 دکرت میکلوش شارکوزی )استاد دانشگاه کارولی

)گاسپار بوداپست
سه شنبه 1 مهر  22 سپتامرب 2020

نقد وحدت وجود۶
 دکرت اسامعیل تاج بخش )استاد دانشگاه عالمه

)طباطبایی
شنبه 5 مهر  26 سپتامرب 2020

سه شنبه 8 مهر  29 سپتامرب 2020)دکرت گوزل یوز )استاد دانشگاه استانبولرشح ها و ترجمه های فارسی در ترکیه۷

۸
 کلیشه های زبانی و نقش آنها در آموزش زبان

فارسی

 دکرت حسن ذوالفقاری )استاد اعزامی به دانشگاه

)شانگهای
شنبه 12 مهر 3  اکترب 2020

حامسه رسایی فارسی در شبه قاره پاکستان و هند۹
 دکرت سیده فلیحه زهرا کاظمی  )استاد دانشگاه ال

)سی بانوان الهور پاکستان
سه شنبه 15 مهر  6  اکترب 2020

تأملی در زبان حافظ۱۰
 دکرت عباسعلی وفایی )استاد دانشگاه عالمه

)طباطبایی
شنبه 19 مهر  10 اکترب 2020

۱۱
 مواد و مضامین آموزش زبان فارسی به عنوان زبان

خارجی

دکرت الکساندر پولیشوک )استاد دانشگاه زبان-

)شناسی مسکو
سه شنبه 22 مهر  13 اکترب 2020

سه شنبه 29 مهر  20 اکترب 2020)دکرت حجابی کرالنقیچ )استاد دانشگاه آنکارارشح های ترکی دیوان حافظ۱۲

کارکرد مکان در رمان فارسی۱۳
 دکرت کارولینا راکوویتسکا عسگری )دانشیار

)ایران شناسی دانشگاه یاگلونی کراکف
شنبه 3 آبان  24 اکترب 2020

مالحظات زیست محیطی در شعر معارص فارسی۱۴
 دکرت زهرا پارساپور )دانشیار پژوهشگاه

)علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سه شنبه 6 آبان  27 اکترب 2020

ادبیات معارص ایران در بنگالدش۱۵
 دکرت محمد عبدالصبور )استاد زبان و ادبیات

)فارسی دانشگاه داکا
شنبه 10 آبان  31 اکترب 2020

حافظ و قرآن۱۶
 دکرت مهدی دشتی )دانشیار دانشگاه عالمه

)طباطبایی
سه شنبه 13 آبان  3 نوامرب 2020

جهان داستانی سیمین دانشور۱۷
 دکرت عسگر عسگری حسنکلو  )استاد اعزامی به

)لهستان
شنبه 17 آبان  7 نوامرب 2020

سه شنبه 20 آبان  10 نوامرب 2020)دکرت عبدالجبار کاکایی )شاعر و پژوهشگرشعر و تصنیف: تفاوت ها و شباهت ها18

19
 روابط ادبی و فرهنگی هند و ایران: واهمه های

بی نام ونشان

 دکرت سید عین الحسن عابدی   )استاد دانشگاه

)جواهر لعل نهرو
شنبه 24 آبان  14 نوامرب 2020

سه شنبه 27 آبان  17 نوامرب 2020)دکرت بهادر باقری )دانشیار دانشگاه خوارزمیسیری در افسانه های پهلوانی ایران20

بازخوانی آثار نیام21
 دکرت محمود بشیری )دانشیار دانشگاه عالمه

)طباطبایی
شنبه 1 آذر 21 نوامرب 2020
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مناد صوفی در غزلیات حافظ22
 دکرت احمد قورانبيک اف )استاد دانشگاه

)خاورشناسی دولتی تاشکند ازبکستان
سه شنبه 4 آذر  24 نوامرب 2020

حضور ادبیات فارسی در مناطق آلبانی23
 دکرت عبدالله رچپی )استادیار دانشگاه پریشتینا/

)کوزوو
شنبه 8 آذر 28 نوامرب 2020

آسیب شناسی نگارش )نرث) فارسی24
 دکرت محمد دانشگر )استادیار دانشگاه امام حسین

)ع
سه شنبه 11 آذر  1 دسامرب 2020

شنبه 15 آذر  5 دسامرب 2020)دکرت نعمت یلیدیریم )استاد آتاتورک ارزرومترجمه شاهنامه به ترکی25

مراکز گسرتش زبان فارسی در کلکته26
 دکرت افتخار احمد )رئیس گروه فارسی دانشکده

)موالنا آزاد - استاد دانشگاه کلکته
سه شنبه 18 آذر 8 دسامرب 2020

27
 نقد و بررسی تطبیقی دو ترجمه عربی از دیوان

حافظ

 دکرت علیرضا منوچهریان )دانشیار دانشگاه عالمه

)طباطبایی
شنبه 22 آذر  12 دسامرب 2020

اسطوره بهرام گور و تحلیل هفت پیکر28
 دکرت غالمرضا مستعلی پارسا  )دانشیار دانشگاه

)عالمه طباطبایی
 سه شنبه 25 آذر 15 دسامرب 2020

تاریخچه تدریس زبان فارسی در ازبکستان29
 دکرت انعام خواجه رحامن خواجه یف )دانشیار

)دانشگاه خاورشناسی تاشکند ازبکستان
شنبه 29 آذر   19 دسامرب 2020

کاربست نظریه وحدت وجود در مطالعات ادبی30
 دکرت بتول واعظ )استادیار دانشگاه عالمه

)طباطبایی
سه شنبه 2 دی  22 دسامرب 2020

شعر عرفانی در سند پاکستان31
 دکرت انجم حمید )مدیر انتشارات مقتدره قومی

)زبان پاکستان
شنبه 6 دی  26 دسامرب 2020

مطالعه تطبیقی شعر حافظ، تاگور و نذراالسالم32
 دکرت محمد کامل الدین )استاد گروه زبان و ادبیات

)فارسی دانشگاه راجشاهی
سه شنبه 9 دی 29 دسامرب 2020

حکایت های کلیله ودمنه در هند33
 دکرت اشتیاق احمد )استاد زبان و ادبیات فارسی

)دانشگاه جواهر لعل نهرو
شنبه 13 دی  2 ژانویه 2021

بازشناسی میراث ادبی در پرتو مطالعات تطبیقی34
 دکرت نعمت الله ایران زاده )دانشیار دانشگاه عالمه

)طباطبایی
سه شنبه 16 دی  5 ژانویه 2021

شاهنامه در بلغارستان35
 دکرت ایو پانف )استاد دانشگاه صوفیه -

)بلغارستان
شنبه 20 دی  9 ژانویه 2021 

سه شنبه 23 دی  12 ژانویه 2021)دکرت ماتئوش کواگیش )استاد دانشگاه یاگلونیترجمه آثار ادبی فارسی به زبان لهستانی36

بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در پاکستان37
 دکرت محمد اقبال شاهد )استاد دانشگاه جی سی

)الهور
شنبه 27 دی 16 ژانویه 2021

مطالعات ادبیات فارسی و ایران-شناسی در لهستان38
 دکرت آنا کراسنوولسکا )استاد دانشگاه یاگلونی

)لهستان
سه شنبه 30 دی  19 ژانویه 2021

شنبه 4 بهمن  23 ژانویه 2021)دکرت زری طاهری )استاد دانشگاه ملی اسرتالیازن در تصوف39

بوف کور: کتاب هدایت40
 دکرت سید اخرت حسین استاد دانشگاه جواهر لعل

نهرو
سه شنبه 7 بهمن  26 ژانویه 2021

41
 نگاهی به توسعه تاریخ نویسی فارسی در ایالت

دکن از عهد بهمنیان تا آصف جاهیان

 دکرت عزیز بانو )استاد زبان و ادبیات فارسی

)دانشگاه ملی اردو موالنا آزاد
شنبه 11 بهمن  30 ژانویه 2021

)مهارت خوانش حافظ )422
 دکرت محمدحسن حسن زاده )دانشیار دانشگاه

)عالمه طباطبایی
سه شنبه 14 بهمن  2 فوریه 2021
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ط( شـورای علمـی مرکـز و نشسـت های حلقـۀ 

مشـاوران
کارگـروه علمـی، شـامل اسـتادان برجسـتة زبـان و ادبیات 
فارسـی بـرای مصاحبه بـا متقاضیان اعـزام به خارج از کشـور 
بـرای تدریـس زبـان و ادبیـات فارسـی تشـكیل شـده اسـت. 
سـاالنه در ضمـن ایـن شـورای عـالوه 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 سـابقه دارترین، فعال تریـن و بااعتبارتریـن اسـاتید زبـان 
و ادبیـات فارسـی و ایران شناسـی به عنـوان حلقـه مشـاوران، 
را در سیاسـتگذاری و  فنـاوری  و  تحقیقـات  وزارت علـوم، 

می کننـد. همراهـی  برنامه ریـزی 
زبـان  اسـتادان  تجربیـات  و  دانـش  از  اسـتفاده  به منظـور 
 ،۱3۹7 دی مـاه   ۱8 از  ایران شناسـی،  و  فارسـی  ادبیـات  و 
اسـتادان در  بـا حضـور  بـه تفكیـک کشـورها  نشسـت هایی 
از  ناشـی  محدودیت هـای  از  پـس  و  مختلـف  دانشـگاه های 
بیمـاری کرونـا، بـه شـكل مجـازی برگـزار شـده اسـت. قرار 
اسـت حاصـل ایـن دیدارهـا و گفتگوهـا در کتابـی بـا عنـوان 
پارسی گسـتری در جهـان« گـردآوری و منتشـر شـود. »تاریـخ 

رشکت کنندگانتاریخمحل برگزاریکشورردیف

1

 کشورهای

 آمریکای

التین

 وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری
18 دی 1397

 آقایان: دکرت بهادر باقری، دکرت فرهاد ساسانی )استاد اعزامی سابق به برزیل)، دکرت سارلی

 )استاد اعزامی سابق به کلمبیا)، دکرت پارسا نسب )استاد اعزامی سابق به کلمبیا)، دکرت شادروی

 منش )استاد اعزامی سابق به ونزوئال) و خانم ها: دکرت فرخ نیا )استاد اعزامی سابق به برزیل)،

دکرت زهرا استادزاده

2
 پاکستان

))بخش اول
16 بهمن 1397دانشگاه پیام نور

 آقایان: دکرت بهادر باقری، دکرت پدرام )علی) میرزایی، دکرت کاظمیان، دکرت عمرانی، دکرت شادآرام

و خانم دکرت زهرا استادزاده

هند3
 دانشگاه سیستان و

بلوچستان
2 اسفند 1397

 آقایان: دکرت بهادر باقری، دکرت مصطفوی، دکرت مؤذنی و خانم ها: دکرت مریم خلیلی جهان تیغ،

دکرت زهرا استادزاده

سنگال4
 وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری

 18 اردیبهشت

1398
آقایان: دکرت بهادر باقری، دکرت سنایی و خانم دکرت زهرا استادزاده

5
 پاکستان

))بخش دوم
دانشگاه پیام نور

 26 خرداد

1398

 آقایان: دکرت بهادر باقری، دکرت پدرام )علی) میرزایی، دکرت احمد متیم داری، دکرت نعمت الله

ایران زاده و خانم دکرت زهرا استادزاده

6
 قزاقستان و

گرجستان
12 تیر 1398دانشگاه گیالن

 آقایان: دکرت بهادر باقری، دکرت عبداالمیر چناری، دکرت داود اسپرهم، دکرت عباس جاهدجاه و

خانم ها دکرت مهوش واحددوست، دکرت لیال رضایی، دکرت زهرا استادزاده

۳ تیرماه ۱۳۹۹به شکل مجازیچین7
 آقایان: دکرت حسن ذوالفقاری، دکرت بهادر باقری، دکرت محمدباقر میرزایی حصاریان و خانم

دکرت زهرا استادزاده

به شکل مجازیفرانسه8
 ۱۰ تیرماه

۱۳۹۹
آقایان: دکرت نادر نصیری¬مقدم، دکرت حمیدرضا حسن زاده توکلی و خانم دکرت زهرا استادزاده

به شکل مجازیپاکستان9
 ۲ مردادماه

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 علی کرمی و خانم دکرت فلیحه

کاظمی

10
 لهستان

))بخش اول
به شکل مجازی

 ۱۵ آبان ماه

1399

 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

 20 آذر ماه

1399

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

راکوویتسکا

نشست های حلقۀ مشاوران 
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فصل اول: ارزش های بنیادین نقشة جامع 
علمی کشور

شـاخص: مبانـي و ارزش هـای بنیادین نقشـة جامـع علمی 
کشور. 

بـا  الهام بخـش  و  فعـال  تعامـل  اصلـی:  ویژگی هـای 
در  فنـاوری  و  علـم  توسـعة  فرآیندهـای  و  جهانـی  محیـط 

جهان. 
- تعیین کشـورهای هدف  در دو بسـتر،  محور کشـورهای 
جبهـه مقاومـت و  مسـلمان و  محور کشـورهای پیشـرفته در 

دانـش و فناوری
- هدف گـذاری تعامـالت علمـی بین المللـی با کشـورهای 
جبهـه مقاومـت در راسـتای جـذب دانشـجویان بین المللـی ) 
حـدود 58000 دانشـجوی بین المللـی عمدتـا از کشـورهای 
مشـترک،  پروژه هـای  انجـام  مقاومـت.(،  جبهـه  و  مسـلمان 

انتقـال دانـش فنـی و ایجـاد شـعب دانشـگاهی. 
مهمتریـن کشـورهایی کـه در ایـن حـوزه قـرار می گیرنـد 
عبارتند از: عراق، افغانسـتان، فلسـطین، سـوریه، لبنان، یمن و 

کشـورهای مسـلمان همسـایه و فرامنطقه. 
مختصـات  اسـاس  بـر  همـكاری  بسـته های  ارایـه   -
فـوق محـور  کشـورهای  بـه  علمـی  و  فرهنگـی  جغرافیایـی، 
دانشـگاه های  توسـط  دانشـگاهی  اتاق هـای  راه انـدازی   -
در  طباطبایـی  غیرایرانی)عالمـه  دانشـگاه های  در  ایرانـی 
غیرایرانـی  دانشـگاه های  و  اسـپانیا(  افغانسـتان،  قزاقسـتان، 
در ایـران )طـرف چینـی در د انشـگاه های علـوم کشـاورزی، 

)... و  گیـالن  مازنـدران، 
- توسعه روابط علمی بین المللی از مسیر:

* تدویـن جزوه هـای آموزشـی بـرای کارکنـان حوزه هـای 
بین الملل دانشـگاه ها، اسـتادان، دانشـجویان و پژوهشـگران در 

بین المللی سـفرهای 
* برگـزاری کارگاه های آموزشـی امنیت در تعامالت علمی 
بین المللـی در قالـب نشسـت های سراسـری، فصلـی معاونان 

بین الملـل و نشسـت های ویـژه کارکنـان دفتـر بین الملل
* برگزاری نشست های مشورتی در سطوح عالی

فصل دوم: وضع مطلوب علم و فناوری
شـاخص:  چشـم انداز علـم و فنـاوري جمهـوري اسـالمي 

ایران در افق ۱404 
پیشـتاز در مرزهـاي دانش و فناوري بـا مرجعیت علمی در 

جهان 
تعـداد  افزایـش  به منظـور  الزم  سیاسـت های  -تدویـن 

جهـان رتبه بندی هـای  در  کشـور  دانشـگاه های 
- بررسـی وبسـایت های رتبه بنـدی معتبر بین المللی نشـان 
می دهـد کـه حضـور دانشـگاه های ایـران در رتبه بندی هـای 
جهانـی افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت. در سـال 20۱6 
میـان  در  تایمـز  رتبه بنـدی  در  ایـران  دانشـگاه   2 تعـداد 
دانشـگاه های برتـر دنیـا حضور داشـتند. در سـال202۱ تعداد 
47 دانشـگاه ایرانـی در ایـن رتبه بنـدی بودند کـه بهترین رتبه 
از آن دانشـگاه علـوم پزشـكی کردسـتان بـود کـه در رده 30۱ 
قـرار گرفـت. در رتبه بنـدی الیـدن در سـال 20۱6 تعـداد ۱4 
دانشـگاه ایرانـی بیـن دانشـگاه های برتـر دنیـا بودند، در سـال 
202۱ تعداد 36 دانشـگاه مشـارکت کردند کـه بهترین رتبه در 
سـال 2020 بـه دانشـگاه تهـران تعلـق گرفت کـه در رده ۱40 
قـرار گرفـت. در رتبه بنـدی کیـو اس نیـز کـه یـک رتبه بندی 
کیفـی اسـت شـاهد افزایـش حضـور دانشـگاه های ایـران در 
رقابـت هـای بین المللی هسـتیم، به طـوری که در سـال 20۱6 
تعـداد 2 دانشـگاه ایرانـی شـرکت کردند، ولی در سـال 202۱ 
تعـداد 5 دانشـگاه ایرانـی حضـور یافتنـد کـه در سـال 202۱ 
دانشـگاه صنعتی شـریف با رتبـه 40۹ بهترین رتبـه را در میان 

دانشـگاه های ایـران به خـود اختصـاص داد.
شاخص: اهداف کالن نظام علم و فناوري کشور

ویژگی هـای اصلـی: ارتقـاي جایـگاه زبـان فارسـی در بین 
زبان هـای بین المللـی علمـي / کمک به ارتقای علـم و فناوری 
در جهـان اسـالم و احیـای موقعیـت محـوری و تاریخی ایران 

در فرهنـگ و تمدن اسـالمی
- افزایـش تعـداد کرسـی ها در دانشـگاه های معتبـر دنیـا به 

کرسی  5۹
در  تحصیـل  بـه  شـاغل  دانشـجویان  تعـداد  افزایـش   -

کرسی های خارج از کشور به 8۹30 دانشجو   
ادبیـات  و  زبـان  اسـتاندارد  امتحـان  دوره   7 برگـزاری   -

سـامفا   نـام  تحـت  بین الملـل  در سـطح  فارسـی 
- تهیـه نقشـه راه همكاری هـا بـا اولویت بندی کشـورهایی 
بـرای راه انـدازی کرسـی: بـا توجـه بـه بیانـات مقـام معظـم 

عملکرد 
 مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم 
در اجرای نقشه جامع علمی کشور 1396-1400
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رهبـری مبنـی بـر تبدیـل زبـان فارسـی بـه عنـوان زبـان علم 
بـه کشـورهای همسـایه و مسـلمان بـا سـابقه قدمـت زبـان 
پاکسـتان،  هنـد،  قـاره:  فارسـی، کشـورهای شـبه  ادبیـات  و 
بنگالدش، کشـورهای حوزه اوراسـیا و آسـیای میانه: روسـیه، 
همسـو  عربـی  کشـورهای  ارمنسـتان،  ازبكسـتان،  اکرایـن، 
کـه رابطـه سیاسـی مطلـوب بـا ایـران دارنـد: لبنـان، عـراق، 
سـوریه، کشـورهای اروپایـی بـرای نسـل سـوم ایرانیـان مقیم 
و کشـورهای امریـكای جنوبـی جهـت تشـكیل انجمن هـای 
دوسـتی دو کشـور و کشـورهای آفریقایـی جهـت تشـكیل 

انجمـن هـای دوسـتی 
تامیـن و تجهیـز کتاب هـای درسـی کرسـی های زبـان   -
فارسـی، کشـورهای متقاضـی )افغانسـتان: سـاالنه حـدود 3 
در سـال های  متنـاوب  به طـور  و  اخیـر  در سـه سـال  هـزار 

گذشـته(
 ویژگـی اصلی: گسـترش همـكاری در حوزه هـاي علوم و 

فناوری با مراکز معتبر بین المللي 
بـه حـدود  بین وزارتـی  تفاهم نامه هـای  تعـداد  افزایـش   -

۱00 فقـره بـا هـدف تدویـن چارچـوب همـكاری
- گسـترش فعالیـت. همچنیـن جامعه علم و فنـاوری ایران 
عضـو فعـال سـازمان های علمـی بین المللی مهم دنیا می باشـد 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  دانشـگاه های  حضـر  حـال  در 
فنـاوری عضـو 73 سـازمان بین المللـی از جملـه سـازمان های 
 APCTT, COMSTECH, UNESCO , ISESCO :زیـر می باشـد
 , SESAMI , TWNSO , TWAS , ICTP , ICGEB , NAM

S&amp;T Center , RCSTT, WAITRO , ECO- SF

- ایـران میزبـان ۱6 کرسـی یونسـكو، 6 مرکـز منطقـه ای 
مقولـه دوم مـی باشـد در طـول چنـد سـال اخیـر نیـز میزبـان 
شـبكه  مرکـز  دور،  راه  از  آمـوزش  اسـالمی  دول  شـبكه 
نانوتكنولـوژی جهان اسـالم، شـبكه پارک های علـم و فناوری 
جهـان اسـالمی و مرکـز علـوم و فنـاوری IORA  را بـر عهده 
و  پژوهشـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  عضویـت  اسـت.  گرفتـه 
پارک هـای علـم و فنـاوری در انجمن هـای علمی دنیـا بیش از 

صدهـا مـورد می باشـد.

شـاخص: اهـداف بخشـي نظـام علـم، فنـاوري و نـوآوری 
ر کشو

رتبه بنـدي  در  نخسـت  رتبـة  کسـب  اصلـی:  ویژگـی 
دانشـگاه هاي جهـان اسـالم و احـراز جایگاه شـاخص در بین 

دنیـا دانشـگاه هاي 
- بر اسـاس رتبه بندی تایمز-هایر-اجوکیشـن 47 دانشـگاه 
ایرانـی جـزء دانشـگاه های خـوب دنیـا رتبه بنـدی شـده اند و 
بـر اسـاس آمارهـای 2020، پایـگاه اسـتنادی جهان اسـالم، 6 
دانشـگاه ایـران جـزء 50 دانشـگاه برتـر جهـان اسـالم قـرار 

. فتند گر
فصل سوم: کمیت های مطلوب مهمترین  

شاخص های کالن علم و فناوری کشور
شاخص: تعداد پژوهش هاي بین المللي مشارکتي

- در سـال ۱3۹۹ تعـداد 464 پـروژه تحقیقاتـی مشـترک با 
دانشـگاه های معتبـر دنیـا از جملـه دانشـگاه های کشـورهای 

اتریـش، سـوییس، آلمان، هند، ترکیه، پاکسـتان، روسـیه، چین 
و ... تعریف شـده و در حـال اجـرا می باشـد.

شـاخص: تعـداد حوزه هـاي علمـي جدیدالتأسـیس کشـور 
بـراي نخسـتین بـار در دنیا

- تعـداد شـعب خارجـي دانشـگاه هاي کشـور )تاسـیس 
شـده و یا در شـرف تاسـیس( در سـال هاي ۹6، ۹7، ۹8، ۹۹ و 
400 به ترتیـب 6، 8، ۱0، ۱3 و ۱6  اسـت. همچنیـن در مرکـز 
بین المللـی مـرزی اقدامـات اثرگـذاری در حـال شـكل گیری 
اسـت از جملـه: دانشـگاه هاي پیـام نـور در خوزسـتان )مرکز 
بین المللـي  )مرکـز  جنوبـي  خراسـان   ،) ارونـد  بین المللـي 
بیرجنـد(، آذربایجـان غربي )مرکز بین المللـي باکو(، آذربایجان 
شـرقي )مرکـز بین المللـي ارس(، گیـالن )مرکـز بین المللـي 
انزلـي(، مازنـدران )مرکـز بین المللـي بنـدر انزلـي(، سیسـتان 
و بلوچسـتان )مرکـز بین المللـي چابهـار(، خراسـان رضـوي 
سـرخس(  بین المللـي  مرکـز  و  داغـارون  بین المللـي  )مرکـز 
نمایندگـي  ایجـاد  تصویـب  عتـف  وزارت  البتـه  می باشـد. 
دانشـگاه در خـارج از کشـور بـراي جامعه المصطفـي )ص( 
العالمیـه در آفریقـاي جنوبـي، بنـگالدش، مالـي )سـال ۹6(، 
کامـرون، ماداگاسـكار،  تایلنـد، بورکینافاسـو، کینـه کوناکري و 

گرجسـتان )در سـال ۹7( را نیـز انجـام داده اسـت.
شـاخص: تعـداد دانشـمندان برجسـته و مؤثـر در مدیریت 

مجامـع بین المللـي
- بـر اسـاس بانـک اطالعـات، نخبـگان ایرانـی خـارج از 
کشـور  بـه 8000  نفـر رسـیده اسـت. بر اسـاس آمار رسـمی 
و  مسـئوالن  بـه  ایرانـی  محقـق   400 تعـداد  اروپـا  اتحادیـه 

اروپایـی مشـاوره می دهنـد. حاکمـان کشـورهای 
شـاخص: تعـداد سـخنرانان مدعـو و اعضـاي کمیته هـاي 

بین المللـي معتبـر  علمـي و راهبـري همایش هـاي 
- در سـال های گذشـته  تـا ۱3۹7 ) قبـل از تحریـم هـای 
ناعادالنـه آمریـكا( به صـورت متوسـط حـدود 2076 محقـق 
و دانشـمند خارجـی بـه کشـورمان آمدنـد تـا در همایش هـا، 
دوره هـای مشـترک، انجـام تحقیقـات و راهنمایی دانشـجویان 
 ۱345 متوسـط  به طـور  سـاالنه  متقابـال  نماینـد.  همـكاری 
دانشـجوی دکتـری و یـا اسـاتید ایرانـی بـرای بهره گیـری از 
امكانـات علمـی به صورت کوتاه مـدت عازم کشـورهای دیگر 

شـده اند. 
در  کـه  پژوهشـي  مراکـز  و  دانشـگاه ها  تعـداد  شـاخص: 
رتبه بنـدي جهانـي جـزو ۱0 درصـد بهتریـن مراکـز هسـتند 

دانشـگاه(   5 )حداقـل 
- در نظام رتبه بندی QS در سـال های 20۱6، 20۱7، 20۱8، 

20۱۹ و 2020 به ترتیب:2،5، 5، 6، 6، و 5 بوده اسـت.
شـاخص: میـزان جـذب دانشـجویان و متخصصـان دیگـر 

ها ر کشو
نفـر   3۹۱8 مجمـوع   در   ۱3۹7 و   ۱3۹8 سـال  دو  در   -
محقـق خارجـی بـرای شـرکت در رویدادهای علمی بـه ایران 
وارد شـدند. بـه عبـارت دیگـر، آمـوزش عالـی ایـران تـا قبل 
از همه گیـری کرونـا و تحریـم اقتصـادی، هـر هفتـه پذیـرای 
۱0 هیـات خارجـی دانشـگاهی بـود. البتـه روند تبـادل دانش 

به صـورت مجـازی ادامـه دار اسـت.
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فصل چهارم: راهبردها و اقدامات ملی
راهبـرد کالن ۹: تعامـل فعـال و اثرگـذار در حـوزة علـم 
و فنـاوري بـا کشـورهاي دیگـر به ویـژه کشـورهاي منطقـه و 

اسـالم جهان 
یكـي  به عنـوان  فارسـي  زبـان  راهبرد ملی: ۱ توسـعة 

جهـان سـطح  در  علمـي  زبان هـاي  از 
اقـدام ملی: افزایش پذیرش دانشـجویان خارجـي به منظور 
گسـترش زبـان فارسـي و بسترسـازي مرجعیت علمي کشـور 
انجـام  اقدامـات  با اولویت  کشورهای اسالمی و همسایه 

 : شده
- در سـال ۱3۹۹ تعداد 58000 دانشجوی خارجی در ایران 
و در رشـته هـای مختلـف به زبان فارسـی تحصیل مـی کنند. 
همچنیـن در حـال حاضـر بیـش از ۹000 دانشـجوی خارجی 
در کرسـی های زبان فارسـی، اسـالم شناسـی، خاورشناسـی، 
ایـران شناسـی و ... در حـال یادگیـری زبان فارسـی با اسـاتید 
ایرانـی یـا بومـی هسـتند. عـراق سـوریه لبنـان افغانسـتان در 

اولویـت همكاری قـرار دارند. 
- حـدود 2300 نفـر دانشـجوی خارجـی از طریق آموزش 
مجـازی در مراکـز زبان فارسـی دانشـگاه ها در حـال تحصیل 

. هستند
- ۱۱00 دانشـجوی حضـوری در دانشـگاه هـای خارجـی 
بـا کمـک اسـاتید ایرانـی کرسـی هـای زبـان فارسـی در حال 

هسـتند تحصیل 
اقـدام ملـی: حمایـت از تأسـیس رشـتة زبـان فارسـي در 

جهـان مختلـف  دانشـگاههاي 
- برگزاری هفت دوره آزمون سامفا

- بازگشـایی 5۹ کرسـی زبان  و ادبیات فارسـی)33 کرسی 
در نیمـه اول و مابقـی تا پایان سـال(

- پشتیبانی از 20 کرسی زبان و ادبیات فارسی
- تدویـن سـند راهبردی معاونت گسـترش زبان فارسـی و 

ایران شناسـی خارج از کشـور
- برگزاری نشسـت حلقه مشـاوران گسـترش زبان فارسـی 

ویژه کشـورهای قزاقستان، پاکسـتان و گرجستان
- برگزاری سومین نشست مراکز آموزش زبان فارسی

- همـكاری در برگـزاری چهارمیـن همایـش بیـن المللـی 
انجمـن ترویـج زبان فارسـی

- برگزاری چهار جلسه شورای علمی و برنامه ریزی مرکز.
- راه انـدازی بانـک اطالعاتـی کرسـی زبـان فارسـی بـه 

بارگـذاری خواهـد شـد. متبـوع  در سـایت وزارت  زودی 
و  زبـان  مجـازی  آمـوزش  بانـک  راه انـدازی  مقدمـات   -

فارسـی ادبیـات 
- واسـپاری کرسـی های زبان و ادبیات فارسـی به دانشـگاه 

هـای داخل برای آمـوزش مجازی زبان فارسـی
- اعـزام ۱4 اسـتاد زبـان فارسـی بـه ۱۹ کرسـی زبـان و 

فارسـی ادبیـات 
- بازنگـری و بازنگاری سـرفصل های درسـی ایرانشناسـی 

و زبان فارسـی 
- انتشـار کتـاب از سـوی معاونـت گسـترش زبان فارسـی 
کار،  کتـاب  همـراه  جلـد  سـه  پرفـا  کتاب هـای  مجموعـه 

آزمون سـازی، 2000 موضـوع سـاده بـرای گفتگـو در کالس، 
فارسـی نامه 

- تدویـن آیین نامـه جدیـد اعـزام اسـتاد کـه از سـوی مقام 
عالـی وزارت ابـالغ می شـود.

مناسـبات  شـبكه هاي  تقویـت  و  توسـعه  ملـی:  راهبـرد 
همـكاری   و  پژوهشـگران  و  دانشـمندان  فراملـي  و  ملـي 
کشـورهای  و  اسـالمی  کشـورهای  اولویـت  بـا  بین المللـی 

فارسی زبان 
اقـدام ملـی: همـكاری بین المللـی بـا اولویـت کشـورهای 
جهـان اسـالم بـا توجـه بـه مزیت هـای نسـبی و منابع هر کشـور
اقـدام ملـی: ایجاد شـبكه هاي پژوهشـي در داخـل و خارج 
از کشـور بـراي انتشـار و تبـادل دانـش و فنـاوری متناسـب با 

اولویت هـاي ملـي و بهره گیـري از فرصت هـاي جهانـي
- تمدید عضویت حدود ۹0 مجمع بین المللی اولویت دار

- میزبانـی از دومیـن مجمـع عمومـی شـبكه دانشـگاه های 
مجـازی جهان اسـالم

بـا  فنـاوری  و  علمـی  آیین نامـه همكاری هـای  تدویـن   -
بین المللـی مجامـع  و  سـازمان ها 

- میربانـی اولیـن نشسـت هیات امنـای دانشـگاه بین المللی 
گروه هشـت

- عضویت 5 دانشـگاه و مرکز پژوهشـی کشـور در شـبكه 
پیشـگامان پژوهـش و نوآوری دی هشـت

- به روزرسـانی فهرسـت 22 مرجـع تماس ملـی )NCP( به 
منظور همـكاری بـا اتحادیه اروپا

- میزبانـی چهارمیـن نشسـت هیـات امنای بنیـاد علمی اکو 
در دانشـگاه اصفهان

- تـداوم پرداخـت حـق عضویـت سـاالنه ایـران بـه بنیـاد 
علمـی اکـو در قالـب طـرح پرداخـت غیرمسـتقیم )برگـزاری 

رویدادهـای اکویـی بـا همـكاری دانشـگاه های ایرانـی(
- میزبانـی از کمیسـیونر منابـع انسـانی و علـم و فنـاوری 

اتحادیـه آفریقـا
منطقـه اي  سـمینارهاي  برگـزاري  بـر  تأکیـد  ملـی:  اقـدام 
و بین المللـي و ترجمـة آثـار ایرانـي- اسـالمي بـه زبان هـاي 

مختلف منطقه و جهان 
- ترجمـه حدود 30 عنوان کتاب سـازمان سـمت به منظور 

اسـتفاده کشورهای همسـایه به ویژه افغانستان
اقـدام ملـی: حمایـت از طرح هـای پژوهشـی و فنـاوری 
بین المللـی با سـرمایه گذاری مشـترک و تسـهیل همكاری های 
بـا مؤسسـات فنـاوری خارجی و گسـترش تعامـالت فناورانه 
روش هایـی  بـا  پیشـرفته  فنـاوری  دارای  کشـورهای  بـا 
سیاسـت های  رعایـت  بـا  کنسرسـیوم ها  در  مشـارکت  نظیـر 

نظام 
اقدام ملی: فراهم آوردن بسـتر مشـارکت دانشـمندان ایراني 
در مجامـع و مراکـز برتـر جهـان و بهره گیـري از دانشـمندان 
شناخته شـده جهانـي در ایـران بـراي تبـادل آرا و نظریـات و 
معرفـي پدیده هـاي نـو علمـي بـا اولویـت  کشـورهاي جهـان 

اسالم 
- چابک سـازی روندهـای حضور اسـتادان، اعضـای هیات 
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علمـی و دانشـجویان در فعالیـت هـای علمـی بیـن المللی از 

قبیـل اخـذ مجوز سـفر، دریافـت ارز و ...
- در طول 5 سـال اخیر بطور متوسـط سـاالنه 2075 محقق 
و دانشـمند خارجـی بـه جمهوری اسـالمی ایران آمدنـد تا در 
سـمینارها، دوره هـای تحقیقاتـی و ... مشـارکت علمی نمایند. 
همچنیـن سـاالنه حدود ۱365 دانشـجوی دکتری و یا اسـاتید 

ایرانـی عازم خارج از کشـور شـده اند.

اسـتخدام،  قوانیـن  و  سـازوکارها  اصـالح  ملـی:  راهبـرد 
ارتقـای محققـان و تخصیص مشـوقها، راتبه هاي )بورسـهاي( 
تحصیلـي، فرصتهـای مطالعاتـی و پژوهانه هـا بـراي افزایـش 

محققـان بین المللـي  همكاریهـاي 
همـكاري  نظام منـد  توسـعة  و  تقویـت  ملـی:  اقـدام 
دانشـگاههاي کشـور با دانشـگاههاي بـزرگ و معتبـر جهاني، 
به ویـژه بـا دانشـگاههاي جهـان اسـالم بـا اولویـت دوره هاي 

انجـام پژوهشـهاي مشـترک بـا  تحصیـالت تكمیلـي و 
اقدامات انجام شده: 

هـای  معاونـت  بـا  مشـورتی  هـای  نشسـت  برگـزاری   -
راه  تسـهیل  هـدف:  بـا  دانشـجویی  و  پژوهشـی  آموزشـی، 
غیـر  دانشـگاه هـای  ارزیابـی  انـدازی دوره هـای مشـترک، 
پژوهشـی مشـترک  هـای  طـرح  سـرفصل  تدویـن  ایرانـی، 

- مشـارکت در تدویـن گـزارش سیاسـتی چالـش هـای 
مراجـع ملـی همـكاری هـای علمـی بیـن المللـی

- اعـالن فراخـوان طرحهـای مشـترک ایـران و توبیتـاک 
کیه تر

- انجام مرحله اول طرح های مشترک ایران و مجارستان
- اعـالن فراخـوان، ارزیابـی و انتخـاب نهایـی 3۱ طـرح 
مشـترک در چارچـوب برنامـه MSRT- BMBF Joint call  بـا 

ن لما آ
- اعـزام 2۱ دانشـجوی مقطع دکتری برای اسـتفاده از دوره 
هـای فرصـت مطالعاتـی 6 تا ۹ ماهـه، در قالـب برنامه بورس 

MSRT –DAAD: Germany Iran Joint Program مشـترک
- افزایـش دوره هـای مشـترک تحصیالتـی به بیـش از 50 

مورد
اقـدام ملـی: اصـالح قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه انتقال 
و  انتقـال  نهادهـاي  توسـعة  و  ایجـاد  و  بـه کشـور  فنـاوري 

بومی سازی فناوري از خارج به داخل و بالعكس 
اقدامات انجام شده: 

- بهره گیری از نوشـتار و  فضای دیجیتالی برای شناسـایی 
دانشـگاه هـای برتـر دنیـا و شناسـاندن دانشـگاه هـای داخـل 

ر  کشو
- مطالعـه بـرای راه انـدازی مرکز همـكاری ایران و کشـور 

های حـوزه اسـتراتژیک)نمونه مـوردی: آلمان(
- تهیـه و ارایـه آیین نامـه تاسـیس و راه انـدازی اتاق هـای 
همـكاری علمـی بین الملـل در دانشـگاه های برتـر و همتایـان 
در  عالمـه  دانشـگاه  همـكاری  اتـاق  )راه انـدازی  غیرایرانـی 
ملـی  چیـن،  شـانگهای  بین المللـی  مطالعـات  دانشـگاه های 

اوراسـیا قزاقسـتان، نبریخـا اسـپانیا(
علـوم  دانشـگاه  در  چیـن  مطالعـات  مرکـز  راه انـدازی   -

گـرگان طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
- توسـعه و تقویـت اتحادیه هـای بین المللـی دانشـگاه های 
دولتـی حاشـیه خـزر و قفقـاز بـرای توسـعه همكاری هـای 

چندجانبـه بـا هـدف انتقـال و تبـادل فناوری
راهبـرد ملـی: همكاري فعـال با جهان اسـالم و ایفاي نقش 
پیشـگامي بـراي تولیـد معرفـت علمي مـورد نیاز تمـدن نوین 

اسالمي
اقـدام ملـی: مشـارکت فعـال در تنظیـم معیارهـا و اهـداف 
آمـوزش عالـي در  رتبه بنـدي مراکـز  اعتبارسـنجي  و  نظـام 

منطقه و جهان اسالم 
راهبرد ملی: معرفت علمی مورد نیاز تمدن نوین اسالمی

اقدام ملی: تقویت و توسـعة همـكاري الهام بخش و اثرگذار 
بـا دانشـگاههاي کشـورهاي جهـان اسـالم و بهره بـرداری از 
ظرفیت دانشـگاههای کشـورهای پیشـرو در علم و فناوری از 
طریـق تبـادل اسـتاد و دانشـجو و اجـراي دوره هاي آموزشـي 

مشـترک در رشـته هاي اولویت دار
- ایجـاد اتحادیـه روسـای دانشـگاه هـای بـزرگ ایـران و 
روسـای  اتحادیـه  ایجـاد  سـاالنه.  هـای  نشسـت  و  روسـیه 
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 

 8-D دانشـگاه
- ایجاد مراکز بین الدول اسـالمی  از جمله شـبكه دانشـگاه 
هـای مجـازی جهان اسـالم در تهران، شـبكه پـارک های علم 
و فنـاوری جهـان اسـالم در گیالن، شـبكه نانو فنـاوری جهان 

اسـالم در پژوهشـگاه مواد و انرژی
راهبـرد ملـی: برنامه ریـزی بـه منظور کسـب رتبـة اول علم 

و فناوری در  منطقه و جهان اسالم 
اقدام ملی: جلب مشـارکت مؤثر متخصصان و پژوهشـگران 

ایرانـي و غیر ایراني مقیم 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 همـكاری بـا نخبـگان علمـی ایرانـی مقیـم داخل و 

خـارج بـر اسـاس محورهای زیر اسـت:
- گسـترش نظـام منـد همـكاری هـای علمـی، فناورانـه و 
فرهنگـی و اجتماعـی افـراد و گـروه هـای نخبـه بـا همتایـان 
خارجـی در اجـرای طرحهـای مشـترک بیـن المللـی )2۹20 
مـورد همـكاری بـا نخبـگان ایرانی خارج از کشـور طی سـال 
هـای ۹8-۹7 در قالـب برگـزاری دوره آموزشـی، حضـور در 
سـمینار ،اسـتاد راهنما و در سـال ۹7- ۹6 3254  دانشـجوی 
دکتـرا بـرای فرصـت مطالعاتی اعزام شـدند و در سـال ۱3۹7 
، ۱022 عضـو هیئـت علمـی و در سـال ۱3۹8 ، 463 عضـو 
هیئـت علمـی بـرای کارهای پژوهشـی بـه فرصـت مطالعاتی 

خـارج از کشـور اعزام شـدند 
- ایجـاد سـازوکارهای حقوقـی و مالی بـرای همكاری های 
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فعالیت هـای  در  کشـور  داخـل  نخبـه  گروه هـای  و  افـراد 
بین المللـی )اجـرای 604 پروژه تحقیقاتی مشـترک بـا ایرانیان 
اعضـای  مشـارکت  زمینـه  سـاختن  وفراهـم  خـارج  مقیـم 

فنـاوری( انتقـال  انجمن هـای علمـی در۱02پـروژه 
- ایجـاد ارتبـاط بین افـراد و گروه های نخبـه ایرانی خارج 
از کشـور بـا همتایـان داخـل خـود از طریـق ارتباط مسـتمر و 
اثرپذیـر بـا مراکـز جهانی)طـی سـال های ۹8- ۱3۹7 ،۱56۹ 
پـروژه مشـترک تحقیقاتـی بـا اسـاتید خارجـی در دانشـگاه ها 
اجـرا شـده اسـت، همچنیـن 66 انجمـن علمـی در خـارج از 
کشـور بـه منظور ارتباط بـا نخبگان ایرانی در خارج از کشـور 

تشـكیل شـده است(
ایرانـی  نخبـگان  اطالعـات  بانـک  اسـتقرار  و  طراحـی   -

از کشـور خـارج 
- تشـكیل کارگروه علمی آموزشـی شـورای عالـی ایرانیان 

خارج از کشـور
- در نظـر گرفتـن همـكاری بـا نخبـگان ایرانـی خـارج از 
کشـور بـه عنـوان یكـی از معیارهـای ارزیابـی دانشـگاه ها و 

نهادهـای آمـوزش عالـی
- فراهـم سـاختن زمینـه مشـارکت زنـان و جوانـان نخبـه 
ایرانـی بـرای کسـب بورس هـا و جوائـز و احـراز پسـت های 

بین المللـی سـازمان های 
اقـدام ملـی: حمایـت از ارائـة مقـاالت معتبـر علمـي در 

اکتشـافات و  اختراعـات  ثبـت  و  بین المللـي  عرصـة 
- افزایـش تعـداد مقـاالت علمـی مشـترک بـا محققـان و 
دانشـگاه های معتبـر دنیـا   از 88۱3 در سـال 20۱5 به ۱72۹۹ 

در سـال 20۱۹
- افزایـش مقـاالت مشـترک از  22  در صـد به نسـبت کل 
مقـاالت ایندکس شـده در WOSدر سـال 20۱5 بـه 32 در صد  

در سال 2020
- مقـاالت علمـی ایندکس شـده محققان جمهوری اسـالمی 
ایران در سـال 2020 با رشـد 6 درصدی نسـبت به سـال قبل 

رتبـه ۱6 جهانـی را در اختیار دارد.
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