وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

خبرانهم آموزش عالی

(وژیه اعضای هیئت علمی دااگشنهاه و مراکز آموزش عالی)

مهرماه؛ آغاز سال تحصیلی بر همه
همکاران پرتالش آموزش عالی ،مبارک باد.

سال اول /شامره اول /مهرماه 1397

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد:

تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان
سالهای  ۹۵و  ۹۶وزارت علوم و موسسات
آموزش عالی
با پیگی ریهای انجام شده ،پاداش پایان خدمت
همکارانی که در سالهای  ۹۵و  ۹۶بازنشسته
شدهاند ،تامین اعتبار شده و طی ماههای مهر ،آبان و
آذر توسط خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد.

سخن اول

مفاهمه نسلی؛
گرمابخش فضا و محیط های آموزشی

توضیــح و تبییــن حیــات اجتماعــی و فرهنگــی
حاکــم بــر محیــط و فضاهــای مختلــف ،از جملــه
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــي؛ از دریچــه
نســل کــه گاهــی تحــت عنــوان تحلیــل نســلی از
آن یــاد میشــود ،در نوشــتههای علــوم اجتماعــی
و مطالعــات فرهنگــی جایــگاه ویــژهای دارد .ایــن
امــر بــا توجــه بــه تغییــرات شــدید و پــر تنوعــی کــه
میدانهــای اجتماعــی و فرهنگــی از جملــه میــدان
دانشــگاه تجربــه میکننــد ،و نمایــی از حیــات
و پویایــی آنهــا را تشــکیل میدهــد ،اهمیــت دو
دکتر غفاری،
چنــدان پیــدا کــرده اســت .بــی تردیــد ایــن وضعیــت
معاون فرهنگی
در عصــر و زمانـهای کــه بــا صفــات و شــرایطی چــون
و اجتماعی چنــد فضایــی و بــی قیــدی زمــان و مــکان معنــا و
وزارت علوم تعبیــر میشــود ،نیازمنــد مداقــه و تأمــل بیشــتر
اســت.
در نــگاه اول ایــن نظــر مطــرح بــود کــه هــر نســلی در پیونــد بــا
حــوادث و رخدادهــای اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی زمانــه خــود
تعریــف میشــود .بــر ایــن مبنــا دورههــای تاریخــی تجربــه شــده کــه
جایــی را در حافظــه تاریخــی ملتهــا و جوامــع پیــدا کــرده بودنــد و
در کنــار تغییراتــی بــا آهنــگ ،ســرعت و حجــم وســیعی همــراه شــد،
مجموعــه کنــش و توســعه جمعــی را بــه نمایــش گذاشــت .یکــی از
بارزتریــن ایــن نمونههــا ،بــه میــان آمــدن بحــث دهــه شــصتیها،
هفتادیهــا و امثالهــم بــود کــه تصــور نســل اجتماعــی خاصــی را در
خــود مســتتر کــرده و موجــب پیدایــش هویــت نســلی تمایزبخــش
شــدند .لیکــن برخــی از اندیشــمندان مباحــث نســلی بــر ایــن
اعتقادنــد ،کــه نســلها و تحــوالت مربــوط بــه آن را نمیتــوان در
قالــب واحدهــای زمانــی مشــخص چــون دورههــای ده ســاله مــورد
ارزیابــی و داوری قــرار داد .بلکــه بــا اســتفاده از تحــوالت مشــترک
یــک دهــه و بیشــتر از آن میتــوان تجربــه نســلی را مــورد بازشناســی
و تحلیــل قــرار داد .آنچــه مهــم اســت ،هــر نســلی بــا مجموعــهای
از ابژههــا ،ارزشهــا و کمــال مطلوبهایــی کــه میتواننــد وجــوه
مــادی و فرامــادی داشــته باشــند تعریــف میشــود .بــا ایــن نــگاه
بایــد قــدری از معناســازی بــرای نســل کــه مبتنــی بــر بیــان فاصلــه
بیــن پــدر بزرگهــا ،والدیــن و فرزنــدان باشــد بایــد فاصلــه گرفتــه
و از ذهنیــت نســلی کــه در نــزد نظریــه پــردازان فرهنگــی و نیــز
روانــکاوان نســلی درخــور توجــه اســت اســتفاده کنیــم.
(ادامه مطلب در صفحه پایانی خبرنامه)
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بر اساس نتایج رتبهبندی بینالمللی تایمز ۲۰۱۹؛
 ۲۹دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاههای جهان قرارگرفتند

براســاس اعــام تازهتریــن نتایــج رتبهبنــدی بینالمللــی تایمــز
 ،۲۰۱۹حضــور دانشــگاههای کشــور در ایــن رتبهبنــدی بــرای
نخســتین بــار بــا رشــد چشــمگیر  ۶۰درصــدی مواجــه شــده اســت
کــه بــر همیــن اســاس ایــران نیــز رتبــه اول را در بیــن کشــورهای
اســامی کســب کــرد.
دکتــر محمدجــواد دهقانــی سرپرســت  ICSگفــت :پایــگاه
رتبهبنــدی تایمــز یکــی از معتبرتریــن نظامهــای رتبهبنــدی
بینالمللــی اســت کــه دانشــگاههای جهــان را رتبهبنــدی میکنــد.
در ســال  ۲۰۱۲تــا  ۲۰۱۴از ایــران تنهــا یــک دانشــگاه و در ســال
 ۲۰۱۵دو دانشــگاه صنعتــی شــریف و صنعتــی اصفهــان در ایــن
رتبهبنــدی حضــور داشــتند.
وی تصریــح کــرد :در ســال  ۲۰۱۶تعــداد دانشــگاهها بــه  ۸مــورد،
در ســال  ۲۰۱۷بــه  ۱۳دانشــگاه و در  ۲۰۱۸ایــن تعــداد بــه ۱۸
دانشــگاه افزایــش یافتــه اســت .در رتبهبنــدی اخیــر در ســال
 ۲۰۱۹بــا ورود  ۱۱دانشــگاه جدیــد شــاهد حضــور  ۲۹دانشــگاه از
جمهــوری اســامی ایــران در جمــع  ۱۲۵۸دانشــگاه برتــر جهــان از
 ۸۶کشــور بــوده اســت.

گفت و گو

خبرنامه آموزش عالی

اشاره:
دكتــر عبدالرضــا باقــري ،قائــم مقــام وزيــر و رييــس مرکــز هیاتهــای
امنــا و هیــات ممیــزه مرکــزی وزارت علــوم در گفتوگــوي اختصاصــي بــا
«خبرنامــه آمــوزش عالــي» بــه مســائل كالن آمــوزش عالــي در دوران جديــد
پرداختــه و از تشــكيل شــوراي مشــورتي بــراي انتخــاب مديــران ارشــد
آمــوزش عالــي تــا برنامههــاي اصلــي وزارتخانــه از جملــه طــرح بهــرهوري
و ارزشآفرينــي اعضــاي هيــأت علمــي دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و ديگــر
موسســات وابســته ســخن گفتــه اســت.
آنچه در زير ميآيد ،مشروح گفتوگو با دكتر باقري است.

لطفا در خصوص سیاستهای کلی وزارتخانه در دوره تصدی
جناب آقای دکتر غالمی توضیح دهید؟
بــا ســام و عــرض ادب خدمــت همــه همــکاران پرتــاش در آموزش
عالــی ،اســتادان ،کارکنــان و دانشــجویان و تشــکر از همکاریهــای
ارزنــده آنهــا ،از مهمتریــن سیاســتهای کالن در ایــن دوره
میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
 -1تــاش بــرای ایجــاد فضــای آرام و بــدون تنــش در دانشــگاهها
بــه عنــوان پیــش شــرط ضــروری بــرای توســعه علمــی
-2برقــراری تعامــل موثــر بــا همــه بازیگــران عرصــه آمــوزش عالــی
در بدنــه دولــت ،مجلــس شــورای اســامی ،ســتاد انقــاب فرهنگــی
و ســایر دســتگاهها و نهادهــای ذیربــط
 -3ایجــاد ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن ســتاد و صــف بــرای اتخــاذ
تصمیمــات درســت و فراهمکــردن زمینــه بــرای اجــرای آنهــا
-4پرهیــز از بزرگنمایــی مشــکالت و بــه جــای آن تــاش بــرای
ایجــاد امیــد و اعتمــاد
 -5تــاش بــرای ارتقــای جایــگاه دانشــگاهها و موسســات پژوهــش
و فنــاوری و نقــش موثــر آنهــا در مســائل کالن و البتــه پرهیــز از
وعــده وعیدهــای بیحاصــل و افزایــش مطالبــات از آمــوزش عالــی
طی این مدت تعدادی از مدیران در ستاد و همینطور در
دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی تغییر یافتهاند،
در این خصوص توضیح دهید.
از آنجاکــه دولــت دوازدهــم در ادامــه فعالیــت همــان دولــت
تدبیــر و امیــد در دولــت یازدهــم بــوده اســت ،نگــرش کلــی بــر ایــن
بــوده اســت کــه حتیاالمــکان کمتریــن تغییــرات صــورت گیــرد.
در عیــن حــال در مــواردی کــه ضــروری بــوده اســت ،حســب نظــر
وزیــر شــورای مشــورتی زیــر نظــر ایشــان تشــکیل شــده و همــکاران
جدیــد بــا توجــه بــه معیارهــای زیــر انتخــاب و معرفــی شــدهاند:
 -1شایستگیهای علمی و اخالقی و برخورداری از توان مدیریتی
 -2داشتن انگیزه باال برای خدمت به آموزش عالی
 -3مقبولیت در بین همکاران
ی اعتدالی دولت تدبیر و امید
 -4معتقد به پیشبرد سیاستها 
 -5حتیاالمکان به لحاظ سنی جوانتر بودن از مدیران گذشته
به طور اجمال مهمترین چالشهای پیش روی آموزش عالی را
توضیح دهید.
قبــل از پرداختــن بــه چالشهــا ،الزم میدانــم اشــارهای کوتــاه
بــه خدمــات ارزنــده همــکاران خــودم در آمــوزش عالــی داشــته
باشــم .تربیــت نیــروی انســانی کارشــناس و متخصــص در همــه
حوزههــای مــورد نیــاز کشــور بــه نحــوی کــه امــروز بــه غیــر از

مــوارد بســیار نــادر و یــا حوزههــای جدیــد علمــی نیــازی بــه
اعــزام دانشــجو نداریــم .تولیــدات علمــی پراســتناد دیگــر اقدامــات
ارزنــده دانشــگاهها و موسســات پژوهــش و فنــاوری اســت.
بــا همــه ایــن موفقیتهــا ،تقاضــای اجتماعــی از دانشــگاهها در
دهــه  80بــرای پاســخگویی بــه آمــوزش جوانــان متقاضــی تحصیــل
باعــث توســعه کمــی بیرویــه در آمــوزش عالــی و زیــر نظامهــای
وابســته شــد کــه افــت کیفیــت مهمتریــن پیامــد آن اســت.
تعــدد مراکــز سیاســتگذاری و اجــرا علیرغــم وجــود قانــون
تشــکیل وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و شــرح وظایــف
آن از دیگــر مشــکالت موجــود در آمــوزش عالــی اســت کــه
الزم اســت بــرای پیشــبرد بهتــر و همــه جانبــه توســعه
علمــی کشــور بــرای رفــع آن تدبیــری اندیشــیده شــود.
مهمترین برنامهها و اقدامات وزارت چیست؟
در صــدر همــه برنامههــا ،اجراییکــردن برنامــه ارائــه شــده توســط
وزیــر بــه مجلــس شــورای اســامی در هنــگام رأی اعتمــاد اســت
کــه کمیتـهای متشــکل از نماینــدگان همــه حوزههــا تشــکیل شــده
و تمــام اقدامــات اجرایــی ذیــل هــر برنامــه همــراه بــا زمانبنــدی
تهیــه و در دســت پیگیــری اســت.
بــا اقــدام خــوب روابــط عمومــی بــرای انتشــار ایــن نشــریه خبــری،
حتمــا معاونــان محتــرم گزارشــی از فعالیتهــای در دســت انجــام
را توضیــح خواهنــد داد امــا مــن بــه اختصــار بــه رئــوس برخــی از
فعالیتهــای در دســت انجــام در حوزههــای آموزشــی و پژوهشــی
اشــاره میکنــم:
اجراییکــردن مصوبــات آمایــش آمــوزش عالــی ،مهمتریــن برنامــه
در دســت انجــام اســت .بــه عنــوان نمونــه اجراییکــردن مصوبــه
شــورای عالــی اداری در خصــوص مراکــز آمــوزش عالــی علمــی –
کاربــردی وابســته بــه دســتگاههای اجرایــی و کاهــش قریــب 650
مــورد از آنهــا از مهمتریــن اقدامــات ایــن حــوزه بــرای اطــاع امــور
اســت.
•ســطحبندی موسســات و تعییــن مأموریــت متناســب بــا ظرفیــت
آنهــا در چارچــوب برنامــه ششــم بــه عنــوان برنامههــای محــوری
بینالمللــی ،ملــی ،منظق ـهای و محلــی
•ساماندهی موسسات تازه تأسیس
•طــرح افزایــش مهــارت و اشــتغالپذیری دانشــجویان دورههــای
کارشناســی
•آمادهســازی طــرح بهــرهوری و ارزشآفرینــی اعضــای هیئــت
علمــی ،بــدون شــک حقالتدریــس بســیاری از ارزشهــای تعلیــم و
تربیــت کشــور را خدشـهدار کــرده و اثــرات منفــی و جبرانناپذیــری
بــر پیکــره آمــوزش عالــی کشــور داشــته اســت.
در ایــن طــرح کــه توســط تعــدادی از صاحبنظران آمــوزش عالی در
دســت تهیــه اســت ،احیــای شــأن علمــی ،کرامــت و جایــگاه اعضای
هیــأت علمــی ،ارتقــای کیفــی و ارزش نهــادن بــه کلیــه فعالیتهــای
آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری آنهــا و بــه عبارتــی ایفــای نقــش
موثــر اعضــای هیئــت علمــی در آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری بــه
جــای بــار موظــف رایــج و معمــول در آمــوزش عالــی مدنظــر اســت.
ایــن طــرح پــس از آمادهشــدن در معــرض اظهــار نظــر همــکاران
دانشــگاهی قــرار خواهــد گرفــت تــا پــس از دریافــت نظــرات
اصالحــی اجــرا شــود.

از دیگــر حوزههــای مــورد تأکیــد ،تقویــت فعالیتهــای حــوزه
فنــاوری بــا تقویــت پارکهــای علــم و فنــاوری ،همافزایــی بیــن
حوزههــای فنــاوری بــا ســازمان پژوهشهــای علمــی و صنعتــی
ایــران ،طــرح تخصیــص اعتبــار پژوهشــی متمرکــز ،توســعه
سیســتمهای پشــتیبانی نــوآوری و خریــد تجهیــزات ،تشــکیل
تیمهــا و ســاختارهای منســجم در موسســات بــرای مقابلــه بــا
چنــد چالــش مهــم ملــی و تشــکیل کنسرســیوم بــا مشــارکت
 13دانشــگاه بــرای کار روی آلودگیهــای زیســت محیطــی کــه
طــرح مشــترک بــا ســازمان محیــط زیســت کشــور اســت ،از جملــه
اقدامــات مهــم حــوزه پژوهــش و فنــاوری اســت.
•توســعه فعالیتهــای بینالمللــی ،پیگیــری طــرح اقتصــاد
مقاومتــی ،ارتقــا  5دانشــگاه و  5پژوهشــگاه کشــور بــه تــراز
بینالمللــی از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در دســت انجــام اســت.

همکاران عزیز؛
به شما که ریشه درخت
دانایی و بالندگی این جامعه از
سرچشمه کوشش و همتتان
سیراب میشود ،درود
میفرستیم و در سال تحصیلی
جدید برایتان تندرستی و
سعادت آرزومندیم.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد:

تامین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان
سالهای  ۹۵و  ۹۶وزارت علوم و موسسات
آموزش عالی

دکتــر منصــور غالمــی در خصــوص پرداخــت
مطالبــات پــاداش پایــان خدمت بازنشســتگان
دانشگاهها،موسســات پژوهشــی و پارکهــای
علــم و فنــاوری اعــام کــرد :بــا پیگیریهــای
انجــام شــده و همکاریهــای موثــر ســازمان
برنامــه و بودجــه ،پــاداش پایــان خدمــت
همکارانــی کــه در ســالهای  ۹۵و ۹۶
بازنشســته شــدهاند ،تامیــن اعتبــار شــده
و طــی ماههــای مهــر ،آبــان و آذر توســط
خزانـهداری کل کشــور پرداخــت خواهد شــد.
ایــن تخصیــص اعتبــار پیــرو پیگیریهــای
حضــوری و مکاتبــات وزیــر علــوم بــا رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه در چنــد مــاه اخیــر
صــورت گرفتــه اســت.
دکتــر غالمــی در نامـهای کــه تیرمــاه امســال
خطــاب بــه رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه
ارســال کــرد ،افزایــش اعتبــارات متمرکــز این
وزارتخانــه از جملــه ابــاغ  ۳,۵۰۰میلیــارد
ریــال بــرای پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت
اعضــای هیئــت علمــی و غیرهیئــت علمــی را
خواســتار شــده بــود .همچنیــن وزیــر علــوم
دربخــش پایانــی ایــن نامــه" ،لــزوم توجــه
بــه شــأن ارزنــده خانــواده آمــوزش عالــی
بــه منظــور پاسداشــت زحمــات بازنشســتگان
عاجــل ســازمان
معــزز" را یــادآور و "اقــدام
ِ
برنامــه و بودجــه بــرای ابــاغ اعتبــار معــادل
 ۳,۵۰۰میلیــارد ریــال بــه ایــن وزارت از
ذیــل جــدول
محــل ردیفهــای مرتبــط
ِ
شــماره ( )۹قانــون بودجــه ســال  "۱۳۹۷را
خواســتار شــده بــود.
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خبرنامه آموزش عالی
در گفتوگو با دکتر محمدرضا آهنچیان ،مدیرکل دفتر
برنامهریزی آموزش عالی مطرح شد؛
لزوم مشارکت دانشگاهها با طرح «مهارتافزایی
و ارتقای توان اشتغالپذیری دانشجویان
کارشناسی»

قائم مقام وزیر علوم خبر داد:
اصالح آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی با
محور حل مشکالت کشور
عبدالرضــا باقــری دربــاره اصالحــات آییننامــه ارتقــاء
مرتبــه اعضــای هیئــت علمــی گفــت :آییننامــه
ارتقــاء اســاتید همــان چــه کــه پیــش از ایــن
مصــوب شــده بــود ،بــه قــوت خــود باقــی اســت.
وی ادامــه داد :در مــاده  ۵ایــن آییــن نامــه ظرفیتــی
پیــش بینــی شــده کــه بــر اســاس آن بــه موسســات
آموزشــی اختیــار میدهــد در قالــب مأموریتهایــی
کــه دارنــد ،بتواننــد متناســب بــا مأموریتهــای خــود
و فعالیتهایــی کــه منجــر بــه حــل معضــات کشــور
میشــود بــه آییننامــه اضافــه و از ایــن طریــق امتیــاز
الزم بــرای ارتقــای اعضــای هیئــت علمــی در نظــر بگیرنــد.
قائــم مقــام وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد :درحــال حاضــر
نیــز برخــی از موسســات آموزشــی از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کــرد ه و کارگروههایــی در حوزههــای علــوم پایــه ،کشــاورزی،
هنــر ،مهندســی و علــوم انســانی تشــکیل شــده اســت.
در ایــن کارگروههــا مــواردی کــه بــه نظــر میآیــد بــا
اســتفاده از آنهــا میتــوان معضــات کشــور را برطــرف کــرد،
دکتــر باقــری در خصــوص اینکــه آیــا تــا پایــان مهرمــاه،
اصالحــات مذکــور در آییننامــه اعمــال شــده و بــه
دانشــگاهها ابــاغ خواهــد شــد ،گفــت :ایــن بررســیها
بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد و چنانچــه ایــن مــوارد در
هیئــت ممیــزه هــر موسســه بــه تصویــب برســد بــا تأکیــد
هیئــت ممیــزه مرکــزی مبنــای عمــل قــرار میگیــرد.

لطفا برنامههای دفتر برنامهریزی آموزش عالی را درباره طرح
«مهارتافزایی و ارتقای توان اشتغالپذیری دانشجویان
کارشناسی» بیان کنید؟
پیــش از هــر چیــز بایــد دو مفهــوم کلیــدی در ایــن طــرح
را روشــن کنیــم تــا از بــروز خطاهــای بعــدی و شــکلگیری
انتظــارات ناصــواب پیشــگیری شــود .منظــور مــا از اشــتغالپذیری
«مجموعــهای از موفقیتهــا ،مهارتهــا ،دانســتهها و در مجمــوع
شایســتگیهای فــردی اســت كــه دانشآموختــگان را در
دســتیابي بــه موفقیــت و كاریابــي در حرفــة مــورد انتخــاب خــود
آمادهتــر ميكنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه خــود ،دیگــران،
جامعــه و اقتصــاد ســود برســانند» .مقصــود از مهارتافزایــی
نیــز «فراگیــری فنــون و روشهــای پرداختــن بــه یــک حرفــه و
اکتســاب ظرفیتهــای مؤثــر در تولیــد اســت .مهارتهــا بــه 3
دســته اصلــی تقســیم میشــوند )1 :مهارتهــای عمومــي و پایــه
(مشــترک بیــن زیرگروههــای آموزشــی)؛  )2مهارتهــای تخصصــی
(مشــترک بیــن رشــتههای یــک زیرگــروه) و  )3مهارتهــای
اختصاصــی (خــاص رشــته تحصيلــي فــرد در حرفــه مرتبــط)».
دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی از طریــق تغییــر و اصــاح
مــورد انتظــار در برنامههــا؛ ارزیابــی از جنبــه عملــی برنامههــای
درســی در دانشــگاهها و تأکیــد بــر اجــرای کامــل برنامــه؛ طراحــی
و اجــرای برنامههــای خــارج از فراینــد رســمی تحصیــل و اطــاع
از وضعیــت دانشآموختــگان و توانایــی و ضعــف آنــان در میــدان
واقعــی کســب و کار بــه منظــور انعــکاس آنهــا در بازنگــری و تدوین
برنامههــای درســی قصــد تقویــت یادگیــری دانشــجویان را دارد.
جامعه هدف و دانشگاههای مورد نظر برای اجرای این طرح
چیست؟
جامعــه هــدف دانشــجویان دوره کارشناســی و دانشــگاههایی
کــه در ایــن مرحلــه وارد طــرح میشــوند دانشــگاههای دولتــی
کشــور هســتند .در صــورت موفقیــت طــرح پــس از ارزیابیهــای
کارشناســی ممکــن اســت طــرح شــامل دانشــجویان ســایر
مقاطــع و نیــز بقیــه زیرنظامهــای آمــوزش عالــی بشــود.
مهمترین هدفهای این طرح چیست؟
بــه طــور خالصــه هدفهــای ایــن طــرح عبــارت اســت
از :تقویــت اجــرای برنامههــاي آموزشــي در دانشــگاهها بــا
جهتگیــری بــه ســوی تربيــت نيــروي ماهــر و مــورد نيــاز
بــازار كار كشــور؛ انطبــاق بيشــتر برنامههــاي درســي بــا نيازهــاي
جامعــه و بــازار کار؛ متناسبســازی برنامههــاي درســي بــا
شايســتگيهاي حرفــهاي مــورد انتظــار از دانشآموختــگان
دانشــگاهی و افزايــش شایســتگیهای کارآفرینانــه دانشــجویان
بــراي بالفعلکــردن فرصتهــای شــغلی آنــان در آینــده

آموزشی
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درباره محتوای طرح توضیح بدهید.
طــرح دربردارنــده  4برنامــه و اقدامــات مرتبــط بــا آن اســت .ایــن
برنامههــا عبارتنــد از )1 :اجــراي کامــل و دقیــق جنبههــاي عملــي-
كاربــردي برنامههــاي درســي جــاري شــامل :بهروزکــردن برنامههای
درســی بــا رویکــرد مهارتافزایــی و اشــتغالپذیری؛ اصــاح ،اعمــال.
طرح از چه زمانی به اجرا در میآید؟
بــا کمــک و همراهــی دانشــگاهها طبــق برنامــه بایــد از
آغــاز ســال تحصیلــی  1397-1398وارد مرحلــه اجــرا شــود.

برای تضمین موفقیت طرح ،چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ماننــد ســایر طرحهــای تحولــی ،ایــن طــرح نیــز جــز بــا
مشــارکت دانشــگاهها و همراهــی مدیــران آمــوزش عالــی کشــور
بــه موفقیــت نخواهــد رســید .در ایــن مســیر پشــتیبانی مجلــس
شــورای اســامی؛ ســایر وزارتخانههــا ماننــد وزارت صنعــت ،معــدن،
تجــارت؛ وزارت کار ،رفــاه و تأمیــن اجتماعــی؛ وزارت آمــوزش و
پــرورش و ســازمان برنامــه و بودجــه کــه خــود بــه صــورت
هوشــمندانه وارد ایــن جریــان تحولــی شــد و محــرک و پیــش
برنــده آن بــود بــه طــور جــدی مــورد نظــر و تقاضــای مــا اســت.
برای معرفی بیشتر طرح ،نکته دیگری مد نظر شما است؟
در شــرایط کنونــی کــه بــا چالــش فزاینــده تعــداد دانشآموختــگان
جویــای کار رو بــه رو هســتیم ،یکــی از راههای درســت پیشــگیری از
افزودهشــدن تعــداد بیشــتری بــه افــراد قبلــی اســت .زیرنظامهــای
آمــوزش عالــی از کیفیــت یکســانی برخــوردار نیســتند و در نتیجــه
دانشآموختــگان آنــان در شــرایط متعــارف ،بــه دلیــل دارا بــودن
شایســتگیهای متفــاوت فرصــت برابــری بــرای یافتــن شــغل و
موفقیــت در کســب و کار ندارنــد .امــا مــردم و جامعــه بــا توجــه
کمتــر بــه ایــن موضــوع انتظــار دارنــد شــرایط اشــتغال بــرای همــه
دانشآموختــگان فراهــم باشــد .امیــدوارم دســتاوردهای اجــرای
ایــن طــرح آنچنــان ارزشــمند باشــد کــه بتوانــد بــه مثابــه الگویــی
بــرای ســایر زیرنظامهــای دانشــگاهی جهــت حرکــت در مســیر
بهبــود کیفیــت آمــوزش باشــد.

معاون اول رییسجمهور در جلسه شورای عالی عتف تصریح کرد:
به رغم محدودیتها ،دولت بودجه برنامههای پژوهشی و
تحقیقاتی را تأمین میکند /تدوین برنامه پژوهشی بلند مدت
برای کشور الزم است

جلســه شــورای عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری (عتــف) بــه

ریاســت معــاون اول رییسجمهــور برگــزار شــد.
دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا بیــان اینکــه عــدم تأمیــن نیازهــای
پژوهشــی و تحقیقاتــی کشــور ممکــن اســت آســیبهای
جبرانناپذیــری بــرای کشــور
بــه همــراه داشــته باشــد ،تصریــح کــرد :بــا وجــود آنکــه بودجــه
دولــت بــا محدودیتهــای زیــادی روبــرو اســت امــا تــاش دولــت
ایــن اســت کــه اعتبــارات مــورد نیــاز برنامههــای پژوهشــی و
تحقیقاتــی را تأمیــن کنــد چــرا کــه نمیتــوان برنامههــای علمــی
و تحقیقاتــی کشــور را نادیــده گرفــت.
معــاون اول رییسجمهــور بــا اشــاره به نوســانات نرخ ارز و مشــکالت
دانشــگاههای کشــور بــرای تامیــن بودجــه مــورد نیــاز فرصتهــای
مطالعاتــی و کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی ،گفــت :دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی کشــور از نظــر بودجــه در تنگنــا
قــرار گرفتهانــد کــه بایــد بــه گون ـهای برنامهریــزی کنیــم تــا ایــن
کمبودهــا جبــران شــود.
وی از دســتگاههای اجرایــی خواســت از طرحهــای کالن ملــی
مطالعاتــی حمایــت کننــد و بــرای تأمیــن بودجــه مــورد نیــاز ایــن
طرحهــا در حــد امــکان کمکهــای الزم را انجــام دهنــد.
دکتــر جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــنهاد دبیرخانــه
شــورای عالــی عتــف در خصــوص ایجــاد نظــام هماهنــگ
برنامهریــزی و عملکــرد پژوهــش و فنــاوری کشــور ،تدویــن یــک
برنامــه پژوهشــی بلنــد مــدت بــرای کشــور را مثبــت و ســازنده
ارزیابــی و تأکیــد کــرد :تهیــه برنامــه پژوهشــی بلندمــدت بــرای
کشــور الزم اســت کــه بایــد دبیرخانــه شــورا ضمــن هماهنگیهــای
الزم بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بهعنــوان متولــی
اصلــی برنامهریــزی کشــور ،برنامههــای مطالعاتــی بــرای حــل
چالشهــای اصلــی کشــور را تدویــن کننــد.
در ایــن جلســه کــه وزرای علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،آمــوزش و
پــرورش ،نیــرو ،دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ،ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،روســای فرهنگســتانهای علــوم ،زبــان و ادبیــات
فارســی و علــوم پزشــکی و رییــس دانشــگاه آزاد اســامی نیــز
حضــور داشــتند ،دبیــر شــورای عالــی عتــف پیشــنهادات کمیســیون
دائمــی ایــن شــورا را در خصــوص بازنگــری ارکان اجرایــی دبیرخانــه
شــورای عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مطــرح کــرد کــه پــس از
بحــث و تبــادل نظــر تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد.
برنامــه ســاماندهی طرحهــای کالن ملــی پژوهــش و فنــاوری از
دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث و تبــادل
نظــر قــرار گرفــت و ضمــن مــرور اهــم مصوبــات شــورا در خصــوص
طرحهــای کالن ملــی ،گزارشــی از وضعیــت کلــی اعتبــارات
طرحهــای کالن فعــال و اولویتبنــدی ایــن طرحهــا براســاس
میــزان تأثیــر بــر تحقــق شــاخصهای اقتصــاد مقاومتــی ارائــه شــد.
در ادامــه ایــن جلســه همچنیــن پیشــنهاد ایجــاد نظــام هماهنــگ
برنامهریــزی و عملکــرد پژوهــش و فنــاوری کشــور توســط دبیــر
شــورا مطــرح شــد کــه پــس از بحــث و بررســی مقــرر شــد ایــن
موضــوع بــا هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه در قالــب یــک
پیشــنهاد جامــع در جلســه آتــی شــورا مطــرح شــود.
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دبیرستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی وزارت
علوم خبرداد؛

بهرهمندی از تخفیفهای مجموعه
فرهنگی ،آموزشی پردیسان مشهد در
ایام سوگواری محرم و صفر
مهنــدس حسـنزاده دبیرســتاد امــور رفاهــی وزارت علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری اعــام کــرد :بــه منظــور رفــاه حــال زائــران حضــرت
ثامنالحجــج علــی بــن موســیالرضا (ع) در ایــام ســوگواری
محــرم تــا پایــان مــاه صفــر ،هتــل پردیســان مشــهد بــه مــدت
پنجــاه روز جهــت اقامــت اعضــای هیــات علمــی و فرهیختــگان
زائــر و خانوادههایشــان ،تســهیالت ویــژهای شــامل تخفیــف ویــژه
اقامــت در اتاقهــا و ســوئیتهای هتــل پنــج ســتاره همــراه بــا
صبحانــه و اســتفاده رایــگان از خدمــات جانبــی هتــل همچــون
مجموعــه آبــی  ،ســالن ورزشــی و  ...در نظــر گرفتــه اســت.
مهنــدس حسـنزاده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :همچنین بر اســاس
توافــق صــورت گرفتــه ســتاد امــور رفاهــی اعضــای هیــات علمــی
وزارت علــوم و مدیرعامــل گــروه هتلهــای همــا ،اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاهها و کارکنــان وزارت علــوم میتواننــد بــه همــراه
خانوادههایشــان تــا پایــان ســال جــاری از اقامتگاههــای مجموعــه
هتلهــای همــا در تهــران ،خیــام مشــهد ،احمدآبــاد مشــهد ،شــیراز
و بندرعبــاس بــا تخفیــف  ۴۰درصــدی بــه همــراه صبحانــه بهرهمند
شــوند و ســایر امکانــات تفریحــی ایــن هتلهــا نیــز همچون باشــگاه،
اســتخر و ...بــه صــورت رایــگان قابــل بهرهبــرداری میباشــد.
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها و کارکنــان وزارت علــوم
میتواننــد بــا ارائــه کارت شناســایی معتبــر یــا معرفینامــه
ســتاد امــور رفاهــی از امکانــات فوقالذکــر اســتفاده کننــد.

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم خبر داد:

تالش وزارت علوم برای افزایش
صد درصدی وام مسکن اعضای
هیئت علمی
دکتــر اباصلــت خراســانی مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت
علــوم از افزایــش صــد درصــدی وام مســکن اعضــای هیئــت علمی
خبــر داد و گفــت :بــر اســاس پیگیریهــای بــه عمــل آمــده،
درصــورت تأییــد مراجــع ذیربط ،وام مســکن اعضــای هیئت علمی
بــه دویســت میلیــون ریــال افزایش خواهــد یافت و ابــاغ چگونگی
عملیاتیشــدن آن نیــز مراحــل نهایــی را میگذرانــد.
دکتــر خراســانی اظهــار داشــت :پیگیــری عقــد قــرارداد
شــرکتهای ســازنده خــودرو بــرای تحویــل خــودرو بــه اعضــای
هیئــت علمــی دانشــگاهها و نیــز انعقــاد تفاهمنامــه بــا بانــک
ملــی بــرای ارائــه تســهیالت در قالــب عقــد مرابحــه از  ۳۰تــا
 ۵۰میلیــون تومــان از دیگــر فعالیتهایــی اســت کــه از ســوی
امــور اداری و پشــتیبانی وزارت علــوم در حــال انجــام اســت.

مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت علوم تصریح کــرد :در حوزه
گردشــگری نیــز برنامهریــزی الزم بــرای اســتفاده اعضــای هیئــت
علمــی و کارکنــان ســتاد وزارت علــوم از مجتمــع رفاهــی تفریحــی
هتــل پردیســان مشــهد صــورت پذیرفتــه و از ابتدای تابســتان ســال
جــاری در حــال انجــام اســت .همچنیــن همــکاران دانشــگاهی اعــم
از اســتادان (شــاغل و بازنشســته) و کارکنــان کلیــه دانشــگاهها،
مؤسســات ،پژوهشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی در تمــام ایــام
ســال از  70تخفیــف در بهرهمنــدی از امکانــات اقامتــی (شــامل
اتاقهــای دو نفــره ،ســه نفــره ،ســوئیت و خدمــات پذیرایــی شــامل
رســتوران ،تــاالر و ســالنهای برگــزاری مراســم) برخــوردار هســتند.
دکتــر خراســانی درخصــوص مجوزهــای اســتخدام اعضــای
هیئــت علمــی عنــوان کــرد :معاونــت اداری ،مالــی و مدیریــت
منابــع وزارت علــوم ،طبــق مجــوز /104605ت  48527تاریــخ
 1392/5/10ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور ،تعــداد
12هــزار ســهمیه را دریافــت و بخــش عمــده آن را توزیــع
کــرده و در حــال حاضــر  724ســهمیه باقــی مانــده اســت.

.

تحویل خودرو به اعضای
هیئت علمی دانشگاهها و
نیز انعقاد تفاهمنامه با بانک
ملی برای ارائه تسهیالت
در قالب عقد مرابحه از
 ۳۰تا  ۵۰میلیون تومان از
دیگر فعالیتهایی است که از
سوی امور اداری و پشتیبانی
وزارت علوم در حال انجام
است.

وی در خصــوص پیگیریهــای دانشــگاهها و موسســات وابســته
بــرای اخــذ شــماره شناســه بــرای نیروهــای قــراردادی توضیــح داد:
بــا توجــه بــه توافقهــای بــه عمــل آمــده در نشســت معــاون اداری
مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم بــا دکتــر صــدری نوشآبــادی
معــاون ســرمایه انســانی ســازمان امــور اداری اســتخدامی کشــور،
مقــرر شــد کلیــه درخواســتها بــر اســاس شــاخصها و
اســتانداردهای منابــع انســانی حــوزه آمــوزش عالــی مــورد
بررســی قــرار گیــرد کــه ایــن مهــم نیــز در حــال انجــام اســت.
مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت علــوم درخصــوص
رفــع معضــل تبدیــل وضعیــت اســتخدامی کارکنــان قــراردادی
مشــمول مــاده ( 30دارنــدگان کارنامــه مجــاز آزمــون ادواری)
کــه بــر اســاس رای دیــوان عدالــت ابطــال شــده بــود گفــت:
پیگیریهایــی از ســوی معاونــت اداری مالــی و مدیریــت منابــع
وزارت علــوم بــرای فعالســازی مجــدد فراینــد صــدور شــماره
مســتخدم در ســامانه کارکنــان نظــام اداری صــورت گرفتــه اســت
کــه پــس از اخــذ نتیجــه مســاعد ،اطالعرســانی خواهــد شــد.

پيشرفت علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران

:

گـزارش بــر اســاس گــزارش رســمي پايگاههــای اســتنادي
معتبــر جهــان ،وضعيــت رشــد علمــي كشــور در دولــت يازدهــم
و دوازدهــم نــه تنهــا كاهــش نداشــته اســت بلكــه بــا رشــد قابــل
مالحظــهاي نيــز همــراه بــوده اســت .بــه طــوری کــه در ســال
 2017در میــان  25کشــور برتــر تولیــد کننــده علــم دنیــا از نظــر
رشــد علمــی بــا  8.9درصــد رتبــه نخســت را داشــته اســت .ايــن
در حالــي اســت كــه بــا توجــه بــه رشــد علمــي كشــور در دو دهــه
اخيــر رقبــاي فعلــي علمــي كشــورمان ،كشــورهاي توســعهيافته از
نظــر علمــي و فنــاوري ميباشــند.
تعــداد مــدارك و مقــاالت ثبــت شــده و رشــد آن در
پايــگاه هــاي معتبــر( ، ISI) WOSاســكوپوس ()SCOPUS
میــزان تولیــد علــم کشــور در پایــگاه بینالمللــی  WOSدر ســال
 2012برابــر بــا  30947مــدرک بــوده اســت کــه در ســال 2017
نیــز بــه  52183مــدرک افزایــش یافتهاســت .در پایــگاه اســکوپوس
در ســال  2012میــزان تولیــدات علمــی برابــر بــا  40776مــورد
بــوده کــه در ســال  2017بــه  54937مــورد افزایــش یافتــه اســت.
میــزان رشــد علمــی تولیــد علــم در پایــگاه  WOSدر ســال 2012
برابــر  3.9درصــد بــوده کــه در ســال  2017بــه  8.9درصــد افزایــش
یافتهاســت .الزم بــه ذکــر اســت ایــران بــا نــرخ رشــد  8.9درصــد
در ســال  2017در میــان  25کشــور برتــر دنیــا رتبــه اول را داشــته
اســت .کشــورهای روســیه بــا  6.6درصــد رشــد و چیــن بــا 4.3
درصــد رشــد بــه ترتیــب در رتبههــای دوم و ســوم در میــان 25
کشــور برتــر دنیــا قــرار دارنــد.
رتبــه علمــي ايــران در دنيــا ،منطقــه ،جهــان اســام،
کشــورهای جنبــش عــدم تعهــد
براســاس مســتندات پیوســت در پایــگاه ، WOSدر ســال 2012
ایــران بــا  30947مــدرک ثبــت شــده در جایــگاه  21دنیــا قــرار
داشــت .بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب درخصــوص
توجــه بــه رشــد تولیــد علــم در ســال  2017ایــران بــا 52183
مــدرک بــا  5مرتبــه ارتقــا بــه رتبــه  16ارتقــا یافــت.
طبــق آخریــن آمــار اخــذ شــده تــا  26تیرمــاه  97در شــش مــاه
نخســت ســال  2018نیــز ایــران در رتبــه  15قــرار دارد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه در پایــگاه بیــن المللــی اســکوپوس نیــز در ســال
 2017جایــگاه بینالمللــی ایــران  16اســت .ایــران در تولیــد علــم
در میــان کشــورهای منطقــه و کشــورهای اســامی درکلیــه مــوارد
رتبــه اول را داراســت و در میــان کشــورهای جنبــش عــدم تعهــد
ایــران بعــد از کشــور هندوســتان در رتبــه دوم قــرار دارد.
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سهم ایران از میزان تولید علم دنیا
ســهم ایــران در تولیــد علــم دنیــا در هــر ســال افزایــش یافتــه اســت
بــه طــوری کــه در ســال  2018در پایــگاه بینالمللــی( wos(isiبــه
2.10درصــد و در پایــگاه بینالمللــی اســکوپوس بــه 2.09درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
رتبه استنادات و ارجاعات به توليدات علمي ايران
بــر اســاس آمــار مســتخرج از پایــگاه بینالمللــی  WOSرتبــه
اســتنادی ایــران در شــش ســال اخیــر همــواره ســیر صعــودی
داشــته و از رتبــه  30در ســال  2012بــه رتبــه  22در ســال 2017
ارتقــا یافتــه اســت.
تعــداد نشــریات نمایهشــده در پایگاههــای معتبــر
و اســکوپوس درچهارســال اخیــر ) wos(isiبینالمللــی در
تعــداد نشــریات وابســته بــه وزارت عتــف در پایگاههــای معتبــر
بینالمللــی در ســالهای اخیــر افزایــش چشــمگیری داشــته
اســت .بــه طوریکــه تــا قبــل از  1394و در طــی ســالهای پــس
از انقــاب فقــط  22نشــریه از وزارت علــوم در پایــگاه  WOSنمایــه
شــده بــود .امــا بــا توجــه بــه برنامــه هــای وزارت عتــف ،از ســال 94
تاکنــون تعــداد  35نشــریه جدیــد در ایــن پایــگاه نمایــه شدهاســت
و در مجمــوع تعــداد کل نشــریات نمایــه شــده در حــال حاضــر بــه
 57نشــریه رســیده اســت.
جایــگاه دانشــگاههای کشــور در نظامهــای معتبــر
بینا لمللــی
حضــور روز افــزون دانشــگاههای کشــور در نظامهــای رتبهبنــدی
بینالمللــی حاکــی از افزایــش کیفیــت و اثرگــذاری آنهــا در
دنیاســت .در رتبــه بنــدی تایمــز در ســال  2013تنهــا یک دانشــگاه
از كشــورمان حضــور داشــت ایــن در حالــی اســت کــه در ســال
 2018تعــداد دانشــگاههای کشــور در ایــن نظــام رتبهبنــدی بــه
 18مــورد رســیده اســت .همچنیــن در رتبهبنــدی الیــدن تعــداد
دانشــگاههای کشــور در ســال  2013برابــر بــا  5مــورد بــود کــه در
ســال  2018بــه  21مــورد رســیده اســت.
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری
رونــد نزولــی جایــگاه جهانــی ایــران در ایــن شــاخص بــا شــروع کار
دولــت تدبیــر و امیــد معکــوس شــده و جایــگاه ایــران از رده  120در
ســال  1393بــه رده  75در ســال  1396ارتقــا یافتــه اســت.همچنین
بــر اســاس اعــام معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
جایــگاه ایــران در شــاخصهای جهانــی نــوآوری بــا جهشــی قابــل
توجــه از رتبــه  75در ســال  2017بــه جایــگاه  65در ســال 2018
رســیده اســت .ایــن ارتقــای شــاخص مرهــون توجــه ویــژه بــه
حــوزه فنــاوری و نــوآوری در مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی و
فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان اســت.
زير ساختهاي پژوهش و فناوري
بر اساس اطالعات به دست آمده در بانک اطالعاتی جامع از
وضع موجود آزمایشگاههای دانشگاهها و مراکز علمی و فناوری
تعداد آزمایشگاهها از  3500آزمایشگاه تا پایان سال  1392به
تعداد 12594آزمایشگاه تا پایان سال  1396افزایش یافته است.

مفاهمه نسلی؛
گرمابخش فضا و محیطهای آموزشی
(ادامه یادداشت دکتر غفاری در صفحه نخست)

ایــن ذهنیــت بــه لحــاظ صورتبنــدی و محتوایــی ،دریافتهــای
حاصــل از نظــام تعامــات ،فضاهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،رجحانهــا،
مشــغولیتها و بــه بازیهــای تمایزبخــش را بــه نمایــش میگــذارد.
چنانکــه در دنیــای جدیــد شــاهد تغییــرات فزاینــدهای در نحــوه ارتبــاط
و دســتیابی بــه اطالعــات ،بــه یمــن دسترســی تــودهای بــه ســازکارهای
ابــزاری هســتیم .امــری کــه مناســبات عینــی و ذهنــی جامعــه را
دگرگــون کــرده اســت.
توزیــع اطالعــات دیگــر صــورت پیشــین خــود را کــه طبقهبنــدی شــده
و در دســترس خــواص باشــد ،نــدارد .همــه خــود را بــه نوعــی دارنــده
اطالعــات دانســته بــی آنکــه چنــدان هــم بــه درســتی و غلــط بــودن آن
اعتنایــی داشــته باشــند ،دنیــای مجــازی بــه ســرعت از یــک فضــای صرفاً
قابــل خوانــدن بــه فضایــی بــا امــکان مشــارکت فــردی تغییر کردهاســت،
دریافــت منفعالنــه متــن و صــدا دیگــر معنایــی نــدارد ،کاربــران بــا متــن
در میپیچنــد و روی بــه تعامــل میآورنــد و برداشــتهای تــازهای را
خلــق میکننــد ،بــه عبارتــی بایــد گفــت اینترنــت و دنیــای مجــازی
محمــل انقــاب دیجیتالــی شــدهاند؛ اینترنــت بــه مثابــه رســانهای
مهاجــم تأثیــر تهاجمــی خــود را بــر تمامــی عرصههــای زندگــی ،از
زندگــی روزمــره تــا سیاســت اعمــال میکنــد .افــزون بــر ایــن بــر
خــاف خوانــش در منابــع جهــان غیردیجیتــال کــه عمدتـاً بــر خوانــدن
و خوانــش متمرکــز بــود ،در فضــای مجــازی ایــن خواندنهــا تبدیــل
بــه خوانــش ،تعبیــر و تفســیر میشــود .امــری کــه در درجــه نخســت
جهــان ذهنــی را در آســتانه دگرگونــی بــزرگ قــرار داده و بــه تبــع آن
بایــد شــاهد تغییــر و تحــول در عرصــه اعیــان اجتماعــی و فرهنگــی بــود.
بــا قوتگرفتــن و فراگیرشــدن حضــور در فضــای مجــازی بــه خصــوص
بــرای نســل جدیــد ،شــاهد پدیدارشــدن نســلی کــه از آن تحــت عنــوان
نســل دیجیتالــی یــاد میشــود ،هســتیم .نســلی کــه در فضایــی بــس
متفــاوت بــا نســل پیشــین تنفــس میکنــد و ابژههــای جدیــدی را بــا
خــود داشــته و جهــان و تجربــهای تازهتــر و متفــاوت را رقــم میزنــد.
تحت چنین شرایطی فاصلهها و چه بسا شکافهای بین نسلی
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نمــود پیــدا میکننــد و موجــد ســر بــرآوردن مســائل تــازهای میشــوند.
نمونــه آن چالــش دانــش و اطالعات حاصــل از وب و ســاختارهای قدیمی
مســتقر در دانشــگاه و یــا اقبــال بیمهابــای نســل جدیــد و دانشــجویان
نســبت بــه دنیــای مجــازی و دیجیتــال در کنــار اقبــال کــم و یــا مقاومت
در برابــر دیجیتالیشــدن والدیــن و اســاتید قدیمیتــر و یــا آنچــه کــه
صاحــب نظــران از آن تحــت عنــوان شــکاف بیــن بومیــان دیجیتــال و
مهاجــران دیجیتــال یــاد میکننــد .نســل جدیــد کــه بــه نوعــی عجیــن
بــا فضــای مجــازی و آشــنای بــا دنیــای دیجیتــال و فناوریهــای نویــن
آن اســت نــه تنهــا از بــودن در ایــن فضــا احســاس بیــم نمیکنــد بلکــه
خــود را بومــی آن دانســته و تجربــه زیســته خــود را بــا آن تعریــف کــرده
و رشــد میدهــد.
ایــن نســل ســرگردانی و ناشــناختگی نســل قدیــم را بــه مثابــه مهاجران
بــه نســبت کــم آشــنای فضــای مجــازی نــدارد .در نتیجــه از منظــر و
پنجــره دسترســی ،بــودن و تواناییهــای مکتســبه در فضــای مجــازی و
جهــان دیجیتــال شــاهد نوعــی فاصلــه و تمایــز بیــن نســلی میشــویم.
از ایــن بابــت تحقــق تعامــل و مفاهمــه نســلی محتــاج بازاندیشــی و
فراهمســازی زمینههــا و بســترهایی اســت کــه ابژههــای دو نســل را
بــه یکدیگــر نزدیــک ســازد .از همیـنرو نیــاز اســت کــه نســل قدیــم کــه
نقــش پیشکســوتی را هــم عهــدهدار اســت ،خــود را بینیــاز و بیبهــره از
فناوریهــای جدیــد ،ظرایــف و مهارتهــای دنیــای مــدرن و دیجیتــال
ندانــد .البتــه دســتگاهها و نهادهــای مربــوط چــون دانشــگاه هــم بایــد
تمهیــدات الزم را بــرای توانمندســازی مجموعههــای تحــت پوشــش
فراهــم نماینــد .بهرهگیــری از نیروهــای واســط چــون دســتیاران
آموزشــی و پژوهشــی ،تشــکلها و انجمنهــای برآمــده از اجتماعــات
دانشــجویی و بهرهگیــری از پتانســیلهای فرهنگــی و اجتماعــی کــه
معاونتهــای فرهنگــی دانشــگاهها در مجموعــه فعالیتهــای خــود
تعریــف میکننــد ،میتوانــد قابلیــت امــکان بخشــی بــه تعامــل ،گفتگــو
و مفاهمــه نســلی را فراهــم کنــد.
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گزیده اخبار آموزش عالی در یک نگاه
نرم افزار پذیرش ،۲۴از محصوالت شرکت دانشبنیان مستقر
در پارک علم و فناوری یزد ،موفق به کسب مقام نخست رشد
استارتاپ های حوزه سالمت کشور شد.
دانشگاه های شهرکرد و اکسترمادورای اسپانیا باهدف تبادل
علمی و آموزشی و توسعه همکاری های پژوهشی ،تفاهمنامه
همکاری های مشترک امضا کردند.
ســامانه ربــات جراحــی از راه دور کــه توســط پژوهشــگران
دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا همــکاری شــرکت ارتباطــات
ســیار ایــران ســاخته شــده اســت ،در نوزدهمیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی تلــکام رونمایــی مــی شــود.
جمعــی از پژوهشــگران دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه
صنعتــی شــریف موفــق بــه راهانــدازی اولیــن بســتر testbed
شــبکه مخابراتــی نســل پنجــم کشــور شــدند.
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی بــا هــدف گســترش تعامــات
علمــی بیــن المللــی ،بــا دانشــگاه توریــن ایتالیــا تفاهــم نامــه
همــکاری امضــا کــرد.
دانشــجوی دوره کارشناســی ارشد مهندســی برق -الکترونیک
دانشــگاه شــهیدباهنرکرمان حائــز رتبــه اول کشــوری
ســیزدهمین دوره المپیــاد بینالمللــی میکروالکترونیــک شــد.
دکتراســماعیل فاتحــی فــر بــه عنــوان اســتاد بهــره وری ســبز
ازســوی ســازمان بهــره وری آســیایی انتخــاب شــد.
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با حکم وزیر علوم ،دکتر مسعود برومند به سمت مجری
پروژههای اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهشی منصوب شد.
با حکم وزیر علوم ،دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به سمت مجری
پروژههای اقتصاد مقاومتی در حوزه آموزشی منصوب شد.
وزیر علوم ،تحقیات و فناوری در حکمی ،دکتر مهران گرمهای
را به سمت رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی
منصوب کرد.
طی حکمی از سوی دکتر مسعود برومند معاون پژوهش
و فناوری وزارت علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و
فناوری ،دکتر علی باستی رییس پارک علم و فناوری گیالن ،به
عنوان دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و
فن بازار سال  ،۱۳۹۷منصوب شد.
دکتر منصورغالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حکمی،
دکتر خسرو سایوند را به سمت « سرپرست دانشگاه مالیر»
منصوب کرد.
دکتر منصورغالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حکمی،
دکتر حسین پیری را به سمت « سرپرست دانشگاه بناب»
منصوب کرد.
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حکمی،
دکتر علیرضا حسینی را به سمت «سرپرست دانشگاه کوثر
(ویژه خواهران)» منصوب کرد.

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
(اداره کل روابط عمومی)

خبرنامه آموزش عالی
(ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
زیر نظر شورای سیاستگذاری
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