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تحریریه :با عنایت خداوند متعال موفق شدیم بیست و یک هفته متوالی بدون وقفه رصدنامه پدیدار را منتشر کرده و در اختیار مخاطبان فرهیخته قرار دهیم .در این مدت تجربهها و بازخوردهای مفید و
ارزشمندی به دست آمد .حال که دوره سوم انتشار رصدنامه به پایان رسید قبل از آغاز دوره چهارم به مدت دو هفته رصدنامه منتشر نخواهد شد و از این فرصت برای حضوری متفاوت و برآمده از تجارب
و بازخوردهای مخاطبان گرامی استفاده خواهیم کرد.

طرح مساله()16
مشکالت و آسیبهای دامنهدار آییننامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی با آییننامهها ،قوانین و مقررات متعدد ،ناهمجنس و نا متوازنی مواجه هستند که نوعا بدون توجه به اقتضائات خاص جامعه علمی و رسالتهای آن و یا بدون توجه
به اقتضائات متفاوت هر رشته و دانشگاه ایجاد شدهاند .آییننامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی یکی از مقررات حاکم بر دانشگاههاست که اهمیت و دامنه تاثیر بسیار گسترده و عمیقی دارد .با این
وجود هم از جهت لحاظ اقتضائات خاص جامعه علمی و ایجاد زمینه تحقق رسالتهای آن ناکارآمد است و هم از جهت عدم لحاظ اقتضائات متفاوت رشتهها و دانشگاههای مختلف با چالش مواجه
است .آییننامه ارتقاء در عمل خود مانع اصلی تحقق بسیاری از رسالتهای اصیل جامعه علمی و عامل ایجاد بسیاری از رویههای آسیبزای کنونی مانند اولویت کمیت در تولید مقاله بر کیفیت است .به
عبارت دیگر آییننامه ارتقا در تغییر فرهنگ علمآموزی و پژوهش آسیبهای قابل توجهی ایجاد کرده است .از سوی دیگر آییننامه بدون لحاظ تفاوتهای اساسی رشتههای علمی متفاوت علوم انسانی،
علوم پایه ،علوم پزشکی و رشتههای فنی و مهندسی را یک کاسه کرده و در تمام دانشگاهها با ماموریتها و ظرفیتهای متفاوت یک رویه واحد را تجویز میکند .تالشهایی که برای اصالح آییننامه
صورت گرفته عمدتا ماهیت اصلی آن را حفظ کرده و در نتیجه تاثیر بسزایی نداشته و یا اساسا حرکتی سیاسی بوده و بجز تامین مقاصد سیاسی دستاورد دیگری نداشته است.

خبرکوتاه
   بازنویسی سند دانشگاه اسالمی برای اجرا در دانشگاهها

حجتاالسال م و المسلمین محمدیان ،رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها گفت« :سند دانشگاه
اسالمی» بهعنوان یکی از قدیمیترین اسناد تدوین و تصویبشده در شورایعالیانقالب فرهنگی
با توجه به همه مسائل اجرایی و ...ویرایش و بازنویسی شدهاست .وی ادامه داد :آنچه که مهم است
اجرای این سند حساس است که با توجه به پیچیدگی موضوع ،روند اجرا و پایش میبایست به صورت
مستمر ادام ه یابد .محمدیان تصریحکرد :هماکنون کمیتههای چهارگانه ذیل شورای اسالمی شدن
تشکیلشده و مشغول کار هستند.
|منبع :خبرگزاری مهر|

   وزیرعلوم به ریاست شورای اسالمی شدن دانشگاهها انتخاب شد

جلسه  ۳۰۸شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی شورایعالیانقالب فرهنگی ،به
ریاست منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد که در این جلسه با رأی مثبت
اعضاء منصور غالمی به عنوان رئیس شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی انتخاب شد.
منصور غالمی گفت :با یک برنامهریزی مناسب ،جلسات این شورا بهطور منظم برگزار خواهد شد
و انتظار داریم تا با استفاده از تجارب اعضاء ،اسالمی شدن دانشگاهها استمرار یابد .وزیرعلوم افزود:
در ارزیابی عملکردها و رتبهبندی دانشگاهها ،توجه به «سند اسالمی شدن دانشگاهها» یک اصل
است و در گزارشگیری فعالیتها باید یک بند به میزان تطبیق عملکرد و فعالیت دانشگاهها با سند
دانشگاه اسالمی اختصاص یابد.
|منبع :دبیرخانه شورای اسالمی شدن دانشگاهها|

   دانشجویان بورسیه مقابل وزارت علوم تجمع کردند

ت علوم تجمع کرده و خواستار دیدار با
بیش از  ۲۰نفر از نمایندگان دانشجویان بورسیه مقابل وزار 
وزیر علوم شدند .یکی از نمایندگان دانشجویان بورسیه گفت :هیچیک از مشکالت دانشجویان بورسیه
حل نشده است ،شهریه و مقرری این دانشجویان پرداخت نشده و دانشجویان هنوز جایابی نشدهاند.
وی افزود :مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم ،اعالم کردند که مشکالت دانشجویان را
به وزیرعلوم منتقل می کنند اما ما تا زمانی که با وزیر علوم دیدار نداشته باشیم ،به تجمع خود ادامه
خواهیم داد .این دانشجوی بورسیه تاکید کرد :مشکالت دانشجویان بورسیه حل نشده فقط در بازه
زمانی که مقام معظم رهبری تذکراتی را ارایه دادند مشکالت چند نفر را حل کردند و اال مشکالت
همچنان پا برجا است.

|منبع :خبرگزاری مهر|

   انتصاب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد از سوی والیتی

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی با صدور احکام جداگانهای رئیس ،دبیر
و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای این دانشگاه را منصوب کرد .براساس این احکام فرهاد
رهبر به عنوان رئیس و عضو و محمدمهدی طهرانچی به عنوان دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای
دانشگاهآزا د اسالمی منصوب شدند .همچنین فاضل سنقری ،بیژن رنجبر و محمد ورهرام به عنوان

نمایندگان رئیس هیات موسس و هیات امنا و اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد
اسالمی منصوب شدند.

|منبع :آنا|

   گزارش حسابرسی دانشگاه آزاد تا پایان سال اعالم می شود

محمد مهدی طهرانچی ،عضو هیات امنای دانشگاه آزاد گفت :گزارش نهایی حسابرسی دانشگاه تا پایان
سال تکمیل و در هیاتامنا ارائه خواه د شد .وی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی درصدد است برای صیانت
از حقالناس و شهریههای دانشجویان ،پیگیری قضایی و احقاق حقوق دانشگاه از مدیران متخلف
دوره گذشته را در دستورکار قرار دهد .عضو هیات امنا دانشگاه آزاد عنوان کرد :متاسفانه در مواردی به
بیانضباطیهای مالی و تخلفاتی برخورد کردیم که در حال حاضر منتظر نتایج نهایی حسابرسی مستقل
هستیم تا بررسی شود که این موضوع به چه میزان سازمانیافته بوده است .طهرانچی اظهارداشت:
هیاتامنا نسبت به حقوق دانشگاه و دانشجویان بسیار حساس بوده و تا پیگیری در محاکم قضایی
عالوه بر هیاتهای تخلفات دانشگاه برای بازگشت خسارات وارده مطلب را دنبال خواهد کرد.
|منبع :خبرگزاری تسنیم|

   سرپرست دانشگاه پیام نور
با حکم وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری منصوب شد

منصورغالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حکمی محمدرضازمانی را به سمت «سرپرست
دانشگاه پیام نور» منصوب کرد .زمانی ،عالوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،از سوابق اجرایی نیز
برخوردار است .برخی از مسئولیتهای اجرایی او عبارت است از :مدیر گروه زیستشناسی ،مدیر کل
تحصیالت تکمیلی ،معاون پژوهشی و ریاست دانشگاه رازی ،ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
و زیست فناوری ،مسئول کمیته های ایمنی زیستی ،زیست فناوری و پدافند غیر عامل زیستی وزارت
علوم و نیز ریاست کمیسیون دائمی هیاتهای امنای دانشگاهها.
|منبع :خبرگزاری ایسنا|

   رشد  ۱۳.۲درصدی اعتبارات وزارت علوم در الیحه بودجه ۹۷

حسین عسگریان ،معاون اداری مالی وزارت علوم گفت :در سال جدید ،رشد کل اعتبارات وزارت
علوم ،ردیفها ،دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و پارکهای علم و فناوری ۱۳.۲ ،درصد
بوده است و اگر این رقم را بخواهیم به تفکیک اعالمکنیم ،برای دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی حدود  ۱۲.۸درصد و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری باالی  ۲۰درصد است .وی
خاطرنشان کرد :کل اعتبارات جاری و پژوهشی دانشگاهها و ردیف های وابسته در سال گذشته۸ ،
هزار و  ۵۰۰میلیارد بوده ،و امسال به  ۹هزار و  ۶۰۰میلیارد رسیده است که با توجه به مشکالت دولت،
عدد نسبتا خوبی است .عسگریان ادام ه داد :ولی این اعتبارات پاسخگوی مشکالت دانشگاهها به ویژه
اینکه در حال حاضر دانشگاهها در حال تبدیل شدن به دانشگاههای نسل سوم و کار آفرین هستند،
نیست .کمبودهایی وجود دارد که ما فکر می کنیم اگر مجلس و دولت افزایش اعتباری پیش بینی
کنند ،و سهم قابل توجهی را به دانشگاهها اختصاصدهند تا اندازه ای این مشکالت رفع میشود.
|منبع :خبرگزاری مهر|
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نگــاه هفتـه
تالش نافرجام در اسالمی کردن دانشگاهها و موسسات آموزشعالی
دغدغه جاری شدن اصول اندیشه اسالمی در فرهنگ ،اهداف ،ساختار ،محتوای درسی و  ...نظام آموزشعالی با شروع حرکت انقالب اسالمی آغاز شد .و شخصیتهایی مانند عالمه طباطبایی ،شهید
مطهری ،شهید مفتح ،مقام معظم رهبری و  ...از پیشگامان این دغدغه بودهاند .دغدغهای که در بحث انقالب فرهنگی به اوج خود رسید و این نقطه سرآغاز حرکتهای ساختاری و رسمی برای
اسالمی شدن دانشگاهها شد .با تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی این دغدغه در اجزای مختلفی از این شورا با تعابیر و عناوین مختلفی پیگیری شد .از جمله در اوایل دهه هفتاد در «ستاد اسالمی
شدن دانشگاهها» و بعدها در سال  1376با ارتقای آن به «شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی» تالشهایی برای این مهم صورت گرفت .سند اسالمی شدن دانشگاهها به عنوان یکی از
قدیمیترین اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی محصول اصلی و محوری شورای اسالمی شدن بود .عدم توفیق شورا در تحقق سند اسالمی شدن دانشگاهها امروز با بازنویسی سند و تعیین وزیر علوم
به عنوان ریاست شورا و احیای مجدد جلسات آن بناست تحولی به خود ببیند .اما شاید وقت آن رسیده باشد که بعد از گذشت بیش از بیست سال از آغاز به کار شورای اسالمی شدن مسیر و شیوه کار
تغییر کند .و عوامل موفقیت شخصیتهای برجسته انقالب در تحول فضای دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

   اعضای کارگروه رشته مشاوره شورای تحول و ارتقاء علوم
انسانی انتخاب شدند

اعضای کارگروه رشته مشاوره شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورایعالی انقالب فرهنگی در
جلسه  ۱۴۴این شورا که با ریاست غالمعلی حداد عادل بود ،انتخاب شدند .در این جلسه با رأی
مثبت اعضاء عبداهلل شفیعآبادی ،حسین سلیمی بجستانی ،یوسفعلی عطاری ،مهدی زارع بهرامآبادی،
خدابخش احمدی ،حسین قمری کیوی ،رحمتاهلل نورانی پور ،عذرا اعتمادی تودشکی ،کیومرث
فرحبخش ،ناصر یوسفی ،محمد خدایاری فرد و حسن ملکی به عضویت در کارگروه مشاوره انتخاب
شدند
|منبع :خبرگزاری دانشجو|

   برنامه دانشگاه آزاد
برای جذب نخبگان فاقد مدرک دانشگاهی در پارک علم و فناوری

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت :این دانشگاه در نظر دارد در پارک علم و فناوری خود از کسانی که
صاحب ایده و ابتکار و دانش حرفهای هستند اما مدرک دانشگاهی ندارند ،دعوت کند تا از تجارب آنان
برای محتوای آموزشی استفاده شود .فرهاد رهبر افزود :حمایت از نخبگان فاقد تحصیالت دانشگاهی،
تجربه موفقی در دنیاست اما متاسفانه در کشور ما مدرکگرایی تبدیل به یک ضایعه شده و ما را گرفتار
کرده است .وی تاکید کرد :کسانی که صاحب ایده و ابتکار هستند و ایده آنها میتواند به محصول
تجاری سازی شده تبدیل شود ،قطع ًا در پارک علم و فناوری و مراکز رشد مورد حمایت دانشگاه آزاد
اسالمی قرار میگیرند.

|منبع :خبرگزاری فارس|

   سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژههای اقتصاد مقاومتی( سانپا )
ارائه شد

در حاشیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار از نسخه نهایی و توسعه یافته
سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژههای اقتصادی مقاومتی (سانپا) طرح فناورانه پارک علم و فناوری
استان کرمان رونمایی شد .مدیر شرکت فناوری اطالعات سورنا با بیان اینکه سامانه مدیریت ،ارزیابی
و نظارت بر پروژههای اقتصاد مقاومتی (سانپا) یک عامل اساسی و تعیینکننده در موفقیت پروژههاست
که یک نقش محوری در رشد پروژهها ایفا میکند ،افزود :در این سامانه پروژهها و فازهای عملیاتی با
همه پیش نیازها و پس نیازهایش به طور خاص پیگیری میشوند .کنترل و نظارت پروژهها همزمان
با اجرای برنامه انجام میشود تا کلیه فرصتهای ممکن و تهدیدهای احتمالی شناسایی و در نهایت
به فاز پایانی و بهرهبرداری پروژهها ختم شود .مهندس شیخ بهایی تصریح کرد :سامانه سانپا ابزاری
ارزشمند برای سازماندهی پروژههای اقتصاد مقاومتی ،زمانبندی پروژهها ،اختصاص بودجه ،منابع و
هزینه پروژه ها ،تنظیم پروژهها برای برآور د کردن محدودیتها و آماده کردن گزارشها برای طرح در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و ستاد کشور است.
|منبع :وزارت علوم|

   سامانه ملی کارآموزی راهاندازی شد

|منبع :وزارت علوم|

   راه اندازی  ۱۵مرکز پژوهشی در حوزه های علمیه خواهران

حجت االسالم حصاری معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور ،از راه اندازی  ۱۵مرکز
پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران در استانهای مختلف کشور خبر داد .حجت االسالم حصاری
افزود :راه اندازی مراکز پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران یکی از فعالیتهایی است که به منظور
تأمین بسترهای پژوهشی خواهران طلبه از امسال آغاز می شود و طی  4سال ،بیش از  15مرکز
پژوهشی در استان های مختلف کشور راه اندازی می شود .وی ادامه داد :امسال در شهرهای تهران،
قم ،میبد ،یزد ،تبریز ،کرج ،قزوین ،گرگان ،اهواز و زاهدان این مراکز راه اندازی خواه د شد.
|منبع :خبرگزاری رسا|

   افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی
در مصالی قدس قم

چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی با حضور آیت اهلل اعرافی ،مدیر حوزههای
علمیه سراسر کشور و جمعی از اساتید و پژوهشگران در مصالی قم افتتاح شد .گفتنی است ،چهارمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی با حضور بیش از  60مرکز و مؤسسه حوزوی از 25
 ،تا سیام آذر ماه در مصالی قدس میزبان عالقهمندان خواهد بود .آخرین باری که دستاوردهای
پژوهشی مراکز حوزوی در معرض دید عموم و پژوهشگران قرار گرفت ،مربوط به سال  ۸۹و سفر
رهبر معظم انقالب به شهر مقدس قم بود.
|منبع :خبرگزاری رسا|

   تشکل اساتید سطح یک راه اندازی شود

حجت االسالم جهاندیده ،استاد حوزه علمیه و نماینده کارگروه بررسی سیستم مدرسه علمیه مطلوب،
راهاندازی تشکل اساتید سطح یک را مسأله ضروری عنوان کرد و یادآور شد :در این تشکل ،اوال
ارزیابی عملکرد اساتید با ضوابط و قوانین مقتضی صورت می گیرد و در دوره های مشخص اساتید
برتر شناخته شده و روش آنها به عنوان الگویی برای سایر اساتید در نظر گرفته شود .استاد حوزه
علمیه با اشاره به لزوم ارتباط مدیریت حوزه با اساتید عنوان داشت :حوزه باید در جهت شناسایی
استعدادهای جدید برای تدریس گام بردارد و فضالیی را در صورت احراز صالحیت به مدارس مختلف
معرفیکند.

|منبع :خبرگزاری رسا|

   5هزار پژوهشگر در سطوح مختلف حوزه فعالیت دارند

آیتاهلل علیرضا اعرافی ،مدیر حوزههای علمیه کشور در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای مراکز
پژوهشی حوزوی ابراز کرد :قم بزرگترین پایگاه پژوهشی حوزوی در کشور است و اقداماتی از
قبیل تنوع موضوعی تحقیقات حوزه و تنوع و کثرت حجمی ،از برجستگیها و اقدامات ارزنده حوزه
در دهههای اخیر بوده است .آیتاهلل اعرافی ادامه داد :تعدد مراکز پژوهشی مختلف ،تنوع رسانهای
در قالب انواع شاخههای رسانهای و باال رفتن تعداد پژوهشگران حوزوی که امروز بیش از  5هزار
پژوهشگر در سطوح مختلف حوزوی وجود دارد و حوزه در این زمینه همرتبه بندی مختص به خود را
اعمال میکند که کام ً
ال بومی حوزه است.

|منبع :خبرگزاری حوزه|

طراح و صفحه آرا :نوشین رواقی

در سومین روز از هفته پژوهش و فناوری ،سامانه ملی کارآموزی باهدف تسهیل در جایابی دانشجویان
متقاضی دورههای کارآموزی در صنعت ،با حضور رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
و معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت راهاندازی شد .معاون آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :طراحی این سامانه براساس تفاهم
بین وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و صنعت ،معدن و تجارت انجام شدهاست .وی با بیان
اینکه این سامانه شامل دو بخش عرضه و تقاضا است ،گفت :بخش عرضه مربوط به دانشجویان
کارشناسی است که باید در بخش صنعت کارورزی انجام بدهند ،بخش تقاضا هم مربوط به صنعت

است که باید تقاضا کنند تا این دانشجویان با توجه به نیازشان آنجا کارورزی انجام دهند .به گفته
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت براساس سامانه کارآموزی ،متقاضی در صنعت اعالم میکند که
دقیق ًا به دانشجویان چه رشتههایی نیاز دارد و دانشگاههایی که دانشجویان مورد نیاز را دارند ثبتنام
و به صنعت معرفی میکنند.

