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خبرهای برگزیده علم و فناوری 

فرهــادی در هفتــه اخیــر ضمــن اعــام خبــر اجــرای ســند آمایــش آمــوزش عالــی از انجــام بازنگــری در 830 رشــته 
تحصیلــی در راســتای ســند مذکــور ســخن گفــت. ایــن گفتــه در حالــی اســت کــه خیــل زیــادی از ایــن رشــته ها قبــل از 

تصویــب ســند آمایــش در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، بازنگــری شــده بودنــد.

ل
ک دقیقه تام

ی
 نماینده مجلس: رشد بدقواره آموزش عالی به دلیل 

ح آمایش آموزش عالی است اجرایی نشدن طر
در  نقیصــه  وجــود  شــاهد  گذشــته  ســال های  طــی  فالحتــی: 
ــوزه  ــن ح ــواره در ای ــد بدق ــذا رش ــم، ل ــی بوده ای ــوزش عال ــه آم عرص
کــه موضوعاتــی ماننــد افزایــش برخــی از رشــته ها،  گرفــت  صــورت 
چالش هــای پذیــرش دکتــری و غیــره ازجملــه آنهــا به حســاب 
می آیــد. اجــرای صحیــح طــرح آمایــش آمــوزش عالــی موجــب رشــد 
موزون و متناسب در ابعاد مختلف علمی وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری می شــود. تطبیــق محتــوای دروس دوره هــای آمــوزش 
کــه همیشــه  عالــی بــا نیازهــای جامعــه یکــی از موضوعاتــی اســت 
کیــد بــوده و در طــرح آمایــش آمــوزش  از ســوی کارشناســان مــورد تأ

منبع خرب: خانه ملت، 96/2/26عالــی عنوان شــده اســت.  

 معاون وزیر علوم: ساماندهی آموزش عالی طی ۲ ماه 
آینده اجرایی می شود

شــریعتی نیاســر: ســند آمایــش آمــوزش عالــی مرحله به مرحلــه پیش 
مــی رود. مرحلــه اول، تقســیم آمــوزش عالــی بــه 10 منطقــه بــوده که 
انجام شــده اســت و مرحله دوم طرح مدیریت منطقه ای اســت که 
پیش نویــس آن تهیه شــده و بعــد از نظرخواهــی مناطــق عملیاتــی 
کــز آمــوزش  می شــود. بخــش ســوم ســند، مربــوط بــه ســاماندهی مرا
کــه طــرح آن تدوین شــده و ظــرف یکــی دو مــاه آینــده  عالــی اســت 
اجرایــی می شــود. بخــش بعــدی ســند آمایــش بــه کیفیــت آمــوزش 
ــد کنتــرل  ــز گام هایــی مانن ــه نی ــه در ایــن زمین ک ــردد  ــی بازمی گ عال

شــاخص ها تــا کنتــرل ظرفیت هــا برداشته شــده اســت. 
منبع خرب: مهر، 96/2/24

ح آمایش آموزش   رئیس سازمان دانشجویان: در طر
ح نیست عالی بحث حذف هیچ دانشگاهی مطر

صدیقــی: در ســال 94 طــرح آمایــش آمــوزش عالــی تصویــب شــد و 
کــه اجــرای آن آغازشــده، بــا قــوت بیشــتری  امیــد اســت ایــن طــرح 
جلــو بــرود و رشــد دانشــگاه ها هدفمنــد و متناســب بــا ظرفیت هــا و 
ــًا  کــه احیان امکانــات صــورت بگیــرد و درعین حــال دانشــگاه هایی 
رســالت های مــوازی دارنــد و مکمــل یکدیگــر نیســتند، بــه نحــوی 
باهــم مرتبــط شــوند. در ایــن طــرح، بحــث حــذف هیچ دانشــگاهی 
کــه  مطــرح نیســت بلکــه تکمیــل دانشــگاه ها از طریــق ارتباطــی 

منبع خرب: ایسنا، 96/2/24می تواننــد باهــم داشــته باشــند، مطــرح اســت. 

ح کرد؛   رئیس سازمان امور دانشجویان مطر
گذاری دانشگاه های کوچک به  ح وا آماده شدن طر

دانشگاه های مادر
صدیقــی: بــرای اینکــه بتوانیــم از ظرفیــت آمــوزش عالــی به خوبــی 
کنیــم در حــال برنامه ریــزی هســتیم تــا دانشــگاه های  اســتفاده 
کوچــک بــه دانشــگاه های بــزرگ و مــادر تبدیــل شــوند و در حــال 
حاضــر برنامــه وزارت علــوم بــرای طــرح آمایــش دانشــگاه های 
کوچــک  کوچــک آماده شــده اســت. موضــوع ادغــام واحدهــای 
کندگــی  کاهــش پرا دانشــگاهی در دانشــگاه های بــزرگ بــا هــدف 
حــال  در  اســت.  مطرح شــده  کشــور  در  دانشــگاهی  واحدهــای 
حاضــر کلیــت طــرح بــر این اســت کــه دانشــگاه هایی کــه ظرفیت و 

ســاختار توســعه را دارنــد حمایــت شــوند. 
منبع خرب: باشگاه خبرنگاران جوان، 96/2/27

 گالیه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از وزارت 
علوم به دلیل عدم ارائه گزارش آمایش

کبگانیــان: دربــاره وضعیــت ســند آمایــش آمــوزش عالــی، مــا در 
کــه مربــوط بــه وظیفــه ســتاد راهبــری  خصــوص آن بنــدی از ســند 
ــکیل  ــه تش ــک جلس ــتاد ی ــت در س ــور اس کش ــی  ــع علم ــه جام نقش
دادیــم. گــزارش وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی از ســند 
آمایــش خــوب بــود ولــی از وزارت علــوم در جلســه گالیه شــد که چرا 
گــزارش ســند آمــاده نیســت؟ معــاون آموزشــی وزارت علــوم  هنــوز 
پیشــنهاد دادنــد، تــا در جلســه بعــدی نوبتــی بــرای وی اختصــاص 

منبع خرب: ایسکانیوز، 96/2/23دهیــم.

 نماینده مجلس: کاربردی کردن پایان نامه ها درگرو ارائه 
نیازهای دستگاه های مختلف به دانشگاه ها است

کــردن  کاربــردی  خصــوص  در  جــدی  نیــاز  امــروزه  محمــدی: 
پایان نامه هــا و رســاله های دکتــری حــس می شــود. زیــرا زمــان و 
ــی  ــود، ول ــرف می ش ــا ص ــگارش پایان نامه ه ــرای ن ــادی ب ــه زی هزین
خروجــی مناســبی حاصــل نمی شــود. دســتاورد و نتیجــه تحقیقات 
صــورت گرفتــه در رســاله های دکتــری بایــد در عرصه هــای مختلــف 
گرفتــه شــود. بایــد هماهنگــی بیــن وزیــر علــوم و ســایر وزرا  بــکار 
صــورت بگیــرد تــا نیازهــای دســتگاه های مختلــف مشــخص و بــه 
دانشــگاه ها ارائــه شــود. بــا ایــن اقدام می توان مشــکالت را بــا دیدگاه 

منبع خرب: خانه ملت، 96/2/27علمــی رفــع کــرد. 

http://www.icana.ir/Fa/News/333838
http://www.mehrnews.com/news/3977618
http://markazi.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=88745
http://www.yjc.ir/fa/news/6090077
http://www.iscanews.ir/news/766750
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 پایان نامه ها باید در قالب شرکت های دانش بنیان به 
محصول تبدیل شوند

گر در دانشــگاه ها  ســلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی: ا
باشــند،  داشــته  وجــود  کاربــردی  طرح هــای  و  پایان نامه هــا 
می تواننــد بــا راه انــدازی یــک شــرکت دانش بنیــان، پــروژه خــود 
کاربــردی و پایان نامه هــا  را پیــش ببرنــد. البتــه ایــن طرح هــای 
شــرکت  می تواننــد  بگیرنــد،  دســت  در  را  بــازار  کــه  شــرطی  بــه 

کننــد.  منبع خرب: مهر، 96/2/24دانش بنیــان راه انــدازی 

 فرهادی: ۷۰ درصد فارغ التحصیالن آموزشکده های 
فنی حرفه ای و علمی کاربردی وارد بازار کار می شوند

غ التحصیالن آموزشــکده های  وزیــر علــوم: بیــش از 70 درصد از فار
کار می شــوند. مــا در  کاربــردی وارد بــازار  فنــی حرفــه ای و علمــی 
کــه نیــاز بــه آموزش هــای  کشــور نزدیــک بــه ســه هــزار شــغل داریــم 
کادمیــک دارنــد و در همیــن راســتا نیــز طــرح صالحیــت حرفــه ای  آ

منبع خرب: باشگاه خبرنگاران، 96/2/24آماده شــده است.  

 رئیس کمیسیون آموزش: آموزش عالی و 
آموزش وپرورش باید به سمت آموزش مهارتی بروند

ــوم  ــرای وزارت عل ــم ب ــعه دو حک ــم توس ــه شش ــدی: در برنام زاه
کــه بــر اســاس ایــن  و وزارت آمــوزش  و پــرورش زده شــده اســت 
کننــد  ــه ای برنامه ریــزی  ــد به گون ــه بای احــکام، ایــن دو وزارتخان
پــرورش و 35 درصــد  آمــوزش  و  تــا در ســال1404، 50 درصــد 

ــی اختصــاص داده شــود.   ــه آمــوزش مهارت ــوم ب وزارت عل
منبع خرب: خانه ملت، 96/2/25

 رئیس سازمان امور دانشجویان: بورس تحصیلی 
طوالنی مدت حذف شد

ــه  ــذف و ب ــدت ح ــی طوالنی م ــورس تحصیل ــک ب ــی: هم این صدیق
بورس هــای تحصیلــی 6 تــا 9 ماهــه تقلیــل یافتــه اســت. در ســال 
گذشــته حــدود یــک هــزار و 580 نفــر در همیــن راســتا بــه برخــی 
کــه ســال تحصیلــی جــاری ایــن  کشــورهای جهــان اعــزام شــدند 

منبع خرب: مهر، 96/2/27تعــداد بــه حــدود 2هــزار نفــر رســیده اســت.  

 بهره مندی اعضای هیئت علمی ۷۵ دانشگاه کشور از 
تخفیفات شبکه آزمایشگاهی

ــر شــبکه آزمایشــگاهی معاونــت علمــی: تاکنــون  اســدی فرد، مدی
آزمایشــگاه هایی از 60 دانشــگاه بــزرگ و بیــش از 350 آزمایشــگاه 
شــبکه  عضــو  توانســته اند  خصوصــی  و  دولتــی  بخش هــای  از 
آزمایشــگاهی فنــاوری راهبــردی شــوند و بیــش از 6500 دســتگاه 
پیشــرفته را در آن بــه اشــتراک گذاشــته اند. همچنیــن بهره منــدی 
اعضای هیئت علمی 75 دانشــگاه مادر کشــور از تخفیفات شــبکه 
کــه  آزمایشــگاهی فنــاوری راهبــردی از مهم تریــن اقداماتــی اســت 

منبع خرب: مهر، 96/2/23شــبکه ارائه می کنــد.  

 معاون وزیر علوم: چالش های آموزش عالی ناشی از 
توجه نکردن به آموزش و پرورش است

شــریعتی نیاســر: برخــی چالــش ها کــه در آمــوزش عالی کشــور وجود 
دارد، ناشــی از توجــه نکــردن بــه بخــش آمــوزش و پــرورش اســت. 
بــه همیــن علــت در دولــت تدبیــر و امیــد یکــی از سیاســت هایــی کــه 
بــه طــور جــدی بــه آن پرداخته شــد، تعامل مســتقیم آمــوزش عالی 
بــا آمــوزش و پــرورش اســت. گسســتگی دانشــگاه هــا بــا مدرســه هــا 
گــر ایــن گسســتگی برطــرف شــود و زمینــه  کننــده اســت و ا نگــران 
آشــنایی دانــش آمــوران و نوجوانــان که آینده ســازان کشــور هســتند 

بــا دانشــگاه ها فراهم شــود، بســیار مفیــد خواهد بــود.  
منبع خرب: ایرنا، 96/2/26

 رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: حمایت 
صندوق نوآوری و شکوفایی از پارک های علم و فناوری 

کافی نیست
صدیــق: تبدیــل دانشــگاه ها بــه نســل ســوم بــا توســعه پارک هــای 
کــز شــرکت های  کــه در ایــن مرا علــم و فنــاوری صــورت می گیــرد 
دانش بنیــان بــا تولیــد محصــوالت فنــاور و تجاری ســازی آن هــا 
می تواننــد بازارهــای هــدف منطقــه و دنیــا را کشــف کننــد. توســعه 
دانــش مدیریتــی و برگــزاری پروژه هــای مشــترک از دیگــر اهــداف 
ایــن مناطــق در دیپلماســی علمــی محســوب می شــود و بــه نظــر 
پیش بینی شــده  فعالیت هــای  بــرای  پارک هــا  اعتبــارات  مــن 
کفایــت نمی کنــد. متأســفانه  در جهــت توســعه علــم و فنــاوری 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اعتبــارات الزم را در اختیــار پــارک 
کافــی قــرار نمی دهــد.  ــدازه  علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران به ان
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