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دهمین گردهمایی بزرگ 
مدیران و متخصصان مدیریت 

کشور برگزار شد

مختصصان و مدیران بزرگ گردهمایی دهمین
مدیریتکشورروزشنبهدرسالنرازیدانشکدهی
و دانشکدهیمدیریت بههمت تهران علومپزشکی

اقتصاددانشگاهصنعتیشریفبرگزارشد.
ضمن روستاآزاد دکتر مراسم این ابتدای در
خوشآمدگوییبهحاضرینبهارائهیپیشرفتهای

علممدیریتدردنیاپرداخت.
مهندسغالمرضاشافعی،رئیسهیئتعاملسازمان
به سخنانی در نیز ایران صنایع نوسازی گسترش
موضوعچالشهاوراهبردهایعلممدیریتدرکشور

اشارهکرد.
دهمین دبیر مشایخی علینقی دکتر همچنین
فارغالتحصیالن انجمن رئیس و مدیریت کنفرانس
دانشگاهنیزبهتشریحتولیدعلمدرسازمانهاوارائه
نمونههاییازابتدایپیدایشمدیریتعلمیتاامروز

پرداخت.
دکتر کشور مدیریت کنفرانس دهمین ادامهی در
مسعودنیلیازاعضایهیئتعلمیدانشگاهصنعتی
شریف،تحوالتاخیربازارارزدرکشورراتحلیلو

بررسیکرد.
آخرین از نمایشگاهی گردهمایی این درحاشیهی
رشته این تخصصی کتب و کشور توانمندیهای

بهنمایشدرآمد.
و کارگاه عنوان 16 با مدیریت کنفرانس دهمین
یازدهم در فعالیت روز از2 پس آموزشی سمینار

دیماهبهکارخودپایانداد.

مسابقه آسمانیترین پیامک
همزمانباروزهایقرعهکشیعمرهیدانشگاهیان،
خاطرات ویژهی پیامک« »آسمانیترین مسابقهی
دانشجوییازقرعهکشیعمرهیمفردهتوسطستاد

عمره،برگزارمیشود.
براساساینگزارش،دانشگاهیانمیتوانندباارسال
یکپیامککهبیانگرحاالتمعنویآنهاقبل،حین
وبعدازقرعهکشیعمرهیدانشگاهیانباشد،از9تا

12دیماهدراینمسابقهشرکتکنند.
دانشجویانبرایشرکتدراینمسابقه،بایدپیامک
خودرابهشمارهی30000425ارسالودرابتدای

آنحتماًعبارت»پیامکآسمانی«رادرجکنند.
گفتنیاست،هردانشجوفقطمیتواندیکپیامک
برایشرکتدراینمسابقهارسالکندودرصورت
مسابقه در آنها از یکی تنها دوم، پیامک ارسال

شرکتدادهمیشود.

اطالعیهی گروه علوم مهندسی 
فرهنگستان علوم در خصوص 

انتخاب دانشمند جوان 
برجسته ی مهندسی

معطوف رسالتهای به بخشیدن تحقق بهمنظور
اساسنامهی در مندرج وظایف از بخشهایی به
اهتمام مهندسی علوم گروه علوم، فرهنگستان
تعدادی اسفند( 5( مهندسی روز در ساالنه دارد
حوزهی در فعال و برجسته جوان ازدانشمندان

مهندسی،تقدیربهعملآورد.
دعوت شرایط واجد عالقهمندان از بدینوسیله
اجرایی دستورالعمل و آییننامه با مطابق میشود
انتخابدانشمندجوانبرجستهیمنتخبگروهعلوم
مهندسیفرهنگستان،نسبتبهارسالمدارکمورد
engineering@ias.ac.irنیازازطریقرایانامهی
و پایگاه آییننامهیمزبوردرهمین فرمایند. اقدام
درصفحهیخانگیگروهعلوممهندسیدردسترس

عالقهمنداناست.

بنیان گذاری  سال  چهلمین  برجسته ی  استاد  ظهور،  حسن  دکتر 
دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کنونی فرهنگستان علوم است. دکتر 
ظهور تحصیالت خود را در دانشگاه شیراز به پایان رسانده و پس از آن 
مدرک دکترای مهندسی مکانیک را از دانشگاه پوردوی آمریکا کسب 
کرده است. وی بعد از انقالب به ایران باز گشته و به عنوان استاد در 
دانشگاه شیراز و سپس دانشگاه صنعتی شریف به  کار مشغول شده 
است. در پرونده ی کاری وی سمت های گوناگونی به چشم می خورد، 
معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن زمان )وزارت علوم 
و  دانشگاه ها  بازگشایی  شواری  دبیر  کنونی(،  فناوری  و  تحقیقات 
دانشگاه  رئیس  و  دانشگاه الزهرا  آموزش عالی، سرپرست  مؤسسات 
پیام نور. با دکتر ظهور پیرامون فعالیت های علمی و آموزشی اش به 

گفت و گو نشستیم.
دکترظهورمیگوید:پسازبازگشتبهایراندردانشگاهشیرازمشغول

بهکارشدم.
ازدانشگاهشیرازبهدانشگاه ازدکترظهورمیپرسیمچطورشدکه 
صنعتیشریفآمدید؟ویمیگوید:وقتیبهایرانبازگشتمدردانشگاه
شیرازفعالیتمیکردم.آنزمانمنازمخالفینبستندانشگاههابودم،
بامن تهران از بازشود قرارشددانشگاهها بههمیندلیلزمانیکه
تماسگرفتندوگفتندشماکهمخالفبودید،اکنونبیاییدودربازگشایی
دانشگاههاکمککنید.منبهتهرانآمدمومسئولیتبازگشاییدانشگاهها
ازسویشورایعالی ومؤسساتآموزشعالیراپذیرفتمواینسمت

انقالبفرهنگیبهمنسپردهشد.
دکترظهورپیرامونآغازفعالیتدردانشگاهصنعتیشریفنیزمیافزاید:
بهمنپیشنهادشدکهبهتهرانمنتقلشومومنبیندانشگاهصنعتی
شریفودانشکدهیفنیتهران،دانشگاهشریفرابرگزیدموبهاینجا

منتقلشدم.
ازدکترظهورپرسیدیمکهشمااستاددانشکدهیمکانیکدردانشگاه
صنعتیشریفهستید،چهشدسرپرستیوریاستدانشگاهپیامنوررا
پذیرفتید؟دکترظهوردرپاسخبهاینپرسشمیگوید:زمانیکهدبیر
روبهرو دور راه از دانشجوی زیادی باشمار بودم دانشگاهها بازگشایی
بودمکهبنابهبرخیقوانینونظراتمسئوالنبایددرمراکزدیگرادغام
میشدند.مندرآمریکاباشیوهیآموزشازراهدوروآموزشبازآشناشدم،

بنابراینمخالفحذفایندانشجویانبودم.بههمینخاطرشروعکردمبه
نوشتنآییننامههایبنیانگذاریآموزشازراهدوروشرایطآنودانشگاه
پیامنورشکلگرفت.،پسازآننیزخودمسئولیتآنراپذیرفتموتا

نزدیکبهسال84همچناندرآنجافعالیتداشتم.
اینکار میگوید: نیز پیامنور دانشگاه موفقیت پیرامون ظهور دکتر
بسیارموفقبودهاست،چراکهتاچندسالپیشکهدرکنفرانسهای
بینالمللیآموزشازراهدوروآموزشبازشرکتمیکردم،هموارهدانشگاه
پیامنورایراندرزمرهیمجموعههایبرجستهبهشمارمیرفتودربرابر

کشورهایدیگرنمونهبود.
همایش بین المللی روباتیک

مکانیزمها، دینامیک، سینماتیک، ظهور، دکتر تخصصی گرایشهای
روباتیک،مهندسیپزشکیوکنترلاست.دکترظهورمیگوید:بیشترکار
مندرهمانزمینهیمکانیزمهااست،روباتیک،مهندسیپزشکیودیگر

بخشهابهگونهایزیرمجموعهیآنبهشمارمیرود.
ویپیرامونفعالیتهایپژوهشیبرجستهاشدراینزمینهمیگوید:اگر
بخواهمکاریرانامببرمبایددرزمینهیمهندسیپزشکیبهدورهایدر

سالهایپایانیجنگاشارهکنمکهبرایکمکبهمعلولینوجانبازانبا
یکگروهکهازهمهیتخصصهادرآنمشارکتداشتند،دستوپای
مصنوعیوحسگرهایاتوماتیکبرایفرماندهیبهدستگاهسیانسیو...

ساختیم.آنگروهپسازجنگمتأسفانهبهکارخودادامهنداد.
دکترظهوردرسالهایپایانیدورهیدومدولتآقایهاشمیمعاون
سازمانبرنامهوبودجهبودهاستویکیازبرنامههاییکهویدرآندوره
مدیریتکرده،تخمینانرژیکلکشوربودهاست.دکترظهورمدیریت
آنپروژهرایکیازکارهایپژوهشیبزرگمیداندکهبهانجامرسانده
است.ویبراینباوراستکهسرانهیانرژیدرایراندرردیفکشورهای

نخستدنیااست.
بودجه ی پژوهشی در اولویت نیست

دکترظهوربراینباوراستکهآنچهکشورهایپیشرفتهرادرشرایط
بحراننجاتمیدهدپژوهشوسرمایهگذاریدراینبخشاست،ولی

درکشورماهنوزاینامرجانیفتادهاست.
ویمیگوید:دربدنانسانوقتییکعضوخدایناکردهازدستمیرود
وقطعمیشودقلبناخودآگاهبیشترینخونرابهمغزمیرساند.در

شرایطبحرانیهمهمینگونهاست،زمانیکهبهبحرانمیرسیمبهجای
افزایش اگر یا دهیم افزایش را آن باید پژوهشی بودجههای کاهش

نمیدهیمدستکمثابتنگهداریم.
نخستینچهرهیماندگارکشوردررشتهیمهندسیمکانیکدرسال
1380باانتقادازجریانپژوهشومسیردانشگاههامیگوید:یکیاز
دالیلنهادینهنشدناینتفکردرکشورندیدنتأثیرپژوهشدرکشور
است،چراکهبهدلیلضعفرویکردپژوهشیواجرایینشدنبسیاریاز

طرحهاجامعهوبسیاریازمسئولین،اثرپژوهشرانمیبینند.
ویمیافزاید:دانشجویانمادربسیاریازکشورهادریادگیریودرک
آزمایشگاهی پژوهشهای در اما هستند بهترینها زمرهی در مطالب

ضعیفهستند،اگرچهاینضعفقابلبرطرفشدناست.
ISI تنها مالک نیست

دکترظهورکهخوددرآییننامهیارتقایآموزشیاساتیدنقشداشته
است،براینباوراستکهوزندادنبهمقالهونادیدهگرفتنموارددیگر،

کاردرستینیستواینتنهامالکومعیارنیست.
ویباانتقادازبسیاریازآمارهاییکهرتبهبندیعلمیراتنهاازطریق
شمارشمقالههایمنتشرشدهدرمجالتداخلیوبینالمللیمیداند،
میافزاید:درنظرگرفتنیکمعیاردربررسیاینرتبهبندیهامنطقی
نیست،براینمونه،وقتیمیخواهیمتورمرااندازهبگیریمممکناست
400قلمکاالرادرنظربگیریموتنهادرنظرگرفتنمسکن،درستنیست.
اگررویکردمادرارتقاوپژوهشتنهابهISIباشدبسیاریازپژوهشها
برجای درجامعه تأثیری هیچ و خورد خواهند خاک کتابخانهها در

نمیگذارند.
نیز آکادمیک نهاد این فعالیتهای پیرامون علوم فرهنگستان دبیر
میگوید:دربرخیکشورهایدنیاآکادمیهایعلومنقشمشورتیو
پژوهشیدارندوحتیدردورههایتحصیالتتکمیلیدانشجومیگیرند
وبیشترنقشمشورتیدارندونهاداجراییبهشمارنمیروند.دربرخی
کشورهایدیگر،نهاداجرایینیزهستندوبودجههایپژوهشیدانشگاهها
راهمتوزیعمیکنند.درایرانایننهاد،مشورتیاست.مادرزمینههای
گوناگونیچونآلودگیهوا،بحراناقتصادی،انرژی،آبو...کمیتههای
گوناگونیداریمونتایجپژوهشهارابهعنواننظرمشورتیبهمجلسو

دیگرنهادهامیدهیم.

درنشریهیداخلیدانشگاهصنعتیشریفمورخ19آذر
1391مطلبیراازقولرئیسمحترمدانش��گاهصنعتی
شریفدرباب»طرحپیشنهادیمدلدانشگاهبدوندیوار«
مطالعهنمودمکهنظرمرابهخودجلبکرد.بامطالعهی
بیش��ترموضوعناگهانبهیادتقریباًدودههیقبلافتادم
کهبرایاولینباردرکش��ورط��رحپارکهایبدوندیوار
توس��طش��هرداروقتتهرانمطرحوبهتدریجاجراییو
عملیاتیش��د.اگرچهاینگونهطرحه��اآزمونخودرادر
کشورهایپیشرفتهودرحالتوسعهیغربیبهخوبیپس
دادهاندودانش��گاهوپارکرابهجایگاهواقعیخودیعنی
متنجامعهآوردهاندوبافرهنگسازیمناسبمنشأاثرات
مثبتینیزبودهاند،امادرجوامعش��رقیاینگونهطرحها
هنوزفرهنگسازیونهادینهنشدهاندوالزماستدراین
خصوصتأملبیشتریبهخرجداد.همانطورکهمیدانیم،
درغربحتیبس��یاریازخانهه��ایخصوصیمردمنیز

ب��دوندیوارن��دوش��هروندانبا
اطمینانازقوانینوامنیتحاکم
برجامعه،فضایس��بزحیاطخود
راداوطلبانهبهاش��تراکگذاشته،
درمعرضدیدعابرانقرارمیدهند
وبااینعملزیباییمحلهیخود

رادوچندانمیکنند.
اگرچهنگارندهیایننوشتارهرگز
مخالفطرحدانش��گاهبدوندیوار
نیستوآنرادرصورتپیشبینی
س��ازوکارهایمناس��بجالبنیز
میدان��د،اماطرحموضوعبهانهای
شدتااینسؤالمطرحشودکهآیا
واقعاًمشکلاصلیدانشگاههایما،
بهویژهدانشگاههایبرتروباسابقه،
وجودایندیوارهایفیزیکیاست؟
بادیوارهایمجازیخودس��اخته
چ��هکنیم؟دربهایبس��تهکجا
است؟قفلهاکدامند؟چهعواملی
مانعتحرکوپروازدانش��گاههای

برترند؟بااندوختهیبیس��توپنجس��العضویتهیئت
علمیدرآموزشعالیای��رانوبیشازیکدههتجربهی
مدیریت��یدرس��طحکالنیکیازدانش��گاههایبرتروبا
سابقهیکشور،چندینس��الاستکهاینموضوع،فکر
حقیررابهخودمشغولداشتهوبهکراتازخودپرسیدهام:
واقعاً،چهعواملیمانعتحول،نوآوری،تنوعبخشی،تحرک،
ودرنهایتپروازدانش��گاههایبزرگمادردنیایرقابتی
امروزهس��تند؟چرادانش��گاههایمابرخ��الفانتظارو
گفتهیبزرگانمانآنطورکهشایس��تهاستمنشأتحول
ون��وآوریعمی��قودرخورش��أنومنزل��تجمهوری
اس��المیایراننیس��تند؟البتهمنظورازای��نجملهآن
نیستکهدس��تاوردهایچنددههیگذشتهدرحوزهی

آموزشعال��یرانادیدهبگیرم،بلکهاعتق��اددارمباکمی
بازنگریدرسیاستهاونگاههامیتواندستاوردهاییبه

مراتببزرگتررابرایکشوربهارمغانآورد.
ضمنعرضپوزشازمسئولینمحترممربوطدرحوزههای
مختلفآموزشعالی،اجازهمیخواهمبرداشتویافتههای
تجرب��یخودرابانگاهیمس��تقلدراینج��امطرحودر
مع��رضنقدوبررس��یقراردهم.اگرازبندهس��ؤالکنند
کهبزرگترینچالشومش��کلپیش��رفتدانش��گاههای
بزرگومهمکش��ورامروزچیس��ت؟-کهالبتهاینسؤال
یکیدوبارتوس��طخبرنگارانازبندهشدهاست-بودجه؟
تحریم؟امکانات؟فضا؟...متأس��فمکهبایدصادقانهدریک
جملهپاس��خدهم:بزرگترینمانعبرایپیش��رفتوپرواز
دانش��گاههایبزرگوبرترکش��وردردنی��ایامروزرانگاه
یکساننگرحاکمبروزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمیدانم.
ازاینرو،ازبابمقایسهیعملکرددانشگاههایبرترایران
بادانش��گاههایبرترجهانبراین
باورمکهالزماس��تب��رایایجاد
تحولاساسیدردانشگاههاییکه
نزدیکبهنیمقرنتجربهیابیشتر
دارن��دوهرمهیئتعلم��یآنها
پشتوانهاینزدیکبه500استادو
عضوهیئتعلمیراشاملمیشود
ازقیددخالتهایمتمرکزگونهی
وزارتعل��وم،تحقیق��اتوفناوری
رهاییبخش��یدتابهطورمستقیم
زیرنظرشورایعالیانقالبفرهنگی

وهیئتامنایخودعملکنند.
ش��ایدبت��وانگف��تمجموعهی
وزارتعلوم،نمایندهیمناسبیبرای
دانش��گاههاینوپاودرحالرشد
است،ولیش��واهدبیانگرآناست
کهاینمجموعهدرش��رایطفعلی
ب��ههیچوجهنمایندهیمناس��بی
برایدانشگاههایبرتروپیشروی
کشورنیستونهتنهاتوانکمک
بهایندانشگاههارانداردبلکهباسیاستهایمتمرکزگونه
ویکساننگرمانعایجادانگیزهوتحرکدرایندانشگاهها
ش��دهاست.آیااینس��ؤالغیرمنطقیاستکهبپرسیم
وزارتعلومبرایارتقایفعالیتهایدانشگاههایبرترچه
کردهاس��ت؟یاوزارتعلومچهامکاناتویژهایدراختیار
دانش��گاههایبرتربرایرقابتبا500دانشگاهاولجهان
قراردادهیاچهنقشیدرقرارگیریبرخیازایندانشگاهها
درلیس��ت500دانشگاهاولدنیاداشتهاست؟غیرازاین
استکهکسباینموفقِیتهاودستاوردهامرهونتالش
وکوششودوراندیشیاساتید،فارغالتحصیالن،مدیرانو

کارکنانزحمتکشهمیندانشگاههابودهاست؟
اص��والًمجموعهیوزارتعلومدرگذش��تهوحالهمواره

باکمبودخالقیتون��وآوریدرآموزشعالیروبهروبوده
اس��ت.درمواردیهماگرطرحهایآموزشی-پژوهش��ی
جدیدیدروزارتخانهمطرحوپسازتصویبابالغشده،
معموالًاینطرحهاابتداتوسطیکیازهمیندانشگاههای
برترتدوینوپیشنهادگردیدهاستوغالباًبانگاهمتمرکز
ویکس��اننگروزارتعلومبرایآنک��هبهطرح،جامعیت
ببخشندتااکثردانشگاههایتحتپوششازآنبهرهمند
ش��وند-کهدرصورتتوانمندیس��ایردانشگاههابدون
اش��کالاست-باکندیهرچهتمامترپیشرفتهوگاهی
فرصتهادراجرا،قربانیسرعتشدهاند.مثلآناستکه
ماانتظارداشتهباش��یمیکوزنهبردار120کیلوگرمیو
یکوزنهبردار60کیلوگرمیهردوبهیکمیزانوزنهبلند
کنن��دوبرایآنکهایناتفاقبیافتدتالشکنیمتامقدار
وزنههاراکاهشدهیم!متأسفانهدرتدوینآییننامههای
مختلفاینموضوعبهوضوحمش��هوداس��ت.برایمثال،
آییننامهیارتقایاساتیدحتماًبایدطوریطراحیشود
کهاس��اتیددرهرنقطهیکش��وربتوانندبهیکشیوهو
امتیازارتقایابند،درصورتیکهشرایط،امکاناتومأموریت
دانشگاههاباهممتفاوتاستوطبیعیاستشرایطارتقا
دردانش��گاههایپیشرووبرتر،مش��ابهدانشگاههایبرتر
دنیا،بایدسختترازسایردانشگاههاباشدتاایندانشگاهها،
پویای��یخودراحفظکنند.ازطرفی،جالباس��تبهاین
نکتهتوجهکنیم،چونباکمبودایدههاینودروزارتعلوم
روبروهس��تیم،تقریب��اًهربارکهمجموع��هیمدیری�تی
وزارتعلومتغییرمیکند،کلیهیآییننامههادوبارهازاول
بای��دمطابقبانظروزیرومعاونته��ایجدیدبازنگریو
اصالحشوند.ازآییننامهیدورههایتحصیالتتکمیلی
)کارشناسیارش��دودکترا(گرفتهتاسایرآییننامههای
آموزش��یودانشجویی،اس��تخدامی،پذیرشوگزینش
دانش��جو،فرصتهایمطالعاتی،ترفی��عوارتقایاعضای
هیئتعلمی،امورفرهنگی،پژوهانه،انتقالیامیهمانو...
بهطوریکهازنگاهصدورآییننامهوبخشنامه،وزارتعلوم
ماش��ایدازپویاتری��نوزارتخانههایآم��وزشدرجهان
باش��د!آیاواقعاًدانشگاههایبرتردنیانیزاینقدردرتغییر
آییننامههایمربوطودرایجادسردرگمیمخاطبینهر
دورهفعالهس��تند؟!یاآنکهبیش��تروقتخودراصرف
خالقی��تونوآوریدربرنامهه��اوارائهیخدماتروانتر
بهمخاطبینمیکنند؟درتأیی��داینمطلب،میتواناز
اساتیدپیشکسوتنیزکهدورانتحصیالتعالیهیخود
رادرکشورهایپیشرفتهیجهانگذراندهاند،سؤالکرد.

بهنظرمیرس��د،ازآنجاییکهوزارتعل��وم،تحقیقاتو
فناوریی��اهمانوزارتعل��وموآموزشعالیس��ابقدر
مقطعیاززمانوهمراهباشکلگیریدانشگاههادرکشور
ازوزارتآموزشوپرورشجداشدهاست،علیرغمگذشت
چندی��نده��هازآنتاری��ختاکنونوتغیی��راتمهمدر
برههه��ایگوناگون،درهرموقعیتیاصرارداردتاباتفکر
متمرکزگونهیبهارمغانآوردهازوزارتآموزشوپرورش

بردانشگاههایکشورحکمرانیکند.اگرچهتفکرحاکم
برآموزشوپرورشمتناسببامأموریتومخاطبانخود
موضوعایننقدنیس��تواحتماالًموردتأییدهمهست.
تفکریکهبااصلشکلگیریدانشگاههادردنیادرتضاد
اس��تباایجادمحدودیتهایحرفهایمیرودتابهتدریج
دانش��گاههایمهمم��ارابهدبیرس��تانهاومجتمعهای
آموزشیبزرگمبدلکند.دراینصورت،بهمنظورکاهش
هزینههاوس��ردرگمیدانشگاهیانوکاستنازانتظارات
آنهاوعدممقایسهیخودبادانشگاههایبرتردنیاهمان
بهتر،کهاینوزارتخانهنیزدروزارتآموزشوپرورشادغام
گرددوباتش��کیلیکوزارتآموزشجدید،امورمربوط
بهآموزشعالینیزبهمعاونتآموزشعالیدرآنس��پرده

شود.وزارتعلومباتوجهبهروندی
کهدربسیاریازامور،نظیرجذب
وگزین��شمتمرکزهیئتعلمی،
اعط��ایب��ورسمتمرک��زدکترا،
پذیرشمتمرکزدانشجویاندکترا
کارشناسیارش��د،سیاستهای و
متمرکزارتقایعلمیوبازنشستگی
اساتید،برنامهریزیمتمرکزدرسی،
دستورالعملهایمتمرکزفرهنگی،
رش��تههای متمرک��ز گس��ترش
بودجههای تخصی��ص تحصیلی،
متمرک��زب��دوندرنظرگرفت��ن
جایگاه،مأموریتوتوانمندیهای
ه��ردانش��گاهو...درپیشگرفته
اس��ت،دورازانتظ��ارنیس��تکه
بهمنظ��وربرق��راریب��هاصطالح

عدالتآموزش��یوپژوهش��یازدریچهییکساننگراین
وزارتخانهعالوهبرس��یالبسهایدرسی،کتابهایدرسی
کلیهیدانشگاههایکشورمش��ابهآموزشوپرورشبرای
کلی��هیمقاطعتحصیلیوعناوینپروژههایپژوهش��ی
دانشجویاننیزتوسطهمینوزارتخانهتدوینوجهتاجرا

ابالغشوند.
هنگامیک��هدانش��گاهآزاداس��المیباتوجهب��هجایگاه
وس��یعیکهدرکشوردارد،داراییکصندلیوحقرأی
درش��ورایعالیانقالبفرهنگیاست،چرادانشگاههایی
نظیرتهران،صنعتیش��ریف،امیرکبیر،ش��یراز،صنعتی
اصفهان،تبریز،فردوس��ی،علموصنع��ت،خواجهنصیر،
شهیدبهشتیوتربیتمدرسکهمنشأاعتبارعلمیکشور
هستندوپتانس��یلپروازدارندازاینموهبتمحرومند؟
دردهههایگذش��تهبهدفعاتمشاهدهشدهکهاعتبارو
فعالیتهایایندانشگاههاعلیرغمقدمتچنددهسالهو
بدنهیهیئتعلمیقویوشایسته،دستخوشسیاستها
واعمالسلیقههایشخصیمجموعهیمدیرانردهباالی
وزارتعلوم-اگرچهبانیتخیر-کهازنظرکمیوکیفی
تعدادش��انحداکثرازتعدادانگشتاندودستهمبیشتر
نیس��ت،ش��دهاس��ت.آیادرواقعنمیتواندانشگاهیبه
بزرگیوعظمتدانش��گاهتهرانوسایردانشگاههایبرتر
کشوررابهحالخودگذاشتتاخودبامجموعهینخبگان
دراختیارهیئتهایامنابرایآیندهیدانش��گاه،مطابق
سیاس��تهایکلینظاموش��ورایعالیانقالبفرهنگی
برنامهری��زیدرازمدتواجراکنند؟)بندالفمادهی49
برنامهیچهارموتکرارش��دهدربرنامهیپنجمتوس��عه(.
امروز،بهواقعکدامدانشگاهاستکهبرنامهیدهسالهدارد؟
وچرا؟کداموزیربودهاستکهبهبرنامهیپنجیادهسالهی
دانشگاهیکهدردولتقبلازخودتدوینوتصویبشده
احترامگذاشتهباشد؟واقعیتآناستکهدرشرایطفعلی
ازششماهماندهبهانتخاباتریاستجمهوریوتاسهماه
پسازآنیعنیمجموعاًحدودنهماهمدیرانهیچانگیزهای
برایبرنامهریزیهایکالنندارند،چوننمیدانندهستند
یاخیروسیاس��تهایوزیربعدیچیست؟!موضوعیکه
درهردورهتکرارمیش��ودوهمهمیدانندوباشوخیو
مزاحازکنارآنمیگذرندومتأسفانههیچکسهمارادهای

جدیبرایاصالحاینمس��یرن��دارد.چرامدیریتکالن
دانشگاههاوپژوهشگاههایبرترمابایدبهاینمقداروابسته
بهس��لیقهیوزیروقتباش��د؟چرابهمنظورثباتبیشتر
مدی��رانوامکانبرنامهریزیدرازمدت،انتخابرؤس��ای
دانشگاههاوپژوهشگاههاینخبهپرورکشورمستقیماًوبر
اساسشایستهساالری،تجربهوتعهدتوسطزیرکمیتهای
نهنفره)مرکبازس��هنفرازشورایعالیانقالبفرهنگی،
س��هنفرازاعضایهیئتامناوسهنفرازشورایدانشگاه
مربوطبهانتخابآنش��وراها(صورتنمیگیردتادرهر
دورهیتغییردولت،ش��اهدعزلونصبهایسیاسیدر
مدیریتهایکالنمراکزعلمیش��اخصکشورنباشیم؟
وقت��یوضعیتخودرابادانش��گاههایبرترکش��ورهای
میکنی��م، مقایس��ه پیش��رفته
ب��هوض��وحش��اهدیمک��هتغییر
مدیریتهایمراکزعلمیصرفاًبر
اس��اسعملکرداس��تونهتغییر
دول��توسیاس��تمداران.ازاینرو
اس��تکهدانش��گاههایبرتردنیا
میتوانندب��ابرنامهریزیمنظمو
باپش��توانهیقویب��اچالشهای
پی��شروبهصورت��یپوی��اروبهرو
ش��وندوجای��گاهعلمیخ��ودرا
پیوس��تهدردنیایرقابت��یامروز
حفظکردهیاارتقابخشندومحلی
ب��رایج��ذبوپ��رورشرؤیاهای
تحصیل��یوپژوهش��ینخب��گان
جوانباش��ند.دانشگاههایبرترما
کانونهایتفکروآینهیتمامنمای
فعالیتهایعلمیکشوردرابعادملیوبینالمللیهستند.
باتوجهبهپختگیوبلوغناش��یازچنددههتجربه،باید
دستآنهارابازگذاشتوبهآنهاهویتبخشیدتاخود
برنامهریزیکنند،نیازهایجامعهراشناساییوتشخیص
دهندوبرایپاس��خگوییورفعآنهاباهمرقابتکنند.
بهعالوه،آنهاباتوجهبهنوعمأموریتوجایگاهیکهدر
عرصهیملیوبینالمللیدارند،بایدآزادیعملداش��ته
باش��ندتاهمگامباسیاس��تهایکالنمجلس،دولتو
ش��ورایعالیانقالبفرهنگیآییننامههایمتنوعیبرای
ادارهیدانش��گاه،جذبوارتقایهیئ��تعلمی،اعطای
ب��ورس،پذیرشدانش��جوواس��تعدادهایبرت��ر،ایجاد
دورههاورشتههاینوین،تعامالتبینالمللی،برنامههای
متنوعاجتماعیوفرهنگیوتأسیسپردیسهایجدید
دانشگاهیداشتهباشند.رؤساومدیراندانشگاههایبزرگ
ماامروزحتینمیتواننددرموردمس��ائلصنفیدانشگاه
خ��ودابرازنظریمتف��اوتازسیاس��تهایوزارتعلوم
دررس��انههاداشتهباش��ندتاموردمؤاخذهیابازخواست
مدیرانارش��دوزارتقرارنگیرند.درصورتیکهرؤس��ای
دانش��گاههایمادرالزماس��تعالوهبراستقاللرأیدر
مس��ائلکلیدیآموزشعالی،اینتوانمن��دیواعتقادرا
داشتهباشندکهخودنیزباچالشهایجامعهروبهروشوند
وباقدرت،پاس��خگویسیاستهاوتصمیمهایمثبتو
منفیمجموع��هیتحتمدیریتخودباش��ند.بهعالوه،
ای��نباوروجودداردکهدردانش��گاههایبزرگوبرترما
بهاندازهیکافیاساتیدمتعهد،محافظهکار،دلسوزوآشنا
بامسائلکشوروجودداردکهدرتصمیمها،صالحدانشگاه
وکش��وررادرنظربگیرند.آیاواقعاًلزومیداردکهفردی
بهعنوانوزیرعلومپاس��خگویتصمیماتوعملکردآنها
درجامعه،مجلسودولتباشد؟چهتعدادازوزرایعلوم
مادرگذش��تهوحالتجربهیریاستحتییکدانشگاه
متوسطراداشتهاندکهماچنینانتظاریراازآنهاداشته
باش��یم؟آیازمانآننرس��یدهاستکهمشابهکشورهای
پیش��رفتهقفلهاراازدستهایدانش��گاههایپیشروو
برترمانبازکنیم،توانمندیش��انراباورکنیموابزارهاو
شرایطمدیریتیالزمبرایپیشرفت،رقابتوپروازآنهارا

دردنیایپرتالطمامروزفراهمآوریم؟

ديدگاه دکتر مقداری درباره ی دانشگاه 
بدون ديوار و با درب های باز

درب ها باز 
نمی شوند 
مگرآنکه قفل ها 
باز شوند...

 دکتر حسن ظهور دبیر فرهنگستان علوم  و استاد دانشگاه صنعتی شريف:

پژوهش و سرمایه گذاری، کشورهای پیشرفته را در شرایط بحران نجات می دهد

تفکری که با 
اصل شکل گیری 
دانشگاه ها در دنیا در 
تضاد است با ایجاد 
محدودیت های حرفه ای 
می رود تا به تدریج 
دانشگاه های مهم ما 
را به دبیرستان ها و 
مجتمع های آموزشی 
بزرگ مبدل کند

باور من 
این است که 
سرانه ی انرژی 
در ایران 
در ردیف کشورهای 
نخست دنیا
 است

بزرگترین مانع 
برای پیشرفت و پرواز 

دانشگاه های بزرگ 
و برتر کشور در دنیای 

امروز را نگاه یکسان نگر 
حاکم بر وزارت  علوم، 

تحقیقات و فناوری 
می دانم


