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در توسعه  رانیا ،یشمس 1404در افق  رانیا یاسالم یجمهور یراهبرد یهاتیانداز و مأموربه سند چشم تیبا عنا

 ،یمغزافزار یغن یهاتیدانش محور و ظرف تیریاز مد یبا برخوردار یو پژوهش یآموزش ضیو رفع تبع یعدالت آموزش

از  یقشر یهایگ ژهیو و طیبا توجه به شرا ،یرو نیا زهد بود. او سرآمد منطقه خوا شگامیپ یو سازمان یافزارسخت

ورود به بازار کار  یبرا ژهیو یدانشگاه یآموزش ها ازمندین یشناخت-یکیزیف -یجسم یها یناتوان لیکه بدل شهروندان

خود  هایموریتبا برنامه راهبردی و مأهمراستا با اقدامی بشر دوستانه و صنعتی شریف دانشگاه  ،هستندو حرفه مناسب 

 علوم و مهندسیبین المللی  هکددانش" اقدام به تأسیس دانشکده ای با عنوان (س آنها در باال ذکر شده اندئوکه ر)

 .خواهد کرد (یرانیا ریو غ یرانیا) های برتربا استعداد انیدسته از دانشجو نیا میو تعل رشیپذ به منظور "فرشتگان
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 اهداف:

ان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منظقه دارای نوعی ناتوانی جسمی، فیزیکی، و شهروند قابل توجهی از تعداد

ساالنه به دالیل گوناگون اختالالت گفتاری و زبانی، و ...( هستند. تیستیک، شناختی )نظیر افراد ناشنوا، کم شنوا، نابینا، اُ

دهای نهفته و بعضاً ویژه با وجود گذراندن دوره افزوده می شود، و علی رغم داشتن استعدا کشوربر تعداد این عزیزان در 

با عنایت  به بازار کار هدفمند محرومند. با سطح توانمندی و متعاقباً ورود متناسبآموزش عالی  متوسطه از ورود بههای 

 و منطقه ای و امکان دستیابی به فنآوری های نوین آموزشی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندانجهانی  پیشرفت هایبه 

های ،  بویژه از منظر سیاستالمللیبینملی و تعامالت  در توجه به حقوق شهروندی در کشور جایگاهپیشبرد کم توان و 

 راه اندازی و تأسیس از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. از این روی، ،نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرانکلی 

و عالقمندان ذیربط دولتی و مردمی کت و همکاری نهادهای با مشار "علوم و مهندسی فرشتگانبین المللی دانشکده "

برنامه  نیاز اهداف او بین المللی  ، منطقه ایدر طراز ملیتأثیرگذار صنعتی شریف از سایر کشورهای جهان در دانشگاه 

 .است

 

 برخی از آمار و اطالعات موجود:

مقاطع بر اساس اطالعات  کیبه تفک ،یینایب ی دهید بیو آس ییشنوا ی دهدی بآسی آموزان تعداد دانشبه عنوان نمونه 

 باشد: یم 2و  1به شرح جداول  تهران استان ییگرفته شده از آموزش پروش استثا

استان تهران ی. آمار دانش آموزان ناشنوا1جدول  

 

    

    

     

     

 

استان تهران ینای. آمار دانش آموزان ناب2جدول  
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باشد: یم ریبه شرح ز یدادگان در قالب نمودار فراوان نیا  

 

مقطع کیاستان تهران به تفک ناشنوای آموزاندانش  ی. نموار فراوان1شکل    

 

مقطع کیاستان تهران به تفک ینانابی آموزاندانش  یان. نموار فراو2شکل  

 یبرا ای مدرسه ها از شهرستان یاریدر بس نکهیبا توجه به ا ،شهر تهران یینظر کارشناس آموزش پرورش استثنا بنابر

 دانش از یاریشهر تهران خوابگاه دارند و بس ییدو مدرسه از مدارس استثنا نیوجود ندارد و همچن نایآموزان ناب دانش

 ریدر شهر تهران به سا ،بینایی ی دهدی بآسی آموزان لذا نسبت دانش ند،آی یشهرها به تهران م ریاز سا نایآموزان ناب

-2000حدود  یعنیکه در کل کشور حدود سه تا چهار برابر تعداد شهر تهران،  زده اند نیبوده و تخم شتریشهرها ب

 دهدی بیآس زدانش آمو 3000-3500حدود زین انیناشنوا یبرا نی. همچنوجود دارد یینایب دهدی بیآس آموز دانش 1500

                                                                                                      .وجود دارددر سطح کشور  ییشنوا

با  یول شوند یکشور م های دانشگاه وارد آموزان دانش ریمانند سابعضاً و ناشنوا، در حال حاضر  نایناب آموزان دانش

امکان  زین یخاص های سخت بوده و در رشته اریبس شانیبرا لیوجود دارد، تحص شانیکه برا هایی تیتوجه به محدود
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و  ، مدیریت،مانند حقوق یعلوم انسان های در رشته شتریب ،یینایب ی دهید بیآس آموزان دانش. دارند لیتحص ادامه

وجود  شانیکه برا یکیبا توجه به امکانات الکترون نی. همچنبپردازند لیبه ادامه تحص توانند یم علوم مشابه و اقتصاد

 دانش. تحصیل کنند توانند یم یقیموس و )نرم افزار(، فنآوری اطالعات،وتریکامپ ی دارد، به صورت محدودتر در رشته

با توجه به محدود بودن نیز واژگان دارند و  یریادگیه در ک یتمحدودی به توجه با زین ییشنوا ی دهید بیآس آموزان

و از این روی می توانند در رشته های علوم  روند یم یعلوم انسان های واژگانشان کمتر به سمت رشته ی دامنه

 و امثالهم با موفقیّت کیو گراف یطراح ،فنآوری اطالعات، طراحی صنعتی مهندسی مکاترونیک، مهندسی، ریاضی، علومِ

                                                                                                               به ادامه تحصیل بپردازند. 

 چشم انداز:

و با بهره مندی از  اسالمی-و ارزشهای ایرانی غنی تاریخ بر با تکیه "فرشتگان علوم و مهندسی بین المللی کدهدانش"

 دردر سطح ملی و منطقه  عالی آموزش برتر نهادیک  عنوان بهابقه درخشان دانشگاه صنعتی شریف توان علمی و س

 ترین شرایط واجد اول انتخاب به شدن تبدیل برایخدمت دانشجویان با نیازمندیهای ویژه خواهد بود.  این دانشکده 

درصد  آماده سازی پذیرش و همچنین و ،شناختی-ناتوانی های جسمی از متنوعی گروه و دانشجویان آموزان دانش

این  .جامعه هدف هستند، تأسیس میشود با طشغلی مرتب های حرفه دنبال بهکه  معمولی ممتاز آموزان دانشاندکی از 

 ای حرفه و شخصیهای  موفقیت به دستیابی برای الزم های مهارت و دانشارائه  باخود را  التحصیالن فارغ دانشکده

علمی  بعیک من به شدن تبدیل برای بعالوه،. میکنند، توانمند می سازد زندگیکار و  آن در که یمعجوا تأثیرگذاری در و

 .جامعه هدف تالش خواهد کرد به مربوطهای  نوآوری ی وپژوهشاهداف  برای پیشرو المللی بینمنطقه ای و 

 علوم و مهندسی فرشتگان:بین المللی برنامه راهبردی دانشکده 

، و ...و روشهای ارتباط بریل خط انگلیسی، وفارسی  اشاره زبان شامل زبانه،یا چند  دو یادگیری محیطایجاد یک  -

 .کند میو آسان  فراهم با یکدیگر ارتباطات و یادگیری به را جویاندانش همه برای کامل دسترسی که فردی

 .توجه و تعهّد به کیفیت ارائه برنامه های آموزشی -

 .ین المللی و ممتاز در برترین دانشگاه صنعتی کشوردانشکده ای با رویکرد ب -

 .برقراری ارتباط با دانشگاههای همتراز و با مأموریتهای مشابه در سطح جهان همراه با تبادل استاد و دانشجو -

در  کشور ودر جامعه هدف دانش و زندگی کیفیت بهبود و توسعه رشد، به پژوهش هایی که منجر برای محیطیایجاد  -

 .شود المللیبین عرصه

 پژوهشی متنوع با امکانات ویژه و متناسب با نیازمندیهای جامعه هدف.-گروه های آموزشی ایجاد -
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 :وظایفمأموریت ها و 

 .برای جامعه هدف و منطقه کشور پژوهشیو  شناسایی نیازهای آموزشی -

 و هاحوزه در دکتری و اسی ارشد،، کارشنکارشناسی مقاطع در بلندمدت آموزشی هایدوره برگزاریو  طراحی -

 .هدف تناسب با مأموریت های دانشگاه صنعتی شریف و شرایط و مقتضیات جامعهم هایرشته

 .برای ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف ، و کارکنانکارشناسانبه اساتید، مدرسان،  تخصصی هایآموزش ارائه -

 .جامعه هدف هاینیازو متناسب با  مربوطهای آموزش برایالزم  نرم افزاری و سخت افزاریفراهم آوردن امکانات  -

 .هدف مرتبط با نیازهای جامعه هایپروژه مجری ایرانی هایشرکت به تخصصی ایمشاوره و پژوهشی خدمات ارائه -

 ینیازهاهای مرتبط باهای تخصصی در زمینهها، سمینارها و کنفرانسکارگاهدوره های کوتاه مدت، برگزاری  -

 .آموزشی، پژوهشی، و فنآوری جامعه هدف

مراکز آموزش عالی کشور به شرکت های دولتی و خصوصی، و ایجاد شبکه ارتباطی موثر با نهادهای حاکمیتی،  -

   جامعه هدف.فرصت های کارآفرینی در یا /حمایتی و جذب و هایرفیتحداکثری از ظ مندی نظور بهرهم

 :)احتمالی( و مقاطع تحصیلی رشته ها

 ()کارشناسی زبان اشاره فارسی و انگلیسی رشته -

 )کارشناسی و کارشاسی ارشد( فنآوری اطالعاتکامپیوتر و  رشته -

 (ارشناسی و کارشناسی ارشدعلومِ مهندسی )ک رشته-

 رشته مهندسی مکاترونیک )کارشناسی و کارشناسی ارشد( -

 (سی)کارشنا ، شیمی، فیزیکریاضی علومِهای  رشته -

 )کارشناسی و کارشناسی ارشد(و اقتصاد رشته مدیریت  -

 )کارشناسی( ، هنرطراحی صنعتیهای رشته  -

 )کارشناسی ارشد و دکتری( یآموزششناختی و علوم اعصاب رشته  -

 :و کادر فنی/پشتیبانی ترکیب اعضای هیأت علمی

د بود که با تخصص و تجربه مکفی برای این خواهنبا درجه دکتری نفر  5دانشکده بهنگام تأسیس اعضای هیأت علمی 

اعضای هیأت علمی سایر دانشکده های دانشگاه که توانمندی و  منظور شناسایی و جذب خواهند شد. بعالوه، از بین

از اعضای هیأت  ا دارند انتخاب خواهند شد. همچنینعالقه کافی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت آموزشی الزم ر

بصورت حق  فه ای آموزش و پرورش استثنایی حسب موردمنتخب در سایر دانشگاهها و مربیان حر علمی و مدرسین

با عقد تفاهم نامه و یا قرارداد با همزمان به منظور ارتقای توان علمی و عملی دانشکده  التدریس استفاده خواهد شد.

که آینده شریف  رغ التحصیالن دانشگاهتعدادی از برترین فادارند، مطرح جهان که تجربیات مشابهی  دانشگاههای

در مقاطع کارشناسی ارشد برای این منظور شغلی و حرفه ای خود را در تعلیم و تربیت دانشجویان کم توان می بینند، 



 به نام خداوند بخشنده و مهربان

)تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شریف و سایر دانشگاهها قبالً اعالم آمادگی و  خواهند شد.بورس و/یا دکتری 

 ای همکاری کرده اند(پشتیبانی بر

 تدریج به دیده آموزش لیو یمعمول افراد و خاص نیازهای با افراد از ترکیبی با دانشکده فنی و پشتیبانی-ادارای کارکنان

 .شد خواهد تکمیلتأمین و 

 مکان و فضای فیزیکی:

 زمین" و/یا "کیش بین الملل دانشگاه در جزیره پردیس"علوم و مهندسی فرشتگان دربین المللی مکان دانشکده 

خیرین ساختمانی با ویژگی های الزم کمک  یا/و یدولت ردیف بودجهپیش بینی میگردد، که با  "دانشگاه 22منطقه 

 مجموعهاز احداث خواهد شد. در مرحله راه اندازی طراحی و  متر مربع  6000برای افراد کم توان به مساحت تقریبی 

عملیات  اندکیبا  22احداث شده در زمین منطقه  "تاالر سپید"کیش و/یا بین الملل در پردیس دانشکده/ ساختمان

 3الی  1 در متقاضیان ناشنوااز بین با پذیرش دانشجو عمرانی محدود و تجهیز کالس و آزمایشگاه فعالیت دانشکده 

که  یل خواهند داددانشجویان عادی تشک آنرادرصد  15تا  10که  نفر دانشجو 30)مجموعاً تا  رشته در مقطع کارشناسی

 آغاز خواهد شد. 1398از مهرماه سال ( آینده حرفه ای خود را در تعلیم و تربیت افراد کم توان می بینند

 پذیرش دانشجو در سطح ملی و بین المللی:ترکیب و روش 

فرشتگان بر علوم و مهندسی بین المللی با توجه به تعداد متقاضیان واجد شرایط، روش پذیرش دانشجو برای دانشکده 

 اساس بررسی پرونده و سوابق تحصیلی و احتماالً آزمون های اختصاصی خواهد بود.

 خوابگاه دانشجویی:

امکان تخصیص خوابگاه به پذیرفته شدگان وجود و احتماالً تا پایان دوره اول دانش آموختگان در مرحله راه اندازی 

دانشجوی داخلی و  500 وابگاه خودگردان با ظرفیت حداقلخطرح جامع دانشکده پیش بینی تدوین ندارد، منتهی در 

 بعمل خواهد آمد.خارجی 

 پشتیبانی و حمایت های مالی:

در قالب شهریه  علوم و مهندسی فرشتگان بین المللی دانشکدههزینه تحصیل پذیرفته شدگان ایرانی و خارجی در 

رت تأمین ردیف بودجه مشخص از سوی دولت مصوب هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دریافت خواهد شد. در صو

 به تعدادی از پذیرفته شدگان واجد شرایط بورس )شهریه رایگان( یا کمک هزینه تحصیلی اعطا خواهد شد.

 :علوم و مهندسی فرشتگانبین المللی نهادهای احتمالی پشتیبان دانشکده 

 ، و فنآوری تحقیقات وزارت علوم، -

 وزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان، و آم -
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 وزارت آموزش و پرورش -

 وزارت امور خارجه -

 شورایعالی انقالب فرهنگی -

 مقام معظم رهبری در امور دانشگاههانهاد  دفتر -

 بنیاد ملی نخبگان -

 کشور کل بهزیستی سازمان -

 بنیاد شهید انقالب اسالمی -

 است جمهوری(ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی )معاونت علمی و فنآوری ری -

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور -

  آموزش عالی و مدرسه سازحقیقی ، خیّرین انجمن ها و کانون های خیریه -

 حصیالن این دانشگاه پیشقدم هستندفارغ التدر جذب  معنوی، حمایتهای مادی و ضمن که خصوصی یها شرکت -

 ه ای یونسکونظیر دفاترمنطقذیربط  نهادهای بین المللی -

 



 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 (:2018)139۷مریکا، تابستان سی آ-گزارش بازدید دکتر مقداری از دانشگاه گَلودِت درشهر واشنگتن دی

در  کیو ربات یطراح یدر قطب علم قبل از آنکه در چهارسال  یپژوهش یتهایبواسطه فعال ،1395آبانماه سال  لیدر اوا

زبان  یربات اجتماع کیو ساخت  یمثال: طراح ی)برا میده یانجام م یشناخت-یاجتماع کیو ربات یحوزه مهندس

 یو ...( برا سم،یکمک درمان کودکان مبتال به اُت ودر آموزش  یاجتماع یربات ها یریاشاره به کودکان ناشنوا، بکارگ

ر خالل .  دعزیمت کردمشهر کانزاس -کایبه کشور آمر یاجتماع کیربات یالملل نیکنفرانس ب نیمقاله در هشتم 3ارائه 

با  یزبان اشاره، متوجه شدم که دانشگاه نهیاز شرکت کنندگان به مقاله ما در زم یکی یکنفرانس بواسطه عالقمند

افراد ناشنوا و  یبرا یس-ی( در شهر واشنگتن دنکلنیتوسط آبرهام ل یالدیم 1856 سیتاس خیساله )تار 150 دمتق

سال خدمت  یس نیمتعجب شدم که در ا یلیخ هیاول اتقی(!  با تحقwww.gallaudet.eduوجود دارد ) نایناب

 نهیشیموضوع و پ شتریبودم. و با مطالعه ب عاطال یبرنخورده  و از وجود آن ب یدانشگاه نیام هرگز به چن یدانشگاه

 یبا توجه به ارزشها انهیو منطقه خاورم رانیدر ا یدانشگاه نیچن یخال یکه چقدر جا افتمیدر ریچند سال اخ یپژوهش

 نیا یبرا رستانیفقط وزارت آموزش و پرورش تا سطوح دبستان و دب رانیاست. و در ا یخال یو فرهنگ ینید ،یاجتماع

 نیبرتر تیآموزش و ترب یبا توجه به تمرکز رو یکرده است. و وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالم یزیر رنامهمنظور ب

خدا پسندانه غافل شده است. در  تیموضوع و مأمور نیبه ا ژهیو افراد سالم، از توجه انیاز م یسراسر یآزمون ها یها

که  یافراد یهایپرورش توانمند یالزم است برا ست،و عدالت محور ا ینیحکومت د کی یکشور ما که مدع کهیصورت

 یبکند و با برنامه مدون چاره ا یکرده است هم فکر لیرا بر آنها تحم یشناخت-یجسم یناتوان ینوع ریدست تقد

ابتدا موضوع را  ،یرو نیکند. از ا میمناسب انها در جامعه تنظ یریرا متناسب با بکارگ نشیو فرهنگ و قوان شدیاندیب

راه  شنهادیگذاردم و به فکر پ انیم در یهمکاران دانشگاه از یتعدادوزیر و دفتر گسترش وزارت علوم و با طی نامه ای 

 یالملل نیه بکددانش" و به نام ژهیو تیمأموربا دانشگاههای مطرح کشوریا یک دانشکده در یکی از دانشگاه  کی یانداز

 .نندک یهمراه یدانشگاه نیچن یزیو برنامه ر یشدند تا در طراح مشوق یزانیافتادم، و عز "فرشتگان علوم و مهندسی

اری با کسب معرفی در این راستا و برای کسب تجربه و آشنایی با فضای تحصیلی دانشجویان ناشنوا در تابستان سال ج

شخصی هماهنگی کامالً و در یک سفر  در جزیره کیش پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریفمحترم نامه از رئیس 

با  سی آمریکا-در شهر واشنگتن دی "دانشگاه گَلودت"تنها دانشگاه ناشنوایان جهان الزم را برای بازدید یکروزه از 

بعمل آوردم و مورد استقبال اساتید و دانشجویان و مسئولین روابط بین الملل سال از زمان تأسیس  150قدمت بیش از 

پژوهشی و -در خالل بازدید از آزمایشگاهها و آشنایی با فعالیت های آموزشی دانشگاه قرار گرفتم. عکس های زیر

مریکایی تخصیص داده همراه با مترجمان زبان اشاره آتبادل نظر با اساتید و پژوهشگران در این مجموعه دانشگاهی 

توضیحات و برداشت کامل از سفر را در فرصتی مناسب بصورت شفاهی برای  .گرفته شده اندشده برای این منظور 

 خواهم نمود.ارائه و مسئولین محترم عالقمندان 
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سختی از دانشگاه  شناسی خود را بهکارمدرک که این دانشگاه  دانشجوی دکتری ناشنوای ایرانی "علی"مالقات با 

 تهران اخذ نموده است.
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