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خسروپناه در گفتوگو با «فرهیختگان» مطرح کرد

 3مزیت دانشگاه آزاد
نسبت به دانشگاههای دولتی در علومانسانی

روز گذشـــته عبدالحســـین خســـروپناه ،معاون

علومانسانی و هنر در کل دانشگاه آزاد اسالمی نیز

بازدید از روزنامه «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال

به پیوند دانشـــگاه و جامعه کمک کند تا این وعده

علومانسانی و هنر دانشـــگاه آزاد اسالمی پس از
که با توجه به اینکه حدود  47درصد دانشـــجویان

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم:

حضـرت آیتاللـه خامنـهای ،رهبـر معظـم انقالب اسلامی در دیدار مسـئوالن دفتر تبلیغات اسلامی ،یک
وظیفه مهم این دفتر را پاسخ به سوالها و نیازهای فکری جوانان ،دانشجویان و گروههای اثرگذار فرهنگی

برشـمردند و توصیههایـی درخصـوص حضـور جریانسـاز در فضـای مجـازی و آسیبشناسـی مقوله تبلیغ

مشـــغول به تحصیل هستند ،این دانشگاه نسبت
به دانشگاههای دولتی چه مزیتی دارد که میتواند

از این ظرفیت استفاده کند ،گفت« :نگاه جدیدی

که در دانشـــگاه آزاد اسالمی وارد شده نوعی نگاه
کارآمدی دانشگاه و پیوند دانشگاه با جامعه است

که استفاده و کشف نظام موضوعاتی که در مناطق

مختلف و کل کشور وجود دارد ،باعث شده ساختار

راحتتر تحقق پیدا کند؛ قطعا تنها با ساختار اتفاق
نمیافتد و حتما باید استادان و هیاتعلمی در این

طرح مشارکت کنند».

معاون علومانســـانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی

در پاسخ به این سوال که پولساز نبودن رشتههای
علومانسانی باعث اســـتقبال کم دانشجویان در
دانشگاههای دولتی شده و دانشگاه آزاد اسالمی

چه چشـــماندازی را بـــا توجه به ایـــن نکته برای
علومانســـانی در حوزه دانشگاه دارد ،عنوان کرد:

بیـان کردنـد .حضـرت آیتاللـه خامنـهای بـا تجلیـل از خدمات دفتر تبلیغات اسلامی ،وجود نواندیشـی و

دانشگاه آزاد اسالمی علممحور شود».

جهشـی اسـت و قـم بـه اینگونـه نگاههـا و جهتگیریهـای نـو ،بیـش از پیش احتیـاج دارد ».ایشـان دفتر

باعـث تغییـر سـاختاری در دانشـگاه آزاد اسلامی

ما اگر به رشـــتههای علومانســـانی با توجه به دو

تبلیغـات در مجموعههـای اثرگـذار کشـور خالـی اسـت و ایـن دفتـر بایـد بـا شناسـایی مجموعههـای موثر

نسـبت بـه دانشـگاههای دیگـر پیـدا کـرده ،امـا

رشتههای علومانسانی میتوانند هم از نظر معرفتی

روشـنفکری دینی در این دفتر را مغتنم دانسـتند و گفتند« :امروز ،دوره انقالب و روزهای کار و حرکتهای
تبلیغـات اسلامی را یـک واحـد زنـده و برخـوردار از تالیفات پرشـمار برشـمردند و افزودنـد« :البته جای دفتر

فرهنگـی و پاسـخ دادن بـه سـوالهای دینـی آنهـا ،بـر غنـای فکری ایـن مجموعهها بیفزایـد ».رهبر انقالب
بـا اشـاره بـه سـوالهای متنـوع دینی کـه برای دسـتاندرکاران فعالیتهـای فرهنگی و هنری وجـود دارد،
خاطرنشـان کردنـد« :پاسـخگویی بـه ایـن سـوالها و ابهامهـا ،وظیفـه حـوزه و دسـتگاههایی همچون دفتر

تبلیغات اسلامی اسـت ».ایشـان دفتر تبلیغات را به اولویتبندی و تمرکز بر کارهای زمینمانده در حوزه

علمیه قم توصیه کردند و درخصوص فعالیتهای تبلیغی در فضای مجازی افزودند« :دستگاههای مختلفی

ایـن اسـتاد فلسـفه افـزود« :بهنظـرم ایـن نـگاه کـه

شـده ،مهمتریـن مزیـت آن اسـت کـه این دانشـگاه

وزارت علـوم سـاختارش علممحـور شـکل نگرفتـه،
دانشـگا ههای جامـع هـم علممحـور نیسـتند،

البتـه طبیعتـا وقتـی وارد دانشـکدهها میشـوید،

میبینیـد دانشـکدهها علممحورنـد ،امـا سـاختار
کالن دانشگاه و وزارت علوم نیز اداریمحور است».

در فضای مجازی حضور دارند اما حضور در این فضا باید یک حضور جریانساز باشد ،ضمن اینکه بهترین

او گفت« :منظور از ساختار علممحور و اداریمحور

فضای مجازی اسـت ».حضرت آیتالله خامنهای همچنین تدوین و انتشـار کتابهایی با موضوع پاسـخ

در دانشـــکدهها و گروهها علممحوری وجود دارد؛

راه شناسـایی و ارتبـاط بـا گروههـای موثـر فرهنگـی و یافتـن سـوالها و سـرنخهای فکـری آنان ،اسـتفاده از
به شـبهات فکری جوانان و دانشـجویان را الزم دانسـتند« .تدوین دانش مددکاری اسلامی»« ،شبکهسـازی

و همافزایـی بـا سـایر دسـتگاههای فعـال در امـر تبلیـغ» و «آسیبشناسـی تبلیغ» از دیگـر توصیههای رهبر

انقلاب اسلامی در ایـن دیـدار بـود .ایشـان بـه یک حلقه مهـم در فعالیتهای تبلیغی یعنی «اثـر و بازخورد

این است که در وزارت علوم ساختار اداریمحور اما

این پیوند ســـاختار علمی و ساختار اداری بهنظر

ناهمگونی را ایجاد کرده است اما در دانشگاه آزاد
اســـامی ســـاختار را از باال ،علممحور گرفتهاند و

تبلیـغ» اشـاره کردنـد و افزودنـد« :صـرف رفتوآمـد مبلغان و گروههای تبلیغی به شـهرها و روسـتاها و تاکید

طبیعتا این ســـاختار علممحوری که در کل کالن

دوره تبلیغ نیز ارتباط و تبادل فکری خود را با جوانان مسـتعد اسـتمرار بخشـند و ظرف چند سـال ،جمعی

که در دانشکدهها و گروههاست پیوند پیدا میکند

بـر خوشبیـان بـودن آنهـا کافی نیسـت .مبلغـان باید بهگونهای آموزش داده شـوند که بتواننـد پس از پایان
از همیـن جوانـان را بـه مبلغـان دیـن در منطقـه خـود تبدیـل کننـد ».حضـرت آیتالله خامنهای با اشـاره به

توقعات زیاد از حوزه علمیه قم برای حل مسـائل و ابهامات گفتند« :در گذشـته چنین توقعاتی از قم وجود

نداشـت و حـوزه علمیـه ،سـربهزیر و مشـغول کار خـود بـود اما امروز ایـن انتظار از حوزه علمیه قـم وجود دارد
که برای ابهامها و مشـکالت دینی راهحل داشـته باشـد ».پیش از سـخنان رهبر انقالب اسلامی ،واعظی

رئیـس دفتـر تبلیغـات اسلامی و جعفـری رئیس هیاتامنای دفتر تبلیغات اسلامی گزارشـی از فعالیتها
و برنامههـای ایـن دفتر بیـان کردند.

دانشگاه آزاد اسالمی است با ساختار علممحوری
و این یک امتیاز و ظرفیت خوبی را برای این دانشگاه
ایجاد میکند».

«تمام رشتهها و گرایشات علومانسانی بدون استثنا

هم ســـاحت معرفتی و هم ساحت کارکردی دارند.
ساحت معرفتی و کارکردی نگاه کنیم ،آن وقت همه
رشد کنند و هم میتوانند درآمدزایی داشته باشند،
چراکه رشـــتهای مانند حقوق بهدلیل درآمدزایی،
اقبال زیادی به آنها وجود دارد ولی رشتهای مانند

روانشناسی و جامعهشناسی بهدلیل نداشتن درآمد

پس از فار غالتحصیلی اقبـــال کمتری دارند؛ اما

روانشناســـی بالینی هم مانند حقوق است ،چون
روانشناســـان بالینی میتوانند بهعنوان مشـــاور

فعالیت و درآمدزایی داشـــته باشند؛ پس اگر واقعا
رشتههای جامعهشناســـی و گرایشهای مختلف
جامعهشناسی ما درسهایی در آن تدریس شود که
ناظر بر نیازهای جامعه باشد ،میتواند درآمدزایی

به همین خاطر فقدان همین فلســـفههای مضاف

ساحت عالمه و عامله است.

محض که انتزاعی اســـت ،وجود نـــدارد و در حل

و بعـــد معرفتی را رها کنیم .یعنی نباید براســـاس

و انضمامی اســـت که میبینید اقبالی به فلسفه
معضالت کارا نیســـت؛ اما اگر در فلســـفه محض
انشعابات فلســـفههای مضاف ایجاد شود ،قضیه

متفاوت خواهد بود».

ما نباید علومانسانی را فقط در بعد کارکردی ببینیم

مبنای پراگماتیسمی بگوییم که کاری به بحثهای
نظری و معرفتی نداریم .بومیسازی علومانسانی
دقیقا مبتنیبر همین مبانی اســـت و حتما باید به

او افزود« :امروزه در دنیا فلسفهای خاص و تخصصی

ساحت اندیشه و مبانی توجه شود ،اما نباید به این

تویوتادرژاپندربخشفلسفهتکنولوژی،کارمندانی

علومانسانی هم توجه شود.

وجود دارد که کاربردی اســـت و حتی شرکتی مثل
دارد که تخصصشان در فلسفه تکنولوژی ،فلسفه

زیبایی ،فلسفه هنر و مانند آن است».

ساحت بســـنده کرد و حتما باید به بعد کارکردی
بهنظـــرم با توجه بـــه این نگاه اولین ســـود و بهره

معرفتی و عملی را خود اساتید خواهند برد .یعنی

خســـروپناه در ادامه با اشاره به اینکه از مهمترین

استاد دانشـــگاه تهران ادامه داد« :بسیاری از این

علومانسانی میتواند صورت گیرد ،کاربردیسازی

میکننـــد و بهتر میتوانند خدمترســـانی کنند

که متولی هرکدام از این مشکالت هستند ،بهشدت

«عامله» و «عالمه» اســـت .ما براساس آن ساختار

داشته باشد».

آســـیبهای اجتماعی که وجود دارد و نهادهایی

محتاج شـــخصیتهای علمیاند که مســـالهها و

خســـروپناه تاکید کرد« :انسجامی که در دانشگاه
به هرحال همانطور که اشـــاره شـــد بیشتر از 45

دانش اســـت؛ نیازمند این اســـت که امروزه جنبه

هستند و از طرفی حدود  10هزار عضو هیاتعلمی

فلســـفههای مضاف پیوند برقرار کند .فلسفههای

درصد دانشجویان در رشتههای علومانسانی و هنر

مضاف ،درواقع انضمامیکردن فلسفه است.

اسناد باالدستی را دیدم .این سند هم مبتنیبر دو

اساتید علومانسانی وقتی دانش حکیمانه ،عالمانه

معضالت را بشناسند و راهکارهای درمانی بدهند.

آزاد اسالمی وجود دارد هم مزیت بعدی آن است؛

|عکس :مصطفی عسگری |فرهیختگان |

وظیفهحوزه،پاسخبهابهامات

دانشگاه آزاد اســـامی در حوزههای علومانسانی

وجود دارد که این مدیریت منسجم خیلی میتواند

حتی رشـــتههایی مانند فلســـفه که انتزاعیترین
انضمامـــی پیـــدا کند؛ یعنی کانکریت شـــود و با

اقداماتی که در دانشـــگاه آزاد اسالمی و در حوزه
این علوم است ،گفت« :نفس انسان دارای دو قوه

معاونت علومانســـانی و هنر را در دو ساحت عالمه
و عامله دســـتهبندی کردهایم و درواقع ساختار به

این شکل در حال تکمیل شدن است.

و کاربـــردی خود را ببینند،انگیزه بیشـــتری پیدا
و احســـاس میکنند تنها یک معلم نیســـتند و در
ساختن جامعه نقش دارند.

درواقع بخش عظیمی از مشکالتی که در ساختار
تقنین و قوه قضائیه و مجریه داریم هم به این نقص
برمیگردد .استادان علومانسانی باید به نقصهای

در این  10روز ،سندی هم برای تاسیس این معاونت

ی بپردازند و رسالهها ،پایاننامهها و
معرفتی و علم 

مشورت داشـــتم و منابع مختلف را مطالعه کردم و

همین نیازها تدوین کنند».

تهیـــه کردیم و برای تدوین آن با اســـاتید مختلف

مقاالت علمی -پژوهشی و  ISIخودشان را براساس

گزارش

دومیننمایشگاهفنبازارمیتواندظرفیتخوبیدرگسترشحوزهکشاورزیباشد

ساماندهیرشتهکشاورزیباطرحپایش
در بسیاری از آنها بهویژه آمریکا و کانادا ،مراکزی تحتعنوان خدمات شغلی یا کاریابی
سارا طاهری

حالمان ،لیستی از شغلهای مطرح در ذهنمان ردیف شده است .خلبان ،مهندس،

آنوجودنداشتهاست؛رشتهکشاورزیجزءهمینرشتههاست.بدونشکآیندهشغلی

ازمهمتریندالیلمهجورماندنرشتهکشاورزیشدهاست.بهاذعانکارشناسانآموزش

عالی کشور ،عدم کارآمدی آموزش عالی و متناسب نبودن آن با رشد منطقهای باعث

شدهمردمازتحصیلدربرخیرشتههامانندکشاورزیامتناعکنندودرصفرشتههای

و به این نتیجه رسیدهاند که اگر مردم از رشتههای کشاورزی در دانشگاه استقبال

دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به بازمهندسی نظام آموزشی ،پژوهشی و خدمات فناوری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند و در این فرآیند همه حوزهها ازجمله بیولوژی،
مدیریت ،حقوق ،مهندسی صنایع ،حسابداری و ...را در کنار رشته کشاورزی توسعه
دهد تا بتواند به این اقتصاد متصل شود .طهرانچی معتقد است بخش کشاورزی
براساس شرایط آبوهوایی کشور باید مدیریت شود ،چراکه در کشور ما منابع آب و

مربوط به حوزه کشاورزی استان یزد بهعنوان کسی که نسبت به وضعیت کشاورزی

کشور احساس خطر میکند ،اعالم کرد که همه مشکالت این حوزه را مربوط به مساله
آب نمیداند .او وضعیت نامطلوب بخش کشاورزی را عدم رغبت جوانان برای تحصیل
در رشتههای مرتبط با کشاورزی و تکنولوژیهای مربوط به این حوزه دانست .هرچند

طهرانچیعدمرغبتدانشجویانبهرشتهکشاورزیرابهمعنایعدمارتباطمردمبابخش
کشاورزی نمیداند؛ چراکه حدود پنجمیلیون خانوار از کشاورزی درآمدزایی میکنند.
در این میان بررسی دانشگاهها و دانشکدههای کشاورزی مختلف دنیا نشان میدهد

آزاد اسالمی هم بوده است .چند روز پیش هم پیام نجفی ،مدیرکل امور اقتصادی
دانشبنیان و سرمایهگذاری دانشگاه آزاد اسالمی از جزئیات برگزاری این فنبازار

سخن گفته بود .به گفته وی ،بسیاری از واحدهایی که در حوزه کشاورزی فعالیت
داشتهاند از برگزاری فنبازار استقبال کردهاند .بیوتکنولوژی کشاورزی ،نهادههای

کشاورزی مانند بذر ،کود و کشتهای هیدروپونیک و گلخانهای ،ماشینآالت
کشاورزی و اتوماسیون آبیاری و مدیریت منابع آب ،علوم دامی ،خوراک دام و طیور،

محصوالت باغبانی و مبارزه بیولوژیک با آفات ،محورهایی هستند که در این فنبازار

جلوگیری از تبخیر آب و ...ضروری بهنظر میرسد .دانشگاه آزاد اسالمی سیاستهای

بیشتریادامهپیداکندتافنبازارهایدانشگاهآزاداسالمیبهعنوانیکبرندمعتبردر
هلدینگ ،انجمنهای علمی تحت پوشش وزارت علوم و صندوقهای سرمایهگذاری

دارد.واحدهایدانشگاهآزاداسالمیسراسرکشوردرحالحاضرمجموعا 7هزارو۶۷۰

از رشتههای کشاورزی این هشدار را میدهد که  10سال دیگر در حوزه کشاورزی با

که محمدمهدی طهرانچی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در جلسه بررسی موضوعات

و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی است که همواره مورد تاکید رئیس دانشگاه

حوزه میتواند تاثیرگذار باشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی هم ظرفیتهای خوبی را در این

توسعه منطقهای را متناسب با شهرها و استانها پیگیری میکند و برگزاری فنبازار و

دارند وضعیت فعلی رشتههای کشاورزی را سامان دهند .پنجشنبه هفته گذشته بود

دانشکدههای کشاورزی موثر خواهد بود .در هر حال برگزاری این فنبازار اقدامی در

شرایط آبوهوایی برای کشاورزی مطلوب نیست؛ بنابراین استفاده از تکنولوژیهای

پزشکی بایستند؛ عدم تمایلی که نشان از اعتراض مردم به رویه کارآمدنبودن آموزش در

چالشهای جدیای مواجه خواهیم بود .در این میان مسئوالن این دانشگاه تالش

بهسرمایهگذاران و فعاالن اینحوزهمعرفیشود .مسئوالن دانشگاهمعتقدندبرگزاری

مورد توجه جدی قرار گرفتهاند .نجفی امیدوار است با راهاندازی معاونت فناوری و

مدرن همچون سیستم آبیاری هوشمند ،استفاده از چترهای محافظت از محصوالت،

این رشتهها دارد .مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی معتقدند عدماستقبال دانشجویان

واحدهای دانشگاهی تولید شده و تاکنون موفق به تجاریسازی نشدهاند ،فراهم و

در ایران توجه چندانی به آن نمیشود .این در حالی است که مسئوالن دانشگاه آزاد

نمیکنند بهدلیل آن است که تاثیر آن را در اقتصاد حس نکردهاند .بنابراین قرار است

آوردهایم؛ اما در این میان همیشه رشتههایی بودند که از همان دوران کودکی تمایلی به

برای حمایت از طرحها و محصوالتی که در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان در

راستای طرح بازمهندسی نظام آموزشی ،پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی

«میخواهی در آینده چه کاره شوی؟» این سوال شاید یکی از پرتکرارترین سواالت

دکتر ،نویسنده و ...پرتکرارترین شغلهایی است که به ذهنمان رسیده و سریع به زبان

نیستند ،بلکه هدفی که از برگزاری فنبازار دنبال میشود ،این است که فضایی

وجودداردکههمانندپلیارتباطیمیاندانشجویان،فارغالتحصیالنوکارفرمایانعمل

اسالمی در جلسات متعدد معضالت بخش کشاورزی را بهصورت ویژه بررسی کردهاند

دوران کودکیمان باشد؛ سوالی که تقریبا از همه ما پرسیده شده و هرکدام به فراخور

دانشگاه آزاد اسالمی ،مسئوالن این دانشگاه بهدنبال برگزاری نمایشگاه صرف

فنبازار تجهیزات کشاورزی و منابع طبیعی قطعا در تقویت رشتهها و فعالیتهای

و ارتباط میان دانشگاه و بازار کار در این رشته تحصیلی را برقرار میکند؛ موضوعی که

روزنامه نگار

موضوع است ،چراکه به گفته مدیرکل امور اقتصادی دانشبنیان و سرمایهگذاری

استارتاپهای تخصصی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی را آغاز کرده است.

دومین فنبازار دانشگاه در حوزه کشاورزی

نوآوریدرساختارجدیددانشگاهآزاداسالمی،روندبرگزاریفنبازارهاباقوتوتوسعه

کشور و منطقه شناخته شود .آنطور که او گفته است ،در این نمایشگاه شرکتهای
نیز غرفه مجزا خواهند داشت .نمایشگاه فنبازار در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
همزمان با دهه مبارک فجر از  13تا  15بهمنماه از ساعت  9صبح تا  17در محل

از آنجاکه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی همواره بر حمایت از طرحهای پژوهشی و

دائمی نمایشگاههای دانشگاه آزاد اسالمی واقع در سازمان مرکزی ،طبقه فوقانی

دانشگاه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی همزمان با دهه فجر برگزار شود .دانشگاه

پنجم بهمنماه فرصت داشتند از طریق سامانه  www.semyar.irطرحهای خود

دانشبنیان و تقویت بخش کشاورزی تاکید داشته قرار است دومین فنبازار این

آزاد اسالمی از ظرفیت نیروهای کارآمد و زیرساختهای گسترده در حوزه کشاورزی
و منابع طبیعی برخوردار است ،بنابراین مسئوالن دانشگاه تالش دارند تا فناوریها،

محصوالتوتجهیزاتتولیدشدهدراینحوزهبهبازارنزدیکشدهوبهسمتدرآمدزایی
توسعه حرکت کند .رسالت برگزاری فنبازار در دانشگاه آزاد اسالمی هم تحقق همین

پارکینگطبقانیبرگزارمیشود.عالقهمندانبرایحضوردراینفنبازارتاروزجمعه،

را ارسال کنند .طرحهای ارسالشده داوری و تا  11بهمنماه نتایج آن اعالم خواهد
شد .طرحهای ارائهشده در فنبازار در ایام برگزاری نمایشگاه مجددا مورد ارزیابی
قرار میگیرند و تعدادی از طرحها بهعنوان طرحهای برگزیده برای سرمایهگذاری به

واحدهای دانشگاهی معرفی میشوند.

ظرفیتهای دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه کشاورزی

کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد کشور را شامل میشود و اقتصاد دانشبنیان در این
حوزه دارد .این دانشگاه  125دانشکده کشاورزی و اراضی زیادی در کشور در اختیار

دانشجوی کشاورزی دارند و نسبت استاد به دانشجو در این رشتهها یک به چهار است.

این دانشگاه پنجهزار هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارد که تصمیم دارد این اراضی را
برایفعالیتهایتحقیقاتیوکشاورزیبهاساتید،پژوهشگرانودانشجویانرشتههای

کشاورزی بسپارد تا روی این زمینها کار کنند و به باور توانستن و اشتغالزایی برسند.

با این اوصاف با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد هر دانشجوی کشاورزی در
دانشگاه آزاد اسالمی حدود هفتهزار مترمربع زمین در اختیار دارد .همچنین هزار و
680عضوهیاتعلمیتوانمنددراینرشتهمشغولبهفعالیتهستند.طرحهایفناورانه
زیادی در دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد که قرار است طرحهایی که در دانشکدههای
کشاورزی وجود دارد به نمایشگاه فنبازار آورده شوند.

طرح پایش رشتههای کشاورزی را سامان میدهد

بهنظرمیرسدطرحپایشبتواندوضعیتفعلیرشتههایکشاورزیراساماندهد؛طرح

پایش (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکهای) دانشگاه آزاد اسالمی سامانهای که تمامی
پروپوزالهای این دانشگاه را براساس اولویتهای کشور دستهبندی میکند و میتواند

مترمربع ،سهم هر دانشجوی کشاورزی

عضو هیات علمی

نسبت استاد به دانشجو

تعداد دانشجویان کشاورزی

 ۱ ۱.۶۸۰ ۶.۵۱۹به ۷.۶۷۰ ۴

تعداد دانشکدههای کشاورزی

۱۲۵

ش اساسی کشور شناسایی
نقش مهمی در این امر داشته باشد .در طرح پایش ۵۰چال 
و هشت مورد از مهمترین آنها برطرف شده است .بهعنوان مثال به گفته طهرانچی،

دانشگاه میتواند در موضوع محصول پسته تمرکز کرده و با در نظر گرفتن ویژگیهای
خاص این محصول و بهکارگیری همه پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان عالقهمند از

طریق سامانه پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکهای (پایش) ،همگرایی و ماموریتگرایی را
در تحقیقات داشته باشد.

