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دیدگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ساوه در گفتوگو با «فرهیختگان» خبر داد

ارائهخدماتعلمیبه 300شرکتفعالدرشهرکهایصنعتی
صــورت بگیــرد؛ فعالیتهایــی کــه قطعــا تعــداد زیــادی از
دانشــجویان هــم در آنهــا مشــارکت دارنــد و پیشبردشــان

صدرا صدوقی

روزنامه نگار

نیازمنــد تامیــن امکانــات مختلــف اســت .پرواضــح اســت

دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه از مهرمــاه  ۱۳۶۷بــا حضــور

تحقیقــات اثرگــذار صــورت میگیــرد و ایــن اقدامــات

برنامهریــزی آموزشــی) و کاردانــی امــور زراعــی فعالیــت

کافــی و وافــی مالــی و اعتبــاری اســت .همچنیــن

کــه باالبــردن کیفیــت در ســایه امکانــات پیشــرفته و
هــم همــواره در همــه کشــورها ،نیازمنــد حمایتهــای

 ۹۷دانشــجو در رشــتههای علومتربیتــی (مدیریــت و

نیازمنــد بهروزرســانی مــواد تئوریــک خــود هســتیم تــا از

خــود را آغــاز کــرد و پــس از شــروع فعالیــت بــه مــدت

دانشهــای قدیمــی فاصلــه بگیریــم و همــواره بــا دانــش

ســه ســال در یکــی از دبیرســتانهای ایــن شهرســتان

روز پیــش برویــم ».او اضافــه کــرد« :اعضــای هیاتعلمــی

و ســپس در یــک ســاختمان اســتیجاری کوچــک بــا

مــا هــم بایــد تــاش کننــد تــا دانــش خــود را بهروزرســانی

امکانــات بســیار محــدود بــه کار ادامــه داد و ســرانجام

کننــد و البتــه ارتبــاط خــود را بــا صنعــت و جامعــه هــم

در ســال  ۱۳۶۹بــه مــکان فعلــی (ســایت مرکــزی)

گســترش دهنــد.در ایــن میــان اســتفاده از فرصتهــای

منتقــل شــد .بــا تــاش مســئوالن و کادراجرایــی ایــن

مطالعاتــی هــم میتوانــد در ایــن بهروزرســانیها نقــش

دانشــگاه ،مجموعــه فعلــی توانســت ضمــن ارتقــای

مهــم و تاثیرگــذاری داشــته باشــد».

همهجانبــه ،جایــگاه خاصــی را بیــن دانشــگاههای
کشــور احـراز کنــد .وســعت ســایت مرکــزی ایــن دانشــگاه

حــدود  ۱۱هکتــار و شــهرک دانشــگاهی حــدود ۲۰۰
هکتــار و بیــش از  ۱۳۰۰۰۰مترمربــع فضــای آموزشــی،

فرهنگــی ،ورزشــی ،رفاهــی ،خدماتــی و پژوهشــی اســت
کــه پذی ـرای دانشــجویان در مقاطــع دکتــری تخصصــی،
کارشناسیارشــد و کارشناســی و کاردانــی اســت.
رتبــه ایــن واحــد جامــع و تعــداد رشــتههای موجــود

آن بیــش از  ۱۲۰رشــته تحصیلــی در شــاخههای

فنیومهندســی ،علــوم پایــه ،کشــاورزی و علــوم انســانی
اســت .نزدیکــی بــه ته ـران و وجــود آزادراه ته ـران– ســاوه

توســعه ایــن واحــد را بــا ســرعت زیــادی مواجــه کــرده و
فاصلــه ۹۰دقیقــهای بیــن ســاوه و پایتخــت ،تقاضــای

فــراوان دانشــجویان داوطلــب تحصیــل را در ایــن
شهرســتان افزایــش داده اســت .دانشــگاه آزاد اســامی

ســاوه دارای ســه دانشــکده مصــوب (علــوم انســانی–
کشــاورزی– فنیومهندســی) اســت و مرکــز رشــد و

فنــاوری وابســته بــه پــارک تحقیقاتــی وزارت علــوم آن
هــم از ســال  ۱۳۸۵در ایــن دانشــگاه راهانــدازی و فعــال

شــده اســت .کتابخانــه ایــن دانشــگاه بــا بهرهگیــری از
امکانــات دیجیتــال ،دسترســی دانشــجویان را بــه مجالت
و مقــاالت علمــی و تحقیقاتــی فراهــم کــرده اســت .در

یوحرفــهای ســمای
کنــار دانشــگاه ،آموزشــکده فن 

واحــد ســاوه از ســال تحصیلــی  ۸۳-۸۴فعالیــت خــود را
آغــاز کــرده ،آموزشــکدهای کــه در زمینــی بــه مســاحت

 ۱۴۶۱۶مترمربــع احــداث شــده و در ســال تحصیلــی
 ۸۴-۸۵حــدود  ۴۲۰۰مترمربــع از آن بهعنــوان فــاز و در

دانشــجویان بیــش از گذشــته جــدی گرفتــه شــود و نتایــج

صنعتــی وجــود نداشــته ،رفــع ایــن مســائل بــه کنــدی

استفاده مدیران میانی دانشگاه
از نیروهای متخصص

و بهبــود رابطــه صنعــت و دانشــگاه را فراهــم آورد .در

رابطــه عمیقتــر و ورود بــه عرصــه حــل مســائل ،بــا ســرعت

مدیــران میانــی دانشــگاه آزاد اســامی در اجــرای بهتــر

حاصــل از تحقیقــات دانشــگاهی شــرایط تجاریســازی

ایــن راســتا پــای صحبتهــای جــواد نیکــوکار ،رئیــس
دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه نشســتهایم تــا ضمــن

بررســی ضــرورت و اهمیــت اجــرای پایــش در دانشــگاه
آزاد اســامی،اقدامــات ایــن دانشــگاه فعــال و تاثیرگــذار

در اســتان مرکــزی را در طــرح پایــش مــورد مداقــه قــرار
دهیــم .حاصــل ایــن گفتوگــو را میخوانیــد.

طرح پایش و تجاریسازی دانشها

در قالــب ایــن طــرح و متناســب بــا بافــت مناطق و شـرایط

مختلــف صنعتــی ،پزشــکی ،کشــاورزی و ...ایــن مناطــق و
بــا جهتدهــی پایاننامههــا و تحقیقــات دانشــجویی در

مقاطــع تحصیــات تکمیلــی ،همــه اقدامــات دانشــگاهی
و پژوهشــی را بــه ســمت حــل مســائل و مشــکالت منطقــه

و کشــور ســوق دهیــم ».او اضافــه میکنــد« :درکنــار
تحقیقــات دانشــگاهی و پژوهشهــای تخصصــی ،طــرح
پایــش میتوانــد بــه همــکاری بیشــتر بخــش صنعتــی بــا

دانشــگاه کمــک کنــد تــا از ایــن طریــق رابطــه دوطرفــه

بیــش از  ۶۰۰۰مترمربــع مــورد بهرهبــرداری ق ـرار گرفتــه

آزمایشــگاههای رشــتههای الکترونیــک ،الکتروتکنیــک،

متالــورژی ،صنایــع فلــزی و آزمایشــگاههای رباتیــک،

فیزیــک ،ماشــین ،کارگاههــای تراشــکاری ،ورقــکاری،
برشــکاری ،هیدرولیــک ،پنوماتیــک ،مدارفرمــان،
ســیمپیچی ،ســفال ،قالببنــدی ،تاسیســات مکانیکــی،

جوشــکاری ،بــرق و گاز اســت .همــه ایــن امکانــات و
قابلیتهــا قــرار اســت بــه صــورت منظــم و حسابشــده

در راســتای اجــرای طــرح پایــش هــم بــهکار گرفتــه

شــوند .طرحــی کــه امــروز بهعنــوان مهمتریــن اقــدام در
سیســتم آمــوزش عالــی کشــور بــه ابتــکار مدیریــت عالــی
دانشــگاه آزاد اســامی عملیاتــی شــده اســت تــا بــه مــدد
نتایــج حاصــل از آن ،کاربردیســازی پایاننامههــای

بگیــرد و دانــش کاربــردی در بخــش صنعــت بــا ســرعت

در ادامــه ســخنان خــود تاکیــد کــرد« :فاصلــه موجــود

میــان دانشــگاه و صنعــت و بافــت جامعــه بهخصــوص
در مباحثــی مثــل کشــاورزی ،محیطزیســت و خیلــی از

حوزههــای علــوم فنــی باعــث شــد مجموعــه دانشــگاه

آزاد اســامی بــه ایــن جمعبنــدی برســند کــه طرحــی
هماننــد پایــش بایــد در بزرگتریــن دانشــگاه حضــوری

جهــان عملیاتــی شــود .بــه نظــر بنــده ایــن فاصلــه

خیلــی عمیــق بــود و ایــن نیــاز احســاس شــد کــه هماننــد

کشــورهای پیشــرفته بــه ایــن حــوزه ورود پیــدا کنیــم و بــا
نــگاه مســالهمحور ،پایاننامههــا و تحقیقــات کشــورمان
را بــه ســمت حــل مســائل جامعــه ســوق دهیــم ».نیکــوکار
اضافــه کــرد« :امــروز مشــکالت و مســائل حــوزه صنعــت

تــا حــدودی زیــادی مشــخص اســت امــا بــه دلیــل اینکــه
ارتبــاط درســت و تعریفنشــدهای میــان دانشــگاه و بخــش

هــم میتواننــد در اجــرا و پیشــبرد بهتــر طــرح پایــش
تاثیرگــذار باشــند،البتــه بــه ایــن صــورت کــه بایــد تــاش

کننــد تــا سیاســتهای ســازمان مرکــزی را بــه بهتریــن

نیکــوکار در ادامــه بــه تاثیــر پایــش در نظــام دانشــگاهی

انجــا م شــده ،اشــاره کــرد و گفــت« :در درجــه اول مهــم

داشــته باشــند .طبیعتــا حضــور نیروهــای متخصــص و

کشــور و ایجــاد تغییــر در آنچــه تــا امــروز در دانشــگاهها
ایــن اســت کــه مشــکالت جامعــه ،صنعــت و بخشهــای

پایــش در دانشــگاه بــه «فرهیختــگان» میگویــد« :طــرح

پایــش ،یــک طــرح مهــم و تحولآفریــن اســت .امیدواریــم

طــرح پایــش هــم اشــاره کــرد و ادامــه داد« :مدیـران میانی

وجــه ممکــن عملــی کننــد و از برخوردهــای ســلیقهای

حمایتهــای مــادی و معنــوی اســت .عملیاتیشــدن

گفتوگــو بــا اشــاره بــه ضــرورت و اهمیــت اج ـرای طــرح

بیشــتری بــه تجاریســازی و درآمدزایــی برســد ».نیکــوکار

کامپیوتــر و اینترنــت بــا تمــام امکانــات ،کارگاههــا و

تحول در فعالیتهای دانشجویان و اعضای
هیاتعلمی

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه در ابتــدای ایــن

ســال  ۸۶-۸۷مجتمــع کارگاهــی بــا زیربنای حــدود ۸۰۰

اســت .درحــال حاضــر آموزشــکده مجهــز بــه پنــج ســایت

بیشــتر امکانپذیــر خواهــد شــد».

مختلــف و البتــه تواناییهــای هــر دانشــگاهی مشــخص

بیــن بخــش صنعتــی و مراکــز آمــوزش عالــی شــکل

مترمربــع و در ســال  ۸۸-۸۹ســاختمان فــاز ۲بــا زیربنــای

صــورت گرفتــه ،بنابرایــن در قالــب اجـرای طــرح پایش این

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه در ادامــه بــه جایــگاه

شــود ،در کنــار ایــن مســائل ،اجــرای ایــن طــرح نیازمنــد
طرحهایــی از ایــن دســت ،هزینهبــر و زمانبــر اســت

و عوامــل اجرایــی آن هــم بایــد آمادگــی ذهنــی کاملــی
داشــته باشــند تــا از عرصــه تئــوری بــه عرصــه عملــی

بــا آســتانه تحمــل باالیــی وارد شــوند .البتــه معیارهــا
هــم بایــد عــوض شــود؛ یعنــی اینکــه تــا امــروز خروجــی
پایاننامههــا در دانشــگاهها صرفــا محــدود بــه ارائــه

یــک مقالــه از متــن پایاننامــه بــه کنفرانسهــای علمــی
بــود یــا اینکــه نــزد اعضــای هیاتعلمــی همــواره بحــث
ارتقــا بــه شــکل خاصــی کــه وزارت علــوم تعریــف کــرده

بــود ،جریــان داشــت .امــا بــا اجراییشــدن طــرح پایــش،

همــه ایــن اقدامــات و نحــوه عملکردهــا بایــد متحــول
شــوند؛ بــه ایــن معنــی کــه دانشــجویان نبایــد صرفــا بــه
ایــن فکــر کننــد کــه مقال ـهای از پایاننامــه خــود را بــرای

کســب نمــره پژوهشــی بــه جایــی ارائــه کننــد و اعضــای
هیاتعلمــی هــم صرفــا بــرای ارتقــای جایــگاه علمــی

خــود در دانشــگاه ،اقداماتــی را انجــام دهنــد».

و اســتفاده از افــراد غیرمتخصــص در فعالیتهــا پرهیــز
کاردان در همــه طرحهــای کالن علمــی و پژوهشــی بــه

پیشــبرد بهتــر و ارتقــای کیفیــت،کمــک قابلتوجهــی

خواهــد کــرد ،البتــه در طــرح پایــش هــم بایــد بــه ایــن

مهــم توجــه ویــژهای شــود».

واحد ساوه و حل مسائل حوزه برق

نیکــوکار دربــاره نحــوه حضــور ایــن دانشــگاه در طــرح

پایــش گفــت« :دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه هــم قرار اســت
در رشــتههای فنــی بهخصــوص در رشــته بــرق در طــرح

پایــش حضــور داشــته باشــد .در ایــن راســتا پروپــوزال کار
هــم آمــاده شــده تــا ایــن دانشــگاه بــا توجــه بــه نزدیکــی

شهرســتان بــه شــهرک صنعتــی ســاوه بتوانــد در موضوعات
مختلــف بهخصــوص در بحــث انرژیهــای نــو و حــل

مســائل ایــن حــوزه ،حضــور موثــری در ارتبــاط بــا بخــش
صنعتــی داشــته باشــد».به گفتــه رئیــس دانشــگاه آزاد
اســامی ســاوه ،این واحــد دانشــگاهی در بحث کشــاورزی
هــم ورود خواهــد داشــت؛ او در اینبــاره تاکیــد میکنــد:

«باتوجــه بــه اینکــه منطقــه ســاوه و زرنــدی بهعنــوان دو

نقطــه مهــم در بحــث کشــاورزی در اســتان مرکــزی مطــرح

هســتند ،در اینبــاره هــم دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه ورود
خواهــد کــرد و در مســیر رفــع مشــکالت و نیازهــای منطقــه

ضرورت تشویق و حمایت اعضای
هیاتعلمی

اقدامــات قابلتوجهــی را صــورت خواهــد داد».

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ســاوه بــه اهمیــت حضــور

استفاده از دانش فنی واحد ساوه
در شهرکهای صنعتی

هیــات در همــه فعالیتهــای دانشــگاهها نقــش مهــم و

شــهرک صنعتــی ســاوه حــدود  300شــرکت فعــال وجــود

اعضــای هیاتعلمــی دانشــگاه آزاد اســامی در پیشــبرد
بهتــر طــرح پایــش هــم اشــاره کــرد و ادامــه داد« :اعضــای
کلیــدی دارنــد امــا مشــخصا ب ـرای حضــور بهتــر آنهــا در

طــرح پایــش بایــد اقدامــات تشــویقی و حمایتی بیشــتری
از ســوی دانشــگاه درنظــر گرفتــه شــود ،بهخصــوص بایــد

حمایتهــای مالــی الزم از فعالیتهــای پژوهشــی آنهــا

نیکــوکار در پایــان ســخنان خــود بیــان کــرد« :امــروز در
دارد کــه اســتفاده از تــوان فنــی و دانشهــای تخصصــی

دانشــجویان و اعضــای هیاتعلمــی مــا میتوانــد بــه

پیشــرفتهای مختلــف حــوزه صنعــت در ایــن شهرســتان
و در ســطح منطقــه و اســتان منجــر شــود».

سرپرست مرکز آموزشهای تخصصی واحد تهرانغرب با بیان لزوم تشکیل

عضو هیاتعامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تصویب آییننامه حمایت

دانست .معصومه زینالنژاد در گفتوگو با آنا ،با اشاره به فعالیتهای مرکز

خیاطیان در نشســـت خبریای که صبح امروز در محل صندوق نوآوری

خالدی ،رئیس دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد تهرانشمال با اعالم این

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی تاسیس شده است که دارای ردیف

مالی جداگانه از طرف واحد تهرانغرب است ».سرپرست مرکز آموزشهای
تخصصی واحد تهرانغرب با اشاره به دپارتمانهای تشکیلشده در مرکز

ادامه داد« :این مرکز متشـــکل از دپارتمانهای نفت ،گاز و پتروشیمی،

نظام مهندســـی ،هنر ،فار غالتحصیالن ،مدیریت ،مشاوره ،کسبوکار و

کارآفرینی بوده که در دوران فعالیت خود حدود  ۶۵۹دوره تخصصی در
آن برگزار شده است ».مدیر مرکز تحقیقات صنعت و سالمت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهرانغرب اضافه کرد« :بهزودی دپارتمان کنکور با هدف

رفع نیازهای دانشجویان در آزمونهای ورود به تحصیالت تکمیلی تشکیل

خواهد شد .همچنین تشـــکیل دپارتمان زبانهای خارجی و گسترش
زبانهای غیرانگلیســـی در این مرکز در راســـتای این دپارتمان پیگیری

میشود ».زینالنژاد در پایان با بیان ضرورت تشکیل دپارتمانی در رابطه

با برنامه نظام موضوعات «پایش» ،تصریح کرد« :دورههای ارائهشده در این
دپارتمان در مرحله نخست باید برای استادان ارائه شود».

اسـت کـه باید تا سـطح باالیـی فعالیتهـای پژوهشـی خـود را بهصورت

هدفمنـد انجـام دهنـد و در ایـن میان ضروری اسـت که بر حسـن انجام
فعالیتهـای آنهـا نظـارت دقیقـی صـورت بگیـرد .بنابرایـن بـا ایـن نگاه،
طـرح پایـش یک اقـدام مهم در راسـتای جلوگیری از سوءاسـتفادههایی

اسـت کـه امـروز در بحثهـای پژوهشـی ،بهخصـوص پایاننامههـای

دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی و طرحهـای غیرهدفمنـد تحقیقاتـی
اجـرا و عملیاتـی شـده اسـت تـا بـا عملیشـدن هرچـه بهتـر ایـن طـرح،

همه تحقیقات در راسـتای حل مسـائل و مشـکالت کشـور باشد .بدیهی
اسـت که اجراییشـدن ایـن طـرح میتواند بـه هدفمنـدی فعالیتهای
سیسـتم آمـوزش عالـی کشـور بهخصـوص اقدامـات علمی در دانشـگاه

آزاد اسلامی منجـر شـود .از آنجـا کـه مـا بـه دنبـال حـل مسـائل و

مشـکالت جامعـه و انجـام تحقیقـات و پژوهشهـای اثرگـذار هسـتیم،
بایـد بخـش اعظـم فعالیتهـا از طریـق پژوهشهـای اسـتاندارد و در
قالـب پایاننامههـای تخصصـی دانشـجویان باشـد کـه بـا کمـک طرح

جامعـی چـون پایـش ،میتوانیـم بـه اهدافی کـه در نظر داریم ،برسـیم.

تالیف پایاننامهها با تکیه بر موضوعات سامانه
پایش

دانشـگاه آزاد اسلامی قشـم در دورههـای تحصیالت تکمیلـی فعالیت

قابلتوجهـی دارد و مـا امـروز در اسـتان هرمـزگان بـا  28رشـته دکتری

تخصصـی و  44رشـته کارشناسـی بـا افتخـار در خدمـت دانشـجویان
عزیـز هسـتیم .بـه دنبال ایـن هسـتیم کـه پایاننامههایی کـه در واحد
مـا تالیـف میشـوند ،بـه سـمت شناسـایی مسـائل و موضوعـات کالن

جامعـه ،خصوصـا منطقـه آزاد قشـم هدایـت شـوند .در این راسـتا نظام
موضوعاتـی کـه در طـرح پایش از سـوی سـازمان مرکزی دانشـگاه آزاد
اسلامی بـرای اسـتان هرمـزگان مطـرح شـده ،بیشـتر بـه گردشـگری
و جـذب توریسـت و مسـائل و موضوعـات مناطـق آزاد معطـوف شـده

کـه مـا میتوانیـم در ایـن راسـتا از همـه تواناییهـای رشـتههای

تخصصـی و مهارتـی خـود بـه بهتریـن شـکل ممکـن اسـتفاده کنیـم تا
از رهگـذر ایـن اقـدام ،پایاننامههـا را هـم بـه سمتوسـوی اهـداف
کالن پایـش هدایـت کنیـم .درحقیقـت مهمتریـن هـدف مـا ایـن

اسـت کـه دانشـجویان بـرای پایاننامههایـی کـه میخواهنـد دربـاره
آنهـا در مقاطـع تحصیلات تکمیلـی کار کننـد ،از نظـام موضوعاتـی

کـه در سـامانه پایـش مطـرح شـده اسـت ،موضوعاتشـان را انتخـاب

کننـد ،چـون قطعـا ایـن موضوعـات در راسـتای نیازهای جامعه اسـت
و بهصـورت دقیـق از سـوی اعضـای هیاتعلمـی و کادر تخصصـی

دانشـگاه آزاد اسلامی مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت .همچنیـن
مـا بـه دنبـال ایجـاد مکانیسـمی هسـتیم کـه پایاننامههـا از حالـت

غیرکاربـردی و کپیشـده و غیرتخصصـی خـارج شـوند و همـه آنهـا
بهعنـوان پایاننامههـای اسـتاندارد و قابـل اسـتفاده و کاربـردی مـورد

بهرهبـرداری الزم قـرار گیرنـد.

حرکت به سمت دانشگاههای کارآفرین

امـروزه دانشـگاهها از حالـت نسـل اول و دوم خـارج و بـه سـمت

دانشـگاههای نسـل سـوم و چهـارم و درحقیقـت دانشـگاههای
کارآفریـن هدایـت میشـوند .ایـن دانشـگاهها نیازمنـد شناسـایی

مسـائل و مشـکالت جامعـه و منطقـهای هسـتند کـه در آن حضـور
دارنـد .درحقیقـت اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد ،هـر دانشـگاهی میتوانـد

بهمثابـه یـک دانشـگاه کارآفریـن باشـد و پایاننامههـا و کارهـای

پژوهشـی و سـایر فعالیتهـای خود را در راسـتای حل مسـائل جامعه
و کشـور بـا بهتریـن کیفیـت پیـش ببـرد .از آنجا کـه اسـتان هرمزگان،
بهخصـوص جزیـره قشـم فضـای وسـیعی را تحـت عنـوان سـواحل

دریایـی داراسـت و البتـه باتوجـه بـه اینکـه در کنـار خلیجفـارس قـرار

رشـته حقـوق مـا در دانشـگاه فعـال اسـت ،میتوانیـم بـا فعالیتهای

کارگاههای تخصصی پژوهشـــی درحال برگزاری اســـت و موضوعات

آموزشهای تخصصی واحد تهرانغرب در سال  ۹۶با اخذ مجوز دائم از

یکـی از نـکات مهـم دربـاره دانشـگاهها و مراکز آمـوزش عالی کشـور این

بتوانیـم مشـکالت و مسـائل ایـن حـوزه را مرتفـع کنیـم .مثلا اگـر

تصویب آییننامه برای حمایت
از صندوقهای پژوهش و فناوری

آموزشهای تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانغرب،گفت« :مرکز

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی قشم

بررسـی و حـل مسـائل دریـا باشـدتـا بـا فعالیتهـای میانرشـتهای

برگزاری کارگاههای تخصصی
پژوهشی در واحد تهرانشمال

دپارتمان «پایش» ،دورههای این دپارتمان را برای استادان امری ضروری

سراجالدین محبیاسفلی

دارد ،بخشـی از اقدامـات مـا در بحـث پایـش میتوانـد در حـوزه

اتاق خبر پایش
تشکیل دپارتمان پایش در مرکز
آموزشهای تخصصی واحد تهرانغرب

اهمیت حضور رشتههای
علوم انسانی در طرح پایش

 ۹برابـــری از صندوقهـــای پژوهش و فناوری خبـــر داد .محمدصادق
و شـــکوفایی برگزار شـــد ،به برنامههای این صندوق اشاره کرد و گفت:
«تعامل با صندوقهای پژوهش و فناوری از سیاستهای جدیدی است

که در این صندوق دنبال میشـــود و میخواهیم استفاده حداکثری از
ن منظور آییننامهای
ظرفیتهای آن داشـــته باشیم ».او افزود« :بههمی 

مصوب شـــد که براساس آن در دو مســـیر از فعالیتهای صندوقهای

پژوهش و فناوری حمایت میشود .یکی از این مسیرها اعطای تسهیالت
به صندوقهاســـت و دیگری اعطای خط اعتباری به آنهاســـت ».عضو

هیاتعامـــل صندوق نوآوری و شـــکوفایی اضافه کرد« :براســـاس این
آییننامه  ۹برابر به صندوقهای پژوهش و فناوری اعتبار اعطا میشود
که سهبرابر تسهیالت و  ۶برابر بهصورت الین و خط اعتباری به صندوقها

خواهد بود .همچنین ایجاد ضمانتنامههای جدید پوشش ریسک را در

برنامهها گنجاندیم ».خیاطیان تاکید کرد« :به این ترتیب صندوقهای
پژوهش و فناوری میتوانند به شرکتهای فناوری که دانشبنیان نیستند

مطرحشده در این کارگاهها به سامانه «پایش» مرتبط میشود .حمیدرضا
خبر ،گفت« :کارگاههای تخصصی پژوهشـــی با دقت درحال برگزاری

اســـت که مباحث مطرحشده در این کارگاهها به سامانه «پژوهشیار» و
درنهایت از ســـامانه «پژوهشیار» به سامانه «پایش» مرتبط میشود ».او
ادامه داد« :با اجرای ســـامانه «پژوهشیار» و ارتباط آن با طرح «پایش»،

شـــفافیت پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی دانشگاه اتفاق میافتد و
این مورد را یادآور میشـــوم که درحال حاضر ،کارگاه آموزشی در سطح
مدیران ،مدیران گروه و حوزههای ستادی درحال برگزاری است ».او درباره

راهاندازی «مرکز پردازشگر جامعه» خاطرنشان کرد« :بهدنبال راهاندازی

یک مرکز تحت عنوان مرکز پردازشگر جامعه هستیم و اگر این اتفاق رخ
دهد ،در این مرکز به جمعآوری و تحلیل دادههای گوناگون میپردازیم

و در برهه کنونی برای ایجاد تهیه زیرساختهای الزم تالش میکنیم تا
بتوانیم این مرکز را راهاندازی کنیم».

گفتنی است سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

و استارتاپها ،تسهیالت خود را ارائه دهند ».او در پایان تاکید کرد۴۴« :

(پژوهشیار) ،سامانهای است که همه امور مرتبط با طرحهای تحقیقاتی

فعال هستند و ما بهدنبال فعالشدن بقیه این صندوقها نیز هستیم».

در آن انجامپذیر است.

صندوق پژوهش و فناوری وجود دارد که از این تعداد  ۲۵صندوق کامال

شـــامل ارسال ،بررسی ،داوری ،کارشناسی ،عقد قرارداد و گردش طرح

بینرشـتهای در بحـث حقـوق دریـا یا مسـائل مربوط به محیطزیسـت
کار کنیـم تـا از ایـن طریق به سـمتی برویـم که در حل مسـائل منطقه

خـود تاثیرگـذار باشـیم.

اهمیت فعالیتهای میانرشتهای

بنـده به سـهم خود معتقـدم بحث دریا و مسـائل آن درحـال حاضر از
اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت .آقـای دکتر طهرانچی و سـایر مدیران

دانشـگاه آزاد اسلامی هـم بـر ایـن نظر هسـتند کـه اسـتان هرمزگان
در طـرح پایـش بایـد بیشـتر تلاش خـود را بـه حـل مسـائل حـوزه

دریـا معطـوف کنـد امـا ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه چـون اکثر

رشـتههای مـا در دانشـگاه آزاد اسلامی قشـم در حـوزه علوم انسـانی
اسـت ،همانطـور کـه قبلا اشـاره کـردم ،بایـد فعالیتهای خـود را با

اقدامـات میانرشـتهای پیـش ببریـم.

