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دکتر محمدمهدی طهرانچی در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی:

پایش حلقههای استراتژی ،برنامهریزی و اجرا را به یکدیگروصل میکند
فرهیختگان اولین روز از دومین کنفرانس حکمرانی و سیاســـتگذاری عمومی روز

رئیس دانشـــگاه آزاد اســـامی در ادامه به چالشهای پیشروی نظام آموزش عالی

وزیرعلوم،محسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظاموابوالحسن فیروزآبادی

و «محصول آموزش عالی انسان غیرمتفکر و غیرخالق» از چالشهایی است که نظام

اشاره کرد و افزود« :نظام کمی و صورتگرای ارزشگذاری»« ،نگاه اداری بر اداره علم»

گذشته با حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،منصور غالمی

آموزش عالی را تهدید میکند ،بنابراین برای مقابله با این چالشها ساختار جدیدی را

دبیرشورایعالیفضایمجازیدرمرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیمابرگزارشد.

در دانشگاه آزاد اسالمی طراحی کردیم که در این ساختار جدید ،معاونتهای آموزشی

محمدمهدی طهرانچی ،رئیس دانشـــگاه آزاد اسالمی در این کنفرانس با اشاره به

و پژوهشی ذیل معاونتهای تخصصی علومانسانی و هنر ،فنی و مهندسی ،فناوری

«حکمرانی کمیتگرا در نظام آموزش عالی» با اشاره به چهار نسل فعالیت دانشگاهها

و نوآوری فعالیت خواهند کرد».

در کشـــور گفت« :دانشگاهها از ابتدای شکلگیری تاکنون ،در چهار محور «تربیت

طهرانچی با اشاره به نظام کمی و صورتگرای ارزشگذاری گفت« :یک رساله دکتری

نیروی انســـانی»« ،افزایش دانش مستندشـــده»« ،حل مســـاله» و «تعالی فردی،

در کشور ما مساوی با دو مقاله علمی است .اینکه این دو مقاله چیست ،کاری نداریم

اجتماعی و فضای عمومی» نقشآفرینی داشـــتهاند .در طول زمان شـــکل قضیه و

ولی هرکدام هفت،هشت امتیاز علمی دارد .در این نظام یک مساوی یک است .نگاه

ســـمتگیری دانشـــگاهها تغییر کرد اما از ابتدا که دانشگاه تعریف شد ،با هر چهار

اداری بر اداره علم یعنی دانشـــمند شدن ،یعنی  130امتیاز اول کسب کنیم200 ،

رویکرد تعریف شده بود».
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او با بیان اینکه از جایی به بعد شـــورای گسترش و برنامهریزی ،آموزش را به کشور وارد

کرد ،اظهار کرد« :پژوهش فاقد شورای گسترش و شورای برنامهریزی است و نکته خلق
معیوبایناستکهبدوناینکهحتیبهالیهتاکتیکپژوهشفکرکردهباشیم،تحصیالت

تکمیلی را در کشور وارد کردیم .یعنی بنا بود دانشجوی مقطع دکتری یکسال درس

بخواند و چهارسال تحقیق کند .برای یک سال تحصیل شورای برنامهریزی و شورای
گسترش دیده شد در حالی که برای چهار سال دوره دکتری که به تحقیق اختصاص
دارد،برنامهریزیدقیقیدرنظرگرفتهنشد.ازاینرواگرچهتوانستیمنظامبرنامهآموزشی

داشته باشیم ،اما نتوانستیم برنامه پژوهشی شکل دهیم .بنابراین شاهد آموزش فاقد
الیه استراتژیک و سیاستگذاری بودیم و در پژوهش حتی الیه تاکتیک هم نداشتیم به
همین دلیل آزمون جامع در دوره دکتری تبدیل به بزرگترین معضل دانشجویان شده
است .برای اینکه برنامهای برای بعد از آن نداشتیم».

استخراج  600موضوع پژوهشی در حوزه حملونقل

رئیسدانشگاهآزاداسالمیادامهداد«:بهعنوانمثالدربرنامهحملونقل600،موضوع

پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسالمی احصا شده و برنامه بعدی شامل مواردی چون

مخاطراتطبیعیومدیریتبحران،اعتیاد،محیطزیست،تربیتبدنیوعلوممهندسی

طهرانچـــی با تاکید بر اینکه باید حلقههای سیاســـتگذاری ،برنامهریزی و اجرا را در

ورزش ،مواد و انرژی ،صنعت و ســـامت ،ایدز ،کشاورزی ،پدافند غیرعامل و صنعت و

موضوع را در دانشگاه آزاد اسالمی پیگیری خواهیم کرد ،برای ترمیم موضوع پژوهش

آموزش عالی خلق کنیم ،گفت« :همانطور که در کنفرانس قبلی وعده داده بودم ،این
نباید دانشـــگاه را فقط یک سازمان آموزشی بههمراه فعالیت پژوهشی ببینیم ،بلکه

دانشگاه را ســـازمانی آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی ببینیم .در حال حاضر دانشگاه

یکسازمان آموزشی است که فعالیت فرهنگی همراه با فعالیت پژوهشی دارد .فعالیت

پژوهشـــی این اســـت که به استادان بگوییم کارهایشـــان را ارائه کنند اما در آموزش
نمیگوییم کارها ،بلکه میگوییم آموزش این رشتهها را اجرا میکند».

او افزود« :وعده کردیم در این حوزه وارد شویم و این ضعف را در کشور حل کنیم .خدا
توفیقدادودردانشگاهآزاداسالمیبهصورتسیستمیازدروندانشگاهبهحلموضوع

پرداختیمومشارکتنهادهایبیرونیراکهاصلاستنیزجذبمیکنیم.بهاینصورت

تجارت است که برای هرکدام از آنها صدها موضوع پژوهشی تدوین شده است».

امتیاز هم بعد از آن به دست آوریم و با حدود  350امتیاز دانشمند شویم .این بهمعنی
نگاه کمی داشـــتن اســـت و اگر هیات ممیزه با ارتقای مرتبه علمی مخالفت کند ،با

اعتراض روبهرو میشویم».

او افزود« :نمیشود با نگاه کمی به کیفیت رسید .تا زمانی که نگاه به آموزش بدون توجه
به گروه علومانســـانی یا مهندسی باشد و با یک نگاه صورتگرایانه برای همه رشتهها

یک معاون آموزشی داشته باشیم ،معاون آموزشی با خطکش خود رشته به دانشگاه
میدهد و به فکر پشتیبان این رشتهها در دانشگاه فکر نمیکند بلکه به این موضوع

پیشرفت را برای آینده کشور تضمین کند و نگاه آموزش عالی نباید آموزش برای آموزش

اهمیت میدهد کهمثال سه دانشیار و دو استاد در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم مجوز

همیندلیلازدانشگاهکالسیکبهدانشگاهمدرنیااجتماعیوگستردهواردشدیمواز

غیرمتفکر و غیرخالق است».

باشد .در غرب نیز همینگونه است و آموزش برای پیشرفت بوده ،نه آموزش صرف .به

دانشگاه گسترده به دانشگاه عصر جدید ورود کردیم که بحثهای خاص خود را دارد».
پیامدهای چارچوب حکمرانی کمیگرا در نظام آموزش عالی

بگیریم.اینیعنینگاهکمیواداری.اساسامحصولایننظامآموزشعالی،یکانسان

وزیر علوم :باید در دانشگاهها به سمت جامعه باز شود

منصـــور غالمی در ادامه این کنفرانس با تخصصیخواندن بحث سیاســـتگذاری و

او افزود« :دانشـــگاه آزاد اســـامی در طرح پایش وارد موضوعات منطقهای نیز شده

اوبااشارهبهچارچوبحکمرانیکمیگراگفت«:چارچوبمفهومیایننظامحکمرانی

حکمرانـــی گفت« :قطعا هرکـــدام از مباحث این حوزه بدون حضور نخبگان مفهوم

چالشها مدنظر قرار گرفته و موضوع پوشاک و منسوجات نیز با محوریت یزد پیگیری

ماموریت باید داشته باشیم .زمانی که در این مسیر قرار میگیریم با ورودی و فرآیند آن

و تحقیقاتی قائل هستیم ولی باید بررسی شود و ببینیم تا چه اندازه از این ظرفیتها

و بهعنوان نمونه موضوع چرم و کفش یکی از موضوعاتی اســـت که بهعنوان یکی از

میشود و همینگونه ادامه مییابد تا  40چالش کشور احصا شود .این قولی بود که
سال گذشته داده شد و امروز عملیاتی شده است».

اینگونه است .دانشگاهی با ماموریت سیاست کالن ،سیاست اجرایی و برنامه اولویت
کار نداریم و فقط به خروجی آن توجه کردهایم و آنهم بررسی کتابخانهای است و این

بررسی است که بر همه نگاه ما به آموزش عالی حاکمیت دارد و ما اساسا به دستاورد

طهرانچی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نکته مهمی دارند که «مراکز مهم تربیت قوه

کاری نداریم و اینکه بگوییم صنعت و مهارت جدیدی باید از دســـتاوردهای دانشگاه

پیشرفتنیست»،اظهارکرد«:تاکیدمادردانشگاهآزاداسالمیایناستکهدانشگاهباید

دانشگاه همه ابعاد اجتماع را دربر میگیرد».

عاقل ه کشور ،دانشگاه است و هیچ کشوری بدون وجود یک قوه عاقله ،قابل اداره و قابل

که با یک برنامه جامع که به تدوین اطلس مسائل خواهد پرداخت و نقش هراهحلقههای
سیاستگذاری و برنامهریزی را کامل میکند».

تبیین طرح پایش در راستای ترمیم وضعیت پژوهشی دانشگاه

حاشیه

باشدتعجبمیکنند،درصورتیکهاینهادستاوردهایدانشگاهاستوآثاروپیامدهای

واقعی خود را ندارد ،البته ما تعریف مشخصی برای جایگاه دانشگاهها ،مراکز علمی
استفاده شده است».

او با بیان اینکه احســـاس میشـــود دانشـــگاهها در تصمیمگیری ،برنامهگذاری و

سیاستگذاریهاسهمجدی،منظموسازماندهیشدهندارند،تصریحکرد«:دانشگاهها

وظیفهتربیتنیرویانسانیخود رابهخوبیانجامدادهاندومانیزدرتمامیبخشهای
کارشناسی از ظرفیت این نیروهای تربیتشده استفاده میکنیم ،البته نباید فراموش
شود دانشـــگاهیان ما در بخشهای مختلف سیاســـتگذاری و حکمرانی مشارکت
جدی ندارند و در حقیقت د ر نگاه آینده به حوزه آموزش عالی جایگاه مناســـبی را در

نظرنگرفتهایم».

وزیر علوم در جمع خبرنگاران خبر داد

یجدی
وزیرعلومافزود«:خروجا زاینچالشورسیدنبهجایگاهمناسبنیازمندحرکت 

 70مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در آستانه تعطیلی

اســـت و مجموعه کالن برنامهریزی و سیاستگذاری کشور باید به بخش آموزش عالی

عضوهیاتامنایدانشگاهآزاداسالمیبااشارهبهتدوینطرحپژوهشاثرگذاریکپارچه

وزیرعلومدرحاشیهاینکنفرانسدرجمعخبرنگاراندربارهارزیابیدانشگاههای

تعطیل شـــدهاند؛ امسال نیز براساس ارزیابیهای انجامشده در شرایط فعلی

وظیفه تکلیفی ارائه دهد و در جهان د ر حال توسعه بهمعنای عام کلمه ،مبنای حرکت

کالن ملی و منطقهای احصا کنیم و برای آنها نظام موضوعات طراحی کردیم تا تبدیل

و از نظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه

فعالیت دارند».

غالمی با بیان اینکه ما در حوزه آموزش عالی تالش میکنیم دانشگاهها را در وضعیت

شبکهای (پایش) در دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :در این برنامه توانستیم  40چالش
به بستههایی شود که دانشجویان دکتری و کارشناسیارشد بتوانند برای رساله خود

از آنها استفاده کنند .به استادان هم پیشنهاد شده به این بسته مراجعه و جایگاه خود

را تعیین کنند تا نظامی برای حل مسائل ملی خلق کنیم».

او ادامه داد« :تاکنون  11برنامه علمی در طرح پایش احصا شده که شامل  98رشته

آموزشـــی میشود و برای این  11برنامه 6 ،هزار و  389زمینه پژوهشی در نظر گرفته
شده که بهصورت نرمافزار در اختیار مجموعه قرار گرفته است».

غیرانتفاعیوغیردولتیدرآموزشعالیگفت«:مااینمسالهرامدنظرقراردادهایم
استانداردها و شاخصهای مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند».

دانشگاهها فعال در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت

نخبگانی باشـــد و در برنامههای اجرایی و اداره امور کالن کشور ،از محاسبات

نیروی انسانی میشـــود ،تصریح کرد« :با این حال متاسفانه شاهدیم که این
نیروی انسانی ورود نکردهاند».

او افزود« :هرساله ارزیابی از این مراکز علمی در حال انجام است و امیدواریم آنها
کنند؛ البته در سالهای گذشته در زمینه استانداردهای مدنظر وزارت علوم در

ســـطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندیها به سمت برنامهریزی میتواند

استراتژی ،برنامهریزی و اجرا را به یکدیگر وصل کند .تاکنون 1182پژوهشگر خارج از

پژوهشی انتخاب میکنند».

گزارش

علمی و پژوهشی استفاده شود».

او با اشـــاره به لزوم حضور دانشگاهها و ظرفیتهای مراکز علمی شناختهشده

دانشگاههای غیرانتفاعی اقداماتی انجام گرفته است».

دانشگاه آزاد اسالمی ،عنوان پایاننامه و رساله خود را از بین این چالشها و زمینههای

و حکمرانی زمانی موفـــق خواهد بود که نتیجه برنامهریزیها مبتنیبر دانش

ی مسیر و جایگاه
وظیفهای ندارند .برای ســـفارش تحقیق در ســـطح کالن برنامهریز 

غالمی با بیان اینکه اســـتانداردها و شـــاخصهای مدنظر ما مربوط به تربیت

طهرانچیبابیاناینکهتاکنون1200استادبامراجعهبهسامانهپایش،برایهمکاریدر

دانشگاه اعالم آمادگی کردهاند و از مهرماه  98دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری

غالمی با بیان اینکه در کشـــور ما نیز سیاســـتگذاری و حکمرانی باید با حضور

ی داریم که وارد
چارچوب خاص قرار دهیم ،تصریح کرد« :متاسفانه هر سال داوطلبان 

و اندیشـــه نخبگان علمی صورت گیرد ،گفت« :بر این اســـاس سیاستگذاری

با رساندن خود به شاخصهای مدنظر بتوانند فعالیت خود را در این حوزه حفظ

اینطرحاعالمآمادگیکردهاند،گفت«:طرحپایشنظامیاستکهمیتواندحلقههای

حدود  ۷۰مرکز بهدلیل عدم رعایت اســـتانداردها و شاخصهای مدنظر توقف

وزیرعلومدرهمینزمینهتصریحکرد«:درسال ۹۲بیشاز ۳۰۰مرکزدانشگاهی

غیرانتفاعی در کشور فعال بود که حدود ۵۰مرکز بهدلیل عدم رعایت شاخصها

براساس استفاده از نخبگان بوده است».

دانشگاه شده و درس میخوانند و فار غالتحصیل میشوند و پس از فار غالتحصیلی

جدی نداشتیم».

او ادامه داد« :باید درهای دانشـــگاهها گشوده شود و مردم نیز از این درهای گشوده
استقبال میکنند و وظیفه ما نیز بهعنوان مسئوالن علوم و تحقیقات این است که از

در حکمرانی و سیاســـتگذاری کشور گفت« :دانشگاههای ما توان ارائه علم در

مسیرهای ممکن مراکز علمی و دانشگاهها را عرضه کنیم».

برای پیشبرد اهداف توسعه کشور موثر واقع شود» .

یمابهسمتمراکزآموزشیدرحالحرکتبودندو
بهشمارمیرود،افزود«:مراکزپژوهش 

وزیرعلومتصریحکرد«:امیدواریمهمهمراکزعلمیودانشگاهیبتوانندخودشان
را به استانداردهای وزارت علوم برسانند».

وزیرعلومبابیاناینکهگسترشآموزشعالیبهسمتمرکزآموزشعالییکیازآسیبها
مابایدبهآنهانقشدهیموازآنهاعملکردبخواهیم،چراکهتربیتنیرویانسانیبایدنیاز

محور و برآمده از سیاستهای کالن و برنامهریزی باشد و فار غالتحصیالن دانشگاهی
باید محور توسعه قرار گیرند».

نمایشگاه فنبازار افتتاح شد

معرفی محصول ۲۲واحد در فنبازار کشاورزی
فرهیختگان دومین نمایشـــگاه فنبازار دانشگاه آزاد
اسالمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی روز گذشته

ردیف

نام واحد

با حضور بیژن رنجبر ،قائممقام رئیس دانشـــگاه در امور

آمـــوزش عالی و ســـاماندهی پژوهشهای تحصیالت

تکمیلی آغاز بهکار کرد .همچنین پیام نجفی مدیرکل

۱

شیراز

امور اقتصادی دانشبنیان و سرمایهگذاری دانشگاه آزاد

کارآفرینی و تجاریســـازی ،اردکانی معاون پژوهش و

۲

نورآباد ممسنی

فناوری پژوهشـــگاه مرکزی و جمعی از مدیران سازمان

مرکـــزی ،مخترعان ،مبتکران ،فناوران ،صاحبان ایده و

شرکتهای دانشبنیان در مراسم افتتاحیه این دوره از

دستگاه ضدسرمازدگی باغات ،خاک اسفنجی ،دستگاه اندازهگیری فشار کششی ایجادی توسط ریشه گیاه،
دستگاه هوشمند محاسبه هزینه خاکورزی ،علفکش گندم ،گندزدایی آب آشامیدنی بهوسیله گیاهان
دارویی ،ریشهدار کردن قلمه گیاه آویشن ،دستگاه تقطیر مولکولی ،دستگاه مولد ازن و اسانس گیاهان
دارویی جهت حذف باکتری اشرشیاکلی در آب آشامیدنی

اســـامی ،اقبال شاکری رئیس مرکز عمرانی ،امالک و

مستغالت دانشگاه آزاد اسالمی ،حامد افشاری مدیرکل

نام محصول

ردیف

ساخت دستگاه اندازهگیری فشار کششی ایجادشده توسط ریشه گیاه برای جذب رطوبت خاک بهمنظور

آبرسانی و قطع آب در زمان مناسب و طراحی و ساخت دستگاه هوشمند برای محاسبه هزینههای خاکورزی
و کشت محصوالت کشاورزی

واحد تولید اسانس گیاهان دارویی مرزه خوزستانی ،مرزه باغی و مرزه رشینگری جهت حذف باکتری

۳

استهبان

۴

دورود

تولید غذای آبزیان شامل رتیفر و ارتمیا

۵

دامغان

طرح صنعتی روغنگیری پسته و فرآوردههای آن

مانند بذر ،کود و کشتهای هیدروپونیک و گلخانهای،

۶

ایرانشهر

تولید و فرآوردههای گیاهان بومی سیستانوبلوچستان

منابـــع آب ،علوم دامی ،خوراک دام و طیور ،محصوالت

۷

بندرعباس

گرفته اســـت .این دوره از نمایشگاه فنبازار که با همت

نمایشگاه فنبازار حضور داشتند .این نمایشگاه در حالی

برپا شده است که در آذرماه نیز اولین دوره این نمایشگاه
در حوزه تجهیزات پزشـــکی دایر شـــده بود و در دومین
دوره نمایشگاه فنبازار دانشگاه آزاد اسالمی حوزههایی

چون بیوتکنولوژی کشـــاورزی ،نهادههای کشـــاورزی
ماشینآالت کشـــاورزی و اتوماسیون آبیاری و مدیریت

باغبانـــی و مبارزه بیولوژی با آفات مورد توجه جدی قرار

ادارهکل امور اقتصادی دانشبنیان و ســـرمایهگذاری
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شده تا  15بهمنماه در محل

دائمی نمایشگاههای دانشگاه آزاد اسالمی در سازمان

مرکزی برپا خواهد بود و عالقهمندان میتوانند از ساعت
 9صبـــح تا  17از بخشهـــای مختلف آن بازدید کنند.
در این گزارش محصول  ۲۲واحد را معرفی میکنیم.

اشرشیاکلی در آب آشامیدنی ،ریشهدار کردن قلمه گیاه آویشن شیرازی و گندزدایی آب آشامیدنی بهوسیله
گیاهان دارویی آویشن باغی ،آویشن کرمانی و آویشن شیرازی

فرهیختگان
farhikhtegan

طرح گیاهان گرمسیری (انگور دریایی) ،طرح گیاهان گرمسیری (دارگون فروت) ،کودهای آهن و کود

نام واحد

نام محصول

۱۲

نجفآباد

پرورش عقرب

۱۳

تربتحیدریه

دستگاه برداشت زعفران ،دستگاه جداکننده وزنی پیاز و فلسگیر زعفران و دستگاه پیازکار زعفران

۱۴

سبزوار

فرانکنیا

۱۵

بوشهر

تولید کیتین و کیتوسان

۱۶

اراک

تولید نانوکود بیولوژیکی ،دستگاه جابهجایی درخت و پودر نگهدارنده گلهای شاخهبریده

۱۷

نراق

تولید علوفه ژرمیناتوری

۱۸

یادگار

امامخمینی(ره)

فرهیختگان
طراحی و تولید محصوالت سالم و ارگانیک

۱۹

رودهن

۲۰

تهران شمال

استفاده از آفتکش بیولوژیک علیه قارچهای بیماریزای گیاه برنج و تولید امگا 6

۲۱

شهرقدس

محلول غذایی پلیهربال تقویت سیستم ایمنی دام ،طیور و آبزیان

تیوسولفات آمونیوم

فیشبرگر

farhikhtegan

۸

حاجیآباد

فرآوری و بستهبندی خرما و تولید مشتقات خرما

مکمل پروتئین هیدرولیزشده ماهی ،تولید برنج غنیشده با ویتامین  Dو روی بهروش بخت اکستروژن ،تولید

۹

میناب

تولید کود ورمی کمپوست بهروش ورمی کالچر

مرسلشده خرما ،تولید نرمافزار تخصصی جیرهنویسی برای گوسفند و بز ،تولید نهال گونههای درختی و

۱۰

سنندج

۱۱

سقز

ساخت نانوذرات طال و نقره ،تصفیه آب آشامیدنی سیستم بدون پساب ،قارچکش طبیعی و دستگاه کلرزن
محلولی خودمکش بدون نیاز به برق
دستگاه سمپاش چندکاره

برنج دانهای باال بهروش پخت اکستروژن ،سیستم آبیاری هوشمند ،تولید خاک بستر گیاهی از برگهای

۲۲

واحد ورامین

درختچههای بومی ایران ،سیستم آکوایونیک ،بررسی و تولید الر و مگس بهعنوان مکمل منبع پروتئین در

تغذیه طیور و دام ،تولید مکمل پروتئین هیدرولیزهشده ماهی جهت تغذیه دام و طیور و زراعت چوب با گونه
سریعالرشد پالونیا

