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مریم طایف

ه محمودی

اخبار
نهمین کنفرانس بین المللی یاددهی و
یادگیری الکترونیکی در دانشگاه کردستان
برگزار شد.

محورها:

•رسانه های اجتماعی و یادگیری
•ارزشیابی کیفیت در محیط های یادگیری الکترونیکی
•محتواهای خالقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی
•مدل های یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش
•یادگیــری خودرهیــاب در محیــط هــای یادگیــری
ا لکتر و نیکــی
•روندهای تکنولوژیکی جدید در یادگیری الکترونیکی
•چالــش هــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،آموزشــی و
زیرســاختی یادگیــری الکترونیکــی
•یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پسا کرونا
برگــزار کننــدگان :دانشــگاه کردســتان ،انجمــن یادگیــری
الکترونیکــی
حامیــان :پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام،
(  ،)IEEE Iran Sectionدانشــگاه علــوم پزشــکی
کردســتان ،دانشــگاه شــیراز ،دانشــگاه علــوم پایــه زنجــان،
دانشــگاه ایــام ،پــارک علــم و فنــاوری کردســتان ،بنیــاد
نخبــگان اســتان کردســتان ،هــاب شــیراز ،شــرکت وســتا،
جشــنواره تدریــس خــاق در آمــوزش عالــی

سخنرانان کلیدی:

•متئو مارتینی ،دانشگاه مارکونی  ،ایتالیا
•غالمعلي منتظر ،دانشگاه تربیت مدرس
•ریتا مجتهدزاده ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
•مهناز معلم ،دانشگاه تاوسان،آمریکا
•دانیال آپولون ،دانشگاه برگن ،نروژ

کارگاههای آموزشی:
اهداف کنفرانس :

•شناســایی مســایل و چالــش هــا و راهكارهــاي اثربخشــي
نظــام یادگیــری الکترونیکــی
•هــم اندیشــی در خصــوص کیفیــت بخشــی نظــام
یادگیــری الکترونیکــی
•ارائــه جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی در
نظــام یادگیــری الکترونیکــی
•تبــادل تجربیــات زیســته آکادمیــک در خصــوص اجــرای
یادگیــری الکترونیکــی در بحــران کوویــد۱۹
•ارائــه تجــارب موفــق در پیــاده ســازی نظــام یادگیــری
الکترونیکــی

پنلهای تخصصی:

الــف) میزگــرد معرفــی شــرکت هــای فعــال در حــوزه یادگیری
الکترونیکــی بــا مشــارکت کمیتــه ارتبــاط بــا صنعــت انجمــن
یا د ا
ب) میزگرد ارائه تجربه عملی پروژه UNITEL

معــاون آموزشــی دانشــگاه کردســتان افــزود :دانشــگاه
کردســتان دانشــگاه مــادر اســتان بــوده و بــه همیــن دلیــل
مجبــور هســتیم طیــف وســیعی از رشــته هــا را در دانشــگاه
داشــته باشــیم و بــا وجــود جــوان بــودن ،ایــن دانشــگاه
توانســته پیشــرفت هــا
ی خوبی را در تمامی زمینه ها کسب کند.
وی بــا اشــاره بــه تحصیــل دانشــجویان بیــن الملــل در
دانشــگاه کردســتان  ،عنــوان کــرد :عــاوه بــر دانشــجویانی
کــه از اســتان هــای مختلــف در دانشــگاه کردســتان تحصیــل
میکننــد ،دانشــجویانی از کشــورهای عــراق ،افغانســتان،
تاجیکســتان ،ســوریه ،نیجریــه ،افریقــای جنوبــی ،انگلســتان
و اســترالیا در ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

پانزدهمیــن کنفرانــس ملــی و نهمیــن کنفرانــس بیــن
المللــی یاددهــی و یادگیــری الکترونیکــی در دانشــگاه
کردســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه کردســتان ،دکتــر
محمــد رزاقــی پیــش از ظهــر امــروز در پانزدهمیــن دوره
کنفرانــس ملــی و نهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی یاددهــی
و یادگیــری الکترونیکــی اظهار داشــت :دانشــگاه کردســتان
دارای جمعیــت دانشــجویی بیــش از  ۱۲هــزار نفــر بــوده و
در ایــن مــدت کــه از زمــان شــیوع کرونــا میگــذرد ایــن
دانشــگاه توانســته پیشــرفت چشــمگیری در زمینــه توســعه
آمــوزش مجــازی داشــته باشــد.

در ادامــه ایــن جلســه دکتــر پرهــام مــرادی اظهــار داشــت:
دانشــگاه کردســتان یکــی از موفــق تریــن دانشــگاهها در
زمینــه آمــوزش الکترونیــک بــه گــواه انجمــن یادگیــری
الکترونیکــی ایــران بــوده اســت.
دبیــر اجرایــی کنفرانــس یاددهــی و یادگیــری الکترونیکــی
تصریــح کــرد :در چنــد ســال گذشــته تجربــه دانشــگاه
کردســتان در زمینــه آمــوزش الکترونیــک بیشــتر شــده و
توانســته ایــم بــه ارگان هــا و مــدارس ســرویسدهی رایــگان
انجــام دهیــم تــا در ایــن برهــه زمانــی آمــوزش در مــدارس
متوقــف نشــود.
وی گفــت :در ایــن کنفرانــس اســاتید صاحــب نــام و صاحــب
نظــر بــا موضوعــات روز ســخنرانی خواهنــد کــرد و در ادامــه
نیــز دو پنــل تخصصــی و مقــاالت تاییــد شــده بــه ایــن
کنفرانــس نیــز ارائــه میشــوند.

دکتــر رزاقــی گســترش ویــروس کرونــا و اســتفاده از
ظرفیــت هــای آن را فرصتــی مناســب بــرای توســعه
آمــوزش دانســت و گفــت :توســعه آمــوزش مجــازی از
جملــه زیرســاخت هــا و برنامــه هــای کاربــردی آن از ســال
 ۹۶آغــاز شــده اســت و در همیــن راســتا بــرای ارتقــای
کیفیــت آمــوزش مجــازی تــاش هــای بســیاری تــا کنــون
صــورت گرفتــه اســت.

در ادامــه ،دکتــر علــی اکبــر صفــوی ،رییــس انجمــن
یادگیــری الکترونیکــی ایــران (یــادا) ،نیــز بــه عنــوان ســخنران
افتتاحیــه بــه تشــریح تاریخچــه کنفرانــس پرداختنــد .ایشــان
گزارشــی از فعالیتهــای انجمــن در دوران همــه گیــری کرونا در
خصــوص آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه هــا را ارائــه نمودند
و همچنیــن برنامههــای انجمــن بــرای آینــده آمــوزش
الکترونیکــی را تشــریح کردنــد.

در ادامــه ایــن کنفرانــس نیــز معــاون آموزشــی وزیــر علــوم
تصریــح کــرد :آمــوزش الکترونیکــی در کشــور نســبت بــه
ســالهای قبــل بســیار موفــق تــر شــده ،چراکــه زیرســاخت
هــای دانشــگاهی توســعه یافتــه و اســاتید آمــوزش هــای الزم
را دیــده و توانمندســازی اســاتید صــورت گرفتــه اســت.
دکتــر علــی خاکــی صدیــق افــزود :دوران آمــوزش ســنتی
صــد درصــد چهــره بــه چهــره بــه اتمــام رســیده اســت و بایــد
رویکــرد نویــن آموزشــی را پــی بگیریــم کــه ایــن رویکــرد
نویــن ترکیبــی از آمــوزش ســنتی و آمــوزش الکترونیــک
اســت.
وی بــا اشــاره بــه دوران پســاکرونا بیــان داشــت :بــا توجــه بــه
تجربــهای کــه در ایــن زمینــه کســب کردیــم بعــد از دوران
کرونــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه بخشــی از کالسهــا بــه
صــورت مجــازی برگــزار شــود ،امــا در حــال حاضــر نمــی
تــوان بــه صــورت قطعــی در ایــن زمینــه اظهــار نظــر کــرد.
خاکــی صدیــق تصریــح کــرد :بــه طــور قطــع آمــوزش پســا
کرونــا بــا قبــل از کرونــا متفــاوت خواهــد بــود و مــا شــاهد
تحــول خوبــی در جهــان و در راســتای ارتقــای کیفــی
آمــوزش خواهیــم بــود و نوعــی آمــوزش ترکیبــی را در آینــده
میتوانیــم ببینیــم.
گفتنــی اســت ،پانزدهمیــن کنفرانــس ملــی ونهمیــن کنفرانس
بیــن المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی چهارشــنبه و
پنجشــنبه بــا ارائــه مقــاالت پذیرفتــه شــده و انجــام ســخنرانی
هــای کلیــدی ادامــه خواهــد یافــت و اختتامیــه ایــن کنفرانس
 ۱۹اســفند ســاعت  ۱۵:۳۰خواهــد بــود.
منبع :دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان

معرفی رشته یادگیری الکترونیکی

در ســالهای اخیــر فنــاوری اطالعــات تغییــرات شــگرفی در
آمــوزش و یادگیــری ایجــاد نمــوده اســت .پارادایــم جدیــد
حــوزه یادگیــری تحــت عنــوان « یادگیــری الکترونیکــی»
شــناخته میشــود .یادگیــری الکترونیکــی شــرایط آموزشــی
را از محیــط آمــوزش ســنتی بــه آمــوزش انعطافپذیــر
تغییــر داده اســت .حــذف محدودیتهــای زمــان ،مــکان و
ســن یادگیرنــده ازجملــه مزایــای ایــن حــوزه اســت کــه بــه
شــرکتکنندگان امــکان میدهــد تــا فراتــر از دنیــای واقعــی
پیــش رونــد.
بــا توجــه بــه تأکیــد نقشــه جامــع علمــی کشــور مبنــی بــر
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در آمــوزش و همچنیــن اهمیــت
تحقــق برنامههــای اســتراتژیک آمــوزش عالــی کشــور،
توســعه یادگیــری الکترونیکــی بهعنــوان یــک نظــام جدیــد
آمــوزش امــری انکارناپذیــر اســت .بــدون شــک ایــن تحــول
در آمــوزش ضــرورت تربیــت نیروهــای متخصــص و توانمنــد
در ایــن حــوزه میانرشــتهای را بهطــور روزافــزون نمایــان
مــی ســازد .ازایــنرو ،بهمنظــور بنیــان نهــادن و بسترســازی
یادگیــری الکترونیکــی در کشــور و جبــران خــأ ســرمایه های
انســانی ،دانشــی ،مدیریتــی و فنــی در آمــوزش عالــی ،رشــته
یادگیــری الکترونیکــی در مقطــع کارشناســی ارشــد توســط
وزارت علــوم مصــوب گردیــد کــه بــرای نخســتین بــار در
کشــور در ســال تحصیلــی  ،1401- 1400موسســه آمــوزش
عالــی مهرالبــرز اقــدام بــه پذیــرش و ثبــت نــام دانشــجو در
ایــن رشــته تحصیلــی نمــود.
هدف از ایجاد رشته یادگیری الکترونیکی :
 آشــنایی فراگیــران بــا نظریههــا و رویکردهــای یادگیــری وکاربــرد آن در یادگیــری الکترونیکــی
 تربیــت و تأمیــن نیــروی انســانی موردنیــاز بــرای طراحــیو برنامهریــزی سیســتمهای یادگیــری الکترونیکــی در
نهادهــای آموزشــی ،تولیــدی و خدماتــی
 توانمنــد نمــودن فراگیــران در طراحــی محیطهــایغنیشــده بهوســیله فنــاوری اطالعــات
 توانمنــد نمــودن فراگیــران بهعنــوان رهبــران مؤثــر ،مدیــرو عضــو گــروه در یــک ســازمان بــرای یادگیــری الکترونیکــی

هماکنــون رشــته یادگیــری الکترونیکــی توســط جمعــی
از اســاتید برجســته و مجــرب همچــون دکتــر خدایــار ابیلــی،
دکتــر رحیــم عبــادی ،دکتــر میتــرا ظریــف صنایعــی ،دکتــر
فرهــاد ســراجی و دکتــر بیــان خســروی در موسســه آمــوزش
مهــر البــرز در حــال برگــزاری اســت .دروس
عالــی
مفاهیــم ،اصــول و نظریههــای یادگیــری الکترونیکــی،
مدیریــت منابــع انســانی و تحلیــل رفتــار در عصــر دیجیتــال،
جریانهــا و فناوریهــای نوظهــور ،طراحــی و تولیــد
محتــوای الکترونیکــی ،کیفیــت و تعالــی بخشــی در یادگیــری
الکترونیکــی و  ....ازجملــه دروس مهمــی میباشــند کــه از
ســوی اســاتید منتخــب ایــن رشــته ارائــه میگردنــد .در
خاتمــه امیــد اســت بــا حمایــت ،مشــارکت و همفکــری کلیــه
صاحــب نظــران ،دانــش پژوهــان و مدیــران در حــوزه یادگیــری
الکترونیکــی ،بتــوان از تجــارب کسبشــده درراه اعتــا و
غنــی ســازی ایــن رشــته تحصیلــی بهــره گرفــت و بــه ترویــج
و ارتقــاء ســطح آمــوزش و یادگیــری در کشــور کمــک نمــود.

نشست خبری سومین فراخوان
پیششتابدهی هاب شیراز (لبخند سوم)

همزمــان بــا دهــهی مبــارک فجــر ،طراحــان هــاب شــیراز
طــی گفتوگویــی بــا اصحــاب رســانه ،بــه تشــریح فراخــوان
دور ســوم پیششــتابدهی هــاب شــیراز ،باعنــوان «لبخنــد
ســوم» پرداختنــد.
بــا رشــد روزافــزون شــکلگیری اســتارتآپها در کشــور،
کلمــهی شــتابدهنده بهعنــوان مرکــزی کــه امــکان
رشــد ســریع و صحیــح شــرکتهای اســتارتآپی را مهیــا
میســازد؛ زیــاد شــنیده میشــود و دانشــگاهها همــواره
بهعنــوان یکــی از بهتریــن محلهــا بــرای تشــکیل یــک
شــتابدهنده معرفــی میگردنــد ،چراکــه ایدههــا و
خالقیتهــا و همینطــور آموزشهــای صحیــح از مســیر
دانشــگاه بهتــر محقــق میشــود.
در اوایــل آبانمــاه  ،۱۳۹۹خبــر تفاهمنامــهی هــاب شــیراز
بهعنــوان شــتابدهندهی دانشــگاه شــیراز منتشــر شــد و از
دیمــاه ســال جــاری ،فراخــوان دور ســوم پیششــتابدهی
هــاب شــیراز ،باعنــوان «لبخنــد ســوم» اعــام شــد.
دکتــر علــی اکبــر صفــوی بهعنــوان اســتاد دانشــگاه شــیراز
و نایــب رئیــس هیأتمدیــرهی هــاب و مهنــدس علــی
نیکمحمــدی مدیرعامــل شــتابدهندهی هــاب شــیراز،
بهعنــوان طراحــان هــاب شــیراز؛ در گفتوگــو بــا خبرنــگاران
ضمــن معرفــی دســتاوردهای دو دور فراخــوان قبــل هــاب
شــیراز ،بــه تشــریح دور ســوم فراخــوان هــاب شــیراز
پرداختنــد.
دکتــر صفــوی ،در آغــاز ایــن نشســت ،بهعنــوان ،نماینــدهی
دانشــگاه شــیراز در هــاب بهمعرفــی مختصــری از ایــن شــرکت
پرداخــت و گفــت :همانطــور کــه مســتحضر هســتید هــاب
شــیراز در اصــل شــرکت مشــترکی اســت کــه از توافقنامــه
دانشــگاه شــیراز و شــرکت همــراه اول در راســتای حمایــت از
اســتارتاپها و توســعهی فضــای کســبوکارهای نوپــا شــکل
گرفــت؛ امــا فعالیــت رســمی خــود را از آبــان پارســال بهطــرز
شــایانی آغــاز کــرد و بــه لطــف خداونــد رشــد و توســعه خوبــی
داشــته اســت.
وی توضیــح داد :اولیــن نکتــه مهمــی کــه رخ داده اســت
ایــن بــود کــه هــاب شــیراز فعالیــت خــود را فراتــر از شــهر و
اســتان خــود معرفــی نمــوده و االن در ســطح کشــور بهعنــوان
یــک شــتابدهندهی مؤثــر و موفــق شــناخته شــده اســت و
اســتارتاپهایی کــه در طــول یــک ســال گذشــته بــه جمــع
هــاب پیوســتهاند از اســتانهای دیگــر ماننــد زنجــان،
اصفهــان و حتــی بوشــهر بودهانــد.

اســتاد دانشــگاه شــیراز در ادامــه بــه کارنام ـهی برگــزاری
دو دورهی قبــل فراخــوان هــاب پرداخــت و بیــان کــرد:
خوشــبختانه طــی دو دوره گذشــته کــه رویــداد لبخنــد
اول و دوم برگــزار شــده ،در دورهی اول حــدود  ۸۰تقاضــا
در ایــن فراخــوان ثبتنــام کردنــد کــه پــس از داوریهــا
و ارزیابیهــای الزم و دقیــق۱۵ ،تیــم در اولیــن دورهی
پیششــتابدهی هــاب شــیراز پذیرفتــه شــدند و پــس از
طــی دوره پیششــتابدهی ۴تیــم بــه مرحل ـهی شــتابدهی راه
یافتنــد .بســیاری گمــان میکردنــد کــه در فراخــوان دوره دوم
کــه بــه فاصل ـهی ۶مــاه از دورهی اول برگــزار گردیــد ،شــاهد
کاهــش میــزان درخواســتها باشــیم؛ امــا درخواســتهای
دورهی دوم حتــی از صــد درخواســت فراتــر رفــت کــه از
بیــن تیمهــای متقاضــی در نهایــت ۸تیــم وارد دومیــن دورهی
شــتابدهی هــاب شــیراز شــدند کــه پــس از طــی ۳مــاه
آمــوزش و منتورینــگ و ســایر حمایــت هــا۴ ،تیــم دیگــر نیــز
از ایــن دوره بــه مرحلــهی شــتابدهی راه پیــدا کردنــد.
نایــب رئیــس هیأتمدیــره هــاب شــیراز اظهــار داشــت:
خوشــبختانه عالوهبــر برنامــهی حمایــت از اســتارتاپها و
فضــای کس ـبوکارهای نوپــای جنــوب کشــور ،هــاب شــیراز
بــا برگــزاری دورههــای آموزشــی عمومــی در ســطح کشــور
نقــش مؤثــری در راســتای شــکوفایی زیس ـتبوم کارآفرینــی
کشــور ایفــا کــرده اســت.
او افــزود :بهطــور متوســط بــا تیمهــای راهیافتــه بــه مرحلـهی
شــتابدهی قراردادهــای چندصدمیلیونــی منعقــد شــده کــه
متوســط ســرمایهگذاری روی تیمهــا ۴۰۰میلیــون تومــان
بــوده اســت .حتــی تیمهایــی در ایــن بیــن حضــور داشــتند
کــه قــراردادی بــاالی یــک میلیاردتومــان بــا ایشــان منعقــد
شــده اســت و در ازای ایــن ســرمایهگذاری کمتــر از ۲۵درصــد
از ایشــان ســهام گرفتــه شــده اســت.
نماینــدهی دانشــگاه شــیراز در هــاب در ادامــه ،بــه تفــاوت
ایــن دوره از پیششــتابدهی بــا دورههــای قبــل پرداخــت و
توضیــح داد :ایــن دوره دو تفــاوت عمــده بــا دورهی پیشــین
خــود دارد؛ اول اینکــه اکنــون همگــی بــاور کردهانــد هــاب
شــیراز بــا تمــام تــوان و قــدرت وارد عرصــه شــده و تمامــی
مراحــل آموزشــی را بــا باالتریــن کیفیــت ممکــن برگــزار
کــرده اســت و بهــه همیــن خاطــر ارزیابــی از تیمهایــی
کــه ایــن دورههــا را ســپری کردهانــد؛ بســیارمثبت تلقــی
شــده کــه نشــاندهندهی کیفیــت دورههــا اســت .از طــرف
دیگــر قراردادهــای مالــی مناســبی بــا تیمهــا منعقــد شــده
کــه نشــاندهندهی جدیــت هــاب شــیراز اســت کــه بنــده
بــه نوبــهی خــودم از تمامــی کادر ســتادی هــاب شــیراز
سپاســگزاری میکنــم .دوم اینکــه ،در طــی یکســال گذشــته
تــاش کردهایــم درراســتای تقویــت اکوسیســتم کارآفرینــی
کشــور مؤثــر واقــع شــویم ،از برگــزاری دورههــای مبتــدی و
عمومــی مراحــل اولیـهی راهانــدازی کسـبوکار تــا دورههــای
پیشــرفته و متمرکــزی ماننــد بوتکمــپ اســتارتاپی ۵G/IOT
کــه بــا مشــارکت واحــد تحقیــق و توســعه همــراه اول برگــزار
شــده اســت .ازهمیــنرو بخشــی از تیمهــای متقاضــی ایــن
فراخــوان تیمهایــی خواهنــد بــود کــه چندینمــاه تحــت
آموزشهــای مؤثــری قــرار داشــتهاند و از مباحــث اولیــهی
تســت ایــده تــا مباحثــی همچــون تهیــهی MVP

و نمونــهی اولیــ ه آشــنا هســتند و از طــرف دیگــر بــا
نیازهــای مبنیبــر آی تــی همــراه اول و کشــور بیگانــه
نیســتند و امیــد داریــم کــه تیمهــای باکیفیتــی را در ایــن
مرحلــه جــذب کــرده و اتفاقــات مثبــت و خوبــی در ســطح
کشــور رقــم بزنیــم.
در ادامــه مهنــدس علــی نیکمحمــدی ،مدیرعامــل
شــتابدهندهی هــاب شــیراز بــه تشــریح ســومین فراخــوان
پیــش شــتابدهی هــاب شــیراز بــا نــام لبخنــد ســوم پرداخت و
توضیــح داد :ســومین فراخــوان پیــش شــتابدهی هــاب شــیراز
بــا نــام «لبخنــد ســوم» پذیــرای تیمهــا ،اســتارتاپهای
فعــال و افــراد عالقهمنــد و صاحــب ایــده در موضوعــات
«ســامت دیجیتــال»« ،تجــارت الکترونیکــی»« ،آمــوزش
مجــازی و تولیــد محتــوا»« ،بــازی و رســانههای دیجیتــال» و
«شــهر هوشــمند» اســت .تیمهــای نوپــا در ســطوح بــذری و
پیــش بــذری میتواننــد در ایــن فراخــوان ثبتنــام کــرده و
پــس از داوری در صــورت پذیرفتــه شــدن از امکاناتــی ماننــد
دریافــت گرنــت (پژوهانــه) پنجاهمیلیــون تومانــی بهصــورت
بالعــوض ،دورهی آموزشــی بــوت آپ ،جلســات منتورینــگ و
فضــای کار اشــتراکی بهرهمنــد بشــوند.
وی تصریــح کــرد :شــتابدهندهی هــاب شــیراز گســترهی
جغرافیایــی فعالیــت خــود را بــه شــهر شــیراز یــا حتــی اســتان
فــارس محــدود نکــرده و تیمهــا از سراســر کشــور میتواننــد
در ایــن فراخــوان شــرکت نماینــد.
مدیرعامــل هــاب شــیراز درخصــوص شــیوه و فراینــد
برگــزاری لبخنــد ســوم نیــز توضیــح داد :تیمهــای اســتارتاپی
و عالقهمنــدان بــه حوزههــای تحــت حمایــت هــاب شــیراز
در وهل ـهی اول ثبتنــام خــود را در ســایت هــاب شــیراز بــه
نشــانی  hubshiraz.irانجــام خواهنــد داد .ســپس بــا تکمیل
فــرم ارزیابــی کتبــی اولیــن مرحلـهی غربالگــری تیمهــا آغــاز
خواهــد شــد .تیمهایــی کــه از ایــن مرحلــه عبــور کننــد بــه
ارزیابــی شــفاهی راه خواهنــد یافــت .پیــش از برگــزاری ایــن
مرحلــه کارگاه آموزشــی بــرای آشــناییها بــا مــدل عملیاتــی
هــاب شــیراز ،مــدل  NABCبرگــزار خواهــد شــد تــا تیمهــا
ضمــن آشــنایی بــا ایــن مــدل ،متوجــه شــوند کــه داوران
بــه چــه ابعــادی از ایــده و تیــم اهمیــت ویــژه میدهنــد.
در ارزیابــی شــفاهی نیــز ،هــر تیــم در بــازه ۲۰دقیقــه ایــده
خــود را بــه هیــأت داوران ارائــه میکنــد و بعــد از آن در
مــدت ۲۰دقیقــه پاســخگوی پرســشهای احتمالــی داوران
خواهــد بــود .پــس از پرســش و پاســخ داوران در یــک
فضــای خصوصــی بــه شــور و مشــورت دربــارهی متیــاز تیــم
میپردازنــد تــا امتیــاز نهایــی تیــم مشــخص گــردد .پــس
از اتمــام داوری ،براســاس امتیــازات کسبشــده تیمهــای
برگزیــده در دورهی پیششــتابدهی هــاب شــیراز پذیرفتــه
شــده و تحــت حمایــت ایــن شــتابدهنده قــرار میگیرنــد.
تیمهایــی کــه بــا موفقیــت مرحلــه پیششــتابدهی را پشــت
ســر بگذارنــد وارد دورهی شــتابدهی خواهنــد شــد کــه امســال
بــا افزایــش میــزان ســرمایهگذاری هــاب شــیراز میتواننــد
متوســط پانصدمیلیــون تومــان ســرمایه اولیــه جــذب نماینــد.

وی یــادآور شــد :ایــن فرخــوان بــا توجــه بــه اســتقبال
کمنظیــر تیمهــا ،تــا تاریــخ ۳۰بهمنمــاه  ۱۴۰۰تمدیــد
شــده اســت.
مهنــدس نیکمحمــدی در پایــان بیــان کــرد :از تیمهــا و
افــراد عالقهمنــد بــه حــوزهی کارآفرینــی دعــوت میکنیــم
بــا اعتمــاد بــه هــاب و عملکــرد شــایان آن در طــی ســال
گذشــته در فراخــوان ثبتنــام کــرده و خــود را بــا معیارهــای
کارآفرینــی محــک بزننــد و بتواننــد از تســهیالت هــاب شــیراز
بهرهمنــد شــوند .همچنیــن امیدواریــم کــه در ســال پی ـشرو
بــا تالشــی دوچنــدان نســبت بــه قبــل بتوانیــم جایــگاه هــاب
شــیراز را در ســطح کشــور ارتقــا داده و موجــب رشــد و
شــکوفایی اکوسیســتم کارافرینــی ســطح کشــور بهخصــوص
جنــوب کشــور و اســتان فــارس باشــیم.

با توجه به افزایش شیوع اومیکرون؛ نحوه
برگزاری ترم آینده به دانشگاهها واگذار شد/
تصمیم با روسا است.
مدیــر کل دفتــر برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی گفــت :بــا
توجــه بــه افزایــش ســویه اومیکــرون و تغییــر وضعیــت
اســتانها رئیــس هــر دانشــگاه مســئول نهایــی تصمیــم گیــری
بازگشــایی دانشــگاهها بــه صــورت حضــوری خواهــد بــود.
محمدرضــا آهنچیــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره
از ســرگیری آمــوزش حضــوری دانشــگاهها از نیمســال دوم
ســال تحصیلــی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱بــا توجــه بــه افزایــش شــیوع
ســویه اومیکــرون گفــت :هــر دانشــگاهی بنــا بــه اقتضــای
خــود کــه چــه تعــداد دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی و یــا
چــه تعــداد دانشــجوی بومــی دارد تصمیــم گیــری میکنــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت اســتانها بــه
دلیــل افزایــش شــیوع ســویه اومیکــرون در حــال تغییر اســت،
علیرغــم اینکــه اعــام شــده اســت نیمســال دوم تحصیلــی
از  ۱۶بهمــن مــاه  ۱۴۰۰حضــوری میشــود ،دانشــگاهها
خودشــان تشــخیص میدهنــد کــه آمــوزش واقع ـاً حضــوری
باشــد یــا خیــر.
مدیــر کل دفتــر برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی گفــت :ممکــن
اســت بــا یــک فاصلــه کوتــاه بــه دانشــجویان اعــام کننــد کــه
فع ـ ً
ا کالسهــا مجــازی اســت .در حقیقــت براســاس آخریــن
وضعیــت کرونــا دانشــگاهها تصمیــم گیــری کــرده و بــه
دانشــجو اعــام میکننــد.
وی ادامــه داد :دانشــگاههای معیــن برخــی اســتانها بــا
قطعیــت تصمیــم میگیرنــد و برخــی از اســتانها بیشــتر
واگــذار کردهانــد بــه دانشــگاهها و دانشــگاهها خــود
تصمیــم میگیرنــد ،در ایــن رابطــه اســتانها یکســان عمــل
نمیکننــد و مســئول نهایــی خــود دانشــگاهها هســتند.
آهنچیــان افــزود :حتــی در اســتانهایی کــه دانشــگاه
معیــن نظــر میدهــد بازهــم دانشــگاههای شهرســتانها
مســئول نهایــی بازگشــایی بــه صــورت حضــوری هســتند،
یعنــی رئیــس هــر دانشــگاه مســئول نهایــی تصمیــم گیــری
بازگشــایی دانشــگاهها بــه صــورت حضــوری اســت.

:در گفتوگو با ایلنا عنوان شد

انتقاد مقام مسئول در وزارت علوم از افزایش
اختالل اینترنتی« /کندی اینترنت» باعث
استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان
شده است.

رئیــس کارگروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری در واکنــش بــه تاثیــر کنــدی اینترنــت در آمــوزش
مجــازی گفــت :اختــاالت در کیفیــت و ســرعت اینترنــت در
چنــد مــاه گذشــته افزایــش یافتــه و موجــب آزار و اذیــت در
برگــزاری کالسهــا و امتحانــات شــده اســت.
علــی اکبــر صفــوی ،رئیــس کارگــروه یادگیــری الکترونیکــی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در گفتوگــو بــا خبرنــگار
ایلنــا ،در واکنــش بــه شــروع آمــوزش مجــازی بــا شــیوع پیــک
ششــم کرونــا و مواجــه دانشــجویان بــا کنــدی شــدید اینترنــت
و اختــاالت در آموزشهــای مجــازی بیــان کــرد :واقعیــت
ایــن اســت کــه همــه مــا از اختــاالت اینترنــت در طــول چهار
پنــج مــاه گذشــته گالیــه داریــم و رنــج میبریــم .همیــن
امــروز مــا در دانشــگاه شــیراز کالســی داشــتیم کــه اســاتید در
آنجــا اعــام کردنــد دانشــجویان بــه علــت کنــدی اینترنــت و
اختــاالت اینترنتــی کــه در کل اســتان وجــود دارد از کالس
درس عقــب میافتنــد.
وی ادامــه داد :بــه طــور کلــی ظرفیــت مصرفــی کشــور
کمــی بــا اختــاف روبــرو شــده و کیفیــت ســرویسدهیها
پایینتــر آمــده اســت .ایــن مشــکل در طــول چنــد مــاه اخیــر
وجــود داشــته و در بــازه زمانــی امتحانــات هــم مشــکالتی را
ایجــاد کــرد.
صفــوی در ادامــه بیــان کــرد :دو نفــر از دانشــجویان مــن
نیــز بــا ایــن مشــکل مواجــه شــدند و مــا مجبــور شــدیم کــه
امتحانــات را بــه صــورت حضــوری بــرای آنهــا برگــزار کنیــم،
آنهــا نیــز از اســتانهای مختلــف بــرای شــرکت در امتحــان
آمدنــد .بــه نظــر مــن نوســانات و اختالالتــی کــه در اینترنــت
و کیفیــت آن وجــود دارد در چنــد مــاه گذشــته خیلــی بیشــتر
شــده اســت .مــن ایــن موضــوع را طــی یــک ســری ســواالت از
برخــی همــکاران و مدیــران آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاههای
مختلــف اســتانهای گوناگــون کشــور پرســیدم ،آنهــا نیــز
همیــن نظــر را داشــتند.

رئیــس کارگــروه یادگیــری الکترونیــک وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری تاکیــد کــرد :تشــخیص ایــن اختــال و
مشــکل توســط مســئوالن امــر ســاده اســت ،یعنــی آنهــا در
رکوردهــای فنــی خــود بــه ســادگی میتواننــد بفهمنــد کــه
میــزان مصــرف پهنــای بانــد و میــزان اختــاالت اینترنتــی
چقــدر دچــار نوســان شــده اســت ،امــا بحــث اصلــی ایــن
اســت کــه ایــن کار در حــوزه وزارت ارتباطــات اســت و از ایــن
طریــق بایــد پیگیــری شــود.
صفــوی بیــان کــرد :مــا مشــکل را بــه آقــای دکتــر زاهــدی
کــه خودشــان از اعضــای کارگــروه بودهانــد و اکنــون مدیــر
فنــاوری و اطالعــات وزارت علــوم اســت منتقــل کردهایــم امــا
گروهــی کــه بایــد مســئولیت اصلــی کار را پیگیــری کننــد
و بــرای رفــع مشــکل کمــک کننــد حــوزه وزارت ارتباطــات
و اپراتورهــا هســتند ،زیــرا اختــاالت در کیفیــت و ســرعت
اینترنــت در چنــد مــاه گذشــته زیــاد و موجــب آزار و اذیــت
در برگــزاری کالسهــا و امتحانــات شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :وقتــی اکثــر دانشــجویان امــکان حضــور در
یــک کالس درس مجــازی را ندارنــد ،علــت مشــخص اســت
زیــرا در آمــوزش اســتفاده از اینترنــت از چندیــن خدمــات
دهنــده ســرویس میگیرنــد پــس مشــکل فقــط از جانــب
یــک خدمــات دهنــده و یــک ســرویس نیســت لــذا ایــن
مشــکل بــه طــور سراســری وجــود دارد .مــن چنــد مــاه پیــش
دوســتانه از برخــی همــکاران در وزارت ارتباطــات ســوال کردم
و آنهــا نیــز تاییــد کردنــد کــه اختــال در اینترنــت وجــود
دارد و یــک مقــدار کیفیتهــا پاییــن آمــده اســت امــا گفتنــد
کــه پیگیــر موضــوع هســتند.
رئیــس کارگــروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت علــوم دربــاره
اهمیــت اینترنــت در بســتر کســب و کار مــردم ،گفــت :نیــاز
بــه اینترنــت و پهنــای بانــد مربــوط بــه دوره شــیوع کوویــد
 ۱۹نیســت .شــغلها و کســب و کارهــای متعــددی در ایــن
زمینــه وجــود دارد ،وقتــی مــا نمیتوانیــم مرتبــا صنایــع بزرگ
بزنیــم و شــغل ایجــاد کنیــم بایــد از فرصــت اینترنــت اســتفاده
کنیــم ،زیــرا یکــی از روشهایــی کــه میتــوان توســط آن
شــغل ایجــاد کــرد و مــردم بــا آن شــغلها و بیزینسهــای
خــود را مدیریــت کننــد ،در بســتر اینترنــت رخ میدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای حــل مشــکالت اختــال اینترنــت
بایــد اقدامــات الزم صــورت بگیــرد ،گفــت :بــه خاطــر همــه
مــردم ،همــه شــرایط اقتصــادی کشــور و بــه خصــوص بخــش
آمــوزش کشــور بایــد اقدامــات خیلــی جدیتــری بــرای
مشــکالت ،اختــاالت و کیفیــت اینترنــت صــورت بگیــرد.
صفــوی دربــاره ارزیابــی از وضعیــت امتحانــات مجــازی دی
مــاه بــا توجــه بــه اختــاالت اینترنــت گفــت :وضعیــت مثــل
ایــن میمانــد کــه مثــا شــما یــک ســری فرزنــد داریــد کــه
میخواهیــد بــه آنهــا آب و غــذا برســانید امــا نمیتوانیــد در
زمــان مشــخص بــه آنهــا غــذا بدهیــد .ایــن موجــب میشــود
فرزنــدان شــما ســختی بکشــند و عصبــی شــوند البتــه کــه بــه
هــر طریقــی آب و غــذا را بــه آنهــا میرســانید .واقعیــت ایــن
اســت کــه وقتــی اختــاالت اینترنــت ایجــاد میشــود میــزان
اســترس و فشــار روحــی کــه بــه دانشــجو ،اســتادان ،مدیریــت
دانشــگاه و کارشــناسهای فنــی وارد میشــود بســیار زیــاد
اســت.

رییــس کارگــروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت علــوم گفت:
مــا امتحانــات مجــازی را طــی چنــد مرحلــه میگیریــم و بــه
خاطــر مشــکالت متعــددی کــه در بســتر اینترنــت وجــود
داشــته یکــی از دانشــجویان مــن قیــد نمــره آخریــن امتحــان
خــود را زد.
صفــوی گفــت :اختاللهــا موجــب فشــار بــر اســتاد و دانشــجو
میشــود امــا مدیریــت کارگروههــا و اســاتید مجبورنــد کــه
چهــار مرحلــه امتحانــات را تکــرار کننــد تــا حداقــل بــه
دانشــجو ظلــم نشــود .لــذا هرگونــه اختاللــی کــه در برنامههــا
ایجــاد میشــود ،موجــب فشــار روحــی بیشــتر و اســترس
زیــاد بــه دانشــجویان ،اســاتید و کل سیســتم دانشــگاهی
خواهــد شــد.
وی اشــاره کــرد :یــک مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه وقتــی
اختاللــی بــه وجــود میآیــد یــک گــروه و یــا شــخصی بایــد
منشــاء اختــال را پیگیــری کننــد تــا ببیننــد منشــا اختــال
از کجاســت و حــال اگــر منشــا مشــکل پیــدا شــد بایــد بدانیــم
چطــور آن را حــل کنیــم ،همــه ایــن مــوارد قطعــا فشــار روانی
زیــادی ایجــاد میکنــد .بایــد بحــث جــدی بــرای ارتقــاء
کیفیــت و حــل اختــاالت صــورت بگیــرد.
رئیــس کارگــروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت علــوم گفــت:
بایــد در شــبکه مخابــرات و اینترنــت روز بــه روز گســترش
خوبــی شــاهد باشــیم .اگــر مــا امــروز ،فــردا و چنــد مــاه آینــده
ایــن بســتر را گســترش ندهیــم و ظرفیــت را بــاال نبریــم یعنــی
عقبگــرد کردهایــم و توانمنــدی شــبکه مــا امــروز نســبت
بــه دیــروز ضعیفتــر شــده اســت ،زیــرا نیــاز بزرگتــر شــده
امــا توســعه صــورت نگرفتــه اســت.

رویدادهای آینده

دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
کیــش بــا محوریــت هــوش مصنوعی،اینترنــت اشــیا  ،شــهر
هوشــمند ،زیــر ســاخت و امنیــت  ،بــاک چیــن و رمــز ارزهــا،
رســانه دیجیتــال از تاریــخ  ۱۹تــا  ۲۲اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱
در جزیــره کیــش برگــزار میشــود.
بــا توجــه بــه محورهــای توســعهای تبییــن شــده توســط
مشــاور رئیــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد کشــور
بــرای منطقــه آزاد کیــش و تأکیــد بــر ضــرورت پیشــرو بــودن
ایــن منطقــه در زمینههــای شــهر هوشــمند ،فناوریهــای
نویــن مالــی ،بــاک چیــن و رمــز ارزهــا ،دومیــن دوره
نمایشــگاه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات کیــش ()KITEX
برگــزار خواهــد شــد.
برنامــه ریــزی الزم بمنظــور بهــره بــرداری هدفمنــد و
حداکثــری از تــوان شــرکت کننــدگان در نمایشــگاه مذکــور در
ســطوح مختلــف انجــام گرفتــه اســت تــا عــاوه بــر شناســایی
و انتخــاب شــرکای توانمنــد در زمینــه ســرمایه گــذاری در
شــهر هوشــمند کیــش ،نیازهــای احصــاء شــده در منطقــه
آزاد کیــش و ســایر مناطــق آزاد تجــاری و ویــژه اقتصــادی
کشــور نیــز از قبــل بــه شــرکت کننــدگان اعــام شــود و در
رویدادهــا و نشســت هــای علمــی مربوطــه در حین نمایشــگاه،
راهکارهــای دانــش بنیــان و عملیاتــی ارائــه شــده از ســوی آن
شــرکت هــا توســط تیــم هــای مجــرب بررســی و نهایتـاً بــکار
گرفتــه شــود.

وبینارهای برگزار شده:

برگزاري وبينار تخصصي بين المللي «گذار
موفق از دانشگاه به بازار كار»

وبينــار تخصصــي بيــن المللي«گــذار موفــق از دانشــگاه بــه
بــازار كار» بــه ميزبانــي دانشــگاه شــيراز بــا حضــور متخصصــان
متخصصــان حــوزهي آمــوزش الكترونيكــي ،جامعــه -صنعــت و
ســامت روان در دانشــگاه شــيراز برگــزار شــد .ايــن وبينــار
كــه روز شــنبه  ۲۳بهمــن مــاه ســال جــاري ،بــه همــت مركــز
مشــاوره و روان درمانــي دانشــگاه شــيراز ،بــا همــكاري دفتــر
مشــاوره و ســامت ســازمان امــور دانشــجويان ،انجمــن
يادگيــري الكترونيكــي ايــران و مركــز هدايــت شــغلي و
كاريابــي تخصصــي دفتــر فنــآوري و طرحهــاي كاربــردي
دانشــگاه شــيراز ترتيــب يافــت ،بــه صــورت مجــازي برگــزار
گرديــد .دكتــر چنگيــز رحيمــي ،دبيــر منطقــه هفــت مراكــز
مشــاوره دانشــگاه هــاي كشــور و رئيــس مركــز مشــاوره
دانشــگاه شــيراز ،در ابتــداي ايــن مراســم ضمن خوشــامدگويي
بــه شــركت كننــدگان بــه بيــان اهميــت برگــزاري ايــن وبينــار
پرداخــت و اظهــار داشــت :بررســي نيازهــاي بــازار كار در
زمــان حــال و آينــده ،نــگاه بــه آمــوزش و محيــط دانشــگاهي
متناســب بــا محيــط كار و همچنيــن بررســي عوامــل مؤثــر بــر
تصميــم گيــري دانشــجويان بــراي انتخــاب حرفــه و شــغل را
از اهــداف برگــزاري ايــن وبينــار اســت.
وي همچنيــن بــه بيــان تجــارب مركــز مشــاوره و روان درماني
دانشــگاه شــيراز در حــوزه ي مشــاوره ي مســير شــغلي و گام
هايــي كــه تاكنــون در ايــن زمينــه برداشــته شــده اســت
پرداخــت و گفــت :ايجــاد اشــتغال و كارآفرينــي ايــن مركــز
از ابتــداي تأســيس آن تاكنــون ،راه انــدازي واحــد هدايــت
تحصيلي-شــغلي و تربيــت متخصصيــن در ايــن حــوزه،
برقــراري ارتبــاط بــا صنعــت و ارائــه ي راهكارهــا و مشــاوره
هايــي درخصــوص جايگــذاري متناســب نيــروي انســاني در
موقعيــت هــاي شــغلي براســاس فاكتورهــاي روان شــناختي،
ازجملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در مركــز مشــاوره و روان
درمانــي دانشــگاه شــيراز اســت.

در ادامــه ،دكتــر ســيدعلي اكبــر صفــوي ،اســتاد دانشــگاه
شــيراز و رئيــس انجمــن يادگيــري الكترونيكــي ايــران ،بــه
ســرعت پيشــرفت تكنولــوژي و فنــاوري اطالعــات و همچنيــن
بــه وجودآمــدن صدهــا شــغل متفــاوت در دنيــاي ديجيتــال
طــي چنــد ســال آينــده اشــاره و بــر ايــن مهــم تأكيــد كــرد
كــه فضــاي شــغلي آينــده بســيار متفــاوت خواهــد بــود و
در راســتاي ايــن ســرعت تغييــرات ،بايــد بــراي نيازهــاي
آموزشــي ،ابزارهــا ،روش هــا و چالــش هــاي فرهنگــي پيــش
رو برنامــه ريــزي كــرد.
دكتــر ابراهيــم نعيمــي ،سرپرســت دفتــر مشــاوره و ســامت
ســازمان امــور دانشــجويان نيــز ،اطالعاتــي درخصــوص
سياســت هــاي دفتــر مشــاوره و ســامت درزمينــه ي مشــاوره
ي شــغلي اعــم از تعامــل بــا ســازمان فنــي و حرفــه اي بــراي
برگــزاري كارگاه هــاي دانشــگاهي مهــارت آمــوزي ارائــه داد
و بــر لــزوم توانمندســازي كارشناســان و مشــاوران شــغلي
تأكيــد كــرد.
ديگــر ســخنران ايــن برنامــه دكتــر بــرات قباديــان ،اســتاد
دانشــگاه تربيــت مــدرس و معــاون ســابق آمــوزش و پژوهــش
وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت بــود كــه بــه بيــان
راهكارهايــي بــراي كاهــش معضــل بيــكاري دانــش آموختــگان
دانشــگاهي پرداخــت و تأكيــد كــرد :تنهــا راه حــل بــرون
رفــت از مشــكالت بيــكاري درخصــوص دانــش آموختــگان
دانشــگاهي ،داشــتن نظــام آمــوزش عالــي تقاضامحــور و
مشــاركتي اســت .وي افــزود :آنچــه امــروز در آمــوزش عالــي
كشــور وجــود دارد ،نظــام آموزشــي عرضــه محــور اســت و
تــاش اكنــون مــا بايــد در ايــن زمينــه باشــد كــه دانشــگاه در
تربيــت دانــش آموختــگان ،نيــاز بــازار كار و ازجملــه صنعــت
را مدنظــر قــرار دهــد.
دكتــر بيــژن نجفــي ،اســتاد دانشــگاه پزشــكي بيلــور هوســتون
آمريــكا و مديــر تحقيقــات بالينــي نيــز در ايــن وبينــار ،بــه
بيــان لــزوم داشــتن ديــد آينــده نگــر و مهــارت شــناخت و
تشــخيص نيازهــاي آينــده ي انســان هــا و حركــت درجهــت
برطــرف ســازي خواســته هــاي آينــدگان پرداخت .او پيشــرفت
هــاي پزشــكي در چنددهــه ي آتــي ماننــد فراهــم كــردن
امكانــات هوشــمند بــراي مراقبــت از جمعيــت رو بــه رشــد
ســالمندان ،هوشمندســازي مراقبــت هــاي پزشــكي بــراي
كاهــش هزينــه هــا و امــكان مراقبــت هــاي خانگــي بــه جــاي
مراجعــات مكــرر بــه مراكــز درمانــي را بــه عنــوان مثــال هايــي
از تشــخيص نيازهــاي آينــده ي بشــر و اشــتغال و ســرمايه
گــذاري در ايــن زمينــه هــا برشــمرد.
در ادامــه ايــن وبينــار ،ميزگــرد تخصصــي باعنــوان «مهــارت
هــا و افــق هــاي آينــده بــازار كار» بــا مديريــت دكتر ســيدعلي
اكبــر صفــوي و بــا حضــور دكتــر ســيدفخرالدين افضلــي،
مديــر دفتــر امــور فنــاوري و طــرح هــاي كاربــردي دانشــگاه
شــيراز ،دكتــر علــي يــار جــوادي ،اســتاد وابســته بــه دانشــگاه
درســدن آلمــان و محقــق ارشــد مركــز تحقيقاتــي هلمهولتــز
آلمــان و دكتــر ارســان صفــري ،اســتاد دانشــگاه قطــر و
متخصــص حــوزه مديريــت و كارآفرينــي برگــزار گرديــد .در
ايــن ميزگــرد ،متخصصــان بــه بيــان ديــدگاه هــا و راهكارهــاي
خــود درخصــوص اشــتغال پرداختنــد.
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