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مریم طایفه محمودی

كالم سردبير
بی هنر رگ دعوی بی جا کند رسوا شود            ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود   

ل هب ردیا می شود ردیا شود             ره هک رب رمدان حق پیوست، عنوانی رگفت                قطره چون واص
خار آدمی کی جاهم دیبا شود خار                            افت               ای  هک رب ما می کنی از جاهم نو افت

ل پیدا شود ت گوره شود پیدا ربِ گورهشناس        قدر ما رد اپی میزان عم             قیم
ش اپ شود ر چون سنگ پی ی بیند ز سنگینی زگند                               از سبک مغزی بش               آدمی رهزگ نم

ر بینا شود ش رگ بش ی افتد هب چاه          با رچاغ دین و دان               رد مسیر زندگی رهزگ نم
               ما هک رد راه طلب دم از حقیقت می زنیم                  طعنه اهی دمعی کی سّد راه ما شود

               رس رفو می آورد ره شاهخ از بارآوری              می کند افتادگی انسان ارگ داان شود
رو هک روزی هم هب کام ما شود ور خس                چند روزی رگ هب کام دمعی رگدد فلک                       غم مخ

  

ــان هســتیم. انشــاء اهلل  ــن شــماره از یادانامــه در ســال 1400 خدمتت ــا آخری ب

ــوده  ــادكامي ب ــامتي  و ش ــت، س ــد، موفقی ــو از امی ــت ممل ــه گذش ــالي ك س

باشــد. در ایــن شــماره از خبرنامــه بــه ارائــه اخبــاري در خصــوص پانزدهمیــن 

ــده در  ــزار ش ــاي برگ ــي و كارگاه ه ــي الکترونیک ــري و یادده ــس یادگی كنفران

آن پرداختــه، ســپس اخبــاري در خصــوص فراخــوان هــاب شــیراز، گفتگــو بــا 

ــم.   ــادا،  برگــزاري وبینارهــا و رویدادهــا مــي پردازی ریاســت محتــرم انجمــن ی
ــز  ــي و نی ــي و تخصص ــر علم ــن از منظ ــاي انجم ــاء فعالیت ه ــتاي ارتق در راس

ارتقــاء بینــش و دانــش مخاطبــان در خصــوص تحــوالت و رویدادهــاي حــوزه 

یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داریــم بــا در اختیــار گذاشــتن محتواي مناســب 

و  ارســال نظــرات و بازخوردهــای ســازنده خــود مــا را در ارتقــاء اهــداف خبرنامه 

ــه  ــق رایانام ــما از طری ــکات ش ــب و ن ــت مطال ــر دریاف ــد. منتظ ــاري فرماین ی

ــماره هاي  ــه ش ــي ب ــت دسترس ــتیم،. جه yadanewsletter@gmail.com هس

قبلــي خبرنامــه نیــز مي توانیــد بــه بخــش خبرنامــه انجمــن، در ســایت       
ــد. ــه نمایی http://elearningassociation.ir مراجع



 محورها: 
•رسانه های اجتماعی و یادگیری

•ارزشیابی كیفیت در محیط های یادگیری الکترونیکی
•محتواهای خاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

•مدل های یادگیری تركیبی و هیبرید در آموزش
یادگیــری  هــای  محیــط  در  خودرهیــاب  •یادگیــری 

نیکــی و لکتر ا
•روندهای تکنولوژیکی جدید در یادگیری الکترونیکی

•چالــش هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، آموزشــی و 
ــری الکترونیکــی زیرســاختی یادگی

•یادگیری الکترونیکی در پاندمی كرونا و پسا كرونا

ــری  ــن یادگی ــتان، انجم ــگاه كردس ــدگان: دانش ــزار كنن برگ
ــی الکترونیک

اســام، جهــان  علــوم  اســتنادی  پایــگاه   حامیــان: 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   ،)IEEE Iran Section  (   
ــان،  ــه زنج ــوم پای ــگاه عل ــیراز، دانش ــگاه ش ــتان، دانش كردس
ــاد  ــتان، بنی ــاوری كردس ــم و فن ــارک عل ــام، پ ــگاه ای دانش
ــتا،  ــركت وس ــیراز، ش ــاب ش ــتان، ه ــتان كردس ــگان اس نخب

ــی ــوزش عال ــاق در آم ــس خ ــنواره تدری جش

سخنرانان كلیدی:
•متئو مارتینی، دانشگاه ماركونی ، ایتالیا
•غامعلي منتظر، دانشگاه تربیت مدرس

•ریتا مجتهدزاده، دانشگاه علوم پزشکی تهران
•مهناز معلم، دانشگاه تاوسان،آمریکا
•دانیال آپولون، دانشگاه برگن، نروژ

كارگاه های آموزشی:

اخبار

نهمين كنفرانس بين المللی یاددهی و 
یادگيری الکترونيکی در دانشگاه كردستان 

برگزار شد.

اهداف كنفرانس :
•شناســایی مســایل و چالــش هــا و راهکارهــاي اثربخشــي 

نظــام یادگیــری الکترونیکــی
•هــم اندیشــی در خصــوص كیفیــت بخشــی نظــام 

الکترونیکــی یادگیــری 
ــی در  ــی و پژوهش ــتاوردهای علم ــن دس ــه جدیدتری •ارائ

ــی ــری الکترونیک ــام یادگی نظ
•تبــادل تجربیــات زیســته آكادمیــک در خصــوص اجــرای 

یادگیــری الکترونیکــی در بحــران كوویــد1۹
ــری  ــاده ســازی نظــام یادگی ــق در پی ــه تجــارب موف •ارائ

ــی الکترونیک



پنل های تخصصی:
الــف( میزگــرد معرفــی شــركت هــای فعــال در حــوزه یادگیری 
الکترونیکــی بــا مشــاركت كمیتــه ارتبــاط بــا صنعــت انجمــن 

ا د یا
UNITEL ب( میزگرد ارائه تجربه عملی پروژه



 
افــزود: دانشــگاه  معــاون آموزشــی دانشــگاه كردســتان 
ــه همیــن دلیــل  ــوده و ب كردســتان دانشــگاه مــادر اســتان ب
مجبــور هســتیم طیــف وســیعی از رشــته هــا را در دانشــگاه 
ــگاه  ــن دانش ــودن، ای ــوان ب ــود ج ــا وج ــیم و ب ــته باش داش

ــا ــرفت ه ــته پیش توانس
ی خوبی را در تمامی زمینه ها كسب كند.

وی بــا اشــاره بــه تحصیــل دانشــجویان بیــن الملــل در 
ــر دانشــجویانی  ــاوه ب ــرد: ع ــوان ك دانشــگاه كردســتان ، عن
كــه از اســتان هــای مختلــف در دانشــگاه كردســتان تحصیــل 
ــتان،  ــراق، افغانس ــورهای ع ــجویانی از كش ــد،  دانش می كنن
تاجیکســتان، ســوریه، نیجریــه، افریقــای جنوبــی، انگلســتان 
ــه تحصیــل هســتند. و اســترالیا در ایــن دانشــگاه مشــغول ب

در ادامــه ایــن جلســه دكتــر پرهــام مــرادی اظهــار داشــت: 
ــگاه ها در  ــن دانش ــق تری ــی از موف ــتان یک ــگاه كردس دانش
ــری  ــن یادگی ــواه انجم ــه گ ــک  ب ــوزش الکترونی ــه آم زمین

ــت. ــوده اس ــران ب ــی ای الکترونیک

ــی  ــری الکترونیک ــی و یادگی ــس یادده ــی كنفران ــر اجرای دبی
تصریــح كــرد: در چنــد ســال گذشــته تجربــه دانشــگاه 
ــده و  ــتر ش ــک بیش ــوزش الکترونی ــه آم ــتان در زمین كردس
توانســته ایــم بــه ارگان هــا و مــدارس ســرویس دهی رایــگان 
انجــام دهیــم تــا در ایــن برهــه زمانــی آمــوزش در مــدارس 

ــف نشــود. متوق
وی گفــت: در ایــن كنفرانــس اســاتید صاحــب نــام و صاحــب 
نظــر بــا موضوعــات روز ســخنرانی خواهنــد كــرد و در ادامــه 
ــن  ــه ای ــده ب ــد ش ــاالت  تایی ــی و مق ــل تخصص ــز دو پن نی

ــوند. ــه می ش ــز ارائ ــس نی كنفران

ــن  ــس بی ــن كنفران ــی و نهمی ــس مل ــن كنفران پانزدهمی
المللــی یاددهــی و یادگیــری الکترونیکــی در دانشــگاه 

ــد.  ــزار ش ــتان برگ كردس
ــر  ــتان، دكت ــگاه كردس ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمــد رزاقــی پیــش از ظهــر امــروز در پانزدهمیــن دوره 
كنفرانــس ملــی و نهمیــن كنفرانــس بیــن المللــی یاددهــی 
و یادگیــری الکترونیکــی اظهار داشــت: دانشــگاه كردســتان 
دارای جمعیــت دانشــجویی بیــش از 1۲ هــزار نفــر بــوده و 
ــا می گــذرد ایــن  در ایــن مــدت كــه از زمــان شــیوع كرون
دانشــگاه توانســته پیشــرفت چشــمگیری در زمینــه توســعه 

آمــوزش مجــازی داشــته باشــد.

دكتــر رزاقــی گســترش ویــروس كرونــا و اســتفاده از 
ظرفیــت هــای آن را فرصتــی مناســب بــرای توســعه 
ــازی از  ــوزش مج ــعه آم ــت: توس ــت و گف ــوزش دانس آم
جملــه زیرســاخت هــا و برنامــه هــای كاربــردی آن از ســال 
ــای  ــرای ارتق ــتا ب ــن راس ــت و در همی ــده اس ــاز ش ۹۶ آغ
كیفیــت آمــوزش مجــازی تــاش هــای بســیاری تــا كنــون 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص



معرفی رشته یادگيری الکترونيکی

ــرات شــگرفی در  ــات تغیی ــاوری اطاع ــر فن در ســال های اخی
ــد  ــم جدی ــت. پارادای ــوده اس ــاد نم ــری ایج ــوزش و یادگی آم
ــی«  ــری الکترونیک ــوان » یادگی ــت عن ــری تح ــوزه یادگی ح
ــرایط آموزشــی  ــی ش ــری الکترونیک شــناخته می شــود. یادگی
را از  محیــط آمــوزش ســنتی بــه آمــوزش انعطاف پذیــر 
ــکان و  ــان، م ــای  زم ــذف محدودیت ه ــت. ح ــر داده اس تغیی
ــه  ــده ازجملــه مزایــای ایــن حــوزه اســت كــه ب ســن یادگیرن
ــر از دنیــای واقعــی  ــا فرات شــركت كنندگان امــکان می دهــد ت

ــد. پیــش رون
ــر  ــه تأكیــد نقشــه جامــع علمــی كشــور مبنــی ب ــا توجــه ب ب
اســتفاده از فنــاوری اطاعــات در آمــوزش و همچنیــن اهمیــت 
كشــور،  عالــی  آمــوزش  اســتراتژیک  برنامه هــای  تحقــق 
ــد  ــام جدی ــک نظ ــوان ی ــی به عن ــری الکترونیک ــعه یادگی توس
ــن تحــول  ــدون شــک ای ــر اســت. ب آمــوزش امــری انکارناپذی
در آمــوزش ضــرورت تربیــت نیروهــای متخصــص و توانمنــد 
ــان  ــزون نمای ــور روزاف ــته ای را به ط ــوزه میان رش ــن ح در ای
ــادن و بسترســازی  ــان نه ــن رو، به منظــور بنی مــی ســازد. ازای
یادگیــری الکترونیکــی در كشــور و جبــران خــأ  ســرمایه های 
انســانی، دانشــی، مدیریتــی و فنــی در  آمــوزش عالــی، رشــته 
ــی در مقطــع كارشناســی ارشــد توســط  ــری الکترونیک یادگی
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــد ك ــوب گردی ــوم مص وزارت عل
كشــور در ســال تحصیلــی    1400 -1401، موسســه آمــوزش 
ــام دانشــجو در  ــرش و ثبــت ن ــه پذی ــدام ب ــرز اق ــی مهرالب عال

ایــن رشــته تحصیلــی نمــود. 

هدف از ایجاد رشته یادگیری الکترونیکی :

- آشــنایی فراگیــران بــا نظریه هــا و رویکردهــای یادگیــری و 
كاربــرد آن در یادگیــری الکترونیکــی 

- تربیــت و تأمیــن نیــروی انســانی موردنیــاز بــرای طراحــی 
در  الکترونیکــی  یادگیــری  سیســتم های  برنامه ریــزی  و 

ــی ــدی و خدمات ــی، تولی ــای آموزش نهاده
محیط هــای  طراحــی  در  فراگیــران  نمــودن  توانمنــد   -

اطاعــات فنــاوری  به وســیله  غنی شــده 
- توانمنــد نمــودن فراگیــران به عنــوان رهبــران مؤثــر، مدیــر 
و عضــو گــروه در یــک ســازمان بــرای یادگیــری الکترونیکــی 

ــن  ــس انجم ــوی، ریی ــر صف ــی اكب ــر عل ــه، دكت در ادام
یادگیــری الکترونیکــی ایــران )یــادا(، نیــز بــه عنــوان ســخنران 
افتتاحیــه بــه تشــریح تاریخچــه كنفرانــس پرداختنــد. ایشــان 
گزارشــی از فعالیتهــای انجمــن در دوران همــه گیــری كرونا در 
خصــوص آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه هــا را ارائــه نمودند 
آمــوزش  آینــده  بــرای  انجمــن  برنامه هــای  و همچنیــن 

ــد. الکترونیکــی را تشــریح كردن

ــوم  ــر عل ــاون آموزشــی وزی ــز مع ــس نی ــن كنفران ــه ای در ادام
ــه  ــبت ب ــور نس ــی در كش ــوزش الکترونیک ــرد: آم ــح ك تصری
ــاخت  ــه زیرس ــده، چراك ــر ش ــق ت ــیار موف ــل بس ــالهای قب س
هــای دانشــگاهی توســعه یافتــه و اســاتید آمــوزش هــای الزم 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــاتید ص ــازی اس ــده و توانمندس را دی
ــنتی  ــوزش س ــزود: دوران آم ــق اف ــی صدی ــی خاك ــر عل دكت
صــد درصــد چهــره بــه چهــره بــه اتمــام رســیده اســت و بایــد 
ــرد  ــن رویک ــه ای ــم ك ــی بگیری ــی را پ ــن آموزش ــرد نوی رویک
نویــن تركیبــی از آمــوزش ســنتی و آمــوزش الکترونیــک 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه دوران پســاكرونا بیــان داشــت: بــا توجــه بــه 
ــد از دوران  ــم بع ــه كســب كردی ــن زمین ــه در ای ــه ای ك تجرب
ــه  ــا ب ــه بخشــی از كاس ه ــکان وجــود دارد ك ــن ام ــا ای كرون
ــی  ــر نم ــال حاض ــا در ح ــود، ام ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
ــه اظهــار نظــر كــرد. ــن زمین ــه صــورت قطعــی در ای ــوان ب ت

ــه طــور قطــع آمــوزش پســا  ــح كــرد: ب ــق تصری خاكــی صدی
ــا شــاهد  ــود و م ــاوت خواهــد ب ــا متف ــل از كرون ــا قب ــا ب كرون
تحــول خوبــی در جهــان و در راســتای ارتقــای كیفــی 
آمــوزش خواهیــم بــود و نوعــی آمــوزش تركیبــی را در آینــده 

می توانیــم ببینیــم.
گفتنــی اســت، پانزدهمیــن كنفرانــس ملــی ونهمیــن كنفرانس 
بیــن المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی چهارشــنبه و 
پنجشــنبه بــا ارائــه مقــاالت پذیرفتــه شــده و انجــام ســخنرانی 
هــای كلیــدی ادامــه خواهــد یافــت و اختتامیــه ایــن كنفرانس 

1۹ اســفند ســاعت 1۵:۳0 خواهــد بــود.
  

منبع: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه كردستان



نشست خبری سومين فراخوان 
پيش شتابدهی هاب شيراز )لبخند سوم(

ــیراز  ــاب ش ــان ه ــر، طراح ــارک فج ــه ی مب ــا ده ــان ب همزم
ــه تشــریح فراخــوان  ــا اصحــاب رســانه، ب ــی ب طــی گفت وگوی
ــد  ــوان »لبخن ــیراز، باعن ــاب ش ــتابدهی ه ــوم پیش ش دور س

ــد. ــوم« پرداختن س
ــور،  ــتارت آپ ها در كش ــکل گیری اس ــزون ش ــد روزاف ــا رش ب
امــکان  كــه  مركــزی  به عنــوان  شــتاب دهنده  كلمــه ی 
ــا  ــتارت آپی را مهی ــركت های اس ــح ش ــریع و صحی ــد س رش
می ســازد؛ زیــاد شــنیده می شــود و دانشــگاه ها همــواره 
به عنــوان یکــی از بهتریــن محل هــا بــرای تشــکیل یــک 
و  ایده هــا  چراكــه  می گردنــد،  معرفــی  شــتاب دهنده 
خاقیت هــا و همین طــور آموزش هــای صحیــح از مســیر 

دانشــگاه بهتــر محقــق می شــود.
ــیراز  ــاب ش ــه ی ه ــر تفاهم نام ــاه 1۳۹۹، خب ــل آبان م در اوای
ــد و از  ــر ش ــیراز منتش ــگاه ش ــتاب دهنده ی دانش ــوان ش به عن
ــتابدهی  ــوم پیش ش ــوان دور س ــاری، فراخ ــال ج ــاه س دی م

هــاب شــیراز، باعنــوان »لبخنــد ســوم« اعــام شــد.
ــوان اســتاد دانشــگاه شــیراز  ــوی به عن ــر صف ــی اكب ــر عل دكت
رئیــس هیأت مدیــره ی هــاب و مهنــدس علــی  نایــب  و 
شــیراز،  هــاب  شــتاب دهنده ی  مدیرعامــل  نیک محمــدی 
به عنــوان طراحــان هــاب شــیراز؛ در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
ــاب  ــل ه ــوان قب ــتاوردهای دو دور فراخ ــی دس ــن معرف ضم
فراخــوان هــاب شــیراز  بــه تشــریح دور ســوم  شــیراز، 

پرداختنــد.
ــده ی  ــوان، نماین ــن نشســت، به عن ــاز ای ــوی، در آغ ــر صف دكت
دانشــگاه شــیراز در هــاب به معرفــی مختصــری از ایــن شــركت 
ــاب  ــتید ه ــتحضر هس ــه مس ــور ك ــت: همانط ــت و گف پرداخ
ــه  ــه از توافق نام ــیراز در اصــل شــركت مشــتركی اســت ك ش
دانشــگاه شــیراز و شــركت همــراه اول در راســتای حمایــت از 
ــا شــکل  ــتارتاپ ها و توســعه ی فضــای كســب وكارهای نوپ اس
گرفــت؛ امــا فعالیــت رســمی خــود را از آبــان پارســال به طــرز 
شــایانی آغــاز كــرد و بــه لطــف خداونــد رشــد و توســعه خوبــی 

داشــته اســت.
وی توضیــح داد: اولیــن نکتــه مهمــی كــه رخ داده اســت 
ایــن بــود كــه هــاب شــیراز فعالیــت خــود را فراتــر از شــهر و 
اســتان خــود معرفــی نمــوده و االن در ســطح كشــور به عنــوان 
ــت و  ــده اس ــناخته ش ــق ش ــر و موف ــتابدهنده ی مؤث ــک ش ی
ــه جمــع  اســتارتاپ هایی كــه در طــول یــک ســال گذشــته ب
زنجــان،  ماننــد  دیگــر  اســتان های  از  پیوســته اند  هــاب 

ــد. ــهر بوده ان ــی بوش ــان و حت اصفه

ــی  ــط جمع ــی توس ــری الکترونیک ــته یادگی ــون رش هم اكن
از اســاتید برجســته و مجــرب همچــون دكتــر خدایــار ابیلــی، 
دكتــر رحیــم عبــادی، دكتــر میتــرا ظریــف صنایعــی، دكتــر 
فرهــاد ســراجی و دكتــر بیــان خســروی در موسســه آمــوزش 
عالــی       مهــر البــرز  در حــال برگــزاری اســت. دروس 
الکترونیکــی،  یادگیــری  نظریه هــای  و  اصــول  مفاهیــم، 
مدیریــت منابــع انســانی و تحلیــل رفتــار در عصــر دیجیتــال، 
تولیــد  و  طراحــی  نوظهــور،  فناوری هــای  و  جریان هــا 
محتــوای الکترونیکــی، كیفیــت و  تعالــی بخشــی در یادگیــری 
ــه از  ــند ك ــی می باش ــه دروس مهم ــی و .... ازجمل الکترونیک
ــد. در  ــه می گردن ــته ارائ ــن رش ــب ای ــاتید منتخ ــوی اس س
خاتمــه امیــد اســت بــا حمایــت، مشــاركت و همفکــری كلیــه 
صاحــب نظــران، دانــش پژوهــان و مدیــران در حــوزه یادگیــری 
الکترونیکــی، بتــوان از تجــارب كسب شــده درراه اعتــا و 
غنــی ســازی ایــن رشــته تحصیلــی بهــره  گرفــت و بــه ترویــج 
و ارتقــاء ســطح آمــوزش و یادگیــری در كشــور كمــک نمــود.



و نمونــه ی اولیــه  آشــنا هســتند و از طــرف دیگــر بــا 
نیازهــای مبنی بــر آی تــی همــراه اول و كشــور بیگانــه 
ــن  ــی را در ای ــای باكیفیت ــه تیم ه ــم ك ــد داری ــتند و امی نیس
ــطح  ــی در س ــت و خوب ــات مثب ــرده و اتفاق ــذب ك ــه ج مرحل

ــم. ــم بزنی ــور رق كش
مدیرعامــل  نیک محمــدی،  علــی  مهنــدس  ادامــه  در 
ــه تشــریح ســومین فراخــوان  ــاب شــیراز ب شــتاب دهنده ی ه
پیــش شــتابدهی هــاب شــیراز بــا نــام لبخنــد ســوم پرداخت و 
توضیــح داد: ســومین فراخــوان پیــش شــتابدهی هــاب شــیراز 
بــا نــام »لبخنــد ســوم« پذیــرای تیم هــا، اســتارتاپ های 
فعــال و افــراد عاقه منــد و صاحــب ایــده در موضوعــات 
»ســامت دیجیتــال«، »تجــارت الکترونیکــی«، »آمــوزش 
مجــازی و تولیــد محتــوا«، »بــازی و رســانه های دیجیتــال« و 
»شــهر هوشــمند« اســت. تیم هــای نوپــا در ســطوح بــذری و 
ــرده و  ــام ك ــوان ثبت ن ــن فراخ ــد در ای ــذری می توانن ــش ب پی
پــس از داوری در صــورت پذیرفتــه شــدن از امکاناتــی ماننــد 
ــورت  ــی به ص ــون تومان ــه( پنجاه میلی ــت )پژوهان ــت گرن دریاف
ــوت آپ، جلســات منتورینــگ و  باعــوض، دوره ی آموزشــی ب

ــوند. ــد بش ــتراكی بهره من ــای كار اش فض
وی تصریــح كــرد: شــتابدهنده ی هــاب شــیراز گســتره ی 
جغرافیایــی فعالیــت خــود را بــه شــهر شــیراز یــا حتــی اســتان 
فــارس محــدود نکــرده و تیم هــا از سراســر كشــور می تواننــد 

ــد. ــن فراخــوان شــركت نماین در ای
فراینــد  و  شــیوه   درخصــوص  شــیراز  هــاب  مدیرعامــل 
برگــزاری لبخنــد ســوم نیــز توضیــح داد: تیم هــای اســتارتاپی 
ــیراز  ــاب ش ــت ه ــت حمای ــای تح ــه حوزه ه ــدان ب و عاقه من
ــه  ــام خــود را در ســایت هــاب شــیراز ب در وهلــه ی اول ثبت ن
نشــانی hubshiraz.ir انجــام خواهنــد داد. ســپس بــا تکمیل 
فــرم ارزیابــی كتبــی اولیــن مرحلــه ی غربالگــری تیم هــا آغــاز 
ــه  خواهــد شــد. تیم هایــی كــه از ایــن مرحلــه عبــور كننــد ب
ارزیابــی شــفاهی راه خواهنــد یافــت. پیــش از برگــزاری ایــن 
مرحلــه كارگاه آموزشــی بــرای آشــنایی ها بــا مــدل عملیاتــی 
هــاب شــیراز، مــدل NABC برگــزار خواهــد شــد تــا تیم هــا 
ــه داوران  ــوند ك ــه ش ــدل، متوج ــن م ــا ای ــنایی ب ــن آش ضم
ــد.  ــژه می دهن ــت وی ــم اهمی ــده و تی ــادی از ای ــه ابع ــه چ ب
ــده  ــه ای ــازه ۲0دقیق ــم در ب ــز، هــر تی ــی شــفاهی نی در ارزیاب
خــود را بــه هیــأت داوران ارائــه می كنــد و بعــد از آن در 
ــی داوران  ــش های احتمال ــخگوی پرس ــه پاس ــدت ۲0دقیق م
خواهــد بــود. پــس از پرســش و پاســخ داوران در یــک 
ــاره ی متیــاز تیــم  فضــای خصوصــی بــه شــور و مشــورت درب
ــس  ــردد. پ ــخص گ ــم مش ــی تی ــاز نهای ــا امتی ــد ت می پردازن
از اتمــام داوری، براســاس امتیــازات كسب شــده تیم هــای 
ــه  ــیراز پذیرفت ــاب ش ــتابدهی ه ــده در دوره ی پیش ش برگزی
ــد.  ــرار می گیرن ــتابدهنده ق ــن ش ــت ای ــت حمای ــده و تح ش
ــه پیش شــتابدهی را پشــت  ــا موفقیــت مرحل ــی كــه ب تیم های
ســر بگذارنــد وارد دوره ی شــتابدهی خواهنــد شــد كــه امســال 
ــد  ــیراز می توانن ــاب ش ــرمایه گذاری ه ــزان س ــش می ــا افزای ب
متوســط پانصدمیلیــون تومــان ســرمایه اولیــه جــذب نماینــد.

اســتاد دانشــگاه شــیراز در ادامــه بــه كارنامــه ی برگــزاری 
دو دوره ی قبــل فراخــوان هــاب پرداخــت و بیــان كــرد:

خوشــبختانه طــی دو دوره گذشــته كــه رویــداد لبخنــد 
اول و دوم برگــزار شــده ، در دوره ی اول حــدود ۸0 تقاضــا 
ــا  ــس از داوری ه ــه پ ــد ك ــام كردن ــوان ثبت ن ــن فراخ در ای
دوره ی  اولیــن  در  1۵تیــم  دقیــق،  و  الزم  ارزیابی هــای  و 
پیش شــتابدهی هــاب شــیراز پذیرفتــه شــدند و پــس از 
طــی دوره پیش شــتابدهی 4تیــم بــه مرحلــه ی شــتابدهی راه 
یافتنــد. بســیاری گمــان می كردنــد كــه در فراخــوان دوره دوم 
كــه بــه فاصلــه ی ۶مــاه از دوره ی اول برگــزار گردیــد، شــاهد 
ــت های  ــا درخواس ــیم؛ ام ــت ها باش ــزان درخواس ــش می كاه
ــه از  ــت ك ــر رف ــت فرات ــد درخواس ــی از   ص دوره ی دوم حت
بیــن تیم هــای متقاضــی در نهایــت  ۸تیــم وارد دومیــن دوره ی 
ــاه  ــی  ۳م ــس از ط ــه پ ــدند ك ــیراز ش ــاب ش ــتابدهی ه ش
آمــوزش و منتورینــگ و ســایر حمایــت هــا، 4تیــم دیگــر نیــز 

ــد. ــدا كردن ــتابدهی راه پی ــه ی ش ــه مرحل ــن دوره ب از ای
نایــب رئیــس هیأت مدیــره هــاب شــیراز اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه عاوه بــر برنامــه ی حمایــت از اســتارتاپ ها و 
ــوب كشــور، هــاب شــیراز  ــای جن فضــای كســب وكارهای نوپ
ــی در ســطح كشــور  ــای آموزشــی عموم ــزاری دوره ه ــا برگ ب
ــی  ــری در راســتای شــکوفایی زیســت بوم كارآفرین نقــش مؤث

ــا كــرده اســت. كشــور ایف
او افــزود: به طــور متوســط بــا تیم هــای راه یافتــه بــه مرحلــه ی 
ــه  ــده ك ــد ش ــی منعق ــای چندصدمیلیون ــتابدهی قرارداده ش
متوســط ســرمایه گذاری روی تیم هــا 400میلیــون تومــان 
ــن بیــن حضــور داشــتند  ــی در ای ــوده اســت. حتــی تیم های ب
ــا ایشــان منعقــد  ــاالی یــک میلیاردتومــان ب ــراردادی ب كــه ق
شــده اســت و در ازای ایــن ســرمایه گذاری كمتــر از ۲۵درصــد 

از ایشــان ســهام گرفتــه شــده اســت.
ــاوت  ــه تف ــه، ب ــاب در ادام ــیراز در ه ــگاه ش ــده ی دانش نماین
ــت و  ــل پرداخ ــای قب ــا دوره ه ــتابدهی ب ــن دوره از پیش ش ای
ــا دوره ی پیشــین  ــاوت عمــده ب ــن دوره دو تف ــح داد: ای توضی
ــاب  ــد ه ــاور كرده ان ــی ب ــون همگ ــه اكن ــود دارد؛ اول اینک خ
ــدرت وارد عرصــه شــده و تمامــی  ــوان و ق ــا تمــام ت شــیراز ب
ــزار  ــن برگ ــت ممک ــن كیفی ــا باالتری ــی را ب ــل آموزش مراح
كــرده اســت و بهــه همیــن خاطــر ارزیابــی از تیم هایــی 
ــی  ــیارمثبت تلق ــد؛ بس ــپری كرده ان ــا را س ــن دوره ه ــه ای ك
ــرف  ــت. از ط ــا اس ــت دوره ه ــان دهنده ی كیفی ــه نش ــده ك ش
ــد شــده  ــا منعق ــا تیم ه ــی مناســبی ب ــای مال ــر قرارداده دیگ
ــده  ــه بن ــت ك ــیراز اس ــاب ش ــت ه ــان دهنده ی جدی ــه نش ك
ــیراز  ــاب ش ــتادی ه ــی كادر س ــودم از تمام ــه  ی خ ــه نوب ب
سپاســگزاری می كنــم. دوم اینکــه، در طــی یک ســال گذشــته 
ــی  ــت اكوسیســتم كارآفرین ــتای تقوی ــم درراس ــاش كرده ای ت
ــع شــویم، از برگــزاری دوره هــای مبتــدی و  ــر واق كشــور مؤث
عمومــی مراحــل اولیــه ی راه انــدازی كســب وكار تــا دوره هــای 
 ۵G/IOT پیشــرفته و متمركــزی ماننــد بوتکمــپ اســتارتاپی
كــه بــا مشــاركت واحــد تحقیــق و توســعه همــراه اول برگــزار 
ــن  ــی ای ــای متقاض ــی از تیم ه ــن رو بخش ــت. ازهمی ــده اس ش
ــت  ــاه تح ــه چندین م ــود ك ــد ب ــی خواهن ــوان تیم های فراخ
ــه ی  ــث اولی ــته اند و از مباح ــرار داش ــری ق ــای مؤث آموزش ه

 MVP ــه ی ــی همچــون تهی ــا مباحث ــده ت تســت ای



با توجه به افزایش شيوع اوميکرون؛ نحوه 
برگزاری ترم آینده به دانشگاهها واگذار شد/ 

تصميم با روسا است.

ــا  ــت: ب ــی گف ــوزش عال ــزی آم ــه ری ــر برنام ــر كل دفت مدی
توجــه بــه افزایــش ســویه اومیکــرون و تغییــر وضعیــت 
اســتانها رئیــس هــر دانشــگاه مســئول نهایــی تصمیــم گیــری 
ــود. ــد ب ــوری خواه ــورت حض ــه ص ــگاه ها ب ــایی دانش بازگش

ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــا آهنچی محمدرض
ــال دوم  ــگاه ها از نیمس ــوری دانش ــوزش حض ــرگیری آم از س
ــه افزایــش شــیوع  ــا توجــه ب ســال تحصیلــی 1401-1400 ب
ــای  ــه اقتض ــا ب ــگاهی بن ــر دانش ــت: ه ــرون گف ــویه اومیک س
ــا  ــی و ی ــات تکمیل ــداد دانشــجوی تحصی ــه چــه تع خــود ك
ــد. چــه تعــداد دانشــجوی بومــی دارد تصمیــم گیــری می كن

ــه  ــتان ها ب ــت اس ــه وضعی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
دلیــل افزایــش شــیوع ســویه اومیکــرون در حــال تغییر اســت، 
ــی  ــال دوم تحصیل ــت نیمس ــده اس ــام ش ــه اع ــم اینک علیرغ
از 1۶ بهمــن مــاه 1400 حضــوری می شــود، دانشــگاه ها 
ــاً حضــوری  خودشــان تشــخیص می دهنــد كــه آمــوزش واقع

باشــد یــا خیــر.
مدیــر كل دفتــر برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی گفــت: ممکــن 
اســت بــا یــک فاصلــه كوتــاه بــه دانشــجویان اعــام كننــد كــه 
فعــًا كاس هــا مجــازی اســت. در حقیقــت براســاس آخریــن 
وضعیــت كرونــا دانشــگاه ها تصمیــم گیــری كــرده و بــه 

ــد. ــام می كنن ــجو اع دانش
وی ادامــه داد: دانشــگاه های معیــن برخــی اســتان ها بــا 
ــتر  ــتان ها بیش ــی از اس ــد و برخ ــم می گیرن ــت تصمی قطعی
خــود  دانشــگاه ها  و  دانشــگاه ها  بــه  كرده انــد  واگــذار 
ــن رابطــه اســتان ها یکســان عمــل  ــد، در ای ــم می گیرن تصمی

نمی كننــد و مســئول نهایــی خــود دانشــگاه ها هســتند.
دانشــگاه  كــه  اســتان هایی  در  حتــی  افــزود:  آهنچیــان 
معیــن نظــر می دهــد بازهــم دانشــگاه های شهرســتان ها 
ــتند،  ــوری هس ــورت حض ــه ص ــایی ب ــی بازگش ــئول نهای مس
یعنــی رئیــس هــر دانشــگاه مســئول نهایــی تصمیــم گیــری 

ــت. ــوری اس ــورت حض ــه ص ــگاه ها ب ــایی دانش بازگش

ــتقبال  ــه اس ــه ب ــا توج ــوان ب ــن فرخ ــد: ای ــادآور ش وی ی
كم نظیــر تیم هــا، تــا تاریــخ ۳0بهمن مــاه 1400 تمدیــد 

ــت. ــده اس ش
ــا و  ــرد: از تیم ه ــان ك ــان بی ــدی در پای ــدس نیک محم مهن
ــم  ــوت می كنی ــی دع ــوزه ی كارآفرین ــه ح ــد ب ــراد عاقه من اف
ــال  ــی س ــایان آن در ط ــرد ش ــاب و عملک ــه ه ــاد ب ــا اعتم ب
گذشــته در فراخــوان ثبت نــام كــرده و خــود را بــا معیار هــای 
كارآفرینــی محــک بزننــد و بتواننــد از تســهیات هــاب شــیراز 
بهره منــد شــوند. همچنیــن امیدواریــم كــه در ســال پیــش رو 
بــا تاشــی دوچنــدان نســبت بــه قبــل بتوانیــم جایــگاه هــاب 
شــیراز را در ســطح كشــور ارتقــا داده و موجــب رشــد و 
ــی ســطح كشــور به خصــوص  شــکوفایی اكوسیســتم كارافرین

جنــوب كشــور و اســتان فــارس باشــیم.



رئیــس كارگــروه یادگیــری الکترونیــک وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری تاكیــد كــرد: تشــخیص ایــن اختــال و 
مشــکل توســط مســئوالن امــر ســاده اســت، یعنــی آن هــا در 
ــه ســادگی می تواننــد بفهمنــد كــه  ركوردهــای فنــی خــود ب
ــی  ــاالت اینترنت ــزان اخت ــد و می ــای بان ــرف پهن ــزان مص می
ــن  ــی ای ــث اصل ــا بح ــت، ام ــده اس ــان ش ــار نوس ــدر دچ چق
اســت كــه ایــن كار در حــوزه وزارت ارتباطــات اســت و از ایــن 

ــری شــود.  ــد پیگی ــق بای طری
ــر زاهــدی  ــای دكت ــه آق ــا مشــکل را ب ــان كــرد: م صفــوی بی
ــر  ــون مدی ــد و اكن ــروه بوده ان ــای كارگ ــان از اعض ــه خودش ك
فنــاوری و اطاعــات وزارت علــوم اســت منتقــل كرده ایــم امــا 
ــد  ــری كنن ــی كار را پیگی ــئولیت اصل ــد مس ــه بای ــی ك گروه
ــد حــوزه وزارت ارتباطــات  ــع مشــکل كمــک كنن ــرای رف و ب
ــرعت  ــت و س ــاالت در كیفی ــرا اخت ــتند، زی ــا هس و اپراتوره
ــاد و موجــب آزار و اذیــت  اینترنــت در چنــد مــاه گذشــته زی

ــات شــده اســت.  ــا و امتحان ــزاری كاس ه در برگ
وی اضافــه كــرد: وقتــی اكثــر دانشــجویان امــکان حضــور در 
ــت مشــخص اســت  ــد، عل ــازی را ندارن ــک كاس درس مج ی
ــات  ــن خدم ــت از چندی ــتفاده از اینترن ــوزش اس ــرا در آم زی
ــب  ــط از جان ــکل فق ــس مش ــد پ ــرویس می گیرن ــده س دهن
ــن  ــذا ای ــت ل ــرویس نیس ــک س ــده و ی ــات دهن ــک خدم ی
مشــکل بــه طــور سراســری وجــود دارد. مــن چنــد مــاه پیــش 
دوســتانه از برخــی همــکاران در وزارت ارتباطــات ســوال كردم 
ــت وجــود  ــد كــه اختــال در اینترن ــز تاییــد كردن و آن هــا نی
دارد و یــک مقــدار كیفیت هــا پاییــن آمــده اســت امــا گفتنــد 

كــه پیگیــر موضــوع هســتند. 
ــاره  ــوم درب رئیــس كارگــروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت عل
اهمیــت اینترنــت در بســتر كســب و كار مــردم، گفــت: نیــاز 
ــد  ــه دوره شــیوع كووی ــوط ب ــد مرب ــای بان ــت و پهن ــه اینترن ب
ــن  ــددی در ای ــای متع ــب و كاره ــغل ها و كس ــت. ش 1۹ نیس
زمینــه وجــود دارد، وقتــی مــا نمی توانیــم مرتبــا صنایــع بزرگ 
بزنیــم و شــغل ایجــاد كنیــم بایــد از فرصــت اینترنــت اســتفاده 
ــط آن  ــوان توس ــه می ت ــی ك ــی از روش های ــرا یک ــم، زی كنی
ــای  ــغل ها و بیزینس ه ــا آن ش ــردم ب ــرد و م ــاد ك ــغل ایج ش

ــد.  ــت رخ می ده ــد، در بســتر اینترن ــت كنن ــود را مدیری خ
ــت  ــرای حــل مشــکات اختــال اینترن ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــه خاطــر همــه  ــرد، گفــت: ب ــات الزم صــورت بگی ــد اقدام بای
مــردم، همــه شــرایط اقتصــادی كشــور و بــه خصــوص بخــش 
آمــوزش كشــور بایــد اقدامــات خیلــی جدی تــری بــرای 
ــرد.  ــورت بگی ــت ص ــت اینترن ــاالت و كیفی ــکات، اخت مش

ــازی دی  ــات مج ــت امتحان ــی از وضعی ــاره ارزیاب ــوی درب صف
مــاه بــا توجــه بــه اختــاالت اینترنــت گفــت: وضعیــت مثــل 
ایــن می مانــد كــه مثــا شــما یــک ســری فرزنــد داریــد كــه 
می خواهیــد بــه آن هــا آب و غــذا برســانید امــا نمی توانیــد در 
زمــان مشــخص بــه آن هــا غــذا بدهیــد. ایــن موجــب می شــود 
فرزنــدان شــما ســختی بکشــند و عصبــی شــوند البتــه كــه بــه 
هــر طریقــی آب و غــذا را بــه آن هــا می رســانید. واقعیــت ایــن 
اســت كــه وقتــی اختــاالت اینترنــت ایجــاد می شــود میــزان 
اســترس و فشــار روحــی كــه بــه دانشــجو، اســتادان، مدیریــت 
ــاد  ــیار زی ــود بس ــی وارد می ش ــناس های فن ــگاه و كارش دانش

اســت.

:در گفت وگو با ایلنا عنوان شد

انتقاد مقام مسئول در وزارت علوم از افزایش 
اختالل اینترنتی/ »كندی اینترنت« باعث 

استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان 
شده است.

رئیــس كارگروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری در واكنــش بــه تاثیــر كنــدی اینترنــت در آمــوزش 
مجــازی گفــت: اختــاالت در كیفیــت و ســرعت اینترنــت در 
چنــد مــاه گذشــته افزایــش یافتــه و موجــب آزار و اذیــت در 

برگــزاری كاس هــا و امتحانــات شــده اســت.
علــی اكبــر صفــوی، رئیــس كارگــروه یادگیــری الکترونیکــی 
ــگار  ــا خبرن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در گفت وگــو ب
ایلنــا، در واكنــش بــه شــروع آمــوزش مجــازی بــا شــیوع پیــک 
ششــم كرونــا و مواجــه دانشــجویان بــا كنــدی شــدید اینترنــت 
ــت  ــرد: واقعی ــان ك ــازی بی ــای مج ــاالت در آموزش ه و اخت
ایــن اســت كــه همــه مــا از اختــاالت اینترنــت در طــول چهار 
ــن  ــم. همی ــج می بری ــم و رن ــه داری ــته گای ــاه گذش ــج م پن
امــروز مــا در دانشــگاه شــیراز كاســی داشــتیم كــه اســاتید در 
آنجــا اعــام كردنــد دانشــجویان بــه علــت كنــدی اینترنــت و 
اختــاالت اینترنتــی كــه در كل اســتان وجــود دارد از كاس 

ــد.  ــب می افتن درس عق
وی ادامــه داد: بــه طــور كلــی ظرفیــت مصرفــی كشــور 
ــرویس دهی ها  ــت س ــده و كیفی ــرو ش ــاف روب ــا اخت ــی ب كم
پایین تــر آمــده اســت. ایــن مشــکل در طــول چنــد مــاه اخیــر 
ــازه زمانــی امتحانــات هــم مشــکاتی را  وجــود داشــته و در ب

ایجــاد كــرد. 
ــن  ــجویان م ــر از دانش ــرد: دو نف ــان ك ــه بی ــوی در ادام صف
نیــز بــا ایــن مشــکل مواجــه شــدند و مــا مجبــور شــدیم كــه 
امتحانــات را بــه صــورت حضــوری بــرای آن هــا برگــزار كنیــم، 
آن هــا نیــز از اســتان های مختلــف بــرای شــركت در امتحــان 
آمدنــد. بــه نظــر مــن نوســانات و اختاالتــی كــه در اینترنــت 
و كیفیــت 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 دانشــگاه های 
ــز  ــا نی ــیدم، آن ه ــور پرس ــون كش ــتان های گوناگ ــف اس مختل

همیــن نظــر را داشــتند. 



رویدادهای آینده
دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــت اشــیا ، شــهر  ــا محوریــت هــوش مصنوعی،اینترن كیــش  ب
هوشــمند، زیــر ســاخت و امنیــت ، بــاک چیــن و رمــز ارزهــا، 
رســانه دیجیتــال از تاریــخ 1۹ تــا ۲۲ اردیبهشــت مــاه 1401 

ــره كیــش برگــزار می شــود. در جزی
ــط  ــده توس ــن ش ــعه ای تبیی ــای توس ــه محور ه ــه ب ــا توج ب
مشــاور رئیــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد كشــور 
بــرای منطقــه آزاد كیــش و تأكیــد بــر ضــرورت پیشــرو بــودن 
ــای  ــمند، فناوری ه ــهر هوش ــای ش ــه در زمینه ه ــن منطق ای
نویــن مالــی، بــاک چیــن و رمــز ارزهــا، دومیــن دوره 
 )KITEX( نمایشــگاه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات كیــش

برگــزار خواهــد شــد.
و  بــرداری هدفمنــد  بهــره  بمنظــور  ریــزی الزم  برنامــه 
حداكثــری از تــوان شــركت كننــدگان در نمایشــگاه مذكــور در 
ســطوح مختلــف انجــام گرفتــه اســت تــا عــاوه بــر شناســایی 
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــد در زمین ــركای توانمن ــاب ش و انتخ
ــه  ــده در منطق ــاء ش ــای احص ــش، نیازه ــمند كی ــهر هوش ش
ــادی  ــژه اقتص ــاری و وی ــق آزاد تج ــایر مناط ــش و س آزاد كی
ــه شــركت كننــدگان اعــام شــود و در  كشــور نیــز از قبــل ب
رویدادهــا و نشســت هــای علمــی مربوطــه در حین نمایشــگاه، 
راهکارهــای دانــش بنیــان و عملیاتــی ارائــه شــده از ســوی آن 
شــركت هــا توســط تیــم هــای مجــرب بررســی و نهایتــاً بــکار 

گرفتــه شــود.

رییــس كارگــروه یادگیــری الکترونیکــی وزارت علــوم گفت: 
مــا امتحانــات مجــازی را طــی چنــد مرحلــه می گیریــم و بــه 
ــود  ــت وج ــتر اینترن ــه در بس ــددی ك ــکات متع ــر مش خاط
داشــته یکــی از دانشــجویان مــن قیــد نمــره آخریــن امتحــان 

خــود را زد. 
صفــوی گفــت: اختال هــا موجــب فشــار بــر اســتاد و دانشــجو 
ــه  ــد ك ــاتید مجبورن ــا و اس ــت كارگروه ه ــا مدیری ــود ام می ش
ــه  ــل ب ــا حداق ــد ت ــرار كنن ــات را تک ــه امتحان ــار مرحل چه
دانشــجو ظلــم نشــود. لــذا هرگونــه اختالــی كــه در برنامه هــا 
ــترس  ــتر و اس ــی بیش ــار روح ــب فش ــود، موج ــاد می ش ایج
ــگاهی  ــتم دانش ــاتید و كل سیس ــجویان، اس ــه دانش ــاد ب زی

خواهــد شــد. 
ــن اســت كــه وقتــی  وی اشــاره كــرد: یــک مشــکل دیگــر ای
ــا شــخصی بایــد  ــه وجــود می آیــد یــک گــروه و ی ــی ب اختال
منشــاء اختــال را پیگیــری كننــد تــا ببیننــد منشــا اختــال 
از كجاســت و حــال اگــر منشــا مشــکل پیــدا شــد بایــد بدانیــم 
چطــور آن را حــل كنیــم، همــه ایــن مــوارد قطعــا فشــار روانی 
ــاء  ــرای ارتق ــدی ب ــث ج ــد بح ــد. بای ــاد می كن ــادی ایج زی

كیفیــت و حــل اختــاالت صــورت بگیــرد.
ــت:  ــوم گف ــری الکترونیکــی وزارت عل ــروه یادگی ــس كارگ رئی
ــترش  ــه روز گس ــت روز ب ــرات و اینترن ــبکه مخاب ــد در ش بای
خوبــی شــاهد باشــیم. اگــر مــا امــروز، فــردا و چنــد مــاه آینــده 
ایــن بســتر را گســترش ندهیــم و ظرفیــت را بــاال نبریــم یعنــی 
ــبت  ــروز نس ــا ام ــبکه م ــدی ش ــم و توانمن ــرد كرده ای عقب گ
ــر شــده  ــاز بزرگت ــرا نی ــر شــده اســت، زی ــروز ضعیف ت ــه دی ب

امــا توســعه صــورت نگرفتــه اســت.



 در ادامــه، دكتــر ســیدعلي اكبــر صفــوي، اســتاد دانشــگاه 
ــه  ــران، ب ــي ای ــري الکترونیک ــن یادگی ــس انجم ــیراز و رئی ش
ســرعت پیشــرفت تکنولــوژي و فنــاوري اطاعــات و همچنیــن 
ــال  ــاي دیجیت ــاوت در دنی ــه وجودآمــدن صدهــا شــغل متف ب
طــي چنــد ســال آینــده اشــاره و بــر ایــن مهــم تأكیــد كــرد 
ــود و  ــد ب ــاوت خواه ــیار متف ــده بس ــغلي آین ــاي ش ــه فض ك
ــاي  ــراي نیازه ــد ب ــرات، بای ــرعت تغیی ــن س ــتاي ای در راس
آموزشــي، ابزارهــا، روش هــا و چالــش هــاي فرهنگــي پیــش 

ــرد. ــزي ك ــه ری رو برنام
دكتــر ابراهیــم نعیمــي، سرپرســت دفتــر مشــاوره و ســامت 
نیــز، اطاعاتــي درخصــوص  امــور دانشــجویان  ســازمان 
سیاســت هــاي دفتــر مشــاوره و ســامت درزمینــه ي مشــاوره 
ي شــغلي اعــم از تعامــل بــا ســازمان فنــي و حرفــه اي بــراي 
ــه داد  ــوزي ارائ ــارت آم ــزاري كارگاه هــاي دانشــگاهي مه برگ
ــغلي  ــاوران ش ــان و مش ــازي كارشناس ــزوم توانمندس ــر ل و ب

تأكیــد كــرد.
ــتاد  ــان، اس ــرات قبادی ــر ب ــه دكت ــن برنام ــخنران ای ــر س دیگ
دانشــگاه تربیــت مــدرس و معــاون ســابق آمــوزش و پژوهــش 
وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت بــود كــه بــه بیــان 
راهکارهایــي بــراي كاهــش معضــل بیــکاري دانــش آموختــگان 
ــرون  ــل ب ــا راه ح ــرد: تنه ــد ك ــت و تأكی ــگاهي پرداخ دانش
ــگان  ــش آموخت ــوص دان ــکاري درخص ــکات بی ــت از مش رف
دانشــگاهي، داشــتن نظــام آمــوزش عالــي تقاضامحــور و 
مشــاركتي اســت. وي افــزود: آنچــه امــروز در آمــوزش عالــي 
ــت و  ــور اس ــه مح ــي عرض ــام آموزش ــود دارد، نظ ــور وج كش
تــاش اكنــون مــا بایــد در ایــن زمینــه باشــد كــه دانشــگاه در 
تربیــت دانــش آموختــگان، نیــاز بــازار كار و ازجملــه صنعــت 

ــد. ــرار ده ــر ق را مدنظ
دكتــر بیــژن نجفــي، اســتاد دانشــگاه پزشــکي بیلــور هوســتون 
ــه  ــار، ب ــن وبین ــز در ای ــي نی ــات بالین ــر تحقیق ــکا و مدی آمری
ــناخت و  ــارت ش ــر و مه ــده نگ ــد آین ــتن دی ــزوم داش ــان ل بی
تشــخیص نیازهــاي آینــده ي انســان هــا و حركــت درجهــت 
برطــرف ســازي خواســته هــاي آینــدگان پرداخت. او پیشــرفت 
ــردن  ــم ك ــد فراه ــي مانن ــه ي آت ــکي در چندده ــاي پزش ه
ــد  ــه رش ــت رو ب ــت از جمعی ــراي مراقب ــمند ب ــات هوش امکان
ــراي  ــکي ب ــاي پزش ــت ه ــازي مراقب ــالمندان، هوشمندس س
كاهــش هزینــه هــا و امــکان مراقبــت هــاي خانگــي بــه جــاي 
مراجعــات مکــرر بــه مراكــز درمانــي را بــه عنــوان مثــال هایــي 
ــرمایه  ــتغال و س ــر و اش ــده ي بش ــاي آین ــخیص نیازه از تش

ــه هــا برشــمرد. ــن زمین گــذاري در ای
در ادامــه ایــن وبینــار، میزگــرد تخصصــي باعنــوان »مهــارت 
هــا و افــق هــاي آینــده بــازار كار« بــا مدیریــت دكتر ســیدعلي 
ــي،  ــیدفخرالدین افضل ــر س ــور دكت ــا حض ــوي و ب ــر صف اكب
مدیــر دفتــر امــور فنــاوري و طــرح هــاي كاربــردي دانشــگاه 
شــیراز، دكتــر علــي یــار جــوادي، اســتاد وابســته بــه دانشــگاه 
درســدن آلمــان و محقــق ارشــد مركــز تحقیقاتــي هلمهولتــز 
ــر و  ــگاه قط ــتاد دانش ــري، اس ــان صف ــر ارس ــان و دكت آلم
ــد. در  ــزار گردی ــي برگ ــت و كارآفرین متخصــص حــوزه مدیری
ایــن میزگــرد، متخصصــان بــه بیــان دیــدگاه هــا و راهکارهــاي 

خــود درخصــوص اشــتغال پرداختنــد.

وبینارهای برگزار شده:
برگزاري وبينار تخصصي بين المللي »گذار 

موفق از دانشگاه به بازار كار«
ــه  ــگاه ب ــق از دانش ــذار موف ــن المللي»گ ــي بی ــار تخصص وبین
بــازار كار« بــه میزبانــي دانشــگاه شــیراز بــا حضــور متخصصــان 
متخصصــان حــوزه ي آمــوزش الکترونیکــي، جامعــه -صنعــت و 
ــار  ــن وبین ــد. ای ــزار ش ــیراز برگ ســامت روان در دانشــگاه ش
كــه روز شــنبه ۲۳ بهمــن مــاه ســال جــاري، بــه همــت مركــز 
مشــاوره و روان درمانــي دانشــگاه شــیراز، بــا همــکاري دفتــر 
مشــاوره و ســامت ســازمان امــور دانشــجویان، انجمــن 
یادگیــري الکترونیکــي ایــران و مركــز هدایــت شــغلي و 
كاریابــي تخصصــي دفتــر فنــآوري و طرح هــاي كاربــردي 
ــه صــورت مجــازي برگــزار  دانشــگاه شــیراز ترتیــب یافــت، ب
گردیــد. دكتــر چنگیــز رحیمــي، دبیــر منطقــه هفــت مراكــز 
مشــاوره دانشــگاه هــاي كشــور و رئیــس مركــز مشــاوره 
دانشــگاه شــیراز، در ابتــداي ایــن مراســم ضمن خوشــامدگویي 
بــه شــركت كننــدگان بــه بیــان اهمیــت برگــزاري ایــن وبینــار 
ــازار كار در  ــاي ب ــي نیازه ــت: بررس ــار داش ــت و اظه پرداخ
زمــان حــال و آینــده، نــگاه بــه آمــوزش و محیــط دانشــگاهي 
متناســب بــا محیــط كار و همچنیــن بررســي عوامــل مؤثــر بــر 
تصمیــم گیــري دانشــجویان بــراي انتخــاب حرفــه و شــغل را 

ــار اســت. ــن وبین از اهــداف برگــزاري ای
وي همچنیــن بــه بیــان تجــارب مركــز مشــاوره و روان درماني 
دانشــگاه شــیراز در حــوزه ي مشــاوره ي مســیر شــغلي و گام 
ــت  ــده اس ــته ش ــه برداش ــن زمین ــون در ای ــه تاكن ــي ك های
ــز  ــن مرك ــي ای ــتغال و كارآفرین ــاد اش ــت: ایج پرداخــت و گف
ــت  ــد هدای ــدازي واح ــون، راه ان ــیس آن تاكن ــداي تأس از ابت
حــوزه،  ایــن  در  متخصصیــن  تربیــت  و  تحصیلي-شــغلي 
ــا و مشــاوره  ــه ي راهکاره ــا صنعــت و ارائ ــاط ب ــراري ارتب برق
ــاني در  ــروي انس ــب نی ــذاري متناس ــوص جایگ ــي درخص های
موقعیــت هــاي شــغلي براســاس فاكتورهــاي روان شــناختي، 
ــاوره و روان  ــز مش ــه در مرك ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ازجمل

ــیراز اســت. ــي دانشــگاه ش درمان
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بهار منوچهری


