بسمه تعالی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهراء(س) ،به منظور اجرای مفاد نامة شمارة
 2/283147مورخ  1395/12/10معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در راستای
گرامیداشت دهة سرآمدی آموزش اقدام به برگزاری همایشی دو روزه در روزهای نهم و دهم
اردیبهشت ماه سال  1396نمود.

مراسم افتتاحیة همایش«دهۀ سرآمدی آموزش»
مراسم افتتاحیة همایش «دهة سرآمدی آموزش» ،شنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه  96با حضور
معاون محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر ،رئیس
محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر مهناز مالنظری و نیز مسئولین محترم دانشگاه ،اعضای
هیأت علمی ،کارشناسان و دانشجویان در سالن دکتر تورانی برگزار گردید.

معاون محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سخنــــــــــــــــــــــــرانی

خیر مقدم معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
در مراسم افتتاحیه پس از تالوت قرآن ،معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر
مهدی سیف برقی ضمن ابراز تشکر و خیر مقدم به حاضرین ،روز معلم و اعیاد شعبانیه را
تبریک گفتند و در بیان علت انتخاب محورهای این همایش دو روزه ،به محورهای ابالغ
شده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اشاره کردند و بیان نمودند در همین راستا
کمیته ای تخصصی برای برنامه ریزی تشکیل گردید و با توجه به نیاز دانشگاه ،چهار محور
« آموزش و پژوهش ،شیوه های نوین آموزش ،اخالق آموزشی ،رابطة آموزش و کارآفرینی»
برای برنامه های این دهه در دستور کار قرار گرفت.

سخنــــــــــــــــرانی
رئیس محترم دانشگاه
رئیس محترم دانشگاه ،سرکار خانم دکتر مالنظری ضمن تبریک روز معلم و اعیاد شعبانیه به
تحوالت نظام های آموزش عالی طی سال های اخیر در ایران و جهان اشاره نمودند و بر نیاز
دانشگاه به همگامی با این تحوالت در راستای توسعة مورد انتظار تاکید نمودند.
ایشان به مرور اهم محورهای توسعه در برنامه های پنج ساله و ده ساله دانشگاه پرداختند و
بیان نمودند که این برنامه ها در چارچوب سیاست های کالن آموزش عالی و با هدف نیل به
چشم انداز مورد انتظار یعنی «کسب رتبۀ اول دانشگاه جامع خاص بانوان در جهان» تدوین
گردید و منجر به  486رتبه ترقی در رتبه بندی وبومتریکس و  114رتبه ترقی در رتبه بندی
سایماگو و نیز  5رتبه ترقی در رتبه بندی  ISCشد .همچنین تاکید نمودند که در سال 96
برای ارتقای رتبة دانشگاه در رتبه بندی تایمز و شانگهای نیز برنامه ریزی شده است.

پس از سخنرانی ریاست دانشگاه ،معاون محترم آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن گرامیداشت یاد و
خاطرۀ استاد شهید مرتضی مطهری بر بزرگداشت اعیاد شعبانیه و دهة آموزش تاکید نمودند.
ایشان از دانشگاه الزهراء(س) ،به عنوان یکی از دانشگاه های ارزشی نظام جمهوری اسالمی
ایران و نهاد آموزش عالی بانوان یاد کردند و دانشگاه الزهراء(س) را افتخار آموزش عالی کشور
دانستند .همچنین به جمعیت  45تا  47درصدی دانشجویان دختر کشور که  90هزار نفر از
آنان در مراکز تک جنسیتی و از این تعداد حدودا ً  12هزار نفر در دانشگاه الزهراء(س) مشغول
به تحصیل هستند ،اشاره کردند و بیان نمودند با توجه به جامع بودن ،ظرفیت باال و کیفیت
مطلوب دانشگاه الزهراء(س) ،این دانشگاه می تواند نقشی محوری در ساماندهی و جهت دهی
مراکز آموزش عالی تک جنسیتی دخترانۀ کشور ایفا نماید.
معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه با توجه به پایان دورۀ چهارسالۀ دولت تدبیر و امید ،به
مرور وضعیت آموزش عالی کشور ،اقداماتی که تا به حال انجام شده و اقداماتی که باید انجام
شود پرداختند.
ایشان با مقایسه ای آماری به روند رو به رشد آموزش عالي در کشور از سال  84تا  92اشاره
کردند و بيان داشتند ،در سال  ۸۴جمعيت دانشجويي كشور  ۲ميليون و  ۲۰۰هزار نفر
بود که در سال  92به  ۴ميليون  ۸۰۰هزار نفر رسيد؛ در سال  ۸۴تعداد مراكز آموزش عالي
دولتي حدود  ۶۴مورد بود كه در سال  ۹۲به حدود  ۱۴۰مركز رسيد؛ در سال  ۸۴تعداد
مراكز غير دولتي آموزشي حدود  ۷۵مورد بود كه در سال  ۹۲به حدود  ۳۵۰مورد رسيد.
آقای دکتر شریعتی این رشد سریع را از آن جهت که راه را برای ورود همۀ اقشار به
آموزش عالی باز نمود ،از افتخارات نظام آموزش عالی کشور دانستند ،اما اشاره کردند به دلیل
اینکه این رشد مبتنی بر بررسی های دقیق و کارشناسانه صورت نگرفته بود ،تبعات نامطلوبی
را نیز به همراه داشت که نیازمند ارزیابی و بازنگری بود .همچنین اشاره کردند صندلی های
خالی در بعضی از مراکز آموزش عالی کشور ،مشکل دیگر وزارت علوم در دولت کنونی بود
که به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی ،ماموریت گرا نبودن مراکز آموزش عالی و بی توجهی
به استاندارد های آموزش عالی به وجود آمده بود.
بنابراین دولت ملزم به رفع این مشکالت بود .از اینرو وزارت علوم ،اقدامات مؤثری را در
راستای انطباق خروجی مراکز آموزش عالی با نیاز بازار ،تحقق استاندارد های آموزشی
متناسب با زیرساخت ها و انطباق مراکز آموزش عالی با ماموریت هایشان برنامه ریزی نمود
و در دستور کار قرار داد و با کنترل مجوزهای ایجاد رشته ،کنترل مجوزهای تاسیس
موسسات آموزش عالی ،بازگشت موسسات آموزش عالی به ماموریت هایشان و تهیۀ طرح
آمایش آموزش عالی برای رفع مشکالت اقدام کرد.
جناب آقای دکتر شریعتی از تهیه و تصویب طرح آمایش آموزش عالی که در اسفند ماه 94
به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات
دولت کنونی یاد کردند و تقسیم آموزش عالی به ده منطقه ،تعریف مدیریت منطقه ای
در راستای تفویض اختیار به مراکز آموزش عالی ،یکپارچه سازی و اشاعۀ فرهنگ نظام
آموزش عالی مهارتی ،ساماندهی موسسات آموزش عالی ،ماموریت گرایی مراکز آموزش عالی،
کیفیت آموزش عالی ،توجه به اشتغال فارغ التحصیالن با هدفمندسازی رابطه اشتغال و
تحصیل و تعریف ظرفیت ها متناسب با نیاز بازار ،پاالیش رشته محل ها ،توسعه تعامالت
خارجی و توجه ويژه به میان رشته ای ها را از اهم مفاد این طرح برشمردند.

نشست های تخصصی
روز اول همایش«دهۀ سرآمدی آموزش»
پس از مراسم افتتاحیه در روز اول همایش ،دو نشست تخصصی با حضور اساتیدی
از داخل و خارج از دانشگاه ،برگزار گردید.
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خانم دکتر مالنظری در ادامه به مهم ترین محورهای توسعة دانشگاه الزهراء(س) در برنامه های
جامع و عملیاتی دانشگاه پرداختند و در این زمینه به بهبود نسبت دانشجو به استاد ،ارتقای
درصد دانشجویان بین المللی ،افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و افزایش اعضای
هیأت علمی بین المللی اشاره کردند .همچنین در بیان راهبردهای عملی دانشگاه برای
دستیابی به اهداف برنامه و چشم انداز مورد انتظار ،به برنامه ریزی برای ارتقای مرتبه علمی
اساتید ،افزایش اعتبار بین المللی و منطقه ای و ارتقای مهارت ها و توانمندی های پژوهشی و
آموزشی اساتید تاکید کردند.
ایشان اقدامات عملی دانشگاه را برای افزایش اعتبار بین المللی و منطقه ای و توسعۀ
تعامالت بین المللی برشمردند و در این زمینه به ارتقاء و چند زبانه نمودن وبگاه دانشگاه،
اطالع رسانی اثربخش دانشگاه با هدف جذب دانشجویان با کیفیت ،شناسایی فضاهای علمی
و فرهنگی کشورهای همسایه و شناخت جایگاه دانشگاه الزهراء(س) در میان آنها ،همکاری
خواهرخواندگی با برخی از دانشگاه های برتر جهان ،انعقاد تفاهم نامه ها و مبادله استاد و
دانشجو با دانشگاه های معتبر ،گسترش حضور مؤثر اساتید معتبر دانشگاه در مجامع علمی،
جلب مشارکت متخصصان و پژوهشگران ایرانی غیر مقیم ،توسعۀ همکاری حضوری /مجازی
با اعضای هیأت علمی متخصص ،متعهد و معتبر بین المللی ،برنامه ریزی برای جذب اعضای
هیأت علمی جدید از میان دانش آموختگان دانشگاه های معتبر با تدوین دستورالعمل ها و
اصالح آیین نامه ها ،اشاره نمودند.
(س)
در پایان آرزو کردند تا دانشگاه الزهرا در سایة حمایت های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و با نگرش مبتنی بر هدفمندی و برنامه محوری که در دانشگاه حاکم شده است ،بتواند به
کمک تالش هماهنگ و یکپارچۀ تمامی اعضا ،جایگاه شایستة خود را در نظام آموزش عالی
کشور و در عرصة بین المللی پیدا کند.

نشست تخصصی اول
روز اول همایش«دهـــۀ سرآمــدی آمـوزش»
با عنـــوان « کارآفــــرینی و آمـــوزش»

نشست تخصصی دوم ـ روز اول همایش

این نشست توسط کمیتهای علمی متشکل از جناب آقای دکتر مسعود شفیعی عضو هیأت
علمی دانشگاه امیر کبیر ،سرکار خانم دکتر فریده حق بین عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات
و سرکار خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار عضو هیأت علمی و رئیس دانشکدۀ ادبیات ،اداره
شد .دبیر این نشست سرکار خانم دکتر رقیه رستم پور عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات و
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه بودند.
در این نشست تخصصی ،موضوع « کارآفرینی و آموزش» با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود
شفیعی ،موضوع «کارآمدسازی آموزش» با سخنرانی سرکار خانم دکتر فریده حق بین و موضوع
«استعمار زدایی از آموزش» با سخنرانی سرکار خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

نشست تخصصی دوم با عنوان «شیوه های نوین آموزش -نقش تجربه در ارتقای کیفی
آموزش -ارتقاء سطح استانداردهای آموزشی» برگزار گردید.
این نشست توسط کمیته ای علمی متشکل از جناب آقای دکتر امیر غائبی ،سرکار خانم
دکتر مژده وزیری ،سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده و سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی
که از اعضای هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی می باشند ،برگزار شد .دبیر این
نشست جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی عضو هیأت علمی و رئیس دانشکدۀ علوم
تربیتی و روانشناسی بودند.

سخنـرانی جناب آقای دکتـر مسعـود شفیـعی
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در بخش «کارآفرینی و آموزش» ،جناب آقای دکتر شفیعی با مرور نسل های آموزش ،نسل اول
را نسل آموزش ،نسل دوم را نسل آموزش و پژوهش و نسل سوم را نسل آموزش ،پژوهش و
ارتباط با صنعت بیان نمودند و به دسته بندی دانشگاه ها به دو دستۀ عرضه محور و تقاضا محور
اشاره کردند و بر اهمیت تقاضا محور شدن دانشگاه های کشور تاکید نمودند.
ایشان ایجاد ارتباط سه قطبی میان دولت ،دانشگاه و صنعت را چاره ساز نقش آفرینی مؤثر
دانشگاه ها در اقتصاد و کارآفرینی دانستند که می تواند با تشکیل چرخۀ تبدیل علم به فناوری،
فناوری به صنعت و صنعت به اقتصاد به کاربردی نمودن تولیدات دانشگاه ها کمک کند.
همچنین شکلگیری نظام نوآوری و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را اساس تبدیل ایده به
محصول و دانایی به دارایی و نقش آفرینی مؤثر تولیدات دانشگاه ها در اقتصاد و کارآفرینی
برشمردند .ایشان دانشگاه های کشور آلمان را به عنوان موفق ترین دانشگاه های جهان در
زمینه کارآفرینی معرفی کردند و دلیل اصلی موفقیت آنها را نیز ارتباط عمیق صنعت و دانشگاه
و تقاضا محوری دانستند .جناب آقای دکتر شفیعی پرداختن به  4اصل اساسی یعنی انگیزۀ
کارآفرینی ،ويژگی ها و شایستگی های الزم ،مهارت ها و ایجاد ساختار مناسب برای فعالیت
را برای رشد و توسعۀ کارآفرینی در کشور ضروری دانستند و در بیان نمونه های موفق ،به
همکاری دو کشور مالزی و ژاپن برای تاسیس دانشکده ای در دانشگاه مالزی با ماموریت تربیت
دانشجو برای صنعت و بازار کار اشاره کردند که آموزش را با تکیه بر انتقال شایستگی های
تخصصی ،شایستگی های کسب و کار و شایستگی های روابط اجتماعی برنامه ریزی نموده است.

سخنرانی سرکار خانم دکتر فریــده حق بین

در بخش «کارآمدسازی آموزش» سرکار خانم دکتر فریده حق بین به ارائه طرحی پرداختند
که با هدف کارآمد سازی آموزش و تربیت دانش آموختگان کارآفرین در دانشگاه الزهراء(س)،
اجرا گردیده است .این طرح به بومی سازی مدل ساندویچی که یک مدل مرجع برای
آموزش در دانشگاه های انگلستان است می پردازد .این شیوۀ آموزشی بر آن است تا با تلفیق
اثربخش آموزش تئوری و آموزش مهارت های کلیدی اعم از مهارت های آموزشی ،سازمانی،
اجتماعی و فردی ،دانشجویان کارآمدی را برای ورود موفق به بازار کار آماده نماید.

با عنوان« شیوه های نوین آموزش ـ نقش تجربه در ارتقای
کیفی آموزش ـ ارتقاء سطح استانداردهای آموزشـی»

سخنرانی سرکار خانم دکتر مژده وزیری

سرکار خانم دکتر وزیری ضمن ارائۀ تعاریف آموزش عالی ،برنامۀ درسی و ساختارهای
آموزشی به بیان جایگاه برنامه ریزان درسی یا راهبران آموزشی پرداختند .سپس به معرفی
شیوه های ارائۀ برنامۀ درسی ،اهداف و سطوح برنامۀ درسی در آموزش عالی و نیز شیوه ها
و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامۀ درسی در آموزش عالی پرداختند و عوامل مؤثر بر
برنامه های درسی آموزش عالی و نیز الزامات آن را در قرن  21بیان نمودند و بر سازگار نمودن
برنامه های درسی چنانکه مورد پذیرش سایر کشورهای جهان باشد ،به عنوان یکی از الزامات
عصر جهانی شدن تاکید کردند.

سخنرانی سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده

سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده ،با اشاره به نگرش های متفاوتی که نسبت به آموزش وجود
داشته و دارد ،وجود تعاریف متفاوت از آموزش و نیز روش های متفاوت آموزشی را حاصل
همین تفاوت دیدگاه ها دانستند .ایشان به تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره
کردند و بر ضرورت همکاری دانشگاهیان برای تحقق اهداف این سند تاکید نمودند.
خانم دکتر ماهروزاده در زمینۀ شیوه های آموزشی ،به تشریح نتایج طرح بررسی کتاب های
آموزش ابتدایی کشور ژاپن که توسط شبکۀ زنان دانشمند جهان اسالم اجرا شده است،
پرداختند و اهمیت بسیار زیاد فرهنگ ،سنت ها و بنیان خانواده در ژاپن را دلیل اصلی
انتخاب کشور ژاپن برای بررسی شیوه های آموزشی در این کشور مطرح نمودند و در ادامه
به بیان برنامه ها و شیوه های مناسب و مؤثر آموزشی در این کشور که بر آموزش مهارت های
زندگی ،مهارت های اجتماعی و مهارت های علمی در مقطع ابتدایی تاکید دارد ،اشاره کردند.

سخنرانی سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی

سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی به بیان شیوه های نوین آموزشی و تغییر نقش اساتید
به آموزشیاران در عصر کنونی پرداختند و انگیزۀ باال ،سرزندگی ،پویایی ،تعامل سازنده با
دانشجویان و همکاران ،تسهیل گری به جای انتقال داد و ستدی ،جلب مشارکت جمعی
در کالس درس ،رابطۀ حرفه ای و در عین حال دوستانه با دانشجویان و در دسترس بودن
را به عنوان شاخصه های اصلی استاد برای دستیابی به سرآمدی آموزش در رویکردهای
نوین آموزشی بیان کردند .همچنین برخالء برنامه های آموزشی منسجم و هدفمند برای
توانمندسازی اساتید کشور تاکید نمودند.
خانم دکتر اخوان ضمن ارائۀ آمار یونسکو ( )2014برای  20کشور برتر در جذب دانشجویان
خارجی و همچنین آمار رشد جذب دانشجویان خارجی در این کشورها از سال  2000تا ،2015
به رتبه نهم کشور چین اشاره نمودند که با وجود مشکالت فراگیری زبان چینی ،از سال 2010
تا  2015به رشد  10درصدی جذب دانشجویان خارجی رسیده است و با وجود آنکه در گذشته
بزرگترین صادرکنندۀ دانشجو بوده است ،در حال حاضر دو سوم از دانشجویان خارجی چینی
به کشور خود بازگشته اند .بنابراین تاکید نمودند که باید کشور چین را به عنوان یک پدیده در
این زمینه معرفی کرد .همچنین به موفقیت کشورهای امارات و عربستان در این زمینه اشاره
نمودند و به ارائۀ راهکارهای توسعۀ همکاری های علمی و بین المللی پرداختند .ایشان بستر سازی
برای جهانیشدن ،برنامه های فراگیر برای آموزش زبان انگلیسی ،اجرای برنامه های آموزشی
مشترک بین دانشگاهی ،اجرای برنامه های تخصصی /انحصاری دانشگاهی ،راه اندازی پردیس های
دانشگاهی در کشورهای دیگر ،پذیرش /اعزام دانشجو برای فرصت مطالعاتی ،برنامه های تبادل
دانشجو ،برون سپاری جذب دانشجو به کنسرسیوم های تخصصی و سرمایه گذاری روی
توانمندی های ويژه را به عنوان راهکارهای اساسی در این زمینه بیان کردند.

سخنرانی جناب آقای دکتر امیر غائبی

سخنـرانی سرکار خانم دکتر سوسن قهـرمانی قاجار
در بخش « استعمار زدایی از آموزش» سرکار خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار بر تحول
نظام تعلیم و تربیت کشور از نظام آموزشی موروثی استعماری به نظامی تاکید نمودند که
مبتنی بر فطرت انسان بنا شود و فرزندانمان را تبدیل به پیچ و مهره های نظام سرمایه داری
صنعتی جهان نکند و ماموریت معلمان را احیای نظام تعلیم و تربیت مقاومتی و نظامی که
در آن قناعت و مقاومت چشمه های جوشان علم و معرفت باشد ،بیان نمودند.

تح
تکم ن
معاونت آموزشی و صیالت یلی دا ش گاه الزـهراء

(س)

جناب آقای دکتر غائبی به بیان نقش فناوری در رویکردهای جدید آموزشی پرداختند و بیان
نمودند امروزه بیش از  70درصد از شهرت دانشگاه های برجسته ،وابسته به فناوری های نوین
است و به همین دلیل نیز مدیران دانشگاه ها بیش از  44درصد از فعالیت و بودجۀ خود را
به فناوری اطالعات اختصاص می دهند .ایشان سرمایه گذاری فناورانه در دانشگاه ها را برای
بین المللی شدن و ارتقای یادگیری ضروری دانستند.
جناب آقای دکتر غائبی فناوری اطالعات را بستر یادهی و یادگیری برشمردند که امکان
به کارگیری و بهره برداری از تمامی ابعاد هوش چندگانه دانشجویان را در فرآیند یاددهی و
یادگیری فراهم می کند و نتایج یاددهی را به میزان چشمگیری افزایش می دهد .ایشان با
اشاره به جهت گیری های آموزش در آیندۀ نزدیک ،بر برخورداری اساتید از سواد فناوری
و لزوم تسلط آنها بر رویکردهای نوین فناورانه تاکید نمودند و به بیان ابعاد سواد فناوری و
ویژگی های افراد با سواد فناوری پرداختند.
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نشست های تخصصی

روز دوم همایش« دهــۀ ســرآمدی آمـوزش»
صبح روز دوم همایش مورخ  ، 96/2/10دو نشست تخصصی یکی با عنوان اخالق آموزشی و
دیگری با عنوان تعامل بین دستگاه ها و نهاد های آموزشی ،آموزش و پژوهش ،رابطه آموزش
و کارآفرینی برگزار گردید.

نشست تخصصی دوم ـ روز دوم همایش

با عنوان « تعامل بین دستگاه ها و نهاد های آموزشی،
آموزش و پژوهش ،رابطه آمـوزش و کارآفرینی»

دومین نشست تخصصی در روز دوم همایش جهت بحث و بررسی پیرامون موضوع « تعامل بین
دستگاه ها و نهاد های آموزشی ،آموزش و پژوهش ،رابطۀ آموزش و کارآفرینی» برگزار گردید.
این نشست توسط کمیته ای علمی متشکل از جناب آقای دکتر جعفر توفیقی عضو هیأت
علمی دانشگاه تربیت مدرس ،جناب آقای دکتر رضا منصوری عضو هیأت علمی دانشگاه
صنعتی شریف ،جناب آقای دکتر اوالی مدیر کل دفتر کارآفرینی شهرداری تهران ،جناب
آقای دکتر حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد و  ...برگزار
شد .دبیر این نشست جناب آقای دکتر محمد علی بابایی عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم
اجتماعی و اقتصاد بودند.

روز دوم همایش«دهۀ سرآمدی آموزش»
با عنوان « اخالق آموزشی»

اولین نشست تخصصی روز دوم ،برای بحث و بررسی پیرامون موضوع «اخالق آموزشی»
برگزار شد و توسط کمیته ای علمی متشکل از جناب آقای دکتر خسرو باقری عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات
برگزار شد و دبیر این نشست ،جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی عضو هیأت علمی
و رئیس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی بودند.

سخنرانی جناب آقای دکتر خسرو باقری
ابتدا جناب آقای دکتر خسرو باقری بر اهمیت اخالق و تأثیر آن بر جامعه در تمامی ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...تاکید نمودند و در حوزۀ اخالق دانشگاهی ،نگاه ابزاری به
علم را در مقابل نگاه ذات گرایانه به علم مطرح کردند و به تشریح اقسام نگرش ذات گرایانه
به علم یعنی نگرش علم برای علم و نگرش علم مفید پرداختند و تاکید نمودند که امروزه
اساتید کشور در معرض نگاه ابزاری به علم هستند که عواقب نامطلوب و کشنده ای را برای
دانشگاه ها به همراه خواهد داشت و موجب انحطاط در رابطۀ استاد با علم و رابطۀ استاد
با دانشجو خواهد شد ،زیرا دیگر استاد به دنبال خدمت به علم که همان تالش در جهت
رشد علم است نخواهد بود و از طرف دیگر اساتید با نهادن تکالیف سنگین و غیر معقول بر
دوش دانشجویان موجب می شوند تا دانشجویان از مسیرهای غیرعلمی اقدام به تهیۀ تکالیف
مورد انتظار نمایند.

سخنرانی سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی
سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی ،با عنایت بر نظریات شهید ثانی به بیان آداب و شیوة تعامل
استاد و دانشجو پرداختند و در بیان آدابی که دانشجو و استاد باید در خود مراقبه نمایند
خالص بودن نیت ،اعتماد به علم الهی ،صیانت جایگاه علم و تقدس آن ،عدم منفعت جویی
مادی و حفظ امانت و صداقت اشاره نمودند.
در ادامه به بیان آداب باطنی و عملکردی استاد پرداختند و آمادگی قبل از ارائۀ درس ،رعایت
عدالت و انصاف ،برخورد عاطفی و طبیبانه ،درس آموزی با رفتار ،مشارکت دادن دانشجویان،
تشویق و تنبیه به هنگام ،حق پذیری و قبول اشتباه و عذرخواهی ،ارجاع به اساتید شایسته،
اعتراف به عجز در مسائلی که احاطه ندارد ،اکرام دانشجو و رعایت آداب ظاهری را از جملۀ
این آداب ذکر کردند و در پایان نیز به بیان آداب باطنی و عملکردی دانشجو پرداختند و
مداومت در مباحثه و تحقیق ،عدم سبقت بر استاد در پاسخگویی به سؤال ،لزوم تمرکز و
گوش سپاری به استاد ،عدم تکرار سؤاالت فرساینده و غیر مفید و شهامت در اعتراف به عدم
درک مطلب علمی را از جملۀ این آداب بیان نمودند.
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سخنرانی جناب آقای دکتر منصوری
جناب آقای دکتر منصوری در بررسی دالیل عدم تعامل اثربخش دانشگاه با جامعه و صنعت
در ایران ،به عدم وجود درک یکسان از مفاهیم واژه های علم ،دانش و فلسفه وجودی دانشگاه
توسط جامعه علمی کشور اشاره کردند و تاکید نمودند که دانشگاه در ایران نهادی است که فقط
با هدف تربیت نیروی انسانی طبیب ،مهندس و  ...بنا نهاده شده و فعالیت می کند و به انتقال
دانش موجود در دنیا می پردازند و به کل اتفاقات پیچیدۀ اجتماعی که در دنیای مدرن به آن
علم یا  Scienceمی گویند ،نمی پردازد .در حالی که علم یک فرآیند بسیار پیچیدۀ اجتماعی
است که نمی تواند از اقتصاد منفک باشد .از دیدگاه ایشان در دنیای مدرنیته ،دانشگران که گروه
کوچکی از جامعه هستند و در زبان فارسی به آن جامعۀ علمی اطالق می شود ،در ارتباط با کل
جامعه هستند از جامعه سؤال می گیرند تا پاسخ دهند و در مقابل آن از جامعه پول دریافت
می کنند .بنابراین دانشگاه ،بدون تعامل معنا ندارد و تعامل جزء تعریف علم و دانشگاه است.

سخنرانی جناب آقای دکتر اوالی

جناب آقای دکتر اوالی مدیرکل دفتر کارآفرینی شهرداری تهران ،به تشریح سیاست ها و
اقدامات شهرداری در زمینه کارآفرینی پرداختند و تأسیس مراکز رشد در بعضی از مناطق
شهرداری با هدف کمک به جوانان و دانش آموختگان خالق در به ثمر رساندن ایده هایشان
و نیز راه اندازی کلینیک های کسب و کار با هدف ارائۀ مشاوره به متقاضیان را از جملۀ این
اقدامات بیان کردند.
ایشان تحقق تربیت جوانان و دانش آموختگان کارآفرین را منوط به توجه و برنامه ریزی برای
توسعۀ فرهنگی ،همپای توسعۀ اقتصادی دانستند و برای توسعۀ فرهنگی بر آموزش کودکان
در زمینۀ کار ،ارزش کار ،کار جمعی ،اهمیت پول و سرمایه گذاری تأکید نمودند و به تأسیس
اردوگاه کارآفرینی برای کودکان سنین  6تا  11سال ،توسط شهرداری تهران اشاره کردند.
دکتر اوالی در ادامه مدرک گرایی را یکی از معضالت اساسی برای تربیت دانش آموختگان
کارآفرین دانستند و بیان نمودند که این معضل موجب شده تا دانشگاه ها کارکرد اصلی خود
را از دست بدهند و مراکز مختلفی در سطح جامعه برای پوشش این کارکردها ،ایجاد شود.
در پایان نیز از اساتید دانشگاه جهت مشارکت در مدلسازی عملی و حرفه ای برای کسب و
کارهای خانگی دعوت نمودند و حمایت شهرداری را از ایده هایی که بتواند به توانمندسازی
مردم در جامعه کمک کند ،اعالم نمودند.

سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی
جناب آقای دکتر توفیقی ،آموزش را اساسی ترین وظیفۀ یک دولت و مهم ترین وسیله برای
توانمندسازی مردم برشمردند که با پرورش ظرفیت ها و استعدادها ،انسان ها را توانمند می کند،
چنانکه منشأ تحول و اثربخشی در جامعه باشند .ایشان بیان نمودند که آموزش بحثی یکپارچه
است که از خانواده آغاز می شود ،در آموزش و پرورش امتداد می یابد و در آموزشعالی سیر
تکاملی خود را طی می کند و به همین دلیل نیز نباید محیط خانواده ،آموزش و پرورش و
آموزشعالی را منفک نمود ،تا خروجی نظام آموزشی یک انسان اثربخش در جامعه باشد.
جناب آقای دکتر توفیقی با اشاره به جدی شدن بحث توسعۀ پایدار در جهان ،تاکید کردند
که دانشگاه دیگر یک نهاد دانش محور نیست و مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی را نیز
برعهده دارد و باید انسان هایی را تربیت کند که از شایستگی های دانشی ،بینشی و مهارتی
الزم برخوردار بوده و عالوه بر تعهدپذیری نسبت به مسئولیت های دانشی ،نسبت به توسعۀ
پایدار ،اخالق و مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی نیز متعهد باشند و این امر مستلزم بازنگری

تح
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ن
خبرانمه ایش دو روزۀ دهۀ سرآمدی آموزش رد دا ش گاه الزـهراء(س) -نـهم و دـهم ارد هشت 1396

نشست تخصصی اول

در شیوه های آموزشی ،برنامه های درسی ،توانمندی های اساتید و حتی شیوه های مدیریت
دانشگاه ها خواهد بود .در این عصر نمیتوان دانشگاه را منفک از سایر سیستم های اجتماعی
و اقتصادی تعریف کرد و دانشگاه امروز باید با افق دید وسعت یافته و جهانی ،در رسالت و
چشم انداز خود تجدیدنظر کند تا بازیگر فعال عرصۀ توسعۀ پایدار باشد.
در پایان با اشاره به محدودیت تعداد رشته های دانشگاهی نسبت به تعداد مشاغل صنعتی
بیان نمودند که دانشگاه ها در تمامی کشورها ،دانشجو را برای ورود به حوزه های شغلی
تربیت می کنند .بنابراین در ادامۀ آموزش دانشگاهی ،یک آموزش تکمیلی تعریف می شود
که حد فاصل دانشگاه و صنعت است و دانش آموختگان را برای ورود به رشته های شغلی
آماده می کند و مسئولیت این آموزش تکمیلی بر عهدۀ صنعت است.
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مراســــم اختتـــامیـــة

همـایش« دهۀ سرآمدی آموزش»
دهم اردیبهشت ماه 1396

مراسم اختتامیۀ همایش«دهۀ سرآمدی آموزش» ،بعد از ظهر روز دوم
همایش یعنی روز دهم اردیبهشت ماه  96برگزار گردید.

سخنــــــــــــــــــــــــرانی

معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

در ابتدای مراسم اختتامیه ،معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه جناب آقای
دکتر مهدی سیف برقی به تشریح معیارهای تجلیل از اساتید و کارشناسان آموزشی در سال
 1396پرداختند و اعالم نمودند که در مراسم اختتامیه از اساتیدی که بیشترین امتیاز را
طی  4نیمسال اخیر داشتند تحت عنوان اساتید برتر و از اساتیدی که در سال های اخیر
همچنان در حفظ کیفیت آموزشی اهتمام و استمرار داشتند تحت عنوان اساتید منتخب
تجلیل می شود .همچنین در مورد کارشناسان منتخب آموزشی اظهار داشتند کارشناسان با
نظر مشترک دانشکده ها و حوزة ستادی معاونت آموزشی دانشگاه انتخاب شدند.
سپس به ارائۀ نتایج مباحث ارائه شده در نشست های تخصصی این همایش دو روزه،
پرداختند و در ادامه ،به تشریح نتایج تحقیقی میدانی که در راستای برگزاری دهۀ سرآمدی
آموزش در چهار دانشکده و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه اجرا گردید ،پرداختند.
این تحقیق میدانی با هدف استخراج پنج ویژگی شاخص اساتید که دانشجویان را به کالس
درس عالقمند می کند و نیز پنج ویژگی شاخص اساتید که موجب بی عالقگی دانشجویان
نسبت به کالس درس می شود اجرا شد.
بر اساس نتایج این تحقیق ،پنج ويژگی استاد که دانشجو را به کالس درس عالقمند می کنند
به ترتیب عبارتند از :اخالق حسنه و متناسب با شأن استادی؛ شیوۀ بیان مناسب و تسلط بر
موضوع و محتوای درس؛ بهکارگیری شیوه های مناسب در تدریس؛ رعایت نظم و انضباط؛
تعامل حرفه ای با دانشجو در فرآیند یاددهی و یادگیری و پنج ويژگی استاد که موجب
بی عالقگی دانشجویان نسبت به کالس درس می شود عبارتند از :عدم رعایت شئونات اخالقی؛
بیان ضعیف و عدم تسلط به موضوع و محتوای درس؛ به کارگیری روش های نامناسب تدریس؛
عدم رعایت نظم و انضباط؛ تعامل غیرحرفه ای با دانشجو در فرآیند یاددهی و یادگیری.

سخنـــرانی

جناب آقای دکترابراهیم خدایی
در ادامه جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور
سخنرانی نمودند .ایشان مزین بودن نام دانشگاه به نام حضرت فاطمه(س) و اختصاص آن به
تحصیل خانم ها را دو ویژگی منحصر به فرد دانشگاه الزهراء(س) مطرح کردند که بر ضرورت
تالش جمعی مسئولین دانشگاه و وزارت علوم برای دستیابی این دانشگاه به کیفیت مطلوب،
می افزاید.
در ادامه ایشان تعیین چشم انداز و هدف گذاری صحیح در دانشگاه ها را الزمۀ ارزیابی ،تضمین
کیفیت و مشارکت دانشگاهها در حل مشکالت جامعه و نیز کاربردی نمودن دانش دانستند و
بیان داشتند از سال  57تا کنون جمعیت دانشجویی از  157،000به  ،4،300،000تولیدات علمی
کشور از  0/1درصد به  1/81درصد از تولیدات علمی جهان رسیده است درحالیکه جمعیت
دانشجویی کشور یک درصد جمعیت دانشجویی جهان است و این تحوالت را از افتخارات
کشور برشمردند .لیکن تاکید نمودند امروز انتظار می رود تولید دانش در دانشگاه ها ،در
راستای تأمین نیازهای کشور و تربیت دانشجویان کارآفرین باشد.
آقای دکتر خدایی در ادامه جمعیت دانشجویان خانم در کشور را  49درصد اعالم کردند و
با توجه به کاهش چشمگیر جمعیت دانش آموختگان دورۀ متوسطه در سال های اخیر و از
طرفی توسعۀ نامتوازن در آموزش عالی ،بیان داشتند از این پس تمامی دانشگاه های کشور
از جمله دانشگاه الزهراء(س) برای جذب دانشجو متناسب با ظرفیت ها و نیز جذب دانشجویان
برتر ،ملزم به ارتقای کیفیت و برندسازی هستند.
(س)
ایشان در پایان با اشاره به موارد ذیل به مرور وضعیت دانشگاه الزهراء در سال های اخیر
پرداختند :روند ثابت در تعداد دانشجویان؛ افزایش اعضای هیأت علمی؛ افزایش دانشجو در
مقطع دکترا؛ کاهش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و هنر و در
مقابل افزایش در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی؛ کاهش دانشجوی مقطع کارشناسی
در رشته های علوم پایه ،علوم انسانی و هنر و در مقابل افزایش در رشته های فنی و مهندسی.

مراســـــــم اختتـــامیة
همـایش«دهۀ سرآمدی آموزش»
تجلیل از برگزیدگان
در پایان مراسم در حضور رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور(جناب آقای
دکتر ابراهیم خدایی) ،رئیس محترم بنیاد نخبگان استان تهران(جناب آقای دکتر یداهلل
اردوخانی) ،رئیس محترم دانشگاه (سرکار خانم دکتر مهناز مالنظری) ،معاون محترم آموزشی
و تحصیالت تکمیلی(جناب آقای دکتر مهدی سیف برقی) و نیز مدیر محترم برنامه ریزی و
توسعة آموزشی دانشگاه(جناب آقای دکتر امیر علی مسعودی) از اساتید برتر و منتخب،
معاونین محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ها و کارشناسان منتخب آموزشی
تقدیر بعمل آمد.

سخنــــــرانی جناب آقای دکتر خان بیگی

جناب آقای دکتر خان بیگی نمایندۀ نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،ضمن تبریک اعیاد
شعبانیه ،تقارن میالد امام حسین(ع) و روز معلم را گرامی داشتند و بر تجلیل از مقام معلم
و شهادت تأکید نمودند .ایشان بیان داشتند در دین اسالم ،تنها چیزی که برتر از شهادت
است مر ّکب علما است زیرا جهاد و شهادت معلم می خواهد و عالم و معلم است که شهید
می سازد .ایشان منزلت معلم در دین اسالم را از افتخارات مسلمانان برشمردند و با عنایت
به فرمایشات مقام معظم رهبری ،بر اینکه امروز باید علم و جهاد ممزوج شود و معلمان
جهادگر ،کلید موفقیت کشور هستند ،تاکید نمودند.
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