
خبرانهم آموزش عالی

1

معاون حقوقی وزير علوم در گفت و گو با خبرنامه 

آموزش عالی تشريح کرد؛

اقدامات وزارت علوم 

در راستای مقابله با تقلب علمی

خبرانهم آموزش عالی

با  حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد؛

رونمایی از نخستین محصول فناوری 
روش نوین ویرایش ژنی کریسپر

معاون اول رئیس جمهور در اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی:

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی 
نیاز مبرم دارد

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی در گفت و گو با 

خبرنامه آموزش عالی خبر داد؛

   تحصیل 28 هزار دانشجوی 

غیرايرانی در کشور/ فعالیت 35 

دانشگاه جهت جذب دانشجوی خارجی

دانش و تجربه مراکز علم و فناوری در خدمت ارتقاء و 
رونق تولید داخلی قرار می گیرد

ــه  ــران و جامع ــردم ای ــه م ــو ب ــال ن ــک س ــام تبری ــاوری در پی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــم در ســال  ــل داری ــی کام ــوه الهــی، آمادگ ــه حــول و ق ــرد: ب ــد ک دانشــگاهی کشــور تاکی
پیــش رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، ســال رونــق تولیــد نامگــذاری شــده اســت، 
تمامــی دانــش و تجربــه مراکــز علــم و فنــآوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در 

ــق تولیــدات داخلــی قــرار دهیــم.  کشــور، در خدمــت ارتقــاء و رون

وزير علوم در پیام تبريک سال نو:

دکتر محمد کافی در گفت و گو با خبرنامه آموزش عالی تشریح کرد؛ 

دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در 

جذب و آموزش دانشجویان خارجی

سال 1398 مبارک بادسال اول/ شماره چهارم/ بهمن و اسفندماه 1397
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دانش و تجربه مراکز علم و فناوری در خدمت ارتقاء و رونق تولید داخلی قرار می گیرد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در پیــام تبریــک ســال نــو بــه مردم ایــران و جامعه دانشــگاهی کشــور تاکیــد کرد: بــه حول و قــوه الهی، 
آمادگــی کامــل داریــم در ســال پیــش رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، ســال رونــق تولیــد نامگــذاری شــده اســت، تمامــی دانــش و 
تجربــه مراکــز علــم و فنــاوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در کشــور، در خدمــت ارتقــاء و رونــق تولیــدات داخلــی قــرار دهیم. 

متن کامل پیام نوروزی دکتر منصور غالمی به شرح زیر 
است:

ــزال  ــدرت الی ــه نشــانه ق ــار پرطــراوت را ک ــو و به ــول ســال ن حل
ــردم  ــی م ــه تمام ــد ب ــت می باش ــات طبیع ــد حی ــی و تجدی اله
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــز تبری ــان عزی ــوص جوان ــران و بخص ای
ــا ســعادت مــوالی  ــا میــاد ب مــی کنــم. تقــارن ایــن نوشــدن را ب
متقیــان حضــرت امیرالمومنیــن علــی )ع( را بــه فــال نیــک 
و نیــک اختــری مــردم عزیزمــان و دوســتداران آن حضــرت 
ــت را  ــت و معنوی ــامتی، برک ــار از س ــالی سرش ــم و س ــی گیری م
ــئلت دارم. ــان مس ــرای ایش ــبحان ب ــال و س ــد متع ازدرگاه خداون

در ســالی کــه گذشــت خانــواده آمــوزش عالی، اســاتید، پژوهشــگران، 
ــه،  ــراوان و صادقان ــاش ف ــا ت ــران و مســوولین ب دانشــجویان، مدی
ایــن مجموعــه گرانقــدر را بــا موفقیــت بــه پیــش بردنــد و 
ــم. ــدد بودی ــه متع ــی و فنآوران ــمند علم ــتآوردهای ارزش ــاهد دس ش

قــراردادن دانــش و یافتــه 
هــای علمــی و فنــاوری 
هــای جدیــد در خدمــت 
ــرای  ــاش ب ــه، ت جامع
ــوزش  ــازی آم ــی س کیف
مراکــز  تمامــی  در 
ــت  ــی، تربی ــوزش عال آم
دانــش آموختــگان ماهــر 
و کارآفریــن بــا حفــظ 
ــران  ــی ای ــگاه علم جای
عزیــز در ســطح جهانــی 
ــود  ــی ب ــداف مهم از اه
کــه در ســال گذشــته 

بــرای رســیدن بــه آنها همــکاران عزیــز زحمات شــبانه روزی کشــیدند.
ــور  ــی کش ــه علم ــاش جامع ــت و ت ــی هم ــز تمام ــال 98 نی در س
بــرای ادامــه مســیر در کســب توفیقــات و توســعه خدمــت بــه 
ــاماندهی  ــود. س ــد ب ــی خواه ــگاه جهان ــظ جای ــن حف ــه در ضم جامع
ــر  ــی و اث ــای کیفــی و افزایــش کارای ــه منظــور ارتق ــی ب آمــوزش عال
گــذاری منابــع و امکانــات در رســیدن بــه اهــداف برنامــه ای از جملــه 
ــود. ــاوری خواهــد ب ــوم، تحقیقــات و فن برنامــه هــای مهــم وزارت عل

ــش  ــال پی ــم در س ــل داری ــی کام ــی، آمادگ ــوه اله ــول و ق ــه ح ب
رو کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری، ســال »رونــق تولیــد« 
مراکــز  تجربــه  و  دانــش  تمامــی  اســت،  شــده  گــذاری  نــام 
علــم و فنــآوری را بــرای محقــق شــدن اشــتغال و تولیــد در 
ــم. ــرار دهی ــی ق ــدات داخل ــق تولی ــاء و رون ــت ارتق ــور، در خدم کش

بخصــوص  و  ایــران  عزیــز  مــردم  همــه  بــرای  پایــان  در 
دارم. ســربلندی  و  ســامت  آرزوی  ارجمنــد  همــکاران 

یا مقلب القلوب و االبصار... یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و االحوال... حول حالنا الی احسن الحال
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»نگاهی  بر مهمترين عناوين«

سردبیر:  دکترعلیرضاعبداللهینژاد

مشاور سردبیر: اشکانیوسفی

اعضای هیئت تحریریه: لیالموالیی،زهراحامدی

صفحه آرایی: زهراحامدی،النازعبادی

عکاس: حجتاهللرضوی،هادیعیار

امور اجرایی: 
منیرهنورمحمدیان،شهرهحسینی


رؤسایمحترمدانشگاههاومراکز
پژوهشیمیتوانندجهتهماهنگی
برایدرجمطالباختصاصیخود،
ازطریقارتباطباادارهکلروابط
عمومیوزارتعلوماقدامنمایند.

آدرس: تهران- شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار 

خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان 

جنوبی، طبقه نهم، اداره کل روابط عمومی

شامره متاس: 021-82234060
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تقلــب علمــی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در 
ســال های اخیــر بارهــا مطرح شــده، اقدامــات وزارت 
علــوم بــرای پیشــگیری از ایــن مســئله چــه بــوده اســت؟

تقلــب در حــوزه آمــوزش عالــی اشــکال مختلفــی دارد؛ موضوعــی کــه 
ــام پایان نامــه  ــه ن ــده ای ب ــب کــرده، پدی ــکار عمومــی را جل امــروزه اف
فروشــی یــا تقلــب در تدویــن پــروژه اســت و ایــن موضــوع آن چیــزی 
اســت کــه در حــال حاضــر بــا آن مواجــه هســتیم. در ایــن زمینــه مــا 
کمبــود قانــون داشــتیم و بــه وزارت علــوم الیحــه ای در ایــن خصــوص 
پیشــنهاد شــد و بــه دولــت نیــز الیحــه ای تحــت عنــوان پیشــگیری و 
مبــارزه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی پیشــنهاد دادیــم کــه بــر همیــن 
اســاس، ایــن الیحــه ســال 96 در دولــت مطــرح و تصویــب شــد؛ پــس 

 از آن مجلــس نیــز آن را تصویــب و ابــاغ کــرد.
وزارت علــوم بعــد از ابــاغ ایــن قانــون، بخش هــای گوناگونــی از آن را 
بــه دانشــگاه ها بخشــنامه کــرد و معاونــت آموزشــی، معاونــت حقوقــی 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــب بخش ه ــه  تناس ــدام ب ــز هرک ــت اداری نی و معاون
ــد.  ــام کردن ــگاه ها اع ــه دانش ــوع را ب ــن موض ــود، ای ــوزه کاری خ ح
ــد آیین نامــه ای هــم بیــن  ــون بای ــن قان ــه به موجــب تبصــره 10 ای البت

        

معاون حقوقی و امور مجلس وزير علوم در گفت وگو با خبرنامه آموزش عالی تشريح کرد؛

وزارت علــوم و وزارت بهداشــت تهیــه می شــد کــه بــه  منظــور تحقــق 
ــیب هایی،  ــراز و نش ــی ف ــم و ط ــه کردی ــی تهی ــر پیش نویس ــن ام ای
درنهایــت بــا جلــب نظــر موافــق وزارت بهداشــت، ایــن آیین نامــه بــه 
دولــت ارســال شــد و دولــت نیــز در کمیســیون علمــی آن را بررســی 
ــا  ــن م ــود. بنابرای ــی می ش ــب و اجرای ــپس تصوی ــرد و س ــد ک خواه
امــروزه در زمینــه موضــوع پایان نامــه فروشــی دیگــر بــا خــاء قانونــی 

مواجــه نیســتیم.

قانــون در دانشــگاه ها چــه  ایــن  عملیاتــی کــردن 
دارد؟ وضعیتــی 

ــون  ــه نباشــد قان ــه آیین نام ــی ک ــا زمان ــود ت ــن ب ــر ای ــون تصــور ب چ
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــاون حقوق ــوان مع ــده به عن ــذا بن ــت ل ــرا نیس قابل اج
ــوط  ــون من ــر اینکــه اجــرای قان ــی ب ــه دانشــگاه ها مبن بخشــنامه ای ب
ــون در  ــار قان ــد از انتش ــگاه ها بع ــت و دانش ــه نیس ــه آیین نام ــه تهی ب
ــال  ــتند، ارس ــرای آن هس ــه اج ــزم ب ــور مل ــمی کش ــای رس روزنامه ه
ــل  ــی معط ــر کس ــر دیگ ــال حاض ــاس در ح ــن اس ــردم و برهمی ک
ــای اداری  ــجو و بخش ه ــم دانش ــتاد، ه ــم اس ــت و ه ــه نیس آیین نام
بایــد قانــون را اجــرا کننــد. گزارش هایــی از چنــد دانشــگاه وجــود دارد 
ــال  ــدی دنب ــور ج ــوع به ط ــبختانه موض ــه خوش ــم ک ــه کردی و ماحظ
ــم؛  ــری بیشــتری از ســوی دانشــگاه ها داری ــا انتظــار پیگی می شــود ام
البتــه بدیهــی اســت کــه یــک قانــون جدیــد تــا زمانــی کــه تبدیــل بــه 

ــاز دارد. ــه زمــان نی فرهنــگ شــود، ب

ــب  ــی در تقل ــی و حقوق ــراد حقیق ــرای اف ــه ب ــی ک جرم
ــت؟ ــت، چیس ــده اس ــر گرفته ش ــی در نظ علم

ــک  ــار تفکی ــده آث ــده و مصرف کنن ــئولیت تهیه کنن ــن مس ــون بی  قان
ــناخته  ــرم ش ــده مج ــاس تهیه کنن ــن اس ــر همی ــت. ب ــده اس ــل ش قائ
می شــود و مجــازات کیفــری دارد و مصرف کننــده نیــز مشــمول 

ــت. ــنگین اس ــم س ــیار ه ــه بس ــود ک ــی می ش ــازات انتظام مج
ــایت  ــک س ــا ی ــی ی ــی، حقوق ــخص حقیق ــد ش ــده می توان  تهیه کنن
باشــد کــه بــرای هــر ســه مــورد، قانون گــذار موضــوع تقلــب در تهیــه 
آثــار را جرم انــگاری کــرده و مجازاتــی را بــرای آن هــا برشــمرده اســت. 
مجــازات نقــدی، مجــازات زنــدان و تعطیلــی پایــگاه الکترونیکــی کــه 
ــه مجازات هــای در نظــر گرفتــه شــده  مرتکــب جــرم شــده اند، از جمل
ــار  ــه آث ــرای تهی ــغ ب ــده، تبلی ــئولیت تهیه کنن ــر مس ــاوه ب ــت. ع اس

علمــی نیــز جــرم اســت.

اقدامات وزارت علوم در راستای مقابله 

با تقلب علمی

               اشاره :

دکتــر حســین ســیمایی صــراف، 50 ســاله اســتاد حقــوق خصوصــی 
ــور  ــر منص ــم دکت ــا حک ــه ب ــت ک ــتی اس ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــال  ــاه س ــن م ــاوری در بهم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی غام
1396 بــه ســمت معاونــت حقوقــی و  امــور مجلــس وزارت علــوم 

منصــوب شــد.
ــراف  ــیمایی ص ــر س ــه دکت ــی ک ــا و پرونده های ــی از دغدغه ه یک
در وزارت علــوم بــه صــورت جــدی پیگیــری مــی کنــد، مقابلــه بــا 

تقلــب علمــی اســت .
ــی  ــده زمان ــن پدی ــا ای ــه ب ــت، مقابل ــد اس ــاره معتق ــن ب او در ای
ــای  ــه ها و علت ه ــا ریش ــه ب ــت ک ــد داش ــی خواه ــم انداز خوب چش
ــم و ســپس  ــن ببری ــدا علت هــا را از بی ــی ابت ــم یعن ــارزه کنی آن مب

ــم. ــگاه کنی ــول ن ــه معل ــا ب ــه علت ه ــه ب ــدون توج ب
ــه  ــی خبرنام ــوی اختصاص ــروح گفت وگ ــد مش ــی می آی ــه در پ آنچ
ــوم  ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق ــا مع ــی ب آمــوزش عال

اســت.
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ــی  ــب علم ــری از تقل ــوص جلوگی ــوم درخص ــر عل وزی
ــه ای  ــات مکاتب ــا وزارت ارتباط ــایبری، ب ــای س در فض

داشــته اند؟
بلــه نامــه ای از ســوی وزیــر علــوم بــه وزرای ارشــاد، کشــور و ارتباطات 
ارســال شــده و متناســب بــا وظایــف ایــن ســه وزارتخانــه درخواســت 
کردنــد تــا در زمینــه مقابلــه بــا تقلــب علمــی بــا وزارت علــوم همکاری 
کننــد. همچنیــن نامــه ای نیــز بــه شــرکت های تلفــن همــراه ارســال 
شــد و از آن هــا درخواســت کردیــم، ارســال تبلیغــات در ایــن زمینه هــا 
ــز شــرکت تلفــن همــراه اعــام  ــرو آن نامــه نی ــد و پی را متوقــف کنن
ــا  ــق ســی پی متوقف شــده اســت ام ــه ارســال پیامــک از طری کــرد ک
اگــر ایــن امــر از طریــق شــماره های شــخصی صــورت گیــرد امــکان 
ــه مــورد از  ــد مــورد ب ــدارد و بای ــور وجــود ن کنتــرل آن از ســوی اپرات
آن هــا شــکایت شــود کــه بــر همیــن اســاس تاکنــون از تعــداد زیــادی 
ــیدگی  ــال رس ــده و در ح ــکایت ش ــرح ش ــا ط ــا و پایگاه ه از پیامک ه
ــراد  ــد گفــت کــه ایــن اف ــز بای اســت. درخصــوص مصرف کننده هــا نی
ممکــن اســت دانشــجو، اســتاد، طلبــه حــوزه و کارکنــان اداری باشــند 
بــرای هرکــدام قانونگــذار مســئولیت هایی در نظــر گرفتــه اســت مثــًا 
مطرح شــده کــه هرگونــه امتیــاز مــادی یــا معنــوی کــه بــر اســاس اثــر 

ــا  ــه باشــد، منتفــی می شــود یــا اگــر یــک مــدرک تحصیلــی ب متقلبان
ــی  ــه تقلب ــک مقال ــا ی ــتادی ب ــا اس ــده ی ــه گرفته ش ــه متقلبان پایان نام
ــر لغــو  پایــه کســب کــرده باشــد، امتیازاتــش لغــو می شــود. عــاوه ب
امتیــازات مــادی و معنــوی، متخلــف بــه هیئت هــای انتظامــی اعضــای 
ــای  ــات اداری و کمیته ه ــه تخلف ــیدگی ب ــت رس ــی و هیئ هیئت علم
ــژه روحانیــت برحســب  ــا دادســرا و دادگاه وی انضباطــی دانشــجویان ی
مــورد معرفــی می شــوند و مجــازات ایــن مراکــز نیــز مجــازات ســختی 
اســت. مجــازات هیئت علمــی شــامل اخطــار، انفصــال دانشــجو، 

محرومیــت از تحصیــل تــا 5 ســال و اخــراج از دانشــگاه اســت.

آیــا وزارت علــوم نمی توانــد اقدامــی در خصــوص مقابلــه 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــف در دانش ــا تخل ب

انجــام دهــد؟
ــرا  ــد زی ــام ده ــی انج ــد اقدام ــه نمی توان ــن زمین ــوم در ای وزارت عل
ــه هیئت هــای تخلفــات  ــن امــر را ب ــری ای قانون گــذار مســئولیت پیگی
آن مؤسســه ســپرده اســت، بنابرایــن بــرای ورود وزارت علــوم بــه ایــن 
مســئله، بایــد یــک شــاکی از مســئوالن مؤسســه متخلــف وجــود داشــته 
ــه  ــه پایان نام ــد ک ــام کن ــی دانشــگاه اع ــاون آموزش ــًا مع ــد؛ مث باش
ــت  ــه هیئ ــیدگی ب ــور رس ــن را به منظ ــت و ای ــی اس ــده تقلب کشف ش
تخلفــات ارســال کنــد البتــه اگــر مــا به طــور تصادفــی از تخلــف علمــی 
ــی مســئولیت  ــم کــرد ول ــدام خواهی ــه آن اق ــًا علی ــع شــویم، حتم مطل

اصلــی و مســتقیم بــا همــان مؤسســه اســت.

دالیل بروز تقلب علمی چیست؟
ــخصیت  ــی ش ــد. گاه ــر دارن ــب تأثی ــروز تقل ــیاری در ب ــل بس عوام
دانشــجو و اســتاد در بــروز آن مؤثــر اســت و گاهــی نیــز ســاختارهای 
ــم را  ــای عل ــدرک ج ــی م ــت. وقت ــب اس ــن تقل ــاز ای ــود زمینه س موج
بگیــرد و مــدرک یــک ارزش تلقــی شــود، آنوقــت هرکســی در صــدد 

گرفتــن مــدرک برمی آیــد ولــو اینکــه نــه عاقــه ای بــه تحصیــل و نــه 
شایســتگی روحــی و اســتعداد ذهنــی بــرای تحصیــل داشــته باشــد لــذا 
ــه  ــت ک ــی اس ــب علم ــای تقل ــی از زمینه ه ــی یک ــروزه مدرک گرای ام
بــه دلیــل ارزش شــدن آن، ســیلی از متقاضیــان بــه دنبــال کســب آن 
هســتند و ایــن خــود باعــث بــروز تقلــب می شــود؛ از طرفــی مــا بــرای 
پاســخ دادن بــه ایــن تقاضــا مجــوز تأســیس مراکــز آمــوزش عالــی را 

ــم. ــاخت ها دادی ــودن زیرس ــم ب ــدون فراه ب
وجــود  بــه  منــوط  عالــی  آمــوزش  مؤسســه  یــک  راه انــدازی 
ــالیان دراز  ــول س ــفانه در ط ــی متأس ــت ول ــب اس ــی مناس هیئت علم
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ایــن موضــوع مــورد بی توجهــی قرارگرفتــه اســت و بــه ده هــا مؤسســه 
ــز  ــر آن، دانشــگاه آزاد اســامی نی مجــوز ســاخت داده شــده، عــاوه ب
واحدهــای بی رویــه تأســیس کــرده اســت و بعضــًا برخــی از واحدهــای 
ــجو  ــا دانش ــند، صده ــته باش ــی داش ــک هیئت علم ــه ی ــدون آنک آن ب
ــج  ــد؟ تروی ــرل کن ــن موضــوع را کنت ــد ای ــد. چــه کســی بای پذیرفته ان
ــرده  ــی را فراهــم ک ــوزش عال ــروز فســاد در آم ــه ب ــی زمین مدرک گرای
و ایــن ســبب بــروز معضــل اشــتغال نیــز شــده اســت. وقتــی بــازار کار 
جــدی بــرای جوانــان کــه مهارتــی دارنــد فراهــم نشــده اســت، بــرای 
بــه تأخیــر انداختــن بیــکاری ایــن افــراد بــه ســمت دانشــگاه ها آمدنــد 
ــر  ــن ام ــه ای ــد درحالی ک ــدا کنن ــری پی ــت شــغلی بهت ــا شــاید موقعی ت
در عمــل بــرای آن هــا محقــق نشــد. عامــل دیگــر بــروز تقلــب علمــی، 
ــجویان  ــی دانش ــت اخاق ــه تربی ــتادان ب ــگاه و اس ــی دانش بی توجه
اســت. برخــی اســاتید باوجــود کیفیــت عالــی در ارائــه مطالــب علمــی، 
ــوند  ــل می ش ــد غاف ــت کنن ــدار تربی ــجویان را اخاق م ــه دانش از اینک
ــی  ــورد بی توجه ــی، م ــی و اخاق ــی، روح ــه فرهنگ ــفانه جنب و متأس

ــت. ــده اس واقع ش

فرمودیــد بعضــی مؤسســات ظاهــراً علمــی هســتند ولــی 
شــاکله علمــی ندارنــد، وزارت علــوم تــا چــه حد توانســته 

بــا ایــن مؤسســات برخــورد کنــد؟
از ســال 84 تــا 92 تعــداد مؤسســات غیردولتــی، حــدود 5 برابــر شــده 
ــد  ــک رش ــی، ی ــات آموزش ــال، مؤسس ــول 8 س ــی در ط ــت یعن اس
ــرای  ــد مجــوزی ب ــه بع ــا از ســال 92 ب ــد ام لجام گســیخته پیداکرده ان
ــد  ــه فاق ــاتی ک ــده و مؤسس ــی داده نش ــات غیردولت ــاخت مؤسس س
ــا  ــود. ت ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــایی و ب ــز شناس ــتند نی ــتاندارد هس اس
ــه علــت عــدم رعایــت  امــروز حــدود 50 مؤسســه لغــو اعتبارشــده و ب
ــر از  ــه معتب ــک مؤسس ــرایط ی ــدان ش ــا فق ــی ی ــتانداردهای آموزش اس
گردونــه فعالیــت خــارج شــدند و همچنــان معاونــت آموزشــی، معاونــت 

ــات  ــن مؤسس ــد ای ــال رص ــی در ح ــارت و ارزیاب ــز نظ ــی و مرک حقوق
هســتند. حــدود 300 مؤسســه بــدون رعایــت حداقــل ضوابــط توســعه 
ــل  ــا منح ــادی از آن ه ــداد زی ــر تع ــال حاض ــه در ح ــد ک ــدا کردن پی
بــر تعطیلــی مؤسســات  شــده اند. عــزم رئیس جمهــور مشــخصًا 
ــود کــه  ــه حــدی مهــم ب ــت اســت و ایــن موضــوع ب ــه دول وابســته ب
در الیحــه بودجــه نیــز بــه ایــن توســعه نامتــوازن و بی رویــه مؤسســات 
ــی  ــات علم ــت، مؤسس ــل دول ــا حداق ــد ت ــا کردن ــد و تقاض ــاره ش اش
کاربــردی و دانشــگاهی وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی را از گردونــه 
خــارج کنــد و امــر آمــوزش عالــی را صرفــًا بــه وزارت علــوم بســپارد تــا 

ــد. ــال کنن ــود را دنب ــت خ ــد مأموری ــی بتوانن ــتگاه های اجرای دس

چشم انداز مبارزه با تقلب علمی چیست؟
ــا ایــن پدیــده زمانــی چشــم انداز خوبــی خواهــد داشــت کــه  ــه ب مقابل
ــا را  ــدا علت ه ــی ابت ــم یعن ــارزه کنی ــای آن مب ــه ها و علت ه ــا ریش ب
ــگاه  ــول ن ــه معل ــا ب ــه علت ه ــدون توجــه ب ــم و ســپس ب ــن ببری از بی
کنیــم. از طرفــی، اجــرای قانــون مقابلــه بــا تقلــب بســیار مهــم اســت، 
یعنــی دانشــگاه ها ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد زیــرا در ایــن قانــون 
روش هایــی بــرای پیشــگیری از تقلــب در نظــر گرفته شــده اســت لــذا 
بایــد دانشــگاه ها پیشــگیری ها را جــدی بگیرنــد و دانشــجو بایــد قبــل 
ــاورد.  ــی بی ــد و ســپس گواه ــاع موضوعــش را مشــابهت یابی کن از دف
ــابهت یابی  ــرای مش ــجو را ب ــه دانش ــگاه در دو مرحل ــک دانش ــر ی اگ
ــود  ــن خ ــه ای ــد ک ــدا می کن ــش پی ــیار کاه ــب بس ــار تقل ــتد، آم بفرس
بازدارنــده اســت و اگــر دانشــجو ببینــد در معــرض خطــر کشــف تقلــب 
ــا تقلــب،  اســت قطعــًا چنیــن ریســکی نمی کنــد. نــوع دیگــر مقابلــه ب
ــام  ــر اهتم ــن ام ــر ای ــد ب ــگاه ها بای ــه دانش ــت ک ــازات اس ــال مج اعم
ــز  ــازی نی ــانه های مج ــد. رس ــف کنن ــب را کش ــوارد تقل ــرده و م ک
امــروزه بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کننــد تــا مســئله آن قــدر زشــت و 

قبیــح شــود تــا بــا فشــار افــکار عمومــی از بیــن بــرود.

حقوقی - پارلمانی
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ــی،  ــی فاراب ــنواره بین الملل ــن جش ــور در دهمی ــاون اول رئیس جمه مع
بــا تأکیــد بــر نیــاز مبــرم کشــور بــه علــوم انســانی و اجتماعــی گفــت: 
ــوم انســانی و اجتماعــی در همــه مقاطــع و به خصــوص در مقاطــع  عل
حســاس، نقــش بســیار کارســاز و تعیین کننــده ای در عبــور از تنگناهــا 
ــان بیشــتر می شــود  ــه و جه دارد و هــر چــه پیچیدگــی مســائل جامع

ــردد. ــر می گ ــز ملموس ت ــوم نی ــن عل ــه ای ــاز بشــر ب نی
دکتــر اســحاق جهانگیــری در ایــن آییــن کــه در ســالن اجــاس ســران 
ــن  ــزاری ای ــد، از دســت اندرکاران برگ ــزار ش کشــورهای اســامی برگ

جشــنواره قدردانــی کــرد و افــزود: انتظــار مــا مدیــران و سیاســت گذاران 
از نهادهــای علمــی و دانشــگاهی کشــور ایــن اســت کــه بــه دولتمردان 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــه راهکاره ــائل و ارائ ــم مس ــهروندان در فه و ش

ــد. ــتری کنن ــک بیش ــت از مشــکات کم برون رف
ــر  ــاز ه ــائل را پیش نی ــح مس ــم صحی ــور فه ــاون اول رئیس جمه مع
ــتی  ــق و درس ــی دقی ــر آگاه ــرد: اگ ــان ک ــت و خاطرنش ــی دانس اقدام
نســبت بــه مســائل پیــدا نکنیــم و ندانیــم کــه مشــکل اصلی کجاســت، 
ــیر  ــن مس ــانند و در ای ــر نمی رس ــد موردنظ ــه مقص ــا را ب ــا م راهکاره
ــی  ــوم انســانی و اجتماع ــان عل ــن و محقق ــش دانشــمندان، متفکری نق

ــت. ــی اس ــته های علم ــایر رش ــش از س بی
ــروزی  ــس از پی ــال پ ــه در 40 س ــان اینک ــا بی ــری ب ــر جهانگی دکت
انقــاب اســامی راه دراز و دشــواری را پشت ســر گذاشــته ایم و از 
ــه  ــم، تصریــح کــرد: اگــر نگاهــی ب ــور کرده ای گردنه هــای ســختی عب
گذشــته بیندازیــم و مــروری گــذرا نســبت بــه حــوادث ایــران و جهــان 
داشــته باشــیم، می بینیــم کــه بســیاری از مقاطــع، مقاطعــی اســتثنایی 

ــوده اســت. در تاریــخ کشــور ب
ــل  ــاله را تحم ــی هشت س ــا جنگ ــزود: م ــور اف ــاون اول رئیس جمه مع
ــزرگ خلیج فــارس علیــه عــراق را دیدیــم و جنــگ  کردیــم و جنــگ ب
افغانســتان توســط ناتــو، آمریــکا و کشــورهای دیگــر را شــاهد بودیــم 

ــت. ــاهده اس ــا و قابل مش ــان پابرج ــا همچن ــن جنگ ه ــار ای ــه آث ک
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه حضــور گروه هــای تروریســتی و خشــن 
کــه در منطقــه بــه دنبــال معرفــی چهــره نادرســتی از اســام هســتند، 
ــردم  ــام م ــتار و قتل ع ــال کش ــه دنب ــا ب ــن گروه ه ــرد: ای ــح ک تصری
ــر  ــتند و اگ ــوریه هس ــراق و س ــوص ع ــه به خص ــورهای منطق در کش
ــروز  ــد ام ــت به کار نمی ش ــران دس ای
ــه  گــروه تروریســتی داعــش در منطق

ــت داشــت. حکومــت و دول
بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــتانه  ــروز در آس ــه ام ــه اینک ــاره ب اش
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س چهلمی
ــایی و  ــم، افق گش ــرار داری اســامی ق
ابهام زدایــی نســبت بــه آینــده کشــور 
را یــک ضــرورت و نیــاز مهــم بــرای 
ایــران دانســت و اظهــار داشــت: بایــد 
ــر و  ــی و تدبی ــر علم ــک تفک ــه کم ب
ــئولیت  ــاس مس ــی و احس اراده سیاس
ــده  ــه آین ــی نســبت ب ــی، نگران اخاق
ــی،  ــف اجتماع ــای مختل را در زمینه ه
فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 

ــم. ــش دهی کاه
دکتــر جهانگیــری افــزود: آمریکایی هــا در جنــگ اقتصــادی اخیــر کــه 
علیــه ملــت ایــران آغــاز کردنــد، هم زمــان جنــگ رســانه ای و روانــی را 
نیــز علیــه ایــران شــروع کردنــد و مهم تریــن هــدف آن هــا ایــن اســت 
ــور،  ــوان کش ــل ج ــوص نس ــران و بخص ــت ای ــرای مل ــده را ب ــه آین ک

آینــده ای مبهــم جلــوه دهنــد.
ــد و  ــد تردی ــا می خواهن ــرد: آن ه ــه ک ــور اضاف ــاون اول رئیس جمه مع
نگرانــی نســبت بــه آینــده را در کشــور تشــدید کننــد، بنابرایــن مــا بایــد 
ــی  ــده ابهام زدای ــه آین ــم کــه نســبت ب ــاش گســترده ای انجــام دهی ت
کنیــم تــا افق هــای جدیــدی پیــش روی ملــت ایــران گشــوده شــود.

دکتــر جهانگیــری گفــت: زمــان، زمــان گفت وگــو و باالبــردن اعتمــاد 
ــن  ــت. مهم تری ــام اس ــاد به نظ ــود و اعتم ــه خ ــاد ب ــر، اعتم ــه یکدیگ ب
ســرمایه ای کــه بــرای عبــور از مشــکات در اختیــار کشــور قــرار دارد 
ســرمایه اجتماعــی اســت و ایــن ســرمایه اجتماعــی نتیجــه برداشــت و 
قرائتــی از دیــن بــود کــه امــام خمینــی)ره( از اســام ارائــه کــرد کــه 
ــت  ــردم در حکوم ــت اســت و م ــده از اراده مل ــی و برآم ــت مبتن حکوم

ــد. ــده دارن ــش اول و تعیین کنن نق

معاون اول رئیس جمهور در اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی:

امروز کشور به علوم انسانی و اجتماعی نیاز مبرم دارد

فرهنگی 
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وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت بــرای ترمیــم ســرمایه اجتماعــی کشــور 
دســت نیــاز به ســوی متفکریــن، دانشــمندان و صاحب نظــران دراز 
کــرده اســت گفــت: دانشــگاهیان و صاحب نظــران بیــش از دولتمــردان 
ــای  ــور ایف ــی کش ــرمایه اجتماع ــازی س ــم و بازس ــد درترمی می توانن

نقــش کننــد.
معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: بــرای بــاال بــردن اعتمــاد بــه آینــده 
و ارتقــای امیــد اجتماعــی، بایــد در رویکردهــا و رفتارهــا و ســاختارهای 
ــران  ــظ ای ــال حف ــه دنب ــر ب ــود. اگ ــام ش ــات انج ــی اصاح حکمروای
ــا و  ــا، رفتاره ــد رویکرده ــت بای ــاز اس ــه نی ــا ک ــتیم آنج ــام هس و نظ

ســاختارها اصــاح شــوند.
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه گفت وگــو میــان دولــت و دانشــگاه 
در مراحــل مختلــف آغازشــده اســت، خاطرنشــان کــرد: از ســال گذشــته 
ــرم  ــاز مب ــوان نی ــی را به عن ــوی مل ــوع گفت وگ ــردم موض ــاش ک ت
ــوی  ــا را در گفت وگ ــور از تنگناه ــه راه عب ــم چراک ــرح کن ــه مط جامع

ــم. ــی می دان مل
وی افــزود: در جلســاتی کــه بــا دانشــگاهیان و صاحب نظــران داشــتم، 
ــورتی  ــه های مش ــد و خوش ــرح ش ــور مط ــای کش ــی از چالش ه بخش

بــرای  مختلــف  کارگروه هــای  و 
یافتــن راهکارهــا شــکل گرفــت و 
ــت و  ــان دول ــی می ــای خوب گفت وگوه

ــد. ــام ش ــگاه انج دانش
ــد  ــا تأکی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــدت  ــی به ش ــع فعل ــه در مقط ــر اینک ب
ــتیم  ــی هس ــی و هم زبان ــد همدل نیازمن
گفــت: امــروز نهادهــای حاکمیتــی 
مســئولیت تاریخــی و مهمــی برعهــده 
دارنــد و پیش نیــاز هــر اقــدام ایــن 
اســت کــه همــه نهادهــا در چارچــوب 
ــن  ــی تعیی ــون اساس ــه قان ــی ک وظایف

ــد. ــل کنن ــرده عم ک
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت، مجلــس، 
قــوه قضاییــه و مجمــع تشــخیص 
ــهم  ــه س ــدام ب ــام هرک ــت نظ مصلح
خــود در حیطــه اختیــارات و وظایفشــان 
در برابــر تصمیماتــی کــه در مــورد 

ــند. ــخگو باش ــد پاس ــد بای ــور می گیرن ــت و کش ــک مل ــت ی سرنوش
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا مهــم دانســتن نــگاه نخبــگان نســبت 
ــور از  ــادآور شــد؛ عب ــده کشــور، ی ــرای آین ــت ب ــه تصمیمــات حاکمی ب
ــی  ــی درصورت ــرایط کنون ــور در ش ــش روی کش ــده پی ــائل پیچی مس

ــه بیاینــد. ــه صحن محقــق خواهــد شــد کــه مــردم ب
ــم  ــرار داری ــی ق ــروز در مقطع ــت: ام ــار داش ــری اظه ــر جهانگی دکت
کــه به شــدت نیازمنــد گفت وگــو میــان نخبــگان و حکومــت و 
ــردم  ــر م ــی اگ ــردم و حکومــت هســتیم و حت ــان م ــو می ــز گفت وگ نی
ــنیده  ــا ش ــراض آن ه ــد اعت ــد، بای ــرایط دارن ــه ش ــبت ب ــی نس اعتراض
ــند  ــته باش ــه حضورداش ــردم درصحن ــه م ــا درصورتی ک ــرا تنه شــود زی

ــم. ــور کنی ــا عب ــکات و تنگناه ــود از مش ــم ب ــادر خواهی ق
معــاون اول رئیس جمهــور نقــش نخبــگان جامعــه را در گفت وگــو 
میــان حکومــت و مــردم نقشــی پراهمیــت توصیــف و خاطرنشــان کــرد: 

ایــن گفت وگوهــا الزاماتــی دارد کــه مــا بایــد بــه ایــن الزامــات پایبنــد 
باشــیم.

ــن  ــران، متفکری ــرد صاحب نظ ــدواری ک ــار امی ــری اظه ــر جهانگی دکت
ــی شــرایط  ــوم انســانی در مقطــع فعل و اندیشــمندان در رشــته های عل
ــرایط  ــن ش ــران از ای ــه درک دیگ ــد و ب کشــور را به درســتی درک کنن

نیــز کمــک کننــد.

ضرورت تقویت حضور فعال علوم انسانی در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های ملی

دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه 
اینکــه از ســال گذشــته نقــش علــوم انســانی در فرآینــد برنامه ریــزی و 
ــر  سیاســت گذاری ملــی در زمینه هــای مختلــف بیشــتر شــده اســت؛ ب
ایجــاد فضــای مناســب بــرای حضــور فعــال علــوم انســانی و اجتماعــی 
ایــران در ترازهــای جهانــی بــا همــکاری ســایر نهادهــا و دســتگاه های 

فرهنگــی تأکیــد کــرد.
وی گفــت: علــوم انســانی در ســخنان و دیدگاه هــای اســتادان و 
ــزرگان بارهــا مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت و جشــنواره بین المللــی  ب

ــکل  ــانی ش ــوم انس ــه عل ــتر ب ــه بیش ــن توج ــتای همی ــی در راس فاراب
گرفــت و در توجــه بیشــتر بــه اندیشــمندان علــوم انســانی مؤثــر بــوده 

اســت.
ــان  ــت؛ انس ــان اس ــانی، انس ــوم انس ــور عل ــزود: مح ــی اف ــر غام دکت
ــوی،  ــرمایه معن ــن س ــت و مهم تری ــد اس ــات خداون ــده مخلوق برگزی
فرهنگــی و اعتقــادی مــا نیــز در حــوزه علــوم انســانی، جــای می گیــرد. 
بنابرایــن بــرای بررســی و توجــه بیشــتر بــه تاریــخ حیــات فرهنگــی و 

اجتماعــی ایــران بایــد علــوم انســانی را موردتوجــه قــرار دهیــم.
ــدف  ــن ه ــا ای ــی ب ــی فاراب ــنواره بین الملل ــزود: جش ــوم اف ــر عل وزی
برگــزار می شــود کــه از طریــق آن بــه پاسداشــت جایــگاه اندیشــمندان 
ــا ارائــه تصویــر واقعــی از  و محققــان علــوم انســانی همــت کــرده و ب
کمیــت و کیفیــت تولیــدات علــوم انســانی و اســامی، شــرایط موجــود 
ــکاران  ــن مســیر هم ــم و در همی ــوم در کشــور را نشــان دهی ــن عل ای

فرهنگی 



خبرانهم آموزش عالی

11

مــا در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تمــام تــاش خــود را بــه کار 
گرفتنــد تــا چنیــن نشســت فاخــری را برگــزار نماینــد.

ــال  ــا کم ــبتی ب ــن مناس ــته در چنی ــال گذش ــزود: س ــی اف ــر غام دکت
ــل  ــار تبدی ــی پرب ــه درخت افتخــار اعــام کــردم نهــال کاشــته شــده ب
ــه به درســتی  ــداد ســاالنه علمــی ک ــن روی ــرات ای ــدوارم ثم شــد و امی
ــود؛  ــق ش ــت، محق ــده اس ــذاری ش ــران نام گ ــی از متفک ــام یک ــه ن ب
ــه انســانی را  ــات طیب ــود کــه حی ــی محققــی ب به خصــوص آنکــه فاراب

ــت. ــد می دانس ــه خردمن ــتر جامع در بس
ــار  ــی اظه ــی فاراب ــنواره بین الملل ــت گذاری جش ــورای سیاس ــس ش رئی
داشــت: ســعی کردیــم پژوهشــگران و دانشــجویان بــه کاربــردی کــردن 
ــه  ــای جامع ــئله ها و نیازه ــه مس ــه ب ــق توج ــانی از طری ــوم انس عل
ترغیــب شــوند و در ایــن دوره از جشــنواره حضــور انجمن هــای علمــی 
معتبــر کشــور، اســتادان به خصــوص بانــوان بیشــتر از دوره هــای قبــل 

اثربخــش بــوده اســت.
ــری از  ــی را تصوی ــی فاراب ــنواره بین الملل ــر جش ــرد: اگ ــح ک وی تصری
علــوم انســانی و اســامی و بســتری بــرای بالندگــی آن بدانیــم، تحقــق 
دیگــر اهــداف برگــزاری آن نیازمنــد توجــه، دقــت و برنامه ریــزی اســت 
ــای  ــکاری انجمن ه ــا هم ــکات را ب ــن ن ــنواره ای ــه جش ــه دبیرخان ک

علمــی بــرای دوره هــای بعــد موردتوجــه قــرار دهــد.
اخیــر جشــنواره  دوره هــای  رونــد  بررســی  علــوم گفــت:  وزیــر 
ــم و  ــی دوره ده ــای علم ــج گروه ه ــژه نتای ــی به وی ــی فاراب بین الملل
ــنی  ــور به روش ــانی کش ــوم انس ــوزه عل ــتر در ح ــه بیش ــر چ ــام ه اهتم
نشــان می دهــد مســئولیت همــه در ایــن زمینــه بایــد مضاعــف شــود. 
ازایــن رو بایــد بــرآوردی مســتمر از وضعیــت علــوم انســانی و اســامی 
ــر اســاس الگوهــای علمــی و  ــه جشــنواره ب در کشــور توســط دبیرخان

ــود. ــه ش ــناختی ارائ روش ش
ــوم  ــدات عل ــد کــرد: پایــش منظــم و ســاالنه تولی ــر غامــی تأکی دکت
ــیر  ــاوری را در مس ــات و فن ــوم، تحقیق ــران، وزارت عل ــانی در ای انس

تدویــن و تنظیــم فــوری بســته های سیاســتی دقیــق و مناســب ازجملــه 
ــا و  ــه زمینه ه ــی در هم ــت اجتماع ــی، مأموری ــان فارس ــت از زب حراس

ــاری خواهــد کــرد. رعایــت اخــاق پژوهــش ی
وی تصریــح کــرد: ضــرورت دارد بــا تقویــت شــبکه اجتماعــی نخبــگان 
ــی و ارتباطــات  ــرای گســترش تعامــات علمــی داخل ــوم انســانی ب عل
ــرد؛  ــژه صــورت گی ــاش وی ــا ت ــی دنی ــایر مناطــق علم ــا س ــی ب علم
ــود. ــاس می ش ــتر احس ــرورت بیش ــن ض ــی، ای ــرایط فعل ــژه در ش به وی

بایــد  فارابــی  بین المللــی  جشــنواره  کــرد:  تأکیــد  علــوم  وزیــر 
ــد.  ــامی باش ــانی و اس ــوم انس ــای عل ــام نظریه ه ــده تم منعکس کنن
ــرای  ــب ب ــای مناس ــاد فض ــرای ایج ــد ب ــنواره بای ــن جش ــه ای دبیرخان
گفت وگــوی ســازنده میــان مدیــران و نخبــگان کشــور بکوشــد؛ 
ــن  ــدان چنی ــی از فق ــور ناش ــی کش ــکات فعل ــی از مش ــه بخش چراک

گفت وگــو و احســاس اثربخشــی اســت.
ــی  ــوان علم ــتفاده از ت ــت اس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــوم اف ــر عل وزی
ــده  ــای آین ــت در دوره ه ــور الزم اس ــر کش ــر سراس ــگاه های معتب دانش

ــرد. ــزرگ صــورت گی ــت ب ــن ظرفی ــتفاده بیشــتری از ای اس

ــادل آرای  ــاز تب ــی؛ زمینه س ــی فاراب ــنواره بین الملل جش
متفکــران، دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی جهان

ــی و  ــات فرهنگ ــکده مطالع ــس پژوهش ــی رئی ــین میرزای ــر حس دکت
اجتماعــی وزارت علــوم و رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بین المللــی 
فارابــی بــا تأکیــد بــر آزاد بــودن مشــارکت در جشــنواره بــرای تمامــی 
ــتای  ــنواره در راس ــن جش ــت: ای ــی گف ــی و غیرایران ــگران ایران پژوهش
تبــادل آرای متفکــران، دانشــمندان و نهادهــای علمــی فرهنگــی 

ــت. ــم آورده اس ــای الزم را فراه ــان، زمینه ه جه
وی تصریــح کــرد: علــوم انســانی و اســامی بیــش از نیمــی از آمــوزش 
ــن  ــاهد دهمی ــروز ش ــاص داده و ام ــود اختص ــه خ ــور را ب ــی کش عال
مراســم تکریــم از عالمــان فرهیختــه ایــن حــوزه معرفتــی هســتیم کــه 
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قــد برافراشــته اســت تــا قامــت بلنــد عالمــان علــوم انســانی و اســامی 
را بــه تکریــم بنشــیند.

ــر  ــوم دیگ ــر از عل ــه برت ــانی را ن ــوم انس ــزود: عل ــی اف ــر میرزای دکت
ــوع آن  ــه موض ــوم را ب ــدر عل ــر ق ــد اگ ــر، هرچن ــه کمت ــم و ن می دانی
ــرا  ــرد؛ زی ــرار می گی ــر ق ــوم دیگ ــارک عل ــر ت ــوم انســانی ب ــم، عل بدانی
هــم دارای کارکــرد اســت و هــم کاربــرد و مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــوم را در خدمــت ب ــن عل ــن وجهــی اســت کــه ای دانشــگاه، مهم تری

ــت. ــرار داده اس ــان ق ــرزمین عزیزم س
رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بین المللــی فارابــی بــا تشــکر از همت 
و زمانــی کــه دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــوری 
در تشــکیل هســته ها و خوشــه های علمــی دانشــگاه های ســطح یــک 
ــوم انســانی  ــی کشــور از عل ــری از دســتگاه های اجرای کشــور و بهره گی
ــتند  ــه هایی هس ــًا خوش ــه ها عمدت ــن خوش ــت: ای ــد، گف ــرف کرده ان ص
ــگاه های  ــت و دانش ــانی اس ــوم انس ــای عل ــه حوزه ه ــوط ب ــه مرب ک
جامــع کشــور و دانشــگاه عامــه طباطبائــی به عنــوان دانشــگاه 
ــا  ــمندی ایف ــهم ارزش ــه ها س ــن خوش ــانی در ای ــوم انس ــی عل تخصص
ــد در جهــت  ــه ارزشــمند، گامــی بلن ــن طلیع ــد اســت ای ــد و امی کرده ان
اعتــای کشــور و اســتفاده روزافــزون از علــوم انســانی در خدمــت بــه 

کشــور باشــد.
دکتــر میرزایــی افــزود: در دهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابــی از بیــن 
ــته  ــده و شایس ــر برگزی ــب 16 اث ــر در قال ــی، 17 اث ــر دریافت 5649 اث
تقدیــر در 14 گــروه علمــی و یــک برگزیــده جایــزه میان رشــته ای کــه 

ــد،  ــد ش ــت خواه ــنواره تثبی ــروه 15 جش ــوان گ ــده به عن ــال آین از س
مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد گرفــت.

ــران  ــه از ای ــی ک ــخصیت بین الملل ــر آن از 7 ش ــاوه ب ــت: ع وی گف
شناســان و اســام شناســان برجســته جهــان هســتند، تجلیــل خواهــد 
شــد؛ برگزیــدگان خارجــی حاضــر در این دوره از جشــنواره از کشــورهای 
انگلســتان، فرانســه، آلمــان، لهســتان، اســپانیا، قزاقســتان و هندوســتان 
هســتند و ایــن اقــدام را به عنــوان گامــی در دیپلماســی فرهنگــی 

می دانیــم.
ــی و  ــای داخل ــر بخش ه ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــی خاطرنش ــر میرزای دکت

بین المللــی از 12 شــخصیت پیشــرو علــوم انســانی و پیشکســوت 
کــه مایــه فخــر و مباهــات علــوم انســانی کشــور هســتند و همچنیــن 
انجمن هــای علمــی برتــر، فصلنامــه علمــی برتــر، مترجــم برگزیــده و 

ــد. ــد ش ــر خواه ــز تقدی ــر نی ــرداز برت نظریه پ
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــان  ــر از عالم ــت تقدی ــی در جه ــوان گام ــروز به عن ــه ام ــزود: آنچ اف
علــوم انســانی صــورت می گیــرد، قدمــی اســت در جهــت تکریــم ایــن 

ــد. ــاز از آن می دانن ــود را بی نی ــه خ ــد ک ــزان هرچن عزی
در آییــن اختتامیــه دهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابــی، لــوح تقدیــر 
ــیون  ــر کمیس ــوح تقدی ــکو، ل ــر آیسس ــوح تقدی ــوری، ل ــت جمه ریاس
ملــی یونســکو، یادمــان جشــنواره و مــدال آیسســکو بــه مرحــوم دکتــر 
عبدالحســین زرین کــوب، مرحــوم آیــت اهلل ســید عبدالکریــم موســوی 
اردبیلــی و مرحــوم تــوران میرهــادی به عنــوان شــخصیت های پیشــرو 

علــوم انســانی و اســامی اهــدا شــد.
ــر  ــی و دکت ــه محمدرضــا حکیم ــدم، عام ــتادی مق ــت اهلل رضــا اس آی
ــوم انســانی و اســامی،  ــوان پیشکســوتان عل ــی موحــد به عن محمدعل
دکتــر اصغــر افتخــاری در حــوزه نظریه پــرداز برجســته و دکتــر 
عبدالکریــم رشــیدیان و دکتــر حســین صابــری نیــز به عنــوان مترجــم 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــر م برت
ــتان و  ــم از هندوس ــرو قاس ــر خس ــی، دکت ــش خارج ــن در بخ همچنی
دکتــر رائــول گنزالــس بورنــز از اســپانیا بــه ســبب جمیــع آثــار در حــوزه 
ــا  ــا ماری ــر آن ــتان، دکت ــداهلل از قزاقس ــر عب ــر صف ــی، دکت اسام شناس
دکتــر  لهســتان،  از  کراسنوولســکا 
ــر  ــان و دکت ــه از آلم ــکا گرونک مونی
نیــکاس جــان ســیمز ویلیامــز از 
ــار  ــع آث ــبب جمی ــه س ــتان ب انگلس
دکتــر  و  ایران شناســی  حــوزه  در 
پــان کلــود کریــر از فرانســه بــه 
خاطــر تحقیــق، ترجمــه و اقتبــاس از 
ــوان شــمس  ــر عطــار و دی منطق الطی
تبریــزی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

ــز  ــای پژوهشــی نی  در بخــش نهاده
»انجمــن علمــی علــوم مدیریــت 
ایــران« به عنــوان انجمــن علمــی 
برتــر و »پژوهش هــای فلســفی« و 
»فلســفه و کام اســامی« به عنــوان 
نشــریه علمــی - پژوهشــی برتــر 

ــدند. ــی ش معرف
ــنواره  ــن دوره از جش ــن در ای همچنی
پژوهش هــای  و  دانــش  ارتقــای  راســتای  در  فارابــی  بین المللــی 
میان رشــته ای، بخــش »مطالعــات میان رشــته ای« بــه جشــنواره 
ــن  ــده ای ــوان برگزی ــتخواه به عن ــود فراس ــر مقص ــد و دکت ــزوده ش اف

ــت. ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــش م بخ
ــان و  ــدگان گروه هــای علمــی، در گــروه اخــاق، ادی در بخــش برگزی
ــز رتبــه شایســته  عرفــان، دکتــر حســن قــادری در بخــش جــوان حائ
ــژاد  ــواد صفی ن ــی ج ــا و باستان شناس ــخ، جغرافی ــروه تاری ــر، در گ تقدی
در بخــش بزرگســال رتبــه اول و دکتــر محمدجــواد عبدالهــی در بخــش 

جــوان شایســته تقدیــر معرفــی شــدند.
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در گــروه حقــوق نیــز رتبــه برگزیــده اول بــه دکتــر هدایــت اهلل فلســفی 
ــز  ــی نی ــات و زبان شناس ــان، ادبی ــروه زب ــال و در گ ــش بزرگس در بخ

رتبــه دوم بخــش بزرگســال بــه دکتــر مــزدک انوشــه اعطــا شــد.
در گــروه علــوم اجتماعــی و علــوم ارتباطــات در بخــش بزرگســال دکتــر 
ــه رتبــه شایســته تقدیــر و در بخــش جــوان،  محمدرضــا جــوادی یگان

زهــرا صبورنــژاد رتبــه برگزیــده ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش برگزیــدگان گــروه علــوم اقتصــادی، مدیریــت و علــوم مالــی 
نیــز دکتــر عبــاس شــاکری حســین آبــاد موفــق بــه کســب رتبــه اول 
ــل و  ــط بین المل ــی، رواب ــوم سیاس ــروه عل ــال و در گ ــش بزرگس بخ
مطالعــات منطقــه ای دکتــر فاطمــه شــایان در بخــش بزرگســال موفــق 

بــه کســب رتبــه ســوم شــدند.
ــر  ــه دکت ــه دوم ب ــز رتب ــث نی ــیر و حدی ــی، تفس ــوم قرآن ــروه عل در گ
ســیدمحمدهادی گرامــی در بخــش بزرگســال و رتبــه شایســته تقدیــر 

ــی میرحســینی اعطــا شــد. ــر یحی ــه دکت در بخــش جــوان ب
همچنیــن در گــروه فلســفه، منطقــه و کام در بخــش بزرگســال دکتــر 
ــه اول و در بخــش جــوان، محمدمهــدی فاتحــی  اســداهلل فاحــی رتب

رتبــه نخســت را کســب کردنــد.
در گــروه فنــاوری اطاعــات، اطاع رســانی و کتابــداری، دکتــر مهــدی 

شــقاقی در بخــش بزرگســال حائــز رتبــه شایســته تقدیــر شــد.
ــز  ــی نی ــر و زیبایی شناس ــات هن ــروه مطالع ــدگان گ ــش برگزی در بخ
ــر  ــال و دکت ــطح بزرگس ــوم در س ــه س ــور رتب ــادی صفایی پ ــر ه دکت

ــد. ــب کردن ــوان، را کس ــطح ج ــوم در س ــه س ــاه وان رتب ــه م فاطم
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ــی کریســپر   ــن ویرایــش ژن ــاوری روش نوی نخســتین محصــول فن
crisper/cas( 9( بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــی  ــک و زیســت فناوری رونمای ــی مهندســی ژنتی در پژوهشــگاه مل

شــد.
ــوش  ــدل م ــن م ــی از اولی ــن رونمای ــی در آیی ــر منصــور غام دکت
هموفیلــی نــوع A بــا روش نویــن ویرایــش ژنــی کریســپر گفــت: 
ــًا  ــه حتم ــت ک ــر آن اس ــی ب ــز علم ــه مراک ــاش هم ــروزه ت ام
ــود در  ــکات موج ــل مش ــمت ح ــه س ــت ب ــرف وق ــات و ص زحم
ــای  ــن زمینه ه ــی از ای ــود و یک ــوق داده ش ــی س ــای علم زمینه ه
مهــم در کشــور موضــوع بهداشــت، درمــان و بیمــاری اســت کــه 
ــک و زیســت فناوری  ــی مهندســی ژنتی ــبختانه پژوهشــگاه مل خوش
در زمینه هــای زیســت محیطی، کشــاورزی و مباحــث ژنتیکــی 
ــکر و  ــای تش ــه ج ــت ک ــام داده اس ــی انج ــای تحول آفرین کاره

ــی دارد. قدردان
ــه  ــتاوردهایی ک ــه دس ــگاه در ادام ــن پژوهش ــرد: ای ــح ک وی تصری
داشــته بــا ایــن محصــول، امیــد زیــادی را بــرای معالجــه یکــی از 
بیماری هــای مهــم در کشــور و دنیــا تقویــت کــرده اســت؛ قطعــًا کار 
ــه بخشــی از توانمندی هــای  علمــی ارزشــمندی کــه صــورت گرفت
ظرفیت هــای  هرچقــدر  می دهــد؛  نشــان  را  پژوهشــگاه  ایــن 
ــش  ــار مؤسســات علمــی و پژوهشــی افزای ــی خــود را در کن حمایت
ــر  ــوب، باالت ــی مطل ــج تحقیقات ــه نتای ــی ب ــرعت دسترس ــم س دهی

خواهــد رفــت.
دکتــر غامــی خاطرنشــان کــرد: وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری یکــی از فعالیت هــای 
ویژه شــان حمایــت از پروژه هــای تحقیقاتــی اســت و مــوش مــدل 
ــاز  ــت زمینه س ــد در حقیق ــی ش ــا معرف ــروز اینج ــه ام ــی ک هموفیل
انجــام کارهــای تحقیقاتــی اســت کــه در آینــده انجــام خواهــد شــد.
وی در خاتمــه ضمــن تبریــک بــه محققــان ایــن طــرح پژوهشــی 
ــار  ــت فناوری، اظه ــک و زیس ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل در پژوهش
امیــدواری کــرد، همــواره دســتاوردهای ارزشــمند متعــددی در ایــن 

ــی شــود. پژوهشــگاه رونمای
دکتــر مطلبــی، رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و 
زیســت فناوری نیــز در خصــوص ایــن رونمایــی گفــت: ایــن 
ــتیبانی  ــا پش ــی کان ب ــروژه تحقیقات ــک پ ــب ی ــول در قال محص
ــت فناوری و  ــک و زیس ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــترک پژوهش مش
ــادی توســط محققــان انجــام شــد و  ســتاد توســعه ســلول های بنی
ایــن دســتاورد پژوهشــی و فنــاوری اولیــن محصــول در نــوع خــود 
ــی دارد. ــی و درمان ــف داروی ــای مختل ــت و کاربرده ــور اس در کش
ــق  ــون موف ــن پژوهشــگاه تاکن ــوان مــدل ای ــزود: مرکــز حی وی اف
بــه تولیــد چندیــن مــدل دیگــر بــه روش هــای جراحــی و انتقــال ژن 
ویرایــش ژنومــی شــده اســت کــه قابل اســتفاده بــرای پژوهشــگران 

می باشــد.

با حضور وزير علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد؛

رونمايی از نخستین محصول فناوری روش نوين ويرايش ژنی کريسپر

  ژپوهش و فناوری




