باید انسانها ،هم آممزش

داده شمزند هم

تزکیّه شزند ،تا این کمهه اماکو ایمن عام مه
بزرگ بشهی بتزاند مثم یمخ امانزاده مما ،
راه کمال را طو کند)2731/24/42( .
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 .2کاربهدی بزدن پژ هشها
امسال ني همچون سالهاي قبل تأكيد شردب ترا ابعراد
كاربردي پژوهشها و آموزشها مورد توجه قرار گيرد و
سنجشها معطوف به اين مالحظه باشد.
 .1عام یت
به منظور توسعه زمينه رقابتهاي پژوهشي و آموزشري؛
دامنه شاخصها گسرترش يافتره و مقررر شرد ترا تمرام
فعاليتهاي ستادي را شامل شود.
در نتيجه شاهد ارايه شاخصهايي جامعتر و كاربرديتر
در سال جاري هستي .
ب .دمتا رد
وزارت كشور از محل همكاري با وزارت علوم ،تحقيقات
و فنررروري ،توانسررته برره الخرروي خرروبي از تعامررل بررا
دانشخابها برسد كه برخي از ابعاد اين الخو عبارتند از:
ا ل .ایجاد ش كه ر ابط للمو « شار کشمزر

میامتهای کالن عشنزاره پژ هش 2711

با دانشگاه»
در قالب اين شبكه سطح همكاري وزارت كشور با حوزب
علمي از سطح اعضاي هيأت علمي و دانشجويان فراترر
رفته ،نهاد دانشخاب را هدف قرار ميدهد.
د  .ف الماشی دبیهاانه «میامت داالمو

اشاره
علسه یژه عشنزاره ملو هفته پژ هش مال  2711بمه تماری  2711/8/22در محم

شار

للمز  ،تحقیقما

فنآ ری بهگزار گهدید .در این علسه که آقایان دکته احمدی (م ا ن پژ هشو شیه للز ) دکتمه افتاماری حرمزر
داشتند ،میامت های کالن شار

کشزر تزمط رییس محته مهکز مطا ما

راه مهدی آممزش

شار

کشمزر

مطهح شد که در ادامه االصه آن موآید.

مقدمه
هفته پژوهش فرصت مناسبي است تا به بررسي و ارزيابي عملكرد صف و ستاد طي سالهاي گذشته بپرردازي و از
اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسي  .اگرچه پاسداشت زحمات خوب همكاران مرا در خرانوادب بر ر
وزارت كشور ،محور اصلي كار را شكل ميدهد .در اين ارتباط توجه به چند سياست كالن الزم است.
ا ف .شااصهای ارشیابو
مرك جهت تقويت شاخصها ،چند اقدام ويژب را انجام شدب است:
 .2بههه مندی اش تجارب مالهای گذشته
در دبيرخانه جشنوارب ،تجارب دو سال قبل مرور و نظرات همكاران اسرتاني لحرا گرديرد ترا بترواني بره فهرسرت
كاملتري از شاخصها دست يابي .
 .4محزریت اقتصاد مقا متو
با توجه به اين كه وزارت كشور مسئوليت ويژباي در بحث اقتصاد مقاومتي دارد ،شاخصهاي عملكردي ايرن حروزب
مورد تأكيد قرارگرفته و حتي براي آن امتياز مضاعف ديدب شدب است.
پژ هش
 .7ت ام آمزش
از آنجا كه آموزش در وزارت كشور ،در ارتباط وثيق با پژوهش قراردارد و ج و وظايف اصلي است؛ اين بخش ه در
شاخصها لحا گرديدب است.

دانشگاه»
اين دبيرخانه در مرك مطالعات راهبرردي و آمروزش برا
هدف امضاي تفاه نامه و پيخيريهاي بعدي فعال شدب
است.
ممز  .انتشمار ا هناممه «د مت ،دانشمگاه
عام ه»
اين خبرنامه با هدف اطالع رساني تخصصري در سرطح
استاني منتشر ميشود
عمعبندی
پژوهش و آموزش دو ركرن اساسري تمرام راهبردهرا و
سياستهاي عملي در وزارت كشور به شمار ميآيد .برر
اين اساس پرژوهش ،دغدغره همره روزب مرا بره شرمار
ميآيد .با ايرنحرال هفتره پرژوهش از آن حيرث مهر
ارزيابي ميگردد كه امكران ارزيرابي ،رقابرت و انتخراب
برترينها را به ما ميدهد .هدف ما اين است كه امكان
ديدب شدن آثار پژوهش را در عمل فراه نمايي  .اگرچه
بر اين باوري كه استانهاي مرا عمومرا در ايرن زمينره
فعالند و اقداماتشان درخور توجه است؛ امرا الجررم بايرد
بهترينها -ولو با فاصرله كمري -را انتخراب و معرفري
نمايي تا نمونه و الخو باشند.
6

چند مال به دانشگاهها مهتب راعع به مسائ لل
تحقیق پژ هش نزآ ری عن ش نمه افمزاری
ارت اط صن ت دانشگاه اینها ایمن هممه تککیمد
کهد  ،بهای ااطه این امت کمه یمخ رکمن امنیمت
بلندمد

کشزر ملتتان لل امت)2788/4۰/42( .
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اهمیت پژ هش
 بهگزاری د ره آمزششو در امتان مممنان/
به همت معاونت آموزش و پرژوهش مركر برنامره
ري ي ،نوسازي و توسعه فنراوري اطالعرات اسرتان
سمنان ،دورب آموزشي آشنايي با برنامره و بودجره و
قانون بودجه سال  ۵۹۳۱كشور با تأكيد بر مفراهي
كلي بودجه و گ ارش عملكرد مالي پنج ماهه دولت
برگ ار شد .در اين دورب كه برراي مرديران سرتادي
استانداري و فرمانداران برگر ار شرد ،مفراهي كلري
بودجه و عملكرد مرالي پرنج ماهره دولرت تبيرين و
تشريح گرديد.
 عهانگیهی :ارمال  2112طهح به دبیهاانمه
چهارمین عشمنزاره فنما ری همای پیشمهفته
ت هیز /مدير منطقه ويژب عل و فناوري ربع رشيدي از
ارسال  ۵۱۳۵طرح به دبيرخانره چهرارمين جشرنوارب و
نمايشخاب فناوريها نو و پيشرفته ربع شريدي خبرر داد.
علي جهانخيري در نشست هيأت اجرايي منطقره ويرژب
عل و فناوري ربع رشيدي ،اظهار كرد :از مجموع طرح
هرراي ارايرره شرردب  ۱4۳فقرررب مربرروط برره فنرراوران
استان هاي مختلف كشور و  ۵1طررح نير متعلرق بره
محققان چيني و مابقي مربوط به فناوران استان است.

دکته دیهباش :هفته پژ هش فهصتو بهای بماشگز
کممهدن مشممكال باممش پممژ هش تممهمی
ض ف ها کامتو های این لهصه اممت /دكترر
عسخر ديرباز (رئيس دانشخاب ق و دبير ستاد استاني هفته
پژوهش و فناوري استان قر ) اظهرار داشرت  :بره لطرف
الهي امسال ني در استان ق هم مان برا سراسرر كشرور
برنامه هاي گراميداشت هفته پژوهش با محوريت دانشخاب
ق در حال انجرام اسرت و نروزده آذرمراب برا برگر اري
همايش استاني هفته پرژوهش محقرق خواهرد شرد و از
پژوهشخران و فناوران برترر تجليرل بعمرل خواهرد آمرد.
عالوب براين نمايشخاب دسرتاوردهاي پرژوهش و فنراوري
استان ني در محرل دائمري نمايشرخابهراي اسرتان دايرر
گرديدب و تا بيست آذرماب پذيراي عالقمندان به پرژوهش
است .رئيس دانشخاب ق افر ود :هفتره پرژوهش فرصرتي
براي بازگو كردن مشكالت و تنخناهاي بخش پژوهش و
تالش براي رفع كاستيها و ضعفهاي اين عرصه اسرت
و در اين هفته بايد مصرانه در جهت تررمي ضرعفهرا و
كاستيهاي عرصه ي پژوهش قدم برداشت.

باشید

با ما در
نشهیه ا هی «ارت اط» بهصزر
مطا ا راه هدی آمزش

هفتگو تزمط مهکز

بهای تقزیت ارت اط بین

مهکز دفاته امتانو منتشه موشزد ،منتظه دریافت
اا ار شما عهت درج در این نشهیه همچنین
پیشنهادا

انتقادا ماشنده شما هستی .

RAHBORDI@MOI.IR

اش منظه
ریامت محته عمهزر

 بهگزاری علسه شزرای أمین /پنجاب و پنجمين
جلسه شوراي أمين ،با حضور اعضا در تاريخ
 ۵۹۳۱/8/۵1برگ ار شد .دستور اين جلسه بحث و
بررسي درخصوص برگ اري انتخابات سال  ۵۹۳1و
چالشهاي پيشروي جريان اعتدالگرا در حوزبهاي
اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فضاي مجازي بود.
 تشكی علسه مشتهك گهدان لاشزرا

توسعه دانش در سايه پژوهش است ،گرچه خود پژوهش در سايه دانش امكانپذير است و متولد
ميشود بنابراين ،ه علت است و ه معلول.
ا زهها با مزضزع حلقه صا حین /جلسه مشترك
ه پژوهش ميتواند عل را شكوفا كند و ه ميتواند به توسعه عل و حتي آمروزش بينجامرد.
گردان عاشورا و ال هرا با موضوع حلقه صالحين
(جايخاب امر به معروف در قيام اباعبداهلل) ،مراس
البته پژوهش نياز به محيط مساعد دارد و اين محيط ،آغازش آزادي آكادميک است .اين محيط
اربعين حسيني ،برنامه سفر بسيجيان وزارتخانه به
مهمترين اصلش ،بردباري و سعه صدر است و نمي توان به پژوهشي مرتقن دسرت يافرت مخرر
مشهد مقدس ،همچنين مراس ۵۹آبان و بررسي
آنكه پژوهشخر خالق باشد و خالقيت فقط در سايه آزادي امكانپذير خواهد بود.
برنامههاي هفته بسيج در وزارت كشور برگ ار شد.
ما بايد در سايه بردباري و تساهل ،زمينه را برراي شركوفايي اسرتعداد انديشرمندان ،محققران و
آقايان قادري و رنجبر اعضاء شوراي بسيج دراين
پژوهشخران آمادب نمايي .
نشست شركت نمودند.
از آن طرف ه  ،نتيجه پژوهش ني نياز بره بردبراري جامعره دارد و ممكرن اسرت محققري بره  بهگزاری همایش همیاران تزم ه ر متایو/
نشست پاياني همياران توسعه روستايي با حضور وزير
پژوهشي برسد كه خوشايند اين و آن نباشد اما اگر بهواقع در چارچوب اصول در مسير تحقيرق،
محترم كشور در دانشخاب شهيدبهشتي برگ ار گرديد.
به يافتهاي رسيدب است ،آن يافته محصول پژوهش است.
در اين نشست آقاي دكتر افتخاري به همراب
پژوهش مقدس است و محصول آن ني بايد مورد احترام همخان باشد.
همكاران مرتبط با طرح همياران توسعه روستايي در
اين حضور پيدا نمودند .در اين نشست شش منتخب
اگر كشور مي خواهد در مسير پيشرفت قرار گيرد ،زمينه اين پيشررفت محريط امرن و آزاد برراي
اول همياران معرفي و به رس يادبود هدايايي به
پژوهشخران است .اينكه ايران توانست به تمدن ب ر دست يابد ،از ترجمه كتب ديخران ،كرار
آنها اهدا گرديد.
علمي را آغاز نمود اما هرگ به ترجمه اكتفا نكرد و در سرايه آن ترجمره آنچنران بره خالقيرت
باشرمو»/
 پایان د ره آمزششو«نظار
پرداخت كه ظرف چند قرن ،كتب ايرانيان مورد استقبال ديخران براي ترجمه قرار گرفت و ايرن
كالسهاي دورب آموزشي «نظارت و بازرسي» روز
سير انديشهاي است كه مطلوب جامعه ايراني و اسالمي است.
يكشنبه مورخ  ۵۹۳۱/8/۳پايان يافت .در اين دورب
 ۹1ساعته  01نفر از مديران و كارمندان ستاد وزارت
افتخار ما اين است كه در دانشخاب همانقدر كه به دروس دانشخاهي و واحدهاي درسي اهميت
كشور حضور داشتند و تدريس آن را آقاي محمدعلي
ميدهي  ،به رسالهها ني اهميت بدهي  .رسالههاي كارشناسي ارشد و دكتري بايد جايخاب خود را
ياسيني (رئيس گروب راهبري مديريت عملكرد مرك
بيابد و هر آنچه الزم است براي تشويق دانشجويان و براي تدوين رسرالهاي كره نره بخشري از
مديريت عملكرد و بازرسي وزارت كشور) برعهدب
نمرباي كه مدرك او را پر كند بلكه بخشي از نياز جامعه ما را پاسخخو باشد.
داشتند .آزمون اين دورب متعاقبا برگ ار خواهد شد.
مقصد عالي پژوهش پاسخخويي به نيازها و مطالبات بهحق مردم است نره يرک حر ب و گرروب  م هفو کارکنان عهت شهکت در د رههای
آمزششو تاصصو 81 /نفر از كاركنان ستاد
خاص .من از اينكه در گوشهاي ببين برخي از تحقيقات براي پاسخ به مطالبات يک گروب خاص
وزارت كشور جهت شركت در  4دورب آموزشي
به انجام ميرسد ،براي خوشحال كنندب نيست .آنگاب كره پرژوهش و تحقيرق مرا بره نيازهرا و
تخصصي كه به صورت الكترونيكي برگ ار خواهد شد
مطالبات مردم و به بهبود كيفيت زندگي جامعه و بشر منتهي شود ،آن پژوهش براي ما ارزشمند
معرفي شدند .اين دوربها شامل  0دورب شغلي
است.
اختصاصي 0 ،دورب مشاغل عمومي است .الزم به
البته در هر جامعهاي ،پژوهش در سلسله مراتب ارزشها و در چارچوب ارزشها بايد ديدب شود.
ذكر است كه اين دوربها در بستر اينترنت و به
صورت الكترونيكي برگ ار خواهد شد.
به من اعتراض نكنيد كه پژوهش بايد دستش باز باشد و كاري به ارزشها ندارد .اگر پژوهشري
خداي ناكردب به دسترسي آسان مردم به مواد مخدر منتهي شود ،آيا بهنظر شما آن پژوهش قابل
احترام است؟
منابع ما در پژوهش كمياب است ،البته ما دنبال منابع آسان و ارزان نيستي .
دولت يكي از برنامههايش در بخش پژوهش آن است كه تقاضا را زياد كند .پژوهش يک عرصه
است و اين عرضه زماني ارزشمند ميشود كه براي او تقاضا وجود داشته باشد و اين تقاضا بايرد
از سوي بخش خصوصي اف ايش يابد.
ما در بخش هاي اقتصاد ،فرهنگ ،مسائل اجتماعي و  ...نيازمنرد بره پژوهشرخر آزاد و پرژوهش
دانشخابها و پژوهشكدب ها هستي  .دولت بايد اين تقاضا را باال ببرد و خود شما پژوهشخران بايد
اين تقاضا را تحريک كنيد تا پژوهش در مسير صحيح و دقيق قرار گيرد.
بهاميد موفقيت شما پژوهشخران كه آيندبساز هستيد ،پس بهاميد آيندب.
3
والسالم عليك و رحمة اهلل و بركاته

