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 سخن نخست 
 

اخبار روز    ترینمهمو آگاهی بخشی نخبگان، سرتیتر و مشروح    رسانیاطالعمرکز پژوهشی مبنا در راستای  
 . نمایدمیرا در موضوعات گوناگون تقدیم نخبگان دانشی و اجرایی 

تخصصی است که اندیشمندان   هایحوزهاتفاقات کشور در    روزترینبههدف این اخبار آگاهی از    ترینمهم
 تخصصی خود اجرا نمایند.  هایحوزهدیشه را در و مدیریت ان ریزیبرنامه توانندمیبا آگاهی از آن 

؛  میکنیارسال م  تانیکرده و برا  نیگلچرا    داردارزش توجه    و  دادهرخدر طول هفته    آنچهخبرنامه    نیدر ا
یا   کتاب  مقاله،  انتشار  خبرها  این  از  که    ایاندیشهبعضی  تخصصی    را  شما  تواندمیاست  حوزه  در 

 یاری رساند.  تانموردنیاز 

است که مرکز مبنا در راستای اجماع    خوردهگره  هاییمسئلهتخصصی این اخبار با کالن    هایحوزهبرخی از  
مستقیم   صورتبه.کالن مسائلی که  را در راستای کار خود قرار داده است  هاآن  ،نخبگانی و گفتمان سازی 

در اثربخشی و کارآمدی    مؤثرگامی    توانمیئل  روی کارآمدی نظام اثر گذاشته و در صورت توجه به این مسا
 نظام برداشت. 

از   آگاهی  و  مادرمسائل    خبرهایتوجه  و  نگاه  کالن  ایجاد  بر   دهی جهتدر    تواندمی  ایاندیشه ،عالوه 
اداری و    باشد.  مؤثرکالن مدیران    هایفعالیت  و همچنین   نشینیحاشیه مسائلی مانند تحول در نظام 
 نهاد متولی پاسخگو درگیر است.  واده که امروزه با نبودمربوط به خان هایچالش

که باهدف    شدهارائهارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه    ، عالوه بر مشروح اخبار
گاهی بخشی به نخبگان   است. شدهتدوینتنظیم و و  آوریجمعارائه تفصیلی موضوعات و آ

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد.  موردعنایتامیدواریم حاصل تالش مرکز پژوهشی_راهبردی مبنا 

 .نماییدمیخرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری 

 مرکز پژوهشی مبنا   
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 فهرست اخبار 
 شرح است:  نیبه ا کشور یاجتماع  -ی هفته گذشته در حوزه مسائل فرهنگ  یهاو گزارش  هال ی اخبار، تحل ۀدی گز

 منبع/ تاریخ  علمی/ پژوهشی/ آموزشی 

سال    4دانشگاه کشور را به مدت    20وزیر علوم پس از تایید شورای عالی انقالب فرهنگی، احکام ریاست  

 . صادر کرد 
 مرداد  29   /ایسنا 

از تخصیص   عالی   شورای   دبیرکل   صالحی؛   پیمان   دولتی   های شرکت   پژوهشی   اعتبارات   درصد   40  عتف 

  20  سرنوشت  خبر داد ودر کشور    آزمایشگاهی  یکپارچه  ملی  راه اندازی شبکه  وپژوهش    به  هابانک   و  سودده

 ملی را تشریح کرد.  کالن  طرح 4۹  از طرح

 مرداد   25ایسنا/  

 

و  طرح پژوهشگر مستقل بر اساس سند تحول دولت تدوین    معاون پژوهشی وزارت علوم:   ؛ پیمان صالحی

   تصویب شد.
 مرداد   25ایرنا/  

  جمهوری   ریاست   فناوری  و   علمی  معاونت  فناوری   و  علم   المللی بین   تعامالت  مرکز  ی؛ رییسینوقلعه   مهدی

 . داد خبر  کشور  فناوری  هایظرفیت  و  نیازها اطلس  تولید  از
 مرداد   31ایسنا/  

 مرداد   25ایرنا/   ها ز صنعت به دانشگاههای مورد نیاتعیین رشته  واگذاری :اعالم کرد معاون وزیر علوم ؛قاسم عمو عابدینی 

  در  نوآورانه  های ایده  از   حمایت  و  اندیشی هم  هدف  با  « فرهنگ  درنگ »   علمی  جشنواره  برگزاری نخستین 

  طباطبایی   عالمه  دانشگاه  اجتماعی   و   فرهنگی   معاونت  همت   به   دانشگاهی   اجتماعی   و   فرهنگی   های فعالیت

دانشجویان،    اجتماعی  پذیریمسئولیت   افزایش  دانشگاهی،    فرهنگی  هایفعالیت  شناسی  آسیب  در محورهای

  شبکه   ایجاد  و  دانشگاهی  برون  و  دانشگاهی  درون  فرهنگی  نهادهای  همکاری  گسترش  و  تعامل   راهکارهای

و    مجازی   فضای  ایرانی،    اسالمی   پوشش   و   اجتماعی، مد   و   فرهنگی   های فعالیت  انجام   کار   و   فرهنگی، ساز 

.. . 

 مرداد   25کنا/  ای

  نوآوری   و  فناوری  علم،  هایشاخص   ترین کلیدی  در  جهانی و  هایشاخص   بیشتر  در  ایران  جهانی  جایگاه   بهبود

  ۱0  حتی  و  مؤسسه   ۱00  میان   در   ایران   آموزش  هایو قرارگیری مؤسسه «  202۱  نمای»  گزارش  پایه   بر

 جهان  برتر  مؤسسه

 مرداد   29ایرنا/  
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جهان قرار گرفت.    برتر   دانشگاه  هزار  جمع  در  دانشگاه  ۱۱شانگهای، ایران با    بندیرتبه   بر اساس آخرین نتایج

  دوم   رتبه   در   مشترک   صورت   به   مالزی  و   مصر  ایران،   و  اول   رتبه  در  عربستان   دانشگاهی،   رتبه  بهترین  نظر  از

  .گرفتند قرار

 مرداد   25ایسنا/  

 مرداد  23ایسنا/     اخیر  یکسال  طی  تهران  دانشگاه  با جهان  برتر  های دانشگاه  استاد  ۱4  همکاری

در استانهای    و فناوری و نوآوری کشاورزی در کشور    دهکده   ۱0  از راه اندازی   معاون وزیر علوم   ؛ علی خیرالدین

 مختلف خبر داد. 
 مرداد   25ایرنا/  

در      اسالمی  انقالب  فرهنگی   پژوهشی  مؤسسه  در  مقام معظم رهبری  اندیشه   در  اجتماعی  های آسیب  بررسی

   مردادماه  3۱ قالب نشستی در 
 مرداد   29ایبنا/  

  آموزشی   نظام  در   نابرابری   و   فقر  ابعاد   و   ها شاخص  بررسی   هدف   با   « آموزشی  نابرابری  و  فقر »  همایش   برگزاری 

   کارگر  خانه  و علمی، های انجمن نهاد، مردم هایسازمان  همتِ به و  شهریورماه هفتم کشور
 مرداد   25ایکنا/  

علمی مبنی بر لزوم    هیئت  عضو  عنوان   به  نخبگان   جذب  برای   فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  جدید  سهمیه

   ها  علمی  هیئت درصد  20  نخبه بودن

باشگاه خبرنگاران  

 مرداد   27جوان/  

  آینده طبق اعالم قاسم عمو عابدینی؛ معاون   سال   از   دکتری   دانشجویان   پذیرش  درصد  20  شدن   محور   استاد 

 عالی  آموزش  ریزی   برنامه و  گسترش شورای  مصوبه براساس و علوم وزیر  آموزشی

خبرگزاری صدا و  

 مرداد   26سیما/  

  دانشگاه   در  رهبری   معظم  مقام   نمایندگی   نهاد   سیاسی   فرهنگی   معاون  پور؛   فاطمی   مهدی   االسالم   حجت

  آموزش   سال  2  از   پس   کشور   سیاسی   فرهنگی،   فعال  دانشجوی   هزار  ۱۵  توانمندسازی  طرح   های اعالم کرد: 

   غیرحضوری 

 مرداد   27ایرنا/  

  در   اجتماعی  های  آسیب  رصد  از   کشور  بهزیستی  سازمان   اجتماعی  هایآسیب  از  پیشگیری   فر؛ معاون   ذکایی 

 . داد خبر  جاری  سال  در   محله ۸00
 مرداد   31مهر/  

  دانشجویان   با  بیشتر   تعامل  منظورپژوهی به بازی   هایفعالیت   در   همکاری   برای  مندعالقه   دانشجویان  از  دعوت

   نیاز مورد تحقیقات  ی ارتقا راستای  در دانشگاهی  فضای  و
 مرداد   24شبستان/  

جمهوری    ریاست   فناوری   و   علمی   معاونت  الملل بین   تعامالت   مرکز   انسانی  سرمایه   معاون   حسینی   سیدعلی 

کرد   فرهنگسرای   در   «مهاجرت   بازاندیشی »  نشست  در  مطرح    و   کشور   به  نخبه   2۷00  بازگشت  : اندیشه 

 بنیان دانش   هایشرکت با  نفر هزار   ۱0  همکاری

 مرداد   31ایلنا/  

نوع    23وجود    :مطرح کرد  وزارت آموزش و پرورشو امور مجلس  معاون حقوقی    ؛قاسم احمدی الشکی

 .مدرسه در کشور ایراد بزرگی است
 مرداد   23ایلنا/  
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  و   موضوعی  گروه  ۱2  در  کتاب  خرید  هایشورا  فعالیت  آغاز  از  اسالمی  ارشاد  و   فرهنگ  وزیر  معاون  احمدوند؛

 .   داد خبر نوجوان و کودک  حوزه   در  تالیفی های کتاب  تولید  از حمایت

خبرگزاری صدا و  

 مرداد   27سیما/  

دانش  معاون پژوهش برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد؛  

ارشد    46آموختگان دوره دکتری   کارشناسی   ، کارشناسی    ۷۸درصد  دوره  در  و  بیکار    ۷4.4درصد  درصد 

 هستند. 

  29روزگار امروز /  

 مرداد

ای رسانه   و  نگاریروزنامه   جامع  نظام  داد؛ تصویب   خبر   اسالمی  ارشاد   و  فرهنگ   وزیر   اسماعیلی   مهدی   محمد 

   تبیین( جهاد  خبرنگاران )افسران اصحاب رسانه وبه عنوان مطالبه چندین دهه ای 
 مرداد   28ایسنا/  

  دانش شرکت ۷000از وجود   مجلس  فناوری و تحقیقات  آموزشی،   کمیسیون  رئیس  سفیدان؛  منادی  علیرضا 

    خبر داد. کشور  در   بنیان
 مرداد   28ایسنا/  

  با   « وحش  حیات  سلولی   های نمونه »  بانک  ایجاد   از   زیست   محیط   سازمان   طبیعی   تاریخ   موزه  دفتر   کل   مدیر 

 خبر داد  دانشگاهی جهاد  همکاری
 مرداد  29ایسنا/  

  کتاب  فروش چرخه در  بستری عنوانبه  کتاب فروش  سامانه اندازیراه  از  ایران ادبیات و  کتاب خانه موسسه

 . داد  خبر
 مرداد   30مهر/  

  سازمان  تایید  از   پس   درسی   برنامه   محتوای   به  نویسی   برنامه   های   مهارت   ورود   از   پرورش   و   آموزش   وزیر 

   داد  خبر  آموزشی  ریزی  برنامه و  پژوهش
 مرداد   30ایرنا/  

  روسای   و  مدیران   اجالس   ششمین   و  سی  حاشیه  پرورش در  و  آموزش  وزیر  مشاور  محمدی؛ خان   حمیدرضا

 خبر داد.  هاکارخانه  کنار  فنی  هنرستان ۱00کشور از راه اندازی   پرورش  و آموزش 
 مرداد   31ایرنا/  

داد   انقالب  عالی   شورای   سوزنچی؛ عضو   ابراهیم آمادگی شورا  :فرهنگی خبر  برای همیاری جهت    اعالم 

   کنکور هایسهمیه  بازبینی
 مرداد   30ایرنا/  

  حوزه  در   ورزیاندیشه   های نشست   سلسله   ادامه  در   اجتماعی   عدالت   حوزه  خاکی؛ فعال  محسن   االسالمحجت

  « تربیتی  حکمرانی  هایمولفه »با عنوان    گرا،تحول   ایدهای  معرفی   و  محتوا  تولید  هدف  با  تربیتی  حکمرانی

 پرورش است.  و  آموزش  نظام در تحول  مانع  خاص؛ مدارس وجود : کرد مطرح مرداد  2۵

 مرداد   25ایکنا/  

  در   خواهی   سهم  علمیه   پرورش مطرح کرد: حوزه   و   آموزش   رؤسای   و   مدیران   اجالس   در   اعرافی   اهلل  آیت 

  و   تعلیم   نظام  و   مدرسه   فرهنگی   مباحث  در  همراهی   و   همکاری   آمادگی  اما  ندارد،   پرورش   و   آموزش   نظام

 . دارد   وجود  تربیت

 مرداد   31رسا/  
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 منبع/ تاریخ  جمعیت سالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

  در کشور، تدوین  بانوان تشکیالتی ساختار ارتقای  خانوار، سرپرست زنان تسهیالت ضمانت صندوق تشکیل

  در   بانوان   از  حمایت   و  کرامت  حفظ   الیحه   جدی   خانوار، پیگیری   سرپرست  زنان  توانمندسازی   جامع   طرح

ارتقای   برابر نگاه   - فقهی   شورای  تشکیل   و  خانواده  و   زن   حوزه  در   کشور   حقوقی  نظام  خشونت،    حقوقی، 

دولت و معاون   و ... از جمله اقدامات   خانواده  و   زنان  حوزه   به ویژه  مختلف  هایبخش   به   تحولی  و  ایتوسعه 

 در یکسال فعالیت دولت   امور زنان

 مرداد   28ایرنا/  

  های چالش »   موضوع   با   معنوی   تربیت   و   خانواده  المللی بین   کنفرانس  اولین   نشست  پیش   دومین   و   برگزاری سی 

  خانواده   مؤسسه  و  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  مشترک   همکاری با  «فرزندان   معنوی  تربیت  در نسلی  شکاف

   مرداد ماه 26 خواهران پردیس (  ع)صادق امام  دانشگاه  میزبانی به «خاتم »  معنوی تربیت و  اسالمی

 مرداد   25ایکنا/  

در   آموزش   و   درمان   بهداشت،   وزارت   جمعیت   جوانی   اداره   رییس  جباری؛   صابر   کشوری   همایش  پزشکی 

ایران،    در  باروری  نرخ  سقوط  با اشاره به  «جمعیت   جوانی  قانونی  اهداف  به  دستیابی  در  ماما  نقش  تبیین»

 . داریم  فرصت  سال هفت جمعیتی سیاه چاله از  نجات برای : کرد  اعالم

 مرداد   25آنا/  

  و   فرهنگی  مطالعات   در  از جمله سالمندی  مقاله  ۱2  با    «ارتباطات   و  فرهنگی»  مطالعات  فصلنامه  66  شماره

  مدیریت  در  زنان   نقش   فرهنگی، تناقض  مطالعات  رویکرد  از  ایرانی   مساجد  معماری  در  شناسیجنسیت، نماد  

  زنان  اجتماعی  امنیت  سازی  شاخص  و  عمومی  ، مدل(هستم  مادر  من  فیلم موردی   تحلیل)  خانواده  در  تنش

 شهری و ...  فضاهای در

 مرداد   29رسا/  

درآمدی   مقاله   ۹  در  « راهبردی  مطالعات»  پژوهشی   علمی   فصلنامه  جدید   شماره جمله    بر   نظری   از 

  فرهنگی، اطالعات   امنیت  در   آن  جایگاه  و  « خانواده»  مردم، نهاد   شادکامی   بر  مبتنی   امنیتی  گذاری سیاست

  در   عراق   مقیم  ایرانی  روحانیون   و  مراجع   ها، نقش پیامد   و   ها   تفاوت   اطالعات؛   شدن   سیاسی   و   شده  سیاسی 

  الملل بین حقوق  با جانبه یک اقتصادی هایتحریم  نسبت معاصر، تحلیل ایران اجتماعی و سیاسی تحوالت

 معاصر و ... 

 مرداد   31رسا/  

  بر   حاکم  قوانین  که در آن   آلمان   در   « ایران  حقوق  در   زوجین  مالی  تعهدات  و  حقوقی  نظام»  انتشار کتاب 

یکپارچه    و   منسجم  صورت   به  حال   عین   در   و  جزئیات   با   و   تفکیک   به  آن   با   مترتب  حقوق   و   زوجین   مالی   روابط

 .  است شده  تبیین  و  تحلیل فصل  4در  

 مرداد  28ایبنا/  
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  قانون   تحقق   راستای  در   جوان  هایزوج   به  دولتی  تسهیالت   پایش   رئیسی از تشکیل سامانه   االسالمحجت

 خبر داد.  جمعیت جوانی و  خانواده از حمایت
 مرداد   26ایکنا/  

در نخستین هم اندیشی انیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استان    مجلس  رئیس نایب  مصری؛  عبدالرضا 

  از   را  شوهرش   حقوق  طالق  از  بعد  زن  چون  است  صوری  طالق ها در کشور  درصد  30  حدود  ها خبر داد:

  ۵0 شده باعث وضعیت این. دهد  می ادامه  هم زندگیش  به سال  ۹۹ صیغه یک  با طرفی  از  و گیرد  می بیمه

  میلیارد   هزار  40  از  بیش  اجتماعی   تامین  صندوق  شود و  پرداخت  های  هزینه  چنین  برای  کشور  بودجه  درصد

 داشته باشد.  بانکی  استقراض تومان 

 مرداد  24آنا/  

امسال طبق اعالم محمود    پایان   تا   مجلس   در   دیده  آسیب   دختران   و   زنان   حقوق   از   صیانت   الیحه   تصویت 

   کشور  بهزیستی  سازمان اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور دفتر  گو؛ مدیرکلعلی 
 مرداد   27تسنیم/  

  فقهی   بررسی  ضرورت   : کرد  مطرح   مجلس   اسالمی   تحقیقات  مرکز   حقوق   گروه  مدیر   نیا؛   حکمت   محمود 

 دیدگی بزه  برابر در  زنان  از حمایت  و پیشگیری   الیحه
 مرداد  30ایکنا/  

  مطالعات   رشته   سه   سطح   طلبه  توسط     زن   پیرامون   رهبری   معظم   مقام   های   اندیشه  واکاوی  نامهپایان دفاع از  

   عسکریعلی  ریحانه زنان،  اسالمی
 مرداد   31حوزه/  

  به   آثار  ارائه  با   علوی  مقدس  آستان   همکاری   با   «فاطمی   خانواده  و  زن »   المللی   بین   علمی  برگزاری کنفرانس

  ۱۹  دی ماه سال جاری و فراخوان دعوت برای ارسال مقاالت تا  23در    انگلیسیو    عربی  فارسی،  زبان  سه

   آبان 

 مرداد   31حوزه/  

  مشکالت   و   سالمندان  تکریم   راستای  در  امید  توسط فرهنگسرای  «شهر   برتر  های ایده»  جشنواره  فراخوان

ارائه  آنان  در   و  توانند  می  نخبگان  شد.  منتشر    نظیر   موضوعاتی   در   را   خود   های ایده   محور   ۷  خدمات 

  اجتماعی   و  فردی   توانمندسازی »  ، «سالمندی  هنری   فرهنگی   خدمات »  ، «کارآفرینی  و  اشتغال   ورزی، مهارت »

  « شهری خدمات» و  « سالمندان تکریم » ، «زندگی  به  امید » ، «پزشکی  روان   و  پزشکی  خدمات »  ، «سالمندی

 . شهرویر ارسال کنند ۱۵تا 

 مرداد  27مهر/  

طبق اعالم    اجرای اولین پیمایش سالمندی در کشور   و   محور به سالمندانداوطلبانه و محلهلزوم ارائه خدمات  

 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان  حسام الدین عالمه؛ 
 مرداد  24ایالن/  

  ۱۱۸2  : اعالم کرد  مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش   ؛ عباس مهاجر

 تی دانش آموزی در سراسر کشور فعال است. کانون فرهنگی تربی
 مرداد  24ایرنا/  
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  خانواده  از  حمایت قانون  به عطف  راستای در  پزشکی  اخالق  مکاتب دیدگاه  از جنین سقط بررسی " همایش

  توسط  سالم  فرزندان  جنین   سقط   از  جلوگیری  جمعیت،   کاهش   مقوله  اهمیت  به   توجه  با  و  جمعیت   جوانی   و

   برگزار شد.قم  در  والدین،

 مرداد   29حوزه/  

  ادیان   در  بشری(  جامعه  در  حقوقی   و  اخالقی   اجتماعی،   مهم   بسیار   مسائل   )یکی از  جنین  سقط   حکم   بررسی 

  تشیع در این خصوص از جمله آیت اهلل خمینی، رهبر معظم انقالب، آیت  جهان  مراجع  فتاوای  الهی به همراه

 سبحانی و ...  اهلل شیرازی، آیت  مکارم اهلل سیستانی، آیت اهلل

 مرداد   29رسا/  

درصدی آن در برخی مناطق با توجه به دو برابر    ۸0درصدی ازدواج فامیلی در ایران و حتی رواج    40رواج  

فامیلی، طبق اعالم متخصص ازدواج    درمان   مرکز  تخصصی   تیم  عضو  و  ژنتیک  بودن خطر معلولیت در 

 سینا ابن  ناباروری

  23بهداشت ایران/    

 مرداد

  جنین و خطرات حذف   غربالگری   اهمیت   درخصوص   ایران   ژنتیک  علم  پدر  فرهود؛   پروفسور   دوباره   هشدار 

   موضوع این
 مرداد   25ایسنا/  

  زاده  عالم   والمسلمین   االسالم  حجت   قلم  با   « تربیت  و   تهذیب  تحولی  راهبردهای»  کتاب  انتشار مجموعه

 نوری 
 مرداد  27رسا/  

  تعیین  بر  انتقادی   از جمله؛ تحلیل  مقاله  ۱4  با   «اسالمی   اصول   و  فقه»  مطالعات  فصلنامه   2۷  انتشار شماره

  از   حمایت  فقهی   قاعده  جمعیّت، تأسیس  کنترل  شرعی  حکم   معاصر، بازپژوهی   فتاوای  در  «زینت»  مصادیق 

  جنایت   در   پدر   قصاص  حقوقی   فقهی  موقّت، بررسی   ازدواج  در   زوجین   توارث  حکم  در   بزهکار، پژوهشی  زنان

  با   آن   تطبیقی   مطالعه   و   سیاسی   جرائم   قبال  در   ایران   کیفری   اهدایی، سیاست   اسپرم   از   متولّد   کودکان   علیه 

 آمریکا و ...   حقوقی نظام

  29خبرگزاری رسا/  

 مرداد

 منبع/ تاریخ  حجاب /دینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت

  برای   محملی   عنوانبه   غدیر  جشن  لزوم استفاده از  : شد  مطرح  غدیر   جشن  ابعاد   بررسی   نشست  پنجمین  در

  شنیدن   برای  هایی پاتوق   نظر و شکل دادن تبادل   و   گفتگو   های ایستگاه   برپاکردن   و   مردمی   های دیدگاه   انتقال

 دینی   رویکرد  با  انتقادات ابراز  و استفاده از آن به عنوان  مردم هایحرف 

پژوهشگاه فرهنگ،  

  27ارتباطات/هنر و  

 مرداد

  آموزش   مؤسسه  همت   به   علمی   های نشست  در قالب سلسله   ایخامنه   اهللآیت  فقهی   روش   و   مکتب   بررسی 

   مرداد 2۵(  ع) رضا امام  حوزوی عالی 
 مرداد   24ایبنا/  
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مختلف از    های حوزه   در  اسالمی   برند سازی  به   توجه  ضرورت  : مطر کرد  جمهور  رئیس  محمد؛ مشاور   سعید

   غذا  حوزه در حوزه پوشاک و ... مثل نهادینه شدن برند حالل جمله 
 مرداد   31ایکنا/  

رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی حوزه در اجالسیه مدیران استانی  ؛  حجت االسالم والمسلمین پورامینی

  که استان با پشتیبانی پژوهش سراهای حوزه راه اندازی شده    ۱0پاسخکده های دینی در   :اعالم کرد  حوزه

هزار    ۵0گروه علمی، بیش از    ۸با راه اندازی  می دهد و  به صورت تخصصی بررسی و پاسخ های علمی  

   .سوال و شبهه را بررسی نموده است

 مرداد   25حوزه/  

رئیس   محمد کرد:  و  روانشناسی  نظام  سازمان  حاتمی؛  مطرح    مجوز   اعطای  درباره  مجلس  طرح  مشاوره 

 است.  کاریموازی  علمیه،  حوزه به مشاوره
 مرداد   28ایلنا/  

  نمایانگر که    «عاشورا  برای   عاشورایی»عزاداری تحت عنوان    هایسبک   شناسیآسیب   در  اثر  انتشار جدیدترین 

  پژوهی  عاشورا  ملی  کنگره  در   است و  اسالمی  زندگی   سبک  با   متناسب  دینی  عزاداری  برای  مطلوب  مدلی 

   است شده انتخاب  برگزیده  اثر عنوانبه  هم

 مرداد   29رسا.  

از  خانه   پیرغالمان   بخش   مدیر   صدیق؛   ابراهیم   در   مداحی   نحوه  بر  قانونی   درباره نظارت   پیگیری   مداحان 

  هاییقول   ،مداحی   ساماندهی  منظور   به  مداحان   خانه   با   همکاری   بابت  قضائیه   مجالس خبر داد و گفت: قوه 

   نشده اجرایی   مسئله این هنوز  البته است،  داده

 مرداد  30ایکنا/  

  رؤسای   سراسری  نشست  زیارت در   و   حج  امور   در   فقیه  ولی   نماینده   نواب؛   عبدالفتاح   االسالمتاکید حجت 

  و توضیه به زائران برای پرهیز از   اربعین   رویپیاده   شناسی آسیب   بر لزوم   اربعین   ستاد  فرهنگی   های کمیته

   عراق  کشور مسائل  درباره  اظهارنظر

 مرداد  24ایسنا/  

 

های علمیه  سراهای استانی حوزه فعالیت پژوهش ؛  معاون پژوهش در اجالسیه مدیران استانی حوزه مطرح کرد

پاسخگویی به نیازهای پژوهشی استان، جامعه و نظام  و    در دو عرصه نیازسنجی استانی و جغرافیای دینی

سازی پژوهشی از جمله  تان و نهادینه اسالمی، کمک به ارتقای فرایند تولید علوم با رویکرد اسالمی در اس

 اهداف پژوهش سراها  

 مرداد  24حوزه/  

  پژوهشکده  همت   به  المصطفی   جامعه   طالب  و   اساتید  ویژه   « پژوهی   اربعین »  علمی   رویداد   فراخوان نخستین 

   شهریورماه ۸  تا و مهلت ارسال مقاالت رضا   امام المللی بین
 مرداد  26مهر/  

 مرداد  31ایبنا/     جاری    سال در   دینی  هایکتاب  درصدی  ۷6 و رشد  ۱40۱های دینی در سال  افزایش سهم بازار کتاب 

  ۱۱  لباس کشور برای همکاری بیشتر در  و   مد  ساماندهی  کارگروه  و  الزهرا   دانشگاه  بین  امضای تفاهمنامه

   ماده
 مرداد   30مهر/  
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  مؤسسه   موضع  از   رونمایی  :خبر داد   (ره)خمینی  امام   پژوهشی  و  آموزشی   مؤسسه  پژوهش  ابوطالبی؛ معاون

 نزدیک  آینده  در   اسالمی انسانی علوم درباره (  ره) خمینی امام
 مرداد   26حوزه/  

  علل   از جمله مطالعۀ  مقاله   ۱۱  با  « اسالمی  دانشگاه  در   معرفتی   مطالعات»  علمی   فصلنامه  ۹0  انتشار شماره

  راهکارهای   آموزش  تأثیر  ،  بررسی۱3۹۱-۱3۹۹  زمانی  بازۀ  در   فرا تحلیل  حجاب  فرهنگ  به  ایرانیان  گرایش

فارس،    استان   آزاد   دانشگاه های   دختر   دانشجویان   آراستگی   بر   اسالمی   پوشش   رعایت  تربیتی   - فرهنگی 

  بر  دوم  گام  بیانیۀ  در   سیاسی  پیشرفت  مطهری، الگوی  شهید  اندیشۀ  در  محورمسئله    شناسیروش   الگوی 

تبیین  نظام   نظریۀ  اساس   و   آموزش   بنیادین   تحول   سند   منظر   از   دینی   تربیت   های مؤلفه   تحلیلی   انقالبی، 

 پرورش و ... 

 مرداد  26رسا/  

  تکریم   راستای  در  علمیه  حوزه  نخبگان  مرکز  با  کشور  نخبگان  بنیاد  تعامل  بر لزوم  اعرافی  اهلل  تاکید آیت

 حوزه  معرفتی و  فکری های   بخش با خارجه وزارت اتصال  علمی و نیز تاکید بر ضرورت و ذهنی   معرفتی،
 مرداد   29رسا/  

 منبع/ تاریخ  نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی 

  توسعۀ   به  استان   هر   نخبگان   نگاه  تقویت  بر ضرورت   البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده  تاکید عبداللهی؛

 برای این منظور  اجتماعی محلی و راه اندازی قرارگاه
 مرداد  27برنا/  

باقری مقدم ایلنا  ؛ناصر  با  در گفتگو  بنیاد ملی نخبگان  های  ورود نخبگان به الیه   :مطرح کرد  قائم مقام 

از    و تاکید بر ضرورت استفاده از   ها ها و استانداری تشکیل کارگروه نخبگی در وزارتخانه   و  حکمرانی کشور 

 احساس کنند در حکمرانی کشور اثربخش هستند.  طوریکهنخبگان 

 مرداد  24ایلنا/  

ای در ایران« با مدیریت علمی  تخصصی با موضوع »الزامات نهادی و ساختاری توسعه منطقه -نشست علمی 

ای و آمایش سرزمین مرکز و با سخنرانی: نعمت  مهرداد کاشف؛ سرپرست گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه 

ریزی استان گیالن، با    اله اکبری؛ استاد دانشگاه اصفهان، شراره کاووسی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه

کارشناسان   و  مدیران  صاحبنظران،  اندیشگاهی،  دانشگاهی،  پژوهشی،  علمی،  جامعه  فعال  مشارکت 

 مرداد   26های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی در روز چهارشنبه دستگاه 

 مهر   24ایلنا/  

  عدالت  حوزه  فعاالن  از  خاکی،  محسن  االسالمحجت   حضور  با  «تربیتی  حکمرانی  هایمولفه »  واکاوی  نشست

 برگزار شد.  مرداد 23  گراتحول  ایدهای  معرفی و محتوا  تولید  هدف  با  آموزشی
 مرداد   23شبستان/  
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  ملی  همایش   راستای  در  اسالمی  هایآموزه   منظر  از   آن   در  مردم  جایگاه  و   اداری   حکمرانی   علمی  نشست

  برگزار   شهریور   2  اسالمی   اندیشه   و   فرهنگ   پژوهشگاه   اسالمی   مدیریت   گروه  سوی   از   اسالمی،   حکمرانی 

 . شود می

 مرداد   31مهر/  

مساله    رویداد   سه   برگزاری  به  اشاره  با  محور   مسئله   رقابتی   رویدادهای   توسعه  طرح   امینی؛ دبیر   محمدعمار 

  سال   دو   طی:  گفت  کشور،   نیازهای   رفع   برای  دانشجویی   های تیم  جاری و فراخوانده شدن   سال  در   محور 

  حل   برای   تیم،  ۱۵00  قالب  در  نفر   هزار   ۱0  از   بیش   و   برگزار   بابایی   شهید   طرح   قالب   در   رویداد   ۱0  گذشته 

 . اندپرداخته  هم  با رقابت  به مسائل

 مرداد  23ایسنا/  

  طرح  عالی، جزئیات  آموزش   تحول   طرح   بررسی  نشست  در   علوم  وزیر  آموزشی  معاون   عموعابدینی؛  قاسم

  مطلوب،   وضعیت  نشانگرهای  ازجمله  هاییبخش   شامل  سند  این  :گفت  کرد و  تشریحعالی را    آموزش  تحول

  هریک   برای  و   بررسی  را   عمرانی   و   حکمرانی  های چالش   و   بوده  راهبرد   ارائه   و   آفرینتحول   های چرخش 

 . است کرده ارائه راهکاری

 مرداد   25ایمنا/  

انسان به    محققان قرار گرفت و بر کاهش دخالت  کار  دستور  در   کشور   آبخیز هایحوزه   سالمت  اطلس  تهیه

 تاکید شد.  تخریب فاکتور  مهمترین  عنوان 
 مرداد   25ایسنا/  

بررسی تهدیدهای مهندسی شده در حوزه سالمت    عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت؛   در جلسه شورای 

 های مرتبط با سالمت اجتماعی، با تاکید بر موضوع حجاب  اولویت و اجتماعی 
 مرداد  25رسا/  

  رییس دیوان محاسبات کشور برای تشکیل سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسالمی؛ پیشنهاد بذرپاش  

 در دیدار با همتای عراقی خود 
 مرداد  25رسا/  

المعارف دفاعی و امنیتی انقالب اسالمی  دایرۀخبر داد:    دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا  ؛سرلشکر صفوی

 های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.به عنوان اسنادی مرجع برای نسل  که تدوین خواهد شد 
 مرداد  25رسا/  

  میان  همکاری  نامهتفاهم   امضای  با  اجتماعی   هایآسیب   و  جرایم  کاهش  حوزه  در  خالق  هایخانه   اندازیراه

   قضائیه  قوه  و جمهوری  ریاست فناوری  و  علمی معاون
 مرداد  23ایسنا/  

  مرکز   طبق اعالم رییس   فناوری   انتقال   کارگزاران  کمک   با   کشور  فناوری   هایظرفیت   و   نیازها  اطلستهیه  

 جمهوری  ریاست  فناوری و علمی  معاونت فناوری و  علم المللیبین  تعامالت 
 مرداد   31ایرنا/  

  200  جذب   مقدمات الزم در خصوص   اجرایی با انجام  هایدستگاه   به  نخبگان   ورود  برای  دولت سیزدهم  عزم

   دولت نخبه در 
 مرداد   30ایرنا/  
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بابایی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد: افزایش سن شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی  

 سال در کشور  40به 

 مرداد  2۹امروز نیوز/  

 

و عدم    بانکداری  صنعت  گسترده  بانکداری با توجه به تحوالت   نظام  ۱362 و  ۱3۵۱  قوانین   اصالح  ضرورت

  در   خصوصی  هایبانک   و با توج به عدم تولد  گذشته  دهه  چهار  در   کشور   اقتصاد  از  ربازدائی  برای  کارآمدی 

 در زمان تصویب این قوانین  کشور  اقتصاد 

 مرداد   23ایکنا/  

  کشور  در   پروریسگ  مروجین برای  گیرانهسخت  قوانین وضع

  و   مسئوالن  از   جمعی   حضور  با  اجتماعی  هایتشکل   قانون  نویسپیش   بررسی  و  تشریح  برگزاری نشست

   مرداد ماه 26 خیریه  حوزه  در   فعال شاخص  های چهره
 مرداد   27ایکنا/  

  اندیشه   و  علوم   پژوهشکده   در  پزشگی   محمد   اثر  « متعالیه  حکمت  در   سیاست  علم   الگوهای »  انتشار کتاب 

  بازنمایی   طریق  از   سیاست   علم   به  متعالیه   حکمت  اتصال   با هدف   اسالمی   فرهنگ  و   علوم   پژوهشگاه   سیاسی 

 سیاسی  های پدیده   شده ساده و تصویرگونه

 مرداد  24ایسنا/  

  سازمان   رئیس  حضور  با   شهری  مدیران   با  هاتشکل   فعاالن   وگویگفت   هاینشست  سلسله   از  جلسه  اولین

  در   هاتشکل   با هدف بررسی نقش  نهادمردم   های سازمان   اعضای  از  جمعی   و   بحران  مدیریت  و  پیشگیری 

 برگزار شد.  مردادماه 24 بحران مدیریت 

 مرداد   25ایکا/  

دادگستری از تدوین    وزارت  صنعتی   مالکیت  از   حمایت  و   ریزیبرنامه   دفتر   مدیرکل   آزمندیان؛  محمد صادق

 داخلی خبر داد.   ناخالص تولید   در نامشهود  هایدارایی   ناچیز سهم و  فکری مالکیت جامع نقشه
 مرداد   29ایرنا/  

  پژوهشکده   سیاست  گروه  توسط  « اسالمی  متعالی  حکمرانی»   موضوع  با  ترویجی   علمی   برگزاری کرسی 

   پژوهشگاه تمدن  و  پیشرفت  مطالعات مرکز همکاری با  اسالمی هاینظام
 مرداد   29ایبنا/  

  سیاسی   امنیت  مرجع  روایی   و  قرآنی   مبانی  همچون   مقاله   ۱۷  با  متعالیه   سیاست  فصلنامه  ششمین   وانتشار سی 

  از   انتقادی  خوانش »میگدال،    نظریه   براساس  مشروطه   انقالب  در   ایران  دولت  و   جامعه  رابطه  اسالم،  در

 مطلوب و ...  حکمرانی به حرکت برای  راهکارهایی و  ایران در   حکمرانی وضعیت

 مرداد  31ایبنا/  
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 منبع/ تاریخ  ماندگان آسیب ها/ حاشیه/ در حاشیه 

 مرداد   29ایرنا/     است. سال  24 کشور  در   اعتیاد سن اعالم کرد:مواد مخدر  با  مبارزه ستاد  دبیرکل مؤمنی؛  اسکندر

درصد سرقت ها و جرایم    33سال گذشته وانجام    ۵درصد در    ۱۹  به  2۹  از   پایتخت  سرقت  آمار   کاهش

 تهران  انتظامی نیروی فرمانده کشور در تهران، طبق اعالم سرار رحیمی؛ 
 مرداد  27برنا/  

  هستند.   بیکار جوان   وکالی از درصد  40: گفت  دادگستری وکالی کانون  رئیس  مالکی؛  جلیل 
 مرداد   27ایرنا/  

طبق اعالم صابر  عمل سزارین در دنیا    در ایران    و رتبه اول   جدی بودن بحران سالخوردگی در کشور 

 جمعیت وزارت بهداشت رئیس اداره جوانی جباری، 
 مرداد   23رسا/  

مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اعالم کرد؛ عدم رعایت بهداشت در نانوایی ها در راس شکایت  

   های مردمی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران  

 مرداد   29جوان/  

جنین در کشور توسط والدین کشته که تنها    ۱000، هر روز  ۹6طبق آمار رسمی وزارت بهداشت در سال  

در کشور می    های ناشی از سوانح رانندگی برابر بیشتر از فوتی   20مورد آن قانونی است. یعنی    ۱0حدود  

 . باشد

 مرداد  25رسا/  

کاهش چشمگیر جرائم در ماه محرم در    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر داد:

 بر ضرورت تقویت این موضوع در قالب یک الگوی موثر فرهنگی و اخالقی  و تاکید کشور 
 مرداد   25ایلنا/  

پژوهش  به خدمات  مرکز  به اصالح سازوکارهای مجوزدهی  گزارشی  در  اسالمی  های مجلس شورای 

 مشاوره ازدواج و خانواده پرداخت.
 مرداد   23رسا/  

میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص    ۱2بدنی با اعالم تردد    های خسارت  تأمین  صندوق   یرعامل مد

 . هستند   موتورسواران گریزان بیمه  درصد  ۹0:  ثالبت در کشور، مطرح کرد 

 

خبرگزاری صدا و  

 مرداد   27سیما/  

  تصادف و   ۷00  و  هزار  یک   راهور اعالم کرد: روزانه  پلیس  تصادفات  اداره  رئیس  مومنی؛  احسان   سرهنگ 

 روی می دهد.  شهر  در  مصدوم  نفر ۷0 تا 6۵

خبرگزاری صدا و  

 مرداد   27سیما/  

  3۷  هاقیمت   یکباره  افزایش   از  بعد  ۹۷  سال  در:  کشور اعالم کرد  کل  انتظامی   اشتری؛ فرمانده  سردار

 .کرد  پیدا   افزایش هاسرقت  درصد

  29خبرگزاری ایرنا/  

 مرداد
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  ثبت  سازمان  شناسنامه در کشور تاکنون، طبق اعالم رئیس   فاقد  افراد   برای  پرونده   ۵00  و   هزار   ۸  تشکیل 

 کشور  احوال

خبرگزاری صدا و  

 مرداد   27سیما/  

  فرهنگیان   هایدانشگاه   فضای  درصد  ۱0  از  گفت: کمتر   فرهنگیان  دانشگاه  سرپرست  صحرایی؛   مراد  رضا

  یادگیری   سمت   به   مرسوم  و   سنتی  هایش آموز   از   عبور   نیازمند  حاضر   عصر   در   ! است  استاندارد   کشور

   هستیم. نرم  هایمهارت 

 مرداد  31تسنیم/  

  هستند   زنان  روان   و   اعصاب   بیماران   سوم  یک  :رازی خبر داد   روانپزشکی   درمانی   مرکز   رئیس   رضایی؛   امید

 . شوندمی  درمان  بستری  و سرپایی  صورت به که
 مرداد   31ایرنا/  

  قمی  آموزاندانش  درصد   ۸0 : کرد اعالم قم شهرداری  تاکسیرانی  بر نظارت و مدیریت  سازمان  سرپرست 

 شوند. می  جاجابه  صالحیت فاقد افراد توسط 
 مرداد   30ایرنا/  

  و   آموزش   وزیر   طبق اعالم   پیشین   نفری   هزار   ۵60  جمعیت   به  اتباع   آموز دانش   هزار   300افزوده شدن  

   پرورش 
 مرداد   31ایرنا/  

 منبع/ تاریخ  فرهنگ/ هنر 

اعتراضات به وضعیت    و   نیازها   درونی،   احساساتِ  عواطف،  بیان   هایراه   جمله  از   سرایی، ترانه   و   خوانی آوازه

   در میان زنان مازندرانی  اجتماعی 

 

 مرداد   25ایسنا/  

مرداد    3۱در    « ایران  در   هنری  های سازمان   رصد   مطلوب  الگوی   ارائه»  تخصصی  برگزاری نهمین نشست

  در   هنری  های سازمان   رصد   مطلوب   الگوی  ارائه»  موضوع   به   که  است  راهبردی   های نشست  سلسله   از

   دارد  اختصاص  « ایران

 مرداد  25شبستان/  

  گروه   تشکیل  : شد  مطرح   «تئاتر   راهبردی   مسائل  پیرامون  اندیشی  هم»   تخصصی   نشست  نخستین  در
 تئاتر  راهبردی اطلس تهیه  در اول  گام  پژوهشی؛

فرهنگ و  پژوهشگاه  

  24هنر ارتباطات/  

 مرداد

  فرهنگی   میراث  نقشه  ترسیم  نشدن  کشور با توجه به اجرایی  باستان شناسی  نقشه  تدوین  تاکید بر ضرورت

  پذیری   آسیب  و   شهرسازی  هایهزینه   افزایش   آن و در نتیج   مبنای   بر  سرزمین   آمایش  به  توجهی   بی  و

 طبیعی  حوادث از بیشتر

 

خبرگزاری صدا و  

 رداد م  25سیما/  
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 منبع/ تاریخ  رسانه/ فضای مجازی/ متاورس و... 

  استان   در    «رسانه   ویژه  صلحی  اختالف  حل   شورای »تحت عنوان     رسانه  ویژه  اختالف  حل  شورای  افتتاح

   قضاییه  قوه رئیس پیشنهاد  از پس ساعت  ۷2البرز

خبرگزاری صدا و  

 مرداد   27سیما/  

  همچنین   و  مدرن  انسان  یوزِرشدگی  درباره  ایویژه   پرونده  با  ارتباطات  ماهنامه  مدیریت  ۱4۷  انتشار شماره

   ایرانی جامعه  و هنر   امروز با  آن  نسبت و «تعزیه » درباره ایپرونده 
 مرداد   31مهر/  

  در   ها کالهبرداری درصدی   4۹ خبرداد؛ کاهش  کشور  کل  دادستان   منتظری؛ جعفر  محمد  االسالمحجت

   جاری سال نخست ماهه سه در  مجازی  فضای
 مرداد   31مهر/  

اطالعات    ملی   شبکه   و   نوری   فیبر   به   مدارس  در آینده نزدیک و اتصال   نوجوان  و   کودک   اینترنت   از  رونمایی

   اطالعات فناوری و ارتباطات  طبق اعالم وزیر 
 مرداد   31ایسنا/  
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 شروح اخبار م
 شد  نیت تدوطرح پژوهشگر مستقل، با توجه به سند تحول دول ❖

 رنا ی ا یخبرگزار نبع: م

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرکل شورای عالی عتف ضمن اشاره به تصویب کلیات طرح پژوهشگر مستقل در  

وهشتمین جلسه شورا  وهشتمین جلسه این شورا گفت: طرح پژوهشگر مستقل را بر اساس سند تحول دولت تدوین و در بیست بیست

 تصویب کردیم. 

ریاست  به گزار به  فرابخشی  نهادی  به عنوان  فناوری )عتف(  ایرنا، شورای عالی علوم، تحقیقات و  آموزش  ش خبرنگار گروه علم و 

 های پژوهش و فناوری کشور است. ها و برنامهترین اولویت گیری در مورد مهمجمهور مرجع تصمیم رییس 

جمهوری و بعد از  اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس اد، با حضور آیت مرد  ۱2وهشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  بیست

سال با حضور همه اعضا برگزار شد و طبق دستور جلسه کلیات چهار طرح نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس، تاسیس شبکه    ۱۱

بخشی از نیازهای پژوهشی و   ها، ملی آزمایشگاهی، محققان پسادکتری و پژوهشگران مستقل در آن تصویب شد. هر کدام از این طرح

 کنند.افزایی میان نهادهای مختلف رفع می فناوری کشور را با هم

معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیرکل شورای عالی عتف در مورد »طرح پژوهشگران مستقل« در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و  

ای اند. ما در ایران برای پژوهشگران نظام حرفهمند کرده های مختلف شغلی را نظام آموزش ایرنا توضیح داد: در بسیاری کشورها رسته 

 ژوهشگری شغل نیست.  ایم؛ یعنی پ تعریف نکرده

 

 سند تحول دولت؛ منشا تدوین طرح پژوهشگران مستقل

دهد؛  دهد، فناوری را هم توسعه می کند، آموزش هم می پیمان صالحی ادامه داد: استاد دانشگاه در کنار وظیفه تدریس، پژوهش هم می 

ها  ها، پژوهشگاهکنند، استخدام شده آموزشگاه کار می بنابراین استاد دانشگاه و اعضای هیات علمی و همه کسانی که در حوزه پژوهشی  

ها  های مختلف هستند و فقط به عنوان پژوهشگر نیستند. در حالی که در سند تحول دولت هم به لزوم همکاری سازمان خانهو وزارت 

 برای بکارگیری پژوهشگران مستقل و استفاده از ظرفیت آنها اشاره شده است. 

های دانشگاهی  های دانشگاهی یا دانشجویان در انجام پروژهها از دانش اموخته هیات علمی یا مجری پروژهوی افزود: گاهی اعضای  

شود.  شود و رابطه شغلی حساب نمی کنند ولی این کار شغل آنها نیست، حقوق آنها مشخص نیست و اسمشان جایی درج نمی استفاده می 

 هر زمینه ای بسیار مهم است. ای در مند کردن موضوعات حرفه در حالی که نظام 
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دبیرکل شورای عالی عتف گفت: ما طرح پژوهشگر مستقل را بر اساس سند تحول دولت تدوین و در شورای عالی عتف مصوب کردیم  

شود؛ ولی  ها در جلسه شورای عالی عتف مصوب می شود. البته کلیات همه طرح و بر این اساس پژوهشگری مستقل شغل حساب می 

 شود.  های اجرایی و غیره در کمیسیون دائم شورای عالی عتف مصوب و بعد ابالغ می نامهوین آیین جزئیات، تد

شود که بر اساس یک قرارداد با کارفرمای خصوصی و دولتی یک طرح  وی تاکید کرد: عنوان پژوهشگر مستقل شامل هر کسی می 

بازنشسته و از حق بازنشستگی برخوردار شود و سابقه شغلی لحاظ    تواند دهد. بر این اساس، پژوهشگر مستقل می پژوهشی را انجام می 

 شود.  می

های وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت به گزارش ایرنا، همچنین طرح شبکه ملی آزمایشگاهی قرار است همه آزمایشگاه 

ک شبکه در اختیار همه پژوهشگران، دانشجویان و استادان  های دیگر را در قالب یخانه علمی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی و وزارت 

 قرار دهد. 

  ۱2تا    ۱0طرح محققان پسادکتری نیز به معنای افزایش ظرفیت جذب پسادکتری از سال تحصیلی جاری است. این دانشجویان بین  

های دانش بنیان و صنایع جذب  ط شرکتمیلیون حقوق دریافت می کنند و سوابق بیمه برای آنها لحاظ می شود. برخی از این افراد توس 

کنند که از محل منابع مالی تامین  گیرند، ولی برخی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کار می شوند و از همان شرکت ها حقوق می می

 شود. شده توسط شورای عالی عتف حقوق آنها تامین می 

 

 طرح پژوهشگر مستقل، با توجه به سند تحول دولت تدوین شد 

قانون برنامه سوم توسعه و    ۹۹گذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور بر اساس ماده  رای عالی عتف به عنوان نهاد فرابخشی سیاست شو

ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در  (  ۱3۸3مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )مصوب مرداد   با هدف  و 

های اجرایی بلندمدت  بندی و انتخاب طرح ه علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد و وظیفه اولویت گذاری کالن اجرایی در حوزسیاست

های علوم، تحقیقات  های آموزشی و پژوهشی و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه گذاری کالن در بخش سرمایه 

 و فناوری را بر عهده دارد. 

علوم، نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی    ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان در این شورا هفت وزیر، رؤسا

های تولیدی و خدماتی دولتی  های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش ها، انجمن به عنوان عضو ناظر و نمایندگان رؤسای دانشگاه

ن شورا طبق قانون به عهده معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ای ایو خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه 

 است.

کمیسیون تخصصی و یک    ۱0آیین نامه داخلی،    ۹این شورای عالی از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده  

ر به عنوان رئیس شورا منصوب و معموال معاون  جمهوکمیسیون هماهنگی امور علمی و فناوری است. دبیر کل شورا از سوی رییس 
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پژوهش وزارت علوم است. جلسات کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستورکارهای  

 شورای عالی به ریاست دبیر کل یا وزیر علوم معموال به صورت ماهانه تشکیل می شود. 

 

 های علمیه در دو عرصه نیازسنجی استانی و جغرافیای دینی انی حوزه سراهای استفعالیت پژوهش  ❖

 خبرگزاری حوزه نبع:م

سازی در جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی استان، جامعه و نظام اسالمی، کمک به ارتقای  معاون پژوهش حوزه های علمیه، زمینه 

 را از جمله اهداف پژوهش سراها دانست.  سازی پژوهشی فرایند تولید علوم با رویکرد اسالمی در استان و نهادینه 

های علمیه بعدازظهر نخستین روز اجالسیه  والمسلمین مقیمی معاون پژوهش حوزه االسالمبه گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت 

های علمیه کانون  های پژوهشی حوزه ها، معاونان و مدیران ستادی حوزه، ضمن اشاره به تنوع برنامههای علمیه در استان مدیران حوزه 

 پژوهشی طالب دانست.  -علمی طالب را مرکز ثقل واحدهای آموزشی جهت ارتقاء و پرورش علمی 

قلم و  پژوهشی  تجارب  علمی، کسب  فعالیت  استمرار  شاگرد،  و  استاد  ارتباط  ایجاد  ادامه  در  تشکیل  وی  اهداف  جمله  از  را  فرسایی 

طلبه حضور فعال و مستمری داشته، در    ۹۸00کانون علمی فعال کشور،    ۱04۵های علمی طالب برشمرد و اذعان داشت: در  کانون 

 کنند. فرسایی می قلم های دانشی مختلف علوم حوزوی حوزه 

ها  های علمی طالب به تفکیک استان ارائه کرد و ابراز داشت: در برخی از استان های علمیه گزارشی از تعداد کانون معاون پژوهش حوزه 

  های علمی فاصله زیادی وجود داشته، باید رویه یک مدرسه یک کانون را به سمت هر پایه نسبت میان تعداد مدارس و تعداد کانون 

 تحصیلی یک کانون سوق دهیم. 

بندی  بندی را موردتوجه قرارداد و اذعان داشت: شاخص ارزیابی و رتبههای ارزیابی و رتبه حجت االسالم والمسلمین مقیمی شاخص 

فعالیت کانون  بخش  سه  در  آموزشی  واحدهای  علمی  جهت  های  پژوهش«  »آموزش  و  پژوهش«  »ترویج  علمی«،  »نگارشی  های 

 بندی عملکرد کانون در مقاطع تحصیلی مختلف تدوین و ابالغ شد. زیابی و رتبه سازی، ارفعال

های  های مندرج در شاخص های علمی بر اساس قالب سازی کانون اندازی حداقل یک کانون برای هر پایه تحصیلی مدارس، فعالوی راه

های  های کانون توصیف کرد و ابراز داشت: »مستندسازی فعالیت بندی را از جمله انتظارات معاونت پژوهش حوزه از مدارس علمیه رتبه

های علمی در تقویت علمی و پژوهشی طالب جوان« و  سازی نقش و جایگاه کانون بندی«، »فرهنگ های رتبهعلمی بر اساس شاخص 

 ه انتظاراتی است که وجود دارد. های علمی« از جملهای کانون رسان در فضای مجازی جهت پشتیبانی از برنامه های پیام »تشکیل کانال 

های علمی طالب در مدارس علمیه، حمایت از اساتید  های علمیه ضمن ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء جایگاه کانون معاون پژوهش حوزه 

 یشنهادها برشمرد. بندی را از جمله پنامه رتبه های علمی در آئین های علمی و امتیاز بخشی به فعالیت اساتید کانون راهنما در کانون 
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والمسلمین مقیمی بود که ضمن تعریف پژوهش  االسالمارائه گزارشی از وضعیت پژوهش سراهای استانی از دیگر موضوعات حجت

های پژوهش سرا را موردتوجه قرارداد و اذعان داشت: پژوهش سراهای استانی نهادی ستادی صفی در عرصه  سراها، اهداف فعالیت 

افزایی و راهبردی پژوهش دینی در سطح استان را  های استانی هستند که وظیفه هماهنگی، هم ابسته به مدیریتهای دینی و وپژوهش 

 دارند. بر عهده 

سازی در جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی استان، جامعه و نظام اسالمی، کمک به ارتقای فرایند تولید علوم با رویکرد  وی زمینه

 سازی پژوهشی را از جمله اهداف پژوهش سراها دانست. اسالمی در استان و نهادینه 

های علمیه ارائه کرد و خاطرنشان ساخت: پژوهش  پژوهش سرای استانی حوزه  ۱۵های علمیه گزارشی از فعالیت  معاون پژوهش حوزه 

 های علمیه در دو عرصه نیازسنجی استانی و جغرافیای دینی فعالیت خواهند نمود. سراهای استانی حوزه 

ضمن اشاره به برخی از موانع پیش روی پژوهش سراهای استانی، مطالبات ستادی از مدیران استانی را مورد توجه قرارداد و ابراز    وی

 داشت: نیاز است تا مدیران استانی زمینه تبدیل پژوهش سراهای استانی به پژوهشکده و مرکز پژوهشی رسمی را فراهم نمایند. 

های پژوهشی مراکز استانی و  اندازی سامانه جامع فعالیت در بخش پایانی سخنان خود گزارشی از راه  والمسلمین مقیمی االسالمحجت

آموزشی حوزه  فعالیت واحدهای  جامع  بر سامانه  مبتنی  یادآور شد:  و  اشاره کرد  علمیه  اساس  های  بر  اطالعات  پژوهشی حوزه،  های 

ی تعریفی، مدیران استانی مستقالً بر فرایند پژوهشی مدارس نظارت  ها گذاری شده، دست بندی و ناظر به ضریب های هدف شاخصه 

 خواهند داشت. 

آموزشی و سنجه شاخصوی شاخص  یادآور شد:  های خرد مدیریت های کالن و خرد واحدهای  قرارداد و  استانی را موردتوجه  های 

ها  تأکید بر ورود اطالعات در سامانه توسط استان ها و واحدهای آموزشی به سامانه در قالب شیر پوینت یا تحت وب و  دسترسی استان 

 و واحدهای آموزشی ازجمله پیشنهادها و انتظارات معاونت پژوهش حوزه از مدیران استانی در این زمینه است. 

لمسلمین  وااالسالمبخش سخنان حجت های پژوهشی مراکز استانی و مدارس علمیه کشور پایان تشریح فرایند کار با سامانه جامع فعالیت

 مقیمی بود. 

 

 شوند می اندازیراه اجتماعی هایآسیب  و جرایم  کاهش  حوزه در خالق هایخانه ❖

 خبرگزاری ایسنا  نبع:م

  کاهش   حوزه  در   نوآوری  و   خالق   های خانه  قضائیه،  قوه   و  جمهوری   ریاست  فناوری   و   علمی  معاون   میان   همکاری  نامهتفاهم  امضای  با

 . شوندمی  اندازیراه   اجتماعی های آسیب  از  پیشگیری  و جرایم
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  و  اجتماعی معاونت و جمهوری ریاست  فناوری و علمی معاونت میان مشترک  همکاری نامهتفاهم  مراسمی طی امروز ایسنا، گزارش به

  و   جرم  کاهش  حوزه  در   نوآوری   و  خالق  خانه  ایجاد   و  نوآوری   و  فناوری  بوم  زیست  توسعه  هدف  با  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری 

 . رسید امضا  به اجتماعی  هایآسیب  از  پیشگیری 

  اتخاذ   بنیان، دانش   و  خالق   کارهای   و   کسب  سازی تجاری   و   توسعه   و   نوآوری   نظام   تقویت   های زمینه   در   مشترک   اهداف   به  دستیابی »

  حوزه   در  نوآوری  و  خالق   خانه  اندازیراه   در   آنها  هایتوانمندی   و  هاقابلیت  از  مندیبهره   و  نخبگان  مشارکت  برای  الزم  کارهای  و  ساز

  همکاری   هایزمینه   کیفی  و   کمی  ارتقای  خالق،  و  بنیاندانش   هایشرکت   از  جانبههمه   حمایت  اجتماعی،  های آسیب  از  پیشگیری 

  مشترک  نامهتفاهم  این اهداف از فرهنگی صنایع و اجتماعی نوآوری  حوزه کارهای و کسب توسعه و توافق مورد هایحوزه  در مشترک

 . رودمی  شمار  به

  های ظرفیت  از  استفاده  با  خالق  هایخانه  و  نوآوری  بومزیست  توسعه  چون  هاییحوزه  در  طرفین  از  یک هر  شد   مقرر  نامهتفاهم   این  در

 ظرفیت   بر   تأکید   با   خالق   و   بنیاندانش   اقتصاد   توسعه   منظور   به  مشترک  همکاری   تقویت  اجتماعی،  فناوری  و  نوآوری   راستای   در   طرفین

  نوآوری   و  حقوقی  قضایی،  موضوعات  جرائم،  و  اجتماعی  هایآسیب   از  پیشگیری  های حوزه  در  بنیاندانش   و  خالق   محصوالت   و  هاشرکت

  و   خالق  هایشرکت   توان   از   استفاده   رویکرد   با   جرم   از   پیشگیری   و   قضایی   و   حقوقی   مسائل   حل  به  کمک   اجتماعی،   کارآفرینی   در 

  گوناگون  های عرصه   در   مردم  آحاد   و   حقوقی   فعاالن   توانمندسازی   و   بخشی آگاهی   سازی، فرهنگ   و   نمادها   الگوسازی   و   معرفی   بنیان، دانش 

  طرفین   هایظرفیت   از   استفاده  با  فناوری  و  علم   دانش،   حوزه  در   ساختایران   محوریت   با  ایرانی-اسالمی  زندگی  سبک   هایمهارت 

 . باشند  داشته  متقابل  همکاری

  اجتماعی،   پیشگیری  حوزه  خالق   و   بنیاندانش   محصوالت   برای   بازاریابی   و   بازارسازی  در همکاری   تقویت  بر  طرفین   نامه   تفاهم  این   در

  قضایی،  حقوقی،  جرم،  وقوع  از پیشگیری   و اجتماعی  هایحوزه  در  ملی   کالن های طرح  پروژه  انجام اجتماعی،  نوآوری  حقوقی  و  قضایی

 . کردند تاکید مردم  حقوقی  دانش   ارتقای به کمک  و فرهنگی  و  خالق صنایع  و  اجتماعی کارآفرینی و نوآوری 

  در  مشارکت  و  حمایت»  چون  هاییزمینه  در  مشترک  همکاری  این  قالب  در  که  شد  متعهد  جمهوری   ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت

  و   نوآوری  به   مربوط   خالق   صنایع   حوزه   خدمات   محوریت  با   نوآوری،   و  خالق   خانه   تجهیز   های هزینه   تأمین   و   راهبری   و   ایجاد   جهت

  کار  به  آغاز   و  تاسیس  برای  الزم  مجوزهای  اخذ  در  تسریع  برای  الزم  اقدامات   انجام»  ، «جرم  وقوع  از  پیشگیری   و  اجتماعی  کارآفرینی

  از   حمایت  قانون  مواد  چارچوب  در  نوآوری  و  خالق   خانه  در  مستقر   هایشرکت  از   معنوی  و  مالی   حمایت»  ، «نوآوری  و  خالق   خانه

  قالب   در   جشنواره  دوره   هر   برگزیدگان   از   حمایت»  ،« نوآوری  و   خالق  خانه  فعالیت  انتهای  تا  ابتدا  از   خالق   و  بنیان دانش   هایشرکت

  شناسایی  جهت نامهتفاهم  طرفین مشارکت با  که محورمسأله  رویدادهای برگزاری  از  حمایت» ، «مالی های حمایت   و تسهیالت پرداخت 

 . کند  آفرینینقش  «شده تعریف  مسئله رفع و
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  فناوری  و علمی معاونت مستمر و نزدیک هایهمکاری   به اشاره با جمهوریرئیس  فناوری و  علمی معاون ستاری، سورنا مراسم این در

  کاهش   و   پیشگیری  و   اجتماعی  نوآوری  حوزه   در   تواندمی   هاهمکاری   این :  گفت  اخیر،   هایسال   طی  قضاییه   قوه  و  جمهوری   ریاست

 . ببریم  بهره حوزه این در خالق و بنیاندانش  های شرکت توانمندی از  باید مسیر  این  در   و باشد راهگشا اجتماعی  های آسیب

.  شد  افتتاح  اخیر  روزهای   در   هم   دادگاه  نخستین :  گفت  و  کرد  ارزیابی  مهم  را  بنیان دانش   اقتصاد   حوزه  در  تخصصی  هایدادگاه   ایجاد  وی

  قانون   یک   کردن   عملیاتی .  کنیم  اجرایی   را   بنیاندانش   تولید   جهش   قانون   تا   کندمی   ایجاد   ایزمینه  قضاییه   قوه  با   ما   نزدیک  های همکاری 

  باالیی   سرعت   با  آن  هاینامهآیین   تا  است  پیگیر  مستمر  و  جدی   صورت   به  علمی   معاونت  قانون  این  در  و  است  جدیت  و  پیگیری   نیازمند

 . شود مصوب 

:  کرد  نشان   خاطر  است،  تصویب  حال  در   هم  بقیه  و  شده  مصوب  هادستگاه  به  مربوط  هاینامهآیین   این  از  برخی  اینکه  بیان  با  ستاری

  تسریع   را   روند  این  تواندمی   قضاییه  قوه  و  است  علمی  معاونت  جدی  های اولویت  از   یکی  بنیاندانش   تولید   جهش  قانون  سازیاجرایی 

 . رود می  شمار  به  هاحوزه همه   در  خالق و  بنیاندانش  های شرکت برای بزرگ  بازار یک  خود نهاد  این  اینکه ضمن  کند،

  مالی   زمینه   در   خصوص   به  جدیدی   جرایم  مجازی  فضای   و  هاشبکه   توسعه  به  توجه  با :  شد   یادآور   جمهوری رئیس   فناوری   و   علمی  معاون

  شود می   باعث   اقدام   این  که  چرا   کرد؛   کمک  انسانی  علوم  توسعه   به  اجتماعی،   های نوآوری   حوزه   کمک  با   توانمی   و  است  گرفته   شکل

 . یابد کاهش  جنایت  و جرم  و  گیرد سرعت  جامعه  بطن در   انسانی علوم  سازیاجرایی 

 

 عالی  آموزش تحول  طرح کرد؛ جزئیات تشریح علوم وزیر آموزشی  معاون ❖

 خبرگزاری ایمنا  منبع:

  های چرخش   مطلوب،  وضعیت  نشانگرهای  ازجمله  هاییبخش   شامل  عالی،  آموزش  تحول  سند:  گفت  علوم  وزارت  آموزشی  معاون

 . است کرده  ارائه  راهکاری هریک   برای و  بررسی را  عمرانی و حکمرانی  هایچالش  و  بوده راهبرد  ارائه و آفرین تحول 

  اظهار   عالی،  آموزش  تحول  طرح  بررسی  نشست  در  _مردادماه  وپنجمبیست  شنبهسه_  امروز  عموعابدینی  قاسم  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به

  غرب   در  اسالمی   ایرانی   تمدن   جریان   اثرات.  گیرد  قرار  توجه  مورد  هادانشگاه  در   باید   امروزه  که  استموضوعاتی   از  یکی  سازیتمدن :  کرد

.  است  شده  آغاز  هادانشگاه   از  جریان  این   و  بوده  سازیتمدن   هادانشگاه  اصلی  نقش.  بود  خواهد  و  بوده  سازتمدن   ایران.  است  مشهود

 . دارد   نقش ایفای  انتظار  هادانشگاه   از راستا این  در   انقالب دوم  گام  جریان

.  است  توجه  قابل   آن  در  هادانشگاه   نقش  که  داده   قرار  توجه  مورد  را   عالی   آموزش   خود،   تحولی  برنامه  جهت  در  سیزدهم   دولت:  افزود  وی

  بیانیه  در.  باشد  قدمپیش   تواندمی   نیز  علمی   تحول  حوزه  در   است  بوده  پیشتاز   مختلف  هایحوزه   در  اصفهان  استان  تاکنون  که  گونههمان 

 .است  پژوهش   و  علم   حوزه  آن   محرکه  نیروی   که   بوده  سازی تمدن   آن   شیرازه   و   بوده   مهم   های سرفصل   از   یکی   پژوهش   و   علم   دوم،   گام
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  و   آفرین   تحول  های چرخش   مطلوب،   وضعیت   نشانگرهای   ازجمله   هایی بخش   شامل   عالی   آموزش   تحول  سند:  گفت  علوم   وزیر  معاون 

  اجتماعی،  امید   سطح   ارتقای .  است  کرده  ارائه  راهکاری   هریک  برای   و   بررسی   را  عمرانی  و   حکمرانی   های چالش   و   بوده   راهبرد   ارائه

 . است مطلوب  وضعیت نشانگرهای  ازجمله  دانشجویان   پذیریاشتغال  و  معنوی سالمت ملی،  پذیری مسئولیت 

  سمت   به   باید   امروز  هادانشگاه .  هستند   بیکار   امروز  التحصیالنفارغ   از   درصد   ۵0  حدود  رسمی   آمار   براساس:  کرد  اضافه  عموعابدینی

  نباید   بنیانحکمت   دانشگاه   بنابراین  داشت؛  نخواهد   وجود   آینده   سال   ۵0  تا   فعلی   هایشغل   از   درصد   ۵0.  کنند   حرکت  شدن بنیان حکمت

 حرکت  صنعت نیاز بر مبنی ایحرفه  ارشدکارشناسی  و کارشناسی ایجاد سمت به باید. کند تربیت دانشجو هاییشغل  چنین برای اکنون

 . است اجرا  حال در یزد  جمله از کشور هایدانشگاه   از برخی  در  صنعتی  بورس اکنونهم  و کنیم

 باشد  صنعت  نیاز براساس باید دانشجو   پذیرش

  مأموریت  صنعت  و   جامعه  به  خدمت.  شودمی   تقسیم  عام  و  خاص   دسته  دو  به   تحول  طرح  در  دانشگاه  های مأموریت :  کرد   تصریح   وی

  مقطع  در   محور استاد  دانشجوی   پذیرش  همچنین .  باشد  صنعت نیاز براساس باید نیز  دانشجو   پذیرش اساس براین . است ها دانشگاه عام

 . شود می  اجرایی  طرح این  در  آینده  سال  دانشجویان  ظرفیت از  درصد  20 برای  دکتری

  تحولی انسانی  علوم بر تاکید  با محوراولویت و محورمزیت  نیازمحور، هایفناوری  و علوم یافتگیتوسعه   افزایش: گفت علوم وزیر معاون

  تقاضای   کمی،   توسعه  بر   متمرکز  آموزش  از   طرح  این  در   است؛  عالی   آموزش   تحول   طرح  مطلوب  وضعیت   نشانگرهای   ازجمله   نیز

  محور خانواده  و  مداراخالق -گراتخصص   پذیری،اشتغال   ظرفیت  کیفی،  توسعه   بر   متمرکز  تربیت  به   فردمحور  و  بسندهتخصص   اجتماعی،

 . کرد  خواهیم  حرکت

  خواهد   تغییر   محور اولویت   و  محور مزیت  نیازمحور،   پژوهش   به  المللی بین  جایگاه   ارتقای   به   معطوف  صرفاً   پژوهش :  کرد  اضافه  عموعابدینی

  از   و  کندمی   تغییر  اسالمی  دانشگاه  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  کارکردهای  توسعه  در  محورجامعه   الگوی  با  محوردانشگاه   الگوی.  یافت

  محوله   های مأموریت   در   تنوع   پذیرش   و   علمی   مراکز   مند ضابطه  استقالل  و   خوداتکایی   به   هادانشگاه   هایمأموریت   در   انگاری یکسان 

 . کرد  خواهیم  حرکت

  هوشمند   فناوری   و  علمی  دیپلماسی   سمت  به  باید  و  بوده  «بخشخودمشروعیت  المللیبین »  نباید  طرح  این  در  هادانشگاه :  کرد  تصریح  وی

 . کنند  حرکت بخش الهام و

  آن   رفع  برای  تحول  طرح   که  بوده   موجود  های چالش   از   یکی  دانشگاه،  اداره   و  حکمرانی   نظام   در  ناکارآمدی:  گفت  علوم   وزیر   معاون 

  نهادی،   هویت   تقویت   عالی،  آموزش   حکمرانی   نظام  در   بخشی بین   انسجام  تقویت   و   نهادی   شفافیت  ایجاد .  است  کرده   ارائه   راهبردهایی 

  این   ازجمله  عالی  آموزش  توسعه  اصلی  فرآیندهای  بین  پیوندی هم   و   هوشمندی   ارتقای   و  ها دانشگاه  هدفمند   تنوع   و  خوداتکایی

 . راهبردهاست
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  و   دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی   نظام  نیافتگی توسعه   جامعه،  مسائل  و  نیازها   به  هادانشگاه   ناکافی   گویی پاسخ :  کرد  اضافه  عموعابدینی

  و   هدفمند  توسعه   تسهیل،   راهبرد  که  است   عالی  آموزش   هایچالش   جمله   از   نیز  المللی بین   فناوری  و   علمی  هایهمکاری   در  ضعف

 . است شده ارائه آن برای  المللی بین  فناوری و  علمی  هایهمکاری   محوربرنامه

  حکمرانی   تحقق :  کرد  تصریح   است،   مطابق  آن   با   سند   این  راهبردهای   و  است   شده  دیده  تحول   طرح   در  باالدستی   اسناد   اینکه  بیان   با   وی

  بندیزمان .  است  سند  این   راهبردی   هایطرح   جمله   از  نخبگان  از   حمایت   همچنین   و  بنیان حکمت   اسالمی، -ایرانی   رویکرد   با  آینده  دانشگاه

 . شود  اجرایی سرعت  به باید  و بوده  سال  دو  طرح  این

  اقدامات  در  تسریع   محوریت   با  ریزی برنامه  عالی   شورای   و  عالی   آموزش  گسترش   شورای   تفکیک :  کرد  خاطرنشان   علوم  وزیر   معاون

  و  عتف وزارت  آموزش  حوزه  در  تحول  راهبردی  برنامه  تدوین  وزارت،  قانونی   شورای  هایفعالیت   به  بخشی  انسجام  و  تفکیک  و  تحولی

 . است شده انجام طرح  این  اجرای  برای  تاکنون که است کلیدی اقدامات  جمله  از  عالی   آموزش  آمایش  دبیرخانه   استقرار

 

   «فرهنگ  درنگ» علمی برگزاری جشنواره ❖

 خبرگزاری ایکنا  منبع:

  اجتماعی   و  فرهنگی   هایفعالیت   در  نوآورانه  هایایده   از  حمایت  و  اندیشیهم   هدف  با  «فرهنگ   درنگ»   علمی  جشنواره  نخستین

 . شودمی  برگزار  طباطبایی   عالمه  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی معاونت همت   به دانشگاهی

 شود می  برگزار  «فرهنگ  درنگ »  علمی جشنواره نخستین

  3۱ تا  جشنواره این به هاایده  و  مقاالت ارسال مهلت طباطبایی، عالمه  دانشگاه  اجتماعی و فرهنگی  معاونت از نقل به ایکنا،  گزارش به

 . است ۱40۱  ماه شهریور 

 : است زیر  شرح  به جشنواره  این محورهای

 دانشگاهی  فرهنگی  های فعالیت شناسی آسیب  -

 دانشجویان  اجتماعی  پذیری مسئولیت  افزایش  -  

 دانشگاهی   فرهنگی هایفعالیت هایهزینه  سازی بهینه -  

 فرهنگی  شبکه  ایجاد و  دانشگاهی برون  و  دانشگاهی  درون  فرهنگی نهادهای همکاری  گسترش و  تعامل راهکارهای  -

 انشگاهی د فرهنگی  هایفعالیت  نمودن  بنیان دانش  -

 اجتماعی  و فرهنگی  نوآوری  و آفرینی  کار  -

 اجتماعی  و  فرهنگی هایفعالیت  انجام  کار و ساز -

 دانشجویی   هایخانه  اجتماعی  و فرهنگی  هایمولفه  بهبود -
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 دانشگاهی   فرهنگی  خدمات و کاال تولید  برای  خالق صنایع ایجاد  -

 دانشجویان  اجتماعی  و فرهنگی  هایمهارت  گسترش  -

 ایرانی  اسالمی پوشش  و مد  -

 مجازی  فضای -

 نسلی  تحول به توجه  با  دانشگاهی فرهنگی   نهادهای  کردهای  کار  تحول  -  

 دانشگاهی   مذهبی هایفعالیت  نمودن تجاری و برندسازی  محتوا، تولید  -   

 هادانشکده  در   اجتماعی و  فرهنگی هایفعالیت  گسترش  -   

   

   مردمی هایدیدگاه  انتقال برای محملی عنوانبه  غدیر جشن ❖

 وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ژپ منبع:

  اجتماعی  و  فرهنگی   مختلف  مسائل   درباره  را  خود  انتقادات  چگونه  مردم  که  است  این  ما  مسائل   از   یکی:  گفت  هاشمیان   حسین  محمد  سید

  های ایستگاه  برپاکردن   با   و   کنیم   استفاده   مردمی   هایدیدگاه   انتقال   برای  محمل   این   از   توانیممی   ما .  کنند  ابراز   آمیزمسالمت   صورت   به

  که  است  مبارکی   ظرفیت  دینی،   رویکرد  این   با   انتقادات   ابراز .  دهیم  شکل   مردم   های حرف   شنیدن   برای  هایی پاتوق   نظر،تبادل   و  گفتگو 

 . کنند ریزیبرنامه آن برای  توانندمی  مسئوالن

  مرداد   24  دوشنبه «غدیر   جشن   موردی  بررسی  پساکرونا؛  دوران  در  فرهنگی  - دینی اجتماعات  ابعاد  بررسی»  تخصصی   نشست  پنجمین

  و (  ورزش  وزارت  فرهنگی  معاون)  کلهر  سینا   ع، )  باقرالعلوم   دانشگاه  علمی  هیات   عضو )  هاشمیان  حسین  محمد   سید  حضور  با  ۱40۱

  و   فرهنگ  دکتری  دانشجوی )   جوهری   محسن   دبیری  با   و(  اسالمی  اندیشه  و   فرهنگ   پژوهشگاه  علمیهیأت  عضو )  مجرد   بابایی  حسین

 . شد برگزار ارتباطات  و هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  در( ارتباطات

  قواعد،   مبادی،   مکتب:  داشت  ابراز  و  دانست  مکتب  الزمه  را   هیاهو(  ره)  خمینی   امام  از   نقل  به  مجرد بابایی   حسین   برنامه   این  اول  بخش  در

  گروه   دو  مکتب   در  ما.  خواهدمی می   هم  هیاهو   مکتب،   که  بود  این  داشتند،  تأکید  آن  بر  خمینی  امام  که  اینکته   اما .  دارد  اغراضی  و  فلسفه

  دارند  هویتی  ضعف حتی و ایمان باور، ضعف  که گروهی و کنندمی  عمل مکتب مبادی براساس و هستند آن از متأثر که کسانی داریم؛

  تعقل   اهل   که  ایعده   کند؛می   صحبت  ها آن   هردوی   از   هم   قرآن.  هستیم  اجتماعی   ابعاد   و  حضور   در   هاآن   همراهی   محتاج   همچنان   ما   اما

  باور   از  میزانی  استماع،  طریق  از   تا  کندمی   صحبت  استماع   از   هم  و   تعقل  از   هم  دلیل   همین به.  نیستند  آن  اهل  که  گروهی  و  اندتفهم   و

 حرکت  یک  برای  یعنی.  هیاهوها   این  به  است  زنده  اسالم  اصالً.  نداریم  گریزی  مکتبی  هیاهوهای  این  از  ما  پس.  بگیرد  شکل  هاآن   در

  شوند، نمی   همراه  برهان   و  استدالل   راه  از   که   افرادی  تا   آن   عاطفی   و   حسی  ابعاد  به  هم   و   است  نیاز   مکتب  این   حقیقت  به   هم  اجتماعی 

 .   بیفتد اتفاق  این قلبی  امر  طریق از
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  بدانیم   که  است  این  آن   اثباتی  بعد  اما.  بود  ماجرا  این  ثبوتی   وجه  در  شد،  گفته  که  آنچه:  افزود  ماجرا،  این  اثباتی   و  ثبوتی  وجوه  تفکیک  با  او

  مداخالت   از   نوع   کدام   باید   دیگر   عبارت   به  کنیم؟   استفاده   هاآن   ظرفیت  از   چگونه  و   برخورد   هستند،   دینی   تجلیات   که   وقایع  این   با   چگونه

  بستن  آن   و   داریم  موفق   نمونه  یک  فرهنگی،  سیاستگذاری  زمینه  در  شود؟  متحقق  بهتر   کشور   حکمرانی   نظام  اغراض  تا   شود   صورتبندی

  در   که  مسائلی   درباره  اما.  کنیممی   دهیگزارش   آن  برای  دائماً  و  عرضه  مدام  را  آن  اثبات،  و  ارائه  مقام  در   دلیل  همین  به.  است  کمربند

  و  دارد  چیز یک از  حکایت مسأله این. زنیمنمی  حرفی کرده، نظر ابراز ها آن   درباره کشور  سیاستگذاری نظام  و افتاده اتفاق هاحوزه  سایر

  هایحوزه  در  شودمی   باعث  که  داریم  اندکی   نمادین   سرمایه  ما  که  معنا  این  به.  است(  اعم  معنای  به)  دولت   نمادین  سرمایه  ضعف  آن، 

  ایم نتوانسته  و  ایمگذاشته   کم  ما   بعد  به  جایی   یک  از  دهدمی   نشان   این   و  شویم  سیاست   وضع  و   سیاستگذاری   حوزه  به  متوسل   دائماً   مختلف، 

  در  را  هایی کارکردی کم   یا  نقایص  کژکارکردی،  مسائل،  این  مجموعه.  بخوریم   جیب  از  نباشیم  مجبور  تا   کنیم  سازیسرمایه   خود  برای

  هایی حوزه   دوش   روی   بر   را  فرهنگی  امر   در  خودمان   هویتی   بازیابی   بار   شدیم   مجبور   ما .  دهد می   نشان  اعم  معنای   به   دولتی  فضای

  در   مدام  ما   یعنی.  اندداشته  ما  برای   حداقلی  نمادین  سرمایه  یک یا  داشتند توفیق  گذاریسیاست   فضای در اقلی  صورتبه  یا  که  بگذاریم

  آثاری  و   سیاستگذاری   فرآیند   به  باید   مردم،  تدین   اثبات   برای   که  درحالی   هستند   متدین   مردم   گوییممی   مثالً.  هستیم  جیب  از   خوردن   حال

  فروکاهیده   مسأله  این  دیگر،  جهت  از  اما  است  درست  دارد،  وجود   کشور  در  که  رویکردی  جهت  یک  از.  کردیم می   مراجعه  کرده،  خلق  که

  یا  غفلت ها حوزه  سایر  از  و  کنیم متمرکز  را  عیون  و  نقاط  توانیمنمی  مقام این  در  صرفاً   هستیم، مردم  تدین اثبات  مقام  در  ما  اگر . شود می

  تمام  و  دارند   عمومی   عرصه   در  مردم   که  تظاهراتی   به   سپاریممی   صرفاً  و  کنیممی   رها  را   ها حوزه   همه  ما .  کنیم  معنادار   و   عمدی  تغافل 

  به   اما  است   درستی   دریافت  و   معنا  کامالً  معنا،   این   که  قائلم   این   به  ثبوتاً   اگرچه .  دهیم می   کاهش   ظهورات   و   تجلیات   این   به  را   دینداری 

  دوم   و  بخوریم  سرمایه  این   از  مدام  نباید  ما  و  کرده  ایجاد  کشور  در  نمادین  سرمایه  یک  اجتماعی  حضور  این  کنم؛می   نفی  را  آن  جهت  دو

 . باشیم داشته  خود  سیاستگذاری فضای  در  جدی بازاندیشی یک  باید اینکه

  عمومی  حوزه  یک   مثابه به  غدیر   جشن  به  توانیممی  ما  آیا  که  سوال  این  طرح  با  برنامه  این  سخنران  دومین هاشمیان  حسین   محمد  سید

  حوزه   درباره  را  خود  نظریه  هابرماس:  گفت  و  کرد  استفاده  هابرماس  عمومی  حوزه  نظریه  از  رویداد   این  تبیین  برای  کنیم؟،  نگاه  شیعی

  هیچ   آن  از   پیش  تا   که  مردمی   و  گرفت شکل   گفتگوها  و   هاکافه   گیریشکل   با   ۱۹  و  ۱۸  قرون   در  عمومی  حوزه.  کندمی   مطرح  عمومی 

 عقالنیت   بر   ابتنا   با   و   بیایند  میدان   به   توانستند  شد،می   تعیین   حاکمیت   و  کلیسا   توسط  هایشان ارزش   و   نداشتند  اجتماعی   مناسبات   در  نقشی 

  منظر این   از   اگر.  است  هابرماس  عمومی  نظریه   در  غدیر   جشن  تبیین  برای   ظرفیت  بیشترین   لذا. کنند  شرکت  عمومی  حوزه   در  ارتباطی

  کنشگری   یک   بیایند،   میدان   به   مردم  اینکه .  است  مردم  از   جویی مشارکت  نوعی   رویداد   این   کنیم،   نگاه  غدیر   جشن  پدیده  به   بخواهیم

  این .  کندمی   کمک   شود،  تدوین   خواهد می   که   هاییسیاست   کیفیت  به  نهایتاً   که  است  همدالنه  و  ارتباطی  کنش   یک   بر   مبتنی  میدانی

  یعنی   آن   واقعی  سویه  به   غدیر  جشن   نمادین   سویه   کنممی   فکر   اما   دهدمی   نشان   را  مردم  بسیج   توانایی   چون   هایی ظرفیت  چارچوب
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  تجربه   یک   هم   آن   نمادین   سویه   که  هرچند .  چربدمی   اجتماعی  و  فرهنگی   فضای  در   انقالب  مردمی   جبهه  و  مردمی   مشارکت   گسترش 

 . شدمی  قلمداد موفق اولیه

  مردم   اینکه: کرد تصریح  و  تأکید کارکردها این کردن نهادینه لزوم بر رویداد،  این  سیاستگذارانه و  نمادین کارکرد  شمردن مهم ضمن  او

  این   که  است  تهران  شهر  به  بخشیهویت  نوعی  رویداد،  این  سیاستگذارانه  کارکرد.  است  بوده  مهمی  کارکرد   طلبیدیم،  مشارکت  به  را

  باید   لذا.  شود نمی   تلقی  ماندگار  خیلی   اما   است  خوبی  و  مهم   کارکرد  این .  است  گرفته  قرار   دینی  زداییهویت   آماج  شدت  به  روزها 

  های راهپیمایی   برای  مکانی  شهری،  لحاظ  به  آزادی  میدان  که  همانطور.  باشیم  داشته  آن  کردن  نهادینه  برای  تریدقیق   هایمشیخط 

 . بیفتد اتفاق  این  باید  هم  هاجشن  قبیل  این  برای  است،  شده اسالمی  انقالب

  اظهار   اربعین   رویپیاده   رویداد  با   رویداد   این   مقایسه  در  غدیر،   جشن  هایویژگی   تشریح  ضمن(  ع)   باقرالعلوم  دانشگاه   علمی هیات   عضو 

  رویداد   این   که  این   دوم .  شد  برگزار  جشن  یک   قالب  در   رویداد،  این   و   بود  عزادارانه  مناسک   داشتیم،  قبالً  ما   که  مناسکی   اینکه  اول:  داشت

  برقرار   پیوند  والیت  مسأله  با   جشن  این  اینکه   سوم  نکته.  شد  برگزار  مناسک  برگزاری  در  آن   خاص  هایمحدودیت  و  کرونا  ایام  از  بعد

  غدیر،   عید .  شود   فهمیده  هم سیاسی  نماد   یک عنوان  به  فرهنگی،  نماد  یک  از  فراتر  تواندمی   سیاسی   کارکرد.  است  مهم  خیلی  که  کرده

.  است الهی  اوصیای  و   والیت  امتداد  که  است  فقیه  والیت  هم،  اسالمی  انقالب  برای   رکن  ترین مهم  و  است   امیرالمومنین  والیت  تثبیت

 است  مقدس  مکان   دو  بین   اربعین  راهپیمایی  که  بینیممی   است،  آن  از گیریالهام   رویداد   این  که  اربعین  رویداد   با   تطبیقی  مقایسه  در  اما

.  نداشت  را  ویژگی   این  که  بود  شده  طراحی  مقصدی  و  مبدأ  بین  غدیر،  جشن  که  درحالی  دارد  دینی  هویت  روی،پیاده   این  مقصد  و  مبدأ  و

  لحاظ   به   خیابان  و   شهر  مفهوم  و  زنیممی   رقم  خیابان  و   شهر  در   را   آن  ما  یعنی   است  غدیر  جشن  شهریدرون   ماهیت  دیگر،   تفاوت 

 . کنند توجه آن به  ریزانبرنامه باید  و دارد  را  خود خاص  هایداللت   شهر،  شناسی جامعه  رویکردهای

  برای کالن  چارچوب در رویداد این هایامکان  درباره  دینی،  شعور کنار  در  فرهنگی  شور داشتن  در  دین  منطق  به اشاره ضمن هاشمیان

  مندمسأله   باید   آن   امثال   و  رویداد  این  ابتدا  در :  کرد   خاطرنشان   و  اشاره   آن  الزامات  برخی   به  محور،مردم   اجتماعی  و  فرهنگی   سیاستگذاری 

  فرهنگی   مختلف  مسائل  درباره  را  خود   انتقادات   چگونه  مردم  که  است  این  ما  مسائل  از  یکی   مثال  طور  به.  باشند  دور  به  هاکلیشه   از  و  شوند

  کردن   برپا  با  و  کنیم  استفاده  مردمی  های دیدگاه   انتقال  برای   محمل  این   از  توانیممی   ما.  کنند   ابراز  آمیزمسالمت   صورت  به  اجتماعی   و

  مبارکی   ظرفیت  دینی،   رویکرد   این  با  انتقادات  ابراز.  دهیم  شکل  مردم  هایحرف   شنیدن  برای  هاییپاتوق   نظر،تبادل   و  گفتگو  هایایستگاه 

 . کنند  ریزی برنامه  آن برای توانندمی  مسئوالن  که است

  مشارکت   ارتقای  برای  بومی،  چارچوب  یک  به  رسیدن  در الگو  یک  مثابه  به  تواندمی   دینی  بخشیهویت  از  فراتر  جشن  این  طورکلی،  به

  آن   نمادین  الیه   در  حاضر   حال   در   ما   نظرم   به.  شود   تبدیل   بومی   فرم   یک  به  اجتماعی،   و   فرهنگی   هایگذاری مشی خط   حوزه   در   مردم

  مردم   از  واقعی  و  عینی   جوییمشارکت  الیه  در   ،آن   برگزاری   در   ساختاری   بازطراحی  یک   با   الیه،  این  کارکرد  از   فراتر  توانیممی   که  هستیم

 . دهیم   شکل را بکر  و اصیل  شیعی عمومی حوزه  یک و  کنیم استفاده فضا  این در
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  اجتماع :  گفت  و  دانست  اخیر   دهه   چند  در   ایران   جامعه  عمومی   های ویژگی   از   بخشی  را  غدیر   اجتماع   برنامه  این  پایانی  بخش   در   کلهر   سینا

  های جشن یا   اعتکاف محرم، ایام  های عزاداری اربعین،  پدیده   ما . است ایران جامعه   اخیر دهه   سه دو   عمومی هایویژگی  از  بخشی  غدیر 

  این   به  ویژه   عالقه  با   که  دارد  وجود  ایران  جامعه   فرهنگ  در   عمومی  خصلت   یک   اینکه  گو.  داریم  را  طبیعت   روز  مثل  عمومی  یا  ملی

 . کند نمایان بیرونی تظاهر طریق  از را خود  یکپارچگی و  کلیت تواندمی  مسأله،

  بود   چیزی  آن   برخالف   و  ایران   جامعه  مختلف   هایالیه   تنیدگیدرهم   و   یکپارچگی   مجدد   تجلی   بودیم،   شاهد   غدیر   در   ما  که  چیزی   آن 

  ها گسست  با را  ایران جامعه  کنندمی  تالش مرزوبوم  این  دشمنان   یا  و شودمی  دیده  گاهاً  ایرسانه مناقشات یا  و سیاسی  منازعات در که

  و   گذشته  قرن   انتهای   به  هرچقدر   ما .  ندارد  وجود  گسستی   ایران   جامعه  در   که  نیست   این   معنای   به  این .  دهند  نشان  هایی انشقاق   و

  های وقوسکش   و  تالطم   دچار  بعد،  به  ۷0  دهه   از  ویژه  به  و  انقالب  از   بعد  مخصوصاً  ایران  جامعه  رسیم،می   چهاردهم  قرن  پایانی  هایدهه 

  شاید   و   دادمی   نشان  سیاست  عرصه  در  مخصوصاً   رفتاری  و  عینی  لحاظ  به  هم  و  نگرشی  و  ذهنی  لحاظ  به  هم  را  خود  و  بود   ادواری

  یک   گویی   سیاسی،  مناقشات  این  همه  رغمعلی   ولی   کند   تبدیل  چندتکه  و  دوقطبی  کامالً  جامعه  یک  به  را  ایران  جامعه  که  رفتمی

  خود  یافتهوحدت   و   یافتهانسجام  وجه  تواندمی   جامعه   که  آمده   وجود  به   فرهنگی  امکان   یک  و   دارد   وجود  ایران   جامعه   در   فرهنگی  ظرفیت

  و  سرور  و  جشن  و  شادمانی  هایآیین   در   نقاط   این  از  بخشی.  فرهنگی   هم  و  است  دینی  هم  که  دارد  وجود  نقاطی.  بگذارد   نمایش  به  را

  غدیر   جشن.  بود  برجسته  آن  سرور  و  شادی  جنبه  افتاد،  غدیر  جشن  در  که  اتفاقی.  است  عزاداری  های آیین  و  مناسک  در   هم  آن  از  بخشی

 . کشید تصویر به را  عزا و شادی مذهبی و دینی  امور  بودن  یکسان و  یکپارچگی دیگر  بار  یک

  نگه  ملت  را   ملت  یک  تواندمی   که  چیزی  آن :  افزود  و  کرد  یاد  ملت  مشترک  هویت  حفظ  برای  عاملی  عنوان   به  هاگردهمایی   این   از  او

  ها آن   آمدن   گردهم   های امکان   همین   کند،   محافظت  هاآن   بودنملت   از  تاریخ   طول   در   و   کند   صیانت  را  هاآن   پیونددهنده  عناصر   و   دارد 

  بر   بود   دلیلی   خود   نکرد،   پیدا  اعتبار  از   محلی   انحرافی   هایتحلیل   و  ها جوسازی   جریان،   این   در   اینکه .  است  مشترک   هویت   یک   تحت

  دارند،  هامراسم   این   که  مهمی   بخش  بنابراین.  اندکرده   شرکت  رویداد  این  در  هاگروه   همه   از   که   دادند نشان  عملی   شکل  به   مردم  اینکه

 . کندمی  ایجاد  مشترک هویت تقویت  برای که است هاییامکان  و ملی جهت  و روح

  اجتماع :  کرد   عنوان   و  دانست  مردمی   یکپارچه  و  عمومی  حضور   برای  شادی  ایام  سایر  از  استفاده  در  خوب  تجربه  یک  را  غدیر  اجتماع  کلهر

  حضور   برای  شادی  ایام   سایر   از   استفاده   در   خوب   تجربه  یک   همچنین   و  بود  ملت   مختلف   هایگروه   حضور   برای   خوبی   بسیار   فرصت   غدیر 

 روحیه  نوع  یک  به  ملی  تجلی  چراکه.  بخورد   گره  دادن  اطعام  مناسب  بسیار   رویداد  به  اگر  مخصوصاً  است  مردمی  یکپارچه  و  عمومی 

  میان   پیوندهای   داریم،  نیاز   آن  به  اآلن  ما  که   چیزی .  خوردمی   گره  داریم، نیاز  آن به  خیلی   کالنشرها   در  مخصوصاً   اآلن  ما   که  ایثارگری 

  این .  است  رفته  بین  از   افراد   میان   هامحله   سازوکار   و   پیوند   ها، محله   رفتن  بین   از   و   شهر   شدن   بزرگ  و   مهاجرت  درنتیجه   که  است   افرادی

  است   واکنش  نوعی   مردمی،   عظیم   اجتماعات   این   کنممی   فکر   حتی   و   کند احیا   دوباره  را ما   رسیده   حداقل   به   ارتباطات   تواندمی   مناسک،

 . هاآن   جای به شهری  هویت   نظام شدن جایگزین شاید و همسایگی  هایسیستم و  هامحله  رفتن  ازمیان  به
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  و   ۷0  دهه   اواخر   با   ۹0  دهه   هاینگرش   و   هاارزش   های پیمایش   نتایج   تفاوت   به   اشاره   ضمن   ورزش   وزارت   فرهنگی   معاون   پایان،   در 

:  گفت  و   کرد   اشاره  غدیر   مثل  رویدادی  پیدایش   از   مردمی   عظیم  استقبال   علت   به   ملی،  همگرایی   و   نزدیکی  افزایش   نوعی  از   صحبت

  ای صحنه  گویی.  است  اختالف  و  دودستگی  و  انشقاق   از   پر  که  است  ایرسانه  فضای  به  نسبت  واکنش  نوعی  رویداد،  این  از  استقبال   علت

  از  سیاست  و  رسانه  که  تصویری  به  نسبت  است  واکنش  نوعی  و  است  دوستانه  و  آمیزمسالمت  روابط  صحنه  که  خورد می   رقم  جامعه   در

  فضای  که   گریاصالح   نیروی  عنوان  به  و   گذاشت  خواهد  بازگشتی   اثر   واکنش،   این   آینده،  در  کنممی   فکر  که  کندمی   ارائه  ایران   جامعه

 . کرد  خواهد  عمل  دهد،می  قرار  الشعاعتحت  را ایرسانه

 

 ان سرپرست خانوار/ ارتقای ساختار تشکیالتی بانوان تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت زن ❖

 خبرگزاری ایرنا  منبع:

های مختلف در  ای و تحولی به بخش به نوعی نگاه توسعه  ۱400اقدامات دولت در یکسال گذشته و از زمان آغاز فعالیت خود در مرداد 

نیز به خوبی از سوی دولت دیده شد و دولت  عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت در این میان حوزه زنان و خانواده  

 .های مهم به دنبال ارتقای جایگاه بانوان شدمردمی با اجرای طرح 

ایرنا،    دولت   در   جمهوری   ریاست  خانواده   و  زنان  امور  معاونت  اجرایی   هایبرنامه  و  اهداف  مهمترین به گزارش خبرنگار گروه جامعه 

و مقابله    خانوار   سرپرست   زنان   از  حمایت   و   اشتغال  جمعیت،  افزایش   و  فرزندآوری  عفاف،  و   حجاب  ترویج   زندگی،  سبک   اصالح  سیزدهم، 

آسیب  البتهبا  است،  طالق  آسیب  ویژه  به  اجتماعی    طرح   تدوین  خانوار،  سرپرست  زنان   تسهیالت   ضمانت  صندوق  تشکیل های 

  و   بانوان  پایدار  کار  و  کسب  طرح  سازی  فعال  و  اندازیها،راه استان   در  بانوان  جایگاه  و  ساختار  ارتقای  خانوار،  سرپرست  زنان  توانمندسازی

 .فرم بازار )وندا( جهت معرفی کسب و کارهای نوین جوانان و زنان سرپرست خانوار و اشتغال بانوان بوده استپلت   اندازیراه

تدوین طرح ملی کسب و کار پایدار خانواده    در دولت سیزدهم این معاونت برای رسیدن به اقدامات اثرگذار در حوزه زنان و خانواده با 

های اول تا چهارم زندگی  محور و ایجاد صندوق ضمانت تسهیالت برای زنان سرپرست خانوار و تدوین برنامه مشاوره زوجین جهت سال 

هنگ عفاف  مشترک، هماهنگی جهت اعطای وام دهه شصتی و تحویل مسکن به خانواده چهارقلوها برای سیاست جمعیتی و ترویج فر

 .ها عملیاتی شده استو حجاب، اهداف اساسی خود را دنبال کرده است که بخش اعظمی از این برنامه 

المللی  گری از غرب از طریق مشارکت فعال در مجامع بین های عدالت جنسیتی و معرفی زن ایرانی به جهان و مطالبه بازنگری در شاخص 

کشورهای جهان و تصدی ریاست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان آیورا در حوزه  و دیدارهای حضوری و مجازی با وزرای زن  

 .رود الملل از اقدامات دیگر این معاونت به شمار می بین

https://www.irna.ir/news/84853515/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84853515/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84853515/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

بند   اجرای  راستای  در  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  طرح 

برنامه ششم توسعه زمینه اجرایی پیدا کرده قانون    ۸0»ت« ماده  

رت و ارزیابی  نظا  تدوین،   شامل  طرح  این  موردانتظار   اهداف  است که

های  بر اجرای الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حوزه 

سرزمین   آمایش  براساس  اقتصادی  و  حقوق  اجتماعی،  فرهنگی، 

افزایی  زی و توان تغییر رویکرد از نگاه آسیبی حمایتی به توانمندسا

 .است

تهیه مستندات و تدوین الیحه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عنوان تکلیف قانونی معاونت امور زنان و خانواده ریاست  

ر  قانون ششم توسعه است که در دولت گذشته مراحل قانونی الزم را طی کرده است، این طرح د  ۸0جمهوری مبتنی بر بند »ت« ماده 

های فرهنگی واجتماعی هیات دولت ارسال شده  چهار بخش مشاوره، آموزش،اشتغال و امور حمایتی تنظیم شده است و به کمیسیون 

 .است

ایجاد صندوق ضمانت تسهیالت در حوزه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی یکی دیگر از اقدامات بسیار اثرگذار و  

رای بانوان در دولت مردمی سیزدهم است که باتشکیل این صندوق مشکل بسیاری از بانوان سرپرست خانوار که  مهم در حوزه اشتغال ب

 .شود تاکنون برای ضمانت تسهیالت خود ضامن نداشتند، حل می 

  ضمانت   صندوق  اجتماعی،   رفاه   و  کار  تعاون،   وزارت  همکاری  با   خانوار  سرپرست  زنان   برای  تضمین   تسهیل در راستای اجرای این طرح، 

های فراهم شده است و از این پس دولت به عنوان ضامن برای تسهیالت  نامهرفاه کارگران در تفاهم  بانک  و  تعاون   گذاریسرمایه 

 .اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار خواهد بود 

انجام شده است، شامل تصویب طرح در    اقدامات اجرای آن  ۱40۱آغاز و فروردین    ۱400نتایج و دستاوردهای این طرح که از بهمن  

گذاری  میلیارد ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه  ۵00جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور، تخصیص اولیه مبلغ  

ر  نامه برای تسهیالت تا سقف یک هزار میلیون ریال در حوزه اشتغال توسط صندوق تعاون، اختصاص پنج برابتعاون، صدور ضمانت

گذاری و هماهنگی با  نامه برای این گروه از زنان توسط صندوق ضمانت سرمایه شود برای صدور ضمانت میزان اعتباری که تزریق می 

 .میلیارد ریال است ۱00بانک رفاه کارگران جهت تامین اعتبارات به مبلغ  

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/08/03/3/156520978.jpg?ts=1587384584660
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 اندازی طرح کسب و کار پایدار بانوان راه

و کار پایدار بانوان و خانواده    سازی طرح کسباندازی و فعال راه

ریاست   خانواده  و  زنان  معاونت  حوزه  اصلی  راهبردهای  از 

برای   شرایط  تاکنون  چون  است،  سیزدهم  دولت  در  جمهوری 

های بانوان فراهم نبوده است  عملیاتی شدن بسیاری از توانمندی

ایجاد تغییر در این زمینه از اهداف در دست پیگیری معاونت امور  

 .خانواده ریاست جمهوری استزنان و 

های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  مهارت آموزی، پشتیبانی و ایجاد شرایط اشتغالزایی برای بانوان از جمله اهداف و برنامه 

تولیدی حداقل تا    های است و با این طرح با عنوان کسب و کارهای پایدار خانواده محور، زمینه اشتغال و بستر نظارت و پشتیبانی طرح 

 پنج سال فراهم شده است

  آفرینی نقش   و  حضور   برای   سازیزمینه  تدوین طرح ملی شبکه کسب و کار پایدار خانواده محور و اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی، 

 کسب  شبکه  ملی  طرح   بحث  کارآفرین،   و  خانوار   سرپرست  زنان   ویژه   به  زنان   توانمندسازی  طریق   از  مزیت  دارای  های حوزه  در   زنان  موثر 

برای اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و حمایت از    ۱400نامه در  موافقت   ۱2قاد  انع  محور،  خانواده   پایدار   کار   و

رفه در تمام  ح   62زن سرپرست خانوار در    600کارآفرین و یک هزار و    3۸۷استان که در نتیجه آن حمایت از    ۱2زنان کارآفرین با  

های حوزه زنان و خانواده  شرکت تعاونی زنان از دیگر فعالیت  ۱00سایت تولید محصول و حمایت از    200های کشاورزی و ایجاد  بخش 

 .در یکسال فعالیت دولت است

 پیگیری جدی الیحه حفظ کرامت و حمایت از بانوان در برابر خشونت 

خانواده ریاست جمهوری پیگیری الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بود  یکی دیگر از اقدامات معاونت امور زنان و 

سال معطل مانده و اخیرا فرایند بررسی الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون    ۱0چرا که این الیحه حدود  

 .دارد  شده  تکمیل  و نهایی  بررسی وضعیت تخصصی،  کمیسیون  در  و  است رسیده پایان   به اسالمی شورای  مجلس اجتماعی 

های آینده اقدامات نهایی مرتبط با این الیحه انجام شود تا با این اقدامات جدی که  بینی انجام شده قرار است در هفته براساس پیش 

ند بررسی آن تمام شده  انجام شده است، در صحن علنی مجلس شورای اسالمی برای تکمیل شدن در دستور کار قرار گیرد چون فرای

ای نزدیک و های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این الیحه انجام شده است در آینده هایی که در کمیسیون است، قرار است با تالش 

 .های آینده در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب برسد تا در نهایت زمینه اجرایی پیدا کند شاید هفته 

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/16/3/169600278.jpg?ts=1650105559332


   1401  ماه مرداد 

29 
 

 

 تعامالت نخبگانی  های پژوهشی و طرح 

ایجاد شبکه تعاملی با گروههای مطالعاتی پژوهشی و دانشگاهی  

مندی از ظرفیت همکاری جامعه و  در حوزه زنان و خانواده، بهره 

طرح  انجام  در  علمی  هیات  اعضای  پژوهشی،  صنعت  های 

گیری از نظرات فرهیختگان و فعاالن حوزه زنان و خانواده بهره

 .وهش و تعامالت نخبگانی استاز اهداف اجرای طرح پژ

ماموریت،   راهبردها،  شامل  نیز  طرح  این  اقدامات  و  دستاوردها 

نویس  ها، تهیه پیش انداز اصول و ارزش نویس سند راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مشتمل بر چشمتدوین پیش 

مندی از  نویس مصوبات ستاد ملی زن و خانواده با بهره ده، تهیه پیش های ملی ساماندهی پژوهش و مطالعات حوزه زنان و خانوابرنامه

نامه هایی جهت طرح در ستاد ملی زن و خانواده، تدوین احکام برنامه هشتم توسعه، عقد تفاهمترین اولویت نظرات خبرگان، احصاء اصلی 

مرکز تحقیقات مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه است  با مرکز علمی نظیر دانشگاههای تهران، شهید بهشتی،علمی کاربردی، الزهرا)س(  

 .آغاز شده و همچنان در حال انجام است ۱40۱که این طرح نیز به صورت مستمر زمینه اجرایی دارد و از مهر  

 زدایی حوزه بانوان رونمایی از برنامه جامع معاونت زنان در بخش توانمندی و آسیب 

های  زدایی از دیگر برنامهزنان و خانواده ریاست جمهوری در دو بخش توانمندسازی زنان و آسیب رونمایی از برنامه جامع معاونت امور  

  الگوها،   تغییر  با  مرتبط  توانمندسازی  از  بخشی   زنان  توانمندسازی  پیرامون رود.این معاونت در یکسال فعالیت دولت سیزدهم به شمار می 

  و   خانوار  سرپرست  سرپرست،  بی  زنان  با  مرتبط  نیز  دیگر  بخشی  و  سالمی ا  ایرانی  زندگی  سبک  و  هویت  مساله   فرهنگ،   ارتقای

 .است افزایش  حال در امر  این روز  به روز متاسفانه که پرست است که حاصل تجرد قطعی زنان استخودسر 

کار پایدار خانواده محور  نیاز واقعی زنان اکنون اشتغال و کارآفرینی برای خانواده و فرزندان است که این مهم در طرح ایجاد کسب و  

ای از  زدایی دارد بتواند گوشههایی که معاونت زنان در بخش اشتغال، کارآفرینی و توانمندسازی و آسیب اندیشیده شده است که با برنامه 

   .مشکالت زنان را رفع کند 

 های ملی بررسی و انجام مرحله نخست مطالعاتی طرح 

های  جود در حوزه زنان و خانواده، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ تعدد فرزند در خانوادههای موسازی داده ساماندهی و یکپارچه 

های  سازی از ظرفیت های عملیاتی و شبکه بندی زنان کارآفرین براساس شاخص نوپا و افزایش نرخ جمعیت و شناسایی، تفکیک و طبقه 

 .آنان از اهداف موردانتظار این طرح است
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آماری زنان و خانواده، ارائه طرح مشاوره فعال برای زوجین نوپا، تدوین اطلس ملی زنان کارآفرین، تدوین طرح حمایت    تدوین طرح نظام

دانش  مربیان  و  والدین  زیست عفیفانه خاص  آموزشی  نوزاد، طرح  اول والدت  هفته  در  نومادران  آیین از  تدوین  نامه تشکیل  آموزان، 

 ها است عیت اشتغال زنان از دستاوردهای اجرای این طرح کارگروه طرح جامع ملی بازآرایی وض

 ها ارتقای ساختار مشاوران بانوان در دستگاههای اجرایی و استان 

های کشور از دیگر دستاوردهای حوزه زنان و خانواده در دوره  ارتقای ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاههای اجرایی و استانداری 

رایی به عنوان یکی از مصوبات  اج هایدستگاه   در  خانواده و  زنان مشاوران تشکیالتی  جایگاه  است و در واقع یکساله فعالیت دولت بوده

ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور بود که در نهایت در هیات دولت به تصویب رسید تا از این پس این مشاوران هم ردیف  

 .ارتقاء جایگاه داشته باشند ها مدیرکل یا معاونان در دستگاه 

( ماده  بر  3مطابق  مبنی  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون  پیشنهاد  با  وزیران  خانواده، هیات  و  زن  ملی  نامه ستاد  آیین   )

های اجرایی  دستگاه های اجرایی موافقت کرد و بر این اساس،  ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیالتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه 

ردیف مدیران کل یا معاونان خود را مشروط به وجود این جایگاه  های سازمانی مشاور هم مکلف هستند به پیشنهاد وی، یکی از جایگاه 

ح  و عدم ایجاد تشکیالت ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طر

بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه  

 .ستاد ملی زن و خانواده اعالم کنند

ساختار مشاوران  ای مربوط به ساختار معاونت و  با حضور رییس جمهوری مصوبه   ۱40۱فروردین    2۷ستاد ملی زن و خانواده در جلسه  

های گوناگون استقرار دارند، به  ها و سازمان مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون این مشاوران در وزارتخانه

 .همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانه ها و سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت

موضوع تاکید شد که باید جایگاهی به این افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین   در این نشست بر این 

ها نیز این مشاوران دخالت داده شوند و در همه شوراها نظر آنها گرفته شود و  ها و وزارتخانه های کالن سازمان طور در تصمیم گیری 

 .صاحب رای و نظر در شورا باشند

ها و  ها، طرحسیاست   اجرای   مسیر   روانسازی های دیگری همچوندر ستاد ملی زن و خانواده و در حوزه این معاونت طرحهمچنین  

بند در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده، ارتقای    6  در   ماده  یک   تصویب های مرتبط با زن و خانواده در دستگاههای اجرایی،برنامه

های دستگاهها در خصوص زنان و خانواده، بهبود وضعیت  ریزی، ساماندهی و هماهنگی فعالیت برنامه سطح تنظیم و تصویب ساختارها و  

ها در حوزه زنان و خانواده در دولت مردمی اجرایی  های اجرایی در دستگاه ها و برنامهنظارت و ارزیابی بر میزان تحقق اهداف، سیاست 

 .شده است
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 سازی قرارگاه جوانی جمعیت فعال 

های کم بضاعت، مقابله با  های نابارور و افزایش امکان فرزندآوری برای خانوادهوری و افزایش نرخ جمعیت، کمک به درمان زوج فرزندآ

  وظایف   با  مرتبط   قانونی   مواد   احصاء  و   استخراج  های دائمی پیشگیری از بارداری، عوامل تهدیدکننده جمعیت مانند سقط جنین و روش 

قانون برنامه ششم توسعه با قانون حمایت از خانواده و جوانی   ۱02  ماده تطیبق  و  بررسی جمهوری،  ریاست خانواده   و زنان   امور معاونت

جمعیت، پیگیری اجرای بیمه ناباروری و تجهیز مراکز ناباروری در کشور، حضور در پنج برنامه رادیویی و تلویزیونی مرتبط با جمعیت و  

رسانه  جمعیتترغیب  جوانی  موضوع  زایمان  ای  بخش  ارتقای  برای  اعتبار  جذب  و  زایمان  و  زنان  بخش  از  استانی  بازدیدهای   ،

اند از  مربوط به تشویق کارمندانی که سال گذشته ازدواج کرده یا فرزندآوری داشته  20های یادشده و پیگیری اجرای ماده  بیمارستان 

 .دولت سیزدهم است  دیگر اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در زمان روی کار آمدن

 حقوقی  - ارتقای نظام حقوقی کشور در حوزه زن و خانواده و تشکیل شورای فقهی

های فقه امامیه در تکمیل منطقه  های اداره حقوقی به منظور استفاده از ظرفیتریزی دهی به تصمیمات و برنامهسیاستگذاری و جهت 

  کارگروههای  و ها کمیته  و  حقوقی  فقهی  شورای  تشکیل  تهای قانونی و عرفی، بسهای حقوقی و استخراج راهکارهای خروج از بن الفراغ 

ها  عنوان متن کارشناسی و اظهارنظر حقوقی نسبت به طرح  600عنوان مصوبه، تدوین    ۸عنوان الیحه، اخذ    ۹  تدوین   فرعی،   و  تخصصی 

اندیشی و کارشناسی با حقوقدانان، فقها و مسئوالن دستگاههای  جلسه تخصصی هم   ۵0و لوایح در دستور کار مراجع ذیربط، برگزاری  

های حوزه زنان  نامه همکاری مشترک از دیگر برنامه د کشور با امضای سه تفاهم های موجو قضایی، تجمیع و راهبری حداکثری ظرفیت 

 .رود و خانواده در این دولت مردمی به شمار می 

 پیگیری مطالبات و نیازهای مرتبط با زن و خانواده 

، ایجاد شبکه تعامالت بین  هاواسطه مشکالت و کمبودها در سفرهای استانی، برقراری عدالت در دسترسی به منابع و فرصتدریافت بی 

 کمک  زنان،   از   آسیب   رفع   برای   تومان   میلیارد   صدها   بر  بالغ  اعتباری  تصویب نیروهای مردمی و جهاد و اتصال آن به بدنه اجرایی دولت،

وزی و ایجاد  آممهارت   زنان،  با  مرتبط  و  امن   خانه  ناباروری،   مرکز  زایشگاه  نسوان،   بند  تجهیز   و   تعمیر  به  کمک  تحصیل،  از  بازماندگان   به

 .اشتغال برای زنان سرپرست خانوار نیز از دیگر اقدامات در دولت سیزدهم است

 های حوزه زنان های کاهش آسیب تدوین برنامه 

های این حوزه به خصوص در ارتباط با طالق، اعتیاد و خودکشی  با توجه به حساسیت دولت به مباحث خانواده برای کاهش آسیب

 .شود  اجرا هااستان  همه   ای جامع درصلی توسط این معاونت تدوین شده است که قرار است در قالب برنامه های مفبرنامه

  صورت   ویژه   حمایت  کارآفرین   افراد   از  زمینه   این   در   و   هستند   تولید   به   خود  علم   تبدیل   دنبال   به  که   است  افرادی   از   حمایت  تالش دولت بر

پذیر و بدسرپرست در اولویت قرار  امه های حمایتی زنان سرپرست خانوار، آسیببرن  در  که  است  این   بر دولت   تالش   همچنین گیرد می

 .یابد کاهش  قشر این  معیشتی  و  اقتصادی فشارهای  تا  و  گیرند
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 ریاست دوساالنه کارگروه )آیورا( ایجاد اتحادیه زنان در مقابله با فساد 

سازی دیپلماسی فرهنگی و عمومی در زمینه حقوق بشر، محیط  المللی، فعال بین های تخصصی ملی و  ریزی برای برگزاری نشستبرنامه

جانبه و چند جانبه در این نشست،  مالقات همه   ۱۸  و  زن   مقام  کمیسیون   نشست  در   مشارکت زیست، مقابله با فساد و توانمندسازی زنان،

المللی زنان و مقابله با فساد  انوس هند، ایجاد کارگروه بین ریاست دوساالنه بر گروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای اقی

از   بیش  همکاری  همسو،   ۱0با  بین منطقه  اثرگذار   تعامالت   گسترش   و  موثر   مناسبات   توسعه  کشور  و  و  ای  زنان  حوزه  در  المللی 

رفع شبهات پیرامون    و   ایرانی   زن   معرفی  مردمی،   و   نخبگانی   هایحوزه   در   خانواده   و   زن   حوزه   در  مناسبات   و   روابط   پویاسازی  خانواده،

محور از غرب در مسئله  زن و خانواده، ارتباط موثر با وزرای زن و مدیران امور زنان در کشورهای منطقه و جهان، اتخاذ رویکرد مطالبه 

ان گزارش مستند ملی برای انعکاس  عنو ۱۵المللی به زنان تاثیرگذار تحت عنوان بانوی خردمند، تدوین  زنان، اعطای جایزه ساالنه بین 

های ایرانی، امضای شش سند همکاری مشترک دو جانبه با سایر کشورها، نشست با گزارشگر تحریم آلنادوهان  وضعیت پیشرفت خانواده

ونت امور زنان  الملل معادیدار رسمی با مسئوالن زن کشورهای خارجی نیز در حوزه بین   ۵0و تبیین اثر تحریم بر زنان و کودکان، انجام  

 .و خانواده ریاست جمهوری است

  های انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه زنان و خانوادهتحقق وعده 

های انتخاباتی رئیس جمهور  بخشی از امور انجام شده در حوزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در راستای تحقق وعده

بند در ستادملی زن و خانواده، حضور    6ماده و    ۱ن در ساختار اداری در  زنا   جایگاه   ارتقای   قانون   ب تصوی  با  نیز شامل ارتقای جایگاه زنان  

سال برای توانمندسازی   2المللی و ارتباط با وزرای زن در کشورهای مختلف، مسئولیت آیورا به مدت گرانه در مجامع بینفعال و کنش 

از ز اقیانوسیه است، همچنین حمایت  در حوزه  زنان سرپرست خانوار و  زنان  توانمندسازی  تدوین طرح جامع  با  نان سرپرست خانوار 

 .تصویب قانون ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار برای تسریع پرداخت تسهیالت به آنان است

  سال   برای  رایگان   و   جوان  هایزوج   اول  سال  چهار   مشاوره  طرح   تدوین  نیز های زن و خانواده  همچنین در بخش پیشگیری از آسیب

  زوجین   برای   ویژه   تسهیالت   جهت   روستایی   معاونت  با  نامهتفاهم   عقد   آن  تحکیم   و  خانواده   بنیان   از   حمایت  برای شده است و  اجرایی   اول

  دولت   این  در  که  است  خانواده  و   زنان  حوزه  هابرنامه   این   جمله   از   نابارور  درمان  گرفتن  قرار   بیمه  پوشش  تحت  و  روستایی   شصتی  دهه

 . شد محقق 
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  از   دیگری  لیست   انتشار/است   کاریموازی   علمیه،  حوزه   به  مشاوره  مجوز   اعطای  درباره   مجلس   طرح  ❖

 زودیبه  نماها؛شناسروان

 خبرگزاری ایلنا  منبع:

 و  است  کاریموازی   علمیه،   حوزه  به  مشاوره  مجوز  اعطای  درباره   مجلس  طرح  اینکه  بیان  با  مشاوره  و  روانشناسی   نظام  سازمان   رئیس

 . شد خواهد منتشر نماهاروانشناس   جعلی صفحات   و افراد از دیگری  لیست زودی  به : گفت ندارد،  ضرورتی 

  اصالح »   بر   مبنی   مجلس   پیشنهادی   طرح   درباره   ایلنا   خبرنگار  با   گفتگو   در   مشاوره   و   روانشناسی   نظام  سازمان   رئیس   "حاتمی   محمد "

  و   دینی رویکرد  با   مشاوره  مجوز  اعطای  صالحیت»  آن  براساس  که  «کشور   مشاوره   و  روانشناسی   نظام سازمان   تشکیل   قانون  یک   ماده

  مشاوره   و   روانشناسی  تحصیالت  که  کسانی:  گفت  « گیرد  قرار   کشور  علمیه  هایحوزه   مدیریت  مرکز   اختیار  در  مستقل  صورت   به  اسالمی

 . کنند دریافت مجوز  نیز مشاوره  و روانشناسی  نظام سازمان  از  توانند می ...  و پزشکان   مهندسان، روحانیون، از اعم باشند  داشته

 است  بوده   علوم  وزارت   تایید   مورد   شان مدارک   و   اندداشته  مشاوره  و  روانشناسی   تخصص   که   روحانیون   از   بسیاری   بسا   چه :  داد ادامه   وی

 . هستند فعالیت مشغول  و  کرده دریافت مجوز  سازمان از

  مطرح   مجلس  نمایندگان  برخی  سوی  از  مجلس   اخیر  طرح   این:  گفت  مجلس  طرح  به  اشاره  با  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس

  و   داندمی   کاری   موازی  را  آن   و  است  مخالف   طرح   این  با  روانشناسی  نظام  سازمان  و  است  شده  ارائه  نیز  مجلس  های   پژوهش  مرکز  به  و

 . شود  ارائه  طرحی  چنین  ندارد ضرورتی 

  نمایندگان   از  تعدادی  سوی  از  طرح  این  شد  گفته  که  همانطور  و  ندارد  ورودی  طرح  این  در  نیز  علمیه  حوزه  خوشبختانه:  کرد  تاکید  حاتمی

 . شود  گرفته پس   باید که شده  ارائه مجلس 

:  گفت  کرده،   نظرخواهی   باره  این  در  مشاوره  و   روانشناسی  نظام  سازمان   از   مجلس  های پژوهش   مرکز   آیا  که  سوال   این   به   پاسخ  در   وی

  مجلس   های  پژوهش  مرکز   رییس  با  نیز  گذشته  روز.  است  کرده  نظرخواهی   اینامه   طی  ما  از  زمینه  این  در  نیز  مجلس   های  پژوهش  مرکز

  در   را   ماننظرات   کردم،   ارائه  قالیباف  آقای  دفتر  به  شخصا   که  مبسوط  نامه  یک  در  ما  همچنین. کردیم   برگزار   خصوص  این   در ایجلسه

 . دهند  پاسخ تا  هستیم  منتظر و  کردیم اعالم خصوص این

  و  دانشگاه  پیوند   که امام  حضرت  فرمان   روح  با  و  نیست درست   و صحیح   کار  این : کرد تصریح  مشاوره  و  روانشناسی  نظام سازمان  رئیس

  سازمان   به   را   سازمانی   یک  های  مسئولیت  که  ندارد   سابقه   چیزی   چنین  نیز   کشوری   هیچ   در.  دارد   مغایرت  بودند   کرده   مطرح  را  حوزه 

 . بدهند  دیگری
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  بین   نیز  ای   نامه  تفاهم   و   دارد تعامل  علمیه  حوزه   جمله  از   ها   سازمان   و نهادها   همه   با   زمینه   این   در  هم سازمان :  کرد  خاطرنشان   حاتمی 

  می   استفاده  ها  ظرفیت  این  از  و  هستیم  ارتباط   در  هم  دانشگاه  با  که  همانطور   داریم  آنها  با  خوبی   ارتباط  و  است  شده  منعقد  حوزه   و  ما

 . کند  عمل  خود وظایف  به و بوده  مقتدر  و  مستقل سازمان   که کنند  کمک  باید همه . کنیم

  ۱۵0  حدود   که  سوم   لیست   یک :  گفت  نماها روانشناس   از   دیگری   لیست  انتشار   درباره  هایش صحبت   از  دیگری  بخش   در   همچنین   وی

 . شود  منتشر زودی به و است راه  در  زمینه  این در نیز است اسم

  روانشناسی   حوزه  در  مجازی  فضای  در  که  است  جعلی  صفحات  از  است  ترکیبی   لیست  این:  گفت  مشاوره  و   روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس

  روانشناسی   تحصیالت   گونه  هیچ   اما  هستند  فعالیت   حال   در   روانشناس   عنوان  تحت  که  افرادی   اسامی   همچنین  کنند، می   فعالیت   مشاوره   و

 . است آمده لیست  این در  ندارند، 

  بررسی  تخلفات  به رسیدگی  های هیات   در  موارد  این نیز صنفی  تخلفات  بروز  صورت  در : گفت صنفی  تخلفات به رسیدگی   درباره حاتمی 

  مشاوره   و   روانشناسی  خدمات  ارائه  از  دائم  محرومیت  تا   تذکر  از  احکام  این.  شود  می  صادر  متخلفان  خصوص  در  نیز  احکامی  و  شود می

 .است

 

 حوزه  معرفتی و  فکری  های بخش  با خارجه وزارت اتصال ضرورت ❖

 خبرگزاری رسا  منبع:

  گفتمان   گری   جلوه  برای   الزم  محتوای  که  حوزه  معرفتی  و  فکری  های  بخش  با  خارجه  وزارت  اتصال:  گفت   علمیه  های  حوزه  مدیر

 . است ضرورت یک  کند می تأمین دنیا  اسالمی  انقالب

  مدیر  دفتر  در امروز که خارجه  امور  وزارت سخنگوی  کنعانی ناصر  دیدار  در اعرافی اهلل آیت  رسا،  خبرگزاری سیاسی  سرویس  گزارش به

 است  پرکاری   و  حساس  شرایط  دارای  دیپلماسی   دستگاه:  گفت(  ع)بیت  اهل  اسارت  ایام  تسلیت  با  شد،  برگزار  قم  در  علمیه  های  حوزه

  رود،   می  انتظار   و  کند   عبور   نحو   بهترین   به  جامعه   در   مطرح   مسائل   از   است  امید   درست،   و   کامل   نگاه   و  جامعیت   با   خداوند   عنایت   با   که

 . کند آفرینی  نقش  انقالب و  کشور مصالح  و  نیازها به نگاه با و  ویژه مواقع و حساس  های صحنه  در   دیپلماسی  دستگاه

  و   وحیانی  و  عقلی  که  است  محتوایی  نیازمند   دنیا،  در  اسالمی  انقالب  گفتمان   امروزه:  کرد  بیان  ادامه  در   نگهبان  شورای  فقهای  عضو

  به   تواند  می   صورتی  در   دیپلماسی  دستگاه  لذا   بماند،   محفوظ   آن در   انقالبی   نشاط   و   شور   و   حماسی   های  جاذبه  نیز   و   باشد   دقیق   و   جامع

  دائما   و   بوده   قوی   و   مستحکم  دینی   و   الهی   اندیشه  فلسفی،   معرفتی،   گفتمان   حیث  از   بنیادی   و   فکری   مایهدرون   که  کند   عمل  خود  رسالت 

 . باشد داشته نوآوری 
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  گفتمان   جلوگری برای الزم محتوای که  حوزه معرفتی و فکری های بخش با  خارجه  وزارت اتصال: ساخت خاطرنشان  اعرافی اهلل آیت

  با   قوی  رابطه  یک  نیازمند  دیپلماسی   دستگاه  افزاری   نرم   و  محتوایی   غنای  لذا  است،  ضرورت   یک   کند  می   تأمین   دنیا  اسالمی   انقالب 

 . دارد خود  در را  سویه دو  فایده ارتباط  تحقق الزمه  محتوایی   غنای  این  و  است ها دانشگاه بر افزون  معرفتی  و  فکری نهادی

  عمل   خوبی   به  تواند   می   زمانی   مختلف،   سطوح  در حوزویان  آفرینی   نقش  و   معرفتی  دینی گفتمانی  غنای:  گفت علمیه،  های   حوزه  مدیر

 . است بلندی های   گام  برداشتن و  قوی تعامل  به نیاز  مهم امر  این  لذا  باشند،  آگاه المللی  بین و  سیاسی  مختلف  ابعاد به که کند

  دیپلماسی   دستگاه  با  تر  قوی  اتصال  و  ارتباط  موجب  حوزویان   بین  المللی  بین   معادالت  از  درست  و  جامع  درک:  ساخت  خاطرنشان   وی

  مستلزم   امر  این  و  باشیم  داشته  معرفتی  دینی  فکر   دیپلماسی  تحقق  زمینه  در  تریجدی   کار  و  بزرگتر  هایگام   آن   موجب  به  تا  شد   خواهد 

 . باشد  می  هایی  طرح  تحقق 

 

 باشد   توجه مورد فرهنگی  و  دینی  گردشگری توسعه 

  معیارهای   حفظ   با   را  گردشگری  ما   بگویم،  توانم  می  الملل  بین   عرصه  در   کار   حسب  بر :  داشت  ابراز   رهبری   خبرگان   مجلس   نماینده 

  آرام   شبکه  یک   راستا   این   در   لذا   کنیم، هدفمند   توانیم   می   فرهنگ   سازمان   و   المصطفی   جامعۀ   دیپلماسی  دستگاه  فعالسازی  با   و  اسالمی 

  و  انزوا عدم  و فرهنگ  نشر در   برکات  به امر  این  که کنیم جذب  توانیم می دنیا  در   فرهنگی و زیارتی   گردشگر  جذب  برای صدا   و سر  بی

 . است مهم امر  این  به دیپلماسی  دستگاه جدی  توجه  نیازمند که کند  می  شایانی   کمک کشور  استراتژیک  مباحث

  به   جدی  توجه   نیازمند   دانشگاهی  بحث  در  اما   دارد،   وجود   کشور  در  ای  شده   تعریف   شبکه   اسالمی   علوم حوزه   در : گفت اعرافی   اهلل   آیت

  در   ها صندلی   بیشتر چه هر شدن خالی   شاهد روز هر ها دانشگاه  در جمعیت کمبود لحاظ به ما کشور که همانطور هستیم  مهم امر این

  داشته   دنیا در گزار اثر البته میلیونی ایرانی غیر  دانشجوی دقیق  ریزی برنامه و نگاه یک با توانیم می امر این سبب به است ها دانشگاه

 .است مانده  مغفول  المللی بین  تعامالت و الملل  بین  عرصه در امروزه مهم امر  این  به توجه  که باشیم

  این   هوادار  آخر  تا  کند  تربیت  درست  را  ایرانی  غیر  دانشجوی  علمی  های  دستگاه  اگر:  ساخت  خاطرنشان  ادامه  در  علمیه  های  حوزه  مدیر

  مهمی   کار  اسالمی  مبانی  و  اندیشه  تبیین  و  اسالمی  انقالب   نگاه  با  دانشجو  تربیت  و  گردشگر  جذب  مقوله  به  توجه  لذا  بود،  خواهد  کشور

 . است دقیقی  سازکار  نیازمند  و  باشد توجه مورد باید  که است

  مصنوعی   ،هوش   اهتمام   آن  نمونه  و   کند  می   تالش   خود   متعالی   اهداف   پیشبرد   جهت   در   روز   علم   عرصه  در   همواره   علمیه  حوزه :  گفت  وی

  در   مصنوعی  هوش  کاربست  و  کنند  می  فعالیت  زمینه  این  در  اجتهادی  بصورت   حوزوی  و  دانشگاهی  بزرگ  تیم  ۵0  امر  این  در  و  است

 . است شده نگارش  مصنوعی  هوش با  رابطه در  نامه پایان 30  همچنین  و است شده  گرفته  قرار توجه  مورد  و  اجتهاد

  به   حوزه  تعاملی   ظرفیت   باید  مذاهب   و  ادیان   حوزه   در:  داشت  ابراز   مذاهب  و  ادیان   با   تعامل   بر  حوزه   توجه  بر  تاکید   ضمن  اعرافی   اهلل   آیت

 . یابد   افزایش خارجه وزارت همراهی  سبب
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  فعاالن   و   حوزه   الملل   بین   های   ظرفیت  از   تواند   می   خود   المللی   بین   اهداف  راستای   در   دیپلماسی   دستگاه :  ساخت  خاطرنشان  پایان  در  وی

  قوی  و   مستمر   ارتباط  حوزوی  های  رسانه  با   الملل  بین   و  رسانه  عرصه  در  طلبد   می   و  بگیرد  بهره  تری  جدی  ارتباط  با  عرصه  این  در

 . باشید  داشته

  و   رسانه  با   تعامل   و   رصد   و   ارتباطات :  ساخت  خاطرنشان   خارجه   وزارت   سخنگوی   جایگاه   و   ها   فعالیت  بیان   با   دیدار   این   در   نیز   کنعانی 

 است  حساسی  موضع  سخنگویی   اساسا  که  باشد  می  مهم  نهاد   این  اهداف  از  سازمانی  پست  این  در  ها  رسانه  محتوایی   تغذیه  و  پاسخگویی

  شخص   جایگاه   و   مقام  در   شود  می   گرفته  کار   به  امر   این   در  که   مباحثی  که  چرا   شود،  استفاده   آن   در   روز  نیاز  با   مطابق   ادبیات   طلبد   می   که

 .است نظام ادبیات غالبا  بلکه نیست

  علمیه   حوزه  با   خارجه  وزارت   همکاری  و   همراهی:  ساخت  خاطرنشان   علمیه   حوزه  ای   رسانه  ظرفیت  از  گیری  بهره   بیان   با   ادامه  در  وی

  خود  متعالی  اهداف  پیشبرد  و پویایی  جهت  در  خارجه وزارت  لذا دانیم،  می مهم امری  را  امور  این  تحقق   و دارد   اهمیت و  اصالت ما برای

 . دارد محتوایی  و  الملل بین عرصه در حوزه  بسیار  های  ظرفیت از گیری بهره نیازمند

 

 گیرند  قرارمی اجتماعی های  آسیب رصد مورد  محله ۸۰۰  جاری سال در ❖

 خبرگزاری مهر  منبع:

  جاری   سال  در  محله  ۸00  در  اجتماعی   های  آسیب  رصد  از   کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  هایآسیب  از  پیشگیری  معاون  فر  ذکایی 

  توان نمی   و  است  اجتماعی  سالمت  متولی  بهزیستی   سازمان:  گفت  اجتماعی  هایآسیب   رصد   دبیرخانه  اندیشی   هم  جلسه  در و    داد  خبر

 . دارند ارتباط  همدیگر  با و  تنیده هم در   آنها  همه  زیرا   بود قائل اجتماعی سالمت برای مرزی  و  حد

  های آسیب رصد  بدون   بهزیستی   سازمان :  داد  ادامه   و   دانست اجتماعی   های آسیب از   پیشگیری   را   بهزیستی   سازمان   وظیفه  نخستین   وی

 ای برنامه  هر   بنابراین   دهد   انجام   جامعه  در   آسیب  کاهش  برای   را   الزم  اقدامات  تواندنمی   اجتماعی   هایآسیب  اطلس   تهیه   و   اجتماعی 

 . باشد کشور  سطح  در  اطالعات  و  هاداده   شواهد، بر مبتنی  باید

  رصد   گذشته   سال   در :  گفت  و   کرد  اشاره  اجتماعی  هایآسیب   رصد   به  کشور   بهزیستی   سازمان   اجتماعی  های آسیب  از  پیشگیری  معاون

 . است ارزیابی و بررسی  درحال آن   اطالعات و  انجام هاشهرستان  در اجتماعی  های آسیب

  اجتماعی   های آسیب   رصد   مورد   محله   ۸00  گذشته  سال   در :  افزود   است،   متفاوت   مختلف   مناطق   در   اجتماعی   هایآسیب   اینکه   بیان   با   وی

  دیگر  محله  ۸00 جاری سال در  بنابراین است خیر آسیب  و برخوردار کم محله هزار   4 در اجتماعی آسیب  رصد ما هدف که گرفتند قرار

 . گیرد می  قرار بررسی  مورد نیز

  هایدستگاه   های ظرفیت   همه   از   باید :  داد   ادامه   است،   شده   عمل   پراکنده  و  ایجزیره   اجتماعی   های آسیب  حوزه   در   اینکه   اعالم   با   فر   ذکایی 

 . کرد جلوگیری  ها فعالیت  پراکندگی   از و  استفاده اجتماعی  هایآسیب   کاهش و کنترل حوزه  در هاسمن  و اجرایی 
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 مختلف  هایحوزه  در اسالمی برندسازی به توجه ضرورت ❖

 خبرگزاری ایکنا  منبع:

  داشت،  خوبی   عملکرد  مختلف   هایحوزه   در  بتوان   تا   باشد   رویه  یک  اسالمی  برندسازی   باید  امروز   اینکه  بیان  با   جمهور  رئیس  مشاور

 . شود ایجاد  نیز  هازمینه  سایر و پوشاک   حوزه در   باید روند  این  و است شده نهادینه حالل برند  خوبی به  غذا حوزه در: گفت

  صنعتی   ـ  تجاری   آزاد   مناطق  عالی   شورای  دبیر   و   جمهور   رئیس  مشاور   محمد،  سعید   دولت،  رسانی اطالع   پایگاه   از   نقل   به  ایکنا،   گزارش  به

  های فعالیت  اسالم،   جهان   اقتصادی  و  فرهنگی  فعاالن  المللی بین   کنفرانس  سیاستگذاری   نشست   در  مردادماه   30  اقتصادی،   ویژه   و

  این   متأسفانه  که   شود  داده  فرهنگی   بوی  و   رنگ  اقتصادی،  هایفعالیت   به  تا   دارد   ضرورت   امروز:  گفت  و   دانست  ناپذیرتوقف   را   اقتصادی 

 . ندارد  متولی کشور  در   حوزه

  مشخصه :  افزود   کرد،  ترویج  نیز  اقتصاد  حوزه  در  را  فرهنگ   بتوان   تا   هستند  مناسب  بستر  یک  اسالمی  کشورهای  امروز  اینکه  بیان   با  وی

 . رفت پیش   فرهنگی گردشگری سمت به باید لذا   است گردشگری حوزه  امر این  توسعه  اصلی 

  کنیم   ایجاد  را   فضایی   بتوانیم  اگر :  داد  ادامه  و   دانست  فرهنگی   گردشگری توسعه   برای   فرصتی   را   قطر   جهانی  جام   جمهور،   رئیس   مشاور

  دستاوردهای   توان می   هم  بستر  همین   در   و  آمد  خواهند   ایران   به  زیادی  گردشگران   قطعا  باشند،   داشته  تفریح   راحتی   به  هاخانواده   که

 . کرد ترویج  را  فرهنگی  مسائل  هم  و  داشت اقتصادی 

  سرمایه   تا  دارند   خوبی  هایظرفیت   آزاد  مناطق  امروز:  افزود  و  کرد  تأکید  گردشگری  حوزه  توسعه  تحقق  برای  افزاییهم   به  ادامه  در  محمد

 . دارد  وجود  عرصه این  در  نیز خوبی هایمشوق  مشخصا  و کنند  پیدا   سوق سمت این  به فرهنگی حوزه گذاران

  به  تواندمی   که  است  هاییمشوق   جمله  از  مالیات  مسئله  و  خارجی  نیروی  از  گیری بهره  امکان  ویزا،  دریافت  به  نیاز  عدم:  کرد   بیان  وی

 . آید  گذارانسرمایه  کمک

  فرهنگی   حوزه   در  تا  دارند  زیادی   عالقه  مسلمان   تجار   امروز  اینکه   بیان   با   اقتصادی  ویژه  و   صنعتی  ـ   تجاری  آزاد   مناطق  عالی  شورای  دبیر

  کار   دستور  در  بدیعی  و  خوب  ایده.  گیرد   صورت  تواندمی   گذاریسرمایه   حوزه   در  خوبی  همکاری  ها،ظرفیت  معرفی  با:  گفت  کنند،  فعالیت

 . گیرد  قرار  دسترس  در طرح  این  ملموس  نتایج  ترسریع تا شویم  اجرا عرصه  وارد  ماه  بهمن  تا باید  و است گرفته قرار

  برندسازی   باید  امروز.  داشت  خواهیم  حرکت  نیز  راستا  این  در:  گفت   است،  آزاد  مناطق   مجموعه   اولویت  مطلوب،  خروجی   اینکه  بیان  با  وی

  این   و  است  شده   نهادینه  حالل   برند   خوبی  به  غذا  حوزه  در. داشت خوبی  عملکرد   مختلف  هایحوزه   در بتوان  تا  باشد  رویه  یک   اسالمی

 . شود ایجاد  نیز  هازمینه  سایر و پوشاک   حوزه در   باید روند

 نشست  این  در اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق   عالی  شورای  دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زاده،حسین   مهدی  همچنین

  را   ناب   اسالم  هایمؤلفه   خواهند   می   که  هستیم   افرادی   دنبال   به   ما :  گفت  هستیم،   فرهنگی   کنشگران   دنبال   به  اقتصاد   در   اینکه   بیان   با

 . کنند سازیپیاده 
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  مسلمان   کشورهای   در   ها چهره   این.  نیستند  کم  جهان   در   قشر   این   و   ماست  هدف   اسالم   جهان   در   افرادی   چنین   کردن  پیدا:  کرد   بیان   وی

 .  کنیم متصل  یکدیگر به  را  مقاومت جبهه کشورهای  تجار و فعاالن  اساس  همین  بر داریم قصد  و  شوندمی  پیدا   وفور به

  در   خود  اهداف   به  توان می   شبکه  این   تشکیل  با :  افزود  و   کرد  عنوان   تجاری  و  اسالمی  قوی  شبکه  یک  تشکیل  را  هدف  زاده،حسین 

  اما   شوندمی   جمع  منطقه  آن  در   مسلمان  تجار   که  است   سال  چندین   و  شده   انجام  مالزی  در   اقدام  این   نمونه .  شد  نزدیک  تجاری   عرصه

 . است نیز  غرب  ظالمانه های تحریم  با مقابله  بودن،  اسالمی  بر  عالوه  امروز ما  هدف 

  اجرایی   دنبال   به   آزاد   مناطق :  گفت   دارند،  کمتری   اداری   موانع  که  است  علت   همین   به  و   هستند   تسهیلگر   آزاد  مناطق   اینکه   بیان   با   وی

  در   زیادی  های ظرفیت   امروز .  بود  خواهند   دخیل   کمتر   عرصه   این   در   ها دولت   و  است   اشخاص   تجمیع  هدف.  هستند  طرح   این   کردن 

 . کرد  استفاده  شکل  بهترین  به هاظرفیت  و اشخاص  این  از باید  که دارد  وجود اروپا  حتی  و جهان  مختلف کشورهای 

  نیز  جهانی جام رویداد به ما : کرد خاطرنشان اقتصادی ویژه  و  آزاد   مناطق عالی  شورای  دبیرخانه   گردشگری  و اجتماعی  فرهنگی،  معاون

  استفاده   نیز  عرصه  این  از  تا  شوند  آماده هیبریدی  هایزمین  و  ستاره  پنج  هایهتل   تا  شودمی   تالش   کیش  آزاد  منطقه   در و  داریم  توجه

 . شود

.  است  مقاومت  جبهه  به   نزدیک  هاآن   تفکر   که  رفت  خواهیم  مسلمان   تجار  جذب  سمت   به  رویداد  این  از   پس:  کرد  بیان  ادامه  در   وی

 .گیرد  شکل  افراد  این  با  خوبی همکاری  تا شود می  تالش  و  هستند شده  شناخته  اقتصادی  فعاالن

  ختم  ساختار  گیری شکل   به  رویه   این   اگر:  افزود  هستیم،  مسلمان  گذاران سرمایه   جذب   دنبال  به  اول  مرحله  در   ما  اینکه  بیان  با  زادهحسین 

  نداشته   وجود  گذشته   در   ها حوزه   برخی   در   برنامه   و   دارند   متفاوت   شکلی   ایران   در   آزاد   مناطق .  باشد   داشته  بهتری   کارکرد   تواندمی   شود، 

 . کرد ساماندهی  را  هاحوزه  این مسلمان گذارانسرمایه  جذب  و ریزی برنامه با  داریم قصد  امروز و است

 

 دیدگی بزه  برابر در زنان  از حمایت و پیشگیری الیحه فقهی  بررسی ضرورت ❖

 خبرگزاری ایکنا  منبع:

  به   دیدگی، بزه   برابر   در   زنان   از   حمایت   و   پپیشگیری   الیحه   اندرکاران دست  از   تقدیر   با   مجلس   اسالمی   تحقیقات   مرکز   حقوق   گروه   مدیر 

  نیاز  آن  بیشتر  تقویت  و  کار  اتقان  برای  اما  است، بسیاری  قوت نقطه  دارای الیحه : گفت   و کرد  وارد  نقدهایی  الیحه  این  اشکاالت  برخی 

 . دارد   بیشتری  فقهی بررسی  به

  مرکز   حقوق   گروه   مدیر   نیا،حکمت   محمود   مجلس،  اسالمی  تحقیقات  مرکز  عمومی   روابط  از  نقل   به  ایکنا،  گزارش   نیابه  حکمت  محمود 

  علوم   حوزه  در  محقق  و  نویسنده   حقوقدان،  دادگستری،   وزیر  فکری  مالکیت  حقوق  معاون   و   اسالمی  شورای  مجلس   اسالمی  تحقیقات

  مورد   وصول  زمان  در  و  امر   ابتدای  در   الیحه  این:  گفت  دیدگی،بزه  برابر   در  زنان   از  حمایت   و  پپیشگیری  الیحه  مورد  در  اسالمی

 .است شده الیحه در ایعمده  تغییرات یکسال   گذشت  از بعد که گرفت  قرار حقوقی  فقهی  هایبررسی 
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 است  شده  فصل  و  حل   دارد، قرار  اجتماعی   کمیسیون   کار  دستور  که  فعلی  الیحه  در  اشکاالت  از  بسیاری  رسدمی   نظر   به:  کرد  بیان  وی

 . است مانده  مغفول هابررسی  در  هنوز  مواردی  رسدمی  نظر به اما . دارد  امر  اندرکاراندست  از  تشکر جای بسی که

  بگویید   توانید می  شما . هست جدایی  بحث خانواده مبانی  تحکیم: افزود الیحه  این  در  خانواده  مبانی تحکیم عبارت  به  اشاره با  نیاحکمت

  تا   کنید  فلسفی  هایاستدالل   باید   شما  یعنی   شود، می   انجام   فلسفه  در  آن  تحکیم   که  هست  فلسفی  بحث  یک  مبانی   تحکیم؛   با   هماهنگ

 . دارد  وجود تفاوت  خانواده   تحکیم مبانی  و خانواده تحکیم  میان  بنابراین شود، تحکیم  خانواده مبانی

  نظری  لحاظ   به  دیگری  توجیه  چون  هست؟  منظوری  چه  به  خانواده  مبانی  تحکیم  و  خانواده  کیان  از  حفاظت  فهممنمی   من:  یادآورشد   وی

  تحکیم   راستای   در  که  شود  بانوان   علیه  تبعیض  با  مبارزه  ایگونه   به  باید.  ندارد  بحث  این  به  ربطی   اصال  خانواده  تحکیم.  نداریم   دست  در

 . دارد   این  از غیر  دیگری  چیز ،۱0 فصل  هم  اساسی قانون در  باشد،  خانواده

  زنان   حقوق   به  تعدی  و  مزاحمت  جدید اشکال  انگاریجرم   اینکه  به  اشاره  با  همچنین مجلس  اسالمی  تحقیقات   مرکز  حقوق  گروه مدیر

  تبعیض  مصداق  زنان،   حقوق   به  تعدی   و   مزاحمت  جدید  اشکال  انگاریجرم :  داد  ادامه   است،  آمده   الیحه  این   در   که  است  دیگری   موارد  از

 . باشد آن برای  مناسب اجراهای ضمانت  تعیین و بگیرد  صورت اقداماتی  باید  نیست، الزم انگاریجرم  اوقات گاهی بنابراین  هست،  ناروا

  اساساً   هست،  فلسفی  بحث  یک  کرامت:  گفت  و  پرداخت...    و  خشونت  حمایت،   کرامت،  مانند  الیحه   این  در  کلیدی  واژگان  برخی  به  وی

  در   پایه  ارزش  یک  عنوان  به  را  آن  دهندمی   ترجیح  بحث،  در  اختالف  خاطر   به  حقوقی  هاینظام  آید،می   که  حقوق  در  کرامت  مفهوم

  دارد،   وجود   اینجا   احتمال   هفت  شش   حدود  چی؟   یعنی  منزلت  انسانی،   منزلت   و  کرامت   گوید می   الیحه   در   که   چیزی   این .  بیاورند   مقدمه 

  این   نیست  معلوم  اصال   نیست،   حل   کدامشان   هیچ   فلسفی   لحاظ   به   اما   است،  حل   کنیممی   فکر   ما   که  هست  چیزهایی   اینها   ذاتی   ارزش 

 . داشت  خواهد المللی بین  فلسفی پیامدهای قانون،  در  کردن ذکر  را کرامت بحث اساسا  لذا. باشد درست  هاحرف 

  بیان   قانونگذار  را   قانون  مبنای   یعنی  شود،می   محسوب   فلسفی  بحث  چون  ندارد  کردن   معنا  به  نیاز  کرامت  اساساً:  کرد  تصریح  نیاحکمت

 کرامت . شودنمی  محسوب قانون جزو هم  قانون مقدمه اصال کنند، مطالعه محققان که کندمی  بیان مقدمه در را  قانون مبنای کند،نمی 

 بحث   یک   که   چرا  بدهیم   کرامت   به  حقوقی   بار   اینقدر   خواهیم نمی   ما   کند، می   پیدا  حقوقی   بار   بیاید،   اینجا   اگر   کرامت   بیاید،  مقدمه  در   نباید 

 . است فلسفی 

  خیلی   که  کردید   معنا   توانمندسازی   و   خدمات  اقدامات،   تدابیر،   نوعی   واقع  در   را   حمایت :  گفت  و   کرد   اشاره  حمایت   مفهوم   به  همچنین   وی

  هست،   تبعیض   رفع  برای   نیست،   احتیاط   و   پیشگیرانه   فقط   باشد،   داشته  هم   دیگری   انواع   حمایت  است  ممکن   چون   کنمنمی   پیدا  ورود 

 . هست  ناروا تبعیض رفع

  جزایی   قانون   اصالحات   باید   است   مطرح  جزا   حوزه   در   که   قوانینی :  کرد  اظهار   همچنین   مجلس   اسالمی   تحقیقات   مرکز   حقوق   گروه   مدیر 

  تعیین   بهداشت  وزارت  مانند  تشکیالتی   برای  وظایفی   که  آمده  الیحه  بندهای   از  بعضی  در .  شود  انجام  مقررات  همان  در  و  باشد  داشته

  وزارت  هست؟  چیزها این  بهداشت وزارت کار اساسا آیا شود؟  انجام کار این باید  ایبودجه  چه با دانمنمی  بدهد،  تشکیل  پرونده که شده
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  این   اصال  دهد؟  تشکیل  پرونده  و  کند  تهیه   گزارش   بگذارد،  کار  دستور  در   هم  را  زنان   شناسی آسیب  این  که   دارد  توانمندی   آنقدر  بهداشت

 قضایی؟  یا دارد  پزشکی  وجه کار

  موضوع   ناروای  هایتبعیض   هایبحث  یا  کند   رسیدگی   را   خشونت  خواهد می   آیا   که  کند   مشخص   را   خود   وظیفه  باید  الیحه :  داد   ادامه  وی

 . است متفاوت اینها  همه  که باشد هابرنامه  در یا  و  ابهامات در باشد، قانونگذاری در   است ممکن  هاتبعیض  این را؟،  اساسی قانون

 

 کشور فناوری هایظرفیت  و نیازها  اطلس  تولید ❖

 خبرگزاری ایسنا  منبع:

  انتقال   فرآیند   تسهیل   و   ساماندهی   کهاین  بیان   با   جمهوری   ریاست  فناوری   و   علمی   معاونت  فناوری   و   علم  المللی بین   تعامالت   مرکز   رییس 

  نیازها   اطلس   تولید  از  است،  فناوری  کارگزاران  هایماموریت   از  یکی  پژوهشی هایپروژه  اجرای  برای  سرمایه   جذب  و  کشور  به  فناوری

 . داد  خبر  کشور فناوری های ظرفیت و

  جذب  درباره   جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  و  علم  المللی بین   تعامالت   مرکز  رییس  نوی،قلعه   مهدی  ایسنا،  گزارش  به

  سرمایه   جذب  توانندمی   که  هستند  نوآوری  و  فناوری  بومزیست   از  بازیگرانی  فناوری  انتقال  کارگزارن:  گفت  فناوری،  انتقال  کارگزاران

  ساماندهی   برای  مختلف  هایحوزه   در کشور  فناوری  نیازهای  احصاء  و نیاز  مورد  هایحوزه   در  کشور  به فناوری  انتقال  خارجی،  و  داخلی

 . کنند محقق را  کشور  به فناوری  انتقال و جذب  فرآیند

.  کنندمی   کمک   کشور  به  فناوری   انتقال  هایپروژه   سازیاجرایی   فرآیند   تسهیل  به  فناورانه  نیازهای  شناسایی  کنار  در   افراد   این:  افزود  وی

  های فناوری  های حوزه  در   کشور   فناوری   دستاوردهای   و   نیازها   جامع   مطالعه  و   شناسایی   زمینه  در   است  قرار  فناوری   انتقال   کارگزاران 

  در   مشارکت  فناوری،  انتقال   به   متمایل   خارجی   مراکز   و  منابع   شناسایی   کشور،   فناوری   های ظرفیت   و   نیازها  اطلس   تولید  جهت  پیشرفته

  و   شناسایی   و   خارجی   های طرف   از   شده  ارائه  های فناوری   برای  سرمایه  تامین   و   مشارکت  بنیان، دانش   هایشرکت  فناوری   انتقال   فرایند 

  و   علم  المللی بین   تعامالت   مرکز  به  داخلی  بنیان دانش   هایشرکت  به  فنی   دانش  انتقال   برای   خارجی   کارآفرینان   و  متخصصان   جذب 

 . کنند  کمک جمهوری ریاست وفناوریعلمی  معاونت فناوری

  انتقال   مراکز  و  هاسازمان   با   گیریارتباط   و  شناسایی   به  کار   این:  داد   ادامه   نویقلعه   جمهوری،ریاست   وفناوریعلمی   معاونت  از  نقل  به

  برای   فناوری  تامین   در   مشارکت  و   کشور  از   خارج  در   فناوری  مبدا   هایشرکت   و  تحقیقاتی   مراکز   شناسایی  کشور،  از   خارج  فناوری

  فرآیند  در   مشارکت  فناوری،   انتقال   هایپروژه   برای   خارجی   و   داخلی   سرمایه  جذب   و   تامین  در   مشارکت  داخلی،   بنیان دانش   های شرکت

  برای   خارجی   متخصص   انسانی   نیروی تامین   در  مشارکت  و   خارجی   هایشرکت   به  بنیان دانش  هایشرکت  فنی   دانش  و   فناوری   فروش

 . شد خواهد منجر  فنی  دانش  انتقال  برای ایرانی بنیاندانش   هایشرکت
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  برای متقاضی   هایشرکت   و   افراد  همه:  گفت جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  و  علم المللی بین   تعامالت  مرکز  رییس 

 . دهند  ارائه را  خود هایطرح  و کنند  همکاری  مرکز  این با توانندمی  فراخوان در  شرکت

 

 نخبه  ۲۰۰های اجرایی/انجام مقدمات برای جذب عزم دولت برای ورود نخبگان به دستگاه  ❖

 خبرگزاری ایرنا  منبع:

 

ایرا  از  یکی  منتقدان  از  بسیاری  که  اصلی  درحالی  دات 

های اجرایی را تکلیفی  نامه جذب نخبگان در دستگاهآئین 

دانستند و معتقد بودند که این  ها می نبودن آن برای دستگاه 

»توصیه آئین  بیشتر  حاال  نامه،  است،  پیشنهادی«  و  ای 

حدود   استخدام  در    200مقدمات  سیزدهم  دولت  در  نخبه 

 .حال انجام است

، یکسال از سپردن  رناگروه علم و آموزش ای به گزارش

اهلل سید ابراهیم رئیسی و با شعار »دولت مردمی، ایران قوی«  گذرد، دولتی که به ریاست آیت سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می 

سیزدهم    اندازه دولتهای پس از انقالب، هیچ دولتی به کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت 

 .مانده از دولت پیش از خود نبوده است های برجایها و کاستی دار مشکالت، ضعف اهلل رئیسی میراث و آیت 

از چالش وضعیت بد شاخص  ها که ماحصل  های کالن اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم باال و بسیاری دیگر 

اهلل رئیسی در اولین حضور وی در  بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت   ۱400از های پیش  سال   ها و اقدامات نادرستگذاری سیاست

 !جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود

وزرا و سایر ارکان دستگاه  ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئوالن دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور،  با اینحال گرچه چالش 

گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط  های گذشته و تالش برای ریل اجرایی، طی یکسال گذشته عالوه بر رفع بسیاری از چالش 

رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت  های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر میبهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه 

 .ن نوبت به بازخوانی آن رسیده استاکنو

های اجرایی مبنی بر ایجاد امکان بکارگیری دستیار و  سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه   در این گزارش به ابالغ بخشنامه

ظم انقالب  مشاور از میان نخبگان و متخصصان خواهیم پرداخت. استعدادهای برتری که یکی از بازوهای تحقق شعار امسال رهبر مع

https://www.irna.ir/news/84858965/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/11/4/169590377.jpg?ts=1649675820373
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به شمار می روند و در همین راستا، نیازمند حمایت های مادی و معنوی بیشتری   "تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی" مبنی بر

   .هستند 

دولت سیزدهم شیوه نامه جذب نخبگان را با هدف شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر و جذب آنان در  

تصویب کرد. موضوعی که نشان از عزم دولت برای جذب و استفاده هرچه بیشتر از  های اجرایی کشور دستگاه 

 .استعدادهای برتر در فرآیند تصمیم سازی، آینده پژوهشی و برنامه ریزی به منظور رفع مشکالت کشور دارد

داری و استخدامی کشور و بنیاد  به پیشنهاد مشترک سازمان ا  ۱400بود که هیات وزیران در جلسه دوم اسفند    ۱400دوم اسفندماه سال  

 .های اجرایی را تصویب کردداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه نامه جذب و نگهملی نخبگان، آئین 

 

بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان متعهد شد که با همکاری سازمان  

نامه از تاریخ ابالغ این آئین  ماهاداری و استخدامی کشور ظرف سه 

های بالقوه  نامه شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی شیوه

های علمی پژوهشی، فناوری  و بالفعل را با در نظر گرفتن شایستگی 

های شغلی، فرهنگی، اجتماعی و  ات متقاضیان، شایستگی و افتخار

جهت سوابق با  درکاری  تحول  ایجاد    اجرایی  هایدستگاه  گیری 

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع    شورای  تصویب  به  و  تنظیم

 .( قانون مدیریت برساند۱۱6ماده )

ی به پیشنهاد مشترک بنیاد ملی نخبگان  خردادماه امسال بود که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسان   ۲۴اما  

نامۀ جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد  ( »آیین۳و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده)

های اجرایی«، شیوه نامه جذب نخبگان را با هدف شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای  برتر و نخبه در دستگاه

 .های اجرایی کشور تصویب کرداهبرتر و جذب آنان در دستگ 

جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری  های مستقل زیرنظر رییس بر اساس این بخشنامه، وزرا، رؤسای سازمان 

 .اندبرای تعیین حداکثر پنج نفر دستیار )مشاور( از طریق احکام انشائی یا ابالغ داخلی مجاز شده 

  6اسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر در این شیوه نامه نیز به شکلی است که پس از نشر فراخوان عمومی هر  های شن فرآیند و گام 

های خود را بارگذاری و درخواست خود را ثبت می کنند. سپس با  ماه یک بار در سامانۀ بنیاد ملی نخبگان، متقاضیان سوابق فعالیت

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/3/169446302.jpg?ts=1644398427845
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آزمایی شده و به کارگروه شناسایی ارائه  های متقاضیان طی ده روزکاری بررسی و راستی همکاری بنیادهای نخبگان استانی، پرونده 

 .شود می

بنیاد به   از نماینده  های  نظران حوزه فعالیتکم سه نفر از صاحب عنوان رئیس کارگروه شناسایی و دست کارگروه شناسایی، متشکل 

کند و امتیاز فعالیت های متقاضیان  ، امتیاز نهایی متقاضیان را محاسبه میهای تحصیلینخبگانی، با تشکیل جلسه در هر یک از زمینه 

 .نامه محاسبه خواهد شد فرهنگی بر اساس شیوه  - مهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی -در چهار بخش فناورانه

های شغلی عمومی  رزیابی شایستگی شود و اهمچنین یک ماه پس از ثبت نام متقاضیان، نتیجه درخواست از طریق سامانه بنیاد اعالم می 

ضی در کارگروه شناسایی  متقا  چنانچه  و   های ارزیابی شایستگی انجامبرگزیده شدگان تأیید شده در کارگروه شناسایی، توسط کانون 

مجدداً در  کم سه ماه از اعالم نتیجه، درخواست خود را  تواند پس از گذشت دست های خود می برگزیده نشود، در صورت ارتقای فعالیت 

 .سامانه بنیاد ثبت کند

شدن است و متقاضیان پس از زمان مذکور    نامه حداکثر تا دو سال پس از زمان برگزیده مدت اعتبار برگزیدگی بر اساس این شیوه 

شدگان  وظیفه برای برگزیده نظامبایست مجدداً جهت بررسی پرونده در سامانه بنیاد ثبت نام کنند که البته مدت زمان دوره خدمت  می

 .شودشامل بازه زمانی این بند نمی 

نامه شدن نیز برای بررسی پرونده در کارگروه شناسایی، کسب حداقل امتیازات متناسب با مقطع تحصیلی و براساس شیوهشرایط برگزیده 

 .نام کنندتوانند در سامانه بنیاد ثبتصیلی می آموختگان هر دورۀ تحصیلی، فقط بر اساس آخرین مقطع تح است و دانشجویان و دانش 

هیات وزیران شده است، کلیه افرادی که    ۱3۹0اسفندماه    ۱۵نامه مورخ  نامه جذب و نگهداری جایگزین تصویب با توجه به اینکه آیین 

بایست مجدداً  ، می ۱400ی سال  نامه جذب و نگهدارمندی از تسهیالت آیین اند، برای بهره های گذشته برگزیده شدهنامهبر اساس شیوه 

 .نامه بررسی شودنام کنند و شرایط ایشان بر اساس ضوابط این شیوه در سامانه بنیاد ثبت

های اجرایی، برگزیده شدن براساس این  فرآیند جذب نخبگان نیز به شکلی است که در اصالح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه 

نی با مدرک تحصیلی به شرایط احراز مشاغل اختصاصی تخصصی اضافه می شود و سازمان  نامه به عنوان شرط قابل جایگزیشیوه

بندی مشاغل را به بنیاد ملی نخبگان  اداری و استخدامی کشور تا پایان شهریورماه هر سال فهرست مشاغل اصالح شده در طرح طبقه 

 .دهدتهیه و به سازمان ارائه می  نامه راشدگان این شیوه کند و بنیاد بانک اطالعات برگزیده  اعالم می 

های اردیبهشت و آبان توسط سازمان  های سازمانی بالتصدی دستگاه های اجرایی دو بار در سال در ماه همچنین تعداد و عناوین پست 

را در سامانه    های سازمانی خودهای اجرایی مکلفند اطالعات شاغلین پستشود، در اجرای این بند، دستگاه تهیه و به بنیاد اعالم می 

های مشمول  های بالتصدی دستگاه های اجرایی کشور به روز رسانی کنند. همچنین بنیاد تعداد و عناوین پستمدیریت ساختار دستگاه 

 .کندهای مذکور دریافت می ( آیین نامه جذب و نگهداری را به صورت ساالنه از دستگاه 2تبصره ماده )
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( آیین نامه جذب و نگهداری که  2های مشمول تبصره ماده )های بالتصدی دستگاه ن و پست بر اساس بانک اطالعات برگزیده شدگا 

های مربوطه دو بار در سال توسط  بندی جذب برگزیده شدگان و سهمیه دستگاهبرای آن درخواست نیروی انسانی دارند، برنامه زمان 

 .رسانی خواهد شدطالع های مربوطه تعیین و پس از تأیید کارگروه مشترک ابنیاد و دستگاه

همچنین ظرفیت قانونی بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین )مشخص( یا عناوین مشابه در هر یک از دستگاه های اجرایی بر اساس  

قوانین و مقررات مربوط و سیاست های جاری سازمان، دو بار در سال در ماه های اردیبهشت و آبان توسط سازمان تعیین و به بنیاد  

( آیین نامه جذب و  2می شود و ظرفیت قانونی بکارگیری نیروی قراردادی در هر یک از دستگاه های مشمول تبصره ماده )اعالم  

 .نگهداری نیز دو بار در سال توسط دستگاههای مربوطه تعیین و به بنیاد اعالم می شود 

اند، پس  دار برای جذب انتخاب کرده ه های اجرایی اولویتمتقاضیان بر اساس آنچه که در زمان ثبت نام در سامانه بنیاد به عنوان دستگا

 .شوندهای اجرایی معرفی می از برگزیده شدن به سازمان و دستگاه

نامه جذب و نگهداری، نتایج اجرای آیین نامه مذکور توسط سازمان و بنیاد مورد بررسی قرار گرفته و در  همچنین در طول اجرای آیین 

 .شودز تاریخ ابالغ آن، اصالحات مورد نیاز اعمال و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می سال ا 3صورت لزوم پس از 

های اجرایی و حاکمیتی به ارائه راهکارهایی برای  دستگاهی و استفاده از ظرفیت مستعدان برتر و نخبگان در دستگاه های بین همکاری 

 .ل اساسی کشور را فراهم آورد ها منجر و در بلند مدت، زمینه حل مسائحل مشکالت دستگاه 

اما و برهمین اساس سامانه ای در بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی و جذب نخگبان در دستگاه های اجرایی فعال شد و بصورت پایلوت  

 .نفر ثبت نام کردند  200هزار و  2روز این سامانه باز شد که طی این بازه زمانی   ۱0به مدت 

درصد    ۹0نفرشان کارشناسی ارشد دارند. می توان چنین برداشت کرد که    ۸60ر مدرک دکتری و نزدیک به  نف   200از این تعداد هزار و  

 .تعداد ثبت نام کنندگان در این سامانه دارای مدارک ارشد و دکتری هستند

نفر از    ۷0شگاه امام خمینی، نفر از دان ۷۵نفر از دانشگاه تربیت مدرس،  ۹0نفر از دانشگاه تهران،  200بر اساس این گزارش این تعداد  

نفر از دانشگاه    60نفر از دانشگاه شیراز،    62نفر از دانشگاه فردوسی مشهد،    60نفر از دانشگاه شهید بهشتی،    6۵دانشگاه صنعتی شریف،  

از بهترین دانشگاه    علم و صنعت فارغ التحصیل شده اند. اینها باالترین رکوردهایی هستند که در این سامانه ثبت نام کردند. این افراد 

های کشور فارغ التحصیل شده اند. همچنین از این تعداد یک هزار و صد نفر در بنیاد ملی نخبگان پرونده داشتند و جز نفرات برتر  

 .بودند 

این میزان از ثبت نام نشان می دهد که بخش مهمی از نخبگان ما شغل مناسبی ندارند؛ با این حال سعی شده  

از ا با شاخص های سخت گیرانه یک بسته  است که فعال  به    ۲۰۰ین جمع  از این تعداد برای معرفی  نفری 

 .دستگاه های اجرایی انتخاب شده و در نیمه دوم سال مجددا فراخوان جذب اعالم خواهد شد
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س مدل های علمی  نفر به مراکز ارزیابی رسمی سازمان امور استخدامی معرفی شوند تا از دیدگاه فکری و بر اسا   200قرار است این  

 .بررسی و شغل متناسب آنها تعیین شود

 

 دارد را تربیت و تعلیم  نظام در همکاری آمادگی علمیه حوزه ❖

 خبرگزاری رسا  منبع:

  مباحث   در  همراهی  و  همکاری  آمادگی  اما  ندارد،  پرورش  و  آموزش  نظام  در  خواهی  سهم  علمیه  حوزه:  کرد   تصریح  اعرافی  اهلل  آیت

 . دارد   وجود  تربیت  و تعلیم  نظام  و مدرسه فرهنگی 

  ۱40۱  ماه مرداد 30 یکشنبه کشور، علمیه هایحوزه  مدیر اعرافی  علیرضا اهللآیت   رسا،  خبرگزاری روحانیت و حوزه سرویس گزارش به

  در   که  فردی  عنوان  به:  کرد  اظهار  سران  اجالس  سالن  در  کشور،  سراسر  پرورش  و  آموزش   رؤسای  و  مدیران   اجالس  از  روز   دومین  در

 .کنممی   تشکر   تربیت  و  تعلیم  نظام  راهبران  از  طلبه،   یک  عنوان  به  و  نگذشته  تربیت  و  تعلیم   دغدغه   بدون  اشهفته   هیچ  گذشته  سال   40

  صف  سو،  آن  و   است  گذاریسیاست   سطح،  یک  دارد؛   وجود   رده ۵  که  هستند   تربیت و  تعلیم  نظام  راهبر و  مدیر  جمع   این :  داد ادامه  وی

  منطقه  مدیر  از  مدیری هایرده  بین  این در   و است ( خورد می  رقم  استاد و  شاگرد  بین  تربیت و تعلیم  مستقیم فرایند  که جایی ) مدرسه  و

 . دارد قرار  وزارتخانه تا

  دانش   و  علم قلمرو در   مدیریت وقتی : گفت  است،  متفاوت هامدیریت  همه  با دانش   و  علم راهبری   مدیریت اینکه  بیان  با اعرافی  اهللآیت 

 . نیست کشور  دانش   و علم سپاه دشواری   و حساسیت و پیچیدگی  به  مدیریتی هیچ   گفت  باید آمد، 

 تربیت  و   تعلیم  فلسفه   از:  افزود   کند،می   پیدا  مضاعف  حساسیت  گیرد،  قرار  اسالمی   انقالب   گفتمان  در   مدیریت  وقتی   اینکه   به  اشاره   با   وی

  برخوردار  تربیت   و  تعلیم   حوزه  در  جامع  مطالعات  از  باید   معلمان  از   بیش  ما   مدیران.  داریم  مطالعه  چقدر   و  داریم  اطالع   چقدر  اسالمی

 . باشند

  از   یکی   به   مدیر   گاهی   است؛  مهم   تربیت  و  تعلیم   های ساحت   تمام   به  جامع   و   متوازن   رویکرد :  کرد   بیان   کشور   علمیه  های حوزه   مدیر 

  هم   بنده  تأکید .  نیست  تراز   مدیر  این   و   بیندمی   بیشتر   را   افزارنرم   گاهی   و   افزارسخت   مدیر،   گاهی .  است  آسیب  یک   که  دارد   توجه   قلمروها 

 . بپردازد آنها  همه  به و  باشد داشته قلمروها  همه  به  فراگیر نگاه باید مدیر  پس. است توازن هم  و فراگیری عد ُ ب از

 

 ندارد  پرورش و  آموزش نظام در  خواهی سهم علمیه  حوزه

  رویکرد،   سومین  و  است  راهبردی  هاینگاه   بر  مبتنی  و  جامع  و  نگرکالن   راهبردی  رویکرد،  دومین:  افزود  نگهبان  شورای  فقهای  عضو

  خیلی  و  نیست  تحقیق  و  مطالعات بر مبتنی اقدامات  درصد ۵0  باالی شاید کشور  اداری نظامات  در  تقریبا  است  پژوهشی   رویکرد بر  نگاه

 . باشد  تحقیق و مطالعات بر مبتنی  ها  فعالیت درصد  20 شاید  کنیم همت
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  دیگر،   رویکرد   و  بپردازد   مطالعه  به  را  ساعاتی  روز هر  باید  مدیر  و  است  بعدی   رویکرد  دانشی،  مستمر  ارتقای:  کرد  اضافه  اعرافی  اهللآیت 

 . است نگرآینده   و تمدنی  رویکرد

  از   جامع  و   عمیق   مطالعات  قالب  در  باید   رو  پیش   هایچالش   و  تربیت   و   تعلیم  نظام  راهبردی   اسناد :  افزود  کشور  علمیه   هایحوزه   مدیر 

  و   تعبد  متربی،  و  مربی  آینده،  و  گذشته  آزادی،  و  نظم  انتخاب،  و  عادت  چون  هاییپاردوکس   با.  شوند  بررسی   و  واکاوی  مدیران  سوی

 . هاستپاردوکس   این به پاسخ  برای راهکارهایی  یافتن مدیریت هنر  و مواجهیم  تربیت و تعلیم  نظام  در  مدرنیته و سنت  و تعقل 

  در   باید   که   است  تمدنی   نگاه   آنها   از  یکی  که  دارد   وجود   پرورش   و   آموزش  بنیادین   تحول  سند   در  نگاه   و   نکته   ۱0  اینکه   به  اشاره   با   وی

  دیگر   مشارکت  جلب  و   جویی   مشارکت  تربیت،  و   تعلیم  عرصه   مدیریتی   دیگر   الزام  یک:  گفت  کند،   رسوب   پرورش   و   آموزش   کالبد 

  که  دهند توضیح و باشند داشته پرورشی و آموزش  پیوست  باید اجرایی هایدستگاه  همه.  است ارتباطات و تعامالت تقویت و هادستگاه 

 . کنند  ایفا  و مشخص را  دارند پرورش  و  آموزش قبال در   که وظایفی باید آنها   کنند،می  چه پرورش  و آموزش  برای

  جوان   نخبگان   و   استعدادها   به  توجه   رویکرد .  است  آفرینی   شوق   و   امیدبخشی   رویکرد   مدیریتی،   دیگر   الزام  یک :  داد  ادامه   اعرافی   اهلل  آیت 

 . باشد  پرورش  و آموزش  مدیران  توجه مورد باید  نیز مدیرپروری و کادرسازی  رویکرد  و

  بسیار  آموزش  برای  مهم مناسب فضای  و  اسالمی ایرانی، معماری  شده، گفته   موارد بر  عالوه اینکه بیان با  کشور علمیه های حوزه  مدیر 

  و   روح تعالی   در  نیز  هنر  و  فارسی   ادب   و   شعر :  گفت  برود   پیش  خوبی  به  تواند نمی   روح   بی   و   بسته  فضای   یک  در  تربیت  و  تعلیم   و  است

  باید . است مهم  نیز مدرسه و مسجد  میان ارتباط  تقویت و اسالمی  انقالب و اسالم  ایران، تاریخ به توجه. دارد  نظیریبی  تاثیر  شخصیت

 .باشیم داشته  مدنظر  را  عبادی نظام و  تربیت و  تعلیم نظام میان  ارتباط 

  به   موظف  را خود   ما   کنید   نیاز   احساس   شما   که   کجا   هر  در  اما   ندارد،   پرورش و   آموزش   نظام   در  خواهی  سهم   علمیه   حوزه :  داد ادامه   وی

  آموزش  با   ارتباط  و  دارد  وجود  تربیت  و  تعلیم  نظام  و  مدرسه  فرهنگی  مباحث  در همراهی و  همکاری  برای  آمادگی  و  دانیممی   همکاری

 . باشد پر   دست  با و حکیمانه و  عالمانه باید  پرورش و

  به   پرداختن  و  انقالبی   روح  تحقیق،   مطالعه،  نیازمند  امروز،   نسل   نیاز  به  پاسخگویی  برای  ما :  کرد   اضافه  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 

  کنار   در  حوزه .  دانیممی   اسالمی  انقالب   اندیشه  و  فکر  پرچمدار  را   پرورش  و  آموزش   و   هستیم  الزم   مقدمات  و  الزامات   با  تبیین   جهاد 

 . بود خواهد  پرورش  و آموزش 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اجتماعی کشور  - پیرامون مسائل فرهنگی

 خبرنامه هفتگی مبنا 
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 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا 

 مؤسساتویژه کارشناسان،  
   و نهادهای مسئله شناس
 مرتبط با مرکز پژوهشی مبنا 


