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معرفی
جشــنواره ملــی حرکــت ویــژه انجمنهــای علمــی دانشــجویی و بــا تأکیــد بــر هــم ¬افزایــی، تکثیــر ایــده¬ هــای خــاق و 
ایجــاد انگیــزه و نشــاط در انجمنهــای علمــی دانشــجویی همــه ســاله برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره تــاش می¬کنــد 
تــا مبنــا و مبــداء حرکتــی نویــن بــرای ســازماندهی فعالیت هــای علمــي دانشــجویی باشــد. جشــنواره ی ملــی حرکــت، 
ــی،  ــمند ایران ــاق و اندیش ــوان خ ــگرف ج ــتعدادهای ش ــکوفایی اس ــرای ش ــی ب ــت مل ــی اس ــر، حرکت ــری دیگ ــه تعبی ب
ــی  ــاد فردای ــرای ایج ــی و ب ــی ایران ــه های کمال جوی ــت و اندیش ــاء موقعی ــرای ارتق ــی و ب ــران و ایران ــای ای ــرای اعت ب

ــور. ــجویی کش ــه دانش ــتعدادهای جامع ــو اراده  و اس ــر در پرت ــر و آزادت ــر، ایرانی آبادت بهت
ایــن جشــنواره ســاالنه توســط اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری و با همکاری دانشــگاه 
هــا و موسســات آمــوزش عالــی کشــور ، پژوهشــگاه هــا و ســایر مراکــز علمــی بــا حمایــت دســتگاه هــا و ســازمان هــای 

دولتــی و غیردولتــی برگــزار مــی شــود.
برگزاری جشنواره فوق اهداف زیر را به دنبال دارد:

• افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای علمی و حمایت و تشویق آنها 
• شناســایی انجمــن هــا، گروههــا و دانشــجویان دارای دســتاوردهای علمــی 

ــا  ــر از آن ه ــاز و تقدی ممت
• انعــکاس و انتقــال تجربــه فعالیــت هــای علمــی موفــق و الگــو بیــن 

دانشــجویان 
• تشــویق دانشــجویان بــه فعالیــت متناســب بــا اولویــت هــا و نیازهــای 

کشــور
• زمینــه ســازی بــه منظــور هــم افزایــی انجمــن هــا و تقویــت اتحادیــه 

هــای انجمــن هــای علمــی دانشــجویی 
• ایجــاد بســتر مناســب بــه منظــور آشــنایی صاحبــان صنایــع و 
و  هــا  بــا ظرفیــت  و غیردولتــی  معــادن، ســازمان هــای دولتــی 

دانشــجویان علمــی  هــای  توانمنــدی 

ــت،  ــرای رقاب ــدادی ب ــه روی ــت ک ــی حرک ــنواره مل ــن دوره جش دهمی
برتــر علمــی دانشــجویی اســت در  عرضــه و نمایــش دســتاوردهای 

ــی دانشــگاه رازی کرمانشــاه  ــه میزبان روزهــای چهــارم تاهفتــم دی مــاه ب
برگــزار گردیــد. در ایــن دوره از جشــنواره 1244 اثــر در حــوزه هــای رقابتــی 
ــتند. ــارکت داش ــی مش ــی عال ــه آموزش ــگاه و موسس ــف از 103 دانش مختل

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان دارای 47 انجمــن علمــی دانشــجویی  فعــال مــی باشــد 
کــه  توانســت در ایــن دوره از جشــنواره ملــی حرکــت در جمــع دانشــگاه های برتــر قــرار بگیــرد و 

کنــد و همچنیــن در حــوزه هــای مســابقه ، کارآفرینــی و پژوهــش توســط  کســب  مقــام دوم را 
انجمــن هــای علمــی دانشــگاه کــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد، حائــز رتبــه گــردد:

کسب رتبه دوم در بخش مسابقه توسط انجمن علمی اقتصاد  •
کارآفرینی توسط انجمن علمی انرژی  کسب رتبه دوم در بخش   •

کسب رتبه دوم در بخش پژوهش توسط انجمن علمی انرژی   •

دانشــگاه  محتــرم  ریاســت  از   علــوم  وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  تقدیــر 
بلوچســتان و  سیســتان 

جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا بندانــی رییــس محتــرم دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان، دانشــگاه شایســته تقدیــر دهمین 
جشــنواره ملــی حرکت.

فعــاالن عرصــه هــای مختلــف علمــی، همانــا بســتر ســازان اصلــی توســعه و ترویــج گفتمــان علــم و فنــاوری محســوب 
مــی شــوند. پیشــینه غنــی علمــی و فرهنگــی ایــران اســامی بــی تردیــد وام دار تــاش خســتگی ناپذیــر خردمنــدان 



ــه آخریــن دســتاوردها و  و دانــش پژوهــان اســت. برپایــی »جشــنواره ملــی حرکــت« گامــی ارزشــمند در راســتای ارائ
توانمنــدی هــای دانــش پژوهــان جــوان و بالندگــی علــم و فرهنــگ در جامعــه دانشــگاهی مــی باشــد.

بــا آرزوی آینــده ای سرشــار از جلــوه هــای روشــن و موفقیــت و ســرافرازی بــرای شــما، امیــد اســت در پرتــو عــزم ملــی و 
مجاهــدت هــای علمــی فرهیختــگان ایــن مــرز و بــوم و در ســایه الطــاف الهــی، همــواره شــاهد اعتــای روز افــزون ایــران 

ــامی باشیم. اس
غامرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پیــام تبریــک رئیــس دانشــگاه؛ جنــاب آقــای دکتــر بندانــی بــه مناســبت احــراز رتبــه دوم 

در دهمیــن جشــنواره ی ملــی حرکت

ــتان و  ــگاه سیس ــام دانش ــش ن ــاهد درخش ــر ش ــار دیگ ــه ب ــبحان را ک ــد س ــران خداون ــپاس بیک س
بلوچســتان در خیــل مجامــع علمــی و پژوهشــی کشــور شــدیم. قــرار گرفتن دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان در میــان دانشــگاه های برتــر و احــراز رتبــه دوم در جشــنواره ملــی حرکــت خبــری 
مســرت بخش بــود. پــس از کســب توفیــق قرارگیــری دانشــگاه در رده دانشــگاه های مطــرح 
ــده و قابل توجــه از آغــاز ســال تحصیلــی  ــام کشــور ایــن دومیــن موفقیــت ارزن و صاحب ن

جدیــد اســت.
تــاش همــه دســت اندرکاران خصوصــًا دانشــجویان عزیــز و اســاتید دلســوز مشــاور و 
همراهشــان در کســب ایــن افتخــار ارزشــمند، شایســته ارزنده تریــن سپاســگزاری ها 
ــتای  ــگاه در راس ــت های کان دانش ــری سیاس ــد جهت گی ــت. بی تردی و سپاس هاس
ــر پررنــگ شــدن فعالیت هــای دانشــجویی در  تقویــت انجمن هــای علمــی و تأکیــد ب
مقولــه کارآفرینــی، بسترســاز نشــاط علمــی و بــروز توانمندی هــا و ظرفیت هــای 
دانشــجویی در میادیــن علمــی کشــور گردیــده اســت کــه امیــد اســت بیــش از گذشــته 
ــورت  ــی ص ــای مضاعف ــا، تاش ه ــن فعالیت ه ــیر ای ــودن مس ــوار نم ــه هم ــبت ب نس

گیــرد.
این جانــب بــا شــادباش ایــن دســتاورد ارزشــمند بــه همــه دانشــگاهیان خصوصــًا 
ــدوارم  ــان، امی ــاتید مشاورش ــی و اس ــای علم ــاق در انجمن ه ــگر و خ ــجویان تاش دانش
ــه  ــتان در عرص ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــزون دانش ــی روزاف ــد و بالندگ ــاهد رش ــان ش همچن

ــیم.  ــور باش ــی کش ــای علم نهاده

دانشـــــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  بالغــت  دݡݡکتــر  پیــام 
بلوچســتان و  سیســتان 

خــدای را شــاکریم کــه بار دیگر نـــــــــام و نشــان خانــــواده عزیزمـــــــان دانشــگاه سیســتان و بلوچســـــــتان 
در قلــه هــای عــــــزت و عظمــــت طنیــن انــداز شــد. قــرار گرفتــن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در میــان دانشــگاه 
هــای برتــر و کســب مقــام دوم در جشــنواره ملــی حرکــت جــز بــا درایــت ، حمایــت و اعتمــاد ریاســت محتــرم دانشــگاه 
، و تــاش و کوشــش مدیــران ، کارشــناس محتــرم و دانشــجویان عزیــز امــکان پذیــر نبــود. ایــن موفقیــت را بــه تمامــی 

دانشــگاهیان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )اســاتید، کارکنــان و بــه ویــژه دانشــجویان ( تبریــک عــرض میکنــم.

پیام دبیر شورای هماهنگی دبیــران انجمن هـــای علمی دانشـــــــــــــــــــــــــــجویی

همــواره آغــاز کــردن راهــی ســخت و ادامــه دادن و بــه اوج رســاندن آن دشــوارتر و پیچیــده تــر 
ــئولین  ــاورین ، مس ــدد از مش ــا م ــد و ب ــا ، توانمن ــرب ، پوی ــی مج ــت تیم ــا هم ــبختانه ب ــه خوش ــت ک و اس

هســـــــــــــــــتیم. آن  پیمــــــــــــــــــودن  مســـــــــــــــیر  در  دانشــــــــــــگاه  محتـــــــــــــرم  ریاســـــــــــت 



بــه نقــل ســخن از بزرگــی کــه مــی گویــد : در واقــع هنــر انســان هــای بــزرگ فکــر کــردن بــه ســختی کار پیــش رویمــان 
نیســت بلکــه تفکــری اســت نســبت بــه عظمــت آن چیــزی کــه بدســت مــی آورنــد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه مــا همگی 
جــرات ایــن کار را داشــتیم و شــروع کردیــم ! چیــزی کــه از ایــن پــس مهــم اســت ایــن اســت کــه بــرای حفــظ تعــادل و 

اهــداف مدنظرمــون بایــد در حرکــت باشــیم و نایســتیم!
حرکتــی کــه بــا نمایشــا ز همــت و نشــانی از هویــت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان آغــاز گردیــد و تیمــی کــه تمــام تاش 
خــود را انجــام داد تــا علــی رغــم همــه موانــع و ســختی هایــی کــه جلــوی راه بــود بهتریــن عملکــرد را از خــود بــه نمایــش 
بگــذارد و هدفــی جــز رســاندن نــام و جایــگاه انجمــن هــای علمــی بــه جایــگاه شایســته ، واال و اصلــی خــود چه در ســطح 
دانشــگاه و چــه در ســطح ملــی نداشــته اســت و بحمــداهلل ســنگینی ســختی کار وقتــی از دوش برداشــته مــی شــود کــه 
نتایــج را اعــام مــی کننــد و امــروز پــس از فعالیــت یــک ســاله و ارائــه دســتاوردها و فعالیــت هــای خــود ، شــاهد اقتــدار 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در ســطح ملــی هســتیم. شــاید کمتــر کســی بــر ایــن بــاور بــود کــه در یــک جشــنواره 
بــزرگ ملــی نامــی از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان آورده شــود امــا مــا ایــن توانایــی را در خــود دیــده ایــم و توانســته 
ایــم فعــل خواســتن را صــرف کنیــم و در برابــر اعتمــادی کــه شــکل گرفتــه اســت بهتریــن پاســخ و عملکــرد را بــا توجــه 
بــه تــوان خــود بــه نمایــش همــگان بگذاریــم و حامــل خبــری باشــیم کــه در تاریــخ دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــی 

ســابقه باشــد.
ایــن افتخــار آفرینــی را بــه ریاســت و مدیریــت محتــرم دانشــگاه ، دانشــجویان ، دانشــگاهیان و خانــواده بــزرگ انجمــن 
هــای علمــی علــی الخصــوص دبیــر ســابق شــورای هماهنگــی دبیــران انجمــن هــای علمــی جنــــاب آقـــــای ضیائــــی و 

تیــم همراهشــــان تبریــــک عـــــرض می نمایم.
               ناصر قربانی

مصاحبــــــه اختصاصــی بــا کارشــناس محتــرم انجمــن هــای علمــی 
دانشـــــــجویی

وارد  ســالی  چــه  از  بفرماییــد  و  کنیــد  معرفــی  را  خودتــان  لطفــا   •
شــدید؟ فرهنگــی  مجموعــه 

ــتم و از  ــوق هس ــته حق ــل رش ــارغ التحصی ــی ف ــامی طباطبای ــی اس ــید مصطف ــده س بن
ــی  ــت فرهنگ ــوزه معاون ــودم وارد ح ــرار خ ــه اص ــگاه ب ــه دانش ــس از ورود ب ــال 1390 پ س
و اجتماعــی شــدم. در ابتــدا بــه عنــوان کارشــناس فرهنگــی و مســئول کانــون هــای 
ــن  ــم در ای ــدت فعالیت ــاه م ــر کوت ــدم. در عم ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــری مش ــی و هن فرهنگ
حــوزه تجــارب خوبــی کســب کــرده و پــس از 6 مــاه بــه عنــوان مســئول حــوزه اطــاع رســانی 
ــای  ــن ه ــناس انجم ــمت کارش ــال 1394 س ــهریور س ــودم و از ش ــه نم ــام وظیف ــات انج و تبلیغ
ــتم. ــوزه هس ــن ح ــز در ای ــجویان عزی ــتان و دانش ــت دوس ــون در خدم ــجویی تاکن ــی دانش علم

کنید؟  کامل تشریح  کارشناس انجمن های علمی را به طور  • وظایف 
بــا توجــه بــه گســتردگی فعالیــت در ایــن حــوزه از مهمتریــن وظایــف کارشــناس مــی تــوان بــه: شناســایی و 
بررســی درخواســت هــا و پیشــنهادات تاســیس  انجمــن هــای علمــی ، تامیــن نیازهــای انجمــن هــا بــه تفکیــک 
نــوع و مشــکل مطالبات،تهیــه گــزارش مصــور از فعالیــت هــا ، انعــکاس اخبــار و اطــاع رســانی برنامــه هــا و برنامــه 

ریــزی بــرای فعالیــت هــای ســاالنه انجمــن هــای علمــی اشــاره کــرد.
کنــون در خصــوص بهبــود وضعیــت انجمــن هــا در حــوزه وظایــف مربــوط  • چــه اقداماتــی تا

کارشــناس انجمــن هــا شــده اســت. بــه 
کارهــای انجــام گرفتــه در ایــن بخــش زیــاد اســت ولــی مــا در اینجــا بــه مهمتریــن آنها اشــاره مــی کنیــم: بازدیــد دوره ای 
از انجمــن هــای علمــی جهــت رفــع مشــکات ، پیگیــری خریــد سیســتم رایانــه جدیــد بــرای انجمــن ها،کوتــاه کــردن 
زمــان بررســی طــرح هــا بــا تشــکیل کمیتــه حمایــت و نظــارت برانجمــن هــای علمــی بصــورت هــر هفتــه ، پیگیــری و 
ســرعت بخشــیدن بــه پرداخــت مصوبــات مالــی انجمــن هــای علمــی در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن ، تاســیس و ایجــاد 
کمیتــه هــای مختلــف در شــورای دبیــران جهــت ســرعت بخشــیدن بــه مراحــل اجــرای طــرح و افزایــش ســاعت کاری 



ــته  ــن خواس ــهیل و تامی ــت تس ــاعت اداری جه ــر س ــی غی ــی گاه ــت اداری و حت ــام وق ــورت تم ــه ص ــران ب ــورای دبی ش
دانشــجویان.

کل فرهنگی به چه اموری مربوط می شود؟ • عمده فعالیت های اداره 
ــه  ــا از حوصل ــم کاره ــدازه و حج ــم ان ــا بپردازی ــه آنه ــریح هم ــه تش ــم ب ــر بخواهی ــت اگ ــاد اس ــاب زی ــن ب ــخن در ای س
خواننــدگان ایــن گاهنامــه خــارج اســت پــس بــه همیــن دلیــل فقــط بــه مــواردی کــه مســتقیم بــا دانشــجو ارتبــاط دارد 
ــه  ــگاه ب ــی دانش ــی ، اجتماعــی و سیاس ــی فرهنگ ــت کل ــد وضعی ــگاه ، رص ــی دانش ــم. اداره کل فرهنگ ــی کنی ــنده م بس

ــده دارد. ــه عه ــطوح ب ــه س ــی را در هم ــای فرهنگ ــت ه ــذاری فعالی ــت گ ــزی و سیاس ــه ری ــور برنام منظ
چهــار حــوزه مهــم در ایــن اداره کل جهــت برنامــه ریــزی ، پیگیــری و اجــرای درخواســت هــای دانشــجویان بــه صــورت 
جهــادی مشــغول بــه فعالیــت هســتند ، حــوزه انجمــن هــای علمــی دانشــجویی ، حــوزه کانــون هــای فرهنگــی و هنــری 
، حــوزه نشــریات دانشــجویی و حــوزه تشــکل هــای اســامی کــه مســتقیما بــا همــکاری دانشــجویان فعالیــت مــی کننــد.

که عالقمند به فعالیت در حوزه فرهنگی بخصوص انجمن های علمی هستند چه توصیه ای دارید؟ • به دانشجویانی 
تمامــی دانشــجویان عزیــز فعالیــت در انجمــن هــا را فرصــت محســوب نماینــد و جهــت تقویــت بنیــه علمــی و افزایــش 

مهــارت و کســب تجربــه جهــت ورود بــه بــازار کار از طریــق انجمــن هــای علمــی اقــدام کننــد.
انجمــن هــای علمــی دارای بســتر مناســب بــرای اجرایــی نمــودن تمامــی ایــده هــا و توانمندشــدن در زمینه هــای علمی 
، فرهنگــی و کارآفرینــی اســت. پــس درخواســت و توصیــه مــن بــه عزیــزان ایــن اســت فرصــت را غنیمــت شــمارند و در 

طــول مــدت کوتــاه تحصیــل بــرای رســیدن بــه هــدف واالی خــود تــاش نماینــد.
• هدف از شرکت در جشنواره ملی حرکت چیست و چه دانشگاه هایی می توانند وارد مرحله ملی شوند؟

جشــنواره ملــی حرکــت نمایشــگاه دســتاوردهای انجمــن هــای علمــی دانشــگاه هــا در طــول یکســال و بســتری اســت 
ــی از  ــال در یک ــر س ــه ه ــنواره ک ــن جش ــوزه ، در ای ــن ح ــور در ای ــجویان سراسرکش ــی دانش ــای علم ــت ه ــرای فعالی ب
دانشــگاه هــای بــزرگ کشــور برگــزار مــی شــود. نتایــج داوری آثــار و فعالیــت هــای انجمــن هــای برتــر و برگزیــده مرحلــه 
دانشــگاهی پــس از ارزیابــی در حــوزه هــای مختلــف و برگــزاری نمایشــگاه اعــام مــی گــردد و فقــط دانشــگاه هایــی کــه 

آثــار را بــرای جشــنواره ملــی فرســتاده باشــند مــی تواننــد حضــور پیــدا کننــد.
ــور در  کش ــر  ــای برت ــگاه ه ــن دانش ــتان را در بی ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــن دانش گرفت ــرار  • ق

ایــن جشــنواره را حاصــل چــه چیــزی مــی دانیــد؟
قطعــا موفقیتــی در ایــن ســطح نمــی توانــد اتفاقــی باشــد و عوامــل زیــادی دســت بــه دســت هــم داده تــا ایــن موفقیــت 

حاصــل شــود.
ــتم  ــواه آن هس ــاهد و گ ــود ش ــده خ ــه بن ــی ک ــای علم ــن ه ــجویان انجم ــبانه روزی دانش ــتمر و ش ــش مس ــاش و کوش ت

ی ، رهنمودهــای دلســوزانه اســاتید محتــرم مشــاور انجمــن هــای علمــی و حمایــت  هــا
بــی دریــغ و بــی بدیــل ریاســت محتــرم دانشــگاه و معاونــت محتــرم 

فرهنگــی و اجتماعــی و مدیرمحتــرم فرهنگــی و عنایــت ویــژه شــان 
نســبت بــه حــوزه انجمــن هــای علمــی از علــل ثمربخشــی و 

اســت. جایــگاه  ایــن  در  دانشــگاه  قرارگرفتــن 
ــه  ک ــه را  ــر آنچ ــما و ه ــی ش ــخن پایان ــا س • و ام

تمایــل داریــد در   صحبــت بفرماییــد؟
ــت  ــراه اس ــکر هم ــر و تش ــا تقدی ــی ب ــخن پایان ــوال س معم
ــگاه  ــرم دانش ــت محت ــودم از ریاس ــه خ ــه نوب ــم ب ــن ه ، م
جنــاب آقــای دکتــر بندانــی کــه بــه جــد در حــوزه انجمــن 
ــع  ــان رف ــت هایش ــد و از اولوی ــه دارن ــی دغدغ ــای علم ه

مشــکات ایــن حــوزه اســت کمــال تشــکر و قدردانــی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  محتــرم  معاونــت  از  دارم.  را 

ــور  ــنگ صب ــه س ــه همیش ــت را ک ــر باغ ــای دکت ــاب آق جن
مــا هســتند و بارتمامــی زحمــات بــردوش ایشــان اســت 

قدردانــم. سپاســگزارم از مدیــر محتــرم فرهنگــی جنــاب آقــای 
ــوده و  ــا ب ــدر یاریگرم ــعه ص ــا س ــه و ب ــه برادران ــان ک ــر وحیدی دکت



ــم  ــتان و همکاران ــی دوس ــم از تمام ــی کن ــر م ــتند. و تقدی هس
در حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی کــه شــاید هیــچ گاه 

ــم  ــام معظ ــش مق ــق فرمای ــت و طب ــده اس ــرده نش ــا ب ــمی از آن ه اس
رهبــری کــه مــی فرماینــد: »عرصــه فرهنگــی عرصــه جهــاد اســت« ایــن 

عزیــزان جهادگرانــه مشــغول تــاش و فعالیــت هســتند. از تمامــی عزیــزان 
ــای  ــی تقاض ــای علم ــن ه ــوزه انجم ــای ح ــت ه ــود فعالی ــجویان در بهب و دانش

یــاری و همــکاری دارم و همچنیــن از شــما کــه باســعه صــدر بــه حــرف هــای بنــده 
ــد. ــوش دادی گ

مصاحبه با کارشناس انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم

خانــم مینــا اکبري،کارشــناس فرهنگــي در اداره کل فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم، بــا قریــب بــه 
ــه عنــوان کارشــناس  ده ســال ســابقه فعالیــت در حــوزه هــاي مختلــف فرهنگــي کــه ســه ســال اســت ب
حــوزه ي انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي مشــغول هســتند و همیــن طــور کارشــناس مســئول جشــنواره ملــي حرکــت 
هســتند. از ایــن رو، شــاید بیــش از هــر کــس دیگــري بــا مســائل و مشــکات و برنامــه هــاي علمــي و فرهنگــي مرتبــط بــا 
فعالیــت هــاي انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي و بــه ویــژه جشــنواره ملــي حرکــت آشــنایي دارد. بــي شــك اگــر پرســش 
هــاي جــدي در ایــن حــوزه مطــرح و خواســته شــود اطاعاتــي کســب گــردد بهتریــن گزینــه ي پیــش رو خواهــد بــود. 
بــه همیــن خاطــر نشــریه جهــش بــه ســراغ ایشــان رفــت و پرســش هــاي خــود را در خصــوص جشــنواره ملــي حرکــت و 

انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي مطــرح کــرد.
کلي توضیح دهید. 1. در مورد جشنواره حرکت امسال به طور 

- بــه طــور کلــي اگــر بخواهیــم از جشــنواره ملــي حرکــت صحبــت کنیــم  گفتــه  مي شــود جشــنواره ملــي حرکــت رویدادي 
ــجویان  ــی دانش ــر علم ــتاوردهای برت ــش دس ــه و نمای ــت، عرض ــکان رقاب ــي آن ام ــه در ط ــت ک ــي  اس ــي و فرهنگ علم
ــنواره  ــع جش ــنواره در واق ــن جش ــود. ای ــي ش ــم م ــي فراه ــرش فرهنگ ــد و نگ ــا تاکی ــي و ب ــاي علم ــاس معیاره ــر اس ب
ــات  ــاي هی ــاتید و اعض ــت دانشگاهي،اس ــي مدیری ــا یعن ــگاه ه ــف دانش ــطوح مختل ــه در س ــرا ک ــت چ ــگاهیان اس دانش

ــد.  ــش دارن ــتمرار آن نق ــت و اس ــکل گیري،تقوی ــجویان در ش ــي و دانش علم
ــی و  ــز علم ــایر مراک ــگاه ها، س ــور، پژوهش ــی کش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــکاری دانش ــي هم ــن یعن ــر ای ــاوه ب ع
ــور در  ــت حض ــي در جه ــل توجه ــکاري قاب ــز هم ــی نی ــی و غیردولت ــازمان های دولت ــتگاه ها و س ــي دس ــن برخ همچنی
ــش  ــدد افزای ــود درص ــزي خ ــه ری ــتگذاري و برنام ــنواره در سیاس ــن جش ــارت دیگر،ای ــه عب ــد. ب ــنواره را دارن ــن جش ای

ــا جامعــه و صنعــت اســت.  ــد ایــن جشــنواره ب مشــارکت بخــش هــاي مختلــف علمــي و اجرایــي و پیون
ــن  ــود  در ای ــته ش ــي خواس ــش رقابت ــتاوردهاي در بخ ــار و دس ــه آث ــرکت چ ــکان ش ــوص ام ــي در خص ــر توضیح ــا اگ  ام
خصــوص بایــد گفــت بــه طــور کلــي در ایــن جشــنواره آثــار و دســتاوردهای علمــی دانشــجویان کــه مســتقل از برنامــه 
ــد  ــي فرآین ــتاوردها ط ــار و دس ــن آث ــود. ای ــرش می ش ــت، پذی ــیده اس ــر رس ــه ثم ــده و ب ــام ش ــگاه انج ــی دانش آموزش
داوري  و ارزیابــي کــه صــورت مــي گیــرد بــر اســاس معیارهــاي مشــخص شــده بررســي مــي شــوند کــه در نهایــت آثــار 

ــی جشــنواره معرفــی خواهنــد شــد.  ــده از میــان آن هــا انتخــاب و در آییــن پایان برگزی
نکتــه قابــل توجــه دیگــر در ایــن دوره از جشــنواره ایــن بــود کــه در بخــش رقابتــی عــاوه بــر انجمــن هــاي علمــي، گــروه 
هــاي دانشــجویي و دانشــجویان بــه صــورت فــردی امــکان نیــز امــکان شــرکت داشــتند، ایــن مســئله عــاوه بــر پویایــي 
ــدن و  ــي ش ــتاي تخصص ــن در راس ــد. همچنی ــي کن ــتر م ــدان آن را بیش ــان و عاقمن ــف مخاطب ــنواره طی ــتر جش بیش
ــي در  ــروه آموزش ــر گ ــن دوره، ه ــار در ای ــن ب ــراي اولی ــي ب ــاي علم ــتر معیاره ــت بیش ــت و رعای ــدن رقاب ــر ش ــي ت واقع
ــه عنــوان مثــال در گــروه علــوم انســاني یــا فنــي و  ــد. ب ــه رقابــت مــي پردازن حــوزه هــاي رقابتــي در درون خودشــان ب
مهندســي یــا علــوم پایــه  و ... در حوزه هــاي رقابتــي کــه طبــق دســتور العمــل اجرایــي جشــنواره مشــخص شــده اســت 

فقــط دانشــجویان ایــن رشــته هــا مــي تواننــد شــرکت کننــد و آثــار و دســتاوردهاي علمــي دانشــجویان در هــر گــروه 
آموزشــي و بــر اســاس معیارهــاي واحــد هــر حــوزه ارزیابــي شــود. بقیه بخــش هــاي جشــنواره هماننــد راه اندازي 

بخــش ارتبــاط بــا صنعــت، نقــش بیشــتر و پررنگتــر اتحادیــه هــا و بخــش بیــن الملــل نیــز بــا هــدف ارتقــاي 
ــه صــورت خاصــه بیــان کنیــم  ــر بخواهیــم ب ــع اگ ــوده اســت. در واق ــژه ب کیفــي جشــنواره مــورد توجــه وی

مي شــود گفــت کــه راهبــرد اصلــي اداره کل فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم، افزایــش اســتانداردهاي 



کیفــي در برنامه ریــزي و برگــزاري جشــنواره بــا تاکیــد بــر نقــش محــوری دانشــجویان اســت.
2. در جشنواره حرکت امسال چند دانشگاه حضور داشتند؟

ــا  ــگاه ه ــور دانش ــگاهي حض ــش نمایش ــي و بخ ــش رقابت ــت بخ ــنواره از جه ــف جش ــاي مختل ــش ه ــه بخ ــه ب ــا توج - ب
ــار و دســتاوردهاي علمــي  ــق ســامانه آث ــه دانشــگاه هــا از طری ــي ک ــن دوره در بخــش رقابت ــد. در ای متفــاوت مــي باش
دانشــجویان را بــه دبیرخانــه مرکــزي جشــنواره ارســال مــي کننــد، 103 دانشــگاه حضــور داشــتند کــه از ایــن تعــداد 75 
دانشــگاه در بخــش نمایشــگاهي حضــور داشــتند. همچنیــن در ایــن دوره در بخــش نمایشــگاهي عــاوه بــر دانشــگاه ها، 
ــه  ــي از جمل ــاي علم ــن ه ــي انجم ــتادهاي حام ــي س ــن برخ ــت و همچنی ــا صنع ــاط ب ــش ارتب ــي و بخ ــاي علم ــروه ه گ
ــي دیگــر  ــه بیان ــه اي حضــور داشــتند. ب ــازي هــاي رایان ــوم شــناختي، بنیــاد ب ــو، ســتاد عل ســتاد توســعه فنــاوري نان
ــر ایــن اســت کــه مجموعــه هــاي مختلــف علمــي و فرهنگــي حتــي در بخــش نمایشــگاهي حضــور داشــته  سیاســت ب

باشــند و ایــن بخــش هــا در ارتبــاط بــا فضــاي دانشــگاهي قــرار بگیرنــد. 
3. در حوزه دانشگاه برتر چه دانشگاه هایي داراي مقام شدند؟

- در بخــش دانشــگاه برگزیــده، دانشــگاه هایــي کــه گــزارش عملکــرد آنهــا در زمــان مقــرر بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال 
گشــته بــود مــورد داوري قــرار گرفتنــد. ارزیابــي بــر مبنــاي عملکــرد یــك ســاله دانشــگاه در حــوزه انجمــن هــاي علمــي 
همــراه بــا میانگیــن نمــرات آثــار دانشــگاه در بخــش هــاي رقابتــي و شــاخص رشــد دانشــگاه نســبت بــه ســال گذشــته 
ــل و  صــورت پذیرفــت. بدیــن ترتیــب دانشــگاه هــاي فردوســي مشــهد، سیســتان و بلوچســتان، تربیــت مــدرس، زاب
مراغــه شایســته تقدیــر )دوم( شــدند. الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه مراغــه، دانشــگاه شایســته تقدیــر بــه خاطرکســب 
بیشــترین میــزان رشــد در کســب عناویــن برگزیــده و شایســته تقدیــر در دهمیــن جشــنواره  ملــي حرکــت و فعالیت هــاي  
چشــمگیر انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي آن دانشــگاه مــي باشــد. دانشــگاه هــاي شــیراز، شــهید بهشــتي، تبریــز و 

تهــران نیــز در ایــن حــوزه بــه عنــوان دانشــگاه برگزیــده )اول( انتخــاب شــدند.
4. سیاست هاي آینده وزارت علوم در قبال انجمن هاي علمي چیست؟

ــي دانشــجویي  ــا حــوزه انجمــن هــاي علم ــوم کــه سیاســت هــاي مرتبــط ب ــي وزارت عل ــت فرهنگــي و اجتماع - معاون
ــن  ــژه دارد. ای ــگاه وی ــوزه ن ــن ح ــه ای ــد، ب ــي کن ــرا م ــري و اج ــجویي پیگی ــي دانش ــاي علم ــن ه ــق اداره انجم را از طری
مســئله هــم از چنــد بعــد اهمیــت دارد کــه سیاســت هــاي تقویــت انجمــن هــاي علمــي دنبــال شــود. اولیــن نکتــه ایــن 
اســت کــه انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي ماهیــت علمــي و فرهنگــي را بــه طــور هــم زمــان دارنــد. یعنــي از یــك طــرف 
کارکردهــاي علمــي از آنهــا انتظــار مــي رود چــون مبتنــي بــر تولیــد و ترویــج موضوعــات علمــي بــر اســاس رشــته و یــا 
گرایــش هــاي آموزشــي و تحصیلــي هســتند. از ســویي دیگــر ماهیــت فرهنگــي هــم دارنــد یعنــي هدفــي کــه دنبــال مــي 
شــود در تعقیــب ترویــج فرهنــگ کار گروهــي علمــي اســت. از طــرف دیگــر در دانشــگاه هــا بخشــي از آمــوزش هــاي 
مــورد نیــاز بــراي ورود بــه بــازار کار الزامــا در ســرفصل هــاي آموزشــي نیســت، امــا نیــاز و ضــروري اســت کــه دانشــجویان 
آن آمــوزش هــا و مهــارت هــاي الزم را کســب کننــد. انجمــن هــاي علمــي بــه طــور ویــژه مــي تواننــد در ایــن حــوزه ورود 
کــرده و بــا شناســایي ظرفیــت هــاي الزم برنامــه هــاي ســودمند را اجــرا نماینــد. عــاوه بــر ایــن وجــود تشــکیات و کار 
جمعــي یــا بــه عبــارت دیگــر ایجــاد یــك نهــاد تخصصــي ارتبــاط بــا مجموعــه هــاي دیگــر از جملــه ارتبــاط بــا صنعــت و 

ــتا را جامعــه را تســهیل مــي کننــد  ــن راس ــاي در ای ــه ه ــبرد برنام ــري و پیش ــکان پیگی و ام
ــي ممکــن مــي ســازد.  ــاي علم ــن ه ــاص انجم ــور خ ــه ط ــت ب ــن ظرفی ای

از آن برخــوردار هســتند.دانشــجویي 
بــه  ــیس -  ــه تاس ــن نام ــه آیی ــوع ب ــا رج ــي ب ــور کل ط

ــوان  ــي ت ــي م ــاي علم ــن ه ــت انجم و فعالی
دیــد کــه طیــف گســترده اي از فعالیــت 
ــه  ــود دارد ک ــي وج ــي و ترویج ــاي علم ه
انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي مــي 
تواننــد انجــام دهنــد. همیــن مســئله 
ــن  ــاي ای ــت ه ــترده فعالی ــاد گس ــم ابع ه
تشــکل هــاي علمــي و فرهنگــي را نشــان 

ــد. ــي ده م
انجمــن هــاي  ایــن  تقویــت  واقــع  - در 
ــه  ــم ب ــتي ه ــناد باالدس ــه در اس ــي ک علم



اهمیــت و ضــرورت فعالیــت آنهــا اشــاره شــده اســت کارکردهــاي مختلــف دارنــد و مــي تواننــد تکمیــل کننــده اجتماعات 
علمــي و تخصصــي باشــند و دامنــه و گســتره ایــن اجتماعــات را در ســطوح دانشــجویي بــه طــور گســترده اي افزایــش 
دهنــد. بــا ایــن توضیــح کــه امــروزه و یــا اساســًا علــم و دانــش بــه عنــوان بنیــان اساســي زندگــي جوامــع امــروز از درون 
ــگاه اجتماعــي علمــي اســت بنابرایــن، رشــد و  ایــن اجتمــاع هــاي علمــي شــکل مــي گیــرد. خــود دانشــگاه در یــك ن
بالندگــي مجموعــه هــاي علمــي و تخصصــي در درون آن بــه قــدرت تولیــد علمــي آن مــي افزایــد. از ایــن رو، مــي تــوان 
ــگاه راهبــردي در سیاســت هــاي وزارت علــوم خواهنــد داشــت. ــه ایــن تشــکل هــاي علمــي دانشــجویي جای گفــت ک

5. به نظر شما انجمن هاي علمي درآینده بیشتر بر چه حیطه هایي متمرکز مي شوند؟
- در ایــن خصــوص بایــد یــادآور شــد کــه انجمــن هــاي علمــي به خاطــر ماهیــت تخصصــي که دارنــد بایــد نیازهــا و حیطه 
هــاي فعالیــت خــود را بــه اقتضــاي فهــم خــود از شــرایط و اقتضائــات علمــي و محیطــي ســمت و ســو ببخشــند. در واقــع 
ورود بــه ماهیــت و تمرکــز بــر روي قالــب هــاي فعالیــت و یــا موضوعــات، نیازمنــد آشــنایي و تخصــص الزم اســت. در 
ایــن زمینــه خــود انجمــن هــا بــا ظرفیــت هایــي کــه دارنــد تصمیــم مــي گیرنــد کــه بــه چــه موضوعاتــي بپردازنــد و اولویت 
هــا را تشــخیص مــي دهنــد. وجــود اســتادان مشــاور انجمــن هــاي علمــي در واقــع فضایــي بــراي تقویــت ایفــاي نقــش 
ــراي اولویــت هــا و  ــر اســت. یعنــي انجمــن هــاي علمــي الزم اســت از ظرفیــت هــاي مختلــف ب هــاي بهتــر و دقیــق ت

ترجیحــات خــود اســتفاده کننــد.
ــت  ــه سیاس ــود ک ــد ب ــن خواه ــم ای ــي را نشــان دهی ــري کل ــت گی ــه جه ــم ی ــر بخواهی ــا اگ - ام
وزارت علــوم ایــن اســت کــه فعالیــت هــاي علمــي بــه ســمت درك نیازهــاي بــازار و جامعــه 
ــن  ــا در ای ــد. طبیعت ــت کنن ــا حرک ــراي آنه ــي ب ــب و علم ــاي مناس ــل ه ــه راه ح و ارائ
خصــوص انجمنــي موفــق خواهــد شــد کــه درك و برنامــه و فعالیــت بهتــري را عرضه 
کنــد و در واقــع بــا واقعیــت هــا همــراه باشــد  و در جهــت حــل مشــکات و بهبــود 
وضــع موجــود حرکــت کنــد. بتوانــد ایــده هــاي خاقانــه رو دریافــت و عرضــه 
دارد و ســطح تعامــل و ارتبــاط را بــا بخــش هــاي متناظــر در بــازار و جامعــه 

بهبــود ببخشــد.
6. سخن پایاني

- نکتــه مــن ایــن اســت کــه بایــد فعالیــت در انجمــن هــاي علمــي را بــه 
عنــوان بخشــي از کارکردهــاي دانشــگاه و درراســتاي آن ارزیابــي کــرد. 
دانشــجویان و مســئوالن دانشــگاهي، ایــن نهادهــا و تشــکل هــاي 
ــي و  ــد و هماهنگ ــگاه بدانن ــاص دانش ــت خ ــل ماموری ــي رو در ذی علم
ــي و علمــي  همــکاري خــود را در جهــت برنامــه ریــزي درســت و اصول
ــاع  ــه اجتم ــت ک ــگاه اس ــراي دانش ــت ب ــك فرص ــن ی ــد. ای ــام دهن انج
ــاي  ــد کارکرده ــا بتوانن ــوند ت ــت ش ــرد، تقوی ــکل بگی ــي ش ــاي علم ه
ــا کلیــت دانشــگاه داشــته باشــند. بخــش قابــل توجهــي از  هــم راســتا ب
ــر نیــروي خــاق و جــوان  پویایــي علمــي و فرهنگــي دانشــگاه، متکــي ب

ــرد. ــق پذی ــت تحق ــن ظرفی ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــي توان م

ݠِهش
َ

ه ج
ْ
ݔ رىݫ

سݨݨݨݨݨݒݚ
َ
ن

ت
َ
ک رݚ

َ
 ح

ْ
اِمه

ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ِژه ن

ݚ
ْوی


