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حاضریه
خاوم َا :دکتش حسیٌیبى ،هٌْذس خبًؼلی ،هٌْذس داساة ،دکتش صّشائی ،هٌْذس ضیشثبى ٍ خبًن هؼوبسیبى
آقایان :هٌْذس اثغحی ،دکتش اضشفی صادُ ،دکتش ایشاى ًژاد ،دکتش ثختیبسی ًژاد ،جؼفشآثبدی ،دکتش جَالی ،دکتش حبئشی یضدی،
دکتش حجبصی ،دکتش حسٌلَ ،دکتش حیذسی ،دکتش خسشٍی ،دکتش ساضذ هحصل ،دکتش سایگبى ،دکتش صهبًی ،دکتش سحبثی ،دکتش
سلغبًی ،دکتش سْشاة پَس ،دکتش ضبُ آثبدی ،دکتش فشاستخَاُ ،هٌْذس فشداًص ،دکتش فشجی داًب ،دکتش هجشة ،دکتش هحوَدی
داسیبى ،دکتش هشتضَی ،دکتش هؼبًٍی ،دکتش هؼوبسیبى ،دکتش هَسَیبى ٍ دکتش ًصیشی قیذاسی
دکتر حسیه معماریان سئیس کشسی یًَسکَ دس آهَصش هٌْذسی ضوي خیش هقذم ٍ تطکش اص حضبس ثشای ّوکبسی ثب کشسی ٍ
ضشکت دس جلسِ ،کن تَجْی ثِ آهَصش سا یکی اص هطکالت جبسی آهَصش هٌْذسی داًستٌذ ٍ پیص ًَیس هتٌی ،حبٍی
ساّکبسّبیی ثشای ثشٍى سفت اص ایي هطکل سا اسائِ دادًذ .ایطبى اظْبس اهیذٍاسی کشدًذ کِ ایي هتي ثب تَجِ ثِ ًظشات سخٌشاًبى ٍ
حضبس ،اصالح ضذُ ٍ ثشای هقبهبت تصوین گیشًذُ دس ٍصاست ػلَم ٍ داًطگبُ ّب اسسبل گشدد (پیَست.)1
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دس اداهِ جلسِ اص اسبتیذ صیش ثشای اسایۀ ًقغِ ًظشات خَد دس صهیٌۀ آهَصش هٌْذسی ٍ هطکالت جبسی آى دػَت ثؼول آهذ
(ٍیذیَّبی ایي سخٌشاًی ّب ثضٍدی دس ٍثگبُ کشسی ػشضِ خَاّذ ضذ).
دکترواصر سلطاوی سئیس داًطکذُ ّبی فٌی داًطگبُ تْشاى ضوي خیشهقذم ثیبى داضتٌذ سَالی کِ ّویطِ ثب آى سٍثشٍّستین ایي
است کِ آهَصش خَة چیست ٍ چگًَِ حبصل هی ضَد؟ آهَصش اصل است ٍ پژٍّص خَة دس سبیِ آهَصش خَة حبصل
هی ضَد .الجتِ اگش تجبسة پژٍّطی ًیض دس آهَصش دخیل ضَد ،ثِ ثْتش ضذى آهَصش کوک هی کٌذ.
دکتر سعذالٍ وصیری قیذاری سئیس کویسیَى هلی یًَسکَ دس ایشاى ،ضوي اسائِ پبٍسپَیٌتی دس خصَظ آهَصش ٍ یبدگیشی اص
دیذگبُ یًَسکَ صحجت کشدًذ .ایطبى تأکیذ داضتٌذ کِ یًَسکَ اص دٍ ًگبُ دستبٍسد هحَس ٍ تکلیف هحَس دس آهَصش ،ثِ دیذگبُ
دستبٍسد هحَس هؼتقذ است ٍ استشاتژی ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ساّجشدی خَد سا ثش ایي هجٌب تذٍیي هی کٌذ ٍ ثشایي اسبس یًَسکَ عی
سبل ّبی اخیش ثِ دًجبل کیفیت ثخطی ثِ آهَصش استّ .وچٌیي ثشای اّویت هَضَع آهَصش دس یًَسکَ ثیبى داضتٌذ کِ دٍسَم
ثَدجِ یًَسکَ ثِ اهش آهَصش اختصبظ یبفتِ است (هطشٍح دس پیَست.)2
دکترسعیذ سُراب پًر سئیس گشٍُ ػلَم هٌْذسی فشٌّگستبى ػلَم ،ضوي اسائِ آهبسی اص ٍضؼیت آهَصش هٌْذسی دس کطَس
اظْبس داضتٌذ کِ یکی اص چبلص ّبی اهشٍص آهَصش هٌْذسی ،اٍلَیت کویت ثِ کیفیت ثَدُ است ٍ دیگشی هذسک گشایی است.
ایطبى ّوچٌیي ثِ لضٍم هأهَسیت گشا ضذى داًطگبُ ّب اضبسُ کشدًذ ٍ دس اًتْب ثی ػالقگی جَاًبى ثِ سضتِ ّبی هٌْذسی سا
هَضَػی خغشًبک ثشای کطَس ًبم ثشدًذ (هطشٍح دس پیَست .)2
دکتر سیذجالل حجازی سئیس ضبخِ هَاد ٍ هؼذى گشٍُ ػلَم هٌْذسی فشٌّگستبى ػلَم ،ضوي اضبسُ هجسَط ثِ ًبثسبهبًی ٍضغ
هَجَدآهَصش ػبلی ثیبى داضتٌذ :داًطگبُ ّب ،فشٌّگستبى ّبٍ ،صاست ػلَم ٍ حتی کشسی یًَسکَ دس آهَصش هٌْذسی ثشای سبهبى
دّی آى هسئَل ّستٌذ ٍ ثبیذ تالش کٌٌذ تب ًیبصسٌجی ثِ جبی پبسخگَیی سبدُ ثِ ًیبصّبی کبرة؛ استؼذاد سٌجی ثِ جبی
ّوگبًی کشدى آهَصش ػبلی؛ ّوِ جبًجِ ًگشی ثِ جبی تَجِ هٌحصش ثِ هقبلِ؛ تؼشیف ٍ تؼییي دقیق ّذف ّب ثِ جبی کلی گَیی؛
تذسیس ،هْبست آهَصی ،یبدگیشی ثِ جبی صشفبً تذسیس؛ اًذیطِ ٍسصی ثِ جبی تکشاس ٍ حفظ هغبلت پیص گفتِ؛ پژٍّطگشی ثِ جبی
تذٍیي هقبالت ٍ ثسیبسی ًکبت دیگش سا دس آهَصش ػبلی ثغَسػبم ٍ دس آهَصش هٌْذسی ثِ عَس خبظ جبیگضیي کٌٌذ (هطشٍح دس
پیَست.)2
دکتر مقصًد فراستخًاٌ ػضَ ّیأت ػلوی هَسسِ پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصش ػبلی ،عشحی سا ثِ هٌظَس جلت تَجِ ٍ اسج
گزاسدى ثیطتش ثِ آهَصش پیطٌْبد ًوَدًذ .ایي پیطٌْبد کِ آًشا ً HEindexبم ًْبدًذ ،دس صَست ثِ اجشا دس آهذى ،ضشایظ هطبثِ
 Hindexفؼبلیتّبی پژٍّطی سا ثشای فؼبلیت ّبی آهَصضی اػضبی ّیأت ػلوی ایجبد خَاّذ کشد (هطشٍح دس پیَست.)2
مُىذس سیذابراَیم ابطحی ػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ صٌؼتی ضشیف ،ثِ ٍجَُ هطکالت ثبصآفشیٌی آهَصش اص جولِ حجن داًص
آهَختِ ثذٍى پیطِ ،احبلِ تذٍیي ثشًبهِ دسسی ثِ داًطگبُ ّب ٍ حَصُ ّبی ًَآٍساًِ دس آهَصش اضبسُ داضتٌذّ .وچٌیي تجشثِ خَد دس
ایجبد ّستِ پژٍّطی دس داًطکذُ هٌْذسی کبهپیَتش داًطگبُ صٌؼتی ضشیف سا ثب ثیبى هطکالتی اص قجیل ٍقت ًذاضتي ٍ ػذم
آضٌبیی ثب هقَلِ پژٍّص دس آهَصش اػضبی ّیأت ػلوی ٍ ّوچٌیي ًذاضتي هْبست الصم ثشای دسگیش ضذى ثب ایي هَضَع ،ثیبى
کشدًذ .ایطبى تأکیذ کشدًذ کِ سَاد یبددادى ٍ یبدگشفتي سا ثبیذ ثِ ػٌَاى ًَػی اثش داًص ،اص کَدکی ثِ ثچِ ّب آهَصش داد.
دکتر حسیه معماریان سئیس کشسی یًَسکَ دس آهَصش هٌْذسی ،خالصِای اص فؼبلیت ّبی کشسی یًَسکَ سا دس سبل گزضتِ دس
صهیٌِّبی آهَصش ،پژٍّص ،اًتطبسات ،ثشًبهِ سیضی آهَصضی ٍ ّوکبسی ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ،اسائِ دادًذ (هطشٍح دس پیَست.)3
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دس پبیبى ثب تَجِ ثِ اتوبم ٍقت ،تٌْب دٍ تي اص حضبس ثِ ضشح صیش ًظشات خَد سا ثیبى کشدًذ ٍ دکتش هؼوبسیبى اص حضبس دسخَاست
ًوَدًذ تب ًظشات ٍ پیطٌْبدات خَد دس هَسد هتي «ػسشت آهَصش ،دس آهَصش هٌْذسی» سا ثِ دفتش کشسی اسائِ ًوبیٌذ.
دکتر سیذمحمذعلی مًسًیان سئیس داًطکذُ هٌْذسی ضیوی داًطگبُ تْشاى ثیبى کشدًذ آهَصش هٌْذسی ًسجت ثِ آهَصش
پضضکی ،داسای هظلَهیت هضبػف است ٍ دلیل آى سیبست گزاسی ّبی دساصهذت سیبسی ،فشٌّگی ،اقتصبدی ،اجتوبع ٍ غیشُ است.
ایطبى ّوچٌیي ضوي اثشاص تأسف اص هٌفی ثَدى ًوشُ ثشخی دسٍس ثؼضی اص پزیشفتِ ضذگبى آهَصش هٌْذسی ،پیطٌْبد دادًذ تب
هتَلیبى آهَصش هٌْذسی کطَس اص ٍصاست ػلَم ٍ سبصهبى سٌجص دسخَاست ًوبیٌذکِ حذًصبثی ثشای قجَلی پزیشفتِ ضذگبى
هٌْذسی قبئل ضًَذ.
دکتر رضا فرجی داوا سئیس اًجوي آهَصش هٌْذسی ایشاى دس خصَظ ػٌَاى ثشًبهِ ًطست یؼٌی«ثبصآفشیٌی آهَصش» پیطٌْبد
دادًذ تب ایي ػٌَاى ثِ احیبی آهَصش گشایی یب ثبصگطت ثِ آهَصش یب ًگبّی دٍثبسُ ثِ آهَصش ،تغییش یبثذ ،چشاکِ صهبًی آهَصش
هحَسیت داضتِ است ٍ االى ثبصگطت ثِ آى هحَسیت ،ثبیذ هَسد تَجِ قشاسگیشدّ .وچٌیي پیطٌْبد دادًذ تب تَجِ دٍثبسُ ثِ آهَصش
عی صذٍس ثیبًیِ پبیبى سبل کشسی ،جلت ضَد ٍ ثشای تجذیل آى ثِ ساُ کبسّبی اجشایی ًیض کبسگشٍُ ّبیی هسئلِ سا ثشسسی ًوبیٌذ.
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