
ايرانآموزش و پژوھش در 
ندهنگاھی به گذشته و تصويری از آي

  
مھدی ضرغامی



لوژی مبداء تحوالت عميق تکنو: ايجاد صنايع 



تهنگاه به گذش

ر، بنيانگذا: دکتر مجتھدی 
تالش برای اعتبار علمی و 
طح تکنولوژيکی دانشگاه در س

جھانی

سازمان : دکتر امين 
 يافتن و اشتغال اولين
دوره ھای فارغ 

 التحصيالن در صنايع
داخلی، ادامه تحصيل  
دانشجويان در مؤسسات 

علمی خارجی

درخشش و 
ت بدس...افتخار

آوردن اعتبار 
بين المللی



تحقيقات علمی

ل بی ارتباط به مساي
ايران و آينده آن 

:  رشته ھای مھندسی 
ادامه کارھای دکتری 

خود اساتيد

 :رشته ھای علوم پايه 
 عدم ارتباط با محيط
ھای فعال علمی و 

جھان



ايجاد مراکز پژوھشی

مرکز خواص و کاربرد مواد و انرژی

انستيتوی آب و انرژی

مرکز تحقيقات الکترونيک

مرکز تحقيقات مھندسی بيوشيمی



تبديل دانشگاه 
وژی به يکی از دانشگاه ھای معتبر علمی و تکنول

جھان

چگونه



طرح ايجاد دانشگاه صنعتی اصفھان 

ايجاد دانشگاه برتر در 
سطح جھانی

 تربيت مھندسين نوآور و
  پيشرو جھت تغيير چھره

تکنولوژی کشور 

نت س باپرورش دانشمندانی 
ھای علمِی حاکم بر محيط
دانشگاھی پيشرفته

ر پيشبرد تکنولوژی و علوم د 
کشور زيربنای سياست ھای کشور 



چالش ھا 

جذب و 
گردھمايی 

کادر 
آموزشی و 
پژوھشی 
الزم از 
بھترين 
دانشگاه 
ھای جھان

تامين 
زندگی 
اساتيد 
جھت 

منحصر 
کردن 

توجه آنھا 
به آموزش 
و پژوھش 

حاکم 
کردن 
سنت 

علمی  بر 
محيط 

دانشگاه 

جھت دھی 
مسير 

پژوھش ھا 
و نو 

آوری ھا  
به سمت  
نيازھای  
کشور

تبديل 
ه دانشگاه ب
 مؤثرترين
وسيله 
برای 
توسعه 
علمی و 
ی  تکنولوژ

 منتج شدن
نوآوری 
 دانشجويان

و استادان  
 به نتايج
اقتصادی



ايجاد 
ساختار 

ھای مناسب 
جايگزين 
سيستم 
دانشکده ای

ساختار 
دانشکده ای

وھشی تبديل دانشگاه به  شش بخش آموزشی و پژ

ک حل سيستماتي
چالش ھا



ساختار پيشنھادی آموزشی و پژوھشی
مصرف  منابع انرژی چون انرژی برق، نفت، گاز، ھسته ای، خورشيدی، بادی، اقيانوسی، سياالت، آب، انتقال تبديل انرژی و :انرژی

انرژی و سياست ھای مربوط به انرژی

اطالعات، فرايش اطالعات، ارتباطاِت کنترل و علوم و مھندسی کامپيوتر و سياست ھای مربوطه :انفورماتيک

 شناسی، فرايش مواد، طراحی سازه ھا، طراحی صنعتی و معماری، و سياستمعدن و مينرال ھا، متالوژی، پليمرھا، بتون، خاک :مواد
ھای مربوطه

توليد و فرايش مواد غذائی،بسته بندی و توزيع، مصرف و تغذيه و سياست ھای مربوطه :غذا 

مل و نقل و کليه مسائل مربوط به فلسفه در ارتباط با فرھنگ سنتی، محيط زيست، ح :سيستم ھای تکنولوژی جامعه و انسان
سيستم ھائی که تأثير تکنولوژی، جامعه و انسان و سياست ھای مربوط 

ی، وظيفه اصلی اين بخش، ايجاد و حفظ و اعتالی سنت علمی در باالترين سطح در کشور بود و آموزش و پژوھش در رياض :علوم
فيزيک، شيمی، بيوشيمی، بيولوژی، ژئولوزی و ژئوفيزيک



یتربيت و تأمين کادر آموزشی و پژوھش

 200انتخاب و اعزام 
ن و تن از با استعداتري
غ برجسته ترين فار
اه به التحصيالن دانشگ

 بھترين دانشگاه ھا و
مراکز علمی جھان 



ايجاد سنت علمی

ايجاد مرکزی به منظور 
اعتالی سطح دانشمندان و 

)  هخاورميان(دانشجويان منطقه 
 در رشته ھای فيزيک نظری

و رياضی در ايران با 
ی ھمکاری دکتر حسين پرتو
ر و دکتر اردالن با پروفسو

عبدالسالم که بعدھا برنده 
جايزه نوبل در فيزيک شد



روتربيت مھندس نوآور و پيشآموزش و

ايجاد فھم 
عميق در 

 اصول رياضی
و علوم 
زيربنايِی 
مھندسی

اخذ دروس 
م تخصصی الز

در شش بخش 
گفته شده



ھدف آموزش دانشگاه در مھندسی

  مھندس
نوآور

  مھندس
طراح

مھندس 
راھبر 
یتکنولوژ

مھندس 
پيشرو

:انواع مھندس
)  پيشنھادی( 



ھدف پژوھشی دانشگاه در مھندسی

 گذر از فاز
کميت 

مقاالت به 
کيفيت 

ايجاد 
ارتباط با 
مسائل 
 تکنولوژی
کشور 

کوشش در 
باالبردن 
ی کارآفرين

و حمايت 
از 

مخترعين 
در مھندسی

حمايت از 
پژوھش 
-ھای بين
ایرشته

تغيير 
ساختارھای 
دانشگاھی 

مشابه ( 
صنعتی 
)اصفھان

ايجاد 
 مراکزی با

ھدف 
پژوھشی 
مشخص و 

برنامه 
زمانی 
محدود



ھدف مديريت دانشگاه
دانشگاه را در شمار معتبرترين دانشگاه ھای جھان تصوير کند: آرمان 

ھاتعيين اھداف الزم  برنامه ريزی و ارايه راه حل برای رفع مشکالت و محدوديت

فراھم آوردن امکانات برای شکوفائی استعداد دانشجويان و استادان

تفاوت در نقش مؤسسات آموزشی و پژوھشی را با توجه به استعدادھای آنان

تکنولوژی وھای علمیايجاد مراکزی جھت مطالعه سياست

تفاده از اين ايجاد مراکزی که تأکيد بر اختراع و ايجاد صنايع نو در زمينه ھای مختلف تکنولوژی و اس
اختراعات



رینتيجه گي

ھاتعريف ھدف

برنامه ريزی

درک چالشھا

تالش

ھای همعتبرترين دانشگا
جھان 

سرآمد در کيفيت 
پژوھش

دارای سنت علمی 
وآموزش نوآور و پيشر

 تحقق آرمان تبديل
دانشگاه به



پايان


