
 شهریور 99 18
 شماره 176

نشــست رویدادها و گزارش ها

مهندس نیلوفرحسن

حمایت 50درصدی دانش آموزی در 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

معاون  ستاری  سورنا  دکتر 
رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی 
نخبگان  در  ملی  رئیس بنیاد  و 
نشستی با برگزارکنندگان  هشتمین 
مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه  دوره 
با  ساخت  ایران  آزمایشگاهی 
مساعد  زیست بوم  این که  به  اشاره 
عرصه  به  مستعد  دانش آموز  ورود 
ریل گذاری  حال  در  دانش بنیان 
است، افزود: آماده هستیم بر بستر  
تعاملی اثربخش با وزارت آموزش 
و پرورش مسیر هدایت و پرورش 
خلق  مسیر  به  ورود  و  استعداد ها 
ارزش افزوده و کارآفرینی فناورانه 

را هموار کنیم.
حمایت  به  دکترستاری، 
ورود  از  فناوری  و  علمی  معاونت 
تجهیزات ایران  ساخت به آموزش 
افزود:  و  کرد  اشاره  پرورش  و 
طبق تفاهم نامه انجام شده در سال 

محصوالت  تمامی  خرید  گذشته 
ساخت  نمایشگاه  از  تجهیزات  و 
ایران  توسط واحدهای تابعه وزارت 
حمایت  با  پرورش،  و  آموزش 
و  علمی  معاونت  50درصدی 
همراه  ریاست جمهوری  فناوری 
مدارس،  بستر  بر  است؛ می کوشیم 
پژوهش سراها و هنرستان ها، ضمن 
هدایت استعدادهای دانش اموزان در 
مسیر نوآوری، این مجموعه ها را با 
محصوالت دانش بنیان  ساخت ایران 

تجهیز کنیم.
فناوری  و  علمی  معاون 
ظرفیت  درباره  رییس جمهوری 
تأمین  در  دانش بنیان  شرکت های 
کشور  آزمایشگاهی  تجهیزات 
به  اکنون  شرکت ها  این  گفت: 
رسیده اند  توانمندی  از  سطحی 
تجهیزات  70درصد  از  بیش  که 
آزمایشگاهی مورد نیاز کشور را با 

خارجی  نمونه های  هم پای  کیفیتی 
تولید و ضمن جلوگیری از خروج 
ارز، نیاز پژوهش و فناوری کشور 

را تامین می کنند.

طرح سمپاد 
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره 
به حمایت از استعدادهای برتر در 
قالب طرح مدارس سمپاد به عنوان 
یک ضرورت، گفت: طرح سمپاد 
که  نخبگانی  پرورش  در  می تواند 
همچون  شوند  ماندگار  تاریخ  در 
برای  را  راه  و  باشد  مفید  گذشته 
عرصه  به  برتر  استعدادهای  ورود 
نوآوری و خلق دانش فراهم کند. 
معاونت  و  نخبگان  ملی  بنیاد  در 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
برای  را  الزم  راهکارهای  تمامی 
شناسایی و شکوفایی استعدادهای 

علمی و فناورانه به کار می بندیم.

ضرورت تحول در رویکردها به 
آموزش

با  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
تحول  خوشبختانه  این که  بیان 
محقق  کشورمان  دانشگاه های  در 
افزود:  شرکت های  است،  شده 
دانشگاه ها  دل  از  که  دانش بنیانی 
داده  نشان  جامعه  به  است  برآمده 
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نیروی  تحول،  اصلی  عامل  و  منشأ  که 
به  تکیه  فرهنگ  از  است.  انسانی 
به  خوگرفته  جامعه  و  زیرزمینی  منابع 
نمی شود.  حاصل  توسعه  فروشی  خام 
اشتغال  آموزش،  مشکل  که  فرهنگی 
عمدتًا  می داند،  پول  را  توسعه  و 
خام فروش و نفتی بوده و خطای آشکار 

در نگرش به توسعه است.
با  ایران  این که  بر  تأکید  با  ستاری 
فناوری،  علم،  پیشینه  سال  هزاران 
کارآفرینی و فرهنگ ریشه دار شتابدهی 
خود  ارزش های  به  باید  استارتاپی  و 
خلق  در  را  خود  توانمندی  و  برگردد 
و  نوآوری  و  توسعه  افزوده،  ارزش 
گفت:  برساند،  اثبات  به  پیشرفت 
لحاظ  به  که  داریم  پژوهشگاه هایی 
بی  دنیا  در  امکانات  و  زیرساخت 
از  می شود  باعث  که  آن چه  اما  نظیرند 

برخوردار  الزم  اثربخشی  و  کارآمدی 
نباشند را می بایست در فرهنگ توسعه 
انسانی  نیروی  به  بخشیدن  اهمیت  و 

جست و جو کرد.

 استعدادها را به مسیر فناوری
 هدایت می کنیم

در بخش دیگری از این نشست، وزیر 
نقش  به  اشاره  پرورش با  و  آموزش 
علمی  معاونت  تأثیرگذار  و  مهم 
در  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
بر  دانش آموز  استعداهای  پرورش 
دانش آموزی  پژوهش سراهای  بستر 
پژوهش سراهای  گیری  شکل  گفت: 
دانش آموزی در ترویج فرهنگ نوآوری 
و فناوری میان دانش آموزان اثرگذار بوده 
به  اکنون  پژوهش سراها  این  تعداد  و 
665 افزایش یافته است. تعامل وزارت 
آموزش و پرورش و معاونت علمی و 

در  گامی  جمهوری  ریاست  فناوری 
راستای توسعه فناوری های پیشرفته و 
ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت میان 

دانش آموزان است.
اشاره  با  میرزایی  حاجی   محسن 
مبتکرین  مخترعین،  از  حمایت  به 
توسعه  برای  دانش آموز  مستعدان  و 
در  را  ما  کرونا  گفت:  کشور  پایدار 
قواعد  و  داد  قرار  جدیدی  وضعیت 
آموزش، روابط میان آموزگار، خانواده، 
خوش  دست  را  درس  و  دانش آموز 
از  آموز  دانش  نقش  ساخت.  تحول 
یک فراگیر با نقش های محدود به یک 
پیدا  توسعه  فعال  های  نقش  با  فراگیر 
نیازمند  کرد. دانش آموز عصر مجازی 

فعالیت و نقش آفرینی بیش تر است.
حاجی میرزائی با بیان این که استفاده 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از 
را  انتخاب  امکان  فعلی،  شرایط  در 
از  تا  کردیم  فراهم  ها  خانواده  برای 
کنند،  استفاده  مجازی  های  آموزش 
ادامه داد: فناوری امروز تا حدود زیادی 
و  امکان  کرده  برطرف  را  نگرانی ها 
در  بلندی  گام  مجازی  های  آموزش 
توسعه فناوری های آموزشی به وجود 

آورده است.
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