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اقتصاد هنر ،اقتصاد خالق ،صنایع خالق
دکتر محمد افروغ ،عضو هیات علمی و مدیرگروه فرش
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اقتصــاد هنر به عن وان دانشــی مطرح شــده که در اتخاذ

بررسی جنبه های اقتصادی ت ولید ،مصرف و یا عرضه و تقاضای

شــیوه های حمایتی و هدایتی مناســب به منظور تش ویق و

محصوالت و یا خدمات فرهنگی و هنری دانســت .در اقتصاد

ترغیب مشــارکت بخش غیردولتی در فعالیت های هنری،

هنــر ع وامل و عناصــر دخیل در ت ولید ،مصــرف و یا عرضه و

فرهنگی و افزایش ســهم سرمایه گذاری اف راد و بنگاه های

تقاضای این محصوالت ،بررســی و شناسایی می ش وند .اقتصاد

هنری در ت ولید و ارائه خدمات فرهنگی نقش م وثری دارد.

هنر نیز چون دیگر شاخه های اقتصاد در خالل عرضه و تقاضا

رابطه هنر و اقتصاد ملی را شــاید بت وان یکی از مهم ت رین

شکل می گیرد و تحقق این امر ،نیازمند سرمایه گذاری ،ت ولید،

روابطی دانســت که هنر و اقتصاد مــی ت وانند با یکدیگر

توزیع و مصرف کاالهای هنری اســت .هم اکنون چنین نگاهی

داشــته باشــند .درواقع این رابطه می ت وانــد جامع همه ی

در بسیاری از کشــورها وجود ندارد و تکن ولوژی مدی ریت ب راین

ارتباطاتی باشــد که اقتصــاد آحاد و

فضا ،به طور مناسب سایه افکنده است .اما نبود

نهادهــای جامعه با هنــر دارند .ضمن

مدی ریت هنری مناسب اقتصادی در کشورهای

آن کــه ب رنامــه ریــزی مناســب ب رای

توســعه نیافته و یا درحال توسعه به عن وان یک

تبییــن ارتبــاط هنــر و اقتصــاد ملی

خالء جــدی وجود دارد .عالوه بر نبود مدی ریت

می ت واند نخســت در ترویــج هنرها

هنری مناســب ،کارآمــد و آگاه به امور هنری،

و ثانیــاً رواج هنــر بــر فــرآواده های

نبود ع وامل ضروری و حیاتی دیگری هم چون

ذهنــی و مادی و بالنتیجــه بر اقتصاد

خالقیت ،نوآوری ،ابتکار و ایده پردازی از سوی

جامعه ،نقشــی بنیادیــن را ایفا نماید.

هنرمنــدان کــه در واقع نبض و حیــات هنرها

رابطــه هنر و اقتصــاد آحاد جامعه به

بدان ها وابســته اســت ،نیز در ضعف تکاپو و

چگ ونگی ارتباط هنر و توسعه ی آن

پ ویایی اقتصاد هنر ســهیم انــد .چه این که به

بــا وضعیت اقتصاد افــراد می پردازد.

خ وبی واقفیم ب رای صیانت و ماندگاری شــاخه

در بررســی رابطه ی هنر و اقتصاد به

ی گســترده ای از هنــر تحت عنــوان هنرهای

طور عــام حالتی وجــود دارد که هر

ملــی ،بومــی و کاربــردی (هنرهای ســنتی و

تع ریفی که بــرای اقتصاد و هنردرنظر

صنایع دســتی) به عن وان نمــودی از ارزش های

بگی ریــم امکان خلق یــک اثر هنری

فرهنگی و ه ویت ملــی ،خالقیت و نوآوری و

بدون پشــت وانه اقتصادی(مالی) ممکن

تغییر کاربری متناسب با خ واست و نیاز جامعه

نخ واهد بود .اقتصــاد هنر را می ت وان

در آن ها ،یک ضرورت انکارناپذیر اســت که
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عالوه بر حفظ و صیانت به عن وان بخشــی از می راث فرهنگی،

مــی کند که نمــی تــوان آن را نادیده گرفــت .خالقیت و

غیره ،مؤید این گ رایش اســت ،اما نمی ت وان قیمت کاالی

که قدرت خ رید آثار را داشــته باشند،

در توسعه و اقتصاد ملی و درآمدزایی ب رای هنرمند صنعت گر

نــوآوری و ایده پردازی تخصصــی از مزایای توجه به اقتصاد

هنری را مانند ســایر کاالهــا و م وادمصرفی که در بازار

وجود ندارند و اقتصاد

این حوزه نیز ســهم قابل توجهی می ت وانند داشته باشند .اگر

هنر اســت .هنرهای بومی و ســنتی و صنایع دستی هم چون

به فروش می رســند ،تعیین کرد .مسأله ی اساسی

صنعت هنر از نوعی باشــد که باعث به وجود آمدن ت ولیدات

فرش به عن وان بخشــی از هنــر ،در زُمــره ی هنرها و صنایع

دراین باب خود موضوع اقتصاد هنر اســت .به این

فرهنگی ارزشــی و جذابیــت ارائه در وســایل ارتباط جمعی

فرهنگــی خــاق ق رارمی گی رنــد چ را که عنصــر خالقیت

معنی که هنرمندان و سایر اقشار

هنــری نیــز

جهانی باشــد ،پایه و اساس اقتصاد به شمار می آید .که نهایتاً

و آف رینــش و نیز نــوآوری و ابتکار در بطــن و متن این نوع

جامعه هنر و بازار را مانع الجمع

نمی ت واند وابســته به

به موفقیت های اقتصادی ختم می شــود و منافع اقتصادی آن

از هنر ق راردارد .مفاهیم یادشــده در رشــد و بالندگی اقتصاد

مــی داننــد ،گ ویی پــول نوعی

بخش خصوصی باشد .اقتصاد هنر دراین

نقش خ وبی به عن وان گردش کار و پول دارد و با افزودن آن به

هنر و ایجاد کارآف رینی در هنر بسیار تأثیرگذار بوده و حتي

آلودگی اســت که هنر بایســتی

کشــورها بر پایه ی نوعی فرآیند سنتی ب رنامه

اقتصاد ،درآمد جامعه باال می رود .هنر ایجاد شــغل می کند،

می ت وان گفت که نبــض و حیات اقتصادی هنر و ان واع آن

بــه هر ط ریق ممکــن ازآن تبری

ریزی شده که یک سوی آن هنرمندان مستقل و سوی

پس بر اقتصاد تأثیرگذار اســت .به طور مثال در نظام بافندگی

به این مفاهیم وابســته اســت .با فعالیت جــدی و پیگیری

ج وید.

دیگــر آن ،دولت بــه عن وان مهم ت رین خ ریــدار آثار هنری

و در بافت فرش هایی که به صورت خانگی یا در کارگاه های

تخصصــی هنر از ب ُعد اقتصادی می ت وان به ســمت داشــتن

توســعه اقتصادی هنر عبارت است از رشد هم راه با افزایش

است .ب راســاس نظ ریه ی دایره ی فقر ،فقر هنرمند یکی از

متمرکز بافته می شــوند ،اف راد و مشــاغل جنبی مختلف نظیر

یک اقتصاد هنر مســتمر و پ ویــا و حتي تجاری در هنر و به

ظرفیت های ت ولیدی اعم از ظرفیت های فی زیکی ،انســانی و

م وانع اساســی توســعه اقتصادی هنر در کشورهای توسعه

رنگرزی ،چله کشــی ،ط راحی ،مرمت و رفــو و غیره درگیر و

ویژه هنرهای سنتی و صنایع دستی گام برداشت.

توسعه ی اقتصادی هنر

اجتماعی .در توســعه اقتصادی هنر ،رشــد کمی ت ولید کاالی

نیافته است .ازیک طرف پتانسیل نیروی کار در بخش هنر

هنری حاصل خ واهد شــد اما در کنار آن ،نهادهای اجتماعی

زیاد اســت و از طرف دیگر اغلب هنرمندان درگیر مسائل

هنر ،دست آورد اقتصادی دیگری از خلق آثار هنری است که

جهان امروز ،هنــر را به مثابه ی تجارتی بزرگ می انگارد،

نیز متحول خ واهند شد ،نگرش ها تغییر خ واهد کرد .ت وان بهره

معیشــتی اند و ســرمایه گذاری دولتــی در بخش هنر هم

موجب شــکوفایی اقتصادی می شود و در پی آن صدور ان واع

تنها با نگاهی به اشــتغال زایی این هنــر  -صنعت از فرآیند

برداری از منابع موجود به صورت مســتمر و پ ویا افزایش یافته

به شــدت اندک است .نبود تســهیالت کافی ،پ راکندگی

صنایع دســتی که صرفاً جهت بازاریابی در کشورهای خارجی

ت ولیــد گرفته تا پخش ،حجم مبــادالت اقتصادی و هنری را

و هر روز نوآوری جدیدی انجام خ واهد شد .به عالوه می ت وان

جمعیــت و محدودیت بازار ،خود دایــره های تو در ت ویی

تهیه گردیده ،باعث درآمد ارزی ب رای مملکت می گردد .آنچه

به ما نشــان می دهد .اگرچه تمایل هنجاری امروز در اقتصاد

گفت ترکیب ت ولید و ســهم نسبی نهادها نیز در فرآیند ت ولید

می ســازد که گ ریــز از آن ممکن به نظر نمی رســد ،باید

تحقیقــا ت ،

هنــر کشــورمان

نیز تغییر می کند .توسعه ی اقتصادی هنر امری ف راگیر است

پذیرفت که تج ربیات این چند دهه نشــان داده اســت که

ارزیابــی و

رو بــه ســوی

و نمــی ت واند تنها در یک بخش از هنر اتفاق بیفتد .توســعه

دســت یابی به توسعه اقتصادی هنر ب رای کشورهای توسعه

مشــاهدات

نظام مند شــدن

اقتصادی هنر دو هدف اصلی دارد .نخســت افزایش ثروت و

نیافته بسیار دشــوار بوده است اما با نگاهی جدی هم راه با

نشــان مــی

ارزش گــذاری

رفــاه هنرمندان و دوم ایجاد اشــتغال از ط ریــق هنر که هردوی

ب رنامه دولت و اهتمام به ابعاد ،چشم اندازها و سهیم کردن

دهد ،گ واهی

ت ولیدات هنری

ایــن اهداف در راســتای عدالت اجتماعی اســت .در توســعه

بخش خصوصی و ســرمایه گذاری ،امری شــدنی اســت.

ب راین اســت

توســط بــازار

اقتصــادی هنر انگیزه ها ،ارزش ها و نهادهای جامعه در تعیین

فعالیــت های هنری به مثابه یکــی از پ ُرجاذبه ت رین پدیده

که خلق آثار

است و پیدایی

ماهیت و سرعت توســعه ی اقتصادی هنر مهم است .نگاه به

هــای زندگی و کامــل ت رین و متعالی ت رین شــیوه ی بیان

هنــری ،کار

مشــاغلی چون

توسعه ی اقتصادی هنر در کشورهای توسعه یافته و کشورهای

بیآنکه لطمه ای به دیانت آدمیان وارد نمای د م یت واند آنان

و مشــاغل

کارشناسهنری،

توســعه نیافته متفاوت است .در کشورهای توسعه یافته ،هدف

را به ســوی فضیلت ،کمال و بهرهمنــدی از حس زیبایی،

گوناگونــی

مــوزهد ا ری ،

اصلی افزایش رفاه و امکانات هنرمندان اســت در حالی که در

روحــی و معنوی رهنمون کند .توســعه ی هنر و بســط و

ر ا بــر ا ی

مد یر یــت

کشورهای توسعه نیافته ،ایجاد امکانات اولیه و افزایش عدالت

گسترش فعالیت های هنری در عصر حاضر با دومق وله ی

جمعه ایجاد

و

اجتماعی مدنظر اســت .در زمینه ی خ رید آثار هنری کسانی

مهم و اساســی یعنی صنعت فرهنگی و اقتصاد هنر ،پی وند

مشارکت دارند .ایجاد مشاغل متعدد در حوزه ی هنر و توسط

نگارخانــه
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و ارتباط یافته اســت .ازاین رهگذر هنر به طور عام و هنرهای

یکــی از نظام هــای اقتصادی نوظهور که شــواهد ف راوانی

در بر م یگیــرد .مجموعه ای از فعالیــت های اقتصادی

حقــوق مالکیت معنــوی ،ارزش بیش تــری می دهد.

ســنتی و صنایع دستی به عن وان بستر ،زی ربنا و مددرسان توسعه

دال بر نوزایی آن وجود دارد ،اقتصاد خالق اســت .اقتصاد

دانش بنیان و دارای گ رایش توسعه ای است که در سطح

یکی خالقیت فردی اســت و دیگری خالقیت صنعتی

و خاصه توســعه ی اقتصادی هنر ،می ت واند موجبات رشــد و

خــاق یک مفهوم ذهنی اســت که هنوز در حال شــکل

خرد و کالن با اقتصاد کشور تعامل دارند .یک گزینه ی

ِ
خالق مدرن اهمیت دارد ،خالقیت
و آن چه در اقتصاد

بالندگی ســایر حوزه های توسعه را فرآهم آورد و توفیق آن را

گیری اســت .آن چه مــی بینیم یک هــم گ رایی فزآینده

دســت یافتنی مهم ب رای توسعه است که نیاز به سیاست

صنعتی اســت که جامعه باید آن را در فرآیند توســعه

تضمین کند .این ارتباط در نمودار شــماره  1نشــان داده شده

حــول یک گروه محــوری از صنایع خــاق و تعامل های

گذاری های نوآورانه بین رشــته ای و چند رشته ای دارد.

خــود ایجاد کند .اقتصاد خالق حــوزه های مختلف و

است.

کلی شــان چه در سطح کشــورهای منفرد و چه در سطح

ضمن این که صنایــع خالق در قلب اقتصاد خالق جای

متنوعی هم چــون هنرهای-بومی و کاربــردی ،صنایع

دارند .این اقتصاد که ویژگی های بسیار متمایز و متفاوتی

دســتی ،تبلیغات ،معمــاری ،هنر ،ط راحــی ،مد ،فیلم،

با اقتصادهای رایج دارد ،بر پایه مفهوم نوآوری و ب راســاس

موســیقی ،هنرهای نمایشــی ،چاپ و نشــر ،نرم افزار،

رویکرد خلق فرصت و جایگاه ایجاد نیاز در بستری کام ً
ال

اســباب بازی و بازی ها ،تل ویزیون و رادیو ،و بازی های

فرآیندی شــکل می گیرد .ضمن آن که اث رات فرهنگی،

ویدئ ویی را شامل م یشود(نمودار شماره  2و .)3

اجتماعی ،سیاسی و از این دست ،بسیار مهم تر از اث رات

صنایع خالق

اقتصــادی این نظام نوظهور می باشــد و به همین ت رتیب

در واکاوی اقتصاد خالق به این اصل اساســی یعنی

این اقتصاد در بســتری شکل می گیرد که نیازمند تفکر

خلق ثروت هوش مندانه در ظرف کم ت رین زمان ممکن

کل گ را اســت .اصطالح اقتصاد خالق ،نخســتین بار در

با بهت رین روش ،رهنمون می ش ویم .مفهوم اقتصاد خالق

ســال  2001در کتــاب جــان هاوکینز دربــاره رابطه بین
خالقیت و نظام اقتصادی پدیدار گشــت .از نظر هاوکینز
خالقیت چیز جدیدی نیست و نظام اقتصادی هم جدید
نیســت ،آن چه جدید است ماهیت رابطه آن ها ،وسعت
ایــن رابطه و این کــه چگ ونه ب رای ایجــاد ارزش افزوده و
ت ولید ثروت با یکدیگر ترکیب می ش وند .هاوکینز از واژه
ی اقتصاد خالق در معنای گســترده تــر بهره می گیرد.
بــه طوری که  15شــاخه صنعت خــاق ،از هنر تا زمینه

اقتصاد خالق

بین المللی اســت .ازمنظر آنکتاد(سازمان توسعه و تجارت

های گســترده تر علم و فن آوری را شــامل می شود .به

طی دو قرن اخیر ،در بحث نظام های اقتصادی ،مکتب های

ملل متحــد) ،اقتصاد خالق یــک مفهوم درحــال تکاملِ

نظر هاوکینــز دو نوع خالقیت(به معنای قابلیت آف رینش)

مختلفی ظهور یافته و نظ ریه ها و مفهوم پردازی های متعددی

مبتنی بــر دارایی های خالق اســت که مــی ت واند موجد

وجود دارد :نوعی خالقیت که به احساس رضایت مردم به

یافت می شــود .جای هیچ شــکی نیســت که یکی از ابعاد

رشــد و توسع هی اقتصادی باشــد .می ت واند ت ولید درآمد و

عن وان اف راد م ربوط اســت و نوعی دیگر که یک محصول

مهم و اثرگذار در پیشــرفت و توســعه یک جامعه در گروی

ایجاد شغل کند و درآمدهای ارزی کشورها را افزایش دهد

ت ولید می کند .اولی یکی از ویژگی های نوع بشــر است

اقتصــادی پ ویا و بهره ور که حاصــل نظام اقتصادی و منتج از

درحالی که به تنوع فرهنگی و توســعه انسانی نیز کمک

که در همه ی ج وامع و فرهنگ ها یافت می شــود .گ ونه

مبانی فلسفی آن اســت می باشد .در این میان هر جامعه ای

می کند .جنبه های اقتصــادی ،فرهنگی و اجتماعی را در

ی دوم خالقیت اما درج وامع صنعتی قوی تر و مشــهودتر

به دنبال ابداع و دســت یابی به بهت رین نظام اقتصادی اســت.

تعامل با فن آوری ،مالکیت معنوی و اهداف گردشــگری

اســت که بــه تازه بودن ،علــم و نــوآوری در فن آوری و

نشريه ندا

نشريه ندا

آنها اقتصاد سبز هم اطالق م یشود .ازجمله رسالت های

اســت  :چرخه هایی از خلق ،ت ولیــد و توزیع کاالها و خدماتاند

اقتصاد خالق درطی دهه های گذشــته می ت وان به م وارد

که خالقیت و ســرمایه ی فکری را به عنــوان مادهی خام به کار

زیر اشــاره داشــت .به عن وان ابزار جلب توجه همگان به

م یگی رند .متشــکل از مجموعــه ای از فعالیت های دانش بنیان،

نقش خالقیت چ ونان یک نیروی اساسی و قدرتمند در

متمرکز بر هنر اما نه محدود به آن ،است که پتانسیل درآمد زایی

زندگــی اقتصادی امروز و درک این نکته که توســعه ی

از داد و ســتد و حقوق مالکیت معنوی دارند .شــامل محصوالت

فرهنگی و اقتصــادی دو پدیدهی جدا از هم یا نام رتبط

مادی و ملموس و غیرمادی و معنوی یا خدمات هنری با محت وای

نیستند بلکه بخشــی از یک فرآیند بزرگ ت ِر توسعه ی

خــاق ،ارزش اقتصادی و هدف های بازاری هســتند .در رویکرد

پایدار به شــمار می روند که درآن هم رشــد اقتصادی و

آنکتاد به صنایع خالق ،کــه خالقیت را به عن وان فصل الخطاب

هم رشد فرهنگی به گ ونهای درهم تنیده اتفاق می افتند.

درنظــر می گیرد ،هر نوع فعالیتی کــه دارای یک مؤلفهی هنری

اندیشــه اقتصاد خالق به ویژه درجهان در حال توســعه،

قوی باشد تا ه رنوع فعالیت اقتصادی ای که فرآورده های نمادین و

نــگاه ها را به ســمت دارایی های خــاق و منابع ثروت

سمبلیک ت ولید م یکند و وابستگی شدیدی به مق وله ی مالکیت

فرهنگی معطوف می کند .صنایع خالق که از این منابع

معنوی دارد و ب رای یک بازار تا حد امکان بزرگ انجام می شــود،

استفاده می کنند ،نه تنها کشورها را ت وانمند می سازند تا

در گســتره ی صنایع خالق جای می گی رند .صنایع خالق فعل و
انفعــاالت بخش های فرعی مختلف خــود را نیز در بر می گیرد

که بر مبنای ســرمای ههای خالق تع ریف م یشــود از ع وامل

تل ویزیون ،ویدئو ،سینما و انیمیشن ،صنایع دیجیتال و معماری

ایجاد رشــد اقتصادی و اجتماعی ج وامع پیشرفته به حساب

که مبنای آنها خالقیت اســت ،ق رار م یگیــرد .در حقیقت

م یآید .صنایع خالق در واقع پشــت وانه اصلی اقتصاد خالق

اقتصاد خالق دو ویژگی خاص دارد .یکی اینکه ارزش افزوده

اســت .صنایع خالق را م یت وان در هنــر ،فرهنگ ،تجارت،

آن ناشی از فعالی تهای خالق ذهن و پردازش فکر است .دوم

گردشــگری و گردشــگری طبیعــی و فناوریهــای ن ویــن

اینکه در این نوع اقتصاد ،صنایع با برداشت کم تر از طبیعت

جســتوجو کرد که سرمایه اصلی آن ها هوش و ت وانمندی

و محیط زیســت و آلودگی کمتری که ب رای محیط زیســت

ذهنی است .دراین مجموعه هنرهای بومی ،موسیقی ،نقاشی،

جهانی ایجاد م یکنند ،آســیب به م راتب کمتری را نســبت

داستانهای خودشان را ب ِ ُس رایند و صنایع فرهنگی منحصر

جشــن وارهها ،کتاب ،هنرهای تجســمی و نمایشی ،رادیو و

به اقتصاد کالســیک در طبیعت ایجــاد م یکنند .بناب راین به

این صنایــع می ت وانند یک منبع جدید رشــد اقتصادی

هــا با فعالی تهایی که ریشــه در دانش ســنتی و می راث فرهنگی

بوده و هزاران شــغل جدیــد ایجادکنند .عــاوه بر همه

دارند(مانند هنرها ،صنایع دســتی و فستی وال های فرهنگی) شروع

اینهــا ،اقتصاد خالق نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی و

می شــود و به فعالیت های فن آوری محورتر و خدمات محورتر

توسعه ی انسانی ایفا می کند .اصطالح صنایع خالق در

(فعالیت های سمعی ودیداری ورسانه های جدید) پایان می یابد.

سال های آغازین دهه ی  1990و نخستین بار در است رالیا

طبق طبقــه بندی آنکتاد ،صنایع خالق به چهار گروه تقســیم و

پدیدآمد .درآن زمان دولت مردان این کشــور یک چشم

طبقه بندی می ش وند که عبارتند از :می راثفرهنگی ،هنرها ،رسانه

انداز بلندمدت ب رای کشورشــان تدوین نموده بودند که

ها و آف رینش های کارکردی (نمودار شماره .)3

به فردشان را به جامعه ی خود و جهانیان بشناساند ،بلکه

و با این حســاب ،گســترهی وسیعی دارد .گســتره ی این بخش

طی آن ملت است رالیا باید به یک ملت خالق تبدیل می

می راث فرهنگی شامل هنرهای سنتی وصنایع دستی ،جشن وارهها

شــد که تکیه گاه اقتصادی آن صنایع خالق اســت .در

و م راســم آیینی به عن وان منشــأ همه ان واع هنرها و مظهر صنایع

ایــن میان صنایع خالق ،به مجموعه ی خاصی از صنایع

فرهنگی و خالق شناخته می شود .می راث فرهنگی نقطه ی آغاز

اطالق شــد که مــاده اولیه ی آن هــا خالقیت فردی یا

این طبقه بندی اســت .این می راث اســت که جنبه های فرهنگی

جمعی انســان است و این ها عبارتند از صنایع فرهنگی

را از دیــدگاه تاریخی ،مردم شــناختی ،قومی ،زیبایی شــناختی و

درواقع بــا اطمینان م یت وانیم صنایع خــاق را به عن وان

جامع هشناختی به هم پی وند می زند ،بر خالقیت تأثیر می گذارد

نامی جدید بر صنایع فرهنگی به کارگی ریم .در تع ریفی

و منشــأ شــماری از کاالها ،خدمــات و هم چنیــن فعالی تهای

جامع تر توســط آنکتــاد از صنایع خــاق چنین آمده

فرهنگی اســت .مفهوم دانش سنتی و تجلیات فرهنگی نهفته در
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نشريه ندا
هنرهــا و صنایع دســتی و هم چنیــن در فرهنگ عامه و

این که صنایع خالق در پی خود مفاهیم ن وین ،ارزش مند

م یکنــد .آنان ســعی دارند با تامل در شــیوه هــای انتقال و

جشن های سنتی به می راث م ربوط می شود .بناب راین گروه

و آینده ســازی چون اقتصادخــاق ،ملت خالق ،جامع

آموزش م واریث و هنرها ،راه های تازه ای ب رای رسیدن به بیان

می راث فرهنگی به دو زیر گروه تجلیات فرهنگیِ ســنتی

و شــهر خالق را به هم راه آورده اســت کــه هرکدام می

متعالی هنر و کمال آن بپردازند .زی را معتقدند که رشد خارق

شــامل هنرها و صنایع دســتی ،اعیاد و جشن های قومی،

ت وانند در حد مهم ت رین گزینه ها ب رای شکل بخشیدن به

العاده هنرهای ای رانی در طول تاریخ هم راه با آموزشهایی بوده

ملی و آیینی و نیز مکان های فرهنگی شامل مکان های

آینده اقتصادها ،ج وامع و شهرها باشند .صنایع خالق به

که رموز آن ســینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل شده است

باستانی ،موزه ها ،کتابخانه ها ،نمایشگاه ها و غیره تقسیم

عن وان نامی خاص صرفاً بر طیف ویژهای از صنایع اطالق

و با گذشــت ســالها به نوعی به تکامل و اوج رســیده است.

می شود .فرش و صنایع دستی نیز دراین تع ریف و دراین

می شــود که عموماً در زمره صنایع فرهنگی ق راردارند و

حاصــل این تجارب و کوشــش ها را در منابع و رســاله های

گروه ق رارمی گیرد .اما آن چه که دراین ارتباط اهمیت دارد

نــه تمامی صنایع که خود را به ویژگی خالقیت آراســته

مختلف خطی و متون ادبی گذشــته به صورت «تذکره نامه»،

این اســت که اصطالح صنایع خالق در مقایسه با صنایع

باشند.

«فتوت نامه»« ،رســاله های علمی» و  ...می ت وان یافت و اکنون
در م راکــز آموزش عالی و پژوهشــهایی که صورت می گیرد

فرهنگی ،روزبه روز کاربرد بیش تری پیدا م یکند ،ضمن

برخــی م ولفه هــای آنها در جهــت تبیین روشــهای آموزش
هنرهای سنتی به کار گرفته می شود.
فرهنگ آموزش هنرها و پيشه ها در ج وامع سنتي با تمامي
محاســن و معايب آنها  ،فرهنگي همســو با نياز جامعه زمان
خود بوده اســت ،ع وامل انســاني درگير با اين حوزه تا مدتها
نيــازي به تغيير در خود احســاس نمي كردنــد و در مجموع
صنایع دســتی ایــران از منظری،

ســرعت رشــد و افول صنایع دســتی تاثیر گذار اســت

وظیفه مهم انتقال فرهنگ ای رانی اســامی و هنرهای شاخص

حوزه های اقتصاد ،فرهنگ ،ه ویت فرهنگی ،تکن ولوژی،

آن را بــه جامعــه داشــته و از نگاهی دیگر ،جایــگاه ویژه ای

آموزش و  ...است .الزم به ذکر است که اکثر این م وارد با

ب رای ت ولید ثروت و افزایش اشــتغال در بسیاری از مناطق ای ران

یکدیگر در ارتباط هستند و تاثی راتی متقابل بر هم دارند

دارد .بر این اســاس از جهت فرهنگی و ســپس اقتصادی در

یخ هنر بیانگر
و گاهی در یک راستا ق رار می گی رند .تار ِ

جامعــه ای رانی با اهمیت تلقی می شــود .این نوع نگرش ها به

آن اســت که یکی از ارکان اساســی حفظ و گســترش

صنایع دســتی در کنار تغیی راتی که در این عصر از روند رشد

هنرهــا ،بحث آموزش بوده اســت .وجود منابع و مدارک

تکن ولــوژی و عصر ارتباطات به وجــود می آید ،می طلبد که

تاریخی بیانگر اهمیت این مســاله در تمام ادوار تاریخ و

وظایف و ظرفیت ها ی این رشــته در مقابــل هر نوع تغییر و

فرهنگ تمدن ای رانی اسالمی بوده است.

نیازهای جدید مورد بررســی ق رار گیــرد .با توجه به این نکته،

آموزش هر یک از هنرها مبتنی بر شــناخت اساسی

الزامیســت که صنایع دستی در اکثر حوزه هایی که با آن در

آنها و توجه به ریشــه های شــکل دهنده این هنرها است

ارتباط است مورد بررسی ساختاری ق رار گیرد.

که متخصصان آموزشی را در جهت تالش و دست یابی

به طور عــام مهم ت رین مــواردی که امــروزه در تغیی رات و

بــه رموز آموزش و رشــد هنرهای خــاق ای رانی ترغیب

فرهنــگ حرفه و هنر ســنتي كه خــود زمينه ســاز فرهنگ
سازيهاي ديگري در زمينه هاي آموزش ،تقسيم كار ،اقتصاد،
بازار ،خان واده و ...بود ،قســمت اعظمي از ساختار يك جامعه
سنتي را در گذشــته تشكيل مي داد .اما با گذر زمان ،ع وامل
بسيار بيروني و دروني باعث بوجود آمدن تغيي راتي در جامعه
سنتي و تك تك عناصر و م ولفه هاي آن مي شود ،بطوريكه
نيــاز اين ج وامع تغييــر يافته يا در حال تغييــر  ،ديگر مانند
گذشــته نيســت .در نتيجه فرهنــگ حرفــه و كار با تمامي
محســنات و محصوالتش ،ج وابگوي اين نيازهاي تغيير يافته
نمي باشد (مقنی پور.)90 :1390 ،
امروزه آموزش هنر مساله بسیار مهمی است که محی طهای
آکادمیــک به اکثر وجوهات آن جهــت تق ویت هنرها توجه
ویژه ای دارند .به طور خاص رشــته صنایع دســتی در آموزش
عالــی ای ران از دهه  60اقــدام به پذیرش دانشــجو نموده و تا

نشريه ندا

نشريه ندا
حدی در رشــد هنرهای ســنتی

معیارهای مدرن را مورد توجه ق رار می دهد و گاه در

توجــه به نیازهای کشــور مــی ت واند

ایــران و ترویج فرهنــگ ایارانی

گروه هنرهای ســنتی ق رار گرفته و تکیه بر معن ویت

جنبه حرفه ای بیشــتری در راســتای

اسالمی م وثر واقع شده است.

در هنر دارد .در فضای دانشگاهی نیز مبانی هنرهای

پرورش ت ولیدکننــدگان و کارآف رینان

مفهوم صنایع دســتی از منظر

تجســمی و ط راحی پایه در کنار مهارت های سنتی

صنایع دستی با آگاهی و دانش غنی

زبانــی واژه ای دوگانــه بــه نظر

آموزش داده میشود .همچنین ارزشیابی صنایع دستی

از فرهنگ خود باشد.

م یرسد که داللتهای متفاوتی را

بر پایه زیبایی شناسی و نقد نیز هم واره با دیدگاه های

ذکر این نکته نیز گفتنی است که

در برم یگیرد .از طرفی «صنایع»

مختلفی روبرو بوده است .صنایع دستی طیف بزرگی

گ رایش ســنتی خ واهــان مجزا کردن

یا صنعت بر مدرن بودن ،صنعتی

از اشیای کاربردی و غیر کاربردی در سطوح متفاوت

آمــوزش فنی و حرفــه ای از تعلیم و

بودن و دور بودن از ت ولید دستی

از ت ولیــد انبوه کارگاهی تا اشــیا منحصر به فردی را

ت ربیت دانشگاهی است .این دو گ ونه

داللــت دارد و از طــرف دیگــر

دربرمی گیرد کــه دارای ارزشهای زیبایی شناســی

از آموزش در تضاد کامل با یکدیگر

«دســتی» واژه ای اســت کــه بر

هستند .با این توضیح ،تعیین حدود و مرزهای صنایع

نیســتند بلکــه آنچه این دو شــکل

کنش ت ولیدی غیر صنعتی ،غیر

دســتی مســتلزم بحث درباره جداســازی حیطههای

از نظــام تعلیم و ت ربیــت را در مقابل

مدرن و ســنتی داللــت دارد .به

متفــاوت آن بر اســاس نظــام های ارزشــی خاص و

یکدیگر نشــانده ،نگرش رادیکال در

عبارتی در تع ریف واژگانی آن با

متناسب با اهداف هر یک از حیطه هاست .امروزه در

هر دو ســوی طیف است که در یک

دو انتخاب کامال متفاوت سنتی

تع ریف صنایع دستی نیز با دو رویکرد متفاوت روبرو

ســو منجر بــه نفــی ارزش و جایگاه

و مدرن م واجه هســتیم (خبازی

هستیم .در رویکرد سنت گ رایانه بر ارزشهای نمادین،

آموزش فنی و حرفه ای و بیرون راندن

کناری و ســبطی .)8 :1396 ،در

در متجلی ســاختن اعتقادات معنوی تاکید میشــود،

آن از عرصه تحصیالت دانشــگاهی

عمــل و در اهداف آموزشــی و

اما در رویکرد مدرن ،ارزشــهای زیبایی شناسانه طرح

و در ســوی دیگــر طیــف موجــب

بروندادهــای آن نیــز این تفاوت

و رنگ و کارکردهای تزئینی آن مورد توجه است.

نوعی حرفه گ رایــی کام ً
ال مکانیکی

مفهومی دیــده م یشــود ،گاها

بــه طــور کلــی رشــته صنایــع دســتی در مقطع

فاقــد هرگ ونه قــوای عقالنی پرورش

نگاهــی ســنتی بــه این رشــته

کارشناسی اساســا ماهیتی عمومی از یادگیری اکثر

یافته می شــود (بهل ولی فسخودی و

م یشــود و در مــواردی نگاهی

هنرهــای ای رانــی اســامی را دارد و جز رشــته های

همکاران .)76 :1395 ،رویکرد ترکیبی

نســبتا مدرن به آمــوزش و آثار

مهارتی یا حرفه ای محســوب می شود .این گفته را

در عین باور به ساختار ماهوی دانش

ت ولیدی منتج از آموزش میشود.

می تــوان از آن جهت اطالق کرد که بیش از نیمی

نظری و عملــی از منطق ترکیب هر

صنایــع دســتی به عن وان رشــته

از واحدهای درســی این رشته شامل دروس کارگاهی

دو طیــف در جهت بهره بــرداری و

ای از هنــر در مقاطع تحصیلی

و عملی می شود .مضافا آنکه به طور طبیعی انتظار

غنی تر شــدن هر آموزشــی ســخن

کارشناســی و کارشناسی ارشد

از واژه و مفهوم این رشــته نیز آن است که مهارت و

م یگ وید .در صنایع دستی نیز دانش

در دانشگاه های هنر تدریس می

یادگیری فنون و تکنیک های هنرها و صنایع دســتی

نظری نقش اساسی در ترویج صحیح

شــود.گاه صنایع دستی در گروه

گام اول را در تبیین این رشــته داشــته باشد .عالوه بر

فرهنگ و هنر در جامعه دارد.

هنرهای کاربردی قــرار گرفته و

ایــن هدف از آموزش این رشــته در حال حاضر و با

عصــر حاضر کــه عصــر رقابت

و نــوآوري و خلق رويکردهاي تجاري ســازي دانش مي باشــد

استنباط می شود و با توجه به ش رایط کن ونی ،چنین رویکردی

نقش موسسه هاي آموزش هنري و دانشگاههاي هنر در راستاي

بــه صنایع دســتی باید در اول ویت آمــوزش های آن خصوصا

تســهيل اقتصاد دانش مدار و رشد کارآف ريني به م راتب بيش از

آموزش عالی این رشته ق رار گیرد تا هدف کلی دست یابی به

پيش مي باشد.

دانشگاه های نسل سوم و کارآف رین در ای ران نیز محقق شود.

بــا توجه به اهمیت نــوآوری و کارآف رینی ،موضوع دانشــگاه

رشــته های فنی و مهندسی ،هنر ،بهداشت و حتی تجارت

کارآف رین (به تعبیر کالرک  )1998 ،و دانشــگاه نســل سوم (به

با بحث مهارت آموزی پی وند می یابند؛ در پژوهش های انجام

تعبیر ویســما  ) 2009 ،یا دانشگاه سبک سه در دهه های اخیر

شــده در این حیطه ها نیز ضرورت توجــه به دانش نظری در

مــورد توجه جدی ق رار گرفته اســت .با رونــد تحوالت ملی و

فرآیند مهارت آموزی مــورد تاکید ق رار می گیرد ( ایروانی و

بیــن المللی و گذار از جامعۀ صنعتی به جامعۀ دانشــی ،اتخاذ

مرجانی.)71 :1394 ،

راهبردهــای اث ربخش ب رای اســتفاده از ارزش هــا و فرصت های

الزامات توجه به آموزشهای مهارتی

جدید در دانشــگاه ها ضروری اســت .بایــد الگوهای آموزش

یکی از چالشهای اساسی کشور ،بح ران بیکاری است که

و پژوهــش در نظام دانشــگاهی متحول شــده و مهــارت ها و

باوجود تالشهای صورت گرفته در دولتهای مختلف ،هنوز

ت وانایی های جامعۀ دانشــگاهی (دانشج ویان ،دانش آموختگان،

تبعات منفــی آن بر بخشهای مختلف سیاســی ،اقتصادی

اعضای هیئت علمی ،مدی ران و کارکنان) در راســتای نوآوری و

و فرهنگی کشــور سایه افکنده اســت .ب رای حل این مشکل

کارآف رینی ارتقاء یابد (مهدی .)104 :1394 ،این نکته از این منظر

بحــران آف رین ،بایــد تدابیری اث ربخش و ســریع در حوزههای

بیان شده که رشته صنایع دستی عموما ماهیت کارآف رینی از آن

اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شود که یکی

نشريه ندا

نشريه ندا

از آنها گســترش کمی و ارتقای کیفی آموزشهای فنی

آسی بهای اجتماعی ،ایجاد نشاط و شادابی در نیروهای ج وان،

و مهارتی در کشور است.

تق ویت انسجام ملی و پایداری امنیت ملی شود .به تعبیر شهید

از ویژگ یهــای مهم هر نظام اقتصــادی موفق ،در هم
تنیدگی ســاختارهای آموزش و اشتغال است ،به عبارت

مطهــری «کار» یــک روش ت ربیتی اســت که در شــکلگیری
شخصیت به هنجار و سالم اف راد جامعه نقشآف رینی م یکند.

دیگر ،ارتباط ارگانیــک کار و آموزش هم واره در ب رنامه

با دقت نظر در سیاستهای کلی نظام و ق وانین ب رنامه ،اهمیت

ریزیهای اقتصــادی و اجتماعی مد نظر بوده و به عن وان

آموزشهای مهارتی و ضرورت توجه در ب رنامه ششــم توسعه به

یکی از راههای کاهش بیکاری مطرح بوده است .امروزه،

ایجاد سازو کارهای الزم جهت هماهنگی در سیاستگذاری و

ت ربیت نیروهای کارآف رین و ماهر و گسترش آموزشهای

اج رای صالحیت حرفهای ،کارآموزی و کارورزی و ت وانمندسازی

مهارتــی در ســرلوحه اهــداف نظامهای آموزشــی ق رار

نیروی کار روشن م یشود .دستیابی به این اهداف بلند که نقش

دارد .بــروز پدیده جهانی شــدن در روند اقتصاد ،افزایش

ب یبدیلی در دستیابی به توســعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد

رقابتهــای بی نالمللــی و تحوالت ناشــی از توســعه و

مقاومتی دارد بدون مت ولی ،هماهنگی ،در اختیار داشتن اطالعات

پ راکندگ یهــای جغ رافیایی در بازار کار،
اهمیت نیاز به است راتژی سیستم آموزش
مبتنــی بر مهارت را افزایش م یبخشــد.
سیستم آموزشــی در جمهوری اسالمی
ای ران نســبت به گســترش آموزشهای
عمومــی و دانشــگاهی تمایل بیشــتری

بازار کار و نیازهای بازار کار میســر نیســت .عدم
از ویژگ یهای مهم هر
نظام اقتصادی موفق ،در
هم تنیدگی ساختارهای
آموزش و اشتغال است

نشــان م یدهد در حالی که آموزشهای

توجه به آموزش مهارتی در کشــور باعث شده که
بســیاری از صنایع سنتی با دانش بومی از بین برود،
لذا الزم است در قانون ب رنامه ششم راهکارهای دقیق
و جدی ب رای این مسئله اندیشیده شود که متاسفانه
مغفول مانده است.
خصیصــه آموزشــهای مهارتی ،نوعــی پرورش

مهارتی در این مقایسه جایگاه چندان با اهمیتی ندارند.

«کارآف رین» اســت ،به این معنی که اف راد پس از کســب مهارت

با مطالعه نظام آموزش عالی کشــورهای پیشــرفته ،در

و تخصــص دانش فنی ،قــادر خ واهند بود فرصتهای شــغلی

م ییابیم که حدود  ٧٠درصــد آموزشهای آنان مهارتی

مناســبی را به دســت آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد

بــوده و بمنظــور ت ربیــت تکنســی نها ،ط راحــی و اج را

نمایند (مرکز تحقیقات اســت راتژیک .)1396 ،به طور اخص در

م یشــود و صرفاً  ٣٠درصد آموزشهای آنان نظری بوده

اســناد باالدستی ذکر شده اســت که احیاء نظام استاد شاگردی

و در مرزهــای ت ولید علم و دانش م یباشــد در حالیکه

در کشور و جهتدهی آن به سمت توسعه آموزشهای مهارتی

در کشــور ما این موضوع بالعکس بــوده و کمتر از ٢٥

ب هویژه در صنایع دســتی و بومی یکی از راهکارهای پیشنهادی

درصد آموزشهای عالی کشــور ،به آموزشهای مهارتی

جهت تق ویت نظام آموزشــی در ارتباط با آموزشــهای مهارتی

اختصاص یافته است

است (مرکز تحقیقات است راتژیک.)1396 ،

افزون بر آن ،آموزشهای مهارتی ،عالوه بر دستاوردهای

به دفعات بیان شده است که صنایع دستی در توسعه اقتصادی

اقتصادی ،پیامدهای ف راوان فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی

کشــور بســیار م وثر اســت و آموزش و بکارگیری آن م یت واند

دارد و م یت وانــد باعــث تق ویت بنیان خانــواده ،کاهش

راهگشــای بســیاری از معظالت اقتصــادی و فرهنگی جامعه

باشد .یقینا مهم ت رین گفتمان غالب در عرصه اقتصاد کشور،

بســیاری از خصلت های فرهنگی و نگاه زیبایی شناســانه

سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت که با تحلیل صحیح

مــردم ن واحی مختلف ایــران در آن متبلور اســت .صنایع

آن در هر یــک از م ولفه هایی که ظرفیــت اقتصادی دارند،

دســتی و هنرهای ســنتی با اتــکا به منابــع داخلی ،نیروی

م یت وان زمینه های توســع کشــور را ف راهم کــرد .از اینرو در

انســانی بومی و م واد اولیه داخلی می ت واند ،زمینه م وثری

ادامه سعی شده اســت که در مبحثی هر چند ک وتاه ،صنایع

ب رای اشتغال پایدار ب رای بسیاری از تحصیلکرده های ج وان

دستی از منظر اقتصاد مقاومتی مورد بررسی ق رار گیرد.

کشــور و دیگر شــهروندان را ف راهم آورد .پس از رهگذر

اقتصاد مقاومتی و صنایع دستی

توجه و حمایت صنایع دســتی می ت وان بــه نهادینه کردن

در سیاســت کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم

اقتصــاد مقاومتی کمک کرد و با بــه فعلیت درآوردن این

انقالب به صورت رسمی به دستگاه

قابلیت ها ،جامعه را بیشتر متوجه اهمیت

های اج رایی کشور ابالغ شد نیز با

و جایگاه مهم آن کرد (م رادخانی.)1395 ،

جامعیتی خاصی به تبین مصادیق

توســعه صــادرات غی رنفتــی و عــدم

و جنبه های مورد نظر ب رای اقتصاد

وابســتگی بــه اقتصاد تــک محص ولی از

مقاومتــی اشــاره شــده اســت .بر

دیگر مباحــث مهم در اقتصــاد مقاومتی

همین اســاس با تامل در خصوص

اســت کــه اتفاقــا بــا توجه بــه تحوالت

ایــن مــوارد می تــوان بســترها و

پدیــد آمــده در دنیــای امــروز و بح ران

عرصه هایی کــه زمینه های واجد

های اقتصادی مختلــف از اهمیت باالیی

خصوصیات مناســب بــرای تحقق اقتصاد مقاومتی هســتند

برخوردار اســت .در این حوزه هم ت ولیدات صنایع دســتی

را شــناخت و در مســیر اج رای این

بــه دلیل ارزش افزوده باالیــی که دارند ،در

سیاســت ها مورد توجــه و تاکید

عرصه صادرات می ت وانند نقش و جایگاه

ق رار داد.

ممتازی ایفا کنند .ت ولیدات صنایع دســتی

در اقتصــاد مقاومتــی بــر لزوم

با اســتفاده از م واد اولیــه معم ولی و بعضا

توجه به امکانــات و منابع داخلی

بســیار ارزان قیمت مثل خــاک و چوب

و سرمایه انســانی کشور ،با هدف

خلق م یش وند و به دلیل داشتن فرم زیبایی

توسعه اشــتغال زایی و کارآف رینی

شناســانه و کاربــردی بــودن ،دارای ارزش

تاکیــد شــده ،بــه گ ونــه ای که

افزوده قابل توجهی می ش وندر (م رادخانی،

مشــارکت آحاد جامعــه را به هم راه

.)1395

داشــته باشد .با نگاهی به این ویژگی ها می ت وان گفت که از

از ســوی دیگر این محصوالت فرهنگی برآمده از دانش

جمله عرصه هایی که از نظر ماهیت و کارکرد تناسب خ وبی

ســنتی و بومی این مرز و بوم به شمار هستند و به عبارتی

با این مباحث دارد ،صنایع و هنرهای سنتی ای ران است .عرصه

مــی ت وان آنهــا را ت ولیداتی فرهنگی به شــمار آورد که به

ای که از م وث رین بخش های فرهنگ این مرز و بوم اســت و

تعبیری چرخ اقتصاد دانش بنیان را به حرکت درمی آورند.

نشريه ندا

ب رای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی استفاده می شود

م یشود .این هنر صنعت بومی ،فرصتی ب رابر را در اختیار شهروندان در

و در اینجا نیز دانشــی و فن ونی که در طول قرن های

ن واحی مختلف کشور ق رار می دهد تا مبتنی بر خالقیت های ذهنی و

متمادی توســط هنرمندان ای رانی ابداع و تدوین شده،

مهارت های عملی خود بت واند محص ولی با کیفیت باالتری ت ولید کند.

اساس کار ق رار می گیرد.

زمانی که این ت ولیدات در معرض دید مخاطب ق رار گیرد ،این کیفیت

به واســطه همین قابلیت ها و خصوصیات صنایع

محصول است که منجر به فروش آن می شود و نه روابط یا دیگر م وارد.

دستی اســت که در بند  51سیاستهای کلی ب رنامه

از نظر مزیت های مناطق مختلف جغ رافیایی نیز باید افزود که یکی

ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقالب ،به ص راحت

از معــدود حوزه هایی که می ت واند ظرفیت های بومی ن واحی مختلف

بر حمایت از صنایع دستی تاکید شده است .چ راکه

کشــور را به فعلیت درآورد ،صنایع دستی اســت .چ راکه بر اساس تنوع

این هنر صنعت اصیل ،هــم در بردارنده ویژگی های

جغ رافیایی اک ولوژی فرهنگی ای ران ،ت ولیدات فرهنگی متنوعی نیز خلق

ه ویتی و فرهنگی مناطق مختلف ای ران است و هم از

می شــود که تاثی رات زیــادی در معرفی ه ویــت و فرهنگ های بومی

لحاظ اقتصادی هماهنگ ونه که اشاره شد ،دانش بنیان

کشــور دارد و همچنین موجب ایجاد اشتغال و گردش مالی در ن واحی

و دارای ارزش افزوده باالست (م رادخانی.)1395 ،

کمتر برخوردار شــده و از مهاجرت به م راکز شــهری بزرگ جلوگیری

در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر ت وانمندسازی

م یکنــد .این مســئله در بلند مدت خــود می ت واند شــرایط امنیتی و

نیروی کار ،رقابت پذیری و رشــد ظرفیت های متنوع

تهدیدات م ربوط به آن را در مناطق مرزی کشــور م رتفع ســازد .بناب راین

در مناطق مختلف کشــور تاکید شــده است .از این

صنایع دستی در کنار بسترســازی ب رای تحقق اقتصاد مقاومتی ،به نظر

منظر نیز صنایع دســتی فرصتی مناســب و بســتری

می رسد نتایج عملی هم در زمینه حرکت و شکل گیری توسعه پایدار

اثر بخش ب رای مهیا ســاختن این شــرایط محسوب

در ن واحی مختلف ای ران و جغ رافیای متنوع آن محقق سازد .

نشريه ندا

نشريه ندا

مديركل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم:
آزمایشگاه های دانشگاه اراک ،دارای پتانسيل بااليي هستند
به گــزارش روابط عمومــي دانشــگاه اراك؛ در اين
نشست كه در روز یک شنبه 98/2/15 ،در دفتر جناب
آقــای دکتر نیســی ،مدیــرکل محترم دفتــر حمایت و
پشــتیبانی امور پژوهشــی و فناوری وزارت علوم برگزار
شــد ،دكتر فضلعلی  ،معاون پژوهشی دانشگاه گزارشي
از عملكرد آزمایشگاه مرکزی ،می زان پیشرفت ساختمان
فی زیکی آزمایشــگاه و همچنین وضعیت دستگاه های
موجود ارائه نمودند .ايشــان با اشاره به نیاز به سک وبندی
و افتتاح هر چه س ریع تر ساختمان فی زیکی آزمایشگاه و
همچنین ســرویس و تعمیر به موقع دستگاه ها ،بر لزوم
حمايت ویژه وزارتخانه از آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه
اراک تأكيد داشــتند.دكتر نیســی نيز با مثبت ارزيابي
كــردن گزارش ارائه شــده و اعالم رضایت از ســاخت
فضــای فی زیکی آزمایشــگاه و متمرکز کردن دســتگاه
های آنالیز مختلف و با اشــاره به پتانسيل و ت وانمندي
دانشــگاه ،افق پيش رو را روشن ارزيابي نموده و نسبت
به توجه و حمایت بیشــتر از دانشگاه اراک قول مساعد
دادند.
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موفقیت شاخص یک شرکت مرکز رشد دانشگاه اراک در
تجاری سازی فناوری
شرکت ارگ سازه آریامهر از شرکتهای مستقر در مرکز
رشــد دانشــگاه اراک موفق به بومی ســازی دانش فنی و
تجاری ســازی پوشــش های ضد ح ریق ســازه های فلزی
گردیده اســت .دوشــنبه  ۲۶فروردین ماه ریاســت سازمان
آتش نشــانی اراک بــا هم راهی کارشناســان فنی ضمن
بازدید از آزمایشگاه ح ریق از نزدیک در ج ریان روند توسعه
محصول و آزمایشــهای م ربوطه در دانشــگاه ق رار گرفته و
کیفیت محصول توسعه یافته را مورد تایید ق رار دادند.
گفتنی اســت شــرکت مزبور پس از طی دوره رشــد و
توسعه فناوری مزبور در حال حاضر به ت ولید انبوه محصول
خود شهرک صنعتی شماره یک اراک پرداخته و جمعا ۶
نفر در این واحد مشــغول به کار می باشــند .ضمنا پروژه
اج رای عایق ضد ح ریق در ســاختمان شماره  ۳دادگستری
توسط این شرکت شده و با موفقیت به پایان رسیده است.

نشست مشترک دانشگاه اراک و مرک ز تبادالت
اکادمیک آلمان ( )DAADدر ایران
بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه اراک ،این

نشســت در تاریــخ ســوم اردیبهشــت  ۱۳۹۸و بــا
حضــور آقای دکتر کشــاورز معاون مرکــز تبادالت

آکادمیــک آلمــان در محل آمفی تئاتر دانشــکده

فنــی و مهندســی دانشــگاه اراک برگــزار شــد.

در این نشست که توسط دفتر همکاریهای علمی

بین المللی دانشگاه اراک و با همکاری مجدانه آقای

دکتر علی رجایی عضو هیات علمی دانشــگاه اراک
و از اســاتید مطرح کشــور در حوزه زبــان و ادبیات

آلمانی برگزار شــد ،آقای دکتر کشــاورز در ابتدا به
معرفی ساختار آموزش عالی کشور آلمان پرداختند و

شباهت های آن با دانشگاه های ای ران را یادآور شدند.

در ادامه ایشان به معرفی ان واع بورسی هها و حمایت های

مالی که توسط  DAADارائه می شود پرداختند که

شامل حمایت های فردی و حمایت های گروهی بود.

روابط عمومی دانشــگاه ضمن تب ریک این موفقیت به

حمایــت های فردی شــامل اعطای بورســیه ب رای

پژوهشی سپاســگزاری نموده و ادامه این مسیر را یکی از

و دکتری و پســادکتری و نیــز فرصتهای مطالعاتی

دانشــگاهیان محترم از زحمات همــکاران حوزه معاونت

دانشج ویان جهت تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد

شاخص های ارزنده رشد دانشگاه می پندارد.

دانشــج ویان دکتــری و اعضــای هیات علمــی بود.

حمایت های گروهی نیز شــامل تأمین هزینه ب رای بازدیدهای

دانشــج ویی و نیز راه اندازی رشــته زبان آلمانی در دانشگاههای
ایــران و نیز حمایت از برگزاری کنف رانس هــای بین المللی در

دانشگاه های ای ران بود.

در پایان نشســت نیز ،اســاتید و دانشــج ویان به طرح س واالت

خود پرداختند و آقای دکتر کشاورز نیز به س واالت پاسخ دادند.
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نشست معاون پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
با اساتید و دانشجویان دانشگاه اراک
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه اراک؛ به منظور
افزایش بهــرهوری ت ولید علم و هدفمند ســازی مقاالت
ت ولید شده در دانشگاه اراک ،نشستی با حضور اعضای
هیئت علمی و اســاتید دانشگاه ،دانشــج ویان دانشگاه
اراک و دکتر گزنی ،معاون پایگاه اســتنادی علوم جهان
اسالم برگزار شد.
دکترگزنی در این نشست اظهار نمود :اساس نظام های
رتبه بندی دانشگاه ها در س راسر کشورهای جهان بدین
شرح است :
-۱نظر ســنج یهای
معروفیت
 -۲خود اظهاری
 -۳پایگاه اطالعات
مستقل
-۴فناوری
-۵پژوهش
 -۶آموزش
که  ۸۰درصد امتیاز
رتبــه بنــدی از بحث
پژوهش حاصل
می شود.
وی بیان نمود :یکی
از راههای بین المللی
کــردن دانشــگاهها
ســرمایه گــذاری در
پژوهش است ،اما چه
نوع پژوهشی .پژوهشی
ارزنده اســت که مورد
اســتفاده ق رار گیرد و
ایــن گ ونه اســت که

بیشت رین استناد م یگیرد.
پژوهشی مطلوب اســت که بخش های فناورانه از آن
بهره مند شــوند و در جهت توسعه صنایع از آن استفاده
شود .همچنین اثرگذاری اجتماعی داشته باشد که بت واند
مشکالت اجتماعی را حل کند.
وی در مورد راهحل های ارتقاء ســطح پژوهش گفت:
تحقیقات هوشــمندانه و هدفمند باشــد و یک محقق
باید خط تحقیق مشخصی داشته باشد و در پی رامون آن
کار کند .همچنین
از ابزار هــای مورد
نیــاز خود بــه طور
هدفمنــد اســتفاده
کند.
یــک دانشــگاه
موفــق از عالیــق
پژوهشی خ وانندگان
مهم خود در شبکه
علم آگاه اســت و
ســعی می کند در
نش ریات ب رتر مطرح
شود.
معــاون پایگاه
اســتنادی علــوم
جهــان اســام
افزود :ایــران نیم
درصد از مقاالت
ب رتــر جهــان را
ت ولید مــی کند
کــه یــک دهم
آن سهم دانشگاه

اراک است.
در زمینه پیشــران های علم که ســمت و ســو و جهت
گیری های علوم بعد را در جهان تعیین می کنند و ده ب رابر
بیشتر از متوسط جهانی استناد دریافت می کنند ،دانشگاه
اراک  ۱۵ب رابر بیش از متوسط جهانی استناد دریافت کرده
است که از کل کشور  ۴درصد بیشتر است .یکی از مسیر
های شــکوفایی هر چه بیشتر این دانشگاه افزایش کمی و
کیفی مقاالت است .همچنین مطرح شدن مقاالت به طور
کاربــردی در خبرگزاری ها گام بســیار م وثری در معروف
شدن و قابل استقاده شدن آن مقاله است.
وی با خطاب ق رار دادن دانشج ویان به آنان توصیه

کرد که گام نخســت در ت ولید فکر و نوشتن یک
مقاله خ واندن مجالت علمــی و مقاالت بین المللی
است و در گام دوم محت ویات آن نش ریه ها را از لحاظ
علمــی و کاربردی بررســی کرد .در کنار شناســایی
مقاالت که علــم روز دنیا در حوزه رشــته تحصیلی
هر دانشــجو را نشان می دهد شرکت در سمینار ها و
همایش ها هم م وثر است.
وی در پایان این ســمینار افزود  :دانشگاه اراک در
چند سال گذشته ودر پیشینه علمی و تحقیقاتی اش
روند رو به رشــدی را پیش گرفتــه و روز به روز بهتر
خ واهد شد.

افتتاح دفتر آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه اراک
دفتر آزمایشگاه مرکزی روز سه شنبه  ۳۱اردیبهشت  ۹۸با حضور رئیس و برخی مسئ ولین دانشگاه افتتاح
گردید.

نشريه ندا

نشريه ندا

و دکتــر شــه ریاری از بزرگانی بودند که از ســال  ۱۳۵۰با

این هدف که تاسیس دانشگاه در جهت مسیر پیشرفت

و تعالی کشــور اســت ،اقدام به تاســیس دانشگاه اراک
نمودند.

در ادامه مســئول نمایندگی نهاد نمایندگی مقام معظم

رهبری در دانشگاه به ای راد سخن پرداخت و ضمن عرض
تب ریک به مناسبت روز معلم بیان نمود :امروز می خ واهم
از معلــم هــای زندگیتان یعنی پدر و مادرهایتان تشــکر

اخذ مجوز رشته
 .مشاوره

در مقطع
کارشناسی

.

مجوز رشته مشاوره در مقطع کارشناسی اخذ گردید.

با لطف خداوند متعال و همت و پشتکار معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،مدی ریت و کارشناسان این حوزه

و ف راهم بودن امکانات الزم مجوز پذیرش دانشــجو در رشته مشاوره از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ب رای دانشگاه
اراک صادر گردید.

نمایم چ راکه الگوهای زندگی شما هستند .ایشان خطاب
بــه پدر و مادرهای دانش آموختــگان بیان نمود :فرزندان

شــما پدر و مــادران آینده خ واهند بود و شــما را الگوی
خود ق رار می دهند.

پخش کلیپ ،اج رای موسیقی ،اج رای نمایش ،م ولودی

خ وانــی و گرفتن عکــس یادگاری دانــش آموختگان با
مسئ ولین دانشگاه از دیگر ب رنامههای این م راسم بود.

حدود  ۱۳۰نفــر از دانشآموختگان از دانشــکدههای

فنی و مهندســی ،علوم پایه ،علوم انسانی ،ادبیات و زبان

های خارجی ،کشــاورزی و منابع طبیعی و علوم ورزشی
در سه مقطع کارشناســی ،کارشناسی ارشد و دکتری در

جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه اراک برگزار گردید
جشن دانشآموختگی دانشج ویان دانشگاه اراک

به همت معاونت فرهنگی و دانشــج ویی دانشگاه

روز  ۱۲اردیبهشــت ۱۳۹۸در سالن شــهید چم ران

دانشــکده فنی و مهندســی با حضور مســئ ولین

دانشــگاه و با استقبال پرشــور دانش آموختگان و
خان واده های ایشان برگزار شد.

در ابتــدا دکتر ســعید حمیدی رئیس دانشــگاه

اراک ضمــن عرض تب ریک به اســاتید و معلمین

و گ رامیداشــت یاد و خاطره شهید مطهری ،یاد و

خاطره شــهید مدافع حرم شــهید علیرضا بابایی را

گ رامی داشتند.

وی افــزود :امروز ما نیــز هم راه با دانــش آموختگان و

والدین ایشــان از اینکه حاصل ســالها تالش و کوشــش
مستمر دانشج ویان و خان واده های آنها به بار نشسته است

خوشحال و مسرور هستیم.

وی در ادامه خطاب به دانشج ویان بیان نمود :امیدواریم

ب رای تعالی و پیشــرفت کشور انسانهای ارزشمند ،مفید و
م وثری باشید .وی با اشاره به تاریخچه دانشگاه اراک افزود:

قدمت دانشــگاه اراک به حدود نیم قرن می رســد؛ دکتر

عبدالک ریــم ق ریب بنیانگذار و مرحــوم دکتر گل گالب

م راسم حضور داشتند.

نشريه ندا

نشريه ندا

مراسم روز معلم و بزرگداشت مقام استاد برگزار شد
در هفته بزرگداشــت مقام معلم ،ســالن شــهید
چم ران دانشــگاه اراک فضای متفاوتــی را تج ربه
کرد .این بار تمام میهمانان م راسم هدایتگ ران نسل
ج وان جامعه به ســمت علم و دانایی بودند .وقتی
صحبــت از معلم به میان می آید ،ناخودآگاه واژه
های دلســوزی و فداکاری و عشق در کنارش می
نشــینند .وقتی که اســاتید کنار هم جمع شــوند،
هــوای علم و فضیلت بیشــتر از همــه در اعماق
جان می نشیند .و چه زیبا آیاتی از فهمیدن و لزوم
کسب دانش بر این محفل نور تازه می بخشد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه اراک؛ این
م راسم روز یکشنبه  ۱۵اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸برگزار
گردید.
در ابتدا دکتر حمیدی ریاســت محترم دانشگاه
ســخنان خود را با گ رامی داشــتن سومین سالگرد
شهادت شــهید علیرضا بابایی ،شهید مدافع حرم

دانشــگاه آغاز کرد و گفت  :ایشــان معلم و الگوی ما در
درس آزادگی بود.
وی در ادامه بیان نمود :ما باغبانان نهال های ج وان آینده
ساز کشور هستیم بر آن مفتخ ریم که چنین وظیفه خطیر
و سنگینی را بر عهده داریم.
وی با اشــاره به وظایف معنوی که یک معلم عهده دار
اســت گفت :درســت کاری ،صداقت ،عدالــت و نظم از
آموزش های ماندگار اســتاد در ذهن دانشجوست و همین
ها موجب به نیکی یاد کردن استاد در ذهن دانشجو حتی
در سال های بعد خ واهد شد.
رئیس دانشــگاه اراک با اشــاره به کاربردیت رین آموزش
و پژوهــش هایی که با توجه به نیاز جامعه الزم اســت در
دانشگاه انجام شود گفت :آموزش کار آف رینی و تحقیقات
تقاضامحور از مهم ت رین نیاز های آموزشــی کشور است
چ را که وجود دانشگاه های جامع محور بحث روز مسائل
کشــور است و هدف اصلی اش پاســخ به مسائل اساسی

جامعه است.
وی به رشــد ســریع مقاالت علمی در کشــور با
وجود پایین آمدن ســطح کیفی آنان اشاره کرد و
گفت  :رتبه علمی کانادا در دنیا دهم است و تنها
 ۹۶مرکــز آموزش عالــی دارد و مقاالت و فعالیت
علمی آنهــا دو ب رابر ما می باشــد در صورتی که
در کشــور ما  ۲۷۰۰مرکز آموزش عالی وجود دارد
که هیچ کدام رتبه زیر  ۲۰۰ندارند و این اســف بار
است.
وی در ادامــه بــه ایــراد راه حل هایــی ب رای این
معضل بزرگ پرداخــت و گفت :وظیفه حوزههای
آمــوزش و پژوهش تشــکیل گروهها و قطبهای
تحقیقاتی است که همت عالی شما را می طلبد
که دانشــگاه به اهداف خــود راه یابد.ما باید قادر
باشــیم مشکالت کشــاورزی و صنعت را به پروژه
تبدیل کنیم .وی افزود :دو زیر ســاخت اساســی
ب رای کارآمد کردن م راکز آموزش عالی وجود دارد:
-۱بحث سامان دهی م راکز آموزش عالی
 -۲بحث اختصاص  ۴درصد از درآمد ناخالص
ملی اســت که به م راکز آموزش عالی اختصاص
نیافته و این نرخ از نیم درصد هیچ گاه افزایش نمی
یابد که از مشکالت گ ریبان گیر دانشگاههاست.
همچنین رئیس دانشــگاه اراک با اشاره به پتانسیل
صنعتی اســتان مرکزی ن وید تشــکیل مدرسه ای با
عن وان مدرســه اشــتغال به منظور ایجاد آموزش های
اشتغال پذیر را در دانشگاه اراک داد.
حجت االســام والمسلمین مهدوی اطهر ،مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه اراک
نیز ضمــن تک ریم مقام معلم گفــت :امام علی علیه
االســام می فرماید :مهــم ت رین جایــگاه در جامعه
ب رای معلمان اســت .پس ما در انجام این وظیفه باید
واالت رین تــاش ها را انجام دهیم ،چــرا که معلم ها
انسانســاز های جامعه اند و نه تنها اف راد یک جامعه
را ت ربیــت می کنند بلکه تاریخ را می ســازند اما این

واالیی و اهمیت جایگاه ،مســئ ولیت را بیشــتر می
کند وت واضع بیشتر را می طلبد.
وی افزود :جنبه های فرهنگی این شــغل را مهم
بدانید .هم آموزش دانشــجو را تق ویت کنید و هم
پژوهش و هــم فرهنگ را .ما رفتار نم ونه اســتاد را
بیشــتر در خاطر داریم تا مســائل علمی که از آن
استاد به ما رسیده است.
ســپس دکتر ســلیمان نــژاد معاون آموزشــی و
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه ضمن ارائه گزارشی
به توضیح عملکرد آموزشی دانشگاه اراک در یک
ســال گذشته و همچنین راهبرد های پیش روی در
سال آینده پرداخت.

نشريه ندا
وی در مــورد کیفیت م راکــز آموزش عالی
کشــور گفت :در کشــور  ۲۸۷۰واحد آموزش عالی
داریــم کــه تعــداد آن از خیلی از کشــورهای ب رتر
علمی بیشتر است .ما در زمینه گسترش تحقیقات
در زمینه کمی رشد بسیار چشم گیری داشته ایم اما
به همان نســبت در زمینه کیفی تحقیقات بد عمل
کرده ایم.
وی ضمــن مقایســه م راکز
آموزش عالی اســتان مرکزی با
کل کشــور گفت :در استان نه
چندان پهناور مرکزی  ۷۵مرکز
آمــوزش عالی وجــود دارد که
کمــی گ رایی در آن مانند کل
کشور وجود دارد.
وی در ادامــه بــه بیــان
راهکارهای مناســب در راستای
ارتقــای ســطح دانشــگاه
پرداخت کــه برخی از آن ها
عبارت اند از:
-۱افزایش تعــداد اعضای
هیآت علمی
 -۲ارتقــای رتبــه اســاتید
دانشگاه
-۳ایجاد رشته های جدید
متعارف
-۴ایجاد رشته های بین رشته
ای و ف را رشته ای
-۵تاســیس دفتــر ارتقــاء مهــارت های شــغلی
دانشج ویان در دانشگاه
-۶تقاضا محور شدن پایان نامه های ارشد و دکتری
-۷الزامی شدن ارائه طرح درس در سامانه گلستان
-۸جذب دانشجوی خارجی
در ادامه م راســم استاد ناصر فیض شاعر طنز پرداز
ای رانی با خ واندن اشــعارش طنین خنده و شــادمانی
را بــر ســالن چم ران دانشــگاه جاری ســاخت اما با

نشريه ندا
صحبت ها ی استاد سیفی استاد پیشکسوت دانشگاه
از تج ربیات کاری اش این شادمانی دو چندان شد.
در پایان م راســم از اســاتیدی که به بازنشســتگی
مفتخر شــده انــد تقدیر بــه عمل آمد .اســامی آنها
عبارت اند از:
دکتر اکبر زنده نام
دکتر فروغ صهبا
استاد ناصر طاهری
دکتر ناصر فروغی فر
استاد محمد مینا
دکتر بشری دل ریش
دکتر محمد باقر نش وادیان
دکتر جعفر ریخته گر زاده
دکتر محمد رضا عم ران پور
دکتر نادر ش وندی
دکتر محمد سیفی
دکتر امین رحیمی
دکتر سید عبدالعلی ذواالن واری
استاد ناصر حمیدیان
استاد محمد رضا حقدادی
دکتر احمد تق وایی پور
دکتر مصطفی اولیایی
دکتر م رتضی حبیبی
به رســم هر ساله ی دانشگاه اراک
در پایان این جلسه نیز از اساتید ب رتر
در هر رشــته تحصیلی تقدیر به عمل
آمد .اساتید ب رتر دانشگاه عبارت اند از :
اساتید ب رتر دانشکده علوم پایه :
دکتر مرضیه حاتم خانی در رشته ریاضی
دکتر علیرضا پسرکلو در رشته زیست شناسی
دکترحمید خانمحمدی در رشته شیمی
دکتر محمود میرزایی در رشته فی زیک
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
دکتر م رتضی اکرمیان گیاهان دارویی
دکتر علیرضا خالقی در رشته علوم باغبانی

دکتر مهدی میرزایی در رشته علوم دامی
دکتر اسد اهلل محسنی موحد در رشته مهندسی اب
دکتر مجید لشکری در رشته مکانیک بیوسیستم
دکتر امیر انصاری در رشته محیط زیست
دانشکده هن ر :جناب آقای حجت اهلل رشادی در گروه
فرش
دانشکده فنی و مهندسی :
دکتر مهدی بزرگی در رشته مهندسی برق
دکتر معین طاهری در رشته مهندسی مکانیک
دکتر آبتین عبادی در رشته مهندسی شیمی
دکتر حســین مســتعان در رشــته مهندســی م واد و
متالورژی
دکتر محمد رضا مطهری در رشته مهندسی عم ران
دکتر وحید رافع در رشته مهندسی کامپی وتر
دکتر محمدرضا حســینی نســب در رشته مهندسی
صنایع
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی :
دکتر علی صباغی در رشته ادبیات فارسی
دکتر هوشنگ یزدانی در رشته زبان انگلیسی
دکتر احمد امید علی در رشته زبان و ادبیات ع ربی
دانشکده حقوق و علوم اقتصادی:
دکتر میر هادی حسینی گندلجی
دانشکده علوم انسانی:
دکتر علی حسن بگی در رشته الهیات
دکتر سعید شاه حسینی در رشته علوم ت ربیتی
دکتر محمد حسن بیگی در رشته تاریخ
دکتر نوراهلل ک ریمیان در رشته معارف اسالمی
دکتر حسن خلجی در رشته علوم ورزشی
همچنین کارشناســان منتخب در دانشکده ها مورد
تقدیر ق رار گرفتند که اسامی آنها عبارت است از :
سرکار خانم مینا رحمتی فر در دانشکده علوم پایه
سرکار خانم عاطفه یگانه در دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقای سپهر نعمت پور در دانشکده کشاورزی
و منابع طبیعی

نشريه ندا
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قهرمانی تیم دارت و آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه
اراک در مسابقات قهرمانی دانشگاههای استان مرکزی

کسب عنوان قهرمانی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا
توسط دانشجوی دانشگاه اراک

تیم آمادگی جســمانی و دارت پســران و تیم دارت

خ واه ران دانشــجو دانشگاه اراک در مســابقات قهرمانی
دانشــگاههای استان مرکزی که در تاریخ  ۴اردیبهشت ماه

 ۹۸به می زبانی دانشــگاه فرهنگیان برگزار شــد موفق که
کسب عن وان قهرمانی گردید.
اسامی تیم دارت دخت ران

نفیسه عسگری

فاطمه مومنی

اسامی تیم دارت پس ران

محمدج واد امیری

حسین اردشیری

م ربی تیم دارت :علیرضا طالیی

اسامی آمادگی جسمانی پس ران

شهاب سوری

امین یزدی زاد

رسول مؤمنی

م ربی تیم آمادگی جسمانی :سجاد برخوری

س رپرست کل:

احمرضا عروجی نژاد

ناظ ر :حاجی رضاخدابخشی

ضمنا این دانشــج ویان با کسب عن وان قهرمانی به مسابقات

المپیاد کشوری راه یافته اند.

اولین دوره مســابقات قهرمانی کاراته دانشج ویان

آســیا  ۲۰۱۹در ماکائــوی چیــن برگــزار گردید .در
این رویداد ســرکار خانــم محدثه آقایی دانشــجوی

کارشناســی ارشد دانشــکده علوم ورزشــی دانشگاه
اراک موفق به کســب مقام اول مسابقات دانشج ویان

آسیا در رشته کاراته گردید .در این دوره از مسابقات

 ۱۱تیم از کشورهای ژاپن ،چین ،مغ ولستان ،سنگاپور،

نپال ،هنگکنگ ،س ریالنکا ،مالزی ،فیلیپین و ای ران

در این مسابقات شرکت نمودند.

روابــط عمومــی دانشــگاه اراک ایــن موفقیت را

خدمت ایشــان و جامعه ورزشــی دانشــگاه و کادر
فنی محترم تیم ملی جمهوری اسالمی ای ران تب ریک

عرض می نماید.

نشريه ندا

نشريه ندا

پ رافتخار و بان وان نامآور است.

وی افــزود :با توجه بــه اینکه تالش در راســتای کاهش

خانم دکتر مه رنــاز حاتمی عضو هیأت علمی گروه گیاهان دارویی

وزارت کشــور است ،در سال جاری باید نسبت به شناسایی

علوم ورزشــی و ورزشــکار تیم ملــی قایق رانی در ایــن آیین تجلیل

آســی بهای اجتماعی مه مت رین وظیفه سازمانی حوزه زنان
ذخایر و داشتههای زنان و معرفی آنان به جامعه و نسل آتی
جامعه اقدام م وثر صورت گیرد.

نظریپورکیایــی تص ریح کرد :اســتان مرکــزی به عن وان

نخستین اســتان در معرفی زنان مشــاهیر و مفاخر برگزیده

شده و به دلیل برخورداری این استان از ذخایر باالی مشاهیر
و برگزاری اولین م راســم نکوداشــت زنان مفاخر به می زبانی
اراک ،اســتان مرکزی به عن وان دبیرخانه دائمی نکوداشــت

اولین آیین نکوداشت زنان مفاخر استان مرکزی

زنان مفاخر در کشور معرفی شد.

وی افزود :هر کدام از  ۱۲زن مفاخر استان که امروز در این

م راسم تجلیل شــدند م یت وانند به تنهایی ساعتها موضوع
اولیــن آیین نکوداشــت زنــان مفاخر اســتان مرکزی

چهارشــنبه  ۲۲خردادماه در فرهنگســرای شــهر واقع در

شهرصنعتی اراک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه اراک ،ســیدعلی

آقــازاده در اولیــن آیین نکوداشــت زنان مفاخر اســتان
اظهار کرد :مســاحت و جمعیت استان مرکزی کمتر از

 ۲درصد از جمعیت و مســاحت کشــور است ،اما نکته
حائز اهمیت و موضوعی که ســبب شده استان مرکزی

اســتان ها بیشتر بوده و آمار خ وبی در این حوزه وجود دارد اما بزرگت رین

زنان اســتان ،مادران و زنان شهدا هســتند که اگر امروز در استان به ویژه

در چهارمین دهه از انقالب شــاهد حماسه سازیهایی هستیم به سبب

وجود همین بزرگان اســت و ضروری اســت به پاسداشت این بزرگی ها
تمام مسئوالن و مدی ران و مردم بر حفظ دستاوردهایی که به برکت خون

شهدا به دست آمده است ،اهتمام ورزند.

استاندار مرکزی اضافه کرد :ش رایط امروز استان در حوزه به کارگیری

بان وان مدیر در اســتان نســبت به گذشــته بهتر شــده که این روند باید

به عن وان دبیرخانه دائمی نکوداشــت زنان مفاخر کشور

ادامه داشــته باشد .تالش دولت و مجموعه استان نیز بر این است که از

مرکزی نسبت به جمعیتش بیشتر بوده است.

استفاده بهتری شود.

انتخاب شــود ،این بود که در سدههای قبل مفاخر استان

ظرفیت بان وان در پســت ها و سم تهای خاص و مدی ریت های م رتبط

وی افزود :هدف نهایی ما صرفا برگزاری یک م راسم و

در ادامه مشــاور وزیر کشور در امور زنان و خان واده گفت :ثروتها و

زنان و دخت ران اســتان بگ وییم که سابقه پ رافتخار استان را

با گذر زمان ارزشــمندتر و ریشــهدارتر م یشــوند به همین دلیل باید با

بزرگداشت نیســت ،با برگزاری این م راسم قصد داریم به
حفظ کرده و استم رار دهند.

آقازاده بیان کرد :شــاید مهمت رین و اســت وارت رین دلیل

برگزاری این آیین در اســتان یادآوری این مهم باشــد که
مردم این اســتان وارث افتخار بزرگی در استان به ویژه در

حوزه زنان هستند.

وی ادامــه داد :مفاخر اســتان مرکزی نســبت به دیگر

ذخایر ارزشــمند کشور باید شناسایی ش وند ،به ویژه اینکه ذخایر انسانی
شناسایی ذخایر انسانی موجود جامعه و خودمان را در ب رابر آسی بهای
فردی و اجتماعی واکسینه کنیم.

وی در ادامــه اظهــار نمود :اســتان مرکزی به عنــوان دبیرخانه دائمی

نکوداشت زنان مفاخر در کشور انتخاب شده است و این آئین به منظور
معرفی و شناساندن نیمه پنهان بخشی از ظرفیت جامعه برگزار م یشود

و اســتان مرکزی آغازگر این مسیر طوالنی در راستای شناسایی مشاهیر

خانم دکتر میت را نوری عضو هیأت علمی گروه زیســت شناســی و

گفتگوی زنان جامعه باشــند ،بر این اساس در صدد هستیم
که این مفاخر را به عن وان الگو و اهداف آینده معرفی کنیم.

شــاه رضایی بیان کرد :آثار شــع را و فعــاالن ادبی بدون

گسترش موسیقی ملی امکان پذیر نیست چ را که موسیقی

باعث تک رار آثار شــع را و در نهایت زنده ماندن نام شع را می

شود.

وی افزود :ویژگی های مفاخر و اندیشــمندان صاحب نام

نقاط مختلف کشــور باید از سوی نهادهای مسئول برجسته
ســازی و به عن وان الگوهــای اخالقی و رفتــاری در جامعه

معرفی شود.

در پایــان ایــن ِآیین از  ۱۲بانوی نام آور گذشــته و امروز

استان و زنان شاخص حال حاضر تجلیل شد.

عالــم تــاج قائم مقامــی ،قدس الســلطنه بیات ،ســونیا

باالســانیان ،مالصغری کمیجانی ،فرخنده ســاوجی ،دکتر

تــوران میرهادی ،دکتــر م ریم میرهادی ،دکتــر پروانه وثوق،

دکتــر بدرالزمان ق ریب ،دکتر نیک چهره محســنی ،پروین
اعتصامــی و بهجت صــدر اراکی  ۱۲بانوی مفاخر اســتان

مرکزی بودند که در این آیین تجلیل شدند.

ضمنا از سه تن از اساتید فرهیخته دانشگاه ،سرکار خانم

دکتر مــژگان زنده دل عضــو هیأت علمی گروه شــیمی،

دانشــگاه اراک و نیز از سرکار خانم ملیکا برون دانشجوی دانشکده
گردید.

روابط عمومی دانشــگاه اراک ضمن تب ریــک این موفقیت به این

بان وان فرهیخته توفیقات روز افزون الهی از درگاه احدیت ب رای ایشان
مسئلت می نماید.

نشريه ندا

نشريه ندا

نام كتاب:درآمدي بر فرايند فهم حديث
مترجمان :دكتر علي حسن بگي

نام كتاب :آليس در سرزمين كوانتومي
ترجمه :دكتر غالمرضا نبيوني

نشريه ندا

نشريه ندا

نام كتاب:كارآفريني و نوآوري ورزشي
مترجمان :دكتر زينب مندعلي زاده
دكتر اسفنديار خسروي زاده

نام كتاب :عملكرد مغز و رفتار
ترجمه :دكتر نيلوفر دربندي

نام كتاب:كارآفريني و نوآوري ورزشي
مترجمان :دكتر زينب مندعلي زاده
دكتر اسفنديار خسروي زاده

نام كتاب :عملكرد مغز و رفتار
ترجمه :دكتر نيلوفر دربندي

نشريه ندا

نام كتاب :سترون سازي و توليد گياهان عاري از پاتوژن در كشت
درون شيشه اي
نام مولف :دكتر مينا تقي زاده

نام كتاب :شناخت نامه ابوجعفر النقيب
زندگاني ،آرا و انديشه ها
ترجمه و تاليف :دكتر علي حسن بگي

