گفت وگـــو

گفتوگـو با آقای مهندس محمـد کیـا
مدیر کل دفتر نیازسنجی و
پروژهیابی آموزش
جهاد دانشگاهی
تهیه گزارش :سجاد محمودیان

دیــد برتــر :در ابتــدا اگــر ممکــن
اســت توضیــح مختصــری در مــورد
اهــداف مهــم از تشــکیل جهــاد و
ســاختار تشــکیالتی آن ارائــه فرمائید؟

دوماهنامه فرهنگی اقتصادی
سـال سوم /شماره پانزدهم
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پاســخ :هنگامــی کــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی تأســیس شــد ،تنهــا
دســتگاه اجرایــی وابســته بــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،جهاد دانشــگاهی
بــود کــه در مجموعــهی دانشــگاههای
کشــور شــکل گرفــت و هیــأت امنــای
جهــاد دانشــگاهی از طریــق شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی انتخــاب شــدند.
در ابتــدای شــکلگیری جهــاد دانشــگاهی،
بحث مدیریــت دانشــگاه از بعدهــای مختلف
اجرایــی ،پژوهشــی ،مدیریتــی و فرهنگــی ،با
توجــه بــه شــکلگیری جمهــوری اســامی،
از مهمتریــن مأموریتهــای جهاد دانشــگاهی
محســوب میشد.
ضــرورت ایجــاب میکــرد کــه بــرای
جــذب افــراد متدیــن از بیــن اســاتید
دانشــگاه و اســتفاده بهینــه از دانــش و
تخصصهــای موجــود در جهــت نیازهــای
کشــور ،تشــکلی مثــل جهــاد دانشــگاهی
در کنــار فرزنــدان انقــاب در دانشــگاهها
باشــد .البتــه از همــان زمــان نیــز انجــام
کارهــای فرهنگــی و پژوهشــی در داخــل
دانشــگاهها بــر اســاس نیــاز جامعــه،
یکــی از اهــداف جهــاد دانشــگاهی بــود.
جهــاد دانشــگاهی یــک نهــاد عمومــی
غیردولتــی -غیــر انتفاعــی اســت و
وابســتگی ســاختار آن بــه عنــوان بــازوی
اجرایــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
اســت .در حــال حاضــر از نظــر ســاختاری،
جهــاد دانشــگاهی زیــر نظــر دبیــر هیــأت
امنــاء اداره میشــود.

ایــن هیــأت امنــاء از طریــق شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی انتخــاب
شــدهاند و متشــکل از وزیــر علــوم،
وزیــر بهداشــت و درمــان ،دبیر شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،نماینــده
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاهها،
معــاون توســعه مدیریــت برنامهریــزی
ریاســت جمهــوری و  4نفــر از اعضــای
جهــاد دانشــگاهی هســتند.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی و ســه نفــر از
خبــرگان و اعضــای هیــأت علمــی جهــاد
دانشــگاهی بــه عنــوان افــراد حقیقــی
هیــأت امنــا هســتند کــه ایــن  9نفــر بــه
عنــوان باالتریــن مقــام تصمیمگیــری
جهــاد دانشــگاهی هســتند .حکــم رئیــس
جهــاد دانشــگاهی از طریــق ریاســت
جمهــور بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی صــادر میشــود کــه
احــکام آنهــا ســه ســاله اســت.

گفت وگـــو
دیــد برتــر :لطفــ ًا معرفــی اجمالــی
از فعالیتهــای پژوهشــی ،خدمــات
تخصصــی و فرهنگــی جهاد دانشــگاهی
داشــته باشــید.
پاســخ :از ویژگیهــای اصلــی جهــاد
دانشــگاهی ایــن اســت کــه در خدمــت
نظــام جمهــوری اســامی باشــد .بــه
ایــن ترتیــب شــروع اکثــر فعالیتهــای
جهــاد در حوزههــای مختلــف ،حــل
یــک چالــش یــا پاســخ گوئــی بــه
یــک نیــاز اساســی در کشــور بــوده
اســت .همانطوریکــه اشــاره گردیــد
فعالیتهــای جهــاد دانشــگاهی در ابتــدا
بیشتــر در حــوزه پژوهــش و خدمــات
تخصصــی ،بــا هــدف پرکــردن فاصلــهی
بیــن نیازهــای پژوهشــی و فــنآوری
جامعــه و دانشــگاهها ،بــوده اســت .در
ایــن بخــش اقدامــات خیلــی خوبــی هــم
در مجموعــه داشــتهایم .از مؤسســه
رویــان در حــوزهی پزشــکی گرفتــه تــا
کارهــای ارزشــمند در حوزههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی ،حوزههــای دیجیتــال
و  ، ITصنعــت بــرق ،مخابــرات ،هــوا فضــا،
کشــاورزی ،اپتیــک و شــاخههای مختلــف
علــوم انســانی.
فعالیتهــای جهــاد دانشــگاهی در زمــان
جنــگ تحمیلــی هــم از نقــاط درخشــان
و افتخــار آمیــز ایــن نهــاد محســوب
میشــوند .مــا از معــدود ســازمانهای
غیــر نظامــی بودیــم کــه بــرای تأمیــن
نیازهــای جنــگ در پارچیــن مســتقر
بودیــم.
جهــاد دانشــگاهی توانســت بســیاری از
تجهیــزات نظامــی کــه قبــل از انقــاب
در ایــران بــود ،را بــه روزرســانی و
مجــددا ً قابــل اســتفاده نمایــد .بــه لحــاظ
ســاختاری در بخــش پژوهشــی کلیــه
ســاختارهای پژوهشــگاه ،پژوهشــکده،
مراکــز رشــد و پــارک علــم و فـنآوری در
جهــاد وجــود دارد.
حــوزه فعالیــت دیگــر جهــاد دانشــگاهی
حــوزهی فرهنگــی اســت .شــاید بتــوان
گفــت اســاس شــکلگیری جهــاد
دانشــگاهی ماهیــت فرهنگــی داشــته
اســت .توســعه و تعمیــق نگرشهــا،
باورهــا و ارزشهــای انقــاب در جامعــه و
بخصــوص جامعه دانشــگاهی و دانشــجویی
کشــور زیــر بنــای تمــام فعالیتهــای

جهــاد دانشــگاهی میباشــد .جهــاد در
تمــام دانشــگاههای دولتــی سراســر
کشــور حضــور کامــ ً
ا مســتمر و پررنگــی
دارد .از فعالیتهــای شــاخص ایــن حــوزه
میتــوان بــه ایســنا ،اولیــن پایــگاه
خبرگــزاری غیــر دولتــی و یــا ایکنــا
کــه در زمینــه فعالیتهــای قرآنــی فعــال
اســت اشــاره نمــود.

در بخش آموزش عالی،
مؤسسهی آموزش عالی
علمی کاربردی جهاد
دانشگاهی با بیش از  40مرکز
آموزشی و حدود  75هزار
دانشجو یکی از فعالترین
مؤسسات علمی کاربردی در
سطح کشور میباشد.
دیــد برتــر :در صــورت امــکان معرفی
اجمالــی از فعالیتهــای آموزشــی
جهــاد دانشــگاهی داشــته باشــید؟
پاســخ :بــا بازگشــایی دانشــگاهها و
توســعه فعالیتهــای جهــاد ،بهتدریــج
فاصلــه موجــود مابیــن سیســتم آمــوزش
رســمی کشــور بــا نیــاز بــازار کار آشــکار
و مــورد توجــه جهــاد دانشــگاهی قــرار
گرفــت .بخشــی از ایــن فاصلــه ناشــی
از تغییــرات ســریع تکنولــوژی و بــازار
بــود کــه سیســتم رایــج آموزشــی قــادر
بــه تبعیــت از آن نبــود .ایــن مشــکل
هــم در دســتگاههای اجرایــی و هــم در
بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی و خدمــات
وجــود داشــت.
بسیــاری از دستگاهها و صنــایع بزرگ،
ناچار به تعریف یک پروســه بعض ًا یکساله
برای آمــوزشهای بدو استخــدام نیروهای
فارغالتحصیل بودهاند.
ورود جهــاد دانشـگاهی بـه آمــوزشهای
تخصصـی و آموزشهـای کوتـاه مـدت ،بـا
رویکرد حل این مشـکل و ارائـه آموزشهایی
که براسـاس نیـاز بخشهـای مختلف صنعت،
خدمـات ،کشـاورزی و دسـتگاههای اجرائـی
تدویـن و اجـرا شـوند ،بود.

مهمتریــن ویژگــی ایــن دورههــا جنبــه
کاربــردی و حرفــهای بــودن آنهاســت.

در حــال حاضــر در  8گــروه تخصصــی،

کــه بــر اســاس نیــاز بــازار ،در مجموعــه
آموزشــی جهــاد دانشــگاهی شــکل
گرفتــه بیــش از  930عنــوان دوره
آموزشــی کوتــاه مــدت اســتاندارد
شــده بــا ســرفصلها  ،محتــوا ،شــرایط
تدریــس و مــدرس و شــرایط فراگیــران
تدویــن و مصــوب شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت بخشــی از دورههــای
تخصصــی در قالــب مصــوب وزارت علــوم
تحــت عنــوان دورههــای آمــوزش عالــی
کوتــاه مــدت اجــرا میشــوند.

بهطــور کلــی تعامــات مــا بــا وزارت
بهداشــت و درمــان ،وزارت علــوم و
وزارت آمــوزش و پــرورش کــه متولیــان
اصلــی آموزشهــای رســمی کشــور
هســتند مثبــت ،اثربخــش و مفیــد بوده

و کلیــه برنامهریزیهــا و اقدامــات ایــن
بخــش بــا سیاســتها و برنامههــای ایــن
دســتگاهها هماهنــگ اســت.
آموزشهــای فــوق در  150مرکــز آمــوزش
کوتــاه مــدت در ســطح کشــور برگــزار
میگــردد .بیــش از  700هــزار نفــر
فراگیــر در هــر ســال در این مراکــز آموزش
میبیننــد.
در بخــش آمــوزش عالــی ،مؤسســهی
آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی جهــاد
دانشــگاهی بــا بیــش از  40مرکز آموزشــی
و حــدود  75هــزار دانشــجو یکــی از
فعالتریــن مؤسســات علمــی کاربــردی
در ســطح کشــور میباشــد .رئیــس ایــن
مؤسســ ه بــه عنــوان فــرد حقوقــی در
شــوراهای گســترش و پژوهشــی دانشــگاه
جامــع حضــور دارد.
همچنیــن در ایــن بخــش دو دانشــگاه علــم
و فرهنــگ و دانشــگاه علــم و هنــر و شــش
مؤسســهی آمــوزش عالــی نیــز فعــال
میباشــند.
رتبــه اول دانشــگاههای غیــر دولتــی متعلق
بــه دانشــگاه علــم و فرهنگ میباشــد.

دوماهنامه فرهنگی اقتصادی
سـال سوم /شماره پانزدهم

اخیــرا ً نیــز جهــاد دانشــگاهی مجــوز
تأســیس دانشــکده علــوم پایه پزشــکی
نویــن را دریافــت و اقــدام بــه راه انــدازی
آن نمــوده اســت.
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گفت وگـــو

دید برتر :در مورد سابقه فعالیتهای
آموزشـی جهاد دانشگاهی در موضوعات
مرتبـط با حـوزه پزشـکی و بهطـور کلی
حوزه سلامت هم توضیحاتـی بفرمائید.

دوماهنامه فرهنگی اقتصادی
سـال سوم /شماره پانزدهم

یکــی از فعالیتهــای آموزشــی قابــل
ذکــر برگــزاری دوره کمــک پرســتاری
بــرای مجموعــه وزارت بهداشــت در قالــب
طــرح تحــول ســامت میباشــد.

پاســخ :آموزشهــای ایــن بخــش را
میتوانیــم بــه دو قســمت آموزشهــای
دیــد برتــر :توضیحاتــی هــم در
مرتبــط بــا حــوزهی درمــان کــه در
مــورد اقدامــات انجــام شــده در
دانشــگاههای علــوم پزشــکی ارائــه
آموزشهــای حــوزه عینــک ارائــه
میشــوند و آموزشهــای مکمــل تقســیم
فرمائیــد.
کنیــم.
بخــش دوم کــه موضوعــات متنوعــی
پاســخ :آموزشهــای اپتیــک بینایــی از
همچــون ابزارهــا و نیازهــای فرآینــد
جملــه فعالیتهــای شــاخص و بــا ســابقه
درمــان را در بــر میگیــرد ،علیرغــم نیــاز
در آموزشهــای ایــن بخــش میباشــد.
بــاالی جامعــه متأســفانه در کشــور مــا
همانطــور کــه میدانیــد ســازمان
متولــی خاصــی نــدارد.
جهــــاد دانشـــگاهی صنعتــی شــریف
بــه عنــوان مثــال بــرای قشــر عظیمــی
ســابقه کارهــای بســیار ارزشــمندی را در
کــه در حــوزهی پزشــکی کار میکننــد
بخشهــای مختلــف اپتیــک همچــون
از نیروهــای خدماتــی گرفتــه تــا باالتــر
پزشــکی ،نظامی،آموزشــی و صنعتــی دارد.
نیازهــای آموزشــی وجــود دارد .یــک
آزمایشــگاه اپتیــک ایــن ســازمان بــه عنوان
نیــروی خدماتــی کــه در یــک بیمارســتان
آزمایشــگاه مرجــع مــورد تأییــد ســازمان
کار میکنــد ،ویژگــی او بــا نیــروی مشــابه
ملــی اســتاندارد میباشــد.
کــه در یــک اداره عــادی کار میکنــد،
تدویــن و اجــرای دورههــای تخصصــی
کامــ ً
ا متفــاوت اســت .حتــی حراســت،
عینــک در واقــع تبدیــل یافتههــای
مدیریــت و اپراتورهــا واجــد شــرایط
پژوهشــی ایــن فعالیتهــا بــه برنامههــای
خاصــی هســتند .عــاوه بــر ایــن آمــوزش
آموزشــی بــوده اســت .خوشــبختانه ایــن
در نصــب ،نگهــداری و بــروز رســانی
کار هــم بــا همراهــی اتحادیههــای عینــک
تجهیــزات پزشــکی کــه در حــوزهی
سراســر کشــور ،مجموعــه وزارت بهداشــت
ســامت نقشآفرینــی میکننــد ،هــم
و حــوزهی پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی
نقــش حیاتــی دارد.
انجــام شــده و هــم اکنــون بــه عنــوان
یکــی از معتبرتریــن مراجــع آموزشــی
حــوزهی عینــک شــناخته میشــود.
آزمایشگاه اپتیک این سازمان
در حــال حاضــر مجموعــ ًا  5عنــوان دوره
به عنوان آزمایشگاه مرجع
شــامل دو دوره عدســیهای جذبــی و
مورد تأیید سازمان ملی
عینــک آفتابــی ،دو دوره عینکســازی و
یــک دوره مدیریــت کســب و کار عینــک
استاندارد میباشد.
در قالــب دورههــای عالــی کوتــاه مــدت
تدویــن و اجــرا میشــود .کلیــه دورههــا
جهــاد دانشــگاهی در آموزشهــای براســاس نیازهــای آموزشــی ایــن صنــف و
حــوزه ســامت (غیــر از درمــان) ،در ســطوح مقدماتــی و پیشــرفته ،طراحــی
مهندســی پزشــکی ،تربیت دســتیاران شــده اســت.
ایــن دورههــا بــر اســاس درخواســت و بــا
مــورد نیــاز در کلینیکهــا ،تجهیــزات
همــکاری اتحادیههــای عینــک در ســطح
پزشــکی ،آمــوزش شــاغلین در اصناف
کشــور برگــزار میگــردد .خوشــبختانه تــا
مرتبــط بــا حــوزه ســامت اقــدام
کنــون دههــا دورهی آموزشــی در ایــن زمینه
بــه تدویــن و استانداردســازی دوره،
بــا همــکاری اتحادیههــا در اســتانهای
نمــوده اســت .خوشــبختانه تعامــل مختلــف برگــزار گردیــده اســت.

بســیار خوبــی هــم در ایــن بخــش از
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کارهــا بــا بخــش آموزشهــای مــداوم
وزارت بهداشــت و درمــان وجــود دارد.

در همیــن رابطــه در ســال گذشــته اولیــن
همایــش آموزشهــای تخصصــی صنعــت
عینــک بــا حضــور مدیــران و معاونیــن
جهــاد دانشــگاهی ،مســئولینی از وزارت
بهداشــت و وزارت علــوم و رؤســای
اتحادیههــای عینــک سراســر کشــور،
نماینــدگان اتــاق اصنــاف ،پیشکســوتان
دانشــگاهی و بســیاری از افــراد شــاخص
در ایــن حــوزه برگــزار گردیــد .امیدواریــم
در ســال آینــده دومیــن همایــش را نیــز
برگــزار نمائیــم.

اخیــرا ً موضــوع ایــن آموزشهــا
با دفتــر آمــوزش مــداوم وزارت
بهداشــت مطــرح و اقدامــات
اولیــه بــرای اخــذ تأییــد در حــال
انجــام اســت.
بــه عــاوه امــکان برگــزاری دوره در
کشــورهای منطقــه در دســتور کار
قــرار دارد .امیدواریــم ظــرف ماههــای

آینــده شــاهد بــه ثمــر نشســتن ایــن
تالشهــا باشــیم.
دیـد برتـر :چـه برنامههـا و اقداماتـی
را بـرای توسـعه فعالیتهای آموزشـی
ایـن حـوزه در نظـر دارید؟

پاســخ :مــا معتقــد هســتیم کــه در بخــش
آمــوزش عینــک و عینکســازی نیــاز
بســیاری احســاس میشــود .اهمیــت
عینــک بــه عنــوان یــک نیــاز اساســی
اقشــار مختلــف جامعــه مــورد تأکیــد
همــگان اســت.
از ایــنرو بــه جهــاد دانشــگاهی صنعتــی
شــریف ،بــه عنــوان قطــب آموزشهــای
تخصصــی و مهارتــی حــوزهی اپتیــک
بخصــوص حــوزهی عینــک ،مأموریــت داده
شــده کــه نســبت بــه توســعه دورههــای
آموزشــی بــه منظــور پوشــش دادن کلیــه
نیازهــای شــغلی ایــن صنــف ،گســترش
اجــرای دورههــا در ســطح کشــور بــا
همــکاری اتحادیههــای عینکســازان در
منطقــه اقــدام نمایــد.
بــه ایــن منظــور الزم اســت طراحــی و
اجــرای دوره هــای جدیــد ،تدویــن محتــوا
و منابــع آموزشــی بــه صــورت کتــاب،
فیلــم و بســته هــای جامــع مولتــی مدیــا،
آموزشهــای تحــت وب و اپ تلفــن همــراه
بــه طــور جــدی دنبــال شــود.

گفت وگـــو

دیــد برتــر :در پایــان اگــر الزم میدانیــد موضوعــی
ذکــر شــود ،بفرمائید.
پاســخ :بــا توجــه بــه اهمیــت طــرح تحــول ســامت
در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم ،الزم اســت کلیــه
اقدامــات و الزامــات تحقــق ایــن نظــام مــورد توجــه قــرار
گیــرد .بهطــور مشــخص میخواهــم بــه جایــگاه نیــروی
انســانی کارآمــد در اجــرای موفــق ایــن طــرح بپــردازم.
بــا گســترش اســتفاده از عینــک بــه عنــوان یــک وســیله
ضــروری ،بهطــور طبیعــی نقــش و اهمیــت اطمینــان از
عملکــرد اســتاندارد و درســت در مراحــل مختلف ســاخت
عینــک نیــز افزایــش یافتــه اســت .از نشــریه تخصصــی
دیــد برتــر انتظــار مـیرود نســبت بــه گســترش آگاهــی
و دانــش عمومــی در ایــن زمینــه فعــال باشــد.
دیــد برتــر :از اینکــه ایــن فرصــت را در اختیــار
نشــریه دید برتــر قــرار دادید از شــما سپاســگزارم.
از نشــریه وزیــن شــما تشــکر میکنــم کــه حساســیتهای
الزم را در ایــن بخــش از جامعــه داریــد و بــه ترویــج و
توســعهی ایــن علــم بــرای صنــف محتــرم تــاش میکنیــد.
برایتــان آرزوی موفقیــت دارم.
عنوان مقاله :گفتوگو با آقای مهندس کیا
تهیه گزارش و عکس :سجاد محمودیان
موضوع :آشنایی با فعالیتهای جهاد
دانشگاهی
مدت زمان مطالعه 20 :دقیقه

نگاهی کوتاه به فعالیتهای
جهاد دانشگاهی
تأســیس دانشــکده علــوم پایــه پزشــکی ( تنهــا دانشــگاه
علــوم پزشــکی غیــر وزارت بهداشــت)
برگــزاری دورهی کمــک پرســتاری بــرای  12000نفــر در 24
اســتان
برگزاری دورههای تخصصی ایمپلنت
برگزاری دورههای اندودانتیکس
برگزاری دورههای پریودانتیکس
برگزاری دورههای  ICU-CCU-NICUبرای پرستاران
برگزاری دورههای تربیت دستیار کنار دندانپزشک
برگزاری دورههای تکنسین داروخانه
برگــزاری دورههــای عینکســازی( بــا همــکاری ســازمان
شــریف و جهــاد علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی)
پژوهشــکده رویــان ( بزرگتریــن مرکــز پژوهشــی
نابــاروری خاورمیانــه)

دوماهنامه فرهنگی اقتصادی
سـال سوم /شماره پانزدهم

تفاهمامــه ســه جانبــه (جهاد-دفتــر طــب ســنتی وزارت
بهداشــت -انجمــن علمــی طــب ســنتی)
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