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فعالیت های آموزشی دانشگاه کردستان در قالب 

آموزش الکرتونیکی

شـیوع ویـروس کرونـا بحـران جـدی در رستارس جهـان به وجـود آورد، در 

ایـن میـان دانشـگاه ها نیـز بـا معضل جدیـدی رو به رو شـدند و هر یک 

 سـعی کردند تا در کم ترین زمان ممکن اوضاع پیش رو را مدیریت کنند.

 می تـوان گفـت دانشـگاه کردسـتان در ایـن میـان یکی از دانشـگا ه هایی 

و  تحصیلـی  حمیات هـای  بـرای  را  الزم  اقدامـات  رسیعـا  کـه  بـود 

و  رسـانید  انجـام  بـه  کارکنـان  و  اسـاتید  دانشـجویان،  بهداشـتی 

اسـت.  داشـته  ادامـه  جـدی  صـورت  بـه  شـیوه  ایـن  نیـز  کنـون   تـا 

 تعطیلـی کامـل خوابگاه هـا و بخش هـای آموزشـی بـه رسعت انجام شـد 

 و روزانـه مکان هـای مختلـف دانشـگاه ضدعفونـی و پاکسـازی گردیـد.

را  کشـور  دانشـگاه های  و  مـدارس  کرونـا  ویـروس  شـیوع  حالیکـه  در 

بـه تعطیلـی کشـانده اسـت دانشـگاه کردسـتان بـا همـت اعضـا هیئـت 

علمـی و دانشـجویان ایـن دانشـگاه و بـه کمـک رسمایـه کارشناسـی و 

را  تـاش خـود  دانشـگاه متـام  افـزاری  افـزاری و سـخت  نـرم  امکانـات 

اتفـاق  ایـن  از  و  داده  انجـام  آموزشـی  فعالیت هـای  اسـتمرار  بـرای 

در  نویـن  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  توسـعه  بـرای  فرصتـی  عنـوان  بـه 

اسـت. کـرده  اسـتفاده  آموزشـی  کیفیـت  ارتقـای  و  آمـوزش   حـوزه 

دانشـگاه کردسـتان بـا همـکاری و همدلـی همـه اسـاتید، دانشـجویان، 

مدیـران و پرسـنل خـدوم و همچنیـن بـا بهره گیـری از تـوان فنـی بالقـوه 

توانسـته اسـت یکـی از معـدود دانشـگاه های کشـور باشـد کـه خدمـات 

آموزشـی آن در رشایـط تعطیلـی دانشـگاه ها در حـال اسـتمرار باشـد. 

در ایـن راسـتا دانشـگاه کردسـتان بـرای دومیـن هفتـه متوالـی )از ۱۷ تـا 

۲۳ اسـفند( توانسـته اسـت بـا برنامـه ریـزی مناسـب کاس های آموزشـی 

خـود درمتامـی مقاطـع تحصیلی کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکرتی را 

بـه شـیوه آمـوزش الکرتونیکـی برگـزار منایـد. شـایان ذکر اسـت دانشـگاه 

کارشناسـی، ۱۱۴ رشـته  آموزشـی، ۵۶ رشـته  گـروه  دارای ۴۶  کردسـتان 

کارشناسـی ارشـد و ۳۰ رشـته دکـرتی مـی باشـد. در ایـن دانشـگاه در 

حـدود ۱۱۴۵۰ دانشـجو )۷۷۰۰ دانشـجوی کارشناسـی، ۳۲۰۰ دانشـجوی 

کارشناسـی اشـد و ۵۵۰ دانشـجوی دکرتی( در حال تحصیل هسـتند. بیش 

از ۵۰۰  دانشـجوی بیـن امللـل ) عمدتـا از کردسـتان عـراق ( در دانشـگاه 

کردسـتان تحصیـل مـی کننـد کـه امکانـات نـرم افـزاری آمـوزش مجـازی 

بـرای ایـن دانشـجویان نیز فراهم شـده اسـت و آموزش این دانشـجویان 

در خـارج از کشـور در قالـب آمـوزش الکرتونیکـی در حـال انجام اسـت. 

ادامه در صفحه 3

نیامـــد  رسوی  بـــاغ  ایـــن  در 

ــش  ــل بیخـ ــاد اجـ ــه بـ ــد کـ بلنـ

را  هدایـــت«   « نکنـــد  بـــن  از 

ــق  ــه حـ ــود بـ ــلیم بـ ــه دل سـ کـ

خـــاک  چـــون  منـــود،  تســـلیم 

ــن  ــته ی ایـ ــه خسـ ــا، نـ ــی ریـ بـ

جهـــان بـــود و نـــه بســـته ی آن، 

ـــود. در  ـــت شســـته ب ـــه خدم دل ب

ــود و  ــیم بـ ــون نسـ ــخاوت چـ سـ

بـــر هرکســـی وزیـــدن داشـــت و 

در شـــفقت چـــون آب زالل بـــود 

و بـــی غـــش. هیـــچ گاه نیکویـــی 

را بـــا آفریـــدگان خـــدا از یـــاد 

ـــت  ـــه ابدی ـــا پیوســـن وی ب ـــرد ب ن

ــر بســـت  ــادی رخـــت بـ دل ازشـ

می گریـــد.  حـــرت  از  تـــن  و 

امـــروز ۱۴ فرودیـــن  ســـحرگاه 

۹۹ اســـتاد فرهیختـــه، دلســـوز 

ــع  ــکده منابـ ــش دانشـ و زحمتکـ

کردســـتان  دانشـــگاه  طبیعـــی 

ـــس  ـــری« پ ـــت غضنف ـــرت هدای »دک

از یـــک دوره بیـــاری جـــان بـــه 

جـــان آفریـــن تســـلیم منـــود. وی 

از معـــدود اســـتادانی بـــود کـــه 

ــرز  ــن مـ ــه ایـ ــت بـ ــرای خدمـ بـ

و بـــوم همـــه جـــای طبیعـــت 

ــود  ــل منـ ــه کاس درس تبدیـ را بـ

آن مرحـــوم  بـــا  کـــه  آنـــان  و 

مغفـــور دوســـتی و صمیمیتـــی 

ــه  ــد کـ ــن باورنـ ــر ایـ ــتند بـ داشـ

ـــا  ـــن دوران ب ـــی ای ـــان در متام ایش

ـــگل زیســـت در  ـــردم عرصـــه جن م

شـــادی و غمشـــان رشیـــک بـــود و 

اعتقـــاد راســـخ داشـــت کـــه بـــدون 

مـــردم و بـــدون مشـــارکت آنـــان 

ــان  ــی مهری هایـ ــوان از بـ منی تـ

بـــر طبیعـــت بکاهیـــم. پـــس بـــا 

ــت و در  ــه زیسـ ــردم مهربانانـ مـ

ـــت و  ـــان جـــای گرف جـــان و دل آن

ـــتان  ـــدون شـــک دانشـــگاه کردس ب

ـــع  ـــه خصـــوص دانشـــکده مناب و ب

طبیعـــی یکـــی از تاثیـــر گذارتریـــن 

را  خـــود  علمـــی  چهره هـــای 

خدمـــت  اوان  هـــان  از  کـــه 

ارتبـــاط دانشـــگاه را بـــا جامعـــه 

بـــه خوبـــی دریافتـــه بـــود از 

دســـت داد. فـــارغ از عشـــق بـــه 

پیشـــه معلمـــی و دانشـــجویانش 

ــا  ــه بـ ــه در عرصـ ــی کـ و مردمانـ

آنـــان در ارتبـــاط بـــود، بیـــش 

از هـــر چیـــزی آزاده بـــود، بـــا 

ــا آزادگـــی  آزادگـــی زیســـت و بـ

ـــر بســـت.  ـــان ب ـــن جه رخـــت از ای

ــش  ــران و مردمانـ ــای او ایـ خولیـ

از وطـــن را  بـــود و هرگوشـــه 

و  می کـــرد  یـــاد  عشـــق  بـــا 

بـــاور عمیـــق بـــه زدودن چهـــره 

ـــت از روســـتاهای کشـــور  محرومی

ـــاووش  ـــه و چ ـــت. او رس قافل داش

کاروان مهربانـــی بـــا طبیعـــت 

ـــه وی  ـــل ب ـــه اج ـــغ ک ـــود و دری ب

مهلـــت نـــداد و درهنگامـــه ای 

کـــه بـــه او بیـــش از هـــر زمـــان 

ـــن جهـــان  ـــود از ای ـــاز ب دیگـــری نی

رخـــت بـــر بســـت. اینجانـــب 

بـــه منایندگـــی از دانشـــگاهیان 

ایـــن  کردســـتان  دانشـــگاه 

غم انگیـــز  تأســـف بار  ضایعـــه 

ـــواده  ـــه خان ـــر را ب ـــران ناپذی و ج

ــکاران  ــه همـ ــدار وی و کلیـ داغـ

خصـــوص  بـــه  و  دانشـــگاهی 

و  علمـــی  هیـــات  همـــکاران 

ـــکده  ـــز در دانش ـــجویان عزی دانش

منابـــع طبیعـــی تســـلیت عـــرض 

ــه  ــد یگانـ ــم از خداونـ ــی منایـ مـ

روح  آمـــرزش  همتـــا  بـــی  و 

ــه را  ــت رفتـ ــز از دسـ ــن عزیـ ایـ

خواهانـــم. الهـــی بـــه کرامـــت و 

ـــان  ـــرای میه ـــود پذی ـــت خ عظم

ــت  ــاش و ای نعمـ ــا بـ ــز مـ عزیـ

افـــزای غم کـــش، دارو بـــه جـــان 

ــم. ــن درد وارهیـ ــه از ایـ ــن کـ کـ

رحمت صادقی

رئیس دانشگاه کردستان

پیام تسلیت رئیس دانشگاه کردستان به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر » دکتر هدایت غضنفری« 

فعالیت های آموزشی دانشگاه کردستان در 
قالب آموزش الکترونیکی

درگذشــت همــکار عزیزمــان جنــاب آقــای محمــد ظاهــری را بــه عمــوم 

دانشــگاهیان گرامــی بویــژه خانــواده آن مرحــوم تســلیت عــرض منــوده 

و از درگاه خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم آرزوی غفــران و بــرای 

ــم. بازمانــدگان طلــب تســکین و آرامــش داری

بازگشت همه به سوی اوست
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پیام دکرت رحمت صادقی 

ریاست دانشگاه به مناسبت روز 

معلم و استاد

ریاســـت  صادقـــی  رحمـــت  دکـــرت  پیـــام 

 دانشـــگاه بـــه مناســـبت روز معلـــم و اســـتاد

پیامـــی  در  صادقـــی  رحمـــت  دکـــرت 

ســـالروز  اردیبهشـــت   ۱۲ رســـیدن  فـــرا 

ــت. ــک گفـ ــم را تریـ ــام معلـ ــت مقـ  پاسداشـ

یافـــت ازو  نـــام  هســـتی  آنکـــه   بنـــام 

ــن  ــه تـ ــر بـ ــته ی گوهـ ــه، رشـ ــان ژالـ صبحدمـ

پرنیانـــی چمـــن آراســـته و بـــاد صبـــا عنـــر و 

ـــت  ـــانده، دش ـــاک فش ـــدگان خ ـــر زن ـــک را ب مش

ـــی  ـــه، جوان ـــر، بنفش ـــه ی گل در ب ـــن پیرای و دم

و پیـــری را بـــه گیســـوی پـــر خـــم و قـــد کانـــی 

ـــا تـــاب زلـــف بیـــد، هـــم داســـتانی  ـــا ب آراســـته ت

ــباب  ــم از اسـ ــاز و تنعـ ــه نـ ــن همـ ــد. ایـ منایـ

پیرایـــش طبیعـــت، مـــژده از مـــاه اردیبهشـــت 

دارد. اســـت،  بهـــار  طـــراوت  اوج   کـــه 

دریغـــا کـــه در اردیبهشـــت امســـال جوانـــان 

آرای  زینـــت  قامتـــان  رعنـــا  و  ســـهی رسو 

بـــاغ بهشـــت دانشـــگاه را دشـــمنی نهـــان تـــا 

هنگامـــه ای کـــه ســـامت و رسو قـــدی آنـــان 

ـــر دم  ـــته، و ه ـــان داش ـــا پنه ـــد از م ـــد نبینن گزن

در انتظاریـــم تـــا آنـــان را کـــه امیـــد و آینـــده 

ایـــن رسزمیننـــد، باغبانـــان و چاووشـــان علـــم 

ـــه  ـــز ک ـــم انگی ـــه غ ـــد. چ ـــنایی در برگیرن و روش

امســـال حضورشـــان در روز معلـــم نیســـت 

ـــای  ـــا گل واژه ه ـــای گل رسخ را ب ـــاخه ه ـــا ش ت

ـــد.  ـــن زنن ـــاق معلمی ـــر ات ـــارک ب ـــی و مب مهربان

شـــاریم. روز  انتظارتـــان  در   بی صرانـــه 

امســـال روز معلـــم و بزرگداشـــت آنـــان را 

ــمنی  ــه دشـ ــم  کـ ــاس میداریـ ــی پـ در رشایطـ

ـــرتدگی  ـــعت  و گس ـــه وس ـــه ای ب ـــدا در جبه ناپی

ــته در  ــت برخاسـ ــا برشیـ ــگ بـ ــه جنـ ــامل بـ عـ

ــه  ــامل کـ ــود می بـ ــر خـ ــدا بـ ایـــن جنـــگ ناپیـ

ــگاه  ــاد دانشـ ــاک نهـ ــه و پـ ــان فرهیختـ معلـ

دمـــی از تـــاش و انجـــام وظایـــف خـــود بـــاز 

نایســـتادند ودر پرتـــو زحـــات بـــی بدیـــل 

ـــاده شـــد  ـــت آموزشـــی بســـرتی آم حـــوزه معاون

تـــا شایســـتگی معلمیـــن فرهیختـــه دانشـــگاه 

ـــد و ورای  ـــوش بدرخش ـــازی خ ـــوزش مج در آم

مســـئولیت های آموزشـــی  چـــه خاضعانـــه 

ــود  عمـــل  ــئولیت های اجتاعـــی خـ ــه مسـ بـ

ـــم  ـــاهد بودی ـــی را ش ـــی عزیزان ـــد. هاوای منودن

کـــه غـــم انبـــوه جاعتـــی بـــر دل آنـــان نشســـته 

بـــود، کـــه بـــرای ادامـــه زندگـــی محتـــاج کار 

ـــاک  ـــا خ ـــد ب ـــام روز را بای ـــد و مت ـــه بودن روزان

ـــا  ـــد ت و گل و ســـنگ و ســـیان پنجـــه در افکنن

ـــرای زن  ـــی ب ـــوت الیموت ـــروب ق ـــد دم غ بتوانن

ــا  ــف  فعالیت هـ ــد و توقـ ــود برنـ ــه خـ و بچـ

عرصـــه را بـــر آنـــان تنـــگ منـــوده بـــود. 

ـــا  ـــن و مرحب ـــد. آفری ـــن نبای ـــز ای ـــی را ج معلم

ــه  ــه وظیفـ ــه بـ ــا کـ ــرتگ شـ ــت سـ ــه همـ بـ

وجدانـــی خـــود عمـــل منودیـــد و صـــد البتـــه 

ــید. ــپاس و ستایشـ ــه سـ ــزاوار هرگونـ ــه سـ  کـ

روز  احـــرتام  و  ادب  حکـــم  بـــه  اینجانـــب 

ـــن و  ـــه معلمی ـــور را ب ـــنی و ن ـــم، روز روش معل

ـــتان  ـــگاه کردس ـــه دانش ـــاتید فرهیخت ـــژه اس بوی

ــوده و از دادار  ــرض منـ ــت عـ ــه تهنیـ صمیانـ

ــرای  ــنرتی بـ ــردای روشـ ــد فـ ــش آرزومنـ آفرینـ

همـــه عزیـــزان هســـتم.

 والحمدالله اوال و اخرا

رحمت صادقی

ایجاد دومین مرکز آینده پژوهی تاالبی کشور در جوار دریاچه زریبار
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و  پایـش  هاهنگـی  مرکـز  دومیـن 

اسـتان  در  کشـور  تاالبـی  آینده پژوهـی 

کردسـتان و در جـوار دریاچـه زریبـار ایجـاد 

. د می شـو

دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

کردسـتان، دکـرت رحمـت صادقـی از موافقت 

بـا ایجـاد دومیـن مرکـز هاهنگـی پایـش و 

آینده پژوهـی تاالبی کشـور در جـوار دریاچه 

داد. زریبـار خـر 

کـرد:  ترصیـح  کردسـتان  دانشـگاه  رئیـس 

پیـرو درخواسـت مکتوبـی  کـه این دانشـگاه 

رئیـس  کانـرتی  دکـرت  حضـور  بـا  همزمـان 

در  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 

کردسـتان در خصـوص تأمین زیرسـاخت های 

محیطـی  مطالعـات  پژوهشـکده  موردنیـاز 

دریاچـه زریبـار تقدیـم ایشـان منـود، معـاون 

طـی  تاالب هـا  و  دریایـی  زیسـت  محیـط 

نامـه ای موافقـت خـود را بـا ایجاد ایـن مرکز 

کردنـد. اعـام  کردسـتان  دانشـگاه  بـه 

وی همچنیـن عنـوان کـرد: در ایـن نامه اعام 

شـده کـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 

در تامیـن اعتبـار مـورد نیـاز بـرای پژوهش و 

تجهیـزات مربوطـه کال همـکاری را خواهد 

داشت.

رئیـس دانشـگاه کردسـتان بیـان کـرد: معاون 

محیـط زیسـت دریایـی و تاالب هـا خواسـتار 

اسـتفاده از ظرفیت هـای علمی و کارشناسـی 

دانشـگاه کردسـتان در راسـتای پشـتیبانی از 

ایجـاد ایـن مرکـز و هدایـت امـور تحقیقاتـی 

و مطالعاتـی و ارائـه طرح هـای حفاظـت و 

احیـای دریاچه شـده اسـت.

وی ابـراز امیـدواری کـرد دانشـگاه کردسـتان 

بـا همکاری اسـاتید دانشـکده منابـع طبیعی 

و همچنیـن حایـت  پژوهشـی  معاونـت  و 

بتوانـد  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 

گام هـای خوبـی در ایـن راسـتا بـردارد.

آینـده  مرکـز  اولیـن  اسـت؛  ذکـر  بـه  الزم 

پژوهـی تاالب هـای کشـور در جـوار دریاچـه 

ارومیه ایجاد شـده اسـت و ایـن دومین مرکز 

در کشـور مـی باشـد.

کمپین  اقدامات  کردستان  دانشگاه  رئیس 

دانشگاه  توسط  که  کرونا  علیه  کردستان 

کرد  ترشیح  را  است،  شده  تشکیل  کردستان 

که  شده  دریافت  گوگل  از  گزارشی  گفت:  و 

و  عاقمندان  توجه  قابل  مراجعه  از  حاکی 

وبسایت  در  کمپین  صفحه  به  مخاطبین 

اعتاد  از  نشان  امر  این  و  است  دانشگاه 

کمپین  و  دانشگاه  فعالیت های  به  اجتاعی 

کردستان علیه کرونا دارد.

تفصیلی  گفت و گوی  در  دکرت رحمت صادقی 

با خرنگار روابط عمومی دانشگاه کردستان، 

اقدامات این دانشگاه برای مقابله با کرونا را 

ترشیح کرد.

رئیس دانشگاه کردستان اظهار کرد: دانشگاه 

در راستای مسئولیت اجتاعی خود، کمپینی 

به نام کردستان علیه کرونا را راه اندازی کرده 

امکانات سخت  این کمپین همه  قالب  و در 

نیروی  و  زیرساختی  و  افزاری  نرم  افزاری، 

برای  را  مختلف  رشته های  در  خود  انسانی 

کار  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  همکاری 

گرفتیم.

با آغازبکار کمپین، چهار  وی افزود: همزمان 

کمیته  عمومی،  روابط  و  محتوا  تولید  کمیته 

جامعه شناسی و روانشناسی، کمیته تهیه مواد 

و محلول های ضدعفونی و کمیته دانشجویی 

تشکیل شد و هر یک بر اساس وظایف محوله 

در راه نیل به اهداف کمپین تاش و همکاری 

کردند.

دکرت صادقی ترجمه فارسی و کردی ویدیوهای 

بهداشت جهانی و سایر  منترش شده سازمان 

بسرت  آوردن  فراهم  جهانی،  معتر  منابع 

طریق  از  آناین  آموزشی  دوره های  برگزاری 

با  ارتباط  ایجاد  دانشگاه،  مجازی  سامانه 

رسانی  اطاع  و  جهانی  بهداشت  سازمان 

درباره راه اندازی کمپین و نحوه فعالیت ها را 

از جمله مهمرتین اقدامات کمیته تولید محتوا 

و روابط عمومی عنوان کرد.

شناسی  جامعه  کمیته  اقدامات  بیان  به  وی 

پرداخت  راستا  این  در  کمپین  روانشناسی  و 

در  تخصصی  نوشتارهایی  تهیه  کرد:  اعام  و 

رابطه با ویروس کرونا و فرهنگ سازی در این 

مورد توسط اساتید گروه های آموزشی جامعه 

توسط  کافی  آموزش  روانشناسی،  و  شناسی 

مرکز مشاوره دانشگاه کردستان در رسانه های 

افراد  به  مشاوره ای  خدمات  ارائه  و  مختلف 

در  کرونا  بیاری  با  درگیر  خانواده های  و 

همکاری با سازمان هال احمر  و ... از جمله 

اقدامات این کمیته در این ایام بوده است.

محلول  تهیه  کردستان  دانشگاه  رئیس 

علمی  هیئت  عضو  توسط  کننده  ضدعفونی 

و  تهیه  و  کردستان  دانشگاه  شیمی  گروه 

توزیع مایع ضدعفونی کننده آب ژاول توسط 

همکاری  با  اجتاعی  و  فرهنگی  معاونت 

گروه های دانشجویی را نیز از جمله مهمرتین 

محلول های  و  مواد  تهیه  کمیته  اقدامات 

ضدعفونی دانست.

با  دانشجویی  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  وی 

پتانسیل های موجود  امکانات و  هدف بسیج 

در میان دانشجویان شکل گرفته، گفت: ایجاد 

افراد  تشویق  و  کتابخوانی  نظیر  چالش هایی 

مسابقات  برگزاری  خانه،  در  ماندن  جهت 

مسابقه های  مانند  دانشجویی  مجازی 

و  غیره  و  نویسی  داستان  شعر،  کتابخوانی، 

کمپین  تولید شده  محتوای  و  مطالب  انتشار 

در رسانه های مختلف دانشجویی و رسارسی 

از جمله فعالیت های این کمیته بوده است.

فعالیت های  دیگر  به  ادامه  در  صادقی  دکرت 

کمپین پرداخت و عنوان کرد: یکی از بزرگرتین 

در  که  کمپین  این  گرفته  صورت  اقدامات 

کشور بی نظیر بود، برگزاری کاس های مجازی 

دانشگاه  در  کردی  ادبیات  و  زبان  آموزش 

هزار  سه   ، نوبت  دو  در  که  بوده  کردستان 

این  در  جهان  و  ایران  رسارس  از  نفر   273 و 

کاس ها ثبت نام و برای نخستین بار در ایران، 

این کاس ها  آناین در  به صورت  و  همزمان 

رشکت و برای آنها گواهی حضور صادر شده 

است.

کاس های  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 

شامل  کردی  زبان  مختلف  سطوح  از  دیگری 

رصف و جمله سازی نیز برگزار و با استقبال 

بی نظیر مخاطبان مواجه شد و بعد از امتام 

پکیجی  قالب  در  آن  آموزشی  فیلم  کاس، 

جهت  دانشگاه  وبسایت  روی  بر  آموزشی 

استفاده عموم قرار گرفته است.

به  اشاره  ضمن  کردستان  دانشگاه  رئیس 

ونتیاتور)دستگاه  دستگاه  ساخت  و  طراحی 

دستگاه  این  کرد:  اظهار  مصنوعی(،  تنفس 

گروه  علمی  اعضای هیئت  از  نفر  دو  توسط 

دانشگاه  مکانیک  مهندسی  و  برق  مهندسی 

کردستان ساخته شد که طرح اولیه آن آماده 

و قطعات الزم سفارش داده شد و پیش بینی 

اولیه از قیمت محصول، حدود بیست درصد 

منونه خارجی است.

دانشگاه  اماکن  متامی  کردن  ضدعفونی  وی 

برای  نقدی  کمک های  آوری  جمع  کردستان، 

اقشار آسیب پذیر و یا درگیر با بیاری کرونا، 

آماده سازی مکان های دانشگاه جهت استفاده 

از آن در مواقع اضطراری و آموزش ورزش در 

خانه را از دیگر اقدامات این کمپین در مبارزه 

با کرونا اعام کرد.

دکرت صادقی همچنین در خصوص برنامه های 

کمپین  این  کرد:  اظهار  نیز  کمپین  این  آتی 

دیگری  اقدامات  و  فعالیت  است  تاش  در 

در جهت مقابله با این ویروس و آگاه سازی 

و  ظرفیت  از  استفاده  و  دهد  انجام  مردم 

آن  بدنه  و  دانشگاه  در  موجود  پتانسیل های 

راستای  در  کمپین  این  که  است  اهدافی  از 

پیشرد هرچه بیشرت و بهرت در جهت مقابله با 

ویروس کرونا را رسلوحه کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات صورت 

از  کرونا  علیه  کردستان  کمپین  در  گرفته 

دانشگاه  اجتاعی  و  علمی  رسالت  سو  یک 

بازخورد  دیگر  سوی  از  و  کرده  پررنگ تر  را 

مثبت اجتاعی در پی داشته است که نشان 

تاثیرگذاری فعالیت های علمی و اجتاعی  از 

دانشگاه کردستان دارد.

وی با اشاره به استقبال جامعه از این کمپین، 

شده  دریافت  گوگل  از  گزارشی  کرد:  بیان 

عاقمندان  توجه  قابل  مراجعه  از  حاکی  که 

وبسایت  در  کمپین  صفحه  به  مخاطبین  و 

اعتاد  از  نشان  امر  این  و  است  دانشگاه 

کمپین  و  دانشگاه  فعالیت های  به  اجتاعی 

کردستان علیه کرونا دارد.

رئیس دانشگاه کردستان در پایان یادآور شد: 

و  داشته  ادامه  همچنان  کمپین  فعالیت های 

تا  دارد  کار  دستور  در  متنوعی  برنامه های 

سهولت  با  اجتاعی  گذاری  فاصله  طرح  هم 

پیش برود و هم ایام قرنطینه برای هموطنان 

فعالیت های  از  برگرفته  آگاهی  و  آموزش  با 

دانشگاه کردستان باشد.

دانشگاه کردستان پیشتاز در مقابله با کرونا

شـــورای گســـرتش و برنامـــه ریـــزی 

ـــته در  ـــاد ۵ رش ـــا ایج ـــی ب ـــوزش عال آم

ـــرتی در دانشـــگاه کردســـتان  مقطـــع دک

موافقـــت کـــرد.

عمومـــی،  روابـــط  گـــزارش  بـــه 

دانشـــگاه  مجدانـــه  پیگیری هـــای 

کردســـتان بصـــورت تعـــداد کثیـــری 

مکاتبـــه و چنـــد دیـــدار حضـــوری بـــا 

ـــدار  ـــن دی ـــوم و چندی ـــرتم عل ـــر مح وزی

ــی وزارت  ــرتم آموزشـ ــاون محـ ــا معـ بـ

ــه   ــد کـ ــن گردیـ ــه ایـ ــج بـ ــف منتـ عتـ

شـــورای گســـرتش و برنامـــه ریـــزی 

ـــورخ ۶/۱۱/۹۸  ـــه م ـــه در جلس وزارتخان

ـــتان  ـــگاه کردس ـــت دانش ـــود درخواس خ

بـــرای ایجـــاد چندیـــن رشـــته مقطـــع 

دکـــرتی را مـــورد بررســـی قـــرار داد.  ایـــن 

شـــورا  پـــس از در نظـــر گرفـــن رشایـــط 

کردســـتان  دانشـــگاه  اســـرتاتژیک  

بویـــژه همجـــواری بـــا کشـــور عـــراق 

و عاقمنـــدی و حضـــور قابـــل توجـــه 

دانشـــجویان آن کشـــور بـــه تحصیـــل 

در دانشـــگاه کردســـتان، بـــا ایجـــاد 

گرایـــش  بـــرق  ۵ رشـــته مهندســـی 

و   مهندســـی  و  علـــوم  الکرتونیـــک، 

ــد  باغبانـــی گرایـــش فیزیولـــوژی تولیـ

ـــی،  ـــان باغبان ـــت گیاه ـــس از برداش و پ

علـــوم و مهندســـی جنـــگل، مهندســـی  

ـــی  ـــات عرب ـــرتل و ادبی ـــش کن ـــرق گرای ب

در دانشـــگاه کردســـتان موافقـــت منـــود 

ــور  ــته های مذکـ ــاءالله رشـ ــه ان شـ کـ

ــش  ــش از پیـ ــکوفایی بیـ ــات شـ موجبـ

ــد. ــته باشـ ــر داشـ ــگاه را در بـ دانشـ

وزارت  از  دریافتـــی  نامـــه  مـــن  در 

ــای  ــته هـ ــاد رشـ ــط ایجـ ــف رشایـ عتـ

مقطـــع دکـــرتی نیـــز بـــه  رشح  زیـــر 

ــت:  ــده اسـ ــام شـ اعـ

جناب آقای دکرت صادقی

 رییس محرتم دانشگاه کردستان

 با سام و احرتام

اطـــاع  بـــه  وســـیله  ایـــن  بـــه 

و  گســـرتش  شـــورای  می رســـاند: 

در  عالـــی  آمـــوزش  برنامه ریـــزی 

ـــن  ـــود ضم ـــورخ ۶/۱۱/۹۸ خ ـــه م جلس

دانشـــگاه  آن  تقاضـــای  بررســـی 

محـــل  رشـــته  ایجـــاد  درخصـــوص 

تحصیلـــی،  مختلـــف  مقاطـــع  در 

ــرتاتژیک  ــه اسـ ــه منطقـ ــه بـ ــا توجـ بـ

بـــه  درکشـــور،  کردســـتان  اســـتان 

ــراق  ــا کشـــور عـ ــواری بـ دلیـــل همجـ

عراقـــی  جوانـــان  تقاضـــای  نیـــز  و 

تحصیـــل  ادامـــه  و  حضـــور  بـــرای 

ـــته  ـــاد رش ـــا ایج ـــتان، ب ـــگاه کردس دانش

محل هـــای بـــه رشح ذیـــل در مقطـــع 

ـــرش  ـــرای پذی ـــا ب دکـــرتی تخصصـــی رصف

دانشـــجوی خارجـــی و بـــه صـــورت 

ـــی  ـــال تحصیل ـــرای س ـــرش ب ـــار پذی یکب

منـــود. موافقـــت   ۱۳۹۹-۱۴۰۰

شـــایان ذکـــر اســـت در رشـــته هایـــی 

ــأت  ــو هیـ ــد عضـ ــگاه فاقـ ــه دانشـ کـ

علمـــی بـــا مرتبـــه اســـتادی بـــوده 

ـــا داشـــن  اســـت، داشـــن ۲ دانشـــیار و ی

اســـتادیار  بـــه همـــراه  دانشـــیار   ۱

اضافـــی الزامـــی می باشـــد.

ـــته  ـــاد رش ـــوع ایج ـــت موض ـــی اس بدیه

ــی  ــی و کارشناسـ ــع کارشناسـ در مقاطـ

ــی  ــل قانونـ ــی مراحـ ــع طـ ــد تابـ ارشـ

خواهـــد بـــود.

موافقت وزارت علوم با ۵ رشته جدید دکتری در دانشگاه کردستان برای دانشجویان خارجی
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دانشگاه کردستان موفق ترین دانشگاه 

ایران در زمینه جذب دانشجوی بین املللی

دانشــگاه کردســتان بــه جهــت جــذب بیشــرتین 

درصــد دانشــجویان بین املللــی شــهریه پــرداز در 

ســال ۱۳۹۸، مــورد تقدیــر ســازمان امــور دانشــجویان 

ــت. ــرار گرف ــف ق وزارت عت

در راســتای سیاســت های تشــویقی ســازمان امــور 

ــه ســبب موفقیت هــای  ــف، ب دانشــجویان وزارت عت

چشــمگیر دانشــگاه کردســتان در جــذب دانشــجویان 

از  تقدیــر  ضمــن  ســازمان  ایــن  بین املللــی، 

دســتاوردهای دانشــگاه کردســتان، مبلــغ ۳۰۰ میلیــون 

تومــان اعتبــار بــرای توســعه فعالیت هــای بین املللــی 

و جــذب دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه کردســتان 

ــاص داد.  اختص

دانشــگاه کردســتان از بهمــن مــاه ســال ۱۳۹۴ بــا 

پذیــرش ۸ دانشــجوی کارشناســی ارشــد از اقلیــم 

رســمی  صــورت  بــه  عــراق  جمهــوری  کردســتان 

ــی  ــجویان غیرایران ــرش دانش ــذب و پذی ــه ج رشوع ب

جملــه  از  الزم  زیرســاخت های  توســعه  بــا  منــود. 

ــای آموزشــی  ــزاری کارگاه ه ــا، برگ ــن آئین نامه ه تدوی

بین املللی ســازی بــرای اســاتید و کارکنــان، احــداث 

روابــط  دفــرت  توســعه  و  مجهــز  خوابگاه هــای 

بین امللــل و بــا حایت هــای مســئولین، دانشــگاه 

کردســتان تعــداد دانشــجویان خــود را در مــدت 

ــد ۷۰  ــه رش ــانده ک ــر رس ــدود ۵۰۰ نف ــه ح ــال ب ۴ س

را نشــان می دهــد.  برابــری 

در  بین املللــی  دانشــجوی   ۴۸۹ حــارض،   حــال  در 

ــتند  ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــتان مش ــگاه کردس دانش

کــه از ایــن تعــداد ۴۶۷ نفــر از اقلیــم کردســتان 

عــراق، ۱۳ نفــر از ســوریه و ۱۲ نفــر افغانســتانی 

هســتند. ایــن آمــار رشــد ۷۰ درصــدی را نســبت بــه 

ــجویان  ــد دانش ــد. ۱۸ درص ــان میده ــال ۱۳۹۷ نش س

ــر  ــه پ ــرت و بقی ــتان دخ ــگاه کردس ــی دانش بین امللل

ــجویان در  ــن دانش ــد ای ــن ۱۲ درص ــتند. همچن هس

مقطــع کارشناســی و ۸۸ درصــد در مقطــع تحصیــات 

دانشــجویان  تعــداد  می کننــد.  تحصیــل  تکمیلــی 

تعــداد،  ترتیــب  بــه  مختلــف  دانشــکده های  در 

دانشــکده علــوم انســانی و اجتاعــی ۱۹۱، دانشــکده 

علــوم   ،۶۶ کشــاورزی   ،۶۸ مهندســی   ،۸۹ ادبیــات 

پایــه ۵۹، منابــع طبیعــی ۱۲ و هــر و معــاری ۳ 

دانشــجو می باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه تنهــا ۱۰ 

درصــد دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه 

کردســتان بورســیه هســتند و ۹۰ درصــد شــهریه 

پرداخــت می کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه میانگیــن 

کشــوری دانشــجویان بورســیه ۴۰ درصــد می باشــد. 

مجدانــه،  پیگیری هــای  بــا  اخیــر،  ســال های  در 

قانونــی  توانســته مجوزهــای  کردســتان  دانشــگاه 

ــه  ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــز آم ــداث مرک ــرای اح را ب

غیرفارســی زبانان در ســال ۱۳۹۶ و دفــرت مســتقل 

خارجــی  دانشــجویان  کنســولی  امــور  مدیریــت 

ــوم،  ــال ۱۳۹۸ از وزارت عل ــتان را در س ــتان کردس اس

تحقیقــات و فنــاوری اخــذ منایــد.

ســال ۱۳۹۸  پایــان  تــا  دانشــگاه  ایــن  همچنیــن، 

دانشــجوی  نفــر   ۵۳ تعــداد  کــه  اســت  توانســته 

منایــد.  فارغ التحصیــل  را  بین امللــل 

اســاس  بــر  دارد  نظــر  در  کردســتان  دانشــگاه 

ــان ســال ۱۴۰۰ تعــداد  ــا پای برنامــه راهــردی خــود ت

دانشــجویان بین املللــی را بــه بیــش از ۱۰۰۰ نفــر 

یعنــی حــدود ۱۰ درصــد کل دانشــجویان برســاند.

ادامه از صفحه یک:

دانشــگاه  دروس  جــاری  نیمســال  در 

ــت  ــدرس )۳۸۰ هیئ ــدود ۸۳۰ م ــط ح توس

ــو(  ــدرس مدع ــت و ۴۵۰ م ــام وق ــی مت علم

بیــش  همچنیــن  شــوند.  مــی  تدریــس 

برگــزار  هفتــه  در  درس  ۴۵۰۰ جلســه  از 

ــوده  ــوری ب ــورد آن تئ ــه ۲۸۳۳ م میشــود ک

مــی  ارائــه  الکرتونیکــی  صــورت  بــه  و 

شــود. در مجمــوع در هــر ســاعت آمــوزش 

مجــازی در دانشــگاه بــه طــور میانگیــن 

 بیــش از ۱۲۵۰ دانشــجو حضــور دارنــد.

از اواخــر بهمــن مــاه ســال جــاری کــه 

ــا و تعطیلــی  احتــال شــیوع ویــروس کرون

کاس هــای درســی قــوت گرفــت، مدیریــت 

دانشــگاه کردســتان پــس از کار کارشناســی 

ــی  ــای آموزش ــه فراینده ــت ک ــم گرف تصمی

ــاده  ــی آم ــط بحران ــرای رشای ــگاه را ب دانش

لطمــه  کمرتیــن  کــه  نحــوی  بــه  منایــد 

در  نشــود.  وارد  آمــوزش  امــر  بــه  نیــز 

ــه  ــی ب ــت آموزش ــوزه معاون ــتا ح ــن راس ای

کمــک مجموعــه مدیریــت فنــاوری متامــی 

بســرتهای الزم را بــرای ارائــه دروس بــه 

شــیوه الکرتونیکــی در متامــی مقاطــع در 

ارسع وقــت مهیــا منودنــد. بــرای ایــن مهــم 

الکرتونیکــی  و  آزاد  آموزشــهای  مدیریــت 

و  اســاتید  اطاعــات  متامــی  دانشــگاه 

ــتاد، ۱۱۴۵۰  ــر اس ــامل ۸۳۰ نف ــان ش مدرس

ــده  ــه ش ــجو و ۴۵۰۰ دروس ارائ ــر دانش نف

در سیســتم آموزشــی گلســتان را طــی ســه 

ــامانه  ــه س ــفند ب ــوم اس ــا س ــم ت روز از یک

ــود. ــل من ــی منتق ــوزش الکرتونیک ــای آم  ه

فنــی  جلســات  مــاه  اســفند  چهــارم  از 

متعــددی بــا مرکــز آپــا و مرکــز فنــاوری 

اطاعــات دانشــگاه بــا هــدف پایــش امنیت 

ــت  ــان از کیفی ــن اطمین ــا و همچنی رسوره

ارائــه رسویس هــای آمــوزش الکرتونیکــی 

برگــزار شــد. همزمــان از چهــارم اســفند 

مــاه   راهنــای اســتفاده از ســامانه آمــوزش 

الکرتونیکــی در قالــب فایــل PDF   و    فیلــم 

آموزشــی بــرای دانشــجویان و اســاتید تهیــه 

گردیــد. بــا توجــه بــه پیچیدگــی نســبی 

ســامانه آمــوزش الکرتونیکــی بــرای اســاتید 

ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــفندماه نس ــا ۹ اس از ۴ ت

کاســهای آموزشــی و نصــب نــرم افزارهــای 

مربوطــه بــرای همــکاران هیئــت علمــی و 

ــن مــدت  ــدام شــد. در ای اســاتید مدعــو اق

عــاوه بــر تشــکیل کاس هــای آموزشــی 

حضــوری، ۹ جلســه آمــوزش بــرای آشــنایی 

اســاتید و بیــش از ۱۲ جلســه آموزشــی بــرای 

آشــنایی دانشــجویان کارشناســی، تحصیــات 

ــن  ــه صــورت آنای ــل ب ــن املل ــی و بی تکمیل

برگــزار شــد. یــک تیــم کارشناســی متشــکل 

وظیفــه  کامپیوتــر  کارشــناس  ۱۰نفــر  از 

نصــب و آمــوزش زیــر ســاخت های نــرم 

افــزاری بــر روی لــپ تــاپ و کامپیوترهــای 

بــر  را  دانشــگاه  مدرســین  و  اســاتید 

عهــده داشــتند. ایــن تیــم کارشناســی در 

و  ســامانه  از  پشــتیبانی  وظیفــه  ادامــه 

رفــع مشــکات نــرم افــزاری مدرســین و 

دانشــجویان را از طریــق مســیرهای ارتباطی 

گرفتنــد .  عهــده  بــر  مجــازی  فضــای   در 

در روز پنــج شــنبه ۸ اســفند کاس هــای 

ــه  ــرای دانشــجویان دانشــگاه ب آزمایشــی ب

تفکیــک دانشــکده برگــزار گردیــد تــا ضمــن 

ســامانه،  ایــن  بــا  دانشــجویان  آشــنایی 

ــن  اشــکاالت موجــود شناســایی شــوند. برای

اختصــاص  کــه  گردیــد  مشــخص  اســاس 

یــک رسور بــه آمــوزش مجــازی ظرفیــت 

ــر  دانشــجویی  ــداد  کارب ــه تع پاســخگویی ب

را نخواهــد داشــت، لــذا از شــنبه دهــم 

دوره  دروس  متامــی  ارائــه  مــاه  اســفند 

هــای کارشناســی ارشــد و دکــرتی بــه شــیوه 

آمــوزش الکرتونیکــی بــا اســتفاده از ســه 

ــراف  ــاهده گ ــا مش ــد و ب رسور رشوع گردی

و میــزان مــرصف پهنــای بانــد اینرتنــت، 

از  پــس  و  رسورهــا  حافظــه  و   ، CPU 

اطمینــان نســبی از کارکــرد سیســتم در روز 

ــا اختصــاص  ســه شــنبه ۱۳ اســفند  ۱۳۹۸ ب

ــی  ــوزش الکرتونیک ــه آم ــر ب ــک رسور دیگ ی

دروس دوره کارشناســی چهــار دانشــکده 

تکمیلــی  تحصیــات  دروس  بــر  عــاوه 

ــه  ــی ارائ ــوزش الکرتونیک ــرت آم ــر بس ــز ب نی

ــاه  ــد. در روز چهارشــنبه ۱۴ اســفند م گردی

۱۳۹۸دروس دوره کارشناســی دو دانشــکده 

بــه  بــا اختصــاص پنجمیــن رسور  دیگــر 

ــد.  ــه ش ــده اضاف ــه ش ــه دروس ارائ مجموع

پــس از اطمینــان از زیــر ســاخت هــای 

ــش  ــزاری و افزای ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ن

تعــداد رسورهــا از یــک بــه هفــت رسور 

ــه  ــاه ۱۳۹۸ ارائ ــفند م ــنبه ۱۷ اس از روز ش

متامــی دروس نظــری دانشــگاه کردســتان در 

ــوزش  ــرت آم ــی در بس ــع تحصیل ــه مقاط کلی

الکرتونیکــی رشوع شــد. شــایان ذکــر اســت 

پهنــای  دارای  کردســتان  دانشــگاه  کــه 

بانــدن ۴۵۰ مگابایتــی اینرتنــت اســت و 

بخــش عمــده ایــن ظرفیــت بــه آمــوزش 

مجــازی اختصــاص داده شــده اســت. بــا 

ــازی  ــوزش مج ــیوه آم ــه ش ــه اینک ــه ب توج

ــی و  ــد ریاض ــی مانن ــس دروس ــرای تدری ب

ــای  ــن فرمول ه ــه نوش ــاز ب ــه نی ــک ک فیزی

ــراه  ــا مشــکاتی هم ــادی دارد ب ریاضــی زی

ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــگاه ب ــت دانش اس

بــرای  متناســب  نــوری  قلــم  تعــدادی 

منــود .  خریــداری  دروس  ایــن   تدریــس 

مرشوحــه  فنــی  فعالیت هــای  کنــار  در 

فــوق، تیــم مدیریــت و برنامــه ریــزی حــوزه 

معاونــت آموزشــی بــه صــورت متــام وقــت 

کار برنامــه ریــزی درســی را بــرای ارائــه 

الکرتونیکــی  آمــوزش  صــورت  بــه  دروس 

تجربــه  کــه  اســاتیدی  دادنــد.  انجــام 

ــی را  ــت آموزش ــا معاون ــروه ی ــت گ مدیری

ــد  ــوع واقفن ــن موض ــه ای ــند ب ــته باش داش

کــه برنامــه ریــزی درســی بــه دلیــل رشایــط 

و محدودیتهایــی کــه اســاتید، دانشــجویان و 

ــده  ــوال کار پیچی ــد، اص ــهای درس دارن کاس

ــه  ــی ک ــن کار زمان ــی ای ــت. پیچیدگ ای اس

بــه ســطح دانشــگاه برســد بسیاربیشــرت 

ــه  ــه برنام ــه آنک ــب توج ــود. جال ــد ب خواه

ریــزی دروس جهــت ارائــه درس بــه صــورت 

الکرتونیکــی بــه دو دلیــل پیچیــده تــر نیــز 

ــطح  ــن کار در س ــه ای ــد: اول اینک ــی باش م

کل دانشــگاه انجــام مــی شــود و دوم،  بایــد 

محدودیــت منابــع رسورهــا را هــم دربرنامه 

ریــزی لحــاظ کــرد. جزئیــات و محدودیتهــای 

پیچیــده زیــادی در ایــن رابطــه وجــود دارد 

بــه همیــن دلیــل در هفتــه اول برنامــه 

ــت  ــه صــورت گرف ــه صــورت روزان ــزی ب ری

ــی  ــه هفتگ ــد برنام ــه بع ــه دوم ب و از هفت

بــا کمرتیــن تغییــر در برنامــه گلســتان اجــرا 

گردیــد .  اطــاع رســانی در رابطــه بــا برنامــه 

هــای کاســی از طریــق فضــای مجــازی 

کردســتان  دانشــگاه  ســایت  وب  نیــز  و 

گیــرد .  مــی  صــورت  منظــم   بصــورت 

در شــیوه آمــوزش الکرتونیکــی کــه دانشــگاه 

کردســتان در حــال اجــرای آن اســت بــا 

مجــازی  کاس  افــزار  نــرم  از  اســتفاده 

ورسورهــای بــه روز، اســاتید و دانشــجویان 

ــت  ــرت اینرتن ــوری در بس ــد کاس حض هانن

ــدا  ــور پی ــن در کاس حض ــورت آنای ــه ص ب

میکننــد و فرآینــد تدریــس بــا امکانــات 

ــزار در  ــرم اف ــن ن ــه ای ــددی ک ــی متع تعامل

اختیــار اســاتید و دانشــجویان قــرار مــی 

دهــد ادامــه دارد. در ایــن شــیوه تدریــس، 

ــه  ــد ب ــان میتوانن ــجو همزم ــتاد و دانش اس

روشــهای صوتــی، تصویــری و متنــی بــا هــم 

تعامــل کــرده و در خصــوص مباحــث کاس 

ــن  ــد. ای ــر کنن ــادل نظ ــث و تب ــم بح ــا ه ب

کاس هــا امــکان ضبــط خــودکار دارنــد 

دانشــجو  هردلیــل  بــه  صورتیکــه  در  و 

نتوانــد در کاس رشکــت کنــد، بعــدا بــا 

کاس  دانلــود  اینرتنــت  و  بــه  دسرتســی 

مــی توانــد کاس هــای برگــزار شــده را 

بارهــا مشــاهده کنــد .  عــاوه بــر امکاناتــی 

کــه دانشــجویان در کاس هــای مجــازی 

ــرم  ــد ن ــار دارن ــن در اختی ــورت آنای ــه ص ب

افــزار مدیریــت یادگیــری ایــن دانشــگاه 

ــاط اســتاد  ــرای ارتب ــات متعــددی را ب امکان

بــه صــورت آفایــن فراهــم  و دانشــجو 

کــرده اســت. اســاتید مــی تواننــد محتــوای 

ــزار  ــرم اف ــن ن ــرت ای ــود را در بس ــی خ درس

و  دهنــد  قــرار  دانشــجویان  اختیــار  در 

دانشــجویان  بــرای  متعــددی  تکالیــف 

بســرت  در  دانشــجویان  و  کــرده  تعریــف 

 ایــن نــرم افــزار تکالیــف را دریافــت مناینــد . 

در  دانشــجویان  هــای  نگرانــی  از  یکــی 

ــه  ــی ب ــی دسرتس ــوزش الکرتونیک ــیوه آم ش

ــت  ــم اینرتن ــرصف حج ــزان م ــت و می اینرتن

اســت کــه ایــن نگرانــی بــرای دانشــجویانی 

بــا  و  کردســتان  محــروم  اســتان  در  کــه 

ــف ســاکن هســتند  ــط اقتصــادی ضعی رشای

دو چنــدان میشــود. لــذا همزمــان بــا رشوع 

ــه شــیوه الکرتونیکــی،  کاس هــای درســی ب

ــا  ــود را ب ــات خ ــتان مکاتب ــگاه کردس دانش

ــاب  ــات جن ــرتم وزارت ارتباط ــت مح معاون

آقــای دکــرت ســتار هاشــمی آغــاز منــود 

را  اینرتنــت  رایــگان شــدن  و درخواســت 

الکرتونیکــی مطــرح  آمــوزش  امــر  بــرای 

ــه  ــبختانه ب ــا خوش ــری ه ــن پیگی ــود. ای من

ایــن مکاتبــات  از  بعــد  نتیجــه رســید و 

و بــا پیگیــری معاونــت محــرتم آموزشــی 

وزارت علــوم، وزیــر محــرتم ارتباطــات و 

فنــاوری اطاعــات، طــی یــک توییــت از 

دانشــگاه  بــرای  اینرتنــت  شــدن  رایــگان 

مــورد  آموزشــی  مراکــز  و  مــدارس  هــا، 

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــد وزارت عل تایی

داد .  خــر  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت   و 

طــی  ارتباطــات  وزارت  آن  متعاقــب 

نامــه ای بــه آقــای دکــرت خاکــی صدیــق 

معاونــت محــرتم آموزشــی وزیــر علــوم، 

رسورهــای  مشــخصات  ارســال  خواســتار 

آمــوزش الکرتونیکــی دانشــگاه هــا بــرای 

ایــن  در  شــد.  اینرتنــت  شــدن  رایــگان 

الکرتونیکــی  آمــوزش  کارگــروه  میــان 

بــه  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 

ــت  ــه رسع ــوی ب ــرت صف ــای دک ــی آق منایندگ

ــا  ــگاه ه ــات دانش ــاد، اطاع ــاش زی ــا ت و ب

ارتباطــات  بــرای وزارت  را جمــع آوری و 

اطاعــات  خوشــبختانه  منودنــد.  ارســال 

فعالیــت هــای فنــی و مهندســی بــرای ورود 

ــی  ــوزش الکرتونیک ــای آم ــات   رسوره اطاع

ــدن  ــگان ش ــت رای ــتان جه ــگاه کردس دانش

اینرتنــت ویــژه آمــوزش الکرتونیکــی بــه 

اســت  انجــام  حــال  در  و  ارســال  وزارت 

ــه  ــا نتیج ــن فعالیته ــام ای ــض امت ــه مح و ب

دانشــجویان خواهــد رســید .  اطــاع   بــه 

در طــول برگــزاری کاس هــای آموزشــی، 

ــا  ــز آمــوزش الکرتونیکــی، آپ ــی مراک ــم فن تی

ــت  ــکاری رشک ــا هم ــات ب ــاوری اطاع و فن

ــال  ــت در ح ــام وق ــورت مت ــه ص ــتیبان ب پش

رصــد اطاعــات و الگ رسورهــا هســتند. 

همچنیــن تیــم پشــتیبان فنــی بــه شــیوه 

ــروه هــای  ــاد گ ــن، ایج ــف )تلف ــای مختل ه

ایمیــل(  و  رســان ها  پیــام  در  پشــتیبانی 

ــی  ــاط م ــاتید در ارتب ــجویان و اس ــا دانش ب

ــال  ــت در ح ــام وق ــورت مت ــه ص ــند و ب باش

ایــن  پیشــنهادهای  و  بازخــورد  دریافــت 

بــا همــکاری  تیــم  ایــن  اســت.  عزیــزان 

رشکــت پشــتیبان ســعی منــوده کــه در رسیــع 

ــان ممکــن مشــکات و خطاهــای  ــن زم تری

احتالــی سیســتم را حــل منایــد. خوشــبختانه 

ــن سیســتم، خطاهــا  ــا ادامــه دار شــدن ای ب

بــه  دانشــجویان  و  اســاتید  مشــکات  و 

ــا  ــت .  در کل ب ــش اس ــال کاه ــج در ح تدری

فراگیــر شــدن اســتفاده از شــیوه آمــوزش 

الکرتونیکــی در بیــن اســاتید و دانشــجویان، 

ای  تــازه  فصــل  وارد  کردســتان  دانشــگاه 

ایــن مــدت  از آمــوزش شــده اســت. در 

دانشــگاه نــه تنهــا فرآیندهــای آموزشــی 

ــدادی  ــه تع ــت بلک ــه داده اس ــود را ادام خ

ــه  ــن و خاقان ــای نوی ــاتید از روش ه از اس

ای در بســرت ایــن نــوع آمــوزش در تدریــس 

خــود بهــره بــرده انــد. در وضعیــت موجــود 

بــا قطــع موقــت تــردد دانشــجویان خارجــی، 

بــه  دانشــگاه  آموزشــی  فعالیت هــای 

دانشــجویان بیــن املللــی قطــع نشــد و ایــن 

ــی  ــوزش الکرتونیک ــرت آم ــجویان در بس دانش

بهرمنــد  دانشــگاه  آموزشــی  خدمــات  از 

ــدند. ش

فعالیت های آموزشی دانشگاه کردستان در قالب 
آموزش الکترونیکی



 بەرهەمی زانکۆی کوردستانە؛

ژمارەی نوێی » توێژیننامەی وێژەی 

کوردی« چاپ و باڵو کرایەوە

ــەی  ــی » توێژیننامـ ــارەی نوێـ ژمـ

کـــوردی«  وێـــژەی 

کرایـــەوە بـــاڵو  و   چـــاپ 

دوو  هەشـــتەمی  ژمـــارەی 

»توێژیننامـــەی  وەرزنامـــەی 

ـــەوە  ـــاڵو کرای ـــوردی« ب ـــژەی ک وێ

کـــە جگـــە لـــە ســـەروتار لـــە 

بەختیـــار  دکتـــۆر  نووســـینی 

ــتی  ــاری زانسـ ــەجادی، 12 وتـ سـ

و  کـــوردی  زمانـــی  دوو  بـــە 

دەگرێـــت. خـــۆ  لـــە   فارســـی 

  

هەشـــتەمی  ژمـــارەی 

توێژینننامـــەی وێـــژەی کـــوردی) 

کـــردی(  ادبیـــات  پژوهشـــنامه 

ــتانی  ــز و زسـ ــە پاییـ ــەت بـ تایبـ

و  چـــاپ   ۲۰۱۹-۲۰۲۰  /۹۸

ـــەدا  ـــەم ژمارەی ـــە ئ ـــەوە. ل باڵوکرای

ــەر  ــە هـ ــەروتار بـ ــە سـ ــە لـ جگـ

ــی،  ــوردی و فارسـ ــی کـ دوو زمانـ

زانســـتی  تـــەواو  وتـــاری   ۱۲

وتـــارەکان  پوختـــەی  دانـــراوە. 

کـــوردی،  زمانـــی  ســـێ  بـــە 

 فارســـی و ئینگلیزیـــش دانـــراون.

دوو-وەرزنامـــەی »توێژیننامـــەی 

ـــاری  ـــە گۆڤ ـــوردی« تاق ـــژەی ک وێ

ئاکادێمیکـــی  و  زانکۆیـــی 

سەرتاســـەری ئێرانـــە کـــە بـــە 

کـــوردی و ســـەبارەت بـــە زمـــان 

و ئەدەبـــی کـــوردی، ئەدەبـــی 

بەراوردکارانـــە و ڕەخنـــە و تیۆریی 

دەکرێتـــەوە. بـــاڵو   ئەدەبـــی 

خـــاوەن ئێمتیـــازی گۆڤارەکـــە 

کوردستان ناســـیی  توێژینگـــەی 

زانکـــۆی کوردســـتانە لـــە ســـنە و 

ـــەران  ـــتەی نووس ـــی دەس ئەندامان

ـــارەزای  ـــێ پســـپۆڕ و ش ـــە کۆمەڵ ل

پێک هاتوونـــە. دەرەوە  و   نـــاو 

لـــە  کەســـی   ۲۰ گرووپێکـــی  

ـــدا  ـــە وتارەکان ـــەنگێنەران ب هەڵس

دەچنـــەوە و تیشـــک دەخەنـــە 

جیاجیاکانـــی  الیەنـــە  ســـەر 

مێتۆدۆلـــۆژی،  وەک  وتـــارەکان 

پرســـی  پێشـــوو،  توێژینـــەوەی 

لێکدانـــەوە،  ســـەرەکی، 

ســـەرچاوەی  شـــیکاریی 

 یەکـــەم، ئامـــاژەکاری و هتـــد.

ئـــەم گۆڤـــارە لـــە الیـــەن چەندیـــن 

ناوەنـــدی نوانەســـازی و بنکـــەی 

دانی پێدانـــراوە  زانیارییـــەوە 

ــە  ــتاش لـ ــراوە. ئێسـ ــە کـ و نوانـ

ـــر  ـــااڵ لەژێ ـــی ب ـــی خوێندن وەزارەت

ــە. هەڵســـەنگاندن و چاودێریدایـ
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دژی  کوردســتان  کەمپەینــی  لەالیــەن 

کرۆنــای زانکــۆی کوردســتان و بــە هاوکاریــی 

زانکــۆی  ناســیی  کوردســتان  توێژینگــەی 

کوردســتان، گەورەتریــن خولــی ســەرهێڵی 

فێرکاریــی ســەرەتایی زمــان و وێــژەی کــوردی 

لــە زانکــۆی کوردســتان بەڕێوەچــوو.

لــە  کــەس   ۳۷۴۲ چاالکانــەی  بەشــداریی 

فێرکاریــی  ســەرهێڵی  خولــی  گەورەتریــن 

کوردســتان زانکــۆی  لــە  کــوردی  زمانــی 

دژی  کوردســتان  کەمپەینــی  لەالیــەن 

کرۆنــای زانکــۆی کوردســتان و بــە هاوکاریــی 

زانکــۆی  کوردستان¬ناســیی  توێژینگــەی 

کوردســتان، گەورەتریــن خولــی ســەرهێڵی 

فێرکاریــی ســەرەتایی زمــان و وێــژەی کــوردی 

لــە زانکــۆی کوردســتان بەڕێوەچــوو.

ــەندنی  ــن و تەشەنەس ــەڵ هات ــاوکات لەگ ه

ســەرجەم  وەســتانی  و  کرۆنــا  ڤایرۆســی 

کۆمەڵــگا،  جموجووڵەکانــی  و  چاالکــی 

بــۆ کەڵــک وەرگرتــن لــەم دەرفەتــە و بــە 

مەبەســتی جێ¬خســتنی فەرهەنگــی مانــەوە 

دژی  کوردســتان  کەمپەینــی  ماڵــەکان،  لــە 

کرۆنــای زانکــۆی کوردســتان لــە درێــژەی 

مەبەســتی  بــە  خۆیــدا،  چاالکییەکانــی 

هاندانــی چینەکانــی خەڵکیــی نــاو کۆمەڵــگا 

ــە تەشــەنە  ــاڵ و ڕێگــری ل ــە م ــەوە ل ــۆ مان ب

کەڵــک  و  کرۆنــا  ڤایرۆســی  ســەندنی 

زانســتی  ســاتێکی  و  کات  لــە  وەرگرتنیــان 

و بەچێــژ و پڕکردنــەوەی ئــەم کاتانــە بــە 

فێربوونــی زمانــی دایکــی، بــە هاوکاریــی 

زانکــۆی  کوردستان¬ناســیی  توێژینگــەی 

ــی  ــی فێرکاری ــی خول ــتان، بەڕێوەبردن کوردس

زمانــی کوردیــی ســەرەتایی خســتە ڕیــزی 

بــۆ  و  خۆیــەوە  ســرتاتێژیکەکانی  بەرنامــە 

خەڵکــی  چینەکانــی  زێدەتــری  فێربوونــی 

ــە  ــەی ک ــەو خوازیاران ــی دایکــی و ئ ــە زمان ل

شــەیدای فێربوونــی زمانــی کوردیــن، ئــەم 

خوازیــاران  بەردەســتی  خســتە  هەلــەی 

لــە  لــە دوای باڵوکردنەوەیەکــی گشــتی  و 

نــاو جەمــاوەری کۆمەڵــگادا، خوازیــاران و 

ــە  ــی ب ــی دایک ــی زمان ــی فێربوون تامەزرۆیان

لــە  لێوانلێــو  حــەز و خولیــا و ویســتێکی 

فێرکاریــی  خولــی  لــە   خۆشەویســتییەوە 

ســەرەتایی بــەرەو پیــری ئــەو دەرفەتــەوە 

خوالنــەدا  لــەم  کــەس   ۳۰۲۷ و  هاتــن 

کــرد. بەشــدارییان 

ڕێکەوتــی ۹ی خاکەلێــوەی ۱۳۹۹ هــاوکات 

بــوو لەگــەڵ بەڕێوەچوونــی یەکەمیــن ڕۆژی 

وانەبێژیــی  بــە  ئــەم خوالنــە   دەســپێکی 

دوکتــۆر بێهــرووز چەمەن¬ئــارا، ســەرۆکی 

زانکــۆی  کوردستان¬ناســیی  توێژینگــەی 

زانســتیی  لێژنــەی  ئەندامــی  و  کوردســتان 

بەشــی زمــان و وێــژەی کوردیــی زانکــۆی 

کوردســتان.

زمانــی  ســەرەتایی  فێرکاریــی  پۆلەکانــی 

دابــەش  چواربەشــدا  بەســەر  کــوردی 

کرابــوون؛ کــە بــە مــاوەی پێنــج شــەو و هــەر 

ــا ۱۰ی  ــر ۳۰:۸ی شــەو ت ــە کاتژمێ شــەوێک ل

شــەو بەڕێــوە دەچــوون.

بەشــەکانی ئــەم خوالنــە پێکهاتبــوون لــەم 

بابەتانــەی خــوارەوە:

دەنگــدارەکان  )پیتــە  کــوردی  ئەلفبێــی   -
ئەلفبێیــەوە  لــە  بێدەنگــەکان(  پیتــە  و 

و  پیتنووســی  )فۆنتیــک،  ڕێنــووس  بــەرەو 

دەنگنووســی(

چیــن  )ڕاســت  کــوردی  نــوورساوەی   -
کــورد،  زانیاریــی  کــۆڕی  )وەهبــی(: 

ــتان(،  ــۆی کوردس ــوردی، زانک ــای ک ئەکادێمی

ــە و پرســیار ــی(: پڕۆڤ ــن )بەدرخان چــەپ چی

- ناســینی ڕێنووســی کوردیــی چــەپ چیــن، 
پڕۆڤــە و پرســیار

چیــن،  چــەپ  ڕێنووســی  پڕۆڤــەی   -
پرســیار و  پڕۆڤــە  ســەجاوەندی: 

- پڕۆڤــەی ڕێنووســی ڕاســت چیــن و چــەپ 
کوردیــی  ڕێنووســی  بابەتەکانــی  چیــن، 

پرســیارەکان وەاڵمدانــەوەی  خــواروو: 

 

لــە دوای کۆتایــی هاتنــی پۆلــەکان لەکاتژمێــر 

۳۰:۸ی ئێــوارەی هەینــی ۲۲ی خاکەلێــوەی 

لــە  کــەس   ۴۴۲ بەشــداریی  بــە   ۱۳۹۹

تاقیکاریــی  پۆالنــە،  ئــەم  فێرخوازانــی 

زمانــی  ســەرەتایی  پۆلــی  ســەرهێڵی 

ــۆی  ــەڕی زانک ــەڕی ماڵپ ــەر ماڵپ ــوردی لەس ک

بەڕێوەچــوو. کوردســتانەوە 

جێــی ئاماژەیــە کــە ۴۷ پرســیار بــۆ ئــەم 

هەڵگــری  کــە  ئامادەکرابــوو  تاقیکارییــە 

کــە  خوازیارێــک  هــەر  بــوو،  خــاڵ   ۵۰

ــەرەوەی  ــاڵ س ــۆی ۵۰ خ ــە ک ــەت ل بیتوانیای

۳۵ خــاڵ بــە دەســت بێنێــت، لــە الیــەن 

توێژینگــەی کوردستان¬ناســییەوە بڕوانامــەی 

کۆتایــی خولەکــەی پــێ دەدرا. جێــی ئاماژەیــە 

کــە ئــەم تاقیکارییــە یەکەمیــن تاقیکارییەکــە 

بــەو بەرباڵوییــە لــە زانکــۆی کوردســتان و 

تایبــەت بــە فێرکاریــی زمانــی کــوردی بەڕێــوە 

دەچێــت.

ڕاپۆرتێک لەسەر بەڕێوەچوونی گەورەترین خولی سەرهێڵی فێرکاریی سەرەتایی زمانی کوردی )خاکەلێوەی ۱۳۹۹(

پان ڕێـــژی  و  پەرەپێـــدان  شـــورای 

ـــەڵ  ـــە گ ـــی خـــۆی ل ـــااڵ ڕێکەوتن ـــی ب خوێندن

ــی  ــە قۆناغـ ــەش لـ ــج بـ ــی پێنـ دامەزراندنـ

ـــد. ـــۆ خوێندکارانـــی بیانـــی ڕاگەیان ـــۆرا ب دوکت

ـــتییەکانی  ـــە گش ـــی پێوەندیی ـــی ڕاپۆرت ـــە پێ ب

ئاکامـــی  لـــە  کوردســـتان،  زانکـــۆی 

بەرپرســـانی  پێداگـــری  و  بەدواداچـــوون 

ئـــەم زانکۆیـــە و دەربڕینـــی داخـــوازی لـــە 

ـــە  ـــن ل ـــە و چاوپێکەوت ـــن نام ـــگای چەندی ڕێ

گـــەڵ وەزیـــری خوێندنـــی بـــااڵ و جێگـــری 

ــی    فێرکاریـ

ـــەم  ـــی ئ ـــە، داخوازییەکان ـــەم وەزارەتخانەی ئ

زانکۆیـــە لـــە الیـــەن شـــورای پەرەپێـــدان و 

ــان  ــە، پێداچوونوەیـ ــژی وەزارەتخانـ پان ڕێـ

ـــی  ـــە لەبەرچاوگرتن ـــورایە ب ـــەم ش ـــرا. ئ ـــۆ ک ب

دۆخـــی ســـرتاتژیکی زانکـــۆی کوردســـتان و 

نزیکایەتـــی لـــە گـــەڵ عێـــراق و خوێندنـــی 

خوێندکارێکـــی زۆری خەڵکـــی ئـــەم واڵتـــە لـــە 

زانکـــۆی کوردســـتان، لـــە ســـەر دامەزراندنـــی 

پێنـــج بەشـــی دوکتـــۆرا بـــۆ خوێندکارانـــی 

ــەو  ــن. ئـ ــە ڕێککەوتـ ــەم زانکۆیـ ــی لـ بیانـ

پێنـــج بەشـــە بریتیـــن لـــە ئەندازیـــاری 

ـــاری  ـــا بەشـــی ئەلکرتۆنیـــک، ئەندازی کارەب

ــاری  ــرتۆڵ، ئەندازیـ ــی کۆنـ ــا بەشـ کارەبـ

باخەوانـــی  ئەندازیـــاری  دارســـتان، 

بەرهەم هێنـــان و  فیزیۆلـــۆژی  بەشـــی 

ئەدەبیاتـــی عەرەبـــی. هیواداریـــن ئـــەم 

پێشـــکەوتنی  هـــۆی  ببێتـــە  بەشـــانە 

ـــوو  ـــە هەم ـــتان ل ـــۆی کوردس ـــری زانک زیات

ــدا. بوارەکانـ

ڕێککەوتنی وەزارەتی خوێندنی بااڵ لە گەڵ دامەزراندنی پێنج 

بەشی دکتۆرا بۆ خوێندکارانی بیانی

ڕیزبەندیـــی  نوێرتیـــن  لـــە 

 THE زانکـــۆکان)  کاریگەریـــی 

 University Impact Ranking

۲۰۲۰( کـــە بـــۆ دووەمیـــن جـــارە 

ڕیزبەندیـــی  سیســـتەمی  لەالیـــەن 

ـــەوە،  ـــز باڵوکراوەت ـــی تایم نێونەتەوەی

ــەی  ــی پلـ ــتان توانـ ــۆی کوردسـ زانکـ

بەدەســـت بهێنت.  ۶۰۱+ گشـــتیی 

مێهـــر،  هەواڵـــی  پێـــی  بـــە 

ــۆکان   ــی زانکـ ــی کاریگەریـ ڕیزبەندیـ

جیهـــان  لـــە  یەکەمین جـــار  بـــۆ 

لەالیـــەن  سیســـتەمی ڕیزبەندیـــی 

نێونەتەوەیـــی تایمـــزەوە بەڕێوەچـــوو. 

ــدا  ــی زانکۆکانـ ــە ڕێزبەندیـ ــز لـ تایمـ

ئامانجـــەکان  بنەمـــای  پێـــی  بـــە 

ناوەنـــدی  ســـەقامگیری  گەشـــەی 

 )SDGs ( نەتـــەوە یەکگرتـــووەکان

دەکرێـــت. بـــۆ  هەڵســـەنگاندنی 

ڕادەی  ڕیزبەندییـــەدا  لـــەم 

و  کۆمەاڵیەتـــی  کاریگەریـــی 

ــدە فێرکارییەکانـــی  ئابووریـــی ناوەنـ

 ۱۷ بنەمـــای  پێـــی  بـــە  بـــااڵ 

ســـەقامگیر،  گەشـــەی  ئامانجـــی 

دەکرێـــت.  بـــۆ  هەڵســـەنگاندنیان 

لـــە  کوردســـتان  زانکـــۆی  پلـــەی 

ـــی  ـــە پێ ـــە ب ـــەم ئامانجان ـــەک ل هەری

خوارەوەیـــە: خااڵنـــەی  ئـــەم 

ــی  ــی نەبوونیـ ــی ئامانجـ  - بەدیهاتنـ

ــەی +۳۰۱ ــی. پلـ هەژاریـ

- تەندروســـتی و ئاســـایش. پلـــەی 

۶۰۱+

پلـــەی  فێـــرکاری.  کوالێتـــی   -

۶ ۰ ۰ +۴ ۰ ۱

- بەرابەریی ڕەگەز. پلەی +۴۰۱

پیشـــە  و  ئابـــووری  گەشـــەی   -

+۴۰۱ پلـــەی  شـــیاوەکان. 

ژێرخـــان.  و  نوێگەریـــی  پیشـــە،   -

۳۰۰-۲۰۱ پلـــەی 

- هەوڵـــدان بـــۆ هەرێـــم. پلـــەی 

۲۰۰ -۱۰۱

- ئاشتی و بەرابەری. پلەی +۴۰۱

مەبەســـتی  بـــە  بەشـــداریکردن   -

بەدیهێنانـــی ئامانجەکانـــی گەشـــەی 

ســـەقامگیر. پلـــەی ۶۰۱+

 

زانکـــۆی   ۱۷ ڕیزبەندییـــەدا  لـــەم 

زانکۆکانـــی  و  بەشـــدارن  ئێرانـــی 

نیووزلەنـــدا و ئۆســـرتالیا پلەکانـــی 

بەدەســـتهێناوە. ســـەرتریان 

تایمـــز  ئاماژەیـــە  شـــیاوی 

لەژێـــر  دیکـــەی  ڕیزبەندییەکـــی 

 World University نـــاوی 

ـــەی زانکـــۆی  ـــە پل ـــە ک Ranking هەی

کوردســـتان لـــەو ڕیزبەندییـــە لـــە 

بـــووە.  +۸۰۱  ،۲۰۲۰ ســـاڵی 

بەدەستهێنانی پلەی +۶۰۱ی زانکۆی کوردستان لە ڕیزبەندیی نێودەوڵەتیی سیستەمی تایمز ۲۰۲۰


