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معاون آموزشی دانشگاه کردستان: 

۱۷۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه 

کردستان مشغول به تحصیل هستند

معـاون آموزشـی دانشـگاه کردسـتان گفـت: ۱۷۰ نفـر 

افغانسـتان  عـراق،  کشـورهای  از  خارجـی  دانشـجوی 

و سـوریه در دانشـگاه کردسـتان مشـغول بـه تحصیـل 

هسـتند.

کردسـتان,  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

عـادل سی و سـه مـرده در نشسـت خـربی بـا اصحـاب 

رسـانه, اظهـار کـرد: هـدف مـا از کمـی و کیفـی سـازی  

و  حـق  بـه  رسـیدن  آموزشـی،  حـوزه  در  دانشـگاه ها 

. داریـم  در کشـور  کـه  اسـت  و سـهمی  حقـوق 

سـال  در  آمـوزش  حـوزه  آمـاری  شـاخص های  بـه  وی 

کـرد و گفـت:  اشـاره  بـا سـال ۹۳  جـاری در مقایسـه 

 ۶۱ ارشـد  کارشناسـی  درصـد،   ۱۹ کارشناسـی  مقطـع 

درصـد، دکـرا ۹۸ درصـد، تعـداد رشـته کارشناسـی ۴۱ 

درصد، تعداد رشـته کارشناسـی ارشـد ۲۵ درصد و رشـته 

دکـرا ۳۲ درصـد در ایـن مـدت  افزایـش یافتـه اسـت.

بـه گفتـه معاون آموزشـی دانشـگاه کردسـتان، متوسـط  

فعالیت هـای حـوزه آموزشـی طـی چهار سـال اخیر،  ۴۲ 

درصد افزایش داشـته اسـت.

سـی و سـه مـرده بـا بیـان اینکـه  شـاخص های آمـاری 

حوزه آموزشـی هر سـاله ۱۰ درصد رشـد داشـته اسـت، 

افـزود: از سـال ۹۳ تاکنـون تعـداد هیـات علمـی ایـن 

دانشـگاه ۲۷ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

وی بیـان کرد: سـهم دانشـگاه کردسـتان از دانشـجویان 

اسـتان کردسـتان، ۲۳ درصد اسـت.

ســی و ســه مــرده بــا بیــان اینکــه بیشــرین دانشــجویان 

خارجــی عراقــی هســتند، ادامــه داد: یــازده نفــر از ایــن 

ــات علمــی  ــرای هی ــه ب ــداد افغانســتانی هســتند ک تع

ــد. دانشــگاه افغانســتان آمــوزش می بینن

رئیــس دانشــگاه کردســتان گفــت: بیــش از 

ــت  ــتندات ثب ــی و مس ــش علم ــزار پژوه ۵ ه

شــده در کشــور داریــم کــه در ســطح جهانــی 

ــام  ــان اس ــت و در جه ــیده اس ــت رس ــه ثب ب

رتبــه نخســت و پــس از هنــد کــه یکــی از 

پیرشفتــه تریــن کشــورهای آســیا اســت، رتبــه 

۱۵ جهانــی را داریــم.

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

جشــنواره  در  اخاقیــان  فردیــن  کردســتان، 

تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر اســتان 

دانشــگاه  مولــوی  تــاالر  در  کــه  کردســتان 

ــه  ــک هفت ــن تربی ــد، ضم ــزار ش ــتان برگ کردس

پژوهــش، اظهــار داشــت: نقــش مولفــه هــای 

توســعه  از  پشــتیبانی  در  فنــاوری  و  علــم 

کشــور امــری انــکار ناپذیــر اســت.

ــای  ــی کانونه ــت اصل ــه ۲ مأموری ــان ب اخاقی

علــم و فنــاوری دانشــگاه هــا و پارکهــا اشــاره 

ــرش  ــگاه و نگ ــت ن ــت نخس ــزود: مأموری و اف

ــای  ــش ه ــات و چال ــه  معض ــان ب ــش بنی دان

ــرای  ــاش  ب ــور و ت ــطح کش ــش رو  در  س پی

ــوده و  ارائــه راه حــل هــای دانــش بنیــان ب

ــردم و  ــرای م ــش ب ــام آن را پژوه ــم ن میتوانی

ــم. ــه بگذاری جامع

ــی را  ــات پژوهش ــر موضوع ــه وی، اگ ــه گفت ب

بــه ســمت ارتقــا ســطح زندگــی مــردم هدایــت 

پژوهشــی  و  تحقیقاتــی  کار  ارزش  کنیــم 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

 اخاقیــان بــا بیــان اینکــه غالــب چالــش 

هــای پژوهشــی بایــد چنــد وجهــی باشــد، 

ترصیــح کــرد: در بســیاری از پژوهــش هــا 

ــر  ــازمان درگی ــاد و س ــد نه ــت چن ــن اس ممک

شــوند و ایــن کا ر را  مشــکل مــی کنــد بــرای 

مثــال چالــش هــای محیــط زیســتی، آلودگــی 

ــد  ــی نیازمن ــتغال، اقتصــاد و ... همگ ــا، اش آبه

ــتند. ــاد هس ــد نه ــکاری چن هم

بــا  ادامــه  در  کردســتان  دانشــگاه  رئیــس 

ــای  ــای کانونه ــی از مأموریته ــه یک ــان اینک بی

علــم و فنــاوری  تبدیــل علــم بــه ارزش و 

ــه  ــل چرخ ــرای تکمی ــزود: ب ــت، اف ــروت اس ث

ــش  ــوزش، پژوه ــاوری آم ــم و فن ــای عل کانونه

و تولیــد فنــاوری، تولیــد محصــول و ارائــه بــه 

ــا نتیجــه  ــازار ایــن مســیر بایــد طــی شــود ت ب

ــود. ــل ش ــوب حاص مطل

وی بــا بیــان اینکــه در بحــث آمــوزش وضعــت 

مطلوبــی داریــم، اظهــار داشــت: خوشــبختانه 

در کشــور اکــر رشــته هــا تــا مقطــع دکــری را 

در برمیگیــرد و رشــته هــای مهــم و مــورد نیــاز 

را مــی توانیــم بــه خوبــی بــه طالبــان علــم و 

پژوهــش آمــوزش دهیــم.

هــزار   ۵ از  بیــش  کــرد:  عنــوان  اخاقیــان 

ــت شــده در  پژوهــش علمــی و مســتندات ثب

کشــور داریــم کــه در ســطح جهانــی بــه ثبــت 

رســیده اســت و در جهــان اســام رتبــه نخســت 

ــن  ــه تری ــی از پیرشفت ــه یک ــد ک ــس از هن و پ

ــی را  ــه ۱۵ جهان ــت، رتب ــیا اس ــورهای آس کش

ــم. داری

ــار  ــه اظه ــتان در ادام ــگاه کردس ــس دانش رئی

ســازی  تجــاری  و  فنــاوری  تولیــد  داشــت: 

ــه   ــت ک ــش اس ــیر پژوه ــدی در مس ــی بع گام

مــا هنــوز نیازمنــد کار و تــاش در ایــن حــوزه 

ــتیم. هس

وی بــا اشــاره بــه رضورت حامیــت از نــوآوری 

و خاقیــت در مراکــز و دانشــگاه، ترصیــح 

کــرد: بــی شــک بــا پشــتیبانی از افــراد نــو آور، 

ــق  ــزه بیشــری تزری ــن و خــاق، انگی کار افری

خواهــد شــد تــا فعالیــت هــا و پژوهــش هــای 

خــود را ارائــه دهــد.

وی گفــت: مــردم هنــوز لــذت توســعه علمــی 

را حــس نکــرده انــد و ایــن نیازمنــد تغییــر در 

ســاختارهای پژوهشــی و نــوآوری و حرکــت در 

مســیر رفــاه و رفــع نیازهــای جامعــه اســت.

جلسه مشرتک پژوهشگران حوزه 
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رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان:

 باید به سمت دانش ثروت آفرین 

حرکت کنیم 

ـــفانه  ـــت: متاس ـــتان گف ـــتان کردس ـــگان اس ـــاد نخب ـــس بنی رئی

در ســـطح کشـــور متقاضیـــان کنکـــور بیشـــرین رقابـــت را 

ــژه  ــدگاه ویـ ــد یـــک دیـ ــد و بایـ ــی دارنـ ــته تجربـ در  رشـ

در تعییـــن رشـــته هـــا ایجـــاد کـــرده و بـــه ســـمت دانـــش 

ثـــروت آفریـــن حرکـــت کنیـــم.

ـــت  ـــتان، رحم ـــگاه کردس ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

صادقـــی  در افتتاحیـــه اســـتارت آپ ویکنـــد کشـــت و کال 

ـــزار شـــد،  ـــتان برگ ـــزی دانشـــکاه کردس ـــه مرک ـــه در کتابخان ک

ـــرک  ـــک کار مش ـــه ی ـــحالیم ک ـــی خوش ـــت: خیل ـــار داش اظه

بیـــن چنـــد ارگان رشوع شـــده و نهادهـــای مختلـــف نیـــاز 

ـــند. ـــته باش ـــی داش ـــم افزای ـــر ه ـــا یکدیگ ـــا ب ـــت ت اس

بـــه گفتـــه صادقـــی، بیشـــک موضـــوع کشـــت و کال 

ـــد  ـــای مفی ـــه ســـمت کاره ـــد ب ـــی اســـت و بای موضـــوع جالب

ــم. ــوازی کاری دوری کنیـ ــته و از مـ ــدم برداشـ ــر قـ تـ

ـــزود: در ســـطح  ـــتان، اف ـــگان اســـتان کردس ـــاد نخب ـــس بنی رئی

ـــمت  ـــه س ـــرا ب ـــا اک ـــنواره ه ـــا و جش ـــتارت آپ ه ـــتان اس اس

ــه  ــر پرداختـ ــاورزی کمـ ــش کشـ ــه بخـ ــه و بـ ــی رفتـ آی تـ

ـــت. ـــده اس ش

وی گفـــت: برنـــد ســـازی در اســـتان کردســـتان بســـیار 

ـــوت  ـــی و ت ـــوان  عســـل، گیاهـــان داروی راحـــت اســـت و میت

ــمت  ــه سـ ــی دارد را بـ ــیل فراوانـ ــه پتانسـ ــی و ... کـ فرنگـ

اشـــتغال زایـــی هدایـــت کـــرد.

ـــگاه  ـــوم دانش ـــل س ـــون در نس ـــه اکن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب

ــل را  ــا ۴ نسـ ــای دنیـ ــگاه هـ ــت: دانشـ ــتیم، گفـ ــا هسـ هـ

ـــل،  ـــی و تحصی ـــدرک گرای ـــت م ـــل نخس ـــد، نس ـــده ان گذران

نســـل دوم پژوهـــش در دانشـــگاه، نســـل ســـوم دانشـــگاه 

ـــری  ـــارم در شـــکل گی ـــن و دانشـــگاه نســـل چه هـــای کارآفری

ـــا تفکـــر و هدفمنـــد اســـت کـــه مـــا در نســـل  یـــک جامعـــه ب

ـــم.  ـــرار داری ـــا ق ـــگاه ه ـــن دانش ـــوم ای س

صادقـــی ترصیـــح کـــرد: متاســـفانه در ســـطح کشـــور 

ـــان کنکـــور بیشـــرین رقابـــت را در  رشـــته تجربـــی  متقاضی

داشـــته و بایـــد یـــک دیـــدگاه ویـــژه در تعییـــن رشـــته 

هـــا ایجـــاد کـــرده و بـــه ســـمت دانـــش ثـــروت آفریـــن 

حرکـــت کنیـــم.

وی بـــا اشـــاره بـــه دانشـــگاه اســـتنفورد در بحـــث 

ـــش،  ـــارغ التحصیان ـــن ف ـــی در بی ـــی و اشـــتغال زای کارآفرین

افـــزود: دانشـــجویانی کـــه وارد دانشـــگاه میشـــوند بـــه 

کمـــک بســـر و زیـــر ســـاختها، بـــا هـــدف کســـب و کار 

ــتادها  ــک اسـ ــه کمـ ــرده و بـ ــخص کـ ــی را مشـ موضوعـ

ـــه  ـــود را ب ـــش خ ـــت دان ـــد داده و درنهای ـــده را رش ـــن ای ای

ــد. کســـب و کار تبدیـــل میکننـ

ـــز  ـــتفنورد ۴۰ مرک ـــگاه اس ـــه دانش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب

تحقیقاتـــی دارد، ترصیـــح کـــرد: آنهـــا نـــوآوری و دانـــش 

بنیـــادی رشـــته هـــا را ترویـــج کـــرده و بـــه کارآفرینـــی 

بیـــش از هـــر موضـــوع دیگـــری بهـــا میدهنـــد.

ـــان  ـــارغ التحصی ـــر ف ـــرد: اگ ـــح ک ـــان ترصی ـــی در پای صادق

دانشـــگاه اســـتفورد را در یـــک کشـــور جمـــع کننـــد 

ــا را خواهنـــد ســـاخت. ــاد موفـــق دنیـ دهمیـــن اقتصـ

معـاون پژوهشـی دانشـگاه کردسـتان بـا بیـان 

اینکـه قریـب بـه ۲ درصـد از دانشـجویان ایـن 

پژوهش هـای  گفـت:  مرکـز خارجـی هسـتند، 

مشـرک صـورت گرفتـه در دانشـگاه کردسـتان 

بـا کشـور هـای دیگـر در سـال ۹۶ نسـبت بـه 

سـال ۹۵ صـد در صـد پیرشفـت داشـته اسـت.

بـه گـزارش روابط عمومی دانشـگاه کردسـتان، 

بـا  مطبوعاتـی  مصاحبـه  در  بیورانـی  حسـن 

اصحـاب رسـانه کردسـتان کـه در دفر ریاسـت 

دانشـگاه کردسـتان برگزار شـد، اظهار داشـت: 

موفـق  کشـورهای  ،حتـی  دنیـا  سـطح  در 

کوچک تریـن کار و عملکـرد خـود را به بهرین 

شـکل ممکـن اطـاع رسـانی می کننـد.

در  کردسـتان  دانشـگاه  بـه دسـتاوردهای  وی 

عرصـه پژوهـش، گریـزی زد و افـزود: ارتبـاط 

مـکان  ایـن  از  خـارج  محیـط  بـا  دانشـگاه 

علمـی از جملـه رسـالت های مـا اسـت چرا که 

شکسـن حصـار و چهارچـوب محـدود عرصـه 

املللـی و  بیـن  ملـی،  بـه مسـائل  را  مـا  ورود 

می سـازد. مهیـا  منطقـه ای 

بـه گفتـه ایـن مقـام مسـوول، طـی چنـد سـال 

اخیـر مـا در ارتباط بـا حامیت و تشـویق برای 

کیفـی کـردن کارهـا، گرانـت هـای پژوهشـی 

را بازنگـری کـرده و حامیت هـای مالـی را در 

راسـتای پژوهـش تقاضـا محـور ارتقـا داده ایم.

حـوزه  کلـی  و  اصلـی  سیاسـت های  بیورانـی 

پژوهـش را در پنـج محـور اعـام کـرد و ادامـه 

داد: تاثیـر گـذاری از لحـاظ پژوهشـی نیـاز به 

تقویـت زیـر سـاخت ها دارد چرا کـه در بحث 

نـرم افزاری و سـخت افـزاری، امکانـات آی تی، 

کتابخانـه و آزمایشـگاه را بایـد ارتقـاء دهیـم.

وی دیگــر ساســت های اصلــی حــوزه پژوهــش 

را، تقویــت ســاختار مدیریــت پژوهــش، کیفــی 

ــی  ــی و بین امللل ــذاری پژوهش ــازی و تاثیرگ س

ارتباطــات  توســعه  و  دانشــگاه  کــردن 

بین املللــی نــام بــرد.

بیورانـی ادامـه داد: تقویـت ارتبـاط دانشـگاه 

ایجـاد  و  بسـرها  بـا  ارتبـاط  در  صنعـت  بـا 

و  صنعـت  بـا  جامعـه  بیشـر  کانال هـای 

نهادهـای دیگـر از جملـه رسـالت های دیگـر 

ایـن حـوزه اسـت که هـدف ما تسـهیل گری در 

زمینـه فعالیـت هـای پژوهشـی تقاضـا محـور 

اسـت. جامعـه  مشـکات  رفـع  راسـتای  در 

بـه  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 

فرصت هـای مطالعاتـی اشـاره کرد و افـزود: تا 

پژوهشـگران بـا فرهنگ پژوهش آشـنا نباشـند 

قطعـا راه کارهـای پژوهشـی پیش نخواهد رفت 

لـذا بـرای ارائه بهـر باید با پژوهشـگران خارج 

از اسـتان و کشـور در ارتبـاط باشـیم.

بـه  کردسـتان  دانشـگاه  پژوهشـی  معـاون 

کردسـتان  دانشـگاه  در  آپـا  مرکـز  راه انـدازی 

گریـزی زد و گفـت: این مرکـز در حوزه امنیت 

سـایربی از لحـاظ کارآفرینـی و رسویـس دهـی 

بـه ادارات و بانک هـای اسـتان نقـش بـارزی 

داشـته اسـت.

بیورانـی بـه تاسـیس کمیتـه نـرش در دانشـگاه 

کردسـتان اشـاره کـرد و ادامـه داد: ایـن کمیته 

اسـتاندارد  کتاب هـای  از  راسـتای حامیـت  در 

راه انـدازی شـده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: تـاش مـا در حـوزه پژوهـش 

جـذب مدیـران بر ای خدمـت در این عرصه از 

طریـق فراخـوان بوده اسـت.

از  درصـد   ۲ بـه  قریـب  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

خارجـی  کردسـتان  دانشـگاه  دانشـجویان 

هسـتند، ترصیـح کـرد: پژوهش هـای مشـرک 

صـورت گرفتـه در ایـن مرکـز علمـی بـا کشـور 

هـای دیگـر، در سـال ۹۶ نسـبت بـه سـال ۹۵ 

اسـت. داشـته  پیرشفـت  صددرصـد 

از  کردسـتان  دانشـگاه  پژوهشـی  معـاون 

گسـرش حـوزه پژوهـش بـا برگـزاری دوره های 

پسـا دکـرا در ایـن دانشـگاه خـرب داد و اذعان 

بـه  را  نفـر   ۲۰ سـاالنه  داریـم  نظـر  در  کـرد: 

دانشـگاه  در  پسـادکرا  پژوهشـگر  عنـوان 

سـطح  امـر  ایـن  کـه  کنیـم  کار  بـه  مشـغول 

علمـی دانشـگاه را در عرصه ملـی و بین املللی 

کـرد. خواهـد  پررنگ تـر 

دانشــگاه  کــرد:  اظهــار  پایــان  در  بیورانــی 

کردســتان ۱۱ نرشیــه منتــرش می کنــد کــه 

ــرب  ــنجی ها معت ــار س ــق اعتب ــه آن طب ۴ نرشی

بــوده و  از رنکینــگ باالیــی برخــوردار اســت.

معاون پژوهشی دانشگاه کردستان:

 ۲ درصد دانشجویان دانشگاه کردستان خارجی هستند

  جلسه مشرتک پژوهشگران حوزه فولکلورشناسی برگزار شد
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

کردســتان، جلســه مشــرک پژوهشــگران حــوزه 

ــازی  ــت س ــور یکدس ــه منظ ــی ب فولکلورشناس

ــه  روش شناســی گــردآوری افســانه های عامیان

پژوهشــکده  رئیــس  حضــور  بــا  کردســتان 

کردســتان شناســی در تــاالر گــوران برگــزار 

ــد. ش

جبــاری،  الدیــن  نجــم  جلســه  ایــن  در 

ــده در  ــف ش ــروژه تعری ــه پ ــاره ب ــن اش ضم

دانشــگاه  شناســی  کردســتان  پژوهشــکده 

کردســتان بــا عنــوان گــردآوری افســانه های 

ــروژه  ــن پ ــار کــرد: ای ــه کردســتان، اظه عامیان

تابســتان آغــاز شــد و تــا کنــون شهرســتان های 

ــت. ــیده اس ــام رس ــه امت ــاد ب ــوان و رسوآب مری

در  پــروژه  ایــن  انجــام  بــرای  افــزود:  وی 

شــورای  بــا  الزم  رایزنی هــای  نیــز  ســنندج 

شــهر ســنندج صــورت گرفتــه و در صــورت 

موافقــت، بــا جمــع آوری تیم هــا، پــروژه نیــز 

کار خــود را آغــاز می کنــد.

وی ابــراز امیــدواری کــرد ایــن پــروژه تــا پایــان 

تابســتان بــه امتــام برســد و گفــت: برخــی 

مناطــق نظیــر ســقز و دیوانــدره اگــر بــه زودی 

ــراد  ــت دادن اف ــرگ و از دس ــود، م ــال نش فع

آشــنا بــه فولکلــور مناطــق ممکــن اســت 

ــد. ــادی وارد کن ــارت زی خس

جبــاری از کســانی کــه در انجــام ایــن پــروژه 

ــد  ــن مت ــا از آخری ــت ت ــتند خواس ــهیم هس س

انجــام تحقیــق و گــردآوری اســتفاده کننــد 

ــروژه  ــک پ ــف ی ــتار تعری ــن خواس و همچنی

جهــت جمــع آوری اســامی روســتاها و مناطــق 

پژوهشــکده  توســط  روســتا  هــر  مختلــف 

ــد. ــی ش ــتان شناس کردس

در ادامــه نیــز هیــرش شــیرزاد مســئول پــروژه 

صــورت  کار  پیرشفــت  و  انجــام  چگونگــی 

ــتار  ــرد و خواس ــح ک ــون را ترشی ــا کن ــه ت گرفت

تشــکیل کارگــروه فولکلــور در پژوهشــکده 

ــد. ــتان ش ــگاه کردس ــی دانش ــتان شناس کردس

رئیــس  آرا،  چمــن  بهــروز  نیــز  پایــان  در 

دانشــگاه  شناســی  کردســتان  پژوهشــکده 

ــرات  ــی تذک ــان برخ ــن بی ــز ضم ــتان نی کردس

جهــت پیرشفــت هرچــه بهــر پــروژه، آمادگــی 

ــا  ــکاری ب ــه هم ــام هرگون ــت انج ــود را جه خ

کــرد و گفــت: پژوهشــکده  اعــام  پــروژه 

کردســتان شناســی در راســتای اهــداف خــود 

و  فعالیت هــا  کــردن  تخصصــی  بــر  ســعی 

دارد. اصلــی خــود  انجــام رســالت های 

مراسم رومنایی از کتاب »فاوال، چهار دهه زندگی بیمناک در 

سکونتگاههای غیررسمی ریودوژانیرو« برگزار شد

از کتــاب »فــاوال، چهــار  مراســم رومنایــی 

ســکونتگاههای  در  بیمنــاک  زندگــی  دهــه 

غیررســمی ریودوژانیــرو« در خانــه وارطان در 

ــدان و  ــا حضــور گروهــی از عاقه من ــران ب ته

دکــر محمدســعید ایــزدی معــاون شهرســازی 

دکــر  و شهرســازی،  راه  وزارت  معــامری  و 

مظفــر رصافــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

شــهید بهشــتی و دکــر کیومــرث ایراندوســت 

از مرجــامن کتــاب و عضــو هیــات علمــی 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــگاه کردس دانش

در ایــن آییــن ضمــن بررســی کتــاب بــر 

و  کتــاب  آموزشــی  و  علمــی  ارزش هــای 

ــزی  ــگاه آن در حــوزه تخصصــی برنامه ری جای

شــهری تاکیــد شــد.همچنین در ایــن نشســت 

معــامری  و  شهرســازی  معــاون  ســوی  از 

دکــر  کوشــش  از  شهرســازی  و  راه  وزارت 

ــاوال از  ــاب ف ــد. کت ــی ش ــت قدردان ایراندوس

ســوی انتشــارات دانشــگاه کردســتان و بــا 

حامیــت وزارت راه و شهرســازی در هــزار 

نســخه منتــرش شــده اســت.

فراخوان پذیرش مقاله مجله پژوهش های گندم

و  دانشــجویان  اســاتید،  اســتحضار  بــه 

مجلــه  می رســاند،  ارجمنــد  پژوهشــگران 

پژوهش هــای گنــدم تحــت نظــارت معاونــت 

آمــاده  کردســتان،  دانشــگاه  پژوهشــی 

دریافــت مقــاالت جهــت چــاپ در نخســتین 

می باشــد. آن  شــامره 

مقــاالت علمــی در زمینه هــای فیزیولــوژی، 

بــه  و  ژنتیــک  بیوتکنولــوژی،  بوم شناســی، 

نــژادی، تغذیــه، آفــات و بیامری هــا، اقتصــاد، 

علــوم  بــذر،  تکنولــوژی  مکانیزاســیون، 

علف هــای هــرز، علــوم پایــه، صنایــع غذایــی 

و فرآوری هــای مرتبــط بــا گنــدم پذیــرش 

می شــوند. از عاقمنــدان دعــوت می شــود 

ــاپ از  ــی و چ ــت بررس ــود را جه ــاالت خ مق

 jwr.uok.ac.ir طریــق ســامانۀ الکرونیکــی

ــد. ــال فرماین ارس

رتبه بندی دانشگاه ها هم کمی بوده و هم کیفی/ لزوم اصالح 

سیاست های آموزش عالی کشور

حاشـیه  در  علـوم  وزارت  آموزشـی  معـاون 

نشسـت مشـرک روسـای دانشـگاه های استان 

بـا  سـقز  نـور  پیـام  دانشـگاه  در  کردسـتان 

بیـان اینکـه توسـعه مراکـز دانشـگاهی اسـتان 

ایـن  موکـد  هـای  سیاسـت  جـزو  کردسـتان 

وزارتخانـه اسـت، گفـت: بایـد تصمیـم گیـری 

هـای منطقـه ای و اسـتانی در حـوزه آمـوزش 

و  شـود  متمرکـز  تصمیـامت  جایگزیـن  عالـی 

مـادر  دانشـگاه  بعنـوان  کردسـتان  دانشـگاه 

اسـتان در ایـن راسـتا نقـش محوری ایفـا مناید.

دکـر رشیعتـی نیـارس درخصـوص رتبـه بنـدی 

دانشـگاه هـا و آیـا این رتبـه بندی کمـی بوده 

یـا کیفـی گفـت: ایـن رتبـه بنـدی هـم کمـی 

بیشـر  کمـی  بحـث  در  کیفـی.  هـم  و  بـوده 

تیـپ  و  دانشـجویی  جمعیـت  و  امکانـات 

دانشـگاه هـا بررسـی شـده و در بحـث کیفـی 

نیـز دسـتاوردهای پژوهشـی و علمـی مدنظـر 

بـوده اسـت.

وی افزود: سیاسـت ما بر توسـعه دانشـگاه ها 

و کیفـی سـازی آمـوزش بـوده و بـا تکیـه بـر 

آمایـش آمـوزش عالـی، آن را ادامـه مـی دهیم.

حـدود  اینکـه  بیـان  بـا  علـوم  وزیـر  معـاون 

هـزار   ۲۴ و  دکـری  دانشـجوی  صدهزارنفـر 

فـارغ التحصیل دکری در سـطح کشـور داریم، 

خاطرنشـان سـاخت: سـاالنه در بهریـن حالت 

امـکان جـذب ۳ تـا ۵ هـزار نفـر از ایـن افـراد 

رسنوشـت  افـراد  ایـن  بقیـه  و  دارد  وجـود 

نامعلومـی بـه لحـاظ جذب در مراکز آموزشـی 

پژوهشـی خواهنـد داشـت. و 

وی ضمــن انتقــاد از رشــد بــی رویــه دانشــگاه 

فــارغ  تعــداد  گفــت:   ،۸۰ دهــه  در  هــا 

التحصیــان حــوزه مهندســی در کشــور مــا 

بســیار باالتــر از ســایر کشــورها بــوده و بعــد 

از روســیه و امریــکا، مقــام ســوم جهــان را 

ــم. داری

بایــد رویــه مــا در  تاکیــد منــود  رشیعتــی 

توســعه آمــوزش عالــی و نــگاه بــه مقولــه 

تحصیــل تغییــر منایــد و متناســب بــا نیــاز 

ــی را  ــای عال ــوزش ه ــازار کار، آم ــه و ب جامع

متحــول منائیــم.
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رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان 

خرب داد: 

رضورت راه اندازی مرکز اسناد رسمی 

کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان

ــگاه  ــناد دانشـ ــز اسـ ــزی و مرکـ ــه مرکـ ــس کتابخانـ رئیـ

ـــراد  ـــر یـــک رسی اف ـــد ســـال اخی کردســـتان گفـــت: در چن

کتابخانـــه شـــخصی خـــود را بـــه دانشـــگاه کردســـتان اهـــدا 

ــی،  ــای تاریخـ ــن کتـــب، کتابهـ ــن ایـ ــه از بیـ ــد کـ کردنـ

ـــود  ـــس وج ـــنگی نفی ـــای س ـــی چاپه ـــی و حت ـــخ خط نس

ـــوان در  ـــا منیت ـــژه آنه ـــت وی ـــل اهمی ـــه دلی ـــه ب داشـــت ک

ـــرای  ـــا ب ـــرار داد و رضوری اســـت ت ـــادی آن را ق ـــکان ع م

آن محـــل نگهـــداری تعییـــن و فهرســـت نویســـی شـــوند.

جـــامل ســـلیمی در گفـــت و گـــو بـــا خربنـــگار روابـــط 

ـــدازی  ـــا راه ان ـــی دانشـــگاه کردســـتان، در رابطـــه ب عموم

مرکـــز اســـناد کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه کردســـتان، 

ـــن مرکـــز رضوری اســـت و  ـــدازی ای ـــار داشـــت: راه ان اظه

ـــز اســـناد  ـــه و مرک ـــن از لحـــاظ ســـاختاری کتابخان همچنی

ـــتند. ـــم هس باه

ــز در  ــن مرکـ ــدازی ایـ ــه راه انـ ــاره بـ ــا اشـ ــلیمی بـ سـ

دانشـــگاه هـــای دیگـــر کشـــور از جملـــه دانشـــگاه 

ـــی از  ـــزود: در برخ ـــتی، اف ـــهید بهش ـــران و ش ـــهید چم ش

دانشـــگاه هـــای معتـــرب کشـــور ایـــن مرکـــز همـــراه بـــا 

امکانـــات ویـــژه فیزیکـــی وجـــود دارد امـــا متاســـفانه 

مـــا در دانشـــگاه کردســـتان ایـــن امکانـــات را نداریـــم 

ــرای رشوع کار  ــز بـ ــات نیـ ــزان امکانـ ــن میـ ــا همیـ امـ

خـــوب اســـت.

ـــد  ـــن کار، گفـــت: در چن ـــاز ای ـــده آغ ـــا ای وی در رابطـــه ب

ـــود  ـــخصی خ ـــه ش ـــراد کتابخان ـــک رسی اف ـــر ی ـــال اخی س

را بـــه دانشـــگاه کردســـتان اهـــدا کردنـــد کـــه از بیـــن 

ایـــن کتـــب، کتابهـــای تاریخـــی، نســـخ خطـــی و حتـــی 

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــود داش ـــس وج ـــنگی نفی ـــای س چاپه

اهمیـــت ویـــژه آنهـــا منیتـــوان در مـــکان عـــادی آن را 

ـــرای آن محـــل نگهـــداری  ـــا ب ـــرار داد و رضوری اســـت ت ق

ـــوند. ـــی ش ـــت نویس ـــن و فهرس تعیی

ــگاه  ــناد دانشـ ــز اسـ ــزی و مرکـ ــه مرکـ ــس کتابخانـ رئیـ

ـــژه  ـــناد وی ـــز اس ـــن مرک ـــاد ای ـــا ایج ـــزود: ب ـــتان اف کردس

ـــرار  ـــد ق ـــگر و عاقمن ـــراد پژوهش ـــرس اف ـــم در دس و مه

خواهـــد گرفـــت.

بـــه گفتـــه وی، قـــدم بعـــدی در ایـــن رابطـــه ارتبـــاط  

ـــور  ـــارج از کش ـــا خ ـــه ب ـــن مکاتب ـــور و همچنی درون کش

ـــت  ـــه در اولوی ـــتان ک ـــه کردس ـــات منطق ـــا اطاع ـــت ت اس

اســـت و ســـپس ســـایر کشـــور جمـــع آوری و در ایـــن 

مـــکان نگهـــداری شـــود.

ـــگاه  ـــناد دانش ـــز اس ـــش مرک ـــت: بخ ـــان داش ـــلیمی بی س

ـــردی  ـــدارک، نســـخ خطـــی فارســـی، ک ـــناد و م ـــامل، اس ش

ــالنامه  ــری، سـ ــج آمارگیـ ــا و نتایـ ــزارش هـ ــن،  گـ و التیـ

ـــوگ خواهـــد  هـــای آمـــاری ســـازمان هـــا، بروشـــور و کاتال

ـــود. ب

ــگاه  ــناد دانشـ ــز اسـ ــزی و مرکـ ــه مرکـ ــس کتابخانـ رئیـ

کردســـتان اذعـــان داشـــت: از دیگـــر مـــواردی کـــه در ایـــن 

بخـــش قـــرار خواهـــد گرفـــت مـــی تـــوان بـــه آثـــار هـــری، 

ایـــران شناسی،کردســـتان شناســـی، آثـــار خطاطـــی، 

ـــازی  ـــتند س ـــده، مس ـــام ش ـــای انج ـــش ه ـــی، پژوه نقاش

آییـــن نامـــه هـــا و صـــورت جلســـات و  همچنیـــن 

بخشـــی کـــه بســـیار رضوری اســـت ســـابقه انتشـــارات 

دانشـــگاه اســـت را گـــرد آوری خواهیـــم کـــرد.

وی در پایـــان افـــزود: مستندســـازی تاریـــخ شـــفاهی و 

ــخصیتهای  ــایی شـ ــتان، شناسـ ــگاه کردسـ ــینه دانشـ پیشـ

ـــهای  ـــایر بخش ـــپس س ـــگاه و س ـــی دانش ـــی و فرهنگ علم

اســـتان از دیگـــر اهـــداف ایـــن مرکـــز خواهـــد بـــود.

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی:

 ارسال ۲۹ مقاله به دومین کنفرانس مشرتک دانشگاه کردستان و دانشگاه 

پلی تکنیک سلیامنیه
معاون پژوهشـی دانشکده علوم انسانی: ارسال 

۲۹ مقاله به دومین کنفرانس مشـرک دانشـگاه 

سـلیامنیه تکنیـک  پلـی  دانشـگاه  و   کردسـتان 

انسـانی  علـوم  دانشـکده  پژوهشـی  معـاون 

کنفرانـس  دومیـن  بـه  مقالـه   ۲۹ ارسـال  از 

دانشـگاه  و  کردسـتان  دانشـگاه  مشـرک 

گفـت:  و  داد  خـرب  سـلیامنیه  تکنیـک  پلـی 

رشکـت  سـوی  از  مقالـه   ۱۳ تعـداد  ایـن  از 

شـد. خواهـد  ارائـه  ایرانـی   کننـدگان 

خالـد احمـدزاده در گفـت و  با خربنـگار روابط 

عمومی دانشـگاه کردسـتان، اظهار کـرد: پس از 

برگـزاری اولیـن کنفرانس مشـرک دانشـگاه پلی 

تکنیک سـلیامنیه و دانشـاه کردستان با موضوع 

برنامـه ریزی اقتصادی، توسـعه پایدار و متوازن 

هامهنگـی  انجـام  بـه  تصمیـم  ای،  منطقـه 

 جهـت برگـزاری دومیـن کنفرانـس گرفتـه شـد.

دومیـن  برگـزاری  سـازی  آمـاده  افـزود:  وی 

ریـزی  برنامـه  عنـوان  بـا  مشـرک  کنفرانـس 

اسـراتژیک در مواجهـه بـا بحران هـای معـارص 

نیز از سـال گذشـته آغاز شـده و طی دو روز در 

روزهـای ۲۰ و ۲۱ آذر مـاه برگزاری می شـود که 

 امسال دانشگاه سلیامنیه نیز در آن رشکت دارد.

انسـانی  علـوم  دانشـکده  پژوهشـی  معـاون 

دانشـگاه کردسـتان عنوان کرد: ۲۹ مقاله علمی 

به دبیرخانه این کنفرانس ارسـال شـده و توسط 

داوران کـه ۴ نفـر از آنهـا اعضـای هیـات علمی 

 دانشـگاه کردسـتان هستند، بررسـی شده است.

وی اعـام کـرد: از تعـداد مقاالت پذیرش شـده، 

علمـی  هـای  هیـات  بـه  مربـوط  مقالـه   ۱۳

از  کـه  اسـت  مدیریـت  و  اقتصـاد  گروه هـای 

ایـران در ایـن کنفرانـس حضور پیدا کـرده اند و 

در ایـن دو روز ارائـه خواهنـد شـد.

گزارش معاونت پژوهشی 

دانشگاه کردستان تا پایان 

سال 96
معاونت پژوهشـی دانشـگاه کردستان در سال 

1396 فعالیـت هـای خـود را در چنـد زمینـه 

برنامه ریـزی و بـه پیـش بـرده اسـت.

الف( در زمینه سیاست گذاری پژوهشی

در راسـتای تقویـت فعالیـت های پژوهشـی و 

اهمیـت دادن بـه پژوهش در سـطح دانشـگاه 

را  اقداماتـی  پژوهشـی  معاونـت  اسـتان،  و 

انجـام داده اسـت که از آن جملـه می توان به 

مـوارد زیـر اشـاره منود:

1- بـه روز منـودن آییـن نامـه هـای پژوهشـی 

مطابـق بـا نیازهـای پژوهشـی دانشـگاه

2- تـاش در هدایـت سیاسـت گـذاری هـای 

پژوهشـی به سـمت پژوهـش های بـا کیفیت، 

در ایـن راسـتا بـرای تشـویق اسـاتید بـه چـاپ 

مقـاالت بـا کیفیـت، امتیـاز پژوهشـی مقـاالت 

چـارک اول )Q1(و 10 درصـد برتـر به تناسـب 

بیشـر از سـایر مقـاالت مصـوب شـده اسـت.

خـارج  بـا  دانشـگاه  همـکاری  توسـعه   -3

برگـزاری  و  بازدیدهـا  انجـام  بـا  دانشـگاه  از 

نشسـت هایی بـا سـازمانهای اجرایـی و صنایـع 

اسـتان

4- دیجیتـال سـازی منابـع علمی بـا راه اندازی 

بخـش دیجیتـال در کتابخانـه، بـرای دسرسـی 

مراجعـه  بـدون  علمـی  منابـع  بـه  تـر  آسـان 

حضـوری اسـاتید و دانشـجویان

و  علمـی  منابـع  بـه  دسرسـی  توسـعه   -5

توسـعه کتابخانه های دانشـگاه، بـا راه اندازی 

و  کردستان شناسـی  پژوهشـکده  کتابخانـه 

کتابخانـه ماموسـتا هـه ژار در دانشـکده علـوم 

انسـانی  بـا خریـد کتاب هـای مورد نیـاز برای 

هـر کتابخانـه

تشـویقی-  پایـه  دسـتورالعمل  6-تصویـب 

بـه  تشـویقی  پایـه  اعطـای  بـرای  پژوهشـی 

پژوهشـگران دارای مقـاالت بیشـر در مـدت 

بـه  تشـویقی  پایـه  اعطـای  و  زمـان مشـخص 

بین املللـی و  کشـوری  برتـر  پژوهشـگران 

7- توجـه ویـژه بـه مراکز پژوهشـی و توسـعه 

کمـی و کیفـی آنها

ب( در زمینـه راه انـدازی مراکـز و کمیته های 

جدیـد و ارتقای نـرم افزاری 

1- راه انـدازی گـروه تخصصی اخاق پژوهشـی 

و  دانشـگاه  پژوهش هـای  از  صیانـت  بـرای 

پژوهشـی درسـت  سیاسـت گذاری 

اخـاق  کمیتـه  انـدازی  راه  درخواسـت   -2

درخواسـت  ارائـه  طریـق  از  پزشـکی  زیسـت 

بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 

پژوهشـی  پیشـنهادهای  بررسـی  منظـور  بـه 

دانشـجویی و اعضـای هیـات علمـی و صـدور 

کـد اخـاق بـرای آنهـا

3- راه انـدازی مرکـز نـوآوری در دانشـگاه 

بـه منظـور پـرورش و حامیت از افـکار نو 

و خاقانـه در راسـتای ورود صاحبـان ایـن 

بـه مرکز رشـد دانشـگاه

4- ارائـه درخواسـت و تکمیـل مـدارک بـرای 

راه انـدازی مراکـز پژوهشـی جدیـد بـا عناوین 

پژوهشـی  مرکـز  و  خانـواده  پژوهشـی  مرکـز 

توسـعه روسـتایی

5- ارائـه درخواسـت و تکمیـل مـدارک مربوط 

پژوهشـی  علمـی-  مجـات  انـدازی  راه  بـه 

جدیـد بـا عناوین »پژوهشـنامه ادبیات کردی« 

و »پژوهـش هـای گنـدم«

هـای  هامیـش  برگـزاری  سـامانه  ارتقـای   -6

مقـاالت  دریافـت  بـرای  دانشـگاه  در  علمـی 

مالـی  امـور  مدیریـت  و  مکاتبـات  انجـام  و 

نـس کنفرا

7- ارتقـای سـامانه پژوهشـی دانشـگاه بـرای 

محاسـبه گرانت پژوهشـی و تشـویقی مقاالت 

بـه صـورت سـامانه ای و بـدون نیـاز بـه جمع 

آوری کپـی مقـاالت

ج( در زمینـه تفاهـم نامـه هـا و قراردادهـای 

طـرح پژوهشـی بـا خـارج از دانشـگاه

نامه  تفاهم   5 از  بیش   1396 سال  در   -

رشکت  مانند  استان  داخلی  صنایع  با  داخلی 

شهرک های صنعتی، کارخانه سقز سازی ون، 

کارخانه الستیک سازی بارز کردستان، گیاهان 

اجرایی  ارگان های  و  کردستان  دارویی شفای 

مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جهاد 

است.  شده  منعقد  کردستان  استان  کشاورزی 

دانشگاه  بین املللی  بعد  تقویت  راستای  در 

دانشگاه  با  بین املللی  نامه  تفاهم  نیز چندین 

برلین،  صنعتی  دانشگاه  جمله  از  معترب  های 

دانشگاه  از  تعدادی  دامنارک،  در  دانشگاهی 

های اقلیم کردستان عراق و دانشگاه گاسکو 

انگلیس منعقد شده است که در راستای انجام 

استاد  و  دانشجو  تبادل  و  مشرک  های  طرح 

پژوهشی  های  طرح  قراردادهای  است.  بوده 

گذاری  سیاست  با  نیز  دانشگاه  از  خارج  با 

خارج  با  سازنده  تعامل  و  شده  انجام  های 

را  توجهی  قابل  بسیار  روند رشد  دانشگاه،  از 

داشته است و مبلغ قراردادها در سال 1396 

100درصد  از  بیش  رشد  سال1395  به  نسبت 

از  قراردادها  مبلغ  که  نحوی  به  است  داشته 

یک میلیارد و دویست میلیون تومان در سال 

تومان در سال96  میلیارد  از 2/5  بیش  به   95

ارتقاء یافته است.

- همچنین مراکز پژوهشی ازجمله پژوهشکده 

 500 به  نزدیک  مبلغی  نیز  کردستان شناسی 

پژوهشی  های  طرح  اعتبار  تومان  میلیون 

قالب  در  که  است  منوده  جذب  را  خارجی 

های  طرح  که  مرتبط  محققین  به  فراخوان 

پژوهشی خوبی را ارائه کرده بودند، اختصاص 

یافته است.

مرکزی  آزمایشگاه  اخیر  های  سال  در    -

باال  تکنولوژی  با  امکانات  نظر  از  دانشگاه 

تقویت شده است و درآمدهای قابل قبول و 

با رشد 100درصدی نسبت به سال 95 را از این 

در  آزمایشگاه  این  هستیم.  شاهد  آزمایشگاه 

حال حارض عاوه بر رسویس دهی به بسیاری 

از دانشگاه های ایران، برای اقلیم کردستان نیز 

آنالیزهای پیرشفته ای را انجام می دهد.

از  پژوهشی  های  حامیت  زمینه  در   -

دانشجویان و اعضای هیات علمی

1- با توجه به افزایش بودجه های پژوهشی و 

در راستای سیاست گذاری پژوهشی معاونت 

اعضای  از  حامیت  میزان  دانشگاه،  پژوهشی 

هیات علمی برای رشکت در دوره های فرصت 

پژوهشی  ماموریت  دوره¬های  و  مطالعاتی 

داشته  را  سال95  به  نسبت  برابری  دو  رشدی 

است.

و  علمی  هیات  اعضای  از  حامیت  میزان   -2

هامیش  در  رشکت  برای  دکری  دانشجویان 

های خارجی نیز نسبت به سال 95، دو برابر 

دو  از  بیش  نیز  استقبال  میزان  و  است  شده 

برابر بوده است.

هامیش  در  رشکت  برای  حامیت  میزان   -3

برای  حامیت  تعداد  نظر  از  نیز  داخلی 

دانشجویان ارشد و دکری و نیز اعضای هیات 

علمی دو برابر شده است.

دانش  های  رشکت  تعداد  سال1396  در   -4

دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  در  بنیان 

دریافت  و  است  داشته  خوبی  بسیار  رشد 

هیات  اعضای  برای  مرکز  این  در  تسهیات 

علمی و دانشجویان به مراتب راحت تر شده 

است.

به  مانند دسرسی  پژوهشی  5- بسرهای الزم 

بسیار  رشد  با  نیز  اطاعاتی  منابع  و  اینرنت 

معاونت  حامیت  مورد  و  بوده  همراه  خوبی 

پژوهشی بوده است.

ه( آمار خروجی های پژوهشی

در  عمده  طور  به  پژوهشی  های  خروجی 

و  خارجی  پژوهشی  علمی  مقاالت  گروه   4

های  هامیش  در  شده  ارائه  مقاالت  داخلی، 

ملی و بین املللی، طرح های پژوهشی داخلی 

و خارجی و چاپ کتاب بررسی می شود.

در سال96، آمار تعداد مقاالت اگرچه افزایش 

معنا داری با سال 95 نداشت اما آثار مقاالت 

کیفی با رتبه Q1 و 10 درصد برتر و حتی یک 

نشان  را  رشد  از 100 درصد  بیش  برتر  درصد 

اینگونه تفسیر کرد که  می دهد که می توان 

اعضای هیت علمی با فدا کردن کمیت مقاالت 

و در راستای سیاست های معاونت پژوهشی 

کیفیت   با  مقاالت  چاپ  به  اقدام  دانشگاه، 

بهری منوده اند تا هم از مزایای آن بهره مند 

بیشر  را  دانشگاه  و  خود  اعتبار  نیز  و  شوند 

ارتقاء ببخشند.

تعدادمقاالت ارائه شده در هامیش های ملی 

و بین املللی نیز هامنند سال های گذشته رشد 

متناسب خودش را در سال 96 نشان می دهد.

داشت  اذعان  توان  می  کتاب  چاپ  زمینه  در 

که رشد کتاب های چاپ شده تالیفی و ترجمه 

شده در سال 96 نسبت به سال قبل رشدی30 

33کتاب  از  که  دهد  می  نشان  را  درصدی 

به46کتاب رسیده است.

اعضای  بین  کتاب  چاپ  به  متایل  توان  می 

هیات علمی را ناشی از افزایش حامیت های 

مالی از چاپ کتاب توسط معاونت پژوهشی 

و ارتقای امتیاز های پژوهشی مربوط به کتاب 

های تالیفی و ترجمه ای دانست.

با توجه به اهمیت دادن به طرح های خارج 

های  ارگان  و  صنایع  با  ارتباط  و  دانشگاه  از 

پژوهشی،  معاونت  توسط  دانشگاه  از  خارج 

همچنانکه قبا نیز اشاره شد، میزان مبلغ کل 

سال96  در  خارجی  های  طرح  های  قرارداد 

را  درصدی   100 افزایش  قبل  سال  به  نسبت 

شاهد بود.

دانشگاه  داخلی  مجات  از  بیشر  حامیت  با 

شاهد  مجله  چهار  رتبه  توجه  قابل  رشد  نیز 

بودیم که مجات تدریس پژوهشی و مدیریت 

وزارت  نرشیات  ارزیابی  سامانه  در  مدرسه 

علوم رتبه A را در سال 96 به خود اختصاص 

درمانی  روان  و  مشاوره  مجله  دو  و  دادند 

 ISC خانواده و مطالعات شهری نیز در سامانه

رتبه های  R1وR2  را به دست آوردند.

شـده  انجـام  هـای  بنـدی  رتبـه  زمینـه  در 

رتبـه  تریـن  تـازه  دانشـگاه کردسـتان در  نیـز 

اسـتنادی  پایـگاه  توسـط  شـده  اعـام  بنـدی 

جهـان اسـام )ISC( در سـال 97، در میـان81 

دانشـگاه کشـور در کنـار بعضـی از دانشـگاه 

هـای بـزرگ و باقدمـت کشـور مانند دانشـگاه 

خوارزمـی، دانشـگاه ارومیـه، دانشـگاه شـهید 

چمـران اهـواز، دانشـگاه زنجان و تعـداد دیگر 

در دسـته دانشـگاه هـای بـا رتبـه30-21 قـرار 

گرفتـه اسـت.

در رتبه بندی جهانی Scimago در سال 2018 

نیـز کـه از روی اطاعـات دو سـال قبـل از آن 

دانشـگاه هـای جهـان را رتبه بنـدی   می کند، 

دانشـگاه کردسـتان با بیش از10 پله صعود در 

میان 126 دانشـگاه ایرانی رتبه بندی شـده در 

ایـن رتبـه بنـدی، رتبـه33 را به خـود اختصاص 

داده اسـت کـه درایـن رتبه بندی نیز دانشـگاه 

کردسـتان از بسـیاری از دانشـگاه هـای ایـران 

ماننـد زنجان)رتبـه37( ارومیه )رتبه41( شـهید 

باهـر کرمـان )رتبـه41( الزهـرا )رتبـه43( یـزد 

)رتبـه44( شـهرکرد )رتبـه45( محقـق اردبیلـی 

)رتبـه 48( و شـهید چمـران اهواز)رتبـه 48( و 

دانشـگاه سـمنان) رتبـه49( رتبـه بهـری را بـه 

خـود اختصاص داده اسـت.
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بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی » یادێک لە 

خاتوونێک« لە الیەن توێژینگەی کوردستان 

ناسیی زانستگای کوردستان

ڕێوڕەسـمی بـەرز ڕاگرتنـی یـادی دادە مەعسـووم هاوژینـی 

مامۆسـتا هـەژار و پـەردەالدان لـە پێشکەشـی نامـەی مافـی 

چـاپ و باڵوکردنـەوەی بەرهەمەکانـی هـەژار لـە زانسـتگای 

۲۲ی  شـەمە  پێنـج  نیـوەڕۆی  بەڕێوەچوو.پـاش  کوردسـتان 

سـەرماوەز، ناوەندی کوردسـتان ناسیی زانسـتگای کوردستان 

لـە ڕێوڕەسـمێکدا لـە ژێـر نـاوی  یـادی خاتوونێـک ، یـاد و 

شـەرەفکەندی  عەبدوڕەحـامن  مامۆسـتا  هاوژینـی  بیـری 

)هـەژار( نووسـەر و وەرگێـڕی گـەورەی کـوردی کـردەوە.

لـەم رێوڕەسـمەدا چەندیـن مامۆسـتای نـاودار و هەروەهـا 

ژمارەیێکـی زۆر نووسـەر و وەرگێـڕ و چاالکـی فەرهەنگی لە 

شـارە کوردنشـینەکانی ئێـران بەشـدار بوون.

سـەرۆکی  ئـارا،  چەمـەن  بێهـروز  دوکتـۆر  سـەرەتاوە  لـە 

کوردسـتان،  زانسـتگای  ناسـیی  کوردسـتان  ناوەنـدی 

بەرانبـەر  پێزانینـی  و  سـپاس  هەسـتی  دەربڕینـی  وێـڕای 

بـە بنەماڵـەی مامۆسـتا هـەژار کـە مافـی لـە چـاپ دانـی 

زانسـتگای  داوەتـە  هەژاریـان  مامۆسـتا  بەرهەمەکانـی 

چـاپ  لـە  مافـی  هـەژار  مامۆسـتا  وتـی:  کوردسـتان، 

ئەویـش  و  خێزانەکـەی  دابـووە  بەرهەمەکانـی  دانـی 

کـردووە. کوردسـتان  زانسـتگای  پێشکەشـی  مافـەی   ئـەم 

زانسـتگای  بـەوەی  خۆشـحاڵین  کـرد:  زیادیشـی  ئـەو 

کوردسـتان و ناوەنـدی کوردسـتان ناسـیی بووەتـە جێگـەی 

بـڕوا و متامنـەی خەڵکـی کوردسـتان و بنەماڵـەی زانایـان و 

گـەورەکان.

لـە درێـژەدا ڕاوێـژکاری بەڕێـز نێچیرڤـان بارزانـی، سـەرۆکی 

حکوومەتـی هەرێمـی کوردسـتان کـە میوانـی تایبەتـی ئـەم 

رێوڕەسـمە بوو لـە وتارێکدا ئاماژەی دایـە بایەخ و گەورەیی 

ئاسـەوارەکان و خزمەتـە فەرهەنگییەکانـی مامۆسـتا هـەژار 

و کاریگەریـی ئـەم بەرهەمانـە لەسـەر ئەدەبـی فارسـی و 

کوردی.

لـەم پەنێلـەدا ڕۆڵـی مەعسـووم خانیـان لـە سـەربەرەوپێش 

چـوون و سـەرکەوتنی مامۆسـتا هـەژار بـۆ نووسـینی ئـەو 

لێکدایـەوە. ناوازانـە  بەرهەمـە 

لـە درێژەش دا شـێخ یەحیـا بەرزنجی, میوانی بەشـداربوو لە 

هەرێمی کوردسـتانەوە چەند شـیعریان لە سـەر دایک و ژن 

پێشکەشـی ئامادە بووان کرد.

نووسـەر  بەرزەنجـی،  مامۆسـتا عەدنـان  تـردا  بەشـێکی  لـە 

هـەژاری  مامۆسـتا  بەرهەمانـەی  ئـەو  کـورد،  توێـژەری  و 

کـرد. ناوەڕۆکەکەیـان  و  پێگـە  لـە  باسـی  و  لێکدایـەوە 

پاشـان ژمارەیێـک لـە کچانـی خوێنـدکاری بەشـی ئەدەبیاتی 

کـوردی زانسـتگای کوردسـتان پەردەیـان لەسـەر پێشکەشـی 

 نامەی مافی چاپ کردنی بەرهەمەکانی مامۆسـتا هەژار الدا.

هەروەهـا بە بەشـداری بەرپرسـان و ماموسـتایان, پـەردە لە 

سـەر ئـەم خەاڵتـەش الدرا و واژۆ کرا.

لـە کۆتایـی ڕێوڕەسـمەکەدا دیاریێـک لـە الیـەن توێژینگەی 

کوردسـتان ناسـی پێشکەشـی هەریەک له میوانانی بەشـدار 

بـوو، زیـرەک کەمـال, عەباس غەزاڵـی, بورهان موفتـی زادە, 

مـەردۆخ  ماجـد  و  ئاشـتی  سـەالحەدین  بەرزنجـی,  یەحیـا 

ڕۆحانـی کـرا و ڕێوڕەسـمەکە کۆتایـی پێهـات.

پەیامی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ڕێوڕەسمی ڕێزنان لە هاوژینی ماموستا هەژار

ـــژکاری  ـــرەک کەمـــال، ڕاوێ ـــز زی بەشـــداری بەڕێ

ـــی  ـــی هەرێم ـــەرۆکی حکوومەت ـــی س فەرهەنگ

لـــه   لـــه  کۆڕیـــادی ڕێزلێنـــان  کوردســـتان 

مامۆســـتا  هاوژینـــی  مه عســـووم  داده  

هـــه ژاری هه رمـــان و گەیاندنـــی پەیامـــی 

ســـەرۆکی  بارزانـــی،  نێچیرڤـــان  بەڕێـــز 

کوردســـتان هەرێمـــی   حکوومەتـــی 

ئامـــاده  بووانـــی به ڕێـــز و خۆشه ویســـت، 

ــۆر  ــز دوکتـ ــژا، به ڕێـ ــی هێـ ــک و برایانـ خوشـ

زانکـــۆی  ســـه رۆکی  ئه خاقیـــان  فه ردیـــن 

کوردســـتان، به ڕێـــزان ئه نجومـــه ن و ســـتافی 

ســـاڵوی  زانکۆیـــه .  ئـــه م  به ڕێوه بردنـــی 

ســـه رۆکی  بارزانـــی،  نێچیرڤـــان  ڕێـــزدار 

بێـــت. لـــێ  کوردســـتانتان   حکوومه تـــی 

خۆشـــحاڵ و ســـه رفه رازین و شـــادوومانین 

ئێـــوه   گـــه ڵ  لـــه   لێـــره   ئه مـــڕۆ  کـــه  

ده که یـــن   فیســـتیڤاڵه   ئـــه م  به شـــداری 

کـــه   ده که یـــن  سپاســـتان  هه روه هـــا  و 

ـــنه ،  ـــاری س ـــۆ ش ـــرد ب ـــت ک ـــان بانگهێش ئێمه ت

ــژوو،  ــی مێـ ــه  درێژایـ ــاره ی بـ ــه م شـ ــنه  ئـ سـ

شـــاعیری  و  ئه دیـــب  و  زانـــا  مه ڵبه نـــدی 

گـــه وره ی کـــورد بـــووه . ئـــه و شـــاره ی نـــه ک 

بـــۆ  به ڵکـــوو،  ســـنه ییه کان  بـــۆ  هـــه ر 

هه مـــوو کـــورد و تـــه واوی گه النـــی ئێـــران و 

ناوچه کـــه ، چراخـــان و ســـه رچاوه ی زانســـت 

و ڕۆشـــنگه ری بـــووه  و ئـــه وه  ئه مڕۆیـــش 

لـــه   هه موومانـــی  شـــاره   ئـــه م  زانکـــۆی 

کۆکردوه تـــه وه . گه وره کـــه ی   ماڵـــه  

لـــه م  فســـتیڤاڵی  ئه نجامدانـــی  دیـــاره  

بـــه   گه وره یـــه   خزمه تێکـــی  شـــێوه یه ، 

ــوردی و  ــی کـ ــان و فه رهه نگـ ــه ده ب و زمـ ئـ

خزمه تـــه  بـــه  تـــه واوی گه النـــی ناوچه کـــه  

تایبه تـــه   به شـــێکی  کـــه   به تایبه تیـــش 

بـــه  خاتوونـــی ڕێـــزدار داده  مه عســـووم و 

 شـــاعیری گـــه وره ی کـــورد مامۆســـتا هـــه ژار.

به ڕێـــزان، دیـــاره  مامۆســـتا هـــه ژار جگـــه  

ــنبیرێکی  ــزان و ڕۆشـ ــاعیر و زمانـ ــه وه ی شـ لـ

کـــه   لـــه وه ی  جگـــه   بـــوو،  به رفـــراوان 

هـــه ره   پێشـــه نگه   لـــه   بـــووه   یه کێـــک 

ــاعیرانی کـــورد و وه رگێڕێکـــی  دیاره کانـــی شـ

زانـــا و بـــه  ســـه لیقه  بـــوو، لـــه  هه مـــان 

کاتیشـــدا خه مخـــۆر و دڵســـۆزی مرۆڤایه تـــی 

ـــی و  ـــکا کاره  مه عریف ـــتی چون ـــه  گش ـــوو و ب ب

زانســـتی و زمانه وانییه کانـــی ئـــه و بـــه  ته نیـــا 

لـــه  چوارچێـــوه ی که لتـــوور و فه رهه نگـــی 

به ڵکـــوو  نه بـــوو،  نه ته وه که یـــدا 

چووبـــووه  ڕووبه رێکـــی فراوانـــر لـــه وه وه . 

چـــۆن  وه کـــوو  مه زنـــه   شـــاعیره   ئـــه و 

نه ته وه کـــه ی خـــۆی خـــۆش ده ویســـت، ئـــاوا 

 نه ته وه کانـــی تریشـــی خـــۆش، ده ویســـت. 

ـــینا  ـــن س ـــی ئی ـــوون ده ر تووبب ـــی قان وه رگێڕان

بـــۆ ســـه ر زمانـــی فارســـی ئـــه و ڕاســـتییه مان 

پـــێ ده ڵـــێ کـــه  هـــه ژاری زانـــا، فـــارس 

نه ته وه کانـــی  ســـه رجه م  و  عـــه ره ب  و 

بۆیـــه   و  ویســـتووه   خـــۆش  تریشـــی 

ویســـتوویه تی بـــه  وه رگێڕانـــی کۆمه ڵێـــک 

ــه   ــه و لـ ــی پتـ ــتی و مه عریفـ ــه ی زانسـ ڕایه ڵـ

نێـــوان عـــه ره ب و فارســـدا درووس بـــکات 

موڵکـــی  ســـه ملاندی  هـــه ژار  به مـــه ش، 

ئێرانـــه . گه النـــی  هه مـــوو   گـــه وره ی 

بۆیـــه  جارێکـــی تـــر بـــه  نـــاوی ڕێـــزدار 

ــی  ــه رۆکی حکوومه تـ ــی سـ ــان بارزانـ نێچیرڤـ

هه رێمـــی کوردســـتان، پـــڕ بـــه  دڵ سوپاســـی 

و  ســـه رۆک  ئاراســـته ی  خۆمـــان  گه رمـــی 

ــن  ــتان ده که یـ ــۆی کوردسـ ــی زانکـ ئه نجومه نـ

بـــۆ ئه نجامدانـــی ئـــه و مه راســـیمه  ڕێزلێنانـــە 

مه عســـوومی  داده   به ڕێـــز  خاتوونـــی  لـــه  

. مـــه زن  هـــه ژاری  مامۆســـتا   هاوســـه ری 

 نابێـــت لـــه  بیرمـــان بچێـــت به ڕێـــزان ، 

ــت  ــه  پشـ ــت: لـ ــه  ده ڵێـ ــه  کـ ــه ک هه یـ وته یـ

ئافره تێکـــی  مـــه زن  پیاوێکـــی  هه مـــوو 

پشـــت  لـــه   دیـــاره   هه یـــه .  مـــه زن 

هـــه ژاری مه زنیـــش مه عســـوومه ی مـــه زن 

هه وڵوێســـته   لـــه و  به شـــێک  و  هه بـــووه  

خـــۆی  هه ڵوێســـته دا  لـــه و  جوانه یشـــی 

به رانبـــه ر  لێـــره دا،  کـــه   ده کا  به رجه ســـته  

کردوویه تـــی.  کوردســـتان  زانکـــۆی   بـــه  

ــکۆداره تان  ــمه  شـ ــه و کاره  و مه راسـ ــه  ئـ ئێمـ

ــتی  ــه گ دۆسـ ــه  ئه مـ ــن و بـ ــه رز ده نرخێنیـ بـ

ــه ک  ــن نـ ــه وره ی ده زانیـ ــی گـ و وه فادارییه کـ

ــزه   ــه  به ڕێـ ــه و بنه ماڵـ ــه ر ئـ ــه  به رانبـ ــه ر لـ هـ

نیشـــتامنپه روه ره ،  و  دۆســـت  ئـــه ده ب  و 

به ڵکـــوو بـــه وه ش ده زانیـــن کـــه  ئه مـــه ش 

ــه ده ب و  ــه ر ئـ ــه  به رانبـ ــاداری و پێزانینـ وه فـ

زمـــان و فه رهه نگـــی کـــوردی و ســـه رجه م 

ناوچه کـــه . و  ئێـــران  گه النـــی   کولتـــووری 

بـــه  هیوایـــن لـــه  ئاینـــده دا په یوه ندییه کانـــی 

هه رێمـــی  و  ئێـــران  ئیســـامی  کۆمـــاری 

کوردســـتان لـــه  ڕووی ئـــه ده ب و فه رهه نـــگ 

تـــر،  بواره کانـــی  ســـه رجه م  و  زانســـت  و 

ئامانجـــی  بـــه   بااڵتـــر  ئاســـتێکی  بچێتـــه  

میللـــه ت. دوو  هـــه ر  کردنـــی   خزمـــه ت 

هـــه ر ئـــاوه دان بـــێ زانکـــۆی کوردســـتان، ماڵـــه  

هه میشـــه  گـــه  رم و گـــوڕ  و ئاوه دانه کـــه ی 

زانکۆکانـــی  ســـه رجه م  و  ئێـــران  و  ســـنه  

ــتان. کوردسـ

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 

دانشگاه کردستان خرب داد: 

تشکیل ۹ تیم و ارزیابی ۹ ایده 

در استارت آ پ کشت و کال 

دانشگاه کردستان

دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  مدیر 

کردستان: در روز نخست این هامیش ۲۹ ایده 

شناسایی شد و پس از ارزیابی ایده ها از این 

و  انتخاب شد  تیم   ۹ قالب  در  ایده   ۹ تعداد، 

در مدت ۴۸ ساعت کار مفید برروی ایده های 

خود کار کردند.

کردستان،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

فرزاد اسکندری در اختتامیه استارت آپ ویکند 

دانشکده  تئاتر  آمفی  در  که  کال   و  کشت 

فنی و مهندسی دانشگاه کردستان برگزار شد، 

استارت  رویداد  نخستین  این  داشت:  اظهار 

آپی با محوریت کشاورزی است که در استان 

پتانسیل های  شناسایی  هدف  با  و  کردستان 

کشاورزی استان  انجام می شود. 

 ۴۰ در طی  مراسم  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

افراد و مراکز بسیاری مهیا  با همکاری  روز و 

شد تا کمرین اشکال را داشته باشد، افزود: در 

از  که  کردند  نفر رشکت  استارت آپ  ۵۲  این 

این تعداد، ۲۴ نفر دانشجو و یا فارغ التحصیل 

در  نیز  بقی  ما  و  بوده  کشاورزی  های  رشته 

حدود  ۱۳ نفر دانشجو و فارغ التحصیل آی تی 

و کامپیوتر و مابقی در رشته های فنی و علوم 

پایه تحصیل کرده اند.

فناور  واحدهای  رشد  مرکز  مدیر  گفته  به 

دانشگاه کردستان، در روز نخست این هامیش 

۲۹ ایده شناسایی شد و پس از ارزیابی ایده ها 

انتخاب  ایده در قالب ۹ تیم  این تعداد، ۹  از 

روی  بر  مفید  کار  ساعت   ۴۸ مدت  در  و  شد 

ایده های خود کار کردند.

اسکندری با بیان اینکه بانی اینکار مرکز نوآوری 

بود، ترصیح کرد: این استارت آپ کاری مشرک 

مابین مرکز رشد دانشگاه کردستان و پارک علم 

قطعا  پارک  همکاری  بدون  و  بود  فناوری  و 

اینکار امکان پذیر نبود. 

کۆڕی ناساندنی دوو بەرهەمی خاتوو چیمەن باقری، خوێندکاری

 زمان و وێژەی کوردی و بەڕێز یووسف یووسف زادە

۱۳۹۷ی  ســەرماوەزی  ۲۷ی  سێشــەمە  ڕۆژی 

ــەردەاڵن  ــتوورەی ئ ــی مەس ــە هۆڵ ــاوی  ل هەت

کۆڕێــک لــە ســەر دوو بەرهەمــی چیمــەن 

باقــری و یووســف یووســف زادە بــە ناوەکانــی 

بەڕێوەچــوو. ژن«  »بــۆ  و  دایــک«   »بــۆ 

شــلێر  خاتــوو  کــۆڕە  ئــەم  پێشکەشــکاری 

ــی  ــی میوانان ــر هاتن ــی ســەرەتا بەخەی ڕەحامن

پەشــابادی،  یــەدواڵ  دوکتــۆر  پاشــان  کــرد. 

بەشــی  زانســتیی  ئەنجومەنــی  ڕاوێــژکاری 

لــە گوتەیەکــدا  کــوردی،  ئەدەبــی  و  زمــان 

ئاواتــی ســەرکەوتنی بــۆ ئــەو دوو بەرێــزە 

خواســت. 

بــە  پەنێلــک  ڕێوڕەســمەکەدا  درێــژەی  لــە 

ــا و  ــەد پارس ــەید ئەحم ــۆر س ــداری دوکت بەش

 مامۆســتا عەدنــان بەرزنجــی بەڕێــوە چــوو.

دوکتــۆر پارســا ئاماژەیــان بــەو خاڵــە کــرد 

دەبــێ  ســەرەتاوە  لــە  شــتێ  هــەر  کــە 

خوێندکارێــک  ئەگــەر  تــا  کۆبکرێتــەوە 

ــەبارەت  ــوردەکان س ــاعیرە ک ــێ ش ــەوێ بزان بی

ئاوڕێــک  کوتــووە  چیــان  ژن  و  دایــک  بــە 

بــدەن لــە ســەر ئــەم دوو کتێبــە. دوکتــۆر 

پارســا پاشــان ســەبارەت بــە دەوری هــەرە 

ــرد،  ــگا قســەیان ک ــە کۆمەڵ ــرەت ل گرنگــی ئاف

ــادرێ.  ــێ ن ــە داخــەوە زۆر گرینگــی پ ــەاڵم ب ب

ــووە و  ــە ب ــە دڵداران ــی ئێم ــەی ئەدەبیات زۆرب

 ڕۆڵەکانــی دیکــەی ژن لــە بەرچــاو نەگیــراون.

مامۆســتا عەدنــان بەرزنجــی وێــڕای ســپاس 

ــەم دوو  ــی ئ ــووان، کوت ــۆ ئامادەب ــن ب و پێزانی

ــێ  ــەم ج ــانازییە ه ــی ش ــەم جێ ــە ه بەرهەم

داخــە. شــانازی بــە هــۆی ئــەوە کــە یــەک دانە 

خوێنــدکاری بەشــی کــوردی دەســتی بــە قەڵەم 

داوە و ئــەم کتێبــەی کۆکردۆتــەوە. داخەکــەش 

ــە خاتــوون  ــا دوو دان ــە هــۆی ئــەوە کــە بری ب

بــە جێگــەی ئەمــان وتاربێــژ بووایەتــن. بەڕێــز 

ــتوورە  ــایەتی وەک مەس ــی کەس ــی وت بەرزنج

ئــەردەاڵن لــە ســەردەمێکدا کــە خەڵــک پێیــان 

ــە ژن و زانســت، دەســتی  ــاڵ ن ــوو ژن و م واب

نووســیوەتەوە.  مێــژووی  و  قەڵــەم  داوەتــە 

هەروەهــا کوتــی کــە دەبــێ لەبیرمــان نەچــێ 

کــە کــچ بــوون یــا کــوڕ بوومنــان لــە بــەر چــاو 

 نەگریــن، ئــەوەی کــە گرینگــە مــرۆڤ بوونــە.

ــک  ــە فیلمێ ــژەی ڕێوڕەســمەکەدا کورت ــە درێ ل

ــیعری  ــەوەی ش ــە خوێندن ــوو ل ــی ب ــە بریت ک

ــان  ــی خۆی ــە دەنگ ــەس ب ــێرکۆ بێک ــی ش دایک

بەشــی  لــە  کــرا.  ئامادەبــووان  پێشکەشــی 

کۆتایــی کۆڕەکــەدا خاتــوو چیمــەن باقــری 

وێــڕای ســاڵو و بەخێرهاتنــی ئامــادە بــووان، لە 

ســەر چۆنیەتــی کــۆ کردنــەوەی بەرهەکانیــان 

ــرد.  ــەیان ک قس

سارا سیجانی وەندی

 ئەندامی ئەنجومەنی زانستیی زمان و وێژەی

کوردی

منایشگاه عکسهای تاریخی 

و نسخ خطی هورامی 

کردستان


