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 اندیشی و تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدارنشست هم

 خالصه

ریزي آموزش عالی و این نشست با حضور رئیس و تعدادي از اعضاي هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه

 ي آموزش عالی پایدار برگزار شد.محققین و پژوهشگران حوزهجمعی از 

ها و نظرسنجی در ابتداي نشست چهار محور اساسی از جانب مؤسسه مطرح شد و مقرر گردید نتایج پژوهش

گذاران گردد. این خانه و سیاستبندي تقدیم وزارتو پس از جمعآوري شود محققین حول این محورها جمع

ماهیت، ساختار و  -2، ریزي درسی جهت انتقال مفاهیم پایداري به دانشجویانبرنامه -1درخصوص چهار مسأله

شیوه  -4ماندگی در این زمینه.مرتفع ساختن عقبنحوه   -3جوهره آموزش توسعه پایدار در آموزش عالی ایران و

 درگیرسازي دانشگاههاست.

ها شد که در این میان آثار مکتوب منتشرشده و پژوهش واصلاثر 40ي فراخوانی که اعالم شده بود حدود در نتیجه

مؤسسه آموزش عالی گیل وجود هاي دانشگاهی و همچنین آثار عملی مثل مدرسه طبیعت نوج و نامهو پایان

کمترین حجم اقدامات را آموزش توسعه پایدار به خودش اختصاص  در اقدامات انجام شده در کشورداشتند. 

ها بیشتر بوده ولی توقعی که هاي عمرانی و پژوهشها. یعنی فعالیتداده است و بیشترین اقدامات را سایر بخش

مرنگ ما از نهادهاي آموزشی داشتیم این بوده که بیشترین سهم را آموزش توسعه پایدار داشته باشد که این خیلی ک

 بوده است.

 باشد:ي مسائلی که در این نشست توسط پژوهشگران مطرح شد به شرح زیر میچکیده

در خصوص اهمیت آموزش باید این مسأله در نظر گرفته شود که نسلی را تربیت کنیم که حسی نسبت به طبیعت 

شود به این حس اضافه می گرشی همو ن ومدرسه یک دانش داشته باشد. بعداً در نوجوانی و در فضاي خانواده 
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کم با یک تعهد هم در ادامه تبدیل به مسئولیت اجتماعی شود و این مسئولیت اجتماعی وقتی به بلوغ برسد کمتا 

)commitment.تلفیق شود ( 

هاي انسان مدار آماده مدل توسعه باید ارزیابی شود. توسعه باید بومی شود و محیط هم باید براي رشد فعالیت

 د دانشگاه نیز باید کانون پایداري باشد.شود. خو

دو مانع بر سر راه کسب تجربه وجود دارد: یکی رفتار است و دیگري در خصوص موارد تجربی عنوان گردید که 

دیوار. اولی باید اصالح شود و دومی باید خراب شود. یعنی حتی اگر ما رویکردمان را تغییر دادیم باز هم در یک 

اي هایی مجهز کنیم که براي هر آیندهسري توانمنديکودك را به یکرسیم. باید ه دلخواه نمیبه نتیج فضاي بسته

مثل قحطی، فراوانی، جنگ، صلح و زلزله و ... توانمند باشد. این تنها و تنها از طریق بسترسازي تجربه و بازي 

و اختالالت یادگیري، عدم حس تعلق به سرزمین و محیط زیست و  D کاهش خالقیت، کمبود ویتأمین است.

محور به آموزشصرفا کلی آثار و پیامدهاي دیگر نیز وجود دارد که متهم ردیف اول آن در پیش گرفتن رویکرد 

 کودکان است.

ایدار. آموزش ترین نهادي باشد که مولد توسعه پایدار باشد و نه مسئول اجراي توسعه پتواند مهمآموزش عالی می

تواند در سه در بحث پژوهش و دیگري در مدیریت توسعه پایدار می ریزي درسی، ه جدید مثل برنامهعالی با نگا

 محور اقتصاد، جامعه و محیط زیست و ارتباط منطقی و بین این سه محور نقش داشته باشد.

قرار توجه سائل اجتماعی را کمتر مورد محیطی تمرکز داشته و مآموزش عالی در ایران بیشتر بر پایداري زیست

توانیم بگوئیم در توسعه است و میداده است. از نگاه سیستمی انتقال پایداري در آموزش عالی در مرحله پیش

ها گذاريقرار دارد و این نوید خوبی براي ما دارد. ما باید در آموزش عالی کشورمان سیاست take offمرحله 

 اي توسعه پایدار آموزش عالی داشته باشیم.اندازهایی را برو چشم

زیست، آب و هوا و آلودگی زمین و شود محیطهمانگونه که ذکر شد وقتی بحث از توسعه پایدار و پایداري می

اجتماعی، عدالت اقلیمی، توزیع درآمد، توانمندسازي شود ولی از ابعاد اجتماعی پایداري مثل عدالتغیره مطرح می

اي است. هم شود. تعریف توسعه پایدار یک تعریف بین رشتهه با بیماریها و غیره صحبت نمیشهروندان، مبارز

زیست هست هم اجتماعی هست هم اقتصادي. در نتیجه در بحث آموزشی، آموزش عالی باید سعی کنند محیط 

زمینه پایداري به بحث درریزي آموزشی و درسی انجام دهد. دهد و براي آن برنامهارتقا فلسفه توسعه پایدار را 
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آموزش عمومی احتیاج داریم. در کل اگر قرار است ما به پایداري فکر کنیم احتیاج داریم که یک تحول اساسی 

 در زمینه برنامه درسی دانشگاهی داشته باشیم.

و هاي حل مسأله، دانش علمی اي است که مهارتکنشانهآموزش پایدار فرآیند یادگیري پیوسته، مستمر و هم

اي در دانشجویان پرورش دهد که منجر به تغییر رفتار، نگرش، گونههاي فردي و جمعی را بهاجتماعی و مسئولیت

ارزش و در نهایت منجر به تغییر رفتار دانشجویان در جامعه و در جهان بشود. اندیشه انتقادي نیز باید در نظر 

 شود.گرفته شود و در دانشجویان پرورش داده 

دهد اي صورت گرفته که نشان میهاي خارج و چند دانشگاه از ایران مقایسهدیگر بین دانشگاه در پژوهشی

هاي ایران اند. حتی برخی از دانشگاههاي بسیار خوبی را در این زمینه پایداري برداشتههاي ایران هم گامدانشگاه

 ها در زمینه پایداري یک الگو باشند.هتوانند براي سایر دانشگامثل دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر می

در این جلسه همچنین مبحث برنامه درسی سبز مطرح گردید. هدف اصلی این برنامه کمک به فراگیران است که 

ها و رویکردهاي یاددهی و بتوانند از طبیعت یاد بگیرند. اینگونه که در بحث اهداف و بحث محتوا و بحث روش

ها و تجربیات یادگیري را به سمت همان اهداف توسعه زشیابی نوع مواجهه با فرصتهاي اریادگیري و حتی شیوه

 پایدار ببریم.

دهد. بنابراین باید به بازتولید و بازتوزیع نیز فکر توسعه پایدار یک الگوي جدید از تخصیص منابع را ارائه می

پردازي توسعه پایدار پردازي و مفهومدر نظریههم تغییر کند. دانشگاهیان منابع  کرد، یعنی الگوهاي تولید و توزیع 

-ها به عنوان یک سازمان نقش ضعیفی داشتند. علت این ضعف به مدیریت برمینقش پیشرو دارند منتها دانشگاه

ها نقش محوري است و لذا نقطه شروع باید آموزش مدیران دانشگاهی براي تقویت گردد. نقش مدیریت دانشگاه

 ر باشد.و اشاعه توسعه پایدا

کارهایی که براي نظام آموزش عالی ارائه شده است توسعه و ارتقاي مداوم سطح دانش، بینش و از سري راه

هاي آموزشی هدفمند و کارآمد و کار نیز تدوین و اجراي برنامههاي اعضاي هیئت علمی است. دومین راهمهارت

 العمر و مستمر است.تأکید بر یادگیري مادام

کتاب که در این نشست ارائه شد و یک مطالعه تطبیقی در مورد نظام ارزیابی اثر پایداري در  در راستاي یک

هایی وركپذیري اجتماعی دانشگاهی یکسري نتکشورهاي مختلف است، امیدواریم در قالب برنامه مسئولیت
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انشگاه عبور کند و قبل از اجرا شود از فیلتر دهایی که در ایران اجرا میدر کشور ما نیز شکل بگیرد که تمام پروژه

 هم اثرات اقتصادي و هم اجتماعی و هم اثرات اکولوژیک آن سنجیده شود.

هایی از تجربیات عملی و زیباي خود رؤساي مدرسه طبیعت نوج و مؤسسه آموزش عالی گیل نیز نمونه

 درخصوص آموزش پایدار را با سایر پژوهشگران حاضر در جلسه به اشتراك گذاشتند. 

هاي همدیگر و محصوالت و خروجی فعالیتکنندگان با این نشست بعنوان یک مقدمه جهت آشنایی شرکت

ي مطرح شده ي آینده با محوریت چهار مسألهدر نظر گرفته شد تا در جلسه رسیدن به یک زمینه فکري مشترك

ی پایدار از جانب پژوهشگران و با حضور روساي سیزده دانشگاه برتر کشور اعالم گردد که در حوزه آموزش عال

 توانند از نتایج آن استفاده کنند.چه پژوهشهایی انجام شده است که می

 

درس در پایان این نشست با اهداي لوح تقدیر و تندیس مؤسسه از دارندگان چهل اثر شامل مقاله، کتاب وطرح

 در حوزه آموزش عالی قدردانی شد.

 گزارش تفصیلی نشست

 

 

  نورشاهی:خانم دکتر 

عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت مهمانان گرامی که از دور و نزدیک دعوت ما را پذیرفتند و به ما افتخار 

خواستم یک خوشامد بگویم و دادند که امروز در خدمتشان باشیم. من اینجا قصد ندارم سخنرانی کنم، فقط می

 اینکه چرا ما به این موضوع ورود پیدا کردیم و اینجا دور هم جمع شدیم. 
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بحث آینده و آیندگان و دغدغه آینده و فردا و آیندگان و فردائیان به اشکال مختلف در ذهن همه ما هست. همیشه 

 سئولیت داریم.اند که آینده را فداي حال نکنیم، ما نسبت به آینده مبه ما گفته

و در جامعه رهبر و کند کنند و اندیشه مینوان نهادي که براي جامعه فکر میها و مراکز علمی هم به عدانشگاه

کنند. مسئولیت ما نسبت به جامعه و آیندگان ظر و دیدگاه خودشان ورود پیدا میپیشرو هستند، این آموزه را از ن

باشیم و فکر نکنیم ثروتی که در اختیارمان هست احساس مسئولیت داشته و اینکه ما نسبت به مواهب الهی و انواع

توان هاي مراکز علمی میي است که از ابعاد مختلف در مسئولیتهاي متعلق به ما هستند، نکتهکه اینها فقط دارائی

  به آنها ورود پیدا کرد.

کند دغدغه دارد و احساس مسئولیت میتوان به تربیت شهروندي که نسبت به این موضوع در بحث آموزش می

شود که ما سؤاالتی که مطرح میتوان از این منظر ورود پیدا کرد که پاسخ ورود پیدا کرد. در بحث پژوهش می

در بحث خدمات و مشاوره و  وان ورود پیدا کرد.تتوانیم این مسئولیت را عملیاتی و اجرایی بکنیم میچگونه می

توانیم ورود پیدا کنیم. حاال بحث مبانی هاي مختلفی میها و مراکز علمی باز به گونههمسئولیت اجتماعی دانشگا

ي شما عزیزان بهتر از من با آن آشنا هستید، نظري آن در قالب توسعه پایدار، در قالب مفهوم پایداري که همه

اند و راجع به آن پیدا کردهي علم به آن ورود منظري است که در واقع دانشگاه و دانشگاهیان و اصحاب حوزه

ي کنند. ما هم در تبعیت از آن احساس مسئولیت فکر کردیم که هم اندیشیدن دربارهزنند و صحبت میقلم می

زنند، ، قلم میاندیشندافرادي که نسبت به این موضوع می این موضوع و هم تشویق یا معرفی یا همراه شدن با

دهند شاید خالی از فایده و سود نباشد. بر همین اساس بود که با نجام میکنند و فعالیت علمیشان را افکر می

ریزي کردیم و فکر کردیم که این نشست را برنامه مؤسسهعلمی  هیئتابتکار آقاي دکتر ذاکرصالحی از اعضاي 

احساس مندان موضوع پایداري و توسعه پایدار اندیشی میان تعدادي از دغدغهیی و یک هماشاید یک گردهم

این موضوع را به خودمان یادآوري کنیم و یادمان  که ما مرتباًمسئولیت نسبت به آینده بتواند بسیار مفید باشد در این

 ختیار ما هست، تنها مال ما نیست.نرود آنچه که امروز در ا

ولیتش را به عهده را در این راستا رقم زدند و مسئ هاي بسیار زیباییاند که تجربهاینجا عزیزانی هم دعوت شده

در  وزامر ها باور دارم.برم براي اینکه به این صفت نسبت به این فعالیت. من صفت زیبا را به کار میاندگرفته
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گویم کردند. من فقط می در بخشی از سرزمین زیباي ما پیاده اي راخدمت آقاي مهندس فتوت هستیم که ایده

اي بسیار زیبا که حاال خودشان به وقتش توضیحات را خواهند داد و همینطور آقاي مهندس آهنگر که ایشان ایده

این عزیزان خودشان  ماي بسیار زیبا و خالقانه که مایل هستایده اند.اتی و اجرایی کردههم باز یک ایده را عملی

 تراك بگذارند.ها توضیحاتی بدهند و آن را با ما به اشنسبت به این فعالیت

کنم از شما که ما را کنم. تشکر میمقدم مجدد عرض میاز اینکه دعوت ما را پذیرفتید ممنونم و خیرمن مجدداً 

 قابل دانستید و در این جلسه همراه ما شدید.

بود. آقاي دکتر ذاکرصالحی به عنوان دبیر این نشست نکاتی را دارند که در ابتداي این جلسه خدمت شما خواهند

اند، هایی در این حوزه داشتهاند و فعالیتي عزیزانی که در این جلسه دعوت شدههستیم که همه عد از آن مایلب

اي که داریم تا ظهر بگذارند و بعد طبق برنامهبه اشتراك با ما  شان راتجارب ها همراه کنند وما را در این فعالیت

 در خدمتتان هستیم.

 

 

  ذاکرصالحی:آقاي دکتر 

ي عزیزانی که زحمت کشیدند و در این جلسه حضور پیدا کردند بنام خدا. عرض سالم و ادب دارم خدمت همه

شود. ما یار ماند. این جلسه در روز هواي پاك برگزدوستانی که از شهرستان در این هواي سرد آمده مخصوصاً

تري دارد، هواي اي که در ذهن ما مفهوم عامبه عنوان یک استعاره استفاده کردیم. استعاره روز هواي پاك را صرفاً

گنجد. من دوست داشتم خانم ي پایداري میي اینها در حوزهپاك، آب پاك، اخالق پاك، فرهنگ پاك، و همه

پایدار انجام ي آموزش عالی بیش از ده سال پیش در زمینه مؤسسهکردند به اقداماتی که دکتر نورشاهی اشاره می
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سال  دربرگزار شد. ده سال بعد  مؤسسهاولین کنفرانس آموزش عالی و توسعه پایدار توسط  82. سال است داده

برگزار کرد. در یک مقطعی همکار عزیزمان آقاي  مؤسسهدومین کنفرانس آموزش عالی و توسعه پایدار را  92

دهند. یحاتی ارائه میدند که االن خودشان هم اینجا حضور دارند و توضسبز را ارائه کر مؤسسهدکتر جاودانی طرح 

هاي پژوهشی سبز شود. در یک مقطعی شاخص مؤسسهي ما هم تبدیل به یک مؤسسهما دوست داشتیم خود 

 هاي پایداري توجهها به شاخصبه وزارتخانه فرستاد براي اینکه در رتبه بندي دانشگاه مؤسسهدانشگاه پایدار را 

 شود.

آوري کرد که قصد دارد هاي دولتی را در زمینه پایداري جمعگزارش عملکرد دانشگاه مؤسسهدیگر مقطعی  در 

 7-8هم  مؤسسهعلمی  هیئتیک گزارش ملی منتشر کند. خود اعضاي سال یکبار تحت عنوان  2-3ها را این

که به شما دادیم  CDعضی از این کارها در این اند که باز بهاي دکتري و ارشد را راهنمایی کردهمورد پایان نامه

هست  CDکل آثار را به صورت یک مجموعه در اختیارتان قرار دادیم. تمام آثاري که اینجا فرستاده شده در این 

کنیم اگر که دوستان آمادگی داشته باشند و پاي کنیم و تصور میرا هم به عنوان یک شروع تلقی می و این جلسه

ما االن سرمایه ملی دانشگاه برتر برگزار کنیم. چون به هرحال ش 13ي رؤساکار باشند ما جلسه بعدي را با حضور 

اند وصل شده مؤسسهي آموزش توسعه پایدار افرادي هستند که در این برنامه به ونه ملی ما در حوزهما هستید. مؤ

کنند ي را درك میپایدارکم دارند بحث هاي برتر هم کماهند گامی به جلو بردارند و انگیزه دارند. دانشگاهخوو می

تر نورشاهی صالح دانستند کدانشگاه رتبه یک داریم که اگر خانم د 13هست. ما هم و یک مسابقه بین خودشان 

تا دانشگاه هم داریم که در سایت  5-6البته دانشگاه برتر برگزار کنیم.  13ي رؤساما جلسه بعدي را با حضور 

 13تا هم جزء این  1-2دانشگاه هستند و  13این  جزء اند. اکثراًرتبه آورده) green metric(متریک گرین

توانیم آنها را هم دعوت کنیم و به آنها بگوئیم است. میدانشگاه نیستند مثل دانشگاه زنجان که رتبه خوبی آورده

اند که حاضرند این کارها را سخاوتمندانه در اختیار شما قرار آموزش عالی پایدار کارهایی کردهکه پژوهشگران 

 کنم این یک گام به جلو باشد.دهند. من فکر می

گفتند که بهتر است جلسات ما همیشه یک گام به جلو باشد و خود ایشان فرمودند که من در آقاي دکتر ویسی 

کرد. اگر ایشان یک کمپین بگذارند ما هم عضو شود شرکت نخواهمگذاري برگزار میاش به گلهجلساتی که همه
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-اي مطرح شود و در اختیار سیاستنگر باشد. ایدها رو به جلو باشد نه اینکه گذشتهکمپین شویم که جلسات م

یطی را محن زیستداقل بحرااست. حما دیگر وقتی نداریم. بحران آمده و به ما شبیخون زده گذاران قرار گیرد.

روز هواي پاك داشتیم.  17بینیم. همین امسال، از ابتداي سال تا االن که در خدمت شما هستیم ما فقط داریم می

روز فقط هواي  17ایم. امسال در تهران اش هواي ناسالم تنفس کردهروز هم هواي سالم داشتیم و بقیه 230حدود 

 سایش خاك رتبه اول را در جهان داریم. دانید که ما در فرپاك تنفس کردیم و می

ین مسائل را در ایران تربیت شوند که ا جعه رخ داده و ما دوست داریم نسلیدر بحث فرسایش خاك در ایران فا

آمد بلکه آمده و به ما است. آینده نخواهدشد، االن آینده آمدهخواهد گفتیم آینده اینچنینبفهمند. ما زمانی می

ما از ایم. است و خطر بیخ گوش همه ماست. ما در محاصره بحران قرار گرفتهرا محاصره کردهشبیخون زده، ما 

که مسئولیت اجتماعی دارد توقع داریم پیشرو باشد. ما یک مهندس ورز و مسئول دانشگاه به عنوان یک نهاد اندیشه

شود. یک یک حس شروع می هر حال پایداري ازتربیت بکنیم که حسی نسبت به طبیعت داشته باشد، چون به 

در نوجوانی و در فضاي  ها، این حس بعداًها، همه پاکیحس نسبت به طبیعت و یک حس خوب نسبت به پاکی

آید و تبدیل به شود و همینطور به جلو میدانشی و نگرشی هم به آن اضافه میخانواده و در فضاي مدرسه یک 

 )commitmentکم با یک تعهد (عی وقتی به بلوغ برسد کمشود و این مسئولیت اجتمامسئولیت اجتماعی می

 ها در حقیقت زیربناي پایداري هستند. ذهن پایدار، قلب پایدار، انسان پایدار.تلفیق شود. اینهم 

رتبه گرین متریک خیلی خوبی آورده ولی به خاطر این ایکس  دانشگاه  مثالًپایداري فقط دار و درخت نیست. 

الواقع ممکن است ولی فیاست. ها هکتار درخت دارد. این درخت امتیازش را باال بردهفقط دهگویند است که می

اي که ما در هاي عمدهي پژوهش، در  آن شاخصي آموزش، در حوزهدانشگاه هنوز به آن استاندارد در حوزه

ها خیلی جلو نباشد. ما پایداري داریم مثل پژوهش، نوآوري، خود آموزش و برنامه درسی، ممکن است در این

این زمینه هستید  درملی ما سرمایه  ایداري داریم که به کمک شما که ي پي زیادي در حوزهکارهاي بر زمین مانده

ي این کارها را انجام دهد. تواند همهنمی مؤسسهدانید باالخره یک خواهیم این کار را جلو ببریم. خودتان میمی

ي آموزش عالی پایدار اند. ولی در زمینهتوسعه پایدار) در کشور کار زیاد کرده ي(آموزش برا ESDي در زمینه

شمار است. همین شماها هستید و بعالوه بعضی از دوستانی که شهرستان بودند و به دلیل برفی کارها انگشت

آموزش پایدار کار اند. در زمینه نفر در زمینه آموزش عالی پایدار کار کرده 40-50ها نتوانستند بیایند. بودن جاده
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است ولی در زمینه آموزش عالی کارهایی در حوزه عمرانی شروع شده و ما نگران این هستیم که زیاد انجام شده

ي آموزش عالی یعنی چه؟ یعنی همان انرژي ارگویند پاید. میمنحصر شود فقط به عمران سبز پایداري مسأله

هاي هاي رو به آفتاب و ... و آن بخشنامه خیلی خوبی که دفتر طرحاختمانهاي خورشیدي و ستجدیدپذیر و پنل

 بار باید گزارش کار بدهند.ماه یک6ها هر عمرانی وزارت علوم بخشنامه کرده و دانشگاه

گیل در این زمینه پیشتاز هستند. به هر حال آنجا  مؤسسههاي قشنگی است و آقاي مهندس فتوت در رخیلی کا

اند. هاي دیگر هم شروع کردهانسان مدار با یک فرهنگ منحصر به فرد خوب است. دانشگاهي یک مجموعه

 شود؟رانیم که آموزش اینجا چه میروند ولی ما نگرند به سرعت به سمت عمران سبز میها هم داغیرانتفاعی

 دانش هم شد کارخانه وارد اینکه محض به و کند احساس کند، فهم را مسئله این که کنیم تربیت مهندسی باید ما

 در و کنیممی تعریف مؤسسه در داریم ما که وسیعی معناي آن به را پایداري وممفه کند حس هم و باشدداشته  را

 حتی هستند، هادانش هستند، هاارزش اینجا. کند فهم اشجامع صورت به و صورت آن به هست، هم ادبیات

 .هستند رسوم و آداب

 رشد براي باید هم محیط و شود بومی باید توسعه. شود ارزیابی باید توسعه مدل شود، ارزیابی باید توسعه دخو

 هادانشگاه گویندمی که بینیممی گاهی ادبیات در ما چیست؟ دانشگاه نقش حاال. شود آماده مدار انسان هايفعالیت

 گویندمی حوزه این ینمؤلف از دیگري يعده. بکنند هاییکمک باید بگیرند، عهده بر پایدار توسعه در را ینقش باید

. استافتاده اتفاق گیل در که کاري همان .ماست آلایده این و شود پایداري کانون به تبدیل باید خودش دانشگاه

 هايگیل. است تکنولوژیک و طبیعی هايجنبه از و انسانی هايجنبه از پایداري از اعالیی نمونه یک االن گیل

 هرچند که است این ما بحث. کنندمی و کرده قشنگی کارهاي که هستند هادانشگاه بعضی. داشتخواهیم ما زیادي

 آرزو این خب ولی بکند هاییکمک فقط اینکه نه و باشد پایداري کانون خودش دانشگاه که آرزوست یک این

 دانشگاه تا 30-40 توانیممی من نظر به که داریم هادانشگاه در ايانگیزه با هايآدم ما و نیست عیب جوانان بر

 یعنی. sustain sity  بگوئید ،university نگوئید دیگر گویندمی که هاغربی قول به. اشیمداشته ب پایدار

 مبحث روي که دوستانی مطمئنم .AASHE مثل هست دنیا در هم هاییانجمن. است پیشتاز که داریم دانشگاهی

 به توانیدمی امروز همین باشند، آشنا عالی آموزش در پایداري پیشبرد انجمن یا AASHE با اندکرده کار پایداري
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 عالی آموزش پایداري يزمینه در را ملی و المللیبین و جهانی هايگزارش از ايمجموعه و کنید مراجعه سایتش

 ULSF این کتابشان در قربانی دکتر آقاي جناب که پایدار، توسعه  براي دانشگاه مدیران انجمن ULSF یا .ببینید

 در هم دیگري هايانجمن و کرده معرفی خوب خیلی را این اسکات آقاي کتاب آن جایی یک. اندکرده معرفی را

 اطاله من. ببینند و کنند مراجعه توانندمی دوستان. کنندمی کار پایدار عالی آموزش زمینه در که هست جهان سطح

 علمی هیئت سامانه یک ما. دادیم فراخوان یک. شدیم وارد رویکرد این با ما نشست این براي فقط. کنمنمی کالم

 یا خودتان کاري اگر که کردیم ایمیل همه به که داریم را ایمیلشان را علمی هیئت هزار 30-40 حدود داریم،

 اجتماعی هايشبکه همه در و رفت هادانشکده همه به و شد تهیه هم پوستري. بفرستید ایدداده انجام دانشجویانتان

 آموزش زمینه در درسی طرح یا رساله کتاب، مقاله، هرکس که بود این ما فراخوان و شد توزیع پوستر این هم

. بزنند حرف و بیایند اندکرده فکر پایداري به کمی حتی که افرادي که بودیم این دنبال ما. بفرستد دارد پایدار عالی

 هايداوري و برود اثر که فارابی و خوارزمی جشنواره مثل یا آکادمیک ارزیابی یا مسابقه صورت به چیزي یعنی

 بیاید که بود جالب ما براي دقیقه،10 حتی کردند، فکر پایداري به که افرادي اینکه فقط نبود، بشود ايمرحله چند

 40 حد در بوده این ما يونهمؤ حال هر به. دهیم مواجههمدیران  و گذارانسیاست با را این بعد و بزند حرف و

 طبیعت يمدرسه يتجربه با دوستان گفتیم ما و اندشده پیاده زمین روي که بودند آثاري هم اثر دو است، آمده اثر

 با یا خاص دلیل به هااین انتخاب که نبود ايمسابقه هم این. شوند آشنا نمونه عنوان به گیل مثل ايتجربه با و

 شناخت بیائید بدهید، انگیزه بیائید کنید، معرفی بیائید گفتیم شناختیم می را ستانود این ما. باشد خاص فرآیند

 3 ،مؤلف 2 هایشخیلی آمده که اثري 40 آن .دادانجام  توانمی امکانات کمترین با که عملی کارهاي از بدهید

 که داریم آدم بیشتر یا نفر 120 الی 100 حدود ایران در االن بگوئیم توانیممی ما بنابراین .دارد مؤلف 4 یا مؤلف

 مؤسسهشناسد، اینها دوستان هم اینها را می مؤسسهدارند.  پایدار عالی آموزش زمینه در منتشرشده مکتوب اثر

هستند و پارتنرهاي ما براي پیشبرد این ایده هستند. خارج از این جلسات و خارج از بوروکراسی و خارج از این 

بفرستند و اگر  مؤسسهتوانند مکتوب کنند و براي اي داشته باشند میهرزمان ایده هاي رسمی، این دوستانبحث

ما در این زمینه چهار  کاري داشته باشند که بتواند فراگیر شود و یا کمکی بخواهند ما در خدمتشان خواهیم بود.

 گذاریم. داریم که با شما درمیان می مسأله
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خوشبختانه خانم دکتر حسینی هم به جلسه آمدند. رشته خانم است. ریزي درسی ما درخصوص برنامه مسألهیک 

ریزي درسی ریزي درسی است. ما در مؤسسه یک گروه برنامهدکتر حسینی و همینطور خانم دکتر رشیدي برنامه

ریزي درسی دارند و همچنین اي در زمینه پایداري و برنامهم. آقاي دکتر ایزدي از دانشگاه مازندران هم مقالهیدار

هاي هنر را بر مبناي پایداري بازنگري نامه دکتري خود یک رشته از رشتهدر این جمع خانم دکتر کریمی در پایان

درسی را در قالب یک درس دو واحدي عمومی تحت عنوان دکتر عباسی از خطه گیالن هم طرح کنند. خانممی

این کار را انجام  اند. ما در زمینه محیط زیست قبالًویب دانشگاه رساندهاند و به تصتوسعه پایدار تدوین کرده

مینه توسعه در زولی آشنایی با محیط زیست داریم.  د که دو واحد درسایم. آقاي دکتر ویسی در جریان هستنداده

اگر این سیالبس  بدهند نداریم.ن را بشناسند و درخواست تکرارش را ها آکه همه دانشگاه پایدار یک درس فراگیر

م این سیالبس یخواهیم همان را ارائه دهیم. امیدوار هستکه ما هم میزنند جا تصویب شود بقیه هم نامه مییک

 ریزي ببریم. مصوب و کارهایی از این قبیل را در شوراي عالی برنامه

تواند کمک شایانی در حوزه ریزي وزارت علوم هستند و آنجا میخانم دکتر نورشاهی عضو شوراي عالی برنامه

هاي باالیی براي پیگیري مباحث پایداري . من مطمئنم خود خانم دکتر نورشاهی انگیزهریزي درسی بکنندبرنامه

داریم. در این سامانه کافیست  )HES( ما یک سامانه بنام حساند. هاي خوبی به ما کردهدارند و تا االن هم کمک

 یالبس را دارم، یا این برنامه درسی را دارم و این وارد سامانه شده و باال بیاید.یک دانشگاه بگوید که من این س

 يهمه در جاري روح یک یا باشد دوره یک باشد، درس چند باشد، درس یک این که است این ما سؤال فقط

 دکتري تا لیسانس مقطع از هارشته همه در جاري روح بصورت را پایداري بحث که کنیم چکار ما باشد؟ هارشته

 .بود نخواهد ما آلایده قطعاً ولی است خوب شروع و محرك بعنوان هادرستک این قطعاً بیاندازیم؟ جریان به

 ESD ما که است این کنیم همفکري و مشورت آن درمورد و بگذاریم درمیان شما با خواهیممی که دوم مسأله

 درس چند شما دبستان مقطع در ESD فرضاً شود؟می شکلی چه شودمی عالی آموزش وارد وقتی ESD اما داریم

 آقاي جناب که کارهایی یا. شوند آشنا طبیعت با هابچه که شکل چند یا بگذارید...  و علوم و ادبیات دروس در

. شودمی ترپیچیده قدري قضیه عالی آموزش در ولی. باشد ترراحت شاید دهندمی انجام طبیعت مدارس در آهنگر

HESD ما به باید اینمورد در چیست؟ اشجوهره و گیريجهت چیست؟ ساختارش چیست؟ تشماهی چیست؟ 

 .کنید کمک
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 پایداري بحث با عمل در را هادانشگاه چگونه ما. هاستدانشگاه درگیرسازي کنید کمک ما به باید که سومی نکته

 نامهپایان یا مقاله تنها هاینک نه و دهیم انجام عملی کارهاي لوکال سطوح در بتوانیم که ايگونهبه کنیم درگیر

 . بنویسیم

 قول به کنیم؟ جبران چگونه را تأخر این. داریم يتأخر یک پایداري بحث به نسبت ما که است این نکته آخرین

 شروع بقیه از دیرتر و ایدمانده عقب شما که وقتی. کنیم استفاده ماندگیعقب این مزیت از) Veblen( لنوب

 جلو و بهتر سریعتر را کار نیز و کنیدنمی تکرار را هاآن خطاهاي و کنیدمی استفاده دیگران تجربیات از کنید،می

 پارادایم شد بعد توسعه، پارارایم شد رشد پارادایم بعد است، رشد اقتصادي پارادایم گفتندمی زمانی یک .بریدمی

 توسعه است، فریبیعواماین  که گفتند و شد نقد 20+ریو کنفرانس در پایدار توسعه پارادایم این که پایدار، توسعه

 یکسري گفته حاال. دکردن اضافه ما فریب جهت هم را پایدارواژه  کن، خرابکاري و بساز یعنی تخریب، یعنی

 را اجتماعی و مردمی فشار بتوانید و نیاورند در بازيشلوغ زیاد هاNGO هاینک بخاطر. کن رعایت هم را چیزها

 1992 در ریو کنفرانس در که هاییدولت عمالً  ولی ،پایدار توسعه ایدگفته و ایدکرده اضافه را پایدار کلمه کنید کم

. کردند همکاري پایدار توسعه براي نه و دادند پول نه. نکردند عمل تعهداتشان از کدامهیچ به کردند امضا و آمدند

 .بود فریب یک پایدار توسعه پس

 اجتماعی و محیطیزیست ابعاد کل و پایداري ابعاد کل که یکپارچه سیستم یک  یعنی. شد مطرح پایداري بحث

 پساپایداري سمت به آرامآرام پایداري کشورها بعضی در االن .کند تلفیق باهم بتواند را اقتصادي و فرهنگی و

 .امگفته اممقاله در را اینها من که استرفته

 این در. هستیم عقب چقدر ببینید. زنیممی پایدار توسعه از حرف تازه ایران در ما و است رفته جلو پارادایم 5 این

 دانشجویان به بکنیم؟ باید چکار هادانشگاه در ریمدا عملی و نظري سطح در که پارادایمی ماندگیعقب فضاي

 بدهیم؟ یاد چیزي چه

 کنی،می بازیافت اینکه بر عالوه یعنی. فراتجدید ،upcycle گویندمی االن بازیافت.و recycle گفتندمی زمانی

 . کنی خلق بتوانی پربهاتري کاالي و باشد داشته بوده قبالً آنچه از بیشتر ارزشی که کنی خلق هم چیزي
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 آیا ؟بدهیم یاد چیزي چه دانشگاه هايبچه به ما .regeneration گویندمی االن و generation تندگفمی قبالً

 هم این بدهیم؟ یاد هاآن به را پساپایداري هايبحث و برویم برمیان راه یا کنیم آموزش به شروع پایدار توسعه از

 اول گفتیم و نکردیم دعوت را مدیران عمداً جلسه این در ما و دارد تفکر و گفتگو به نیاز که است ماجرایی

 به و بیایند مدیران بگوئیم بعدي هايمواجهه در بعد و دهیم انجام خواهیممی چکار ببینیم کنیم صحبت خودمان

 . دهند گوش محققین هايصحبت

 اند،داشته کتاب دوستان از بعضی. اندداشته زمینه این در ارزشمندي خیلی کارهاي که هستند دوستانی ما جمع در

. اندکرده کار خصوص این در و دارند زمینه این در مقاله 4-3 حتی دوستان از بعضی و دارند نامهپایان بعضی

 از و دهیممی ادامه ظهر تا شااهللا ان که داشت خواهیم عملی کیس دو و داشت خواهیم خوبی جلسه ما قطعاً

 برد. خواهیم بهره دوستان فرمایشات

  :نورشاهی دکتر خانم

 دکتر آقاي خود که کردم سکوت عمداً مؤسسه تجربه درمورد. دادند خوبی توضیحات ذاکرصالحی دکتر آقاي

 در گرکنش یک بعنوان که دکتر آقاي زبان از بود بهتر .نشود خودستایی بر حمل که بدهند توضیح ذاکرصالحی

 عملکرد از گزارش یک شکل به بخواهم من اینکه تا شنیدیدمی را مسائل این کنندمی فکر و زنندمی قلم زمینه این

 مسئولیت احساس و هستیم منددغدغه همه هستیم میز این دور که افرادي اینکه در. باشم داشته ايارائه مؤسسه

 چه داریم حضور که دوستانی منظر از اگر که کردند مطرح تیسؤاال ذاکرصالحی دکتر آقاي. نیست شکی کنیممی

 صحبت تسؤاال این به راجع داریم حضور گذاريسیاست جلسات در که گريکنش چه و محقق چه باشیم، استاد

 درس کالس در چه. بگذارد را خودش اثر مختلف ابعاد از تواندمی شود پیشنهاد هاییراهنمایی و کارهاراه و شود

 دهندهمشاوره یا گذارسیاست یک بعنوان بخواهیم اگر یا و مکنی فعالیت بخواهیم پژوهشگر کی نقشدر  چه باشیم،

 .بود خواهیم گذارتأثیر مؤسسه، همین مثل کنیم، نقش ایفاي گذارسیاست یک به

 داشته شدهمطرح محورهاي در خوبی هايپاسخ بحث ادامه در بتوانیم یدوارمام و است بجایی تسؤاال هااین پس

 با را خود ارزشمند و زیبا هايتجربه تا هستیم فتوت مهندس آقاي خدمت در شده چیده که ايبرنامه طبق .باشیم

 .بگذارند اشتراك به ما
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  :فتوت مهندس آقاي

 چه توانستیم که آنجا تا و بوده فکري هايدغدغه همین داشتیم خود خانواده در که اياولیه آموزش از ابتدا از ما

 .کردیم مختلف کارهايانقالب  از بعد چه و پدرانمان توسط انقالب از قبل

 بچه 5000 این از تا 550 که شدند یتیم بچه 5000 دادند ما به که آماري رودبار 69 سال زلزلهدر  انقالب از بعد

 .گذاشتیم خودشان هايخانواده در را هابچه و نکردیم باز خانهیتیم ولی گرفتیم پوشش زیر را

 دارد اجتماع در مثبت حرکت که زمانی تا و سپردیم خانواده یک به را ايبچه هر مردم یاري و خدا لطف به

 . بودند هاخانواده آن پوشش زیر پسر هم و دختر هم کردند، تقبل را هایشهزینه

 اینکه بدلیل ولی دهیم پرورش زیتون که گرفتیم سبز فضاي براي زمین هکتار 80 حدود رودبار آبادرستم در ما

 مبارزه جهت را تریکوگراما زنبور تولید آنجا ما. نبود درست راهنمائیمان نداشتیم زیادي تجربه و آگاهی خودمان

 بدون برنج کشت کشاورزان همراه به ملل سازمان کمک با. کردیم شروع آفات دیگر و برنج آفات با بیولوژیک

 مصرف از اینگونه که بکاریم دودانه و دانهتک را آن توانستیم اینکه ترجالب همه از و کردیم آغاز را دود و سم

 .شدمی انجام بهتر برنج آوري عمل اینکه مضافاً و شدمی جلوگیري بذرشان از %70 حدود

 مورد مردم خود طرف از نه و مسئولین طرف از نه متأسفانه که ساختیم دیپلم تا سوم از کشاورزي هنرستان آنجا

 فوق تا دیپلم دیپلم، تا سوم از که اینصورت به کردیم فنی و مهندسی را هنرستان آن از بعد. نگرفت قرار استقبال
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 هايانرژي و پاك فضاي در هم باز دانشگاهمان و دانشکده که میگوئیم تجرأ به. لیسانس فوق و لیسانس و دیپلم

 مردمی هايکمک با حرکتمان يهمه و نداشتیم بودجه ما. دهیممی انجام را مهمی کارهاي و دارد فعالیت پاك

 مسئولیت دانشگاه در پوررضائی دکتر آقاي پایدار توسعه مبحث در هم االن. ایمآمده جلو اینجا تا و است بوده

 حرکت این و. رسیممی نتایجی به داریم حاال و ایمکرده شروع پیش یکسال از بیش از را کار و دارنداین کار را 

 .است شده هاییصحبت چنین و هست ايمؤسسه چنین بدانیم که بود این از قبل

 تا کردیم سعی ما. ندارند کار به رسیدگی به زیادي تمایل هیچکدام استانداري چه و علوم وزارت در چه هرکجا

 کنم معرفی را خودمان خواستم فقط من. ایمبوده موفق خیلی خدا لطف به و دهیم ادامه را خودمان ذات امروز به

 .باشد مفیدتر جلسه تابراي دهند توضیح را ما هايبرنامه که خواهممی پوررضائی دکتر از و

 

 

 

 

 :پورآقاي دکتر رضایی

. است کشور شمال اي قرار داریم که یکی از زیباترین مناطقممنونم. ما در منطقهبا درود. از دعوت شما خیلی 

 زنبور گفت بشود شاید زیست، محیط از حفاظت محوریت با پایدار توسعه کار و شد انتخاب خوب خیلی آنجا

کنیم جزء اولین می تأمینتان را ما اس نیاز مجموع از سوم یک و شودمی داده پرورش آنجا در که تریکوگراما

 ما البته. ایمداده انجام کارهایی چه اینکه به بپردازیم اولاست. ولی من خیلی خالصه بگویم. هایش بودهحرکت
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 با هست ما داخلی انتشار واقع در که را مهندسی دانشکده نامهفصل است، ايجلسه همچین بدانیم اینکه از قبل

 .هست co2 ل ماجرا کاهش انتشارکربن چون اصهاي کمموزشآ و کیوتو موضوع

چون کربن. هاي کمهست با عنوان مبنایی براي آموزش  elemencمان بحث اصلیشنامهما اینبار ویژه فصل

کند. هاي پاك خیلی دیر حرکت میهاي مربوط به استفاده از انرژيهاي انرژي در ایران ارزان است پروژهحامل

نجیل بوده است همراه با نیروگاه بادي مسه سال گذشته خوب عمل شده توان گفت ظرفاي که میاولین پروژه

هایش را استاندارد کردیم. چون اینها اولین بار از شرکت را به شکل استاندارد گیربکس یاو که ما سیستم مکانیزم

ها و مسائلی که وجود دارد انواع چیزهاي متعددي داده بود و به دلیل تحریم بود و این شرکت یانمار یانمار آمده

هاي ها را داده بودند و ما براي این یک استاندارد فراهم کردیم که بتوانیم هم مصارف انرژي و هم هزینهگیربکس

از طریق  اویمربوطه را کاهش دهیم. پس االن به شکل یک پروژه عملی، پروژه مربوط به توسعه مکانیزم 

 هایی است که ما در دانشگاه طراحی مجدد کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.گیربکس

 :نورشاهی دکترخانم 

 ؟هست هم دانشجویی هاییپروژه یا هستند درگیر هم علمی هیئت اعضاي شودمی انجام که هاییپروژه این آیا

 

 پور:دکتر رضاییآقاي 

اسم کارگاه ساخت و تولید ما، کارگاه پژوهشی ساخت و تولید است. ما تعداد ده نفر از بهترین دانشجویانمان را 

جا داریم. یکی نهاد آموزشی یکبه عنوان دانشجویانی که بورسیه شدند در اختیار داریم. ولی ما سه نهاد آموزشی در 

وزارت آموزش عالی وابسته است و یک نهاد آموزشی  مهندسی که به-هنرستان، یکی نهاد آموزشی دانشکده فنی

هاي مختلفی داریم. ولی از نفر نیرو هستند. ما سالن جوشکاري داریم، سالن 670حدود  گیل را داریم که جمعاً

اي هم هست ایم. پس به اتفاق دانشجویان این کار را کردیم. یک سال و خوردهاز بین دانشجویان انتخاب کرده

ه جلو ببریم به ب PMم البته ما نتوانستیم با این مفهو ها در نیروگاه بادي منجیل در حال کار است.که گیربکس

جا  سازي دست به دست شده و ما نتوانستیم مفهوم را به خوبی براي آنهادر پروژه خصوصی دلیل اینکه ظاهراً

دهیم که کی ممکن است این دچار مشکل شود و ما سازیم و به آنها دستورالعمل میبیاندازیم. ولی براي آنها می

 .باید به آن سر بزنیم
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قدم که شهرساز بودند کار خوبی در شهر رشت و در شهرداري منطقه با آمدن آقاي دکتر صالح مورد دوم اینکه

ها ولی به دلیلی راهراه درست کردند. در این پیادهسط شهر را خالی کردند و یک پیادهکه کردند اینکه یک منطقه و

شدند به دلیل اینکه ار مشکل میهاي برقی اغلب دچوبوسهاي برقی استفاده کنند. اتمجبور شدند از اتوبوس

بود همخوانی نداشت و اغلب دچار  هایی که ساخته شدهراهاي برقی با نوع ساختار این پیادههساختار اتوبوس

اي براي موتورهاي برقی را ایجاد کردیم و موفق بوده و تا االن بخش توسعه ماو شد. به ما مراجعه شد مشکل می

 ماریزي استراتژیک هاي برقی را انجام دهیم. محوریت اصلی در برنامهمیر اتوبوسهم توانستیم نگهداري و تع

 .استبوده مطرح بحث یک عنوان به sustainable development و بوده انرژي

 ن زیادفاصله از مرکز استا اي که ما االن به شدت به دنبال آن هستیم، به دلیل اینکه ما موقعیتمان بهسومین پروژه

هاي مربوطه بسیار مهم و استفاده از تکنیک learning management system استفاده از است ناچاراً

ها استفاده کنیم. یک قرارداد با است. یک قرارداد با پارك علم و فناوري استان داریم که بتوانیم از این ظرفیت

ي مهارتی بدهیم. چون اصل ماجرا و چیزي که هانیروي انتظامی داریم براي نیروهاي وظیفه که ما به آنها آموزش

التحصیالن شود این است که افراد بدون مهارت گرچه فارغاند و در مورد آن صحبت میهمه به فکر افتاده

خیلی تئوریک هستند. در نتیجه ما تالش کردیم در این  ،هاي خیلی خوب مثل خود دانشگاه شریف باشنددانشگاه

 .هیمحوزه یک کاري را انجام د

داد هر پژوهش را دیدم و آمارها نشان می مبناي بحث ما پژوهشی بود که در دانشگاه آزاد انگلستان انجام شد. من

(سیستم آموزش  LMS لیتر مصرف سوخت در شرایط متعارف دارد ولی در صورتیکه از 80دانشجو ساالنه 

اي که تقدیم شما نامهمنابع این پژوهش در فصل. کندلیتر کاهش پیدا می 15استفاده کنیم این مقدار به مجازي) 

 کردم آمده است.

است.  محیط زیست بسیار شکننده اي هستیم که اتفاقاًمنطقه ت کنم. ما درمانده در مورد موانع صحبدر زمان باقی

دي که و به دالیل متعد متأسفانهمنتها  اندازي شدراه معیت مبارزه با آلودگی محیط زیستسال پیش ج 20حدود 

به هیچی در حالی  و بعد تبدیل شد 18به  ها با آنها مواجهیم این مجموعه تبدیل شددانیم و در این سالهمه ما می

که در ابتدا حداقل ساخت قلعه رودخان را حاال اگر دیده باشید مسیرش را جمعیت باعث شد که اینطور شد. 

ها دچار نتها به دالیل مختلفی مجموعه بعد از سالهاي جنگلی نشود. ماي که کسی وارد عرصهیعنی به گونه

بینیم این است که بین اسناد باالدستی و آنچه که مدیران باید مشکل شد. چیز بسیار مهمی که ما االن داریم می
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ت وجود دارد. ولی واقعیتش این است که هیچ سا باید انجام دهیم همیشه این گسانجام دهند و آنچه که م

 محیطی مهم است. ث استان گیالن چقدر از لحاظ زیستداند که بحنمیاستانداري 

ود دارد که در مدارس ما آموزش اي وجنکته .شودبیتی است که از دبیرستان شروع میي بعدي امر ترمسأله

 train ي تربیت را به عهده دارند که خودشان نیاز دارندمسألهتربیتی نیست. افرادي  مسأله دهند ولی مطلقاًمی

و طبق آماري  80دو نسلی که از بعد از سال  آیند، خصوصاًهایی که از مدرسه بیرون مین بچهشوند. در نتیجه ای

ترین توقعترین و پرمهارتخارج و وارد حوزه وظیفه شدند کم که معاونت پژوهشی ناجا به ما داده از دبیرستان

 .ها را دارندبچه

هکتار زیتون، یکی از بهترین و  80ین است که همه شرایط آماده شده در منطقه، در نتیجه چالشی که ما داریم ا

نظر ساختار و معماري خیریه مادر و کودك درست کرده که از  مؤسسههاي ورزشی را االن در آنجا زیباترین سالن

ن کارگاه ساخت و بهتری واقع در امکاناتی که آنجا فراهم شده، ما منتها هیچ ارتباطی بین این همه ،نظیر استبی

اند افزار را داریم ولی در واقع مسئولین منطقه به دلیل اینکه ببینید به هر دلیلی آنها از فیلترهایی رد شدهتولید ماشین

که خیلی تمنیات زیست محیطی ندارد، خیلی تمنیات ملی ندارد و این واقعیتی است و مشکالتی است که ما 

 .داریم

شویم. اما پیشنهاد من ها را نزدیک کنیم اما موفق نمیکنیم اینهاي دانشگاهی سعی مین آدمعنوا در نتیجه ما به

باشد  best practice یک مدل و الگویی ایجاد شود که این مدل اگر مؤسسهاین است که خواهش کنیم در 

را ببریم. هرچند مدارس در حوزه کاري ما نیست ولی  benchmarking یا best practice که این مدل

 .. ما االن به سمت سوالر هم رفتیمشمالی کشور بسیار شکننده استها در مناطق حداقل دانشگاه

کشند، که البته یک ارتباطات سیاسی هم دارند، زیر زمین سازند و زیر زمین کانال مینه میها خادر کوه ازبس

یکی از تعهدات مؤسسه گیل این  بکشند.روي کوه کنند که یک کابل نگل را نابود میکشند و تمام جکانال می

همه آسیب به هاي خودمان که اینسوالر را بیائیم و نصب کنیم و آموزش بدهیم به بچهیک حداقلش است که 

صرفه هم در حد تحمل ما نیست و به میلیون که اصال200ًکوه نزنند که البته قیمت ارز رفت باال و شد حدود 

ها باشند این گاهي همه دانشرؤسانیست. بنابراین من فکر کردم که اگر یک الگویی باشد که به همان ترتیب که 

 مدل الگو باشد.



20 
 

هایی که ما در اثر به مسئولین گفته شود که این انتخاب تدریجاً امر دیگري که خیلی مهم است این است که باید 

آیند، عنوان استاندار میعنوان فرماندار و بهآیند، بهمی رؤساعنوان هایی که بهکنیم و این آدملترینگ میاین فی

بتواند بگوید که آثار همچنین وضعیتی چیست  مؤسسهناپذیر است و امیدواریم که زنند واقعا جبرانصدماتی که می

هایی آباد داریم با آن کوهدر رستم که هاي همان منطقهییي آینده زیباهاو اگر به همین مسیر ادامه دهند در سال

 رود.از بین می که دارند ساخته می شوند و می روند تا باال

یک ایل آمده  مثالًت که گفکرد میعریف میانتظامی تنیروي بعد هم مشکلی که پیش آمده باز معاونت اجتماعی 

ها آثار کنند و این. یعنی همه دارند کوچ میاست خریده هزار متر زمین 50سراي گیالن و بیش از توي صومعه

، مؤسسهاجتماعی بسیار وسیعی دارند. بنابراین پیشنهاد من این است که گزارشات معاونت اجتماعی بیاید در 

هاي من گوش مسئولین امر به نوعی اطالع بدهد و هشدار بدهد. خیلی متشکرم از اینکه به صحبت به مؤسسه

 .کردید

 مهندس فتوت:آقاي 

ببخشید فقط من اینجا یک چیزي بگویم. ما آمادگی پذیرایی همه شما و هرکسی که بیاید و از آنجا بازدید بکند 

رویم ولی خودمان چون ما هرچه هست داریم به اشتباه جلو می را داریم، و ما را به راهنمایی درست هدایت بکنند

ستی انجام دهیم. از همگی درکه آموزش بهتر ببینیم تا وظیفه خود را بههم احتیاج به آموزش داریم، دوست داریم 

 .کنم و امیدوارم در آینده نزدیک شما را آنجا ببینم و ما را راهنمایی درست بکنیدتشکر می

 :خانم دکتر نورشاهی

و این  ایدهرحال شما به نظرم یک تمرینی کردهمتشکرم از توضیحات خوب و مفید و ارزشمند شما. خب به

 . که هم خطا در آن هست و هم موفقیت در آن هستباشد  best practice تواند در قالب یکتمرین می

اینکه از خود آقاي مهندس هم گفتند که ما یک جاهایی را خطا رفتیم، بعد برگشتیم و مجدداً امتحان کردیم. بعد 

 .فت. خب بشنویم از مدرسه طبیعتهاي خودم را خواهم گما در مورد مدرسه طبیعت شنیدیم، من ایده

 



21 
 

 
 آهنگر:  عارف مهندسجناب آقاي 

ه و همایشی بنام خدا، عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. امروزه کمتر رویدادي و کمتر جلس

کودك، تربیت و آموزش برگزار شود و مدرسه طبیعت در آن جاي نداشته باشد.  وضوعاست که حول و حوش م

من خوشحالم که مدرسه طبیعت در این جلسه هم جاي خودش را دارد و از این بابت از همه سپاسگزارم. این 

 آیم کهمدرسه طبیعت داریم. من از جایی می 80ولی در کل کشور نزدیک به  بنام نوج مدرسه در ساري است

ایم امپراطوري کودکان و اسم اصلی آن هم مورسه طبیعت است که توصیف یک صحنه از آن اسمش را گذاشته

ر محوطه مدرسه طبیعت دهم. تصور کنید که روزي تعدادي کودك در حال بازي درا هم براي شما شرح می

رسه طبیعت نبوده و از جاي افتد. این کبوتر مال مدها میآید و وسط بازي آنیک کبوتر می دفعههستند و یک

آید و کامالً مشخص بوده که تیر خورده است. بینند که از گلوي کبوتر خون میها میدیگري آمده است. بچه

شوند و بعد از مدتی کنکاش کردن راجع به این موضوع به ها طبق معمول پرسشگرانه با این اتفاق روبرو میبچه

کنند. یکی توان گفت قبرستان مدرسه طببعت است دفن میکه تقریباً میشیوه خودشان کبوتر را در همان جایی 

گر خودش یلسهدر آن صحنه حضور داشته است به تهایی که گذرد و یکی از دختربچهدو هفته از این ماجرا می

کنند عی میروند و سگر مییلسهزنده شده است یا خیر؟ با تگوید که بیا برویم و ببینیم آیا آن کبوتر زیر خاك می

گوید که شود میهاي اولیه کبوتر که مشخص میبا یک تکه چوب کبوتر را از زیر خاك بیرون بکشند. قسمت

خاله بببن این کبوتر زیر خاك بچه آورده است و این درحالی است که خود کبوتر در اثر مرگ زیر خاك کوچک 

شود که همان کبوتر است و بعد این گش متوجه میکنند و از طریق رنو منقبض شده بود. کمی بیشتر زمین را می

کبوتر که در اثر شلیک گلوله سوراخ شده بود مقداري گندم  لويد که دقیقاً از همان نقطه از گبیننصحنه را می

 .جوانه زده است



22 
 

سراید میکنم و صحبت از عمر با عیار و اصالت تجربه است. سپهري وقتی که من دارم اینجا از تجربه صحبت می

 .انگار که در همین صحنه حضور داشته است "مرگ پایان کبوتر نیست"

اي را هاي ما چقدر فرصت چنین تجربهکنیم، بچهپرسم که در حال حاضر که ما داریم صحبت میمن از شما می

معتقدیم دو  شود؟ ماهاي ما میبراي بچه هکه امروزه چه چیزي مانع این تجرببعدي من این است  سؤالدارند؟ و 

 .مانع وجود دارد: یکی رفتار است و دیگري دیوار. اولی باید اصالح شود و دومی باید خراب شود

ک عده کودك ي فقر یي فقر روبرو بودند. این تجربهدر یکی دو دهه گذشته کودکان ما با معضلی بنام تجربه

ت داد. امروز بعد از گذشت یکی دو دهه دیگر تغذیه و ... را تحویل بشریخونی و سوءکم، بیمار و مبتال به سل

کنند و باز هم کنند ولی با چیز دیگري بنام فقر تجربه دست و پنجه نرم میعموماً با فقر دست و پنجه نرم نمی

بینیم که امروز اضطراب و ها توجه کنیم میشود. اگر به نتایج پژوهشیک عده کودك بیمار تحویل جامعه می

هاي روانپزشکان و روانشناسان هستند. امروزه چاقی کند. کودکان مشتري ثابت مطبن بیداد میافسردگی در کودکا

وزن است و کودك ایرانی یکی مبتال به چاقی و اضافه 4وزن در کل کشور ما یک معضل است و از هر و اضافه

تشان یک نی که یک دسسپردن آینده به دست کودکانی که همین االن چاق هستند یعنی سپردن به دست بزرگساال

 .دست دیگرشان احتماالً ساز و کارهاي توسعه کیسه قرص و دارو است و

و اختالالت یادگیري، عدم حس  D تأمینکاهش خالقیت یکی دیگر از پیامدهاي این فقر تجربه است. کمبود وی

محور و یا رد آموزشتعلق به سرزمین و محیط زیست و کلی آثار و پیامدهاي دیگر که متهم ردیف اول آن رویک

ها زدگی به کودکان است. در چنین رویکردي وجود کودکان تا زمانی ارزشمند است که بتوانیم به آنآموزش

دهد که چه چیزهایی را دهد و تشخیص میرسد و ترجیح میآموزش بدهیم و در این رهگذر هم کسی از راه می

ري بگیرید وسسات فن سخنؤخالقیت و م مؤسسهاضافه کند. از  ها کنیمباید به این کیسه آموزشی که باید بار بچه

ها اضافه بر مدرسه هستند. یکی از دوستانم مدرس زبان انگلیسی ي اینتازه همه غیره وتا رباتیک و رقص و 

ساله است خیلی حالش گرفته است. پرسیدم چه  8آموزانم که دختري است، گفت روزي دیدم که یکی از دانش

بیدار بشوم و بروم  7شوم. پرسیدم چرا؟ گفت من صبح باید ساعت شده؟ گفت من خیلی در زندگی خسته می

آنجا باشم بعد برگردم خانه و ناهار بخورم و بعد بیایم کالس زبان انگلیسی و بعد برگردم  3مدرسه و تا ساعت 

روم. آنجا به ما یاد بدهم. تازه روزهایی که اینجا نیستم کالس آموزش فن سخنرانی می خانه و تکالیفم را انجام

 .دهند چطور تسلیت بگوئیم، چطور سالم و علیک کنیم، چطور تبریک بگوئیممی
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 .ها بگذاریم فکر نکنم یک هفته دوام بیاوریمساعت بجاي بچه 24شما تصور کنید اگر ما خودمان را یک 

کنم که در معماري خانه و مدرسه و شهر است، یعنی فضاي فیزیکی. من همه را دعوت میمتهم ردیف دوم 

اسفند در دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد شرکت کنند. ما در کنار این سمینار کارگاهی با  8سمیناري که 

دازیم که حتی اگر ما پرعنوان معماري فضاي رشد و یادگیري کودکان داریم. در این کارگاه به این موضوع می

نه  کتوان رسید؟ جواب یاي میه نتیجهمتري ب 20ي رویکردمان را هم تغییر دادیم باز هم در یک فضاي بسته

هایش پنجره ندارد و قاطع است. ما باید دیوارهایمان را هم برداریم. در حال حاضر ما مدارسی داریم که کالس

ایم و ادعا سیژن و هوا هست را از او سلب کردهکیک موجود زنده که ا ترین نیازییاست که ابتدااین بدین معنی

 .کودکمان پاسخ دهیم ینیازهاي رشدي و آموزش بهخواهیم کنیم که میمی

کند. پرسیدیم چرا گریه میکنی؟ گفت روزي در مدرسه طبیعت دیدیم که کودکی به همراه مادرش آمده و گریه می

ها تواند در آن چالهآمد دخترم خوشحال بود که فردا صبح میهروقت باران میدر کوچه ما تعدادي چاله بود و 

بازي کند. امروز صبح که بیرون آمدیم دیدیم که شهرداري همه را آسفالت کرده است و دخترم از صبح دارد آب

سفر  اهبچهودکان است. یک مرتبه هم با ترین فضا براي بازي کاي پر از آب محبوبهچالهکند. گریه می

آید؟ گفت چون وقتی داخل چاله ها گفتم تو چرا از چاله آب خوشت میگردي رفتیم به یکی از بچهطبیعت

گر دست من باشد اات باشد؟ گفت این چاله در خانه دهد. به او گفتم دوست داريروم خیلی به من کیف میمی

 .مان چاله آب داشته باشیمریرم تا وسط خانهمی دارم و داخل آن آبها را برمیزنم و پارکتفرش را کنار می

 ها را داشته باشیم. صحبتها را بیان کنم تا ما صداي خود بچههایم روایاتی از بچهکنم البالي صحبتمن سعی می

 .ها و در جایی که خودشان نیستند، یک دور باطل استها، بدون بچهکردن راجع به بچه

ایم و موظفیم که در هر خوانی کنم. ما شایستهست ندارم بیشتر ازین مصیبتاین نقد شرایط موجود بود و دو

اجتماعی -ماندن امید تالش کنیم. مدرسه طبیعت یک جریان پرورشیشرایطی امیدوار باشیم و براي حفظ و زنده

 80-70 ي آن در جاهایی غیر از ایران حدودسال است در ایران شکل گرفته است. سابقه 5-4است که نزدیک به 

شناس برجسته و مترجم زاده که بومپردازي آقاي دکتر عبدالحسین وهابسال است اما در ایران این جریان با ایده

در شهري در مشهد بنام  92صاحبنظري در امور محیط زیست است شکل گرفت. اولین مدرسه طبیعت در سال 

 80سیس شدند تا به امروز که به نزدیک أان تجاي ایرمدارس طبیعت در جاي سیس شد و بعد از آنأنج تککاوي
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ي تجربه تأمینهایی که هست دارند در راستاي هدف اند و با وجود تمام مشکالت و چالشمدرسه طبیعت رسیده

 .کنندطبیعت براي کودکان کار می

دانشگاه چه کاري خواهم به این بپردازم که در اینجا گویم و میي کوتاهی راجع به ارزش بازي میمن نکته

 .تواند براي مدرسه طبیعت انجام بدهدمی

. بازي را "بازي سرخوشانه در بستر زیستگاه"خطی ساده دارد، ي طبیعت یک تعریف یکما معتقدیم که مدرسه

دانیم. ما معتقدیم کودك مستعد اي و همتاي نیاز به هوا و غذا و آب در کودکان میهم یک فعل ذاتی و ریشه

و نیازي ندارد که ما به او بازي یاد بدهیم یا برایش طراحی کنیم. کودك کامالً مستعد بازي است  بازي است

همانطور که مستعد غذاخوردن است. این فعل براي کودك ذاتی است، منتها بازي داریم تا بازي. ما معتقد به بازي 

هایش را بازين آن را تعریف کند، همآزادانه و سرخوشانه هستیم، یعنی یک بازي که خود کودك قواعد و قوانی

خودش تعیین کند، مکان و محل بازي را خودش تعیین کند، ابزار و عناصر بازي را خودش شکل دهد و پایان 

 .بازي را هم خودش تعیین کند

ه تواند شکل بگیرد. بستر زیستگاه از نظر ما سه الیمعتقدیم که بازي آزادانه و سرخوشانه در بستر زیستگاه می

برگ و درخت و  وهاي آن خاك و سنگ و حیوان و آب لفهؤه زیستگاه اجدادي و کهن است که مدارد: یک الی

... است. الیه بعدي از نظر ما زیستگاه فرهنگی و اجتماعی است که شامل هنر، کتاب، کشاورزي، دامپروري و ... 

ه تکنولوژیک است و ارتباط کودك با کامپیوتر ي زیستگاباشد که وارد زندگی بشر شده است. الیه آخر هم الیهمی

ها باید جایگاهشان بر طبق سهم و موبایل و ابزارهاي تکنولوژیک هم از نظر ما ارزشمند است منتها هرکدام از این

 .و قدمتی باشد که در تاریخ زیست بشر داشته و دارند

ها صحبت کنیم. بازي سرخوشانه راجع به آنتري هستند که بهتر است در جمع دیگري ها مباحث خیلی مفصلاین

تواند در شهرها مراکزي با تواند الگوهاي متنوعی داشته باشد. میدر بستر زیستگاه یعنی مدرسه طبیعت و این می

ها و با احیاي مفهوم محله بوجود بیاید، حتی این اتفاق تواند در محلهنام مدرسه طبیعت وجود داشته باشد، می

ما در تالش  ها اتفاق بیوفتد.دهنیک آخر هفته خانواها یا در پیکتواند در خانهها بیوفتد، میدانشگاهتواند در می

هاي دوستان اشاره شد که آینده را فداي هستیم تا این مفهوم مدرسه را فراتر از یک نهاد منتشر کنیم. در صحبت

آور درحال تغییر است م. در دنیایی که اینچنین سرسامگویم که بیائیم و حال را فداي آینده نکنیحال نکنیم. من می

، آینده دیگر مفهوم خودش خواهند چه چیزي را وارد زندگیتان کنندینده هم خبر ندارید که میماه آ 6 و شما از
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رود. کارگزاران و پیمانکاران ها میهاي درس و آموزش کاله بزرگی سر بچهامروز در کالسرا از دست داده است. 

دهند. اگر ما روي حال کودك ها تحویل میگیرند و یک آینده جعلی و قالبی به آنسعادت حالشان را می

ي زندگی کند و تجربهگذاري کنیم، در نتیجه کودکی که حالش خوب است یعنی بی قید و شرط بازي میسرمایه

ي جنگ، براي صلح و براي زلزله و ... . اي آماده خواهد شد. براي قحطی، براي فراوانی، برادارد، براي هر آینده

اي توانمند باشد. این تنها و تنها از هایی مجهز کنیم که براي هر آیندهسري توانمنديپس بیائیم و کودك را به یک

حال در دنیاي امروزي  کردن بر روي آینده و هزینه کردن گذاريطریق بسترسازي تجربه و بازي است. سرمایه

محیط زیست براي ما تبدیل به یک  مسألهزیستی داریم و  محیط مسألهگذاري نامطمئن است. اگر ما یک سرمایه

اي را باید از بحران شده است، بله من هم با شما موافقم که باید از کودکانمان شروع کنیم. اساساً هر توسعه

ست به کودکانمان راه نجات کودکان شروع کنیم، اما چگونگی و شیوه آن هم مهم است. آیا آموزش محیط زی

 پاسخ ما یک نه بسیار قاطع است.  محیط زیست است؟

ها را از رخوردن از مادرش جدا کنیم و آنیپرسم. اگر ما یک نوزاد را باالجبار موقع شاز شما می سؤالمن یک 

کنی، آیا او مراقبت  سال بعد او را به مادرش برگردانیم و بگوئیم حاال باید از مادرت مراقبت 20هم دور کنیم و 

خواهد کرد؟ حتی اگر به او آموزش بدهیم و اجبارش هم کنیم اینکار را نخواهد کرد، بخاطر اینکه تمام پیوندهاي 

 بیعت هم به همین شکل است.ادر قطع شده است. رابطه کودك با طعاطفی و حسی با م

غوش طبیعت زیباترین و مؤثرترین خاطراتش را ما هنر کنیم بتوانیم دیوارها را برداریم و اجازه دهیم کودك در آ

شکل دهد. این کودك بعدها با کمترین آموزش یک بزرگسال شهروندي خواهد بود که حافظ محیط زیست 

هایی را داریم که از اکنون دانشگاهما همتواند تحمل کند که آن بستر و خاطراتش از بین برود. خواهد بود و نمی

دانشگاه تبریز در محوطه دانشگاه خودش مدرسه  اند.هاي مختلف تبعیت کردهشکلي مدرسه طبیعت به ایده

طبیعت دارد. ابتدا براي فرزندان کارکنانش بود و اکنون براي خارج از این دایره هم هست. دانشگاه علم و فناوري 

 داده است.آن شهر گذاشته و مدرسه طبیعت تشکیل  ز به همین ترتیب زمین در اختیار فعاالنبهشهر نی

 رد زمین امر این براي خواهدمی و کندمی حمایت جریان این از دارد مازنداران بابلسر دانشگاه که شدم مطلع

 به و است کرده برگزار طبیعت و کودكملی  همایش دوره سه رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه. بگذارد اختیار

 .کندمی حمایت ایده این از مختلفی هايشکل
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 حاال که است گذاشته اثر دادیم درس تاکنون که چیزي آن آیا. داد نخواهیم درس را زیست محیط و پایداري ما

. بگیریم فاصله کمی محورتدریس و محوردرس رویکرد از پس بدهیم؟ درس هم را زیست محیط خواهیممی ما

 از نشینیعقب یک بیائیم، عقب کمی. باشیم داشته پایدار نشینیعقب توانیممی فقط ما گویدمی الوالك قول به

 طبیعت همدرس در را معجزاتی هرروز و آمدیم عقب ما. افتاد خواهد اتفاقی چه ببینیم و بکنیم آموزش و تدریس

 .بینیممی

 گویدمی. است بوده من زندگی روز بزرگترین دیروز که گویدمی بغض با و آوردمی مدرسه دم را اشبچه مادري

 کودکم سال 5 این تمام در و بگیرم گیرناخن با را ناخنش شدم موفق آوردم بدنیا را بچه این که سال 5 از بعد من

 تمام هم آن وقتی و خوردهمی را هاناخن بغل پوست شدهمی تمام ناخن وقتی و است خوردهمی را هایشناخن

 االن ولی است خوردهمی هم را پایش هايناخن و بردهمی دهانش به دردآوري خیلی شیوه به را پایش شدهمی

 .کن کوتاه را هایمناخن مامان گفته و کرده دراز را دستش خودش آیدمی طبیعت همدرس به که ماه 6 حدود از بعد

 که همانی کودك و است شده اصالح رفتارها و شده برداشته دیوارها آنجا فقط نیست، بلد معجزه آنجا کسی

 .است خوب هم حالش و دهدمی نمایش را هست

 دانشجویان مسئول فقط که هادانشگاه. کنند کمک بماند سرپا طبیعت مدرسه يایده اینکه به توانندمی هادانشگاه

 عقیدههم من با آیا. اندجامعه آموزش و رشد مسئول هادانشگاه. دارند اجتماعی مسئولیت بلکه نیستند، خودشان

 آموختهدانش و دانشمند هر یا و شناسجامعه پزشک، مهندس، خواهیممی ما اگر است، اینچنین اگر خب هستید؟

 دانشگاه به که زمانی همان در را اینکار باید کنیممی فکر چرا کنیم، تربیت پایدار توسعه هايآموزه با را دیگري

 زشکپ یا هنرمند مهندس، معتقدیم ما. بکنیم را اینکار ترعقب کمی خب دهیم؟ انجام است کرده نام ثبت و آمده

 . رودمی دانشگاه به بلکه آیدنمی بیرون دانشگاه از

 یعنی این باشد، داشته طبیعت مدرسه یک خودش هايدينتوانم با متناسب و خودش محوطه در دانشگاه هر اگر

 با و رودمی طبیعت مدرسه به کودك وقتی. است گذاشته خودش دانشجویان از فراتر را خود گام دانشگاه آن که

 کند،می همنشینی آرام و آمیزصلح بستر یک در خودش ساالنغیرهم و ساالنهم و حیوان و سنگ و گل و خاك

 که باور این به روزي یک یعنی. شودمی محورانسان و انسانی يجامعه از تروسیع ذهنش در جامعه يدایره یعنی

 خلقت در از پلنگ نگذاریم رد،بپ طبیعت انگشت سر از سمگ نگذاریم که، رسدمی هست سپهري سهراب شعر در

 .داشت کم چیزي زندگی نبود کرم اگر بدانیم و بیرون برود
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 پیش هم نود آید صد چونکه. برسیم هم مندانزیست حقوق به بایستی برسیم هم بشر حقوق به بخواهیم ما اگر

 آشنایی جهت بکتا تعدادي که کنممی اشاره را این و بگیرم را دوستان وقت این از بیشتر خواهمنمی من. ماست

 ارجاع مجازي فضاي به را دوستان بیشتر اطالع جهت و امآورده خودم همراه به طبیعت مدارس با دوستان بیشتر

 1 براي که هستند هم طبیعتی مدارس معدود البته و کنیممی فراهم سال5  تا سال3 از را طبیعت تجربه ما. دهممی

 خدمت در جلسه حین هم و جلسه از بعد هم بیشتر گفتگوي براي من. کنندمی کار را سال 16 تا 12 و سال 3 تا

 .هستم دوستان

 .کردند دعوت را من که کنممی تشکر نورشاهی دکتر خانم و ذاکرصالحی دکتر آقاي از مجدداً هم پایان در

 
 :دکتر روشن آقاي جناب

 یک از و شویم دور محوريدرس از باید ما گفتندمی طرف یک از که بود دوستمان هايصحبت در تناقض یک

 توسعه چون که کنم عرض را این خواهممی من. است متناقض دو این واقع در. داشتند آموزش بر تأکید طرف

 که کنیم فکر این به راجع توانیممی بنابراین. هستیم هم آموزش نیازمند لذا است، سازيفرهنگ نیازمند پایدار

 شویم دور رویکرد این از باید ما بگوئیم اینکه ولی باشد چگونه تدریسمان هايروش یا هاآموزش یا درسی برنامه

 .دارد انتقاد جاي من بنظر

 :آهنگر مهندس آقاي

 .بود کودکان براي منظور

 :نورشاهی دکتر خانم

 .است بوده آموزشی هايشیوه آهنگر مهندس آقاي منظور

 حاصل و هاخروجی یا محصوالت که دوستانی کنم خواهش جلسه در کنندهشرکت عزیزان از خواهممی من

 مورد در دقیقه 4-3 اول هستیم مایل دارند، حضور جلسه این در ديتعدا و کردند ارسال ما براي را کارهایشان
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 دوم دور در و گردیمبرمی آن از بعد .بگذارند اشتراك به ما با را آن و بدهند توضیح اندداشته که فعالیتی آن

 دکتر آقاي که محوري چهار آن خصوص در گیرينتیجه به بتوانیم که داشت خواهیم گفتگو و بحث مقداري

 نظرات از پنل نهایی بنديجمع در بتوانیم تا کنیم کمک همدیگر به برسیم و فرمودند جلسه ابتداي در ذاکرصالحی

 .باشیم کرده استفاده هم دوستان

 
 

 
 :قربانی دکتر آقاي

ایرانی  انجمن رئیس و خوارزمی دانشگاه المللبین روابط تمام استاد هستم قربانی من. الرحیم الرحمن... ا بسم

 به ولی نیست، هم درسی ریزيبرنامه نیست، عالی آموزش و است المللبین روابط من رشته. المللبین روابط

 کار توفیقی دکتر و کیوانی دکتر آقاي با و بودم استادیار که پیش سال 10 حدود همان از داشتم که ايعالقه لحاظ

 که اثر یک. دادم انجام کوچک کار چند لذا. رودمی کجا به عالی آموزش که داشتم را دغدغه این همیشه کردم،می

 و عالی آموزش" ام،کرده اشترجمه و نبودم من اشنویسنده و است بوده مهم ذاکرصالحی دکتر آقاي نظر از

 پیش سال چند کتاب این که است اسکات ویلیام و گاف ناستیف از که بوده "احتمال و سپارادوک پایدار، توسعه

 چیزي آن. شود چاپ تجدید باید و شده تمام آن چاپ البته. است شده منتشر فرهنگی مطالعات پژوهشکده توسط

 نهادي ترینمهم تواندمی عالی آموزش که بوده این مشخص بطور واقع در است بوده توجه مورد کتاب این در که

 چیزي آن از است متفاوت کمی بعدي نکته. پایدار توسعه اجراي مسئول نه و باشد پایدار توسعه مولد که باشد

 محیط مسائل و کاکولوژی مسائل به نگاه صرفاً و ،پایدار توسعه یعنی( شد تأکید آن روي بیشتر جلسه این در که

 اقصاد، بحث محور سه در که است این نویسنده این نگاه ).انسان زیستی اولیه نیازهاي تأمین همان یا زیست

 در را عالی آموزش نقش تواندمی گیرد قرار محور سه این بین تواندمی که ارتباطی آن و زیست محیط و جامعه

 درسی، ریزيبرنامه مثل جدید نگاه با ولی ،آموزش یکی یعنی نگاه این با نویسنده لذا .کند مشخص پایدار توسعه
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 داشته نقش تواندمی محور سه این در عالی آموزش پایدار، توسعه مدیریت در دیگري و پژوهش بحث در یکی

 . باشد گفتم که عاملی سه آن بین ارتباطی بتواند که باشد

 هايدکل یا شودمی انجام سدسازي وقتی خودمان گیالن همین در مثالً که کردند صحبت دوستان جامعه بحث در

 اجتماعی بحران و هویتی بحران یک و کنند مهاجرت شهرها به باید روستا آن افراد بهرحال شودمی ایجاد برق

. است دلیل همین به دقیقاً اجتماعی هايآسیب و هاکاريبزه از خیلی که گفتم دیگري جاي در بنده. آیدمی بوجود

 . دهدمی نشان عامل سه آن به را جامعه ارتباط این

 باشیم داشته خوبی جامعه و باشیم داشته خوبی دانشگاه اگر ما که است این بر تأکید درواقع نویسنده نگاه بنابراین

 باالنس یک در مورد 3 هر اینکه مگر نیستیم پایدار توسعه باشیم داشته خوبی اقتصاد اگر و نیستیم پایدار توسعه

 .گیرند قرار باهم

 هايدانشگاه و دنیا هايدانشگاه از تجربیاتی ،دارد خوب هفت مطالعه موردي کتابکه این  است این بعدي نکته

 خیلی تجربیات بنظرم که کردم مشاهده نزدیک از بودم امریکا که مطالعاتی فرصت در من را آنها از برخی. امریکا

 و امریکا و انگلستان هايدانشگاه در و یونسکو در هم دیگري کارهاي. اندآورده کتاب در ایشان که هستند خوبی

 گیل مؤسسه در که بحثی و طبیعت مدرسه بحث به هم مقداري. هستند زمینه همین در و شده انجام دیگر جاهاي

 .دارد ارتباط هست

 

 

 

 
 

 :محمديرضا دکتر آقاي
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 همکاران از سپاس و تشکر و جلسه در حاضر عزیزان خدمت دارم احترام و ادب و سالم عرض خدا، یاد و نام با

 .دارم مؤسسه

 دکتر آقاي دیشب چون ولی داشتیم 9 تا 7:30 از جلسه یک ما اینکه دلیل به کنم عذرخواهی یک اول من

ي هابحث همین خصوص در گزارش یک. هستم شما خدمت در کنیم، پیدا حضور که داشتند تأکید ذاکرصالحی

 . شد خواهد ارسالمجلس  به 2 ساعتکنکور 

 .هستند جریان در و گذارانبنیان از خودشان مؤسسه در من دوستان خب کنم، اشاره آن به خواهممی که اينکته

 بار اولین این و دیدیم سوم برنامه قالب در 1379 سال از را ایران عالیآموزش در ارزشیابی نوین نظام تقریباً ما

 خب. گرفت قرار توجه مورد عالی آموزش نظام در کیفیت بحث که است ارزشیابی توسعه برنامه یک قالب در

 رویم،می سمتی چه به داریم و افتاد اتفاقی چه که بماند حاال شد، انجام خوبی کارهاي و بود بعدي تک بود، قبالً

 کنم صحبت آن به راجع خواستم یپژوهآینده بحث خصوص در که نکاتی از یکی. شومنمی بحث این وارد من

 .داریم ناقص يچرخه ما کردند، عنوان گیل مؤسسه از همکارانم و

 یکی خب گرفتیممی جدي را آن اول اگر نظرم به و استمانده مغفول نظرم به عالی آموزش در پژوهیآینده بحث

 عنوان به من کردیم؟ چکار ما االن بود پایدار توسعه مبحث گرفتمی قرار توجه مورد باید آن در که مواردي از

 هستم و کشور آموزش سنجش سازمان علمیهیئت عضو یک عنوانبه خودم که پژوهشگر یا کارشناس یک

 صدد در ،هستم حوزه این در یادگیري و آموزيدانش حال در است سال 15 بر بالغ که کارشناس یک عنوانبه

 تعاریف از یکی در. استشده  متفاوتی تعاریف هم کیفیت از خب. بودیم کیفیت تضمین الگوي کردن نهادینه

 تحت را ملی طرح یک ما. باشدداشته خودش در را پایداري مفهوم باید کیفیت از جامع تعریف که کنندمی عنوان

 در جلسه چند .کردیم طراحی "پایدار توسعه مبناي بر عالی آموزش نظام کیفیت تضمین عمومی طراحی" عنوان

 بحث را این ايجلسه یک در بهشتی شهید دانشگاه اساتید با بعد و کردیم صحبت توفیقی دکتر آقاي با رابطه این

 رئیس تا22 این 1990 سال از که بماند که کنم عرض هم را این. رسیدیم بنديجمع یک به نهایت در و کردیم

 من افتاد، اتفاقی چه و 2001 بعد و کردند صحبت پایداري بحث با رابطه در فرانسه در و شدند جمع دانشگاه

 چقدر که کردند طراحی را هاییلیستچک و هاپرسشنامه کردند شروع هادانشگاه از خیلی .شومنمی پیشینه وارد

 است قرار اگر اوالً که بود این داشت وجود ما براي که یسؤال. کندمی توجه پایدار توسعه مبحث به دارد دانشگاه

 است؟ پایدار خودش آیا گفتند، ذاکرصالحی دکتر آقاي که همانطور کند حرکت پایدار توسعه سمت به دانشگاه
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 تبدیل دانشگاه که بیافتد دانشگاه خود در باید اتفاقی چه کند؟ ایفا نقش جامعه براي الگو یک عنوان به تواندمی آیا

 براي الگو یک واقع در و است مربی یک دانشگاه استاد یک که گوئیمنمی ما مگر بشود؟ نماد و الگو یک به

 یجائ یک و ايتپه ذره یک تا ما هايدانشگاه تمام در ببینید شما دارد؟ توانمندي چنین دانشگاه آیا است؟ دانشجو

 هم االن. گیردمی صورت ساز و ساخت سریع کنیم، استفاده آن محیطیزیست جنبه از اینکه جايب شودمی سبز

 بشود؟ باید چه االن. هستیم مواجه فراگیر دانشجوي نام به مفهومی با و نیست دانشجو دیگر که

 هاویژگی چه چه؟ یعنی پایدار دانشگاه خب باشد؟ پایدار تواندمی آیا دانشگاه خود که بود این ما مسأله یک پس

 .دانشگاه نقش بعد و دارد مختصاتی و

 که تخصصی خدمات و، پژوهش آموزش آن از فارغ یعنی چیزي .هاستدانشگاه اجتماعی التزام مهم دیگر مسأله

 .کند می ارائه

 به نسبت یی تولید کند کهدانشجو که پایداري آموزش ببیند، آموزشی یک دانشجو که است این انتظارمان ما

 ارائه که خدماتی آیا کند؟می حرکت پایداري سمت به هایشپژوهش آیا. باشد داشته ايدغدغه یک اطرافش

 .دانشگاه پایداري همان شودمی این پایدار، دانشگاه شودمی این کند؟می تضمین را پایداري کندمی

 توسعه راه در هادانشگاه خروجی عمالً که است درست. است اجتماعی التزام پس داشت وجود که بعدي مسأله

 به توجه با نظرم به دارد؟ سازيفرهنگ و آموزش به اجتماعی التزام دانشگاه خود آیا اما داردمیبر قدم پایدار

 و شفافیت رکن دو یعنی. است فرهنگ بحث کنیم تأکید آن روي باید که چیزي داریم ما که هاییگرفتاري

 بحث در گريمطالبه روحیه مردممان آیا و باشد پاسخگو باید االن که دانشگاهمان ببینیم ما یعنی. پاسخگویی

 این به ما و بود مسائلی چنین پس شده؟ نهادینه روحیه این علمی هیئت در آیا دانشجو، در آیا دارند؟ را پایداري

 .کنیم طراحی را الگویی چنین که رفتیم سمت

 با بنده و دارد خوشحالی جاي ،است انجام حال در هم هنوز البته و دادیم انجام که بنديجمع براي بنابراین

 این در که دوستانی نظرات از کنیم، لحاظ ما اینکه از قبل را این نتایج بشود اگر که کرد خواهم صحبت مؤسسه

 بعد دادیم انجام ما که هاییبررسی براساس که کنم عرض شما خدمت نهایت در من. کنیم استفاده هستند جلسه

 دکتر عالیآموزش وزیر و توفیقی دکتر آقاي با جلساتی و عالیآموزش گروه بهشتی، شهید دانشگاه با اینکه از

 از قبل طرح این و گرفت صورت هاییارزیابی و شد طراحی که بنديجمع و داشتیم که جلسه چندین دانافرجی

 نظارت دفاتر سايرؤ و آموزشی معاونین همه نظرات ما کردند، داوري را آن مؤسسه همین اساتید از نفر دو اجرا
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 مرحله در هنوز و است کلی خیلی هنوز که رسیدیم چارچوبی یک و کردیم اخذ را دانشگاهی نظرانصاحب و

 را رکن 4 این .رسیدیم رکن تا4 به ما. باشیمداشته بیشتري استفاده توانیم می هستیم، آن گزارش نهایی بنديجمع

 دانشگاه، رسالت بابت از آیا. بود دانشگاه در ساختار و رهبري بحث بحث، یک. دهیم قرار بحث مورد توانیم می

 داریم؟ ايمقوله چنین ما اصالً ارزیابی نظام و منابع مدیریت و رهبري اهداف، و مشی خط دانشگاه، اندازچشم

 و پژوهش یادگیري، و آموزش عالی،آموزش در يفرآیند نظام آیا دوم مرحله در است؟افتاده جا ما براي آیا

 دارد؟ قرار توجه مورد ویژه طور به پایدار توسعه مقوله اصالً آیا و پردازدمی این به روزمره عملیات

 فردي نظام و دانشگاه اجتماعی نظام و دانشگاه سیاسی نظام و دانشگاه فرهنگی نظام در آیا، که دانشگاه بافت بعد

 و عمومی مشارکت نهایت در و بدهند تسرّي را این توانندمی آیا و هست ساري و جاري ايمقوله همچین

 هادانشگاه آیا. استداده اختصاص خودش به را هاوزن باالترین از یکی این است جالب و است اجتماعی مسئولیت

 جالب خیلی مثالً شناسند؟می رسمیت به را محلی اجتماع اصالً تخصصی، خدمات آموختگان،دانش بر عالوه

 کردي تصور را ايمحدوده یک خودت براي شما آیا: کردیم سؤال مثال عنوان به بهشتی شهید دانشگاهاز  ما. است

 چنین آیا داري؟ سیستم براي را هاییمزاحمت آن يواسطه به که... و علمی هیئت و دانشجو تردد این قبال در که

 .بدهد تهران استان همین به را آموزشی هر و کنی تقسیم قسمت چند به تهران در را آموزش که داري تصوري

 آن نتایج از بتوانیم که امیدوارم. شود می بحث دارد تفصیلی صورتبه و رسیدیم آنها به ما که بود هاییمقوله اینها

 نظام خروجی ما کهوقتی واقعاً ببینید کهاین پایانی نکته. کنیم واقف قضیه این به را مدیران و هادانشگاه سايرؤ

 هااین و گیرند،می قرار افراد سري یک هااین پناه در و دارند مدیریت احساس که مدیرانی شودمی عالی آموزش

 شایستگی آن به توانیمنمی ما و داردادامه چرخه این و گیرندمی قرار کارها سرأ در و مدیرند کنندمی احساسهم 

 را جمع این نظراتنقطه و شود تحلیل شود، بررسی پژوهش این نتایج که امیدوارم. برسیم هست نظرمان مد که

 کامل گزارش یک به تواندمی که کنیم ارسال مؤسسه کانال از که شویممی خوشحال خیلی و باشیم داشته هم

 .کنممی تشکر همگی از. شود تبدیل

 :روشن دکتر آقاي جناب

 و عزیزان و دوستان خدمت دارم احترام و درود تقدیم .کنممی آغاز را سخنانم است مهربان که خداوندي یادبا 

 مهمتر آن از قبل که چیزي ولی است هدف پایداري گوییممی ما که است درست .جلسه این مهمانان و همکاران

 که وقتی دارید. نگه را آن و بدهید دوام را پایداري این توانیدمی چگونه اینکه یعنی .است پایدار پایداري است
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 از ولی غیره و زمین آلودگی و هوا و آب ،زیست محیط سراغ رویممی شودمی پایداري و پایدار توسعه از بحث

 با مبارزه ،شهروندان توانمندسازي ،درآمد توزیع ،اقلیمی عدالت ،اجتماعی عدالت مثل پایداري اجتماعی ابعاد

 .شودنمی صحبت غیره و بیماریها

 .شودمی توجه آنها به پایداري و پایدار توسعه مقاالت و جلسات در معموالً که است تريمهم ابعاد که اینهاست

 .دهدمی ارائه را منابع تخصیص از جدیدي الگوي یک یعنی .است منابع تخصیص الگوي یک پایدار توسعه

 این در دانشگاه .کند تغییر هم توزیعتان و تولید الگوهاي یعنی .کنید فکر نیز بازتوزیع و بازتولید به باید بنابراین

 و جنبیدند دیر خیلی یعنی .هستند ماندهعقب هايسازمان پایدار توسعه زمینه در هادانشگاه ؟دارد نقشی چه بین

 داشتند پیشرو نقش پایدار توسعه پردازيمفهوم و پردازينظریه در دانشگاهیان اینکه با .کردند عمل ضعیف خیلی

 دانشگاه و صنعت ارتباط با رابطه در را چیزي چنین .داشتند ضعیفی نقش سازمان یک عنوان به هادانشگاه منتها

 ضعیفی ارتباط هادانشگاه اما دارند اقتصاد و صنعت با خوبی ارتباط دانشگاهیان کنید فرض .گفت توانمی هم

 ب آدم یکسري اینکه یعنی ،است محوري نقش هادانشگاه مدیریتنقش  اینکه به برسم خواهممی جااین .دارند

 که کسی قعدر وا .دارند آموزش به نیاز هااین خود که کنندمی انتخاب دانشگاهها سايرؤ براي را کم دانش

 ،باشند بدنه از جلوتر گام یک مدیران باید همیشه نظرم به .هستند آنها يرؤسا بدهد تکان را هادانشگاه تواندمی

 ولی است مهم پیشرفت براي مردمی هايحرکت که چند. هرباشند مردم از جلوتر گام یک باید کشوري مسئوالن

 واقع در .چیست پایدار توسعه بفهمند باید که هستند دانشگاه مسئوالن و هستند کشور مسئوالن این مجموع در

 آموزش تواندمی هاکارگاه محورهاي از یکی .بدهیم یاد را پایدار توسعه مفهوم آنها به باید .داد یاد آنها به باید

 ندانند اصالً شود سؤال ازشان اگر شاید اینها که چرا باشد دانشگاهی مدیران و دانشگاهها يرؤسا به پایدار توسعه

 توسعه سازينهادینه که است این کنم تأکید آن روي خواهممی من که اينکته بنابراین .چیست پایدار توسعه که

 حال عین در دارد نیاز جامعه و سیاست و هابخش در کالن اصالحات و قانون به اینکه بر عالوه پایداري و پایدار

 پایدار توسعه اشاعه و تقویت براي دانشگاهی مدیران آموزش بایستی نظرم به شروع نقطه دانشگاه سازمان براي

 .باشد

 :زادهیی رضا دکتر آقاي
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 به که داریم را حس همین هم خودمان ما که است این روشن دکتر آقاي هايحرف از من برداشت

 اینکه با موافقم خیلی خودم من شوند. آشنا پایدار توسعه با حال هر به تا شود داده آموزش هادانشگاهيرؤسا

 .بیاید پنل این در هادانشگاه يرؤسا به آموزش

 

 

 

 
 :حیدري آقاي

 هم مقاله یک گزارش این دل از که داشتم گزارشی من مؤسسه هستم. عالی آموزش ریزيبرنامه گروه عضوبنده 

 در عالی آموزش اینکه هم یکی و پایدار توسعه یکی .است شده تشکیل بخش دو از گزارش این .آوردم بیرون

 محیطامروز  که کشورهایی اکثر دیدم کردم نگاه که وقتی اول قسمت. دهد انجام تواندمی کاري چه زمینه این

 اروپایی کشورهاي خصوص به ،است بوده بدتر ما از مراتببه وضعشان دارند خوبی پایدار توسعه و خوب زیست

 کنیدمی نگاه را هاعکس ،کنیدمی نگاه را هاگزارش که وقتی .است بوده ناجور خیلی طبیعتشان . آنهاچین یا

روند االن می است جالب .کنیم کار آنها از بهتر خیلی توانیممی االن ما پس .بودند ایران از بدتر خیلی که بینیدمی

شبیه  جمعی و خانوادگی هايعکس هستند گردشگري و یستیز االن جاهاي و بوده آلوده که جاهایی همان

 هااین مختصر طور به و هست ما مقاله در تجارب این .شودمی چاپ روزنامه در و گیرندمی قدیمیهاي عکس

 به و گذرممی هااین از من .بسازند را چیزها بهترین چیزها بدترین از اندتوانسته چین در مثالً .امکرده عنوان را

 .رسممی پیشنهادات

 داشته توسعه به مندنظام نگرش یدبا شود. ماارائه می است مدیریتی-اداري که یکی قسمت دو در پیشنهادات

 گرمی و داغ هواي که هست جایی بلوچستان و سیستان در .نداریم توسعه به نسبت مندنظام نگرش االن ما .باشیم
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 زیادي هزینه هم عمالً که اندساخته گازي نیروگاه آنجا در ولی کرد استفاده آن طبیعی انرژي از توانمی که دارد

 مندنظام روش یک اینکه یعنی این پس .شودنمی استفاده طبیعی فضاي از آنجا کههم این و شودمی تحمیل دولت به

 در که هاییموزشآ .است شهروندان براي آموزش و ریزيبرنامه در بعدي مسئله .ندارد وجود ما اقدامات در

 با مخالف که شود ارائه چیزي سیما و صدا در نباید .هستند ناهماهنگ زیادي مقدار هست تلویزیون و مدارس

 مخالف مواردي در که شودمی عنوان مسائلی ترویج هايگزارش یا سیما و صدا تبلیغات. در است زیست محیط

 پایداري بعدي پیشنهاد ،شناختیبوم پایداري بعدي پیشنهاد ،اقتصادي پایداري بعدي مسئله .است زیست محیط با

 محیط به کمتر يضایعه ایجاد جهت کشور توسعه براي مناسب هايتکنولوژي از استفاده هفتم پیشنهاد ،اجتماعی

 ولی داشت بلبل آواز و طبیعت صداي جا آن و داشت طبیعی زیست محیط خودش شمال در قبالً  .است زیست

 ندارد وجود بوده قبالً که محیطی نآ دیگر و رفت بین از کلی به طبیعت صداي آن و آنجا رفت تراکتور کمکم

کمتر شده  معنویات و اخالقیات به توجهتغییر کرده و  مصرف الگوي .است ما کشور در که است شرایطی این

  است.

 داده این قسمت به اول درجه باید که است نگريآینده مسیر در هاانسان سالمتی و بهداشت ارتقاي و حمایت

 انسانی نیروي تربیت شاصلی هدف که عالی آموزش ،بکند تواندمی کارچ عالی آموزش اینکه زمینه در .شود

 مسئله داخلی تعریف در چه و جهانی تعریف در چه پایدار عهتوس .پایدار توسعه سمت به برود هست

 پایدار توسعه تعریف .غیره و اجتماعی و اقتصادي گفتند بعد گفتند را محیطیزیست مسئله .نیست محیطیزیست

 عالی آموزش نتیجه در .اقتصادي هم هست اجتماعی هم هست زیستمحیط   هم .است ايرشته بین تعریف یک

 .دهد انجام درسی و آموزشی ریزيبرنامه آن براي و دهد انجام را پایدار توسعه فلسفه کنند سعی باید

 هايدانشگاه و آموزشی سساتمؤ سیستأ .است پژوهش و آموزش گسترش و رشد ساختنمتناسب بعدي پیشنهاد

 برگزاري ،جامعه در پایدار توسعه نهادینه فرهنگ ایجاد ،زیست محیط اخالقیات ،زیست محیط زمینه در فعال

 ،پایدار اقتصادي توسعه ،زیست محیط مدیریت ،زیست محیط زمینه در متخصصین تربیت جهت مختلف هايدوره

 و پایدار توسعه فرهنگ گسترش منظور به زیست محیط سازمان و علوم وزارت بین همکاري و هماهنگی

 .محیطیزیست
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 :امهف دکتر خانم

تهران و  دانشگاه از کشاورزي آموزش . فهام هستم، دکترايعزیزان تک تک خدمت احترام و ادب سالم عرض

 پایدار توسعه براي آموزش" دارم حضور جلسه این در آن خاطر به که کتابیدانشگاهی هستم.  جهاد پژوهشگر

 انتخاب دنبال به که 89 سال به گرددبرمی کتاب تدوین ایده واقع در. است "هارهیافت و مبانی، عالی آموزش در

 این اواسط در تقریباً و بود پایدار توسعه براي آموزش دهه واقع در هم زمان آن در و بودم دکتري رساله موضوع

 خیلی موضوع و بود شده منعطف سمت این به اشآموزشی اهداف خیلی زمان آن در یونسکو .داشتیم قرار دهه

 موضوع این خودم پژوهشی کارهاي تخصص در داشتم پایدار توسعه زمینه در که هاییدغدغه خاطر به .بود داغی

 موضوع این به من و شدمی حس کامالً داشت وجود ایران در زمینه این در که دانشی شکاف .کردم انتخاب را

 هايصالحیت کتاب این در. شد منشعب کتاب این هم آن از و شد من دکتري رساله آن خروجی و امپرداخته

 توسعه بر آموزش تلفیق هايرهیافت گران بحث شد،هاي آموزش، صالحیتشد بحث آموختگاندانش پایداري

 و دانشگاه غیررسمی محیطدرسی،  ریزيبرنامه ،یادگیري و تدریس هايراهبرد مبحث که عالی آموزش در پایدار

 عالی آموزش که بود اینطور بحث واقع در پایداري هايصالحیت خصوص در .شد شامل را دانشگاه کل رهیافت

 صورت به .باشد گرفته شکل پایدار توسعه اصول اساس بر آن ذهنی فریم که باشد داشته خروجی که کنند کار چه

 استخراج مدل این و دادیم انجام را کار اینتهران  دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس روي هم دياستکیس

 مورد که سیاستی هايبسته آن اگر آینده سال 20 در .دادیم انجام را کار این نگريآینده صورت به واقع در .شد

 .افتدمی روندها این در اتفاقی چه شود اجرا بود ماننظر
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 :رشیدي دکتر خانم

 تا شد فراهم فرصت این که هستم خوشحال خیلی من .عزیزان همه خدمت دارم ادب و سالم عرض، خدا نام به

 رشیدي من .کنممی معرفی را خودم اول بپردازم کار معرفی به بخواهم اینکه از قبل .کنم شرکت نشست این در

 معرفی به بخواهم اینکه از قبل .عالی آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه درسی و نوآوري گروه عضو ،هستم

 آینده اینکه بود دوستان صحبت در کهیکی این نکته  .کنم عرض خدمتتان را نکته دو خواستممی بپردازم مقاله دو

 نگاه یکی و صفربرویم  پایداري سمت به خواهیممی که اگر .نکنیم آینده فداي را حال و نکنیم حال فداي را

 هم خودم کار در من را اینها چون ،کرد جلب را نظرم خیلی که دیگري نکته .کنیم نگاه فازي صورت به ،نکنیم

 عنوان به آموزاندانش ترینپرتوقع و ترینمهارتکم خودمان گذشته نسل دو در واقعا ما اگر که است این ،امآورده

 ما عالی آموزش خروجی .کنیم نگاه سیستمی مدل یک صورت به را ن، ایبودند ما پرورش و آموزش خروجی

 زمینه در تواندمی نکته دو این خود .دارد ادامه روند این و شودمی وارد پرورش و آموزش به که معلمی شودمی

 به را اینها من بفرمایند مطالعه توانندمی باشند مندعالقه اگر عزیزان و هست کارها که آنجا از .باشد ثرمؤ پایداري

 با ارتباط در همنگا یک .داشتم نگاه دو من امداده ارائه که موضوعی دو با رابطه در .کنممی معرفی کلی صورت

 مؤسسه در من 95 سال در .بود عالی آموزش نظام خود پایداري هم دوم نگاه و بود پایداري در دانشگاه نقش

 هدفی به توجه با .دانشگاهی درسی هايبرنامه با ارتباط در جهانی شهروند تربیت زمینه در دادم انجام را طرحی

 هستم موافق مهندس آقاي با من .بود دانشگاهی عمومی درسی برنامه روي بر متمرکز داریم عمومی حیطه از که

 تحقیقات علوم دانشگاه که ايتجربه اساس بر کنیم نگاه قضایا این به محوردرس رویکرد با ما باشد قرار اگر که
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 شهروند تربیت زمینه در شد کنسل بعد و شد اجرا ،شد تصویب درسی داشتند جهانی شهروند تربیت زمینه در

 به ورود خیلی توانیمنمی درس طریق از که رسیدیم نتیجه این به بعد و کردم طراحی را درسی واحد 4 جهانی

 نشست این در من که مقاالتی از یکی .داریم احتیاج عمومی آموزش بحث به پایداري زمینه در ما .کنیم قضیه این

 دروس واحد 32 ما .بود عمومی درسی برنامه روي بر تمرکز، بود عالی آموزش خود پایداري زمینه در امکرده ارائه

 خیلی طرح این .شودمی داده آموزش عمومی صورت به لیسانس مقطع در هارشته تمامی در که داریم عمومی

 نظري مبانی و ادبیات لحاظ به ،بود شده بررسی هاسرفصل لحاظ از ،بود شده بررسی اسناد لحاظ از ،بود وسیع

 براي .باشدمی هاسرفصل با ارتباط در شده ارائه اینجا که بخشی این حاال که بود شده بررسی نظرانصاحب نظر و

 رعایت را الزامات سري یک دارد احتیاج باشد داشته پایدار صورت به دانش انتقال و تولید دبتوان دانشگاه اینکه

 ارتباط در هم دانشگاه اینکه با ارتباط در دوستان که بحثی این مثل ،شود قبول ايرشتهمیان رویکرد اینکه مثل ،کند

 که بود این بود من مدنظر طرح آن در که کاري و ساز اما .داشتند باشد قوي باید اشاجتماعی هايمسئولیت با

 رویکردي چه از ،باشد شکلی چه به باید تربیت این بگیریم نظر در انسانی نیروي تقویت را عالی آموزش قصد اگر

 به ما که این یجهان کردیرو خود .است بوده جهانی رویکرد کار این در شدهاستفاده رویکرد ؟شود استفاده باید

 مدنظر هم اینجا در که سازدگرگون جهانی رویکرد بصورت یا کنیم نگاه آن به شدنجهانی بنیادي رویکرد صورت

 مشغول بازار در بتواند فقط التحصیالنفارغ که باشد مدنظرمان طور این شاید ما اینکه یعنی .است بوده همین

 ما اینکه .شودمی کار آن روي جهانی عصر در که بود رویکردي مدنظرمان اینجا در ما نه .شود انجام کار یا دنشو

 دروس سرفصل با ارتباط در .است موجود طرح نتایج .باشد متعهد و مسئول بتواند که باشیم داشته شهروندي

 کل در .برسیم هدف آن به و باشیم موفق نتوانستیم اصالً گرفته نظر در که هدفی به توجه با سفانهمتأ ما عمومی

 داشته دانشگاهی درسی برنامه زمینه در اساسی تحول یک که داریم احتیاج کنیم فکر پایداري به ما است قرار اگر

 نورشاهی دکتر خانم و هستند حسینی دکتر خانم گروه مدیر و داریم درسی ریزي برنامه ما گروه در حاال .باشیم

 این است انجام حال در هاییفعالیت درسی برنامه بازنگري زمینه در .کنیممی کار داریم زمینه این در و هستند

 .بود اممقاله موضوع یک

 نگاه توانیممی دیگر سازمان هر مثل را دانشگاه اینجا در که بود پایداري در دانشگاه نقش مورد در دیگرم موضوع

 داشته تواندمی پایداري در ثريمؤ بسیار نقش شگاه. داندهد انجام را اقداماتی یکسري باید حال هر به که کنیم

 آخرین من .باشد داشته شدمی ما ناپایداري به منجر که عملکردهایی به نقادانه رویکرد تواندمی که چرا باشد
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 رفاه شاخص سري یک با ارتباط در لگاتوم مؤسسه .کنمکه بوده عرض می ايمقایسه یک با ارتباط در را صحبتم

 سري یک اساس بر کشور 142 میان دررا  ایران دارند که گزارشی 2018 سال در االن و 2015 سال در ساله هر

 اجتماعی سرمایه تا شودمی شروع اقتصاد ازها این شاخص که بودند داده قرار بررسی مورد گانه هشت شاخص

 طرح من که 2015 سال در .است بوده آموزش روي بر من فوکوس که است آموزش آن هايشاخص از یکی و

 است بوده اششاخص بهترین که است داشته را 65 رتبه آموزش شاخص در ایران امداده انجام را شدنم جهانی

 هم این که است گرفته را شاخص بهترین و آمده اجتماعی سرمایه در و 77 شده شاخص این 2018 سال در اما

 ،پایدار نسبتاً ،پایدار مجموعه چهار در ایران بنديدسته آن در که است این با رابطه در هم ملتأ و دارد ملتأ جاي

 دارد ما زشآمو .است ناپایدار نسبتاً  شرایط در 2018 سال در هم و 2015 سال در هم ناپایدار و ،پایدارنا نسبتاً 

 سمت به داریم اینکه دلیل به و عالیآموزش یکمّ گسترش تحوالت همان دلیل به کندمی تجربه را افت یک

 نیازهاي از یکسري مالی لحاظ به که دارند احتیاج هادانشگاه اینکه و صنعت ارتباط آن و رویممی سازيتجاري

 این که گیردمی قرار توجه مورد کمتر اینجا آموزش بحث خود که شده چیزي این و کنند برطرف را خودشان

 .ممنونم دارد ملتأ جاي مسئله

 

 
 :پورآتشی دکتر خانم

 عضو هستم پورآتشی د.آوردن تشریف مؤسسه از بیرون از که بزرگوارانی همه خدمت دارم ادب عرض خدا نام به

 دوستانی سخنان شویممی خوشحال اینکه و زمان به توجه با .عالی آموزش در تطبیقی مطالعات گروه علمی هیئت

 ارائه که ايمقاله مورد در مختصر خیلی من بشنویم کارهایشان مورد در را آوردند تشریف مؤسسه بیرون از که

 چه هادانشگاه اینکهو  عالی آموزش در پایداري تلفیق مورد در بود شده ارائه ايمقاله .کنممی صحبت بودم داده

 از ،داریم بخش و فصل سر چندتا .کنیم تلفیق عالی آموزش در را پایداري بتوانیم تا دهند انجام باید هاییفعالیت
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 گذشته سال که شد باعث مقاله این . پایداري مورد در آموزش محتواي ،تدریس روش ،هاآموزش بخش در جمله

 عالی آموزش و پایداري آموزش زمینه در دیگر کشورهاي که بود تطبیقی طرح که برسانیم انجام به را طرح یک

-فعالیت و شدند انتخاب بودند موفق پایداري زمینه در که ییهادانشگاه از تعداد یک .دهندمی انجام کاري چه

 ،آموزشی هايفعالیت نظر از ،مدیریت و رهبري هايفعالیت نظر از .گرفت قرار بررسی مورد بخش چند در هایشان

 بررسی زمینه این در مختلف هايدانشگاه هايعالیت. فسبز پردیس و خدمات هايفعالیت و پژوهشی هايفعالیت

 که راهبردي هايبرنامه بر عالوه یعنی داشتند پایداري اندازهايچشم و هامأموریت مختلف هايدانشگاه مثالً .شد

 هايزش. آموبودند داده ارائه پایداري مورد در مخصوص برنامه و داشتند هم اندازچشم داشتند پایداري زمینه در

 در کارشناسی ارشد کارشناسی ،بود درسی هايرشته صورت به یا ،دادندمی ارائه صورت دو به را پایداري

 موضوعات زمینه در درس چند یا یک .بود دیگر هايرشته در شدهتلفیق یا و پایدار توسعه مختلف موضوعات

 .داشتند هم ايبرنامهفوق هايآموزش این بر وه. عالدادند ارائه را پایدار توسعه و پایداري خصوص در مختلف

 مقاالت پژوهش زمینه در .دادندمی انجام پایداري زمینه در گفت بتوان شاید اختیاري صورت به که هاییآموزش

 سريیک این بر عالوه .شودمی انجام پایدار توسعه زمینه در مشارکتی صورت به که مقاالتی و مختلف و متعدد

 که هاییفعالیت که داشتند پایدار توسعه زمینه در هابولتن یکسري هادانشگاه از برخی حتی و انتشارات و مجالت

 از خیلی که بود مثبتی نکات جزو این و کردندمی معرفی دانشگاه اعضاي به را داده انجام زمینه این در دانشگاه

 با ارتباط در ساالنه گزارش یک و دادند انجام کارهایی چه سال پایان در که دادمی نشان و داشتند هادانشگاه

 چطور که ،بود سبز پردیس بحث داشتند هادانشگاه اکثر که هاییفعالیت ترینمهم از کیی. دادندمی ارائه را پایداري

 بحث در و .کنند کنترل و اداره را غیره و سبز ساختمان بازیافت ،نقل و حمل مثل مختلفی مواد و انرژي ،آب

-زیست هايفعالیت ،محیطیزیست هايهمایش در شرکت ،محیطیزیست هايانجمن در عضویت ،ارتباطشان

 هايدانشگاه بین .رساندندمی انجام به را دارند هادانشگاه که اجتماعی مسئولیت همان نوعی به و خدمات و محیطی

 بسیار هايگام هم ایران هايشگاهدان که داد نشان مقایسه این .کردیم ايمقایسه ایران از دانشگاه چند و خارج

 توانندمی امیرکبیر دانشگاه و تهران دانشگاه مثل ایران هايدانشگاه از برخی حتی .اندبرداشته زمینه این در را خوبی

 هايدانشگاه و بود شده کار کمتر دیگر موارد برخی در ماا .باشند الگو یک پایداري زمینه در هادانشگاه سایر براي

 دانشگاه مثالً .نداشتند باشد پایداري موضوع مختص که را سایتیوب ما هايدانشگاه مثالً .بودند پیشروتر خارج

 بحث به اختصاصی صورت به صفحه یک اینکه ولی داده توضیح پایداري مورد در خود سایتوب روي امیرکبیر
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 هاییفعالیت چه که دهند ارائه را پایداري ساالنه هايگزارش اینکه یا .ندارد وجود باشد شده هپرداخت پایداري

 موارد برخی در که برسیم نتیجه این به توانیممی گرفت انجام که ايمطالعه اساس بر نهایت در. است شده انجام

 موارد برخی در و باشند دیگر هايدانشگاه الگوي best practiceدر زمینه  خودمان هايدانشگاه که است الزم

 سمت به را هایماندانشگاه و بگیریم کمک اندداشته زمینه این در دیگر هايدانشگاه که هاییموفقیت از بیاییم دیگر

 .دهیم سوق بیشتر پایداري

 
 :ویسی هادي دکتر آقاي 

 زیست محیط سیاست و آموزش ،اقتصاد مدیرگروه بنده .هستم دوستان همه خدمت در که هستم خوشحال خیلی

 هسته یک ما باشد داشته وجود گروه این اینکه از قبل .هستم بهشتی شهید دانشگاه محیطی علوم پژوهشکده در

 هسته این عضو دانشگاه رئیس از و کردیم ایجاد زیست محیط پایدار توسعه براي آموزش عنوان تحت پژوهشی

 کشور در زیست محیط زمینه در که است هاییسیاست بر گذاريتأثیر هم هدفمان و هامدیرکل یکسري تا هستند

 دبیر آقاي با را زیستی محیط مدارس منشور .ایمداده انجام را زیادي کارهاي قالب همین در ما .دهدمی انجام کار

 .ایمداده انجام آموزش زمینه در هم کارهایی یکسري .ایمداده انجام را اشاولیه کارهاي زادهوهاب دکتر آقاي و

 باشد گذارتأثیر دنتوان که دانشگاهی که است این بر من تأکید و بود بازارمحور عالی آموزش زمینه در من رساله

 در را خود هايفعالیت ما لذا .بگذارند تأثیر خواهندمی و هستند همین چهارم نسل هايدانشگاه .شود تعطیل باید

 در بیشتر کردم احساس را مورد دو این که بودم فرستاده اینجا به کتاب یک و مقاله یک .بردیم پیش قالب همین

 دانشجویان خود زیستی محیط سواد مورد در کارها از یکی .باشدمی دانشگاهی اجتماعیپذیريمسئولیت چارچوب

 دانشجویان خود ماننیچهای از یکی عالی آموزش در تحول مدیریت قالب در ما .است بهشتی شهید دانشگاه

 رسیدیم نتیجه این به و دادیم انجام ارزیابی یک ما .بشود انجام باید هادانشگاه در که سازيظرفیت خود .هستند
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 هم هنوز و کردیم معرفی را روشی یک اینجا ما دلیل همین به .دارند پایینی دانش اکولوژي زمینه در هااین که

 یعنی است طبیعت در آموزش واقع در بایوبلیت یا بایوبلیس عنوان تحت کنیممی کار NGO گروه یک با داریم

 و کند کمک هم مؤسسه این امیدوارم و دارند راهنما هم کشورها اکثر و هستید آن دنبال هم شما که چیزي همان

 سال منکه  است این هست کتاب این در که دیگري مورد .است الزم خیلی چون کنیم منتشر را چیزي چنین یک

 را پایداري اثر ارزیابی نظام آنجا .بود جالب برایم که شدم آشنا موردي یک با آنجا بودم رفته آلمان که 2010

 اروپایی دانشگاه تا 35 واقع در سنسور این .داشتند همین قالب در سنسور عنوان تحت هم پروژه یک و داشتند

 کردمی عبور فیلتر این داخل از باید شدمی اجرا اروپا اتحادیه در که هاییپروژه تمام آنجا که کشور 15 از بودند

 هايدانشگاه در که زي، چیشد می سنجیده باید آن اکولوژیک اثرات هم و اجتماعیاقتصادي و هم  اثرات هم و

 هم هاییوركنت چنین یک دانشگاهی اجتماعی پذیريمسئولیت برنامه همان قالب در امیدوارم .ندارد وجود ما

 المللیبین حالت بیشتر خوب البته ،کنیممی را خودمان تالش بهشتی شهید دانشگاه در. بگیرد شکل ما کشور در

 از یکی در واقع در که کردند شروع زمینه این در را موردي کارهاي یکسري هاشهرستان دانشگاه یکسري و دارد

 در را پایداري اثر ارزیابی نظام این که کردیم تالش خیلی ما .کردم معرفی مه را این من کتاب این هايفصل

 اغلب با و بودم کارمند زیست محیط سازمان در زمانی هم خودم من حال هر به .آوردیم توسعه پنجم برنامه

 چنین قبلی دولت در که آنجا از ولی بیاوریم هایمانبرنامه در را موضوع این توانستیم و هستم آشنا آنجا دوستان

 هم توسعه ششم برنامه در و هست هم هنوز ولی ماند قانون حد در سفانهمتأ نبود توجه مورد اصالً و نبود همتی

 باشند داشته وجود هايدانشگاه ،شوندمی اجرا که هاییپروژه ما کشور در که برسد روزي امیدواریم .است آمده

 یکو  زیست محیط سازمان براي بوده پژوهشی نتیجه کتاب این .دهند قرار بررسی مورد اجرا از قبل را آنها که

 .کردم ارسال شما خدمت که مختلف کشورهاي در پایداري اثر ارزیابی نظام مورد در بوده تطبیقی مطالعه

 

 

 :کریمی خانم سرکار

 و بهشتی شهید دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوي هستم کریمی ،احترام تقدیم و سالم عرض با .خدا نام به

 که اينکته .باشم شما خدمت در که دکردن دعوتمن را  که کنممی تشکر ویسی دکتر از .رازي دانشگاه کارمند

است  پایدار توسعه آموزشی هايکالس برگزاريو آن  فرمودید اشاره هم شما که است چیزي بگویم خواستممی
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 خود و علمی هیئت براي حتی و کارمندان براي چه و دانشجویان براي چه مختلف مقاطع در است نیاز بسیار و

 خدمت ضمن کالس 94 سال در و پیش سال چهار حدود ما .شود برگزار هادانشگاه در دانشگاه رؤساي اصلی

 را زیستی محیط يNGO من خود که بوداي جرقه همانجا .بود جالب خیلی من براي که داشتیم سبز مدیریت

 زیستی محیط هايکالس این که بشود اگر .داشتیم شهر در زیادي اتتأثیر و بودیم فعال هم خیلی ،کردم اندازيراه

 که دیگري نکته .بود خواهد عالی بسیار شود برگزار بیشتر ادارات براي چه و هادانشگاه براي پایدار چه توسعهو 

 براي را هاکالس این بشود اگر که است گريتسهیل هايکالس برگزاري کنم صحبت آن مورد در دارم دوست

NGOیسیو دکتر آقاي حضوررا در  گريتسهیل و مشارکت درس ترم این ما .است خوب خیلی کنیم برگزار ها 

 گفتندمی ایشان که اينکته هرو  بودم علی امام جمعیت عضو هم 86 سال من .کردم استفاده خیلی خودم من .بودیم

 NGO آن در همکارانم مطمئنم هم االن و نبودیم آشنا زمان آن ما سفانهمتأ که داشتم آنجا در را مشابهش مورد من

 این در حتی و دادیممی فقرا به خودمان را پول ،دادیممی انجام خودمان را کارها همه نیستند. آشنا مسائل این با

NGOبا این  سفانهمتأ و دادیممی انجام خودمان را کارها همه هم باز کردم اندازيراه که هم زیست محیط ي

 خودشان و ببرندپی مشکالتشان به خودشان آنها که کنیم کاري باید و باشیم گرتسهیل باید ما که نبودیم آشنا مسأله

 هادانشگاه و استانداري طریق از که است نیاز هاNGO براي واقعاً گريتسهیل هايکالس این پس .دهند انجام کار

 کردم احساس که بود این نداشتم خوبی حس علی امام جمعیت در من که دالیلی از یکی .شود برگزار غیره و

 کمک با که هم من نامهپایان موضوع م.نبود آشنا گريتسهیل واژه این با واقعاً که چرا شودمی گداپروري دارد

 CSR رویکردي هم بر یک که هست "رازي دانشگاه در کربن ردپاي ارزیابی" کردیم انتخاب ویسی دکتر آقاي

 .ها داریم دانشگاه اجتماعی مسئولیت یا

 
 :ایزدي صمددکتر آقاي

 از یکی لواقعایف و اساسی و مهم بسیار مسائل از یکی پیرامون که آمد پیش فرصتی اینکه از کنم می تشکر 

 شد ایجاد بنده براي فرصتی و است کرده پیدا ودرو پژوهش مؤسسه به هادانشگاه بزرگ اجتماعی هايمسئولیت
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 ولی بودم داده انجام همایشی کار یک قالب در قبالً بپردازم. بودم گذاشته کنار مدتی را آن که ايدغدغه یک به که

 دنبال به این از بیش که شدم راغب و مندعالقه خیلی دیدم را ذاکرصالحی دکتر آقاي پیگیري و جدیت واقعاً وقتی

 درسی برنامه با رابطه در داشتم من که کاري .کنم جستجو را سبز درسی برنامه که شدم مندعالقه و بروم کار این

 ،است مطرح سبز درسی برنامه بحث االن .اینهاست از فراتر خیلی که دیدم و بود عالی آموزش در پایدار توسعه و

 .ببینیم را سبز فقط که نیست معنی این به واقعاً هم . سبزاست مطرح سبز مدرسه و است مطرح سبز هايدانشگاه

 هم ،باشیم داشته بهجانههم نگاه یک که است این آموزش در کالً یا عالی آموزش در پایداري مفهوم از من تصور

 طبیعت بحث وقتی .باشیم داشته پرهیز بعديتک نگاه از و باشیم داشته نظر در را ساختارها هم و هازیرساخت

 از خواندممی من را مقاله یک .بیاورد پایداري تواندمی هم کویر ،آوردنمی پایداري سبز طبیعت آید فقطپیش می

 بهانه به باید واقعاً آیا است مواجه آب بحران زیاد مشکل با که ایران مثل زیستیبوم در که فاضلیمحمد دکتر آقاي

 دهدمی جواب کاريچمن و درختکاري آیا باشیم داشته سبز طبیعت و باشیم داشته سبز محیطی خواهیممی اینکه

 توانیممی .ببریم هازمینه همه و ابعاد همه در به سمت پایداري پایدار توسعه از را هانگاه و تصورات باید ؟نه یا

 و شیدناندی سبز از فراتر و ببخشیم گسترش پایدار توسعه بحث در را شناختیانسان نگاه و شناختیزیبایی نگاه

 مناطقی در .داشت کویر به پایدار نگاه و دید توانمی هم کویر در را ییزیبا .ببینیم بودن سبز طبیعت و بودن سبز

 یک رآهنگ مهندس آقاي قول به شاید یا دید را زیبایی توانمی هستند مواجه آب کمبود بحران با همیشه که هم

 اینکه و کردند اشاره آن به گیل مؤسسه از هم دکتر آقاي که بحثی .باشیم داشته هم آموزش به ساختارشکنانه نگاه

 من تصور اگر. دادن آموزش رویکرد و دهیم آموزش چگونه اینکهو  pedagogy بحث و آموزش بحث واقعاً

 نگرش و دانش در که دهیم قرار فراگیران اختیار در را تجربیاتی و هافرصت مجموعه که باشد این درسی برنامه از

 اینکه مگر شد نخواهد محقق این ،کنیم ارزیابی را تغییرات این سپس و بیاوریم وجود به تغییراتی اینها مهارت و

 و هاروش بحث و محتوا بحث و اهداف بحث در و کند تغییر درسی برنامه بحث و آموزش بحث به نگاهمان

 به را یادگیري تجربیات و هافرصت با مواجهه نوع ارزشیابی هايشیوه حتی و یادگیري و یاددهی رویکردهاي

 باشد پایدار توسعه هايتولید از یکی توانیدمی که سبز درسی برنامه در .ببریم پایدار توسعه اهداف همان سمت

 هاينگاه از فراتر این .دنبگیر یاد طبیعت از بتوانند که فراگیران به کمک که است شده ذکر گونه این اصلی هدف

 چه فراگیران  باید بلکه ،کنیم ایجاد سمبولیک چیز یک یا باشیم داشته سبز مدرسه یک مثالً که است سمبولیک

 .بگیرند فرا طبیعت از بتوانند عالی آموزش بستر در دانشجویان چه و عمومی آموزش هايمحیط در آموزاندانش



45 
 

 ؟بگیرد فرا تواندمی چگونه عمران دانشجوي یک ؟بگیرد فرا طبیعت از تواندمی چگونه معماري دانشجوي یک

 گونه این ما اگر ؟بگیرد فرا طبیعت از تواندمی چطور سیاسی علوم دانشجوي یکیا  تربیتی علوم دانشجوي یک

 تواندمی درسی هايبرنامه که بگوییم توانیممی کنیم هدایت سو و سمت این به را درسی هايبرنامه و بیندیشیم

 قبالً باشد.  باید هم پایداري ستپیو باالدستی اسناد در چه هابرنامه تمام در .باشد پایدار توسعه اهداف خدمت در

 مطرح مهارت پیوست بحث مهارتی يهاسازمان مدتی یک آموزش بحث در یا بود زیستی محیط پیوست بحث

 براي االن ،باشیم داشته هم مهارت آموزش پیوست بحث یک ما گفتندمی صنعتی تولیدات در مثالً. بودند کرده

 جانبههمه .باشیم داشته هم پایداري پیوست یک هابرنامه همه در که است ضروري و حیاتی بسیار بسیار ما کشور

را داشته باشیم  مالی مسائل در هم و کاربردي مسائل در هم هازیرساخت مسائل در هم انسانی مسائل در هم دیدن

 و ساختار ،ندارند مسائل این به اعتقادي هیچ که داریم مدیرانی ما .کنیم شروع مانمدیران از باید هم را کار این و

 مدیرانی که نیست اینگونه اصالً هابخش سایر در که عالی آموزش درنه فقط  انسانی نیروي چینش و گزینش

 کدامهیچ در انسانی نیروي گزینش براي معیاري مثالً .باشند توسعه مباحث و پایداري مسائل ستداردو که باشند

 همان از یعنی ،باشد پایداري پیوست یک انسانی نیروي چینش براي است الزم و نیست سفانهمتأ هادستگاه از

 دارید ايایده چه شما پایدار توسعه بحث در که شود سؤال ایشان از خواهندمی ایده و طرح مدیر یک از که زمانی

 محک به و شود ترپخته تواندمی بعدي هايگام در که د هاییبحث مجموعه موضوع اینها .دارید نگرشی چه و

 .دربیاید تجربه

 
 :کریمی ساغر خانم

 ترینمظلوم کنممی فکر چون. شدم دعوت اینکه از متشکرم و حضار همه خدمت کنم می عرض سالم ،خدا نامبه

 هايرشته حوزه در اما هستند توجه مورد پایدار توسعه لحاظ به هارشته همه اینکه دلیلبه هستم جلسه عضو

 ناخودآگاه و است خودشان الك توي سرشان هاهنري قولی به چراکه. استنیوفتاده اصالً اتفاق این هنري
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 و هستم دستی صنایع ارشد کارشناسی و کارشناسی يآموختهدانش من. اندساخته خودشان براي هم دیوارهایی

 در تدریس تحصیل و تجربه هاسال. هستم مدرس تربیت دانشگاه هنر پژوهش دکتراي دانشجوي حاضر حال در

 بومی و ملی و اجتماعی هايسرمایه از یکی که دستیصنایع رشته آموزشی معضالت با خیلی و امداشته را دانشگاه

 که وقتی بعد و کردیم شروع دستی صنایع آموزش يبازنگر با دانشگاه در را کارمان ابتدا ما. هستم آشنا هست ما

 در. بگیرد قرار نقد مورد مختلف جهات از توانمی و است زیاد رشته این مشکالت آنقدر دیدیم رفتیم، جلوتر

 و شدیم آشنا پایدار توسعه مقوله با که وقتی اما. خوردیممیبر بستبن یک به رفتیممی که راهی هر از واقع

ESD، بخصوص ESD که امکاناتی شدم متوجه عالی، آموزش در ESD مثل یک ابزار است و دهد،می ما به 

 .دهدمی پوشش را ما عمیق ضعف هاينقطه واقع در

 رشته در هم آن هستند، روبهرو آن با آموزش موقعیت در که اساتید مشکالت و تفکري و خالقیتی مشکالت تمام

 نه و دستی صنایع بگوئیم باید ایران، هنر بگوئیم بخواهیم اگر واقع در و هست ما ملی هنر که دستی صنایع هنر

 ملی و انسانی اجتماعی، هايسرمایه به توجه دستی صنایع به توجه. دیگري يرشته هر نه و گرافیک نه نقاشی،

 داشتم، خبرگان با من که ايمصاحبه در را آگاهی این اصالً ما فرمودند نیز دوستان که همانطور سفانهمتأ که ماست

 پایدار توسعه واژه اصالً کنند،می ارک است سال10 که افرادي تا عالی آموزش در رشته این اصلی ریزبرنامه از

 چنین ما ریزانبرنامه و استادان که وقتی. دادمی آب و درخت معنی برایشان فقط واقعاً و بود عجیب برایشان

 صنایع که شودمی چنین این ،ندارند تفکري چنین هم فرهنگی میراث سازمان ما، هايگروه مدیران ندارند، تفکري

 فروشیممی را آن و کوبیممی مس روي را فیروزه مثل زیستیمان محیط منابع ما و رودمی اقتصاد سمت به دستی

 دانمنمی. داشت نخواهیم فیروزه دیگر ما شود تمام وقتی و شودمی تمام روزي یک کنترلی هیچ بدونمنبع  این و

 داریم که هستیم وضعیتی در االن ما. باشیمداشته فیروزه مجدداً ما تا بکشد طول باید چقدر شناسی زمین لحاظ از

 محدودیت نوع هیچ اینکه بدون داریم اقتصادي اهداف که چرا کنیم،می خرج را دستیمان صنایع بومی منابع تمام

 .نداریم آن روي پایداري توسعه ترمز ذاکرصالحی دکتر آقاي قول به و

ESD مشکالت علمی و پسندجهان و منطقی خیلی توجیه یک با بتوانم که کرد به من را کمک این امنامه پایان در 

 تفکر باید باشیم، پرسشگر باید ما که است این تفکري يشیوه در کلی طور به ما مشکالت. کنم بیان را اساتید

 براي و نداریم دستی صنایع رشته در را هااین ما سفانهمتأ. باشیمداشته خالق تفکر آن از بعد باشیم،داشته انتقادي

. بفروشند را آن بازار سلیقه مطابق بتوانند که کنندمی تولید اقتصادي اهداف با را محصول یک فقط هابچه همین
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 که نقشی و فرهنگی پایداري. گویممی را قسمتش ترینمهم و پردازمنمی آن به زیاد من هااین يهمه از گذشته

 در. کند می ایفا داریم که خاصی فرهنگی يوجه خاطربه ما فرهنگ در خصوصبه و اجتماع در دستی صنایع

 اقتصادي برخورد پایداري، يحوزه در دستی صنایع با دنیا برخورد اولین که شدم متوجه اخیرم يساله سه مطالعات

 .بود

 روز چند همین در و کردند متصل sustainable development با را craft کامالً اخیر سال دو در اما

 و sustainability در craft تأثیر با رابطه در که کردم ترجمه و جستجو مقاله 10 بر بالغ شاید من اخیر

 اقتصادي اتتأثیر اشادامه در چقدر کهاین و بود کرده اضافه رسمی طوربه را فرهنگ که 2015 پسا در بخصوص

 هايبوم هم شوند،می حفظ ما هايبوم واقع در. کندایجاد اجتماعی و فرهنگی پایداري یک تواندمی و است ثرمؤ

 . شوندحفظ می مانزیستی هايبوم هم و ما اجتماعی

 يحوزه شآموز ما. کنند کمک ما به دارند درسی برنامه هايفعالیت که افرادي هستیم، که جمعی این در امیدوارم

 بلدیم، هنري کار یک کهاین صرف فقط و بینیمنمی تربیتی علوم آموزش تخصصی طور به وجه هیچ به هنر

 از و شود باز ما هايپنجره و در که هست نیاز واقعاً و بدهیم درس را آن که دهیممی اجازه خودمان به و رویممی

 .بدهیم نجات را رشته این ESD طریق از بتوانیم تا خواهیممی کمک شماها

 
 : شفاهی طاهره خانم

 آموزشی مدیریت دکتري کاندیداي بنده. بزرگواران همه خدمت دارم احترام و ادب و سالم عرض خدا، نام به

 هستم مدرس )HR(انسانی منابع و اجتماعی مسئولیت اخالق، حوزه در تهران دانشگاه در. هستم تهران دانشگاه

 در. هستم اجتماعی مسئولیت و سازمانی اخالق و ايحرفه اخالق ،HR يحوزه مشاور هم صنعت بخش در و

 برگزاري از کنممی تشکر و خوشحالم خیلی بنده. کنممی تدریس حوزه همین در هم صنعتی مدیریت سازمان
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 از را پایداري و کند پیدا ادامه هانشست این که امیدوارم و بینممی ارزشمند خیلی را نشست این و نشست این

 .کنیم آغاز نشست همین

  :نورشاهی دکتر خانم

 از باید حوزه این از نماینده یک عنوانبه شما و است اول ردیف متهم واقع در صنعت. بکنم شما با مزاح یک من

 چیست؟ دارند آتش بر دستی صنعت در که کسانی هايدیدگاه و ما صنعت وضعیت بگوئید و کنید دفاع خودتان

 : شفاهی طاهره خانم

 مسئولیت مطالعاتی يحوزه وارد که 93 سال از من بالواقع. دانممی دانشگاهی یک را خودم اول درجه در من البته

 در CSR گوئیممی جاهمه اشتباه به که) university social responsibility( شدم هادانشگاه اجتماعی

 انتخاب را university social responsibility وقتی من و هست سازمان Corporate و هادانشگاه

 امیدنا تهران دانشگاه از خیلی اما شدم مطالعاتی حوزه این وارد هاییدغدغه و هاحساسیت با و داشتم دغدغه کردم

 در ايمطالعه چنین به توجهی گونههیچ تاکنون اما کردم شروع تهران دانشگاه در را مطالعه این من چون شدم،

. استنداشته توجهی مطالعه این به دارد کشور در که جایگاهی چنین با تهران دانشگاه. استنشده تهران دانشگاه

 این در کردم، سسهمؤ تقدیم و بود مقاله یک که مطالعه این از کوچکی بخش یک که هستم خوشحال خیلی ولی

 .کنم تشکر شما از دارد جا و بود ارزشمند من براي خیلی این و شد دیده سسهمؤ

مطالعاتم  من. ببرم پیش ذاکرصالحی دکتر آقاي فرمایشات چارچوب در را اممطالعه کلیدي نکات کنممی سعی من

 اخالقی ارزیابی ،مداراخالق هايدانشگاه در بنده هم را دکتري دوره و است چاپ حال در االن است که کتابی در

 و هادانشگاه در اجتماعی مسئولیت حوزه در دارم که است چندسال و کنممی کار انسانی منابع فرآیندهاي

 مطالعات و کتاب در هم و شد مؤسسه تقدیم که ايمقاله در هم که نکاتی. کنممی مطالعه هادانشگاه مدارياخالق

 را مهمی خیلی ينکته 2006 سال در اروپا اتحادیه. کنم اشاره آنها به خواهممی دارد وجود داشتم که ايگسترده

 نسبت است،شده بالنده آن از واقع در و کندمی فعالیت دارد که ايجامعه در سازمانی هر که بود این و کرد مطرح

ي هست که هر تأثیرمحور اصلی مطالعات ما هم  .دارد جامعه آن روي را اتیتأثیر و است مسئول جامعه آن به

 اما است، شدهدیده  سازمانیبرون جامعه صرفاً ما هايدانشگاه و هاسازمان در اشتباه به اما سازمان بر جامعه دارد.

سازمانی. دانشگاه در رابطه سازمانی و جامعه برون، جامعه درونبینیمدوتا جامعه را می اجتماعی مسئولیت بحث در

 .دارد دوگانه تعهد پایدار توسعه وبا مسئولیت اجتماعی 
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-درون جامعه در خودش پایداري به و خودش مدارياخالق و اجتماعی مسئولیت به باید دانشگاه اول درجه در

 یک دانشجویانش و آموختگاندانش و مدیران و کارکنان اعضاي علمی، هیئت اعضاي از اعم خودش سازمانی

 .بکند ارزش خلق جامعه در و بیاید که است این دانشگاه ترمهم و دوم تعهد و باشدداشته پاسخگویی و مسئولیت

شود و باعث می کندبینند که در درون خودش خلق ارزش میرا بصورت سازمانی می CSRها امروزه در سازمان

 که کارکنان آن پایدار شوند، وفادار شوند و در آن فعالیت کنند. در دانشگاه هم همین است.

و به سازي کند تر دانشگاه در این زمینه این است که دانشگاه بیاید و خلق ارزش کند و فرهنگتعهد دوم و مهم

ها ایجاد سازي را در سازمانها بدهد و در ارتباط صنعت با دانشگاه این فرهنگنوعی آموزش شهروندي به سازمان

 مداري را ترویج دهد.کند و فرهنگ پایداري و مسئولیت اجتماعی و اخالق

را با  تأثیرنوع  4من در مطالعاتم در زمینه مسئولیت اجتماعی به مدلی برخورد کردم از آقاي دکتر واالیس که 

ات سازمانی تأثیراتی که یک دانشگاه بر جامعه خودش دارد در مدلشان اشاره کرده است. تأثیربر همان  تأکید

ات علمی و آکادمیک مربوط به آموزش افراد، تأثیرتواند داشته باشد، درونی که بر جامعه دانشگاهی و محیطش می

ات سازمانی بیرونی که تأثیرآفرینی و انشی که دانشگاه دارد و دانشکادمیک مربوط به تولید دات علمی و آتأثیر

 شود.ي که بر جامعه بیرون از دانشگاه گذاشته میتأثیرشود و در واقع اینجا بحث توسعه پایدار مطرح می

 ها هم در ایندر نظرسنجی که در مقاله من انجام شد و از اعضاي هیئت علمی دانشگاه تهران و کلیه دانشکده

هاي قابل حوزه، حوزه 4پژوهش درگیر بودند، متأسفانه دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی ایران هست در این 

 اي است که بنده دارم.چندان مطلوب ارزیابی شد. این خروجی مطالعهه بهبود دانشگاه بود و وضعیت ن

کنم، اینکه ما صرفاً به آموزش پایدار  تأکیدخواستم حتماً روي آن اي هم در فرمایشات آقاي دکتر بود که مینکته

ت اجتماعی و پایداري و ... هایمان در رابطه با اخالق و مسئولیتوجه کنیم در واقع آسیبی هست که ما در دانشگاه

 ي بر آن داشته باشیم.تأثیرتوانیم جانبه و سیستمی ما به هرآنچه میداریم، فقدان نگاه همه

سازمانی از جامعه درون محیطی مطرح نیست.هاي زیستشود صرفاً بحثمطرح می وقتی بحث مسئولیت اجتماعی

شود. این نگاه سیستمی دارند شروع می مسألهخودمان و از اعضاي هیئت علمی خودمان که نقش کلیدي در این 

 را باید داشته باشیم تا به آن اهدافی که مدنظرمان هست برسیم.

پذیري تهران در اهداف سومین برنامه راهبردي خودش ارتقاي اخالق و مسئولیتتر اینکه دانشگاه نکته جالب

اجتماعی را بعنوان یک هدف کالن براي خودش تعریف کرده است اما هنوز هیچ مدل و الگوي عملیاتی براي 
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دانشگاه  تنهااي براي رشد اخالق و مسئولیت اجتماعی نداریم. نهآن تعریف نکرده است. هیچگونه الگو و برنامه

کنم قبل از اینکه بیائیم هاي ما از این نگاه سیستمی به نوعی محروم هستند و من فکر میتهران بلکه همه دانشگاه

و این تغییر نگرش را در مدیرانمان ایجاد کنیم، بیائیم و ضرورت آن را براي جامعه و مدیرانمان در سطح کالن 

چه کسب و کار آموزش در  شود کسب و کار پایدار شود.میجا بیاندازیم که این خلق ارزش است که باعث 

ي خیلی مهم این است که یک حرکت جمعی است و من دانشگاه باشد و چه کسب و کار در بخش صنعت. نکته

هایی از این دست که افراد فرهیخته و پژوهشگر و بادغدغه و حساسیت کنم براي این حرکت جمعی تیمفکر می

 .انیم یک نقش کلیدي را در این زمینه داشته باشیمایجاد شود تا ما بتو

 
 :عباسیدکتر خانم

. ارزشمند نشست این برگزارکنندگان از دارم بسیار تشکر همچنین و جلسه حاضرین خدمت کنممی عرض سالم

 حضور جلسه این در گیالن استان اسالمی آزاد دانشگاه نمایندگی به عالی آموزش مدیریت استادیار هستم عباسی

 بنديجمع یک من. است بوده پایدار توسعه و آموزش سیالبس ارائه پرارزش جلسه این در من حضور علت. دارم

 چالش مثل هستیم مواجه هاییچالش یکسري با ما اینکه جمله از آوردم بدست محترم اساتید سخنان از

competencyپایدار توسعه حوزه در که دانشی و آگاهی آن یا و کنیممی مالحظه داریم مدیران در که هایی 

 که هاییمهارت کنیم،می مشاهده کمتر نسبت به آنجا در ما که تجربیاتی. شد مطرح که تجربیاتی یا دارد وجود

 نگاه سیستماتیک حوزه در دکتر خانم سخنان نیز و نباشیم محوردرس خیلی که شد مطرح جایی در حتی بینیم،می

 چگونه دانشگاه که باشد این کنندهتأمین تواندمی اینها مجموعه طبیعتاً  خب. پایدار توسعه هايبحث به کردن

 گفته علمی منابع در که آنچه بعنوان پایدار توسعه. کند استفاده پایدار توسعه آموزه و پایدار توسعه از تواندمی

 بنابراین. شودمی مطرح آموزش زمینه بعنوان چه و تحقیق زمینه بعنوان چه سیاست، زمینه بعنوان چه شود،می
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 به و باشد داشته هایشفعالیت سایر کنار در و خودش هايفعالیت انگیزه بعنوان را این تواندمی دانشگاه

. باشد داشته تواندمی جامعه به خدمات ارائه حوزه در چه و پژوهش آموزش، حوزه در چه خودش هايمأموریت

 اما. بینیممی ضعف و شدت با هاسازمان تمامی در را ایده این ما و گرفته شکل پایدار توسعه ایده بهرحال اما

 انتقال براي منبع بهترین بدهد؟ انتقال هاسازمان به کسی چه را ایده این که است این شودمی مطرح که یسؤال

 باید ما که است این دهممی سؤال این به خودم نوبه به من که پاسخی چیست؟ هاسازمان به پایدار توسعه ایده

 با ارتباط در بیشتر اخیر سال چند در من خود که ايرشته. باشیم دنبالشان به نیز دانشگاهی هايرشته در را منابع

 بهسازي و آموزش رشته براي که دانشجویانی. است بوده انسانی منابع بهسازي و آموزش رشته امگرفته قرار آن

پیامد  ايحرفه هايقابلیت این جمله از. کنندمی پیدا خاصی ايحرفه هايقابلیت شوندمی پذیرش انسانی منابع

 ریزيبرنامه و طراحی همچنین. است بزرگساالن آموزش مثل هاییحوزه در هانآ به تدریس و هاآن مطالعات

 یاد خودشان درسی دوره در را نیازسنجی مهارت اینها. گیرندمی یاد اینها که هست خدمتضمن هايآموزش

. کنند برقرار هاسازمان از بسیاري با انسانی روابط چگونه اینکه با شوندمی آشنا خوب خیلی همچنین و گیرندمی

 مرور را مطالعات شما وقتی که زیرا انسانی، منابع بهسازي و آموزش رشته فقط که بگویم خواهمنمی من البته

. است شده اشاره پایدار توسعه در cost faculty corporation بحث به مطالعات در که بینیدمی کنیدمی

 بیرون بیایندfaculty از باید یعلم هیئت اعضاي و بیرون بیائید هادپارتمان از که گویدمی شما به پایدار توسعه

 .نیست خاص رشته یک مختص لذا کنند، پیدا هم با جانبههمه ارتباط و

 هاسازمان به را پایدار توسعه يایده بتواند که باشد کارساز بسیار تواندمی رشته این فعالً  بگویم خواهممی من اما

 به. دهند ارائه کندمی پیدا رشد دارد و گرفته شکل رشته آن که هستند ايمنطقه در که هاییسازمان به حداقل و

 و امنوشته سیالبس این در که اهدافی و امکرده تدوین رشته این براي بیشتر را خودم سیالبس هم دلیل همین

 کنیم آشنا پایدار توسعه مبانی با را رشته این دانشجویان شودمی سعی که است این است شده ارائه شما خدمت

 آن هاينظریه آید،می بیرون کجا از هایشنظریه دارد، علومی چه در ریشه پایدار توسعه این که بدانند واقع در و

 اکولوژي حوزه در همچنین و کنند جستجو بزرگساالن آموزش در کنند، جستجو اجتماعی علوم در باید را

 براي سیالبس این اهداف رئوس در که جزئیاتی و سیالبس این در توانندمی همه هااین. کنند جستجو محورانسان

 و ایدارپ توسعه هايمدل همچنین. شود منتقل basic knowledge بعنوان آنها به است شده تعریف آنها

 فراهم را اصلی راهبردهاي آن درواقع و شودیم مطرح جهانی هاياجالس در اخیرا که هاییچارچوب و هامدل
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 ایمکرده گذاريهدف اینجا در ما. شودمی آشنا برسیم پایدار توسعه اهداف به توانیممی چگونه ما اینکه براي کندمی

 آشنا است شده انجام حوزه این در که مطالعاتی مرور براساس پایدار توسعه گرهاينشان با باید داتشجویان که

. دهند انتقال دیگران به بینندمی که آموزشی با توانندیم اینها را ایدارپ توسعه سازيفرهنگ در آموزش نقش. شوند

 برسند پایدار توسعه اهداف به و شوند موفق تا بگیرند بکار توانندمی هاسازمان که اجرائی الزامات نهایت در و

 علت همین به. کنند منتقل را ایده این بتوانند که دارند را این پتانسیل و ظرفیت رشته این دانشجویان من بنظر

 است شده تنظیم ساعته 34 نظري واحد یک ارزش به و "پایدار توسعه و آموزش" بعنوان واحدي دو درس یک

 خیلی هم خودم من. کندمی طی را خودش فرآیند دارد و رفته هم استان در االن و است شده دانشگاه مصوب و

 التحصیالنفارغ و بگنجانیم انسانی منابع بهسازي و آموزش رشته درسی برنامه در را این بشود اگر که هستم پیگیر

 این طراحی از من هدف حداقل. کنیم تشویق و ترغیب پایدار توسعه هايآموزه به تجهیزشدنشان  به را رشته این

 اینهاي هاسیالبس و بوده برتر دانشگاه 10 حدود تقریباً از امکرده سرچ که هم منابعی. است بوده همین سیالبس

 وجود که هاییمشابهت علت به بیشتر و است شده بررسی آنها هايسرفصل و رئوس گرفته، قرار بررسی مورد

 ضرورت و اهمیت پایدار، توسعه تعاریف فقط من. امداده قرار سیالبس این در و کردم استفاده هاآن از من داشته

 هاسازمان در بویژه نیازسنجی گرها،نشان ها،مدل پایدار، توسعه ماهیت و اهداف فلسفه، پایدار، توسعه و آموزش

 هاسازمان در پایدار توسعه اجرایی الزامات و منتخب کشورهاي در پایدار توسعه هاياستراتژي شود، انجام باید

 .شودمی داده یاد اینها به

 هاآن از توانمی که راهبردهایی استخراج نحوه و یاسالم هايآموزه تلفیق اسالمی، جامعه ماهیت به باتوجه نهایتاً

 .است گرفته قرار سیالبس این مدنظر نیز کرد تلفیق آموزشی فرآیندهاي در و داد انجام

 :ذاکرصالحی دکتر آقاي

 بیاوردند تشریف که داریم مهربان خانم با مشترك کار یک فقط بینند،می دوستان و هست سایتم روي کارهایم من

 اندداده توضیح را خودشان کار و اندفرستاده پیام دور راه از هم ایشان که هلند از داریم هم ویدئو یک. کنند ارائه و

 .کرد خواهیم پخش که
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 : مهربان خانم

 و مدیریت ارشد کارشناس و تطبیقی مطالعات گروه کارشناس . کنممی عرض نباشید خسته و سالم خدا، بنام

توسط  که هست کاريعنوان  پایدار توسعه در ایران عالی آموزش دستاوردهاي ملی گزارش. هستم ریزيبرنامه

 صورت این به کار این فرآیند ينحوه و هدف. شد انجام 95 سالو همکاري بنده در  ذاکرصالحی آقاي دکتر 

 گزارش این در که خواستیم ایران عالی آموزش قلمرو در پایدار توسعه خصوص در را ایران کشور تجربه که بوده

 ابعاد در را ایران عالی آموزش اتمؤسس و هادانشگاه دستاوردهاي و اقدامات منظور همین به. کنیم منعکس

 شما خدمت فصول به راجعتوضیحات مختصري را . کردیم منتشر عمرانی هايفعالیت و پژوهشی آموزشی،

 .کنممی عرض

 .است شده پرداخته المللیبین هايگذاريسیاست و المللیبین سطح در پایدار توسعه تعاریف به اول فصل در

 ستادي حوزه که اقداماتی شده، انجام ایران در تاکنون که هاییفعالیت و آمده بعمل هايکوشش دوم فصل در

 یدرس برنامه سند اساسی، قانون شده، عنوان باالدستی اسناد در پایدار توسعه از که مواردي همینطور و داده انجام

. اندشده منعکس متریکگرین سایت به استناد با ایران هايدانشگاه بنديرتبه همینطور و توسعه ششم برنامه ملی،

 اختصاص خودش به قبل سالهاي و 2017 سال در را رتبه باالترین زنجاندانشگاه   متریک گرین بندي رتبه در

 .استداده

 هادانشگاه که خواستیم. دادیم اختصاص هادانشگاه راهبردهاي و اندازچشم به را گزارش این سوم فصل

 هاگزارش همان دقیقاً و کنند ارسال مکتوب بصورت ما براي را کردند تدوین خودشان براي که اندازهاییچشم

 .کردیم منعکس سوم فصل در را

 پژوهش آموزش، سبز، مدیریت عمرانی، هايفعالیت در که تجاربی که خواستیم هادانشگاه از همدر فصل چهارم 

  .کردند ارسال برایمان best practice تحت عنوان  را هایشانفعالیت تمام و
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آن ها را  بازخورد  و کردیم ارسال هادانشگاه براي که هاییپرسشنامه به دادیم اختصاص را گزارش پنجم فصل

 پژوهش، آموزش، بخش 4 در را اقدامات خواستیم هاآن از که بود صورت این به هاپرسشنامه منعکس کردیم .

 هاغیرانتفاعی و آموزشی اتمؤسس و هادانشگاه از تا 65 حدوداً. کنند اعالم حکمرانی و رهبري و اجتماعی خدمات

 .کردند ارسال و دادند بازخورد ما به را اقداماتشان

 .است شده ارائه راهکارهایی و کردیم ارائه جداولی در کمّی بصورت را اقدامات که ششم فصل نهایت در

 در ايمالحظه قابل یشرفتپ ایران عالی آموزش که بودیم این شاهد کردند ارسال ما براي که اقداماتی به باتوجه

 در که است این کردند اشاره آن به هم ذاکرصالحی دکتر آقاي که اينکته اما. است داشته پایدار توسعه حوزه

 بیشترین و است داده اختصاص خودش به پایدار توسعه آموزش را اقدامات حجم کمترین ارسالی اقدامات

 ما که توقعی به باتوجه ولی بوده بیشتر هاپژوهش بوده، بیشتر عمرانی هايفعالیت یعنی. هابخش سایر را اقدامات

 کمرنگ خیلی این که باشد داشته پایدار توسعه آموزش را سهم بیشترین که بوده این داشتیم آموزشی نهادهاي از

 .است بوده

 :نورشاهی دکتر خانم

 دسترسی ایشان به اینجا چون و کردند تحصیل هلند کشور در که هستند همؤسس هايبورسیه از موسوي دکتر آقاي

 .بشنویم ویدئو یک قالب در را ایشان نظرات کردیم سعی تکنولوژي از استفاده با نداشتیم

 

 : موسوي سیداسماعیلدکتر آقاي

 خیلی. هلند آمستردام فو دانشگاه از مدیریت دکتراي مقطع التحصیلفارغ هستم، موسوي اسماعیل سید سالم،

 خدمت حضوري نتوانستم اینکه از کنم غذرخواهی باید هم آن از قبل. دادید من به را فرصت این که ممنون

 .برسم

 داشتیم عالی آموزش در پایداري انتقال بعنوان ایران پایدار توسعه و عالی آموزش يدرباره که ايمقاله درخصوص

 انتقال و حرکت فعلی وضعیت که بود این تحقیقمان تسؤاال. کنم عرض را مختصري توضیحات خواهممی

 به انتقال و حرکت تا شود اتخاذ باید هاییاولویت و اقدامات چه است؟ چگونه ایران عالی آموزش در پایداري

 یابد؟ شتاب و تسهیل ایران عالی آموزش در پایداري سوي
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 کنیم بررسی را این بتوانیم اینکه براي ما بنابراین. است اجتماعی سیستم یک عالی آموزش دانیدمی که همانطور

 درنظر را انتقال مدیریت چارچوبهاي و آمدیم بنابراین. کنیم نگاه قضیه این به سیستمی نگاه و چارچوب از باید

 .transition management theories عنوان تحت سیستمی دیدگاه یک از را پایداري انتقال که گرفتیم

 و توصیف هاسیستم فعلی وضعیت که دهدمی ما به را امکان این هاچارچوب این از استفادهکند. می بررسی

 اهداف هم هاچارچوب این از استفاده بنابراین. کنیم تجویز سیستم در موجود هاينقص بهبود براي را راهبردهایی

 .سیستم موجود وضعیت صیفیوت اهداف هم و دارد تجویزي

 حرکت بر موثر عوامل که multi level perspective تئوري. کردیم استفاده اینجا را تئوري نوع دو ما

 ،Mic level یا landscape گویندمی آن به که خرد و میانی کالن، مقیاس سه در را پایداري سمت به سیستم

 .نیش یا micro level بعدي دیدگاه

 مسائل ای هوا آلودگی قبیل از پایداري هايچالش گوئیممی مثالً. است پذیرتأثیر محیط از سیستم کالن سطح در

 پژوهشی و آموزشی نیازهاي پاسخگوي و بروند سمت این با کندمی تحریک را هادانشگاه که شده سبب اجتماعی

 مقیاس این در را کشور عالی آموزش سیستم فعلی هايرویه و هاسیاست رژیم،. باشند هاچالش و هاحوزه این در

 به نسبت رقیب بعنوان دارد وجود سیستم در که هاییجایگزین گوئیممی مایکرو مقیاس در. کنیممی بررسی

 درسی برنامه مثال براي. است افتادن اتفاق جریان در یا و افتاده اتفاق سیستم فعلی هايسیاست و ساختارها

 اگر. کنیممی اضافه هایمانرشته از یکی درسی واحدهاي به را sustainable development مثل جدیدي

 در ما پس. بگیریم درنظر نیش بعنوان توانیممی کرد را کار این رشته یک فقط و نکنند را اینکار هارشته این تمام

 طبقه 4 در را هافعالیت. گرفتیم نظر در را عالی آموزش سیستم هايفعالیت خرد و میانی کالن، سطح سه این

 هايفعالیت. بازتابی و عملیاتی هايفعالیت تاکتیکی، هايفعالیت راهبردي، هايفعالیت کردیم، بنديتقسیم

 مثل عملیاتی سیستم، جاري نهادهاي و قوانین و ساختارها شکل تغییر مثل تاکتیکی گذاري،سیاست مثل راهبردي

. عالی آموزش کالن هايگذاريسیاست و اندازچشم راستاي در روزانه هايگیريتصمیم و مدتکوتاه هايفعالیت

 هافعالیت ارزیابی و نظارت هايفعالیت مثل هم بازتابی. داریم سیستم در که است پژوهشی و آموزش همان مسأله

 .کنیممی بررسی یکدیگر به نسبت را آنها واکنش و کنش و همدیگر با را آنها ارتباط و سطوح همه در

 مرحله کدام در سیستم که ببینیم تا گرفتیم درنظر را عالی آموزش سیستم هايفعالیت سطح سه در ما بنابراین

 را لیهوا تغییرات که take off یا قبل، وضعیت به نسبت مشاهده قابل تغییر بدون که توسعهپیش مرحله. است
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 عالی آموزش سیستم در توانیممی را آشکاري سیاستی و ساختاري تغییرات که نفوذ یا ببینیم توانیممی سیستم در

 یک به سیستم که تثبیت و محیطیزیست یا و اقتصادي اجتماعی، مشکالت و هاچالش به دهیپاسخ براي ببینیم،

 عالی آموزش سیستم در پایداري انتقال به سیستم که است مرحله این در بگوئیم توانیممی و رسدمی پویایی تعادل

 . است افتاده اتفاق کشورمان

 نقشه ها،دانشگاه هايسایتوب هم ما منبع و کردیم استفاده )3:51( از آمدیم داشتیم ما که هم تحقیقی روش

 انواع داشتند، که اندازهاییچشم کشور، عالی آموزش و هادانشگاه هايmision و vision کشور، علمی جامع

 شااهللان که بود قبیل این از چیزهایی و بودند کرده ایجاد پایدار توسعه براي که مراکزي و هادانشگاه و هارشته

 بهبودش دارند حضور که عزیزانی این با مصاحبه با که هاییبازنگري و هااستاديکیس به باتوجه را مقاله توانیممی

 بدهیم. هم

 مسائل و داشته تمرکز محیطیزیست پایداري بر بیشتر ایران در عالی آموزش که است این داشتیم که گیرينتیجه

 محیطیزیست مسائل صرفاً محیطیزیست مسائل که دانیممی. است داده قرار اهمیت مورد کمتر را اجتماعی

 مسأله یک صرفاً ریزگردها مسأله و اهواز هواي آلودگی مثالً. هستند هم اجتماعی مسائل هااین نیستند،

 درنظر را این باید بنابراین. است شده تبدیل اجتماعی-سیاسی مسأله به و است آن از فراتر و نیست محیطیزیست

 . باشیم داشته

 و دارد قرار take off مرحله در بگوئیم توانیممی و است توسعهپیش مرحله در عالی آموزش در پایداري انتقال

 در باید ما بنابراین و ندیدیم حوزه این در را کالنی هايگذاريسیاست و هاسیاست .دارد ما براي خوبی نوید این

 حتی. باشیم داشته عالی آموزش پایدار توسعه براي را اندازهاییچشم و هاگذاريسیاست کشورمان عالی آموزش

 کمک هادانشگاه به بتواند که کنیم ایجاد همؤسس در پایدار توسعه و عالی آموزش دفتر مثل نهادي یک توانیممی

 بعنوان را پایدار توسعه و عالی آموزش بتوانیم ما اگر تنها. بگذاریم هااولویت جزو را این و بدهد آموزش و کند

 .ایمبوده موفق ما که بگوئیم توانیممی بگنجانیم هاذهن در اولویت یک

 

 : رباطی حمزه مطهره دکتر خانم

 يادکتر هستم، رباطی حمزه مطهره .جلسه در حاضر عزیزان و بزرگوار اساتید خدمت دارم ادب و سالم عرض

 بود من دکتراي رساله از بخشی شد، ارسال همؤسس براي که ايمقاله این. ارومیه دانشگاه از عالی آموزش مدیریت
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 دستیابی هايبایستپیش " عنوان تحت مقاله این. دکتر جاودانی انجام شدهاي ارزنده جناب آقاي که با راهنمایی

: کردیم تعریف چنین ما مقاله این در چه؟ یعنی پایدار آموزش که بگوئیم باید ابتدا. است "پایدار آموزش به

 و علمی دانش ،مسأله حل هايمهارت که است ايکنشانههم و مستمر پیوسته، یادگیري فرآیند پایدار آموزش

 نگرش، رفتار، تغییر به منجر که دهد پرورش دانشجویان در ايگونهبه را جمعی و فردي هايمسئولیت و اجتماعی

 .بشود جهان در و جامعه در دانشجویان رفتار تغییر به منجر نهایت در و ارزش

 استخراج را همؤلفزیر 25 و همؤلف 5 شد، انجام که ايمصاحبه طی و دانشگاهی نظرانصاحب نظر طبق مقاله این در

 .کنممی عنوان را همؤلف 5 این گذرا صورتبه که کردیم

 .ايرشتهمیان رویکرد همان یعنی ايرشتهمیان بعد به بایستمی یادگیري بحث در که است این هاویژگی از یکی

 داده پرورش دانشجویان در و شود گرفته نظر در باید انتقادي اندیشه که است این مسأله یک باشیم. داشته توجه

 نوآورانه راهبردهاي. شود گنجانده ما یادگیري فرآیند در بایستی پایداري مفاهیم که است این ترمهم همؤلف. شود

 نهایت در. شود لحاظ یادگیري فرآیند در باید هم اجتماعی و یادگیري الگوهاي محور، یادگیرنده آموزش جمله از

 دهد پرورش را نسلی بایستی ما هايدانشگاه و عالی آموزش نظام کردیم، استخراج که هاییویژگی این به توجه با

 را مهارت و دانش نگرش، یعنی. باشند داشته پایداري صالحیت ما التحصیالن فارغ که هاویژگی این به توجه با

 .بزنند جدیدي ابتکارات به دست و کنند ایجاد جامعه در تحولی بتوانند تا باشند داشته هم با

 

 
 

 :حسینی دکتر خانم

 کاري. درسی آموزشی نوآوري گروه علمی هیئت عضو هستم حسینی مریم من .کنم می عرض سالم خدا، نام به

 در و کردممی کار 90 سال در که ايمقاله. بود تخصصی گزارش یک و مقاله دو داشتم پایدار توسعه براي من که
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 خصوص در مقاله این کرد، برگزار را خود همایش دومین پایدار توسعه خصوص در ما همؤسس که 92 سال

 آموزش نظام در که صاحبنظرانی از پایدار توسعه منظور به آن کاهش راهکارهاي و زدائی یادگیري و زائد یادگیري

 .شد پرسیده بودند عالی

 کردم جستجو خیلی). زائد یادگیري( scrap learningنام هب شدم آشنا مفهومی یک با من که بود 90 سال در

 آموزش نظام ویژهبه و آموزشی نظام در ایران در واژه این ببینم که شدم این بر خیلی و ندیدم چیزي فارسی در و

 .دارد معنایی چه عالی

 ما که را هایییادگیري. چه یعنی زدائی یادگیري و چیست زائد یادگیري ببینیم اصالً که کنممی ارائه تعریفی ابتدا

 و آموزش در داریم، کالن طور به آموزشی نظام در ما که هاییآموخته طول در دانشگاه، طول در کنیممی کسب

 کار به را آنها کار و زندگی حین در توانیمنمی خود هايآموخته این از ولی ،عالی آموزش در سپس و پرورش

 زدودن و حذف و آئیممی است زائد هاآموخته این از بخشی دادیم تشخیص که وقتی یعنی زدائی یادگیري. ببریم

 است مانعی هاوقت خیلی بلکه نیست مفید تنها نه و شودنمی واقع مفید و است ناکارآمد که منسوخ دانش آن

 .دهیممی انجام را ما بعدي یادگیري براي

 و گسترپیش یادگیري نام به مفهومی بحث ما یادگیري روانشناسی در که هستیم آشنا آن با همگی را واژه این

 .دارد یادگیري روانشناسی مفاهیم در ریشه که داریم گسترپس یادگیري

 من که مسئولیتی به توجه با. است داشته عالی آموزش نظام براي کارهاییراه چه مقاله این ببینم خواهممی االن

 . داشتخواهم اياشاره هم آن به دارم درسی هايبرنامه تدوین و بازنگري قسمت در اخیراً

 نتیجه این به دادم انجام که دلفی راند سه در عالی آموزش نظرانصاحب از نفر 40 با که کارهاییراه ترینمهم

 يهمؤسس به اخیراً. است علمی هیئت اعضاي هايمهارت و بینش دانش، سطح مداوم ارتقاي و توسعه که رسیدم

 است، مأموریت این انجام مسئول همؤسس و شده ارجاع نورشاهی دکتر خانم سرکار به و یمأموریت یک ما

 برخی هم علمی هیئت اعضاي که. عالی آموزش مراکز و هادانشگاه ارشد مدیران و هادانشگاه يرؤسا افزاییدانش

 آموزشی هايبرنامه اجراي و تدوین کارراه دومین. گیرندمیبر در را عالی آموزش مدیران یا و هادانشگاه سايرؤ از

 اهداف از چهارم هدف که دانیدمی شما همه. است مستمر و العمرمادام یادگیري بر تأکید و کارآمد و هدفمند

SDG واقعی ارتباط برقراري آکادمیک، آزادي. است العمرمادام یادگیري و اثربخش و کیفیت با یادگیري بر مبتنی 
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 هايبرنامه مستمر ارزیابی و بازنگري و جامعه در گراییمدرك غلط تفکر زدودن صنعت، و آموزش تحقیق، بین

 .درسی

 تکرار مشکالت این مرتباً بندترجیع مثل که داریم مشکالتی سري یک بینممی مملکت این در من که را چیزي

 اما رسدمی جایی یک به و شوندمی تکرار بندترجیع مثل کارهاراه این که رسیممی کارهاییراه به مثالً یا. شوندمی

 قانون در که مستمر ارزیابی و بازنگري. ندارد وجود مشکل آن رفع يکننده کامل یا کننده تمام آن هرگز انگار

 بخش در دوستمان کریمی خانم که را چیزي و است شده اشاره آن به صراحت به 15 يماده توسعه پنجم برنامه

 این به داشتم که تحقیقی اخیراً من ولی است انجام حال در بازنگري هنر بخش در که فرمودید شما فرمودند، هنر

 خداروشکر و استنشده انجام موردش در بازنگري که است سال 30 هنري هاي رشته از برخی که رسیدیم نتیجه

 برنامه مشاورین که شودمی تهیه دارد درسی برنامه مشاوران عنوان به طرحی علوم وزارت در حاضر حال در

 .باشند هاآن درسی هايبرنامه بازنگر و تدوینگر یار عنوانبه و باشند مختلف هايرشته و هادانشگاه در درسی

 سال در که است راهکاري عنوانبه هم باز مدیران، و هادانشگاه يرؤسا و اساتید نگرش در تغییر قدري بنابراین

 ما. علم داشتننگه روزب منظور به اساتید در انگیزه ایجاد آموزشی، نظام مداوم ارزیابی. شد منتشر اثر این 92

 خود خب ولی. کنند بازنگري دانشجویان به هایشانافزائیدانش هایشان،توانمندي دانششان، در همه گوئیممی

 آموزش شغلی، سنجی نیاز آموزشی، کالن هايسیاست در تغییر .دارند بیشتري نیاز هم علمی هیئت اعضاي

 بازنگري ما، عالی آموزش و پرورش و آموزش نظام ویژهبه و آموزش از زدائی ایدئولوژي و یادگیري هايسبک

 .دیگر مواردي و صنعت بخش ساختار تجدید و

 من .یادگیري فرآیند آموزش یعنی پایدار توسعه کهاین فرمودند پایدار توسعه از رباطی حمزه خانم که تعریفی

 این که استوقت خیلی یونسکو باشد؟ محدود چیزي چه به خواهدمی یادگیري یادگیري؟ کدام کنممی عرض

 . است کار به معطوف یادگیري است، دانش به معطوف یادگیري. استداده ارائه را تعریف

Learning to live,  learning to do, learning to know, learning to be, learning 
together و ... 

 آموزش توانیمنمی ما. بیاندیشیم یک و صفر رشیدي دکتر خانم همکارم قول به توانیمنمی ما آهنگر مهندس آقاي

 داشته هم با و ترازو یک در را هااین همه باید ما. ببریم باال را موارد سایر و تجربه و پژوهش دهیم، کاهش را

 به هم را آموزش حتی ما. است آموزش بخش شده پرداخته آن به کمتر آموزشی نظام در اخیراً که چیزي. باشیم
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 یادگیري کدام با صریحشان و رسمی و فرمال آموزش در ما هايبچه. نداریم عالی آموزش نظام در درستی

  اند؟مواجه

 یادگیري یک هايجنبه سایر اگر ولی مخالفم هست تئوریک و محورتئوري شآموز این که آنجا شما فرمایش با من

 از یکی جزو حالبه تا و بشر خلقت ابتداي از آموزش نظرم به گذاران،سیاست اساتید، د،نیبفرما لحاظ هم را

 و را افراد را، فرزند سوم هزاره در توانیمنمی ما شود، رها و شود گرفته نادیده اگر کهاست عناصري ترینمهم

 هست زدائی مدرسه هست، رویکرد این البته بله. بگیر یاد تجربی و برو دوباره بگوئیم و کنیم رها را دانشجویان

 را آموزش باید بلکه کنیم حذف را آموزش توانیمنمی نظرمبه ولی هستند رسمی آموزش رویکرد مخالف که

 .کنیم تصحیح

 
 : حدادي خانم

 االن و گرفتم مدرس تربیت دانشگاه از بیوشیمی رشته در ارشد یکارشناس هستم، حدادي مژده خدا، نام به

 يحوزه در بودم فرستاده شما براي که مقاالتی در. هستم بیوتکنولوژي گرایش شیمی مهندسی دکتراي دانشجوي

 دیگري و سبز مدیریت مقاله یکی .دهم توضیح خواهممی را مقاالت این از دوتا. نوشتم مقاله خیلی عالی آموزش

 .نخبگان خروج

 کار آن روي زیاد ایران از خارج در گویندمی هم green university آن به که ودانشگاه سبز سبز مدیریت

 مصرف کاهش جهت خورشیدي هايپنل زدن همین مثل ایمداده انجام مدرس تربیت در ما که کاري و استشده

 غیره و کند تفکیک را هازباله و بیاید که دانشجو به گرددمی بر این و است زباله تفکیک همین یا و دانشگاه برق

 خوب اینقد ما عالی آموزش اگر که معنی این به بدهم مانور نخبگان خروج روي خواهممی بیشتر اما. غیره و

. دارد وجود هادانشگاه در که مسمومی فضاي به گرددمی بر یکیش داریم؟ مغزها فرار اینقدر ما چرا پس است

 لج روي از هايدادن نمره شاهد دکترا دوره در هم و ارشد دوره در هم که هستم دانشجویانی جزو من خود مثالً

. نبود دکترا آزمون 89 سال از قبل. کنیممی گیر دکترا جامع آزمون روي ام،برداشته پروژه من االن. بودم لجبازي و
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 آوردنمی نمره دکترا دانشجوي االن. کنیممی برگزار جامع آزمون باز ولی هست مصاحبه هم هست، کنکور هم االن

 اداره در داریم اختراع داریم، ایده مثالً یا. شودمی خارج کشور از کند؟می کارچه این خب. کنندمی اخراجش

 که دانشجویی رفته، ایتالیا به که دارم دوستی خودم. شود ثبت اختراع یک تا کشدمی طول سال دو اختراعات

 جامع آزمون اینکه بدون راحتی به گویدمی ایتالیا در االن دادند، کم نمره و زدند سرش توي اساتید اینقدر

 .گیرندمی تحویلشان خیلی آنجا و خواندمی درس باال معدل با باشدداشته

 کنم اشمقاله توانممی نه من مسموم فضاي این در ولی است درست شوند اصالح باید که هاسیالبس بحث این

 راحتی به نِیچِر در کنم مقاله وارد بخواهم اگر را چیزهایی چنین وگرنه دارم را اشایده وگرنه کنم سیاسی را آن و

 که جلساتی در هابحث این بردار، را جامع آزمون شما که بگویم و علوم وزارت بروم االن اگر اما. شودمی چاپ

 امتیازدهی موقع آنجاست اسنپ همان که اوور مثالً. باشد دوطرفه باید جلسه. اندنشده بررسی وقتهیچ بودم من

 که مائیم فقط و است طرفهیک چیزهمه ایران در ولی. دهدمی امتیاز راننده به مشتري هم و مشتري به راننده هم

 کنممی اعتراض و روممی من وقتی گویدمی راننده. کنممی آمد و رفت اسنپ با خیلی من .دهیممی امتیاز راننده به

 جلساتی است قرار وقتی روش همین به. هستیم مدارمشتري ما که گویندمی امداشته مشکل مشتري فالن با که

 کنیممی برگزار جداگانه را استاد با جلسه ما. گیرند قرار هم کنار در دانشجو و استاد باید من نظر به شود برگزار

 .گیردنمی شکل مناسب ارتباط آن کنیم، وصل هم به را هااین خواهیممی وقتی. جدا هم را دانشجو با جلسه و

 

 
 :جاودانی دکتر آقاي

 من صحبت بشوم اصلی بحث وارد بخواهم اگر. اندآمده گوناگون جاهاي از که دوستانی به گویممی خوشامد من

 سازيشبکه یک بیشتر قصدشان که کنممی تشکر ذاکرصالحی دکتر آقاي نوآوري از اول. شد خواهد طوالنی خیلی

 دعوت مدیران خوشبختانه. باشد تواندنمی و نیست نشست این در سازي مفهوم مسائل و مفهومی بحث یعنی بود،
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 تواننمی که هستند ايگونه به ما مدیران زیرا. است علمی هاينشست هايآسیب از یکی واقعا این چون اندنشده

 هايیافته من گویدمی جمله یک در که است متحده ایاالت جمهوررئیس اشنمونه. داشت هاآن به امیدي چشم

 .ندارم قبول را هست پایداري به راجع که علمی

 عنوان. هست هم ايگسترده بحث که دارد وجود پایدار توسعه و sustainability بین اساسی و بنیادي تفاوت

 "ایرانی دانش تولید نهادهاي توسعه رهگذر از پایدار توسعه" استشده نوشته پیش سال10 حدود که من کتاب

 خودم را اول نقد. شد روروبه نقد با کتاب خود نتیجه در و بودنگرفته شکل پایداري مفهوم هنوز موقع آن. است

 بخواهیم اگر پایدار توسعه چون. موجود وضع حفظ براي است کوششی خودش پایدار توسعه اساساً که کنممی

 وجود که هایییافته. باشد همسو پایداري با تواندنمی رشد اساساً  و پایدار رشد شودمی کنیم اشخالصه خیلی

 2050 یعنی نیست طوالنی هم خیلی و کرده ایجاد ناپایداري و نیست پذیر ادامه کنونی وضعیت گویدمی دارد

 همان یعنی. باشدداشته همراه به را بشر نابودي شاید نباشند فکر به اگر که افتاد خواهد اتفاق شگفتی رخدادهاي

 و باشد بعدي نظریات مبحث تواندمی که است اساسی بحث یک این پس. درجه 2تا  1,5از  بیش دماي افزایش

 توسعه و sustainability بین تفاوت بحث مفاهیم این یعنی. شود ساخته مفاهیم این اساساً که است این آن

 .نیست هم من یافته این که پایدار

 که نهادهایی نهادها، تمام که است این بحث االن ولی است نظري هايبحث که کردندمی فکر را هااین حالبه تا

 این خودتلقی   اند،آورده پدیدتوسعه اي  رویکرد نابسامان جریان این آمدن پدید در را سهم بیشترین خودشان

 ناپذیر گریز است،بایسته یکمقصر  عنوانبه خودشان یونسکو و پول المللیبین صندوق جهانی، بانک مثل نهادها

 .است عملی هم خیلی که است بحثی بلکه ستنی نظري بخش این کنم انتخاب من که نیست طوراین یعنی. است

 سفارش را آن همؤسس مدیریت که دهممی انجام دارم را کاري االن نم. داشت دوجو هم ایران در رویکرد این

 موضوعش که "آینده سناریوهاي بینیپیش و عالی آموزش تحوالت ترینمهم بازکاوي" عنوان تحت استداده

 اتمام به آینده روز دو یکی احتماالً و بوده کم بسیار من زمان و است برده کار هم خیلی و است پیچیده بسیار

 .برسد

 دارالعلم و دارالحکمه که شد باعث که رویکردي که بخوانم را کسروي احمد از جمالتی خواستممی فقط من

 توسعهتوسعه و همان یعنی ایمرسیده آن به ما که چیزي این براي است آغازي شود دارالفنون و دارالفقه به تبدیل

 در ما بلکه 1311 سال در کسروي تنها نه. علمی هايرويکج و نظري هايکژتابی واقع در منهاي پایداري.پایدار،
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 خاستگاه که کنیممی فکر ما دانشگاهی هايرشته در حتی االن سفانهمتأ منتها. داشتیم را این هم بغداد هاينظامیه

 هايدانشگاه آن با که داشتیم را هانظامیه ما آن از قبل سده 5 کهحالی در ام13 يسده در استبوده اروپا دانشگاه

 اصالً  اروپا در شما 19 سده تا یعنی .داشته هم را هاشکنجه شدیدترین و بوده همراه هم یزیسونانگ با که کلیسایی

 مطالعه تاریخی که کسانی خود نیست من نظري هايدیدگاه این هست که هم اولیه دانشگاه آن و بینیدنمی دانشگاه

 .قصاب و بقال صنف مثل. بود دانشجویان و گرانآموزش صنف یک بود اروپا در که چیزي آن گویندمی اندکرده

 یکی بوده، رشته دو هم فقط و کلیساست هم نظریه این مبناي کهاین ویژهبه ندارد، دانش تولید به هم ربطی هیچ

 فقه و گویند می حقوق آن به االن که است فقه هم یکی و شده می تدریس پاریس در که است مسیحی الهیات

 .است کلیسایی

 را آن کسروي آقاي است انجامیده ما رويکج به آنچه 1311 سال در. داریم را نظامیه آن از قبل سده 5 در ما اما

 برگردیم عقب به گویمنمی من و هستند نقد نیازمند هااین همه که بگویم هم را این البته. کندمی بیان قشنگ خیلی

 راستی بسنجید فنون دیگر و شیمی و مکانیک فن نظر از را موضوع اگر" :بزنم را نیشتر آن دارم قصد فقط و

 ترینیاوه پیشرفت دعواي بنگریم جهان زیان و سود دیدگاه از اگر ولی نمودند شگفتی هنرهاي اروپایی استادان

 آینده به مربوط مطالعات ترینتازه در گویم می من که هاییبحث این. است نوشته دقیق خیلی ".است سخن

 .کنندمی استفاده دارند آنجا که هست هايهواژ دقیقا هایافته این اندیشی

 و نوین ابزارهاي که امروزي هايجنگ زیرا است سخن ترینیاوه پایدار توسعه همین یا پیشرفت دعواي پس"

 هاجنگ این در که نیست این جز دارد باستان هايقرن هايجنگ با که تفاوتی رودمی کار به کشی آدم هايماشین

 در تنها ابزارها این جنگی در اگر بویژه است. برابر چند گزند و آسیب و ترگرم ستانیجان و ریزيخون بازار

 اروپایی استادان هايهنرنمایی که باشندنداشته دسترسی کهن ابزارهاي به جز دیگر يدسته و بود دسته یک دست

 کار آن به ما است، علوم پیشرفت مقصود اگر. بودخواهد بال ترینشوم دسته یک این بر اروپایی استادان. است

 هم اروپائیان خود و ایمگفته کهچنان. دارد جهان برتري و پیشرفت موضوع به ربطی چه کار این ولی نداریم

هرگز  وضعیت این به علوم پیشرفت .جهانیان خرسندي و آسایش با مگر نیست جهان بهتري و برتري گویند،می

 چنانچه است بهرهبی خرسندي و آسایش از چون اروپایی بیشمار اختراعات و پیشرفته علوم این با گیتی مباد.

 ".باشد آویخته خویش بر فراوان گوهر و سیم و زر و کرده بر در زیبا هايرخت که ماند را یکس ایمگفته
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 این. است آمده سده آن در دیگر کشورهاي از بسیاري در استکرده مطرح اینجا کسروي آقاي که مفهومی این

 شوندمی بیکار نفر هامیلیون و شودمی مطرح اقتصادي شدید بحران آن زمان آن در که شده گفته 1311 سال در

 ).شدند بیکار آمریکا متحده ایاالت در میلیون 4 حدود(

 کسروي آقاي _ آئین کتاب

 

 : نورشاهی دکتر خانم

 و کرده فکر ايحوزه چه در کسیچه کهاین و شدیم آشنا همدیگر هايفعالیت خروجی و محصوالت با اینجا ما

. کردیم پیدا همدیگر به نسبت فکري مشترك زمینه یک ما االن. استکرده پیدا ورود مسأله به منظري چه از

 این وارد گفتند جلسه ابتداي در ذاکرصالحی دکتر آقاي که موضوعی چهار آن محوریت با بعد جلسه در هللاشاان

 داریم محورها یا تسؤاال آن براي پاسخی چه کردیم پیدا ورود مسأله به که منظري از کدام هر حاال که شویم می

 .شود گذارانسیاست و خانهوزارت تقدیم و بنديجمع هاآن و


