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 نشست »زنان در آموزش عالی«

 )نگاهی به دانشگاه شیراز(  

 هشتمین نشست 

 

 1400سی یکم فروردین 
 

 
 اعضای پنل 

 دکتر فائزه رحمانی) مشاور وزیر علوم در امور زن و خانواده(

 دکتر سمیه فریدونی) عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ( 

علیمراد) مشاور رئیس دانشگاه در امور زن و خانواده( دکتر محبوبه البرزی)مدیر قطب علمی تربیت شهروندی دکتر زهرا 

 دانشگاه شیراز (دکتر مرضیه موسوی نسب)رییس گروه پژوهشی فرآوری آبزیان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز(

 دانشگاه شیراز( )عضوهیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر زهره عظیمی فر

 دکتر حلیمه عنایت)مسئول پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز(  

 نفر از زنان هیأت علمی دانشگاه های کشور 96تعداد 

 مشاور وزیر علوم در امور زن و خانواده(   ) دکتر فائزه رحمانی 

 ارائه مقدم و طرح بحث 

 

 
آموزش عالی در دانششگاه های ششهرکردس سشیسشتان و بلونسشتانس ایرمس کردسشتانس بیرجند و کاششان   تاکنون ششش نششسشت در خ شوا زنان و  

باهدف رفع مششکرت و بهبود ششرایو و بهرمندی جامعه بمنظور آگاهی و ابربیششی با اراده راهکار ان ام گرفتس مسشائ  در سشه محور جمع  

( وضشع قوانی  و ای اد تسشهیرت با  2اه های کمتر برخوردار و توسشعه یافته  (بحث تقویت بسشتر رششد زنان دانششگاهی در دانششگ 1بندی ششد   

رویکرد حمایت از زنان دانشششگاهی در دوره های میتلک کاری برای ای اد توازون بی  کار و زندگی با حفش شششایسششته سششاهری در نهاد  

 ی تقویت بستر رشد زنان و حمایت های هزم از آنانس ( الگوسازی از زنان موفق دانشگاهی)توانمندیهای زنان دانشگاهی( برا 3دانشگاه  

وزارت عتک در مسشیری دوسشویه با رویکرد سشیاسشتگ اری سشعی در تأمی  منافع نهاد دانششگاه و مطالبات زنان داردس برای برقراری عدالت باید  

تبدی  وضعیت و فرصت های مطالعاتی با نگاه  یک قانون هماهنگ که در آن آیی  نامه هاس قوانی  استیدامیس قوانی  ج ب سترفیعس ارتقاء س  

حسشا  به جنسشیت دیده ششودس نیاز اسشت در نند بند ب شورت مسشن ص سشر ف ش  های هدفمند طراحی کنیص به نام ششیوه دانششگاه دوسشتار  

ای  راسشتا کارگروهی با  خانواده برای سشه گروه یینفع دانشش وس هیات علمی و کارمند با تمرکز به مسشئولیتهای که دردانششگاه وجود داردس در  

همکای دانششگاه الزهرا و همکاران موسشسشه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و نند همکار از دانششگاه های دیگر تششکی  ششده اسشت که  

ته آینده  به بررسشی ای  موارد بپردازدس همکارانی که پیششنهادی بر تیییرس اصشرح یا اضشافه نمودن بند جدیدی دارند می توانند طی دو سشه هف 

 موارد را ارسال تا در کارگروه مطرح شودس 

 ) مشاور رئیس دانشگاه در امور زن و خانواده(    دکتر زهرا علیمراد 

 دانشگاه شیراز اعضای هیأت علمیس مدیران و کارکنان  ارائه آماری از  
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نفر زن می    134نفر مرد و    532نفر اسشت که از ای  تعداد    666دانششگاه ششیراز علمی   هیات  اعضشای  در ارائه آماری از دانششگاه ششیرازت تعداد 

رو به افزایش بوده اسشتسدر سشط     1399الی    1396باششدس افزایش نسشبت مدیران زن در پسشت های مدیریتی در دانششگاه ششیراز از سشال  

نفر مرد و تعداد زن     5نفر زن و در سششط  مدیران عالی    29نفر تعداد    77زنس در سششط  مدیران پایه از    29نفر تعداد    148مدیران پایه از  

نفر افزایش داششته اسشتس در سشال    29به    99نفر مدیر زن بوده اسشت که در سشال    21در سشط  مدیران  پایه   1396صشفر بوده اسشتس در سشال  

در  1399تا سشال    1396در سشال  نفر افزایش داششته اسشتس    9به    99نفر مدیر زن بوده اسشت که در سشال    8در سشط  مدیران  میانی   1396

های دانششگاه ششیراز   پژوهششکده  ها و  دانششکده  روسشای  مرد اسشتستعداد   4سشط  مدیران  تعداد زنان صشفر اسشتس در سشط  معاونی  دانششگاه  

از تعداد  دانششگاه   علمی  مدیران هیات  نفر زن اسشتستعداد   8نفر    65ها از تعداد   گروه  و  ها  روسشای بیش  زن اسشتس تعداد   1مرد و    18تعداد 

  14و کارمند از   مدیر  نفر زن اسشتس تعداد معاونی س   406نفر    1005از    )قراردادی  پیمانیس  رسشمیس (کارکنان   نفر زن اسشتس تعداد   1نفر    10

مرد و  نفر    8نفر    9کارمند از   مدیران  زن استس تعداد   21نفر مرد و    56نفر    77کارمند از   ادارات  زن استس تعداد روسای   3نفر مرد و    11نفر  

زن    9005نفر مرد و    8403نفر    17408دانشش ویان از   زن اسشتس تعداد   56نفر مرد و    71نفر    136مسشئول از   کارششنا   زن اسشتس تعداد   1

  2862نفر    5678ارششد کارششناسشی از   دانشش ویان  زن اسشتس تعداد   4695نفر مرد و    3947نفر    8642کارششناسشی از   دانشش ویان  اسشتس تعداد 

نفر    2754متاه  از   دانشش ویان  زن اسشتس تعداد 1335نفر مرد و    1371نفر    2706دکتری از   دانشش ویان  ن اسشتس تعداد ز   2816نفر مرد و  

 زن استس  1361نفر مرد و    1393

 (رییس پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز)عنایت حلیمه خانم دکتر

  اجتماعی های  مسئولیت و زنان دانشگاهسموضوع سینرانی 

 
در ششرایطی که از توسشعه پایدار صشحبت می کنیص و به دنبال ای اد  اجتماعی های  مسشئولیت و زنان دانششگاهسدر خ شوا 

 تیییر هستیص که به ایده آل ها و آرمانها برسیص بر ای  مفهوم تأکید می کنصس 

به در  و کر  نمی شششود و به دنبال ای اد تنوع و با توجه به ویژگیهای دانشششگاه در یک جامعه توسششعه یافته که محدود 

گسشترش اجتماعات ملیس فراملی و بی  المللی ودر جهت آگاهی بیششی و هدایت عمومی حرکت کندس ابر گ ار بر سشرنوششت  

 جامعه و دولتها باشد که فلسفه اجتماعی دانشگاه رویارویی مسئوهنه با جامعه که نقش فرا آموزشی و فرانهادی داردس

ا ای  نگاه به دانشگاهس انتظار می رود هیات علمی دانشگاه که بحث زنان است انسان توسعه یافته با یکسری ویژگی های ب

فردی مانند اعتماد به نفس منطقی )نه اعتماد به نفس کایب(س سرمت روحیس جسمیس روانی و اجتماعی داشته و در تمام 

الیک مدنی خود آگاه و به وظایک خود عم  کند سروحیه همکاریس مشارکت  ابعاد زندگی تعادل ای اد کند و به حقوق و تک

پ یری و همفکری با دیگران داشته باشد به مشورت و تفکر جمعی احترام بگ ارد واصول مقدماتی مدیریت را بداند و در 

بپ یرد که تی  ش را  برخورد با هر مسئله در قالب علص س عق  و ت ربه عم  کندس یک زن هیات علمی باید مسئولیتی را

 دارد باید بتواند محیو زندگی خودش را تیییر دهد و بیشی از زندگی اش را صرف جامعه کندس برای جامعه هزینه کندس  

البرزی مدیر قطب علمی تربیت شهروندی دانش آموزان مقطع  محبوبه دکتر

 ابتدایی و عضو مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

 دانشگاه  مدیریتی  های  در پست  زنان  اجتماعی  و  فردی  های  سینرانی نالش موضوع  
 

زنان هیات علمی در دانششگاه یک الگو هسشتند که وقتی پسشت می گیرند مسشئولیت ششان بیششتر می ششود و بیششتر مورد قضشاوت قرار می  

اششته باششندآ آیا تمام زنان توانایی ای  را دارند که مدیر باششندس برای  گیرندس سشوال اسشت آیا تمام زنان در دانششگاه باید پسشت مدیریتی د 

پسشت مدیریتی داششت  باید هزینه کرد باید قبول مسشئولیت کردس آیا با داششت  فرزند و نقششی که درخانواده دارند می توانند مدیران  

ه تعلیص و تربیت فرزندان بدون همراهی مردان امکان  موفق باششندس بیششتری  مسشئولیت زنان درخانه و تربیت فرزندان موفق اسشتس امروز 

پ یر نیسشت زمانی زنان می توانند پسشت مدیریتی داششته باشند که مردان در وظایک خانه داری و تربیت فرزندان آنان را همراهی کنندس   

خانه بی  زن و مرد بوده اسشتس  در کتاب زنان سشرآمد که ت ربه های زنان موفق نوششته ششده اسشت همه ت ربه اششاره به توزیع وظایک  

یک زن در پسشت مدیریتی باید اول اعتمادسشازی کند و با نگاه و نگرش خوب و با احترام با همه برخورد کندس در دانششگاه ها فرصشت  

  برای زنان در کسشب پسشت های مدیریتی بسشیار کص اسشت زنان برای کسشب ای  پسشت ها باید  هزینه کنندس انرای بگ ارند و با دانش 

کافی کسشب کنندس اگر پسشتی را می پ یرید نسشبت به آن پ یرش کایب نداششته باششید و با افرادی که باید با همرایششان مسشئولیت را  

 ان ام دهص زمان بیشتر بگ ارندس 
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موضوع   نسب )رییس گروه پژوهشی فراوری آبزیان(  موسوی  مرضیه  سیده  خانم دکتر 

 صنعت  با ارتباط در علمی هیات بانوان های  نالش و ها فرصتسینرانی 

 
نرا زنان نسشبت به مردان کمتر پیششرو و رهبر هسشتند آ یکسشری عوام  بیرونی مانند باورهای جامعهس ششکاف    یک سشوال کلی مطرح اسشت 

های قانونی و یکسشری عوام  درونی وجود دارد که به صشورت کلی اعتماد به نفس خانص ها نسشبت به اقایان کمتر اسشت و مورد دیگر م اکره  

حق و حقوق ششان م اکره می کنند و بیششتر ششرم و حیا دارندس بحث کمال گرایی س بیاطر  درصشد خانص ها در مورد    7اسشتت در دنیا فقو  

فطرت و یات ششان که به بهتری  نحور کار را ان ام ریسشک نمیکنند و مسشئولیت های کمتری را می پ یرندس و دیگر اولویت ها و مسشئولیت  

م می دهنشد و مهمتری  نقش آنشان در منزل بیشاطر مسشششئولیشت پش یری و  هشای زنشان بشا اقشایشان متفشاوت اسشششتس خشانص هشا ننشدکشار را بشا هص ان شا 

صششنعتس  مراقبت از فرزندان اسششت که باید ای  تفاوت را بپ یریص و به دنبال برابری با مردان نباشششیصس راهکارها  ارتباط بیشششتر با اجتماع و  

حق و  از   اطرع   س از ح ب و حیا های بی مورد دوری  مانند کسششب مهارت م اکرهس    افزایش توانمندیهایی   س شششناخت اسششتعدادها و مهارتهای 

تیییر نگرش و توجه به ششایسشته سشاهری در صشنعت اتفاق بیافتد نرا که صشنعتس بیششتر  س باید  زندگی کار و  تعادل در  قانونیس ای اد  حقوق  

وهی در دانششگاه جهت پیششنهادهای صشنعت و توزیع عادهنه بدون  اقایان را ترجیج می دهد خانص ها را توانمند نمی بیندس بهتر اسشت کارگر 

نیاز نیسشت خانص  برای گ راندن دوره های فرصشت مطالعاتیس   به خانص ها و آقایان هیات علمی   فرصشت مناسشب ای اد  در نظر گرفت  جنسشیتس  

 شاید همیشه عالی نبودن و متوسو بودن هص بد نباشدس ها حتما عالی باشند  

فر) رییس مرکز پژوهشیی پرداز  هوشیمند تییویر و بینایی   عظیمی  زهره  سییده  دکتر 

 ماشین( 

 عالی  سازی آموزش  المللی  بی   اهداف  تحقق  در  بانوان  سینرانی نقش موضوع  

 
  زنان در علص و دانش از زمان خیام تا میزارخانی پیششتاز بوده و در علص و نوآوری مقام ها و جایزه های بسشیاری را کسشب کرده ندس زنان در 

کنار خانه داری و فرزند داری وارد عرصه جامعه شوندس پست های مدیریتی بگیرند و ت ربه کسب می کنندس ت ربه در اتاق کار کسب نمی  

ارد پسششت ها شششدس اینکه زنان اعتماد به نفس ندارند یا از دید مردان دیده نمی شششوند صششحی  نیسششت مردان اگاه به  قدرت و  شششود باید و 

توانمندی زنان هسشتندس باید ای  تفکر ای اد ششود و به زنان اجازه کسشب پسشت های مدیریتی داده ششود و زنان در جایگاهی که باید قرار  

درصشد آنان از کاربران    48درصشد زنان از تلف  همراه اسشتفاده می کنند و    72تماعی آمار نششان می دهد که  گیرندس در مورد ششبکه های اج 

اینترنت هستندس زنان ایرانی فعال تری  زنان جهان در شبکه های اجتماعی هستند که بیشتری  آنانس زنان خانه دار هستند) که نباید فقو  

و یک راهی پیدا کنند(سدر بررسشی پرونده های دادگاهس اسشتفاده افسشارگسشییته از ششبکه های اجتماعی  خانه دار باششند باید بتوانند کار کنند  

دیده می ششود که یکی از عوام   بروز مششکرت گوناگون خانوادگی اسشتس زنان دارای اسشتعداد هسشتند که وارد ششبکه های اجتماعی می  

توانند اسشتراتژی تدوی  کنند زنان را به سشمتی ببرند که در فضشای م ازی تولید    ششوند و تولید محتوا می کنندس همکاران سشیاسشتگ ار ما می 

محتوا کنندس اگر زنی در حوزه حقوق کار کند و در حوزه حقوق زنان در اینترنت مطلب بگ ارد به سشمت تولید محتوا حرکت کرده اسشت و  

شششود و آن اسششت که در جهان شششناخته می شششودس زنان در    زمانی که گوگ  نتایج سششرر را اعرم می کند مطالب زن ایرانی منتشششر می 

همت گمارند که برای اقت ششاد زنان هزم اسششتس در سششط  بی  المللی پیشششنهاد می کنص به ای اد و تقویت پایگاه    ITو     Actفراگیری  

 اطرعاتیس توسعه و تقویت ارتباط و گفتگو با زنان دانشمند جهانس 
 

 

 


