اخبار پژوهشی

انتصاب اعضاي
هيأت امناي دانشکده صداوسيما
به گزارش روابط عمومي معاونت آموزش و پژوهش
درپي توافقات انجام گرفته بين مهندس عزتاهلل ضرغامي،
رئيس سازمان صداوسيما و دکتر کامران دانشجو ،وزير علوم
تحقيقات و فناوري اعضاي هيأت امناي دانشکده صداوسيما
منصوب شدند.
براين اساس ترکيب هيأت امناي دانشکده صداوسيما بدين
شرح خواهد بود :مهندس عزتاهلل ضرغامي ،رئيس هيأت امناء؛
دکتر علياصغر غالمرضايي ،عضو هيأت امناء؛ دکتر محمدرضا
مخبردزفولي ،عضو هيأت امناء؛ دکتر محمدسعيد مهدوي کني،
عضو هيأت امناء؛ دکتر علي رضائيان ،عضو هيأت امناء؛ دکتر
مرتضي ميرباقري ،عضو هيأت امناء؛ دکتر مهدي ايرانمنش،
نماينده وزير علوم ،تحقيقات و فناوري.
همچنين دکتر مجيد ملکيتبار ،رييس دانشکده صداوسيما
نيز بهعنوان دبير هيأت امناء انتخاب شد.

دیدار با پژوهشگران
و پرسشگران کرمان و فارس
در ادامه سياست جديد مرکز تحقيقات بهمنظور نظارت
بيشتر و دقيقتر بر عملکرد پژوهشي و روند اجراي طرحهاي
نظرسنجي مراکز و همچنين رسيدگي به مشکالت حوزه
پژوهش مراکز ،مرکز کرمان در روزهاي يازدهم و دوازدهم
اسفندماه و مرکز فارس در روزهاي هجدهم و نوزدهم اسفندماه
 1388ميزبان جعفر عبدالملکی مدیر کل پژوهش شهرستانها
و خارجازکشور مرکز تحقيقات بودند.
در نشست مشترک عبدالملکی مدير کل پژوهش شهرستانها
و خارجازکشور مرکزتحقيقات با مديرکل ،معاونان و مديران
مرکز کرمان ،ضمن بررسي مشکالت حوزه پژوهش اين مرکز،
بر لزوم آموزش پژوهشگران تأکيد شد.عبدالملکی در این نشست
اظهار داشت :در آيندهاي نزديک دورههاي آموزشي ويژهاي براي
پژوهشگران مراکز بهصورت منطقهاي اجرا خواهد شد .در اين
نشست توليد برنامههاي سيما و صداي مرکز کرمان براساس

پژوهش و افزايش پژوهشهاي منجربه توليد مورد تأکيد قرار
گرفت .همچنين مديرکل پژوهش شهرستانها و خارجازکشور
مرکز تحقيقات در روز هجدهم اسفندماه  88با حضور در
جلسات جداگانه با پرسشگران ،کنترلگران و پژوهشگران
مرکز فارس مواردي همچون :پرسشگري و رفتارپرسشگري،
مخاطبشناسي و نحوه برخورد با مخاطبان ،بررسي نحوة
نمونهگيريها و نحوة اجراي طرحهاي مرکز ،بررسي نحوه
کنترل پرسشگران توسط کنترلگران باتجربه و با سابقه و ....را
مورد بحث و گفتگو قرار داد.

راهاندازي مركز
پژوهشهاي اسالمي مجلس در قم

رئيس مجلس شوراي اسالمي در ديدار اعضاي دبيرخانه و
مسئوالن انجمنهاي علمي حوزه علميه قم از راهاندازي مركز
پژوهشهاي اسالمي مجلس در شهر قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم به نقل از روابط عمومي
انجمنهاي علميه حوزه ،علي الريجاني با بيان اين مطلب که با
تشكيل اين مركز از ظرفيتهاي اسالمي ـ ديني شهر قم بهصورت
سيستماتيك در كشور استفاده مي شود ،گفت :براساس جمع بندي
نمايندگان مجلس و ضرورتهاي موجود در كشور ،مركز
پژوهشهاي اسالمي مجلس در شهر قم راهاندازي مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد :ايجاد مركز
پژوهش هاي اسالمي مجلس با درنظرگرفتن حضور مراجع عظام،
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علما ،صاحبنظران و پژوهشگران اسالمي در شهر قم صورت
ت هاي موجود
مي گيرد تا به نحو مؤثرتر و سازنده اي از اين ظرفي 
استفاده شود .الريجاني در اين نشست تأكيد كرد :جهت گيري
مجامع و انجمن هاي علمي حوزه علميه قم مي تواند در
راستاي ارائه نظرات و پيشنهادهايي در خصوص طرح ها و
لوايح و برنامه پنجم توسعه قرار گيرد.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان
كرد :اين مجامع و انجمن ها با رصدكردن مسائل حوزه هاي
مختلف مانند اقتصاد ،تعليم و تربيت و سياست مي توانند
حضور موثري را در جامعه ايفا كنند.
رئيس مجلس شوراي اسالمي بيان داشت :بايد ساز و كار
استفاده از بودجه پژوهشي در كشور مورد بازنگري قرار گيرد
و اعتبارات به درستي به پژوهشگران اختصاص يابد.
وي با اشاره به اينكه در برنامه پنجم توسعه سهم پژوهش
سه درصد از توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شده است،
تصريح كرد :بايد سازوكاري درنظرگرفت تا بهنحو مؤثرتري از
پژوهش و پژوهشگران استفاده كرد.
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اعالم اولویت های پژوهشی سال 89
دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها
روابطعمومي دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها (وابسته
به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد) ،براساس سياستگذاري
شوراي طرح و برنامه و تأييد معاونت پژوهشي دفتر مطالعات،
اولويتهاي پژوهشي اين دفتر در سال  89را اعالم كرد.
در بخش مطالعات نظري :نظريهپردازي در حوزه مطبوعات
و رسانههاي ارتباطات جمعي (با تمرکز بر بوميگرايي)،
جنگ نرم (نقش شاخصهاي فرهنگ ايراني  -اسالمي در
مقابله با جنگ نرم) ،بررسي الزامات رسانهاي جبهه فرهنگي
انقالب اسالمي ،بازنمايي و عينيت عدالت در رسانهها (عدالت
رسانهيي) ،نقش و کارکرد رسانهها در گفتمانسازي دهه
عدالت و پيشرفت ،بررسي وضعيت آموزش رشته ارتباطات
در ايران (آسيبشناسي با رويکرد بومي) از جمله محورهاي
برنامه های پژوهشی سال  89این مرکز خواهد بود.
در بخش مطالعات کاربردي :طراحي مدل ارزيابي مطبوعات
کشور ،نحوه بهينه توزيع مطبوعات ،بررسي مقايسهاي تاثيرات
(سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي) تکنولوژي هاي نوين ارتباطي،

سنجش سواد رسانهاي مخاطبان رسانههاي کشور ،بررسي
وضعيت رسانههاي منطقه ،بررسي موانع (حقوقي ،اقتصادي،
اداري ،فرهنگي و )...جهاني يا بينالمللي شدن رسانه هاي ايران
و ارائه راهکار در اين زمينه و لزوم آن از جمله مواردي است
كه جزء اولويتهای سال جاری این مرکز اعالم شده است.
همچنين شناسايي و معرفي دستاوردهاي جديد در حوزه
روزنامهنگاري و مطبوعات ،برآورد قدرت رسانه اي جهان
اسالم آسيبشناسي مصرف رسانه اي و طراحي الگوي اصالح
مصرف رسانهاي ،راهکارهاي مصونيت بخشي (واکسيناسيون)
عمومي در جنگ نرم ،آسيبشناسي فرهنگي فضاي سايبر
فارسي ،تدوين شاخصها و بررسي عملکرد خبرنگاران داخلي
و خارجي در ايران از ديگر اولويتهاي اعالم شده در اين
بخش است.
دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها از عموم استادان،
پژوهشگران و عالقهمندان به پژوهش در اين حوزه دعوت كرده
است تا به منظور گسترش همكاري در اين زمينه مشخصات
طرحهاي پژوهشي خود را حول محورهاي موضوعي ياد شده
به اين دفتر ارسال كنند.

افزايش نشريات علمي پژوهشي کشور
رييس مرکز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي( )SIDاز
افزايش تعداد نشريات علمي پژوهشي منتشر شده در کشور
خبر داد.

اخبار
پژوهشی

مهندس افشين صندوقدار با بيان اين مطلب در گفتگو با
خبرنگار علمي ايسنا افزود :تا پايان سال  1388و بر اساس
گزارشات منتشر شده از سوي کميسيون نشريات وزارت علوم
تحقيقات و فنآوري با صدور مجوز علمي پژوهشي براي 21
عنوان نشريه در زمستان سال گذشته ،تعداد کل نشريات علمي
پژوهشي اين وزارتخانه به  396عنوان نشريه در گروه هاي
تخصصي گوناگون رسيد.
وي افزود :از اين تعداد 212 ،عنوان نشريه در گروه علوم
انساني 35 ،نشريه در گروه علوم پايه 70 ،نشريه در گروه
فني و مهندسي 65 ،نشريه در گروه کشاورزي و منابع طبيعي،
 8نشريه در گروه هنر و معماري و شش نشريه در گروه
دامپزشکي منتشر شده اند .وي افزود  :از اين تعداد 212 ،
عنوان نشريه در گروه علوم انساني  35 ،نشريه در گروه علوم
پايه  70 ،نشريه در گروه فني و مهندسي  65 ،نشريه در گروه
کشاورزي و منابع طبيعي  8 ،نشريه در گروه هنر و معماري و
شش نشريه در گروه دامپزشکي منتشر شده اند.
رييس مرکز اطالعات علمي با اشاره به تفکيک نشريات
دامپزشکي از زير مجموعه گروه کشاورزي و ايجاد يک گروه
مستقل تخصصي به همين نام ،خاطر نشان کرد :تمامي نشريات
علمي پژوهشي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري که
تا اين لحظه منتشر شده اند ،در حال حاضر در تارگاه SID
نمايه شده و ساير نشرياتي که به تازگي موفق به اخذ مجوز
علمي پژوهشي شده اند نيز به زودي و با هماهنگي قبلي در
اين تارگاه نمايه خواهند شد.
صندوقدار ادامه داد :بر اساس فهرست ارائه شده توسط
کميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي،
 155عنوان نشريه نيز در گروه علوم پزشکي داراي رتبه علمي
پژوهشي مي باشند که همگي آنها در تارگاه  SIDنمايه شده اند.
صندوقدار ادامه داد  :بر اساس فهرست ارائه شده توسط
کميسيون نشريات وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکي  155 ،عنوان نشريه نيز در گروه علوم پزشکي داراي
رتبه علمي پژوهشي مي باشند که همگي آنها در تارگاه SID
نمايه شده اند.
صندوقدار در پايان با اشاره به نقش مهم نشريات علمي
پژوهشي در افزايش ميزان تحقيق و پژوهش در کشور ،وجود
بانک هاي جامع و روزامد اطالعات علمي نظير تارگاه SID
را مهمترين عامل در شناسايي و ارتقاي سطح علمي آنان
برشمرد.

معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم خبر داد:
رشد  20درصدي اعتبارات پژوهشي دانشگاهها
معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم گفت :بودجه پژوهشي
دانشگاههاي كشور به طور متوسط حدود بيست درصد
افزايش پيدا كرده ،اما به دليل اينكه برخي از هزينههاي جاري
دانشگاهها زياد بوده و اعتبارات مصوب جوابگوي هزينههاي
اجباري نيست ،بعضا اعتبارات پژوهشي قرباني اين گونه
هزينهها ميشود.
دكتر مهدي نژاد نوري كه در حاشيه نشست ساالنه روساي
پاركهاي علم و فناوري سخن ميگفت با بيان اينكه اعتبارات
پژوهشي بعضا صرف امور غيرپژوهشي شده و در بسترهاي
ديگر هزينه مي شود تصريح كرد :به دنبال اين هستيم كه
بتوانيم اعتبارات اختصاصي را در ظرفيت سازي پژوهشي،
زير ساختهاي آن و اجراي برخي پروژههاي ملي تامين كنيم
ضمن اينكه با توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت اعتبارات براي
اجراي پروژههاي تحقيقاتي در دانشگاهها فراهم شود.

فرهنگ و هنر بصورت علمي کاربردي
به خبرنگاران آموزش داده ميشود
پرویز کرمی مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت
ارشاد روز سه شنبه سی و یکم فروردین ماه سال جاری از برگزاری
دوره آموزشي علمي کاربردي فرهنگ و هنر ويژه سردبيران
خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانهها از سوي آن وزارتخانه خبر
داد.
کرمي گفت :طرح پيشنهادي برگزاري دوره آموزشي علمي_
کاربردي فرهنگ و هنر ويژه اهالي رسانه بويژه خبرنگاران
حوزه فرهنگ و هنر از سوي روابط عمومي اين وزارتخانه
ارائه شد و قرار است با همکاري معاونت امور مطبوعاتي و
اطالع رساني به زودي اجرا شود.
وي طول دوره آموزش مذکور را يک هفته اعالم کرد و
گفت :آموزش فراگيران در اين دوره توسط اساتيد برجسته
علوم ارتباطات و رسانه صورت مي گيرد و در برخي از کالس ها
معاونين  ،مديران کل و مسئوالن و مديران اين وزارتخانه
سياستها و برنامه هاي وزارتخانه را تشريح خواهند کرد.
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