
ایران ریاض انجمن خبرنامه
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پایه علوم رشته های دانش آموختگان اشتغال برای مناسب ارهای راه
توتونیان∗ فائزه

كشورهای اقتصادی وفایی ش و آموزش نظام تحول تاریخ بررس
و مدیران جدی توجۀ از نشان توسعه، حال در یا توسعه یافته
و آموزش در استانداردسازی و استاندارد به كشورها این برنامه ریزان
نم توان را موسسه ای یا سازمان هیچ امروز دارد. جامعه در آن ترویج
در باشد. نداشته سروكار استاندارد امر با گوناگون جهات از كه یافت
ویژگ های داشتن دلیل به ، آموزش نظام كردن استاندارد میان این
هر پرورش و آموزش نظام است. یافته بیشتری اهمیت ، خاص
كشور آن اقتصاد برای بخش زیربنایی ترین و حیات ترین كشوری

نوع به مردم همۀ كه است نهادی حال عین در و م شود محسوب
م آید. شمار به نیز نهاد مردم ترین و بنابراین دارند سروکار آن با

منابع به مربوط آموزش نظام استانداردهای از مهم بخش
عامل مهم ترین سازمان، هر انسان منابع ازآنجاكه است. انسان
استانداردهایی م شود، تلق سازمان آن موفقیت عدم یا موفقیت
دارد. زیادی بسیار اهمیت نیز م گردد تدوین بخش این برای که
برای مناسب زمینه ای فراهم   كنندۀ نه تنها انسان منابع استانداردهای
و ارائه طریق از ه بل م باشد، افراد بهترین به كارگیری و استخدام
كارآمد در م تواند اثربخش، رد عمل برای چهارچوب هایی معرف

شود. واق مؤثر نیز كشور پرورش و آموزش نظام ساختن
کشورمان، متوسط و بزرگ شهرهای حاشیه ای مناطق در
دانش تراکم که است شده باعث شهرها به روستائیان مهاجرت
و برسد بحران مرز به متوسط و بزرگ شهرهای حاشیۀ در آموزان
بیشتر خیل کالس در دانش آموزان تراکم نواح این مدارس در
در شد متذکر باید البته باشد. نفر) ٢۵ تا ٢٠) استاندارد حد از
مطلوب، زندگ ی انات ام بزرگ، شهرهای حاشیه ای مناطق
مهیا غیره و ن، مس ، درمان ، بهداشت ، آموزش انات ام ازجمله
با عوامل این کمبود م دانیم همه که همان طور باالخره نیست.
و ، فرهنگ مسائل اشتغال، امنیت، نظر از بی شماری الت مش خود

م آورد. بار به جامعه کل برای اجتماع
نظام که مناطق این در است الزم الت مش این رف برای
فضاهای ندارد، همخوان جهان استانداردهای با به هیچ وجه آموزش
تا شود داده ارتقا جهان استاندارد حد در فرهنگ و آموزش
گردد. جامعه از قشر این اجتماع و فرهنگ سط ارتقای موجب
، آموزش به ویژه مختلف کاربری های با ن  مس ساخت با باید به عالوه،
در و مطلوب زندگ ی انات ام مناسب اداری و ، درمان ، بهداشت

برود بین از اجتماع معضل این تا گردد فراهم مناطق این مردم شأن
آید. وجود به آنجا در مختلف مشاغل هم زمان و

جمعیت نقش که سالم جامعۀ ی به رسیدن برای ر دی طرف از
موجود شرایط شناخت م باشد، تأثیرگذار و یر چشم بسیار آن در جوان
اهمیت حائز جوانان برای جدید شغل فرصت های ایجاد در اشتغال
زیادی الت مش با حاضر حال در ما کشور جوانان متأسفانه است.
نشان دهندۀ قراین و شواهد گریبان اند. به دست اری بی ازجمله
اری بی گسترده بحران کشور، آینده بحران مهم ترین که است آن
و مستقیم ، ایران جامعۀ تمام خواه ناخواه که بحران بود، خواهد
آن فرهنگ و ، سیاس ، اجتماع منف اثرات معرض در غیرمستقیم،
آمار باال رفتن باعث کشور هر در اری بی وجود گرفت. خواهند قرار
و ، ناامن مخدر، مواد قاچاق طالق، درآمد، ناعادالنه توزیع فساد، فقر،
از ی اشتغال ایجاد شد؛ خواهد کشور آن در ر دی معمول پیامدهای

است. نابرابری و فقر، اری، بی کاهش ابزارهای مهم ترین
منتظر کار جویای و اه دانش دانش آموختۀ ازجوانان بسیاری
توجه، قابل اعتبارات صرف با دولت هستند. دولت ادارات در استخدام
، آموزش استانداردسازی برای الزم مهارت های و حرفه ها م تواند
ان رای ل ش به را غیره و ، درمان ، بهداشت  ، اجتماع ، فرهنگ
در متقاضیان و جوانان به حرفه ای و فن آموزش کارگاه های در
قشر زندگ تغییر برای عظیم نیروی این از و کند ارائه کوتاه مدت
کل و نماید استفاده احسن نحو به ایران محروم جامعۀ از عظیم

بخشد. رهایی اجتماع بزرگ معضل دو این از را جامعه
آموختۀ دانش جوانان اشتغال برای م تواند دولت خالصه، طور به
(به خصوص جامعه اجتماع و فرهنگ وض بهبود و کشور ار بی
دانش استخدام همچنین و بزرگ) شهرهای حاشیه نشین جامعۀ

کند: عمل ذیل به صورت سازمان ها سایر در ریاض آموختگان

برگزاری و پایه علوم کارشناس مدرک دارای جوانان استخدام . ١
نیمسال ی در فشرده به طور دبیری دورۀ الزم واحدهای

. تحصیل

در تدریس برای شهرها حاشیۀ مدارس به جوانان این اعزام . ٢
به آن رساندن و کالس هر آموزان دانش تعداد کاهش جهت
معلمان که م شود باعث دانش آموزان کاهش استاندارد. حد
، درس نظر از و باشند داشته دانش آموزان با بیشتری تعامل
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ل گیری ش در موثری نقش عاطف همچنین و ، فرهنگ
باشند. داشته نوجوانان علم تربیت و شخصیت

فرهنگ خانه های یل تش منظور به دانش آموختگان استخدام . ٣
مناطق دانش آموزان فراغت اوقات گذراندن برای هنری و

جامعه. محروم
به کم بسیار بهرۀ با وام های دادن و مال کم . ۴
با تولیدی کوچ کارگاه های ایجاد برای دانش آموختگان

شهرها. حاشیه ساكن جوان و فعال انسان نیروی به توجه
اری هم با طرح هایی دادن به اه ها دانش استادان تشویق . ۵
فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق به دانش آموختگان
در عمل پیشنهادهای ارائه و ، بررس مطالعه، جهت کشور
شهرها. حاشیه جامعه فرهنگ و اجتماع سط بهبود جهت
و ، بهداشت ، فرهنگ انات ام با جدید شهرک های ایجاد . ۶
سرزمین مردم شأن در و مطلوب زندگ ی اداری و درمان

شهرها. حاشیۀ در ایران
در آن ها به الزم آموزش های دادن و دانش آموختگان استخدام . ٧
مدارس کلیه هنری و ، فرهنگ ، آموزش استانداردسازی جهت

کشور.
تصمیم گیری های برای ریاض رشتۀ دانش آموختگان استخدام . ٨
سازمان جمله از مختلف، سازمان های و ارگان ها در بنیادین
وزارت شهرداری ها، فناوری، و ارتباطات وزارت بودجه، و برنامه
(شرکت نفت وزارت طیور)، دام مدیریت (سازمان کشاورزی

و راه وزارت ایران)، نفت فراورده های پخش و پاالیش مل
آن. نظایر و ترابری،

درس برنامۀ گذشته، سال چند در که است الزم نکته این ذکر
گونه ای به و بازنگری متفاوت تحصیل مقاط در ریاض رشته های
ان ام دانشجو، ریاض خالقيت افزايش بر عالوه که شده اند طراح
گرایش های ایجاد شود. فراهم نيز وی کاربردی مهارت های رشد
قالب در آموزش بسته های و تکمیل تحصیالت مقاط در جدید
مطابق جدید، دروس ارائه و کارشناس دورۀ در متنوع کهادهای
نظری و کاربردی مهارت های شدن فراهم باعث ، بین  الملل معیارهای
همچنین است. شده پیش از بیش رشته این دانش آموختگان در
بهینه سازی ، غیر خط و خط بهینه سازی  نظیر مناسبی، دروس ارائۀ
برنامه ریزی ، مصنوع هوش کامپیوتری، شبیه سازی ، ترکیبات

ریاض مدل سازی ، تصادف فرایندهای ، مهندس اقتصاد پیشرفته،
به قادر که شوند تربیت افرادی تا است شده باعث آن نظایر و
و علوم رشته های سایر متخصصین علم نیازهای به پاس گویی
نهادهای با علوم وزارت که است الزم این رو از باشند. مهندس
جهت در کشوری استخدام امور سازمان های و وزارت خانه ها باالدست
نموده رایزن دارند، زیادی توانایی که دانش آموختگان، این استخدام

آورد. به عمل را الزم اقدامات و
اشتغال و صنعت با ارتباط کارگروه اعضای از پایان در
مورد در ارزنده نکات ارائۀ برای ایران ریاض انجمن دانش آموختگان

م کنیم. قدردان و ر تش نوشتار این

مشهد فردوس اه دانش ∗

پایه علوم بین الملل سال مناسبت به
اصل∗ ندایی خدیجه

است. پایدار توسعۀ ضروری مولفۀ پایه علوم یده: چ
عضو کشورهای که است بلند پروازانه  برنامۀ يك پایدار، توسعۀ سند
سیارۀ فراگیرِ و پایدار متوازن، توسعۀ تضمین برای متحد ملل سازمان

کرده اند. موافقت آن با زمین

ضروری ابزار و دارد برنامه این اجرای در مهم سهم پایه علوم
غذا، به بین الملل دسترس مانند حیات چالش های با رویارویی برای
م سازند قادر را ما پایه علوم م کند. فراهم بهداشت خدمات و انرژی

برای و کنیم درک را زمین کرۀ روی انسان نفر میلیارد ٨ حدود تأثیر تا
اقدام تاثیر این ناخواستۀ کاهش گاه اوقات حت و کردن محدود
، طبیع منابع کاهش هوایی، و آب تغییرات اوزون، الیۀ تخریب کنیم:

زنده. گونه های انقراض

و نقش اما هستند؛ تشخیص قابل به راحت فناوری کاربردهای
درک به خوبی است، بشر اوی کنج بر مبتن که پایه، علوم اهمیت
فنّاورانه پیشرفت های اساس علوم این که است حال در این نم شود.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ١۴

همچنین و م شوند اختراعات و نوآوری باعث که هستند بزرگ
مؤثر افراد توانایی های گسترش و آینده متخصصان آموزش برای
این از خوبی به و یونس هستند. ضروری ما، همۀ سرنوشت در
، علم ران پژوهش و علم دربارۀ نهاد این توصیۀ است. آگاه موضوع
سیاستمداران، گردهم آوردن اهمیت شد، بازبین ٢٠١٧ سال در که
خیرخواه فرد هر و کارآفرینان ، بین الملل سازمان های دانشمندان،

م کند. یادآوری را موضوع این با مرتبط
٢٠٢٢ سال در که پایدار، توسعۀ برای پایه علوم بین الملل سال
تمرکز پایدار توسعۀ اهداف و پایه علوم بین پیوند بر م شود، برگزار
که است ذی نفعان همۀ کردن متقاعد برای بی نظیر فرصت این دارد.
کسب برای مؤثرتری اقدامات طبیعت، بنای و اساس فهم طریق از

داد. انجام م توان بیشتر عموم مناف
بین الملل سال درباره اسپیرو١ میشل سخنان از بخش باال در

.[١] کرده ایم نقل را سال این نام گذاری دالیل و انگیزه و پایه علوم

چیزی؟ چه برای بین الملل سال
به ملل سازمان عموم مجم توسط ٢٠١۵ سال در که سندی

جوام همۀ پایدار توسعۀ برای پارچه ی چشم اندازی رسید، تصویب
پایدار٢ توسعۀ به رسیدن برای کار دستور هفده سند، این است. انسان
آن ها به رسیدن برای جمع به طور باید ان هم که است کرده بیان را
برنامۀ در عنوان شده اهداف از هری به رسیدن برای کنند. تالش

است. نیاز فناوری و علم به پایدار توسعۀ
دانش از مناسب استفادۀ برای روش هایی شناسایی به سند این
موافقت سند این با که کشورهایی م کند. کم فناوری انتقال و
سازوکاری ایجاد به سند این در زیرا پذیرفته اند، را موضوع این کرده اند،
متعهد آن٣ از استفاده و فناوری به دسترس تسهیل برای بین الملل
کرده اند؛ اجرایی فناوری بانک کامل راه اندازی با را کار این و گشته اند
توسعۀ اهداف برای نوآوری و فناوری علم، ساالنه مجم برگزاری

است. بند این به مربوط اقدامات ازجمله پایدار
ثبات ، چندفرهنگ گفتگوی برای الزم ابزارهای پایه علوم

ضروری پایدار توسعۀ اهداف به رسیدن برای که را، صل و سیاس
و آموزش مهارت های علوم این م گذارد. ما اختیار در نیز است،
حرکت برای کشورها که را نوآوری هایی به کارگیری برای الزم دانش
نمونه های م کنند. فراهم دارند نیاز مؤثر اقدامات به کل اهداف از
در که ، علم جامعه های و ه  شب یل تش عمل روش های و موجود
را پایدار توسعۀ برنامه اهداف به رسیدن دارد، رواج پایه علوم جامعۀ

کرد. خواهد تضمین

سال این موضوع
که موضوع  هایی براساس پایدار توسعۀ برای پایه علوم بین الملل سال
کرده اند بیان خود اولویت های به عنوان متحد ملل سازمان و و یونس
بین گفتگوها و مبادالت تشویق باعث امر این شد. خواهد برگزار
و سیاس تصمیم سازان از اعم ، ذینف گروه های همه و دانشمندان

محل مقامات و دانشجویان انجمن ها، همچنین و ، بین الملل رهبران
شد. خواهد

م توان را پایه علوم بین الملل سال در توجه مورد موضوع های
کرد: دسته بندی زیر به صورت

علم، عرصه در زنان حضور تقویت ✓

، بین الملل صل و گفتگو در پایه علوم نقش ✓

، جهان کاالی همچون علم ✓

اقتصادی، توسعه و نوآوری در علم نقش ✓

، انسان رشد و پرورش و آموزش در علم نقش ✓

. بین الملل چالش های با رویارویی در علم نقش ✓

[١] https://www.iybssd2022.org/en/about-us/. : مرج

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗

1Michel Spiro 2Sustainable Development Goals (SDGs) 3Technology Facilitation Mechanism

https://www.iybssd2022.org/en/about-us/.

