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 فهرست

 فاخر کتب انتشار و تدوین تهیه، شورای" جلسه رگزاریب" 
 عتصن در پژوهیآینده تخصصی کارگروه چهارمین و سومین  برگزاری 

 خودرو
 اب مصاحبه در کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز علمی هیأت عضو 

 ماه چند در آموزشی هایشیوه بزرگ تغییر :کرد عنوان آنا خبرگزاری

 اخیر
 نترلنقش آموزش دوران تحصیل در ک"نشست تخصصی رگزاری ب 

 "سوء رفتارهای علمی در ایران

 انرژی کلی هایسیاست تلفیق" کارگروه جلسه سومین برگزاری 

 "کشور
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"دوین و انتشار کتب فاخرشورای تهیه، ت"جلسه برگزاری   
این جلسه به میزبانی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و مرکز تحقیقات سیاست 

گذاری و نظران حوزه سیاستبا حضور صاحب، 1399آبان ماه  22علمی کشور در تاریخ 
  .مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد

کتب فاخر »شده در فراخوان های ارسالی در بیست محور اعالمپیشنهادهارزیابی و داوری 
شروع برگزیده جهت  هایادهیشنهپانجام و « گذاری و مدیریت فناوری و نوآوریسیاست

 .تعیین شدندفرایند تدوین کتب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خبرنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 1398بهمن ماه 

نعت در صپژوهی چهارمین کارگروه تخصصی آیندهسومین و  برگزاری 

 خودرو
آبان ماه  7روز چهارشنبه  پژوهی در صنعت خودروکارگروه تخصصی آیندهجلسه  سومین
ازی محتوای سبا هدف غنی ،1399آبان ماه  21و چهارمین جلسه روز چهارشنبه  1399

با حضور دکتر  ،های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرواولین کنفرانس پیشرفت
مرکز و دبیر کارگروه  گروه مطالعات آینده علم و فناوریمدیر امیرهوشنگ حیدری، 

علمی صنعت خودرو، دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیأتپژوهی در تخصصی آینده
دم، عضو مقباقریناصر دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس کنفرانس صنعت خودرو، دکتر 

 کنفرانس صنعت خودرو،و دبیر علمی هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
ه دسازان خودرو کشور، دکتر حاتمی، نماینبخش، نماینده انجمن قطعهپیمان یزدان مهندس

ت یأکریم همتی، عضو ه نژاد، نماینده شرکت سایپا، دکترشرکت ایران خودرو، دکتر هاشمی
ان معلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر پویا پرهامی، سرپرست بازاریابی و فروش ساز

سین حدکتر  ودکتر رضا حافظی، عضو هیأت علمی  بازرسی کیفیت و استاندارد ایران،
به صورت حضوری و آنالین در پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، حیرانی، 

  .مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد
وندها، سایی رپیشین با عنوان "شنا اتپنل، جدول مرتبط با جلساعضای  هانشست ایندر 

 هایدیدگاه، کشور" را مورد بررسی قرار دادههای صنعت خودروی ها و عدم قطعیتپیشران
مطرح  های صنعت خودروعدم قطعیتها و احصای روندها، پیشران در خصوصخود را 

ظر ننقشه راه کارگروه به بحث و تبادلکردند و پیرامون سناریوهای جهانی صنعت خودرو و 
 .پرداختند
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وگو با ، در گفت1399ماه آبان  26روز دوشنبه دکتر امیرهوشنگ حیدری، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 

به  ،ای اساسی زندگی در سراسر دنیا دانست که در شرایط کرونا تغییر زیادی پیدا کرده استیکی از معیاره را آموزشاری آنا، خبرگز
 .است از دولت تبدیل شده مطالبه عمومی مردمبه های ارتباطی و اینترنت امروز دسترسی به شبکهکه طوری

بیماری کرونا باعث شد تصورات مردم در مورد آموزش مجازی تا حدود زیادی محقق شود. تا این لحظه مردم  گیریهمهوی افزود: 
ه عنوان ها بولی اکنون این دستگاهممنوع بود  ، ورود تلفن همراه به مدارستغییرات زیادی را مشاهده کردند. تا پیش از شیوع این بیماری

توان گفت تکامل شوند. تمامی این اتفاقات تنها در مدت محدودی رخ داده است اما نمیمی پل ارتباطی با مدرسه و آموزگار محسوب
  .آموزش مجازی در ایران به طور کامل رخ داده است

مبتنی بر عدالت اجتماعی آموزش  دکتر حیدری در خصوص
عدالت اجتماعی در نظام آموزشی مجازی به خوبی  گفت:

های دهد. باید دستگاه تواند نمود حقیقی خود را نشانمی
آموزان و دانشجویان مسئول در این حوزه کار کنند تا همه دانش

در اقصی نقاط کشور از امکاناتی برابر برخوردار باشند. در این 
 .شودصورت عدالت اجتماعی در حوزه آموزش محقق می

توانیم بگوییم در نظام آموزشی شاهد انقالبی ت میأجربه
ییرات آن همچنان ادامه دارد. عدم الزام به ایم و تغبزرگ بوده

 .مایهترین تغییراتی است که تاکنون شاهد آن بودتال مهمهای مشخص آموزشی و استفاده از ابزارهای دیجیحضور در مکان
 ائمی برخیدآموزان در ارتباطات مجازی و از بین رفتن موقت و یا شاید ضعف در برقراری روابط عمومی دانشعضو هیأت علمی مرکز، 

سرویس مدارس و نیروهای خدماتی شاغل در مراکز آموزشی را از جمله مشکالت آموزش مجازی دانست.  نمشاغل از جمله رانندگا
تواند روی تحرکی میشود و این بیبازهم بیشتر از تحرکات بدنی کاسته می ،های اخیر با توسعه فناوری هوش مصنوعیدر سال همچنین

 .تأثیرگذار باشدعملکرد صحیح مغز 
م در گذشته معمواًل مرداهمیت باالی پوشش مناسب اینترنت در سراسر کشور پرداخت و افزود:  عمومی از وی در پایان، به افزایش درک

الوه بر عسازی، فضای سبز و امکانات تفریحی گالیه داشتند ولی امروز های مختلف نسبت به مسائلی مثل مشکالت راهساکن شهرستان
های مناسب برای اتصال پایدار به شبکه اینترنت خواهند زیرساختویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میمسائل از دولت و بهاین 

 .ایجاد شده است ایسابقهمطالبه عمومی بی ،ها فراهم کند. در واقع برای دسترسی به اینترنترا برای شهر و روستای آن

 : عنوان کرد ت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مصاحبه با خبرگزاری آناعضو هیأ

 های آموزشی در چند ماه اخیرتغییر بزرگ شیوه
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 "نترل سوء رفتارهای علمی در ایراننقش آموزش دوران تحصیل در ک"نشست تخصصی برگزاری 

 تخنرانی دکتر کیوان الستی، عضو هیأبه همت گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری با س ،1399آبان ماه  24شنبه تخصصی روز نشست این 
 .برگزار شد علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ر علمی شناخته ارفتگفت: تخطی از هنجارهای اخالقی اجتماع علمی با عنوان سوء ،رفتار علمیضمن تعریف پدیده کنترل و سوءکتر الستی، ددر ابتدا 
 رفتارهای علمی، ارائه تبیینی از آن ویک راه برای کنترل سوءشود. می

 انجام مداخالتی در شرایط عّلی آن است. 
از دو بعد اجتماعی و روانشناختی را مورد  امکان تبیین در ادامه وی

هایی از کدهای حاصل از مصاحبه و بررسی قرار داد و با ارائه نمونه
مفاهیم و مقوالت استخراج شده به تشریح مقوله محوری یعنی 

تر شدن ها )یعنی مهمها از موضوع آن آزمونمهمتر شدن آزمون
ل، پژوهش و های ارزیابی از تحصیو مالک ها، نتایج عمل،مدرک

مقوله دست دوم نه و در همین راستا  عمل خوب علمی( پرداخت
نقص در آموزش ضمنی از جمله  استخراج شده از این پژوهش

نقص در سیستم ارزیابی  های اجتماع علمی،ق، نقص در روالاخال
های در سیستم لیهای خالقانه برای قبوپاداش و جزای بیرونی، نوآوری و تکنیک جایگزینی سیستم ارزیابی کیفیت بیرونی و سیستم ،کیفیت درونی

 را بررسی کرد. های جدید به نسل جدیدهای غیراخالقی و تکنیکآموزش ضمنی روال ارزیابی و
طوالنی در سیستمی که شاید کلیت استاد اخالقی کسی است که توانسته مدت زمانی  :بندی موارد مطرح شده گفتدکتر الستی در پایان ضمن جمع

هایی مجزا ایجاد کند که در آن آن مانع از اخالقی عمل کردن افراد است دوام آورد و دوام آوردن او وابسته به این باشد که محیطی ایزوله شده با حلقه
 ، همکاری کرده باشد.اندبسیار با دقت و مراقبت انتخاب و تربیت شده که با افرادی

 

  "های کلی انرژی کشورتلفیق سیاست"سومین جلسه کارگروه برگزاری 
کشور" به ریاست  های کلی انرژیسومین جلسه کارگروه "تلفیق سیاست

ت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی مقدم، عضو هیأدکتر ناصر باقری
کشور و دیگر اعضای این کارگروه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 

 .نظام و جامعه دانشگاهی برگزار شد
صادق کریمی، نماینده کارگروه "دیپلماسی و در این جلسه، دکترمحمد

پذیرفته در راستای تدوین نسخه اولیه تجارت"، گزارش مطالعات صورت 
دیپلماسی و تجارت را ارائه نمود و  های کلی انرژی کشور در حوزهسیاست

  .پرداختندمون مباحث مطرح شده پیرانظر به بحث و تبادل سپس حاضران،
 

https://nrisp.ac.ir/fa/blog/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF



