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  کندانجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش ايران برگزار می

  توسعه وآموزش وپرورش:نشست علمي

  آموزش وپرورش وسرمايه انساني:موضوع سخنراني

   

  سيد ضياء ھاشميجناب آقاي دكتر :سخنران

  )، عضو ھيات مديره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ايران  وتحقيقات اجتماعي دانشگاه تھرانموسسه مطالعات رئيس (

  ١٨تا١۵:٣٠:ساعت ١٣٩٠/ ١/٩سه شنبه  : زمان

   -ساختمان مركزي دانشگاه عالمه طباطبائي -نبش خيابان آبان شمالي-خيابان كريمخان زند:مكان         
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  ھای علمی علوم انسانی  فرھنگی و اجتماعی و انجمن  گزارشی از نشست مشترک معاونت

  
هاي علمي علوم انساني،  ، طي نشست مشترك معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و انجمن1394در يازده خرداد ماه سال        

در ابتداي اين نشست دكتر . شد هاي آزادانديشي به بحث گذاشته راهكارهاي گسترش همكاري دو نهاد در راستاي برگزاري كرسي
. رائه سخناني در مورد ماهيت و جايگاه آزاد انديشي در جامعه پرداختريزي وزارت علوم به ا گذاري و برنامه زاده مدير كل دفتر سياست رحيم

هاي آزادانديشي مورد بحث و نظر  نامه كرسي به خصوص آيين. ها به ارائه نكته نظرات خود در اين مورد پرداختند در ادامه نمايندگان انجمن
سياسي الزم، مشكالت مالي، پيچيده و طوالني بودن فرايند  حاضران با اشاره به موانعي مانند نبود بسترهاي اجتماعي و. قرار گرفت

همچنين به ضرورت اقداماتي مانند تقويت . هاي آزادانديشي پرداختند بروكراتيك برگزاري كرسي و مانند آن به دشواري برگزاري كرسي
از جمله وزارت علوم، (هاي اجرايي  رف دستگاههاي علمي، آموزش تفكر انتقادي در قالب دروس اختياري در دانشگاه، اعالم نياز از ط انجمن

شناسي آموزش و پرورش و معاون فرهنگي و  در پايان نشست دكتر هاشمي، رئيس انجمن جامعه. و مانند آن اشاره شد) تحقيقات و فناوري
دانشگاه نياز به ترويج فضاي در «: هاي علمي خاطرنشان كرد با اظهار تاسف از مشكالت موجود بر سر راه انجمناجتماعي وزارت علوم، 

وگو و جريان نقد و نقادي داريم چرا كه عده اي نقد را تاب نمي آورند در صورتي كه بايد در دانشگاه و محافل علمي جريان نقد سكه  گفت
  ».درايج شو


