روزنامه سیاسی  -اجتماعی  -فرهنگی  -ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

دوشنبه  30آذر  9 - 1394ربیع االول  - 1437شماره 5648

اذان صبح

05:   27

طلوع آفتاب

06   :50

اذان ظهر

11: 58

اذان مغرب

17: 24

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :محمد عسلی

لیتوگرافی و چاپ :روزنامه عصر مردم
تلفن32359610:
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مردم
اصفهان:
تلفن های دفتر سرپرستی
تلفن.235961:
09139147727

ISSN: 1557 - 2008

امروز

15

0

نشانی :شیراز  -قصردشت  -چهارراه مالصدرا  -نبش کوچه  - 33ساختمان روزنامه عصر مردم
23.6.69
نمابر- .23.383:
تلفن- 337..23-38:
نمابر32303830:
- 32300337-38
تلفن:
...2341-2-32345880-32348010-13
آگهی ها-2-.234588-.2348.1-13:
سازمان
هایهای
تلفنتلفن
سازمان
32341000
آگهی ها:
WEB:
com
WEB:Asremardom.
Asremardom.com
Email Adress:Asre - Address:
mardom@yahoo.
com، asr.e.mardom@Gmail.com
Email
asr.e.mardom@Gmail.com

مقدم مىدارند ،هرچند در خود
شيعيان على عليه السالم ،آن كسانىاند كه برادرانشان را بر خودشان ّ
آنها نيازى ضرورى باشد.

امام حسن عسکری(ع)

نیمه ابری

همایش سراسری دبیران شورای پژوهش و فناوری ادارات کل
ورزش و جوانان در شیراز برگزار شد

سومین همایش سراسری دبیران شورای پژوهش
و فناوری ورزش و جوانان کشــور با حضور معاون
وزیر ورزش در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ،به مناسبت
هفته پژوهش ســومین همایش سراســری دبیران
شــورای پژوهش و فنــاوری ادارات کل ورزش و
جوانان کشــور با حضور معاون فرهنگی ،آموزشی و
پژوهش وزیر ورزش و جوانان پیش از ظهر دیروز به
میزبانی شیراز آغاز بهکار کرد.
ســید عبدالحمید احمــدی ،معــاون فرهنگی،
آموزشــی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان ،در این
همایش بــا بیان اینکه افرادی که در حوزه پژوهش
فعالیت دارند باید شناخت جامعی از موضوع پژوهش
داشــته باشند اظهار داشت :آمارها نشان میدهد که
مقوله پژوهش هنوز به نقطه مطلوب خود در کشور
ما نرسیده است.
وی با بیان اینکه اگر کشوری بتواند سهم پژوهش
از تولید ناخالص ملی را به یک درصد برســاند جزو

باال بردن کیفیت خروجی پژوهشها و برنامهریزی
جامــع در امر پژوهــش عنوان کــرد :در یک نگاه
آسیبشناســانه متوجه میشویم که خروجی همین
ســهم  47دهم درصدی نیز با نقایص و آسیبهایی
همراه است.
وی با بیان اینکه به صــورت کلی پژوهش باید
در جهت حل مشــکالت ورزش و جوانان استانها
باشد در غیر این صورت انجام پژوهش معنایی ندارد
خاطرنشان کرد :بنابراین ادارات کل استانها باید با
استفاده از طرحهای پژوهشی کاربردی درصدد حل
مشکالت استان خود باشند.
احمدی تاکیــد کرد :آنچه که به اســم پژوهش
در وزارت ورزش و جوانــان و ادارات کل اســتانها
انجام میشود باید در مسیر حل مشکالت و توسعه
فعالیتهای ورزش و جوانان باشد و رابطه معناداری
با این بخش داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید مطالعات و پژوهشها در
حوزه جوانــان به مجموعهای از یافتهها و اطالعات

این است که مسئلهشناســی ما در این حوزه دقیق
باشد و براســاس آن چند مطالعه کیفی جامع انجام
دهیم و در واقع در این حوزه باید عمده توان خود را
در زمینه مطالعات کارآمد بگذاریم.
وی با بیان اینکــه کندی روند اجرای پژوهشها
باید برطرف شــود و موانع از ســر راه آنها برداشته
شــود تاکید کرد :حوزه پژوهش در اســتانها باید
تقویت شــود و امید اســت تا پایان دیماه بودجه
پژوهشــی تخصیص یافته بــه ادارات کل ورزش و
جوانان پرداخت شــود تا طرحهای پژوهشی امسال
به سرانجام برسد.
محمدرضا فضلی ،سرپرســت مرکــز مطالعات و
پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان ،نیز
در این همایش با اشاره به حمایت از پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی در حوزه ورزش و جوانان اظهار
داشت :برگزاری همایش ملی «یافتههای پژوهشی
اســتانها» از جمله برنامههای مرکــز مطالعات و
پژوهشهای راهبردی در آینده نزدیک است.

فضلی با بیان اینکه برخالف کشورهای دیگر در
ایران ســهم دولت در بودجه پژوهشی کشور بیش
از  90درصد است خاطرنشــان کرد :نسبت محقق
به جمعیت نیز در کشــور ما یک ســوم متوســط
جهانی است.
سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
وزارت ورزش و جوانــان با بیــان اینکه حمایت از
پایاننامههای دانشــجویی اتفاق خوبی اســت که
در چند ســال اخیــر در وزارت ورزش و جوانان رخ
داده اســت عنوان کرد :بر اساس آمارها در استانها
حمایت از پایاننامهها بیشــتر در زمینه ورزش بوده
و سهم حوزه جوانان در این زمینه کمتر بوده است.
وی با بیــان اینکه از  31دبیر شــورای پژوهش
و فنــاوری ادارات کل ورزش و جوانــان کشــور
شــش نفر دارای مدرک دکتــرا و  25نفر نیز دارای
مدرک تحصیلی کارشناســی ارشــد هستند گفت:
برگــزاری همایش های ارائه یافتههای پژوهشــی
ورزش و جوانــان در دســتور کار مرکز مطالعات و

استان فارس ،نیز در این همایش با بیان اینکه حوزه
ورزش باید یک نقشــه راه علمی داشته باشد اظهار
داشــت :مدیران کل باید نســبت به حوزه پژوهش
حساستر باشــند و برای اتخاذ تصمیمات درست از
یافتههای علمی و پژوهشی استفاده کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه تولید فکــر باید در ادارات
کل ورزش و جوانان جایگاه داشته باشد افزود :نقش
مسئوالن پژوهشی در استانها باید پررنگتر شود و
ساختار اجرای کارهای پژوهشی نیز باید ترمیم شود.
کامیاب با بیان اینکه افــرادی که در ادارات کل
ورزش و جوانــان جذب میشــوند باید تحصیالت
مرتبط با حوزه ورزش و جوانان داشته باشند تصریح
کرد :انجام پژوهش به تنهایی راهگشــا نیست بلکه
باید از نتایج پژوهش و تحقیقات نیز در برنامهریزیها
استفاده شود.
در ســومین همایش سراســری دبیران شورای
پژوهش و فناوری ادارات کل ورزش و جوانان کشور
از  10دبیر برگزیده تقدیر شد.

کشورهای توسعه یافته محسوب میشود افزود :در
حال حاضر ســهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در
کشــور ایران  47دهم درصد است در صورتی که بر
اســاس تاکیدات سیاستگذاران نظام این سهم باید
 3درصد باشد.
مشــاور عالی وزیر ورزش و جوانــان با تاکید بر

دقیق تبدیــل و در برنامهریزیهای این حوزه از آن
استفاده شود گفت :در این حوزه به مطالعات منسجم
نیاز اســت و مطالعات حوزه جوانان باید همراستا با
ماموریت وزارت ورزش و جوانان باشد.
معاون فرهنگی ،آموزشی و پژوهش عنوان کرد:
ما در حوزه جوانان به تعدد مطالعات نیاز نداریم مهم

وی بــا بیــان اینکــه پنجمیــن کنگــره ملی
«مدیریت ورزشی» اواخر امسال در استان کرمانشاه
برگزار میشود افزود :برگزاری نشستها ،کنگرههای
ملی ،اجرای طرحهای پژوهشــی در ســطح ملی و
غیره از دیگر برنامههــای مرکز مطالعات راهبردی
وزارت ورزش است.

پژوهش هــای راهبــردی وزارت ورزش و جوانان
قــرار دارد زیرا معتقدیم که برگزاری این همایشها
یک کار کاربردی ،راهبردی و اقتصادی اســت و به
برنامهریــزی و مدیریت ورزش و جوانان اســتانها
کمک میکند.
حیدرعلی کامیــاب ،مدیــرکل ورزش و جوانان

نشســت هماندیشی دبیران شــوراهای پژوهش
و فنــاوری ادارات کل اســتانها ،همایــش علمی
ارائــه یافتههــای پژوهشــی ورزش و جوانــان و
نشســت ارائه گزارش عملکرد پژوهشی ادارات کل
استانها ســه بخش اصلی این همایش دو روزه را
تشکیل میدهد.

