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 :مقدمه (1

نوامبر(  10) ماه نوزدهم آبان (یونسکو) ملل متحد یو فرهنگ یعلم ،یسازمان آموزش ،میالدی( 2001شمسی ) 1380از سال 

 نظرانصاحبکرد تا فرصتی مغتنم را برای ارتباط دانشمندان و  یگذارنامهر سال را روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 

علمی  یهاافتهیعلمی فراهم آورد. این روز یادآور نقش و اهمیت  یهاگزارهو  هاافتهیترویج و عمومی کردن  یحوزهبا مردم در 

علم بر  ریتأثدر این روز امکان نشان دادن چگونگی  ،. عالوه بر اینستابرای رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو یونسکو 

 آورد.مباحث مرتبط را فراهم می به هاجامعه و پرداختن آن زندگی روزمره افراد

ین موارد به و تبادل اطالعات علمی صحیح و ورود ا و مراکز علمی در اشاعه هادانشگاهی سهم برجسته ،یالمللنیبدر مقیاس 

 ،دانشجویی دانشگاه تهران -علمی یهاانجمنموجود در بین  یدانشگاهفضای . است توجهقابل فضای عمومی در جامعه،

را فراهم آورده و برگزاری  اساتید و انی، دانشجوعلمی یهاانجمندر بین  روزبهعلمی  یهاافتهیتبادل برای  رینظیبفرصتی 

 شی، افزای خالقیتاشاعه منظوربهمردم  موجب ارتباط هر چه بیشتر جامعه دانشجویی و توده ،روز علم همچونمناسباتی 

و مهندسی و  ی، فناورهای علمیاز معلمان و مروجان علم برای الهام بخشیدن به دانش آموزان در زمینه تی، حماسواد علمی

برای کمک به  آل دهیاروشی  ،و جامعه گذاراناستیس ،انی، دانشجورفع شکاف بین دانشمندان شود.می ،افزایش فرهنگ علمی

جامعه به اهمیت و  توجهجلباز این روز برای ی پایدار جامعه و بنای ایجاد صلح در مسیر فرهنگ علمی است. یونسکو توسعه

 کند.علمی در زندگی روزمره استفاده می یهاافتهینقش 

 

 :رویداد معرفی  (2

تالشی برای نشان دادن ارزش و اهمیت علم در جامعه و در نهایت رسیدن به صلح و  توسعه ی روز علم در خدمت صلح وبرنامه

گردد. این برگزار می Science, a Human Rightمیالدی( با شعار  2018) یجارتوسعه پایدار است. این برنامه در سال 

این اعالمیه بر حق مشارکت و منتفع شدن  دیتأکو هفتادمین سالگرد انتشار اعالمیه جهانی حقوق بشر  پاسبهگذاری نام

 .استیونسکو در این سال مبتنی بر تقویت فرهنگ علمی در جامعه  دیتأک. استی اقشار مردم از علم همه

 

 :اهداف برگزاری (3

 افزایش آگاهی عمومی در نقش علم در خدمت صلح و توسعه پایدار 

  در ارتباط با مشکالت روز هاافتهیبا آخرین  کنندگانشرکتو آشنایی  یدانشگاهعلمی در فضایی  یهاافتهیاشاعه 

 علم در زندگی روزمره ریتأث یسوبهجامعه  توجهجلب 

  هاآندانشجویی و به نمایش گذاشتن پتانسیل ترویج علم  -علمی یهاانجمنهمکاری مشترک 

 مینوجوانان و مردم به سمت نگرش بر اساس روشمندی عل ،معلمان ،ترغیب دانش آموزان 

  دانشجویی دانشگاه تهران برای ایفای نقش در ایجاد ارتباط با جامعه -علمی یهاانجمنمعرفی و بازتاب توان 

  دانشجویی -علمی یهاانجمنو فعال در  مندعالقهایجاد انگیزه و خودباوری در میان دانشجویان 

  در سطح عمومی یریگجهینتو  یرساناطالعبه چند بحران جاری کشور و  چندجانبهپرداخت علمی و 

 

 :پیشنهادی یهابرنامه (4

 با رویکرد ترویج یک گزاره علمی برای بیان در سطح عمومی برگزاری مسابقه 
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  دانشجویی پیرامون موضوعات انتخابی هر دانشکده یهانشستایجاد 

  روشمندی علمی و نگاه علمی ،عمومی پیرامون فلسفه علم یهانشستبرپایی 

  مرتبط با موضوعات انتخابی کمیته علمی در دو روز یهانشستبرگزاری 

 های آموزشیهای علمی و گروهکاربردی انجمن-برپایی نمایشگاه دستاوردها علمی 

  برتر یهاغرفهاهدای جوایز به علمی، ترویجی، کاربردی و  یهاشاخصبا  هاغرفه یبندرتبهارزیابی و 

  میعل یهاشرفتیپو مرتبط با  روزبه یهالمیفپخش 

 د برترافراو اهدای جایزه به  از نگاه هنر علم نقاشی و کاریکاتور با موضوع ،برپایی نمایشگاه عکس 

 برگزاری روز علم نامهژهیوگزارش و تنظیم و چاپ  یهیته 

 

 برنامه: هایبخش (5

ارتباط  منظوربهدانشجویی دانشگاه تهران  -علمی یهاانجمنتالشی از جانب  ،ی روز علم در خدمت صلح و توسعهبرنامه

جامعه از نگاه علمی دانشجویان  مندیطرفه برای ترویج علم و بهرهای دوهرچه بیشتر این تشکل با اقشار مردم و ایجاد رابطه

و به همین  شداهداف و مزایای برگزاری این برنامه در مطالب پیشین بیان  .استدانشجویی  -علمی یهاانجمنفعال در 

 .مدون برگزار شود صورتبهاین برنامه طبق برنامه زیر و  گرددیممنظور پیشنهاد 

 

 :برنامهمکان و زمان پیشنهادی  (5-1

 : باشگاه دانشجویان دانشگاه تهرانبرگزاری مکان -

آبان از ساعت  29و  19لغایت  13از ساعت  1397 سال (دوشنبه)آبان  28شنبه( لغایت )یکآبان  27 برگزاری: زمان -

 19الی  9

-  

 

 :پیشنهادی یهابرنامهشرح  (5-2

 1397آبان ماه  27برگزاری مراسم افتتاحیه در محل باشگاه دانشجویان در تاریخ  افتتاحیه: الف(

نمایش  ،علمی یهاانجمنهای نمایش دستاورد منظوربهتخصیص یک غرفه برای هر دانشکده/پردیس  :هاغرفه ب(

ته علمی در کمی شدهنییتع یهاشاخصبر مبنای  هاغرفهو ارزیابی  انتخابی هر دانشکده/پردیس پوستر با موضوع مشخص

 تندیس و لوح تقدیرو  هاشاخص درمجموعبرتر  یهاغرفهبه  و تندیس نقدی تی و اهدای جایزهبرای شرکت در بخش رقاب

 .هر بخشبرتر در  یهاغرفهبه 

دانشجویی از بین موضوعات انتخابی هر  صورتبهتخصصی  یهانشستبرگزاری  :ترویجی -ی علمی هانشست ج(

پیرامون علم و فلسفه علم در روز ابتدایی و دو موضوع انتخابی کمیته علمی  روز هردر  و بحث آزاد پیرامون آن دانشکده

 در دو روز بعدی.
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های بیان یافته به دانش آموزان و دانشجویان در این بخش ":UT-TED" ترویجی -علمی  برگزاری مسابقه د(

نقدی اهدا  زهی، جابه افراد منتخب تیدرنهاشود و پرداخته میو روان ترویجی  صورتبهمشخص و  زمانمدتعلمی در 

  شود.می

ارسال آثار هنری با مضمون روز علم  منظوربهتهیه فراخوان  :"هنر قابعلم از "هنری  -علمی برگزاری مسابقه  ه(

در دو بخش دانشجویی و  آثار برترو اهدای جوایز به  در محل نمایشگاه در خدمت صلح و توسعه و نمایش آثار

 .آموزیدانش

ارتباط  ، درو با دعوت از اساتید شدهیگردآورمطروحه در این برنامه تنظیم و  ، موارددر این مراسم مراسم اختتامیه: و(

عوامل اجرایی و  برگزیدگان، همکاران،عالوه بر این از  گردد.ها انجام مینهایی از سوی آن یبندجمعبا این موارد 

 گیرد.پشتیبانان مادی و معنوی برنامه تقدیر صورت می

 

 :خاطبینم (5-3

 مدارس: مقاطع تحصیلی یآموزان و دبیران تمامدانش (5-3-1

 عنوانبهکشور دارند. این دسته  یعلم ندهیآنقش انکارناپذیری در  ،ترین اقشار جامعهیکی از مهم عنوانبهآموزان دانش

و آگاهی از روشمندی علمی و ارتباط بیشتر با  قرارگرفتهترین اقشار جامعه مورد بمباران اطالعاتی یکی از حساس

توانند نماید. دبیران نیز میو نقادانه کمک شایانی می های تفکر علها در کسب مهارتتواند به آنمند میدانشجویان عالقه

مستدل و منطقی را در برابر  یهاپاسخ ،جامعه در مورد مشکالت جاری روزبهبا افزایش آگاهی خود از اطالعات 

 بیان کنند.آموزان های ذهن خالق دانشپرسش

 :دانشجویان (5-3-2

امعه و نهادهای اثرگذار در با ج هاآنکند تا عالوه بر ارتباط روز جهانی علم فرصتی را برای دانشجویان فراهم می

در روند صلح و توسعه بپردازند.  رگذاریتأثعلمی  یهاافتهیبحث و بررسی روشمندی علمی و  ، بهکالن علمی یهااستیس

به بینش و نگاه مشترکی در خصوص نگاه به جهان آینده برسند و تالش توانند خود می یشیاندهمدانشجویان با حضور و 

 توسعه و جامعه پایدار قدم بردارند. ،خود را بر روی اشتراکات متمرکز کنند تا در راستای صلح

 

 :عموم مردم (5-3-3

و روشمندی علمی  ، علمعلم ابزاری کارآمد برای انسان هزاره جدید است اما در تفکر بسیاری از مردم جهان بی شک

افزایش توجه مردم به علم و  ،. به همین دلیل یونسکو در صدر اهداف خودآیدکاالیی لوکس به شمار می عنوانبه

اجتماعات در  ی، بازسازهای علمی در کشورها و میان کشورهابرای به اشتراک گذاشتن دیدگاه ، تالشعلمی یهاروش

پیش روی انسان معاصر و تالش برای حل  یهاچالشردم و افزایش توجه به جهت استفاده از علم برای سودرسانی به م

 خود قرار داده است. دستور کارعلمی را در  یهاروشبا  هاآن
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 :کالن کشور گذاراناستیس (5-3-4

 یدهساماننیست. اگر توسعه را  ریپذامکان یگذاراستیسو  یزیربرنامهتوسعه بدون گسترش علم و گسترش علم بدون 

 ؛و اجتماعی بدانیم ی، فرهنگیاسی، سی، فناوری، صنعتمختلف اقتصادی یهاحوزهیابی به پیشرفت در و دست بخشیتعال

پذیر نیست. الزمه پایداری ایجاد فصل مناسب و در خدمت صلح و توسعه پایدار امکان یهااستیساین امر بدون داشتن 

ی ، حلقهکالن کشوری گذاراناستیسو جامعه است. در این راستا با حضور  شدهوضع یهااستیس ،مشترک میان علوم

 گیرد.شکل می میمنتظر آنای که برای ساختن آینده ریناپذییجدا

 

 :هایخبرگزار (5-3-5

های ارتباطی بین محافل علمی و جامعه نقش پررنگی دارند. یکی از حلقه عنوانبهو در پی آن خبرنگاران  هایخبرگزار

 .اندنکردهکه فرصت حضور در این برنامه را پیدا  است یافراددر بین  شدهمطرحی موارد باعث اشاعه هاآنحضور 

 


