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تامین نیروی م خصد  دش زمینه لمم آماش و های ایران به  منظوش آماش دش دانشداا یاز دایر شدنن ششد هبه نیم قرن  قریب
وجود  ایراندش آماش دانش شددنن  فراگیرتا  قابل توجهیفاصددمه شنددن اما همچنان به نظر می. گذشدمی تربیت آماششددنانددان

ضل دالیل مخ مفی داشد که از آن جممهداشد.  س ردگی توان بهمی این مع شاش  کرد خنماتی و تنوع گ  تواننمیکه لمم آماش  ا
تماد مشدد یتی ذات این لمم کسددب مهاشت تف ر آماشی دش کناش لمود دیار انددت. با وجود  دهن. همچنینبه جامعه اشائه 

از تقویت برخی اک سدددددا  و شیزی جهت برنامهوجود داشد،  های دانشدددددااهیدش محیط که دش کاشبردی کردن دانش آماش
ک ری از به منظوش  آماش های عمومی و تخصصصصصصصصی ان اونیل ت صصصص  مهاشت افزایش انایز  دانشددداویان و انددد فاد  ینا
ف ری، شیزی اندد راتکی ، همل برنامهواین مسددیر بر انددا  اصدد شنددن. دش، کامی ضددروشی به نظر میهای مم نفرصددت

ش راک تارب سیاش زیادی دش آینن  نزدی  شود.منشا تحوتوانن جامعه آماشی می افزاییهمو  یاتا لذا دش این وبیناش  الت ب
چاشچوبی ، به هااز تاربه یایهاشائه نمونهطرح موضوع و  کنیم که باتیش میها، همف ری و اش راک گذاشی این ا هنف ب

دش های ضروشی اب نا ماموله مهاشت برای این منظوش .دنت یابیم کاششنانی آماشدوش   برای افزایش کاشایی دانشاویان
 ،نمونه کاش نددددک دک ر محمودونن با کم  چننین. شدددودمیدک ر میرکمالی اشائه  پیشدددنهادی توندددطی برنامهی   قالب
پایان به  ن.نماینمعرفی می برداشی انددددداتین از آنهابهر و  دانشددددداویانهای کانبرای برای تقویت مهاشتشا هایی این  دش 

 و نقن و برشنی آنها، بحث و گف او با نخنرانان وبیناش انااد خواهن شن. بننی مطالب اشائه شن  منظوش جمع

 


