رویداد حرف حساب
رویداد «حرف حساب» بیان بسیار سادهای از یک فعالیت با ارزش علمی است .برنامهای که در زمانی بسیار کوتاه
جامعه را از فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهی آگاه میکند و زمینهی تعاون و همکاری را بین جامعه و
دانشگاه فراهم میآورد .در جریان این رویداد دانشجویان و گروههای آموزشی میتوانند پژوهشهای خود را به
طرحهای کارآفرینانه نزدیک کرده ودر نهایت بستر فعالیت را برای دانشآموختگان فراهم آورند .در راستای دستیابی
به این مهم مجمع دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس تصمیم به اجرای این رویداد با
بهرهگیری از تجربیات جهانی گرفته است .اولین دورهی این برنامه در زمستان سال  1394در دانشگاه تربیت
مدرس اجرا و پس از یک دوره اجرای موفق در زمستان  ،1395این برنامه امسال نیز برای سومین سال متوالی در
سطح کالنتر و با محوریت موضوعات «تولید ملی»« ،اشتغال» و «تعاون» اجرا خواهد شد .الزم به ذکر است،
ایدهی برگزاری چنین رویدادی از یک مدل ارائه شده در دانشگاه کوئینزلند استرالیا گرفته شده است که از سال
 2011در کشور استرالیا و در سطح بین المللی برگزار میشود.

اهداف اجرایی
هدف از برگزاری این رویداد ،تاسیس مرکزی است که پایاننامهها و طرحهای پژوهشی دارای قابلیت اجرایی را به
جامعهی کاری و سرمایهگذاران نزدیک کند و طرحهای ارائه شده از حالت نظری به عملی تبدیل شوند .طبق
تعاریفی که امروزه در مجامع آکادمیک وجود دارد ،دانشگاهها به چهار نسل «دانشگاه آموزشی»؛ «دانشگاه
پژوهشی»؛ «دانشگاه کارآفرین» و دانشگاه «جامعه محور» تقسیم میشوند .از این منظر هنگامی که خروجیهای
طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به سمت حل مشکالت جامعه گرایش پیدا کند آموزش و پژوهش در خدمت
کارآفرینی و در نهایت پیشرفت جامعه قرار خواهد گرفت .بر این اساس ،هدف از اجرای این رویداد بزرگ نیز ایجاد
همکاری و تعاون بین محیط علمی و جامعه در راستای ارائهی طرحهای نوآور و افزایش سرمایههای اجتماعی
است .از آنجایی که آمار دانشآموختگان جویای کار در تمام سطوح تحصیلی همه روزه رو به افزایش است و از
سوی دیگر پیشرفت کشور در سطحی قابل قبول قرار ندارد ،دانشگاههای نسل چهارم باید بتوانند با ارائه خدمات
اجتماعی وظایف خود را در قالب ارزش آفرینی برای جامعه ایفا کنند .

نحوهی برگزاری برنامه
فراخوان ارسال چکیده طرح پژوهش یا پایاننامه
داوری مقدماتی از سوی کارگروههای متخصص از رشتههای مختلف
دعوت به ارائه در روز برگزاری برنامه
داوری نهایی از سوی اعضای هیئت علمی و صاحبان صنعت

چگونگی اجرای برنامه در روز رویداد
این رویداد در قالب مسابقه برگزار میشود ،و شرکتکنندگان باید طرح یا پایاننامه خود را در سه دقیقه برای
داوران و مخاطبان توضیح دهند .اعضای هیات علمی ،دانشجویان ،کارآفرینان ،سرمایهگذاران و تمامی افرادی که
در پی استفاده از طرحهای جدید دانشگاهی هستند مخاطبان این رویداد خواهند بود.
شاید جذابترین و در عین حال سختترین بخش این رویداد ارائه پایاننامه یا طرح تحقیقاتی در قالب کاربردی و
قابل فهم برای همهی افراد حاضر در جلسه باشد .پس از ارائهی تمام منتخبان و جمع نمراتی که تک تک داوران
در هر بخش به محقق دادهاند ،نفرات برتر انتخاب میشوند .در همین حال ،یکی از برنامههای پیش روی این
رویداد ،معرفی محققان و تیم سرمایهگذار طرح به پارکهای علم و فناوری است.

حرف پایانی
رویداد حرف حساب تنها برای کمک و پیشرفت به جامعه برگزار میشود .شاید امکانات و بودجهای که در حال
حاضر در دانشگاهها وجود دارند ،برای برگزاری چنین رویداد بزرگی کافی نباشد .بدیهی است کمک جامعهی
دانشگاهی و سازمانهایی که توان حمایت از چنین طرح هایی را دارند ،میتواند به ایجاد ارتباط و همکاری مستقیم
میان دانشگاه و جامعه و پیشرفت ملی کمک شایانی کند.

