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    میهمان سخن سردبیر 
 بـر  كـه  اثـري  و آن جهـاني  گسترش و) روناك( 19 كوويد آمدن پديد با كه تحوالتي به توجه با رهيافت مجله تحريريه هيئت

 روابـط  الكترونيـك،  يـادگيري  و آمـوزش  فنـاوري،  و اقتصـاد  دانشـگاهي،  پيش آموزش علوم، و سالمتي( بشر زندگي ابعاد تمامي
 الكترونيـك،  دولـت  پايـدار،  توسـعه  و زيسـت  محيط سازي، هوشمند خارجي، روابط نوآوري، و فناوري و پژوهش هنر، و اجتماعي

 اي نامه ويژه كه گرفت تصميم گذارد، خواهد و گذارده ايران و جهان در) ريزي برنامه و نگري جامع عالي، آموزش و عمومي شآموز
 در نـوآوري  و فنـاوري  پـژوهش،  علـم،  و توسـعه  سياست آينده و توسعه الگوي زندگي، ابعاد بر كرونا ويروس تأثير« بررسي براي
 آن دستاوردهاي و اثرات شاهد و نموده كمك مجله محور مسئله نگاه به حركت اين است اميد .كند منتشر ايران بر تأكيد با جهان

  .باشيم آينده در
  :شود مي ارائه آينده نيازهاي و كرونا دوران -كرونا وقوع از قبل تحوالت بر كوتاه نگاهي ادامه در
  جهاني جديد نظم گيري وشكل تحوالت :كرونا پيشا  .1

  و جنگ آشوب /قطبي چند تك /قطبي دو /قطبي تكجهان : جهان در سياسي جديد . نظم1-1
 /هنـد (نوظهـور   هاي قدرت )/ژاپن /اروپا /چين /امريكا( مصرف و بازار توليد: جهان در و تجارت اقتصادي جديد نظم  .1-2

  و افريقا .)/.. و /سياااور /اندونزي /برزيل
  اشيا هوشمندسازي /ارتباطات /اطالعات فناوري /چهارم صنعتي انقالب :اطالعات و فناوري  .1-3
  آينده در نظامي هاي برخورد سازي هوشمند و فضا كنترل :نظامي فناوري  .1-4
 هاي باشبكه ها دولت رسمي هاي شبكه جايگزيني /اجتماعي هاي شبكه شدن جهاني و گستردگي :فرهنگي و اجتماعي  .1-5

  اجتماعي
 -نتروپوسنه ادور( صنعتي از انقالب پس شناسي زمين جديد دوره /آن هاي دپيام و اقليم تغيير خطرات :زيست محيط  .1-6

 65 در انقـراض  از پنجمين پس زمين در حيات انقراض ششمين بيني پيش و طبيعت در گسترده و دخالت )انسان دور
  )دايناسورها نابودي -كرتاسه(قبل  سال ميليون

  ديگر برخي ننمود و كند تحوالت برخي روند تسريع :كرونا وقوع  .2
 هوشمند انسان از دارتر ريشه و دارد قدمتسال  ميليارد 4 حدود است سال ميليارد 5/4 حدود عمرش كه زمين كره در ويروس

 هـا  ويـروس  از نوع 250 حدود ميزبان تواند مي انسان .است داشته زيادي هاي جهش و باشد مي دارد عمر سال 300,000 حدود كه
 سـارس،  آبلـه، طـاعون،  ( ميكـروب  و هـا  ويـروس  انواع .است آن نوع اولين )قبل سال 120( 1901 لسا در زرد تب شناخت .باشد

 مـديريت  و دارنـد  وجـود  هنوز برخي و گرديدند مهار طوالني هاي سال طي برخي ،گرديدند انساني حيات وارد كه) آنفلوانزا و ايدز
  .شوند مي

 در همـه  وسـيعي  اثرات فراملي تهديد عنوان و به كرد پيدا جهاني خاستگاه اوليه عالئم و نداشتن بودن ناشناخته خاطر به كرونا
  :آورد پديد جهان

به آنهـا  وابسته  اشتغال وكاهش توليدات برخي كاهش /خدمات و توليدات برخي براي تقاضا كاهش: اقتصادي اثرات  .2-1
 دور راه از خدمات توسعه /سالمت اتخدم و توليدات افزايش )/دور راه از مشاغل رشد ولي -فيزيكي مشاغل ويژه به(
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 و كشـورها  درون در درآمـد  هاي نابرابري افزايش /جهاني تجارت بحران شدن تر پيچيده/ دور راه از پزشكي جمله از
  مليتي چند كاالي تأمين و توليد زنجيره در نگري باز /ناسيوناليسم و رشد كشورها شدن نگر درون  /كشورها بين

 /توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي فاصله شدن تر عميق :مصارف و توليدات در آن كاربرد و فناوري سريع رشد  .2-2
  ها انسان رشد از تر سريع ها فناوري رشد

  )ويآگوگل و هوو(جهاني  افزار نرم ساختارهاي شدن قدرتمند: مجازي فضاي و توسعه اطالعات دانش سريع رشد  .2-3
  ها ودولت خصوصي هاي شركت – ها سازمان حكمراني هاي مدل در تحوالت  .2-4
 از اشـتغال  /مجازي خدمات /مجازي هاي كنفرانس /مجازي آموزش :آن كاربردهاي و مجازي فضاي گسترده توسعه  .2-5

  دور راه
 كـاهش  /هـا  بحـران  و مديريت جامعه آموزش در ارتباطات مهم نقش /اجتماعي هاي شبكه :مجازي ارتباطات توسعه  .2-6

 هدايت در هنرمندان و هنر نفش /نخبگان بعضاً و حكمرانان به اعتماد كاهش /اجتماعي جداسازي و ريحضو ارتباط
  جامعه

 شـدن  كنـد  )/وخدمات توليدات تعطيلي و كاهش خاطر به اكسيد كربن دي مدت كوتاه كاهش(زيستي  محيط تغييرات  .2-7
 شـدن  تهـاجمي  )/هـا  اقليـت  و زنان موقعيت -درآمدها تفاوت افزايش -اشتغال كاهش(پايدار  توسعه سوي به حركت
  روستاها و شهرها آينده: طبيعت به نسبت توسعه

 سـالمت  /ضـعيف  اقشـار  سـالمت  /وابسـته  خـدمات  و صـنايع  و سالمت به بيشتر توجه :اجتماعي و فردي سالمت  .2-8
  آزاد و مشاغل سالمندان

  كرد؟ بايد چه :كرونا پسا  .3
 در جديدي دوره آغاز از نشان كرونا -پيشا دوره تحوالت با آن تركيب و زندگي شئون همه رب كرونا كوتاه دوره گسترده اثرات

 آينـده  جهان در و رشد بقا الزمه علمي قوي برنامه .است انديشي ساده ابعاد همه در سابق الگوي به بازگشت .باشد مي جهان آينده
  . باشد مي

  دارد؟ وهاييسناري چه جهان سياسي -اقتصادي كالن گيري جهت  .3-1
  بود؟ خواهد چه اطالعات دانش و فناوري نقش  .3-2
  بود؟ خواهد چه جهاني نوين در نظم ايران جايگاه  .3-3
  ديد؟ تدارك بايد ايران براي اي برنامه چه فوق بند سه بيني پيش اساس بر  .3-4
  بود؟ خواهد چگونه ايران در زندگي سبك آينده الگوي  .3-5
  هوشمند؟ دانشگاه هست؟ نياز دانشگاهي نوع و چه آموزش نوع چه فوق هاي بند براي يريز برنامه اساس بر  .3-6
  باشد؟ بايد چه ها دانشگاه در و نوآوري پژوهش، فناوري گيري جهت  .3-7
  بود؟ خواهد چه )آسيا -غرب -چين( جهان با ايران دانشگاهي هاي همكاري آينده  .3-8
  ايمن؟ دانشگاه بود؟ خواهد چه آن و مديريت جامعه در سالمت جديد نظام در ها دانشگاه نقش  .3-9
  بنمايد؟ بايد تغييراتي چه ها دانشگاه فرهنگي و اجتماعي نقش  .3-10
  بود؟ خواهد چه )سالم محيط -ها آلودگي -اقليم تغيير( و طبيعت انسان رابطه آينده در ها دانشگاه نقش  .3-11
 شـوراهاي  بـود؟  خواهـد  چـه  پويـا  مـديران  و تربيـت  اجتمـاعي  تمـديريت، مشـارك   در آينـده  هـاي  دانشگاه نقش  .3-12

  يادگيرنده؟ دانشگاه پژوهي؟ آينده
 

  مكنون رضا
 و اميركبيرصنعتي  دانشگاه علمي هيئت عضو
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