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هم زمان با روز قلم
مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق» کلید   خورد

چند روزی می شــود که در گوشه ای از صفحات روزنامه خبر می دهیم که به زودی زنگ «شــرق» به صدا درمی آید تا تغییری دیگر در مجموعه «شرق» را نوید بدهیم. حاال زمان آن رسیده 
اســت تا بگوییم «شرق» به مناســبت روز قلم، چراغ مدرسه خود را نیز روشــن خواهد کرد. ما از امروز چهاردهم تیرماه، در بطن «تیرگان» و همراه با روز قلم و در کنار جغرافیای ۲۰ ساله 
«شرق»، زمینه شکل گیری مدرسه کوچکی را نیز فراهم خواهیم کرد که در قاب علم اندوزی، هم بیاموزیم و هم دانسته های دیرینیه «شرق» در حوزه علوم ارتباطات را در اختیار عالقه مندان 
قرار بدهیم. مدرســه «شرق»، قطعا گوشــه ای از تجربه غنی «شرق» در سال های گذشته است که همواره حضوری مستقل و ســازنده را در حوزه ارتباطات تجربه کرده است. این مدرسه 
سایه نشین روزنامه شرق است تا یادگاری باشد از حضور روزنامه نگارانی که همواره تالش می کردند گامی بزرگ در راستای آرمان های ملی بردارند و به روند توسعه کشور کمک کنند. تولد 
مدرسه «شرق» را هم به خود و هم به همکاران گرامی خود از روزهای بی نظیر نخستین دوره انتشار «شرق» تا امروز و همراهانی که «شرق» نفس از سینه آنها گرفته است، تبریک می گوییم. 
به زودی و در مدت زمان کوتاهی بعد از انتشــار این مطلب اولین دوره های آموزشی «شرق» نیز اعالم می شود. ما به طور مشخص فارغ از هرگونه تعلقات فکری می خواهیم درمورد علوم 
ارتباطات و کارکردهای علمی- حرفه ای آن سخن بگوییم و در مداری مشخص و علمی تکنسین هایی را در حوزه ارتباطات برای همه نهادها و سامانه های ارتباطی تربیت کنیم. در مدرسه 
«شــرق» جز بحث های علمی و کاربردی درباره علوم ارتباطات چیز دیگری وجود ندارد. امید که دانســته های تجربی و دانش استادان شناخته شده در این حوزه بتواند به اشتغال هرچه 

بیشتر نیروهای متخصص کمک کند. در ادامه منشور مدرسه «شرق» نیز برای شناخت هرچه بیشتر این سامانه ارائه می شود.

منشور مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»
مقدمه: آمــوزش در دنیای امروز یکی از ارکان اصلی توســعه 
محســوب می شــود. این توجه به آمــوزش از آن روی تا بدین 
حــد اهمیــت دارد کــه ســرعت تغییــر و تحوالت به شــکل 
غیر قابل تصــوری افزایــش یافته اســت و منابع انســانی جز با 
آموزش نمی توانند ضریب کارایی و کارآمدی را مطابق با تغییر 
و تحوالت موجود، ارتقا دهند. برای همین است که در چند سال 
گذشته آموزش های ضمن خدمت، آموزش های متکی بر ارائه 
تجربــه، آموزش های عملیاتی و فنــی و حرفه ای، آموزش های 
کوتاه مدت و از راه دور و آموزش های کارگاهی و فشــرده برای 
ورود به بازار کار (بوت کمپ ها) افزایش یافته اند. این آموزش ها 
با هدف انتقال تجربه عملیاتی یا انتقال اورژانســی تجربه های 
مولد شکل می گیرند تا در کوتاه ترین زمان، منابع انسانی را آماده 
رویارویــی با تغییر و تحوالت کننــد. در واقع بدون آموزش های 
کارگاهی- کاربــردی، تجربی و تئوریک، ســامانه ها و نیروهای 
انســانی، برای همراه شــدن با تحوالت، کسب صالحیت رقابت 
و همچنین رسیدن به کارآمدی، شانس به مراتب کمتری دارند. 
سرعت تغییرات در روزگار ما به گونه ای است که فقط با آموزش 
می توان مسیر هر نوع تولید یا زمینه های فکری و اندیشه ای آن 
را فراهم کرد. «پسرفت» های فنی نیز قطعا ناشی از نادیده گرفتن 
نقش آمــوزش در فهم دگرگونی هــای اجتناب ناپذیر در روزگار 
ماســت. این واقعیت باعث شده است بسیاری از بنگاه ها، با هر 
شکل فعالیتی، خود متولی آموزش های تخصصی شوند، چون 
بر این باور هســتند که روند آموزش عــالوه بر آنکه تخصص را 
بســط می دهد و نیروهای تازه نفس را به عرصه توســعه وارد 
می کنــد، آموزش دهنــده را نیز در شــرایطی قــرار می دهد که 
برای ارائه آموزش، چاره ای جز به روزشــدگی و کســب دانش 
ندارد. به معنای دیگر فراینــد آموزش حلقه پویایی را به وجود 
می آورد که در آن آموزش پذیرها می توانند در مرحله پیشرفت، 
آموزش دهنده شوند و آموزش دهنده ها نیز برای آنکه نوآوری و 
حرکت مطابق با تحوالت روز را در خود دائمی کنند، به وضوح 
در مقام دانش پذیــر قرار می گیرند. در دنیــای امروز نوآوری و 
اســتفاده از روش های نوآورانه در تولیــد محصول (به معنای 
تولید هر نوع محتوای نرم و ســخت) بی شک رمز تداوم حیات 
پویا و کنشگر خواهد بود. زندگی نباتی تصویری شفاف از فراگرد 
فاقد آموزش اســت، به همین دلیل از آموزش با عنوان یکی از 
ارکان اصلی توســعه نام می برند. روزنامه شــرق نیز با همین 
نــگاه و به عنوان یک بنگاه رســانه ای که ســال های دراز برای 
مخاطبانش، با نــگاه به تقویت اندوخته هــای ملی، در قامتی 
مستقل، محتوای رســانه ای و تحقیقاتی در حوزه های مختلف 

خلق کرده، سامانه آموزشی خود را نیز شکل داده است.
ما با رؤیای روشن رشد و بالندگی توسعه ایران، می خواهیم 
کــه دارایی فکــری و تجربی خــود را در اختیــار نوجویان قرار 
دهیــم و بر این باوریم که مبتنی بــر مقتضیات زمانه، حیات در 
گروی نوآوری و زیســت نوآورانه اســت. به یقین بخش بزرگی 
از این چشــم انداز نیز در «ایجادکردن و ساختن» شکل می گیرد؛ 
به معنای دقیق ســخن، ایجــاد محیطی کــه در آن بیاموزیم و 
بیاموزانیم. «مدرسه کاربردی علوم ارتباطات شرق» با تولد خود 
ســعی خواهد کرد که در فردای روشــن سرزمین مادری نقشی 

سازنده ایفا کند.
 هــدف نهایــی ما از تأســیس «مدرســه کاربــردی علوم 
ارتباطات شــرق»، تقویت دانش مولد برای شــکوفایی عرصه 
اشــتغال کارآمد، تربیت فناوران و متخصصیــن، در حوزه های 

مرتبط با اهداف کاری و حرفه ای روزنامه «شرق» است.
تولد مدرسه «شرق»

مدرســه «شرق» به طور مشــخص روز ۱۴ تیرماه را روز تولد 
خود و ســپس آغــاز فعالیت های الزم برای جــذب دانش پذیر 

ماده اصلی
مدرسه شرق زیر نظر «هیئت عالی آموزش» فعالیت خواهد 
کرد. (اســامی هیئت عالی آموزش به زودی اعالم می شــود). 
این هیئت، هدایتگر محتــوا و برنامه ریزی های فنی و تخصصی 

مدرسه محسوب می شود. 
وظایف هیئت عالی آموزش به شرح زیر تبیین می شود:

یک: تغییر عنوان های درســی موجود در صورت بندی مقدماتی 
دروس مدرسه «شرق»، در صورت صالحدید، نیاز و ضرورت ها.
دو: تنظیم ساعت تدریس و میزان زمان بندی هر کدام از دروس 
ارائه شده و تعیین شهریه مطابق با عرف آموزش، برند «شرق» 

و آموزش های کاربردی با استادان متخصص.
ســه: حضور رئیــس هیئــت عالی آموزش یا ســردبیر ارشــد 
مدرســه یا هر دو نفر به طــور هم زمان در جلســات مربوط به 
قراردادهای مشارکتی برای آموزش و مشخص کردن عنوان های 
درســی و مباحــث اجباری آموزشــی در دوره های مشــارکتی

 الزامی است.
چهار: تعیین واحدهای درسی و نحوه شکل بندی آموزش هایی 
کــه به شــکل ترمی ارائه خواهد شــد. شــناخت اســتادان و 
زمان بندی هــای مطلوب نیز در دوره هــای ترمی از وظایف این 

هیئت خواهد بود.
پنــج: هیئت عالــی آموزش موظف اســت در پایــان هر دوره 
آموزشــی که به صــورت ترمیک برگــزار می شــود، صالحیت 
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی را به لحاظ بهره برداری از 

دروس تشخیص دهد.
شــش: تصمیم گیری در محل برگزاری کالس هــا و کارگاه های 

آموزشی بر عهده هیئت عالی آموزش است.
هفــت: هیئــت عالــی آمــوزش موظف اســت بــرای تمام 
دانش پذیران مدرسه «شــرق»، گواهی فارغ از تحصیل (دوره) 
صادر کند. این گواهی برای تمام دوره هایی که مدت زمان آن از 
پنج ساعت بیشتر باشد، صادر و مطابق با طول دوره و محتوای 
دریافت شــده ارزشــیابی می شــود. گواهی فوق از سوی مدیر 
هیئت عالی آموزش، عضــو ناظر این هیئت و همچنین مدرس 
دوره امضا می شــود. فقدان هر کدام از این امضاها بر حســب 

منشور گواهی را فاقد ارزش می کند.
تبصره یک: زمان دوره های آموزشی را محتوای دروس مشخص 
می کند. برخــی از دروس می تواند به صورت کارگاهی، یک روزه 
و در عرض چند ساعت ارائه شود و در صورت وجود متقاضی، 
همیــن دروس را به اضافــه دروس اصلی تر حتــی می توان به 

شکل ترم های سه ماهه ارائه داد.
تبصره دو: تمام مدرســان موظف هســتند که قبــل از برگزاری 
هر دوره چکیــده ای از دروس و محتوایی که می خواهند برای 
هــر درس (کارگاه) یا (دوره) ارائه دهنــد، مکتوب و در اختیار 
متقاضیان آن دوره قرار دهنــد. افرادی که برای هر نوع محتوا 
یا دوره ثبت نام می کنند، باید بدانند که چه رئوســی قرار اســت 
به آنها آموزش داده شــود. سردبیر مدرسه موظف است که به 
نیابت از هیئت عالی آموزش این مسئله را در مدرسه و در میان 

مدرسان نهادینه کند.
تبصره سه: دبیرخانه مدرســه باید بــرای هر نوع آموزش باالی 
ســه ساعت بین مدرسه و مدرســان قرارداد مشخصی را امضا 
کند که حقوق طرفین به نفع متقاضیان آموزش مشخص شده 
باشــد. مدیر هیئت عالی آموزش و مدرس قراردادهای مذکور 

را امضا می کنند.
 ایــن منشــور نقطه آغــاز تالقی ما با شــما خواهــد بود؛ 
قاعده ای که نحوه حضور مدرسه «شرق» در کنار دانش پذیران 
را مشــخص کرد. منتظر ما باشید. خیلی زود و به شکل آهسته 
امــا پیش رونده کالس های «شــرق» برای ثبت نــام متقاضیان

 آماده می شود.

سه شنبه
۱۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۰

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

درازکــردن ۹- انکارکردن- هم نبرد- نزدیک ترین ســیاره به 
زمین ۱۰- خوراکی از اســفناج- دســتگاهی در موســیقی 
ایرانی- از غروب تا طلوع آفتاب ۱۱- زشــت و ناپسند- علم 
شــعبده- دختر آدم و حوا ۱۲- پرکردن- هر چیز سبک وزن- 

شهرســتانی در آذربایجان شــرقی ۱۳- رســیدن به حداکثر 
وضوح در عکاسی- ســتمگر دوران زندگی امام هادی(ع) 
۱۴- ریسیدن- آبزی عظیم الجثه- کاری که به طور معمول و 

مکرر انجام می شود ۱۵- ورید- دفن کردن میت افقی: 
 ۱- آرامگاه رودکی در این کشور است- نمایش نامه ای 
نوشته گوگول ۲- شهرســتانی در استان بوشهر- صلح- 
از آتش افروزان- ضمیری انگلیســی ۳- فیلسوفی که با 
شک به همه چیز به فلسفه رسید- گذرگاه- پیمان تجارت 
آزاد آمریکای شــمالی ۴- ســخنان بیمار تب دار- کتاب 
حضرت داوود(ع)- ارابه ۵- پســت و فرومایه- نشانی- 
لگن ظرفشــویی ۶- غذای روزه داران در ســحر- بســیار 
مهربان- صدای گریه بچه ۷- آشــکار و نمایان- صدای 
خنــده بلند- اره درودگری ۸- ســخن بی پــرده- زیور و 
زینت- ســمت چپ- دنباله رو سوزن ۹- عفونت قارچی 
دهان شــیرخواران- جسد بوگرفته- آخرین حرف الفبای 
یونانــی ۱۰- وثیقه- فرماندهان- ســلول جنســی بالغ
 ۱۱- خســته و درمانده- بیماری دیفتری- مهار بینی شتر 
۱۲- فرارکردن- همســرگزیدن- نپریدن اســب مســابقه 
از روی مانــع ۱۳- بهره مند- خنجــر کوچک- بندری در 
اوکراین ۱۴- چنین باری به منزل نمی رســد- واحد طول 
روســی معادل ۱۰۶۷ متر- پوســت خام دباغی نشــده - 
مساوی ۱۵- لوله الستیکی قابل انعطاف-  فیلمی ساخته 

بری لوینسون و برنده چهار جایزه اسکار
عمودی: 

۱- بررســی دوباره چیزی- نافرمان ۲- میســربودن- 
بزرگ تــر- امیــدوار ۳- بانوی همدم- زنان بر ســر کنند 
۴- دردم از ... اســت و درمان نیز هــم- پر چانه- ظروف 
نچسب آشپزخانه ۵- مزرعه- تیزهوشی- جوی خون ۶- 
خدای تاریکی در مصر باستان- غیر قابل انکار- متخصص 
در کارهای ســاختمانی ۷- بنیان گذار سلسله گورکانی- 
تکاور- ناسزاگویی ۸- از وسایل بازی کودکان در پارک ها- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۶۳      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۶۲

   سودوکو سخت  ۳۲۵۹   

   سودوکو ساده  ۳۲۵۹   

مدرسه
می دانــد و برای نخســتین بار نیــز در روز ۱۴ تیرماه ســال ۱۴۰۱ 
به طور رسمی تولد مدرسه علوم ارتباطات شرق را به مخاطبان 
و همراهان دو دهه این روزنامه (که فراز و نشــیب های زیادی 
را همــراه و همیار بوده اند)، اعالم می کند. اما چرا روز ۱۴ تیرماه 
را نشانه و شناســه آمدن خود به عرصه آموزش و بسط دانش 

مولد انتخاب کرده ایم؟
روزنامه شرق همپای بی دریغ «دانســتن» و «حق دانستن» 
شــهروندان ایرانی در دو دهه گذشــته اســت و در این سال ها 
همواره میزبان روزنامه نگاران و نویسندگان متعددی بوده است 
که از بن قلم و با آیه های روشــن قلب خــود تالش کرده اند تا 
باری از روی شانه «پیشــرفت میهن» بردارند. روزنامه شرق که 
امروز به واسطه تأســیس مدرسه، حضورش را به ترویج دانش 
مزین کرده، طی سالیان گذشــته به طور مداوم سرای اهل قلم 
بوده اســت و چه دلرباست که سقف مدرسه شرق را نیز به نام 
«نوشــتن» و «قلم» مهیا ســازیم تا پرتوی دانش اندوزی کارش 
را در ســایه قلم آغاز کند. این «خواستن» در راه اندازی مدرسه 
شــرق، نقطه تالقی ما با «تیــرگان» در نیمه تیرماه اســت. در 
آیین های باســتانی ایران زمین، روز ۱۳ تیرماه مصادف با جشــن 

تیرگان و بزرگداشت کاتبان است.
«...در همین روز بود که هوشــنگ، از پادشــاهان پیشدادی، 
کاتبان (نویسندگان) را به رسمیت شناخت و به مردم دنیا دستور 
داد تا در روز جشــن لباس کاتبان را بپوشند و مقام آنان را عزیز 

دارند»(آثارالباقیه، ابوریحان بیرونی، فصل نه، عید تیرگان). 
بر همین اســاس در ســال ۱۳۸۱ نیز که اعضای انجمن قلم 

ایــران به دنبال آن بودند تــا روزی را به نام روز قلم برگزینند، با 
اتکا به «ســخن های اســاطیری»، روز ۱۴ تیرماه را به عنوان روز 
قلم در روزشــمار رســمی ایران درج کردند. دلیل داشتن چنین 
روزی بی شک چیزی جز این نیست که قلم، قلب، روح، ماهیت 
و وجود هر ملتــی را ابدی می کند. آن طور که عالمه طبرســی 
می نویسد: «بیان دو گونه است: بیان زبان و بیان قلم. بیان زبان 
با زمان کهنه می شود و از بین می رود. ولی بیان قلم تا ابد باقی 

است»(تفسیر مجمع البیان-عالمه طبرسی)».
شــادمانیم که با این هیمنه اساطیری و به پاس شکوه قلم، 
روز ۱۳ و ۱۴ تیرماه را مبنای حرکت خود می دانیم و امید داریم 
کــه در عرصه انتقــال دانش کاربــردی و پذیرفتــن مقتضیات 
نوآورانه نیز مثل همیشه سایه مخاطبانمان، رفیع ترین پشتوانه 
حیاتمــان باشــد. اگر تا امــروز نویســندگان و راویــان قلم در 
«شرق» چشــم در چشــم زندگی، خود را وقف زیستنی آسوده 
می کردنــد، از این پــس نیز همین نویســندگان و صاحبان قلم، 
در کنار اســاتید برجسته دیگر، در مدرسه «شــرق» و این بار در 
قالب آموزنده، دانش خود را که طی ســالیان گذشته به شکل 
آکادمیــک و تجربــی اندوخته انــد، با مهر در اختیار شــما قرار

 خواهند داد.
مدرســه «شرق» قلب تپنده روزنامه شــرق خواهد بود و ما 
یک بار دیگر در کنار هم می ایســتیم، اما این بار، در کادر مدرسه 
و در قالــب آموزش علوم کاربردی تکرار خواهیم شــد و باز به 
نیت قلم و چشــم اندازش، پایه های اندیشــه و تعقل را تقویت 

خواهیم کرد.

مدل های اجرائی آموزش
با رویکردی که از آن ســخن گفته شــد، ســامانه آموزشــی 
«شــرق» با ارائه مدل های آموزشــی زیر (بر حســب محتوای 

ارائه شده)، کار خود را پیش خواهد برد.
۱-آموزش های پایه ای- ساختاری (ترمیک)

۲-آموزش های تخصصی- عملیاتی (کارگاهی)
۳-آموزش های مشترک با سایر نهادهای آموزشی، پژوهشی 
و سیاســت گذار به شــکل آموزش های پایه ای و ســاختاری و 

همچنین آموزش های تخصصی- عملیاتی.
 مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق» به مرور پازل های 
آموزشــی خود را بر حسب محتوا تکمیل خواهد کرد. در نهایت 
هدف از ورود به بحث آموزش در اهداف این منشور درج شده و 
همان چشم انداز نیز پیگیری خواهد شد؛ ولی در قالب آموزش 
مولد و فناورانه به تدریج آموزش های مرتبط با مباحث تئوریک 
و ساختاری در قالب ترم یا در قالب دوره های کوتاه مدت نیز به 
کارکرد مدرســه اضافه خواهد شد. سعی بر این است که روند 
آموزش در همه سطوح و محتوای تدوین شده، از زبان کارگاهی 
اســتفاده کند  امــا مبانی و محتوا به طور مشــخص به شــکل 
مباحث کامال عملیاتی یا پایه ای، ساختاری و تئوریک از یکدیگر 
قابل تشــخیص باشــند. درمورد واگذاری آموزش به نهادهای 
دیگر یــا برگزاری دوره های آموزشــی مشــترک نیز بر اســاس 
موقعیــت و جایــگاه آن دروس و ارتباط با نهادهای آموزشــی 
درمورد واگذاری آموزش برخی دروس به ســایر نهادها، هیئت 

عالی آموزش تصمیم گیری خواهد کرد.


