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تدریس و بهبود کیفیت علمی و آموزشی در به عنوان یک معلم که بخشی از عمرم را در راه . سالم و احترامات صمیمانه مرا بپذیرید

سپری کرده ام، خیلی احساس خوشایندی دارم که امروز در چنین جمع با شکوه علمی و اکادمیک کشور قرار دارم و برای ام  کشور

ای به ارتباط اهمیت روزافزون تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی صحبت نموده و نکاتی  که چند دقیقهاین فرصت فراهم گردیده است 

 . را نیز به ارتباط ارتقای ظرفیت و بهبود وضعیت این نهاد علمی با شما شریک کنم

لب تبریک گفته و آرزو از صمیم ق تان گرامی های و خانوادهفراغت شما را برای خود تان در آغازین لحظات این همایش علمی، 

های  پشتکار بیشتر از گذشته، گامو  پس از این با انگیزهانتظار دارم کنم که فراغت شما پایان تحصیل و آموزش شما نباشد، بلکه  می

 . بعدی را در مسیر تحصیالت عالی در مقطع ماستر و دکتوار در داخل و خارج از کشور دنبال کنید

 ! مهمانان گرامی

اگر چه توسعه مفهوم  .با شما شریک کنم ملی تحصیالت عالی و توسعه جانبهدوبگذار چند نکته اساسی را به ارتباط رابطه 

توسعه حرکتی است دوامدار و پویا برای افزایش توانایی و ظرفیت افراد اما در یک تعریف ساده و عام فهم،   ای ست،  یچیدهپ

باید . ازن ساختارها و نهادهای اجتماعیو معنوی جامعه از طریق گسترش متو های مادی و جوامع برای رفع نیازمندی

بین تحصیالت عالی و  اساسی ، رابطه«ملل ثروت »معروف دان برجسته و نویسنده کتاب برای اولین بار آدم سمیت، اقتصاد گفت که 

هایی را  گیرند، دانش و مهارت های پیشرفته مسلکی قرار می از دید اسمیت، افرادی که تحت آموزش. توسعه اقتصادی را مطرح کرد

ی بدین سو، تعداد زیادی از  میالد 0391های  از سال. گردد می انسانی در جامعه آنها وری آموزند که باعث افزایش بهره می

ها که به نام  ی از نظریهیک. علوم اجتماعی به ارتباط رابطه تحصیالت عالی و توسعه ملی نظریاتی را مطرح کرده اند دانشمندان

بریک مطرح  های شولتز و به نام دانشمند معروفتوسط دو  میالدی 0391های  و در سال معروف است« سرمایه انسانی»نظریه 

هایی اند که مانند  وزش و افزایش توانایی و مهارت، در واقع، به مثابه سرمایهاز نظر آنها آم. گردید و بیشتر بسط داده شد

به زبان دیگر، محرک اصلی در توسعه جوامع انسانی . اقتصادی دارند( Return)هر سرمایه فزیکی دیگر بازدهی

تخصص فراهم های سازنده افراد و اشخاص که از طریق تحصیالت عالی و  ها و آرمان عبارت است از دانش، ایده

  .گردد می

 : توان گفت که تحصیالت عالی سه تأثیر اساسی دارد در یک تحلیل بسیار ساده می

 برد و در  بدین معنا که تحصیالت عالی، قوت درک و فهم و تحلیل افراد را باال می (:شناختی)اول، تأثیر معرفتی

 .تواند از محیط خویش درک بهتری داشته باشند و تصامیم درست و عقالنی بگیرند نتیجه، آموزندگان می

  دوم، تأثیر کارکردی(Functional:) توانند  که می آموزند ها و تجاربی را می بدین معنا است که آموزنده مهارت

 .های را بهتر و موثرتر انجام دهند وظایف و مسوولیت

  گیرد، خالقیت و حس  هر آموزنده ای که در یک مقطع تحصیالت عالی تحت آموزش قرار می: سوم، تأثیر نوآوری

 . گردد نوآوری وی شگوفا می

 ! های محترم مهمانان و رسانه
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وعی در طول تن و به طور مجم 46انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز حالم که در دور ششم فراغت محصلین  خوش

در طول چهارسال تحصیلی، محصلین . محصل از این نهاد معتبر آموزشی فارغ شده اندتن  051به تعداد  این شش دور تحصیلی،

سازی خدمات  با توجه به نیاز روز افزون برای مدرن .بینند در بخش تکنالوژی معلوماتی، ارتباطات و انجنیری مخابرات آموزش می

از کند که با استفاده از تجارب کشورهای منطقه  پُستی و توسعه آن در افغانستان، اکنون رهبری انستیتیوت روی طرحی کار می

از . امل نصاب سازدرا نیز شمطالعات ارتباطات پُستی گرایش  های چین و استوانیا، جمله تجارب دانشگاه یزد ایران و دانشگاه

و  نستیتیوت نیاز به بازبینی، نوسازینخستین روزهایی که به وزارت آمدم، براساس یک ارزیابی اولیه دریافتم که نصاب آموزشی ا

با تشکیل یک تیم کار روی معیاری سازی نصاب را  شد که به رهبری انستیتیوت هدایت دادهبه همین خاطر، . دارد تغییرات ضروری

برخی  که است؛ چنان های اساسی برداشته شده گام به کمک متخصصین داخلی و خارجی تاکنون در این راستا. از کنندآغمسلکی 

در مضامین آموزشی از نظر شکلی و  چنان، همبه زبان فارسی و پشتو ترجمه شده و  از زبان انگلیسی  های پایه درسی از کتاب

ظرفیت و  راستای بهبود که در طول چند ماه اخیر در ای اقدامات اساسیی از برخ .مفیدی وارد گردیده استمحتوایی تغییرات 

 : شوند جا به طور خالصه ذکر می ، اینانجام شده استمدیریت انستیتیوت 

 صدهزار دالر به کمک بانک جهانی؛  ک البراتوار فایبرنوری به ارزش سهایجاد ی -(0

پایه کمپیوتر جهت استفاده محصلین با استفاده از بودجه انشکافی  91با ظرفیت ایجاد دو البراتوار کمپیوتر هر کدام -(0

 ؛ (TDF)توسعه صندوق مخابرات

براساس این . با دانشگاه تلین کشور استوانیا( Academic Partnership)امضای تفاهمنامه مشارکت اکادمیک -(9

الین،  های آموزش آن دورهبرگزاری را از طریق  مخابرات تفاهمنانه، قرار است نهاد تحصیلی نامبرده انستیتیوت

 لی در مقطع ماستری و دکتورا کمک کند؛ های تحصی سازی نصاب و فراهم آوری بورس معیاری

 Postal Communications)ارتباطات پُستی دیپارتمنت جدید به نام دیپارتمنت ایجاد یک کار عملی روی -(6

Department )تخصص و تجربه با  تبادل دانش، از رهگذرشور ایران ادامه دارد تا و مذاکرات با ک آغاز گردیده

 انستیتیوت همکاری کند؛ 

در میان با شرکت بین المللی مایکروسافت ( Information Technology)طرح ایجاد اکادمی تکنالوژی معلوماتی -(5

با ما  ICTIمایکروسافت در غنامندی ظرفیت تخنیکی اساتید و محصلین انستیوت و براساس آن، گذاشته شده است، 

 کمک خواهد کرد؛ 

را برای ارتقای  مورد نیازکه منابع پولی به طور اولیه، بانک وعده سپرده  مذاکره قرار داریم و جریانبا بانک جهانی در  -(4

 یار وزارت مخابرات قرار دهد؛ اخت ظرفیت انستیتیوت و ایجاد مراکز تحقیقاتی در این انستیتیوت در

 تحصیالت ماستری فرستاده شده اند؛ چهارتن از محصلین ممتاز انستیتیوت به کشورهای هند و اسپانیا برای  -(9

توسط رهبری  یک پروپوزلاساس  به( جلد  911درمجموع به تعداد)عنوان کتاب درسی معاصر  03دریافت  -(8

نابع بیشتری های درسی، محصلین از م با دریافت این کتاب. رفتگقرار به اتحادیه بین المللی مخابرات  انستیتیوت

 ؛ ندشدبرخوردار 

هزار دالر را در بخش تولید  05111رهبری وزارت، بانک جهانی توافق کرده است که مبلغ های  چنان، براثر تالش هم -(3

 در اختیار انستیتیوت قرار دهد؛ ( Mobile Application)نرم افزار موبایل
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 . استخدام شده اندسه تن  استاد جدید به سویه ماستر در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حداقل،  -(01

 

 ! مهمان گرامی

با . ی استکاربردمسلکی و یک رشته  برای معلومات شما باید گفت که رشته تحصیلی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

و از  های مختلفی ایفای وظیفه نمایند در بخشد در سکتور حکومتی و خصوصی توانن فراغت از این رشته، محصلین می

: عبارت اند ازمحصلین این رشته های کاری  عرصه. مفید واقع شوند های شان بهبود معیشت خانوادهاین طریق، در 

های  ها و نهادهای مختلف خصوصی، شرکت خانه های تکنالوژی معلوماتی وزارت بخشهای مخابراتی و انترنیتی،  شرکت

، تشبات چنان های بیمه و هم ها و شرکت بزرگ و متوسط حسابداری و صنعتی، نهادهای مالی و اقتصادی مانند بانک

 . کوچک و متوسط

 

از همان آغاز تاکنون کل تالش ما این بوده است که بختانه،  در پایان، برای محصلین عزیز انستیتیوت مژده دهم که خوش

در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد  محصلین تازه فارغ جدیدی برای اشتغال و استخدامهای  و فرصتظرفیت 

 بروز و مدرنهای  تغییرات اخیری که در انستیتیوت ایجاد گردیده است، بدین هدف بوده که شما با دانش و مهارت. گردد

در سکتور  باید بگویم که پس از این چنان، هم .سرگردان نشویدبازار کار در پس از این، تا حاصل کنید  آشنایی

استخدام نیروی جوان و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و به ویژه، وزارت مخابرات و مربوطات آن به 

گردد و عالوه برآن، شخصاً  رعایت میاین اصل ها  عمالً در استخدامکه  چنان ؛توجه خاصی خواهد شدتحصیلکرده 

رده ام که پس از این در هنگام استخدام افراد برای پیشبرد نیز تأکید ک و انترنیتی  های مخابراتی شرکتروسای رسماً به 

 . مرتبط به رشته توجه داشته باشندبه اصل تخصص و تجربه صرفاً باید های تخنیکی،  بخش

 

 .به امید پیروزی و موفقیت بیشتر شما


