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Historical analysis of the role of the Ministry of Culture and Higher Education in the 

imposed war 

Abstract 

The war of the Ba'athist regime in Iraq against Iran is an important and prominent 

period in the contemporary history of Iran. This war was complicated due to its length, 

special circumstances of the two sides and the situation of the international system at 

the time of its occurrence. Various civilian organizations have played a role in Iran. 

This article analyzes the performance of the Ministry of Culture and Higher Education 

in helping and supporting the war in the historical period from 1980  to 1988. The main 

method of historical research is documentary and thematic analysis using first hand 

documents and sources. And the second and the narration of informants and managers 

of the Ministry of Culture and Higher Education. This study shows that the Ministry of 

Culture and Higher Education during the imposed war important measures such as 

implementing the university plan on the front, providing facilities for continuing 

education of war-torn areas, providing and sending academics To the battlefields, the 

strength of university buildings against bombardment, the reconstruction of destroyed 

university buildings, legal action against combat students, conducting scientific 

research required for war, and the formulation of rules and regulations for examinations 

and examinations. Ume has studied militant students 
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 چکیده

برجستهه ررارری  معررتر ایران موستمی مو .تمر ایگ جنگ به عراق علیه ایران یک مقطع مهم و رژیم بعث   جنگ

پیچیدگو هریو برخمررار  ایط خرص طرفیگ وهمچنیگ وضعیت نظرم بیگ الملل ررزمرن وقمع ازرلیل طمالنو بمرن،.ر

 آفرینو  نقش  ایرانخهلف غیرنظرمو ررم  هری مهجروزان بعثو،سرزمرن بر جنگ اومیلو ررمقربله سرل هشت   بمر  ررایگ

 وخیمقطع اتررازجنتگ رر  وبترنیپشتتتهررکمتک و  وآممزش عترلووزارت فرهنتگ  عملکرر  لیت مقترلته بته اول  گیا انتد  کرره

یق اکنیک طرراره هر ازوویکرر ارتلو پووهش کییو مو بر.تدرپرراخهه استت 1367ار سترل  و.تمست  یهجر 1359

جمع آوری  مدیران وزارت فرهنگ وآممزش عرلومطلعرن و  ت یرواوروم ورست اول منربع  اسنرری و فیش برراری از

 زمرن جنگ اومیلو اقدامرت مهمو مرنندت فرهنگ وآممزش عرلو رر،وزارنشترن مو رهدحرضترپووهش  .تده استت 

 اعزاماتممیگ ومنترطق جنتگ زره،  رانشتتتجمیترن،اتممیگ امکترنترت برای ارامته او تتتیتل  رر جبهته  طرح رانشتتت تره  اجرای

اخریب .تده برزسترزی سترخهمرن هری ،  برابر بمبرراناستهوکرم سترخهمرن رانشت رههر رربه جبهه هری  نبرر،  رانشت رهیرن

پووهش هری علمو ممررنیرزجنگ وادویگ  ،انجرم هرزمندرانشتتجمیرن  قدامرت قرنمنو وحقمقو ررممررهر،ا  رانشتت ره

  انجرم راره است  ارامه او یل رانشجمیرن رزمندهقمانیگ ومقررات امهورنرت و
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 مقدمه

 بیان مسأله

اکنملمژی هری جن و و نظرمو استت انسترن  اع هری حیمانو اومل رر ابزارهر وامریز ارتلو جنگ هری اجهمرعو بر نز

مو  ستترزمرن هری علدیدی برای جن یدن بدستتت مو آورند جنگ،علم وابزارهری جقدرت رانریو ایکر و،هر بر عقل

به .تیمه هری جدید علمو برای  ،اعییگ کنندگو مهقربل هستهند برای ممفقیت رر جنگهمچمن رانشت ره رارای ارابر  و

 جنگ مو .تمر گرهو جنگ علمقدرت نظرمو و ممفقیت رر افزایش  جن یدن نیرز استت و گرهو قدرت علمو برعث 

بر ایگ استر  امرتیه بستیرری از اندیشتمندان  پیدایش جنگ مو .تمر ممنشت   وعلمامستعه را امستعه مو رهد و گرهو 

کشتتمرهری رممکراایک ستترزمرن هری علمو ،رتتنعهو و فنروری اط عرت و یرستتو بر ایگ استتت که ررنظرمو و ستت 

جنگ  بررزبرای ابییگ ارابر  رانش ول  مثر یک  اینهرنت  امستتعه  راستتهرنارابرطرت اوت مستتلملیت اراش قرار گیرر 

ضتمر اینهرنت ررابهدا بر   حبه حستری مو آید اط عراو جرمعه به  رتنعهو جرمعه از گذر  نقطه  عنمان بهت  ناستت اینهر

  رربرابر   آمریکتر  رفترع  وزارت  هرا   بته علتت   و  آمریکتر  رفترع  وزارت  رر  می ری  1960  اوایتل رهتهواز»  آرپترنتت «  نترم  

 ررسرل   و  .روع  ).تمروی،،  رقیب  قدرت  امستط  مخربرات آمریکر  نربمری  احهمرل و ای  هستهه  ازجنگ  خطرهری نر.تو

 عم ً 1983 ، ررستترل33 : 1382  یرفت)کرستتهلز، امستتعه رانشتت ره هرروارر و کرلییرنیر  رانشتت ره همکرری  بر 1969

 فراهم هر راره ارستترل رر آن امانریو  ستترعت  به  و  .تتد آغرز  الکهرونیکو پستتت   برستتروی   اینهرنت   کررغیرنظرمو

 ، 1973سرل رر که طمری به  بمره،  گیر چشم  بسیرر اش فعرلیت   کماره ررروره  ازاینهرنت  اسهیرره  امسعه ررمجممع .د

  میلیمن   3/ 2اط عراو .تبکههزار 46  جهرن  ررستراستر 1990  سترل  رراواستط امر بمرند؛ مه تل  .تبکه به  رایرنه 25 فقط

هری  روره،  112: 1383 ج لو،را.تهند) اط عرت ابررل امکرن  اینهرنت   کرربرازطریق  میلیمن 25  رایرنه،.ترمل  رسته ره

هر ابلمری از ستتطف فکر و ای که جنگگمنههر بمره استتت بهجنگمهیروت از  .تترهد ال مهریومخهلف زندگو بشتتر

هری مخهلف زندگو گشهه و جنبهروز افزون ادریج و برگذ.ت زمرن، اهمیت رانش روزبهاند  بهرانش زمرن خمر بمره

 هلف نبررهری مخبنیرن .دن عررهرانشمسهثنر نبمره وررع رحرضر .رهدایگ قرعده هر نیز ازاند جنگبشررا فراگرفهه

رهه هری پریرنو سده هجدهم و نمزرهم اومالت و وجهش بزرگ رانش و اکنملمژی رراومالت رنعهپ  ازهسهیم 

فگ جن هر طو .تده  و یستهم نیز پیشترفههری .ت یت آوری رررانشستده برررری رر .تیمه هری جنگ پیدا .تد بستیرر زی

ه برعث .تتد جنگ مرهیت جدیدی به خمر  ک مهمهریگ عماملو بمریکو از استتت  اومالت نر.تتو از انق ی رتتنعهو

پیشرفت . رف فنروری و سیر رعمری آن،  ع تر حرضترر.د ورر.ب یرر واز قدرت اخریب و برالیو برخمررار بر.تد

رنیر را   رولت هرو  ملت هرو ستتیرستتو به طمر کلو فضتتری حرکم بر اعرم ت میرن    عواغییر ال مهری روابط اجهمر

به طمرکلو    برید پذیرفت که قماعد برزیاستت از ایگ رووستبب پیدایش جنگ هری الکهرونیک .تده رگرگمن کرره  

رچرر رگرگمنیهری    اوملهری اجهمرعو ررایگ فضتتتری پر از پدیدهجنگ نیز مرنندستتتریراغییر خماهد کرر نیز آیندهرر

امکرنرت جدید، و فنروری و رستهرستو به ابزارولم بر پیشترفت ع ، 1391:48 )حیدری،استرستو خماهد .تدعمیق و

.رعه و به کررگیری س حهری  مرهیت به کررگیری قمه قهریه مهومل .ده است  از جمله ایگ اومالت برید به امکرن ا

از نظر  هری آینده بستتیرر .تتدید ارو   جنگ،1378:20)آ.تتیهه اهرانو،ا.تترره کرر  جمعو جنگ الکهرونیککشتتهرر

ئل  کرربرر آن رر مستتراکنملمژی و، Reg miils:1977)خماهد بمرخطرنرک ارکررمو رورنهر به  که ررآستت حهریو  



 

2988 
یل

حل
ت

 
خی

اری
ت

 
ش 

نق
 

لی
 عا

ش
وز

آم
گ و

رهن
ت ف

زار
و

 
گ

جن
در

 
لی

حمی
ت

 

 

جنگ افزارهری  ه استت  به طمری که بر استهیرره ازجنگ هر نستبت به گذ.تهه .تدنظرمو ممجب کرهش نقش انسترن رر

به عنمان نقش ممثرومهم   انهر کنهرل و فرمرندهو رارتتونه نبرر کرهش راره ونهر را ررجدید حضتتمر فیزیکو انستتر

.ترایط اهدید ر.تمنرن و به وقمع پیمستهگ جنگ، بستیج منربع ملو بستهه به رر  .جنگ مدنظر قرار مو رهدانسترنهر رر

هری مهیرواو اماند نقشرو، مهیروت بمره و مواهدیدات پیش ویوگوو خررجو و نیز بر امجه به نمع و .رایط راخلو

از جملته و  جنتگ از ابعترر مخهلفر اغییر کرره امتر ثبتت اجربیترت هرمترهیتت جنتگ هت هرچنتد قماعتد بترزی و  اییتر نمتریتد 

جند رمرت  هررانشو ررسترزمرن هر و منربع علمو ورنرت وبستیج امکارری  حرئز اهمیت استت اجربه وعبرت گیری از

  همایو   نیروهتری  عیترر  امترم  اجتروز  بترکته    عراقرژیم بعتث  و  ایران  ی  ونترجمانمررانته  نتربرابرانته  جنتگهتری مخهلیو رارر   

 1980  ستتهرمبر 22  ارری  بر مقررن ش  1359/ 6/ 31  ررارری  است مو  نمپری ایران به  رژیم بعث عراق  ورریریو ،زمینو

روران مرستمم جنگ هری  برخو جهرت مهیروت ازار بمر ورراز خ قیت هر و نمآوری هریو برخمرر .تد آغرز می ری

  فرهنگ  وزارتچه اعرملو میرن رر ایگ کررزار، کهزیرپرستت  راره مو .تتمر:ارتتلو   رر ایگ مقرله به ستتلال  خمر بمر

مستهقیم و غیر    وپشتهیبرنو پیشتبرر  برای، اومیلو  جنگ سترل هشتت   ررطملبر پدیده جنگ   رانشت ره هرو عرلو  وآممزش

 را.هه است؟  جنگ وجمرمسهقیم 

  پژوهشپیشینه تجربی 

چندیگ اثر به رتمرت مستهقیم و غیر مستهقیم  به ارابر  اکنملمژی و جنگ،رانش و جنگ و رانشت ره وجنگ پرراخهه 

هری  ال می بممو برای سترزمرن  هری.ترخ رلعرت اکهشترفو ابعرر، مملیه هر ومطبر   ،1398رتررق و همکرران)پمراند   

، به ایگ نهیجه 1396.تتعبرن و همکرران)  کرره اندرا اهیه هری آینده ای رر نیروهری مستتلف بر ن ره به جنگ.تتبکه

کته رفترع رانش بنیترن و جنتگ هتری آینتده اتمثیر مهقتربتل معنترراری بر یکتدی ر رارنتدو مهمهریگ ویوگو هتری انتدرستتتیتده  

ابررل و پررازش ،جمع آوری،اومل رراهدیدات آینده که بیشتهریگ اثر را برروی نمع رفرع رانش بنیرن خماهندرا.تت 

اط عترت،رانش و فنتروری مومر بمرن ،رقتت و هم.تتتمنتدی،اهمیتت روزافزون فرمترنتدهو و کنهرل رر جنتگ آینتده و 

مثیر را بر روی نمع اهدیدات آینده خماهند گذا.تت،همه جرنبه  امهمهریگ ویوگو هری رفرع رانش بنیرن که بیشتهریگ  

از ا تمیم مند و یکتررچه بر بهره گیری از سترمرنه هری  پشتهیبرنو  بمرن رفرع،اکیه بر سترمرنه فرمرندهو و کنهرل هم.ت 

که ال می جنگ هشتت سترله بر مبنری  ند،؛ به ایگ نهیجه رستیده ا1393و همکرران)ر.تیدمومر بمرن مو بر.تد وامثیر

جنگ ستنهو ارکیبو و مهعررف از ستمی جمهمری است مو ایران و جنگ ستنهو نرمهعررف از ستمی رژیم بعث عراق  

 فنروری ال می جنگ نرهمطراز  اخه فوبه رلیل وجمر  .تدو از نظر عده ای یک جنگ نربرابر به ستمر عراق بمراجرا  

،نقش روحترنیمن،فرهن یترن،رانشتتت ترهیترن وزنترن رررفترع مقتد   1391عزیزی)اربیترت نظترمو جهترن .تتتد   وارر

جنگ  کسب ممفقیت  فنروری هری نمیگ رر نقش ،1387س مو ونماره امیچو)  رر مقرله بررسو قرار راره است ممرررا

و خرره نظرم هری پیش برنده  ومنیو  مثبتت   کررکررهریای به   ؛ررمقترله،1381)وریعتهگرریده استتتت بوتث  هری آینتده  

عملکرر  لیل و ثبت ارریخو و استتنرری نقش وهیچکدام از ایگ پیشتتینه هر نه فقط به اوجنگ ا.تترره را.تتهه استتت 

ن که حهو به نقش و عملکرر هیچ مجممعه ری ری از قمای سه گرنه رر پشهیبرنو  وزارت فرهنگ و آممزش عرلو ایرا

 ترراخهه اند از ایگ جهت مقرله حرضر از ایگ پیشینه هر مهمریز بمره و از نمآوری برخمررار است از جنگ اومیلو ن



 

2989 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

 چارچوب مفهومی

  ، و روانشتتنرخه ،یمخهلف اقه تترر یهر  کرریرورر پیشتتینه میهممو و نظری اعرمل جنگ و رانشتت ره ریشتته هری 

 یهر رارا  دگرهیر گی  همه اریده مو .تمر    وجرمعه .تنرخه و،فنو و اکنملمژیکو    و.تنرخه  ستت ی،زو،حقمقورست یست 

 کی  لهیوبمست   ستت یعلت ن کیعرمل و کیو منو تر به استت    دهیچیفمق العرره پ  ای  دهیاند؛چمن جنگ پد  ت یاهم

مثل ستگ   وست جرمعه .تنر  گیخمش ب ه پررازانیبرر نظر وآن پ  یامان به کل وجمر وخرص نم دگرهیر  کیاز ری هینظر

 دیاست و بر  واجهمرع  و روابط  جنگ زاره سرخهرر  که  بر ایگ ارل ارکید رارند  اگمست کنت، هربرت استنسر  ممن،یس

پررازان   هینظر  گیا دگرهی  از ررتلف جری جنگ را ب یرر و  رگرگمن .تمرو روابط  سترخهرر   گیا  یبمر که روز دواریام

 زوله،یمثل ااز آن ستم کسترنو  استت     یسترخهرر یهر  وازجمله جنگ معلمل رگرگمن  یگمنرگمن جرمعه بشتر  لیمستر

  رت یت  ررنظراستتتت   دیت و غترلبترً می یابتد یا دهیت کته معهقتدنتد جنتگ پتد؛ای رارنتد نترنتهیبتدب رتیت نظرو ژرژستتتمرل    چیکمتلم 

 گیثروامندان وجمر رارر ومنشتم ا  هیفقرا عل یگررر، جنگ ابد وم ونر.ت   ستههریمررکست   واجهمرع رتیکه ازنظر  نرنهیبدب

 گیهستهند و ا  واجهمرع یهر  ورگرگمن  لهیوست   زهریآنرن سته دهیاستت  به عق  یاقه ترر یرقربت هر  لیاعررضترت ررمستر

کنش    جرمعه .تنرسترنمنظر رستهه ستمم که جرمعه مهعررل و خمی رانستت  از   جرریامان ممجب ا وهر را م  ورگرگمن

استت و زمرنو به رتلف مو رستد که  گروه هر وجمامع    گستستهه  ریهمستم  ریغ  ومهقربل اجهمرع شکنجنگ  ،گرا هستهند

  ر یهمستم  ریغ  واجهمرع یررکنش هر زی لذا جنگ وستهرا.تهه بر.تند مستههیپ  ریهمستم   واجهمرع یکنش هر  یمخهلف 

 وهمستتم غلبه م ریغ  یو همستتم بر کنش هر  مستتههیپ  یکه کنش هر  و ر،زمرنیرهد به عبررت ر وم  یمستتهقل رو

مبهن جمامع  مهقتتربتتل  همکتترر  وکننتتد،ارابتتر   بمر،ررغ  یبر  ب  گیا  ریخماهتتد  م  گیرتتتمرت  رم  جنتتگ   وجمامع 

از پراکرار اریگ حررثه یر اایرق جمامع بشتتتری  جنگ یکو اجربه ارریخو نشتتترن مو رهد که  ، 1381:64،وبیرهد)ار

گرستهمن بمامل، رر کهری جرمعه استت و ار کنمن پیش بینو نظریه پررازان خمش بیگ و کنش گرا موقق نشتده استت   

ارری  استت رر .تنرستو جنگ مو نمیستد، جنگ بو اررید .ت یت ان یزاریگ پدیده اجهمرعو استت  جنگ آفریننده  

از بیگ برور جنگ   هری مستلورنه آغرز .تده استت و بعید استت که زمرنو کرم ً  بر .ترح کشتمکش  واقع ارری  رترفرً

از نظرفمکم،مستلله   ،1371:2)بمامل،هری اومل حیرت اجهمرعو مهمهر استت   یک اومل .تهربرن استت و از امرم .تکل

به عنمان مهمهریگ عن ر امثیرگذاررر .کل رهو به بسهرهری  بسهرمندی برعث مو .مر ار وجمه .بکه پیچیده قدرت  

و ستمگیری خرص خمر را به آن اومیل  زیستهو ابدیل به جدی اریگ مللیه مشتررکت کننده رر فرایند .تنرخت .تمر

کند از نظرفمکم،قدرت و رانش رر یک رابطه هم بستتهه قرار رارند بدیگ رتتمرت که رانش خمر مهمثر از مللیه هری 

د .ده و قدرت برای مرنریو خمر نیرز مبرم به املیدرانش واداوم مشروعیت خمر رارر از نظر فمکم،روابط  قدرت املی

 قدرت ذااو رسته ره رانش استت و به ایگ ارایب اجزیه قدرت و رانش استرسترً امری ممهنع استت براستر  نظریرت

جرلب آنکه بر    ، 1398:83)ایزری،هرهسهند ورانش نیزررخدمت اوقق ارارهوعقل   فمکم،قدرت مهقدم بر.نرخت است 

اومل رر علمم و اکنملمژی و امستعه رانریو و رانشت ره الیرت انسترنو جنگ روزبروز بیشتهر مو .تمر و جنگ  هری 

هتتدف یتتک فرمرنتتدا راهبتترری ایتتگ ،لیدل هررت ن ره ازنمیگ و آینده ااکری بیشهری بر علم و فگ و مهندسو رارند 

اگر ایگ به طمری که بلکه برید به رنبتترل یتتک ممقعیتتت راهبتترری براتتر بر.تتد،   جنگ بر.د،نیستتت کتته بتته رنبرل 

جنتتتتگ چنتتتتیگ رستتتتهرورری را بتتتته   آن از طریتتق  ارامه  ستترز بر.تتد،    براری بتته ختتمری ختتمر نهمانتتد سرنم.تتت 
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هتتم زرن انستتجرم ر.تتمگ استتت   ارمغتتتترن آورر منظتتتتمر از ایتتتتگ ایتتتتده ایتتتتگ استتتتت کتتتته هتتدف راهبتترری  بتتر

ای مرننتتد فروپر.تتو ر.تتمگ را نیتتز رر پتتو را.تتهه بر.تتد  امتتری کتته ضتترورارً بتته میهتتمم    امانتتد نهیجتته  کتته متتو

یر کرربرر ابزارهری    امانتتتتد مشتتتتهمل بتتتتر نهتتتتریج حررتتتتل از عملیتتتترت روانتتتتو  نبتترر فیزیکتتتتو نیستتتتت و متتتتو

گذ.تهه ار کنمن بر اومالت علمو و اکنملمژی و ابداعرت  جنگ از، 48:1391)حیدری،  و بر.تدفنو و علمو و مهندست 

مهندستو رر جنگ اومیلو همماره از   ه استت رر اعرمل بمر و مهندسترن رانش آممخهه رانشت ره هر  مبهکران و فنروران

نمع اهدیدات، نومه عمل، زمرن نقش کلیدی و سترنم.تت سرزی برخمررار بمر  مهندسو رر نبررهری آاو بر امجه به 

اقدام و .تیمه هری ورور مهندستو به ایگ نبررهری آینده، جری ره استرستو رارر  یکو از عمامل مهم قمت نظرمو عراق  

رر جنگ هشتت سترله بر ایران کمک رانش مهندستو کشتمرهری قدرامند و معرر  بر جمهمری است مو رر جهت  

،  ارابر  ر.تهه هری مهندستو رر رانشت ره بر علمم  3: 1394ر )پمری رحیم، اقمیت و اراقری امان رفرعو ایگ کشتمر بم 

نظرمو رر راهبری و افزایش براری نظرمو به گمنه ای مشتهمر و ررهم انیده استت که جلمه هری آن رر جنگ ایران و 

ه استت و مهملیرن  جنگ اومیلو رژیم بعث عراق بر ایران نیز از ایگ قرعده جدا نبمر  بنربرایگعراق قربل واکروی استت 

بر امجه به ایران استهیرره کرره اند  و رانشت ره هری اراره جنگ رر ایران از ظرقیت هری وزارت علمم و آممزش عرلو

سرخهررهری جن و و نظرمو ایجری  بستهرمندی ورابطه مهقربل ستیسهم علمو ومبرحث نظری ایگ فر  وجمر رارر که  

ارابر  بیشتهری بر سترخهرر جن و را.تهه بر.تد نهیجه منرستب اری از مو کند که هر چه سترزمرن علمو و اندیشته ای  

  بدست خماهد آمد نبرر 

 سؤاالت پژوهش

نقش هری  برای پیشتتبرر وپشتتهیبرنو جنگ چهررطمل هشتتت ستترل جنگ اومیلو   وزارت فرهنگ و آممزش عرلو

  است؟ اخ  و اییر نممره

 از  ررطمل هشتت سترل جنگ اومیلو برای پیشتبرر وپشتهیبرنوعرلو   آممزش و  فرهنگ اقدامرت و عملکرر عرم وزارت

 چیست؟  جنگ

 

 قیتحق   یروش ها

که روش ررستت انهخری .تمر روش    ونخماهد بمر،م رزمرن ستریم  و.تنرخت علم  ریعلم   یهربه هدف  وربیرستت 

 ررمطرلعرت جرمعه  وهیبه و وپووهش علمم انسترن  ،رریروش استنرر  یریاستت به کررگ  یررمطرلعه حرضتر استنرر قیاوق

  و .نرس معرفت   نهیزماز ومسهلزم آگره  ینررازروش اس رفههی استهیرره هدفمند ونظرمروروبر بررک ن، به .تمرر م  .تنرستو

 یهرزهیان مقررتتتدو،وبررن به معرن وپ یبرا  یبه مثربه ابزار  وآن استتتت  منربع و استتتنرر مطرلعرا  وکیاکن  یهرجنبهو

اوج بر برر ک ن، موقق رر یهر  ررپووهش.تتمروم والق  واجهمرع یهردهیو اط ع از پد  وعرم ن اجهمرع  یهرکنش

بر برر ک ن و بر برر مهمستط   یوهر پووهشپررازروم  وخیارر،واجهمرع  یهربه مبرحث عمده و روندگرفهه ورقرا ینظر

هم    ی روش پووهش استنررکنندواستهیرره م  یو گزارش پووهش خمر عمدارً از روش پووهش استنرر رتیرر ارائه نظر

ممرر امجه بمره    وعلمم اجهمرع یهرپووهشرر   وییک   یهررروشیستر ت یاقم   یبرا وکیارم و هم اکن وبه منزله رو.ت 
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از  ،واجهمرع  یهردهیوپد  عیوقرسترزمرن هر،رربرره کنشت ران،  خمر را وپووهشت   یهرروش، پووهشت ر راره گیاستت رر ا

هر را فراهم پووهش  هینیشیپ وبررس یالزم برا یهرکیاکن  اماندوم  ورو. گی  چنکندوم یآورمنربع و اسنرر جمع گیب

استت که ق تد مطرلعه آنهر  یوهردهیکه .ترمل اط عرت رربرره پد  یآن رستهه از استنرر  لیاول وعنی  یآورر  روش استنرر

  ی رنبرل واکرو   ،پووهشت ربهیروش استنرراستت رر  یریو ایست   وییامرت   ویوجم مستهلزم جستت   یروش استنرر  میراررا

چندان را  یروش اسنرر وکیکنامسعه ا امانونمل،یرل گی به همست یمهگ ن  کیپنهرن   یهرزهیوارراک ان  ومقررد ذهن

مهمن  اسنرر و  یهرزهیان است که ازفهم مقرردو  گیپووهش ر ا  ،ع قهیاستنرررر روش  مه تل کرر  کیبه ستنت هرمنما

ممرر  و رفههیپذ ستنده،ینم   یگیهمرن نم.تهررده وآن را به عنمان زبرن مکهمی ومهگ خررج .ت  کی  ولیامو  یهرلیاولری

 ازطریق  هر  بر.تتدوراره مو کییو پووهش  ارتتلو  رویکرر، 65:1394منش،  ،عرفرنیوفستتر واستتهنرر قرار رهد)رتتررق

 عرلو  وآممزش  فرهنگ وزارت ومدیران مطلعرن  روایت  و روم و اول رستت   منربع از برراری فیش  و  استنرری اکنیک

الت ،کررنرمه رولت ،مقروزارت فرهنگ و آممزش عرلومشتهمل براستنرر  پووهش  گیاستنرر ا  استت  .تده آوری  جمع

  ست ا  عرلو وآممزش  فرهنگ وزارت مدیران مطلعرن و  ت یرواروزنرمه هر و از یبررار شی، مج ت و ف،کهری هر

 پژوهش  یافته های

رو بخش کلو   رر طمل هشتت سترل جنگ اومیلورر نهررهری رولهوهنگ وآممزش عرلو به عنمان یکو ازوزارت فر

نقش آفرینو پرراخت،یکو انجرم اقدامرت اخ ت و بر حسب وظریف ذااو و ری ری اییری نقش هری به کنشت ری و

عملکرروزارت فرهنگ و آممزش عرلو ررروران و مشتهرک یر مشتربه بر رسته ره هری ری ر ررایگ قستمت به اقدامرت

 ایگ رو بخش پرراخهه مو .مر رر جنگ اومیلو

 

 

 

 

 در پیشبرد وپشتیبانی جنگ  وزارتمومی  الف(اقدامات و عملکرد ع

اراری انجرم مو .تدکه به ایگ رستهه اقدامرت مشتهرک  رر پشتهیبرنو ازجنگ از ستمی همه رسته ره هری هربرخو فعرلیت 

 یر عمممو گیهه مو .مر 

  تحمیلی های جنگ جبهه  دانشگاهیان به اعزام (1)

،وزیر فرهنگ وآممزش  1364ررسترل:مقدس دفاع درحماساه شارتت جهت  ودانشاجویان  اسااتید   دعوت به اعزام

 معرون  ازستمی  ستراسترکشتمر  رعمت کرر رانشت رهیرنو عرلو از رانشت رهیرن برای حضتمر ررجبهه هری جنگ اومیل

 هر  ررمرنو،حضتمرررجبهه  خدمرت هروارائه  بیمررستهرن ن هدا.تهگ فعرل  جهت   عرلو وآممزش  فرهنگ وزیر  اممرجنگ

  عزیمت   ونحوه شاارای   تبیین، 1364  کیهرن، روزنرمه).تتدند  رعمت .تتهداومیقمریگ  وخرنماره  وریداربرمجروحرن
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رربخشتتتنترمته ای   وزارت علمم:  جناگ  هاای  جبهاه  باه  هاا  دانشااگااه  دانشااجویاان  و  علمی  هیاأت  اعضاااای

را اع م ن رانشتت ره هر به جبهه هری جنگ  یرعزیمت اعضتتره هیمت علمو ورانشتتجم  ،.تترایط ونومه1364ررستترل

رانشت ره   ررایگ بخشتنرمه،امرم فعرلیت هری هیمت علمو رانشت ره هر ررارابر  بر مسترئل جنگ بر اشتخی  رئی  کرر

واحدهری ممظف آنرن کستر .تده وازسترعت هر ووهشتو موستمی ومعررل آن ارزیربو وبه عنمان وظریف آممز.تو وپ

مقرمرت عرلو فرمرندهو نیروهری مستتلف  مشتترو  به ارائه امییدیه ازاند،  ورانشتتجمیرنو که به جبهه عزیمت را.تتهه

مجرز   :مثلامهیرزااو  استهیرره نمریند   امهیرزیر چند اراش،ستتره،بستیج مو امانستهند ررارابر  بر مسترئل آممز.تو از یک 

ممجه بمرن غیبت   ،بمرن ،حذف رر  ار قبل از .تروع امهورنرت پریرن نیم سترل او تیلو بر حید حداقل .تش واحد

ررکلیه ک   هری ررستتو،کررگره هر،آزمریشتت ره هر وامهورنرت بیگ نیمستترل او تتیلو رر خ ل مداو که رانشتتجم 

استهرران ورانشتجمیرن رانشت ره .تهید برهنر  جمعو از، 1364)روزنرمه جمهمری است مو، ه استت ررجبهه حضتمر را.ته

رانشتجمیرن علمم آزمریشت رهو  ،گروهو از1366ررسترل، 1365)ستند رانشت ره کرمرن،  کرمرن عرزم جبهه هری نبرر.تدند

است م ررمیرن بدرقه پر.تمرری ر  ترهیرن رانشتکده علمم پز.تکو به منظمر اقمیت جبهه هر وافزایش امانمندی هری ست 

مو رانش آ.تهیرنو   ،1366)ستندرانشت ره کرمرن،  مول ایگ رانشتکده عرزم منرطق جن و کشتمر.تدندرانشتجمیرن از

و  را ازستراستر ایران رراستهرریمم رتد هزارنیری اهران استهقرار راریم  راوطلب  همه رانشتجمیرن؛رر یک اعزام گمید

هری رانشت ره اهران را اخه ترص راریم و ررامرم مومطه ای ایگ کرر یکو اززمیگ بربه رانشت ره اهران آورریم آنجر از

هر رر همینجر  .تروع .تدوبعد از  ستخنرانو هریو مستهقر کرریم، رر واقع اشتکیل ستهررپشتهیبرنو جنگ رانشت رهکرنک 

  ، 1396آ.هیرنو:)رانش .دندهر اعزام به جبهه رانشجمیرنهر.مو رفسنجرنو    اکبر آقری

 

 هرزمند از دانشگاهیان   قانونی و حقوقی(حمایت 2)

 وزیرانهیمت  1366ررسترل  :درجریان اعزام به جبهه  اجرایی  های دساتگاه  دانشاجویان به اساتددامی  تعهد  تصاوی 

وررجریرن اعزام به جبهه هر به رسته ره هری اجرایو را.تهه اند م تمبه ای ررخ تمص رانشتجمیرنو که اعهداستهخدامو

نو که به فیض .تهررت  یرآن عده از رانشتجم ایگ م تمبه ،رر .تهید،استیر،میقمراالثر یر جرنبرز .تده اند را ا تمیب نممر

ارری   مدرک او تیلو مربمطه حکم استهخدام رستمو آنرن را به   بر استر بمر ،رسته ره ذیربط مکلف   آمده اندنرئل 

رسته ره   ررآمده اندیر به استررت ر.تمگ  ه اندیدررانشتجمیرنو که میقمراالثر گر روز قبل از .تهررت رترررنمریدیک

میقمراالثر .تدن یر    ارری  وقمعبر استر  مدرک او تیلو مربمطه حکم استهخدام رستمو آنرن را بهبمر ، ذیربط مکلف

برای آنترن فراهم ارامته او تتتیتل را  ستتتررت امکترناستتتررت رتتتررر نمتریتد و پ  از روران میقمراالثر .تتتدن یتر ا

او تیل  فراغت ازبه او تیل ارامه راره وپ  از مانستهندارانشتجمیرن جرنبرز رر رتمرت ازکررافهررگو جزیو مو نمرید

رار .تتمند و رر رتتمرت ازکررافهررگو کلو  عهده انجرم خدمراو راو بر امجه به امانریو جستتمو  آمدهبه استتهخدام رر

را به ارری  یک روز قبل ازمعلملیت رتتررر نمرید)م تتمبه  آنرن حکم استتهخدام رستتموبمر ، رستته ره ذیربط مکلف 

وزیران حماایات ، 1366هیتتمت  درجهات  دانشااگااه  مساااولین  باه  عاالی  وزموزش  فرهناگ  وزیر    نااماه 

،بر امجه به رهنممرهری  رهرری رر نرمه ای آورره استت مومد ففرهنگ وآممزش عرلو ،وزیر1367ررسترل:رزمندگاناز
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حضتتترت امرم ررآنجتر که مو فرمرینتد رراقتدم م کهتر هیچ ارزش وم کو مهمهر از اقمی وجهترر ررراه خدا نیستتتت  

امکرنرت بر.تتدچه رر زمرن جنگ و چه م ارزش الهو برید معیرر انهخری وامهیرز رارن به افرار واستتهیرره ازوهمیگ اقد

را به آنرن عنریت فرممره استتت ورتترف امهیرز لیظو و عرفو  وز و چه فررا ،که خدا ایگ امهیرززمرن رتتلف ،چه امررر

کیریت نمو .تد که برید هم ررقمانیگ ومقررات وهم ررعمل وعقیده وروش ومنش جرمعه پیرره .تمرم تلوت زجر 

ایگ   به امرم مستلملیگ ذیربط رستهمر فرمرئید  الزم استت  ،کشتیده هر وجبهه رفهه هر ،.تهید،استیرومیقمرو مجروح راره هر

میو وغیره بتر رعتریتت ضتتتمابط  قبیتل خماب تره،وام رانشتتتجرارن هرگمنته امکترنترت ازرر:نمترینتدبته رقتت اجرارا  ممارر

 رهند ررجهت رفع مشتک ت آممز.تو رانشتجمیرن رزمندهماره .تهدا واسترا را ررالمیت قرار،رزمندگرن وخرنمربمطه

آنرن مبذول فرمریید معرونت آممزش بر همکرری قستتتمت هری مربم  نهریت ستتتعو وا ش ومستتترعدت الزم را بر

ومشتمرت استرایدررجهت ر.تد علمو وجبران عقب مرندگو ررستو رانشتجمیرن رزمنده برنرمه ریزی هری الزم را اهیه 

ت آممز.تو رزمندگرن ربم  به استهی رقیق بخشتنرمه هری مند معرونت آممز.تو الزم استت اجراهوبه ممرراجرا ررآور

  خماستهیم مو مر که  رانشتجمیرن از ،بعضتو که  استت   کرره  روایت   آ.تهیرنو  رانش، 98:1373).تجرع پمیرن،رانظررت کنند

  همترهن و   یتک  مگ  خمر کرریممو  حتل  بتریتد  متر  کته  بمر  هم  هترایگ  زنتدگو  هزینته  و  بمرنتد  مهتمهتل  کنیم  اعزام  جبهته  بته

  بدهند،  افرار ایگ به وام  یک ملو  برنک امستتط کررم اقرضتتر ایشتترن  واز رفستتنجرنو هر.تتمو آقری پیش کررم،رفهم

  رانشتتجمیرن  که  .تتمرزمرنو راره  افرار ایگ به براضتتمیگ  رانشتتجمیرن  رفره  رتتندوق طریق از  که کرریم  ررخماستتت 

  رسهمر   هم  ملو برنک به  کررندو  ممافقت   ررخماست  ایگ  بر  هر.تمو آقری  که برگررانند را وام  .تدندایگ  الهو تیلفررغ

  جبهه  به  خماستتهندمو که  مهمهل  ورراخهیرررانشتتجمیرن  گرفهیمرامو وام ایگ ب ذارندومر  رارراخهیرر وام ایگ  که  رارند

  وزرات بدشنامه  ، 1396: آ.هیرنو رانش  )بر.ند ندا.هه  قضیه ایگ رر  مشکلو هریشرن  خرنماره که راریم بروندقرارمو

،استتهی ت الزم جهت  1368ررستترل :  جانباز  دانشااجویان نام  ثبت در همکاری مورد در  عالی  زموزش و فرهنگ

ثبت نرم برای رانشتجمیرن جرنبرز فراهم .تد همچنیگ نستبت به آن رستهه از رانشتجمیرن جرنبرز که رارای معلملیت بیش 

رانشتتجمیرن رر روزهری مقررخررج از ثبت نرم ایگ   -1رررتتد بمره اند ،مستترعدت ررممارر زیر به عمل آمد:  70از 

مودوریت اکمیل ظرفیت ک ستتهر .تترمل ایگ رستتهه از عزیزان ن ررر ار بهمانند بر امجه به   -2نمبت انجرم پذیرر   

ی فرهنگ  انقالب سااتاد ،99:1373وضتتتعیت خرص خمر ،زمرن اشتتتکیل ک   را انهخری نمریند ).تتتجرع پمیرن،

 وفرهن  انق ی  ستتهرر رر بوثو 1362و معیگ مو گمید؛ررستترلم تتطی  : (1362-82)رزمندگان هیساهم  ی تصاوو

  بمر  ایگ .تد؛بوث  ا تمیب  ررمجل   قرنمن گیا رهند قرار  رانشت ره به هررزمنده  ورور برای ای  ستهمیه  که بمر مطرح

  نیستت   حق  استت،  امهیرز یک ایگ  که گیهندمو افرار،  بیشتهر؟امهیرز یک  یر استت   حق یک  هیستهم گیا اخه ترص  آیر که

   استت  او  بر  حق رارر،  بیشتهری همش رارر،  بیشتهری  معلممرت رارر،  بیشتهری  .تریسته و  که  رستدمو  کستو به  حق  چمن

 ایگ  چرا  ب میند و .تتمر  انهقرر بمر ممکگ حرل   .تتمر راره  او به  یرزیامه  استتت، رفهه  جبهه  چمن که نظر ایگ از  امهیرز

  چرا   بدهید، مر.تتتیگیر   بدهید،خرنه مرری  امهیرز  بشتتتمر، رانشتتت ره وارر  که  امهیرزی  جری به  رارید؟  هرایگ به را  امهیرز

  خرطر  به نه  مگ ندارند  آمررگو هرایگ  بشتمر، پیدا  آممز.تو افت   که  بدهید  قرار هرایگ  اخهیرر رر را  رانشت ره  خماهیدمو

  حق  یک  چرا   استتت   حق یک  هم  و هستتت   امهیرز هم  هیستتهم ایگ گیهم ن رهم،  ونمع اعهقررم خرطر به  ارکهیک، یک

 ک    عنمان به  که  هریوفررتت  آگرهرنه،  و عر.تقرنه  رانشت ره،  کنکمرو ستگ رر  ممقع  آن  جمان ایگ  که  چمن استت؟
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  خمرش   وانق ی ریگ  ملهش،از  نرمم  از  کشتمرش، یهر ازمرز ار  استت   ورفهه  کرره رهر را.تهه رر   ک   و  کنکمر

 ایگ  برید  نظرم   استت   کرره  رترفنظر  آن از  که  بمره حقو ایگ   استت   بمره  عر.تقرنه  و آگرهرنه انهخری  یک ایگ بکند  رفرع

 رر حهو  چمن  هستت   هم  امهیرز   استت   کرره اضتییع را  ملت   حق  ررواقع و  هرآن  حق نکند  اگر برگرراند هرآن به را  حق

 فقط  که نیستت   چیزی   رارند جدی  بستیرر  امهیرزات  جنگ از  بعد  ،وجهرن  یهر  جنگ رزمندگرن به  اروپریو  کشتمرهری

  حق  کرریرو ایگ  بنربرایگ  کررند استتهیرره  رزاتیامه آن از و زندگو افهخرر  بر هم آنهر ستتربرزان   بر.تتدایران  به  مربم 

 وهیاقم   یهر ک   رزمندگرن،  وعلم  هیبن ت یاقم   یبرا  گیهمچن،.تد ابدیل  ستیرستت  یک  به  استهدالل گیا و مدارانه

 رزمندگرن به هیسهم اخه رص  رست یس که بمر  فرهن و  انق ی سهرر ت یفعرل پریرنو  سرل  رر .د گذا.هه  کنکمر  از قبل

 یرررتد  چهل  هیستهم  قرنمن که  بمر  آن از بعد هری سترل   ررآمد  اجرا به  ستنجش ررسترزمرن  و .تد اب غ و  ب یا تم 

 بستتیجو رزمندگرن  به هررانشتت ره  یورور  ظرفیت   رررتتد  چهل ار  کهاین وعنی  رستتید، مجل  ا تتمیب   به رزمندگرن

  ه یستهم  کند پیدا اخه ترص  جرنبرزان و  .تهدا  خرنماره و بمرند  جنگ  جبهه  مقدم  خط  رر امرم  مره .تش که  راوطلبو

 و  را.ت  اخه رص  جبهه  مقدم خط رر حضمر  مره6 حداقل  بر  راوطلب  رنیجیبس و  جنگ زمرن به فقط یرررد  چهل

  تساهیالت قانون  اجرای، 1396)م تطیو معیگ:بر.تد  دهیرست   گم.تشترن  به  جنگ خبر فقط  استت  ممکگ که  یافرار به نه

ستتتهمیه رزمندگرن واقمیت بنیه علمو  1369ررستتترل:1368-1369سااراسااری ززمون در  رزمندگان ورود برای

هری   نیر رر گروه 54590اعدار    "مجممعر  1368-1369ررآزممن ستتراستتری ستترل .تتد  جرنبرزان اعمرلو رزمندگرن

رزمندگرن وجرنبرزان  نیر آنهر را18759پذیرفهه .تده که  علمم انسترنو وهنر  ،اجربوعلمم ،  آزمریشتو علمم ریرضتو وفنو

).تتتجرع  رررتتتد پذیرفهه .تتتدگرن به ایگ عزیزان اخه تتترص راره .تتتده استتتت   34/ 36وراره استتتت  اشتتتکیل  

م تتطیو معیگ بر رتتدور   1369ررستترل:ویژه  دانشااگاهی تسااهیالت از  ززادگان  برخورداری، 110:1373پمیرن،

بخشتتتنرمه هری آممز.تتتو شتتت ره هر ومراکز آممزش عرلو کشتتتمر را ممظف کررکلیه مقررات ورستتتهمرالعملو ران

)روزنرمه جمهمری است مو، اجرا کنندستهی ت ویوه رانشتجمیرن رزمنده رارربرره آزارگرن نیزبررارنده اورانشتجمیو رر

1369 ،  

 دانشگاهیان شهید  خانواده یبرا التیتسه (ایجاد3)

 لیجنگ رانشت ره اشتک  وبرنیستهرر پشته زیآن ن.تکل گرفت وررکنرر 1364رانشت ره ررسترل  معرونت اممر جنگ رر

  ی ستتتهترر 1370/ 12/ 20   یاتررررو  رفتت یت نترم  رییاغ  ورفترعرونتت اممرجنتگ بته معترونتت اممرجنتگ معت   رنیت پتر  بعتدازدیت گرر

رررانش ره  ،را.ت  آن را بر عهده رست یرانش ره ر   یرئ  بمر و  واوت عنمان سهرر .رهد که مسهقل از معرونت رفرعزین

رانشت ره رامه رارند ستهرر.ترهدخمر ا ت یبه فعرل 1372و ستهرر .ترهد رانشت ره ار سترل   و معرونت اممررفرعدیگرر لیاشتک

  مل آنمستلمجممعه خمر را.تت وریز  یواجرا  یبه عنمان برزو  رانشت ره  ثررگریرا اوت عنمان رفهراممر .ترهد وا  یرفهر

اممر مربم  به   هیکلرفهر  گیا.تتد  وستتهرر .تترهد رانشتت ره انهخری م  یرانشتت ره و رئ  رستتت یر  یاز ستتم   مرًیمستتهق

انق ی    ی.تمرا  ب یا تم و  وبعد از حذف معرونت رفرع1372ر عهده را.تت ررسترل  را ب  ثررگری.ترهدوا  رنیرانشتجم 

کل اممر   رینرم رار  مد رییاغ  ثررگری.ترهدوا  رنیرانشتجم به اراره کل اممر  ثررگریرن .ترهدوای، رفهر اممر رانشتجم   وفرهن 

 وستهرر .ترهد رانشت ره انهخری م  یرانشت ره و رئ  رستت یر  یستم از مرًیهمچنرن مستهق زین  ثررگری.ترهدوا رنیرانشتجم 

 ارابر  رر  دی.ته  رریبن برخمر   وزارت اول  رررورهمو گمید، م تطیو معیگ:  همکاری وزارت علوم با بنیادشاهید  .تمر
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 و  .تهدا  خرنماره  ستهمیه  بر  ررارابر را.تهه استت   وان ران  یهمکرر .ترهد،  فرزندان از  وآممز.ت  و  وعلم  ت یحمر  بر

  رانشتت ره  یورور ررآزممن بقیه  بر  برابر  رررقربت  بهمانند  که  گذا.تتهیممو وآممز.تت  اقمیهو  یهر روره .تترهد فرزندان

 .هید   بنیرر  و وزارت بیگ  مشتهرکو  منظم  جلسترت .تد .ترهدامستی   رانشت ره   بر.تند ندا.تهه  آممز.تو  کنندوافت   .ترکت 

 و  ممهرز رانشتتجمیرن  ومعرف یهر روره  واولیگآممز.تتو  و  فرهن و  ارروهری  یبرگزار  ریزیوبرنرمه پشتتهیبرنو  برای

  گروه   رنیرانشتجم   یبرا هربرنرمه ررهمرن هم  بهدا.تت  وزارت .تد وم  لیاشتک  ،ورستم ررمراستم آنهر از  واجلیل نممنه

جعیرمیلو منیرر مو :همکاری وزارت علوم با دانشاجویان شااهد ، 1396معیگ:)م تطیو  کررمو  مشتررکت  وپز.تک

نرمه ای م تمی و اب غ کرریم ای به استم فرزندان .ترهد مماجه .تدیم و یک آئیگیک مستللهمر بر،1369سترل  ،گمید

ک که یاحت بمرگذا.تهیم  یعنو رانشتجمیرن .ترهد رر رانشت ره خیرلشترن ربرای رانشتجمیرن .ترهد استهرر مشترورو

 ،  1396اثر خیلو خمبو را.ت)میلو منیرر:وراهنمریو به اوبدهدوکمکش کندهمیکری واماندمونیرهمراهشرن هست،

 ساختمان دانشگاه ها دربرابر بمباران  (مقاوم سازی4)

هر اعطیل .تمند یر  که آیر رانشت ره  بوث ایگ بمر.تروع .تد  .تهرهر  برران  رانش آ.تهیرنو مو گمید،ممقعو که مم.تک

 که  هر اعطیل .تتمر و برید رایر بر.تتند، بعد به ایگ فکر افهرریمنشتتمند  مجممع نظرات بر ایگ بمر که نبرید رانشتت ره

  آقری فرضتتل کنم  آقری رکهر فرهرری و فکر موهر را رر جرهری امگ برگزار کنیم روزی مگ وامانیم ک  چ منه مو

  آنیک ستری فرزهری   که.تهرک اکبرارن  بمرازوآقری مهند  کرزرونو که وزیر مستکگ  ررمرن وزارت بهدا.تت و از

هری اهران را به برزرید کرریم که بنر بمر رانشتت ره،هریو که رر کنرر میدان رتتنعت بمرهنمز ستترخهه نشتتده بمر و برج

یم که فقط رانشت ره اربیت مدر  بمر  چنیگ فضترهریو منهقل کنیم که البهه از بیگ ایگ فضترهر بیشتهر به ایگ نهیجه رستید

رایر هری رر  راستترزی کررندوآنجر ک  آمررهد بلمک .تتهرک اکبرارن را گرفهند وکه امکرن رانشتت ره ندا.تتت، چن

رر رانشتت ره امیر کبیر  هر ستترخهیم یو را رر خمر رانشتت رههربمرجه ای گرفهیم و پنره ره برای بقیه رانشتت ره هرکررند 

خیربرن استتهرر نجرت رر پنره ره بزرگو ستترخهند که االن هم ممجمر هستتت رر خمر وزارت فرهنگ و آممزش عرلو 

جرهری امگ وبررستو کرریم  رارا.تهند   که فضترهریو  ی .تهرستهرن هرهررانشت رههو یک پنره ره سترخهیم ررخیلو ازالل

  رانشتجمیرن هریو را سترخهیم که هر پنره رهم مثل همیگ مدل رانشت رهبعضتو جرهر ه اعییگ کرریم هر را ک  اشتکیل  

  ایجاد ، 1396هر و فضتترهر استتهیرره بکنند )رانش آ.تتهیرنو:.تتمر بهمانند بروند از ایگ مکرنزمرنو که اع م حمله مو

 یهر  یررپرر یوپنره ره هر  جرریبه ا  هیرانشت ره اروم ،1365 سترل:  ودانشاگاه شایراز ارومیه  دانشاگاه توسا  پناهگاه

به سترخت پنره ره    راز.تی  رانشت ره، 384:1365،اقدام نممره اند)کررنرمه رولت ریرل 23400000معررل    یا نهی.تهر بر هز

  راز یوستتهرر پنره ره هر ررممرر ستترخت پنره ره رر.تتهر .تت  یبر .تتهررار گیمخهلف پرراخت وهمچن  یررواحدهر

رئی  رانشت ره .تهید برهنرکرمرن به فرهرری وزیر فرهنگ   1366سترل  ، 400:1365را.تت)کررنرمه رولت ، یهمکرر

)ستند رانشت ره  نم.تهه استت   استهیرره از سترخهمرنهری مستهوکم رانشت ره به جری پنره رهنرمه ای مبنو بر  وآممزش عرلو

ایگ بمر کته ک   هتر اعطیتل   هتدف متررانشتتت تره امیر کبیرستتته پنتره تره ستتترخهیم منیرر مو گمیتد،متر رر، 1366کرمترن

ضتمر را.تهند که یررم هستت یک ستری استهرران خرنماره هریشترن رر .تهرستهرن بمرند ولو خمر.ترن اینجر ح،نشتمند

اقریبرً هیچ ک ستو به خرطر کمبمر استهرر یر مم.تک    رفرار ارتلو را طبقرت زیر زمیگ برره بمریمک   اعطیل نشتمرو

 ، 1396برران اعطیل نشدند)میلو منیرر:
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  تحمیلی در پیشبرد وپشتیبانی جنگ ب(اقدامات و عملکرد تدصصی وزارت

پرره ای از فعترلیتت هریو که وزارت فرهنتگ و آممزش عرلو رر راستتتهتری پشتتتهیبرنو از نبرر انجرم راره استتتت جنبه  

 از فعرلیت هر  به ایگ رستتههرارر که رستته ره هری ری ر نظرم اراری کشتتمر آن وظریف را ندارند  اخ تت تتو و ذااو

 گیهه مو .مر  اخ  واقدامرت 

 دانشگاه در جنگ اجرای طرح(1)

 رار،  انجرم رزمنده  رانشتجمیرن ررستو مرندگو عقب   جبران  برای عرلو وآممزش  فرهنگ وزارت  که یکو از استهی او

 .تد  اشتکیل 1366 ررسترل آن روره  وچهرر 1365 ررسترل  آن  روره یک  که بمر  ررجبهه  رانشت ره هری  برگزاری روره

،براستتر  م تتمبه .تتمرای عرلو برنرمه ریزی 1365ررستترلکررند   .تترکت  هر روره ررایگ  رانشتتجم  هزار 3 وحدور

و آممز.تو، کلیه واحدهری انهخربو رانشتجمیرن رزمنده ای که ررجبهه هری نبرر حضتمر را.تهه اند،نر امرم القو .تده 

جبهه هر از طرف رانشت ره ویر  که رراولیگ فررتت پ  از برزگشتت ازبه اخهیرر مو امانستهند ررامهورنراو  رزمندگرن

ممزش عرلو ذیربط برگزار مو گررر،.رکت نمریندویر امهورنرت ررو  نرامرم خمر را به پریرن ارم او یلو ملسسه آ

میلو منیرر بیرن مو کند که یک بخشتنرمه اهیه کرریم که به رتمرت ، 1365اط عرت، روزنرمه)بعدی ممکمل گررانند

گررند استهررانشترن اجرزه را.تهه  وقهو برمو روندستراستری اب غ هم .تد مبنو بر اینکه رانشتجمیرنو که به جبهه مو

مهمجه .دیم رانشجمیرنو که به جبهه رفهند از رر  عقب افهررند  1366امهورن مجدر ب یرند ررسرل   آنهربر.ند که از

هتر ایگ حتد بتدهیم و ایگهتر واهتری فشتتترره بته ایگرر ایگ رورههتر ب تذاریم وهتری فشتتترره برای ایگ،گیهیم بیترییم روره

ند  فکر کنم چهرر روره ستتتراستتتری ررکشتتتمر برگزار .تتتد مر ب ذرانند ار آن عقب افهررگو را جبران کنواحدهر را

خماستتهند،یک  هر خماب ره ،غذا ،استتکرن ،انهشتتررات موگذا.تتهیم ایگمره برای رزمندگرن روره فشتترره  رراربستتهرن رو

ح .تتش مره رر جبهه اعدار زیرری اجرای طر را پم.تتش راریم  بررومرهو رررانشتت ره ررواقع اقریبرً ستته هزار نیر

  در  دانشاگاه تکمیلی  دوره  اجرایی  نامه زئین اجرای و  تدوینجبهه حضتمر پیدا کررند ازرانشتجمیرن و استهرران رر

 و  کرریم آمرره  ستتره همرهن و  بر را  هرجبهه رر  رانشتجمیرن مرهه .تش طرح 1366  گمید،سترل مو آ.تهیرنو  رانش:جبهه

 ایگ  هدف   حضتمررا.تهند  رفستنجرنو هر.تمو  وآقری  ایخرمنه  بنده،آقری  ایگ جلستهرربرریم،  جنگ  عرلو  .تمرای به

 م می ممقع آن کنند  پیدا  حضمر ررجبهه  هریشرناخ   بر  ومهنرسب  ارمنسجم  رانشجمیرن، که بمر ایگ بیشهر  طرح

 هری ارم رانشجمیرن  که بمر  ایگ بر  بیشهر  مرنسعو ب یرر قرار  رانشجمیرن  سربرزی هریروره  جزه  مره .ش ایگ  که .تد

 عرلو  گرفهیم،رر.تمرای  ررنظر  رانشتجمیرن ایگ  برای که اند به جبهه بروند امکرنراو  را.تهه را  الزم  اخ ت   که آخر

رانش آ.تهیرنو نقل مو کندکه، طرح رانشت ره رر ، 1396آ.تهیرنو: رانش).تد اع م مکهمی  رتمرت  وبه ا تمیب   جنگ

.ترن ارامه هری خمر.ترن به او تی تیرنو که از جبهه برمو گررندرر رانشت رهجبهه به ایگ رتمرت بمر که رانشتجم 

ورزم را انجرم   وجبهه ایگ طرح یکو ایگ بمر که رانشتجمیرن بهمانند رر ضتمگ ایگ که کرر ررمنطقههدف مر ازبدهند،  

نکه خمر استتراید هم  رهند رر کنررش بهمانند رر  هم بخمانند که زمرن را کمهر از رستتت بدهند هدف روم هم ایمو

کرریم قستتتمت رومش خیلو برای مر پررنگ نبمر و منظمر رفهند البهه مر ممقعو که ایگ طرح را اهیه موبه منطقته مو

.ترن را ب ذرانند یک اشتکی او را از خمر اعضتره  مربیشتهر قستمت اول بمر که رانشتجمیرن بهمانند واحدهری ررستو

که مستلملیت ارتلو آن را آقری میلو منیرر برعهده را.تهند، ایشترن بیشتهر   هر به وجمر آورریم،هیلت علمو رانشت ره
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کررند که معممالً هیت واحد،  هر و معرونت جنگ وزارت به ایشترن کمک موهر بمر و ایمو از رانشت رهمستلمل روره

لیگ روره هشتت واحد ررستو را رر مدت زمرن خیلو فشترره رر رانشت رهو که نزریک آن منطقه هستت برگزارکنند، او

برریم ،اول اندازی کرریم،استراید را رر خمر ایگ رانشت ره مورانشت ره رر جبهه را رر رانشت ره .تهید چمران اهماز راه

کرریم وگیهیم کسترنو که امریل رارند، بیریند البهه قبل از آن هم  هر رعمت مواز سترارستر رانشت ره مهقرضتیرن راوطلب را

الزم را رر خمر وزاراخرنه م تتتمی کرریم لذا طرح را ابهدا مر رر .تتتمرای عرلو  مر ضتتتمابط و مقررات آممز.تتتو 

هر را ع وه بر اهماز ،رر کرمرنشتتره و رر ریزی فرهنگ و آممزش عرلو برریم و آنجر م تتمی کرریم  ایگ رورهبرنرمه

که رانشتجمیرن رزمنده   کرریم که بیشتهر رر مشتهد ایگ روره را برگزار کنیمکرریم  ستعو مومنطقه غری هم برگزار  

.تد)رانش هری مر که به رتمرت ارم فشترره اربستهرنو بمر رر مشتهد برگزار یک زیرراو هم بروند اعدار زیرری از روره

  کهری  رر  مقد   رفرع روران رر استت مو آزار  رانشتت ره  جنگ  ستتهرر رئی  حجرزی،  ابراهیمستتید ، 1396آ.تتهیرنو :

 ابهدای از  مر: »گمیدمو آن  مهعدر  هریفعرلیت   و استت مو  آزار  رانشتت ره رر  جنگ ستتهرر  اشتتکیل  رربرره خمر  خرطرات

  رارمو انجرم را مخهلیو  کررهری ستهرر  ایگ  بمریم راره  اشتکیل  جنگ همرهن و  ستهرر  نرم  به ستهرری  رانشت ره رر  جنگ

 رر و کرریممو  آوریجمع را غیرنقدی و  نقدی  هریکمک  رانشتتت رهو  واحدهری  ستتتریر همرهن و  بر اینکه  جمله از

 اعزام  جبهته  بته  و  رعمت  را  راوطلتب   افرار  کته  بمر  ایگ  بعتدی  حرکتت    راریممو  قرار  جنتگ  پشتتتهیبترنو  ستتتهترر  اخهیترر

  جنگ  روران رر و  بمر فرهن و  انق ی  عرلو  .تتتمرای م تتتمی  که را رانشتتتجمیو  مرهه 6 طرح ویوه  به کرریم،مو

 .تکل ایگ  به و کرریممو اعزام  را .ترایط واجد  رانشتجمیرن مرهه، 6 طرح طبق مر   کرریممو اجرا  بمر، .تده ا تمیب 

 رر  امانست مو هربچه  اخ   و  سمار  ستطف طبیعهرً که  .تدمو  مندبهره رانشت رهو  هریبچه حضتمر از  جبهه از  بخشتو

مساتقر درجبهه ها اتز تربیت معلم  امتحان دانشاجویان رزمنده مر، 200:1395بر.تد)واعد،  ارثیرگذار  مسترئل از  خیلو

ازرانشجمیرن رزمنده مراکز اربیت معلم اعم  1367ازستمی مراکزاربیت معلم اع م .تد،که ررنیمه اول سرل او یلو :

جبهه هر رر سته نمبت  ند رر مجهمع هری آممز.تو مستهقر رراز سترل اول وروم که ررجبهه هری نبرر حضتمررا.تهه ا

اربیت معلم ،رانشتجمیرن رزمنده مو امانستهند برحستب امانریو وآمررگو  امهورن به عمل مو آید براستر  ا تمیم  

 ، 1366ررامهورنرت ررو  پیمسهه ونر پیمسهه .رکت کنند)روزنرمه رسرلت،  

  برگزاری ززمون گزینش دانشجو در جبهه های نبرد(2) 

طق جن و حمزه امهورنو آزممنو که امروز به آن کنکمر گیهه مو .تمر رر روران جنگ از ستمی وزارت علمم رر منر 

برای آن رستهه ازراوطلبرنو که پ  از  65-66آزممن گزینش رانشتجم براستر  سترل او تیلو  اشتکیل راره مو .تد

بمرندانجرم .تدومقرر گرریدازآن پ  هرسترله ررجبهه هر ایگ آزممن برگزار    ثبت نرم به جبهه هری نبرر عزیمت کرره

 ، 1366رسرلت،    )روزنرمه.مر

 طرح تقویت بنیه علمی دانش زموزان و دانشجویان رزمندهاجرای (3)

رانش آ.تهیرنو رر روایت خمر مو گمید،اعدار زیرری از رانش آممزان مهقرضتو ورور به رانشت ره .تدند و مر به رلیل 

ی را ااینکه آنرن حد ن تری الزم را را.تهه بر.تند طرح اقمیت بنیه علمو رزمندگرن را را.تهیم برای ایگ طرح بمرجه

کرریم که ممقعو که همکرری آممزش و پرورش برگزار موریو مثل کنکمر برهک  گرفهیم وهر سترل رر مجل  مو
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آن ظرفیت چهل رررتد استهیرره  خمبو را.تهه بر.تند ار بهمانند از  روند کنکمر بدهند امانریو علمو نستبهرًرزمندگرن مو

خماستتهند وارر فمق لیستترن  .تتمند برز ایگ ینکه موکنند آن وقت ع وه بر ایگ برای رانشتتجمیرن لیستترن  هم بر ا

رانشت ره فرروستو مشتهدبرگزار.تد،  رانشت ره ارتیهرن، رانشت ره اهران، هر چند برر ررهر را برگزار کرریم ک  ک  

)رانش   و چه لیستترن  به فمق لیستترن  بمرهری برالار، چه ریتلم به لیستترنهری مخهلیو برای  ورور به رورهروره

 ، 1396آ.هیرنو:

،عضتم کمیستیمن فرهنگ و آممزش عرلو مجل   1369ررسترل: رزمندگان علمی بنیه  تقویت برای اعتبار  اختصاا 

میلیررر ریرل اعهبرر برای اقمیت بنیه علمو رزمندگرن اخه ترص یرفهه   3.تمرای است مو بیرن را.تهه استت، که بیش از 

اقمیت بنیه علمو    طرحرر: تحصای   دوره درطول  علمی بنیه  تقویت های  طرح اجرای ،1369استتت)مرکز استتنرر،  

 ک   رزمنده  نی رانشتجمیررا را.تهیم و برا  هری ستراستر کشتمر  هری پیش رانشت رهو رراکثر رانشت ره اشتکیل ک  

رانشتجمی   35ید برای هر اشتکیل گررهری اضترفو برای واحدهری اخ ت تو هرگروه جهت رفع کمبمرهری آممز.تو  

 روره آمررگو آزممن کرر.تنرستو  ،111:1373).تجرع پمیرن،گرفهه .تده استت یک استهررمشتروره ررنظررانشت ره  رزمنده رر

هیهه رربهمگ مره   2طع اول به مدت ،فنو ،مهندستتو وعلمم پریه که مقهری علمم انستترنو  گروهار.تتد رررو مقطع رر

فررغ  نیر از 650برگزار گرریدکه اعدار  رر.تتهرستتهرن اهماز رررانشتت ره .تتهید چمران اهماز ورانشتت ره نیت  1368

هری مخهلف   هر ررایگ روره .ترکت را.تهندوررو  پریه گروه  الهو تی ن رزمنده ورانشتجمیرن سترل آخر رانشت ره

هری علمم    هیهه رراواخر استتیند مره و نیمه اول فرورریگ مره برای گروه 3مدت ررایگ مقطع ارائه .تتد مقطع روم به 

ندستو رر رانشت ره فرروستو مشتهد برگزار  هبرای گروه فنو ،مو رر رانشت ره اربیت معلم اهران وپریه وعلمم انسترن

رر  برای گروه   85را.هندکه هری مخهلف ررایگ مقطع .رکت    راوطلبیگ ررگروهنیراز 1100حدور  گرریدکه جمعرً

نیر از استراید   190رر  برای گروه علمم انسترنو ارائه .تد،اعدار   140رر  برای گروه علمم پریه، 35فنو ،مهندستو ،

   ،112:1373).جرع پمیرن،هر ررایگ مقطع ادری  نممرند  مجری رانش ره

 رفع مشکالت دانشجویان جنگ زده  (4)

،زمرن برگزاری ک   هری اوج مو گرفت،مهمثر از فضتری جن و  که جنگ .تهرهرروره هریو رانشت ره هری اهران رر

طمالنو .د آنقدراعطیل مو کررند رست کم رر یک روره ایگ اعطیلو  مو رارند،یر به طمر ممقت آنهر راخمر را اغییر 

  به ،1367سترل  ،1396:)رانش آ.تهیرنو  ری ر .تهرهر ارامه او تیل رارندجمیرن به عنمان رانشتجمی مهمرن ررکه رانشت 

منظمر ارامه فعرلیت رانش ره هر وایجرر امکرنرت و اسهی ت ویوه برای رانشجمیرن .هرهریو که ممرر اهدید حم ت 

معرون اممر جنگ وزارت فرهنگ وآممزش عرلو اع م  ستهرری اشتکیل .تد .تهندمم.تکو و بمبرران ر.تمگ قرار را

اهران و بعضتو .تهرهر که ازحم ت مم.تکو وهمایو ر.مگ م من ،برای او تیل رانشتجمیرن رانشت ره هری ه بمرکرر

استهی او فراهم .تده استت از جمله اینکه رانشتجمیرن ایگ .تهرهر مو امانند بر مراجعه به مول او تیل ،نیستهند

ورریرفت معرفو نرمه به رتتمرت مهمرن به رانشتت ره هری ری ر منهقل .تتمند ویر اینکه واحدهری خمر را بر امجه به 

و امکرنرت رانشت ره هری ذی ربط حذف کنند که ارم حذف .تده جزو ستنمات او تیلو رانشتجم موستمی .ترایط  

  ، 179:1392).ره آبرری ،نخماهد.د
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  تدری  شده در اثر بمباران بازسازی فضاهای زموزشی (5)

.ترایط  بهشتهو که بررانشتکده معمرری رانشت ره .تهید 1360سترزی رر منرطق جنگ زره ،رر اواخرسترل  پ  از آغرز برز

به رلیل فعرل بمرن ایگ رانشت ره رر ه .ترکت رر عملیرت برزسترزی گرفت و،ا تمیم بمنرطق جنگ زره آ.تنریو را.تت 

حمزه عملیتراو و همچنیگ مطترلعترت مخهلیو کته رانشتتتکتده معمترری ایگ رانشتتت تره ،رر حمزه معمترری روستتتهتریو  

اسراید را به منرطق جن و ایجرر کررو اعداری ازا نیز رر رانش ره،کررگرهو ر را.تت،وارر حمزه برزسترزی روستهریو .د

زمرن  ، رر213:1397آغرز کرر)بنیررمستکگ،منرطق اعزام نممر وبه مرور نیز برزسترزی .تهرهر وروستهرهر ومرمت بنرهر را 

،عده ای از رانشتجمیرن را مشتهر رانشتکده معمرری و.تهرسترزی ررطرحواجرای انق ی فرهن و و پ  از آزاری خر

منطقه اهماز،رزفمل  نرطق جن و فرستهرر ار رر زمینه برزسترزی منرطق جنگ زره به فعرلیت بتررازند اولیگ گروه رر به م

ایگ پروژه هر .ترکت نممرند و ابررل فکری سترزمرن رهو .تده استرایدنیزرر ستطف .تهری حضتمر یرفهندو ستمستن رر رر

بیگ اهرلو رکت بیشتهر مررم رر امرسترخت و سترز ازه برای مشتر، رانشت ر217:1397ای را به وجمر آوررند)بنیررمستکگ،

زمترن نشتتتجمیترن ررابممو کته رارای متدرک ریتلم بمرنتد،عتده ای را انهختری نممر و ک   هتریو را برگزار کرر  ر

رفهر فنو مشتتغمل رابطه آممزش ریدند که عده ای رر نیر رر ایگ  30استتهراحت به ایگ عده آممزش مو رارند حدور

افرار مسهعد آممزش ارامه یرفت وایگ   ر جذی ارگرن هری مخهلف .دند  پ  از مداو بر .نرسریوفعرلیت و برقو افرا

، رانش آ.تهیرنو مو گمید:به موض اینکه جنگ  217:1397منرطقو به برزسترزی و مرمت پرراخهند)بنیررمستکگ،افراررر

خماهیم که ه استت مر موآقری مهند  ممستمی گیهند که ایگ ای م خیلو رر جنگ آستیب رید 1367امرم .تد سترل  

ای م  را به رولت بررند بنر .تدکه   ای را اوت عنمان رانشت ره بزرگراه بییهد و البهه یک م تمبهای م زورار رانشت ره

ا کند ایگ قضتیه گستهرش پیدریدند رانشت ره ای م برزسترزی .تمروآستیبو که مررم هری ری ر به خرطرشت رهرانزورار از

خمرر که آقری رکهر معیگ جری آقری فرهرری وزیر فرهنگ و آممزش عرلو .دند  بعد ایشرن به 1369-1368به سرل 

.تتمر  به ای م و مررم ای م  رارر خمرمگ که معرون وزاراخرنه بمرم گیت که بر امجه به حستترستتیهو که نظرم نستتبت  

بمرم،آقری رکهر معیگ حکم رئی  رانشتت ره   و مگ ضتتمگ اینکه معرون وزیر یدبرویدو رانشتت ره ای م راهم راه بینداز

آن رانشتت ره را رعهبررات  رو میلیررر اممرن انجرم .تتد   کررایگ ای م را هم به مگ رارند و بر پشتتهیبرنو خمر وزاراخرنه 

شتتتکده ستتترخهیم آن ممقع ران برا ی ای ممره مر یک خرنه استتتراید   9ظرف   گرفهیماعهبررات جنگ معرون اجرایو  از

ظرف مدت کمارهو امانستهیم رانشت ره و امکرنرت سترخهمرنو وفضتری آممز.تو خیلو  شت ره هم نشتده بمر ورانبمر،هنمز

امانم ب میم ظرف اقریبرً موبرایشرن گرفهیم و  نههم خراید را هم برایشرن بمرسیه کنیم وخمبو برایش اهیه کنیم و اسر

از اعهبتررات بترزستتترزی زمترن جنتگ برای    متر یتک ستتترل اقتدامترت خمبو برای رانشتتت تره ای م آن ممقع انجترم گرفتت 

برای رانشت ره .تهید چمران هم به خ تمص استهرن کرمرنشتره، هم برای ای م،  هر خیلو اعهبرر گرفهیم هم برایرانشت ره

اعهبررات برزستترزی امانستتهیم ایگ فضتترهر را ر بمبرران آستتیب ریده بمرند که ازهری ری ری که رهم رانشتت رهاهماز و

 ، 1396:آ.هیرنواعمیر کنیم)رانش 

 تحمیلی  جنگ ازنیازهای درحمایتفنی و تدصصی ی پروژه هااجرای  تحقیقات و(انجام 6)

،فرهرری وزیر فرهنگ وآممزش عرلو بر بیرن اینکه رانشت ره هر رر خ تمص خدمت به جبهه و جنگ به 1366ررسترل 

اعزام بته جبهته هتری جنتگ فعترلیتت رای کتررهتری اوقیقتراو واتدارکتراو وطمر ستتتهترری وبتر اشتتتکیتل هیلتت هتر،اج
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ررزمینه طرح هری عمرانو،اراری عنمان اوقیقراو را که  700  ،رانشجمیرن  1365گزارش راره است که رر سرل  ،رارند

پروژه جن و که همه آنهر به مرحله املید انبمه رستتتیده رابه  300نظرمو بمره وهمچنیگ جهرر رانشتتت رهو بیش از و

اامرم رستترنده اند که همه آنهر امستتط رانشتتجمیرن و مهخ تت تترن انجرم گرفهه استتت)روزنرمه جمهمری استت مو، 

 ررمرن و  بهدا.تت  به  کمک و  هرجبهه از  کاکنملمژی و  علمو  پشتهیبرنو  نیرو، اعزام به  نستبت  ورانشت ره  جهرر، 1366

 :  دانشاگاهی جهاد جنگ بدش  در  تحقیقی  های  فعالیت  انجام، 1396:)م تطیو معیگ را.تت مستلملیت    مجروحرن،

حق .تنر  مستلمل بخش طرح هرواوقیقرت رفهر مرکزی وعضتم.تمرای مرکزی جهرر رانشت رهو ا.ترره کرره  فرامرز

رانشت رهو به اامرم رستیده استت،از جمله رر گروه فنو ومهندستو،پروژه  پروژه جهرر   26، 1365استت،که رر سترل 

رستتته تره اعییگ موتل خرابو کربل،پروژه آجرهری ریرگداز،پروژه ستتترخت رستتته تره جمش مقرومهو،پروژه طراحو 

آئرورینرمیک پرار به هروهمچنیگ رر بخش اوقیقرت پز.تتتکو،پروژه مرکز اط عراو گرزهری .تتتیمیریو،پروژه جمع  

گیت هری آزمریشت رهو،معرف هری آزمریشت رهو که   رری جراحرن،پروژه ارومرهری جن و،پروژه سترخت آوری اج

امستط جهرر رانشت رهو رانشت ره .تهید بهشتهو سترخهه .تده استت رربخش علمم انسترنو پروژه هری پی یری از فسترر  

 همچنیگ جهرر  ستتتت االبه الی استتتنرر النه جرستتتمستتتو اهیه .تتتده مدار  وارفندهری روانو آمریکر ازاخ قو رر

قرار گرفتت)روزنترمته اط عترت، رانشتتت ترهو،پروژه اهیته قلم منمررابته انجترم رستتترنتدکته ررجبهته هتر ممرر استتتهیترره  

مومتد بترقر عطترئو رئی  جهترر  :تشااور در جناگ  باا  مرتب  تدصااصاای پروژه  هزار  یا  از بیش  اجرای، 1366

ه ره هری جرستمستو ومخربرااو  کرنرل هری خمر.تیدی به رست رانشت رهو رانشت ره رتنعهو ارتیهرن، وجمر ممانعو مرنند 

اسهیرره از ابزار آی را عماملو رانست که نقطه عطیو برای ورور مهخ  رن رانش رهو به رویررویو بر ر.مگ بعثو و

نقطه آغرز فعرلیت هری اخ ت تو رانشت رهیرن رانشت ره   1362 اشتکیل رفهر پشتهیبرنو جنگ رر ارتیهرن ررسترل .تدند

  سرزی کررقطعه  ،رر  اسهرران و رانشجمیرن(.  www.iut.ac.irاریهرن و)رانش ره رنعهرنعهو اریهرن ررجبهه هر بمر

 رر که  آلیرژهریو  وسترخت  بررستو ررو  خمترره و  امپ  هریگلمله  سترخهگ  رر جدید، رارارهری  وطراح بر رارارهر  یبرا

به روایت رانش ، 1396:معیگم تتطیو )را.تتهند  مشتتررکت  و  یهمکرر .تتد وم  استتهیرره  دیبر جن و  هریستت ح

هر کرر اوقیقراو انجرم مو رارند و آزمریشت رهرر  106هری هر، امپابطه بر ارنک،رانشتجمیرن و استهرران رر رآ.تهیرنو

رارند  هر انجرم موکل ستتره و اراش رفت وآمد را.تهند ورر واقع کرر اوقیقراو روی ایگ  ستهرر  استراید به مراکز نظرمو

رر اطراف جرره کرج یک بر همکرری رانشت ره رتنعهو .تریف  جهرر رانشت رهو .تدکه گرهو منجر به املید قطعه مو

.تتریییرن بمر     مستتلملیت ایگ کرربرعهده آقری مهند   کررند و آن ممقعکه روی مم.تتک کرر مو  را.تتت ستتریهو  

هر رفرار  رراهماز هم رانشتت رهکررندهندو روی ستتمخت مم.تتک کرر مورفرانشتتجمیرن واستتراید مر به آن ستتریت مو

هریو  مث ً طراحورارند رزمو را بر استهقرار رر خمر اهمازانجرم موبمرند که کررهری مهندستو   همهندستو را اشتکیل رار

رفهند رر آن رفهر یک د و موممریت را.تتهنممعممالً استتراید م.تتد ورع موبه آن رفهر ارجبمر  که رر خمر جبهه الزم  

کررند وبرمو گشتهند رر رانشت ره رتنعهو ارتیهرن آقری رکهر ستعیدی یک آزمریشت رهو را رر موآنجر کررارم  ارم،رو

ی مهنتدستتتو ستتتتتره روی زیررریتریو هترو بتر همکترری قستتتمتت   رابطته بتر مستتترئتل جنتگ اخه تتترص راره بمر

یلو ازرانشتتتجمیرن  خ ،.تتتدای بمر که روی اروند ایگ پل زره موعملیترت جزیره مجنمن بوتث پل لملهرر کررموکرر

  پشاتیبانی  دفتر تحقیقاتی  دساتاوردهای، 1396:ورنی)رانش آ.ته رابطه بر ایگ پل به جبهه رفت وآمد را.تهنداستراید ررو
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ورانشتجمیرن از جمله .تهید فرامرز آذری رانشتجمی  بر همکرری استراید    :تحمیلی جنگ در  اصافهان  دانشاگاه جنگ

هری فیلم برراری   مجهز به روربیگ RPVپروژه پیچیده ی هماپیمری کمچک بدون سترنشتیگ بر نرم  -1مهندستو برق ،

سترخت برلگ هری چند -2طراحو و سترخهه .تد و به رتمرت ممفقیت آمیز رر جبهه ممرر بهره برراری قرار گرفت   

، بر جن  و سرخهرری پیچیده که بر هدف .نرسریو رر منرطق جن و و پدافند غیر عرمل برای   منظمره ررابعرر مخهلف

سرخت رسه ره رمز ن رر بو سیم -3 پرالیش ره هر طراحو وسرخهه .د ازنیمذ ر.مگ به بخشهری رنعهو و  جلمگیری

ا ابدیل به کد نمرید یکو از مهمهریگ رستهروررهری رانشت ره رتنعهو ارتیهرن بمره که مو امانستت رتمرت خروجو ر

هری   ورر مق تد آن را به رتمرت رتدای میهمم ابدیل نمرید که برای ر.تمگ قربل .تنرستریو نبمره و بستیرر رر قرارگره

کربل هری عبمر از  -5ستترخت پل هری روگذر ستتبک بهمنو و .تتنرور   -4  نظرمو ممرر استتهیرره قرار گرفهه استتت 

ستتیستتهم حذف رور مر.تتیگ هری  -7رستته ره ضتتد همایو بر قربلیت .تتلیک رر زوایری مخهلف    -6رورخرنه اروند  

طراحو پریستکمی به عنمان وستیله ریدبرنو امگ رر پشتت ستن رهر)رانشت ره رتنعهو -8  ستن یگ رر منرطق جن و 

  خیاط  داوطلبان  جذب با رابطه در  وصانعت  علم  دانشاگاه  دانشاگاهی جهاد اطالعیه،   www.iut.ac.irارتیهرن

ررپو امستتی  مرکز اهیه البستته جهت جنگ زرگرن جنگ اومیلو   ،1360ررستترل:زدگان جنگ  البسااه  تهیه جهت

فعرلیت خمر را همچنرن ارامه رار کمک به ستترخت  ایگ مرکز،امستتط جهرر رانشتت رهو رانشتت ره علم ورتتنعت ایران

مهمهریگ اقدامرت رانشتجمیرن  و و امدار پز.تکو رر منرطق جنگ ازاجهیزات نظرمو و انجرم رارن فعرلیت هری مهندست 

  ،178:1393مرر مو رفت).ره آبرری ،یرن به .و رانش ره
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 نتیجه گیری

که .تیطنت هری ستیرستو خمر رر ممرر اجرای عهدنرمه الجزایر را بر خیزش اولیگ امماج اومالت   رژیم بعث عراق

امستعه سترزمینو، اوکیم پریه هری راخلو و خررجو رژیم  ،بر وقمع انق ی است مو  ،ستیرستو ایران .تروع کرره بمر

و بر همیگ رویرهر جنگ    مو ریدرویر .تیریگ اریگ را بعث، ژاندارمو خلیج عربو!! و زمینه هری رهبری جهرن عری، 

نمپتری جمهمری استتت مو بتر نظترم   مخهلف،قرارگرفهگ جترمعته رران نتری    وبتر .تتتروع جنتگ     را بر ایران اومیتل کرر

راعیه  وربل امجهو بیگ مررم برخمررار بمرمشتروعیت قکه نظرم ستیرستو ازاهدید جدی روبه رو .تد ایگ ررحرلو بمر  

رر طمل جنگ موستمی   آن  به نظرم ،از ارتلو اریگ رالیل زایش سترمریه اجهمرعو  مررم    پریبندیمررمو بمرن را.تت 

رر روران جنگ  گروه راوطلبرنه روانه جبهه .تتدند احستتر  مستتلملیت کررند و گروه  اقشتترر جرمعه بیشتتهرمو .تتد 

  فرهنگ  وزارت  نقش آفرینو اخ تت تتو و عمممو را.تتهند نیز  غیر نظرمو ررایران مخهلف  هری  اومیلو ،ستترزمرن

  را.تهه   برجنگ ررارابر   بررز  نقش رو  خمرو فنو مهندستو    علمو ،فرهن و بعد خرطر به هر  رانشت رهوآممزش عرلو و 

  بمره   جبهه  وعلمو  اخ ت تو  نیرزهری رفع  یگ آنروم و  جنگ از  ونزریک  عمممو و  مستهقیم  پشتهیبرنو  یگ نقشاول اند

جهرر سترزندگو قرار رار ایگ اشتکی ت اخ ت تو برامده از انق ی به نرم اخهیرر   رانشت ره مهخ ت ترن خمر را رر استت 

سترزی،ستن ر سترزی، خرکریزسترزی    و جرره پل  به کمک اشتکی ت جهرر و رر قرلب مهندستو رزمو جنگ مهخ ت ترن

  مم.تتک ستترخهند   کننده منورف  ستترزه رو،برلمن و مررای   خمرروی .تتنو رار، قریقرا آممزش راره و اجرا کررند

و سترخت پنره ره هری اخه تررتو و عمممو رر پررک، رانشت ره هر و مراکز اراری را انجرم رارند و بیمررستهرن  طراحو 

هری رتورایو پیش سترخهه واحداح حمرم ضتد آلمرگو و .تیمیریو را طراحو کررند و مهندستو آی رر عملیرت  

 فعرل همراهو کهری ری    اخ تت تتو ستترزمرن زمینو بر هدف غرفل گیری و زمین یر .تتدن ر.تتمگ را خلق نممرند 

 ابهدا  پ  از پیروزی انق ی که نهرری   بمر رانش رهو  جهررضمرنت مو کرر   را اومیلو جنگ  روره  طمل  رر  رانش ره

افهخررات بزرگ  زیگ پووهش نشترن رار که اا..تد  گذاریپریه  هررانشت ره  ستریر  رر ستت  و مهملد اهران  رانشت ره رر

به رتمرت مستهقیم ،به مررمعرری  ذااو وکه ع وه بر خدمت رسترنو ه استت  بمروزارت فرهنگ و آممزش عرلو ایگ 

چمن طرح .تش مرهه همرا.تهه وررپشتهیبرنو ازجنگ اومیلو اقدامراو هر نقش آفرینو ممثر  غیر مستهقیم رر جبههو

اعزام نیرو اممیگ و، اممیگ امکرنرت برای ارامه او یل رانشجمیرن منرطق جنگ زرهرانش ره رر جبهه برای رانشجمیرن،

برزسترزی سترخهمرن هری رانشت رههر،اقدامرت قرنمنو  بمبرران ،برابروکرم سترخهمرن رانشت رههر رراستهبه جبهه هری  نبرر،

انجرم  ارامه او تیل رانشتجمیرن رزمنده راادویگ قمانیگ ومقررات امهورنرت ووه وحقمقو ررممرر رانشتجمیرن رزمند

هری آنرن رر عررته نبرر مستهقیم بر ر.تمگ بعثو و نیز خ قیت رانشت رهو ررحضتمر رانشتجم و اقشترر  راره استت 
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حرمیرن آن بر جری  عراق و رژیم بعث   ثیر بستزایو رر نرکررآمد سترخهگ نیروهری مستلفممدیریت همه جرنبه جنگ، ا

ایگ بمر که سترانجرم برای    رانشت رهوعملیراو ورزمو بر مراکز علمو و هرینهیجه ایگ پیمند همراهو بخشگذا.تت و

اش رر رست  بدون اینکه حهو یک وجب از سرزمیگ  ،اولیگ برر ایران از یک نبرر طمالنو و نربرابر سرافراز بیرون آمد

 ده بر.د   نیروهری ر.مگ برقو مرن

 

 

 فهرست منابع

  : انهشررات ارمغرناهرانوهری نظرمو، نیرجرمعه .نرسو جنگ و    ،1378)آ.یهه اهرانو، امیر

   1365 -1368اسنرر رانش ره .هید برهنر کرمرن ورفرع مقد  از سرل 

، رابطه رانش و قدرت رر جنگ سترر )بررستو اجربه .تبکه سترزی رو.تنیکران امستط 1398ایزری،فلار .ترر،مومد )

  83آمریکر، ف لنرمه مطرلعرت راهبرری .مرره

  1397بهرر   انهشررات بنیرر مسکگ انق ی اس مو چرپ اول  بنیررمسکگ انق ی اس مو و رفرع مقد  

.تترکت انهشتتررات علمو و  نر.تتر   هم.تتنگ فرخجستتهه ارجمه ،جرمعه .تتنرستتو جنگ، 1371 )بمامل، گرستتهمن

  اهران   فرهن و

  1381 اسیند 17 اط عرت  ضمیمه  بیست، قرن رر  اسرائیل  ملو  امنیت   یمری، برر،

، ارائه ال می بممو برای سترزمرن هری .تبکه ای رر نیروهری مستلف  1398پمر رتررق،نررتر فرج پمر علمداری،عبر  )

  9بر ن ره به جنگ هری آینده مجله مطرلعرت مدیریت راهبرری رفرع ملو .مرره

داران انق ی است مو رر ،  پروژه مستهندسترزی و .تکل گیری مهندستو رزمو ستتره پرست 1394پمری رحیم، علو اکبر )

رفرع مقد  و استهیرره از ظرفیت هری ملو کشتمر رر جنگ آینده، ستهرر کل نیروهری مستلف، رانشت ره و پووهشت ره  

عرلو رفرع ملو و اوقیقرت راهبرری، پووهشتتکده آمرر و فنروری رفرعو و پدافند عرمل؛ مول ن هداری: پووهشتت ره  

 عرلو رفرع ملو   رفرع ملو وابسهه به رانش ره و پووهش ره

 

، جنگ هری آینده و مشتخ ترت آن بر اولیلو بر ریدگره برخو رترحبنظران  1391حیدری ،کیممرح عبدی ،فریدون )

  12 سرل48نظرمو غری ف لنرمه مدیریت نظرمو  .مرره
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  رنعت   و علم  رانش ره  انهشررات: الکهرونیک،اهران  .هر،  1383)  اکبر علو ج لو،

، واکروی ال مهری حرکم بر 1393ر.تید،غ معلو  مورابو،غ مرضتر ک نهری،فهف اش .تجرعو،.تهرام زنجرنو راور )

  48 .مرره12جنگ آینده و مقریسه آن بر جنگ هشت سرله و جنگ هری اخیر ف لنرمه راهبرر رفرعو سرل

 ه مراکز نربیت معلم مسهقرررجبهه هر ابییگ نومه امهورن رانشجمیرن رزمند ،007291) 1366/ 10/ 23 روزنرمه رسرلت 

  برگزاری آزممن گزینش رانشجم رر جبهه هری نبرر ،007282) 1365/ 2/ 7روزنرمه رسرلت،

  

اع م آمررگو جرمعه است مو رانشت رهیرن برای حضتمر ررجبهه هری جنگ   ،014029) 1365/ 1/ 25 روزنرمه اط عرت

  اومیلو

 فعرلیت هری اوقیقراو فرهن و وبخش جنگ جهرر رانش رهو اشریف .د  ،014047) 1366/ 5/ 14 روزنرمه اط عرت

 برخمرراری آزارگرن از اسهی ت رانش رهو ویوه  ،020277) 1369/ 6/ 11 روزنرمه جمهمری اس مو

ابییگ .ترایط و نومه عزیمت اعضترههیمت علمو و رانشتجمیرن  ،020258) 1364/ 9/ 18 روزنرمه جمهمری است مو

 ر به جبهه هری جنگ رانش ره ه

رعمت از رانشتتت ترهیترن برای ارائه خدمرت انستتترنو ،ررمرنو و جن و ررایرم  ،011374) 1364/ 12/ 28 رونرمه کیهترن

  نمروز

 ،   1396،معرون پشهیبرنو اممر جنگ وزارت فرهنگ وآممزش عرلو)اهران روایت فخرالدیگ رانش آ.هیرنو 

  ،1396 اهران،) مجل   ندهینمر و رازی.  رانش ره  یرئ   وعرل وآممزش فرهنگ ریوز  گیمع وم طی  ت یروا

معرون اممر جنگ رانشت ره رتنعهو   مستلمل چهررروره اقمیهو کرر.تنرستو ار.تد ایثررگران   روایت جعیرمیلو منیرر

 ، 1396معرون آممز.و )اهران،  امیرکبیر

  www.iut.ac.irسریت رانش ره رنعهو اریهرن  

 مرکز اسنرر واوقیقرت رفرع مقد   هران  ااهران ورفرع مقد   ،1393)   حمیدرضر .ره آبرری 

انهشتتررات    مجممعه قمانیگ ومقررات ممضتتمعو جرنبرزان،.تتهدا،میقمریگ واستترا ،1373)ستتیروش  .تتجرع پمریرن

  بنیرر مسهضعیرن وجرنبرزان ،معرونت پشهیبرنو وخدمرت رفرهو

http://www.iut.ac.ir/
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، امثیر مهقربل رفرع رانش 1396.تعبرن،ای  احمدی حرجو آبرری،ستیداحمد جبررر.تیدی،علو مهدی نوار نمری مومد)

  67بنیرن و جنگ هری اینده مجله مطرلعرت رفرعو اسهرااویک  .مرره

رفهر اوقیقترت اجهمترعو وزارت  گررآوری وانظیم 1359-1367از اترری     جمهمری استتت مو ایرانکتررنترمته رولتت  

 ار.رر اس مو 

 ع راط عرت،مهرجم احدعلیقلیرن،اهران،نهشررات طرح نم  ، 1382)کرسهلز،مرنمئل  

  1366م مبرت هیآت وزیران  

 هنری و انشررات مرکز اسنرر انق ی اس مو  – خرطرات سید ابراهیم حجرزی،ملسسه فرهن و ،1395واعد،بهمل )
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