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در جهان پساکرونا انسان
خردمندتر می شود

حذف مشاغل سطحی و روزمزد
مغازهدارهابهزودیورشکستهخواهندشدو
هزینههایزندگیشهریبهزودیگرانترو

.غیرقابلتحملترخواهدشد

انسانیتغییر سیستم آموزش 
رنت،ویدئوکنفرانسهاوآموزشهایتحتشبکهاینت

این.وآموزشاستعلمسرفصلتازهایازآینده
ستقیم،ازبهصورتغیرمستقیموبعضاممیتوانداتفاق

نابودیجنگلهایبسیاریجهتچاپکتبدرسیو
.آموزشیدرسراسرسیارهمحافظتکند فردیرشد قابل توجه هنر و خالقیت 

یویروسکرونا،بهمایادآورمیشودکهسمتروشنتکنولوژ
هرچیزشایدانسانِپسازکرونابایدبیشاز.چقدرحیاتیاست

.وامدارتکنولوژیباشد

افرادافزایش میانگین مطالعه 

پر شدن جای خالی افراد و عزیزانمان با 
-تلفن ها و دنیای اینترنت

اجتماعیتغییر فرهنگ مراودات و تعامالت 
.جمعهایدوستانهکوچکترمیشود
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ماتیاس هورکس
آلمان-مرکز پژوهش های وابسته به موسسه رابرت کخ 
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:درس آموخته ها
oافزایشمقاومتجهانیدر

برابربیماریهایعفونی
oتالشبرایالتیامزخمهای

جهانیاقتصاد

تواندهیچ کشوری، حتی ایاالت متحده، نمی 
.با یک تالش صرفا ملی بر ویروس غلبه کند

کرونااز ویروس بعد جهان هرگز 
مانند قبل نخواهد شد

باکردننرمپنجهودستحالدرملیسطحدررهبران
هیچجوامعانحاللبرویروستاثیراتاماهستند،بحران
قتمواحتماالانسانسالمتیبهحمله.شناسدنمیمرزی

شدهآغازاقتصادیوسیاسیتحوالتامابود،خواهد
.بگذارندتاثیربعدینسلچندبرمی توانند
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کیسینجر. هنری اِی
وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی در دولت های نیکسون و فورد
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در بحران های جهانی پیشین، مانند 
و ۲۰۰۸بحران اقتصادی سال 

، ایاالت متحده ۲۰۱۴اپیدمی ابوال در 
آمریکا در نقش رهبر جهانی درنظر 

ا اما حکومت فعلی آمریک. گرفته شد
.  وظیفه رهبری را واگذار کرده است

ر نیاز دیگر رسیدن به توافق جهانی بر س
ای لغو تمامی سفره. مسئله مسافرت است

ی بین المللی برای ماه ها، محرومیت های زیاد
را در پی خواهد داشت و در روند جنگ علیه 

.کروناویروس ممانعت ایجاد خواهد کرد
، اول و مهم تر، به جای مقابله با ویروس

ما نیاز به اشتراک اطالعات به شکل
این بزرگ ترین مزیت . جهانی داریم

.  تگونه انسان نسبت به ویروس ها اس

در شرایط بحرانیِ امروز، ما با دو تصمیم
روبرو هستیم که هر کدام منحصراً و در 

:جایِ خود بسیار مهم هستند
اولین تصمیم، انتخاب بین نظارتِ توتالیتر و•

.  توانمندسازی شهروندی است
ارچگی دومین تصمیم، انتخاب بین انزوای ملی و یکپ•

.جهانی است

یلتبدکوتاه مدتاضطراریاقداماتِ ازبسیاری
زندگیازجدایی ناپذیریبخش هایبه

بهعادیحالتدرکهتصمیماتی.می شوند
چندمدتِدردارندنیازبررسیوغورسال ها
01.می شوندپذیرفتهساعت
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یووال نوح هراری
نویسنده کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه  
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عمومی تر کشورهایبهره مندی 
فقیر دنیا از بهداشت و آموزش

اختصاص بودجه های هنگفت جهانی و احیای
سندیکاها و مجامع بهداشت در سراسر 

جهان برای حفظ انسان

افزایش چشمگیر 
بهداشت عمومی اله کاهش چند صد میلیون تن زب

پالستیکی

و ی گیاهحفظ بقای بیش از هفتصد گونه 
جانوری در صورت حفظ این وضعیت به 

مدت یکسال

پایین آمدن دمای کره زمین در آینده 
نزدیک

میلیون متر مکعب ۲۰۰کاهش بیش از 
گل خانه ای و دی اکسید کربنگازهای 
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مرکز مطالعات بیولوژیک میشیگان
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انقالب هایی در حوزه های رخداد 
ک، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتی

زیست شناسی سلولی و علوم
طاعون هم موجب به )کامپیوتر 

(راه افتادن چرخ های صنعت شد

جمع مرگ: نمونه)نگاه عمومی به سالمندان تغییر 
زیادی از رعیت ها و کشاورزان در خاللِ مرگِ 

د سیاه موجب افزایش منزلت اجتماعی ایشان ش
(و نظام ارباب رعیتی را برانداخت

شدن جمعیت جوان 
مدتکشورها در دراز  افزای خشم عمومی علیه 

اقلیت ها

موج ملی گرایی از جمله در افزایش 
فرانسه، انگلستان، هند و ترکیه

جهانیاقتصاد فروپاشی 

مبرم خدمات درمانی همگانینیاز 

01

02

03

04
05

06

07

Unherdمقاله ای از سایت 
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همه گیری کرونا ویروس تغییرات 
یده ناگهانی ژئوپلیتیک را سرعت بخش

.است

با سفر کردن کمتر مردم، 
صنعت هواپیمایی با ضرر 

چشمگیری رو به رو خواهد 
. شد

ر بسیاری از تجهیزات پزشکی ضروری جهان د
.چین تولید می شود

.دوران اوج جهانی شدن به پایان رسیده است

اد سرکوب ویروس مستلزم تعطیلی هرچند موقت اقتص
است، اما وقتی شرایط از بحران عبور کند دیگر شاهد

شرایط پیشین نخواهیم بود

ی پیشرفت آسیای شرق
مطمئناً ادامه خواهد 

.یافت
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جان گری 
«نیو استیس من»فیلسوف انگلیسی در نشریه 
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برخی از تغییرات
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Startups Against Corona
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Startups Against Corona
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Startups Against Corona
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Startups Against Corona
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Startups Against Corona
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Startups Against Corona



جهانمنتشرهدرنشریاتمعتبر-کمیوکیفیمقاالتعلمیمرتبطبابحرانجاریبررسی
جهانمراکزآموزشعالینوآوریهایعملیواقدامات

پژوهشجدیدمراکزجهانیدرعرصهجهتگیریهای
عالیجدیدکشورهادرنحوهمدیریتمراکزآموزشرویکردهای
علمیودیپلماسیبینالمللیجدیددرتوسعهتعامالتروشهای
رتبهبندیمعتبرنظامهایارزیابیشاخصهایدر–ناشیازکرونا–احتمالیتغییرات
پساکرونادانشگاهبرترجهاندرعصرکروناو100حداقلبرنامه

کرونا؛دردوران5-200باتوجهویژهبهمراکز–اخیرمراکزآموزشعالیکشوراقدامات
شرایطبحرانجدیدوعملیاتیبرایارتقاءوضعیتکنونیمراکزآموزشعالیدرپیشنهادات
نامالیماتوبحرانهاجدیدبرایافزایشسطحتابآورینظامآموزشعالیدرمواجههباطرحهایوتوصیهها
کرونااثراتسوءعصرکرونابروضعیتاقتصادیمراکزآموزشعالیدردورانپسابررسی
ستادااثراتروحیروانیحاصلازاستمرارعدمارتباطمتقابلحضورینیرویانسانی؛اعمازدانشجویابررسی
آموزشیامکانتسهیلجابجائیدانشجو،استادویاحتیمکانارائهخدماتبررسی
کروناپیشگیریازتعمیمگستردهآموزشغیرحضوریوتبدیلآنبهیکروشدائمیدرپساچگونگی
بحرانهاغیرکارشناسانهدرمقابلهبانوآوریهایدرارائهشتابزدگیپرهیزازچگونگی

آناحتمالیشناساییریسکهایآموزشعالیدرداخلوخارجازکشوردردورانکروناوآسیبشناسی
بحرانشرایطوتقویتمراکزآموزشعالیدر....(مالی،تجهیزاتی،حقوقیویا)درحمایتنقشدولتها

آموزش عالی در دوران کرونا و پساکرونازمینه های مرتبط با ◎
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