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وزیر علوم:

طرح آمایش آموزش عالی
راهکاری برای مقابله با
کمیگرایی است
ّ

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت :طرح آمایش آموزش
عالی یکی از راههای برون رفت نظام آموزش عالی از بحران
است.
به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر محمد فرهادی در نشستی که
با حضور روســای مراکز آموزش عالی استان یزد در دانشگاه
یزد برگزار شد با اشاره به رشد نامتوازن مراکز آموزش عالی و
ابعاد منفی اینپدیده ،طرح آمایش نظام آموزش عالی کشور
کمی گرایی عنوان کرد.
را راهکاری برای مقابله با ّ
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری افزود :ما تا سال ۱۳۸۴حدود
۶۴موسسه آموزش غیرانتفاعی داشتیم ،از سال  ۱۳۸۵تا کنون
این رقم به میزان زیادی افزایش داشته است و در حال حاضر
این رقم به حدود ســیصد و هفتاد رســیده است که این امر
مشــکالت عدیدهای را برای این موسســات و در کل نظام
آموزش عالی کشور در بر داشت .
دکتر فرهادی با اشــاره به اینکه طرح آمایش آموزش عالی
کشور در همین راستا مطرح شده است گفت :مهمترین بحث
در خصوص طرح آمایش موضــوع پژوهش و فناوری نظام
آموزش عالی و دانشگاهها است.
مکمل نظام آموزشــی بعد پژوهشــی
وی افــزود :رکــن ّ
فعالیتهای دانشگاهی است .بر این اساس چنانچه پژوهش و
تحقیق در کنار آموزش مورد توجه قرار گیرد عالوه بر افزایش
بار علمی دانشــجویان و دانشآموختگان میتوان بهبودی
شرایط کلی کشور را انتظار داشت.
وی ادامه داد :ایجاد شرکتهای دانشبنیان در همین راستا
میتواند نقش موثری را در راســتای پژوهش محور شــدن
آموزش عالی ایفا کند.
وزیر علوم تصریح کرد :یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی تکیه
بر دانش بومی است و دانش بومی مستلزم انجام پژوهشهای
متنوع در زمینههای مورد نیاز کشور است.

وزیر علوم:

حدود  ۴۷تا ۵۰درصد از ظرفیتهای آموزش عالی
به علوم انسانی اختصاص دارد
دکتر محمد فرهــادی ،وزیر علــوم ،تحقیقات و
فنــاوری در مراســم اختتامیه هشــتمین جشــنواره
بینالمللی فارابی گفت :در حال حاضر ،حدود  ۴۷تا۵۰
درصد از ظرفیتهای آموزش عالی به علوم انســانی
اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،متن کامل سخنرانی
وزیر علوم در این مراسم بدین شرح است :

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :
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به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
عرض سالم و ادب و احترام خدمت ریاست محترم جمهوری،
استادان و پژوهشــگران ارجمند حوزه علوم انسانی و همه
میهمانان و حضار گرامی
خداوند عالم را شــاکریم که به ما افتخار داد مراسم اختتامیه
هشــتمین جشــنواره بینالمللی فارابی را مقارن با سی و
هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،در حضور جناب
آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری و در جمع عالمان
و پژوهشگران و صاحبان نظر و اندیشه در حوزه علوم انسانی
برگزار کنیم.
بی اغراق ،علوم انســانی جایگاه واالیی را در آموزش عالی
کشور دارد زیرا؛
اوالً ،موضوع این علم ،انســان اســت و شرافت هر علم به
موضوع آن بســتگی دارد .هیچ موجودی در عالم هستی از
انسان باالتر نیست ،پس علومی هم که این موضوع را بررسی
میکنند ،دارای شرافت ذاتی هستند.
ثانیاً ،مهمترین سرمایه معنوی ،فرهنگی و اعتقادی ما یعنی
فرهنگ اســامی ما به طور مستقیم در حوزه علوم انسانی
جای میگیرد؛ بدان سبب که سرچشمه اصلی این فرهنگ،
قــرآن کریم و آیات و روایات و احادیث و ســیره ائمه اطهار
اســت .بنابراین ما درحوزه علوم انسانی از منابعی سرشار و
الهی برخورداریم.
در حال حاضــر ،حدود  47تا 50درصد از ظرفیتهای آموزش
عالی به علوم انسانی اختصاص دارد؛ هم از بعد آموزشی و
هم از بعد پژوهشی؛ مثل انجمنهای علمی ،نشریات علمی-
پژوهشــی ،قطبهای علمی ،پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی،
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای محترم هیأت علمی
که به نوعی ،ظرفیت پژوهشی تلقی میشوند،
پس ،در حال حاضر ،علوم انسانی از نظر کمـــی ظرفیتهای

بسیار خوبی را دارا است ولی برنامه ما در دولت تدبیر و امید،
اســتفاده از این ظرفیت کمی برای ارتقای کیفی و هدفمند
سازی پژوهشهای علوم انسانی است.
مایلــم با اغتنام فرصت ،در حضور شــما بزرگان که به این
محفل روح وجان بخشــیدهاید ،گزارشی از توفیقاتی که در
دولت تدبیر و امید در حوزه علوم انســانی حاصل شده است،
ارائه کنم:
به باورمن ،مهمترین آســیب و آفت این حوزه این است که
میان پژوهشهای این حوزه و مسائل اجتماعی ارتباطی وجود
ندارد و سیاست اصلی ما ارتقای پژوهشها به حداکثر ظرفیت
خود برای پاسخگویی به مسائل مبتال به جامعه است.
وزارت علوم برای تحقق این امر و همچنین بومی ســازی
علوم انسانی ،از سال  ،94شــورایی به نام « شورای توسعه
پژوهش و فناوری در علوم انســانی و هنر» تشکیل داد .این
شورا دو جهت اصلی را دنبال میکند:
تولید علم ،نظریه پردازی و حرکت در مرزهای دانش
واردکردن فناوری در حوزه علوم انسانی
مهمترین دســتاوردهای این شــورا تبیین وضعیت موجود
آموزشی ،پژوهشــی و فناوری ،تدوین آیین نامه هدفمندی
رسالههای دکترا و کارشناسی ارشد ،سیاستگذاری و ساماندهی
فعالیتهای فناورانه در حوزه علوم انسانی و هنر است.
در حوزه نشــریات نیز عملکرد وزارت علوم در علوم انسانی
قابل توجه است:
از  1199نشــریه دارای مجــوز از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری 661 ،نشریه یعنی بیش از نیمی از آنها درحوزه علوم
انسانی هستند و تعداد  5نشریه فارسی زبان علوم انسانی در
پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است.
در این حوزه برنامههای پیشــروی ما ارتقای حضور نشریات
فارســی زبان در حوزه علوم انسانی در پایگاههای استنادی
معتبر دنیاست.
همچنین ،در جهت تقویت و حمایت از علوم انسانی ،شیوهنامه
حمایت مالی از نشریات این حوزه تدوین شده که بر حسب
آن ،نشــریات این حوزه در صورتی که بتوانند در پایگاههای
بینالملی حضور یابند  1/5برابر بیشــتر از سایر حوزهها مورد
حمایت مالی قرار میگیرند.
دستاورد دیگر آنکه در دولت یازدهم ،فناوری پای خود را به
حوزه علوم انســانی نیز باز کرد .در حال حاضر  7مرکز رشد
در ایــن حوزه مجوز گرفتهاند که در حوزههایی نظیر صنایع

فرهنگی ،تجارت الکترونیک ،محیط زیســت ،گردشگری،
زیارت ،مشاوره ،هنرهای قرآنی و مدیریت فعالیت میکنند.
در حوزه پژوهش نیز طی سالهای  92تا  ،95مجوز حدود 40
واحد پژوهشی مرتبط با علوم انسانی صادر شده است.
در همین راستا ،برگزاری جشنواره بینالمللی فارابی به منظور
پاسداشــت جایگاه علما و اندیشمندان این حوزه ،جلوهای از
اقدامات وزارت علوم برای اعتالی علوم انسانی است.
جشنواره بینالمللی فارابی گشــاینده راه برای رسیدن علوم
انســانی به مقصد و هدف نهایی و آینه و          تصویری
از کمیت و کیفیت تولیدات علوم انسانی و دینی در ایران و
بستری برای رشد آن است.
اگر این جشــنواره را هم تصویری از وضعیت علوم انسانی
و دینی در ایران و هم بســتری بــرای بالندگی آن بدانیم،
مهمترین دستاورد جشــنواره برای تحقق اهداف فوقالذکر،
زمینهسازی برای پرورش « عالِم انسانی» است .اگر جشنواره
فارابی از طریق حمایتها و تشــویقهایی که از استادان و
پژوهشــگران انجام میدهد بتواند افقی را فراهم آورد که در
آن امکان پرورش و رشــد عالِم انسانی فراهم شود ،میتوان
بیش از پیش به این جشنواره دل بست و رشد و بالندگی آن
را شاهد بود.
اکنون که در هشــتمین دوره برگزاری این جشنواره هستیم،
این نوید را به جامعه علمی کشــور میدهم که بر اســاس
ارزیابیهــای به عمــل آمده در این هشــت دوره به زودی
دبیرخانه جشنواره بر اساس الگوهای علمی و روششناختی،
برآوردی از وضعیت علوم انســانی و اسالمی در ایران را به
جامعه علمی ارائه میدهد .حتی این امکان فراهم آمده است
ی آثار
که به طور منظم و ســاالنه ،و البته بر اســاس ارزیاب 
ارسالی به دبیرخانه جشنواره ،پایش علوم انسانی در ایران به
صورت نهادی و مستمر شکل بگیرد.
همچنین اقداماتی موثر برای شــکلگیری «شبکه نخبگان
علوم انســانی» صورت گرفته اســت که امید اســت بیش
از هر چیز موجب شــناخت بیشــتر و دقیق تر جایگاه علوم
انسانی در روند سیاستگذاری علوم ،تحقیقات و فناوری شود.
امیدارم شما استادان ،پژوهشگران و برگزیدگان با همراهی و
همفکری خود ما را در رسیدن به اهداف متعالی خود یاری
کنید.
در پایــان بار دیگر از حضــور و همراهی شــما بزرگواران
سپاسگزاری میکنم.
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معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

پارکهای علم و فناوری
و مراکز رشد
توسعه مییابند

اعطایکرسیپژوهشیپژوهشگاهعلومورزشی
کرسی پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی به سه تن از
اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور اعطاء شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی ،با حضور
دکتر رضا قراخانلو رئیــس ،دکتر محمدرضا کردی معاون
پژوهشــی و تحصیالت تکمیلی ،دکترفریبا محمدی مدیر
امور پژوهشی و دکتر حمید رجبی مشاور علمی پژوهشگاه
علوم ورزشی ،کرسی پژوهشــی پژوهشگاه طی مراسمی
به ســه تن از اعضای هیات علمی منتخب از دانشگاههای
سراسر کشور اعطاء شد.
اعطای این کرســیها در راستای سیاستهای پژوهشگاه
مبنی بر ســاماندهی پژوهشهای دانشگاهی و حمایت از
پژوهشهایی که مسیر پژوهشی مشخصی را در یک دوره
زمانی چندساله پیگیری میکنند انجام شد.

پژوهشگاه علوم ورزشی شناســایی اعضای هیات علمی
دانشــگاهها بهویژه اســاتیدی را در دســتور کار خود قرار
داد که حداقل در سه ســال گذشته پژوهشهای مستقل
و پایاننامهها و رســالههای دانشــجویان خود را در مسیر
و موضوع مشــخص هدایت کرده و به انجام رساندهاند و
حداقل برای سه ســال آینده برنامه پژوهشی مشخصی را
طراحی کردهاند و به دنبال برقراری تعامالت برون رشتهای
برای انجام این پژوهشها (تشــکیل تیمهای پژوهشی با
سایر مراکز علمی و پژوهشی) بودهاند.
این کرســی به دکتر احمدرضا موحدی عضو هیات علمی
دانشــگاه اصفهان در رشــته رفتار حرکتی ،دکتر داریوش
خواجوی عضو هیات علمی دانشــگاه اراک در رشته رفتار
حرکتی و دکتر امین عیسی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه

شاهد در رشته فیزیولوژی اعطا شد.
در اولیــن مرحله و در بــازه زمانی تعیینشــده تعداد 25
نفر از  20دانشــگاه سراسر کشــور ثبتنام کردند و رزومه
آنها در معاونت پژوهشــی بررسی شد که پس از بررسی
رزومه متقاضیان با مالکهای تعیینشده درنهایت سه نفر
بهعنوان نفرات منتخب اعطای گرنت پژوهشــی در سال
 1396انتخاب شدند.
شایانذکر اســت ،فرایند شناسایی افراد واجد شرایط برای
اعطای کرسی پژوهشی ادامه دارد و از تمام اعضای هیات
علمی عالقهمند و واجد شرایط دعوت میشود تا با تکمیل
فرم درخواست و ارســال آن به پست الکترونیک معاونت
پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی به آدرس @ssrc.rvp
 gmail.comدر این فراخوان شرکت کنند.

اولین دوره آزمون ورزشی
قلبی ریوی ( )CPE Tگشایش یافت
اولین دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی ( )CPETتوسط
پژوهشــگاه علوم ورزشــی و با همکاری مرکز تحقیقات
فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) آغاز
شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه علوم ورزشی ،اولین
دوره آزمون ورزشــی قلبی ریوی ( )CPETبا عنوان تست
ورزش ،از مبانــی تــا عمــل ،از اجرا تا تفســیر با حضور
دانشجویان ،اعضای هیات علمی و متخصصان این حوزه
صبح روز شنبه  16بهمنماه در محل پژوهشگاه آغاز شد.
در این دوره شــرکتکنندگان مباحثــی همچون مفاهیم
پایــه در فیزیولــوژی عضله و تنفس ،بیوشــیمی ورزش،
مفاهیــم پایه در فیزیولوژی قلبی عروقی و اســپیرومتری
را فرامیگیرند .همچنین ورزش و تغییرات در پارامترهای
تنفســی و قلبی عروقی ،تست ورزش قلبی ریوی و تفسیر
تســت ورزش قلبی ریوی از دیگر مباحثی است که توسط
مدرسان به دانشــجویان حاضر در این دوره آموزشی ارائه
خواهد شد.
این دوره آموزشی به مدت سه روزانجام خواهد شد و دکتر
مصطفی قانعی فوق تخصص ریه و اســتاد دانشگاه علوم
پزشــکی بقیه ا(...عج) ،دکتر علیرضا عسکری متخصص
نوروفیزیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج)،
دکتر علی خوشباطن متخصص فیزیولوژی قلب و عروق

و استاد دانشگاه علوم پزشــکی بقیه ا(...عج) ،دکتر حمید
آقا علی نژاد دانشــیار فیزیولوژی ورزشــی دانشگاه تربیت
مدرس ،دکتر وحید ســبحانی متخصص پزشکی ورزشی
و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،دکتر انیسه
واحدی فوق تخصص ریه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی

بقیــه ا(...عــج) ،دکتر علی قزوینی فــوق تخصص ریه و
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) و دکتر هادی
روحانی دکترای فیزیولوژی و اســتادیار پژوهشــگاه علوم
ورزشــی ارائه مباحث علمی این دوره را بر عهده خواهند
داشت.

معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از توســعه
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در سطح استانها
خبر داد.
به گزارش گاهنامه عتف در نشست با شرکتهای دانش
بنیان و واحدهای فناور استان خراسان شمالی در بجنورد
اظهارکرد :یکی از سیاستهای کالن توسعه پارکهای
علم و فناوری و مراکز رشد این است که با حمایت قوی
و متمرکز استانی مراکز رشد قوی نیز داشته باشیم.
وی افزود :صادرات محصوالت شرکتهای دانش بنیان
در منطقه نیز از برنامههای جدی وزارت علوم است.
دکتراحمــدی با تاکید بر اینکه بایــد فضایی به منظور
هم افزایی میان دانش آموزان ،دانشــجویان ،استادان و
مدیران اســتانها ایجاد شــود ،گفت :در این راستا طی
دو سال اخیر جشــنواره پژوهش با مشارکت وزارتخانه
آموزش و پــرورش برای دانش آموزان در ســه مقطع
ابتدایی و متوسطه اول و دوم برپا میشود.
وی با بیان اینکه باید ورودی پارکهای علم و فناوری،
خروجی دانشگاهها باشد ،افزود :باتوجه به اینکه امکان
حضور دیگــر افراد نیز در پارکها وجــود دارد اما باید
بیشتر ورودی آن مربوط به فارغ التحصیالن دانشگاهی
و استادان باشد.
دکتراحمدی با تاکید بر اینکه پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد یکی از الگوهای مهم در حوزه علم و فناوری
هســتند ،یادآور شد :با توجه به عمر کم پارکهای علم
و فناوری و مراکز رشــد در کشور ،هم اکنون این مهم
بیانگر این اســت که اگر مدت زمــان حرکت طوالنی
نیست اما تاثیرگذاری آن بسیار است.
وی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیــت پارکهای علم و
فناوری ،خاطرنشــان کرد :در حال حاضر ظرفیت خوبی
به لحاظ صادرات محصوالت شــرکتهای مســتقر در
پارک علم و فناوری خراســان شــمالی به افغانستان،
قرقیزستان و ترکمنستان ایجاد شده است.
رئیس پارک و علم و فناوری خراسان شمالی نیز در این
جلســه اظهار کرد :هم اکنون  ۷۶واحد فناور و شرکت
دانش بنیان در پارک استان مستقر هستند.
دکترعلی اصغر پیله ور با اشــاره به کمک  ۱۲میلیارد و
 ۵۰۰میلیون ریالی به ایــن مراکزگفت :در حال حاضر
برای  ۴۹۶نفر در این واحدها اشتغال زایی شده است.
وی با بیان اینکه واحدهای فناور استان خراسان شمالی
بیــش از  ۲۵۰هزار دالر فروش محصوالت داشــتهاند،
خاطرنشــان کرد :فقط محصوالت شــرکتهای دانش
بنیان  ۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال بوده است.
همچنین در این جلسه از نرم افزار مدیریت پروژه مرکز
رشد شیروان رونمایی شد.
گفتنی اســت ،برخی از واحدهای فناور و شــرکتهای
دانش بنیان نیز در این جلســه به معرفی دستاوردهای
خود پرداختند.
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

یکشور
تعلم 
تسیاس 
مرک زتحقیقا 

نشست علمی تغییر اقلیم و چالشهای امروز ایران برگزار شد
نشســت علمی تغییر اقلیم و چالشهای امروز ایران» روز چهارشــنبه ۱۳
بهمن  ۱۳۹۵در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد .در این نشست
که با همکاری انجمن ترویج علم ایران برگزار شــد ،دکتر مهدی زارع اســتاد
پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،دکتر اکرم قدیمی عضو هیات علمی
مرکز تحقیقات و دکتر مهرآیین عضو هیات علمی مرکزبه ارایه دیدگاههای خود
پرداختند.
دکترمصطفی مهرآیین در این نشست در سخنانی با عنوان تحلیل علمی بحران
از منظر اجتماعی اظهار داشت :کار اصلی من مطالعات اجتماعی مربوط به خطر
و بحران اســت .وی گفت  :قوانین نوشنه میشوند که اجرا شوند اگر ساز و کار
اجتماعی برای اجرای آنها دیده نشــود از همان دم درب آن ســازمان بیرون
نخواهد رفت .من نظریههای مربوط به خطر را بررسی کرده ام در این زمینه سه
دسته نظریه هســت نظریههایی که بحرانها و باالیا را نتیجه -۱عمل خداوند
 -۲عمل طبیعت -۳عمل جامعه میدانند.
وی با طرح این ســوال که مذاهب چگونه بالیای طبیعی را توضیخ میدهند؟
گفت :یک نویسنده در این حوزه که صاحب تالیف است میگوید عمده افراد در
هنگام بالیا ســوال میکنند خدا کجاست؟ پاسخ آنها این است که  :بال پاسخی
است به گناه و یا برای یاد خدا است ،یا نشانه آخر الزمانی است.
وی افــزود  :در یک حادثه در آمریکا در ســال  ۲۰۰۵هنــگام طغیان رودخانه،
شهردار مورد سوال قرار گرفت و او گفت من دست خدا را در آب دیدم و کاری
از من بر نمی آمد .بعد از  ۱۱سپتامیر کتابی چاپ شد که میگفت دستان خداوند
در پی تبیین آمریکا است و خدا میخواهد جهان را به یک تعادل برگرداند.
وی در مورد رویکرد به بالیا از زاویه طبیعت گفت :در این رویکرد بحث بر سر
این اســت که این باالیا دالیل طبیعی دارد و کاری از بشــر هم ساخته نیست
به همین دلیل اغلب این بالیا به عنوان غیر قابل پیش بینی نامیده میشــوند.
رویکــرد دیگر نگاه علمی به ماجرا اســت که دلیل بالیــا را ناکارآمدی علمی
جوامع میداند.
وی اظهار داشــت :رویکرد جامعه محور بر این مبنا است که جامعه نقشی ندارد
و باید نکات مهندســی و فنی را رعایت کرد .مشکل این رویکرد این است که
فاجعه را در حد از دست رفتن جان آدمها میبینند .واحد انسان نفر نیست واحد
انسان خاطره است .در رویکرد مهندسی ،مرک انسانها مرگ تعداد آدمها است.
مشــکل دیگر تاکید این رویکرد بر واکنش و آمادگی است که به دنیال کاهش
ریسک است
وی افــزود :رویکرد جامعه محور با ذکر جملهای از اســکاچ پل اظهار داشــت:
انقالبها میآیند و حاصل عمل انســان نیستند .خظر میآید اما تبدیل شدنش
به فاجعه حاصل کار انسان است.
دکتر مهرآیین در پایان تاکید کرد :فروپاشــیدن نظامهای فرهنگی اســت که
فاجعه را شکل میدهد.
یکی از حضار با طرح این سوال که چرا در بحرانهای مختلف مردم واکنشهای
مختلفی نشــان میدهند مثال در مالدیو هنگام بحران ،دزدی رخ میدهد اما در
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ژاپن مردم کوچکترین جرمی مرتکب نمی شــوند؟ و دکتر مهرآیین گفت :این
نشان میدهد که جامعه شناسی به اندازه مهندسی مهم است.
خانم دکتر مهری اکبری استادیار دانشگاه خوارزمی سخنان خود را تحت عنوان
گرمایش جهانــی و بحران انرژی درایران مطرح کرد .دکتر خانم دکتر ســاناز
سهرابی زاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در ادامه
این نشســت در سخنانی با عنوان توانمند سازی زنان و مساله تغییر اقلیم اظهار
داشــت :زنان جزو گروههای آســیب پذیر در تغییر اقلیم هستند .وی افزود :دو
سوم بی سوادان بزرگسال دنیا زنان هستند ،بار کار و مراقبت از اعضای خانواده
بر دوش زنان اســت و در کل دنیا زنــان وقت زیادی را برای جمع آوری آب و
مدیریــت آب بر عهده دارند .این وضعیت نشــان میدهد که در هنگام بحران،
زنان بیشتر از سایر اقشار آسیب پذیر هستند.
دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در این نشست
سخنان خود را تحت عنوان تغییر اقلیم ،چالشها و شرایط نوین روابط بینالمللی
مطرح کرد و گفت :در اعالمها و تبلیغات رهبران سیاسی عوامگرا (پوپولیست)
در ســال  ۱۳۹۵یکی از مشخصات مهم مخالفت با دســتاوردهای علمی و به
طور خاص گرم شــدن زمین و اصل موضوع تغییرات اقلیمی بود .این موضوع
به طور خاص خود را در سخنرانیهای انتخاباتی «دونالد ترامپ» و همچنین در
سخنرانی مرحله اول مبارزات انتخاباتی «نیکوال سارکوزی» (برای شروع رقابت
در انتخابات  )۲۰۱۷خود را نشان داد .وی گفت  :البته «سارکوزی» که قبال در
 ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۲رییســجمهور فرانسه بود در همان دور اول رقابتهای درونحزبی
جمهوریخواهان فرانســه (در اکتبر  )۲۰۱۶از دور رقابتها خارج شــد .دکتر زارع
افــزود  :ترامپ» در  ۸نوامبر  ۲۰۱۶در انتخابــات در برابر «هیالری کلینتون»
پیروز شــد و از  ۲۰ژانوبه  ۲۰۱۷کار خود را به عنوان رئیسجمهور آمریکا شروع
کرد .همین تم مخالفت با مســائل مربوط به تغییرات اقلیمی و انکار گرم شدن
زمین در انتخابات ریاســت جمهوری اتریش در سال  ۲۰۱۶از سوی کاندیدای
پوپولیست از حزب راستگرای افراطی آزادی«( ،نوربرت هوفر») نیز مطرح شد،
البته او خوشبختانه در مقابل کاندیدای اکولوژیست و عضو حزب سبزها («فان
دربلن») در نهایت در  ۴دسامبر  ۲۰۱۶شکست خورد.
وی افزود  :شکســت «فان در بلن» و حذف «ســارکوزی» در اروپا خبر خوبی
برای اکولوژیســتها و طرفداران محیط زیســت (در اروپا و در جهان) بود ،ولی
انتخــاب «دونالد ترامپ» به عنــوان یک چالش در صحنــه بینالمللی مطرح
اســت ،به ویژه برای کسانی که به دستاوردهای علمی و عقلی پایبندی دارند و
همچنین طرفداران محیط زیســت و آنها که موضوع تغییرات اقلیمی را چالش
مهمی برای بشر آینده میدانند.
دکتر زارع گفت  :خالصه گفتار سیاســیون عوامگرا با مســاله گرم شدن زمین
تغییرات اقلیمی آن اســت که به مخاطبانشــان میگویند که مساله گرم شدن
زمین به این دلیل مطرح میشــود که کارخانهها تعطیل شوند و جلوی توسعه
صنعتی گرفته شــود .به همین ترتیب و دلیل مردمان را بر علیه چنین واقعیات
و یافتههایی میشورانند.

وی افزود :ســازمان ملل متحد در ۳۰نوامیر تا  ۱۲دسامبر  ۸( ۲۰۱۵تا  ۲۱آذر
 ۲۰۱۵ )۹۴کنفرانــس جهانــی تغییر اقلیم را در پاریس برگــزار کرد .به گفته
وی اولیــن کنفرانس بینالمللی در زمینه تغییــر اقلیم در «اجالس زمین» در
ریودوژانیرو برزیل در  ۱۹۹۲برگزار شد ،و حاصل آن «کنوانسیون ریو» بود که با
تصویت «چهارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر اقلیم « UNFCCCهمراه
شــد .این چهارچوب شــامل مجموعه فعالیتهایی بود که برای کنترل گازهای
گلخانهای در اتمسفر برای ممانعت از مداخالت خطرناک در سامانههای اقلیمی
تنظیم و منتشر شد.
وی افــزود  :این چهار چوب از  ۲۱مــارس ( ۱۹۹۴اول فروردین  )۱۳۷۳الزم
االجرا اعالم شــد و اکنون تقریبا تمام کشــورهای عضو ســازمان ملل متحد
( ۱۹۵کشــور) اعالم کرده اند که در اجرای آن مشــارکت دارند   .از آن به بعد
کنفرانسهای ساالنه اعضا ( )Conference of Parties: COPبه پیگیری
مصوبات کنوانسوین مذبور میپردازد .اولین کنفرانس  COPدر برلین در سال
 ۱۹۹۵برگزار شد.
اســتاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت  :رخدادهای مهم در این
سری کنفرانسها عبارت بودند از
کنفرانــس  COP3در کیوتو ژاپن که به «پروتوکل زیســت محیطی کیوتو»
انجامید،
کنفرانس  COP11در کانادا که به برنامه عملیاتی مونترال منجر شد،
کنفرانس  COP15در کپنهاگ که نشان داد که موافقتهای به عمل آمده در
پروتوکل کیتو عملیاتی نشده است،
کنفرانس  COP17در دوربان آفریقای جنوبی که به تشــکیل «صندوق اقلیم
سبز» انجام شد.
COP21
کنفرانس
در پاریس به عنوان کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل برای
هدف تنظیم موافقتنامه بینالمللی برای کنترل و محدود کردن گرم شدن زمین
به حداکثر  ۲درجه برگزار شد.
حدود  ۲۵هزار نفر از اعضای هیئتهای رســمی از  ۱۹۵کشور مختلف از جمله
کشور ما ایران شرکت کردند.
وی افزود  :در سال  ۲۰۱۵ســازمان ملل متحد  ۳برنامه پانزده ساله (-۲۰۱۵
)۲۰۳۰برای ترســیم چشم اندار پیش رو منتشر کرد   .اولی «چهارچوب سندای
برای کاهش ریســک سانحه « بود که در ماه مارس  ۲۰۱۵و پس از کنفرانس
جهانی ســندای – ژاپن -برای کاهش ریســک ســانحه   منتشر شد .دومی
«چهارچوب جهانی آموزش برای توسعه پایدار» که پس از گردهمایی بینالمللی
آموزش یونســکو در کنفرانس جهانی آموزش برای توســعه پایدار ،در ناگویای
ژاپن در نوامبر  ۲۰۱۵منتشر شد ســومی «چهارچوب سازمان ملل متحد برای
تغییرات اقلیمی» اســت که در پی کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در مورد
تغییرات اقلیمی منتشر شدCOP21:
وی افزود  :در کنفرانس  cop21که ریاست آن با لوران فابیون وزیر امور خارجه
فرانسه بود و با سخنان دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور فرانسه افتتاح شد،

یکشور
تعلم 
تسیاس 
مرک زتحقیقا 
و دو هفته کامل کاری ادامه یافت ،هدف عمده بر روی کنترل گرم شدن زمین
در قرن  ۲۱تا حداکثر  ۲درجه تنظیم شده بود .اهمیت سهم پذیرفتن کشورهای
مختلــف (به ویژه تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانهای در جهان که عبارتند
از چین ،آمریکا ،هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا) در کاهش گاز دی اکسید
کربن و بنابراین توافق برای تغییر در روند توسعه صنعتی و اقتصادی شان بود.
  به گفته وی هدفی که در نهایت روی آن توافق شد محدود کردن میزان گرم
شــدن به حداکثر  ۲درجه (و در صورت امکان  ۱.۵درجه) بود .تا ســال ۲۰۲۰
ساالنه  ۱۰۰میلیارد دالر از سوی کشورهای ثروت مند به کشورهای فقیر و در
رحال توســعه برای کاهش گازهای گلخانهای و استفاده از انرژیهای جدید و
پاک کمک شود.
دکتر زارع افزود  :هر ســه این چهارچوبها« ،توسعه پایدار» نگاه محوری برای
تنظیم برنامههاست .حاصل کنفرانس پاریس انتشار موافقتنامه تغییرات اقلیمی
پاریس  Framework Convention on Climate Change- FCCCبا
عنوان معاهده چهارچوب تفییرات اقلیمی بود .در این معاهده که در  ۳۱صفحه
و  ۲۹ماده نوشــته شــده جزئیات و مراحل فعایتهایی که  ۱۹۵عضو ســازمان
ملل متحد بــه انجام آن برای کنترل گازهای گلخانهای متعحد هســتند ارایه
شــده است .در این کنفرانس بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت ،که اکنون از
این شرکت خود را بازنشســته کرده است ،افتتاح بنیادی به نام «کوشش برای
انرژیهای جدید”  Breakthrough Energy Initiativeرا با تشکیل گروهی
از سرمایه گذاران ثروتمند(شامل خودش ،مارک زوکربرگ ،مالک شرکت فیس
بوک ،با عنوان « ماموریت  :نوآوری» را اعالم کرد .این گروه در سالهای آینده
بر توسعه پژوهش و توسعه در زمینه انرژیهای جدید در جهت کاهش گازهای
گلخانهای و مقابله تا تغییرات اقلیمی تالش خواهد کرد.
وی اضافه کرد  :مســاله مهم مورد سنجش اکنون در دنیا میزان گاز دی اکسید
کربن در اتمسفر اســت .در کنفرانس  cop11در مونترال کانادا مشخص شد
که با میزان تمرکز   گاز دی اکســید کربن درحد  ۵۵۰واحد در میلیون   ppm
میزان گرم شدن هوا زمین از دو درجه فراتر خواهد رفت .اگر این میزان به ۴۵۰
 ppmبرســد ،در آن صورت احتمال بیش از  %۵۰برای گرم شدن زمین در حد
بیش از  ۲درجه وجود دارد.
ppm
۴۰۰
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کربن
اکســید
به گفته وی میزان گاز دی
بماند تا احتمال
فراتر رفتن گرم شدن از  ۲درجه همچنان کم باشد .بعضی مدلهای پیش یابی
حد گرم شدن تا  ۲۰۲۰برای نواحی استوایی و تا  ۲۰۴۷برای میانگین کل کره
زمین در حد فراتر از  ۲درجه ارزیابی میکنند .اگر چنین شود جمعیتی بالغ بر ۳
میلیارد نفر از مردمان کل کره زمین در معرض عوارض و مشکالت متعدد گرم
شدن تا دهههای بعد (نه خیلی دیرهنگام) قرار خواهند گرفت.
به گفته وی در روزهای برگزاری کنفرانس جهانی تغییر اقلیم حد گاز دی اکسید
کربن در اوایل دســامبر  ۲۰۱۵به میزان  ppm ۴۰۰رسید و نکته جالبتر که به
عنوان خبر خوش نیز اعالم شد ،کمی کمتر شدن حد میزان گاز مذبور و رسیدن
آن به  ppm ۳۹۸در روز  ۹دسامبر (در اواخر برگزاری کنفرانس ( cop21بود !
دکتر زارع افزود  :بنابراین بر اساس سنجشهایی که در دهه گذشته انجام شده
اســت ،اکنون و در پایان ســال ( ۲۰۱۵دیماه  )۱۳۹۴ما در مرز ورود به احتمال
باالی رخداد گرم شدن بیش از  ۲درجه قرار گرفته ایم .این آمار را درکنار آمار
دیگری قرار دهید که حکایت از رکورد گرمای ثبت شده در سال  ۲۰۱۵در کل
تاریخ ثبت شده هواشناسی داشــت ۱.۵ :درجه گرمتر از میانگین متوسط ثبت
شده از دهه آخر قرن نوزدهم تا کنون.
وی افزود « :ترامپ» میخواهد از این معاهده خارج شــود .حداقلش آن خواهد
بود که با چنین معاهدهای و همه اهداف آن مخالف اســت و همکاری نخواهد
کرد .تولیدکنندگان کربن و گاز کربن دیاکســید بر اساس سیاستهای «ترامپ»
امکان فعالیت گســتردهتر خواهند یافت و این البته چالش و تهدیدی جدی از
نظر گرم شــدن زمین برای همه دنیا و البته کشورهایی مانند کشور ماست که
مدتهاست با چالشهای جدی مساله گرم شدن زمین و خشکسالی و از بین رفتن
منابع آب و آلودگی هوا مواجهیم.

وی افزود  :نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه بســیاری از پژوهشهایی
که در زمینه توسعه انرژیهای نو و سنجش تغییرات اقلیمی و بررسی و ارزیابی
اثرهای مخرب توســعه صنعتی به شیوههای قرن نوزده و بیست هم اکنون در
دنیا انجام میشود عمال به صورت چراغ خاموش انجام میشود! چرا؟ بدان دلیل
که در صورتی که بسیاری از این پژوهشهای که در اروپای غربی (مانند سوئیس
و فرانسه و آلمان و بریتانیا) و آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) انجام میشوند،
چنانچه با ارایه گسترده و تبلیغ نتایجشان همراه شوند ،عمال شرکتهای سرمایه
گذار تامین کنندگان مالی پروژههای پژوهشــی و صنعتی روی خوش به چنین
برنامههایی نشان نخواهند داد.
به گفته دکتر زارع بنابراین پژوهش برای توسعه انرژیهای نو حتی بودن حضور
ترامپ به عنوان رئیس جمهــور ایاالت متحده نیز معموال با مالحظات خاصی
دنبال میشــد ،اکنون در نظر بگیرید که مردمان (عمدتا از دسته رای دهنده به
ترامپ) آماده خواهند بود تا با تحریکات سیاست مدارانی مانند ترامپ در سراسر
جهان انجام هرنوع پژوهش در راه یافتن راه حلهایی برای معضل گرم شــدن
زمین را به عنوان فعالیتی در جهت حذف شــغلها و تهدید زندگی روزمره شان
تلقی کنند.
وی گفت  :خوشبختانه «ترامپ» همهکاره جهان نیست و مخالفان او در جهان
در میان عقال ،دانشمندان و نخبگان فراوانند .در بسیاری از برنامههای عمرانی و
توسعه صنعتی در سطح اروپا گروههای طرفدار محیط زیست خوشبختانه بسیار
قوی هســتند و با توسعه عوام گرایانه (در جهت نمایش عوان منطقه ای ،ایجاد
فرصت شــغلی ،بهبود وضع روزمره زندگی ساکنان همان منطقه و )..با شدت و
دقت مقابله میکنند ،و این مقابله شان عملی است.
وی افزود  :نگارنده شــخصا اطالع دارد که در کشــور فرانســه این گروهها به
صورت گروههای فعال مدنی محلی (در ســطح شهرســتان و حتی روستاها) با
توســعه و عمران همــان منطقه اگر در جهت تخریب محیط زیســت و برهم
زننده تعادل اکولوژیک منطقه باشــد مقابله جدی و عملــی (میدانی) میکنند،
و به شرکتهای ســازنده چنین پروژههایی اجازه ادامه فعالیت نمی دهند .این
مخالفتها در جهت مقابله میدانی توسعه میدانهای زغال سنگ ،ایجاد راکتورهای
هســته ای ،و انتقال زبالههای هســته ای ،تاســیس خطوط لوله نفت و گاز در
مناطق جنگلی و حفاظت شده و تاسیس کارخانههای صنعتی در نواحی حفاظت
شده از دیدگاه زیست محیطی است
وی گفــت  :در ایران باید بر پایه آنچه کــه منافع ملی و واقعیتها حکم میکند
با برنامهای مدون برای همکاری بینالمللی با تمامی کشــورها و دانشمندان در
آمریکا که برخالف «ترامپ» به نتایج علمی و کار دانشــمندان باور دارند ،پیش
رود و از وخیم شدن اوضاع جهان و به ویژه متضررتر شدن کشورمان از شرایط
جدید جلوگیری کنیم .باور به علم و توان دانشمندان ایران برای حل مشکالت
کشــور –که به باور نگارنده هنوز در کشــور ما چنین باوری جدی نیست -راه
برونرفت از تنگناهاست.
دکتر علی اردالن دانشــیار دانشگاه علوم پزشــکی تهران آخرین سخنران این
نشســت بود که در ســخنان خود با عنوان تغییر اقلیم و نظام ســامت اظهار
داشت :سوختهای فســیلی اولین عامل موثر بر گرم شدن زمین هستند ایران
جزو کشــورهای اول دنیا در آلوده کردن هوا است اول چین است که تولیداتش
مشــخص اســت اما ما چه چیزی تولید میکنیم که جزو کشورهای صدر دنیا
هستیم .اگر گاز اضافه چاههای نفتی که در مشعلهای سر چاه میسوزد کنترل
شــود تا  ۸درصد آلودگی کــه ایران تولید میکند کاهــش خواهد یافت .دکتر
اردالن در مورد رابطه ســامت و تغییر اقلیم گفت :بسیاری از موارد تحت تاثیر
تغییرات اقلیم قرار میگیرد که یکی از آنها سالمت است .وی گفت تغییر اقلیم
باعث سوء تغذیه ،فشار خون ،تشــدید بیماریهای تنفسی و قلبی میشود.وی
گفت :ســامت صرفا یک بخش نیست هر کاری در هر بخشی پیامد سالمتی
دارد و تغییر اقلیم هم پیامدش بر سالمت فراتر از مردن در یک سیل یا بیماری
بر اثر ریزگرد است.

سایتجدیدمرکزتحقیقاتسیاستعلمیکشوررونماییشد
نسخه جدید ســایت مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور با حضور
رییس و معاونان و اعضای هیات علمی این مرکز طی مراســمی رونمایی
شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور در این
مراسم رامین شکری پور مدیر فناوری اطالعات مرکز با تشریح ویژگیهای
نسخه جدید ســایت گفت :مهمترین ویژگی این ســایت ،مبتنی بودن بر
فناوریهای وب  ۲است که عمدتا شامل فناوریهای تعاملی ،مشارکتی و
شخصی شدن برای مخاطب است .وی افزود  :همچنین در طراحی انجین
ســایت جدید از فناوریهای پیشرفته استفاده شده است و بانک داده آن به
سیستم مدیریت داده داخلی مرکز تحقیقات مرتبط است.

همچنین مســعود مقصودی مدیر روابط عمومی مرکز با اشــاره به اینکه
در ســایت جدید بخشهایی مانند کتابخانه دیجیتال ،خبرنامه الکترونیک،
تاالر گفتگو ،پرسشهای متداول ،ماموریتهای ویژه و بخش دیدگاههای
مخاطبان به آن اضافه شده است گفت :طراحی گرافیکی سایت نیز مبتنی
بر شــیوههای جدید تغییر کرده اســت و عالوه بر آن ،محتواهای کل وب
سایت اعم از متن و عکس و دیتاها به روز شده و تکمیل شده است.
در ایــن مراســم دکتر حمید ضیایی پرور مشــاور رســانهای رییس مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور نیز اظهار داشت :با رویکرد جدید ،صفحات
و کانالهای مرکز در شبکهها و رسانههای اجتماعی راه اندازی شده است
که این امر به تاثیر گذاری بیشتر محتوای سایت کمک میکند.
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سخنرانی عمومی نوآوریهای مردمی
برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور ،سخنرانی
عمومینوآوریهای مردمی ( )Grassroots Innovationبه زبان امروز سه شنبه
۲۶بهمن ماه  ۱۳۹۵برگزار شــد .در این نشست که توسط گروه ترویج علم مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشــور و با همکاری گروه سیاستگذاری علم «دانشگاه
جواهرلعل نهر» کشور هند برگزار میشد دکتر سارادینو باهادوری و دکتر همانت
کومار به ایراد سخن پرداختند.
دکتر سارادینو باهادوری استاد دانشگاه جواهرنعل نهرو سخنرانی خود را با شعری از
شاعر هندی رابیندرات تاگور در مورد اختراع کفش آغاز کرد و گفت :تالش میشود
همانطور که در این شعر آمده است ماهیت چنین خالقیتها و نوآوریها ،ارتباطات
آنها و چالشهای اجتماعی که این دسته از نوآوریها با آنها روبرو هستند ،شناسایی
شــود .پس از آن نوآوری و گفتمان توســعه در چند دهه گذشته شرح داده شد تا
شباهتهای اساســی و همچنین عدم شباهتها در دانش در حال ظهور در مورد
نوآوریهای مردمی مشخص شود.
استاد دانشگاه جواهرنعل نهرو افزود :گفتمان در مورد نوآوری در اوایل دهه ۱۹۸۰
آغاز تا نگرانیهای کشورهایی که با تأخیر به جریان توسعه پیوسته اند را مخاطب
قــرار دهد .نوآوریهای کوچک ،نوآوریهای صحن کارگاه ،مهندســی معکوس،
فناوریهای مناســب همه در این روند مورد بررســی قرار گرفت .اما در کل این
بحثها محدود به بنگاههای بخش رســمی و صنایع بود ،و تالش صریحی برای
به رسمیت شناختن و تحلیل فعالیتهای نوآورانه افراد در خارج از مرزهای بخش
رسمی اقتصاد انجام نشد.
دکتر باهادوری ادامه داد :دولت همچنین نقشــی مهم و مستقیم در اینجا داشت و
سیاستهای دولت و موسسات تحقیقاتی دولتی با توسعه و عرضه فناوری به بنگاهها
بازیگر اصلی این فرایند بودند و با مشارکت دانشمندان رسمی ،این فناوریها بخشی
جدایی ناپذیری از فرایندهای علمی حل مسئله شد .در اینجا نوآوریهای مردمی
تفاوت مهمی داشت و تالش میکرد بر شکل مرتبط اقتصادی فرایند تولید فناوری
در خارج از محیط آزمایشگاهی در بخش وسیع و در حال گسترش غیررسمی این
اقتصادها تأکید کند .به این ترتیب آنها با چالش اعتبارسنجی و تکرارپذیری بسیار
مواجه شدند .ظهور گفتمان در مورد باصرفه بودن این فعالیتها کمک کرده است
این فعالیتها به طریقی جامع تر مفهوم سازی شود.
در ادامه نشست دکتر همانت کومار استاد دانشگاه مرکزی گجرات هند در خصوص
همکاریها و ارتباطات در نوآوریهای مردمی در هند سخنرانی کرد .وی گفت :در
دو دهه گذشــته نوآوریهای مردمی در سراسر جهان و به خصوص در هند بسیار
مورد توجه پژوهشگران نوآوری و سیاست گذاران قرار گرفته است .در کشور هند،
مفهوم این نوآوریها تالش فرد یا جامعه برای حل مشکالت خود در زندگی روزمره
یا حل مشکل بوجود آمده است.
کومار ادامه داد :عالوه بر این به جای پاسخ به هرگونه تقاضا در بازار احتمالی ،این
تالشها اغلب برای بــرآورده کردن نیازهای روحی – روانی و انجام به اصطالح
وظیفه اجتماعی انجام میشود.
استاد دانشگاه مرکزی گجرات هند گفت :شبکه زنبور عسل ( )HBNبا سازمانهای
همکار دیگر مانند انجمن پژوهش و ابتکارات برای فناوریهای پایدار و موسسات
( ،)SRISTIشــبکه تقویت نوآوریهای مردمــی ( )GIANو بنیاد ملی نوآوری
( )NIFدر جهت عمومی شــدن و انتشار این نوآوریها کار میکنند .عالوه بر این
مستندســازی ،پشتیبانی فنی و مالی ،حفظ حقوق مالکیت معنوی ،و تجاری شدن
برخی حمایتهای دیگر هستند که  HBNبرای این خالقیتها و نوآوریها فراهم
میکند.
HBN
حال
به
تا
کرد:
اذعان
وی
توانســته است بیش از دو میلیون نوآوری و ثبت
اختراع را برای حدود  ۷۵۰نوآوری در سراسر هند مستند کند .اگرچه این خالقیتها
و نوآوریها در عرصههای مختلف جامعه رخ میدهد HBN ،به دنبال نوآوریهای
خاص در سراســر هند اســت و با تالشهای خود نوآوریهای مردمی را عمومی
سازی کرده است.
دکتر همانت کومار گفت :سیاســتهای  HBNبه شــکل انواع مختلف رسمی و
غیررســمی نوآوری اســت .با این حال توجه کمی به درک نوآوران و بافت محلی
کرده است که نوآوری در آن اتفاق میافتد .عالوه بر این اقدامات انجام شده توسط
 HBNبر اســاس درک محدودی از نوآوریهای مردمی است و به آنها به عنوان
نوآوری در بخش رسمی نگریستهاند.
بر اســاس این گزارش ،تعدادی از اعضــای هیات علمی مرکز ضمن ارایه
دیدگاهها و پیشــنهادات خــود برای بهبود وضعیت وب ســایت مرکز ،بر
ضرورت ارتقای فرآیند تولید محتوا در قالب وب سایت تاکید کردند.
دکتر حمید کاظمی رییس مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور در این
مراسم ضمن اشــاره به اینکه دور تازهای از فعالیتهای علمی و پژوهشی
در این مرکز آغاز شده است از اعضای هیات علمی مرکز خواست در حوزه
ارایه مســتندات و گزارش فعالیتهای علمی خود و استفاده از ظرفیتهای
اطالع رسانی جدید ایجاد شده جدیت به خرج دهند.
وب ســایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در آدرس www.nrisp.
 ac.irدر دسترس عالقمندان است.
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

یکشور
تعلم 
تسیاس 
مرک زتحقیقا 

آینده پژوهی و هنر
در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نخســتین نشست از سلســله نشســتهای آینده پژوهی و هنر با استقبال
کارشناســان و متخصصان حوزههای آینده پژوهی ،هنر ،سیاســتگزاری و جامعه
شناسی عصر چهارشنبه  ۶بهمن  ۹۵در سالن اجتماعات این مرکز در تهران برگزار
شد .در این نشست ،دکتر سید مهدی سجادی فر ،معاون پژوهش و فناوری مرکز،
دکتر مریم جوان شــهرکی عضو هیات علمی گروه آینــده پژوهی مرکز و مدیر
نشســتها ،دکتر امیر ناظمی مدیر گروه آینده پژوهی مرکز ،دکتر مهدی آهویی
عضو هیات علمی دانشــکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به ارایه دیدگاههای
خود در باره موضوع آینده پژوهی و هنر پرداختند.
در ابتدای این نشســت ،دکتر سید مهدی ســجادی فر معاون پژوهش و فناوری
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن معرفی گروههای پژوهشی این مرکز
اظهار داشت  :نشســتهای آینده پژوهی و هنر که با همت خانم دکتر شهرکی
و گروه آینده پژوهی به معاونت پژوهشــی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پیشنهاد شد به دلیل اهمیت و جذابیت طرح پیشنهادی بالفاصله مورد استقبال و
حمایت مرکز قرار گرفت.
خانم دکتر مریم جوان شــهرکی مدیر این نشست نیز اظهار داشت :صنعت هنر
و ســینما در سالهای گذشته تغییرات چشــمگیری داشته است .با انقالبی که در
فناوریهای این حوزه ایجاد شــده اســت ،امکان به نمایش گذاشتن روایتها و
زبان تصویری ،از نوع دیگر را فراهم ساخته است .در این راستا نشستهای آینده
پژوهی و هنر با حمایت مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور و همکاری انجمن
آینده نگری ایران در قالب سه نشست تا پایان سال  ۹۵طراحی شده اند.
دلیل انتخاب هنر هفتم یا سینما به عنوان سوژه نخستین دوره از نشستهای پیش
رو در چند محور خالصه میشود:
هنر هفتم یا ســینما با توجه به عناصر دراماتیک ،اجتماعی ،سیاســی ،اقتصادی،
معرفتی و تکنولوژیک موثر در آن یکی از مدرنترین شــاخههای هنری در عصر
حاضر اســت .این حوزه بــه اعتبار بینامتنی بودن ،کاربــرد ابزارهای مدرن برای
تولیــدات هنری ،روش شناســی مبتنی بر سناریونویســی و توانایی حرکت بین
زمانهای مختلف از گذشــته تا حال ،قرابت بســیاری با حوزه آینده پژوهی دارد.
قرابت معرفت شناسی سینما با آینده پژوهی تا بدانجاست که میتوان گفت به این
اعتبار هر هنرمندی در حوزه ســینما در مرحله نخست آفرینش هنری و نگارش
سناریوی اثر خود یک آینده پژوه است .از سوی دیگر سینما از مرحله پیش تولید
تا اکران نهایی و حتی پس از آن امری جمعی است .از این رو همانند سناریوها و
آیندههای مطرح در حوزه آینده پژوهی ،تولیدات سینمایی نیز در غیاب مخاطبان
و جامعه ی دخیل درآن موجودیت خود را از دست میدهد .به عبارت دیگر سینما
جمعیترین شاخه هنر مدرن است و به این اعتبار نیز شباهت بسیاری با حوزه آینده
پژوهی دارد .مجموعه این قرابتها موجب گردید تا هنر هفتم دســتمایه طراحی
نخستین سری از سلسله نشستهای هنر و آینده پژوهی واقع شود.
به گفته ی مدیر این نشستها ،هدف ایجاد درک عمیق میان شرکت کنندگان در
خصوص این محورهای زیر میباشد:
-۱پیشــنهاد رویکرد منعطف برای مشــاهده و ادراک پدیدهها و بدیلهای قابل
تصور برای جهان؛
 -۲آموزش استفاده از تفکر سیستماتیک و آینده پژوهانه برای مشاهده و تحلیل
سوژهها؛
 -۳تحلیلهای آینده پژوهانه سناریوهای سینمایی؛
 -۴توســعه و نشر نگرش بینارشتهای به موضوعات با هدف تقویت این نوع نگاه
منعطف به جهان؛
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-۵کمک به آماده سازی شرکت کنندگان برای مواجه با موضوعات مرتبط با آینده؛
 -۶طراحی یک ســناریوی جمعی از آینده محتمل با نگرش بینارشــتهای که
قابلیت تولید یک فیلم کوتاه را داشته باشد.
دکتر شــهرکی گفت  « :ایده این نشستها در کالس دکترای آینده پژوهی و با
مشارکت دانشــجویان دوره دکترای آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی
تنیدگی حوزههای علم،
کشورشکل گرفت و تقویت شد .در آینده پژوهی از درهم
ِ
فناوری و جامعه صحبت میکنیم امــا مصداق عینی این ارتباط و عقل ارتباطی
که آن را راهبری نماید کجاســت؟ چقدر در مقام یک آینده پژوه یا سیاســتگزار،
قایل به این هســتیم کــه درک و مدیریت جهان یک رفتــار جمعی و ارتباطی
اســت؟ برای پاسخ به این پرســشها بود که بر آن شدیم تا هنر را به مثابه یک
برســاخت ارتباطی و اجتماعی سوژه ی مباحث خود قرار دهیم و از منظرهای سه
گانه ی آینده پژوهی ،سیاســتگزاری ،جامعه شناســی و هنر به سوژههای واحد
بنگریم و درک هر حوزه را در یک فضای ارتباطی با ســایر حوزهها به اشــتراک
بگذاریم .برای گام نخســت هنر هفتم یا سینما را انتخاب کردیم .چرا که سینما
اجتماعیترین هنرهاست و به عالوه هم ما آینده پژوهان و هم سینماگران در قدم
اول فعالیتهای تخصصی مان سناریو نویسی میکنیم .امیدواریم این نشستها
در آینده بتوانند سایر رشتههای هنری از جمله ادبیات ،نقاشی و موسیقی نیز ادامه
پیدا کنند .به گفته وی با حمایت مســئوالن مرکز از این نشســتها ،در نشست
آخرکه در تاریخ  ۴اســفندماه  ۹۵برگزار میشود ،یک سناریوی جمعی از آینده با
نگرش بینا رشــتهای تدوین خواهد شد که انتظار میرود با مالکیت معنوی مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور در قالب یک فیلم تهیه و تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این نشست که
با عنوان سینمای کانترفکچوآل برگزار شد ،فیلم سینمایی ( Maleficentشرور)
مورد بحث و تحلیل قرار گرفت .مالیفیســنت محصول سال  ۲۰۱۴میباشد که
کارگردانی آن را رابرت استرومبرگ و نویسندگی آن را لیندا وولورتون به عهده
داشــتهاند .در این فیلم که بازسازی پویانمایی ســال  ۱۹۵۹والت دیزنی به نام
زیبای خفته میباشد ،روایت بدیلی از کهن روایت خیر و شر و پلیدی ابدی است
که از منظری متفاوت به شخصیتها میپردازد.
بعد از نمایش فیلم ،خانم دکتر شهرکی اظهار داشت  :این فیلم عناصر سمبلیک
و بینا متنی زیادی داشــت .بدیهی ســت که هدف ما تاکید بر سوژه ی فیلم به
عنوان یک بدیل مرجح نیست بلکه صرفا یکی از میان هزاران سناریوست که از
منظرهای بی شماری میتوان به تحلیل آن پرداخت .پیشنهاد من بررسی فیلم
از دو منظر سیاست خارجی و آینده پژوهی است.
در ادامه این نشست دکتر امیر ناظمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علمی
سیاست علمی کشور اظهار داشت:
یکی از تکنیکهای آینده پژوهی ،تحلیل الیهای علتها یا Causal Layered
 ))Analysisاست که سهیل عنایت اهلل ابداع کرده است وی اساسا رویکردی
پسا ساختار گرایانه دارد .سهیل عنایت اهلل مسایل را از  ۴سطح مینگرد:
-۱لیتانی (پچ پچ و هیاهو) -۲دالیل اقتصادی و سیستمی -۳دالیل گفتمان یا
جهان بینی -۴اسطوره و استعاره
وی باذکر مثال معضل ترافیک اظهار داشــت  :برای تحلیل معضل ترافیک با
اســتفاده از تکنیک تحلیل الیهای ســهیل عنایت اهلل ،باید گفت  :سطح اولیه
پرسش پیرامون واقعیت ترافیک است مثل :کمبود جادهها ،کمبود فضای پارک،
میزان ســوخت ،انتشار کربن .سطح دوم بررســی علتهای اجتماعی موضوع
است ،چه علت اجتماعی باعث ترافیک شده است .در این الیه پیشنهاداتی مثل

اســتفاده از فناوری اطالعات برای کاهش تقاضای سفر مطرح میشود.در الیه
سوم از جهان بینی رشد صنعتی که از غرب اتخاذ شده است صحبت میشود و
در ســطح چهارم که از اسطورهها و استعارهها صحبت میشود بحث بر سر این
اســت که در تفکر نوین،موضوع انسان شهری و انسان روستایی مطرح است.
در این جهان بینی ،روســتاها و شــهرهای کوچک جای رفاه نیست .خودرو به
عنوان رفاه شخصی مطرح است اینها کلیشهها و الگوها و انگارههایی است که
وجود دارد.
Maleficent
فیلم
تحلیل
در
ناظمی،
امیر
دکتر
به گفته
نیز باید به این الیههای
تحلیلی اشاره داشت و گفت :فیلم مذکور پر از سمبلها و استعارههایی است که
از زاویه تحلیل الیهای عنایت اهلل قابل تجزیه و تحلیل است.
دومین ســخنران این نشســت ،دکتر مهدی آهویی عضو هیات علمی دانشگاه
تهران ،با اشــاره به داستانهای عامیانه در ادبیات کودکانه ی ایران مانند خاله
سوســکه ،شنگول و منگول و کدو غلغله زن اظهار داشت :با تحلیل این قصهها
میتوان رگههایی از گرایشهای اجتماعی و ســنتهای حاکم بر جامعه را پیدا
کرد که گاه در سیاست خارجی نیز بازتاب مییابند.
مثال در روایت عامیانه ی خاله سوسکه ،سوسک سمبل موجود ضعیف اما پر مدعا
است که تحلیل درستی از ســطح توانایی و قدرت خود ندارد .در قصه شنگول و
منگول ،گرگ موجود پلید ابدیست که جز با مرگ توبه اش قابل قبول نخواهد بود.
درداستان کدو غلغله زن ،پیرزن قصه سمبل کلک زدن و نقاب گذاشتن و دورویی
است اما کلک زدن مگر در دنیای واقعی چند بار اعتبار دارد .در هر سه روایت فوق
کلیشــههای بیگانه هراسی ،جنگ و دورویی در قالب رفتارهای قهرمانان داستان
توجیه و تشویق میشوند .فیلم  Maleficentاز این منظر برای من جالب است
که قهرمان ما دیگر آن پرنسس شکننده ی روایت اولیه نیست بلکه در این روایت
جدید ،این جادوگر یا شخصیت بد داستان است که به قهرمان تبدیل شده و ما را
به همزادپنداری با خود وامی دارد .بنابراین نوعی انعطاف در درک و نسبی گرایی
در مواجهه با جهان را پیشنهاد میکند و روایت دیگری از داستان را بیان میکند
که ما تا کنون آن را نشنیده بودیم.
خانم دکتر شهرکی در ادامه اظهار داشت :واژه کانتر فاکچوالها در زبان فارسی
ترجمه تحت الفظی شــده است به «ضد واقعیت» .به نظر من این ترجمه یک
اعتبار و اصالت پیشینی و ذاتی برای روایت اولیه قایل است و آن را «واقعیت» یا
فاکتی میشمارد که حال ،روایت جدید ضد آن است .در نامگذاری این نشست
هم به دلیل اینکه با این تفســیر و ترجمه موافق نبودیم واژه ی کانتر فکچوال
را به ضدواقعیت ترجمه نکردیم چون به نظر من این سناریوها موازی هم پیش
میروند و تقدم و تاخر ذاتی برهم ندارند.
بــه گفته ی دکتر شــهرکی ،مبحث کانترفکچوال خــاص آینده پژوهی و هنر
نیست و در حوزههای تاریخ ،ادبیات ،روابط بینالملل نیز مقاالت و کتب زیادی
در این زمینه تولید شده است .مثال یکی از کانتر فکچوالهای معروف در حوزه
ی تاریخ و سیاســت خارجی این پرســش است که آیا اگر کندی ترور نمی شد
بــاز هم جنگ ویتنام اتفاق میافتاد؟ این مســاله در فیلم ویرچوال جی اف کی
( )Virtual JFKمطرح شــده است .یا مثال گفته میشــود اگر ناپلئون در
جنگ واترلو شکســت نخورده بود آینده اروپا چگونه میشد؟ توجه داشته باشید
که بدیلها یا ســناریوهای ی جدید در تمامی این حوزهها هم میتوانند -مانند
کهن روایتهای قبلی که توســط همکاران این نشســت به آنها اشاره شد -در
طول زمان متصلب شــوند و انعطاف خودرا در ارتباط با سایر منظرها و بدیلها
از دست بدهند.
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ثبتنام تشكيل شــاخه قطبهاي
علمي آغاز گرديد

نخستیننشستعلمیباشگاهعلموفناوری
برگزار شد
نخستین نشست علمی سیتاک ،باشگاه علم و فناوری ،جمعه  ۱بهمن ماه در محل
سالن همایش ساختمان موسسه همشهری با حضور جمعی از عالقهمندان برگزار شد.
در این برنامه ،ابتدا پیمان اکبرنیا ،مدیر اجرایی باشــگاه ،درباره روند شــکلگیری
باشــگاه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و اهداف آن توضیح داد و ترویج
علم و تفکر علمی در جامعه را رســالت آن دانســت .پس از آن ،عرفان خسروی،
دیرینهشــناس و دبیر علمی مجلهی دانستنیها ،برای حضار از تفاوت علوم پایه و
کاربــردی و فایدهی هر یک برای جامعه صحبت کرد و توضیح داد که علوم پایه
ممکن است در نگاه اول کاربرد مشخص اقتصادی نداشته باشند ،اما مادر علوم و
دستاوردهای قابل اتکای بشری هستند و سرمایهگذاری روی آنها ضروری است.
عرفان خســروی همچنین با توجه به حادثه تلخ آتشســوزی و ریزش ساختمان
پالسکو ،برای کاستن از بار روی آتشنشــانهای فداکار از حضار دعوت کرد در
مراسم امسال چهارشنبهسوری استفاده از مواد محترقه و ترقههای کوچک و بزرگ
را تحریم کنند.
در بخش بعدی سیتاک ،سیاوش صفاریان پور ،ژورنالیست علم و برنامهساز علمی،
که میزبان برنامه بود روی صحنه آمد و از دکتر کاوه مدنی برای گفتوگو دعوت
کرد .دکتر کاوه مدنی ،اســتاد مدیریت آب و محیط زیســت امپریال کالج لندن،
دربارهی بحران آب صحبت کرد و اینکه چگونه تکرار مداوم و همهســالهی کلمه
بحران ،باعث کاهش توجه و نگرانی عمومی میشود و حساسیت مردم را نسبت به
این موضوع کم میکند .او تاکید داشت که مسالهی آب مسالهای پیچیده است و
نباید برای حل آن به دنبال راهحلهای ساده بود .برای مثال صرف قطرهای کردن
شــیوه آبیاری زمینهای کشــاورزی در صورتی که میزان مصرف آب کشاورزان
کنترل نشــود و آب اضافی حاصل از این فرآیند از آنها گرفته نشود لزوما باعث
کاهش مصرف آب نمیشــود و با افزایش تولید محصوالت ممکن اســت میزان
مصرف آب ثابت بماند.

دکتر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی با اعالم
این خبر افزود :آئیننامه تشكيل قطب علمي مشتمل بر  14ماده و 14تبصره است
كه پس از تاييد و امضاي وزيرعلوم ،تحقیقات و فناوري در تاريخ  95/10/7براي
اجرا به مؤسســات آموزش و پژوهشي وابسته بهوزارت علوم،تحقيقات و فناوري
ابالغ شده است.
دبیر شــورای قطبهای علمی در ادامه اظهار داشت پيرو اين ابالغ ،مؤسسههاي
ب علمي بايد به سامانه مپفا به آدرس:http://
متقاضي برايتشکيل شاخههاي قط 
mapfa.msrt.ir مراجعهو نسبت به ثبت نام و دریافت رمز عبور اقدام نمايد.
گفتني است تقاضاي موردنظر همراه با فرمهاي مربوطه اعضاي شاخه قطب علمي
و پروپوزال اوليهپيشــنهادي حداكثر تا تاريخ  95/12/15تكميل و از طريق رئيس
مؤسسه متقاضي به دبيرخانهقطبهای علمي ارسال گردد.

ایجاد مشوقهای مالی برای نشریات
علمی داخلی نمایه شده در پایگاههای
معتبربینالمللی

برای حل مشــکل باید نگاهی همه جانبه داشت .هر سیاستگذاری که در زمینه
مصرف آب انجام میشــود پیامدهای کوتاه و بلندمدتی دارد که باید به آنها فکر
کرد .حل مشکل کمآبی نیازمند همکاری همهی نهادها و تصمیمگیری با در نظر
گرفتن همهی جوانب اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است و فرمول سادهای ندارد.
در بخــش بعدی برنامه کاظم کوکرم ،دبیر گروه دانش روزنامه جام جم ،ســاعتی
قبل از برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ ،رئیس جمهور جدید ایاالت متحده،
آقای دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور
از سرنوشت علم در دوران او سخن گفت .کوکرم به اظهارنظرهای ضد علم ترامپ
در موضوعــات مختلف از گرمایش زمین و موضوعات محیط زیســتی گرفته تا پژوهشی با اعالم اینخبر افزود :ارتقاء کمی و کیفی نشریات از اهم سیاستهای
واکسیناســیون و حتی علوم فضایی اشــاره کرد و همچنین با بررسی برخی افراد کمیســیون نشریات میباشد .در حالحاضر با وجود  1200نشریه معتبر علمی،
تا حدود زیادی هدف اولیه یعنی توســعه کمی نشــریاتمحقق گردیده است.
حاضر در کابینه ترامپ ،عواقب اجرایی شدن نظرات آنها را پیشبینی کرد.
در بخــش آخر برنامه ،دکتر محمدرضا نــوروزی ،مروج علم ،به صورت نمادین از ایشان خاطر نشان شدند اکنون ضرورت توجه به ارتقاء کیفی نشریات وهدایت
لباســی که بر تن داشت صحبت کرد و توضیح داد که برای مراحل مختلف تولید ،آنها به سمت حضور در پایگاههای معتبر بینالمللی از جمله سیاستهای اصلی
توزیع و بازیافت چنین لباسی ،چقدر آب مصرف میشود .او از آب پنهانی صحبت معاونــتپژوهش و فناوری وزارت میباشــد که در اولویت اول و دســتور کار
میکرد که در کاالهای مختلف وجود دارد و پیشنهاد داد که برای کمک به مشکل کمیسیون نشریات نیز قرار گرفتهاست .آقای دکتر شریفی اظهار داشتند با وجود
کمآبی در جهان و حفظ محیط زیست ،میتوانیم از تمامی وسایل خود به صورت تعداد باالی نشــریات معتبر علمی در کشــور ،تنهاتعداد معــدودی از آنها در
پایگاههای معتبر بینالمللی نمایه میشــوند و همین امر ضرورت توجه بهاین
بهینه استفاده کنیم و از مصرفگرایی بپرهیزیم.
مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور به عنوان کانون شکلدهی به سیاستهای موضوع را دو چندان میکند.
علم و فناوری ،فعالیت هدفمند در حوزهی ترویج علم را یکی از رســالتهای خود دبیر کمیســیون نشریات علمی وزارت اظهار داشتند برگزاریهای کارگاههای
میداند .سیتاک (باشگاه علم و فناوری) نشستی علمی برای عموم مردم است که آموزشــی بمنظورآشنایی نشریات علمی با استانداردهای الزم برای نمایه شدن
با مدیریت و پشتیبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری مجلهی در پایگاههای معتبر بینالمللی می-تواند بســیار راهگشــا باشد .همچنین قرار
دانســتنیها برگزار میشود .مدت زمان هر نشست حدود  ۳ساعت است و در این دادن مشــوقهای مالی نیز میتواند اثر گذار باشــد .تدوینشیوه نامه تشویق
مدت با حضور دانشمندان و مروجان علم ،برنامههای مختلفی از جمله گفتوگوی نشــریات در جهت حمایت مالی از نشریات نمایه شده در پایگاههای معتبر بین
علمی ،استندآپ ساینس و سخنرانیهای علمی برگزار خواهد شد.
المللی یکی از اقدامات این دفتر میباشــد که طبق پیشنهاد کمیسیون نشریات
وزارت علوم و باتائیــد معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت محقق گردیده
است.
آقای دکتر شریفی در ادامه اعالم داشتند شیوهنامه تشویق نشریات علمی داخلی
نمایه شــدهدر نمایههای بینالمللی معتبر مشتمل بر  5ماده و  3تبصره تدوین
گردیده اســت .این شــیوهنامه پس از تائید معاون محتــرم پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،جهت اجرا به کلیه دانشــگاهها ومراکز آموزش عالی وابســته به
وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری و نیز رؤســای انجمنهای علمی دربهمن
اين صورت نيز ،اين شــركتها بر اساس ماده  9اين قانون از پرداخت ماليات معاف ماه ســال جاری ابالغ گردیده است .ایشــان در خصوص شرایط متقاضیان نیز
مي شوند.
اظهار داشــتند:این حمایت مالی تنها شامل نشــریاتی میگردد که او ًال دارای
دكتر پيري به ماده  9قانون حمایت از شــرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری اعتبار علمی از کمیســیون نشریاتوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشند ثانی ًا
ســازی نوآوریها و اختراعات اشاره كرد و گفت در اين ماده قانوني است :به منظور توانستهاند در پایگاههای معتبر بینالمللی نمایه شوند.
ایجاد و توســعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی آقای دکتر شــریفی هدف از تدوین این شــیوهنامه را تشــویق نشریات معتبر
اجازه داده میشــود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای داخلی جهت ارتقاء کیفینشریات به سطح استانداردهای بینالمللی و حضور در
علــم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد پایگاههای معتبر بینالمللی ذکر کردند.
در خصوص روابط کار ،معافیتهای مالیاتی و عوارض ســرمایهگذاری خارجی و جهت ارتقاء کیفی نشــریات به ســطح اســتانداردهای بینالمللی و حضور در
پایگاههای معتبر بینالمللی ذکر کردند.
مبادالت مالی بینالمللی برخوردار شوند.

مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم
بر معافيت مالياتي شركتهاي دانش بنيان تاكيد كرد
مديركل دفتر برنامه ريزي فناوري امور وزارت علوم گفت :بر اســاس قانون
حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان ،اين شركتها تا  15سال از پرداخت
ماليات معاف هستند.
دكتر خســرو پيري گفت :بر اســاس ماده  3قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب مجلس شوراي اسالمي،
اين شــركتها به مدت  15ســال از پرداخت مالیات ،عوارض،حقوق گمرکی ،سود
بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
وي با اشاره به اينكه در برخي از استانها ادارات مالياتي ،شرط اين معافيت را استقرار
شــركت هاي دانش بنيان در داخل پارك هاي علم و فناوري مي دانند ،گفت :در
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نخستیننمایشگاهدستاوردهایپژوهشی،فناوریوصنعتی
استان خراسان جنوبی در درهه مبارک فجر برگزار شد

سامانه«ساعت»پیوندگاهی
میاندرخواستکنندگان
وعرضهکنندگانپژوهشکشور

احمد گنجی
مدیر ارزیابی ایرانداک

کارگروه آموزش ،پژوهش و فناوری اســتانداری خراسان جنوبی با همکاری
پارک علم و فناوری استان و دانشگاه بیرجند اقدام به برگزاری نخستین نمایشگاه
دســتاوردهای پژوهشــی ،فناوری و صنعتی اســتان نمود .هدف از برگزاری این
نمایشگاه ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و صنعتی دستگاههای اجرایی،
پیوند بین دانشگاه و صنعت ،ارائه آخرین دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان بود.
بــا عنایت به پیگیریها و حمایتهای مجدانه بی بی عصمت ســرفرازی ،معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری خراسان جنوبی بیش از 40
دســتگاه اجرایــی 15 ،واحد صنعتی و  30شــرکت دانش بنیــان و فناور آخرین
توانمندیها و دستاوردهای خود را در این حوزه ارائه نمودند .در این نمایشگاه که به
مدت  3روز از  17الی  19بهمن ماه ســال جاری در بیرجند برگزار شده بود ،کلیه
مدیران استانی موظف بودند تا به یمن ایام ا ...دهه فجر در نمایشگاه حضور داشته
و مستقیما پاسخگوی مشکالت مردم از نزدیک میبودند 15 .کارگاه آموزشی توسط
پارک علم و فناوری خراســان جنوبی ،بنیاد ملی نخبگان اســتان ،اداره کل امور
مالیاتی ،اداره مل استاندارد ،اداره کل ورزش و جوانان ،اداره کل اتباطات و فناوری
اطالعات و جهاد دانشــگاهی استان برگزار شــد که در پایان به شرکت کنندگان
گواهینامه معتبر اهدا گردید.
در آییــن اختتامیه این نمایشــگاه که با حضور مهندس ســید علی اکبر پرویزی
اســتاندار محترم خراســان جنوبی و دکتر امیرحسنخانی رئیس مجمع نمایندگان
استان در مجلس شورای اســامی و دیگر مسئولین و مدیران استانی برگزار شد
مهنــدس پرویزی با ابراز رضایت از برگزاری نمایشــگاه مذکور عنوان کرد  :یکی
از زیرساختهای توســعه منطقه پیوند بین دانش و صنعت است که این مهم در
نمایشــگاه بخوبی قابل رویت بود  .وی افزود حمایت از پژوهشهای کاربردی در
دســتور کار استانداری خراسان جنوبی قرار دارد و به عنوان یکی از زیرساختهای
توســعه اقتصادی منطقــه مورد توجه اســت  .وی از تدوین قوانیــن حمایتی از
پژوهشهای فناورانه در اســتانداری خبر داد و اذعان داشت حل مشکالت صنعت
اســتان از طریق فناوران و دانشمندان بومی استان کمک زیادی به اشتغال استان
نموده و ارزش افزوده زیادی برای تولیدات استان به ارمغان خواهد اورد.
سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و رئیس کارگروه
پژوهش ،آموزش و فناوری استانداری خراسان جنوبی ضمن تشکر از دستگاههای
حاضر در نمایشــگاه گفت  :توجه به مقوله پژوهــش با هدف تاثبر گذاری بر رفع
مشکالت مردم از اهداف جدی این معاونت است .وی افزود  :به دنبال آن هستیم
تا با تکیه بر دانش دانشمندان بومی ،خالقیت فناوران و مخترعین و همچنین توان
صنعتگران اســتان خراسان جنوبی اقتصاد و اشــتغال مبتنی بر دانش را در استان
توســعه دهیم .وی بکارگیری و حمایت از پژوهشهای کاربردی دانشــگاهها که
مبتنی بر نیاز روز صنعت استان که حاصل خالقیت مخترعین و فناوران این خطه
از میهن اسالمیمان باشند را اصلی ترین هدف دولت تدبیر امید در راستای توسعه
استان خراسان جنوبی دانست.
دکتر ناصری سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به عنوان برگزار کنند
نمایشگاه عنوان داشت  :تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و فناورانه شرکتها
و واحدهای مســتقر در پارک علم و فناوری یکــی از اصلیترین راهکارهای برون
رفت از محرومیت اقتصادی استان خراسان جنوبی است که این مهم همت جمعی
کلیه مدیران اســتان را میطلبد .دکتر خلیلی رئیس دانشــگاه بیرجند نیز در این
مراسم گفت  :استفاده از ظرفیت دانشگاههای استان جهت مرتفع سازی مشکالت
منطقه میتواند گامی موثر در توســعه استان باشد و هرچه پژوهشهای بیشتری
به دانشــگاههای از سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود برونداد بهتری در صنعت،
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اقتصاد و معیشت مردم شاهد خواهیم بود.
در پایان از ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،راه آهن شــرق کشور و شرکت
آب منطقهای استان به عنوان دستگاههای اجرایی برتر ،شرکتهای فناور و دانش
بنیان دانشــجویار خاوران ،زیست ســپیدان حیات پایا و فروهر فناور کوروش به
عنوان شرکتهای دانش بنیان برتر ،دانشگاههای آزاد اسالمی واحد بیرجند و علوم
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی بیرجند به عنوان مراکز پژوهشی برتر و
واحدهای صنعتی شــمش فلز منیزیم رویال فردوسُ ،درنمای شرق و چاپ مینای
سرخ شرق به عنوان واحدهای صنعتی برتر استان تجلیل به عمل آمد.

مهندس پرویزی استاندار خراسان جنوبی

دکتر ناصری سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

بی بی عصمت سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراسان جنوبی

ســامانه عرضه و تقاضــای پژوهش (ســاعت) به نشــانی SAAT.
 IRANDOC.AC.IRپیوندگاهــی اســت ،میان درخواســتکنندگان و
عرضهکنندگان پژوهش کشــور که افزایش بهرهوری ملی را با شبکهسازی
میان نیازها و پژوهشها پیمیگیرد .این سامانه در گام نخست ،پیوند میان
پایاننامههــا و رســالههای تحصیــات تکمیلی را با نیازهای پژوهشــی
ســازمانها دنبال میکند .این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای
پژوهــش (نیازها و حمایتهــا) و عرضة پژوهش (توانمندیهــا و نیاز به
حمایت) پشتیبانی میشود .سازمانها میتوانند در این سامانه ،درخواستها
و حمایتهای خود را به آگاهی پژوهشــگران برســانند که محور و موضوع
پژوهش ،تأمین منابع مالی ،خدمات مشاوره ،تأمین تجهیزات و سختافزار،
تأمین اطالعــات و مانند آنها را در بر دارد .از ســوی دیگر ،دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی میتوانند توانمندیها و گرایشهای پژوهشی خود را به
همراه حمایتهایی که برای پیگیری آنها نیاز دارند ،به آگاهی ســازمانها
برسانند.
«ساعت» نیازها و حمایتهای ســازمانها را از پژوهش به آگاهی همگان
میرساند و از سوی دیگر ،با معرفی پژوهشگران به سازمانها ،همکاریهای
بلندمدت را میان آن ســاده میسازد .در این سامانه ،سازمانها میتوانند به
جســتوجوی پژوهشگران بپردازند و با پیشینه و کارنامة علمی و همچنین
پیشنهادیههای ایشان آشنا شوند .پژوهشگران نیز میتوانند با جستوجوی
فراخوانهای ســازمانها به نیازهای پژوهشی و حمایتهای آنان پی برند.
افزون بر این« ،ساعت» سازمانها و پژوهشگران را به شکل خودکار نیز به
یکدیگر پیوند میدهد.
سازمانها میتوانند درخواستها ،اولویتهای پژوهشی ،و حمایتهای خود
را در این ســامانه به آگاهی پژوهشگران برسانند و افزون بر این ،میتوانند
در این سامانه:
فراخوانهای پژوهــش و حمایتها و امکانات خود را برای پژوهشها ثبت
کنند؛
پژوهشگران را برای انجام پژوهشهای خود با معیارهای سازمانی برگزینند؛
و
در پژوهشهایی که پژوهشگران عرضه کردهاند ،جستوجو نمایند.
پژوهشگران نیز میتوانند:
موضوع یا پیشنهادیة پژوهش خود را ثبت کنند؛
از حمایت مالی سازمانها برای انجام پژوهش برخوردار شوند؛ و
در تقاضاهای پژوهش جستوجو کنند.
ســامانة عرضه و تقاضای پژوهش (ســاعت) در نوزدهمین نشست شورای
عالیعتف ( )1395/2/7به تصویب این شــورا رســید و اجرای آزمایشی آن
نیز از تیر ماه  1395با اطالعرســانی به سازمانها و پژوهشگران شروع شد
و تاکنون بیش از  800پژوهشــگر و نزدیک  40ســازمان در آن نامنویسی
کردهاند .سازمانهای عضو «ســاعت» نیز تاکنون نزدیک  400فراخوان و
بیــش از  2000عنوان پژوهش را در «ســاعت» بارگــذاری کردهاند240 .
درخواســت اجرای پژوهش نیز برای نمایندگان سازمانهای فعال درسامانه
فرستاده شده است که سازمانها آنها را بررسی و فرایندهای سامانه را برای
آنها دنبال کردهاند.
امید است با استقبال بیشتر سازمانها و پژوهشگران و همچنین اطالعرسانی
بهتر ،شاهد رشد هرچه بیشتر سامانه و فراگیر شدن آن باشیم.

ک(
یاطالعات)ایراندا 
م وفناور 
پژوهشگا هعلو 
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

«نهانسازی مغزها» و «فرار از مغزها»
دکتر سیروس علیدوستی
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات (ایرانداک)

سالهاست از پدیدهای به نام «فرار مغزها» سخن میرود که با نام امروزیتر
«مهاجرت نخبگان» نیز خوانده شــده و گناه آن بــا نام «جذب مغزها» به گردن
دیگران افتاده و با «گردش مغزها» یا «چرخش مغزها» نیز برای آن راه برونرفتی
جستوجو شده است .اینجا سخن از این پدیده یا رویکرد درست بدان نیست ،سخن
از پدیدهای دیگر اســت که آن را میتوان «فرار از مغزها» و «نهانسازی مغزها»
نامید .درونمایه «فرار از مغزها» و «نهانسازی مغزها» جدایی راه «عمل از علم»
یا «کنش از پژوهش» یا «تصمیم از تفکر» است .آموزههای دینی و زیستآزمودههای
همه ما نشان داده و میدهند که هر گاه در کاری از علم بهره نبریم ،کنشی را بدون
پژوهش انجام دهیم ،یا تصمیمی را بدون تفکر بگیریم؛ به سرانجام درستی دست
نخواهیم یافت و گاه پیامدهای نادرستی بهبار خواهیم آورد.
پنداره روشــن «فرار از مغزها» ،همراه نســاختن کارشناســان و کارآزمودگان و
دانشگران در کارهاســت .ولی «مغزها» ،یافتهها و دانستههایشان را مینویسند و
بخشی از دانش نهان خود را در نوشتارهایشان آشکار میکنند .این نوشتارها ،گاهی
مانند کتاب در دسترس همگان گذارده میشوند و گاهی در ریخت تکنگاشتهایی
مانند گزارش طرح پژوهشی ،پایاننامه ،و رساله تنها در چند نسخه اندک هستند.
«نهانسازی مغزها» با پنهان ساختن چنین نوشتارهایی است که انجام میشود .از
یک سو ،سیاستگذاران علم و فناوری کشور بهدشواری تن به آزادسازی دسترسی
به این گنجینهها را میدهند و گویی از مغزها فرار میکنند .از سوی دیگر ،شگفتا که
بسیاری از مدیران نهادهایی مانند دانشگاهها و پژوهشگاهها که مأموریت گسترش
دانش را دارند و اســتادانی که کم یا بســیار و خوب یا بد ،راهنمایی پایاننامهها و
رســالهها را بر دوش دارند ،بیش از همه به «نهانســازی مغزها» کمک میکنند
و از دیگران با دسترســی به تکنگاشــتهایی مانند گزارش طرحهای پژوهشی،
پایاننامهها ،و رســالهها ناســازگارترند و در برابر هر کوششی برای «آشکارسازی
مغزها» ایستادگی میکنند و شگفتتر اینکه بسیار هم کامیاب هستند!
ساالنه بیش از یکصد هزار دانشآموخته تحصیالت تکمیلی در کشور هست و دهها
هزار طرح پژوهشی به انجام میرسند که اگر یک درصد آنها نیز کاری کرده باشند،
کارســتان؛ آنگاه هر ســال چندین هزار و در چند سال ،چند د ه هزار راهکار و یافته
علمی و دســتاورد گرانبهای اندیشه و کوشش سالی چند از پژوهشگران جوان یا
جاافتاده و بینش و رهنمون استادان دانا در هزارتوی قفسهها و هزارخان آییننامهها
و بیراههای دســتورها از دسترس برون میشــوند و این «نهانسازی مغزها» در
پشــت تابلوهایی مانند «حقوق مادی»« ،حقوق معنــوی»« ،مالکیت فکری» ،و
«کپیرایت» برازنده نیز مینماید .مگر در کشــور چند گره هست که با این همه
کار باز نشود .اگر اقتصاد مقاومتی راهنما و دستور کار است ،از «نهانسازی مغزها»
ناســازگارتر با آن یافت نمیشــود و گاه آن است که سیاستگذاران ،این مغزها را

از بنــد برهانند تا یک دگرگونی ژرف را در علم و فناوری و پیشــرفت کشــور در
کوناهمدت ببینند.
گام نخســت را وزیــر علوم،تحقیقــات ،و فنــاوری با آییننامه ثبت و اشــاعه
پیشــنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای (پارساهای) تحصیالت تکمیلی و صیانت
از حقوق پدیدآوران در آنها (شــماره /195929و تاریخ  )1395/9/6در دانشگاهها،
پژوهشــگاهها ،و مراکز آموزش عالی ،پژوهشی ،و فناوری دولتی و غیردولتی زیر
نظر این وزارت برداشــته و از آنها خواسته اســت فایل تماممتن این مدارک را در
سامانههای پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران (ایرانداک) ثبت و بارگذاری
کنند .از ایراندک نیز خواسته شده است که تماممتن پیشنهاده پایاننامهها و رسالهها
را پس از گذشت  12و  24ماه از زمان تصویب و تماممتن پایاننامهها و رسالهها را
پس از گذشت  18و  30ماه از زمان دفاع در دسترس همگان بگذارد.
با این همه ،برخی از دانشــگاههای بزرگ که بیشترین منابع و بزرگترین کارکرد
را برای گســترش علم و فناوری دارند« ،آشکارسازی» دانش را کمتر میپذیرند و
گسترش دستاوردهای ارزنده «مغز»های کشــور را بازمیدارند .اکنون هنگام آن
اســت که دانش نهان در ســامانه علم و فناوری و نوآوری کشور ،روان شود و به
گردش درآید تا بهکار رود و توان و کاستی آن روشن گردد و چرخه درست «عمل
و علم»« ،کنش و پژوهش» ،یا «تصمیم و تفکر» آراســته شــود تا از یک ســو،
کارگزاران از دانش دانشــگران بهره برند و از ســویی نیز ،دانشگران دستاوردهای
خود را در بوته آزمون بسنجند و هر دو توانمندتر شوند و از این رهگذر ،همافزایی
پیوســتهای فراهم آید که گستره آن ،کاستیها را در کشور بپوشاند و به پیشرفتی
باورنکردنی رهنمون شود.
این راهی است که جهان میرود و جنبش جهانی دسترسی آزاد که از دهه 1990
و با گسترش اینترنت آغاز گردیده ،بهتندی فراگیر شده است و دسترسی به پارساها
در چهار ســطح جهانی ،منطقهای ،ملی ،و سازمانی دنبال میکند .این جنبش در
«ان.دی.ال.تــی.دی 1».تماممتن نزدیک به چهار میلیون و 600هزار پارســا را از
سراسر جهان در دســترس همگان گذاشته است« .او.ای.تی.دی 2».نیز دسترسی
آزاد به تماممتن نزدیک به سه میلیون و  500هزار پارسا را از  1100مؤسسه برای
همگان فراهم آورده است« .سی.آر.ال 3».با همکاری  1300مؤسسه از  115کشور
5
جهان و  800هزار پارســا« ،سایبرتسیس» 4با بیش از  50هزار پارسا ،و «اریک»
هم از دیگر جنبشهای جهانی دسترســی آزاد به تماممتن پارساها هستند .در این
میان ،پایگاههایی مانند «ان.دی.ال.تی.دی ».و «او.ای.تی.دی ».فراگیرند و برخی
دیگر مانند «اریک» یک زمینه (آموزش و پرورش) را پوشش میدهند .این جنبش
به ناشرانی مانند «پروکوئست» نیز رسیده که در کنار فروش ،تماممتن پارساهای
دارای دسترسی آزاد را نیز در «پی.کیو.دی.تی .اوپن» 6فراهم ساخت ه است.
دسترسی آزاد در سطح منطقهای و با همکاری چند کشور نیز گسترش یافته است.
در اروپا پورتال «دارت یوروپ» 7دسترســی آزاد به تماممتن نزدیک به  720هزار
پارسا را از  601مؤسسه در  28کشور اروپایی در بر دارد« .دیوا پورتال» 8نیز نزدیک
یک میلیون پارســای تماممتن  42مؤسســه آموزش عالی و پژوهشی کشورهای
اســکاندیناوی را در دسترس میگذارد .شصت کشــور آفریقایی هم با همکاری
یکدیگر پروژۀ «داتاد» 9را راهاندازی کردهاند که هم اکنون نزدیک  12هزار پارســا
را در بر دارد.
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کوششهای بسیاری هم در سطح ملی برای دسترسی آزاد به پارساها انجام شده
است ،برای نمونه میتوان از کشورهای زیر یاد کرد:
انگلستان( 10از  2004با  70مؤسسه و بیش از  400هزار رساله)
کانادا( 11از  1965با  70مؤسسه)
هند( 12از  2009با  280مؤسسه و نزدیک  118هزار پارسا)
فرانسه( 13از  1985با  201مؤسسه و نزدیک  400هزار پارسا)
ترکیه 2008( 14با  185مؤسسه و نزدیک  450هزار پارسا)
آفریقای جنوبی( 15از  2010با  20مؤسسه و بیش از  100هزار پارسا)
لیتوانی( 16از  2006با  14مؤسسه)
برزیل( 17از  2001با  105مؤسسه و بیش از  460هزار پارسا)
اسپانیا( 18از  2010با  83مؤسسه) ،تایوان( 19از  2000با  143مؤسسه)
صبرستان( 20از  2013با پنج مؤسسه و بیش از یکهزار پارسا)
چک( 21از  2006با  44مؤسسه)
اسلواکی( 22از  2010با  39مؤسسه و  350هزار پارسا)
پرتقال( 23از  2004با نزدیک  2600پارسا)
سوئد( 24نزدیک به  54هزار پارسای انگلیسی زبان دانشگاههای سوئد)
25
افزون بر اینها ،دانشگاههای بزرگ و رده نخست دنیا نیز چنین میکنند« .شرپا»
یک دروازه با نام «اوپندور» 26راهاندازی و بســیاری از واســپارگاههای سازمانی
دسترســی آزاد را نمایه کرده اســت .این دروازه هماکنون نزدیک به  2000پایگاه
با دسترسی آزاد به پارساها را در سراسر جهان در بر دارد که در میان آنها میتوان
دانشگاههای زیر را دید:
27
مؤسسه فناوری ماساچوست (ام.آی.تی).
28
دانشگاه استنفورد
29
دانشگاه واشنگتن
30
دانشگاه کمبریج
31
دانشگاه آریزونا
32
دانشگاه پوردو
33
دانشگاه آیووا
34
دانشگاه کانزاس
35
دانشگاه کنتاکی
36
دانشگاه نیومکزیکو
37
دانشگاه دوک
38
دانشگاه پنسیلوانیا
39
دانشگاه براون
40
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
41
دانشگاه تگزاس
ِ 42
دانشگاه ویرجینیاتک
43
دانشگاه مکگیل
44
دانشگاه بریتیش کلمبیا
45
دانشگاه ادینبورگ
46
دانشگاه گالسگو
47
دانشگاه دورهام
48
دانشگاه هلسینکی
49
دانشگاه هنگکنگ
در ایــن میان ،برخی از دانشــگاهها نیز با همکاری هم ابزاری مشــترک را برای
دسترسی به تماممتن پارساها فراهم کردهاند که از میان آنها میتوان نظام «وایت
روز» را گفت که دسترسی به پارساهای سه دانشگاه لیدز ،شفیلد ،و یورک را فراهم
کرده است.
گام بزرگتر و کارسازتر برای کشور ما آن است که «آشکارسازی مغزها» گسترش
یابد و همه سازمانها و همه گونه منابع پنهان را در بر گیرد .سازمانها و دانشگران
باید دانش خود آشکار سازند و سیاستگذاران و کارگزاران نیز باید یافتههای آنان را
بهکار بندند تا «نهانسازی مغزها» و «فرار از مغزها» روی ندهد و چرخه همافزایی
«عمــل و علم»« ،کنــش و پژوهش» ،و «تصمیم و تفکر» بــه گردش درآید و
سرمایههای کشور بارور و بهرهور شوند .بدینسان دانش و پژوهش ،کارکرد و بازار
و همچنین منابع مالــی پایدار پیدا میکنند و دولت و صنعت نیز که دو پایه دیگر
دستگاه نوآوری هستند ،هم به نیازهای خود پی میبرند و هم برای درخواستهای
خود پاســخی مییابند و با گذشــت زمان ،این پیوند بالنده میشــود و هر یک از
بازیگران جای درســت خود را مییابند که دستاورد آن ،سودی سرشار است که به
کشور و مردم میرسد.
اسفندماه  .95شمارة 12
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ک(
یاطالعات)ایراندا 
م وفناور 
پژوهشگا هعلو 

پیشگیریازسرقت
یافته علمی و مبارزه با آن
(بخش دوم)

دکتر صفر بیگزاده
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات (ایرانداک)

از زمان پیدایش وب ،ســرقت یافته علمی حتی سختتر از گذشته به دنیای
آموزش ضربه زده اســت .در گذشته برای سرقت یافته علمی ،پدیدآوران مجبور
بودند زمان زیادی را صرف نوشــتن متون از کتابهــا و مقاالت چاپی کنند؛ اما
امــروزه با وجود اینترنت آنها در مدت زمان بســیار کوتاهی مطالب را «کپی و
پَیســت» میکنند .البته در دنیای دیجیتال کشف سرقت یافته علمی نیز ساده تر
شــده اســت .به طور کلی راهبردهای اصلی برای مدیریت سرقت یافته علمی
عبارتند از .1 :تغییر فرهنگ به وسیله آموزش نویسندگان درباره سرقت یافته علمی
و مجازاتهای آن .2 ،ترساندن و مجازات متخلفان .3 ،طراحی وظایف و تکالیفی
که به فکر اصیل نویسنده نیاز دارد .همچنین ،برای کم اتفاق افتادن سرقت یافتۀ
علمی راهکارهایی پیشنهاد شده است ،همانند .1 :تدوین راهبردهای پیشگیرانه.2 ،
روشن بود قواعد مستندسازی .3 ،انتظارات منطقی و مناسب از دانشجویان .4 ،باال
بردن آگاهی نسبت به سرقت یافته علمی .5 ،تقویت مواظبت و درگیری دانشکدهها
در مسأله سرقت یافته علمی .6 ،حمایت از توسعه مهارتهای دانشجویی و رشد
شناختی .7 ،کاســتن از فرصت و انگیزه دانشجویان برای تقلب .8 ،تالش برای
ایجاد یک حس فراگیر از هویت حرفهای و مسئولیت .افزون بر این ،خواندن منابع
بسیار ،نوشتن بعد از گذشتن چند روز از خواندن ،استفاده از اصطالحنامه و فرهنگ
واژگان ،وارســی و تصحیح حداکثری ،خودخوانی متناوب ،اســتفاده از نقل قول،
رعایت قواعد ارجاعدهی ،اســتفاده از مترجمان حرفهای ،و اجازه کتبی گرفتن از
سایر پدیدآوران نیز از شمار آموزههایی هستند که میتوانند از سرقت یافتۀ علمی
پیشگری کنند.
امروزه برای پیشگری و مبارزه با سرقت یافتۀ علمی ،فناوری نیز ابزارهایی کاربردی
در اختیار بشــر قرار داده است .برای پیشگری از سرقت یافتۀ علمی نرمافزارهای
مدیریت اطالعات کتابشناسی ساخته شدهاند؛ نرمافزارهایی همانند زوترو ،مندلی،
اندنوت و ...که بهســادگی روش ارجاعدهــی را آموزش دهند .ابزارهایی نیز برای
شناســایی و مبارزه با سرقت یافتۀ علمی درست شدهاند؛ این نرمافزارها هم برای
مبارزه با ســرقت متنی توسعه یافتهاند ،هم ســرقت تصویری و چندرسانهای .از
مشهورترین و محبوبترین این نرمافزارها –که همگی ساز و کاری تقریب ًا شبیه
به یکدیگر دارند« -ترنیتین» اســت .این نرمافزارها تکلیف درسی را که از مقاله
منتشر نشده دانشجویی دیگر کپی شده یا مقالهای بدون سرقت یافته علمی ،اما
خریداری شده از اینترنت را نیز نمیتوانند ردیابی کنند.
افزون بر ابزارهای پیشگفته ،قوانینی هم برای مبارزه با ســرقت علمی در ایران
تصویب شــدهاند؛ همانند مــاده  245تا  248قانون مجــازات عمومی (مصوب
)1310/5/10؛ قانــون حمایــت حقوق مؤلفان و مصنفــان و هنرمندان (مصوب
)1348/10/11؛ مــاده  640قانون مجازات اســامی ،کتــاب پنجم :تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده (مصوب  )1375/3/2که مقرر میدارد« :اشــخاص ذیل به
حبس از ســه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا
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شــش میلیون ریال و تا  74ضربه شالق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم
خواهند شد؛ عهدنامههای حمایت از حقوق معنوی و مادی با آلمان ،اسپانیا و ایتالیا
()1309؛ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشــریات و آثــار صوتی ()1352/10/16؛
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای (مصوب )1379/10/4؛
قانون نحوه مجازات اشــخاصی که در امر سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز
مینماینــد (مصوب )1386/10/16؛ قانون مطبوعــات (مصوب )1379/1/30؛ و
الیحهای که از ســوی وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری ،در قالب ماده واحده،
همراه با چند تبصره به منظور مقابله با سرقت علمی تهیه شده و برای تصویب در
دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته است.
ولی در میان مقررات دانشــگاهی ایران ،در ماده  6آییننامه انضباطی دانشجویان
(مصوب جلســه  ،358مورخ  74/6/14شــورای عالی انقالب فرهنگی) با عنوان
«حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی دانشــگاه و کمیته مرکزی انضباطی
در قالب بند «الف» تا «د» انواع جرائم عمومی دانشــجویان بیان شــده و قاعدت ًا
موضوع ســرقت یافته علمی بایست جزء تخلفات آموزشی (بند «ب») یا تخلفات
اخالقی (بند «د») ذکر میشد که چنین نشده است .تنها قسمتی از این آییننامه
که میتواند به ســرقت یافته علمی مربوط شود ،قســمت  -5د با عنوان «عدم
رعایت شئون دانشجویی» است؛ آنهم با این تفسیر و توجیه که بپذیریم سرقت
یافته علمی با شــئون دانشــجویی مغایر و مخالف اســت وگرنه این قسمت نیز
نمیتواند دســتاویز برخورد انضباطی با دانشجویی شود که مرتکب سرقت یافته
علمی شده است .در هز حال ،اگر سرقت یافته علمی مغایر با «شئون دانشجویی»
دانسته شود ،این اقدام میتواند توسط کمیت ه انضباطی دانشگاه ویا کمیته مرکزی
انضباطی مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازاتهایی به شرح بند «الف» و «ب» ماده
 7در مورد دانشجوی خاطی یا متخلف اعمال گردد.
شــیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی که به استناد ماده  13این آییننامه در قالب
یــک مقدمه و پنج بخش و در مجموع شــامل  31مــاده و  10بند و  82تبصره
تدوین شــده و در مورخ  88/3/16به تصویــب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده ،در عمل حوزه مفاهیم مندرج در
آییننامه را در بسیاری از موارد توسعهداده و افزون بر تدوین شیوه اجرا ،در برخی
موارد دســت به ابتکار زده و از جمله درخصوص ســرقت یافته علمی و برداشت
از آثار دیگران ،بدون ذکر منبع ،ســختگیری نشان داده است .اما قانون مقررات
انتظامی و هیأت علمی دانشــگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
(مصوب  )1364/12/22در فصل دوم خود با عنوان «تخلفات انتظامی و جرائم»
به احصای تخلفاتی پرداخته که به تعبیر صدر ماده « 7شامل تخلفات انضباطی و
اعمال خالف شرع و اخالق عمومی» است که توسط عضو هیأت علمی صورت
میگیرد .موضوعی که این قانون ،همانند شیوهنامه آییننامه انضباطی به آن توجه
کرده ،مسأله «تکرار تخلف» اســت که موجب تشدید مجازات انتظامی مرتکب
میشــود .طبق ماده  10این قانون« :در صــورت تکرار تخلف و ثبوت آن ،عضو
هیأت علمی خاطی به اشــد مجازات پیشبینیشده در آن درجه محکوم خواهد
ل شده در درجه مربوط باشد ،عضو
شــد و هرگاه مجازات قبلی ،اشد مجازات اعما 
خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد؛ به نحوی که در هر حال
از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد».
در نگاه کلی و جامع به مقررات دانشگاهی از منظر سرقت یافته علمی باید گفت
با توجه به آن که سرقت یافته علمی با رویکردی که امروز به این امر وجود دارد،
بیشتر توسط دانشجویان و افراد دانشگاهرفته صورت میگیرد ،آییننامه انضباطی

دانشجویان (مصوب جلسه  ،358مورخ  74/6/14شورای عالی انقالب فرهنگی)
باید این امر و طریق کیفر دادن آن و راههای پیشگیری از آن را مد نظر قرار داده
باشد؛ اما دقت در مفاد این آییننامه و مواد آن نشان میدهد که وضعیت اینگونه
نیست و این آییننامه تصریح ًا به موضوع سرقت یافته علمی نپرداخته است و از
اینرو ،ناچار باید از فحوای کالم یا مفاد مواد این آییننامه به حکم ســرقت یافته
علمی از نگاه نویســندگان این آییننامه پی برد .در نتیجه باید گفت این آییننامه
وافی به مقصود نبوده ،با وضعیت کنونی ارتکاب ســرقت یافته علمی همخوانی
ندارد و ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد .گفتنی است اگر جلوگیری از سرقت
یافته علمی ناشــی از یک «تب گذرا» باشد ،نه یک ضرورت پایدار اجتماعی ،با
فــرو افتادن این حالت تبآلود ،پیگیری هــر راهکاری رنگ میبازد و نتیجه این
رنگباختگی «بازگشــت دوباره تب» است و نیز اقدامات هیجانی و گذرا .از این
رو ،برای اثربخش بودن راهکارهای پیشــگیری و مبارزه با ســرقت یافتۀ علمی،
«استمرار» و «اقدام حداکثری» ضرورت دارد .در پایان راهکارهای زیر را میتوان
برای کاستن از میزان سرقت یافته علمی در ایران پیشنهاد کرد:
 .1اجرای دقیق قوانین مقررات موجود در آییننامههای انضباطی دانشگاهی،
 .2اعمــال دقیق کیفرهای قانونی و انتظامی برای اشــخاصی که در اعمال این
مقررات کوتاهی میکنند.
 .3تبیین مالک مادی و معنوی پایاننامههای دانشــجویی به منظور ایجاد امکان
طرح دعوای حقوقی یا کیفری مربوط.
 .4اســتفاده از نرمافزارهای همانندجو و الزامی کردن اعمال نتایج این نرمافزارها
در رد یا پذیرش پایاننامههای دانشجویی و ترفیع یا ارتقای اعضای هیأت علمی
دانشگاهها.
 .5اطالعرسانی از طریق رسانههای ملی و منطقهای درباره مفهوم و انواع سرقت
یافته علمی و عواقب و نتایج آن قانونی و اخالقی آن.
 .6تسهیل امکان طرح دعوای حقوقی یا جزایی درخصوص سرقت یافته علمی.
 .7اختصاص شعبی از شوراهای حل اختالف برای رسیدگی به دعاوی خُ رد مربوط
به سرقت یافته علمی.
 .8الزامی کردن اعالم نتایح دعاوی مربوط به سرقت یافته علمی در روزنامههای
ملی و محلی.
 .9ذیحق یا دینفع محسوب کردن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران برای
طرح دعاوی ســرقت یافته علمی درخصوص متون دانشگاهی که در این نهادها
تولید شدهاند.
 .10تبدیل نگاه قانونگذار ایران از «مجازاتکننده» به «پیشــگیرانه» که اثر آن
کاهش موارد ارتکاب چنین رفتاری است.
انتشار نمای نشریههای ایرانی در جهان برای سال /2016افزایش میانگین ضریب
تأثیر نشــریههای ایرانی نمایه شده در «وب آو ساینس» برپایه تازهترین گزارش
سامانۀ «نما» با نام «نمای نشریهها  :2016جایگاه نشریههای ایرانی در نظامهای
ارزیابی جهانی» ،میانگین ضریب تأثیر نشــریههای ایرانی نمایه شده در «وب آو
ساینس» در سال  2016در مقایسه با ضریب سال  2015رشد داشته است.
به گزارش «روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران» در گزارش
تازهترین گزارش سامانۀ «نما» با نام «نمای نشریهها  :2016جایگاه نشریههای
ایرانی در نظامهای ارزیابی جهانی» جایگاه نشریههای ایرانی در نظامهای جهانی
ارزیابی در ســال  2016آمده اســت که دادههای آن از عملکرد نشریهها در سال
 2015گردآوری شدهاند.

دفتر برنامه ریزی فناوری
افزون بر این ،روند ســاالنۀ شمار و میزان تأثیر نشریههای ایرانی در این نظامها
به همراه جدولهای مقایسهای با کشورهای منطقه نیز گزارش شده و حضور در
نمایهنامۀ «وب آو ساینس» ،حضور در نمایهنامۀ «اسکوپوس» ،ضریب تأثیر ،امتیاز
استنادی ،شاخص «اسنیپ» ،و رتبهبندی نشــریههای «سایمگو» از محورهای
کلیدی این گزارش هستند.
بر پایۀ گزارش تازۀ ســامانۀ «نما» 44 ،نشریۀ ایرانی در سال  2016در نمایهنامۀ
«وب آو ساینس» بودهاند که بر این پایه ،ایران پس از ترکیه (با  62عنوان نشریه)
در جایگاه دوم در میان کشورهای منطقه است .میانگین ضریب تأثیر نشریههای
ایرانی نمایه شــده در «وب آو ساینس»  0/83و در مقایسه با ضریب سال 2015
( )0/78رشد داشته است.
همچنین 128 ،نشریۀ ایرانی نیز در نمایهنامۀ «اسکوپوس» بودهاند که سه عنوان
بیشــتر از ســال  2015و بر این پایه ،ایران در جایگاه چهارم در میان کشورهای
منطقه و پس از مصر ،ترکیه ،و امارات متحدۀ عربی است.
بر پایۀ گزارش نمای نشریهها ،میانگین امتیاز استنادی نشریههای ایرانی  0/62با
جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه و پس از مصر و رژیم اشغالگر قدس است.
افزون بر این ،میانگین شاخص «اسنیپ» نشریههای ایرانی  0/47است و از این
دیدگاه ،ایران در جایگاه نهم کشورهای منطقه است؛ همچنین 139 ،نشریۀ ایرانی
نیز در فهرســت رتبهبندی نشریههای «سایمگو» دیده میشوند که چهار عنوان
نســبت به گزارش سال  2015رشد داشــتهاند و ایران در جایگاه دوم کشورهای
منطقه و پس از ترکیه با  177عنوان نشریه است.
گفتنی اســت ،با افزایش شــمار نشریهها در نیمۀ دوم ســدۀ بیستم ،کارشناسان
علمسنجی کوشیدند سنجههایی برای ارزیابی اعتبار و کیفیت آنها درست کنند؛ از
این روی ،ســنجههایی کمی و کیفی ساخته شدند و پس از آن نظامهایی جهانی
برای بررسی اعتبار و کیفیت نشریهها بر پایۀ این سنجهها پدید آمدند.
دو نمایۀ اســتنادی «وب آو ســاینس» و «اسکوپوس» نخســتین نظامها برای
سنجش کیفیت و اعتبار نشــریهها بودهاند که حضور یک نشریه در این نمایهها
خود گویای سطحی از کیفیت است ،ولی در یک دهۀ گذشته نهادهای علمسنجی
دیگری نیز کوشیدهاند چارچوبی برای این کار طراحی کنند .در این میان ،مؤسسۀ
علمســنجی «سایمگو» و «مرکز مطالعات علم و فناوری» در دانشگاه «الیدن»
هلند نامدارترند.
گفتنی است ،پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) با پشتیبانی
دبیرخانة شــورایعالی عتف ،با راهاندازی سامانۀ «نما» (جایگاه علم ،فناوری ،و
نوآوری ایران در جهان) میکوشد نتایج نظامهای گوناگون ارزیابی علم ،فناوری ،و
نوآوری را پایش کند و گزارشهایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاستگذاران
بگذارد .ســامانۀ «نما» در نشــانی  NEMA.IRANDOC.AC.IRدر دسترس
همگان است.
افزایش شــمار مؤسسههای ایرانی در نظامهای فراگیر رتبهبندی جهانی در سال
2016
دکتر ســیروس علیدوستی ،رئیس ایرانداک با اشــاره به تازهترین گزارش سامانۀ
«نما» دربارۀ نظامهای فراگیر رتبهبندی مؤسســهها که توسط پژوهشگاه علوم
و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) منتشــر شده است گفت :شمار مؤسسههای
ایرانی در نظامهای فراگیر رتبهبندی جهانی در سال  2016نسبت به سال 2015
افزایش یافته است.
به گزارش «روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران» علیدوستی
گفت :در تازهترین گزارش ســامانۀ «نما»  13نظــام گوناگون فراگیر رتبهبندی
جهانی بررسی و جایگاه مؤسسههای ایرانی در آنها پایش و گزارش شده است.
ولی افزود :در سال  2016شــمار  13مؤسسه در رتبهبندی جهانی دانشگاههای
«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (در برابر هشت مؤسسه در سال  ،)2015دو مؤسسه
در رتبهبندی علمی دانشــگاههای جهان (شانگهای) (در برابر دو مؤسسه در سال
 ،)2015پنج مؤسســه در رتبهبندی جهانی دانشگاههای «کیو.اس( ».در برابر دو
مؤسسه در ســال  13 ،)2015مؤسســه در رتبهبندی دانشگاهها بر پایۀ عملکرد
علمی (یورپ) (در برابر نه مؤسســه در ســال  14 ،)2015مؤسسه در رتبهبندی
مرکز مطالعات علوم و فناوری «الیدن» (در برابر  13مؤسســه در سال ،)2015
 18مؤسسه در رتبهبندی یو مالتیرنک (در برابر  18مؤسسه در سال  ،)2015یک
مؤسســه در رتبهبندی عملکرد مقالههای علمی دانشگاههای جهان (تایوان) (در
برابر صفر مؤسسه در سال  11 ،)2015مؤسسه در رتبهبندی بهترین دانشگاههای
جهان «یو .اس .نیوز» (در برابر هشت مؤسسه در سال  ،)2015هشت مؤسسه در
رتبهبندی دانشگاههای جهان (در برابر هشت مؤسسه در سال  99 ،)2015مؤسسه
در رتبهبندی مؤسسههای «سایمگو» (در برابر  100مؤسسه در سال  ،)2015هفت
مؤسسه در رتبهبندی دانشگاهی «راوند» (در برابر پنج مؤسسه در سال  ،)2015و
سه مؤسسه در رتبهبندی جهانی دانشگاهی «گرینمتریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
(در برابر یک مؤسسه در سال  )2015از کشور ایران در فهرست برترینهای جهان
قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد :هنوز مؤسســههای ایرانی نتوانستهاند در فهرست  300مؤسسۀ
برتر در مؤسسه در رتبهبندی پژوهشی دانشگاههای جهان قرار گیرند.
گفتنی اســت :سامانۀ «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
و با پشــتیبانی دبیرخانه شــورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری راهاندازی شده
و روزآمد میشــود به پایش و گزارش جایگاه علم ،فنــاوری ،و نوآوری ایران در
جهان میپردازد .این ســامانه در نشانی  NEMA.IRANDOC.AC.IRرایگان
در دسترس همگان است.
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مديركل دفتر سياستگذاري و برنامهريزي امور فناوري وزارت علوم

از سطح بندي پارك هاي علم و فناوري خبر داد
دكتر خسرو پيري مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور فناوري
وزارت علوم از سطح بندي پاركهاي علم و فناوري خبر داد.
دكتر پيري با اعالم اين خبر ،درخصوص سطح بندي پارك هاي علم و فناوري
اظهار داشــت :پارك هاي علم و فناوري كشور به سه سطح اول ،دوم و سوم
تقسيم بندي شــده اند كه تعداد مراكز رشد ،داشتن ساختمان مستقل و زمين
مناســب ،واگذاري اراضي ،داشــتن برنامه كاري(كسب و كار) پنج ساله آينده
پارك و مراكز رشــد وابسته ،چارت سازماني مصوب ،گزارش عملكرد مناسب،
برنامه مدون توسعه فناوري در زمينه آمايش سرزمين و نقش منطقهاي پارك
در گسترش استان ،از جمله اولويت هاي سطح بندي پاركها است.
وي تصريح كرد :تعداد نيروي انســاني پارك هاي علم و فناوري كشــور بايد
مطابق آيين نامه سازماندهي و تشكيالت مصوب هيأت امنا (مورخ )93/11/26

و در جهت ســطح بندي پاركها باشد كه سطح اول حداكثر تعداد  32پرسنل،
ســطح دوم حداكثر تعداد  26پرسنل و سطح سوم حداكثر تعداد  18پرسنل را
مي توانند براي فعاليت در خدمت داشته باشند.
دكتر پيري در مورد مجوز راه اندازي مراكز رشــد و پارك هاي علم و فناوري
گفت :هيچ مجوزي در مورد تاســيس مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري
داده نخواهد شــد مگر اينكه زمين و ساختمان به اندازه كافي تامين شده باشد
و اين امر با همكاري اســتانداري هر اســتان قابل تامين است .مواردي مانند
تصويب اساســنامه الگو مصوب ( 94/12/16شوراي گسترش آموزش عالي)،
برنامه كســب و كار پنج ســاله پارك و مراكز رشــد وابسته و همچنين طرح
جامع عمرانــي از ضروريات گرفتن مجوز قطعي پــارك هاي علم و فناوري
مي باشد.

اعالم آمادگی دانشگاه علم و صنعت
برای همکاری همه جانبه با وزارت نفت
رییس دانشــگاه علم و صنعت ،در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ،با
ارســال نامه ای به وزیر نفت ،نسبت به همکاری همه جانبه دانشگاه با وزارت
نفت ،اعالم آمادگی کرد.
به گــزارش گاهنامه عتف ،دکتر برخورداری رییس دانشــگاه علم و صنعت ،با
ارسال نامهای به مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعالم کرد« :این دانشگاه
بــرای همکاری همــه جانبه با برنامه های وزارت نفــت و البته ایفای تعهدات
دانشــگاه در راستای ماموریت هایی که در این حوزه به آن واگذار شده آمادگی
کامل دارد».
دکتر برخورداری با تبریک فرا رسیدن سالروز ملی شدن صنعت نفت به مدیران
و کارکنان این صنعت اظهار داشت« :بی تردید ،توسعه ملی در همه عرصه های
صنعتی مرهون صنعت نفت کشور است».
در بخش دیگری از نامه رییس دانشگاه علم و صنعت به وزیر نفت آماده است:
«بهره مندی بلند مدت از صنعت نفت ،مستلزم بینش راهبردی مبتنی بر درایت
عمیق و ثبات مدیریت در آن اســت .چنین بینشــی قطعا در سطح سازماندهی،
اولویت دهی به توســعه منابع انســانی ،برنامه ریزی با هدف بومی سازی هر
چه بیشــتر فناوری های مــورد نیاز در حوزه های بهره برداری و توســعه ای،
تمهید سیاســت های برداشــتی صیانتی از منابع و مخازن نفت و گاز ،سرمایه
گذاری پیوســته و هدفمند در برنامه های توســعه ای ،اولویت دهی به توسعه
میادین مشترک با کشورهای همسایه ،سوق دادن توان داخلی به سمت و سوی
بنگاههــای دانش بنیان با نگاه بهره بــرداری درون صنعتی و صادرات خدمات

مبتنی بر دانش ،جهت دهی هر چه بیشــتر منابــع و ذخایر زیر زمینی اولیه به
ســوی صنایع تبدیلی به ویژه پتروشــیمی به جای خام فروشی و  ...متبلور می
گردد».
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علم و صنعــت ،دکتر برخورداری همچنین
در بنــد دیگری از این نامه آورده اســت« :بی تردید نیــل به اهداف مقدس و
راهبردهای فوق ،مســتلزم حمایت و همکاری تمام عیار همه ظرفیت دانشــی
و فناورانه دانشگاهیان کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت ایران است».
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اخبار پارک های علم و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی خبر داد

برگزارینخستین
جشنوارهفناوریهای
نوین شهری در مشهد

رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی از برگزاری نخستین نمایشگاه و
جشنواره فناوریهای نوین شهری به میزبانی مشهد همزمان با مشهد  2017خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل پارك علم و فناوري خراسان ،دکتر سید
حسن علمالهدایی ،با اشاره به برنامههای متعدد پارک علم و فناوری خراسان رضوی
در رخداد بزرگ «مشــهد  »2017اظهار داشت :یکی از محورهای برنامههای این
رخداد بزرگ ،استفاده از ظرفیت جوانان متخصص ،باایمان و باانگیزه است چراکه با
همدلی آنها میتوانیم از تیمهای استارت آپی (کارآفرینی) بهخوبی استفاده کنیم.
وی از برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره فناوریهای نوین شهری به میزبانی
مشهد همزمان با سال  2017خبر داد و گفت :این جشنواره میتواند خالقیتهای
فناورانهای را که به رشد اقتصادی کمک میکند ،به جامعه معرفی کند.
رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی بهبود خدمات نوین شهری را هدف
مهم برگزاری این جشــنواره برشمرد و اضافه کرد :این جشنواره میتواند فرصتی
مناسب برای ارائه دســتاوردهای نوین در حوزه فناوریهای جدید کسب شده در
بخش مدیریت شهری باشد.
علمالهدایی با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه فناوری و نشستهای تخصصی با
موضوع مدیریت فناوری بهعنوان برنامههای جانبی این جشنواره متذکر شد :قرار
است در این جشنواره ،پیشرفتهترین فناوریهای موجود برای حل مسائل مدیریت
شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری به نمایش گذاشته شود.
وی همچنین با اشــاره به بخش بینالملل این جشــنواره یادآور شد :این بخش با
مشــارکت دانشجویان خارجی مقیم ایران اجرایی میشود تا ظرفیت قابل توجهی
برای همکاریهای مشــترک میان ایران و کشورهای خارجی در حوزه تکنولوژی
ایجاد شود.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :
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برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن بینالمللی
پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری
در ماالگای اسپانیا
جلسه هیات مدیره انجمن بینالمللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری
جهان در روزهای هشتم و نهم فوریه  20( 2017و  21بهمن ماه  )1395با حضور
کلیه اعضا در مقر اصلی دفتر انجمن در شهر ماالگای اسپانیا برگزار شد.
گفتنی است این انجمن بزرگترین تشکل جهانی در حوزه پارکهای علم و فناوری
و مناطق نوآوری به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران ،در این نشســت دو روزه
در خصوص موارد متعددی شامل مرور مصوبات نشستهای قبلی ،برنامههای اجرا
شده ،رویدادها و برنامههای پیش رو بحث و تبادل نظر بعمل آمد .همچنین ضمن
بررسی و تجزیه و تحلیل برنامههای استراتژیک انجمن برای سال  ،2020روسای
مناطق بینالمللی 6گانه به تشریح عملکرد و برنامههای خود پرداختند.
شــایان ذکر است در این نشســت در خصوص کنفرانس منطقهای مشترک بین
منطقه غرب آســیا و شــمال آفریقا و نیز منطقه آســیا و اقیانوسیه ،در اواخر سال
جاری و نیز رویدادهای متنوع برای نزدیک شدن بیشتر پارکهای علم و فناوری
و شرکتهای مستقر در آنها در این دو منطقه وسیع فناوری ،تصمیم گیری شده
است .همچنین توافق اولیه برای همکاری نزدیکتر پارک علم و فناوری مازندران
با پارکهای علم و فناوری اندلوسیه اسپانیا ،پاندو اروگوئه و شانگهای چین ،جهت
تسهیل فرآیند بازاریابی و بینالمللی سازی سطح فعالیت شرکتها انجام پذیرفت.
دکتــر علی معتمدزادگان ،رییس پارک علم و فنــاوری مازندران با حضور در این
نشست ،وجود مرکزیت مدیریت منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در پارک علم و
فناوری مازندران را فرصتی برای بینالمللی شدن شرکتهای دانش بنیان کشور به
خصوص استان مازندران برشمرد.
الزم به توضیح است دکتر علی معتمدزادگان ،رییس پارک علم و فناوری مازندران،
در حال حاضر ریاست بخش غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن پارکهای علم و
فناوری و مناطق نوآوری جهان را برعهده دارد .به گفته وی ،این بخش شامل 46
پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری از  24کشور منطقه میباشد.
گفتنی اســت ،پیش از این ،منطقه غرب آسیا و شــمال آفریقا ،میزبان کنفرانس
جهانی  IASPدر سال  2014میالدی در پارک علم و فناوری قطر بوده و کنفرانس
جهانی سال  2018نیز به میزبانی این منطقه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
در کشور ایران برگزار خواهد شد.
امکان اســتفاده از فضا و خدمات رایگان 6ماهه در پارک علم و فناوری اندلوسیه
اسپانیا برای شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

طي توافق بين پارک علم و فناوری
مازنــدران و پارک علــم و فناوری
اندولسيه در اسپانيا
شــركت هاي مورد تاييد پــارک علم و فناوری مازندران مي توانند براي شــروع
بازاريابــي و فروش محصوالت خود در اتحاديه اروپا به مدت شــش ماه از فضا و
خدمات مجاني پارک علم و فناوری اندلوسيه در اسپانيا استفاده نمايند.
الزم به توضيح است كه اين مجموعه بزرگترين پارک علم وفناوری در اسپانيا بوده
و در ان امكان تحصيل كودكان به چند زبان ،اســكان در فضاي مسكوني و هتل
پارك ،مشــاوره هاي كاري و قانوني مختلف و خدمات متنوع براي توليد و فروش
محصول وجود دارد.
شــركت هاي عالقمند مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به واحد روابط بين
الملل پارك مراجعه نمايند...
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مدیرعامل شرکت بزرگمهر منير سورن:

رئیس پارک علم و فناوری خراسان خبر داد :

برگزاریگردهماییکارآفرینانبینالمللی
س تکپالس در مشهد 2017
ساین 
به گزارش روابط عمومی و اموربینالملل پارك علم و فناوري خراســان،
دکتر سید حسن علم الهدایی ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان در نشست
خبری با اصحاب رسانه از برگزاری گردهمایی کارآفرینان بینالمللی ساینس
تکپالس در مشهدمقدس خبر داد و گفت :در سال  2017که مشهد مقدس
به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اســام انتخاب شــده اســت باید شاهد
تحوالت زیادی در عرصههای مختلف باشــیم کــه یکی از این عرصهها در
حوزه علمی و فناوری است .
وی افزود  :در این گردهمایی بینالمللی  250استارتاپ از کشورهای مختلف
جهان به این رویداد پذیرش شــده اند و تا کنون  28شهر میزبانی دورههای
مختلف را بر عهده داشتهاند که میزبانی این دوره به مشهدمقدس اختصاص
دارد.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان ادامه داد  :گردهمایی کارآفرینان بینالمللی
ساینستکپالس در سال  2017به موضوعات قدرت نرم (بحثهای ITC
و دیگر تخصصهای ب ه روز) و پهبادها خواهد پرداخت .
علمالهدایی خاطرنشان کرد  :جشنواره خواجهنصیرالدینطوسی و گردهمایی
کارآفرینان بینالمللی ســاینستکپالس با هدف پیشبرد اقتصاد مقامتی و
تقویت اقتصاد دانشبنیان کشورهای اسالمی برگزار میشود و در پایان از 25
شــرکت برتر در این رویداد تجلیل میشود و برای همکاریهای مشترک و
تنگاتنگی با این شرکتهای برتر برنامههای اجرایی در دستور کار خود داریم.
وی تأکید کرد :شــهرداری مشــهد پیشــگام دیگر مجموعههای استانی و
شــهری در بحث انعقاد قراردادهای همکاری با پارک علم و فناوری به ویژه
بــا محوریت خدمت به زائران و مجاوران امام رضا (ع) در بخشهای مختلف
بوده اســت ؛ بحث زائران امام رضا (ع) و اســتفاده از حضور پرشورشان یک
قدرت نرم است.
همچنین در این نشست مهندساکبر امینی ،معاون فناوری و نوآوری پارک
علم و فناوری خراســان اظهار داشت :از سالهای گذشته بحث فرار نخبگان
مطرح بوده است و یکی از نگرانیها خروج استارتاپها است که زمینه و بستر
مناسب آن دیده نشده است.
وی افزود :مســئوالن بایــد با حمایت الزم از نخبگان زمینه خارجنشــدن و
خدمــت و عرضه این علم و دانش در کشــور را فراهــم کنند .این مجموعه
علمــی و فناوری برای رفع این دغدغه مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری
این رویداد بزرگ کرده و دبیرخانه آن در این مکان فعال است.
در ادامه جلسه دکتر محمد عرفان مقصود ،دبیر اجرایی گردهمایی کارآفرینان

بینالمللی ســاینستک پالس و هیات همراه ایشان در خصوص برنامهها و
اســتراتژی هایی در جهت موفق برگزار کردن این رویداد صحبت کردند و بر
همکاری رسانهها و جرائد استان در انعکاس اخبار تاکید کرد .
ک پالس ،هفتم
الزم به ذکر است گردهمایی کارآفرینان بینالمللی ساینست 
و هشــتم ماه دســامبر ( ۲۰۱۷هفدهم و هجدهم آذرماه  )۱۳۹۶با همکاری
شــرکت ایرانی ،پاکســتانی و پارک علم و فناوری خراسان در مشهد برگزار
میشود.

حمایت پــارک علم و
فناوری خراســان از
شرکتهای دانش بنیان
بسیار مؤثر است
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل پارك علم و فناوري خراسان،
محمد جواد مالکی ،مدیرعامل شــرکت بزرگمهر منير ســورن با بیان این
مطلب گفت  :شــرکت ما در مهرماه  1394تاســیس شــد و از زمان آغاز
اســتارتآپ ،حدود  2ســال میگذرد که در این بیــن حمایت پارک علم و
فناوری خراســان از شرکت در تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بسیار
مؤثر بوده است .
وی افزود  :طرح شاخص و محوری شرکت ،ایده استارتآپ بود که در حوزه
مهندســی پزشکی و زمینه قلب و عروق است و هماکنون مرحله تست را با
همکاری دانشــکده علومپزشکی و بیمارستان امام رضا(ع) پشتسر گذاشته
ایم و در آغاز مرحله تجاریسازی قرار دارد .
مدیرعامل شــرکت بزرگمهر منير سورن ادامه داد  :در این مدت فعالیت بر
روی طرحهایی از قبیل سیستم اتوماسیون خطوط توزیع شرکت برق گلبهار
و اتوماسیون چاههای آبفای شهری و روستایی کار کردیم.
محمد جواد مالکــی اضافه کرد :مشــاورهها و راهنماییهای پارک علم و
فناوری خراســان در زمان مذاکره با ارگانهای مختلف برای شــرکتهای
تازه تاسیس که تجربه برگزاری جلسات بزرگ را ندارند ،خیلی مفید است.
وی با اشاره به مشکالت شــرکتهای دانش بنیان خاطرنشان کرد  :قطعا
اولین مســئله ،بحث مالی شرکتها اســت و دغدغه بعدی فضای کسب و
کار میباشــد که امیدواریم با حمایت بیش از پیش مســوالن این مهم نیز
برطرف شود .
مدیرعامل شرکت بزرگمهر منير سورن ،میزان کارآفرینی در واحد تولیدی،
سطح درآمد شرکت و تولید محصوالتی که عالوه بر عدم خروج ارز از کشور
ســبب ورود ارز به کشور شود را ازجمله شاخصه هایی تبدیل شدن به یک
شرکت دانش بنیان دانست.
محمد جواد مالکی با بیان اینکه محصوالت شــرکت ما نمونه خارجی ندارد
عنوان کرد  :درحال حاضر کشــور چین روی تجهیزات پزشکی خیلی موفق
عمل کرده است و اعتماد جامعه جهانی پزشکی رو توانسته جلب کند.
وی در پایــان گفــت  :افزایــش جذابیتهای طــرح و نــوآوری موجود،
ســرمایهگذاری بر روی ایدههای نو ،تقویت تیم  R&Dو افزایش تبلیغات را
از مهترین اهداف شرکت بزرگمهر منير سورن برشمرد.
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فناوری فناوری
تحقیقات و
تحقیقات و
گاهنامۀ علوم،
گاهنامۀ علوم،
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مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان:

حمایت از طرحها و ایدههای برتر که
دور نمای آینده آنها به سمت مرکز
رشد است از رسالتهای مرکز نوآوری
میباشد
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل پارك علم و فناوري خراسان ،دکتر
عباس پورزکی ،مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان با بیان این مطلب
گفت  :در زمینه ارزیابی طرحهای مراکز رشد و امور موسسات از ابتدای سال 1389
مسولیت این مرکز برعهده من است که حمایت از طرحها و ایدههای برتر که دور
نمای آینده آنها به ســمت مرکز رشد است از رسالتهای این مجموعه محسوب
میشود.
وی افزود  :تاکنون بیش از  600طرح در این ســالها مورد ارزیابی کمیته نوآوری
این مرکز قرار گرفته است که از این تعداد حدود  250طرح مورد تایید واقع شده که
تسهیالت بالعوض بین  800،000تا  1،500،000تومان برای ساخت نمونه اولیه
به صاحبان طرح و ایده پرداخت شده است .
مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان ادامه داد  :عملکرد ما با اهداف اولیه
مرکز نوآوری هماهنگ میباشد و از افرادی که طرحها و ایدههای قابل اجرا دارند
ولی هنوز بدلیل مشکالت مالی نمونه اولیه ندارند حمایت میکنیم .
دکتر پورزکی خاطرنشان کرد  :از سال  1389تاکنون فرهنگ نوآوری را با تاسیس
 14دفتر در مشهد و شهرستانهای استان توسعه دادیم تا انشاهلل بتوانیم گام بلندی
برای این مهم در استان و کشور برداریم .
وی دغدغههای مالی و بروکراســی اداری را از بزرگترین موانع رشد شرکتهای
دانش بنیان عنوان کرد و افزود  :اگر مسولین نظام به این امر توجه کنند و سعی در
تسهیل امور اداری در جهت تاسیس یا رشد شرکتهای دانش بنیان و فناور داشته
باشند تحول عظیمی در این حوزه بوجود میآید .
مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان همچنین در پایان گفت  :امیدواریم
میزبان خوبی برای صاحبان ایدههای نو در پارک علم و فناوری خراسان باشیم و با
مشاوره صحیح و کاربردی به رشد ،توسعه و معرفی محصوالت فناورانه به حامیان
مالی جهت تولید انبوه کمک کنیم.

کارگاه آموزشــی «آشنایی با نحوه ثبت
عالیم تجاری و نشان جغرافیایی» در پارک
علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

کارگاه آموزشــی «آشنایی با نحوه ثبت عالیم تجاری و نشان جغرافیایی» در
پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری اســتان سمنان ،کارگاه آموزشی «
آشنایی با نحوه ثبت عالیم تجاری و نشان جغرافیایی» با حضور مهندس مهرداد
الیاسی (رییس سازمان ثبت اختراعات کشور) ،مهندس بیات (رییس اداره ثبت نشان
تجاری) و جمعی از شرکتها و واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان
در پردیس این پارک برگزار شد.
در این دوره که به مدت 8ساعت برگزارگردید مدرسان ضمن بیان اهمیت و جایگاه
برند در بازار کسب و کار و تجارت داخلی و بینالمللی به توضیح در خصوص قوانین،
مقررات و آييننامههای مرتبط با ثبت عالیم تجاری و نشان جغرافیایی و همچنین
ارایه راهکارهای مناسب برای استفاده از این قوانین پرداختند.
از دیگر موارد ذکر شده در این کارگاه میتوان به نحوهی طبقهبندي بينالمللي عالیم
صنعتي و تجاري ،نحوهی جســتجو در عالمت تجاری ثبت شده ،آشنایی با اقسام
عالیم تجاری ،آشــنایی با ثبت نشــان جغرافیایی در بعد ملی و بینالمللی و دیگر
موضوعات مهم و مرتبط اشاره کرد.
شایان ذکر است به حاضران در جلســه گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی ارایه
خواهد شد.
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بازدید معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور از شركت هاي دانش بنيان
پارك علم و فناوري خراسان
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل پارك علم و فناوري خراسان ،دكتر
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هيأت همراه ،امروز در جريان
بازدید از چند شــركت دانش بنيان پارك علم و فناوری خراسان منجمله شركت
مهندسي ماشينهاي دوار خاور توس ،ســامان دارو با اشاره به پرداخت بودجههای
جدول  ،14اظهار داشت  :به يقين با بودجههای دولت نمیتوان حوزه علم و فناوری
را ادراه کرد؛ بنابراین باید بخش خصوصی را وارد سرمایهگذاری در این حوزه کنیم.
وی در خصوص تمهیدات برنامه ششم توسعه در خصوص شرکتهای دانشبنیان
عنوان کرد :تمهیدات بهتری در این برنامه نسبت به برنامه قبلی وجود دارد و بایدکل
فضا و زیستبوم کشور به سمت شرکتهای دانش بنیان سوق پیدا کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه هدف معاونت علمی و فناوری
نیز همین موضوع است ،افزود :ایجاد این فضا با بودجههای دولتی تصوری نادرست
است.
خاطرنشان کرد  :متاسفانه شدت آلودگی موتور سیکلتها در میان تمام وسایل نقلیه
ســتاری در خصوص ضمانتنامههای بانکی برای شرکتهای دانشبنیان افزود  :بیشتر از سایرین میباشد که به طور تقریبی آلودگی حاصل از احتراق بنزین موتور
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری استانی وظیفه دادن سیکلت به  6برابر خودروهای عادی هم میرسد .
تضمینها را برعهده دارند؛ همچنین زیرســاختی در صندوق نوآوری و شکوفایی وی افزود  :در حال حاضر طرح تجاری سازی برقی کردن موتور سیکلتها به کمک
ایجاد شده که از طریق بانکها این ضمانتنامهها دریافت شود.
یک پیشرانه الکتریکی به کمتر از یک میلیون تومان میرسد و بدین ترتیب موتور
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم تست اولیه موتور هیبریدی اظهار سیکلتهای بنزینی مجهز به سیستم الکتریکی میشوند .
داشت  :خراسان رضوی پتانسیلهای بسیار باالیی در حوزه اقتصاد دانشبنیان دارد ؛ دکتر ســيد حســن علم الهدایی ،رییس پارک علم و فناوری خراسان هم در این
افزود :باید اتفاقات جدیدی در خراسان رضوی رخ دهد؛ اما همین که رویکرد استان ،مراسم با اشاره به افتتاح ساختمان موسسات دانشبنیان شهید ستاری در پارک علم
مسئولین ،بخش خصوصی و سرمایهگذاران درحال تغییر بوده ،بسیار مغتنم است  .و فناوری ،اظهار داشت  :این ساختمان برای تامین فضاهای کاری ،دفاتر آرندی و
ستاری با بیان اینکه رویکرد ســرمایهگذاران درحال تغییر به سمت ایجاد اقتصاد شرکتهای دانش بنیانی که عمدتا نیاز به فضاهای پایلوتی ندارند ،همچون آی سی
دانشبنیان در اســتان هســت ،تصریح کرد :نطفه اقتصاد دانشبنیان استانها در سی ،آی تی ،فرهنگی و زیارت و شرکتهایی که ارتباطات بینالمللی یا نمایندگی
پارکهای علم و فناوری بسته میشــود؛ یکی از مکانهایی که اقتصاد مقاومتی شرکتهای بینالمللی دارند ،افتتاح میشود ،امیدوار هستیم بتوانیم از اول بهمن ماه
میتواند خود را در آن نشان دهد ،پارک علم و فناوری است.
جاری بتدريج شرکتها را در آن مستقر کنیم.
غالمرضا دیده ور ،مشــاور مدیرعامل برق منطقهای خراســان هم در این مراسم وی ادامه داد :ظرفیت این ساختمان  88شرکت است و در مجموع  10میلیارد تومان
ضمن اشاره به مسئله موتور سیکلتها و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن ،برای ساخت آن هزینه شده است.

اعطای  45میلیون ریال تسهیالت بالعوض به  11طرح

از دانشآموزان استان در پارک علم و فناوری استان سمنان
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان سمنان ،مرکز نوآوری
و کانون شــکوفایی خالقیت این پارک به مناسبت دهه فجر مبلغ  45میلیون
ریال تسهیالت بالعوض به  11طرح از دانشآموزان استان پرداخت کرد.
این طرحها شــامل سيســتم هوشــمند آبياري خودکار ،دســتگاه جمعآوري

ميوههاي ســختچين ،سرعتگير هوشــمند ،آتل فوري ،تصفيه هواي شهر،
عروســک هميار مادر ،اندازهگيري متريک پارچه ،راکت هوشــمند بدمينتون،
ديجي کوله ،کمربند مسيرياب نابينايان و سيستم هوشمند کنترلر آب مصرفي
بوده است.

اخبار پارک های علم و فناوری
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

سومین دوره جشنواره تجاری سازی فناوریهای
پیشرفته پارک علم و فناوری استان کرمان در کیش
برگزارشد
ســومین دوره جشنواره تجاری ســازی فناوریهای پیشرفته توسط پارک
علم وفناوری اســتان کرمان و با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت
ارس دیبا در روزهای پنجشــنبه و جمعه مورخ  7و  8بهمن ماه سال جاری در
مرکــز همایشهای بینالمللی خلیج فارس کیش با حضور امیرحســین دوایی
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری ،احمد علمایی مجری حمایت
و توسعه شــرکتهای نوپا و مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،علیرضا
حیدری رئیس اســتاندارد بینالمللی آمریکا و استاد دانشکده شیمی کالیفرنیای
جنوبی و جمعی از کارشناسان و متخصصان برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری اســتان کرمان؛ دکتر گنجوئی
معاون فناوری و نوآوری پارک و دبیر جشــنواره درحاشیه افتتاحیه این همایش
از نمایشــگاه جانبی این همایش بازدید کرد و اعــام کرد :از میان تعداد زیاد
طرحهای ارســالی ،تعداد  220طرح قابلیت جذب ســرمایه را داشت؛ از سوی
کمیته داوران جشــنواره جهت شرکت در جشنواره و معرفی به سرمایه گذاران
انتخاب شــدند و گســتره حضور و ارائه طرح در جشنواره به طور عمده شامل
کلیه شــرکتهای دانش بنیان ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشــد ،کانون
خالقیت و نوآوری ،مراکز پژوهشی و بنیاد نخبگان در نظر گرفته شده است.

دومین جلسه بررسی روند رشد واحدهای فناور
در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد
بــه گزارش روابط عمومــی و امور بینالملل پارک علم و فناوری اســتان
قزوین ،دومین نشست ماهانه واحدهای فناور مستقر در مرحله رشد مقدماتی با
هدف بررســی روند رشدای واحدها برگزار شــد و کارآفرینان و صاحبان ایده،
پیشرفتها ،موانع اجرایی و اقدامات صورت گرفته که در یک ماه گذشته انجام
دادند را بیان کردند.
این سلســه نشستها به صورت ماهانه و در راســتای رفع نیازهای واحدهای
فناور ،بهبود خدمات قابل ارائه از سوی پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان
قزوین به کارآفرینان صورت میگیرد و تالش میشود تعامالت میان شرکتها
و صاحبان ایده افزایش یابد.

نهمین دوره استانی طرح دوست علمی در
پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

نهمین دوره طرح استانی دوست علمی با حضور دانشآموزان منتخب پایه دهم
نواحی  ۱۴گانه اداره کل آموزش و پرورش اســتان قزوین در سالن اجتماعات
پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.
این دوره آموزشی یک اردوی سه روزه محسوب میشود که برنامههای مختلف
علمی ،فرهنگی و ورزشــی را با همــکاری اداره کل آموزش و پرورش و بنیاد
نخبگان اســتان قزوین برای ارتقای توانمندی نوجوانان ،طراحی و برنامهریزی
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وی همچنین با اشــاره به اینکه طرح هایی جهت حضور در جشنواره انتخاب
شــدند که قابلیت تجاری سازی و جذب ســرمایه گذاران را داشته باشند و به
مرحله تولید و برندســازی رســیده باشــند افزود :از معیارهای مهم در فرآیند
ارزیابی طرحها میتوان به درجه پختگی و میزان تازگی طرح در ســطح ملی
و بینالمللی ،حد نوآوری و فناورانه ،درجه رفع مشــکالت جامعه توســط طرح
ارائه شــده ،ارزش اقتصادی و ارزش افزوده حاصل از طرح برای کشــور ،آثار
اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ناشی از بکارگیری طرح ،قابلیت جذب سرمایه
گذار و ورود به بازار اشاره کرد.
گنجوئی در ادامه بیان کرد :فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت گردشــگری،
کشاورزی ،برق و الکترونیک ،گیاهان دارویی ،صنایع معدنی ،صنایع نفت و گاز
و صنایع معدنی از جمله مهم ترین محورهای این همایش بود.
وی همچنین افزود :تجاریسازی فناوری نقش کلیدی در فرآیند ثروتآفرینی
در اقتصاد دانشبنیان دارد و زنجیره اقتصاد دانشبنیان بدون حلقه تجاریسازی
دانش و فناوری ،در فاز تحقیق و توســعه باقی میماند بنابراین رمز بهرهمندی
جامعه از دســتاوردهای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در توجه ویژه به این حلقه
نهفته است.
معــاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری اســتان کرمــان با بیان اینکه
تجاری ســازی دانش ،فرآیندی پویا است که با بررســی پیوسته بازار تقاضا،
تغییرات فناوری ،سبک زندگی و اســتانداردهای مصرف ارتباط تنگاتنگ دارد
گفت :مشابه هر فعالیت صنعتی ،بازخوردهای مصرفکننده و بازار به تحقیق و
توسعه به کسب و کار دانشبنیان جهت میدهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تجاری سازی ،انتقال فناوری و نه حداکثر کردن
درآمد اســت افزود :باید به این نکته توجه جدی داشت که یافتههای پژوهشی
منجــر به رفع نیازهای جامعه و ایجاد ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاری
سازی فناوریهای حاصل شده شوند؛ در غیر اینصورت نقشی در توسعه اقتصاد
کشور نخواهد داشت و پتانسیل اقتصادی یافتههای علمی و تکنولوژیک زمانی
شکوفا میشود که این یافتهها به طور موثری به نوآوری تبدیل شوند.
گنجوئی بیان کرد :هم اکنون در کشور جشنوارههای علم تا عمل ،شیخ بهایی
و ایدههای برتر ،رویــش و خوارزمی و غیره با اهداف خاص و متفاوتی برگزار
میشــوند .این در حالی است که برگزاری یک جشــنواره با رویکرد منحصرا
تجاری سازی و معرفی محصوالت فناورانه و نوآورانه به سرمایه گذاران و تجار
داخلی و خارجی ضروری به نظر میرسد.
دبیر علمی جشــنواره گفت :معرفی دســتاوردهای تجاری ســازی فناوری و
نوآوری به جامعه بازرگانان ،ســرمایه گــذاران و صنعتگران داخلی و خارجی،
شناســایی و معرفی قابلیتهای توسعه فناوریهای موجود در کشور ،فرهنگ
سازی در سطح جامعه به منظور ترغیب و تشویق خالقیت و نوآوری ،شناسایی
ظرفیتهای فناوری باالخص در پارکها و مراکز رشد و در نهایت ایجاد شبکه
منســجم و مســتحکم تبادل و انتقال فناوری بعضی از اهداف عمده برگزاری
جشنواره تجاری سازی فناوریهای پیشرفته بوده است.
الزم به ذکر اســت در این جشنواره نمایشــگاهی متشکل از حدود سی غرفه
از شــرکتهای دانش بنیان و دانش محور و پارکهای علم و فناوری کشــور
حضوریافتند و به ارائه طرحهای خود و جذب سرمایه پرداختند.

تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری قزوین و جهاد دانشــگاهی استان
امضا شد.
واحدهــای فناور ،کارآفرینان و نخبگان اســتان قزوین به خدمات مختلفی نیاز
دارند که در راســتای بهبــود هماهنگیهای این حوزه،بــا حضور رئیس جهاد
دانشــگاهی قزوین در پارک علم و فناوری استان ،بین رؤسای این دو دستگاه
یک تفاهمنامه همکاری مشترک به امضا رسید.
تعامالت رســانهای ،تعامالت آموزشــی در حوزه آموزشهای تخصصی کوتاه
مدت با اســتفاده از ظرفیت طرفین ،اســتفاده مناسب شــرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری قزوین از خدمات درمانی مراکز پزشــکی جهاد دانشگاهی
و همکاری در زمینه طراحــی وب و مدیریت آن ،برخی از زمینههای همکاری
تفاهمنامه صورت گرفته بوده است.

چهارمین نشست هیئت اجرایی مناطق  ۳ ،۱و ۵
فناوری در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

میکنــد و انگیزه آنهای را در فعالیتهای پژوهشــی ،تحقیقاتی و کارآفرینی
بهبود میبخشد.
در پایان مراســم افتتاحیه نهمین دوره آموزشــی طرح دوســت علمی قزوین،
دانشآمــوزان نواحی  ۱۴گانــه اداره کل آموزش و پرورش اســتان از تعدادی
واحدهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید کردند و با
فعالیتها و ایدههای آنها از نزدیک آشنا شدند.

نشســت دو روزه اعضای هیئت اجرایــی مناطق یک ،ســه و پنج فناوری با
محوریت بررسی آئیننامه سازماندهی و تشکیالت پارکها و مراکز رشد علم و
فناوری تابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب  ۲۶/۱۱/۹۳هیئت امناء)
و بررسی درخواستهای رسیده جهت طرح در هیئت مذکور در محل پارک علم
و فناوری استان قزوین برگزار شد.
دکتر گرجی رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین به عنوان میزبان با حضور
در جمع اعضای حاضر در چهارمین نشســت هیئت اجرایی مناطق یک ،سه و
پنج فناوری کشــور ،ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در یک سال
گذشــته در پارک علم و فناوری اســتان قزوین بیان کردند :روند رو به رشدی
برای خدمات قابل ارائه به فناوران ،کارآفرینان و نخبگان اســتان قزوین تصور
میشود.
اسفندماه  .95شمارة 12
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تولید دستگاه هموسیلر
کیسه خون
در مرکز رشد ساری
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ساری از تولید دستگاه هموسیلر کیسه خون
توســط یکی از شــرکتهای دانش بنیان این مرکز خبــر داد و گفت :با تولید
دســتگاه یادشده ،کشور از واردات این محصوالت بینیاز شده و زمینه صادرات
دستگاه هموسیلر کیسه خون برای کشورمان فراهم آمده است.
مهندس مرتضی رادمهر ،اظهار کرد :دســتگاه هموســیلر خون بهمنظور ایجاد
دوخت ســرد بر روی شلنگ محتوی خون با فرآورده خونی ،ضمن حفظ کامل
خواص بیولوژیک خون بهکار میرود.
وی با بیان اینکه این محصول توســط محققان در شــرکت دانش بنیان ابتکار
تجهیز طب یکتا برای نخستینبار در خاورمیانه طراحی و تولید شده است ،افزود:
در جهان  10کشــور آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،سوئد ،ایتالیا ،انگلستان ،چین ،هند،
کره و ژاپن ،فناوری تولید هموسیلر کیسه خون را دارا هستند.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان ابتکار تجهیز طب یکتــا نیز به فارس گفت:
با فرهنگســازی مناســبی که در دهه اخیر در زمینه اهدای خون در کشــور
صورت گرفت ،صنعت انتقال خون کشــور رشد بســیار خوبی داشته و در ادامه
این پیشــرفت ،نیاز به خودکفایی در تولید تجهیزات مرتبط با انتقال خون بیش
از پیش احساس میشود.
پارسا دانشفر با اشاره به تحقیقات انجامشده برای تولید این محصول ،تصریح
کرد :پس از دو ســال تحقیقات ،انجام تست و بهینهســازی موفق به دریافت
مجوزها و استانداردهای الزم شــدیم که این محصول به مرحله تجاریسازی
رسید.
وی اظهار کرد :جنس کیســههای خون و لولههای متصل به این کیســهها از
موادی است که به فرکانس خاصی با توان خاص حساس بوده و اگر در معرض
این فرکانس قرار بگیرد ،مولکولهای آن بهسرعت شروع به جنبش میافتند و
آن قسمت تا حد ذوب داغ میشود.
این پژوهشــگر ادامه داد :در پزشکی با استفاده از فرکانس ،عمل یادشده انجام
میشود و از آنجایی که در معرض فرکانس قرار میگیرد ،بهمدت بسیار کم هیچ
تأثیری بر مواد تشکیلدهنده خون ندارد که از این روش برای دوخت لولههای
کیسه خون استفاده میشود.
دانشفر با اشــاره به مزایای این دستگاه نســبت به نمونههای خارجی ،گفت:
این دســتگاه با قابلیت دوخت شلنگ کیسه خون توسط فرکانس رادیویی بدون
گرم شدن شلنگ کیسه خون ،ســازگاری با تمام کیسه خونهای تولید شده و
قابلیت تعریف کیسههای جدید برای دســتگاه ،دارای مدار هوشمند عیبیابی
و اعالم وضعیت ،دارای ال.ســی.دی و نشــان دادن روند کار دســتگاه ،دارای
الکترودها با طراحی خاص برای حداکثر ضخامت محل دوخت ،دارای سیســتم
پایش وضعیت الکترودها و دســته با طراحی ارگونومی و مقاوم در برابر سقوط
از ارتفاع ماست.
وی در پایان اظهار کرد :ســاالنه حدود  250دســتگاه هموســیلر کیسه خون
وارد کشــور میشود که با این میزان ،حدود نیم میلیون دالر ارز از کشور خارج
میشود ،با تولید این دستگاه در داخل کشور ،تکنولوژی دستگاه هموسیلر کیسه
خون کام ً
ال بومی شــده و تمامی قطعات ســیلر در داخل کشور تولید و مونتاژ
میشــوند و این امر ،کشور را از واردات چنین محصوالتی بینیاز کرده و زمینه
صادرات این محصول را برای کشور ایران فراهم کرده است.
اسفندماه  .95شمارة 12
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با حضور معاونین وزارت علوم و استاندار خراسان رضوی صورت گرفت

مراسمکلنگزنیاولیننیروگاهخورشیدی
آزمایشگاه ولتاژ باالی مرجع صنعت برق کشور و
افتتاح ساختمان موسسات فناور و دانشبنیان شهید ستاری
در پارک علم و فناوری خراسان
به گزارش روابط عمومی و اموربینالملل پارك علم و فناوري خراسان ،ظهر
امروز با حضور دکتر وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری ،دکتر خسرو پیری
مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،اســتاندار خراسان رضوی و روســای پارکهای علم و فناوری سراسر
کشــور مراسم کلنگزنی اولین نیروگاه خورشیدی کامال ایرانی ،آزمایشگاه ولتاژ
باالی مرجع صنعت برق کشــور و افتتاح ساختمان موسسات فناور و دانشبنیان
شهید ستاری در پارک علم و فناوری خراسان انجام گرفت و همچنین از آخرین
دستاوردهای شرکت دانش بنیان سامان دارو ( تولید کننده فاکتور هشت انسانی
نو ترکیب ) بازدید کردند.
مهندس علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت  :در حال
حاضر  750میلیارد ریال پروژه علمی و فناورانه توســط شرکتهای دانش بنیان
در این استان در دست اجراست.
وی با اشاره به فعالیت  240شرکت دانش بنیان در استان خراسان رضوی افزود
 :از این شــرکتهای دانش بنیان برای  2هزار نفر بطور مستقیم فرصت شغلی
ایجاد شده است که جای بسی مباهات است .
اســتاندار خراسان رضوی ادامه داد  :شرکتهای دانش بنیان تمام همت خود را
برای تبدیل مهارتهای علمی ،فناورانه ،دانایی و تجربه به سرمایه بکار بسته اند
و شعار ما میتوانیم را پایه اقدامات خود قرار داده اند.
رشــیدیان گفت  :از ابتدای سال جاری تاکنون مرکز ارتباطات ملی و پروژههای
متعدد در حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات با هزینه پنج هزار و  400میلیارد
ریال در خراسان رضوی اجرا شده است.
وی با اشاره به ظرفیت انرژیهای بادی و خورشیدی خراسان رضوی افزود :راه
اندازی نیروگاههای خورشــیدی و بادی در استان در حال انجام است که پارک
علم و فناوری خراســان نیز در این زمینه وارد فعالیت شــده و امید است زمینه
فعالیتهای خود را در این عرصه گسترش دهد.
استاندار خراســان رضوی همچنین با اشاره به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اســام در سال  2017خاطرنشــان کرد  :ظرفیتهای علمی و
فناورانه خراســان در کنار وجود مضجع شــریف ثامن الحجج ،حضرت علی بن
موســی الرضا (ع) به عنوان عالم آل محمد (ص) ،امام مهربانیها و امام گفت و
گو با ادیان مختلف ،مزیتهای بالقوه این منطقه را میتواند به بالفعل تبدیل کند.
رشــیدیان اضافه کرد  :با بهره گیری از ظرفیتهای علمی استان از جمله وجود
یــک هزار و  200نخبه ثبت شــده در بنیاد نخبگان 300 ،هزار دانشــجو ،پنج

هزار عضو هیات علمی دانشــگاهها 100 ،حــوزه علمیه و  25هزار طلبه در کنار
شرکتهای دانش بنیان میتوان زمینه گفتمان مشترک برای دستیابی مسلمانان
به وحدت را ایجاد کرد.
وی اظهار کرد :خراســان رضوی به ویژه مشــهد مقدس تــاش دارد با ایجاد
کریدور علم و فناوری رضوی نقش خــود را به نحو بارزتری به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اسالم ایفا کند.
اســتاندار خراسان رضوی همچنین با تاکید بر گسترش زمینه فعالیت پارک علم
و فناوری در همه شهرســتانهای استان و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه آنها
ادامه داد :زعفران و داروهای گیاهی این منطقه ظرفیتهای بالقوهای اســت که
شــرکتهای دانش بنیان میتوانند با ایجاد طرحهای علمی در این زمینه از خام
فروشی آنها جلوگیری کنند.
دکتر وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز
در این مراسم گفت :پارک علم و فناوری خراسان از مراکز باسابقه ی کشور است
و در زمینه بهره برداری از ظرفیتهای منطقه تاکنون به خوبی عمل نموده است.
وی افزود :پارک علم و فناوری خراســان در زمینه راه اندازی منطقه ویژه پارک
علم و فناوری نیز در کشور پیشرو است.
شــایان ذکر اســت همچنین در ادامه این مراسم جلســه هیات امنای مناطق
چهارگانه فناوری کشــور با حضور رئیس ،دبیر و اعضا مناطق مختلف در پارک
علم و فناوری خراسان برگزار شد.
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سر پرست پارک علم و فناوری کرمانشاه خبر داد:

دو برابرشدن فناوری صادر شده ،فروش دانش
فنی و پروژههای تولیدی مشترک با شرکتهای
خارجی طی سال جاری در این پارک
سیزدهمین جلسه شــورای فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه در سالن
شهید نوروز نژاد برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری کرمانشــاه ،در این جلســه
دکترمعصومه خان احمدی با ارایه گزارشــی از اقدامات انجام گرفته در ســال
جاری تصریح کرد :کل واحدهای حمایت شده از ابتدا تاکنون 467واحد هستند
خــان احمدی گفت :از این تعداد  181واحد فناور خارج شــده اند و هم اکنون
109واحــد در بخش عمومی ،واحد در بخش 97ای ســی تی و 80واحد هم در
بخش کشاورزی فعال هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدا سال تا کنون  102ایده به ثبت رسیده است،
گفت :در راستای گســترش کسب و کارهای فناورانه در استان از ابتدا سال 69
کارگروه تشکیل شده و 242ساعت مشاوره فنی 275 ،ساعت مشاوره کشاورزی
و  30ساعت نیز مشاوره حقوقی توسط متخصصان صورت گرفته است.
وی تصریح کرد  :از ابتدا سال  12جلسه شورای فناوری پارک برگزار شده است
که در آن  75طرح پس از مراحل اولیه مورد بررسی قرار گرفته است.
خان احمدی تصریح کرد:میزان فــروش داخلی واحدهای فناور پارک در 9ماه
ابتدای سال بیش از  700میلیارد ریال بوده است ،وی گفت :امسال حدود شش
و نیم میلیون دالر فناوری صادر شــده ،فروش دانش فنی و پروژههای تولیدی
مشترک با شــرکتهای خارجی توسط واحدهای فناور پارک داشتهایم که این
میزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است ،خان احمدی افزود :بیشتر این
صادرات به کشورهای کانادا ،عراق ،کره جنوبی بوده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه پارک علم و فناوری کرمانشــاه مرجع مالکیت
فکری منطقهای اســت ،گفت:از ابتدا ســال  131اختراع بر ،ادارات ،بانکها و
شرکتهای بررسی شده است که  46مورد آن تایید نشده و  45مورد تایید و 40
مورد نیز در دست بررسی است.
سر پرست پارک علم و فناوری کرمانشاه تصریح کرد :با هدف ارتباط با سرمایه
گذاران ،شرکت شــتابان فناوری زاگرس آسیا در تیر ماه  95پس از حدود یک

سال کار مطالعاتی با موضوع سرمایهگذاری ریسک پذیر و مدیریت فناوری ثبت
شد و مرکز شتابدهی فناوری تیک در محل این پارک راهاندازی شد.
خان احمدی افزود :امسال  10تفاهمنامه با دستگاهایی اجرایی خصوصی منعقد
شده که توســعه همکاریها و اســتفاده از ظرفیتهای طرفین و تدوین بسته
حمایتی از شــرکتهای فناور و دانش بنیان از اهــداف این تفاهم نامهها بوده
است.
وی در پایان به برنامههای آینده پارک علم و فناوری اشاره کرد و افزود:توسعه
شــرکتهای دانش بنیان ،راه اندازی مرکز رشــد جدید ،تاسیس مرکز توسعه
بازیهای یارانهای و انیمیشــن ،راهاندازی مرکز توانمندســازی و تسهیلگری
کســب و کارهای نوپا فاوا ،فستیوال اختراعات ،راهاندازی پارک علمی کودکان
وتعامل و همکاریهای مشــترک بیشتر با دانشــگاهها و دستگاههای اجرایی
بخشی از برنامههای تدوین شده است.

تحول نظام کتابخانه اي و اسناد
و منابع هنري در دانشگاه هنر اصفهان
دکتر آرمين بهراميان
سرپرست کتابخانه مرکزي دانشگاه هنر اصفهان

رشد سریع اننتشارات ،هزینههای دسترسی به منابع اطالعاتی و همچنین
تنــوع در محملهــای اطالعاتی از یک طرفی و دسترســی آســان به منابع
اطالعاتی ،امکان دسترســی کاربران بیشــتر به یک منبع اطالعاتی و سرعت
پردازش منابع از ســوی دیگر لزوم ایجاد کتابخانه دیجیتالی برای سازمانها را
بیش از گذشته نمایان میکند .از طرفی مختصات خاص کتابخانه دیجیتال که
محدودیتهای دسترســی و اشــتراک منابع را به حداقل رساندهاند سبب شده
کتابخانههای دیجیتال از اقبال بیشتری برخوردار باشند.
کتابخانــه دیجیتالی در تعریفی ســاده به کتابخانهای گفته میشــود که منابع
ی ذخیره کرده و امکانات الزم از جمله کارکنان
اطالعاتی را ب ه شــکل دیجیتال 
مـــتخصص ،تـــجهیزات رایانهای و شبکهای موجود را جـهت فـراهمآوری،
ی و حفاظت منابع دیجیتالی فراهم آورد.
سازماندهی،دسترس 
دانشگاه هنر اصفهان نیز با هدف حفظ منابع ارزشمند و نفیس ،امکان دسترسی
ســریع و ساده پژوهشگران به انتشارات دانشگاه اعم از پایان نامهها ،طرحهای

پژوهشــی و کتابها ،کاهــش هزینههای خرید و همچنین بــا توجه به تعدد
ســاختمانها و دانشکدههای موجود ایجاد ســهولت دسترسی کاربران اقدام به
راه اندازی کتابخانه دیجیتال نموده است.
کتابخانه دیجیتال دانشــگاه هنر اصفهان در مهرماه سال جاری افتتاح شد و در
حال حاضر مجموعه پایان نامههای دانشگاه ،کتابهای نفیس ،کتابهای التین
و طرحهای پژوهشــی از طریق پورتال کتابخانه برای کاربران دانشــگاه قابل
دسترسی است .امکان دریافت فهرست مندرجات و منابع و ماخذ پایان نامهها و
طرحهای پژوهشی و همچنین تورق تمام متن پایان نامهها ،کتابها و طرحهای
پژوهشی با داشتن نام کاربری و کلمه عبور از هر کجا امکان پذیر است.
همچنین منابعی که  OCRآنها تهیه شده است امکان جستجوی کلید واژهای
در متن را نیز دارا هستند.
همچنین امکان سفارش کتاب و سایر منابع ،یادداشتنویسی در منابع به صورت
اختصاصی و ایجاد نقد بر روی یک منبع اطالعاتی امکان پذیر است.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان
بر نیاز سنجی در حوزه خط لوله
و مخابرات نفت تاکید کرد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان ،دکتر علی فتی در
دیدار با مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس با
بیان اینکه وزارت نفت ،یک وزارتخانه به روز و همپای علم وتکنولوژی اســت،
گفت  :ماموریت پارک علم و فناوری توسعه زیرساختهای فناوری ،تبدیل ایده
به ثروت و کمک به کارآفرینان است.
علــي فتی ادامــه داد  :برای برقراری تعامل بیشــتر با شــرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران ابتدا باید نیاز ســنجی صورت گیرد تا بتوانیم انتقال فناوری
را انجام دهیم.
وی در این دیدار آمادگی خود را برای استفاده از تجارب صنعت گران حوزه انتقال
نفت و همچنین ایجاد ارتباط موثر و متقابل جهت رفع نیازهای آزمایشــگاهی،
کارگاهی و آموزشــی منطقه خلیج فارس اعالم کرد و گفت :با بیشــتر صنایع
اســتان تعامل خوب و دوســویهای داریم و از ظرفیتهای طرفین برای توسعه
استان بهره گیری میشود.
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس نیز در این
دیدار ضمن تشــریح بخشی از عملکرد شرکت خطوط و مخابرات با بیان اینکه
صنعت نفت یک صنعت قدیمی و پایه اســت ،گفت :تمام سعی و تالشمان این
است که فعالیتهای شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج
فارس ،دانش محور شود و مدیریت دانش را در سیستم پیاده سازی کنیم.
مهندس علیرضا عطار با بیان اینکه بازار امروز یک بازار رقابتی اســت و برپایه
علم و فنــاوری حرکت میکند و اگر نتوانیم همپای دانــش روز و بازار رقابت
حرکت کنیم نیروها کارایی الزم را از دست داده و به اهداف شرکت و بهروری
الزم دست نخواهیم یافت.
وی در پایان بیان داشت :سیاست و تالش شرکت خطوط لوله ومخابرات حرکت
با دانش روز است که در این راستا تعامل و همکاری با سازمانهای دانش محور
از جمله پارک علم و فناوری یکی از این راههاست.
دبیر شــورای پژوهش و فناوری منطقه خلیج فارس نیز در این نشســت گفت:
یکی از مصوبات شــورای پژوهش و فناوری شــرکت خطوط لوله و مخابرات
رایزنی و ارتباط با پارک علم وفناوری اســتان بود که دراین راســتا این نشست
برگزار شد.
پدارم قاســمی ادامه داد  :عالوه برکارهای پژوهشــی و علمــی ،میتوانیم در
خصوص پروژهای جاری واحدهای فنی و استفاده از خدمات فنی مهندسی نیز
با پارک علم و فناوری همکاری و مشــارکت نمائیم که این خود باعث کاهش
هزینههای جاری منطقه خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد بستری مناسب جهت رفع چالشها و
تنگناهای عملیاتی و فنی شرکت از طریق ارتباط با واحدهای فناور بیان کرد و
افزود  :همچنین برقراری ارتباط با شرکتهای دانش بنیان در قالب پروژههای
تحقیقاتی و ارتباط با مراکز رشــد را از دیگر اهداف این نشست مشترک عنوان
کرد.
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اخبار پارک های علم و فناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

وزیر علوم و وزیر امور اروپایی
و تجارت خارجی سوئد
تفاهم نامه همکاری امضا کردند
در جریان دیدار رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر سوئد ،دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و آن لیند وزیر امور اروپایی و تجارت خارجی سوئد،
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
بــه گزارش گاهنامه عتــف ،محور اصلی ایــن تفاهم نامه ،ارتبــاط و همکاری
دانشگاههای دو کشور بخصوص جهت تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژههای
مشترک علمی و تحقیقاتی است.
بر اساس توافق طرفین ،کارگروه همکاریهای علمی و تحقیقاتی مشترک ایران
و ســوئد تشکیل میشود تا برای عملیاتی شــدن این تفاهم نامه برنامه ریزی و
پیگیریهای الزم را انجام دهد.
براساس این گزارش ،در حال حاضر  423دانشجوی ایرانی در دانشگاههای سوئد
مشــغول به تحصیل هستند و همکاری گســتردهای بین دانشگاه مالیر و تربیت
حیدریه ایران و دانشــگاه لوند ســوئد در موضوع  GISو با حمایت یک میلیون
یورویی اتحادیه اروپا وجود دارد

مرکزرشدتخصصیهنر
بستر ورود هنر و صنايع خالق به اقتصاد دانش بنيان
صالح غايي
سرپرست مرکز رشد تخصصي هنر -دانشگاه هنر اصفهان

مرکز رشد تخصصي هنر ،به عنوان اولین مرکز رشد تخصصی کشور در
زمینه هنر ،در خرداد ماه سال  1394توسط دانشگاه هنر اصفهان با همکاري
شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان و حمايت معاونت علمي و فناوري رياست
جمهوري ،راه اندازي شده است .این مرکز با هدف حمايت از ايجاد و گسترش
کسب و کارهاي دانش بنيان و هنر بنیان توسط دانش آموختگان ،کارآفرينان،
هنرمندان و صاحبان ايده در زمينه هنر ،صنايع دستي ،معماري ،شهرسازي و
رشته هاي وابسته ،اقدام به پذيرش و استقرار گروه هاي کاري و شرکت هاي
فعال در زمينه هاي مختلف هنر نموده و موفق شــده است بستری مناسب
برای ورود هنر به اقتصاد دانش بنیان در شــهر اصفهان فراهم نماید .تاکنون
 23شــرکت و هســته فعال در زمینههــای مختلف اعم از صنایع دســتی،
گردشگری ،طراحی صنعتی ،محصوالت فرهنگی ،جلوه هاي ويژه سينمايي و
انيميشــن ،معماری ،شهرسازی و  ...در این مرکز پذیرش و مستقر شده اند و
امید است راهاندازی این مرکز ،گامی در جهت ایجاد پارک علم و فناوری ویژه
فرهنگ و هنر و تجاری سازی صنایع هنری و فرهنگی در اصفهان باشد.

از آنجا که مخاطبین مرکز رشد تخصصی هنر قشر وسیعی از افراد اعم از هنرمندان،
صاحبان ایده ،صنعتگران هنر و همچنین عموم مردم جامعه هســتند ،ویژگیهای
کنونی مرکز به شرح زیر به برقراری ارتباط کارآمد با مخاطبین مختلف کمک کرده
و نقش موثری نیز در ارائه مناسب دستاوردهای مرکز دارد:
موقعيت مکاني مناسب در مرکز شهر اصفهان
فضای فیزیکی وسیع با بیش از چهل دفتر کار مستقل و سالن کنفرانس مجهز
وجود نگارخانه تخصصی هنر و امکانات نمایشگاهی وسیع در ساختمان مرکز
وجود فضای فروشگاهی ویژه عرضه محصوالت واحدهای مستقر به صورت دائمی
تنوع موضوعی گسترده در پذیرش هستهها و شرکتهای نوپا
بهره مندی از مشاوره تخصصی اساتيد دانشگاه هنر اصفهان
حمایت و همکاری شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان به عنوان یکی از متولیان مرکز
برخی از دستاوردهای شرکتهای مستقر در مرکز رشد تخصصی هنر
کســب مجوز اولین شرکت دانش بنیان هنری کشــور از دبیرخانه کارگروه ارزیابی
شــرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط شرکت
نگاره گردان شهر فیروزهای

مديركل دفتر سياستگذاري
و برنامهريــزي امور فناوري وزارت
علوم ،از سطح بندي پاركهاي علم
و فناوري خبر داد
دكتر خسرو پيري مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور فناوري
وزارت علوم از سطح بندي پاركهاي علم و فناوري خبر داد.
دكتر پيري با اعالم اين خبر ،درخصوص سطح بندي پارك هاي علم و فناوري
اظهار داشــت :پارك هاي علم و فناوري كشــور به سه سطح اول ،دوم و سوم
تقســيم بندي شده اند كه تعداد مراكز رشــد ،داشتن ساختمان مستقل و زمين
مناســب ،واگذاري اراضي ،داشتن برنامه كاري(كســب و كار) پنج ساله آينده
پارك و مراكز رشد وابسته ،چارت ســازماني مصوب ،گزارش عملكرد مناسب،
برنامه مدون توســعه فناوري در زمينه آمايش سرزمين و نقش منطقهاي پارك
در گسترش استان ،از جمله اولويت هاي سطح بندي پاركها است.
وي تصريح كرد :تعداد نيروي انســاني پارك هاي علم و فناوري كشــور بايد
مطابق آيين نامه سازماندهي و تشكيالت مصوب هيأت امنا (مورخ )93/11/26
و در جهت ســطح بندي پاركها باشد كه سطح اول حداكثر تعداد  32پرسنل،
سطح دوم حداكثر تعداد  26پرسنل و سطح سوم حداكثر تعداد  18پرسنل را مي
توانند براي فعاليت در خدمت داشته باشند.
دكتــر پيري در مورد مجوز راه اندازي مراكز رشــد و پارك هاي علم و فناوري
گفت :هيچ مجوزي در مورد تاسيس مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري داده
نخواهد شــد مگر اينكه زمين و ساختمان به اندازه كافي تامين شده باشد و اين
امر با همكاري استانداري هر اســتان قابل تامين است .مواردي مانند تصويب
اساسنامه الگو مصوب ( 94/12/16شوراي گسترش آموزش عالي) ،برنامه كسب
و كار پنج ســاله پارك و مراكز رشد وابســته و همچنين طرح جامع عمراني از
ضروريات گرفتن مجوز قطعي پارك هاي علم و فناوري مي باشد.
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اهداف و ماموریتهای مرکز رشد هنر
باتوجه به نیاز امروز کشــور به تجاری سازی صنایع هنری و فرهنگی و نقش مراکز
رشد و پارکهای علم و فناوری در این زمینه ،اهداف و ماموریتهای زیر برای مرکز
رشد تخصصی هنر در نظر گرفته شده است:
ايجاد فضاي مناســب براي شکل گيري شرکت هاي هنربنيان و رشد آنها در سطح
منطقه ،کشور و بين الملل
تقويت کارآفريني ،توليد ثروت بر پايه کســب و کارهــاي هنربنيان ،و ارتقاء نظام
آموزش عالي هنر
تقويت ايده پردازي در زمينه کســب و کار در حــوزه توليد ،توزيع و مصرف کاال و
خدمات هنربنیان
بسترسازی جهت ایجاد فرصتهای شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش
آموختگان دانشگاهی
حمایــت از تولیدات هنری و کمک بــه رونق اقتصاد محلی مبتنــی بر فناوری و
نوآوریهای هنری
برقراری ارتباط هدفمند بین دانشگاه ،شرکتهای هنر بنیان و عموم جامعه
بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و هنری
ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای جوان
گسترش فرهنگ عمومی برای حمایت از هنر
ویژگیهای مرکز رشد تخصصی هنر

ارائه اولین اپلیکیشن بازار آنالین محصوالت هنری دست ساز ایران به نام بازآرتچه
توسط شرکت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات دانش گستر آرمین
کســب مقام سوم برترین فرصت ســرمایه گذاری جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی
 ۱۳۹۵توسط شرکت نگاره گردان شهر فیروزهای
کسب مقام سوم بعنوان نرم افزار برگزیده در بخش رسانهای نخستین جشنواره ملی،
فرهنگی هنری ایران ساخت توسط توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات دانش گستر
آرمین برای نرم افزار بازآرتچه
شــایان اشاره است دانشگاه هنر اصفهان به عنوان دومین دانشگاه هنر بزرگ ایران
و مهمترین دانشــگاهمرکز و نیمه جنوبی کشور از ســال  1355در قالب «پردیس
اصفهان» دانشــگاه فارابی تهران به پذیرش دانشجو اشتغال داشته و قطب علمی
رشته مرمت کشور است و تاکنون هزاران دانش آموخته رشتههای هنر را به جامعه
علمی ایران تحویل داده اســت .این دانشگاه در سال  1379از دانشگاه هنر تهران
جدا شد طی  17سال گذشته روند رو به رشدی را از نظر کمی و کیفی سپری کرده
است و هم اکنون با پنج دانشکده 17 ،گروه آموزشی و  35رشته تحصیلی ،با افزون
بر یکصد عضو هیئت علمی تمام وقت و نزديک به  3000دانشــجو در ســه مقطع
کارشناســی ،کارشناسی ارشد و دکتری ،در مسیر توسعه گام برمیدارد .اين دانشگاه
مي کوشــد با همکاري و همگامي ديگر نهادهاي فعال در حوزه اقتصاد دانش بنيان
همچون شــهرک عامي و تحقيقاتي و شهرداري اصفهان ،طح خود را براي تاسيس
پارک فرهنگ و هنر اصفهان در آينده اي نزديک عملياتي نمايد.

اخبار پارک های علم و فناوری
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رونمائی از محصول استراتژیک ضد
شوری آب و خاک در پارک علم و
فناوری فارس

نشست رئیس پارک علم و فناوری استان همدان
با نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری اســتان همدان به منظور
تبیین نقش و جایگاه ویژه پارک علم و فناوری در توسعه و تقویت واحدهای
فناور و شــرکتهای دانش بنیان و ضرورت توجه به تامین منابع مالی الزم
برای توسعه فناوری و کارآفرینی و ارتقاء دانش فنی این واحدها در راستای
کارآفرینی اشــتغالزایی و تولید ثروت ،رئیس پــارک علم و فناوری بطور
جداگانه نشســت هایی با آقایان خجسته ،کاظمی ،آزادیخواه ،لطفی و مفتح
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حوزههای همدان ،مالیر ،مالیر ،رزن
و تویسرکان برگزار نمودند.
دکتر کزازی در دیدار با نمایندگان اســتان ضمــن تبیین اهداف و وظایف
پارکهای علم و فناوری گزارشــی از دســتاوردها و عملکرد پارک علم و
فناوری استان به نمایندگان ارائه نمودند.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان استقرار  130واحد فناور در مراکز
رشــد تابعه پارک و فعالیت  52شــرکت دانش بنیان از جمله دستاوردهای

پارک برشــمردند و توجه ویژه نمایندگان محترم در بررســی برنامه ششم
توسعه و بودجه سال  1396به اعتبارات پارکهای کشور خواستار شدند.
در این نشستها ،نمایندگان اســتان همدان در مجلس شورای اسالمی به
نقش مهم پارکهای علم و فناوری را در پیگیری اقتصاد مقاومتی از طریق
توســعه و تقویت واحدهای فناور و شــرکتهای دانش بنیان اشاره نمودند
شایان ذکر است آقای دکتر خجسته رئیس مجمع نمایندگان استان همدان
در روز یکشــنبه  1395/11/17در نشســت هماندیشــی واحدهای فناور و
شرکتهای دانش بنیان استان همدان شرکت نمودند و به سواالت مدیران
واحدهای فناور و شــرکتهای دانش بنیان پاســخ دادند  .همچنین آقای
مهندس لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اســامی در روز سه
شــنبه تاریخ 1395/11/19با حضور در پارک علم و فناوری استان همدان
در جلسه هیئت رئیسه پارک شــرکت و از بخشهای مختلف پارک بازدید
نمود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در بازدید از پارک علم و فناوری استان قم

ایجادزمینهاشتغالبرایجوانان
توسط پارکهای علم وفناوری ایثار است

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی از پارک علم و فناوری استان و
دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان بازدید کرد.
بــه گزارش واحد روابط عمومی و اموربینالملل پارک علم و فناوری اســتان قم،
درحاشــیه این بازدید ،حجت االسالم والمســلمین ذوالنور با ستایش عملکرد این
پارک و دســتاوردهای شرکتهای تحت پوشــش آن اظهار داشت :در دورانی که
بیکاری آفتی جدی برای کشــور به شمار میرود ،نهادهایی مثل پارکهای علم و
فناوری که زمینه ی اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی را فراهم میاورند
حقیقتا ایثار میکنند.
وی با اشاره به لزوم افزایش بودجه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در کشور
گفت :حمایت از شرکتهای نوپا و دانش بنیان از ضروریات تحقق اقتصاد مقاومتی
است .لذا برای دستیابی به این هدف الزم است که بودجه پارکهای علم و فناوری
افزایش یابد و بنده این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به دغدغه تجاری سازی
محصــوالت در شــرکتهای دانش بنیان افــزود :حل معضــل بازاریابی برای
شرکتهای دانش بنیان در وهله اول با خود این شرکت هاست .چرا که شرکتها
برای دستیابی به بازار هدف میبایست محصوالتی با کیفیت با قیمتی قابل رقابت با

رقبای داخلی و خارجی تولید و به مصرف کننده معرفی کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی همچنین از محدودیتهای فیزیکی
پارک علم و فناوری استان قم انتقاد کرد و اذعان داشت :من تا کنون از پارکهای
علم و فناوری متعددی بازدید کردم و انتظار من از محل فعالیت پارک قم در چنین
فضای خیلی
وی افزود :این ساختمانها اصال در شان پارک علم و فناوری استان و شرکتهای
مســتقر در آن نیست و من به ســهم خودم به عنوان نماینده ی مردم در مجلس
شورای اسالمی حتما برای رفع محدودیتهای زیرساختی و فیزیکی پارک بویژه
حل مشــکل تملک بلوکهای همجوار این مجموعه پیگیریهای الزم را انجام
خواهم داد.
الزم به ذکر اســت در ابتدای این جلســه ،دکتر اخوان علوی ،رییس پارک علم و
فناوری استان قم طی گزارشی به تشریح آخرین فعالیتهای پارک علم و فناوری
اهم مشکالت و
و دستاوردهای شرکتهای تحت پوشــش این پارک پرداخت و ّ
موضوعات مربوطه را به نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی منتقل کرد.
گفتنی است ،در پایان این جلسه ،حجت االسالم ذوالنور از نمایشگاه دستاوردهای
فناورانه شرکتهای عضو پارک علم وفناوری استان بازدید به عمل آورد.

به گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری فــارس ،همزمان با
گرامیداشــت دهه فجر انقالب ،محصول استراتژیک ضد شوری آب و خاک با
فرموالســیون منحصر به فرد در صنعت کشاورزی و برای اولین بار در کشور
توســط شرکت دانش بنیان آریا نانو سیز مستقر در پارک علم و فناوری فارس
رونمائی شد.
دکتــر فرید ُمـــر ،رئیس پارک علم و فناوری فــارس در آئین رونمائی از این
محصول ،ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و خیر مقدم به مسئولین ارشد استانی
و مرتبط با حوزه کشــاورزی ،با اشاره به تغییرات اقلیمی به وجود آمده و تاثیر
گذاری آن بر محیط پیرامون بشــر ،بیان داشت کشورهائی موفق خواهند بود
که این تغییرات را درک و برای آن چاره اندیشی کنند.
رئیــس پارک علــم و فناوری فارس اضافه کرد ،عمده ی تمرکز مرکز رشــد
کشاورزی ،منابع طبیعی و صنایع تبدیلی پارک علم و فناوری فارس در جذب
شــرکتهای مرتبط با این حوزه بــوده و امیدواریم که این شــرکتها بتوانند
نقــش خود را در این مقطع بحرانی به خوبــی ایفا کرده و بتوانیم رویکردها و
راهکارهائی را جهت مقابله با این شرایط حساس ارائه دهیم.
دکتر فرید ُمـــر ادامه داد این محصول که متکی بر فناوری نانو است حاصل
تالش  5ســاله این شرکت بوده و علی رغم اینکه مشــابه خارجی دارد اما با
دانش بومی و توســط متخصصان این شرکت و در پارک علم و فناوری فارس
تولید و به تجاری سازی رسیده است.
عضو پیوســته فرهنگستان علوم در پایان اضافه کرد امیدواریم این روند ادامه
داشــته باشد و ســایر شــرکتها با الگو برداری از این چنین فعالیتها و با ارائه
راهکارهای خالقانه و مبتکرانه بتوانند کشــور را به سمت برون رفت از شرایط
حال حاظر هدایت کنند.
دکتر قاســمی رئیس جهاد کشاورزی اســتان فارس نیز در این مراسم ضمن
تبریک ایام اهلل دهه فجر و با ابراز خوشــحالی از حضور در جمع فناوران پارک
علــم و فناوری فــارس ،اظهار امیدواری کرد به دلیــل اینکه زیربنای اقتصاد
مقاومتی اســتفاده از این گونه طرحها است ،بایستی روند استفاده از طرحهای
دانش بنیان در کشور شتاب بیشتری بگیرد.
رئیس جهاد کشــاورزی اســتان فــارس ضمن تاکید این موضــوع که جهاد
کشاورزی استان فارس از طرحهای دانش محور حمایت خواهد کرد ،خواستار
برنامه ریزی و اقدام مشــخص برای دســتیابی و ایجاد محصول و ســرعت
بخشــیدن به مراکز شتابدهی بر اســاس تفاهم نامه منعقده بین پارک علم و
فناوری فارس و جهاد کشاورزی استان فارس شد.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
سایتwww.msrt.ir :

اسفندماه  .95شمارة 12

پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :

20

گزارش پژوهش و فناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

احمدی نقش دولت تدبیر و امید در موفقیت پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد و افزود :قرارداد خرید محصول از شرکتهای
دانش بنیان و فناور در هفته پژوهش سال  ۱۳۹۲با ارزش  ۵۰میلیارد ریال به فروش
رفت که این میزان در سال  ۹۳به  ۲۳۰میلیارد ریال و در سال گذشته نیز به ۴۴۰
میلیارد ریال افزایش یافت.
وی همچنین به مقدار بسیار اندک سرمایه برای تولید محصوالت دانش بنیان در
مقایسه با مشاغل دیگر اشاره کرد و گفت :برای ایجاد اشتغال در شرکتهای دانش
بنیان با  ۴۰۰میلیون ریال ســرمایه امکان تولید محصول فراهم میشود در حالی
که برای ایجاد اشــتغال در فعالیتهای غیــر دانش بنیانی به  ۵تا  ۷برابر این رقم
سرمایه نیاز است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم:

ایران میزبان کنفرانس ۲۰۱۸پارکهای جهانی
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :ایران میزبان
کنفرانس  ۲۰۱۸پارکهای جهانی شد.
به گزارش گاهنامه عتف ،وحید احمدی ســه شنبه شب با حضور در هرمزگان در
جمع خبرنگاران در ســاختمان پارک زیست فناوری خلیج فارس در جزیره قشم با
بیان این مطلب افزود :دولت ســال  ۹۴یک هزار و  ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار برای
پارکهای علم و فناوری تخصیص داد که میزان گردش مالی شرکتهای فناور از
این اعتبار به  ۲۰هزار میلیارد ریال رسید.
وی در ادامه به مباحث مربوط به صادرات محصوالت دانش بنیان کشور اشاره کرد
و گفت :طی سه سال گذشته مجموع ارزش صادرات محصوالت دانش بنیان ایران

به  ۲۰۰میلیون دالر رسید که  ۱۲۵میلیون دالر آن امسال محقق شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری بیان داشــت :با توجه به
توسعه چشمگیر ایران درعرصه فعالیتهای دانش بینان ،میزبانی برگزاری کنفرانس
پارکهای جهانی در سال  ۲۰۱۸به کشورمان واگذار شده که امتیاز بسیار ارزشمند
بینالمللی برای ایران محسوب میشود.
او از عقد قرارداد فروش سه هزار میلیارد ریال محصول توسط شرکتهای فناور و
دانش بنیان در داخل خبر داو گفت :این میزان قرارداد فروش محصوالت فناورانه و
دانش بنیان با شرکتهای فعال بسته شده که نشان میدهد ضریب اعتماد بخش
خصوصی به فناورهای تولید داخل در حال افزایش است.

بــه گفته احمدی ،قوانین مرتبط با حوزه فعالیتهای دانش بنیان در ســال ۱۳۸۹
مصوب شد اما تا سال  ۹۲چندان اجرایی نشده بود بطوری که الزام تزریق  ۳۰هزار
میلیارد ریال به صندوق نوآوری و شــکوفایی طی برنامه پنجم توسعه مغفول ماند
اما در دولت تدبیر و امید این صندوق به طور جدی عملیاتی شــد و از  ۱۸صندوق
فعال در سال گذشته به  ۲۲صندوق فعال در کشور طی سال جاری افزایش یافت.
دبیرکل شــورای عالی علوم ،تحقیقات و فنــاوری از برنامه افزایش  ۲۰درصدی
بودجه پیشــنهادی دولت برای فعالیتهای دانش بنیان در ســال آینده خبر داد و
گفت :دســتگاهها با وزارت علوم در دولت یازدهم ارتباط نزدیکتری برقرار کردند و
پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای کشور و بازار هماهنگ تر از گذشته شده است.
او عنــوان کرد :در حوزه فعالیتهای دفاعی قــرارداد انجام پژوهش به ارزش ۱۲
هزار میلیارد ریال در حال اجراســت ،قراردادی در زمینه صنایع باالدستی (توسعه
 ۲۰میــدان نفتی) به ارزش  ۱۰هزار میلیارد ریــال و تفاهم نامهای برای پژوهش
در صنایع پایین دستی به ارزش هفت هزار میلیارد ریال با مرکزهای دانشگاهی و
پژوهشی بسته شده است.
دبیرکل شــورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری افزود :سال گذشته  ۱۲۵میلیون
دالر محصول شــرکتهای فناور و دانش بنیان به کشورهای منطقه و حتی اروپا
صادرات شده اســت و امارات ،چین ،قزاقستان و چند کشور اروپای شرقی هم در
صف کشورهای هدف صادراتی محصوالت دانش بنیان قرار دارند.
بــه گفته وی ،هم اکنون  ۳۹پارک علم و فناوری ۱۸۰ ،مرکز رشــد و چهار هزار
شرکت و هسته فناور در کشور فعال هستند و  ۳۰هزار تن فناور در این مجموعهها
اشتغال دارند.
تیمی متشکل از رئیسان  ۳۹پارک فناور کشور و مسئوالن مراکز رشد به سرپرستی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برای شرکت در پانزدهمین
همایش ســاالنه مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور در
استان هرمزگان و به میزبانی پارک زیست فناوری خلیج فارس طی دو روز چهارم
و پنجم اسفندماه در قشم حضور دارند

رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس اعالم کرد:

فعالیت دانش بنیان در روستاهای
قشم با فناوری آی تی

رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس از برنامه راه اندازی فعالیتهای دانش
بنیان حوزه ITدر روستاهای جزیره قشم خبر داد.
به گزارش گاهنامه عتف ،سید محمود رضا آقا میری در پانزدهمین نشست رئیسان
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد کشــور که در استان هرمزگان و در محل
پارک زیست فناوری قشم برگزار میشــود ،گفت :شرکت پارک زیست فناوری
خلیج فارس در منطقه آزاد قشم برای راه اندازی فعالیتهای دانش بنیان در رشته
 ITبا بهره از نیروهای دیپلم در روستاهای جزیره قشم برنامه ریزی کرده است.
وی با اعالم اینکه مرز ابی  ۲۲۰۰کیلومتری کشورمان فرصت مناسبی برای هدایت
شرکتهای دانش بنیان برای کسب درآمد از محصوالت دریایی است ،افزود :جزیره
قشم با داشتن ظرفیتهای منحصر به فرد در بخش دریایی شرایط بسیار ارزشمند
برای سرمایه گذاری فعاالن دانش بنیان در بخش دریایی محسوب میشود.
رئیس پارک زیســت فناوری خلیج فارس از کشورهای همسایه در خلیج فارس و
آسیای میانه به عنوان مهمترین بازار فروش محصوالت دانش بنیان ایران نام برد
و گفت :با توجه به نیاز اربیل عراق ،افغانســتان ،امارات ،ترکیه و کشورهای آسیای
میانه به محصوالت دانش بنیان ایران ،به نظر میرســد بهترین مقصد صادرات
محصوالت دانش بنیان فعاالن این حوزه به همین کشورها است.
وی تاکیــد کرد :حرکت به ســمت پارکهای تخصصی مهمتریــن نیاز فعالیت
پارکهای علم و فناوری محســوب میشــود و مرکز پارک زیست فناوری قشم
نیز براساس این سیاست با محوریت فعالیتهای دانش بنیان حوزه دریایی تشکیل
شده است.
تیمی متشکل از رئیسان  ۳۹پارک فناور کشور و مسئوالن مراکز رشد به سرپرستی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برای شرکت در پانزدهمین
همایش ســاالنه مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور در
استان هرمزگان و به میزبانی پارک زیست فناوری خلیج فارس طی دو روز چهارم
و پنجم اسفندماه در قشم حضور دارند.
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مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم:

جنبش فناوری در کشور آغاز شده است

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم گفت:
جنبش فناوری در کشــور آغاز شده است و امیدواریم با حمایتهای دولت این
فرآیند همچنان ادامه پیدا کند.
به گزارش ‘گاهنامه عتف ،در پانزدهمین همایش ملی روســای پارکها و مراکز
رشد سراسر کشور که در قشم برگزار شد ،بیان داشت :پارکهای علم و فناوری
به تدریج در حال رســیدن به نقطه بلوغ هستند و اقتصاد جوان و پایداری را در
کشور شکل دادهاند .اقتصاد نوپای این مراکز به زودی اقتصاد کالسیک و سنتی
کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
وی ادامه داد :جنبش فناوری که در این مجموعهها آغاز شــده بســتر مناسبی
برای تبدیل ایدههای جوانان به ثروت و ســرمایه ملی اســت و از فرار مغزها و
مهاجرت پیشگیری میکند.
پیری گفت :پارکهای علم و فناوری و مراکز شــده نقاط استراتژیک اقتصادی
مخصوصا در اســتانهای کمتر توسعه یافته هستند و در دنیای پیش رو توسعه
بدون حمایت از این مراکز امکان پذیر نخواهدبود.
مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم صادرات
برخی محصوالت دانش بنیان از این استانها به خارج از کشور را گواه این مدعا
دانســت و گفت :شــرکتهای دانش بنیانی وجود داشته اند که با  ۱۰۰میلیون
ریال کمک پارک توانسته اند  ۶۰۰شغل پاره وقت ایجاد کنند.
تیمی متشــکل از رئیســان  ۳۹پارک فناور کشور و مســئوالن مراکز رشد به
سرپرستی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برای شرکت

در پانزدهمین همایش ساالنه مشترک روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز
رشــد کشور در استان هرمزگان و به میزبانی پارک زیست فناوری خلیج فارس
طی دو روز چهارم و پنجم اسفندماه در قشم حضور دارند.

گزارش پژوهش و فناوری
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

دبیرخانهدائمیهماندیشیدانشمندانبرتر
جهاناسالمتشکیلمیشود
در اختتامیه هماندیشی دانشمندان برتر کشور بر ضرورت تشکیل دبیرخانه
دائمی هماندیشی دانشمندان برتر جهان اسالم تاکید شد.
همایش دانشــمندان برتر کشور با سه محور جایگاه پایگاه استنادی علوم جهان
اســام در اکوسیســتم تولید علم ،فرصتها و چالشهای حوزه آموزشعالی و
نقش دانشــمندان برتر در ترویج دانشگاههای نسل سوم به همت بنیاد نخبگان
فارس و مرکز اطالعرسانی جهان اسالمی طی دو روز در شیراز برگزار شد.
مدیران پنلهــای این همایش در روز اختتامیه (اول اســفندماه) به جمعبندی
ســخنرانیها ،نظرات و پیشــنهادات پرداختند .دکتر احمد شــعبانی ،مدیر پنل
فرصتهــا و چالشهای آموزش عالی در جمعبندی این پنل گفت :در ســاختار
آموزش عالی ،ماموريتها و اعتبارســنجیها بايد تغيير و تحول اساســی داشته
باشيم .تغيير اين ساختار مستلزم منابع مالی است که بايد تدارک ديده شود.

وی افزود :تاکيد بر نگاه واقع بينانه به آموزش عالی بســیار مهم است که باید
به آن توجه داشته باشيم
شعبانی گفت :نمايه سازی ايدهها ،و اولويتها و یافتن راهکار برای مسايل حل
نشده ،افزايش نظارت نخبگان از دیگر مسایلی است که باید مدنظر گرفته شود.
وی ضرورت تشــکیل دبيرخانه دانشمندان برتر توســط پایگاه استنادی علوم
جهان اســام ( )ISCرا تاکید نمود و گفت :این دبیرخانه باید مســایلی که در
حوزه فرصتها و چالش بیان میشــود را با همکاری همه دانشــگاهها اولويت
بندی کند تا برای نشستهای بعدی راهکارهاي اين آسيبها ارائه و دستورالعملی
تهيه و به مقامات ارائه شود.
دکتر رعنايي مدیر پنل دانشــگاههای نســل ســوم گفت :در ایــن پنل طبق
ســخنرانیهای صورت گرفتــه ،چالشها و فرصتها مــورد تاکید قرار گرفت
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و بنظر میرســد به جمع بندی رســيده ايم که با وضعیــت کنونی نمی توان
دانشگاههای نسل ســوم را اداره نمود .البته درباره الزامات آن تفاوت نظرهایی
وجو دارد ولی برای ايجاد آن اتفاق نظر داريم.
وی افزود :سه ماموريت دانشگاه نسل سوم عبارتند از -1 :آموزش  -2پژوهش
 -3نوآوری ،ارزش آفرينی و مشارکت در توسعه فناوری ملی
دانشگاه نسل ســوم قابليت هايی داردکه میتواند پژوهشهای بنيادی و قوی
انجام داده آنرا تبديل به نوآوری کند.
الزمه انجام اين ســه ماموريت تغيير نگرش در سطح کالن و همچنین درون
دانشگاهها است و مديران ارشد باید با نگاهی تحول گرا تعريفی از دانشگاههای
نسل سوم داشته باشند .عالوه براین ،تغيير در نظام مديريتی ،ساختارها ،فرهنگ
و سيستم نیز مورد نياز است.
بندهایی از بیانیه این همایش به شرح زیر در این مراسم قرائت شد:
تشکیل دبیرخانه دائمی هماندیشی دانشمندان برتر جهان اسالم؛
اعالم آمادگی دانشمندان حاضر در همایش برای ارایه مشاورههای تخصصی به
 ISCو تاکید بر حمایت مادی و معنوی و مرجعیت آن به عنوان مرکز رســمی
رصدخانه علم در راستای پویش ،پاالیش و پیرایش علمی کشور و جهان اسالم
و جلوگیری از موازی کاری؛
ISC
مطلوب
تاکید بر استمرار حرکت
در ساماندهی ،نظام بخشی و اعتبارسنجی
همایشهای علمی  -پژوهشی و مجالت معتبر کشورهای جهان اسالم و تهیه
چارچوبهای الزم برای توسعه مجالت غیر دانشگاهی؛
تشــکیل و مدیریت هستههای هماندیشــی تخصصی در حوزههای موضوعی
علــوم از میان دانشــمندان برتر همراه با تهیه بانک اطالعاتی و دســته بندی
پژوهشگران با توجه نوع تخصص آنها جهت تسهیل دستیابی صنایع؛
تدوین و برنامه ریزی تکریم و حمایت دانشــمندان برتر جهان اسالم با استفاده
از ابزارهایی نظیر اعطای جوایز بینالمللی توسط مرکز  ،ISCبنیاد ملی نخبگان
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
نمایهسازی نیازهای جامعه ،اولویتهای تحقیقاتی نهادهای دولتی و خصوصی،
بانک ایدهها و مسائل علمی حل نشده توسط ISC؛
همچنین شرکت کنندگان اظهار امیدواری کردند که مسئولین محترم کشوری
و خصوصا متولیان آموزش عالی ،موارد فوق را به جد در ســال کاری پیش رو
با همیاری دانشــمندان برتر کشور در دستور کار خود قرار داده و انشا ا ...بتوان
در همایشهای آتی دانشــمندان برتر کشــور و جهان اســام ،ناظر گزارشات
امیدبخش از روند انجام آنها باشیم.
در پايان این همایش ،از آقایان دکتر داوود دوميری گنجی از دانشــگاه صنعتی
نوشــيرانی بابل در حوزه موضوعی مهندسی ،شــهرام رضاپور از دانشگاه شهيد
مدنی آذربايجان در حوزه موضوعی رياضيات ،سعيد عباس بندی از دانشگاه بين
المللی امام خمينی در حوزه موضوعی رياضيات ،طاهر نيکنام از دانشگاه صنعتی
شيراز در حوزه مهندسی و محسن شيخ االسالمی از دانشگاه صنعتی نوشيروانی
بابل در حوزه مهندسی به عنوان دانشمندان ايرانی منتخب موسسه بين المللی
 ESIدر سال  2016تقدير و قدردانی به عمل آمد.

مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری ( )RICeSTو دانشگاه
بینالمللیقبرس تفاهمنامههمکاریهایعلمیامضاکرد
تفاهم نامــه همکاریهای علمی مرکز منطقهای اطالع رســانی علوم و
فناوری ( )RICeSTو دانشــگاه بینالمللی قبرس با حضور دکتر محمدجواد
دهقانی ریاســت مرکــز منطقهای و دکتر هالیل نادیری ریاســت دانشــگاه
بینالمللی قبرس مورخ اول دی ماه  1395امضا شد.
در این دیدار رئیس دانشــگاه بینالمللــی قبرس به معرفی خدمات و امکانات
آموزشی و پژوهشــی این دانشــگاه پرداخت و زمینه همکاریهای مشترک
علمی را تشریح نمود.
ســپس دکتر شعله ارسطوپور معاون پژوهشــی مرکز منطقهای اطالع رسانی
علوم و فناوری ( )RICeSTبــه معرفی خدمات ملی و بینالمللی و همچنین
دستاوردهای قابل توجه مرکز منطقهای در طی سالهای اخیر پرداخته و رشد
میزان مدارک علمی نمایه شــده در حوزههای مختلف موضوعی را به تصویر
کشید.
در ادامه ،دکتر علی گزنی معاون پژوهشی و فناوری  ،ISCبه معرفی پایگاهها و
خدمات ملی و بینالمللی  ISCدر حوزههای مختلف علم سنجی و رتبه بندی
دانشگاهها پرداخت.
رییس دانشــگاه بینالمللی قبرس پس از آشــنایی با خدمــات مرکز و ،ISC

اطالعات و خدمات پایگاهها به ویژه نظام آماری تولید علم را بسیار تاثیر گذار
دانســت و عالقه خود نسبت به گســترش روابط با این دو سازمان بینالمللی
را ابراز نمود.
وی خواســتار دسترســی محققان دانشــگاه بینالمللی قبرس به اطالعات
آکادمیک این دو ســازمان جهت همگام شدن با آخرین تحقیقات منتشر شده
در نشــریات معتبر ،شناسایی پراستنادترین نویســندگان در هر حوزه علمی،
تعیین جایگاه علمی دانشــگاههای قبرس در مقایســه با سایر کشورها جهت
اتخاذ سیاستهای صحیح علمی در دانشــگاهها شد .درخواست نمایه سازی
نشریات دانشگاه بینالمللی قبرس از دیگر درخواستهای مقامات این دانشگاه
بود که از سوی مرکز منطقهای و  ISCپذیرفته شد.
در پایان این دیدار ،تفاهم نامه همکاری میان مرکز منطقهای اطالع رســانی
علوم و فناوری و دانشــگاه بینالمللی قبرس در زمینه تاســیس شاخه مرکز
منطقــهای در این دانشــگاه ،در اختیارگذاری پایگاههــای تمام متن مقاالت
فارسی جهت بهره گیری توسط پژوهشــگران و محققان زبان فارسی ،شرق
شناسان ،ایران شناسان و همچنین کرسیهای زبان فارسی ،برگزاری کارگاه،
سمینار ،کنفرانس و جلسات مشترک و در نهایت تبادل انتشارات علمی خود از

قبیل کتاب ،مجله ،گزارشهای فنی و پژوهشی ،پایان نامهها و غیره ،بمنظور
حصول اهداف پژوهشــی و آموزشی توســط دکتر محمد جواد دهقانی رییس
مرکز منطقهای اطالع رســانی علوم و فنــاوری و دکتر هالیل نادیری ،رئیس
دانشگاه بینالمللی قبرس امضا شد.
الزم به ذکر است که مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری ()RICeST
با هدف تامين مــدارک علمی مورد نياز اعضای هیأت علمی ،پژوهشــگران
و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی دانشــگاهها و مؤسسات پژوهشی ايران و
کشورهای منطقه پايه گذاری شده است.
از جملــه فعالیتهای مهم مرکز منطقــهای میتوان به برقراری نظام مبادله
الکترونیکی اطالعات بین پژوهشــگران ایرانی و کشورهای منطقه ،تأسیس
انواع پایگاههای اطالعاتی ،انتشــار گزارشهای پژوهشــی ،نشریات علمی و
کتابهای فارسی و غیر فارســی ،حمایت از پژوهشهای داخلی و منطقهای
در حوزههــای علوم و فناوری ،برقراری ارتباط و همکاری علمی با بخشهای
صنعتی ،خدماتی و آموزشی برای شناسایی نیازها و تأمین اطالعات مورد نیاز
آنها اشاره کرد.
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مصاحبه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

مصاحبه گاهنامه عتف با ریاست دانشگاه فنی حرفه ای

تبدیل علم به محصول صنعتی در دانشگاه فنی حرفه ای
به توجه به باال بودن نرخ بیکاری بین فارغالتحصیالن دانشــگاهها و
ســهم پایین آنها در ایجاد اشتغال ،دانشــگاه فنی وحرفهای ،دانشگاهی
اشتغال زا و کارآفرین است که یکی از ماموریت اصلی آن تربیت تکنسین
ماهر و آماده برای ورود به بازار کار است.
این دانشگاه ،تنها دانشگاه متولی آموزشهای عالی فنی و حرفهای است
که بین علــم ،عمل و تبدیل آن به ثروت پیونــد ایجاده کرده و تالش
میکند از طریق تربیت تکنســینهای ماهــر و کارآفرین و نیز تعامل با
مراکز صنعتی ،بخشهای دولتی و غیردولتی ،زمینه الزم را برای کســب
مهارتها ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی ایجاد کند.
این دانشــگاه توانسته به معنای واقعی علم را به محصول تبدیل کرده و
ارتباط خوبی با صنعت ایجاد کند ،با توجه به ارتباط این دانشگاه با فضای
کســب و کار بر آن شدیم تا با دکتر مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و
حرفهای گفتگویی داشــته و در جریان دست آوردهای این دانشگاه قرار
گیریم.
دانشــگاه فنی و حرفهای یکی از نمادهای دانشــگاه علمی
مهارتی اســت که توسعه آن بســیارمورد توجه مسئوالن نظام
آموزش عالی قرار گرفته به طوریکه در سند آمایش آموزش عالی
نیز برتوسعه این دانشگاه تاکید شــده برهمین اساس لطفا در
مورد شکل گیری و ماموریتهای این دانشگاه توضیح دهید؟
دانشــگاه فنی و حرفهای ،قدمت  ۵ساله دارد ،اگرچه سبقه آن به  ۵۵سال پیش
باز میگردد ،بنابرمصلحتی بر اســاس ماده  ۲۳برنامه پنجم توسعه مقررشد که
دانشــگاه فنی و حرفهای تشکیل شود ،ما جزء دانشگاههای تقاضامحورهستیم.
باید نیروهایمان را برای صنعت و بازار کار تربیت کنیم که درحال حاضر این کار
را انجام دادهایم به طوریکه  ۷۰درصد فارغ التحصیالن دانشگاه فنی و حرفهای
جذب بازار کار میشوند.
هنرســتانیها ورودیهای دانشگاه فنی و حرفهای را تشکیل میدهند ،البته در
این سیســتم دو مشــکل رخ داده ،اول اینکه دانشجویان ما زمانی که تکنسین
میشــدند ،باید در بازار کار ســه تا پنج سال تجربه کســب میکردند و دوباره
بازگشته و دو ســال دیگر به عنوان کارشناسی ناپیوسته درس میخواندند ،که
این کارشناســی ناپیوسته از اول به نظر من غلط و مندرآوردی ایران است زیرا
در کشورهای توســعه یافته بعد از اولین مدرکی که میگیرند جذب بازار کار و
صنعت میشوند.
با این روش کاردانیهای ما که میخواهند اثرات کار خود را در صنعت نشــان
دهنــد و از طرفی به دنبال ایجاد تاخیر در ســربازی خود بوده و مدرکگرا نیز
ی ناپیوسته ثبت نام میکنند ،این مسئاله باعث میشود
هســتند ،برای کارشناس 
که از مأموریت اصلی خود دور شــوند ،در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده
بود که باید  ۴۰درصد نیروهای دانشــگاهی ما تکنسین شوند ،تا سال ۸۵ ،۸۴
این روند صعودی بوده و به  ۲۸درصد ســیده و سپس نزولی شده است و با این
اوصاف دیگر کاردانی باقی نمی ماند.
برای حل این مشکل چه برنامهای را تهیه کردید؟
برای اینکه این مشکل را حل کنیم ،طرحی را تهیه کردیم ،تحت عنوان «سرباز
تکنسین» و آن را به نظام وظیفه ارایه دادیم ،جلساتی هم برگزار شد ،در مجموع
بــا ایده این موضوع مخالفتی ندارند ،ولــی معتقدند ،مجلس و یا دولت باید آن
را پیشــنهاد کند ،براساس این طرح آنجا دانشــجویان را معاف کنند یا خدمت
ســربازی را به تأخیر بیندازند .براساس این طرح سه سال سربازی دانشجویان
کاردانی فنی و حرفهای به تأخیر افتاده و این دانشــجویان تا ســه سال که در
صنعت مشغول فعالیت هستند مشمول نمی شود.
ق دیپلم دانشگاه ما را جذب کرد ،باید مانند
یعنی اگر صنعتی فارغ التحصیل فو 
دانشــجو بوده و در این سه سال مشمول ســربازی نشود ،مثل استادان و فوق
ق دیپلمها نیز امریه بگیرند.
لیسانسها این فو 
مشــکل دیگری که اخیراً اتفاق افتاده ،این است که درگذشته هنرستانیها باید
 ۱۱ســال درس خوانده و سپس فارغ التحصیل میشــدند و از طرفی هم این
گروه نمیتوانســتند در مقطع کارشناسی و یا دانشگاه دیگر تحصیل کنند ،باید
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در آموزشــکدهها که حال شده دانشگاه فنی و حرفهای ادامه تحصیل میدادند،
از طرفی هم باتوجه به مدرک گرایی در کشور ما ،مقطع کارشناسی ناپیوسته را
نیز برای این دانشجویان ایجاد شده بود.
اکنون وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده ،هنرستانیها و کاردانشیها نیز ۱۲
ســال درس میخوانند ،و این دانش آموزان سال  ۹۷فارغالتحصیل میشوند ،و
میتوانند بروند دنبال لیسانس که این مسئله ورودی دانشگاه فنی و حرفهای را
به هم میزند .چرا که ما میدانیم مدرکگرایی در ایران رواج دارد.
با وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش صحبت کرده ایم
که این موضوع را طوری درســت کنند ،و برنامهای طراحی کنند که این نظام
عرضه و تقاضامحوری به هم نریزد.
دانشــگاه فنی و حرفهای در سالهای گذشته چندان شناخته
شده نبود ولی اکنون جایگاه خود را در میان دانشگاهها پیدا کرده
و اکثر مردم با این دانشگاه آشــنا هستند چه برنامه هایی برای
شناساندن دانشگاه اجرا کردید؟
وقتی که خود من ریاســت این دانشــگاه را پذیرفتم ،شناخت چندانی نداشتم و
چون یک مدت هم مســئولیت دانشگاه جامع علمی کاربردی را داشتم ،وقتی از
دانشگاه فنی و حرفهای حرفی میشد برخی فکر میکردند همان دانشگاه جامع
علمی کاربردی اســت ،برخی جاها به نام ســازمان فنی و حرفهای میشناختند
ولی اکنون دگیر اینگونه نیست بیرون از اینجا ،این دانشگاه را میشناسند.
ما برنامههای زیادی برای شناســاندن و معرفی دانشــگاه اجرا کردیم ،گزارش
هایی را به دیوان عدالت و محاســبات ،ارایه دادیم و از طریق خواستیم در این
قسمتها بهترین کار برای شناســاندن دانشگاه عالوه بر کارهایی که صورت
گرفته انجام شود.
همکاریهای دولت ،دانشــگاه و صنعت برای توسعه ملی را مخصوص دانشگاه
فنی و حرفهای در  10سمینار طراحی و اجرا کردیم تا هم مراکز فنی و حرفهای
مزایا توانمندیهای خود را بگویند و هم از طریق این ســمینارها دانشــگاه را
شناساندیم و اکثر استانداران از ما تشکر میکردند که فارغ التحصیالن دانشگاه
ما وبال گردن آنها نیستند.
با توجه به مشــکالت پیش آمده ،چه راهکارهایی برای جذب
مخاطب پیش بینی کرده ایــد؟ منظورم اینه چطوری میخواهید

انگیــره مخاطب آمــوزش عالی را برای انتخاب این دانشــگاه
افزایش بدید؟
دراین زمینه برنامه هایی را پیش بینی کرده ایم که یکی از این کارها این است
که با توجه به نیاز بازار کاردانیهای جدیدی را وارد بازار کنیم  .از طرفی برنامه
داریم که «لیســانس فنی و حرفهای» را هم راهاندازی کنیم و اکنون دنبال اخذ
مجوز آن از وزارت علوم هستیم.
در مورد لیسانس فنی و حرفهای لطفا بیشتر توضیح بدید ؟ چه
تفاوتی با سایر لیسانسها دارد ؟
مأموریت ما به عنوان دانشــگاه کارآفرین و عرضهمحور با دیگر دانشــگاهها
متفاوت است .مسلم ًا ما دانشجویان دانشگاههای دیگر را نمیتوانیم جذب کنیم.
ما باید دانشجویان مخصوص خودمان را داشته باشیم .این لیسانس تفاوتش در
این است آزمایشگاه و کارگاه بیشتر دارد در دروس سال سوم و چهارم آن پروژه
تعریف شده اســت ،کارورزی و کار آموزی برای این دانشجویان در  ۲تابستان
برگزار میشود تا بیشتر وارد صنعت شوند .
ی محور دراین دوره برگزار میشود ،شایسته
همچنین  ۱۰واحد دروس شایستگ 
بودن در تخصص ،کســب و کار و امور اجتماعی ،شایسته بودن در تخصص که
همان دروس تخصصی اســت که کاربردی شــده است ،شایستگی در کسب و
کار ،یعنی دروس را پیشبینی میکنیم کــه اگر فارغالتحصیل فنی و حرفهای
خواســت یک شرکت راهاندازی کند ،چه کاری باید انجام دهد ،همچنین درس
کارآفرینی پیش بینی میکنیم که فارغ التحصیل دانشــگاه ما کار درســت کند
و سربار کسی نباشــد ،دروس مهارتهای زندگی برای دانشجویان پیش بینی
میشود تا بدانند در ارتباطات عمومی چطور خود را ارایه دهند ،وقتی میخواهند
در مصاحبه شرکت کنند چه لباسی را بپوشند.
اکنــون ژاپن در مالزی این کار را انجام داده ولی آنها  ۱۷واحد پیش بینی کرده
اند ،فارغ التحصیل ما عالوه بر کار تخصصی ،شایستگی را هم باید داشته باشد.
یکی از سیاست نظام آموزش عالی تجمیع و ادغام واحدهای
دانشگاهی است میخواهم بدانم دانشگاه فنی و حرفهای نیز جزء
دانشگاه هایی است که از توسعه آن جلوگیری شده است؟
با توجه به سیاســت وزارت علوم که از توسعه برخی دانشگاهها در جهت کیفی
سازی نظام آموزش عالی جلوگیری کرده است ،دانشگاه فنی و حرفهای در حال

مصاحبه
توســعه است و دلیل آن این است که ،این دانشــگاه بر مبنای آمایش آموزش
عالــی و با توجه به نیازهای بازار و مزایای منطقــهای و توجه به نقاط محروم
توسعه یافته است.
و در حال حاضر مجوز اصلی برای راه اندازی آموزشکده فنی و حرفهای در هفت
نقطه که اکثر آنها از نقاط محروم است توسط دانشگاه فنی و حرفهای اخذ شده
است .از سال گذشته تا االن  ۱۲۰سند ملکی از آموزش و پرورش به اسم بهره
بردار ،یعنی وزارت علوم شــده و مابقی نیز در دست اقدام است و در حدود ۲۰
ســند اختالف وجود دارد که معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری این مساله
نماینده تعیین کرده اند و کارگروهها آنها را پیگیر میکنند.
در بعضی از مکانها دانشــگاه قصد دارد ساختمان بسازد و از سازمان مدیریت
اعتبار دریافت کند ولی چون صاحب زمین نیســت ،نمی تواند ،در مورد تجمیع
آموزشکده و دانشــکدههای فنی و حرفهای نیز هر جایی که آموزشکده پسرانه
داشــتیم ،نمایندگان آن شهر پیگیر افتتاح آموزشکده دخترانه نیز بودند ،بنابراین
در راستای کاهش هزینهها مجوزی از وزارت علوم دریافت کردیم که در استان
هایی که دارای آموزشکده پسرانه هستیم و امکانات اجازه میدهد ،رشته هایی
برای دختران راه اندازی کنیم که فقط کالسهای آن مجزا در روزهای مختلف
برگزار شود.
یعنــی در واقع زوج و فرد کنیم ،یعنی دختران روزهای زوج و پســران روزهای
فرد در دانشــگاه حاضر شوند تا تداخل ایجاد نشــود ،اگر ما نیز بخواهیم مراکز
فنی و حرفهای را مانند برخی از دانشــگاهها افزایش دهیم به اشباع میرسیم و
صندلیهای دانشگاه خالی میشود برای همین باید با حساب و کتاب رشد کنیم
و از طرفی با توجه به کمبود نیروی انسانی که داشتیم ،به فکر تجمیع و استانی
شدن افتادیم یعنی اگر در شــهر تبریز ،دو آموزشکده پسرانه و یک آموزشکده
دخترانه فعالیت میکند ،به جای اینکه در  3جا مدیریت و نیرو داشــته باشیم با
حســاب و کتاب همه را در یک جا تجمیع کردیم و درحال حاضر مراکز هشت
شهر بزرگ را مجتمع کرده ایم و همزمان رئیس آموزشکده بزرگ را به رئیاست
استان نیز منصوب کرده ایم .
مراکزی که در دیگر شهرســتانها هستند ،با این رئیس هماهنگ میشوند به
عبــارت دیگر اجرا را نیز غیرمتمرکز کردیم به جای اینکه  ۱۷۰مرکز با رئیس و
معاونان سازمان مرکزی در ارتباط باشند با روسای  ۳۱استان در ارتباط هستند،
ما اینجا برنامه ریزی ،سیاســت گذاری و نظارت میکنیم اجرا دست آنهاست.
براین اساس کارها تقسیم شده وهمزمان آیین نامه هایی نیز برای کاهش خطا
توسط مراکز ،تدوین کردیم .
اوایل ســال جاری دانشگاه فنی و حرفهای از تبدیل مدرسان
دانشــگاه به «هیات علمی فنی » خبرداد ،چرا هیات علمی فنی ؟
دلیل ایــن نام گذاری چه بود ؟ لطفا در مورد تعداد اعضای هیات
علمی و تعداد اعضای هیات علمی که نیاز دارید نیز توضیح دهید؟
زمانی که آموزشکدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش و پرورش جاد شد ،و
تحت وزارت علوم به دانشــگاه فنی و حرفهای تبدیل شد ،افرادی که در وزارت
آموزش و پرورش بودند ،و درس میدانند ،اســم آنها معلم بود ولی کارمند هم
بودند ولی در وزارت علوم کسانی که درس میدهند نام آنها هیأت علمی است.
مدرسان دانشــگاه فنی و حرفهای فوق لیسانس و دکترهایی توانمند بودند که
دســت به آچار نیز بودند ولی هیأت علمی نبودند ،سال  ۹۲ما  ۵۵هیأت علمی
و  17هزار حقالتدریسی داشــتیم .اقدامات ما برای جذب هیأت علمی از سال
 ۹۱شروع شده ولی راکد مانده بود .یکسری از کارشناسهای دانشگاه که قصد
داشتند هیأت علمی شوند پرونده آنها باقی مانده بود که تحت عنوان ساماندهی
هیأت علمی ،اولین کاری که انجام شد ،تکمیل پرونده سال  ۹۱بود.
اوایل امسال کارهای مربوط به اعضای هیات علمی انجام شد و حدود  ۱۵۰نفر
تأیید و انتخاب شــدند و پرونده آنان به وزارت علوم ارسال شد که تاکنون بیش
از  ۷۰پرونده هیأت علمی توســط وزارت علوم تأیید شده که به دنبال دریافت
تأیید و صدور حکم آنها هستیم و تعدادی از این اعضای هیات علمی دانشجوی
دکتری بودند ،که قانون وزارت علوم میگوید که اگر این افراد میخواهند هیأت
علمی باشــند ،باید از دانشجو بودن انصراف دهند که خود این افراد باید تصمیم
بگیرند که میخواهند با فوقلیســانس تدریس کنند و یا اینکه تحصیل خود را
ادامه میدهند و بعد با مدرک دکتری اقدام میکنند.
تعدادی هم پرونده آنها بررســی نشده اســت که ما پیگیر آنها هستیم .بنابراین
تحت عنوان جذب ســال  ۹۱را به سر و سامان رساندیم و سال گذشته شهریور
ماه نیز فراخوان دادیم که حدود سه هزار نفر متقاضی بودند که کارگروهها شکل
گرفت .تعدادی انتخاب شدند که اکنون تعدادی از این افراد در مرحله گزینش و
انتخاب هستند ،یعنی اگر ما بخواهیم که به نرم معمول برای  ۱۸۰هزار دانشجو
دســت یابیم ،اگر نسبت استاد به دانشجو یک به  ۲۰است و ما بخواهیم به یک
نسبت مطلوب دست یابیم ،حدود سه هزار هیأت علمی نیاز داریم ،این در حالی
است که دانشگاه حدود یک هزار هیأت علمی دارد.
ولی باز به دو هزار هیأت علمی نیاز داریم .ما برای ســاماندهی و افزایش هیأت
علمی ســه کار انجام دادیم یکی از طریق جــذب هیأت علمی از فراخوان بود،
یکی تبدیل کارشناســان به هیأت علمی ،که  ۲۶نفر شرایط اولیه را داشتند که
پرونده آنها به وزارت علوم ارســال شده بود و پرونده آنها در حال بررسی است.
حدود  ۱۰نفر تأیید شــده و تعدادی هم در پروندهشان نقص وجود دارد که باید
تکمیل شود.
مرحله ســوم تطبیق است یعنی افرادی که نامشان در لیست ما کادر آموزش و

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
مــدرس هنرآموز و دبیر بودند ،آنها را مصوب کردیم که نام این افراد را «هیأت
علمی فنی» بگذاریم .آنهایی که شــرایط را داشتند ،حکم آنها صادر شده است.
حدود یک هزار نفر ،کادر آموزش داشــتیم که حدود  ۶۰۰نفر درخواســت داده
بودند ۴۵۰ .نفر حکــم خوردند ۷۰ ،الی  ۸۰نفر آنها رئیس معاون بودند که باید
آنها را به کادر آموزشی برگردانیم و بعد به هیأت علمی تبدیل شوند که کار آنها
نیز در حال انجام است.
یک تعداد مدرســان دانشــگاه نیز در گــروه علوم انســانیها بودند که هیأت
امناء اجازه نداد این افراد هیأت علمی شــوند که حدود  ۱۰۰نفر هســتند که با
رایزنیهایــی که انجام دادهایم امیدواریم در هیأت امناء بعدی یک اتفاق خوبی
رخ دهد و بناســت تحت عنوان گرایشهایــی که دارند ،یک عناوین دیگر پیدا
کنیم تا بتوانند به هیات علمی تبدیل شوند با هیأت امناء نیز صحبت کردهایم.
در فراخوان سال  ۹۴اصرار داشتیم که کادر هیأت علمی ما فوقلیسانس باشند،
همــان طور که میدانیــد وزارت علوم دیگر اجازه نمیدهد که کادر آموزشــی
دانشــگاهی مربی باشند .ما تنها دانشگاهی هســتیم که وزارت علوم را متقاعد
کردهایم ،هیأت علمی که جذب میکنیم فوقلیسانس و دست به آچار باشند.
لزوم ًا مدرک مهم نیست ،دست به آچار و مهارت مهم است .هیأت امنا نیز قبول
کرد ،ولی اعالم کرده است که باید  ۷۰درصد نیروهای دانشگاه را فوقلیسانس
جذب کنید و فقط برای اینکه ما مطمئن شــویم این افراد فنی هستند باید سه
ســال سابقه کار داشته باشند ،امتحان مهندسی حرفهای را طی کرده باشند که
با ســازمان سنجش آموزش کشــور هماهنگ کردهایم و آزمایشگاه مرجع هم
راهاندازی کردهایم که این کار صورت گیرد .پس برای کادر هیأت علمی شروع
خوبی داشــتیم ۶۰۰ ،نفر تطبیق شــدند و  ۴۰۰نفر هیأت علمی در حال حاضر
حدود یک هزار نفر هیأت علمی داریم .
برای به روز کــردن دانش اعضای هیات علمی چه تمهیداتی
پیش بینی شده است ؟
یک سری از کادر اعضای هیأت علمی قدیمی هستند و علم آنها برای  ۲۰سال
ک سری تکنولوژیها نبود و یکسری دیگر که از دانشگاههای
قبل اســت که ی 
عرضه محور جذب شده اند ،طوری درس خواندهاند که دست به آچار نیستند پس
ما با دو قشری در هیأت علمی رو برو هستیم که باید یک قشر را دست به آچار
کرده و دانش یک قشــر را افزایش دهیم که با ارتباطات بینالمللی که با کشور
آلمان داشــته ایم ،بنا داریم کادر هیأت علمی خودمان را با برگزاری دورههای
کوتاهمدت آموزش دهیم .آنهایی که از دانشــگاههای دولتی عرضهمحور جذب
کردهایم بروند و دست به آچار شوند.
دانشــگاه فنی و حرفهای در زمینه تعامالت بینالمللی با کدام
کشورها ارتباط دارد و در چه زمینه هایی تفاهم نامه امضاء کرده
است ؟
در بخش بینالملل بازدیدهایی از کشــورهای آلمان ،کردســتان عراق و عراق
داشــته ایم و با کشورهای اروپایی دیگری جلسه داشته ایم که از طریق وزارت
علوم به ایران آمدند همچنین با فرانســه صحبت هایی داشــته ایم و بناست با
کانادا دوره هایی را راه اندازی کنیم اکنون فضا برای انجام این تعامالت بســیار
مناسب است.
چون دانشــگاه ما تحصیالت تکمیلی ندارد در مقطع لیســانس با کشور آلمان
اقدام کرده ایم تا دورههای کوتاه مدت برگزار کنیم و پایلوتی شویم برای تربیت
تکنســین به معنی سرویس دهی به شــرکتهای خارجی که محصوالت شان
را در ایــران عرضه میکنند که آلمانیها خیلی از این موضوع اســتقبال کردند.
چندیــن تفاهم نامه تا کنون منعقد شــده و هیات اخیری که از آلمان آمده بود،
آنها نیز محورکار خود را فنی و حرفهای اعالم کردند.
یکی از چالشهای دانشگاه فنی و حرفهای کمبود بودجه است
چگونه با وجود این چالش مشکالت دانشگاه را رفع میکنید ؟
در حال حاضر حدود ســه هزار و  ۵۰۰نیروی قراردادی از  ۶هزار و  ۲۰۰نیرو
در دانشگاه فنی و حرفهای حضور دارند که باعث شده از سایر فصول ما حقوق
دریافت کنند ،یعنی  ۵۰درصد بودجه ســایر فصول ما برای حقوق قراردادیها
اختصاص مییابد ،و این باعث میشود که ما به کارهای دیگرمان نرسیم،اکنون
بخش اعظم بودجه ما به ســه قلم غذای دانشــجویی،حقالتدریسها ،انرژی و
تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص مییابد.
اگر این موارد را که پرداخت کنیم ،بودجه ما تمام میشود .تجهیزات ،ساختمان،
تأسیســات دانشگاه فنی و حرفهای بسیار قدیمی اســت و این موارد به بودجه
کالنی نیاز دارد تا بازسازی شود.
ســال  ۹۲که تازه مسئولیت دانشــگاه فنی و حرفهای را قبول کرده بودم ،حق
التدریسها سه ترم عقب بودند ،و بسیار دیون داشتیم که با لطف خدا و مجلس،
بودجه ما در ســال  ۹۲حدود  ۲۹۲میلیارد تومان شد که در سال  ۹۵این بودجه
 ۴۱۲میلیارد تومان رســید یعنی  ۲۰۰برابر توانســتیم افزایــش دهیم ،با تمام
کمبودهایی که داشتیم دیون خود را پرداخت کردیم.
با اینکه دانشــجویان شــبانه ما کاهش یافته اســت ولی درآمد اختصاصی ما
کاهش نیافته و با کارهای دیگر درآمد ما افزایش یافته اســت .ســال گذشــته
در نامــهای به مراکز اعالم کردیم که مراکز مــا حق ندارند تولیداتی که مراکز
دیگر تولید میکنند را از بیرون خریداری کنند ،ســال گذشته  ۲۸میلیارد تومان
خودمــان جنس به خودمان فروختیم که به گفته کارشناســان  ۸میلیارد تومان
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آن سود است.
همچنین شــعار امسال ما «انضباط مالی ،مدیریت هزینهها و اقتصاد» است که
براســاس درآمدزایی و اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است ،ولی تجهیزات و
آزمایشــگاههای دانشگاه برای بروز شدن به یک بودجه کالن ،حدود شاید هزار
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد  .همچنین تاسیســات دانشــگاه قدیمی اســت و
چندین صد میلیارد تومان نیاز دارد تا به روز و تعمیر شود.
یکی از مباحثی که برخی از دانشگاهیان فنی و حرفهای نسبت
به آن نقد داشــته و گالیه مند هستند ،بحث اعمال مدرسی است
دراین زمینه چه راه کاری دارید؟
درس خواندن باید یک ضوابطی داشته و ارتقاء شغلی عالوه بر ارتقاء فردی بر
مبنای نیاز ســازمان باشد و این مساله در واقع یک دید مدیریتی است که مدیر
تشخیص میدهد افراد در چه رشته هایی ادامه تحصیل دهند ،البته باید ساختار
نیز حفظ شــود ،یعنی وقتی فردی در مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشته تربیت
بدنــی ادامه تحصیل میدهد ،خود نیز باید در حوزه تربیت بدنی مانده و فعالیت
کند اگر قرار باشد تخصصی با مدرک تربیت بدنی در حوزه آموزش فعالیت کند
که دیگر مدرک وی کارآیی برای سیستم ندارد.
دید پرســنلی به بحث اعمال مدرک این است که حقوق فرد افزایش مییابد و
لی این با این بحث که مدرک باید مطابق با فعالیتی باشــد که فرد در ســاختار
انجام میدهد تطابق ندارد برای همین ما مواجه شــده ایم با حود بیش از یک
هزار متقاضی که در سه سال گذشته درس خوانده اند.
به عنوان مثال در یک شهرســتان کوچک  ۵نیــرو از  ۱۵نیرو درس خوانده و
همه در رشــته مدیریت بازرگانی تحصل کره اند خب فقط اعمال مدرک برای
آن نیرویی بوده که شــغل وی با این رشته مرتبط است آن وقت نیروهای دیگر
اعالم کرده اند که چرا ما همگی یک مدرک داریم ولی برای همه اعمال نشده
است؟
برای همین ما اینجا دچار مشکل شدیم یک اینکه بودجه ما ثابت است و اصوال
آخر سال کم میآوریم ،وقتی تعدادی درس بخوانند به آنها بیشتر حقوق بدهیم
باید از کاسه دیگران برداشته کنیم سال  ۹۳در یک نامه از کسانی که میخواهند
درس بخوانند خواستیم از رئیس خود اجازه بگیرند،همچنین ما مدارک را بررسی
کردیم برای بیش از  ۷۰۰نفر اعمال مدرک شده است و از رسمیها حدود ۲۰۰
نفر اعمال مدرک نشــده اند که تعدادی قبول کردند که اعمال مدرک نشــوند،
حدود  ۱۰۰نفر آنها نیز اعتراض داشتند که  ۲۰الی  ۳۰نفر از اینها با ارفاغهای
امکان پذیر مانند جا به جایی شغل شان اعمال مدرک شدند.
تعدادی هم که اعمال مدرک نشــدند اعتراض کردند از کل رسمیهای پیمانی
و رســمی آزمایشی  ۷۰نفر باقی مانده اند که اعمال مدرک نشده اند که اعتقاد
ما نیز با اجرای قوانین ارفاغ به این افراد اســت طی دو ســال گذشته  ۷۰۰نفر
اعمال مدرک شده اند .
یکی دیگر از چالشهای دانشگاه فنی و حرفهای بحث مربوط
به حق التدریسها است لطفا آخرین وضعیت حق التدریسهای
دانشگاه را تشریح کنید .
ســال  ۸۸حدود  70هزار نفر حق التدریس در آمــوزش و پرورش بودند که بر
اســاس مصوبه مجلس باید توســط آموزش و پرورش جذب میشدند و با آنها
قرارداد منعقد میشــد تا این افراد معلم و کارمند شــوند این کارها تا سال ۹۰
زمانی که آموزشــکدههای فنی و حرفهای از آموزش و پرورش جدا شدند انجام
شــد ولی آن زمان مســئوالن وقت آموزش و پرورش اعالم کردند با افرادی
که در آموزشــکدهها تدریس میکنند قرارداد منعقد نمی شود طی نامه نگاری
هایی که طی این چند ســال صورت گرفت ،سازمان مدیریت ،مرکز پژوهشها
همــه بر این داللت میکند که ماده  ۲۳با تمام تعهدات و مســائل اعالم کرده
که بودجه اضافه اختصاص نمی یابد ،مســئوالن نظارتی نیز اعالم کرده اند ،که
ما نمی توانیم دانشــگاه را مجبور کنیم دانشگاه باید خود هر چه نیرو میخواهد
جذب کند.
با توجه به تجربهای که این افراد داشتند ،و به دلیل انسان دوستانه که این افراد
زحمت زیادی برای این آموزشــکدهها کشیده اند دنبال حل این مساله بودیم و
بارها گفته ایم اگر ردیف بودجه و ردیف اســتخدامی برای این افراد منظور کنند
ما میتوانیم به صورت مصاحبهای و بررســی مدارک آنهایی را که دانشگاه نیاز
دارد جذب کنیم.
البته پیشــنهاد دادیم این افراد از طریق فراخوان وزارت علوم اقدام کرده و
هیات علمی شــوند ،برخی که محدودیت ســن پیدا کرده اند ،ممکن است
در جریانــات جذبی در اولویت نباشــند به این نتیجه رســیده اند از طریق
اســتخدامی پیگیر مســاله باشــند .از طرفی خانم چنارانی نماینده محترم
مجلس دراین خصوص ســوال داشــتند که وزیر محترم علوم پاسخ دادند
و معــاون حقوقی وزارت متبوع را موظف کردند راه کاری ارایه دهند که به
این نتیجه رسیدیم که اگر از آن سهمیهای و اعتباری که به وزارت آموزش
و پرورش اختصاص یافته ،یک تبصره به ماده حق التدریســیهای وزارت
آموزش و پرورش تعلق گرفته و اعتبار و ردیف آن را دریافت کنند و دانشگاه
از طریــق مصاحبه نیروهای مورد نیاز خود را جذب میکند به هر حال اخیرا ً
جلســهای با حدود  40نفر از افراد حق التدریس داشتیم و پیشنهاداتی تهیه
شــد که انشااهلل پیگیری میکنیم و با لطف خداوند مشکل این عزیزان هم
حل شود.
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تولید علم ایران
بعد از انقالب اسالمی
 ۱۳۰برابر شد
بر اساس استنادات پایگاه بینالمللی اسکوپوس تعداد مدارک ثبت شده بعد
از انقالب اسالمی به  ۳۹۷هزار و  ۲۱۲مورد رسیده و تولید علم حدود  ۱۳۰برابر
شده است.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاريهای علمی بين المللی پایگاه استنادی
علوم جهان اســام ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ( )ISCگفت :پایگاه استنادی بینالمللی اسکوپوس اطالعات
مدارک منتشــر شده توسط پژوهشگران کشور را از سال  1197هجری شمسی
مستند کرده است .انقالب اسالمی  160سال بعد به وقوع پیوست و هم اکنون
 39ســال از وقوع انقالب اســامی سپری میشــود .در این پایگاه در فاصله
 160ســال قبل از انقالب تنها  3071مدرک از ایران نمایه ســازی شده است
در حالیکه تعداد مدارک ثبت شــده بعد از انقالب اســامی به  397212مورد
میرسد .بنابراین هر چند زمان یک چهارم بوده است ،اما تولید علم حدود 130
برابر شده است.
دهقانی اظهار داشت :همانطور که رهبری انقالب اشاره نمودند در دوران قاجار
و پهلوی ،حرکت علمی کشــور به دالیل خاص متوقف شد و در زمانیکه دوران
شــکوفایی علمی در اروپا بود ،ما نتوانســتیم از استعدادها و زمینههای علمی و
اخالق علمی خود اســتفاده کنیم ،بنابراین از حرکت علمی دنیا عقب ماندیم با
اینحال پیروزی انقالب اسالمی همچون زلزلهای برای دنیای غرب و شرق آن
روز بود ،به طوری که تأثیر بسیار زیادی در دانشگاهها گذاشت.
وی گفت :از انقالب اســامی تا بعد از جنــگ تحمیلی حدود  1800مدرک از
پژوهشــگران ایرانی در سطح بینالمللی ثبت شده بود .از بعد از جنگ تحمیلی
تا  1376تعداد مدارک کشــور به  5272مورد رسید .از این سال تا  1386تعداد
مدارک کشــور از مرز  72800مورد گذشت و از این سال تاکنون تعداد مدارک
کشور بالغ بر  317000مورد بوده است.
سرپرســت  ISCدر ادامه گفت :یکی از پرسش هایی که همواره در زمینه تولید
علم صورت میگیرد ،این اســت که بیشترین تولیدات علمی در کدام حوزههای
موضوعی انجام گرفته و ســهم حوزههای موضوعی مختلف و نیز میزان رشــد
آنها بعد از انقالب چگونه بوده است؟
دهقانی گفت :اگــر حوزههای موضوعی به پنج بخش علوم مهندســی ،علوم
پزشکی ،علوم انسانی واجتماعی ،علوم پایه و علوم کشاورزی تقسیم شود میزان
افزایش ســهم هر حوزه موضوعی پس از انقالب اســامی مشخص میشود.
میــزان مدارک ثبت شــده برای قبــل و بعد از انقالب بــرای تمام حوزههای
موضوعی بســیار باالبوده و به وضوع قابل مشــاهده است .به طوری که بیش
از  %97از تولید علم کشــور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مربوط به دوران
بعد از انقالب اســامی است .همین رقم برای علوم کشاورزی نزدیک به ،%98
برای علوم پزشــکی نزدیک به  ،%99برای فنی و مهندسی و علوم پایه نزدیک
به  %100است.
وی افزود :ولی با توجه به ظهور فنآوریهای جدید و لزوم توســعه و گسترش
علوم در برخی حوزهها میزان رشــد آنها با یکدیگر متفاوت است .بر اساس آمار
استخراج شده حوزه علوم پایه با رشد  265برابری باالترین میزان رشد را داشته
است .حوزههای موضوعی مهندسی ،حوزه پزشکی ،کشاورزی و علوم انسانی به
ترتیب رشــد 76 ،230و  41و  37برابری از نظر تعداد مدارک ثبت شده نسبت
به قبل از انقالب را داشتهاند.
سرپرست پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم ( )ISCخاطرنشان کرد :در طول
زمان دانشگاههای کشور بزرگتر شــده و همینطور با توجه به حوزههای کالن
موضوعی به گروههای مختلف تقسیم و برخی از دانشگاهها به پزشکی و جامع
تقسیم شدند .همچنین برخی دانشــگاههای تخصصی و نیز دانشگاههای آزاد
اســامی و پیام نور ایجاد و گسترش یافتند .با این حال مقایسه تولید علم این
دانشــگاهها قبل و بعد از انقالب اسالمی نشان از رشد علمی قابل توجه آنها
دارد .بــه طوری که  %98از تولید علم دانشــگاه تهران مربــوط به دوره بعد از
انقالب اسالمی است و تنها  %2آن مربوط به دوران قبل از انقالب میباشد.
وی افزود :همین رقم برای دانشــگاه صنعتی شــریف  %99است و تنها  %1از
تولید علم این دانشــگاه مربوط به دوران قبل از انقالب است .همچنین %99.9
از تولید علم دانشــگاه صنعتی امیرکبیر مربوط به دوران بعد از انقالب اسالمی
است .همین رقم برای دانشگاه شیراز حدود  %95است.

اسفندماه  .95شمارة 12

 ۴۳دانشگاهوموسسهتحقیقاتیایرانی
در جمع موثرترین دانشگاه ها
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاريهای علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم
جهــان اســام ( )ISCگفــت :پایــگاه شــاخصهای اساســی علــم ( )ESIبــه عنــوان یکــی از پایگاههــای آی.اس.آی هــر دو مــاه یکبــار بــه ارائــه
دانشگاههای برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان میپردازد .در این رتبه بندی ،دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشتههای  22گانه در جمع دانشگاهها
و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند معرفی میشوند.
دهقانی گفت :این نظام ،اطالعات چهار شاخص اصلی شامل تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجالت بینالمللی ،تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه
یا موسسه تحقیقاتی ،نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک و تعداد مقاالت داغ و پراستناد را برای هر یک از دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی که در زمره یک درصد برتر
دنیا قرار گرفته باشند ،ارائه میدهد.
وی افزود :در خرداد ماه  ۱۳۹۴موثرترین دانشگاههای جهان مورد بررسی و ۳۰دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند.
در آبان ماه  ۱۳۹۴تعداد دانشگاههای کشور به  ۳۳مورد و درخرداد ماه  95تعداد دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترینها به  ۳۵مورد افزایش یافته بود.
در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCتعداد دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور  43مورد افزایش یافته است.
سرپرست  ISCگفت :به طور متوسط رتبه بینالمللی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور براساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک  ،535براساس تعداد کل استنادهای
دریافتی رتبه  ،830براساس تولید علم برتر (مقاالت داغ و پراستناد) رتبه  958و براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه  1267را داریم.
وی تصریــح کــرد :میتــوان از ایــن اعــداد نتیجــه گیــری کــرد کــه در بحــث کمیــت ،بهتــر از کیفیــت فعالیــت کــرده ایــم .اگــر بــه
سیاســتهای کالن علــم و فنــاوری ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری بنگریــم میبینیــم کــه مرجعیــت علــم و فنــاوری در ســطح
بینالمللی اولین بند مورد تاکید در این سند کالن علم و فناوری است .بنابراین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی عالوه بر کمیت تولید علم بایستی به کیفیت و اثرگذاری
اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده و همچنین تعامالت علمی نیز توجه ویژهای داشته باشند.
دهقانی اظهار داشت :از لحاظ کمیت تولید علم ،در حوزه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه  186دنیا قرار دارد و همچنین از نظر تعداد استنادها با رتبه
 484در جمع  500دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است .رتبه کمیت تولید علم دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی بالینی  175است .در همین حوزه دانشگاههای
علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبههای  440و  576دنیا را کسب کردهاند.
وی در ادامه گفت :در حوزه داروشناســی و ســم شناسی در بین دانشگاههای علوم پزشکی ،دانشگاههای علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به
ترتیب رتبههای  31و  189دنیا را در اختیار دارند .همچنین براساس کل استنادهای دریافتی یا کیفیت تحقیقات این دو دانشگاه به ترتیب رتبههای  157و  621دنیا را
کسب کردهاند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت :در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه  23دنیا را به خود اختصاص داده
است که نشان دهند کیفیت باالی مقاالت این دانشگاه در حوزه ریاضیات دارد.
دهقانی ادامه داد :در حوزه زمین شناسی ،دانشگاه تهران تنها دانشگاه کشور است که در جمع موثرترینهای دنیا قرار گرفته است .این دانشگاه از لحاظ کمیت تولید علم
رتبه  238دنیا و از لحاظ کیفیت تولیدات علمی رتبه  544دنیا را کسب کرده است.
در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه  435و  491دنیا از لحاظ کمیت تولید علم را کسب کرده اند و همچنین رتبه
 901و  924را از لحاظ نسبت تعداد استنادها به مقاالت دارا هستند.
در حوزه شــیمی براســاس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مدارک پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شریف ،علم و صنعت ایران ،یاسوج و رازی به ترتیب رتبههای
 842 ،832 ،825 ،797و  849دنیا را به خود اختصاص داده اند.
در حوزههای مرتبط با علوم اجتماعی ،دانشگاههای علوم پزشکی تهران و تهران به ترتیب براساس کمیت تولید علم رتبههای  299و  654دنیا را در اختیار دارند .این دو
دانشگاه از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در این حوزه به ترتیب رتبههای  455و  792را دارند و همچنین براساس تعداد مقاالت برتر رتبههای  936و  1198دنیا را
کسب کرده اند.
در حوزه علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه  331دنیا از لحاظ کمیت تولید علم قرار دارد.
در حوزه علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص تعداد کل استنادهای دریافتی بهتر از سایر دانشگاهها عمل نموده است بنحوی که جایگاه  200دنیا را به خود
اختصاص داده است.
در حوزه علوم کشاورزی و براساس تعداد کل استنادهای دریافتی دانشگاه تهران با کسب رتبه  139دنیا ،برترین دانشگاه کشور در سطح کشور است.
در حوزه علوم گیاهان و حیوانات ،دانشگاه تهران در صدر قرار دارد و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی در جایگاه  473دنیا قرار گرفته است.
در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران ،به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه  230و به لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در رتبه  555دنیا قرار دارد.
در حوزه علوم مواد و براســاس شــاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مقاالت به ترتیب سه دانشگاه کاشان ،شریف و شــیراز رتبههای  564 ،552و  596دنیا را به خود
اختصاص داده اند.
براساس تعداد مقاالت برتر ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی در بین سطح کشور در حوزه فیزیک بهترین عملکرد را داشته است و رتبه  439دنیا را به خود اختصاص داده است.
در حوزه مهندسی براساس کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی ،صنعتی شریف ،امیرکبیر و تهران توانسته اند رتبههای  52 ،51 ،20و  54دنیا را کسب کنند.
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شیمی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک ،تعداد استنادها،
تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقاالت برتر ( مقاالت داغ و پراستناد)
رشته موضوعی

دانشگاه/موسسه

تعداد
مدارک

تعداد
استنادها

نسبت تعداد
استنادها به
مدارک

تعداد
مقاالت
برتر

ایمنی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

186

484

664

659

دانشگاه علوم پزشکی تهران

175

442

3701

837

دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

440

960

3820

2082

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

576

1282

3855

3165

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

600

1225

3819

1781

دانشگاه آزاد اسالمی

712

1801

3903

3167

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

785

1574

3839

1572

دانشگاه علوم پزشکی ایران

811

1856

3898

2084

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

833

1868

3896

3780

دانشگاه تربیت مدرس

1101

1831

3758

3712

دانشگاه تهران

1251

1880

3630

3719

دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اهلل (عج)

1461

3142

3880

3774

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1477

2761

3818

3136

دانشگاه شهید بهشتی

1689

2606

3632

3720

جهاد دانشگاهی

1842

3596

3800

3753

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

1845

3161

3718

2524

موسسه پاستور ایران

1871

3035

3657

3724

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1903

3849

3812

2536

دانشگاه علوم پزشکی تهران

31

157

758

355

دانشگاه آزاد اسالمی

140

586

779

694

دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

189

621

776

695

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

215

534

769

پزشکی بالینی

داورشناسی و سم شناسی

ریاضیات
زمین شناسی
زیست شناسی و بیوشیمی

علوم اجتماعی ،کلیات

علوم اعصاب و رفتار

علوم رایانه

علوم کشاورزی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

25

دانشگاه آزاد اسالمی

22

166

1128

390

دانشگاه تهران

178

347

960

613

دانشگاه تربیت مدرس

250

382

869

552

دانشگاه صنعتی شریف

366

456

825

419

دانشگاه صنعتی اصفهان

380

577

989

616

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

384

681

1087

1138

دانشگاه شیراز

441

552

879

906

دانشگاه شهید بهشتی

459

613

935

983

دانشگاه پیام نور

496

906

1133

892

دانشگاه فردوسی مشهد

556

907

1116

1005

دانشگاه بوعلی سینا

583

677

900

1042

دانشگاه تبریز

644

765

942

1048

دانشگاه اصفهان

645

858

1028

1105

دانشگاه رازی

651

694

849

915

دانشگاه علوم پزشکی تهران

689

699

797

692

دانشگاه کاشان

702

969

1071

1109

دانشگاه علم و صنعت ایران

745

779

832

782

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

846

1122

1081

1119

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

915

1098

980

1092

دانشگاه الزهرا (س)

919

1009

882

874

دانشگاه یاسوج

934

998

842

445

دانشگاه علوم پزشکی تهران

299

455

1200

936

دانشگاه تهران

654

792

1060

1198

دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

804

1102

1193

1162

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1050

991

460

996

دانشگاه علوم پزشکی تهران

331

637

786

743

دانشگاه آزاد اسالمی

97

205

377

171

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

144

200

322

172

دانشگاه صنعتی شریف

164

357

382

318

دانشگاه تهران

192

283

332

364

دانشگاه علم و صنعت ایران

237

366

352

175

دانشگاه آزاد اسالمی

59

254

754

88

دانشگاه تهران

66

139

672

276

دانشگاه تربیت مدرس

231

309

636

281

دانشگاه شیراز

239

448

719

570

دانشگاه صنعتی اصفهان

267

474

710

708

دانشگاه فردوسی مشهد

268

389

670

464

313

دانشگاه تبریز

356

547

669

574

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

295

551

752

656

دانشگاه تهران

497

716

737

709

دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

530

682

619

466

دانشگاه آزاد اسالمی

77

129

220

31

دانشگاه آزاد اسالمی

128

688

1120

1029

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

221

141

23

67

دانشگاه تهران

142

473

1094

734

دانشگاه تهران

238

544

601

606

دانشگاه شیراز

380

962

1111

1033

دانشگاه تهران

435

741

901

902

دانشگاه فردوسی مشهد

433

1035

1109

1028

دانشگاه تربیت مدرس

445

813

1061

1105

دانشگاه علوم پزشکی تهران

491

928

924

851

علوم گیاهان و حیوانات
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ناسالم( ISC )
مجها 
یعلو 
یپایگا هاستناد 
نالملل 
یبي 
یعلم 
مرکز همکا ريها 
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

علوم محیطی و بوم شناسی

علوم مواد

فیزیک

مهندسی

اسفندماه  .95شمارة 12

دانشگاه تهران

230

555

794

684

دانشگاه آزاد اسالمی

242

722

805

657

دانشگاه آزاد اسالمی

48

187

739

274

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

114

240

699

479

دانشگاه تهران

115

222

661

405

دانشگاه صنعتی اصفهان

131

245

652

328

دانشگاه صنعتی شریف

147

226

564

570

دانشگاه علم و صنعت ایران

189

338

702

675

دانشگاه تربیت مدرس

315

491

701

585

دانشگاه شیراز

520

631

596

753

دانشگاه کاشان

542

608

552

451

دانشگاه آزاد اسالمی

243

510

704

445

دانشگاه صنعتی شریف

479

527

551

547

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

648

682

456

439

دانشگاه صنعتی اصفهان

651

657

412

464

دانشگاه آزاد اسالمی

20

69

1210

17

دانشگاه صنعتی شریف

51

109

1143

318

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

52

102

1091

134

دانشگاه تهران

54

97

1061

58

دانشگاه علم و صنعت ایران

67

116

1078

224

مقایسه دانشگاهها بر اساس تعداد مدارک ،تعداد استنادها،
نسبت تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقاالت برتر
رشته
موضوعی
ایمنی
شناسی

دانشگاه/موسسه

نسبت تعداد تعداد
تعداد مدارک تعداد استنادها استنادها به مقاالت
برتر
مدارک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

815

6480

7.95

0

دانشگاه علوم پزشکی تهران

7527

52161

6.93

27

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3229

17209

5.33

6

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2166

11547

5.33

9

دانشگاه تربیت مدرس

221

245

739

283

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2272

10772

4.74

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1521

7598

5

11

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

257

422

1180

388

دانشگاه آزاد اسالمی

1713

6103

3.56

2

دانشگاه صنعتی اصفهان

298

382

1048

513

دانشگاه تربیت مدرس

945

5953

6.3

1

دانشگاه شیراز

300

411

1089

592

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1460

5778

3.96

6

دانشگاه فردوسی مشهد

337

477

1149

261

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1410

5712

4.05

0

دانشگاه تبریز

342

345

653

257

دانشگاه تهران

754

5645

7.49

1

دانشگاه شهید بهشتی

529

677

1137

1024

دانشگاه شهید بهشتی

435

3258

7.49

1

دانشگاه سمنان

671

733

941

312

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

562

2998

5.33

3

موسسه پاستور ایران

359

2619

7.3

1

دانشگاه صنعتی بابل

709

635

472

132

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

574

2498

4.35

0

دانشگاه اصفهان

716

970

1194

1104

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

365

2482

6.8

5

دانشگاه شهید باهنر کرمان

728

1044

1229

1026

جهاد دانشگاهی

366

2077

5.67

1

دانشگاه ارومیه

766

965

1160

1101

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

348

1888

5.43

4

دانشگاه گیالن

793

1007

1175

453

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1867

13458

7.21

7

دانشگاه رازی

822

906

990

479

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

729

4754

6.52

8

دانشگاه صنعتی شیراز

873

805

549

441

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

601

4591

7.64

2

دانشگاه آزاد اسالمی

926

4204

4.54

1

دانشگاه بوعلی سینا

902

763

370

405

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

792

3938

4.97

1

دانشگاه یزد

906

1122

1151

1095

دانشگاه تهران

395

3338

8.45

1

دانشگاه کاشان

941

976

893

501

دانشگاه آزاد اسالمی

1416

5458

3.85

36

دانشگاه صنعتی شاهرود

945

1126

1117

1200

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

615

5125

8.33

24

دانشگاه صنعتی سهند

1057

1257

1105

707

دانشگاه تهران

1078

5793

5.37

0

دانشگاه یاسوج

1259

1108

58

470

دانشگاه تهران

856

7501

8.76

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

753

5367

7.13

2

پزشکی
بالینی

داورشناسی و
سم شناسی

ریاضیات
زمین شناسی
زیست
شناسی و
بیوشیمی

ناسالم( ISC )
مجها 
یعلو 
یپایگا هاستناد 
نالملل 
یبي 
یعلم 
مرکز همکا ريها 
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

شیمی

علوم
اجتماعی،
کلیات
علوم اعصاب
و رفتار

علوم رایانه

علوم
کشاورزی

علوم گیاهان
و حیوانات

علوم محیطی
و بوم شناسی

دانشگاه آزاد اسالمی

8420

52973

6.29

21

دانشگاه تهران

3060

29485

9.64

10

دانشگاه تربیت مدرس

2426

26946

11.11

13

دانشگاه صنعتی شریف

1917

22638

11.81

19

دانشگاه شیراز

1630

17696

10.86

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

1840

16853

9.16

10

دانشگاه شهید بهشتی

1582

15891

10.04

3

دانشگاه بوعلی سینا

1297

13745

10.6

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1833

13642

7.44

0

دانشگاه رازی

1165

13401

11.5

4

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1075

13200

12.28

8

دانشگاه تبریز

1178

11698

9.93

2

دانشگاه علم و صنعت ایران

987

11530

11.68

6

دانشگاه اصفهان

1176

10018

8.52

1

دانشگاه پیام نور

1499

9196

6.13

5

دانشگاه فردوسی مشهد

1368

9196

6.72

3

دانشگاه کاشان

1058

8314

7.86

1

دانشگاه یاسوج

675

7821

11.59

17

دانشگاه الزهرا (س)

698

7570

10.85

5

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

704

6575

9.34

1

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

817

6225

7.62

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1139

5001

4.39

3

دانشگاه تهران

425

2340

5.51

1

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

182

1689

9.28

3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

315

1396

4.43

1

27

دانشگاه آزاد اسالمی

3107

18469

5.94

14

دانشگاه تهران

1993

16501

8.28

8

دانشگاه صنعتی شریف

1620

16071

9.92

4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1997

14941

7.48

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

1749

14780

8.45

11

دانشگاه علم و صنعت ایران

1365

10105

7.4

2

دانشگاه تربیت مدرس

908

6747

7.43

4

دانشگاه کاشان

507

5147

10.15

7

دانشگاه شیراز

534

5013

9.39

0

دانشگاه آزاد اسالمی

3026

23202

7.67

49

دانشگاه صنعتی شریف

1579

21931

13.89

34

دانشگاه صنعتی اصفهان

901

15339

17.02

46

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

916

14613

15.95

49

دانشگاه آزاد اسالمی

6561

30154

4.6

107

دانشگاه تهران

4256

24699

5.8

59

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4328

24201

5.59

36

دانشگاه صنعتی شریف

4330

22909

5.29

19

دانشگاه علوم پزشکی تهران

903

6920

7.66

1

دانشگاه علم و صنعت ایران

3854

21867

5.67

26

دانشگاه تربیت مدرس

1887

13619

7.22

22

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

893

4756

5.33

10

دانشگاه تبریز

1311

9947

7.59

23

دانشگاه آزاد اسالمی

1138

4728

4.15

10

دانشگاه صنعتی اصفهان

1534

9064

5.91

11

دانشگاه تهران

704

3659

5.2

3

دانشگاه شیراز

1520

8507

5.6

9

دانشگاه صنعتی شریف

788

3035

3.85

5

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

1676

8278

4.94

15

دانشگاه علم و صنعت ایران

593

2926

4.93

10

دانشگاه فردوسی مشهد

1343

7008

5.22

23

دانشگاه تهران

1466

9188

6.27

9

دانشگاه صنعتی بابل

598

4962

8.3

36

دانشگاه آزاد اسالمی

1619

5472

3.38

21

دانشگاه شهید بهشتی

849

4505

5.31

3

دانشگاه تربیت مدرس

623

4447

7.14

8

دانشگاه سمنان

638

4082

6.4

19

دانشگاه فردوسی مشهد

549

3491

6.36

5

دانشگاه بوعلی سینا

437

3877

8.87

14

دانشگاه شیراز

608

3088

5.08

3

دانشگاه صنعتی شیراز

453

3608

7.96

13

دانشگاه صنعتی اصفهان

550

2924

5.32

1

دانشگاه رازی

492

3036

6.17

12

دانشگاه تبریز

391

2495

6.38

3

دانشگاه ارومیه

545

2811

5.16

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

253

1913

7.56

5

دانشگاه اصفهان

592

2794

4.72

2

دانشگاه تهران

1876

7691

4.1

6

دانشگاه کاشان

416

2760

6.63

11

دانشگاه آزاد اسالمی

2039

4713

2.31

2

دانشگاه گیالن

526

2642

5.02

13

دانشگاه تربیت مدرس

732

3671

5.02

0

دانشگاه شهید باهنر کرمان

583

2513

4.31

3

دانشگاه شیراز

840

2792

3.32

1

دانشگاه یاسوج

170

2289

13.46

12

دانشگاه فردوسی مشهد

743

2513

3.38

2

دانشگاه یزد

433

2256

5.21

2

دانشگاه تهران

859

5868

6.83

4

دانشگاه صنعتی شاهرود

413

2242

5.43

1

دانشگاه آزاد اسالمی

830

3888

4.68

5

دانشگاه صنعتی سهند

345

1908

5.53

7

علوم مواد

فیزیک

مهندسی
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گزارش جشنواره فارابی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

این جشــنواره در دو سطح «بزرگســال» و «جوان (سنین  ۳۵سال و كمتر)» به
دریافت ،بررســی و انتخاب آثار برگزیده میپردازد و از حیث قلمرو جغرافیایی دو
حوزه داخل و خارج را پوشــش میدهد .بهطور كلی ،مهمترین ویژگیهای بنیادی
جشنواره به شرح زیر قابل ذكر است:
ادواری بودن :این جشــنواره به صورت ســالیانه برگزار میشــود .نخستین دوره
جشنواره در بهمن ماه  ،۱۳۸۶دومین دوره در دی ماه  ،۱۳۸۷سومین دوره در آبان
مــاه  ،۱۳۸۸چهارمین دوره در آبان مــاه  ،۱۳۸۹پنجمین دوره در آبان ماه ،۱۳۹۰
ششمین دوره در آبان ماه  ۱۳۹۱و هفتمین دوره آن در بهمن ماه  ۱۳۹۳در تهران
برگزار شد.
بینالمللی بودن :مشاركت در جشــنواره برای تمامی پژوهشگران (ایرانی و غیر
ایرانی) حوزه علوم انسانی و اسالمی آزاد است.
شفافیت فرایندها :در جشنواره ،انواع فعالیتها و فرایند انجام آنها ،مدون و توسط
شــوراهای ذیربط مصوب شده است تا از اِعمال نظرها پرهیز و بر پایه تصمیمات
كارشناســی اقدام شود .همچنين بازنگری مقررات و ارزيابي روندها و اقدامات به
طور مستمر دنبال میشود.

نالملليفارابي
هشتمينجشنوارهبي 
هشتمين جشنواره بينالمللي فارابي با حضور رياست محترم جمهوري؛ وزير
محترم علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاون علمي و فناوري رياستجمهوري و اساتيد
و انديشمندان برجسته كشور صبح روز يكشنبه  24بهمن برگزار شد .برگزاري اين
جشنواره بينالمللي ،بزرگترين رويداد علوم انساني كشور در يك دهه اخير محسوب
ميشود كه به معرفي آثار ،شخصيتها و نهادهاي برتر در اين حوزه ميپردازد.
هشــتمین دوره جشنواره امسال در شــرایطی برگزار شد كه این نهاد بینالمللی
توانسته است با برگزاری هفت دوره ،رشد و رونقی در میان عالقمندان علوم انساني
و اســامي را پديد آورد .همچنين كوشش شورای علمی ،گروههای دوازدهگانه و
دستاندركاران دبیرخانه جشنواره بر آن بوده است تا با كاربست رویهای بیطرفانه
به دور از هرگونه جانبداری ،بررسي آثار در تمامی مراحل بر پایه سنجههای معتبر
علمی انجام شود .بدون شك تمامي دقتنظرهای اعمال شده در مراحل مختلف
پاالیش ،بررسی و ارزیابی آثا ِر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ،با هدف برگزیدن
برترین پژوهشها و تقدیر از پژوهشهــای علمی ممتاز صورت پذیرفت و امید
میرود منجر به افزایش ارســال شمار رضایتبخشتری از آثار پژوهشی بدیع به
دورههای بعدی جشنواره گردد.

 .۱ضرورت برپایی و برگزاری

ســند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،۱۴۰۴در تصویری كه از جامعه
مطلوب و پیشرو در مسیر آرمانهای انقالب اسالمی و قانون اساسی عرضه كرده
است ،دستیابی به اهداف آن را نیازمند به شكلگیری فعالیتها و جریانهای فراگیر
علمی میداند .ازاينرو در اين سند عنایت ویژهای به جایگاه دانش و ضرورت توجه
به علم و فناوری در جهتدهی برنامههای توسعه ملی شده است ،به گونهای كه
چنین ضرورتی الزمه هرگونه پیشرفت قلمداد گردیده است.
یكی از اقدامات ضروری كه میتوانســت در مسیر تقویت و ارتقای علوم انسانی
كشور برای خروج از موانع موجود در مسير پيشرفت ،مؤثر واقع شود؛ ایده راهاندازی
جشــنوارهاي ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی بود .به منظور عملیاتی شدن
و اجرای این تصمیم ملی ،دبیرخانه جشــنوارۀ بینالمللی فارابی در سال  ۱۳۸۶در
پژوهشــكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تأسیس شــد و تالش برای برگزاری
ساالنه این جشنواره را آغاز نمود تا هدف «زمینهسازی ارتقای پژوهشهای علوم
انسانی و اســامی» از طریق تشویق پژوهشگران ،معرفی آثار پژوهشی و ایجاد
فرصت تبادل نظر با عنایت ویژه به «نوآوری»« ،بومیگرایی» و «كاربردیبودن»
در چارچوب پاســخگویی به نیازها و حل مسألههای جامعۀ ایرانی بر اساس سند
چشمانداز جمهوری اسالمی و برنامههای پنجساله توسعه فراهم آید.
ضرورتهای برگزاری جشــنواره فارابی را میتوان با نگاهی تفكیكیتر در موارد
زیر دستهبندی كرد:
الف .ضرورت تقویت اعتبار علوم انسانی
ب .ضرورت نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی
ج .ضرورت نقد گفتمان غالب بر دانش و پژوهش علوم انسانی
د .تمهید شرایط برای عرضه تولیدات علوم انسانی كشور در عرصه بینالمللی

 .۲مبانی قانونی ،اهداف و ساختار جشنواره

الف .مبانی قانونی
از جمله مبانی قانونی شكلگیری جشنواره میتوان به موارد زیر ارجاع نمود:
«جشنواره بینالمللی فارابی» در اجرای بند  ۴اصل  ۳قانون اساسی جمهوری
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اسالمی ایران («تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینههای علمی ،فنی،
فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان») برپا شده
است.
«جشــنواره بینالمللی فارابی» در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴
(«جمهوری اســامی ایران» به عنوان قدرت اول علمــی ،فناوری و اقتصادی
منطقه) برگزار میشود.
«جشنواره بینالمللی فارابی» بنا به درخواست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
به صورت ســالیانه به تصویب هیئت محترم دولت میرسد و دوره هشتم آن نیز
پس از اصالح آئیننامه جشــنواره (در تاریخ  ۱۳۹۴/۹/۱۰به شــماره /۱۹۱۴۰۱و
مورخ  )۱۳۹۵/۱۲/۵به تصویب رســید و طی نامه رسمی به شماره /۱۶۱۹۰۲ت
 ۵۲۷۱۶هـ مــورخ  ۱۳۹۴/۱۲/۹با امضای معاول اول رئیس جمهور به نهادهای
ذیربط ابالغ شد.
ب .اهداف جشنواره

اهداف كالن و درازمدت

شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی -اسالمی؛
معرفی و ارائه آثار و نظریههای برتر و روشها و طرحهای جدید در حوزه علوم
انسانی – اسالمی در میان اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی و مجامع علمی داخلی
و خارجی؛
تشــویق جهت تولید ،تقویت ،توسعه و بومیســازی علوم انسانی در ایران و
جهان اسالم؛
تمهید شــرایط مساعد فرهنگی برای توسعه و تعمیق علوم انسانی -اسالمی
در کشور جهت ترغیب ،تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق
در این حوزه؛
كمك به تبیین اهمیت ،كاركرد و نقش خطیر و مؤثر علوم انســانی در فرآیند
برنامهریزی و سیاستگذاری محلی و ملی در زمینههای مختلف؛
کمک به کاربردی کردن علوم انسانی از طریق شناسایی مسالهها و نیازهای
جامعه ایران و جهان اسالم؛
ترغیب پژوهشــگران برای شناســایی ،تصحیح و تحقیق انتقادی در متون و
میراث علمی و فرهنگی ایرانی -اسالمی؛
آشناسازی و عمقبخشــی به آگاهی جامعه ایران و جهان اسالم ،مخصوصاً
جوانــان ،با دســتاوردها و کاربردهای علوم انســانی در حوزههــای تولید علم،
تمدنسازی و مدیریت جامعه؛
ایجاد فضای مناســب برای حضور فعال علوم انســانی و اجتماعی جمهوری
اسالمی ایران در تراز جهانی.
اهداف خرد و كوتاهمدت
تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و
تحقیق در حوزه علوم انسانی و اسالمی؛
كمك به كاربردی شدن علوم انسانی از طریق شناسایی مهمترین مسائل در
گستره جامعه ایران و جهان اسالم؛
شناسایی و معرفی اســتعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی و اسالمی جهت
بهرهمندی از توان ایشان در فرایند توسعه مرزهای دانش.
ج .ویژگیهای بنیادی جشنواره

د .ساختار سازمانی
جشــنواره دارای ســاختاری متشكل از چهار ركن اصلی شــامل رئیس ،شورای
سیاستگذاری ،دبیر و دبیرخانه ،و شورای علمی است كه ریاست جشنواره را وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری بر عهده دارد.
شــورای سیاستگذاری باالترین ركن تصمیمگیری و نظارت بر برنامههای كالن
جشــنواره اســت و اعضای آن عبارتند از :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری (رئیس
شورا) ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم (نایبرئیس و دبیر) ،معاون پژوهش و
فناوری وزیر علوم ،معاون علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
قائممقام بنیاد ملی نخبگان ،رئیس فرهنگستان علوم ،رئیس فرهنگستان زبان و
ادب فارسی،رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،رئیس پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اســامی ،رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،رئیس
بنیاد ایرانشناسی ،معاون پژوهشی حوزه علمیه قم ،دبیر كل كمیسیون ملی یا دفتر
منطقهای آیسسكو ،دبیركل كمیسیون ملی یا دفتر منطقهای یونسكو ،و سه تا پنج
تن از اســتادان برجسته و صاحبنام در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به پیشنهاد
دبیر جشنواره و تأیید و ابالغ وزیر علوم.
وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری عبارت است از :تصویب نهایی برنامههای
ساالنه جشنواره ،تعیین نوع و میزان جوایز ،تعیین گروهبندیهای علمی جشنواره،
تعیین رؤسای گروههای علمی جشنواره ،تشکیل ارکان کمیته راهبری ،و تصویب
نهایی اسم برگزیدگان.
رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی جشنواره ،به پیشنهاد دبیر جشنواره و با حکم
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تعیین میشود .همچنين مدیر اجرایی جشنواره ،با
معرفی رئیس دبیرخانه و حکم دبیر جشنواره منصوب میشود.
هشتمین جشــنواره بینالمللی فارابی دارای دوازده گروه علمی به ترتیب الفبایی
زیر بود .۱ :تاریخ ،جغرافیا و باستانشناســی؛  .۲حقوق؛  .۳زبان و ادبیات؛  .۴علوم
اجتماعــی و علوم ارتباطات؛  .۵علوم اقتصادی ،مدیریت و حســابداری؛  .۶علوم
تربیتی ،روانشناسی ،علوم رفتاری و تربیت بدنی؛  .۷علوم سیاسی ،روابط بینالملل
و مطالعات منطقهای؛  .۸فقه ،اصول ،علوم قرآنی و حدیث؛  .۹فلسفه ،كالم ،اخالق،
ادیــان و عرفان؛  .۱۰فناوری اطالعات ،اطالعرســانی و كتابداری؛  .۱۱مطالعات
انقالب اسالمی و امام خمینی (ره)؛  .۱۲مطالعات هنر و زیباییشناسی.
ه .روند اجرایی امور
به منظور برگزاری هشتمین دوره جشــنواره ،مجموعهای از اقدامات و روندهای
عملیاتی در دســتور كار دبیرخانه قرار گرفت كه پس از تصویب در هیئت وزیران
در اسفند ماه سال  ،۱۳۹۴فرآیند فراخوان و دریافت آثار آغاز گردید .در زمان مقرر
برای دریافت آثار پژوهشــی ۴۱۳۶ ،اثر ( ۳۸۷۳اثر در بخش داخلی و  ۲۶۳اثر در
بخش خارجی) به دبیرخانه جشــنواره رسید و ســپس برنامه اجرایی فعالیتهای
دبیرخانه جشــنواره تهیه شد .عالوه براین ،از دفتر ریاست جمهوری جهت منظور
نمودن زمان برای حضور ايشــان در مراسم اهدای جوایز جشنواره ،درخواست به
عمل آمد.
در طول فرایند برگزاری جشنواره هشتم ،دو جلسه شورای سیاستگذاری تشكیل
گردید كه در جلسه اول ضمن تعیین مدیران گروههای علمی ،برخی موارد دیگر
نیز بررسی و به تصویب رسید .در جلسه دوم نیز گزارشی از فرایند داوری و ارزیابی
آثار پژوهشــی و برگزیدگان سایر بخشها ارائه گردید و میزان جایزه برگزیدگان
مشخص شد.
شــورای علمی نيز در دو نوبت (به مدت  ۸ســاعت) تشكیل جلسه داد و در این
جلســات عالوه بر بحثهای جدی و مفصل دربــاره جایگاه و ضرورت برگزاری
جشــنواره و چگونگی حفظ این دســتاورد مهم حوزه علوم انسانی و اسالمی ،به
بررسی و تصویب متمم آییننامه فرایند داوری ،كاربرگهای ارزیابی آثار ،بررسی و
تأیید فرایند داوری آثار در گروههای علمی و انتخاب نهایی آثار پژوهشی برگزیده
هر یك از گروهها اقدام كرد.
پس از تعیین روســای گروههای علمی دوازدهگانه در شــورای سیاســتگذاری،
رایزنیهای الزم با روســای گروه-های علمی صورت گرفت و اعضای هر یك
از اين گروهها به پیشنهاد آنان و با عنایت به مقررات جشنواره تعیین شد .سپس،
هماهنگی برای تشكیل جلسات و بررســی آثار پژوهشی آغاز شد .بدین منظور،
برای پیگیری امور اجرایی هر دو گروه علمی یك نفر كارشناس اختصاص یافت
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٥١٦

٤٠١

٩

١٢

١٨

١/٥

٩

فلسفه ،كالم ،اخالق ،ادیان و عرفان

٤٤٧

٣٨٦

٥٠

٥٥

٨٥

١/٥٤

١٤٦

١٣٣

١١

٢١

٢٣

١/٠٩

١١

مطالعات انقالب و امام خمینی (ره)

٤٩

٤٠
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٢١

٣٠

١/٤٢

١٢

مطالعات هنر و زیباییشناسی

٢٢٩

١٧٥

١٠

١٣

١٧

١/٣

٢٦٣

٧٠

٢٠

٢٩

٤٠

١/٣٧

٤١٣٦

٣١٩٣

٢٦١

٣٦٨

٤٦٥

١/1٩

٧

١٠

١٣

علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای

فناوری اطالعات ،اطالع رسانی و كتابداری

بخش خارجی (اسالمشناسی و ایرانشناسی)
جمع كل

اقدام كردند؛ كه عالوه بر اعالم نمره برای هر شاخص ،شرحی نیز درباره آن ارایه
میكردند.
داوران هر اثر به تناسب رشته تخصصی و حتیاالمکان با مرتبه علمی باالتر از
صاحب اثر تعیین و تصویب شدند.
تمام جلســات گروهها با حضور دســتكم پنج نفر از اعضا رســمیت یافت و
تصمیمگیریهای گروه-های علمی با نظر اكثریت حاضر انجام شد.

تا زیر نظر مدیر بخش علمی و با هماهنگی رئیس گروه علمی امور ارجاعی را به
انجام رساند .در این دوره گروههای علمی  ۵۲جلسه تشكیل دادند كه در هر جلسه
دستكم پنج نفر از اعضا حضور داشتند و مدت هر جلسه نيز به طور متوسط ۱۶۰
دقیقه بوده اســت .گروههای علمی برای ارزیابی آثار به تناسب موضوع از داوران
متخصص كمك گرفتند .داوران آثار پژوهشی در این جشنواره شامل  ۳۵۲تن از
اســتادان و پژوهشگران مراکز علمی ـ پژوهشی دولتی و غیردولتی سراسر کشور
بودهاند كه  ۴۳۸اثر مورد ارزیابی مستقل قرار گرفتهاند.
در بخــش خارجي ،كميته مربوطه به ریاســت دبیر جشــنواره و با حضور رئیس اول .آمار گروههای علمی و آثار
دبیرخانه جشنواره ،رئیس مركز همكاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم ،مدیر تعداد آثار دریافت شــده در هشتمین دوره جشــنواره  ۴۱۳۶اثر بود كه بیشترین
كل حراست مركزی وزارت علوم ،نماینده تاماالختیار وزیر محترم امور خارجه ،دبیر فراوانی متعلق بــه گروه «فقه ،اصول ،علوم قرآنی و حدیــث» با تعداد  ۵۱۶اثر
شورای علمی ،مدیر اجرایی جشنواره ،دبیر كمیسیون ملی یونسكو و دبیر كمیسیون (۱۲/۴۷درصــد از كل آثار) و كمترین فراوانی مربوط به گروه «مطالعات انقالب و
ملی آیسســكو ،رئیس بنیاد ایرانشناســی و معاون بینالملل سازمان فرهنگ و امام خمینی(ره)» با تعداد  ۴۹اثر ( ۱/۱۸درصد از كل آثار) بود.
ارتباطات اســامی ،طی جلساتی در مورد مســائل جاری ،فرایندها و برگزیدگان این آثار دارای ویژگیهای متفاوتی بودند؛ از نظر رده سنی ۳۱۸۵نفر ( ۷۷درصد) از
خارجی تصمیمگیری نمود و سپس فراخوان بخش خارجی توسط سایت اینترنتی صاحبان آثار در رده ســنی بزرگسال و  ۲۲/۹۹( ۹۵۱درصد) نفر از صاحبان آثار در
فارابی و برخی ارگانهایی كه در زمینه همكاریهای فرهنگی و بینالمللی فعال رده سنی جوان قرار داشتند .از نظر جنسیت  ۲۹۴۶نفر ( ۷۱/۲۲درصد) از صاحبان
هســتند مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی ،مركز همكاریهای علمی آثار مذكر و  ۱۱۹۰نفر ( ۲۸/۷۷درصد) نفر از صاحبان آثار مؤنث گزارش شده است.
بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و بنیاد ایرانشناسی در اختیار عالقمندان از نظــر نوع اثر  ۴۵/۷۴( ۱۸۹۲درصد) اثر در قالب كتاب ۱۶/۹۴( ۷۰۱ ،درصد) اثر
قرار گرفت .در كنار فراخوان ،با برخی مؤسســات فعال در حوزه ایرانشناســی و در قالب گزارش پژوهش ۱۲/۷۱( ۵۲۶ ،درصد) آثار در قالب رساله دكتری۱۰۱۷ ،
اسالمشناســی و رایزنهای فرهنگی نیز مذاكره شد تا این مؤسسات افراد و آثار ( ۲۴/۵۸درصد) آثار در قالب پایاننامه كارشناسیارشد عرضه شدهاند.
مورد نظرشان را برای ورود به مرحله ارزیابی آثار در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار
دهند .برخی از این آثار توســط رایزنیهای فرهنگی ایران در كشورهای مختلف برگزیدگان بخش آثار پژوهشی جشنواره
(از جمله :تاجیكستان ،ازبكستان ،مصر ،ســوریه ،لبنان ،عراق ،فرانسه ،دانمارك ،از تعداد  ۴۱۳۶اثر دریافتشــده ،تعداد  ۳۱۵۳اثــر ( ۷۶/۲۳درصد) در مرحله اول
(پاالیش علمی) پذیرفته و بهمراحل بعدی وارد شد .مطابق آئیننامه فرایند داوری
پاكستان ،هند ،آمریكا ،هلند ،بلژیك ،سوئیس و آلمان) دریافت شد.
تعداد آثار دریافت شده بخش خارجی جشنواره ۲۶۳ ،اثر بود که در فرایند ارزیابی ،آثار پژوهشی جشــنواره ،معیار تصمیمگیری در اینمرحله« ،اجماع اعضاء در رد
ابتدا تمامی آثار با مشورت گروههای علمی جشنواره مورد پاالیش اولیه قرار گرفت اثر» است .بنابراین ،هر اثر پژوهشی كه دستكم یك رای موافق برای ارسال به
و ســپس فهرستی از تمام محققان و پژوهشــگرانی كه در حوزه ایرانشناسی و داوری مستقل داشته باشد ،به مرحله بعد وارد میشود و بهطور همهجانبه ارزیابی
اسالمشناسی فعالیت میكنند برای ارزیابی آثار تهیه شد .سپس با مشورت مدیران میگردد .در مرحله اول براســاس امتیازات آثار در ارزیابی مستقل ۲۵۵ ،اثر (۸/۰۸
گروههای علمی جشــنواره ،داوران متخصص برای هر یك از آثار انتخاب و آثار درصد آثار مرحله قبل) واجد شــرایط برای ورود بهمرحله دوم شناخته شدند .این
برای آنان ارســال گردید .پس از بحث و بررســی نتایج داوریها ۷ ،پژوهشــگر آثار مطابق مقررات در این مرحله نیز به صورت مستقل ارزیابی شدند و تعداد۷۳
عنوان از آنها ( ۲۸/۶۲درصد آثار مرحله قبل) برای ورود به مرحله سوم امتیاز الزم
برجسته در حوزه ایرانشناسی انتخاب شدند.
را كســب كردند .ازآثار راه یافته به مرحله سوم ،تعداد  ۲۹اثر ( ۳۹/۷۲درصد آثار
مرحله قبل) امتیاز الزم برای معرفی به شورایعلمی را كسب كردند .از مجموع
 .۴فرآیند ارزیابی و انتخاب آثار پژوهشی
در ارزیابی هر یك از آثار پژوهشی چند نكته اساسی مورد توجه گروههای علمی آثار معرفیشــده به شورای علمی ،تعداد  ۱۹اثر ( ۶۵/۵۱درصد از آثارمرحله قبل)
بهعنوان آثار برگزیده یا شایسته تقدیر معرفی گردید.
قرار گرفت:
داوران یك اثر از دانشــگاهها و مراكز تحقیقاتی خارج از محل خدمت صاحب بررســی آثار پژوهشی حاصل فعالیت تعداد  ۱۲۷عضو گروههای علمی و شورای
اثر انتخاب شدند.
علمی است كه از نظرات وارزیابیهای  ۳۵۲داور متخصص به صورت مستقل در
همه داوران گروههای علمی بر اساس كاربرگ مشخص و یكسان به ارزیابی این دوره كمك گرفتهاند .این داوران در مجموع ۴۳۸كاربرگ ارزیابی همهجانبه
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را تكمیل كردهاند كه ســرانه داوری هر داور  ۲۸/۱كاربرگ بوده است .همچنین،
میانگین تعداد داوری همهجانبه (بهجز پاالیش و داوری گروههای علمی و داوری
شورای علمی) برای هراثر سه داوری بوده است كه این تعداد برای آثاری كه به
مرحله چهارم راه مییابند ،دســتكم چهار داوریبوده كه در مواردی این تعداد تا
 ۵داوری نیز رسیده است .شرح آماری فعالیتهای علمی جشنواره در اینقسمت
ارائه میشود.
برترین ها جشنواره هشتم
 .1دکتر علی اصغر سمســار یزدی عنوان اثر :قنــات زارچ رتبه :برگزیده بخش
بزرگسال ،گروه :تاریخ ،جغرافیا و باستانشناسی
 .2دکتر امیر محمد گمینی عنوان اثر :جایگاه و آراء قطب الدین شیرازی در علم
هیئت رتبه :برگزیده بخش جوان گروه:تاریخ ،جغرافیا و باستانشناسی
 .3دکتر محمد مهدی الشــریف /عنوان اثر :منطق حقوق /رتبه :برگزیده بخش
بزرگسال /گروه حقوق
 .4دکتر نسرین طباطبایی حصاری /عنوان اثر :مبانی و آثار نظام ثبت امالک  /رتبه:
برگزیده بخش جوان /گروه حقوق
 .5دکتر علی رواقی (با همکاری زهرا اصالنی) /عنوان اثر :زبان فارسی افغانستان
(دری) /رتبه :برگزیده بخش بزرگسال /گروهزبان و ادبیات
 .6دکتر زهره هاشــمی /عنوان اثر :عشق صوفیانه در آینه استعاره /رتبه :شایسته
تقدیر جوان /گروه زبان و ادبیات
 .7دکتر علیرضا شجاعی زند /عنوان اثر :دین در زمانه و زمینه مدرن /رتبه :شایسته
تقدیر بخش بزرگسال /علوم اجتماعی وعلوم ارتباطات
 .8دکتر آرمین امیر/عنوان اثر :تبارشناسی متون منش ملی ایرانیان/رتبه :شایسته
تقدیر بخش جوان /گروه علوم اجتماعی وعلوم ارتباطات
 .9دکتر رسول عباسی عنوان اثر :الگوی مدیریت اثربخش مسجد رتبه :برگزیده
بخش بزرگسال /گروه علوم اقتصادی ،مدیریتو حسابداری
 .10دکتر زهرا خشــکجان عنوان :مفهوم رنج و تأثیر آن بر عملکرد سیاســی
اجتماعی شیعه (اثنی عشری) و یهود رتبه :شایستهتقدیر بخش بزرگسال /گروه
علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای
 .11دکتر ابوذر فتاحی زاده عنوان اثر :سیاست خاطره و جنگ در ایران :از جنگهای
ایران و روس تا جنگ جهانی دوم رتبه:برگزیده بخش جوان /گروه علوم سیاسی،
روابط بینالملل و مطالعات منطقهای
 .12دکتــر محمد علی همتی عنوان اثر :گزارش ،نقد و بررســی آراء کریســتف
لوکزنبرگ در کتاب قرائت آرامی ـ ســریانی قرآنرتبه :برگزیده بخش بزرگسال/
گروه فقه ،اصول ،علوم قرآنی و حدیث
 .13دکتر فاطمه شهیدی مارنانی عنوان اثر :تبیین معنای ماهیت از نظر ابن سینا
در کتاب شفا و مقایسه آن با معنای ماهیت ازنظر مالصدرا در کتاب اسفار رتبه:
شایسته تقدیر بخش بزرگسال /گروه فلسفه ،کالم ،اخالق ،ادیان و عرفان
 .14دکتر ســید محمد منافیان قهفرخی عنــوان اثر :تحلیل نظریه «موجود» در
فلســفه میرداماد رتبه :شایســته تقدیر بخش جوان/گروه فلسفه ،کالم ،اخالق،
ادیان و عرفان
 .15دکتــر حمیدرضا خدمتگزار عنوان اثر :طراحی نظام ملی شناســگر دیجیتال
اشیاء اطالعاتی رتبه :برگزیده بخش جوان /گروهفناوری اطالعات،اطالعرسانی
و کتابداری
 .16دکتر ســید مرتضی مبلغ عنوان اثــر :آرای اختصاصی امام خمینی (ره) در
وجودشناسی عرفانی رتبه :شایسته تقدیر بخشبزرگسال /گروه مطالعات انقالب
اسالمی و امام خمینی
 .17معصومه مصلح امیردهی عنوان اثر :بررســی تنوع حروف در ده نسخه خطی
منتخب از کتابخانه مجلس شــورای اســامی (باتأکید بر کاربرد آن در طراحی
حروف فارسی) رتبه :شایسته تقدیر جوان /گروه مطالعات هنر و زیباییشناسی

برگزیدگان خارجی (ایرانشناسی و اسالمشناسی)

 .1اولریش مارزلف کشور :آلمان
 .2والدیمیر ایوانف کشور :روسیه
 .3ویلم فلور کشور :هلند
 .4فرانسیس ریشار کشور :فرانسه
 .5پیِر فرانچسکو کالیِری کشور :ایتالیا
 .6ویکتور الکک کشور :لبنان
 .7برونو اورلت کشور :بلژیگ

شخصیتهای پیشرو (مرحوم) مرحوم دکتر غالمحسین شکوهی /مرحوم دکتر
غالمحسین مصاحب
پیشکسوت علوم انسانی ایران دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن /دکتر سیدمصطفی
محقق داماد
مترجم برتر دکتر میرشمسالدین ادیب سلطانی /دکتر محمود مهدوی دامغانی
نظریه پرداز برجسته دکتر سیدجالل دهقانی فیروزآبادی
نهادهای پژوهشی
 انجمن حسابداری ایران
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی صاحب امتیاز :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول :دکتر حسینعلی قبادی سردبیر :دکتر سیدفضالهلل موسوی
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گزارش جشنواره خوارزمی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

خوارزمی در ســال  95را از گــروهتخصصی مکانیک از آن
خود کرد.
مجید ایزدی به خاطر 'ساخت ماشین آالت خط تولید مخازن
گاز طبیعی ویژه خودرو' رتبه ســوم طرحهای توسعهای سی
امین جشــنواره بینالمللی خوارزمــی را ازگروه تخصصی
مکانیک به دست آورد.

سیامینجشنوارهبینالمللیخوارزمی
برگزیدگان خود را شناخت
هیات داوران ســی امین جشنواره بینالمللی خوارزمی از
میان  667طرح ارســالی به دبیرخانه جشــنواره در  18گروه
تخصصی و در  5بخش پژوهشهــای'بنیادی'' ،کاربردی'،
'توســعه ای'' ،نوآوری' و 'طرح موفق در تولید ملی' تعداد 19
طرح داخلی و خارجی را به عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره
معرفی کرد.
به گزارش گاهنامه عتف ،مراســم معرفــی و تجلیل از 13
برگزیــده ایرانی و  6طرح برگزیــده خارجی با حضور محمد
فرهــادی وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری در هتلالمپیک
تهران درحال برگزاری است.

برگزیدگان داخلی سیامین
ی
جشنواره بینالمللی خوارزم 


ی
پژوهشهای بنیاد 
'
طرح
ارائه
خاطر
به
بلورچیان
دکتر سید محمد
توسعه دانش
ترکیبهای ارگانوسیلیکون در ایران' رتبه اول پژوهشهای
بنیادی ســیامین جشــنواره بینالمللیخوارزمی را از گروه
فناوریهای شیمیایی از آن خود کرد.

ی
پژوهشهای کاربرد 
  دکتر حمید لطیفی به خاطر 'طراحی و ســاخت شبیه ساز
فضا' موفق به کسب رتبه دوم پژوهشهای کاربردی از گروه
تخصصی مکانیک شد.
  دکتــر مرتضی رضایی با ارائه طــرح 'تولید خوراک دام از
سرشاخه نیشکر فراوری شده' رتبه دوم پژوهشهای کاربردی
این دوره از جشنواره بینالمللی خوارزمی رااز گروه تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کرد.
 دکتر ســعید قاضی مغربی نیز در این دوره از جشــنواره
به نمایندگی از جهاد دانشــگاهی دانشــگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی به خاطر 'طراحی و بومی سازیآزماینده
و شبیه ساز ســامانه پدافندی' جایزه رتبه سوم پژوهشهای
کاربردی را از گروه تخصصی برق و کامپیوتر دریافت کرد.
طرحهای توسعهای
بخش طرحهای توسعهای ســی امین جشنواره بینالمللی
خوارزمی ،رتبه اول نداشــت ولی سه طرح ،موفق به کسب
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رتبه دوم در این بخش شدند.
هیات داوران این دوره از جشنواره ،جایزه رتبه دوم طرحهای
توسعهای را به دکتر فرهاد رجالی برای ارائه طرح 'تولید نهاده
زیســتی میکوریزی مناسب برای استفادهدر بخش تولیدات
گیاهی کشــور' از گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
اعطا کرد.

 دکتر شهاب شیبانی با ارائه طرح 'تولید چشمههای براکی
تراپــی ید125-؛ مورد اســتفاده در درمان تومورهای مغزی
و مالنومای چشــمی' موفق به کســب رتبه دومطرحهای
توسعهای از گروه تخصصی علوم پایه شد.
 اســحاق عباسی نیز با ارائه 'بسته ارتقای توان توربین گاز
'70-MGTرتبه دوم طرحهای توسعهای جشنواره بینالمللی


ی
برگزیدگان نوآور 
هیات داوران ســی امین جشــنواره بینالمللی خوارزمی ،در
بخش نوآوری هیچ یک از آثار ارائه شــده را حائز کسب رتبه
اول ندانســت ولی  4طرح را به عنوان رتبه دوماین بخش
اعالم کرد.
برهمین اساس ،دکتر محمد عبداالحد به دلیل ارائه طرح 'نانو
بیو حسگرهای الکتریکی برای تمایز سلولی' رتبه دوم نوآوری
را از گروه تخصصی برق و کامپیوتر بهدست آورد.
لیــا عراقیان با 'طراحــی پل طبیعــت' در رقابتهای گروه
تخصصی هنر ،معماری و شهرســازی این دوره از جشنواره
بینالمللی خوارزمی شرکت کرده بود که موفق بهکسب رتبه
دوم نوآوری جشنواره شد.
'
فراز
ایرانی
گلخانه
'
طرح
ارائه
حمید امیرســیدی با
در گروه
تخصصی کشــاورزی و منابع طبیعی ،دیگر برنده رتبه دوم
نوآوری جشنواره امسال بود.
دکترخشــایار کریمیان به پاس ارائه طرح 'سنتز مواد موثره
دارویی ضد سرطان' از گروه تخصصی فناوریهای شیمیایی،
رتبه دوم نوآوری جشــنواره خوارزمی سال 95را از آن خود
کرد.

ی
طرح موفق در تولید مل 
هیات داوران ســی امین جشنواره بینالمللی خوارزمی ،طرح
'تجاری سازی ســامانه سرعت ســنج خودرویی بر اساس
پردازش تصویر' متعلق به حسین توحیدی را بهعنوان طرح
موفق در تولید ملی اعالم کرد.

برگزیدگان خارجی سی امین جشنواره بینالمللی
ی:
خوارزم 
رتبه اول پژوهشهای بنیادی در بخش خارجی ســی امین
جشــنواره بینالمللی خوارزمی به دکتر گیدو کرومر اســتاد
دانشکده پزشــکی دانشگاه دکارت فرانسه تعلقگرفت .وی
این جایزه را بخاطر ارائه طرح 'مرگ سلولها در پاتوبیولوژی'
در گروه تخصصی علوم پزشکی جشنواره خوارزمی دریافت
کرد.
دکتــر آندرس لوزانو اســتاد و رییس بخــش جراحی مغز و
اعصاب دانشگاه تورنتو نیز با ارائه طرح 'شبیه سازی مغز برای
شرایط عصبی' جایزه رتبه اول پژوهشهایبنیادی در گروه
تخصصی علوم پزشکی جشنواره امسال از آن خود کرد.
طرح 'طیف سنجی رامان به عنوان یک ابزار همه کاره برای
مطالعه خواص گرافن و مــواد مرتبط' متعلق به دکتر آندریا
سی فراری استاد دانشگاه کمبریج انگلیسنیز موفق به کسب
رتبه دوم پژوهشهای بنیادی سی أمین جشنواره خوارزمی در
گروه تخصصی فناوری نانو شد.
دکتر سیسیلیا لیندگرن مدیرارشد یکی از گروههای تحقیقاتی
دانشگاه آکسفورد انگلستان با ارائه طرح ' کالبدشکافی پاتوژنز
مولکولی چاقی و توزیع چربی' رتبهدوم پژوهشهای بنیادی
جشنواره خوارزمی امسال را در گروه تخصصی زیست فناوری
و علوم پایه پزشکی به دست آورد.
رتبه ســوم پژوهشهای بنیادی بخش خارجی این دوره از
جشنواره بینالمللی خوارزمی به دکتر عبدالحمید سیاری استاد
شیمی دانشــگاه اوتاوا بخاطر ارائه طرح 'مواد ترکیبی برای
جذب دی أکســید کربن  :طراحی ،عملکرد و ثبات' در گروه
تخصصی فناوریهای شیمیایی تعلق گرفت.
هیات داوران سی أمین جشنواره بینالمللی خوارزمی ،جایزه
رتبه دوم پژوهشهای کاربردی جشنواره را به دکتر یاروسالو
سرگیف استاد و رییس آزمایشگاهمحاسبات عددی در دانشگاه
کاالبریا ایتالیا بخاطر ارائه طرح 'بهینه سازی سراسری لیپ
شیتز و محاسبات بی نهایتی' در گروه تخصصی زیست علوم
پایه اعطا کرد.
جشنواره بینالمللی خوارزمی همه ســاله به همت سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و به منظور شناســایی،
معرفی و حمایت از مبتکران ،فناوران و دانشپژوهان برجسته
کشور در پژوهشهای کاربردی ،بنیادی ،توسعهای و نوآوری
علمی برگزار میشو د.

نبرت رکشور
یدانشمندا 
مانديش 
شه 
گزارش هماي 
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همايشهمانديشیدانشمندانبرترکشور
در شيراز برگزار شد
به گزارش گاهنامه عتف ،به منظور تکریم و ارج نهادن
به زحمات دانشــمندان برتر کشور و بحث و تبادل نظر در
خصوص شناسایی فرصتها و چالشهای پیش رو در رشد
و توســعه علمی کشور ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCو مرکز منطقهای اطالع رســانی علوم و فناوری با
همــکاری بنیاد نخبگان اســتان فارس ،اولین نشســت
"هماندیشی دانشــمندان برتر کشور" با حضور دانشمندان
یک درصد برتر از سراســر دانشــگاهها و مراکز پژوهشی
کشور ،مسئوالن حوزههای مختلف آموزش عالی کشور ،و
مقامات اســتان فارس در روزهای شــنبه و یکشنبه30 ،
بهمن الی  1اسفند  95در شیراز برگزار کرد.
در افتتاحیه این همايش دکترمحمد جواد دهقانی ،سرپرست
 ،ISCوحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
محمدعلی افشانی ،اســتاندار فارس ،محمد هادی ایمانیه،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخنرانی نمودند.
محورهای اصلی همايش در ســه پنل جايــگاه  ISCدر
اکوسيستم توليد علم ،فرصتها و چالشهای حوزه آموزش
عالی و ترويج و ايجاد دانشگاههای نسل سوم ارائه شد که
در آن ســخنرانان مدعو به شــرح موضوعات و ضرورت و
اهميت آنان پرداختند.
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
دکتــر وحید احمدی نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه
سهم ایران اسالمی در تولید مقالههای علمی 1.8درصد و
در مقاالت برتر ،کیفیت علم  2.2درصد را در جهان به خود
اختصاص داده اســت ،اظهار داشت :با تالشهای علمی،
تحقیقاتی و پژوهشــی دانشمندان ما ،ایران از نظر کیفیت
دانشگاهها جزو  13یا  14کشــور برتر دنیا قرار گرفته که
داشتن بیش از  200دانشمند نشان از بازگشت به خویشتن
و توانمندی در عرصههای علمی است.
وحیــد احمدی بــا یادآوری اینکه در 12ســال گذشــته
ارتقــای مقالهها را مبانــی ارزشگذاری قــرار میدادیم،
گفــت :هماکنــون با توجــه بــه تغییر ظرفیت و رشــد
توانمنــدی و همافزایــی در مجموعــه نهادهــای علمی
شــاهد ظهــور پژوهشــگاهها ،آزمایشــگاهها ،تحقیقات
گســترده و چــاپ و توزیــع مجــات علمی هســتیم.
او با تأکید بر اینکه برای رشد و بالندگی مراکز علمی کشور
نیازمند اهمیت دادن به پژوهش و نیز ایجاد حس اعتماد به
نظام علمی و نوآوری بیش از گذشته هستیم ،اظهار داشت:

در تمدن ایران اسالمی در پیش و پس از اسالم بار سنگین
توسعه بر دوش دانشمندان ،محققان و نامآوران حوزه علم
و ادب قرار داشت و تمدنهایی که بر محور غیرعلم استوار
بودهاند ،پایداری نداشــته و آنهایی کــه باقی ماندهاند بر
مبنای هویت علمی و علما بوده است.
دکتــر دهقانی سرپرســت  ISCو رييــس همايش ضمن

عرض خير مقدم به محققان و دانشــمندان برتر کشــور،
اعالم داشت برپايی چنين همايش هایی برای پژوهشگران
و نخبگان کشــور ايجاد انگيزه کرده و بر دانش و آگاهی
آنان میافزايد.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت:
همچنين در ســخنرانی خود از جای گرفتن  43دانشــگاه
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ایران در میان یک درصد دانشگاههای برتر جهان خبر داد
و افزود :کسب علم و فناوری نخستین بند از سیاستهای
ابالغــی مقام معظم رهبــری بوده که با نــگاه راهبردی
معظملــه بهترین راه برای تبدیل علــم به ثروت و قدرت
اقتصادی است.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس اطالعات به دست آمده
 20درصــد از محققان برتر دنیــا  66درصد علم را تولید و
همچنین  85درصد از استنادهای دنیا را دریافت میکنند،
افزود :بر پایه تحقیقات موجود  33درصد از دانشمندان در
حوزه مهندسی 28 ،درصد شــیمی ،پنج درصد ریاضیات،
و  20درصد از دانشــمندان برتر مربــوط به  9حوزه علوم
مواد ،پزشکی ،علوم کامپیوتر ،فیزیک ،بیولوژی ،بیوشیمی،
ایمنیشناسی ،علوم اجتماعی و غیره هستند.
رئیس مرکز منطقهای اطالعرســانی علوم و فناوری ادامه
داد :ارتقــای علم ،نوآوری ،فناوری و تولید علم در جهان با
ســرعت در حال پیشرفت اســت و در این زمینه نسبت به
 10سال گذشته تعداد مقاالت علمی دنیا پنج برابر شده که
باید با سازماندهی ،ارزیابی علمی بهصورت کمی و کیفی
در اولویت کشور قرار گیرد.
دهقانــی تصریح کــرد 50 :درصد مقالههــای علمی دنیا
تنها  7درصد اســتنادها را دریافــت میکنند و نیمی دیگر
نیز مورداســتفاده قرار نمیگیرند و در این زمینه انتظار از
محققــان مربوط به مرزهای دانش اســت که با تبدیل به
علم به ثروت و قدرت و حفظ ارزشهای اسالمی که مورد
توجه سند چشمانداز توسعه است گام بردارند.
وی بیــان داشــت :برای توســعه علمی کشــور نیازمند
برنامهریزی و سیاســتگذاری آگاهانه توسط پژوهشگران
برتر کشــور هستیم که از اهمیت بهسزایی برخوردار است،
زیرا عالو ه بر کمیت بر کیفت تولید باید توجه ویژهای شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اضافه کرد :از
 4میلیون دانشمند جهان 60 ،هزار نفر جز یک درصد و 3
هزار نفر دیگر نیز در یکصدم درصد قرار دارند.
سید محمد علی افشانی استاندار فارس با بیان اینکه دانش
و دانایی عامل ســیطره در دنیا محســوب میشود ،گفت:
استقالل كشورها ،استقالل علمی آنهاست و رهبر معظم
انقــاب به همین دلیل به كرات بر بها دادن به علم تأكید
کردهاند .همچنین زمانی علــم در جامعه ما معنای واقعی
خود را به دســت میآورد كه عالمان در جایگاه واقعی خود
قرار گیرند.
در ادامه این این مراســم با حضور دکتــر وحید احمدی،
معاونت پژوهشــی وزارت عتف ،عــادل آذر رئیس دیوان
محاسبات کشور ،مهندس افشانی اســتاندار فارس ،دکتر
ایمانیه رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز و جمعی از
مقامات دانشــگاهی اســتان ،تمبر همایش "هماندیشــی
دانشــمندان برتر کشور" رونمایی شــد و حاضران پس از
ممهور شدن تمبر مزبور بر حاشیه آن یادداشت نگاشتند.
اسفندماه  .95شمارة 12
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گزارشیازفعالیتهایمجتمعخدماتفناوری
دانشگاهصنعتیشریف
دکتر محمد شــریف خانی مدیر برنامــه دفاتر و مراکز
خدمات فناوری به روند راه اندازی این برنامه اشــاره کرد و
افزود که شــروع برنامه مجتمع خدمات فناوری از سال 92
آغاز شــده اســت و در ســال  93ما موفق به استقرار کامل
واحدها در مجتمع شدیم.
وی افزود :با نظر مســولین دانشــگاه بر آن شدیم تا فضای
بزرگی که در دانشــگاه بدون استفاده بود را تبدیل به فضایی
مولد برای اجرای پــروژه هایی که به نوعی با صنعت درگیر
هســتند تبدیل گردد و از این طریق توانستیم گام مهمی در
جهت ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه برداریم.
دکتر شــریف خانی ابراز کرد :در ایــن مجتمع فعالیتهای
صنعتــی و حرفهای خوبی انجام میشــود و مــا با این کار
توانســتیم از حالــت فعالیتهــای صرفا پژوهشــی خارج
شــده و قراردادهــای جــدی را بــا صنعت منعقــد نماییم
و ورود بیشــتری در حوزههــای صنعتــی داشــته باشــیم.
مدیــر برنامههای دفاتر و مراکز خدمــات فناوری به مراحل
واگذاری فضا به اعضای هیات علمی اشاره کرد و افزود :اعم
تالش ما در مجتمع این است تا اعضای هیات علمی بتوانند
از امکانــات این مجموعه بهره مند شــوند اگرچه برای ارایه
خدمات محدودیت هایی نیــز در نظر گرفته ایم که از جمله
این محدودیتها میتوان به داشــتن سوابق اجرایی و حجم
قردادهای ارتباط با صنعت اعضای هیات علمی اشاره کرد.
وی یاد آور شد :برای این منظور شیوه نامهای تدوین گردیده
است تا افراد بر اساس ساز و کار مشخصی امکان فعالیت در
مجتمع را داشته باشند.
دکتر شــریف خانی با ابراز خرسندی افزود :که تاکنون تعداد
 33واحد خدمات فناوری در مجتمع فعالیت دارند.
مدیــر برنامــه دفاتــر و مراکز خدمــات فناوری با اشــاره
بــه روند اســتقرار واحدهــای خدمات فنــاوری در مجتمع
افــزود :برای تاســیس یک دفتر میبایســت یــک فرایند
داوری طــی شــود و متقاضی تاســیس دفتر باید ســابقه
در آمد از صنعت بیش از 300میلیون تومان داشــته باشــد.
عضو هیات علمی دانشگاه شریف گفت :اختصاص فضا یکی
از تسهیالتی اســت که در مجتمع داده میشود و این لزوما
منجر بــه راه اندازی دفتر نمی شــود و راه اندازی دفتر نیز
مستلزم ارایه فضا از سوی مجتمع نیست.
دکتر شــریف خانــی درباره نحــوه فعالیتهــای این دفاتر
تاکید کــرد :تمامی قراردادهای این دفاتــر از لحاظ حقوقی
از ســوی دانشــگاه شــریف منعقد میشــود و هیچ کدام
ساختار مســتقل از دانشگاه نیســتند و تمامی آنها با برند و
عنــوان دانشــگاه صنعتی شــریف فعالیت دارنــد و تمامی
عواید مادی قراردادها نیز در حســاب مالی دانشــگاه است
وخوشــبختانه از لحاظ مالی کامال شــفاف عمل میشــود.
مدیــر برنامه دفاتر و مراکز خدمات فنــاوری در ادامه افزود:
هــر عضو هیات علمــی باید به ازای فضایی کــه در اختیار
دارد هزینه اســتقرار بپــردازد که طبیعتا ایــن هزینه تحت
عنوان ســربار از قراردادهایشان کســر خواهد شد.وی گفت:
البته در قبال فعالیتی که انجام میشــود تســهیالت ویژهای
بــه دفاتر ارایــه میدهیم و امســال نیز در نظــر داریم وام
قرض الحســنه برای مدیران و فناوران دفاتــر ارایه دهیم.
وی در مورد اعطای وام متذکر شد :سقف وام قرض الحسنه
برای مدیران دفاتــر  30میلیون تومان و برای فناوران دفاتر
این مبلغ 10میلیون تومان میباشــد کــه قطعا این رقم در
ســالهای آتی افرایش خواهد داشت.ایشان همچنین درباره
ســایر برنامههای حمایتی در آینده یادآور شــد؛ به مدیران
دفاتــری که فناوران آن به صــورت تمام وقت در دفاتر خود
حضور دارند بر اساس امتیاز ماهیانه تا سقف مبلغ یک و نیم
میلیون تومان حقوق پرداخت خواهیــم کرد تا حضور پایدار
ایشــان و ایجاد رسوب دانش ســبب افزایش سطح کیفیت
خدماتی گردد.دکتر شــریف خانی درباره ســایر فعالیتهای
دفاتــر در مجتمع خدمات فناوری افزود :در مجتمع عالوه بر
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دفاتر خدمات فناوری ،دفاتر ستادی و پژوهشی مربوط به سایر
فعالیتهای معاونت پژوهشــی دانشگاه از قبیل دفتر ستاک،
مرکز کارآفرینی دانشــگاه ،دفتر تجاری سازی دستاوردهای
دانشجویی و همچنین دفتر انتقال توسعه تکنولوژی در زمینه
فعالیتهای دانشــجویی و طرحهای فناورانه اعضای هیات
علمی دانشــگاه در این مجتمع فعالیــت دارند.وی همچنین
درباره فعالیت آزمایشــگاه مرکزی مســتقر در مجتمع خاطر
نشــان کرد که این آزمایشــگاه حدود  20درصد از مساحت
کل مجتمع را به خود اختصاص داده اســت و خدمات خاص
آزمایشگاهی از قبیل تایید استاندار و ...را به عموم سازمانها
و شرکتها ارایه میدهد.
دکتر محمد شــریف خانی در پایان ضمن تشــکر از زحمات
و حمایتهای افرادی که زمینــه ایجاد و راه اندازی و ادامه
فعالیتها در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه را فراهم نمودند
گفت؛ دکتر ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس
جمهور با هزینه کردن در ساخت و راه اندازی فاز دوم مجتمع

زمینه فعالیتهای بیشــتر و جذب تعداد بیشتری از اعضای
هیات علمی را فراهم آوردند.

معرفی مجتمع خدمات فناوری
دانشگاه صنعتی شریف

ارایــه خدمات فناورانه و حضور عملیاتــی در جامعه ،یکی از
ماموریتهای اصلی دانشــگاه است که در قالب قراردادهای
ارتباط با صنعت ،انجام میپذیرد.
دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از نهادهای پژوهشی
پیشرو کشور ،مجموعه گستردهای از خدمات فناورانه و ارزش
آفریــن را در حوزههــای گوناگون مهندســی و مدیریتی به
صنعــت و جامعه ارائه مینماید .بر همین اســاس به منظور
بستر سازی و حمایت از شکلگیری و رشد تیمهای پژوهشی
متخصص و جوان جهت افزایش سطح کیفیت خدمات ارایه
شده ،برنامه ایجاد و توســعه واحدهای خدمات فناوری آغاز
گردیده و به واســطه آن تاکنون بیــش از  40واحد خدمات
فناوری در حوزههای تخصصی مختلف تاسیس شدهاند.
مجتمع خدمات فناوری قســمتی از این برنامه میباشــد که
هدف از آن حمایت ،گردهم آوری و هم افزایی میان واحدهای
خدمات فناوری میباشــد .این مجتمع با فراهم کردن امکان
استقرار  40واحد خدمات فناوری در قالب آزمایشگاه ،دفتر و
مرکز مستقر شده و با ایجاد اشتغال برای بیش از  500نفر از
دانشجویان ،فارغ التحصیالن و پژوهشگران دانشگاه صنعتی
شریف ،نقش مهمی در ایجاد اشتغال دانشبنیان در دانشگاه
دارد .فــاز اول این مجتمع در دی ماه ســال  1392با حضور
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری افتتاح گردید .و با
توجه به تاثیر آن در ترویج فرهنگ کســب و کارهای دانش
بنیان با حمایت صورت گرفته شــده از سوی معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری فاز دوم ان نیز در دی ماه سال
 1394به بهره برداری رسید.
همچنین به منظور تحقق اهداف دانشــگاه نسل سوم ،برنامه
هاو ساختارهایی به منظور حمایت و ترویج فرهنگ خالقیت،
نوآوری و کارآفرینی این مجتمع مســتقر شدهاند که برخی از
آن در ذیل آمده است:

مرکز کارآفرینی

ستاک(سامانه توسعه ایدههای کارآفرینانه)
شتابدهنده دانشجویی Accelerator
برنامه تجاریسازی دستاوردهای فناورانه دانشجویی
برنامه توسعه و انتقال فناوری
مرکز خدمات آزمایشگاهی
اهداف عملیاتی
ایجاد فرصت اشتغال فناورانه و به کارگیری فارغ التحصیالن
دانشگاه در فعالیتهای دانش بنیان
تشکیل و توسعه تیمها و گروههای پژوهشی پایدار
ارتقای نام و برند دانشــگاه در جایــگاه حمایت از صنعت و
جامعه
کمک به شکلگیری اقتصاد دانش بنیان ملی
تاثیرگذاری عملیاتی و موثر بر صنعت
افزایش حضور اجتماعی و تعامالت موثر در سطح جامعه
همافزایــی و اشــتراک اطالعــات میان واحدهــای فناور
دانشگاهی
انواع فعالیتهای واحدهای خدمات فناوری
ارایه خدمات پژوهشی ،توسعه فناوری ،مشاوره و نظارت
ارائه خدمات طراحی – مهندسی و نظارت بر اجرا
توسعه نرمافزارهای تخصصی
ارائه خدمات آزمایشگاهی و تست استاندارد
ارائه خدمات ارزیابی و صدور گواهی تائید
ایجاد و واگذاری حق امتیاز داراییهای فکری
برگزاری رویدادهای تخصصی شامل کنفرانسها ،همایشها،
جشنوارهها و مسابقات

گزارش جشنواره فارابی
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فرهادی در اختتامیه هشتمین جشنواره فارابی مطرح کرد

تدوینشیوهنامهحمایتمالی
از نشریات حوزه علوم انسانی
وزیر علوم با بیان این که  ۱۱۹۹نشــریه دارای مجوز در آموزش عالی
فعالیت دارند ،گفت :بیش از نیمی از این نشــریات در حوزه علوم انســانی
هستند و شیوهنامه حمایت مالی از نشریات این حوزه تدوین شده است.
بــه گزارش گاهنامه عتف ،محمد فرهــادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره بینالمللی فارابی که در سالن اجالس
سران با حضور رئیسجمهور برگزار شد ،گفت :موضوع این علم انسان است
و شرافت هر علم به موضوع آن بستگی دارد .هیچ موجودی در عالم هستی
از انســان باالتر نیســت ،پس علمی هم که این موضوع را بررسی میکند
دارای شرافت ذاتی است.
وی ادامــه داد :مهمترین ســرمایه معنوی ،فرهنگــی و اعتقادی ما یعنی
فرهنگ اســامی به طور مستقیم در حوزه علوم انسانی جای میگیرد بدان
سبب که سرچشمه اصلی این فرهنگ قرآن کریم و آیات و روایت و احادیث
و ســیره ائمه اطهار است .بنابراین ما در حوزه علوم انسانی از منابعی سرشار
و الهی برخورداریم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد :در حال حاضر حدود  47تا
 50درصد از ظرفیتهای آموزش عالی به علوم انســانی اختصاص دارد هم
از بعد آموزشی و هم از بعد پژوهشی مثل انجمنهای علمی ،نشریات علمی
پژوهشــی ،قطبهای علمی ،پژوهشــگاهها و مراکز پژوهشی ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و اعضای هیأت علمی که به نوعی ظرفیت پژوهشــی
تلقی میشوند.
وی ادامــه داد :پس در حال حاضر علوم انســانی از نظر کمی ظرفیتهای
بسیار خوبی را داراســت ولی برنامه ما در دولت تدبیر و امید استفاده از این
ظرفیت کمی برای ارتقاء کیفی و هدفمند سازی پژوهشهای علوم انسانی
است.
به گفته وزیر علوم ،مهمترین آســیب و آفت این حوزه این اســت که میان
پژوهشهای این حوزه و مســائل اجتماعی ارتباطی وجود ندارد و سیاست
اصلی مــا ارتقای پژوهشها به حداکثر ظرفیت خود برای پاســخگویی به
مسائل مبتال به جامعه است.
وی خاطرنشان کرد :وزارت علوم برای تحقق این امر و همچنین بومیسازی
علوم انسانی ،از سال  ،94شورایی به نام «شورای توسعه پژوهش و فناوری
در علوم انســانی و هنر» تشــکیل داد .این شورا دو جهت اصلی تولید علم،
نظریــه پردازی و حرکت در مرزهای دانــش و وارد کردن فناوری در حوزه
علوم انسانی را دنبال میکند.
فرهادی مهمتریم دستاورد شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی
و هنر را تبیین وضعیت موجود آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،تدوین آییننامه
هدفمندی رســالههای دکترا و کارشناسی ارشد ،سیاستگذاری و ساماندهی
فعالیتهای فناورانه دز حوزه علوم انسانی و هنر اعالم کرد.
وی خاطرنشان کرد :از  1199نشریه دارای مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری 661 ،نشریه یعنی بیش از نیمی از آنها در حوزه علوم انسانی هستند
و تعداد  5نشریه فارســی زبان علوم انسانی در پایگاه استنادی اسکوپورس
نمایه شــده اســت .در این حوزه برنامههای پیش روی مــا ارتقای حضور
نشــریات فارسی زبان در حوزه علوم انســانی در پایگاههای استنادی معتبر
دنیاست.

فرهادی ادامه داد :در جهت تقویت و حمایت از علوم انســانی ،شــیوهنامه
حمایت مالی از نشریات این حوزه تدوین شده که بر حسب آن ،نشریات این
حــوزه در صورتی که بتوانند در پایگاههای بینالمللی حضور یابند  1.5برابر
بیشتر از سایر حوزهها مورد حمایت مالی قرار میگیرند.
به گفته وی یکی از دســتاوردهای دولت یازدهم این است که فناوری پای
خود را به حوزه علوم انسانی باز کرد.
وزیر علوم گفت :در حال حاضر  7مرکز رشــد در این حوزه مجوز گرفتهاند
که در حوزههای نظیر صنایع فرهنگی ،تجارت الکترونیک ،محیط زیســت،
گردشگری ،زیارت ،مشاوره ،هنرهای قرآنی و مدیریت فعالیت میکنند و در
حوزه پژوهشــی نیز طی سالهای  92تا  95مجوز حدود  40واحد پژوهشی
مرتبط با علوم انسانی صادر شده است.
به گفته فرهادی ،جشنواره بینالمللی فارابی به منظور پاسداشت جایگاه علما
و اندیشــمندان این حوزه از اقدامات وزارت علوم برای اعتالی علوم انسانی
اســت ،جشنواره بینالمللی فارابی گشاینده راه برای رسیدن علوم انسانی به
مقصد و هدف نهایی و آینهای از کمیت و کیفیت تولیدات علوم انســانی و
دینی در ایران و بستری برای رشد آن است.
وی خاطرنشان کرد :کمترین دستاورد جشنواره برای تحقق اهداف فوقالذکر
زمینهســازی برای پرورش عالم انسانی است .اگر جشنواره فارابی از طریق
حمایتها و تشــویقهایی که از استادان و پژوهشگران انجام میدهد بتواند
افقی را فراهم کند که در آن امکان پرورش و رشد علوم انسانی فراهم شود
میتوان بیش از پیش به این جشنواره دل بست و بالندگی آن را شاهد بود.
وزیر علوم در هشــتمین دوره برگزاری این جشــنواره این نوید را به جامعه
علمی کشور داد که بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده در این هشت دوره
به زودی دبیرخانه جشنواره براســاس الگوهای علمی و شناختی ،برآوردی
از وضعیت علوم انســانی و اســامی در ایران را به جامعه علمی ارائه دهد
و خاطرنشــان کرد :حتی این امکان فراهم آمده اســت که به طور منظم و
ساالنه و البته بر اساس ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ،پایش علوم
انسانی در ایران به صورت نهادی و مستمر شکل بگیرد.
وی ادامــه داد :اقداماتی موثر برای شــکلگیری «شــبکه نخبگان علوم
انســانی» صورت گرفته است که امید است بیش از هر چیز موجب شناخت
بیشــتر و دقیقتر جایگاه علوم انسانی در روند سیاستگذاری علوم ،تحقیقات
و فناوری شود.

هیات تحریریه:
دکتر فتح اهلل مضطر زاده
دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر مهدخت بروجردی
همکاران این شماره:

معصومه غفاری
احسان کمیزی
مختار عباسی
لیال فالح نژاد
سعیده صفری
مریم السادات حسینی

توليدسیبلالکترونیکی
با حمایت صندوق حمایت از
توسعهصنایعالکترونیک
متخصصان کشورمان با پشتیبانی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
الکترونیک(صحا) سیبل الکترونیکی ورزش تیراندازی تولید کردند.
به گــزارش روابط عمومی صحا ،مهندس ناصر رنجبر مدیرعامل شــرکت فن
پردازان بدیع با اشاره به حمایتهای صحا جهت تولید این محصول الکترونیکی
پرکاربرد در ورزش تیراندازی درباره مشــخصات فنی طرح گفت :هنگامی که
تیرانداز شــلیک میکند گلوله به ســیبل برخورد کرده و یک نوار الستیکی یا
کاغذی را پاره میکند و صوت منتشــر شده از این پارگی به سنسورها میرسد
و محل دقیق اصابت گلوله با شناســنامه شلیک شــامل امتیاز شلیک و زمان
شــلیک در یک برد الکترونیکی محاسبه میشــود و برای کامپیوتر تیرانداز به
صورت  wifiارسال میشود ؛ در نهایت تیرانداز روی مانیتور خود میتواند این
اطالعات را مشاهده کند.
وی درباره مشــکالت فعلی سیبلهای غیر الکترونیکی توضیح داد :در وضعیت
فعلی در بحث آموزش تیراندازی ،سیبلهای تیراندازی در حقیقت یونولیتهایی
هســتند که روی آنها دایرههایی چاپ شده اســت و تیراندازان باید به سمت
آنها شــلیک کنند اما امکان رویت نقطهای را که به آن شلیک کردهاند ،ندارند
چون ســیبلها در فاصلههای  100تا  700متری قــرار دارد بنابراین باید کل
فشنگهای خود را شلیک کنند و از سوی دیگر همه افراد حاضر در میدان تیر،
شلیکهای خودشان را تمام کنند ســپس اسلحهها را زمین بگذراند ،به سمت
سیبل حرکت کرده تا ببینند که به چه نقاطی تیراندازی کردهاند.
مهنــدس رنجبر ادامه داد :اینکه آیا کل تیرهایی که در ســیبل هر فرد اســت
مربوط به همان تیرانداز اســت یا خیر؟ و اینکه کل ســوراخهایی که در سیبل
اســت مربوط به چه شمارهای از شلیک است از جمله ابهامات کار با سیبلهای
غیر الکترونیکی محسوب میشود.
وی تصریح کرد :این درحالی است که با سیستمهای پیشرفته هر فرد میتواند
شناســنامه هر شلیک خود را به صورت همزمان روی مانیتور خود ببیند و نمره
بگیرد تا برای شلیک بعدی قلقگیری بهتری انجام دهد که صرفه جویی بسیار
زیادی در وقت ،فشنگ و هزینههای دیگر میدان تیر میشود.
مهندس رنجبر خاطرنشــان کرد :عمومی ســازی و تسهیل و یادگیری ورزش
تیرانــدازی ،جهت دهی به نــوع آموزشها و هدفمند کــردن آموزشها ،باال
بردن جذابیت این ورزش با ایجاد مســابقات زنــده( )Onlineو ایجاد انگیزه
در جوانان ،ارزانسازی جهت اســتفاده همگانی این ورزش ،ایجاد سیستمهای
نظارتی و رقابتی یکپارچه جهت اســتعدادیابی و نخبه یابی در تیراندازی ،بهینه
ســازی سیستمهای آموزش در نیروهای مسلح از جمله نتایج کاربرد سیبلهای
الکترونیکی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه تاکنون  64دســتگاه سیبل پیشــرفته ( 10متر 50 ،متر100 ،
متر) با تجهیزات خط آتش به دهکده دفاع مقدس بســیج اصفهان فروخته شده
اســت ،اظهارکرد :همچنین با ارگانهای دولتی ،نظامی و خصوصی مانند یگان
ویژه زیر مجموعههای ســپاه ،فدراســیون تیراندازی ،سازمانهای گردشگری،
هتلها ،کانونهای فرهنگی مســاجد مذاکره انجام شــده است که با حمایت
مالی صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک درصدد تامین
نیاز متقاضیان هستیم.
به گفته وی این محصول در نمایشــگاه ایپاس ســال  94بــا حمایت صحا به
نمایش درآمد و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

تورج صادقی اصل
رحیم ستار زاده
علی رستمی
ابوالفضل لطفی
نسرین سیدزواره
بهروز عزتی

مرتضی عیوضی
خانم معصومه رمضانی
خانم مهرناز واقفی منش
مریم السادات حسینی
تورج صادقی
نوشین ایل بیگی
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معرفی دانشگاه مازندران

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

در حــال حاضر این مرکز آموزش عالی بر اســاس سیاســتهای وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری اهداف متعددی در عرصه تولیــد علم و فناوری و پژوهش،
خدمات آموزشی و فعالیتهای فرهنگی در عرصه تبادل اندیشه و شکوفا نمودن
اســتعدادها و اندیشهها ی نسل فرهیخته جامعه بر عهده دارد و بر همین اساس
با اتخــاذ راهبردهایی در حوزه طرحهای عمرانی ،برنامههای زمان بندی شــده
آموزشی ،پروژهها و طرحهای پژوهشی و فرهنگی فعالیتهای مجدانهای در دست
اقدام دارد.
دانشــگاه مازندران تالش مینماید به همت اســاتید محترم ،کارکنان شریف و
دانشجویان عزیز با مساعدتهای مسئولین وزارتی و استانی فعالیت هایی در خور
شأن این خطه و جامعه اسالمی داشته باشد و بتواند دین خود را نسبت به جامعه
ادا نماید.

اهم دســتاوردها و اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت
پژوهش و ف ّناوري دانشگاه

دانشگاه مازندران در نگاه عتف

دانشــگاه مازندران هم اکنون بزرگترین مرکز آموزش عالی اســتان به شمار
میرود و دارای سابقهای بالغ بر  40سال است که هسته اولیه آن از مدرسه ی عالی
علوم اقتصادی و اجتماعی مدرســه علوم کشاورزی ساری ،دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،مرکز تربیت دبیر فنی نوشــیروانی بابل و مرکز تحصیالت
تکمیلی بابلسر تشکیل داده اند که در سال  1358و با تصویب شورای عالی انقالب
از ادغام این مراکز ،دانشگاه مازندارن به صورت رسمی تاسیس و در طی سالهای
اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه ی کمی و کیفی داشته است.
همچنین در ســال  1364دانشــکده ی پزشکی تحت پوشش دانشگاه مازندران
ابتدا در ســاری و سپس در بابل تاســیس گردید که در سال تحصیلی  66-67با
قرار گرفتن در مجتمعهای پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از دانشگاه مازندارن جدا و از آن تاریخ به صورت مستقل در آمدند ،دانشکده
ی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در سال  1368از دانشگاه مازندران منتزع و
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به صورت دانشگاه مستقل شکل گرفت.
در پی برنامه توســعه و گسترش آموزشــی عالی در استان و ایجاد دانشگاههای
تخصصی ،دو مجتمع علوم کشــاورزی و منابع طبیعی ســاری و فنی و مهندسی
نوشیروانی بابل نیز مطابق مصوبات ریاست محترم جمهوری از دانشگاه مازندران
منتزع و به صورت دانشگاههای مستقل درآمدند .ضمنًا مقرر شد تا جامعیت دانشگاه
مازندران به عنوان محور آموزش عالی اســتان ،در قالب ایجاد رشــتههای فنی و
مهندسی و کشاورزی حفظ گردد.
کار آموزش و تدریس دانشــجویان را  350عضو هیات علمی (تعداد  37استاد،
 88دانشــیار 200 ،اســتاد یار و  24مربی) و تعدادی از مدرسین حق التدریس بر
عهده دارند .تعداد رشــتههای موجود در دانشــگاه مازندارن بیش از  82رشته در
مقطع کارشناســی در دورههای روزانه و شبانه ،بیش از  98رشته گرایش در مقطع
کارشناسی ارشد و بیش از  66رشته گرایش در مقطع دکترا میباشد.

1ـ فعالسازي مركز رشد دانشگاه ،تعداد شركتهاي دانشبنيان مستقر در مركز
رشد 23 :شركت (سال گذشته صفر بوده است)
2ـ تاسيس كميته اخالق پژوهشي دانشگاه و بررسي پروندههاي مربوطه
3ـ تاسيس مركز آگاهيرساني ،پشتيباني و امداد سايبري (آپا) استان مازندران در
دانشگاه
4ـ خريد و اســتقرار سامانه مديريت اطالعات پژوهشي به منظور paperless
نمودن گردش كار حوزه پژوهشي
5ـ خريد و استقرار سامانه مديريت كنفرانسهاي علمي
6ـ خريد لوازم و تجهيزات از نمايشگاه تجهيزات داخل به مبلغ 6.400.000.000
ريال ( سال گذشته خريد صفر بوده است )
7ـ اقدام جهت كســب مجوز تاسيس پژوهشــكده حوزه اقليمي خزر در راستاي
ماموريت محورنمودن عملكرد دانشگاه در حوزههاي محيط زيست ،فناوري دريا،
حقوق و مسائل فرهنگي اجتماعي حوزه خزر
8ـ تاسيس پژوهشــكده راداري شهيد ســتاري با همكاري مركز پدافند هوايي
خاتماالنبيا
9ـ عقــد تفاهمنامه با ســازمانها و نهادها از قبيل (ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت كشور ،نيروي انتظامي ،قرارگاه خاتم ،نيروي دريايي ارتش ،مركز
پژوهشهاي مجلس)
10ـ راهاندازي كميته نشريات علمي دانشگاه به منظور كمك به بهبود كيفيت و
پايش وضعيت نشريات و تهيه پيشنويس آئيننامه پايش و بهبود عملكرد نشريات
علمي
11ـ كلنگزني آزمايشگاه مركزي
12ـ تغيير  Home pageدانشگاه
13ـ برقراري اشــتراك پايگاه علمي )  Science Direcدر چهار سال گذشته
اشتراك نداشتهايم(
14ـ بررسي پرونده و اختصاص گرنت به مبلغ  11.983.145.000ريال به اعضاء
محترم هيات علمي
15ـ تعداد مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده 343:
16ـ فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري  20 :نفر
17ـ تعداد كتب چاپ شده  18 :عنوان
18ـ تعداد فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي  3 :نفر (ســال گذشته صفر بوده
است)
عملکرد مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه مازندران به قرار ذیل است:
تشکیل شورای آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه
فراهم آوردن فضای فیزیکی مناسب برای مرکز
تهیه ســامانه برای دورههای ارائه شده توســط مرکز (کلیه فرآیندهای ثبت نام،
صدور کارت ،پرداخت هزینه و صــدور گواهینامه به صورت الکترونیکی صورت
میپذیرد)  -هزینه سامانه از محل درآمد دورهها تامین میشود.
راه اندازی ســامانه برگزاری آزمون زبان انگلیســی دانشگاه ( )UMETبوسیله
این ســامانه کلیه مراحل ثبت نام ،صــدور کارت ،پرداخت هزینه آزمون و صدور
گواهینامه به صورت آنالین انجام میپذیرد .هزینه سامانه از محل درآمد آزمونها
تامین میگردد.
راه اندازی ســامانه آموزشهای الکترونیکی دانشــگاه ( )LMSو اتصال آن به
ســامانه آموزشی ســما( .با این کار هر کالس تعریف شده در سامانه سما امکان
برگزاری به صورت الکترونیکی را دارا است)
برگــزاری  3درس به صورت ترکیبی  -حضوری و مجازی(به عنوان پایلوت در
دانشگاه) با مجوز شورای محترم آموزشی دانشگاه
برگزاری  8دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی
پیگیــری اخذ مجــوز از وزارت علوم بــه منظور پذیرش دانشــجو در دورههای
الکترونیکی (اخذ مجوز برای کلیه دانشگاهها در کشور توسط وزارت علوم تا اطالع
ثانوی مسکوت است)
بررســی و مهیا سازی اولیه زیرســاختهای الزم برای پذیرش دانشجو خارجی
در مقطع کارشناســی ارشد(دوره آموزشی به صورت الکترونیکی و دوره پژوهشی
این مقطع به صورت حضوری برگزار خواهد شــد ).بدلیل ارائه دروس در دانشگاه
مازندران به زبان فارســی و استفاده گســترده از این زبان در کشور افغانستان ،در
هدف گذاری اولیه ،دانشجویان افغانی مدنظر قرار گرفتهاند.

اخبار دانشگاه جامع علمی و کاربردی

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد

تعریف رشــتههای تحصیلی در دانشگاه علمی
کاربردی برای ایجاد مشاغل جدید
رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی در خصوص اقدامات این دانشــگاه در
راستای ایجاد زمینه برای کارآفرینی فارغالتحصیالن ،اظهار کرد :یکی از برنامههای
ما در دانشــگاه جامع این است که مشاغل جدیدی را به جامعه معرفی و برای آنها
رشــتههای دانشگاهی تعریف کنیم ،برای این رشتهها آموزش دهیم و این افراد را
برای در اختیار گرفتن شغلها وارد بازار کار کنیم.
دکتر محمدحسین امید در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در خصوص ارزیابی وضعیت
کنونی دانشگاههای کشور و دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر تبدیل شدن به
دانشگاه نسل سوم ،با بیان اینکه متأسفانه اغلب دانشگاههای کشور هنوز در مرحله
اول ،یعنی دانشــگاههای آموزش محور قرار دارند ،اظهار کرد :دانشگاههای نسل
دوم یا پژوهشمحور دانشــگاههایی هستند که محتوای آموزشی خود را براساس
دستاوردهای پژوهشی تنظیم میکنند و فعالیتشان پژوهشمحور است ،از اینرو در
این شــرایط به سختی میتوان گفت که چند دانشگاه پژوهش محور در کشور در
حال فعالیت است.
رییس دانشــگاه جامــع علمی کاربردی افــزود :در حال حاضر تنهــا تعدادی از
دانشگاههای برتر در سراسر کشور در حال فعالیت بهصورت پژوهشمحور هستند
و ســایر دانشــگاهها در حال حاضر آموزشمحور هســتند و تا رسیدن به مرحله
پژوهشمحوری فاصله زیادی دارند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه وضعیت دانشــگاه جامع علمی کاربردی با ســایر
دانشــگاههای کشــور متفاوت و فاقد دانشجو و استاد اســت و در واقع به عنوان
هماهنگکننــده و ناظر بر عملکــرد مراکز علمی کاربــردی فعالیت میکند ،در
طبقهبندی آموزشمحوری یا پژوهشمحوری جایی ندارد چراکه دانشــگاه جامع
علمی کاربردی دانشگاهی شغلمحور است ،یعنی براساس مشاغل در این دانشگاه
رشته تعریف میشود و آن رشتهها نیازهای مشاغل و صنوف را تأمین میکنند .با
این وجود میتوان گفت که دانشگاه جامع علمی کاربردی به نوعی به دانشگاههای
نسل سوم که دانشگاههای کارآفرین هستند ،نزدیکتر است.

افزایش ارتباطات بینالمللی دانشگاه علمی کاربردی

دکتر امید همچنین به برقراری ارتباط موثر با مراکز علمی جهان اشاره کرد و گفت:
اصوال دانشگاههای نسل دوم و نسل سوم دانشگاههایی با ارتباطات قوی بینالمللی
هستند که در آنها همکاریهای بینالمللی در حوزههای پژوهش ،انتقال فناوری و
انتقال دانش وجود دارد.
وی افزود :بنابراین فضای ایجاد شــده بعد از رفع بخشــی از تحریمها میتواند به
برقراری ارتباطات بینالمللی و بینالمللی شدن دانشگاههای کشور کمک کند که
دانشــگاه جامع علمی کاربردی نیز در این زمینه در حال برداشتن گامهای خوبی
است.
رییس دانشــگاه جامع علمــی کاربردی ادامه داد :در حــال حاضر عالوهبر اعالم
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گروههای کارآفرینی یا حتی برگزاری دورههای کارآفرینی هیچکدام معنای ایجاد
یا تربیت دانشــجوی کارآفرین را ندارند؛ به همین دلیــل باید گفت که در بحث
کارآفرینی هنوز در ابتدای کار و در مرحله گفتوگو درباره مبانی قرار داریم.
دکتر امید با بیان اینکه به نظر من دانشــکدهها و گروهای کارآفرینی که تاکنون
ایجاد شــدهاند فقط به تعریف کارآفرینی و آشنا کردن دانشجویان و اساتید کمک
کردهاند تا در این مقوله وارد شــوند؛ اظهار کرد :اما من در اینکه آیا دانشگاهی در
داخل وجود دارد که دانشــجویان کارآفرین تربیت کند ،تردیدهایی دارم .هیچکدام
از دانشگاههای کشور هنوز دانشگاه نسل سومی نشدند اما همه در حال تالش در
این زمینه هستند.
وی افزود :در دانشگاه جامع علمی کاربردی قاعدتا دانشآموختگان با توجه به نوع
آموزشهایــی که طی دوران تحصیل میبینند ،که عمده این آموزشها مهارتی و
شغلمحور هستند ،از آمادگی بیشتری برای ایجاد شغل و اشتغالزایی برخوردارند.
به همین دلیل میتوان گفت این دانشگاه نزدیکتر به دانشگاه کارآفرین است .در
دانشگاه کارآفرین قرار است دانشگاه علمی را که تولید کرده طوری به دانشجویان
خود آموزش دهد که آنها بتوانند آن را تبدیل به ثروت کنند ،اما در دانشــگاه جامع
این نوع از کارآفرینی اتفاق نمیافتد؛ زیرا اصوال آموزشها و دورههای ما بهگونهای
است که دانشآموختگان این دانشگاه میتوانند هرکدام یک دانشآموخته کارآفرین
باشند.

توســعه و افزایش واحدهای فناور در جــوار مراکز علمی
کاربردی

آمادگی برای کمک به کشورهای همســایه ،مذاکراتی نیز برای کمک گرفتن از
دانشــگاههایی که در حوزه علمی کاربردی پیشرفته هستند انجام دادهایم که این
دانشگاهها عمدتا اروپایی هستند.
وی اضافه کرد :همچنین بر اســاس برنامههای دانشگاه ،قرار است برای برگزاری
دورههای مشــترک قراردادهای بینالمللی منعقد شــود تا دانشــجویان بعضی از
رشتههایی که برای آنها تجربه کافی در کشور وجود ندارد ،بتوانند از تجربیات این
کشورها استفاده کنند.

در بحث کارآفرینی در ابتدای راه هستیم

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص تربیت دانشجوی کارآفرین گفت:
حدود  10سال است که بحث کارآفرینی در کشور به عنوان دورههای رسمی مطرح
شــده و اولین دانشکده کارآفرینی کشور تقریب ًا  10سال پیش یعنی سال  1385در
دانشــگاه تهران راهاندازی و تأسیس شــد و پس از آن در سراسر کشور گروههای
کارآفرینی یا رشتههای کارآفرینی دایر شده و فعال هستند.
وی افــزود :با این وجود اما واقعیت این اســت که ایجاد دانشــکده کارآفرینی یا

رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی همچنین در رابطه با سیاستهای دانشگا ه
علمی کاربردی بــرای تبدیل علم به ثروت و تجاریســازی و حمایت از ایدهها
در قالبهایــی همچون مراکز رشــد و پارکهای علــم و فناوری،گفت :یکی از
سیاســتهایی که در دانشــگاه جامع علمی کاربردی در دوره جدید که با کاهش
جمعیت دانشجویی مواجه هستیم ،دنبال میکنیم ،بحث ایجاد واحدهای فناور در
کنار مراکز علمی کاربردی اســت .در حال حاضر بیــش از یکهزار مرکز علمی
کاربردی در حال انجام کار آموزشی هستند که همه اینها در معرض مشکلی به نام
کاهش دانشجو قرار دارند.
وی افــزود :این در حالی اســت که همه این مراکز علمــی میتوانند در کنار کار
آموزشــی ،کار فناوری نیز انجام دهند و هرکدام یک مرکز فناوری و رشــد داشته
باشند و دانشجویان این مراکز علمی از این ظرفیتها برای انجام برخی از کارهای
دانشبنیان استفاده کنند .در دانشگاه جامع این کار را شروع کردهایم و در مراکزی
نیز این اتفاق افتاده اما این اقدامات بهصورت گسترده صورت نگرفته است.
دکتر امید توسعه و افزایش واحدهای فناور در جوار مراکز علمی کاربردی با هدف
کمک به کارآفرینی و تولید ثروت ،کاهش وابســتگی مراکــز علمی کاربردی از
وابستگی شدید به درآمدهای آموزشی را از جمله برنامههای دانشگاه در سال جاری
عنوان کرد.

ماموریت وزیر علوم به روسای دانشگاهها

رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی در رابطه با اقدامات دانشــگاه جامع علمی
کاربردی در زمینه توســعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری با بیان اینکه
دانشگاه جامع علمی کاربردی ستادی ناظر ،برنامهریز و هماهنگکننده است و در
واقع ،این مراکز آموزش علمی کاربردی هستند که فعالیت میکنند ،گفت .:با توجه
به شــرایط متفاوت شهرهای مختلف ،برخی مراکز به واسطه قرار گرفتن در کنار
صنایع ،زیر ســاختهای الزم را برای تبدیل شــدن به یک مرکز کارآفرین دارند،
برخی نیز با محدودیتهایی مواجه هستند .در مجموع میتوان گفت که تعداد مراکز
اسفندماه  .95شمارة 12
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نگاه کلی

آماده جهش به سمت کارآفرینی که در کشور داریم مناسب است و تعداد زیادی از
آنها که در تهران و در کنار صنایع بزرگ مثل پتروشیمی ،فوالد و خودروسازی و...
حضور دارند ،آمادگی این کار را دارند.
وی با اشاره به اینکه یکی از سیاستگذاریهای وزارت علوم در دوره جدید حرکت
به سمت کارآفرینی و توســعه فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاهها است ،اظهار
کرد :همه روســای دانشگاهها نیز چنین مأموریتی را از وزیر دارند .بدیهی است که
دانشگاههای برتر و بزرگ و به ویژه دانشگاههای ما در هر استان ،اولویت بیشتری
در این زمینه دارند و از آمادگی بیشتری برخوردارند.
دکتر امید افزود :سیاســتها و حمایتهای وزارت علوم بر این است که دانشگاهها
به سمت دانشگاه کارآفرین شدن حرکت کنند؛ به همین دلیل توسعه مراکز ،توسعه
پارکها در جوار دانشگاه و یا توسعه برنامههای کارآفرینی در دانشگاه از اولویتهای
وزارتخانه بوده و همچنان ادامه دارد.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی تبدیل علم به ثروت و ایجاد رفاه در جامعه را
مهمترین شــاخص دانشگاه نسل سوم عنوان کرد و گفت :تبدیل علم به ثروت به
این معناست که انتقال و فروش فناوری صورت بگیرد و دانشآموختگان دانشگاه
نسل سوم بتوانند از دانشی که آموختهاند در جهت تولید دانشبنیان بهره ببرند و در
جامعه اشتغال ایجاد کنند.

عوامل عقبماندگی دانشگاهها در بخش پژوهش

وی همچنیــن با بیــان اینکه به هر حــال در یک زمانــی طوالنی متقاضیان
آموزش عالی خیلی بیش از ظرفیت دانشگاهها بودند ،اظهار کرد :به همین دلیل
سیاســتهای کمیتگرایانه در آموزش عالی خیلی رونق داشــت و در دورهای
دانشگاهها به لحاظ کمی رشد کردند ،حتی در دورهای دانشگاهها را ملزم میکردند
که هم در کارشناسی هم کارشناسی ارشد و دکترا بیش از اعالم نیاز و ظرفیتشان
دانشجو بگیرند.
وی افزود :ایجاد این میزان ظرفیت زیاد آن هم بدون تامین زیرســاختهای الزم
باعث شد که دانشــگاهها نتوانند فرآیند تبدیل شدن به دانشگاه پژوهش محور و
تبدیل شــدن به دانشــگاه کارآفرین را طی کنند .حجم باالی متقاضیان ورود به
تحصیل در دانشگاهها و اصرار دولتهای وقت برای پذیرش این متقاضیان ،باعث
شــد که آموزش ،محور کار دانشگاهها قرار بگیرد .مواجهه دانشگاهها با محدودیت
شدید منابع مالی برای کار پژوهشی نیز از دیگر عوامل عقبماندگی دانشگاهها در
تبدیل شدن به نسلهای بعدی دانشگاهها است.
دکتر امید با اشــاره به اینکه سهم تحقیقات کشورهای در حال توسعه از ترکیه تا
کــره و چین و ژاپن و اروپاییها که جلوتر هســتند از تولید ناخالص ملی بیش از
یک درصد بوده و در بعضی جاها به  4درصد میرســد ،توضیح داد :کشور کره 30
سال پیش به مراتب عقبافتادهتر از ما بود ولی بعد از سی سال در رده کشورهای
توسعهیافته دارد قرار میگیرد دلیلش این است که در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری
کرده ،بخش خصوصی هم ســرمایهگذاری کرده در تحقیق و توسعه و دولت هم
حمایت کرده همانطور که گفتم سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی در کره باالی
سه درصد است.
به گفته رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی در کشــور ما این ســهم در طول
ســالهای بعد از انقالب یکبار در سال  83-84به حدود  0.7درصد رسیده است و
در تمام سالهای قبل و بعد از آن و در حال حاضر سهم تحقیقات از تولید ناخالص
ملی زیر نیم درصد( )0.5است.
وی ادامــه داد :نیم درصد از تولید ناخالص ملی به تحقیقات میرســد از این نیم
درصد نیز حدود  0.45درصد در اختیار دســتگاههای غیر از دانشگاهها قرار گرفته
یعنی دانشگاهها از تولید ناخالص داخلی فقط  0/05درصد سهم دارند بنابراین چه
توقعی داریم که دانشــگاههایی که  0.50درصد ســهم میگیرند از تولید ناخالص
ملی برای تحقیق و پژوهش بخواهند پژوهش محور شــوند ،پژوهش هزینه دارد
زیرساخت نیاز دارد.
دکتــر امیــد تصریح کرد :بیش از  20ســال اســت که نتوانســتیم تجهیزات و
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آزمایشگاههایمان را بروز کنیم در حالی که در دنیا سال به سال در حال تغییر است
حتی در بعضی از رشتههای تخصصی این به روزرسانی به ماه رسیده است .در نانو،
بایو و هوافضا این تحقیقات به فصل و ماه دارد میرسد .بنابراین ،تحقیقات ما هم
منابع و هم تجهیزات محدودی دارد به همین دلیل نتوانستیم سرمایهگذاری کنیم
که این موضع موجب شــد به سمت آموزشمحوری حرکت کنیم و با نسل دوم و
سوم فاصله داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه قاعدتا دانشگاه نسل سوم مسئولیتهای اجتماعی افراد را هم
توسعه میدهد؛ گفت :فردی که از دانشگاه نسل سومی دانشآموخته میشود ،فقط
به فکر خودش نیســت ،بلکه به دنبال این است که بتواند در جامعه شغلی ایجاد و
کارآفرینی کند .این دانش آموخته هدفش این اســت که رفاه و آسایش در جامعه
را با اشتغال افزایش دهد و این بهترین کمک در ارتقای مسئولیت اجتماعی است.
دکتر امید در ادامه به اقتصاد دانشبنیان اشــاره و اظهار کرد :یکی از سیاستهای
نظام که مقام معظم رهبری نیز تأکید زیادی روی آن دارند و دولت هم خوشبختانه
در حال برنامهریزی در این باره اســت ،حرکت کردن به سمت اقتصاد دانشبنیان
است؛ اقتصادی که مبتنی بر علم و دانش باشد که اقتصاد مقاومتی نیز بدون تکیه
بر دانش امکانپذیر نیست .بنابراین دانشگاههای نسل سوم میتوانند در بنا کردن
یک اقتصاد دانش بنیان که به نفت و معادنی که رو به زوال و تمامی هستند متکی
نباشد بلکه بر مبنای دانش باشد ،کمک کنند.
رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد :در دوره کنونی که مبنای اقتصاد
باید از دانش باشد و قرار است اقتصاد ،اقتصاد مقاومتی باشد ،دانشگاههای کارآفرین
به عنوان دانشگاههایی که میتوانند از محل تولید دانش ثروت تولید و کسب کنند
میتوانند در پیشرفت اصلی کشور خیلی مؤثر باشند.

صنایع وادار به انجام تحقیق و توسعه شوند

وی همچنین با بیان اینکه ترجیح جامعه ما بیشتر به سمت استفاده از کاالی خارجی
اســت،گفت :به همین دلیل من فکر میکنم که این تصمیم جامعه را نمیتوان به
تنهایی با تبلیغات ،توصیه و درخواست ،اصالح کرد .مردم پول خود را جایی هزینه
میکنند که مطمئن باشند کاالیی خوب به دستشان میرسد .بدیهی است که اگر
آن کاالی مناسب با قیمتی مناسب در اختیارشان قرار گیرد ،همه کاالی داخلی را
ترجیح میدهند.
دکتر امید تصریح کرد :چنانچه در تمام حوزهها ،صنایع به سمتی بروند که تحقیق
و توسعه فناورانه مناسبی داشته باشــند ،قطعا مردم به سمت استفاده از کاالهای
داخلــی خواهند رفت .باید قبل از اینکه در این زمینه اقدامی فرهنگی انجام دهیم،
استانداردســازی و نظارت کنیم و صنایع را وادار کنیم که تحقیق و توسعه داشته
باشند و مطمئن شویم که کارهایشان روز به روز بهتر میشود .بعد از این میتوان
به مردم گفت که حاال ما در حال تولید کاالی استاندارد هستیم ،شما بیایید کاالی
داخلی استفاده کنید فکر میکنم به این شکل بهتر باشد.
تعریف رشتههای دانشگاهی برای ایجاد مشاغل جدید
امید درخصوص اقدامات دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای ایجاد زمینه برای
کارآفرینی فارغالتحصیالن،اظهار کرد :دانشگاه جامع علمی کاربردی در دوره جدید
برای اینکه دانشآموختگانش بتوانند شغل پیدا کنند ،برنامهریزیهایی انجام داده
اســت .با توجه به فاصله زیاد تعداد مشاغلی که در کشور وجود دارد با مشاغلی که
در دنیا شناســایی شده است ،یکی از برنامههای ما در دانشگاه جامع این است که
در دوره جدید مشاغل جدیدی را به جامعه معرفی و برای آنها رشتههای دانشگاهی
تعریف کنیم ،برای این رشتهها آموزش دهیم و این افراد را برای در اختیار گرفتن
شغلها وارد بازار کار کنیم.
وی افزود :اجرای این برنامه بزرگترین کمک دانشــگاه جامع به ایجاد کارآفرینی
برای دانشآموختگان خود محسوب میشود .در همین زمینه انتظار ما این است که
دستگاههای اجرایی ،شرکتها ،صنوف مختلف نیازهای خود را به دانشگاه اطالع
دهند تا دانشگاه در این زمینه نیازهایشان را تأمین کند.

با تبدیل آموزشــگاه عالی بهداری در ســال  1328به دانشــكده پزشكی،
نخســتین گام در راه تاسیس ســومین دانشــگاه ایران در شهر مقدس مشهد
برداشته شد در ســال  1334با صدور مجوز دیگری دانشكده ادبیات تاسیس و
پس از آن دانشــكده معقول و منقول (الهیات) و دیگر دانشکدهها تحت عنوان
دانشگاه مشهد بدان افزوده شدند كه ازسال  1353به دانشگاه فردوسی تغییر نام
داد .دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس
از دانشــگاههای تهران و تبریز در حال حاضر هفتمین دهه فعالیتش را سپری
میكند.
این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور از وجود  821عضو هیأت
علمی متخصص و پرتالش برخوردار است .در حال حاضر تعداد  9858دانشجو
در گروه علوم انسانی 3232 ،دانشجو در گروه علوم پایه 5481 ،دانشجو در گروه
فنی و مهندسی 4234 ،دانشجو در گروه کشاورزی و دامپزشکی و  304دانشجو
در گروه هنر مشــغول به تحصیل میباشند که از این تعداد 11044دانشجو در
مقطع کارشناسی و  12167دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی میباشند .این
دانشگاه از پردیسی بسیار وسیع ،زیبا و سرسبز برخوردار است و بیش از یک دهه
است که به عنوان دانشگاه سبز در جهت حفظ محیط زیست تالش میکند.
جایگاه ملی و منطقهای دانشگاه
بزرگترین قطب علمی شرق کشور
دبیرخانه هیات جذب دانشگاههای استان
دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان
دبیرخانه شبكه آزمايشگاههاي علمي ايران (شاعا) در شرق کشور
دبیرخانه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و فناوری استان
دبیرخانه شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشگاههای منطقه  9کشور
چهارمین دانشگاه کشور بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
سال 1394
دومین دانشگاه سبز کشــور بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای سبز جهان
در سال 2016
دومین دانشگاه کشور بر اساس نظام رتبه بندی وبومتریک در سال 2016

واحدهای آموزشی دانشگاه

دانشکدهها:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده دامپزشکی
دانشکده علوم
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشکده علوم ریاضی
دانشکده کشاورزی
دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر اسالمی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشکده مهندسی
پردیس خودگردان :با هدف ســهولت پذیرش و تحصیل عالقمندان به کسب
علم و دانش در داخل و خارج کشور
گــروه آموزشهای الکترونیکــی :با هدف عالی تحصیل بــرای همه و حذف
محدودیتهای جغرافیایی گروه آموزشهای آزاد (کالج دانشگاه) :به منظور تأمين
نيازهاي آموزشــي ِكاربرديِ جامعه كه متناســب با پيشرفتهاي به روز علم و
فناوري است.

واحدهای پژوهش و فناوری دانشگاه

پژوهشکدهها:
پژوهشکده علوم گیاهی

معرفی دانشگاه فردوسی مشهد
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دانشگاه فردوسی مشهد در نگاه عتف
پژوهشکده هواخورشید
پژوهشکده فناوری زیستی
پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی
مراکز و هستههای پژوهشی 35 :هسته پژوهشی در حوزههای فنی و مهندسی،
کشاورزی و دامپزشکی ،علوم پایه و علوم انسانی.
مرکز رشد واحدهای فناوری:
با فضایی بالغ بر  3400متر مربع در  6ســاختمان 83 ،شــرکت را در خود جای
داده است .از میان این شــرکتهای  21شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان
ثبت گردیدهاند.
مرکز رشــد واحدهای فناور علوم انسانی :مرکز رشــد واحدهای فناور دانشگاه
فردوسی مشــهد به منظور تاکید بر فعالیتها و شرکتهای حوزه علوم انسانی
مرکز رشد فناور علوم انسانی را نیز به طور جداگانه دایر نموده است .هم اکنون
 32شــرکت علوم انسانی در مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی دانشگاه در
حال میباشند.

ايجاد برج فناوري در دانشگاه فردوسي مشهد

یکی از الگوهای موفق ارائه شده طی سالهای اخیر برای توسعه فرآیند نوآوری
و بهره برداری از ظرفیتهای دانشــگاه ،در حوزههــای مختلف کاربردی ،ایجاد
ساختمان چند منظوره برای استقرار همه عوامل موثر در توسعه مبتنی بر دانایی
بهره برداری از هم افزایی میان این عوامل اســت .بــرج فناوری در واقع یک
ســاختمان چند منظوره اســت که با همکاری بخش خصوصی بویژه صنایع در
محیط دانشگاه ایجاد میشود و میتواند نقش قابل مالحظهای در ایجاد ارتباط
موثر دانشگاه با جامعه ایفا نماید.
مشخصات پیشنهادی ساختمان برج فناوری دانشگاه
تعداد طبقات 8 :طبقه
متراژ 10000 :متر مربع
گروه ساختمانی 3 :
سطح اشغال همکف  2000 :متر مربع

کتابخانهها:

مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی :این کتابخانه با مساحتی بیش از 8870
متر مربع .منابع این کتابخانه شامل بیش از  24000عنوان کتاب فارسی ،بیش
از  55000عنوان کتاب التین ،بیش از  19000عنوان پایان نامه به شــکلهای
چاپی و الکترونیکی ،بیش از  1200عنوان نشریه فارسی و بیش از  2400عنوان
نشریه التین میباشد.
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی
کتابخانه دانشکده علوم تربیتی
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات:
ایــن مرکز که یکی از قدیمــی ترین و توانمندترین مارکــز فناوری اطالعات
و ارتباطات در منطقه و حتی کشــور به شــمار میآید وظیفه نظارت ،مشاوره،
طراحي ،مديريت ،اجرا و پشــتيباني پروژه هاي مرتبــط با فناوري اطالعات و
ارتباطات در سطح دانشگاه ،را برعهده دارد .مرکز محاسبات سنگین ،آزمایشگاه
فناوری وب و آزمایشــگاه تخصصی آپــا در زمینه امنیــت اطالعات از جمله

قسمتهای تخصصی زیرمجموعه این مرکز به شمار میآیند.

آزمایشگاهها:

آزمایشــگاه مرکزی :این آزمایشــگاه به عنوان یک آزمایشگاه مرجع در سطح
منطقه به شــمار میآید که با بهره مندی از کارشناسان مجرب و متخصص و
همچنین تجهیزات پیشــرفته آزمایشگاهی نیازهای پژوهشگران داخل و خارج
دانشگاه و همچنین سازمانهای مختلف را در پژوهشهای آزمایشگاهی مرتفع
میسازد
آزمایشــگاههای جامع مرکزی :این آزمایشــگاهها که به منظــور ارائه خدمات
تخصصی در رشــتهها و علوم مختلف ایجاد گردیده اند عبارتند از آزمایشــگاه
جامع مرکزی کشاورزی ،آزمایشگاه جامع مرکزی دامپزشکی ،آزمایشگاه جامع
مرکزی علوم و آزمایشگاه جامع مرکزی فناوری.

همکاریهای علمی بینالملل

مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی :به منظور تسهیل و تسریع همکاریهای
علمی میان دانشــگاه فردوسی مشهد با سایر دانشگاههای جهان و شناسایی و
ایجاد زمینه همکاری میان دانشــگاهیان ایرانی و غیرایرانی خارج از کشــور با
دانشگاه فردوسی
اداره امور دانشــجویان بینالملل :با هدف تســهیل فرآیند برقراری ارتباط مؤثر
بین دانشــجویان بینالمللی و مسئوالن پذیرش دانشگاه میباشد .هم اکنون در
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک دانشگاه فراملی  1288دانشجوی خارجی
مشغول تحصیل میباشند.
مرکز آموزش زبان فارســی به غیرفارســی زبانان :با هدف آشنایی متقاضیان
خارجی تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد با زبان فارسی ایجاد گردیده است.
چشم انداز آینده دانشگاه
دانشگاه فردوســی مشهد بر طبق سند راهبردی در چشــم اندازی برای سال
 1399تالش دارد تا یکی از دو دانشگاه برتر در میان دانشگاههای جامع کشور،
همچنین جزو ده دانشگاه برتر دانشگاههای جهان اسالم و در میان 500
اسفندماه  .95شمارة 12
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وزیر علوم در اولین کنگره بینالمللی جندی شاپور دزفول:

تولید و ترویج علم دو ویژگی ممتاز دانشگاه کهن جندی شاپور است
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در اولین کنگره بینالمللی جندی شاپور
در دانشــگاه صنعتی جندی شــاپور دزفول گفت :تولید و ترویج علم دو
ویژگی ممتاز دانشگاه کهن جندی شاپور است.

بــه گزارش گاهنامه عتف ،دکتر محمد فرهادی در اولین کنگره بینالمللی جندی
شاپور در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اظهار داشت :توفیق حضور در دیاری
که یکی از خاستگاههای علم و دانایی ایران و جهان بوده ،باعث افتخار است.
وی با اشــاره به اینکه نیاکان ما ایرانیان ،دانش و خردورزی را پاس میداشــتند و
میکوشیدند این موهبت الهی را مستمر بیاموزند و بیاموزانند گفت :برگزاری کنگره
بینالمللی جندی شــاپور در شهر دانش گستر دزفول که در ادوار باستان ،پایتخت
علوم و فنون جهانی بوده ،فرصتی مغتم است تا بار دیگر از تالشها وکوششهای
نیاکانمان در زمینه تولید و ترویج علم یاد کنیم.
وزیر علوم با تاکید براینکه دو ویژگی ممتاز دانشــگاه کهن جندی شــاپور تولید و
ترویج علم است گفت :این عناصر در دوران مدرن کنونی جزو اهداف و راهبردهای
کالن سازمان جهانی یونسکو است.
وی افزود :امروز مفهوم تولید علم و به اشتراک گذاشتن آن مبنای هر حرکتی است
که از پرتو آن ،توسعه پایدار و همه جانبه پدیدار میشود.
دکتر فرهادی با اشــاره به اهتمام مردمان ایران زمین در طول تاریخ به ساختن و
بنا کردن محیط هایی برای علم اندوزی گفت :ســاخت مکتبخانهها ،نظامیهها و
دانشگاهها در طول حیات طوالنی فرهنگ وتمدن ایران اسالمی به اذعان متفکرین
و اندیشمندان شرق و غرب ،اگر نگویم بی نظیر بلکه کم نظیر بوده است.
وزیر علوم با اشاره به اینکه بنیاد یکی از رویدادهای پر درخشش و غرورانگیز برای
ما ایرانیان تاسیس دانشگاه و کتابخانه جهانی جندی شاپور در قریب به  ۱۸۰۰سال
پیش بوده است گفت :این نکته بسیار حائز اهمیت است که ایرانیان حدود  ۲هزار
ســال پیش به چنین ادراک بالندهای رســیده بودندکه دانشگاهی با این وسعت و
گستردگی تاسیس کنند.
وی افزود :آنچه که امروز از مفهوم دانشــگاه به شکل مدرن آن در ایران و جهان
میبینیم در حقیقت رونوشت و روگرفتی از تقسیم بندیها و شعبههای تاسیس شده
در دانشگاه کهن جندی شاپور بوده است.
دکتر فرهادی به نوشــته جرج سارتن در کتاب تاریخ علم اشاره کرد و گفت :بنا به
گفته این مورخ دانشگاه جندی شاپور به معنای واقعی کلمه جایگاه علم بوده است.
وزیر علوم افزود :دومین ویژگی ممتاز دانشگاه کهن جندی شاپور آن بوده که استادان،
دانشمندان و پژوهشگران از اقصی نقاط جهان درحوزههای پزشکی ،فلسفه ،نجوم
و ریاضیات ،با آرامش و به دور از تصعبات و جزم اندیشــیهای افراطگرایانه قومی
و نژادی ،در کنار هم به تحقیق و پژوهش و تولید علم میپرداختند و این خود اوج

نگاه مداراگونه و انسانی ایرانیان در قریب به دو هزار سال پیش است.
وی با اشــاره به اینکه ســومین ویژگی دانشگاه جندی شــاپور تربیت و پرورش
دانشــجویان و بازگشت آنها به ســرزمین و میهن خودشــان برای به کارگیری
دانششــان بوده است اظهار داشت :میتوان گفت اولین فرصتهای مطالعاتی در
جهان توسط این دانشگاه ابداع شده است.
وزیر علوم از دیگر آثار مثبت تاسیس دانشگاه جندی شاپور را ایجاد یکی از بزرگترین
کتابخانههای دوران باستان دانست و افزود :این کتابخانه با ظرفیت چهارصد هزار
جلد کتاب و عنوان در حوزه ،پزشکی ،دامپزشکی ،گیاهشناسی ،داروشناسی ،فلسفه،
ریاضیات و نجوم به زبانهای پهلوی ،ســریانی ،یونانی ،سانسکریت نقش بسیار
موثــری در ترویج علم و گســترش مرزهای دانش درچارچــوب نهضت ترجمه
متون در جهان باستان ایفا نموده است.
دکتر فرهادی افزود :در حوزه علوم طب نیز بخشبندی این حوزه در دانشگاه جندی
شاپور شگفتانگیز بوده که از این دانشگاه به سراسر دنیا سرایت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در دانشگاه جندی شاپور پزشکان به پنج دسته از نظر وظیفه
وکیفیت درمان تقسیم میشدند گفت :این دسته بندی شامل بهداشت جسم و روان،

درمان بیماریهای واگیردار ،جراحی ،طب و موسیقی درمانی بوده است.
دکتر فرهادی گفت :این تقســیم بندی جای بسی شگفتی دارد که در  ۱۸۰۰سال
پیش از این ،تخصصهای عالمانه ،آن هم درعلم پزشــکی در جندی شاپور انجام
میشده است.
وزیر علوم اظهار داشت :وقتی نیاکان ما به چنین پایهای از توانمندی در عرصه علم
و دانش رســیدهاند ،وظیفه ما به عنوان میراثداران چنین بزرگان پر درخششی در
تاریخ علم جهان ،به مراتب سنگینتر است.
وی با اشــاره به اینکه اگر نیاکان ما چنین شــهامت و قــدرت و خردمندی را در
گسترش مرزهای دانش در جهان داشتهاند گفت :اکنون ما نیز باید با دست یافتن
به افقها و مرزهای جدید دانش و علم ،درخت تناور سرزمین کهن ایران اسالمی
را سیراب کنیم.
وزیر علوم در پایان سخنان خود اظهار داشت :امیدوارم دانشگاه کنونی جندی شاپور
در دزفول ،ادامه دهنده پرفروغ نیای خود ،یعنی دانشگاه کهن جهانی جندی شاپور
باشد.

بازدید مدیرعامل صحا و مدیران صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
از شرکت دانش بنیان فرینه فناور
مدیرعامــل و مدیــران صنــدوق حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع
الکترونیک(صحا) از آخرین محصوالت شــرکت دانش بنیان مهندســی فرینه
فناور بازدید کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی صحا ،دکتــر علی وحدت رئیــس هیئت مدیره و
مدیرعامل صحا با اشــاره برنامهریزی جهت توســعه ابعاد مالی صندوق گفت:
از آنجایی که نگاه صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در اعطای تســهیالت
و صدور ضمانتنامه انتفاعی نیســت ،صحا همواره تالش کرده است با افزایش
توان مالی خود در اعطای تسهیالت پشتیبان شرکتهای توانمند بخش صنایع
الکترونیک کشور باشد.
وی با اشــاره به جایگاه قانونی بسیار مناســب ضمانتنامههای صحا در کشور
گفت :در این راستا با اصالح آییننامه تضمین معامالت دولتی ،ضمانتنامههای
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک جزء تضامین معتبر قرار
گرفت و این موضوع به وزارتخانههای مرتبط و زیرمجموعههای آنها از ســوی
وزیرصنعت ،معدن و تجارت و اداره کل ذی حسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی
اطالع رسانی شده است.
وحــدت ادامه داد :از جملــه ویژگیهای ضمانتنامههای صحا این اســت که
ســپردهای از متقاضیان دریافت نشده و کارمزد آن بسیار کمتر از سیستم بانکی
اســت ،در حالیکه در سیســتم بانکی باید حداقل  ١٠درصــد مبلغ ضمانتنامه
بلوکه شود.
اسفندماه  .95شمارة 12

مدیرعامل صحا خاطرنشان کرد :همچنین با صندوق نوآوری و شکوفایی رایزنی
شــده است که ضمانتهای شــرکتهای متقاضی فعال در بخش الکترونیک،
توسط صحا صادر شود چراکه به لحاظ قانونی در میان صندوقهای مالی موجود
تنها ضمانتنامههای صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک
برابر قانون معادل ضمانتنامههای بانکی است.
دکتر وحدت در پایان از برنامه صحا جهت بازدید از توانمندیهای شرکتهایی
که تاکنون از تسهیالت صندوق بهرهمند شدهاند ،خبرداد .
در ابتدای این دیدار مدیران شرکت مهندسی فرینه فناور توانمندیهای شرکت
را تشریح کردند.
شــرکت فرينه فناور يکي از شــرکتهای پيشــتاز در زمينه تحقيق و توســعه
فناوريهای نوين در ايران است و در حال حاضر در دو حوزه «اتوماسيون صنعتي
و کنترل فرايند» و «انفورماتيک صنعتی» فعاليت میکند .شــرکت فرينه فناور
بــه عنوان بازوی توســعه فناوری گروه صنعتی فرينــه ،خدمات و محصوالت
پيشرفته اتوماســيون صنعتی و کنترل فرايند را در اختيار صنايع توليدی کشور
قرار میدهد.
محصوالت اصلی فرینه فناور شــامل سیستم پیشرفته  DCS/FCSمبتنی بر
تکنولوژی فیلد باس ،بسته نرم افزاری  HMI/SCADAبر اساس تکنولوژی
روز دنیا و استانداردهای صنعتی و سیستم مدیریت اجرائی تولید است.

عالکترونیک(صنت و دانشگاه)
تا زصنای 
قحمای 
صندو 
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برگزیدگان هجدهمین جشنواره
جوان خوارزمی

تسهیالتارزانقیمت
برگزیــدگان هجدهمین جشــنواره جوان خوارزمی به صنــدوق حمایت از
صنایع الکترونیک مراجعه کنند
طرحهای برگزیده هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی جهت دریافت تسهیالت
در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) پذیرش شدند.
بــه گزارش روابــط عمومی صحا ،رضا قربانی سرپرســت مدیریت فنی و امور
اقتصادی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با اشاره
به برنامه ویژه صحا جهت حمایت از جشــنوارههای ابداعات و ابتکارات گفت:
پیــرو مذاکرات به عمل آمده با ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و
در راستای اجرای تفاهم نامه با دبیرخانه دائمی جشنواره جوان خوارزمی ،صحا
آمادگی حمایت از طرحهای برگزیده جشنواره را اعالم میکند.
وی افزود :تجهیز آزمایشــگاههای تخصصی و مرجع ،اخذ تاییدیههای داخلی و
بینالمللی ،آموزش تخصصی کوتاهمدت ،حمایت از تحقیقات کاربردی و توسعه
بازار و شــرکت در نمایشــگاههای داخلی و خارجی از جمله زمینههای حمایتی
صحا به شمار میرود.
وی درباره چگونگی حمایت صحا از طرحهای برگزیده جشنواره جوان خوارزمی
تصریح کرد :چنانچه طرحهای پذیرش شــده در حوزه الکترونیک و زمینههای
حمایتی صندوق باشــند ،به شرط توجیه فنی و اقتصادی میتوانند از تسهیالت
مالی با نرخ سود ترجیحی بین  5تا  15درصد بهره مند شوند.
سرپرست مدیریت فنی و امور اقتصادی صحا خاطرنشان کرد :همچنین مجریان
این طرحها چنانچه در اجرای قرارداد با ســایر نهادها و خریداران طرحهایشان
نیازمند ضمانتنامه باشند میتوانند از خدمات صدور ضمانتنامه صحا استفاده
کنند.
به گفته قربانی بر اســاس آییننامه تضمین برای معامالت دولتی ،ضمانتهای
صادره توســط صحا معادل ضمانتنامههای بانکی و برای تمامی دستگاههای
اجرایی معتبر است.
وی در پایان اعالم کرد که برگزیدگان هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی که
متقاضی دریافت تسهیالت صحا هستند میتوانند با مراجعه به وبگاه صندوق
حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک(صحا) به نشــانی www.
 esfrd.irو تکمیل پرسشنام ه مرتبط ،درخواست خود را به صورت الکترونیکی
ارسال کنند.

حمایت 23میلیارد ریالی صحا از طرحهای
صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات استان یزد
مدیرعامــل صنــدوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک
کشــور(صحا) از حمایــت  23میلیارد ریــال صحا از  13طرح حــوزه صنایع
الکترونیک و فناوری اطالعات و ارتباطات استان یزد خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومی صحا ،دکتــر علی وحدت رییــس هئیت مدیره و
مدیرعامل صحا در نشست با مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان یزد
و رئیس پارک علم و فناوری اســتان یزد که در محل پارک برگزار شد ،گفت:
اســتان یزد همواره ظرفیتهایی جدی در زمینه علم و فناوری داشته که پایه و
اساس آن بر پایه نیروی انسانی نخبه ،سختکوش و صادق بوده است .همچنین
وحدت با بیان اینکه اســتان یزد در توسعه کسب و کارهای نو در کشور پیشرو
بوده است ،افزود :در دنیای امروز حوزه  ،ITحوزهای با صرفه اقتصادی و ارزش
افزوده باالســت و سهم مهمی در توســعه کسب و کارهای نو و مبتنی بر علم
و فناوری دارد.
وی ادامه داد :اســاس رشد کسب و کارهای  ،ITمبتنی بر نیروی انسانی است
که اســتان یزد با توجه به نیروی انســانی نخبه خود میتواند جایگاه خوبی در
حوزه  ITکشور به دست آورد.
مدیرعامــل صحا در ادامه گفت :در بحث تامین مالی کســب و کارهای ،IT
تاکنون بسیاری از راه حلهای نوین در کشور ایجاد نشده است اما صحا تالش
کرده اســت روش هایی مانند تامین مالی از طریق فرابورس ،ســرمایهگذاری
ریسک پذیر و خیرین را ایجاد کند.
وی ادامه داد :در بحث انتقال فناوری هم توسعه ارتباطات خارجی را در دستور
کار داریم به گونهای که شرایط یادگیری فناوری در کشور فراهم شود.
مدیرعامــل صحا با اشــاره به حضور دو روزه کارشناســان صندوق حمایت از

صنایع الکترونیک در پارک علم و فناوری اســتان یزد جهت بررســی طرحها
برای اعطای تســهیالت گفت :در مجموع  23میلیارد ریال تسهیالت از سوی
صحا برای حمایــت از  13طرح حوزه صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات و
ارتباطات اســتان یزد مصوب شد که در آینده نزدیک به متقاضیان اعطا خواهد
شد.
در ابتدای این نشســت هم اکرم فداکار ،مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات
استان یزد با اشــاره به دغدغه شرکتهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
اســتان یزد در بحث تامین مالــی ،اظهارکرد :در این زمینــه تالش کردیم از
روشهای متنوع و همه ابزارهای موجود استفاده کنیم که خوشبختانه با حمایت
ویژه صحا و ارتباط مستمری که با صندوق پژوهش و فناوری استان وجود دارد،
موفق شدیم منابع اعتباری ویژهای برای شرکتهای استان یزد فراهم کنیم.
وی با اشاره به دستور ویژه رییس جمهور مبنی بر توسعه اشتغال در حوزه ،IT
گفت :دستور ویژه رییس جمهور به وزارت ارتباطات برای توسعه اشتغال ،نشان
دهنده نگاه و رویکرد مثبت دولت به حوزه  ITو ظرفیت قابل توجه این بخش
برای توسعه اشتغال است.
وی با تشکر از مسئولین نظام صنفی رایانهای و پارک علم و فناوری استان یزد،
گفت :با توجه به پتانســیل باالی استان یزد در زمینه نیروی انسانی متخصص
حوزه  ،ITامیدواریم بتوانیم حرکتهای خوبی در این زمینه در استان یزد رقم
زنیم.
در این نشســت مدیرعامل صحا را دکتر قربانی سرپرست مدیریت فنی و امور
اقتصادی ،مهندس خانکشی زاده رئیس اداره ارزیابی طرحها ،مهندس بیاری و
مهندس رستمی از کارشناسان صحا همراهی کردند.

از ابتدای سال  1395تاکنون انجام شد:

سرمایهگذاری  13شرکت
و موسسه دانشبنیان در اراضی
پارک علم و فناوری شیخ بهایی

از ابتدای ســال  95تاکنون  13شــرکت دانشبنیان در اراضی پارک علم و
فناوری شــیخ بهایی ،اقدام به سرمایهگذاری و خرید زمین با کاربری تحقیق و
توسعه ،اداری و تولیدی کردهاند.
بــه گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،شــرکتهای
همگام صنعت صدر ســپاهان ،دیدهپرداز صبا ،امواج نگار ســپاهان ،سبک بتن
پرتیکان ،آتیهســازان نوین آتبین ،احیاگران قلب صنعت آســیا ،شــاهراه داده
پارسیان ،محاسبان پارس طرح ،ارکان مهندسی بازار آراد ،بهیار صنعت سپاهان،
تالیس ،ســرآمدان مدیریت علم و فناوری سلمانیان فارس و طب تجهیز پایا در
مســاحتی بالغ بر  14هزار مترمربع با کاربری اداری ،تولیدی ،تحقیق و توسعه
اقدام به خرید زمین و سرمایهگذاری کردند.
پارك علم و فناوري شــیخ بهایی با مســاحت حدود  ۴۰هكتار به عنوان اولين
پارك جامع فناوري شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با هدف ایجاد محیط
همافزا برای شرکتها و موسسات دانشبنیان فعالیت میکند.
ایــن پارک فناوری از نقطه نظر فضاهــاي تخصيصي داراي  ۱۵۰پالك مجزا
در اراضي و  ۹۴واحد مســتقل در ساختمانهاي چندمستاجره ( )MTBبا متراژ
 ۴۰۰تا  ۳۲۰۰مترمربع و داراي موقعيتهاي شــمالي و جنوبي با قابليت تجميع
پالك است.
كليه تاسيسات زيربنايي پيشبيني شده در اراضي پارك شامل شبكه برق ،فيبر
نوري ،آب شــرب و گاز و همچنين كليه معابر و جادههاي دسترســي تكميل و
توسط شركتهاي دانشبنيان ســرمايهگذار در اراضي پارك مورد بهرهبرداري
قرار گرفته است.
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عالکترونیک(صنت و دانشگاه)
تا زصنای 
قحمای 
صندو 
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

وحدت در بازدید از پارک علم و فناوری مدرس خبرداد:

اعطای تسهیالت ارزان قیمت به 100شرکت
مستقر در پارکهای علم و فناوری
بازدید رئیس بنیــاد علمی اکو از
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
رئیس بنیاد علمی اکو ( )ECOبه همراه کارشناســان این بنیاد از شــهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،پروفسور منظور
حســین سومرو در این دیدار با فعالیتها و دستاوردهای این مجموعه آشنا و از
بخشهای مختلف شهرک بازدید کرد.
نحوه تعامالت دو طرف ،دعوت از کارشناســان و متخصصان کشــورهای اکو
جهت حضور در ســیزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شــیخبهایی و برگزاری
کارگاههای آموزشی مشترک توســط بنیاد علمی اکو و مرکز منطقهای توسعه
مراکز رشــد و پارکهای علم و فناوری یونسکو ( )IRISاز جمله مباحث مطرح
شده در این دیدار بود.
همچنین بازدیدکنندگان از شــرکت دانشبنیان نانو واحد صنعت پرشیا و پارک
علمی کودکان و نوجوانان دیدن کردند.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از  10کشور ایران ،پاکستان ،ترکیه ،جمهوری
آذربایجان ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،ترکمنستان ،ازبکســتان ،تاجیکستان و
افغانســتان تشکیل شده اســت و بنیاد علمی اکو با هدف توسعه همکاریهای
علمی و فناوری برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو شکل گرفته است.

بازدید گروهی از
اساتید دانشگاههای فرانسه
از شــهرک علمــی و تحقیقاتی
اصفهان
هیات عالیرتبهای از بخش آموزش عالی و تحقیقات فرانسه به همراه چند
تن از روسای دانشگاهها و مسووالن رده باالی وزارت امور خارجه این کشور از
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان ،در این بازدید
که با هدف آشــنایی با توانمندیها و دســتاوردهای شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان انجام شد به معرفی این شهرک و مرکز منطقهای توسعه مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری یونســکو ( )IRISو همچنین جشنواره ملی فنآفرینی
شیخبهایی پرداخته شد.
همچنین دو طــرف در مورد زمینههای همــکاری دو جانبه به بحث و گفتگو
ت دانشبنیان نورا الیه نگار مســتقر در
پرداختند و نیز بازدیدکنندگان از شــرک 
شهرک و پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید کردند.
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مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک(صحا) از
آمادگی صحا برای صدور انواع ضمانتنامه برای شــرکتهای فعال حوزه صنایع
پیشرفته کشور خبرداد.
به گزارش روابط عمومی صحا ،دکتر وحدت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحا
در نشست با رئیس و معاونان پارک علم و فناوری مدرس دانشگاه تربیت مدرس که
در محل پارک برگزار شد ،با اشاره آغاز فعالیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع الکترونیک(صحا) در سال ١٣٧٧گفت :خدمات اصلی صحا در چهار بخش
«اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی»« ،صدور ضمانتنامه»« ،سرمایهگذاری
ریسکپذیر» و «خدمات کارشناسی» ارائه میشود.
به گفته وی یکی از اهداف صحا از ارائه خدمات و تســهیالت رســوخ فناوری به
صنایع کشور است.
وحدت با بیان اینکه یکی از نیازهای جدی شرکتهای حوزه الکترونیک و به طور
کلی فناور بنیان امکان دریافت ضمانتنامههای معتبر در اجرای قراداد است ،افزود:
در این زمینه صحا تالش کرده تا تحولی جدی در صدور ضمانتنامهها ایجاد کند.
در این راستا با اصالح آییننامه تضمین معامالت دولتی ،ضمانتنامههای صندوق
حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک جزء تضامین معتبر قرار گرفت و
این موضوع به وزارتخانههای مرتبط و زیرمجموعههای آنها از سوی وزیرصنعت،
معدن و تجارت و اداره کل ذی حســابی وزارت امور اقتصاد و دارایی اطالع رسانی
شده است.
وحدت ادامه داد :از جمله ویژگیهای ضمانتنامههای صحا این است که سپردهای
از متقاضیان دریافت نشــده و کارمزد آن بســیار کمتر از سیستم بانکی است ،در
حالیکه در سیستم بانکی باید حداقل  ١٠درصد مبلغ ضمانتنامه بلوکه شود.
وی درباره عملکرد صحا در صدور ضمانتنامه خاطرنشان کرد :تا پایان سال ،۹٣
حدود  ٥٣٠میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شــده بود و در ســال  ٩٤بیش از ٤٠٠
میلیارد ریال ضمانتنامه مصوب شــد که از آن میزان ٢٦٥ ،میلیارد ریال آن صادر
شد که رشد عملیاتی بسیار جدی را نسبت به طول عمر صندوق نشان میدهد.
به گفته وی در ســال جاری نیز تالش صحا بر این اســت از بیش از  ١٥٠طرح با
اعطای تسهیالت حمایت کند و همچنین  700میلیارد ریال ضمانتنامه صادرکند.
مدیرعامل صحا با اشاره به حمایت جدی صحا از شرکتهای مستقر در پارکهای
علم و فناوری سراســر کشور گفت :تاکنون حدود  100شرکت مستقر در پارک از
تسهیالت صحا بهره مند شده اند که فقط در  9ماهه سالجاری حدود  70میلیارد
ریال تســهیالت به این شرکتها اعطا شده است و در ادامه نیز صحا آمادگی دارد
از طرحهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس حمایت کند.
وحدت با اشــاره به ابالغ پیوست فناوری و شــرایط آن در یادگیری فناورری در
تعامالت بینالمللی برای پارکهای علم و فناوری گفت :همچنین بر اســاس بند

«س» ماده  31قانون رفع موانع تولیــد ،واحدهای تولیدی میتوانند تا  10درصد
مالیات ابرازی سال گذشته خود را به واسطه قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها یا
مراکز پژوهشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی کنند که این اتفاق میتواند
منابع مناسبی برای تحرک جدی در پارکهای علم و فناوری فراهم کند.
وی در خصوص تامین مالی صنایع پیشــرفته گفت :ساده ترین روش تامین مالی
حوزه دانش بنیان اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی است ،اما مدلهای دیگر مانند
ســرمایه گذاری ریسک پذیر و تامین مالی جمعی هم وجود دارد که کمتر به آنها
پرداخته شده است.
وحدت در ادامه تاکید کرد :در این راســتا صحا الگوی سرمایه گذاری ریسک پذیر
غیر مستقیم را تدوین کرده و در هم اکنون در حال نهایی کردن نمونههایی از آن به
منظور الگو هستیم؛ نحوه اجرای آن به این شکل است که تسهیالت بلند مدت به
نهادهای مالی خصوصی اعطا میشود تا با سازوکار مصوب صندوق بتوانند سرمایه
گذاری ریسک پذیر کنند.
در ابتدای این نشست ،دکتر امی رئیس پارک علم و فناوری مدرس دانشگاه تربیت
مدرس با اشاره به تاسیس این پارک در سال  1382گفت :در حال حاضر  104واحد
فناور در پارک فعالند که در دوره پیش رشد و رشد قرار دارند.
وی افزود :پارک علم و فناوری مــدرس تاکنون تفاهم نامههایی با پارک فنوری
شانگهای ،شیانگ و کواالالمپور منعقد کرده است.
امی با اشــاره به حمایت صندوق حمایــت از صنایع الکترونیک از واحدهای فناور
پارک گفت :خوشبختانه تاکنون چندین واحد فناور پارک از تسهیالت صحا بهرهمند
شــدهاند که امیدواریم طی تفاهمنامهای که بــزودی بین پارک و صندوق منعقد
میشود این حمایتها ادامه یابد.
خاطرنشان میشود ،در پایان این نشست بازدیدی از واحدهای فناور مستقر در پارک
صورت گرفت.

ت دانشبنیان شهرک همراه با
سفر مدیرعامل شرک 
وزیر امور خارجه ایران به جنوب و شرق آسیا
مدیرعامل شرکت دانشبنیان آریا پلیمر پیشگام به همراه یک گروه  15نفره
دیگر از مدیران شــرکتهای دانشبنیان ایرانــی منتخب همراه با دکتر محمد
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه از کشورهای هند ،چین و ژاپن ،بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،این سومین سفر
دورهای دکتر ظریف به همراه مدیران شــرکتها ،بازرگانان و فعاالن اقتصادی
اســت و محمد علیآبادی ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان آریا پلیمر پیشگام نیز
در این هیات حضور داشــت .همچنین عالوه بــر  15مدیر مذکور ،معاون امور
بینالملل معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و دبیر ســتاد ویژه توسعه
فناوری نانو ،نیز حضور داشتند.
در اولیــن مقصد این هیــات ،عالوه بر حضور این مدیــران در کنفرانس قلب
آسیا ،جلســات متعددی با شرکتهای فناوری و نیز شرکتهای سرمایهگذاری
برگزار شد .در کنار این جلسات ،توافقات همکاریهای دوجانبه بین شرکتهای
دانشبنیان ایرانی و شــرکتهای هندی شــکل گرفت .همچنین مقرر شــد
شــرکتهای هندی با حضور در ایران ،از دســتاوردهای فناورانه شرکتهای
دانشبنیان ایرانی بازدید کنند.

گزارش سفر اتریش
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

دیدار با دبیرکلسازمان توسعهصنعتی ملل متحد
دکتر وحید احمدی دبیر کل شــورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و هیات
همراه با در حضور در مقرســازمان ملل متحد در اروپا با دبیرکل ســازمان توسعه
صنعتی ملل متحد(یونیدو) و مدیران یونیدو دیدار و بیانیه مشترک همکاری علمی
و فناوری بین ایران و یونیدو توسط دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی علوم
تحقیقات و فناوری و دکتر نیشاکاوا مدیرکل یونیدو به امضای دوطرف رسید.
در ابتــدای این دیدار آقــای دکتر وحید احمدی دبیر کل شــورای عالی علوم
تحقیقــات و فناوری و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ضمن اشــاره به
برنامه های قوی علمی و فناوری مندرج در اســناد باالدســتی علمی و فناوری
ایران همانند سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه علمی و فناوری،
برنامه پنجم و ششم توسعه ،نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز  20ساله
به معرفی توانمندی های علمی و فناوری ایران پرداخته و اشــاره کردند ایران
کشوری با پتانســیل بســیار باال در زمینه های علمی و فناوری محسوب می
شــود و وجود بیش از 2400موسسه آموزش عالی ،حدود  1000مرکز پژوهشی،
 40پــارک علم و فناوری و حدود  180مرکز رشــد علــم و فناوری که در آن
مراکز حدود چهار و نیم میلیون دانشــجو ،حدود  100هزار دانشــجوی دکترای
تخصصی ،حدود هشــتصد هزار دانشجوی تحصیالت تکمیلی و حدود نود هزار
هیات علمی فعال هســتند همگی نشــان از پتانسیل باالی علمی و فناوری در
ایــران دارد .وی همچنین به ایجاد  5منطقه ویژه علم و فناوری در  5اســتان
کشور اشــاره کردند که در این مناطق طرح های فناورانه پیشرفته ای در حال
اجراست و در حوزه مناطق ویژه عالقه مند هستیم با یونیدو همکاری و تعامالت

سازنده داشته باشیم.
در این دیدار آقای تایزو نیشاکاوا مدیرکل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ضمن
ابراز خرســندی از مالقات با دبیرکل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ایران
و هیات همراه گفت ما به عنوان یونیدو به دنبال ایجاد یک شبکه وسیع صنعتی و
فناوری بین کشــورهای عضو سازمان ملل متحد هستیم و افزودند با بازدیدی که
قبال از ایران داشــتند متوجه شدند ایران یک کشور با فرصت ها و توانمندی باال
در حوزه فناوری و علمی در دنیا محســوب می شود و می تواند نقش مهمی را در
شــبکه فناوری دنیا ایفا نماید و به همین دلیل یونیدو از همکاری های مشترک با
ایــران به ویژه در حوزه های صنعتی و فناوری اســتقبال می کند .دبیرکل یونیدو
افزود متاسفانه مسائل تحریم کمی به روابط بین یونیدو و ایران آسیب وارد ساخت
و خوشبختانه با فضای بوجود آمده پس از برجام تعامالت بین یونیدو و ایران دوباره
از سر گرفته شده است.
مدیر کل یونیدو برنامه سازمان تحت مدیریتش را در کشورهای مختلف دنیا ،برنامه
های اشتغالزایی ،تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه پایدار برشمرد و افزود:
در ایران نیز برنامه مهم یونیدو تقویت اقتصاد دانش بنیان،کمک به تربیت نیروی
دانشی مورد نیاز بخش صنعت و کمک به توسعه پایدار کشور است.
مدیرکل یونیدو در ادامه بیان کرد :با ســفری که به ایران داشــته است و مالقات
هایی نیز با مقامات علمی و فناوری این کشــور برگزار کرده است با برنامه توسعه
فناوری و صنعتی ایران آشنایی دارد و برنامه های توسعه ایران را برنامه های قوی
و روبه جلو دانســت و زیرساخت های صنعتی و فناوری را در ایران نسبت به سایر

دیدار دبیرکل شورای عالی عتف با مدیر کل موسسه فناوری اتریش
دکتر وحید احمدی دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با مدیر کل
موسســه فناوری اتریش و فناوری و مدیران ارشــد آن موسسه پیرامون تعامالت
فنــاوری و صنعتی دیــدار و گفتگو نموده و در این دیدار قــرارداد همکاری های
مشترک بین موسسه فناوری اتریش و شورای عالی عتف نهایی شد.
در ابتدای این دیدار آقای پروفسور کنول ضمن خیرمقدم به هیات ایرانی حاضر در
جلسه در گزارشی ساختار و توانمندی های موسسه فناوری اتریش را به هیات ایرانی
ارائه کردند.ایشان ضمن اشاره به توانمندی باالی موسسه فناوری اتریش در حوزه
ســرمایه گذاری در زمینه های فناوری و صنعتی افزودند :موسسه فناوری اتریش
مهمترین نهاد هماهنگ کننده بین دانشــگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری در
کشور اتریش محسوب می شود .ایشان اشاره کردند این موسسه ساالنه حدود 140
میلیارد یورو گردش مالی دارد و  1300پرسنل در این موسسه فعالیت دارند و حدود
 50درصد هزینه های موسســه توسط وزارت فناوری و  50درصد باقیمانده توسط
ایالت های فدرال تامین می شــود .پروفسور ادامه دادند مهمترین رسالت موسسه
فناوری اتریش آینده پژوهی ،تدوین اســتراتژی ،مدیریت کالن ،نظارت و ارزیابی
نظام علمی ،فناوری و نوآوری کشور اتریش است .در این راستا از مهمترین کارهای
عملیاتی این موسسه را سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری
در حوزه نوآوری و تحقیق در علوم پایه دانســت .مدیرکل موسسه فناوری اتریش
از اولویت های موضوعی موسســه تحت مدیریتش را حوزه های انرژی ،کامپیوتر،
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت و حمایت از آزمایش های پرکاربرد در حوزه
صنعت برشــمرد .ایشــان در پایان ارایه گزارش ابراز عالقه کرد در آینده نزدیک
موسســه تحت مدیریتش در حوزه های فناوری ،نوآوری و علمی با دانشــگاهها و
موسســات فناوری و صنعتی ایران همکاری و تعامل قوی و رو به پیشرفت داشته
باشــد و ایران را یکی از کشورهای هدف اتریش در حوزه سرمایه گذاری در حوزه
فناوری و کمک به تربیت منابع انسانی مهارتی مورد نیاز صنعت اعالم کرد.

در ادامــه دکتر وحید احمدی دبیرکل شــورای عالی علوم تحقیقات و فناوری
به ســابقه تاریخی همکاری های علمی و فناوری دو کشور اشاره کرد و گفت
این ســابقه همکاری دوستانه ای و توام با احترام متقابل در دو قرن اخیر بین
ایران و اتریش وجود داشــته است و اتریش را یکی از  4کشور هدف در حوزه
همکاری های مشترک علمی و فناوری در قاره اروپا معرفی کرد .در این دیدار
دبیرکل شــورای عتف به معرفی جایگاه شــورای علوم ،تحقیقات و فناوری
پرداختند و افزودند شــورای عالی عتف باالترین مرجع سیاستگذاری ،برنامه
ریزی ،نظارت و پایش علم و فناوری در ایران محســوب می شود که ریاست
آن به عهده ریاست محترم جمهوری است و بیش از  10وزیر و معاون رئیس
جمهور در آن شــورا عضویت دارند که این شورا وظیفه همگرایی و هماهنگ
کردن بین وزارتخانه های فعال در حوزه علمی و فناوری را نیز به عهده دارد.
همچنین مدیریت ایجاد و استقرار مناطق ویژه علم و فناوری در ایران به عهده
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کشــورهای منطقه قابل قبول دانست و گفت ایران می تواند با اجرای برنامه های
فناوری و صنعتی خود ،به یک کشــور الگو در منطقه تبدیل شــود .در ادامه دکتر
نیشاکاوا در ادامه گفت ما عالقه مند هستیم در زمینه های سیاستگذاری علمی و
فناوری به ایران مشاوره داده و نیز در تربیت نیروی مهارتی مورد نیاز بخش های
فناوری ،ایران را حمایت کنیم .ایشــان ادامه داد در طرح های توسعه پایدار حاضر
است سرمایه گذاری های الزم را از طرف یونیدو در ایران انجام دهد.
در پایان دکتر نیشاکاوا از نقش مهم شورای عالی عتف سخن گفت و افزود این شورا
با داشتن عضویت اعضای کلیدی کابینه و مراکز علمی می تواند نقش سازنده ای
را در برنامه ریزی و سیاســتگداری علم و فناوری ایران ایفا نماید .ایشان همچنین
به وجود شــورایی شبیه شورای عالی عتف در کشور ژاپن اشاره کرد که تحت نظر
مستقیم نخست وزیر ژاپن فعالیت می کند و آن شورا را مهمترین نهاد علم و فناوری
کشور ژاپن دانست.
درادامــه دکتر احمدی به طرح های فناورانه ایران که در حوزه مناطق ویژه علم و
فناوری در حال اجراست اشاره کرد و مهمترین طرح های مورد عالقه ایران را که
قرار است با همکاری یونیدو انجام شود را طرح های ایجاد شهر هوشمند در بوشهر،
شهر خالق در تبریز و طرح کالن غذای حالل در استان خراسان رضوی نام برد که
در ادامه مدیر کل یونیدو آمادگی خود را برای سرمایه گزاری در سه طرح نامبرده که
ذیل شورای عالی عتف قرار است انجام گیرد اعالم نمود و گفت با هماهنگی های
انجام گرفته دستورات الزم را به مدیران زیرمجموعه خود برای همکاری و سرمایه
گذاری در طرح های نامبرده داده است.
در ادامه جلسه مدیران ارشد یونیدو گزارش هایی از سابقه همکاری های یونیدو با
ایران و برنامه های آتی یونیدو ارایه کردند .خانم آمیتا میسرا معاون مناطق یونیدو
از سابقه خوب همکاری های ایران و یونیدو به ویژه در اکو و اتاق بازرگانی ایران
سخن گفتند و عالقه خود را برای همکاری های آینده اعالم داشتند .همچنین دکتر
برناردو سارمنتو مدیرکل تجارت ،نوآوری و سرمایه گزاری یونیدو از پتانسیل موجود
در ایران در حوزه فناوری و نوآوری ابراز خرسندی کرد و از برنامه های و همکاری
های موفق یونیدو ،طرح دیجیتال کردن بخشی از صنعت ایران را نام برد و اعالم
کرد عالقه زیادی دارد در طرح غذای حالل سرمایه گذاری کند.
همچنین دکتر وانگ رییس بخش آسیا و اقیانوسیه یونیدو از آمادگی و نحوه حمایت
یونیدو از طرح های کشــاورزی و انرژی ایران گزارش مختصری را ارایه نمود .در
این جلسه دکتر فرهنگ فصیحی دبیر کمسیون هماهنگ کننده شورای عالی عتف
گزارشی از مناطق ویژه علم و فناوری ایران و خانم دکترمریم شهرکی عضو گروه
مشاوران دبیرکل شورای عالی عتف گزارشی از برنامه های دبیرخانه شورای عتف
ارایه کردند.
در پایان این دیدار بیانیه مشــترک همــکاری علمی و فناوری بین ایران و یونیدو
توسط دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و پروفسور
نیشاکاوا مدیرکل یونید به امضای دوطرف رسید .در این دیدار آقای فالحی معاون
ســفیر ایران در اتریش ،دکتر قربانی اصل رایزن علمــی ایران در اروپا ،مهندس
کاظمی معاون اجرایی دبیرکل ،دکتر خوش قلب مشاور دبیرکل ،دکتر فصیحی دبیر
هماهنگ کننده کمسیون های شورای عالی عتف و خانم دکتر شهرکی عضو گروه
مشاوران دبیرکل ،دکتر احمدی را همراهی می کردند.
شورای عالی عتف اســت .معاون پژوهش و فناوری ئوزارت علوم در ادامه به
آمار بســیار باالی مراکز دانشگاهی ،تعداد دانشــجو و اعضای هیات علمی،
مراکز پژوهشــی و فناوری و شرکت های دانش بنیان اشاره کرد که نشان از
تــوان باالی علمی و فناوری ایران در جهان و به ویژه در منطقه غرب آســیا
و جهان اســام دارد .دکتر احمدی به نقش مهم ایران در شــبکه پارک های
علمی و فناوری کشورهای اسالمی اشاره کرده و افزودند ایران می تواند یک
تعامل قوی بین کشورهای اسالمی با حوزه اروپا ایجاد کند .معاون پژوهش و
فناوری وزارت علوم نیز از عالقه ایران به همکاری متقابل علمی و فناوری با
برخی کشــورهای اروپایی به ویژه اتریش سخن گفت و افزود بیشترین سابقه
و عالقه همکاری های علمی و فناوری ایران در اروپا با کشــورهای فرانسه،
ایتالیا ،آلمان و اتریش است.
وی در ادامه به ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در ایران اشــاره کرد و گفت:
در ایران در  5اســتان کشــور  5منطقه ویژه علم و فناوری تحت نظر شورای
عالی عتف راه اندازی شده است که در سال های اخیر طرح های فناوری نو و
پیشرفته ای انجام و یا در حال انجام است.
همچنیــن در این دیدار دکتر فصیحی گزارشــی از معرفی مناطق ویژه علم و
فنــاوری ایران و طرح هــای فناوری این مناطق ارایه کردنــد .در ادامه دکتر
ماتیاس وبر رییس مرکز نوآوری موسســه فناوری اتریش گزارشی از مجموعه
تحــت مدیریت خود ارایه داد و آمادگی خــود رابرای همکاری نزدیک علمی،
نوآوری و فناوری با ایران اعالم کرد.
در پایان این دیدار قرار داد مشترک همکاری علمی و فناوری در حوزه مناطق
ویژه علم و فناوری ایران توسط دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی علوم
تحقیقات و فناوری و پروفســور کنول رییس موسســه فناوری کشور اتریش
برای امضای نهایی مورد تایید دوطرف قرار گرفت .در این دیدار آقای فالحی
معاون ســفیر ایران در اتریش ،دکتر قربانی اصل رایزن علمی ایران در اروپا،
مهندس کاظمی معاون اجرایی دبیرکل ،دکتر خوش قلب مشاور دبیرکل ،دکتر
فصیحی دبیر هماهنگ کننده کمســیون های شورای عالی عتف و خانم دکتر
شهرکی عضو گروه مشاوران دبیرکل ،دکتر احمدی را همراهی می کردند.
اسفندماه  .95شمارة 12
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گزارش سفر اتریش

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ت دانشبنیان
سفر مدیرعامل شرک 
شهرک همراه با وزیر امور خارجه
ایران به جنوب و شرق آسیا
مدیرعامل شرکت دانشبنیان آریا پلیمر پیشگام به همراه یک گروه  15نفره
دیگر از مدیران شــرکتهای دانشبنیان ایرانــی منتخب همراه با دکتر محمد
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه از کشورهای هند ،چین و ژاپن ،بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،این سومین سفر
دورهای دکتر ظریف به همراه مدیران شــرکتها ،بازرگانان و فعاالن اقتصادی
اســت و محمد علیآبادی ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان آریا پلیمر پیشگام نیز
در این هیات حضور داشــت .همچنین عالوه بــر  15مدیر مذکور ،معاون امور
بینالملل معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و دبیر ســتاد ویژه توسعه
فناوری نانو ،نیز حضور داشتند.
در اولیــن مقصد این هیــات ،عالوه بر حضور این مدیــران در کنفرانس قلب
آسیا ،جلســات متعددی با شرکتهای فناوری و نیز شرکتهای سرمایهگذاری
برگزار شد .در کنار این جلسات ،توافقات همکاریهای دوجانبه بین شرکتهای
دانشبنیان ایرانی و شــرکتهای هندی شــکل گرفت .همچنین مقرر شــد
شــرکتهای هندی با حضور در ایران ،از دســتاوردهای فناورانه شرکتهای
دانشبنیان ایرانی بازدید کنند.

بازدید گروهی
از اساتید دانشگاههای فرانسه
از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
هیات عالیرتبهای از بخش آموزش عالی و تحقیقات فرانسه به همراه چند
تن از روسای دانشگاهها و مسووالن رده باالی وزارت امور خارجه این کشور از
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان ،در این بازدید
که با هدف آشــنایی با توانمندیها و دســتاوردهای شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان انجام شد به معرفی این شهرک و مرکز منطقهای توسعه مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری یونســکو ( )IRISو همچنین جشنواره ملی فنآفرینی
شیخبهایی پرداخته شد.
همچنین دو طــرف در مورد زمینههای همــکاری دو جانبه به بحث و گفتگو
ت دانشبنیان نورا الیه نگار مســتقر در
پرداختند و نیز بازدیدکنندگان از شــرک 
شهرک و پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید کردند.
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دیدار معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
با مدیر کل همکاری ها و هماهنگ کننده
دانشگاههایاتریش
دکتــر وحید احمدی معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و دبیرکل شــورای عالی عتف با استفان زوتی مدیر کل همکاری ها و
هماهنگ کننده دانشــگاههای اتریش پیرامون ارتقای همکاری های مشترک
علمی و فناوری بین ایران و اتریش به تفاهم رسیدند.
در ابتدای این دیدار که در شــهر وین پایتخت کشــور اتریش انجام شد ،آقای
اســتفان زوتی مدیر کل همکاری ها و هماهنگ کننده دانشــگاههای اتریش
ضمن مقدم به هیات ایرانی حاضر در این دیدار به سابقه بازدید از وزارت علوم
و برخی دانشــگاهها و مراکز علمی ایران در سال قبل اشاره کرد و به مروری از
ارتباطات علمی با کشــور ایران پرداخت و اعالم داشتند به همین دلیل آشنایی
زیادی از مراکز دانشــگاهی ایران و توانمندی و پتانســیل علمی و فناوری آن
دارد و افزود این یک فرصت اســت که بتوانیم در حال حاضر تعامالت علمی و
فناوری و تحقیقاتی بین دو کشور را ارتقا دهیم .وی گفت تعداد زیادی از روسای
دانشگاههای اتریش در چند ماه گذشته از ایران بازدید داشتند و ایران نام آشنایی
برای جامعه دانشــگاهی اتریش است .ایشان از اینکه با معاون وزیر علوم و دبیر
شورای عالی علوم  ،تحقیقات و فناوری ایران و هیات همراه مالقات کردند ابراز
خوشحالی نموده و اعالم داشتند قطعا این دیدار زمینه ارتقای تعامالت علمی و
فناوری اتریش را فراهم خواهد ساخت.
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز
ضمن ابراز خوشــحالی از این دیدار دوجانبه اعالم داشتند تقویت همکاری ها و
تعامالت علمی و فناوری با کشور اتریش از اولویت های وزارت علوم ایران می
باشد و افزود الزم است موانع بر سرراه این ارتباطات از سوی دو کشور شناسایی
و برطرف شــوند تا در آینده نزدیک سطح تعامالت دانشگاهی و علمی بین دو
کشور به حداکثر ممکن ارتقا یابد .وی در ادامه به توانمندی های علمی و فناوری
ایران اشاره نموده و افزودند دارا بودن رتبه شانزده دنیا از نظر تولید مقاالت علمی

در پایگاههای اسکوپوس و آی اس آی ،وجود بیش از  4میلیون دانشجو در ایران،
و نیز فعالیت بیش از  2400مرکز دانشــگاهی ،وجود حدود  1000مرکز پژوهشی،
فعالیت  40پارک علم و فناوری و دارا بودن حدود  180مرکز رشد علم و فناوری از
ایران یک کشور با پتانسیل و ظرفیت های عظیم علمی و فناوری ساخته است که
کشــورهای زیادی عالقه مند به همکاری با ایران در زمینه های علمی و فناوری
هستند .ایشــان همچنین به نقش دولت ایران در سیاســتگذاری و برنامه ریزی
کالن علم و فناوری اشــاره نموده و افزودند وجود نهادی به نام شورای عالی علوم
 ،تحقیقات و فناوری که تحت ریاســت رییس محترم جمهوری و تعداد زیادی از
وزرا و معاونین رییس جمهوری ایران تشکیل می شود خود نشان از عزم کشورمان
جهت توســعه هدفمند علم و فناوری در ایران دارد .دبیر کل شورای عالی علوم ،
تحقیقات و فناوری گفتند ما امروز در ایران به دنبال تغییر ماموریت وزارت علوم به
دنبال دانشگاههای نسل سوم و دانشگاههای تربیت کننده کارآفرین بوده و در حال
تهیه زیرساخت های الزم هستیم .معاون وزیر علوم ابراز امیدواری کردند در آینده
نزدیک با ورود هرچه بیشتر علم و فناوری در چرخه توسعه به توسعه پایدار و دانش
بنیان دست خواهیم یافت .در ادامه دکتر احمدی خواستار مشارکت مقامات علمی و
تحقیقاتی ایران و اتریش در حمایت از دوره های فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت
برای اســاتید و دانشجویان دوره دکترای تخصصی ایران و حمایت از برخی پروژه
های کالن شــورای عالی عتف نظیر پروژه های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی
و انرژی شــد .در انتهای این مذاکره و دیدار با توافق دو مقام علمی دوکشور قرار
شد ظرفیت حمایتی دانشــگاههای اتریش برای افزایش دوره های فرصت های
مطالعاتی کوتاه مدت برای اســاتید و دانشجویان دوره دکترای تخصصی ایران به
طور معنی داری افزایش یابد .همچنین آقای زوتی قول مساعد دادند مذاکرات الزم
را بــا وزارتخانه های اقتصاد ،تحقیقات ،فناوری و نوآوری اتریش برای حمایت از
برخی طرح های کالن ذیل شورای عالی عتف انجام دهند.

از ابتدای سال  1395تاکنون انجام شد:

سرمایهگذاری 13شرکت و موسسه دانشبنیان
در اراضی پارک علم و فناوری شیخ بهایی
از ابتدای سال  95تاکنون  13شرکت دانشبنیان در اراضی پارک علم و فناوری
شیخ بهایی ،اقدام به سرمایهگذاری و خرید زمین با کاربری تحقیق و توسعه ،اداری
و تولیدی کردهاند.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،شرکتهای همگام
صنعت صدر ســپاهان ،دیدهپرداز صبا ،امواج نگار ســپاهان ،سبک بتن پرتیکان،
آتیهسازان نوین آتبین ،احیاگران قلب صنعت آسیا ،شاهراه داده پارسیان ،محاسبان
پارس طرح ،ارکان مهندســی بازار آراد ،بهیار صنعت ســپاهان ،تالیس ،سرآمدان
مدیریت علم و فناوری ســلمانیان فارس و طب تجهیز پایا در مساحتی بالغ بر 14
هزار مترمربع با کاربری اداری ،تولیدی ،تحقیق و توســعه اقدام به خرید زمین و
سرمایهگذاری کردند.

پارك علم و فناوري شیخ بهایی با مساحت حدود  ۴۰هكتار به عنوان اولين پارك
جامع فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با هدف ایجاد محیط همافزا برای
شرکتها و موسسات دانشبنیان فعالیت میکند.
ایــن پارک فناوری از نقطه نظر فضاهــاي تخصيصي داراي  ۱۵۰پالك مجزا در
اراضي و  ۹۴واحد مستقل در ساختمانهاي چندمستاجره ( )MTBبا متراژ  ۴۰۰تا
 ۳۲۰۰مترمربع و داراي موقعيتهاي شمالي و جنوبي با قابليت تجميع پالك است.
كليه تاسيسات زيربنايي پيشبيني شده در اراضي پارك شامل شبكه برق ،فيبر
نوري ،آب شــرب و گاز و همچنين كليه معابر و جادههاي دسترســي تكميل و
توسط شركتهاي دانشبنيان ســرمايهگذار در اراضي پارك مورد بهرهبرداري
قرار گرفته است.

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

43

افتتــاح اولین مرکز شــتابدهی
همراهوس با همکاری شهرک علمی
و تحقیقاتی در اصفهان
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم:

دانشگاههاپشتوانهنوآوریشرکتهایدانشبنیانباشند
مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم با بیان اینکه
هنوز اعتماد به شــرکتهای دانشبنیان ایجاد نشده است ،گفت :دانشگاهها باید
پشتوانه نوآوری شرکتهای دانشبنیان باشند.
به گزارش گاهنامه عتف ،خسرو پیری در دومین همایش شرکتهای دانشبنیان
استان همدان با اشاره به اینکه امروزه مهمترین مولفه اقتصادی ،توجه به شرکتهای
دانشبنیان هستند ،اظهار کرد :وجود  50شرکت دانشبنیان نویدبخش حرکتی رو
به جلو بوده که در استان همدان شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی نظام ایجاد اقتصاد جدید ،جوان ،پایدار و در
مجموع اقتصاد مقاومتی است ،ادامه داد :پایه و اساس اقتصادی که باید باعث رفاه
فرهنگی ،اجتماعی و  ...میشود بر روی شرکتهای دانشبنیان است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم با بیان اینکه اقتصاد
کشور و استان همدان موفق نمیشود که مردم را به رفاه برساند ،مگر اینکه از کانال
شرکتهای دانشبنیان رد شود ،بیان کرد :باید محوریت اصلی توسعه استان همدان
بر شرکتهای دانشبنیان باشد.
وی با اشاره به اینکه هنوز در سیستم مدیریتی ایران جا نیفتاده که فناوری ،نوآوری
و دانشبنیان بودن اســاس توسعه کشور است ،ادامه داد :نخستین راه برای اینکه
همه به شرکتهای دانش بنیان توجه داشته باشند ،فرهنگسازی فناوری است.

پیری با بیان اینکه با کوچکترین کار در حوزه شرکتهای دانشبنیان ترنول مالی
ایجاد شــده است ،تاکید کرد :همدان ،استانی با تاریخچه و دارای فرهنگ و ارزش
است که باید در حوزههای دانشبنیان بودن بیشتر معرفی شود.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مســائلی که برای مردم جا نیفتــاده توانمند بودن
شرکتهای دانشبنیان اســت ،تاکید کرد :شــرکتهای دانش بنیان محصولی
باکیفیتتر تولید میکنند اما هنوز این اعتماد به این شرکتها ایجاد نشده چراکه در
وهله نخست باید مدیران به این اعتقاد برسند.
مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه
مهمترین تفاوت شرکتهای دانشبنیان با سایر شرکتها و شهرک صنعتی در نوع
نوآوری است ،افزود :نوآوری یک فرایند است که تحقق آن بدون پشتوانه تحقیقاتی
امکانپذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید پشتوانه نوآوری شرکتهای دانشبنیان باشند،
افزود :آییننامه شرکتهای دانشبنیان برای دانشگاهها ابالغ شده است.
پیری یکی از سیاســتها را در وزارتخانه علوم و تحقیقات برندســازی دانست و
تصریح کرد 50 :شــرکت دانشبنیان در استان همدان فعالیت دارند اما همه این
شرکتها نمیتوانند برجسته شــوند و فقط تعدادی از آنها پتانسیل توانمند شدن
را دارند.

اولین مرکز شــتابدهی همراهوس با همکاری شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان در ســاختمان غدیر این شــهرک با حضور مهندس نصراهلل جهانگرد،
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،شتابدهنده اکسل
با هدف قدرت و شــتاب بخشیدن به توســعهدهندگان کسب و کارهای نوپا در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا تخصیص منابع مالی ،مربیگری و
پشتیبانی تیمهای کارآفرین با تامین امکانات سختافزاری و نرمافزاری مناسب
راهاندازی شده است.
اکســل با فراخوانهای خود و برگزاری رویداد رقابتی میان تیمهای داوطلب و
با اعتبارســنجی کسب و کارهای پیشنهادی ،تیمهای برگزیده را برای ورود به
فرایند شتابدهی ،انتخاب میکند.
این شــتابدهنده به عنوان اولین مرکز شتابدهی همراهوس با همکاری شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان در ســاختمان غدیر این شهرک واقع در خیابان 22
بهمن اصفهان بــا حضور مهندس نصراهلل جهانگرد ،معــاون وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات گشایش یافت.
شــتابدهنده اکسل ،با سرمایهگذاری مستقیم شرکت همکاران راهپویان همتا،
با مأموریت جذب تیمهای جوان توسعهدهنده فناوری و محصوالت نرمافزاری
ن با تمرکز بر حوزه گردشــگری شامل محتوا و خدمات گردشگری،
و اپلیکیش 
اینترنت اشــیاء ( )IoTو همچنین بازیها و اپلیکیشــنهای واقعیت مجازی و
واقعیــت افزوده و دیگر محصوالت با قابلیت خلق ارزش بر بســتر تلفن همراه
فعالیت خواهد کرد.
این مرکز با ایجاد فضای کاری مطابق با اســتانداردهای روز دنیا و ایجاد شبکه
مربیگــری از کارآفرینان موفق ملی با هدف ســرمایهگذاری در مراحل اولیه
راهاندازی کســب و کارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،آماده جذب و
حمایت از تیمها و شرکتهای استارتاپ است و در حال حاضر ظرفیت پذیرش
 10تیم را دارد.

توسط فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نخستین جشنواره کارآفرینی بومتک بازدید رئیــس بنیاد علمی اکو از
سیستم حذف مواد معلق موجود
در آب و فاضالب طراحی و ساخته شد در دانشگاه علموصنعت برگزار میشود شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرکت یکتا تصفیه کویر مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،موفق
به طراحی و ساخت سیستم حذف مواد معلق موجود در آب و فاضالب شد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،دکتر مهدی کشمیری،
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در مورد این خبر گفت :امروزه مواد معلق
بخــش عظیمی از آلودگی آبها و فاضالبها را به خود اختصاص دادهاند و خارج
کردن این مواد در فرآیند تصفیه مستلزم انجام هزینههای زیاد است.
کشــمیری ادامه داد :پکیج طراحی شده توسط شرکت یکتا تصفیه کویر شامل دو
بخش تصفیه فیزیکی و الکتریکی اســت که قادر اســت کلیه آلودگیهای معلق
موجود در آب و فاضالب را به صورت کامل خارج کند.
مدیرعامل شــرکت یکتا تصفیه کویر نیز در مورد این سیســتم توضیح داد :حذف
مواد معلق موجود در آب و فاضالب ،حذف فلزات ســنگین ،حذف ســختی آب،
حذف کدورت ،عدم نیاز به تزریق مواد شــیمیایی ،مصرف انرژی پایین و سهولت
بهرهبرداری از جمله مهمترین قابلیتهای این سیستم است.
دکتر عباس آقاخانی گفت :این سیستم اگرچه نمونه خارجی دارد اما مهمترین مزیت
آن ،مصرف انرژی پایینتر است.
آقاخانی بیان کرد :این سیستم با توجه به کمیت و کیفیت آب و فاضالب ورودی به
سیستم و کیفیت مورد نیاز ،طراحی و ساخته شده و یکی از سیستمهای موثر جهت
برگشت فاضالب به چرخه مصرف مجدد است.

به گزارش گاهنامه عتف  ،جشنواره کارآفرینی سبز بومتک اردیبهشت ماه 96
به میزبانی دانشــگاه علموصنعت ایران و با همکاری سازمان توسعه منابع انرژی،
ط زیســت ،دانشگاه تربیت مدرس ،شــرکت فناوریهای
ســازمان حفاظت محی 
راهبردی بنیان ،موسسه دانش بنیان برکت و شتابدهنده نوتک برگزار میشود.
اولین دوره از جشــنواره بومتک با محوریت فناوریهای پاک ()Clean-Tech
برگزار میشــود که طی آن طرحهایی در زمینه فناوری اطالعات ،انرژی هاینو و
تجدیدپذیر ،شیمی سبز ،حمل و نقل سبز ،فناوری بازیافت ،شهر هوشمند ،باتری و
ذخیرهسازها ،مدیریت پسماند و نانو فناوری پذیرفته و داوری میشوند.
جشــنواره کارآفرینی بومتک در دو بخش محصوالت و ایدهها به انجام میرسد.
در بخش اول ،طرحها و محصوالت ثبتنامی پس از داوری توســط کمیته علمی
جشــنواره برای ورود به مرحله پیششتابدهی یکماهه بومتک آماده میشوند .در
این مرحله طرحهای برگزیده با همکاری مربیان رویداد برای ارائه به سرمایهگذاران
در مراسم اختتامیه آماده میشوند .محصوالت برتر در این جشنواره تا سقف چهار
میلیارد ریال مورد حمایت قرار میگیرند.
ایده برتر حمایت مالی صورت
در بخش دوم جشنواره کارآفرینی سبز بومتک ،از  3
میگیرد تا با شتابی بیشتر مراحل توسعه خود را طی کنند.
عالقهمندان برای ثبتنام در نخستین دوره جشنواره کارآفرینی سبز بومتک میتوانند
از روز  14اسفندماه به سایت  Boomtech.iust.ac.irمراجعه کنند.

رئیس بنیاد علمی اکو ( )ECOبه همراه کارشناسان این بنیاد از شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،پروفســور
منظور حسین سومرو در این دیدار با فعالیتها و دستاوردهای این مجموعه
آشنا و از بخشهای مختلف شهرک بازدید کرد.
نحوه تعامالت دو طرف ،دعوت از کارشناسان و متخصصان کشورهای اکو
جهت حضور در سیزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی و برگزاری
کارگاههای آموزشی مشترک توسط بنیاد علمی اکو و مرکز منطقهای توسعه
مراکز رشــد و پارکهای علم و فناوری یونســکو ( )IRISاز جمله مباحث
مطرح شده در این دیدار بود.
همچنین بازدیدکنندگان از شــرکت دانشبنیان نانو واحد صنعت پرشــیا و
پارک علمی کودکان و نوجوانان دیدن کردند.
ســازمان همکاری اقتصادی (اکو) از  10کشــور ایران ،پاکســتان ،ترکیه،
جمهوری آذربایجان ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،ترکمنســتان ،ازبکستان،
تاجیکستان و افغانستان تشکیل شده است و بنیاد علمی اکو با هدف توسعه
همکاریهای علمی و فناوری برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو شکل
گرفته است.
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شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

نشستهیئتگرجستانی
بــا مدیــران عامل شــرکتهای
پارک علم و فناوری یزد
در حاشیه افتتاح دفتر مبادالت فناوری و
ســرمایه گذاری ایران و گرجستان در پارک
علم و فناوری یزد ،نشست نمایندگان پارک
گرجستان با مدیران عامل شرکت های پارک
علم و فناوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،نشســت نمایندگان پارک گرجســتان
و مدیران عامل شــرکت های پارک علم و
فناوری یزد ،روز سه شنبه  17اسفند ماه با حضور شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی
پارک یزد و محمد قویدل؛ مدیرامور بین الملل این پارک در ســالن کنفرانس مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
معاون پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد در این نشست اظهار داشت :پارک علم و
فناوری یزد در راستای گسترش فعالیت های بین المللی ،شناسایی کشور های دارای
مزیت ســرمایه گذاری و فعالیت های فناورانه را در برنامه کار خود قرار داد و پس از
بررسی و مطالعه کشور هایی همچون مالزی ،گرجستان ،امارات ،آلمان و سفرهای
انجام شده ،کشور گرجستان برای همکاری های بیشتر انتخاب شد.
شــهرام شــکوهی ادامه داد :در دفتر مبادالت ایران و گرجستان شناسایی و معرفی
شرکت های پارک یزد متناسب با نیاز های گرجستان صورت خواهد گرفت و پارک
تفلیس نیز از آن ســو متعهد به ارائه خدمات در شناسایی شریک و کمک به فروش
محصوالت می باشد.
گفتنی است در پایان این نشست مسائل و دغدغه های مدیران عامل شرکت های
پارک علم وفناوری یزد در خصوص تداوم ارتباط با گرجســتان مورد بررسی و تبادل
نظر قرار گرفت.

افتتاحدفترمبادالتفناوریوسرمایهگذاریایرانوگرجستان
در پارک علم و فناوری یزد
دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان در تاریخ  17اسفندماه
در پارک علم و فناوری یزد گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مراســم افتتاح دفتر مبادالت
فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس
پارک علم و فناوری یزد ،دکتر آوتاندیلی رئیس آژانس توســعه فناوری و نوآوری
گرجســتان ،اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری و جمعی از مدیران ارشد استان
برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در ابتدای این مراســم ضمن خیرمقدم به مدعوین
اظهار داشت :پارک های علم و فناوری ،زمینه ساز برقراری ارتباطات بین الملل و
مبادالت علمی و تجاری در حوزه فناوری بین ایران با دیگر کشــورها هستند و با
توجه به فرصت پیش آمده بعد از برجام ،می توانند ضمن شناسایی بازارهای هدف
زمینه ساز صادرات ،فروش و انتقال دانش و فناوری باشند.
داریوش پورسراجیان با اشاره به پتانسیل و ظرفیت باالی استان یزد در حوزه توسعه
فناوری ادامه داد :همکاری مابین پارک علم و فناوری یزد و گرجستان فرصت خوبی
برای جذب ســرمایه گذاری در کشور و استان اســت و پارک یزد عزمی جدی در
توسعه همکاری فناوری با کشورهای دیگر و گسترش اقتصاد مبتنی بر فناوری دارد.
وی در پایــان با تقدیر از مشــارکت بخش خصوصی و نقــش آن در ایجاد دفتر
تبادالت ایران و گرجســتان اظهار امیدواری کرد :امیدواریم شیوه همکاری پارک
یزد و پارک گرجســتان مدلی باشد برای همکاری های بین المللی کشور در حوزه
تبادالت فناوری.
در ادامه این جلسه مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد نیز اظهار داشت:
فرصت به وجود آمده در همکاری با گرجستان می تواند به همکاری چندجانبه بین
المللی و به ویژه همکاری با اتحادیه اروپا منجر شود.
محمد قویدل ادامه داد :تامین منابع شــرکت های پارک علم و فناوری یزد ،ورود
به بازارهای بین المللی و استفاده از تجهیزات و ظرفیت های گرجستان ،از اهداف

ایجاد دفتر مبادالت فناوری و ســرمایه گذاری ایران و گرجســتان در پارک علم
وفناوری یزد است.
وی با تاکید بر مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی کشور گرجستان و شناسایی
ظرفیت های این کشــورعنوان کرد :این دفتر در راستای برنامه پنج ساله چهارم
پارک و به منظور مبادالت دوجانبه با محوریت توســعه و انتقال فناوری به ســایر
کشورها ،همچنین توسعه شرکت های فناور مستقر ایجاد شد و پارک تفلیس و یزد
می توانند به عنوان سفارتخانه های فناوری در این کشورها عمل کنند.
رئیس آژانس توســعه فناوری و نوآوری گرجســتان نیز در این مراسم با تشریح
ظرفیت های کشور گرجستان بر ارتباط بیشتر مابین ایران وگرجستان تاکید و تداوم
این ارتباطات را خواستار شد.
گفتنی اســت در پایان این مراسم ،تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم وفناوری
یزد و پارک تفلیس به امضای رئیس پارک علم وفناوری یزد و رئیس آژانس توسعه
فناوری و نوآوری گرجستان رسید.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعالم کرد؛

حمایتازپایاننامههایدانشجوییدرحوزهاقتصادمقاومتی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت:حمایت از پایاننامههای
دانشــجویی در حوزه اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین و گفتمانسازی برای تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.
دکتر حسینعلی قبادی در گفتگو با گاهنامه عتف  ،با بیان اینکه در برنامه راهبردی،
هفت راهبرد کالن داریم که ازجمله آنها توســعه «پژوهش» و اســتقرار و توسعه
«مدیریت داناییمحور» اســت ،گفت :در راهبرد اول ،سیاستهای ارتقای کیفیت
پژوهشهای بنیادی ،توســعهای و کاربردی علوم انســانی ،توسعه پژوهشهای
نیازمحور و تقاضامحور با توجه به اولویتها ،مسائل و مشکالت اساسی جامعه (با
تاکید بر مشارکت در اجرای طرحهای کالن ملی) در دستور کار قرار دارد.
قبادی افزود :همچنین ایجاد و توســعه شبکه علوم انسانی کشور در سطح ملی و
مشارکت در شبکه علوم انسانی در سطح جهانی ،توسعه مناسبات و همکاریهای
علمی ،دانشی و پژوهشی با نهادهای علمی ،تحقیقاتی و حوزوی ،توسعه مناسبات و
همکاریهای علمی ،دانشی و پژو.هشی با انجمنهای علمی مردمنهاد و نهادهای
علوم انسانی در سطح ملّی ،منطقه ،آسیا و جهان (با تاکید بر جهان اسالم) و ایفای
نقش موثر در تدوین برنامههای توسعه کشور از دیگر سیاستهای برنامه راهبردی
است.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به دیگر سیاست های
برنامه راهبردی اظهار کرد :توســعه فضای نقد و گفتوگو و تقویت ظرفیتهای
پژوهشــگاه برای ارتقاء به تراز ســازمان یادگیرنده از دیگر سیاستهایی است که
سرلوحه فعالیتها و اقدامات مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قرار گرفته است.
وی به رویکرد عملی پژوهشــگاه در ترویج دستاوردهای پژوهشی و ارتقای 251
پلهای وبسایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بین وبسایتهای
مراکز پژوهشــی ایرانی را نیز اشــاره کرد و گفت :پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعات فرهنگی در پی این اســت که نتایج و دستاوردهای پژوهشی را از طریق
ترویجیسازی و ساختن قالبها و ظرفیتهای مناسب از قبیل توسعه کارگاههای
مســالهمند و کاربردیمحور و تداوم نشستهای علمی با دستگاههای اجرایی در
اختیار جامعه قرار دهد به این معنا که به طور مستقیم نتایج طرحهای علوم انسانی
را در اختیار ذینفعان و کاربران جامعه قرار دهد که در این میان جامعه به مثابه کاربر
دستاوردهای علوم انسانی محسوب میشود.
رئیس پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی افزود :در این میان افزون بر
کاربردیسازی نتایج تحقیقات ،در ترویجیسازی نتایج پژوهشها ،توفیقات خوبی
داشتیم و شاهد رشد  4برابری برپایی تعداد کارگاهها بودیم.
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وی ادامه داد :در طی این مدت ،در کنار رشــد  470درصدی ترویجیسازی نتایج
پژوهشــها ،ازجمله برگزاری کارگاههای سال  95نسبت به دورههای سال  ،92که
نشاندهنده استقبال گسترده صورت گرفته از کارگاههای برگزار شده است؛ افزایش
کیفیت علمی دورهها نیز بطور جدی مدنظر قرار گرفته و اجرایی شده و بدین منظور
«اییننامه مرکز اموزشهای ازاد تخصصی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی» نیز تدوین و ابالغ شده است.
قبــادی تصریح کــرد :همچنین افزایــش مخاطبان کارگاههای امــوزش ازاد و
همچنین پرتال جامع علوم انسانی (شــامل فایل دیجیتال بیش از  600فصلنامه
علمی-پژوهشی در حوزههای مختلف علوم انسانی و هنر) و وبسایت پژوهشگاه
و ارتقای  251پله ای وبســایت در بین وبسایتهای مراکز پژوهشی ایرانی؛ در
اخرین رتبهبندی وبسایتهای موسســات و مراکز پژوهشی (وبومتریک) ژانویه
 ،2016پژوهشگاه برای سومین سال پیاپی رتبه نخست برترین وبسایت مراکز و
موسسات پژوهشی ایران را به خود اختصاص داد.
وی افزود :در آخرین رتب ه بندی انجام شــده توســط گروه پژوهشــی سنجههای
مجازی  ، CSICوب سایت پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که
ســال گذشته در رده  465دنیا قرار داشت ،با  251پله ترقی به جایگاه  214صعود
نموده که در بین وبســایتهای مراکز پژوهشی ایرانی در رتبه نخست و در میان

مراکز و موسسات پژوهشی کشورهای خاورمیانه نیز در رتبه سوم ایستاده است.
حمایت از پایاننامههای دانشجویی در حوزه اقتصاد مقاومتی
قبادی در ادامه با اشــاره به کارآمدی علوم انســانی و شــاخصهای آن با بیان
اینکه یکی از شاخصهای اصلی کارآمدی «افزایش کاربران» و یا «میزان مراجعه
جامعه به نتایج دستاوردهای پژوهشهای علوم انسانی» است و یکی از مهمترین
مصادیق علم نافع همین میزان کارامدی و اثربخشی است ،گفت :اثربخشی زمانی
روشن میشــود که جامعه ،مردم ،فرهیختگان از محصول دانش استقبال کنند و
پژوهشگاه نیز با توجه به ابالغ سیاستهای کلی نظام در زمینه اقتصاد مقاومتی در
سال  ،1392در تهیه برنامه توسعه راهبردی پنجساله خود ،اصول کلی سیاستگذاری
را بر پایه تحقق اقتصاد مقاومتی و جهتگیری فعالیتها و اقدامات در جهت پیشبرد
این سیاست کالن ملی وضع کرده است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توضیح داد :عالوهبر حمایت از
پایاننامههای دانشجویی در حوزه اقتصاد مقاومتی (با هدف تبیین و گفتمانسازی
برای تحقق سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی) ،اقدام به برگزاری نشســتهای
تخصصی در حوزههای مختلف اقتصاد مقاومتی از جمله بررسی نقش دولت ،جامعه،
و دانشگاه در پیشبرد این هدف صورت دادهایم و مطالعه آسیبشناسانه مرتبط با این
حوزهها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
قبــادی افزود:عالوه بر این ،همایش «اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل» به وســیله
گروه اقتصاد شــورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و همایش «نظریه اقتصاد
مقاومتی :پیوند فرهنگ ،سیاست و اقتصاد» نیز با همکاری سایر مراکز و موسسات
دانشگاهی ،پژوهشــی و اموزشی برگزار شده است که امیدواریم با توجه به سطح
کیفی فعالیتها و تولید مقاالت برجسته در عین حال کاربردی عرضه شده در انها،
مورد توجه ،استفاده و بهرهبرداری مسئوالن امر قرار بگیرد.
برگزاری پنجمین جشنواره امام علی (ع) پژوهان در سال 96
رئیس پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همچنین به برنامهریزیهای
الزم برای برگزاری پنجمین جشنواره امام علی (ع) پژوهان در سال  96اشاره کرد
و گفت :درصدد هستیم تا پنجمین جشنواره امام علی(ع) پژوهان را با هدف ترویج
مباحث دینی و اسالمی در جهان ،نزدیکتر ساختن اندیشمندان عالم اسالم با سایر
ادیان و مکاتب دینی و فرهنگی برگزار کنیم.
وی ادامه داد :درواقع رسالت ،نقش و هدف پژوهشگاه به عنوان یک مرکز اکادمیک
این اســت که حلقه واسط میان اندیشهها و آراء امام علی(ع)پژوهان داخل و خارج
شود و با شناسایی ظرفیتهای داخلی و مراکز خارجی به ترویج اندیشهها و افکار
ایشاناقدام کند.

موزه علم و فناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

امضایتفاهمنامههمکاریبینموزهملیعلوم
و فناوری و موزه و اسناد صنعت نفت ایران
همزمان با ایام شــکوهمند ســی و هشتمین
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ،موزه ملی
علوم و فناوری ایران و موزه و اســناد صنعت نفت
ایران تفاهمنامه همکاری علمی ،فرهنگی و اجرایی
امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری،
دکتر ســیفال ه جلیلی رئیس این موزه با حضور در
محل ســاختمان مرکزی وزارت نفــت ،تفاهمنامه
همــکاری علمی ،فرهنگی و اجرایی را با دکتر اکبر
نعمتالهی ،مدیر موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت
امضا کرد.
در این تفاهمنامه دو ســاله طرفین متعهد به انجام
همکاریهای مشترک علمی ،فرهنگی و اجرایی در
راســتای حفظ و نگهداری میراث علمی و تاریخی
کشــور و ترویج تفکر موزهای در میان عموم مردم
میشوند.

همچنین براساس مفاد این تفاهمنامه ،هر دو طرف
تجربیات خود را در زمینه طراحی و ســاخت ماکت
جهت تهیه محصوالت مورد نیاز در اختیار یکدیگر
قرار میدهند ،پیمانکاران مرتبط با فعالیتهای مورد
نیاز موزهها را به یکدیگر معرفی میکنند و اشیاء و

آثار مکرر جمعآوری و تهیه شده در حوزه نیاز طرف
مقابل را جهــت بهرهبرداری در اختیار یکدیگر قرار
خواهند داد.
مــوزه ملی علــوم و فناوری ایران یک نســخه از
اساسنامه و چارت سازمانی خود را جهت بهرهبرداری
در اختیار موزه نفت قرارمیدهد .موزه و مرکز اسناد
صنعت نفت نیز متعهد شــد جهت راهاندازی گالری
نفت در موزه علــوم و فناوری و نیز هماهنگیهای
الزم جهت برپایی نمایشــگاههای سیار موزه علوم
در تهران و ســایر شهرهای کشور ،به شرط نمایش
آثــار و محصوالت مربوط به صنعــت نفت در این
نمایشگاهها همکاری نماید.
ارائه خدمات مشاورهای متقابل در زمینه موضوعات
علمی ،ارائه تخفیف بلیت جهت بازدید از گالریهای
طرفین به صورت متقابل و تبادل لینک وبگاههای
طرفین در فضای مجازی از دیگر توافقات بود.

برگزاری «سار زمستان» ۶ ،اسفندماه
دبیر سار (سخنگاه اندیشــههای راهبر) اعالم
کــرد :چهارمین کنفرانس ســار با عنوان «ســار
زمستان» ،روز جمعه  ۶اسفند  ۹۵از ساعت  ۱۴الی
 ۱۷:۳۰در موزه ملی ایران واقع در خیابان ســی تیر
برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری،
چهارمیــن کنفرانس فصلی ســار با عنوان «ســار
زمستان» ،از سوی موزه علوم و فناوری و با حضور
 ۷سخنران این کنفرانس و همچنین جمع کثیری از
عالقهمندان روز جمعه  ۶اسفند در محل موزه ملی
ایران برگزار میشود.
حســین مدنی ،با بیــان اینکه هــدف از راهاندازی
«کنفرانس سار» معرفی افراد خالق و نوآور ،ایدهها
و تجربههــای تأثیرگذار و همچنین مســئلههای
چالشبرانگیز اســت ،گفت :کنفرانس ســار توسط
«مــوزه ملــی علوم و فنــاوری» از ابتدای ســال
 ۱۳۹۵راهاندازی شــد و با توجه بــه فصلی بودن
ایــن کنفرانسها با نام فصول نامگذاری شــدهاند

و تاکنون سه کنفرانس ســار «بهار» در خردادماه،
کنفرانس «سار تابستان» در شهریورماه و کنفرانس
«ســار پاییز» در آذرماه برگزار گردیده و کنفرانس

بعدی سار« ،سار زمســتان» در  ۶اسفندماه ۱۳۹۵
برگزار خواهد شد.
وی افزود :موضوعهای مورد طرح در «کنفرانسهای
ســار» دامنــه نســبت ًا وســیعی را در برمیگیرند؛
موضوعاتی مانند :علم و تکنولوژی ،محیطزیســت،
بهداشت و سالمت ،آموزش و پرورش ،کارآفرینی،
هنر ،طراحی ،ورزش ،سفر ،میراث فرهنگی و علوم
اجتماعی برخی از مهمترین موضوعهای مورد طرح
در «کنفرانسهای سار» هستند و برای این منظور
هر بار در کنفرانسهای سار سخنرانیهای کوتاهی
(حداکثر  ۱۸دقیقه) ارائه میگردند.
عالقهمندان به حضــور در این کنفرانس میتوانند
جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص
سخنرانان و موضوع ســخنرانی ایشان ،نحوه تهیه
بلیت و همچنین دسترســی به آرشــیو سخنرانان
کنفرانسهای پیشین ،به آدرس وبسایت http://
 sar.irstm.irمراجعــه کــرده و یا با شــماره
 ۰۲۱۸۸۹۱۴۹۳۴تماس حاصل کنند.

از موزه ملی علوم و فناوری جایزه بگیرید
با شرکت در مسابقه «طرحهای نوآورانه در آموزش
مهندسی مکانیک» که در روزهای  ۱۲تا ۱۴
اردیبهشت  ۹۶در دانشگاه تربیت مدرس برگزار
میشود از موزه ملی علوم و فناوری جایزه نفیس
دریافت کنید.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری،
همزمان با برگزاری بیست و پنجمین دوره از همایش
بینالمللی مهندسی مکانیک در روزهای  ۱۲تا ۱۴
اردیبهشت  ۹۶در دانشگاه تربیت مدرس ،نخستین
دوره مسابقه «طرحهای نوآورانه در آموزش مهندسی
مکانیک» با همکاری و حمایت موزه ملی علوم و
فناوری ایران برگزار میشود.
این مسابقه با همت دانشگاه تربیت مدرس و حمایت
و همکاری موزه علوم و فناوری در حاشیه بیست و
پنجمین دوره از همایش بینالمللی مهندسی مکانیک
برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این مسابقه
ترویج علم و فناوری در جامعه ،آموزش همگانی فنون
و یادگیری مفاهیم با استفاده از دستگاههای آموزشی-
تعاملی است.
براساس تصمیم کمیته علمی برگزارکننده ،مهلت
ارسال آثار برای عالقهمندان یک ماه تمدید شد و
شرکتکنندگان میتوانند طرحهای خود را تا ۲۰
فروردین  ،۱۳۹۶در وبگاه http://isme2017.

 modares.ac.irثبت کنند.
بدینوسیله از همه نخبگان ،اندیشمندان ،دانشجویان
و مهندسان فرهیخته کشور دعوت میشود تا با
ارائه طرحهای نوآورانه و مبتکرانه در زمینه ساخت
تجهیزاتی که بتواند یادگیری مفاهیم علمی و فناوری
مهندسی مکانیک را از طریق عینیت بخشیدن به آنها
آسان سازد ،در این مسابقه شرکت کنند .طرحهای

ارائه شده میبایست در عین سادگی ،مفاهیم علمی را
با روشهای خالقانه و جذاب به مخاطب خود (اعم از
دانشآموز و دانشجو) آموزش دهد.
شایان ذکر است عالقهمندان به شرکت در مسابقه باید
اطالعات طرح شامل :محتوای آموزشی ،مشخصات،
نقشه اولیه و نحوه کارکرد دستگاه به همراه برآورد
قیمت ساخت آن را در فرم خام موجود در وبگاه
مسابقه ثبت کنند .بدیهی است ،در صورت ارائه
اطالعات بیشتر از قبیل ،مدل شبیهسازی شده در
نرمافزار و نقشههای جزئی ساخت دستگاه و حتی
ساخت آن در مقیاس کوچک ،قطعاً امتیاز باالتری به
طرح تعلق خواهد گرفت.
طرحهای دریافتی پس از داوری توسط اساتید و
متخصصان ،امتیازبندی شده و نتایج در روز پایانی
همایش به اطالع عموم خواهد رسید.
به طرحهای برتر هر محور جایزهای ارزنده تعلق خواهد
گرفت .همچنین طرحهایی که قابلیت نمایش در موزه
ملی علوم و فناوری را داشته باشند فارغ از امتیاز کسب
شده ،برای عقد قرارداد ساخت به این موزه معرفی
میشوند .در ضمن اگر دستگاهی ساخته شود ،در
صورت تأیید مسئوالن موزه ،به صورت موقت یا دائمی
و با نام طراح و سازنده در موزه به نمایش در خواهد
آمد.
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انجام هر کاری و هر فعالیتی نیازمند تعیین یک ســازمان و یک نظام برای
به کارگیری عوامل و امکانات مورد نیاز آن به صورت موثر و کارا میباشد .خود
واژه ســازمان ،نشاندهنده سامانی اســت که در شکلدهی و برپایی آن به کار
رفته است.
ایجاد یک ســاختار برای اســتفاده بهینه از منابع باید اولویــت اول اقدامات و
فعالیتهای مدیریتی مدیر ارشد در آغاز برنامههای تغییر در سازمان باشد .پس
بایــد در شــروع کار ،منابع در اختیار خود را به طور خــاص ارنج کرده و به آن
الگویی مناسب بخشید.
ساختار سازمانی را عموم ًا به عنوان یکی از اجزا سازمان که از عناصر پیچیدگی،
رســمیت و تمرکز تشکیل شده ،تعریف میکنند .هرکدام از این عناصر در اینجا
به صورت مختصر تعریف میگردد.

پیچیدگی

پیچیدگی ،حدود تفکیک درون ســازمان را نشــان میدهــد .یعنی چه مقدار
فعالیتهای سازمان و فرآیندهای آن از یکدیگر تفکیک شده و متمایز میباشند.
همچنین ســطح پیچیدگی ،میزان تخصصگرائی ،تقسیم کار و تعداد سطوح در
سلسله مراتب سازمان را نیز نشان میدهد.

رسمیت

حدی که یک ســازمان برای جهت دهی رفتــار کارکنانش به قوانین ،مقررات
و رویهها متکی اســت ،رســمیت نام دارد .این بدان معنا میباشــد که انجام
فعالیتهای کاری به صورت دقیق و جزئی به وســیله دستورالعملهای تدوین
شــده انجام میگردد یــا اینکه روش کاری مکتوب و مدونی وجود نداشــته و
نیروهای جدید به صورت شــفاهی و با آموزشهای حین کار یاد میگیرند که
وظایف خود را به چه صورت و شیوهای انجام دهند؟
برخی از ســازمانها از این خطوط راهنما حداقل اســتفاده را میکنند ،در حالی
که برخی شــرکتها با اینکه کوچک هستند ولی از قوانین و مقررات متعددی
بهره میجویند تا به کارکنان خــود آموزش دهند که چه کاری را انجام داده و
چه کاری را انجام ندهند؟

تمرکز

در برخی ســازمانها ،تصمیمگیری به شدت ،متمرکز است .در این سازمانها،
مســائل و مشکالت به باالی هرم ســازمانی منتقل شده و مدیران ارشد ،اقدام
مناســب برای حل آنهــا را برمیگزینند و دســتورات الزم را صــادر کرده یا
توصیههای ضروری را گوشــزد مینمایند .نقطــه مقابل تصمیمگیری متمرکز،
تصمیمگیری به صورت عدم تمرکز است .در این حالت اختیار تصمیمگیری به
صورت نامتمرکز بوده و در بین ســطوح پائین سلسله مراتب سازمانی ،پراکنده
شده است.
پی بردن به این امر که همراه با پیچیدگی و رسمیت ،سازمان ممکن است حالت
متمرکــز به خود بگیرد و یا روی به عدم تمرکز آورد ،از اهمیت زیادی برخوردار
اســت .معموال تمرکز و عدم تمرکز را روی یک طیف و پیوستار نشان میدهند
که یک ســر آن تمرکز و ســر دیگر آن عدم تمرکز قرار دارد .جایگاه سازمان
روی این پیوستار ،یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نوع ساختار سازمانی است.
مبتنی بر همین تعاریف و در راستای هماهنگی با هدف سوم از موضوع سوم سند
موضوعات راهبردی ،گرایشها و تأکیدات هیأت امنای دانشــگاهها و موسسات
آموزش عالی ،پژوهشــی و فناوری ،موضوع نامه به شــماره  15/17056مورخ
 ،92/2/6جهت چابکســازی و اصالح فرآیندها ،ســاختار تشکیالتی اصالحی
موزه برگرفته از شناســایی فرآیندهای موجود ،نیازهای کمی و کیفی مجموعه
وکاســتیهای موجود در ساختار ســازمانی قبل که پاسخگوی جهش و توسعه
روزافزون موزه علــوم نبوده و همچنین برگرفته از برنامــه راهبردی موزه ،در
ابتدای ســال 1394تصمیم بر تغییر ساختار ســازمانی موزه گرفته شد و مقرر
گردید پس از کار کارشناسی صورت گرفته بر این امر ،مراحل مربوط به تصویب
از وزارت علوم و فناوری پیگیری شــود .در نهایت پس از تالشهای فراوان و
دریافــت دو مصوبه از هیات امنای موزه در این زمینــه و همکاری صادقانه و
مطلوب دفتر برنامه ،بودجه و تشــکیالت وزارت عتف در جهت بهبود و تصویب
نمودار ســازمانی پیشــنهادی ،در تاریخ  1395/11/09نمودار موزه ملی علوم و
فناوری به امضای وزیر محترم رسیده و تصویب شد.
الزم به اشــاره است که ســاختار تشــکیالتی مصوب کامال منطبق بر تعداد
پســتهای سازمانی تصویب شده در سال  1388بوده و افزایش پست سازمانی
را تحمیل نکرده اســت و تنها نحوه توزیع این پســتها در بخشهای مختلف
موزه تغییر یافته است.
مهمترین علل و دستاوردهای تغییر نمودار سازمانی موزه
 -1توجه به تخصصگرایی
 -2تمرکز زدایی
 -3استفاده بهینهتر از منابع
 -4ایجاد بستر توسعه
 -5بهبود فرآیندها
اسفندماه  .95شمارة 12
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
با همکاری و حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سردبیر :دکتر حسن خوشقلب
مدیر تحریریه :رضا فرجتبار
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دانشمندان قوانین را با استفاده از روش علمی کشف میکنند .آنها ابتدا یک سری
مشــاهدهی تجربی حول موضوع مورد بحث جمع میکنند؛ سپس یک مدل ساده
حدس میزنند که رابطهی بین اتفاقات را توصیف کند؛ ســپس بررســی میکنند
که آیا این مدل با واقعیت قابل تطبیق اســت؟ در صورت تطبیق ،شرایط را تغییر
میدهند و آزمایش را بارها تکرار میکنند .اگر کماکان مدل پاســخگو بود ،به یک
قانون تبدیل میشود.
نیوتن با کشــف قانون جاذبه ،علّت جذب شدن اجسام به یکدیگر را کشف نکرد؛
بلکه چگونگی جذب شــدن اجسام را کشــف و توصیف کرد .قانون جاذبه چیزی
نیســت که اجســام را به زمین میاندازد؛ بلکه توصیفی ست بر چگونگی به زمین
افتادن اجسام.
نتیجه این که هر قدر هم علم تجربی پیشرفت کند ،هیچ علّتی برای رخ داد هیچ
چیزی ارائه نمیکند .قلمرو علم تجربی به تجربه محدود اســت و تجربه نمیتواند
وجود یا عدم وجود علّت را بررسی کند.

فیزیک علم طبیعت اســت و چون انســان همواره در طبیعت زندگی میکند
زندگی او از طبیعت به طور کامل متأثر میگردد .فیزیک کلمه یونانی با همین معنی
میباشد و اولین بار ارسطو این نام را برای علم فیزیک برگزید .این نامگذاری واقعا
بجا و شایســته است و از طرف دیگر چون فیزیک همواره در خدمت انسان بوده و
سعی کرده است که با کشف و بیان قوانین حاکم بر طبیعت ،آن را در سیطره انسان
قرار دهد و این امکان را برای انسان فراهم کند که از طبیعت در جهت بهتر زیستن
خود ،استفاده کند و نیز با الهام گرفتن از قوانین موجود در طبیعت اقدام به ساختن فناوری
ابزار و وســایلی کرده که هرچه بیشــتر زندگی را برای انسان راحت تر و دلپذیرتر فناوری ،چگونگی اســتفاده از علم ،ابزار ،راه و روش برای انجام کارها و برآوردن
نیازها اســت .به عبارت دیگر فناوری به کارگیری آگاهیهای انســان برای تغییر
نماید.
در محیط به منظور رفع نیازها اســت .اگر علم را فرآیند شــناخت طبیعت تعریف
کنیم ،فناوری فرآیند انجام کارها خواهد بود .در گذشــته مث ً
فیزیک در میان عامه مردم
ال در کشــور ایران تا
فیزیک
که
شود
سؤال
اند،
ه
نبود
برخوردار
دانشگاهی
اگر از افرادی که از تحصیالت
حدود یک صد ســال پیش ،زندگی ســاده و ابتدایی بود و کارها با ابزارهای ساده
چیست ،در پاسخ میگویند که فیزیک یک علم تئوری محض است که مجموعهای و روشهای اولیه انجام میشــد .کشاورزی ،حمل ونقل ،تجارت ،ساختمان سازی
از چند قانون پیچیده و بغرنج ریاضی میباشــد .و لذا اص ً
ال نقشی در زندگی انسان با روشهای ســنتی و ابزارهایی که در طول زمان از راه تجربه به دست آمده بود
نداشته و صرف ًا حالت نظری دارد .همچنین به علت دشوار بودن از آن گریزانند.
صورت میگرفت.
گرچه انسان به برخی از قانونهای طبیعی دست یافته بود لیکن علم و عمل کمتر
فیزیک را دریابیم!
اثر متقابل در یکدیگر داشــتند .دانشــمندان راه خود را میپیمودند و صنعتگران و
در
که
کنیم
ی
م
مالحظه
باشیم،
داشته
نظری
دبیرســتان
فیزیک
اگر به کتابهای
ابزارکاران به راه خود میرفتند تا آنکه عصر جدید آغاز شــد و تمدنی به وجود آمد
لحظه اول بعد از تعریف جزئی و مقدماتی وارد مسائل نظری و تعدالت ریاضی شده که همه چیز در راه مصالح زندگی انسان و توانایی او به کار گرفته شد.
و سعی دارد در یک حجم کوچک کتاب چندین قانون فیزیکی را به صورت ریاضی در ســال  ۱۶۶۳میالدی «جامعه ســلطنتی لندن» تأســیس شد و هدف خود را
بیان کند .همچنین چون تعدادی از دبیران فیزیک نیز فقط بر مفاهیم ریاضی اصرار ارتقای ســطح علوم مربوط به امور و پدیدههای طبیعی و هنرهای مفید از طریق
کرده و از توضیح و تشریح مفاهیم فیزیکی خودداری میکنند ،لذا فیزیک به صورت آزمایش و تجربه به نفع «ابنای بشر» انتخاب کرد .چهار سال بعد فرهنگستان علوم
یک درس خشک و بی روح درمیآید .اگر در ابتدای امر که یک دانش آموز با واژه فرانسه در پاریس شکل گرفت و بر مفید واقع شدن علم تاکید فراوان شد .اعضای
فیزیک روبرو میشــود ،با آوردن مثالهای ملموس فیزیک را برای او تشریح کنیم این فرهنگســتان برای هرچه به ثمر رساندن تحقیقات علمی در زندگی انسان ،به
و اهمیت این علم را برای او روشن کنیم ،دیگر فیزیک از حالت یک درس سخت تالش پرداخته و از این بابت حقوق دولتی دریافت میکردند.
و بی روح به یک درس شیرین و پویا تبدیل میشود.
در ســال  ۱۸۵۳موزه علوم لندن با نام «هیات معتمدین دایره علم و هنر و موزه
ملی علم و صنعت» گشایش یافت اما نزدیک تر شدن علم و صنعت سبب شد که
نقش فیزیک در آسایش انسان
در سال  ۱۸۸۲بخشهای مختلف این مؤسسه در هم ادغام شود و سازمان جدیدی
تصور کنید که بعد از یک روز کار ســخت و طاقت فرســا ،در یک زمســتان سرد با نام «دایره علوم کاربردی و تکنولوژی» تأسیس شود.
به منزل خود بر میگردید .بخاری گازی را روشــن کرده و درکنار خانواده خود به
تماشــای تلویزیون مشغول هســتید .اگر اندکی دقت کنید مالحظه مینمائید که نقش فیزیک در فناوری
وقتی تلویزیون مشاهده میکنید ،امواج الکترومغناطیسی هستند که بوسیله گیرنده علم ،کوشش در جهت دانایی و فناوری تالشی در جهت توانایی است .این هر دو
تلویزیونی شــما دریافت میگردند و لحظات شــادی را برای شما ایجاد میکنند .اثر متقابل در هم داشــتهاند .دانش سبب شد که ابزارها و روشها کامل تر شوند و
کنترل تلویزیونی که بوسیله آن کانالهای مختلف تلویزیون را جستجو میکنید ،بر ابزارها نیز دقت انســان را در اندازه گیریها و رسیدن به نتایج علمی بیشتر کرده
اساس امواج الکترومغناطیسی ساخته شده است که با فشار دادن یک دکمه حسگر است.
ً
تلویزیون فرســتاده شده و کانالهای آن را تغییر میدهد .گازی که در بخاری خود اکنون بسیاری از موضوعها و مباحث فیزیک پیامدهای کاربردی داشته و عمال در
مصرف میکنید و خود و خانواده خود را از ســرمای سوزان زمستان حفظ میکنید فناوریها موثر بوده است .فناوریهای ارتباطات ،فناوریهای حمل ونقل (خشکی،
بر اســاس قوانین فیزیکی به منزل شما انتقال پیدا میکند .نمونه این مسائل بسیار دریایی ،هوایی و فضایی) ،فناوریهای تولید (کشــاورزی-صنعتی) ،فناوریهای
زیاد است و مجال یادآوری آنها وجود ندارد .ولی همین قدر کافی است که بدانیم اســتخراج انواع معادن و فناوریهای ســاختمان و انواع ماشینها و فناوریهای
در واقع با فیزیک زندگی میکنیم .البته الزم به ذکر اســت که سایر علوم نیز برای آموزشی وابسته به دانش مکانیک ،الکتریســیته ،الکترومغناطیس ،ترمودینامیک،
آســایش و راحت زندگی کردن انســان بوجود آمدهاند اما اگــر اندکی دقت کنیم فیزیک هستهای ،نورشناسی ،فیزیک بهداشت ،فیزیک پزشکی و ...است.
مالحظه مینمائیم که در این میان نقش فیزیک از همه پر رنگتر است .پدیدههای در مــوزه علوم و فناوری مخاطب خاص وجود ندارد و برای عامه مردم با توجه به
جالب طبیعی نظیر رنگین کمان ،ســراب ،رعد و برق ،گرفتگی ماه و خورشید و  ...رسالتی که دارد هدفی کلی دنبال میشود.
ما بر آنیم تا ضمن معرفی دســتاوردهای دانشمندان گذشته و فناوریهای بومی
همه با فیزیک توجیه میشوند.
ایران و همچنین بیان مفاهیم پایه علمی در حوزههای مختلف حس خود باوری را
فیزیک و سایر علوم
در هرکس که خود را شایسته رشد و تعالی میداند بارور کنیم .اینکه خود را قبول
فیزیک ،دینامیک و ســاختار درونی اتمها را توصیــف میکند و از آنجا که همه داشــته باشد و بداند که طوالنی ترین مسیرها با کوچکترین قدمها آغاز میشود و
مواد شــامل اتم هســتند ،پس هر علمی که در ارتباط با ماده باشد ،با فیزیک نیز یاد بگیرید درباره هر آنچه که تا کنون ساده از کنار آن گذشته است.
مرتبط خواهد بود .علومی نظیر :شــیمی ،زیست شناســی ،زمینشناسی ،پزشکی ،یکی از گالریهای موزه ملی علوم و فناوری ،گالری مرکز علم میباشــد .در این
دندانپزشکی ،داروسازی ،دامپزشــکی ،فیزیولوژی ،رادیولوژی ،مهندسی مکانیک ،گالری برای بیان مفاهیم پایه و اساســی علم فیزیک دستگاههای سادهای طراحی
برق ،الکترونیک ،مهندسی معدن ،معماری ،کشاورزی و ...
شده اســت که مخاطب ضمن برقراری ارتباطی تعاملی ،مفاهیمی را میآموزد که
ً
فیزیک در صنعت ،معدن ،دریانوردی ،هوانوردی و ...نیز کاربرد فراوان دارد .اینکه شــاید قبال آنها را به صورت تئوری در کتابهای درســی خود خوانده باشد و با
ابزار کار هر شــغلی و هر علمی مبتنی براســتفاده از قوانین و مواد فیزیکی است ،دیدی متفاوت نسبت به گذشته ،رویدادهای طبیعی را مشاهده نماید.
نقش اساسی فیزیک در سایر علوم و رشتهها را نمایان میکند .عالوه برآن استفاده ما انســانها طبیعت ًا با آنچــه میبینیم و حتی لمس میکنیــم ارتباط بهتری پیدا
روز افزون از اشــعه لیزر در جراحیها و دندانپزشکی ،رادیوگرافی با اشعه ایکس در میکنیــم واگر بتوانیم چیزی را حس کنیم بهتر میتوانیم آن را در ذهن خود ثبت
رادیولوژی ،جوشــکاری صنعتی و ...نمونههایی از کاربردهای بیشــمار فیزیک در کنیم .در موزه ملی علوم و فناوری چنین اتفاقی میافتد .شــما از نزدیک و به طور
مستقیم میتوانید با آثار ،ارتباطی تعاملی داشته باشید.
علوم دیگر میباشند.
11
12
شمارة10
.95شمارة
ماه.95
اسفندماه
ماه
بهمرن
آذ

موزه علم و فناوری

گالریهای شیمی پدیده اجتناب
ناپذیر در موزهها و مراکز علم
در چند ســال گذشــته تحقیق و پژوهش در حوزههای آموزش بیشتر بر روی
افزایش یادگیری و آموزش در کالس درس متمرکز بوده است .موزهها و مراکز علم
که جزء محیطهای آموزش غیر رسمی هستند ،میتوانند تکمیل کنندهی زنجیرهی
آموزش و ارتباط دهنده علم و دانش گذشــته ،امروز و آینده با زندگی بشــر باشند.
موزههــا و مراکز علم در درک افراد بــر روی موضوعهای گوناگون ،خلق ایدههای
ابتکاری ،دســتاوردهای علمی خالقانه و تحقیق بر روی مشکالت حل نشده نقشی
حیاتــی را ایفا میکننــد .موزهها و نمایشهــای موزهای در ایجــاد عالقهمندی
دانشآموزان ،دانشجویــان و همچنین عموم مردم از طریق ارایه عناوین علمی به
شیوههای گوناگون و جذاب نقش چشمگیری دارند .بر مبنای گزارشهای ارایه شده
در سازمانهای پژوهشی افراد بیشتر زمان خود را در محیطهای یادگیری غیر رسمی
صرف میکنند .تماشای تلویزیون و فیلم ،خواندن کتاب ،مقاله و مجله در طبقهبندی
یادگیری در محیطهای غیر رسمی قرار میگیرند ،اما موزهها و مراکز علم از جایگاه
خاصی برخوردار هستند .در یادگیری در محیطهای غیر رسمی فرد بر مبنای عالقه،
جذابیت و یا دانش اولیه خود با یک شی یا موضوع ارتباط برقرار میکند که در کنار
انتخابی بودن ،یک حالت نمایش یاد دهندهای را ایجاد میکند که دارای ویژگیهای
زیر است که جزء اهداف آموزشی در محیطهای رسمی نیز میباشد:
 -1کسب دانش
 -2ایجاد انگیزه یا گرایش در یادگیری
 -3تعاملی بودن (ایجاد ارتباط بین موضوع و یادگیرنده)
 -4کسب مهارت
 -5تغییر رفتار
همانطور که گفته شد از مزیتهای یادگیری در محیطهای غیررسمی مانند موزهها
و مراکز علم ،کسب دانش و فراتر از آن ،باالبردن سطح آگاهی افراد از طریق ایجاد
عالقهمندی و جذابیــت در یادگیری و ارتباط موثرتر علم و مفاهیم علمی با جامعه
میتواند باشــد .در حالی که تمرکز اصلی در یادگیری در محیطهای رســمی مانند
مدارس و دانشــگاهها بر کسب دانش استوار است .تبدیل شدن موزه به مرکز علم و
مرکز اکتشاف عالوه بر ایجاد رابطه تعاملی با مخاطب باعث برانگیخته شدن سوال
و پرســش در ذهن مخاطب شده و همچنین مهارتهای تکنیکی و تکنولوژیکی او
را افزایــش داده که جزء ویژگیهای منحصر به فــرد یادگیری در این محیطهای
آموزشی میباشد.
اینکه تا چه حد میتوان شیمی و آموزش شیمی را در محیطهای موزهای امکانپذیر
کرد ،موضوعی اســت که در چند سال اخیر در بیشــتر مراکز پژوهشی در حوزهی
آموزش مطالعه و بررســی شده اســت .متاسفانه در مقایسه با دیگر علوم ،شیمی در
محیطهای یادگیری غیر رســمی علیرغم جایگاه بسیار مهم این رشته نقش کمی
داشــته است .تعداد نسبت ًا پایین از نمایشهای متمرکز بر روی شیمی را در عمل از
الزامهایــی مانند ایمنی ،هزینه و نیاز به دانش حداقلی راهنمای موزه در گالریهای
شیمی میتوان بر شــمرد .مانع بعدی در این حوزه بیشتر به دیدگاه منفی از شیمی
مربوط میگردد .برای مثال در نظر عموم مردم واژه و مفهوم شیمی اغلب معادل با
ســمیت و سمی بودن است .هم چنین مشکالتی از قبیل طراحی گالری که چگونه
خاصیت ماکروســکوپی و درک آن را به خاصیت و درک میکروسکوپی انتقال داد،
باعث شــده است که شــیمی کمتر در این مراکز مورد توجه قرار بگیرد .به هر رو،
پژوهشهای اخیر نشــان داده اســت که چنین مکانهایی میتوانند محل مناسبی
باشــند تا عموم جامعه با مسایلی مانند محیط زیست ،گرم شدن زمین و پیامدهای
تغییرات آب و هوا آشنا شوند و نقشی که علم شیمی در ایجاد و حل آنها دارد را به
نحو مطلوبی ارایه کنند .پیشــرفتها در حوزههای نمایش باعث شده است تا از این
طریق بتوان مفاهیم علم شیمی و نقش این علم در حل مضالت فعلی و آینده بشر
را آموزش داد .در حال حاضر فقدان آموزش شیمی در محیطهای غیر رسمی در حال
تغییر است و این تغییر به دلیل منحصر به فرد بودن این محیطهای آموزشی و پویا
بودن آن میتواند باشد.

