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ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری- وابسته به معاونت پژو هش و فناوری

دکتر غالمی تأکید کرد:

تالش وزارت علوم؛ معرفی 
دانشگاه مسئول و جامعه محور 

به جامعه

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
علوم خبر داد:

کاهش ۳۵ درصدی مصرف انرژی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و 

پژوهشی در ۴سال گذشته

 رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد: 

دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان 
نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت 

مرکز پژوهش های هسته ای اروپا 
)CERN( پذیرفته شد

معاون پژوهش فناوری وزارت علوم تأکید کرد؛

ضرورت ارتقای اعضای هیات علمی 
برمبنای اجرای پروژه  های رفع 

نیازهای کشور

قائم مقام وزیر در امور بین الملل مطرح کرد:

انسانی؛  نیروی  و  علمی  ظرفیت های 

پشتوانه مطمئن جامعه دانشگاهی ایران 

در چرخه جهانی دانایی

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خبر داد؛

راهکارهای  و  الگوها  رویداد  برگزاری 

و  جامعه  با  دانشگاه  همکاری  در  نوین 

صنعت؛ همزمان با هفته پژوهش و فناوری
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رئیس جمهور :

دانشگاه باید به 

دانشگاه مهارت محور تبدیل شود

مهمترین هدف صندوق نوآوری 
برقراری ارتباط میان شرکت های 

بزرگ صنعتی و شرکت های دانش 
بنیان است
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پایه مهارت و پیشرفت و  امور  از  البته علم در بسیاری  باشد، 
توسعه است اما نباید صرفاً به علم اکتفا شود، علم باید در کنار 

نیازمندی های جامعه قرار بگیرد.
رئیس جمهور اضافه کرد: در اینکه برای فارغ التحصیالن دانشگاه، 
شغل به اندازه کافی نیست، ممکن است دالیل مختلفی بیان 
و  بهتر  مهارت محور  دانشگاه  فارغ التحصیل  بی تردید  اما  شود 
زودتر از فارغ التحصیل دانشگاهی که حافظه محور بوده می تواند 

شغل مناسب پیدا کند.
دکتر روحانی گفت وقتی در سال ۵۱ برای کارآموزی امور قضائی 
به دانشگاه رفتیم اگر چه به ظاهر لیسانس گرفته بودیم و دانش 
الزم را داشتیم اما در آنجا متوجه شدیم که هیچ چیزی بلد 
به  لیسانسیه ها  از  بهتر  دادگاه  رئیس دفتر  بسا  نیستیم و چه 
امور قضائی آشنایی داشت و در بحث پزشکی قانونی نیز دقیقاً 
با حضور در مرکز پزشکی قانونی، با ابعاد مختلف این درس آشنا 

شدیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اینکه گفته شد علم در گذشته 
بعد از چندین سال ۲ برابر می شد، امروز باید بگوییم که علوم 
برابر می شود و چه بسا در آینده  از چند روز ۲  مختلف پس 

فرصت آن باز هم کاهش یابد.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه پیشرفت دانشگاه باید با سرعت 
کتب  دانشگاه ها  در  امروز  داشت:  اظهار  باشد،  منطبق  علم 
سال های گذشته تدریس می شود و علم اساتید هم به چند سال 
پیش تعلق دارد، ضمن اینکه دانشجو هم برای ۵ الی ۶ سال 
آینده وارد بازار کار و مسئولیت می شود، لذا باید بررسی شود که 
چگونه می توان به دانشجو مهارتی آموخت که در ۵ سال بعد نه 

تنها از علم عقب نباشد، بلکه بتواند پیش رو و پیشتاز هم باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شرایط در حوزه علم و دانش 
باید  کرد:  تصریح  است،  کرده  تغییر  کاماًل  گذشته  به  نسبت 
دانشجویان خود را برای فردایی که از امروز کاماًل متفاوت است، 
آماده کنیم. امروز ماشین و تکنولوژی جای انسان را گرفته است 
و همه چیز در حال تحول است و هوش مصنوعی و 
زمان  کمترین  در  پیش بینی هایی  ابررایانه ها 
ممکن انجام می دهند که چه بسا صدها 
شبانه روزی  کار  ساعت ها  با  دانشمند 
نتوانند، کار یک ساعت آن کامپیوتر 

را انجام دهند.
امروز  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
تحوالت علمی بسیار سرعت گرفته 
این  در  هم  دولت  مسئولیت  بار  و 
گفت:  است،  سنگین  بسیار  زمینه 
که  باشیم  داشته  توجه  باید  امروز 
چگونه می توان دانشجو را برای دنیای فردا 
آماده کنیم. امروز راه دانش و علم متفاوت تر 
از گذشته است و باید کاری کنیم که دانشجو نه تنها 
که  کنیم  فراهم  وسایلی  بلکه  شود،  آماده تر  فردا  دنیای  برای 
همیشه در حال آموزش باشد، لذا این شعر »ز گهواره تا گور 

دانش بجوی« کاماًل منطبق با نیاز جامعه امروز جامعه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه با خودکفایی دانشگاه در زمینه مالی 
و بودجه موافقت دارد، گفت: معتقدم درآمد دانشگاه می تواند از 
طریق عرضه تحقیقات و پژوهش ها مفید باشد و باید تحقیقاتی 
در دانشگاه صورت بگیرد که با ارزش بسیار باال در دنیا و جامعه 

خودمان متقاضی داشته باشد.
دکتر روحانی اتصال دانشگاه به مراکز تولیدی و صنعتی را یک 
ضرورت دانست و گفت: در این راستا اقدامات خوبی انجام شده 
دانشگاه های  امروز  بگیرد.  شتاب  اقداماتی  چنین  باید  و  است 
این  ما  دانشگاه های  و  هستند  خودکفا  تقریباً  جهان  برجسته 
پتانسیل و قدرت را دارند که روی پای خود بایستند و در این 
راستا بهترین کار این است که دانشگاه به بخش خصوصی متصل 

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه گسترش فضای کمی دانشگاه بدون کیفیت، مطلوب ما نیست، اظهارداشت: دانشگاه در 
ایران باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود. علم، پایه مهارت، پیشرفت و توسعه است و دانشجو باید در کنار علم 

آموزی، مهارت و نیازمندی های آینده جامعه را بیاموزد.

پایگاه اطالع رسانی ریاست  از  نقل  به  به گزارش نشریه عتف   
جمهوری، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز 
چهارشنبه در آئین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی و فناوری کشور که در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران 
برگزار شد، گفت: بی تردید امروز دانشگاه های کشور مسؤولیت 
سنگینی را برعهده دارند و دولت هم در برابر دانشگاه مسؤول است 

و ما همیشه در دولت در تالشیم تا مشکالت دانشگاه حل شود.
دکتر روحانی باتاکید بر اینکه دانشگاه برای ما اهمیت فوق العاده ای 
دارد و به صورت عام حوزه و دانشگاه را باید در کنار هم بدانیم، 
افزود: من فرزند حوزه و دانشگاه هستم و افتخار می کنم. مجموعه 

دانشگاه و حوزه اداره آینده جامعه را بر عهده دارند.
دانشگاه درس  آنهایی که در  نشان کرد:  رئیس جمهور خاطر 
می خوانند هر چند در حین تحصیل مسئولیت اجرایی ندارند 
اما از لحظه ورود به دانشگاه احساس می کنند که از مسئوالن و 

مدیران آینده کشور هستند.
سنگینی  مسئولیت  دانشگاه ها  بی تردید  گفت:  روحانی  دکتر 
بر دوش دارند و متقاباًل جامعه و دولت هم در مقابل دانشگاه 

مسئول است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در ارائه خدمات به دانشگاه از سوی 
دولت نقایصی هم وجود دارد، اظهارداشت: ما همیشه در دولت 
تالش می کنیم تا این مشکالت را رفع نمائیم. به وزیران علوم و 
بهداشت و رؤسای دانشگاه ها همیشه تأکید کرده و می کنم که 
به ورزش جوانان، سالمت، تغذیه و رفاه آنها به همان اندازه ای که 
برای سیاست جوان ها و یادگیری آنها وقت می گذاریم، اهمیت 

بدهیم و وقت بگذاریم.
دکتر روحانی تأکید کرد: به دانشجوی عالم، سالم، بانشاط، فعال، 
دلسوز و شیفته کشور نیاز داریم و همه اینها باید در کنار هم 

اصلی خود  به وظیفه  بتوانیم  ما  تا  بگیرند  قرار 
عمل کنیم.

به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
دانشگاه های  کیفیت  ارتقا  اهمیت 
کشور، اظهار داشت: معتقدیم فضای 
کمی و کیفی در دانشگاه ها باید در 
و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  کنار هم 
اقدامات  این راستا  خوشبختانه در 

خوبی، انجام شده است.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در ۴۱ 

سال پس از پیروزی انقالب اسالمی برغم 
در  کشورمان  دانشگاه های  مشکالت،  همه 

رشته های مختلف به رسالت و وظایف خود به خوبی 
دانشگاه های کشورمان  امروز سطح  نحوی که  به  عمل کردند 
نسبت به منطقه و حتی جوامع پیشرفته خیلی عقب نیست و 

تحرکات خوبی از لحاظ علم و دانش داشته ایم.
رئیس جمهور گفت: اخیراً فردی که خودش پزشک متخصص 
در کشور پیشرفته آلمان است و مسئولیت یک مرکز پزشکی را 
در این کشور بر عهده دارد، وقتی یکی از اقوامش در آنجا نیاز به 
عمل جراحی پیدا می کند، او را به تهران آورده و در اینجا عمل 
می کند وقتی از وی علت این کار را پرسیدم، گفت ایران از لحاظ 
کیفیت و رسیدگی، پایین تر از کشورهای اروپایی نیست و از 
لحاظ بهداشتی مراکز درمانی ایران بهتر از اروپایی ها است. اقدام 
این پزشک جراح نشان می دهد که کشورمان در علوم و دانش 

مختلف در رده های باالیی قرار دارد.
دکتر روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه دانشگاه ها باید مهارت 
محور باشند، اظهار داشت: محور اصلی در دانشگاه نباید علم 

■                رئیس جمهور در آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور:              ■

دانشگاه باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود
فرزند حوزه و دانشگاه هستم و افتخار می کنم

مجموعه دانشگاه و حوزه، اداره آینده جامعه را برعهده دارد

اخبار ستادی

⏪

رئیس جمهور با بیان 
اینکه با خودکفایی دانشگاه در 

زمینه مالی و بودجه موافقت دارد، گفت: 
معتقدم درآمد دانشگاه می تواند از طریق 
عرضه تحقیقات و پژوهش ها مفید باشد و 
باید تحقیقاتی در دانشگاه صورت بگیرد 

که با ارزش بسیار باال در دنیا و جامعه 
خودمان متقاضی داشته باشد.
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شود چرا که بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند در امور اقتصادی مؤثر باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در اسفندماه اظهار داشت: در پایان امسال انتخابات بسیار مهم مجلس شورای اسالمی را در پیش 
رو داریم و دانشگاه ها همیشه در همه انتخابات کشور نقش بسیار ارزشمندی داشته اند و همواره 

فضای دانشگاه ها، فضای جامعه را نیز انتخاباتی و گرم کرده است.
دکتر روحانی افزود: در دوران انقالب اسالمی نیز عمدتاً حوزه و دانشگاه فضای جامعه ما را گرم نگه 

داشته و نقش پیش رو و پیشتاز داشتند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید خودمان را برای انتخابات آماده کنیم، اظهار داشت: سرنوشت 
آینده کشور را انتخابات تعیین و تأیید می ِکند و با همه نقص ها و اشکاالتی که گفته می شود، باز 
هم بهترین راه برای شکستن افراط گرایی، اصالح جامعه، شایسته ساالری و حاکم شدن افکار به 
حق مردم، صندوق رأی است و هیچ راه دیگری نداریم و این را به عنوان کسی می گویم که عمر 

خود را در تجربه سیاسی و علمی گذرانده است.
دکتر روحانی تصریح کرد: راهی جز فضای باشکوه انتخابات وجود ندارد و علیرغم همه مشکالت 
تنها راه برای آینده کشور انتخابات است و باید خودمان را برای برگزاری باشکوه انتخابات آماده 

کنیم.
رئیس جمهور افزود: همه باید خودمان را آماده کنیم که هر کسی که بهتر و شایسته تر برای آینده 
کشور است و آماده فداکاری بوده و از دانش و فکر الزم برخوردار است را برگزینیم و از طرف دیگر 
هر کسی که خودش را شایسته می داند، نامزد شود. در این راستا هیچ اهمیتی ندارد که انتخاب 

بشود یا نشود و یا بگویند صالح است و یا صالح نیست.
دکتر روحانی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم سال جاری موضوع انتخابات است و اگر انتخابات 
باشکوه، پررونق و با حضور اکثریت مردم را در سراسر کشور شاهد باشیم، این حضور قدرت سیاسی 
کشورمان را در دنیا باال برده و دشمنان می هراسند و متوجه می شوند که فشار و تحریم های آنان 

اثرگذار نبوده و مردم همچنان به آینده کشور خود امیدوار هستند.
رئیس جمهور گفت: امید اولین و مؤثرترین در پیشرفت و توسعه جامعه است و بی تردید اگر همه 

از روحیه امید برخوردار باشند، در آن صورت به نتیجه مطلوب هم خواهیم رسید.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکسری مسائل در کشور وجود دارد که 
حل و فصل آن زیاد دشوار نیست و در مقابل یکسری مشکالت هم وجود دارد که حل و فصل آن 
نیازمند زمان و استراتژی است، اظهار داشت: استراتژی حرکت کشور، موضوعی بلندمدت و دشوار 

است و در این زمینه اساتید و دانشگاه ها می توانند نقش بیشتری ایفا کنند.
رئیس جمهور با طرح این سوال که پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل یا تقابل با دنیا است، 
گفت: ممکن است پاسخ به این سوال آسان باشد اما این مسأله ای راهبردی است که ۴۱ سال است 

به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیده ایم. یک عده بر تعامل سازنده و عده ای نیز بر 
تقابل مستمر با جهان تأکید دارند.

با  جز  موجود  مشکالت  که  معتقدند  عده  یک  کرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
معتقدند  نیز  عده  یک  و  نیست  میسر  دشمن  و شکستن  قدرت نمایی 

می توان بسیاری از مشکالت را با گفتگو حل و فصل کرد. لذا مسأله 
اصلی این است که استراتژی ما باید تعامل سازنده و یا تقابل مستمر 
باشد و حل و فصل این موضوع با تنش و جر و بحث به نتیجه مطلوب 
این است که همه همدیگر را برای رسیدن به  نمی رسد و راه آن 

استراتژی مناسب قانع کنیم.
رئیس جمهور گفت: دانشگاه ها وظیفه دارند اینگونه موضوعات را به 

جامعه توضیح دهند و رسانه ملی هم وظیفه ویژه ای در این خصوص 
دارد، چنانچه به طور مساوی در اختیار همه جناح ها و گروه ها قرار داشته 

باشد و بزرگترین وظیفه رسانه ملی طبق قانون اساسی آزادی است و باید 
فضای آزاد را در جامعه بوجود بیاورد. اگر رسانه ملی و همه رسانه ها به این 

وظیفه عمل کنند، کار برزگی انجام داده اند.
دکتر روحانی با طرح این سوال که ریشه همه دعواهای سیاسی در کشور چیست؟، اظهار داشت: 

ممکن است یک عده موضوعی را خوب و عده ای آن را بد معرفی کنند و یا عده ای برجام را موفق 
و عده ای ناموفق توصیف کنند، اما دعوا سر برجام نیست، بلکه در مورد موضوع بزرگ تری است.

رئیس جمهور گفت: عده ای عنوان می کنند که مذاکره با خارجی ها وقت تلف کردن است و باید با 
آنها تقابل کنیم و در این صورت است که روزی در مقابل ما کوتاه خواهند آمد و در مقابل یک عده 
هم معتقدند که با جنگ و تقابل به جایی نمی رسید، البته بدیهی است که وقتی تجاوز و یا حمله ای 
صورت می گیرد، دیگر نمی توان از تعامل سازنده سخن گفت و پاسخ آن نیز روشن است، اما سوال 

این است که در شرایط موجود چه راهی باید انتخاب کنید.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: یک عده به ما می گویند، شما در گفتگو با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی وقت تلف کردید، آژانس در اختیار آمریکا و ابرقدرت هاست و گفتگو با آن هیچ فایده ای ندارد 
و بیهوده است و یک عده نیز می گویند می شود سال ها مذاکره کرد و به نتیجه رسید، همچنان که 
با همین آژانس بین المللی اتمی، توانستیم PMD را حل و آژانس اعالم کرد که این پرونده تمام 
شده است و این موضوع برای بعضی ها بسیار سنگین است و مانند بمبی است که بر سر عده ای 

کوبیده می شود.
و مذاکره می کردیم یک عده  بزرگ جهانی بحث  با ۶ قدرت  وقتی  اضافه کرد:  رئیس جمهور 
می گفتند این مذاکرات خاصیت و فایده ای ندارد و باید ایستادگی کنیم و یک عده هم بر مذاکره 
تأکید داشتند و دولت مذاکره کرد و با سختی توانستیم به توافقی برسیم و این توافق برای عده ای 

به مثابه کوهی بود که بر سرشان ریخت.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: اینکه با ۶ قدرت بزرگ جهانی مذاکره کنیم و آنها حاضر شوند ۶ 
قطعنامه فصل هفتی را فسخ کرده و پس بگیرند کار آسانی نیست، ضمن اینکه برای هیچ کشور 
دنیا در قطعنامه سازمان ملل، فعالیت هسته ای مورد قبول قرار نگرفته است و این موضوع تنها برای 

ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شده است.
رئیس جمهور گفت: وقتی توافق برجام انجام شد، یکی از رهبران دنیا از اینکه شرکت های بزرگ 
جهان برای انعقاد قرارداد با ایران صف بستند، دچار حیرت شده بود و هنگامی که این توافق در 

سال ۹۴ به امضا رسید، در سال ۹۵ رشد اقتصادی کشورمان در دنیا اول شد.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم زمانی که تورم را کاهش دادیم بعضی از 
اقتصاددانان اشکال گرفتند که این کار اشتباه است و باید از رکود شروع می کردید، اما وقتی که 
تورم یک رقمی شد و همزمان رشد اقتصادی نیز در سال ۹۵ به رقم ۱۲.۵ درصد رسید، دنیا را به 

شگفتی وا داشتیم.
رئیس جمهور افزود: این مدیریت همان مدیریتی است که باالترین رشد اقتصادی را در سطح 
جهانی بوجود آورد و تورم برای ۳ سال مستمر تک رقمی شد و در بخش های مختلف از جمله 

بنزین، گازوئیل و گندم خودکفا شدیم.
دکتر روحانی گفت: رژیم صهیونیستی، عربستان و تندروهای آمریکا با فشارهای خود دولت جدید 
آمریکا را وادار کردند که از برجام خارج شود و کسانی که در کارآمدی برجام تردید دارند، می توانند 

زمانی که برجام منعقد شد را با امروز که صدمه دیده است، مقایسه کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: دانشگاه باید در مسائل مهم استراتژیکی ایفای نقش کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به موفقیت های بدست آمده برای کشور در پرونده های حقوقی 
دادگاه الهه، گفت: پیروزی در دادگاه الهه کار آسانی نیست اما با تالش حقوقدانان کشور، ما به 

پیروزی های ارزشمندی دست یافتیم و دادگاه به نفع ما و به ضرر آمریکا رأی داد.
دکتر روحانی با بیان اینکه موفق شدن در دادگاه الهه سخت و پیچیده است اما این کار انجام شد، 
گفت: این ملت بزرگ ما قادر است در بخش های مختلف با استفاده از نیروهای کارآمد به نتیجه 

و موفقیت برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایستادن روی پای خود در اقتصاد 
حرف درستی است، گفت: آیا می توان بدون رابطه و تعامل با دیگران به رشد و توسعه رسید؟ دکتر 
روحانی خاطرنشان کرد: بدون تعامل و رابطه با دنیا شاید بتوان زندگی را گذراند 
اما دستیابی به رشد و توسعه چطور؟، رشد و توسعه بدون رابطه و تعامل 
با دنیا نمی شود و اگر صادرات نباشد و بانک ها قفل باشند و نتوانیم 

ارتباط برقرار کنیم، نمی توان به رشد و توسعه رسید.
رئیس جمهور با قدردانی از کشورهای دوست و همسایه و 
برخی از دیگر کشورها که بی اعتنا به تحریم های ناعادالنه 
امروز  ما  افزود:  دارند،  تعامل  و  همکاری  ایران  با  آمریکا 
مبادالت تجاری و صادرات با دیگر کشورها را داریم و در 
همین شرایط سخت و جنگ اقتصادی درحال ورود به یک 

اتحادیه آسیایی هستیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه از دانشگاه ها می خواهم در همه 
مسائل روز اعم از علمی و اقتصادی، با ارائه نظرات کارشناسانه 
که  داریم  مورد  دهها  کرد:  تاکید  دهند،  یاری  را  دولت  خود 
دانشگاه ها باید به عنوان مسائل مهم و استراتژیک وارد شوند و اگر 
با راهکارهای ارائه شده برای موضوعاتی که بیش از ۴۰ سال است راجع 

به آنها بحث می کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه پرسی کنیم.
رئیس جمهور همچنین به موفقیت های شرکت های دانش بنیان در کشور اشاره کرد و گفت: 
موفقیت های بزرگی که در زمینه پدافند هوایی بدست آمده حاصل تالش دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان بوده است و اینطور نیست که بدون تالش دانشگاهیان و نخبگان بتوانیم به نتیجه 

برسیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز در شرایط اقتصادی سختی قرار داریم، گفت: همه باید همدیگر 
را یاری کنیم، دانشگاهیان بیش از دیگران مسئولیت دارند، تردید ندارم که با تالش همگانی از 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه با تالش های انجام شده، شرایط کشور نسبت به سال گذشته 
یک قدم بهتر شده و از نظر تورم، بازار سرمایه و دیگر زمینه ها شرایط بهتر از قبل است، تاکید 
کرد: دولت در خدمت دانشگاهیان است و اهمیت، نقش و جایگاه دانشگاه را می داند، شما هم در 
خدمت کشور باشیدتا با کمک و همکاری هم به موفقیت ها و پیروزی های بزرگ تری در آینده 

دست یابیم.

⏪

دکتر 
روحانی اتصال دانشگاه 

به مراکز تولیدی و صنعتی را یک 
ضرورت دانست و گفت: در این راستا 

اقدامات خوبی انجام شده است و باید چنین 
اقداماتی شتاب بگیرد. امروز دانشگاه های برجسته 
جهان تقریبًا خودکفا هستند و دانشگاه های ما این 

پتانسیل و قدرت را دارند که روی پای خود بایستند 
و در این راستا بهترین کار این است که دانشگاه 

به بخش خصوصی متصل شود چرا که بخش 
خصوصی بهتر از دولت می تواند در امور 

اقتصادی مؤثر باشد.
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آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف اخبار ستادی

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
این وزارتخانه آن است که دانشگاه مسئول و  تمام تالش 

جامعه محور را به جامعه معرفی کنیم. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از خبرگزاری ایرنا، دکتر غالمی در 
آیین آغاز سال تحصیلی ۹۹- ۱۳۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور که با حضور حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: قریب 
به اتفاق آنچه امروز در اختیار داریم، حاصل تالش دانشگاهیان پس 
از انقالب اسالمی است. اکثر افرادی که امروز مدیریت جامعه را در 
اختیار دارند و کسانی که در دانشگاه ها خدمات علمی و پژوهشی ارائه 

می کنند در دانشگاه های کشور تحصیل کرده اند.
وی یادآور شد: دانشگاه های کشور باوجود برخی نقاط ضعف از ۱۰ 
تا ۱۵ سال پیش توانستند کل نیازهای کارشناسی کشور را تأمین 

کنند. این سرمایه بزرگ دستاورد دانشگاه های ایران است.
وزیر علوم تصریح کرد: در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در دوره تحول 
پژوهش، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما دستاوردهای بسیار بزرگ و 
قابل عرضه ای داشتند که حاصل آن جایگاه ویژه کشور در مجامع علمی 

دنیا بود، جایگاهی که سال به سال رشد کرده و به آن افتخار می کنیم.
دکتر غالمی ادامه داد: در حین رقابت تنگاتنگی که کشورهای بزرگ 
جهان در بخش فناوری داشتند ما دارای جایگاه پانزدهم یا شانزدهم 

در توسعه علمی هستیم.
وی تصریح کرد: تحول دیگر حوزه تحقیقات و فناوری، ورود به عرصه 
فناوری ها است، ما شاید از اواخر دهه ۸۰، انتقال دانش به سطح 
جامعه برای تولید ثروت و انتقال فناوری به صنایع، ورود به مسائل 
اجتماعی اعم از فرهنگی و اقتصادی و مدیریتی جزء برنامه ها بوده 

است؛ امروز ما این کار را به سرعت و جدیت پیش می بریم.
دکتر غالمی توضیح داد: ما اکنون بیش از ۴۳ پارک علمی و فناوری 
داریم که همین جوانان شرکت های متعددی در زمینه های مختلف 

مبتنی بر دانش را پشتیبانی می کنند.

از  غیر  کشور  دانشگاه های  در  رشد  مرکز   ۱۹۷ فعالیت  به  وی 
رشد  مراکز  این  گفت:  و  کرد  اشاره  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
را در  نوین  فناوری های  و  یافته های علمی  از  بسیاری  بخش های 
گروه های کوچک دانش آموخته های دانشگاهی با همراهی اساتید 
پیش می برند که از درون آن ها، شرکت های دانش بنیان به سرعت 

در حال رشد است.
وزیر علوم با اشاره به ورود بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای پذیرش فرصت مطالعاتی اساتید جوان در صنعت گفت: وزارت 
علوم هم گذراندن دوره پیمانی برای اعضای هیات علمی جوان را 
به نوعی اجبار کرده تا این اساتید جوان ۶ ماه را در صنعت بگذرانند.

دکتر غالمی خاطرنشان کرد: برای ورود دانشجویان در بخش فرصت 
مطالعاتی تحصیلی در حوزه صنعت، سامانه ای طراحی شده و مواردی 
از این قبیل که تمام تالش این است که دانشگاه جامعه محور و 

مسئول در قبال مسائل و مشکالت جامعه باشند.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و دانشجویان 
استقبال بسیار خوبی از این امر کرده اند و این تازه آغاز ورود به عرصه 

علم و فناوری در حل مسائل و مشکالت است.
دکتر غالمی افزود: در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی گزارش های 
متعددی را از دانشگاه ها به وزرا ارسال کردیم، کاری که اکنون در 
وزارت نفت انجام می شود در استخراج و اکتشاف از دانشگاه های 
ما وارد شدند. در حوزه صنایع دفاعی یک پایه تک تک فعالیت های 

پژوهشی دانشگاه ها بودند.
وی با یادآوری ورود دانشگاه به موضوع ساختمان پالسکو و سیالب 
امسال گفت: دانشگاه ها تمام قد پای تربیت نیروی انسانی هستند تا 
نسل توانمند، فکور، شجاع و امیدوار را به جامعه تقدیم کنیم. آینده 

جامعه در دست همین جوانان خواهد بود.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشگاه های ایران محدودیت های بسیاری 
دارند، افزود: دانشگاه ها مفتخر هستند که کار ارزشمندی انجام دهند.
وی ادامه داد: در دانشگاه ها نیاز به بازنگری، طراحی مجدد و به 

عبارتی ساماندهی داریم. مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در 
اسفند ۱۳۹۴ به ما تکلیف کرده ساماندهی دانشگاه ها را انجام دهیم.
دکتر غالمی بابیان اینکه همکاران ما در سطح دانشگاه ها سراسر کشور 
این کار را انجام دادند، افزود: طرح آماده اجرا است و حاصل اجرا این 
خواهد بود که ما دانشگاه های متعددی که داریم را در شبکه های 

علمی قرار می دهیم و از متفرق عمل کردن آن ها را خارج می کنیم.
و  بزرگ  دانشگاه های  مدیریتی  علمی  نظارت  با  داد:  توضیح  وی 
مجموعه های کوچک در یک شرایط فعال قرار می گیرند و نهایتاً 
مأموریت گرا خواهند شد و بر اساس ظرفیت های درونی و جایگاه ها 
یک  نهایتاً  و  تعریف خواهد شد  مأموریت ها  این  منطقه ای خود، 

مجموعه منسجم علمی تحقیقاتی و فناوری را خواهیم داشت.
وزیر علوم با یادآوری اینکه سال های گذشته در مجامع مختلف، 
آماری مبنی بر اینکه ۲ هزار و ۸۶۰ دانشگاه در کشور داشتیم، گفت: 
این آمار را اصالح می کنم، ما در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری ۱۲۵ مرکز، مجتمع و دانشگاه داریم که مستقالً ذیل عناوین 
علمی  جامع  نور،  پیام  دانشگاه  آن ها  درون  دارند،  قرار  مدیریتی 

کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای کشور هستند.
دکتر غالمی ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی پیش ازاین هزار 
و ۲۰۰ مرکز داشت و ما بر اساس اصالحی که طبق مصوبه شورای 
عالی اداری انجام دادیم، اکنون دارای ۶۰۰ مرکز هستند که آن هم 

در حال ساماندهی است.
وی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۷۵ مرکز دارد؛ همچنین دانشگاه 
پیام نور که پیش ازاین ۸۰۰ مرکز داشت اکنون دارای ۴۰۰ مرکز 
است، دانشگاه غیردولتی نیز ۳۹۰ مرکز داشت که اکنون به زیر ۲۴۰ 

مرکز رسیده و به دالیل مختلف نیز کاهش می یابد.

■ دکتر غالمی تأکید کرد:
تالش وزارت علوم؛ معرفی دانشگاه مسئول و جامعه محور به جامعه

◼ معاون پژوهش فناوری وزارت علوم تأکید کرد؛  ◼
رضورت ارتقای اعضای هیات علمی برمبنای اجرای پروژہ  های رفع نیازهای کشور

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تدوین شود  دستورالعملی  باید  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
که بر اساس آن اعضای هیات علمی که در چهارچوب رفع 
چالش های کشور پروژه های خود را انجام می دهند، امتیازات 

بیشتری نسبت به آئین نامه ارتقاء کسب کنند. 

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
دکتر مسعود برومند در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت 
دانشگاه ها با اشاره به اجرای طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت 
اظهار داشت: این طرح در گذشته چندین بار تالش شده بود که صورت 

گیرد ولی با شکست مواجه شد اما سازوکارهای آن فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های مناسبی برای دانشگاه ها به منظور 
ارتباط با دستگاه های صنعتی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: بر 
اساس بند »ه« تبصره ۹ نیز از جمله مواردی است که باید به آن 

توجه شود و در سال جاری با تغییرات مهمی مواجه شده است.
در سال های  تبصره  این  اساس  بر  کرد:  برومند خاطرنشان  دکتر 
گذشته شرکت های دولتی باید بخشی از اعتبارت خود را به حساب 
خزانه دولت واریز کنند ولی از سال جاری در صورت عدم پرداخت 

این هزینه ها دولت از حساب شرکت ها برداشت خواهد کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه شرکت ها باید 
در واریز این اعتبارات توجه الزم را داشته باشند خاطرنشان کرد: از 

این رو از آنجایی که این منابع به حساب خزانه می رود شرکت ها باید 
در انعقاد قراردادهای پژوهشی توجه الزم را داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به ابالغ طرح تحول 
همکاری دانشگاه ها با صنعت تاکید کرد: در حال حاضر شرایط به 
گونه ای است که می بایست برای فعالیت با بخش های صنعتی به 
دنبال مدل ها و روش های جدیدی باشیم؛ از این رو این همکاری ها را 

تنها نمی توان در قالب قراردادهای پژوهشی دنبال کرد.
دکتر برومند با اشاره به ارزش گذاری رتبه بندی دانشگاه ها با تاکید 
بر اینکه این روش ها در حال بازنگری است، تصریح کرد: درخصوص 
بیمه و مالیات بخش های پژوهشی از دو سال قبل مشکالت آن رفع 
شده است ولی این را می پذیرم که ادارات بیمه گاهی راسا اقداماتی 

بر خالف بخشنامه های اجرایی می کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین با اشاره به بودجه های 
پژوهشی با تاکید بر اینکه بر اساس بند ۱ تبصره ۹ در سال جاری 
اعتباراتی بالغ بر ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده 
است خاطرنشان کرد: ماده ۵۶ که دانشگاه ها در استان می توانند از 
آن استفاده کنند متاسفانه سقف آن مشخص نیست. کاری که باید 
صورت گیرد آن است که از منابع پژوهشی شرکت ها و دستگاه های 

اجرایی در این زمینه یشتر استفاده شود.
به گفته دکتر برومند، در سال جاری در قانون بودجه، دستگاه ها مجبور 
هستند بخشی از بودجه های خود را در قالب تحصیالت تکمیلی هزینه 

کنند که این میزان بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می شود.
وی گفت: مذاکراتی بین دبیرخانه شورای عالی عتف و سازمان برنامه 
و بودجه بر اساس مصوبه شورای عالی عتف در جریان است که بر 
اساس آن، اطالعاتی که از شرکت ها و دستگاه ها بابت برنامه اجرای 
برنامه های پژوهشی مطرح است را در چهارچوب فرم هایی که به 

سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود، دقیق تر اخذ شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس این مذاکرات دستگاه ها باید برنامه های 
پژوهشی خود را به صورت دقیق تر و شفاف تر به سازمان برنامه و 
بودجه اظهار کنند، اظهار کرد: این موارد همچنین در کمیسیون های 
تخصصی شورای عالی عتف دسته بندی خواهند کرد و به ان شاءاهلل 
به دانشگاه ابالغ خواهد شد تا دانشگاه ها بدانند هر دستگاه چه طرح 

پژوهشی را در دستور کار قرار دارد.
زمینه  در  اسالمی  قانون مصوب مجلس شورای  به  برومند  دکتر 
پشتیبانی از رونق تولید در کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا 
باید دستورالعملی تهیه شود که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده 
است که بر اساس آن اعضای هیات علمی که در چهارچوب رفع 
چالش های کشور پروژه های خود را انجام می دهند، باید به نحوی 

امتیازات بیشتری نسبت به آئین نامه ارتقاء کسب کنند.
وی با بیان اینکه ظرفیت های اجرایی این طرح فراهم است گفت: 
ساختارهای اجرایی چنین پروژه هایی از پیچیدگی های این طرح به 

شمار می رود.
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دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
اربعین دانشگاهیان  تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد ملی 
باید تدوین  اربعین دانشگاهیان  کشور گفت: سند فرهنگی 
شود چراکه می تواند در ارائه راهکار برای بهتر برگزار کردن 

همایش اربعین تأثیرگذار باشد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه ایالم، نشست ستاد اربعین 
و  فرهنگی  معاون  غفاری  دکتر  حضور  با  ایالم  استان  دانشگاهیان 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد ملی اربعین 
دانشگاهیان کشور، دکتر عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت، 
دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایالم، حجت االسالم غیاثی مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان ایالم، روسا و 
مسئوالن نهاد نمایندگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان، در 

محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه ایالم برگزار شد.
دکتر غفاری در این نشست، ضمن تقدیر از زحمات دانشگاه ایالم 
و مجموعه آموزش عالی استان ایالم در اهتمام به خدمات رسانی به 
زائرین اربعین، به تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی در این ایام اشاره کرد و سالم و تقدیر ویژه دکتر منصور غالمی 
مقام عالی وزارت علوم را به دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایالم و 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایالم به جهت اهتمام در پی گیری امور 

مربوط به این تصادف ابالغ کرد.
وی با استقبال از پیشنهادات رئیس دانشگاه ایالم برای احداث اردوگاه 
زائرین دانشگاهی در طول  اعزام  و  اربعین در مرز مهران  فرهنگی 
سال به عتبات عالیات، تأکید کرد به صورت جدی این موضوعات را 
در وزارت علوم، شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد ملی اربعین 

پی گیری خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به خدمات رسانی خوب موکب های دانشگاهی به 
زائرین پیاده روی اربعین، بیان کرد: با توجه به جایگاه نخبگی دانشگاه ها 
در سطح جامعه، نوع خدمات رسانی موکب های دانشگاهی باید با سایر 
مجموعه ها متفاوت باشد و دانشگاهیان باید با نگاه معرفتی و شناختی 
تولیدات هنری، فرهنگی و نرم افزاری را از این سرمایه بزرگ تهیه کرده 

و در اختیار سیل عظیم مخاطبان قرار دهند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، گفت: برای تحقق این مهم باید 
سند فرهنگی جامع اربعین توسط دانشگاهیان و بخصوص مجموعه 
آموزش عالی استان ایالم تدوین شود تا هندسه کار تنظیم و اجرا شود.

رویداد  اینکه،  بابیان  کشور  دانشگاهیان  اربعین  ملی  ستاد  رئیس 
قاب  یک  به صورت  بی شمار  مخاطبان  حضور  با  اربعین  پیاده روی 
موردتوجه جهانیان است، اظهار داشت: دشمنان به دنبال حاشیه سازی 
و نشان دادن کاستی ها و ضعف ها هستند و برای همین باید با نگاه 
عالمانه از این سرمایه عظیم که سرمایه آفرین است مراقبت کرد و 
با برنامه ریزی و تولید برنامه های فاخر در حوزه های فرهنگی، هنری، 
عاطفی، نمادین و دینی تصویری ناب از این رویداد باعظمت به جهانیان 

نشان داد و به مخاطبان منتقل کرد.
دکتر غفاری، اربعین پژوهی را یکی دیگر از رسالت های دانشگاهیان 

عنوان کرد و گفت: اربعین پتانسیل، ظرفیت و سرمایه عظیمی است 
برای همین  و  دارد  پژوهش  قابلیت  قالب عرصه های مختلف  در  و 

دانشگاهیان باید به صورت جدی وارد فاز اربعین پژوهی شوند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: سنگ بنای 
اربعین پژوهی در دانشگاه ایالم با برگزاری سوگواره ملی دانشگاهیان 
سراسر کشور نهاده شد که انشاء اهلل سومین سوگواره در سال آینده 

به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.
دکتر غفاری درخصوص تأمین زیرساخت ها نیز گفت: باوجود تالش های 
فراوان برای توسعه زیرساخت ها، این اقدامات کفایت نمی کند و با توجه 
به شرایط مرزی مهران و مجموعه استان و همچنین ظرفیت شناوری 

که در حال تردد است باید زیرساخت های بیشتری تأمین شود.

اربعین ذخیره ای ارزشمندی است که قابلیت جهانی سازی دارد

دکتر محمدهادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
در ادامه عنوان کرد: با استخراج مؤلفه های زیستی فرهنگی منطبق 
بر مکتب اهل بیت )ع(، اربعین ذخیره ای ارزشمندی است که قابلیت 

جهانی سازی دارد.
وی به ویژگی ها و محتویات پیاده روی اربعین پرداخت و بیان کرد: 
بهترین  باید  که  است  ارزشمندی  ذخیره ای  شیعیان  برای  اربعین 
و بیشترین بهره برداری از آن صورت گیرد و برای بشریت دانشگاه 

بی نظیری است که بهترین مبانی ارزشی را عرضه می کند.
دکتر عسکری، گفت: برای بهره برداری بهتر باید استخراج مؤلفه های 
زیستی فرهنگی منطبق بر مکتب اهل بیت )ع( با محتویات ارزشمند 

در اولویت قرار گیرد.
گفتنی است دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و 
رئیس ستاد ملی اربعین دانشگاهیان کشور همچنین از موکب شهدای 
هسته ای دانشگاه فرهنگیان در صالح آباد، موکب شهدای هسته ای 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه ایالم در مرز مهران، 
موکب دانشگاه های پیام نور و آزاد اسالمی واحد ایالم در شهر ایالم 
بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی این 

موکب ها قرار گرفت.
در این نشست دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایالم نیز تأکید کرد: 
فضای همدلی و همکاری بی نظیری بر مجموعه آموزش عالی استان 
ایالم حاکم است که منتج به خدمات رسانی مطلوب به زائرین عزیز 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا از مدت ها قبل معاونان فرهنگی 
کارشناسی  طرح های  استان،  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
خود را مطرح و ارائه کردند که با هم اندیشی تقسیم کار صورت گرفت 
و خوشبختانه با اهتمامی که وجود دارد یک تجربه ناب و متفاوت 

شکل گرفته است.
و  احداث  پیشنهاد  ایالم،  استان  دانشگاهیان  اربعین  ستاد  رئیس 
زائرین  اعزام  و  مهران  مرز  در  اربعین  فرهنگی  اردوگاه  راه اندازی 

دانشگاهی به صورت تدریجی در طول سال را ارائه کرد.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  غیاثی  ادامه حجت االسالم  در 
رهبری در دانشگاه های استان ایالم با تبیین جایگاه اربعین و تأکید بر 
ضرورت سند فرهنگی این رویداد بزرگ گفت: برپایی موکب کمترین 
کار دانشگاهیان برای اربعین است و باید به فکر کارهای بزرگ در این 

زمینه بود.
وی افزود: اربعین رویدادی است که با ظرفیتی که دارد می تواند تمام 
بشریت را به سوی محبت حسینی رهنمون کند و اگر کار خوب و در 
تراز جمهوری اسالمی در خصوص آن صورت گیرد می تواند تمام دنیا 

را تحت تأثیر قرار دهد.

■ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تأکید کرد:

رضورت تدوین سند اربعین دانشگاهیان
 اربعین پژوهی؛ از رسالت های دانشگاهیان

اخبار ستادی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
علوم خبر داد:

کاهش ۳۵ درصدی مرصف 
انرژی در دانشگاه ها و مراکز 

آموزشی و پژوهشی 
در ۴سال گذشته

اداری،  معاون  نظرپور  محمدتقی  دکتر 
علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی 
تحقیقات و فناوری از کاهش ۳۵ درصدی 
موسسات  دانشگاه ها،  در  انرژی  مصرف 
آموزشی، پژوهشی و پارک علم و فناوری 

وابسته در ۴ سال گذشته خبر داد. 
 

کل  اداره  از   نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
با  نظرپور  دکتر  علوم،  وزارت  عمومی  روابط 
کاهش  با هدف  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  و  انرژی  مصرف 
پروژه های  سبز،  مدیریت  حوزه  در  مقاومتی 
خانه،  تصفیه  اجرای  با  پساب  و  آب  مدیریت 
روش های  از  استفاده  و  پساب  بازچرخانی 
به  گیاهی  پوشش  تغییر  نیز  و  نوین  آبیاری 
گیاهان مقاوم به خشکی و اقدامات بهینه سازی 
روشنایی،  سیستم  اصالح  با  انرِژی  مصرف 
و  سازی  بهینه  ارتقا،  خازن،  بانک  از  استفاده 
از  استفاده  و  موتورخانه.ها(  سازی  هوشمند 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
در سنوات گذشته در دستور کار این معاونت 

قرار گرفته است.
منظور  به  کرد:  تصریح  خصوص  این  در  وی 
در  اجراشده  اقدامات  عملکرد  ارزیابی 
پایش  سبز،  مدیریت  مختلف  حوزه های 
مصارف انرژی در بازه زمانی فروردین ماه سال 
 ۱۰۰ در   ۱۳۹۸ سال  شهریورماه  الی   ۱۳۹۵
دانشگاه، مرکز آموزشی، پژوهشی و پارک علم 

و فناوری در دستور کار قرار گرفت.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  گفته  به 
مراکز  ارسالی  اطالعات  علوم،  وزارت  منابع 
انرژی توسط  آموزش عالی در حوزه مصارف 
طرح های  بر  نظارت  کل  اداره  کارشناسان 
گرفت  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  عمرانی 
درصدی   ۳۵ کاهش  مؤیّد  ارزیابی ها  نتایج  و 
در  آب  مصرف  درصدی   ۱۵ و  گاز  مصرف 
و  پژوهشی  آموزشی،  مرکز  دانشگاه،   ۱۰۰
پارک علم و فناوری و کاهش تا ۲۵ درصدی 
مصرف برق در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی است.
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امور  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  کشمیری  مهدی  دکتر 
فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم انعقاد 
فنی  دانشگاه  رشد  مراکز  راه اندازی  و  ایجاد  تفاهم نامه 
باید دغدغه جدی  اجتماعی  اثربخشی  و حرفه ای گفت: 

دانشگاهیان باشد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر 
کشمیری در این مراسم که به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای 
برگزار شد اظهار داشت: درگذشته پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق 
پژوهش و فناوری اختصاص یافته که باروی کار آمدن هیات عامل 
جدید این رقم به ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است همچنین 
هزارمیلیارد تومان خط اعتباری برای تأسیس صندوق های نوآوری 

کوچک اختصاص یافته است.
وی بابیان اینکه بحث نوآوری، توسعه فناوری و کارآفرینی در وزارت 
علوم بحث جدی است و ما در سیاست های این وزارتخانه این 
برداشت را داریم که دیگر نمی توانیم بگوییم که باید دانشجو تربیت 
کنیم، اما نسبت به ادامه راه دانشجو مسئولیت نداریم، تصریح کرد: 
اگرچه وزارت علوم نسبت به ایجاد اشتغال وظیفه ای ندارد، اما به 
نظر من زمان این ادبیات گذشته است پس باید به طورجدی بار 

مسئولیت و دغدغه ادامه راه دانشجویان را داشته باشیم.
دکتر کشمیری با تأکید براینکه اثربخشی اجتماعی باید دغدغه 
جدی دانشگاهیان باشد، گفت: حوزه فناوری، ارتباط با صنعت، 
مهارت افزایی، تربیت و اخالق و همچنین تزریق امید به دانشجویان 

از دغدغه های ما هستند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، با بیان اینکه 
راه اندازی  کمپانی  هزار  تی ۳۰  آی  ام  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
کرده اند و ۲۰۰ هزار میلیارد دالر گردش مالی استیناف شرکت های 
این دانشگاه بوده، تصریح کرد: این ادبیات یک دانشگاه کارآفرین 
است. معتقدم باید عناصر مکمل را فراهم کنیم و مسیر دانشگاه ها 

را در این حوزه اعتال ببخشیم.
افزوده جدی  ارزش های  دانشگاه  به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بدهیم، تصریح کرد: امروز تکلیف ما حضور جدی در موضوعات 
اجتماعی و گره گشایی از معضالت اجتماعی است و ورود به این 
حیطه نیز سازوکار خود را می طلبد که مراکز رشد و پارک های علم 

و فناوری همه از این منظر فعالیت می کنند.
نوآوری  بپذیریم که سرچشمه  اگر  اظهار کرد:  دکتر کشمیری 
باید  که  است  این  نوآوری  اصلی  ریشه  بنابراین  است؛  دانشگاه 
زیرساخت ها را در محیط دانشگاه فراهم کنیم. درهرحال بحث 
جدی آن است که دانشگاه ها به این فضا نگاه جدی داشته باشند و 

سرمایه های خود را بسیج کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم به گالیه اعضای 
هیات علمی نسبت به آئین نامه ارتقای اساتید اشاره کرد و گفت: 
اساتید نسبت به نقش چاپ مقاالت آی اس آی در ارتقا گالیه 
دارند که بنده نیز معتقدم روح این بحث درست است بنابراین ما 
باید یک نگاه عمیق به ارتقای اعضای هیات علمی داشته باشیم، اما 

اگر در این حوزه گناه اصلی بر گردن آئین نامه ارتقا است بخشی 
از آن نیز متوجه مسئوالن دانشگاه و بخشی هم متوجه اعضای 

هیات علمی است.
وی بیان کرد: اگر محور کار استادی پژوهش علمی است باید 
بگوییم که این استاد برای ارتقا باید مقاله آی اس آی چاپ کرده 
باشد، اما اگر استادی اثربخشی خود را در مسیر دیگری می بیند 
باید برای ارتقای او مثالً به چاپ چهارمقاله آی اس آی اکتفا کنیم 
و این موضوع در اختیار هیات ممیزه دانشگاه است، اما سوال این 
است که چه کسی گفته همه ما باید با استادی از دنیا برویم ما 
می توانیم از خیر استادی بگذریم و اثربخشی خود را در مسیر 

دیگری غیر از چاپ مقاله آی اس آی باال ببریم.
دکتر کشمیری با اشاره به اینکه نگاه ما در مراکز رشد و پارک های 
به دانشگاه های تحصیالت تکمیلی محور  علم و فناوری عمدتاً 
و پژوهش محور بوده و امروز به تجربه راه اندازی مراکز رشد در 
دانشگاه های مهارتی نیاز داریم، اظهار کرد: در جلسه ای که در 
صندوق نوآوری و شکوفایی با موضوع اختصاص تسهیالت اشتغال 
برگزار شد، بنده متوجه شدم که این تسهیالت فقط برای افراد 
دارای مدرک کارشناسی و باالتر اختصاص یافته که بنده گفتم 
چرا باید دارندگان مدرک کاردانی را از دریافت این تسهیالت خط 
بزنیم درحالی که نیاز امروز کشور به اپراتور خوب و دارندگان مدرک 

کاردانی است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم بابیان اینکه 
دانشگاه فنی و حرفه ای جایگاه باالیی در نظام آموزشی کشور دارد، 
تصریح کرد: امیدواریم که با راه اندازی مراکز رشد دانشگاه فنی و 

حرفه ای در حوزه کارآفرینی موفق عمل کند.
وی در ادامه افزود: رویکرد جدید ما در معاونت پژوهش و فناوری 
این است که غول مجوز برای فعالیت مراکز رشد را رها کنیم و 
اجازه دهیم این مراکز متناسب با ظرفیت ها و سیاست گذاری ها 

فعالیت کنند.
دکتر کشمیری با اشاره به صدور مجوز برای ۱۵ مرکز رشد دانشگاه 
فنی و حرفه ای تصریح کرد: اگر این مراکز دارای عملکرد موفقی 
باشند امیدواریم تا سال آینده برخالف پیش بینی صورت گرفته 

تعداد مراکز جدید از ۲۲ مرکز فراتر برود.
این  و  است  مراکز رشد حرفه ای  فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فعالیت ها مقتضیات خود را می طلبد؛ لذا باید متقضیات فعالیت 
در این حوزه را بشناسیم، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی متوجه 
ضعف مراکز رشد شود بالفاصله ما را ترک خواهند کرد و مراکز 
رابطه  این  در  که  تبدیل می شوند  مرده  به یک مجموعه  رشد 
مثال هایی وجود دارد به گونه ای که می گویند فالن پارک علم و 
فناوری شهر ارواح است. یکی از اهداف ما از بازرسی پشتیبانی از 

مراکز رشد فعال است.
دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
نیز در این مراسم گفت: راه اندازی مراکز رشد نیاز جدید آموزش 
عالی کشور است بااین وجود دانشگاه ها هر چه قدر می توانند باید 

خود را به فضای اقتصاد و تجارت نزدیک کنند.
وی بابیان اینکه امروز یکی از شاخص های توسعه در دنیا توجه به 
آموزش های فنی و حرفه ای است، ولی ما از این طیف خیلی عقب 
هستیم، اظهار کرد: امیدواریم که عقد تفاهم نامه راه اندازی مراکز 
رشد باعث شناخت هر چه بیشتر از دانشگاه فنی و حرفه ای شود.

وی بابیان اینکه معتقدم نباید مقاالت آی اس آی مالک ارتقای 
اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای باشد، چون این دانشگاه 
نیازی به مقاله آی اس آی ندارد، تصریح کرد: آئین نامه ارتقا و 
استخدام در دانشگاه فنی و حرفه ای باید تغییر کند و ما امیدواریم 

بتوانیم این آئین نامه را تغییر دهیم.

اخبار ستادی

■  مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم:

اثربخشی اجتامعی باید دغدغه جدی دانشگاهیان باشد

مهمترین  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
میان  ارتباط  برقراری  را  صندوق  این  هدف 
بزرگ  شرکت های  با  بنیان  دانش  شرکت های 
صنعتی عنوان کرد و از شرکت های دانش بنیان 
در  تسهیل گری  برای  را  خود  نیازهای  خواست 

این رابطه به صندوق نوآوری اعالم کنند.

به گزارش روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی 
مراسم  در  وحدت  علی  دکتر  جمهوری،  ریاست 
شرکت  های  صنایع،  فناورانه  گردهمایی  اختتامیه 
بیان  خودرو،  صنعت  آپ های  استارت  و  بنیان  دانش 
سمت  به  نوآوری  مراکز  تاسیس  کنار  در  اگر  کرد: 
و  بنیان  دانش  شرکت های  از  استقبال  و  باز  نوآوری 

نوآور نرویم، مسیر توسعه را طوالنی تر خواهیم کرد.
باید  کشور  در  خودروسازی  صنعت  کرد:  تصریح  وی 
مسیر خود را اصالح کند، برای مثال مجموعه ای مانند 
به عنوان مهمترین شرکت خودروسازی  ایران خودرو 
خواهد  روزی  نکند،  اصالح  را  خود  مسیر  اگر  کشور، 
که  شرکتی  و  بود  نخواهد  خودروساز  دیگر  که  رسید 
هم اکنون در حوزه آی تی فعال است، خودروساز کشور 
خواهد شد؛ لذا امیدوارم مدیران ایران خودرو بتوانند 
تا  شوند  چیره  دارد  وجود  که  مشکالتی  و  مسایل  بر 
و  ایده  دارای  و  نیروهای جوان  برای  را  بتوانند مسیر 

اندیشه باز کنند.
شرکت های  به  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
دانش بنیان حاضر در این گردهمایی گفت: امیدوارم 
را  است  گرفته  شکل  روزه  چند  این  در  که  ارتباطی 
با تمام تالش  نوآوری  بدانید که صندوق  حفظ کنید. 
نیز  شما  و  شماست  خدمت  در  دارد  که  ابزارهایی  و 
ارتباط  در  ما  با  را  خود  نیازهای  و  مسایل  می توانید 

بگذارید.
وحدت در پایان یادآور شد: امیدوارم که مساله مالی، 
آخرین مشکل شرکت های دانش بنیان باشد؛ از همین 
رو اگر فکر می کنید در برقراری ارتباط با شرکت های 
نوآوری  صندوق  تسهیل گری  به  نیاز  صنعتی،  بزرگ 
وجود دارد، حتما ما را در جریان قرار دهید، چرا که 
برقراری  شکوفایی  و  نوآوری  هدف صندوق  مهمترین 
بزرگ صنعتی و شرکت های  ارتباط میان شرکت های 

دانش بنیان است.

مهمرتین هدف صندوق نوآوری 

برقراری ارتباط میان رشکت های 

بزرگ صنعتی و رشکت های 

دانش بنیان است
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موبایل  کنگره  در  بنیان  دانش  های  شرکت  پاویون 
بارسلون MWC( 2019( به عنوان بزرگترین رویداد 
 ۸ تا   ۵ از  جهان  در  اطالعات  فناوری  و  موبایل  صنعت 

اسفند ما امسال در شهر بارسلون برپا می شود.

پاویون شرکت های دانش بنیان ایرانی در کنگره موبایل 
بارسلون MWC( 2019( به عنوان بزرگترین رویداد 
 ۸ تا   ۵ از  جهان  در  اطالعات  فناوری  و  موبایل  صنعت 

اسفند ما امسال در شهر بارسلون برپا می شود.
اپراتور   ۸۰۰ از  بیش  حضور  با  بارسلون  موبایل  کنگره 
تلفن همراه و بیش از ۲۲۰۰ شرکت از ۱۸۴ کشور جهان 
برگزار می شود. در این رویداد جهانی ۴۲ سخنران اصلی 
از کشورهای مختلف در خصوص فرصت های کسب و کار 
صنایع مختلف حوزه فناوری اطالعات و موبایل و نقش 
کشورهای  اطالعات  فناوری  حوزه  حاکمیتی  نهادهای 
توسعه  حال  در  یا  و  یافته  توسعه  بازارهای  در  جهان 

سخنرانی می کنند.
۵۷ درصد کل مشارکت کنندگان در رویداد سال ۲۰۱۹ 
و همچنین ۷۶ درصد شرکت کنندگان در کنفرانس ها را 
وزرای ارتباطات، معاونان اپراتورها و اعضای هیات مدیره 

شرکت های بزرگ تشکیل می دهند.

 ۱۹۷۸ حضور  با  رویداد  این  خبری  پوشش  همچنین  
خبرگزاری بین المللی از کشورهای مختلف جهان انجام 

می شود.
در همین راستا شرکت همایشگران سام به عنوان نماینده 
نمایشگاه کنگره موبایل در نظر دارد با مشارکت صندوق 
توسعه  سازمان  و  جمهوری  ریاست  شکوفایی  و  نوآوری 
کنگره  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پاویون  ایران  تجارت 

جهانی موبایل را برگزار کند.

جهت کسب اطالعات بیشتر و حضور در پاویون ایران در 
این نمایشگاه جهانی بارسلون می توانید با شماره تلفن 

۲۲۸۹۳۲۴۲ تماس حاصل کنید.

گفتنی است مهلت ثبت نام برای حضور در قالب پاویون 
تا  بارسلون  نمایشگاه موبایل  ایران در  جمهوری اسالمی 

دهم آبان ماه تعیین شده است.

پاویون رشکت های دانش بنیان 
ایرانی در کنگره جهانی موبایل 

اسپانیا برپا می شود

پاویون شرکت های دانش بنیان در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات 
و صنایع وابسته با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 

برپا می شود.

ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه  در  بنیان  دانش  شرکت های  پاویون  در  جمهوری، 
بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع 
وابسته که همزمان با برگزاری این نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ آبان ماه 
سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا 
می شود، شرکت های دانش بنیان حوزه معادن و صنایع معدنی به 

ارائه آخرین محصوالت و دستاوردهای خود می پردازند.
آخرین مهلت ثبت درخواست برای حضور در پاویون شرکت های 
دانش بنیان در این نمایشگاه ۱۸ مهر ماه جاری اعالم شده است.

آدرس  به  ثبت نام  جهت  می توانند  عالقه مندان 
با  یا  و  مراجعه   httP:// Mehrvision.ir/ConMin

شماره تلفن ۶۶۸۷۱۲۵۹-۰۲۱ داخلی ۱۰۱ تماس حاصل نمایند.
شرکت های دانش بنیان برای حضور در پاویون شرکت های دانش 
بنیان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، 
ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته از تخفیف ۹۰ درصدی 
صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین هزینه های مربوط به حضور 

در نمایشگاه برخوردار می شوند.

این حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان 
برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی در راستای توسعه بازار 
محصوالت این شرکت ها و پیوند آنان با صنایع کشور صورت می گیرد.

از تشکیل  نوآوری و شکوفایی  معاون توسعه صندوق 
پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین  المللی 
یازدهمین  و  خصوصی سازی  و  بیمه  بانک،  بورس، 
در  فرصت  های سرمایه  گذاری کشور  معرفی  نمایشگاه 

جزیره کیش خبرداد.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  معاون  ملکی فر،  سیاوش  دکتر  جمهوری،  ریاست 
صندوق نوآوری با اشاره به برگزاری ششمین دوره نمایشگاه 
با  بیمه و خصوصی سازی همزمان  بانک،  بورس،  بین    المللی 
سرمایه  گذاری طی  فرصت های  معرفی  نمایشگاه  یازدهمین 
کرد؛  بیان  کیش  جزیره  در  ماه  آبان   ۳۰ تا   ۲۷ روزهای 
توانمندسازی  خدمات  نوآوری  صندوق  خدمات  از  دسته ای 
ارایه  مختلف  بخش های  در  و  بالعوض  به صورت  که  است 
می شود. به عنوان مثال برای حضور شرکت های دانش بنیان 
صندوق  خارجی،  نمایشگاه های  و  داخلی  نمایشگاه های  در 
به صورت  را  اجاره غرفه  و  تا ۷۰ درصد هزینه های ساخت 

حمایت بالعوض به شرکت ها پرداخت می کند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، خاطر نشان کرد: 

در  حضور  متقاضی  دانش  بنیان  شرکت  های  راستا،  این  در 
نمایشگاه Kish invex ۲۰۱۹ می توانند عالوه بر استفاده 
و  نوآوری  صندوق  درصدی   ۹۰ حمایت  با  خدمت،  این  از 
این  در  دانش  بنیان  شرکت های  پاویون  قالب  در  شکوفایی 

نمایشگاه حاضر شوند. 
وی در پایان اظهار کرد: همچنین شرکت ها می توانند برای 
مشتریان خود  با  نمایشگاه  این  حاشیه  در  که  قراردادهایی 
منعقد می کنند، از تسهیالت ۳ ساله لیزینگ با نرخ ۹ درصد 

تا سقف ۷۰ درصد مبلغ قرارداد بهره مند شوند. 
و  پاویون  این  در  حضور  برای  عالقه مندان  است،  گفتنی 
استفاده از تسهیالت نمایشگاهی صندوق نوآوری می  توانند 
برپایی  مجری  وبگاه  طریق  از  را  خود  تقاضای  آبان   ۵ تا 
پاویون به نشانی DeyDaD.CoM ثبت کرده و در فهرست 

متقاضیان این حمایت ها قرار گیرند.
حمایت های  دریافت  متقاضی  دانش بنیان  شرکت های 
نیز  نمایشگاه  این  در  مستقل  حضور  منظور  به  بالعوض 
می توانند از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی 

درخواست خود را ثبت کنند.

◼ معاون توسعه صندوق نوآوری خبر داد: ◼

برپایی پاویون رشکت  های دانش  بنیان در 
منایشگاه کیش اینوکس 2019

پاویون رشکت های دانش بنیان در 
منایشگاه بین املللی معدن و صنایع معدنی برپا می شود
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شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا این دانشگاه 
و  آب  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  دوره  پانزدهمین  در 

تاسیسات آب و فاضالب ایران حضور یافت.
به گزارش نشریه عتف به نقل از  روابط عمومی دانشگاه صنعتی 
شاهرود، شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا در پانزدهمین 
دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
ایران به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی سطح یک  در حوزه 
مهندسی انرژی و خالء؛ واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران حضور یافت.
در این دوره از نمایشگاه، آخرین دستاوردهای صنعت آب و تاسیسات 
فاضالب شامل لوله و اتصاالت پلیمری، تصفیه، فیلتراسیون و آب 
و سیستم های  اتوماسیون  و شیرآالت،  اتصاالت  لوله،  شیرین کن، 
ابزار دقیق، سیستم های اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی آب و 
فاضالب، تجهیزات صنعتی، لوله و اتصاالت فلزی در معرض دید 

صنعتگران و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۶۰ شرکت داخلی و خارجی در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران، در فضایی به وسعت ۲۴ 
هزار مترمربع و با حضور ۱۳ شرکت خارجی از ۶ کشور ایتالیا، آلمان، 

چین، مجارستان، ترکیه و تایوان برگزار شد.
شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا در زمینه طراحی و 
تولید دستگاه های پیشرفته تولید آب شیرین، سیستم های نمک 
زدائی، سیستم های خورشیدی؛ مهندسی انرژی و مهندسی خالء 

فعالیت می کند.
روابط عمومی دانشگاه به دنبال معرفی بیشتر این شرکت با دکتر 
محسن نظری مدیرعامل شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت 

آرتا به گفتگو پرداخته است.
به گفته دکتر نظری نمایشگاه بین المللي صنعت آب و تاسیسات آب 
و فاضالب ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتي و تجاري ایران در 
این حوزه که ساالنه با حضور جمع کثیري از شرکت هاي توانمند 
داخلي و خارجي در زمینه صنعت آب و فاضالب برپا شد ، فرصت 

بسیار مغتنمي است تا شرکت هاي فعال در این صنعت دستاوردها 
و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان 
این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازار و سمت 
و سوي رشد این صنعت، فعالیت ها و نوآوري هاي آتي خود را 

هدایت نمایند.
مدیر عامل این شرکت به توضیحاتی در خصوص معرفی مجموعه 
خود پرداخت و گفت: تنها شرکتی هستیم که به صورت دانش بنیان 
در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تولید آب شیرین؛ سیستم 
های حرارتی نمک زدایی و سیستم های تولید آب شیرین بدون 
پساب فعالیت می نماییم و در حال حاضر نیز پروژه های متعددی در 
سطح ملی در جنوب کشور از سوی این شرکت در جریان می باشد.
دکتر نظری به تشکیل جلسه ای از سوی معاونت علمی ریاست 
جمهوری مختص مسایل آب با حضور شرکت آرتا اشاره نمود و اظهار 
کرد:  قراردادهای متنوعی پس از بحث و تبادل نظر در راستای رفع 

نیازهای کشور در  این نمایشگاه منعقد شده است.
وی همچنین در همایش جانبی نمایشگاه صنعت آب؛ در خصوص 
سیستم های تولید آب شیرین،  سیستم های نمک زدایی بدون 
پساب و اقتصاد آب در حضور استارتاپ های حوزه آب و با حضور 
مدیران معاونت علمی ریاست جمهوری و مدیران آبفای کشور  و 

شرکت های فعال در حوزه آب به ایراد سخنرانی پرداختند.
الزم به ذکر است این شرکت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک ارزیابی و 
انتخاب شده است و در این نمایشگاه ارگان های متعددی از جمله 
وزارت جهاد کشاورزی،  مدیران و مشاورین وزارت نیرو،  مدیران و 
کارشناسان ارشد ادارات آب و فاضالب کشور؛ واحد تحقیق و توسعه 

مپنا و.. از این غرفه بازدید به عمل آوردند.
دکتر نظری در پایان اظهار امیدواری کرد که برگزاري این رویداد 
بزرگ با مشارکت کلیه دست اندرکاران این صنعت، گامي رو به جلو 
در راستاي اعتال و انعکاس هر چه بیشتر توانمندي هاي این صنعت 

در ایران و جهان باشد.

گردهامیی ارایه فناوری های 
نوین در پیشگیری و مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز
سال  ماه  آبان  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
در  نوین  فناوری های  ارایه  گردهمایی  جاری 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به مدت 

سه روز برگزار می کند.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوین در  ارایه فناوری های  ریاست جمهوری، گردهمایی 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در روزهای ۱۹، ۲۰ 
و ۲۱ آبان سال جاری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی 
و با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار خواهد 

شد.
این گردهمایی با هدف استفاده از دانش و نوآوری در مدل 
بهینه پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز و در محورهای 
حفاظت فیزیکی، کشف و شناسایی، انبارداری هوشمند، 
هوشمندسازی  مرزها،  پایش  عرضه،  سطح  در  بازرسی 
نظارت بر ترانزیت و لجستیک، بهینه سازی امحا و بازیابی 

و... برگزار می شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی برای این گردهمایی سه روزه، 
از جمله  که  است  گرفته  نظر  در  را  متنوعی  برنامه های 
آن می توان به رویدادهای معرفی نیازمندی های فناورانه، 
نشست های مذاکره B2B و پنل های تخصصی اشاره کرد.

رویدادهای  در  حضور  جهت  عالقه مندان 
لینک   طریق  از  می توانند  گردهمایی  این  جانبی 
شماره   با  یا  و  ثبت نام    https://evnd.co/ygg27

تلفن ۷۷۲۴۰۵۷۶ تماس حاصل نمایند.

 دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از این نمایشگاه 
و  فعالیتها  روند  جریان  در  داران  غرفه  با  گفتگو  در 
تولیدات شرکتهای دانش بنیان در حوزه مدیریت سبز 

قرار گرفت.

سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات 
آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری درمحل سازمان 

برنامه و بودجه کشور برپا گردید.
موضوع  نمایشگاه،  قبلی  دوره  دو  در  است  گفتنی   
علم  های  پارک  و  دانشگاه ها  هدف گذاری  و  فرهنگ سازی 
و فناوری به عنوان مراکز علمی و فناوری کشور در موضوع 
نیز  امسال  نمایشگاه  در  و  بود  شده  مطرح  سبز  مدیریت 
شده  اجرا  پروژه های  دستاوردهای  و  نتایج  از  گوشه هایی 
توسط دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بر اساس آمار 

و اطالعات ارائه شد. 

بازدید معاون رئیس جمهور از دستاوردهای رشکت های مستقر در پارک علم و فناوری مازندران در حوزه مدیریت سبز 

گفتگو با مدیر عامل رشکت دانش بنیان علم گسرتان صنعت آرتا
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نارنج اولین اپلیکیشن سفارش آنالین غذا در شمال ایران 
وجود  با  و  فعالیت  سال   ۲ گذشت  با  اکنون  هم  و  است 
رقبای بزرگ ملی این اپلیکیشن همچنان در استان گیالن 
برای  تلفنی  تماس  به  نیازی  دیگر  نارنج  با  است.  پیشرو 
سفارش غذای بیرون بر نبوده و مشتریان تنها با نصب یک 
اپلیکیشن روان وساده غذای خود را بیش از 9۰ رستوران با 

کیفیت شهر با مزیت های ویژه سفارش می دهند.

روش های  جایگزین  هوشمند  سامانه های  که  است  سالی  چند 
سنتی خرید محصول یا دریافت خدمات شده اند. در این میان 
صنعت خوراک و غذا هم از این قافله جای نمانده و سوار بر اسب 
تندروی بازار تکنولوژی شده است. پلتفرم های سفارش آنالین غذا 
یکی از دستاوردهای همین دنیای تکنولوژیست. امروزه اغلب مردم 
ترجیح می دهند که برای سفارش غذا از همین پلتفرم های آنالین 
استفاده کنند و  این موضوع تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از 

زندگی مردم شهرهای پیشرفته دنیا شده است.
کالنشهر رشت در سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان یونسکو به عنوان 
تنها شهر خالق خوراک شناسی ایران درسازمان یونسکو به ثبت 

جهانی رسید.
سامان ترابی مدیر عامل و موسس نارنج میگوید: »پس از کسب این 
افتخارجهانی برای شهر رشت، و از آنجایی که رشت در بسیاری از 
برهه های زمانی شهر اولین ها بوده، برآن شدیم که پروژه ای بزرگ و 
قدرتمند را در بستر فناوری اطالعات آغاز کنیم. پروژه ای که در نوع 

خود در خور نام بزرگ شهر رشت و استان گیالن باشد. «
از دیدگاه ما عنوان شهر خالق خوراک و غذا، اهمیت دادن مردم 
گیالن به غذا و توجه بیش از حد به فرهنگ غذایی گیالن، پتانسیل 
باالیی برای رشد این گونه کسب و کارها در استان گیالن فراهم 
ساخته است. بر این اساس پس از یکسال بررسی و تحقیق در واحد 
R&D آژانس دیجیتال مارکتینگ شهرآرا ، پروژه "نارنج" برنامه 

نویسی و متولد شد.«
نارنج اولین اپلیکیشن سفارش آنالین غذا در شمال ایران است 
و هم اکنون با گذشت ۲ سال فعالیت و با وجود رقبای بزرگ 
ملی این اپلیکیشن همچنان در استان گیالن پیشرو است. با نارنج 
دیگر نیازی به تماس تلفنی برای سفارش غذای بیرون بر نبوده و 
مشتریان تنها با نصب یک اپلیکیشن روان وساده غذای خود را 
بیش از ۹۰ رستوران با کیفیت شهر با مزیت های ویژه سفارش 

می دهند.

قدرتمندترین و محبوب ترین اپلیکیشن خدماتی
 بومی شمال کشور

با پیدایش خود، در زمانی کوتاه اثبات کرد که تنها یک  نارنج 
اپلیکیشن سفارش آنالین غذای ساده نیست، تولد نارنج شروع یک 

فرهنگ سازی جدید بود، فرهنگ جدید سفارش آنالین غذا در 
استان گیالن. نارنج یکی از سه استارتاپ موفق استان گیالن در 
۵ سال اخیر است که توانست در کمتر از ۴ ماه، ۵۰ رستوران و 
۷۰۰۰ کاربر فعال را جذب کند و اکنون پس از ۲ سال از شروع 
حیات خود بالغ بر ۲۰ هزار کاربر فعال و بیش از۹۰  رستوران دارد.

نارنج در سال ۹۶ دوبار با نظر کاربران در رتبه ی اول اپلیکیشن های 
حوزه خوراک کافه بازار قرار گرفت و در همان سال توانست بخش 
زیادی از آمار سفارشات تلفنی شهر رشت را به سفارش آنالین 
تبدیل کند. دیگر چه چیزی می تواند بیانگر محبوبیت و قدرت یک 

اپلیکیشن بومی در دل یک شهر باشد؟
اکنون در آغاز سال سوم فعالیت این استارت آپ، نارنج در مسیر 
رشد و توسعه قرار دارد و تالش میکند گستره فعالیت خود را با 

جذب سرمایه گذار و شریک تجاری در سطح کشور توسعه دهد.
نارنج هم اکنون در شهر الهیجان شروع به کار کرده و بزودی 
را  رستوران  از ۹۰  بیش  می شود.  گیالن  شهرهای  تمامی  وارد 
تحت پوشش خود دارد و با آنکه درگیر تالطم های رقابت با رقبای 
ثروتمند و بزرگ کشوری است، با این حال از معدود اپلیکیشن های 
بومی ایران است که با ورود اپلیکیشن های ثروتمند پایتخت نه تنها 
از پای نیفتاده بلکه همچنان قدرتمند ترین اپلیکیشن گیالنی است 
که توانسته علیرغم حضور رقبا، بیشترین سهم بازار و محبوبیت 
را در گیالن دارا باشد. به گونه ای که این روزها اپلیکیشن نارنج 
عالوه بر انتخاب اول سفارش آنالین غذا در استان گیالن، منبع 
قدرتمندی برای جستجوی رستوران ها، مشاهده منو و قیمت و 
اشاعه ی فرهنگ خوراک برای دوستداران غذا و خوراکی می باشد.

کمک به توانمند سازی صنعت رستورانی گیالن در 
شرایط سخت اقتصادی کشور

دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیالن درباره نارنج اینچنین 
می گوید: استارت آپ نارنج یکی از موفق ترین کسب و کارهای 
آنالین گیالن می باشد که به شکل بوت استرپ و بدون هیچگونه 
سرمایه گذاری به این موفقیت رسیده است. نارنج در این مدت 
کوتاه که توانسته باعث رونق در چرخه ی فروش سفارشات بیرون 
بر رستوران ها شود. ما در یکسال گذشته تالش کردیم حمایت های 
موثری از نارنج داشته باشیم و توسعه ی کسب و کارهای بومی و 
موفقی مثل نارنج از برنامه های جدی ما می باشد چون اطمینان 
داریم در شرایط سخت اقتصادی پروژه هایی مثل نارنج می تواند 
کمک های شایانی به توانمند سازی صنعت رستورانی گیالن نماید. 

این محبوبیت و موفقیت از کجا سرچشمه می گیرد؟
سامان ترابی دلیل محبوبیت نارنج را چنین تعریف میکنند:  سلطه 
بازار به روش دیکتاتوری زمانی شروع می شود که تنها به منافع 
خود در بازار بیاندیشی، اما محبوبیت وقتی شروع می شود که 

منافع مشتریان بر منافع ما ارجحیت داشته باشد، نارنج پلتفرمی 
ارتباطیم،  با دو سمت در  نارنج ما  مردمی و محبوب است. در 

مشتری و رستوران. 
ما می دانیم که مهمترین حلقه ی این چرخه ی اقتصادی رستوران 
می باشد، پس تالش کردیم یک تعادل مناسب برای حفظ منافع 

هر دو سوی این فرآیند داشته باشیم. 
افرادی که از روز اول مشتری نارنج بوده اند به خوبی میدانند که 
نارنج هیچ رستوران بدون تخفیفی نداشته و ندارد. کافیست تا هم 
اکنون اپلیکیشن را باز کنید و ببینید که همه رستوران ها بین ۵ 
الی ۲۵ درصد تخفیف دائم و همیشگی دارند و این تخفیف نه لزوما 
از سمت رستوران بلکه بخش زیادی از آن از سهم فروش خود نارنج 
است. این تخفیف ها از روز اول با نارنج همراه بود و با آمدن رقبایی 
که تنها در زمان افزایش سهم بازار و تخریب رقبای بومی دست 
به ارائه تخفیفات دوره ای می زنند، تغییر استراتژی نداده. ما با ارائه 
تخفیفات دائمی از سهم نارنج تالش کردیم که فروش رستوران ها 

را افزایش داده و همچنین رضایت مشتریان را فراهم سازیم.
نارنج هم اکنون در میان راه پیشرفت، تالش دارد تا اهمیت به 
مشتری و همچنین کمک به رشد کسب و کارهای بومی را با توجه 
بیشتری مدنظر قرار دهد و در این مسیر هر روز اقدامات تازه ای  را 

در دست اجرا دارد.

چرا باید از استارت آپ های بومی گیالن حمایت کنیم؟
پر فروش شهر رشت که مدتیست  از رستوران های  مدیر یکی 
فقط با اپلیکیشن های بومی گیالنی همکاری میکند دلیل اینکار را 
اینطور بیان می کند: نارنج نسبت به تمامی اپلیکیشن های وارداتی 
به استان گیالن کارمزد کمتری می گیرد و حتی نصف کارمزد 
خود را هم بصورت دایمی برای ایجاد حس مثبت خرید به کاربران 
تخفیف می دهد، تسویه حساب نارنج با رستوران ها در مقایسه با 
رقیب اصلی تهرانی اش ۴ برابر سریعتر است و در واقع نارنج با 
سرمایه ی رستوراندار بازی نمی کند. کامال مشخص است که نارنج 
دنبال یک بازی برد-برد است و فقط به منافع خود نمی اندیشد. 
پس در قبال این رفتار صادقانه و عادالنه ی نارنج، ما هم موظفیم از 
کسب و کارهای بومی شهرمان حمایت کنیم در کنار هم از منافع 

مشترک بهره مند شویم.

نارنج اولین اپلیکیشن پیرشو سفارش آنالین غذا در گیالن

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیأت همراه، در 
سفر یک روزه خود به استان سمنان، از پارک علم و 
فناوری دانشگاه سمنان و نمایشگاه شرکت های دانش 

بنیان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، 
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و  دانشگاه سمنان  فناوری  و  علم  پارک  از  همراه  هیأت  و 

نمایشگاه شرکت های دانش بنیان بازدید کردند.
فناوری  و  علم  پارک  به  ورود  بدو  در  ستاری  سورنا  دکتر 
دانشگاه سمنان که استاندار و دیگر مسئوالن استان و دانشگاه 

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و منایشگاه رشکت های دانش بنیان

سمنان وی را همراهی می کردند، به مقام شهید واالمقام شهید پازوکی )شهید فناوری( 
ادای احترام نمودند و سپس به بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان پرداختند.

در این نمایشگاه ۲۰ شرکت دانش بنیان از پارک علم و فناوری، در سالن اجتماعات شهید 
پازوکی حضور یافتند و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در فضایی صمیمی پای 
گفتگو با این جوانان فناور نشست و اقداماتی برای تسریع در رسیدن به اهداف این جوانان 

و رفع موانع موجود انجام دادند.
در ادامه دکتر مسعود نصیری رئیس دانشگاه سمنان نیز گزارشی از فعالیت های علمی 
پارک علم و فناوری و دانشگاه سمنان ارائه نمودند و دکتر ستاری ضمن قول مساعدت 
های مالی، درخصوص عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در صندوق نوآوری و 

شکوفایی تأکید نمودند.
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آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف
مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری یزد با حضور 
مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، مهدی کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت عتف، محمدعلی طالبی، استاندار یزد، اکرم فداکار، معاون 
پورسراجیان،  داریوش  یزد،  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
رئیس سابق پارک علم و فناوری یزد، محمد مهدی لطفی، رئیس 
جدید پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک 

در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مسعود برومند، 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این 
جلسه ضمن تقدیر از زحمات داریوش پورسرجیان، رئیس سابق 
پارک علم و فناوری یزد، گفت: برای تصدی ریاست پارک نیاز 
به یک فرد جوان، با انگیزه، دارای ایده و خالق و در عین حال 
باتجربه داشتیم و در انتخاب رئیس جدید تمام این معیارها را در 

نظر گرفتیم.
وی با بیان اینگه در نگاه جدید وزارت علوم، دانشگاه ها و پارک 
های علم و فناوری باید مسائل و مشکالت کشور را شناخته و آنها 
را حل کنند، گفت: دانشگاه ها و پارک ها باید به آنچه که در شرایط 
حاضر به عنوان یک نیاز از جانب رهبری، ریاست جمهوری و دولت 
مطرح می شود اعم از توسعه و رونق تولید و اشتغالزایی به ویژه در 
بخش فارغ التحصیالن توجه نموده و آن ها را حل کنند و وزارت 

عتف در این زمینه هرگونه حمایتی که الزم باشد انجام می دهد.
وی حوزه علم و فناوری را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: باید در 
این حوزه از تجربیات دیگران استفاده کرده و در عین حال در مورد 
طرح های جدید و نوآورانه تفکر کرده و فرآیندها را بازنگری کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به استانداری ها 
به عنوان اصلی ترین ذی نفعان پارک های علم و فناوری، گفت: 
اولین ذینفع شما مدیریت استان است که باید برای رفع مشکل 

آن تالش کنید.
پارک  نفعان  را دیگر ذی  فناور  برومند دانشگاه ها و موسسات 
دانست و گفت: پارک های علم و فناوری باید با توجه به تامین  
نیروی انسانی خود از دانشگاه ها تعامل خوبی با این مراکز علمی 
در استان داشته و با وجود اهمیت جمعیت مستقر در پارک ها به 
لحاظ شاخصی، تعامل خوب و سازنده ای نیز با شرکت های مستقر 

و تحت پوشش خود داشته باشند.
وی با اشاره به وجود مشکالتی در منابع کشور گفت: با توجه به 
کمبود منابع مالی در کشور از شما هم انتظار داریم فضایی را در 
استان برای رفع نیازهای دستگاه ها ایجاد کنید تا آنها برای رفع 

مشکالت خود بخشی از هزینه ها را متقبل شوند.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جدید پارک علم 
و فناوری یزد خطاب به ایشان گفت:در زمان اتمام مسئولیت خود 
جانشین پروری را فراموش نکنید، تیم خود را گسترش داده و 

مدیران آینده فناوری استان را در مجموعه خود رشد دهید.

تحقق اقتصاد دانش بنیان در سایه همکاری تمام دستگاه 
ها

مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری یزد با حضور 
مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری، مهدی کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت عتف، محمدعلی طالبی، استاندار یزد، اکرم فداکار، معاون 
پورسراجیان،  داریوش  یزد،  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
رئیس سابق پارک علم و فناوری یزد، محمد مهدی لطفی، رئیس 
جدید پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک 

در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
داریوش پورسراجیان، رئیس سابق پارک علم و فناوری یزد در این 
جلسه ضمن عرض خیر مقدم به مسئولین ارشد استانی و کشوری، 
گزارشی از عملکرد پارک در مدت فعالیت خود به عنوان رئیس 

پارک علم و فناوری یزد ارائه کرد.
وی بازنگری برنامه استراتژیک و تدوین برنامه چهارم توسعه پارک 
را از برنامه های خود در ابتدای تصدی ریاست پارک دانست و 
ارتقاء کیفیت عملکرد موسسات فناور مستقر در پارک،  گفت: 
تدوین برنامه ارزیابی عملکرد جامع و توسعه ساختار پردیس های 
فناوری با هدف ارائه خدمات تخصصی به حوزه هایی که از لحاظ 
نیاز با هم کامال متفاوت هستند، از جمله سیاست های ما در تدوین 

این برنامه بود.
 

پورسراجیان توجه به ایجاد مراکز توسعه فناوری تخصصی را از 
دیگر برنامه های پارک یزد در این دوران برشمرد و افزود: با توجه 
به اینکه بخش عمده ای از سرمایه گذاری استان در حوزه سرامیک 
است، مرکز توسعه فناوری سرامیک عملیاتی و ایجاد مراکز توسعه 

فناوری نساجی و انرژی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ایجاد دفاتر مبادالت فناوری، گفت: ارتقای سطح 
عملکرد حوزه های بین المللی و صادرات فناوری از طریق ایجاد 
دفاتر مبادالت فناوری از اقدامات پارک یزد بوده است که در این 

راستا دو دفتر گرجستان و عمان در حال فعالیت است .
رئیس سابق پارک یزد طرح ویژه فرهنگ خالقیت و نوآوری و 
حساسیت زایی اجتماعی از طریق حضور در رویدادهای مختلف 
مانند جشنواره ایده های برتر و مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش 
آموزی و تمرکز بر توسعه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به 
عنوان قوی ترین اهرم حمایتی و مالی و اعتباری را از دیگر برنامه 

های پارک یزد در طول سال های فعالیت خود برشمرد.
وی ضمن تشکر از زحمات مصطفی کریمیان اقبال، گفت: پیگیری 
استقالل واقعی هیات های امنا در سیاست گذاری، بهبود آیین نامه 
استخدامی کارکنان پارک ها، توجه به توسعه بین المللی و شفافیت 
در جریان تخصیص منابع از جمله سیاست ها و رهنمودهای ایشان 

بود که آثار مثبت آن را امروز در مجموعه پارک می بینیم.
پورسراجیان در پایان ضمن تشکر از همراهی های مدیران استان، 
وزارت علوم، مدیران و معاونان و کارکنان و فناوران پارک علم و 

فناوری یزد، برای ریاست جدید پارک یزد آرزوی موفقیت نمود.
محمدمهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این 
مراسم ضمن تقدیر از زحمات داریوش پورسراجیان، رئیس سابق 
پارک یزد در طول مدت فعالیت خود، گفت: ایشان چه در زمان 
ریاست پارک و چه قبل از آن، منشا خیر و اتفاق های مثبت برای 
پارک بودند و امیدوارم بتوانیم این برنامه ها را ادامه داده و از خدمات 

ایشان در پارک یزد و استان، به صورت مقتضی استفاده کنیم.
وی یادی از روسای پارک از زمان تاسیس تاکنون نمود و ضمن 

قدردانی از زحمات آنها ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همیاری 
همه افراد در مجموعه پارک یزد اعم از مدیران و پرسنل ستادی 
و مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک، در جهت رشد و 

شکوفایی پارک یزد و استان گام برداریم
لطفی دارایی های پارک یزد را به دو بخش مشهود و غیرمشهود 
تقسیم کرد و گفت: پارک یزد از دارایی های غیرمشهود به مراتب 
بیشتری برخوردار است به طوری که در سال های فعالیت خود 

منشاء اثرات خوبی در سطح استان و حتی کشور بوده است.
رئیس پارک یزد تصریح کرد: بنابراین نقشی که برای خود به 
عنوان ریاست پارک قائل هستم بیشتر نقش تسهیل گر و حمایت 
کننده برای رشد و شکوفایی استعدادها و پتانسیل های موجود 

در پارک است.
 

لطفی با انتقاد از نگاه بخشی به موضوع اقتصاد دانش بنیان، گفت: 
این نگاه که سردمداران اقتصاد دانش بنیان دانشگاه ها، پژوهشگاه 
ها و پارک ها هستند، نگاه صحیح و دقیقی نیست. زیرا در یک 
اقتصاد دانش بنیان واقعی همه دستگاه ها و اجزا و ارکان در خدمت 

مفاهیم و مباحث دانش بنیان هستند.
وی تصریح کرد: بنابراین باید یک نگاه زنجیره ای به این موضوع 

داشته باشیم و این نگاه را در کل اکوسیستم به جریان بیاندازیم.
لطفی با بیان اینکه دیگر مانند گذشته نوآوری و فناوری صرفاً 
امروز  گفت:  نیست،  علمی  موسسات  و  ها  دانشگاه  اختیار  در 
بخش زیادی از تولید دانش و فعالیت های نوآوری در بخش های 
خصوصی و شهرک های صنعتی اتفاق می افتد و این گونه نیست 
که همانند گذشته تولید فناوری تنها به دانشگاه ها و مراکز علمی 
اقتصاد  تحقق  برای  گسترده  مجموعه ای  باید  لذا  شود  محدود 
دانش بنیان در استان شکل گرفته و پارک بیشتر نقش تسهیل گری 

و توانمندسازی را در این اکوسیستم ایفا کند.
وی با اشاره به سه نقش محو ری برای پارک های علم و فناوری 
، گفت: نقش اول نقش متداول و سنتی پارک ها که همان نقش 
حمایتی شرکت های فناور است اما به نظر می رسد که در دو سطح 
دیگر پارک ها باید در اکوسیستم استان تاثیر گذار بوده و نقش 

ایفا کنند .
رئیس پارک یزد تالش برای توسعه پایدار منطقه ای با همکاری 
و مشارکت در طرح های پیشران، کمک به تدوین و حتی اجرای 
سند آمایش و گسترش شبکه  مراکز نوآوری در کل زنجیره اقتصاد 
دانش بنیان و در نهایت حداکثر بهره گیری از نخبگان و نیروهای 
از جمله نقش های دیگر پارک علم و  را  تحصیل کرده استانی 

فناوری برشمرد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد مراکز نوآوری در بخش صنعت، گفت: 
معتقدیم که در آموزش و پرورش به عنوان ابتدای این زنجیره باید 
کارهای مهمی صورت بگیرد حتی در بحث خانواده پارک باید 

نقشی جدی تر و اساسی تر ایفا کند.
لطفی در پایان درخصوص افزایش اعتبارات جاری وقرار دادن 
مجدد بودجه عمرانی برای پارک ها و بهبود شرایط استخدام 
پرسنل پارک از وزارت علوم و در خصوص حل مشکل کمبود 
درخواست  یزد  استاندار  از  پارک  های  شرکت  برای  فضا 

مساعدت کرد.

حامیت ویژہ وزارت علوم از پارک های علم و فناوری در راستای حل مشکالت جامعه

⏪
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نقش پارک علم و فناوری یزد در ظرفیت سازی برای 
ایجاد فرصت های شغلی در استان

معارفه  و  تکریم  مراسم  در  یزد  استاندار  طالبی،  محمدعلی 
رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن قدردانی از زحمات داریوش 
پورسراجیان در دوران تصدی خود به عنوان رئیس پارک یزد، 
گفت: ایشان در طول فعالیت خود ارتباط و تعامل بسیار خوبی را 
با مدیران و مجموعه های دولتی و شرکت های مستقر در پارک 
داشته و در سایه این تعامل و ارتباط، عملکرد خوبی را از خود به 

جا گذاشتند.
وی ضمن تبریک به رئیس جدید پارک علم و فناوری یزد، گفت: 
در شرایط فعلی استان انتظار بیشتری از پارک علم و فناوری برای 
نقش آفرینی در فرایند توسعه استان داریم و بسیار خرسند هستم 

از اینکه این نگاه در برنامه کاری رئیس جدید وجود دارد.
طالبی تصریح کرد: بهترین نقش آفرینی پارک در توسعه منطقه در 
برنامه ایشان وجود دارد و انتظار این است که انشااهلل این ماموریت 
با کمک مجموعه همکاران پارک علم وفناوری، شرکت های مستقر 
در پارک و همه کسانی که به نوعی ذینفعان فعالیت های پارک 

در حوزه های مختلف هستند تحقق یافته و ما شاهد این نقش 
آفرینی باشیم.

 

وی با تاکید بر جذب جوانان در فعالیت های نواورانه و خالقانه 
پارک، گفت: موضوع پیوند صنعت و دانشگاه سال ها مورد بحث 
برای صنایع،  با تحمیل برخی محدودیت ها  اما تحریم ها  بوده 
فرصتی را مهیا کرده تا این پیوند قوی تر از گذشته برقرار و از 

دانش بومی استفاده بیشتری برای رفع نیازها شود.
فرصت های  ایجاد  برای  در ظرفیت سازی  را  پارک  نقش  طالبی 

شغلی در استان بسیار کلیدی توصیف کرد و گفت: با توجه به 
این که فرصت های شغلی ایجاد شده در استان تناسب الزم را 
با نیازهای نیروی کار بومی استان ندارد، قطعا پارک می تواند در 
زمینه ی ظرفیت سازی برای ایجاد فرصت های شغلی در استان 

کمک کند.
استاندار یزد با بیان اینکه برای توسعه استان به فناوری و نوآوری 
نیاز داریم، گفت: باید زیرساخت های پارک علم و فناوری یزد توسعه 
و تقویت شوند و در این زمینه متناسب با کمک ها و حمایت های 
وزارت علوم، مجموعه استان نیز حمایت های الزم را خواهد داشت.
گفتنی است، مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری 
یزد با حضور مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، مهدی کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
امور فناوری وزارت عتف، محمدعلی طالبی، استاندار یزد، اکرم 
فداکار، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، داریوش 
محمد  یزد،  فناوری  و  علم  پارک  سابق  رئیس  پورسراجیان، 
عامل  مدیران  از  جمعی  و  پارک  جدید  رئیس  لطفی،  مهدی 
شرکت های مستقر در پارک در سالن کنفرانس مرکز فناوری 

اقبال برگزار شد

⏪

  ◼  توسط محققان پارک علم و فناوری مازندران؛  ◼

شامپوی گیاهی ضد ریزش مو »هردوک« تولید شد 

مهدی کارگر مدیرعامل شرکت یاخته صبا آرنا از  شرکت های  
و  فارس  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  بنیان  دانش 
تشخیص  قابلیت  کیت  این  گفت:  تحقیق  تیم  سرپرست 
همه ژنوتایپ های ویروس را دارد و می تواند زمینه ساز تولید 

واکسن برای همه انواع این ویروس باشد.
افزود: کیت ژنوتایپینگ روتاویروس زمان تشخیص  کارگر 
عامل ایجادکننده اسهال را به ۲۴ ساعت کاهش داده است 

که عاملی موثر در نجات جان کودکان محسوب می شود.
وی گفت: روش متداول در آزمایشگاه های تشخیص طبی 
برای تعیین عامل ایجادکننده اسهال، کشت نمونه مدفوع 
بیمار است که حدود ۷۲ ساعت زمان نیاز دارد. هر کیت برای 
۵۰ آزمایش تشخیصی قابل استفاده است، افزود: آزمایش هر 

بیمار با هزینه ای کمتر از ۲۰ هزار تومان انجام می شود.
مدیر عامل شرکت بیان کرد: کیت ژنوتایپینگ روتاویروس بر 
اساس نیاز واحد های درمانی و آزمایشگاهی تولید می شود، 
اما در صورت رسیدن به مرحله تولید انبوه عالوه بر کاهش 

هزینه های تولید، امکان صادرات آن فراهم می شود.
از  از ۶۰ درصد  افزود: ویروس روتاویروس عامل بیش  وی 
اسهال های کودکان است که ساالنه جان بیش از ۶۰۰ هزار 
کودک زیر ۵ سال را در جهان می گیرد. سرپرست تیم تحقیق 
گفت: این ویروس ژنوتایپ های مختلفی دارد و در هر کشور 

برخی از انواع آن شایع است.
کارگر با بیان این که تنها راه پیشگیری از شیوع این ویروس 
خطرناک، واکسیناسیون کودکان است، افزود: در هر کشور 
واکسیناسیون کودکان برحسب ژنوتایپ های شایع در منطقه 
صورت می گیرد. این کیت برای اولین بار در جهان با استفاده 
از متخصصان شرکت دانش بنیان زیست فناوری یاخته صبا 
ارنا طراحی و ساخته شده است و امید داریم با تولید انبوه با 

هزینه کم کمک به بهبود سالمت جامعه نماییم.

اولین قرارداد همکاری مشترک )رویالیتی( امضا شد؛

فی مابین پارک علم و فناوری خراسان و 
رشکت دانش بنیان کارن افزار نوید پارسیان

به  موفق  مازندران  فناوری  و  علم  پارک  محققان 
کامال  محصولی  مو  ریزش  ضد  گیاهی  شامپو  تولید 

»ایرانی« شدند. 

مازندران،  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شامپو گیاهی ضد ریزش مو »هردوک« فرموالسیونی کاماًل 
گیاهی و منحصر به فرد دارد، به طوری که آنالیز آزمایش 

اکتیو این محصول نشان می دهد که کمتر از ۵ 
آن  فرموالسیون  در  شیمیایی  مواد  درصد 

به کار رفته است.
اکلیل  شرکت  مدیرعامل  اسدی 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر 
این  این خصوص گفت:  در  مازندران 
بوده  مناسب  موها  انواع  برای  شامپو 
اولین  دارد.  اصلی  خاصیت  چند  و 
کاهش  و  جلوگیری  آن  خاصیت 
همچنین  است.  سر  موی  ریزش 
نیز  سر  شوره  درمان  به  شامپو  این 
کرد.  خواهد  چشمگیری  کمک 
ویژگی دیگر شامپو هم جلوگیری از 

سفیدی موهاست.
هردوک  گیاهی  شامپو  افزود:  وی 
 PH تنظیم  به   HeRbal مدل 
یک  با  و  کرده  کمک  سر  پوست 
طرز  به  را  موها  مصرف  دوره 
سالم تر  و  شاداب تر  محسوس 
از  شامپو  این  در  کرد.  خواهد 
گوناگونی  و  مفید  گیاهی  مواد 
ختمی،  حنا،  شلتوک،  چون 
اسطخودوس، بید و آلوئه ورا و نیز 
از مواد معدنی همچون خاکستر و 
پودر زغال فعال استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت اکلیل به مزیت های 
این شامپو شاره کرد و گفت: مواد معدنی 

پولکی  تا  شود  می  باعث  هردوک  شامپو  دهنده  تشکیل 

باز شده و شرایط برای جذب  یا »کوتیکول« مو  های مو 
در  ویتامین ها  و  پروتئین ها  نظیر  مغذی  مواد  دریافت  و 
الیه »کراتین« مو محیا شود. در اینجاست که مواد موثره 
گیاهی موجود در شامپو هردوک جذب مو می شوند. پودر 
زغال فعال موجود در شامپو هردوک باعث می شود تا از 
طریق مجرای »آپوکرین ها« یا »غدد تعریق« راهی برای 
نفوذ مواد موجود در شامپو به دهانه »فولیکول« باز شود 

و فولیکول مو تغذیه شود.
وی از دیگر مزایا این محصول را مواد موثره 
گیاهان موجود در شامپو هردوک دانست 
را  مو  گیاهان  موثره  مواد  افزود:  و 
واسطه  )به  درخشان  حجیم،  قوی، 
خوش  نرم،  شامپو(،  در  موجود  حنا 
حالت )به واسطه گیاه ختمی موجود 
در شامپو( می کند. همچنین درمان 
خارش کف سر و التهاب و در واقع 
همان شوره سر، جلوگیری از ریزش 
ب  ویتامین  بودن  دارا  دلیل  به  مو 
۱۲ و اسید فولیک )به واسطه آلوورا 
دیگر  از   … و  شامپو(  در  موجود 

خواص این محصول است.
اسدی در پایان اظهار کرد: شامپو 
کاماًل  محصولی  هردوک  گیاهی 
اولیه،  مواد  تمامی  »ایرانی« است. 
به کار رفته  فرموالسیون و دانش 
ایرانی  محصول  این  ساخت  در 
این  گیاهی  فرموالسیون  است. 
طب  مرجع  کتب  از  محصول 
ایرانی  نام  به  اساتید  سنتی 

استخراج شده است.
اکلیل  است شرکت  توضیح  به  الزم 
برای  را  الزم  های  مجوزه  تمامی 
تولیدشامپوی هردوک از وزارت بهداشت، 
صنعت  وزارت  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 

معدن و تجارت اخذ کرده است.

اخبار فناوری
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❰❰  در خصوص مرکز رشد خود مطالبی بفرمایید )ماموریت، 
اهداف، تاریخچه و ...(

با  اقماری  واحد  بعنوان  بندرانزلی  فناور  واحدهای  رشد  مرکز 
همکاري فرمانداري و نماینده مردم بندر انزلي در مجلس شوراي 
اسالمي مرداد ماه سال ۱۳۸۴ با زیربناي ۸۹۵ مترمربع افتتاح شد. 
با توجه به قابلیتهاي ویژه بندرانزلي و با توجه به سوابق فعالیت 
بصورت مرکز اقماري، مرکز رشد مستقل واحدهاي فناور بندر 
انزلي بعنوان اولین مرکز رشد مستقل شهرستانها در سطح کشور 
با موافقت اصولي معاون فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

مورخ ۸۶/۱۲/۱۵ به فعالیت خود ادامه داد. 
زیربنای ساختمان فعلی مرکز رشد بندرانزلی ۱۳۶۰ متر مربع است.

اهداف این مرکز تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و 
تحقیقاتي به صنعت، رابطي بین مراکز تحقیقاتي و بخش صنعت، 
توسعه فعالیتهاي کارآفریني فناورانه سازگار با قابلیتهاي منطقه، 
تسهیل در تجاري سازي فناوري، کمک به رونق و توسعه اقتصادي 
منطقه، زمینه سازي براي ورود شرکتها و موسسات کوچک و 
متوسط دانش بنیان مستعد به بازارهاي جهاني و بهره برداري 
بهینه از موقعیت ویژه منطقه آزاد تجاري صنعتي بندرانزلي، جذب 
دانش فني از اهداف مرکز رشد واحدهاي فناور بندرانزلي محسوب 
می شود. در کل اهداف عمده این مرکز، توسعه فناوری، انتقال 
فناوری، تولید محصول با ارزش افزوده باال، جذب سرمایه گذار و 

تالش برای صادرات محصوالت شرکت های مستقر است.
مراکز رشد واحدهای فناور در تقویت و تحکیم روند تجاری سازی 
فناوری گام برداشته و با توجه به چنین دیدگاهی ماموریت مرکز 
رشد واحدهای فناور بندرانزلی ایجاد ساز و کارهای مناسب برای 
توسعه موسسات دانایی محور در راستای برقراری ارتباط و انسجام 
بین تحقیق، فناوری و صنعت، جهت نیل به اهداف و همسویی با 

روند توسعه اقتصادی دانش بنیان می باشد.
❰❰  فرآیند حمایتی مرکز رشد چگونه است و چه نوع 

حمایت هایی انجام می گیرد؟
فرآیند حمایتی مرکز رشد پس از پذیرش طرح و انعقاد قرارداد 
فناور با پارک علم و فناوری گیالن آغاز می شود. از حمایت های 
این مرکز می توان به تسهیالت رایگان و ارزان قیمت، دفتر کار 
مستقل با امکانات، بهره مندی از معافیت مالیاتی، کارگاه های 
آموزشی توانمند سازی، آموزشی و مالی اشاره کرد.  ارائه برخی 
خدمات در قبال پرداخت هزینه و بر اساس تعرفه های مصوب 

صورت می گیرد.
❰❰  تعریف ساختارهای مختلف از جمله هسته و واحد 

فناور را بیان کنید.
هسته های فناور:  واحدهایی که در شناسایي ایده محوري ابهاماتي 
داشته و یا جهت تکمیل تیم کاري خود نیاز به زمان داشته باشند، 
مي توانند به عنوان هسته  فناور براي ورود به دوره رشد مقدماتي 
بعنوان هسته فناور اقدام کنند. مدت دوره  رشد مقدماتي شش ماه 
است که مي تواند تا سه ماه دیگر تمدید شود. هسته هاي فناور در 

بازه زمانی استقرار باید اقدام به تثبیت ایده محوري، تکمیل تیم 
کاري و نیروي انساني مورد نیاز ثبت شرکت، به منظور انتقال به 

دوره رشد نمایند.
واحدهای فناور:  این مرحله عمدتا ورود شرکت به فاز نیمه صنعتی 
تولید است. واحدهای متقاضی استقرار در مرکز رشد، چنانچه 
دوره  به  ورود  براي  مي توانند  باشند،  داشته  را  پذیرش  شرایط 
رشد اقدام کنند. در صورت پذیرش درخواست متقاضي، شرط 
استقرار در مرکز رشد و برخورداري از خدمات این دوره، داشتن 
ماهیت حقوقي و یا در مرحله ثبت شرکت/مؤسسه مي باشد. مدت 
دوره هاي رشد حداکثر سه سال است که با شرایط ویژه  مي تواند تا 

دو سال دیگر قابل تمدید است. 
ممکن است با توجه به رزومه و تجربیات تیم ارائه دهنده ایده و هزینه 
ساخت نمونه اولیه ساختار پذیرش از ابتدا به صورت واحد فناور باشد.  
❰❰  شاخص ها و معیارهای پذیرش طرح برای راه اندازی 

هسته یا واحد فناور در مرکز رشد چیست؟
اولین شاخص داشتن ایده علمی نوآورانه است. تیم باید ثابت کند 
که ایده او از نوآوری ها و ویژگی های برتری نسبت به سایر نمونه 
های موجود در بازار دارا می باشد و یا کامال محصول و خدمات نو 
و بدون رقیب در بازار است. دومین معیار پذیرش داشتن تیم کاری 
مرتبط با عملیاتی سازی ایده ارائه شده است و سومین شاخص 
توجیه اقتصادی طرح هست که آیا با شرایط موجود می تواند مورد 
قبول بخش مورد نظر بازار قرار بگیرد یا خیر و زمان رسیدن به 
نقطه سر به سر و میزان هزینه و فایده طرح و مدل کسب و کار در 

این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
❰❰ دستاوردهای شرکت های فناور در مرکز رشد خود را 

بیان کنید.
به صورت خالصه به دستاوردهای چند شرکت مستقر در مرکز 

رشد بندرانزلی اشاره می شود:
شرکت سیال ابزار دقیق میهن: با ایده محوری طراحی و ساخت 
این  آناالیزرهای کنترل کیفی سیاالت که کلنگ زنی کارخانه 
شرکت در منطقه آزاد انزلی با مساحت ۱۹۰۰ مترمربع و با ظرفیت 
ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر صورت پذیرفته و در چند ماه آینده به 
بهره برداری می رسد.  تجهیزات پایش پارامترهای آب تولید این 
شرکت در تصفیه خانه جیران باتان باکو جمهوری آذربایجان نصب 

شده است.
شرکت کاوش تجهیز کاسپین: با ایده محوری تجهیزات بارگذاری 
صنعتی  شهرک  در  کارگاه  اندازی  راه  به  موفق  که  دینامیکی 

بندرانزلی شده است. 
و  ایده محوری طراحی  با  انزلی:  آزاد  منطقه  آزما  شرکت گیل 
ساخت دستگاه های آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی تعداد ۱۰ 

محصول تولید نموده و روانه بازار نموده است. 
شرکت لبخند سامانه با ایده محوری تولید اپلیکیشن و بازی های 
موبایل با محوریت آموزش کودک با رویکرد صادرات که تولید و 
فروش سورس کد بازی های موبایل و تحت وب در مارکت های 

بین المللی توسط این شرکت انجام شده است.
❰❰  آماری از تعداد طرح های ارائه شده به مرکز، تعداد 
مستقر،  های  شرکت  تعداد  و  شده  پذیرش  های  طرح 
تعداد  شده،  پرداخت  کنون  تا  که  تسهیالتی  میزان 
اشتغال ایجاد شده، گردش مالی شرکت های فناور، تعداد 
دستاوردها و محصوالت ایجاد شده توسط شرکت های 

فناور را بیان بفرمایید.
در  مختلف  حمایتی  ساختارهای  در  واحد   ۷۲ تعداد  تاکنون 
این مرکز پذیرش شده اند. حمایت مالی از شرکت ها تا کنون 
سال ۱۳۹۷  مالی  گردش  است.  بوده  ریال   ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت های مستقر ۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است.  
در حال حاضر تعداد ۳۶ واحد در ساختارهای مختلف حمایتی از 
جمله کانون شکوفایی خالقیت، هسته فناور، واحد فناور و شرکت پسا 

رشد در مرکز رشد بندرانزلی با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر مستقر هستند. 
تعداد محصوالت ساخته شده و خدمات نوین ارائه شده بیش از 

۹۰ مورد می باشد. 
مستقر  های  از شرکت  ارزیابی  پذیرش  از  پس  آیا    ❱❱

صورت می گیرد؟ به چه صورت است بیان بفرمایید.
پس از پذیرش و انعقاد قرارداد، ارزیابی بر اساس جدول اعتبارت و 
خروجی تعریف شده برای هر فاز اجرایی و خروجی نهایی توسط ناظر 
انجام می شود به این ترتیب که برای هر واحد بر اساس خروجی مورد 
انتظار فاز بندی به ازای دریافت اعتبار مشخص و زمان معین صورت 

می پذیرد که نظارت ها بر اساس آن انجام می شود.
❰❰  آیا در زمینه آموزشی و کارگاه های توانمند سازی برای 

شرکت های فناور کاری صورت گرفته؟ توضیح بفرمایید.
در طول سال کارگاه های آموزشی مختلف برای توانمند سازی 
هسته ها و واحدهای فناور در زمینه های ثبت شرکت، مالی، امور 
بیمه، امور گمرک، مالیات و دوره های مدیریتی گوناگون به صورت 

رایگان برگزار می شود. 
❰❰  جذب سرمایه گذار و فروش محصوالت به چه صورت 
است؟ آیا تا کنون سرمایه گذاری برای طرحی مشارکت 

کرده است؟
معموال بازاریابی هسته ها و واحدهای پذیرش شده توسط خود آن 
ها انجام می شود. همانطور هم که قبال گفته شد تمامی طرح ها 
با توجیه اقتصادی پذیرش می شوند. پس در ابتدای ورود تیم ها 
حتما باید ارزیابی اولیه از مشتریان و شناسایی آن ها و ارزیابی بازار 
داشته باشند. در مواردی که نیاز به مکاتبه و یا حضور مدیران پارک 
علم و فناوری جهت انعقاد قرارداد باشد همراه هسته ها و واحدها 
خواهیم بود و همکاری الزم جهت هموار نمودن مسیر ورود به بازار 

با آنها انجام می شود. 
بخشی از هزینه ها توسط پارک علم و فناوری به صورت اعتبار 
تدریجی و یا سرمایه در گردش تامین می شود. شرکت های دانش 
بنیان می توانند از اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده 
 )VC( نمایند. خوشبختانه در حال حاضر صندوق های ریسک پذیر
زیادی در کشور برای سرمایه گذاری و تامین هزینه های راه اندازی 
شرکت های نوپا راه اندازی شده که در صورت نیاز می توانند به 
این صندوق ها مراجعه نمایند. همچنین صندوق کارآفرینی امید 
از دیگر منابع تامین اعتبار شرکت های نوپا است. برخی از بانک ها 
هم برنامه حمایت مالی از شرکت های نوپا را در دستور کار دارند. 

شرکت های مستقر در مرکز رشد بندرانزلی از تمامی منابع که 
تسهیالت ارائه می کنند برای تامین نیاز مالی اسفاده نموده اند. 

سرمایه گذار بخش خصوصی در یک مورد ورود نموده است.
❰❰  و سخن آخر شما چیست؟ 

اینکه محصوالتی قابل  برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و 
رقابت با محصوالت کشورهای پیشرفته داشته باشیم و فناوران و 
کارآفرینان ما بتوانند توانایی صادرات محصول خود را داشته باشند 
باید عزم ملی در کشور صورت پذیرد که بچه ها از همان سال های 
اولیه زندگی در مسیر درست قرار بگیرند، استعدادهایشان شناسایی 
و رشد داده شود تا در نهایت زمانیکه وارد دانشگاه می شوند بتوانند 
ایده پردازان خوبی باشند و با همکاری اساتید ایده های عملیاتی و 
قابل رقابت ارائه کنند و با کمک سایر سازمان های حمایتی شاهد 

ارائه آن ایده ها در بازارهای داخلی و بین المللی باشیم.

گفتگو با مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بندر انزلی

خانم مهندس بهاره پور مرادی
مدیر مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان بندر انزلی
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روسای  و  دانشگاه ها  پژوهشی  معاونان  نشست 
پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور با حضور دکتر 
پشتیبانی  و  دفتر حمایت  مدیرکل  نیسی  عبدالساده 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  امور 

فناوری به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد. 
 

به گزارش  نشریه عتف به نقل از دانشگاه مازندران، در این 
نشست دکتر نیسی با اشاره به این نکته که منطقه ۲ ظرفیت 
این  کرد،  استفاده  کامل  به طور  آن  از  باید  که  دارد  خوبی 
ظرفیت ها را در منطقه تاثیرگذار دانست و خواستار آن شد که 
معاونان پژوهشی دانشگاه ها از این پتانسیل در جهت کسب 

منابع و اعتبارات الزم بهره برداری کنند.
وی انعقاد قراردادهای مختلف در قالب طرح های پژوهشی را 
بسیار مهم ارزیابی کرد و بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد و 

برقراری ارتباطات پژوهشی و تحقیقاتی با کشورهای هم جوار 
تاکید کرد.

در ادامه دکتر علیرضا خصالی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
مازندران نیز ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین ساالر شهیدان، 
از سه استان  این که منطقه ۲ کشور که متشکل  به  با اشاره 
گیالن، گلستان و مازندران است، حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران 

را دارد، به بررسی شاخص های مختلف این منطقه و مقایسه آن 
با میانگین کشور پرداخت.

حاشیه  دانشگاه های  اینکه  به  اشاره  با  ارتباطی  پل های  وی 
دریای خزر، پتانسیل خوبی برای منطقه ۲ ایجاد می کند، بر 
لزوم بهره برداری از این ظرفیت با تکیه بر پتانسیل های علمی 

پژوهشی در منطقه تاکید کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، انعقاد قراردادهایی با 
مناطق آزاد را یکی از راه های توسعه اهداف علمی و پژوهشی در 
منطقه دانیت و اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک و با تحقق 

یک منطقه آزاد مدون در مازندران، این مهم نیز تحقق یابد.
گفتنی است در پایان این نشست، دکتر نیسی مدیرکل دفتر 
از  امور پژوهش و فناوری وزارت علوم،  حمایت و پشتیبانی 
پروژه در حال احداث آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مازندران نیز 

بازدید کرد.

دکتر عبدالساده نیسی، دبیر ستاد ملی هفته پژوهش 
امور  پشتیبانی  و  حمایت  دفتر  مدیرکل  و  فناوری  و 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهشی 
شعار  با  امسال  فناوری  و  پژوهش  هفته  برگزاری  از 
»پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید« 

خبر داد. 
 

به گزارش  نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
دکتر نیسی با اعالم این خبر اظهار داشت: هفته پژوهش و فناوری 

سال جاری از ۲۳ الی ۲۹ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
دکتر نیسی درخصوص نامگذاری روزهای این هفته تصریح کرد: 
روز شنبه ۲۳ آذرماه نخستین روز این هفته با عنوان »پژوهش 
و فناوری: مدرسه، دانشگاه و جامعه« نام گذاری شده که در این 
روز مراسم زنگ پژوهش، تقدیر از دانش آموزان نمونه و بازدید از 

دانشگاه ها، صنایع و مراکز تولیدی انجام خواهد شد.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت 
علوم، گفت: ۲۴ آذر ماه که دومین روز هفته پژوهش وفناوری است 
با عنوان »پژوهش، فناوری و توسعه ملی« نام گذاری شده است و 
برنامه هایی توسط دستگاه های اجرایی با رویکرد توسعه ملی در این 

روز برگزار می شود.
دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری خاطر نشان کرد: سومین 
روز این هفته مورخ ۲۵ آذرماه »گام دوم در پژوهش و فناوری« نام 
دارد و برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری توسط دستگاه های 

اجرایی با رویکرد بیانیه گام دوم انقالب برگزار می شود.
با عنوان »پژوهش،  نیز  آذرماه  ادامه گفت: ۲۶  نیسی در  دکتر 
فناوری و رونق تولید« نام گذاری شده است و افتتاح بیستمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و همچنین 
تجلیل از پژوهشگران، کارآفرینان، ایده های برتر و استان های برتر 

انتخاب شده از برنامه های این روز می باشد.
فناوری  و  پژوهشی  امور  پشتیبانی  و  حمایت  دفتر  مدیرکل 
وزارت علوم، اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه مصادف 
فناوری و  به عنوان »پژوهش،  با پنجمین روز هفته پژوهش، 
اثربخشی اجتماعی« انتخاب شده و ۲۸ آذرماه و ششمین روز 
این هفته با عنوان »پژوهش، فناوری، مشارکت ملی« نام گذاری 

شده است.
دکتر نیسی گفت: در آخرین روز هفته پژوهش که روز جمعه 
۲۹ آذرماه است آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار نیز همزمان با هفتمین نمایشگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 

خواهد شد.

دکتر محمد سعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت 
رویداد  برگزاری  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه 
فناوری  و  پژوهش  هفته  برگزاری  با  و صنعت، هم زمان 

سال ۱398 خبر داد. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، دکتر سیف با اعالم این خبر گفت: در راستای تقویت 
ارتباط دانشگاه ها با بخش های مختلف جامعه و صنعت و در 

ارائه  در  جامعه  فرهیختگان  ظرفیت  از  بهره گیری  راستای 
ایده ها و راهکارهای نو در برقراری ارتباط مؤثر میان دانشگاه 
تا  دارد  قصد  علوم،  وزارت  صنعت  با  ارتباط  دفتر  جامعه،  و 
هم زمان با برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال ۹۸ اقدام به 
برگزاری رویداد یک روزه ایده و الگوهای نو با موضوع ارتباط 

دانشگاه با جامعه و صنعت نماید.
به گفته وی، این رویداد باهدف شناسایی و تقدیر از طرح ها 
دانشگاه ها،  ارتباط  تسهیل  و  توسعه  در  نوین  الگوهای  و 
برگزار  و صنعت  با جامعه  پژوهشی  مؤسسات  و  پژوهشگاه ها 

بهبود  در  می تواند  رویداد  این  در  نوین  الگوهای  می گردد. 
همکاری های بین مراکز علمی و اجرایی مؤثر واقع شده و مورد 

بهره  برداری قرار گیرد.
اینکه  بیان  با  علوم،  وزارت  صنعت  با  ارتباط  دفتر  مدیرکل 
مهلت ارسال ایده ها تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ است، تصریح کرد: ۲۷ 
هفته  نمایشگاه  برگزاری  محل  در  رویداد  این   ۱۳۹۸ آذرماه 
نمایشگاه های  دائمی  واقع در محل  فناوری کشور  و  پژوهش 
بین المللی تهران برگزار می شود و از طرح های برتر تقدیر به 

عمل می آید.

  ◼ باحضور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم؛  ◼

نشست معاونان پژوهشی دانشگاه ها و روسای پارک های علم و فناوری منطقه ۲ کشور برگزار شد

■ مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم خبر داد؛ 

■ مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خبر داد؛

برگزاری هفته پژوهش و فناوری با شعار 
»پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید«

برگزاری رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه 

با جامعه و صنعت؛ همزمان با هفته پژوهش و فناوری
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به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی 
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )رایسست( و پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، در تاریخ ۳۰ شهریور نشست 
مشترک ISC با نماینده وزیر علوم ترکیه در کمیته اجرایی ISC و 
عضو شورای ارزیابی کیفیت آموزش عالی ترکیه که ریاست دانشگاه 
 eSKISeHIR TeCHNICal(  ( اسکیشهیر  صنعتی 
UNIVeRSITY را نیز بر عهده دارند از طریق ویدیوکنفرانس 

و به دعوت ISC برگزار شد.
این نشست های ویدئوکنفرانسی در راستای تحقق سیاست های 
کالن پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در خصوص رصد تولید 
علم در کشورهای اسالمی و نیز گسترش تعامالت علمی، پژوهشی 

و فناوری با دانشگاه های جهان اسالم برگزار می شود.
و  رایسست  رئیس  دهقانی  محمدجواد  دکتر  جلسه،  این  در 
مالی  اداری  معاون  صالحی  محمدرضا  دکتر   ،ISC سرپرست 
ISC، دکتر منصور حقیقت معاون پژوهش و فناوری ISC و 
دکتر محمدرضا فالحتی قدیمی فومنی مشاور ریاست و مدیر 
اداره همکاری های علمی و بین المللیISC  شرکت کردند. از 
دانشگاه صنعتی اسکیشهیر ترکیه نیز دکتر تونجای دگروغلو به 
همراه معاونان آموزشی، پژوهشی و بین الملل این دانشگاه در این 

ویدئوکنفرانس حضور داشتند.
 ISC در ابتدای جلسه، دکتر دهقانی به معرفی اهم فعالیت،های
پرداخت و مأموریت این پایگاه را در رصد تولید علم در کشورهای 
اسالمی تشریح نمود. ایشان همچنین با توجه به فعالیت های 
گسترده ISC در خصوص مباحث رتبه بندی دانشگاه ها، نمایه 
سازی نشریات علمی و برگزاری کارگاه های پیشرفته علم سنجی، 
آمادگی خود را برای همکاری با نماینده وزیر علوم ترکیه در کمیته 
اجرایی ISC در حوزه های مزبور اعالم کردند. الزم به ذکر است 
این برنامه ها در سطح عام با هدف رؤیت پذیر کردن مقاالت و 
فعالیت های اعضای هیات علمی و همچنین ارتقاء جایگاه آموزشی، 
پژوهشی و فناوری دانشگاه های کشورهای اسالمی در سطح بین 

الملل به انجام می رسد.
شایان ذکر است عضو شورای ارزیابی کیفیت آموزش عالی ترکیه 
اخیراً و از سوی وزیر آموزش عالی ترکیه برای عضویت در کمیته 
اجرایی ISC پیشنهاد شده بود که پس از بررسی های الزم عضویت 

ایشان در کمیته اجرایی ISC قطعی شد و پیرو آن دکتر تونجای 
دگروغلو در بهار ۱۳۹۸ در اولین نشست کمیته اجرایی ISC در 
شیراز شرکت کردند. در این راستا مجموعه ای از وظایف به اعضای 
کمیته اجرایی واگذار شد که از آن جمله می توان به همکاری 
در برگزاری نشست های بین المللی و کارگاه های آموزشی علم 
سنجی؛ جلسات ویدئوکنفرانس با دانشگاه های کشورهای اسالمی؛ 
برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه علمی کشورهای اسالمی؛ نمایه 
سازی نشریات کشورهای  اسالمی؛ دسترس پذیر کردن خدمات 
ISC برای محققان و پژوهشگران کشورهای اسالمی و کمک به 
ارزیابی عملکرد پروهشگران، نشریات و دانشگاه های کشورهای 

اسالمی اشاره کرد.
بر این اساس و در ادامه سرپرست ISC عالقه مندی خود را برای 
این  انجام شده در ترکیه و گسترش و تسریع  بررسی کارهای 
خدمات اعالم کردند و عنوان داشتند: »برای ترکیه اولویت هایی 
داریم که از آن جمله می توان به تسهیل ارسال نشریات معتبر به 
ISC برای طی فرایند نمایه سازی؛ بحث رتبه بندی دانشگاه ها؛ 
برگزاری کارگاه های پیشرفته علم سنجی و تاسیس دفتر منطقه 

ای ISC در ترکیه اشاره کرد«.
دکتر تونجای دگروغلو  نیز ضمن معرفی نظام آموزش عالی در 
ترکیه و دانشگاه صنعتی اسکیشهیر اظهار داشتند: »این دانشگاه 
تازه تاسیس بوده و زیر مجموعه دانشگاه با قدمت آنادولو ترکیه 
)تاسیس: ۱۹۵۸( است و  توانسته اقدامات متنوعی را در حوزه 
های مختلف به انجام برساند و این حقیقت که از طرف دولت ترکیه 
رئیس این دانشگاه به عنوان عضو کمیته اجرایی ISC پیشنهاد می 

شود نشان از توجه نظام آموزش عالی به این دانشگاه است«.
ایشان همچنین ضمن تشکر از همکاران ISC به خاطر تشکیل 

اولین جلسه کمیته اجرایی در بهار ۱۳۹۸ در شیراز، اظهار داشتند: 
»از زمان بازگشت به ترکیه در حال رایزنی با دانشگاه ها و وزارت 
آموزش عالی ترکیه برای تحقق اهداف کمیته اجرایی ISC بوده ام. 
در این راستا با مسئول نشریات علمی ترکیه جلسه ای برگزار نموده 
و جزئیات را به اطالع ISC رساندم. همچنین برای برنامه نشست 
های ویدئوکنفرانسی با دانشگاه های ترکیه رایزنی هایی شده است 

که برگزاری این نشست گام آغازین در این مسیر می باشد«.
جایگاه  »ارتقاء  کردند:  عنوان  دگروغلو همچنین  تونجای  دکتر 
دانشگاه ها و نشریات در ترکیه اولویتی اساسی محسوب می شود. 
در این راستا آماده ایم تا برای برگزاری کارگاه های آموزشی در 
حوزه رتبه بندی دانشگاه ها و ارتقاء جایگاه آنها و نیز ارتقاء کیفی 

نشریات ترکیه و نمایه سازی آنها در ISC تالش کنیم«.
عضو کمیته اجرایی ISC در ترکیه در خصوص تاسیس دفتر 
منطقه ای ISC در آن کشور نیز اعالم کردند: »در این زمینه 
با نهادهای مسئول در ترکیه رایزنی خواهم کرد و الزم است ابتدا 
فرایند تأسیس چنین دفتری مشخص شود تا بتوانیم برای ایجاد 

آن تالش کنیم«.
سپس دکتر دهقانی ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته توسط 
ابراز داشتند: »مجموعه ISC آمادگی  این عضو کمیته اجرایی 
کامل دارد برای محقق نمودن این اهداف با ایشان همکاری کند. 
همچنین پیشنهاد شد نماینده ای از وزارت آموزش عالی ترکیه به 
اتفاق عضو کمیته اجرایی از شیراز دیدن کنند تا ضمن آشنایی 

بیشتر با توانمندی های این مجموعه در انجام امور تسریع شود.«
دکتر دهقانی در پایان جلسه اشاره ای نیز به فعالیت خود در مرکز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )رایسست( داشتند و با 
توجه به وجود دانشجویان ایرانی در ترکیه و نیز دانشجویان زبان 
فارسی در آن کشور و پیرو ابراز عالقه آن دانشگاه، آمادگی خود 
را برای در اختیار قرار دادن پایگاه مقاالت تمام متن فارسی به آن 
دانشگاه به صورت IP-baSeD اعالم کردند. مقرر شد مکاتبات و 

پیگیری های الزم در این خصوص به عمل آید.
همچنین به عنوان یکی از نتایج این نشست مقرر شد مدیران 
روابط بین الملل دو مجموعه رایزنی خود را برای ادامه گفتگوها با 
هدف تقریر تفاهم نامه همکاری ادامه دهند تا پس از نهایی شدن 

به امضای دو طرف برسد.

ISC استمرار جلسات ویدیوکنفرانس
ISC با عضو شورای ارزیابی کیفیت آموزش عالی ترکیه و مناینده وزیر علوم ترکیه در کمیته اجرایی ISC نشست مشرتک

برگزاری بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین املللی 

مهندسی زیست پزشکی ایران
بین  کنفرانس  چهارمین  و  ملی  کنفرانس  و ششمین  بیست 
المللی مهندسی زیست پزشکی ایران، روزهای ۶ و ۷ آذرماه 

۱۳۹۸ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

انجمن  و  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  توسط  کنفرانس  این 
تحقیقات  علوم،  وزارت  حمایت  با  ایران،  پزشکی  مهندسی 
حیاتی،  های  سیگنال  پردازش  و  شود  می  برگزار  فناوری  و 
انفورماتیک زیستی و پزشکی، مهندسی عصب و توانبخشی، 
از  شیمی  زیست  مهندسی  و  مولکولی  و  سلولی  مهندسی 

محورهای آن است.
دکتر بهراد نوعدوست و دکتر ندا ناطق از دانشگاه یوتا در بیست 
و ششمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران سخنرانی می کنند.

رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
دانشگاه علم و صنعت، همچنین به منظور تبادل تجربیات و 
ارتقای سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان، چند کارگاه 
کنفرانس  محورهای  با  مرتبط  های  زمینه   در  آموزشی 

برگزار می شود.
مقاالت برتر ارایه شده در کنفرانس در صورت تمایل نویسندگان 
  ComPUTeRS aND eleCTRICal eNgINeeRINg در مجله
تاثیر  ضریب  دارای  و    elSeVIeR انتشارات  به  مربوط  که 

۲.۱۸۹ است پس از اصالحات و بسط چاپ می شوند.
دکتر حمید بهنام و دکتر محمد رضا دلیری )اعضای هیات 
علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه(، به ترتیب دبیر کمیته 

علمی و دبیر کمیته اجرایی این همایش دو روزه هستند.
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بین  علمی  های  همکاری  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
فناوری  و  علوم  رسانی  اطالع  ای  منطقه  مرکز  المللی 
دو   ،)ISC( اسالم  علوم جهان  استنادی  پایگاه  و  )رایسست( 
تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه الفرات 
و همچنین طبق  امضاء شد  تاریخ ۹۸/۶/۹  االوسط عراق در 
فنی  دانشگاه  در  ای  منطقه  مرکز  شاخه  دیگری  نامه  تفاهم 

الفرات االوسط عراق دایر می شود.
پایگاه  و  ای  منطقه  مرکز  ریاست  حضور  با  که  دیدار  این  در 
استنادی، دکتر محمد جواد دهقانی، دکتر محمد رضا فالحتی 
قدیمی فومنی، مشاور ریاست و مدیر اداره همکاری های علمی 
بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی و دکتر الزهیری، 
رئیس دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق و هیات همراه شامل 
رئیس اداره روابط فرهنگ و ارتباطات، معاون امور علمی و رئیس 
حوزه آموزش آن دانشگاه برگزار شد، طرفین به بحث و تبادل 

نظر پرداختند. 
دانشگاه دولتی فنی الفرات االوسط یکی از دانشگاه های فنی 
بزرگ کشور عراق است که در استان نجف واقع شده و دارای 
بیش از ۲۲ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی 
تا دکتری می باشد. رشته های موجود در این دانشگاه در مجموع 

۸۴ حوزه موضوعی را شامل می شود.

اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین  بنا بر گزارش 
المللی رایسست و ISC، براساس تفاهم میان پایگاه استنادی 
با طرف عراقی، در خصوص ارتقاء رتبه آن دانشگاه در نظام های 
رتبه بندی بین المللی و نیز نمایه سازی نشریات معتبر کشور 
عراق در ISC و برگزاری دوره های آموزشی علم سنجی و موارد 

متعدد دیگر همکاری خواهد شد.  
از طرف دیگر و بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با رایسست، 
ضمن موافقت برای تاسیس شاخه، در حوزه های متعدد دیگر 
نظیر همکاری در انتشارات، تبادل اطالعات علمی، دوره های 
افزایش تولیدات  برای  نیاز اعضای هیات علمی  آموزشی مورد 

علمی و نظیر آن همکاری دو جانبه صورت خواهد پذیرفت.
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی، 
به دلیل عالقه مندی دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق بالفاصله 
و پس از امضای تفاهم نامه های علمی پژوهشی بین دو طرف، 

قرارداد تاسیس شاخه مرکز منطقه ای نیز منعقد شد. 
ای  منطقه  مرکز  شاخه  طریق  از  نامه،  تفاهم  این  اساس  بر 
در این دانشگاه، اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان 
به منابع اطالعات علمی و متن  برای سه سال  این دانشگاه 
رایگان دسترسی  به صورت برخط و  فارسی رایسست  کامل 

خواهند داشت.

ادامه تعامالت بین املللی مرکز منطقه ای و ISC با کشورهای اسالمی
 انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق

مدیر کل برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی 
معتقد است: بحث  فناوری  و  تحقیقات  وزارت علوم، 
موارد  بسیاری  در  که  علمی  هیات  اعضای  ارتقای 
جدیدی  چارچوب  با  می تواند  کرده  ایجاد  چالش 
تعریف شود به طوری که نیاز به نوشتن مقاله نباشد 
و انجام یک کار شاخص به اندازه درجه استادیاری یا 

دانشیاری ارزشمند باشد.

از  "رونمایی  مراسم  در  شریفی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
پوستر دومین همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها 
آشنایی  اینکه  بیان  با  اسالمی"  انسانی-  علوم  حوزه  در 
موضوعات  این  با  علوم  وزارت  نماینده  عنوان  به  ما  بیشتر 
نشان  خاطر  بود،  خواهد  موثر  خودمان  کاری  حوزه  در 
کرد: انصافا پایان نامه  و رساله  عرصه حساس ومهمی است 
مذاهب  دانشگاه  و  ما  دوش  روی  بر  سنگینی  مسئولیت  و 
بنایی  زیر  کارهای  کشور  در  است  نیاز  می گذارد.  اسالمی 
عرصه  این  در  ویژه ای  و  خاص  کارهای  هم  مواردی  در  و 

انجام شود.
وی  با بیان این که آسیب شناسی رساله ها در حوزه علوم 
انسانی- اسالمی کارهای ویژه و خارج از چارچوب می طلبد بر 
حمایت وزارت علوم از این حوزه و همکاری با دانشگاه مذاهب 
اسالمی تاکید کرد و گفت: صنعت در حوزه علوم انسانی بافت 
به  باید  اجتماعی، روانشناسی و خدمات مدیریتی است که 

نیازهای این حوزه ها در تحقیقات علوم انسانی پاسخ داد.
لحاظ  به  اسالمی  مذاهب  دانشگاه  که  این  بیان  با  شریفی 
بنایی دانش این حوزه را فراهم می کند و فعالیت های  زیر 
خاص هم انجام می دهد توضیح داد: به عنوان مثال در یک 
دانشگاه جامع علوم انسانی یا علوم پایه می توان از تجارب 
مشابه الگوبرداری کرد اما در حوزه مذاهب و درعرصه های 
خاص تر تجربه ویژه ای وجود ندارد و افراد با خالقیت باید 

نظم موجود را تغییر دهند.
پژوهشی  امور  گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه  کل  مدیر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: به عنوان مثال 
در مواردی ماموریت ها ممکن است به طور ۱۰۰ درصدی 
خارج از چارچوب رسمی تعریف شود؛ اعضای هیات علمی 
با  دروس  سرفصل های  یا  و  باشند  داشته  متفاوتی  تعریف 

اهداف دیگری تدوین شود.
در  که  علمی  هیات  اعضای  ارتقای  بحث  افزود:  شریفی 
چارچوب  با  می تواند  کرده  ایجاد  چالش  موارد  بسیاری 
مقاله  نوشتن  به  نیاز  که  طوری  به  شود  تعریف  جدیدی 
نباشد و انجام یک کار شاخص به اندازه درجه استادیاری یا 

دانشیاری ارزشمند باشد.
اتفاقاتی  چنین  است  قرار  چنانچه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
همکاری  هم  با  مختلف  سیستم های  دارد  ضرورت  بیفتد 

داشته و از پیشنهادات همدیگر استقبال کنند.
پژوهشی  امور  گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه  کل  مدیر 
آمادگی  اعالم  ضمن  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
و  ویژه  کارهای  انجام  از  حمایت  برای  پژوهش  حوزه  در 
استثنایی خارج از چارچوب گفت: در این زمینه ممکن است 
افرادی در دانشگاه های سراسر کشور وجود داشته باشند که 

برقراری ارتباط بین آنها ضرورت دارد.

۸۰ الی ۹۰ درصد پژوهش دانشگاهی در پایان نامه و 
رساله خالصه می شود

وی با اشاره به این که بخش عمده تحقیقات در دانشگاه ها 
است  دکتری  رساله های  و  ارشد  پایان نامه های  بر  متمرکز 
گفت: قطعا زمانی این اعتقاد وجود نداشت که ما می توانیم 
پایان نامه ها  و  کنیم  تربیت  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
در  اکنون  که  حالی  در  می شد  محدود  مطالعاتی  کار  به 
مقاالت  و  شده  تر  عمیق  انسانی  و  پایه  علوم  حوزه های 

دانشجویان در بهترین ژورنال ها چاپ می شود.
پژوهشی  امور  گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه  کل  مدیر 
تحقیقات  کرد:  اظهار  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دانشگاهی تنها نیاز به توسعه ندارد بلکه باید بر نیاز کشور 
متمرکز شود و به تقاضا محور بودن آنها به ویژه در حوزه 

علوم انسانی توجه شود.
بافت  انسانی  علوم  حوزه  در  صنعت  گفت:  پایان  در  وی 
اجتماعی و روانشناسی، خدمات مدیریتی و غیره است وباید 
دید چطور می توان تحقیقات را به نیازهای این حوزه متمرکز 

کرد که پاسخ آن استفاده از همکاری های مشترک است.

لزوم ارائه راهکاری برای ارتقای اساتید بدون نوشنت مقاله

اخبار  پژوهشی

 ◼ مدیر کل برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت عتف مطرح کرد؛  ◼
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یکی از کارهای کلیدی در هر سازمان، کنترل است که گاه در 
الیه سازمانی و به دست مدیراِن آن و گاه در بیرون از یک سازمان 
انجام می شود. در بیرون از سازمان های دولتی، نهادهای کنترل گر 
گوناگونی هستند که هر یک فراخور مأموریت خود، آن را کنترل 
می کنند. اگر آسان بگیریم،  کنترل را می توان سنجش برون دادها 
یا عملکرد یک سازمان در برابر هدف ها یا سنجه ها و بسامان کردِن 
کار سازمان بر پایه یافته های این سنجش دانست . باز هم آسان 
بگیریم، اگر کار سازمان در برابر هدف ها یا سنجه ها خوب باشد، 
فرایند کنترل با ارزیابی پیوسته دنبال می شود و اگر خوب نباشد، 
فرایند کنترل با بسامان کردِن درون داد و فرایندها دنبال می گردد. 
بنابراین کنترل، با بستن مدار میان ارزیابی و دیگر بخش های 

سازمان است که انجام می شود.
 

پژوهشگاه ها نیز مانند بسیاری از سازمان ها در الیه برون سازمانی 
ارزیابی  را  پژوهشگاه ها  نهادهایی که  میان  از  ارزیابی می شوند. 
می کنند،  می توان از بخش های گوناگون ستاد وزارت عتف )مانند 
تضمین  و  ارزیابی،  نظارت،  مرکز  فناوری؛  و  پژوهش  معاونت 
کیفیت آموزش عالی؛ و برخی از کارگروه های وزارت(، هیات امنا، 
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور )امور 
آموزش عالی، تحقیقات، و فناوری(، دیوان محاسبات کشور، و 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نام برد.
این نهادها به دو گونه پژوهشگاه ها را ارزیابی می کنند و به گفته 
به کار  ارزیابی عملکرد  برای  را  یا سنجه  دیگر، دو گونه هدف 
می برند. شماری از این نهادها کار ارزیابی پژوهشگاه ها را بر پایه 
اسناد باالدست مانند قانون یا سیاست به انجام می رسانند. این 
نهادها برای این کار، مدل مفهومی ندارند و تنها در پی ارزیابی 
پیشرفِت انجام یک سند ویژه یا همگانی هستند. این سند می تواند 
در جایی دیگر نیز تصویب شده باشد. برخی از نهادها نیز مدل 
کمابیش یکسانی برای ارزیابی دارند و همه پژوهشگاه ها را با یک 
نگاه ارزیابی می کنند. چنین نهادهایی دارای یک مدل مفهومی 

برای این کار هستند و سنجه هایی با وزن های گوناگون دارند که 
بر آن مدل استوارند. برخی از این نهادها نیز بر پایه  دستاوردهای 

ارزیابی، به رده بندی پژوهشگاه ها می پردازند.
قانون   )۲( ماده  در  ارزیابی،   نخست  گونه  از  نمونه ای  برای 
مجلس   ۱۳۹۶ )مصوب  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع 
و  مؤسسات،  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  »کلیه  اسالمی(  شورای 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظف اند در 
طراحی، تولید، و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر 
و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی 
همچون  معلولیت  دارای  افراد  برای  آن ها  از  بهره مندی  و 
سایر افراد فراهم گردد.«. در تبصره )۱( ماده )۳( این قانون 
قانون[ مکلف است  ماده )۳(  آمده است که »ستاد ]موضوع 
عمومی  و  دولتی  اماکن  و  ساختمان ها  سازی  مناسب  امر  بر 
دستگاه های مذکور در ماده )۲( این قانون نظارت و گزارش های 
اقدامات آن ها را درخواست نماید.«. نمونه دیگر در این زمینه، 
پنجساله  برنامه  قانون   )۳۸( ماده  )ز(  بند  اجرایی  آیین نامه 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ج.ا.ا. است. این 
آیین نامه به مدیریت سبز در سازمان های دولتی می پردازد. بر 
برنامه و  این آیین نامه،  سازمان های  پایه ماده های )۶( و )۸( 
بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، عملکرد سازمان ها را 
در مدیریت سبز ارزیابی می کنند. برخی از نهادها مانند دیوان 
محاسبات کشور نیز عملکرد سازمان ها را در انجام »احکام« 
اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 
می کند.  ارزیابی  کشور  کل  بودجه  قانون  و  ج.ا.ا.  فرهنگی  و 
ارزیابی هایی،  افزون بر چنین  برنامه و بودجه کشور،  سازمان 
ساالنه نیز از پژوهشگاه ها گزارش هایی را می خواهد و عملکرد 

آن ها را بر پایه سنجه هایی ارزیابی می کند.
برخی  پایه  بر  ارزیابی ها  از  دیگر  گونه ای  چارچوب،  همین  در 
عملکرد  ارزیابی  پی  در  نمونه،  برای  می شود.  انجام  سندها  از 
سازمان ها در انجام سیاست های کلی مانند »علم و فناوری« و 
»اقتصاد مقاومتی« یا پروژه های اولویت دار در این زمینه، از آن ها 
گزارش هایی خواسته می شود و پژوهشگاه ها نیز کار خود را در این 
زمینه ها گزارش می کنند. وزارت عتف نیز گهگاه گزارش هایی را 
از پژوهشگاه ها در زمینه هایی مانند برنامه تقدیمی وزیر عتف به 

مجلس شورای اسالمی برای دریافت رأی اعتماد می خواهد.
برخی از ارزیابی ها نیز بر پایه قانون یا مقررات انجام نمی شوند، 
نیز  ارزیابی ها  گونه  این  از  دارند.  کار  این  برای  بلکه مدل هایی 
چندین سال است که در مرکز نظارت، ارزیابی، و تضمین کیفیت 
آموزش عالِی وزارت عتف انجام می شود و به تازگی نیز مدل و 
سنجه های دیگری برای آن به کار می رود. یکی از این ارزیابی ها 
را نیز چند سالی است که پایگاه استنادی علوم جهان اسالم انجام 
می دهد و با گرفتن داده های پژوهشگاه ها و در چارچوب یک مدل،  
آن ها را ارزیابی و رده آن ها را نیز در برابر یک دیگر گزارش می کند. 
شاید کلیدی ترین ارزیابی هر پژوهشگاه را هیات امنای آن انجام 
کاربست  برای  قانونی  اختیار  دارای  نهاد  این  که  چرا  می دهد، 
دستاوردهای ارزیابی در بسامان کردن پژوهشگاه ها و به گفته 
دیگر، کنترل آنهاست. هیات امنا این کار را در چارچوب ارزیابِی 
انجام سیاست های این هیات در پژوهشگاه ها و ارزیابی عملکرد 
پژوهشگاه ها در برابر برنامه استراتژیک آن ها انجام می دهد که خود 
به تصویب می رساند. بخش دیگر ارزیابی هیات امنا، به ارزیابی 
بودجه تفصیلی و اصالحیه آن بازمی گردد. افزون بر این، هیات 
امنا بخشی از ارزیابی عملکرد مالی پژوهشگاه را با به کارگیری 

مؤسسه های حسابرسی انجام می دهد. 
عملکرد  بررسی  به  و  است  کاری گذشته نگر  ارزیابی،   هر چند 
پیشین یک پژوهشگاه می پردازد، ولی با کار آینده آن نیز سروکار 

دارد و از کارکردهای کلیدی آن،  جهت دادن به کار یک مؤسسه 
در آینده است. این کارکرد برای برخی از نهادهای باالدست با 
گزارش های  مانند  راه هایی  از  دیگر،  برخی  در  و  قانونی  اختیار 
رتبه بندی بر عملکرد پژوهشگاه ها روی می دهد. با هر رویکرد، 
مؤسسه ها می کوشند کار خود را به گونه ای سازمان دهند که در 

ارزیابی ها بهتر دیده شوند.
در یک نگاه:

ارزیابی  را  پژوهشگاه ها  باالدست،  در  گوناگونی  نهادهای    ❱❱
می کنند. برخی از این نهادها دارای تکلیف قانونی برای این کار 

هستند و برخی نَه.
❰❰  این ارزیابی ها دارای سنجه های گوناگون، از قانون گرفته 
تا مدل هستند و از یک سنجه تا مجموعه ای از سنجه ها را در 

بر دارند.
❰❰  هر یک از این نهادها ابزارهایی را، از قانون گرفته تا رده بندی 
و جایگاه یابی، برای واداشتن پژوهشگاه ها به همکاری و پیروی از 

مدل ها و سنجه ها به کار می برند.
❰❰  نهادهایی که پژوهشگاه ها را ارزیابی می کنند، با یک دیگر 
هماهنگ نیستند و سنجه هایی را به کار می برند که گستره بزرگی 
دارند. از سوی دیگر نیز، هر نهاد یک مدل یا سنجه را برای همه 
پژوهشگاه ها به کار می برد یا بیشینه، آن ها را در چند دسته ارزیابی 
می کند. برای نمونه، گاهی یک پژوهشگاه که در کار پژوهش های 
کار  کاربردی  زمینه های  در  که  پژوهشگاهی  با  است  بنیادی 

می کند، هم سنگ دیده و به یک شیوه ارزیابی می شوند.
باالدست  نهاد  یک  ارزیابی  در  که  سنجه هایی  از  برخی    ❱❱
ناسازگار هستند.  نهادهای دیگر  با سنجه های  کار می روند،  به 
برای نمونه، یک نهاد در پی شمارش مقاله های پژوهشگاه ها در 
»ساینس« و »نیچر« و چارک نخست و دوم نمایه نامه »وب آو 
ساینس« و دیگری در پی سنجش طرح های پژوهشی کاربردی 
و دستاوردهای آن هاست. در نمونه دیگر، یک نهاد در پی ارزیابی 
نقش جهانی یک پژوهشگاه و دیگری در پی یافتِن کارکرِد ملی 

آن است. 
با یک چشم  ارزیابی ها، همه پژوهشگاه ها  از  در بسیاری    ❱❱
دیده می شوند و از همین رو نیز، مدل ها و سنجه های آن ها که 
کاربردی همگانی دارند،  خود به خود برخی از کارکردهای ویژه 
هر پژوهشگاه را نادیده می گیرند. بیشتر پژوهشگاه ها، افزون بر 
پژوهش و آموزش؛ مأموریت های وزارتی، بخشی،  و ملی دیگری 

دارند که با یک دیگر نیز همسان نیستند.
گوناگون  ارزیابی های  میان  در  پژوهشگاه ها  سرنوشت    ❱❱
با آشفتگی همراه می کند.  را  ارزیابی  این، کارِ  و  روشن نیست 
یک پژوهشگاه می تواند در یک ارزیابی سربلند و در دیگری ناکام 
باشد. آنگاه که یک ارزیابی را سازمانی انجام می دهد که با منابعی 
مانند بودجه سروکار دارد، پژوهشگاه ها ناچار هستند کار خود 
را با سنجه های آن هم راستا کنند، اگر هم که با مأموریت آن ها 

سازگار نباشد. 
ارزیابِی این چنین، می تواند کارها را به سوی نادرست جهت دهد 
و مؤسسه ها را از مأموریت های کلیدی خود دور سازد. این پدیده 
در کنار گوناگونی نهادهایی که مؤسسه های پژوهشی را ارزیابی 
می کنند و همچنین بنیادهای چندگانه ارزیابی، می تواند کار را 
با دشواری و ناکامی بیشتری نیز روبه رو سازد. اینک پژوهشگاه ها 
به  را  آن  که  هستند  نهادهایی  همه  به  پاسخ گویی  به  ناچار 
شیوه هایی گوناگون ارزیابی می کند و این پراکندگی می تواند از 
یک سو در کارِ ارزیابی، آشفتگی و سوگیری  درست کند و از 
سوی دیگر،  مؤسسه ها را سردرگم در میان بنیادهای چندگانه 

ارزیابی و منابع آن ها را پراکنده سازد.
از این رو، نخست  ارزیابِی مأموریت های »پژوهش« و »آموزش« در 

ارزیابِی ارزیابی ها

سیروس علیدوستی
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(

⏪
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⏪

مدیریت فرآیندهای کسب وکار

اخبار  پژوهشی

پژوهشگاه ها باید با مدل ها و سنجه های نزدیک به هم و نه یکسان 
و بر پایه زمینه کاری و نقش آن ها در دستگاه علم، پژوهش، 
و فناوری انجام شود و برای مأموریت های افزوده هر پژوهشگاه 
نیز،  جداگانه و سنجه های ویژه به کار رود تا کار ارزیابی بتواند با 
کارایی و اثربخشی به بهبود عملکرد پژوهشگاه ها بینجامد. زمانه 
الگوهای همگانی و همه کاره  در سازمان ها، دهه هاست که به پایان 

رسیده است.
ارزیابی پژوهشگاه ها  به  باید  اگر هم  دو، سازمان های گوناگون، 
بپردازند، سنجه های خود را با یک دیگر درهم کنند و ارزیابی را با 

مدل و سنجه هایی یکپارچه به انجام رسانند.
سوم، در هم سنجی پژوهشگاه ها، سنجه ها باید نرمال شوند. برای 
نمونه شمار مقاله های یک پژوهشگاه در رشته شیمی با ۱۰۰ 
واحد بودجه یا ۲۰۰  دانشجوی تحصیالت تکمیلی، نباید با شمار 
مقاله های پژوهشگاهی دیگر در رشته فلسفه با ۲۰ واحد بودجه 
و بی دانشجوی تحصیالت تکمیلی، بدون نرمال سازی هم سنجی 
میان  درستی  به  درون دادها  سهم  باید  نرمال سازی،  در  شود. 
مأموریت های گوناگون پژوهشگاه ها بخش بندی شود تا سوگیری 

در ارزیابی پدید نیاید.
چهارم، نقش درون دادهایی که در اختیار پژوهشگاه ها نیستند، 
باید در ارزیابی کمینه شود. برای نمونه، پذیرش دانشجو با تصویب 

دانشجو  داشتن  بنابراین  است،  عالی  آموزش  گسترش  شورای 
نمی تواند در ارزیابی یک پژوهشگاه نقش چندانی داشته باشد، 
چرا که اختیار آن با پژوهشگاه نیست. همین رویه برای منابع مالی 

عمومی، نیروی انسانی، و مانند آن ها هم هست.
پنجم، ارزیابی باید رویکردی میان مدت داشته باشد. اگر مدل و 
سنجه های ارزیابی درست باشند، کار پژوهشگاه ها، نه در یک و دو 
سال،  بسا در چند ساِل پیوسته باید ارزیابی شود و رونِد پیشرفت 
یا پسرفت آن ها به کار رود. رویکرد میان مدت نیز تنها با مدل و 

سنجه های پایدار شدنی است.
ششم، ارزیابی نباید خود، هدف باشد. ارزیابی ابزاری است برای 
بررسی عملکرد پژوهشگاه ها و شناخت برتری ها و کاستی های 
آن ها. ارزیابی به تنهایی نمی تواند به جایی رسد و تنها با بستن 
مدار میان ارزیابی و دیگر بخش های سازمان است که کنترل پدید 
می آید و می توان به دستاوردهای آن در بهبود کار پژوهشگاه ها 
و پیشبرد پژوهش در کشور امید داشت. اگر دستاورد ارزیابی با 
منابع یک پژوهشگاه مانند نیروی انسانی و بودجه یا چندی و 
چونی فرایندهای آن کاری نداشته باشد، به چه کار خواهد آمد. 
ارزیابی نباید یک آیین در کنار دیگر آیین های سازمانی شود که 
اگر شود، نه تنها کاری را بسامان نمی کند، بلکه سامان کار را نیز 

از میان می برد.

می تواند  مختلف  کارهای  انجام  برای  سازمان  یک  به  مراجعه 
به واسطه وجود فرآیندهای کاری پیچیده، زمان بر و خسته کننده 
و  کارها  از  مجموعه ای  فرآیند کسب و کار  یک  از  منظور  باشد. 
فعالیت هایی است که هدف خاصی را برآورده می کند؛ به عنوان 
مثال صدور یک مجوز کسب و کار، درخواست یک کاال از انبار و 
غیره نمونه هایی از فرآیندهای کسب و کارهستند. فرآیندها هسته  

اصلی سازمان ها محسوب می شوند.
مختلف  سازمان های  در  پیچیده  بروکراسی  و  فرآیندها  وجود 
زمینه ساز فساد، کارشکنی، تحمیل هزینه و زمان بیشتر خواهد 
بود. این روند پیچیده باعث سردرگمی ارباب رجوع و همچنین 
کارکنان واحدهای مختلف سازمان می شود و در مجموع منجر 
به عملکرد ضعیف سازمان در دستیابی به اهداف خود خواهد 
شد. یکی از مهم ترین اقداماتی که می تواند باعث شکوفایی و رشد 
بیشتر، کاهش فساد و خدمت رسانی بهتر سازمان های کشور به 
ارباب رجوع شود و مدیران سازمان ها باید در گام دوم انقالب آن را 

مدنظر قرار دهند، مدیریت فرآیندهای کسب  وکار است. 
تعریف،  برای  یکپارچه  روشی  کسب و کار  فرایند های  مدیریت 
پیاده سازی و بازبینی فرایندهای کاری سازمان ها ارائه می کند. 
رویکرد  یک  کسب و کار  فرایند های  مدیریت  دیگر،  عبارتی  به 
ساختاریافته با هدف بهبود کیفیت محصول و خدمات است و 
تالش دارد تا فرایندهای سازمان را با استراتژی سازمان همسو 
کند و به موازات آن رضایت مشتری را با افزایش کیفیت، بهبود 
دهد. در فرآیندهای موجود در سازمان های مختلف، بسیاری از 
گام ها و فعالیت ها بیهوده هستند و صرفاً باعث هدررفت منابع و 
زمان بر شدن آن فرآیند می شوند و در مجموع هیچ ارزشی را برای 
مشتری و اباب رجوع ایجاد نمی کنند. بسیاری از سازمان ها منابع 
بسیاری را صرف خرید سیستم  های نرم افزاری و اتوماسیون های 
مختلف می کنند ولی در واقع تأثیر کمی در بهبود کارایی آن ها 
دارد و یا در برخی موارد هیچ تأثیری نخواهد داشت، چرا که همان 
روند پیچیده موجود را در قالب اتوماسیون و به شکلی خودکار 

درخواهند آورد.
 به منظور انجام مؤثرتر و کاراتر مدیریت فرآیند های کسب و کارو 

به طور  باید  سازمان ها  فرآیندها،  بهتر  سازماندهی  کلی  به طور 
کلی این مراحل را طی کنند: ۱( استخراج و مستندسازی وضع 
بهینه سازی  و  ساده سازی   )۲ کسب و کار،  فرآیندهای  موجود 
بهینه سازی شده، ۴(  فرآیندهای  ایجاد  فرآیندهای موجود، ۳( 
بررسی و تصمیم گیری درمورد استفاده از سیستم برای فرآیند 
مورد نظر، ۵( تبدیل کردن روند انجام سنتی و کاغذی فرآیندها 
به اتوماسیون، ۶( مستندسازی از فرآیندهای تغییریافته و پایش 
مداوم فرآیندهای کسب و کار. ممکن است در برخی موارد نیاز 
باشد فرآیندهایی که قباًل وجود نداشته اند، درحال حاضر ایجاد 
شوند. یکی از مواردی که در مدیریت فرآیندهای کسب و کار باید 
به خوبی انجام شود این است که بعد از استخراج و مستندسازی 
و  ساده سازی  کاری  فرآیندهای  موجود،  کاری  فرآیندهای 
بهینه سازی شوند؛ یعنی فعالیت ها و موارد بیهوده در فرآیندهای 
مختلف حذف شوند و در ادامه این فرآیند ساده شده در قالب 
اتوماسیون و سیستمی تبدیل شود. شایان ذکر است که روند و 
وضعیت برخی از فرآیندهای کسب و کار در سازمان ها به گونه ای 
کارایی  بهبود  باعث  نه تنها  آن ها  کردن  اتوماسیونی  که  است 
نیز می گردد، و  باعث هدر رفت منابع  بلکه  عملکرد نمی شود 
در واقع برخی از فرآیندها نباید در قالب اتوماسیون پیاده سازی 
شوند چرا که روند کار پیچیده تر و طوالنی تر می شود و اگر بتوان 
را حذف کرد،  بیهوده  و  اضافی  فعالیت های  فرآیندها،  این  در 
مؤثرتر خواهد بود؛ بنابراین در مرحله چهار باید مشخص گردد 
می شود  عملکرد  بهبود  باعث  فرآیندهایی  چه  کردن  خودکار 
حالت  به  شده  مشخص  فرآیندهای  پنج  مرحله  در  سپس  و 

اتوماسیون تبدیل شوند.
 امروزه مدیریت فرایند های کسب و کار یک سرمایه گذاری مناسب 
در رویارویی سریع با نیازهای در حال تغییر دنیای پویای امروز 
بستر  که  دارد  وجود  سازمان ها  تمامی  برای  الزام  این  و  است 
این کار را فراهم سازند. با پایش، کنترل و تحلیل مدام فرایندهای 
کسب وکار، سازمان قادر خواهد بود، ارزشی پایدار را به مشتری 
و ارباب رجوع ارائه دهد و مبنایی برای بهبود عملکرد و مبارزه با 

فساد ایجاد کند.

حمید حسنی
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات، )ایرانداک(

جایزۀ ملی فاب )فناوری اطالعات برتر( برای پنجمین 
فناوری  مدیران  ملی  همایش  هفتمین  قالب  در  بار 
اطالعات به دستاوردهای برگزیده در حوزه کاربست 

فناوری اطالعات اعطاء خواهد شد.

فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
با  پیشرو در جهان، همواره  ایران« سازمان های  اطالعات 
حمایت  ضمن  علمی،  و  اجتماعی  رویدادهای  در  حضور 
از پژوهش و تحقیق در مراکز علمی کشور، باعث نوآوری 
پیشرفت جامعه می شوند  نهایت  در  و  فناوری ها  ایجاد  و 
.جایزۀ ملی فاب )فناوری اطالعات برتر( برای پنجمین بار 
در قالب هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات به 
دستاوردهای برگزیده در حوزه کاربست فناوری اطالعات 

اعطاء خواهد شد. 
به  جاری  سال  ماه  دی  علمی،  رویداد  این  دوره  هفتمین 
همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( 
و به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و پارک فناوری پردیس، با هدف معرفی 
محصوالت فناورانه و کمک به ایجاد بازار؛  تشویق به توسعه 
محصوالت فناورانه؛ کمک به تولید و صادارات محصوالت 
فناورانه و توجه به مالحظات فرهنگی و اجتماعی محصوالت 

فناورانه برگزار خواهد شد. 
دور قبل این همایش چهارم دی ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش 
هاي صداوسیما و با حضور بیش از ۸۰۰ تن از مدیران و 

متخصصان برگزار شد. 

جایزه ملی فاب به برگزیدگان 

»فناوری اطالعات برتر« 
اعطا خواهد شد

عتف
ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
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ایرانداک به عضویت مجمع جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فناوری درآمد.

به گزارش روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، ایرانداک به عضویت مجمع جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی 
و فناوری درآمد.

طرح پژوهشی مهری صدیقی با نام »ارزیابی تأثیر پژوهش  با 
رویکرد آلتمتریکس: )مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی 

ایران نمایه شده در پایگاه اسکوپوس(« به پایان رسید.

 به گزارش »روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
رویکرد  با  پژوهش   تأثیر  »ارزیابی  پژوهشی  طرح  ایران«، 
آلتمتریکس: )مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران 
نمایه شده در پایگاه اسکوپوس(« توسط مهری صدیقی، عضو 
هیات علمی پژوهشکده علوم اطالعات و با نظارت دکتر سعید 

اسدی به پایان رسید.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی و ابزارهای 
آن به عنوان بستر انتشار بروندادهای پژوهشی و ارتباطات علمی، 
پژوهش های  از  دسته  آن  کیفیت  داوری  و  ارزیابی  ضرورت 
از پیش  این بستر منتشر می شوند، بیش  از طریق  علمی که 
با  است،  کاربردي  مطالعه  یک  که  پژوهش  این  دارد.  وجود 
)آلتمتریکس(  جایگزین  شاخص های  بکارگیری  اصلی  هدف 
پژوهشی  فعالیت های  اثرگذاری  بررسی  برای  راه حلی  به عنوان 
در رسانه های اجتماعی انجام شده است.  جامعه پژوهش عبارت 
است از مقاله هاي منتشر شده پژوهشگران ایرانی در حوزه  های 
زمانی  بازه  در  که  اجتماعی  علوم  و  کامپیوتر  علوم  موضوعی 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادي اسکوپوس نمایه شده اند و 
به دلیل دارا بودن شناساگر شیء دیجیتال )DoI(، امکان رصد 

و  بررسي حضور  به منظور  دارد.  وجود  آنها  آلتمتریک  فعالیت 
و  اجتماعي  رسانه هاي  در  پژوهشي  بروندادهاي  انتشار  میزان 
مهم ترین  از  برخی  اطالعات  از  آنها،  تأثیر  میزان  نیز سنجش 
ارائه دهندگان خدمات آلتمتریکس از قبیل آلتمتریکس اکسپلورر 
و پالم آنالیتیکس استفاده شده است. مقاالت پژوهشگران ایرانی 
علوم  حوزه  در  و  درصد   ۱۲ حدود  اجتماعی  علوم  حوزه  در 
کامپیوتر تنها حدود چهار درصد از مجموع مقاالت بازیابی شده 
را تشکیل داده است. مهم ترین رسانه های اجتماعی منتشرکننده 
مقاالت پژوهشگران ایرانی در هر یک از دو حوزه موضوعی فوق 
با توجه  از: مندلی، توییتر و فیسبوک.  به ترتیب عبارت بودند 
همکاری  متغیر  دو  همبستگی  ضریب  میزان  پایین بودن  به 
علمی پژوهشگران و میزان تأثیر تولیدات علمی، به نظر می رسد 
افزایش تعداد نویسندگان مقاالت در دو حوزه موضوعی فوق، 
تأثیر قابل توجهی در نمره آلتمتریک این مقاالت ندارد. نتایج 
آزمون همبستگی وجود رابطه آماری معنادار و ضعیفی را میان 
دو متغیر دسترسی آزاد مجالت و میزان تأثیر علمی مقاالت 
)نمره آلتمتریک( در حوزه علوم اجتماعی نشان داده؛ در حالی 
که در حوزه علوم کامپیوتر رابطه  آماری معنی دار بین دو متغیر 
فوق مشاهده نشده است. همچنین با توجه به وجود همبستگی 
بین دو متغیر کیفیت مجالت منتشرکننده مقاالت و عملکرد 
آلتمتریک آنها در هر دو حوزه موضوعی مورد مطالعه می توان 
شاخص هاي  با  مجالت  در  منتشرشده  مقاالت  گرفت  نتیجه 

کیفیت باالتر، دارای نمره آلتمتریک بیشتری بوده و از میزان 
حضور بیشتري در رسانه هاي اجتماعی برخوردار هستند.

طرح پژوهشی دکتر علیرضا ثقه االسالمی با نام »پیشنهاد و ارائه 
یک چارچوب اخالقی هنجاری برای حمایت از مالکیت فکری 

در نظام علم، فناوری و نوآوری« به پایان رسید.
 به گزارش »روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران«، طرح پژوهشی »پیشنهاد و ارائه یک چارچوب اخالقی 
هنجاری برای حمایت از مالکیت فکری در نظام علم، فناوری 
و نوآوری« توسط دکتر علیرضا ثقه االسالمی، عضو هیات علمی 
پژوهشکده جامعه و اطالعات و با نظارت دکتر صفر بیگ زاده به 

پایان رسید.
در نظام های حقوقی جهان، از زمان پیدایش موضوع مالکیت 
فکری بیش از دو قرن می گذرد. امروزه، درباره تفسیر، قلمرو، و 
توجیه نظام مالکیت فکری، خصوصا در مواجهه با چالش هایی 
اخالقی که این نظام برای منافع عمومی جامعه به وجود می آورد، 
که  است  این  اصلی  پرسش  می شود.  مطرح  بسیاری  مباحث 
دستاوردهای  فکری  مالکیت  از  حمایت  میان  می توان  چگونه 
از  علمی و فناوری برای پدیدآورندگان و صاحبان این حقوق 
سویی، و از سوی دیگر دسترسی جامعه به منافع عمومی این 
دستاوردها توازن و تعادلی برقرار نمود؟ به نظر می رسد برای 
اتخاذ کرد. در  راهبرد کالن می توان  این پرسش دو  به  پاسخ 

راهبرد اول به نحوی پیشینی و فارغ از اراده دولت ها در اجرای 
دنبال  به  فکری  مالکیت  نظام  اخالقی  توجیه  برای  قوانین، 
نظام  این  به  بخشیدن  برای مشروعیت  اخالقی  استدالل هایی 
هستیم. و در راهبرد دوم به نحوی پسینی و در مرحله اجرای 
اخالقی  ظرفیت های  شناسایی  دنبال  به  فکری  مالکیت  نظام 

قوانین جاری در این نظام هستیم. 
این طرح پژوهشی در چارچوب پژوهش های اسنادی و مبتنی 
بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و چهار هدف اصلی را 
دنبال می کند: ابتدا جایگاه مطالعات اخالقی در نظام مالکیت 
فکری بررسی شده است. سپس با رویکردی اخالقی نظریه های 
در  است.  بررسی  شده  و  نقد  فکری  مالکیت  نظام  در  مطرح 
ادامه به بررسی اخالقی مالکیت فکری در حمایت از نظام علم، 
فناوری و نوآوری برای برقراری توازن میان این نظام حقوقی و 
منافع عمومی جامعه پرداخته  شده است. در نهایت با اتخاذ دو 
راهبرد، ابتدا به معرفی نظریه تکثرگرایی برای توجیه اخالقی 
نظام مالکیت فکری و سپس با معرفی استثناهایی بر نظام فعلی 
امکان  برای  ارائه چارچوبی هنجاری  به  مالکیت فکری  حقوق 
تحقق اخالقی نظام مالکیت فکری در حمایت از توسعه علم، 

فناوری و نوآوری پرداخته شده است.

طرح پژوهشی »ارزیابی تأثیر پژوهش  با رویکرد آلتمرتیکس« به پایان رسید

طرح پژوهشی »پیشنهاد و ارائه یک چارچوب اخالقی هنجاری برای حامیت از مالکیت فکری در نظام علم، فناوری و نوآوری« به پایان رسید

فناوری ایرانداک به مجمع جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فناوری پیوست و  صنعتی  تحقیقات  سازمان های  جهانی  مجمع 
 WoRlD aSSoCIaTIoN of INDUSTRIal aND
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WaITRo(( نهادی است که زمینه همکاری های بین المللی 
بین موسسات پژوهشی و فناوری را فراهم آورده است. پیش 
تنها عضو  ایران  این سازمان پژوهش های علمی و صنعتی  از 
با پیشنهاد دکتر آزاده محبی، رئیس  ایرانی این نهاد بود که 
شده  انجام  های  پیگیری  و  اطالعات  فناوری  پژوهشکده 

ایرانداک نیز به عضویت این نهاد درآمد. 
گفتنی است این نهاد با توجه به ماموریت های خود، فرصت 
های همکاری های بین المللی و گرنت های تحقیقاتی را در 

اختیار اعضای خود قرار می دهد. 

اخبار  پژوهشی
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پنجمین نشست مجمع عمومی شورای تأمین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در روز چهارشنبه ۲۷ شهریور 
۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در تاالر سخن پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران )ایرانداک( برگزار شد.

به گزارش روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، در این نشست، پس از خواندن آیاتی از قرآن مجید و 
پخش سرود ملی، دکتر سیروس علیدوستی رئیس ایرانداک و رئیس شورای تأمین منابع علمی وزارت عتف، به مهمانان 
خوش آمد گفت. سپس سیدابراهیم عمرانی دبیر شورا، گزارش عملکرد شورای تأمین منابع علمی و همچنین پرداخت های 
ریالی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به شورا و پرداخت های ارزی شورا به ناشران و وضعیت آن را ارائه کرد. وی درباره چگونگی 

 ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تحصیلی  سال  در  ایرانداک  زنگ  اولین 
اطالعات  فناوری  و  پژوهشگاه علوم  دوشنبه ۱۵ مهرماه، در 

ایران برگزار شد.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران«، تاکنون بیش از دو هزار نفر از استادان، کارشناسان 
شرکت  ایرانداک  زنگ  کارگاه  دوره    ۲۶ در  دانشجویان  و 
با  مقابله  و  پیشگیری  قانون  پایة  بر  است  گفتنی  کرده اند. 
پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها،  همة  علمی،  آثار  تهیة  در  تقلب 
باید  فناوری؛  و  پژوهشی،  آموزش  عالی،  موسسه های  و 
و  پایان نامه ها،  )پروپوزال ها(،  پیشنهاده ها  تمام متن 
بدون  که  را  خود  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  رساله های 
طبقه بندی باشند، در سامانه های اطالعاتی ایرانداک، ثبت و 

»سامانة  قانون،  این  انجام  برای  کنند.  همانندجویی  را  آنها 
نشانی  در  رساله ها«  و  پایان نامه ها،  پیشنهاده ها،  ثبت 
SabT.IRaNDoC.aC.IR و سامانة »همانندجو« در 

همگان  دسترس  در   TIK.IRaNDoC.aC.IR نشانی 
گذاشته شده است.

از  آبان ماه،   ۲۰ ایرانداک«  »زنگ  بعدی  کارگاه  همچنین 
اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  در   ۱۶ تا   ۱۴ ساعت 
شرکت  گواهی  حاضرین  به  و  برگزار  متقاضیان  برای  ایران 
شرکت  عالقه مندان  شد.  خواهد  داده  آموزشی  کارگاه  در 
به صورت  ایرانداک  این کارگاه ها می توانند در وب سایت  در 
رایگان ثبت نام کنند. افزودنی است پخش زنده این کارگاه 
اختیار  در   IRaNDoC.aC.IR/lIVe نشانی  در 

عالقه مندان قرار دارد.
دانشگاه ها،  برای  را  کارگاه  این  دارد  آمادگی  ایرانداک 
متقاضی  سازمان  در  مؤسسه ها  سایر  و  پژوهشگاه ها، 

کند. برگزار 

اولین زنگ ایرانداک در سال تحصیلی 1398-1399 برگزار شد

نشست دوره ای معاونان پژوهشی پژوهشگاه های بزرگ تهران 
پلیمر  پژوهشگاه  رییس  نکومنش،  مهدی  دکتر  حضور  با 
تاالر  در   ۱۳۹۸ شهریور   ۲۰ شنبه  روز  ایران،  پتروشیمی  و 

گفت و گوی ایرانداک برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
پژوهشی  معاونان  حضور  با  که  نشست  این  در  ایران، 
پژوهشگاه های بزرگ تهران و دکتر نکومنش، رییس پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران، برگزار شد، برنامه های هفته پژوهش 
شده  مطرح  پیشنهادهای  درباره  و  شد  تشریح  جاری  سال 

گفت و گو شد.
در ادامه برخی از سامانه های مدیریت اطالعات علم و فناوری 
از جمله سامانة عرضه و تقاضای پژوهش »ساعت« و پایگاه 
اطالعات علمی ایران »گنج« برای مهمانان توضیح داده شد و 

در پایان نیز از همتک )تاالر فناوری( بازدید کردند.

نشست دوره ای معاونان پژوهشی پژوهشگاه های بزرگ تهران در ایرانداک برگزار شد

اخبار  پژوهشی

پنجمین نشست مجمع عمومی شورای تأمین منابع علمی 
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری برگزار شد

برای  عتف  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت  مالی  کمک 
دسترسی  درباره  شورا  دبیر  داد.  توضیح  نیز  منابع  خرید 
و  دانشگاه ها  همه  برای  »ابسکو«  علمی  اطالعات  پایگاه  به 
پژوهشگاه های وزارت عتف با تأمین اعتبار این معاونت نیز 
گزارش  شورا،  حسابدار  قربانی  مریم  آن،  از  پس  داد.  خبر 
به  که  کرد  ارائه   ۱۳۹۸-۱۳۹۷ سال  برای  را  شورا  مالی 

رسید.  عضو  مؤسسه های  نمایندگان  تصویب 
و  برگزار  میان دوره  انتخاب  نیز  نشست  پایانی  بخش  در 
پایان  تا  عتف  وزارت  علمی  منابع  تأمین  شورای  اعضاي 
محمد  دکتر  پایه،  این  بر  شدند.  برگزیده   ۱۳۹۹ شهریور 
)نمایندۀ اصلی منطقه  امیرکبیر  از دانشگاه صنعتی  کریمی 
دانش های  پژوهشگاه  از  کیانی  معصومه  دکتر  تهران(، 
از  آریانا  طاهره  تهران(،  منطقه  اصلی  )نمایندۀ  بنیادی 
علی  دکتر  جنوب(،  منطقه  اصلی  )نماینده  شیراز  دانشگاه 
اصلی  )نمایندۀ  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  از  حاتمی 
بین المللی  از دانشگاه  زارعی  منطقه شرق(، دکتر عباسعلی 
تهران(،  منطقه  جانشین  )نماینده  قزوین  خمینی  امام 
و  زلزله شناسی  بین المللی  پژوهشگاه  از  نعمتی  منیژه 
دکتر  و  تهران(،  منطقه  جانشین  )نماینده  زلزله  مهندسی 
هاجر صفائیه از مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
شورا  در  عضویت  برای  جنوب(  منطقه  جانشین  )نماینده 

شدند. برگزیده 
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 تا پایان سال ۱۳۹۷، بیش از چهار هزار و ۳۰۰ عنوان پژوهشی در 
سامانه عرضه و تقاضای پژوهش )ساعت( ثبت شده است.

فناوری اطالعات  و  به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم 
پژوهش  تقاضای  و  عرضه  سامانه  راه اندازی  ابتدای  از  ایران«، 
در  پژوهش   ۴۳۰۰ از  بیش    ،۱۳۹۷ سال  پایان  تا  )ساعت( 
موضوعات مختلف در سامانه وجود دارد که کاربر می تواند آنها 
را ببیند و برای آگاهی بیشتر یا انجام آنها با سازمان تماس بگیرد.
در مجموع ۱۸۵ سازمان و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ پژوهشگر در 
این سامانه نام نویسی کرده اند و همچنین بیش از ۶۰۰ فراخوان 
پژوهشی در موضوعات مختلف توسط سازمان های کشور در این 

سامانه به ثبت رسیده است.
طرف  از  که  پژوهش  اجرای  درخواست های  است،  افزودنی 
پژوهشگران برای سازمان ها ارسال شده به ۸۱۰ عنوان رسید. 
درخواست انجام پژوهش به این معناست که پژوهشگر برای انجام 
پژوهش های سازمان اعالم آمادگی می کند. با توجه به افزایش 
آمار فراخوان های ثبت  شده در سامانه، شمار درخواست ها از سوی 

پژوهشگران برای اجرای این پژوهش ها هم باال رفته است.
دانشجویی،  رساله های  و  پایان نامه ها  بر  عالوه  ساعت،  سامانه 
طرح های پژوهشی کشور را نیز در بر می گیرد و سعی دارد در 
گام نخست، پیوند میان طرح های پژوهشی را با نیازهای پژوهشی 
سازمان ها دنبال  کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از 
تقاضای پژوهش )نیازها و حمایت ها( و عرضه پژوهش )توانمندی ها 
و نیاز به حمایت( پشتیبانی می شود. سازمان ها می توانند در این 

سامانه، درخواست ها و حمایت های خود را به آگاهی پژوهشگران 
برسانند که محور و موضوع پژوهش، تأمین منابع مالی، خدمات 
مشاوره، تامین تجهیزات و سخت افزار، تامین اطالعات و مانند آنها 
را در بر دارد. از سوی دیگر، پژوهشگران می توانند توانمندی ها 
و گرایش های پژوهشی خود را به همراه حمایت هایی که برای 

پی گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان ها برسانند.
گفتنی است، »ساعت« نیازها و حمایت های سازمان ها را از پژوهش 
به آگاهی همگان می رساند و از سوی دیگر، با معرفی پژوهشگران 
به سازمان ها، همکاری های بلندمدت را میان آن ها ساده می کند. 
در این سامانه، سازمان ها می توانند به جست وجوی پژوهشگران 
بپردازند و با پیشینه و کارنامه علمی و همچنین پیشنهادیه های 
جست وجوی  با  می توانند  نیز  پژوهشگران  شوند.  آشنا  ایشان 
فراخوان های سازمان ها به نیازهای پژوهشی و حمایت های آنان 
پی برند. افزون بر این، »ساعت« سازمان ها و پژوهشگران را به 
شکل خودکار نیز به یکدیگر پیوند می دهد و سازمان ها می توانند 
درخواست ها، اولویت های پژوهشی، و حمایت های خود را در این 

سامانه به آگاهی پژوهشگران برسانند.
علوم،  شورای عالی   ،۱۳۹۵/۰۲/۰۷ مصوبه  برپایه  است،  گفتنی 
تحقیقات، و فناوری، دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح های 
پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرح ها در سامانه عرضه و تقاضای 

پژوهش هستند.
دسترس  در   saat.iranDoC.aC.ir نشانی   در  سامانه  این 

همگان است. 

4300 پژوهش در سامانه »ساعت« ثبت شده است

»طرح درس جدید مدیریت رسانه« با مشارکت دکتر سمیه 
لبافی، استادیار پژوهشکده جامعه و اطالعات ایرانداک در 

سطح بین المللی منتشر شد.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
یکم«  و  بیست  قرن  »رسانه  تخصصی  انتشارات  ایران«، 
وابسته به دانشگاه پورتوی پرتغال طرح درس بازنگری شده و 
جدید مدیریت رسانه را که از سال ۱۳۹۶ به تصویب دانشگاه 
تهران و وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری رسیده و در کشور 
اجرایی شده است، در قالب کتابی به زبان انگلیسی با عنوان 
»تدریس مدیریت رسانه: توسعه یک طرح درس« منتشر 

کرد.
این کتاب را دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر سمیه لبافی، 
دکتر داتیس خواجه ئیان و دکتر سیدمهدی شریفی تألیف 

کرده اند.
در چهار فصل این کتاب فرایند تدوین طرح درسی مدرن 
و به روز برای رشته مدیریت رسانه تشریح شده و راهنمای 
یا  تأسیس  قصد  که  بین المللی  دانشگاه های  برای  عملی 

به روزرسانی این رشته را دارند ارائه داده است.
فصل اول کتاب سیر تحول مدیریت رسانه به عنوان یک 

رشته آکادمیک را در دو دهه گذشته شرح داده است.
ارائه  دانشگاه  درس ۷۸  بر طرح  مروری  کتاب  دوم  فصل 
قاره های  تفکیک  به  دنیا  در  رسانه  مدیریت  رشته  دهنده 

مختلف ارائه می کند.
مورد  شده  شناسایی  درس های  طرح  سوم  فصل  در 
تحلیل های مختلفی قرار گرفته اند، به ویژه از نظر جای گیری 
ارتباطات،  همچون  مختلف  گروه های  و  دانشکده ها  در 
کسب و کار، مدیریت، روانشناسی، فناوری اطالعات و سایر 

گزینه های احتمالی.
فصل چهارم کتاب که فصل اصلی آن است، طرح درسی 
که در ایران اجرا می شود را به عنوان راهنمای عمل برای 
تاسیس و به روزرسانی رشته مدیریت رسانه در هر دو مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشگاه های بین المللی فراهم 

کرده است.
بر پایة این گزارش، مهمترین ویژگی این طرح درس توازن 
میان ابعاد اقتصادی و محتوایی رسانه، توجه به مشکالت 
روزآمد صنعت خالق رسانه و توجه به ویژگی های مخاطب-

مشتری در عصر حاضر است.
اووه  سون  همچون  دنیا  رسانه  مدیریت  برجسته  استادان 
هورست، پل مورشتس، مایک فردرشیسن، گرگوری الو، آن 
هالیفیلد، پائولو فاستینو، میگل کرسپو، این کتاب را اثری 
شایسته و اثرگذار در جهت گیری مدیریت رسانه در دنیا 

معرفی کرده اند.

»طرح درس جدید مدیریت رسانه« 
با مشارکت عضو هیات علمی ایرانداک 

در سطح بین املللی منترش شد

پژوهشگر ایرانداک برگزیده جایزة اهل قلم امرالد شد

ایرانداک در میان برگزیدگان  دکتر بهروز رسولی، پژوهشگر 
جایزۀ اهل قلم امرالد جای گرفت.

به گزارش روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران )ایرانداک(، دکتر بهروز رسولی، از پژوهشگران وابسته به 
ایرانداک برندۀ جایزۀ مقالة برگزیدۀ انتشارات امرالد در سال 

۲۰۱۹ شد.
انتشارات امرالد بیش از ۲۵ سال است که به اهدای »جایزۀ 
به   )emeRalD lITeRaTI aWaRDS( امرالد«  قلم  اهل 
پژوهشگران و داوران در حوزه های گوناگون علمی می پردازد. 
پژوهش،  گستردگی  پژوهش،  بودن  جهانی  شاخص  شش 
انجام  به  تعهد  پژوهش،  تأثیر  علمی،  پژوهش  از  پشتیبانی 
پژوهش های باکیفیت، و توجه به تجربة خوانندگان، پدیدآوران، 
و مشتریان مبنای قضاوت برای اهدای جوایز هستند. این جایزه 
در دو بخش نشریة علمی و کتاب اهدا می شود. در بخش نشریة 
 HIgHlY( و برگزیده )WINNeR( علمی، مقاله های ارزشمند
 oUTSTaNDINg( همراه با داوران برگزیده )CommeNDeD

ReVIeWeR( گزینش می شوند.

مقالة مشترک »ژوکیم شوپفل« و »بهروز رسولی« با عنوان 
 aRe eleCTRoNIC THeSeS aND DISSeRTaTIoNS«
 )STIll( gReY lITeRaTURe IN a DIgITal age? a
 THe« که در شمارۀ دوم جلد ۳۶ نشریة » faIR DebaTe

eleCTRoNIC lIbRaRY« چاپ شده بود توانسته است در 

میان مقاله های برگزیدۀ )HIgHlY CommeNDeD( »جایزۀ 
اهل قلم امرالد« در سال ۲۰۱۹ جای گیرد.

این مقاله به بحث پیرامون این مسئله پرداخته است که با وجود 
فناوری های تازه در عصر دیجیتال )هنوز( می توانیم پایان نامه ها و 
رساله های الکترونیکی را در شمار آثار خاکستری )در مقابل آثار 
سفید و سیاه( دسته بندی کنیم. گمان می رود که ابزارهای تازه ای 
همانند شناساگر اشیای دیجیتال، اینترنت، پایگاه های اطالعاتی، 

و همانند این ها تعریف سنتی از این آثار را به چالش کشیده اند.
سیاهة مقاله ها و داوران »جایزۀ اهل قلم امرالد« در پیوند زیر 

در دسترس است:
httPs://WWW.eMeralDgrouPPublishing.
C o M / a u t h o r s / l i t e r a t i / a W a r D s .
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40 مؤسسه ایرانی 
در میان موسسه های برتر جهان جای گرفتند

نام ۴۰ مؤسسة ایرانی در میان برترین های رتبه بندی جهانی دانشگاه های »مؤسسة آموزش عالی 
تایمز« قرار گرفت.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران«، »مؤسسة آموزش عالی تایمز« 
در ویرایش ۲۰۲۰ خود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، نام ۴۰ مؤسسة ایرانی را در سیاهة 
مؤسسه های برتر جهان منتشر کرده است. بر پایة این گزارش، دانشگاه های »صنعتی نوشیروانی بابل«، 
»یاسوج«، »صنعتی امیرکبیر«، »کاشان«، »علوم پزشکی مشهد«، »صنعتی شریف«، »علوم پزشکی 
تهران«، »بین المللی امام خمینی«، »علوم پزشکی ایران«، »علم و صنعت ایران«، »صنعتی اصفهان«، 
»علوم پزشکی شهید بهشتی«، »صنعتی شیراز«، »تبریز«، »علوم پزشکی تبریز«، »تهران«، »فردوسی 
مشهد«، »اصفهان«، »علوم پزشکی اصفهان«، »صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی«، »کردستان«، 
»مازندران«، »شهید بهشتی«، »شیراز«، »الزهرا«، »شهید مدنی آذربایجان«، »بیرجند«، »بوعلی 
سینا«، »گیالن«، »خوارزمی«، »سمنان«، »شاهد«، »شهید باهنر کرمان«، »شهید چمران اهواز«، 
»شهرکرد«، »صنعتی شاهرود«، »علوم پزشکی شیراز«، »ارومیه«، »یزد«، و »زنجان« در سیاهة 

مؤسسه های برتر جهان هستند.
در ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی »تایمز« روی هم رفته ۱۳۹۶ مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی 
و رتبه بندی شده اند. رتبه بندی جهانی آموزش عالی »تایمز« مؤسسه های پیشرو جهان را در پنج حوزۀ 
آموزش، چشم انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایة ۱۳ سنجة کمی ارزیابی 
می کند. در جدول یک، رتبه های ملی و جهانی و امتیاز کل مؤسسه های ایرانی و در جدول دو، امتیاز 

آنها در سنجه های گوناگون آمده است.

تایمز«،  عالی  آموزش  »مؤسسه  رتبه بندی  نظام   ۲۰۲۰ ویرایش  پایة  بر 
 CalIfoRNIa INSTITUTe« پیشگام مؤسسه های جهان است و »UNIVeRSITY of oxfoRD«
 of TeCHNologY»، «UNIVeRSITY of CambRIDge»، «STaNfoRD UNIVeRSITY»،
 «MIT»، «PRINCeToN UNIVeRSITY»، «HaRVaRD UNIVeRSITY»، «Yale

 »ImPeRIal College loNDoN-ICl« و ،«UNIVeRSITY»، «UNIVeRSITY of CHICago

در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه »نما« که پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران راه اندازی کرده و روزآمد می کند، به پایش 
و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می پردازد. این سامانه با گزارش نزدیک به ۹۰ 

شاخص جهانی، در نشانی Nema.IRaNDoC.aC.IR در دسترس همگان است.

جدول 2. امتیاز مؤسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام رتبه بندی جهانی »مؤسسۀ آموزش عالی تایمز«

نام مؤسسه
امتیاز در سنجه های گوناگون

استنادهاپژوهشآموزش
درآمدهای 

صنعتی

چشم انداز 

جهانی
15.321.299.842.217.1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

15.115.591.835.715.6دانشگاه یاسوج

34.231.843.276.521.9دانشگاه صنعتی امیرکبیر

19.618.275.235.618.7دانشگاه کاشان

28.112.37334.519.9دانشگاه علوم پزشکی مشهد

28.936.74199.823.7دانشگاه صنعتی شریف

44.5164859.322.8دانشگاه علوم پزشکی تهران

12.38.57834.720.7دانشگاه بین المللی امام خمینی

37.71052.643.420.7دانشگاه علوم پزشکی ایران

27.83342.696.316.8دانشگاه علم و صنعت ایران

25.423.441.785.522.6دانشگاه صنعتی اصفهان

42.914.637.36417.2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

23.720.346.647.916.7دانشگاه صنعتی شیراز

27.919.942.242.919.5دانشگاه تبریز

451236.734.515.9دانشگاه علوم پزشکی تبریز

36.723.538.734.423.3دانشگاه تهران

25.918.523.141.821.2دانشگاه فردوسی مشهد

30.922.613.445.517.5دانشگاه اصفهان

40.911.922.437.416.1دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

24.623.725.146.419.7دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14.513.146.639.317.5دانشگاه کردستان

28.211.632.937.417.2دانشگاه مازندران

22.1193866.919.6دانشگاه شهید بهشتی

24.82527.25718.1دانشگاه شیراز

18.19.916.836.815.2دانشگاه الزهرا

18.112.623.736.614.8دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

16.488.634.616.7دانشگاه بیرجند

22.215.325.835.316دانشگاه بوعلی سینا

20.413.629.534.815.7دانشگاه گیالن

2812.721.244.717.1دانشگاه خوارزمی

16.99.939.334.416.5دانشگاه سمنان

19.311.610.637.214.5دانشگاه شاهد

17.813.715.141.615.1دانشگاه شهید باهنر کرمان

27.218.416.266.216.3دانشگاه شهید چمران اهواز

15.611.135.534.815.6دانشگاه شهرکرد

17.713.827.835.918.2دانشگاه صنعتی شاهرود

16.210.720.735.116.5دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2012.918.338.114.9دانشگاه ارومیه

16.614.416.136.916.6دانشگاه یزد

1712.328.543.818.7دانشگاه زنجان

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی جهانی »مؤسسۀ آموزش عالی تایمز«

رتبه جهانیرتبه ملیامتیاز کلنام مؤسسه
351-42.41400–44.4دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

401-38.82500–42.3دانشگاه یاسوج

501-35.33600–38.7دانشگاه صنعتی امیرکبیر

501-35.34600–38.7دانشگاه کاشان

501-35.35600–38.7دانشگاه علوم پزشکی مشهد

501-35.36600–38.7دانشگاه صنعتی شریف

501-35.37600–38.7دانشگاه علوم پزشکی تهران

601-28.38800–35.2دانشگاه بین المللی امام خمینی

601-28.39800–35.2دانشگاه علوم پزشکی ایران

601-28.310800–35.2دانشگاه علم و صنعت ایران

601-28.311800–35.2دانشگاه صنعتی اصفهان

601-28.312800–35.2دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

601-28.313800–35.2دانشگاه صنعتی شیراز

601-28.314800–35.2دانشگاه تبریز

601-28.315800–35.2دانشگاه علوم پزشکی تبریز

601-28.316800–35.2دانشگاه تهران

801-22.2171000–28.2دانشگاه فردوسی مشهد

801-22.2181000–28.2دانشگاه اصفهان

801-22.2191000–28.2دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

801-22.2201000–28.2دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

801-22.2211000–28.2دانشگاه کردستان

801-22.2221000–28.2دانشگاه مازندران

801-22.2231000–28.2دانشگاه شهید بهشتی

801-22.2241000–28.2دانشگاه شیراز

1001+10.725–22.1دانشگاه الزهرا

1001+10.726–22.1دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1001+10.727–22.1دانشگاه بیرجند

1001+10.728–22.1دانشگاه بوعلی سینا

1001+10.729–22.1دانشگاه گیالن

1001+10.730–22.1دانشگاه خوارزمی

1001+10.731–22.1دانشگاه سمنان

1001+10.732–22.1دانشگاه شاهد

1001+10.733–22.1دانشگاه شهید باهنر کرمان

1001+10.734–22.1دانشگاه شهید چمران اهواز

1001+10.735–22.1دانشگاه شهرکرد

1001+10.736–22.1دانشگاه صنعتی شاهرود

1001+10.737–22.1دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1001+10.738–22.1دانشگاه ارومیه

1001+10.739–22.1دانشگاه یزد

1001+10.740–22.1دانشگاه زنجان
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رتبه اول  ایران از نظر تعداد دانشگاه ها در میان کشورهای اسالمی   

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، 
دکتر محمد جواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام 
های رتبه بندی بین-المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی که در 
سال  ۲۰۱۲  تا ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه و در سال ۲۰۱۵ دو دانشگاه صنعتی شریف و 
صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند در سال ۲۰۱۶ تعداد دانشگاه ها به ۸ مورد و در 
سال ۲۰۱۷ به ۱۳ دانشگاه و در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این تعداد به ترتیب به  ۱۸ و ۲۹ دانشگاه افزایش 

یافته است. 
دهقانی افزود: در رتبه بندی اخیر در سال ۲۰۲۰ با ورود ۱۱ دانشگاه جدید شاهد حضور۴۰ 
دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع ۱۳۹۶دانشگاه برتر جهان  از ۹۲ کشور بوده و این 
موضوع نوید بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاه های توانمند ایران در رتبه بندی های معتبر 

بین المللی است. 
وی افزود: دانشگاه های یاسوج، بین المللی امام خمینی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی اصفهان، 
دانشگاه کردستان، بوعلی سینا، سمنان، شاهد، شهید چمران اهواز، شهرکرد و دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز برای اولین بار در  رتبه بندی تایمز حضور یافته اند. بر این اساس در رتبه بندی تایمز در سال 
۲۰۲۰، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۵۱ و دانشگاه یاسوج 
با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱به عنوان دانشگاه های اول و دوم ایران در این رتبه بندی 
معرفی شده اند. رتبه دانشگاه های ایران در جدول نشان داده شده است. الزم به ذکر است که دانشگاه 
هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در 
این گزارش مطابق با سامانه   رتبه 
بندی تایمز و بر اساس حروف الفبا 
)به التین( است. بنابراین دانشگاه 
شریف،  صنعتی  امیرکبیر،  های 
کاشان، علوم پزشکی مشهد و علوم 
پزشکی تهران در رتبه سوم قرار 
نیز در  گرفته و سایر دانشگاه ها 
بازه های یکسان هم رتبه هستند.  

در رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ همزمان با افزایش تعداد دانشگاه های 
کشور ارتقای جایگاه  ۱۰۰ پله ای برخی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
های علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم 

پزشکی مشهد مشاهده می شود.   

نتایج رتبه بندی بین املللی تایمز 2020 اعالم شد 
 رشد چشمگري حضور دانشگاه های كشور 

اخبار  پژوهشی

روش شناسی رتبه بندی تایمز 
پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی 
را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است. این رتبه بندی از ۱۳ شاخص به شرح 
جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن 
۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.   

 )PWC( محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز
انجام شده است. محاسبات شاخص ها و نمرات توسط سه منبع اطالعاتی صورت گرفته است که 

این منابع عبارت هستند از: 
❰❰  داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می شوند 

❰❰  داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی 
❰❰  اطالعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس

داده های رتبه بندی سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۵۰۰۰ نشریه علمی را که توسط پایگاه اسکوپوس و الزویر 
نمایه می شود را در   بر می گیرد. تولیدات علمی دوره  ۵ ساله ۲۰۱۸-۲۰۱۴ و استنادات دوره شش 

ساله ۲۰۱۹-۲۰۱۴ را شامل می شود. 
جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی تایمز 2۰2۰

در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰، دانشگاه های برتر جهان  از ۹۲ کشور رتبه بندی شده اند که دانشگاه 
های کشورهای برونئی، کوبا، مالت، مونته نگرو، پورتوریکو و ویتنام برای اولین بار در این رتبه بندی 

حضور داشته اند.   
کشور چین با دو دانشگاه TSINgHUa UNIVeRSITY و دانشگاه پکن که به ترتیب در رتبه های ۲۳ 

و ۲۴ قرار دارند  بهترین رتبه های  دانشگاه های آسیا را از آن خود کرده است.
در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰، سه دانشگاه آکسفورد، دانشگاه صنعتی کالیفرنیا و دانشگاه کمبریج 
)از انگلیس(  به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. دانشگاه های استنفورد، mIT،پرینستون، 
هاروارد، ییل، شیکاگو و کالج لندن به ترتیب دررتبه های ۴ الی ۱۰ دنیا قرار گرفته اند. در بین ۱۰ 

دانشگاه برتر جهان ۳ دانشگاه از کشور انگلستان و ۷ دانشگاه از ایاالت متحده بوده اند.   
کشور آمریکا با ۱۷۲ دانشگاه، انگلیس با ۱۰۰ دانشگاه، چین ۸۱ دانشگاه، آلمان ۴۸ دانشگاه، فرانسه 

۳۸ دانشگاه، استرالیا ۳۵ دانشگاه و کانادا ۳۰ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.  
بهترین رتبه بین المللی دانشگاه های برتر دنیا درکشورهای انگلیس برابر با رتبه ۱، آمریکا رتبه ۲، 
سوئیس رتبه ۱۳، کانادا رتبه ۱۸، چین رتبه ۲۳، سنگاپور رتبه ۲۵، آلمان و استرالیا رتبه ۳۲، هونگ 

کنگ رتبه ۳۵، سوئد رتبه ۴۱،  فرانسه و 
بلژیک رتبه ۴۵، هلند رتبه ۵۹، کره جنوبی رتبه ۶۴،  فنالند رتبه ۹۶، دانمارک رتبه ۱۰۱، نروژ رتبه 

۱۳۱، اتریش رتبه ۱۳۴، اسپانیا رتبه ۱۴۳،  ایتالیا رتبه ۱۴۹، روسیه رتبه ۱۸۹  بوده است. 

جایگاه دانشگاه های کشورهای اسالمی در رتبه بندی تایمز 2۰2۰
در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ تایمز از نظر تعداد دانشگاه ها، جمهوری اسالمی ایران با ۴۰ دانشگاه 
بیشترین تعداد حضور را داشته است. از میان سایر کشورهای اسالمی، کشور ترکیه با ۳۴ دانشگاه، 
مصر ۲۰ دانشگاه، پاکستان ۱۴،  مالزی ۱۳ دانشگاه، الجزایر ۸ دانشگاه، عربستان سعودی ۷ دانشگاه، 
اندونزی ۶ دانشگاه، اردن ۵ دانشگاه، مراکش و امارات متحده عربی هرکدام چهار دانشگاه، لبنان سه 
دانشگاه، عراق و قزاقستان هرکدام دو دانشگاه و سایر کشورهای عمان، نپال، تانزانیا، جامائیکا، قطر و 

کویت با یک دانشگاه در این رتبه بندی قرار گرفته اند.  
در میان دانشگاه های برتر کشورهای اسالمی، عربستان صعودی در بازه ۲۵۰-۲۰۱، مالزی و امارات 
متحد عربی در بازه ۳۵۰-۳۰۱، ایران و اردن در بازه ۴۰۰-۳۵۱، ترکیه دربازه ۵۰۰-۴۰۱ بهترین رتبه 
جهانی را کسب نموده اند. در مجموع از میان کشورهای اسالمی تنها ۱۲دانشگاه رتبه زیر ۵۰۰ داشته 
 oIC اند. این در حالی است که طبق برنامه ۱۰ ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای اسالمی عضو
)مصوب ۲۰۱۷ در قزاقستان ( الزم است تا ۲۰۲۶ تعداد ۵۰ دانشگاه  از کشورهای اسالمی در میان 
۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند. به همین دلیل باید تالش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری 
و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این کشورها صورت گرفته تا عالوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها 

رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب نمایند. 

وزن شاخصشاخصمعیاروزن معیار
۱5٪بررسی شهرت: آموزشآموزش۳۰

6٪نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیات علمی
4.5٪نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیات علمی

۲.۲5٪نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

۲.۲5٪درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیات  علمی  
۱8٪بررسی شهرت: پژوهشپژوهش3۰

6٪درآمد پژوهش
6٪تعداد مقاالت منتشر شده به ازای اعضای هیات علمی 

3۰تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقاالت منتشر شدهاستنادات3۰
۲.5درآمد پژوهشی حاصل از صنعت )به ازای اعضای هیات علمی(درآمد صنعتی۲.5
دانشگاه شهید باهنر3۰۱+وجهه 7.5

نسبت اعضای هیات بین المللی
علمی بین المللی به بومی 

دانشگاه صنعتی شاهرود۲.5

۲.5نسبت دانشجویان بین المللی به بومی
۲.5سهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین  المللی
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دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مصوبات 
جدید در خصوص نحوه راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری گفت: 
با نهایی شدن آیین نامه مناطق ویژه علم و فناوری در شورای 
عتف، در کمیسیون دایمی این شورا جلسه ای در این خصوص 

برگزار نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در حاشیه یکصد و هشتاد و 
چهارمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری )عتف( در جمع خبرنگاران، اصالحات پیشنهادی در آیین 
نامه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری را از موضوعات 
مطرح در این جلسه عنوان کرد و افزود: این اصالحات بر اساس 
نظرات کارگروه های این کمیسیون آماده و در این جلسه ارائه شد 

و در این اصالحات یکسری پیشنهادات اضافه شد.
نامه مناطق ویژه علم و  آیین  این جلسه  اینکه در  بیان  با  وی 
فناوری تکمیل و آماده ارائه به شورای عالی عتف شد، اظهار کرد: 
در گذشته روند ایجاد این مناطق به این صورت بوده که استان ها 
باید بر اساس زیر ساخت هایی که داشتند، اثبات می کردند که 
دارای عناصر الزم برای راه اندازی مناطق ویژه هستند و بر اساس 
آن مجوزه راه اندازی این مناطق به آنها داده می شد و بر اساس این 

مجوزها پهنه های علم و فناوری ایجاد می شد.
برومند خاطر نشان کرد: بر اساس پیش نویس آیین نامه ای که تهیه 
شد به استان ها این اختیار داده شده است که نواحی و پهنه های 
نوآوری را ایجاد کنند و برای این امر نیازی به دریافت مجوز ندارند؛ 
چرا که یکی از فرآیندها و ماموریت های استان ها این است که هر 
شهری در هر استانی که زیر ساخت های الزم را دارد باید پهنه های 

نوآوری در آن ایجاد شود.
دبیر شورای عالی عتف ستان ها با تاکید بر اینکه در حال حاضر در 
برخی از شهرها شاهد شکل گیری پهنه های نوآوری هستیم، ادامه 
داد: بر این اساس در استان ها بدون نیاز به مجوز می توانند اقدام به 

راه اندازی پهنه های نوآوری کنند.
در  مطرح شدن  و  شناسایی  از  پس  پهنه ها  این  وی،  گفته  به 
کمیسیون دایمی شورای عتف، در صورت تایید، هم به شورای 
شهرسازی کشور اعالم خواهد شد که در این مناطق امکاناتی 
فراهم شود و هم از طرف دبیرخانه شورای عتف بودجه ای که از 
سازمان برنامه و بودجه دریافت می شود برای طرح های توجیهی 
فنی و اقتصادی که برای توسعه سرمایه گذاری پهنه تعریف شده 

است، اختصاص می یابد.
برومند، با تاکید بر اینکه این آیین نامه در شورای عالی عتف به تصویب 
نهایی خواهد رسید، یادآور شد: این جلسه آخرین جلسه کمیسیون 

دایمی عتف در مورد مناطق ویژه علم و فناوری بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه 
ویرایش نخست سامانه اجرایی بند "ب" و "ت" ماده ۶۴ قانون 
برنامه ششم توسعه کشور را از دیگر موضوعات مطرح در این 
جلسه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: براساس بند )ت( ماده 
)۶۴( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، دستگاه های اجرایی موظفند به 
از اجرای  افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب  منظور 
پژوهش های تکراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام 
طرح های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری 
سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح های 

پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه 
"سمات" )سامانه ملی اطالعات تحقیقاتی( ثبت کنند. سازمان و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از 
تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را 

تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
وی اضافه کرد: بر اساس بند "ب" این قانون نیز کلیه دستگاه های 
اجرایی مکلف هستند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه 
در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات 
تخصیص یافته هزینه ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری 

هزینه کنند.
برومند، ادامه داد: در این جلسه سامانه ملی "سمات" تشریح شد 
و مشکالتی بر آن وارد است که باید رفع شود تا بتوانیم اطالعات 

پروژه های تحقیقاتی کشور را جمع آوری کنیم.
عهده  بر  را  این سامانه  اجرایی سازی  عالی عتف،  دبیر شورای 
یادآور شد: در حال حاضر نسخه  این شورا دانست و  دبیرخانه 
قدیمی این سامانه برای یکی از بندهای قانون بودجه راه اندازی 
شده است ولی این سامانه باید بتواند همه قانون را اجرایی کند 
از این رو اطالعات جدیدی به این سامانه اضافه می شود تا بتوان 
دید کامل تری نسبت به آنچه که در حوزه پژوهش و فناوری رخ 

می دهد را ارائه داد.
وی با اشاره به سامانه سمات ایجاد شده در سایر دستگاه ها خاطر 
نشان کرد: این سامانه ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد ولی از 

طریق وب اطالعات آنها یکپارچه خواهد شد.

راه اندازی مناطق ویژہ علم و فناوری بدون نیاز به صدور مجوز
یکپارچه سازی سامانه های سامت

اخبار  پژوهشی

اجرای بیش از ۵۰۰ پروژہ عمرانی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
 ◼ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد: ◼

منابع  و مدیریت  مالی  اداری،  نظرپور،معاون  دکتر محمدتقی 
سومین  افتتاح  آیین  در  فناوری  و  تحقیقات   ، علوم  وزارت 
نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، 
پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز گفت: 
تاکنون ۵۰۰ پروژه عمرانی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه ها 

و مراکز پژوهشی کشور اجرا شده است. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، در این آیین که با حضور دکتر محمدباقر نوبخت، معاون 
دکتر  کشور،  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
و  تحقیقات  علوم  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر  محیط زیست، 
فناوری در سالن غدیر سازمان برنامه وبودجه برگزار شد، دکتر 
نظرپور با تأکید بر اینکه این نمایشگاه باهدف نمایش عملکرد 
و توانمندی های مراکز آموزشی و پژوهشی و با همکاری وزارت 
علوم و سازمان برنامه وبودجه برگزار می شود، اظهار داشت: همه 
دانشگاه ها عالقه مند به حضور در این نمایشگاه بودند اما به دلیل 
محدودیت های موجود حداکثر ۵۰ دانشگاه، مرکز پژوهشی و 
پارک علم و فناوری بسته به نوع کار و اقدامی که انجام داده بودند 

توانستند در این نمایشگاه حضور یابند.
وی درخصوص مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: 
سبز  مدیریت  اجرای  حال  در  و  اجراشده  طرح های  نمایش 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، نمایش طرح های مبتکرانه و نوآورانه 
با تکیه بر توانمندی های پژوهشی دانشگاه ها، پارک های علم و 
تأثیرگذاری  میزان  نمایش  دانش بنیان،  و شرکت های  فناوری 
کارهای انجام گرفته در زمینه های مختلف زیست محیطی، مصرف 

انرژی، آب، کشاورزی، پسماند و تأثیر آن در اقتصاد آموزش عالی 
با شاخص های کمی، استفاده از توانمندی دانشگاه ها، پارک های 
علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان برای ترویج، آموزش و 
گسترش فرهنگ مدیریت سبز در سطح ملی را می توان از اهم 

اهداف برگزاری این نمایشگاه ذکر کرد.
دکتر نظرپور بابیان اینکه این نمایشگاه هر دو سال یک بار در 
حوزه مدیریت سبز به منظور نمایش طرح های اجراشده و در 
دست اجرای آموزش عالی در این عرصه برگزار می شود، گفت: 
مدیریت  در حوزه  اجرایی  نمایشگاه دستاوردهای  در سومین 
سبز طرح های مبتکرانه و نوآورانه بسیاری با توانمندی های باال 
و میزان تأثیرگذاری های بیشتر در زمینه های کشاورزی، آب، 
محیط زیست، پسماند و تأثیرگذاری آن در عرصه اقتصاد و غیره 

به نمایش گذاشته شده است.
دکتر نظرپور همچنین به برخی منابع تخصیص یافته و اقدامات 
انجام شده در حوزه مدیریت سبز اشاره کرد و گفت: از مهم ترین 
عملکرد وزارت علوم در این حوزه می توان به مواردی از قبیل 
ایجاد ردیف اعتباری مدیریت سبز از سال ۱۳۹۶ توسط سازمان 
برنامه وبودجه در ردیف های متمرکز وزارت متبوع و حمایت جدی 
از پروژه های مذکور، ارزیابی پروژه های در حال اجرا و طراحی 
سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز ،۱۸۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری مشترک ملی و اختصاصی در این 
زمینه که در بیش از یک صد طرح مهم در زمینه های انرژی های 
تجدید پذیر، پایش و کنترل انرژی و … هزینه شده است، تشکیل 
شورای مدیریت سبز در بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی، پژوهشی و 
فناوری، کاشت بالغ بر یک میلیون نهال در سه سال گذشته در 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری اشاره کرد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ طرح مهم در 
حوزه مدیریت سبز در دانشگاه ها اجرایی شده و شورای راهبردی 
مدیریت سبز در ۱۵۰ دانشگاه، ۴۰ پارک علم و فناوری و ۱۰ 

پژوهشگاه راه اندازی شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه گفت: 
از یک میلیون  بیش  پروژه مدیریت سبز، کاشت  اجرای ۵۰۰ 
بخشنامه ها  ابالغ  گذشته،  سال  سه  طی  دانشگاه ها  در  نهال 
و دستورالعمل های مرتبط با حوزه مدیریت سبز و همچنین 
از  حمایت  و  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  با  همکاری 
پایان نامه های دانشجویی با موضوع مدیریت سبز از جلمه اقدامات 

انجام شده در این عرصه است.
کاغذی  پایان نامه های  این که  بر  تأکید  با  نظرپور  دکتر 
دانشجویان از سال تحصیلی ۹۹-۹۸ حذف می شوند، گفت: 
کردن  الکترونیکی  برای  الزم  زیرساخت های  باید  دانشگاه ها 

پایان نامه ها را فراهم کنند.
پایان  در  علوم  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
خاطرنشان کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان تاکنون از اعتبارات سایر 
منابع دانشگاه ها برای حوزه مدیریت سبز هزینه شده است و 
دولت باید متناسب با این هزینه ها کمک های الزم برای اجرای 

پروژه ها و طرح های این حوزه را در اختیار دانشگاه ها قرار دهد.
دکتر نظرپور در پایان سخنان خود از حمایت های همه جانبه 
دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه 
کشور و همکارانشان، حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع، 
پردیس  و  علوم  وزارت  عمرانی  بر طرح های  نظارت  اداره کل 
این  برگزاری  سایر دست اندرکاران  و  تهران  دانشگاه  ابوریحان 

نمایشگاه قدردانی کرد.



2۴
آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری 2۵عتف

آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی و به نقل از ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید 
رجائی به عنوان محقق برتر جشنواره برترین .محققان پژوهشی 

فناوری نانو انتخاب گردید.
بر اساس این گزارش، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان فعال 
در حوزه این فناوری را ارزیابی و از برگزیدگان آن تقدیر می نماید. 
امسال نیز سیزدهمین دوره این ارزیابی بر اساس دستاوردها و 
فعالیت های دو سال اخیر انجام شده که برگزیدگان در مراسمی با 
عنوان جشنواره برترین محققان و موسسات پژوهشی فناوری نانو 

معرفی خواهند شد.
برگزاری سیزدهمین مراسم تجلیل از برترین محققان و موسسات 
پژوهشی فناوری نانو در حاشیه دوازدهمین جشنواره نانو، ۵ موسسه 
آموزشی برتر، ۱۰ محقق برتر علمی و یک محقق جوان برتر، دو 
طرح برگزیده برنامه طرح های نوآورانه و در بخش ویژه نیز یک واحد 
صنعتی دارای بیشترین همکاری با دانشگاه ها در قالب پایان نامه های 
صنعتی و کاربردی معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. در این 
رتبه بندی رتبه سوم به دکتر مهدی نیک عمل عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید رجائی با حوزه تحقیقاتی خواص گرمایی و مکانیکی 

نانو ساختارهای کربنی به ویژه گرافن اختصاص داده شد.

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی به عنوان محقق برتر 
جشنواره برترین محققان پژوهشی فناوری نانو

 
در جریان برگزاری سومین کنگره جهانی قلب رضوی )با حضور پزشکان برجسته ایران و جهان(، از دستگاه 
پاوان تولیدشده در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد. این دستگاه برای اولین بار در کشور، 
در اتاق عمل آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا )ع( مشهد نصب گردیده و در موارد متعددی مورداستفاده 

قرارگرفته است و ازنظر عملکرد و عدم نفوذ اشعه مورد رضایت پزشکان این بیمارستان بوده است.  

در اتاق عمل های آنژیوگرافی، جهت محافظت در برابر اشعه x، از اپرون های سربی با وزنی در حدود ۷ تا 
۱۰ کیلوگرم استفاده می شود، این اپرون ها باوجود وزن باال، حفاظتی حداقلی را فراهم می کنند. دستگاه 
پاوان، ضمن تعلیق کامل وزن محافظ سربی، حفاظتی فراتر از انتظار را فراهم می آورد  و از مشکالتی نظیر 
ابتال به بیماری های اسکلتی-عضالنی، آرتروز، سرطان و خستگی مفرط پیشگیری می کند . پاوان در فارسی 

باستان به معنی محافظ و نگهبان است.

رومنایی از دستگاه تعلیقی حفاظتی پاوان مرکز رشد دانشگاه 
فردوسی مشهد

در گفتگو با دکتر عادل سپهر مدیر حوزه ریاست و روابط 
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص جشن هفتاد 
سالگی دانشگاه مطرح شد: هفتادمین سال تأسیس دانشگاه 

فردوسی مشهد همراه با برنامه های ویژه ای خواهد بود.

مراسم با شکوه بزرگداشت هفتادمین سال تاسیس دانشگاه 
فردوسی مشهد در ۱۳ آذرماه سال جاری با حضور وزیران، 
مسئولین استان، روسای پیشین دانشگاه های فردوسی مشهد 
و علوم پزشکی مشهد و چهره های علمی، ادبی و هنری ایران 

برگزار خواهد شد. 
از اقدامات انجام گرفته  طراحی، ساخت و نصب المان های 
مختلف درسطح پردیس دانشگاه و نماید یادبود هفتادمین 
مشهد  شهرداری  همکاری  با  همچنین  باشد.  می  است 
اطالع  برای  شهری  های  تلویزیون  و  تبلیغاتی  بیلبوردهای 

عمومی شهروندان از این رویداد، اختصاص یافته اند. 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص، تشکیل کمیته 
برگزاری بزرگداشت هفتادمین سال تاسیس دانشگاه است که 
در آن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به برنامه 
های پیش رو تصمیم گیری می گردد و از آنجا که دو دانشگاه 
فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیوندی تاریخی 
و علمی دارند، مراسم نکوداشت با همراهی این دو قطب بزرگ 

علمی در پهنه خاوری ایران زمین صورت خواهد گرفت.
انتشار کتاب مصور دانشگاه، تمبر اختصاصی هفتادمین سال 
یادمان و سکه دانشگاه  نیز طراحی و ساخت نشان ویژه،  و 
از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص است. به همین 
مناسبت سربرگهای اداری و همچنین تابلوی اصلی دانشگاه به 
نشانواره هفتادمین سال تاسیس دانشگاه فردوسی مشهد تغییر 
یافته است. نشانواره )لوگوی( هفتادمین سال تاسیس دانشگاه 
فردوسی مشهد با آموزه »خرد باید و دانش و راستی«  که شعار 
اصلی دانشگاه فردوسی مشهد از ابتدای تاسیس بوده و در نشان 
های گذشته  دانشگاه نیز وجود داشته است مزین شده است. 

پوشش رسانه ای و خبری این رویداد در سطح گسترده ای 
انجام خواهد شد و تا آغاز مراسم با نشست های خبری و 
همچنین انتشار محتوای متنوع اعم از تیزر، فیلم و موشن 
صورت  عمومی  رسانی  اطالع  مجازی،  فضاهای  در  گرافی 

خواهد گرفت. 

برنامه های هفتادمین سال تأسیس 

دانشگاه فردوسی مشهد

مشاركت گروه نقشه برداري دانشگاه شهید رجائی در فعاليت هاي مهنديس 

طرح توسعه حرم امام حسني )ع( و حرضت عباس )ع(

به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهید رجائی طي قرار داد 
منعقده با مجموعه عتبات عالیات بخشي از فعالیت مهندسي 
مربوط به طرح توسعه حرم امام حسین )علیه السالم( و حضرت 

عباس )علیه اسالم(، به این دانشگاه واگذار گردید.
منعقده،  قرارداد  خدمات  شرح  در  گزارش  این  اساس  بر 
مستندنگاري دقیق حرم مطهر امام حسین )ع( و همچنین فتو 
گرامتري بر پایه پهپاد و تهیه نقشه محوطه پیرامون حرم مطهر 
حضرت امام حسین )ع( و حضرت عباس )ع( به دانشگاه شهید 

رجائي واگذار گردیده است.
 

براساس بخشي از شرح خدمات این پروژه  قریب به ۶۰ هکتار 
از فضاي قرار گیري حرمین شرفین امام حسین )ع( و حضرت 
عباس )ع( و اطراف آن با استفاده از پهپاد مورد عکس بردراي 
فتوگرامتري قرارخواهد گرفت، همچنین، ارائه مدل هاي سه 
بعدي و باز سازي رایانه اي منطقه و تهیه نقشه هاي نیم قرن 

گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره اي، تهیه و ارائه نقشه عکسي 
یکپارچه و قائم شده منطقه، تهیه مدل سه بعدي و قابل اندازه 
گیري با تجسم مجازي و واقعیت افزوده حرم مطهر حضرت 

اباعبداهلل )ع( و ... از بخش هاي دیگر شرح خدمات مي باشد.

دانشگاهی اخبار 
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دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: 
بسیاری از دستاوردهای علمی کشور مرهون حمایت از جوانان 
بوده است و جامعه علمی کشور باید رشد علمی درون زا را حفظ 

و تقویت کند. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه لرستان، دکتر منصور 
افتتاح  غالمی در سفر یک روزه خود به استان لرستان، ضمن 
چند پروژه عمرانی و زیرساختی در دانشگاه لرستان با حضور در 
جمع اعضای شورا و هیات ممیزه این دانشگاه اظهار داشت: حضور 
پرشکوه مردم کشورمان در اربعین حسینی یک مشارکت کم نظیر 

و قابل تحسین است.
وی افزود: قبل از انقالب اسالمی در بسیاری از حوزه ها کارشناسان 
شکوهمند  انقالب  برکت  به  امروز  اما  داشتند،  حضور  خارجی 
اسالمی نیاز به کارشناس خارجی نداریم و این یک دستاورد بزرگ 

در حوزه تربیت نیروی انسانی کشور است.
وزیر علوم با بیان اینکه امروزه از نظر رشد علمی رتبه های ۱۵ و 
۱۶ را در سطح کشورهای جهان داریم و این یکی از افتخارات 
بزرگ ایران اسالمی است، تصریح کرد: در زمینه رشد علمی 
کشور، مدل و الگوی نظام آموزش عالی براساس آموزه های دینی 

را اجرا کرده ایم و در سطح جهان هم موفق بوده ایم.
دکتر غالمی با اشاره به اینکه باید تولید ثروت برآمده از فناوری ها 
را تقویت کنیم و فناوری ها نیز باید در جهت رفع مشکالت باشند، 

عنوان کرد: ۴۳ پارک علم و فناوری و ۱۹۸ مرکز رشد واحدهای 
فناور در کشور مشغول فعالیت هستند و این امر یک حرکت خوب 

علمی است و باید با جدیت تداوم داشته باشد.
به گفته وی، مسیر رشد علمی ملی و بین المللی را باید تقویت کرد 
و تالش بی وقفه نمود تا شاخص های علمی کشور بیش از پیش 

رشد پیدا کنند.
افزود: در سیل اخیر کشور دانشگاه های کشور ورود  وزیر علوم 
پیدا کردند که مبتنی بر شناسایی راهکارهای علمی به ویژه در 

خوزستان بود که حجم مشکالت سیل را کاهش داد.
وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در بحث حوادث طبیعی 
دیگری همچون زلزله ها نیز دانشگاه های کشور براساس مدیریت 
علمی ورود پیدا کرده اند تا بر مبنای تقویت اقدامات پیشگیرانه، 
خطرات کاهش یابند. همچنین در بحث توسعه صنایع نفتی نیز 

دانشگاه ها ورود پیدا کرده اند.
دکتر غالمی با بیان اینکه تحریم از یک طرف تهدید است ولی 
از طرف دیگر یک فرصت برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیت ها 
و توانمندی های علمی جامعه دانشگاهی کشور است، گفت: در 
رفع  برای  فناوران  و  دانشگاهیان  مشارکت  باید  تحریم،  شرایط 

مشکالت را افزایش داد و حمایت کرد.
وی افزود: در کشور باید شبکه های علمی بزرگ ایجاد کنیم تا 
فعالیت ها اثرگذارتر شوند؛ این گونه طرح ها نیز براساس ساماندهی 
دانشگاه ها در جهت پتانسیل ها و ظرفیت های درونی استان هاست.

به گفته وزیر علوم، این طرح براساس مدیریت مشترک و تجمیع 
و ادغام علمی خواهند بود و تالش این است در سال ۱۳۹۹ 

اجرایی شوند.
وی خاطرنشان کرد: گروه اخالق علمی در راستای مبارزه با تقلب ها 
در حوزه نظام آموزش شکل گرفته است و تقویت خواهد شد، زیرا 
رسالت ما دفاع از حیثیت علمی کشور است؛ در این زمینه باید 

سازوکارهای نظارتی را تقویت کنیم.
وزیر علوم در این رابطه تاکید کرد: اساتید راهنمای پایان نامه های 
دانشجویان باید بیشترین دقت نظر را در بحث تخلفات علمی 

داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با تأکیدات مقام 
معظم رهبری در خصوص امیدآفرینی در میان دانشجویان تصریح 
کرد: دانشگاه های کشور باید مرکز ایجاد و تقویت امید در میان 
دانشجویان باشند و در شرایط خطیر کنونی نباید دانشجویان و 

جوانان را نسبت به آینده ناامید کرد.
رتبه بندی  شاخص های  داست:  اظهار  خاتمه  در  غالمی  دکتر 
دانشگاه ها را باید تقویت کنیم؛ نظام دانشگاهی نباید صرفاً بر مبنای 

سطح بندی باشد.

■  وزیر علوم در دانشگاه لرستان:

جامعه علمی کشور باید رشد علمی درون زا را حفظ و تقویت کند

دانشگاهی اخبار 

دانشگاه صنعتی اصفهان 
به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت مرکز پژوهش های هسته ای اروپا )CERN( پذیرفته شد

◼ رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:  ◼

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از پذیرش این دانشگاه 
به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت آزمایش 
مرکز  یا   )Cern( سرن  علمی  معتبر  نهاد   CMs

پژوهش های هسته ای اروپا خبر داد.
دکتر سید مهدی ابطحی با بیان این که مرکز سرن با سابقه ی 
حدود ۶۵ ساله، در حال حاضر بزرگترین و مؤثرترین مجموعه 
آزمایشگاهی دنیا در زمینه فیزیک ذرات بنیادی است افزود: این 
مجموعه عظیم علمی بین المللی مهد شکل گیری و پیشبرد 
آخرین تکنولوژی های بشر در علوم مرتبط با تحقیقات این مرکز 

به شمار می رود.
انجام  های  پژوهش  و  ها  آزمایش  تحقیقات،  کرد:  اضافه  وی 
شده در این مرکز و کسب جوایز متعدد توسط دانشمندان و 
پژوهشگران فعال در این نهاد معتبر بین المللی، از جمله ۶ جایزه 
ی نوبل، نشان از اهمیت سرن در عرصه تبادالت علمی دنیا دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، ساخت و به روزرسانی شتابگرها 
و آشکارسازها با بهره گیری از آخرین یافته های ابررسانایی، علم 
مواد و مهندسی الکترونیک و خواندن، نگهداری و تحلیل حجم 
عظیم داده های بزرگ را از دیگر ویژگی های منحصر بفرد این 
نهاد علمی جهانی دانست و بیان کرد: پدید آمدن مفهوم شبکه 
انتقال  به منظور  این مرکز  بار در  برای نخستین  جهانی وب 
اطالعات و ارتباط دانشمندان آن، نشان از پیشتازی سرن در 

حوزه آی تی دارد.
ابطحی ادامه داد: همکاری گروه های مختلف از دانشمندان 
سراسر دنیا در فعالیت های عظیم و پیشرفته این مرکز جهانی 
و  ها  داده  تصحیح  گیری،  داده  نگهداشت،  ساخت،  از  اعم 
تحلیل آن ها و نهایتاً تولید نتایج فیزیکی سبب گردید تا در 
سال ۲۰۱۲ و در دو آزمایش این مرکز، حلقه مفقوده مدل 
استاندارد فیزیک ذرات یعنی ذره هیگز کشف و جایزه نوبل 

فیزیک به آن تعلق گیرد.

وی با بیان این که جمهوری اسالمی تا به امروز تنها از طریق 
ارتباط بوده  با سرن در   )iPM(بنیادی پژوهشگاه دانش های 
جزو  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  فیزیک  دانشکده  افزود:  است، 
نخستین دانشکده هایی است که در رشته فیزیک ذرات بنیادی 
آزمایشگاهی به سرن دانشجو فرستاد که در طول سال های 
گذشته سه نفر از مجموع ۱۵ دانش آموخته این رشته از دانشگاه 

صنعتی اصفهان فارغ التحصیل شده اند.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با تشریح روند پذیرش عضویت 
این دانشگاه به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی در سرن، تصریح 
کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از بیش از چهار دهه 
تجربه علمی و فنی و نیز سابقه ای درخشان در داخل و خارج 
از کشور، با جذب دو عضو هیات علمی در زمینه فیزیک ذرات 
آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۷، گام نخست حضور جدی تر در این 

حوزه علمی را برداشت.
وی افزود: با رسمیت یافتن این عضویت، از این پس دانشگاه 
صنعتی اصفهان می تواند به عنوان رابط همکاری کلیه دانشگاه 
های کشور با مجموعه سرن ایفای نقش نموده و پژوهشگران 
این  توانند در  از دانشگاه های مختلف کشور می  عالقه مند 

خصوص همکاری نمایند.
 ابطحی به تالش های انجام شده در مرکز سرن و امکان سنجی 

پذیرش این دانشگاه از تابستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
در آذرماه سال ۹۷ نشست هم اندیشی با حضور معاون پژوهشی 
و  نظری  فیزیک  تحقیقات  مرکز  از  نمایندگانی  عتف،  وزات 
همچنین برخی دانشگاه های کشورو در راستای تحکیم ارتباط 

باسرن در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
از محققان  تعدادی  ادامه داد: همچنین در سال گذشته  وی 
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرجع همکاری های علمی 
ایران با کشور سوئیس به همراه یک هیات عالی رتبه علمی ایرانی 
به ریاست دکتر ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین 
الملل، با حضور در این کشور، ضمن بازدید از سرن وآشکارساز 
CMs، به طور رسمی آمادگی پذیرش عضویت دانشگاه صنعتی 

اصفهان در این نهاد علمی بین المللی را اعالم نمودند.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: به دنبال این تالش 
ها و نیز با پیگیری دکتر عبیده جعفری و دکتر حامدبخشیان، دو 
عضو هیات علمی جدید این دانشگاه و دو محقق ارزشمند مرکز 
سرن، در مهرماه سال جاری دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان 
نخستین دانشگاه ایرانی به عضویت مرکز پژوهش های هسته ای 

اروپا)Cern( پذیرفته شد.
ابطحی، تالش برای گسترش همکاری های علمی بین المللی 
کشور در یک عرصه بزرگ و ارزشمند جهانی، بهره گیری از توان 
تخصصی و اجرایی پژوهشگران عالقه مند در سراسر کشور، بهره 
گیری از ظرفیت های علمی این همکاری در بسیاری از رشته 
های علوم و مهندسی و آشنایی محققان، استادان و دانشجویان 
کشور با فعالیت های روز دنیا در علوم مربوطه را از جمله اهداف 

ارزشمند این همکاری علمی بین المللی توصیف کرد.
وی با ابراز قدردانی از حمایت های بی دریغ وزارت عتف از این 
حرکت ارزشمند علمی، بر پشتیبانی بیش از پیش مراکز علمی 
و تحقیقاتی کشور به منظور برداشتن گام های بعدی به منظور 

تحقق اهداف این همکاری علمی بین المللی تأکید کرد.
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امور  در  علوم  وزیر  قائم مقام  آملی،  ساالر  حسین  دکتر 
بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی، 
مدیران  و  معاونان  نشست  شانزدهمین  افتتاحیه  در 
و  پژوهشی  عالی  آموزش  مراکز  دانشگاه ها،  بین الملل 
و  علمی  ظرفیت های  گفت:  فناوری  و  علم  پارک های 
ایران  دانشگاهی  جامعه  مطمئن  پشتوانه  انسانی؛  نیروی 

در چرخه جهانی دانایی است. 
 

اداره کل روابط عمومی  از   نقل  به  به گزارش نشریه عتف 
وزارت علوم، دکتر ساالرآملی در این نشست که به میزبانی 
روند  گفت:  شد،  برگزار  بابل  نوشیروانی  صنعتی  دانشگاه 
در  و  بر سرنوشت خودشان کاهشی  بومی  قوانین  حاکمیت 
است.  افزایشی  بین المللی  قوانین  حاکمیت  روند  مقابل، 
دنیای آینده در حال گذر به فضایی است که نقش آفرینان 
ما  اگر  بود.  خواهند  تأثیرگذار  بین المللی  هنجارسازان  و 
باشیم،  نداشته  حضور  بین المللی  سازی  هنجار  این  در 
را  هنجارها  و  قوانین  ما  برای  دیگر  بین المللی  بازیگران 

تدوین خواهند کرد.
رخ  حال  در  علم  بین المللی  محیط  در  آنچه  وی،  گفته  به 
تأثیر  دادن است، شکل گیری شبکه دانایی جهانی است که 
شکل  را  بین المللی  و  داخلی  محیط  بین  متقابل  تأثرات  و 
می دهد. کشورها بر اساس ظرفیت بومی خود در این شبکه 

حضور پیدا می کنند.
جهانی  دانایی  چرخه  در  کشورها  افزود:  ساالرآملی  دکتر 
و  رهرو  پیشرو،  کشورهای  می شوند؛  تقسیم  دسته  سه  به 
چرخه  در  حضور  برای  و  ملت  حقوق  حفظ  برای  جامانده. 
پیشرو  کشورهای  رده  در  که  هستیم  ناگزیر  جهان  دانایی 
باشیم چراکه بازیگران اصلی صحنه دانایی جهانی، کشورهای 

پیشرو و رهرو خواهند بود.
فضای  تحلیل  در  بین الملل،  امور  در  علوم  وزیر  مقام  قائم 
و  علمی  جامعه  کرد:  تأکید  جهانی  دانایی  چرخه  کنونی 
مرحله  در  که  کند  توجه  موضوع  این  به  بایستی  دانشگاهی 
گذار از پارادایم های فعلی هستیم و اکنون در چرخه دانایی، 
شبکه ای شدن همکاری های کشورها و جوامع علمی اهمیت 
به  توجه  با  کشورها  چرخه،  این  در  می کند.  پیدا  ویژه 
را  بین المللی  درصحنه  بازی  توانمندی  داخلی،  ظرفیت های 
هنجارسازی  از  بخشی  می توانند  ملی  هوشیاری  با  و  دارند 

بین المللی را بر عهده بگیرند.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: ایران با داشتن 
مناسب،  علمی  رشد  توانا،  انسانی  نیروی  خصوصیت  چهار 
سیستم  دوری  و  علم آموزی  به  ملی  و  فردی، جمعی  عالقه 
داخلی علمی از فساد، ظرفیت خوبی برای هنجار سازی های 

چرخه دانایی جهانی را دارا می باشد.
و  کرد  اشاره  اروپا  اتحادیه  و  ایران  علمی  تعامالت  به  وی 
ارزش  به  پروژه  هفت  حدود  اخیر  سال های  در  گفت: 
تحقیقات  شورای  در  شد.  انجام  اتحادیه  با  یورو  یک میلیون 
 ۳۶۷ شرکت  دارند.  ایرانی حضور  نفر   ۴۰۰ حدود  نیز  اروپا 
در  ایرانی  دکتری  دانشجوی  و  پژوهشگر  هیات علمی،  عضو 
همکاری با برنامه ماری کوری یکی دیگر از ابعاد همکاری های 
ایران و اتحادیه اروپا است. تحلیل این همکاری ها به  علمی 
در  هنجارسازی  برای  ایران  علمی  جامعه  ظرفیت  معنای 
دانشگاه های  مشترک  پروژه های  است.  جهانی  دانایی  شبکه 
کشور در چهار سال اخیر، سالیانه ۲۴ درصد رشد داشته و به 
۴۶۶ مورد افزایش یافته است که نشان از توانمندی بازیگری 

جامعه علمی در شبکه جهانی است.
رشد  میزان  اخیر،  سال  دو  در  گفت:  آملی  ساالر  دکتر 

تعداد  به  نسبت  دنیا  دیگر  دانشگاه های  با  مشترک  مقاالت 
کلیدی ترین  از  یکی  این  و  است  گرفته  پیشی   ISIمقاالت
در  حضور  برای  ایران  ظرفیت های  تحلیل  برای  شاخصه ها 

است. شبکه جهانی 
روابط  مدیران  و  معاونان  مشورتی  نشست  شانزدهمین 
پژوهشی  و  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  بین الملل 
میزبانی  به  )چهارشنبه(  امروز  فناوری  و  علم  پارک های  و 
در  ویژه  کار  دستور  سه  با  بابل  نوشیروانی  صنعتی  دانشگاه 

قالب سه نشست تخصصی برگزار شد.
سازمان های  با  همکاری  تقویت  راه کارهای  بررسی 
درباره  گفت وگو  و  بحث  بین المللی،  علمی  تخصصی 
ششم  برنامه  قانون   ۶۴ ماده  )الف(  بند  اجرایی  آیین نامه 
علمی  همکاری های  اتاق  راه اندازی  نحوه  بررسی  و  توسعه 
در دانشگاه های معتبر غیرایرانی از عمده مباحث مطروحه 

بود. این نشست  در 
 

بین المللی سازی؛ دروازه درک تغییرات پارادایم 
جهانی

و  بین الملل  امور  در  علوم  وزیر  قائم مقام  آملی،  ساالر  دکتر 
نشست  در  بین المللی،  و  علمی  همکاری های  مرکز  رئیس 
بر  بابل،  نوشیروانی  دانشگاه صنعتی  رئیسه  هیات  اعضای  با 
در  تغییرات  فهم  دروازه  عنوان  به  بین المللی سازی  اهمیت 

پارادایم جهانی تاکید کرد.
مرحله  این  در  جهانی  پارادایم  افزود:  نشست  این  در  وی 
گذار، حرکت از سیر تک خطی به سیستم پیچیده جهانی را 
تجربه می کند و جامعه دانشگاهی ما باید به خوبی این تغییر 
تحول،  درک  این  تبع  به  کند.  تحلیل  و  دریافت  را  پارادایم 

سیاست های علمی نیز باید بر مدار آن حرکت کند.
ابزارها  امور بین الملل تصریح کرد:  قائم مقام وزیر علوم در 
و مشوق های بین المللی سازی آموزش عالی بر مبنای درک 
با  باید  دانشگاه ها  و  شود  روز  به  باید  نیز  پارادایم،  تغییر 
آن  با  متناسب  برنامه هایی  آینده نگری،  و  فرض  پیش  این 

کنند. اتخاذ 
دکتر ساالر آملی با اشاره به رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بین المللی  روند  در  گفت:  بین المللی  همکاری های  در  بابل 
شدن الزم نیست سراغ روندهای سخت و پیچیده برویم بلکه 
راهنمای  استاد  تعیین  چون  ساده ای  روندهای  در  حرکت 
مشترک و تبادل اعضای هیات علمی برای فرصت های کوتاه 

مدت می تواند راهگشا باشد.
وی با اشاره به بین المللی شدن به عنوان یکی از سه سیاست 
و  بومی  ظرفیت های  به  توجه  افزود:  علوم  وزارت  کالن 
برنامه ریزی برای تقویت آنها سبب می شود حضور قوی تری 
 ۲ ما  امروزه  باشیم.  داشته  بین المللی  علمی  کنش های  در 
درصد علم جهان را تولید می کنیم و دسترسی به ۹۸ درصد 
داخلی،  توانمندی  بر  تکیه  با  جهان  در  علمی  تولیدات  از 

امکان پذیر است.

دانشگاهی اخبار 

اخد تاییدیه آزمایشگاه همکار 
استاندارد توسط آزمایشگاه تخصصی 

انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزمایشگاه تخصصی انرژی در سال ۱۳۹۷ در این دانشگاه 
و با همکاری شرکت سوالرکار تجهیز و راه اندازی گردید، 
که از جمله اهداف راه اندازی این آزمایشگاه انجام پژوهش 
های کاربردی، برگزاری دوره های آموزشی و ارایه خدمات 
با  موثر  ارتباط  و  انرژی  زمینه  ای در  و مشاوره  تخصصی 

صنایع می باشد. 

انرژی  موضوع  آزمایشگاه  این  کاری  های  زمینه  از  یکی 
اساس  همین  بر  و  است  وابسته  تجهیزات  و  خورشیدی 
متر   ۴۵۰ مساحت  به  آزمایشگاه  این  باز  فضای  بخش 
مربع به این مهم اختصاص داده شد و  با خرید تجهیزات 
پیشرفته اندازه گیری، امکان انجام آزمون های استاندارد 

فراهم گردید.
با  به همین منظور روابط عمومی دانشگاه طی گفتگویی 
دکتر محمد ضامن عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه به دریافت اطالعات تکمیلی تاییدیه فوق 

الذکر پرداخت.

اهداف اولیه آزمایشگاه تخصصی انرژی
تجهیزات  از  زیادی  بخش  اینکه  به  توجه  با  ضامن  دکتر 
سامانه های خورشیدی وارداتی می باشد، یکی از نیازهای 
برای  استاندارد  معتمد  آزمایشگاه  زمینه  در  را  کشور 
خوشبختانه  گفت:  و  نمود  عنوان  تجهیزات  این  ارزیابی 
استانداردهای مربوطه توسط موسسه استاندارد و تحقیقات 
آزمایشگاه  اما  است.  شده  منتشر  و  تهیه  ایران  صنعتی 
های همکار که بتوانند آزمون استاندارد به ویژه در بخش 
حرارتی خورشیدی را انجام داده و تاییدیه صادر نمایند در 
کشور وجود ندارد. از این رو یکی از اهداف اولیه آزمایشگاه 
تخصصی انرژی، دریافت تاییدیه استاندارد برای آزمون های 
استاندارد و تبدیل شدن به آزمایشگاه همکار استاندارد بوده 

است. 

تنها آزمایشگاه همکار در زمینه ارزیابی کلکتورهای 
خورشیدی

همچنین  مکانیک  مهندسی  دانشکده  علمی  هیات  عضو 
ادامه داد: با فراهم آوردن بستر مناسب برای این موضوع، 
 ۷۱۲۹ آزمون  انجام  برای  آزمایشگاه  ارزیابی  درخواست 
ارسال  سال ۱۳۹۷  در  خورشیدی  کلکتورهای  به  مربوط 
موسسه  کارشناسان  توسط  ارزیابی  این  ماه  بهمن  در  و 
با  و  گرفت  صورت  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد 
گواهی  نهایت  در  اصالحات  انجام  و  مربوطه  مراحل  طی 
این  برای  فروردین ۱۳۹۸  تاریخ ۳۱  از  آزمایشگاه همکار 
آزمایشگاه به عنوان تنها آزمایشگاه همکار در زمینه ارزیابی 

کلکتورهای خورشیدی اخذ گردید.
الزم به ذکر است از این پس تولید کنندگان کلکتورهای 
تخصصی  آزمایشگاه  به  مراجعه  با  توانند  می  خورشیدی 
را  خود  محصول  تاییدیه  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  انرژی 
از این آزمایشگاه دریافت نمایند. دریافت این گواهی نامه 
ارایه  در  دانشگاه  های  آزمایشگاه  باالی  پتانسیل  از  نشان 

خدمات تخصصی استاندارد دارد.
دکتر ضامن در نهایت از همه بخش های دانشگاه از جمله 
فناوری،  و  پژوهش  معاونت  مکانیک،  مهندسی  دانشکده 
برای  آزمایشگاه  در  همکاران  همه  و  مالی  اداری  معاونت 

دستیابی به این افتخار تشکر و قدردانی نمود. 

■  قائم مقام وزیر در امور بین الملل مطرح کرد:

ظرفیت های علمی و نیروی انسانی؛ 
پشتوانه مطمنئ جامعه دانشگاهی ایران در چرخه جهانی دانایی



27
آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف دانشگاهی اخبار 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا، به استناد ماده ۷ آیین 
نامه ”تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
نظارت،  شوراي   ۹۶/۲/۱۰ مصوب  عالی  آموزش  مؤسسه هاي 
فناوري“،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی 
کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه الزهرا با صدور احکام اعضاي کارگروه توسط 
دکتر مهناز مالنظري رییس دانشگاه الزهرا و رئیس شوراي نظارت، 

ارزیابی و تضمین کیفیت تشکیل شد. 

سخنرانی و نشست علمی استاد دانشگاه نروژ در
 دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا )س(

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه الزهرا، پروفسور الکساندر دتمـار 
کـرافـورد استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه نروژ با عـنـوان 
"TRaNSlaTIoNal bIoDISCoVeRY" در سالن دکتر فرزانه 

سخنرانی کرد. 
در این نشست علمی که با حضور دکتر زهرا ناظم بـکـائـی رئـیـس 
دانشکده علوم زیستی، دکتر سارا غروي عضو هیأت عـلـمـی گـروه 
بیوتکنولوژي، دکتر پریچهر حناچی مدیر همکاري هاي علمـی 
بـیـن المللی دانشگاه، استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
پروفسـور  شد؛  برگزار  الزهرا  دانشگاه  زیستی  علوم  دانشـکـده 
کـرافـورد نـتـایـج تحقیقات خود و همکارانش را در مورد استفاده 
از نوعی ماهی به نـام زبرافیش براي آزمایش داروهاي ناشناخته به 
عنوان راهی سریع بـراي بررسی تأثیرات سمی داروهاي جدید بر 
بدن بیماران تشریح و بـیـان نمود: اولین کاربرد زبرافیش به منظور 
آزمایش داروهاي کامپـانـد در سال ۱۹۵۷ صورت پذیرفت. بدن 
ماهی نامبرده از نظر فیزیـولـوژي و متابولیسم شباهت بسیاري با 

انسان دارد.

حضور دانشگاه الزهرا )س( در رتبه بندی - تایمز 2۰1۹-2۰2۰
 

پایگاه رتبه بندي تایمز یکی از معتبرترین نظام هـاي رتـبـه بـنـدي 
بین المللی است که دانشگاه هاي برتر دنیا را هـر سـالـه در رتـبـه 
بندي هاي مختلف جهانی، منطقه اي، حوزه اي و ... مورد ارزیابی 
قـرار می دهد. در این رتبه بندي دانشگاه هاي جهان در ۵ حـوزه 
درآمدهاي  و  استنادها،  پژوهش،  بین المللی،  وجهه  آمـوزش، 

صنعتی بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می شوند. 
بر اساس آمار منتشر شده از سوي این پایگاه، در این رتـبـه بـنـدي 
۱۳۹۶ دانشگاه در سطح جهان رتبه بندي شده اند. نتـایـج نشـان 
از حضور ۴۰ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندي دارد که دانشگاه 
الـزهـرا موفق به کسب رتبه +۱۰۰۱ در سطح جهانی و رتبه ۲۵ 

در سـطـح کشوري شده است.

مالقات رئیس دانشگاه بصره با مدیر همکاری های
 علمی بین المللی دانشگاه الزهرا )س(

 
شاهین  سعد  دکتر  الزهرا،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پریچهر  با دکتر  عـراق،   بصره کشـور  دانشگاه  رئیس  حمادي 
حناچی مدیر همکاري هاي علمی بین المللی دانشگاه الزهرا و دکتر 
بتول مشکـیـن فـام دبـیـر کارگروه همکاري هاي علمی بین المللی 

کشورهاي عربی مالقات کرد. 

پژوهش هاي  مرکز  مدیر  حمزه  محمد  دکتر  که  دیدار  این  در 
علمی  هیأت  اعضاي  از  برخی  و  بصره  دانشگاه  النـخـیـل 
دانشگاه بصره نیز حضور داشتند؛ دکتر بتول مشکین فام ضمن 
خوشامدگویی به هیأت میهمان دانشگاه بصره، دانشگاه الزهرا و 

ظرفیت هاي موجود جهت همکاري را معرفی نمود.

رویکرد کشور در دوران تحریم، می بایستی اقتصاد 
دانایی محور باشد و تأسیس شرکت های دانش بنیان

 زمینه ساز ورود به اقتصاد دانایی محور است
 

دکتر مهناز مالنظری: تحریم ها در نگاه دیگر، فرصت بزرگی است 
که اگر بهره الزم را از آن ببریم، می توان از ریشه پوسیده و سخت 
نفت قطع امید کرده در نتیجه این وابستگی شدید اما شکننده را 

نیز قطع کنیم
الزهرا، دکتر مهناز مالنظری  به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
جهانی  اقتصاد  بین المللی  کنفرانس  در  الزهرا  دانشگاه  رئیس 
و تحریم ها که به همت مرکز مطالعات و همکاری های علمی و 
بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه الزهرا برگزار 
شد؛ ضمن خیرمقدم به وزیر امور خارجه کشور، دکتر محمدجواد 
و  داخلی  دانشمندان  و  اندیشمندان  میهمانان،  دیگر  و  ظریف 
و  مطالعات  مرکز  ساله  یک  تالش های  و  زحمات  از  خارجی، 
همکاری های بین المللی، برای برگزاری این همایش قدردانی نمود 
و اظهار امیدواری کرد که بتواند برنامه های خود را به خوبی پیش 
برده و با طرح موضوع اقتصاد جهانی و تحریم ها به توسعه پژوهش 

در کشور کمک کنند.
دکتر مالنظری بیان کرد: دانشگاه ها نقش مهمی در کمک به مقابله 
با تحریم ها دارند و باید از ظرفیت های عظیم موجود در دانشگاه ها 
استفاده نمود. رویکرد به اقتصاد دانایی محور در این برهه حساس 
بسیار مهم و زمینه ساز آن تأسیس شرکت های دانش بنیان است. 
دانشگاه الزهرا برای این منظور ۶۱ واحد فناور در مراکز رشد و ۶ 

شرکت دانش بنیان راه اندازی کرده  است.

تشکیل کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه الزهرا )س(

نخستین مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه پیام نور به بهره برداری رسید
◼ حضور رئیس دانشگاه پیام نوردر استان کرمان؛  ◼

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور نخستین مرکز رشد 
واحدهای فن آور دانشگاه پیام نور با زیر بنای ۱۲۰۰ متر مربع ؛ 
با حضور دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر پور ابراهیمی 
اسالمی، دکتر  راور در مجلس شورای  و  مردم کرمان  نماینده 
کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر علیرضا محدثی 
زرندی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان به بهره برداری رسید.

در  کشور  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  عمومی،  روابط  گزارش  به 
آیین افتتاح این مرکز رشد گفت: در این مرکز شتاب دهنده ها، 
شرکتهای استارتاپی، اولین مرکز رشد بانوان ایران و شرکتهای 
کارآفرینی تجمیع شدند و در فضای کار مشترک ایده های خود 
را در زمینه های اجتماعی، صنعتی و فرهنگی تبدیل به محصول 

و وارد بازار کار می کند.
زمانی افزود:  مراکز رشدی که پیش از این با پارک علم و فناوری، 
دانشگاه پیام نور، استانداری و دانشگاه تحصیالت تکمیلی کار می 

کردند اکنون در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور در کنار 
هم جای گرفتند و از حمایت پارک علم و فناوری برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه اولین مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور 
کشور در کرمان ایجاد شده و قرار است این طرح در دیگر استانها 
نیز اجرا شود، تاکید کرد: با فضای ایجاد شده در این مرکز ایده ها 

تبدیل به محصول شده و سپس به بازار راه می یابند.
همچنین رئیس دانشگاه پیام نور همچنین در مصاحبه خود با 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: به زودی یک میلیون دانش 
آموز مستعد برنامه نویسی برای حمایت زیر پوشش دانشگاه پیام 

نور می روند.
اینکه استفاده کودکان و دانش آموزان از برخی  با بیان  زمانی 
بازیهای رایانه ای که با مسائل فرهنگی ما در تضاد است یکی از 
دغدغه های خانواده ها شده گفت: دانشگاه پیام نور تالش می کند 
دانش آموزان به جای اینکه وقت خود را صرف بازی کنند با فکر 

خود بازی و انیمیشن تولید کنند.
 وی افزود: اکنون به مربیان فراخوان داده شده تا آموزشهای الزم را 
در این زمینه ببینند و در مرحله بعد نیز به دانش آموزان فراخوان 
می دهیم و این دو قشر را به هم وصل می کنیم تا دانش آموزان در 
اوقات فراغت به کار کدنویسی و برنامه نویسی مشغول و در بین آنان 

استعدادها شناخته شوند و صنعت دیجیتال  در آینده رونق یابد.
 در مراسم افتتاح مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه پیام نور 
در کرمان نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
نیز با بیان اینکه اقتصاد نفتی دیگر کارآیی برای کشور ندارد گفت: 

باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.
 پورابراهیمی افزود: اقتصاد دانش بنیان در حال به ثمر نشستن 
است و از آنجایی که استان کرمان ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی 
و معدنی باالیی دارد اگر یک فضای علمی از این ظرفیتها حمایت 

کند می توان در این زمینه به تحولی چشمگیر دست یافت.
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◼  با حضور رییس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران؛  ◼

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از قرار گرفتن نام دانشیار 
دانشگاه سمنان در جمع داوران برترمقاالت علمی جهان در سال 

۲۰۱۹ میالدی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان؛ دکتر سیف اهلل سعدالدین 
با اعالم این خبر گفت: دکتر حسین نادر پور از اعضای هیأت علمی 
جوان دانشکده مهندسی عمران  موّفق به کسب عنوان یک درصد 
بهترین داوران مقاالت علمی جهان در سال ۲۰۱۹ میالدی شد. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه افزودند دکتر نادر پور در داوری  
بین رشته ای Cross-FielD موفق به دریافت نشان ویژه، از سوی 
موسسه Clarivate analytiCs )موسسه isi ( شده است. 
ایشان تصریح کرد این نشان ها هرساله در ماه سپتامبر )همزمان 

با هفته داوری همتا( به برترین داوران علمی جهان اهدا می شود. 
دسته،  سه  در  امسال  جوایز  دانشگاه   فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  برتر(  داور  نمونه )۱۰  داوران  برتر ۱% هر حیطه علمی،  داوران 
و  ها  داوری  تعداد  براساس  برتر(   ادیتور   ۱۰( ادیتورها  برترین 

فعالیت های انجام شده در یکسال اخیر برای مجالت اندکس در 
Web oF sCienCe Core ColleCtion ارائه شده است. 

دکتر سعدالدین اظهار امیدواری کرد اعضای هیأت علمی دانشگاه 
سمنان در آینده نزدیک  بتوانند از تمامی ظرفیت های اشاره شده 

بهره برداری نمایند.
گفتنی است همزمان با هفته داوری همتا ۱۶ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹، 
پابلونز اسامی ۱% درصد داوران برتر جهان را در ۲۲ فیلد تخصصی 
حسین  دکتر  است  ذکر  شایان  نماید.  می  اعالم   esi اساس  بر 
نادرپورپیش از این موفق شده اند به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 
نیز تجلیل شوند. ایشان از معدود اعضای هیأت علمی دانشگاه می 
باشند که تمامی مراحل تحصیلی خود را از لیسانس تا مقطع دکتری 
فرصت  دوره  در  اند. شرکت  کرده  دانشگاه طی  این  در  تخصصی 
مطالعاتی کشور ژاپن و انتشار بیش از ۵۰ عنوان مقاله در نشریات 
معتبر ملی و بین المللی و انتشار چندین عنوان کتاب بخشی از 

سوابق درخشان پژوهشی ایشان محسوب می شود.

قرار گرفنت نام دانشیار دانشگاه سمنان در جمع داوران 1 درصد مقاالت علمی 
جهان در سال ۲۰۱۹

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران روز چهارشنبه 
اول آبان با حضور رییس و عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران، 
سرپرست دانشگاه یزد، پژوهشگران، محققان و دانشجویان رشته 

زیست شناسی در تاالر دکتر جلیل شاهی آغاز به کار کرد.
رییس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران در این کنفرانس با تاکید بر 
رعایت اخالق پژوهشی در دانشگاه ها، محور قراردادن پژوهش ها به 
عنوان راهکار معضالت کشور را از ضرورت های جامعه علمی دانست.

دکتر علی اکبر احسان پور با قرائت بیانیه انجمن فیزیولوژی گیاهی 
ایران به مناسبت آغاز به کار این کنفرانس ، اظهار داشت: در این 
همایش به دنبال ایجاد بستری برای مبادله اطالعات و ارتقای 
دانش فیزیولوژی گیاهی کشور در بین متخصصان و پژوهشگران 

این رشته هستیم.
نظیر  رویدادهایی  با  بشر  مواجه بودن  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
گرمایش زمین و تنش های زیستی و غیرزیستی گوناگون، ارائه 
دستاوردها و راهکارهایی در زمینه احیای منابع طبیعی و زراعی 
برای  را  پایه  و علوم  زراعی  بستر علوم  فراهم سازی دو  و  کشور 

آیندگان بسیار مهم توصیف کرد.
در ادامه این کنفرانس سرپرست دانشگاه یزد به نقش موثر کمیته 
علمی در کنفرانس های علمی تاکید کرد و خواستار حساسیت 
افراد و  به اسامی  کمیته علمی در پذیرش مقاالت بدون توجه 

دانشگاه ها شد.
دکتر قاسم برید لقمانی با اشاره به لزوم رونق بخشی به همایش های 
معتبر علمی و جلوگیری از برگزاری همایش های علمی از سوی 
به  مقاالت  ارسال  داشت:  اظهار  غیرمتخصص،  شرکت های 
اعتبارآن، موجب مشکالتی در  همایش ها بدون در نظر گرفتن 

آینده خواهد شد.
مقوله  به  باید  دانشگاه  استادان  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
شاگردپروری نگاه ویژه ای داشته باشند و بتوانند وسواس های علمی 

از جمله رعایت اصالت در پژوهش ها را به دانشجویان انتقال دهند.
دکتر بریدلقمانی با تأکید بر ضرورت کاربردی شدن پایان نامه ها 
و رساله های دانشجویان در جامعه، خاطرنشان کرد: پژوهش ها و 
پایان نامه های دانشجویان باید بتواند مشکلی از جامعه و صنعت را 
رفع نماید در غیر این صورت در بسیاری از موارد این پایان نامه ها 

در کتابخانه ها خاک خواهند خورد.
تزریق امید و انگیزه به دانشجویان و حل مشکالت علمی کشور 
به منظور اعتمادسازی جامعه به اعضای هیأت علمی و دانشگاه ها 
از دیگر محورهای سخنان دکتر بریدلقمانی در این کنفرانس بود.

محمدرضا سرافراز؛ دبیر علمی ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی 

گیاهی ایران نیز با ارائه گزارشی از برگزاری این کنفرانس گفت: 
۱۷۱ پژوهشگر در این کنفرانس ثبت نام کردند و تعداد ۱۸۵ مقاله 
به دبیرخانه ارسال شد که ۱۶۲ مقاله پذیرش و ۱۲ مقاله برای 

سخنرانی انتخاب شدند.
 عضو انجمن فیزیولوژی ایران و هیأت علمی دانشگاه گیالن نیز در 
پایان این مراسم به سخنرانی با موضوع علوم گیاهی و کارآفرینی 

پرداخت.
و  چالش ها  کارآفرینی،  فرآیند  مراحل  کارآفرینی،  تعاریف 
استراتژی های کارآفرینی در کشور و راهکارهای رفع مسایل مرتبط 

با آن از محورهای این سخنرانی بود.
دکتر منصور افشار محمدیان، استفاده از ظرفیت های بالاستفاده، 
توسعه ظرفیت های موجود، بهبود کیفیت کاال و خدمات و ایجاد 
کسب و کار جدید را از اهداف اصلی کارآفرینی عنوان کرد  و تقویت 
شبکه های مجازی و حقیقی در حوزه کارآفرینی، ایجاد نهادها و 
شبکه های مالی حمایت از کارآفرینان، افزایش استقالل دانشگاه ها 
و رقابتی کردن فعالیت دانشگاه ها در حوزه کار آفرینی را از جمله 

استراتژی های توسعه قابلیت های کارآفرینی در کشورعنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه های معمول آموزش 
کارآفرینی در آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: ارتباطات بین رشته ای، 
مذاکره با شرکت های مشاوره ای، تیم سازی بازدید از صنایع و مراکز 
مختلف تولیدی، ارزیابی منابع و پروژه تحقیقاتی جهت عملیاتی کردن 

کارآفرینی از روش های آموزش در این کشور است.
هدف  که  مطلب  این  تصریح  با  پایان  در  افشارمحمدیان  دکتر 
نه مدرک گرایی، اظهار کرد: عدم  باشد  باید کارآفرینی  دانشگاه 
استقبال اعضای هیات علمی دانشگاه ها در برابر ترویج کارآفرینی، 
عدم توجه کافی دانشگاه به تحقیقات بین رشته ای، مدرک گرایی، 
ضعف و ناکارآمدی رابطه دانشگاه، صنعت و دولت و مشکالت تغییر 

قوانین از چالش های توسعه آموزش کارآفرینی در کشور است.
گروه  مقاالت  نمایشگاه  برپایی  و  کلیدی  سخنرانی های 
ملی  کنفرانس  ششمین  جانبی  برنامه های  از  زیست شناسی 

فیزیولوژی گیاهی ایران است.

نشست هماهنگی همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه 
در  مهر  روز ۲۱  با حضور شورای سیاستگذاری  اسالمی،  های 

دانشگاه برگزار شد.
همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسالمی در آذر 
ماه سال جاری با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان قزوین در دانشگاه بین المللی امام 

خمینی)ره( برگزار می شود.
مسأله سرمایه اجتماعی از واقعیت های دیرین حیات اجتماعی انسان 
و از مفاهیم نوپدید در علوم اجتماعی است. مفاهیم مرتبط با سرمایه 
اجتماعی در آموزه های اسالمی به وفور یافت می شود و نیازمند 
بازتعریف با ابتناء بر کارکردهای اجتماعی آن هاست. از سوی دیگر، 
کشور ما در موقعیتی از جامعه سازی قرار دارد که نیازمند بازتعریف 
نظامات اجتماعی و مواجهه فعال با چالش های پیش رو است. سرمایه 
اجتماعی به عنوان یک مفهوم بنیادین در فرآیند جامعه پردازی است 
که می تواند حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  را 
متأثر از خود نماید و بدون تردید، نهاد دانشگاه بایستی متولی پرداخت 

علمی به این مفهوم خواهد بود.
زیرساخت  تأمین  با هدف  همایش  دبیرخانه  منظور  به همین 
های ارتباط دانشگاه با جامعه و ارائه راهبردهای کاللن اجرایی به 
نهادهای حاکمیتی مبادرت به برگزاری همایش نموده است. در 
این راستا با نهادهای مختلف استان قزوین و برخی از نهادهای ملی 
تعامالتی برقرار شده است. در این راستا، جلسه ای با حضور برخی 
از این نهادها از جمله دادگستری استان قزوین، استانداری، نیروی 
انتظامی با ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( برگزار شد.

گفتنی است؛ حجت االسالم قدرتی، رئیس کل دادگستری، محمد 
قاسمی، دادستان استان قزوین و سرهنگ اشرفی، معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی استان نیز در این نشست حضور داشتند. تعیین 
سطح برگزاری همایش، میهمانان ویژه، تعیین برخی از سیاست 
های کالن برگزاری همایش از جمله مباحثی بود که در این جلسه 

مورد بحث قرار گرفت و در نهایت تصمیمات الزم اخذ شد.

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد
نشست هامهنگی هامیش ملی 

رسمایه اجتامعی بر پایه آموزه های 
اسالمی در دانشگاه برگزار شد

دانشگاهی اخبار 
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توسعه پایدار هر کشور وابستگی مستقیم به جایگاه و مرجعیت 
علمی از یک طرف و کاربست یافته های پژوهشی در حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر دارد. دانشگاه 
فردوسی مشهد به منظور ارتقای رتبه علمی در سطح بین المللی، 
مرجعیت علمی در کشور و حفظ پیشگامی در عرصه های ارزش 
آفرینی اجتماعی و اقتصادی، برای حمایت از پژوهش های علوم 
بنیادین و راهبردی که منجر به ارتقای مرجعیت علمی کشور می 
شود، توسعه و تأمین بسترهای الزم برای تولید و فروش دانش 
فنی و توسعه فناوری های پیشرفته و  ارائه خدمات تخصصی 
و فوق تخصصی آزمایشگاهی در دانشکده ها، دانشگاه و منطقه 
برنامه ریزی نموده است. بدین منظور مدیریت شبکه آزمایشگاهی 
دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۶ برای ارائه خدمات تخصصی 
و همچنین پشتیبانی از علوم و فناوری های پیشرفته تاسیس شد. 
این شبکه مجموعه به  هم پیوسته ای از گروه آزمایشگاه ها شامل 
آزمایشگاه های اختصاصی دانشکده ها/پژوهشکده ها و آزمایشگاه 
های متمرکز،  اداره برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر آزمایشگاه 
و  تعمیر  نظارت،  زیست،  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  شامل  ها 
نگهداری، برنامه ریزی و پشتیبانی است که در چارچوب آیین نامه 

های مستقل راهبری و مدیریت می گردد.

اهم فعالیت های شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد:

تجهیز آزمایشگاه مرکزی:
آزمایشگاه مرکزی به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی و مشاوره ای 
به متقاضیان درون و برون دانشگاهی به امکانات جدید دستگاهی از 
جمله xRD، اولتراسانتریفیوژ و... تجهیز شده است. این آزمایشگاه 
در حال حاضر به استناد نتایج پنجمین دوره رتبه بندی مراکز عضو 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال ۱۳۹۷، بر اساس 
ارزیابی خدمات ارائه شده، در میان بیش از ۲۰۰ آزمایشگاه عضو این 
شبکه، در جایگاه هجدهم قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ 
پله ارتقاء رتبه داشته است. ضمنا بر اساس ارزیابی مذکور آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در میان آزمایشگاه های دانشگاهی 

عضو شبکه فناوری های راهبردی رتبه سوم را از آن خود کرده که 
نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رتبه صعود داشته است.

تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های جامع دانشکده ها:
رفع  دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  اهداف  ترین  اساسی  از  یکی 
نیازهای پژوهشی اساتید جوان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
بوده است. در این راستا آزمایشگاه هایی تحت عنوان آزمایشگاه 
های جامع در سه دانشکده علوم، کشاورزی و دامپزشکی هر یک 
به مساحت بیش از ۳۰۰ متر مربع راه اندازی و تجهیز شده است. 
این آزمایشگاه ها طبق شیوه نامه ها و دستورالعمل های مرتبط  
با در اختیار قراردادن فضا و تجهیزات آزمایشگاهی نیازهای اولیه 

پژوهشگران را مرتفع می سازند.

تاسیس و تجهیز مرکز فناوری های پیشرفته:
مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارائه 
خدمت به متقاضیان برون دانشگاهی در سال ۱۳۹۶ در فضایی 
تخصصی  ارائه خدمات  تاسیس شد.  مربع  متر  ابعاد ۳۰۰۰  به 
و  بنیان  دانش  متقاضیان صنایع، شرکت های  به  آزمایشگاهی 
موسسات فعال استان در آزمایشگاه های فناوری زیستی، فناوری 
نانو و فناوری اطالعات، پشتیبانی از انجام پژوهش های هدفمند در 
مرزهای دانش در آزمایشگاه های علوم بنیادین و راهبردی و علوم 
شناختی و تبدیل دانش به پدیده در مراکز نوآوری و شتابدهنده 
از جمله ماموریت های واحدهای مستقر در این مرکز می باشد. 
و  به منظور توسعه کاربست دانش  اداری  همچنین ۱۱ فضای 
پژوهش با تاکید بر بهبود و توسعه روش ها، افزایش بهره وری 
و بهینه سازی نمونه ها و فرآیندها در حال حاضر به واحدهای 

تحقیق و توسعه صنایع فعال استان واگذار شده است. 

راه اندازی مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه:
آزمایشگاهی  تجهیزات  تمامی  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  ارائه 
دانشگاه و تعمیر و نگهداری تجهیزات فناوری باال در سطح کشور 
از جمله ماموریت های مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه تعریف شده 

است. این مرکز با به کارگیری دانش و تجربه مهندسین خود در 
سال گذشته به بیش از ۱۰  دانشگاه و موسسه سراسر کشور جهت 

تعمیر تجهیزات فناوری باال ارائه خدمت نموده است.

ایجاد سامانه شناسنامه آزمایشگاه های دانشگاه:
وجود اطالعاتی از وضعیت موجود آزمایشگاه های دانشگاه مانند 
ابعاد آزمایشگاه، تعداد کارشناسان آزمایشگاهی، کاربری آزمایشگاه 
ها، تعداد و نوع امکانات دستگاهی، قابلیت دستگاه ها، وضعیت 
فعال/غیر فعال بودن تجهیزات و تعداد و نوع تجهیزات ایمنی از 
جمله الزامات سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح می باشد. 
تهیه سامانه شناسنامه آزمایشگاه های دانشگاه و تخصیص کد به 
هر آزمایشگاه از اقدامات مهم مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 
محسوب می شود و هم اکنون خرید تجهیزات جدید، درخواست 
تاسیس یا تجهیز آزمایشگاه، برنامه ریزی و اولیت بندی تعمیرات،  
تحلیل  و  گزارش  اساس  بر   ... و  آزمایشگاهی  کارشناس  تامین 
اطالعات دریافتی از سامانه شناسنامه آزمایشگاه ها انجام می شود.  

شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاهی اخبار 

گفتگوی روابط عمومی دانشگاه با دکتر غالمحسین کرمی مدیر 
عامل شرکت آب پژوهان راهوار کویر.

آب  شرکت  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پژوهان راهوار کویر با محوریت پژوهش و فناوری در زمینه منابع 
آب، محیط زیست و علوم وابسته در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به شماره 
ثبت  ۴۳۰۵ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۱۷۲ ثبت شده است و 
هم اکنون در اتاق ۲۱۶، مرکز رشد و  فناوری های نوین این دانشگاه 

مستقر می باشد.
هادی  دکتر  طاهری،  عزیزاهلل  دکتر  کرمی،  غالمحسین  دکتر 
جعفری و دکتر رحیم باقری سهامداران شرکت آب پژوهان راهوار 

کویر می باشند.
طی  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به   
گفتگویی با دکتر غالمحسین کرمی دکترای تخصصی مهندسی 
منابع آب ) هیدروؤئولوژی(، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین 
دانشگاه و همچنین مدیر عامل این شرکت به شناخت بیشتر فعالیت 

های این مجموعه پرداخته است.
دکتر کرمی ایده محوری این شرکت را ساخت آبخوان مصنوعی 
عنوان نمود که یک نمونه آن در پردیس آموزشی دهمال احداث 
شده است و در این خصوص افزود: در مناطق خشک و نیمه خشک، 
مانند استان سمنان کاهش نسبی میانگین بارش ساالنه و تغییر نوع 
بارش باعث کاهش شدید میانگین تغذیه ساالنه آبخوانها شده است، 
به این ترتیب که در بسیاری از آبخوانهای آبرفتی مقدار تغذیه ساالنه 

کمتر از ۱۰ درصد بارش ساالنه است و تقریبا تمام بارش به صورت 
تبخیر از دسترس خارج می شود. وی همچنین توضیح داد: کاهش 
تغذیه آبخوانها و استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی افت بسیار 
زیاد سطح آبهای زیرزمینی را موجب شده اند و این امر موجب 
خشک شدن بسیاری از چشمه ها و قناتها، کاهش آبدهی چاه ها و 

هم چنین شور شدگی آبهای زیرزمینی شده است.
با  ایشان تنها راه چاره برای دسترسی آسان و همیشگی به آب 
کیفیت مناسب را در بسیاری از مناطق، طراحی آبخوانهای مصنوعی 
قبیل  این  نمود و خاطر نشان کرد:  بیان  در محل های مناسب 
آبخوانها باعث افزایش تغذیه به بیش از ۵۰ درصد بارش ساالنه و 

همینطور جلوگیری از شورشدگی آبهای تغذیه شده می شوند.
مزایای طرح

دکتر کرمی به مزایای طرح فوق اشاره نمود و افزود: جمع آوری آب 
باران در یک محیط متخلخل و جلوگیری از هدر رفت آب، فیلتر 
شدن آب توسط محیط متخلخل و جلوگیری از آلودگی آب، خروج 
ثقلی آب از آبخوان و عدم نیاز به انرژی، نصب سامانه خروج آب و 
تنظیم مقدار خروجی و همچنین جلوگیری از تبخیر آب از جمله 

مزایای این طرح می باشد.
اهداف طرح

مدیر عامل شرکت آب پژوهان راهوار کویر در این گفتگو به اهداف 
طرح پرداخت و گفت: تامین دائمی آب شرب با کیفیت باال برای 
روستاهای کوچک و دور افتاده فاقد آب شرب و تامین دائمی آب 

آشنایی بیشرت با رشکت آب پژوهان راهوار کویر دانشگاه 
دانشگاه صنعتی شاهرود

شرب برای حیات وحش حتی در مناطق کم باران کویری از جمله 
اهداف این طرح می باشد.

ضرورت اجرای طرح
دکتر کرمی در خصوص ضرورت اجرای طرح ابراز داشت: این طرح 
می تواند بسیاری از مشکالت را در روستاهای کوچک دور افتاده و 
کم جمعیت ) به ویژه در مناطق کویری( حل نماید و عالوه بر این، 
در مناطق کویری که به دلیل خشک شدن چشمه های کوچک، 
تامین دائمی آب مورد نیاز حیات وحش یک معظل شده است و 
می توان با اجرای تعدادی از این طرح در مکان های مورد نیاز برای 

حیات وحش آب دائمی فراهم نمود.
هزینه اجرای طرح

ایشان در خصوص هزینه احداث آبخوان گفت: هزینه به حجم آب 
مورد نیاز بستگی دارد و این هزینه فقط یکبار انجام می شود و 
آبخوان ساخته شده به هیچ هزینه دیگری نیاز ندارد و عمر مفید آن 

حداقل ۵۰ سال خواهد بود.
نمونه اجرا شده آبخوان مصنوعی

اولین آبخوان مصنوعی کشور در پاییز ۱۳۹۶ در اردوگاه آموزشی 
دانشگاه صنعتی شاهرود با بودجه دانشگاه احداث شده است و در 

تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ با حضور مسئولین شهرستان افتتاح گردید.
الزم به ذکر است، علیرغم این که بعد از احداث طرح تا زمان افتتاح 
طرح تنها یک بارندگی در منطقه رخ داده است، آبگیری طرح با 

موفقیت باالیی انجام شده است.
مدیر عامل این شرکت در پایان افزود: عالوه بر احداث آبخوان مصنوعی 
در پردیس آموزشی دهمال، طرح پژوهشی "بررسی تاثیر فعالیت های 
معدن کاری بر کمیت و کیفیت آب چشمه السجرد " هم توسط این 

شرکت در سال ۱۳۹۷ با موفقیت به انجام رسیده است.



۳0
آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری ۳1عتف

آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف
خورشیدی  های  سلول  تحقیقاتی  تیم  اراک؛  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
عنوان با  ای  مقاله  چاپ  به  موفق  مرندی،   مازیار  دکتر  سرپرستی  به  اراک  دانشگاه 
oPtiMization oF Cuinxgaxs2 nanoPartiClesanD their 
aPPliCation in the hole-transPorting layer oF highly 
eFFiCient anD stable MixeD-haliDe PerovsKite solar Cells

 aCs aPPlieD Materials anD باالی  ضریب  با  و  معتبر  ی  مجله  در 
interFaCes شد. 

دانشگاهی اخبار 

چاپ مقاله تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه 

اراک در مجله ی معترب و با رضیب باالی

ACS Applied Materials and Interfaces 

گزارش بیشرتین تعداد مقاله ی چاپ شده از آغاز سال ۲۰۱۹ توسط اساتید دانشگاه اراک

■ معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد: 
رومنایی از سامانه امانت دیجیتال دانشگاه پیام نور
استفاده از کاغذ پلیمری برای حفظ محیط زیست برای اولین بار در کشور

دوره  هفدهمین  اراک؛  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  نفر  با شرکت ۲۶۸  مهرماه  روز ۱۱  بتن  ملی  مسابقات 
از  تیم   ۸۱ قالب  در  عمران  مهندسی  رشته  دانشجویان 
دانشگاه های سراسر کشورو با حضور رئیس انجمن بتن ایران 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار گردید. 
این دوره از مسابقات با حضور دانشجویانی از ۶۵ دانشگاه 
کشور و در شاخه های  »بتن پرمقاومت«،  »بتن سبک«،  

»بتن ePD« و  »تیر سبک خمشی«برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات، دانشجویان تیم مهندسی عمران 
دانشگاه اراک موفق به کسب مقام اول در رشته تیر سبک 

خمشی شد.
اعضا و سرپرست تیم به شرح ذیل می باشد:

● سرپرست تیم و استاد راهنما
● جناب آقای مهندس ایمان میرزایی مقدم 

اعضای تیم:
● نفیسه شفیعی
● غزل ساجدی

● فاطمه فراهانی
● فاطمه سادات میرغضنفری

● فروزان یوسفی

کسب مقام اول تیم مهندسی 
عمران دانشگاه اراک در هفدهمین 

دوره مسابقات ملی بنت کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک به نقل از مدیریت امور پژوهشی دانشگاه؛ از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا کنون  بر اساس تعداد 
مستندهای ظاهر شده در گوگل اسکالر، جناب آقای دکتر منصور قربانپور از گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و محیط زیست 
با ۲۵ مقاله، جناب آقای دکتر علی خدیوی خوب از گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و محیط زیست با ۲۲ مقاله و جناب آقای دکتر 

حمیدرضا سنایی پور از گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی با ۱۱ مقاله، در صدر قرار گرفته اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور دکتر حسن علیزاده 
از رونمایی از سامانه امانت دیجیتال دانشگاه پیام نور خبر داد 
و گفت: سامانه امانت دیجیتال) تولید کتاب الکترونیکی ( به 
نشانی lib.Pnu.aC.ir رونمایی شد که با استفاده از این سامانه 
دانشجویان می توانند با پرداخت مبلغ 1۰۰ هزار ریال در هر 
ترم به مدت 6 ماه، امکان استفاده از 2۵۰۰ عنوان محتواهای 

الکترونیکی منابع درسی دانشگاه را داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی،معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه 
پیام نور همزمان با هشتمین سفر منطقه ای و ۲۴ امین سفر 
استانی هیات رئیسه دانشگاه پیام نور با حضور در دانشگاه پیام 
نور استان کرمان افزود: عالوه بر محتوای الکترونیکی، محتوای 
صوتی ویژه دانشجویان روشندل دانشگاه و همچنین پاورپوینت 
دروسی که در سنوات گذشته ایجاد شده بود، در این سامانه ارائه 

خواهد شد.
وی این اقدام دانشگاه را در راستای مدیریت سبز، عدم استفاده 
از کاغذ و کاهش هزینه های دانشجویان دانست و گفت: فروشگاه 
آنالین کتب درسی دانشگاه پیام نور نیز امکان دسترسی به کتاب 
های کاغذی دانشگاه بدون واسطه را برای کلیه دانشجویان فراهم 
می کند و دانشجویان می توانند با پرداخت هزینه پست، کتاب ها 

را درب منزل خود تحویل گیرند.
دکتر علیزاده همچنین از برنامه آتی دانشگاه برای دسترسی آسان 
داوطلبان به منابع درسی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد و 

خرید آنالین این منابع  خبرداد و گفت: این منابع نیز به زودی در 
دیجی بوک دانشگاه پیام نور قابل دسترسی و خرید خواهد بود.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نوربا عنوان اینکه این 
دانشگاه برای اولین بار در کشور از کاغذ مصنوعی)پلیمری( برای 
تولید جلد کتاب استفاده کرده است، افزود: استفاده از این کاغذ، 
عالوه بر صرفه جویی، موجب ارتقای کیفیت کتابها، کاهش هزینه 
انرژی و استهالک دستگاه ها واز همه مهم تر موجب حفظ محیط 

زیست و بهبود روند مدیریت سبز در دانشگاه خواهد شد.
نور،  بر دانشجویان دانشگاه پیام  یادآور شد: عالوه  وی درپایان 
کلیه افراد و دانشجویان دیگر دانشگاه ها که متقاضی استفاده از 
محتوای الکترونیکی منابع درسی دانشگاه پیام نور هستند می 
این منابع دسترسی  به  با پرداخت مبلغ۲۰۰ هزار ریال  توانند 
داشته باشندکه البته این مبلغ برای دانشجویان دانشگاه پیام نور 

با تخفیف ۵۰ درصد لحاظ شده است.
دکتر محمدرضا محمدرضا خانی رئیس مرکز چاپ و انتشارات 
دانشگاه پیام نور نیز با ارائه گزارشی از عملکرد چاپ و انتشارات 
دانشگاه، گفت: عالوه بر استفاده از کاغذ پلیمری، مرکز چاپ و 
انتشارات دانشگاه پیام نور با استفاده از مقوا و کاغذ تحریر ایرانی 
نقشی ویژه در حمایت از کاالی ایرانی و صرفه جویی در هزینه ها 

)نسبت به خرید نمونه های خارجی ( داشته است.
ها  دانشگاه  انتشارات  سایر  های  کتاب  ارائه خدمات چاپ  وی 
توسط مرکز چاپ و انتشارات در تیراژ حدود ۱۲ هزار را موفقیتی 

مطلوب برای دانشگاه دانست.

● علیرضا کرمی فراهانی
● علیرضا فرمهینی فراهانی

● حمیدرضا شهرجردی
● سیاوش انسی

● سجاد جهانشاهی فر

کسب مقام سوم مسابقات قرآن 
کریم توسط دانشجوی دانشگاه اراک 

در جشنواره قرآن و عرتت کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آیین اختتامیه 
»سی و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت کشور« 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  با حضور  مهرماه   ۱۱
شرکت کنندگان  کلیه  و  کشوری  مسئولین  از  جمعی 

این دوره از مسابقات در قم برگزار شد.

در این جشنواره متسابقین در ۳۳ رشته با یک دیگر 
رقابت نمودند و در بخش حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، 
رشته  دکتری  دانشجوی  فهیمه جفرسته  خانم  سرکار 
کسب  به  موفق  اراک  دانشگاه  حدیث  و  قرآن  علوم 

رتبه سوم شد.
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توجه به مسائل روز جامعه، بررسی مشکالت و ارائه راحل های 
علمی و فنی؛ از مهم ترین انتظارات جامعه از مراکز علمی و به ویژه 
دانشگاه  ها می باشد. با توجه به نقش کلیدی دانشگاه تخصصی 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بررسی موضوعات مرتبط 
با کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای بهره وری تولید، این دانشگاه 
در سه ماهه ابتدایی سال 1398 اقدام به نیازسنجی و شناخت 
با  موثر  نشست  برگزاری سه  و  مازندران  استان  اساسی  مسائل 

مشارکت سازمان های ذی ربط و بهره برداران نموده است.
اولین نشست تخصصی زهکشی اراضی کشاورزی شمال 
کشور )با هدف توسعه کشت دوم( با حضور متخصصین و 
مسئولین کشوری و استانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری برگزار شد. معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان جهاد کشاورزی مازندران از حامیان این نشست بودند. در 
این نشست یک روزه، متخصصان مرتبط از بخش های دانشگاه، 
تحقیقات و اجرا، راهکارهای ارتقای بهره وری از اراضی شالیزاری 

شمال کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
علوم  دانشگاه  رئیس  تیموری  دکتر  نشست،  این  آغاز  در 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ضمن معرفی ظرفیت های 
دانشگاه اظهار داشتند این دانشگاه با داشتن حدود 1۵۰ عضو 
یک  عنوان  به  مختلف  های  رشته  در  متخصص  علمی  هیات 
دانشگاه ماموریت گرا و مساله یاب به فعالیت آموزشی و پژوهشی 
می پردازد. ایشان با اشاره به ظرفیت بسیار مناسب دانشجویان 
دانشگاه، به-ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی افزود: در ۴۵ سال 
گذشته این دانشگاه نقش موثری را در حوزه آموزشی کشور داشته 
است و طبق مطالعات دفتر پژوهش های وزارت علوم، از سال۴۷ 
تاکنون با توجه به فعالیت هایش رتبه ۲۲ علمی و پژوهشی را 
در کشور کسب کرده است. ایشان با بیان اینکه 9۰ آزمایشگاه 
مجهز از جمله ظرفیت های دانشگاه است اظهار داشتند دانشگاه  
مجری طرح کالن استفاده از آب نامتعارف در کشاورزی در کشور 
نیز می باشد. دکتر تیموری افزود با توجه به خشکسالی ها و بی 
آبی ها در برخی مناطق و پرآبی ها و ماندابی ها در مناطق دیگر 
الزم است به زهکشی اراضی توجه ویژه ای شود. وی با بیان اینکه 
استفاده از فناوری زهکشی بیش از 9 هزار سال قدمت دارد گفت 
تکنیک های اولیه زهکشی در مازندران نیز سابقه 3۰۰ ساله دارد 
ولی نتوانستیم از این تجربه تاریخی به خوبی بهره گیری کنیم. 
دکتر تیموری با اظهار اینکه شش ماه از سال نمی توانیم از اراضی 
استفاده کنیم اظهار داشتند: عدم استفاده از زهکشی آسیب های 
جدی درپی داشته و ماندابی را در طول سال افزایش داده است. 
رئیس دانشگاه با بیان اینکه حدود ۲۴8 گونه گیاهی در مازندران 
وجود داشته اما متاسفانه اخیراً مطالعات نشان دهنده آن است 
که فقط ۵۵ گونه از نوع خاص آن باقی مانده است. وی با اشاره 
به اینکه زهکشی به عنوان یک الزام و نیاز باید در مراکز آموزشی 
و دانشگاه ها  مورد توجه ویژه ای قرار گیرد افزود: دانشگاه تمام 
تالش خود را انجام می دهد تا در راستای رسیدن به محیط زیست 
پایدار مشکالت حوزه های مختلف را با همکاری و همیاری نهاد 

های مرتبط برطرف نماید.
اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد  ادامه، مهندس  در 
کشاورزی با تشکر از حامیان نشست به خصوص دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: هرگونه برنامه ریزی برای 
آب بدون در نظر گرفتن خاک غیر عقالنی است. معاون آب و خاک 
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد که 
زمین های کشاورزی کشور تاب توسعه به دلیل مشکالت منابع آبی 
ندارد، گفت: به همین دلیل با همت و توجه ویژه دولت تدبیر و 
امید آبیاری نوین و تحت فشار را در کشور با اعتبار ملی اجرایی و 
در دست اجرا داریم. وی با بیان اینکه  با عملیاتی شدن این طرح 
حدود ۲۵۰ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان های شمالی 
زیر کشت دوم دانه روغنی کلزا می رود اظهار داشت: با توجه به 

قیمت دانه روغنی کلزا در بازار جهانی و نیاز 8۰ درصدی به واردات، 
با زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در استان های شمالی طی دو 
تا سه سال هزینه اجرای زهشکی در شمال قابل بازگشت است. 
ایشان گفت در صدد هستیم تا حمایت نمایندگان مردم استان های 
شمالی و مسئوالن و مردم این طرح را به دفتر مقام معظم رهبری 
کنیم.  استفاده  ارزی  ذخیره  صندوق  از  بتوانیم  تا  بدهیم  ارائه 
مهندس اکبری با بیان اینکه در حال حاضر از ۵۰۰ هزار هکتار 
هکتار  هزار  فقط 1۵۰  استان های شمالی  زمین های کشاورزی 
زهکشی درجه دو و سه انجام شده است عنوان داشت: ساماندهی 
و الیروبی آب بندان های شمال در سطح 3۰ هزار هکتار و اجرای 
طرح تسطیح و یکپارچه سازی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار به عنوان 
طرح های مکمل زهکشی و شبکه ابیاری می باشد. مهندس اکبری 
به اهمیت تهیه نقشه حفاظت از خاک در استان های مختلف کشور 
اشاره کرد و افزود آلودگی نوظهوری همچون نانو ذرات در خاک 
خواهیم داشت که اگر  جدی گرفته نشوند کشاورزی کشور دچار 

آسیب و مخاطره خواهد شد.
در ادامه نشست، مهندس شهیدی فر رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مازندران نیز به بیان پتانسیل های موجود در 
بخش زهکشی استان پرداختند. وی با بیان اینکه ۷۵ نوع محصول 
زراعی و باغی و ۲۵ نوع گیاهان دارویی در استان کشت می شود، 
افزودند در استان مازندران پاییز و زمستان مشکل ماندابی و در بهار 
و تابستان مشکل کم آبی داریم به-طوری که ۲1۰ هزار هکتار از 

اراضی شالیزاری استان عموما با مشکل آب مواجه هستند. 
  

در بیانیه پایانی این نشست تخصصی آمده است:
❰❰   با عنایت به شرایط نامناسب رو به رشد ساختمان خاک 
اراضی استان های شمالی کشور به ویژه استان مازندران که در 
نتیجه ماندابی حاصل از کشت برنج و بارش های سنگین زمستانه 
در طی سالیان متمادی به وجود آمده است، برای حفظ منابع 
خاک و بازچرخانی آب؛ مطالعات تفصیلی و اجرای طرح جامع 
زهکشی در شمال کشور به عنوان اولویت مورد تاکید این همایش، 
به وزارت جهاد کشاورزی و هیات دولت جمهوری اسالمی ایران 

پیشنهاد می گردد.
❰❰   بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کشت 
محصوالت راهبردی با آب بری کم، توسعه کشت کلزا به  عنوان 
کشت دوم پس از برنج ضروری بوده و می تواند ضریب خود اتکایی 

و امنیت غذایی کشور را افزایش دهد.
❰❰  ایجاد ردیف مستقل زهکشی برای اجرای سامانه های زهکشی 
اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی  زیر سطحی )زیرزمینی( در 
شده از جانب دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس در استان 

پیگیری گردد.

❰❰  در جهت توجیه فنی و اقتصادی دقیق و جامع زهکشی اراضی 
کشاورزی استان های شمالی کشور، در نظر گرفتن مالحظات 
زیست محیطی، وضعیت معیشت کشاورزان ناشی از اجرای پروژه 
های زهکشی و استفاده از نتایج پایلوت زهکشی الزم و ضروری 

است.
نشست راهبردی طرح احیاء، مرمت و بهسازی آب بندان 
حوزه  در  موثر  های  نشست  از  یکی  نیز  کشور  شمال  های 
نیازسنجی مسائل عمده شمال کشور بوده که در دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

با توجه به شرایط خاص اقلیمی و هیدرولوژیکی استان های شمالی 
با قنات،  ایران را می توان هم ردیف  کشور، آب بندان های شمال 
ایرانی، شاهکار دانش بومی و تالش جمعی  افتخارات تمدن  از 
کشاورزان تولیدکننده برنج به عنوان دومین محصول راهبردی سبد 
غذایی مردم کشور دانست. لذا اعضای حاضر در اولین نشست علمی 
و تخصصی راهبردهای مدیریت طرح مرمت و بهسازی آب بندان ها 
در جهت توسعه پایدار و دائمی بهره برداری از آب بندان ها به لزوم 
توجه و تمرکز به سازمان دهی، تدقیق آمار، ضوابط فنی، نظام های 

بهره برداری، ظرفیت های اقتصادی و موارد حقوقی پرداختند.
علوم  دانشگاه  رئیس  یانسری  تیموری  اسداهلل  دکتر 
احداث  که  داشتند  اظهار  منابع طبیعی ساری  و  کشاورزی 
سدهای بزرگ یکی از فجایع زیست محیطی محسوب شده و منجر 
به برهم خوردگی نظم و تعادل اکوسیستم منطقه طرح احداث سد 
می شود. از این رو برای جلوگیری از بروز چنین وقایعی بایستی به 
دنبال احداث سازه های ساده، قابل دسترس، قابل ذخیره و تخلیه و 

در تعادل با اکوسیستم مانند احداث آب بندان بود.
هم چنین، با توجه به وقوع سیالب های متعدد در استان های 
شمالی و خسارت های حاصله، نشست تخصصی سیالب  با 
حضور مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری استان های مازندران و 
گلستان، اعضای هیات علمی، دانشجویان و اعضای برخی سازمان 
های مردم نهاد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
برگزار شد. مهندس موسوی تاکامی مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران در این نشست بیان داشتند ۷6/۷ درصد 
مساحت استان مازندران دارای شیب باالی ده درصد است که از 
این میزان 39 درصد شیب باالی ۵۰ درصد دارد. بنابراین به دلیل 
استعداد سیل خیزی این استان، نمی-توان از وقوع سیل جلوگیری 
کرد بلکه باید اثرات آن را کاهش داد. در پایان این نشست، دانشگاه 
آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در ارتباط با بحث مدیریت 
سیالب و پیش بینی وقوع آن در قالب تحقیقات دانشجویی، طرح 
های پژوهشی و برگزاری نشست های چندجانبه میان دانشگاه و 

سازمان های مرتبط و تصمیم گیر اعالم نمود.

پیشگامی و اهتامم دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
در نیاز سنجی و ارائه راه حل برای مسائل منطقه ای

دانشگاهی اخبار 
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شبکه  علمی  انجمن  همکاری  با  شریف  صنعتی  دانشگاه 
شبکه های  کنفرانس  نهمین  ایران،  انرژی  هوشمند 
امسال  آذرماه   2۸ و   2۷ روزهای  در  را  انرژی  هوشمند 

برگزار می کند. 
 به گزارش نشریه عتف و به نقل از ایرنا نهمین کنفرانس شبکه های 
هوشمند انرژی با تالش دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی 
شریف با مشارکت دانشگاه ها، شرکت ها، سازمان های تابعه وزارت 
با هدف رشد و توسعه دانش و  نیرو و پژوهشگاه های کشور و 
دانشگاه   این  در  انرژی  هوشمند  شبکه های  زمینه  در  فناوری 

برگزار می شود.
این کنفرانس که با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر 
علمی و فنی در زمینه شبکه های هوشمند به صورت ساالنه در 
دانشگاه های کشور برگزار می شود، مهمترین کنفرانس بین المللی 
برای به اشتراک گذاری دانش فنی و علمی کسب شده در زمینه 

شبکه های هوشمند انرژی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه صنعتی شریف، در نهمین 

و  سازندگان  سو  یک  از  انرژی  هوشمند  شبکه های  کنفرانس 
دانشگاهیان آخرین پیشرفت های خود را در حضور فعاالن صنعت 
برق ارائه داده و از سوی دیگر، فعاالن صنعت برق نیز نقشه راه 
خود را در راستای جهت دهی صحیح به سازندگان و محققان 

انتقال می دهند.
و  )شفاهی  تخصصی  مقاالت  ارائه  نشست های  »برگزاری 
پوستری(«، »سخنرانی های کلیدی توسط محققان و صنعتگران 
برجسته«، »برگزاری نشست های علمی تخصصی با موضوعات 
مرتبط با شبکه های هوشمند انرژی«، »نمایشگاه تخصصی جانبی 
برای معرفی شرکت ها، کسب وکارهای مرتبط و معرفی محصوالت 
و خدمات مربوطه« و »برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی« از 

مهم ترین برنامه های این کنفرانس است.
»امنیت فیزیکی و سایبری شبکه های هوشمند«، »پایش، کنترل و 
حفاظت شبکه های هوشمند«، »منابع انرژی تجدیدپذیر، تولیدات 
پراکنده و هاب انرژی«، »برنامه ریزی و بهره  برداری ریزشبکه های 
پاسخگویی  و  هوشمند  گیری  اندازه   »زیرساخت  الکتریکی«، 

بار«، »خانه و ساختمان هوشمند«، »شهر هوشمند و اینترنت 
اشیاء«، »حمل و نقل و وسایل نقلیه الکتریکی و اتصال آن ها به 
شبکه«، »قابلیت اطمینان و تاب آوری در شبکه های هوشمند«، 
شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  اتوماسیون  »سیستم های 
هوشمند«، »سیستم های مخابراتی، فناوری اطالعات و داده کاوی 
و  گذاری  قانون  سازی،  »فرهنگ  و  هوشمند«  شبکه های  در 
تدوین استانداردها و نظام نامه های شبکه های هوشمند« از جمله 

محورهای این کنفرانس علمی است.

■  دکتر غالمی در دیدار با وزیر علوم و فناوری ونزوئال مطرح کرد:

انجام ۴۵۰ پروژہ مشرتک بین دانشگاه های ایران و جهان

دانشگاه رشیف؛ میزبان نهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

دانشگاهی اخبار 

فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
فناوری  و  وزیر علوم  رامیرز  گابریال سرویلیا  با  دیدار  در 
 ۴۵۰ گفت:  شد،  برگزار  وزارت  این  محل  در  که  ونزوئال 
حال  در  جهان  و  ایران  دانشگاه های  بین  مشترک  پروژه 

انجام است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
دکتر غالمی در این دیدار که با حضور دکتر حسین ساالر آملی 
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، دکتر عبدالحمید علیزاده 
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان، دکتر 
فتح ا.. امی رییس پژوهشگاه هوا فضا و هیئت همراه وزیر علوم و 
فناوری ونزوئال برگزار شد، با اشاره به وجود برخی از مشکالت 
در ونزوئال گفت: ما وضعیت ونزوئال را به خوبی درک می کنیم 
و می دانیم که کشورهای امپریالیستی نظیر آمریکا برای تصرف 

ملت ها از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در کنار تمامی ملت های 
آزادی خواه دنیا است، افزود: استقالل در تصمیم گیری ها یک حق 
خدادادی برای تمامی انسان ها است و هیچ کس نمی تواند این حق 
را از مردم دریغ کند؛ البته اراده ملت ها در این زمینه بسیار مهم 
و اساسی است و مردمی که بر سرنوشت خود مسلط شوند، قطعاً 

پیروز خواهند شد.
وزیر علوم با اشاره به برخی از مشکالت ناشی از تحریم ها در ایران، 
مطرح کرد: جمهوری اسالمی ایران تجربیات بسیار ارزشمندی در 
برخورد با تحریم ها دارد و یک دوره طوالنی را در این زمینه پشت 

سر گذاشته است.
دکتر غالمی ادامه داد: خوشبختانه ایران توانست علی رغم تحریم ها 
و فشارهای خارجی، با تکیه بر ظرفیت های علمی و انسانی خود، 

بدون احتیاج به آمریکا امور کشور را پیش ببرد.
ارتباطات علمی و بین المللی،  ایران در  به آمادگی  با اشاره  وی 
اظهارداشت: کشور ما بدون هیچ انتظاری داشته های علمی خود 
را در اختیار سایر کشورها می گذارد و اکنون این همکاری ها در 

سطوح مختلف قابل مشاهده است.
وزیر علوم گفت: در حال حاضر ایران جایگاه ۱۵ را از لحاظ تولید 
علمی در جهان دارد این درحالی است که در برخی رشته ها مانند 

هوافضا و بیوتکنولوژی این جایگاه به مراتب بهتر است.

دکتر غالمی تالش جهت استفاده از ظرفیت های علمی را از جمله 
جوان  کشور جمعیت  در  ما  افزود:  و  دانست  ایران  مهم  اهداف 
لذا  دارند  مطلوبی  علمی  سطح  که  داریم  بسیاری  تحصیلکرده 
تالش می کنیم تا با کمک این ظرفیت ها، اموری را که درگذشته از 
کشورهای دیگر می گرفتیم را خودمان در داخل کشور تأمین کنیم.
وزیر علوم همچنین به لزوم رفت وآمد اساتید و پژوهشگران ایرانی و 
ونزوئالیی در زمینه علمی به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای 
تبادالت علمی اشاره کرد و ادامه داد: به منظور تحقق این امر باید 

پروژه های مشترک علمی بین دوکشور تعریف شود.
دکتر غالمی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ پروژه مشترک 
بین دانشگاه های ایران و جهان در حال انجام است و تجربه خوبی 
که در این زمینه داریم این است که دانشجویان دکتری بخشی از 
پژوهش های مرتبط با پایان نامه های خود را در خارج از ایران انجام 
می دهند. این امر سبب آشنایی دانشجویان با دانشگاه های مختلف 
و مشارکت اساتید و پژوهشگران خارجی در پایان نامه های دکتری و 

ایجاد و حفظ ارتباط علمی بین آن ها می شود.
وی در ادامه نسبت به همکاری در زمینه های مختلف علمی از 
اعالم  نرم افزار ها  و  )آی.تی(  اطالعات  فناوری  تکنولوژی،  جمله 

آمادگی کرد.
این دیدار گابریال سرویلیا رامیرز وزیر علوم و فناوری  ادامه  در 
ونزوئال نسبت به مهمان نوازی، دستاوردهای علمی و اراده ملت 
ایران جهت ساخت و پیشرفت جمهوری اسالمی در بدو ورود به 
ایران ابراز شگفت زدگی کرد و گفت: در حال حاضر کشور ونزوئال 
با مشکالت متعددی از جمله جنگ های رسانه ای و روانی و کمبود 
دارو مواجه است؛ بر همین اساس نیازمند پیشرفت علوم و گسترش 
همکاری های علمی خود با کشورهای پیشتاز در عرصه های علمی 

همچون ایران هستیم.
وی بر همکاری با ایران در حوزه نانوتکنولوژی تاکید کرد و افزود: 
در سال ۲۰۰۹ رییس جمهور وقت جمهوری اسالمی ایران در سفر 
به ونزوئال، نانو میکروسکوپی را به این کشور هدیه کرد اما متاسفانه 
تاکنون نتوانسته ایم آن را را مورد استفاده قرار دهیم لذا تقاضا 
داریم تا ایران ما را در احیاء و بهره برداری از تمام میکروسکوپ های 

الکترونیکی حمایت و همراهی کند.
همچنین دکتر ساالر آملی نیز در ادامه با تأکید بر دو محور اساسی 
نیروی انسانی و کار پژوهشی در زمینه توسعه و پیشرفت علمی، 
نسبت به همکاری و مشارکت علمی و پژوهشی اعالم آمادگی کرد.

تحصیل ۴۰ هزار دانشجو از 12۹ ملیت مختلف جهان
 در دانشگاه های ایران

دکتر علیزاده نیز در بخش دیگری از این دیدار، آمادگی کشور را در 
بخش تربیت نیروی انسانی قابل ارائه دانست و گفت: در حال حاضر 
۴۰ هزار دانشجو از ۱۲۹ ملیت مختلف جهان در دانشگاه های ایران 
مشغول تحصیل هستند و ما نسبت به پذیرش و تحصیل متقاضیان 

ونزوئالیی نیز آمادگی خود را اعالم می کنیم. 

آماده سازی ماهواره 1۵۰ کیلویی برای پرتاب در مدار زمین
در ادامه دکتر فتح ا… امی رییس پژوهشگاه هوا فضا نیز اظهار 
داشت: در دوران قبل از انقالب هیچ فعالیتی در حوزه هوافضا انجام 
نمی شد و روند توسعه و پیشرفت های علمی در این حوزه از بعد از 
انقالب آغاز شد و به جایی رسید که اکنون ایران موفق به پرتاب 

ده ها ماهواره شده است.
وی با بیان اینکه فناوری هوا فضا جزء فناوری های نوین محسوب 
می شود، گفت: حدود ۱۰ سال پیش اولین ماهواره ایران با نام امید 
و بعد از آن نیز ماهواره های نوید، رصد و اف ۵ پرتاب شد و در 
حال حاضر نیز در حال آماده کردن ماهواره ۱۵۰ کیلویی در مدار 

زمین هستیم.
رئیس پژوهشکده هوا و فضا با تأکید بر اینکه باید تا ۴ سال آینده 
انسان را به مدار زمین برسانیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۶ 
دانشگاه در ایران دارای رشته هوا فضا در ۳ مقطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری هستند و آمادگی پذیرش دانشجو از 

کشور ونزوئال را نیز داریم.
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری در شیوه نامه 
سازی  شفاف  منظور  به  دانشگاه ها  توسط  انضباطی 

بیشتر خبر داد. 

در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در  غالمی«   »منصور 
شیوه  بررسی  درباره  سوالی  به  درپاسخ  خبرنگاران  جمع 
ریاست  حقوقی  معاونت  توسط  دانشجویان  انضباطی  نامه 
دانشجویان  انضباطی  نامه  آیین  داشت:  اظهار  جمهوری  
البته  است  اجرا  حال  در  که  دارد  را  خود  خاص  مصوبه 
نامه  آیین  این  دقیق  اجرای  برای  ای  نامه  قانون، شیوه  در 
بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه  دو  توسط 

درمان و آموزش پزشکی تنظیم و تصویب شده است.
انضباطی  جدید  نامه  آیین  در  جدید  تغییرات  به  وی 
و  اشاره  است  شده  تصویب  تازگی  به  که  دانشجویان 
افزوده شده  نکته  دو  نامه جدید  آیین  در  کرد:  خاطرنشان 
دانشجویان  بالینی  دوره  در  اخالقی  تخلفات  نخست  است، 
پزشکی است چرا که دانشجویان پزشکی یک دوره آموزشی 
فضای  مورد  در  دوم  نکته  بگذرانند؛  باید  بیمارستان  در 
ایجاد  دانشجویان  میان  نگرانی  مقداری  که  است  مجازی 

کرده است.
وزیر علوم تاکید کرد: دانشجویان نگران ورود به بخش های 
این موضوع  البته  که  خصوصی فضای مجازی خود هستند 
معاونت  اینکه  از  قبل  و  نیست  انضباطی  نامه  آیین  مدنظر 

معاونان  یابد،  ورود  مسئله  این  به  جمهوری  رئیس  حقوقی 
دانشجویی دانشگاه ها در حال بازنگری این قسمت از آیین 

نامه برای شفاف تر کردن آن هستند.
اعالم  هم  را  نکته  این  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
پیشنهادات  و  نظرات  است  خواسته  ها  دانشگاه  از  که  کرد 

انضباطی منتقل شود. نامه  آیین  دانشجویان درباره 
با  دهد  می  تضمین  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  غالمی 
گیرد؟،  نمی  صورت  خصوصی  حریم  نقض  نامه  آیین  این 
به  ورود  قانونی  بحث  است،  همینطور  قطعاً  کرد:  تاکید 
حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی دارد و این شیوه 
نیست.  دانشجویان  خصوصی  حریم  به  ورود  منزله  به  نامه 
در حال  نامه  در شیوه  بازنگری  مسئله  این  تر  برای شفاف 

انجام است.
وی با ارائه آماری در مورد تخلفات دانشجویان در دانشگاه 
ها یادآور شد: بر اساس بررسی های به عمل آمده، تخلفاتی 
گزارش   ۹۷ سال  در  دانشجویان  غیرآموزشی  بخش  در  که 

شد، شامل یک دهم درصد دانشجویان می شود.
را  از دانشجویان  زیادی  این تخلفات جمعیت  غالمی گفت: 
در بر نمی گیرد چون دانشجویان که متخلف نیستد و این 
نگرانی ها بیشتر در حوزه فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

دانشجویان وجود دارد و البته تعدادشان اندک است.
دانشجویان  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
ای  نماینده  توانند  نمی  انضباطی  نامه  آیین  اساس  بر 

نامه  آیین  گفت:  باشند  داشته  انضباطی  های  کمیته  در 
و  بدوی  های  هیأت  باشد  الزم  که  مواردی  در  انضباطی 
دعوت  دانشجویان  نمایندگان  از  توانند  می  تجدیدنظر 
کنند؛ در برخی موارد حضور دانشجویان در این کمیته ها 

به نفع شان نیست.
نامه  شیوه  کرد  اعالم  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون 
مغایرت  موارد  و  بررسی  معاونت  این  در  جدید  انضباطی 
حقوق  منشور  و  مرتبط  عادی  قوانین  اساسی،  قانون  با 
دانشجویی  های  تشکل  نمایندگان  همکاری  با  شهروندی، 

و دستگاه های مربوط بررسی و اصالح می شود.
توسط  امسال  تابستان  دانشجویان  انضباطی  نامه  شیوه 

وزارت علوم به دانشگاه ها ابالغ شد.

از  شولته  هرست  پروفسور  توسط  علمی  سخنرانی 
دانشگاه علوم کاربردی برلین در دو بخش ارائه موضوع 
های  توربین  کنترل  زمینه  در  آزاد  بحث  و  سخنرانی 

بادی برگزار شد.

به گزارش  به گزارش نشریه عتف  به نقل از روابط عمومی 
پروفسور  توسط  علمی  سخنرانی  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه 
هرست شولته از دانشگاه علوم کاربردی برلین در روزهای سه 
شنبه و چهارشنبه نهم و دهم مهر ماه جاری در این دانشگاه 

برگزار شد.
الملل  بین  روابط  دفتر  مدیر  نوروزی  محمود  دکتر  گفته  به 
دانشگاه، ایشان به دعوت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ایران آمده 
اند و با پیگیری های مجموعه همکاران دانشگاه صنعتی شاهرود 

و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امکان حضور پروفسور شولته در 
شاهرود نیز فراهم شد.

نخستین برنامه ایشان، سخنرانی و ارائه با موضوع "تشخیص، 
جداسازی و کنترل تحمل پذیر عیب در توربین های بادی"بود 

در  واقع  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  تئاتر  آمفی  سالن  در  که 
پردیس مهندسی و فناوری های نوین برگزار شد. این مراسم 
که با استقبال چشمگیر اساتید و دانشجویان دانشگاه همراه بود، 
در دو بخش ارائه موضوع سخنرانی و بحث آزاد در زمینه کنترل 

توربین های بادی ارائه گردید.
در این ارائه، استاد دانشگاه علوم کاربردی برلین با بیان ضرورت 
واکاوی و انجام تحقیقات در زمینه مسائل نوظهور مربوط به 
دوران گذار انرژی از منابع فسیلی به منابع تجدیدپذیر پرداخت. 
در ادامه ایشان به موضوع تشخیص و جداسازی و کنترل تحمل 
پذیر عیب در سه سطح توربینهای بادی، نیروگاه بادی و شبکه 
شامل منابع انرژی بادی پرداخت. توضیح مبانی روش کنترل 
تحمل پذیر عیب و مشاهده گر فازی بخش دیگری از سخنرانی 
ایشان بود. در ادامه به عنوان مثال به بررسی عیب در درایور 
زاویه پیچ )PITCH aNgle( در پره توربینهای بادی پرداخته 
شد. عالقه مندان می توانند فایل ارائه پروفسور شولته را از لینک 

زیر دریافت نمایند.
PP T _ L e c t u r e _ S h a hr o od _

v7_2019_University
و دانشجویان حاضر در جلسه  اساتید  در بخش دوم جلسه، 
به بیان نقطه نظرات و سواالت خود پرداختند و رییس بخش 
کنترل دانشگاه علوم کاربردی برلین، نقطه نظرات مطرح شده در 
این بخش را بسیار دقیق و جالب توجه دانست. ایشان دقت نظر 
اساتید و دانشجویان حاضر در ارائه را مناسب خواند و آمادگی 

خود را برای همکاری با محققین حاضر در جلسه بیان نمود.
حضور در دانشکده مهندسی برق دانشگاه برنامه دیگر حضور 

ایشان بود که در بعدازظهر روز سه شنبه انجام گرفت. گفتگوی 
دوجانبه و چندجانبه با اساتید مختلف این دانشکده و تبادل نظر 
و بازدید از آزمایشگاه شبیه ساز سیستم های قدرت نیز در خالل 
این برنامه انجام گرفت و در نهایت حاضرین در جلسه با ارائه 
مختصری از طرح های صنعتی و تحقیقاتی خود به بررسی روش 
های همکاری و تبادل محقق بین تیم های تحقیقاتی پرداختند .
با اساتید و  بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک و تبادل نظر 
دانشجویان و همچنین بازدید از آزمایشگاه میدانی انرژی بادی 
محققین این دانشکده از جمله برنامه های روز چهارشنبه ایشان بود.

پروفسور شولته در پایان حضور خود در شاهرود، ابراز امیدواری 
کرد که این بازدید سرآغاز روابط گسترده صنعتی و تحقیقاتی 
بین محققین دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه علوم کاربردی 

برلین باشد.

دانشگاه صنعتی شاهرود، میزبان پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین

■  وزیر علوم:

شیوه نامه انضباطی دانشجویان توسط دانشگاه ها شفاف تر می شود

دانشگاهی اخبار 
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توجه ویژه به تولید، انتقال و توسعه فناوری های نوین در جامعه 
اتفاقی است میمون و مبارک و رسیدن به توسعه پایدار راهی جز 
توجه به این حوزه ندارد. قطعاً نگاه به مسیر توسعه کشورهای 
پیشرفته، این مهم را تایید می کند. در ایران نیز بیست سالی هست 
که با شکل گیری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک…های 
علم و فناوری در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد نگاه به این 

حوزه، ساختار و سازو کاری سازمان یافته پیدا کرد. 
 

ساز  دهد،  می  نشان  کشور  های  پارک  عملکرد  های  گزارش 
وکارهای پیش بینی شده در این نهادها توانسته است اتفاقات 
خوبی را رقم زده و ضمن ایجاد اشتغالی کم هزینه برای تحصیل 
کردگان جامعه، بنیان اشتغال های پرهزینه سنتی را که عموماً با 
ورود خطوط تولید و ایجاد کارخانجاتی با تکنولوژی های بعضاً 

قدیمی را با چالشی جدی روبرو کند.
پارک ها در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های زیادی دست 
و پنجه نرم کرده اند. اولین این چالش ها ناشناخته بودنشان در 
جامعه بود و هنوز پارک های سطح یک کشور به خوبی تالش 
های بی امانشان را برای شناساندن خود به آحاد جامعه از مردم 
عامه گرفته تا مسئولین و دولتمردان و حتی جامعه دانشگاهی 
از یاد نبرده اند. مرحله بعدی تالش پارک ها، تدوین و تبیین 

قوانین مرتبط بود که نهایتاً به تصویب قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در 
سال ۱۳۸۹ ختم شد. این چالش ها هرگز تمامی نداشت و ندارد. 
تفاسیر مختلف از قانون، مراجع مختلف مفسر قانون، سرانه فضای 
تخصیص داده شده به پارک ها در استان ها، چارت سازمانی پارک 
ها و موارد بسیاری از این قبیل چالش هایی هستند که مدام پارک 

ها را از متن دور و به حاشیه نزدیک می کنند.
اما در این مقال به موضوعی می پردازیم که به نوعی خودساخته 

دست اندرکاران حوزه توسعه فناوری کشور است! 
معموال نهادها و ساختار ها زمانی باید ایجاد شوند که خدمت 
رسانی به متقاضیان با ساختار های موجود امکان پذیر نباشند. 
زمانی متقاضیانی به پارک مراجعه می کردند که نه فارغ التحصیل 
بودند نه ایده پخته و آماده تجاری سازی داشتند و نه امکان کار 
توانست  می  قشر  این  به  پاسخ  عدم  اما  شرکتی.  و  تشکیالتی 
مشتریان بالقوه پارک ها را سرخورده و ایده و ایده پردازی را در 
آن ها برای همیشه از بین ببرد. ساختاری طراحی شد به نام مراکز 
نوآوری که این طیف از مشتریان پارک ها را با سازو کاری آسان 
زیر چتر خود جای داد و موانع قانونی آن نیز با ممارست طراحان 
آن رفع شد و امروز تشکیالتی است رسمی، کوچک و بسیار کارامد 
که تقریباً در همه پارک ها به نوعی ایجاد و در حال فعالیت است.

در مثال فوق چند نکته حایز اهمیت است:

❰❰   ابتدا نیازی به وجود آمد
❰❰  برای رفع آن نیاز ساختاری نبود

❰❰  برای رفع آن نیاز، قانونی نبود
❰❰  در ساختارهای موجود سازوکاری اندیشیده شد

❰❰  قوانین و مقررات آن تدوین شد
❰❰  راهبری آن با استفاده از بخش خصوصی طراحی شد 

❰❰  با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری در ساختار های موجود 
مشغول به خدمت رسانی شد

اما این رویه عمومی حوزه علم و فناوری نبوده است. از جایی 
دوباره دچار افراط شدیم. فناوری کم کم شد ترجیع بند ادبیات 
سیاستمداران. فارغ از الزامات و زیرساخت های الزم برای تاسیس 
پارک ها شروع کردیم به کپی کردن ساختاری در استان ها، که 
اساساً قابل کپی کردن نبود. پارک ها باید با اقتضائات منطقه ای و 
با توجه به پتانسیل های آن از جمعیت گرفته تا ترکیب آن، از اقلیم 

گرفته تا فرهنگ و موارد مشابه آن در مناطق و استان ها شکل 
می گرفتند اما فقط پارک هایی را مشابه پارک های نسل اول در 

سراسر کشور ایجاد کردیم. 
در شهرستانی با فاصله ۱۷ کیلومتری مرکز استان، مرکز رشدی 
ایجاد کردیم که مردمانش برای خریدهای روزمره خود نیز به مرکز 
استان می آمدند! مرکز رشدی را در شهرستانی ایجاد کردیم که 
اشتغال و اقتصاد آن شهرستان را معدن بزرگی راهبری می کرد که 
نه تنها اقتصاد شهرستان که اقتصاد کشور را نیز تحت الشعاع خود 

داشت و قص علی هذا.
رشد کمی ساختارهای توسعه فناوری بدون درنظر گرفتن پتانسیل 
های منطقه ای خالء هایی را ایجاد می کرد که برای جبرانش واژه 
های عجیبی چون "شرکت های غیر مستقر در پارک ها" را برای 

ادبیات توسعه فناوری کشور به ارمغان آورد! 
نهاد سازی و ایجاد ساختارهایی موازی، غیر ضروری و گاهی زود 
هنگام و قبل از ایجاد نیاز در جامعه محیط را روز به روز سردرگم 
کننده تر کرد. فضای توسعه فناوری کشور مملو شد از واژه هایی 
که گاه برای پرکردن خالء ها ایجاد می شد و گاه بدون بررسی 
عقبه و فلسفه وجودی آن از ادبیات فناوری دنیا گرته برداری و 
همزمان با نهاد سازی ها وارد ادبیات توسعه فناوری کشور می شد. 
این اتفاق نامیمون حاال جامعه را با فضایی روبرو می کرد که گاهی 

توضیح و تفسیر آن برای متولیان این عرصه نیز ممکن نبود. 
بود. شکل جدید  از مشکل  بخشی  فقط  اما سردرگمی جامعه 
مشکالتی که در این عرصه ایجاد شد زیر سوال رفتن اساس و 
فلسفه ساختارهای موجود بود. حجم واژه های کم پشتوانه یا بی 
پشتوانه باعث شد عده ای همین واژه ها را دلیلی کنند برای زیر 
سوال بردن اساس ساختارها و نهادهای موجود. حاال توان پارک ها 

باید صرف دفاع می شد! 

نهادسازی در جای خود و فراخور اقتضائات زمانی و مکانی و نیاز 
های جامعه نه تنها مفید که حتماً یک الزام است اما بهتر است در 

نهاد سازی ها چند نکته اساسی را مد نظر داشته باشیم:
❰❰  نهادسازی اولین گام نیست

❰❰  نهادسازی کار شکلی نیست، پاسخ به نیاز است
❰❰  نهادسازی نباید به موازی کاری منجر شود

❰❰  نهادسازی انقالب نیست، پس نباید آنچه را که وجود دارد را 
دچار چالش فلسفی کند

❰❰  نهادسازی، واژه سازی نیست  
❰❰  نهادسازی آخرین راه است

له مقا

نگاهی به نهاد سازی ها در حوزه علم و فناوری

سیدمحمد خامسی هامانه 
رئیس حوزه ریاست و هماهنگ کننده طرح و برنامه 

پارک علم و فناوری یزد



۳۵
آبان 98 . شماره 34 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف له مقا

 

شانزده   سال بعد از زلزله ۵ دیماه ۸۲ بم همچنان این بحث که 
آیا ساخت و ساز در نزدیکی گسل خطرناک است یا نه ، در محافل 
استناد  با  پژوهشگران  بعضی  است.  روز  بحث  و تخصصی  فنی 
به شواهدی از ویران نشدن بعضی ساختمانها در لبه یا بر روی 
گسلهای زمینلرزه ای به دلیل گسیختگی در زمین در زلزله های 
گذشته  )مثال زلزله ایزمیت ۱۹۹۹ ترکیه، یا منجیل ۱۹۹۰ در 
ایران( استناد می کنند که الزاما ساختن ساختمان بر روی گسلهای 
فعال و لرزه زا موجب ویرانی ساختمان در اثر گسیختگی در پهنه 
گسله نیست. بعضی دیگر از مهندسان و متخصصان نیز استدالل  
می کنند که با در نظر گرفتن مالحظات تحلیل خطر زلزله و 
بیشینه شتاب و همچنین رعایت آئین نامه زلزله و همچین مطالعه 
ویژه ساختگاه ساخت ساختمان در هرجا حتی روی گسلهای فعال 
و لرزه زا امکان پذیر است و با این استدالل حتی اگر برج سازی هم 
روی گسل شمال تهران و گسل شمال تبریز اتفاق بیافتد )یا اتفاق 

افتاده باشد( کامال عادی و بالمانع است!. 
اینکه با به کار گیری آیئن نامه ها یا مطالعات ویژه ساختگاه 
حتی می توان بر روی گسل فعال برج درست کرد، مغلطه و 
نادیده گرفتن واقعیت است.  زلزله بم )۱۳۸۲( نشان داد که 
بزرگ -  فراز  و در حریم گسلهای اصلی و  بر  ساخت و ساز 
عبور  در محل  احتمال گسیختگی مستقیم  دلیل  به  فقط  نه 
اینکه در نزدیکی گسلهای بزرگ  امکان  گسل بلکه به دلیل 
و  تشدید خساراتها  نتیجه  در  و  بسیار شدید  بروز جنبشهای 
تلفات وجود دارد  - باید محدود گردد. چیزی که در زلزله بم 
به صورت بروز اثرهای حوزه نزدیک گسل و تکان های بسیار 
شدید در راستای قائم )در جهت باال و پایین( و در راستای افقی 

در جهت عمود بر گسل بروز کرد.
زلزله بم نشان داد که ساخت و ساز و گسترش شهرهای ایران 
نزدیک پهنه گسله می تواند به فاجعه ای در حد زلزله بم یا بیش 
از آن منجر شد. زلزله بم با آمار رسمی  ۲۶۲۷۱ کنفر تلفات 
به جای گذاشت)۲۵% جمعیت ساکن در بم در آن زمان کشته 
شدند(  .  از نظر شدت خرابی و میزان خسارت زلزله بم با حدود 
۱ میلیارد دالر خسارت، جایگاه دوم را بعد از زلزله ۳۱ خرداد ۶۹ 
منجیل )با حدود ۱.۸ میلیارد دالر خسارت( دارد. خسارت های 
زلزله بم در محدوده نزدیک گسل بم  )سوی شرقی و شمال شرق 
شهر( بسیار بیش از بخش های غربی آن بود. زلزله بم نماد واضع 
خرابتر شدن نواحی نزدیک گسل به نسبت نواحی دور از آن حتی 
در شهر کوچکی مانند بم بود.  تا قبل از زلزله بم وقتی در مورد 
ممنوعیت ساخت و ساز در تهران و تبریز هشدارداده می شد، 
شاهدی امروزی در ایران برای آن قابل ارایه نبود. حریم گسل برای 
گسل بم با توجه به طول گسل و قطعات آن حدود یک کیلومتر به 
سوی شرق و حدود ۲ کیلومتر به سوی غرب می باشد. در همان 
سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳ توصیه شد که  در بازسازی و توسعه آینده 
شهر بم چنین محدوده ای صرفا به توسعه فضای سبز )پارک، 

زمین ورزشی و…( اختصاص یابد. 
ساخت بنا "بر روی" پهنه گسل فعال در آئین نامه های مهم 

در کشور های لرزه خیز )نظیر آئین نامه aP در کالفرنیا و آئین 
نامه نیوزیلند( منع و ممنوع شده و حداقل توصیه شده تا بناهای 
معمولی و ساختمانهای یکی دو طبقه امکان ساخت داشته باشد 

و از تجمع و انبوه سازی باید به هر طریق ممکن اجتناب شود. 
 در بیشتر پهنه های گسلهای فعال که در پای دامنه ها واقعند 
عالوه بر خطر گسلش و جنبش شدید زمین در هنگام زلزله، 
خطر لغزش جدی است. بناهای ۸ تا ۲۰ طبقه یا بلندتری که 
اکنون در حال ساخت در پهنه گسل شمال تهران ، شمال تبریز، 
و در مشهد، کرمان، زرند، تربت حیدریه، کاشمر، سمنان، دامغان، 
بجنورد، بیرجند و ...  هستند، بسیاری بر روی شیبهای بیش از  
۳۰  درجه احداث می شوند . در این شیبها حتی در شرایط بدون 
زمینلرزه هم احتمال خطر زمینلغزش و مشکالت دیگر در فصل 
زمستان در آنها باالست. در یک زمینلرزه مهم این دامنه های تحت 

خطر می تواند مشکالت مضاعفی تجربه کنند. 
 در این نواحی احداث سریع این مجتمع ها در معابر و آبراهه 
های مهم   بسیار خطر ناک است. جایی که مانند گالبدره ، سیل 
مرداد ۱۳۶۶ با حدود ۲۵۰ کشته را در منطقه گالبدره، دربند، و 
تجریش تجربه کرده است. یادمان باشد که در آن سال این همه 
بنای بلند مرتبه در چنین ناحیه ای وجود نداشت و اکنون و به 
ویژه در دو دهه اخیر چنین تمرکز نامتوازن و ناپایدار ساختمان 
سازی در شمال تهران صرفا بر مبنای مزیت باالی اقتصادی آن 

رخ داده است. 
جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و سیصد هزار نفر در شمال تهران در 
پهنه گسل شمال تهران و حدود ۴۰۰ هزار نفر در تبریز و در پهنه 
گسل شمال تبریز زندگی می کنند. برآورد اخیر نگارنده نشان می 
دهد که دست کم حدود )۱۰%( از این جمعیت در بناهای ۵ طبقه 

یا بلند تر در این نواحی ساکن شده اند. 
در ساخت ساختمان بلند مرتبه و برج بر روی گسل باید توجه 
کرد که در این نواحی در هنگام یک زمینلرزه عالوه بر امکان 
گسیختگی مستقیم در سطح زمین، احتمال ایجات تکانهای بسیار 
شدید در اثر پالس های پریود بلند - در اثر پدیده جهت پذیری 
در هنگام رخداد زمینلرزه در نزدیکی گسل زمینلرزه، و پدیده "پله 
پرش" )فلینج( به ویژه بر روی صفحه گسیختگی وجود دارد. 
تجربیات قبلی در زمینلرزه هایی که در ایران )زلزله ۱۳۸۲ بم(، 
ترکیه )زلزله های ایزمیت و دوزجه در سال ۱۳۷۸(، ژاپن )زلزله 
۱۳۷۳ کوبه(، آمریکا )زلزله های ۱۳۶۸ لوماپریتا، ۱۳۷۱ لندرز و 
۱۳۷۲ نورث ریج همگی در ایالت کالیفرنیا(، نیوزیلند )زمینلرزه 
های ۱۳۸۹ کرایست چرچ(، چین )زلزله ۱۳۷۸ ونچوان(و ... رخ 
داده و جنبش در نزدیکی گسل در دستگاههای شتابنگاری ثبت 
شده است، نشان از آن دارد که پالس های تغییر مکان و تکانهای 
شدید در هنگام رخداد زمینلرزه با پریود های طبیعی حدود ۰.۵ 
تا ۲ ثانیه در موارد متعددی ثبت و تجربه شده و اهل فن می دانند 
که این پریود های طبیعی مطابق با پریود های طبیعی نوسان در 
ساختمانهای حدود ۵ تا ۲۰ طبقه است. بنابراین علم موجود به ما 
حکم می کند که هرنوع احداث ساختمان بلند و توسعه شهر- به 
ویژه انبوه سازی و برج سازی- در چنین نواحی بدون شک به 
توسعه مناطق با ریسک باال در شهری مانند تهران می افزاید. هم 
هم اکنون و در سال ۱۳۹۵  جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و سیصد 
هزار نفر  در پهنه گسل شمال تهران زندگی می کنند. باید دقت 
نمود که این توسعه به شدت ناپایدار و نا ایمن، عالوه بر ریسک 
سوانح طبیعی نظیر زلزله و زمین لغزش، موجب تخریب شدید 
و سریع فضای سبز و باغات و مراتع و منابع زیست محیطی در 

منطقه شمالی تهران است.
درخود شهر بم نیز به نظر می رسد که درس زلزله ۱۳۸۲ به 
درستی آموخته نشد: بررسی پایه مشاهده میدانی و بررسی بیش 
از هزار تصویر از آسمان بم طی سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲ 
و ۱۳۹۴ حاکی از ساخت و ساز جدید در بخش های شرقی شهر 
در نزدیکی افتگاه گسل بم است. در حالی که هر نوع توسعه شهر 
بم به سمت شرق و ساخت و ساز در محدوده حریم گسل بم … در 

نزدیکی افتگاه گسل بم- اشتباه است و به باال بردن ریسک زلزله 
در شهر بم در اثر هر جنبایی مشابه زلزله ۱۳۸۲ بم در گسل بم در 
آینده و برای ساکنان پهنه های پر خطر در محل گسله بم منجر 

خواهد شد.
مدیریت بحران در شهر ها و تاب آوری در برابر سوانح

 ۶۲ حدود  )۱۳۶۹-۱۳۹۸ش(  ۱۹۹۰-۲۰۱۹م  زمانی  بازه  در   
هزار نفر از هموطنان ما در زمینلرزه ها کشته شده اند )و این 
تلفات حدود ۹۰% کل تلفات مستقیم و فوری ما در مخاطرات 
مختلف طبیعی بوده است(. گزارش پریونشن-وب نشان می دهد 
که ایران حدودا سالی ۲۵۰ میلیون دالر از مخاطرات طبیعی به 
طور متوسط در طی شش ساله ۲۰۰۵-۲۰۱۱ آسیب دیده است. 
این آسیب مستقیم  اقتصادی برای بازه ۲۵ ساله ۱۹۹۰ -۲۰۱۴ 
حدود  ۱۵ میلیارد دالر است .با توجه به لرزه خیزی فالت ایران  
باید در مورد نحوه ساماندهی، آمایش سرزمین و توسعه ایران در 
آینده به طور جدی اندیشید. با توجه به اینکه در آینده بدون شک 
بیشترین جمعیت ایران، شهرنشین خواهند بود، چگونگی توسعه 
شهر ها در آینده ایران بسیار مهم و حساس است. روندی که اکنون 
در کشور ما دنبال می شود با توجه به افزایش معرضیت جمعیت 
به مخاطرات طبیعی، به دالیل مختلف به افزایش ریسک در مقابل 

سوانح طبیعی می انجامد. 
تحوالت جمعیتی در ایران  نمایانگر افزایش هر چه بیشتر جمعیت 
بزرگتر )برخوردارتر(  شهرنشین و تمرکز جمعیت در شهرهای 
است. بر پایه آمار بانک جهانی ، دگردیسی جمعیت در ایران از 
سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴ نشان می دهد که تمرکز جمعیت در شهر 
های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر از ۱۲ و نیم میلیون در 
سال ۱۳۶۹ به حدود۲۱ و نیم میلیون در سال ۱۳۹۵ رسیده  
است. این در حالی است که نرخ افزایش این جمعیت در طی 
یک "دهه" )در دهه اول طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹( در شهر 
های بزرگ کال حدود ۳ درصد بوده و این میزان  با رشد جمعیت 
شهرهای بزرگ به صورت "ساالنه" در طی سالهای ۱۳۸۹ لغایت 
۱۳۹۵ برابری میکند! این موضوع نشان می دهد که آهنگ رشد 
جمعیت شهرهای بزرگ به ویژه در هشت سال اخیر شتاب خاصی 

گرفته است. 
آنچه به صورت بلند مرتبه سازی در کشور )و از همه جا سریعتر و 
مهمتر در تهران( دنبال میشود، بدون لحاظ کردن فضای دسترسی 
و امکان تردد، موجب تمرکز ساختمانها در مناطق شهری و به 

تدریج کندتر کردن امکان دسترسی به این نواحی می شود. 
بیشتر شهر های بزرگ و با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ایران 
بر روی مخروط افکنه های بزرگی قرار گفته اند که تاکنون   اطالع 
علمی و دقیق از ضخامت آبرفتها در این محدوده های شهری در 
دسترس نیست. مهمترین مثال در این مورد شهر تهران است که 
در آن هنوز ضخامت دقیق آبرفتها در محدوده مرکزی شهر دانسته 
نیست. این در حالی است که همچنان ساخت برج های بلند مرتبه 
بر روی همین آبرفتهای ضخیم الیه در تهران در نواحی گوناگون از 

منطقه ۲۲ تا نواحی مرکزی و تا شهر ری  ادامه دارد.
در شهرهای کنونی ایران که بسیاری در پای دامنه ها و به ناچار 
در کنار و یا بر روی پهنه گسلهای فعال قرار گفته اند، با توسعه 
شهرسازی در حریم خطرناک گسلهای فعال مواجهیم ، مانند آنچه 
به ویژه در بیست و پنج سال اخیر در شمال تهران و تبریز رخ 

داده است.   

درسهای مدیریت بحران بر اساس زلزله های سه دهه اخیر ایران 

دکتر مهدی زارع 
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 

و عضو وابسته شاخه زمین شناسی، گروه علوم پایه فرهنگستان علوم 
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کیوتو  هال  مموریال  در  که  سیموست  تخصصی  نشست  در 
برگزار شد، موزه ملی علوم و فناوری ایران به طور رسمی به 
عنوان میزبان این نشست جهانی در سال ۲۰۲۰ شناخته شد.

و  فناوری، چهل  و  علوم  ملی  موزه  روابط عمومی  به گزارش 
هفتمین مجمع ساالنه کمیته بین  المللی موزه  ها و مجموعه  های 
برای  »سنت هایی  عنوان  با   CImUSeT( فناوری  و  علوم 

آینده پایدار« در شهر کیوتو ژاپن آغاز شد .
دکتر جلیلی رئیس موزه ملی علوم و فناوری، پروانه اصغری، 
مهران نوروزی و فاطمه امینی از کارکنان این موزه و از اعضای 
ایکوم ایران جهت ارائه سخنرانی و مقاله، از سوی ایکوم ایران 

در این نشست جهانی حضور فعال داشتند.
از این و در چهل و ششمین نشست موزه های علوم و  پیش 
برگزار  کانادا  اُتاوا  فناوری جهان که در سال ۲۰۱۸ در شهر 
شد موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
همین  در  شد.  شناخته   ۲۰۲۰ سال  در  نشست  این  میزبان 
به  راستا، دکتر جلیلی طی یک سخنرانی در نشست کیوتو، 
سال  میزبان  بعنوان  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  معرفی 
اعضای  تایید  با  و  پرداخت  سیموست  جهانی  نشست  آینده 
جهانی  مجمع  رسمی  میزبان  عنوان  به  موزه  این  نشست 

سیموست در سال ۲۰۲۰ میالدی معرفی شد.
مجموعه های  و  موزه  ها  بین المللی  کمیته  است،  ذکر  شایان 
شورای  کمیته های  از  یکی    )CImUSeT(فناوری و  علوم 
زمینه  در  تنها  نه  که  است   )ICom( موزه  ها  بین  المللی 
موزه  های علوم و فناوری سنتی و تاریخی، بلکه ساینس سنترها 
و مراکز علم فعلی که به ترویج و توسعه علم و فناوری در میان 
اقشار جامعه بویژه کودکان در سراسر جهان می پردازند، را نیز 

موارد  به  می توان  سیموست  اهداف  جمله  از  می شود.  شامل 
ذیل اشاره کرد:

و  علوم  میراث  از  حفاظت  بویژه  ایکوم،  اهداف  حامی    ❱❱
فناوری و اشاعه دانش

❰❰  توسعه و پیاده سازی برنامه های ایکوم
❰❰  تدوین برنامه  ای با موضوع حفاظت از میراث فرهنگی در 

موزه های علوم و فناوری و پیشنهاد آن به ایکوم

متخصصان،  موزه ها،  میان  اطالعات  تبادل  و  همکاری    ❱❱
کارشناسان و افرادی که به نحوی با علوم و فناوری و اشاعه 

آن در ارتباطند
❰❰  معرفی زمینه  های مورد عالقه موزه  های علوم و فناوری 
در چارچوب ایکوم، همکاری با کمیته  های ملی و سازمان های 
موضوعات  در  بین المللی  کمیته  های  سایر  و  ایکوم  منطقه  ای 

مرتبط با کمیته  های خاص.

موزه ملی علوم و فناوری به طور رسمی میزبان مجمع جهانی سیموست 2020 شد

با  نامه  تفاهم  ایران طی یک  فناوری  و  ملی علوم  موزه 
به  کشور،  علمی  برجسته  نگار  روزنامه  برزو،  سیروس 
زودی نمایشگاهی از »مجموعه آثار فضایی« که طی نیم 
است  شده  آوری  جمع  برزو  سیروس  توسط  اخیر  قرن 

برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، این نمایشگاه 
مجموعه ای از آثار گردآوری شده فضایی توسط سیروس برزو، 

روزنامه نگار علمی است. بر اساس این تفاهم نامه ۳ ساله که 
میان دکتر سیف اله جلیلی، رئیس موزه ملی علوم و فناوری و 
سیروس برزو به امضا رسید، اتاق فکر و کارگروهی برای طراحی 
مرتبط  رویدادهای  و  فضانوردی  نمایشگاه  محتوای  و  ساختار 

تشکیل می شود.
شایان ذکر است، این مجموعه شامل اشیایی می شود که طی 
نیم قرن اخیر توسط سیروس برزو جمع آوری شده است. اکثر 
قریب به اتفاق این اشیا هدایایی است که فضانوردان مختلف و 

اند، برخی نیز خریداری  کارشناسان فضایی به وی اهد کرده 
در  هایی  نمایشگاه  دستمایه  تاکنون  مجموعه،  این  اند؛  شده 
شهرهای مختلف ایران شده است که با استقبال بسیار خوبی از 

سوی مردم همراه شده است.
تعداد این اقالم به بیش از ۱۵۰۰ مورد می رسد که بسیاری از آن 
ها منحصر به فرد هستند از جمله: لباس فضایی، قطعه هایی از 
ایستگاه فضایی میر، دستکش لباس فضایی و سردیس فضانوردان.
وجود ده ها نمونه از تمبرهای فضایی، غذای فضانوردان، عکس 
های امضا شده توسط فضانوردان نام آور جهان، ماکت سفینه 
ها و موشک ها و پوسترهای فضایی غنای این مجموعه را بسیار 

باال برده است.

از کیهان علمی تا موزه ملی علوم و فناوری

سال  از  را  خود  مطبوعاتی  کار   ۱۳۳۲ متولد  برزو  سیروس 
۱۳۵۹ با ترجمه و نوشتن مقاالت فضایی در نشریات معتبر 
علمی ایران مانند دانشمند، علم و زندگی و اطالعات علمی 
آغاز کرد. وی سردبیر ماهنامه کیهان علمی، نخستین ماهنامه 
در  اش  اولین شماره  که  بود  ایران  در  نوجوانان  ویژه  علمی 
اواخر دهه ۱۳۶۰ منتشر شد. وی همچنین صاحب دو کتاب 
فضانوردی«  های  »نخستین  و  فضا«  و  »انسان  های  نام  با 
و  گفت  حاصل  و  علمی  های  اندوخته  همچنین  وی  است. 
در  را  بزرگ جهان  فضانوردان  و  دانشمندان  با  گوهای خود 
قالب نزدیک به ۳۰ جلد کتاب در زمینه فضانوردی گردآوری 

کرده است.

امضای تفاهم نامه برپایی منایشگاه آثار فضانوردی در موزه ملی علوم و فناوری
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متعدد  بخش های  از  ایرانشناسی  بنیاد  پژوهشی  معاون 
با  موزه ملی علوم و فناوری بازدید کرد و طی نشستی 

مدیران این مجموعه به تبادل نظر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، دکتر حامد 
فروزان، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، طی نشستی ضمن 
تبادل نظر با مدیران موزه ملی علوم و فناوری به معرفی این 

بنیاد، برنامه ها، نشست ها و همایش های آن پرداخت. 
دکتر نعمت اله ارشدی، قائم مقام موزه ملی علوم و فناوری، 
هم بخش های مختلف موزه، برنامه ها، نشست ها، کنفرانس ها، 
معرفی  را  آن  سیار  های  نمایشگاه  و  رویدادها  ها،  جشنواره 
کرد. در این نشست پس از ارائه نظر و پیشنهادهای همکاری 

از سوی هر دو طرف، زمینه های انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین سازمانی با موضوعاتی چون برگزاری کارگاه های آموزشی 
و همایش های تخصصی، بزرگداشت دانشمندان، فراخوان های 
پژوهشی و اجرای نمایشگاه های تخصصی و دوره های دانش 

افزایی بررسی شد.
بخش  از  ایرانشناسی  بنیاد  مدیران  نشست،  از  پس 
واقع در خیابان سی  فناوری  نمایشگاهی موزه ملی علوم و 

بازدید کردند. تیر 

چهاردهمین کنفرانس »سار« موزه ملی علوم و فناوری 
برگزار شد

چهاردهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری با عنوان »سار تابستان ۹۸«، در سالن همایش کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، در سار تابستان ۱۳۹۸ همچون کنفرانس های قبلی، سخنرانان  در خصوص موضوعات 

متنوع از تجربیات و ایده های خالق خود سخن گفتند که با حضور خوب و گسترده عالقه مندان به این کنفرانس مواجه شد.
سخنرانان »سار تابستان ۹۸« و عنوان سخنرانی ها بدین ترتیب بود:

حمید جدیری خداشناس، پژوهشگر و حقوقدان سخنرانی با عنوان: »در هفت قاره زمین با بهانه علم«
فاطمه نجاتی، معمار، سخنرانی با عنوان: »احیای مشارکتی باغ های رها شده تهران – باغ اول: باغ زیتون شوش«

سارا سلجوقی نژاد، آموزگار، سخنرانی با عنوان: »روش های تدریس خالق و نوآورانه در مقطع ابتدایی«
نگار صبوری، معمار، سخنرانی با عنوان: »تهران ، کارگاه ساختمانی«

سیاوش خطیبی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آب پاالیش، سخنرانی با عنوان: »توپ، توی زمین خودمه، به عنوان یک استراتژی؛ 
داستان پروژه ۴ میلیاردی«

ابراهیم احمدیان، کنشگر محیط زیست
شایان ذکر است، کنفرانس سار تابستان روز جمعه ۲۹ شهریور از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن همایش هم آوا واقع در بزرگراه شهید 
لشکری، جنب مترو بیمه برگزار شد و عالقمندان می توانند برای ثبت نام برای شرکت در کنفرانس سار پاییز و یا دریافت اطالعات بیش تر 

به سامانه https://evnd.co/g6s74 مراجعه کنند و یا با شماره های ۰۹۰۱۶۲۴۸۹۷۹و ۰۲۱۸۸۸۰۷۷۶۲ تماس بگیرند.

بازدید معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی از موزه ملی علوم و فناوری 

برگزاری سلسه سخرنانی های »مسأله ترویج علم در ایران معارص« توسط موزه ملی علوم و فناوری 

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران با هم  فکری 
و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اقدام 
به برگزاری سلسله سخنرانی هایی، مساله ترویج علم در ایران 
را از ابعاد گوناگون مورد نقد معرفت  شناسانه صاحب  نظران قرار 
می دهد که با سخنرانی دکتر نعمت اله فاضلی با عنوان »چگونه 
به ترویج علم در ایران نگاه کنیم؟« این سخنرانی ها کلید خورد 
و دومین سخنرانی با سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه با عنوان 
»تأملی در تأثیر اجتماعی علم« در محل سالن اجتماعات موزه 

ملی علوم و فناوری ایران ادامه یافت. 

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، این سخنرانی 
 ها به صورت ماهانه و در آخرین عصر چهارشنبه هر ماه برگزار 
می شود و هر جلسه شامل ۹۰ دقیقه سخنرانی و ۶۰ دقیقه 
پرسش و پاسخ است که همگی به صورت شنیداری ضبط و 
فایل آن از طریق وبگاه و کانالی ویژه در یکی از شبکه  های پیام  
رسان در اختیار همه عالقه مندان در سراسر کشور قرار خواهد 
گرفت. در پایان، متن نوشتاری همه سخنرانی  ها ساالنه و به 
شکل »مجموعه گفتارها« در قالب کتابی با عنوان »مساله  ترویج 

علم در ایران معاصر« به چاپ خواهد رسید.

شرکت و حضور در این برنامه برای همه عالقه  مندان کامال آزاد 
است و مورد استقبال قرار خواهد گرفت و تنها کافی است برای 
شرکت در سخنرانی نام، نام خانوادگی و معرفی زمینه  فعالیت ها 

به نشانیPoPSCI@emaIl.Com  ارسال شود.
گفتنی است دکتر نعمت اله فاضلی نویسنده، پژوهشگر و انسان 
شناس برجسته، دبیری این سلسله سخنرانی ها را بر عهده 
گرفته است و تاکنون چهره های شناخته شده  بسیاری از این 

اقدام پشتیبانی و برای ایراد سخنرانی ابراز تمایل کرده اند.
در بخشی از فراخوان حضور در این سلسله سخنرانی  ها 
که توسط موزه ملی علوم و فناوری برگزار می شود، چنین 

آمده است:
خود  که  است  چندوجهی  و  پیچیده  مساله ای  علم  »ترویج 
ایران  در  بویژه  آن  تحقق  ابزار  و  مدل ها  ها،  شیوه   شرایط،  و 
نیازمند بازشناسی و تعریف دوباره است. در این میان، شناخت 
چالش های فرا روی آن بویژه گوناگونی ویژگی ها، توانایی ها و 
با همه این   دغدغه های مخاطبان هم امری گریزناپذیر است. 
ها، انتظار می رود با شناخت بهتر و همه جانبه شهروندان، یافتن 
نیازهای واقعی آن ها و در نظر گرفتن بافتار فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی امروز ایران، بتوان ترویج علم را به تالشی 

آگاهانه، هدفمند و نتیجه  بخش تر تبدیل کرد.
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران با هم  فکری و 
همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قصد دارد 
با برگزاری سلسله سخنرانی  هایی مساله ترویج علم در ایران را 
از ابعاد گوناگونی مورد نقد معرفت شناسانه صاحب  نظران قرار 
دهد و با گردآوری و انتشار نظام  مند اندیشه  های عرضه شده 
در این سخنرانی های هدفمند، ضمن ایجاد گفتمانی جریان  ساز، 
زیرساخت نظری الزم برای تهیه نسخه  ای مناسب، کارآمد و 
متناسب با نیازها و عالقه مندی های شهروندان ایرانی به علم و در 
یک کالم نسخه ای بومی برای ترویج علم در کشورمان فراهم کند 
و با تالش برای ایجاد زبان و درکی مشترک میان ترویج کنندگان 
علم، بستری مناسب برای هم  سویی و مهم  تر از آن هم  افزایی 
تالش های آنان در برنامه ریزی ها و اقدام های مشترک فراهم آورد. 
بی  شک، این سلسله سخنرانی ها جایی برای طرح تجربه  های 
ناب بومی در زمینه چگونگی ایجاد ارتباطی موثر و پایدار میان 
حوزه  های گوناگون دانش و جامعه نیز است. شرح تجربه  های 
موفق یا گاه ناکامی که می تواند به شناخت بیش تری از مخاطب 
ایرانی ترویج علم از جمله احساس و عالقه مندی  ها، هم چنین 

شیوه  های مناسب تعامل با آنان بیانجامد.«
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