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مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایعالکترونیکخبرداد:

حمایت  221میلیارد ریالی صحا
از شرکتهای پارک های علم و
فناوریسراسرکشور
مصاحبهبادکترقبادیانمعاونآموزش،پژوهش
و فناوری وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

فناوری و نوآوری اصل اساسی
پیشرفت و توســعه به معنای
امروزی در دنیا است

پارک علم و فناوری اســتان
همدان حائز رتبه برتر در بین
دســتگاههای اجرایی استان
همــدان در زمینه برنامه ها و
سیاست های اقتصاد مقاومتی
گردید
گزارش یک سفر:

سفر به استان های آستراخان و
ولژسکیروسیه
باهدفگسترشتعامالتفناوری
و اقتصادی دولت
مهندس جهانگیری در جلسه شورای عالی عتف:

تربیت نیروی انسانی
باید متناسب با نیازهای واقعی
کشور انجام شود
نشست هم اندیشی معاونان وزارتین علوم و
صنعت  ،معدن و تجارت برگزار شد

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم:

حمایت وزارت صنعت از شرکت های دانش
بنیان به رشد حوزه فناوری کمک می کند

معرفی پروژه های پسا دکترا
صنعتی در گروه سایپا
« اولین گروه ازنشریات علمی
با نمایه بین المللی معتبر مورد
حمایتمالیقرارگرفتند»

دانشگاه ها باید جامع نگر
و کارآفرین باشند
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معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم:

حمایت وزارت صنعت از شرکتهای دانش
بنیان به رشد حوزه فناوری کمک می کند

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،با اشــاره به روند
مطلوب اجرای تفاهمنامه منعقد شده بین معاونت پژوهش و
فناوری وزارت علوم و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع الکترونیــک وزارت صنعت،معــدن و تجارت گفت:
حمایت وزارت صنعت از شــرکتهای دانش بنیان به رشد
حوزه فناوری کشور کمک می کند.
به گــزارش گاهنامه عتف ،دکتر وحید احمدی در نشســت
مشترک با مدیرعامل و مدیران صندوق حمایت از تحقیقات
و توســعه صنایع الکترونیک (صحا) با بیان اینکه تفاهمنامه
منعقد شده با این صندوق از جمله تفاهمنامههایی است که
به بهترین شکل ممکن ،اجرایی شده است ،گفت :خوشبختانه
فعالیتهای صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در حمایت
از شرکتهای مســتقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز
رشد چشمگیر است.
وی افزود :تفاهم نامه وزارت علوم و وزارت صنعت در خصوص
حمایت از شرکتهای دانش بنیان ،از تفاهمنامههای موفق
وزارت علوم است و نشان میدهد که چنانچه هماهنگی الزم
بین دســتگاهها و نهادها برقرار شود میتوان انتظار تحول و
حمایت از حوزه فناوری کشور را داشت.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم با تاکیــد بر اینکه
مســیر فعالیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
الکترونیک «صحا» در حمایت از شرکتهای فناور مطلوب
است ،تصریح کرد :خوشــبختانه در هر دو طرف عزم جدی
برای پشتیبانی از شرکتهای فناور وجود دارد و انتظار داریم
که صحا منابع حمایتی خــود از پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد را تقویت کند.
وی تاکید کرد :باید کارگروه مشــترک تشکیل شود تا بتوان
اولویتهای حمایتی را مشــخص کرد و سیاستگذاری الزم
برای حمایت اثربخش از شرکتهای فناور صورت انجام شود.
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت :باید برنامهریزی
شود تا تمامی استانهای کشورمان از تسهیالت صحا بهره
مند شــوند و با هدایت حمایتها به برخی ازحوزه ها بتوانیم
شاهد تحول در برخی صنایع پیشرفته در کشور باشیم.
دکتر احمدی تصریح کرد :به نظر میرسد که طراحی سامانه
الکترونیکی برای دریافت تســهیالت توســط شرکتها و
گزارشگیری از آن در پیشرفت اقدامات موثرو مناسب باشد.
معاون پژوهــش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به ضرورت
گســترش فعالیتهای بین المللی پارکهــای علم گفت:
انتظار می رود صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع
الکترونیک (صحا) در زمینه تشــویق شرکتهای مستقر در
پارک ها و مراکز رشد به ســمت فعالیتهای بین المللی و
صادرات محصوالتشان ،حمایتهای ویژه ای را برنامه ریزی
کرده و در نظر بگیرد

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :
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وزیر علوم:

دانشگاه ها باید جامع نگر
وکارآفرینباشند
دکتر محمد فرهادی ،وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :دانشــگاه ها باید جامع نگر ،کارآفرین باشند و بتوانند
تولید ثروت کنند.
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر محمد فرهادی درمراســم
افتتاح طرحهای عمرانی دانشگاه کاشان ،توجه به دورههای
کارآموزی و کارورزی در دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و
اظهار داشت :وزارت علوم برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه
ها با جدیت برنامه ریــزی هایی را برای بازبینی و بازنگری
برنامههای درســی ،توجه به دورههای آموزشــی ،دورههای
کارآموزی و کارورزی در دانشگاه ها در دستور کار دارد.
وی افزود :در صدد هســتیم تا در برنامه ششــم توســعه،
آموزشهای مهارتی را گسترش دهیم ودر این مدت حداقل
 ۱۵۰هزار نفر از فارغ التحصیالن باید دورههای کارورزی را
گذرانده باشند.
دکتر فرهادی ایجاد شــرکتهای دانش بنیــان را از دیگر
برنامههای دردســت اقدام وزارت علوم بیــان کرد و افزود:

تاکنون بیش از  ۳هزار شــرکت دانش بنیان در کشور ثبت
شده که بیشتر آن در دولت تدبیر و امید بوده است.
وی افزود  ۴۱:پارک علم و فناوری در کشــور افتتاح شده و
بیش از  ۳۰هزار فارغ التحصیل دانشــگاهی در این پارک ها
شاغل هستند.
وی خاطر نشــان کرد :کیفیت تولید علم در  ۱۵ســال اخیر
رشد خوبی داشته است و میزان تولیدات علمی از  ۲۱۶مورد
در ســال  ۲۰۱۵به  ۳۶۸در ســال  ۲۰۱۶رسیده که رشد ۷۰
درصدی رت نشان می دهد.
دکتر فرهادی افزود :در سال  ۲۰۱۷در نظام رتبه بندی الیدن
 ۱۸دانشگاه ایران جزو  ۹۰۰دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند که
امید است در آینده شرایط بهتر شود.
وی در ادامه ،ارتباط بیش از پیش دانشــگاه با صنعت را الزم
دانست و خاطر نشان کرد :با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هماهنگی هایی برای برگزاری دورههای کارآموزی و حمایت
از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و گذراندن

دورههای پســا دکتری و فرصتهــای مطالعاتی دربخش
صنعت صورت گرفته کــه تاکنون  ۶۰واحد صنعتی آمادگی
خود را برای انجام فرصت مطالعاتی در این مراکز اعالم کرده
اند.
دکتــر فرهادی ایجــاد مراکز نوآوری و تجاری ســازی در
دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت  ۱۱۲:مرکز نوآوری
و کارآفرینی در دانشگاههای کشور راه اندازی شده و این نوید
میدهد که دانشگاهها باید به این سمت حرکت کنند.
وی ارتباطات بین المللی را ازدیگر موارد الزم در دانشــگاه
ها دانســت و اظهار داشــت :در همین راســتا  ۹دانشــگاه
کشوردورههای مشترک دکترا را با دانشگاههای برتر دنیا راه
اندازی کرده اند.
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری به انعقاد  ۲۳۰پروژه تحقیقاتی
مشــترک با شرکتهای خارجی اشاره کرد و افزود :هشت و
نیم میلیون یورو قراردادهای تحقیقاتی با اتحادیه اروپا منعقد
شده است.
دکتر فرهادی خاطر نشــان کرد :در سال  ۹۵بیش از ۲۸۰۰
فناوری در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تولید شده
و  ۲۲۵مورد نیز صادر شــده اســت که برای تولید انبوه باید
بیشتر کار شود.
دکتر فرهادی تجهیز آزمایشــگاه ها را از دیگرموارد اساسی
در دانشگاه ها بیان کرد و افزود ۱۳۱ :آزمایشگاه مرکزی در
کشور در حال تجهیز اســت و  ۱۰مرکز به عنوان مرجع در
سال جاری طبق برنامههای صورت گرفته با اعتبار دولت و
با مشارکت ژاپن تجهیز میشوند و در این عرصه نیز خیرین
مشارکت قابل تقدیری داشتهاند.
وی در ادامه نقش خیرین در توســعه علمی کشــوررا حایز
اهمیت دانست و گفت :دانشگاه کاشان در جذب خیرین رتبه
نخست را در کشور داشته است.
دکتــر فرهادی بــه  ۶۱بنیاد حامیــان علم و فنــاوری در
دانشگاههای کشور اشاره کرد و گفت :از نظر فضای کاربردی،
خیریــن ،دومیلیون متر مربع فضاهای مختلف آموزشــی و
رفاهی در دانشگاه ها ایجاد کرده اند.
وزیر علوم در پایان ســخنان خود ،دانشــگاه کاشــان را از
دانشگاههای پیشرو در توســعه علمی ارزیابی کرد و گفت:
دانشگاه کاشان در بسیاری موارد پیشتاز بوده و در همکاری
بین المللی و جذب دانشــجویان خارجــی رتبه اول را دارد و
امید است شاهد رشــد بیش از پیش این دانشگاه در تمامی
عرصه ها باشیم.
گفتنی است درپایان این مراسم وزیر علوم از خیرین آموزش
عالی در کاشان تقدیر کرد.

دکتراحمدی:

توسعه آموزش عالی با نیازهای کشورمتناسب می شود
دکتروحید احمدی معــاون وزیرعلوم ،تحقیقات و
فناوری از متناســب ســازی نیازهای کشــور با تربیت
متخصصان در دانشگاهها ،ارائه سند ملی راهبردی نشر
علمــی و تغییر آییــن نامه کمیســیونهای تخصصی
شورای عالی عتف خبر داد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتراحمدی بعد از صدوپنجاه
و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در
مورد دســتورات مورد بررسی دراین جلسه اظهارداشت:
یکــی از دســتورات ایــن جلســه اصالح آییــن نامه
کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف بود.
وی افزود :دراین جلسه پیشنهاد افزایش مدت عضویت
اعضای حقیقی کمیســیون ها از دو سال به چهارسال
ارائه و تصویب شد.
معاون پژوهش و فنــاوری وزیرعلــوم در ادامه گفت:
دســتور دیگر این نشست بحث هدفمندسازی گسترش
یا توسعه آموزش عالی متناسب با نیازهای کشوربود.
وی تاکید کرد :طبیعت ًا باید این دو مجموعه همراستایی
و هماهنگی داشته باشند که باتوجه به ظرفیت و جایگاه
شورای عالی عتف که دراین نشست تصویب شد ،وزارت
علوم ظرف  ۶ماه برنامه هدفمندسازی گسترش آموزش
عالی و متناسب سازی ترتیب متخصصان را با نیازهای
کشور تهیه کند.

دکتراحمدی گفت :دراین مســیر دستگاههای مختلف و
متقاضی و مجموعههایی که حوزه تقاضا هســتند ،ملزم
هستند با اعالم نیازمندی ها و برنامههای توسعه دستگاه
مربوطه خود با وزارت علوم همکاری کنند.
همچنین دبیرشورای عالی عتف خاطرنشان کرد :دستور
جلســه بعدی ارائه گزارش نظام ملی نشر علمی کشور
بود.
وی افزود :با توجه به اینکه در ســطح کشور حوزههای
مختلف انتشــارات و توسعه نشــر علمی کشور ازجمله

کتــاب و پایــان نامــه را داریم به هماهنگســازی و
همگرایی در انتشار این متون نیاز داریم.
دکتراحمدی یادآورشــد :این هماهنگی درمجموعههای
داخلی و ارتبــاط با مراکز بین المللی باید ایجاد شــود
و براساس این اصل درجلســه قبل شورای عالی عتف
دبیرخانه را مکلف کرده بود که نظام ملی نشــر علمی
کشور تدوین شود و در جلسه آتی شورا ارائه شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم گفت :در کمیسیون
دائمی امروز گزارش اقدامهای صورت گرفته ارائه شــد
و نظرهای اعضا گرفته و مقررشد این کار در قالب سند
راهبردی نشر علمی کشور ارائه شود.
وی در مورد الزم االجرا بودن این سند در صورت نهایی
شدن گفت :این ســند برای همه دستگاههای دولتی و
دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی که در حوزه نشر علمی
کشور فعال هستند ،می باشد.
دکتراحمــدی در پایــان تاکید کرد :مصوبات شــورای
عالی عتف برای همه دستگاه ها الزم االجراست و اگر
تصویب شود همه دستگاه ها باید اجرا کنند.
گفتنی اســت صدوپنجاه و ششــمین جلسه کمیسیون
دائمی شورای عالی عتف در باغ گیاهشناسی ملی ایران
با حضور معاونان پژوهشی سازمانهای مختلف تشکیل
شد.
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جهانگیری در جلسه شورای عالی عتف:

آموزش عالی باید متناسب با نیازهای جامعه توسعه یابد

معــاون اول رییــس جمهوری با بیان این که ســقف
اعتبارات پژوهشی کشور کاهش نخواهد یافت ،تاکید کرد:
آموزش عالی باید متناسب با نیازهای جامعه توسعه یابد.
بــه گزارش گاهنامه عتف  ،معــاون اول رییس جمهوری،
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم ،تحقیقات
و فناوری (عتف) با تاکید بر اینکه توسعه علمی جزو برنامه
های اصلی دولت اســت ،افزود :با وجــود همه محدودیت
ها سقف اعتبارات پژوهشــی کشور کاهش نخواهد یافت.
جهانگیری با بیان این که تامیــن اعتبار و منابع مورد نیاز
طرح های کالن اولویت دار در دستور کار دولت قرار دارد،
تصریح کرد :همه طرح های کالن اولویت دار نیمه تمام باید
با همکاری دبیرخانه شــورا و دستگاه های اجرایی به ویژه
سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس اولویت تکمیل شود.
وی همچنین با اشــاره به ضرورت تدوین برنامه توســعه
هدفمند آموزش عالی متناســب با نیازهــای جامعهاظهار
داشــت :تربیت نیروی انســانی باید متناســب با نیازهای

واقعی کشــور انجام شــود و ایجاد رشــته های جدید در
دانشــگاه های کشور باید بر اســاس نیازمندیهای اقلیمی،
جغرافیایی و طرح های توسعه ای در استان ها شکل بگیرد.
در این جلسه که وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری ،ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات ،آموزش و پرورش ،نفــت و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح ،رییس کل بانک مرکزی و معاون
علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند ،احمدی دبیر
شورای عالی عتف در گزارشی ضمن اشاره به عملکرد شورا
و موضوعات مطرح در کمیســیون ها برای پیشــبرد طرح
های راهبردی،پژوهشــی و دانش بنیان در دولت یازدهم،
گفت :خوشــبختانه بیش از  75درصــد مجموع مصوبات
شــورا اجرایی و عملیاتی شده اســت و دبیرخانه توانست
عــاوه بر ارزیابی طرح هــای کالن ملی مصوب ،حمایت
مالی از ســوی دستگاه های ســفارش دهنده را جلب کند.
وی با بیان اینکه به دبیرخانه شورای عالی عتف در بودجه سال
جاری ردیف مستقلی اختصاص یافته است ،گفت :در حال

حاضر طرح های کالن ملی بر اساس میزان تاثیر بر تحقق
شاخص های اقتصاد مقاومتی بررسی و ستاد آینده نگاری و
تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است.
در این جلسه مصوب شد سازمان برنامه و بودجه با تهیه و
پیش بینی ســاز و کاری منابع مورد نیاز برای اجرای طرح
هــای کالن اولویت دار را تامین کند .همچنین مقرر شــد
پیشــنهاد دبیرخانه شــورای عالی عتف در راستای اجرای
اساســنامه دبیرخانه برای بررسی بیشتر به معاونت حقوقی
رییس جمهور ارســال شــود.اعضای شــورای عالی عتف
پس از بحــث و تبادل نظر درباره «تدوین برنامه توســعه
هدفمند آموزش عالی متناســب با نیازهای جامعه» وزارت
علوم ،تحقیقــات و فناوری و بهداشــت،درمان و آموزش
پزشــکی را مکلــف کردند با همــکاری دســتگاه های
اجرایــی برنامه هــای کالن ســاماندهی هدفمند آموزش
عالــی با توجه بــه نیازهای جامعه را در مدت یک ســال
تهیه و جهت تصویب به شــورای عالــی عتف ارایه کنند.
همچنین مقرر شــد که «قانون ســاماندهی مناطق ویژه
علم و فناوری» برای بررســی و تصمیــم گیری در هیات
دولت ارســال شود .ســپس دســتور «نظام نامه ملی نشر
علمی کشــور» بررســی و قرار شــد این موضــوع برای
بررســی مجدد و جامع به دبیرخانه شورا برگشت داده شود.
همچنین شــورای عالی عتف به اساســنامه پیشــنهادی
ســازمان عامل و اســتقرار و توســعه منطقه ویژه علم و
فنــاوری اصفهــان رای مثبت داد .بر این اســاس ماهیت
ســازمان منطقه ویژه علم و فنــاوری اصفهان غیردولتی
و غیــر انتفاعی و نحوه اداره آن هیــات امنایی خواهد بود.
بررسی تدوین سیاست های توسعه روابط بین الملل حوزه
علوم ،تحقیقات و فناوری آخرین دســتور جلسه امروز بود
که توانســت رای مثبت اعضا را به خــود اختصاص دهد.
بیســت و یکمین جلسه شــورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف) صبح امروز (ســه شــنبه) به ریاست دکتر
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهو تشکیل شد.

نشست هم اندیشی معاونان وزارتین علوم و صنعت
معدن و تجارت برگزار شد
نشســت هم اندیشــی معاونان وزارتخانههای علوم،
تحقیقات و فناوری و صنعت ،معدن و تجارت در با موضوع
بررســی طرحهای پســادکتری  ،فرصتهای مطالعاتی و
کارآموزی دانشجویان برگزارشد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،وحیــد احمدی معاون پژوهش
و فناوری وزارت علوم در نشســت هم اندیشــی معاونان
وزارتخانههای علــوم ،تحقیقات و فناوری و صنعت ،معدن
و تجــارت بــا موضوع بررســی طرحهای پســادکتری ،
فرصتهای مطالعاتی و کارآموزی دانشــجویان به معرفی
چهار پروژه اقتصاد مقاومتی ایــن وزارت پرداخت و اظهار
داشت :ضرورت دارد دانشگاهها در اجرای پروژههای اقتصاد
مقاومتی و همکاری با مقامات استان نقش فعالتری داشته
باشــند و به صورت دورهای گــزارش فعالیت ها و نتایج به
ســتاد اقتصاد مقاومتی وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری
ارسال کنند.
وی در ادامه به تفاهم نامههای بین وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در موضوعات
مهمی همچون فرصت مطالعاتی صنعتی داخل کشور ،پسا

دکترای صنعتی و کارآموزی دانشــجویان در مراکز صنعتی
اشــاره کرد و افزود :باید در یک همــکاری دو طرفه بین
دانشگا ها و مراکز صنعتی ضمن تدوین برنامههای مشترک
تفاهم نامه ها به نحو مطلوب اجرایی شــوند و موضوعات
مورد تفاهم از نیازهای اصلی جامعه دانشــگاهی و صنعتی
است.
در ادامه جلســه برات قبادیان معاون آموزشی و پژوهشی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت از ابــراز تمایل زیاد این
وزارت برای همکاری با وزارت علوم و دانشــگاهها سخن
گفت و تصریح کرد :در  3تا  4سال گذشته یکی از بهترین
دورههای همکاری بین دو وزارتخانه را شاهد بودیم و تفاهم
نامههای بین دو وزارت و مهمتر از همه اجرایی شــدن آنها
خود نشان از این همکاریهای دو جانبه دارد.
وی افزود :هم اکنــون عالقه مندی زیادی برای همکاری
با دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی از طرف شرکتهای
بزرگ صنعتی همچون ایران خودرو و سایپا و مراکز معدنی
وجود دارد و به ادارات کل صنایع و معاون استانها نیز ابالغ
شده است که با دانشگاههای استان همکاری و تعامل همه

جانبه داشته باشند.
در ادامه این نشســت موضوعات مربــوط به ارتقای نقش
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در حل مشکالت کالن
دستگاهی و بنگاههای اقتصادی کشور و بازنگری و اصالح
نظــام آموزش علمــی در جهت ارتقــای ارزش آفرینی و
کارآفرینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه عالوه بر بررسی پروژههای اقتصادی
مقاومتــی وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری ،راهکارهای
همکاری هر چه بیشــتر این وزارت و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در جهت گســترش و جهت دهی به فعالیتهای
کارآمــوزی ،فرصتهای مطالعاتی ،پســادکتری صنعتی و
موارد مرتبط مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
بحث در خصوص تعریف طرحهای پژوهشــی ،مشکالت
بیمه و مالیات فعالیتهای پژوهشــی ،رقابت دانشگاهها در
اخذ پروژه و نحوه حمایت از پژوهش7های نیاز محور کشور
از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.

وزیر علوم بر مشــارکت
خیریــن در تاســیس
ّ
آزمایشــگاههای علمی
مرجع منطقهای تاکید کرد
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشــاره به برنامه این
وزارتخانه برای تاســیس و تجهیزآزمایشــگاههای علمی
خیرین
مرجع در نقاط مختلف کشور  ،بر ضرورت مشارکت ّ
در تاسیس این مراکز تاکید کرد.
به گزارش گاهنامه عتف ،علــوم ،دکتر محمد فرهادی در
خیرین آموزش عالی که به منا ســبت
دیدار بــا جمعی از ّ
روز خیرین و واقفین آموزش عالی برگزار شد با قدردانی از
خیرین کشور در توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش
اقدامات ّ
عالی گفت ۴۵۰ :هزار مترمربع از فضای دانشگاهی کشور
خیرین احداث شده است.
توسط ّ
خیرین در آموزش عالــی در واقع
وی گفــت :مشــارکت ّ
مشارکت برای توســعه کشور است زیرا نیروی انسانی که
مهمترین منبع توسعه است در دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی تربیت می شــوند و اداره امور کشــور را برعهده می
گیرند.
وی به پیشرفتهای آموزش عالی در چندسال اخیر اشاره
کرد و گفــت :در آخرین رتبه بندی موسســه بین المللی
الیدن ۱۸ ،دانشــگاه ایران در جمع دانشگاههای برتر دنیا
قرار گرفتند ،درحالی که قبل از آن هیچ دانشگاه ایرانی در
این رده بندی قرار نداشــت ،البته در رده بندی سال ۲۰۱۷
حتی جایگاه دانشــگاههای ایرانی نسبت به گذشته صعود
کرده است.
وزیر علــوم گفت :هم اکنون ایران بــا  ۱۸درصد افزایش
کمیت تولید علم ،رتبه اول در رشد تولید مقاالت علمی در
بین  ۲۵کشور تولید کننده علم دنیا را دارا است.
وی مهارت آموزی به دانشــجویان را در صدر برنامههای
آموزشــی وزارت علوم دانســت و گفت :تعــداد واحدهای
کارآموزی رشــتههای فنی به ۶و احد درسی افزایش یافته
است و کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاه ها نیز با جامعه
هدف  ۱۵۰هزار دانشجو در سال جاری آغاز شده است.
دکتر فرهادی تقویت ارتباط دانشــگاه ها بــا صنایع را از
برنامههای وزارت علوم در ۴ســال گذشــته اعالم کرد و
گفت :در این مــدت معــادل  ۲۰۰۰میلیاردتومان قرارداد
همکاری میان دانشگاه ها و وزارتخانههای دفاع ،صنعت و
معدن ،نیرو و سازمان محیط زیست منعقد شد.

چهل و ششمين نشست
كميسيونپژوهشوفناوري
شوراي گسترش آموزش
عالي برگزار شد
در چهل و ششمين نشســت كميسيون پژوهش و فناوري
شوراي گسترش آموزش عالي كه در تاريخ  95/12/1برگزار
شد با لغو مجوز سه مركز رشد موافقت به عمل آمد.
در اين نشســت بــا لغو مجوز مركز رشــد واحدهاي فناور
گياهان دارويي (هلجرد) وابســته به جهاد دانشگاهي واحد
البرز ،مركز رشــد واحدهاي فناور وابســته به پارك علم و
فناوري استان مركزي مستقر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساوه و مركز رشــد واحدهاي فناور وابسته به پارك علم و
فناوري استان يزد مستقر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد
موافقت شد.
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اولین نشست «شورای مشورتی مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور »۱۴۰۴
برگزارشد
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات سیاســت
علمی کشور ،اولین نشست شورای مشورتی مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشــور  ۱۴۰۴با حضور صاحب نظران برجســته دانشگاهی ،در محل سالن
اجتماعات این مرکز برگزار شد.
در این نشســت که با حضور دکتر حمیــد کاظمی ،رئیس مرکز؛ دکتر جعفر
توفیقی اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس و وزیر پیشــین علوم  ،تحقیقات و
فناوری؛ دکتر رضا منصوری ،اســتاد دانشگاه صنعتی شریف و معاون سابق
وزیــر علوم  ،تحقیقات و فناوری؛ دکتر فتحاهلل مضطرزاده ،رییس ســازمان
پژوهشــهای علمی وصنعتی ایــران؛ دکتر بهزاد ســلطانی مدیر صندوق
شکوفایی و نوآوری؛ دکتر ناصر فکوهی ،استاد دانشگاه تهران؛ دکتر محمد
رضا آراســتی استاد دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر کامران باقری ،متخصص
نوآوری و فناوری؛ دکتر ناصر باقری مقدم ،سرپرســت معاونت پژوهشــی
مرکز ؛ دکتر سید مهدی سجادی فر مشاور رییس مرکز و عضو هیات علمی
دانشــگاه علم و فرهنگ؛ دکتر امیر ناظمی متخصص آینده پژوهی و سرکار
خانم دکتر مریم جوان شــهرکی ،نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
(یونیدو) حضور داشــتند ،پیرامون چشــم انداز این مرکز در آینده پیش رو،
بحث و تبادل نظر شد.
در ابتدای جلســه دکتر رضا منصوری ،معاون پیشــین پژوهش و فناوری
وزارت علوم در ســخنانی اظهار داشت :این جلســه که در خدمت اساتید و
خبرگان حوزه علم ،فناوری و نوآوری و همچنین آینده پژوهی هســتیم به
درخواســت جناب آقای دکتر کاظمی برای ترسیم چشم انداز  ۱۴۰۴مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور و با هدف تقویت و فعالتر کردن آن در حوزه
سیاست گذاری علم ،فناوری و نوآوری برگزار شده است.
در ادامه دکتر حمید کاظمی رئیس مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مدعوین محترم و خوش آمد گویی به
آنها گفت :بعد از تصویب قانون تشکیالت و وظایف وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،بالطبع مأموریت مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور نیز دچار
تغییر شد .وی افزود :هدف از تأسیس این مرکز ایجاد یک اتاق فکر در کنار
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای سیاست پژوهی و سیاستگذاری علم،
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فناوری و نوآوری بود.
دکتر کاظمی ادامه داد :سال گذشته برنامه راهبردی مرکز برای دوره زمانی
 ۹۳تا  ۹۶را تدوین کرده ایم و پیرو آن نقشه راه برای فعالیتهای آینده مرکز
مشخص شده است.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور ادامه داد :مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان نهادی دولتی وظیقه دارد در مسیر
تحقق اهداف خود در راســتای اهداف و سیاستهای کالن کشور به ویژه
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز کمک نمایــد .وی افزود :با همین
نگاه ،به هنگام ورود به فاز عملیاتی برای انجام این ماموریتها ،رویکرد مرکز
بکارگیری تمام ظرفیتها و ســرمایههای علمی و اجرایی کشــور در سطح
جامعه اعم از انجمنهای علمی ،سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی
متعهد و توانمند علی الخصوص شــرکتهای دانش بنییان فعال در کشور
برای اجرای برنامهها و اقدامات توســعهای خود برای رسیدن به چشم انداز
 ۱۴۰۴مرکز اســت .دکتر کاظمی ضمن اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی و تأکیدی که مقام معظم رهبری بر توسعه کشور بر اساس اقتصاد
دانــش بنیان داشــته اند افزود :پیش تازی در اقتصــاد دانش بنیان چه در
عرصه ملی و منطقه ای میسر نخواد شد مگر آنکه ما نهادها و دستگاههای
دولتی از شرکتهای مستعد و توانمند دانش بنیان حمایت کنیم.
دکتر کاظمی گفت :این مرکز میتواند پژوهشهای کشــور را راهبری کند
و حتی ما میان نهادهای سیاســتگذار در بخش علم ،فناوری و نوآوری یک
هماهنگی و هم افزایی ایجاد کرده ایم.
وی به نقش این مرکز به عنوان یک اتاق فکر اشاره کرد و افزود :برای اینکه
مرکز بتواند به عنوان یک اتاق فکر پشتیبانی محتوایی غنی و درخور توجهی
را به نهادهای باالدســت ارائه دهد نیازمند بهره گیری از تمام ظرفیتهای
جامعه علمی و تحقیقاتی کشــور است .به همین منظور ما در تجدید ساختار
سازمانی جدید مرکز که به تصویب هم رسیده است ،شبکه ای تحت عنوان
شــبکه ملی سیاست پژوهی را تشــکیل داده ایم که هدف آن ،شناسایی و
گردآوری متخصصان و صاحبان نظر و اندیشه حوزه علم ،فناوری و نوآوری
کشور میباشد .کاظمی افزود :در حقیقت شبکه ملی سیاست پژوهی وظیفه

مدیریت دانش و مدیریت پروژههای حوزه علم ،فناوری و نوآوری در کشور
را با بهره گیری از توان شبکه نخبگان و صاحبنظران این حوزه دارد.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه درحوزه ترویج علم
در کشور نیز در دو سطح اقدامات گروه ترویج علم و اقدامات روابط عمومی
فعالیتهای مؤثری در این مرکز انجام شــده است ،گفت :گروه ترویج علم
این مرکز که بسترســازی برای ترویج علم و سیاست گذاری مربوط به این
حوزه در ایران را به عنوان بنیادیترین هدف خود میداند در ســال گذشته
عالوه بر مشــارکت در برگزاری هفته جهانــی ترویج علم ،متولی برگزاری
گردهمایی فعاالن ترویج علم و نیز جشــنواره دانش آموزی ترویج علم در
ســطح ملی بوده اســت .دکتر کاظمی ادامه داد :این گــروه علمی در کنار
برگزاری این همایشها و گردهماییها ،کارگاهها و ســخنرانیهای علمی
متعددی را نیز برگزار کرده است.
عضــو هیأت علمــی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور در خصوص
فعالیتهــای ترویجی روابط عمومی مرکز نیز گفــت :یکی از اقداماتی که
خوشــبختانه با اقبال گسترده ای نیز از جانب عالقمندان مواجه شده است،
راه اندازی نشستهای علمی مردمی موسوم به سیتاک است .دکتر کاظمی
با بیان اینکه تا به حال سه نشست از مجموعه نشستهای سیتاک اجرا شده
است که با اســتقبال عالقمندان به علم و فناوری مواجه شده است ،افزود:
نشستهای ســیتاک که مدت زمان هر نشست در حدود  ۳ساعت است با
دعوت از دانشمندان و مروجان علم ،برنامههای مختلفی از جمله گفتوگوی
علمی ،استندآپ ساینس و سخنرانیهای علمی را برگزار میکند.
رئیس مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور گفت :یکی دیگر از اقدامات
ترویجی روابط عمومی ،انتشــار مجله چراغ دانش برای نخبگان و سیاست
گذاران حوزه علم و فناوری است که توانسته است در کنار سایر فعالیتهای
ترویجی مرکز از طریق رســانههای اجتماعی در عمومی ســازی علم مورد
استقبال قرار بگیرد.
دکتر جعفر توفیقی ،وزیر پیشــین علوم ،تحقیقات و فناوری ،در این نشست
با بیان پیشــینه شکل گیری و تاسیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
اظهار داشــت  :این مرکز باید محل حضور و فعالیت استراتژیستهای حوزه
علم و فناوری باشد.
رئیس ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ،گاز و ذغال سنگ ریاست
جمهوری افزود :رســالت اصلی این مرکز این است که به یک اتاق فکر در
طراز جهانی تبدیل شــود .دکتر توفیقی تاکید کــرد :مرکز باید به نهادهای
علمی ،انجمنهای علمی ،مراکز پژوهشی و دانشگاهها وصل شده و ارتباط
موثری با این نهادها برقرار کند .وی شبکه سازی را یکی از فعالیتهای مهم
این مرکز تحقیقاتی دانســت و گفت  :با شــبکه سازی میتوان به صاحبان
اندیشــه در هر جایی از کشور و جهان متصل شد .این استاد دانشگاه تربیت
مدرس اظهار داشت  :رســالت اصلی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست پژوهی در حوزه علم و فناوری است و روش شناسی انجام این کار
نیز باید مبتنی بر جدیدترین روشهای سیاســت پژوهی دنیا باید باشد و هر
نوع فعالیت و ماموریت دیگری باید حول این ماموریت و رسالت اصلی باشد.
دکتر فتحاهلل مضطرزاده ،رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نیز در این نشســت با بیان این نکته که جای چنین نشستهایی در کشور
خالی اســت گفت :این نشســتها باید تبدیل به گفتمان شــود و بعد این
گفتمان در قالب مقاله علمی و پژوهشــی منتشر شود وی افزود  :در ایران
نهادهایی که در حوزه سیاســت گذاری علم فعالیت میکنند متعدد شده اند،
برخی نهادها و دستگاهها در این زمینه فعالیتهایی شروع کرده اند و باید این
فعالیتها هماهنگ و متمرکز شــود تا به نتیجه موثری بینجامد .رئیس گروه
علوم پایه فرهنگســتان علوم جمهوری اســامی ایران اضافه کرد  :تعمیم
آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاهها به مراکز پژوهشی باعث شده
است تا این مراکز از رسالت اصلی خود دور شوند.
دکتر بهزاد ســلطانی مدیر صندوق شکوفایی و نوآوری نیز اظهار داشت  :با
توجــه به اینکه این مرکز ماهیت اتاق فکر دارد ،فعالیتهای ترویجی باید در
دستور کار مرکز قرار بگیرد چرا که در ادبیات اتاق فکر ۵۰ ،درصد فعالیتها بر
حوزه ترویج متمرکز اســت تا آن سیاستها در جامعه پیاده شود .وی پیشنهاد
کرد که مرکز ،معاونتی با نــام معاونت ترویج ایجاد کند چرا که اهمیت آن
به اندازه معاونت پژوهشــی است .وی به ضرورت شناسایی مخاطبان و رقبا
در مرکز اشــاره کرد و گفت  :این مرکز باید به مرکز سیاست گذاری علم و
فناوری در ایران تبدیل شود.
دکتر ناصر فکوهی ،اســتاد گروه انسانشناسی دانشــکده علوم اجتماعی
دانشــگاه تهران نیز تاکید کرد  :مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور باید
سیاستگذاری کند نه تصدی گری .وی افزود  :از لحاظ ترویج علم در کشور
در وضعیت خوبی قرار نداریم .وی به تجربه دانشــگاه میشیگان اشاره کرد
و گفت :هر ماه یکبار اســتادان این دانشگاه در تاالر مرکزی شهر همایشی
دارنــد و در آن پیچیدهترین مفاهیم علمی را به مــردم توضیح میدهند و
میگویند که چرا این فعالیتهای دانشــگاه برای مردم مهم اســت .این ارتقا
فرهنگ عمومی مردم در حوزه علم است و ترویج یعنی همین .دکتر فکوهی
گفت  :ساختارهای دانشگاهی و پژوهشی ایران عمدتا متعلق به اواسط قرن
بیســتم یعنی حدود  ۷۰سال پیش است و این ساختار باید به روز شود .وی
تاکید کرد که این نشســتها باید تبدیل به سند شود و مورد تصویب و اجرا
قرار گیرد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

نسخه تازه پایگاه وب
ایرانداکرونماییشد
نسخه تازه پایگاه وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
با ویژگیها و قابلیتهای جدید ۲۷ ،اردیبهشت ،همزمان با روز جهانی ارتباطات
و جامعه اطالعاتی رونمایی شد.
ط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» ،نسخه
به گزارش «رواب 
تازه پایگاه وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) با استفاده
از آخرین فناوریهای روز و رعایت استانداردهای حوزه وب در ایرانداک رونمایی
شد.
در این مراســم که با حضور رئیس پژوهشــگاه و کارکنان در تاالر سخن برگزار
شد ،میترا شمسی ،مدیر سامانههای اطالعاتی ایرانداک ،ضمن تبریک روز جهانی
ارتباطات و روابط عمومی ،ویژگیهای پایگاه وب تازه ایرانداک را تشریح کرد.
شمســی برخی از ویژگیهــا و قابلیتهای پایگاه وب جدید را کاربرپســندی،
طراحی رابط کاربری بر اساس بهروشها ،بهینهسازی پایگاه وب برای موتورهای
جســتوجو ،واکنشگرایی و سیســتم مدیریت محتوای مناسب ،ساده و بهروز
برشمرد.
امکان تعریف ســطحهای دسترســی مختلف برای مدیریــت محتوا ،امکانات

گزارشگیری ،اشــتراکگذاری و قابلیت ارتباط با دیگر نرمافزارها و برنامههای
کاربردی از دیگر برتریهای پایگاه وب تازه است.
ســاختار مبتنی بر انواع محتــوا و ذخیره همه اطالعات در پایــگاه داده ،امکان
اســتفاده از اطالعات پایه یکسان در انواع محتوا را در پایگاه وب جدید به دنبال
داشته است که به بازنمایی مناسب اطالعات و امکاناتی برچسبزنی ،فیلترینگ
و جستوجو کمک کرده است.
ب پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) نمود
گفتنی است پایگاه و 
این پژوهشگاه در اینترنت اســت که ماموریتهای کلیدی آن را در زمینههای
پژوهــش ،مدیریــت اطالعــات علم و فنــاوری ،اخالق پژوهــش ،آموزش و
توانمندسازی ،همکاریهای علمی و پژوهشی ،و پشتیبانی از سیاستگذاری علم
و فناوری بازمینماید .این پایگاه درگاهی اســت که پیوند دوسویه ایرانداک را با
کاربران آن فراهم میســازد و افزون بر نمایش نزدیک به نیمسده دستاوردهای
ســازمانی ،توانمندیهــا و خدمات کنونی آن را برای دســتگاه علم ،فناوری ،و
نوآوری کشور فراروی پژوهشگران ،دانشــگران ،دانشجویان ،و سیاستگذاران
میگذارد و از دیدگاهها و مشارکت ایشان نیز بهره میبرد.
نخستین پایگا ه وب ایرانداک در سال  ۱۳۷۸ساخته شد که از نخستین پایگاههای
وب در میان نهادهای علمی کشور بهشمار میرفت .پس از آن شش نسخه دیگر
پایگاه در ســالهای  ،۱۳۸۵ ،۱۳۸۴ ،۱۳۸۲ ،۱۳۸۱ ،۱۳۷۹و  ۱۳۸۸درست شدند
و افتخارهــای گوناگونی از جمله رتبه دوم کشــور و ۲۶۱ام جهان در رتبهبندی
وبســنجی (وبومتریک) در میان پایگاههای وب موسسههای پژوهشی جهان
(ژانویه سال  )۲۰۱۶و رتبه نخســت در بخش ویژه رعایت استانداردهای وب و
رتبه دوم در بخش خدمات اطالعرسانی در سومین جشنواره ارزیابی وبگاههای
حاکمیتی ( )۱۳۹۱را نیز بهدست آورد.

آغاز به کار پنجمین همايش ملي مديران فناوري اطالعات
با شعار حکمرانی دادهها از دیدگاه علوم و فناوری اطالعات
پنجمین همايش ملي مديران فناوري اطالعات از ســوي پژوهشگاه علوم و
فناوري اطالعات ايران (ایرانداک) در آذرماه  1396برگزار میشود.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» هدف از
برگزاری همایش ملی مدیران فناوری اطالعات ،معرفی دســتاوردهای برگزیده
در قالب محصــوالت ،ایدهها و مقاالت در حوزههــای مختلف علوم و فناوری
اطالعــات؛ برقراری ارتبــاط و پيوند كاری میان صاحبنظــران و محققان علوم
انســانی و اجتماعی ،همچنین سیاستگذاری و مدیریت ،علوم و مهندسی در این
حوزه میباشــد ،و نیز بهبود نگرش دادهمحور در الیههای مختلف ســازمانی با
تمرکز بر حکمرانی دادههــا در حوزههای مختلف اطالعات و فناوری اطالعات
از دیگر اهداف این همایش به حســاب میآید .بنابراین برگزاری نشســتها و
جلسات مختلف هماندیشی در حوزههای مختلف اجتماعی -فرهنگی ،سیاستی-
مدیریتی ،علمی-فناورانه در راستای توسعه نگرش حکمرانی دادهها در سازمان
انجام میگیرد.
بر اساس این گزارش ،فراخوان مقاالت حول سه محور اساسی از جمله علمی-
فناوری که شــامل حکمرانی و کیفیت دادهها؛ مدیریت دانش؛ امنیت و ایمنی؛

سیستمهای اطالعاتی؛ استانداردها؛ دادههای عظیم؛ حکمرانی فناوری اطالعات؛
انبارش دادهها و هوش مصنوعی است و همچنین محور سیاستی -مدیریتی که
بر اســاس حکمرانی دادهها و تصمیمگیری؛ فرایندهای کســب و کار؛ مدیریت
منابع انســانی؛ برنامهریزی راهبردی؛ شــبکههای اجتماعی؛ مدیریت کیفیت؛
آیندهنگاری؛ سیاســتگذاری؛ انتقال فناوری؛ پایــش و ارزیابی همچنین جنگ
سایبری میباشد .محور ســوم بر اساس محوریت اجتماعی -فرهنگی است که
شــامل مالحضات اجتماعی؛ اخالقی و حقوقی در حکمرانی دادهها و همچنین
حکمرانی دادهها و شفافیت ،حریم خصوصی؛ امنیت داده ها و ارزش دادهها می
باشد.
گفتنی است به دستاوردهای برگزیده جوایزی اهدا میشود و مقالههای منتخب
در نشریه علمی و پژوهشی چاپ و در پایگاه استنادی  ISCو  CIVILICAنمایه
میشوند .مهلت ارسال مقاالت ،محصوالت و ایدهها تا  31مرداد  1396و اعالم
نتایج پذیرفته شده نهایی  15آبان  1396است.
جهت ثبت نام و ارســال دســتاوردها لطفا به و بگاه همایش به نشانی http://
 itmanc.irandoc.ac.irمراجعه شود.
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برگزاری نخستین جلسه
از سلسله نشستهای
آینده پژوهی انرژی
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور ،نخستین
جلســه از سلســله نشســتهای آینده پژوهی انرژی با حضور جمعی از اساتید
دانشــگاه ،فعاالن بخش خصوصی ،نمایندگان وزارت نفت ،نیرو ،اتاق بازرگانی،
دانشــجویان و دیگر عالقه مندان حوزه آینده پژوهی و انرژی در مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور برگزار شد.
در ابتدای این جلســه دکتر خیاطیان مدیر طــرح آینده نگاری معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری توضیحاتی در خصوص طرح آینده نگاری ملی ایراد
فرمودند و سپس دکتر باقری مقدم مدیر طرح آینده نگاری ملی انرژی به اهداف
و برنامههای دبیرخانه آینده نگاری انرژی اشاره نمودند.
در ادامه جلسه دکتر عباس ملکی استاد سیاست گذاری انرژی دانشگاه صنعتی
شــریف پس از بیان مختصــر مبانی آینده پژوهــی و مثالهایی از فعالیتهای
شــرکتهای بزرگ نفتی و بنگاههای اقتصادی جهــان در زمینه آینده پژوهی
انــرژی ،بــه جایگاه ایران در حــوزه انرژی و چالشهای موجــود و پیش روی
بخش انرژی کشــور اشــاره نمودند .در نهایت ایشان اصالح نظام مالی دولت و
شرکت ملی نفت ایران ،بازنگری و تغییر تدریجی دراولویتهای سرمایه گذاری
طرحهای توسعه ای و بهینه ســازی ،چاره اندیشی برای تولید مازاد گاز طبیعی
و  LPGدر آینده را از جمله مهمترین اقدامات الزم جهت حل چالشهای کالن
بخش انرژی کشور برشمردند.
  دکتر ســید فرهنگ فصیحی دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی شورای عالی
عتف از دیگر سخنرانان این جلسه بودند که به شرح و تفسیر دو سناریو مختلف
مطرح شــده توسط شورای جهانی انرژی در افق  ۲۰۵۰یکی بر مبنای دستیابی
به پایداری محیط زیســت از طریق اعمال سیاستها و شیوههای هماهنگ بین
المللی و دیگری بر مبنای عدالت انرژی و اولویت دهی به امکان دسترسی همه
افراد به انرژی ارزان ،پرداختند.
ادامه جلســه به پرســش و پاسخ اختصاص داده شــد و در پایان توضیحاتی در
خصوص برنامههای آینده سلسله نشستهای آینده پژوهی انرژی ارائه گردید.

« اولین گروه ازنشریات علمی با نمایه بین المللی معتبر
موردحمایتمالیقرارگرفتند»
پس از تصویب شــیوه نامه تشویق نشریات علمی داخلی نمایه شده در نمایه
های بین المللی معتبر اکنون خبر از ارسال اولین فهرست نشریات مورد حمایتی
بر اســاس این شیوه نامه به گوش می رســد .آقای دکتر شریفی مدیرکل دفتر
سیاســت گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی با اعالم این خبر افزود :دو برنامه
اصلی کمیسیون نشریات علمی شامل ارزیابی ساالنه جهت ارتقاء کیفی نشریات
علمی و همچنین نمایه ســازی آنها در پایگاههای معتبر بین المللی می باشد .از
اینرو ،حمایتهای مالی از نشــریات علمی نیز در راستای این برنامه ها صورت می
گیرد .نشــریاتی که به این دو مورد توجه کامل داشته باشند و در راستای این دو
برنامه اقــدام نمایند ،مورد حمایت مالی قرار می گیرند .ایشــان همچنین اظهار
داشتند با توجه به اینکه ارزیابی کیفی نشریات در سال  1395انجام و نتایج آن به
همراه نحوه ارزیابی در ســامانه ارزیابی نشــریات به آدرس Journals.msrt.ir

قرار گرفت ،به آندسته از نشریات علمی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

که رتبه های  Aو A+را کسب نمودند مشروط به اینکه در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ( )ISCبطور منظم ثبت شده باشند به میزان  45و  65میلیون ریال
حمایت مالی پرداخت شد .همچنین به نشریاتی که توانسته بودند در پایگاههای
معتبر بین المللی همچون  Scopus، Web of Scienceو گزارش اســتنادی
نشریات ( )JCRنمایه شوند مطابق با شیوه نامه تشویق نشریات علمی نمایه شده
در پایگاههای معتبر بین المللی ابالغی مورخ  1395/11/16در پایان سال 1395
به هر نشریه به میزان  20تا  110میلیون ریال حمایت مالی پرداخت شد.
آقای دکتر شــریفی در ادامه خاطر نشان شدند نشریاتی که هم در ارزیابی ساالنه
رتبه خوبی کسب نموده بودند و هم در پایگاههای معتبر بین المللی نمایه بودند،
مبالغ مربوط به هر دو موضوع را دریافت نمودند به گونه ی که تعدادی از نشریات
تا  175میلیون ریال دریافت نمودند .ایشــان در خصوص آمار نشریات نیز اظهار
داشــتند :در حال حاضر تنها  120نشریه وابسته به دانشگاهها و مراکز پژوهشی

توانستند شرایط الزم را کسب نمایند و از این حمایت مالی بهره مند شوند که از
این تعداد  14نشــریه رتبه  92 ، A+نشــریه رتبه  Aو  35نشریه نیز دارای نمایه
ی بین المللی بودند .آقای دکتر شریفی همچنین خاطر نشان کرد که این برنامه
حمایتی برای نشریات وابسته به انجمن های علمی نیز برنامه ریزی شده است و
به زودی بر اساس ارزیابی ساالنه که قب ً
ال اشاره شد و همچنین شیوه نامه تشویقی
نشــریات علمی نمایه شده در پایگاههای معتبر بین المللی از نشریات وابسته به
انجمن های علمی نیز حمایت مالی بعمل خواهد آمد .ایشان اظهار امیدواری نمود
که ادامه این روند موجب تشویق نشریات برای توجه بیشتر به موضوع کیفیت و
همچنین حضور فعال تر آنها در پایگاههای معتبر بین المللی نمایه سازی نشریات
گردد و از انجمن های علمی ،دانشگاهها و موسسات پژوهشی خواستند که در این
راســتا اقدام الزم را بعمل آورند که معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم از آنها
حمایت خواهد نمود.
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پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

اخالقپژوهشاینترنتی
یا اخالق پژوهش در فضای مجازی
علیرضا ثقهاالسالمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)

پس از رشد و گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،نزدیک به سه دهه
اســت که تحقیقات گســتردهای در رابطه با این فناوریها و بستر مهم آنها وب
جهانگستر انجام میشود .پژوهشهای متعدد میانرشتهای در رابطه با پدیدهای
بهنام «جهان مجازی »1ذیــل رویکردهای مختلف اجتماعی ،اخالقی و حقوقی
تنها بازتابدهنده برخی ابعاد مطالعات علوم انسانی و اجتماعی این پدیده است.
نکته جالب توجه اینجاســت کــه در تمامی این پژوهشهــا در رابطه با جهان
مجازی یا به تعبیر دیگــر محیط اینترنت ،این پدیدار به عنوان اُبژهای در جهان
واقع پیشفرض قرار گرفته و مطالعه شــده است .اما از اواسط دهة  90میالدی،
موضوع «پژوهش در رابطه با اینترنت» ابعاد گستردهتری یافت ،آنچنان که یک
مسئلة مهم ذهن پژوهشگران را درگیر کرده است؛ «پژوهش از طریق اینترنت».
امروزه این مســئله از آن جهت دارای اهمیت اســت که نزد صاحبنظران ،وب
جهانگســتر یا به تعبیری اینترنت دیگر صرف ًا اُبژهای برای پژوهش نیست ،بلکه
ابزار و یا محیطی برای فهم و شناخت محققان از واقعیت است .اینترنت به مثابه
ابزار پژوهش همچون نظرسنجیهای رایانامهای ،وبگاههای نظرسنجی ،و دیگر
امکانات وب  1و اینترنت به مثابه محیط پژوهش همچون مصاحبه در اتاقهای
چت ،جمعآوری اطالعات از طریق شبکههای اجتماعی ،و دیگر امکانات وب ،2
فرصتها و شــرایط پژوهندگی جدیدی را برای محققان فراهم کرده است .در
واقع ،آنچه در انجام پژوهش با اســتفاده و یا از طریق اینترنت تغییر کرده است
پویایی بهوجودآمده میان پژوهشــگران و سوژههای انسانی مورد پژوهش است.
()Buchanan & Zimmer 2016

اخــاق پژوهش در فضای مجــازی یا اخالق پژوهش اینترنتــی را میتوان
محل تالقی ســه قلمــرو اخالق پژوهش ،4اخالق حرفــهای ،5و اخالق فضای
مجازی6برشــمرد .این ســه حوزه اخالقی هر یک به تنهایی زیرمجموعهای از
اخالق کاربردی 7است.
در تعریف اخالق پژوهش میتوان گفت از آنجـــا کـــه پژوهشگران با تولیدات
علمی ،اختراعـــات و اکتشـــافات خـــود در محـــیط پیرامون دخل و تصرف
مینمایند ،آشنایی آنها بـــا اصـول اخالقـــی در فرآیند انجام پژوهش ضروري
است؛ از این رو ،اخـالق پـــژوهش به بررسی مسائل اخالقـی در فرآیند انجام
پژوهش میپردازد و در این زمینه به اصولی اخالقی اشــاره دارد کـــه پژوهش
را از ابتدا تا پایان و ســپس در مراحل انتشــار نتایج و پس از آن هدایت میکند.
(خالقی )1387 ،83
در تعریف اخالق حرفهای آمده اســت که مجموعهای از اســتانداردها ،قواعد و
اصولی اخالقی اســت که بر نحوة رفتار تمامی اعضاء یک حرفه به منظور ارتقاء
مسئولیتپذیری آنان اِعمال میشود .این مجموعه ،مالحظاتی اخالقی را پوشش
میدهد که رفتار مطلوب حرفهها را همراه یا جدای از عوامل مصلحتی و قانونی
تعیین میکند( .اسالمی و دیگران )1386 ،87
اخالق در فضای مجازی به بررســی و مطالعة موضوعات و مســائل اخالقی و
اجتماعی ناشــی از رشــد ،توسعه و اســتفاده از فناوریهای سایبری میپردازد.
فناوریهای ســایبری به طیف گســتردهای از فناوریهایی اشــاره دارد که از
2
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رایانههای مستقل تا گسترهای از رایانشهای شبکهای و فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی را پوشــش میدهد .این موضوعات و مسائل شامل حریم خصوصی،
صحت اطالعات و بسیاری دیگر از
محرمانگی ،گمنامی ،مالکیت معنویّ ،
چالشهای اخالقی در فضای مجازی است)Tavani & Spinello 1, 2004( .
بر این اســاس ،اگر از یک ســو فعالیتهای پژوهشــی در رشتههای تخصصی
نظری و عملی به عنوان حرفه تلقی گردد و پژوهشــگران به عنوان متخصصان
این حرفه معرفی شوند ،8و از سویی دیگر فرآیند فعالیتهای پژوهشی با استفاده
و یــا از طریق محیط اینترنــت تحقق یابند ،آنگاه اخــاق پژوهش اینترنتی یا
همــان اخالق پژوهــش در فضای مجازی را میتوان ایــن چنین تعریف کرد:
«حوزهای مطالعاتی اســت که به تجزیهوتحلیل مســائل اخالقی و بهکارگیری
اصول و رهنمودهای اخالق حرفهای در فعالیتهای پژوهشی میپردازد آنچنان
که فرآیند این فعالیتهای پژوهشی با استفاده و یا از طریق فضای مجازی تحقق
مییابد و درگیر چالشهای اخالقی مرتبط با این ســه حوزه اخالقی میگردد».
(تصویر  1را مالحظه کنید)

تضمین کافی به آنان؛
 .4ابهام در مالکیت برخی دادههای آنالین؛
 .5کاهش صداقت مشارکتکنندگان در پژوهش بهخاطر گمنامی و ناشناختگی
آنان؛
 .6امکان جهتگیریهای (بعض ًا ناخواســته) تبعیضآمیز بهخاطر عدم دسترسی
فراگیر افراد به رایانه و اینترنت؛
 .7امکان جهتگیریهای (بعض ًا ناخواسته) تبعیضآمیز بهخاطر عدم توانایی افراد
برای کار با رایانه و اینترنت؛
 .۸عدم تضمین کافی برای حفظ امنیت دادههای پژوهشــیPorr & Ploy�( .
)hart 2004, 135-136

از این رو میتوان ادعا کرد این محدودیتها و مخاطرات همان خاستگاه دغدغهها
و چالشهای اخالقی در پژوهشهای اینترنتی اســت .امروزه با توجه به استفاده
اســاتید ،پژوهشگران و دانشجویان در رشــتههای علمی و تخصصی مختلف از
اینترنت و فضای مجازی در فرآیند و فعالیتهای پژوهشــی خود ،خواســته یا
ناخواسته درگیر مســائل اخالقی متعددی در پژوهشهای اینترنتی میشوند که
باید پیش از آنکه این مســائل تبدیل به بحرانها و آسیبهایی اخالقی در چنین
پژوهشهایی گردد ،مورد مالحظه ج ّدی و مطالعه دقیق سیاستگذاران ،اساتید و
محققان وزارت علوم ،فناوری و تحقیقات قرار بگیرد.
پینوشت:

تصویر  :1اخالق پژوهش اینترنتی؛ محل تالقی سه قلمرو اخالقی

استفاده پژوهشگران از اینترنت به عنوان ابزار و یا به عنوان محیطی برای تحقق
فعالیتها و اهداف پژوهشی خود ،مزیتهای متعددی را بههمراه دارد که برخی
از آنها عبارتند از:
 .1صرفهجویی زمانی برای توزیع و گردآوری نظرسنجیها؛
.2کاهش مرحله ورود و ثبت اطالعات؛
 .3کاهش اشتباه در ورود و ثبت اطالعات؛
 .4سهولت برای تعامل و ارزیابی مشارکتکنندگان در هر زمان و هر مکان؛
 .5کاهش هزینههای مالی برای مجریان پژوهش؛
 .6کاهش محدودیت برای تعداد افراد مورد سنجش از نظر تعداد و زمان؛
 .7دسترسی سریع مجریان به نتایج پژوهش؛
 .8افزایش صداقت مشــارکتکنندگان یا ســوژههای انسانی بهخاطر گمنامی و
ناشناختگی آنان)Porr & Ployhart 2004, 135-136( .
در کنار این مزیتهــا ،پژوهشهای اینترنتی با مخاطــرات متنوعی نیز همراه
هستند که بعضی از آنها عبارتند از:
 .1عدم تضمین کافی به مشــارکتکنندگان یا ســوژههای انســانی برای حفظ
گمنامی و ناشناختگی آنان؛
 .2مشکالتی در کسب رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگان؛
 .3نگرانــی از نقض حریــم خصوصی و محرمانگی مشــارکتکنندگان و عدم

virtual space = cyber space .1
Research Ethics in Cyberspace .2
Internet Research Ethics: IRE .3
research ethics .4
professional ethics .5
cyber ethics .6
applied ethics .7
 .8در بحث از اصول اخالقی پژوهش میان دانشمندان ،صاحبنظران ،محققان اخالق ،و
تحلیلگران سیاسی ،این اِجماع گسترده و در عین حال نوظهور وجود دارد که اصول اخالقی
در پژوهش را میتوان بر مبنای «مدل حرفهای» ( )professional modelدرک کرد.
(شامو و رِزنیک )1394 ،15

منابع و مراجع
خالقی ،نرگس .1387 .اخالق پژوهش درحوزه علوم اجتماعي .فصلنامه اخالق در علوم و فناوري .سال سوم.
شمارههاي 1و  ،1387 ،2صص .83-92
اسالمی ،محمدتقی .دبیری ،احمد .و علیزاده ،مهدی .1386 .اخالق کاربردی؛ چالشها و کاوشهای نوین در
اخالق عملی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .صص .108-87
شــامو ،عادل .رِزنیک ،دیوید .1394 .جایگاه اخالق در پژوهش علمی .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
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پنج دانشگاه ایرانی در
فهرســت برترینهای
«کیو.اس2018».

نشست هم اندیشی طرح آمایش
شهرستانهایشاهرودومیامی

نشســت هم اندیشی طرح آمایش شهرستانهای شاهرود و میامی با حضور
روسای مراکز علمی ،فرمانداران و نماینده مردم شاهرود و میامی در پارک علم و
فناوری استان سمنان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان سمنان ،نشست هم اندیشی
طرح آمایش شهرســتانهای شــاهرود و میامی با حضور نماینده مردم شاهرود
و میامی در مجلس شورای اســامی ،فرماندار شاهرود ،فرماندار میامی ،رییس

پارک علم و فناوری استان سمنان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،رییس
دانشــگاه صنعتی شاهرود ،رییس دانشگاه آزاد شاهرود ،رییس مرکز تحقیقات و
آموزش و منابع طبیعی اســتان ســمنان در پردیس پارک علم و فناوری استان
سمنان برگزار شد.
در این نشســت پیشنویس طرح آمایش شهرستانهای شاهرود و میامی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

ثبتنامبیشاز1500پژوهشگر
و 120سازماندرسامانهعرضه
و تقاضای پژوهش

گذرشمارپایاننامهها
و رسالههای پایگاه گنج
از  ۴۰۰هزار

اطالعات بیش از  ۹۱۹هــزار مدرک علمی در پایگاه اطالعات علمی ایران
(گنج) در دسترس کاربران قرار گرفت.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» با افزایش
تعداد رکوردهای پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) ،در حال حاضر  ۹۱۹هزار و
توجو است.
 ۱۱۸رکورد اطالعات علمی بر روی پایگاه گنج قابل جس 
گفتنی اســت ،در آخرین بهروزرســانی بیش از  ۲۰هزار رکورد به پایاننامههای
پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) افزوده شده و تعداد پایاننامههای این پایگاه
به  ۴۱۶هزار و  ۷۹۳۳رکورد رسیده است.
همچنین ،تعداد پروپوزالهای این پایگاه دارای  ۸۵هزار و  ۹۶رکورد است.
گفتنی اســت ،از آذر ماه سال گذشته تا فروردین ماه سال  ،۹۶مجموعا  ۲۰هزار
و  ۲۹۹رکورد ،به پایگا ه پایاننامهها و پروپوزالهای گنج افزوده شده است.
برای مشاهده این اطالعات به پایگاه گنج مراجعه نمایید.

از ابتدای راهاندازی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)  120سازمان
و بیش از هزار و  500پژوهشگر در این سامانه نامنویسی کردهاند.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» با رونمایی
رسمی سامانه ساعت توسط دکتر فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،شمار
سازمانها و پژوهشگران ثبتنام کننده در این سامانه به ترتیب به  120سازمان
و  1492پژوهشگر افزایش یافت.
ســامانه ساعت ،سعی دارد در گام نخســت ،پیوند میان طرحهای پژوهشی را با
نیازهای پژوهشی سازمانها دنبال میکند .این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع
از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایتها) و عرضه پژوهش (توانمندیها و نیاز به
حمایت) پشتیبانی میشود .ســازمانها میتوانند در این سامانه ،درخواستها و
حمایتهای خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش،
تامین منابع مالی ،خدمات مشاوره ،تامین تجهیزات و سختافزار ،تامین اطالعات
و مانند آنها را در بر دارد .از ســوی دیگر ،پژوهشــگران میتوانند توانمندیها و
گرایشهای پژوهشــی خود را به همراه حمایتهایی که برای پیگیری آنها نیاز
دارند ،به آگاهی سازمانها برسانند.
گفتنی اســت« ،ســاعت» نیازها و حمایتهــای ســازمانها را از پژوهش به
آگاهی همگان میرســاند و از سوی دیگر ،با معرفی پژوهشگران به سازمانها،
همکاریهای بلندمدت را میان آن ســاده میســازد .در این سامانه ،سازمانها
میتوانند به جســتوجوی پژوهشــگران بپردازند و با پیشــینه و کارنامه علمی
و همچنین پیشــنهادیههای ایشان آشــنا شوند .پژوهشــگران نیز میتوانند با
جستوجوی فراخوانهای ســازمانها به نیازهای پژوهشی و حمایتهای آنان
پی برند.
افزون بر این« ،ســاعت» سازمانها و پژوهشــگران را به شکل خودکار نیز به
یکدیگر پیوند میدهد و سازمانها میتوانند درخواستها ،اولویتهای پژوهشی،
و حمایتهای خود را در این سامانه به آگاهی پژوهشگران برسانند.

بر پایه گزارش مؤسسۀ رتبهبندی «کیو.اس ».پنج مؤسسۀ ایرانی در فهرست
مؤسسههای برتر جهان قرار گرفتهاند .دانشگاههای «صنعتی شریف»« ،صنعتی
امیرکبیر»« ،علم و صنعت»« ،تهران» ،و «شــهید بهشتی» به ترتیب در جایگاه
نخســت تا پنجم ملی در ویرایش  2018این نظام رتبهبندی که در ژوئن 2017
منتشر شده است قرار گرفتهاند.
«کیو.اس ».در تازهترین ویرایش خود فهرست  1000مؤسسۀ برتر را روی وبگاه
خود منتشر کرده است تا راهنمای دانشــجویان در گزینش دانشگاه برای ادامۀ
تحصیل آنها باشد« .کیو.اس ».نخستین ویرایش رتبهبندی مؤسسهها را در سال
 2004و با همکاری مؤسسۀ «تایمز هایر اجوکیشن» منتشر کرد.
اشتهار علمی ( 40درصد امتیاز) ،اشتهار شغلی ( 10درصد امتیاز) ،نسبت دانشجو
به هیئت علمی ( 20درصد امتیاز) ،ســرانۀ استناد به هر عضو هیئت علمی (20
درصد امتیاز) ،نســبت اعضای هئیت علمی بینالمللی ( 5درصد امتیاز) ،و نسبت
دانشــجویان بینالمللی ( 5درصد امتیاز) شــش ســنجۀ کلیدی این نظام برای
ارزیابی مؤسسهها هســتند .منابع گردآوری داده برای اندازهگیری این سنجهها
پیمایشهای جهانی ،نمایۀ استنادی اسکوپوس ،و پرسشنامۀ تکمیلشده توسط
مؤسســهها هستند .در جدول زیر رتبههای ملی و جهانی مؤسسههای ایرانی در
این نظام رتبهبندی آمده است.

رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی «کیو.اس».
رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

نام مؤسسه
دانشگاه صنعتی شریف

1

480ـ471

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

550ـ501

دانشگاه علم و صنعت

3

600ـ551

دانشگاه تهران

4

650ـ601

1000ـ801
5
دانشگاه شهید بهشتی
از این رو ،شمار مؤسسههای برتر ایران در نظام رتبهبندی «کیو.اس ».نسبت به
ویرایش پیشــین این نظام تغییری نکرده است و همان پنج مؤسسه باقی مانده
اســت .در نمودار زیر روند ساالنۀ شمار مؤسســههای ایرانی در نظام رتبهبندی
جهانی دانشگاههای «کیو.اس ».آمده است.

روند ساالنۀ شمار مؤسســههای ایرانی در نظام رتبهبندی
جهانی دانشگاههای «کیو.اس».

بر پایۀ ویرایش « 2018کیو.اس ،».دانشگاه «ام.آی.تی ».دارای بیشترین امتیاز
و پیشگام مؤسسههای دنیا است .پس از این دانشگاه ،دانشگاههای «استنفورد»،
«هاروارد»« ،مؤسسۀ فناوری کالیفرنیا»« ،کمبریج»« ،آکسفورد»« ،یو.سی.ال،».
«ایمپریال کالج لندن»« ،شــیکاگو» ،و «ای.تی.اچ .زوریخ» جایگاه دوم تا دهم
این نظام رتبهبندی را به دست آوردهاند.
نتایــج تازۀ این نظام رتبهبندی به نســبت ثابت مانده اســت و تغییر چندانی در
آن دیده نمیشــود .همانند سالهای پیش مؤسسههای برتر جهان از کشورهای
آمریکا و انگلســتان هستند .در ویرایش « 2018کیو.اس 18 ».مؤسسه از آفریقا،
 255مؤسســه از آسیا 369 ،مؤسسه از اروپا 89 ،مؤسسه از آمریکای التین183 ،
مؤسسه از آمریکای شمالی ،و  45مؤسسه از اقیانوسیه در فهرست برترینها قرار
گرفتهاند .عملکرد مؤسسههای آسیایی هم در ویرایش تازۀ «کیو.اس ».برجسته
بوده اســت .منطقۀ کشورهای عربی پیشرفت چشمگیری داشته است؛ عربستان
سعودی اکنون ســه دانشگاه در بین  400مؤسسۀ برتر جهان دارد .مؤسسههای
که میخواهند در این نظام رتبهبندی ارزیابی شــوند باید درخواست خود را برای
مؤسسۀ «کیو.اس ».بفرستند.
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعــات ایران (ایرانداک) با پشــتیبانی دبیرخانة
شورایعالی عتف ،با راهاندازی سامانه «نما» (جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران
در جهان) میکوشــد نتایج نظامهای گوناگون ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری را
پایش کند و گزارشهایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاستگذاران بگذارد.
سامانه «نما» در نشــانی  NEMA.IRANDOC.AC.IRدر دسترس همگان
است.
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دانشگاههاومراکزتحقیقاتیکشور
با بیشترین مقاالت یک درصد برتر
پبه گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی
بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدکتر
محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( )ISCگفت :هر چند به طور متوسط مقاالتی که در
مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.
اس.آی) منتشر می شــود از اثرگذاری بیشتری نسبت به
سایر مقاالت علمی دنیا استناد باالتری دریافت می کند ،اما
تمامی مقاالتی که در مجالت آی.اس.آی منتشر می شود
به یک نسبت استناد دریافت نمی کند.
دهقانی اظهار داشــت :مقاالت یک درصد برتر شامل تنها
یک درصد از مقاالتی اســت کــه در مجالت آی.اس.آی
منتشــر می شود .هر چند آنها یک درصد از مقاالت دنیا را
تشکیل می دهد ،اما  %18از استنادهای آن را دریافت می
کند .تعداد اســتنادهای دریافتی مقاالت جایگاه آنها را در
شبکه علم در سطح بین المللی مشخص می نماید.
وی افزود :تعداد استنادهای دریافتی مقاالت یک دانشگاه

نوع
دانشگاه

پزشکی

تاثیر بســزایی در رتبه یک دانشــگاه دارد .در حال حاضر
یکی از شاخص های مهم در نظام های رتبه بندی ملی و
بین المللی شــاخص استناد است .استنادها به معنی میزان
اســتفاده از آثار علمی هســتند .هر چقدر استنادهای یک
مقاله بیشتر باشد این بدان مفهوم است که آن مقاله بیشتر
مورد استفاده قرار گرفته است.
سرپرست  ISCادامه داد :در اولین بند از سند سیاست های
کالن علــم و فناوری ابالغی توســط مقام معظم رهبری
به مرجعیت علم و فناوری در ســطح بین الملل به عنوان
هدف اشــاره شده است .مرجعیت علمی به مفهوم استفاده
از علم تولید شــده است .مقاالت یکی از مهمترین اشکال
تولید علم در سطح بین المللی محسوب می شود .مقاالت
از این خاصیت برخوردارند که به طور منظم منتشــر شده،
بنابراین در یک شریان روزآمد امکان دسترسی به آخرین
یافته های علمی در حوزه های مختلف را فراهم می آورند.
انتشار آخرین یافته های علمی محققان در مجالت علمی

نام دانشگاه

تعداد مقاالت یک
درصد برتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

86

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

42

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

30

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

24

دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل (عج)

19

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

17

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

15

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

3

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

3
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دنیا نظامی را ایجاد نموده است که در آن عالوه بر داوری
یافتــه های علمی ،اطالع از آخرین تحوالت رشــته های
علمی امکان پذیر شده است.
وی افزود :پایگاه اســتنادی آی.اس.آی هر دو ماه یکبار بر
حسب میزان استنادهایی که مقاالت در سطح بین المللی
دریافت کرده اند به معرفــی مقاالت یک درصد برتر می
پردازد .باید در نظر داشــت که در این بررسی تفاوت بین
رشته ها لحاظ می شــود .به دلیل اینکه اندازه رشته های
مختلف با یکدیگر متفاوت است و با در نظر گرفتن فرهنگ
استناد در رشته های مختلف باید قبل از تعیین مقاالت برتر
تعداد استنادها را بر حســب تفاوت رشته ها نرمال سازی
نماییم.
دهقانی گفت :پایگاه اســتنادی آی.اس.آی در یک تقسیم
بندی علوم را به  22رشته موضوعی کلی تقسیم می نماید.
سپس مقاالت هر رشته در  10سال اخیر را بر حسب سال
های مختلف تفکیک می نماید .در هر رشته و سال مقاالت

پژوهشگاه/
مرکز
تحقیقاتی

جامع

بر حسب تعداد استنادهای دریافتی رتبه بندی می شود .در
گام بعدی یک درصد از مقاالت بر حسب تعداد استنادهای
دریافتی مرتب سازی شده و انتخاب می شود.
در بین دانشــگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های
تهران ،مشهد و شهید بهشــتی به ترتیب بیشترین میزان
مقاالت برتر را تولید کرده اند.
سرپرســت  ISCادامه داد :بررســی پژوهشگاهها و مراکز
تحقیقاتی کشور نشان می دهد که پژوهشگاه دانش های
بنیادی ،انیستیتو پاســتور ایران و پژوهشگاه صنعت نفت
بیشترین تعداد مقاالت یک درصد برتر را تولید کرده اند.
در بین دانشــگاه های جامع سه دانشــگاه تهران ،تربیت
مدرس و مشــهد دارای بیشترین مقاالت یک درصد برتر
کشور بوده اند.
در بین دانشــگاه های صنعتی کشــور ،دانشگاه صنعتی
اصفهان ،شریف و نوشیروانی بابل بیش سایر دانشگاه های
صنعتی کشور مقاله برتر تولید کردهاند.

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

56

انستیتو پاستور ایران

13

پژوهشگاه صنعت نفت

9

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

7

جهاد دانشگاهی

6

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

4

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

3

دانشگاه تهران

126

دانشگاه تربیت مدرس

63

دانشگاه فردوسی مشهد

46

دانشگاه شیراز

38

دانشگاه یاسوج

38

دانشگاه تبریز

36

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

30

دانشگاه مازندران

30

دانشگاه سمنان

28

دانشگاه بوعلی سینا

26

دانشگاه گیالن

26

دانشگاه کاشان

26

دانشگاه رازی

24

دانشگاه شهید بهشتی

23

دانشگاه گلستان

17

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

جامع

صنعتی

غیرمتمرکز

دانشگاه خوارزمی

13

دانشگاه اصفهان

11

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10

دانشگاه شهرکرد

10

دانشگاه زنجان

10

دانشگاه قم

9

دانشگاه محقق اردبیلی

9

دانشگاه یزد

8

دانشگاه الزهرا (س)

8

دانشگاه شهید باهنر کرمان

8

دانشگاه ایالم

6

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

6

دانشگاه عالمه طباطبایی

6

دانشگاه شاهد

5

دانشگاه شهید چمران اهواز

5

دانشگاه تفرش

4

دانشگاه حکیم سبزواری

4

دانشگاه بیرجند

4

دانشگاه ارومیه

4

دانشگاه کردستان

4

دانشگاه لرستان

3

دانشگاه خلیج فارس

3

دانشگاه صنعتی اصفهان

90

دانشگاه صنعتی شریف

84

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

80

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

67

دانشگاه علم و صنعت ایران

43

دانشگاه صنعت نفت

18

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

18

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

18

دانشگاه صنعتی شیراز

11

دانشگاه صنعتی سهند

10

دانشگاه صنعتی ارومیه

8

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

3

دانشگاه صنعتی اراک

3

دانشگاه آزاد اسالمی

300

دانشگاه پیام نور

25

9

پارک علم و فناوری یزد

دبیرخانه دائمی مســابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
طی مراســمی تفاهــم نامه همکاری میــان پارک علم و
فناوری یزد ،وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و
پرورش استان یزد ،به امضای علی زرافشان ،معاون آموزش
متوســطه وزارت آموزش و پرورش ،داریوش پورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد و احمد شــیرزاد ،مدیر کل
آموزش و پرورش استان یزد رسید.
به گزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در
این نشســت علی زرافشان ،معاون آموزش متوسطه وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه ســال گذشته دومین سالی
بود که بر اســاس تفاهم نامه ،همکاری با پارک یزد را آغاز
کردیــم ،گفت :گزارش ها نشــان داده که تعداد شــرکت
کنندگان این دوره نسبت به دوره هفتم بیشتر بوده و کیفیت
برگزاری نیز باالتر بوده است.
وی عملکرد پارک یزد را در برگزاری مسابقات دانش آموزی
مثبت دانست و اظهار داشت :امیدواریم امسال نیز بتوانیم در
زمینه اطالع رسانی و حمایت های معنوی ،همکاری الزم را
با پارک یزد انجام دهیم.
زرافشــان تعدد برگزاری جشــنواره ها و مســابقات دانش
آموزی در کشور را آسیب ارزیابی نمود و گفت :باید تمامی
مســابقات به صورت متمرکز و زیــر نظر وزارت آموزش و
پرورش برگزار شود تا این تعدد و تنوع باعث عدم استقبال
مناســب و یا حتی پرورش دانش آموزان مســابقات محور
نشود.
وی با اشــاره به دســتور مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه
گزارشی از دانش آموزان مخترع و نوآور ،گفت :از پارک علم
و فناوری یزد می خواهیم در این حوزه نیز ما را یاری کند.

در ادامه احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری پارک علم
و فناوری یزد و دبیر مسابقات نیز ضمن قدردانی از همکاری
وزارت آموزش و پــرورش در برگزاری مســابقات ،اظهار
داشــت :قصد داریم در نهمین دوره مســابقات رشته های
جدیدی مانند بفکرشــو و طراحی سه بعدی رابه مسابقات
اضافه کنیم.
وی همچنین افزود :ادامه مسیر مسابقات نیازمند منابع مالی
پایداری اســت که امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه
دستگاه های ذی ربط این منابع تامین و شاهد برگزاری هر
چه بهتر این مسابقات در سال های آتی باشیم.
شایان ذکر است پارک علم و فناوری یزد که از سال 1380
به عنوان دومین پارک در کشور آغاز به کار نمود و تاکنون
بیش از  600شرکت فناور را تحت حمایت خود داشته است
کار روی نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی مبنی بر فناوری
را همواره از وظایف خود دانسته و با ایجاد مرکز نوآوری در
ســال  1383برای اولین بار در کشور باب جدیدی را برای
ارتباط با دانش آموزان و دانشــجویان به عنوان نخســتین
و مهمتریــن عامل چرخه فناوری یعنی نیروی انســانی را
بــا پارک باز نمود .از جمله فعالیــت هایی که پارک علم و
فناوری یزد در راســتای ترویــج و نهادینه کردن فرهنگ
نوآوری در جامعه انجام داده اســت مــی توان به برگزاری
 12دوره جشــنواره ایده های برتر و  8دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اشــاره نمود که از سویی
زنجیره خالقیت و نوآوری را تا بازار تکمیل نموده و از سوی
دیگــر مدلی را برای همکاری نهادهای مرتبط با این حوزه
تعریف کرده است.

با حكم وزير علوم ،رئيس پارك علم و
فناوري استان مركزي منصوب شد
طی حکمی از ســوی دکتر محمد فرهــادی؛ وزیر علوم،
تحقیقــات و فناوری دکتر محمد رفيعــي به عنوان رئیس
پارک علم و فناوری استان مركزي منصوب گردید.
در بخشــی از این حکم آمده است :انتظار میرود با توکل
به خداوند ســبحان ،ماموریت و وظایف رئیس پارک علم و
فناوری را بر پایه قوانین ،سیاستها و در چارچوب برنامهها

و جایگاه تشکیالتی مصوب به انجام رسانید.
بایسته است با پیروی از آموزههای اسالمی ،مبانی علمی و
راهبردی دولت تدبیر و امید و جلب همکاری همه مديران و
کارکنان گرامی ،نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم
و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانشبنیان و تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.
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پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

تولید علم کشور از مرز  50000مدرک گذشت

دانشگاه هایی که بیشترین کمیت علم را تولید کرده اند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين
المللی پایگاه اســتنادی علــوم جهان اســام ( ،)ISCدکتر
محمدجواد دهقانی گفت :براساس اطالعات مستخرج از پایگاه
استنادی اسکوپوس تعداد مدارک کشور از مرز  50000مدرک
گذشت.
دهقانی اظهار داشــت :از جمهوری اســامی ایران درســال
 2016میالدی در این پایگاه  50236مدرک نمایه سازی شده
است .در سال  2015میالدی تعداد مدارک  43620مورد بود،
بنابراین در ســال  2016نسبت به سال  2015میالدی کمیت

تولید علم کشور از یک رشد  %15.2برخوردار بوده است.
وی افزود :براســاس اطالعات مســتخرج از پایگاه استنادی
اسکوپوس در سال  2016میالدی ،در بین دانشگاه های علوم
پزشکی کشــور به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران،
شهید بهشتی ،ایران ،شیراز ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،کرمانشاه،
جندی شــاپور ،مازندران ،بقیه اهلل ،همدان و کرمان بیشترین
میزان کمیت تولید علم کشور را تولید کرده اند.
سرپرست  ISCادامه داد :در بین دانشگاه های جامع کشور به
ترتیب دانشــگاه های تهران ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد،

شیراز ،تبریز ،شــهید بهشــتی ،اصفهان ،خواجه نصیرالدین
طوسی ،گیالن ،شهید باهنر کرمان ،کاشــان ،ارومیه ،رازی،
ســمنان ،بوعلی ســینا ،شــهید چمران اهواز ،یزد ،مازندران،
شــهرکرد ،زنجان و خوارزمی بیشترین مقاالت را در مجالت
نمایه شــده در اسکوپوس در سال  2016میالدی تولید کرده
اند.
وی افزود :در سال 2016میالدی ،در بین دانشگاه های صنعتی
کشور به ترتیب دانشگاه های صنعتی امیرکبیر ،صنعتی شریف،
صنعتی اصفهان ،علم و صنعت ایران ،صنعتی نوشیروانی بابل

و مالک اشتر بیشترین تعداد مقاالت را تولید کرده اند.
در ســال  ،2016در بین دانشــگاه های غیرمتمرکز کشور به
ترتیب دانشــگاه های آزاد اسالمی و پیام نور بیشترین میزان
کمیت تولید را مبتنی بر مجالت نمایه شده در پایگاه استنادی
اسکوپوس تولید کرده اند.
در ســال  ،2016در بین موسسات پژوهشی کشور به ترتیب
پژوهشــگاه دانش های بنیادی ،جهاد دانشــگاهی و موسسه
پاســتور ایران بیشترین کمیت تولید علم در پایگاه اسکوپوس
را داشتهاند.

دانشگاه های کشور با بیشترین میزان کمیت تولید علم در سال  - 2016اسکوپوس
نوع دانشگاه

پزشکی

جامع
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نام دانشگاه

تعداد مدارک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

699

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4587

دانشگاه کاشان

676

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2382

دانشگاه ارومیه

654

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1576

دانشگاه رازی

641

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1270

دانشگاه سمنان

623

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1250

دانشگاه بوعلی سینا

597

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1234

دانشگاه شهید چمران اهواز

500

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1191

دانشگاه یزد

464

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

690

دانشگاه مازندران

458

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

687

دانشگاه شهرکرد

443

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

604

دانشگاه زنجان

428

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

580

دانشگاه خوارزمی

417

دانشگاه علوم پزشکی همدان

527

دانشگاه امیرکبیر

2173

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

508

دانشگاه صنعتی شریف

1853

دانشگاه تهران

4068

دانشگاه صنعتی اصفهان

1581

دانشگاه تربیت مدرس

2161

دانشگاه علم و صنعت ایران

1558

دانشگاه فردوسی مشهد

1555

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

505

دانشگاه شیراز

1466

دانشگاه مالک اشتر

413

دانشگاه تبریز

1364

دانشگاه آزاد اسالمی

9314

دانشگاه شهید بهشتی

1281

دانشگاه پیام نور

1074

دانشگاه اصفهان

915

پژوهشگاه دانش های بنیادی

624

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

824

جهاد دانشگاهی

479

دانشگاه گیالن

743

موسسه پاستور ایران

441

جامع

صنعتی

غیرمتمرکز

موسسه

پارک علم و فناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

با حضور وزير علوم ،تحقیقات و فناوری

ـارك علم و
ـماره  2پـ
ـاختمان شـ
سـ
ـد
ـدران افتتاح شـ
ـاوري مازنـ
فنـ
وزيــر علوم ،تحقيقات و فنــاوري ،درآئین افتتاحیه
ســاختمان شــماره  2پارک علم و فناوری مازندران با
اشاره به اين كه بيش از  3ميليون و  200هزار متر مربع
فضاي آموزشــي دولتي در كشــور وجود دارد ،اظهار
داشــت :حدود  2ميليون متر مربع آن در دولت تدبير و
اميد تكميل و بهره برداري شده است.
بــه گزارش روابط عمومی پارک :دکتر محمد فرهادي،
در آئین افتتاحیه ساختمان شماره  2پارک علم و فناوری
مازندران در ســاری ،از دو محصول دانش بنیان مستقر
در پارک علم و فناوری مازندران رو نمایی کرد.
وزير علوم ،تحقيقات و فنــاوري پارك علم و فناوری
مازنــدران را مكان مناســبي براي انجــام تحقيقات و
پژوهش هاي حوزه كشــاورزي و منابع طبيعي دانست
و افزود :در اين پارك شــركت هاي دانش بنيان خوبی
مستقر هســتند و دانشــجوياني كه در مراكز رشد كار
كردند ،می توانند پايان نامه هايشــان را در زمينه توليد
و بهينه كردن محصوالت در اين مكان تكميل نمايند.
دکتر فرهادي با اشاره به اين كه ايران رتبه نخست علم

و فناوري منطقه را داراست و در بين  25كشور پيشرفته
دنيا در رشــد علمي و توليدات علمي حائز رتبه نخست
است ،تصريح كرد :جهت گيري هاي آموزشي ما بيشتر
به سمت كارآفريني است.
وزير علــوم ،تحقيقات و فناوري با اشــاره به اين كه
دانشــگاه ،مراكز رشــد ،پارك علم و فناوري و مراكز
مهارت آموزي به صورت يك زنجيره هســتند ،خاطر
نشان ســاخت :امروز به ســمتي حركت مي كنيم كه
رســاله هاي دوره هــاي تحصيالت تكميلي بيشــتر
كاربردي باشــد و عمدت ًا موضوعات پايــان نامه ها از
سوي دســتگاه هاي اجرايي پيشنهاد مي شود و نهايت ًا
حاصــل كار به صورت پــروژه ی کاربردی در اختيار
دستگاه ها قرار مي گيرد.
وي از رونمايي ســامانه ای با عنوان ســاعت در هفته
گذشــته خبر داد و تصريح كرد :در اين سامانه دستگاه
هاي اجرايي ،نيازهاي پژوهشــي خود را و پژوهشگران
توانمندي هاي خود را عرضه مي نمايند و اين ســامانه
فرصت خوبي براي تعامل دو طرف است.
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جلســه مشــترک مدیــر مراکــز رشــد پــارک علــم و فناوری اســتان
ســمنان بــا رییــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان ســمنان برگزار شــد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری اســتان
ســمنان ،جلسه مشــترک مدیر مراکز رشــد پارک علم و
فناوری استان ســمنان و رییس مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی اســتان سمنان پیرامون مسایل
مربوط به مرکز رشــد مشترک واحدهای کشاورزی شاهوار
در مرکــز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی
استان سمنان (شاهرود) برگزار شد.
در این جلســه دکتر دزیانیان ،رییــس مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ضمن ارایه
گزارشی از روند پذیرش شرکتهای ایده محور و دانشبنیان
در مرکز رشد ،در خصوص محل استقرار شرکتها و افتتاح
قریب الوقوع ساختمان مرکز رشد ارایه نمودند.

در ادامــه دکتر اصغری ضمن تشــریح مراحل راهاندازی و
افتتاح مرکز رشــد مشــترک واحدهای فناور کشــاورزی
شاهوار  ،توصیههای الزم به منظور تسریع در روند پذیرش
شرکتها و تسهیالت و کمکهای پارک را ارایه نمودند.
در این جلسه همچنین مقرر شد یک جلسه توجیهی دربارهی
مســایل مربوط به ثبت ایدههای فناورانه و همچنین نحوه
تشکیل شرکتهای دانشبنیان برای محققین ،کارشناسان
و اعضــای هیات علمی بعد از ماه مبارک رمضان توســط
آقای دکتر اصغری و همکارانشان در سالن اجتماعات مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
(شاهرود) برگزار شود.

اعطای بیش از  2هزار میلیارد ریال
تسهیالت به فعاالن صنایع الکترونیک
در دولت یازدهم
بیــش از  2هزار میلیارد ریال تســهیالت به فعاالن
صنایــع الکترونیــک در دولت یازدهم توســط صندوق
حمایت از تحقیقات وتوســعه صنایع الکترونیک(صحا)
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعطا شده است.
اعطای تســهیالت مالی صندوق حمایــت ازتحقیقات
و توســعه صنایــع الکترونیک(صحا) بــه فعاالن بخش
خصوصــی و تعاونی حوزه صنایع الکترونیک کشــور در
دولت یازدهم به ویژه در ســالهای  1394و  1395بیش
از  80درصد مجموع فعالیت صندوق بوده است.
تنها در ســال  1394آمار اعطای تسهیالت مالی صحا،
معادل با نیمی از مجموع تسهیالت مالی سالهای قبل

از آن ( ،)1378-1393بوده است.
بر اســاس آنچه در نمودار قابل مشــاهده است ،در سال
 1395با توجه به لزوم بازگشت تسهیالت قبلی ،تنها رشد
چشمگیر در تعداد تسهیالت قابل مشاهده است؛ این امر
با نگهداری حداقل نقدینگی و تخصیص تمامی سرمایه
ممکن در قالب تسهیالت به شرکتها میسر شده است.
نکته حائز اهمیت این است که میزان مطالبات واخواستی
صحا نسبت به مجموع گردش مالی آن کمتر از  5درصد
اســت و در ســال  95این میزان ،علیرغم افزایش چند
برابری گردش مالی در حدود  10درصد کاهش داشــته
است.
مرداد  .96شمارة 14
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ارتباط صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات
و توسعه صنایع الکترونیک خبرداد:

حمایــت  221میلیارد
ریالیصحاازشرکتهای
با پشتیبانی صحا ارائه می شود:
پارک های علم و فناوری
راهکار محققان کشور در کاهش اتالف انرژی
سراسرکشور

درنیروگاههایخورشیدی

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از
حمایــت  221میلیارد ریالی صحا از شــرکتهای مســتقر در پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد سراسر کشور طی سالهای  1394و  1395خبرداد.
پژوهشــگران پارك علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
به گزارش روابط عمومی صحا ،دکتر علی وحدت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
صحا در نشست مشــترک با معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و اســتان قزوین با پشــتیبانی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک راهکاری
فناوری که امروز صبح در محل ســاختمان وزارت علوم برگزار شــد ،با اشاره به برای جایابی نیروگاههای پراکنده خورشیدی عرضه کردند که استفاده از این
عملکرد صحــا در دولت یازدهم گفت :صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه روش جایابی موجب کاهش اتالف انرژی در شبکه توزیع برق خواهد شد.
صنایع الکترونیک (صحا) در دولت یازدهم توانســته بیش از  2هزار میلیارد ریال به گزارش روابط عمومی صحا ،احمد مدرســی مدیر عامل شــرکت فنی و
تسهیالت مالی در قالب  323قرارداد نمونه سازی ،تولید نیمه صنعتی و صنعتی ،مهندسی طلوع صنعت تاجیک درباره این طرح گفت :در این پروژه با توجه به
تحقیق و توســعه در حوزه الکترونیک ،فناوری اطالعات ،اتوماســیون و  ITبه متغییر بودن میزان بهره برداری توان انرژی خورشــیدی در ساعات و فصول
فعــاالن صنایع الکترونیک اعطا کند بهطوریکه این آمار در ســالهای  1394و مختلف ســال و همچنین متغییر بودن میزان مصــرف بار ،جا یابی و اندازه
 1395بیش از  80درصد مجموع فعالیت صندوق بوده است .این آمار رشد بیش دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده خورشــیدی با الگوی تولید و بار متغیر با
از  130درصدی اعطای تسهیالت مالی صحا به شرکتهای صنایع الکترونیک زمان و تبدیل آن به پارامتر های اقتصادی در شبكههای توزیع برق مد نظر
اســت لذا با توجه به اینکه بار مصرفی متغیر و تولید آن نیز توسط پنلهای
در دولت یازدهم نسبت به مجموع سالهای قبل از آن را نشان میدهد.
وی با بیان اینکــه ضمانتنامههای صحا به عنوان یکی از ماموریتهای اصلی خورشیدی متغیر است ،هدف از اجرای این طرح بهینه کردن همزمان موارد
صندوق بر اســاس آخرین مصوبه هیئت دولــت در آییننامه تضمین معامالت مذكور است.
دولتی ،جزء تضامین معتبر قلمداد میشــود ،افــزود :در این زمینه ،آمار عملکرد وی افزود :هدف از انجام این طرح ارائه روشــی جدید برای جا یابی و اندازه
صندوق در حــوزه ضمانتنامههای پیمان حاکی از رشــد  200درصدی صدور دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده نیروگاه های خورشــیدی (انرژی نو) بوده
و با توجه به ابعاد پژوهشــی و عملی طــرح و همچنین اهمیت مقوله تولید
ضمانتنامههای صحا در دولت یازدهم نسبت به قبل از آن است.
دکتــر وحــدت تصریح کــرد :صندوق حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع انرژیهای نو و تجدید پذیر ،نتایج در حوزه دانشــگاهی و هم در حوزه تولید
الکترونیک(صحا) بیش از  778میلیارد ریال ضمانتنامه پیمان برای شرکتهای نیرو قابل استفاده است.
صنایع الکترونیک در دولت یازدهم صادر کرد .عملکرد صحا در سالهای  1394مدرســی با بیان اینکه در راه اندازی نیروگاه خورشــیدی ،جایابی و اندازه بر
و  1395در صدور ضمانتنامه  3برابر کل فعالیت صندوق در همه سالهای قبل اساس عناوین فوق بســیار حائز اهمیت است ،خاطر نشان کرد :اگر جایابی
آن بوده است .همچنین آمار ضمانتنامه در سال  95رشد  100درصدی را نسبت اشتباه باشد یا اینکه اندازه نیروگاهی که در نظر گرفتیم سایز نامناسبی داشته
به سال  94نشان میدهد .به طوریکه در سال گذشته با صدور حدود  500میلیارد باشد ،پارامترهای شبکه نیروگاهی را تحت تاثیر قرار میدهد.
ریال ضمانتنامه (صرفا ضمانتنامه پیمان) امکان عقد حدود  3000میلیارد ریال وی تاکیــد کرد :لحظه به لحظهای که زمان پیش میرود میزان مصرف بار
در کشــور متغیر اســت؛ بنابراین با توجه به این میزان مصرف ،دو پارامتر را
قرارداد برای فعاالن صنعت الکترونیک حاصل شده است.
وی با اشــاره به حمایت جدی صحا از شــرکتهای مستقر در پارکهای علم و در نظر گرفته و نقطه بهینه به دســت میآید و بعد از آن جایابی نیروگاههای
فناوری و مراکز رشــد سراسر کشــور در قالب تفاهم نامه منعقد شده با معاونت خورشیدی انجام خواهد شد.
پژوهش و فناوری وزارت علوم خاطرنشــان کرد :در مجموع دو ســال گذشــته مدرسی با بیان اینکه مبحث نیروگاههای خورشیدی با توجه به محدود بودن
حمایت از  98شــرکت از پارکها و مراکز رشــد به ارزش  221میلیارد ریال در فعالیت در این زمینه ،در كشــور رواج پیدا كرده است ،گفت :در حال حاضر
نیروگاههــای برق از مصرف کنندگان صدها کیلومتر فاصله دارد؛ این فاصله
صندوق مصوب شده است.
به گفته مدیرعامل صحا در ســال  95تعداد تســهیالت اعطایی به شرکتهای احتیاج به شــبکههای انتقــال توان دارد كه در این فاصله انرژی بســیاری
پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد 2 ،برابر و مبلغ تسهیالت اعطایی  1.5اتالف میشــود كه با احداث نیروگاههــای تولیدات پراكنده مقیاس كوچک
(خورشیدی) و متعاقبا حذف خطوط انتقال این مشكل نیز مرتفع میشود.
برابر نسبت به سال  94شده است.
وی با بیان اینکه تســهیالت اعطایی به شرکتهای مستقر در پارکها و مراکز مجــری طرح ادامــه داد :در واقع اقداماتی که در قالــب این پروژه صورت
رشــد از کل تسهیالت صحا در ســال  ،95به نظر تعداد سهم  30درصدی و از میگیرد ،در صورت اجرایی شــدن توســط مسئوالن كشــوری میتواند در
نظر ملبغی دارای ســهم  16درصدی بوده اســت ،گفت :البته در سال  95سهم راستای کاهش تلفات انرژی نیز باشد.
ریالی تســهیالت اعطایی به پارکها و مراکز رشد از مجموع تسهیالت اعطایی بــه گفته وی ،در این پروژه كلیه فاكتورهای فنی و اقتصادی مرتبط با نصب
صحا ،بیش از  2برابر و ســهم تعدادی حدود  3برابر نسبت به سال  94افزایش منابع تولید پراكنده (نیروگاههای خورشیدی) نظیر تلفات ،پروفیل ولتاژ ،سطح
داشته است.
اتصالكوتاه و ضریب قدرت ،ســود و هزینههای ناشــی از نصب این منابع
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به مكانیابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراكنده در پســتهای فوق
توزیع پرداخته شده است.
وی در ایــن خصوص توضیح داد :تاثیر فاكتورهای فنی مد نظر بر شــبكه
شناسایی و معادل پولی آنها استخراج میشود و در كنار پارامترهای اقتصادی
كه خود از جنس پول هستند ،تابع هدف مسئله جایابی و اندازه دهی نیروگاه
های خورشیدی را تشكیل میدهند .در اینجا عالوه بر محاسبه کاهش تلفات
اکتیو ،محاسبات کاهش تلفات راکتیو و در نتیجه حصول ضریب قدرت بهینه
در بار متغییر با زمان با توجه به تغییرات تولید توان نیز مورد بررسی میگیرد.
این محقق عنوان کرد :با توجه به متغیر بودن دو پارامتر اصلی در حوزه نیرو،
اعم از بهره برداری انرژی خورشــیدی در بخــش تولید و مصرف انرژی در
بخش مشتركین ،باید راهكاری مناسب برای همگرا كردن دو پارامتر مذكور
در نیروگاه های خورشــیدی ارائه داد كه این امر در نهایت منجر به افزایش
راندمان و تولید انرژی شــده و به تبع آن تاثیر به سزایی در كاهش تلفات و
هزینههای تولید خواهد داشت.
وی با اشاره به مشــخصات فنی طرح خاطر نشان کرد :اگر چه اوجمشكل
شــبكه در پیک بار است اما برای اطمینان بیشــتر در نتایج بدست آمده از
جایابــی و تعییــن ظرفیت ،بهینهتریــن حالت برای این امر این اســت كه
میبایســت جایابــی و تعیین ظرفیت بار با در نظر گرفتــن بارهای متغیر با
زمان انجام شود.
وی افزود :در ارزیابی نیروگاه های خورشــیدی ،هزینهها و درآمدهای طرح،
مدت زمان بازگشــت ســرمایهگذاری اولیه ،هزینه تمام شــده تولید انرژی
الکتریکی و نرخ بازدهی ســرمایهگذاری ،در زمره شاخصهای حائز اهمیت
هستند.
وی با تاکید بر اینکه بیشــتر مطالعات صورت گرفتــه در این زمینه تنها به
منظور بهبود یک پارامتر انجام شــده اســت ،اظهار کرد :نهایتا ً در این پروژه
جــا یابی و تعیین ظرفیت با در نظر گرفتن بارهــای متغیر با زمان در منابع
تولیدات پراکنده خورشــیدی انجام خواهد شد .در اکثر پروژهها توان بارها و
تولید انرژی الکتریکی ثابت در نظر گرفته میشود و جا یابی و تعیین ظرفیت
نیروگاه ها در مقدار پیک بار و تولید انجام می شــود كه در این پروژه كلیه
حاالت تولید انرژی و مصرف بار بررسی و محاسبه می شود.
وی با بیان اینکه این شــرکت در بحث تولید فناوری خورشیدی برای تولید
برق فعالیت می کند ،خاطر نشــان کرد :هنوز در كشور به تكنولوژی ساخت
تجهیزات بهره برداری توان از طریق خورشــید دســت نیافته ایم .لذا واحد
تحقیق و توســعه( ) R&Dاین شركت متشكل از متخصصان و كارشناسان
در رشــته های برق  ،مواد  ،شیمی مستقر در پارك علم و فناوری دانشگاه
بین المللی امام خمینی استان قزوین با ارائه طرح کسب و کار در این زمینه
با پشتیبانی موثر صندوق حمایت از صنایع الکترونیک درصدد تولید این نوع
تجهیزات هستند.

پارک علم و فناوری
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نشســت مشــترك مديركل دفتر
سياســتگذاري و برنامه ريزي امور
فنــاوري وزارت علوم با روســاي
كميســيون هاي تخصصــي اتاق
بازرگاني ،صنعت ،معدن و كشاورزي
ايران
مدير كل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم:

پارك سالمت مي تواند فناوري هاي پزشكي كشور
را از طريق ارتباط با پاركهاي علم و فناوري دنيا
به روزرساني كند
دكتر خسرو پيري مدير كل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور فناوري
وزارت علوم با دكتر ميراســماعيل رئيس دانشــگاه علوم پزشكي ايران و دكتر
عسگري رئيس پارك علم و فناوري ســامت ديدار و گفتگو و از شركت هاي
فناور اين پارك بازديد كرد.
دكتر پيري در مورد منفك بودن حوزه علوم پزشكي از وزارت علوم گفت :با توجه
به اينكه بحث فناوري هيچگونه مرزي ندارد اين شــرايط فراهم است كه بحث
آموزش عالي و علوم پزشكي در يك مسير و با هدف مشخص حركت كنند.
وي در ادامه با اشاره به اجالس آتي شركت هاي فناور كشورهاي ايران و ايتاليا
گفت :حوزه ســامت مي تواند شــركت هايي را براي انتقال فناوري پزشكي از
ايتاليا به ايران منتقل نمايد و پارك سالمت بايد شركت هاي خود را براي حضور
در اين اجالس به دفتر سياســتگذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم
معرفي نمايد.
دكتر پيري در مورد اينكه پارك علم و فناوري ،منطقه آزاد محســوب ميشــود

گفت :پارك هاي علم و فناوري از قوانين مناطق آزاد پيروي ميكنند و هيچگونه
ماليات و عوارض ورود و خروج پرداخت نميكنند كه پارك ســامت هم از اين
قائده مستثنا نخواهد بود.
در پايــان اين ديدار مديركل دفتر سياســتگذاري و برنامه ريزي امور فناوري از
شــركت هاي فناور مستقر در دانشگاه علوم پزشكي ايران بازديد كرد و در مورد
قوانين تبديل شــركت هاي فناور به دانش بنيان به اين شــركتها مشاوره داد.
می شــوید .انتظار میرود با توکل به خداوند سبحان ،ماموریت و وظایف رئیس
پارک علم و فناوری را بر پایه قوانین ،سیاستها و در چارچوب برنامهها و جایگاه
تشکیالتی مصوب به انجام رسانید.
بایسته است با پیروی از آموزههای اسالمی ،مبانی علمی و راهبردی دولت تدبیر
و امید و جلب همكاري همه مديران و كاركنان گرامي ،نقشی شایسته در تحقق
اهــداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینــی آن در اقتصاد دانشبنیان و تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

مديركل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم:

هدف اصلي دانشگاه بايد تربيت كارآفريناني باشد
كه خودشان ديگران را استخدام كنند
دكتر خســرو پیری مدیر کل دفتر سیاســت گــذاری و برنامه ريزي امور
فناوری وزارت علوم با حضور در گردهمایی اســاتید دانشــگاه فنی و حرفه ای
شهر همدان كه به مناسبت گرامیداشت روز معلم و هفته آموزش برگزار شده
بود ،با بيان شاخصهاي دانشــگاه كارآفرين گفت :وزارت علوم در محل دفتر
سياستگذاري و برنامه ريزي امور فناوري كارگروهي را تشكيل داه كه وظيفه
تدوين شــاخص هاي دانشــگاه كارآفرين را به عهده دارد بطوري كه در آينده
هدف اصلي دانشگاه ها بايد طوري باشد كه بتوانند كارآفريناني را تربيت كنند
كه خودشان بتوانند ديگران را استخدام نمايند.
وی در ادامه به شــاخصهاي دانشــگاه فني و حرفه اي اشــاره كرد و از راه
اندازي مركز رشد و پارك علم و فناوري در اين حوزه گفت :بايد با برنامه های
یکساله ،پنج ساله و راهبردی به این شاخص ها دست پیدا کنيم که در تمامی
دانشــگاههای مطرح کشور ،مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری عملیاتی
شــده است و قطعا در دانشگاه فنی و حرفه ای یک برنامه راهبردی متفاوت تر
از برنامه های ساير دانشگاه های كشور خواهيم داشت.
دكتر پيري گفت :دانشــگاه فنی و حرفه ای نسبت به سایر دانشگاههای كشور
ماموريــت متفاوتي دارد و اميدوارم راندمان دانشــگاه فنی و حرفه ای در مدت
زمان کوتاهی به اشــتغال برسد و مدرسین دانشگاه فنی و حرفه ای كه نسبت
به موضوعات آموزشي آشنايي دارند آشنایی دارند و هم به جنبه هاي مهارتی و
عملی مسلط هستند بنابراين این موضوع یک امتیاز براي دانشجویان و اساتید

اين دانشگاه خواهد بود.
وي در ادامه به ايجاد کارگروههای تخصصی متشــکل از اساتید دانشگاه فني
و حرفه اي و صنعتگران بخش خصوصی اشاره كرد و گفت :اميدوارم در زمینه
های تربیت كاردانهاي ماهر گام های موثر و خوبی برداشته شود.
مدير كل دفترسياســتگذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم افزود:
تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و دانشــگاه فنی و حرفه ای در زمینه تشکیل
نهادهای درون دانشگاهی که عمال فناوری های عملی را شکل می دهند وجود
دارد كه بر اساس اين تفاهم نامه قرار است نوآوری های خالقانه را در صنعت
به وجود آورده و نيازهاي كشــور را رفع نمايند ،بنابر اين دانشگاه فنی و حرفه
ای در آينده نزديك جزء پیشگامان ایجاد تحول در صنعت كشور خواهد بود.
دکتــر پیری تاكيد كرد نهادهایی که مهارت های خالقانه و نوآورانه و شــتاب
دهنده دارند و خود ایجاد کننده خالقیت هستند باید در درون دانشگاه تشکیل
شود.
مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم در مورد
اينكه دانشــگاه فنی و حرفه ای می تواند و این پتانســیل را دارد که در زمینه
مهارت هــای خالقانه و نوآورانه اقدامات خوبــی را انجام دهد گفت :معاونت
پژوهــش و فناوري وزارت علوم از طرح هــا و پروژه های قابل قبول و دانش
بنیان حمایت خواهد کرد و نسبت به بروزرسانی کارگاه ها و آزمایشگاه ها اقدام
خواهد نمود.

جلسه مشترك دكتر خسرو پيري مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي
امور فناوري وزارت علوم ،با مهندس پورفالح مشــاور عالي رئيس اتاق بازرگاني
ايران ايتاليا و همچنين برخي از مشــاوران و روساي كميسيون هاي تخصصي
اتــاق بازرگاني ،صنعت ،معدن و كشــاورزي ايران با موضوع ارائه مدل مفهومي
پارك هاي علم و فناوري و دســتاوردهاي كســب شــده اين پاركها در محل
ساختمان اتاق بازرگاني تشكيل شد.
دكتر خســرو پيري در اين جلسه با اشــاره فرمايش مقام معظم رهبري در مورد
اقتصاد دانش بنيان گفت :يكي از مولفه هاي اصلي اقتصاد دانش بنيان شــركت
هــاي دانش بنيان هســتند و پارك هاي علم و فناوري نهادهايي هســتند كه
تكنولوژي و نتايج تحقيقي كه در دانشگاه ها ايجاد شده است را به حوزه بخش
خصوصي و سپس به ثروت تبديل ميكنند.
مديركل دفتر سياســتگذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم ،در مورد
معافيت مالياتي شركت ها افزود :پارك هاي علم و فناوري ،قانون مناطق آزاد را
دارا هســتند و شركت ها و حتي كاركنان شاغل در آنها از پرداخت ماليات معاف
هستند.
وي در مورد تعريف مراكز رشــد گفت :مراكز رشد ايده هاي خالقانه را جذب و
حمايــت مي كنند و از نظر حقوقي ،معنوي و مالي از ايده ها حمايت مي كنند تا
زماني كه ايده به محصول تبديل شــود و يكي از سياستهاي معاونت پژوهش
و فناوري وزارت علوم بر اين اســاس اســت كه پارك هاي علم و فناوري را در
بخش خصوصي تاسيس كنيم.
دكتــر پيري در ادامه افزود :نظــارت و ارزيابي تمام پارك هاي علم و فناوري و
مراكز رشــد به عهده وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي باشــد و مجوز تمام
مراكز رشــد و همچنين مراكز رشــدي كه به صورت مشترك بين پارك هاي
علم و فناوري و دستگاه هاي اجرايي تاسيس مي شوند ،پس از اينكه درخواست
مجوز در كارگروه تخصصي كميسيون پژوهشي در وزارت علوم تاييد شد مجوز
به توسعه شورايعالي گسترش به رياست مقام عالي وزارت صادر مي شود.
وي در خصوص شاخص ايده هاي قابل ارائه افزود :براي ورود هر ايده در مركز
رشد دو شاخص اصلي در نظر گرفته شده است ،يكي اينكه نوآوري داشته باشد
يعني در كل كشور اين ايده ارائه نشده باشد و دومين شاخص اينكه قابليت بالقوه
تجاري سازي را داشته باشد بنابر اين ايده ها در مراكز رشد بايد اين دو شاخص
اصلي را داشته باشند.
مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم با اشاره به
بحث آمايش فناوري گفت :آمايش فناوري يكي ديگر از بحث هاي اصلي وزارت
علوم به شــمار مي رود يعني اينكه چه پاركي در چه استاني با چه تخصصي مي
تواند شكل بگيرد.
دكتر پيري در ادامه گفت :ســعي اين دفتر بر اين اســاس اســت كه از تجمع
نيروهاي اداري و ســنگين كردن سيســتم اداري جلوگيري بعمل آمده است و
حداكثر نيروهاي پارك هاي علم و فناوري در سطح يكم  32نفر ،سطح دوم 26
و سطح سوم  18نفر مي باشد.
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گزارش

فناوری فناوری
تحقیقات و
تحقیقات و
گاهنامۀ علوم،
گاهنامۀ علوم،

گزارش یک سفر:

سفر به استان های آستراخان و ولژسکی روسیه
بهبــود عملکــرد
نانوکاتالیستهای مورد
اســتفاده در صنعت
پتروشیمی

پژوهشــگر دانشگاه صنعتی سهند تبریز با استفاده از نانوذرات آهن موفق به
تولید نانوکاتالیستهایی با کاربرد در صنایع پتروشیمی شده است که میتوانند به
طور ویژه موجب افزایش بهرهوری فرایند تبدیل متانول به اولفینهای ســبک
شوند.
دکتر محمد رســتمیزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه سهند تبریز و محقق طرح
اظهار کرد :اولفینهای ســبک از جمله اتیلن و پروپیلن یکی از محصوالت مهم
صنایع پتروشیمی محسوب میشوند .در میان روشهای مختلف تولید اولفینها،
فرایند تبدیل متانول به اولفین جایگاه ویژهای را از آن خود کرده است .مهمترین
مزیت این فرایند ،عدم وابستگی آن به مواد اولیه نفتی است که محدودیت منابع
فسیلی را پوشش میدهد .در این فرایند عموم ًا از کاتالیستهای زئولیتی که یکی
از پرکاربردترین کاتالیستها در صنایع نفت و گاز است ،استفاده میشود.
به گفته دکتر رســتمیزاده در این تحقیقات که با همکاری شــرکت پژوهش و
فناوری پتروشــیمی ایران صورت گرفته اســت ،هدف اصلی بومیسازی دانش
ساخت کاتالیســت پرکاربرد زئولیتی و بهبود خواص آن جهت کاربرد در فرایند
تولید اولفینهای سبک بوده است.
وی در خصوص اهمیت انجام این قبیل مطالعات عنوان کرد :بومیسازی دانش
ســاخت این نوع کاتالیستها میتواند نقش مهمی در رسیدن به اهداف اقتصاد
مقاومتی در حوزه نفت و گاز داشته باشد .بطور مشخص ،با توجه به منابع وسیع
گاز طبیعی و تولید مازاد متانول درکشور ،تولید نانوکاتالیست زئولیتی -Fe/ZSM
 5میتواند موجب رفع نیاز کشور به واردات اولفینهای سبک (اتیلن و پروپیلن)
شود و ارزش افزوده قابل توجهی را نصیب کشور کند.
به گفته عضو هیأت علمی دانشــگاه سهند تبریز ،در این طرح ،اثر نحوه افزودن
تقویت کننده نانوذرات آهن به نانوکاتالیست زئولیتی  5-HZSMبر عملکرد آن
بررسی شده است .باید توجه داشــت که در تبدیل متانول به اولفینهای سبک
در کنار شرایط فرایندی ،شکل ،ساختار و خواص اسیدی کاتالیست مورد استفاده
نیز تأثیر بســزایی بر انتخابپذیری و گزینش اولفینها به عنوان محصول اصلی
نسبت به محصوالت جانبی دارد.
رستمیزاده در ادامه به تشریح راهکار مورد استفاده در این طرح جهت دستیابی
به هدف دنبال شــده اشاره کرد و افزود :بهبود عملکرد کاتالیست ،نظیر افزایش
میزان تبدیل متانول ،گزینشپذیری پروپیلن و طول عمر کاتالیســت ،با افزودن
تقویت کننده به کاتالیســت محقق میشــود .در این تحقیق ،به منظور تنظیم
خصوصیات اسیدی و ساختاری نانوکاتالیست بهینه ،تقویت کننده نانوذرات آهن
به دو روش تلقیح و افزودن در حین مرحله ســاخت مورد اســتفاده قرار گرفت.
همچنین نانوکاتالیستهای ساختهشده توسط چندین آزمون مختلف نظیر FE-
 TPD، FTIR، TEM-SEM، XRD، BET، NH3و  TGAتعیین مشخصه
شدند .در نهایت ،عملکرد کاتالیســتی نانوکاتالیستها در شرایطی کام ً
ال مشابه
شرایط عملیاتی فرآیند صنعتی تبدیل متانول به پروپیلن مورد ارزیابی واقع شد.
محقق طرح تصریح کرد :طبق آزمایشهای صورت گرفته خصوصیات ساختاری
ت ها منجر به فعالیت کاتالیستی مطلوب آنها شده
و اسیدی مناسب نانوکاتالیس 
اســت؛ به گونهای که نانوکاتالیست توسعه داده شــده عملکردی بهتر از برخی
کاتالیستهای تجاری نشان داده اســت .دیگر مشخصه بارز این نانوکاتالیست
تولید شــده ،گزینش پذیری خیلی کم برای پارافینهاست (زیر  5درصد) که از
نظر عملیاتی پارامتری مهم برای کاتالیست این فرآیند است.
رســتمیزاده در پایان عنوان کرد :این نتایج منجر بــه افزایش بهرهوری فرایند
تبدیــل متانول به اولفینها و کاهــش هزینه تولید در قیاس با واردات محصول
میشــود و خود گام بزرگی به سوی بومیســازی دانش ساخت و تولید صنعتی
نانوکاتالیستهای زئولیتی خواهد بود.
نتایج این تحقیقات که حاصل همکاری دکتر محمد رســتمی زاده عضو هیأت
علمی دانشــگاه صنعتی سهند تبریز و دکتر فریدون یاری پور از شرکت پژوهش
و فناوری پتروشیمی ایران حاصل شــده است .نتایج این کار در مجله Fuel با
ضریب تأثیر  611/3به چاپ رسیده است.
شمارة914
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با هدف گسترش تعامالت فناوری و اقتصادی دولت

توســعه شرکتهای دانشبنیان و استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری
کشــور از جمله موضوعاتی است که از ســوی مقام معظم رهبری و مدیران
محترم ارشد نظام مورد تاکید قرار می گیرد.از جمله زیرساخت هایی که افراد
مبتکر و خالق میتوانند ایدهها و طرحهای خود را به ظهور برسانند پارکهای
علم و فناوری است.
پارک علم و فناوری گیالن از ظرفیت ویژهای به لحاظ همجواری با کشورهای
حاشیه دریای خزر برخوردار بوده و این توانایی وجود دارد تا با افزایش فعالیت
شــرکتهای دانش بنیان استان ،بخش اعظمی از بازار آن کشورها را به خود
اختصاص دهد .در همین راســتا دکتر مجید متقی طلب ،رییس پارک علم و
فناوری گیالن بر اســاس دعوت نامه رسمی استاندار آستراخان جهت شرکت
در «دومین همایش بین المللی فناوری کاســپین (تکنوکاســپین  » )2017و
همچنین دعوت نامه رسمی شــهردار شهر ولژسکی استان ولگاگراد روسیه ،
به همراه هیات فناوری-اقتصادی استان گیالن به دو استان فوق سفر نمود.
در این ســفر عالوه بر رییس پارک علم و فناوری گیالن چند نفر از مدیران
شــرکتهای دانشبنیان اســتان ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایــع و معادن و
کشــاورزی استان گیالن و نیز گروهی از مدیران و تجار اتاق بازرگانی استان

گیالن نیز حضور داشتند.
این ســفر در قالب هیاتی متشــکل از رییس پارک علــم و فناوری گیالن،
تعــدادی از مدیــران واحدهای فنــاور و دانــش بنیان پــارک ،رییس اتاق
بازرگانی صنایع و معادن و کشــاورزی استان گیالن و نیز گروهی از مدیران
و تجار اتاق بازرگانی اســتان جهت حضور در همایش تکنو کاســپین 2017
( )2017-Technocaspianبا هدف بهرهمندی از فرصت ایجاد شــده و
مالقات و رایزنی با نمایندگان نهادهای مختلف کشورهای حاضر در همایش،
معرفی توانمندیهای فناورانه و اقتصادی شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری گیالن و همچنین شناســایی و ارزیابی توانمندیهای این کشورها به
منظور بستر سازی انتقال فناوری ،تمهید مقدمات جهت برقراری روابط جدید
همکاری در حــوزه علم و فناوری و همچنین همکاری در پروژههای علمی-
تجاری بین منطقهای انجام گرفت.
عالوه بر این ،حضور در شــهر ولژسکی نیز با هدف پیگیری توافقات صورت
گرفته در خالل بازدید هیات اعزامی این شهر از پارک علم و فناوری گیالن از
جمله برگزاری نمایشگاه محصوالت ساخت ایران در شهر ولژسکی و همچنین
آشنایی با توانمندیهای اقتصادی-صنعتی این شهر صورت گرفت.

جشنواره ملی «پایان نامه های دانشجویی »
به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار میشود
جشنواره ملی «پایان نامه های دانشجویی در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی
دانشــگاه ها با تاکید بر آســیب های اجتماعی» به میزبانی دانشگاه مازندران و با
همکاری انجمن جامعه شناسی ایران در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بــه گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر حیدر جان علیزاده معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه مازندران گفت :جشنواره مذکور در راستای طرح ملی کاهش آسیب های
اجتماعی خواهد بود که با مشــارکت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت
کشور در حال اجراســت و شامل ابعاد مختلفی چون فراخوان آثار از دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی کشــور ،ارایه شفاهی آثار برتر در روزهای جشنواره و نقد
و بررســی آنها توسط اســتادان و صاحب نظران این حوزه ،تقدیر از آثار برتر و
همچنین انتشــار خالصه پایان نامه های دانشــجویی خواهد بود .ضمن ًا برپایی
نمایشــگاهی از آثار دریافتی ،اجرای کارگاه های آموزشــی ،ارایه چند سخنرانی
محوری در حوزه آســیب های فرهنگی و اجتماعی توسط متخصصان این حوزه
نیز در دستور کار دبیرخانه جشنواره قرار دارد.

گفتنی اســت میزبانی جشنواره ملی پایان نامه های دانشجویی در حوزه مسایل
فرهنگی و اجتماعی ،از ســوی مدیر کل دفتر سیاســت گذاری و برنامه ریزی
فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دانشگاه مازندران ابالغ شد.

ثبت  ۱۹اختراع و اجرای  ۲۵پروژه تحقیقاتی
دردانشگاهصنعتیامیرکبیر
محققان در آزمایشگاه تحقیقاتی  FACTSدانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق
به اجرای  ۲۵پروژه تحقیقاتی صنعتی ۱۹ ،مورد ثبت اختراع و انتشــار هزار مقاله
شدند.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،آزمایشــگاه
تحقیقاتی  FACTSSدر دانشــگاه امیرکبیر در زمینه ریزشبکهها ،شبکههای
هوشمند ،تولیدات پراکنده ،کاربرد سیســتمهای  HVDCو ادوات FACTS
و شبیه سازی بالدرنگ تحقیقات گسترده از طریق انجام قراردادهای تحقیقاتی
بــا صنعت برق فعالیت می کند که نتایــج آنها منجر به چاپ بیش از هزار مقاله
شده است.
چــاپ این تعــداد مقاله که به آنها بیــش از  ۵هزار بار در ســطح جهان ارجاع
شــده ،در رشته مهندسی برق دانشگاههای کشور بی نظیر است .از مجموع این
هزار مقاله حــدود  ۳۵۰مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی و داخلی و حدود
 ۷۰۰مقاله در کنفراسها و همایش های معتبر داخلی و بین الملل چاپ و ارایه
شده است.

اجــرای  ۲۵پروژه تحقیقاتی صنعتی ۱۹ ،مورد ثبت اختراع و تالیف و ترجمه ۱۰
جلد کتاب از دیگر دستاوردهای تحقیقاتی این آزمایشگاه بشمار میرود.
پیش از این ها این آزمایشگاه تحت نظر پروفسور گئورگ قره پتیان عضو هیات
علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شده است.

اخبار دانشگاه

دانشگاهحکیمسبزواری
جزو ۶دانشگاه برتر کشور است
دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشــگاه حکیم ســبزواری گفت :دانشگاه حکیم
ســبزواری هم اکنون جزو  ۶دانشگاه برتر کشور توسط وزارت علوم ،تحقیقات و
فنــاوری در حوزه دیپلماســی علم و فنــاوری و ارتباطــات بینالمللی در کنار
دانشگاههای صنعتی شــریف ،صنعتی اصفهان ،مرکز جهاددانشگاهی تهران و
تعدادی دانشگا ه برتر دیگر در انتهای سال  ۹۵معرفی شده است.
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر حدادنیا اظهار افزود :پس از گذشــت حدود چهار
ســال از دولت تدبیر و امید اقدامات بسیار خوبی در دانشگاه حکیم سبزواری در
طی این مدت انجام گرفته است.
وی با اشــاره به برنامههای راهبردی و کالن دانشگاه خاطرنشان کرد :در دولت
تدبیر و امید دانشگاه حکیم سبزواری یکی از  ۲۵دانشگاه برتر کشور شناخته شد
که قبل از آن رتبه ما در بین دانشگاههای کشور حدود  ۶۰بود و در انتهای سال
 ۹۵با ابالغ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان  ۲۲دانشــگاه محور کشور
معرفی شد.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص شاخص تولید علم در دانشگاه حکیم
سبزواری عنوان کرد :شاخص تولید علم به ازای هر هیئت علمی در قبل از سال
 ۹۲در این دانشگاه  %۶۷بود که در سال  ۹۵این عدد به  ۲٫۳۷ارتقا یافت که در
واقع متمرکز شدن بر مباحث علمی و دیپلماسی علمی سبب شد ،دانشگاه حکیم
سبزواری در جایگاه شایستهای قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قطع ًا در ســال  ۱۴۰۴شاخص تولید علمی نیز افزایش خواهد
یافت ادامه داد :این شاخص به سطح دانشگاههای برتر نزدیکتر میشود با توجه
به اینکه هم اکنون در رتبه  ۲۵در بین دانشگاههای کشورها قرار گرفتیم ارتقای
این عدد کار ســختی است ،با توجه به اینکه دانشگاههای برتر کشور از اعتبارات
قویتری برخوردارند.
دکتر حدادنیا بیان کرد :در واقع دانشــجویان ورودی دانشــگاهها همچنان برای
شــان نامها مطرح است .یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هنوز نگاه نامی
به دانشــگاهها دارد و دانشجویان رشــتههای مهندسی معمو ًال دانشگاه صنعتی
شــریف و صنعتی امیرکبیر و دانشجویان علوم انسانی دانشگاه عالمه طباطبایی
را ترجیح میدهند.
وی گفــت :محور حرکــت و اقدامات خود را در ســال  ۹۶بر بحثهای کیفیت
آموزشی متمرکز کردیم ،چنانچه ســال  ۹۴محور حرکت ما مباحث پژوهشی و
ســال  ۹۵محور اقدامات ،پژوهش و ارتباطات بینالمللی بود .امیدواریم در سال
جاری با تاکید بر ارتقای کیفیت آموزشــی جزو دانشــگاههای پیشروی کشور
باشیم.
رئیس دانشــگاه حکیم ســبزواری با اشــاره به تفاهمنامههای دانشگاه حکیم
سبزواری با دانشگاههای اروپایی خاطرنشان کرد :سه تفاهمنامه دانشگاهی بین
دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاههای اروپایی منعقد شد که در این میان یک
تفاهمنامه با دانشگاه پاریس  ۱۳به نمایندگی از دانشگاه سوربن ،تفاهمنامه دیگر
با لیون فرانسه و تفاهمنامه سوم با دانشگاه تورین ایتالیا منعقد شد.
دکتر حدادنیا یادآور شــد :ممکن اســت در حوزه آموزش عالی بین دانشــگاهها
تفاهمنامههای بســیاری منعقد شود اما در واقع اجرایی شدن تفاهمنامهها امتیاز
به شــمار میرود هم اکنون حدود  ۱۲نفر از دانشــجویان دکترین ما در دانشگاه
تورین ایتالیا مشغول تحصیل هستند .هم چنین چند تن از استادان دانشگاه حکیم
سبزواری در دانشگاه لیون فرانسه پروژههایی را در حال انجام دارند.
وی مهمترین تفاهمنامه دانشگاه حکیم سبزواری را با دانشگاه پاریس  ۱۳دانست
و افزود :این تفاهمنامه با دانشــگاه سوربن منعقد شد ،نمایندگان رسمی پاریس
 ۱۳به دانشگاه حکیم سبزواری آمدند و نمایندگان دانشگاه نیز به آنجا رفتند ،هم
اکنون تبادل استاد و دانشجو بین این دو دانشگاه آغاز شده است .ما معتقدیم اگر
سطح علمی دانشجو و اســتاد بخواهد ارتقا یابد ،باید ارتباطات بینالمللی وجود
داشته باشد و استاد و دانشجو با علم روز هماهنگ باشند و در سال  ۹۵به شدت

افزایش انگیزه در بین دانشجویان و به خصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی
را شاهد بودیم.
دکتر حدادنیا با اشــاره به افزایش ارتباطات بینالمللی دانشگاه حکیم سبزواری
گفت :در تابستان ســال جاری استادان دانشگاه حکیم میتوانند به فرصتهای
مطالعاتی کوتاه مدت برای دو و یا سه ماه به خارج از کشور بروند.
وی یادآور شــد :این فرصت باعث شــده اســت موج عظیمی در حرکت علمی
دانشگاه اتفاق بیفتد .در طول تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری تا سال  ۶ ،۱۳۹۲نفر
از اســتادان به فرصت مطالعاتی رفتند و از سال  ۱۳۹۲تاکنون  ۸۰نفر به فرصت
مطالعاتی رفتند.
رئیس دانشــگاه حکیم سبزواری با اشــاره به اقدامات بینالمللی دانشگاه حکیم
سبزواری گفت :استادان دانشگاه ما به عنوان عضو هیئت علمی تاکنون توانستند
قراردادهای پژوهشــی به اعتبــار بیش از  ۲۰۰هزار دالر منعقــد کنند که این
قراردادها با دانشــگاههای هاروارد و کنکوردیا بوده است و البته در این طرحهای
پژوهشی دانشجویان نیز در کنار استادان توانستند ورود پیدا کنند و بدین ترتیب
استادان ما وارد طرحهای مطرح جهانی شدند.
وی با بیان اینکه در حوزه علوم انسانی به دنبال آن هستیم که با دانشگاه سوربن
وارد مذاکره شــویم ،درخصوص ارتباطات بینالمللی گروه زبان عربی دانشگاه با
کشورهای عربی بیان کرد :در این زمینه بر روی کشور عراق هدفگذاری کردیم،
اما نکتهای وجود دارد و آن این است که برای انعقاد یک قرارداد بینالمللی ،گروه
آموزشی در آن قرارداد باید پتانسیل ارتباطات بینالمللی در خود ایجاد کنند.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود :در دانشکده علوم پایه و مهندسی دانشگاه،
این پتانسیل ایجاد شده است اما در دانشکده علوم انسانی هنوز این خودباوری در
ارتباطات بینالمللی کمتر است و معتقدیم گروههای آموزشی مانند ادبیات عرب
و الهیات باید ورود پیدا کنند و سرنخهای ارتباطات بینالمللی را بیابند.
دکتر حدادنیا تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری را در حال حاضر
 ۲۵۰دانشــجو دانســت و افزود :این میزان دانشــجوی خارجی از دانشگاههای
صنعتی شــریف و صنعتی امیرکبیر باالتر است ،اما نکتهای که در این زمینه به
شدت ما را آســیبپذیر میکند موقعیت شهرستان سبزوار از نظر فیزیکی است.
راههای مواصالتی برای دانشــجوی خارجی باید تســهیل شود ،در حقیقت اگر
موقعیت فیزیکی مناســبتری میداشتیم با این پتانسیل ایجاد شده در دانشگاه،
قطع ًا میزان دانشجویان خارجی بیشتری میداشتیم.
وی یادآور شد :دانشگاه فردوسی مشهد باالترین میزان دانشجوی خارجی را در
سطح کشور در اختیار دارد ،در واقع دلیل آن به یک موضوعیتی خارج از دانشگاه
برمیگردد ،البته این به معنای تخطئه کردن سیاســت دانشــگاه نیســت ،بلکه
جاذبههای دیگری در دانشگاه وجود دارد که باعث جذب دانشجویان میشود که
ما این جاذبهها را در سبزوار نداریم .در حقیقت هر دانشجوی خارجی که بخواهد
وارد سبزوار شود ابتدا باید وارد مشهد شود.

نمایندگانپارکهایعلموفناوری11کشوراسالمی
درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن
بازار امسال حضور دارند
دبیرخانه نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فن بازار از حضور
نماينــدگان پارک هاي علم و فناوري  11کشــور اســامي درنمايشــگاه
دســتاوردهاي پژوهش،فنــاوري و فــن بــازار ســال جــاري خبــر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،نمايندگان این کشورها برای شرکت
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اجالس تکنو کاسپین

در صبح روز سوم ،اجالس تکنو کاسپین آغاز به کار کرد .در این اجالس،
هشت نفر از جمله آقای الکساندر ژیلکین استاندار آستراخان ،دکتر متقی طلب
بــه عنوان رییس پارک علم و فناوری گیالن ،آقای ســانجای پرســاد دبیر
کشاورزی و همکاریهای بینالمللی ایالت گجرات هندوستان ،آقای آشخات
ســیزدیکوف سرکنسول قزاقستان در آســتراخان و آقای مکان ایشانکولیف
سرکنسول ترکمنستان در آستراخان به عنوان سخنرانان اصلی در پانل حضور
داشتند.

در این پانل ،دکتر متقی طلب ضمن اشــاره به تغییر شــاخصهای رقابت در
قرن  21از ظرفیتهای طبیعی و مالی به ســرمایههای نامحسوس ،گسترش
علم و فناوری را به عنوان عامل افزایش قدرت رقابت معرفی نموده که الزمه
آن تامین زیرســاختهای الزم از جمله تاسیس و گسترش پارکهای علم و
فناوری ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میباشد .اینجانب در این پانل با اعالم
برنامههای جمهوری اســامی ایران در حوزه علم و فناوری از جمله افزایش
ســهم علم و فناوری در تولید ناخالص ملی تا  %20طی یک برنامه مشخص
و همچنین اراده ایران بر گسترش و تامین زیرساختهای مورد نیاز ،از جمله
تاســیس پارک علم و فناوری در تمامی اســتانهای ایــران ،توانمندیها و
تجــارب پارک علم و فناوری گیــان را در زمینهی انتقال فناوری و تجاری
سازی به عنوان یکی از پارکهای مهم در منطقه شمال کشور و در همسایگی
کشور روسیه را تشریح نمودم.

در اجالس شــبکه پارکهای علم و فناوری کشــورهای اسالمی به ایران
میآیند و برنامه حضور آنها به گونهای تنظیم شــده تا بتوانند به مدت دو
روز در نمایشــگاه دستاوردهاي پژوهش،فناوري و فن بازار نيز حضور داشته
باشند.
مرداد  .96شمارة 14
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گزارش
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لزوم کاربرد
فناوریهای نوین
در غلبه بر چالشهای
آب و محیط زیست
بر اساس برنامه اجالس ،در عصر روز جمعه ،دو کمیسیون کشاورزی و شیالت
برگزار شــد .در این اجالس رییس پارک علم و فناوری گیالن به اتفاق دو نفر از
مدیران شرکتهای فناور در این کمیسیون حضور داشتند.
در کمیســیون کشــاورزی که با حضور وزیر و معاون وزیر کشــاورزی آستراخان
تشکیل گردید ،دکتر متقی طلب ضمن برشمردن اهمیت غذا ،آب و محیط زیست
به عنوان ســه چالش پیشروی جهان امروز ،شــیوههای ســنتی را برای غلبه بر
ایــن چالشها ناکارآمد توصیف کرده و بر لــزوم کاربرد فناوریهای نوین در این
زمینه تاکید و اشــاره کرد که راهکار عملی استفاده از فناوریهای نوین ،ایجاد و
تعمیق ارتباطات قوی و پایدار بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشــی کشورها و بویژه
کشــورهای منطقه با هدف تبادل اطالعات ،تجربیات و دانش فنی تولید شده در
حوزه کشاورزی میباشد.
مالقاتهای مهم دیگری در این ســفر با افراد و مقامات حاضر در اجالس انجام
شد که عبارتند از:
دیدار با آقای سانجای پرساد دبیر کشاورزی و همکاریهای بینالمللی ایالت گجرات
هندوســتان که در این دیدار ،آقای پرســاد ضمن ابراز خرسندی از پیشرفتهای
جمهوری اســامی ایران در حوزه علم و فناوری و تامین زیرســاختهای مورد
نیاز این حوزه و همچنین ظرفیتهای استان گیالن در زمینه کشاورزی ،خواستار
همکاری و بسترســازی مناسب جهت برقراری ارتباطات فناورانه به ویژه در زمینه
کشاورزی شدند.
همچنین مالقات با آقای رومان کولیکوف نماینده پارک اسکولکوو و بحث و تبادل
نظر در مورد زمینههای همــکاری در حوزههای مورد عالقه طرفین انجام و قرار
شد تا با توجه به فعالیتهای گشترده پارک اسکولکوو روسیه و تجربههای آن در
برگزاری  ،startup villageبا ادامه ارتباطات ،امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای
این پارک میسر گردد.
مالقات با آقای شــیپلینکو آندری معاون اتحادیه خوشــهها و پارکهای صنعتی
روسیه و بحث و تبادل نظر در مورد زمینههای همکاری در حوزههای مورد عالقه
طرفین و همچنین بهرهگیری از تجارب بدســت آمده این اتحادیه در ایجاد ارتباط
بین پارکهای علم و فناوری و شرکتهای فناور
مالقــات با دکتر الگا ایوانونا رییس موسســه حمل و نقــل دریایی و رودخانهای
کاســپین و دکتر یولیا فرولووا رییس کرســی علوم انسانی و زبانهای خارجه این
موسســه که در این دیدار ،رییس این موسســه پیشنهاداتی را به منظور همکاری
با شرکتهای کشتیرانی و موسسات آموزش عالی استان گیالن مطرح نموده که
عبارتند از:
برگزاری دورههای آموزشــی دریانــوردی و حمل و نقل دریایی برای کارکنان
شرکتهای ایرانی
پذیرش دانشجوی تمام وقت در رشتههای دریانوردی از ایران
همکاری علمی ،تبادل تجربیات و برگزاری دوره آموزشی مشترک با موسسات
آموزشی عالی ایران
تنظیم مالقات رییس موسســه با مدیران شــرکتهای کشتیرانی و همچنین
مسئوالن موسسات آموزش عالی
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مالقات با سرکنسول ایران در آستراخان
هیــات ایرانی در عصر اولین روز چهارشــنبه با جنــاب آقای محمدی
سرکنسول ایران در آستراخان دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار که در جهت
آشنایی با ظرفیت های آستراخان و امکان ارتباط دوجانبه در حوزه فناوری با
آســتراخان بود ،دکتر متقی طلب ،ضمن تشریح ظرفیتهای استان گیالن و
پارک علم و فناوری گیالن از جمله همسایگی با کشور روسیه ،انتخاب پارک
علم و فناوری گیالن به عنــوان درگاه صادرات محصوالت دانش بنیان در
شــمال کشور از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین تجربیات
پارک علم و فناوری گیالن به عنوان دبیرخانه فنبازار و شــبکه پارکهای
علم و فناوری کشــورهای اســامی ،ضمن پیشــنهاد انتخاب پارک علم و
فناوری گیالن به عنوان قطب همکاریهای علمی و فناوری با کشــورهای
حاشیه خزر ،بر نقش موثر و تعیین کننده آقای محمدی به عنوان سرکنسول
جمهوری اســامی ایران در آستراخان تاکید و خواستار مساعدت و همکاری
ایشــان در تســهیل زمینههای همــکاری پارک علم و فنــاوری گیالن با
استانهای روسیه در حوزههای مختلف علم و فناوری از جمله انتقال فناوری،
انجام پروژههای مشترک و تاسیس پارک علم و فناوری در این منطقه شد.

فرصتی برای نمایش محصوالت شرکتهای
فناور در فضای نمایشگاه دائمی «سرای تجاری ایرانیان»
در آستراخان

در دومین روز حضور در آســتراخان ،هیات اعزامی از پروژه «سرای تجاری
ایرانیان » که توســط اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان گیالن
در دســت ساخت است بازدید کردند .با توجه به همکاری نزدیک پارک علم
و فناوری گیالن با این اتاق و همچنین وجود کنسرسیوم صادرات محصوالت
دانش بنیان ،امکان بهرهبرداری شــرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در
پارک از فضای نمایشگاهی سرای تجاری ایرانیان ،پس از تکمیل این پروژه
وجود دارد.
در عصــر روز دوم ،هیات اعزامی در محل اتاق بازرگانی آســتراخان با آقای
ویکتور وینوکــوروف رییس اتاق و تعــدادی از تجــار ،بازرگانان و فعاالن
اقتصادی آســتراخان دیدار و گفتگو کردند .در این نشست رییس پارک علم
وفناوری گیالن ضمــن تبیین اهداف بینالمللــی و منطقهای پارک علم و
فنــاوری گیالن و تاکید بر فرصتهای موجود منطقه در حوزه اقتصاد مبتنی
بر دانش ،بر لزوم تغییر نگرش و عملکرد تجار و بازرگانان ایرانی و روسی از
تجارت ســنتی و فعالیت بر روی اقالم مشخص به تجارت مدرن با رویکرد
تجارت خدمات و محصوالت با فناوریهای متوسط و باال تاکید نمود.
از جمله موارد که در جلسه مطرح و مقرر شد پس از اقدامات کارشناسی وارد

فاز اجرایی شوند در زیر آمده است:

تشــکیل شــرکتهای فناور مشــترک برای توسعه
فناوری

تشکیل صندوق سرمایهگذاری مشــترک برای حمایت از شرکتهای فناور
کوچک و متوسط و تجاری سازی فناوری
عالوه بر این ،در این دیدار مدیران شــرکتهای فناور و دانش بنیان پارک
علــم و فناوری گیالن با توجه بــه زمینه فعالیت خود ،بــا صاحبان صنایع
آســتراخان به صورت انفــرادی مذاکره و در خصوص راههــای ارتباطی و
محورهای تعامل در حوزههای مشــترک تبادل نظر داشته و مقرر شد تا در
مورد همکاریهای آینده پیگیریهای الزم صورت گیرد.
از جمله برنامههای هیات اعزامی در طی سفر به آستراخان ،بازدید از دانشگاه
تکنیکی آســتراخان بود که در آن از دپارتمانهای مختلف دانشگاه از جمله
دپارتمان میکروالکترونیک ،رباتیک ،کامپیوتر و مکانیک و آزمایشــگاههای
مربوطه بازدید بعمل آمد.
با توجه به دســتاوردهای فناورانه این دانشــگاه که برخــی از آنها از موارد
مورد نیاز کشــور بود ،طی مذاکراتی با مســئولین این دانشگاه مقرر گردید
پیشنویس تفاهمنامه در خصوص چگونگی تعامالت و همکاری مشــتمل
بر فراهم ســازی شرایط برای تجاری ســازی طرحهای اجرایی و همچنین
تســهیل اســتقرار صاحبان ایده و محصول در پارک علم و فناوری گیالن،
تهیه و ارسال گردد.

بازدید از پارک علم و فناوری کودکان آستراخان از دیگر برنامههای هیات در
این ســفر بود .این پارک با هدف آشــنایی کودکان و دانش آموزان مقاطع
مختلف تحصیلی با مبانی فناوری و زمینهســازی شکوفایی خالقیت در آنان
تاسیس شده و در آن اصول برنامه نویسی ،ساخت ابزار آالت ،رباتیک و غیره
به کودکان و دانش آموزان آموزش داده میشود.

گزارش
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تبادل تجارب فناوران و محققان طرفين
توســعه محصوالت فناورانه به ویژه در حوزه بيوتكنولوژي ،فناوري اطالعات
و ارتباطات و مواد نو
عرضه خدمات مورد نياز براي شركتهاي فناور با هدف انتقال فناوري

سفربهولژسکی
پس از اتمام اجالس در آســتراخان ،هیات اســتان گیالن در معیت نماینده
اعزامی شــهردار ولژسکی ،آستراخان را با به سمت ولژسکی ترک کرده و در بعد
از ظهر روز یکشــنبه وارد شهر ولژسکی شده و مورد استقبال مسئولین این شهر
قرار گرفتند.
هیات اعزامی در صبح روز دوشــنبه نشســتی نیز با حضور شهردار و مسئولین
شهر ولژسکی در محل شهرداری این شهر داشتند که در آن آقای ایگور ورونین
شهردار ولژسکی ضمن ابراز رضایت از بازدید از شهر رشت و پارک علم و فناوری
گیالن ،ضمن تشــریح ظرفیتهای شهر ولژســکی و استان ولگاگراد به عنوان
مهمترین استان صنعتی روسیه ،آمادگی خود را به منظور گسترش همکاریها با
پارک علم و فناوری گیالن و صنایع شهر رشت اعالم کردند.
در ادامه دکتر متقی طلب ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیتهای علمی و اقتصادی
دو طرف ،در مورد اجرایی شدن توافقات صورت گرفته در شهر رشت متذکر شد
از جمله این موارد:
بررسی مقدمات و انعقاد قرارداد الزم جهت غنی سازی ذرت و سویا به عنوان
خوراک دام و طیور و صادرات به ایران و ســایر کشورها ،الزم به ذکر است قرار
شد در مورد محل غنیسازی در مذاکرات تکمیلی تصمیمگیری شود
واردات مواد خام پلیمیری از ایران
کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای سیستمهای تصفیه آب
معرفی و زمینه ســازی جهت انتقال فناوری تصفیه فاضالب طراحی شده در
ولگاگراد
پذیرش دانشــجو در حوزه انرژی در گیالن و ایران که در این مورد مقرر شد
تا با دانشگاههای استان هماهنگی شود
سرمایهگذاری مشترک جهت تجاری سازی محصوالت مبتنی بر فناوری
همکاری در زمینه آلودگی هوا و محیط زیســت با اســتفاده از ظرفیتهای
موجود در شرکتهای فناور و مراکز علمیپژوهشی
تشــکیل کارگروه جهت تطبیق کیفیت محصوالت ایران با اســتانداردهای
روسیه

نفوذ فنــاوری در صنعت و تولید هم به نفع محققان و هم
صاحبان صنعت میباشد

بعالوه ،در این روز ،هیات اعزامی در محل اتاق بازرگانی ولژسکی ،با رییس ،تجار
و فعاالن اقتصادی این شــهر دیدار کردند .در این دیدار ،دکتر متقی طلب ضمن
تشریح تفاوتهای سرمایههای محسوس و نامحسوس و همچنین تغییر نگرش
از ماشــینآالت ،پول و نیروی انسانی به فکر و خرد ،بر لزوم به رسمیت شناختن
علم و فناوری به عنوان سرمایه نامحسوس تاکید و خواستار ارتقاء سطح تجارت
طرفین از بازرگانی ســنتی به بازرگانی خدمات و کاالهای دانش بنیان با ارزش
افزوده باال در صنایع مختلف شد.
ایشان همچنین با اشاره به لزوم ســرمایهگذاری کشورها بر روی افراد خالق و
نوآور به منظور افزایش قدرت رقابت ،ارتباط اصولی بین محققین و سرمایهگذاران
را به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تبدیل دانش به ثروت برشمرد.
دکتر متقی طلب در ادامه ضمن تبیین اهداف جمهوری اسالمی در زمینه حمایت
از افراد خالق و نوآور از طریق ایجاد زیرساختهایی مانند پارک علم و فناوری،
اطالعات مربوط به توانمندیها و ظرفیتهای پارک علم و فناوری گیالن را در
اختیار حضار قرار داد.
همچنین با اشاره به مفهوم و پیام حضور هیات استان گیالن متشکل از روسای
پــارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی و همچنین تجار و مدیران واحدهای فناور
مســتقر در پارک ،هدف از این ســفر را افزایش نفوذ فناوری در تولید و تجارت
بیان کرد.
ســپس فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع شهر ولژســکی و همچنین مدیران

تعدادی از واحدهای فناور مســتقر در پارک گیالن ضمن معرفی دســتاوردها و
محصوالت ،به تشــریح ظرفیتهای موجود پرداخته و با توجه به زمینه فعالیت
راهکارهای همکاری متقابل را مورد بررسی قرار دادند.
در نهایت پیشــنهاداتی نیز برای تعمیق همکاریها توسط طرفین ارایه شد که
مهمترین آنها عبارتند از:
همکاری در ارتباط با نفوذ فناوری در صنعت و تجارت بین گیالن و ولژسکی
سرمایهگذاری مشترک بر روی فناوریهای دارای اولویت
فراهم سازی زمینههای استقرار شرکتهای فناور طرفین به منظور کاربردی
کردن فناوریهای خاص
ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک بین بخشهای دولتی و خصوصی
حضور در نمایشگاههای فناوری در دو کشور
برگزاری کارگاههای مشترک حول محور نفوذ فناوری و تجاری سازی
زمینه سازی برای عرضه فناوریهای خاص در دو کشور

در عصر روز دوشــنبه ،هیات ایرانی از دانشگاه تکنیکی ولگاگراد و دستاوردهای
پژوهشــگران آن بازدید بعمــل آوردند که برخی از این دســتاوردها منطبق بر
نیازهای تعدادی از شرکتهای فناور مستقر در پارک گیالن بود.

تفاهمنامه همکاری

پس از این بازدید ،تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری گیالن و دانشگاه
تکنیکی ولگاگراد به امضا رســید که از مفاد مهم ایــن تفاهمنامه به موارد زیر
میتوان اشاره نمود.
تشکیل شوراي مشترك براي برگزاری دوره هاي آموزشي
تشكيل گروههاي تحقيقاتي مشترك
سفارش محصوالت فناورانه مورد نياز دو طرف

پس از بازدید از دانشــگاه تکنیکی ولگاگراد ،هیــات ایرانی از یکی از بزرگترین
کارخانجات فعال در شــهر ولژسکی بازدید کردند .این کارخانه با تولید انواع لوله
در ابعاد و قطرهای مختلف ،به صورت شبانه روزی فعالیت داشته و بخش اعظمی
از محصوالت آن به خارج از روسیه صادر میشد.

توافقات صورت گرفته توسط مدیران شرکتهای فناوری

پس از این بازدید ،هیات در نشســتی با حضور شــهردار ولژسکی مجددا بر
گسترش همکاریها و پیگیری توافقات صورت گرفته تاکید کردند
توافق اولیه شرکت دانش بنیان مهر کبودان دیلم جهت صادرات خدمات فنی
و مهندسی در زمینه آب و فاضالب با شرکت ولگا کانال
توافق اولیه شــرکت فنآوران راســتین با کارخانه تولید کارتن آستراخان به
منظور همکاری در ساخت ماشین آالت تولید خمیر کاغذ از نی مرداب

جمعبندی

روســیه و کشورهای اســتقالل یافته را باید به عنوان مجموعهای از ظرفیتها و
همزمان تهدیدها برای جمهوری اســامی ایــران از جنبههای مختلف در نظر
گرفت که از جمله آنها ظرفیتهای علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان است.
توجه به این نکته ضروری اســت که اگرچه در شهرهایی مانند مسکو مظاهر و
شاخصهای پیشرفت علمی و فناوری مطابق استانداردهای بینالمللی قابل ردیابی
و مشــاهده است ،اما بدون شک این موضوع عمومیت نداشته و در مناطق دیگر
نمادها و معیارهای توســعه بصورت متفاوتی مشاهده میشود .این تفاوت دارای
یک پیام مهم مبنی بر امکان استفاده از ظرفیتهای خالی و همکاریهای مشترک
در این مناطق است که از جمله میتوان به آستراخان و ولگاگراد اشاره نمود.
برقراری ارتباط دوسویه با کشورهای دیگر ،آنگونه که متضمن برد برد باشد،
نیاز به برخی پیشنیازها دارد از جمله داشتن شناخت کافی از شرایط و موقعیتهای
طرف مقابل مانند شرایط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی .دستیابی به این اطالعات
از طریق مجاری و منابع ذیربط باید انجام پذیرد که در این راســتا نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران در کشور مورد نظر میتوانند نقش مهمی ایفا نمایند (البته
نقش دستگاههای دیگر نباید مغفول واقع شود).
مناطق مختلف روســیه دارای ظرفیتهای فــراوان در حوزههای اقتصادی و
فناوری برای همکاریهای متقابل اســت .تمرکز روی یک منطقه (بعنوان مثال
مسکو) و غفلت از بخشــهای دیگر قابل توجیه نمیباشد .آستراخان ،ولگاگراد و
استانهای مشابه از جمله مناطقی هستند که دارای ظرفیتهای قابل اعتنایی برای
همکاریهای اقتصادی و فناوری میباشند.
بر اســاس برنامه دولت روسیه ،اخیراً در آستراخان منطقهای در قالب منطقه
آزاد برای استقرار شرکتهای دانش بنیان و فعال در حوزه فناورهای باال (High-
 )Techتعیین شــده و در مذاکرات با مســئولین آستراخان برای پذیرش چنین
شرکتهایی اعالم آمادگی شد .در صورت عدم انجام اقدامات سریع و برنامهریزی
شده ،سوق یافتن سرمایههای انسانی و مالی به آستراخان محتمل است.
از تهدیدهــای مهم در روابط دو طرف ،حضور و فعالیــت افرادی با انگیزهها و
اهداف مبهم اســت که در صورت عدم مراقبت و نظارت ممکن اســت منجر به
برخی تخریبها در ساختار ،حیثیت و موقعیت جمهوری اسالمی شده و ضمن تغییر
در نگرش و دیدگاه طرف مقابل ،عرصه را برای فعالیتهای صحیح تنگ نماید.
پیشــبینی ترتیبات و دستورالعملهای استقرار شرکتهای فناوری و دانش بنیان از
کشــور روســیه در ایران و بالعکس از جمله مواردی است که باید توسط مراجع
ذیربط تدوین و اجرایی گردد.
تشکیل صندوقهای تامین مالی مشــترک از مواردی بود که در مذاکرات هیات
اعزامی مطرح و مورد اســتقبال واقع شــد .الزم است در این مورد نیز اقدامات و
پیگیری الزم بعمل آید.
تغییر نگرش در تعامالت تجاری و اقتصادی از ســنتی به تجارت کاال و خدمات
دانش بنیان ضرورت اجتناب ناپذیری است که بایددر اسرع وقت در مورد آن یک
برنامه راهبردی تهیه و اجرایی گردد.
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معرفی دانشگاه
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ارتقا رتبه علمي دانشگاه اصفهان در 4سال اخير
رئیس دانشــگاه اصفهان ،ارتقای رتبه علمی این دانشگاه در سطح ملی و
بین المللی را از مهمترین دستاوردهای چهار سال فعالیت دولت یازدهم در این
دانشگاه عنوان کرد.
دکتر هوشــنگ طالبی در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي دانشگاه اصفهان
ضمن اشــاره به مهمترین دستاوردها و عملکرد دانشگاه اصفهان درچهار سال
گذشــته ،تاکید کرد  :ارتقای رتبه و جایگاه علمی این دانشگاه حاصل برنامه
هــای دولت یازدهم و فعالیت های علمی و پشــتیبانی اعضای هیات علمی،
دانشجویان ،کارکنان و مجموعه مدیریتی دانشگاه است.
وی دانشگاه اصفهان را دانشــگاه مادر و جامع استان اصفهان خواند و اظهار
کرد :بر اســاس آخرین گزارش و ارزیابی وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری،
دانشگاه اصفهان در زمره پنج دانشگاه برتر جامع و  10دانشگاه برتر کل کشور
قرار گرفته است.
دکتر طالبي دانشگاه اصفهان را با  70سال قدمت یکی از دانشگاه های جامع
کشــور بویژه در رشته های علوم انســانی و علوم پایه دانست و اظهار داشت
این دانشــگاه دارای  13دانشکده 10 ،پژوهشــکده و مرکز پژوهشی ،هشت
قطب علمی 76 ،رشــته تحصیلی در مقطع کارشناســی 182 ،رشته در مقطع
کارشناسی ارشد و  105رشته در مقطع دکتري است.
وی همچنين اضافه کرد :در ســال  95دانشــگاه اصفهان برای نخستین بار
در نظام رتبه بندی بین المللی الیدن هلند در بین یکهزار دانشــگاه برتر دنیا
قرار گرفت.
شــايان ذکر است ،موسسه الیدن هلند بر اساس شاخص های پایگاه علوم به
رتبه بندی دانشــگاه ها می پردازد که دانشگاه اصفهان در رتبه بندی 2016
این موسسه رتبه  812دنیا و چهاردهم ایران را کسب کرد .الیدن هر سال به
رتبه بندی دانشگاه های دنیا می پردازد و یکی از نظام های رتبه بندی معتبر
بین المللی محسوب می شود .مقر این رتبه بندی دانشگاه الیدن در هلند است
که یکی از معتبرترین گروه های علم سنجی دنیا را در خود جای داده است.
دکتر طالبی در ادامه بيانات خود تاکید نمود :قطار پیشــرفت و ارتقای دانشگاه
اصفهان در دولت یازدهم نه تنها ریل گذاری شد بلکه بر روی ریل قرار گرفت
و امید است با سرعت بیشتری در آینده بر روی این ریل حرکت کند.
همچنين دانشــگاه اصفهان اکنون دارای  15هزار دانشجو است که  50درصد
آنها را دانشجویان تحصیالت تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکتري تشکیل
می دهند.
وی تعداد اعضای هیات علمی این دانشــگاه را  660نفر اعالم و تصریح کرد:
 40درصد اســتادان در مرتبه علمی دانشیار و استاد و  60درصد آنها در مرتبه
علمی استادیار قرار دارند.
گفتني است ،دانشگاه اصفهان در سال های  91و  92بر اساس گزارش پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCرتبه های  18و  13را در بین همه دانشگاه
ها و رتبه هفتم را در بین دانشگاه های جامع کشور در اختیار داشت.
رئیس دانشــگاه اصفهان ،اساسی ترین دســتاورد چهار ساله دولت یازدهم در
مرداد  .96شمارة 14

این دانشــگاه را تدوین و تهیه برنامه راهبردی توســعه دانشگاه عنوان کرد و
گفت :این برنامه در راستای ایجاد و تقویت زیر ساخت های علمی و فرهنگی
دانشگاه انجام شد و مدیریت دانشــگاه اصفهان بر اساس سیاست های کلی
دولت یازدهم ،دو موضوع اصلی ایجاد و تقویت زیر ســاخت ها در کشــور و
ساماندهی به امور جاری در ابعاد مختلف را در پیش گرفت.
وی ضمن بيان اهميت توجه به زیرســاخت های دانشــگاه برای تقویت بنیه
علمی تصریح کرد :بــه همین دلیل در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ،مدیریت
دانشــگاه اصفهان به بررسی جایگاه این دانشگاه ،ظرفیت ها و آسیب شناسی
آن پرداخت که در این بررســی ها مشخص شــد که دانشگاه اصفهان دارای
برنامه راهبردی میان مدت و بلند مدت نیســت ،بنابراین با توجه به خواســت
هیات امناء و مدیریت دانشــگاه ،تدوین این برنامه در دستور کار قرار گرفت.
باالخره در تیر ماه ســال  95برنامه راهبردی توســعه دانشــگاه اصفهان به
تصویب هیات امنای این دانشگاه رسید و نقشه راه برای توسعه دانشگاه روشن
شــد .بر اساس این نقشه راه ،مشخص شده است که جهت گیری دانشگاه به
طرف کدام رشــته ها باشــد ،در چه مواردی باید سرمایه گذاری کرد و در چه
مواردی برنامه ها باید تغییر کند.
دکتر طالبی همچنین با اشاره به ساماندهی امور جاری دانشگاه اصفهان اظهار
کرد :در این کار با دو اشکال و نقص ساختاری مواجه شدیم که در ‹ استفاده از
ظرفیت های دانشــگاه ‹ و ‹ نابسامانی در امور اداری ،مالی و عمرانی دانشگاه
‹ خود را نشان می داد.
در بحث ظرفیت های علمی دانشگاه که شامل جنبه های آموزشی و پژوهشی
است ،به این نتیجه رسیدیم که با وجود ظرفیت های بالقوه زیاد در دانشگاه ،
برخی از آن به فعلیت نرســیده و در جهت درست ،هدایت نشده است از جمله
ظرفیت های نیروی انسانی شــامل هیات علمی و غیر هیات علمی .اعضای
هیات علمی باید به کار تولید علم و فعالیت های پژوهشی بپردازد اما در سال
های گذشته این کار بیشتر به سمت کمی گرایی و بدون توجه به کیفیت الزم
پیش رفته بود.
با اعمال سیاســت های جدید در دانشــگاه اصفهان و ساماندهی امور جاری،
عالوه بر کمی گرایی در تولید علم مســاله کیفیت نیز مورد توجه قرار گرفته
است.
رئیس دانشگاه اصفهان از جمله نتایج این کیفی گرایی را ارتقای رتبه دانشگاه
اصفهان در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی خواند و گفت :قرار گرفتن
دانشــگاه در بین  10دانشگاه برتر کشور و ارتقای رتبه دانشگاه در رتبه بندی
های بین المللی از جمله این موفقیت هاست.
رئیس دانشگاه اصفهان همچنين یکی از مهمترین اقدام های این دانشگاه در
ســه سال گذشته را ساماندهی امور اداری و مالی عنوان و اظهار کرد :با وجود
تنگناها و محدودیت های بودجه ای سه سال گذشته ناشی از محدودیت های
دولت بدلیل نوســان قیمت نفت ،حرکت های خوبی در دانشگاه در زمینه امور
مالی شد تا ضربه ای به فعالیت ها وارد نشود.

در ایــن مدت با برنامه ریزی و اقــدام های صورت گرفته ،بخش عمده ای از
بدهی دانشگاه به کارکنان و پیمانکاران پرداخت شد.
وی با بیان اینکه در امور عمرانی ،نابســامانی های زیادی در دانشــگاه وجود
داشــت ،اظهار کرد :قبل از دولت یازدهم حدود  130هزار متر مربع ساختمان
سازی در دانشگاه اصفهان شــروع شده بود که هر کدام از این پروژه ها پنج
تا  70درصد پیشــرفت فیزیکی داشــت که به دلیل نبود و تامین نشدن منابع
مالی این پروژه ها متوقف مانده بود اما با آســیب شناســی و برنامه ریزی در
مرحله نخست ،منابع مالی مورد نیاز برای این پروژه ها از محل های مختلف
مانند اخذ تســهیالت ،خیران و مدیریت در هزینه ها ،تامین شــد .با پرداخت
بدهي پيمانکاران قبلي قراردادهای جدید نیز برای اتمام پروژه های نیمه کاره
عمرانی منعقد و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
رئیس دانشــگاه اصفهان همچنين افزود :با ســاماندهی امور مالی و عمرانی
دانشگاه ،ســاختمان دانشکده اقتصاد مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات
عمرانی ساختمان زیست شناسی از یک سال گذشته آغاز شد که با راه اندازی
آن در مهر  96بیش از  10هزار متر مربع به فضای کاربری دانشــگاه افزوده
می شود.
وی به پروژه ساختمان دانشــکده علوم تربیتی به مساحت  14هزار متر مربع
نيز اشاره و اضافه کرد :کار عملیات عمرانی این پروژه نیز تا مهر  96به پايان
مي رسد.
با راه اندازی دانشــکده جدید علوم تربیتی در مجموع حدود  35هزار متر مربع
به فضای کاربری دانشگاه اضافه می شود .شايان ذکر است با تامين بخشي از
هزينه ها از طريق خيرين،يک مجموعه جديد براي پرديس مهندسي دانشگاه
نيز در حال احداث مي باشد که تا اوايل سال  97مورد بهره برداري قرار خواهد
گرفت .الزم به ذکر اســت بهسازی و نوسازی تاسیسات زیربنایی خوابگاه ها،
سلف سرویس ها ،دانشکده ها ،مهمانسرا و رستوران دانشگاه اصفهان از دیگر
اقدام های عمرانی دانشگاه مي باشد.
رئيس دانشگاه در ادامه افزود :در چهار سال گذشته درباره ارتقای هیات علمی
و تبدیل وضعیت آنها بســیار خوب عمل شد به طوریکه با وجود افزایش تعداد
اســتادان ،زمان انتظار برای بررسی پرونده ها برای ارتقای رتبه کاهش یافت.
وی درباره ســایر فعاليت ها در حوزه کارکنان دانشگاه نیز گفت :دستورالعمل
های ارتقای کارکنان در گذشــته مانند اعضــای هیات علمی بود که با توجه
به برخی مســائل پیش آمده ،دستور العمل جدیدی در دانشگاه اصفهان برای
ارتقای رتبــه ،اعمال مدرک تحصیلی و تبدیل وضعیــت آنها از حرفه ای به
مهارتی تنظیم شد.
دکتر طالبی همچنین با اشــاره به عقد تفاهمنامه همکاری بین این دانشگاه و
حدود یکصد دانشگاه خارجی گفت :تا کنون بیش از  25مورد از این تفاهمنامه
ها اجرایی شده است.
رئیس دانشــگاه اصفهان ،برگزاری کنفرانس ســه جانبه بین این دانشگاه و
دانشگاه های فرانسه و آلمان در سال  95را یکی از مهمترين کارهای دانشگاه
در برقراری روابط بین الملل با دانشــگاه هاي خارج از کشــور خواند و افزود:
همچنین دانشــگاه اصفهان به عنوان نماینده معین وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری برای کشورهای کره جنوبی و ژاپن انتخاب شده است.
وی با اشــاره به برگزاری نشست مشترک دانشــگاه اصفهان ،اتاق بازرگانی
اصفهان و موسســه مطالعات دریایی کره جنوبی در مرداد  95در بندر بوسان
کره جنوبی و همچنين شــرکت هيات دانشــگاه اصفهان در مراســم صد و
هجدهمين ســال تاســيس دانشــگاه کيم يانگ کره جنوبي،امضاي تفاهم
نامه همکاري بين دانشگاه اصفهان و دانشــگاه کيم يانگ ،بازديداز دانشگاه
کيم يانگ کره جنوبي و شــرکت در کنفرانــس روابط ايران و کره که در 28
ارديبهشــت ماه سال  96برگزارشد اظهار داشت :این نشست ها دستاوردهای
بسیار خوبی برای کشور ایران و اصفهان در گسترش روابط علمی و فناوری با
کره جنوبی بهمراه داشته است.

دکتر طالبي همچنین به تحصیل حدود  200دانشــجوی خارجی در دانشگاه
اصفهان اشــاره و تصریح کرد :بیشتر این دانشجویان در رشته های علوم پایه
و مهندسی هستند و
حدود یکصد زبان آموز خارجی نیز در مرکز آموزش زبان فارســی دانشــگاه
مشــغول تحصیل مي باشند .دکتر طالبی خاطرنشــان کرد :دانشگاه اصفهان
مذاکره های خوبی نیز با برخی از کشــورهای همســایه از جمله کشور عراق
برای پذیرش دانشجو داشته است.

مصاحبه
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

گفتوگو با دکتر قبادیان معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

راه توسعه و رشد صنعتی از علم
و دانش و فناوری می گذرد

فناوری و نوآوری اصل اساسی پیشرفت و توسعه به معنای امروزی در دنیا است .دیگر ذخایر و منابع زیرزمینی نمیتواند گواه قدرت یک کشور باشد بلکه
راه توسعه و رشد صنعتی از علم و دانش و فناوری میگذرد .این نکتهای است که برات قبادیان ،معاون پژوهش ،آموزش و فناوری وزارت صنعت ،معدن
و تجارت بر آن تاکید میکند .وی معتقد اســت که باید بخشهای تحقیق و توســعه در واحدهای صنعتی گسترش و محصوالت دانش بنیان بیشتری
تولید شوند .مشروح گفتوگو با معاون پژوهش ،آموزش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت را در ادامه خواهید خواند:

نمــودار و جایــگاه معاونت پژوهش ،آمــوزش و فناوری به چه
صورت است؟

یکی از معاونتهــای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت آموزش ،پژوهش
و فناوری اســت .وظایف این معاونت بسیار گسترده است و موسسات گوناگونی
نیــز وجود دارند که هم راســتا با آن فعالیت میکنند .مانند دانشــگاه صنایع و
معادن ،موسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،موسسه آموزش عالی علمی
و کاربردی و سازمان مدیریت صنعتی .البته معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری،
برخالف دیگر معاونتها معاونت نوپایی اســت .به ایــن معنی که این معاونت
در دولت نهم و دهم منحل شــده بود و در دولت یازدهم احیا شــد .بنابراین این
معاونت کار خود را از ســال  ۹۳شروع کرد .از این رو عملکرد این بخش را طی
مدت سه ساله باید شاهد باشیم .یکی از کارهایی هم که در  ۶ماه آینده در دولت
دوازدهم باید در این معاونت انجام شــود تحول بنیادین ساختاری است .تحول
ساختاری به این معنی که کمک کند کارش را چابک تر انجام دهد و یک نظام
هماهنگی در ارتباط با این معاونت اتفاق بیافتد که با همکاری در سطح ملی پیش
رود و گزارشها مرتب پیگیری شود.

طی چند ماه گذشــته چه برنامهای در این معاونت انجام شــده
است؟
تدوین گزارش عملکرد معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری در دســتور کار است
تا چراغ راهی برای آینده باشــد .به عالوه اینکه برنامهریزی برای انجام امور در
ســال  ۱۳۹۶در سه بعد پژوهش ،فناوری و آموزش در جریان است که همزمان
در حال اجرای این برنامهها نیز هستیم.

به تفکیک در حوزه آموزش ،پژوهش و فناوری چه اقداماتی در
این معاونت انجام شده است؟

همچنیــن در ســال  ،۱۳۹۵برنامهریزی در بعد آموزش حــوزه صنعت ،معدن و
تجارت اجرایی شــد .این برنامه به منظور توانمندسازی و آموزش کارکنان انجام
شد که در حدود  ۴میلیون نفر ساعت آموزش داده شده بود .رقمی که پیش از آن
چنین رکوردی را نداشتیم.البته این برنامه در سال  ۹۶سه برابر است .به این معنی
که قرار است حدود  ۱۲میلیون نفر ساعت در سال  ۹۶آموزش دهیم.
در بعد فناوری و ارتباط صنعت و دانشــگاه چند تفاهمنامه با وزارت علوم منعقد
شده بود که آنها را اجرایی کردیم .که در دولت یازدهم نسبت به گذشته بیسابقه
بوده است .به عبارتی نخستین بار اســت در دولت یازدهم ارتباط واقعی و موثر
بین این دو وزارتخانه برقرار میکنیم .یکی از این تفاهمنامهها درباره اســاتید و
در دو حوزه فرصت مطالعاتی صنعتی و پسادکترای صنعتی است .در این راستا ما
ارتباط صنعت و دانشــگاه برقرار میکنیم .تا جایی که امروز از بنگاههای صنعتی
و اقتصادی در حدود  ۱۰۰نفر استاد هم برای فرصت مطالعاتی صنعتی هم برای
پسا دکترا اعالم نیاز کردهاند .به عنوان نمونه شرکت خودروسازی سایپا برای ۲۵

نفر برای پسا دکترای صنعتی اعالم نیاز کرده است.

این برنامه چه مزیت هایی به همراه دارد؟

صنایع ما میخواهند توسعه و نوسازی و نوآوری داشته باشند .از این رو نیازمند
منابع انسانی توسعه یافته و محقق هستند و از طرف دیگر اساتید ما نیاز دارند که
پژوهش داشته باشند .از طرفی با این برنامه ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار
میشود .بنابراین از یک طرف صنعت سود میکند و از طرف دیگر دانشگاه .یعنی
از یک طرف صنعت مشــکالت خود را حل میکند و به ســمت نوآوری میرود
و از طرف دیگر اســاتید دانشگاه با صنعت پیوند میخورند .به این معنی که کار
تحقیقاتی واقعی انجام میدهند و مســیله محور ،هدف گرا و ماموریت گرا عمل
میکنند.

جزییات تفاهمنامههای منعقده چیست؟
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دانش بنیان داریم .در این راســتا با همراهی و هم افزایی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری به همراه مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری ،معاونت علمی ریاست
جمهوری ،تالش میشود که واحد صنعتی دانش بنیان شوند و محصوالت دانش
بنیان ارائه دهند .وقتی محصوالت آنها دانش بنیان شــود ارزش افزوده باالتری
خواهند داشت .نزدیک به  ۱۰۰هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که باید به
آنها کمک کرد که به سمت دانش محور شدن پیش روند.
در کنار مرکز صنایع پیشــرفته ،مرکز توسعه و کاربرد الکترونیک نیز وجود دارد
که در دو بخش نرم افزاری و ســخت افزاری در کشور فعالیت میکند .شرکت
هایی که در بخش نرم افزار و سخت افزار هستند میتوانند پروانه فعالیت از این
مرکز دریافت کنند .در کنار آن کار هدایت این شرکتها بر عهده این مرکز است.
همچنین جشنواره و همایش در این زمینه برگزار میشود .مشابه جشنوارهای که
قرار است در آذرماه امسال برگزار شود.
بخش دیگر دفتر مالکیت صنعتی است که به ثبت محصوالت ملی کمک میکند.
این دفتر کارهای بزرگی در دســتور کار دارد.همچنین این دفتر همکاری خوبی
با سازمانهای جهانی همچون یونیدو و جایکا و دیگر سازمانهای دیگر دارد.
بخش دیگر موسسه عالی علمی و کاربردی است که  ۲۰۶مرکز در سراسر کشور
در حوزههای صنعت و معدن و تجارت دارد که حدود  ۱۸۰آنها فعال هســتند که
 ۲۰۰هزار دانشــجو در سراسر کشور دارد .تالش ما این است که از طریق اینها
آموزشها انجام شود.

چه اقداماتی برای گسترش کسب و کارهای نوین انجام میشود؟

در این زمینه تفاهمنامهای بین ســازمان صنایع کوچک و شــرکت شهرکهای
صنعتی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری منعقد شــده اســت .از این رو در این
قسمت نیز فعالیت و برنامه انجام میشود.

ارتباط معاونت آمــوزش ،پژوهش و فناوری با معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری چیست؟

معاونــت علمی و فناوری از صنایع روزبه رشــد و نوآور حمایت میکنند .طبیعی
اســت که ما هم از صنایع پیشرفته حمایت میکنیم .در بخش نوآوری و توسعه
فناوری همکاری تنگاتنگی داریم .سامانهای هم برای عرضه محصوالت دانش
بنیان و صنایع پیشــرفته وجود دارد .در این ســامانه مشترک صنایع پیشرفته و
همگن معرفی میشوند .مزیت این سامانه این است که صنایع همگن میتوانند
همدیگر را پیدا کنند و کســانی که به دنبال محصوالت مورد نیاز خود هســتند
میتوانند به این سامانه دسترسی پیدا کنند و اطالعات بگیرند و دادوستد کنند.

نظر شما درباره ایجاد شهرهای دانش در اطراف دانشگاهها چیست.
مشابه اقدامی که قرار است در اطراف دانشگاه تهران اجرایی شود؟

موضوع دانشــگاههای کارآفرین یا کارآفرینانه در دنیا رواج دارد .در کشور ما نیز
پارکهای علمی و فناوری وجود دارد که برخی از آنها جزء دانشــگاهها هستند.
از این رو رویکرد مشــابه در این زمینه در حال گسترش است و در کشور ما نیز
شتاب خوبی گرفته است .بدیهی است که در شهرکهای صنعتی نیز این رویکرد
اتفاق بیافتد.

در کنار ضرورت مرکز تحقیق و توســعه برای واحدهای صنعتی
چقدر بر اهمیت مرکز طراحی و توســعه از جانب تاکید میشود و آیا
با واحدهای صنعتی به صورت تکلیفی و دستوری برخورد میشود؟
کار وزارتخانه حاکمیتی ،رعایت و نظارت و سیاســتگذاری اســت .البته در دفتر
پژوهش و فناوری و دفتر صنایع پیشــرفته آموزش دیاند دی در جریان است.
ما هم تالش کنیم که این روند توســعه پیدا کند .در شــهرکهای صنعتی نیز
درراستای پژوهش ،فناوری و آموزش در سطوح کالن عمل میکنیم.

در همین راســتا تفاهمنامهای در ارتباط با دانشجویان در دو بخش تدوین شده
که یک بخش مربوط به دانشــجویان تا سطح کارشناسی است تا زمانی که آنها
از دانشــگاه فارغ التحصیل میشوند با صنعت بیگانه نباشند .در نظر گرفته شده
اســت که این دسته از دانشجویان در ایام تابستان کار آموزشی خود را در صنایع
مختلف متناسب با رشتههای تحصیلی شان انجام بدهند .بنابراین با وزارت علوم
تفاهمنامهای منعقد شده که از تابستان امسال اجرایی میشود.

دورنمای بخش پژوهش و فناوری در  ۴ســاله دولت دوازدهم را
چگونه برآورد میکنید؟

یکی دیگر از تفاهمنامهها مربوط به دانشجویان دکترا و ارشد است .به این منظور
که پایان نامههای خود را در حوزه هایی به سرانجام برسانند که مورد نیاز کشور
است .دانشجویان با اســتفاده از ظرفیتهایی که در بنگاههای صنعتی و معدنی
اســت موضوعی را انتخاب میکنند که گرهای از مشکالت از صنعت و معدن و
تجارت باز کند .به این ترتیب از یک طرف مشــکل صنعت حل میشــوند و از
طرف دیگر کمک هزنیه تحقیقی داده میشــود و پایان نامههای مفید نوشــته
میشود.
یکــی از محورهای دیگر این اســت که صنایع و معــادن و بنگاههای صنعتی
میتوانند مشــکالت خود را به عنوان طرح تحقیقاتی به ما اعالم کنند و ما آنها
را به دانشــگاهها اعالم میکنیم .بدیهی است که موضوعات در بستر دانشگاهی
مورد بررســی قرار میگیرد و از این رو برگی از مشــکالت صنعتی کشور حل
خواهد شد.

برجام به عنوان دســتاورد دولت یازدهم چه تاثیری در سهولت
انتقال یا صادرات دانش فنی و فناوری داشته است؟

در مورد بخش فناوری چه اقداماتی در دستور کار است؟

به جرات میتوانیم بگوییم که فناوری فرزند توانمند تحقیقات است .در این راستا
یک مرکز صنایع پیشــرفته وجود دارد که بــه واحدهای صنعتی که بخش آراند
دی ندارند کمک میشــود که این بخش در آنها راهاندازی شود و از طرف دیگر
محصوالت دانش بنیان داشــته باشند .بدیهی است که در کشور  ۳هزار شرکت

عــاوه بر آموزش بخش پژوهش و تحقیق و توســعه مهم اســت و آینده هر
کشــوری از این راه میگذرد .به نظر میرســد که در آینــده نزدیک توانمندی
کشورها براساس ســطح توانمندی نواوریها مقایسه میشود از این رو اگر قرار
باشد کشور توانمند شود را این قدرت و توانمندی از دانش و دانشگاه و پژوهش
و نگاه علمی میگذرد .اعتقاد دارم دولت روحانی از این نگاه مثبتی بوده اســت و
جهش خوبی در  ۴ساله آخر داشته باشیم.
بنابراین باید دو رویکرد مد نظر باشــد؛ نخســت درصد قابل قبولی از واحدهای
صنعتی باید واحد آراند دی داشته باشند .دوم اینکه واحدهای صنعتی باید بتوانند
محصــوالت دانش بنیان تولید و در بازاهای داخلــی رقابت کنند .که الزمه آن
داشتن بخش آراند دی فعال است.

برای اینکه تولید کنیم نیاز به آرامش داریم .آرامشی که در سالهای تحریم وجود
نداشت .در حالی که آقای روحانی در  ۴سال اول در ارتباط با برجام ،ایجاد آرامش
و امنیت و زدودن یک جنگ خانمان ســوز کار چند رییسجمهوری را ایفا کرد.
بدیهی اســت در این فضا ،بخشهای تولید با استفاده از توان داخلی و ارتباطات
بینالمللی میتوانیم کاالها را تولید و صادر کنیم و اطمینان دارم مردم در  ۴سال
آینده میوه شیرین برجام را بچشند.
مرداد  .96شمارة 14
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ردیف

لیستبنگاههایمتقاضیطرحپسادکتریصنعتی
نام استان

نام بنگاه

رشته فعالیت

انتظارات

رشته تحصیلی متقاضیان

1

آذربایجان غربی

کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی

تولید سیمان

مطالعــه و پژوهــش در خصــوص لیتــو ژئوشــیمیایی آهــک هــا میوســن ســازند
قــم از معــدن آهــک و مــارن کارخانــه ســیمان خــوی و کاربــردی بهینــه ایــن
مــواد در تولیــد ســیمان ســفید – خاکســتری و رنگــی

تکنولوژی سیمان

2

آذربایجان غربی

کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی

تولید سیمان

بررسی عوامل و راهکارهای کاهش قیمت تمام شده سیمان با توجه به اوضاع
اقتصادی فعلی کشور و امکان سود دهی و پیشرفت و توسعه اقتصادی منطقه

مدیریت بازرگانی

3

آذربایجان غربی

کارخانجات نساجی خوی

تولید نخ و پارچه

بررسی عوام تاثیرگذار در قیمت تمام شده

اقتصاد

4

آذربایجان غربی

کارخانجات نساجی خوی

تولید نخ و پارچه

بررسی عوامل ضایعات در نساجی

مهندسی نساجی

5

زنجان

آرین گلوکز

صنایع غذایی

آقای دکتر ایمان شهابی دانشجوی
دکتری صنایع غذایی

6

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

ارائه ایده جدید در زمینه صنعت آشامیدنی برپایه طبیعی بر اساس نیاز مشتریان

صنایع غذایی

7

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

ارائه راه حل برای مشکالت موجود در زمینه تولید و فنی

صنایع-صنایع غذایی-مدیریت

8

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

ارائه ایده جدید در زمینه صنعت آشامیدنی برپایه طبیعی بر اساس نیاز مشتریان

صنایع غذایی
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9

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

ارائه راه حل برای مشکالت موجود در زمینه تولید و فنی

صنایع-صنایع غذایی-مدیریت

10

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

ارائه راه حل برای مشکالت موجود در زمینه تولید و فنی

صنایع-صنایع غذایی-مدیریت

11

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

جمع آموری علمی اطالعات بازار و تحلیل آن

مدیریت بازاریابی

12

آذربایجان غربی

پاکدیس

صنایع غذایی

همــکاری در تدویــن اســتراتژی هــای منابــع انســانی و روش هــای ارزیابــی
وپــاداش دهــی بــر مبنــای عملکــرد و ســاختار اســتخدام شــرکت

مدیریت منابع انسانی

13

آذربایجان غربی

پگاه

صنایع غذایی

14

آذربایجان غربی

پگاه

صنایع غذایی

15

آذربایجان غربی

پگاه

صنایع غذایی

16

آذربایجان غربی

پگاه

صنایع غذایی

17

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

استفاده از نانو مواد در افزایش مقاومت سایشی و کاهش مقاومت غلطشی تایر

18

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

ترموگرافــی آنالیــن تایــر در حالــت تســت داخلــی در مرکــز آزمــون تایــر و
اســتفاده از ترموگرافــی در ســنجش سیســتم هــای خنــک کاری موتورهــای
الکتریکــی و تابلوهــای بــرق

19

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

تعیین درصد ایزو مرسیس و ترانس پلیمر بوتادین محموله های ورودی به کارخانه

20

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

انــدازه گیــری لحظــه ای پروفایــل تــردد در خــط اکســترودر دوبلکــس بــا روش
هــای غیــر تماســی

21

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

کاهش آالیندگی پروسه پخت تایر با رویکرد مطالعه و اصالح مواد اولیه مصرفی
در محصوالت کویر تایر

22

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

طراحی سیستم های یکپارچه با نگرش  ERPدر کویر تایر

23

خراسان جنوبی

کویر تایر

تولید الستیک

انــدازه گیــری پروفایــل هتــرد و ســایدوال تولیــدی تایــر در خــط اکســترودر بــه
روشــهای غیرتماســی

هم افزایی و تالش برای حل مسایل موجود در شرکت
ارائه راهکارهای بهبود و استفاده از فرصتهای موجود

صنایع غذایی

افزایش راندمان وبهره وری تولید و فروش در بازار مصرف
هم افزایی و تالش برای حل مسایل موجود در شرکت
ارائه راهکارهای بهبود و استفاده از فرصتهای موجود

علوم آزمایشگاهی

افزایش راندمان وبهره وری تولید و فروش در بازار مصرف
هم افزایی و تالش برای حل مسایل موجود در شرکت
ارائه راهکارهای بهبود و استفاده از فرصتهای موجود

میکرو بیولوژی

افزایش راندمان وبهره وری تولید و فروش در بازار مصرف
هم افزایی و تالش برای حل مسایل موجود در شرکت
ارائه راهکارهای بهبود و استفاده از فرصتهای موجود

تحقیق و توسعه

افزایش راندمان وبهره وری تولید و فروش در بازار مصرف
شیمی و ..
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مکانیک-برق...-

24

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

طراحی و ساخت لوله های انتقال مذاب به همراه فلومتر جریان مذاب

25

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

طراحی و ساخت پمپ الکترومغناطیسی جابجایی مذاب منیزیم

26

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

بررسی رفتار خزشی در ریتورت های تولید منیزیم و ارائه پیشنهادهای فنی جهت
افزایش طول عمر

27

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

طراحی و ساخت پمپ مکانیکی انتقال مذاب منیزیم

28

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

بررسی رفتار احیای سیلیکو ترمی سنگ معدن دونیت و بروسیت در ریتورت های
احیای منیزیم

29

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

بررسی اثر افزودن ترکیبات فلوریدی در فالکس کارنالیت به منظور حذف
ناخالصی ها در تصفیه مذاب منیزیم

30

خراسان جنوبی

شمش فلز رویال

تولید شمش منیزیم

بررسی رفتار امواج اولتراسونیک در احیای سیلیکوترمی سنگ معدن دولومیت

31

خراسان جنوبی

کارخانجات نساجی فردوس

تولید منسوجات

بازاریابی و فروش پوشاک تولیدی نساجی فردوس

بازاریابی

32

خراسان جنوبی

تهیه و تولید مواد نسوزکشور

اکسید منیزیم

تولید انواع آجرهای نسوز منیزیایی و دولومیتی

شیمی-مکانیک

33

خراسان جنوبی

صنایع غذایی ایثار قاینات

آرد

طرح جداسازی گیاهک (جوانه ) گندم و استفاده بهینه از ارزش غذایی آن

صنایع غذایی

34

قم

شركت صنعتي اميد فنر

تولید انواع فنرهای
مارپیچ صنعتی

35

قم

شرکت تعاونی معدنی امداد

استخراج و فرآوری

36

قم

شرکت فنی و مهندسی شب
کهربا

تولید در زمینه روشنایی/
برق  /الکترونیک/
مشاوره  ،طراحی و اجرا
در زمینه انرژی های نو
/فعالیت های بازرگانی/
مشاوره صنعتی

37

قم

شرکت معادن منگنز ایران

اکتشاف و استخراج
سنگ معدن

بررسی علل شکست فنر
بررسی اثر تنش پسماند در فرآیندهای مختلف و افزایش عمر فنر
مهندسی متالوژی
بررسی اثر فرآیند تنش زدایی در عمر فنر

ارتقاء سطح فنی روش های استخراج به وسیله نرم افزارهای جدید
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تقویــت و توســعه طــرح هــای اقتصــادی و معدنــی حفــظ و ارتقــاء ســطح کمــی
و کیفــی تولیــدات شــرکت

استخراج معدن

 -هدایت و راهبرد دانشی در مقطع خاص

برق و الكترونيك

 -2استفاده از اطالعات تئوری فرد معرفی شده

-2مديريت بازرگاني

 -3استفاده از طرح های پیشنهادی متخصصین این رشته

-3انرژيهاي نو

دارای توانایی و عالقه در مطالعه و بررسی پایداری دیوارهای معدن ،بررسی
نگهداری در معدن و تحلیل پایداری در معادن زیر زمینی

استخراج معدن

ارتباط صنعت و دانشگاه
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مهندسي صنايع-مهنسي مكانيك

38

قم

کارخانه سیمان نیزار

تولید کلینکر و سیمان

یکســان ســازی آنالیزهــای شــیمی کارخانجــات ســیمان -هوشــمند ســازی
پروســه هــای تولیــدی ســیمان  -بهبــود شــرایط ســایش تجهیــزات کارخانجــات
ســیمان -راهکارهــای کاهــش مصــرف انــرژی الکتریکــی و فســیلی و مدیریــت
انــرژی -اســتفاده از انــرژی هــای حرارتــی و  ..کــه در حــال هــدر رفتــن مــی
باشــند بــا اســتفاده از تکنیــک بازگشــت انــرژی -طــرح تحقیقاتــی جهــت تنظیــم
مشــعل جهــت بهینــه ســازی انــرژي

39

قم

شركت آريا مهر گياه

توليد مواد غذايي

فعاليت در زمينه مديريت بازاريابي و تبليغات در دفتر مركزي تهران

40

قم

شرکت كيان مبتكر پارس

توليد انواع سيستمهاي
تهويه مطبوع

انجام مطالعات بازار و ايجاد دپارتمان فروش

41

قم

شرکت پترو انرژی خلیج فارس

تولید تجهیزات نفت گاز
پتروشیمی

طراحی محاسبات وتحقیقات در زمینه فعالیت شرکت در دفتر تهران

(دکتری مکانیک

42

قم

شرکت تعاونی معدنی امداد

استخراج و فراوری

ارتقــاء ســطح فنــی روش هــای اســتخراج بــه وســیله نــرم افزارهــای جدیــد
تقویــت و توســعه طــرح هــای اقتصــادی و معدنــی حفــظ و ارتقــاء ســطح کمــی
و کیفــی تولیــدات شــرکت

استخراج معدن

43

قم

شرکت صنعتی امیدفنر

تولید انواع فنرهای
مارپیچ صنعتی

رشــته تحصیلــی مهندســی متالــوژی ،بررســی علــل شکســت فنــر و بررســی اثــر
تنــش پســماند در فرآیندهــای مختلــف و افزایــش عمــر فنــر بررســی اثــر فرآینــد
تنــش زدایــی در عمــر فنــر

متالورژی

44

قم

کارخانه سیمان نیزار

تولید کلینکر و سیمان

یکســان ســازی آنالیزهــای شــیمی کارخانجــات ســیمان -هوشــمند ســازی
پروســه هــای تولیــدی ســیمان  -بهبــود شــرایط ســایش تجهیــزات کارخانجــات
ســیمان -راهکارهــای کاهــش مصــرف انــرژی الکتریکــی و فســیلی و مدیریــت
انــرژی -اســتفاده از انــرژی هــای حرارتــی و  ..کــه در حــال هــدر رفتــن مــی
باشــند بــا اســتفاده از تکنیــک بازگشــت انــرژی -طــرح تحقیقاتــی جهــت تنظیــم
مشــعل جهــت بهینــه ســازی انــرژي

مکانیک

شرکت آلومینیوم المهدی

تولید شمش آلومینیوم

مهندسي شيمي
بهينه سازي مصرف انرژي
مديريت بازرگاني
(بازاريابي و فروش
مديريت بازرگاني
( بازاريابي و فروش

شناسايي موانع بهره وري و تهيه راهكارهاي اجرايي به منظور افزايش بهره وري
به شكل كمي
تهيه تدابير الزم به منظور افزايش راندمان توليد
تحليل مسائل حوزه انرژي و ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور كاهش مصرف
انرژي
عيب يابي و بهبود مسائل حوزه كنترل موجودي و مديريت انبار

45

هرمزگان

ارتقاء فرآيند مديريت زنجيره تامين
بهبــود حــوزه تحقيــق و توســعه و مديريــت فنــاوري در جهــت ايجــاد ارزش و
تحقــق ايــده هــاي تئــوري و علمــي بــه راهكارهــاي صنعتــي و اجرايــي

صنایع

شناسايي مسائل حوزه مديريت آموزش و منابع انساني و بهبود مستمر آن
شناسايي مسائل حوزه مديريت مالي و بهبود آن
استقرار روش هاي علمي و نوين در مديريت پروژه ها و طرح و توسعه
ارتقائ سطح ايمني و بهداشت شغلي ،ارائه راهكار به منظور كاهش االينده هاي
محيط زيست

مرداد  .96شمارة 14

24

ارتباط صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

46

هرمزگان

شرکت مجتمع کشتی سازی و
صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)

طراحی  ،مهندسی ،
خرید  ،ساخت  ،تعمیر ،
نصب و راه اندازی انواع
شناورهای کوچک ،
متوسط و بزرگ و انواع
سازه های دریایی

47

البرز

شرکت صنعتی زر ماکارون

تولید انواع محصوالت
صنایع غذایی

48

قم

کیان مبتکر پارس

تولید انواع سیستم تهویه
مطبوع

انجام مطالعات بازار و ايجاد دپارتمان فروش

49

قم

شرکت آسان اتصال شکوهیه

اتصاالت پیچی پلی اتیلن

تهیه طرح جامع بازرگانی

50

البرز

شرکت شیما پرتو

تولید دستگاههای
رادیولوژی

بومی سازی تولید دستگاههای رادیولوژی

51

تهران

تولید تجهیزات پزشکی

تولید تجهیزات پزشکی

52

البرز

تجهیزات پزشکی هالل ایران

تجهیزات پزشکی
استریل یکبار مصرف

بررسی سینتیک واکنش تولید الکیل بنزن خطی با استفاده از کاتالیست جامد و
ساخت کاتالیست های جامد

53

اصفهان

شرکت سرمایه گذاری صنایع
شیمیایی ایران

تولید نرمال پارافین
خطی و الکل بنزن خطی
() LAB

دکتر حامد قماشچی

54

تهران

شرکت خدمات پزشکی
دوستان نیک

خدمات پزشکی حوزه
ارتوپدی

55

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه محاسبه قابلیت اطمینان خودرو در راستای توانمندسازی فرایندهای طراحی و
تکوین قطعات و تولید خودرو

56

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

بررسی و ارائه مدلی به منظور تدوین استراتژی خودروسازان برای به اشتراک
گذاری خودرو (ارائه الگوهای نوین جابجایی صنعت خودرو

57

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدلی به منظور هوشمندسازی کسب و کار ( )BIدر صنعت خودرو (مطالعه
موردی :شرکت سایپا)

58

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدلی به منظور یکپارچه سازی داده های عملیاتی Master Data
(مطالعه موردی :شرکت سایپا)

تدویــن سیســتم برنامــه ریــزی بهینــه منابــع جهــت افزایــش تولیــد و کاهــش
ضایعــات  ،تدويــن سیســتم نویــن مدیریــت اطالعــات در شــرکت  ،تدویــن
سیســتم مدیریــت پــروژه در راســتای بهبــود وضعیــت فعلــی شــرکت و تحلیــل ،
عارضــه یابــی و ارائــه پیشــنهادات جهــت حــل مســائل حــوزه طراحی  ،مهندســی
 ،خریــد  ،ســاخت انــواع شــناورهای کوچــک  ،متوســط و بــزرگ و ســازه هــای

صنایع

تولید خالص سای و بومی سازی روش تولید باکتری های مولد آنزیمساخت پایلوت تولید ماکارونی با سیستم مداومبهینه سازی فرموالسیون فرآورده های ماکارونی بدون گلوتن-بکارگیری ربات در فرآیند چیدمان محصوالت تولید شده بر روی پالت ها

صنایع غذایی

بهینه سازی و قابلیت متحرک بودن دستگاههای شیرینگ فعلی-خدمات فنی در حوزه ارتقاء بهره وری انرژی تجهیزات

مديريت بازرگاني
( بازاريابي و فروش)
مديريت بازرگاني
( بازاريابي و فروش

پژوهش در خصوص تولید الیاف توخالی جهت تولید صافیهای دیالیز
تولید پودر بی کربنات سدیم همودیالیز گرید-تولید  Pvcهای مدیکال گرید فاقد فتاال
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59

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

بررسی و ارائه مدلی به منظور ارزش گذاری برند در صنعت خودرو (مطالعه
موردی :شرکت سایپا)

60

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدلی به منظور ساختاردهی زنجیره تامین در صنعت خودرو

61

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

تدوین قوانین مرتبط با خودرو (استانداردهای خودرو)

62

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه الگوهای ایجاد مطلوبیت برای مشتریان در صنعت خودرو

63

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

مطالعات شناخت فرصتهای توسعه محصول در حوزه خودروسازی و ارائه مدلی با
هدف کاهش هزینه توسعه محصول مبتنی بر پلتفرم

64

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

بازاریابی خودرو از طریق شبکه های اجتماعی و ارائه الگوی متناسب با ایران
(مطالعات روش شناختی تجارب جهانی در حوزه بازاریابی محصوالت صنعت
خودرو در بازار رقابت)

65

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

مطالعات راهبردی الزم برای ارائه برنامه و خط مشی های افزایش بهره وری در
صنعت خودرو (مدل جامع بهره وری در خودروسازی)

66

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدل استانداردهای انتشار کربن در فرایند تولید خودرو

67

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

بهینه سازی و کاهش مصرف و تلفات انرژی و سوخت در صنعت خودرو

68

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

بخش بندی بازار خودرو ایران بر اساس متغیرهای اقتصادی کشور (گزارش بودجه
خانوار) .داده ها :گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی

69

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه الگوی رقابت پذیری صنعت خودرو بر اساس عوامل کلیدی قابل اندازه گیری
(مورد کاوی تعیین جایگاه صنعت خودرو ایران)

70

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه الگوی رقابت پذیری خودروسازی بر اساس عوامل کلیدی قابل اندازه گیری
(موردکاوی تعیین جایگاه شرکتهای خودروسازی دنیا و ایران)

71

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدلی به منظور تشکیل سازمان فروش و خدمات پس از فروش در گروه
سایپا

72

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

طراحی مدل کسب و کار گروه سایپا در دفاتر منطقه ای

73

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

بررسی و ارائه مدلی جهت مدیریت زنجیره تامین قطعات یدکی

74

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدل بهینه برنامه تولید و روش های فروش با در نظر گرفتن محدودیتهای
ظرفیت سایت های تولیدی و تامین با هدف حداکثرسازی سود

75

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدل جامع سیستم داینامیک جهت تحلیل محیط کالن (تحلیل و ارزیابی
روند اجرایی حوزه صنعت خودرو و چالشهای پیش رو -آینده نگری و آینده بینی)

76

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدل جامع قیمت گذاری خودرو با در نظر گرفتن تقاضای غیرقطعی و وابسته
به قیمت

77

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدل جهت بهینه سازی حمل و نقل و بازتولید محصوالت و قطعات بازگشتی
از نظر زیست محیطی و اقتصادی (لجستیک معکوس)

78

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

پیاده سازی سیستم ( VMIمدیریت موجودی توسط فروشنده) در تامین قطعات
و توزیع محصوالت

79

تهران

شرکت سایپا

خودروسازی

ارائه مدل مدیریت منابع انسانی برای راهبری حوزه خودروسازی با رویکرد آینده
پژوهی

25
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لیستبنگاههایمتقاضیطرحفرصتمطالعاتیداخلکشور
ردیف

نام استان

نام بنگاه

رشته فعالیت

انتظارات

رشته تحصیلی متقاضیان

1

آذربایجان غربی

کارخانجات نساجی خوی

تولید نخ و پارچه

ارائــه راهــکار بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت آب
و بــرق

مهندسی برق
مهندسی آب و تاسیسات

2

آذربایجان غربی

کارخانجات نساجی خوی

تولید نخ و پارچه

تاثیر سخت گیرها در آب و رزنگرزی

مهندسی شیمی نساجی

3

آذربایجان غربی

کارخانجات نساجی خوی

تولید نخ و پارچه

بهبود وضعیت در تکمیل پارچه های جین

مهندسی شیمی نساجی

4

آذربایجان غربی

شــرکت صنعتــی کابینــت و مبلمــان
هــدف بلجــوک

ساخت مبلمان

پژوهــش در خصــوص جایگزیــن چــوب در
صنعــت تولیــد مبلمــان

مهندسی صنایع و رشته های مرتبط

5

آذربایجان غربی

کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی

تولید سیمان

بررســی عوامــل کاهــش مصــرف انــرژی در
آســیاب هــای مــواد و ســیمان

6

آذربایجان غربی

کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی

تولید سیمان

تاثیــر کمــک ســایش هــا در افزایــش کیفیــت و
کاهــش مصــرف انــرژی آســیاب هــای ســیمان

7

اصفهان

زیست فراورده سپاهان

تولید اتانول

8

همدان

شرکت شیر آشیان صنعت

اجــزاء و قطعــات کاربراتــور و انژکتــور،
سنســور پــدال گاز و دریچــه هــوای
خــودرو

9

قم

شرکت معادن منگنز ایران

اکتشاف و استخراج سنگ معدن

10

قم

شركت صنعتي اميد فنر

تولید انواع فنرهای مارپیچ صنعتی

11

قم

شرکت فنی و مهندسی شب کهربا

12

آذربایجان شرقی

پاالیش نفت تبریز
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تولیــد در زمینــه روشــنایی /بــرق /
الکترونیــک /مشــاوره  ،طراحــی و اجــرا
در زمینــه انــرژی هــای نــو /فعالیــت
هــای بازرگانــی /مشــاوره صنعتــی

کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری

آقــای مهنــدس مجتبــی عبــدال ،دانشــجوی
دکتــری رشــته مهندســی شــیمی

 مکانیــک گرایــش جامــدات وســیا ال ت
 تاسیســات گرایشــات تبدیــل انــرژیو تاسیســات

 مکانیــک گرایــش جامــدات وســیا ال ت
 تاسیســات گرایشــات تبدیــل انــرژیو تاسیســات

مهندسی شیمی

کارهای پژوهشی

دکتری برق

مطالعــه فــرآوری و پــر عیــار ســازی ســنگ
منگنــز

استخراج معدن

طراحــی محیــط هــای صنعتــی مرتبــط بــا
فعالیــت شــرکت بــا در نظــر گرفتــن خطــوط
و شــرایط فعلــی شــرکت ،امــکان توســعه آتــی،
شــرکت هــای پیشــرو در زمینــه آتــی
 بررســي چگونگــي ايجــاد نيروگاههــايپراكنــده توليــد بــرق
 كنتــرل پنــل هــاي خورشــيدي جهــتدريافــت انــرژي و بومــي ســازي نســبت بــه
محــل مــورد نظــر

تعییــن ضایعــات موجــود ،ارائــه راهــکار جهــت
افزایــش بهــرهوری

َرشته تحصیلی مهندسی صنایع

-1برق و الكترونيك
-2مديريت بازرگاني
-3انرژيهاي نو

مهندسی شیمی و محیط زیست

اندیشه

27

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

بهبود وضعيت ساختمان
اجراي بهينه طرح توسعه خودرو سازي
بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي

13

البرز

مجتمع صنعتي ماموت تهران

خودروسازی

14

تهران

شــركت تعاونــی تولیــد یــی رنــگ و
رزیــن الــوان

تولیــد رنگهــای ســاختمانی صنعتــی و
پوشــش هــای کــف

15

تهران

شرکت پارس خودرو

تولید خودرو

16

تهران

شرکت پارس خودرو

تولید خودرو

17

تهران

شرکت پارس خودرو

تولید خودرو

امــکان ســنجی و داخلــی ســازی تولیــد برخــی از
قطعــات وارداتی

18

تهران

شرکت پارس خودرو

تولید خودرو

نــرم افــزار شــبیه ســازی و تحلیــل ضرایــب
انتقــال حــرارت و افــت فشــار رادیاتــور خــودرو

19

تهران

شرکت پارس خودرو

تولید خودرو

انجــام آزمایشــات ویــژه بــر روی رادیاتــور
خــودرو بــه منظــور بررســی چگونگــی عملکــرد

20

تهران

شرکت پارس خودرو

تولید خودرو

صنایع

افزايش بهره وري در ترابري و حمل و نقل
بهبود سيستم ها و روش ها
سنتز بایو سایدهای بر پایه ایزوتیازولین
سنتز نانو تیتانســنتز نانــو نقــره کــوت شــده مناســب بــرایســاخت رنگهــای آنتــی باکتریــال
ســنتز ترکیباتــی بــر پایــه ســیالن و ســیلوکســان بــرای آبگریــز کــردن
سنتز رزینهای سیلیکاتیســنتز رزیــن پلــی اورتــان بــا ویســکوزیته کــمو درصــد جامــد بــاال
سنتز ضد رویهسنتز انواع پیگمنتهای آلی و معدنیســنتز انــواع رزینهــای اپوکســی منعطــف وهاردنرهــای مربوطــه
ســنتز فیلرهــای معدنــی ســبک بــا جــذبروغــن پاییــن
بررســی عوامــل تاثیرگــذار بــر کیفیــت جــوش
بدنــه
بررســی و معرفــی سیســتم و مکانیزمــی جهــت
جایگزینــی تســت تخریــب بدنــه

اســتفاده از امکانــات و دانــش شــرکتهای ســاخت
رادیاتــور خودرو
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مریممیرزاخانی،نابغهریاضیجهانپرکشید
مریم میرزاخانی نابغه ریاضی جهان در تاریخ  ۱۳اردیبهشت  ۱۳۵۶در تهران
متولد شــد .وی اولین کسی بود که دو سال موفق به کسب مدال طالی جهانی
شد.
مریم میرزاخانی جزو دانشــمندان جوان و از نوابغ ریاضیات در جهان محسوب
میشد.

بیوگرافی مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی-آمریکایی و اســتاد دانشــگاه اســتنفورد در
تاریخ  ۱۳اردیبهشــت  ۱۳۵۶در تهــران به دنیا آمد .پــدرش احمد میرزاخانی
مهندس بــرق و رئیس هیئــت مدیره مجتمع آموزشــی نیکــوکاری «رعد»
بود .همســر وی “یان وندراک” ،نیز دانشــیار ریاضی دانشــگاه اســتنفورد و
پژوهشــگر ســابق علوم کامپیوتــر نظری مرکــز تحقیقات آیبــیام و اهل
جمهــوری چــک اســت و از او دارای یــک فرزند به نــام آناهیتا میباشــد.

تحصیالت

میرزاخانــی بــا اتمــام تحصیــات ابتدایی با شــرکت در اولیــن دوره جذب
اســتعدادهای درخشــان وارد دبیرستان فرزانگان تهران شــد .مریم میرزاخانی
در ســالهای  ۱۳۷۳و ( ۱۳۷۴ســال ســوم و چهارم دبیرســتان) از دبیرستان
فرزانگان تهران موفق به کســب مدال طالی المپیاد ریاضی کشــوری شــد و
بعد از آن در ســال  ۱۹۹۴در المپیاد جهانــی ریاضی هنگ کنگ با  ۴۱امتیاز از
 ۴۲امتیاز مدال طالی جهانی گرفت .ســال بعــد یعنی  ۱۹۹۵در المپیاد جهانی
ریاضی کانــادا با  ۴۲امتیــاز از  ،۴۲رتبه اول طالی جهانی را به دســت آورد.
میرزاخانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف
آغاز کرد .او با دریافت بورسیه از طرف دانشگاه هاروارد به آنجا رفت و دورهٔ دکتری
مرداد  .96شمارة 14

خود را در دانشــگاه هاروارد پشت سرگذاشت .وی در سال  ۲۰۰۴با اخذ مدرک
دکترای دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مکمولن ،از برندگان جایزه فیلدز،
در دانشــگاههای پرینستون و استنفورد به تدریس مشغول شد .یک سال بعد در
ذهن جوان
سال  ۲۰۰۵نشریه پاپیوالر ساینس آمریکا او را به عنوان یکی از ِ ۱۰
جهان برگزید و تجلیل کرد .میرزاخانی مدتی در پرینستون درس میداد ولی بعد
به اســتنفورد رفت و کار تدریس و پژوهش را در آنجا پی گرفت .او در شهریور
( ۱۳۸۷اول سپتامبر  )۲۰۰۸و در  ۳۱سالگی به درجه استادی و این دانشگاه رسید.

بلومنتال شد .در اعالمیهای که انجمن ریاضی آمریکا به مناسبت برنده شدن این
جایزه برای میرزاخانی منتشر کرد ،دلیل گرفتن این جایزه مهم ریاضی« ،خالقیت
اســتثنایی ،و تز (دکتــرای) مبتکرانه که در آن ،ابزارهای گوناگونی از هندســه
هذلولوی گرفته تا روشهای کالسیک فرمهای اتومورفیک و تقلیل سیمپلکتیک
برای بدســت آوردن نتایجی در سه مســئله مهم ترکیب شدهاند « عنوان شد.
او در ســال  ۲۰۱۴برنــدهٔ مدال فیلدز شــد که باالترین نشــان علمی رشــته
ریاضیات اســت و هــر چهار ســال یکبار به دانشــمندان برگزیــده زیر ۴۰
ســال اهــدا میشــود و از آن به نوبــل ریاضیات نیــز تعبیر میشــود .وی
نخســتین زن و نخســتین ایرانی بود که موفق به دریافت این جایزه گشــت.

مریــم میرزاخانی اولین دختری بود که به تیــم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و
همچنین اولین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طال گرفت .وی اولین کسی
بود که دو سال مدال طال گرفت و اولین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی نمره
کامل گرفت .وی گفته که در کودکی آرزو داشته نویسنده شود .او گفت« :وقتی
که بچه بودم رویایم این بود که نویســنده شوم .هیجانانگیزترین لحظاتم را به
خواندن رمان میگذراندم ،در واقع هر چیزی را به دســتم میرسید میخواندم».
او به همراه  ۹محقق برجســته دیگر در چهارمین نشست  ۱۰استعداد درخشان
نشریه پاپیوالر ســاینس در آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت .همچنین میرزاخانی
در ســال  ۱۹۹۹میالدی موفق شــد راهحلی برای یک مشکل ریاضی پیدا کند.
ریاضیدانان مدتهای طوالنی اســت که به دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه
حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی هذلولوی بودهاند و در این میان مریم
میرزاخانی جوان در دانشگاه پرینستون نشان داد که با استفاده از ریاضیات شاید
بتوان بهترین راه را به ســوی دســت یافتن به راهحلی روشن در اختیار داشت.
میرزاخانی در ســال  ۲۰۰۹بــه خاطر دســتاوردهایش در ریاضیات برنده جایزه

دیدگاه مریــم میرزاخانی درباره ریاضیات به این شــرح اســت« :بدون عالقه
داشــتن بــه ریاضی ممکن اســت آن را ســرد و بیهــوده بیابید .امــا زیبایی
ریاضیات خود را تنها به شــاگردان صبور نشــان میدهدُ .پرارزشترین بخش
لحظهای اســت که میگویی آها! ذوق کشــف و لذت فهمیــدن چیزی جدید.
احســاس ایســتادن باالی یک بلندی و رســیدن به دیدی شــفاف و واضح”.

جوایز و افتخارات

عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا

مریم میرزاخانی در مه سال  ۲۰۱۶به عضویت در آکادمی ملی علوم برگزیده شد.
او نخستین ایرانی-آمریکایی است که به عضویت در این آکادمی برگزیده میشود.
درگذشت مریم میرزاخانی
در تیر  ۱۳۹۶اعالم شــد میرزاخانی به دلیل ابتال به ســرطان در بیمارستانی در
آمریکا بســتری اســت و در نهایت وی در تاریخ  ۲۴تیــر  ۱۳۹۶در اثر بیماری
سرطان سینه درگذشت.

ویژهنامة درگذشت مریم میرزا خانی
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

پیامتسلیترییسجمهور
به مناسبت درگذشت مریم میرزا خانی
رییس جمهور در پیامی درگذشــت اندوهبار مریــم میرزاخانی ،نابغه نامدار
ریاضی ایران و جهان را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت
الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
به گزارش گاهنامه عتف ،متن پیام تســلیت حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت اندوهبار مریم میرزاخانی ،نابغه نامدار ریاضی ایران و جهان موجب تألم
و تأثر فراوان شد.

درخشش بینظیر این دانشمند خالق و انسان متواضع که نام ایران را در مجامع
ن انداز کرد ،نقطه عطفی در معرفی همت واالی زنان و جوانان
علمی جهانی طنی 
ایرانی در مسیر کسب قله های افتخار و عرصه های گوناگون بین المللی بود.
اینجانــب ضمن ارج نهادن به خدمات علمی و آثار ماندگار این فرزند فرهیخته
ایران ،مصیبت وارده را به جامعه علمی کشور و خانواده محترم آن عزیز از دست
ی گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشــان رحمت
رفته ،صمیمانه تســلیت م 
الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران
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پیام تسلیت معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم به مناسبت در گذشت
دکتر میرزا خانی
دکتر وحید احمدی  ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیرکل شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری به مناسبت در گذشت دکتر مریم میرزا خانی پیام
تسلیتی صادر کرد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،متن این پیام به این شرح است:
در این روزها جامعه علمی دنیا متأثر از درگذشت بانوی ارزشمند و فرهیخته است
که با نبوغ کم نظیر و خدمات ارزشــمند علمی ،هم تاریخ ساز شد و هم نام خود
را در تاریخ جاودانه ساخت.
پروفسور مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی برنده مدال فیلد ریاضی به عنوان اولین
بانــوی برنده معتبرترین جایزه ریاضیات دنیا در حالی رخت از این جهان بســت
که حاصل تالش های ارزشــمند ایشان گامی به جلو در مرز دانش برای تمامی
جهانیان و افتخاری بسی بزرگ و به یاد ماندنی برای جامعه ایرانی بود.
این فقدان بــزرگ را به جامعه علمی دنیا ،اســتادان و همکاران مراکز علمی و
پژوهشی کشــور و بویژه خانواده معزز پروفســور میرزاخانی تسلیت عرض می
کنم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی مسئلت می نمایم.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه شریف
به مناسبت درگذشت میرزاخانی
رئیس دانشــگاه شریف در پیامی درگذشت پروفســور مریم میرزاخانی را به
خانواده ایشان و عموم دانشگاهیان تسلیت گفت.
به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر محمود فتوحی ،رئیس دانشگاه شریف ،درگذشت
مریم میرزاخانی را تسلیت گفت.
متن این پیام به این شرح است:

پیامتسلیتوزیرعلوم
به مناسبت در گذشت دکتر میرزاخانی
دکتــر محمدفرهادی  ،وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری در پیامی درگذشــت
دکتر مریم میرزا خانی را تسلیت گفت.
به گزارش گاهنامه عتف  ،متن پیام به این شرح است:
در شــرایطی که جامعه علمی و دانشگاهی و آحاد مردم علم دوست و فرهیخته
کشــور در سوگ از دست دادن بانوی عالم و دانشــمند ،دانش آموخته دانشگاه
صنعتی شریف و استاد دانشگاه استانفورد ،سرکار دکتر مریم میرزاخانی نشستهاند،

برخود فرض میدانم مراتب تســلیت و همدردی خود را با اســتادان ،همکاران،
دوستداران و خانواده محترم ایشان اعالم کنم.
از درگاه خداوند منان برای آن بانوی گرامی که با گرفتن یکی از معتبرترین جایزه
های جهانی ،نام ایران و ایرانی را در جهان پرآوازه ساخت ،رحمت واسعه الهی و
برای همکاران ،خانواده محترم ایشان و همه سوگواران در این فقدان اندوهناک،
صبر و اجر آرزو میکنم.

« بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت نابغه ریاضی جهان و دانشــمندی بزرگ و فروتن ،سرکار خانم دکتر
مریم میرزاخانی (دانش آموخته دانشــکده ریاضی) ،ضایعهای جبران ناپذیر برای
جامعه علمی جهانی اســت و مطمئن ًا جامعه علمی کشــورمان و به ویژه خانواده
بزرگ دانشــگاه صنعتی شریف ،بیش از همه داغدار از دست دادن این جواهر بی
نظیر علمی است.
ایشــان در زمینه های علمی و تحقیقاتی به دســتاوردها و موفقیت هایی دست
یافتند که در جایگاه خود بی نظیر بود و پیشرفت هایی به مراتب باالتر از ایشان
امید می رفت که متأســفانه فرصت تحقق رویاهایی بزرگتر از مریم میرزاخانی
سلب شد.
ایشــان یکی از پرکارترین و اثرگذارترین استادانی بود که به گفته همکارانش ،تا
واپسین روزهای عمر پر بار خود ،ضمن تالش در عرصه تدریس و تحقیق ،نقش
بسیار مؤثری در پیشبرد مرزهای علم داشته اند.
بدینوسیله ،این ضایعه را به خانواده محترم ایشان ،استادان ،محققان ،دانشجویان
و همکاران تســلیت میگویم و از خداوند بزرگ برای او رحمت و رضوان و برای
بازماندگان شکیبایی مسئلت میکنم».
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اخبار دانشگاهی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل از افزایش نقش دانشگاهها
درتوسعههمکاریهایعلمیبینالمللیخبرداد
قائــم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی
و بین المللی این وزارت گفت :با توجه به حجم گسترده همکاری های علمی بین
المللــی و افزایش روز افزون آن ،برنامه وزارت علوم واگذاری بســیاری از امور
اجرایی در حوزه بین الملل و افزایش نقش دانشــگاهها در همکاری های علمی
بین المللی است.
به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر حسین ساالر آملی در جمع روسای دانشگاههای
عضو کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی افزود :ساختار اجرایی جدیدی
در وزارت علوم برای توســعه همکاری های علمی بین المللی در حال اجرا است
که براساس آن ،برای همکاری علمی با هر کشور خارجی ،یکی از دانشگاههای
کشــور به عنوان نقطه تماس و محور هماهنگی ســایر دانشگاههای متقاضی
همکاری با آن کشور معرفی می شود که با این اقدام شاهد تسهیل امور همکاری
های علمی بین المللی خواهیم بود.
وی افزود :هم اکنون  ۲۴دانشگاه کشــور با اتحادیه اروپا همکاری علمی دارند
که نقطه تماس آنها با اتحادیه اروپا دانشــگاه تهران اســت و  ۲۴دانشگاه ایران
نیز با فرانســه همکاری علمی مشــترک دارند که مرکــز هماهنگی آنها با این
کشــور ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر است و دانشگاه شهید بهشتی نقطه تماس با
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور روسیه است.
دکتر ســاالر آملی اظهار داشت :مطالعات کارشناسی فرآیند جدید ،در طول یک
ســال گذشته انجام شــد و هم اکنون در حال واگذاری تدریجی از امور اجرایی
وزارت علوم در حوزه بین الملل به دانشگاهها هستیم و وزارت علوم در این زمینه
نقش سیاستگذاری و نظارت را برعهده خواهد داشت.
قائــم مقام وزیر علوم در امور بین الملــل تاکید کرد :در فرآیند جدید ،از ظرفیت
عظیم گروههای آموزشــی ،اعضای هیات علمی و کارکنان دانشــگاهها برای
توســعه همکاری های علمی بین المللی اســتفاده خواهد شد و بدنه دانشگاهها
مسئولیت اصلی اجرای امور این حوزه را در کشور بر عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به حضور  ۱۳دانشگاه ایران در فهرست دانشگاههای برتر نمایه بین
المللی تامســون رویترز گفت :باید میزان پژوهش های مشترک استادان ایرانی

نشست
«برون گرایی علم»
با حضــور وزیر امور
خارجهدردانشگاهتربیت
مدرسبرگزارشد
بــا حضور دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه جمهوری اســامی ایران ،دکتر حســین
ســاالر آملی قائم مقام وزیر علــوم در امور بین
الملل و دکتر محمدتقی احمدی رئیس دانشــگاه
تربیت مدرس ،نشســت «برون گرایی علم» در
این دانشگاه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومــی وزارت علوم ،در این
نشســت وزیر امور خارجه با تاکید بر فعالیت مناســب وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در پسابرجام ،همکاری های علمی بین المللی را ضرورتی برای دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی دانسته و اعالم کرد :وزارت امور خارجه آمادگی دارد تا
روان سازی در بخش خدمات مرتبط با امور دانشگاهها را تقویت کند.
دکتر ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل نیز در این نشست بر بین
المللی بودن ذات فعالیت های علمی تاکید کرد و گفت :همکاری های علمی بین
المللی ایران در ســالهای اخیر رشد زیادی داشته است و ورود  ۲۰۸۶دانشمند و
عضو هیات علمی برای دوره های مشترک ،سمینارها و کنفرانس ها به ایران در
سال  ۱۳۹۵و راه اندازی  ۲۳۵پروژه تحقیقاتی مشترک و بهره گیری از توانمندی
 ۵۳۵ایرانــی متخصص خارج از کشــور از جمله فعالیت های وزارت علوم در دو
سال اخیر در این حوزه است.
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با اســتادان خارجی ،پذیرش دانشجوی خارجی ،برگزاری دوره های تحصیلی و
ســمینارهای علمی مشترک میان دانشگاههای کشــور و دانشگاههای خارجی
افزایش یابد تا امتیازات این بخش را نیز در رتبه بندی های جهانی کسب کنیم
و جایگاه باالتری را در نمایه های بین المللی به دست آوریم.
دکتر ســاالر آملی افزود :در سال  ۱۳۹۲تعداد  ۹رئیس دانشگاه خارجی به ایران
ســفر کرد که این تعداد در ســال  ۱۳۹۵به  ۱۰۵رئیس دانشگاه افزایش یافت و
پیش بینی می شود این تعداد تا سال  ۱۴۰۰به  ۲۰۵سفر افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در سال  ۱۳۹۲تعداد  ۷۶۰استاد دانشگاه و محقق خارجی در
ایران حضوریافته بودند گفت :این تعداد در ســال  ۹۵به  ۲۰۸۶نفر افزایش یافت
که پاســخگویی به این رشد همکاری های علمی بین المللی ،ساختار جدیدی را
نیاز دارد که در آن از همه ظرفیت دانشگاههای کشور استفاده شود.
نشست هماندیشی رؤسای انجمنهای علمی ایران در راستای مشارکت نخبگان
و استعدادهای برتر در تصمیمسازیها و مدیریت کشور برگزار شد

نشست هماندیشی رؤسای انجمنهای علمی ایران در راستای مشارکت نخبگان
و اســتعدادهای برتر در تصمیمسازیها و مدیریت کشــور با حضور دکتر وحید
احمدی معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و رئیس کمیســیون انجمنهای
علمی ایران ،دکتر مجتبی شــریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و جمعی از
رؤسای انجمنهای علمی ایران در محل این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،در این نشست دکتر وحید احمدی ساماندهی و تقویت
انجمنهای علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقای مشــارکت در
تصمیمســازیها ،توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوری و طراحی سازوکار الزم
برای بهرهمند ساختن سیاستگذاریها و برنامهریزیها و تصمیمگیریهای کالن
کشور از پژوهشهای تأییدشده در مراجع معتبر علمی از جمله فرهنگستانها و
مؤسسات و کانونهای تفکر و انجمنهای علمی مرتبط را به عنوان بندهایی از
نقشه جامعه علمی کشور در راستای تقویت انجمنهای علمی دانست.
وی حمایت از برگزاری همایشهای تخصصی توســط انجمنهای علمی بویژه
در حوزههای اولویتدار را از برنامههای وزارت علوم اعالم کرد و گفت :تســهیل
واگذاری نشــریات علمی و تخصصی به انجمنهای علمــی و ایجاد نهادهای
رصد علم و فناوری در حوزههای اولویتدار با مشــارکت این انجمنها و مراکز
دانشگاهی و مؤسسات غیر دولتی از دیگر نقشهای انجمنهای علمی در نقشه
جامع علمی کشور است.
رئیس کمیســیون انجمنهای علمی ایران اظهار امیدواری کرد در این نشست
ســازوکار و مدلی به صورت مؤثر و فعال در تصمیمســازی و تصمیمگیریهای
کالن کشــور در حوزههایی مانند اقتصاد مقاومتی ،توســعه علــم و فناوری و
سیاســتهای کالن ارتباطات بینالمللی بیابیم ،تــا بتوانیم تعامل ،همفکری و
کمک به تصمیمســازی دولت در امور مختلف با گروههای نخبگان کشــور را
محقق کنیم.
گفتنی است در پایان این نشست از انجمنهای برتر علمی در  ۶گروه تخصصی
علوم پایه ،فنی و مهندســی ،کشاورزی ،هنر ،بین رشتهای و علوم انسانی تقدیر
شد.

وزیر علوم:

استادانممتازدانشگاههامیتواننددانشجوی
دکترای خارجی پذیرش کنند
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :براساس دستورالعمل جدیدی که اخیراً
از ســوی وزارت علوم ابالغ شد استادان ممتاز دانشگاههای کشور می توانند در
مقطع دکترا دانشــجوی خارجی جذب کنند که با اجرایی شدن آن شاهد افزایش
میزان جذب دانشجوی خارجی در کشور خواهیم بود.
به گــزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر محمد فرهادی در جمع روســای
دانشگاههای عضو کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی گفت :برگزاری
دوره های تحصیلی مشترک ،پژوهش های مشترک و پذیرش دانشجوی خارجی
در رتبه بندی دانشگاهها در سطح بین الملل تاثیر زیادی دارد و برای رشد علمی
کشور نیز ضروری است.
وزیرعلوم اظهار داشــت :تشــکیل کارگروههای ملی همکاری های علمی بین
المللی و انتخاب تعدادی از دانشــگاههای بزرگ کشور به عنوان نقطه تماس و
مرکز هماهنگی با دانشگاههای خارجی اقدام مثبتی است و به تسهیل دیپلماسی
علمی کشور کمک می کند.
وی افزود :به زودی سند همکاری های علمی و فناوری ایران با کشورهای دیگر
در شورای عالی انقالب فرهنگی با رویکرد حمایتی مطرح می شود و با تصویب و
ابالغ آن ،چارچوب های مجاز دیپلماسی علمی کشور روشن می شود.
وزیر علوم با اشــاره به ضرورت نوسازی تجهیزات پژوهشی دانشگاههای کشور
به عنوان زیرساخت علمی همکاری های علمی بین المللی گفت :در بودجه سال
جاری ،اعتبارات ریالی و ارزی خوبی در بخش پژوهشی پیش بینی شده است که
امیداوریم با تحقق آن ،هم تجهیزات پژوهشی در کل کشور نوسازی شود و هم
بتوانیم ده آزمایشگاه علمی مرجع را تاسیس کنیم.
دکتر فرهادی افزایش تعداد و پشــتیبانی مناســب از رایزنــان علمی جمهوری

اسالمی ایران در سایر کشــورهای دنیا را از برنامه های وزارت علوم اعالم کرد
و گفت :ایجاد دفاتر کنســولی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز به
توسعه همکاری های علمی بین المللی کمک می کند.
وی با اشــاره به رشد استقبال دانشگاههای خارجی برای همکاری با ایران بویژه
پس از برجام گفت :رساندن تفاهم نامه ها به قرارداد نکته مهمی است و اجرایی
شدن تفاهم نامه های گذشته بر انعقاد تفاهم نامه جدید اولویت دارد.
وزیــر علوم گفت :عالوه بر دانشــگاههای معتبــر اروپایی و آســیایی ،نباید از
دانشــگاههای مستقر در کشورهای همســایه و کشورهای کوچک غافل شویم
چرا که در برخی از این کشورها ،موسسات علمی و پژوهشی ممتازی وجود دارد.
وی درپایان با اشــاره به افتتاح نسل سوم شبکه علمی کشور در هفته گذشته ،بر
استفاده همه دانشگاههای کشور از امکانات این شبکه و مشارکت در تولید محتوا
برای آن تاکید کرد.

اخبار دانشگاهی
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دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه یک
برای حل مشکالت کشور راهکار اجرایی می دهند
در بخشی از بیانیه پایانی نشست شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و
فناوری دانشــگاه ها ،مراکز پژوهشــی و پارک های علم و فناوری منطقه یک
کشــور تاکید شد :دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه یک برای حل مشکالت
کالن دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور راهکار اجرایی می دهند.
بــه گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،در ادامه این بیانیه آمده اســت :با هدف
صیانت از تخصیص بودجه پژوهش و فناوری ،ضرورت دارد در دانشــگاه های
کشور حداقل  ۱۵درصد ودر مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری حداقل
 ۳۰درصد از کل بودجه موسسه در قالب ردیف مستقل پژوهشی و فناوری تعیین
و در اختیار معاونت پژوهشی و فناوری آنها قرار گیرد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است :مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه
تفویض اختیار بودجه پژوهشــی به معاونان پژوهش و فناوری باید اجرایی شود
و در این خصوص پیگیری های مقتضی از طرف وزارت عتف انجام می شود.
معاونان پژوهشی حاضر در این نشست اعالم کردند :دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی
و پــارک های علم و فناوری در خصوص تکالیف و فرصت های ارائه شــده در
برنامه ششــم توسعه کشور و قانون بودجه  ۱۳۹۶برخورد فعال خواهند کرد و در
ایــن خصوص تعیین آیین نامه های مرتبط با تکالیف حوزه پژوهش و فناوری را
ضروری دانستند.
در این بیانیه آمده اســت :ضروری است به منظور اثربخشی بیشتر دانشگاه ها،
مراکز پژوهشــی و پارک های علم و فناوری در جامعه وصنعت و ارتقای نقش
آنها در حل مشکالت کالن دســتگاهی و بنگاه های اقتصادی ،از طرف مراکز
آموزش عالی منطقه یک راهکارهای اجرایی به معاونت پژوهش و فناوری وزارت
علوم ارائه شودو این وزارت در خصوص جمع بندی و اجرایی کردن این راهکارها
اقدام الزم را انجام دهد.
معاونان پژوهشی منطقه یک کشور تاکید کردند :با توجه به نظام آمایش پژوهش
و فناوری کشــور شایسته اســت فعالیتهای موسســات آموزش عالی ،پژوهش
وفناوری کشــور ماموریت گرا شــوند و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم
بر این اساس مأموریتهای علمی وفناوری این موسسات را در سطح کشور مورد

بازبینی و تکمیل قرار دهد.
براســاس این بیانیه ،ضروری است کلیه دانشــگاه ها ،مراکز پژوهشی و پارک
های علم و فناوری در اجــرای پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع و ۴پ
روژه کالن مصوب ابالغی از ســوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،بر اساس
ماموریت ویژه خود مشارکت فعال داشته باشند و برنامه خود را ارائه دهند.
حاضران در این نشســت تاکید کردند :دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه
یک باید بر توســعه و ترویج فرهنگ علم باوری و ارتقای اخالق علمی درجامعه
اهتمام ورزند و در این راســتا ،ضرورت دارد دســتور العمل ابالغی از سوی وزیر
علوم ،تحقیقات وفناوری پیرامون ارتقای اخالق پژوهشی به صورت جدی اجرایی
شود و گزارش عملکرد آن به صورت دوره ای به وزارت علوم منعکس شود.
در این بیانیه آمده اســت :به منظور اصالح رویکرد مراکز آموزش عالی به سمت
پژوهش محوری مبتنی بر فناوری ،نوآوری و کارآفرینی وتبدیل دانشــگاه ها به
دانشگاه های کارآفرین ابتکارگرا و در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین ،پیشنهاد
می شودکارگروه تخصصی با حضور اعضای منتخب منطقه با هماهنگی معاونت
پژوهشی و فناوری تشکیل شود.
اعضای شــورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه

یک تاکید کردند :شایســته است دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و پارک های علم
و فناوری به منظور گسترش دیپلماســی بین المللی درحوزه پژوهش و فناوری
اقدامات الزم را انجام دهندو در این راســتا پیشــنهاد می شود کارگروه توسعه
پژوهش های بین المللی و دیپلماســی علمی و فناوری در منطقه یک تشکیل
شود و به صورت جدی برنامهریزی و مسئله را پیگیری کند.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه ظرفیت های برنامه ششم توسعه به صورت
خاص در حوزه علوم انسانی و هنر در دستور کار شوراهای مرتبط دروزارت علوم
قرار خواهد گرفت ،آمده است :به منظور تحقق رشد مطلوب در پژوهش و فناوری
کشور ضروری است آیین نامهها شاخصها ،روالها وفرایندهای حوزه پژوهش و
فناوری در مسیر ارتقای پژوهش و فناوری بازنگری شود.
همچنین بازبینــی فرایندهای موجود به منظور تحقــق تعامل موفق صنعت و
توجه به هدفمند و کاربردی کردن متوازن پایاننامه ها و رسالههای تحصیالت
تکمیلی از دیگر مفاد این بیانیه است.
در ادامه این بیانیه پیشنهادشده است :سازمان استاندارد استان های تهران و البرز،
برای امور مربوط به صدور گواهیهای استاندارد ،از آزمایشگاه ها و کارگاه های
موجود در مراکز آموزش عالی منطقه یک به عنوان آزمایشــگاه مرجع استاندارد
اســتفاده کنند و در این راســتا نســبت به صدور مجوز تایید صالحیت ۱۷۰۲۵
آزمایشگاه های مربوطه اقدام الزم را انجام دهند.
در بخش پایانی هفتمین شــورای هماهنگی برنامه ریــزی پژوهش و فناوری
دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور آمده
اســت :آزمایشگاه های دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک ضروری
است برای کسب گواهی  14- HSEاقدامات الزم را انجام دهند و وزارت علوم
نیز با فوریت تمهیدات و تسهیالت الزم را برای سهولت این اقدام فراهم کند.
گفتنی است هفتمین شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاه
ها ،مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور با حضور دکتر
وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و مدیران کل این معاونت در
باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.

سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCاز رشــد  ۱۳۰درصدی در تولید علم
یک دهم درصد برتر دنیا خبر داد.

افزایش سهم کشور از
کل مقاالت داغ دنیا

کمیته مشترک همکاری ها ی علمی و فناوری
بین ایران و ارمنستان کشور تشکیل شد
دکتــر محمد فرهادی وزیرعلــوم ،تحقیقات و فناوری درنشســتی با لئون
مگردیچیان وزیرعلوم و آموزش ارمنســتان در شهر ایروان پایتخت این کشور،
برنامه تشکیل کمیته مشــترک همکاری های علمی و فناوری بین دو کشور و
ماموریت آن را تائید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،این نشســت که با حضور دکتر فرهادی
و هیئت همراه ایرانی و ســیدکاظم سجادی ســفیر جمهوری اسالمی ایران در
ارمنســتان برگزار شــد ،راهکارهای توســعه همکاری ها در حوزه های علمی،
پژوهشی ،فنآوری ،دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر علوم کشورمان در این دیدار آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای اعطای
ســاالنه  ۱۵بورس تحصیلی در مقاطع مختلف به دانشجویان و نیز پنج فرصت
مطالعاتی به استادان و پژوهشگران ارمنستانی اعالم کرد.
تاکید بر گسترش آموزش زبان فارسی در دانشگاه های ارمنستان و ادامه تحصیل
دانشــجویان عالقه مند به زبان فارسی این کشور در دانشگاه های ایران نیز از

دیگر توافق های وزرای علوم ایران و ارمنستان بود.
طرفین همچنیــن در زمینه همکاری میان پارک های علم و فنآوری ،تحقیقات
دانش بنیان ،گســترش روابط علمی ،آموزشــی و فنــاوری و اجرای طرح های
تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دو کشور به توافق رسیدند.
وزیران علوم ایران و ارمنســتان در ادامه نیز برنامه تشــکیل کمیته مشــترک
همکاری در این عرصه را تائید کردند تا پیگیری و اجرایی کردن توافق ها را در
دستور کار قرار دهد و بر آنها نظارت کند و مقرر شد دکتر حسین ساالر آملی قائم
مقام وزیرعلوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی
وزارت علوم ریاست طرف ایرانی را در این کمیته مشترک بر عهده داشته باشد.
همچنیــن دکترفرهادی و مکردیچیان تفاهم نامه پنج ســاله قابل تمدید برای
همکاری های علمی ،آموزشــی ،پژوهشــی و فناوری را با هدف افزایش روابط
میان نهادهای علمی ،دانشــگاهی و موسسه های پژوهشی و تقویت روابط بین
جوامع علمی و فناوری دو کشور را امضا کردند.

به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم (  ) ISCگفت :مقایسه تعداد مقاالت داغ( ) hot papersیا
یک دهم درصد برتر کشــور در پایگاه شــاخص های اساسی علم آی.اس.آی
(  ) ESIدر ســال  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵میالدی حاکی از رشــد  ۱۳۰درصدی است.
ســهم مقاالت داغ کشور از کل مقاالت داغ دنیا نیز افزایش یافته است .در سال
 ۲۰۱۵میالدی ایران  ٪۲.۱از مقاالت داغ دنیا را تولید کرده بود که در سال ۲۰۱۶
میالدی به  ٪۳.۵و در ســال  ۲۰۱۷به  ٪۴رسیده اســت .البته آمار سال ۲۰۱۷
میالدی هنوز در حال کامل شدن است.
وی اظهار داشت :تولید علم دنیا در پایگاه استنادی آی.اس.آی براساس کیفیت
طبقه بندی می شــود .بر همین اســاس مقاالت یک دهــم درصد برتر دنیا در
این پایگاه مشــخص شده اند .این مقاالت آنهایی هستند که از بیشترین میزان
اثرگذاری در دنیای علم برخوردار بوده اند .در پایگاه شــاخص های اساسی علم
آی.اس.آی (  ) ESIهــر دو ماه یکبار مقاالت یک دهم درصد برتر دنیا معرفی
می گردند.
سرپرســت  ISCافزود :مقاالت یک دهم درصد برتــر با عنوان مقاالت داغ نیز
معرفی شــده اند .اثربخشــی این تولیدات از آن جهت اهمیت دارد که بیشترین
تاثیر را در حوزه های علمی به همراه دارند.
مرداد  .96شمارة 14
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

علم برتر و زنجیره تولید دانش بنیان
مقدمه:

فواید علم برکسی پوشیده نیست ولی امروزه در محافل علمی بحث از علم
برتر می شــود ،بدون آنکه از این علم تعریفی ارائه شود و یا تفاوت آن با آنچه
که قب ً
ال وجود داشته ارائه شود .ولی همگان اذعان دارند که علم برتر علم تاثیر
گذار اســت .زمانی که این علم تعریف می شود ،سواالت بعدی در ذهن جامعه
علمی شکل می گیرد بعنوان مثال این عمل چگونه تولید می شود و آیا زحمات
محققان و پژوهشــگران ما منجر به تولید این علم می شــود یا خیر و سواالت
متعدد دیگر .در این مقاله سعی می شود به این سواالت پاسخی در شان علم
به صورت اختصار داده شود .آن گونه که از توافق بر سر تعریف علم برتر حاصل
می شــود .این علم ،علمی اســت که بر زندگی انسان ها تاثیر می گذارد و این
تاثیر ،تاثیر مثبت در زندگی انســان ها اســت .یعنی علمی که برای انسان ها
آســایش و آرامش و امنیت و دیگر نیازهای قابل جستجوی انسان ها را در هر
جا با هر نژادی و مســلکی ســعی در تامین آن دارد .در واقع وقتی از پیشرفت
علمی صحبت می کنیم این پیشــرفت زمانی تاثیر گذار اســت در زندگی مردم
عادی قابل لمس باشــد .یعنی نتایج آن در زندگی مردم عادی ســاری و جاری
باشــد ،در این صورت این علم ،علم برتر است و این علم بالیدنی است .در این
مقاله به منظور جلوگیری از تطویل مطلب از ذکر مصادیق آن پرهیز می شود.

تولید دانش بنیان:

تولید علم حلقه اول از تولید دانش بنیان است و بستر شناخته شده آن دانشگاه
است .دانشــگاه ها بصورت عملی دارای دو ماموریت تعریف شده هستند .الف.
تربیت نیروی متخصص ب .تولید علم.
تولید علم که خود توسط متخصصین تربیت شده توسط دانشگاه ها صورت می
گیرد معلوم اســت نحوه و کیفیت نیروی متخصص تربیت شــده اثر مستقیمی
روی کیفیت علم تولید شــده می گذارد و اما تولید علم به سه روش بدست می
آید.
الف -کسب علم ب -کشف علم ج -خلق علم
کسب علم یعنی رفتن طالب علم نزد صاحب علم و فراگیری علوم نزد آن است.
کشــف علم حاصل پژوهش اســت .خلق علم که ماحصل آن همان علم برتر
اســت به سادگی کسب علم و کشف علم نیست ولی برای برآورد سهم هریک
از روش های فوق با مراجعه به یک کتابخانه دانشــگاهی امکان پذیر است چه
تعدادی از کتب ترجمه کتب خارجی است و چه تعداد از کتب حاصل پژوهش و
تالیف محققان و دانشمندان خودمان است.

مراحل تولید علم برتر:

اگــر چه تعریف علــم برتر در آغازین مقاله بطور اختصــار بیان گردید ولی اگر
مراحل تولید آن بیان شــود ،تعریف علم برتر بیشــتر نمایان می شود .مراحل
تولید علم برتر نیز همانند زنجیره تولید دانش بنیان  5مرحله دارد به شرح زیر

با مشــخص شدن تعریف علم برتر و توافق برای تعریف آن ،قبل از آنکه نحوه
تولید آن در مراکز علمی که شــناخته شده ترین آنها دانشگاه ها است سخنی
به میان آوریم الزم اســت فرآیند زنجیره تولید را که با تولید علم آغاز می شود،
و در نهایــت به متنعم شــدن جامعه ( تاثیر گذاری مثبت) منتهی می شــود را
تشــریح کنیم .امروزه این زنجیر به زنجیر تولید دانش بنیان معروف است و این
نام گذاری بسیار منطبق و برازنده همان علم برتر است ،با تشریح زنجیره تولید
دانــش بنیان و اهمیت و جایگاه علم برتر و بســتر های تولید آن بیش از پیش
برای دانشمندان و نخبگان آشکار تر می شود و ای بسا نقاط ضعف و قوت آن
نیز مشخص می شود.
زنجیره تولید دانش بنیان حداقل  5حلقه دارد که حلقه اول آن تولید علم اســت
و حلقه های بعدی به ترتیب فناوری ،تجاری سازی ،تولید انبوه و حلقه آخر بازار
است.الزم نیست تمام حلقه ها در مجاورت هم باشد ولی الزم است حلقه ها در
ارتباط با هم باشند .این حلقه رابطه ناگسستنی با هم دارند.

اطالعات:
اطالعات ( )informationدر واقع بدســت آوردن رابطه بین داده ها است که
از طریق روش های مختلف آماری و دیگر روش های موجود بدســت می آید.
بدیهی است تسلط بر نرم افزارهای آماری و انتخاب روش صحیح برای کشف
روابط بین داده ها نقش اساسی در تصمیم گیری و تصمیم سازی دارند.

تولید علم و بستر آن:

علم:

مرداد  .96شمارة 14

Knowledge Science  Information Intelligence Data

داده:

مرحله تولید داده (  )Dataپر هزینه ترین مرحله تولید علم برتر اســت در این
مرحله یک ســری داده های خام بدســت می آید ،کیفیت این داده های خام
بســتگی به ابزارهای سنجش و دقت ابزار بکار رفته دارد که نقش تعیین کننده
ای در مراحل بعدی تولید علم دارد.

اطالعات همیشــه مربــوط به یک بخش کوچکی از حوزه خاصی می باشــد
اطالعــات مختلــف به یــک حوزه و روابط آنها تشــکیل علــم آن حوزه یا
 scienceرا مــی دهد که محققین در آن حــوزه تخصص دارند .بعنوان مثال
بخش خاکشناسی حوزه کشــاورزی شامل متخصص فیزیک خاک ،متخصص
شــیمی خاک و غیره دارد و در بخش خاکشناسی حوزه کشاورزی فعالیت می
کنند .نتایج تحقیق در بخش شــیمی خاک جزء قلمرو اطالعات علم قراردارد و
این اطالعات خیلی مهم است .زمانی که این اطالعات در کنار اطالعات بخش
های دیگر قرار می گیرد و رابطه آنها باهم دیگر مشخص می شود علم آن حوزه
را بوجود می آورد .قرار گیری اطالعات بخش های مختلف یک حوزه در کنار
هم و کشف روابط آنها تشکیل علم آن حوزه ً
مثال Agriculture Scienceرا
میدهد .بنابراین بدیهی اســت برای تولید  Scienceتیمی متشکل از تخصص
هــای مختلف آن حوزه الزم اســت ،لذا در اینجا اهمیــت کار گروهی و تیمی
متشکل از تخصص های مختلف نمایان می شود.

دانش:

مرحله تولید دانش : Knowledgeدرواقع علوم مختلف(  )sciencesدر کنار
هم قرار می گیرند تا مسئله ای را حل یا سیستمی را بهبود دهند .دانش یا همان
 Knowledgeبه وجود می آید .در واقع علوم مختلف (  )scienceدر کنار هم
 ،دانش (  )Knowledgeرا تشــکیل می دهد و تنها دانش است که مسائل
کالن را می تواند حل و فصل نماید .به عنوان مثال مســائلی چون خشکسالی
و مسائل ریز گردهای آالینده و خیلی مسائل دیگر در حوزه دانش قراردارند.
علم برتر یا هوشمند:
Intelligence
همان
تولید علم برتر یا
درواقع توانایی بدســت آوردن ،فهم و
کاربرد دانش ( ) Knowledgeاســت که علم برتر یا هوشمند می گویند که
همان علم تاثیر گذار است.

فناوری:

اما حلقه دوم زنجیره تولید دانش بنیان فناوری اســت .فناوری به زبان ســاده
کاربردی کردن علم اســت و بســتر آن در حال حاضر مراکز رشــد هســتند.
ماموریت مراکز رشد تبدیل ایده به پدیده است و پدیده می تواند یک محصول
یا خدمت باشد.
در این مقاله مجال آن نیست که نقاط ضعف و قوت بسترها پرداخته شود .ولی
این کار الزم و ضروری اســت در مقاالت آتی به این مهم پرداخته خواهد شد.
فناوری دارای سه مولفه خالقیت -نوآوری و انتشار است.

موزه ملی علوم وفناوری
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
خالقیــت در واقع جنبه ذهنی و معنوی موضوع اســت و نوآوری جنبه مادی و
عینی موضوع است .خالقیت و نوآوری بیش از آنکه ذاتی باشد ،آموختنی است
و سیستم آموزشی کشور ما نیاز دارد روی این جنبه سرمایه گذاری کند.
انتشــار نوآوری و قرار گرفتن آن در معرض دید عموم باعث شکوفایی خالقیت
و خالقیت باعث ایجاد نوآوری می شود و این چرخه فناوری را تکمیل می کند.
در مرحله فناوری محصول یا خدمت بوجود آمده نیاز به اخذ گواهی  ،مجوزها و
اســتانداردهای الزم از مراجع ذی صالح است تا بتوان با اطمینان این محصول
یــا خدمت را به بازار عرضه کرد .این مرحلــه مهمترین مرحله از زنجیره تولید
دانش بنیان است که از آن با عنوان تجاری سازی یاد می شود.

تجاری سازی:

بســتر تجاری ســازی پارک های علم و فناوری است .لذا ماموریت پارک علم
و فناوری به اختصار مدیریت کلیه فرآیند تبدیل علم به ثروت اســت .در واقع
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تابع آن یک دانشگاه بدون دیوار است
که برای ورود به آن تنها ایده الزم اســت .بعد از آنکه محصول یا خدمت تولید
شد و مجوزهای الزم را برای عرضه کسب کرد باید بصورت انبوه تولید شود.

تولید انبوه:

بستر تولید انبوه کاال شرکت شهرک های صنعتی است .ماموریت های شرکت
شهرک های صنعتی تولید انبوه کاالهای اســتاندارد می باشد .استاندارد یعنی
داشــتن حداقل کیفیت برای عرضه کاال به بازار است .کیفیت یک کاال به یک
مسابقه بی پایان در دنیا تبدیل شده است و هر کاال نتواند کیفیت خود را ارتقاء
دهد از دور رقابت خارج می شــود .برای افزایــش کیفیت یک محصول واحد
 R&Dدر هر تولیدی ضروری اســت و راز ماندگاری یک کاال در بازار مرهون
نوآوری واحد  R&Dاست.

بازار:

آخریــن مرحله و مهمترین مرحلــه تولید دانش بنیان بازار اســت.بازاریابی به
اختصار وارد شدن به ذهن مشتری است و مهمتر از آن ماندن در ذهن مشتری
اســت .بستر بازار جامعه اســت و ماموریت آن رضایت مشتری و مهمتر از آن
هدایت مشتری است.
خوشــبختانه در سال های اخیر اقدامات شایسته ای هم وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و هم معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری انجام داده اســت و
این زنجیره تکمیل شــده است و بستر های شــکل گرفته است و جای بسی
امیدواری است.
منابع:
منبع اصلی این مقاله تجربه اینجانب بعنوان مدرس در دانشگاه و تجربیات مدیریتی به شرح زیر می باشد.
رئیس گروه کارآفرینی و رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ  89/7/10تا 91/7/19
معاون مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه  89/7/19تا  91/7/24ابالغ داخلی
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی  91/7/24تا
عضو شورای کارگزاری پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی از تاریخ  91/8/10به مدت  2سال
عضو هیأت فنی استانداری اردبیل  91/11/19ادامه دارد
عضو شورای دانشگاه محقق اردبیلی بدون ابالغ ادامه دارد
کارشناس رسمی دادگستری ماده  187به شماره /187/9997ک/پ
عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اردبیل
عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل
عضو اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل  85/10/27ادامه دارد
عضو کارگروه پژوهش ،فناوری و تحول اداری استان اردبیل
عضو کمیته پایش محصوالت دانش بنیان ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان اردبیل 1390/12/19
ادامه دارد
عضو شورای داوری استانی جشنواره علم تا عمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال  1390و 93
عضو کمیته داوران جشنواره ملی پژوهشی سهند در سال 1392
عضو هیئت مدیره صندوق کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 91/1/21به مدت  2سال
رییس هیات مدیره صندوق کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی  94/6/14به مدت  2سال
عضو کمیته تعامل دانشکده کشاورز دانشگاه محقق اردبیلی  89/4/9ادامه دارد
ناظر انجمن علمی دانشجویان در رشته گروه زراعت و اصالح نباتات  87/7/17به مدت  4سال
عضو حلقه صالحین بسیج اساتید  90 /10 /13ادامه دارد
عضو شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل  90/6/15به مدت  4سال
مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان اردبیل  92/12/25تا 93/12/3
عضو شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی  1393/5/11به مدت  2سال
عضو شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
عضو کمیته تدوین تعرفه خدمات بخش کشاورزی استان  93/11/27ادامه دارد
عضو هیات امنا کانون کارآفرینی استان اردبیل از تاریخ  93/12/10ادامه دارد
عضو هیات امنا خانه ریاضیات استان اردبیل 94/3/27
دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1394
مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان اردبیل سال 1392و 93
رئیس شورای پارک علم و فناوری استان اردبیل  94/1/17ادامه دارد
سرپرست پارک علم و فناوری استان اردبیل از  93/12/3ادامه دارد
رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل
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«ابن بیطار» گیاهشناسی از اهل اندلس
اسماعیل کاظمی
ابو محمد ضياءالدين عبداهلل بن احمد مالقي معروف به ابن بيطار ،گياهشناس
و داروشناســي از اهل اندلس بود .تاريخ تولد ابن بيطار معلوم نيســت اما برخي
بدون اشــاره به هيچ منبعي تاريخ تولــد او را  593قمري ( 1197میالدی) بیان
کردهاند.
ابــن بيطار به احتمال از خاندان بيطار مالقه اســت كه اطالعات زيادي راجع به
آنها در زندگينامههاي آن دوره موجود است.
ابن بيطار در اشــبيليه كه در آن روزگار مركز بزرگ علم و ادب بود نزد استاداني
چون عبداهلل بن صالح ،ابوالحجاج يوسف بن موراطير و به ويژه گياهشناس نامي
اشبیلي و ابوالعباس احمدبن محمد مشهور به ابن الروميه به تحصيل و بررسي و
گردآوري گياهان دارويي پرداخت.
او در دورة دانشآمــوزي با آثار پزشــكان و گياه  -داروشناســان يوناني چون:
ديســقوريدس و جالينوس ،و اندلســی چون :احمد بن محمــد غافقي ،قربطي،
ابوالقاســم خلف بن العباس زهراوي ،و مغربي چون :شريف ادريسي ،اسحاق بن
عمران و ابن جزار آشنا شــد .ابن بيطار در سال  617قمري( 1220میالدی) به
قصد تحقيق دربارة مطالب گياهشناسي كتابهاي پيشين به سفر در كشورهاي
غربي جهان اســام آن روزگار پرداخت .او از شــمال آفريقا يعني كشــورهاي
مراكش و الجزاير و تونس بازديد كرد.
وي همچنين به شهرهاي يونان و دورترين شهرهاي آسياي صغير سفر كرد .در
اين مسافرتها با بسياري از عالمان علم گياهشناسي و داروشناسي مالقات كرد
و از آنان اطالعات زيادي دربارة گياهان محلي به دست آورد .سپس به شام رفت
و در ســال  633قمري با ابن ابي اصيبعه كه بعدها معروفترين شــاگرد وي در
گياهداروشناسي شد آشنا گرديد.
الملكِ
ابن بيطار در دمشــق در دربار سلطان ايوبي محمد بن ابي بكر ملقب به َ
الكامل در زمينة داروهاي ســاده و گياهان پزشــكي مشغول به كار شد .پس از
مدتي چنان مورد توجه قرار گرفت كه ســلطان او را به رياســت داروفروشان يا
عطاران قلمرو خود انتخاب كرد .پس از مرگ ســلطان ،ابن بيطار به قاهره رفت
و نزد پســر و جانشين او مشغول به كار شد .در قاهره به دستور سلطان جديد به
تأليف معروفترين كتاب خود يعني الجامع والمغني پرداخت.
ابن ابي اصيبعه دربارة علم و اخالق اســتاد خود در كتاب عيونش چنين نوشــته
است:
«در گياهشناســي ،تحقيق و گزينش گياهان و شناســايي محل رويشگاهها و
نامهاي مختلف و گوناگون آنها دانشــمند زمان خود بود  ...و من در او زيركي
و تيزهوشــي و درايت شگفتانگيزي در شــناخت گياهان و در نقل گفتههاي
ديسقوريدس و جالينوس ديدم  ...همچنين نيكي رفتار ،جوانمردي ،خوشطينتي،
خوشخلقي ،خوشفهمي و عزت نفس او چندان شگفتآور بود كه قابل توصيف
نيست».
ابن بيطار ســالهاي پاياني عمر خود را در دمشــق ســپري كرد و در همان جا
درگذشت.
آثار او عبارتند از:
الجامع لمفردات االدوية و االغذية يا جامع مفردات واالدوية و االغذيه يا الجامع
في الطب .اين كتاب مشــهورترين و معروفترين اثر ابن بيطار است كه در واقع
بزرگترين دائرهالمعارف داروشناسي باقي مانده از قرون وسطي است.
در اين تأليف وي به ترتيب حروف الفبا ،حدود  1400دارو و خوراكي سادة گياهي
و معدني و جانوري را با اســتناد به بيش از  150مأخذ و با استفاده از تجربهها و
مشاهدههاي شــخصي توصيف كرده كه آن را ميتوان با كتاب دوم قانون ابن
ســينا كه حاوي كما بيش  800ماده است مقايسه كرد .از  1400دارو و خوراكي
ذكر شــده در اين كتاب حــدود  1000دارو را مؤلفان يوناني پیشــین (به ويژه
ديســقوريدس و جالينوس ) و  400مادة ديگر را كه 200مورد آن گياهي است
دانشمندان دورة اسالمي تا اين روزگار شناسايي كرده بودند.
يكي از فوايد اين كتاب معرفي تأليفاتي است كه ابن بيطار مطالبي از آنها نقل
كرده است (مثال آثار شــريف ادريسي ماسرجويه ،مسیح (عيسي) بن َحكَ م ،ابن
ماسه ،اســحاق بن عمران ،حامد بن َس َمجون) و گويا از دست رفتهاند .از حدود
َ
 150مؤلفي كه ابن بيطــار نام برده ،كمابيش  20تن يوناني و بقيه عرب ،عرب
اسپانيایی ،ايراني ،سریانی ،کلدانی ،هندی و جزء آن هستند.
يكــي ديگر از ويژگيهــاي مثبت اين كتاب اســتفاده از نامهاي مترادف براي
بسياري از گياهان به زبانهاي يوناني ،بربري و فارسي و زبان اسپانيايي عاميانة
قديم مســيحيان اندلس (كه ابن بيطار آن را لطینی میداند) عالوه بر نام عربی
آن است.
اين كتاب اثر زيادي بر داروشناسي مشرق اسالمي و غير اسالمي داشته است اما
اثر چنداني در مغرب زمين نداشته است زيرا نهضت ترجمه از عربي به التين در
اواسط قرن  13ميالدي متوقف شده بود.
دانشمندان اروپايي در قرن  19ميالدي در نتيجة كوششهاي فُن ُزنتهايمر و به

ويژه لكلرك به ارزش و مقام تأليفات او پي بردند.
لكلرك نيز پس از نشــر مقالهاي دربــارة واژگان يوناني و التين و بربري كتاب
الجامع ،ترجمة فرانســوي نسبت ًا خوبي از اين كتاب همراه با شرح و بررسيهاي
بســيا ر ســودمند فراهم آورد .اين ترجمه ســپس مبناي پژوهشهايي دربارة
داروشناسي و گياهشناسي عرب اسالمي واقع شد.
از ميان دانشــمندان غربي ،مايرهوف تنها كسي است كه خواسته از ارزش كتاب
الجامع كم كند .او پس از بررســي بخش موجود از كتاب االدوية المفردة غافقي
و نيز با تعمق در شــرح اسماءالعقار ابن ميمون معتقد شده كه ابن بيطار نه فقط
مطالــب كتاب خود را از غافقي نقل كرده ،بلکــه ،همة محتويات كتاب او را در
الجامع گنجانده است .در مورد واژههاي مترادف نيز معتقد است كه بيشتر آنها
را از كتاب غافقي و واژهنامة ابن ميمون گرفته است.
در رفع شبهات مايرهوف ميتوانيم چنين بگوييم :حتي اگر بپذيريم كه ابن بيطار
همة محتويات كتاب غافقي را عين ًا در تأليف خود آورده باشد ،كمترين ستايشي
كه ميتوان از الجامع كرد ،اين اســت كه آن را مكمل تأليف غافقي بدانيم ،زيرا
ميان اين دو تأليف حدود  100ســال فاصله هست و ابن بيطار افزون بر اين كه
كمابيش  200بار از غافقي مســتقيم نقل كرده ،مطالب بســياري نيز از مؤلفان
معاصــر وي و ديگــر مؤلفان پس از وي آورده و نتايــج مطالعات و تجربههاي
شخصي خود را هم افزوده است.
از چندين اثر ديگر ابن بيطار فقط عنواني در برخي از فهرســتها يا تذكرههاي
قديم ديده ميشود ،ولي براي بيشتر آنها به يك يا چند نسخة خطي نيز اشاره
شده است.
-1تفسير كتاب ديسقوريدس
اين كتاب در واقع واژهنامهاي يونانی -عربي است كه در آن ابن بيطار برابرها و
معرب حدود  550نام يوناني را كه در چهار مقالة اول از پنج
مترادفهاي عربي يا َّ
مقالة كتاب االدوية المفردة ديسقوريدس به كار رفته ،بيان كرده است .افزون بر
آن برابرهاي التيني بسياري از آنها و سرياني برخي از آنها را نيز آورده است.
 -2رسالة في االغذية و االودية؛
 -3رسالة في تداوي السموم؛
 -4كاشف الويل في معرفه امراض الخَ يل؛
 -5كتاب االءبانه و االءعالم ب ِما في المنهاج ِمن الخَ لَل و االوهام؛
اين كتاب در بيان بســياري از اشــتباههاي ابن جزار در كتاب منهاج البيان في
مايســتعمله االنســان كه در زمينة داروها و خوراكيهاي جامع و تركيبي است،
نگاشته شده است .
 -6كتاب االفعال الغربيه و الخواص العجيبه؛
 -7المغني في االدويه المفرده يا المغني في العالج باالدوية المفرده؛
ابن بيطار در اين كتاب داروهاي مفرد و ســادهاي را كه براي درمان بيماريهاي
مربوط به يكايك اعضاي بدن
ســودمند است در بيست فصل به اختصار براي اســتفادة پزشكان معرفي كرده
است .
 -8میزان الطب يا ميزان الطبيب؛
 -9جزوهاي با نام مقالة في الليمون؛
اين جزوه به ابن بيطار و ابن جمعه هر دو منسوب است.
منبع:

شوراي عالي انقالب فرهنگي ،كميته فرهنگ وتمدن اسالم و ايران ،دویست مقاله1387،
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موزه ملی علوم وفناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

تکنولوژی آموزشی در موزههای علوم و فنآوری
و توسعه پایدار
حدود کاربــرد و میزان کارایی تکنولوژی به رشــد و
توســعه فرهنگی هر جامعه بســتگی دارد .در کشورهای
درون جوامــع و به ویژه نهادهای
رشــدیافته تکنولوژی از ِ
آموزشی آن بر خواسته است در حالی که مشکالت عینی و
نیازهای آنی و حیاتی در کشــورهای در حال رشد ،آنها را
وامیدارد که قبل از رســیدن فرهنــگ جامعه به پذیرش،
تکنولوژی را به صورت یک کاالی وارداتی بدانند.
فنآوري در آموزش ،ســبب فهم و درک مسائل به صورت
تجربه مستقیم توسط دانشآموز میشود .یادگیری تعاملي با
استفاده از تکنولوژی يا واقعيت مجازي هزينههاي بسياري
همراه دارد اما در روند یادگیری دانشآموزان بسیار مثمر ثمر
میباشــد .نقش وسايل آموزشي ،بيشتر در چگونگي انتقال
مفاهيم به شاگردان نهفته اســت و سبب ايجاد عالقه در
امر يادگيري شاگردان ميشود .تکنولوژی آموزشی میتواند
بازده آموزشی را از لحاظ کمی وکیفی و نیز سرعت ،قدرت
و آزادی عمل دانشآموزان را افزایش دهد.
بهتر است از تکنولوژی در ارائه راه حل مسایل و مشکالت
جوامع اســتفاده شود و یادگیری نیز به منظور ارائه راه حل
برای مشــکالت جامعه صورت پذیــرد .بنابراین باید میان
مدرسه و جامعه ارتباط پویا و زندهای ایجاد گردد تا به این
ترتیب ،بتوان مواد درســی را بر اساس نوع زندگی روزمره
محلی و مسائل و مشکالت فردی تهیه و تدوین کرد.

تكنولوژي آموزشی:

مفهوم آموزش تعاملي متكي بر چاپ در ســالهاي 1960
با ظهور آموزش برنامهاي متداول شــد .اين برنامهها نوعي
خودآموز بودند كه به طور وســيع در آمــوزش و پرورش،
تجارت و صنعت به كار گرفته شــد .امــا به علت كندی،
خستهكنندگی و غيرانگيزشي بودن آن در سالهاي 1970
كمرنگ شد .ولي اين حركت باعث افزايش آگاهي نسبت
به قابليتهاي يادگيري تعاملي متكي بر چاپ شد .پس از
ســالهاي  1970تالشهاي زيادي براي گنجاندن تعامل
در مواد متكي بر چاپ شــده است .به تازگي آموزشهاي
متكي بر كامپيوتر ،روشهاي جديدی براي آموزش تعاملی
ايجاد كرده است.
تحوالت تکنولوژی آموزشــی در گذشــته نیز مانند امروز
بســیار زیاد بوده و تحول بنیــادی را در آموزش و پرورش
بوجود آوردهاند که میتوان از «ژان ژاک روســو» نام برد.
در ســالهای  1900وسایل و ابزارهای بســیاری در امر
آموزش مورد استفاده قرار گرفت .مث ً
ال کارخانههای سازنده
پروژکتورها تأســیس گردید و در مدارس نیز مورد استفاده
قرار میگرفت .در دهه  1930ســرمایهگذاریهای بسیاری
بر روی فیلمهای آموزشــی و انواع وسایل سمعی و بصری
انجــام گردید و در ســالهای پس از جنــگ جهانی دوم
وسایل تحقیقات در مورد وسایل سمعی و بصری همچنان
گسترش یافت.
تکنولوژی آموزشی به مجموعه روشها و دستورالعملهایی
گویند که با اســتفاده از یافتههای علمی برای حل مسائل
آموزشــی اعم از طــرح ،اجرا و ارزشــیابی در برنامههای
آموزشی به کار گرفته میشود.
همچنین تکنولوژی آموزشــی روش منظم طراحي ،اجرا و
ارزيابي كل فرايند میباشــد .تدريس و يادگيري با استفاده
از هدفهاي بخصوص و بهرهگيري از يافتههاي پژوهشي
در روانشناسي و ارتباط انساني و بكارگيري تركيبي از منابع
انســاني و غيرانســاني به منظور ايجاد يادگيري مؤثرتر،
عميق تر و پايدارتر.

موزه علوم و فنآوری:

موزههــای علم ،مراکز علم ،کاوشکدهها ،خانههای علم و
عنوانهایی از این دست ،به منظور نامیدن مکانهایی که
در آنجا دانش بیهیچ واســطهای به مردم عرضه میشود،
عمری طوالنی ندارند .شاید بتوان نمونههای اندکی را ،بعض ًا
در کشورهای اروپایی نام برد که آغاز به کار آنها در نیمۀ
دوم ســدۀ نوزدهم میالدی بوده باشد .اما بیشتر موزههای
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علم دنیا پس از جنگ جهانی دوم و عمدت ًا از دهۀ  60سدۀ
بیســتم میالدی آغاز به کار کردهاند .پیوند نزدیک دانش و
فنآوری در دنیای امروز و تأثیر این هر دو بر زندگی مردم
را میتوان از مهمترین دالیل تأســیس چنین مکانهایی
دانست .امروزه موزههای علوم هم محل نمایشدادن تاریخ
علم و فنآوری هســتند و هم مکان مناسبی برای عرضۀ
جدیدترین یافتههای علمی و دستاوردهای فنآوری.

شــرایطی ســازمان یافته و منظم ،به منظور کســب و یا
افزایش دانش علمی ،تخصصی ،عمومی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی در آن ،قرار میگیرند .آموزش رســمی به طور
دقیق و آگاهانه برنامهریزی میشود .طرح درسی آن از قبل
تعیین میشــود و اهداف آن نیز از پیش تعیین شده است.
این نوع آموزش برای شاگردان در گروههای سنی خاصی
است و مستلزم حضور دائم در کالس است.

آموزش غیر رسمی:

توسعه پایدار:

بیش از سه دهه است که اصطالح توسعه پایدار جای خود
را در ادبیات اقتصادی و مدیریت توســعه باز کرده اســت.
برخی چنین میپندارند که توسعه پایدار به معنای پایداری
در توســعه یا به عبارت دیگر تداوم امر توسعه است؛ لیکن
اصلیترین و کلیدیترین مفهوم فلســفی توسعه پایدار در
اواسط دهه هفتاد توسط ســازمان یونسکو ابراز گردید که
توســعه پایدار ،توسعهای است که نیازهای امروز را برآورده
میکند ،بدون آنکه ســبب کاهش برآورده کردن نیازهای
نسلهای آینده شــود .توسعه پایدار ،توسعهای است که به
موجب آن هر نسلی ،آب و هوا و منابع زمین را حفظ کند به
گونهای که در آن مصرف منابع طبیعی و زیســت محیطی
نسل کنونی ،سبب کاهش امکان مصرف این منابع توسط
نسلهای آینده نشود.
توســعه :توســعه را میتوان مجموعه فعالیتهایی برای
هدایت درجهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی براساس نظم
ارزشی مورد پذیرش جامعه تعریف کرد.
توســعه پایدار :توســعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و
محیط زیست اســت .در سال  1980برای نخستین بار نام
توسعه پایدار در گزارش ســازمان جهانی حفاظت از منابع
طبیعی آمد .این ســازمان در گزارش خود با نام استراتژی
حفظ منابع طبیعی ایــن واژه را برای توصیف وضعیتی به
کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست ،بلکه
به یاری آن هم میآید .پایداری میتواند چهار جنبه داشته
باشــد :پایداری در منابع طبیعی ،پایداری سیاسی ،پایداری
اجتماعی و پایداری اقتصادی.
توسعه پایدار ،فرایندی است برای بدست آوردن پایداری در
هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی ســریع و یکپارچه
آن وجود دارد .توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه
بشــری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعهیافته ،صورت
میپذیرد .توســعه پایدار عنصر سازمان دهندهای است که
موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر میشود .منابع محدودی
که برای زندگی نســل آینده بــر روی کره زمین ضروری
است .توســعه پایدار فرایندی است که آیندهای مطلوب را
برای جوامع بشری متصور میشود که در آن شرایط زندگی
و اســتفاده از منابع ،بدون آســیب رساندن به یکپارچگی،
زیبایی و ثبات نظامهای حیاتی ،نیازهای انسان را برطرف
میسازد .توســعه پایدار فرایند تغییری اســت در استفاده
از منابع ،هدایت ســرمایهگذاریها ،ســمتگیری توسعه
تکنولوژی و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده
سازگار باشد.

مفهوم آموزش و انواع آن:

آموزش رســمی :مجموعــهای از فعالیتها کــه افراد در

آموزش غیر رســمی در مکان ،زمان و سطح درک و رشد
فکری خاصی برای کودکان و بزرگســاالن ارائه میشود.
در ایــن نوع آموزش ،نظارت مقتدرانــه و قوانین انظباطی
ســخت وجود ندارد .اهــداف این نوع آمــوزش محدود و
مشخص اســت؛ رقابتی برای پذیرفته شدن وجود ندارد و
در عین حال ،محدودیتی نیز در مدارج آموزشی نیست .این
نــوع از آموزش میتواند در هر مــکان اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی ارائه شــود مثــل ادارات ،مغازهها ،کارخانهها،
کتابخانهها ،موزهها و رســانههای گروهی ارائه شود .موزه
ملــی علوم و فنآوری ایران یکی از این مکانهاســت که
رسالت آموزش غیررســمی همراه با تعامل را برعهده دارد
و این هدف سرلوحه همه فعالیتهای این مجموعه است.
در حــال حاضر در جهــان امروز تکنولوژی آموزشــی بر
چگونگی روشهای آموزشــی داللت دارد و توانسته است
با تکیه بر اصــول و یافتههای علمــی کیفیت آموزش را
افزایــش دهد .دانشآمــوزان دارای ظرفیتهای یادگیری
یکسانی نیستند ،بلکه ظرفیتهای چندگانهای در یادگیری
دارند .فرصتهایی را که تکنولوژی آموزشی برای یادگیری
دانشآموزان فراهم نموده اســت مشروط بر این است که
معلمــان از این ابزارها و وســایل در آموزشهایشــان به
طرز صحیحی اســتفاده نمایند .به کارگیری وسایل کمک
آموزشی ،معلمان و مسئوالن آموزشی را همواره جهت نیل
به اهداف غایی آموزش و پرورش هدایت میکند .هر جامعه
دارای ویژگیهای فرهنگی ،محیطی و طبیعی خاص خود
است و پذیرش تكنولوژی بستگی به انطباق آن تكنولوژی
با شــرایط و ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و طبیعی آن
		
جامعه دارد.
حال ســؤال اینجاســت آیا موزههای علوم و فنآوری در
داشــتن جامعهای با توســعه پایدار ،نقشی دارند؟ در کشور
ایــران نقش موزه ملی علوم و فــنآوری ایران چه بوده و
چــه تأثیری در توســعه پایدار دارد؟ آیــا در این موزهها از
تکنولوژیهای آموزشی استفاده میشود؟
توســعه ،فرآيند تحول همه جانبه و حرکت از یک مرحله
تاریخــی به مرحلهای جدید به منظــور خلق ظرفيتهاي
جديد و ارتقاء قابليتها و تواناييهاي انســاني ،آموزشــي،
اقتصادي و  ...اســت .تحقق چنین فرآیندی مستلزم تحول
جوامع است .بنابراین برای پیشــرفت تکنولوژی آموزشی
در کشور میبایســت ابتدا بستر مناسب اقتصادی و سپس
فرهنگی ایجاد کرد تا این روند با کنترل و نظارت بیشــتر
و بهتری ادامه یابد .به طوریکه نتیجه آن بســيار عميق و
گســترده بوده و در تمام کنشهاي فــردي و جمعي افراد
آموزشديده انعکاس مييابد.
یکی از شــاخصههای توســعه پایدار ،درونی کردن مفهوم
توســعه در نســلهای جامعه اســت ،از این رو بایســتی
ســرمایهگذاری و برنامهریزی آموزشــی را در تمامی ابعاد
جامعه گسترش و افراد جامعه را به عنوان اصلیترین عوامل
توسعه به بهترین شــکل آموزش داده و به ارتقای کمی و
کیفی جامعه کمک کند.
امروزه نظام آموزشــي از بخشهــای مهم دولت و جامعه
براي تحقق توســعه پايدار ميباشــد .در کشــور ايران به
بحث آموزش یک نگاه ســختافزاری وجود دارد و توجه
کمتری به دارایی و سرمایههای انسانی میشود و بههمین
منظور بخش اندکی از بودجه به بخش آموزش و پژوهش
اختصاص داده میشود .بهطوری که میتوان گفت اهمیت
دادن به این امر ،سبب ارتقاء مهارتهای ارتباطی ،ذهنی و

فکری میشــود .همچنین در پرورش خالقیت افراد جامعه
بســیار مؤثر اســت .عالوه بر این میتوان گفت آموزش
در بســتر اقتصادی قوی و همســویی با روند تکنولوژی،
مهارت تصمیمگیری برای مدیــران و معلمان و همچنین
دانشآموزان و دانشپژوهان را نیز افزایش میدهد.
بنابراین نمیتوان انتظار داشــت که در نظام آموزشــی که
بودجه اندکی برای بســتر آموزشــی در نظر گرفته شــده
خروجیهایی با ویژگیهای باال باشــد .لذا در این شرایط
افرادی بــا کارآییهای اندک نمیتوانند در ایجاد توســعه
پایدار نقش داشــته باشــند .توسعه پایدار شــامل توسعه
مهارتهای زندگی میان افراد جامعه نیز میشــود که آن
هم نیازمند وجود بستر مناسب جهت ارتقاء وضعیت آموزش
در کشور میباشد.
امروزه موزههای علوم و فنآوری نقش مؤثری بر آموزش
دارند .زیرا این مراکز میتوانند زیرســاخت مناســبی برای
دانش و کســب مهارت و خالقیت فکری مخاطبان باشند
و نقش تعیینکنندهای در توسعه پایدار و پیشرفت کشورها
برعهده دارند .از جمله محدودیتهایی که در این خصوص
وجود دارد این اســت که بایستی نیروهای انسانی با سطح
علمی و توانمندیهای باالیی تربیت شده تا کارآیی باالیی
در امر آموزش و بسترســازی فکری داشــته باشند .به این
منظور دولت میبایست بستر اقتصادی مناسبی را با هدف
بکارگیری منابع انســانی کارآمد و بکارگیری فنآوریهای
آموزشی و به روز جهان فراهم نماید.
موزه یک نهاد فرهنگی اســت که بعد از دوره رنسانس در
توســعه پایدار جوامع نقش مهمی را ایفا نموده اســت .در
شــرایط کنونی نقش تفریحی موزهها به نقش آموزشی و
علمی تبدیل شــده است .موزه مؤسســهای است دائمی و
بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشــوده
است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت میکند .در
قرون وسطا به دلیل حاکمیت کلیسا ،نقش آموزشی موزهها
تقریب ًا متوقف شــد و آثار هنری در گنجینههای کلیســاها
جمعآوری و نگهداری میشدند .با آغاز رنسانس و شکوفایی
علم و دانش در اروپا پس از قرن پانزدهم میالدی ،موزهها
هم به موازات رشــد و توسعه علوم مختلف فعالیت خود را
آغاز کرده و نقش مهمی را ایفا نمودند .در عصر رنســانس
که انســان به علم و دنیوی شــدن آن توجه کرده بود ،به
موزهها نیز توجه بسیاری شد .در اواخر قرن هجدهم موزه
در مفهوم امروزی شــکل گرفت و نقش آموزشی آنها را
تقویت نمودند .در اواخر قرن نوزدهم موزهها مراکزی برای
آموزش و پرورش جوانان شــدند .همچنین در قرن بیستم
موزهها نقش تربیتی و آموزشــی گرفتنــد .همچنین موزه
میتواند نقشــي اجتماعي را ايفا نماید .مانند ایجاد ميدان
مناسبی براي پژوهش دانشگاهها و محققين و نیز گسترش
فعاليتهاي آموزشي موزه و رشد نقش اجتماعي آن ،سبب
توسعه فضاي موزهها خواهد شد.
آموزش توســعه پایدار یکی از ضروریات سده حاضر است
و نظامهای آموزشــی در سرتاسر جهان به این اصل مهم
توجه دارند که دعوت برای توسعه پایدار ،یک دعوت جهانی
اســت .نتایج تحقیقات نشان میدهد که آموزش مبتنی بر
محتوا یا همان رویکرد یادگیری در مورد توسعه پایدار موفق
آمیــز نخواهد بود ،بلکه باید به جای تمرکز بر آموزشهای
کالسی بر یادگیری موقعیتی تأکید شود.
با توجه به سیســتم آموزش رسمی کشور و همچنین نحوه
آموزش مطالب درســی در مدارس و همچنین سرانه پایین
مطالعه در کشــور ،وجود چنین مکانهایی با نام موزههای
علوم به عنوان یک نیاز واقعی باید جدی گرفته شود .جایی
که افراد با فکر و ذهنی آماده یادگیری وارد شــوند و پس
از گذارندن وقت خود در چنین مکانهایی لذت یادگیری و
دانایی را حس کنند .ما باید به سمت کشوری توسعه یافته
پیش برویم و این مهم ،جز با پرورش نســلهای جوان و
تشــنه دانایی امکانپذیر نیست .آماده کردن بستر مناسب
برای یادگیری کاری بس دشــوار است و دولت باید برای
این زمینه اقدامات الزم و اساسی را در دستور کار خود قرار
دهد .باید موزههای علم در همه شــهرهای ایران تأسیس
گردد و روز به روز بر تعداد آنها افزوده گردد .افراد با حضور
در چنین مکانهایی با دیدن فنآوریهای بومی و گذشته
کشور ایران و همچین آگاهی از پیشنه تاریخی علمی ایران
به حس خودباوری رسیده و انگیزه برداشتن گامهای مثبت
در جهت توسعه کشور در آنها ایجاد میگردد.

موزه ملی علوم وفناوری
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

آموزش علم در جهان
برنامهیدرسیشناسایی«علم»از«شبهعلم»
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مجتبی مقصودی

اشاره

در هفدهم فوریه سال  2017سایت بیزینس اینسایدر از
طراحی دوره آموزشی شناســایی مزخرفات توسط دو نفر از
اساتید دانشگاه واشنگتن خبر داد .متأسفانه یکی از مشکالت
جامعهی امروزی ما ،انبوهی اطالعات و دادههایی است که از
شــبکههای اجتماعی مجازی به سوی شــهروندان سرازیر
میشوند .بسیاری از این اطالعات و دادهها که از سوی افراد
مختلف به منظورهای مختلف تولید و منتشر میشوند ،اذهان
شهروندان را مغشوش و بعض ًا گمراه میکنند .شناخت درست
از نادرست؛ سره از ناسره و علم از شبه علم مهارتی است که
باید در شهروندان ایجاد و تقویت شود .جامعهای که افراد آن
به روش علمی و منطقی میاندیشند ،کمتر فریب میخورد.
آنچه در پی میآید ،در واقــع معرفی مختصر یک برنامهی
درسی دربارهی شناخت و مبارزه با شبه علم است که ارائه و
تجربه شــده اســت و به عنوان تجربهای مفید در این مورد
بهویژه شایستهی توجه اساتید ،برنامهریزان و تصمیمگیران
است.

کلیدواژهها

تشخیص شبهعلم ،کالندادهها ،سوگیری اطالعات ،اخالق
شناسایی شبهعلم ،اخبار جعلی ،ردکردن شبه علم.

اندیشهی دورهی آموزشی آشنایی با شبهعلم

این نکتهی جدیدی نیســت که فضای مجــازی ،اینترنت،
شــبکههای اجتماعی تلفــن همراه و کانالهــای خبری و
علمی یا شبهعلمی روزبهروز گسترش بیشتر مییابند و حجم
وسیع اطالعات درست و نادرست را بر مردم جهان میبارند.
ادعاهای عجیب و غریب در بارهی خواص داروهای سنتی و
جدید ،آمارهای دستکاری شده ،نتیجهگیریهای غیرمعمول
از یافتههای پژوهشــی که نه تنها در روزنامهها که حتی در
مجالت علمی هم منتشر میشوند« ،برگستورم» و همکارش
را به این فکر انداخت که به جای نقزدن در این دربارهی این
هجوم ،دورهی آموزشــی یا کالسی طراحی کنند که به این
موضوعات بپردازد و در عین حال برای مخاطبان خوشایند و
ســرگرمکننده نیز باشد .فکر طراحی این دورهی آموزشی در
پردیس سیاتل دانشگاه واشنگتن با  ۱۶۰دانشجو نضج گرفت
و در عرض یک دقیقه ظرفیت تکمیل شــد .مواد درسی به
صورت برخط (آنالین) در دسترس دانشجویان قرار گرفت و
سخنرانیهای اساتید هم در پی آنها برگزار شد .این کالس
در واقع به کاهش نگرانی در میان کسانی منجر میشد که به
علوم تجربی و روشهای علمی وفادارند و از این که میبینند
علوم معتبر به صورت مداوم تحریف یا از مسیر خود منحرف
میشوند و کالهبرداری و تقلب رواج یافتهاند ،ناراحتاند.
«برگستروم» میگوید طی سالها یا حتی دهههای گذشته،
دانشمندان نسبت به کاهش درک ارزش علم در میان افراد
جامعه بــه طور عام و جوامع علمی به طــور خاص ،نگران
شدهاند« .وست» ،همکار «برگســتروم» ،تأکید میکند که
ما درخواســتهای زیادی از سوی نهادها و مؤسسات دیگر
داشــتهایم که میخواســتهاند چنین دورهای را طراحی و از
محتواهای برنامهی ما اســتفاده کنند .ما هم به خاطر سواد
علمــی و با هدف تربیت تودهای از مردمان اســتداللگرا و
ن محتوا را نشر دهید ،هم علم
استداللپذیر ،گفتیم که اگر ای 
و هم مردم راضیتر خواهند شــد .برنامهی ما نه حق مؤلف
دارد و نــه حق ثبت تجارتی؛ محتوا را بردارید ،بهکار ببرید و
از آن بهر ه ببرید.
برنامه درسی شناسایی شبهعلم
اهداف یادگیری
اهداف یادگیری این دوره کام ً
ال روشن است .بعد از گذراندن
این دوره شما باید بتوانید:
همواره در مورد اطالعات نادرست هوشیار باشید،
هرجــا و هر زمان بتوانیــد در مواجهه با شــبهعلم آن را

تشخیص دهید،
بتوانید برای خودتان مجسم کنید که چرا یک جزء خاص از
شبهعلم ،شبهعلم است،
یک متخصص آمار یا شبیه آن را پیدا کنید که بتواند از نظر
فنی برای شــما توضیح دهد که چرا ادعای آماری بیان شده
شبهعلم است.
اگر مهارتهایی که در این دوره آموزشی کسب میکنید ،شما
را به سودمندترین اطالعات و مهارتها در طول تحصیالت
دانشگاهی مجهز نکند ،متحیر خواهیم شد.
برنامه و مطالعات دوره
هر یک از درسهایی که ارائه میشوند یک جنبهی خاص از
شبهعلم را تشریح خواهد کرد .طی  12هفته ،مجموعهای از
مطالبی که باید دانشــجو آنها را بخواند ،معرفی خواهد شد.
در برخی هفتهها ،تعدادی خوانشهای تکمیلی برای کسانی
که مایل به کاوش عمیقتر هستند ،ارائه میشود.

مقدمهای در باره شبهعلم

در این مقدمه دانشــجویان با این عناوین آشــنا میشوند:
شبهعلم چیســت؟ مفاهیم و طبقهبندی شبهعلم ،هنر ،علوم
و ضرورت اخالقی شناســایی شــبهعلم .اصو ل عدمتقارن
شبهعل م را از وبگاه آلبرتو برندولینی بررسی میکنند.

است در باره تد ســخن بگوییم» .چرا رسانههای اجتماعی
شرایط آرمانی برای رشد و گسترش شبهعلم فراهم میکنند؟

اصطالح مجالت اســتثمارگر را برای مجالتی بهکار میبرد
که هزینه چاپ مقاله را از نویسنده میگیرند)

علیت

اخالق در شناسایی شبهعلم

یکــی از منابع معمولی تجزیه و تحلیل دادههای شــبهعلم
آنجاست که افراد ،عمداً یا غیرعمد ،نسبت به این واقعیت که
همبستگی دلیل بر علیت نیست ،بیتوجه میشوند .نتیجهی
چنین بیتوجهــیای گاهی خندهدار اســت؛ اما همین امر
میتواند برای گمراه کردن دیگران مورد استفاده قرار گیرد.

تله آماری

قضیهی بیز ،در نظریه احتمال و آمار ،قضیه بیز یا قانون بیز
بیان میکند که احتمــال رخدادن یک رویداد ،ربطی به رخ
دادن پدیده قبلی نــدارد .مثال اگر در یک خانواده فرزند اول
پسر باشد شانس اینکه فرزند دوم دختر یا پسر باشد همچنان
 50درصد اســت .مغالطــهی نرخ پایه  ،مغالطه دادســتان،
تناقض سیمپسون،سانسور اطالعات،اثر ویل راجرز،گرایش
جانبدارانهی طول میانگین ومیانه و جابهجا نشــان دادن آن
دو،مهم و مهمتر و جابهجا نشان دادن آن دو.

تجسم دادهها

تجســمهای گرافیکــی دادهها(اینفوگرافیــک) ابزارهای
قدرتمندی برای درک بهتر اطالعات هســتند ،اما میتوانند
ابزارهای قدرتمندی برای گمراه کردن مخاطبان نیز باشند.

کالندادهها یا دادههای بزرگ

تشخیص شبهعلم

حقیقت همچون آزادی نیاز به مراقبت دائمی دارد؛ اما چگونه
میتوانیم در دنیای وحشــی ،شــبهعلم را تشخیص دهیم؟
اندازههــای اثر ،ابعاد ،برآورد فرمی و بررســی معقول بودن
ادعا ،بررسی ادعاها در برابر منافع کسانی که مدعی میشوند،
بررسی محکمه پسند دادهها :آزمون گریم ،قانون بنفورد.

جایگاه شبهعلم

کجا شبهعلم پیدا کنیم؟ چرا رسانههای خبری نشر شبهعلم
را میســر میکنند؟ انجمن تد و بازاری مجلل برای شبهعلم
به همراه مقالهای در نقد سخنرانیهای تد ،با عنوان« :الزم

مــرز بین انتقاد منصفانه و تخریب کجاســت؟ آیا وقتی کار
پژوهشــی یکی از همــکاران خود را شــبهعلم مینامیم از
تروریسم روشــی اســتفاده نکردهایم؟ تعبیری که یکی از
محققان برجسته برای نقد غیرمنصفانه بهکار برده است .اگر
شــما به جای ارائه نقد در یک مجله علمی و کارشناســی،
این نقد را در یک رســانه اجتماعی مطرح کنید ،چه؟ چگونه
میتوانید در مورد کل یک موضوع که شــما چیز چندانی در
مورد آن نمیدانید از واژه شبهعلم استفاده کنید؟

چه وقت الگوریتمهای قدیمی ،دادههای کافی به ما میدهند
و چه وقت زبالههایی در زبالهدان هســتند؟ اســتفاده و سوء
اســتفاده از ماشین یادگیری ،معیارهای گمراه کننده و قانون
گودهارت (قانونی که میگوید وقتی یک مقیاس تبدیل به
هدف شد دیگر نمیتواند به عنوان یک مقیاس استفاده شود).

سوگیری در نشر

حتی جامعهای از دانشــمندان صادق که تمام اقداماتشان
را با حســن نیت انجام میدهند ،ممکن است گزارش علمی
گمراهکننده تولید کنند .به عنوان نمونه ،میتوان به مجالت
محیط زیستی اشاره کرد .این مجالت ترجیح میدهند بیشتر
نتایج مثبت را چاپ کنند.

مجالت استثمارگر و بداخالقی علمی

مجالت اســتثمارگر ،لیستی از مجالت استثمارگر که توسط
جفری بیل از دانشــگاه کلرادو تهیه شده است (جفری بیل

اخبار جعلی

پانزده سال پیش ،رسانههای اجتماعی نوپا وعدهی مطبوعات
دموکراتیکتر را از طریق انتشار محتوا به صورت غیرمتمرکز
ارائه کردند که به درآمد تبلیغات هم وابســته نیست .اما در
عمل با تاالرهایی روبهرو شدیم که صدای فرقهگرایانه در آن
میپیچید و مدتی است شاهد حمله جدی به مفهوم حقیقت
و واقعیت هستیم.

ردکردن شبهعلم

برای ردکردن شــبهعلم نیازمند رویکردهای مختلف برای
مخاطبان متفاوت هستیم .آنچه برای یک دانشمند حرفهای
مفید است ،نمیتواند برای یک فرد معمولی که در فیسبوک
گرایشهای نژادپرستانهای هم از خود نشان میدهد ،جوابگو
باشد و بهعکس.
در این دورهی آنالین ،که ســرفصلها و محتواهای آن طی
 ۱۲هفته به طور مختصر بیان شد ،دانشجو ضمن مطالعهی
محتواهای ارائه شــده ،بــا ترفندها و ابزارهای تشــخیص
شبهعلم آشنا می شد .دوره بیشتر حاوی اطالعات فراوان در
مورد شناسایی شبهعلم از طریق مطالعهی مقاالت است.
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تحقیقات و
گاهنامۀ
فناوریفناوری
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گاهنامۀ
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
با همکاری و حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سردبیر :دکتر حسن خوشقلب
مدیر تحریریه :رضا فرجتبار
مدیر پشتیبانی :جاوید سلطانی
هماهنگی :بابک چوبداری ،علیرضا صادق
دبیر صفحة فناوری :مهندس عباسعلی ارفع
دبیر صفحة مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور :مسعود مقصودی
دبیر صفحة ایرانداک :نوراهلل رزمی
دبیر صفحة موزة علم و فناوری :محسن جعفرینژاد

موزه ملی علوم و فناوری
برای پنجمین سال متوالی
برترین موزه کشور شد
در مراسم روز جهانی موزه که در خانه هنرمندان ایران برای معرفی برترین
موزههای کشور در حوزههای مختلف برگزار شد ،موزه ملی علوم و فناوری با
دریافت  6جایزه ،برترین موزه بزرگ دولتی کشور شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ،نکته ای که در این مراسم
و در قســمت اعالم اسامی برترین موزهها توجه حاضرین و اصحاب رسانه را
بــه خود جلب کرد ،اعالم نام موزه ملی علوم و فناوری به عنوان بهترین موزه
ایران بود .عنوانی که پس از بررسیهای بسیار در شاخصهای متعدد ،به این
موزه رسید.
همچنین نکته بارزتر در کســب این رتبه ،تدوام پنج ســاله موزه ملی علوم و
فناوری در به دســت آوردن این جایگاه است که نشان میدهد این موزه طی
ســالهای اخیر توانســته با برنامهریزی مدون و یکپارچه ،قدمهای صحیح و
بلندی در راه ممتاز بودن در کشور بردارد.
خدمات متنوع و جذاب این موزه در راستای رسالت خود ،یعنی پیوند زدن تاریخ
علم با پیشرفتها و فناوریها امروزی باعث شده تا شورای بینالمللی موزهها
در ایران -ایکوم -نیز به تالشها و زحمات دقیق و حســاب شــده این موزه
پی ببرد و برای پنجمین ســال متوالی آن را در بخشهای متنوع شــاخصتر
از ســایر موزههای فعال در کشور تشخیص دهد و نمونهای موفق برای سایر
موزهها بداند.
در مراســم روز جهانی موزهها که در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان
و با ســخنرانی محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ،احمد محیط
طباطبایی رئیس ایکوم و احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران برگزار
میشد ،موزه ملی علوم و فناوری در بخش «موزههای بزرگ دولتی» با کسب
 6جایزه در شاخصهای« :پژوهش»« ،توسعه مدیریت»« ،کودک و نوجوان»،
«آمــوزش»« ،بازدیــد» و «خالقیت و نوآوری» بعنوان برترین موزه کشــور
شناخته شد.
گفتنی است از میان دیگر شــاخصهای دوازدهگانه ،کاخ نیاوران در شاخص
«حفاظت و نگهداری» ،کاخ گلستان در شاخص «استاندارد و توسعه فیزیکی»،
دو موزه روســتای گیالن و باغ موزه دفاع مقدس در شــاخص «گردآوری» و
موزه ملی ایران در شاخص «معرفی» و «شعار روز جهانی» حائز دریافت جایزه
شدند .اما در شاخص «تالش برای بقا» در گروه موزههای دولتی هیچ موزهای
شایسته تقدیر شناخته نشد.
دکتر سیفاله جلیلی رئیس موزه ملی علوم و فناوری ضمن قدردانی از مردم و
مســئوالن دغدغهمند که این مجموعه را در رسیدن به جایگاه ممتاز کشوری
یاری کردند ،از همه شــهروندان دعوت کــرد تا با مراجعه حضوری و مجازی
به این موزه و ســامانه آن از تنوع خدمات و توانمندیهای موزه ملی علوم و
فناوری بهره مند شــده و در این موفقیت و پیشــتازی در فضای علمی کشور
سهیم شوند.
محســن جعفری نژاد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این موزه هم رشد
 70درصدی تعداد بازدیدکنندگان سال  95نسبت به سال  94را نتیجه مجموعه
اقدامات صحیح در خصوص جذب مخاطب دانست.

نگاهی به فراینــد «انتخاب موزه برتر» و برنامههای روز
جهانی موزه

انتخاب موزه برتر در روز بیست هشتم اردیبهشت ماه هرسال به مناسبت هفته
میراث فرهنگی و همت کمیته ملی موزههای ایران برگزار میشــود و هدف
از آن :انتخاب موزه برتر ،به اشــتراک گذاری تجارب ،مشــارکت در گسترش
فعالیتها ،ایجاد انگیزه و معرفی توانمندیهای موزههاست.
«کمیته انتخاب موزه برتر» برای این انتخاب ،اســفند هر سال همه موزههای
خصوصــی و دولتی را در دو ســطح تهران و شهرســتانها دعوت میکند و
چارچوبهای انتخاب موزه برتر را برای آنها تشریح میکند و نیز نقطه نظرات
آنان را در نظر میگیرد .آنها در هر نشســتی پیشنهادهای خود را میدهند و از
طریق سامانه در گروههای  ۱2گانه ثبت نام میکنند .این گروهها با موضوعاتی
از جمله «شــعار روز جهانی»« ،تالش برای بقا»« ،اســتاندارد سازی موزه»،
«کودک و نوجوان»« ،بازدید»« ،خالقیت و نوآوری» و ...تشــکیل شده است.
هــر موزهدار فعالیتهایش را با هر یک از ایــن گروهها انطباق داده و خود را
کاندید میکند تا توســط داوران مورد بررسی قرار گیرد .این داوریها سه روز
ادامه پیدا میکند.
دبیرخانه کمیته انتخاب موزه برتر ،برای اینکه عدالت نسبی بین موزهها برقرار
باشد ،آنها را به دو بخش عمومی و خصوصی و در سه سطح کوچک ،بزرگ و
متوسط تقسیم بندی میکند.
در روزهای قبل از مراسم روز جهانی ،داوران از اهالی موزهها و پیشکسوتها و
همه نهادهای موزهداری دعوت میشوند .امسال بیش از  ۵۰داور دعوت شدند،
 ۶۰موزه در مرحله پایانی شــرکت کردند و تعداد موزههای شرکت کننده نیز
 ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.
 ۲۸اردیبهشــت ،بازدید از  ۴۰هزار موزه در سراسر جهان و صدها موزه در
ایران ،رایگان بود و عالقمندان به گردشگری شهری و آشنایی با ظرفیتهای
تاریخی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی کشــورمان توانستند از این فرصت موزه
گردی رایگان استفاده کنند.

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

مرداد  .96شمارة 14

احسان کمیزی
مختار عباسی
لیال فالح نژاد
سعیده صفری
مریم السادات حسینی
تورج صادقی اصل

پشتیبان  :ITسید حسین هاشمی
دبیر صفحة بینالملل :ثریا طیبی
دبیر صفحه امور پژوهشی :لیال فالح نژاد
مسئول دبیرخانه عتف :محمدرضا فراهانی
طراح گرافیک :علیاکبر محمدخانی
باتشکر از خانم دکتر بروجردی و همکاران ادارة کل روابط عمومی
آدرس :میدان صنعت ،بلوار خوردین ،خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طبقة  ،۱۱معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن ،82233500 :فکس 88575677 :سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :

موزه علوم و فناوری

هفتمینهمایش
موزه ملی علوم
و فناوری

موزه ملی علوم و فناوری ایران در راستای اهداف سازمانی خود که
پژوهش ،ترویج و عمومی ســازی علم است ،ساالنه اقدام به برگزاری
همایشی تخصصی در حوزه موزه علوم و فناوری میکند.
امسال نیز همایش هفتم این موزه در مقیاس ملی ،متفاوت با سالهای
گذشــته ،با رویکرد بینالمللیســازی همایش با محوریت « یادگیری
مفاهیم علمی در موزهها» در تاریخ 12الی  14دیماه برگزار خواهد شد.
عالقمندان تا پایان تیرماه فرصت دارند جهت ثبت نام و ارســال چکیده
مقاالت خود به نشانی اینترنتی  www.inmost.irمراجعه و یا با شماره
 88914934تماس حاصل نمایید.
دبیرخانه :تهران خیابان انقالب ،نرســیده به میدان فردوســی ،خیابان
نجات اللهی (ویال) ،کوچه سلمان پاک ،شماره  6فکس88917858 :

رحیم ستار زاده
علی رستمی
ابوالفضل لطفی
بهروز عزتی
مرتضی عیوضی
خانم معصومه رمضانی

مریم السادات حسینی
تورج صادقی
نوشین ایل بیگی
امیر بامه

