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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

دانشنامه  آزادگان؛ بیان کننده تاریخ مقاومت 
و دستاورد عظیم فرهنگی و منبعی باارزش 
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در تشریح برنامه های ناحیه نوآوری شریف مطرح شد؛

تعامل اهالی محله های طرشت و شریف با 
دانشگاهیان بیشتر می شود
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صنایع خالق یکی از محورهای توسعه 

در کردستان است

معاون آموزشی وزارت علوم:
دانشگاه ها به دنبال جذب 

دانشجویان بین المللی بر بستر 
آموزش مجازی باشند

دکتر وحدت:

 R&D ضرورت بهره گیری از
شرکت های بزرگ برای توسعه نوآوری
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به دانشگاه ها

با حضور دکتر والیتی و دکتر طهرانچی
مراسم معارفه »دکتر بروجردی« 

به عنوان معاون بین الملل و امور 
دانشجویان غیرایرانی

 برگزار شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد:
از ضروریات بسیار مهم معاونت 
حقوقی؛ تعامل و همکاری هرچه 

بیشتر با خانواده آموزش عالی 
کشور

دکتر طهرانچی: 
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مجازی برای سال آینده داشته باشند

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد:  
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فناوری و بین الملل
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■ مقام معظم رهبری خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند:

»گزارش  مطالعه  و  مشاهده  از  پس  رهبری  معظم  مقام 
عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات پژوهش و فناوری در حوزه 
ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۳۹۸« ارسال شده از 
سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشت کوتاهی 
ارتباط  مسئله  شود.  تشکر  محترم  وزیر  »از  فرمودند: 
دانشگاه و صنعت بسیار مهم است. آنچه انجام گرفته است 
قوت  با  را  اینها  است،  بزرگ  این حرکت  آغازین  کارهای 

ادامه بدهند. انشاءا...« 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی 
رهبر  به  گزارشی  در  غالمی  منصور  دکتر  علوم،  وزارت 
معظم انقالب اسالمی درخصوص »عملکرد دانشگاه ها و 
موسسات پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط با جامعه و 
اشتغال  رصد  »نتایج  همراه  به   ۱۳۹۸ سال  در  صنعت« 
دانش آموختگان آموزش عالی« موارد ذیل را به استحضار 

معظم له رساندند:
و  دانشگاه  همکاری های  تحول  طرح  دوره  این  در    ◆
مؤسسات پژوهش و فناوری با جامعه و صنعت مشتمل بر 
۶ هدف کالن، ۸ راهبرد اصلی و ۴۴ پروژه و اقدام اجرایی 
از  نیاز جامعه  رفع  به  مربوط  فرایندهای  ارتقای  با هدف 
شد.  ابالغ  و  تهیه  صنعت  با  مرتبط  پژوهش های  طریق 
که ۲۵  است  این  مذکور  اصلی طرح  مختصات  از جمله 
درصد از پروژه های تحصیالت تکمیلی تا سال ۱۴۰۴ به 
گونه ای مستقیم و به سفارش صنعت و جامعه، با افزایش 
متوسط ساالنه ۵ درصد، تنظیم و اجرا شوند. همچنین، 
به منظور تدوین  ترتیبات مناسب و مقتضی  ایجاد  طرح 
وزارتخانه های  و  سازمان ها  با  بزرگ  قراردادهای  انعقاد  و 
حفاظت  سازمان  صنعت،  نفت،  دفاع،  همچون  کشور 
محیط زیست… به منظور پشتیبانی از نیازهای فناوران 
صنایع مذکور با حمایت از رساله های تحصیالت تکمیلی 

اقدام  مواردی  و  تعریف  جامعه  و  صنعت  نیاز  با  مرتبط 
شده است.

در  مورد   ۴۷۲۳ از  صنعت  وزارت  با  قراردادها  تعداد   ◆
سال ۹۷ به ۸۰۰۲ مورد در سال ۹۸ افزایش یافته است. 
همچنین، مبلغ قراردادها از ۹۹۲ میلیارد تومان به ۱۹۵۳ 
از ۳۱۰۴ به ۴۵۹۳ مورد،  میلیارد تومان، تعداد مجریان 
درآمد  و  مورد،   ۳۹۴۱ به   ۲۷۰۶ از  کارفرمایان  تعداد 
حاصل از طرح ها از ۲۳۰ میلیارد تومان به ۲۷۳ میلیارد 
نشانه  روند  این  است.  یافته  افزایش  درصد(   ۱۹( تومان 
هیئت  اعضای  جهت گیری  از  حاکی  و  قابل قبول  رشدی 
علمی و فعاالن دیگر در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری به سوی پاسخگویی به نیازهای 

کشور است.
و  جامعه  با  دانشگاه  ارتباط  تحول  طرح  قالب  در   ◆
صنعت آیین نامه »فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی 
شد.  ابالغ   ۹۸ سال  در  و  تدوین  صنعت«  و  جامعه  در 
که  علمی  هیئت  اعضای  تمامی  آیین نامه  این  اساس  بر 
به  می بایستی  می شوند  استخدام  بعد  به   ۹۸ سال  از 
منظور آشنایی با صنعت مرتبط با تخصص خود در دوره 
استفاده  با  را  مطالعاتی  فرصت  ماه   ۶ دست کم  پیمانی، 
از تسهیالت مالی دانشگاه محل خدمت )پرداخت حقوق 
)پرداخت هزینه های گرنت  مزایا( در صنعت متقاضی  و 
صنعت  از  حمایت  برای  را  خود  و  بگذرانند  پژوهش( 
کنند.  آماده  دانشگاه  در  کار  بعدی  مراحل  در  متقاضی 
در قالب این طرح در سال ۹۸ بیش از ۵۰ نفر از اعضای 
هیئت علمی نسبت به انتخاب صنایع مورد نظر اقدام و 

فرصت مطالعاتی خود را آغاز کرده اند.
بین  همیاری  و  مشارکت  روحیه  گسترش  منظور  به   ◆
متخصصان دانشگاهی و فعاالن صنعتی، یکی از راهبردهای 
برنامه های  افزایش  جدید  دوره  در  وزارت  این  اصلی 

مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت بسیار مهم است
آنچه انجام گرفته است کارهای آغازین این حرکت بزرگ است، اینها را با قوت ادامه بدهند

این  است.  کارشناسی  تحصیلی  مقطع  در  مهارت افزایی 
دانش آموختگان  شغلی  آینده  تعیین  در  بارز  نقشی  امر 
مبتنی بر صالحیت های حرفه ای  و تصدی مسئولیت های 
تعداد  میانگین  که  است  ذکر  شایان  داشت.  خواهد 
در  دوره   ۴۵ معادل  هردانشگاه  در  برگزارشده  دوره های 
سال ۹۷ بود، در حالی که این عدد در سال ۹۸ معادل 
۷۷ دوره )با ۷۱ درصد افزایش( محاسبه و گزارش شده 
دوره های  در  شرکت کنندگان  میانگین  همچنین،  است. 
در  نفر   ۲۲۴۵ و   ،۹۷ سال  در  نفر   ۱۲۹۵ مهارت افزایی 

سال ۹۸ )با ۷۳ درصد افزایش( بوده است.
طرح  قالب  در  توجه  مورد  شاخص های  دیگر  از   ◆
وضعیت  پایش  و  دائمی  رصد  و  ارزیابی  پیش گفته، 
بیش  در  امر  این  است.  دانش آموختگان  اشتغال 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  کشور  دانشگاه   ۸۰ از 
اشتغال  مجموع  که  است  آن  از  حاکی  نتایج  و  گرفته 
دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته 
به این وزارت در سال ۹۷ معادل ۶۱ درصد بوده است. 
ارتقا  ۳ درصد  با   ۹۸ در سال  میزان  این  که،  در حالی 
متوسط  بررسی،  این  طبق  است.  رسیده  درصد   ۶۴ به 
سال  در  که  ارشد  کارشناسی  دانش آموختگان  اشتغال 
۹۷ معادل ۵۲ درصد محاسبه شده بود، در سال ۹۸ با 
۱۲ درصد رشد به ۶۴ درصد رسید. همچنین، متوسط 
که  کارشناسی  مقطع  دانش آموختگان  اشتغال  رشد 
در  بود،  شده  ارزیابی  درصد   ۴۹ معادل   ۹۷ سال  در 
سال ۹۸ معادل ۵۳ درصد )۴ درصد بیش از سال ۹۷( 
اشتغال  مجموع،  در  هرچند  بنابراین،  شد.  محاسبه 
هیچ وجه  به  دانش آموختگان  درصدی   ۶۴ متوسط 
راضی کننده نیست اما واضح است که با ادامه تمهیدات 
و  شغلی  هدایت  ”مرکز  راه اندازی  همچون  پیش گفته 
کاریابی تخصصی“ در تمامی دانشگاه ها می توان نسبت 
برای دانش آموختگان تالشی  افزایش اشتغال مدنظر  به 

مضاعف به عمل آورد.
◆ به منظور شناسایی، مستندسازی و تقدیر از طرح های 
برگزیده مقرر شد هرساله، همزمان با برگزاری هفته ملی 
برگزار  وزارت  این  هدایت  تحت  که  فناوری  و  پژوهش 
می شود، طرح های برگزیده مورد شناسایی، معرفی، تقدیر 

و حمایت قرار گیرند.

در بخش پایانی این گزارش، پیشنهادهای ذیل ارائه 
شده است:

⦁  ترتیبی اتخاذ شود تا وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 
و  پژوهشی  طرح های  واگذاری  به  نسبت  بیش ازپیش 
دانشگاه ها،  به  خود  متبوع  واحدهای  نیاز  مورد  فناوری 
مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری اقدام کنند.

⦁  عرصه های صنعتی مستعد کشور با همکاری دانشگاه ها 
گسترش  ضمن  تحقیق وتوسعه  واحدهای  ایجاد  با  و 
ارتقای  و  دانشجویان  برای  مهارت افزایی  دوره های 
محصوالت، زمینه فعالیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
و استادان دانشگاه ها را برای رفع نیازهای نوآورانه بنگاه ها 

فراهم آورند.
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■ وزیر علوم در مراسم رونمایی از دانشنامه آزادگان تأکید کرد:

دانشنامه  آزادگان؛ بیان کننده تاریخ مقاومت و دستاورد عظیم فرهنگی و منبعی باارزش برای تحقیقات علمی نسل جوان

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم 
رونمایی از دانشنامه آزادگان که هم زمان با سالگرد بازگشت 
قهرمانانه آزادگان سرافراز دفاع مقدس، برگزار گردید، گفت: 
دانشنامه  آزادگان، بیان کننده تاریخ مقاومت و دستاورد عظیم 
فرهنگی است و منبعی باارزش برای تحقیقات علمی نسل 

جوان به شمار می رود. 
 

به گزارش  نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، دکتر غالمی در این مراسم که با حضور رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و امام جمعه موقت تهران در محل پژوهشکده 
دانشنامه نگاری برگزار شد، با اشاره به بزرگداشت روز بازگشت 
آزادگان به کشور گفت: سالگرد بازگشت آزادگان هر ساله یادآور 
حماسه های گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس است؛ دوران سختی 
که پس از بازگشت آنها مشخص کرد آنجا چه رخ داده و یادآور 
ایثارها و مقاومت های این عزیزان است لذا دانشنامه های آزادگان 
بیان تاریخ مقاومت مردم ایران و دستاورد عظیم فرهنگی است.

وی در ادامه افزود: این دوران برهه ویژه ای است برای نشان 
از  اسارت. ما در طی دوران پس  به دوره  نگاه اسالمی  دادن 
انقالب اسالمی فصل های مهم تاریخی را در کشور داریم که 
خود پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و دوران ۸ سال دفاع 

مقدس از آن جمله به شمار می روند.
وزیر علوم، با اشاره به نقش دانشنامه آزادگان گفت: در ثبت 
یادگارها و دستاوردهای انقالب اسالمی منسجم کار نکرده ایم 
و اکنون این دانشنامه ها از منابع عظیم و ظرفیت های به جا 
مانده از انقالب و دفاع مقدس به شمار می رود و آنچه در این 
دانشنامه ها ثبت و ضبط گردیده قابل مقایسه با دنیا نیست 
زیرا این دانشنامه ها حاوی منابع غنی و گرانقدری از باورهای 
دینی و روح ایثارگری ملت ایران است که می تواند به عنوان 
منابع با ارزش برای تحقیقات علمی نسل جوان مورد استفاده 

قرار گیرد.
امام جمعه  ابوترابی فرد  این مراسم حجت االسالم  ادامه  در 
موقت تهران با تشکر و قدردانی از پژوهشگاه علوم انسانی و 
برگزاری  مطالعات فرهنگی و پژوهشکده دانشنامه نگاری در 

پیروز  آزادگان  ورود  سال   ۳۰ آستانه  در  گفت:  مراسم  این 
به کشور عزیزمان هستیم و در این روزها اثری ارزشمند به 
دست اندیشمندان حوزه علم و توسط پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و پژوهشکده دانشنامه نگاری شکل گرفته که 

مایه قدرشناسی است.
وی در ادامه گفت: تاریخ دفاع مقدس زیباترین و ماندگارترین 
کتاب تاریخ انقالب اسالمی است و دستاوردهای امروز مرهون 
کار بزرگ آزادگان و ایثارگران با رهبری امام بزرگوار و خلف 
صالح ایشان مقام معظم رهبری به سامان رسیده و این کتاب 
برگ زرین دوران اسارت به شمار می رود که همه خطوط آن 
اثرگذار است و آزادگان در دوران اسارت شان از حلقه های کلیدی 
دفاع مقدس بودند که در دوران اسارت دو روز بسیار تلخ داشتند 
یکی روز ارتحال امام راحل و دیگری روز پذیرفته شدن قطعنامه 
آتش بس لذا دغدغه ثبت خاطرات این عزیزان از دغدغه های 
برای  مهم شمرده می شود که می تواند مانند کتاب مرجعی 

انتقال تجربیات این عزیزان به نسل جدید استفاده شود.

با  مراسم  این  در  نیز  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
از  گفت:  کشور  به  گرانقدر  آزادگان  ورود  سال   ۳۰ تبریک 
کلمه اسیر و اسارت دو قرائت می توان داشت یک قرائت که 
در دنیا متداول است اسیر را انسانی دست و پا بسته، محدود، 
به آخر خط رسیده و بی اختیار معرفی می کند که این نوع 
نگاه ترحمی است و اسیر را فردی معرفی می کند که پر از 
مشکالت روحی و جسمی است اما تعبیر دوم از کلمه اسیر 
که به برکت انقالب اسالمی شکل گرفت اسیر و دوران اسارت 
را اوج مقاومت فرد نشان می دهد که فرد در صف اول مقاومت 
قرار دارد و امام راحل نیز اسرا را احرار و آزادگان نامیدند که 

سرود آزادگی سر دادند.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز اسرا را گنجینه عظیم انقالب و 
الماس های درخشان دانستند که همچون الماس که مقاوم ترین 
ایثار  و  مقاومت  مظهر  است  عنصر طبیعت  درخشان ترین  و 
هستند و کار رونمایی از دانشنامه این عزیزان کار بسیار عظیمی 

به شمار می رود.

سازمان امور دانشجویان اعالم کرد: بررسی درخواست های 
برای گذراندن دروس عملی و آزمایشگاهی به  دانشجویان 

صورت میهمان آغاز شد. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از سازمان امور دانشجویان، 
دانشجویان  امور  سازمان  داخل  دانشجویان  امور  کل  مدیر 
برای  پایان مهلت ثبت درخواست های دانشجویان  با اعالم 
میهمان،  به صورت  آزمایشگاهی  و  عملی  دروس  گذراندن 
دانشگاه های  در  دانشجویان  درخواست های  بررسی  آغاز  از 

محل تحصیل به عنوان دانشگاه های مبدا خبر داد.
دکتر جاماسب نوزری گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و در راستای کاهش تردد دانشجویان، از طرف وزارت علوم 
این امکان فراهم شد که دانشجویان کاردانی و کارشناسی در 
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بصورت میهمان 
دروس عملی و آزمایشگاهی را در نزدیکترین دانشگاه محل 

سکونت خود بگذرانند.
دانشجویان  از  نام  ثبت  راستا،  همین  در  افزود:  وی 
مرداد   ۱۸ لغایت  و  آغاز  ماه  مرداد   ۶ تاریخ  از  متقاضی 
به  با مراجعه  بازه دانشجویان  این  یافت که در  پایان  ماه 
سامانه جامع سازمان امور دانشجویان به نشانی اینترنتی 
سامانه سجاد https://portal.saorg.ir درخواست های 

خودرا ثبت کردند.
امور دانشجویان  امور دانشجویان داخل سازمان  مدیرکل 
ثبت  مهلت  شده،  اعالم  بندی  زمان  طبق  داشت:  اظهار 
و  یافت  پایان  ماه  مرداد   ۱۸ تاریخ  در  دانشجویان  نام 
فرصت  ماه  مرداد   ۲۷ لغایت   ۱۹ از  مبدا  دانشگاه های 
 ۲۸ از  و  اقدام  درخواست ها  بررسی  به  نسبت  دارند 
مقصد  دانشگاه های  نیز  ماه  شهریور   ۶ لغایت  ماه  مرداد 
را  مبدا  دانشگاه  توسط  شده  موافقت  درخواست های 

می کنند. بررسی 
کد  با  می توانند  دانشجویان  کرد:  تاکید  نوزری  دکتر 
درخواست  نتیجه  سجاد  سامانه  از  شده  دریافت  پیگیری 
مراجعه  از  لذا  کنند  پیگیری  سامانه  این  از طریق  را  خود 
حضوری به دانشگاه ها و سازمان با توجه به شرایط موجود 
و تاکید مقامات بهداشتی بر کاستن تجمع و رفت و آمدها، 

خودداری کنند

■                                                           سازمان امور دانشجویان اعالم کرد:                                                                                        ■

آغاز بررسی درخواست های دانشجویان برای گذراندن دروس عملی و آزمایشگاهی به صورت میهمان
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■ معاون آموزشی وزارت علوم:

علوم،  وزارت  آموزشی  معاون  صدیق،  خاکی  دکترعلی 
تحقیقات و فناوری گفت: جذب دانشجویان بین المللی بر 
بستر آموزش الکترونیکی یکی از موضوعات مهم در عرصه 
موضوع  این  از  نباید  ما  و  است  دنیا  در  آموزش  اقتصاد 

غافل شویم. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه 
ملی  همایش  در  صدیق  دکترخاکی  طوسی،  نصیرالدین 
اجرای  در  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  تجربیات  تبادل 
به صورت  که   ۱۹- کووید  بحران  در  الکترونیکی  آموزش 
به  نیاز  عالی  آموزش  در  داشت:  اظهار  برگزارشد،  مجازی 
بازنگری قوانین آموزشی، انعطاف پذیری در قوانین آموزشی 

و استفاده از شیوه های نوین در آموزش هستیم.
فرصت  به  تبدیل  می تواند  کرونا  بحران  اینکه  بیان  با  وی 
شود و دانشگاه ها دانشجویان بین المللی بیشتری را جذب 
کنند، ادامه داد: نظام آموزشی پیش از بحران کرونا و ورود 
به آموزش مجازی بسیار غیرقابل انعطاف و به شدت سنتی 
بود و تمایل به تغییر نیز یا دیده نمی شد یا بسیار کند بود.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: طبق سئوالی که 
از  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  تمامی  از  یونسکو 
را  دانشگاه شما  کرونا  آیا  اینکه  بر  مبنی  کرد  دنیا  سراسر 
در  دانشگاه  فقط یک  یا خیر؟  است  داده  قرار  تأثیر  تحت 

آفریقا اعالم کرد که تحت تاثیر کرونا قرار نگرفته است.
دانشگاه ها  درصد   ۱۰ گفت:  ادامه  در  صدیق  دکترخاکی 
اعالم کرده بودند تحت تاثیر کرونا هستند، ولی دانشگاه را 
باز نگه داشته اند، ۳۰ درصد اعالم کرده بودند که دانشگاه 
نیمه باز است و ۵۹ درصد تمام فعالیت های خود را تعطیل 
کرده بودند. همچنین ۶۷ درصد اعالم کردند که ما آموزش 

مجازی را دنبال کرده ایم.
وی با یادآوری اینکه دانشگاه های ایران جزو گروهی است 
کرد:  است، خاطرنشان  کرده  دنبال  را  مجازی  آموزش  که 
نیاز است آسیب های ناشی از کرونا را به حداقل برسانیم، 
آموزش  به سمت  را  دانشگاه ها  کنیم،  جبران  را  کاستی ها 
را در صورت  آموزش مجازی  تداوم  و  مجازی سوق دهیم 

ادامه بحران کرونا در دستور کار قرار دهیم.
کرونا  بحران  زمان  در  داد:  ادامه  صدیق  دکترخاکی 
شد  داده  دانشگاه ها  به  اختیاراتی  شرایط،  به  توجه  با 
آنها  از  کدام  هر  و  شدند  اختیار  تفویض  دانشگاه ها  و 
به  نسبت  جمعیت  و  فرهنگی  بافت  امکانات،  به  نسبت 
با  نمی توان  زیرا  کردند  تصمیم گیری  مجازی  آموزش 
آموزشی  موسسه  تعداد  این  واحد درخصوص  نسخه  یک 

کنیم. تصمیم گیری 
در  مجازی  آموزش  گفت:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
به  توانستیم  همه  که  بود  تیمی  کار  یک  کرونا  دوران 
امتحانات  حوزه  در  همچنین  دهیم.  انجام  را  آن  خوبی 
تحصیلی  سال  در  شد.  عمل  خوب  بسیار  دانشگاه ها  نیز 
ترکیبی  که  است  الکترونیکی  آموزش  با  محوریت  آینده، 

از مجازی و حضوری یا به طور کلی مجازی است و امکان 
آموزش حضوری وجود ندارد.

 ۶ تجربه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  صدیق  دکترخاکی 
عبور  از  پس  اینکه  دهیم  انجام  باید  را  اقدام  سه  ماهه؛ 
ترکیبی  آموزش  و  الکترونیکی  یادگیری  کرونا،  بحران  از 
آموزش  سمت  به  و  کنیم  تدوین  عالی  آموزش  در  را 
رسمی  مدرک  ارائه  با  گسترده تر  به صورت  الکترونیکی 
یادگیری  حرفه ای  خاص  دوره های  در  همچنین  برویم. 

وارد کنیم. را  الکترونیکی 
وی به چالش هایی که در آینده پیش روی آموزش مجازی 
آموزش  کیفیت  می رود  انتظار  گفت:  و  کرد  اشاره  است، 
دسترسی  مثل  آن  از  بخشی  و  کند  پیدا  افزایش  مجازی 
همچنین  شود.  تقویت  مربوطه  نهاد  توسط  اینترنت  به 
بستر  در  که  تعاملی  و  خوب  محتواهای  و  مطالب  ارائه 
الکترونیکی صورت می گیرد، کیفیت بهتری داشته باشد و 
در نهایت نیاز است عملکرد دانشگاه ها در آموزش مجازی 

ارزیابی شود.
معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: نیاز است ارزیابی 
گذشته  ترم  در  که  شود  انجام  ترم  طول  در  دانشجویان 
اینکه جذب  توجه شد، چالش دیگر  این موضوع کمتر  به 
است  الکترونیکی  آموزش  بستر  بر  بین المللی  دانشجویان 
در  آموزش  اقتصاد  زمینه  در  مهم  موضوعات  از  یکی  که 
دنیا است و ما نباید از این موضوع غافل شویم؛ زیرا کرونا 
می تواند تبدیل به فرصت شود که دانشجویان بین المللی 

بیشتری را جذب کنیم.

دانشگاه ها به دنبال جذب دانشجویان بین المللی بر بستر آموزش مجازی باشند

دکتر غالمرضا غفاری،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
، تحقیقات و فناوری در آیین اختتامیه جشنواره بین المللی 
فعالیت  نحوه  شده  بازنگری  نامه  آئین  کرد:  اعالم  حرکت 

انجمن های علمی دانشجویی به دانشگاه ها ابالغ شد. 

روابط عمومی  اداره کل  از  نقل  به  نشریه عتف  به گزارش 
در محل  به صورت مجازی  که  آیین  این  در  علوم،  وزارت 
از  تشکر  با  دکترغفاری  برگزارشد،  )س(  الزهرا  دانشگاه 
در  بهشتی  شهید  و  )س(  الزهرا  های  دانشگاه  مسئوالن 
حرکت  المللی  بین  جشنواره  دوره  دوازدهمین  برگزاری 
اظهار داشت: مجموعه های دانشجویی در قالب تشکل ها و 
انجمن های علمی و فرهنگی، بستری برای رشد دانشجویان 

و فرهنگ دانشگاهی هستند و جشنواره بین المللی حرکت 
با  می گذارد  سر  پشت  را  خود  دوره  دوازدهمین  که  نیز 

پویندگی و بالندگی بیشتر دانشجویان همراه بوده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه ۱۵۴۸ 
افزود:  است،  شده  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  علمی  اثر 
۲۵۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها این آثار را داوری 
کردند، ۱۰۰ دانشگاه در این جشنواره مشارکت کردند و ۳۰ 
هزار اثر نیز در بخش بین المللی به ثبت رسید که این آثار 

از ۱۲۷ کشور ارسال شده است.
دکتر غفاری در ادامه گفت: این تعداد آثار بین المللی نشان 
می دهد که دانشگاه های ما در سطح جهانی دیده می شوند 
این را مدیون تالش های جمعی دانشجویان، تشکل های  و 

دانشجویی و انجمن های علمی می دانیم.
کرونا  ویروس  شیوع  و  شرایط  به  توجه  با  افزود:  وی 
این جشنواره به صورت مجازی برگزار می شود،  اختتامیه 
اما با همه این شرایط شاهد رشد آثار ثبت شده نسبت به 

گذشته هستیم.
مدیرکل  عسکری  مهندس  آیین  این  ادامه  در  همچنین 
بیان  با  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  پشتیبانی  امور 
مجموعه های  از  یکی  دانشجویی  علمی  انجمن های  اینکه 
موثر و مفید علمی در دانشگاه ها است، گفت: در طول ۲۰ 

فعالیت  به  دانشجویی  علمی  انجمن های  که  گذشته  سال 
پرداخته اند، شاهد فعالیت های گسترده علمی و پژوهشی این 
انجمن ها بودیم و از سال ۱۳۹۷ انجمن های علمی وکانون 
های فرهنگی نوسازی و توانمند شدند تا بهتر بتوانند در ارائه 
توسعه کشور  فرایند  در  و  کنند  فعالیت  به جامعه  خدمات 

نقش موثری داشته باشند.
فعالیت های  از  یکی  سازی  المللی  بین  اینکه  بابیان  وی 
علمی  انجمن های  گفت:  است،  حرکت  جشنواره  مهم 
پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  برای  مکملی  می توانند 

در دانشگاه ها باشند.
بین  دوازدهمین جشنواره  الملل  بین  دبیر بخش  همچنین 
المللی حرکت با اشاره به افزایش حضور دانشجویان خارجی 
در این دوره از جشنواره گفت: در این دوره از جشنواره شاهد 
مختلف  های  بخش  در  دانشجوی خارجی  هزار  حضور ۲۸ 
جشنواره هستیم و آثار ارسالی از دوره یازدهم که ۲۲ هزار 
اثر ارسال شده بود به ۳۰ هزار اثر ارسالی افزایش یافته است.

در  کننده  شرکت  کشورهای  همچنین  افزود:  حمیدیان 
بخش بین الملل از ۵۴ کشور در جشنواره یازدهم به ۱۲۷ 

کشور در این دوره افزایش داشته است.
در پایان این آیین از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین 

المللی حرکت به صورت مجازی تقدیر شد.

■                                       دکتر غفاری در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت اعالم کرد:                                                             ■

ابالغ آئین نامه بازنگری شده نحوه فعالیت انجمن های علمی دانشجویی به دانشگاه ها
حضوردانشجویان12۷ کشور در دوازدهمین دوره جشنواره
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■  معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مطرح کرد؛

دکتر غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، جشنواره بین المللی فارابی را نوعی بازآرایی 
و تولید دانش و پژوهش و بستر مناسبی برای نقش آفرینی 

عالمان حوزه علوم انسانی و اسالمی برشمرد. 

به گزارش نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی وزارت 
جشنواره  یازدهمین  خبری  نشست  در  غفاری  دکتر  علوم، 
بین المللی فارابی که در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی برگزار شد، با اشاره به قدمت ده ساله این جشنواره 
مجموعه  و  آن  محترم  اعضای  و  دبیرخانه  رئیس  از  گفت: 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم انسانی و از همه عالمان 

و شرکت کنندگان در این جشنواره که زحمات قابل توجهی 
برای برگزاری، داوری آثار و ارزیابی آن کشیدند و کلیه کسانی 
که در داخل و خارج از کشور در حوزه علم در عرصه علوم 
انسانی و اسالمی اهتمام ورزیدند و از آن حمایت کردند تشکر 

و قدردانی می کنم.
افزود:  ادامه  در  فارابی  بین المللی  یازدهمین جشنواره  دبیر 
تاثیر  به شدت تحت  زندگی می کنیم که جهان  دوره ای  در 
تغییرات قرار دارد و لذا نیاز به علوم انسانی و اجتماعی بیش از 
هر زمان دیگری حس می شود؛ افزون بر این موضوع می دانیم 
که بحث پیشرفت جوامع همیشه مدنظر سیاستگذاران حوزه 
اجتماعی سیاسی و فرهنگی بوده است چون این علوم مسیر 

ما را به سوی توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی و ارتقای 
آن هموار می سازد.

وی گفت: امروزه با توجه به تغییرات پرشتابی که وجود دارد 
برای فائق آمدن بر مشکالت الزم است تا تالش مضاعفی از 
بدون  مهم  این  و  گیرد  صورت  انسانی  علوم  عالمان  سوی 
بهره گیری از حضور عالمان علوم انسانی و انجمن های علمی 
در این حوزه امکان پذیر نخواهد بود و جشنواره فارابی بستری 
است تا این حرکت در عمل خودش را بیشتر نشان دهد و لذا 
دستاوردهای این جشنواره نقش مهمی در توسعه اجتماعی و 

فرهنگی جامعه بازی می کند.

جشنواره بین المللی فارابی؛ زمینه ساز بازآرایی و تولید دانش و پژوهش و 
بستر مناسبی برای نقش آفرینی عالمان حوزه علوم انسانی و اسالمی

دکتر منصور غالمی، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در آیین 
اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت تاکید کرد: 
دانش آموخته های دانشگاه ها باید با توجه به نیاز های روزجامعه 

و با هدف رفع مشکالت تربیت شوند. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، در این آیین که به صورت مجازی در محل دانشگاه الزهرا 
)س( برگزار شد، دکتر غالمی با اشاره به رشد جشنواره بین 
المللی حرکت در چند سال اخیر اظهار داشت: جشنواره بین 
المللی حرکت زمینه خوبی را برای کار های مشترک و گروهی 
علمی در جهت یک موضوع خاص را برای دانشجویان فراهم 
کرده و در این راستا باید به سمت انجام امور علمی گروهی و 
مشترک در دانشگاه ها نیز حرکت کنیم زیرا وقتی دانشگاه های 
مختلف در کنار هم قرار می گیرند در حل مشکالت کشور، 

جامع نگری بیشتری پیدا می.کنند.
وی افزود: این جشنواره زمینه های خوبی برای توجه به کاربست 
دانش و همچنین فعالیت های مشترک علمی، بین المللی فراهم 

کرده است.
وزیر علوم با اشاره به حمایت دانشگاه ها از انجمن های علمی 
دانشجویی در سال های اخیر گفت: حضور دانشجویان در قالب 
قرار  بیشتر مورد توجه  اخیر  انجمن های علمی در سال های 
گرفته با این اوصاف نسل جدیدی از دانشگاه را پیش رو داریم و 

دانش آموخته هایی که باید منطبق با نیاز های روز تربیت شوند.
وی افزود: خود دانشگاه ها هم باید در قالب رفع نیاز های جامعه 

تالش کنند که این حرکت در سال های اخیر در کشور اتفاق افتاده 
و دانش آموخته های ما در شرکت های دانش بنیان، یافته های خود 
را به خوبی کاربردی کرده و با استفاده از دانش خود مسیر رفع 
نیاز ها را طی می کنند؛ بنابراین نسل بعدی دانش آموخته ها باید با 

دانش بیشتر در این مسیر حضور پیدا کنند.
عالقه مندی  به  اینکه جشنواره حرکت  بیان  با  غالمی  دکتر 
دانشجویان جهت می دهد و دانشجویان می توانند انگیزه خود 
را بیشتر و بهتر پیگیری کنند، افزود: بخش بین المللی این 
جشنواره وجه ارزشمندی است که باعث ارتباطات گسترده بین 

دانشگاه ها در سطح جهانی می شود.
وی در ادامه گفت: حضور دانشجویان از کشور های مختلف در 
این جشنواره بین المللی از طریق شبکه های مجازی می تواند 
مقدمه ای برای ارتباطات بین المللی در آینده باشد. امروز زمانی 
نیست که دانش بشری در محدوده جغرافیایی خاص محصور 
باشد همان گونه که همه تالش می کنند دستاورد های علمی 
از این  ایده های مختلف منتشر کنند، بهره گیری  خود را در 

دستاورد ها نیز یکی از نتایج این اشتراک گذاری هاست.
وزیر علوم، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در سطح جهان گفت: 
این بیماری البته مشکالتی را ایجاد کرد، اما همه کشور ها به یک 
ظرفیت جدیدی در این شرایط دست پیدا کرده و از روش های 
سنتی خود خارج شدند که این دستاورد بزرگی است واستفاده 

از آموزش مجازی یکی از این ظرفیت هاست.
دکتر غالمی در پایان با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این 
جشنواره، اظهار امیدواری کرد این بیماری به زودی ریشه کن 

شود و شاهد حضور دوباره دانشجویان در دانشگاه ها باشیم.
همچنین در حاشیه این آیین، سامانه محاسبات سریع سورنا 
که با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا )س( و 
توسط شرکت دانش بنیان سورین، با هدف راه اندازی آزمایشگاه 
و  استادان  به  محاسباتی  سرویس  ارائه  و  سریع  محاسبات 
دانشجویان این دانشگاه و همچنین سایر دانشگاه ها طراحی و 
اجرا شده است، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 

دانشگاه الزهرا )س( افتتاح شد.

■            دکتر غالمی در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت تاکید کرد:                     ■

لزوم تربیت دانش آموخته های دانشگاه ها با توجه به نیاز های روزجامعه
 حضور دانشجویان خارجی دراین جشنواره، مقدمه ای برای ارتباطات علمی، بین المللی در آینده

با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛

دبیر اجرایی منایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن ابزار سال ۱۳۹۹ 

منصوب شد

فناوری  و  پژوهش  معاون  رحیمی  غالمحسین  دکتر 
و  پژوهش  هفته  ملی  ستاد  رئیس  و  علوم  وزارت 
فناوری، در حکمی دکتر علی باستی رئیس پارک علم 
نمایشگاه  اجرایی  به عنوان »دبیر  را  فناوری گیالن  و 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار سال ۱۳۹۹« 

منصوب کرد. 

روابط  کل  اداره  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
ملی  ستاد  رئیس  حکم  در  علوم،  وزارت  عمومی 
باستی  دکتر  به  خطاب  فناوری،  و  پژوهش  هفته 

آمده است:
نظر به تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به 
پژوهش،  نمایشگاه دستاوردهای  اجرایی  عنوان »دبیر 

فناوری و فن بازار سال ۱۳۹۹« منصوب می شوید.
انتظار می رود با توجه به برگزاری مشترک نمایشگاه 
تجهیزات  نمایشگاه  با  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 
هماهنگی  با  ایران،  ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و 
فناوری  و  پژوهش  هفته  ملی  ستاد  محترم  دبیر 
و  علمی  هییت  اعضای  نظرات  از  بهره گیری  با  و 
تعادل  ایجاد  و  برنامه ریزی  به  نسبت  کارشناسان 
سایر  و  فناوری  تحقیقاتی،  مراکز  دانشگاه ها،  با 
دستگاه های اجرایی، زمینه برگزاری هرچه مناسب تر 
بازار  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن 

سال ۱۳۹۹ را فراهم سازید.
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معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
نشست مجمع پژوهشگاه های ملی با تاکید بر ضرورت مشارکت 
فعال پژوهشگاه ها در تدوین برنامه هفتم توسعه، همفکری و 
در  دانشجو  جذب  زمینه  در  مشخص  تصمیمی  به  رسیدن 
در  پسادکتری  محققان  افزایش جهشی جذب  پژوهشگاه ها، 
پژوهشگاه ها و فعال کردن ظرفیت های مغفول را از جمله 
راهکارهای نقش آفرینی هر چه بیشتر پژوهشگاه ها در مسیر 

ماموریت های محوله عنوان کرد. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از دبیرخانه مجمع پژوهشگاه های 
ملی کشور، دکتر غالمحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم در هفتمین جلسه سال جاری مجمع پژوهشگاه های 
ملی کشور که به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی برگزار شد، با اشاره به سابقه آشنایی و ارتباط خود با 
پژوهشگاه علوم انسانی و گرامیداشت یاد مرحوم دکتر صادق 
آیینه وند )رییس سابق پژوهشگاه( به بحث های گسترده ای که 
پیرامون علوم انسانی در کشور مطرح است اشاره کرد و گفت: 
خوب است پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری سایر موسسات 
پژوهشی و اساتید این حوزه، کارگروهی را تشکیل داده و در 
زمینه مسایل حوزه علوم انسانی راهکارهایی را تهیه کنند که 
مبنای کار وزارت علوم قرار بگیرد و درک روشنی از علم جدید و 
معرفت هایی که در سابقه تاریخی ما وجود دارد به عنوان مکمل 

هم ارایه شود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: پژوهشگاه های 
ملی ما مثل پژوهشگاه علوم انسانی، هوافضا، پلیمر، مهندسی 
شیمی، زلزله شناسی و … در کنار تکالیف و ماموریت های 
پژوهشی مشخصشان، عهده دار نقشی ستادی از طرف وزارت 
علوم هم هستند. مثالً بررسی و ارزیابی مستمر پیشرفتهای 
داخلی و خارجی و وضعیت کشور در هر یک از این حوزه ها 
و آینده نگری درباره روند تحوالت هر حوزه از مسئولیتهای 
اصلی پژوهشگاه های ملی وزارت عتف است و طبعاً با توجه به 
مشغله زیاد دانشگاه ها در بحث تربیت نیروی انسانی متخصص، 

نمی توان چنین ماموریتی را به آنها محول کرد.
دکتر رحیمی با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی و تصمیم گیری 
تدوین  پژوهشگاه ها در  نحوه مشارکت  مشترک در خصوص 
برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در نشست اخیر شورای 
معاونان وزارت علوم مقرر شده بخش های مربوط به پژوهش 
و فناوری و بین الملل در برنامه هفتم برعهده معاونت پژوهش 
و فناوری باشد که این مسئولیت را به مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور محول کرده ایم و انتظار داریم مرکز ابتدا سه برنامه 
قبل را به دقت آسیب شناسی و ارزیابی کند تا موانع عملیاتی 
شدن احکام برنامه های قبلی توسعه و سایر اسناد باالدستی 
مشخص و رفع شود و با مشارکت مجمع پژوهشگاه ها، دانشگاه ها 
و پارکهای علم و فناوری مقدمات الزم برای تدوین برنامه فراهم 
با  نیز  عالی  آموزش  برنامه ریزی  و  گردد و موسسه پژوهش 
مشارکت سایر مراکز علمی تخصصی در حوزه بین الملل همین 

کار را به سامان رساند.
وی بر فعال سازی ظرفیت های مغفول نظارتی وزارت علوم و 
شورای عالی عتف تاکید کرد و گفت: طبق قانون، شورای عالی 
عتف موظف است با نظارت دقیق بر عملکرد صندوق نوآوری 
و شکوفایی هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد صندوق را به 
مجلس ارائه دهد. با توجه به ظرفیت های خوبی که در صندوق 
و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
حمایت از تحقیقات و فناوری وجود دارد نسبت به همکاری 

پژوهشگاه ها  لذا  هستم؛  خوش بین  بسیار  دستگاه ها  این  با 
می توانند طرح های کالن و ماموریت های ناظر بر عملیات خود 
را جهت پیگیری جلب حمایت ها از صندوق و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به معاونت پژوهش و فناوری وزارت 

عتف اعالم کنند.
بحث  به  ادامه  در  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  کرد  اشاره  پژوهشگاه ها  توسط  دانشجو  پذیرش  پرمناقشه 
از مجمع خواست با تشکیل کارگروهی، جمع بندی نظرات 
پژوهشگاه های ملی وزارت عتف در این خصوص را جهت کمک 

به سیاستگذاری های این بخش ارائه کند.
وی با بیان اینکه رویه معمول در دنیا، جذب دستیاران و محققان 
پسادکتری برمبنای نیاز طرح های پژوهشی است، خاطرنشان 
کرد: در دیداری که با رییس صندوق نوآوری و شکوفایی داشتم 
بحث افزایش جهشی جذب محققان پسادکتری )عمدتاً برای 
کار روی طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه ها( مطرح شد که البته 
مستلزم تامین حداقل هزینه های زندگی آنهاست و امیدواریم با 
تامین اعتبارات الزم از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صندوق و وزارت علوم بتوانیم نیاز بخش پژوهش در 

این حوزه را نیز برطرف کنیم.
در ادامه دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی 
امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم نیز با تاکید بر ضرورت 
ماموریت گرا کردن موسسات پژوهشی و تعیین ماموریت های 
ویژه برای هر پژوهشگاه به بیان پاره ای از مشکالت و مسائل 
پژوهشگاه های ملی پرداخت و گفت: یکی از مشکالت اساسی 
پژوهشگاه ها کمبود اعتبارات تخصیصی به رغم ماموریت های 
سنگین محوله است و به نظر می رسد که ضرورت اولویت قرار 

دادن پژوهشگاه ها در بحث بودجه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بحث جذب نیروی انسانی در پژوهشگاه ها کاماًل 
متفاوت با دانشگاه هاست اظهار داشت: جذب دانشجو با توجه به 
دشواری ها و مشکالت خاص آن مثل تامین خوابگاه و … حقیقتاً 
در اولویت پژوهشگاه ها نیست و از سر اجبار به آن تن می دهند 

که الزم است در تصمیم گیر ی ها به این مساله توجه شود.
در ادامه دکتر زهرا رنجبر، رییس پژوهشگاه رنگ گزارشی در 

خصوص دغدغه ها و مسائل پژوهشگاه ها ارائه کرد.
تکلیفی  و  حاکمیتی  وظایف  به  اشاره  با  گزارش  این  در 
پژوهشگاه های ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وظایف 
و تکالیف مقرر در اسناد باالدستی، برنامه ششم توسعه و … 
و همچنین شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد پژوهشگاه ها 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام رتبه بندی ISC و 
نظام های مختلف رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشی بر ضرورت تبیین جایگاه و نقش موثر پژوهشگاه ها 
در رفع چالش های مهم کشور در مجامعی مثل شورای عالی 
عتف و ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهشگاه ها 
متناسب با ماموریت ها و جایگاه آنها در توسعه کشور، متناسب 
به  تخصیصی  بودجه  و  سازمانی  چارت  و  تشکیالت  سازی 

پژوهشگاه ها با ماموریت های آنها تاکید شده بود.
سپس دکتر حسین میرزایی، دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی 
و رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
هم در سخنانی با اشاره به نامه دکتر میرزا بزرگ رییس امور 
آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه به 
مجمع و درخواست ارائه نقطه نظرات مجمع پژوهشگاه های ملی 
برای استفاده در روند تدوین برنامه هفتم توسعه )در بخش های 
تحقیقات و فناوری( پیشنهاد کرد دبیرخانه ای با حضور مجمع و 

سایر مراجع ذی ربط در این زمینه در معاونت پژوهش و فناوری 
وزارت علوم تشکیل شود.

وی همچنین بر مشارکت فعاالنه مجمع در روند تدوین بندهای 
مربوط به اعتبارات پژوهشی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و 
تبیین ظرفیت ها و توانمندی های باالی پژوهشگاه ها در کمک 
به دستگاه های مختلف اجرایی و رفع مشکالت کشور تاکید کرد.
دکتر میرزایی، حضور مسئوالن یا نمایندگانی از پژوهشگاه های 
عالی  شورای  مختلف  تخصصی  کمیسیون های  در  را  ملی 
عتف، دولت و مجلس را از امور ضروری و بدیهی عنوان کرد 
که اگرچه همه در مقام نظر با آن موافقند ولی تا کنون در 

عمل محقق نشده است.
دکتر امی، رییس پژوهشگاه هوافضا هم با استقبال از رویکرد 
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم مبنی بر ضرورت ایفای 
نقش پژوهشگاه های وزارت علوم در ماموریت های ملی گفت: 
به  نسبت  حاضر  حال  در  که  را  پژوهشگاه ها  رویکرد،  این 
دانشگاه ها در حاشیه هستند به متن مسائل کشور می برد و 
طبعاً نگرش مسئوالن را نسبت به نقش و جایگاه پژوهشگاه ها 

بهبود می بخشد.
وی افزود: در مدتی که رایزن علمی ایران در روسیه بودم وقتی 
دانشجویان بورسیه را مثالً برای تحصیل در رشته مهندسی 
هسته ای به دانشگاه ایالتی مسکو معرفی می کردیم با این پاسخ 
مواجه می شدیم که ثبت نام و خوابگاه و … دانشجو با دانشگاه 

و تحقیقات و رساله او با مرکز تحقیقات هسته ای روسیه است.
رییس پژوهشگاه هوافضا همچنین با انتقاد از کمبود بودجه 
تخصیصی به مراکز و عدم تناسب آن با ماموریت های ملی و 
طرح های کالن، از عدم تخصیص سهم مقرر پژوهش از تولید 
ناخالص ملی علی رغم تاکیدات مستمر مسووالن عالی نظام 
ابرازنگرانی کرد. دکتر قبادی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی بر توحه به تفوتهای علوم انسانی و سایر علوم 
و بعد ترویجی آن به مقوله تفاوت معنای اشتغال در این رشته ها 
پرداخت و به مزیت های آموزشی بی بدیل پژوهشگاه در برخی 

رشته ها تاکید کرد.
دکتر خاوندی رییس پژوهشگاه مواد و انرژی نیز ضمن اشاره 
به ضرورت مشخص شدن فعالیت ها و وضعیت پژوهشگاه های 
دستگاه های اجرایی به تجربه موفق جذب دانشجوی کارشناسی 
ارشد و دکتری مشترک بین پژوهشگاه مواد و دانشگاه علم 
مرکز  رییس جدید  نوری  قاضی  دکتر  کرد.  تاکید  و صنعت 
تحقیقات سیاست علمی کشور نیز ضمن اشاره به آغاز کار 
کارگروه تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش و فناوری 

بر ضرورت نگاه شبکه ای در مراکز علمی تاکید کرد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه پس از خیرمقدم به مهمانان، 
دکتر قبادی، رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
به  گزارشی در خصوص فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشگاه 
خصوص در حوزه کاربردی سازی علوم انسانی و مسایل جاری 
نظیر کرونا و طرح های بزرگ ارائه و بر رویکرد برنامه محور و 

مساله محور تحقیقات پژوهشگاه تاکید شد.

■        معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در نشست مجمع پژوهشگاه های ملی تاکید کرد:              ■
ضرورت مشارکت درخصوص تدوین برنامه هفتم توسعه در بخش پژوهش، فناوری و بین الملل

لزوم افزایش جهشی جذب محققان پسادکتری در پژوهشگاه ها 
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با  ایران،  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن  دکتر 
معاون  شعرباف،  رحیمی  غالمحسین  دکتر  حکمی  صدور 
به  را  فناوری  فناوری وزارت علوم، تحقیقات و  پژوهش و 
عنوان »دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری« 

منصوب کرد. 

رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
به  خطاب  جمهوری  رئیس  حکم  در  جمهوری،  ریاست 

دکتر رحیمی شعرباف آمده است:
نامه داخلی شورای عالی علوم،  در اجرای ماده )۹( آیین 
آن   ۱۳۸۵ اردیبهشت  سوم  مصوب  فناوری  و  تحقیقات 
و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر  پیشنهاد  به  بنا  و  شورا 
به  سال  چهار  مدت  برای  حکم  این  موجب  به  فناوری، 
عنوان "دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری" 

منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای 
محترم، ضمن بهره مندی از آراء صاحب نظران و متخصصان 
ذیربط، زمینه های ارتقاء کیفیت سیاستگذاری در زمینه های 

مختلف علوم، تحقیقات و فناوری را فراهم آورید.
اصول  رعایت  با  آن شورا  اهداف  تحقق  در  را  توفیق شما 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 

و امید از خداوند متعال مسالت می نمایم.

طی  فناوری  و  تحقیقات  وزیرعلوم،  دکترمنصورغالمی  
حکمی دکترعلی شریف نژاد را به عنوان رئیس پژوهشگاه 

تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب کرد.
علوم  و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ورزشی، دکتر منصورغالمی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری 
سرپرستی  حکم  که  را  نژاد  شریف  دکترعلی  حکمی  طی 
پژوهشگاه  رئیس  عنوان  به  داشت،  عهده  بر  را  پژوهشگاه 

تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب کرد.
فناوری  و  وزیرعلوم،تحقیقات  حکم  از  دربخشی 

خطاب به دکترعلی شریف نژاد آمده است:

جناب آقای دکتر علی شریف نژاد 
با سالم و احترام،

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی 
وفناوری  پژوهشی  محترم  معاون  پیشنهاد  اساس  بر  و 
به  امور دانشجویان  ومعاون محترم وزیر و رئیس سازمان 
موجب این حکم به سمت رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و 

علوم ورزشی منصوب می شوید.

مدرک  دارای  شریف نژاد  علی  دکتر  است،  ذکر  شایان 
برلین  هومبولت  دانشگاه  از  ورزشی  بیومکانیک  دکترای 
عنوان  به  تخصصی خود،  گرایش  در حوزه  و  است  آلمان 
فناوری  و  بیومکانیک  گروه  مدیر  و  علمی  هیأت  عضو 
پژوهشگاه تربیت بدنی و عضو انجمن بین المللی بیومکانیک 

اروپا مشغول به فعالیت است.
طرح   ۲۰ از  بیش  اجرای  سابقه  دارای  وی  همچنین 
عنوان  )به  بین المللی  و  ملی  استانی،  سطح  در  پژوهشی 
در  دستگاه   ۳ اختراع  مجری(،  همکار  یا  و  طرح  مجری 
حوزه های ورزشی و توان بخشی، ترجمه و چاپ ۱۰ عنوان 
بیش  چاپ  ورزشی،  بیومکانیک  حوزه  در  تخصصی  کتاب 
علمی  و    ISC ،ISIمجالت در  مقاله  عنوان   ۲۰ از 
رشته  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  تدریس  پژوهشی، 
و  پایان نامه  مشاور  و  راهنما  استاد  ورزشی،  بیومکانیک 
رساله های دکترا در حوزه های مرتبط با گرایش تخصصی 
اجرای  در  همکاری  علمی،  نشریات  با  همکاری  ایشان، 
همایش های علمی ورزشی، تدریس و برگزاری کارگاه های 

آموزشی متعدد و ... است.

علوم،  عالی  شورای  دبیرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  نود  و  یکصد  برگزاری  حاشیه  در  فناوری  و  تحقیقات 
این  اعضای  با حضور  که  دائمی  کمیسیون  جلسه  سومین 
از  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که  کمیسیون  
سابق  دبیرکل  برومند،  مسعود  دکتر  خدمات  و  زحمات 
 شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری تقدیر و تشکر شد.

 گفتنی است دکتر غالمحسین رحیمی شعر باف در طی 
حکمی از طرف ریاست محترم جمهوری به عنوان دبیرکل 

شورای عالی عتف انتخاب شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد:

از رضوریات بسیار مهم معاونت حقویق؛ 
تعامل و همکاری هرچه بیشرت اب خانواده 

آموزش عایل کشور

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار داشت: از 
ضروریات بسیار مهم برای این معاونت، تعامل و همکاری 
و  است  کشور  عالی  آموزش  خانواده  با  بیشتر  هرچه 
بخش های  غمخوار همه  و  یار  بایستی  معاونت حقوقی 

وزارت علوم باشد. 
به گزارش  نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی 
وزارت علوم، آیین تکریم دکتر حمیدرضا علومی یزدی 
و معارفه دکتر علی اسالمی پناه، معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با حضور دکتر 
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر لعیا 
شمس،  احمد  جمهور،  رئیس  حقوقی  معاون  جنیدی، 
معاون هماهنگی و پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت 
دفتر رئیس جمهور، حسین سیمایی صراف، دبیر هیئت 
دادگستری،  وکالی  کانون  رئیس  مالکی،  جلیل  دولت، 
معاونان وزیر علوم و جمعی از مسئوالن و مدیران آموزش 

عالی کشور برگزار شد.
در این نشست دکتر علی اسالمی پناه، معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر اینکه بایستی در پی 
ارتقای آموزش در کشور باشیم گفت: از ضروریات بسیار 
مهم برای این معاونت، تعامل و همکاری هرچه بیشتر 
حقوقی  معاونت  است.  کشور  عالی  آموزش  خانواده  با 

بایستی یار و غمخوار همه بخش های وزارت علوم باشد.
وی با اشاره به اینکه در بخش لوایح و قوانین، ۵۰۰ قانون 
از کل قوانین کشور مربوط به وزارت علوم است اظهار 
داشت: باید با سایر دستگاه ها نیز تعامل داشته باشیم. 
در معاونت حقوقی وزارت علوم ۳ بخش دعاوی، لوایح 
و قوانین و مجلس فعالیت دارد. هر کدام از این بخش ها 
باید به نوبه خود و بنابر مسئولیت آن بخش به همکاری 

هرچه بیشتر با جامعه، دانشگاه ها و مجلس بپردازد.
دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون سابق حقوقی و امور 
همکاری  از  تشکر  با  ادامه  در  نیز  علوم  وزارت  مجلس 
خوب و صمیمانه در دوران فعالیت گفت: پیش از همه از 
مقام محترم وزارت به دلیل ایجاد بستری برای همکاری 
خوب و صمیمانه با دانشگاه ها تشکر می کنم. از شورای 
معاونان وزارت و نیز واحدها و بخش های مختلف حقوقی 
دو  هر  آموزش  کمیسیون  و  رئیسه  هیئت  و  وزارتخانه 
مدت  این  در  که  داشتیم  همکاری  آنها  با  که  مجلسی 
بیشترین میزان همراهی را با معاونت حقوقی وزارت علوم 
داشتند نیز قدردانی می کنم. در پایان نیز از دکتر واعظی 
و رئیس جمهوری محترم بابت اعتماد به اینجانب برای 
تصدی مسئولیت مرکز حقوقی ریاست جمهوری نهایت 

تشکر را دارم.
وی در ادامه سخنان خود به سابقه فعالیت دکتر اسالمی 
پناه اشاره کرد و گفت: وی حقوقدانی برجسته و نماینده 
تا  مجلس در دوره های پیشین بوده است. خوشبختانه 
امروز سابقه درخشانی در همکاری با فضای دستگاه های 
مختلف اجرایی داشته اند. تالش ما این بود که در ارتباط 
با ارباب رجوع با نهایت گشاده رویی و تعامل رفتار کنیم. 
موضوع حائز اهمیت بعدی در خصوص این معاونت که 
نباید فراموش شود، ضرورت حفظ و ارتقای جایگاه دفاتر 

حقوقی دانشگاه ها است.

■  با حکم رئیس جمهوری؛

■                                                      با حکم وزیرعلوم،تحقیقات و فناوری؛                                                      ■

■                                                       با حضور دبیرکل شورای عالی عتف:                                                      ■

دکتر رحیمی شعرباف به دبیر کلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

دکترعلی شریف نژاد به عنوان رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی منصوب شد

 از زحمات دکتر مسعود برومند در دبیرخانه شورای عالی عتف تقدیر شد
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در این بخش یم خوانید:

صندوق نوآوری و شکوفایی

آغاز پرداخت تسهیالت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان 
با نرخ  9 درصد برای شرکت های متوسط و بزرگ 

دانش بنیان 

ضرورت بهره گیری از R&D شرکت های بزرگ 
برای توسعه نوآوری

آغاز همکاری جدی با مجلس برای تأمین منابع 
مالی صندوق

حضور ۲۴۲ فناور در رویداد مجازی معرفی 
نیاز های فناورانه کشاورزی

مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع موانع تحقق 
اقتصاد دانش بنیان است

آمادگی فراکسیون دانش بنیان مجلس برای رفع 
موانع قانونی صندوق نوآوری و شکوفایی

تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری  غیر دولتی 
استان اردبیل و استان آذربایجان غربی

افزایش سرمایه صندوق نوآوری در بودجه سال 
آینده

آغاز پرداخت تسهیالت تا سقف 10 میلیارد تومان با نرخ  9 درصد 
برای شرکت های متوسط و بزرگ دانش بنیان 

سومین دور حمایت های این صندوق از کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا آغاز شد در این مرحله شرکت های دانش بنیان 
متوسط و بزرگ با همکاری سه بانک عامل آینده، کارآفرین و 
بانک صنعت و معدن تا سقف 10 میلیارد تومان با نرخ 9 درصد 

تسهیالت دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، مراسم 
آغاز مرحله سوم حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا 
ویژه شرکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ، با حضور مدیران 
صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست 
آینده،  بانک های  عامل  مدیران  و  بهداشت  وزارت  جمهوری، 

کارآفرین و بانک صنعت و معدن برگزار شد.
در ادامه فعالیت ها و حمایت های صندوق نوآوری در حوزه مقابله 
با شیوع ویروس کرونا، پس از تامین مالی شرکت های فعال در 
حوزه ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط و حمایت و کمک به 
تداوم کسب و کار شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور کوچک 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و همچنین شتابدهنده ها و 
این  جدید  مرحله  در  اشتراکی،  کار  فضای  تأمین کنندگان 
حمایت ها، تسهیالت برای شرکت  های دانش بنیان متوسط و 
بزرگ )نیروی انسانی بیشتر از 50 نفر و فروش بیشتر از 20 

میلیارد ریال در سال 98( اجرایی می شود.
تسهیالت دور سوم صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های 
دانش بنیان متوسط و بزرگ آسیب دیده از کرونا تا سقف 10 
میلیارد تومان و با نرخ سود 9 درصد، بدون دوره تنفس و با 
بازپرداخت 18 ماه خواهد بود. پرداخت این تسهیالت مشروط 
درخواست  زمان  در  شرکت  درصدی   90 اشتغال  حفظ  بر 
نسبت به آغاز شیوع ویروس )از طریق مقایسه آخرین لیست 
بیمه با لیست بیمه بهمن 98( است. همچنین این تسهیالت 
مختص شرکت های دانش بنیان با نیروی انسانی بیشتر از 50 
نفر و فروش بیشتر از 20 میلیارد ریال در سال 98 است که 

از طریق بانک های عامل )بانک صنعت و معدن، بانک آینده، 
بانک کارآفرین( به انتخاب شرکت پرداخت می شود، لذا پس از 
دریافت مصوبه از صندوق نوآوری و شکوفایی، الزم است شرکت 
برای پیگیری مصوبه و افتتاح حساب به بانک عامل مراجعه کند.
متقاضیان اخذ تسهیالت کرونایی مرحله سوم باید یکی از شرایط 
بهره مندی از تسهیالت را دارا باشند. شرایط بهره مندی شامل 
دارا بودن فروش رسمی اظهار شده در سامانه الکترونیکی صورت 
معامالت از ابتدای سال 97 بوده که آسیب دیدگی آنها از شیوع 
ویروس کرونا، از طریق کاهش حداقل 20 درصدی در نسبت 
فروش زمستان 98 و بهار 99 به کل سال 98، در مقایسه با 
همین نسبت در سال 97 احراز شود. همچنین میزان تسهیالت 
تا سقف 10 میلیارد تومان بر اساس هزینه ها، فروش، حقوق و 
دستمزد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین و مطابق با 

ظرفیت اعتباری تعیین شده توسط بانک پرداخت می شود.
گفتنی است شرکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر به فایل راهنمای ثبت درخواست 
از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس 

ghazal.inif.ir مراجعه کنند.
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یکی از الزامات توسعه کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه، تامین 
منابع مالی جسورانه )خطرپذیر( است که فعاالن اکوسیستم 
نوآوری از آن به VC یاد می کنند. در سرمایه گذاری جسورانه، 
»سرمایه پذیر« یا همان استارت آپ ها یا شرکت هایی که طرحی 
برای جذب سرمایه دارند، در ازای دریافت منابع مالی مورد نیاز 
خود از یک سرمایه گذار، بخشی از مالکیت کسب وکار خود را 
به سرمایه گذار منتقل می کنند. در واقع در مدل سرمایه گذاری 
جسورانه، شرکت ها و استارت آپ ها به جای اینکه در ازای وثیقه، 
وام بگیرند و اقساط آن را بپردازند، در قبال دریافت منابع مالی، 
بخشی از سهام خود را به سرمایه گذار واگذار کرده و با این روش، 

سرمایه گذار را در سود و زیان طرح خود شریک می کنند.  
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از سال 1398 
در راستای ماموریت خود مبنی بر تامین مالی توسعه فناوری 
برنامه  قالب  اولویت دار، در  و  فناوری های پیشرفته  ویژه  به  و 
فناوری،  و  پژوهش  صندوق های  با  »هم سرمایه گذاری« 
سرمایه گذاری جسورانه در استارت  آپ ها و طر ح های سرمایه پذیر 

را آغاز کرده است.
در برنامه هم سرمایه گذاری، استارت آپ ها و دارندگان طرح های 
عامالن  به  را  خود  کسب وکار  مدل  و  طرح  سرمایه پذیر، 
نوآوری و شکوفایی معرفی می کنند.  سرمایه گذاری صندوق 
در صورتی که یکی از عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری 
و شکوفایی، پس از ارزیابی و تایید طرح و مدل کسب وکار، 
بگیرد،  طرح  آن  روی  جسورانه  سرمایه گذاری  به  تصمیم 
سرمایه  درصد   80 تا  می تواند  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
جسورانه مورد نیاز آن استارت آپ یا طرح سرمایه پذیر را تامین 
صندوق  هم سرمایه گذاری،  برنامه  در  دیگر،  عبارت  به  کند. 
نوآوری و شکوفایی تالش می کند در تامین سرمایه جسورانه 
به عامالن خود کمک کند. عامالن صندوق نوآوری و شکوفایی 
در برنامه هم سرمایه گذاری، صندوق های پژوهش و فناوری و 

صندوق های جسورانه بورسی هستند.
اما یکی از الزامات اجرای این برنامه، شناسایی استارت آپ ها و 
طرح های سرمایه پذیر جذاب و توانمند، و معرفی آن ها به عامالن 
سرمایه گذاری صندوق )اعم از صندوق های پژوهش و فناوری و 
صندوق های جسورانه بورسی( و سایر سرمایه گذاران حقیقی و 

حقوقی عالقمند است.
عنوان  با  رویدادهایی  و شکوفایی  نوآوری  رو، صندوق  این  از 
آن،  هدف  که  می کند،  برگزار  را  استارت آپی«  »دوشنبه های 
شناسایی استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر جذاب و توانمند، 

و معرفی آن ها به سرمایه گذاران عالقمند است.
◆  چه کسانی در دوشنبه های استارت آپی حضور دارند؟

در هر دوشنبه استارت آپی، بازیگران زیر حضور دارند:
⦁   استارت آپ ها و دارندگان طرح های سرمایه پذیری که به 

دنبال جذب سرمایه گذار جسورانه )VC( هستند.
صندوق های  جمله  از  جسور)خطرپذیر(،  سرمایه گذاران    ⦁
پژوهش و فناوری، صندوق های جسورانه بورسی، سرمایه گذاران 
شرکتی )CVCها(، سایر صندوق ها و سرمایه گذاران عالقمند 

به سرمایه گذاری جسورانه
⦁  نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی، به عنوان تسهیلگر 
و با هدف هم سرمایه گذاری روی طرح هایی که به تایید عامالن 

سرمایه گذاری صندوق می رسد.
خدمات  و  محصوالت  بالقوه  مشتریان  و  خریداران   ⦁
نمایندگان  جمله  از  سرمایه پذیر،  طرح های  و  استارت آپ ها 
دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و یا صنایع بزرگ کشور 
که عالقمند به خرید/حمایت از محصوالت و خدمات نوآورانه 

در حیطه ماموریت خود هستند.
⦁  سایر بازیگران زیست بوم نوآوری کشور، از جمله سازمان ها و 

نهادهای حامی، سیاستگذار، تنظیم مقررات و ...
⦁  سایر افراد یا استارت آپ های عالقمند، که با هدف یادگیری 

در این رویداد شرکت می کنند.
◆  منظور از استارت آپ یا طرح  سرمایه پذیر چیست؟

گروه  یا  فرد  یک  سرمایه پذیر،  طرح   یا  استارت آپ  از  منظور 
خالق و نوآور است که حداقل یک نمونه آزمایشگاهی، نمونه 
اولیه، پروتوتایپ یا MVP از محصول یا خدمت مورد نظر خود 
ساخته است. افراد یا گروه هایی که صرفاً یک ایده، مدل یا طرح 
کسب وکار )fS یا BP( یا پروپوزال پژوهشی در اختیار دارند، 
مشمول این تعریف نمی شوند. تجربه فروش محصول یا خدمت 

حتی در مقیاس محدود یک امتیاز جدی محسوب می شود.
◆  منظور از دارندگان طرح های سرمایه پذیر چیست؟

منظور از دارندگان طرح های سرمایه پذیر، هر فرد یا شرکتی، 
اعم از دانش بنیان، فناور، خالق یا ... است که یک طرح نوآورانه 
آماده جذب سرمایه در اختیار دارد و آمادگی دارد در ازای جذب 
سرمایه جسورانه از یک سرمایه گذار، بخشی از سهام کسب وکار 

خود را به سرمایه گذار منتقل نماید.
دوشنبه های  در  سرمایه گذاری  سقف  یا  کف   ◆

استارت آپی چقدر است؟
معموالً طرح هایی که در این نوع رویدادها معرفی می شوند، 
به چیزی در حدود 500 میلیون تومان تا 6-7 میلیارد تومان 

سرمایه جسورانه نیاز دارند.
◆  من یک استارت آپ/دارنده طرح سرمایه پذیر هستم. 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  از  مستقیماً  می توانم  آیا 

سرمایه جسورانه جذب کنم؟
خیر، جذب سرمایه خطرپذیر )جسورانه یا همان VC( از صندوق 
و  نیست  امکان پذیر  مستقیم  طور  به  شکوفایی  و  نوآوری 
استارت آپ ها و دارندگان طرح های سرمایه پذیر، حتماً باید طرح  
خود را از طریق دوشنبه های استارت آپی یا هر روش دیگری به 
عامالن سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی )صندوق های 
پژوهش و فناوری و صندوق های جسورانه بورسی( معرفی کنند.
◆ من یک استارت آپ یا دارنده طرح سرمایه پذیر هستم. 

برای حضور در دوشنبه های استارت آپی باید چه کنم؟
استارت آپ ها یا دارندگان طرح های سرمایه پذیر از سراسر کشور، 
و در تمام حوزه های صنعت و فناوری می توانند در این فراخوان 
این منظور، کافی است کاربرگ مربوطه  برای  شرکت کنند. 
را از انتهای صفحه دانلود و تکمیل نموده و به آدرس ایمیل 
DeMoDay@inif.ir  ارسال و طرح سرمایه پذیر خود را ثبت 
کنید. در صورتی که نتیجه ارزیابی طرح در صندوق نوآوری و 
شکوفایی مثبت باشد، از شما برای حضور در یکی از دوشنبه های 
استارت آپی و معرفی استارت آپ یا طرح خود دعوت خواهد شد. 
به خاطر داشته باشید که حضور شما در دوشنبه استارت آپی و 
معرفی طرح شما توسط خودتان، مستلزم گذراندن یک کارگاه 
و شکوفایی  نوآوری  توسط صندوق  که  است  کوتاه  آموزشی 
برگزار می شود. بدون حضور در این کارگاه آموزشی کوتاه مجاز 

به معرفی استارت آپ یا طرح خود نخواهید بود.
◆  من یک شتابدهنده هستم. دوشنبه های استارت آپی 

چه کمکی به شتابدهنده ها می کند؟
دوشنبه های استارت آپی صندوق نوآوری و شکوفایی، بستری 
برای جذب سرمایه جسورانه است. بنابراین همه شتابدهنده ها 
از سراسر کشور و در همه حوزه های صنعت و فناوری می توانند 
استارت آپ ها یا طرح های سرمایه پذیر خود را که به بلوغ کافی 

رسیده باشند، در این فراخوان شرکت دهند.
روی  جسورانه  سرمایه گذاری  به  عالقمند  من   ◆
چگونه  هستم.  سرمایه پذیر  طرح های  و  استارت آپ ها 

می توانم در دوشنبه های استارت آپی شرکت کنم؟

برای همه سرمایه گذاران  استارت آپی  حضور در دوشنبه های 
طرح های  و  استارت آپ ها  روی  سرمایه گذاری  به  عالقمند 
سرمایه پذیر مجاز، آزاد و رایگان است. شما می توانید به تنهایی 
یا به اتفاق هر سرمایه گذار دیگری روی طرح ها یا استارت آپ ها 

سرمایه گذاری کنید.
◆  آیا دوشنبه های استارت آپی در دوره شیوع کرونا هم 

برگزار می شود؟
بله، حضور در دوشنبه های استارت آپی همزمان با شیوه حضوری، 
به شیوه وبیناری/مجازی نیز ممکن است. اغلب شرکت کنندگان 
دوشنبه های استارت آپی، و حتی استارت آپ هایی که طرح های 
خود را ارایه می کنند، از طریق وبیناری/مجازی در رویداد حضور 
دارند. هیچ ضرورتی برای حضور فیزیکی در صندوق نوآوری و 

شکوفایی وجود ندارد.
◆  آیا امکان دسترسی به آرشیو تصویری یا ویدیویی 

دوشنبه های استارت آپی قبلی وجود دارد؟
بله، آرشیو تصویری و ویدیویی دوشنبه های استارت آپی قبلی از 

طریق سایت صندوق در دسترس کلیه عالقمندان است.
◆ حضور در دوشنبه های استارت آپی چقدر هزینه دارد؟
حضور در دوشنبه های استارت آپی، کامال آزاد و رایگان است 
دوشنبه  هر  از  قبالً  کافیست  تنها  ندارد.  محدودیتی  هیچ  و 

استارت آپی، برای حضور در آن ثبت نام کنید.
یا  طرح ها  چه  استارت آپی  دوشنبه  هر  در   ◆

استارت آپ هایی معرفی می شوند؟
هر دوشنبه استارت آپی، یک موضوع یا محور خاص دارد و تالش 
می شود که هر دوشنبه، تنها استارت آپ ها و طرح های همان 
حوزه معرفی شوند. برای مثال دوشنبه استارت آپی اول به حوزه 
»سالمت« و دوشنبه استارت آپی دوم به حوزه »آب و انرژی« 

اختصاص داشت.
◆  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دوشنبه های 

استارت آپی با چه کسی تماس بگیرم؟
سرکار خانم صلح خواه )42170623( به عنوان مسئول برگزاری 
دوشنبه های استارت آپی، در روزها و ساعات اداری پاسخگوی 

سواالت شما در خصوص دوشنبه های استارت آپی خواهد بود.

فراخوان شناسایی طرح ها و استارت آپ های سرمایه پذیر به منظور جذب سرمایه جسورانه )خطرپذیر(
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رئیس و اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری در نشستی با دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع 

تشخیص مصحلت نظام گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در این 
نشست دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مدیرگروه مشاوران اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با 
بیان اینکه فاصله علمی ما با جهان توسعه یافته هنوز زیاد است 
و باید هر روز کوتاه تر شود، گفت: برای این منظور باید سراغ 
مرزشکنی های علمی برویم  و از پروژه های بزرگ و توسعه علمی 
کشور حمایت کنیم که نقش پیشران توسعه دانش بنیان کشور 

را بر عهده دارند.
دکتر آقامحمدی با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی 
برای تقویت زیرساخت علمی کشور، با توجه به انباشت دانشی 
مطلوب در تیم کارشناسان و مدیران خود، باید برای تخصیص 
منابع هم به نقاط کلیدی توسعه دانش بنیان و هم به پروژه های 
با اهمیت و بزرگ توجه کند، خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهادم 
این است که با سایر بازیگران صنعت، همکاری داشته باشید. 
همکاری با صنعت و خدمات در سطح ملی را در سیاست های 
تکنولوژی کشور  و  بزرگان صنعت  با  و  داده  توسعه  صندوق 

همکاری کنید.
صندوق  که  کرد  توصیه  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
نوآوری باید از رشد تقاضا در کشور برای خرید محصوالت ملی 
بومی حمایت کند چراکه گاهی الزم است تقاضای بازار تجمیع 
شده و بر اساس اندازه های بزرگ مورد حمایت قرار بگیرد تا 

هزینه های آن کاهش یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: پیشنهاد 
می کنم که برای تامین مالی زنجیره های صنعت و خدمات در 
اندازه های بزرگ با سایر نهادهای تامین مالی به ویژه بخش 
غیردولتی همکاری کنید تا آنها نیز در جریان حمایت از شرکت 

های دانش بنیان فعال شوند.
وی همچنین بر ضرورت بکارگیری نوآوری در حل معضالت 

اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: 
موضوع حمایت از شرکت های بزرگ و کمک به تحقیق و توسعه 
در این شرکت ها بسیار می تواند گره گشا باشد و از سوی دیگر 
بهره گیری از r&D شرکت های بزرگ برای توسعه نوآوری نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ به واسطه فعالیت در محیط 
واقعی و شناخت مختصات اقتصاد کشور ظرفیت باالیی برای 
همکاری در توسعه دانش و نفوذ فناوری در زنجیزه ارزش کشور 
دارند، گفت: امروز تولید بخش کوچکی از ارزش افزوده صنعت 
را به خود اختصاص می دهد و دانش فنی در کنار بازاریابی و 

مدیریت باالترین ارزش افزوده را ایجاد می کنند.
عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از سوی دیگر ایجاد 
نمونه های موفق با همکاری شرکت ها و کارآفرینان بزرگ امکان 
جهش بخش دانش بنیان و به تبع آن ورود به مراحل بعدی 
توسعه را فراهم خواهد کرد. لذا در کنار اقدامات و پیشرفت های 
از  که  به جاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  در  شده  انجام 

ظرفیت شرکت های بزرگ صنعتی نیز استفاده شود.
در ابتدای این نشست دکتر علی وحدت، رئیس هیات عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به افزایش شرکت های دانش 
بنیان به بیش از 5 هزار شرکت در کشور، به تشریح عملکرد 
این صندوق در دوره سوم استقرار هیات عامل در تامین مالی 
اکوسیستم نوآوری در کشور پرداخت و گفت: صندوق نوآوری 
تومان  به 4 هزار میلیارد  نزدیک  تاکنون  ابتدای سال 98  از 

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و فناور اعطا و نقش خود را 
به خوبی در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در طول همین مدت نیز بیش از 
دانش  شرکت های  برای  نامه  ضمانت  تومان  میلیارد   1500
بنیان صادر شده است، تصریح کرد: این ضمانت نامه ها در سال 
98 به تسهیل انعقاد قرارداد فروش محصوالت دانش بنیان به 
ارزش 7710 میلیارد تومان بین نهادها و دستگاه های اجرایی و 
شرکت های دانش بنیان شده است. ضمن اینکه زمان صدور این 
ضمانت  نامه ها در صندوق نوآوری به کمتر از یک هفته کاهش 

یافته است.
به گفته دکتر وحدت، عملکرد یک سال و نیم اخیر صندوق 
نوآوری و شکوفایی بیش از 4.3 برابر کل عملکرد صندوق از 

ابتدای تاسیس بوده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این صندوق 
هم اکنون با همکاری با 15 بانک عامل در کشور، 6 نوع خدمت 
گفت:  می کند،  ارائه  بنیان  دانش  شرکت های  به  تسهیالتی 
همچنین با ارائه 563 میلیارد تومان تسهیالت به 22 صندوق 
پژوهش و فناوری، زمینه فعالیت گسترده این صندوق ها در 

سراسر کشور فراهم کرده ایم.
دکتر وحدت تصریح کرد: در بخش سرمایه گذاری جسورانه نیز 
علیرغم آنکه صندوق تا سال 98 عملکردی در این حوزه نداشته 
است، اکنون بیش از 180 میلیارد تومان سرمایه گذاری از مسیر 
مشارکت در صندوق های جسورانه بورسی، هم سرمایه گذاری و 

مشارکت در تجاری  سازی پروژ ه ها انجام گرفته است.
این بخش که در راستای حمایت  افزود: خدمات جدید  وی 
نوآوری است،  به زیست بوم  از ورود سرمایه  بخش خصوصی 
همچون اوراق نوآوری و ضمانت سرمایه گذاری نیز در سال 99 
اجرایی شده و شرکت ها اکنون امکان بهره مندی از این خدمات 

را دارند.
همچنین اعضای هیات عامل در این نشست به بیان دیدگاه و 

نظرات خود پرداختند .

ضرورت بهره گیری از R&D شرکت های بزرگ برای توسعه نوآوری

آغاز همکاری جدی با مجلس برای تأمین منابع مالی صندوق
رشد۱۰برابریحمایتهایصندوقازشرکتهایدانشبنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر ضرورت ارتباط 
صندوق با مجلس، گفت: تالش داریم با کمک مجلس، منابع 
صندوق نوآوری و شکوفایی را در راستای حمایت هرچه بیشتر 

از شرکت های دانش بنیان تقویت کنیم.

علی وحدت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با 
اعضای هیأت رئیسه مجلس و فراکسیون اقتصاد دانش بنیان 
داشت گفت: هر جریانی که در راه توسعه کشور شکل می گیرد 
باید مسیر منطقی خود را طی کرده تا با پختگی کامل به رشد 

همه جانبه برسد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با بیان اینکه در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان عالوه بر رشد جهشی که داشتیم، 
تالش کردیم پختگی نیز در همه ابعاد اتفاق بیفتد، عنوان 
کرد: در سال 92 حدود 50 شرکت دانش بنیان در کشور 
فعالیت داشت که امروز این تعداد به بیش از 5 هزار شرکت 

رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: تقویت و توسعه شرکت های  دانش 
بنیان به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

شکل  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  و  علوم  های  وزارتخانه 
با محوریت  گرفت و منجر به ساخت اکوسیستمی شد که 
بخش خصوصی توانسته است در حوزه اقتصادی کشور به 

ایفای نقش بپردازد.
وحدت در ادامه با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به 
عنوان یکی از بخش های این اکوسیستم، نقش تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان را دارد، اظهار داشت: این صندوق 
تالش کرده تا در راستای تأمین مالی این شرکت ها، به خوبی از 

عهده وظیفه خود برآید.
وی افزود: در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار داشته و در سال 
گذشته رشد 10 برابری در خدمات صندوق را شاهد بودیم که 
امروز نیز گزارشی از عملکرد خود به فراکسیون اقتصاد دانش 
بنیان مجلس ارائه دادیم و معتقدیم تشکیل چنین فراکسیونی 

در مجلس نیز حرکت نوآورانه ای بود.
وحدت در ادامه ضمن تأکید بر حفظ ارتباط صندوق به مجلس 
بیان داشت: تالش داریم با کمک مجلس، منابع صندوق نوآوری 
و شکوفایی را تقویت کنیم تا بتوانیم کمک جدی به تقویت 

شرکت های دانش بنیان و رشد آن داشته باشیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی مجلس شورای اسالمی 
به  تبدیل دانش  این مطلب که مسیر  به  اشاره  با  پایان  در 
ثروت در کشور شکل گرفته و نهادینه شده است، خاطرنشان 
کرد: امروز شرکت های دانش بنیان به مرحله درآمدزایی و 
ایجاد اشتغال رسیده اند و کارکنان آن را قشر فارغ التحصیل 
دانشگاهی و افراد متخصص و دانشمند تشکیل می دهند لذا 
امیدواریم در سال جهش تولید، شاهد جهش اقتصادی این 

شرکت ها نیز باشیم.

■                                                 وحدت با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح کرد؛                                                                                ■
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فناورانه کشاورزی و صنایع  نیاز های  رویداد مجازی معرفی 
وابسته به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

در  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
این رویداد مجازی )وبیناری( که به مدت سه روز آغاز بکار 
کرده است، 242 نفر از شرکت های دانش بنیان و غیر دانش 
بنیان حضور دارند و 9 نیاز فناورانه در حوزه کشاورزی، آب، 
محیط زیست و منابع طبیعی ارائه و 3 کارگاه آموزشی نیز 

برپا خواهد شد.
در ابتدای این رویداد، دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه 
صندوق نوآوری و شکوفایی در سخنانی به میزان مشارکت 
اشاره  مجازی  رویداد  این  در  نوآوری  اکوسیستم  در  فعاالن 
کرد و گفت: ابزار های تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی 
متنوع است و از وام کم بهره تا کمک های بالعوض برای توسعه 
را شامل می شود. رویداد های  بنیان  بازار شرکت های دانش 
ارائه نیاز های فناورانه نیز که 14 رویداد حضوری آن در سال 
برای  نوآوری  صندوق  اقدامات  از  یکی  شد  برگزار  گذشته 
بهم رسانی واحد های صنعتی و شرکت های دانش بنیان است. 
در این رویداد نیز 242 نفر برای حضور ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد 137 نفر از 124 شرکت دانش بنیان، 35 نفر از 33 
شرکت در فرایند دانش بنیان شدن و 70 نفر از شرکت های 

غیر دانش بنیان هستند.
وی در مورد برنامه های دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی در 
حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: موضوع رویداد »دوشنبه های 
استارت آپی« بعدی که 20 مرداد ماه برگزار خواهد شد حوزه 
کشاورزی است و در آن برنامه، 6 استارت آپ مدل تجاری سازی 
و دستاورد های خود را ارائه می کنند. صندوق های جسورانه 
حمایت  صندوق  و  فناوری  و  پژوهش  صندوق های  بورسی، 
جهاد  وزارت  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری  توسعه  از 
کشاورزی نیز برای سرمایه گذاری در این استارت آپ ها حضور 
خواهند داشت. همچنین عالوه بر این رویداد، 8 نمایشگاه 
خارجی حوزه کشاورزی نیز در لیست حمایت های بالعوض 

صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد.
ارائه  رویداد های  برگزاری  اصلی  اهداف  پایان  در  ملکی فر 
فناوری  تزریق  گفت:  و  کرد  تشریح  را  فناورانه  نیاز های 
تامین  رقابت پذیری،  تقویت  و  متعارف  صنایع  به  پیشرفته 
نیاز های فناورانه صنایع بزرگ در شرایط تحریم، توسعه بازار 
کاهش  پایدار،  درآمد های  خلق  و  بنیان  دانش  شرکت های 
پایدار  اشتغال  ایجاد  و  تقویت روحیه خودباوری  ارز،  خروج 
برای دانش آموختگان جوان دانشگاه ها از اهداف برگزاری این 

رویداد است.
حوزه  بنیان  دانش  شرکت های  بازارسازی  برای   ◆

کشاورزی نیازمند حمایت صندوق نوآوری هستیم
مدیرعامل  نسب  بهزاد  جانعلی  دکتر  رویداد،  این  ادامه  در 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مزایای 
به  تعادل بخشی  در  کشاورزی  گفت:  حوزه  این  در  تمرکز 
عرصه  در  زیادی  نقش  و  است  اهمیت  حائز  کشور  توسعه 
رشد اقتصادی کشور دارد. یکی از سیاست های اصولی ما نیز 
حمایت از تکمیل زنجیره تولید است که شرکت های دانش 
بنیان می توانند با استفاده از ظرفیت های خود موجب نوآوری 
و خالقیت برای ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره شوند. 
تولید،  به  فناورانه  و  دانش تخصصی  به رسوخ  ما  همچنین 
مصرف و تبدیل در کشاورزی اعتقاد داریم و در شرایط کنونی 
تاب آوری در کشور  امکان  دانش،  بدون گسترش  تحریم ها، 

وجود نخواهد داشت.
بهزادنسب به تعامالت صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با صندوق نوآوری 
بازارسازی شرکت های  و شکوفایی اشاره کرد و گفت: برای 
دانش بنیان حوزه کشاورزی نیازمند حمایت صندوق نوآوری 
هستیم که امیدواریم تعامالت کنونی، تقویت و اثربخشی در 
این اساس 154 صندوق توسعه  بر  یابد.  افزایش  این حوزه 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر 
تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش 
می توانند  که  دارند  قرار  کشاورزی  جهاد  وزارت  کشاورزی 
خدمت  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عامالن  عنوان  به 

شرکت های دانش بنیان باشند.
وی در پایان نیاز های اصلی کشاورزی را حوزه ماشین آالت، 
تجهیزات، ادوات، انواع بذر و سموم، روش بیولوژیک مبارزه 
با آفات و روش هایی برای باال بردن راندمان حوزه کشاورزی 

عنوان کرد.
با  همکاری  آماده  مجلس  کشاورزی  کمیسیون   ◆

صندوق نوآوری است
همچنین سیدجواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در 
این رویداد بر حمایت کامل مجلس برای استفاده از دانش 
بومی برای توسعه کشاورزی و تامین اقالم غذایی تاکید کرد 
و گفت: آمار ها نشان دهنده وابستگی ما به واردات محصوالت 
غذایی، نهاده ها، مکمل ها و سم و کود از خارج کشور است. 
این در حالی است که حجم زیادی محقق و فارغ التحصیل 
دانشگاهی با ایده های خالقانه حوزه کشاورزی در اکوسیستم 
نوآوری کشور حضور دارند که می توانند ما را در این عرصه 

کمک کنند.
منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی و محیط زیست 

آماده همکاری کامل با صندوق نوآوری و شکوفایی است.

حضور 242 فناور در رویداد مجازی معرفی نیاز های فناورانه کشاورزی
اعالمآمادگیکمیسیونکشاورزیمجلسبرایهمکاریباصندوقنوآوری

دهنوی در تشریح جلسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:

مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع 

موانع تحقق اقتصاد دانش بنیان است

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس در تشریح 
نشست این فراکسیون گفت: برخی موانع قانونی سر راه 
تحقق اقتصاد دانش بنیان وجود دارد که با شناسایی آن، 
قصد داریم هرچه سریع تر این مشکالت را برطرف کنیم.

سیدمحسن دهنوی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشست فراکسیون اقتصاد دانش 
بنیان که با حضور علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد، گفت: این دومین نشست فراکسیون 
اهلل  روح  جمله  از  مجلس  نمایندگان  با حضور  که  بود 
شاکری،  اقبال  الرگانی،  موسوی  سیدناصر  متفکرآزاد، 
دشتی، رضاخواه، روح اهلل عباسپور، مصطفی طاهری و با 

محوریت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
تصمیمات  درباره  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجلس برای ایجاد جهش در حوزه اقتصاد دانش بنیان با 
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، اظهار داشت: موانع 
قانونی که امروز سر راه تحقق اقتصاد دانش بنیان وجود 

دارد احصاء شده و صندوق به آنها کمک خواهد کرد.
همکاری  با  فراکسیون  شد  مقرر  همچنین  افزود:  وی 
نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کند تا هرچه سریع 
بنیان  دانش  اقتصاد  تحقق  مسیر  در  موجود  موانع  تر 

برطرف شود.
دهنوی در ادامه با اشاره به نحوه تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان عنوان کرد: قرار شد با استفاده از ظرفیت 
را  بانکی کشور  بانکی و همکاری مجلس، منابع شبکه 

هرچه بیشتر به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم.
شورای  مجلس  بنیان  دانش  اقتصاد  فراکسیون  رئیس 
اسالمی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت های 
خاطرنشان  ها،  استان  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
کرد: فراکسیون اقتصاد دانش بنیان از صندوق نوآوری و 
شکوفایی خواست تا توسعه در حوزه استانی را با تمرکز 
بیشتر بر شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته صورت 

دهد که صندوق نیز در این زمینه اعالم آمادگی کرد.
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در دیدار اعضای هیات رئیسه صندوق نوآوری و شکوفایی با 
اعضای فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی، ضمن 
ارائه گزارش عملکرد صندوق، نیازهای شرکت های دانش بنیان 
ارزیابی شد و نمایندگان عضو این فراکسیون، صندوق نوآوری 
را تنها نهاد مالی تامین کننده اقتصاد دانش بنیان اعالم کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دومین 
جلسه فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی متشکل 
فراکسیون،  این  عضو  مختلف  کمیسیون های  نمایندگان  از 
برای آشنایی با عملکرد صندوق نوآوری و شکوفاییدر مجلس 

برگزار شد.
دانش  عرصه  مالی  نهاد  تنها  را  نوآوری  صندوق    ◆

بنیان می شناسیم
در ابتدای این جلسه، سید محسن دهنوی رییس فراکسیون 
دانش بنیان مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم تهران، 
ری و شمیرانات بر همراهی این فراکسیون با صندوق نوآوری 
و شکوفایی تاکید کرد و گفت: اگر صندوق نوآوری با موانع 
قانونی مواجه است مجلس آمادگی رفع این مشکل را دارد. ما 
صندوق نوآوری را تنها نهاد مالی در این عرصه می شناسیم 
که می تواند ما را در حل مشکالت شرکت های دانش بنیان 
قانونی  موانع  تا  داریم  آمادگی  اساس  این  بر  کند.  کمک 

صندوق نوآوری را مرتفع کنیم.
رییس فراکسیون دانش بنیان ادامه داد: جهش تولید از مسیر 
دانش بنیان اتفاق می افتد که مدل تامین مالی آن در تعامل با 
بانک ها باید باشد. کل تسهیالت بانکی پرداخت شده در سال 
گذشته 700 هزار میلیارد تومان بوده که اگر صندوق نوآوری 
تمام سرمایه خود را در قالب تسهیالت به شرکت های دانش 

بنیان عرضه می کرد نیز باز قابل قیاس نبود.
دهنوی توضیح داد: فراکسیون دانش بنیان جایگاه خود را در 
هیات رییسه مجلس ایجاد کرده و ما قصد داریم کارگروهی 
عملیاتی در این زمینه داشته باشیم. بر این اساس از صندوق 
مشکالت شرکت های  در حل  را  ما  که  می خواهیم  نوآوری 
دانش بنیانی که به مجلس مراجعه می کنند کمک کند. لذا 
باید کریدوری بین فراکسیون دانش بنیان مجلس و صندوق 
نوآوری برای افزایش تعامالت ایجاد شود و موارد ارجاعی به 
از طریق صندوق  تعریف شده  در چارچوب های  فراکسیون 

پیگیری شود.
و  نوآوری  صندوق  از  حمایت ها  افزایش  ضرورت    ◆

شکوفایی
الرگانی،  موسوی  ناصر  سید  حجت االسالم  جلسه  ادامه  در 
عضو هیات رئیسه مجلس خواستار افزایش حمایت مجلس 
تعداد  افزایش  گفت:  و  شد  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  از 
هزار   5 از  بیش  به  شرکت  از 55  بنیان  دانش  شرکت های 
شرکت نویدبخش توسعه اقتصادی است بنابراین اگر مجلس 
اکوسیستم  رشد  باشد  بنیان  دانش  شرکت های  پشتیبان 

موثرتر خواهد بود.
◆  صندوق نوآوری می تواند الگوی مناسبی برای سایر 

دستگاه ها باشد
همچنین محمد رشیدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی نیز نوآوری های صندوق 
نوآوری و شکوفایی را سبب رشد اکوسیستم نوآوری دانست 
و گفت: صندوق نوآوری می تواند الگوی مناسبی برای سایر 

دستگاه ها باشد.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  مسئوالن  از  ادامه  در  وی 

به  را  خود  نیازهای  قانونی،  امور  تسهیل  برای  خواست 
فراکسیون ارائه کنند تا در تدوین برنامه هفتم توسعه در 

نظر گرفته شود
◆  محوریت کار تامین مالی دانش بنیان به صندوق 

نوآوری محول شود
این عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس ادامه داد: عالوه بر 
توان  تمام  از  نیز  بودجه صندوق  افزایش  قانون، در  تدوین 
خود استفاده خواهیم کرد زیرا به اعتقاد بنده باید محوریت 
نوآوری  به صندوق  بنیان  دانش  مالی  تامین  و  اقتصاد  کار 

محول شود.
◆  بار سنگین اقتصاد دانش بنیان بر عهده صندوق 

نوآوری و شکوفایی است
فراکسیون  دیگر عضو  آزاد  متفکر  روح اهلل  ادامه جلسه  در 
دانش بنیان و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس، بار سنگین اقتصاد دانش بنیان را بر عهده صندوق 
از  بنیان  دانش  فراکسیون  در  گفت:  و  کرد  اعالم  نوآوری 
در  تصمیمی  هر  و  دارند  حضور  مختلف  کمیسیون های 
فراکسیون گرفته شود در کمیسیون های مجلس عملیاتی 

خواهد شد.
از  استانی  توزیع  و  خدمات رسانی  در  عدالت    ◆

رویکردهای اصلی صندوق نوآوری است
همچنین دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی 
در این دیدار ضمن بیان عملکرد این صندوق در  دوره جدید 
تشریح  را  نوآوری  صندوق  رویکرد  عامل،  هیات  استقرار 
مالی  تامین  نهاد  نوآوری و شکوفایی  و گفت: صندوق  کرد 
این  بر  سیاستگذار؛  نهاد  نه  است،  بنیان  دانش  شرکت های 
اساس از ظرفیت های مالی کشور مانند بانک ها و صندوق های 
پژوهش و فناوری استفاده شده است. ما وظیفه خود می دانیم 
که با نوآوری در ارائه خدمات جدید نیاز شرکت های دانش 

بنیان را رفع کنیم.
و  نوآوری  صندوق  رویکردهای  از  یکی  کرد:  تاکید  وی 
شکوفایی، عدالت در خدمات رسانی و توزیع استانی است تا 
شرکت های دانش بنیان استان های محروم نیز حداقل یکبار 

از صندوق خدمات گرفته باشند.
وحدت ادامه داد: تعداد شرکت های دانش بنیان از 55 شرکت 
مخاطب  لذا  است  رسیده  شرکت   5242 به   92 سال  در 
صندوق بیشتر شده اما سرمایه مصوب صندوق هنوز پرداخت 
نشده است. از فراکسیون دانش بنیان که هدایتگر این حوزه 
در مجلس است می خواهیم که صندوق نوآوری را به عنوان 
بخش مالی دانش بنیان بپذیرد و کار تامین مالی به صورت 

متمرکز برای صندوق تکلیف شود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: 
صندوق تالش کرده تا در خدمات نیز نوآوری داشته باشد به 
طوری که در سال گذشته جهش خدمات برای شرکت های 

دانش بنیان 10 برابر شده است.

آمادگی فراکسیون دانش بنیان مجلس برای رفع موانع قانونی 
صندوق نوآوری و شکوفایی

اتسیس صندوق های پژوهش و 

فناوری  غیر دولیت استان اردبیل 

و استان آذرابیجان غریب

کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با اعطای مجوز 
استان  غیردولتی  فناوری  و  پژوهش  صندوق  تاسیس 
استان  فناوری غیر دولتی  و  اردبیل و صندوق پژوهش 

آذربایجان غربی موافقت کرد. 
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه صندوق های پژوهش و 
فناوری، پنجاهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش 
علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر  ریاست  به  فناوری   و 
فناوری و دبیری دکتر علی وحدت رئیس  تحقیقات و 
صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور سایر اعضا، در تاریخ 
27 مرداد ماه در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
و  پژوهش  صندوق  به  تاسیس  مجوز  اعطا    ◆

فناوری استان اردبیل 
صندوق  تاسیس  مجوز  کارگروه،  اعضای  تصویب   با 
پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اردبیل صادر شد. این 
صندوق با سرمایه ثبتی 100 میلیارد ریال و با مشارکت 
37 درصدی بخش دولتی و مشارکت 63 درصدی بخش 

خصوصی  تاسیس شده است. 
و  پژوهش  صندوق  تاسیس  مجوز  صدور    ◆

فناوری استان آذربایجان غربی 
در ادامه جلسه درخواست مجوز تاسیس صندوق پژوهش 
و فناوری استان آذربایجان غربی با سرمایه ثبتی 6 میلیارد 
ریال  مورد بررسی اعضا قرار گرفت و تصویب شد. بخش 
بخش  و  صندوق  سهام  درصد   46 مجموع  در  دولتی 
خصوصی 54 درصد از سهام این صندوق را تشکیل می 

دهند.
◆  محدودیت فعالیت های صندوق های پژوهش 

و فناوری تخصصی
به بحث درباره حوزه  اعضا  در جلسه پنجاهم کارگروه، 
های فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی 
پرداختند. بر اساس تصمیم کارگروه مقرر گردید صندوق 
های تخصصی حداقل 80 درصد در حوزه های درج شده 

در مجوز فعالیت ارائه خدمت نمایند. 
تصویب تغییر ماهیت صندوق های غیر سهامی خاص

در راستای تفاهم صورت گرفته میان کارگروه و سازمان 
ماهیت صندوق های  تغییر  امالک کشور،  اسنادو  ثبت 
پژوهش و فناوری با شخصیت حقوقی غیر سهامی خاص 
به بحث و بررسی گذاشته شد و بر اساس تصمیم کارگروه 
هشت صندوق پژوهش و فناوری غیر سهامی خاص شامل 
صندوق های  توسعه فناوری های نوین، دانشگاه تهران، 
سالمت ثامن پرشین داروی البرز، صنعت برق و انرژی،  
استان کردستان،  وستا و ارزش آفرین  اشراق ملزم به 
برگزاری مجمع فوق العاده، تصویب تغییر ماهیت صندوق 

به سهامی خاص و تغییر اساسنامه شدند.
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وجود 47 صندوق پژوهش و فناوری 
در 27 استان کشور اب رسمایه

 ۴۴۶۲ میلیاردی

صندوق های  کارگروه  دبیرخانه  مدیر  بهروز  دکتر 
پژوهش و فناوری در چهل و نهمین  جلسه کارگروه:

صندوق های  تشکیل  به  کمک  کارگروه  سیاست 
و  کشور  استان های  تمامی  در  فناوری  و  پژوهش 
همچنین تشکیل صندوق های تخصصی در موضوعات 

مساله محور کشور است.
از 20 هزار  بیش  ارزش  به  تاکنون 5250 ضمانتنامه 

میلیارد ریال توسط صندوق ها صادر شده است.
رویکرد کارگروه، ارتقاء جایگاه صندوق  های پژوهش و 
فناوری به سطح نهادهای تأمین مالی و سرمایه  گذاری 

حرفه  ای خصوصی علم و فناوری است.
در راستای نظارت کارگروه بر فعالیت  های صندوق  های 
لغو  و  اعطا  دستورالعمل  کشور،  فناوری  و  پژوهش 
و  صندوق ها  فعالیت های  بر  نظارت  و  هدایت  مجوز، 
و  تدوین  صندوق ها  ضمانت نامه  بر  ناظر  دستورالعمل 

ابالغ شده است.
با هدف استانداردسازی اطالعات مالی، حسابداری و 
اعتباری صندوق  های پژوهش و فناوری، سامانه جامع 
و  است  در حال طراحی   )Core Banking( مالی 
تدوین  صندوق ها  ویژه  استاندارد  مالی  صورت های 

شده است.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری در بودجه سال آینده

از  مجلس  فناوری  و  تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  رئیس 
پیگیری این کمیسیون برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری 
و شکوفایی خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون آموزش  و 
به  کشور  عمومی  بودجه  از  درصد  نیم  اختصاص  تحقیقات، 

صندوق نوآوری را پیگیری خواهد کرد.

شورای  مجلس  کامل  همکاری  از  سفیدان  منادی  علیرضا 
اسالمی برای تحقق بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد 
و گفت: در قانون برنامه پنج ساله ششم مادهای وجود دارد که 
به موجب آن نیم درصد از کل بودجه عمومی کشور به صندوق 
نوآوری و شکوفایی اختصاص دارد که تاکنون پرداخت نشده 
است. بعد از جلسه ای که اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی داشتند؛ 
پیگیری این قانون در برنامه های کمیسیون قرار گرفت تا این 
بودجه به صندوق نوآوری هر چه زودتر برای حمایت جامع 

اقتصاد  ارکان  از  به عنوان یکی  بنیان  از شرکت های دانش 
مقاومتی اختصاص یابد.

منادی سفیدان در مورد برنامه کمیسیون آموزش، تحقیقات 
صندوق  به  بیشتر  منابع  اختصاص  برای  مجلس  فناوری  و 
نوآوری و شکوفایی در بودجه سال آینده نیز گفت: با توجه 
به تورم و افزایش قیمت ها که در تمامی بخشهای کشور به 

خصوص امر پژوهش و فناوری تاثیرگذار است در نظر داریم 
که برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق 

بودجه سال آینده ورود کنیم.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در مورد 
عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان و فناور و نقش ویژه ای که در اقتصاد دانش بنیان 
ایفا می کند نیز گفت: با توجه به گزارشی که توسط مدیران 
صندوق نوآوری در جلسه اخیر کمیسیون ارائه شد، عملکرد 
خوب و رضایت بخشی را از این صندوق شاهد بودیم. در طول 
یک سال اخیر با فعالیتهای انجام شده در تیم مدیریتی جدید، 
جهش خوبی به خصوص در اعطای وام به شرکتهای دانش 

بنیان اتفاق افتاده است که بسیار امیدوار کننده است.
تمام  با  آن  نمایندگان  و  مجلس  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
وجود برای کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری 

خواهند کرد.

در  دنیا  گفت:  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
حال گذار از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش بنیان 
و  صنعتی  پارادایم  گذاشتن  سر  پشت  حال  در  ما  و  است 
دانش  اقتصاد  به سمت  ماشین آالت  بر  مبتنی  انبوه  تولید 

بنیان هستیم.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر 
سیاوش ملکی فر با حضور در برنامه »به وقت ایران« که از 
دانش  شرکت های  نقش  درباره  شد  پخش  آموزش  شبکه 
انداز 20  اقتصادی کشور گفت: در چشم  بنیان در توسعه 
ساله کشور سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور 
مطرح شده است که در حال حاضر با وضعیت مطلوب فاصله 
دارد. البته مجموع فروش شرکت های دانش بنیان نمی تواند 
اقتصاد  مجموعه  زیرا  باشد،  بنیان  دانش  اقتصاد  نمایانگر 
دانش بنیان مجموعه ای از فعالیت های دانش بنیانی را در بر 
می گیرد که بخشی قابل توجهی از آن در شرکت های بزرگ 

صنعتی استفاده می شود.
صنعتی  بزرگ  شرکت   100 دیگر  عبارت  به  افزود:  وی 
کشور باید دانش بنیان شوند زیرا نوآوری فناورانه که قلب 
اقتصاد دانش بنیان را تشکیل می دهد به تدریج جای خود 
را در بنگاه های صنعتی، بانک ها، بیمه ها، شرکت های بزرگ 
خودروسازی، معدن و فوالد جای خود را باز می کند و این 

یک مسیر گریزناپذیر برای آینده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر اقتصادی 
دنیا را به سمت دانش بنیان شدن اقتصاد کشورها توصیف 
کرد و گفت: دنیا در حال گذار از اقتصاد صنعتی به سمت 
اقتصاد دانش بنیان است و ما در حال پشت سر گذاشتن 
به  ماشین آالت  بر  مبتنی  انبوه  تولید  و  صنعتی  پارادایم 

سمت اقتصاد دانش بنیان هستیم.
ملکی فر ضمن اشاره به زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه 
نیازمند  بنیان  دانش  اقتصاد  گفت:  بنیان  دانش  اقتصاد 
زیرساخت های متعددی چون اجتماعی، ایجاد فضای کسب 
و کار مناسب و زیرساخت های فرهنگی است که اینرسی آن 

اتفاق افتاده است.

وی در مورد راهکار دست یافتن کشور به اقتصاد مبتنی 
در  باید  را  بنیان  دانش  اقتصاد  گفت:  نیز  نوآوری  بر 
سمت  به  را  شیب  و  کنیم  جستجو  کشور  کالن  اقتصاد 
اساسی  رویکرد  دو  دنیا  در  ببریم.  داخلی  نوآورانه  تولید 
وجود دارد فشار علم و فناوری که بر اساس آن فناوران، 
به  و  عرضه  بازار  به  را  جدیدی  خدمات  و  محصوالت 
است  توجه  قابل  نکته  این  البته  می کنند؛  رشد  تدریج 
شرکت های  شدن  بزرگ  شانس  دنیا  جای  همه  در  که 
خودش  ریسک های  نیازمند  و  نیست  زیاد  استارت آپی 
بنگاه های  یعنی  است  بازار  کشش  دیگر  رویکرد  است. 
به  را  زنجیره  بازیگران  بقیه  مکنده،  مانند  صنعتی  بزرگ 

استفاده از نوآوری وادار می کنند.
به  پایان  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
و  کرد  اشاره  زمینه  این  در  دولت  حمایتی  سیاست های 
سیاست هایی  اتخاذ  با  اخیرا  نوآوری  سیاستگذاران  گفت: 
مناقصه  تشریفات  ترک  و  اول  بار  ساخت  از  حمایت  مثل 
قابل  پتانسیل  و  توان  از  که  به شرکت هایی  دارند  نظر  در 
بار  اولین  مالحظه ای برای تولید محصوالت پیشرفته برای 

در کشور برخوردارند کمک کنند.
در  کرمانشاه  مردم  نماینده  رشیدی  دکتر  برنامه  این  در 
بنیان حضور  اقتصاد دانش  مجلس و سخنگوی فراکسیون 
داشت. همچنین خبرنگاران حوزه علمی و فناوری خبرگزاری 

مهر و روزنامه جام جم نیز در این گفتگو مشارکت کردند.

اقتصاد دانش بنیان جایگزین اقتصاد صنعتی خواهد شد
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به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد 
دهقانی سرپرست ISC گفت: از اوایل دهه هشتاد به تدریج 
شاهد حضور و ارتقای جایگاه ایران در تولید و گسترش علم 
در تمام پایگاه های استنادی دنیا بوده ایم به طوری که در دو 
دهه اخیر، شتاب و رشد علمی به گونه ای پیش رفته است که 
با کسب رتبه ۱۶ عمال در لیست ۲۰ کشور برتر دنیا قرار دارد.

دهقانی اظهار داشت: در ۶ سال اخیر نیز توجه به بعد کیفی 
تولیدات علمی منجر به جهش فوق العاده در شاخص های 
مختلف کیفی شده است. به طوری که برای اولین بار در تاریخ 
کشور در سال ۲۰۱۹ در برخی شاخص های کیفی از جمله 
استناد به تولیدات علمی و نیز تولیدات علمی برتر و داغ نیز 
در جایگاه ۱۶ دنیا و در واقع در لیست کشورهای برتر دنیا 
تولید علم  به طور خاص در سال ۲۰۱۹، سهم  قرار گرفت. 
کشور در دنیا برابر با ۱.۹۲ درصد و سهم تولید علم و مقاالت 
برتر جمهوری اسالمی ایران ۳.۳۷ درصد بوده است. عالوه بر 
مطالب یاد شده، لزوم تالش برای سایر ابعاد توسعه علمی از 
جمله تبدیل علم به فنآوری و نیز تبدیل فنآوری به ثروت و 
رفع نیازهای صنایع، مشکالت اجتماعی و اقتصادی از جمله 
مواردی است که در سیاست های کالن علم و فنآوری مورد 

توجه قرار گرفته است. 
از  مندی کشور  بهره  به  توجه  دیگر،  مهم  مساله  افزود:  وی 
صنعت نشر و کارکرد اقتصادی نشریات علمی از جمله مواردی 
بررسی  به  این گزارش  قرار گیرد. در  نظر  باید مد  است که 
جایگاه نشریات و مجالت علمی بعنوان مهمترین رسانه برای 
نشر و گسترش تولیدات علمی دنیا از دریچه تجاری و اقتصاد 

علم پرداخته خواهد شد. 
دهقانی گفت: بررسی ها نشان می دهد که سهم کشور از اقتصاد 

علم و درآمدزایی رسانه نشریات علمی، تقریبا صفر است. یکی 
از مهمترین موانع درآمدزایی ارزی از صنعت نشر در کشور عدم 
وجود ناشران خصوصی معتبر علمی بوده است به طوری که 
در ایران تنها ۱۸ درصد صنعت نشر در اختیار بخش خصوصی 
است.  این در حالی است که این میزان در کشورهای پیشرفته 
نظیر هلند، آلمان و سوییس باالی ۹۸ درصد و حتی برای 
برخی کشورهای اسالمی نظیر ترکیه، پاکستان و اندونزی بیش 
از ۴۵ درصد است. برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه ناشران به 
سطح ناشران معتبر بین المللی از جمله اهدافی است که می 

تواند  مدنظر قرار گیرد.  
سرپرست ISC در ادامه گفت: گردش مالی نشریات علمی 
انگلیسی زبان در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ میلیارد دالر بود. ارزش 
کل صنعت نشر که نشریات بخشی از آن هستند در همین 
سال حدود ۲۵.۷ میلیارد دالر بود. ۴۱% این بازار متعلق به 
آمریکا، ۲۷% در اختیار اروپا و خاورمیانه، ۲۶% وابسته به آسیا-

اقیانوسیه و ۶% مابقی سهم سایر بخش های دنیاست. بیش از 
۱۱۰ هزار نفر در این صنعت شاغلند که ۴۰% آن متعلق به 
اروپاست، همچنین بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر به صورت تمام وقت 
ولی غیرمستقیم با این صنعت مرتبط هستند. در میانه سال 
۲۰۱۸ بیش از ۳۳۰۰۰ نشریه علمی انگلیسی که داوری شده 
اند به همراه ۹۴۰۰ نشریه غیر انگلیسی زبان وجود داشته که 

حدود ۳ میلیون مقاله در سال را منتشر می کنند.
وی افزود: بنا بر گزارش استنادی نشریات در ISC، در سال 
۱۳۹۶ تعداد نشریات علمی معتبر ایران ۱۷۱۱ مورد، در سال 
۱۳۹ تعداد ۱۶۵۸ مورد و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲۶۰ مورد 
بود که تقریباً یک سوم از این نشریات انگلیسی زبان هستند. 
 ۱۲۴ و  اسکوپوس  در  نشریه   ۱۶۷ ایران  اسالمی  جمهوری 
نشریه در کالریویت آنالتیکس )آی.اس.آی( نمایه کرده است. 

در این بخش یم خوانید:

 پژوهشگاه ها و موسسات پژوهیش

ارزش تجاری نشریات علمی دنیا چقدر است؟ 
لزوم توسعه صنعت نشر علم در سال جهش تولید

بررسی و تبیین توسعه دیپلماسی علم و فناوری 
کشور

افزایش اعتبار بنیاد علمی علم در آمریکا

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

بازدید مسئولین شبکه پارك هاي علم و فناوري 
کشورهاي اسالمي )INSTP(از پژوهشگاه مواد 

و انرژی

رشد اقتصادی در گرو همکاری صنعت و 
دانشگاه 

جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه مواد و انرژی با 
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف 

در امور فناوری برگزار شد

دستاوردهای علمی و پژوهشی شرکت های 
پارك علم و فناوری خراسان رونمایی شد

طرح پژوهشی بررسی تحوالت و روندهای 
مشاغل مبتنی برفناوری اطالعات در ایران 

ارزش تجاری نشریات علمی دنیا چقدر است؟ 
لزوم توسعه صنعت نشر علم در سال جهش تولید

⏪
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این شامل ۷ تا ۱۰% از نشریات علمی معتبر ایران می گردد. 
۳۷ نشریه ایرانی در گزارش های استنادی نشریات کالریویت 

آنالتیکس نمایه شده اند که یعنی ضریب تاثیر دارند.
دهقانی گفت: نشریه موجودیتی ست که همچون سایر کاالها 
خرید و فروش می شود. تعداد خوانندگان، تعداد درخواست 
ها برای انتشار مقاالت، میزان بین المللی بودن نشریه و تعداد 
استنادهای دریافتی از جمله مهمترین معیارهای تعیین قیمت 
حق امتیاز نشریه هستند. تعداد استنادهای دریافتی عاملی 
است که ضریب تاثیر نشریه را تعیین می کند. ضریب تاثیر 
نشریه بر مبنای تعداد استنادهای صورت گرفته در سال پایه 
به مقاالت دو سال قبل نشریه صورت می گیرد. بین تعداد 
باالئی  همبستگی  خوانندگان  تعداد  و  دریافتی  استنادهای 
مشاهده شده است، هر چند میزان خوانده شدن یک مقاله 
بیش از میزان استنادهای آن است. بخش بزرگی از پژوهشگران 
در سطح بین المللی به ضریب تاثیر نشریه اهمیت می دهند، 
زیرا در ارزیابی های پژوهشی از آن به شکل    گسترده ای 
استفاده می شود که خود باعث افزایش درخواست های بین 
المللی برای انتشار مقاله در مجالت با ضریب تاثیر باال می شود. 
سرپرست ISC ادامه داد: در کنار ضریب تاثیر، عامل دیگری 
که ارزش مالی حق امتیاز یک نشریه را مشخص می نماید، 
تعداد مقاالتی است که در هر شماره و در طی یک سال منتشر 
می شود. تمامی نشریات با ضریب تاثیر باال تعداد مقاالت زیادی 
 International نشریه  مثال  عنوان  به  کنند،  نمی  منتشر 
Journal of Health Policy and Management در 
سال ۲۰۱۸ ضریب تاثیری حدود ۴.۵ دارد که باالترین ضریب 
تاثیر در بین نشریات کشور است. در سال ۲۰۱۸ تعداد مدارک 
قابل استناد این نشریه ۹۴ عدد بوده است. در طرف مقابل، 
نشریه Scientific Reports نیز ضریب تاثیری نزدیک به 
چهار دارد، اما این نشریه در همین سال تعداد ۱۷۱۵۲ مدرک 
قابل استناد منتشر کرده است. این نشریه برای انتشار هر مقاله 
۱۴۹۵ دالر دریافت می کند که در سال حدود ۲۶ میلیون دالر 
می شود. خرید امتیاز مجله رقمی فراتر از گردش مالی ساالنه 
 International Journal of آن می شود. در مقابل نشریه
یک  عنوان  به   Health Policy and Management
نشریه کارآمد با دسترسی باز منتشر شده و هیچ گونه مبلغی 

برای انتشار مقاالت دریافت نمی کند. 
نگاه  دنیا،  فرهنگی در  و  نگاه علمی  بر  دهقانی گفت: عالوه 
است.  تجاری  نگاه  آن  و  دارد  وجود  نشریات  به  نیز  دیگری 
نگاهی که اشتغال و منفعت مالی در کنار فعالیت های علمی 
و فرهنگی به همراه دارد. نمایه شدن در پایگاه های استنادی 
مانند اسکوپوس و کالریویت آنالتیکس )آی.اس.آی( فقط به 
اعتبار نشریه نمی انجامد بلکه اگر با دید تجاری برنامه ریزی 
به  کشور  برای  را  ای  مالحظه  قابل  اقتصادی  منفعت  شود، 
مالی حق  ارزش  محاسبه  رو،  از همین  آورد.  ارمغان خواهد 
امتیاز نشریات نمایه شده در گزارش های استنادی نشریات 

ارزشمند است.
امتیاز  حق  مالی  ارزش  محاسبه  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
نشریه، ابتدا گردش مالی یک نشریه تخمین زده       می 
شود. بدین منظور، از وجه دریافتی نشریات برای انتشار یک 
مقاله با دسترسی باز استفاده شده است. نشریات با احتساب 
سودهای آینده، هزینه مقاالت با دسترسی باز را تعیین می 
کنند. البته برخی از نشریات حتی با دریافت این هزینه فقط 
برای مدت معینی دسترسی را باز کرده و بعد از آن مجدداً برای 
دریافت متن مقاله از خوانندگان پول دریافت   می کنند. در 
اینجا برای محاسبه ارزش حق امتیاز نشریات هزینه دریافتی 
برای دسترسی باز در تعداد مقاالت ساالنه نشریه ضرب شده 
است. این پژوهش نشریات وایلی و اسپرینگر-نیچر را مبنای 
محاسبه و تعمیم قرار داده است. این نشریات در تمامی چارک 
های کیفی گزارش های استنادی نشریات آی.اس.آی پراکنده 

شده است. به این دلیل که مقاالت باز، هزینه و سود مدنظر 
ناشر را پوشش می دهند، برای تعیین گردش مالی یک نشریه، 
هزینه دریافتی برای انتشار یک مقاله با دسترسی باز را در تعداد 
مقاالت ساالنه نشریه ضرب شده و ارزش مالی خرید و فروش 
امتیاز نشریه با استفاده گردش مالی، خطرپذیری، رشد درآمد و 

مانائی تجارت تخمین زده شده است.
نشریات ویلی و اسپرینگر-نیچر در حال حاضر به طور متوسط 
برای انتشار یک مقاله با دسترسی باز در نشریات Q۱ شان 
مبلغ ۳۰۶۴ دالر،  Q۲ مبلغ ۲۵۹۱ دالر، Q۳ مبلغ ۲۴۷۴ 

دالر و Q۴ مبلغ ۲۳۳۰ دالر دریافت     می کنند.
 

بر اساس محاسبه صورت گرفته، متوسط ارزش مالی هر نشریه 
Q۱ حدود ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار دالر،  هر نشریه Q۲ حدود 
۶۷۰ هزار دالر، هر نشریه Q۳ حدود ۳۷۸ هزار دالر و هر 

نشریه Q۴ حدود ۲۷۰ هزار دالر تخمین زده شده است. 
 

بیشترین ارزش نشریه در بین نشریات Q۱ مبلغ ۵۵۷ میلیون 
دالر، در بین نشریات Q۲ مبلغ ۴۸۸ میلیون دالر، در بین 
نشریات Q۳ مبلغ ۸۷ میلیون دالر و در بین نشریات Q۴ مبلغ 

۲۵ میلیون دالر بود.
 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ۱۷۱۰ نشریه از جمهوری 
اسالمی ایران را نمایه سازی می نماید. اینها نشریات معتبر 
مراکز  و  ها  دانشگاه  توسط  غالباً  که  هستند  کشور  علمی 
تحقیقاتی کشور مدیریت و منتشر می شوند. دانشگاه های 
آزاد اسالمی نیز حدود ۴۰۰ عنوان نشریه منتشر می کنند 
که بخشی از آنها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه 
می شوند. از کل این تعداد حدود ۱۰۰ نشریه در پایگاه نمایه 
استنادی علوم شرکت کالریویت آنالتیکس )ISI( و حدود ۱۷۰ 

نشریه در اسکوپوس نمایه می شوند. 
های  گزارش  در  ایرانی  نشریه   ۳۶ تعداد   ،۲۰۱۸ سال  در 
استنادی نشریات )JCR( نمایه شده است که از این تعداد 
سه نشریه در چارک های کیفی Q۱ و Q۲ قرار دارند. گزارش 
های استنادی نشریات برای سال ۲۰۱۹ نیز اخیراً ارائه شد. 
تعداد نشریات ایران در این گزارش به ۴۰ مورد افزایش یافت 
و تعداد نشریات ایران در چارک های کیفی Q۱ و Q۲ به ۷ 
مورد افزایش پیدا کرد که ضرایب تاثیر آنها از ۴ تا ۱.۶ متغییر 
است. این ۷ نشریه به طور متوسط ساالنه بین ۳۰ تا ۸۰۰ مقاله 
منتشر می کنند که بین ۷۳ تا ۱۰۰ مقاله آنها حداقل یک 

استناد دریافت کرده اند. 
در سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۲۱۷۱ نشریه در گزارش های استنادی 
نشریات آی.اس.آی نمایه شدند که حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ 
هزار مدرک قابل استناد در طول یکسال منتشر کرده اند. این 
تعداد مقاله حدود ۷۶ میلیون استناد دریافت کرده است. تعداد 
استنادهای نشریات کشور در گزارش های استنادی نشریات 
در همین دوره زمانی حدود ۱۴ هزار و پانصد مورد بوده است. 
بنابراین صنعت نشر کشور با توجه به ظرفیت های علمی نیاز 
به توجه ویژه دارد. تعداد استنادها به کل استنادهای دریافت 
شده نشریات در سال JCR یعنی دو سال قبل از سال پایه ای 
که ضرایب تاثیر نشریات در آن محاسبه می شوند باز می گردد.
دهقانی افزود: بر اساس آخرین بررسی انجام شده حدود %۷۵ 
خصوصی  ناشران  توسط  اسکوپوس  در  شده  نمایه  نشریات 
منتشر و  همچنین ۸۰% ناشران مجالت نمایه شده در آی.اس.
آی را بنگاه های خصوصی تشکیل می دهند. این میزان برای 
همه کشورهای انگلیس، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین 
بیش از ۷۰ درصد و حتی برای کشورهای آلمان، سوئیس، هلند 
و سنگاپور بیش از ۹۵ درصد است. بعبارت دیگر، بیش از ۹۵ 
درصد صنعت نشر مجالت علمی این کشورها در اختیار بخش 
خصوصی است. این درحالی است که برای ایران تنها ۱۸درصد 
از ناشران مجالت علمی بخش خصوصی هستند در صورتی 
که برای برخی از کشورهای اسالمی نظیر ترکیه، پاکستان و 
اندونزی بیش از ۴۵ درصد از ناشران مجالت علمی متعلق به 

بخش خصوصی است.    
دهقانی در پایان گفت: نقشه جامع علمی کشور و سیاست های 
کالن علم و فناوری به عنوان اسناد باالدستی بر مرجعیت علمی 
ایران در سطح بین المللی تاکید دارند. ترویج زبان فارسی به 
عنوان زبان علم یکی از ارکان مورد توجه در این اسناد است. در 
کنار این موارد، در سال جهش تولید هستیم. بنابراین، نشریات 
عالوه بر آنکه در ارتقا جایگاه کشور در سطح بین المللی نقش 
ایفا می کنند، می توانند به کسب درآمد نیز منجر شوند. در 
نتیجه، نشریات کارکرد اقتصادی نیز دارند. در این جا این سوال 
باقی می ماند که سهم ایران از گردش مالی نشریات علمی دنیا 
چقدر است و آیا اصوال نگاه اقتصادی به نشریات وجود دارد؟ در 
حال حاضر بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نشریه انگلیسی علمی معتبر در 
سطح کشور منتشر می شوند. از همین رو، می توان این سوال 
را مطرح کرد که این نشریات چقدر ارز آوری دارند؟ شناخت 
بهتر استانداردهای نشریات علمی در سطح دنیا گامی در جهت 
منطبق کردن نشریات کشور با استانداردهای بین الملل است.

⏪

❚❚
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پژوهشکده مطالعات فناوری، گروه مطالعات بین الملل علم و فناوری:

بررسی و تبیین توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور
◆  خالصه ی مدیریتی

این پروژه با هدف فراهم آوردن اطالعات برای تصمیم گیران، به 
منظور ایجاد یک دید جامع در حوزه ی دیپلماسی علم و فناوری 
کشور طراحی و اجرا شده است. سؤاالت اصلی که بایستی در 

فرایند این پروژه به آن ها پاسخ داده می شد عبارتند از:
◂◂    مفهوم دیپلماسی علم و فناوری چیست؟ آیا به این مفهوم 

در اسناد رسمی کشور پرداخته شده است؟
◂◂   آیا در کشورهای دیگر نهادهایی که متولی فعالیت های 

مربوط به دیپلماسی علم و فناوری دارند وجود دارند؟
◂◂   مصادیق فعالیت های مربوط به دیپلماسی علم و فناوری در 
ایران، چه فعالیت هایی بوده و در چه نهادهایی انجام می پذیرند؟
در مرحله ی اول کار با عنوان ارائه تعریف بومی از دیپلماسی 
علم و فناوری تالش تیم پروژه بر پاسخ دادن به نخستین سؤال، 

در سه بخش اصلی است پی گرفته شد که عبارتند از:
◂◂   بررسی تعاریف داخلی و خارجی از دیپلماسی علم و فناوری؛
◂◂   بررسی اسناد باالدستی در زمینه دیپلماسی علم و فناوری؛

◂◂   ارائه تعاریف بومی پیشنهادی برای دیپلماسی علم و فناوری 
جمهوری اسالمی ایران.

در بخش اول که بخش بررسی تعاریف است، پس از ارائه ی ۳۱ 
تعریف – ۹ تعریف داخلی و ۲۴ تعریف خارجی-  به بررسی 
جزئی این تعاریف از طریق روش تحلیل تم پرداخته شده است. 
در تحلیل تم، تعاریف به صورت جداگانه از دو لنز متفاوِت رویکرد 
تعاریف و دامنه هدف تعاریف، مورد بررسی قرار گرفته اند. رویکرد 
تعاریف در انتها به دو مقوله اصلی دیپلماسی در علم و علم در 
دیپلماسی و دامنه هدف به دو مقوله توجه به منافع ملی و یا 
توجه به چالش های بین المللی ختم شده اند. از آنجا که در بررسی 
تعاریف، این دو منظر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته 
بودند، ایجاد یک چارچوب تحلیلی که تعاریف را از هر دو منظر 
بسنجد ضروری به نظر می رسید که با تقاطع این دو منظر، یک 
چارچوب تحلیلی دارای چهار خانه دیپلماسی برای علم- توجه به 
منافع ملی، دیپلماسی برای علم- توجه به چالش های بین المللی، 
علم برای دیپلماسی- توجه به منافع ملی و علم برای دیپلماسی- 
توجه به چالش های بین المللی شکل گرفت که تعاریف در این 
خانه ها گنجیدند. با بررسی مأخذ تعاریف - تعاریف رسمی یا 
غیر رسمی، تعاریف ملی یا بین المللی، تعاریف نهادی یا فردی- 
مشخص شد که تعاریف کشورهای مختلف یا نهادهای مختلف 
در کدام خانه قرار می گیرد. به طور مثال تعریف ژاپن از دیپلماسی 
علم و فناوری در خانه های علم برای دیپلماسی-توجه به منافع 
ملی و دیپلماسی برای علم- توجه به منافع ملی قرار می گیرد. 
شکل زیر، تقسیم بندی تعاریف مختلف را در چارچوب اتخاذ شده 

نشان می دهد.

بخش دوم از نخستین مرحله، به بررسی ۲ دسته سند باالدستی 
بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری  اعم از دسته 
)مدظله العالي( و دسته اسناد علم و فناوری می پردازد. در بررسی 
اسناد نیز از چارچوب برگرفته شده برای بررسی تعاریف استفاده 
شده است. نتایج تحلیل دسته اسناد حاکی از آن است که این 
دسته بر علم برای دیپلماسی- توجه به منافع ملی و علم برای 
دیپلماسی- توجه به چالش های بین المللی تأکید بیشتری دارند. 
هم چنین دسته اسناد علم و فناوری بر دیپلماسی برای علم- 

توجه به چالش های بین المللی اشاره دارند.

در بخش سوم به ارائه تعاریف پیشنهادی پرداخته شده است. 
آنچه که در این بخش حائز اهمیت است، این است که در بررسی 
یافته شد که کشورهای  نتیجه دست  این  به  تعاریف  بخش 
مفهوم  بین المللی  و  داخلی  ابعاد  تفاوت  دلیل  به  مختلف، 
دیپلماسی علم و فناوری، دارای یک تعریف علنی هستند که در 
منابع بین المللی نشر پیدا می کند و از طرف دیگر در اسناد ملی 
و برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها جهتی را اتخاذ می کنند که 
ممکن است با تعاریف علنی شان منافاتی نداشته باشد اما وجه 
ملی و حفظ اقتدار پررنگ تری دارد. لذا جمهوری اسالمی ایران 
نیز بایستی دارای یک تعریف علنی، که در این مطالعه تعریف 
اعالمی نامیده شده، با هم پوشانی با ابعاد تعاریف بین المللی باشد 
که افق زمانی بلندمدتی را پوشش دهد و در عین حال تعریفی 
بومی و غیراعالمی که ممکن است کوتاه مدت تر بوده و ابعاد 
خاصی از دیپلماسی علم و فناوری را پوشش دهد، تعریف نماید.
با توجه به اینکه تعاریف بین المللی هر یک با توجه به خاستگاه 
تعریف کننده اقدام به تعریف مفهوم دیپلماسی علم و فناوری 
کرده اند، مناسب است که هر کشوری تعریفی اعالمی بر اساس 
رویکرد خود به ابعاد این مفهوم داشته باشد. تنها تعریف رسمی 
حاضر از دیپلماسی علم و فناوری، تعریف مصوبه تشکیل ستاد 
توسعه دیپلماسی علم و فناوری است که با توجه به چارچوب 
این مطالعه، تمامی ابعاد مفهوم را پوشش نمی دهد؛ لذا این 

مطالعه تعریف اعالمی زیر را پیشنهاد می نماید:
استفاده از ظرفیت های علمی و فناورانه برای پیشبرد اهداف 
پیشبرد  برای  دیپلماتیک  ظرفیت های  از  استفاده  و  سیاسی 
اهداف علمی و فناورانه به منظور ایجاد و هم به حل چالش های 
بین المللی کمک نماید.و تسهیل روابط دو یا چندجانبه میان 
کشورها به طوری که هم منافع داخلی کشورهای درگیر را 

برآورده ساخته
تعریف داخلی یا غیر اعالمی که برای مدتی کوتاه تر در دستور کار 
قرار می گیرد و بر طبق آن برنامه های داخلی و بین المللی اجرایی 
برای نیل به جایگاهی با ثبات در دیپلماسی علم و فناوری تدوین 

می گردد، بر اساس پیشنهاد این مطالعه به صورت ذیل است:
حفظ و ارتقای دارایی های علمی و فناورانه ی کشور در عین 
تالش برای تأثیرگذاری در سطوح تصمیم گیری کشورهای دیگر 
به منظور تقویت اقتدار ملی و افزایش تأثیرگذاری در سطح 

و  فناورانه  و  ترکیب ظرفیت های علمی  از طریق  بین المللی، 
توانمندی های دیپلماتیک.

با توجه به افزایش اهمیت و توجه دیگر کشورها به مقوله ی 
دیپلماسی علم و فناوری، مرحله دوم پروژه تدوین پیش نویس 
سند راهبردی ستاد توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور، به 
مطالعه پیشینه، اقدامات و بازیگران اصلی کشورهای مختلف در 
حوزه دیپلماسی علم و فناوری، در راستای پاسخ به سؤال دوم 

پرداخته است.
محرمانگی  به دلیل  مرحله،  این  در  که  است  توضیح  به  الزم 
اقدامات مربوط به دیپلماسی علم و فناوری، تیم  مستتر در 
پروژه در ادامه با مشکل کمبود منابع اطالعاتی در مورد نهادها 
و اقدامات کشورها مواجه شد. اما نهایتاً کشورهای آمریکا، ژاپن، 
هند، سوئیس، فرانسه و ایتالیا به عنوان کشورهای مورد مطالعه 
انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه ی منابع 
موجود در مورد این کشورها، سعی شده تا اطالعات به صورتی 
هدفمند استخراج گردد. به همین دلیل بررسی این کشورها 

تقریباً در موارد زیر صورت گرفته است:
⦁  بررسی پیشینه
⦁  بازیگران اصلی
⦁  نمونه اقدامات 
⦁  تحلیل ساختار

در بخش تحلیل ساختار با توسعه یک چارچوب دسته بندی و 
تحلیل، اطالعات کلی مربوط به ساختار دیپلماسی علم و فناوری 
هر کشور در یک جدول که شامل بازیگران، نوع اقدامات و نمونه 
اقدامات آنها می شود، جمع بندی شده و به عنوان ورودی برای 

بخش نتیجه گیری و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.
به عنوان مثال بازیگران حوزه ی دیپلماسی علم و فناوری در این 

کشورها در شکل زیر، نشان داده شده اند:

⏪

رویکرد
جمعدیپلماسی برای علمعلم برای دیپلماسی

دامنه منافع
ملی

کل: ۲۸
آمریکا: ۱۰
ژاپن: ۲
ایران: ۹

کل: ۱۳
آمریکا: ۵
ژاپن: ۲
ایران: ۶

۲۸

بین-المللی

کل: ۱۲
آمریکا: ۶
ژاپن: ۰
ایران: ۲

کل: ۸
آمریکا: ۴
ژاپن: ۰
ایران: ۱

۱۲

۲۹۲۱جمع

شکل ۱ تقسیم بندی کلیه تعاریف ارائه شده در چارچوب تحلیل تم

علم برای دیپلماسیدیپلماسی برای علمدامنه هدف                       رویکرد         
■تأکید بر تامین منافع ملی

■تأکید بر حل چالش های بین المللی

علم برای دیپلماسیدیپلماسی برای علمدامنه هدف                       رویکرد         
■تأکید بر تامین منافع ملی

تأکید بر حل چالش های بین المللی

شکل ۲  نتیجه چارچوب تحلیلی برای دسته بیانات

شکل ۳  نتیجه چارچوب تحلیلی برای دسته اسناد علم و فناوری

بازیگران غیر دولتیبازیگران دولتیکشورها   بازیگران         

آمریکا

دولت
دفتر سیاستگذاری علم و فناوری
اداره مشاور علم و فناوری وزارت 

خارجه، خزانه داری
دفتر امور علمی و محیط زیست 

بین الملل
آژانس کمک های توسعه اي 

بین المللی آمریکا
بنیاد ملی علوم

انجمن آمریکایی پیشبرد 
علوم )ای ای ای اس(
دفتر دیپلماسی علم 

در آمریکا تحت انجمن 
آمریکایی پیشبرد علوم
شبکه جهانی سی آر 

دی اف
آکادمی ملی علوم

ژاپن
شورای سیاست علم و فناوری

وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، 
علم و فناوری ژاپن
وزارت امور خارجه

آژانس علم و فناوری 
ژاپن

آژانس همکاری های 
بین المللی ژاپن

جامعه ارتقای علم ژاپن

دپارتمان علم و فناوری وزارت هند
مرکز علم و فناوری نمعلوم و فناوری هند

سوئیس

شبکه تحصیالت، پژوهش و 
نوآوری

آژانس سوئیس برای توسعه و 
همکاری

کمیسیون سوئیس برای همکاری 
تحقیقاتی با کشورهای در حال 

توسعه

بنیاد ملی علوم

وزارت امور خارجهفرانسه
وزارت آموزش عالی و تحقیقات

بنیاد علوم جهانوزارت خارجهایتالیا

شکل ۴ بازیگران اصلی حوزه دیپلماسی علم و فناوری کشورها
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برخی نتایج حاصل از این تحلیل عبارتند از:
◂◂    همانطور که از جدول فوق و همینطور بررسی های موجود در بخش های گزارش پیداست، 
تقریباً در تمامی کشورها، حوزه دیپلماسی علم و فناوری، حوزه ای دولتی محسوب می شود. 
حوزه ای که در سطح هماهنگی و اجرا در دولت اداره می شود و عموماً وزارت امور خارجه در 

تعامل با نهادهای متولی علم و فناوری در کشورها، اقدامات مربوطه را انجام می دهد. 
◂◂    در برخی کشورها مانند ژاپن و آمریکا، یک شورای عالی دولتی سیاستگذاری، هماهنگی و 
برنامه ریزی را صورت داده و دیگر وزارتخانه ها و نهادهای علم و فناوری، در راستای این برنامه ها 

و سیاست ها، دست به امور پیاده سازی و اجرا می زنند.
◂◂    دیپلماسی علم و فناوری در اکثر کشورها به عنوان یک موضوع کالن آمیخته با سیاست های 
روابط بین الملل در نظر گرفته شده است. به همین دلیل نهادهای درگیر در این موضوع، نهادهای 
سطح باالی دولتی می باشند. در صورت نیاز، از نهادهای تخصصی برای مشارکت در موضوعات 

استفاده می شود.
◂◂    دیپلماسی علم و فناوری به دلیل داشتن ماهیت و مزیت دوگانه ای برای سیاست خارجی و 
علم و فناوری، مشارکت نهادهای متولی دو موضوع را می طلبد. اقدامات این دو نهاد متولی باید 

در جهت تکمیل یکدیگر تعریف شده و به اجرا درآید.
متولی  نهادهای  عنوان  تحت  پروژه،  مرحله ی سوم  به سؤال سوم،  پاسخ  به دنبال  نهایت  در 
دیپلماسی علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران، به شناسایی نهادهایی که فعالیت های 
مرتبط را تا کنون انجام داده و بررسی مجموعه فعالیت های این نهادها پرداخته شد. بازیگران 

بالقوه حاضر در عرصه دیپلماسی علم و فناوری را می توان بصورت شکل ذیل نیز نشان داد:

 شکل ۴ بازیگران ج.ا.ایران در حوزه دیپلماسی علم و فناوری

نتایجی که از این بررسی به دست آمد عبارتند از:
◂◂    سهم زیادی از بازیگران حوزه دیپلماسی علمی در کشور، مربوط به مجموعه وزارت 

علوم است.
◂◂    تنوع اقدامات مجموعه سازمان های وزارت علوم در حوزه دیپلماسی علمی، به قدری 

است که هر سه بعد آن را پوشش می دهد.
◂◂    اقدامات وزارت امور خارجه محدود به علم در دیپلماسی و صرفاً توانمندسازی نیروی 
انسانی است. اگر چه این بعد، برای ماهیت وزارت امور خارجه، بعد مهم و الزمی است، 
اما وزارت امور خارجه به عنوان بازیگر اصلی صحنه دیپلماسی علم و فناوری کشور، به جز 
مواردی خاص )مانند مذاکرات هسته ای(، اقداماتی در خصوص دیگر ابعاد در دستور کار 

نداشته است.
◂◂    مجموعه ریاست جمهوری اقداماتی در دو بعد علم برای دیپلماسی و علم در دیپلماسی 
انجام داده است، اما می توان گفت که به لحاظ ماهیت علم و فناورانه دو نهاد درگیر، این 

اقدامات بایستی بیشتر در دو بعد دیپلماسی برای علم و علم در دیپلماسی گسترده شود.
با  موازی  زیادی  حد  تا  درگیر،  بازیگران  از  دسته  هر  اقدامات  که  می رسد  نظر  به      ◂◂
دیگر بازیگران بوده و فقدان سازوکاری میان نهادی که به مکمل بودن این اقدامات برای 

دربرگرفتن هر سه بعد کمک کند، احساس می شود.
◂◂    در ساختار دیپلماسی علم و فناوری کشور، نهادی مشخص برای هدفگذاری در این 
به هدف های  بنا  بازیگران مختلف، خود  لذا  ندارد.  ژاپن( وجود  CSTI در  زمینه )مشابه 

سازمانی خود به فعالیت در این زمینه می پردازند.
◂◂    به دلیل عدم وجود هدف و تقسیم کار مشخص در این حوزه، بازیگران جایگاه درست 

خود را ندانسته و اقدام به ایجاد قابلیت برای ایفای نقش در آن جایگاه نمی کنند.
◂◂    در نتیجه موارد فوق، صحنه دیپلماسی علم و فناوری، بدون نهادی هدفگذار و ناظر 
بر نائل شدن به اهداف، به صورت عرصه ی عمل بخشی و جزیره ای درآمده و خروجی ها، 

ملموس و فراگیر نمی باشند.
◂◂    سازوکاری برای تأمین مالی اینگونه فعالیت ها در نظر گرفته نشده است.

◂◂    با توجه به مطالعه ادبیات حوزه و ساختار دیگر دیگر کشورها، وزارت امور خارجه در سه 
سطح نشان داده شده در جدول فوق، درگیر و اثرگذار است، وزارت امور خارجه، برنامه اقدام 
مشخصی برای ایفای نقش در این سه سطح نداشته و یا هنوز آن را عملیاتی ننموده است.
◂◂    فقدان نهادی میان سازمانی برای مرتبط کردن نهادهای ماهیت علمی و نهادهای با 

ماهیت دیپلماتیک برای رفع نیازهای یکدیگر به چشم می خورد. 
بر اساس آنچه در مرحله ی دوم این پروژه مطالعه شد، که اشاره به ساختار دیپلماسی علم 
و فناوری کشورها بود و هم چنین با توجه به مطالعه ادبیات این حوزه، می توان یک ساختار 
پیشنهادی برای ایفای نقش بازیگران در جمهوری اسالمی ایران، پیشنهاد نمود. ساختار 
پیشنهادی دو بعد نقش ها و بازیگران را در نظر گرفته که بعد نقش ها به دو دسته نقش 
ستاد و نقش صف و بعد بازیگران به چهار دسته سطح عالی، سطح یک، سطح دو و سطح 

سه تقسیم شده اند. این ساختار در شکل زیر قابل مشاهده است:

⏪

❚❚

سطح بازیگر
سطح سطح دوسطح یکعالی
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این سطح وظیفه هدف گذاری و هماهنگی و پایش بازیگران را برعهده 
*دارد

در ساختار دیپلماسی علم و فناوری کشور، نهادی مشخص برای 
هدفگذاری در این زمینه )مشابه CSTI در ژاپن( وجود ندارد. لذا بازیگران 

مختلف، خود بنا به هدف های سازمانی خود به فعالیت در این زمینه 
می پردازند.

ندارد

نقش 
این سطح در خصوص اقدامات، سیاست ها و اهداف تعیین شده سطح برنامه ریزانستادی

***عالی اقدام به برنامه ریزی، تامین مالی و اجرا می کند.
در کشورهای مختلف این سطح بسیار مشهود است مانند »دفتر سیاست-
گذاری علم و فناوری« در آمریکا یا »وزارت علوم« در ژاپن یا »وزارت 

علوم« در هند.
دارد

نقش 
مروجانستادی

این سطح اقدام به ترویج ادبیات دیپلماسی علم و فناوری، آموزش 
نیروی انسانی و همچنین تهیه گزارش هایی برای تصمیم-سازان 

می پردازد.
*****

مانند انجمن آمریکایی پیشبرد علوم یا شبکه CRDF در آمریکا و یا 
انجمن های داخلی و شبکه ایتان در داخل کشور که به برگزاری دوره های 

آموزشی می پردازند.
دارد

نقش 
این سطح به گزارش ها و مشورت های علمی، فناوری و سیاسی الزم مشاورانستادی

*******جهت برنامه های اجرایی، سیاست گذاری و تصمیم گیران را تهیه می کند
در آمریکا در سطوح وزارت خارجه این کشور آژانس های فنی بسیاری 

وجود دارد که به ارائه گزارش هایی جهت تصمیم گیری می پردازد. همچنین 
وجود انجمن پیشبرد علوم نیز خود مقش مشاورتی را ایفا می کند

ندارد

نقش 
******این سطح به اقدامات برنامه ریزی شده را به اجرا درمی آورد.مجریاناجرایی

اجرای اقدامات در آمریکا عالوه بر آنکه بر عهده دولت بوده بر عهده انجمن 
پیشبرد علوم نیز بوده است برای مثال اقدام انجمن پیشبرد علوم آمریکایی 

در راهگشایی ارتباط با کره شمالی می توان نمونه باشد.
دارد

نقش 
ستادی

تأمین 
کنندگان مالی

این سطح صرفاً منابع مالی مورد نیاز اقدامات برنامه ریزی شده تآمین 
وجود بنیادهایی در آمریکا یا وجود صندوق هایی در ژاپن مانند صندوق *******می کند.

توسعه علم و فناوری ژاپن یا AID ژاپن
بطور مشخص 

ندارد
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افزایش اعتبار بنیاد علمی علم در آمریکا
در شماره ۵ ماه ژوئن مجله Science  خبر مهمی دال بر 
الیحه افزایش بودجه بنیاد ملی علم )NSF( امریکا از ۸ میلیارد 
دالر ساالنه به ۴۰ میلیارد ظرف ۵ سال به چاپ رسیده است 
NSF .و NIH مهمترین و بزرگترین بنگاه های ارایه دهنده 
گرانت پژوهشی )grant body( به اساتید و محققین از میان 
حدود ۵۰ بنگاه ریز و درشت در این کشور میباشند. در سال 
۱۹۵۸ با نگرانی شدید پیش آمده در آمریکا از خبر پیشتازی 
اتحاد جماهیر شوروی )سابق( در مسابقه فضایی و فرستادن 
سفینه اسپوتنیک-۱ به فضا، بودجه NSF را از۳/۵ میلیون دالر 
به ۴۰ میلیون دالر افزایش دادند. الیحه جنجالی اخیر دومین 
جهش اعتباری در عمر ۷۰ ساله این موسسه است و با احساس 
خطر عقب افتادن در توسعه تکنولوژیک از چین حاصل شده 
است. نکته حائز اهمیت و توجه در این باب این است که این 
اقدام در شرایطی رخ داده که دو ماه قبل مبلغ سرسام آور ۲ 
تریلیون دالر در این شرایط سهمناک رکود اقتصادی و بیکاری 
۵۴ میلیون نفره برای تزریق به بدنه کشور برای تاب آوری در 
مقابل بحران ایجاد شده توسط کرونا به تصویب کنگره رسیده 
است که صرفا ۱۴ میلیاد دالر ان برای ۴۰۰۰ دانشگاه و موسسه 
آموزش عالی این کشور بوده که فقط ۱% اعتبارات آنها را پوشش 
میدهد. به نظر میرسد تصمیم گیران و سیاستمداران آمریکایی 
پس از جنگ جهانی دوم با پوست و گوشت و استخوان خود 
به این باور رسیده اند که سیادت، توسعه، و ابرقدرتی آنها در 
گرو پژوهش و تحقیق بوده و حتی در کمبودها و بحران های 
سنگین اقتصادی نه تنها از اعتبارات پژوهشی نمی کاهند، بلکه 
برای مقابله با این طوفان، دست به دامن محققین شده و بطور 
چشمگیر بر اعتبارات پژوهشی می افزایند. اضافه مینماید این 
افزایش در بودجه بنیاد ملی علم منجر به نیاز بیشتر آمریکا به 
جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پژوهشگران پسا دکتری، 
و اساتید از دیگر کشورهای جهان و متعاقب آن تشدید فرار 
مغز ها، علی الخصوص از کشورهای در حال توسعه میگردد و 

کشور ما نیز از این صدمه بی بهره نخواهد ماند.

الیحه جدید در بودجه و نقش بنیاد ملی علوم آمریکا 
)NSF( تحول اساسی ایجاد خواهد کرد

قانون جدید، افزایشی ۱۰۰ 
بودجه،  در  دالری  میلیارد 
و  فناوری  جدید  مدیریت 
را   NSF برای  نامی جدید 

پیشنهاد می کند.
در یک الیحه دوحزبی که اواخر ماه گذشته به  کنگره آمریکا ارائه 
شد، با تزریق بودجه ای هنگفت، نامي جدید و نقشی نوین برای 
بنیاد ملی علوم آمریکا )NSF( پیشنهاد گردیده تا جایگاه ایاالت 
متحده را در صدر اختراعات و فناوری در جهان حفظ کند. با 
این حال، تعدادی از خبرگان عرصه ی سیاست گذاری علوم این 
سوال را مطرح می کنند که آیا اساساً یک آژانس تحقیقاتی  در 
حوزه علوم بنیادین می-بایستی در توسعه ي فناوری های جدید 

نیز پیشگام باشد یا خیر.
قانون »مرز بی پایانThe Endless Frontier-«  با بودجه اي 
که تا سال ۲۰۲۴ تا حد ۳۵ میلیارد دالر می تواند رشد کند 
)بیشتر از چهار برابر بودجه ۸ میلیارد دالری کنونی(، مدیریت 
 NSF ایجاد خواهد کرد. این اقدام NSF فناوری نوینی را در
را تقریباً هم عرض بنیاد ملی سالمت )NIH( خواهد کرد که 
در حال حاضر با بودجه ۴۱ میلیارد دالری با اختالفی فاحش، 
بزرگترین تامین کننده ي پشتوانه تحقیقات بنیادین در دولت 

ایالت متحده آمریکاست. 
این الیحه اجازه خواهد داد مبلغ ۱۱۰ میلیارد دالر در عرض 

مدت ۵ سال هزینه شود، که ۱۰۰ میلیارد دالر آن مختص 
تا  است  بازرگانی  وزارت  به  متعلق  آن  میلیارد  و ۱۰   NSF
بتواند دوازده یا بیشتر قطب منطقه ای نوآوری در مناطقی ایجاد 
کند که در حال حاضر از لحاظ فناوری چندان فعال و پیشرو 
نیستند. عالوه براین NSF مدیر اجرایی دومی را شکل خواهد 
داد که بر تمامی فعالیت های فناوری نظارت مي کند و همچنین 
نام جدیدی به NSF اختصاص داده خواهد شد:"بنیاد ملی 
 National Science and Technology( علوم و فناوری

 .")Foundation
میزان سرمایه گذاری مالی در این الیحه فوق تصور و آرمانی 
است. در هر حال مجلس بایستی این بودجه را هر چند که اصل 
الیحه پذیرفته شود کمی اصالح کند. اما سران دانشگاه ها این 
قانون را یک رای اعتماد بزرگ به NSF می دانند،  اعتمادی 
که در طی هفتاد سال کار این بنیاد حاصل شده است. رافائل 
ریف )Rafael Reif - رییس موسسه تکنولوژی ماساچوست 
MIT( اظهار میدارد: »این بودجه یک خصوصیت مهم دارد، 
آن هم اینکه مکمل و نه جایگزین اعتبارات جاری است و بر 
روی توانمندی های NSF استوار است و خالهای موجود در 

مجموعه ي تحقیقاتی ما را پر خواهد کرد«.
از طرف دیگر، آردن بمنت )Arden Bement( که در زمان 
ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش مدیریت NSF را بر عهده 
داشت، مي گوید که در حال حاضر سازمان های دولتی دیگری 
نیز هستند که مسئولیت پشتیبانی از فناوری های کاربردی و 
توسعه دادن آنها را بر عهده داشته باشند. در ضمن هیچ آژانس 
دولتی در هیچ زمانی نمي تواند که این قدر منابع کافی در اختیار 
داشته باشد که بتواند جایگزین صنعت در حوزه تجاری سازی 

اختراعات بشود.
عنوان این الیحه )علم - مرز بی 
پایان(  یادآور گزارش اولیه ای 
است که در سال ۱۹۴۵ ونیوار 
 )Vannevar Bush( بوش 
جمهور  رییس  علمی  مشاور 
موجب  و  کرد  ارائه  زمان  آن 
پشتیبانی دولتی از تحقیقات دانشگاهی شد و نهایتاً منجر به 
تاسیس NSF در ۱۹۵۰ گردید. بر مبنای هدفی که قانون 
گذاران امیدوارند که این الیحه جدید به انجام برساند به نظر 
میر سد که نام »پیشقدم بودن از چین« نام دقیق تری برای این 

الیحه باشد.
چهار سناتور حامی این الیحه  در مقدمه خود نوشته اند: »چین 
و سایرین در حال دزدیدن مالکیت معنوی آمریکا هستند و 
به شدت در حال سرمایه گذاری در تحقیقات و تجاری سازی 
هستند که موجب می شود در فناوری های فردا سلطه داشته 
مسابقه  در  که  »کشوری  کرده اند:  اضافه  همچنین  باشند«. 
محاسبات  مصنوعی،  هوش  قبیل  از   - کلیدی  فناوری های 
کوآنتوم، مخابرات پیشرفته، و تولیدات پیشرفته - برنده باشد 

ابرقدرت آینده جهان خواهد بود«.
این قانون NSF را موظف 
بودجه ای  که  می کند 
تعداد  تاسیس  برای  الزم 
مراکز  از  نامشخصي 
در  مستقر  تکنولوژی 
بر  ارائه کند که  را  دانشگاه 
روی رشته های فوق و دیگر رشته هایی به تحقیق بپردازند. این 
 NSF مراکز به مراتب بزرگتر از مراکز کنونی مهندسی و علوم
خواهند بود، و اعتنار سالیانه ای تا سقف ۵ میلیون دالر خواهند 
داشت. با همکاری دانشمندان حاضر در صنعت، این مراکز هم 

به تحقیقات بنیادین مي پردازند و هم الگوهایی از محصوالت و 
پردازه های فوق پیشرفته فناورانه را طراحی خواهند کرد. عالوه 
بر این، NSF میلیاردها دالر جهت توسعه شش اداره خود، 
افزایش سرمایه گذاری در آموزش و یادگیری، و همچنین برپا 
کردن تسهیالت برای تست و آزمون فناوری های جدید دریافت 

خواهد کرد.
این قانون به طور قابل مالحظه ای نحوه ی کار NSF را تغییر 
خواهد داد و تالش خواهد کرد که بر مبنای مدل آژانس پروژه 
این  کار کند.   )DARPA( دفاعي  پیشرفته  تحقیقاتی  های 
 DARPA اجازه مي دهد که از رویه های اجرایی NSF قانون به
اقتباس کند، از جمله استخدام متخصصینی از بخش خصوصی 
برای مدتی ثابت  و همچنین تمرکز بر روی نتایج پژوهش  با 

ضرب العجل زمانی بخصوص و قابل حصول. 
با توجه به اینکه NSF در حال حاضر به دریافت کنندگان 
مبنای  بر  که  مي دهد  اجازه  تحقیقاتی  اعتبارات  و  گرانت 
کنجکاوی علمی خود نیز به پژوهش بپردازند، پذیرفتن مدل 
مبتنی بر DARPA  »یک تغییر فرهنگی بزرگ« خواهد بود. 
سرانجاِم تصویب این الیحه در سال جاری به خاطر درگیری های 
کرونا و نیز زمان کم تا انتخابات ریاست جمهوری پاییز در هاله ای 
از ابهام و تردید است. یک گزینه مي تواند این باشد که آنرا به 
مجوز مجدد یک برنامه ي دفاعی الحاق کرد که بایستی در هر 

صورت تصویب شود. 
یک صاحب نظر در سیاست های علم و فناوری امریکا مي گوید: 
»این یک الیحه دوجناحي و مورد توافق هر دو حزب رقیب 
است که نشان مي دهد کشور ما در زمینه های کلیدی فناوری 
که  نشده ام  قانع  کامالً  هنوز  ولی  مي کند  سرمایه گذاری  کم 
تمامی این اعتبار بایستی در NSF خرج بشود. اما، ما به عنوان 
یک ملت، بایستی دنبال روش های نوین برای سرمایه گذاری در 

فناوری باشیم. این مسلماً یک پیشنهاد نفس گیر است«.

منبع: مجله ساینس
h t t p s : / / s c i e n c e . s c i e n c e m a g . o r g /
content/1045/6495/368.abstract

نحوه توزیع دالرهای فناورانه
قانونگذاران پیشنهاد کرده اند برای افزایش توان نوآوری امریکا، 

مبلغ ۱۱۰ میلیارد دالر عرض ۵ سال صرف نمایند. وزارت 
بازرگانی مبلغ ۱۰ میلیارد دالر برای تاسیس تا ۱۵ مرکز فناوری 

با مشارکت صنعت دریافت خواهد کردو NSF مبلغ ۱۰۰ میلیارد 
دالر جهت صرف در شش بخش زیر دریافت خواهد نمود:

مراکز فناوری مستقر در 
۳۵%دانشگاه ها

برای نمونه سازی  در 
پژوهش های بنیادین و مراکز 

منطقه ای

NSF ۲۰%اولویت های
تخصیص یافته در صورت نیاز 
به NSF و دیگر آژانس های 

امریکایی

برای بورسیه های تحصیلی، ۱۵%آموزش و کارآموزی
فلوشیپ و کارآموزی

پژوهش، از جمله در 
حوزه های مالحظات 
اجتماعی و اخالقی

%۱۵
اعتبار آن از طریق مجاری 
 NSF متنوع برنامه های

تزریق میگردد

۱۰%زمینه های آزمون و ساخت
پشتیبانی از روند ها و 

تسهیالتی برای کاهش نیل 
پزوهش به بازار

تقویت پروژه های نوآوری در ۵%پرورش کارآفرینی
آکادمی
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برای  پیشرو  مقابل مشکالت  در  ازآنها  نو سعی در حمایت 
صنعتی شدن دارد. مجموعه های علمی کشور اعم از اساتید 
دانشگاه و هسته های پژوهشی سهم قابل توجهی در اقتصاد 
دانش بنیان دارند، برای اینکه بتوانیم دانش وفناوری را به 
بازار کسب وکار و به دست مصرف کننده نهایی برسانیم از 

شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم.

⦁  مجله دانشمند 
ترویجی  علمی   فناوری  نشریه  قدیمی ترین  دانشمند،  مجله 
چند  برای  و  شده   منتشر  بی وقفه  سال  که۵۷  است  کشور 
نسل یکی از در دسترس ترین منابع علمی ایرانیان بوده  است. 

 

بنیان و علمی  این موسسه، در زمینه های مختلف دانش 
بنیاد  پژوهشی  علمی  بازوی  عنوان  به  و  می کند  فعالیت 
رویکردهاي  ارتقا  ماموریت  شود؛  می  شناخته  مستضعفان 
بنیاد  مجموعه  از  خارج  و  داخل  در  نوآور  و  بنیان  دانش 

مستضعفان را دانشمند برعهده دارد. 
موسسه دانشمند از سویی با تشکیل شبکه تحقیق و توسعه 
به حل مسائل و نیازهای صنایع بنیاد با کمک هسته های 
دانش بنیان و فناور می پردازد. با توجه به تنوع محصوالت 
تولیدی در صنایع بنیاد، طبیعتا نیازهای متنوعی نیز در رشته 
های مختلف علمی و دانشگاهی وجود دارد که این نیازها با 
کمک شرکت های دانش بنیان برطرف می گردد و از سویی 
دیگر به وسیله شرکت های زیر مجموعه خود فعالیت های 

متنوعی را درحوزه آموزشی و پژوهشی انجام می دهد. 
◆  زیر مجموعه ها

⦁  موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا
دهه  سه  از  بیش  سینا  پژوهشی  آموزشی  توسعه  مؤسسه  
می کند.  فعالیت  پژوهش  و  آموزش  حوزه های  در  که  است 
خود  کاربردی  علمی  دانشگاه  دو  همراه  به  مؤسسه  این 
همواره تالش نموده در راستای ارتقای دانش آکادمیک و به 
روزرسانی مهارت سرمایه ی انسانی کشور نقش آفرینی نماید.

⦁  شبکه تحقیق و توسعه دانشمند 
با ایجاد بستر مناسب )Platform(، به بهره گیری از دانش 
کاربردی متخصصان و جوانان مستعد می پردازد تا مسائل و 
مشکالت صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی را از 
طریق هسته های فناور و با اعتماد به جوانان مستعد حل نماید. 

⦁  توسعه دانش بنیان سینا 
ماموریت دانشمند در قالب شرکت توسعه دانش بنیان سینا 
سرمایه  گذاری هوشمند در شرکت های دانش بنیان با هدف 
تجاری سازی محصول و ارتقا توان حضور در بازار و از سوی 
دیگر کمک به جوانان مستعد، نخبه و صاحب ایده می  باشد. 
توسعه دانش بنیان سینا با شناسایی استارتاپ ها و طرح های 

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

فناوري  و  علم  هاي  پارک  شبکه  رئیس  باستی  علی  دکتر 
کشورهاي اسالمي )INSTP( و رئیس پارک علم و فناوری 
گیالن و دکتر صابری دبیر اجرایی این شبکه به منظور افزایش 
توانمندی و تقویت موضع در سطح ملی و بین  المللی، در راستای 
 )INN(نشست های مجازی با شبکه نانوفناوری جهان اسالم
مستقر در پژوهشگاه مواد و انرژی، طی بازدید از ساختمان سبز، 
نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه، محل کارخانه نوآوری، 
آزمایشگاه ها، پایلوت ها و کارگاه ها، با مسئولین پژوهشگاه گفتگو 

کردند.
از  پس  که  نشستی  در  پژوهشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
بازدید مجموعه پژوهشگاه و با حضور دکتر علیرضا خاوندی 
رئیس پژوهشگاه، معاونین اداری، مالی و پشتیبانی، فناوری و 
پژوهش و تحصیالت تکمیلی، مشاور عالی رئیس و مدیر حوزه 
ریاست، سرپرست امور بین الملل، رئیس دبیرخانه دائمی شبکه 
نانو فناوری جهان اسالم و مدیر مرکز رشد پژوهشگاه برگزار 
توانمندی های  گسترش  و  همکاری ها  نحوه  درخصوص  شد، 
و  علم  هاي  پارک  اهداف شبکه   پیشبرد  در  مجموعه ها  این 
فناوري کشورهاي اسالمي )INSTP(، شبکه نانوفناوری جهان 
اسالم)INN( و همچنین شبکه آموزش مجازی جهان اسالم، 

گفتگو و تبادل نظر نمودند.
ارتباط شبکه دانشمندان جهان اسالم در حوزه نانو و شرکت های 
مستقر در پارک های علم و فناوری، فناوری های قابل ارائه به 
دوره  فناوری،  نانو  شبکه  آزمون های  و  تجهیزات  شرکت ها، 
اموزش  نانوفناوری و کارگاه های  آموزشی تخصصی در حوزه 
صنایع،  نیاز  مورد  تخصصی  کنفرانس های  برگزاری  مجازی، 
ارائه  خارجی،  و  داخلی  تخصصی  نمایشگاه های  در  شرکت 
خدمات تخصصی، معرفی به مجموعه های خارجی و داخلی از 
طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه از 

جمله محورهای این همکاری مشترک بود.
حضور  از  قدردانی  ضمن  نشست  این  در  خاوندی  دکتر 
بازدیدکنندگان در پژوهشگاه، اظهار داشت: توانمندی های این 
مجموعه ها می تواند پتانسیل و ظرفیت خوبی چه در داخل و چه 
در خارج کشور ایجاد کند و این فرصت مناسبی برای کمک های 

متقابل ما در حوزه علم و فناوری در جهان اسالم می باشد.
دکتر باستی نیز ضمن دعوت مسئولین پژوهشگاه مواد و انرژی 
برای بازدید از پارک علم و فناوری گیالن، گفت: با توجه به اینکه 
چند سالی است که پارک علم و فناوری گیالن در برگزاری هفته 
پژوهش و فناری کشور دخیل است، شاهد فعالیت ها و اقدامات 

خوب پژوهشگاه مواد و انرژی هستیم.
وی با اشاره به اقدام شبکه  پارک هاي علم و فناوري کشورهاي 
اسالمي درخصوص آموزش دانشگاه ها و مجموعه های پژوهشی 
و فناوری کشور و راه اندازی دفاتر انتقال تکنولوژیTTO ، از 
برگزاری برنامه ای جهت توانمندسازی مدیران مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری برای کل کشورهای حاشیه دریای 

خزر خبر داد.
همچون  موضوعاتی  درخصوص  صابری  دکتر  ادامه  در 
تجاری سازی دستاوردهای نانو، تاسیس مراکز رشد تخصصی 

حوزه نانو، برگزاری دوره مجازی مراکز رشد و گسترش دفاتر 
توسعه فناوری توضیحاتی را ارائه داد.

در این نشست دکتر نادری سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه با 
اشاره به تاریخچه و کلیاتی درمورد ساختار پژوهشگاه، درخصوص 
همکاری های علمی-بین المللی، دستاوردهای شاخص بین 
المللی، برگزاری کارگاه بین المللی نانو فناوری و انرژی های 
 ،ISC پایگاه  در  پژوهشگاه  سوم  رتبه  کسب  تجدیدپذیر، 
نقش اعضای هیات علمی پژوهشگاه در پیشبرد فعالیت های 
بین المللی، گذار از فعالیت های تبلیغاتی به فعالیت های پژوهشی 
و فناوری بین المللی، تبادل دانشجویان و تبیین روند فعالیت 

های بین المللی در مجموعه توضیح داد.
دکتر کاظم زاد رئیس دبیرخانه دائمی شبکه نانو فناوری جهان 
اسالم نیز در این نشست، رسالت  و مسئولیت ها، ماموریت ها و 
اهداف و نقش این شبکه در ایجاد بستر همکاری با دیگر نهادها 

را تشریح کرد.
همچنین دکتر قدمیان معاون فناوری پژوهشگاه با اشاره به 
استراتژی  مباحثی همچون  به  معاونت  این  فناورانه  اقدامات 
فناورانه پژوهشگاه، بحث زیست بوم نوآوری، فناوری و علمی 
تشویقی  بسته های  پژوهشگاه،  با صنعت  ارتباط  پژوهشگاه، 
دستاوردهای  دائمی  نمایشگاه  تجهیز  علمی،  هیات  اعضای 
کارخانه  همچنین  و  تجاری سازی  بحث  پژوهشگاه،  فناورانه 

نوآوری در پژوهشگاه پرداخت.
تعداد  به  پژوهشگاه  رشد  مرکز  مدیر  رهگذر  دکتر  ادامه  در 
واحدهای فناور، وضعیت استقرار شرکت های پیش رشد، رشد 
و پسا رشد و همچنین فضاهای مورد استفاده این شرکت ها در 
پژوهشگاه اشاره کرد و درمورد زمینه فعالیت  واحدهای فناور، 
برنامه کاری آینده، مشارکت اعضای هیات علمی و ارائه خدمات 

تخصصی در زمینه مواد و انرژی توضیح داد.

■                                     به منظور گسترش توانمندی ها و همکاری های مشترک بین المللی جهان اسالم برگزار شد؛                                                      ■

بازدید مسئولین شبکه پارك هاي علم و فناوري کشورهاي اسالمي )INSTP(از پژوهشگاه مواد و انرژی
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رشد اقتصادی در گرو همکاری صنعت و دانشگاه 

◆  مقدمه
یکی از ویژگی های اقتصاد امروز دنیا، تغییرات سریع در فناوری 
است و کشورهایی می توانند در چنین اقتصادی موفق عمل 
کنند که توانایی تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. در 
اقتصاد مدرن تبدیل پژوهش های علمی به مزایای رقابتی یک 
ضرورت به شمار می رود. مطالعات نشان می دهد در کشورهایی 
که امروزه به عنوان کشورهاي توسعه یافته از آنها یاد می شود، 
تحوالت صنعتی ابتدا از دانشگاهها و مراکز علمی آغاز شده و 
صنایع در این کشورها حل مشکالت خود را در گرو همکاري با 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می دانند.
در محیط اقتصادی امروز برای صنایع کوچک و بزرگ نوآوری 
است.  مهم  بسیار  خدمات  و  فرایندها  محصوالت،  مداوم 
همکاری-های صنعت و دانشگاه، پایه و اساس مناسبی برای 
نوآوری فراهم می کند.  با همکاری با یک شریک دانشگاهی، 
مشاغل به تخصص و فناوری های در مرز دانش که مورد نیاز 
آنهاست دسترسی پیدا می کنند، همچنین افق های پیش رو 
جهت بکارگیری رویکردهای جدید را برای انها امکان پذیر می 
سازد. به طور یکسان همکاری با صنعت، دانشگاه ها و مراکز 
علمی را قادر می سازد تا کاربردهای عملی تحقیقات خود را 
درمورد مشکالت دنیای واقعی آزمایش کنند و از موضوعات 

تحقیقات آینده مطلع شوند.
همکاری صنعت و دانشگاه را می توان در دو بخش کوتاه مدت 
و بلند مدت تقسیم بندی نمود. همکاری کوتاه مدت عموماً 
برای حل مسائل مورد تقاضای صنایع تعریف شده است و به 
رفع نیازهای حال حاضر صنایع می پردازد. این همکاری ها می 
تواند فعالیتهایی مانند جلسات آموزشی، مشاوره، و قراردادهای 
تحقیق و توسعه را شامل شود. همکاری طوالنی مدت غالباً 
شامل پروژه های استراتژیک و آینده نگارانه است، و بستری را 
برای دانشگاه و شرکت های صنعتی فراهم می کند تا فعالیت 
های نوآوری را در کنار هم توسعه دهند. همکاری های طوالنی 
مدت با پروژه های مشترک و مشارکت های دولتی و خصوصی 
همراه است که اغلب به بنگاه های صنعتی اجازه می دهد تا 
برای یک مجموعه اصلی خدمات و به صورت دوره ای قرارداد 

به امضا برسانند.
◆  تأثیر همکاری صنعت و دانشگاه

همکاری با صنعت برای دانشگاه ها امکان دستیابی به صنعت را 
در دو بعد تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم می کند و می تواند 
خروجی تحقیقات دانشگاهی را حداقل به دو دلیل تقویت کند. 
اول، این همکاری می تواند برنامه های پژوهشی دانشگاهیان را 
گسترش دهد و مجموعه ایده های تحقیق را بهبود ببخشد؛ به 
عالوه به دانشگاهیان کمک می کند تا بینش جدیدی را برای 
تحقیقات خود کسب کنند و کاربرد عملی تئوری ها را آزمایش 
کنند. دوم، این همکاری می تواند ارتباط تحقیقات انجام شده در 
مؤسسات دولتی را گسترش داده و موجب تقویت تجاری سازی 
نتایج تحقیق و توسعه عمومی و افزایش تحرک نیروی کار بین 

بخش های دولتی و خصوصی شود.

صنعت به عنوان منبع اصلی بودجه برای تحقیقات دانشگاهی 
در سالهای اخیر شناخته شده است. کاهش حمایت های مالی 
دولت ها از فعالیت های پژوهشی، دانشگاه ها را بر آن داشته  
است که به دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیت های 
پژوهشی باشند. همکاری صنعت می تواند منابع مالی موجود را 

گسترش دهد.
رقابتی  توان  تواند  می  دانشگاه  با  مشارکت  دیگر  سوی  از 
شرکتهای صنعتی را در بازار رقابتی افزایش دهد. صنعت ساخت 
و تولید بطور مداوم در تالش برای بهبود محصوالت خود می 
باشد. ظهور فناوری های نوین در برخی حوزه ها نظیر فناوری 
اطالعات، علم اشیاء، علم مواد الزامی برای شرکت های صنعتی 
برای حرکت در مرز دانش ایجاد کرده است. از طریق برنامه های 
مشارکت صنعت و دانشگاه، مراکز علمی و دانشگاه ها می توانند 
نقش مهمی در حل مشکالت صنعت در طراحی محصوالت 
جدید و نوآورانه ایفا کنند. عالوه بر این ، دانش به دست آمده از 
همکاری با دانشگاه می تواند برای مدیریت و اداره بهتر شرکت 
های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. این همچنین بدان معنی 
است که چگونه شرکت از دانش و بینش دانشگاهی به نفع 
شرکت ها استفاده کند. به عنوان مثال: امکان ایجاد محصوالت 
نوآورانه جدید، بهینه سازی زمان تولید، به روزرسانی سخت افزار 

و نرم افزار جدید یا افزایش بهره وری مدیریتی.
از  بسیاری   ، ها  انگیزه  این  روزافزون  قدرت  وجود  با 
موانع همکاری دانشگاه و صنعت ، از جمله موارد زیر 

وجود دارد:
⦁  عدم تطابق ذاتی بین جهت گیری های تحقیقاتی بنگاه ها 
و دانشگاه ها. بنگاه ها معموال به دنبال نتایج کوتاه مدت و 
مشارکت در تولید محصوالت تجاری فعلی هستند، درحالیکه 
بازدهی نتایج تحقیقاتی در همکاری با دانشگاه ها میان مدت و 

بعضاً بلند مدت می باشد. 
یا  اختراعات  سریع  ثبت  به  مند  عالقه  معموالً  ها  بنگاه    ⦁
محصوالت جدید هستند و تمایل دارند تا جاییکه امکان دارد 
انتشارات را به تأخیر بیاندازند تا از افشای اطالعات خودداری 
کنند. در مقابل، محققان دانشگاهی معموالً انگیزه دارند تا نتایج 

تحقیقات را هر چه سریعتر منتشر کنند. 
⦁  موضوعات مرتبط با مالکیت فکری و تقسیم درآمدها میان 
طرفین. صنعت نگران رازداری و سوءاستفاده از نتایج حاصل 
از تحقیقات با توجه به حقوق مالکیت معنوی و کسب سود 

از آنها است.
دانشگاه  و  ارتباط صنعت  برقراری  در  موانع موجود  از جمله 
در کشور را می توان این موارد عنوان نمود: عدم ارتباط میان 
سیاست-های راهبردی بخش صنعت با سیاست های راهبردی 
تحقیقات دانشگاهی؛ فقدان سازوکارهای اجرایی جهت تسهیل 
در همکاری میان دستگاه های اجرایی، شرکت ها با نهادهای 
علمی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان؛ کم توجهی مراکز 
صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی؛ عدم ثبات 
تحقیقات  مراکز  ناکافی  مراکز صنعتی؛ شناخت  در  مدیریت 
دانشگاهی از مسایل و مشکالت مراکز صنعتی، اعتماد پایین 
ها  دانشگاه  توانمندی  از  استفاده  اجرایی جهت  دستگاه های 
تحقیقات  مراکز  سازمانی  فرهنگ  تفاوت  پژوهشی،  مراکز  و 

دانشگاهی با صنایع. 
همکاری  ارتقای  برای  پیشنهادی  های  سیاست     ◆

صنعت و دانشگاه
دانشگاه ها اغلب به عنوان »موتورهای محرک رشد« توصیف می 
شوند که مهارت ها و نتایج تحقیقاتی را تولید می کنند که 
منبع قابل توجهی برای نوآوری بنگاه ها ، به ویژه در بعضی از 
زمینه های صنعتی است. بسیاری از دولت ها به دنبال سیاست 

هایی برای تسهیل در تعامل بین صنعت و دانشگاه هستند با این 
امید که بتوانند فرآیندهای تولیدی و رقابت در محیط های ملی 

یا منطقه ای خود را بهبود بخشند.
در ادامه به برخی از این سیاست ها که توسط سازمان همکاری 

ها و توسعه اقتصادی پیشنهاد شده خواهیم پرداخت.
⦁  مشوق ها و گرنت های تحقیق و توسعه

میان  همکاری  برقراری  در  تسهیل  برای  رایج  رویکرد  یک 
صنعت و دانشگاه، طراحی کمک های مالی تحقیق و توسعه 
و مشوق های مالیاتی با ضرورت نظارت کنسرسیومی متشکل 
از نمایندگان بنگاه ها و دانشگاه ها در بررسی صالحیت پروژه 
های تحقیقاتی است. یکی دیگر از ابزارهای ممکن برای ارتقاء 
با  انگلیس  و  ایرلند  مانند هلند،  همکاری که در کشورهایی 
موفقیت آزمایش شده ایجاد خطوط اعتباری است که توسط 
دولت ها به بنگاه ها )عموماً شرکت های کوچک و متوسط( برای 
خرید خدمات از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی عمومی، با هدف 
معرفی نوآوری در فعالیت های تجاری شرکت ها ارائه می شود.

⦁  بودجه مبتنی بر عملکرد برای دانشگاه ها و سیستم 
های پاداش برای محققان

بودجه  تأمین  در  خود  نقش  طریق  از  توانند  می  ها  دولت 
دانشگاه های عمومی، همکاری صنعت و دانشگاه را تحریک کنند. 
اقدامات عملکردی که بودجه دریافت شده توسط دانشگاه های 
دولتی را تعیین می کند، معموالً شامل شاخص هایی مانند تعداد 
دانشجویان، فارغ التحصیالن دکتری، انتشارات علمی و حق ثبت 
اختراع است. برای ایجاد انگیزه در دانشگاه ها جهت همکاری با 
صنعت، باید معیارهای دیگری مانند تعداد قراردادهای مشاوره 
یا تحقیق و توسعه با صنعت، درآمد حاصل از صدور مجوز ثبت 
اختراع، تعداد استارت آپ های راه اندازی شده توسط دانشگاه یا 
فارغ التحصیالن و غیره معرفی شود. به عنوان مثال دولت های 
انگلیس، کانادا، هند و سنگاپور بودجه های تکمیلی را به دانشگاه 
ها بابت انجام فعالیت های تحقیقاتی ارائه می دهند، مشروط بر 
این که دانشگاه به یک سطح معینی از قراردادها با صنعت و راه 

اندازی تعداد مشخصی استارت آپ رسیده باشند. 
عالوه بر این، دولت ها می توانند با معرفی مشوق های جدید 
برای همکاری با صنعت، سیستم های پاداش و ارتقاء را برای 
محققان  معموالً  کنند.  اصالح  محققان  و  دانشگاه  اساتید 
دانشگاه ها بابت همکاری خود با مشاغل پاداشی دریافت نمی 
کنند. تجربه تدریس، تعداد انتشارات همچنان در اکثر دانشگاه ها 

به عنوان معیار پرداخت حقوق مورد توجه قرار دارد.
از سال ۲۰۰۰ اکثر کشورهای عضو OECD )سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی( ابزارهای جدیدی را برای ارتقاء و پرداخت 
پاداش به محققان دانشگاه برای توسعه پیوندهای صنعت معرفی 
کرده اند که از جمله مهمترین آنها بکارگیری صندوق های 
تحقیق و توسعه است که از منابع خصوصی، درآمد حاصل از 
مشاوره، درآمد حاصل از صدور مجوز ثبت اختراع و مشارکت در 

راه اندازی استارت آپ ها تأمین اعتبار شده اند.
⦁  حقوق مالکیت معنوی و ایجاد دفاتر انتقال فناوری

کشور آمریکا در معرفی مقررات جدید برای تحریک فعالیت 
های حق ثبت اختراع دانشگاه ها و ایجاد قابلیت تجاری سازی 
محصوالت تحقیقاتی پیشگام بود. قانون اصالح ثبت اختراع و 
عالئم تجاری »بای دال« در سال ۱۹۸۰ اجازه داد تا مجوزهای 
الزم برای مجریان طرح های تحقیقاتی با بودجه فدرال فراهم 
شود تا ثبت اختراعات مربوط به محصوالت تحقیقاتی را انجام 
دهند. به موجب قانون بای دال، اشخاص، شرکتهای کوچک 
و موسسات غیرانتفاعی اعم از دانشگاه ها، موسسات آموزش 
عالی و سایر موسسات مذکور در قوانین خاص که از بودجه 
فدرال برای تحقیقات خود استفاده میکنند، می توانند بر هرگونه 

پیام چینی فروشان
کارشناس دبیرخانه شورای عالی عتف

⏪
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جلسه  بررسی راهکارهای ارتقای فعالیت های پژوهشی و فناوری 
و ارائه برنامه  های پژوهشگاه مواد و انرژی با حضور دکتر مهدی 
علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  مقام  قائم  کشمیری 
تحقیقات و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
امور فناوری و هیات رئیسه پژوهشگاه مواد و انرژی؛ دکتر علیرضا 
خاوندی رئیس پژوهشگاه، دکتر علی زمانیان معاون اداری، مالی 
و پشتیبانی، دکتر حسین قدمیان معاون فناوری، دکتر سعید 
حصارکی معاون پژوهش و تحصیالت تکمیلی، دکتر علیرضا 
کالهی مشاور عالی رئیس و مدیر حوزه ریاست و همچنین دکتر 
سعید رهگذر مدیر مرکز رشد این پژوهشگاه در محل وزارتخانه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در ابتدای این جلسه دکتر 
خاوندی ضمن معرفی افراد حاضر از سوی پژوهشگاه، به معرفی 
اجمالی امکانات، تجهیزات، پژوهشکده ها، حوزه های فعالیت و 

تعداد اعضای هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی پرداخت.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی همچنین به برنامه عملیاتی این 
پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: ما با همکاری اعضای هیات علمی 
به بازنگری و رصد برنامه عملیاتی پرداختیم و به طور هدفمند و 
با برنامه، تمرکز اصلی را بر دو محور پژوهش و فناوری گذاشتیم.

به  نسبت  فناوری  و  پژوهش  حوزه  در  افزود:  خاوندی  دکتر 
سال گذشته وضعیت خوبی داشته ایم به ویژه در بحث انعقاد 
قراردادهای صنعتی و فروش دانش فنی، و امیدواریم در سال 
جاری با توجه به رهنمون های جنابعالی بتوانیم شاهد موفقیت 

خوبی برای پژوهشگاه باشیم .
وی با اشاره به سیاست های وزارت عتف در حوزه آموزش، اظهار 
داشت: در پژوهشگاه دانشجو به عنوان همکار پژوهشی در نظر 
گرفته می شود و در راستای سیاست وزارت عتف، پژوهشگاه 
اقدام به اخذ دانشجویان مشترک با دانشگاه های دیگر مانند 
دانشگاه علم و صنعت نموده است و در این ارتباط با دانشگاه های 

دیگر نیز در حال مذاکره و برنامه ریزی هستیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پژوهشگاه ها و همچنین 
پژهشگاه مواد و انرژی باید نقش پررنگ تری در وزارت علوم 
داشته باشند، تاکید کرد: پژوهشگاه ها سرمایه بسیار عظیمی 
برای کشور هستند و دانش و تجربیات انباشته در پژوهشگاهی 
همچون پژوهشگاه مواد و انرژی با سابقه ای بیش از ۴۰ سال 

می تواند مورد استفاده کشور قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ضمن اعالم آمادگی برای انجام 
پروژه های کالن ملی، گفت: این پژوهشگاه با توجه به توان و پتانسیل 
خود در حوزه های مختلف، آمادگی خود را جهت انجام پروژه کالن 

در ماموریت های محوله به این پژوهشگاه اعالم می نماید.
اظهار  ادامه  در  نیز  پژوهشگاه  فناوری  معاون  قدمیان  دکتر 
داشت: پژوهشگاه در شاخص های ارزیابی وزارت علوم، در بین 
پژوهشگاه ها در بحث تعداد قراردادها، رتبه اول و در بحث سرانه 
رتبه دوم را کسب کرد و در بین کلیه مجموعه دانشگاه ها و 

پژوهشگاها نیز در رتبه های اول تا دهم شاخص ها قرار دارد.
وی با اشاره به انجام اموری همچون ارتقای سطح فناوری ها و 
جذب سرمایه از طریق تولید و فروش دانش فنی در پژوهشگاه، 
توضیح داد: در سال گذشته و در بازنگری برنامه عملیاتی، سه 
بحث تولید و فروش دانش فنی، بحث نوآوری و بحث ارتباط با 

صنعت را در برنامه خود داشتیم.
معاون فناوری پژوهشگاه در ادامه، جزئیات برنامه عملیاتی در 
سال ۱۳۹۹ و دستاوردهای شاخص پژوهشگاه در سال ۱۳۹۸ 

را تشریح نمود.
همچنین دکتر رهگذر مدیر مرکز رشد پژوهشگاه با معرفی این 
مرکز، به ارائه فعالیت ها و تدوین برنامه های آن پرداخت و گفت: 
اعضای هیات علمی در شرکت های ما در مرکز رشد فعالیت دارند 
و درصدد هستیم با برنامه ریزی های الزم در سال ۹۹ ، این 

مشارکت را افزایش دهیم.
را در سال  افزود: نخستین رویداد کارافرینی دانشجویی  وی 
گذشته برگزار کردیم و دوره جدید را در سال جاری با همکاری 
بنیاد علمی نخبگان استان البرز و فراتر از پژوهشگاه برگزار 

خواهیم کرد.

دکتر رهگذر اظهار داشت: برای اعضای هیات علمی یک بسته 
حمایتی مالی از واحدهای فناور که اعضای هیات علمی در آن 
مشارکت دارند را تدوین کردیم و امیدواریم این کار قسمتی از 
فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی را به سمت شرکت های 

دانش بنیان و کارآفرینی سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما برای استقرار واحدها و فعالیت آنان 
از هر فضای کارگاهی و آزمایشگاهی در مجموعه پژوهشگاه، 

استفاده کردیم .
در ادامه دکتر زمانیان معاون اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه 
اظهار داشت: تامین منابع مالی برای پژوهش و فناوری مساله 
مهمی هست و ما در پژوهشگاه یک بازنگری در کل فرایندها 
داشتیم و با صرفه جویی در هزینه های اداری و پشتیبانی، بودجه 

مورد نیاز برای حوزه پژوهش و فناوری را تامین نمودیم.
وی با بیان بحث ماموریت گرا بودن فعالیت های پژوهشگاه، 
چاپ  حوزه  در  فعالیت  موضوعات،  این  از  یکی  کرد:  اعالم 
در حوزه  کاربردها  زمینه  در  می توانیم  که  است  بعدی  سه 
تخصصی چاپ زیستی و همچنین ساختمان، فعالیت های 

قابل توجهی انجام دهیم.
در ادامه این جلسه دکتر کشمیری پس از شنیدن برنامه های 
پژوهشگاه اظهار داشت: ما باید به طور جدی تالش کنیم تا 

تصویری که از پژوهشگاه ها وجود دارد را عوض کنیم.
وی بر ایجاد ارتباط پژوهشگاه ها با دانشگاه ها از طریق اعضای 
هیات علمی و دانشجوهای مشترک تاکید کرد و گفت: با این 

ارتباط می توانیم به اهدافی که میخواهیم میرسیم .
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری 
دیگر  ورود  بوم فناوری،  زیست  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان 
دستگاه ها و شرکت ها به فضای فکری پژوهش و اعضای هیات 
علمی ضروری است تا دیگران نیز محتوی و شاکله پژوهشگاه 

را از نزدیک ببینند.
و  نوآوری  صندوق  ظرفیت های  از  استفاده  به  همچنین  وی 
شکوفایی در حوزه پژوهش و فناوری و استفاده از گرنت فناوری 

اشاره کرد و درخصوص آن توضیحاتی را ارائه کرد.
دکتر کشمیری در پایان سخنان خود گفت: شما در پژوهشگاه 
مواد و انرژی سرمایه بسیار ارزشمندی دارید و می توانید برای 

خدمت رسانی به کشور کارهای زیادی انجام دهید.

■                                              به منظور بررسی راهکارهای ارتقای فعالیت های پژوهشی و فناوری؛                                                                                 ■

جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه مواد و انرژی با قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف در امور فناوری برگزار شد

اختراعی که با استفاده از این وجوه عمومی به دست آمده، ادعای 
مالکیت کنند. 

به دنبال تجربه آمریکا، در دهه ۱۹۹۰ بیشتر کشورهای عضو 
اصالحات  بر  را وضع کردند. عالوه  قوانینی مشابه   OECD
های  دستورالعمل  شامل  نیز  نظارتی  های  چارچوب  قانونی، 
مدیریت حقوق مالکیت فکری و آیین نامه های اجرایی در پروژه 
های مشترک ایجاد شد. عالوه بر این، ایجاد دفاتر انتقال فناوری 
در دانشگاه ها نیز به یک مکانیسم گسترده سازمانی برای کمک 
به محققان در ثبت اختراعات خود و اخذ حق مجوز و رویالتی 
تبدیل شده است. دفاتر انتقال فناوری خدمات گسترده ای را با 
هدف بهبود چرخه انتقال فناوری از جمله پشتیبانی در پروسه 
ثبت اختراع ، توافق نامه های صدور مجوز ، جستجوی شرکا و 
منابع مالی و همچنین آموزش و پشتیبانی در ایجاد استارت آپ 

ها ارائه می دهند.
⦁  یجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

دولتها می توانند با توسعه پارکهای علم و فناوری در مجاورت 
دانشگاه ها و با حمایت از تحقیقات دانشگاهی و استارت آپ ها 
از طریق سرمایه گذاری عمومی و اعطای کمک های مالی به 
کارآفرینان، پیوند صنعت و دانشگاه را شکل دهند. پارک های 

علمی برای ایجاد خوشه ها و ترویج همکاری بین بنگاه های 
تجاری و موسسات تحقیقاتی در نظر گرفته شده اند، و اغلب 
آنها شامل مراکز رشد برای حمایت از شرکت های نوپا هستند.

⦁  ارتقای سطح آموزش در مراکز آموزش عالی
برای اکثر شرکت ها ، مهمترین پیوند با یک دانشگاه از طریق 
استخدام فارغ التحصیالن فناور و ماهر است. آموزش و مهارت 
آموزی یکی از نقشهای مهم دانشگاه ها به ویژه در کشورهایی 
با درآمد پایین است که فقدان نیروی انسانی ماهر مانع اصلی 
در رقابت پذیر شدن و ظرفیت نوآورانه بنگاهها است. اولین 
قدم در ارتقای سطح آموزش در مراکز آموزش عالی ایجاد یک 
روند مشاوره ای است که به موجب آن صدای مدیران صنایع 
مختلف در توسعه برنامه درسی در نظر گرفته شود ، به گونه 
ای که برنامه های دانشگاه بتواند بیشتر و بهتر پاسخگوی نیاز 

صنعت باشد.
دولتها همچنین می توانند برنامه های کارآموزی دانشجویی را 
برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا طراحی و 
پشتیبانی کنند، و به دنبال مشارکت بنگاه ها در برنامه های 
تحصیالت تکمیلی حتی ممکن است دانشجویان بخشی از 
تحقیقات خود را در شرکتها انجام دهند. به عنوان مثال، در 

شیلی، در چارچوب پروژه »علم برای اقتصاد دانشی« که توسط 
بانک جهانی تأمین اعتبار می شود، دولت بورسیه هایی را برای 
دانشجویان دکترا و محققان جوان پیشنهاد داد تا تحقیقات 
خود را در شرکت ها انجام دهند. هدف از این کار ، انتشار دانش 
از مؤسسات تحقیق و توسعه عمومی و دانشگاه ها به بخش 
فرصت  بهبود  و   )SME های  شرکت  )بخصوص  خصوصی 
های شغلی و گسترش مسیرهای شغلی محققان جوان بود. 
به دنبال بورس های تحصیلی ، به بسیاری از فارغ التحصیالت 
و محققان جوان پیشنهاد اشتغال طوالنی مدت در شرکت ها 
داده شد که منجر به افزایش مداوم ظرفیت تحقیق و توسعه 

بخش خصوصی گردید.
در کنار تمامی این سیاست ها باید در نظر داشت که ارتباط 
صنعت و دانشگاه فرآیندی است که در طول زمان شکل می 
از نیازها و ضرورت های ملی در دوره های  گیرد و برگرفته 
تاریخی، سمت و سو و اهداف کاربردی مرتبط با آن تعیین می 
شود. ارتباط صحیح و مؤثر صنعت و دانشگاه می تواند موجب 
افزایش نوآوری و انتقال دانش و فناوری گردد. تنها در صورت 
تعامل پایدار بین این دو نهاد است که توسعه صنعتی و متعاقب 

آن توسعه اقتصادی و اجتماعی را می توان انتظار داشت.

⏪
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دکتر مهدی کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر 
علوم در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
و دکتر ابویی رئیس گروه مطالعات راهبردی و سیاستگذاری 
از  بازدید  طی  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری 
پژوهشگاه مواد و انرژی، در نشستی با دکتر علیرضا خاوندی 
رئیس پژوهشگاه، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی این 

پژوهشگاه دیدار و گفتگو کردند.
این  در  کشمیری  دکتر  پژوهشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
فناوری،  معاونت های  از  گزارشاتی  شنیدن  از  پس  نشست 
پژوهش و تحصیالت تکمیلی و همچنین مرکز رشد پژوهشگاه 
مواد و انرژی به گفتگو با مسئولین و اعضای هیات علمی این 

پژوهشگاه پرداخت.
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری و 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری گفتگوی خود را با اشاره 
به تاریخچه و فعالیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و فعالیت 
آن شروع کرد و اظهار داشت: این مجموعه به عنوان ایده پرداز 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور و موسس اولین 
مرکز رشد و پارک علم و فناوری در کشور شناخته می شود که 
پیشروترین، بزرگ ترین و یکی از شناخته ترین پارک های علم و 
فناوری در سطح ملی و بین المللی است و در مجاورت زمین های 

دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته است.
وی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امروز یک منطقه 
کرده  تحصیل  نفر  بر ۷۰۰۰  بالغ  آن  در  که  است  اقتصادی 
دانشگاهی فعالیت می کنند و امروز یک منطقه اقتصادی است 
که ارزش اقتصادی آن بر بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان است؛ 

این شهرک نه با سرمایه دولت و نه با سرمایه صاحبان سرمایه 
ساخته شده است.

دکتر کشمیری همچنین با اشاره به کارکرد اقتصادی شهرک های 
علمی و تحقیقاتی از ابتدا تاکنون و خروجی دستاوردهای آن، 
توضیح داد: ایجاد شرایط الزم و تامین خدمات و حمایت های 
مورد نیاز برای شکل گیری و رشد کسب و کارهای دانش بنیان، 
مهاجرت  از  جلوگیری  و  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اشتغال 
نخبگان، تولید ثروت از علم و تجاری سازی دستاوردهای علمی و 
مشارکت و ایفای نقش در توسعه منطقه ای و رسیدن به اقتصاد 
دانش بنیان از جمله ماموریت ها و اهداف شهرکهای علمی و 

تحقیقاتی می باشد.
پژوهش های  سازمان  های  تجربه  به  همچنین  ادامه  در  وی 
علمی و صنعتی، پارک علم و فناوري سیستان و بلوچستان، 
برج نوآوری و فناوری امیرکبیر و ناحیه نوآوری شریف پرداخت.
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری در 
ادامه سخنان خود تاکید کرد: تغییر رویکرد در نظام پژوهش و 

آموزش عالی، اصل اجتناب ناپذیر امروز است.
وی همچنین برون داد نظام پژوهش و آموزش عالی کشور را در 
نیروی انسانی تحصیل کرده و محقق، نشر و تولید علم و پاسخ به 

نیاز تحقیقاتی سازمان های اجرایی و اقتصادی دانست.
را  دانشگاه ها  بین  رقابت  کلیدی  شاخص های  ادامه  در  وی 
آموزش، پژوهش، نوآوری، فناوری، اشتغال پذیری و ارزش آفرینی 
دانش آموختگان، روابط بین الملل، امکانات و زیرساختها، آموزش 

از راه دور، فضای فرهنگی و مسئولیت اجتماعی، عنوان کرد.
کارکرد  به  ما  نگاه  در  تغییر  داشت:  اظهار  کشمیری  دکتر 

موسسات پژوهشی و دانشگاه ها یک اصل اجتناب ناپذیر است 
و برای تغییر در کارکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تاکید بر 
ارزش های اقتصادی، ارزش های اجتماعی، ارزش  های فرهنگی 
و ارزش های فناوری است و این همان چیزی است که از آن با 

دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم نام می بریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پارک هاي علم 
و فناوري در مقابله با چالش کرونا اشاره کرد و گفت: پارک علم 
و فناوری خراسان رضوی، دانشگاه و پارک علم و فناوری شریف، 
پارک علم و فناوری گلستان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جمله مراکزی هستند که در این 

خصوص بسیار خوب عمل کردند و به کشور کمک کردند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم همچنین 
نگاهی اجمالی به آمار و ارقام و عملکردها در پارک های علم و 
فناوری در مقابله با کرونا داشت و گفت : بیش از ۴۵۰ شرکت 
در حوزه کرونا به تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده و بیش 
از ۱۵۰ شرکت به تولید تجهیزاتی مانند کیت های تشخیص، 
مخازن اکسیژن، دما سنج های غیر تماسی، لباس های حفاظتی 

و ونتیالتور پرداختند.               
دکتر کشمیری در پایان گفت: مجموعه پژوهشگاه مواد و انرژی 
مجموعه ای بزرگ و با پژوهشگران فرهیخته ای است که می 
بایست در سکوی ارتقاء بایستند و خود را به جایگاه باالتری برسانند.
وی در پایان سخنان خود به سواالت اعضای هیات علمی پاسخ داد.
دکتر کشمیری از ساختمان سبز، نمایشگاه دائمی دستاوردها 
و تجهیزات فناورانه و همچنین پایلوت های این پژوهشگاه 

بازدید نمود.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
از پژوهشگاه مواد و انرژی بازدید کرد

ایران و  در پی اعالن فراخوان طرح های پژوهشی مشترک 
 TUBITAK-MSRT Joint ترکیه در چارچوب برنامه
Call ۲۰۲۰ و پس از دریافت ۱۶۴ طرح پیشنهادی؛ ۲۲ 
طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای از سوی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری مورد پذیرش قرار گرفت که از آن میان تنها یک طرح 
به متعلق به پژوهشگاه های کشور بوده است که اعضای هیات 

علمی پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به اخذ آن شدند.
با  این طرح  که  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، عنوان 
وزارت  نمایندگان  از  متشکل  کارگروهی  مشترک  داوری 
پژوهش و فناوری ترکیه )TUBITAK( و وزارت عتف ایران 
به نمایندگی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از طرح های برگزیده 

معرفی شده است، " طراحی، تحلیل، ساخت و تست یک پره 
نوین توربین بادی محور افقی کوچک به منظور استفاده در 

مناطق شهری"
 Design. analysis. fabrication and test of a(  

 novel small horizontal axis wind turbine
)blade for use in urban areas

انرژی؛  با همکاری محققین پژوهشگاه مواد و  می باشد که 
آقایان دکتر ابوالفضل پوررجبیان، دکتر سعید رهگذر و دکتر 
مازیار دهقان و اعضای هیات علمی دانشگاه فنی خاورمیانه 

کشور ترکیه )METU( صورت پذیرفته است.
وب  در  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  طرح های  تمامی  لیست 
سایت مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف به 
https://cisc.msrt.ir/fa/ است:  مشاهده  قابل  زیر  نشانی 

/۵۴۷۵۳/news
 گفتنی است، طرح های مذکور با مشارکت محققان ترکیه ای 

به مدت دو سال به انجام خواهند رسید.

موفقیت دیگر پژوهشگاه مواد و انرژی در عرصه همکاری های پژوهشی-فناوری بین المللی؛

اخذ پروژه قراردادی بین المللی با کشور ترکیه توسط محققان پژوهشگاه مواد و انرژی
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معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری خراسان رضوی 
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، از دستاوردهای علمی 
فناوری  و  علم   پارک  دانش بنیان  شرکت های  پژوهشی  و 

خراسان رونمایی کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی 
از پارک علم وفناوری خراسان، کوکب  به نقل  وزارت علوم 
موسوی معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری خراسان 
رضوی در حاشیه این رونمایی ها اظهار کرد: هدف از بازدید 
شرکت های دانش بنیان این است که ارتباط بین این شرکت ها 
را با نیازهای جامعه و تقاضاهای که در حوزه مختلف نظامی، 

سالمت و خدمات دیگر وجود دارد، برقرار کنیم.
نیازهای  توان  می  برطرف شود،  نیازها  این  اگر  افزود:  وی 
شرکت های دانش بنیان را شناسایی و پیگیری های الزم جهت 
ارتقای آنها را انجام دهیم. تولیدات مذکور بسیار چشم گیر بود 

و  حتی می توان گفت که در خاورمیانه بی نظیر هستند.
موسوی ادامه داد: پارک علم و فناوری خراسان به لحاظ تولید 
محصوالت دانش بنیان رتبه دوم را به خود اختصاص داده 
است که از این نظر به خود می بالیم و تمام تالش خود را 

خواهیم کرد که این مرتبه را افزایش دهیم.
وی در پایان و در راستای حمایت از این شرکت ها بیان کرد: 
این شرکت ها را به صندوق های پژوهش و وفناوری معرفی 
خواهیم کرد و برای اجرایی شدن فعالیت آن ها هماهنگی های 

الزم در استان انجام خواهد شد.

در این مراسم از »دستگاه های ضدعفونی کننده ویروس و 
باکتری نانوویو« محصول شرکت ایمن موج توس، »پیگ 
پارسیان،  انرژی  پدیده  شرکت  الکترونیکی«  سیگنالر 
»رصدخانه انرژی استان« طرح شرکت اتوماسیون اداری 
ریخته  روش  به  سریع  سازی  نمونه  »فناوری  و  حسیب 
صنعت  آداک  دقیق  ریخته گری  شرکت  دقیق«  گری 

رونمایی گردید.
دستگاه های ضدعفونی کننده ویروس و باکتری نانوویو در 
راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا جهت ضدعفونی کردن 
لوازم شخصی، خریدها، کتاب ها، تجهیزات  لباس،  محیط، 
ساخته  علم وفناوری خراسان،  پارک  با حمایت   ... و  اداری 
شده است که در زمان شیوع کرونا بسیار مورد استفاده قرار 
گرفتند، زیرا این دستگاه ها از قابلیت ضدعفونی کنندگی و از 

بین بردن ویروس برخوردار هستند.
بر اساس این گزارش، رصدخانه انرژی استان خراسان رضوی 
چندین فاز دارد که در حال حاضر فاز یک آن در حال اجرا 
است و توانسته صدهزار مشترک را در ۵۸ دستگاه اجرایی به 

صورت هوشمند رصد کند.
این سیستم می تواند مصرف انرژی در زمینه آب، برق، گاز را 
در مصارف خانگی، اداری کنترل و در صورت استفاده مازاد 

به آن ها هشدار دهد.
دستاورد رونمایی شده دیگر فناوری نمونه سازی سریع به 
روش ریخته گری دقیق بود که توسط شرکت ریخته گری 
شرکت  این  است.  شده  ساخته  و  طراحی  آداک  دقیق 
توانسته  که  است  کشور  شرق  ریخته گری  واحد  اولین 
صنعت  در  قطعات  از  برخی  ساخت  به  کمک شایانی 

پزشکی نظامی داشته باشد.
آخرین رونمای نیز مربوط به »پیگ سیگنالر الکترونیکی« 
بود که توسط شرکت پیکو به عنوان اولین سازنده دستگاه 
الکترونیکی تشخیص گرفتگی لوله های گاز در خطوط انتقال 

نفت و گاز در ایران و جهان طراحی و ساخته شده بود.

همزمان با گرامیداشت هفته دولت، سی و دومین ایستگاه 
مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران در شهرستان علی 

آباد کتول از توابع استان گلستان نصب و راه اندازی شد.
روابط عمومی  اداره کل  از  نقل  به  نشریه عتف  گزارش  به 
وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله، این ایستگاه دومین ایستگاه لرزه نگاری در 
استان گلستان است که توسط محققان پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری اداره کل مدیریت 
بحران استانداری گلستان مکان یابی، آماده سازی و با استفاده 

از پیشرفته ترین تجهیزات لرزه نگاری به بهره برداری رسید.
این ایستگاه لرزه نگاری همه رویدادهای لرزه ای استان گلستان 
و استان های همجوار را به صورت پیوسته ثبت نموده و از 
طریق سیستم ماهواره ای به ساختمان مرکزی پژوهشگاه بین 

المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تهران ارسال می کند 
سایر  توسط  شده  ثبت  داده های  با  مشترک  صورت  به  تا 
ایستگاه های مستقر در استان های همجوار به صورت مستمر 
مشخصات زمین لرزه ها را تعیین و در دسترس مسئوالن و 

مخاطبان ذیربط قرار دهد.

دستاوردهای علمی و پژوهشی شرکت های پارك علم و فناوری خراسان رونمایی شد

راه اندازی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن علی آباد کتول توسط محققان پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله

■  به مناسبت هفته دولت؛

■                                 همزمان با گرامی داشت هفته دولت صورت پذیرفت؛                                 ■

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در 
آیین افتتاح مجازی پروژه های عمرانی قابل بهره برداری و 
منتخب دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری که 
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت انجام گرفت، اعالم 
کرد :در سال پایانی دولت، برنامه ریزی ها به صورتی خواهد 
بود که تعداد پروژه های ناتمام برای دولت آینده را به 

حداقل برسانیم.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی 
وزارت علوم، در این آئین که به صورت مجازی و ارتباط 
تصویری در محل وزارت علوم برگزار شد، دکتر غالمی 
با تشکر از همه دست اندرکاران در به نتیجه رساندن و 
اتمام پروژه های عمرانی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اظهار 
داشت: امروز شاهد افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه ها 
از تالش همکاران  نمونه ای  به عنوان  و مراکز پژوهشی 

دانشگاهی هستیم.
وزیر علوم با تشکر از حمایت های سازمان برنامه و بودجه 
در این شرایط، این حمایت ها را عامل اصلی و مهم در 
اتمام پروژه ها دانست و گفت: آنچه در این هفت سال 
در آموزش عالی اتفاق افتاده، تالش مستمر برای اتمام 

پروژه های در دست احداث بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی به حد نهایی و قابل 
اعتماد در جامعه علمی کشور وجود دارد، اظهار داشت: الزم 
است مسئوالن و برنامه ریزان کشور مساعدت کنند تا این 
ظرفیت علمی و فناوری امکان بروزشان در جامعه فراهم 

شود و شاهد توسعه کشور مبتنی بر علم و فناوری باشیم.
عالی  آموزش  مختلف  بخش های  در  گفت:  علوم  وزیر 
دستاوردهای مناسبی برای عرضه به مردم داشته و داریم 
که می توانند در فرصت های مناسبی عرضه شوند و حتماً 

باید به خود باوری در کشور امیدوار باشیم.
در این نشست مجازی که با حضور وزیر علوم، معاونان 
این وزارت، مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و رؤسای 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برگزار شد،، برخی از 160 
پروژه عمرانی اتمام یافته و قابل بهره برداری دانشگاه ها، 
از جمله ساختمان  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  مراکز 
پتروشیمی،  و  پلیمر  پژوهشگاه  نوآوری  و  تجاری سازی 
استخر سرپوشیده دانشگاه هرمزگان، پروژه مقاوم سازی 
هنر  و  معماری، شهرسازی  دانشکده  لرزه ای  به سازی  و 
دانشگاه ارومیه، کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی، 
فردوسی مشهد، سوله  دانشگاه  نوین  فناوری های  مرکز 
کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای دختران اردبیل، کارگاه 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  چوب  صنایع 
گرگان و در نهایت کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی 
دانشکده  احداث  عملیات  همچنین  و  شدند  افتتاح  بم 

مهندسی مکانیک دانشگاه جندی شاپور آغاز شد.

وزیر علوم در آیین افتتاح مجازی پروژه های 
منتخب مراکز آموزش عالی اعالم کرد:

پروژه های انمتام را به حداقل 
خواهیم رساند
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ادراک  در  بنیادین  تغییراتی  موجب  اطالعات  فناوری 
بوده  به حدی  آن  تاثیر  و  توسعه شده  به  نسبت  عمومی 
است که اینک فناوری اطالعات محور توسعه ملی تلقی می 
شود. فناوری اطالعات، شالوده بقاء و توسعه ملی کشور در 
یک محیط جهانی به سرعت در حال تغییر و تحول است 
و ما را در پی ریزی طرح های شجاعانه، برجسته و مهیج، 
به چالش فرا می خواند، تا در پرتو آن ، مجموعه ای حیاتی 
از مسایل اجتماعی- اقتصادی و جمعیت شناختی کشور 
ماهر،  انسانی  منابع  اطمینان،  قابل  ساخت  زیر  همچون 
دولت باز و سایر مسایل اساسی دخیل در ظرفیت سازی را 

مورد نظر قرار دهیم.
قابل  تغییرات  شاهد  جهان  اقتصاد  گذشته،  دهه  دو  در 
توجهی در ساختار و پویایی بازارکار بوده است. هم زمان 
با انقالب تکنولوژیکی، کالن روندهای جمعیت شناختی و 
جهانی سازی هم وجود دارند که ممکن است تأثیر بیشتر 
میان،  دراین  باشند.  داشته  کار  دنیای  بر  تری  و طوالنی 
موقعیتهاي  تولید  موجب  خود  تنها  نه  اطالعات  فناوري 
در  بنیادي  تغییرات  ساز  زمینه  بلکه  شده،  شغلي  جدید 
بسیاري از مشاغل دیگر هم بوده است.  بر اساس زمینه 
جمعیت  و  اقتصادی  شواهد  نیز  و  تجربی  و  نظری  های 
شناختی موضوع ، یافته های مطالعه نشان داد که در اثر 
فناوری  بر  مبتنی  مشاغل  روند  و  چهارم  انقالب صنعتی 
اطالعات ، کشورهای درحال توسعه نظیر ایران نیز تحوالت 
تداوم  نیز  نزدیک  ودرآینده  کرده  تجربه  را  چشمگیری 
خواهد داشت. تأثیر پذیری از تجربیات کشورهای توسعه 
یافته در حوزه مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات منجر به 
این واقعیت شده که دگردیسی مشاغل در بازار کار کشور 
تحت الشعاع قرار بگیرد. محققان آینده پژوه معتقدند که 
همگام با نزدیک شدن به اوج عصر اطالعات و دانایی، به 
ها  ابرشغل  و  می روند  بین  از  نیز  سنتی  مشاغل  تدریج 
بینی  پیش  می شوند.  آنها  جایگزین  ابرانسانی  اقتصاد  در 
هایی  )زمان  عطف  نقاط  همه   ، آینده  سال  درپنج  شده 
که درجابجایی های فناورانه خاص بر پیکره اصلی جامعه 
نقش مهمی را ایفاء دارند( ، آینده دیجیتالی و جهان فوق 
العاده به هم پیوسته را شکل دهند و بطور روشن جابجایی 
پوشش  را  چهارم  صنعتی  انقالب  از  برخاسته  ژرف  های 

خواهند داد. 
و  آب  سریع  تغییرات  که  می دهد  نشان  علمی  شواهد 

قادر است  فناوري  به جلوي علم و  هوایي و پیشرفت رو 
مشاغل و حرفه هاي موجود در جهان را دستخوش تحول 
فراموشی  به ورطه  نانوایي  و  سازد. مشاغلی چون قصابي 
سپرده خواهند شد و طي ۲۰ سال آینده حرفه هایی مانند 
کشاورزی در برج باغ ها و مزارع عمودی کشاورزی،خلبان 
و  افکار  هکر  جهانی،  پایشگران  فضایي،  های  شاتل 
ذهن خوان، متخصص گداخت هسته  ای ، التیام دهندگان 
جنین و درمانگران اختالالت جسمی قبل از تولد، معمار 
طراح  و  سازنده  فضایی،  پایگاههای  سازنده  و  کیهانی 
قطعات یدکي بدن انسان جایگزین مشاغل قدیمي خواهند 
حسابداری،  مانند  قدیمی  مشاغل  از  بسیاری  البته  شد. 
مدیریت و فروش مجدداً برای ایجاد صنایع جدید به کار 

گرفته می شوند.
با توجه به این مسأله که مطالعه حاضر بر بررسی تغییرات 
و  نفوذ  دارد،  تأکید  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  مشاغل 
چهارم  صنعتي  انقالب  در  اطالعات  فناوري  گستردگي 
در ایران بیش تر بوده است. گسترش دسترسي به تلفن 
مختلف،  نقاط  در  اینترنت  هاي  شبکه  توسعه   همراه، 
در  مشارکتي  اقتصاد  و  آنالین  هاي  فرم  پلت  گسترش 
هاي  چالش  و  ها  فرصت   ، توسعه  درحال  کشورهاي 

بسیاري را به همراه داشته است.
 نتایج تجربه های سیاستی مطالعات نشان می دهد بطور 
اساسی موج چهارم فناوری که ویژگی آن انجام وظایف غیر 
عادی شناختی توسط ماشین و هوش مصنوعی است هنوز 
در ایران محقق نشده است. به عنوان نمونه ، با ظهورکسب 
و کارهای هوشمند نظیر دیجی کاالکه رتبه نخست کسب 
و کارهای هوشمند را در کشور و رتبه ۴۰۴ جهانی را دارند 
با  ها  فروشگاه  از  بسیاری  کارمند،  حدود۲۶۰۰  تعداد  با 
کاهش فروش مواجه شدند که ناگزیر به تعطیلی فروشگاه 
کار  و  کسب  ایجاد  با  اند،  شده  همراه  نیرو  تعدیل  و  ها 
هوشمندی مانند اسنپ ، برخی از مشاغل از جمله تاکسی 
تلفنی یا تاکسی ها با مشکالتی مواجه شدند. در گذشته، 
اطالع  بطور گسترده  نیازمندی های شغلی درروزنامه ها 
رسانی می شد اما امروزه با ورود کسب و کارهای هوشمند 
جدید، سفارش دهندگان به این نوع کسب و کارهای نوپا 
روی آورده اند. درحوزه آموزش، مشاوره و بیمه ، مالیات و 
قانون کار وارد عمل شده اند. در حوزه های تبلیغات تحت 
وب و مشاوره و فروش برخط محصوالت سالمت و زیبایی 
درحال فعالیت است. با این وجود، هنوز بسیاری از مشاغل 
سنتی به موازات مشاغل جدید درحال انجام است. علیرغم 
این نقاط قوت ، نقطه ضعف کسب و کارهای نوپا از منظر 

اشتغال زایی ، ناپایداری آنها است. 
مانند  خدماتي  واسطه  به  که  مشکالتي  از  نمونه  یک 
تاکسي هاي برخط در سال هاي اخیر بروزکرده، اعتراض 
هاي  تاکسي  رانندگان  مانند  بخش  آن  سنتي  شاغالن 
داشته  همراه  به  را  تلفنی  تاکسی  های  آژانس  و  سنتي 
افزایش  دلیل  به  سنتي  تاکسي  رانندگان  اعتراض  است. 
عرضه تاکسي و قیمت پایین تر تاکسي هاي برخط است. 
علیرغم اینکه این مساله در کشور ما نسبتأ نوپدید است 

اما تجربه کشورهای آلمان، سوئد، کانادا، شیلي، بلژیک، 
نکته  این  مؤید  اسپانیا  استرالیا،  ایتالیا،  تایوان،  آمریکا، 
است که در این کشورها نیز اعتراضاتي صورت گرفت که 
در برخی مواقع حتي به بروز خشونت هاي خیاباني منجر 
شد، به طوري که در نهایت به ممنوعیت یا توقف فعالیت 
در  جمله  از  موارد  برخي  در  اوبر  آنالین  تاکسي  شرکت 

آلمان و اسپانیا منجر شد .
و  رشته ها  خصوص  در  بایستی  معتقدند  صاحبنظران 
االن  ما  که  شود  مطالعه  ایران  جامعه  در  جدید  مشاغل 
چقدر توانستیم حوزه فناوری های جدید و تکنولوژی های 
نوین را توسعه دهیم، سپس به میزان نتایج تحقیقات در 
این زمینه،  شغل های جدید مطرح خواهد شد. بطور قطع 
فناوری  و  علم  نظام  در  اساسی  بازمهندسی  یک  بایستی 
حوزه هایی  فناوری  و  علم  حوزه های  زیرا  بگیرد،  صورت 
هستند که موجب تحول در عرصه اشتغال و کار شده و 

تغییرات اساسی را رقم می زنند.
در  گاه  هیچ  امروز  به  تا  دهد  می  نشان  مطالعات  نتایج 
کشورمان به موضوع کار و استخدام به چشم یک صنعت 
و  کار  تخصصی  مرجع  تاکنون  واقع  در  است.  نشده  نگاه 
استخدامی که بتواند پاسخ گوی نیاز شغلی همه افراد با 
هر سطح از مهارت و سن باشد، وجود نداشته است. اغلب 
پاسخ  توانند  نمی  زمینه  این  در  کاریابی هم  سایت های 
گوی نیاز تمام طیف های جامعه باشند. حتی برخی از این 
سایت ها، اصاًل نگاه تخصصی به موضوع استخدام ندارند 
و اغلب کارجویان بعد از ثبت رزومه رها می شوند. کاران 
به عنوان پلت فرم تخصصی کار و استخدام و با شناسایی 
دقیق نیازها و آمار فضای اشتغال ایران ، آغاز به کار کرده 
است تا بتواند کارجویان را در کوتاه ترین زمان ممکن به 

کارفرمایان متصل کند .
به دنبال افزایش دسترسي به تلفن هاي هوشمند و نیز 
گسترش شبکه اینترنت و کاهش قیمت آن امکان عرضه و 
تقاضاي پلت فرم هاي اینترنتي نیز گسترش قابل توجهي 
داشته است. اقتصاد دسترسي یا مشارکتي که مهم ترین 
تامین محل  نظیر  و خدماتي  برخط  هاي  تاکسي  ها  آن 
اسکان و تهیه غذا و خدمات معمول منازل ، خشکشویی 
، فاتحه خوان برخط هستند، درکشورهاي درحال توسعه 
به ویژه موارد اخیر در ایران به ایجاد فرصت هایي منجر 
انعطاف  این دسته مشاغل  شده است. مهم ترین ویژگي 
پذیري و استقالل است که سبب شده است این مشاغل را 
مشاغل در هر زمان و هر مکان نیز نامید. اما درکنار تمام 
نقاط قوتي که این گونه مشاغل دارند، به عقیده منتقدان 
چالش هایي نیز براي نیروي کار به همراه دارد که از مهم 
ترین آن ها مي توان به مسائل مربوط به بیمه، خدمات 
تأمین اجتماعي، گسترش شغل هاي پاره وقت، استرس 
هاي ناشي ازدر دسترس بودن بیش از پیش اشاره کرد. 
افزایش درآمدي که در  افراد به واسطه  این نکته که  اما 
این مشاغل کسب مي کنند امکان برخورداري از امکانات 
تامین  خدمات  و  بیمه  مانند  آفالین  مشاغل  در  معمول 
اجتماعي به صورت خویش فرما را دارند نیز نباید مغفول 
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واقع شود، به ویژه براي اقتصادهایي که توان ایجاد شغل 
به صورت تمام وقت همراه با خدمات بیمه گري و تامین 
توضیحات  این  که  داشت  توجه  باید  ندارند.  را  اجتماعي 
نفي کننده لزوم وضع مقررات معمول بازار کار رسمي و 
آفالین براي امنیت شغلي و سالمت نیروي کار نیز نمي 
شرایطي  در  که  دارد  تاکید  مسئله  این  به  تنها  و  باشد 
مجوز  اخذ  براي  آفالین  مشاغل  در  رایج  بوروکراسي  که 
ها،  آن  بد  اجراي  و  ناکارآمد  مقررات  و  قوانین  وجود  و 
فساد در سیستم هاي اداري که خود عاملي براي سرکوب 
انگیزه در ایجاد شغل است، مانعي بر سر راه ایجاد شغل 
مي شود، اشتغال افراد بیکار یا شاغالن پاره وقت با درآمد 
ناکافي       مي تواند از پیامدهاي منفي بیکاري و فقر در 

جامعه جلوگیري کند. 
فناوری  اثرگذاری  زمینه  در  موجود  مسائل  از  دیگر  یکی 
اطالعات در اشتغال، مربوط به مسئله دورکاری درکشور 
از  آن  روی  فرا  های  چالش  و  موانع  شناسایی  لذا  است. 
این  صاحبنظران  زعم  به  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت 
حوزه ،آگاهی نسبی مدیران وکارکنان از راهبردها، اهداف و 
اصول مدیریت و برنامه ریزی دورکاری ، عدم شفافیت ابعاد 
حقوقی، مالی، قانونی و مقررات اجرایی دورکاری ، فقدان 
انحرافی،  دیدگاههای  وجود  و  اطالع رسانی  پایگاه  یک 
انزوای اجتماعی برای  مثاًل برخی دورکاری را عامل بروز 
کارکنان می دانند و نیز فقدان دانش فناوری اطالعات در 
نزد بسیاری از کارکنان از جمله چالش ها و موانعی است 
که دولت برای حذف و از بین بردن آنها باید تمهیدات الزم 

را بیندیشد .
یکی دیگر از خالء ها وچالش های موجود برای درک بهتر 
دگردیسی مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات، درخصوص 
روش های جمع آوری شواهد جمعیت شناختی است که 
فعالیت   ، نوپا  کارهای  و  کسب  نوع   و  تعداد  متاسفانه 
بندی  اطالعات درطبقه  فناوری  بر  مبتنی  اصلی مشاغل 
گروه های عمده شغلی، شاغلین در بخش های مختلف 
اقتصادی کشاورزی، صنعت وخدمات به تفکیک جنس ، 
گروه های سنی، وضعیت تأهل، سواد، مهاجرت و توزیع 
شهر  شهرستان،  استان،  سطوح  در  جمعیت  جغرافیایی 
های  سرشماری  در  ها  آبادی  تر  کوچک  محدوده  در  و 
عمومی و نفوس مرکز آمار ایران لحاظ نشده و داده ای 
چنین  به  دسترسی  مسأله  این  است.  نشده  آوری  جمع 
های جمعیت شناختی  تحلیل  ارائه  برای  را   هایی  داده 
می  مواجه  مشکل  با  کشور   کار  بازار  اقتصاد  حوزه  در 
کند. اینکه درکشورمان تا چه اندازه به نقاط عطف پیش 
بینی شده مجمع اقتصادی جهان برای آینده مشاغل در 

جهان ، در پنج سال آینده محقق خواهد شد  یکی دیگر 
از مهمترین چالش های مورد بحث در این زمینه است.  
به زعم محقق، برخی از عدم قطعیت ها درخصوص تحقق 
برای   ۲۰۲۵ سال  تا  شده  بینی  پیش  عطف  نقاط  این 

کشورمان، باقی خواهد ماند.  
نتایج سیاستی مطالعه نشان می دهد تقریباً تمام مطالعاتي 
که در زمینه  تغییرات مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات 
انجام شده اند، اذعان دارند که فارغ از سرعت پیشرفت در 
فناوري، نگراني درباره کاهش احتمالي در تقاضاي نیروي 
افزایش در تنوع شغلي وکاهش سطح دست مزدها  کار، 
اولیه بیش تر مطالعات هستند. اگرچه راه حل  فرضیات 
مسلمي براي از بین رفتن برخي مشاغل وجود ندارد اما 
بودن مساله، سیاست گذاران مي  به گریزناپذیر  با توجه 
توانند و بایستي به جاي به تاخیر انداختن فرآیند ماشیني 
شدن، براي استفاده هرچه بهتر از فرصت هایي که فناوري 
هاي نوین به ویژه فن آوري اطالعات پیش روي کشورها 
قرارمي دهد و نیز کاهش اثرات ناشي از پیامدهاي منفي 
شکاف  تشدید  ویژه  به  نابرابری  بیکاری،  ازجمله  آن 
اتخاذکنند،  را  هایي  سیاست  دقت  نهایت  با  دیجیتالی 
گرچه سیاست هاي الزم براي تقویت پیامدهاي مثبت و 
نیز مقابله با پیامدهاي منفي در این کشورها نیز متفاوت 

خواهندبود. 
دیجیتالي  هاي  بخش  از  باید  دولت  دیگر  طرف  از 
حمایت  نیز  دارند  را  جدید  هاي  شغل  ایجاد  امکان  که 
بر مراکز  از طریق تمرکز  تواند  این حمایت ها مي  کند. 
تحقیقاتي دانشگاهي، توسعه پارک هاي علم و فن آوري 
این  شود.  انجام  اقتصادي  رشد  هاي  محرک  دیگر  و 
موارد در انگلستان ازعناصر کلیدي استراتژي هاي نوین 
اقدامات  دیگر  از جمله  رود.  مي  به شمار  دولت  صنعتي 
دولت انگلستان، توسعه زیرساخت هاي دیجیتالي فراتر از 
شهرهاي بزرگ است که با هدف تسهیل درشکل گیري 
استارت آپ هاي دیجیتالي در کل کشور مي باشد. نکته 
دیگري که باید به آن اشاره کرد آن است که با توجه به 
آن که ایجاد اشتغال از طریق پلت فرم هاي آنالین نیازي 
به سرمایه گذار ي کالن ندار د و از طرف دیگر مشاغل 
نیز به طورنسبي به سرمایه گذاري قابل توجهي  خانگي 
نیاز ندارند مي توان با پیوند این دو و استفاده از ظرفیت 
هاي موجود به ایجاد اشتغال دست یافت. در ایران به ویژه 
با توجه به شرایط اقتصادي موجود و نرخ باالي بیکاري و 
رشد پایین اقتصادي الزم است دولت زمینه و شرایط الزم 
اشتغال  ایجاد شغل دربخش  وداوطلبان  براي شاغالن  را 
خانگي فراهم آورده، سیاست هاي الزم براي رونق هرچه 

این  در  لذا  کند.  اعمال  را  اقتصاد  از  بخش  این  تر  بیش 
راستا الزم است تا تعریف های نوین از قلمروهای جدید 
زمینه  در  مساله  ترین  اساسی  گیرد.  خانه صورت  و  کار 
زیر  ایجاد  و  گذاری  سرمایه  دورکاری،  توسعه  و  ایجاد 
این  البته  که  باشد  می  اطالعاتی  و  مخابراتی  ساختهای 
ایجاد مشاغل سنتی  با هزینه های  هزینه ها در مقایسه 
....( بسیار ناچیز است. با  )دفتری ، صنعتی، کشاورزی و 
شغلی  فرصتهای  ایجاد  و  بیکاری  میزان  گرفتن  نظر  در 
بیکاران کشور،  افزایش  به  رو  و  نوین جهت خیل عظیم 

باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد. 
فناوری  بر  برای گسترش و توسعه مشاغل مبتنی  تالش 
اطالعات در مناطق روستایی ، اهتمام در افزایش اطمینان 
پذیری و صحت اطالعات، رصد مستمر وضعیت کاربران 
جهت بهبود مدیریت فناوری اطالعات ، تالش برای تأمین 
هزینه های راه اندازی، توسعه و به روزکردن سیستم های 
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در کشور، به همین 
بهره  براي  بازارکار  در  فعال  هاي  سیاست  اعمال  جهت 
نوین  هاي  فناوري  ناپذیر  گریز  توسعه  مواهب  از  مندي 
سیاست  است.  رو ضروري  پیش  هاي  چالش  با  مقابله  و 
هایي که درآمد نیروي کار را افزایش مي دهند و یا هزینه 
استخدام را کاهش مي دهند، ارتقاء دانش و مهارت نیروي 
کار جهت تطبیق با شرایط آتي بازار کار، کاهش اختالف 
ازجمله  جهاني،  پایه  درآمد  سیاست  اجراي  و  مالیاتي 

سیاست هاي الزم و مفید هستند.
که  کند  می  تصریح  اخیر  مطالعات  سیاستی  نتایج 
بکارگیری فناوری اطاعات در بخش های مختلف از جمله 
داخلی  و  المللی  بین  مبادالت  وکار،  دولت، کسب  بخش 
اقتصاد  در  اساسی  تحوالت  سبب  گردشگری  حتی  و 
اشاره  که  همانطوری  امر،  این  الزمه  گردد.  می  کشور 
شد پرداختن به زیر ساختارها است. بنابراین توصیه می 
شود به آموزش، بکارگیری تکنیک های مدرن به صورت 
پرداخته شود.  یا مقطعی  بخشی  به صورت  ونه  یکپارچه 
چرا که درحال حاضر، تنها راه بهبود اقتصادی و افزایش 
رفاه کشورها، شتاب بخشیدن به مسیر تحوالت و به روز 
رسانی فناوری ها و پیوستن به جرگه اقتصاد جهانی است. 
مطالعه عوامل پیشران و سنجش میزان تحقق نقاط عطف 
بر  مبتنی  مشاغل  دگردیسی  زمینه  در  شده  بینی  پیش 
فناوری اطالعات در ایران به ویژه در سطح استان ها تا پنج 
سال آینده و نیز بررسی داللت های اقتصادی ، اجتماعی 
و جمعیت شناختی آن از جمله پیشنهادات تحقیقاتی این 
مطالعه در راستای سیاست ها و برنامه ریزی های جمعیتی 

کشور هستند.  

⏪

❚❚
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در این بخش یم خوانید:

اپرک های علم و فناوری

مخالفت وزارت علوم با اخذ مالیات از قراردادهای 
پژوهشی در الیحه پیشنهادی مالیات

 تولید کننده نباید به غیر از تولید، دغدغه  دیگری 
داشته باشد

مدیریت کسب وکار در شرایط کرونا و پسا کرونا با 
سامانه پردازش ابری

تفاهم نامه همکاری میان انجمن شرکت های دانش 
بنیان و بانک تجارت به امضا رسید

تجاری سازی ۴۸۶ محصول توسط شرکت های 
فناور مستقر در پارك علم و فناوری فارس

طراحی اولین سامانه نمایشگاه مجازی سه بعدی 
در ایران

آغاز عملیات عمرانی ساخت و ساز سوله های 
تولید در شهرك علمی و فناوری استان کرمان

افتتاح سوله  های کارگاهی شرکت های فناور در 
پارك علم و فناروی گیالن

طراحی و ساخت داربستی با غلظت متغیر اکسیژن 
برای غضروف-استخوان

در تشریح برنامه های ناحیه نوآوری شریف مطرح شد؛

تعامل اهالی محله های طرشت و شریف با دانشگاهیان بیشتر می شود

مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
بر تعامل میان دانشگاه، شهرداری، اهالی و شورایاران تأکید کرد 
و گفت: استفاده از امکانات دانشگاه، استعدادیابی دانش آموزان 
و جوانان و برگزاری کالس های آموزشی برای اهالی محله های 
فناوری دانشگاه  برنامه های پارک علم و  از  طرشت و شریف 

صنعتی شریف است. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از روزنامه همشهری، دانشگاه 
صنعتی شریف یکی از مهم ترین مراکز آموزشی و فرهنگی در 
منطقه 2 به شمار می آید و گرایش جوانان به سمت موضوع 
کارآفرینی و رونق کسب وکارهای نوین و استارتاپ ها موجب 
شده تا طی سال های اخیر شرکت های بسیاری توسط جوانان 
و نخبگان در مجاورت این دانشگاه راه اندازی شود. اما موضوع 
قابل بررسی تأثیر مثبت فعالیت این شرکت ها در بهبود و ارتقای 
کیفیت زندگی در محله های طرشت و شریف است. پارک علم 
و فناوری دانشگاه صنعتی شریف سال 1395 در محله طرشت 

تأسیس شد.
مهم ترین برنامه این مجموعه هویت بخشی و توسعه زیست بوم 
عنوان  با  شریف  صنعتی  دانشگاه  مجاورت  در  گرفته  شکل 
»ناحیه نوآوری شریف« است که موجب شتاب بخشی به روند 
شکل گیری و رشد کمی و کیفی شرکت های نوآور در این ناحیه 
شده است. استفاده از امکانات دانشگاه، استعدادیابی دانش آموزان 
و جوانان و برگزاری کالس های آموزشی برای اهالی محله های 
فناوری دانشگاه  برنامه های پارک علم و  از  طرشت و شریف 
شریف است. احسان عظیم زاده مدیر برنامه ریزی پارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف بر تعامل میان دانشگاه، شهرداری، اهالی 
و شورایاران تأکید کرد و گفت: ما در این مجموعه اعتقاد داریم 
که اگر این منطقه به ناحیه نوآوری شناخته می شود باید تأثیر 
مثبت و مستقیمی روی فرهنگ و زندگی شهری ساکنان این 

محدوده داشته باشد.

عظیم زاده اظهار داشت: پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 
شریف که زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کند در 
و  از کسب  آن حمایت  اصلی  که هدف  است  سازمانی  واقع 
کارهای دانش بنیان است. ناحیه نوآوری شریف بین خیابان 
آزادی و 3 بزرگراه شهید جناح، شیخ فضل اهلل نوری و یادگار 

امام )ره( واقع شده است.
این محدوده مساحتی حدود 250 هکتار  داشت:  اظهار  وی 
محله های  شهرداری  تقسیم بندی  نظر  از  و  می گیرد  دربر  را 
طرشت و شریف را شامل می شود. در این محدوده شرکت های 
بسیار در اطراف دانشگاه مستقر شده اند و بافت محله نسبت به 
گذشته به دلیل وجود دانشگاه، شرکت های دانش بنیان، سکونت 
کارآفرینان و استادان دانشگاه تغییرات محسوسی نسبت به 
سال های گذشته داشته. به طوری که می توان گفت این تغییرات 
بر فرهنگ محله و گرایش به سمت نوآوری تأثیرگذار بوده است. 
در برخی خیابان ها راه اندازی شرکت ها باعث ایجاد و افزایش 
تراکم و ازدحام شده. این در حالی است که فعالیت شرکت ها 
در این محله ها باید به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر 
شود و ساکنان ناحیه نوآوری شریف باید احساس رضایتمندی 
بیشتری از زندگی در این محدوده داشته باشند. برای رسیدن 
به این هدف، طرح ها و پیشنهادهایی از سوی ناحیه نوآوری 
شریف مطرح شده است. یکی از راه هایی که به تعامل بیشتر 
با شهروندان منجر می شود برگزاری جلسه هایی با شورایاری ها 
و شهرداری منطقه است. عظیم زاده در این باره می گوید: تعامل 
با شورایاران موجب می شود که آنها مشکالت محله خود را 
مطرح کنند تا با بررسی راه حل هایی متناسب با محله بتوانیم 
به جمع بندی برسیم و با همکاری شهرداری طرح هایی را برای 
بهبود محله ها و کاهش مشکالت ارائه و اجرا کنیم. اگر پیامد 
حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان در این ناحیه، ترافیک 
نارضایتی  به  باشد، بدون شک  اهالی  برای  ایجاد مزاحمت  و 
⏪شهروندان منجر خواهد شد. بنابراین با برقراری نشست های 



2۷

شهریور 99 . شماره 41 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، چند طرح 

عمرانی افتتاح شد و چند تفاهم نامه به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
و  پزشکی  تجهیزات  فناوری  و  علم  پارک  راه اندازی،  آغاز 
سالمت با مشارکت بخش خصوصی از جمله برنامه های سفر 

دکتر ستاری بود.
این پارک، به عنوان چهارمین پارک علم و فناوری شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان در مساحتی بالغ بر 23 هکتار 
بهایی،  شیخ  فناوری  و  علم  پارک های  شد.  خواهد  ایجاد 
فناوری  و  علم  پارک  غیاث الدین جمشید، سه  و  ابوریحان 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که اکنون در حال 

فعالیت هستند.
راه اندازی دوباره ساختمان غدیر و افتتاح مجتمع کارگاهی 

دکتر  توسط  نیز  ابوریحان  فناوری  و  علم  پارک  در  تالش 
ستاری انجام شد.

صنعتی  دانشگاه  رشد  مرکز  اداره  منظور  به  همچنین 
اصفهان در شهرک و کمک به توسعه فعالیت های فناورانه 
علمی  هیات  اعضای  علمی  دستاوردهای  تجاری سازی  و 
دانشگاهی،  رویشی  شرکت های  شکل گیری  در  دانشگاه 
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.
و  دانشگاه  مسئولیت های  و  همکاری ها  تبیین  و  توسعه 
شهرک در اداره، بهره برداری و مدیریت مرکز رشد دانشگاه 
تازه  رویشی  شرکت های  استقرار  منظور  به  شهرک  در 
تأسیس دانشگاه مهمترین هدف انعقاد این تفاهم نامه است.
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  میان  تفاهم نامه ای  امضای 
اصفهان و دانشگاه اصفهان به منظور تعیین الگوی همکاری 
و مشارکت این دو مجموعه به عنوان دو نهاد کلیدی علم 
نوآوری  ناحیه  و فناوری جهت راه اندازی و توسعه مطلوب 
این  دیگر  برنامه های  جمله  از  اصفهان  دانشگاه  فناوری  و 

سفر بود. 
کاربری  با  کالبدی  فضاهای  احداث  تفاهم نامه  همچنین 
علمی  شهرک  میان  صنعت ساز  فناوری های  تجاری سازی 
استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق  و  اصفهان  تحقیقاتی  و 
با هدف سرمایه گذاری  تفاهم نامه  این  منعقد شد.  اصفهان 
کاربری  با  کالبدی  فضاهای  احداث  جهت  مشارکت  و 

تجاری سازی فناوری های صنعت ساز منعقد شد.
معرفی  به  نسبت  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
موضوع  فضاهای  احداث  جهت  نظر  مورد  پالک  های 
صندوق  و  کرد  خواهد  اقدام  صندوق  توسط  تفاهم نامه، 
اجرایی  نقشه های  تهیه  به  نسبت  نیز  فناوری  و  پژوهش 
برای ساخت فضاهای موضوع تفاهم نامه و برآورد هزینه های 
ساخت و اعالم آن به شهرک اقدام خواهد کرد.مدت زمان 
که  است  سال  سه  مدت  به  امضا  تاریخ  از  تفاهم نامه  این 
جدید  دفتر  همچنین  است.  تمدید  قابل  طرفین  توافق  با 
دکتر  توسط  اصفهان  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
سورنا ستاری در ساختمان غدیر شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان گشایش یافت.

سیستم پیوسته و قابل حمل تصفیه پساب های خانگی 
و صنعتی، توسط فناوران پارک علم و فناوری خوزستان 

طراحی و ساخته شد. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری 
خوزستان، این سیستم با توجه به پیوسته بودن و قابلیت 
با  مقایسه  در  و  بوده  کارا  بسیار  لجن  یا حذف  کاهش 
روش های موجود کاربردی تر و مقرون  به صرفه تر خواهد بود.

روش های  ترکیب  از  استفاده  با  ابتکاری  روش  این 
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی  به طور همزمان باعث حذف و 
یا کاهش چشمگیر لجن خروجی و کاهش غلظت نمک و 

میزان سختی در پساب می گردد.
همچنین این محصول ضمن منطبق بودن با استانداردهای 
زیست  محیطی و به دلیل اقتصادی بودن ، دستیابی راحت، 

روش مطلوبی جهت تصفیه پساب می باشد.
در حال حاضر پکیج تصفیه سورین با توان تصفیه فاضالب 
شهری با ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز، در استان 
خوزستان با موفقیت تجاری سازی و جهت بهره برداری با 
شرکت آب و فاضالب خوزستان قرارداد منعقد شده است .
شرکت سورین داده افزار اروند عضو پارک علم و فناوری 
خوزستان  با بهره گیری از علوم و فناوری نوین موفق به 
تولید سیستم پیوسته و قابل حمل تصفیه  پساب های 

خانگی و صنعتی شده است.  

توسط فناوران پارك علم و فناوری خوزستان 
صورت پذیرفت؛

طراحی و ساخت سیسمت پیوسته 
و قابل حمل تصفیه پساب های 

خانیگ و صنعیت

حضور دکتر سورنا ستاری در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

مشترک میان اهالی، شورایاران و مسئوالن شرکت های فعال در 
این محدوده به دنبال افزایش رضایتمندی شهروندان محله های 

طرشت و شریف هستیم.
◆ تولید محصول برای مقابله با کرونا

شیوع کرونا در ایران موجب شد تا شرکت های دانش بنیان دست 
به کار شوند و محصوالتی را برای مقابله با این مشکل تولید کنند. 
شرکت های عضو پارک علم و فناوری شریف و دانشگاه صنعتی 
شریف با توجه به تخصصی که داشتند محصوالتی را در این 
زمینه طراحی کردند. تولید مواد ضدعفونی کننده بخشی از این 
محصوالت بود که به کارمندان دانشگاه و وزارت بهداشت اهدا 
شد و بخشی هم به فروش رسید. تولید ماسک های نانو و الیاف 
نقره ای، طراحی و تولید ونتیالتور، راه اندازی اپلیکیشن ماسک، 
طراحی پردازش دقیق سی تی اسکن ریه از فعالیت های پارک 
علم و فناوری شریف در ایام کرونا به شمار می آید. برگزاری 

آنالین دوره های توانمندسازی برای شهروندان
دوره های آموزشی توانمندسازی یکی از برنامه های ثابت دانشگاه 
شریف است که هر سال استقبال دانشجویان را به دنبال داشته 
است. ناحیه نوآوری شریف با هدف ارائه خدمات به ساکنان این 
محدوده، دوره های آموزشی متنوعی را تدارک دیده که امسال 

به صورت مجازی برگزار شده است.
مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
سرفصل های  با  ماه   3 طول  در  آموزشی  دوره   9 می گوید: 
مشخص برای افزایش توانمندی های فردی و اجتماعی برگزار 
می شود. خودشناسی، تفکر خالق، مدیریت زمان، نحوه پیدا 
کردن شغل مناسب، مدیریت تعارض و مشکالت، نحوه مذاکره 
و… سرفصل های دوره هاست. آموزش ها رایگان و عمومی است 
و همه شهروندان در هر گروه سنی می توانند از این آموزش ها 

بهره مند شوند.
استعدادیابی یکی از برنامه های دیگر پارک علم و فناوری است 
که با تمرکز بر مدارس و مساجد انجام می شود اما به گفته 
برنامه ها  این  برگزاری  بیماری کرونا  به دلیل  عظیم زاده فعالً 

ممکن نیست.
◆ تهران و شهر هوشمند

رویکرد شهرداری تهران حرکت به سمت شهر هوشمند است. 
اما برای رسیدن به این هدف الزم است طبق برنامه ای مدون 
و با ایجاد زیرساخت های مناسب به سمت هوشمندسازی شهر 
حرکت کنیم. شهروندان برای استفاده از امکانات شهر هوشمند 
چه آموزش هایی را باید فرا بگیرند؟ عظیم زاده افزود: یکی از 

برنامه های ما در پارک علم و فناوری شریف ارائه آموزش هایی 
است که شهروندان را برای زندگی در شهری هوشمند یاری 
می کند تا از طریق این آموزش ها به عنوان شهروند بدانیم که 
چگونه از این امکانات استفاده کنیم. تبدیل کسب و کار سنتی 
به مدرن، تصمیم گیری خالقانه، برنامه ریزی با تلفن همراه، تفکر 
نقادانه، مدیریت توجه برای زندگی بهتر، اداره کسب و کار به 
سبک کارآفرینی و… دوره هایی است که با توجه به این رویکرد 

برگزار می شود.
در پارک علم و فناوری شریف تالش می کنیم با تعامل میان 
اهالی  از طریق برگزاری دوره های آموزشی، توجه  شهروندان 
را به این موضوع مهم جلب کنیم که نسبت به محله خود 
دلیل  به  این محله  و خیابان های  نباشند. کوچه ها  بی تفاوت 
فعالیت شرکت های دانش بنیان و کارآفرین با محله های دیگر 
متفاوت است. مردم در این موضوع سهیم هستند و متولیان این 
شرکت ها نیز باید به گونه ای عمل کنند که اهالی از زندگی در 
این محله، حال بهتری داشته باشند و میزان رضایتمندی آنها 
افزایش یابد. حضور بیشتر افراد در دوره های آموزشی موجب 
می شود تا این برنامه ها پایدارتر ادامه یابد و به صورت مقطعی 

برگزار نشود.

⏪

❚❚
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دولتی  دانشگاه های  اتحادیه  نوآوری  شبکه  مجازی  نشست 
حاشیه دریای خزر توسط پارک علم و فناوری مازندران برگزار 

شد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری مازندران، 
این نشست مجازی با موضوع تبیین اهداف ایجاد شبکه نوآوری 
کشورهای حاشیه دریای خزر و گسترش تعامالت دانشگاه ها، 
پارک ها و مراکز رشد حاشیه دریای خزر و با حضور اعضای 
اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر توسط پارک 

علم و فناوری مازندران برگزار شد.
روسیه،  قزاقستان،  ایران،  کشورهای  گزارش  این  اساس  بر 
ترکمنستان و آذربایجان از جمله کشورهای فعال در اتحادیه 

دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر هستند.
 35 شامل  عضو   57 بر  مشتمل  اتحادیه  این  است  گفتنی 
دانشگاه و 22 مرکز تحقیقات و پارک علم و فناوری می باشد و 
از اهم اقدامات انجام شده در این اتحادیه می توان به برگزاری 
نشست های سالیانه جهت اشتراک فعالیت های صورت گرفته و 

همچنین ترسیم نقشه راه آینده اشاره کرد.

در این نشست مجازی که به دلیل شیوع کووید -19 به صورت 
رئیس  معتمدزادگان،  علی  دکتر  پذیرفت،  صورت  مجازی 
پارک علم و فناوری مازندران، دکتر مصطفی کریمیان اقبال، 
انجمن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و دکتر  عضو 
دیدار باتریشو، معاون علوم و روابط بین الملل دانشگاه آتیرائو 
قرقیزستان مهم ترین اقدامات و برنامه های انجام شده در انجمن 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین تبیین برنامه 
آتی شبکه نوآوری با احتمال وجود شرایط حاضر مورد گفت وگو 

و تبادل نظر قرار گرفت.

نشست مجازی شبکه نوآوری کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد

■                                                           توسط پارك علم و فناوری مازندران؛                                                                                  ■

فرآیند  ایجاد  و  فناوری  سازی  تجاری  در  تسهیل  هدف  با 
هم رسانی فناورانه بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری ، 
دفتر فن بازار منطقه ای استان گیالن در پارک علم و فناوری 

گیالن راه اندازی شد. 

به گزارش نشریه عتف به نقل از پارک علم و فناوری گیالن، 
دکترعلی باستی رئیس این پارک در مراسم افتتاح دفتر فن بازار 
منطقه ای استان اظهار داشت: پارک علم و فناوری به عنوان 
یکی از ارکان اکوسیستم نوآوری یک سری برنامه ها را در سال 
های اخیر مدنظر قرار داده است، لذا اولین نکته در ارتباط با 
اطرافش  در محیط  که  است  این  فناوری  و  علم  های  پارک 

تاثیرگذار باشد.
وی افزود: کمک به برگزاری دوره های آموزشی مربوط به 
تجاری سازی، احصای نیازهای فناورانه و برگزاری همایش 
های  فعالیت  فرهنگ  ارتقای  و  ترویجی  رویدادهای  و  ها 
فناورانه و توسعه بازار فناوری در استان از دیگر اهداف دفتر 
فن بازار منطقه ای در گیالن است ضمن اینکه دفتر فن بازار 
استان فرصتی را برای معرفی دستاوردها و محصوالت شان 

فراهم می کند.
رئیس پارک علم و فناوری گیالن با بیان اینکه سرعت بخشی 
متقاضیان  و  کنندگان  عرضه  بین  فناوری  مبادله  فرآیند  در 
فناوری از اهداف پارک علم و فناوری گیالن در راه اندازی دفتر 
فن بازار است، گفت: پارک علم و فناوری گیالن با توجه به 
تجربیات برگزاری 9 دوره فن بازار کشور به عنوان دبیرخانه 
اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور 
که همه ساله در هفته پژوهش و فناوری در تهران برگزار می 
شود، نسبت به راه اندازی دفتر فن بازار منطقه ای استان اقدام 

کرده است.
استان  اینکه ظرفیت  بیان  با  ادامه سخنانش  دکترباستی در 
گیالن در بخش صنایع خالق بسیار زیاد است، یادآورشد: با راه 
اندازی مرکز نوآوری صنایع خالق از شهریور ماه سال گذشته 

اقداماتی انجام گرفته و اثرات بسیار خوبی گذاشته است.
رئیس پارک علم و فناوری گیالن با اشاره به اقدامات در بخش 
تامین مالی شرکت ها و واحدهای فناور اظهار داشت: در این 
ارتباط صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گیالن از 
سال گذشته آغاز به کار کرد ودر سال جاری با حضور معاون 
افتتاح شد که اتفاق  علمی و فناوری رئیس جمهوری رسماً 

خوبی برای انجام مناسب تر تامین مالی شرکت ها است.
فناوری پردیس در  پارک علم و  قنبرپور معاون توسعه  اکبر 
مراسم افتتاحیه دفتر فن بازار منطقه ای گیالن، فن بازار را یک 

شبکه واقعی دانست و اظهار داشت: در بحران کرونا که بسیاری 
از واحدهای صنعتی تعطیل شدند شبکه فن بازار توانست بخشی 
از ارزش خود را در این حوزه نشان دهد زیرا به واسطه این شبکه 
گردش اطالعات، گردش عرضه و تقاضا و اطالع رسانی آن ها 

بیشتر خواهد بود.
فناوری در کشور  اکوسیستم توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: به دو علت ارتباط بین فناوری و بازار قوی 
نیست اینکه برخی مواقع حین تولید محصول به بحث عرضه 
و بازار آن فکر نمی شود و برخی تولیدات توانمندی الزم برای 

ورود به بازار ندارند.
آرش فرزام صفت معاون استاندار گیالن نیز در مراسم افتتاح این 
دفتر، با اشاره به نقش مهم دفتر فن بازار در ایجاد فرآیند هم رسانی 
فناورانه میان عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری اظهارداشت: 
عملکرد دفتر فن بازار، شبکه ای است و انتظار داریم که به عنوان 

شبکه عمل کرده و نیازها را با هم رسانی برطرف کند.
جمله  از  مختلف  صنایع  در  نیازسنجی  دانستن  مهم  با  وی 
گردشگری استان گیالن خاطر نشان کرد: تا این نیاز جمع 
بندی نشود، تحقیقات نمی تواند به آن سمت حرکت کند ضمن 
اینکه نیاز اکنون با سال گذشته متفاوت است که این امر باید 

مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن با بیان اینکه 
ابتدا باید نیاز و توانمندی های استان و بازار هدف را بشناسیم، 
خاطرنشان کرد: به عنوان مثال زیتون یکی از محصوالت مهم 
و استراتژیک گیالن است که افزون بر 50 نوع فرآورده از این 

محصول تولید می شود.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به راه اندازی صندوق پژوهش 
و فناوری غیردولتی استان گیالن ادامه داد: انتظار است تا این 

صندوق در راستای اهداف دفتر فن بازار کار کند.
فرزام صفت با تاکید بر اینکه کارهای جزیره ای و موازی کاری 
منتج به اهداف نمی شود، گفت: کار در حوزه دانشگاه، جهاد 
دانشگاهی، پارک علم و فناوری و صندوق پژوهش و فناوری 

همه در راستای یک هدف است و هم افزایی باید اتفاق بیفتد.

راه اندازی دفتر فن بازار منطقه ای استان گیالن در پارك علم و فناوری استان

■   با هدف تسهیل در تجاری سازی فناوری صورت پذیرفت؛
در راستای تحقق دموکراسی در محیط های 

کاری صورت گرفت؛
طراحی و تولید نرم افزار نظام 

پذیرش و برریس پیشهنادها توسط 
فناوران اپرک علم فناوری مازندران

راستای  در  پیشنهادها،  بررسی  و  پذیرش  نظام  نرم افزار 
تحقق دموکراسی در محیط های کاری توسط فناوران 

پارک علم فناوری مازندران طراحی و تولید شد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری 
مازندران، سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، توسط 
علم  پارک  در  فکر مستقر  بنیان جادوی  دانش  شرکت 
فناوری مازندران در ابتدا در محیط ویندوز طراحی و تولید 
شد که پس از آن بنا به نیاز روز در محیط وب پدید آمد. 
این سامانه که در جهت کمک به ارتقای نظام پیشنهادها 
مطابق با مدل ارزیابی تدارک شده بود در دریافت جوایز 
برترین های ملی نظام پیشنهادها در سطوح مختلف نقش 

موثری ایفا می کند.
با توجه به تنوع سازمانها اعم از دستگاههای دولتی، بانک ها 
و شرکت ها، این نرم افزار بازآفرینی های متعددی را پشت 
سرگذاشته و در خالل این بازآفرینی ها مشتریان دارای 
قرارداد، از خدمات نگهداشت و پشتیبانی رضایت بخش 

برخوردار بوده است.
هم اکنون این نرم افزار در وزرات نیرو، جهاد کشاورزی، 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، بانک رفاه، شهر، 
دی، توسعه تعاون، شرکت های برق منطقه ای و توزیع 

برق استانها و شهرداری ها بکارگیری شده است.
این محصول دانش بنیان دارای گواهی فنی شورای عالی 
انفورماتیک و گواهی امنیت از شرکت صنایع انفورماتیک 
ایران مطابق الزامات افتا کشور به عنوان اولین شرکت در 

شمال کشور می باشد.
نیاز روز در خصوص اپلیکیشن موبایل برای این محصول 
منجر به تولید نسخه anDroiD و نسخه ioS گردید و 
با توجه به ضرورت تامین امنیت کاربری نرم افزار و نوع 
مشتریان این نرم افزار گواهی تاییدیه امنیت را با ارزیابی 
سازمان  تاییدیه  و  ایران  انفورماتیک  صنایع  آزمایشگاه 

فناوری اطالعات ایران کسب کرد.
افزاری جادوی فکر مستقر در  نرم  بنیان  شرکت دانش 
پارک علم فناوری مازندران به عنوان یکی از شرکت های 

پیشرو در حوزه نظام پیشنهادها در سطح کشور می باشد.
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نیاز  رفع  راستای  در  کرمان  فناوری  و  علم  پارک  فناوران 
ساخت  و  طراحی  به  موفق  کشور،  فوالد  صنایع  استراتژیک 

دستگاه فلومتر اسالری شدند. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از پارک علم و فناوری کرمان، 
علی اسماعیلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان پنگان الکترونیک 
مستقر در پارک علم و فناوری کرمان گفت: پس از 2 سال 
فلومتر  دستگاه  صنعتی،  های  محیط  در  آزمایش  و  تحقیق 
اسالری یکی از نیازهای استراتژیک در کنترل فرآیند و افزایش 
فوالدی  صنایع  در  ویژه  به  کارخانجات  تولید  خطوط  بازده 

طراحی و تولید شد.
وی گفت: دستگاه فلومتر اسالری یکی از نیازهای استراتژیک در 
کنترل فرآیند و افزایش بازده خطوط تولید کارخانجات به ویژه 
در صنایع فوالدی و معدنی است و با توجه فعالیت گسترده ای 
که سیستم های اقتصادی داخل و خارج از کشور در این حوزه 

دارند، بازار بسیار گسترده ای برای آن می توان متصور شد.
اسالری  فلومتر  دستگاه  ساخت  با  ارتباط  در  اسماعیلی 
)Slurry( از نوع الکترومغناطیس گفت: این دستگاه یکی از 
تجهیزات بسیار مهم در صنایع فلومتر است که وظیفه اندازه 

گیری دبی سیاالت را بر عهده دارد.
وی افزود: فلومترهای الکترومغناطیسی به دلیل نداشتن قطعات 
متحرک و داشتن دقت بسیار باال و توانایی اندازه گیری طیف 
وسیعی از سیاالت، کاربرد بسیار زیادی در صنایع گوناگون دارد.

الکترونیک  پنگان  مهندسی  بنیان  دانش  شرکت  مدیرعامل 
مطرح کرد: این دستگاه به واسطه نیاز به دانش فنی باال در 
طراحی و تولید، قیمت و ارزش افزوده باالیی داشته و به دلیل 
برخورداری از پتانسیل فروش باال در بازارهای داخلی و خارجی 

یک محصول ارزشمند به شمار می آید.
اسماعیلی بیان کرد: فلومترهای الکترومغناطیس به طور معمول 
برای سیاالت دارای هدایت الکتریکی مانند آب، فاضالب و اسید 
بسیار مناسب هستند اما برای سیاالتی مانند اسالری سنگ آهن 
که ترکیبی از آب و ذرات مغناطیس شونده فوالدی است، دیگر 

نمی توان به روش های معمول دبی را اندازه گیری کرد.

وی ادامه داد: چرا که ضمن تغییر روش اندازه گیری، جنس 
پوشش داخلی فلومتر باید به نحوی بهبود یابد که کمترین 

سایش را در برابر این مواد ایجاد کند.
فناور عضو پارک علم و فناوری کرمان تصریح کرد: در طرح 
ارائه شده با استفاده از تکنیک های جدید و بومی در طراحی و 
ساخت، امکان ساخت و تولید این محصول در گرید صنعتی و 

رقابتی در داخل کشور فراهم شده است.
اسماعیلی گفت: استفاده از این تکنیک ها در این محصول باعث 
شده تا دقت محصول در مقایسه با نمونه های داخلی بسیار باالتر 
رود و با جدیدترین نوع از محصوالت روز اروپا قابل رقابت باشد.

وی یادآور شد: از طرف دیگر وجود این مدل در طراحی محصول 
باعث شده تا قیمت نهایی این محصول کمتر از یک سوم نمونه 
های مشابه خارجی باشد و ارزش اقتصادی زیادی را برای کشور 

به همراه داشته باشد.
کرد:  تصریح  کرمان  فناوری  و  علم  پارک  عضو  فناور  این 
حدود 3 سال پیش با تولید اولین نمونه های محصول فلومتر 
الکترومغناطیس که مناسب برای صنایع آب و فاضالب بود، 
متوجه نیاز صنایع فوالدی و معدنی به این نوع محصول در 
کاربرد اندازه گیری دبی اسالری )سیال های دارای مواد جامد( 

شدیم.
اسماعیلی تاکید کرد: البته در 2 سال اخیر به دلیل افزایش 
قیمت ارز و فشار تحریم ها این نیاز دوچندان شده و باعث شد 
تیم تحقیق و توسعه شرکت با جدیت بیشتری نسبت به ارتقاء 

محصول مذکور وارد عمل شوند.

وی افزود: خوشبختانه نمونه نهایی و تست شده این محصول 
بعد از 2 سال تحقیق و آزمایش نمونه های مختلف در محیط 
های صنعتی، در اوایل سال 99 بهره برداری و به صنایع مختلفی 

ارائه شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی پنگان الکترونیک عنوان کرد: این 
شرکت در حال حاضر با 35 نفر نیروی کار در بخش های مختلف 
و تخصص های متنوع به فعالیت خود در حوزه ابزاردقیق ادامه 
می دهد که 10 نفر از این افراد به صورت تمام وقت در واحد 
تحقیق و توسعه با تخصص های الکترونیک، مکانیک، برنامه 

نویسی و مهندسی مواد مشغول به کار هستند.
اسماعیلی اذعان کرد: به طور کلی تکنولوژی عملکردی این 
محصول که تنها در اختیار چند شرکت خاص در دنیا است، 
البته  که  است  خارجی  محصوالت  مشابه  شده  سازی  بومی 
نوآوری های قابل توجهی در طراحی و ایجاد پوشش داخلی 
فلومتر و کاهش نویزهای محیطی مربوط به اندازه گیری دبی 
در آن صورت گرفته است که خود تمایزی بسیار مهم برای این 

محصول به شمار می رود.
وی یادآور شد: به عبارت دیگر دانش طراحی و ساخت این 
محصول با افتخار صد در صد در اختیار این شرکت به عنوان 

تنها شرکت ایرانی در این حوزه است.
مدیرعامل شرکت مهندسی پنگان الکترونیک اظهار کرد: عمر مفید 
باالتر با توجه به کاهش تاثیرپذیری سایش مواد بر عملکرد دستگاه، 
دقت باالتر اندازه گیری و کاهش تأثیر نویزهای محیطی از جمله 

مزایای این محصول نسبت به نمونه های مشابه خارجی است.
اسماعیلی توضیح داد: این محصول یکی از نیازهای استراتژیک 
در کنترل فرآیند و افزایش بازده خطوط تولید کارخانجات به 
ویژه در صنایع فوالدی و معدنی است و با توجه فعالیت گسترده 
ای که سیستم های اقتصادی داخل و خارج از کشور در این 
حوزه دارند، بازار بسیار گسترده ای برای آن می توان متصور شد.
و  خودباوری  ما  موفقیت  رمز  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
اعتماد کردن به دانش نخبگان بومی استان است که توانسته 
ایم محصولی با کیفیت عالی و برند پترونیک تحویل صنعت 

کشور نماییم.

ساخت دستگاه فلومتر اسالری توسط فناوران پارك علم و فناوری کرمان
■                                                در راستای رفع نیاز استراتژیک صنایع فوالد کشور صورت گرفت؛                                                             ■

دانش  شرکت  توسط  کشور  ضدعفونی  تونل  مجهزترین 
به  آزادی  ورزشگاه  در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  بنیان 

بهره   برداری رسید. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری البرز، 
تونل  مجهزترین  از  برداری  بهره  و  نصب  از  مرحله  دومین 
توسط  آزادی  ورزشگاه  در  کشور  استادیوم های  ضدعفونی 
البرز  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  بنیان  دانش  شرکت 

اجرایی شد.
تونل ضد عفونی ورزشگاه آزادی در 2 فاز و همزمان با "دهه 
والیت و امامت" و "عید سعید قربان" به بهره برداری رسید، 
در عملیات فاز اول این تونل که در دیدار هفته گذشته استقالل 
تهران و نساجی مازندران از آن رونمایی شد، طراحی طوری 
صورت پذیرفته که، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ها، پس 
از پیاده شدن از اتوبوس و همزمان با عبور از تونل ورزشکاران، 

ضدعفونی شده و وارد رختکن ها شوند.

تونل  روزترین  به  و  مجهزترین  نصب،  دوم  فاز  عملیات  در 
ضدعفونی دیگری در حاشیه زمین چمن فوتبال و در قسمت 
ورودی بازیکنان به زمین مسابقه تعبیه شد تا با تکمیل فاز 
اول این طرح، مربیان، بازیکنان، داوران و عوامل اجرایی تیم ها 
موقع ورود و خروج از زمین مسابقه و با توجه به اینکه ورزش 
با  است  فیزیکی  و  درگیرانه  انرژی،  پر  ورزش  یک  فوتبال، 
گذشتن چندین مرتبه از این تونل، کاماًل ضدعفونی شده و 
دیگر مشکلی از بابت حفظ سالمت و بهداشت برای هیچیک 

از آنها پیش نیاید.
با عنایت به لزوم اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های ابالغی 
ورزش،  در  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  و  لیگ  سازمان 
باشگاه های فوتبال موظف به تهیه و تامین لوازم جانبی از 
به  با توجه  اما  جمله تونل ضدعفونی در ورزشگاه ها شدند 
اینکه مسئوالن ورزشگاه آزادی همیشه با پیگیری و نظارت 
ممکن  نحو  بهترین  به  ورزشگاه  این  تا  بوده اند  تالش  در 
در  شود،  آماده  فوتبال  برتر  لیگ  و  ملی  دیدارهای  برای 

راستای مساعدت و همکاری با دو تیم محبوب و پرطرفدار 
پرسپولیس و استقالل، که در ورزشگاه آزادی میزبان رقیبان 
خود هستند، با تاکید مهندس کریمی مدیر عامل شرکت 
اماکن ورزشی کشور و دستور مهندس  توسعه و نگهداری 
ضدعفونی  تونل های  آزادی،  ورزشی  مجموعه  مدیر  سیف، 
دانش  شرکت های  اکسون  شرکت  همکاری  با  فوق،  مجهز 
مجتمع  و  البرز  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  بنیان 
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در سال "جهش تولید"، 

آماده و در ورزشگاه آزادی نصب شد.
گفتنی است با تکمیل این طرح از این پس مربیان، بازیکنان و 
سایر عوامل اجرایی دیدارهای لیگ برتر فوتبال باید جداگانه از 

دو تونل برای ورود به زمین چمن ورزشگاه آزادی عبور کنند.

آزادی ورزشگاه  در  استادیوم های کشور  ضدعفونی  تونل  مجهزترین  از  بهره برداری 

■   توسط فناوران پارك علم و فناوری البرز اجرایی شد؛
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و  علم  پارک  در  مستقر  پرداز  الکترونیک  آرمان  شرکت 
ساخت  و  طراحی  حوزه  در  که  شرقی  آذربایجان  فناوری 
تجهیزات با فناوری باال فعالیت مینماید موفق به تولید انبوه 

انواع دیتاالگر های  صنعتی مبتنی بر شبکه gSM شد. 

الکترونیکی است که  دیتاالگر یا ثبت کننده داده وسیله ای 
داده هایی را که به وسیله حسگرهای تعبیه شده در دستگاه 
یا ابزار و حسگر خارجی تأمین می شوند را در طول زمان یا در 
رابطه با مکان ذخیره می کند  . دیتاالگر ها معموال  کوچک 
و قابل حمل بوده و به وسیله باتری تغذیه می شوند و به یک 
ریزپردازنده مجهز بوده و حافظه داخلی آنها فرایند ذخیره سازی 
از  میدهد.یکی  انجام  را  ها  حسگر  از  دریافتی  های  داده 
اصلی ترین مزایای استفاده از دیتاالگرها قابلیت جمع آوری 24 
ساعته اطالعات است. دیتاالگرها معموالً به محض فعال سازی 

بدون مراقبت رها شده تا در طول دوره دیده بانی اندازه گیری 
نموده و اطالعات را ذخیره کنند. این قابلیت اجازه می دهد تا 
تصویری جامع و دقیق از شرایط محیط تحت نظر مانند دمای 

هوا یا رطوبت بدست آید.
تولیدات این شرکت قابلیت اتصال به انواع سنسورهای آنالوگ  
و دیجیتال بارنج استاندارد ، ذخیره اطالعات، نمایش به صورت  
نرم افزاری و ارسال بر بسته gPrS و SMS را دارد . این 
شرکت مجری چندین پروژه بزرگ و مهم در سطح کشور می 
باشد که در این راستا می توان به یکی از پروژه احیای دریاچه 
ارومیه اشاره کرد.  این شرکت توانسته با نصب و راه اندازی  
بیش از 400 ایستگاه آب های زیر زمینی و آنالین سازی آنها 
وضعیت دریاچه ارومیه را به صورت 24 ساعته پایش کرده 
اطالعات را جمع آوری و به مراکز کنترل ارسال  می کند تا 
در برنامه ریزی  و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار گیرد. 

به همت محققین یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت

GSMتولیدانبوهدیتاالگرهایصنعتیمبتنیبرشبکه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم،رئیس 
پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه واحدهای فناور ولی 
نعمتان پارک هستند گفت: مدیران ارشد وزارت علوم بارها از 

زنده و پویا بودن واحدهای فناور پارک تجلیل کرده اند

دکتر سید حسین اخوان علوی در نشست واحدهای فناور مراکز 
رشد پارک علم و فناور با حضور مدیران فناوری پارک و جمعی 
از واحدهای فناور عضو مراکز رشد قم که در سالن جلسات 
دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد گفت: برگزاری چنین نشست 
هایی برای دفاع از عملکرد پارک نیست و فقط با هدف تبیین 
فعالیت و دریافت نظرات و انتقادات مدیران واحدهای فناور است

رئیس پارک علم و فناوری استان قم با ابراز تاسف از اینکه ظرف 
بودجه ای پارک ها نسبت به دیگر مراکز علمی و دانشگاهی 
بسیار کوچک است گفت: بنابراین الزم است از همین بودجه 

کم به نحو احسن و با برنامه ریزی درست استفاده کامل کرد
اخوان علوی با تاکید براینکه تمام بودجه های مصوب برای 
واحدهای فناور به صورت کامل و شفاف در اختیار خودشان قرار 
می گیرد گفت: قطعا سرعت فرایند های حمایت و صدور مجوز 
برای واحدهای فناور در سال جاری با رعایت موازین قانونی 

افزایش خواهد یافت
وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری استان قم به دلیل وجود 
واحدهای فناور فعال و پویا و زیرساخت های الزم شرایط ارتقا 
سطح و دریافت حمایت های بیشتر را دارد گفت: در سال 94 
رتبه قم در برخورداری از شرکت های دانش بنیان رده هفدم 
بود اما االن با وجود 74 شرکت دانش بنیان به رتبه نهمی دست 
پیدا کرده ایم و قطعا جایگاه استان قم در آینده بسیار بهتر و 

چشمگیرتر خواهد شد
در این نشست، معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با 

اشاره به ویژگی های تک شهر بودن قم گفت: متاسفانه فعالیت 
ها و برنامه های اقتصادی و فناوری فقط در شهر قم متمرکز 
شده استدکتر حمید رضا شوشتری پور از طرح توسعه متوازن 
نوآوری و فناوری در مناطق مختلف شهری و روستایی استان 
قم خبرداد و گفت: این طرح در راستای حمایت از ایده ها و 
دستاوردهای مناطق محروم روستایی و خارج از مرکز برنامه 
ریزی شده است و با فرمانداری و بنیاد نخبگان هم قرار است 

هم افزایی کنیم
و  کودک  فناوری  و  نوآوری  پارک  اندازی  راه  داد:  ادامه  وی 
نوجوان، فن بازار علوم انسانی و اسالمی و کارخانه نوآوری از 
جمله دیگر برنامه های در دست اقدام در سال 99 خواهد بوددر 
بخش دیگری از این نشست، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 
در خصوص اعتبارات اختصاصی به واحدهای فناور گزارشی را 
مطرح کرد و گفت: تا پایان سال 98 حدود 5 میلیارد تومان 
منابع اعتباری به واحدهای فناور عضو پارک اختصاص یافت که 
حدود 3میلیارد و سیصد میلیون تومان آن به واحدهای فناور 

واجد شرایط اختصاص یافت
حمزه مظفری با طرح این مطلب که میان بودجه تصویب شده 
و مبلغ اختصاص یافته تفاوت وجود دارد گفت: پارک های علم و 
فناوری مانند هر نهاد دولتی دیگر از منابع اختصاص یافته دولت 
می توانند تسهیالت پرداخت کنند و در بسیاری از مواقع بودجه 
واریز شده به حساب نهادهای دولتی از بودجه ای که مصوب 

شده کمتر است
وی با اعالم اینکه منابع اعتبارات اختصاص یافته از پارک از دو 
حساب هزینه ای و درآمد اختصاصی است گفت: کل اعتبارات 
در نظر گرفته شده در سال99 بیش از 2 میلیارد و دویست 
فناور  واحدهای  برای  میلیون  که 763  است  تومان  میلیون 
مرکز رشد جامع، 658 میلیون برای مرکز رشد علوم انسانی 

و اسالمی  و 160 میلیون تومان آن برای واحدهای فناور مرکز 
رشد کشاورزی است

نمی  پارکی  منابع  براینکه  تاکید  با  جامع  رشد  مرکز  مدیر 
تواند جوابگوی درخواست های واحدهای فناور عضو پارک 
و  پژوهش  بر صندوق  برای همین منظورعالوه  باشد گفت: 
فناوری کریمه استان قم برای تامین اعتبار الزم با صندوق 
البرز  استان  داروی  پرشین  فناوری گیالن،  و  پژوهش  های 
برای دریافت  فناور  واحدهای  و معرفی  زمینه همکاری  نیز 

تسهیالت را فراهم کرده ایم
انسانی و  بیدگلی، مدیر مرکز رشد علوم  ادامه دکتر ولیا  در 
فناور  واحدهای  به  اختصاصی  خدمات  خصوص  در  اسالمی 
در سال 99 و آقای صدیقیان، مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل در خصوص نحوه عضویت واحدهای فناور و برخورداری 

از مزایای شبکه تعاملی وزارت عتف توضیحاتی را ارایه دادند
پایان بخش این نشست، تجلیل از واحدهای فناور برگزیده در 
سال 98 بود که سه واحد فناور با اهدای لوح سپاس به شرح ذیل 
تجلیل شدند: مدیر محترم واحد فناور نام آوران آفرینش فردا، 
آقای مهندس مقدم)عضو مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی(
و مدیر محترم واحد فناور مانا هوش، آقای مهندس حسینی 
دستجردی)عضو مرکز رشد جامع( و مدیر محترم محترم واحد 
فناور آریا نهان زیست اکسیر، آقای دکتر هندیانی)عضو مرکز 

رشد کشاورزی(

شصت واحدهای فناور مراکز رشد پارك علم و فناوری استان قم برگزار شد

توحید فرشناس مدیر عامل شرکت آرمان الکترونیک پرداز  
عنوان  شرقی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر 
صنایع  از   بسیاری  در  شرکت  تولیدی  کرد،محصوالت 
شیشه   ، فوالد   ، پتروشیمی   ، نیروگاه  گاز،  نفت  از  اعم 
نظامی  و  فضایی  های  آزمایشگاه  و  پزشکی  ،کشاورزی، 

قابل استفاده  می باشد .
قیمت محصوالت تولیدی  این شرکت 50 درصد  نمونه های 
مشابه خارجی می باشد و به لحاظ کیفیت قابل رقابت با 
محصوالت تولیدی شرکت های بزرگ دنیا است. فرشناس، 
مزیت اصلی محصوالت تولیدی این شرکت را کیفیت باال و  
اضافه کردن قابلیت مانتورینگ و ارسال اطالعات و همچنین  
ارتقا امنیت داده و عدم دسترسی به اطالعات از طرف افراد 
در  اکنون  هم  شرکت  این  محصوالت  دانست.  کاربرد  غیر 
سازمان ها و صنایع مختلف کشور نظیر سازمان هواشناسی، 
مخابرات، محیط زیست، مدیریت منابع آب کشور، شرکت 
ارتباطات سیار، مراکز درمانی ، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  

نصب و در حال بهره برداری است.
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محققین شرکت " زینو آراز ویرا زیست "  مستقر در 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برای اولین بار در 
کشور موفق به بومی سازی و تولید کیت های تشخیص 
جهش های سوماتیکی ژن های k-raS  ، B-raf و 
Jak2   با روش real-TiMe PCr  شدند. شرکت  
زینو آراز ویرا  زیست  مستقر در پارک علم و فناوری 
سازی   تجاری  و  تولید  زمینه   در  شرقی  آذربایجان 
باال   با فناوری  محصوالت زیستی  و تشخیص پزشکی 

فعالیت می نماید.
جهش های ژنتیکی در سرطان ها از نظر فارماکوژنتیکی 
اهمیت فراوانی دارند و تشخیص این جهش ها به دلیل 
سوماتیکی بودن نیازمند روشهایی با فناوری باال مانند 
real-TiMe PCr با استفاده از پروب های نشان دار 
میباشد. برای تامین نیاز کشور  به این محصوالت ، ساالنه  
میلیون ها دالر ارز  از کشور خارج میشود و  واردات این 
محصوالت در بسیاری از موارد با مشکالت و تاخیر های 

فراوان انجام می شود 
کیت تشخیص جهش های ژن k-raS  و B-raf  در 
تشخیص نوع جهش سوماتیکی در سرطان ها خصوصا  
موثر  داروی  نوع  تعیین  و  ریه  و  روده  های  سرطان 
مورد استفاده قرار می گیرد . این کیت توسط شرکت 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  زینوآرازویرازیست  
با روش real-TiMe PCr بومی  آذربایجان شرقی 
سازی و تولید شده است . قیمت نمونه های خارجی این 
کیت برای 50 تست باالی 3000 دالر می باشد و  نمونه 
از یک  با قیمت کمتر  این شرکت   تولید شده توسط 

چهارم مشابه خارجی  قابل عرضه می باشد. 
 کیت تشخیص جهش ژن Jak2  برای تشخیص جهش 
سوماتیک نقطه ای V617f  در ژن     Jak2 و تخمین 
پلی  خونی  های  سرطان  به  مبتال  بیماران  در  ریسک 
سیتمی ورا ، ترومبوسیتمی و لوسمی پرومیلوسیتیک و 
همچنین بررسی پاسخ به درمان های اختصاصی با هدف 
Jak2 بکار می رود. قیمت خارجی این کیت برای 50 
تست باالی 2000 دالر می باشد و محصول تولید شرکت 
زینو آراز ویرا زیست  با کمتر از یک چهارم قیمت نمونه 

خارجی  قابل عرضه است. 
گفتنی است شرکت زینو آراز ویرا زیست از  سال 1397 
و  زیستی  های  فناوری  تولید  و  سازی  بومی  هدف  با 
پزشکی در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مستقر 
گردید و  عالوه بر تولید کیت های مذکور هم اکنون در 
زمینه تولید  محصوالت مختلف با فناوری های باال در 

حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می نماید.

به همت یک شرکت مستقر در پارك علم و فناوری آذربایجان 
شرقی صورت پذیرفت؛

بویم سازی و تولید کیت های تشخیص 

 K-Ras ، جهش های سوماتییک ژن های

 Real-Time PCR اب روش JaK2   و B-Raf

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه مواد و 
انرژی در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی تفاهم نامه همکاری 

امضاء کردند. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از سازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی ایران، این تفاهم نامه همکاری توسط دکتر حسین 
پژوهش های  سازمان  تجاری سازی  و  نوآوری  معاون  رحمانی 
علمی و صنعتی ایران و دکتر سعید حصارکی معاون پژوهشی و 
تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه مواد و انرژی و در حضور رؤسای 

دو مرکز در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به 
امضا رسید.

در حاشیه امضای این تفاهم نامه در جلسه ای ضمن معرفی و 
تاکید بر توانمندی های دو مجموعه، در راستای محورهای مورد 

عالقه گفت وگو و تبادل نظر شد.
از  ویژه  به  مشترک  قراردادی  پروژه های  اخذ  در  همکاری 
واحدهای  و  نیرو  و  شهرسازی  و  مسکن  صمت،  وزارت های 
زیرمجموعه، توسعه فناوری های مشترک جهت ارائه به صنایع 
مجموعه  دو  رشد  مراکز  بین  ما  فی  همکاری  سازمان ها،  و 
و شرکت های مستقر در آن ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و 
تخصصی از سوی دو مجموعه و شرکت های مستقر به یکدیگر از 

موضوعات و محورهای مشترک و مورد گفت وگو بود.
پس از این نشست، دکتر علیرضا خاوندی رئیس پژوهشگاه 
مواد و انرژی به همراه معاونان و مدیران خود از طرح تونل باد، 
پژوهشکده مواد و طرح های در دست احداث و چند شرکت 
سازمان  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  در  مستقر  بنیان  دانش 

پژوهش های علمی و صنعتی ایران نیز بازدید کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه مواد و انرژی

■   به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی صورت گرفت؛

 

اولین نمایشگاه مجازی سه بعدی در ایران ) ایپک اکسپو 
(، با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رئیس پارک علم و 
سازمان  رئیس  تبریز،  شهردار   ، شرقی  آذربایجان  فناوری 
از  جمعی  و  شرقی،  آذربایجان  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
مدیران صنایع و سازمان های استان در محل اتاق بازرگانی 

صنایع، معادن و کشاورزی تبریز رونمایی شد. 
دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم 
ضمن قدردانی از محققین پارک علم و فناوری آذربایجان 
شرقی و دانشگاه تبریز در زمینه طراحی و راه اندازی این 
سامانه ،  توسعه و پیشرفت جوامع بدون توجه به استفاده 
اطالعات  فناوری  ظرفیت های  و  بسترها  از  بیشتر  هرچه 
اولین  از  رونمایی  وی،  دانست.  ناپذیر  امکان   ارتباطات  و 
نمایشگاه مجازی ایران را اتفاقی بسیار مبارک قلمداد کرد 
و ادامه داد: افزایش چنین فعالیت های ارزشمندی، عالوه بر 
در سطح  عرضه محصوالت  امکان  انرژی،  و  هزینه  کاهش 
بین المللی و حضور در فروشگاه ها و بازارهای مختلف جهانی 

را فراهم می کند.
و  خصوصی  بخش  ارزنده  نقش  از  قدردانی  با  پورمحمدی 
فعاالن بخش تولید در حمایت از نیازمندان آسیب دیده از 
کرونا، خاطرنشان کرد: کارآفرینان و صنعتگران ما در این 
شرایط حساس نیز نشان دادند که همواره و در هر شرایطی 
آذربایجان  استاندار  می کنند.  تالش  مشکالت،  رفع  برای 

شرقی ابراز امیدواری کرد در سایه برنامه ریزی های صحیح 
و عملیاتی و همکاری بخش های مختلف دولتی و خصوصی، 
شاهد اقدامات موثری برای تحقق شعار جهش تولید باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این مراسم 
ضمن اشاره به اقدامات پارک در زمینه حمایت از فناوران و 
کارآفرینان استان گفت:  هم اکنون وارد انقالب صنعتی چهارم 
و عصر  اقتصاد دیجیتال شده ایم. عصر اقتصاد دیجیتال به 
معنی فراهم شدن  فرصت های برابر،  شکل گیری  بازارهای 
نازلترین  به  رقابتی،  خرید  قیمت  به  فروش   ، واسطه  فاقد 
قیمت، ، فشرده شدن زمان و مکان است . دکتر واعظی افزود 
  gDP  مطابق آمار مرکز آمار ایران،  سهم اقتصاد دیجیتال از
کشور در سال 1397  پنج و نیم  درصد می باشد که برای 
یک اقتصاد نفتی امید بخش است.  دکتر واعظی عنوان کرد 
به عنوان مثال شرکت دیجی کاال در سال 1397 در رتبه 
بندی جهانی، در جایی که شرکت آمازون رتبه 1 را دارد رتبه 
8 جهانی در فروش اینترنتی را کسب نموده و این مایه افتخار 
و مباهات کشور  است و قابلیت ها و خدمات ایپک اکسپو 
از دی جی کاال هم باالتر بوده و عالوه بر فروش ، نمایشگاه 
اینترنتی نیز میباشد. دکتر واعظی افزود  اقتصاد دیجیتال بعد 
از شیوع کرونا  اهمیت دوچندان پیدا کرده است  به طوری 
که کسب و کار هایی که زیرساخت های دیجیتال بهتری 
داشتند توانستند از مشکالت ناشی از کرونا به سالمت و با 

حداقل تاثیر گذاری عبور کنند. 
دکتر بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
اکسپو،    ایپک  سامانه  طراحی  گروه  سر  اکبری  دکتر  خانم 
ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز،  شریف زاده رئیس انجمن 
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  زاده  امین  صنایع،   مدیران 
اطاق  رئیس  نایب  سلطانی  و   شرقی  آذربایجان  تجارت  و 

بازرگانی دیگر سخنرانان این برنامه بودند. 
نمایشگاه  پوستر  امضای  و  سامانه  از  رونمایی  با  مراسم 
شرقی  آذربایجان  استاندار   توسط  بعدی  سه  مجازی 

پذیرفت. خاتمه 

رونمایی از اولین نمایشگاه مجازی سه بعدی در ایران ) ایپک اکسپو ( 
با حضور استاندار آذربایجان شرقی

■         به همت یک شرکت فناور مستقر در پارك علم وفناوری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت؛            ■
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از  گیری  بهره  با  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک 
جهاد  راستای  در  مستقر  فناور  واحدهای  ظرفیت های 
شعار  با  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  و  مقابله  جانبه  همه 
&quoT;با فناوری به شکست کرونا میرویم&quoT; پس 
از فراخوان اعالم شده در این زمینه توانستند زیرساخت های 
الزم برای حمایت از شناسایی و توانمند سازی و تولید بیش 

از 50 طرح فراهم آورند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، واحدهای فناور 
و  برق  افزارهای  از سخت  اعم  مختلف  در حوزه های  مستقر 
الکترونیک ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته و ماشین آالت 
و تجهیزات پزشکی فناوری اطالعات و ارتباطات فناوری های 
تشکیل  با  توانستند  دیجیتال  هنرهای  و  انمیشن  و  زیستی 
تیم ها تحقیق و توسعه مشترک نسبت به مهندسی معکوس 
و همچنین تولید محصوالت فناورانه و نوآورانه مورد نیاز کادر 

درمانی و جامعه جهت پیشگیری از شیوع و ابتالء اقدام نماید.
از جمله اقدامات واحدهای فناور مستقر در کنترل و پیشگیری از 
ویروس کرونا می توان به فعالیت های شرکت دانش بنیان الکترونیک 
پردازش سبالن طراحی و ساخت اولین ربات کمک پرستار جهت 
فعالیت در بخش کرونا در کشور و همچنین تولید روزانه 10 
هزار ماسک فیلتردار جهت تامین نیاز کادر درمانی و صادرات به 

کشورهایی همچون مالزی اندونزی و آذربایجان اشاره کرد.
شرکت دانش بنیان رادین صنعت هوشمان فعال در بخش 
و  طراحی  به  نسبت  پیشرفته  تجهیزات  و  ماشین آالت 
به  به منظور کمک   n95 بدنه زن ماسک ساخت دستگاه 
جامعه و همچنین تسهیل در تامین خطوط مورد نیاز تولید 
کنندگان اقالم بهداشتی اقدام و موفق به فروش بیش از 40 

دستگاه شده اند.
کابین ضدعفونی کننده، لباس ایزوله مخصوص کادر درمان و 
دستگاه ویدئو الرینگوسکوپ، سیستم حرارتی افزایش دمای ریه 
نیز از محصوالت طراحی و ساخته شده توسط شرکت دانش 
بنیان پویش تصویر سالمت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی 

عنوان نمود.
راه اندازی سامانه اینترنتی غربالگری کرونا، سامانه تشخیص 
با اشعه ایکس و سامانه خدمات پزشکی  ویروس کووید 19 
آنالین از جمله محصوالت و خدمات واحدهای فناور مستقر در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه کنترل و پیشگیری 

کرونا می باشد.
در بعد فرهنگی نیز با طراحی و ساخت موشن گرافی و انیمیشن 
با محتوای پیشگیری و کنترل شعار در خانه بمانیم توسط یکی 
از واحدهای فناور فعال در حوزه بازی های رایانه ای اقداماتی موثر 

صورت گرفته است.
شرکت دانه های سالم دانه های قوی فعال در طراحی و ساخت 
ماشین آالت و تجهیزات فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز با توجه به بحران ایجاد 
شده به منظور تامین خطوط ماسک سه الیه پزشکی با تغییر 
عمده ماهیت فعالیت شرکت اقدام به طراحی و ساخت دستگاه 
ماسک جراحی نمودند. با توجه به ظرفیت و مزایای خطوط 
ساخته شده، این شرکت موفق به عقد قرارداد فروش به میزان 
بیش از 15 دستگاه برای داخل کشور رشته دستگاه برای خارج 

از کشور شدند.
سنسور گویای آسانسور نیز با توجه به استفاده اکثریت مردم از 
این وسیله برای جابجایی بین طبقات برای پیشگیری از انتقال 

ویروس کنترل از سطوح توسط شرکت قزل گون و شرکت 
مکتشفان علم روز مستقر در پارک علم و فناوری ساخته شد.

دستگاه ضدعفونی کننده کفش و دست، طراحی و ساخت 
دستگاه های ضدعفونی کننده برای سیستم های aTM بانک ها، 
سیستم بهینه و هوشمند ضدعفونی کننده سطوح وسایل نقلیه، 
دستگاه ضدعفونی کننده دست و اشیا دستی، تونل ضد عفونی 
کننده هوشمند، ساخت دستگاه ضدعفونی کننده پالسما ازون، 
ضدعفونی کننده اشیا مبتنی بر المپ uV از دیگر محصوالت 

پارک بود که توسط فناوران طراحی و ساخته شد.
اتوماتیک  تمام  کننده  ضدعفونی  دستگاه  ساخت  و  طراحی 
شهری با قابلیت استفاده حداقلی از مواد ضدعفونی کننده در 

حداقل زمان ممکن حداکثر سطح را ضد عفونی می کند.
کمک  تجهیزات  و  گیاهی  پایه  بر  کننده  عفونی  ضد  ژل 
به کادر درمان مانند شیلد ایزوله محافظ صورت و عینک 
طبی و دستکش های یک بار مصرف نیز از اهم محصوالت 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  فناور  واحدهای  تولیدی 

استان اردبیل می باشد.
و  رسالت  به  توجه  با  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک 
بنیادین  نقش  ایفای  منظور  به  خود  محوله  ماموریت های 
خود در سطح استان و کشور توانسته است با تکمیل زنجیره 
با فناوری  بازار  اتصال حلقه بین دانشگاه صنعت و  حمایتی 
در سال جهش تولید به تولید محصوالت و خدمات متنوع با 
فناوری سطح باال به کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

کمک شایان نماید.

تولید محصوالت و خدمات فناورانه و نوآورانه به همت محققان پارك علم و فناوری استان اردبیل

■   در راستای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت؛

تاریخ  مطالعات  شناسی  »آسیب  بین المللی  کنفرانس 
اهل بیت)علیهم السالم( در دوره معاصر« 8 آبان 1399 به 
صورت مجازی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود. 
به گزارش نشریه عتف به نقل از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
هیات  عضو  محمدی،  رمضان  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  اسالم  تاریخ  گروه  علمی 
پژوهشی  و  علمی  جایگاه  و  ها  برنامه  اهداف،  خصوص 
آسیب شناسی  المللی  بین  کنفرانس  گفت:  کنفرانس  این 
مطالعات تاریخ اهل بیت )ع( در دوره معاصر در نظر دارد 
و  اندیشمندان  افزایی  هم  و  همفکری  با  و  فراخوانی  طی 
نخبگان داخلی و جهانی این مطالعات را در 5 محور اساسی 
درآمد، مستندات، اهداف و روش ها، مبانی و رویکردها و 
نگاه منطقه ای و جهانی تاریخ اهل بیت )ع( در قالب یک 
جاری  سال  ماه  آبان  هشتم  تاریخ  در  روزه  یک  کنفرانس 

بررسی کند.
دبیر علمی این کنفرانس بین المللی با بیان اینکه برای این 
کنفرانس از دانشمندان برجسته جهان اسالم به ویژه بزرگان 
آسیب  از  منظور  گفت:  جست،  خواهیم  بهره  سنت  اهل 
شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت همان بازنگری و توجه به 

درایت روایت اهل بیت عصمت و طهارت است
وی در پاسخ به این سوال که چرا محور مباحثه و طرح موضوع 
در این کنفرانس »آسیب شناسی« است گفت: همانطور که 
از عنوان کنفرانس پیداست، کنفرانس در راستای شناخت 
آسیب هایی است که در حوزه مطالعات تاریخ اهل بیت )ع( 

السالم گنج  اطهار علیهم  ائمه  ما معتقدیم که  دارد.  وجود 
های گرانبهایی هستند که توجه درست و استفاده صحیح 
از تاریخ و سیره آنان می تواند ما را در حوزه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فقهی، کالمی، معارفی، تمدنی، 

خانوادگی، امنیت و غیره توانمند کند.
حجت االسالم و المسلمین محمدی در خصوص مخاطب این 
کنفرانس افزود: سطوح مختلف اندیشمندان در حوزه های 
مختلف و رشته های مختلف حوزوی و دانشگاهی می توانند 
مخاطب این همایش باشد، دلیلش هم این است که نسبت به 
اهل بیت )ع( در حوزه های مختلف اندیشه کتاب نوشته شده 
است. علما و اندیشمندان شیعه، سنی، مستشرقان در سطوح 
مختلف توجه ویژه به تاریخ وسیره اهل بیت کرده اند بنابراین 

همه آنان می توانند مخاطب این همایش باشند.
داخلی  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  خصوص  در  وی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: خوشبختانه در پژوهشگاه 
تاریخ اسالم، منابع و پژوهش  فعالیت گروه  در طول مدت 
های بسیار مفید و پرباری تهیه و آماده شده است که می 
تواند در صورت لزوم و پذیرش در کنفرانس مطرح شود. به 
هر صورت در پژوهشگاه دانش آموخته های تاریخ، اعضای 
هیئت علمی هستند که جزو اساتید برجسته تاریخ هستند 
و نقطه نظرات مفیدی دارند که این ظرفیت می تواند بخش 

های مهم همایش را پوشش دهد.
دبیر این کنفرانس به بعد بین المللی آن اشاره کرد و گفت: 
ائمه  است  المللی  بین  ذاتاً  بیت  اهل  موضوع  خوشبختانه 

توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت)ع( در دوره معاصر برگزار می شود
تاریخ  طول  در  که  باعظمتی  جایگاه  لحاظ  به  )ع(  اطهار 
دارند همیشه مورد توجه همه اندیشمندان بوده اند. حتی 
اندیشمندان برون دینی مثل دهریون هم از عظمت امامان 
اهل بیت )ع( به شدت مورد  اند، طبعاً  شیعه غافل نبوده 
توجه اهل سنت هستند بزرگانی از اهل سنت درباره امامان 
شیعه کتاب ها نوشته اند که البته در کتاب های آنان هم 
آسیب های وجود دارد که مورد توجه این همایش هست. از 
این رو ما از اندیشمندان اهل سنت هم دعوت کرده ایم در 
این همایش مشارکت کنند که این می تواند اهل بیت )ع( 
را محور وحدت اسالمی و حتی محور وحدت تمام ادیان قرار 
دهد. چراکه اهل بیت )ع( هم همانند قرآن، مردم را دعوت 

به مشترکات می کنند.
وی در ادامه افزود: ما اگر بخواهیم تبین جامع و کاملی از 
سیره و تاریخ اهل بیت داشته باشیم، اقتضای چنین تبینی 
همین کنفرانس هاست تا اندیشمندان به صحنه بیایند و 
روش های تحقیق بهینه شود راهکارهای جدیدی ارائه شود، 
دیدگاه های مختلف بررسی شود، انگیزه های جدیدی برای 
پژوهش بوجود آید. حتماً این همایش پایان کار نیست و ما 
در حوزه های دیگر مطالعات تاریخ اهل بیت )ع( هم وارد 
خواهیم شد و تالشمان بر ا ین است که انشااهلل رویکردی 
تحلیلی بر اساس بستر شناسی حوادث تاریخی به سیره اهل 

بیت صورت بگیرد.
گفتنی است، براین اساس تاریخ پژوهان می توانند چکیده 
مقاالت خود را حداکثر تا 30 مرداد و اصل مقاله را تا 15 
آبان از طریق وب سایت کنفرانس بین المللی آسیب شناسی 
مطالعات تاریخ اهلبیت )علیهم السالم( در دوره معاصر به نشانی 
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مرکز بازی های رایانه ای مریوان، به صورت مجازی از پارک علم 
و فناوری کردستان، توسط دکترسورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد تا تبدیل ایده به محصوالت 

فناورانه با سرعت بیشتری پیگیری شود. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری کردستان، 
استان  به  جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  سفر  در 
کردستان، مرکز بازی های رایانه ای مرکز رشد مریوان راه اندازی 
شد تا مکانی برای پرورش ایده های نوآورانه در این حوزه باشد. 
در این مرکز در حال حاضر 8 تیم مستقر هستند و قرار است 
با دریافت حمایت تعداد آنها به بیش از 25 تیم افزایش یابد. 
این مرکز زیر نظر پارک علم و فناوری استان کردستان فعالیت 
می کند و حوزه هایی مانند تولید محتوای دیجیتال نیز پوشش 

داده می شود.
دکتر ستاری در مراسم بهره برداری از مرکز دیجیتال انیمیشن 
و بازی های رایانه ای شهرستان مریوان گفت: هر چقدر فضا برای 
ایجاد تیم های رشد و فناوری فراهم باشد برای بازسازی و کمک 

به ایجاد و تامین آنها حمایت الزم انجام می شود. ضروری است تا 
تیم های فناور و هسته های علمی در سراسر استان مورد حمایت 
جدی قرار گیرند. بر این اساس در صورت تخصیص فضا از سوی 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  استانی،  مسئوالن 

آمادگی دارد تا کلیه امکانات الزم را تامین کند.
وی به جایگاه ارزشمند شهرستان مریوان در زیست بوم نوآوری 
استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چند شتاب دهنده خوب 
در زمینه بازی های رایانه ای و انیمیشن در مریوان فعال است و 
این شهرستان در حوزه کشاورزی و صنایع خالق هم می تواند 
فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کند چرا که زیرساخت های 

فرهنگی مناسبی دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین از مجموعه 
شتاب دهنده ژوری مانگ فعال در زمینه سرگرمی دیجیتال و 
VR در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج نیز بازدید کرد، 
در این مجموعه 12 تیم در شعبات سنندج، مریوان، کامیاران 

و بیجار فعال هستند و برای 24 نفر نیز شغل ایجاد کرده اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر یک روزه خود 
به استان کردستان ضمن بازدید از مرکز نوآوری پارک علم 
و فناوری کردستان، تیم های فناور و دفتر پیشخوان خدمات 
و  شیمیایی  افزودنی های  تولید  خط  از  همچنین  هوشمند، 
پلیمری واحد فناوری میدیا تجهیز شیمی از واحدهای فناور 
پارک علم و فناوری کردستان نیز رونمایی کرد. این خط تولید 
به همت دکتر شمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان 

در این پارک راه اندازی شده است.

سه نفر از دانش آموزان عضو کانون خالقیت، نوآوری و شکوفایی 
پارک علم و فناوری کرمان، با تالشی سه ماهه موفق به طراحی 

و ساخت شیرآب شنیداری هوشمند شدند. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری کرمان، 
محمد حسن زاده دانش آموز نخبه کرمانی در پایه دوازدهم 
ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل است که به کمک دو نفر 
از دوستانش موفق به ساخت شیرآب غیر تماسی و شنیداری 

هوشمند شده است.
این دانش آموز نخبه کرمانی گفت: شیر آب طراحی شده از 
عالوه  است،  دستورات  اجرای  به  قادر  کردن  طریق صحبت 
بر این شیر طراحی شده قابلیت باز و بسته شدن از طریق 

سنسورهای مادون قرمز بدون تماس دست را دارد.
وی افزود: این نوآوری عالوه بر اینکه می تواند در صرفه جویی 
آب نقش موثری داشته باشد، به دلیل عدم تماس با شیر آب در 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سایر آلودگی ها موثر است.

امکانات  از  دستگاه  این  طراحی  در  کرد:  مطرح  زاده  حسن 
مکانیکی، الکترونیکی و برنامه نویسی استفاده شده است، با 
استفاده از نرم افزارهای برنامه نویسی دستورهای مربوط به 

سنسورهای دستگاه ارائه شده و دستگاه عمل می کند.
نیازمند  خارجی  نمونه  قیمت  چهارم  یک  با  بومی  محصول 

حمایت سرمایه گذاران
این دانش آموز نخبه کرمانی عنوان کرد: اغلب قطعات این 
دستگاه را خودمان طراحی کرده و ساختیم و غالب مواد اولیه 
از قطعات نرم  ایرانی و بومی هستند و تنها بخش کوچکی 

افزاری خارجی است.

وی یادآورشد: محصول تولید شده ما هیچ نمونه مشابهی در 
داخل ندارد و نمونه خارجی شبیه محصول ما و نه با همه 

امکانات در بازار موجود است.
حسن زاده در تشریح شاخصه های این دستگاه نسبت به نمونه 
خارجی گفت: قیمت محصول تولیدی ما حدود یک چهارم 
مشابه خارجی است و این دستگاه نسبت به نمونه خارجی 
دارای سنسورهای مادون قرمز، سیستم شنیداری قابل تنظیم 

و تایمر می باشد.
این دانش آموز نخبه کرمانی تاکید کرد: تاکنون فرد سرمایه 
گذاری که هزینه های تولید این محصول را برعهده گیرد و 
روانه بازار کند، داوطلب نشده اما در تالشیم تا این اتفاق به 

زودی رخ دهد.
وی افزود: کارخانه های ساخت شیرآالت یکی از مهم ترین 
مراکز بازاریابی این محصول به شمار می روند و امیدواریم این 
محصول به زودی در خط تولید این واحدهای تولیدی قرار 

گیرد.
حمایت  نیازمند  راه  ادامه  برای  ما  کرد:  تصریح  زاده  حسن 
با راه اندازی خط  مسئوالن و سرمایه گذاران هستیم، قطعاً 
تولید این محصول عده ای مشغول به کار می شوند و می توانیم 

کارآفرینی مطلوبی داشته باشیم.
وی گفت: پارک علم و فناوری کرمان در همه مراحل اجرای 
این طرح یاری گر ما بود و تامین مالی این پروژه از طریق این 

مرکز صورت گرفت.
حسن زاده در پایان خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری کرمان 
برای ایده های نوین ارزش بسیاری قائل است و مشوق بسیاری 

در طول مسیر پیشرفت برای همه محققان است.

مرکز بازی های رایانه ای مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مریوان گشایش یافت

طراحی و ساخت شیرآب شنیداری هوشمند

■   با هدف سرعت بخشی در تبدیل ایده به محصوالت فناورانه؛

■                             توسط فناوران پارك علم و فناوری کرمان صورت گرفت؛                            ■

فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  آور  فن  شرکت  یک 
ساخت  و  طراحی  باز  به  موفق   شرقی  آذربایجان 

oPening DiVCe شد. 

oPening DiVCe، دستگاهی است که در صنایع 
مختلف خصوصا صنعت نفت و پتروشیمی، سر کیسه 
های صنعتی را از طریق مکش باز می نماید تا مواد مورد 
نظر داخل آن ریخته شود. طراحی و ساخت این دستگاه 
پارک  در  مستقر  بندی  بسته  دورنمای  شرکت  توسط 
علم و فناوری آذربایجان شرقی  صورت پذیرفته است. 
شرکت دوری نمای بسته بندی یک شرکت تخصصی در 
زمینه ماشین االت بسته بندی صنایع پتروشیمی می 
باشد که توانسته در مدت زمان کوتاهی خدمات قابل 

توجه ایی به صنایع پتروشیمی ارائه نماید 
بسته  نمای  دور  شرکت  بازرگانی  مدیر  مشتاق  رسول 
بندی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی  

در توضیح  این خبر اظهار داشت :
قسمت  oPening DeViCe  وظیفه باز کردن 
دهانه کیسه جهت انتقال به قسمت هاپر برای پرشدن 
طراحی  از  ناشی  مشکالت   . دارد  را  گرانول  از  کیسه 
و  استهالک  موجب   هاور  دستگاه  وکیوم  درقسمت 
راندمان  آمدن  پایین  و  قطعات  حد  از  بیش  خرابی 
دستگاه و افزایش ضایعات کیسه شده بود  که با تغییر 
در طراحی ، در نمونه های تولیدی این شرکت مشکالت 
مربوطه مرتفع شد.  در طراحی پکیج فوق سعی شده 
است تا حد ممکن ساده تر نسبت به نمونه هاور باشد و 
تغییرات انجام شده در قطعات اصلی کم بوده و می توان 
از اکثر قطعات وکیوم هاور استفاده نمود. با نصب این 
پکیج روی دستگاه ها راندمان دستگاه افزایش یافته و 
ضایعات کیسه در قسمت وکیوم بسیار پایین خواهد آمد 
و سرعت کارکرد دستگاه 2 الی 5 درصد امکان افزایش را 
خواهد داشت. رسول مشتاق افزود،  قطعات یدکی مورد 
نیاز این دستگاه تا 5 سال توسط این شرکت دور نمای 
این  تولیدی  بندی پشتیبانی می شود. محصول  بسته 
شرکت هم اکنون  در پتروشیمی امیرکبیر نصب شده و  

با بهترین راندمان در حال کار می باشد
حال  در  بندی  بسته  نمای  دور  شرکت  است  گفتنی 
حاضر بیش از چهار هزار قطعه مورد استفاده در صنایع 
پتروشیمی کشور را بر اساس سفارش تولید می نماید.
کلیه مراحل طراحی، مهندسی معکوس و تولید قطعات 

توسط پرنسل خود شرکت انجام می پذیرد . 

در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت؛

 OPeNiNG ابز طراحی و ساخت قمست
DeViCe دستگاه های HaVeR مورد 

استفاده در صنایع پرتوشیمی
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با حضور دکتر والیتی و دکتر طهرانچی

مراسم معارفه »دکتر بروجردی« به عنوان معاون بین الملل 
و امور دانشجویان غیرایرانی برگزار شد

مراسم معارفه دکتر عالءالدین بروجردی معاون بین الملل 
و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسالمی با حضور 
دکتر علی اکبر والیتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای 
رئیس  دکتر محمدمهدی طهرانچی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
رئیس  مقام  قائم  رنجبر  بیژن  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه، دکتر مهدی نوید ادهم سرپرست دبیرخانه هیأت 
مؤسس، آقای فتحی رئیس دفتر هیات امنا و اعضای هیأت 

رئیسه دانشگاه برگزار شد.

همچنین در این مراسم رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی مراکز 
استان ها به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند.

در مراسم معارفه معاون جدید بین الملل و امور دانشجویان 
غیرایرانی، دکتر والیتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنا، 
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، مهندس شیخ 
امور  و  الملل  بین  معاونت  تمشیت  سابق  مسئول  عطار 
معاون  بروجردی  عالءالدین  دکتر  و  غیرایرانی  دانشجویان 
ایراد  به  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان  امور  و  الملل  بین 

سخنرانی پرداختند.
شیخ  حسین  مهندس  مرحوم  خاطره  و  یاد  مراسم  این  در 
االسالم معاون فقید امور بین الملل دانشگاه گرامی داشته شد.

به  بروجردی  دکتر  انتصاب  حکم  مراسم  این  در  همچنین 
عنوان معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه 

توسط دکتر والیتی و دکتر طهرانچی به وی اعطا شد. 

دکتر عالءالدین بروجردی:
تربیت سفیران انقالب اسالمی در دستور کار معاونت 

بین الملل است
دکتر عالءالدین بروجردی معاون بین الملل و امور دانشجویان 
با  آزاد اسالمی در مراسم معارفه اش که  دانشگاه  غیرایرانی 
حضور دکتر والیتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنا و دکتر 
طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد، گفت: برای 
من بسیار کار مشکلی است در جایگاهی که مهندس شیخ 

االسالم فعالیت کرده، حضور داشته باشم.
وی افزود: مرحوم مهندس شیخ االسالم در طول 4 دهه گذشته 
همواره دارای مسئولیت های بزرگی در وزارت امور خارجه بوده 
و خدمات ارزنده ای به کشور ارائه داده و ادامه فعالیت ایشان 
و برداشتن گامهای بلند در جهت تحقق مصوبات هیأت امنای 

دانشگاه آزاد اسالمی برای بنده بسیار حائز اهمیت است.

در این بخش یم خوانید:

دانشگاه آزاد اسالیم

مراسم معارفه »دکتر بروجردی« به عنوان معاون 
بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی برگزار شد

واحدها برنامه دقیق مبتنی بر آموزش مجازی برای 
سال آینده داشته باشند

راه اندازی نخستین فروشگاه اینترنتی محصوالت 
فناورانه و دانش بنیان در دانشگاه آزاد اصفهان 

کسب رتبه دوم مسابقات بین المللی هوافضا توسط 
دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

رشد 7 هزار پله ای رتبه جهانی دانشگاه آزاد اسالمی 
دامغان در »وبومتریک«

استقبال صنایع پلیمری از محصول »روغن سویای 
اپوکسی« دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

تأثیر سیستم آموزش فراگیر بر رشد حرکتی، 
اجتماعی و عاطفی افراد باکم توانی ذهنی در پژوهشگاه 

تربیت بدنی و علوم ورزشی موردبررسی قرار گرفت

مرکز نوآوری اجتماعی احسان در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان افتتاح شد

⏪
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وی با اشاره به یکی از سیاست های مورد تأکید مقام معظم 
رهبری، گفت: رهبر معظم انقالب همواره بر موضوع تجدید 
در  بتوانیم  باید  و  دارند  تأکید  اسالم  جهان  علمی  حیات 
همچنین  کنیم.  دنبال  را  مسیر  این  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
انقالبی و تالش در جهت تربیت سفیران  تربیت اسالمی و 
الملل  امور بین  باید در دستور کار معاونت  انقالب اسالمی 

قرار گیرد.
حائز  بسیار  انقالب  سفیران  تربیت  افزود:  بروجردی  دکتر 
اهمیت است، چرا که دانشجویان خارجی که در دانشگاه آزاد 
اسالمی تحصیل می کنند، نقش بسیار مهمی در چگونگی 

نگاه ملت ها به انقالب اسالمی دارند.
معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد 
دانشگاه  الملل در  بین  امور  اسالمی خاطرنشان کرد: حوزه 
این  فراوانی در  رقبای  است.  بزرگی  بسیار  مستلزم کارهای 
عرصه داریم و باید تمام تالش خود را در این حوزه به کار 
ببریم تا از ظرفیت عظیم دانشگاه آزاد اسالمی استفاده شود.

دکتر طهرانچی مطرح کرد
لزوم وجود دیپلماسی الهام بخش در دانشگاه

ساز وکار مناسب دانشگاه آزاد در جذب دانشجوی 
خارجی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد: این دانشگاه در صدد 
است تا از تجربه حضور دیپلمات های ورزیده کشور که به 

دیپلماسی علم و مقاومت واقفند، بهره گیرد.

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در 
مراسم معارفه دکتر عالءالدین بروجردی معاون جدید بین 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان  امور  و  الملل 
گفت: سؤال مهمی که در حوزه امور بین الملل دانشگاه آزاد 
اسالمی مطرح است، این است که چرا این دانشگاه اصرار دارد 
از دیپلمات های ورزیده کشور در حوزه دیپلماسی الهام بخش 

و دیپلماسی مقاومت بهره ببرد؟
دکتر طهرانچی با تأکید بر اینکه دیپلماسی علم، بخشی از 
دیپلماسی عمومی کشور است، گفت: در 40 سال گذشته 
هر کجا که به اهل فن رجوع نشده و تنها از دانشگاهیان که 
از دور دستی بر آتش داشته اند، استفاده شده، موفقیتی به 
دست نیامده که این موضوع اهمیت استفاده از متخصصان و 

خبرگان را نشان می دهد.
پیشرفته،  کشورهای  تمام  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دیپلماسی علمی بخشی از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی 
این  اهمیت  به  توجه  با  لذا  است.  با کشورهای دیگر  رفتار 
 40 که  نهادی  عنوان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  موضوع، 
از آموزش عالی و آموزش عمومی کشور را برعهده  درصد 
از تجربه حضور دیپلمات هایی که  تا  دارد، در صدد است 
دارد،  اعتقاد  آن  به  و  واقفند  مقاومت  و  علم  دیپلماسی  به 

بهره گیرد.
الهام  دیپلماسی  وجود  اهمیت  بر  تأکید  با  طهرانچی  دکتر 
به عنوان راهبرد نظام علمی در  الهام بخشی  بخش، گفت: 
بخش بین الملل از سوی مقام معظم رهبری در بند 6 سند 

ابالغیه حوزه علم و فناوری بسیار مورد تأکید قرار گرفته و 
نگاه  واقع  را دو چندان می کند. در  اهمیت آن  امر  همین 
تاریخی نظام سلطه  علمی شمال به جنوب که در گذشته 
وجود داشته، تنها با دیپلماسی فعال علمی الهام بخش می 
انجام  باید در دانشگاه  این موضوع  تواند جایگزین شود که 

شود و نیازمند حضور خبرگان این راه است.
به  والیتی  دکتر  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
عنوان سرآمد دیپلماسی در دانشگاه آزاد اسالمی حضور فعال 
دارند، گفت: دکتر والیتی همواره در دیپلماسی مقاومت به 
عنوان یک فرد شاخص شناخته شده هستند و اولین فردی 
الملل دانشگاه معرفی شد،  ایشان به حوزه بین  که ازسوی 

مهندس شیخ عطار بود.
در  یکباره  به  دانشجو  توسعه  نظام  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
این  در  مهندس شیخ عطار  نیامد، گفت:  وجود  به  دانشگاه 
و  دفاتر جذب  تأسیس  از جمله  مثبتی  فعالیت های  زمینه 
دانشجویان  مسائل  پیگیری  و  خارجی  دانشجوی  هدایت 
دارای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امروز  و  داده  انجام  را  خارجی 
امر  این  و  است  خارجی  دانشجوی  جذب  سازوکار  یک 
اتفاقی در دانشگاه صورت نگرفته است. مهندس شیخ عطار 
توانست مسیر اشتباه واحدهای خارجی در گذشته را اصالح 
کرده و با رسیدگی به امور شفاف سازی را در دستور کار 
واحدهای بین الملل قرار دهد. وی با تمام وجود ایستادگی 
حیات  شعب  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  خارجی  شعب  تا  کرد 

خلوت نباشند و این امر از افتخارات وی است.

اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  طهرانچی  محمدمهدی  دکتر 
 1399-1400 مالی  سال  بودجه  بررسی  جلسات  در 
تنظیم  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استان های 
یک  به سمت  باید  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  بودجه 
تنظیم  داشت:  اظهار  برود،  پیش  عملیاتی  بودجه ریزی 
بودجه باید واقعی باشد و بتواند در شرایط سخت اقتصادی 
اگر یک سیستم  راهبری کند.  را  واحدها  به خوبی  کشور، 
نتواند برنامه ریزی دقیقی در حوزه بودجه ریزی انجام دهد، 

به پیشرفت نخواهد رسید.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه مسئله بودجه ریزی 
برای سال مالی آینده به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، 
متفاوت تر از سال گذشته خواهد بود، گفت: به تبع شیوع 
تبدیل  جدیدی  فضای  به  دانشگاه ها  فضای  کرونا،  ویروس 
شده است. این تغییر فضا نیازمند برنامه ریزی متفاوت برای 
زمینه  این  در  باید  واحدها  رؤسای  و  است  بودجه  مسئله 

دقت کافی داشته باشند.
وی ادامه داد: در این شرایط بسیاری از درآمدهای دانشگاه 
حذف شده و باید برای درآمدهای جدید منطبق بر شرایط 
واحدهای  همچنین  گیرد.  صورت  الزم  تدبیر  پیش  آمده، 
اداره  برای  جدی  برنامه  امسال  باید  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

فضای دانشگاه در این شرایط داشته باشند.
است  امسال دومین دوره ای  اینکه  بیان  با  دکتر طهرانچی 
که بودجه و سال مالی دانشگاه آزاد اسالمی براساس سال 
مالی  سال  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  برنامه ریزی  تحصیلی 
که  می دهد  ما  به  را  امکان  این  تحصیلی،  سال  بر  مبتنی 
این شرایط،  باشیم. در  ارزیابی دقیق تر داشته  بتوانیم یک 
می تواند  مجموعه  و  شد  خواهد  دقیق تر  پیش بینی ها 

شفاف تر و با برنامه و واقعی  تر حرکت کند.
پزشکی  علوم  آمایش  اینکه سال گذشته سند  بیان  با  وی 
واحدها  افزود:  شد،  ابالغ  دانشگاه  استان های  و  واحدها  به 
باید در جلسات بررسی بودجه، گزارش کامل و جامعی از 
ارائه  پزشکی  علوم  آمایش  سند  براساس  خود  فعالیت های 
کنند. همچنین واحدها باید در این جلسات، گزارش دقیقی 
از رفتار جمعیت دانشجویی، شناسایی آسیب ها، برنامه ریزی 
و درآمدهای غیر شهریه ای، گزارش  دانشجو  افزایش  برای 
علمی،  فعالیت های  هزینه کرد  نوع  گذشته،  سال  عملکرد 
اقتصادی  طرح های  ارائه  و  خدمات  به  مربوط  هزینه های 
براساس اصول و برنامه ریزی دقیق بودجه برای سال آینده 

ارائه دهند.
دکتر طهرانچی همچنین تأکید کرد: واحدهای دانشگاه آزاد 
مجازی  آموزش  بر  مبتنی  دقیق  برنامه  یک  باید  اسالمی 
برای سال آینده داشته باشند، چرا که در شرایط فعلی لزوم 

حضور در فضای مجازی کاماًل مشخص است.
در  باید  امسال  اینکه  بیان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 

حوزه دانش بنیان جهش صورت گیرد، گفت: واحدها باید 
ایجاد  خود  برای  بنیان  دانش  درآمدهای  زمینه  این  در 
کنند. واحدها با برنامه ریزی، سراهای نوآوری را به مرحله 
ثمردهی برسانند. همچنین واحدها باید در زمینه توجه به 
صورت  به  و  کرده  عمل  فعال  بسیار  فرهنگی  رویکردهای 
برنامه ریزی  واحدها  فرهنگی  مسائل  برای  مؤثر  و  دقیق 

داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که واحدها باید به آن توجه 
داشته باشند و از اصول دانشگاه آزاد اسالمی است، سامانه 
پژوهشیار است. در این سامانه، داده های مربوط به هر استان 
تولید می شود و از آنجا که یکی از بحث های تجاری سازی 
براساس  می توانند  واحدها  داده هاست،  تجاری سازی  علم، 
و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  طریق  از  و  داده ها  این 
رساله های دکتری مرتبط با استان، به درآمد پژوهشی دست 
یابند. در واقع درصد باالیی از درآمدهای پژوهشی واحدها 

باید از سامانه پژوهشیار باشد.
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی ابراز امیدواری کرد با 
تعامل و برنامه ریزی الزم، بودجه واحدهای دانشگاه در 10 
روز آینده تعیین شده و در هیأت های امنای استانی و در 

نهایت در هیأت امنای مرکزی به تصویب برسد.
دکتر طهرانچی در پایان با تأکید بر اینکه عمل به قوانین 
و اصول حاکم بر دانشگاه آزاد اسالمی، اولویت اصلی ما در 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  گفت:  است،  مجموعه  این 
در  پویا  و  پایا  اقتصاد  یک  با  و  کرده  حرکت  چابک  باید 
در  و  آموزشی  دوره های  کیفیت  و  کارآمدی  ارتقای  جهت 
راستای ارتقای علمی و سرآمدی و پاسخگو بودن دانشگاه 

آزاد اسالمی حرکت کنند.

■                                                                                     دکتر طهرانچی در جلسه بررسی بودجه استان های دانشگاه:                                                                                ■

واحدها برنامه دقیق مبتنی بر آموزش مجازی برای سال آینده داشته باشند
تنظیم بودجه واحدها عملیاتی باشد

لزوم کسب درآمدهای پژوهشی از سامانه پژوهشیار

⏪

❚❚
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واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رشد  مرکز  مدیر  اعرابی  اعظم 
شهرضا، این مرکز را نخستین تولید کننده »روغن سویای 
محصول  این  گفت:  و  کرد  معرفی  کشور  در  اپوکسی« 
تهیه  ویژه  به   پلیمری  صنایع  در  باال  کاربری  با  ارزشمند 
 PVC مصنوعات  ساخت  در  همچنین  زیستی  پلیمر های 
بطری  های  پوشش  در  کلریدریک  اسید  جاذب  عنوان  به 
پایدارکننده  و  سایزر«  »پالستی  روان کننده  نوشیدنی، 

حرارتی »استابیالیزر« کاربرد دارد.
ارزش  بر  عالوه  شده  اپوکسید  سویای  روغن  افزود:  وی 
به عنوان  است   3 امگا  و  فالونوئید  حاوی  که  باال،  غذایی 
از  جلوگیری  برای  دوست  زیست  سطحی  فعال  ماده ای 
انباشتگی و به هم چسبیدن نانوذرات به یکدیگر و ایجاد 

تجمع هم استفاده می  شود.
در  اپوکسی  روغن سویای  تولید یک سال گذشته  اعرابی 
پی  در  افزود:  و  کرد  بیان  تن   300 را  فناور  واحد  این 
محصول  این  واردات  کشور،  بر  حاکم  تحریمی  شرایط 
روغن  رقابت پذیری خیلی خوب  از طرفی  و  است  مشکل 
و  خوب  کیفیت  و  وارداتی  محصوالت  با  اپوکسی  سویای 
همچنین فعال بودن و پویایی این واحد در تولید محصول، 
موجب شده اکنون صنایع پلیمری استقبال گسترده ای از 

این محصول داشته باشند.
گفتنی است مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا 
با 20 هسته فناور سال 1394 با رویکرد فعالیت در زمینه 
راه  علوم  وزارت  از  کامپوزیت  و  پلیمر  شیمی  تخصصی 

اندازی شد.

استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  نجفی  پیام  دکتر 
با عنایت به نامگذاری سال 1399 تحت  اصفهان گفت: 
حمایت  های  سیاست  به  نظر  و  تولید«  »جهش  عنوان 
بنیان  دانش  و  فناورانه  محصوالت  سازی  تجاری  از 
پلتفرم  اندازی  راه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس  توسط 
دانشگاه  فرهیختگان  رهاورد  عنوان  تحت  فروشگاهی 
قرار  توجه  مورد  "رهافرد"  اختصار  به  و  اسالمی  آزاد 

گرفت که با استقبال شرکت های فناور مواجه شد.

وی در مراسم رونمایی از این فروشگاه که با حضور دکتر 
و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
مراکز رشد  های  نمایشگاه دستاورد  برگزاری  با  همزمان 
اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  های  واحد 
برگزار شد، اظهار داشت: این پلتفرم فروشگاهی در آغاز 
با حمایت مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد 
باتوجه  و  اندازی  راه  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
تحقیقات،  معاونت  در  فناوری  توسعه  های  سیاست  به 
آزاد  دانشگاه  پزشکی  علوم  معاونت  و  فناوری  و  نوآوری 
تولیدشده  محصوالت  سازی  تجاری  هدف  با  و  اسالمی 
در مراکز رشد فناوری دانشگاه های آزاد اسالمی و سایر 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور، به گسترش 

ارائه محصوالت فناورانه پرداخت.
افزود:  اصفهان  استان  امنای  هیات  دبیرخانه  رئیس 
تحت  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  پلتفرم  این  طراحی 
اعضای هیأت  از  بادامی  ایده پردازی رخساره  و  مدیریت 
همکاری  و  نظارت  با  و  دانشگاهی  واحد  این  علمی 
و  کشور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رشد  مراکز   2 منطقه 
بهره  به  و  آغاز شد  اصفهان  استان  رشد  مراکز  مدیریت 

برداری رسید.
وی ضمن تشریح امکانات و نوآوری های انجام شده در 
رهافرد  فروشگاهی  پلتفرم  کرد:  خاطرنشان  پلتفرم  این 

راهکاری برای راهیابی محصوالت دانش بنیان به صورت 
مستقیم و بی واسطه به بازار است. در این پلتفرم سعی 
بر آن بوده که تمامی نیازهای شرکت های ارائه کننده 

محصول و مصرف کنندگان در نظر گرفته شود.
از  داشت:  اظهار  اصفهان  استان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
رسمی  فاکتور  از صدور  توان  می  فروشگاه  این  امکانات 
اعالن  سامانه  تیکتینگ،  سیستم  خودکار،  صورت  به 
پیامکی، پنل پیشرفته فروشندگان، سیستم انبارداری و 
صدور فرم های پستی نام برد و همچنین تمامی مراحل 
به  پلتفرم  این  در  محصول  تحویل  تا  سفارش  ثبت  از 

صورت الکترونیکی طرح ریزی شده است.
یک  توسط  پلتفرم  این  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
تیم برنامه نویس متشکل از دانشجویان رشته مهندسی 
نرم افزار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی 
داد:  ادامه  یافته،  توسعه  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
بنیان جهت  و دانش  فناور  تمام شرکت های  از  رهافرد 
قوانین  از  که  فروشگاه  در  آنها  محصوالت  گرفتن  قرار 
کند،  می  پیروی  مداری  مشتری  منظور  به  خاصی 
به  اکنون  هم  از  همچنین  و  کرده  همکاری  به  دعوت 
به  آماده خدمت رسانی   hTTP://rahafarD.ir نشانی 

خریداران است.

کسب رتبه دوم مسابقات بین امللیل هوافضا 
توسط دانشگاه آزاد اسالیم اهواز

رشد 7 هزار پله ای رتبه جهاین دانشگاه آزاد 
اسالیم دامغان در »وبومرتیک«

در مسابقات IFAC_2020 در سه بخش ده ها تیم از 
دانشگاههای سراسر جهان شرکت کردند که در بخش هوا 
فضا پس از 8 ماه رقابت علمی چهار تیم به مرحله فینال 

راه یافتند.
در روز پایانی این رقابت ها که به میزبانی کشور آلمان 
برگزار شد، طرح اول از دانشگاه delft هلند و طرح دوم 
توسط تیم مشترک گروه مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اهواز و دانشگاه کاالباریا ایتالیا برگزیده شد.
طرح دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با هدایت دکتر مهدی 
فروزانفر عضو هیأت علمی و حسین صفایی پور دانشجوی 

دکتری این واحد دانشگاهی انجام شد.
 ،2020_IFAC گفتنی است مسابقات بخش هوا فضای
هواپیماسازی  شرکت  حمایت  تحت  و  درخواست  به 
ایرباس فرانسه، جهت ارائه راهکارهای شناسایی خطاهای 
شرکت  این  هوایی  ناوگان  پرواز  کنترل  در  اوسیالتوری 

برگزار شده است.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست  نعمتی  نعمت اهلل 
سایت  جدید  رتبه بندی  اعالم  براساس  گفت:  دامغان 
وبومتریک، رتبه جهانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان 
در مقایسه با 6 ماه گذشته، 6 هزار و 962 پله رشد داشته 

است.
وی موضوع اعالم رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی جهان از سوی سایت وبومتریک 
)www.webometrics.info( را به عنوان شاخصه ای 
برای پویایی پژوهشی دانست و افزود: منطبق با سرفصل 
های تدوین شده در برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی 
بندی  رتبه  آخرین  براساس  دانشگاه  این  دامغان  واحد 
وبومتریک موفق به بهبود رتبه چشمگیری بین دانشگاه 
ها و مؤسسات آموزش عالی جهان شد، به طوری که رتبه 
جهانی این واحد دانشگاهی در مقایسه با 6 ماه گذشته، 
رشد 6 هزار و 962 پله ای داشته و از رتبه 12 هزار و 803 

به رتبه فعلی 5 هزار و 841 دست یافته است.

استقبال صنایع پلیمری از محصول »روغن سویای اپوکسی« دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

راه اندازی نخستین فروشگاه اینترنتی محصوالت فناورانه و دانش بنیان در 
دانشگاه آزاد اصفهان
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با هدف حمایت از ایده ها و طرح های تاثیرگذار اجتماعی؛
مرکز نوآوری اجمتاعی احسان در دانشگاه 

سیستان و بلوچستان افتتاح شد

حمایت  راستای  در  احسان،  اجتماعی  نوآوری  مرکز 
با حضور  تاثیرگذار اجتماعی و  ایده ها و طرح های  از 
در  )ره(،  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 

افتتاح شد.  بلوچستان  و  دانشگاه سیستان 
دانشگاه سیستان  از  نقل  به  نشریه عتف   گزارش  به 
بنیاد احسان  و بلوچستان، محمد ترکمانه مدیرعامل 
مراسم  در  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
این  افتتاح  از  هدف  داشت:  اظهار  مرکز  این  افتتاح 
داری  است که  و طرح هایی  ایده ها  از  مرکز، حمایت 

هستند. باالیی  اجتماعی  تاثیرگذاری 
ظرفیت های  از  مراکز  نوع  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
استان  مسائل  حل  برای  محلی  نخبگان  و  محلی 
گذشته  سال  ماه  آبان  افزود:  می شود،  استفاده 
دانشگاه  در  مرکز  این  رویداد  پیش  و  اولیه  اقدامات 

انجام شد.
شده  آوری  جمع  ایده های  و  طرح ها  گفت:  ترکمانه 
ارسال  دانش بنیان  مراکز  و  برکت  مجموعه  دو  به 

می شود تا بررسی و اجرایی گردد.
گفتنی است در حاشیه افتتاح مرکز نوآوری اجتماعی 
و  دانشگاه سیستان  بین  تفاهم نامه همکاری  احسان، 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  و  بلوچستان 

)ره( نیز به امضاء رسید.

در  فراگیر  آموزش  برنامه های  »تأثیر  پژوهشی  طرح 
عاطفی  و  اجتماعی  حرکتی،  رشد  بر  ابتدایی  مدارس 
پژوهشگاه  توسط  ذهنی«  کم توانی  دارای  دانش آموزان 

تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام و خاتمه یافت.

و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علوم ورزشی، دکتر علی کاشی »مجری طرح پژوهشی 
طرح  این  تربیت بدنی«  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو  و 
بر  فراگیر  آموزش  سیستم  تأثیر  خصوص  در  پژوهشی 
وی  شد.  انجام  ذهنی  کم توانی  با  افراد  چندجانبه  رشد 
دنیا  در سراسر  که  آموزشی  از سیستم های  یکی  افزود: 
برای افراد کم توان ذهنی موردتوجه قرارگرفته، سیستم 
ما کمک می کند،  به  این سیستم  فراگیر است،  آموزش 
به  مشغول  افراد،  سایر  کنار  در  ذهنی  کم توان  افراد 
تحصیل بشوند. مجری این طرح اظهار کرد: کشور ایران 
هم استفاده از این سیستم را شروع کرده است و برخی 
وارد مدارس  معلولیت هایی هستند،  افرادی که دچار  از 

عادی شده اند.
طرح  گفت:  تربیت بدنی  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو 
در  نیز  تربیت بدنی  پژوهشگاه  در  انجام شده  پژوهشی 
این خصوص انجام شد که بررسی و نتیجه گیری کنیم، 
آیا دانش آموزانی که دچار کم توانی ذهنی خفیف )دانش 
شده اند،  عادی  مدارس  وارد  و  هستند  مرزی(  آموزان 
و  است  بوده  پیشرفت  با  همراه  و  شده  بهتر  آنها  رشد 
یا بالعکس، با قرار گرفتن در کنار افراد و دانش آموزان 
رشد  ازنظر  و  شده اند  مواجه  مشکالتی  با  آنها  سالم، 
دکتر  تضعیف شده اند؟  عاطفی،  و  اجتماعی  حرکتی، 
نشان  پژوهش  این  نتایج  اما خوشبختانه،  افزود:  کاشی 
بهبود  مختلف،  ابعاد  در  کم توان  افراد  رشد  که  داد 

پیداکرده است.
این  درباره  تکمیلی  توضیحات  ارائه  با  ادامه،  در  وی 
پژوهش و درزمینٔه موضوع تحقیق )زمینه تحقیق( اظهار 
کرد: آموزش فراگیر یک فرآیند مداوم است که باهدف 
ارائه آموزش کافی برای همه، درعین حال احترام به تنوع 
انتظارات  و  ویژگی ها  متفاوت،  توانایی های  و  نیازها  و 
این طرح  است. مجری  و جوامع  دانش آموزان  یادگیری 
پژوهشی افزود: این تالش برای از بین بردن انواع تبعیض 
اجرا  فراگیر  آموزشی  شیوه های  هنگامی که  زیرا  است؛ 
می شود، دانش آموزانی که دارای معلولیت هستند و در 
خدمات  می توانند  می کنند،  شرکت  خود  محله  مدارس 
همان  در  خود  معلولیت  بدون  همساالن  با  را  آموزشی 

کالس های آموزش عمومی دریافت کنند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی گفت: هدف از 
اجرای این تحقیق نیز مقایسه رشد حرکتی، اجتماعی و 
عاطفی دانش آموزان ابتدایی دارای کم توانی ذهنی شاغل 

به تحصیل در مدارس عادی و مدارس استثنائی بود.

پژوهش،  این  روش شناسی  با  ارتباط  در  کاشی  دکتر 
اظهار کرد: در این تحقیق اعضای گروه نمونه 80 کودک 
دارای کم توانی ذهنی خفیف با میانگین سنی ±1/607 
10/725 سال و در دامنه سنی 8 تا 14 ساله بودند. وی 
گفت: این دانش آموزان در دسته کودکان کم توان ذهنی 
آموزش پذیر و در مدارس عادی )40 نفر( و یا مدارس 
بودند.  تحصیل  به  مشغول  نفر(   40( استثنائی  کودکان 
حرکتی  مهارت های  رشد  سنجش  برای  افزودند  ایشان 
به منظور  اوزرتسکی،  برونینکس  تبحر حرکتی  آزمون  از 
رشد  مقیاس  از  اجتماعی  رشد  میزان  اندازه گیری 
اجتماعی وایلند و برای سنجش بلوغ عاطفی از مقیاس 

بلوغ عاطفي )eMS( بهارگاوا )1991( استفاده شد.
نشان  تحقیق  نتایج  و  یافته ها  گفت:  طرح  این  مجری 
دانش آموزان  در  عاطفی  و  اجتماعی  حرکتی،  رشد  داد 
کم توان ذهنی شاغل به تحصیل در مدارس ابتدایی عادی 
به شکل معناداری، بهتر از همتایان این دانش آموزان در 
افزود:  کاشی  دکتر   .)0.05<P( بود  استثنائی  مدارس 
تحلیل بیشتر این نتایج نشان داد، رشد حرکتی درشت 
نسبت به محیط استثنایی خیلی بیشتر از رشد ظریف، 
تحت تأثیر این محیط آموزشی قرارگرفته است و تأثیر 
بر خرده مقیاس های رشد حرکتی  آموزشی  این محیط 
بر روی هماهنگی دوسویه، تعادل، هماهنگی  به ترتیب 
و چابکی و سرعت  فوقانی، قدرت، سرعت دویدن  اندام 
در  کرد:  اظهار  وی  است.  بوده  فوقانی  اندام  چاالکی، 
رشد اجتماعی نیز خرده مقیاس های خودیاری عمومی، 
اجتماعی بودن، خودیاری در خوردن، ارتباط و جابجایی 
بودند.  پذیرفته  را  تأثیر  بیشترین  ترتیب  به  حرکت  و 
همچنین در رشد عاطفی نیز فروپاشی شخصیت، فقدان 
عدم  و  عاطفی  بازگشت  اجتماعی،  ناسازگاری  استقالل، 

ثبات عاطفی، بیشترین تغییر را داشتند.
وی در ارتباط با نتایج این پژوهش اظهار کرد: این نتایج 
دارای کم توانی  دانش آموزان  داد چنانچه  نشان  به خوبی 
جنبه های  از  ببینند،  آموزش  عادی  مدارس  در  ذهنی 
فواید  این  از  و  می کنند  تجربه  را  بهتری  رشد  مختلف 

بهره مند  خواهند شد.
در  فراگیر  آموزش  کرد: سیستم  پیشنهاد  پایان  در  وی 
وزارت آموزش وپرورش، آموزش داده  شود و توسعه یابد تا 
دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی بتوانند در این مدارس 
رشد یافته و کیفیت زندگی بهتری را تجربه نمایند. البته 
با  برخورد  برای  معلمان  آموزش  نیازمند  موضوع  این 
است  جامعه  عموم  سطح  در  فرهنگ سازی  و  افراد  این 
دنیا  پیشرفته  کشورهای  با  مشابه  الگویی  به  بتوانیم  تا 

دست یابیم.
علی  دکتر  توسط  پژوهشی  طرح  این  است،  شایان ذکر 
تربیت بدنی«  پژوهشگاه  حرکتی  رفتار  »استادیار  کاشی 
و با همکاری زهره شیروانی ها »کارشناس ارشد آموزش 
تربیت بدنی، دانشگاه تهران و معلم اداره آموزش وپرورش 
ارشد  »کارشناس  کرمی  مرضیه  و  قزوین«  شهر 
تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان و معلم اداره آموزش وپرورش 

کیش«، انجام شده است.
از  بیشتر  اطالعات  عالقه مندان می توانند جهت کسب 
 SSrC.kaShi@gMail.CoM ایمیل  آدرس  طریق 
در  پژوهشی«  طرح  »مجری  کاشی  علی  دکتر  با 

باشند. ارتباط 

تأثیر سیستم آموزش فراگیر بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی افراد باکم توانی ذهنی در 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی موردبررسی قرار گرفت
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مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: 

یافته های دانشمندان ایرانی در حوزه کرونا 
امیدوارکننده است

علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  دبیر ستاد 
ایران کشور محصور در  ریاست جمهوری، گفت:  فناوری  و 
تامین  پس  از  خوب  آنقدر  دانش بنیان ها  مدد  به  تحریم ها 
تجهیزات و داروهای مورد نیاز خود در حوزه مقابله با کرونا 
نیازی در کشور  تقریبا هیچ  برآمد که می توان مدعی شد، 
نبود که با توان دانش بنیانی تامین نشود. روزهای سخت و 
پرالتهابی که با تولید تجهیزات و فناوری های ایران ساخت 

در حال گذر است.
پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به موفقیت ایران در 
تحقیقات و دستاوردهای حوزه کرونا، بیان کرد: ایران با تالش 
شرکت های دانش بنیان در تولید دانش فنی و ساخت محصوالت 
و تجهیزات پیشگیرانه، تشخیصی و درمان بیماری کرونا، هم پای 
کشورهای پیشرفته دنیا حرکت می کند. حرکت پرشتابی که 
تحمل روزهای سخت شیوع بیماری کرونا در کشور را آسان تر 
کرد و دغدغه های نظام بهداشت و درمان و مردم در این حوزه 

را کاهش داد.   
به گفته کرمی، مثال ساخت دستگاه ونتیالتور، سی تی اسکن 
کننده،  ضدعفونی  مواد  تولید  تشخیصی،  کیت های  انواع  و 
اقدامات  جمله  از  نمونه گیری  سوآپ  و  تب سنج ها  ماسک، 
شرکت های دانش بنیان در چند ماه گذشته است که به نتیجه 
رسیده و این محصوالت به بازار داخلی عرضه  یا حتی بازار 
به صورت  تجهیزات  این  همه  است.  شده  صادر  بین المللی 
تولید داخل تامین شده است و هیچ نیازی به واردات این 

محصوالت نداریم.
رییس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ادامه داد: اما در این میان، زیست بوم فناوری 
و نوآوری به تامین این نیازها بسنده نکرد و گامی فراتر گذاشت. 

ورود به عرصه تحقیقات و پژوهش های علمی مبحثی بود که به 
دست جوانان ایرانی میسر شد. گاهی خبرهای خوشی هم از این 
حوزه به گوش می رسد؛ اما هنوز همه این تحقیقات در سکوت 

خبری و در محافل علمی پیش می رود.
کرمی همچنین بیان کرد: تقریبا همه کشورها به حوزه تحقیقات 
علمی برای کشف منبع و شیوه درمان این بیماری ورود کرده اند 
و از گوشه و کنار دنیا هم هر از چندی اخباری مبنی بر کشف 
دارو و واکسن کرونا به گوش می رسد. اما مدتی بعد با به نتیجه 
نرسیدن این تحقیقات، به فراموشی سپرده می شوند. مثال چند 
این  واکسن  کرد  اعالم  قاطعیت  با  روسیه  که  بود  پیش  روز 

بیماری را در کشورش تولید کرده است.
◆  جهان در انتظار نتایج تحقیقات

هر چند هنوز تایید رسمی از سوی سازمان بهداشت جهانی 
در این خصوص نداشته ایم و یا با چالش هایی در آن کشور در 
راستی آزمایی این واکسن روبرو هستیم. اما جهان منتظر نتایج 

این تحقیقات است.
مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: گاهی در 
رسانه های خارجی اعالم می شود که تحقیقاتی این حوزه را آغاز 
کرده است. ایران هم در شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها و 
فقط با اتکا به توان داخلی توانسته هم پای این کشورها تحقیقات 
علمی خود را پیش ببرد. ایران از نظر تحقیقات علمی حوزه کرونا 
نه تنها از دیگر کشورها عقب نمانده است بلکه می توان ادعا کرد 

در برخی حوزه ها از آنها هم جلوتر هستیم.
به گفته کرمی، یک تیم علمی و فناوری بسیار قوی با مدیریت 
کمیته علمی کشوری در خدمت مردم است که بتواند به موقع 
هم بیماری را درمان کند، هم واکسن برای آن طراحی کند و هم 
شیوه های تشخیصی جدیدی را ارائه کند. ما در مورد تشخیص 

بیماری کرونا خوشبختانه به خودکفایی رسیده ایم.

در این بخش یم خوانید:

معاونت علمی ریاست جمهوری

یافته های دانشمندان ایرانی در حوزه کرونا 
امیدوارکننده است

صنایع خالق یکی از محورهای توسعه در کردستان 
است

خدمات بیمه به دانش بنیان ها معرفی شد

دستگاه شمارنده گلبول های خون تولید شد

اظهارنامه مالیاتی امتیاز متقاضیان سرباز فناور را 
افزایش می دهد

پرینتر های سه بعدی ایرانی با یک چهارم قیمت 
خارجی تولید شد

الهام از موجودات شناختی

با معرفی خدمات آزمایشگاهی به جامعه 
پژوهشگران تخفیف بگیرید

کشف ده اسکلت در کاوش از آبراهه های تخت 
جمشید

کرونا ۶۰۰ مجموعه آنالین را فعال کرد

⏪
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دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از تحقیقات در 
راستای جلوگیری از تکثیر این ویروس در حال انجام هستند؛ 
همچنین محققان کشور در حال انجام تست هایی روی برخی 

داروها در راستای ضدالتهابی و ویروسی هستند.
کرمی با اشاره به این که تحقیقات در حوزه بیماری کرونا به 
یکی از مهم ترین دغدغه های این روزهای سرآمدان علمی و 
متخصصان داخلی بدل شده است، تاکید کرد: اگر این کار 
به نتیجه برسد در کنار قرار دادن ایران در لیست کشورهای 
دارای درمان بیماری کرونا به نگرانی های مردم هم پاسخی 

قابل قبول می دهد.
وی همچنین بیان کرد: باید یادآوری کنم که هم اکنون شش 
شرکت بزرگ دانش بنیان دارویی هم زمان روی واکسن کرونا 
مشغول تحقیق و مطالعه هستند و برابر با اعالم مسئوالن وزارت 
بهداشت به نتایج امیدوارکننده ای هم در مراحل انسانی رسیده 
اند. ما در ایران هم روی راستی آزمایی و کار بالینی واکسن کرونا 
مطالعات بیشماری انجام داده ایم و هم روی اعالم اینکه برخی 
داروها هیچ اثر خاصی روی کرونا نداشته اند. زیرا هر رد و قبولی 
باید بر پایه پژوهش و مطالعات علمی و کارآزمایی های بالین 
انجام شود. اما مهم دانشی است که در این میان برای کشور 

حادث شده است.

◆  باور به داشته های علمی خودمان
رییس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری باور توانمندی های داخلی را مهم ترین عامل 
عامل شتاب دهی به روند تحقیقات دانست و گفت: اینکه جامعه 
به این یقین برسد که دانشمندان ایرانی توانمندند و به خوبی از 
پس تامین نیازهای کشور برمی آیند باید به همه جامعه تسری 
یابد. همانطور که تاکنون ثابت کرده اند هیچ کدام از تجهیزات 
مورد نیاز این حوزه به واردات نیاز ندارد و ظرفیت های علمی 

و دانشی جوانانمان برای پاسخ گویی به این نیازها کافی است.
بود در  اعالم کرده  بیان کرد: چندی پیش  کرمی همچنین 
دانشگاه تهران تعدادی کارگروه علمی و فناوری در حوزه های 
مختلف درمان، واکسن، تست و داده کاوی در زمینه کرونا و 
استفاده از هوش مصنوعی تشکیل شده است. این کارگروه ها 
در طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی 

نهادهای درگیر همکاری می کنند.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معتقد است که 
بازیگران این حوزه باید بدانند تهیه دارو و واکسن کرونا موضوع 
پیچیده ای است که تنها یک بخش نمی تواند آن را به نتیجه 
و  همکاری  یک  به  علمی  پیچیاده  و  بزرگ  کار  این  برساند. 
هم افزایی دانشی و حمایتی نیاز دارد تا بتواند کشور و حتی دنیا 

را از عواید این تحقیقات و نتایج بهره مند کند.

فناوری ریاست جمهوری یک بسته  معاونت علمی و 
خدمتی متنوع بیمه ای را به شرکت های دانش بنیان 
بیمه  انواع  بسته خدمتی  این  می کند.  ارائه  فناور  و 
بیمه  و  سوزی  آتش  مسئولیت،  بیمه  مانند،  نامه ها 
کاال را در بر می گیرد. برای معرفی بیشتر این بسته 

خدمتی، یک رویداد آنالین برگزار شد.

 شرکت های دانش بنیان به دلیل نوع خاص فعالیتی 
ویژه ای  بیمه ای  خدمات  به  می دهند  انجام  که 
این  با  متناسب  باید  بیمه  شرکت های  دارند.  نیاز 
فعالیت های فناورانه بیمه نامه های سازگار با زیست 

بوم اقتصاد دانش بنیان کشور را تدوین کنند.
فناوری  و  علمی  معاونت  مسئله،  این  تحقق  برای 
با  را  مشترکی  نامه های  تفاهم  جمهوری،  ریاست 
به  بیمه  حوزه  در  فعال  سازمان های  و  شرکت ها 
بسته  یک  نامه ها  تفاهم  این  است.  رسانده  امضاء 
آورده  وجود  به  را  متنوع  بسیار  بیمه ای  خدمات 

است که انواع بیمه نامه ها را در بر می گیرد.
بیمه  ای،  مسئولیت حرفه  بیمه  مسئولیت،  بیمه 
کارفرما  مسئولیت  بیمه  تولید،  از  ناشی  مسئولیت 
درمان  بیمه  آتش سوزی،  بیمه  کارکنان،  قبال  در 
جمله  از  آالت  ماشین  شکست  بیمه  و  گروهی 
معاونت  خدمتی  بسته  در  که  است  بیمه نامه های 
علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است.

با توجه به گستردگی این خدمات بیمه ای الزم است 
با جزئیات این خدمات و  تا شرکت های دانش بنیان 
بیشتر  بیمه ای  بسته های  این  از  برخورداری  نحوه 

شوند. آشنا 
در این راستا مرکزشرکت ها و موسسات دانش بنیان 
رویدادی  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت 
آنالینی برگزار کرد که در آن محمد حسین مردی 
به عنوان کارشناس حوزه بیمه، مشاوره های الزم را 

ارائه کرد. به مدیران شرکت های دانش بنیان 
دانش بنیان  شرکت های  مدیران  فناور،  فعاالن 
حضور  با  شرکت ها،  این  کارکنان  و  نمایندگان  و 
با  را  خود  پرسش های  آنالین،  رویداد  این  در 
آنالین  صورت  به  و  گذاشتند  میان  در  کارشناسان 

پاسخ دریافت کردند.
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان 
پر  صورت  به  که  مشابه  برنامه های  دیگر  مورد  در 
و  شرکت ها  مرکز  سایت  به  می شود  برگزار  تعداد 
رویدادهای  کنند.  مراجعه  دانش بنیان  موسسات 
به  وابسته  اجتماعی  شبکه های  از  آموزشی  آنالین 

این مرکز هم رسانی می شوند.

خدمات بیمه به دانش بنیان ها 
معریف شد

⏪

❚❚

استان  به  سفر  در  جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
کردستان، ضمن اشاره به وجود منابع انسانی و پیشینه تاریخی 
کردستان  در  نوآوری  زیرساخت های  گفت:  استان  این  غنی 
و  خالق  صنایع  وی  است.  بیشتر  تقویت  و  توسعه  نیازمند 

فرهنگی را یکی از محورهای توسعه در این استان برشمرد. 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ابتدای 
سفر به کردستان در گفتگو با خبرنگاران گفت: پیش از این 
در سفرهای قبلی به استان مصوباتی تصویب شد. پس برای 
اطمینان از اجرایی شدن این مصوبات و توسعه زیرساخت ها، 
شدیم.  کردستان  استان  شریف  مردم  مهمان  دیگر  بار  یک 
این استان از ظرفیت ها  و منابع بسیار خوبی برخوردار است 
و می توان از این منابع در راستای توسعه زیست بوم فناوری و 

نوآوری استان استفاده کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه گفت: پارک علم 
و فناوری استان کردستان تا به حال توانسته است موفقیت های 
قابل توجهی کسب کند. با این حال اهداف محقق شده پارک 
با ظرفیت های استان فاصله دارد. به همین دلیل زیرساخت ها و 
امکانات پارک علم و فناوری استان کردستان نیازمند تقویت و 
توسعه بیشتر است. سرمایه گذاری در زیرساخت های پارک علم 
و فناوری و دیگر اجزای زیست بوم نوآوری استان کردستان، از 
جمله اهدافی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در این خطه از کشور دنبال می کند.
توسعه متوازن زیست بوم نوآوری در همه شهرهای استان

رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه با اشاره 

به اهمیت توسعه متوازن فناوری در سراسر استان، افزود: توسعه 
زیست بوم مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان نباید تنها محدود به مرکز 
استان باشد. باید تالش کرد تا دیگر شهرهای استان کردستان 
نیز زیر چتر پارک علم و فناوری استان قرار گیرند و آنها نیز 
بتوانند هم راستا با مرکز استان رشد کنند و از زیرساخت های 

الزم برای توسعه و نوآوری برخوردار شوند.
ستاری همچنین گفت: زمانی که از ظرفیت ها و منابع استان 
کردستان صحبت می شود، پیش از هر چیز به  منابع انسانی 
درخور و قوی استان اشاره داریم. این استان عالوه بر اینکه از 
منابع انسانی خوبی برخوردار است، دارای یک پیشینه تاریخی 
قابل توجه نیز هست. همچنین فرهنگ کارآفرینی در این استان 
ریشه دار شده است و مردم این استان با کارآفرینی و فرهنگ 

تالش و کسب و کار بیگانه نیستند.
صنایع خالق محور توسعه استانی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه افزود: یکی از 
محورهای که می تواند موجب رشد و توسعه قابل توجه استان 
شود و ارزش افزوده اقتصادی مناسبی به همراه داشته باشد. 
صنایع خالق و فرهنگی است. برخی مناطق کشور از آمادگی 
خالق  صنایع  و  شرکت ها  توسعه  و  استقرار  برای  بیشتری 
از این مناطق  برخوردار هستند و استان کردستان نیز یکی 
است. با توجه به غنای فرهگی و وجود زیرساخت های فرهنگی و 
فناورانه الزم در استان کردستان، صنایع خالق می تواند به یکی 
از قطب های اصلی اقتصادی در استان تبدیل شود. با توجه به 
وجود تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان 
کردستان، نیروهای جوان و تحصیل کرده می تواند جذب صنایع 
خالق و فرهنگی شوند. تاسیس تیم های خالق در دانشگاه ها و 
پارک علم و فناوری و دیگر مراکز نوآوری در استان، می تواند به 

یکی از محورهای کارآفرینی در استان تبدیل شود.
به گفته ستاری، بر  اساس این راهبردها با مسئوالن استانی و 
مدیران مراکز نوآری در استان، گفتگو خواهیم کرد و حتماً تصمیات 
مقتضی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز آمادگی کامل دارد تا از هر نوع فعالیت نوآورانه 

و کارآفرینی مبتنی بر فناروی در استان حمایت کند.

صنایع خالق یکی از محورهای توسعه در کردستان است
■                                              ستاری:                                                                     ■
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پرینتر های سه بعدی ایرانی با یک چهارم قیمت خارجی تولید شد

طرح تسهیالت سرباز فناور از جمله بسته های خدمتی 
است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
فعاالن فناور ارائه می کند. شاخص هایی مانند سابقه بیمه 
متقاضی، مدرک تحصیلی و فروش شرکت در امتیاز بندی 
مرتبط با این طرح تاثیر گذار هستند. همچنین یکی از 
متقاضی طرح  امتیازات  برآورد  برای  مهم  شاخص های 

سرباز فناور، اظهار نامه مالیاتی شرکت است.

شاخه  سه  به  وظیفه  نظام  تسهیالت  خدمتی  بسته 
جایگزین  پروژه  دانش بنیان،  شرکت های  در  امریه 
پروژه جایگزین  و  دانش بنیان  خدمت در شرکت های 
تقسیم  دولتی  و  دفاعی  دستگاه های  در  خدمت 
از سوی  درخواست  به 400  نزدیک  ماه  هر  می شود. 
به  وظیفه  نظام  تسهیالت  از  برخورداری  متقاضیان 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
انتخاب  و  سنجش  برای  می شود.  ارسال  فناوری  و 
بهترین گزینه های ممکن، یک جدول امتیاز بندی در 

نظر گرفته شده است.
سابقه  متقاضی،  تحصیلی  مدرک  مانند  شاخص هایی 
فروش  میزان  و  جوایز  علمی،  فعالیت های  بیمه، 
هر  توسط  شده  کسب  امتیازات  میزان  در  شرکت 
متقاضی موثر است. یکی دیگر از شاخص های موثر در 
سنجش درخواست متقاضی، اظهارنامه مالیاتی شرکت 
دانش بنیان است که فرد متقاضی طرح سرباز فناور، در 
می تواند  مالیاتی  نامه  اظهار  است.  کار  به  مشغول  آن 
منعکس کننده واقعی بسیاری از فعالیت های ساالنه یک 

شرکت باشد.
درخواست متقاضیان امریه سرباز فناور برای اعزام در 
آبان ماه 1399، بر مبنای اظهارنامه سال 1398 آنها 
افرادی که مایل  محاسبه می شود. تمامی شرکت ها و 
در  شرکت  گذشته  سال  مالیاتی  اظهارنامه  اعمال  به 
محاسبه امتیاز خود هستند تا 2 شهریور ماه سال جاری 

برای ارسال اظهارنامه خود مهلت دارند.
موسسات  و  شرکت ها  مرکز  اعالم  بر  بنا  همچنین 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با 
توجه به لزوم ارسال اطالعات هر فرد متقاضی به ستاد 
کل نیروهای مسلح در تاریخ مشخص، به درخواست ها 
داده  اثر  ترتیب  تاریخ  این  از  بعد  ارسالی  فایل های  و 
خود  درخواست  ارسال  زمان  در  که  افرادی  نمی شود. 
امتیازبندی  فرآیند  وارد  نمی باشند،  التحصیل  فارغ 
خواهند شد و در صورت تایید اولیه الزم است برگ سبز 

خود را در موعد مشخص ارسال کنند.
به  بیشتر  اطالعات  برای کسب  می توانند  عالقه مندان 
سامانه daneshbonyan.ir مراجعه کنند.

اظهارانمه مالیایت امتیاز 
متقاضیان رسابز فناور را 

افزایش یم دهد

کانتر( موسوم  آناالیزر فول دیف )سل  دستگاه هماتولوژی 
تجهیزات  از  یکی  خون،  گلبول های  شمارنده  دستگاه  به 
بیماری های مختلف کاربرد  پزشکی است که در تشخیص 
دارد. این دستگاه با یک پنجم قیمت نمونه مشابه خارجی 

»ایران ساخت« شد.
 علی اسالمی فر مدیر عامل شرکت دانش بنیان هیراب طب 
برای شمارش گلبول های خون و  این دستگاه  عرشیا گفت: 
اندازه گیری دیگر شاخص ها و مواد مرتبط با خون انسان به 
کار می رود. این مسئله باعث شده است که این دستگاه حیاتی 
و مواد مصرفی مرتبط با آن در تشخیص بیماری های مختلفی 
دستگاه  این  که  بیماری هایی  از  یکی  باشد.  داشته  کاربرد 
می تواند در فرایند درمان و تشخیص آن کاربرد داشته، باشد 
کرونا است. امیدواریم این دستگاه  از سوی کادر درمان مورد 

استفاده قرار بگیرد.
تامین نیاز داخلی با محصول ایران ساخت

مدیر عامل شرکت دانش بنیان هیراب طب عرشیا در ادامه گفت: 
یکی از مزایای استفاده از این محصول دانش بنیان، کاهش زمان 
نتیجه گری نسبت به روش های قدیمی و معمول است. در واقع 
کادر درمان در زمان بسیار سریعتری از نتیجه تجزیه و تحلیل های 
مرتبط با خون بیمار مطلع می شود و همین موضوع فرایندهای 
درمانی را سرعت می بخشد. قیمت این دستگاه حدود یک پنجم 

نمونه ی مشابه خارجی است و مواد مصرفی آن یک هشتم مشابه 
خارجی است. ساالنه برای ورود این دستگاه و مواد مصرفی آن، 

معادل ۷۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج می شود.
اسالمی فر در ادامه گفت: به همین دلیل خروج ارز برای واردات 
این محصول، توسعه تولید محصول و افزایش تولید داخلی آن 
یک ضرورت است که این شرکت تالش دارد آن را محقق سازد 
تا بازار داخلی به جای دستگاه وارداتی با استفاده از محصول 

ایرانی، نیازهای خود را تامین کند.
به گفته وی، فعال صادرات نداشته ایم اما متقاضیان بالقوه ای 
که  دارد  وجود  دستگاه  این  خرید  برای  کشور  چندین  از 
امیدواریم با حل برخی مسائل بتوانیم این محصول را به دیگر 
کشورها نیز صادر کنیم.  با توجه به اینکه این دستگاه در تمام 
پاتولوژی، مراکز تحقیقاتی،  آزمایشگاه های تشخیص طبی و 
دانشگاهی، دامپزشکی و تمام بیمارستان ها و مراکز اورژانسی و 
مراکز بیماری های خاص کاربرد داد، در تالش هستیم تا سطح 

تولید آن را افزایش دهیم.
اسالمی فر همچنین بیان کرد: پیش از این با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای کسب دانش فنی و 
ساخت پیش نمونه دستگاه، تسهیالت دریافت کردیم. امیدوار 
هستیم با کسب حمایت های بیشتر تولید مواد مصرفی مرتبط با 

دستگاه را توسعه دهیم.

طبق اظهارات گمرکی واردات پرینتر های سه بعدی سری بتا 
و دستگاه های مشابه آن ساالنه حدود ۵ میلیون یورو از خزانه 
از متخصصان کشور  اتفاق، تعدادی  این  کشور کم می کند. 
را به ساخت این دستگاه ها ترغیب کرد. ایران ساخت شدن 

پرینترهای سه بعدی خروج ارز از کشور را کاهش می دهد.
شرکتی دانش بنیان از سال ۹۱ فعالیت رسمی خود را در حوزه 
ساخت پرینترهای سه بعدی به روش FDM و DLP آغاز 
کرد. روش منحصر به فرد این شرکت کمک کرده که انواع 
مدل های فلزی این نوع پرینتر ها در کشور طراحی و تولید شود. 
این روش، با نام SIS ثبت شده و در مرحله تجاری سازی است.
در حال حاضر، دستگاه های تولید شده در این شرکت، از نظر 
ساخت و قطعات خروجی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار 
عرضه  بازار  به  خارجی  مشابه  محصوالت  هم پای  و  است 
می شود. بنا به گفته محمدحامد قلی وند مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان پیشرو فناوران کارنوجم، این شرکت در سال ۸۶ 
 SIS موفق به اختراع یک پرینتر سه بعدی به روش نوین
در ایران شد. این پرینتر در سال ۸۷ به مرحله ساخت نمونه 

آزمایشگاهی رسید.
این فعال دانش بنیانی ادامه داد: سایر مراحل تحقیقاتی این 
اعضای  از  یکی  توسط  محصول  تجاری سازی  برای  روش 

شرکت در دانشگاه USC آمریکا ادامه پیدا کرد. همچنین 
تولید ماشین آالت سفارشی  به طراحی و  اقدام  این شرکت 
مانند دستگاه تست دینام و ابداع یک روش نوین در دستگاه 

برش لوله برای خطوط تولید اقدام کرد.
ساخت  حوزه  در  را  خود  فعالیت   ۹۱ سال  از  شرکت  این 
پرینترهای سه بعدی به روش DLP توسعه داد و با تولید 
سری جدید دستگاه های خود در حال رقابت با پیشرفته ترین 
دستگاه های روز دنیا است. به گفته وی، در حال حاضر بیشتر 
روش  به  بعدی  سه  پرینترهای  انواع  تولید  شرکت  فعالیت 
محصوالت  این  است.   ۳DDreams برند  با   DLP
و  کفش  زیره  دندان سازی،  جواهر،  و  طال  صنعت های  در 

خودروسازی کاربرد دارد.
قلی وند در ادامه بیان کرد: حضور روزافزان رقبای اروپایی و 
آسیایی به بازار و لزوم رقابت در این عرصه، ما را بر آن داشت 
برنامه تولید خود قرار دهیم.  بتا را در  تا دستگاه های سری 
این محصول از تمامی جنبه های فنی مشابه بهترین محصوالت 
قابلیت های  درصد   ۹۰ بتا،  سری  دستگاه  است.  اروپایی 
دستگاه های مشابه خارجی را دارا است. این محصول با ۲۵ 
درصد قیمت نمونه خارجی آن، در کشور به فروش می رسد. 
این فعال علمی در این باره گفت: تولیدات ما به دلیل قیمت 
پایین و کیفیت باال بازار داخلی خوبی دارد. طراحی و تولید 
توسط  و  به صورت صددرصد در داخل کشور  این محصول 
این  است.  شده  میسر  کشور  علمی  سرآمدان  و  متخصصان 
تا محصول تولیدی یک چهارم قیمت  تالش ها کمک کرده 

نمونه آلمانی به بازار بیاید.
به گفته وی، محصول آلمانی در بازار ایران ۱۲۰ هزار یورو 
قیمت گذاری شده و به فروش می رسد این در حالی است که 
ارز بری محصول داخلی در حدود ۱۵ هزار یورو برآورد شده 
است. بنابراین در هر فروش یک دستگاه سری بتا در کشور از 

خروج ۱۰۵ هزار یورو پیشگیری می شود.

دستگاه شمارنده گلبول های خون تولید شد
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اب معریف خدمات 
آزمایشگاهی به جامعه 

پژوهشگران تخفیف بگیرید

کروان 600 مجموعه آنالین را 
فعال کرد

به همت پژوهشگران دانشگاه هنر شیراز به دست آمد؛

کشف ده اسکلت در کاوش 
آغازین از آبراهه های تخت جمشید از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 

تا  شد  کار  به  دست  کشور  در  کرونا  شیوع  روزهای 
پاسخی برای تامین نیازهای روزانه مردم بیابد. نیازهایی 
اما  تامین می شد؛  این به صورت حضوری  از  که پیش 
و  آنالین  شکل  به  را  آنها  ارائه  کرونا  واگیری  خطرات 

مجازی تغییر داد.
در این روزهایی که بسیاری از کسب وکارها در دنیا روندی 
نزولی دارند و اوضاعشان خوب نیست، بازار خدمات آنالین 
داغ شده است. خدماتی که با استفاده از زیرساخت های 
میزان  و  گرفته اند  رونق  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

حضور مردم در جامعه را کاهش داده اند.
کرونا این بیماری موذی و کشنده آمد تا همه معادالت 
و  سیاسی  جنس  از  معادالتی  بریزد.  هم  به  را  جهانی 
اقتصادی تا آموزشی و نحوه زندگی روزمره مردم. با آمدن 
کرونا همه کشورها مدل های جدیدی از مدیریت را تجربه 
کردند. مثال آموزش آنالین و مجازی شیوه ای بود که برای 

نخستین بار در بسیاری از کشورها تجربه شد.
و  دیجیتال  اقتصاد  فناوری های  توسعه  ستاد  اما 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آنالین  ظرفیت های  از  کرد  تالش  مشترک  نگاهی  با 
موجود در کشور بیشتری استفاده را ببرد و با مشارکت 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  خدمات  دانش بنیان ها 

هنری و غیره به صورت مجازی و آنالین ارائه شود.
در همین تالش مشترک 600 شرکت و استارتاپ حضور 
در  خدماتی  غیرحضوری  و  مجازی  صورت  به  و  دارند 
حوزه های آموزش، سالمت، ورزش، سرگرمی و توریسم، 
به  غیره  و  فروشگاه ها  اجتماعی،  نوآوری  محتوا،  تولید 

مردم ارائه می کنند.
ارائه  برای  فناوری  و  علمی  معاونت  برنامه های  از  یکی 
راه اندازی کمپین کرونا پالس  استارتاپ ها،  به  سرویس 
در  فعال  استارتاپ  و  در حال حاضر 600 شرکت  بود. 
و  دارند  حضور  کمپین  این  در  آنالین  خدمات  حوزه 

سرویس های مرتبط با بیماری کرونا را ارائه می کنند.

پژوهشگران دانشگاه هنر شیراز در ادامه کاوش در سایت 
تحقیقاتی تخت جمشید، باهمکاری پایگاه میراث جهانی 
تخت جمشید و پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشکری، موفق به کشف بیش از ده 

اسکلت انسانی و حیوانی شدند. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه هنر شیراز، 
دکترعلی اسدی عضو هییت علمی بخش باستان شناسی 
دانشگاه هنر شیراز با اعالم این خبر گفت: فصل چهارم 
کاوش در این سایت 45 روز خواهد بود که هدف اصلی 
بخش باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز در این کاوش 
شناسایی امتداد آبراهه که در بخش شرقی دروازه ناتمام 

و به سمت ضلع شمالی ادامه دارد، است.
وی بیان داشت: زمان شکل گیری و ساخت این مسیر، 
دروازه  ابتدایی  بنای کاخ صدستون، بخش های  از  پس 
ناتمام، مجموعه تاالر سی دو ستونی و خیابان سپاهان 

صورت گرفته است.
دکتر اسدی در ادامه ضمن بیان اینکه هیچ گونه دریچه ای 
مربوط به دوره هخامنشی در سقف آبراهه تاکنون شناخته 
نشده است، اظهار داشت: شبکه آبراهه های تخت جمشید 
برای دفع آب های سطحی این مجموعه در هنگام نزوالت 
جوی ایجاد شده است که این وضعیت برای آبراهه های 

خاوری دروازه های ناتمام متفاوت است.
به  اتصال  در خصوص  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
گونه ای  به  جمشید  تخت  تختگاه  شمالی  ضلع  آبراهه 
دیگر احتمال دارد و آن اینکه امتداد شمال آن به دیواره 
شمالی تختگاه متصل بوده و برای هدایت ورود آب از 
دره شمالی تخت جمشید به داخل شبکه آب ساخته 
یا  و  فرضیه  این  به  را  ما  کاوش  ادامه  که  است  شده 

احتمال خواهد رساند.

معاونت  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح تخفیفی برای 
جامعه  به  آزمایشگاهی  خدمات  شناساندن  و  معرفی 
پژوهشگران در نظر گرفته است. در این طرح هر یک 
از اعضای باشگاه مشتریان برای فعالیت خود در باشگاه، 
امتیاز، قابل تبدیل به  این  امتیازی کسب می کنند و 

اعتبار خدمات آزمایشگاهی است.
علمی  هیات  اعضای  پژوهشگران،  همه  طرح  این  در 
و دانشجویان کشور در صورت معرفی خدمات شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به جامعه پژوهشی 

کشور می توانند اعتبار هدیه دریافت کنند.
فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه  مدیر  اسدی فرد  رضا 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی 
درباره این طرح ، گفت: اعضای هیات علمی می توانند 
در هر فصل، 20 نفر را به شبکه معرفی کنند. همچنین 
این اعضا می توانند در هر فصل 10 نفر از دانشجویان 
شبکه  به  را  کارشناسی  و  ارشد  کارشناسی  دکتری، 

معرفی کنند.
هم  شبکه  به  وارد  تازه  اعضای  داد:  ادامه  اسدی فرد 
امتیاز   15 می توانند  آزمایشگاهی،  خدمات  معرفی  با 

دریافت کنند.
به گفته وی، هر فرد در صورتی که امتیازی را به اعتبار 
تبدیل کند، مهلت استفاده از آن اعتبار تنها تا پایان 
همان فصل خواهد بود. اما امتیازاتی که تبدیل به اعتبار 
نشوند به فصل بعد منتقل خواهد شد. هر امتیاز برای 

افراد معادل 10 هزار تومان اعتبار محاسبه می شود.
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین، گفت: این 
امتیازات تنها در سال 99 قابل استفاده هستند و در 
لحاظ  طرح  این  اعتبارات  و  امتیازات  کلیه  بعد  سال 

نخواهد شد.

تحقیقات نشان داده است که حیوانات مختلف به روش های 
گوناگون و هوشمندانه مسائل خود را حل می کنند. به عنوان 
مثال مورچه ها به صورت جمعی مسأله یافتن مسیر بهینه بین 
النه و غذا را حل می کنند، گرگ ها به صورت جمعی و هماهنگ 
شکار می کنند، زنبورها تشخیص چهره می دهند و برخی از 

میمون ها ابزارسازی می کنند.
این بدان معناست که می توان حیوانات را نیز مرجعی برای 
برای  نیز  آنها  از  و  قلمداد کرد  محک هوشمندی مصنوعات 

ساخت برخی سامانه های مصنوعی الهام گرفت.
الهام از انسان و دیگر موجودات زنده برای توسعه سامانه های 
زنده چه  موجودات  که  است  استوار  منطق  این  بر  هوشمند 
یادگیری،  و  با محیط  تطابق  از منظر  از منظر خلقت و چه 
بدانیم  اگر  بنابراین  سرآمدند.  طبیعی  دنیای  با  تعامل  برای 
این موجودات چگونه رفتار هوشمندانه از خود بروز می دهند 
از  الهام  ایجاد کنیم.  میتوانیم سامانه های هوشمند پیشرفته 

موجودات زنده در سطوح مختلف، مانند ساختاری، رفتاری و 
عملکردی امکانپذیر است.

 از منظر ساختاری هدف آن است که سازه های فیزیکی و نرم 
افزاری زیرساخت هوشمندی موجودات زنده شناسایی و مشابه 
آن به صورت مصنوعی ساخته شود. توسعه شبکه های عصبی 
مصنوعی و معماری های هوشمند نتیجه چنین دیدگاهی است. 
از منظر رفتاری، هدف آن است که رفتار یک موجود زنده در 
 f  را توسط تابع s  پاسخ به محرک مشاهده شده در موقعیت
که ورودی آن محرک و موقعیت موجود و خروجی آن رفتار 
مشاهده شده است، مدل کنند.  به زبان ریاضی با استفاده از 
مؤلفه های آزاد آن به داده ها برازش داده در طراحی سامانه های 

مصنوعی به کارگرفته می شود.
در این دیدگاه فرض برآن است که استفاده از این تابع برای تولید 
پاسخ، منجر به بروز هوشمندی در سامانه مصنوعی می شود. 
موفقیت های  مصنوعی  هوش  اهداف  تراز  در  راهکار  دو  این 

محدودی داشته اند. دلیل این محدودیت، کافی نبودن شناخت 
ما از ساختارها و قواعد بروز هوشمندی در سامانه های طبیعی 
است. بنابراین درک بهتر این قواعد و ساختارها برای محققان 
به عبارت دیگر، هدف  ویژه ای دارد.  اهمیت  هوش مصنوعی 
هوش مصنوعی توسعه سامانه هایی است که هوشمندانه مسائل 
پیچیده را در دنیای واقعی و مجازی حل کنند و هدف علوم 
شناختی آن است که منبع هوش انسانی را کشف کند. نظر 
به اینکه باالترین سطح هوشمندی به انسان تعلق دارد، این دو 

مسیر ظاهراً مجزا، ولی به یکدیگر گره خورده اند.
الهام از انسان و حیوانات، استفاده از قواعد ریاضی و توسعه قواعد 
سرانگشتی، هرکدام از یک منظر به توسعه سامانه های هوشمند 
پرداخته اند. هر چند این روش ها موفقیت های بزرگی را به دنبال 
داشته اند اما هنوز در توسعه سامانه هایی که در قیاس با انسان 
بتوانند مجموعه ای متنوع از وظایف پیچیده را به خوبی یاد 

بگیرند و اجرا کنند، توفیق کافی به دست نیامده است.

الهام از موجودات شناختی
مجید نیلی احمدآبادی 
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در گفتگو با نشریه عتف:

دانشگاه علم و صنعت ایران با الگوی تضمین متقابل به دنبال برقراری 
ارتباط واقعی دانشگاه و صنعت است

سال هاست که دانشگاه و دانشگاهیان کشور بر توانمندی خود 
در حل مشکالت صنعت تأکیددارند و در نقطه مقابل، صنعت 
نیز نسبت به استفاده از این توانمندی ها ابراز عالقه می کنند. 
اما خروجی این تعامالت به هیچ وجه درشان دانشگاه و صنعت 
نبوده است و نهایت اینکه این تعامل مقطعی و موردی هیچ گاه به 
فرآیندی جدی در سطح کشور تبدیل نشده است. دانشگاه علم 
و صنعت ایران مدتی است با ابتکار جالبی تحت عنوان"الگوی 
تضمین متقابل" به دنبال حل این معضل و سعی در برقراری 
ارتباط واقعی دانشگاه و صنعت است. این دانشگاه در قالب شرکت 
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند که با مشارکت 
دریافته  است؛  تشکیل شده  دانشگاه  این  دانشگاهیان  و  اساتید 
ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی  مای پژوهشی دانشگاهی و 
سرمایه گذاری می کند. شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه 
 ۶۰ سرمایه  افزایش  دنبال  به   ۱۳۹۶ سال  از  هیرمند  تجارت 
میلیارد تومانی خود با سهامداری ۳۰ درصدی دانشگاه علم و 
صنعت ایران و ۷۰ درصدی اعضای هیئت علمی فعالیت عملیاتی 
خود را آغاز کرده است. دانشگاه علم و صنعت ایران با کمک 
الگوی  الگویی را تحت عنوان  گذاری هیرمند  شرکت سرمایه 
تضمین متقابل طراحی کرده است که مطابق آن، شرکت هیرمند 
تمامی هزینه های تحقیق و توسعه را به شرط تضمین خرید 
مقدار مشخصی از محصول توسط کارفرما، تقبل کرده و فرایند 
توسعه محصول و یا فناوری را بر عهده می گیرد. برای تشریح 
بیشتر الگوی تضمین متقابل نشریه عتف گفتگویی را با آقای 
دکتر یحیی پالیزدار )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هیرمند( 

انجام شده است؛ که در ادامه خواهید خواند.
مشکالت  حل  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  رویکرد 

کشور چیست؟
با توجه به توقع کشور از دانشگاه ها به منظور پاسخ به نیازهای 

اساسی از چند سال پیش تفکر فناوری محوری در کشور شکل 
گرفت. نمادها و المان های اصلی این تفکر مراکز رشد، پارک های 
علم و فناوری، ثبت اختراعات داخلی و خارجی و امثالهم بودند. 
هم اکنون هم زمان با نودمین سال فعالیت دانشگاه علم و صنعت 
ایران و نام گذاری سال ۹۹ توسط مقام معظم رهبری به "سال 
جهش تولید"، موضوع تولید دانش بنیان و ایجاد ارزش افزوده باال از 
رویکردهای مهم این دانشگاه هست. همان طور که رهبری فرمودند 
جهش تولید یکی از ابزارهای قوی شدن است و به میدان آمدن 
شرکت های دانش بنیان و برداشتن گام های جدی در این مسیر از 
مهم ترین مسائل هست. دانشگاه علم و صنعت ایران مدتی است 
که توجه خود را سمت ساختار سازی برده است که یکی از نشانه 
های آن ایجاد شرکت سرمایه گذاری هیرمند هست. درواقع دریکی 
از اقدامات خود دانشگاه تالش کرد تا محوریت فعالیت ها را در 
قالب یک شرکت دربیاورد که با مشارکت اساتید و دانشگاهیان 
شکل گرفته باشد و با کمک آن بتواند راهکارهای نوینی برای حل 

برخی از مشکالت در مسیر تولیدات دانش بنیان ارائه دهد.
 می توانید کمی بیشتر این شرکت سرمایه گذاری هیرمند و 

دلیل شکل گیری آن را توضیح دهید؟
بله، مهم ترین دلیل شکل گیری هیرمند پتانسیل جدی دانشگاه ها 
برای خلق ثروت هست. بنابراین همان طور که گفتم دانشگاه علم 
و صنعت ایران تالش کرد تا محوریت فعالیت ها را در قالب یک 
شرکت دربیاورد که با مشارکت اساتید و دانشگاهیان شکل گرفته 
تجارت  توسعه  سرمایه گذاری  بین المللی  شرکت  درواقع  باشد. 
هیرمند با رویکرد سرمایه گذاری دریافته های پژوهشی دانشگاهی 
و ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی از سال ۱۳۹۶ به دنبال افزایش 
سرمایه ۶۰ میلیارد تومانی خود با سهامداری ۳۰ درصدی دانشگاه 
علم و صنعت ایران و ۷۰ درصدی اعضای هیئت علمی فعالیت 
عملیاتی خود را آغاز کرده است. در شرکت هیرمند تاکنون فعالیت 

در این بخش یم خوانید:

مراکز دانشگاهی

دانشگاه علم و صنعت ایران با الگوی تضمین متقابل به 
دنبال برقراری ارتباط واقعی دانشگاه و صنعت است

از تولید کیت تشخیص ویروس کرونا در ۵۵ دقیقه 
تا ساخت دستگاه ازن ژنراتور ویژه ضدعفونی هوا

امضای تفاهم نامه مرکز تعامالت بین المللی علم و 
فناوری کشور با دانشگاه یزد

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان

موج افتخار علمی دانشگاه اراك به واسطه کسب دو 
رتبه سرآمد علمی توسط اساتید دانشگاه

دریاچه مصنوعی، مامن بقای مدیریت سبز دانشگاه

بازیابی پل های فرسوده خط راه آهن به وسیله 
تئوری مکانیک شکست برای نخستین بار در کشور

نصب اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات تولید 
شده توسط پژوهشکده هواخورشید دانشگاه 

فردوسی مشهد

استمرار جنبش  تولید علم و انتشارات علمی کشور 
در دنیا توام با رشد کیفیت پژوهش
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های گسترده ای توسط بخش های مجزا تعریف شده که از میان ⏪
آن ها می توان به صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر)VC(،گروه 
صنعت، گروه معدن،گروه عمران و ابنیه و گروه فناوری اطالعات 
اشاره کرد. بنابراین برای حرکت در مسیر استفاده از ظرفیت 
های نوآوری کشور و توسعه محصوالت فناوری های دانش بنیان 
راهکارهای جدیدی با کمک این شرکت مهیا شد که یکی از این 

راهکارها که می توان از آن نام برد الگوی تضمین متقابل است.
منظور از الگوی تضمین متقابل چیست؟

یا  حفظ  و  درآمدی  رشد  به  رسیدن  برای  اغلب  شرکت ها، 
ارتقای حاشیه سود، تالش های قابل توجهی را صرف نوآوری 
در فرایندها و محصوالت خود می نمایند. بااین حال، در بیشتر 
مواقع، نوآوری های محصولی و فرایندی هزینه بر و وقت-گیر 
می باشند، چراکه این نوع نوآوری ها مستلزم سرمایه گذاری های 
قابل توجهی در تحقیق و توسعه، منابع تخصصی، کارخانه ها و 
جدید  کسب وکار  واحدهای  تمام  حتی  و  جدید  تجهیزات 
هستند. بااین وجود، بازده آتی این سرمایه گذاری-ها همیشه 
نامشخص است. به همین دلیل، دانشگاه علم و صنعت ایران 
با کمک شرکت سرمایه گذاری هیرمند الگویی را تحت عنوان 
الگوی تضمین متقابل طراحی کرده است که مطابق آن، شرکت 
تمامی هزینه های تحقیق و توسعه را به شرط تضمین خرید 
مقدار مشخصی از محصول توسط کارفرما تقبل کرده و فرایند 

توسعه محصول و یا فناوری را بر عهده می گیرد.
یا  محصول  توسعه  بابت  کارفرما  الگو  این  در  بنابراین 
فناوری هزینه تحقیق و توسعه را به طور کل پرداخت 

نمی کند؟
را  توسعه  و  تحقیق  هزینه  کارفرما  الگو  این  در  بله مشخصاً 
موردنظر  استانداردهای  و  ویژگی ها  تنها  و  نکرده  پرداخت 
محصول یا فناوری موردنظر را تعیین می کند. سپس شرکت 
با  موردنظر  تضمین  دریافت  از  پس  هیرمند  سرمایه گذاری 
بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و شرکای همکار برای 
توسعه دانش فنی موردنیاز و رسیدن به مرحله تولید نمونه 
درخواست شده اقدام می نماید. پس از نیل به این مرحله و اخذ 
تأییدیه موردنیاز از کارفرما، تولید محصول/ فناوری موردتوافق 

توسط شرکت هیرمند و شبکه تولیدی آن کلید می خورد.
مزیت هیرمند در اجرای الگوی تضمین متقابل چیست؟

مهم ترین مزیت های هیرمند به عنوان یک شرکت را می توان 
اساتید  به  دسترسی  خطرپذیر،  مالی  منابع  به  دسترسی 
دانشگاهی و امکان استفاده از زیرساخت های دانشگاهی دانست. 
شبکه همکاران فناوری و ظرفیت های آزاد این شبکه نیز به 
هیرمند این امکان را می دهد که سرمایه گذاری خود را معطوف 
به تضمین سرمایه برای تحقیق و توسعه و همچنین سرمایه در 
گردش تولید نماید و از دوباره کاری در جهت ایجاد ظرفیت های 

تولید که مشابه آن در کشور وجود دارد جلوگیری نماید.
مؤلفه های اصلی تعامل هیرمند در این الگو چه مواردی 

تعریف شده اند؟
الگوی  تعاملی  مدل  در  کانونی  شرکت  به عنوان  هیرمند 
تضمین متقابل شش مؤلفه اصلی را شناسایی کرده است که 
شامل: ۱.صاحبان کسب وکار، ۲.شبکه سرمایه گذاران همکار، 
های  شرکت   .۵ لب  ۴.فب  فنی،  دانش  ۳.تولیدکنندگان 
همکار)مشاوران، سازندگان و ...( و درنهایت مورد ششم، مرکز 

توسعه و عرضه نوآوری هست.
مدل تعاملی هریک از این مؤلفه ها به طور خالصه به چه 

شکلی هست؟
به طورکلی برای هر یک از این تعامالت می توان شرح مختصری 

داشت بدین صورت که:
⦁    تعامل هیرمند با صاحبان کسب وکار؛ در قراردادی ناشی 
از تعامل دو طرف، شرکت سرمایه گذاری هیرمند به صاحبان 
کسب وکار تضمین می دهد که محصول/ فناوری موردنیاز ایشان 
را کامالً مطابق با مشخصات توافق شده تولید نماید و در مقابل 

صاحبان کسب وکار، خرید مقدار مشخصی محصول را از شرکت 
هیرمند ضمانت می کنند.

⦁   تعامل هیرمند با سرمایه گذاران همکار؛ شرکت هیرمند 
فرصت مای سرمایه گذاری در قالب الگوی تضمین متقابل را به 
سرمایه گذاران همکار ارائه داده و در صورت دستیابی به توافق 

مشترک، سرمایه موردنیاز توسط ایشان تضمین خواهد شد.
⦁   تعامل هیرمند با توسعه دهندگان دانش فنی؛ نیازهای 
توسط  آن،  با  مرتبط  مای  با تضمین هزینه  R&D همراه 
فنی  دانش  تولیدکنندگان  به  شرکت سرمایه گذاری هیرمند 
ارائه می شود و در مقابل تولید دانش فنی برای شرکت هیرمند 

صورت می گیرد.
کارگاه های  تعامل هیرمند با کارگاه ساخت نمونه؛    ⦁
ساخت نمونه موجب کاهش چشمگیر هزینه تولید نمونه و 
از فعالیت های تحقیق و  اقتصادی شدن بسیاری  درنتیجه 
توسعه می گردند. ماهیت و ظرفیت این کارگاه ها منجر به 
تولید مدل اقتصادی و بازار تازه ای از خدمات و محصوالت 
می شود. در این مدل نیز کارگاه های ساخت نمونه برای کشف 
عرصه های جدید در فرآیند ساخت نمونه و تحقیقات مرتبط 
فعالیت می کنند. نحوه تعامل شرکت سرمایه گذاری هیرمند 
با کارگاه ها به صورت ارجاع نیاز توسعه دهندگان دانش فنی 
و  از طرف شرکت  برای آن ها  و همچنین فرصت مشارکت 
در مقابل تضمین تجهیزات موردنظر از طرف کارگاه ساخت 

نمونه هست.
شرکت  همکار؛  های  شرکت  با  هیرمند  تعامل   ⦁
سرمایه گذاری هیرمند نیاز تولیدی و فرصت های مشارکت در 
تولید را به شرکت های همکار)مشاوران، سازندگان و...( ارائه 
می کند و در مقابل شرکت های همکار محصول موردنظر را 

برای هیرمند تولید خواهند نمود.
⦁   تعامل هیرمند با مراکز توسعه و عرضه نوآوری؛ شرکت 
هیرمند نوآوری های هدفمند را به مراکز توسعه و عرضه نوآوری 
معرفی  می کند و در مقابل از ظرفیت های این مراکز در جهت 

توسعه بازار نوآوری های فناورانه یاری می گیرد.

اگر بخواهید نقاط ویژه مثبت این طرح برای صنعت و 
دانشگاه را نام ببرید به چه مواردی اشاره می کنید؟

به طورکلی آنچه را که می توان به عنوان نقاط مثبت این الگو 
برشمرد امکان به کارگیری بیشتر از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی در خدمت نیازمندی های صنعتی است. بحث کاهش 
ریسک تضمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز دانش بنیان نسبت 
به حالت توسعه بر اساس قرارداد تحقیق و توسعه نیز از نکات 
توسعه  ریسک  کاهش  راستا  همین  در  و  هست  قابل توجه 
حالت  به  نسبت  واحدهای صنعتی  برای  فناوری  و  محصول 
توسعه بر اساس قرارداد تحقیق و توسعه نیز از نقاط قوت این 
الگو دیده می شود. نکته دیگر توجه به کاهش هزینه های تحقیق 
و توسعه با استفاده از تمامی ظرفیت های نظام نوآوری کشور 
باألخص دانشگاه ها است و درنهایت اشاره به این نکته که در این 
مدل امکان به اشتراک گذاری تجربیات حوزه های مختلف در 
داخل دانشگاه و شرکت های همکار وجود دارد و بالطبع منجر 

به کاهش هزینه و تسریع در کل فرایند می شود.
باوجود همه ی این موارد مثبت شما چه چالش هایی را در 

رابطه با پیشبرد این الگو می بینید؟
را  است  مواجهه  در  آن  با  الگو  این  که  اساسی  های  چالش 
می توان عدم  قطعیت در مشخصات قطعه و تجهیز و بالطبع 
عدم امکان تکمیل پیوست فنی کامل و درنتیجه نیاز به انجام 
فاز صفر دانست. یعنی با توجه به اینکه ممکن است کارفرما 
نتواند ویژگی های مشخص و دقیق محصول یا فناوری موردنیاز 
را ارائه دهد احتیاج به انجام فاز صفری باشد تا درنهایت به 
شناسایی دقیق ویژگی های موردنظر منجر شود. همچنین از 
دیگر چالش های این الگو ماهیت طراحی تولید بر اساس تولید 
بدون کارخانه هست چراکه پذیرش عدم وجود کارخانه و یا 
خط تولید مشخص از قبل آماده شده ممکن است در ارزیابی 
های کارفرمایان مشکل ایجاد کند که نیاز به تغییر در متدهای 
ارزیابی کارفرمایان دارد. البته که ممکن است موارد دیگری هم 
در ارتباط با چالش های این الگو شناسایی کرد اما به نظر این دو 

❚❚مورد از مهم ترین آن ها هست.
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از تولید کیت تشخیص ویروس کرونا در ۵۵ دقیقه تا ساخت دستگاه ازن ژنراتور ویژه ضدعفونی هوا

امیرکبیر،  دکتر سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی 
فعالیت های پژوهشی این دانشگاه در رویارویی با بحران جاری 

کرونا را اعالم کرد. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
همه گیری ویروس کرونا در ایران سیر تصاعدی به خود گرفته و 
روزانه صدها نفر به دلیل ابتالء به این ویروس جان خود را از دست 
می دهند. کشورهای جهان برای مقابله با توسعه این ویروس در 
حال آماده باش هستند. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و آمار 
مبتالیان به شدت رو به افزایش است. این شرایط در حالی است 
که کل کشور بویژه مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه های کشور 

جهت مقابله با این ویروس خطرناک بسیج شده اند.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یکی از بازوهای علمی 
پر توان کشور توسط محققان و شرکت های فناور خود به ارائه 
محصوالت در زمینه پیشگیری و تشخیص این بیماری پرداخته 
است. اقدامات صورت گرفته در این حوزه در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در دو بخش توسعه محصوالت فناورانه در شرکت های 
دانش بنیان تابعه و اقدامات پژوهشی در دانشکده های دانشگاه 
متمرکز است. آنچه در پی می آید گزارشی از فعالیت های انجام 

گرفته از زبان دکتر معتمدی رئیس این دانشگاه است.

اقدامات در حوزه محصوالت فناورانه
یکی از بخش های دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از شرکت های 
فناور فعال در دوران بیماری کرونا حمایت می کند، مدیریت 
فناوری و توسعه نوآوری است که زیر مجموعه معاونت پژوهش 

و فناوری دانشگاه می باشد.
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
با هدف تبدیل نوآوری ها و دستاوردهای علمی به فناوری ها و 
محصوالت مورد نیاز کشور و شکل دهی شرکت های دانش بنیان 
ایجاد شده است و این مدیریت از سه بخش مراکز نوآوری و 
کارآفرینی، مرکز رشد و مرکز هدایت شرکت های دانش بنیان 
سطح  در  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  ضمن  و  یافته  تشکیل 
دانشگاه تالش می کند تا با شناسایی نخبگان و صید ایده های 
ناب و انجام حمایت های مادی و معنوی، مقدمات الزم برای 

تبدیل آن ها به شرکت دانش بنیان موفق را فراهم آورد.
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تخصصی  نوآوری  مرکز  فناور، ۵  واحد  در حال حاضر ۲۲۷ 
در دانشکده های مرتبط، ۴ شتابدهنده خصوصی و ۱۰ مرکز 

تحقیق و توسعه زیر مجموعه خود دارد.
با توجه به توان شرکت های دانش بنیان این مدیریت در راستای 
پیشگیری از بیماری کنترل کرونا، ۲۸ شرکت فناور هم راستا 
با پزشکان و پرستاران و در راستای رفع نیازهای کشور و با 
استفاده از فناوری های جدید و کاربردی در دو زمینه اصلی 
مقابله با بیماری کووید -۱۹ و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا 

و تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا به فعالیت و ارائه 
محصوالت خود پرداخته اند.

عالوه بر این، برخی از شرکت های مستقر در این مدیریت با 
فراهم آوردن زیرساخت الزم از جمله نرم افزار وبینار و …، 
مسئولیت اجتماعی خود را در خصوص مقابله با بیماری کووید 
-۱۹ انجام داده اند و با ایجاد امنیت روانی برای جامعه تأثیر 
اجتماعی مناسبی در این زمینه داشته اند به عنوان نمونه، برآورد 
موجود در این خصوص نشان می دهد که فعالیت غیر مستقیم 
شرکت های تابعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از ابتدای اسفند 
۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ نیاز به بیش از ۲.۵۰۰.۰۰۰ 

سفر شهری را در کل کشور از بین برده است.
و  فناوری  مدیریت  تابعه  شرکت های  محصوالت  از  نمونه ای 
توسعه نوآوری دانشگاه در زمینه مقابله و پیشگیری از انتقال 
ویروس کرونا شامل محصول شرکت کیتوتک اسپری و فوم 
ضدعفونی کننده، ماسک سوپاپدار با فیلتر نانومحلول مولتی 
اکسیدانت سورولیت و سوروکت با نام تجاری Sorolyt و 
Sorokat و اسپری ضدعفونی کننده )هایپرکلین( دست 
بر پایه بنز الکونیم با نام تجاری Hyperclean دستگاه 
ضدعفونی کننده سطوح و کاالها با استفاده از تکنولوژی ازن 
ویژه  ژنراتور  ازن  دستگاه   ،۱۰۰  ppt-oz تجاری  نام  با 
ضدعفونی هوا، دستگاه ازنایزر جهت تولید آب ازن دار، تب 
 ،GSN-Fev۱۰۱ سنج سبک و دستی با دقت با نام تجاری
تب سنج لیزری مادون قرمزو پالس اکسیمتر انگشتی می باشند.
گفتنی است کیت تشخیص ویروس کرونا محصول شرکت 
توانایی   )Realtime PCR kit( دایان  یار  سالمت 
تشخیص این ویروس در ۵۵ دقیقه را داشته که در نوع خود 
از  اولیه  موافقت  دارای  محصول  این  است.  فرد  به  منحصر 
انستیتو پاستور بوده و در صورت اخذ حمایت های الزم، شرکت 
قابلیت تولید تا ۵۰۰۰۰ کیت در روز را دارد. این کیت هم 
اکنون به گروه هتل های هما معرفی شده و جندین تولید کننده 
خارجی محصوالت مرتبط نیز به دنبال گرفتن لیسانس مربوطه 

از شرکت می باشند.

در  کرونا  بیماری  با  مرتبط  پژوهش های  از  نمونه ای 
دانشکده ها

در دانشکده های دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تحقیق بر روی 
محصوالتی با قابلیت تجاری شدن و مرتبط با ویروس کووید 

-۱۹ در حال پیگیری است.
نمونه ای از این تحقیقات شامل سامانه هوشمند تشخیص 
بیماری کرونا و سامانه نمونه گیری مخاط دستگاه تنفسی 
تیم  کرونا،  بیماری  اپیدمی  پی  در  و  است  نای  انتهای 
مهندسی  دانشکده  محاسباتی  هوش  آزمایشگاه  تحقیقاتی 
این نتیجه  به  امکان سنجی  اولیه و  از مطالعات  برق، پس 
رسیدند که با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین 

می توان سیستمی  مصنوعی  در هوش  عمیق  و شبکه های 
شناسایی  پایه  بر  کرونا  به  مبتال  بیماران  تشخیص  جهت 
الگو ها در عکس های CT و X-Ray ریه افراد مشکوک 

به این بیماری ارائه کرد.
تصویر   ۲۰۰۰ از  بیش  بررسی  با  اکنون  هم  سیستم  این 
و  آموزش  مورد  آمریکا،  و  اروپایی  کشورهای  از  یافتی  در 

آزمایش قرار گرفته است.
با توجه به اپیدمی ناشی از کرونا ویروس ۲۰۱۹ در سطح 
جهان و عدم شناخت کافی از این ویروس، از راه های مؤثر 
هنگام  زود  و  موقع  به  تشخیص  بیماری،  این  کنترل  در 

مبتالیان است.
قطعی،  تشخیص  روش های  در  موجود  مشکالت  از  یکی 
 PCR کیت  تست های  نتایج  در  باال  اطمینان  عدم 
نحوه  موضوع  مهم ترین  آزمایش  این  انجام  در  است. 
این  بر  است.  مخاطی  ترشحات  آوری  جمع  محل  و 
 swab وسیله  به  گیری  نمونه  حاضر  حال  در  اساس 
به  مشکوک  افراد  بینی  و  حلق  از  کتانی  پوشش های  با 

می گیرد. صورت  بیماری، 
یکی از اصلی ترین راه های افزایش اطمینان از نتایج تست، 
ریه  ابتدای  و  نای  پایین  قسمت های  از  نمونه  آوری  جمع 
است. با توجه به موضوعات فوق و نیاز کادر درمانی به یک 
روش سریع ارزان و مؤثر برای نمونه گیری از مخاط انتهایی 
نای، در این طرح پیشنهاد جدیدی جهت اندازه گیری ارائه 

شده است.
تجهیزات مورد استفاده برای هر شخص شامل لوله تراشه 
با سایز مناسب، کاتیتر ادراری دوراهی با سایز مناسب )به 
تراشه  لوله  داخلی  قطر  از  کاتیتر  خارجی  قطر  که  طوری 
کمتر باشد( و پوشش کتانی قابل نصب بر روی قسمت باد 

شونده کاتیتر می باشد.
کتانی  پوشش  ابتدا  که  است  گونه  بدین  استفاده  روش 
مصنوعی بر روی قسمت باد شونده کاتیتر نصب می گردد. 
سپس لوله تراشه برای ایجاد یک مسیر عاری از مخاط های 
باالیی نای در گلوی فرد قرار گرفته و هم زمان کاتیتر از 
انتهای  انتهای مسیر هوای وارد می شود. در  به  داخل آن 
و  شده  باد  کاتیتر  انتهای  پی  تو  سرنگ،  کمک  به  نای 

پوشش کتانی را در تماس با جداره نای قرار می دهد.
از  میلیمتر  چند  میزان  به  کاتیتر  کشیدن  با  می توان 
تماس  از  بعد  کرد.  حاصل  اطمینان  مخاط  جمع آوری 
کاتیتر  توپی  درون  هوای  نای،  جداره  با  کتانی  پوشش 
تخلیه شده، به میزان چند سانتیمتر به داخل لوله تراشه 
مخاط  به  آغشته  کتانی  پوشش  از  تا  می شود  کشیده 
لوله خارج شده و پوشش  انتها هر دو  محافظت شود. در 
تست  برای  نمونه  عنوان  به  نای،  انتهای  مخاط  به  کتانی 

PCR مورد استفاده قرار می گیرد.

■   تشریح اقدامات پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رویارویی با بیماری کرونا؛
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منونه صنعیت دستگاه آزمایشگاهی 

اتوماتیک تست ته نشیین در دانشگاه 

یزد ساخته شد 

اولین نمونه صنعتی محصول فناورانه دستگاه آزمایشگاهی 
معدنی  مجتمع  سفارش  به  نشینی  ته  تست  اتوماتیک 
چادرملو، توسط عضو هیات علمی دانشگاه یزد ساخته و با 

برند RSP تحویل این مجتمع شد. 

مخترع و مجری این طرح، دکتر شهرام آقایی، استادیار 
برق  مهندسی  دانشکده  کنترل  و  الکترونیک  بخش 
دانشگاه یزد است که با همکاری آرش طهری، دانشجوی 
نژاد،  موسوی  مصطفی  و  معدن  مهندسی  دکترای 
ساخت  توانست  برق،  مهندسی  کارشناسی  دانشجوی 

نمونه صنعتی آن را به انجام رساند. 
به منظور  ته نشینی  اتوماتیک تست  تمام  طرح دستگاه 
مخلوط کردن  از  نشینی  ته  تست های  اتوماتیک  انجام 
در  مشابه  فرآیندهای  شبیه سازی  تا  نمونه ها  اتوماتیک 
و  طراحی  مناسب،  تیکنر  پارامترهای  تعیین  و  تیکنر 

ساخته شده است. 
از تیکنر در صنایع معدنی، ماسه شویی ها، سنگبری ها و 
صنایع کاشی و سرامیک به منظور کاهش درصد جامدات 
در دوغاب یا همان پساب واحد تولیدی بهره می برندکه 
کاهش  با  می توان  مناسب،  تیکنر  ساخت  و  طراحی  با 
جامدات و ذرات معلق پساب، آب تصفیه شده خروجی 
را به منظور مصرف صنعتی و یا کشاورزی استفاده کرد و 

نقش موثری در مدیریت منابع آبی داشت. 
برای تعیین مشخصات ته نشینی  تست های ته نشینی 
پارامترهای  تعیین  و  آب وگل  مخلوط  در  معلق  ذرات 
مناسب برای طراحی تیکنر و همچنین تعیین بهینه مواد 
لخته کننده، در آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی و 

سایر صنایع مربوط و به روش دستی صورت می پذیرد.
دانشگاهی،  مراکز  معدن  فرآوری  بخش  در  همچنین 
تحقیقات  توسعه  ابزارهای  از  یکی  نشینی  ته  تست 
می باشد که علی رغم نیاز به تکرار زیاد، در حال حاضر 
به  آزمایش  این  نتایج  انجام می گیرد.  به صورت دستی 
در  بسزایی  سهم  صنایع،  در  آب  بهینه  بازیابی  واسطه 
مدیریت منابع آب صنعتی و صرفه جویی چشمگیر در 

مصرف منابع آبی خواهد داشت.
انجام همزمان بیش از یک تست، شرایط مقایسه ای را 
در انجام تحقیقات و آزمایش ها فراهم آورده وجایگزین 
مناسبی برای روش پرخطا و زمان گیر دستی میباشدکه 
استقبال خوب صنعت داخلی  با  این طرح  خوشبختانه 
روبرو  تحقیقاتی  آزمایشگاههای  و  دانشگاهی  مراکز  و 

شده است.
از این طرح، دو اختراع ثبت و تاییدیه علمی آنها از مراکز 
معتبر علمی و همچنین مراکز آزمایشگاهی مرتبط اخذ 

شده است. 

با هدف استفاده از ظرفیت علمی و حرفه ای؛ 

با امضای توافق نامه دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد

امضای تفاهم نامه مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری کشور با دانشگاه یزد 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه یزد و مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

تأسیس و راه اندازی پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد کلید خورد

با هدف استفاده از ظرفیت علمی و حرفه ای متخصصان ایرانی 
خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور توأم با 
ترغیب، تسهیل و ایجاد انگیزه برای بازگشت آنان و همچنین 
فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری های نوظهور 
حوزه  در  فناور  شرکت های  تأسیس  به  کمک  و  پیشرفته  و 
یزد  دانشگاه  میان  همکاری  تفاهم نامه  پیشرفته،  فناوری های 
امضای  به  کشور  فناوری  و  علم  بین المللی  تعامالت  مرکز  و 

طرفین رسید. 

دوره های  برگزاری  از  اجرایی  حمایت های  و  مادی  کمک های 
از  استفاده  همچنین  و  مطالعاتی  فرصت های  و  پسادکتری 
کشور  از  خارج  ایرانی  متخصصان  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
به عنوان استاد مدعو معین از جمله مواردی است که در این 
تفاهم نامه مورد توافق قرارگرفته است. مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری کشور همچنین در چارچوب مفاد این تفاهم نامه 
سخنرانی ها،  برگزاری  از  اجرایی  و  مالی  پشتیبانی  به  متعهد 
کارگاه های تخصصی و فعالیت های فناورانه شد. حمایت از اشتغال 
و ارایه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی به مشموالن واجد شرایط 
و همچنین پرداخت وام خرید، ساخت یا ودیعه مسکن با اولویت 
حمایت از استادیاران جوان از جمله مواردی است که از سوی 

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری کشور انجام خواهد شد.
در چارچوب این تفاهم نامه، دانشگاه یزد نیز متعهد شد ساالنه 
تعریف در  به منظور  را  پژوهشی خود  اولویت های  و  ظرفیت ها 
برنامه های پژوهشی و فناوری مشترک تبیین کند. فراهم کردن 
کلیه امکانات مورد نیاز نظیر فضای استقرار و امکانات آزمایشگاهی، 
دسترسی به کتابخانه برای انجام فعالیت های پژوهشی متقاضی از 

دیگر تعهدات دانشگاه یزد در چارچوب این تفاهم نامه است.

با هدف ارتقای مشارکت در نهضت تولید علم و افزایش تولیدات 
نیاز آموزش و  علمی در محتوای آموزشی و ترویج علم مورد 
میان  همکاری  تفاهم نامه  ملی،  نیازهای  بر  مبتنی  پژوهش 
پایگاه  و  فناوری  و  اطالع رسانی  منطقه ای  مرکز  یزد،  دانشگاه 

استنادی علوم جهان اسالم به امضای طرفین رسید.

دستاوردهای  کردن  کاربردی  ضرورت  بر  تفاهم نامه  این  در 
پژوهشی  و  علمی  مراکز  با  تعامل  از طریق  پژوهشی  و  علمی 
و  پیشرفت ها  رصدکردن  و  بین المللی  و  منطقه ای  داخلی، 
تحوالت علمی در حوزه های علوم و فناوری و همچنین حرکت 
در مسیر نظریه پردازی و استفاده بهینه از امکانات موجود در 
جهت اهداف مشترک و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی، 

فناوری و بین المللی تأکید شده است.
علوم  اطالع رسانی  منطقه ای  مرکز  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 

و فناوری و ISC  متعهد شده است درخصوص نمایه سازی 
تحقق  و  تبیین  و  پژوهشگران  تولیدات  آمار  و  اطالعات 
نظام های  به  یزد  دانشگاه  ورود  و  رتبه بندی  شاخص های 
این مرکز  این دانشگاه همکاری کند.  با  رتبه بندی  بین المللی 
همچنین متعهد شد تسهیالت الزم برای چاپ و انتشار کتاب ها 
و نشریات معتبر علمی دانشگاه و استفاده دانشگاه از منابع و 

مدارک علمی الکترونیک و چاپی را فراهم کند.
طرح های  کتاب ها،  به  مربوط  کتاب شناختی  اطالعات  ارسال 
مجموعه  نظیر  علمی  مدارک  سایر  و  پایان نامه ها  تحقیقاتی، 
و  ملی  سمینارهای  و  سخنرانی ها  کنفرانس ها،  مقاالت 
بین المللی و همچنین همکاری در خرید مجالت و منابع علمی 
مورد نیاز مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
در  یزد  دانشگاه  تعهدات  جمله  از  نیز  اسالمی  کشورهای  در 

چارچوب تفاهم نامه مذکور است. 

با هدف ارزش آفرینی و اثربخشی صنعتی، اجتماعی و منطقه ای، 
توافق نامه  یزد  فناوری  و  علم  پارک  و  یزد  دانشگاه  رؤسای 
دانشگاه  و صنعتی  فناوری  پردیس  اداره  و  راه اندازی  تأسیس، 

یزد را امضا کردند.
مصوب  دستورعمل  چارچوب  در  که  توافق نامه  این  اساس  بر 
به  امنای دانشگاه یزد به امضای طرفین رسید، زمینی  هیأت 
مساحت 25 هکتار از اراضی دانشگاه یزد به مدت 33 سال برای 

راه اندازی این پردیس اختصاص یافت. 
اجزای مختلف  یزد شامل  دانشگاه  و صنعتی  فناوری  پردیس 
زنجیره توسعه نوآوری و فناوری شامل مرکز نوآوری، شتابدهنده، 
مرکز رشد، ساختمان های استیجاری و اراض پردیس می شود 
که حاکمیت آن شامل تصویب چارچوب های کالن و نظارت 
عالیه بر آن برعهده هیأت امنای دانشگاه است. این پردیس از 
لحاظ ساختاری زیرمجموعه دانشگاه یزد محسوب شده و زیر 

نظر شورای راهبری و سیاستگذاری پردیس فناوری و صنعتی 
متشکل از رییس دانشگاه به عنوان رییس شورا، رییس پردیس 
اشخاص  از  تن  سه  شورا،  دبیر  عنوان  به  صنعتی  و  فناوری 
حقیقی از دانشگاه و صنعت به پیشنهاد رییس دانشگاه، رییس 
پارک علم و فناوری یزد و یک نفر شخص حقیقی به پیشنهاد 

رییس پارک، اداره می شود.
در چارچوب این توافق نامه، شرکت ها و واحدهای فناور مستقر 
در پردیس فناوری و صنعتی مشروط به ارزیابی و تأیید پارک 
علم و فناوری یزد می توانند از امتیازهای قانونی پارک و تمام 
یا بخشی از خدمات و حمایت های پارک مشابه سایر واحدهای 
فناور مستقر در پارک بهره مند شوند. بر همین مبنا مقرر شد 
و  فناوری  پردیس  استقرار  ظرفیت های  از  یک سوم  حداقل 
پارک علم و  از سوی  فناور معرفی شده  به واحدهای  صنعتی، 

فناوری یزد اختصاص داده شود. 
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کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تحوالت بسیار سریع در حوزه صنعت و معدن و رهایی از 
وابستگی به کشورهای خارجی در تامین فناوری های مورد 
نیاز کشور، توجه به صنایع دانش بنیان و فناوری های نوین را 
ضروری ساخته و در این زمینه، نهادهایی همچون کلینیک 
را   تاثیرگذاری  و  راهبردی  نقش  تجارت  و  معدن  صنعت، 

ایفا می کنند.
گروه های  دانشگاه شامل  تجارت  و  معدن  کلینیک صنعت، 
زیربنایی، صنعت،   امور  زمینه   در  و  بوده  متنوعی  تخصصی 
معدن و تجارت با ارائه راهکارهای مناسب و کارآمد نسبت 
این  و  می کند  اقدام  صنایع  معضالت  و  مشکالت  رفع  به 
مهم، با ایجاد شبکه ای نظام مند که در آن، عالوه بر اساتید، 
صنعتگران و شرکت های حقوقی متخصص نیز به عضویت در 
آمده اند، شکل گرفته و همگی آنها در کنار هم و به صورت 

گروهی، برای تعالی صنعت و جهش تولید گام برمی دارند.
مدنی  شهید  دانشگاه  تجارت  و  معدن  صنعت،  کلینیک 
آذربایجان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان و 
به منظور ایجاد ارتباط سازنده و مشاور محور و تقویت ارتباط 
فناوری  خدمات  مجتمع  محل  در  دانشگاه،  و  صنعت  بین 
شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز با رسالت ارائه مشاوره 
تخصصی در حوزه هـای مختلف زیربنایی و صنعتی برای رفع 
اعضای  از مجموعه  استفاده  با  و معضالت صنایع  مشکالت 
مشاور خود شامل اساتید برجسته دانشگاهی و متخصصان 
تراز اول و دانش آموختگان دانشگاهی راه اندازی گردیده است. 
همچنین این دانشگاه برنامه ریزی های الزم برای راه اندازی 
ارائه خدمات مشاوره  با هدف  کلینیک تخصصی کشاورزی 
صنعت  فعاالن  و  کشاورزان  به  گیاهپزشکی  کلینیکی  و 
کشاورزی در منطقه را انجام داده و به زودی شاهد راه اندازی 

این کلینیک نیز خواهیم بود.
های  کلینیک  گیری  شکل  زیر  دالیل  به  توجه  با 

تخصصی ضروری است:
تمرکز تحقیقات دانشگاهی بر روی تحقیقات کاربردی و   ⦁

صنعتی
⦁ اطالع جامعه صنعتی کشور از پتانسیل های علمی دانشگاهی

⦁  ایجاد ارتباط موثر و مستمر بین دانشگاه و صنعت
⦁ ایجاد بستری برای تجاری سازی ایده های پژوهشی و تحقیقاتی

⦁  ضرورت غنی سازی علمی و تخصصی از واحدهای تحقیق 
و توسعه صنایع کشور

⦁ ایجاد مرکزی برای ارائه مشاوره تخصصی و فنی برای حل 
به  معدنی  و  صنعتی  بنگاههای  تخصصی  و  فنی  مشکالت 

صورت کاربردی

اهداف کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه
مدنی  شهید  دانشگاه  تجارت  و  معدن  صنعت،  کلینیک 
از  استفاده  فرهنگ  نهادینه کردن  محوریت  با  آذربایجان 
مهیا  را  مناسب  بستری  می نماید  سعی  کلینیکی،  خدمات 
و  مشاورین  به  صنعتگران  مشکل،  بروز  هنگام  تا  سازد 
متخصصین کارآزموده مراجعه نموده و به سهولت برای رفع 

مشکالت فنی و تکنولوژی خود اقدام نمایند.
⦁  مشاوره تخصصی:

بسیاری از مشکالت فنی و تکنولوژیکی که صنعتگران با آن 
روبرو هستند، به گونه ای است که با مراجعه و اخذ نظرات 
یک متخصص باتجربه در آن زمینه مرتفع می شود. هدف 
این کلینیک ایجاد یک روش ساده برای دستیابی به پاسخ 
سؤاالت و راه حل مشکالت صنایع و معادن است. به همین 
منظور بخش مشاوره حضوری و مجازی کلینیک با شبکه ای 

از متخصصین و مشاورین صنعتی و دانشگاهی آماده بررسی 
و حل مشکالت موجود در واحد صنعتی است.

⦁  کمک به ارتقاء و انتقال فناوری: 
استفاده از فناوری های نو و به روز دنیا در مراحل تولید و بعد 
از آن، باعث کاهش هزینه تمام شده، افزایش عمر دستگاه ها 
و در نتیجه سود بیشتر برای شرکت را در بر خواهد داشت. 
پیاده سازی و انتقال این فناوری ها، امروزه از نیاز های اساسی 

واحد های صنعتی می باشد. 
⦁  برگزاری دوره های آموزشی:

صنعتی  های  واحد  انسانی  نیروی  های  مهارت  افزایش 
از  یکی  ها  آن  ارتباطی  و  ذهنی  شرایط  بهبود  همچنین  و 
گام های موثر در رسیدن به مجموعه ای منسجم و بهره ور 
می باشد. از اینرو یکی دیگر از خدماتی که توسط کلینیک 
اساتید و صنعتگران مجرب و  اختیار داشتن  با در  دانشگاه 
با شناسایی نیاز های شغلی و مهارتی صنایع و سازمان ها 
ارائه می کند، برنامه ریزی و برگزاری دوره های تخصصی و 

عمومی متناسب با نیاز های واحد صنعتی می باشد.
⦁  عارضه یابی واحدهای صنعتی:

شناخت گلوگاه ها و مشکالت موجود در واحد های صنعتی 
نیاز به تجربه و استفاده از مدل های ارزیابی و عارضه یابی 
دارد. در این راستا نیز کلینیک دانشگاه با همکاری شرکت 
شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی اقدام به برگزاری 
تورهای عارضه یابی از صنایع غیرفعال و نیمه فعال می کند.

کارگروه های تخصصی کلینک دانشگاه:
 کلینیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای تحقق ارتباط 
بیشتر و بهتر با صنایع موجود در استان ۱۳ کارگروه تخصصی 
متشکل از اعضای هیئت علمی توانمند و نخبگان صنعتی به 

شرح زیر راه اندازی نموده است:
⦁  مکانیک و ماشین سازی

⦁  برق و الکترونیک
⦁  انرژی 

⦁  عمران و محیط زیست
⦁  امور حقوقی و قراردادها

⦁  شیمی و مهندسی فرآیند
⦁  مدیریت منابع انسانی

⦁   فن آوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر
⦁  امور بانکی، اقتصادی و بازاریابی

⦁  روابط بین الملل
⦁  روانشناسی صنعتی

⦁   کشاورزی 
⦁  مواد و متالوژی 

برخی از قرارداد های اجرا شده در کلینیک دانشگاه:
بررسی و معرفی محصوالت قابل استحصال از ضایعات    ⦁
واحدهای فراوری کشمش در خوشه سبزه و کشمش شهرک 

های صنعتی بناب، مراغه و ملکان 
صنعتی  رشته   ۴ برای  مهارتی  های  آموزش  نیازسنجی   ⦁
در راستای آموزش های مهارتی در شهرک صنعتی شهید 
سلیمی- شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
⦁  بهبود کارآیی و طول عمر الستیک های دور یخچال با 

استفاده از فناوری های نانو- شرکت پترو پیرامون
⦁  تالیف، تدوین و چاپ کتاب با عنوان: چرا ما نمی توانیم 

بسازیم– شرکت فوالد مهر سهند
⦁  عارضه یابی مسائل و مشکالت فرایند استخدامی شرکت 

گسترش فوالد و ارائه راهکارهای بهبود آن 
⦁  بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل فردی و سازمانی 
همبسته با آن از دیدگاه پرسنل شرکت فوالد مهر سهند و 

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن
استفاده  با  استایرنی  پلی  مواد  بر روی  زنی  بررسی داغ    ⦁

از تجهیزات موجود در شرکت- کارفرما شرکت نگاران طرح
⦁  تحلیل و مطالعه ابعاد و پارامترهای waviness در 
قطعاتroller، ball ، quitting، در شرکت 

بلبرینگ سازی ایران
⦁  مدلسازی عددی شیر پروانه ای فوالدی دو دیسکه ساخت 

شرکت مکانیک آب- مجری دکتر صائیمی
سنج  سختی  دستگاه  افزار  نرم  سازی  پیاده  و  طراحی    ⦁

سطوح-شرکت سمتکو
شرکت  توان  کیفیت  ای  شاخص  تحلیل  و  بررسی    ⦁

موتورسازان تراکتورسازی ایران
⦁  ارائه خدمات مشاوره و قیمت دهی در بازار برق نیروگاه 

حرارتی تبریز

مراسم افتتاحیه کلینیک:

قالب  در  گرفته  صورت  یابی  عارضه  بازدیدهای  از  برخی 
کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه: 

⦁  بازدید از شرکت آذر دما گستر
⦁  بازدید از کارخانه شیر پگاه 

⦁  بازدید از شرکت تارا صنعت ایرانیان 
⦁  بازدید از شرکت نگین گام پارس

⦁  بازدید از شرکت داروسازی شهید قاضی
⦁  بازدید از شرکت پتروپیرامون

مدنی  شهید  دانشگاه  تجارت  و  معدن  صنعت،  کلینیک 
آذربایجان در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک 

صنعتی شهید سلیمی و در جوار دانشگاه مستقر می باشد. 
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پژوهش های کاربردی دانشگاهی 
انجی محیط زیست

از  استفاده  اراک،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
قابلیت  با  نانو ساختارهای  نانو در طراحی  فن آوری 
برای  مضر  و  آالینده  مواد  وتشخیص  جذب  در  باال 
محیط زیست از موضوعات بسیار مهم تحقیقاتی می 
رحیمی  رضوان  توسط  اخیرا  که  درتحقیقی  باشد. 
دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک و به 
شده  انجام  نژاد  سلیمان  محمد  پروفسور  سرپرستی 
است؛ کارایی نانو صفحه AL2C بعنوان یک جاذب 
موثر برای جذب و تشخیص چند نمونه از مواد آلی 
کلراید؛  وینیل  استالدهید؛  بنزن؛  مانند  مضر  فرار 
مکانیک  محاسبات  از  استفاده  با   ... و  اکساید  اتیلن 

کوانتومی به اثبات رسیده است. 

: Q۱ نتایج این تحقیق در مجله بسیار معتبر
 Journal of Hazardous
سال  در   9.038 تاثیر  ضریب  با   Materials

2020 پذیرفته شده است .
محققین این طرح پژوهشی در تشریح تفاوت این نانو 
صفحات با نمونه های قبل  اظهار کردند: مهم ترین 
امتیاز مطالعه حاضر این است که، در مطالعات قبلی 
تبدیل نانوساختارها برای کاربرد به عنوان حسگر با 
دستکاری نانوساختارها مانند جایگزینی و تزئین اتم 
بود  همراه  شیمیایی  روش  به  کردن  دار  وعامل  ها 
که  است  داده شده  نشان  مطالعه  این  در  درحالیکه 
یک  عنوان  به  تواند  می  AL2Cخالص  نانوساختار 
امیدوارکننده برای تشخیص مواد آلی  ابزار سنجش 
فرار سمی مورد مطالعه کاربرد داشته باشد. این یک 
در  ساختاری  تغییرات  ایجاد  زیرا  است  مهم  یافته 

نانوساختارها یک فرآیند گران و پیچیده است.

موج افتخار علمی دانشگاه اراك به واسطه کسب دو رتبه سرآمد علمی 
توسط اساتید دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،  چندی پیش از سوی 
فدراسیون سرآمدان علمی کشور نام دو تن از اساتید دانشگاه 
اراک  به عنوان دو عضو از 100 سرآمد علمی کشور اعالم 
شد. بدین منظور سعید سرکار، دبیر فدراسیون سرآمدان علمی 
ایران ضمن تقدیر از دکتر محمد یاسر معصومی، عضو هیات 
علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و دکتر آبتین عبادی عضو 
اراک به عنوان  هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه 
سرآمدان علمی یاد شده از اعتبار علمی 319 و کسب رتبه 20 
در بین فهرست 44 عضوی موسسات علمی پژوهشی سرآمدان 

علمی خبر داد.
با توجه به اعتبار علمی اخذ شده توسط دانشگاه اراک، به 
هایی  ،حمایت  اند  شده  کشور  علمی  سرآمد  که  اساتیدی 
شامل پژوهانه نقدی ) مجموعا به ارزش 60 میلیون تومان( 
اعتبار خدمات آزمایشگاهی ) مجموعا به ارزش 15 میلیون 
تومان( و همچنین امتیاز جذب محقق پسادکتری )مجموعا 

به تعداد 3 نفر( تعلق گرفته است.
شایان ذکر است دکتر محمد یاسر معصومی با کسب رتبه 

29 از گروه الف سرآمدان 261 امتیاز و دکتر آبتین عبادی 
با کسب رتبه 100 اعتبار علمی 58 را در مجموع امتیازات 
به  اراک  دانشگاه  برای  ایران  علمی  سرآمدان  فدراسیون  

ارمغان آورده اند.
اعتبار علمی دانشگاه اراک در رتبه بیستم  این  از اخذ  بعد 
موسسات علمی -پژوهشی و باالتر از دانشگاه هایی همچون 
علم و صنعت ایران، علوم پزشکی ایران، خواجه نصیر طوسی، 

فردوسی مشهد، خوارزمی و.... قرار گرفته است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 
1394 ، اقدام به تدوین آئین نامه حمایت از دستاوردهای 
علمی معتبر و راه اندازی فدراسیون  سرآمدان علمی ایران 
 )Iran Science Elites Federation(
با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است. مطابق 
این آئین نامه به افرادی با دستاوردهای علمی معتبر، برگزاری 
رویدادهای داخلی معتبر، انتشار مقاله در مجالت معتبر، ارائه 
سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی، شرکت در دوره 

های مطالعاتی معتبر و ... مبالغ تشویقی پرداخت می شود

به منظور ذخیره  اراک،   روابط عمومی دانشگاه  به گزارش 
یا  قنات، چشمه  چاه،  برای حقابه  در کشاورزی  آب  سازی 
اراک  دانشگاه  جنوبی  ضلع  در  مصنوعی  دریاچه  رودخانه 
احداث شد.  این  استخر در ظرفیت حدود 9000 مترمکعب 
احداث شده که  ذخیره  سازی آب بارندگی و برف در فصول 
پاییز و زمســتان و نگهداری برای  مصــرف آن در فصل 

آبیاری را بر عهده دارد.
یا  )بارانی  فشــار  تحت  آبیاری  انجام  برای  حقابه  ذخیره   
قطره ای( و یا بهره برداری دو منظوره برای پرورش ماهی 
و شــیالت  و همچنین ایجاد فضایی مطلوب و تفریح گاه 
در همجواری دانشکده علوم ورزشی از دیگر مزایای دریاچه 

مصنوعی دانشگاه اراک است.
احداث این دریاچه به همت مجموعه مدیریت دانشگاه اراک 
محقق گردید و در راستای این احداث  میزان سهمی از سند 
آب قنات شرکت به نام دانشگاه اراک به ثبت رسید و دانشگاه 

مجوز استفاده از آن را اخذ نمود.
بدنه این دریاچه مصنوعی  از الیه ای تحت عنوان ژئوممبران 
از پوشش های عایق  این پوشش یکی  تشکیل شده است. 

مورد  بیشــتر  نیز  روز  به  روز  که  باشد  پلیمری جدید می 
اســتفاده قرار می گیرد و از مزایای بســیاری برخوردار است.
از مزایای ورق ژئوممبران می توان به: کاهش هزینه اجرای 
سنگی،  استخرهای  به  نسبت  پوشش  این  دارای  دریاچه 
آجری و یا سیمانی، کاهش زمان پوشش دهی دریاچه نسبت 
به استخرهای سیمانی و نفوذ ناپذیری و همچنین عایق بندی 
بسیار باالی ورق ژئوممبران )تقریبا نفوذ ناپذیر( و مقاومت 
بسیار باالی ورق ژئوممبران در برابر عوامل محیطی )مانند 
جلبک((  و  )خزه  بیولوژیکی  اثرات  و  زدگی  یخ  آفتاب،  نور 

اشاره کرد.
وسعت  هکتار  حدود 145  اراک  دانشــگاه  پردیس  محوطه 
دارد که مساحت 32000 مترمربع جمعا 71000 متر مربع 
سطوح آبگیر باران را پشــت بام و مســاحت 39000 متر مربع 
معابرتشــکیل می دهند. با احتســاب میانگین بارندگی 327 
میلیمتر در ســال حدود 23000 مترمکعب در ســال آب از 
این سطوح جاری می گردد که اگر ذخیره شود در فصول کم 

آبی برای آبیاری فضای ســبز گزینه مناسبی می باشد.
بمنظور جلوگیری از تبخیر آب دریاچه در فصل گرم روشهای 
منجمله استفاده از پت های پالستیکی و یا سقف متحرک و 
ســلول خورشیدی و پوشش های شناور و... جهت پوشاندن 
سطح آب تعبیه شده تا از تابش مستقیم نور خورشید به آب 

جلوگیری شــود و میزان تبخیر کاهش یابد.
از آنجایی که این دریاچه در موقعیت ورودی کالنشهر اراک 
قرار دارد تاثیر بسزایی در زیبایی و خنک شدن هوا در فصول 

گرم سال نیز دارد

دریاچه مصنوعی، مامن بقای مدیریت سبز دانشگاه
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تحقیقاتی  تیم  اراک،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  هدایت  تحت  اراک  دانشگاه  عمران  مهندسی  گروه 
عمران  مهندسی  گروه  علمی  هیات  عضو  یزدانی  مهدی 
برای  روشی  شکست  تئوری  وسیله  به  اراک  دانشگاه 
افزایش بهره وری ظرفیت باری و سرعت حمل و نقل قطار 

های خط راه آهن ارائه نمودند.
دکتر مهدی یزدانی، سرپرست این تیم تحقیقاتی در گفت 
ارائه  در شرح روش  اراک  دانشگاه  روابط عمومی  با  گو  و 
شده اظهار کرد:پل های قدیمی راه آهن بیشتر از مصالح 
بتنی و سنگی ساخته شده اند. یکی از ایرادات اصلی این 
اثر  تحت  پل  از  هایی  قسمت  در  ترک خوردگی  ها  سازه 
بارهای سرویس است. در روش های متداول ارزیابی این 
پل ها  با در نظر گرفتن اثر مستقیم ترک ها وجود ندارد. 
ابزار قدرتمند و به  تئوری مکانیک شکست به عنوان یک 
روز اثر ترک و نقص را در تحلیل سازه ها لحاظ می نماید .

وی ضمن اشاره به ظرفیت گسترده شبکه راه آهن کشور 
عنوان  به  آهن  راه  شبکه   : گفت  طرح  این  اجرای  برای 
زیرساخت ریلی کشور یکی از مهمترین شاخص های رشد 
اقتصادی محسوب می شود. در شبکه راه آهن تعداد بسیار 
برای  ها  پل  این  که  دارد  وجود  قدیمی  های  پل  زیادی 
نیازهای زمان های گذشته طراحی شده اند. در سال های 
اخیر با توجه به نیاز کشور به افزایش باربری و همچنین 
افزایش سرعت ناوگان ریلی، این پل های قدیمی همواره 

مورد بررسی قرار گرفته اند تا در صورتی که ظرفیت الزم 
را داشته باشند این مهم روی دهد. از آنجایی که درشبکه 
راه آهن کشور در حدود 10 هزار پل قدیمی وجود دارد، 
مورد  در  توان  می  سرعت  به  جدید  رویکرد  پیشنهاد  با 
افزایش ظرفیت باربری و افزایش سرعت قطارهای در حال 

سرویس تصمیم گیری نمود.
محاسبه  برای  تئوری  این  از  تاکنون  افزود:  یزدانی  دکتر 
در  بنابراین  بود،  نشده  استفاده  قدیمی  های  پل  ظرفیت 
مقاله حاضر برای بار نخست با استفاده از تئوری مکانیک 
شکست اثر ترک ها به صورت مستقیم در ظرفیت باربری 

لحاظ شد.
در  که  پل  دو  نتایج  از  مذکور  روش  اعتبارسنجی  برای 
فاصله 23 و 24 کیلومتری راه آهن قدیم تهران-قم وجود 

داشته است، استفاده شد.
حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در تیم تحقیقاتی 

ویژگی ارزنده این پژوهش است

دانشگاه  عمران  مهندسی  گروه  تحقیقاتی  تیم  سرپرست 
ویژگی  از  را  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  فعالیت  اراک، 
دیگر  اهمیت  از  گفت:  و  دانست  کار  این  ارزشمند  های 
تحقیق حاضر، انجام آن توسط دانشجویان کارشناسی است. 
نه  دانشجویان کارشناسی  پژوهشی توسط  انجام تحقیقات 
تنها تاکنون در گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک صورت 
نگرفته است، بلکه حتی در دانشگاه های دیگر نیز به ندرت 
خالق،  دانشجویان  وجود  از  حاکی  این  و  دهد  می  روی 
باانگیزه و توانمند در گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک 
است که قطعا با هدایت صحیح این عزیزان می توان آینده 

بسیار روشنی را برای این عزیزان و کشورمان متصور شد.
در مقاله حاضر آقای رنه پانیان به عنوان همکار اینجانب 

فعالیت کردنده اند، و تیم تحقیقاتی از :
آقای پیمان عظیمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 
مهندسی  کارشناسی  دانشجوی  پانیان  رنه  آقای  سازه، 
کارشناسی  دانشجوی  حبیبی  حسین  آقای  و  عمران 

مهندسی عمران تشکیل شده است.
پایگاه  در  مقاله  چاپ  پژوهش  این  ارزنده  نتایج  دیگر  از   

ISI  در سطح Q1 است.

حذف آالینده های زیان آور از آب و پساب به وسیله نانو ساختار کامپوزیتی و چارچوب فلز- آلی جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم تحقیقاتی گروه 
شیمی دانشگاه اراک متشکل از دکتر جواد ذوالقرنین عضو 
هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و مهدیه راستگردانی 
رشته  دکترای  دانشجویان  از  فراهانی  درمنکی  سعیده  و 
شیمی دانشگاه اراک ، موفق به سنتز یک چارچوب فلز-آلی 
جدید و به کارگیری نانوساختاری کامپوزیتی جهت کاربرد 

در حذف آالینده های مختلف آب شده اند.
دکتر جواد ذوالقرنین در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه 
اراک در توصیف تفاوت های این طرح با نمونه های مشابه 
که  است  این  ترکیب  این  سنتز  مهم  ویژگی  کرد:  اظهار 
مراحل سنتز  در  که  فلز-آلی  های  اکثر چارچوب  برخالف 
آنها از حالل های آلی استفاده می شود و نیاز به دما و یا 
فشار باال دارند و تهیه آنها یک یا چند روز زمان می برد، در 
سنتز این ماده تنها حالل مورد استفاده در تمامی مراحل، 
آب است و مراحل سنتز به سادگی در دما و فشار محیط 
و زمان بسیار کوتاهی قابل انجام می باشد. به عالوه روند 
سنتز تکرار پذیر است و در ادامه کار برای کاربردهای جذب 
در  ترکیب  این  سنتز  بار  سی  از  بیش  حاصل  از  سطحی، 

روزهای متفاوت بکار گرفته شد که نتایج آن مطلوب بود.
باالی  ظرفیت  جاذب،  عنوان  به  ترکیب  این  دیگر  مزیت   
ضمن  شود  می  سبب  که  است  موردنظر  آالینده  جذب 
مصرف مقدار کمتری از آن، مقدار قابل توجهی از آالینده 
صرفه  عمل  این  نتیجه  در  که  بگیرد  قرار  آن  سطح  روی 
اقتصادی و مشکالت کمتر در ایجاد و بازیابی جاذب های 

آلوده به آالینده است. 

وی درمورد شیوه اجرایی این فرآیند اظهار کرد: . در اولین 
گام های تحقیقاتی، کاربرد این ترکیب جدید برای حذف 
بررسی  از آب مورد  رنگ سمی و سرطان زای قرمز کنگو 
قرار گرفت و شرایط حذف با کمک روش های طرح آزمایش 

آماری بهینه سازی شد.
به عنوان  جذب  سطحی فرآیندی است که در آن آالینده 
جذب شونده بر روی سطح ماده ی جامدی به عنوان جاذب، 
مزایایی  دلیل  به  سطحی  جذب  فرآیند  می شوند.  متمرکز 
چون هزینه ی کم تر، کاربردهای زیاد، طراحی ساده، عمل 
کرد آسان، تولید مواد ثانویه کم ضرر، سادگی اصالح جاذب 
برشمرده  کار آمد  و  مؤثر  روشی  های حاوی جذب شونده، 
می شود و از این جهات بر دیگر روش های حذف آالینده ها 
انتخاب  از روش جذب سطحی،  برتری دارد. بخش مهمی 
جذب  برای  هدف  مورد  ماده  برای  موثر  و  کارآمد  جاذبی 

از  جدیدی  دسته  عنوان  به  فلز-آلی  چارچوب های  است. 
مواد نانو متخلخل، از جمله موادی هستند که برای جذب 

آالینده ها به کار می روند.
 دکتر ذوالقرنین با اشاره به نتایج مطلوب اجرای این روش 
میان  در  صنعتی  بخش  اخیر  سال های  در  کرد:  تصریح 
فلز-آلی  چارچوب  ترکیبات  کاربرد  های  زمینه  از  بسیاری 
و  باال  تخلخل  است.  کرده  جلب  خود  به  را  زیادی  توجه 
طور  به  ترکیبات  دسته  این  در  پنهان  حجم  وجود  عدم 
مانند جذب  کاربردهای خاص حجم  برای  را  ها  آن  عمده 
سطحی، جداسازی، اهداف تصفیه و کاتالیزور بسیار مفید 
می سازد. در حال حاضر نشان داده شده است که پتانسیل 
قابل توجهی برای جداسازی گاز، تصفیه و ذخیره و جذب 
گازهایی مانند هیدروژن، کربن دی اکسید، متان و اکسیژن 
مختلف  صنعتی  کاربردهای  سایر  و  انرژی  کاربردهای  در 
ترکیبات   از  بسیاری  خوشبختانه،  زمینه  این  در  و  دارند 
جدید کارآمد مرزهای آزمایشگاهی را شکسته اند و تکامل 
دسته  این  صنعتی  کاربرد  از  گزارشی  هنوز  اما  یافته اند 

ترکیبات جهت تصفیه آب از آالینده ها یافت نشده است.
مجله  در  تحقیق  این  پژوهش  این  نتایج 
 Environmental Research
  5.715 تاثیر  ضریب  با   Elsevier انتشارات  از 
معتبر  مجله  در  ادامه  در  و    Q1 امتیاز  و   )IF(
Microchemical Journal از انتشارات  
Elsevier که از مجله های معتبر شیمی تجزیه است 

با  ضریب تاثیر )IF(3.594 به چاپ رسیده است.

بازیابی پل های فرسوده خط راه آهن به وسیله تئوری مکانیک شکست برای نخستین بار در کشور
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انرژی باد جزء انرژی های پاک و  تجدیدپذیر  می باشد که دارای 
توجیه اقتصادی در مناطق بادخیز کشور است. این انرژی می 
تواند سبب صیانت از منابع انرژی آبی، گازی و سایر انرژی ها ی 
تجدیدناپذیر باشد و افق روشنی را جهت استفاده از این نعمت 

خدادادی پیش روی صنعت برق قرار داده است.
نخستین نمونه داخلی توربین بادی 250 کیلووات با توانایی تولید 
میانگین 976 مگاوات ساعت انرژی برق در سال، ساخته شده 
است. طرح مطالعاتی ساخت توربین بادی 250 کیلوات توسط 
پژوهشکده هواخورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد با 
همکاری سازمان توان شروع شد و در سی و یکم تیرماه 1399 

عملیات نصب توربین در منطقه بادی بینالود کلید خورد و 
در حال حاضر کلیه مراحل نصب  بخشهای مختلف تاور، ناسل و 
مونتاژ قطعات روتور و اتصال آن به توربین به همراه  امور کیفی 

مربوطه با موفقیت به پایان رسیده است.
این توربین بادی شامل سه بخش پایه یا برج، موتورخانه و روتور 
است و دارای ارتفاع برج 30 متر و قطر روتور 31 متر می باشد.

توربین مذکور با حداقل سرعت باد 4 متر بر ثانیه و حداکثر 23 
متر بر ثانیه قادر به تولید انرژی برق می باشد. و دارای قدرت 

تحمل سرعت باد تا 70 متر بر ثانیه می باشد.
این توربین  توانایی تولید برق برای نقاط بحرانی و یا تامین برق 

زمین های کشاورزی و مراکز تجاری کوچک را دارا می باشد.

به گزارش نشریه عتف پژوهشگران دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته و گروه همکارش موفق به توسعه 
فناوری تولید پالسمای سرد به منظور ضدعفونی کردن مواد 

غذایی و محصوالت کشاورزی شدند. 

فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  پژوهشگران 
تولید  فناوری  توسعه  به  موفق  همکارش  گروه  و  پیشرفته 
و  غذایی  مواد  کردن  ضدعفونی  منظور  به  سرد  پالسمای 

محصوالت کشاورزی شدند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دکترعلیرضا 
دانشگاه  فوتونیک  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  گنجویی، 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته گفت: در حوزه 
مواد غذایی و فرآوری محصوالت کشاورزی، پارامترهایی مانند 
راحتی در استفاده، کیفیت باالی غذا و ایجاد حس خوب در 
مصرف کننده، ماندگاری طوالنی، تازگی، عدم استفاده از مواد 
افزودنی، استفاده از فرآیندهای سازگار با محیط زیست و تولید با 

هزینه کم، تعیین کننده بوده است.
وی تصریح کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی، از 
پالسمای سرد اتمسفری به عنوان یک روش ضدعفونی در حوزه 
بسته بندی، تجهیزات و حتی فرآوری مواد غذایی و خود محیط 

فرآوری استفاده می شود.
دکترگنجویی با بیان اینکه در حوزه آلودگی زدایی سطوح مواد 
غذایی، توانمندی پالسمای سرد اتمسفری برای اصالح کیفیت 
میکروبیولوژیکی طیف گسترده ای از مواد غذایی جامد، ازجمله 
توت فرنگی، گوجه فرنگی، گوشت مرغ، برش های پنیر، هویج، 
هندوانه یا کاهو، و غذاهای مایع مانند شیر، سیب و عصاره 
پرتقال و آندواسپرم مایع نارگیل ثابت شده است. اظهارداشت: 
مهمی  بسیار  مزایای  دارای  غیرحرارتی  اتمسفری  پالسمای 
در حوزه صنایع غذایی است که آن را تبدیل به یک فناوری 
و  غذایی  مواد  ماندگاری  افزایش  برای  کاربردی  و  مطمئن 

محصوالت کشاورزی کرده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فوتونیک در معرفی این تکنولوژی 
گفت: مدت زمان اثر پالسما و دوره فرآیند پردازش کوتاه بوده 
)بین چند ثانیه تا حداکثر دو دقیقه( و می تواند تا 5 مرتبه 
میکروارگانیسم های مختلف ازجمله پاتوژن هایی مانند گونه های 
مختلف باکتریایی مانند استافیلوکوک، سالمونال، ویبریو کلرا 
یا  باسیلی  )عامل وبا( کامپیلوباکتر، شیگال )عامل دیسانتری 
اسهال خونی(، لیستریا مونوسیتوژنز )عامل مننژیت نوزادی، 
ایمنی(، اشرشیاکلی  افراد دارای ضعف سیستم  بزرگساالن و 
عامل   )EHEC( انتروهموراژیک  اشرشیاکلی  به خصوص 
سندرم HUS تهدیدکننده حیات، تک یاخته های بیماری زا 
مانند آنتامبوا هیستولیتیکا، ژیاردیا المبیال، قارچ های تولیدکننده 
سم آفالتوکسین )عامل سرطان در انسان( و بسیاری دیگر از 
میکروارگانیسم های بیماری زا و حتی تولیدکننده اسپور مانند 
کلستریدیوم بوتولینوم )عامل بوتولیسم( را از بین ببرد و عالوه 
بر این، استفاده از پالسمای اتمسفری غیرحرارتی در دمای اتاق 
امکان پذیر بوده و دارای قابلیت استفاده در موادی است که به 

گرما حساس می باشند.
وی افزود: از این فناوری می توان برای فرآیندهای پیش بسته بندی 
غذایی  مواد  مجدد  آلودگی  از  که  کرد  استفاده  غذایی  مواد 
جلوگیری خواهد کرد و همچنین خاصیت غیر سمی آن به 
همراه مصرف کم آب در فرآیند شستشو و مواد شیمیایی باعث 
کاهش قابل توجهی در تولید پساب شده که هم ازنظر اقتصادی 

و هم ازنظر زیست محیطی بسیار مفید است.
دکتر گنجویی خاطرنشان کرد: مصرف انرژی کم در این تونل 
پالسمایی، انعطاف پذیری و تطبیق پذیری نسبتاً باالی آن ها، عدم 
نیاز به اضافه کردن مواد شیمیایی، جمع وجور بودن و دارابودن 
قابلیت نصب در هر کارگاه فرآوری و بسته بندی مواد غذایی، کم 
بودن قیمت آن ها در مقایسه با سایر دستگاه های میکروب زدایی 
مدرن، باالبودن نرخ باکتری زدایی در مقایسه با سایر روش های 
موجود، از مزایای این تونل است و بدون شک توسعه صنعتی آن 

در کشور با استقبال جدی روبرو خواهد شد.
تونل  طراحی  داشت:  اظهار  تونل  این  طراحی  درباره  وی 
عمده ای  بخش  در  آن  از  می توان  که  انجام شده  به گونه ای 
از  اعم  کشاورزی  محصوالت  به  مربوط  آلودگی زدایی های  از 

محصوالت باغی و صیفی جات استفاده کرد.
دکتر گنجویی در تشریح تجهیزات این تونل عنوان کرد: موتور 
و گیربکس آن با برق سه فاز 25 آمپر کار می کنند و سرعت 
سیستم  و  می شود  تنظیم  اینورتر  یک  به وسیله  تسمه نقاله 
تسمه نقاله ای، موتور و گیربکس این تونل با شرایط خاص و فنی 
ویژه طراحی و ساخته شده اند. همچنین طول کل تونل 4/5 متر 
بوده و طول مفید پالسمادهی آن 3 متر می باشد. پهنای این 
تونل 100 سانتی متر می باشد و پهنای مفید پالسمادهی آن 80 
سانتی متر می باشد. ارتفاع تونل حدود 150 سانتی متر می باشد.

به گفته وی، سیستم تولید پالسمای این تونل که در شرایط 
 DBD بسیار پایداری عمل می کند براساس پالسمای سرد
عمل می کند. این پالسمای سرد DBD براساس یک ساختار 
هندسی توری شکل ساخته شده است و به طرز فوق العاده پایدار 
عمل می کند به طوری که برای مدت زمان بسیار طوالنی و بدون 

هیچ مشکلی کار خواهد کرد.
گفتنی است در

داود کالنتر  تراز، دکتر  فناورانه، دکترمجید  این طرح  اجرای 
دانشجویان  از  تعدادی  و  و مهندس محمد نخعی  نیستانکی 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

فناوری پیشرفته همکاری بسیار مفید و موثری داشته اند.

نصب اولین توربین بادی 250 کیلووات تولید شده توسط پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد

دستیابی به فناوری تولید پالسمای سرد
روشی نوین در جهت آلودگی زدایی و افزایش ماندگاری مواد غذایی و محصوالت کشاورزی

■                                                           توسط پژوهشگران دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته صورت گرفت؛                                                    ■
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استنادی علوم  پایگاه  المللی  بین  اداره روابط عمومی و همکاري های علمی  به گزارش 
و  تولید  روند  گفت:   ISC سرپرست  دهقانی  محمدجواد  دکتر   )ISC( اسالم  جهان 
اخیر  دهه  دو  در  المللی  بین  نیز مشارکت  و  کیفی  نظر کمی،  از  ایران  علمی  انتشارات 
و   )Clarivate Analytics( آنالیتکیس  کالریویت  المللی  بین  معتبر  های  پایگاه  در 
پایگاه  نیز  و   )Scopus( اسکوپوس   ،)Incites و   WoS، ESI( نظیر  آن  محصوالت 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC( نشان می دهد که در طول دو دهه اخیر میزان تولید 
طور  به  المللی  بین  و  ملی  سطوح  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پژوهشگران  توسط  علم 
محدودیت  علیرغم  کشور  در  ایجاد شده  علمی  و جنبش  بوده  افزایش  حال  در  مستمر 
با رشد و شتاب منحصر بفرد در دنیا به ویژه در میان ۲۰ کشور برتر  المللی  های بین 

دنیا ادامه دارد. 
دهقانی اظهار داشت: به طور خاص توجه به بعد کیفی تولید علم کشور در چند سال اخیر 
بسیار پر اهمیت است، به طوری که در سال ۲۰۱۹ میالدی که سهم تولید علم کشور در 
دنیا حدود دو درصد بوده است و سهم تولید علم برتر و یا کیفیت تولید علم حدود ۳.۵ 
درصد رسیده است. ضمنا سهم ایران از کل تولید علم در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه 

حدود ۲۹ درصد و در کشورهای جهان اسالم حدود ۲۰ درصد می باشد.
وی افزود: نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که کل مدارک علمی نمایه شده در 
پایگاه استنادی اسکوپوس از ایران در سال های مختلف برابر با ۶۳۰۷۶۸ مورد بوده که 
حدود ۴۰۹۰۶۰ مورد آن یعنی حدود ۶۵ درصد آن در سخت ترین شرایط تحریم همه 
جانبه کشور یعنی سال های اخیر )۲۰۲۰-۲۰۱۳( بوده است. همچنین کل مدارک علمی 
موجود نمایه شده توسط جمهوری اسالمی ایران در پایگاه WoS در طول ۱۲۰ سال اخیر 
برابر با ۵۴۰۵۳۰ بوده که حدود ۳۶۱۲۴۴ مدرک آن یعنی بیش از ۶۶ درصد مربوط به 

سال های اخیر )۲۰۲۰-۲۰۱۳( می باشد.
 آخرین آمار مستخرج ) مرداد( از پایگاه های معتبر بین المللی تعداد مدارک علمی ثبت 
شده در ۲۰ سال اخیر )۲۰۰۰-۲۰۲۰( نشان می دهد که جنبش علمی در کشور علیرغم 
فراز و نشیب ها و محدودیت های مختلف بخصوص در طول تحریم های ظالمانه  با رشد 

و شتاب و با استمرار همواره ادامه داشته است.

سرپرست ISC در ادامه گفت: به منظور بررسی دقیقتر آمار تولید علم در هر دو پایگاه 
بازنویسی شده است. همانطور که از  المللی در ۸ سال اخیر در جدول زیر  معتبر  بین 

WoS در سال  المللی  بین  پایگاه  تولید علم کشور در  جدول مشاهده می-شود میزان 
۲۰۱۲ برابر با ۳۱۰۴۱ مدرک بوده است که در سال ۲۰۱۶ به ۴۹۳۷۹ و در سال ۲۰۱۹ 
المللی  بین  پایگاه  در  صعودی  سیر  این  و  است  یافته  افزایش  مدرک   ۶۱۶۸۲ به  نیز 
تولیدات  میزان   ۲۰۱۲ سال  در  اسکوپوس  پایگاه  در  می شود.  مشاهده  نیز  اسکوپوس 
علمی برابر با ۴۱۴۲۸ مورد بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۵۲۹۲۹ مورد و در سال ۲۰۱۹ به 

۶۵۱۷۳ مورد افزایش یافته است.  

*  آمار مقاالت نشریات نمایه شده در ISC مربوط به سال های اخیر بدلیل به روز نبودن 
نشریات در طول سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هنوز تکمیل نشده است.

دهقانی گفت: از بدو تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( از سال ۱۳۸۸ 
تاکنون یعنی در طول ۱۰ سال اخیر، بیش از ۵۰۰ هزار مقاله علمی توسط پژوهشگران 
ثبت  علمی  های  پژوهش  فوق،  آمار  اساس  بر  است.  شده  نمایه  پایگاه  این  در  کشور 
و  پزشکی  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  حوزه  در  ترتیب  به  استنادی  پایگاه  این  در  شده 
داده  نشان  باال  جدول  در  که  همچنان  باشد.  می  علمی  های  حوزه  سایر  و  کشاورزی 
به  اخیر  پایگاه در طول سال های  این  تولید علم ثبت شده در  روند رشد  شده است، 
به  مربوط   ISC در  نمایه شده  نشریات  مقاالت  آمار  داشته هرچند  ادامه  طور مستمر 
سال های اخیر بدلیل به روز نبودن نشریات در طول سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هنوز 

است. نشده  تکمیل 

WoS، Scopus میزان رشد تولید علم ایران در پایگاه های معتبر  ◆
بر اساس آمار و اطالعات موجود در هر دو پایگاه معتبر بین المللی، میزان رشد تولید علم 
در ۸ سال اخیر و هر سال نسبت به سال قبل در جدول زیر نشان داده شده است. مالحظه 
می شود که درصد رشد تولید علم در هر سال نسبت به سال قبل نیز در هر دو پایگاه بین 
المللی افزایش داشته است. به طور خاص میزان رشد علمی تولید علم در پایگاه WoS در 
سال ۲۰۱۲ برابر ۴.۱ درصد بوده که در سال ۲۰۱۳ به ۱.۲ کاهش و در سال های ۲۰۱۴ 
به بعد همواره نرخ رشد خوبی داشته است. در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ نرخ رشد تولید 

علم ۱۰.۴ درصد بوده است. 
الزم به ذکر است، ایران با نرخ رشد ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ در میان ۲۵ کشور برتر 
دنیا در رتبه دوم و پس از کشور چین با ۱۲.۹ درصد رشد قرار می گیرد. کشور پرتغال با 
۷.۸ درصد رشد نیز در رتبه سوم در میان ۲۵ کشور برتر دنیا قرار دارد. در پایگاه استنادی 
اسکوپوس نیز باالترین میزان رشد تولید علم در طول ۸ سال اخیر در سال ۲۰۱۹ نسبت 

به ۲۰۱۸ اتفاق افتاده و برابر با ۸.۹ درصد بوده است.  

استمرار جنبش  تولید علم و انتشارات علمی کشور در دنیا توام با رشد کیفیت پژوهش

بیش 

از 65 درصد از 

تولید وانتشارات  علمی 

کشور در ۷ سال اخیر 

بوده است

سهم 

2 درصدی در 

شاخص کمی و 3.5 درصدی 

در شاخص کیفی تولید 

علم کشور

کسب 

جایگاه دوم  نرخ 

رشد تولید و انتشارات علم 

کشور در میان 25 کشور 

برتر دنیا

SCOPUS اسکوپوس ،WoS تعداد مدارک و مقاالت ثبت شده در پایگاه های معتبر

۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

۶۱۶۸۲۵۵۸۶۲۵۴۳۳۱۴۹۳۷۹۴۲۰۶۴۳۳۹۹۹۳۱۴۲۶۳۱۰۴۱WOS

۶۵۱۷۳۵۹۸۳۲۵۶۱۲۷۵۲۹۲۹۴۵۵۶۱۴۵۶۸۲۴۲۳۳۹۴۱۴۲۸Scopus

۳۲۳۴۰**۴۶۴۷۸۵۶۳۸۷۵۶۵۳۹۵۴۳۷۸۵۳۲۴۱۴۷۳۹۳۳۹۰۷۸ISC

⏪
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◆  سهم ایران از میزان تولید علم دنیا و جهان اسالم و منطقه
مربوطه، سهم  های  پایگاه  از  مستخرج  آمار  آخرین  اساس  بر  داد:  ادامه   ISC سرپرست 
ایران به درصد از مدارک ثبت شده از کل تولید علم دنیا در هشت سال اخیر در جدول 
زیر نشان داده شده است. همانطور که مالحظه می شود، سهم ایران در تولید علم کل دنیا 
در هر دو پایگاه بین المللی در هر سال افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰ سهم جمهوری 
اسالمی ایران از تولید علم حدود ۰.۱ درصد بود که در سال ۲۰۱۹ یعنی بعد از گذشت 
۲۰ سال با افزایش ۲۰ برابری در هر دو پایگاه استنادی اسکوپوس و WoS به حدود ۲ 

درصد رسیده است. 
ضمنا در ۲۰ سال قبل، سهم تولید علم کل کشورهای اسالمی حدود دو درصد بود که 
در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۹ درصد افزایش یافته است. بر اساس سند ۱۰ ساله علم و 
فنآوری و نوآوری اجالس سران کشورهای اسالمی )آستانه- قزاقستان( الزم است تا سال 
۲۰۲۶ میالدی سهم تولید علم کشورهای اسالمی در دنیا به بیش از دو برابر افزایش یابد 
و این به معنای آن است که تا شش سال آینده سهم کل کشورهای اسالمی به حدود 

۱۶ درصد برسد.
سهم ایران از کل تولید علم در هر دو پایگاه استنادی در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه 
حدود ۲۹ درصد )۲۸.۹ درصد در WoS و ۲۹.۱ درصد اسکوپوس( و در کشورهای جهان 

اسالم حدود ۲۰ درصد )۲۱.۲ درصد در WoS و ۱۸.۶ درصد اسکوپوس( رسیده است.

◆  رتبه ایران از میزان تولید علم دنیا و جهان اسالم و منطقه 
دهقانی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، در پایگاه WoS بر مبنای تعداد و حجم 
تولید علم رتبه ایران در سال ۲۰۱۲، ایران با ۳۱۰۴۱ مدرک ثبت شده در جایگاه ۲۱ دنیا 
و در همین سال ترکیه با ۳۴۵۴۱ مدرک در رتبه ۱۸ قرار داشت. در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران 
به ۱۹ و در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۸ و از سال ۲۰۱۷ تاکنون یعنی سه سال متوالی در رتبه 

۱۶ بین المللی قرار دارد. این درحالی است که ترکیه در سال ۲۰۱۹ با ۵۵۳۵۷ مدرک در 
رتبه ۱۷ قرار داشت. 

الزم به ذکر است که در پایگاه بین المللی اسکوپوس نیز ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه 
۱۸ قرار داشت که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در سه سال متوالی در رتبه ۱۶ قرار گرفته بود 
و در سال ۲۰۱۹ جایگاه بین المللی ایران در این پایگاه بین المللی ۱۵ می باشد. ضمنا از 
چند سال اخیر در هر دو پایگاه استنادی رتبه ایران از جمله کشورهای اسالمی و کشورهای 

منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد.

◆  رتبه استنادات و ارجاعات به تولیدات علمي ایران
یکی از مهمترین شاخص ها برای بررسی جایگاه کیفی تولید علم بر مبنای تحلیل استنادی 
است. اساس این شاخص بر مبنای تعداد استنادهای صورت گرفته به علم تولید شده است. 
بر همین مبنا، شاخص های مختلف از جمله میزان استناد به مقاله، میزان استناد نرمال 
 )Hot Papers( مقاالت برتر متشکل از مقاالت داغ ،)H-index( شده، شاخص هرش
نشان  انجام شده  تحلیل های  و  بررسی  )Highly cited( می باشد.  استناد  پر  مقاالت  و 
می دهد که فعالیت های علمی جمهوری اسالمی ایران همزمان با رشد تولید علم در سطح 
از  بیشتر  اخیر  علمی بخصوص در چند سال  تولیدات  به رشد کیفیت  توجه  المللی  بین 
بوده،  علم  تولید  ارزیابی کیفیت  از شاخص های  یکی  استنادات  میزان  است.  بوده  کمیت 
اگر چه این شاخص به تنهایی نمی تواند بیانگر کیفیت علم باشد ولی در هر حال یکی از 
مالک هایی است که بر مبنای میزان استنادها و یا میزان ارجاعات انجام شده به تولیدات 
علمی مد نظر قرار گرفته و در حال حاضر اساس ارزیابی کیفی نشریات علمی، دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی و کشورهاست. همچنین، یکی از معیارهای مهم مورد توجه برخی نظام 
های رتبه بندی بین المللی است. بر اساس آمار مستخرج از پایگاه بین المللی WoS، رتبه 
استنادی ایران در ۸ سال اخیر همواره سیر صعودی داشته و از رتبه ۲۴ در سال ۲۰۱۲ به 
رتبه ۲۰ در سال ۲۰۱۵ و سپس به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۸ و نهایتا به رتبه ۱۶ در سال 

۲۰۱۹ ارتقا یافته است. 

سهم ایران در پایگاه استنادی WoS در دنیا، منطقه و جهان اسالم

۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

دنیا )درصد(۱.۹۱.۸۱.۷۱.۶۱.۴۱.۳۱.۳۱.۳

منطقه )درصد( ۲۸.۹۲۸.۷۲۹.۲۲۷.۵۲۶۲۶.۳۲۶.۴۲۸.۲

جهان اسالم )درصد(۲۱.۲۲۰۲۰.۶۲۰.۷۱۹.۶۲۰.۶۲۱.۲۲۳.۱

سهم ایران در پایگاه استنادی Scopus در دنیا، منطقه و جهان اسالم

۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

دنیا )درصد(۲۱.۹۱.۸۱.۸۱.۶۱.۶۱.۵۱.۵

منطقه )درصد( ۲۹.۱۳۰۳۰.۶۲۹.۵۲۸.۲۲۹.۶۲۹.۲۳۰.۶

جهان اسالم )درصد(۱۸.۶۱۹.۷۲۰.۹۲۱.۲۲۰.۸۲۱.۷۲۱.۸۲۳.۳

میزان رشد تولید علم هرسال نسبت به سال قبل در در پایگاه های معتبر WoS، اسکوپوس

۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

%۱۰.۴%۲.۸%۱۰%۱۷.۴%۲۳.۷%۸.۱%۱.۲%۴.۱WOS

%۸.۹%۶.۶%۶%۱۶.۲-%۰.۳%۷.۹%۲.۲%۳.۷Scopus
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◆  شاخص استناد نرمال شده
سرپرست ISC در ادامه افزود: میزان استناد نرمال شده با نرمالیزه کردن تعداد استنادهای 
یک کشور، یک دانشگاه، یک نشریه و حتی یک پژوهشگر از جمله شاخص هایی است که 
به منظور مستقل کردن استنادهای دریافت شده از حوزه موضوعی، سال انتشار و نیز نوع 
مدرک صورت می گیرد. میزان استناد نرمال شده با تقسیم تعداد استنادهای دریافتی بر 
متوسط استنادهای سال، حوزه موضوعی و نوع مدرک علمی تولید شده بدست میآید. در 
این صورت اگر استناد نرمال شده برابر واحد باشد به معنی این است که کیفیت علم تولید 
شده مطابق با استاندارد جهانی بوده و اگر بزرگتر و یا کوچکتر از واحد باشد این کیفیت 
به ترتیب باالتر و یا کمتر از استاندارد جهانی بوده است. بررسی میزان استناد نرمال شده 
ایران در پایگاه بین المللی WoS نشان می دهد که در سال های اخیر این شاخص نیز رو 
به افزایش و ارتقا بوده است. به طور خاص در سال ۲۰۱۲ استناد نرمال شده برابر با ۰/۸۱ 
بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۰.۸۶ افزایش یافته و در سال ۲۰۱۸ به ۰.۹۳ و نهایتا در سال 

۲۰۱۹ به یک افزایش یافته است.  
 

 

)H-index( شاخص هرش  ◆
دهقانی گفت: شاخص هرش )H-index( که بر مبنای تحلیل استنادی استوار است نیز 
یکی از معیار هایی است که برای سنجش کیفیت تولید علم کشور، دانشگاه، مجله و یا 
حتی پژوهشگر استفاده می شود. بر اساس تعداد مقاالت انتشار یافته، هر چه این شاخص 
بود. شاخص  انتشارات علمی کشور خواهد  و  بودن مقاالت  به معنای کیفی  باشد  بزرگتر 
هرش کشور در طول سال های اخیر در پایگاه بین المللی ESI در جدول زیر آمده است. 
همانطور که مشاهده می شود شاخص هرش در هر سال سیر صعودی داشته است. بر اساس 
آمار مستخرج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم )ESI( شاخص هرش کشور در سال 
۲۰۱۲ برابر با ۱۵۰ بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۲۴۵ و در سال ۲۰۱۸ به ۲۷۲ افزایش و 
در نهایت در سال ۲۰۱۹ با افزایش دو برابری نسبت به ۶ سال قبل به ۳۱۳ رسیده است. 

◆  سهم تولید علم در مجالت برتر و نیز مجالت چارک اول دنیا و جایگاه کشور 
در تولید مقاالت برتر 

المللی در مجالت دارای  انتشار یافته در سطح بین  سرپرست ISC گفت: تعداد مقاالت 
برتر،  درصد  یک  مجالت  جمله  از  مختلف  های  بندی  دسته  مبنای  بر  باال  تاثیر  ضریب 
 Hot( و مقاالت داغ )Highly cited papers( و یا مقاالت پر استناد )Q۱( چارک اول
papers( و نیز مقاالت برتر )Top papers( از جمله شاخص های ارزیابی کیفی عملکرد 

یک کشور، دانشگاه و موسسه پژوهشی و یا پژوهشگر است. 
وی ادامه داد: مقاالت برتر )و یا یک درصد برتر( سهم مهمی از علم روز بوده که جهت 
پر  مقاالت  دسته  دو  به  واقع  در  و  می دهد  نشان  را  بین المللی  سطح  در  علمی  توسعه 
 )ESI( استناد و مقاالت داغ تقسیم می شود. طالیه داران علم مؤسسه کالریویت آنالیتیکس
تعداد  بر حسب  و  نموده  تقسیم  به ۲۲ رشته موضوعی  را  بین المللی  معتبرترین مجالت 
از  این شامل یک درصد  را معرفی می کنند.  استناد  پر  استنادهای دریافت شده، مقاالت 

مقاالت دنیا در طول ۱۰ سال گذشته می شود، اما مقاالت داغ، مقاالت تنها یک دهم درصد 
از مقاالت برتر در دو سال اخیر را تشکیل می دهند. باید در نظر داشت که انتشار این دسته 
از مقاالت ساده نیست و هر مقاله برخی مواقع بیش از یکسال زمان می برد. آمار موجود در 
طالیه داران علم )ESI( حاکی از آن است که پژوهشگران کشور در چند سال اخیر با توجه 
و تأکید بر کیفیت توانسته اند سهم کشور از مقاالت یک درصد برتر دنیا را به موازات رشد 

تولید علم کشور افزایش دهند.
دهقانی خاطرنشان ساخت: همان طور که مشاهده می شود تعداد مقاالت علمی پر استناد و 
داغ کشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۰۷ مورد بود که در طول شش سال اخیر سیر صعودی 
داشته به طوری که در سال ۲۰۱۷ به ۳۲۴ و در سال ۲۰۱۹ با افزیش بیش از ۶ برابری 
نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۶۴۵ مورد رسیده است. همچنین، سهم مقاالت انتشار یافته در 
نشریات با ضریب تاثیر واقع شده در چارک اول )Q۱( نسبت به کل مقاالت در سال ۲۰۱۲ 
برابر با حدود ۲۶ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۰ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ 

درصد ارتقا یافته است.

سرپرست ISC در ادامه گفت: بر اساس آخرین آمار مستخرج از ESI، سهم ایران در تولید 
علم برتر دنیا در ۸ سال اخیر در حال افزایش بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۲ سهم 
ایران در این شاخص در دنیا برابر با ۰.۸ درصد بود در سال ۲۰۱۷ به ۱.۹۵ درصد، در سال 

۲۰۱۸ به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۳ درصد رسیده است. 
و  منطقه  در  برتر  علم  تولید  کل  از  ایران  سهم  شده  داده  نشان  جدول  در  که  همانطور 
کشورهای اسالمی در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۰ درصد )در منطقه ۲۰.۴ و در جهان اسالم 
۲۱.۱ درصد( بود که در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه حدود ۳۵ درصد و در کشورهای 

اسالمی ۳۲ درصد افزایش یافته است. 

سهم ایران در پایگاه استنادی Scopus در دنیا، منطقه و جهان اسالم

۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

سهم مقاالت چارک  ۳۲.۲۲%۳۲.۸۳%۲۹.۸۶%۲۷.۵۳%۲۵.۵۲%۲۵.۹۸%۲۵.۶۳%۲۵.۷۹
اول )Q1( - درصد

مقاالت برتر۶۴۵۴۳۱۳۲۴۲۷۱۱۹۰۱۵۵۱۴۰۱۰۷

مقاالت پر استناد۶۳۱۴۲۸۳۲۴۲۷۱۱۹۰۱۵۵۱۴۰۱۰۷

WoS سهم ایران از مقاالت پر استناد و داغ ثبت شده در دنیا، منطقه و جهان اسالم در

۲۰۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۴۲۰۱۳۲۰۱۲

دنیا )درصد(۳.۴۲.۵۱.۹۵۱.۷۱.۲۱۰.۹۷۰.۸

منطقه )درصد( ۳۵.۱۲۸.۶۲۴.۲۲۳۱۹.۲۱۸.۱۲۰.۶۵۲۰.۴

⏪جهان اسالم )درصد(۳۲.۳۲۸.۱۲۳.۷۲۲.۸۱۹.۴۱۸.۷۲۱.۳۲۱.۱
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نمودار مقایسه ای سهم تولید علم ایران از دنیا و نیز تولید علم برتر دنیا نشان می دهد که از 
سال ۲۰۱۶ سهم تولید علم برتر جمهوری اسالمی ایران از تولید علم پیشی گرفته است. به 
طور ویژه در سال ۲۰۱۹ در حالی که سهم ایران از تولید علم دنیا حدود ۲ درصد می باشد، 
سهم کشور از تولید علم برتر دنیا بیش از ۳.۴ درصد بوده است. این امر به معنای توجه و 

تاکید به بعد کیفی تولیدات علمی همزمان با رشد و شتاب علمی می باشد. 

◆  مشارکت بین المللی در تولید علم و دیپلماسی علمی 
از  یکی  المللی  بین  سطح  در  علمی  های  مشارکت  توسعه  گفت:  ادامه  در  دهقانی 
نیز  کشور  عالی  آموزش  نظام  که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  اصلی  های  سیاست 
تاکید در  از سیاست های مورد  دارد. مشارکت های علمی یکی  بر آن  ای  ویژه  تاکید 
سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری نیز می باشد. 
تا   ۲۰۱۳ های  سال  فاصله  در   )WoS( آنالتیکس  کالریویت  استنادی  پایگاه  بررسی 
 %۲۳ به   ۲۰۱۹ در  کشور  المللی  بین  مشارکت  با  مقاالت  که  دهد  می  نشان   ۲۰۱۹

رسیده است.
در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ مقاالت با مشارکت بین المللی کشور ۲۱% از کل تولید علم 
کشور را در بر می گرفتند. میزان مشارکت بین المللی کشور در سال ۲۰۱۷، به %۲۲ 
و در سال ۲۰۱۸، به ۲۵% افزایش یافته است. با افزایش مجدد مشارکت های علمی بر 
اساس پایگاه های استنادی بین المللی می بینیم که این مقدار در سال ۲۰۱۹ به %۲۸ 

رسیده است. 

افزایش است و  تولید علم کشور مرتبا در حال  نظر داشت که میزان  باید در  افزود:  وی 
یافته  افزایش  مرتب  به صورت  علمی کشور  که مشارکت  باید گفت  واقعیت  این  علیرغم 
المللی کشور  بین  با مشارکت  تعداد مقاالت  تا ۲۰۱۹  فاصله سال های ۲۰۱۳  است. در 
۷۷۹۴۱ مورد بوده است. این مقدار در سال ۲۰۱۳ به میزان ۷۴۳۳ بود که در سال ۲۰۱۴ 
به ۸۲۲۷ رسید. در سال ۲۰۱۵ این مقدار دوباره افزایش یافته و به ۸۸۱۳ مورد رسید. در 
طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این مقدار دوباره افزایش یافته و به ۱۰۲۳۰ و ۱۲۰۷۰ مورد 
افزایش یافت. این افزایش در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز همچنان ادامه یافته که به مقدار 

۱۳۸۶۹ و ۱۷۲۹۹ مورد رسید. 
اسالمی  سایر کشورهای  در  المللی  بین  علمی  مشارکت  هرچند سهم  داد:  ادامه  دهقانی 
نظیر ترکیه، پاکستان و مالزی نیز افزایش یافته است، اما سرعت و میزان این رشد در این 
با یکدیگر فرق می کند. کشورهای مالزی و پاکستان در سال ۲۰۱۳ به ترتیب  کشورها 
۳۵% و ۴۰% مقاالتشان با مشارکت بین الملل بود که این مقدار در سال ۲۰۱۹ به %۵۰ 

رسیده است یعنی نیمی از مقاالت آنها با مشارکت بین الملل است. در سال ۲۰۱۳ ترکیه 
۱۶% مقاالتش با مشارکت بین الملل بوده است که در سال ۲۰۱۹ این مقدار افزایش یافته 

و به ۲۲% رسیده است.

دهقانی اظهار داشت: بند ششم از سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی مقام معظم 
علم  دیپلماسی  تاثیر  تحت  کامل  صورت  به  که  مواردی  یا  علمی  دیپلماسی  به  رهبری 
روابط  تعمیق  و  توسعه  منظور  به  فناوری  و  علم  قدرت  از  استفاده  هستند.  فناوری  و 
با سایر کشورها مهمترین تعریف دپیلماسی علم و فناوری است. دیپلماسی  دیپلماتیک 
علم و فناوری به صورت عملیاتی در اولین سطح به تعامل دو محقق در دو کشور مختلف 
حول محور انجام یک پژوهش، فناوری یا نوآوری اطالق می شود که هر یک می توانند 
به صورت یک فعالیت پژوهشی مشترک یا ثبت اختراع و یا یک محصول ارائه گردند. این 
تعامل می تواند بین چندین محقق از چند کشور یا چندین دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی 
یا صنعتی صورت پذیرد. اعتماد علمی و اخالقی مهمترین عنصری است که در طول زمان 
بین محققان شکل گرفته و فضا را برای پژوهش های مشترک بعدی باز می کند. زمانی 
که این تعامالت علمی در سطح گسترده ای بین محققان دو یا چندین کشور به شکل 
بلند مدت صورت پذیرد تاثیر آن قابل مالحظه خواهد بود. این تعامالت در سطحی باالتر 
از محقق، تعامالت بین موسسات و دانشگاه های دو یا چند کشور را در بر می گیرد که 

به صورت شریک ثابت تحقیقاتی یکدیگر محسوب می شوند. 
و  علم  مهم  جایگاه  و  نقش  بدلیل  که  است  واقعیتی  علم  ارزیابی  و  سنجش  افزود:  وی 
دانش و رشد و پیشرفت آن در ارتقاء سالمت، رفاه و پیشرفت ابعاد گوناگون جامعه بشری 
بسیار ارزشمند و با اهمیت است. پایش و رصد مسیر علمی طی شده کشور، دانشگاه ها 
و پژوهشگران و تطابق نحوه عملکرد همه جانبه با استاندارهای جهانی، شناسایی برترین 
و اثربخش  ترین کشورها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سازمان ها، پژوهشگران و سایر 
عوامل مرتبط با مسأله تولید علم می تواند راهگشا و زمینه ساز برقراری ارتباط و همکاری 
نظامند علمی شود و همچنین به طراحی و تدوین برنامه  ریزی های راهبردی در سطح کالن 
منطقه ای و کشوری کمک شایانی نماید. بر اساس سند ۱۰ ساله علم و فنآوری و نوآوری 
میالدی  سال ۲۰۲۶  تا  است  الزم  قزاقستان(  )آستانه-  اسالمی  کشورهای  سران  اجالس 
سهم تولید علم کشورهای اسالمی در دنیا به بیش از دو برابر افزایش یابد و این به معنای 
آن است که رشد متوسط ساالنه تولید علم کشور در سال های آینده به همین صورت و 
بلکه بیشتر ادامه یابد. البته این امر بارها مورد تاکید رهبری انقالب قرار گرفته است. باید 
خاطر نشان کرد که       دستیابی مرجعیت علمی کشور در سایه توسعه واقعی علم و توجه 
دانشگاه ها و پژوهشگران کشور به تمامی ابعاد علمی حاصل خواهد شد. مرجعیت علمی 
اولین بند از سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری بوده 
و  اقتصادی  اثرگذاری  افزایش  بعد  باید  نافع  تولید علم  استمرار رشد و شتاب  بر  و عالوه 

اجتماعی علم تولید شده مورد توجه قرار گیرد.
ISC گفت: همچنین بکارگیری موقعیت و جایگاه علمی کشور در سطح بین  سرپرست 
المللی برای توسعه دیپلماسی در بین کشورهای منطقه، جهان و کشورهای نیاز به تالش 
و برنامه ریزی جدی دارد و علیرغم رشد مشارکت های علمی بین المللی، تا رسیدن به 
جایگاه واقعی فاصله زیادی وجود دارد. این در حالی است در سند سیاست های کالن علم 
و فناوری بر گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری 
با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با 

تحکیم استقالل کشور تاکید شده است. 
 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در راستای ماموریت خود به دقت ابعاد مختلف تولید 
علم کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پژوهشگران را مدنظر قرار داده و با تحلیل ها و 
تهیه گزارش های متناوب نقاط قوت و ضعف و نیز آسیب های احتمالی را به کلیه دانشگاه 

❚❚ها و مدیریت آموزش عالی کشور معرفی می نماید.

⏪
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