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با رای اعتماد نمایندگان ملت ؛

دكترغالمی سکاندار وزارت علوم 

دكتر روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم:

برای آینده دانشجویان،
 معامله نکرده و نخواهم كرد

دكتر غالمی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسالمی تاكید كرد:

دانشگاه را »عقل نّقاد جامعه« و مکان 
امن رشد و توسعه علمی می دانم

رییس  جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و 
یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
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دكتر روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم:

برای آینده دانشجویان، معامله نکرده و نخواهم كرد

      حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه دفاع 
از وزیران پیشنهادی نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه برای معرفی وزرا تعامل کردیم اما معامله نکردیم، گفت: من برای آینده 

دانشجویان معامله نکرده و نخواهم کرد. 
 

به گزارش گاهنامه عتف  به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
روحانی با تاکید بر اینکه«وعده ام به ملت را تا روز آخر مسئولیت ادامه خواهم داد«، 
خطاب به ملت ایران؛ بویژه دانشجویان و اساتید دانشگاهها اظهار داشت: دولت راه و 
مسیر خود را در زمینه احترام به علم و دانشگاه و غیرامنیتی بودن محیط دانشگاه، 
احترام به دانشجویان و آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه، ادامه داده و ذره ای کوتاه 

نخواهد آمد.
رئیس جمهور با اشاره به اندکی تاخیر در تعیین تکلیف وزارتخانه های علوم و نیرو 
گفت: شاید این تأخیر خواصی هم داشت چرا که نشان داد جامعه ما و بویژه دانشگاهیان 
عزیزمان، نسبت به آینده سرنوشت دانشگاه، علم، دانشجویان، محیط دانشگاه، آینده 

علم و پژوهش در کشور تا چه حد حساسیت دارند.
دکتر روحانی افزود: همه نکاتی که در روزهای اخیر در فضاهای مختلف راجع به 
دانشگاه و لزوم حساسیت دولت نسبت به استقالل دانشگاه، محیط دانشگاه، آینده 
دانشجویان و شیوه فعالیت تشکل های دانشجویی در ایران مطرح شد، نشان آن است 
که دانشگاه ما زنده است، اساتید ما فعال هستند و به سرنوشت خودشان به دقت توجه 
دارند و من از همه آنهایی که در این فضا سخن گفتند، مقاله نوشتند و نقد کردند، 
سپاسگزارم چرا که مفهوم این روند، اهمیت علم و دانشگاه در کشور و سرزنده بودن 

نسل جوان ما و دانشگاه هاست.
رییس جمهور با بیان اینکه وعده ام به ملت را تا روز آخر مسوولیت ادامه خواهم داد، 
اظهارداشت: رییس جمهور و دولت دوازدهم همچنان به هر آنچه در انتخابات ۹۲ و ۹۶، 
راجع به محیط دانشگاه ها امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه ها، فضای آزاد و 

امنیت الزم برای دانشجو و استاد مطرح شد، وفادار خواهد بود.
دکتر روحانی گفت: مبنای من در نحوه سلوک با وزرایی که تا امروز انتخاب شدند و 
دو وزیری که به کمک شما امروز انتخاب خواهند شد، پیوست حکم است. تمام وزرای 
ما در دولت دوازدهم در کنار حکم وزیری یک پیوست حکم دارند و در آن پیوست حکم 
دقیقاً مشخص شده است که قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای مأموریت آنها 

چیست، به طور منظم، دولت این پیوست را پایش خواهد کرد.
رییس جمهور با بیان اینکه این پیوست هر سه ماه ارزیابی خواهد شد، افزود: مبنای 
با وزرا برای ادامه کار یا توقف کار پیوست احکام آنهاست که آن پیوست هم  من 
استخراج شده از برنامه دولت است که ملت ایران به آن رأی دادند و اسناد باال دستی 

قانونی که نسبت به وزارتخانه ها و دولت در اختیار همه ماست.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه دانشگاه و وزیر علوم از حساسیت ویژه ای برخوردار 
است، اظهارداشت: البته نیازی به گفتن ندارد، همه شما نمایندگان محترم می دانید که 
هماهنگ کردن برای معرفی وزیر به مجلس در برخی از موارد طوالنی تر خواهد بود. 

صبر و حوصله و تعامل کردیم، اما معامله نکردیم.
رییس جمهور افزود: در خصوص راهی که دولت از ابتدا در خصوص دانشگاه و آزادی 
و فضای دانشگاه وامنیت و آینده دانشجویان اعالم کرده است با هیچکس معامله نکردم 
و بدانید معامله نخواهم کرد. آنچه وعده من با ملت ایران بوده به حول و قوه الهی و به 
شرط حیات تا روز ادامه این دولت ادامه خواهد یافت و شما نمایندگان ملت و مردم 

ایران شاهد آن به خوبی خواهید بود.
رییس جمهور تصریح کرد: با آقای دکتر غالمی که استادی با تجربه، دارای مدارج 
باالی علمی و پژوهشی و از اساتید بنام و برجسته است و کار مدیریت الزم را در ستاد 

دانشگاه انجام داده است، صحبت کردم و همه شرایطم را با او در میان گذاشتم کما 
اینکه با افراد دیگری هم برای وزارت علوم، صحبت شد و نشد که به مجلس معرفی 

شوند و با آنها هم همه این شرایط را مطرح کرده بودم.
دکتر روحانی افزود: اولین شرط من با ایشان این بود که محیط دانشگاه متعلق به 
همه دانشجویان، احزاب، جناح ها و تفکرهای مختلف است. هیچکس در دانشگاه، هیچ 
انجمن، جمع و جناحی در داخل دانشگاه نباید احساس کند بی پشتوانه است و هیچ 
جمعی نباید احساس کند که برای دیگران امنیت وجود دارد و برای او نیست؛ هیچ 
جمعی در دانشگاه نباید احساس کند که نظر وزارتخانه نسبت به جناح های مختلف، 

متفاوت است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه مبنای ما از ابتدا بر اعتدال و بر این بوده که اکثریت 
باید حاکم باشد، ولی اقلیت باید به طور کامل از حقوق خود برخوردار باشد، گفت: نه 
اسالم، نه قانون و نه شرایط امروز کشور به ما اجازه می دهد که در مسایل جزیی رو در 
روی هم بایستیم؛ اگر هم اختالفات جزیی، دو سال پیش جایز و مکروه بود، امروز باید 

بگویم حرام و گاهی گناه کبیره است.
دکتر روحانی اظهار داشت: امروز در کشور شرایط خاصی داشته و نیاز به وحدت 
در  و  ملی  انسجام  و  ایجاد وحدت  در  مسئولیت  بزرگ  بار  که  داریم چرا  بیشتری 

ایستادگی ملت در برابر دیگران، بر عهده دانشگاه است.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در دوران جنگ تحمیلی و هجوم دشمن هم باز 
دانشگاه بود که در آن مقطع کمک کرد. در بسیاری از موارد دانشگاه های علمی و 
صنعتی ما از جمله دانشگاه صنعتی شریف به ما یاری رساند و به ما کمک کرد؛ عالوه 
بر اینکه دانشجویان و اساتید ما در جبهه های جنگ بودند پزشکان ما نیز در خط مقدم 

جبهه ها بودند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه هر جا مشکلی برای کشور پیش آمده دانشگاه در 
صف مقدم بوده است، گفت: امروز هم برای اداره دولت، دست نیازمان عمدتاً به سوی 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها است. فردا هم برای اداره کشور دست ملت ما به سوی 

دانشجویان امروز دانشگاه ها دراز خواهد بود.
دکتر روحانی اظهار داشت: اگر به فکر اقتصاد مقاومتی هستیم راهی جز اقتصاد 
دانش بنیان وجود ندارد؛ اگر به فکر روابط سیاسی باعزت هستیم، راهی به جز داشتن 
دیپلمات های متخصص وجود ندارد؛ اگر می خواهیم از حقوق ملت ایران در دادگاه ها 
و داوری های بین المللی دفاع کنیم، راهی جز داشتن متخصصین برجسته حقوقی 
نخواهیم داشت و برای مدیریت و اقتصاد کشور و استیفای حقوق ملت نیازمند به 

دانشگاهی هستیم که بتواند آزاداندیش باشد و در آن کرسی آزاداندیشی بپا باشد؛ 
دانشگاهی که در آن تفکرات مختلف سیاسی، فضا را برای فعالیت سیاسی خودشان 

آماده و باز ببینند.
دکتر روحانی خطاب به نمایندگان مجلس، دانشجویان و ملت ایران اظهارداشت: از 
شما می پرسم، آیا امروز فضای دانشگاه های ما نسبت به سال ۹۱، بهتر شده است یا نه؟ 
آیا فضای دانشگاه های ما آزادتر شده است یا نه؟ آیا دانشجویان ما در اجتماعات خودشان 
و بیان نظرات خودشان آزادتر هستند یا نه؟ آیا در مسیر رشد علمی، دانشگاه های ما 
نسبت به ۴ یا ۵ سال پیش، پیشرفت کرده اند، یا نه؟ آیا هزاران شرکت های دانش 
بنیان ما که امروز در سایه تالش وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، 
معاونت فناوری ریاست جمهوری و حمایت دولت، حلقه اتصال را بین دانشگاه و تولید، 

بین دانشگاه و اقتصاد مقاومتی برقرار کرده اند، با سال های قبل قابل مقایسه است؟
رییس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که از آقای غالمی خواستم که در 
دانشگاه ها مد نظر قرار دهد اینکه دانشجوی ما باید صاحب علم و مهارت باشد. اینکه 
ما بگوییم دانشجویی فارغ التحصیل شده است و کاغذی هم به نام مدرک دانشگاهی در 
دست گرفته است این نمی تواند برای ما افتخار چندانی باشد. آن روزی که دانشجوی ما 
مدرک کارشناسی یا مراتب باالتر را در دست دارد و یک مهارت را در صحنه جامعه ما 

به خوبی یاد گرفته است، مراکز تولیدی ما او را جذب خواهند کرد.
دکتر روحانی لزوم اتصال دانشجو و دانشگاه با تولید را مورد تاکید قرار گرفت و گفت: 
به وزیر آینده علوم گفته ام که دانشگاه های ما باید با صنعت، کشاورزی و بخش خدمات 
متصل باشد. دانشجو از سال دوم باید مهارت و کارآموزی یاد بگیرد، از سال سوم باید 
فردی کاردان در صحنه عمل باشد و بعد از همان دوره اول لیسانس و کارشناسی اش 
باید بتواند یک شغل قابل قبول متناسب با 
علم و دانش و مهارتی که آموخته است به 

عهده بگیرد.
رییس جمهور تصریح کرد: درست است 
ایده آل  ما  جامعه  در  کار  شرایط  امروز  که 
نیست اما در عین حال دولت این افتخار را 
دارد که در فصل دوم سال جاری، دارای یک 
رشد کم نظیر و یا حتی بی نظیر در مسأله 
نفر  هزار   ۸۰۰ حدود  اینکه  بوده  اشتغال 
پارسال  تابستان  به  نسبت  امسال  تابستان 
بسیار  رقم  رقم،  این  شدند،  بکار  مشغول 
امیدوارکننده ای است گرچه هنوز تا رسیدن 
به رقم مطلوب فاصله داریم اما اقدامات انجام 
شده به آن معناست که مسیر ما مسیر امید 
است و من در اینجا یکبار دیگر به وزیر علوم 
آینده خطاب می کنم که اساس وزارت علوم 
باید بر مبنای امید باشد کما اینکه اساس صنعت آب و برق ما باید بر مبنای تدبیر باشد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه آقای دکتر غالمی به عنوان شخصیت علمی، مدیر، 
متدین، انقالبی، بی تردید، فضای دانشگاه ما را در همان مسیر سال ۹۳ و ۹۴، قرار 
خواهد داد، اظهارداشت: دانشگاه ۹۶ با ۹۳ متفاوت نخواهد بود، مسیر همان مسیر است 
و من امروز به عنوان رییس جمهور به دانشجویان این قول را می دهم و هم به اساتید 

این وعده را می دهم که شخصاً روند دانشگاه را پایش خواهم کرد.
به خوبی می دانم دانشگاه چه حق بزرگی را در مقاطع مختلف کشور در دوران انقالب 
و نظام مان و در دفاع مقدس و امروز در ایستادگی مان در برابر قدرت های بزرگ بر ما 

داشته و ما چه دینی نسبت به دانشگاه داریم.

دكتر روحانی اظهار داشت: اگر به فکر اقتصاد مقاومتی هستیم راهی جز اقتصاد 
بنیان وجود ندارد؛ اگر به فکر روابط سیاسی باعزت هستیم، راهی به جز  دانش 
داشتن دیپلمات های متخصص وجود ندارد؛ اگر می خواهیم از حقوق ملت ایران در 
دادگاه ها و داوری های بین المللی دفاع كنیم، راهی جز داشتن متخصصین برجسته 
حقوقی نخواهیم داشت و برای مدیریت و اقتصاد كشور و استیفای حقوق ملت نیازمند 
به دانشگاهی هستیم كه بتواند آزاداندیش باشد و در آن كرسی آزاداندیشی بپا 
باشد؛ دانشگاهی كه در آن تفکرات مختلف سیاسی، فضا را برای فعالیت سیاسی 

خودشان آماده و باز ببینند.
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دكتر غالمی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسالمی تاكید كرد:

دانشگاه را »عقل نّقاد جامعه« و مکان امن رشد و توسعه علمی می دانم

روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  پیشنهادی  وزیر   ، غالمی  منصور  دکتر        
یکشنبه برنامه های خود را برای کسب رای اعتماد نمایندگان ملت در صحن 
نّقاد  »عقل  را  دانشگاه  من  کرد:  تاکید  و  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
توسعه  و  امن رشد  و مکان  اندیشه«  و تضارب  جامعه« محل اصلی »گفت گو 

علمی می دانم. 
 

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر غالمی اظهار داشت: به عنوان معلمی کوچک از 
خانواده بزرگ دانشگاهی کشور، وظیفه خود می دانم از حسن نظر و توّجه و اعتماد 
علوم،  وزارت  برای تصدی مسؤولیت  اینجانب  معرفی  در  ریاست محترم جمهور 
تحقیقات و فناوری، صمیمانه تشکر کنم و از یکایک شما نمایندگان شریف خانه 
ملت نیز برای بررسی صالحیت و توانایی انجام این کار با تمام وجود سپاسگزارم.

این  پرافتخار  شهیدان  و  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  پاک  روان  به  افزود:  وی 
زادبوم، به ویژه شهدای جامعه دانشگاهی که حیات امروز ما را با راهبری، اندیشه و 
جهاد خویش رقم زدند، درود می فرستم و برای رهبر فرزانه انقالب و ملت شریف 
و بزرگوار ایران که با هدایت و ایفای نقش پرمعنای خود در روند تعیین سرنوشت، 
موجبات عّزت ما را در جهان پیچیده کنونی فراهم نمودند، تندرستی و سربلندی 

مستمر آرزومندم.

انتظارات  و  بار مسؤولیت  این  از سنگینی  آگاهی  با  کرد:  تصریح  دکتر غالمی 
اعتبار،  که  دانستم  خود  وظیفه  دارد،  وجود  کشور  علمی  جامعه  در  که  فراوانی 
تجربه و داشته های خود را در این مقطع حساس تاریخی در خدمت دولت تدبیر 

و امید و جامعه فهیم دانشگاهی بگذارم.
وی افزود: پیش از من بزرگانی عهده دار این مسؤولیت حساس و مهم بوده اند 
که حاصل آن، خدماتی ماندگار به نظام علمی کشور بوده است. حافظه تاریخی 
اساتیدی که در  به ویژه  و  این عزیزان  نیک  نام  ایران،  دانشگاهیان و دانشجویان 
داشته اند، همواره  عهده  به  را  این مسؤولیت  در شرایط سخت،  و  یازدهم  دولت 
و  قانون  به  متعهد  را  خود  من  راستا،  این  در  داشت.  خواهد  و  داشته  خاطر  به 
اتخاذ رویکردها و راهکارهای تحول آفرین به تناسب اولویت ها و مسائل پیش روی 

دانشگاه و جامعه می دانم.
تاکید کرد: سرمایه ای جز سادگی،  فناوری  و  پیشنهادی علوم، تحقیقات  وزیر 
فرزند  نبوده ام،  برخوردار  ویژه ای  امتیاز  هیچ  از  هرگز  ندارم.  صداقت  و  صراحت 
جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، نهادها و تشکل های صنفی و علمی ام. کار را از 
پایین ترین سطوح مسؤولیت آغاز کرده ام و اکنون با تجربه دوازده سال مدیریت 
وزارت شده ام. خوشحالم که  امانتداری  نامزد  بزرگ کشور،  دانشگاه های  از  یکی 
افتخار نمایندگی مناطق محروم و دور از مرکز را در دولت یافته ام، اما باید بگویم 
که از دل دانشگاهی برآمده ام که نخستین تجربه ایرانی را در نظام جدید آموزش 
دارد.  اسالمی  نظام  در  نیازمحوری  مبنای  بر  آموزش  بنیادی  مسأله  برای  عالی 
طرح  امروز  و  شد  آغاز  بوعلی سینا  دانشگاه  با  ایرانی  دانشگاه  در  تحول  اندیشه 
)موسوم  اسالم  جهان  توسعه  حال  در  کشورهای  توافق  مورد  دانشگاه  تأسیس 
D-۸( در همدان شکل گرفته است. تجربه مدیریت و نقش آفرینی در  به گروه 
واحدهای دانشگاهی در چند استان، اندوخته گرانقدری را فراهم نموده است تا 
بر مشکالت اجرایی آنها واقف باشم و به رفع آنها اهتمام ورزم و لذا رویکرد اصلی 

بنده، دانشگاه محوری بر مبنای عمل است.

دکتر غالمی تصریح کرد: من فرزند انقالبم و برای پیشبرد آرمان انقالب، یعنی 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، همواره کوشیده و می کوشم تا در چارچوب 
بر مسؤولیت های علمی  اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، عالوه  قانون 
و دانشگاهی، نسبت به نیازها و تحوالت جامعه و زمانه حساس و مسؤولیت پذیر 
باشم. من دانشگاه را »عقل نّقاد جامعه«، محل اصلی »گفت و گو و تضارب اندیشه« 
و مکان امن رشد و توسعه علمی می دانم. آزادی های علمی و اجتماعی، رعایت 
همه حقوق شهروندی و احساس امنیت استاد و دانشجو، فراهم آوردن محیط با 
نشاط و سرشار از امید و اعتماد از نظر اینجانب الزمه حیات علمی در دانشگاه 

است.
وی اظهار داشت: دانشگاه را محل همبستگی، تفاهم و وحدت ملی می دانم. نهاد 
دانشگاه در باور من »عبادتگاهی« است که در آن باید هرکس که وارد می شود، 
ارتقای اخالقی بیابد و زیستن با تنوع و تفاوت را یاد بگیرد؛ من با وجود این که 
برآمده از جریان اصالحات هستم، اما معتقدم که اصالح طلب و اصولگرا می توانند 
دور یک میز با تکیه بر حق و انصاف و قانون و مدارا بنشینند و برای سربلندی 

ایران عزیز بکوشند. بر همین اساس، تالش خواهم کرد گوشی شنوا برای همه 
حرف ها و نقدها باشم و چشم را بر هیچ حق و حقیقتی نبندم.

وی تاکید کرد: راه درست پیش روی ما گفت و گوست. ما باید بر سر مسائل خرد 
هرگونه  درمانگر  »گفت و گو«  که  بیاموزانیم  و  بیاموزیم  خود  روی  پیش  کالن  و 
سوء تفاهم است. دیدگاه ها را به هم نزدیک می کند و فرصت های نو را برای غلبه 

بر همه مشکالت فراهم می سازد.
از  باری  که  آمده ام  امروز  من  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  غالمی  دکتر 
مسؤولیت های آموزش عالی را بردارم. برادر عزیزم، آقای دکتر سید ضیا هاشمی، 
وزارت را در نخستین روزهای سال تحصیلی به خوبی سرپرستی نمود و اینک در 

دستگاه  مهم ترین  اداره  مسؤولیت  محترم،  نمایندگان  شما  اعتماد  رأی  صورت 
علمی کشور و خروج آن از بالتکلیفی به عهده من خواهد بود. باید همه دست به 
دست هم دهیم تا این وزارت محور توسعه علمی کشور بشود که بی تردید، توسعه 

علمی زیربنای توسعه همه جانبه محسوب می شود.
که  آمده ام  نیامده ام.  موجود  برای حفظ وضع  اینجانب صرفاً  کرد:  تصریح  وی 
در این بخش مهم کشور با همکاری مدیرانی متعهد، توانا، اندیشمند و شایسته، 
تحول ایجاد کنم؛ کیفیت آموزش و پژوهش را ارتقا دهم؛ توان دانشگاه ها و مراکز 
موجود  ظرفیت  از  و  گیرم  به کار  جامعه  مشکالت  حّل  خدمت  در  را  تحقیقاتی 
به ویژه  و  ملّی  چالش های  و  مسائل  رفع  برای  دولت  به  کمک  در  عالی  آموزش 

اشتغال و اقتصاد و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی استفاده کنم.
برنامه مفصلی  امروز گفتم،  برای پیشبرد آنچه  دکتر غالمی اظهار داشت: من 
بر  نمایندگان محترم کرده ام که ماهیت عملیاتی داشته و  تدوین و تقدیم شما 
بنیاد برنامه اجرایی برای تحقق اهداف آموزش عالی و نظام پژوهشی کشور استوار 
رؤسای  از  برخی  راهگشای  و  صائب  نظرات  اخذ  بر  عالوه  راستا،  این  در  است. 
از  اول،  سطح  دانشگاه   ۱۳ رؤسای  با  حضوری  نشستی  در  کشور،  دانشگاه های 

تجارب و پیشنهادهای سازنده آنها نیز به طور مستقیم بهره برده ام.

مهم ترین رؤوس این برنامه که رویکردهای اجرایی آن 
بر مبنای اسناد فرادستی اتخاذ شده، از این قرار است:

دانش آموختگان،  مهارت آموزی  افزایش  بر  تأکید  با  آموزش  کیفی  ارتقای   -
با  متناسب  بین رشته ای  جدید  رشته های  راه اندازی  و  ناکارآمد  رشته های  حذف 

نیاز جامعه؛
- استفاده از توان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری در کمک به دستگاه های 
مسؤول برای رفع بحران های پیش روی کشور نظیر: اشتغال، آسیب های اجتماعی، 

مشکالت اقتصادی؛
فناوری  و  پژوهشی  آموزش عالی،  مؤسسات  و  دانشگاه ها  کردن  مأموریت گرا   -

به ویژه مراکز تازه تأسیس؛
- سوق دادن تدریجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به سمت دانشگاه های 

جامعه محور، کارآفرین و خالق که حل مشکالت جامعه را مد نظر قرار دهند.
- اهتمام ویژه به علوم انسانی به عنوان زیرساخت تولید فکر و اندیشه و پیشران 

هدایت و راهبری جامعه؛
پژوهشی  دستاوردهای  تجاری سازی  برای  فناوری  و  علم  پارک های  تقویت   -
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری؛ انتقال دانش فنی و توسعه شرکت های 

دانش بنیان متناسب با اقتضائات هر منطقه و استان؛
- توسعه دیپلماسی علمی؛

و  منطقه  و  همسایه  کشورهای  با  به ویژه  بین المللی،  همکاری های  توسعه   -
استفاده از ظرفیت های علمی ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور و همچنین 

افزایش جذب دانشجوی خارجی؛
- تداوم تقویت و توسعه بنیادهای خیریه و نیکوکاری به منظور کمک به توسعه 

علم و فناوری؛
- توسعه مشارکت بخش غیردولتی در حوزه علم و فناوری با رعایت قانونمندی 

همراه با نظارت بر رعایت استانداردهای آموزش عالی؛
از  بهره گیری  و  صنفی  و  سیاسی  فرهنگی،  دانشجویی،  تشکل های  توسعه   -
ظرفیت های آن ها در کمک به اداره بهتر دانشگاه ها، به ویژه در عرصه های فرهنگی، 

تربیتی و اجتماعی جامعه دانشجویی؛
- رشد قابل توجه ورود دانشجویان دختر به دانشگاه ها فرصت مهمی برای تحول 
و توسعه اجتماعی کشور است. بر همین اساس، نقش آفرینی جامعه زنان در توسعه 

همه جانبه و فراگیر از اهمیت باالئی برخوردار بوده و مستلزم توجه ویژه است.
بخشیدن  رونق  برای  دانشگاه  محیط  امن سازی  و  ضابطه مند  فضای  ایجاد   -
و  علمی  هیأت  اعضای  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  قانونمند  فعالیت های  به 
دانشجویان و اجتناب از برخوردهای انضباطی با رویکرد سیاسی و امنیتی. تأکید 
می کنم هیچ تشکل دانشجویی، به شرط رعایت قانون، نباید با محدودیت فعالیت 

در دانشگاه ها روبه رو باشد.
دکتر غالمی تصریح کرد: تالش من برای ارتقای وضع موجود دانشگاه ها و جلب 
مشارکت تمامی اعضای خانواده بزرگ آموزش عالی، تأکید بر محوریت »قانون«، 
تفاهم و تعامل همگانی، ایجاد و توسعه امنیت محیط دانشگاهی و کاستن از نگاه 
امنیتی به آن است. بدیهی است که دغدغه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
در حوزه دانشگاه و علوم و تحقیقات دارای جامعیت و شفافیت الزم بوده و راهگشا 

می باشد.
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  اینجانب  روزه  چند  حضور  افزود:  غالمی  دکتر 
و  دلسوزی  کارشناسی،  توان  مشاهده  و  محترم  نمایندگان  با  گفت و شنود 
به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات  عالقه مندی در کمیسیون های گوناگون و 
و تجربه همکاری با نمایندگان مجلس در بیش از ۱۲ سال مسؤولیت، احساس 
خوب و نویدبخشی را در رابطه با ضرورت بهره گیری از این ظرفیت برای آینده، 

در من ایجاد نموده است.

جذب اعضای حقیقی برای كمیسیون عتف

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به فراخوان برای جذب اعضای حقیقی کمیسیون های تخصصی عتف از بررسی آیین نامه اجرایی شهرک های دانش سالمت خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی عتف، دکتر وحید احمدی پایان جلسه صد و شصتم کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( با بیان اینکه دو موضوع اساسی در این جلسه مطرح شد، اظهار کرد: فراخوانی برای جذب اعضای کمیسیون 
های تخصصی عتف خطاب به مراکز علمی و دانشگاه ها منتشر شد.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی عتف برای انتخاب اعضای حقیقی باید فراخوان صادر و بر اساس بررسی رزومه کاری آنها در کمیسیون دائمی عتف انتخاب شوند؛ فراخوان به نشانی:  www.atf.gov.ir   قابل دسترس است و همه مراکز اموزشی و پژوهشی 
و فناوری و افراد می توانند به آن مراجعه کنند.                                                                                             

وحدت  و  تفاهم  همبستگی،  محل  را  دانشگاه 
من  باور  در  دانشگاه  نهاد  می دانم.  ملی 
كه  هركس  باید  آن  در  كه  است  »عبادتگاهی« 
وارد می شود، ارتقای اخالقی بیابد و زیستن با 
تنوع و تفاوت را یاد بگیرد؛ من با وجود این كه 
اما معتقدم  برآمده از جریان اصالحات هستم، 
یک  دور  می توانند  اصولگرا  و  اصالح طلب  كه 
مدارا  و  قانون  و  انصاف  و  حق  بر  تکیه  با  میز 
بکوشند.  عزیز  ایران  برای سربلندی  و  بنشینند 
بر همین اساس، تالش خواهم كرد گوشی شنوا 
بر  را  چشم  و  باشم  نقدها  و  حرف ها  همه  برای 

هیچ حق و حقیقتی نبندم.
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معاون پژوهشی وزیر علوم تاكید كرد

دستگاه های  پژوهشی  قراردادهای  درصد   ۵0 انعقاد  لزوم 
اجرایی با دانشگاه ها

     معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی برای هزینه 
۱ درصد بودجه خود در امر پژوهش گفت: باید ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دستگاههای اجرایی با 

دانشگاهها منعقد شود. 

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر وحید احمدی که در اجالس سراسری رؤسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری  کشور سخن می گفت، ضمن تشریح سیاستگذاری های صورت گرفته در خصوص تقویت ارتباط دانشگاه 
با صنعت اظهار کرد: انجام طرح پژوهشی ملی و صنعتی در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی جایگاه ویژه ای دارد و 

حتی در دانشگاه های سطح اول، انجام طرح پژوهشی ملی ارزش وتویی دارد.

وی افزود: بر اساس قوانین برای فعالیت های مراکز تولیدی و صنعتی در بخش تحقیق و  پژوهش مرتبط با دانشگاه ها، ۱۰ 
درصد معافیت مالیاتی مصوب شده است.

دبیرکل شورای عالی عتف افزود: سامانه "ساعت" برای ثبت نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی راه اندازی شده است و طبق 
مصوبه شورای عالی عتف همه این دستگاه ها باید نیازهای پژوهشی خود را در این سامانه ثبت کنند تا در اختیار دانشگاه ها و 

مراکز پژوهشی کشور قرار گیرد.

از اعضای هیات علمی  در  وزارت صنعت گفت: هم اکنون تعدادی  "فرصت مطالعاتی"  با اشاره به فعال شدن سامانه  وی 
دانشگاه ها در حال گذراندن فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اظهار کرد: در راستای تحریک تقاضای دستگاه ها قراردادهای مختلفی بین دستگاه های 
اجرایی و دانشگاه ها منعقد شده است که قرارداد هزار میلیارد تومانی ۹ دانشگاه برای افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و 

تصویب آیین نامه اجرایی قانون اختصاص یک درصد اعتبارات دولتی به امر پژوهش
 

      دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب 
آییننامه اجرایی قانون اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاههای 
این  نهایی،  تصویب  برای  گفت:  و  داد  پژوهش خبر  امر  به  دولتی 

آییننامه به هیأت وزیران ارسال میشود. 

به گزارش  گاهنامه عتف ، دکتر وحید احمدی در حاشیه جلسه یکصدو پنجاه 
و نهمین کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات 
مطرح در این جلسه افزود: ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عتف از جمله 

موضوعات مطرح در این جلسه بوده است.

وی در این باره افزود: تاکنون ادعاهایی در خصوص تعداد جلسات برگزار شده 
شورای عتف مطرح شده بود که در این جلسه گزارشی از عملکرد این دبیرخانه 

ارائه شد.
به گفته وی، این گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عتف در چهار سال اخیر بوده 

است.
 دبیر کل شورای عتف با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه، اظهار 
کرد: بررسی آیین نامه های اجرایی برخی قوانین در دستور کار قرار گرفت، به این 
معنا که قانون برنامه ششم در ماده ۶۴ تکالیفی را برای دستگاه ها در بخش پژوهش 

تعیین کرده است.

احمدی اضافه کرد: بر اساس ماده ۶۴ قانون برنامه ششم یک درصد اعتبارات 
هزینه ای دستگاه ها باید صرف امور تحقیقات شود.

وی با تاکید بر اینکه آیین نامه اجرایی این قانون از سوی شورای عتف تهیه شده 
است، خاطرنشان کرد: این آیین نامه اجرایی دارای بندهای مختلفی است.

احمدی در این باره خاطرنشان کرد:  بند ب این قانون بر اختصاص یک درصد 
اعتبارات هزینه ای دستگاه ها برای امر تحقیق و توسعه فناوری تاکید دارد.

این  و  قانون پیشنهاد شد  این  اجرایی  آیین نامه  این جلسه  اضافه کرد:  در  وی 
آیین نامه پس از بررسی به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عتف رسید.

احمدی خاطرنشان کرد: تصویب نهایی این آیین نامه در دولت انجام می شود.

معاون پژوهشی  وزیر علوم با اشاره به بند پ قانون برنامه ششم گفت:  بر اساس 
قانون برنامه ششم عالوه بر یک درصد اعتبارات دستگاه ها، شرکت های دولتی و 
حوزه  به  را  خود  تقسیط  قابل  سود  درصد  سه  باید  غیردولتی  عمومی  نهادهای 

تحقیقات اختصاص دهند.

به گفته وی در این جلسه آیین نامه اجرایی این قانون مورد تصویب قرار گرفت 
که برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می شود.

احمدی با اشاره به بند ت این قانون، اظهار کرد:  در این بند بر افزایش بهره وری 
انجام  در  شفافیت  ایجاد  و  تکراری  پژوهش های  از  اجتناب  و  نوآوری  ملی  نظام 
طرح های تحقیقاتی تاکید شده است که طرح های پژوهشی و همچنین موضوعات 

پایان نامه و رساله ها باید در سامانه سمات ثبت شود.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها موظف به ثبت طرح های تحقیقاتی خود 
تقلبات  و  بروز تخلفات  از  ایجاد هماهنگی  بر  امر عالوه  این  تاکید کرد:  هستند، 

علمی جلوگیری می کند.

معاون وزیر علوم اضافه کرد: بر این اساس وزارت علوم موظف است تا سازوکار 
اجرایی شدن این قانون را پیش بینی کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همه  به  آن  پیش نویس  و  شده  تهیه  امر  این  اجرایی  آیین نامه  وی،  گفته  به 
دستگاه ها ارسال شد تا پس از دریافت نظرات دستگاه ها آیین نامه نهایی تدوین و 

به هیأت وزیران ارسال شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم :

و  دانشگاهها  به  پژوهشی  اعتبارات  كل  از  درصد   30 تنها 
پژوهشگاههای وزارت علوم اختصاص دارد

       
          معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: در بودجه سال ۱۳۹۶، میزان اعتبارات پژوهش 
پژوهشی کشور، سهم  اعتبارات  یعنی ۳۰ درصد  تومان  میلیارد  تنها ۳۰۰۰  تومان است که  فناوری کشور، ۹۰۰۰میلیارد  و 

دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم است. 
 
 

به گزارش  گاهنامه عتف وزارت علوم، دکتر حسین عسکریان ابیانه، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: 
مدیران این معاونت عالوه بر نشست های داخلی با مدیران دستگاه های دولتی، سازمان برنامه و بودجه و برخی از نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی، جلسات متعددی داشته اند و به نتایجی نیز رسیده اند.

وی اظهار داشت: با پیگیری های زیاد موفق شدیم موافقت اولیه سازمان و برنامه و بودجه و برخی دستگاه های اجرایی را برای 
اختصاص ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به وزارت علوم را از محل ردیف هایی که هم اکنون در اختیار دستگاه های دیگر است، 

جلب کنیم.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: علیرغم اینکه وزارت علوم با داشتن ۴ میلیون دانشجو بیشترین ظرفیت 

را برای توسعه ورزش در اختیار دارد در الیحه بودجه کمترین بودجه فصل ورزش به وزارت علوم اختصاص دارد.
وی افزود: منطقاً و عقال، جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور، مأموریت وزارت علوم است ولی در قانون بودجه این مأموریت به 

دستگاه دولتی دیگری واگذار و اعتبار مالی آن نیز به آن دستگاه واگذار شده است.

دکتر عسکریان ابیانه با تاکید بر اینکه اعتبارات اختصاص یافته به وزارت علوم و دانشگاه ها در حد نیاز آموزش عالی نیست، 
گفت: با این میزان اعتبار، بیشترین تالش دانشگاه ها صرف پرداخت هزینه های جاری شامل پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه 

خدمات می شود؛ لذا باید برای بخش پژوهش و فناوری فکری اساسی کرد.
در ادامه این نشست، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم پیشنهادهایی را برای اختصاص بودجه به وزارت علوم 
و دانشگاه ها از محل ردیف های موجود در قانون بودجه ارائه کرد و حاضران در نشست در خصوص موارد مطرح شده به بحث و 

تبادل نظر پرداختند

اخبار
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۵

وزیر علوم:

برنامه های خود را با همفکری دانشگاهیان اجرایی می كنم
دانشگاه  خانه دانشجویان و اساتید است

 
     وزیرعلوم با تاکید بر اینکه برنامه های تدوین شده در وزارت علوم بر اساس 
اسناد و چشم اندازه ای این حوزه تدوین شده است گفت: این برنامه ها با همفکری 

دانشگاهیان اجرایی خواهد شد.

تودیع ومعارفه وزیر  ، دکتر منصور غالمی در مراسم  به گزارش گاهنامه عتف 
سابق و جدید علوم که با حضور معاون اول رییس جمهور در محل وزارت علوم 
برگزار شد، اظهار کرد: برنامه های خود را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کردم 
و منتقدین وموافقین مطالبی را در خصوص آنها بیان کردند که تمامی این موارد 
در اجرای برنامه ها لحاظ می شود. در واقع این برنامه با مشارکت وکمک روسای 

دانشگاه ها تنظیم و تقدیم  مجلس شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: برنامه ما در وزارت علوم بر اساس قوانین فرادستی است 
و تمام مصوباتی که در خصوص دانشگاه ها، علم و فناوری وجود داشت و تکلیف 
شده بود به صورت برنامه مدون تنظیم و تقدیم  مجلس شد. البته بعضاً پیشنهاداتی 
در تدوین این برنامه ها صورت گرفت.اما بطور کلی برنامه تدوین شده یک تکلیف 

است که ما باید ان را اجرایی کنیم.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: در زمینه اجرای برنامه تدوین شده برای وزارت علوم 
از نظرات مجموعه های علمی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی وعلم وفناوری استفاده 
خواهیم کرد. در حال حاضر برخی برنامه ها در حال اجرا هستند که باید ادامه یابند، 
توانمندی تخصصی دانشگاهها،  اندیشه و  به فکر،  با تکیه  نیز  را  برنامه های دیگر 
پژوهشگاه ها ومراکز علمی اجرا خواهیم کرد. بطور کلی با اجماع نظر دانشگاهیان 

نگران پشتیبانی اجرای برنامه ها نیستیم.
باید سطح کیفی  تاکید کرد و گفت:  آموزش عالی  ارتقا کیفی  بر ضرورت  وی 
آموزش و پژوهش ارتقاء یابد و این موضوع یکی از اهداف ما در وزارت علوم باشد، 

اگر چه تاکنون این ارتقاء وجود داشته و بر اساس آن در ارزیابی ها جایگاه خوبی 
کسب کردیم اما با توجه به اهمیت سرعت در جریان توسعه علم ، الزم است ارتقاء 

کیفیت هم با سرعت پیش برود.
این  بر  افزود:  کشور،  در  علوم  وزارت  جایگاه  اهمیت  بر  تاکید  با  غالمی  دکتر 
اساس باید به موضوع فارغ التحصیالن اهمیت زیادی داده شود چرا که آنها جامعه 
را اداره می کنند و قریب به اتفاق مدیران سطوح مختلف کشور، فارغ التحصیالن 
دانشگاه های داخل هستند. بنابراین الزم است توانمندسازی آنها، ایجاد انگیزه های 
کارآفرین برای ورود به بخش صنعت و جامعه و در نهایت بحث اشتغال آنها جدی 

گرفته شود.
وزارتخانه  این  برنامه های  دیگر  از  را  و جامعه  ارتباط صنعت  تقویت  علوم  وزیر 
دانست وگفت: یکی از برنامه های وزارت علوم توسعه ارتباطات دانشگاهها با بخش 
صنعت و بدنه جامعه است. بر این اساس دانشگاه ها را باید به مراکز جامعه محور 
تبدیل کنیم تا مشکالت جامعه نجتوسط این مراکز حل شود. برای این کار باید در 
درجه اول مسئوالن صنعت به دانشگاه ها توجه داشته باشند و مدیران دانشگاه ها 

نیز به سمت ارتباط صنعت حرکت کنند.

دکتر غالمی گفت: در بحث دیپلماسی و تعامالت علمی شروع خوبی در کشور 
بیشتری  با شتاب  این حرکت  باید  اما  تاخیر شروع شد  با  این کار  اگرچه  داریم. 

حرکت کند.
وزیر علوم در پایان خاطر نشان کرد: ما در عرصه اجرا در دانشگاه ها با مجموعه 
بنابراین  است.  اساتید  و  دانشجویان  خانه  دانشگاه   هستیم.  مواجه  زنده  و  پویا 
امیدوارم یک حرکت ویژه  نیازهای روزمره به شمار می رود،  این مراکز  نیازهای 
برای حمایت از دانشگاهها در دولت شکل بگیرد و در آینده درخواست های ما از 

مباحث روزمره به درخواست های تجهیزاتی و پشتیبانی تغییر پیدا کند.

اخبار

با صدور پیامی؛

دكتر سید ضیاء هاشمی از ریاست 
و  علمی  جامعه  و  جمهور  محترم 

دانشگاهی كشور تقدیر كرد
 

با  دوشنبه  روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سابق  سرپرست      
روسای  دانشگاهی،  و  رئیس جمهوری، جامعه علمی  از  پیامی،  صدور 
برای  علوم  وزارت  کارکنان  و  مدیران  عالی،  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه 

این مسئولیت قدردانی کرد.  تعامل و همکاری موثر در دوران تصدی 
 

و  دولت  هیئت  اعضای  صمیمانه  همکاری  به  اشاره  با  هاشمی  دکتر 
مسئولیت  تصدی  زمان  مدت  در  او  با  کشور  دانشگاهی  و  علمی  جامعه 
بر  محترم جمهوری  ریاست  تصمیم  وقتی  گفت:  علوم،  وزارت  سرپرستی 
در  آشنا  نام  و  فرهیخته  چهره ای  عنوان  به  غالمی  دکترمنصور  معرفی 
شد،  گرفته  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تصدی  برای  آموزش عالی 
عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  وزارتخانه،  طرف  از  خوبی  استقبال  با 

روبه رو شد.

بدنه  تمامی  قطعاً  است:  آورده  پیام  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
یک  در  علوم  وزارت  ارکان  و  اجزا  دیگر  و  مدیریتی  توان  کارشناسی، 
مراسم  در  را  آن  از  گوشه ای  امروز  که   - صمیمانه  و  همدالنه  فضای 
خواهند  غالمی  دکتر  درخدمت   - بودیم  شاهد  محترم  وزیر  از  استقبال 
بود و با تعامل و همکاری نزدیک با ایشان، برنامه ها و اولویت های اساسی 

آموزش عالی کشور را پیش خواهند برد.

رییس  جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، دكتر منصور غالمی را به سمت 

» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری « منصوب كرد.

دکتر منصور غالمی به سمت » وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری « منصوب شد 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر منصور غالمی

با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۷ مجلس شورای اسالمی، جناب عالی 
به سمت »وزیر علوم، تحقیقات و فناوری« منصوب می شوید تا با به کارگیری همه استعداد و صالحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم 

و اولویت ها و مأموریت های ابالغی رئیس جمهور اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، در هماهنگی با هیأت محترم وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل »منشور اخالقی دولت تدبیر و امید« در انجام شایسته 
وظایف قانونی و تحقق اهداف »آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت« و خدمت به اسالم و ملت شریف ایران موفق باشید.

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
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6گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوریعتف
اخبار

دكتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با قدردانی از حسن اعتماد رئیس جمهوری و تأیید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح كرد: 

دغدغه ها و توجهات مقام معظم رهبری در زمینه جایگاه رفیع آموزش عالی در رشد و توسعه كشور، به 
مثابه چراغ راهی روشن در برنامه های وزارت علوم مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 

      به گزارش گاهنامه عتف، دکتر غالمی در آئین استقبال معاونان، مدیران و کارکنان ستاد این وزارتخانه، از تالش ها 
و خدمات وزیران و تمامی مسئوالن سال های گذشته آموزش عالی کشور، قدردانی کرد و گفت: زحماتی که در چندماه 

گذشته دکتر سید ضیا هاشمی بر عهده گرفتند تا آموزش عالی با همان سرعت و دقت پیش برود، ارزشمند بوده است.

وی افزود: حال که توفیق خدمت در خانواده آموزش عالی برای اینجانب فراهم شده، از خداوند خواهانم این توفیق را بیابم که 
با دقت، عالقه و انگیزه، مجموعه گسترده آموزش عالی را به عنوان پشتیبان برنامه های قانونی و مصوب در کنار و همراه خود 
داشته باشم و با به کارگیری عالیق و توانمندی هایی که در ستاد وزارت علوم است، بتوانیم خدمات بهتر و دقیق تری را در اختیار 

مجموعه های علمی، فناوری و علمی کشور قرار دهیم.
دکتر غالمی با اشاره به برنامه تقدیمی وی به مجلس شورای اسالمی گفت: تالش می کنیم تا این برنامه که برگرفته از اسناد 

باالدستی و برنامه های راهبردی و فرادستی است را برای پیشرفت آموزش عالی به کار گیریم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: یکی از تکیه گاه های فکری بنده، مجموعه های دانشگاهی، مراکز پژوهشی و 
فناوری است و رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، نمایندگی فکری و اجرایی این مجموعه ها را برعهده دارند و در 

ادامه راه از نظرات، همکاری ها و همفکری های آنان بهره خواهیم گرفت تا برنامه ها را با سرعت و دقت بیشتری به پیش ببریم.

دکتر سید ضیا هاشمی، سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این آئین گفت: دکتر غالمی چهره ای خوشنام 
و شناخته شده در عرصه آموزش عالی کشور است که با استقبال و رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از پشتوانه 
مطلوبی برای سکانداری وزارت علوم برخوردار شده اند که این مسأله خود نویدبخش چشم انداز روشنی برای آینده آموزش عالی 

کشور خواهد بود.
وی افزود: خوشحالیم که آموزش عالی نیز به سامان رسید، البته معتقدیم وزارت علوم نباید آخرین وزارتخانه باشد، چرا که 

وزارت علوم مملو از افراد دانشمند، فرهیخته و مسئول است.
دکتر هاشمی تصریح کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجموعه آموزش عالی، سازمانی اخالق مدار، علم محور و دانش بنیان است.

دکتر هاشمی با اشاره به اینکه عرصه مدیریت، عرصه خدمت است، افزود: دکتر غالمی از خدمتگزاران و مدیران باتجربه است، 
این عرصه جدید برای کسب ثواب اخروی و دنیوی برای جناب عالی فراهم شده و مطمئن هستیم در این زمینه موفق خواهید بود.

آئین استقبال از دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری – که روز گذشته با کسب ۱۸۰ رأی موافق نمایندگان ملت 
از مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد گرفت – صبح دوشنبه با مشارکت گسترده و پرشور خانواده بزرگ وزارت علوم و آموزش 

عالی و حضور پررنگ خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان خبری رسانه های مختلف در محل این وزارتخانه برگزار شد.

جهانگیری: 

قدرت و استقالل دانشگاه نباید گرفته شود
 

     معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: قدرت و استقالل دانشگاه نباید گرفته 
شود و شان و منزلت هیات علمی و دانشجویان نیز نباید آسیبی ببیند.

به گزارش گاهنامه عتف اسحاق جهانگیری در آئین تکریم و معارفه وزرای علوم،  
تحقیقات و فناوری که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: وزارت علوم جای 
مهمی است و آقای رئیس جمهور زیر نامه مدیران متعددی را برای این سمت 

امضا کرده اند که در دوره ما نسبت به سایر وزارتخانه ها بی سابقه است.
وی افزود: یکی از آنها رای نیاورد،  دیگری سرپرست شد و از این قبیل مسائل 
و دلیل آن هم این است که وزیر علوم باید از همه جهات مورد قبول قرار گرفته 

و نقش ایفا کند.
در مقطع حساسی  آقای هاشمی  کرد:  نشان  رئیس جمهور خاطر  اول  معاون 
مسئولیت را قبول کردند، چرا که آغاز سال تحصیلی بود و در همین دوره دشوار 
انجام دادند. آقای فرهادی نیز شخصیتی  نیز خوب عمل کرده و کار ماندگاری 
خدوم،  شایسته و علمی هستند و در دولت های مختلف چه در دولت زمان جنگ،  
توفیقات خوبی داشتند و  اعتدال  و  یازدهم  و در دولت  چه در دولت اصالحات 
ثبت  کشور  علمی  آموزش  تاریخ  در  ایشان  ماندگار  کارهای  که  هستم  مطمئن 

می شود.
ادعا،   بی  چهره  نیز  غالمی  دکتر  کرد:  آقای  تصریح  همچنین  جهانگیری 
متواضع، متین و با صبر مثال زدنی است. شخصیت علمی و اجرایی که از یکی از 
دانشگاه های خوب کشور شروع کرده و امروز نیز در راس وزارت علوم قرار گرفته 

است و انشاءاهلل همه کمک کنند تا ثبات خوبی در این دوره برقرار باشد.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: یک زمان ما از وزارت علوم اداره دانشگاه ها 
را انتظار داریم، اما من فکر می کنم پیدا کردن راهکار برای حل مسائل کشور انتظار 
از توانمندی دانشگاه های  با شناخت من  از وزارت علوم است که  بزرگ دیگری 
کشور،  این انتظار دور از ذهن نیست و  آنها می توانند پاسخگوی این نیاز باشند.

وی ادامه داد: من از گذشته و در دولت یازدهم ارتباطم با دانشگاه ها خوب بوده 
از طریق  باید بگویم که توسعه کشور جز  و در جریان کم و کیف آن هستم و 
توسعه علمی امکانپذیر نیست و همه حرف هایی که درباره توسعه در حوزه های 
مختلف و در سند چشم انداز می زنیم باید از مسیر علمی در دانشگاه ها طی شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری نیز انصافا روی 
موضوع علم و فناوری مایه گذاشتند و جوری آن را مطرح کردند که به گفتمان 
عمومی و مساله جدی در کشور تبدیل شود و مسئوالن رده اول کشور از ابتدا 
تاکید کردند که دانشگاه باید مبدا تغییرات و تحوالت کشور باشد، در عین حال 

باید به دشواری های دانشگاه ها نیز توجه شود.
جهانگیری در ادامه اظهار کرد: این که دانشگاهی توسط دستگاه دیگری اداره 
شود می تواند با هماهنگی حل شود، اما مدیریت دانشگاه ها نباید چند پاره شود 
و در همه مسائل دانشگاه باید قدرت داشته باشد. قدرت و استقالل دانشگاه نباید 
از آن گرفته شود. امنیت، استقالل و شان و منزلت استاد و دانشجو و تشکل های 
علمی و سیاسی نباید آسیبی ببییند و اگر این چنین شده باید جبران کنیم که 

آنها موقعیت مناسبی داشته باشند.

نواقص  این  از  یازدهم تالش خوبی شد که بخشی  وی تصریح کرد: در دولت 
برطرف شود و این راه باید ادامه پیدا کند و آقای دکتر غالمی کسی است که از 

ظرفیت اخالقی، علمی و اجرایی خوبی برای این کار برخوردار هستند.

وی به برنامه های جدی دولت برای افزایش قدرت، استقالل و شان هیئت علمی 
با مجالت علمی،  ارتباط گیری  توسعه علمی،  اشاره کرد و گفت:  و دانشجویان 
تامین تجهیزات آزمایشگاهی، جدیت در بحث پارک های علم و فناوری، ارتباط 

صنعت و دانشگاه و تقویت اقتصاد دانش بنیان از جمله این برنامه ها هستند.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: تنها چیزی که ایران ما می تواند به آن متکی 
باشد فکر جوانان است که رهبری از آن به عنوان اقتصاد دانش بنیان تعبیر کردند 

و برای اینکه اقتصاد، دانش بنیان شود، دانشگاه ها باید ورود پیدا کنند.

جهانگیری تاکید کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز انتظار داریم که دانشگاه ها 
بنیان های  و  برای تحریم نیست  اقتصاد مقاومتی فقط  بیشتر کمک کنند چون 

اقتصاد باید در مجموع درست بنا شوند.
وی افزود: می شود اقتصاد را به جایی رساند که از تکانه های بیرونی آسیب نبیند 
البته اگر مردم امید خود را از دست بدهند بهترین سیاست اقتصادی نیز تاثیری 
ندارد. همانطور که در جریان سخنرانی ترامپ دیدیم که مردم به این صحبت ها 
اعتماد نکردند و کسی نرفت سکه و دالر و زمین بخرد. بنابراین اگر سیاست ها 

خوب باشد، شوک سیاسی و اقتصادی تاثیری ندارد.
است  این  علوم  وزارت  و  دولت  سیاست  شد:  یادآور  رئیس جمهور  اول  معاون 
که هیئت علمی و دانشجویان در فضای امن و بازی داشته باشند و کرسی های 
آزاد اندیشی طبق فرموده رهبری به معنای واقعی راه بیفتد، اینگونه اعتماد همه 

دانشجویان و اعضای هیئت علمی جلب خواهد شد.
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آشنایی  با  مركز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

  در  پی امضای یادداشت تفاهمنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی وقت جمهوری اسالمی ایران و »مرکز بینالمللی فیزیک نظری عبدالسالم« 
دانشگاهها  میان  پژوهشی  و  گسترش همکاریهای علمی  منظور  به  و  ایتالیا  در 
همایشهای  »مرکز  کشور،  خارج  و  داخل  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
چارچوب  در  مرکز  این  گردید.  تأسیس   ۱۳78 فروردین  در  بینالمللی«  علمی 
ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور پاسخ به بخشی از 
نیازهای پژوهشی کشور از جمله همکاریهای علمی بینالمللی از مرداد ۱۳8۰ 
با مجوز شورای گسترش آموزش عالی با نام جدید »مرکز مطالعات و همکاریهای 

علمی بینالمللی« به فعالیت  ادامه داده است. 

اهداف و وظایف مرکز:
پژوهشگران  یاری  با  علمی کشور  توسعۀ  و  بنیادی  مسائل  و شناسایی  مطالعه 
و  برنامه ریزی   .۲ بین المللی؛  تجارب  از  بهره گیری  با  و  تخصصی  تشکل های  و 
هماهنگی برای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و همایش های منطقه ای و 
بین المللی؛ ۳. گسترش و تسهیل ارتباط علمی میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی 
ایران و مراکز علمی بین المللی با توجه به اولویت های پژوهشی و مزیت های نسبی 
کشور؛ ۴. شناسایی امکانات علمی بین المللی برای رفع نیازهای پژوهشی کشور؛ ۵. 
بررسی و ارزیابی میزان حضور مستمر جمهوری اسالمی ایران در عرصه های تولید 

دانش در جهان و کمک به ارتقای آن.
 برنامه ها و فعالیت های اصلی مرکز:

بخش  مشارکت  با  مرکز  این   - »جندی شاپور«  پژوهشی  برنامۀ     ■
»همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در ایران« مجری برنامۀ پژوهشی 
و  ارتقا  است،  شده  آغاز  سال ۱۳۸۳  از  که  برنامه  این  هدف  است.  جندی شاپور 
گسترش همکاری های علمی- پژوهشی میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه 
درحوزه های تخصصی به ویژه علوم انسانی و اجتماعی، علوم پزشکی، علوم پایه، 
محیط زیست و کشاورزی است. طرح هایی در این برنامه در اولویت قرار دارند که 
همراه با آموزش در سطح دکترا یا پسا دکترا باشند؛ امکان همکاری میان چند 
آزمایشگاه یا مرکز پژوهشی ایرانی و فرانسوی را فراهم آورد؛ و به ارتقای توسعۀ ملی 

به ویژه در عرصه های اقتصادی اجتماعی کمک کند.

■     برنامۀ دعوت برای پژوهش های مشترک )ICRP(  - مرکز با هدف 
جمهوری  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  پژوهشی  برنامه های  کیفیت  ارتقای 
اسالمی ایران و به منظور تسهیل ارتباطات علمی پژوهشی میان پژوهشگران ایرانی 
در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و پژوهشگران خارجی در حوزه های تخصصی 
علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی، کشاوزی، محیط زیست، هنر و معماری از 

پژوهش های مشترک حمایت می کند. 

■     برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی 
کشور  داخل  پژوهشی  علمی-  مراکز  و  دانشگاه ها  برنامه،  این  در   - )ایکارد( 
در  که  کشورها  سایر  مقیم  ایرانی  پژوهشگران  و  استادان  همکاری  با  می توانند 
دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه های معتبر خارج از کشور فعالیت 
برنامه در  این  نمایند. طرح هایی در  اجرا  را تعریف و  دارند، طرح های مشترکی 
را  آنها  اجرای  از هزینه¬های  بخشی  آورده طرف خارجی  دارند که  قرار  اولویت 
پوشش دهند، و یا به برقراری همکاری علمی مستمر بین چند آزمایشگاه یا مرکز 

پژوهشی ایرانی و خارجی منجر شوند.

■    برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه آموزش )آیسد( - در 
این برنامه، دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می توانند از استادان 
و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه ها 
یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند. استادان داخل کشور 
نیز می توانند برای تدریس در یکی از دانشگاه ها یا مراکز علمی- پژوهشی خارج از 

کشور درخواست حمایت نمایند.

همایش های  و  مدارس  آموزشی،  کارگاه های  برگزاري  از  حمایت      ■
بین المللی - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی برای کمک به ارتقای 
کیفیت و کمیت همکاري هاي علمی و تبادل افکار و آرا میان صاحب نظران داخلی 
و خارجی، بخشی از هزینه های سفر و برگزاری روبدادهای علمی بین المللی از سوی 

دانشگاه ها در حوزه های تخصصی مختلف را متقبل شده است.

برگزاری   – بین المللی  علمی  همایش های  و  نشست ها  برگزاری      ■  
همایش های بین المللی در موضوعات مختلف از سال ۱۳۸۹ در دستور کار مرکز 
قرار دارد. این مرکز با برگزاري همایش های ساالنه به منظور تقویت همکاري هاي 
علمی، آشنایی بیشتر با دیدگاه هاي اندیشمندان سراسر جهان و برقراري ارتباط 
برداشته است. در ضمن، مرکز  با پژوهشگران داخل کشور، گام هاي مؤثري  آنها 
اقدام به برگزاری مدارس و کارگاه¬¬های آموزشی با هدف توسعه فعالیت های 

خود و ارائه یافته های پژوهشی نموده است.

■   دعوت از اندیشمندان در قالب برنامۀ »سیمرغ« و»نشست دیپلماسی 
علم و فناوری«- برنامه سیمرغ از سال ۱۳۸۹ آغاز شده تا زمینه های الزم برای 
آرا و همکاری صاحب نظران دیگر کشورها در حوزه های مختلف  تبادل  آشنایی، 
علم و فناوری را با اندیشمندان ایرانی فراهم آورد. تأکید اصلی این برنامه بر ایجاد 
فرصت های آشنایی بیشتر استادان و دانشجویان دانشگاه های کشور با پژوهشگران 
و اندیشمندان خارجی در نشست ها و کارگاه های تخصصی است. در سال ۱۳۹۴، 
برنامه نشست های دیپلماسی علم و فناوری با هدف تقویت و اعتالی جایگاه کشور 
در جهان از طریق گسترش روابط علمی و بین الملی آغاز شد. وجه تمایز برنامۀ 
سیمرغ و نشست دیپلماسی علم و فناوری با دیگر برنامه های حمایتی این مرکز، 
تعهد سخنران خارجی به برگزاری نشست های علمی در یک یا چند دانشگاه در 

شهرستان های مختلف به ویژه در مناطق کمتر پیشرفتۀ کشور است. 

سایر فعالیت ها:
■   مرکز به عنوان مرجع هماهنگی عضویت در برخی از سازمان ها و مجامع 
سازمان های  شبکه  عبدالسالم،  نظری  فیزیک  بین المللی  مرکز  مانند  بین المللی 
علمی جهان سوم، فرهنگستان علوم جهان سوم )تواس( فعالیت داشته، و دبیرخانه 
مراکزی مانند شبکه های علم و فناوری کشورهای اسالمی، شورای قطب های علمی 

کشور، کمیسیون شتابگرها و محصوالت دانش بنیان بوده است. 

■   این مرکز به عنوان یکی از مراجع ملی »شورای پژوهشی اروپایی« اتحادیه 
اروپا فعالیت می کند. افزون بر این، از سال ۱۳۹۴تهیه گزارش ساالنه از فعالیت های 
علمی بین المللی مراکز آموزش عالی و پژوهشی، و پارکهای علم و فناوری کشور به 

این مرکز محول شده است. 

■   عضویت در »سزامی« - جمهوری اسالمی ایران در تیر ۱۳۸۶ با تصویب 
برای  سینکروترون  "تابش  پروژه  عضو  رسمی  طور  به  اسالمی  شورای  مجلس 
تحقیقات علوم کاربردی و بکارگیری آن در خاورمیانه"  )سزامی( شد. ورود ایران به 
عنوان یکی از اعضائ مهم این پروژه بین المللی، با هدف تأسیس آزمایشگاه شتابگر 
ملی ایران، از همان ابتدا انجام شد. ارتقاء سطح علمی در زمینه شتابگرها در بین 
محققان و دانشمندان ایرانی بدون ارتباط با طرح های بین المللی مانند سزامی 
امکان پذیر نبود و  هم اکنون ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در این پروژه 
سزامی مطرح است.  این مرکز مسئولیت پی گیری فعالیت های مربوط به عضویت 
ایران در شورای بین المللی سزامی را به عهده داشته است. سزامی یا طرح » نور 
برای علوم تجربی و کاربردهای آن در خاورمیانه«، نخستین مرکز  سینکروترون 
پژوهشی بین المللی بزرگ خاورمیانه به شمار می آید که با حمایت یونسکو تأسیس 

شده و ایران از جمله اعضای دائمی شورای آن است. 

■   با هدف کمک به اجرایی کردن بخش پژوهشی و همکاری های علمی بین 
المللی مشخص شده در تفاهم نامه های منعقده  میان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها با همکاری دانشگاه ها، طرح اجرایی 

کردن تفاهم نامه های علمی بین المللی )طرح صبا( در دست اجرا می باشد.

در سال  مرکز  بین المللی  فعالیت های علمی  گزارش 
۱۳۹۵

از مهمترین فعالیت های علمی مرکز در سال ۱۳۹۵ می توان به تصویب ۱۰۲ طرح 
مشترک پژوهشی بین المللی از بین ۲۰۵ درخواست دریافتی در قالب برنامه های 
جندی شاپور، ایکارد و ICRP اشاره کرد. تاکنون بیش از ۶۰ نشست تخصصی با 
همکاری استادان و صاحبنظران برجسته کشور در حوزه های مختلف علوم پایه، 
انسانی  علوم  و  پزشکی  زیست،  محیط  کشاورزی،  هنر-معماری،  فنی-مهندسی، 
آموزشی و مدرسه  بین¬المللی  از ۴۲ همایش، کارگاه  برگزار شده است. بیش 
حمایت شده است.. برای برگزاری ۲۱ مورد سخنرانی علمی و نشست دیپلماسی 
علم و فناوری توسط استادان، پژوهشگران و اندیشمندان خارجی در دانشگاه ها و 
با  مراکز پژوهشی تهران و شهرستانها اقدام شد. نشست بین المللی ساالنه مرکز 
همکاری دانشگاه یزد در پردیس مهریز آن دانشگاه در بهمن ۱۳۹۵ با حضور ۹ 
استاد و صاحب نظر خارجی از ۷ کشور برگزار شد. از دیگر فعالیت های مرکز در 
سال ۱۳۹۵ راه اندازی سامانه طوبی می باشد که موجب شده است ارتباط محققان 
خصوص  در  کافی  اطالعات  و  شود  امکان پذیر  آسانی  به  مرکز  با  پژوهشگران  و 

طرح های حمایتی مرکز در اختیارشان قرار گیرد. 

هفته پژوهش

 
   

دانشگاه  از  بازدید  از  ، دکتر محسن شریفی پس      به گزارش گاهنامه عتف 
شهید چمران اهواز گفت: مجموعه توانمندی ها و کارهای که در دانشگاه شهید 
چمران اهواز انجام شده و نیز عملکرد این دانشگاه در راستای مأموریت خاص و 
تقاضا محوری، نشان دهنده حرکت این مرکز آموزش عالی به سمت کاربردی 

کردن پژوهش ها و کارآفرینی است.

وی در جلسه بررسی وضعیت مراکز پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار 
داشت: مراکز تحقیقاتی، نقش بسزایی در پژوهش محوری دانشگاه ها و گذر این 

مراکز علمی از آموزش محوری به پژوهش محوری و سپس کارآفرینی دارند.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره 
به مأموریت های این وزارتخانه تصریح کرد: در یک دوره زمانی، مسئله آموزش و 
تربیت دانشجو مأموریت اصلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی محسوب می شد 
ولی هم اکنون، وظیفه دانشگاه ها این است که ساختارهای خود را تغییر داده و در 

مأموریت خود تحول ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم جایگاه خود را در حوزه های علم، پژوهش، فناوری و 
نوآوری تقویت کرده و ارتقا بدهیم.

دکتر شریفی با تاکید بر اینکه نیازی نیست که در هر زمینه ای، مراکز پژوهشی 
که  شوند  ایجاد  باید  زمانی  پژوهشی  مراکز  گفت:  باشیم،  داشته  دانشگاهی 
پژوهش های دانشگاهی به بلوغ و پختگی برسد و گروه های آموزشی به اصطالح از 

آن پژوهش، لبریز شود.

از  این مراکز  اگر  اشاره کرد و گفت:  بودن مراکز پژوهشی  بین رشته ای  به  وی 
این ویژگی برخوردار نباشند، تفاوتی با دانشکده ها و گروه هایی که پژوهش انجام 
می دهند نخواهد داشت؛ اینکه توانمندهای دانشکده ها و گروه ها را دورهم جمع 

کرده و مرحله جدیدی از پژوهش را انجام دهیم، مهم است.

گفتنی است به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران 
فناوری شورای  و  پژوهش  پژوهشی کمیسیون  اعضای کارگروه تخصصی-  اهواز، 

گسترش آموزش عالی از این دانشگاه بازدید کردند.

دانشگاه شهید چمران اهواز تعداد ۸ واحد پژوهشی دارد که تعداد ۲ مورد آنها 
دارای موافقت قطعی و تعداد ۶ واحد از آنها دارای موافقت اصولی است.

مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با تاكید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با 
صنعت و جامعه گفت: 

برنامه اصلی وزارت علوم، حركت دانشگاه ها از آموزش محوری 
به پژوهش محوری و دانشگاه های كارآفرین یا نسل سوم است  
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رقابتی فشرده تر و متعادل تر با اعمال تغییرات در دستورالعمل هجدهمین جشنواره تجلیل 
از پژوهشگران و فناوران برگزیده 

         مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
با اعالم این خبر افزود با توجه به تفاوت های ماهیتی که بین پژوهشگران دانشگاهی و دستگاههای اجرایی وجود 
این  تا  گرفت  صورت  تغییراتی  برگزیده  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره  هجدهمین  دستورالعمل  در  داشت 
به  اجرایی  دستگاههای  پژوهشگران  فعالیت  بیشتر  شدند   یادآور  شریفی  دکتر  برسد.  ممکن  حداقل  به  ها  تفاوت 
جدید  دستورالعمل  تدوین  در  مورد  این  بنابراین  باشد  می  مقاله  چاپ  صورت  به  کمتر  و  بوده  طرح  اجرای  صورت 
لحاظ گردید. به گونه ای که در دستورالعمل جدید، در بخش شاخص های محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاههای 
اجرایی، حداقل امتیاز الزم در مورد مقاالت از ۶۰ امتیاز به ۵۰ امتیاز تغییر پیدا نمود. همچنین حداقل امتیاز الزم در 

پیدا نمود. افزایش  امتیاز   7۰ امتیاز به  از۶۰  نیز  مورد طرح های پژوهشی 

امتیاز  محاسبه  بخش  در  شده  ایجاد  تغییرات  خصوص  در  همچنین  پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره  هجدهمین  دبیر 
پژوهشگران دانشگاهی نیز ابراز داشت: حداقل امتیاز الزم در مورد طرح های پژوهشی این گروه برابر ۲۰ امتیاز بود که به 
منظور مشارکت بیشتر پژوهشگران دانشگاهی در جشنواره، کمی تسهیل صورت گرفت و به دو بخش ۱۰ امتیازی مربوط به 

طرح های پژوهشی پایان یافته و فناوری شده تقسیم گردید.

دکتر شریفی در ادامه از افزوده شدن شاخص جدیدی در دستورالعمل هجدهمین جشنوراه خبر داد. ایشان هدف از ایجاد 
شاخص جدید را توجه به رویکرد مهارت افزایی دانست و اعالم کرد این شاخص که در قالب جدول ۴ در دستورالعمل گنجانده 

شده است معیاری برای انتخاب پژوهشگرانی خواهد بود که رویکرد مهارت افزایی را در تحقیقات خود دنبال می نمایند.
از پژوهشگران و فناوران برگزیده مشتمل بر ۵ ماده و ۳  العمل هجدهمین جشنواره تجلیل  شایان ذکر است که دستور 
تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۲۹ به تصویب معاون پژوهش و فناوری رسیده و در تاریخ ۹۶/۷/۱ جهت اجرا به تمام دانشگاهها و مراکز 
آموزش عالی، پژوهشگاهها، پژوهشکده ها و دستگاههای اجرایی ابالغ گردیده است. مفاد دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

دستور العمل هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده 

مقدمه:

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده که در این دستورالعمل جشنواره نامیده مي شود، جشنواره اي است که به 
معرفي پژوهشگران و فناوران برگزیده مي پردازد و هر ساله بر اساس این دستورالعمل، در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوري 

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برگزار مي گردد.

ماده ۱- اهداف برگزاري جشنواره
۱-۱- ترویج فرهنگ پژوهش و فناوري در کشور و ارتقاي منزلت و جایگاه پژوهش و فناوري

۱-۲- معرفي توانمندي هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري کشور 
۱-۳- تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه در اعضاي هیأت علمي و پژوهشگران و فناوران کشور

۱-۴- فراهم سازي زمینه ارتباط حوزه کاربرد با حوزه پژوهش و فناوري

ماده 2- برگزیدگان جشنواره
۲-۱- پژوهشگران و فناوران دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و فناوري

۲-۲- پژوهشگران و فناوران وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرایي

ماده ۳- ارکان جشنواره
3-1- کمیته اجرایی جشنواره

الف- اعضای کمیته:
دبیر جشنواره  -۱

مدیر کمیته اجرایی جشنواره  -۲
دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری یا نماینده  -۳

دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد )روابط عمومي(  -۴
یک نفر عضو صاحب نظر در حوزه فناوري به پیشنهاد دبیر جشنواره   -۵

 ب- وظایف کمیته:
سیاستگذاري مربوط به برگزاري جشنواره، سخنرانان و شرکت کنندگان  -۱

تعیین سخنرانان و شرکت کنندگان جشنواره  -۲
تهیه برنامه زمانبندی اجرای برنامه جشنواره  -۳

تهیه دستورالعمل های مرتبط با جشنواره  -۴
برنامه ریزی امکانات و اعتبارات الزم جهت پیشنهاد به ستاد   -۵

برنامه ریزی برای ارسال فراخوان، فهرست مدعوین و شرکت¬کنندگان  -۶
تهیه و ارسال دعوتنامه ها   -۷

برنامه ریزي و تدوین امور مربوط به تبلیغ و  اطالع رساني   -۸
تهیه لوح، مستندات، گزارش ها، بروشور و انتشارات مربوط به جشنواره  -۹

۱۰-  ارائه پیشنهاد نوع و میزان جوایز و تندیس جشنواره براي تصویب در ستاد
۱۱-   برنامه ریزي و برگزاري جشنواره

3-2- کمیته علمي جشنواره

الف- اعضاي کمیته :
دبیر جشنواره   -۱

مدیر کمیته علمی  -۲
دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری  -۳

سه نفر از صاحب نظران و اساتید با پیشنهاد دبیر جشنواره  -۴
یک نفر صاحب نظر در حوزه فناوری به پیشنهاد دبیر جشنواره  -۵

وظایف کمیته : ب - 
تعیین تعداد و تنوع رشته هاي برگزیدگان پژوهش و فناوري  -۱

تعیین شاخص ها و معیارهاي انتخاب برگزیدگان پژوهش و فناوري   -۲
تعیین اعضاي داوري و کارگروههاي تخصصي   -۳

برنامه ریزي جهت تشکیل جلسات کارگروههاي تخصصي   -۴
بررسي پرونده هاي ارسالي به دبیرخانه جشنواره  -۵

تعیین برگزیدگان پژوهش و فناوري در بخش هاي مختلف   -۶
 

دبیر جشنواره با پیشنهاد دبیر ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري و با حکم معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم،  	•
تحقیقات و فناوري منصوب مي شود و مسئولیت کلیه امور جشنواره را بر عهده دارد.
مدیران کمیته هاي علمي و اجرایي توسط دبیر جشنواره تعیین مي شوند.  	•

ماده 4- مراحل و چگونگي تعیین برگزیدگان:
 ۴-۱- دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و واحدهاي پژوهشي )غیر از موارد وابسته به وزارتخانه ها و دستگاهاي اجرایي( و 
حوزه  هاي علمیه، به ازاء هر کدام از گروه هاي هفت-گانه ي علوم پایه، فني مهندسي، علوم انساني، کشاورزي و منابع طبیعي، 
دامپزشکي، هنر و علوم پزشکي )مشروط به اینکه حداقل یک دانشکده یا پژوهشکده در موضوعات فوق داشته باشند( مي توانند 

حداکثر یک نفر عضو هیأت علمي بعنوان پژوهشگر واجد شرایط بر اساس جداول ۱ یا ۴ معرفي نمایند.

۴-۲- وزارتخانه ها و سازمان هاي اجرایی به ازاء هر کدام از گروه هاي علوم پایه، فني مهندسي، علوم انساني، کشاورزي 
باشد(  پژوهشکده در موضوعات فوق داشته  یا  دانشکده  اینکه حداقل یک  به  و هنر )مشروط  دامپزشکي  منابع طبیعي،  و 
مي توانند حداکثر یک نفر بعنوان پژوهشگر واجد شرایط بر اساس جداول ۲ یا ۴، یا فناور واجد شرایط براساس جدول ۳ 

معرفي نمایند.

۴-۳- هر یک از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد )مستقل یا وابسته به دانشگاه ها، واحدهاي پژوهشي و دستگاههاي 
اجرایي(، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی می توانند حداکثر یک نفر بعنوان فناور واجد شرایط بر اساس جدول ۳ معرفی نمایند.

۴-۴- وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي در گروه تخصصي علوم پزشکي حداکثر سه نفر پژوهشگر عضو هیأت علمي 
)بر اساس جداول ۱ یا ۴( و یک نفر فناور بر اساس جدول ۳ که امتیازات الزم را کسب کرده باشند،  معرفي مي نمایند و پس 

از ارسال به دبیرخانه، توسط کمیته علمي بررسي نهایي انجام مي شود.

و  بررسي  تخصصي  هاي  کارگروه  قالب  در  داوري  هیأت  تعیین  با  جشنواره  علمي  کمیته  توسط  شدگان،  معرفي   -۵-۴
برگزیدگان تعیین مي شوند. 

۴-۶- فعالیت هاي پژوهشي و فناوری انجام شده باید طي ۵ سال منتهي به مهرماه سال جاري صورت گرفته باشد.

۴-۷- الزم است دانشگاه ها یا واحدهای پژوهشي و فناوری و دستگاههای اجرائی براي انتخاب پژوهشگر و فناور برگزیده از 
طریق هیأت ممیزه، شوراي پژوهشي و فناوری یا هیأت داوري به ریاست معاون پژوهش و فناوري خود، اقدام کنند.

فناوري        مدون  هاي  و شاخص  علمي  هیأت  اعضاء  ارتقاء  نامه  آئین   فناوری  و  پژوهشي  امتیازات  محاسبه  مبناي   -۸-۴
مي باشد.

تبصره۱: پژوهشگران معرفي شده عالوه بر احراز شرایط جدول امتیازات این دستورالعمل باید در رشته موضوعي خود از 
شاخص هاي کیفي نظیر شاخص هرش )H-index( و میزان ارجاعات ) Citation( باال برخوردار باشند و نباید در نشریات 

نامعتبر مقاله داشته باشند.

تبصره ۲: افرادي که در دوره هاي گذشته به عنوان پژوهشگر یا فناور در این جشنواره انتخاب  شده اند نمي توانند مجدداً 
به عنوان برگزیده انتخاب شوند

تبصره ۳: حداقل امتیاز الزم براي واحدهاي پ ژوهشي مشمول بند ۴-۱-۱ در ردیف¬هاي ۱و۲جدول ۱ به ترتیب ۸۰ و ۴۰ 
مي باشد.

ماده ۵- تصویب
این دستورالعمل در ۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۹ به تصویب معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم،  تحقیقات و 

فناوري و رئیس ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري رسید.
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 عملکرد دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی در حوزه نمایه سازی نشریات علمی

     دکتر شریفی مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی اهداف اصلی دفتر در حوزه نشریات 
علمی را ارتقاء کیفی نشریات علمی و حضور در پایگاههای معتبر اعالم کردند و خاطر نشان شدند از جمله اقدامات 
اساسي که در راستاي ارتقای کیفي نشریات علمي کشور در چند سال اخیر برداشته شده است راه اندازي واحدي 
به نام واحد نمایه سازي بین المللي نشریات علمی در پایگاههای معتبر بین المللی در کمیسیون نشریات می باشد. 
ایشان هدف اصلي این واحد را کمك به نشریات برای ایجاد زمینه الزم برای نمایه سازي نشریات در پایگاه هاي 
معتبر بین المللي، برگزاري کارگاه هاي آموزشي الزم و همچنین پشتیباني از این نشریات بیان داشتند. به نحوي 
که این واحد از زمان تشکیل خود در اواخر شهریور ماه 1394 با استفاده از تیم مجرب خود توانست در گام اول 
شاخص هاي اصلي و اساسي براي نمایه سازي نشریات در پایگاه هاي معتبر بین المللي مشخص و همۀ نشریات 

معتبر انگلیسي کمیسیون نشریات را بر اساس این شاخص ها ارزیابي و رتبه بندي کند.

ایشان در ادامه صحبت های خود تعداد نشریاتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را که در حال حاضر در فهرست گزارشات 
استنادی نشریات )JCR( پایگاه تامسون رویترز ISI )Web of Science( نمایه مي گردند،۲۱ نشریه ذکر نمودند. دکتر 
شریفی اعالم نمودند به منظور تشویق و حمایت بیشتر از این گروه از نشریات، ترتیبي اتخاذ شد تا بر اساس میزان ارتقای ضریب 

تاثیر، در قالب شیوه نامه تشویق نشریات علمي داراي نمایه بین المللي معتبر از حمایت هاي مالي برخوردار شوند. 

نشریات نمایه شده در بخش ESCI پایگاه تامسون رویترز:

آقای دکتر شریفی بیان داشتند تشکیل کمیته علمي تخصصي با حضور اساتید برجسته در زمینه نمایه سازي نشریات، راه 
اندازی واحد نمایه سازي بین المللي نشریات علمي، تعیین شاخص-هاي اصلي براي نمایه شدن نشریات در پایگاه هاي معتبر 
بین المللي نظیر Web of Science  و همچنین برگزاری کارگاه هاي آموزشي الزم نیز براي نشریات انگلیسي زبان جهت 
آشنایي بیشتر این نشریات با این شاخص ها از جمله اقدامات اساسی و اولیه ی بوده است که در راستای نمایه-سازی نشریات 
برداشته شده است. همچنین تدوین و ابالغ شیوه نامه تشویق نشریات علمي داراي نمایه بین المللي معتبر در پایان سال ۱۳۹۵ 
و حمایت مالی در ابتدای سال ۱۳۹۶ از نشریات علمی حائز شرایط که در پایگاههای معتبر بین المللی دارای ضریب تاثیر 
بوده و یا موفق به حضور در این پایگاهها گردیده بودند ، از گام های بعدی در این راستا بوده است. شایان ذکر است از ابتدای 
 ESCI سال ۱۳۹۴ تاکنون با توجه به برنامه ریزی های که صورت گرفت در مجموع تعداد ۲۰ نشریه موفق شدند در بخش
ثبت و نمایه شوند و امیدواریم که این نشریات با حفظ و ارتقای شاخص های کیفی بتوانند مراحل نهایی نمایه شدن را طی 

نمایند)شکل ۱(

نمایه  رویترز  تامسون  پایگاه   ESCI بخش  در  است  توانسته  اخیر  دو سال  که طی  علمی  نشریه  از ۲۰  نشریه  تعداد ۱۳ 
شوند)جدول ۱( مربوط به دانشگاههای دولتی )سراسری( می باشد که معادل ۶۵ درصد کل نشریات نمایه شده است. این در 
حالی است که سهم دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین انجمن های علمی به یک اندازه و برابر ۱۵ درصد می باشد. جهاد دانشگاهی 

نیز با داشتن یک نشریه نمایه شده در این بخش توانسته است ۵ درصد از سهم را به خود اختصاص دهد)شکل ۲(.

نکته قابل تامل در این آمار و اطالعات، عدم حضور نشریات وابسته به دانشگاههای بزرگی نظیر تبریز، صنعتی اصفهان، فردوسی 
مشهد و صنعتی امیرکبیر در این پایگاههای معتبر است. این امر توجه بیشتر مسوولین نشریات وابسته به این دانشگاهها و سایر 
دانشگاههای بزرگ را جهت توجه نمودن به اهمیت نمایه سازی را می طلبد. مطمئناً اقدام اخیر کمیسیون نشریات در تدوین 

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاههای معتبر بین المللی در تحقق این هدف می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

نشریات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس:

دکتر شریفی در ادامه بیان داشتند در چند سال اخیر در مجموع، تعداد نشریات نمایه شده در پایگاههای معتبر بین المللی 
نظیر تامسون رویترز و اسکوپوس افزایش چشم گیری نسبت به چند سال گذشته داشته است. به نحوی که تعداد نشریات نمایه 
شده در پایگاه اسکوپوس در سال ۱۳۹۰ تنها ۳۲ نشریه بود ولی در حالی حاضر این تعداد به ۵۰ عدد و تعداد نشریات نمایه 

شده در بخش ESCI پایگاه تامسون رویترز نیز به ۲۰ نشریه افزایش یافته است)شکل۳(.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(WOS)  مسًن ريیتزسپایگاٌ تا ESCI تخص در  فُزست وطزیات  ومایٍ ضذٌ -1جذيل 
Indexing Publisher Journals Title NO 

ESCI داوطگاٌ تُزان Civil Engineering Infrastructures Journal 1 
ESCI اوجمه پسماوذ ایزان Global Journal of Environmental Science and Management 2 
ESCI داوطگاٌ آساد اسالمي International Journal of Energy and Environmental Engineering 3 
ESCI داوطگاٌ اصفُان International Journal of Group Theory 4 
ESCI داوطگاٌ سمىان International Journal of Nonlinear Analysis and Application 5 
ESCI داوطگاٌ آساد اسالمي Iranian Journal of Catalysis 6 
ESCI نداوطگاٌ کاضا Iranian Journal of Mathematical Chemistry 7 
ESCI داوطگاٌ ضیزاس Molecular Biology Research Communication 8 
ESCI اوجمه ضیمي ایزان Physical Chemistry Research 9 
ESCI داوطگاٌ تُزان Progress in Biomaterials 10 
ESCI داوطگاٌ اصفُان Transaction on Combination 11 
ESCI داوطگاٌ ضُیذ تُطتي Categories and General Algebraic Structtures with Application 12 
ESCI داوطگاٌ تُزان Geopersia 13 
ESCI داوطگاٌ تُزان Iranian Journal of Management Studies 14 
ESCI داوطگاٌ صىعتي ضاَزيد Journal of Mining and Environment 15 
ESCI داوطگاٌ آساد اسالمي Journal of Nanostructure in chemistry 16 
ESCI داوطگاٌ کاضان Journal of Nanostructures 17 
ESCI اوجمه آمار ایزان Journal of the Iranian Statical Society 18 
ESCI  اوستیتً تحقیقات تغذیٍ ای ي

 صىایع غذایي کطًر
Applied Food Biotechnology 19 

ESCI جُاد داوطگاَي Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 20 
 ESCI(Emerging Sources Citation Index), WoS(Web of Science) 

 

 
پایگاٌ تامسًن ريیتزس تز حسة وًع صاحة  ESCIدر تخص  درصذ سُم وطزیات ومایٍ ضذٌ در -2ضکل 

 امتیاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 آمار وطزیات علمي ومایٍ ضذٌ ایزان ي يسارت عتف در پایگاٌ اسکًپًس -3کل ض
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دكتر معتمدزادگان،ریس پارک علم و فناوری مازندران

مراكز رشد تجاری و مراكز رشد فناوری

شرکت  از  بسیاری  که  داده  نشان  دیگر  های  کشور  در  تجاری  رشد  مراکز  تجربه          
پیدا کرده و به تدریج به سمت مراکز  نوآوری گرایش  از مدتی به سمت  های عضو پس 
رشد فناوری و یا پارک های علم و فناوری می روند و به اصطالح تبدیل به یک شرکت 

بنیان می شوند. دانش 

تجاری رشد  مراکز 
Business Incubators نامیده می شوند.   در انگلیسی این نوع مراکز 

مراکز رشد تجاری اصوالً با نگاه کارآفرینی و اشتغال ایجاد می شوند. هدف آنها صرفاً 
تجارت و ایجاد فرصت شغلی و توسعه اقتصادی منطقه است. نوآوری جزء اصلی فعالیت 
در  شدید  های  رقابت  دلیل  به  اغلب  سود  حاشیه  و  بزرگترند  مخاطبین  جامعه  نیست، 
ای  توسعه  مراکز مدل های  این  باشد.  پائین می  فناوری در محصول  و عدم وجود  بازار 

منحصر به فردی دارند. مدل آموزش 
شرکت  توانمندسازی  های  روش  و 
متفاوت  زیادی  حد  تا  عضو  های 
در  باشد.  می  فناوری  رشد  مرکز  از 
کشورها و مناطقی که معضل اشتغال 
سازمان  در  کار  فرصت  دارد،   وجود 
فعال  خصوصی  بخش  و  دولتی  های 
و  نوجوانان  جمعیت  و  است  کم 
از  بیشتری  رشد  نرخ  با  جوانان 
افزایش  حال  در  جامعه  احاد  سایر 
از  اولیه  های  زیرساخت  دولت  است، 
مالی  های  نظام  و  کار  فضای  جمله 
مراکز  قالب  در  را  کارامد  حمایتی  و 
اشتغال  ایجاد  منظور  به  تجاری  رشد 
تجارت  توسعه  زمینه  و  کرده  فراهم 

نمایند.  را فراهم می  در منطقه 

های  از شرکت  بسیاری  که  داده  نشان  دیگر  های  در کشور  تجاری  رشد  مراکز  تجربه 
عضو پس از مدتی به سمت نوآوری گرایش پیدا کرده و به تدریج به سمت مراکز رشد 
فناوری و یا پارک های علم و فناوری می روند و به اصطالح تبدیل به یک شرکت دانش 
از  متشکل  هایی  کنسرسیوم  یا  و  ها  شرکت  این  از  تعدادی  همچنین،  شوند.  می  بنیان 
  )Venture Capital( این شرکت ها ممکن است تبدیل به سرمایه گذاران خطر پذیر
یا  و  فناوری  رشد  مراکز  با  ارتباط  در  و  شوند   )Angel Sector( نجات  فرشتگاه  و 
انها  تبدیل به فرصتی برای کمک به توسعه فناوری و نواوری منطقه  شرکت های عضو 

ای گردند. 

مراکز رشد فناوری
 

Technology Incubators نامیده می شوند .  در زبان انگلیسی این نوع مراکز 
این  با مرکز رشد تجاری ر دارند. هدف اصلی  تفاوت اساسی  از مراکز رشد  نوع     این 
با  نوآورانه  محصوالتی  تولید  راه  از  منطقه  اقتصادی  توسعه  به  کمک  و  نوآوری  مراکز 
که  است  اتفاقی  اشتغال  مراکز رشد  این  در  است  بدیهی  باشد.  باال می  تکنولوژی  سطح 

بعد از نوآوری می افتد.
با  کشور  در  اشتغال  معظل  و  بیکاری  با  الزامی  ارتباط  مراکز  نوع  این  توسعه  و   ایجاد 
های  پژوهش  و  آموزشی  علوم  بکارگیری  به  کمک  آن  هدف  بیشتر  و  نداشته  منطقه 
فناوری و  پارک های علم و  کاربردی در صنعت است. مراکز رشدی که در دانشگاه ها، 
ابتکار،  این نوع هستند. خالقیت، نوآوری،  از  ایجاد می شوند معموالً  نیز مناطق نوآوری 
خلق ارزش افزوده باال، دانش و پژوهش از ارکان اصلی و جزو الینفک مراکز رشد فناوری 
هستند. بدیهی است چنانچه به هر دلیلی تحقیق و توسعه در یک شرکت کم رنگ شده 
شده   تعریف  فناوری  رشد  مراکز  در  که  سازوکارهایی  با  شود،  سپرده  فراموشی  به  یا  و 
در  فناوری  و سرویس های  ارائه خدمات  امکان  تدریج  به  ای(  ارزیابی های دوره  )نظیر 

مراکز رشد فناوری ضعیف شده و شرکت  ناچار به خروج از مرکز می شود 

دلیل  به  فناوری  رشد   مراکز 
فناوری  از  ناشی  سود  باالی   حاشیه 
رشد  در  بزرگتری  اثر  نوظهور  های 
از  باالتری  سهم  و  داشته  اقتصادی 
می  عهده  بر  را  ای  منطقه   GDP

گیرند.

مراکز  تماما  تقریباً  ایران  کشور   در 
فناوری  نوع  از  شده  ایجاد  رشد 
رشد  مراکز  ایجاد  تاریخچه  هستند. 
نزدیکی  فناوری،  و  علم  پارک های  و 
سیاست  دانشگاه،  به  آنها  اکثریت 
تحقیقات  علوم،  وزارت  و  دولت  های 
و فناوری به ایجاد دانشگاه های نسل 
های  پل  به  نیاز  احساس  چهارم، 
ارتباطی بین صنعت و دانشگاه و نیز جمعیت باال و روبه رشد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
اند. در شرایط  بوده  تأثیرگذار  نوآوری  از عواملی هستند که در شکل گیری مراکز رشد 
کنونی که اشتغال از اولویت های دولت محسوب می گردد، مراکز رشد فناوری به عنوان 
اما نباید فراموش کرد  با اهمیت برای کمک به اشتغال جوانان تلقی می گردند.  فرصتی 
اشتغال  به  صرفاً  توجه  و  بوده  دوم  اولویت  اشتغال  و  مراکز  این  اول  اولویت  نوآوری  که 

ممکن است مدیریت حرفه ای مراکز رشد فناوری را زیر سوال ببرد.

 شکل گیری نواحی و مراکز تجاری صنفی که اخیراً تعدادشان در کشور روبه رشد است 
می تواند فرصتی برای دولت جهت هدایت بخشی از آنها به سمت مراکز رشد تجاری و 
زمینه سازی برای اشتغال جوانانی که توان ایده پردازی و نوآوری نداشته و یا به دنبال 

باشد   . نیستند  آن 

فناوري

فناوری  امور  برنامه ریزی  دفتر  مدیركل 
عنوان كرد:

آمادگی همکاری 
پارک های علم و 

فناوری برای رفع 
نیازهای فناورانه 

شركت ملی صنایع 
مس ایران

       دکتر خسرو پیری، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و 
برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، در دیدار مهندس 
و  محمدحسنی، مدیرعامل شرکت مس منطقه کرمان 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با وی، 
از آمادگی پارک های علم و فناوری برای رفع نیازهای 

فناورانه و نوآورانه این شرکت خبر داد. 

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر پیری در این دیدار که در 
محل این وزارتخانه برگزار شد، به تاریخچه فعالیت پارک های 
علم و فناوری اشاره کرد و گفت: نقش و جایگاه پارک های علم 
و فناوری در خودکفایی کشور و تحقق اقتصاد دانش بنیان و 

اقتصاد مقاومتی مهم است.

امور  برنامه ریزی  دفتر  کل  اداره  بیشتر  همکاری  برای  وی 
فناوری وزارت علوم با شرکت ملی صنایع مس ایران، پیشنهاد 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین طرفین در حوزه های اکتشاف، 

استخراج و فرآوری محصول کرد.

دکتر پیری تصریح کرد: موضوعات محوری این تفاهم نامه 
در  تخصصی  آپ های  استارت  برگزاری  درخصوص  می تواند 
نیاز  رفع  جهت  همکاری  نوآوری،  مراکز  ایجاد  مس،  حوزه 
در  نرم افزاری  و  مهندسی  فنی  خدمات  و  قطعات  کاالها، 
حوزه های اکتشاف، استخراج، فرآوری و ذوب، ساخت و تامین 

قطعات و تجهیزات و همچنین محیط زیست و انرژی باشد.

این نشست مهندس حسنی، مدیر عامل شرکت  ادامه  در 
مس منطقه کرمان و عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع 
مس ایران، به نیازهای شرکت های وابسته به صنایع مس ایران 
در حوزه های اکتشاف، استخراج و فرآوری مس اشاره کرد و 
و  پژوهشی  مراکز  دانشگاه ها،  با  ارتباط  و  همکاری  خواستار 
و  فناورانه  نیازهای  رفع  منظور  به  فناوری  و  علم  پارک های 

نوآورانه این شرکت ها شد.

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

عتف
از  ناشی  سود  باالی   حاشیه  دلیل  به  فناوری  رشد   مراكز 
فناوری های نوظهور اثر بزرگتری در رشد اقتصادی داشته 

و سهم باالتری از GDP منطقه ای را بر عهده می گیرند.
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12گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوریعتف
شهرک علمي و تحقيقاتي  اصفهان

یازدهم تا چهاردهم شهریور 1397

سي و پنجمین كنفرانس جهاني پارک هاي علم و فناوري در اصفهان برگزار مي شود

 

      

       قائم مقام رییس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در امور روابط عمومي و بین الملل گفت: سي و پنجمین 
چهاردهم  تا  یازدهم  با  برابر  ازدومتاپنجمسپتامبر2۰1۸  'پارک هایعلموفناوریومناطقنوآوري'   جهاني  کنفرانس 
شهریور 139۷ براي نخستین بار به میزباني جمهوري اسالمي ایران و توسط شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، در 

این شهر تاریخي برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شهرک علمي وتحقیقاتي اصفهان، دکتر حسن خاکباز در نشست خبري با اصحاب رسانه که در محل 
این شهرک برگزار شد، اظهار کرد: مسئوالن شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، سال گذشته در نشست اعضاي کنفرانس جهاني 
انجمن بین المللي موسسات و پارک هاي علم و فناوري )IASP( در مسکو حضور یافتند و با معرفي شهر اصفهان و شهرک 

علمي و تحقیقاتي آن، موفق به کسب میزباني سال ۲۰۱۸ ایننشستشدند.
خاکباز تاکید کرد: کنفرانس جهاني پارک هاي علم و فناوري، یکي از مهمترین رویدادهاي بین المللي در حوزه اقتصاد و 

شرکت هاي دانش بنیان محسوب مي شود و میزباني آن از اهمیت خاصي برخوردار است.
وي با بیان اینکه اصفهان سال آینده میزبان ۴۰۰ شرکت کننده خارجي در کنفرانس جهاني پارک هاي علم و فناوري خواهد 

بود، گفت: تاکنون با حدود ۶۰ پارک علم و فناوري دنیا براي حضور آنها در این رویداد مذاکره شده است.
خاکباز، موضوع اصلي این کنفرانس را 'حرکت بسوي شهرها و جوامع پایدار، پرورش و ترویج اکوسیستم هاي نوآوري' خواند 
و افزود: در این رویداد به این موضوع پرداخته مي شود که چگونه مي توان با توسعه فناوري، مشکالت شهرها را رفع کرد و به 

توسعه پایدار دست یافت.
وي با بیان اینکه حدود ۴۵ مقاله به زبان انگلیسي و بصورت شفاهي در این کنفرانس ارائه خواهد شد، از کارشناسان و مسئوالن 

کشورمان خواست تا آنها نیز با ارسال مقاله به دبیرخانه این رویداد بین المللي، در آن سهیم باشند.
خاکباز همچنین اظهار کرد: در کنار این کنفرانس، نمایشگاهي از دستاوردهاي پارک هاي علم و فناوري دنیا نیز برپا خواهد شد.
سي و پنجمین کنفرانس جهاني 'پارک هاي علم و فناوري و مناطق نوآوري' با هدف آشنایي مدیران پارک ها و موسسه هاي 
فناوري دنیا با جدیدترین محصول ها و دستاوردهاي یکدیگر و فناوري هاي نوین جهان و تعامل مدیران شرکت هاي فناور و 

دانش بنیان با یکدیگر برگزار مي شود.
این کنفرانس جهاني، مقاله هایي به زبان انگلیسي و در چهار محور اصلي و هفت محور فرعي مي پذیرد.

و  'ابزارها  استراتژي ها'،  و  چالش ها  نوآوري:  مناطق  و  فناوري  و  علم  پارک هاي  'شهرها،  شامل  کنفرانس  اصلي  محورهاي 
عملکردهاي جدید براي شهرها و مناطق نوآوري، چالش هاي جوامع و شهرها' و 'نقش پارک هاي علم و فناوري براي غلبه بر 

چالش ها از طریق نوآوري اجتماعي' و 'کارآفریني براي رشد و پایداري در پارک هاي علم و فناوري و مناطق نوآوري' است.
آدرس وب سایت کنفرانس جهاني پارک هاي علمي www.iasp2۰1۸isfahan.com است.

رییس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان خبر داد:

ایجاد اشتغال براي 6600 فارغ التحصیل دانشگاهي در این شهرک

 
 

       رئیس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان گفت: ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهي در این شهرک 
مشغول به کارند که 9۰ درصد از آنها داراي مدرک کارشناسي به باال هستند.

به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، دکتر مهدي کشمیري در نشست خبري با اصحاب رسانه که در 
محل این شهرک برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه صادرات شرکت هاي دانش بنیان مستقر در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان 

در سال گذشته ۱۰ میلیون دالر بود که نسبت به سال ۹۴ رشد ۱۶۸ درصدي داشته است.
وي با بیان اینکه حدود ۲۰ شرکت دانش بنیان، محصوالت خود را  بهخارجکشورصادرکردهاند،افزود: اینمحصوالتبیشتربه
کشورهایانگلیس،افریقایجنوبي، عراق، هند، کره جنوبي، قطر، اتریش، استرالیا، امارات، افغانستان، بحرین، آلمان، ارمنستان و 

آذربایجان صادر شده است.
رئیس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان اظهار امیدواري کرد که با توجه به این میزان گردش مالي و حجم سرمایه گذاري تا 

پنج سال آینده، مجموعه شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان به یکي از هفت قطب اقتصادي استان تبدیل شود.
کشمیري، شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان را با ۲۰ سال قدمت، دارنده بزرگترین پارک علم و فناوري در کشور خواند و 

گفت: ماموریت اصلي این شهرک، حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و تبدیل علم به ثروت است.

وي افزود: شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان داراي ۱۰ مرکز رشد فناوري در مرکز استان و سایر شهرستان ها، دو پارک علم 
و فناوري و چند مرکز خالقیت و شکوفایي در شهرستان هاست.

کشمیري، طرح جامع شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان را در ۵۲۰ هکتار اعالم و افزود: بر اساس این طرح، باید ۵ تا ۱۰ 
پارک علم و فناوري در این شهرک شکل بگیرد که تاکنون ۲ پارک علم و فناوري شیخ بهایي و ابوریحان اجرایي شده است.

وي با بیان اینکه تاکنون ۷۰ درصد از اراضي پارک فناوري شیخ بهایي به متقاضیان، واگذار شده است، گفت: زیرساخت هاي 
پارک ابوریحان نیز آماده شده است و تا سه ماه آینده بهره برداري مي شود.

رییس این مرکز علم و فناوري ادامه داد: در زمان حاضر، ۴۹۰ شرکت دانش بنیان در مراکز رشد و پارک علم و فناوري شهرک 
علمي و تحقیقاتي اصفهان مستقر هستند که ۱۱۲ شرکت در مرکز رشد مقدماتي، ۱۸۴ شرکت در مرکز رشد و ۱۹۲ شرکت در 

پارک علم و فناوري شیخ بهایي فعالیت مي کنند.
وي خدمات ارائه شده به این شرکت ها را مشاوره، تامین امکانات مورد نیاز و حمایت هاي مالي عنوان و اظهار کرد: ۶ هزار 
و ۶۰۰ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهي در این شهرک مشغول به کارند که ۹۰ درصد از آنها داراي مدرک کارشناسي به باال 

هستند.
رییس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان گفت: نرخ موفقیت یک شرکت تازه تاسیس در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان 

بیش از ۷۰ درصد است، در حالي که خارج از شهرک این نرخ کمتر از ۱۰ درصد است.
وي با اشاره به عقد یکهزار و ۳۰۰ قرارداد پژوهشي بین شرکت هاي دانش بنیان مستقر در این شهرک با صنایع و اداره هاي 
مختلف از ابتداي فعالیت شهرک تاکنون، تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۰۰ فناوري از شرکت هاي دانش بنیان مستقر در شهرک، 

تجاري سازي و بصورت محصول وارد بازار شده است که رکورد بسیار خوبي بشمار مي رود.
کشمیري خاطرنشان کرد: همچنین تاکنون ۷۱ فناوري از این شرکت ها به ارزش ۵۲۰ میلیارد ریال شکل گرفته است.

وي همچنین با بیان اینکه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از سوي بخش خصوصي در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان سرمایه 
گذاري شده است، گفت: دو سوم ساخت و سازهایي که در زمان حاضر در شهرک انجام مي شود مربوط به بخش خصوصي است.
وي در باره برج فناوري نیز توضیح داد: این برج با سرمایه گذاري ۴۰۰ میلیارد ریال از سوي بخش خصوصي در زیربناي ۲۲ 

هزار متر مربع در حال ساخت است.
کشمیري از جمله دستاوردهاي این شهرک را کسب عنوان برترین مرکز رشد نانو فناوري در کشور، کسب رتبه هاي برتر 
شرکت هاي دانش بنیان در سطح ملي و بین المللي و برگزاري جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهایي و ۳۱ دوره رویداد کارآفریني 
'ایده شو' عنوان و اظهار کرد: در ۳ سال گذشته حدود دوسوم هیات وزیران و همچنین رییس جمهوري از این شهرک بازدید 

داشته اند.
وي با تاکید بر اینکه این شهرک به عنوان یکي از کارآمدترین بخش ها در حوزه کارآفریني در بسیاري از مجامع ملي و استاني 
شناخته شده است، تصریح کرد: تصویر خوبي در زمان حاضر از شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در سطح استان و کشور ایجاد 

شده که رسانه ها در این زمینه نقش بسزایي داشتند.
رییس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان همچنین در این نشست از میزباني این شهرک براي سي و پنجمین کنفرانس 
جهاني پارک هاي علم و فناوري و مناطق نوآوري خبر داد و گفت: این کنفرانس شهریور سال آینده در اصفهان برگزار مي شود.

وي با تاکید بر اینکه میزباني این کنفرانس، گویاي جایگاه مطلوب بین المللي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان است، افزود: 
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد)یونسکو( نیز با توجه به شناختي که از ایران و این شهرک دارد، تنها مرکز 

نوع ۲ خود در زمینه مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري دنیا را در اصفهان و در این شهرک مستقر کرده است.
کشمیري، ارتباط با بانک جهاني، انجمن هاي جهاني و پارک هاي علم و فناوري کشورهاي مختلف را از فعالیت هاي بین 
المللي شهرک عنوان و اظهار کرد: نقطه تکامل شهرک زماني شکل مي گیرد که مجموعه هاي بین المللي در آن مستقر شوند.

وي با تاکید بر اینکه فعال بودن در عرصه بین الملل، ارزش افزوده بسیار باالیي دارد، خاطرنشان کرد: بازدید مدیرکل یونسکو 
از شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان نیز گویاي جایگاه بین المللي این شهرک است.
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دكتر علیدوستی، رئیس ایرانداک

كنترل از درون یا بیرون

          مجلس شورای اسالمی در نشست روز 2۸ تیر 
»پیشگیری  قانون  نام  با  را  واحده  ماده  یك  خود   139۶
این  کرد.  تصویب  علمی«  آثار  تهیه  در  تقلب  با  مقابله  و 
قانون در فرایندی چند ساله به ثمر نشسته است و برای 
وزیران  هیئت  در  اجرایی  آیین نامه  تصویب  به  نیاز  اجرا 
که  است  آمده  قانون  این  نُه  تبصره  در  داشت.  خواهد 
آموزش  مؤسسه های  و  پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها،  همه 
باید  کشور  غیردولتی  و  دولتی  فناوری  پژوهشی،  عالی، 
دانشجویان  رساله های  و  پایان نامه ها،  پیشنهاده ها، 
تحصیالت تکمیلی خود را در سامانه های ایرانداک، ثبت 

و همانندجویی کنند. 

سامانه ملی ثبت پیشنهاده، پایان نامه، و رساله از ۶ بهمن ۱۳۸۷ 
 ۲۵ از  نیز  همانندجو  سامانه  است.  شده  راه اندازی  ایرانداک  در 
آذر ۱۳۹۳ آغاز به کار آزمایشی کرده و از ۲۰ آذر ۱۳۹۵ نیز در 
از  بسیاری  این همه،  با  است.  دسترس همۀ مؤسسه های کشور 

دانشگاه های بزرگ کشور با این سامانه ها همکاری نکرده اند.

بی گمان این روی داد راهگشای بسیاری از پیشرفت های علمی 
خواهد بود و دستاوردهای بسیار ارزشمندی را برای نظام علمی 
مجلس  از  تقدیر  و  سپاس  جای  که  داشت  خواهد  بر  در  کشور 

شورای اسالمی دارد. 

ولی پرسش اینجاست که آیا دانشگاه های کشور نمی دانستند که 
باید برای دستبرد و بدرفتاری علمی چاره ای اندیشید؟ آیا بارها 
نمونه  یاد شده،  کاربرد سامانه های  برای  ایشان  فراخوان  بارها  و 
یک حرف نبوده که بس باشد؟ از اینها گذشته، آیا پیروی از الزام 
پایان نامه ها، و رساله های تحصیالت  »آیین نامه ثبت پیشنهاد ها، 
علوم،  وزیر  که  آنها«  در  پدیدآوران  از حقوق  و صیانت  تکمیلی 
تحقیقات، و فناوری تصویب کرد؛ نباید برای ثبت و همانندجویی 
این مدارک به جایی می رسید که اینک مجلس شورای اسالمی 
از  بی گمان  بیندیشد.  چاره ای  دانشگاه ها  در  کاستی  این  برای 
دانشگاه ها و استادان گرامی آنها چشم داشت بیشتری هست که 
اینک پس از نزدیک به ۹۰ سال پیشینه بتوانند این چالش را خود 
و به دست خود پاسخ گویند تا نیازی نباشد قانونگذار پای در میان 
بگذارد و افزون بر این الزام، در تبصره یاد شده هرگونه پرداخت 
مالی به استادان راهنما، مشاور، و داور و نیز تخصیص امتیاز در 
ترفیع و ارتقای آنها و همچنین هر گونه پرداخت به دانشجویان را 
وابسته به این ثبت و همانندجویی پیشنهاده، پایان نامه، و رساله 

کند. 

در سال های گذشته، دانشگاه ها توانسته اند در پذیرش دانشجو 
و نگارش مقاله گوی برتری را از بسیاری بربایند. ولی گویا هنوز 
نتوانسته اند سازوکارهای درونی کنترل را فراهم سازند تا کژی های 
درون سیستم خود را بهبود بخشند و دست روی دست گذاشته اند 
چنین  آیا  گذارد.  بنا  را  سازوکاری  چنین  بیرون  از  نهادی  یا 
باشند،  داشته  جامعه  بهبود  در  نقشی  می توانند  دانشگاه هایی 
دانش آموختگان  آیا  باشند؟  باید  دانشگاه ها  چهارم  نسل  چنانکه 
این دانشگاه ها می توانند نقشی کارساز در جامعه ایفا کنند؟ شاید 
بازایستند و  از شعارزدگی و شمارش مقاله  باشد دانشگاه ها  نیاز 

اندکی نیز به خود پردازدند.

رئیس سازمان اینفوترم در ایرانداک 

تشریح فعالیت های بین المللی اصطالح شناسی با حضور 
پروفسور گالینسکی 

 
در  آن  کاربرد  و  اصطالح شناسی  بین المللی  »فعالیت های  علمی  سخنرانی      
و  اینفوترم  سازمان  رئیس  گالینسکی،  پروفسور  سخنرانی  با  دانش«  بازنمایی 
تشریح کاربرد زبان و برنامه ریزی اصطالح شناسی در سطح بین المللی در ایرانداک 

برگزار شد.

علمی  ایران« سخنرانی  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  به گزارش »روابط عمومی 
سه شنبه  روز  دانش«  بازنمایی  در  آن  کاربرد  و  اصطالح شناسی  بین المللی  »فعالیت های 
۱۸ مهر ۱۳۹۶ توسط پروفسور کریستیان گالینسکی، رئیس سازمان بین المللی اینفوترم 

)Infoterm( در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی و تقی رجبی، اعضای هیئت 

علمی ایرانداک به معرفی فعالیت های اصطالح شناسی و اصطالح نامه های علوم پایه تدوین 
یافته در گروه اصطالح شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات و آنتولوژی حاصل از آنها 

پرداختند.
پس از آن پروفسور گالینسکی به تشریح نقش اصطالح شناسی در سازماندهی و مدیریت 
و  دانش  بازنمایی  در  اصطالحات  و  کلیدواژه ها  نقش  تحقیقاتی،  فعالیت های  نتایج  دانش 
انتقال آن به متخصصین و پژوهشگران، کاربرد زبان و برنامه ریزی اصطالح شناسی در سطح 
ملی و بین المللی، استانداردها، اصول و روش های اصطالح شناسی، معرفی سازمان اینفوترم 

و نقش آن در هماهنگی فعالیت های اصطالح شناسی در سطح بین الملل پرداخت.
وی و همراهانش در پایان از واحدهای سازماندهی و تحلیل اطالعات، آزمایشگاه ربوداک 

و تاالر جستجو بازدید نمودند.
گفتنی است،پروفسور گالینسکی در بازدید از سازماندهی و تحلیل اطالعات با توضیحات 
به  مربوط  و مسائل  واژه ها  کاربرد  نظیر  فعالیت هایی  با  این بخش،  مدیر  زهرا دهسرایی، 
برای  اطالعات  تحلیل  و  سازمادهی  سامانه  کاربرد  و  هدف  واژه گزینی،  و  اصطالح نامه ها 

کاربران و محقیقین و متخصصین کشور آشنا شد.
رئیس اینفوترم در پایان ضمن ابراز خرسندی از بازدید ایرانداک گفت: بسیار شگفت زده 
شدم دانشی که در تعامالت متخصصان ایرانداک به اشتراک گذاشته شده به مستندات و 

اسناد کارآمد تبدیل شده است.
وی افزود: من فکر می کنم ایرانداک فعالیت های خود را در سطح بسیار پیشرفته ای انجام 
می دهد و هم چنین، ترکیب فناوری های روز هم چون ربات های اجتماعی و هوش مصنوعی 

که شما از آن استفاده می کنید برای ساختن آینده بسیار حائز اهمیت است.
 International Information Centre for( اینفوترم  است،  گفتنی   
Terminology( نهاد بین المللی فعالی در حوزه اصطالح شناسی است که بیش از چهل 
سال پیش با امضای قراردادی میان یونسکو و موسسه استاندارد اتریش در وین شکل گرفته 

است.
وظیفه این نهاد پشتیبانی علمی و گسترش همکاری های اعضاست. اینفوترم بیش از پنجاه 
عضو از نهادهای بین المللی، منطقه ای و ملی از قاره های مختلف جهان دارد. فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( اعضای ایرانی آن 

هستند. اینفوترم همچنین با سازمان ملل متحد و یونسکو همکاری می کند.

ایرانداک

ارزیابی علم، فناوری و نوآوری 

لیال نامداریان، 
و  جامعه  پژوهشکده  سرپرست 

اطالعات ایرانداک

به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری در مورد نظام علم و فناوری کشورها، شناخت 
دقیق وضع موجود و همچنین تعقیب روند تغییرات در طول زمان، در مقایسه با اهداف 
ابزارهایی  مهمترین  از  یکی  است.  ضروری  کشورها  دیگر  با  مقایسه  در  یا  شده  تعیین 
که می تواند چنین اطالعاتی را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد،  شاخص های علم و 
فناوری هستند. به همین دلیل کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری مدت هاست 
که به طور مستمر و برنامه ریزی شده شاخص های علم و فناوری خود را اندازه گیری 
می کنند و برنامه ها و سیاست های آینده خود را با توجه به نتایج این اندازه گیری ها 
طراحی می کنند. شاخص های علم و فناوری، مجموعه ای از داده های قابل اندازه گیری 
و سازمان یافته اند که وضعیت و پویایی جایگاه علمی و فناورانۀ یک کشور  را نشان می 
دهد. اندیشه شاخص سازی در زمینه علم، فن آوری و نوآوری، در کشورهای عضو سازمان 
همکاري اقتصادي و توسعه  آغاز شد. بنیاد ملی علوم آمریکا  نیز  ارزیابی علم و فناوری 
را در آمریکا را پایه ریزی کرد و امروزه تجربیات آن ها زمینه ای برای تهیه دستورالعمل های 
مشابه در جمع آوری آمار و داده های مربوط به علم و فناوری در کشورهای اروپایی و سایر 
نقاط جهان شده است. در ایران نیز، با توجه به اهداف و سیاست های نقشه جامع علمی 
کشور و سند چشم انداز بیست ساله، مبنی بر تبدیل شدن ایران به قدرت علمي اول منطقه 
در سال ۱۴۰۴، بررسی مستمر و ساختارمند شاخص ها و معیارهای مرتبط اهمیت یافته 
است. از سوی دیگر، گسترش نهضت جنبش تولید علمی در کشور و ضرورت ایجاد یک 
این جنبش،  شناخت درست  و هدفمند  و هدایت صحیح  ارزیابی  برای  را  برنامه دقیق 
شاخص های پایش و  ارزیابی علم، فن آوری و نوآوری در سطح کشور را ضروری ساخته 
است. البته باید اذعان نمود که هر چند در ایران این کار آغاز شده، ولی هنوز برنامه ای 
مانند شورای عالی  نیامده است. سازمان های گوناگونی  برای آن پدید  دقیق و همه سویه 
و  تحقیقات،  علوم،  وزارت  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فرهنگی،  انقالب 
که  شده اند  کار  این  در  درگیر  و...  پزشکی،  آموزش  و  درمان،  بهداشت،  وزارت  فناوری، 
مأموریت های گوناگون هر یک، گوناگونی شاخص های هر یک را نیز در پی داشته است. 

شاخص هایی که سازمان های گوناگون به کار می برند، هم از دیدگاه گستردگی و هم از 
دیدگاه ماهیت، گوناگونی بسیاری دارند. از یک سو شماری از سازمان ها سنجش علم را 
نوآوری  و  فناوری  از  ابعادی  آنها سنجش  از  برخی  از سوی دیگر  و  اولویت می دانند  در 
را در دستور کار خود دارند. در همین راستا،  به منظور ارائه تصویری کالن از وضعیت 
پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در کشور، کتاب »ارزیابی علم، فناوری و نوآوری« 
در ایرانداک به چاپ رسیده است. محتوی این کتاب در شش فصل تنظیم گردیده است. 
در فصل اول،  تاریخچه ارزیابی علم، فناوری و نوآوری و منشا آغاز فعالیتهای ارزیابی در 
جهان و همچنین تاریخچه ای از فعالیتهای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در کشور ارائه 
شده است. در فصل دوم، سازمانهای درگیر در حوزه ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در 
ایران و در جهان مطالعه و بررسی شده است. در این فصل بیان می شود که مهمترین 
شاخص هایی که تاکنون تدوین شده اند و کشورهای بسیاری از آنها استفاده می کنند، 
در نتیجه اقدامات »سازمان ملل متحد« و »سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه «  و 
همچنین همکاری و تعامالت این دو سازمان بوده است. در فصل سوم، به چارچوب ها و 
شاخص هایی مختلفی که توسط نهادهای مختلف بین المللی ارائه شده اند پرداخته شده 
از آنها بر اساس هدف  است. مقایسه چارچوب های مختلف نشان می دهد که هر یک 
خاصی توسعه داده شده اند؛ به این ترتیب، شاخص هایی که برای ارزیابی در نظر گرفته 
اند نیز متناسب با هدفشان می باشد.  در فصل چهارم،  بیان می شود که، شاخص هاي بین 
المللی، از نظر کاربرد درسیاستگذاري علم و فناوری در کشورهاي درحال توسعه، کارآیی 
اقتصادی  با شرایط و محیط  این شاخص ها متناسب  ندارند، چون  اثربخشی مطلوبی  و 
کشورهای توسعه یافته تدوین شده اند و نسبت به مشکالت ریشه اي موجود در زمینۀ 
علم و فن آوری در بستر کشورهای در حال توسعه و بستر و شرایط اقتصادی و اجتماعی 
آنها بی توجه می باشند. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه تالش هایی 
را در زمینه ارزیابی علم، فناوری و نوآوری متناسب با شرایط و مقتضیات کشور خود آغاز 
نموده اند که همچنان ادامه دارد. در این فصل، تجربیات ارزیابی علم، فن آوری و نوآوری 
در هشت مورد از کشورهای در حال توسعه منطقه ایران بررسی شده است. در فصل پنجم،  
پس از معرفی و بررسی چارچوبهای ارزیابی ملی،  بیان می شود در چارچوب ها و شاخص 
هایی که در کشور برای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری مورد استفاده قرار می گیرند، جای 
خالی شاخص های جدیدی که از رویکردهای جدید علمی، فناوری و نوآوری ناشی می 
شوند، احساس می شود. این امر نیازمند این است تا با الهام از چارچوب های جدید و با 
در نظر گرفتن شرایط بومی کشور و اثرات اقتصادی و اجتماعی این شاخص ها، شاخص 
های ارزیابی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد. در فصل ششم، با پاالیش شاخص های یافت 
شده از گزارش ها و اسناد معتبر ملی و بین المللی، و حذف همانند ها و ویرایش نام برخی 
از آن ها،  ۸۴۵ شاخص معرفی شده است. این شاخص ها در ۶ طبقه اصلی و ۳۸ زیرطبقه، 
دسته¬بندی شده¬اند. طبقه سرمایه انسانی علم، فناوری و نوآوری از ۵ زیر طبقه، طبقه 
انتشارات علمی و اشاعه دانش از ۷ زیر طبقه، طبقه فناوری از ۷ زیر طبقه، طبقه نوآوری و 
رقابت پذیری از ۷ زیر طبقه، طبقه نهادها و محیط علم، فناوری و نوآوری از ۷ زیرطبقه و 
طبقه منابع مالی علم، فناوری و نوآوری و سرمایه گذاری از ۵ زیر طبقه تشکیل شده است. 
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یازده مؤسسۀ ایرانی در شمار پرآوازه ترین های جهان قرار گرفتند 

ایرانی  رار« در سال 2۰1۷، 11 مؤسسۀ  پایۀ گزارش »آژانس رتبه بندی  بر      دکتر سیروس علیدوستی گفت: 
توانسته اند در بین پرآوازه ترین مؤسسه های جهان قرار گیرند.

ایرانداک با اعالم نتایج رتبه بندی در »آژانس  به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« رئیس 
رتبه بندی رار« گفت: دانشگاه های »صنعتی شریف«، »تهران«، »صنعتی اصفهان«، »علوم پزشکی تهران«، »شهید بهشتی«، 
»فردوسی مشهد«، »علم و صنعت«، »عالمه طباطبایی«، »علوم پزشکی کردستان«، »اصفهان«، و »علوم پزشکی ایران« به 

ترتیب رتبه های نخست تا یازدهم ملی را به دست آورند. 

وی افزود: نخستین هدف این نظام رتبه بندی سنجش آوازۀ جهانی مؤسسه ها بر پایۀ دو حوزۀ کلیدی آموزش و پژوهش است. 
این نخستین نظامی است که به شکل خاص آوازۀ مؤسسه ها را در کانون توجه قرار داده است. منطق ایجاد این نظام رتبه بندی 

آن است که آوازه و نام مؤسسه ها عامل کلیدی موفقیت و از مزایای رقابتی آنها در بازار آموزش عالی است.
»کالریویت  مؤسسۀ  می گیرد.  بهره  جهانی  پیمایش های  از  مؤسسه ها  آوازۀ  ارزیابی  برای  »رار«  آژانس  گفت:  علیدوستی 
آنالیتیکس« پیمایش های الزم را اجرا و داده های گردآوری شده را برای تحلیل به آژانس »رار« ارائه می کند. پاسخ دهندگان به 
پیمایش ها از سراسر جهان و در حوزه های گوناگون علم هستند. وی تاکید کرد:  در این پیمایش ها اعضای هیئت علمی )۷۲۵ 
درصد(، پژوهشگران )۱۳درصد(، مدیران مؤسسه ها )۱۳درصد(، دانشجویان دکتری )۳ درصد(، و دیگر افراد )۵ درصد( شرکت 

می کنند. تجربۀ کاری بیشتر پاسخ دهندگان نیز نزدیک به ۲۰ سال است.

علیدوستی خاطرنشان کرد: بر پایۀ گزارش سال ۲۰۱۷ رتبه بندی آوازه »رار«، مؤسسۀ »دانشگاه هاروارد« دارای بیشترین امتیاز 
 Stanford University«، »MIT«، »University« و پرآوازه ترین مؤسسۀ دنیا است. پس از این مؤسسه، مؤسسه های
 of California, Berkeley«، »University of Cambridge«، »University of Oxford«، »Princeton
 Yale« و   »University«، »University of Michigan«، »University of California, Los Angeles

University« )دهم مشترک با دانشگاه کالیفرنیا( جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه بندی را به دست آورده اند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات تصریح کرد: در ویرایش ۲۰۱۷ رتبه بندی آوازه »رار« شمار ۷۸۳ مؤسسه از ۷۲ کشور 
ارزیابی و رتبه بندی شده اند. از این شمار، ۱۴۰ مؤسسه در ایاالت متحده، ۷۳ مؤسسه در انگلستان، ۶۷ مؤسسه در روسیه، ۴۰ 
مؤسسه در چین، ۴۰ مؤسسه در ژاپن، ۳۶ مؤسسه در تایوان، و ۲۶ مؤسسه در استرالیا هستند. گفتنی است، پاسخ دهندگان به 

پیمایش اجراشده تنها آنهایی بوده اند که در یکی از نشریه های نمایه شده در »وب آو ساینس« مقاله داشته اند.

با راه اندازی سامانه »نما« )جایگاه علم،  با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف،  ایران  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
فناوری، و نوآوری ایران در جهان(می کوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش هایی 

کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در دسترس همگان است.

در جدول زیر امتیاز کل به همراه رتبه های ملی و جهانی مؤسسه های برتر ایرانی در این نظام رتبه بندی آمده است.

ایرانداک

در  تحول آفرین  اطالعات  فناوری  شركت های  جایزه  اعطای 
همایش ملی مدیران فناوری اطالعات

در  بار  نخستین  برای  تحول آفرین  اطالعات  فناوری  شرکت های  جایزه 
پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات اعطا می شود.

ایران« پنجمین  به گزارش »روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 
همایش ملی مدیران فناوری اطالعات با همکاری نهاد ریاست جمهوری، سازمان 
نظام صنفی رایانه ای، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به برگزاری مسابقه 
ای به منظور شناسایی و انتخاب شرکت های تحول آفرین در حوزه فناوری اطالعات 

نموده است. 
هدف از اعطای این جایزه، حساس سازی و آگاهی رسانی به بخش حاکمیت و 
مدیران عالی کشور در خصوص اهمیت فناوری اطالعات به عنوان یک اهرم تحول 
آفرین و نیز آگاهی رسانی به مدیران میانی در مورد نقش و چگونگی ایجاد تحول 
در حوزه های مختلف با کاربست فناوری اطالعات و تشویق سازمان ها و شرکت های 
تحول آفرین با استفاده از فناوری اطالعات، معرفی و ایجاد بستر الزم برای حمایت 
تغییر نحوه کاربست فناوری  برای  آنها و آموزش متخصصان فناوری اطالعات  از 

اطالعات به منظور تحول افرینی در ابعاد مختلف حوزه فعالیت خود است.

بعد  پنج  در  را  آفرین  تحول  شرکت های  همایش،  علمی  کمیته  است،  گفتنی 
مختلف که شامل ابعاد منابع انسانی، نوآوری، نهادینگی فناوری اطالعات در شرکت، 

فرایندی و بازار است مورد ارزیابی قرار می دهد.
تا ۱۰۰  )بین ۵۰  متوسط  نفر(،  از ۵۰  )کمتر  کوچک  در سه سطح  شرکت ها 
نفر( و بزرگ )بیش از ۱۰۰ نفر( بررسی شده و در نهایت شرکت فناوری اطالعات 

تحول آفرین انتخاب خواهد شد. 

برگزیدگان این هماورد، ضمن دریافت تندیس شرکت تحول آفرین از طرف نهاد 
ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه ای، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
خواهند  قرار  مدنظر  اطالعات  فناوری  تعالی  مرکز  در  شرکت  ارزیابی  فرایند  در 
گرفت. گفتنی است، پنجمین همایش مدیران فناوری اطالعات ۵ آذر ۱۳۹۶ در 

ساتن همایش های بین المللی برج میالد برگزار می شود. 
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 1>8 9 6787:9 داًطگاُ علن ٍ صٌعت

 ;99 ; 6>:8;1 داًطگاُ عالهِ طباطبایی

 ;99 ; 6>:8;1 داًطگاُ علَم پسضکی کردستاى

 ;99 ; 6>:8;1 داًطگاُ اصفْاى

 67: 11 ;11899 داًطگاُ علَم پسضکی ایراى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز كار آزمایشگاه »سامانه های تصمیم یار«
انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در راستای کاربست  با هدف       آزمایشگاه »سامانه های تصمیم یار« 
فناوری  اطالعات و با تکیه بر دانش سیستم های اطالعاتی، داده کاوی، تحلیل اطالعات، هوش مصنوعی و مهندسی 

نرم افزار فعالیت آغاز به کار کرد.

انجام  اهداف  با  تصمیم یار  سامانه های  آزمایشگاه  ایران«  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
پژوهش های کاربردی و توسعه ای در راستای کاربست فناوری اطالعات، توسعه داشبوردهای مدیریتی، و استفاده از ابزارهایی 
چون شبیه سازی، بازی وارسازی و کنترل و بهبود کیفیت به منظور تسهیل تصمیم گیری در سطوح مختلف تاسیس شده است.

گفتنی است، فعالیت های این آزمایشگاه بر پایه تقاضای بازار و با هدف توسعه نرم افزارهای کاربردی برای پاسخگویی به 
نیازهای مخاطبان در سطوح مختلف ساماندهی خواهد شد.

هم چنین، همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور، ارائه خدمات مشاوره ای، انتشار مجله، 
جزوه آموزشی و ... و آموزش و ارتقای مهارت ها، قابلیت ها، دانش و نگرش نیروی انسانی شاغل در حوزه علوم و فناوری اطالعات 

نیز از جمله وظایف پژوهشگاه هستند که در این آزمایشگاه پیگیری خواهند شد.
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1۵1۵
ایرانداک

هفت دانشگاه ایرانی در میان ۵00 موسسه برتر مهندسی و فناوری جهان

      بر پایه ویرایش 2۰1۸ »موسسه آموزش عالی تایمز« که در سال 2۰1۷ منتشر شده است، هفت موسسه ایرانی 
توانسته اند در فهرست 5۰۰ موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری جای گیرند.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« نظام رتبه بندی تایمز افزون بر رتبه بندی فراگیر موسسه ها 
آنها را بر پایه حوزه های موضوعی گوناگون رتبه بندی می کند و در ویرایش جدید ۲۰۱۸ این موسسه،  هفت موسسه ایرانی 

توانسته اند در فهرست ۵۰۰ موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری جای گیرند.
بر همین اساس، دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، گیالن، صنعتی اصفهان، و تبریز 

در میان ۵۰۰ موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری هستند.
الکترونیک،  و  برق  مهندسی  مکانیک،  مهندسی  عمران،  مهندسی  موضوع های  در  توانسته اند  موسسه ها  این  این،  بر  افزون 

مهندسی شیمی، و مهندسی عمومی جایگاهی جهانی به دست آورند.
گفتنی است، شرط ورود موسسه ها به گام ارزیابی رتبه بندی »موسسه آموزش عالی تایمز« داشتن دست کم ۵۰۰ مقاله در 

پنج سال گذشته است.
هم چنین، باید دست کم چهار درصد اعضای هیئت علمی موسسه ها در حوزه مهندسی و فناوری باشند تا در نظام رتبه بندی 

»موسسه آموزش عالی تایمز« ارزیابی شوند.
نام موسسه هایی که در موضوع های گوناگون حوزه مهندسی و فناوری جایگاه جهانی به دست آورده اند در جدول یک آمده 

است.

رتبه بندی جهانی آموزش عالی »تایمز«، موسسه های پیشرو دنیا را در حوزه مهندسی و فناوری در پنج شاخص آموزش 
)۳۰درصد(، پژوهش )۳۰ درصد(، استنادها )۲۷/۵ درصد(، چشم انداز جهانی )۷/۵ درصد(، و درآمدهای صنعتی )۵ درصد(، بر 

پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می کند.

 جدول دو، امتیاز و رتبه موسسه های ایرانی را در حوزه مهندسی و فناوری )به شکل فراگیر( در این نظام رتبه بندی نشان 
می دهند.

در ویرایش ۲۰۱۸ این نظام رتبه بندی، ۱۳۲ موسسه از آسیا در فهرست ۵۰۰ موسسه برتر جای گرفته اند. به گفته دیگر 
اکنون آسیا موسسه های جهان تراز بیشتری در حوزه مهندسی و فناوری دارد، حتی بیشتر از آمریکای شمالی که ۱۲۷ موسسه 

در این نظام دارد.

از کشور آمریکا پیشتاز موسسه های دنیا در حوزه مهندسی و فناوری است. موسسه فناوری  هم چنین، دانشگاه استنفورد 
کالیفرنیا، دانشگاه آکسفورد، ام.آی.تی.، و دانشگاه کمبریج نیز در رتبه های دوم تا پنجم هستند.

راه اندازی سامانه »نما« )جایگاه علم،  با  با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف،  ایران  فناوری اطالعات  و  پژوهشگاه علوم 
فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می کوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش هایی 

کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در دسترس همگان است.
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 «تایوس عالی آهَزش هَسسِ» بٌدی ّای ایراًی برتر ٍ رتبِ جْاًی آًْا در حَزُ هٌْدسی ٍ فٌاٍری در رتبِ . ًام هَسس1ِجدٍل 

هٌْدسی ٍ فٌاٍری 

 )فراگیر(

 صٌعتی (؛ داًطگا300ُ-251تْراى ) (؛ داًطگا250ُ-201بابل ) ًَضیرٍاًی صٌعتی داًطگاُ

(؛ 500-401گیالى ) (؛ داًطگا500ُ-401اهیرکبیر ) صٌعتی (؛ داًطگا400ُ-301ضریف )

 (500-401تبریس ) (؛ داًطگا500ُ-401اصفْاى ) صٌعتی داًطگاُ

    اهیرکبیر  صنعتی (؛ دانطگبه711-611ضریف ) صنعتی (؛ دانطگبه611-681تهراى ) دانطگبه هٌْدسی عوَهی

(711-811) 

     اهیرکبیر صنعتی (؛ دانطگبه711-611ضریف ) صنعتی (؛ دانطگبه611-681) تهراى دانطگبه هٌْدسی عوراى

 (811-711اصفهبى ) صنعتی (؛ دانطگبه711-811)

هٌْدسی هکاًیک ٍ 

 َّافضا

اصفهبى  صنعتی (؛ دانطگبه811-711اهیرکبیر ) صنعتی (؛ دانطگبه711-611ضریف ) صنعتی دانطگبه

(711-811) 

هٌْدسی برق ٍ 

 الکترًٍیک

اصفهبى  صنعتی (؛ دانطگبه811-711اهیرکبیر ) صنعتی (؛ دانطگبه711-611ضریف ) صنعتی دانطگبه

(711-811) 

    اهیرکبیر  صنعتی (؛ دانطگبه711-611ضریف ) صنعتی (؛ دانطگبه611-681تهراى ) دانطگبه هٌْدسی ضیوی

 (811-711اصفهبى ) صنعتی (؛ دانطگبه711-811)
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 «تایوس عالی آهَزش هَسسِ» بٌدی ّای ایراًی در حَزُ هٌْدسی ٍ فٌاٍری در رتبِ . اهتیاز ٍ رتبِ هَسس2ِجدٍل       

درآهد  استنبدهب اهتیبز کل رتبة جهبنی نبم هوسسه

 صنعتی

انداز  چطن

 جهبنی

 آهوزش پژوهص

 17.5 8.2 17.6 41 99.9 41.5-37.9 250-201 دانطگبه صنعتی نوضیروانی بببل

 32.3 26.3 24 30 52.8 37.8-34.9 300-251 دانطگبه تهراى

 36.6 24.2 21.4 61.5 36.2 34.8-29.7 400-301 دانطگبه صنعتی ضریف

 24.5 22.2 18.6 54.6 36 29.6-24.9 500-401 دانطگبه صنعتی اهیرکبیر

 10.4 11.2 16.9 30.2 64 29.6-24.9 500-401 دانطگبه گیالى

 17.5 16.2 21.2 54.6 50.3 29.6-24.9 500-401 دانطگبه صنعتی اصفهبى

 15.5 13.7 18.9 33.4 51.9 29.6-24.9 500-401 دانطگبه تبریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شش موسسه ایرانی در بین 800 موسسه برتر جهان در رتبه بندی عملکرد مقاله های علمی 
دانشگاه های جهان 

     بر پایه گزارش سال 2۰1۷ »رتبه بندی عملکرد مقاله های علمی دانشگاه های جهان« یا »رتبه بندی دانشگاه 
ملی تایوان«، شش موسسه ایرانی توانسته اند در فهرست ۸۰۰ موسسه برتر جهان قرار گیرند.

به گزارش »روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران« بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ »رتبه بندی دانشگاه ملی 
تایوان«، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، و تربیت مدرس در میان 

۸۰۰ موسسه برتر جهان هستند.

افزون بر این، دانشگاه های علم و صنعت و شیراز نیز در رتبه بندی نرمال شده بر پایه اعضای هئیت علمی در میان ۸۰۰ 
موسسه برتر جای گرفته اند. به گفته دیگر، اگر دستاوردهای پژوهشی نسبت به شمار اعضای هیئت علمی سنجش شوند، 

دانشگاه های علم و صنعت و شیراز نیز در این ۸۰۰ موسسه برتر جای خواهند گرفت.

گفتنی است، گرایش این نظام رتبه بندی، پژوهشی است و دانشگاه های بزرگ تر شانس بیشتری برای حضور در فهرست 
انتشار فهرست نهایی ۸۰۰ موسسه برتر جهان از سه شاخص  نهایی ۸۰۰ موسسه برتر دارند. »دانشگاه ملی تایوان« برای 
)بهره وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی( و هشت سنجه )شمار مقاله های ۱۱ سال پیش، شمار مقاله های سال 
پیش، شمار استنادهای ۱۱ سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش، شاخص »اچ« 
دو سال پیش، شمار مقاله های پراستناد ۱۰ سال پیش، و شمار مقاله ها در نشریه های با ضریب تأثیر باال در دو سال پیش( 

بهره می گیرد. 

امتیاز  بیشترین  دارای   »Harvard University« تایوان،  ملی  دانشگاه  رتبه بندی  نظام   ۲۰۱۷ سال  گزارش  پایه  بر 
 Johns Hopkins University«، »Stanford University«،« دانشگاه های  است.  جهان  موسسه های  پیشگام  و 
 »University of Toronto«، »University of Oxford«، »University of Washington - Seattle«،
و   ،»»MIT«، »University of Michigan – Ann Arbor«، »University of California – Berkeley

»University of California – Los Angeles« نُه موسسه دیگری هستند که در جایگاه های بعدی ایستاده اند.

جدول زیر، امتیاز کل و رتبه موسسه های ایرانی و امتیاز آنها را در شاخص های گوناگون در این نظام رتبه بندی نشان می دهند.
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 «جْاى ّای داًطگاُ علوی ّای هقالِ عولکرد» بٌدی ّای ایراًی در ًظام رتبِ اهتیاز کل ٍ رتبِ هَسسِ    

رتبه  اهتیبز کل نبم هوسسه

 هلی

 ضده رتبه جهبنی نرهبل رتبه جهبنی

 بر پبیه ضوبر هیئت علوی

 :>6 ;71 1 >8>: دانطگبه تهراى

 811 811 - 911 6 ـ دانطگبه علوم پسضکی تهراى

 811 - 911 911 - 11: 6 ـ دانطگبه صنعتی اهیرکبیر

 811 - 911 911 - 11: 7 ـ دانطگبه صنعتی اصفهبى

 811 - 911 911 - 11: 8 ـ دانطگبه صنعتی ضریف

 811 - 911 911 - 11: 9 ـ دانطگبه تربیت هدرس

 11: - 11; ـ : ـ دانطگبه علن و صنعت

 11: - 11; ـ ; ـ دانطگبه ضیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آبان 96 . شماره 16 

16گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوریعتف
ایرانداک

ثبت نام 138 سازمان در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

 
     از ابتدای راه اندازی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش )ساعت( 13۸ سازمان و بیش از هزار و ۸۰۰ پژوهشگر 

در این سامانه نام نویسی کرده اند.

به گزارش »روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران« با رونمایی رسمی سامانه ساعت، شمار سازمان ها و 
پژوهشگران ثبت نام کننده در این سامانه به ترتیب به ۱۳۸ سازمان و ۱۸۸۰ پژوهشگر افزایش یافت.

از آغاز کار سامانه تا پایان بهار امسال ۴۶۹ عنوان پژوهشی در سامانه ثبت شد در پایان شش ماه نخست سال جاری، این 
رقم به ۸۱۰ عنوان رسید. 

تبادل اطالعات میان  فرایند  بارگذاری کردند و  را در سامانه  اولویت های پژوهشی خود  تازه ترین  گفتنی است، سازمان ها 
سازمان ها و پژوهشگران به خوبی برقرار شده است.

رسید.  عنوان   ۴۳۳ به  شده  ارسال  ها  سازمان  برای  پژوهشگران  طرف  از  که  پژوهش  اجرای  های  درخواست  هم چنین، 
به  توجه  با  آمادگی می کند.  اعالم  انجام پژوهش های سازمان  برای  پژوهشگر  این معناست که  به  انجام پژوهش  درخواست 
افزایش آمار فراخوان های ثبت  شده در سامانه، شمار درخواست ها از سوی پژوهشگران برای اجرای این پژوهش ها هم باال 

رفته است.

سامانه ساعت، عالوه بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، طرح های پژوهشی کشور را نیز در بر می گیرد و سعی دارد در 
گام نخست، پیوند میان طرحهای پژوهشی را با نیازهای پژوهشی سازمان ها دنبال می کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و 
جامع از تقاضای پژوهش )نیازها و حمایت ها( و عرضه پژوهش )توانمندی ها و نیاز به حمایت( پشتیبانی می شود. سازمان ها 
پژوهش،  موضوع  و  محور  که  برسانند  پژوهشگران  آگاهی  به  را  خود  حمایت های  و  درخواست ها  سامانه،  این  در  می توانند 
تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت افزار، تأمین اطالعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، 
پژوهشگران می توانند توانمندی ها و گرایش های پژوهشی خود را به همراه حمایت هایی که برای پی گیری آنها نیاز دارند، به 

آگاهی سازمان ها برسانند. 

گفتنی است، »ساعت« نیازها و حمایت های سازمان ها را از پژوهش به آگاهی همگان می رساند و از سوی دیگر، با معرفی 
پژوهشگران به سازمان ها، همکاری های بلندمدت را میان آن ساده می سازد. در این سامانه، سازمان ها می توانند به جست وجوی 
پژوهشگران بپردازند و با پیشینه و کارنامه علمی و همچنین پیشنهادیه های ایشان آشنا شوند. پژوهشگران نیز می توانند با 

جست وجوی فراخوان های سازمان ها به نیازهای پژوهشی و حمایت های آنان پی برند.

به یکدیگر پیوند می دهد و سازمان ها می توانند  نیز  به شکل خودکار  را  این، »ساعت« سازمان ها و پژوهشگران  بر  افزون 
درخواست ها، اولویت های پژوهشی، و حمایت های خود را در این سامانه به آگاهی پژوهشگران برسانند.

نام 18 مؤسسۀ ایرانی در فهرست برترین های »مؤسسۀ آموزش عالی تایمز«

     مؤسسۀ آموزش عالی »تایمز« در ویرایش 2۰1۸ خود که در سال 2۰1۷ منتشر شده است، نام 1۸ مؤسسۀ 
ایرانی را در فهرست مؤسسه های برتر دنیا منتشر کرده است.

»صنعتی  بابل«،  نوشیروانی  »صنعتی  دانشگاه های  ایران«  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
امیرکبیر«، »علم وصنعت«، »صنعتی اصفهان«، »خواجه نصیرالدین طوسی«، »صنعتی شریف«، »تبریز«، »تهران«، »علوم 
پزشکی تهران«، »فردوسی مشهد«، »گیالن«، »اصفهان«، »شهید بهشتی«، »شیراز«، »الزهرا«، »بیرجند«، »یزد«، و »زنجان« 

توانسته اند به ترتیب در جایگاه نخست تا هجدهم ملی قرار گیرند.
گفتنی است، رتبه بندی جهانی آموزش عالی »تایمز« مؤسسه های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم انداز جهانی، 

پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ ۱۳ سنجۀ کمی ارزیابی می کند
افزودنی است، ۱۴ مؤسسه از ۱۸ مؤسسۀ ایرانی در فهرست ۱۰۰۰ مؤسسۀ برتر قرار گرفته اند در حالی که در ویرایش پیشین 

این نظام ۱۳ مؤسسۀ ایرانی در این فهرست بودند.
در ویرایش ۲۰۱۸ نظام رتبه بندی »تایمز« روی هم رفته یک هزار و ۱۰۲ مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی 

شده اند.
بر پایۀ گزارش سال ۲۰۱۷ مؤسسه آموزش عالی »تایمز«، »دانشگاه آکسفورد« دارای بیشترین امتیاز و پیشگام مؤسسه های 

جهان است.
 University of Cambridge« ، »California Institute of Technology«، افزون بر این، پس از این دانشگاه
 »Stanford University« ، »MIT« ، »Harvard University« ، »Princeton University« ، »Imperial
 College London-ICL« ، »University of Chicago« ، »ETH Zurich - Swiss Federal Institute of
Technology Zurich« )جایگاه دهم مشترک با »University of Pennsylvania«(  جایگاه دوم تا دهم این نظام 

رتبه بندی را به دست آورده اند.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف، با راه اندازی سامانه »نما« )جایگاه علم، 
فناوری، و نوآوری ایران در جهان( می کوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش هایی 

کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در دسترس همگان است.

       در جدول زیر رتبه  جهانی و امتیاز کل مؤسسه های ایرانی آمده است.
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 «تایوس»بٌدی جْاًی هؤسسۀ آهَزش عالی  ّای ایراًی در ًظام رتبِ اهتیاز کل ٍ رتبۀ هؤسسِ

 رتبۀ جْاًی اهتیاز کل ًام هؤسسِ

 611ـ681 45.1-42.4 داًطگاُ صٌعتی ًَضیرٍاًی بابل

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ علن ٍصٌعت

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ صٌعتی اصفْاى

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ خَاجِ ًصیرالدیي طَسی

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ صٌعتی ضریف

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ تبریس

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ تْراى

 911ـ11; 30.6-21.5 داًطگاُ علَم پسضکی تْراى

 11;ـ1111 21.4-15.6 داًطگاُ فردٍسی هطْد

 11;ـ1111 21.4-15.6 داًطگاُ گیالى

 11;ـ1111 21.4-15.6 داًطگاُ اصفْاى

 11;ـ1111 21.4-15.6 داًطگاُ ضْید بْطتی

 11;ـ1111 21.4-15.6 داًطگاُ ضیراز

 + 1111 15.5-9.2 داًطگاُ السّرا

 + 1111 15.5-9.2 داًطگاُ بیرجٌد

 + 1111 15.5-9.2 داًطگاُ یسد

 + 1111 15.5-9.2 داًطگاُ زًجاى
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ایرانداک

قرارگیری یک موسسه ایرانی در میان موسسه های برتر جهان در رتبه بندی »نیچر ایندكس«

     بر پایه گزارش »شپرینگر نیچر« در سال 2۰1۷، پژوهشگاه دانش های بنیادی توانسته است در میان 5۰۰ 
موسسه  برتر جهان در رتبه بندی موسسه های آکادمیك »نیچر ایندکس« قرار گیرد.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« تنها موسسه ایرانی، پژوهشگاه دانش های بنیادی است 
که توانسته در فهرست نهایی رتبه بندی »نیچر ایندکس« جایگاه ۴۷۴ جهان را به دست آورد.

بر اساس گزارش سامانه نما، هرساله »نیچر ایندکس« به رتبه بندی موسسه ها در سراسر جهان بر پایه دستاوردهای پژوهشی 
پژوهشی  دستاوردهای  از  محدودی  بخش  پایه  بر  رتبه بندی  این  می پردازد.  دارند،  باالیی  کیفیت  که  گذشته  سال  در  آنها 

موسسه ها انجام می شود و برای درک بهتر جایگاه موسسه ها باید نظام های رتبه بندی دیگر نیز مرور شوند.

»نیچر ایندکس« با شمارش شمار مقاله های پدیدآوران در نشریه های نمایه شده اش، امکان رتبه بندی موسسه ها را بر پایه سه 
سنجه کلیدی شمار مقاله ها )AC(، شمار کسری )FC(، و شمار کسری وزنی )WFC( فراهم می آورد.

شمار مقاله ها یعنی شمار مقاله های منتشر شده در نشریه ها بدون توجه به شمار پدیدآوران؛ شمار کسری سهم مشارکت 
هر پدیدآور در نگارش یک مقاله را محاسبه می کند، کل امتیاز شمار کسری یک مقاله برابر با یک است، یعنی اگر ۱۰ نفر در 
نگارش یک مقاله شرکت کرده باشند شمار کسری هر پدیدآور برابر با یک دهم است؛ و شمار کسری وزنی به شمار کسری 

وزن اختصاص می دهد. شمار کسری وزنی ویرایش اصالح شده شمار کسری است.

در حوزه های ستاره شناسی و اخترفیزیک به دلیل آنکه حجم انتشارات نسبت به دیگر حوزه ها در نمایه »نیچر« بیشتر است، 
به انتشارات این حوزه وزن داده می شود تا تأثیرشان کمتر شود.

و  علوم محیط  برتر در حوزه های شیمی،  نشریه  به ۷۰  نزدیک  در  منتشرشده در سال ۲۰۱۶  مقاله های  در سال ۲۰۱۷ 
زمین شناسی، علوم زیستی، و علوم فیزیک شمارش و ارزیابی شده اند. 

افزون بر این، موسسه های ایرانی دیگری نیز هستند که در نشریه های پیش گفته مقاله دارند، اگرچه نام آنها در فهرست ۵۰۰ 
موسسه برتر قرار نگرفته است. 

بر پایه گزارش »شپرینگر نیچر« در سال Harvard University« ،۲۰۱۷« با انتشار ۲۶۶۵ مقاله و شمار کسری وزنِی 
 Stanford University«، »MIT«، »University« نزدیک به ۷۵۰، پیشتاز موسسه های آکادمیک جهان است. سپس
 of Oxford«، »University of Cambridge«، »The University of Tokyo«، »University of California,
Berkeley«، »ETH Zurich«، »Peking University - PKU«، و »Yale University« در جایگاه های دوم تا دهم 

ایستاده اند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف، با راه اندازی سامانه »نما« )جایگاه علم، 
فناوری، و نوآوری ایران در جهان( می کوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش هایی 

کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در دسترس همگان است.

در جدول زیر امتیاز کل به همراه رتبه های ملی و جهانی موسسه برتر ایرانی در این نظام رتبه بندی آمده است.

پیشرفت پنج پله ای ایران در رتبه بندی »نیچر ایندكس«

     بر پایه گزارش »شپرینگر نیچر« در سال 2۰1۷، ایران توانسته است در رتبه بندی کشورهای »نیچر ایندکس« 
با پنج پله صعود جایگاه 33 جهان را به دست آورد.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران«  نتایج تازه »نیچر ایندکس« نشان می دهد که ایران 
سومین کشور آسیای غربی بر پایه شمار کسری وزنی مقاله های حوزه علوم طبیعی است و نسبت به ویرایش پیشین این نظام 

پنج پله صعود کرده است.

به گزارش سامانه نما، هر ساله »نیچر ایندکس« به رتبه بندی کشورها در سراسر جهان بر پایه دستاوردهای پژوهشی با 
کیفیت باالی آنها در سال گذشته می پردازد. این رتبه بندی بر پایه بخش کوچکی از دستاوردهای پژوهشی کشورها انجام 

می شود و برای درک بهتر جایگاه آنها باید نظام های رتبه بندی دیگر نیز مرور شوند.

»نیچر ایندکس« با شمارش شمار مقاله های پدیدآوران در نشریه های نمایه شده اش، امکان رتبه بندی کشورها را بر پایه سه 
سنجه کلیدی شمار مقاله ها )AC(، شمار کسری )FC(، و شمار کسری وزنی )WFC( فراهم می آورد. شمار مقاله ها به معنی 
شمار مقاله های منتشر شده در نشریه ها بدون توجه به شمار پدیدآوران است. شمار کسری، سهم مشارکت هر پدیدآور را در 
نگارش یک مقاله محاسبه می کند )کل امتیاز شمار کسری یک مقاله برابر با یک است، یعنی اگر ۱۰ نفر در نگارش یک مقاله 
شرکت کرده باشند شمار کسری هر پدیدآور برابر با یک دهم است(. شمار کسری وزنی نیز به شمار کسری، وزن می دهد. شمار 
کسری وزنی، ویرایش اصالح  شده شمار کسری است. در حوزه های ستاره شناسی و اخترفیزیک به دلیل آنکه حجم انتشارات 

نسبت به دیگر حوزه ها در نمایه »نیچر« بیشتر است، به انتشارات این حوزه وزن داده می شود تا تاثیرشان کمتر شود.
در سال ۲۰۱۷ مقاله های منتشر شده کشورها در سال ۲۰۱۶ در نزدیک به ۷۰ نشریه برتر در حوزه های شیمی، علوم محیط 

و زمین شناسی، علوم زیستی، و علوم فیزیک شمارش و ارزیابی شده اند.

 در جدول زیر شمار مقاله ها به همراه رتبه جهانی ایران در این نظام رتبه بندی آمده است:

بر پایه این گزارش، کشور »آمریکا« جایگاه نخست رتبه بندی »نیچر ایندکس« را به دست آورده است و کشورهای »چین«، 
»آلمان«، »انگلستان«، و »ژاپن« نیز به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم این فهرست هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف، با راه اندازی سامانه »نما« )جایگاه علم، 
فناوری، و نوآوری ایران در جهان( می کوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش هایی 

کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در دسترس همگان است.
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دانشگاه های علوم پزشکی كشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسالم

     به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم،دکتر دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم 
پزشکی  علوم  مشهد،  پزشکی  علوم  های  گفت:دانشگاه  اسالم  جهان 
تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی 
اصفهان، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، 
زاهدان،  مازندران، علوم پزشکی  اهلل، علوم پزشکی  بقیه  علوم پزشکی 
دانشگاههای  در جمع  ایران  پاستور  موسسه  و  کردستان  پزشکی  علوم 

یك درصد برتر دنیا قرار دارند.
وی گفت:دانشگاه ها و موسسات یک درصد برتر دنیا از بین کلیه دانشگاه های 
دنیا و براساس کیفیت تحقیقات آنها انتخاب می شوند. این انتخاب بوسیله پایگاه  
ESI  یا شاخص های اساسی علم مربوط به آی.اس.آی اعالم می گردد. فهرست 

روزآمد شده و همیشه  یکبار  ماه  برتر هر دو  تحقیقاتی  و موسسات  دانشگاه ها 
آنها  تغییر در جایگاه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وضعیت حاضر  براساس 
موسسات  و  ها  دانشگاه  هر  مقاالت  دریافتی  استنادهای  تعداد  گردد.  می  اعالم 
تحقیقاتی مالک انتخاب آنها در این پایگاه است. دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
برتر در ۲۲ حوزه موضوعی انتخاب و معرفی می شوند. این دانشگاه ها و موسسات 
می بایست از لحاظ استنادهای دریافتی در دسته یک درصد برتر قرار گرفته باشند.

دکتر دهقانی افزود:دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته موضوعی داروشناسی 
و سم شناسی در بین کشورهای اسالمی براساس تعداد مقاالت برتر رتبه نخست 
را کسب کرده است یعنی این دانشگاه بیشترین تعداد مقاالت برتر دنیا در بین 
تولید کرده است. در  را  کشورهای اسالمی در حوزه داورشناسی و سم شناسی 
و  اسالمی  کشورهای   ۷ رتبه  مدارک  تعداد  براساس  دانشگاه  این  حوزه  همین 

براساس تعداد استنادها رتبه ۴ کشورهای اسالمی را کسب کرده است که نشان از 
قدرت پژوهشگران این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارد.

بالینی  پزشکی  حوزه  گفت:در  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
تعداد  براساس شاخص  اسالمی  بین کشورهای  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
استنادها و مدارک تولید شده رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. براساس 
تعداد مقاالت برتر در همین حوزه موضوعی این دانشگاه رتبه چهارم کشورهای 

اسالمی را دارد. 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه ایمنی شناسی نیز از لحاظ تعداد مدارک 
را  دوم  رتبه  دریافتی  استنادهای  تعداد  لحاظ  از  و  اسالمی  کشورهای  اول  رتبه 
دارد. همچنین این دانشگاه براساس شاخص تعداد مقاالت برتر نیز رتبه چهارم 

کشورهای اسالمی را کسب کرده است.

موثرترین دانشگاه های كشور درحوزه علوم كشاورزی در سطح بین المللی

حضور 9 دانشگاه كشور در بین برترین ها در حوزه های علوم كشاورزی، گیاهی و دامی دنیا

      به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست 
ISI-( آی.اس.آی  علم  اساسی  های  شاخص  پایگاه  بررسی  گفت:   ISC

ESI( نشان می دهد که 9 دانشگاه کشور در جمع موثرین دانشگاه های 
دنیا در رشته های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی قرار 
گرفته اند که عبارتند از دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه 
دانشگاه  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  شیراز، 
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و دانشگاه آزاد اسالمی. 

دهقانی اظهار داشت: پایگاه شاخص های اساسی علم بر اساس میزان استنادهای 
دریافتی یا اثرگذاری مقاالتی که توسط دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی صورت 
می گیرد، آنهایی که به لحاظ حجم استنادهای دریافتی در مجموع یک درصد 
برترها قرار گرفته باشند را معرفی می نماید. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد 
می شود، بنابراین امکان حذف یا اضافه شدن دانشگاه ها و موسسات جدید همیشه 
مرتب  به صورت  نیز  تحقیقاتی  موسسات  و  ها  دانشگاه  رتبه  بعالوه  دارد،  وجود 

براساس میزان فعالیت های اثرگذاری پژوهشی دانشگاه تغییر می نماید.

وی گفت: برخی از مقاالت دانشگاه های علوم پزشکی در مجالت علوم کشاورزی 
شهید  و  تهران  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  نام  دلیل  همین  به  اند  شده  منتشر 

بهشتی در میان دانشگاه های یک درصد برتر در این حوزه مشاهده می شود.

سرپرست ISC ادامه داد: در حوزه علوم کشاورزی در بین دانشگاه های جامع، 
دانشگاه تهران، تبریز، تربیت مدرس، شیراز و فردوسی مشهد در جمع دانشگاه 
های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند. دانشگاه صنعتی اصفهان در بین دانشگاه 
های صنعتی در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسالمی 

نیز در این فهرست مشاهده می شود.

دهقانی افزود: در حوزه علوم گیاهی و دامی در بین دانشگاه های جامع، دانشگاه 
تهران، تربیت مدرس، شیراز و فردوسی مشهد در جمع موسسات یک درصد برتر 
دنیا قرار گرفته اند و دانشگاه آزاد اسالمی نیز در بین دانشگاه های یک درصد برتر 

دنیا قرار گرفته است.

زمره  در  شیراز  دانشگاه  گفت:  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه علوم کشاورزی قرار دارد. همچنین این 
دانشگاه در حوزه علوم گیاهی و دامی نیز در دسته دانشگاه های یک درصد برتر 
دنیا قرار می گیرد. این دانشگاه بر اساس تعداد مقاالت، استنادها، نسبت استنادها 
به مقاالت و مقاالت برتر در علوم کشاورزی در بین کشورهای اسالمی به ترتیب 
رتبه های ۱۰، ۱۷، ۴۲ و ۱۱ را کسب کرده است. همچنین در حوزه علوم گیاهی 
و دامی در بین کشورهای اسالمی نیز این دانشگاه در همین شاخص ها به ترتیب 

رتبه های ۱۱، ۱۷، ۲۲ و ۱۰ را کسب کرده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: دانشگاه تربیت مدرس نیز در جمع دانشگاه های یک 
درصد برتر دنیا در حوزه علوم کشاورزی و همچنین علوم گیاهی و دامی قرار گرفته 
است. تعداد ۶۸۶ مدرک که ۵۳۸۷ استناد دریافت کرده اند و همچنین ۱۰ مقاله 

تربیت مدرس در  از جمله فعالیت های دانشگاه  برتر در مجموع ۱۰ سال اخیر 
حوزه علوم کشاورزی بوده اند. این دانشگاه در بین کشورهای اسالمیبر اساس تعداد 
مدارک رتبه ۸  و براساس تعداد استنادهای دریافتی رتبه ۹ را در اختیار دارد. 
همچنین بر اساس  تعداد مقاالت برتر نیز این کشور در بین کشورهای اسالمی 

رتبه ۶ را کسب کرده است که مشابه دانشگاه تهران است.

رتبه در بین کشورهاي اسالميرتبه بین المللي  

)isc( پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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دبيرخانه شورا عالی عتف

علوم  عالی  شورای  همکاری 
تحقیقات با »یونیدو« در طرح های 

بین المللی 

 
       همکاریهای بین المللی در فضای علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان 

یونیدو در حوزه طرحهای بین المللی توسعه می یابد.

مصطفی کاظمی معاون دبیرکل شورای عالی عتف در جلسه معرفی نماینده ایران 
در یونیدو ضمن تاکید بر نقش راهبردی این نهاد فرادستگاهی در علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: متاسفانه هنوز بعضی از دستگاه های اجرایی کشور جایگاهی که 
برای این نهاد فرا دستگاهی تعیین شده است، پایبند نیستند، امیدواریم، در آینده 

شاهد این چنین موضوعاتی نباشیم.

وی در ادامه در خصوص طرح های دبیرخانه شورای عالی عتف در حوزه بین 
الملل افزود :برای همکاریهای بین المللی در فضای علوم، تحقیقات و فناوری می 
بایست بازتعریفی صورت گیرد، تا بتوانیم طرح های بین المللی را در داخل کشور 

اجرا کنیم.
وی اظهار داشت: برگزاری نشست های کوتاه مدت در راستای پیاده سازی طرح 
های مشترک با یونیدو می تواند در تسهیل همکاری فی مابین نقش بسزایی داشته 

باشد.

وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون  قبادیان،  دکتر  حضور  با  جلسه  این 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ملی یونیدو با سایر وزارتخانه ها و سازمان 
ها، دکتر منصوری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،دکتر توفیق مشاور عالی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مریم نجات بهرام عضو هیات ریسه شورای شهر تهران، 
بیات مختاری از وزارت امور خارجه و نمایندگانی از سازمان محیط زیست،سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت نفت برگزار شد.

مهندس مصطفی كاظمی:

در  اصلی  تمركز  محوری   شهروند 
پروژه های شهر هوشمند است

        بخش توسعه  شهری مصرف کننده نهایی شهروند هستند که  نقطه 
تمرکز اصلی در پروژه های شهر هوشمند است.

  به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف ، مهندس کاظمی معاون 
اجرایی دبیرکل شورای علی عتف ، در نشست نمایندگان مناطق ِوزه علم و فناوری 
بر  مبتنی  اثربخش  دستاوردهای  به  دستیابی   : گفت  هوشمند  شهر  محوریت  با 
یکپارچه سازی سیستم هاست و فقط توسعه فناوری ها به صورت مجزا کافی نیست.
حمایت  به  نیاز  موفقیت  برای  هوشمند  شهر  پروژه های  افزود:  ادامه  در  وی 
موسسات  صنایع،  و  دولتی،بنگاه ها  ادارات  شهرداری ها،  قبیل  از  اصلی  بازیگران 

تحقیق و توسعه و دانشگاه  ها دارد .
های  فناوری  نفوذ  بر  تاکید  ضمن  عتف  عالی  شورای  دبیرکل  اجرایی  معاون 
توسعه  انتزاعی  افزود:فناوری های شهر هوشمند  در سیستم شهر هوشمند  نوین 
و   محلی  راه حل های  کسب وکار،  پویای  مدل های  نیازمند،  بلکه  نمی شوند  داده 

یکپارچه شدن با دیگر فرآیندهای اداری و حکومتی هستند.
مهندس کاظمی با اشاره به مشکالت امروزی شهر نشینی اظهار داشت :  مشکالت ناشی 
از رشد شهرنشینی برای ما و آیندگان عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت، مشکالت 

زیست محیطی مرز ندارد، وما نیازمند  توافقات ملی و جهانی در این زمینه هستیم. 
وی با اشاره به لزوم ایجاد شهرهای هوشمند تاکید  کرد و گفت :، با توجه به نقش 
شهرها در تغییرات آب و هوایی، رفتن به سمت شهر هوشمند ناگزیر است. جنبه های 
مختلف هوشمندسازی به کمک فناوری های مختلف به دست می آید.  با این وجود 

در این مسیر چالش هایی وجود دارد که باید برای آنها راه حل هایی پیدا کرد.
معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به نتایج بخش حاکمیت شهری 
دادن  پیوند  و  »ترجمه«  بخش حاکمیت شهری  به  مربوط  نتایج   : داشت  اظهار 
موثر چارچوب های راهبردی شهری به زمینه های خاص اقدامات اجرایی ضروری 
است،حکمرانی نقشی محوری در طراحی شهری دارد و فرایندهای قانونی و اداری 
پشتیبانی کننده توسعه را معین می کند. حکمرانی همچنین نقش بازیگران رسمی 

و غیررسمی که تحول شهری را شکل می دهند، مشخص می سازد.
مصطفی کاظمی در نقش نوآوری و تحول در فرایند شهر هوشمند گفت : نوآوری 
و ذهنیت های کهنه شانس  توسعه  قدیمی  الگوهای  فروپاشی  با  موفق  تحول  و 
و توسعه  ،روش های مشارکتی و دربرگیرنده طراحی  برای تحقق دارد  بیشتری 
در  را  ذینفعان مختلف  موثر  یکپارچه سازی  و  ها  ایده  اشتراکی  مالکیت  شهری 

فرایند نوآوری تضمین می کند.
گفتنی است  سلسله جلسات برگزاری شهر هوشمند در راستای اهداف مناطق 
ِویژه علم و فناوری بوده است ،شایان ذکر می باشد طبق مصوبه هیات دولت در پنج 
استان کشور مناطق ویژه علم و فناوری تشکیل شد این پنج استان عبارتند: بوشهر 

، یزد ، خراسان رضوی ، اصفهان و آذربایجان شرقی می باشند .
استان بوشهر تنها استانی در کشور می باشد که طبق برنامه قرار است به صورت 

ازمایشی در بافت قدیمی این شهر سیستم شهر هوشمند اجرا شود.

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه كشور:

و  علم  های  پارک  از  اصلی  انتظار 
به  پژوهش  نتایج  ورود  فناوری، 

زندگی مردم است

     دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه 
و بودجه کشور گفت: انتظار اصلی از پارک های علم و فناوری، ورود نتایج 

پژوهش به زندگی مردم است . 
 

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر قره یاضی دربیست و ششمین نشست مدیران 
پارک های علم و فناوری که با حضور مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و وزارت علوم در این وزارت برگزار شد، گفت: یکی از رسالت های مهم 
پارک های علم و فناوری حمایت از شرکت های دانش بنیان تازه تاسیس است تا به 
بحث اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی که از مسائل مهم کشور است کمک شود.

وی افزود: بیشتر شرکت های دانش بنیان نوپا، توسط دانش آموختگان دانشگاه ها 
و نسل جوان کشور تاسیس می شوند و توان مالی باالیی ندارند لذا پارک های علم 
و فناوری باید نخست با حمایت از این شرکت ها به موفقیت آنان در پژوهش و 
سپس ارائه محصول به بازار کمک کنند و سپس از محل درآمدهای پژوهشی این 

شرکت ها مطالبات خود را جبران کنند.

رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تصمیم 
دولت برای اجرایی بودجه ریزی عملیاتی در سال ۱۳۹۷ گفت: باید عناوین فصل 
ها و ردیف های بودجه مربوط به پارک های علم و فناوری در الیجه بودجه اصالح 
شوند و هم اکنون در مرحله نهایی این روند هستیم و مدیران پارک های علم و 
فناوری باید به سرعت در فرصت باقی مانده پیشنهادات خود را به سازمان برنامه 

و بودجه ارائه کنند.

وی با اشاره به تخصیص ۴۲ درصدی اعتبارات هزینه ای پارک های علم و فناوری 
در نیمه اول سال ۱۳۹۶ گفت: در فاصله سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۴ اعتبارات هزینه 
ای پارک های علم و فناوری در بودجه کشور، ساالنه ۲۵ درصد رشد داشته است.

دکتر قره یاضی افزود: اعتبارات تملک دارایی پارک های علم و فناوری نیز در در 
فاصله سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۴، ساالنه در بخش تعمیر و تجهیز، ۲۶ درصد و در 

بخش احداث فضای فیزیکی، ۴ درصد رشد داشته است.

فناوری سراسر کشور، روز  و  پارک های علم  بیست و ششمین نشست روسای 
تجاری  معاون  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سرپرست  حضور  با  چهارشنبه 
سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون پژوهش و فناوری وزیر 
جایگاه  و  نقش  بررسی  هدف  با  علوم،  وزارت  مسئوالن  از  دیگر  تعدادی  و  علوم 
پارک های علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان، در سالن شهدای جهاد علمی این 

وزارتخانه برگزار شد

دبیر شورای عتف خبرداد: شهرک های دانش سالمت راه اندازی می شود 
    شهرک های دانش سالمت راه اندازی می شود دبیر شورای علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی شهرک 
های دانش سالمت خبر داد و گفت: آیین نامه ایجاد این شهرک ها در شورای عتف درحال بررسی است. به گزارش 
امتداد نیوز، وحید احمدی در حاشیه یکصد و شصتم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم گفت: 

در جلسه امروز موضوع راه اندازی شهرک های دانش سالمت مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در این جلسه آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۷۴ قانون برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت که بر مبنای آن دولت 
موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سالمت حمایت کند. 

دبیر شورای عتف و معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی 
طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه تهیه می شود و پس از آن به تصویب هیات وزیران می رسد

با ابالغ دولت به وزارت علوم تدوین برنامه اجرایی شهرک های دانش سالمت را به شورای عتف و  . احمدی عنوان کرد: 
کمیسیون های مربوط ارجاع داده شده است. وی با بیان اینکه تدوین آیین نامه ایجاد شهرک های دانش سالمت در برنامه 
پنجم توسعه عملیاتی نشد، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و آیین نامه اجرایی آن 
باید در شورای عتف تدوین و تصویب شود. معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: شهرک ها مجموعه ای از زیرساخت ها و 
ساختارهایی هستند که قرار است بخش خصوصی در آنها سرمایه گذاری کنند اما دولت نیز به این شهرک ها کمک خواهد کرد. 
احمدی خاطرنشان کرد: شهرک های دانش سالمت زمینه ای برای توسعه دانش سالمت، جذب بخش خصوصی و کمک به 
توسعه دانش سالمت فراهم می کند. وی عنوان کرد: توسعه ترویج و آموزش رشته های مرتبط با حوزه، فراهم سازی حمایت 
های الزم برای گسترش تحقیق و پژوهش های کاربردی در حوزه سالمت، حمایت از تاسیس و توسعه صنایع و سامانه های 

الکترونیکی، حمایت از تاسیس و توسعه صنایع دارویی و فراورده های بیولوژیکی آرایشی و بهداشتی از ماموریت های شهرک 
های دانش سالمت است. 

معاون پژوهشی اظهار داشت: ارائه حمایت های الزم برای تجهیز و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و توان بخشی با رویکرد 
جامعه محور بازتوانی طب سنتی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، ارائه حمایت های الزم به موسسات و شرکت های دانش 
بنیان مرتبط با حوزه سالمت، توسعه امکانات گردشگری سالمت و حمایت از زنجیره تبدیل دانش به ثروت و ایجاد چشمه ها و 
خوشه های فناوری در زنجیره تبدیل دانش به ثروت از دیگر اهداف راه اندازی این شهرک ها است. احمدی اضافه کرد: فراخوانی 

برای جذب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای عتف به مراکز علمی و دانشگاه ها ارائه شده است. 
وی گفت: طبق آیین نامه داخلی شورای عتف برای انتخاب اعضای حقیقی باید فراخوان صادر شود و براساس بررسی رزومه 
www. کاری، افراد برای کمیسیون های دائمی عتف انتخاب می شوند. معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: این فراخوان به نشانی

atf.gov.ir قابل دسترس است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری و یا افراد می توانند به این سامانه مراجعه کرده و 
ثبت نام خود را تکمیل کنند. 

احمدی تاکید کرد: در این جلسه همچنین گزارش پیشرفت سند تدوین برنامه ملی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان حوزه 
کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در ذیل این سند، سند ملی تحول علوم و فناوری بخش کشاورزی ایران 
قرار دارد که در آن چشم انداز بخش کشاورزی، نظام علم و فناوری این حوزه، اهداف کالن و راهبردها تعیین می شود. معاون 
پژوهشی وزارت علوم گفت: برای سند ملی تحول علوم و فناوری در حوزه کشاورزی ۱۳ هدف کالن تعیین شده است که بعد از 

اصالحات الزم برای تصویب قطعی به شورای عالی عتف ارسال خواهد شد
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با حمایت صحا صورت گرفت؛

تولید و ساخت دستگاه سطح سنج مخازن با تکنولوژی رادار توسط یک شركت دانش بنیان

      محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 
صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  حمایت  با  بهایی  شیخ 

الکترونیك)صحا(موفق به تولید دستگاه سطح سنج مخازن با تکنولوژی 
از پرکاربردترین تجهیزات در حوزه  این محصول یکی  رادار شدند که 

ابزار دقیق محسوب می شود.

شرکت  مدیرعامل  ایلدرآبادی،  محبوبه  صحا؛  عمومی  روابط  گزارش  به 
محصول  این  خصوص  در  چهلستون  سبز  راه  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
با   FMCW،رادار سنج  در سیستم سطح  استفاده شده  تکنولوژی  گفت: 
پهنای باند۱/۲ گیگاهرتز در باند فرکانسی ۹/۶ تا ۱۰/۸ گیگاهرتز است. این 
دستگاهدر دو مدل، با دقت های ۱ و ۵ میلی متر تولید می شود.سطح سنج 
رادار آن نیز دارای خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است؛ همچنین این دستگاه 
به صورت کامل با پروتکل HART همخوانی دارد و به صورت دو سیمه 

هارت راه اندازی می شود.

وی افزود: امکان انجام کالیبراسیون این دستگاه با سیستم های هند هلد 
رایج به راحتی وجود دارد. این دستگاه با استفاده از یک افزونهلنز از جنس 
PTFE امکان نصب به روی مخازن با دمای باالی ۲۵۰ درجه سانتی راد یا 

مخازن با مواد خورنده و حساس را داراست. 

به گفته وی، این دستگاه با نصب به روی انواع این مخازن و اندازه گیری 
گزارش های  به  دستیابی  آن،  در  موجود  لحظهسطحسیال های  به  لحظه 

مدیریتی مختلفی را ممکن می سازد؛ این گزارش ها به صورت آنالین و مداومدر اختیار 
کاربران قرار می گیرند و امکان کنترل لحظه به لحظه میزان ورودی و خروجی این مخازن برای آنها فراهم است.

ایلدرآبادی، بخش های اصلی تشکیل دهنده دستگاه سطح سنج رادار را شامل رادار، نشان دهنده، فلنج، لنز تفلونی و 
لوله دو سر فلنج عنوان کرد وگفت: این محصول نخستین تولید در حوزه اندازه گیری سطح با تکنولوژی رادار، در سطح 
ملی و منطقه خاورمیانه محسوب می شودو نمونه مشابه داخلی ندارد؛ از جمله مهمترین تولیدکنندگان این دستگاه 

در خارج از کشور، شرکت های معروفی نظیرKrohne،Vega،Endress& Hauser ،Rosemount هستند.

وی به وجه تمایز این محصول نسبت به نمونه های مشابه اشاره کرد و گفت: ارائه کیفیت و کارایی مشابه با 
نمونه های خارجی با قیمت بسیار مناسب تر، یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش، عمر زیاد و 
هزینه نگهداری بسیار پایین، فراهم کردن امکان تست دستگاه توسط مشتری با نصب نمونه پایلوت در محل 
برای مدت سه ماه و دریافت هزینه این نمونهبعد از اعالم رضایت مشتری از نتایج تست، ارائه مشاوره فنی قبل 
از خرید، قیمت گذاری به صورت انتخابی از جمله مزایا و تفاوت های اصلی این دستگاه نسبت به نمونه های 
مشابه خارجی است؛ هم اکنون این دستگاه استانداردهای CE ،IP۶۶ اخذ کرده و در حال دریافت مراحل 

نهایی استاندارد EXDاست.

مدیرعامل شرکت نرم افزاری و سخت افزاری راه سبز چهلستون، به بازار هدف این محصوالت اشاره کرد 
و گفت: بازار هدف این محصول در وهله اول، تامین نیاز داخلی و پس از آن کشورهای همسایه دارای 
صنعت نفت و گاز است. این کشورها از پتانسیلقابل مالحظه و رو به رشدی برخوردارند بنابراین می توان 

با توجه به زمینه حضور رقبا و نیاز مصرف کننده، اقدام به قیمت گذاری اینمحصول کرد.

وی یادآور شد: این محصول در تمامی صنایعی که در واحدهای مختلف خود برای انبار کردن 
مواد گوناگونی مانند نفت خام، گاز، آب،گلیکول و غیره از مخازن )انباره( استفاده می کنند و در آنها 

امکان پذیر  با روش های دیگر  اندازه گیری سطح مواد درون مخازن 
نیست، مورداستفاده قرار می گیرد. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
آرد،  تولیدکنندگان  نباتی،  روغن  تولیدکنندگان  نیروگاه ها، 
که  هستند  صنایعی  جمله  از   ... و  شکر  و  قند  کارخانه های 

می توانند از این محصول استفاده کنند. 

به گفته وی، عمق زیاد، وجود کف یا سطوح ناهمگون، 
بودنمواد  اشتعال  قابل  و  خورندگی  باال،  نیاز  مورد  دقت 

درون مخزن از جمله خصوصیات این مخازن است.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های مهم در تولید انبوه 
از  مربوطه  هزینه های  تامین  رادار،  سنج  سطح  دستگاه 
انسانی است. هم اکنون  اولیه و نیروی  قبیل هزینه مواد 
شرایط اولیه تولید این دستگاه در حجم پایین وجود دارد اما با توجه به 
هزینه های آن، شرکت از امکانات مالی کافی برخوردارنیست.

ایلدرآبادی اظهار کرد: شرکت نرم افزاری و سخت افزاری 
اعتماد  جلب  برای  دارد  نظر  در  چهلستون  سبز  راه 
صورت  به  مدتی  برای  را  محصول  این  خود،  مشتریان 
کند  نصب  محل  در  هزینه،  دریافت  وبدون  آزمایشی 
که این امر خود مستلزم متقبل شدن هزینه های تولید 
نمونه های پایلوت توسط خود شرکتحداقل تا زمان به پایان 

رسیدن دوره تست و عقد قرارداد است. 

نیز، تنها هزینه مربوط بهنمونه های  با رسیدن به مرحله عقد قرارداد  وی تصریح کرد: همچنین 
تستی نصب شده، توسط مشتریان پرداخت خواهد شد و برای تولید در حجم باالتر، همچنان الزم 
است که شرکت با هزینه خودبه تولید بپردازد که این امر نیز هزینه های گزافی را بر شرکت تحمیل 

می کند.

وی گفت: یکی دیگر از دغدغه های اصلی پیش روی این طرح، جلب اعتماد مشتریان است. از 
آنجاییکه این محصول برای نخستین بار در کشور تولیدمی شود و پیش از آن در تمام صنایع از 
دستگاه های ساخت کشورهای خارجی استفاده شدهاست، اثبات عملکرد و کارایی مشابه این 

محصول با محصول های خارجی به مشتریان بسیار دشوار است.

ایلدرآبادی به نقش حمایتی صحا برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در شرایطی 
که این محصول برای همگام سازی با بازار روز دنیا، نیاز به به روزآوری و تبدیل ورژن چهار 
سیمه به ورژن دو سیمه را داشت، اینشرکت با استفاده از برنامه توسعه حمایت صحا 
توانست زمینه این تغییرها را فراهم و هزینه های الزم برای خرید متریال، مواد اولیه و 

اخذ استاندارد EXD که بسیار پروسه هزینهبری بود را مرتفع کند.

راهگشای  بتواند  داخلی  تولیدکننده  از  حمایت  که  کرد  اظهارامیدواری  وی 
شکوفاییاستعدادهای کشور عزیزمان ایران، رسیدن به خودکفایی و حل مشکالت 

اقتصادی آن باشد.

مدیركل آموزش و پژوهش وزارت صنعت:

واحدهای برتر صنعتی در هفته ملی پژوهش تقدیر می شوند

      تهران- ایرنا- مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: واحدهای برتر صنعتی 
در زمینه پژوهش و فناوری در هفته ملی پژوهش و فناوری با حضور مدیران ارشد وزارت صنعت و علوم تقدیر 

می شوند.
 

به گزارش  گاهنامه عتف  ، محمدرضا خان محمدی در جلسه کمیته علمی هفته ملی پژوهش و فناوری با اشاره به اهمیت 
اموزش و پژوهش و فناوری در واحدهای صنعتی گفت: هفته پژوهش فرصت خوبی برای تقدیر از واحدهایی است که در زمینه 

اموزش، پژوهش و فناوری فعالیت می کنند.
وی در ادامه با اشاره به محورهای جشنواره هفته پژوهش و فناوری امسال، طرح پژوهشی صنعتی، معدنی و تجاری برتر، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برتر، شرکت شهرک های صنعتی استانی برتر و واحدهای تحقیق و توسعه برتر، بنگاه 
های صنعتی، معدنی و تجاری مرکز پژوهش های صنعتی، معدنی و تجاری برتر، مرکز علمی کاربردی برتر، شرکت دانش بنیان 
صنعتی و صنایع پیشرفته برتر، شرکت خدمات فنی، مهندسی برتر، محصول برتر تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی، معدنی و 

تجاری، واحدهای تجاری و صنفی برتر و همچنین پیشکسوت برتر برشمرد. 

هفته پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جشنواره و نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری همزمان با ستاد 
مرکزی هفته ملی پژوهش و فناوری که مسؤولیت آن با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، در دهه سوم آذر به صورت 

هماهنگ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
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جشنواره وب و كسب و كار برگزار می شود

       جشنواره وب و کسب و کار با هدف گسترش تعامالت الکترونیک در آذرماه برگزار می شود که مدت ثبت نام تا ۱۵ آبان 
ماه تمدید شد. 

به گزارش  ‘گاهنامه عتف ، دومین نشست جشنواره وب و کسب و کار بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری با حضور مدیران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعضای شورای سیاستگذاری و دیگر مسئوالن ذی ربط به منظور تشریح جزییات اهداف 

برگزاری جشنواره و آخرین اقدامات صورت گرفته در ساختمان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری برگزار شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و دبیر جشنواره در این نشست گفت: انتظار می رود 
همه فعاالن عرصه اقتصادی کشور در این حرکت مهم که جهشی است به سوی رشد و گسترش تعامالت الکترونیکی کارآمد، 

گام بردارند.

وی با بیان این که جشنواره وب و کسب و کار دارای دو 
بخش اصلی است، گفت: نخست، بخش عمومی جشنواره 
است که در این بخش، عالقه مندان امکان حضور در برنامه 
های جشنواره اعم از سخنرانی ها و آموزش های تخصصی 
و دریافت گواهینامه مربوطه، بازدید از نمایشگاه جانبی و 

مراسم اهدای جوایز بخش مسابقه را خواهند داشت.
مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: حضور در رویداد جشنواره 
جهت  را  ارزشمندی  های  فرصت  کار،  و  کسب  و  وب 
یادگیری، تعامالت و ارتباطات و توسعه فردی و سازمانی 
در حوزه فناوری اطالعات و به ویژه وب، فضای مجازی و 
توسعه برخط کسب و کار در اختیار شرکت کنندگان قرار 

می دهد.
و  وب  جشنواره  بخش  دومین  را  مسابقه  برگزاری  وی 
کسب و کار دانست و گفت: در این بخش، بنگاه هایی که 
عالقه مند به استفاده از وب در جهت توسعه کسب و کار 
خود در فضای مجازی و ارتقا و بهبود پورتال و وب سایت 
خود می باشند، در بخش مسابقه جشنواره با عنوان 'نشان 
برتر تعامالت الکترونیکی' شرکت می کنند و ضمن ارزیابی 
فرصت  خود،  سایت  وب  ضعف  و  قوت  نقاط  از  اطالع  و 
الکترونیکی  برتر تعامالت  'تندیس نشان  رقابت و دریافت 

را خواهند داشت.
وی افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته و به منظور 
واصله  های  درخواست  و  ها  بنگاه  حداکثری  مشارکت 
شورای  جشنواره،  در  نام  ثبت  مهلت  تمدید  خصوص  در 

سیاستگذاری جشنواره با تمدید پانزده روزه زمان ثبت نام در جشنواره موافقت کرده و زمان پایانی ثبت نام در جشنواره را ۱۵ 
آبان ماه اعالم کرد.

در ادامه این نشست برات قبادیان، معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس جشنواره گفت: 
توسعه تعامالت الکترونیک، کار بزرگی است، یک حرکت ملی ارزشمند که باید قدر دانسته شود و همگان باید به هر شکل در 
آن سهیم باشند چرا که چشم انداز روشنی در پیش رو دارد و از پیامدهای مثبت و تاثیرات آن بر اقتصاد جامعه به راحتی و بی 

تفاوت نمی توان گذشت.
قبادیان گفت: استفاده از تجارت الکترونیک و فرهنگ سازی که اول در حوزه مدیران ارشد اتفاق می افتد و بعد در سایر بخش 
ها، مانند تاکسی سرویس های اینترنتی و... که نمی شود جلویش ایستاد، بنابراین حاال که این اتفاق می افتد بهتر است درست 

و حساب شده اتفاق بیفتد و یکی از اقدامات مدیریتی و حساب شده برگزاری همین جشنواره است.

تولید دستگاه الکتروشوک قلبی با پشتیبانی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک

قرارداد  اجرای  از  درمان  پیشرفته  تجهیزات  شرکت  مدیرعامل       
ساخت و تولید 95 دستگاه DC شوک قلبی با پشتیبانی صندوق حمایت 

از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیك)صحا( خبر داد.

تجهیزات  شرکت  مدیرعامل  آهنیان،   محمد   ، صحا  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشرفته درمان با اعالم این مطلب گفت: دستگاه الکتروشوک از تجهیزات ضروری 
در مراکز پزشکی، درمانی، ورزشی و تفریحی و یکی از تجهیزات مهم اتاق های 

عمل است. 
آهنیان افزود: از این دستگاه برای اعمال یک شوک الکتریکی قوی به بیمارانی 
که قلب آنها به هر دلیل از کار باز ایستاده به کار می رود که این شوک در برخی 

موارد باعث بازگشت ریتم قلبی به حالت اولیه می شود.

مدیرعامل شرکت تجهیزات پیشرفته درمان در توضیح علمی کارکرد این 
برطرف  برای  که  است  دفیبریالتور دستگاهی  یا  الکتروشوک  دستگاه گفت: 
یک  تبدیل  نیز  فیبریالسیون  و  می رود  به کار  فیبریالسیون  درمان  یا  کردن 
ریتم منظم قلبی به یک لرزش غیرموثر است که با توجه به محل ایجاد آن در 

دهلیز یا بطن نامگذاری می شود.

یک  آوردن  وارد  داد:  ادامه  وی   
رپوالریزاسیون  به  که  الکتریکی  شوک 
همزمان کلیه سلول های میوکارد و در 
منجر  آنها  هماهنگ  انقباض  به  نتیجه 
نامیده  الکتریکی  دفیبریالسیون  شود 
وارد  توانایی  که  دستگاهی  و  مي شود 
برای  را  الکتریکی  انرژی  چنین  آوردن 

دفیبریالتور  دارد  فوق  منظور  انجام 
)Defibrillators( نامیده مي شود. 

آهنیان با اشاره به مزیت های محصول تولیدی شرکت تجهیزات 

پیشرفته درمان نسبت به نمونه قدیمی گفت: این دستگاه شوک الکتریکی بای 
فازیک است؛ به این معنا که پالریته الکترودها مرتب تغییر می کند و به این ترتیب 

از سوختگی و عوارض ثانویه قلبی جلوگیری می کند.

این دستگاه  از مزیت های  ادامه داد: یکی دیگر  وی 
این است که به جای اعمال ولتاژ، جریان به صورت 
کنترل شده با تغییر مقاومتی که خازن بر روی آن 
این تکنولوژی  انجام می گیرد که  تخلیه می شود؛ 
محصوالت  از  یکی  روی  بر  تنها  حاضر  حال  در 

شرکت ZOLL  وجود دارد. 
درمان  پیشرفته  تجهیزات  شرکت  مدیرعامل 
از  تنها  این کاال در کشور  به  نیاز  آنجا که  از  گفت: 
می تواند  آن  تولید  لذا  می گیرد  صورت  واردات  طریق 

صرفه جویی ارزی باالیی را باعث شود.

تفریحی  و  ورزشی  درمانی،  پزشکی،  مراکز  از  آهنیان 
شرکت  گفت:  و  برد  نام  محصول  این  بازار  عنوان  به 
تجهیزات پیشرفته درمان دارای قراردادهایی با هیئت امنای 
ارزی در معالجه بیماران است و سایر مشتریان این شرکت نیز 
سازمان هایی چون اداره بهداشت و درمان نزاجا و دانشگاه علوم 

پزشکی ایران هستند.

به  اشاره  با  درمان  پیشرفته  تجهیزات  شرکت  مدیرعامل 
پایان یافتن پروژه با تولید و فروش تمامی دستگاه ها، 
از حمایت صحا از این پروژه قدردانی کرد و گفت: 
صحا در زمینه تأمین سرمایه مورد نیاز برای تولید 
تجهیزات  شرکت  به  شایانی  کمک  محصول  این 

پیشرفته درمان کرده است.
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22گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوریعتف

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت،معدن در گفت و گو با »راه روز«:

وزارت علوم می تواند گره صنعت را بگشاید
 ساماندهی پایان نامه در اولویت قرار بگیرد 

 
  معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: برای پیشرفت و توسعه کشور باید توسعه صنعتی بر پایه دانش و 
دانایی پیش برود و این مهم تنها از طریق تقویت رابطه صنعت و دانشگاه 
عملی  به صورت  ارتباط  این  است  الزم  حال  عین  در  است؛  امکانپذیر 

صورت پذیرد.

صنعتی  توسعه  اینکه  بیان  با  قبادیان  برات  دکتر   ، عتف  گاهنامه  گزارش  به 
باید بر پایه دانش صورت بگیرد، اعالم کرد: در این راستا وزارت صنعت،معدن و 
تجارت چندین تفاهمنامه با وزارت علوم و فناوری انعقاد کرده تا زمینه های حضور 
دانشجویان و اساتید در صنایع و همچنین استفاده صنایع از ظرفیت های علمی 

کشور تسهیل شود.

از ظرفیت  افزود:  و  تاکیدکرد  دانشجویی  نامه های  پایان  بر هدفمندسازی  وی 
های وزارت علوم برای حل معضالت و مشکالت حوزه صنعت استفاده خواهیم 
کرد و در قدم اول باید پایان نامه های دانشجویی ساماندهی و هدفمند شوند تا 

بتوان از آنها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بهره برد.

منویات  به  اشاره  با  معدن  صنعت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
مقام معظم رهبری)مدظله( در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: 

شرکت های دانش بنیان پیشران اقتصاد مقاومتی هستند.

قبادیان بیان کرد: امید است برگزاری سمینارها باعث ایجاد همدلی و هم افزایی 
بین صنعت و دانشگاه شود و دستاورد آن تولید دانش و علم نافع برای توسعه 

کشور و بهزیستی مردم باشد

با حمایت صحا و توسط محققان یک شركت دانش بنیان محقق شد:

ساخت دستگاه نمایشگر محلی ترانسمیترهای 
نفت، گاز و پتروشیمی

       محققان یکی از شرکت های دانش محور ایرانی با حمایت صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیك موفق به طراحی و ساخت 
انواع دستگاه های نمایشگر محلی ترانسمیترهای اندازه گیری متغیرهای 
گاز،  نفت،  مانند  صنایع  بیشتر  در  تجهیزات  این  که  شده اند  فرایندی 
فراوان  کاربرد  ها  نیروگاه  لوله،  خطوط  ها،  پاالیشگاه  فوالد،  پتروشیمی، 

دارند.

به گزارش روابط عمومی صحا، حسین مقدسی، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت تولیدی صنعتی پارس جهد گفت: هم اکنون کشور ایران به دلیل داشتن 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و  نیروگاه به شدت مصرف کننده تجهیزات 
این تجهیزات به ۱۲  انواع مختلفی دارند.  ابزار دقیق  ابزار دقیق است. تجهیزات 
خانواده تقسیم می شوند که شرکت پارس جهد به دنبال آن است یکایک آنها را 

، بومی سازی کند. 
به گفته وی نمایشگرهای محلی ترانسمیترها دارای ۵ نوع متفاوت هستند که 

محصول جدید تولیدی شرکت، یک خانواده، از ۱۲ خانواده تعریف شده است.
مقدسی افزود: معموال در تمامی نقاط پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی تجهیزات 
ابزارهای دقیق نصب می شوند اما برای نصب این تجهیزات در ارتفاع های بلند و 
مکان های کم دسترس و سخت، نیاز است تا دستگاه نمایشگر محلی نیز به موازی 
تمام اطالعات  این دستگاه ها،  با نصب  قابل دسترس، نصب شود؛  آنها در محل 

تجهیزات نقاط دوردست به سهولت منتقل و قابل نمایش خواهد شد.
  

وی اظهار کرد: کثرت مصرف این تجهیزات و نیاز کشور، شرکت ما را بر آن داشت 
تا این دستگاه ها را بومی سازی و تولید کنیم. البته هم اکنون تولید این دستگاه 
به پایان رسیده و با اخذ استاندارد CE  باالترین گواهینامه صادرات اتحادیه اروپا،  
مراحل نهایی اخذ استاندارد ATEX )تاییدیه ای برای نصب تجهیزات در محیط 
های قابل انفجار( را سپری می کند. پیش بینی می شود این محصول با کسب این 

استاندارد در ۳ ماهه آخر امسال وارد باز شود.

وی با اشاره به اینکه فرایند این محصول از ایده تا تولید حدود یک سال و نیم 
 High( به طول انجامیده است، یاد آور شد:  بومی سازی محصول با دانش فنی باال
Tech(، جلوگیری از خروج ارز، استاندارد سازی محصول برای استفاده در صنایع 
نفت و گاز، ارتقا دانش فنی ساخت محصول را می توان از جمله مزایای اجرای این 

طرح عنوان کرد.
به گفته مقدسی، این محصول هم اکنون قابل رقابت با نمونه های مشابه اروپایی 

مانند ایتالیایی، آلمانی و همچنین ژاپنی و آمریکایی است.
وی به وجه تمایز این محصول نسبت به نمونه های مشابه خارجی اشاره کرد و 

گفت: ما برای ساخت این دستگاه، برخی از آپشن های این محصول را بیشتر کرده 
ایم. از آنجایی که این تجهیزات برای کنترل صنایع استفاده می شوند، هرچقدر

user friendly  )کاربر پسند( باشند، بهتر است. به همین دلیل برنامه نویسان 
شرکت ما سعی کرده اند که این تجهیزات را برای کاربران قابل استفاده تر کنند. 
مثال آنها تنوع تبدیل واحدها را زیادتر کرده و موارد محاسباتی نیز در آنها گنجانیده 
اند. همچنین در این دستگاه، آالرم های هشدار دهنده بکار برده شده است که در 

انواع مشابه غربی وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی پارس جهد  تصریح کرد: بزرگترین مزیت 
استفاده از این دستگاه، قطع وابستگی ایران به تجهیزات غربی و مزیت بعدی آن 

یک گام نزدیک شدن به بومی سازی سایر تجهیزات ابزار دقیق است.

این  برای صادرات  بازار هدف  افزود:  اشاره کرد و  این محصول  به صادرات  وی 
محصول در وهله نخست کشورهای آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه و در گام های 
بعدی به تمام کشورهای مصرف کننده صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد است.

وی ادامه داد: حجم واردات تقریبی این محصول به کشور ساالنه در حدود ۱۲تا 
۱۵ میلیون یورو است. پیش بینی می شود با اعمال سیاست های فروش خوب و 
تعدیل قیمت،بتوانیم حداقل ۶۰ درصد سهم بازار داخلی را به خود اختصاص دهیم 

و زمینه اشتغال حدود ۲۰ نفر را فراهم کنیم.

وی به حمایت صحا برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: هم اکنون روشی که 
صندوق به کار برده ، بسیار موثر است زیرا توانمندی بسیاری از شرکت های داخلی 
از طریق این صندوق شناسایی و در نهایت حمایت شده اند. شرکت ما به دلیل 
نیاز شدید بازار به این نوع محصول، قصد اجرای این طرح را داشت اما در صورت 
حمایت نکردن صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(، روند 

اجرایی آن به طول می انجامید. 
مقدسی خاطرنشان کرد: حمایت صحا  باعث شد پروسه اجرای این طرح سرعت 
بگیرد. از اینرو از دست اندرکاران این صندوق تشکر می کنم که خالصانه برای ارتقا 

صنعت الکترونیک کشور زحمت می کشند. 

تعریف  خانواده  های ۱۲  سایر محصول  اگر  بینی می شود  پیش  گفته وی  به 
شده محصول های ابزار دقیق  نیز با کمک صحا بومی سازی شوند، ایران در بین 
کشورهای منطقه تبدیل به قدرتی شود که توان تولید تمام تجهیزات کنترل ابزار 
دقیق را داشته باشد. تحقق این امر سبب می شود ایران به خودکفایی بزرگی دست 
یابد و ساالنه از خروج بیش از یک میلیارد یورو جلوگیری کرده و زمینه اشتغال 

۲۵۰۰ نفر را فراهم کند.

معاون پژوهشی، آموزش و فناوری وزارت صنعت خبر داد 

دانشجو  هزار   ۵0 اعزام 
برای  صنعتی  واحدهای  به 

گذراندن دوره كارآموزی

    معاون پژوهشی، آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه ارتباط بین دانشگاه و صنعت باید به صورت سیستماتیک نهادینه و پایدار 
واحدهای  به  کشور  در  دانشجو  تاکنون ۵۰ هزار  امسال  مردادماه  از  شود گفت: 

صنعتی برای گذراندن دوره کارآموزی اعزام شده اند.

به گزارش گاهنامه عتف ، برات قبادیان در چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی 
ساخت و تولید ایران با اشاره به اینکه ارتباط بین دانشگاه و صنعت امروز مستمر 
و پایدار نیست، اظهار کرد: این ارتباط باید به صورت سیستماتیک نهادینه و پایدار 

شود.
اینکه واحدهای صنعتی ۱۳۰ عنوان برنامه تحقیقی به وزارت  با تأکید بر  وی 
علوم و تحقیقات و فناوری ارائه کرده اند، بیان داشت: از این تعداد تاکنون ۳۰ مورد 

عملیاتی شده است.
معاون پژوهشی، آموزش و فناوری وزارت صنعت و معدن و تجارت با اشاره به 
که  ایجاد شده  ایران  ملی  پژوهش های  سازمان  در  کارآموزی  ملی  سامانه  اینکه 
واحدهای صنعتی و دانشگاه ها می توانند در این سامانه ثبت نام کنند، خاطرنشان 
کرد: از مردادماه سال جاری تاکنون ۵۰ هزار دانشجو در سراسر کشور به واحدهای 
صنعتی برای گذراندن دوره کارآموزی اعزام شده اند و پیش بینی می شود تا پایان 

سال به ۵۰۰ هزار مورد برسد.

قبادیان با تأکید بر اینکه پایان نامه دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری تاکنون 
پایدار و هدفمند نبوده است، تصریح کرد: امید است با ارتباط ایجاد شده بین بخش 

صنعت و دانشگاه شاهد نوآوری و کاربردی شدن پایان نامه ها باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون ارتباط و تعاملی خوبی بین مرکز پارک علم و فناوری 
ارتباط،  این  افزایش  با  شد:  متذکر  است،  نداشته  وجود  صنعتی  شهرک های  و 
می توانند  هستند  برخوردار  بهتری  علمی  توان  از  که  دانش بنیان  شرکت های 
واحد  و  هستند  پراکنده  صنعتی  شهرک های  در  که  صنعتی  کوچک  واحدهای 
به  و  قرار داده  را زیرپوشش خود  ندارند  پربار علمی  و  تحقیق و توسعه مستقل 

صورت یک مجموعه عمل کنند.

ارتباط صنعت و دانشگاه
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سوابق اجرایی
عضو جهاد سازندگی همدان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و مسؤول اردوگاه روستایی؛  ■

رئیس دانشگاه بوعلی سینا از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ و از سال ۱۳۹۳ تا کنون؛  ■
سرپرست دانشکدۀ کشاورزی شهرکرد وابسته به دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ و عضو جهاد دانشگاهی اصفهان؛  ■

رئیس دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷؛  ■
معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی سینا از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶؛  ■

رئیس دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰؛  ■
رئیس مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه۱۳۹۰–۱۳۹۳؛  ■

دبیر هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه های منطقۀ غرب کشور از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۳ و از ۱۳۹۳ تاکنون؛  ■
عضو هیأت امنا های دانشگاه کردستان و پارک علم و فناوری استان همدان؛  ■

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه لرستان.  ■

سوابق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

راه اندازی بخش امور فرهنگی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹؛  ■
عضویت و همکاری در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲؛  ■

عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه های کشور از ابتدای تأسیس تاکنون؛  ■
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در آدالید استرالیا در دورۀ تحصیل دکتری؛  ■

مؤسس و عضو هیأت مدیرۀ مؤسسه خیریۀ حمایت های مردمی از دانشجویان )محمد(؛  ■
عضو هیأت مدیرۀ مؤسسۀ اشتغال آفرینی ستارۀ ایرانیان در همدان؛  ■

عضویت در شورای سیاستگذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله کمیتۀ تدوین سیاست های وزارت علوم،   ■
تحقیقات و فناوری، کمیتۀ تدوین برنامۀ بخش علم و فناوری و ...؛

عضویت در شوراها و کارگروه های مختلف در دانشگاه بوعلی-سینا و استان همدان در طول دوره های متوالی مسؤولیت هاي اجرایي.  ■

سوابق علمی
انتشار بیش از ۶۰ مقالۀ علمی-پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی؛  ■

راهنمایی ۴۰ رسالۀ دکتری و پایان  نامۀ کارشناسی ارشد؛  ■
اجرای ۱۷ طرح تحقیقاتی کاربردی؛  ■

تألیف کتاب »راهنمای کاشت، داشت و برداشت گردو«، چاپ شده توسط سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،   ■
معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، وزارت کشاورزی، ۱۳۸۵؛

تألیف کتاب »به نژادی انگور«، انتشارات دانشگاه مالیر، ۱۳۹۵؛  ■
ترجمۀ کتاب »فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله«، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۰؛  ■

ترجمۀ کتاب »روش تدریس اساتید دانشگاه در مراکز آموزش عالی«، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۴؛  ■
ترجمۀ کتاب »بیولوژی انگور«، انتشارات دانشگاه بوعلی-سینا، ۱۳۸۶؛  ■

برگزیده به عنوان استاد برتر آموزشی و پژوهشی گروه، دانشکده و دانشگاه در ادوار مختلف؛  ■

فعالیت های علمی و اجرایی

عضو هیأت مدیرۀ انجمن علوم باغبانی ایران )یک دوره(؛  ■
عضو قطب علمی میوه های ریز )انگور( در دانشگاه بوعلی-سینا؛  ■
مدیر مسؤول مجله پژوهش کشاورزی و سر دبیر مجله تا ۱۳۹۳؛  ■

عضو هیأت تحریریۀ مجالت تخصصي: علوم و فنون باغبانی؛  علوم باغبانی ایران و فناوری تولیدات گیاهی؛   ■
عضو انجمن هاي علمی: زیست شناسی ایران؛  باغبانی؛ اخالق در علم و فناوری و انجمن بین المللی باغبانی،  ■

عضو شورای مرکزی بنیاد ملی نخبگان استان همدان.  ■

چکیده برنامه های وزیر علوم دولت دوازدهم:

توسعه زیرساختهای شتاب بخش، برای نظام عالی 

شایسته محور، كارآمد، نوآور، اخالق مدار و پژوهش محور

معرفی مختصر دکتر منصور غالمی
منصور غالمی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا با مرتبۀ استادی، ریاست دانشگاه بوعلی سینا را در دولت های هفتم و هشتم و دولت های یازدهم و دوازدهم برعهده داشته  است. وی دارای مدرک دکترای تخصصی از دانشگاه آدالید استرالیا می باشد.

زندگی نامه
منصور غالمی در سال ۱۳۳۲ در شهر همدان در خانواده ای مذهبی و متدین متولد شد. وی مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۵۵ در رشتۀ ترویج و آموزش کشاورزی از مدرسۀ عالی کشاورزی همدان اخذ نمود و از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ عضو جهاد 

سازندگی همدان و مسؤول اردوگاه روستایی بوده است. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲سرپرستی دانشکدۀ کشاورزی شهرکرد، وابسته به دانشگاه اصفهان را به عهده داشته و همزمان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان نیز بوده است. 
منصور غالمی در سال ۱۳۶۴ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتۀ علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود و در همان سال به ریاست دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا منصوب شد و تا پایان سال ۱۳۶۷ این مسؤولیت را عهده دار 

بود. پس از آن، به مدت دو سال معاونت اداری و مالی دانشگاه بوعلی سینا را بر عهده داشت.
در سال ۱۳۷۰، برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه آدالید استرالیا رفت و در سال ۱۳۷۴ در مقطع دکتری رشتۀ علوم باغبانی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت. پس از بازگشت به ایران، مجدداً به مدت یک سال به عنوان 

معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی سینا انجام وظیفه نمود و پس از آن، در دولت های هفتم و هشتم )دورۀ اصالحات( ریاست دانشگاه بوعلی سینا را عهده دار بود. او هم اکنون نیز رییس دانشگاه بوعلی سینا است.

برنامه وزیر
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برنامه دكتر منصور غالمی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در دولت دوازدهم

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی و شکل گیري نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه ها به عنوان عالی ترین نهاد تربیت 
نیروی-انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، فعالیت های گستردة خود را با رویکردهایی نوین و اهدافی منیع آغاز نمودند. 
در  رهبری  معظم  مقام  راهگشای  منویات  و  خمینی)ره(  امام  حضرت  اسالمی،  انقالب  کبیر  معمار  داهیانة  رهنمودهای 
تنظیم و تنسیق نقشة راه و سیاستگذاری های کالن در عرصة آموزش عالی کشور، افق های جدید و نویدبخشی را برای 
ترویج و ارتقای دانش، توسعة پژوهش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی ترسیم نموده است. بر بنیاد این رهنمودها و رهنمون 
ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان پیشران توسعة دانایی محور و راهبر حوزة علم و فناوری، مبدأ تحوالت 
بنیادین در عرصة علم  و فرهنگ می-باشند. در این چشم انداز متعالی، احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسالمی 
منوط به رشد متوازن و همه جانبة ابعاد علمی، پژوهشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور تصور شده  است و دانشگاه 

ها در تحقق این اهداف کالن، به عنوان پیشران و طالیه دار نقش آفرینی می کنند.
با توجه به ابتنای آموزش  عالی جمهوری اسالمی ایران بر دو مؤلفه اسالمی- ایرانی، رویکردهای برنامه ریزی  آموزش 
عالی نیز بایستی به گونه ای باشد که بتواند زمینه را برای تحقق بخشیدن به تمدن اسالمی-ایرانی فراهم کرده و ضمن 
اهتمام به حفظ ارزش ها، سنت ها و اعتقادات دینی، با مهندسی دانش و توسعة علمی و پژوهشی، بینش ها، باورها و 
فرهنگ جامعه را هم در سطح بومی و ملی و هم در سطح بین المللی متحول سازد. بالندگی نظام مقدس جمهوری 
ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی در گرو داشتن  ایران در تمامی  اسالمی 

نقشة راهی است که برنامه نویسان، سیاستگذاران و مسؤولین اجرایی را در طی این طریق رهنمون خواهد بود.

باورها و ارزش هاي بنیادین
فلسفۀ وجودی نهاد آموزش عالی، توسعۀ علمی و توانمندسازي جامعه در علم و فناوري و گسترش فرهنگ، اقتصاد و فناوری 
ملی است. نهاد آموزش و پژوهش با تربیت و به کارگیري دانشمنداني در تراز جهاني رسالت تولید دانش به منظور ثروت آفریني 
کشور را به عهده دارد. اعتالي اخالق و معنویت، پایۀ توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا و متوازن در مسیر توسعۀ علمي و تعالي 
معنوي جامعه است. دانشگاه ها به عنوان اجزای اصلی زنجیرۀ توسعۀ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی داراي ظرفیتی 
انسان ساز و ارزشمند هستند که می توانند با تربیت پژوهشگران و متخصصانی خودباور، اخالق محور و فرهیخته، برای اعتالی 
فرهنگ، آموزش، پژوهش و نوآوري تالش نمایند. از این رو، باید در سیاستگذاري و مدیریت، با تمرکز برآرمان هاي اصیل انقالب 
اسالمی و منافع ملي و با پاسخگویی در برابر جامعه، دانشگاهی باثبات و کارآمد را با ویژگی های اعتبار علمی، قانونمندی، تعهد 
اجتماعی، عقالنیت سیاسی و شایستگی اخالقی، محور قرار داد و این به معنای تعادل ساختاری و اعتدال سیاسی، فرهنگی و 

اجرایی در دانشگاه ها است.

چشم انداز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه ها در افق ۱4۰۰
نظام آموزش عالي، پژوهش و فناوري الزم است به گونه اي سامان یابد که برونداد آن، افزون بر پیشبرد بهره وري و شکوفایي 
علمي، تالش برای تحقق جامعۀ دانش  بنیان، عدالت محور، و برخوردار از انسان هاي پاک، آگاه، دانشمند و ماهر باشد. نقش 
و سازوکارهاي وزارت براي دستیابي به هدف هاي متعالی آن، بازآفریني مي شوند. دستاورد این بازآفریني، وزارتي کنش یار، 
و  اعتمادآفرین  توان افزا،  انعطاف پذیر،  اثربخش،  کارا،  پاسخگو،  غیرمتمرکز،  آینده نگر، مشارکت جو،  نتیجه مدار،  مشتري مدار، 
چابک خواهد بود. توسعۀ علم و فناوري در دانشگاه ها از یک سو با پیشرفت هاي علمي جهان و از سوي دیگر، با نیازهاي کشور 
و آمایش سرزمین همخوان خواهد شد و علم روز جهان در خدمت نیاز روز جامعه بر پایۀ آمایش سرزمین قرار خواهد گرفت. 
دانشگاه ها با گسترش مرزهاي دانش و تولید علم، نوآوري در زمینۀ فناوري هاي نوین، شایستگي و توانمند سازي استادان، 
روزآمدسازي برنامه ها، حل مشکالت کشور، تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند و خالق، با رعایت قانونمندي، صداقت و 
شفافیت در پاسخگویي به جامعه به نقش هاي کلیدی خود در کشور خواهند پرداخت. دانشگاهیان مؤمن، اخالق مدار، خودباور، 
خالق، کارآمد، پرتالش، دانشور، آگاه و داراي دانش روز و مهارت هاي نوین در آموزش و پژوهش، توسعه و پیشرفت مبتني بر 

دانش را در کشور راهبري خواهند نمود.

برنامه های کالن برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه های کالن در هر یک از بخش ها در قالب »چشم انداز« و »برنامه ها« مطابق با اسناد فرادستي و سیاست های کالن 
آموزش عالی زیر تنظیم شده است :  

بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری؛  .۱
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛  .۲

سند دانشگاه اسالمی؛  .۳
سند نقشۀ جامع علمی کشور؛  .۴

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴؛  .۵
سیاست های کلی علم و فناوری؛  .۶

سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور؛  .۷
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛  .۸

قوانین احکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور و برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛  .۹
منشور حقوق شهروندی و  .۱۰

برنامه به دولت دوازدهم به مجلس شورای اسالمی تنظیم شده است.  .۱۱

چشم انداز

تمدن سازي اسالمي ـ ایراني
جامعه متعالي، برخوردار و دانش بنیان

دانشگاه جامعه محور
اقتصاد مقاوم و رقابت پذیر

برنامه ها
نظام تدبیر آموزش، پژوهش و فناوري

نظام آموزش عالی شایسته محور، توانمندساز و کارآمد
نظام فرهنگي انسان ساز و اخالق مدار

نظام علم، فناوري و نوآوري بومي و اثربخش در پیشرفت و عدالت
توسعۀ سرمایه های انسانی آموزشی، پژوهشی و فناورانه

توسعۀ مشارکت و همکاری های ملی و بین المللی
توسعۀ زیرساخت هاي کلیدي و شتاب بخش

برنامه وزیر
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 فىايري ي پژيَص آمًزش، تذبير وظام: بروامٍ عىًان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنذ و ماده مشتوطه اسناد تاالدستی هاي پیشنهاديطشح سدیف

گوشي و   تاصنگشي دس ساختاس ساهثشي وصاست ػلوو  دس وووصت دظوذي    1
 سیضي و نظاستاهتما  ویژه ته سیاستگزاسي، تشنامه

 تنذ ب -65ماده  تشنامة ششم دوسؼه

هواي ولوی ػلوم و     سیاست
 فناوسي

 2-1تنذ 

هواي ولوی ػلوم و     سیاست
 وسيفنا

 1-5تنذ 

تخشی سیاستگزاسي ػلموی و فنواوسي وشووس دس دؼامو  توا      انسجا  2
شوساي ػوایی انمو ب فشهنگوی و ومیسویوو شمووصح و دتمیموات       

 مجلس شوساي اس می

لووانوو اهووذاظ، و ووایف   
ودشووىی ت وصاست ػلووو ،  

 دتمیمات و فناوسي

 2تنذ ایف ماده 

مظوووب شوووساي ػووایی  شمایش شموصح ػایی تشنامة ػایی هاي شموصح تاصدؼشیف نمش صیش نظا  3
 انم ب فشهنگی

دوسؼة همىاسي وصاست ػلو ، دتمیمات و فناوسي تا مؼاونت ػلموی و    4
سواصي دسوتاوسدهاي   جمهووسي دس جهوت دجواسي    فناوسي سیاسوت 
ػوایی، پژوهشوی و فنواسوي،    ها و مؤسسات شموصحپژوهشی دانشگاه

 نیاو دانشگاهیتهاي دانشانتمال دانش فنی و دوسؼه ششوت

 تخش ػلم و فناوسي تشنامة ششم دوسؼه

طشاوووی و اجووشاي نظووا  ساهثووشي مشاوووض شموصشووی و پژوهشووی     5
 غیشانتفاػی و غیشدویتی

 تنذ ج -64ماده  تشنامة ششم دوسؼه

 تنذ ت -64ماده  تشنامة ششم دوسؼه طشاوی و اجشاي نظا  پایش و پیمایش پژوهش و نوشوسي 6
هواي امنوا توا دأویوذ توش نموش سیاسوتگزاسي،        هیأتدمویت جایگاه       

 ومایت و نظاست
مظوب مجلس شووساي   لانوو اوىا  دائمی

 اس می
مظوووب شوووساي ػووایی  لانوو دشىی  هیأت امنا هاي تشاتش و ػذایت دس شموصح ػایی اهتما  ته ایجاد فشطت 8

 انم ب فشهنگی

برنامه وزیر
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استاندار گیالن در پنجمین اجالس و كارگاه آموزشی بین المللی شبکه ی پارک های علم و فناوری كشورهای اسالمی:

شناسایی دقیق مزیت های نسبی و ظرفیت های برتر سرزمین های اسالمی ما را به سمت خالقیت 
و نوآوری هدایت می كند.

      مصطفی ساالری در این اجالس که در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری گیالن برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
حضور میهمانانی از کشورهای اسالمی گفت:  حضور اندیشمندان از کشورهای مختلف اسالمی در این نشست  باید بتواند 

در راستای اهداف خود ، علم را با رفاه، توسعه و پیشرفت جامعه و بالندگی کشورهای اسالمی پیوند بزنند.

وی افزود نفت، گاز، زغال سنگ، شرایط آب و هوا متنوع و ذخائر متنوع در کشورهای اسالمی وجود دارند ، باید بپذیریم 
بدرستی و آنطور که شایسته مردم این کشورها بوده نتوانسته ایم استفاده ی الزم را ببریم و این حرکت می تواند شروع خوبی و 

شتابدهنده خوبی در این مسیر ارزشمند باشد.
دکتر ساالری ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا که کشورهای توسعه یافته ی به شمار می ایند از این ذخائر و منابع غنی 
برخوردار نیستند و با تکیه بر نیروی انسانی و منابع انسانی خود توانسته اند از حیث تولید ثروت و رفاه جامعه گام های مهمی 

بردارند.
دکتر ساالری بر لزوم شناسایی دقیق مزیت های نسبی و ظرفیت های برتر سرزمین های اسالمی تأکید و تصریح کرد: ما در 
گام اول نیاز است مزیت ها نسبی و ظرفیت های برتر هر بخشی از سرزمین های اسالنی را شناسایی کنیم و علم و فناوری مورد 
نیاز برای بهره گیری از آن مزیت و ظرفیت را تقویت کنیم و شناسایی دقیق مزیت های نسبی و ظرفیت های برتر سرزمین های 

اسالمی ما را به سمت خالقیت و نوآوری هدایت می کند. 

وی با اشاره به اینکه این اقدامات ما را به سمت خالقیت و نوآوری سوق می دهد گفت: ما به سمت خالقیت و نوآوری خواهیم 
رفت و وقتی انسان های فرهیخته به علم و فناوری متناسب با بهره گیری ظرفیت های طبیعی و مواهب الهی مصلح شوند قطعا 
به سمت نوآوری خواهیم رفت تا بتوانیم از این مواهب بهتر استفاده کنیم. ولی از ابتدای کار باید نگاه ما به سمت تجاری سازی 

باشد و آن اقداماتی که انجام می گیرد در عالم واقع و در شرایط رقابتی و کاری به صرفه و امکان پذیر باشد.

های  پارک  شبکه  المللی  بین  كارگاه  برگزاری 
علم وفناوری كشورهای اسالمی

پنجمین رویداد آموزشي و اجالس بین المللی از برنامه مشترک 3 ساله شبکه پارک هاي علم و فناوري کشورهاي 
اسالمي با مشارکت سازمان همکاري هاي اسالمي )COMSTECH( و بانك توسعه اسالمي )IDB(، تحت عنوان:

"Going Global: The Symbiosis of Innovation‐Led Economy"
»جهانی شدن : مشارکت و تعاون در اقتصاد نوآورانه« در رشت برگزار شد.

در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶، با حضور ۴ تن از مدرسین مجرب این حوزه از کشور مالزی و ۳۰ تن از مدیران و 
نمایندگان پارک هاي علم و فناوري و مراکز علمي و تحقیقاتي کشورهاي اسالمي از جمله: عراق، پاکستان، اندونزي، بنگالدش، 
لبنان، سودان، تونس، نیجریه، آذربایجان ، مالزی، قزاقستان، عمان و افغانستان و همچنین تعدادي از روسا و مدیران پارک ها 

و مراکز رشد کشور در رشت برگزار شد.
از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی، توانمندسازی  مدیران پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و پژوهشی کشورهای 

اسالمی و کمک به این کشورها برای تجاری سازی فناوری و تولید ثروت از علم می باشد.

صبح روز ۲۲ مهرماه مراسم افتتاح پنجمین رویداد آموزشي و اجالس بین المللی با مشارکت سازمان همکاري هاي اسالمي 
)COMSTECH( و بانک توسعه اسالمي )IDB(، در پارک علم و فناوری گیالن برگزار شد.

در این مراسم استاندار استان گیالن، شهردار کالنشهر رشت و جناب آقای جعفرزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
مشاور عالی معاون پژوهش و فناوری وزرات علوم و رییس پارک پوترا مالزی به عنوان سخنران ، حضور داشتند.

دكتر متقی طلب رییس پارک علم و فناوری گیالن:

ایجاد شبکه های جدید یک ضرورت در جهانی شدن كه می تواند تالش ها را برای رسیدن به 
اهداف توسعه پایدار قوت بخشد

به  خوشآمدگویی  ضمن  طلب  متقی  دکتر  آقای  مراسم  ابتدای  در      
فناوری  و  علم  پارک های  شبکه  عمومی  مجمع  سومین  به  میهمانان 
گفت:   OIC مشارکت  با  برنامه ریزی  سال  دومین  در  اسالمی  کشورهای 
امیدوارم که این اجالس و برگزاری کارگاه های آموزشی بتواند برای شما 
سودمند بوده و همچنین قدردانی می کنم از حضور مدرسین بین المللی که 

از کشور مالزی به ما پیوستند.

ایشان با اشاره به نقش پارک های علم و فناوری در توسعه ملی و منطقه ای گفت: 
می توان در توسعه ملی و منطقه ای نقش پارک های علم و فناوری را از ۳ جنبه 

درون زا ، پویا و پایدار بودن، در راستای توسعه اقتصادی موفق دانست.
دبیر کل شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسالمی اظهارداشت: در طول 
انتقال  سال های  گذشته پارک های علم و فناوری مشارکت عمده ای در تسهیل 
فناوری و تجاری سازی فناوری و در نهایت رشد اقتصادی داشته اند. پارک های علم 
و فناوری نقطه اتصال قوی برای کارآفرینان در فعالیت های تجاری در یک محیط 

انعطاف پذیر با خدمات حمایتی برای رشد شرکت های دانش بنیان می باشد.
رییس پارک علم و فناوری گیالن با اشاره به روند جهانی شدن گفت: به عنوان یک 

ضرورت در جهانی شدن ایجاد شبکه های جدیدی مانند INSTP است که می تواند 
تالش ها را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار قوت بخشد . و یکی از اهداف عمده 
INSTP بهبود وضعیت نقش پارک های علم و فناوری در پروژهای ملی و منطقه ای 

بین اعضا و همچنین دعوت و جذب اعضای جدید شبکه بوده است.
ایشان اضافه کرد: شبکه پارک های علم وفناوری کشوهای اسالمی از سال ۲۰۱۲ 
بطور مستمر برای رسیدن به وضعیت بهتر و افزایش نقش پارک های علم و فناوری 
ناپذیری  کشورهای اسالمی عضو را در توسعه ملی و منطقه ای تالشی خستگی 
داشته است که می توان به مواردی همچون، دسترسی به بازارهای فناوری جدید 
، همکاری در تعامل فناورانه بین دانشگاه ها ، پارک های علمی و مراکز فناوری و 

صنعتی اشاره نمود.
اعضای  بین  تجارب  از  با حمایت  گفت:  و  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  ایشان 
انتقال فناوری، تجاری سازی و رسیدن به یک  OIC امیدوارم به وسیله تسهیل 
رشد اقتصادی از طریق پروژه های مشترک و سرمایه گذاری و حضور صندوق های 
نوآوری و ایجاد سیاست های نوآروانه در تسهیل مالکیت فکری ، بتوانیم به سطح 

باالتری ارتقاء یابیم.

گزارش گيالن
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آقای جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی: 

را  نوآوری  و  خالقیت  میزان  بودن  پایین 
می توان یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد 

در نظر گرفت

برنامه  از  المللی  بین  آموزشی و اجالس  امروز در پنجمین رویداد  نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی        
مشترک ۳ ساله شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسالمی اظهار کرد: عنصر جهانی شدن بازار و  تولید از مقوله 

های مورد توجه توسعه اقتصادی است.

وی اشاره نمود: یک موسسه صنعتی یا تجاری هنگامی جهانی می نامیم که همه ی جهان را در قلم رو فعالیت خود می داند 
و دیدگاه مدیران آن تنها به محیط محلی ، اقلیمی و منطقه ای محدود نمی شود بلکه در گستره جهانی می اندیشد و تحلیل 

می کند، تصمیم می گیرد، سیاست گذاری و برنامه ریزی می نماید.

جعفرزاد ادامه داد: پایین بودن میزان خالقیت و نوآوری را می توان یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد در نظر گرفت این 
مسئله موجب می شود اقتصاد و صنعت یک کشور مصرف کننده فناوری های خارجی باشد و این خود زمینه آسیب پذیری 
اقتصادی را فراهم می کند و امروز اقتصاد مبتنی بر علم و دانش اهمیت زیادی دارد. و در این عرصه افراد نوپا و نواور می توانند 
موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی باشند و ضرورت وجودی پارک های علم و فناوری 

بیش از پیش احساس می شود.

ایشان با اشاره به حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: ما در پارلمان ایران مصمم هستیم مجوزهای قانونی الزم را در 
اختیار پارک های علم و فناوری قرار دهیم و همچنین بودجه و اعتباراتی که نیاز دارند. و می توان گفت طی چندسال گذشته 
پارلمان ایران توجهی ویژه ای به شرکت های دانش بنیان داشته است و قوانین و مصوباتی که نیاز داشته اند در اختیار ایشان 

قرار داده است.

آقای نصرتی شهردار كالنشهر رشت :

در صنعت گردشگری با توجه به اختیارداشتن 
اشتراک  بهترین  توانیم  می  ها،  زیرساخت 
گذاری را با كشورهای اسالمی داشته باشیم

شهردار کالنشهر رشت آقای نصرتی روز شنبه در پنجمین اجالس بین المللی شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای 
اسالمی در رشت ضمن خیرمقدم به میهمانان کشورهای اسالمی و مدعوین از حمایت استاندار گیالن و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و اعضای شورای شهر رشت از این اجالس قدردانی نمود و افزود: با اشاره به عنوان این مجمع که جهانی 

شدن است ، باید زیرساخت های مدیریت شهری برای جهانی شدن مورد توجه قرار گیرد. 

وی اظهار داشت: پرداختن به صنعت گردشگری در پارک علم و فناوری با همراهی مجمع شهرهای اسالمی باید مورد 
با  با توجه به اختیارداشتن زیرساخت ها، می توانیم بهترین اشتراک گذاری را  توجه قرار گیرد. ما در صنعت گردشگری 

کشورهای اسالمی داشته باشیم.

شهردار کالنشهر رشت برگزاری این نشست را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در آینده با همکاری پارک علم و فناوری 
استان گیالن ، بعد از برگزاری این اجالس، برقراری ارتباط با کشورهای اسالمی برای ایجاد سرمایه گذاری و رونق گردشگری 

اقتصادی را انجام خواهیم داد.

آغاز به كار مجمع عمومی شبکه پارک های علم و فناوری كشورهای اسالمی
روز شنبه 22 مهرماه بعد از مراسم افتتاح پنجمین رویداد آموزشي و اجالس بین المللي ، اعضای مجمع عمومی شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسالمی کار خود را آغاز نمودند.

دراین مجمع موضوع اصالح اساسنامه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص انتخاب اعضای جدید تصمیماتی گرفته شد ، همچنین سه تن از کشورهای مالزی، عراق و پاکستان به عنوان عضو جدید مجمع پذیرفته شدند.
تشکیل کمیته اجرایی به منظور تعیین سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر مواردی بود که در این مجمع مورد بررسی قرار گرفت 

گزارش گيالن
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نشست اعضاي شبکه پارک هاي علم و فناوري كشورهاي اسالمي در دانشگاه علوم پزشکي گیالن

فن آوري  و  علم  پارک هاي  شبکه  اعضاي  مهرماه   2۵ شنبه،  سه  روز      
کشورهاي اسالمي با رییس دانشگاه علوم پزشکي گیالن دیدار و گفتگو نمودند.

به منظور گسترش فعالیت ها و پژوهش هاي کاربردي حوزه سالمت در گیالن، 
نشست مدیران پارک علم و فناوري کشورهاي اسالمي در دانشگاه علوم پزشکي 

گیالن، برگزار شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکي گیالن ضمن خیر 
علوم  دانشگاه  گفت:  گیالن  پزشکي  علوم  دانشگاه  علمي  جایگاه  تبیین  و  مقدم 
پزشکي گیالن با دارا بودن ۴۵۰ عضو هیات علمي ،۷ دانشکده و بالغ بر ۵۰۰۰ نفر 
دانشجو در رشته هاي مختلف پزشکي و پیراپزشکي پتانسیل بسیار خوبي براي 

تعامل و همکاري علمي با کشورهاي جهان اسالم دارد.
وي در خصوص دانشگاه هاي نسل سوم و سیاست هاي دانشگاه علوم پزشکي 
ادامه داد: بر اساس برنامه راهبردي و سیاست هاي کالن دانشگاه علوم پزشکي و 
حرکت به سوي دانشگاه نسل سوم ناگزیر هستیم جهت رشد علمي و تبدیل علم 
به ثروت با اساتید و نخبگان کشورهاي مختلف علي الخصوص کشورهاي اسالمي 

رییس دانشگاه علوم پزشکي گیالن تصریح کرد: این نشست مي تواند زمینه رشد تبادالت علمي داشته باشیم.
و شکوفایي مراکز رشد و مراکز تحقیقاتي دانشگاه علوم پزشکي را فراهم نماید تا 

بتوانیم از فرصت هاي مشترک در راستاي توانمندسازي پژوهش اساتید و نخبگان 
دانشگاهي بهره مند شویم.

وي ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکي گیالن آمادگي دارد تا با پارک علم و فناوري 
گیالن به عنوان دبیرخانه شبکه پارک هاي علم و فناوري کشورهاي اسالمي در 

زمینه هاي مختلف خصوص حوزه سالمت، برنامه هاي مشترکي را انجام دهد.

مجید متقي طلب رییس پارک علمي و فناوري استان گیالن نیز در این نشست 
به توانمندي هاي علوم و فنون دانشگاه هاي استان گیالن اشاره کرد و گفت: استان 
گیالن داراي توانمندي هاي علمي و پژوهشي فراواني دارد و دانشگاه علوم پزشکي 
گیالن نیز در سطح کشور ، یکي از دانشگاه هاي مطرح با توانمندي هاي باالیي 

مي باشد.
رییس پارک علم و فناوري گیالن با اشاره به وجود نخبگان علمي و تحقیقاتي در 
دانشگاه علوم پزشکي گیالن اظهار داشت: بسیاري از دانشگاه هاي گیالن در سطح 
ملي و بین المللي مطرح هستند و فعالیت هاي آن ها در جوامع بین المللي مشهود 
و نمایان است. وي ادامه داد: این گونه نشست ها براي شناساندن توانمندي هاي 
علمي استان براي تجاري سازي و برند کردن برخي از یافته هاي علمي و تحقیقاتي 

بسیار موثر است.

مراسم پایاني كارگاه بین المللي » جهاني شدن : مشاركت و تعاون در اقتصاد نوآورانه«
      هدف عمده دبیرخانه شبکه پارک هاي علم و فناوري کشورهاي اسالمي بهبود وضعیت نقش پارک هاي علم و فناوري و مراکز علمي تحقیقاتي در پروژهاي ملي و منطقه اي روز چهارشنبه 2۶ مهرماه ۹۶روز پایاني و مراسم اختتامیه کارگاه 

آموزشي بین المللي : »جهاني شدن: مشارکت و تعاون در اقتصاد نوآورانه« در فومن برگزار شد.
شرکت کنندگان در این روز پس از گروه بندي به جمع بندي نهایي و تبادل اطالعات و همچنین ارائه پرداختند.

دکتر متقي طلب دبیر کل شبکه پارک هاي علم و فناوري کشورهاي اسالمي ضمن بازدید از نحوه دوره آموزشي فوق در خاتمه این نشست به ارائه توضیحاتي در خصوص لزوم همکاري و تبادل اطالعات حوزه علم و فناوري بین کشورهاي اسالمي اشاره نمود.
ایشان اضافه کرد: یکي از اهداف عمده دبیرخانه شبکه پارک هاي علم و فناوري کشورهاي اسالمي بهبود وضعیت نقش پارک هاي علم و فناوري و مراکز علمي تحقیقاتي در پروژهاي ملي و منطقه اي بین اعضا و همچنین دعوت و جذب اعضاي جدید شبکه بوده است.
دکتر متقي طلب در پایان از مشارکت برنامه مشترک توانمندسازي شبکه پارک هاي علم و فناوري کشورهاي اسالمي، کمیته دایمي همکاري هاي علمي و فناوري سازمان همکاري هاي اسالمي )کامستک(، بانک توسعه اسالمي و همچنین بنیاد علمي اکو و 

همچنین مدرسین مالزیایي این کارگاه در خصوص برگزاري این همایش تشکر نمود.
ضمن اینکه نمایندگان کشورهاي اسالمي، برگزاري این دوره ي آموزشي را براي ارتقا سطح علمي بسیار مفید و اثربخش قلمداد نمودند و همچنین خواستار برگزاري مستمر و متناوب این دوره ها از سوي عوامل ذیربط شدند.  در پایان، مراسم اهداي گواهینامه 

ها به شرکت کنندگان برگزار شد.

گزارش گيالن
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حضورمدیر كل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت متبوع به همراه 
روسای پارک های علم و فناوری كشور

)IASP(در سي و چهارمین كنفرانس جهاني پاركهاي علمي و نوآوري
مقدمه:

پارک های علم و فناوری از جمله نهاد   های تعیین کننده اقتصاد پایدار دنیا هستند که نقش بی بدیل و تاثیر گذار آنها در 
توسعه اقتصاد و دانایی محور که در کنار دانشگاه های معتبر شکل گرفته اند بر احدي پوشیده نیست. این نهاد ها با حمایت 
از نیروهاي فکري و ایده های خالق و نوآور عماًل  در شکل گیری اقتصاد نوین، دینامیک و قدرتمند در برابر بحران های 

اقتصادی نقش بسزایی را ایفا نموده اند.

نیاز به ایجاد اتحادیه ای در کنار همفکری، انتقال تجربیات و ایجاد شبکه علم و فناوری باعث شد تا انجمن های پارک های 
علم و فناوری در دنیا و در کشور ما شکل گرفته و گسترش یافته است.از جمله معتبر ترین این انجمن ها، انجمن بین المللی 
پارک ها و مراکز نوآوری است که در سال ۱۹۸۰ با ایجاد دفتری درمحل پارک علم و فناوری ماالگا در استان اندلس اسپانیا 
شروع به فعالیت کرد. این انجمن به شکل غیر دولتی و موسسه ای مردم نهاد است که با اخذ حق عضویت و اجرای برنامه 

های مختلف فعالیت می نماید.

 در حال حاضر انجمن بین المللی پارک ها و مراکز نوآوری)IASP( در چارچوب یک شبکه جهانی فناوری و نوآوری 
فعالیت خود را با عضویت بیش از ۴۰۸ پارک و تعداد ۱۲۸۰۰۰ شرکت از ۷۴ کشور گسترش داده است. از کشور ما نیز در 
آخرین آمار سال ۹۶ تعداد۲۴پارک عضو پیوسته این انجمن می باشند که فعاالنه در برنامه های آن شرکت می نمایند و 
حضور قدرتمندی در سیستم مدیریتی این انجمن دارند که ۳ عضو از شهرک تحقیقاتی علم و فناوری اصفهان و یک نفر از 

پارک مازندران عضو هیات مدیریتیآن انتخاب شده اند.

۱-اهداف انجمن:

انجمن با هدف گسترش یک اقتصاد پویا از طریق نوآوری، کار آفرینی، انتقال دانش و فناوری در بین اعضاء خود به عنوان 
یک موسسه NGO، شبکه ای حرفه ای و بسیار فعال در حوزه علم و فناوری و نوآوری در نقاط مختلف دنیا از آفریقا گرفته 
تا آسیای پاسیفیک، اروپا، امریکای التین، امریکای شمالی و مدیترانهایجاد نموده است و با برگزاری کنفرانس های ساالنه 

درکشورهای میزبان نقش تعیین کننده خود را در توسعه علم و فناوری ایفا می نمایند.

از جمله اهداف هیات ایرانی، حضور در مجمع عمومی انجمن که به طور ساالنه جهت انتقال رسمی برگزاری کنفرانس با 
رای مستقیم اعضای پیوسته و همچنین تعیین برگزار کننده سال بعد انجام می گردد که در این دوره پس از نشست ایران 

در سال ۲۰۱۸ کنفرانس ۲۰۱۹ در شهر نانت فرانسه با رای اکثریت انتخاب شد.

انتقال  بیشتر شکل کارگاه  استانبول، حضور در جلسات تخصصی که  ایرانی در کنفرانس  اهداف دیگر شرکت هیات  به 
با پارک های سایر کشور ها برای گسترش همکاری بین شرکتهای مستقر  تجربیات بود، می توان اشاره نمود که تعامل 

ازجمله موارد اجرایی توسط اعضاء هیات ایرانی بود که در گزارش هر کدام از پارک ها به آن اشاره خواهد شد.

هدف مهم دیگري که هیأت ایراني پیگیر بود با توجه به برنامه مهم دولت، بین المللي نمودن پارکها و تعامالت في مابین 
براي ایجاد فن بازارهاي مشترک است و در R&D  ها سرمایه گذاري در پارکهاي داخل به عنوان نقطه شروع مذاکرات 

اصلي بعدي مي باشد.  
   

2-برنامه هاي کنفرانس:

   در حال حاضر سی و چهارمین نشست این کنفرانس در تاریخ ۴-۷ مهر ماه و با اجرای پارک علم و فناوری استانبول و 
پارک Teknonet در شهر استانبول و در هتل Swissotel برگزار گردید.

تعداد کل شرکت کننده در کنفرانس استانبول نزدیک به ۵۵۲ نفر از اعضاء پارک ها و مراکز رشد و مدیریت های فناوری 
از ۷۴ کشور بودند. از جمهوری اسالمی ایران جمعاً ۲۹ پارک علم و فناوری برای شرکت در کنفرانس برنامه ریزی و اعزام که 
۲۴ پارک عضو پیوسته انجمن بودند و ۵ پارک هم به عنوان پارک های علم و فناوری نوپا در این نشست حضور پیدا نمودند. 
اینجانب به عنوان نماینده معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف جهت شرکت در کنفرانس فوق معرفی و به طور رسمی 

در مراسم تحویل پرچم کنفرانس جهت نشست سال ۱۳۹۷)۲۰۱۸( در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شرکت نمودم. 

گزارش ترکيه
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1-2-  جلسات عمومی کنفرانس

و  ها  پارک  در  نوآوری  و  فناوری  روز  مباحث  کنفرانس  عمومی  جلسات  در 
مراکز رشد به قرار ذیل مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت:

های  سازمان  و  ها  شرکت  برای  کار  و  کسب  جدید  های  فرصت   -
تحقیقاتی مستقر در مناطق بومی.

ایجاد و توسعه پارک های جدید نو آور در سطح بین المللی.  -
بین الملی نمودن پارک ها و مراکز رشد و نوآوری به کمک فعالیت   -

در شبکه انجمن و مبادله کاالها .
ایجاد فضای مجازی و استفاده از هوش مصنوعی، IT در بین پارک   -
های علم و فناوریکه شبکهIntel گزارش جامع و دقیقي از تجربیات خود در 

صحن عمومی کنفرانس ارائه نمودند.
بحث مالکیت فکری و حمایت بین المللی از اختراعات و نوآوریهایی   -
که  بود  مهم  موضوعات  جمله  از  است  شده  ثبت  مختلف  هاي  کشور  در  که 

چگونگی حمایت از آنها مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
انتقال تجربیات مدیریت پارک ها و مراکز نوآوری از طریق انجمن در   -

بین اعضاء با گسترش شبکه علم و فناوری.
ارائه خدمات بیشتر به اعضاء متوسط انجمن.  -

در  کار،  و  کسب  فرشتگان  ها   R&D استقرار  جهت  ریزی  برنامه   -
پارکها.

ارتقاء روش های حمایت از شرکت های کار آفرین و فناوری مستقر   -
اروپایی و آسیا در جلسه  از کشور های  پارک  ارائه تجربیات چند  و  در پارک 

اصلی کنفرانس.
و  مجازی  دنیای جدید  و همچنین  نوآوری  اکو سیستم  ایجاد  نحوه   -
تحصیل  جوانان  بویژه  مردم  سطح  در  نوآوری  جریان  یک  گسترش  چگونگی 

کرده.

 2-2-بازدیدها:

در برنامه کنفرانس دو بازدید از دو پارک علم و فناوری ترکیه برنامه ریزی 
شده بود؛

پارک علم و فناوری استانبول: این پارک در حاشیه شهر استانبول و   )1
در فضای بسیار گسترده صنعتی حومه استانبول واقع شده است. اتاق بازرگانی 
این پارک در کنار چند  ایجاد کننده  و صنایع دفاعی ترکیه مهمترین شریک 
دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ترکیه که R&D شرکت های برند داخلی و خارجی 

در آن مستقر بودند.

-شعار پارک در برگزاری کنفرانس” آینده با رویا های واقعی”بود.

ای طراحی شده  نوآورانه  کاماًل  مدل  با  که  پارک  رشد  مراکز  از  بازدید  -در 
بود، همزمان در سالن عمومی  محل برگزاری استارت آپ برگزار و ضمن اینکه 

قابل  طراحی  بالغ  رشد  اتاق  همچنین  و  تخصصی  کارگاه  حاشیه  در 
بود. مشاهده 

روش  عنوان  به  دهنده  شتاب  های  سرمایه  حضور  با  هیبریدی  های  -مدل 
جدید حمایت از شرکت های دانش بنیان طراحی و اجرا شد.

-مراکز رشد UniTec بازنگری خدمات پارک ها و تحولدر ارائه خدمات از 
جمله موارد مطرح توسط مسئولین این پارک بود.

-مراکز رشد کسب و کار نگاه جدیدی است که به مقوله اشتغال توجه بیشتر 
با روش ساده و پشتیبانی مختصر، کسب و کارها حمایت  به عبارتی  نموده و 
می شوند عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان در پارک فوق تشریح گردید 
و مهمترین مسئله Monitoring ذکر نمودند که افرادی توانمند شده نقش 

هدایت شرکت ها را بر عهده گرفته بودند.

شرکت  بازدید  مورد  که  بود  پارکی  ITUARI؛دومین  پارک   )2
که  بازدید،  برای  کامل  روز  یک  اصل  در  گرفت.  قرار  کنفرانس  در  کنندگان 
با تشریح، جزئیات و پاسخ به سواالت همراه بود. این پارک با حمایت بانک 
شرکت   ۲۳۰ با  امریکایی  و  انگلیسی  های  پارک  از  مدلی  با  و  ایجاد  جهانی 
خود  به  را  پارک  فضای  مربع  متر   ۱۳۷۰۰۰ در  شرکت   ۵۸۰۰ و  مستقر 
بودند  بزرگ در آن مستقر  R&D شرکت هاي  وبیشتر   بود  داده  اختصاص 
درصد   ۱۹ و  افزار  نرم  و  اطالعات  فناوري  زمینه  در  شرکتها  درصد   ۵۱ که 
انرژي و محیط زیست  الکترونیک و بقیه در مکانیک، پزشکي ودر  در زمینه 
این  تولیدات  منظورهاز  دو  تجهیزات  سایر  و  هلیکوپترسازي  بودند.صنایع 

بود. پارک 

3-2-برنامه هاي اجرایي هیئت در نشست استانبول

۳-۲-۱-مذاکرات هیئت قبل از سفر

در  پارکها(  )روساي  اعزامي  اعضاء  حضور  با  جلسه  دو  هیات  سفر  از  -قبل 
اداره کل سیاست گذاري و برنامه ریزي امور فناوري برگزار گردید که در آن 
بین روسا تقسیم شد. بطور مثال  مسئولیت مذاکرات در حوزه هاي تخصصي 
رییس یکي از پارک ها مسئول مذاکره در مورد تعامل و همکاري هاي و انتقال 
تجربیات از همکاري هاي شرکت هاي حوزه نفت و گاز به ایشان محول شد و 

به همین صورت سایر حوزه ها ...

-سه جلسه نیز با روساي پارکها در محل استقرار کنفرانس برگزار گردید در 
رؤسا  از  با دوگروه  دیگر  دو حلسه  در  و  داشتند  اعضا حضور  کلیه  یک جلسه 

برگزار گردید.

۲-۳-۲- مذاکرات هیئت در حین سفر 

کشورهاي  از  ها  پارک  روساي  و  مدیران  و  اینجانب  حضور  با  جلسه  -چند 
مختلف برگزار گردید از جمله : مذاکره با وزیر علوم، صنعت و فناوري ترکیه، 

پارک  عاج،  ساحل  پارک  رییس   ، مراکش  کشور  از  ها  پارک  نماینده  رئیس 
اتحادیه  با  بزرگ  پروژه  یک  اجراي  در  برزیل  برزیل)تجربیات  سینوس  تکنو 
اروپا( رئیس پارک استانبول، و دعوت ایشان جهت مذاکرات دقیق تر در ایران 
در ارتباط با ایجاد شبکه علم و فناوري مشترک بین بانکهاي ایران و ترکیه ، 

مذاکره با مسئول حوزه کمبریج انگلستان.

شرکت  با  آنها  فعاالن  حضور  بر  تاکید   )۱ مذاکرات:  این  در  اساسي  -نکته 
هاي داراي برند در نشست اصفهان ۲( ایجاد همکاري مشترک ۳( آشنایي با 
با استقبال و اظهار  ایران که  توانمندي هاي شرکت هاي مستقر در پارک هاي 

عالقه براي همکاري همراه بود.

حوزه  در  اروپا  گذاري  سرمایه  نماینده  با  اینحانب  مذاکرات  جمله  -از 
فن  در  گذاري  سرمایه  شروع  نقطه  مابین  في  مذاکرات  در  که  بوده  فناوري 
ایران در نشست » برنامه بزرگ پژوهشي  با توجه به حضور  ایران  بازار هاي 
اصفهان  نشست  از  قبل  ایشان  از  که  گردید  مقرر  و  تاکید  ۲۰۲۰اروپا«  افق 
دعوت به حضور در وزارت متبوع گردد. دفتر کمیسیون فوق درلوسامبورگ 

دارند. استقرار 

انتقال تجربیات پارک  و  این کنفرانس آشنایي  از دستاورد هاي مهم  *یکي 
هاي سایر مناطق دنیا با پارک هایایراني بود. روساي پارک ها در نشست هاي 
مختلف نکات بسیار با ارزش و Case study  هاي سایر پارک ها را با دقت 
براي  ترکیه  با کشور همسایه  بویژه  تجربیات جهاني  و  نمودند  دریافت  فراوان 

پارک هاي نوپاي ما بسیار با ارزش بود.

 : ۳-پیشنهادات 

فناوري  و  علم  عالیرتبه حوزه  مسئوالن  از  دعوت  براي  ریزي  برنامه   -۱
پارک ها و شرکتهاي مستقر در جهت  بین  و طراحي یک چارچوب همکاري 
ایجاد  بازار هاي مشترک،R&D  و سرمایه گذاري در  ایجاد شرکت ها و فن 

دفاتر تعامالت مشترک.

جهت  و  ترکیه  کشور  با  ملي  سطح   در  همکاري  کمیته  تشکیل   -۲
اجرایي نمودن آن مسئولیت یکي از پارکهاي داري پتانسیل داخل کشور.

۳-انتخاب حوزه هاي فعال داراي شرکتهاي با پتانسیل همکاري خارجي.

۴-تشکیل گروه همکاري با پارک هاي ترکیه با مسئولیت مدیران ارشد.

۵-ایجاد شبکه هاي علم و فناوري مشترک با پارکهاي ترکیه.

گزارش ترکيه
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دانشگاه بوعلی سینا
   

         اولین گام های ایجاد دانشگاه بوعلی سینا در اسفندماه سال 1351 براساس معاهده مشترک بین دولت های 
ایران و فرانسه برداشته شد.شوراي گسترش آموزش عالي در نود و چهارمین جلسه خود در مورخ 1352/9/۶ 
مجوز تاسیس دانشگاه بوعلي سینا در همدان را تصویب نمود که پس از آن در سال 1353 تاسیس و فعالیت 
آموزشی خود را در سال 1355 با پذیرش حدود 2۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی کاردانی تا کارشناسی 

ارشد در چهار مجتمع گسترش کشاورزی، علوم تندرستی، و علوم محیط زیست و علوم آموزشی آغاز نمود.

فضاهاي آموزشي، کمک آموزشي، رفاهی – فرهنگی، خوابگاهی و ورزشی دانشگاه حدود ۲۵۰ هزار متر مربع بوده که در 
سایت اصلي و در مساحتي قریب ۱۲۲ هکتار که در حال حاضر در تملک دانشگاه مي باشد، بنا شده است.

 
این دانشگاه دارای ۱۳ دانشکده شامل دانشکده علوم پایه، دانشکده شـیمي، دانشکده علوم انسانی، دانشکده علوم اقتصادي 
و اجتماعی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده هنر و معماری، دانشکده کـشاورزی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشکده تربیت 
بدنی، دانشکده فنی تویسرکان، دانشکده فنی کبودرآهنگ، دانشکده مدیریت و حسابداری رزن و دانشکده صنایع غذایی بهار 
می باشد. از بین این دانشکده ها، دانشکده های شیمی، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و علوم انسانی از نظر تولیدات 

علمی و جذب دانشجو در رتبه های باالیی قرار دارند.
یکی از مؤسسات وابسته به دانشگاه مرکز رشد می باشد که هم اکنون با ۳۰ شرکت فناور فعال پیشرفت خوبی در زمینۀ 

جذب دانشجویان و نخبگان صاحب طرح و ایده های فناورانه داشته است.
از ویژگی های بارز دانشگاه بوعلی سینا می توان به کیفیت باالی تولیدات علمی و توسعۀ تحصیالت تکمیلی اشاره نمود که 
ثمرۀ تالش مسؤولین و اعضای هیأت علمی این دانشگاه در سالیان متمادی است. الزم به ذکر است این دانشگاه در علم شیمی 
و هم چنین میزان ارجاعات به مقاالت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کشور و جهان شناخته شده و شاخص محسوب می 
شود. هم چنین دانشگاه بوعلی سینا در فهرست یک درصد دانشگاه های تأثیرگذار در علم جهان قرار دارد. الزم به ذکر است 
که این دانشگاه موفق به اجرای طرح آمایش آموزش عالی استان، تدوین سند راهبرد دانشگاه در افق ۱۴۰۴، تدوین برنامه 

اجرایی سند راهبرد دانشگاه در افق ۱۴۰۴ در سال های اخیر شده است.

در حال حاضر این دانشگاه از همکاری تعداد ۴۲۵ نفر عضو هیأت علمی تمام وقت بهره¬مند است که از این تعداد ۶۰ نفر 
استاد تمام و ۱۲۰ نفر دانشیار هستند. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل قریب به ۱۱ هزار نفر است که حدود ۳ هزار نفر در 

مقاطع تحصیالت تکمیلی به تحصیل اشتغال دارند.
 

دانشگاه بوعلی سینا در سال های اخیر همچون گذشته سیر صعودی پیشرفت خود را در زمینه های مختلف علمی، آموزشی 
ارزیابی مستمر  اجرای طرح  به  توان  آموزشی می  در حوزه  دانشگاه  فعالیت های  از جمله  که  است،  پژوهشی طی کرده  و 
آموزشی گسترش ارتباطات بین المللی و بین دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های جهان اسالم، راه اندازی دفتر مدیریت برنامه 
ریزی آموزشی تشکیل شورای برنامه¬ریزی آموزشی دانشگاه و دانشکده ها، راه اندازی کمیته ارزیابی درونی در دانشگاه، راه 
اندازی پیش خوان خدمت در حوزه صدور ابالغ ها و قراردادهای آموزشی، نصب و راه اندازی سامانه جامع آموزشی گلستان، 

راه اندازی پیش خوان خدمت و نرم افزار کاربردی )اپلیکیشن( دانش آموختگان، اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و راه اندازی 
دفتر گروه آموزش های مجازی و نوبت دوم اشاره کرد. حوزه آموزشی هم چنین تمام تالش خود را در جهت بهبود کیفیت، 
استانداردسازی، توسعه روابط و تعامالت بین¬المللی و افزایش کارائی و مهارت اساتید و نیز توانمندسازی دانش آموختگان 

بکار گرفته است.

دانشگاه بوعلی سینا در حال حاضر میزبان تعدادی از دانشجویان، از نوزده کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتری می باشد که در نظر است با افزایش دانشجویان خارجی جایگاه خود را در این رابطه ارتقاء دهد. هم چنین در همین 
راستا مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بوعلی¬سینا به عنوان پنجمین مرکز آموزش زبان فارسی کشور 
وظیفه آموزش زبان فارسی به اتباع سایر کشورها را که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه¬های ایران را دارند عهده دار شده است. 

 

در اجرای سیاست های راهبردی دانشگاه بوعلی سینا در حوزۀ فعالیت های بین المللی و به دنبال تالش های متمادی در این 
راستا، موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأسیس دانشگاه بین المللي گروه 
هشت )D۸( با محوریت دانشگاه بوعلی سینا اخذ و تمهیدات الزم برای پذیرش دانشجویان بین المللی در مقاطع تحصیلی 

کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در نیمسال اول ۹۶-۹۷ صورت گرفته است.
 

معرفی دانشگاه
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به چاپ مقاالت علمی در مجالت معتبر  توان  اخیر می  بوعلی سینا در سال های  دانشگاه  پژوهشی  ¬های  فعالیت  از 
داخلی و بین المللی، شرکت دانشگاهیان در کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها 
و همایش های علمی ملی و بین المللی در دانشگاه بوعلی سینا، انجام طرح های تحقیقاتی در داخل دانشگاه و همچنین 
انجام پروژه هایی در قالب طرح تحقیقاتي با سایر سازمان ها و شرکت هاي خارج از دانشگاه، پایان نامه های کارشناسی 
ارشد و دکتری انجام شده، توسعه مراکز رایانه و کتابخانه های فعال موجود در سطح دانشگاه، توسعه تعداد مجالت فعال 
در سطح دانشگاه، چاپ کتاب های ترجمه و یا تألیفی توسط دانشگاهیان، ثبت اختراعات و انعقاد تفاهم نامه های علمی و 
بین المللی بین دانشگاه بوعلی سینا و سایر دانشگاه های داخلی و خارجی اشاره نمود. به عالوه، افزایش تعداد پایگاههای 
اطالعاتی که دانشگاه بوعلی سینا جهت استفاده دانشگاهیان در آنها عضو می باشد و در نهایت کسب جوایز  ملی و بین 
دیگر  کنار  در  ها  فعالیت  این  بطوریکه  است،  پژوهشی  حوزه  در  دانشگاه  این  اقدامات  از  نیز  دانشگاهیان  توسط  المللی 
اقدامات مشابه موجب شده تا دانشگاه بوعلی سینا به لحاظ شاخص ISC در بین دانشگاه های جامع کشور رتبۀ نهم و در 
بین کلیه دانشگاه های جهان اسالم رتبۀ ۵۰ را کسب کند. هم چنین این دانشگاه در بین دانشگاه های جامع کشور از نظر 

ارجاعات به مقاالت علمی رتبۀ پنجم و از نظر تعداد دانشمندان ISI نیز رتبۀ پنجم کشور را دارا می باشد.

و  های دختران  تجهیز خوابگاه¬  و  تعمیر  به  موفق  دانشجویی  در حوزه  در سال های گذشته  دانشگاه  این  هم چنین 
پسران و ارتقاء سطح رفاهی آنها، ارتقاء سطح رفاهی میهمانسراهای دانشجویی، نصب سیستم سرمایشی در خوابگاه¬ای 
دختران و پسران، تعمیرات اساسی، تجهیز سالن¬های مطالعه خوابگاه¬ها، راه¬اندازی گیت کنترل تردد درخوابگاه¬های 
دختران و پسران، اصالح و نوسازی شبکه اینترنت در خوابگاه¬ها، اجرای ویژه برنامه به مناسبت های مختلف، بازسازی 
انواع وام به دانشجویان )تحصیلی، مسکن، شهریه، بنیاد  ارائه  و تعمیرات رستوران¬ها، ایجاد رستوران های جدید آزاد، 
علوی و استعداد درخشان(، اجرای خط کشی محوطه خوابگاه های دختران جهت پیست دوچرخه سواری، خریداری لوازم 

مورد نیاز خوابگاه ها شد.

 

اما اهم فعالیت های بخش ورزش قهرمانی در دانشگاه بوعلی سینا در سال های اخیر آماده سازی و اعزام کاروان های 
ورزشی دانشگاه المپیادهای فرهنگی- ورزشی دانشگاه¬های کشور، برگزاری کالس های آموزشی برای تیم های ورزشی 
در طول سال، کسب عناوین مختلف قهرمانی در مسابقات کشوری، منطقه ای و استانی، برگزاری مراسم تجلیل از مقام 
استان  ادارات  کارکنان  فوتسال  مسابقات  برگزاری  دانشگاهی،  درون  ورزشی  مسابقات  برگزاری  دانشگاه،  ورزشی  آوران 
همدان به مناسبت دهه فجر با همکاری پایگاه شهید امینی دانشگاه بوده و هم چنین در حوزه ورزش همگانی نیز این 
دانشگاه موفق به برگزاری نوبت های متعدد پیاده روی همگانی، اجرای ورزش صبحگاهی، برگزاری جشنواره ورزش های 
ویژه  کوه گشت  هفتگی  برنامه  اجرای  های همدان،  دانشگاه  بین  ورزش همگانی  مسابقات  میزبانی  دانشجویان،  همگانی 
دانشگاه،  الملل  بین  روابط  دفتر  همکاری  با  ایرانی  غیر  دانشجویان  ویژه  سواری  دوچرخه  مسابقه  برگزاری  دانشجویان، 
برگزاری مسابقات گرامیداشت دهه آموزش، برگزاری کالس های آموزشی تابستانی برای همکاران و خانواده ها شده است.

مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه بوعلی سینا نیز در این مدت به ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی، بررسی دالیل کاهش 
افت تحصیلی، برگزاری کارگاه های آموزشی در خوابگاه ها و مرکز مشاوره، اجرای طرح کارنامه سالمت روان دانشجویان 
در هر ورودی، پیگیري طرح غربالگری و اجرای طرح سیمای زندگی پرداخته است. از جمله دیگر اقدامات مرکز مشاوره 
و سالمت دانشگاه بوعلی سینا اسقرار پایگاه اورژانس ۱۱۵ در داخل دانشگاه، راه اندازی مرکز بهداشت و استقرار پزشک و 
پرستار در آن محل و هم چنین اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات به عنوان اولین دانشگاه در سطح کشور می باشد 

که این خود گامی روبه جلو در جهت سالمت هرچه بیشتر دانشجویان است.
 

دانشگاه بوعلی سینا در حال حاضر دارای ۴ تشکل اسالمی فعال و ۲ تشکل اسالمی در حوزه اساتید، بسیج دانشجویی، 
کانون بسیج اساتید، بسیج کارکنان، کانون صنفی استادان، شورای صنفی دانشجویان، ۵۸ انجمن علمی- دانشجویی، ۱۳ 
عنوان کانون فرهنگی هنری)۵ کانون خوابگاهی می باشد(. هم چنین الزم به ذکر است، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه با 
بررسی درخواست های رسیده، تعداد ۶۰ مورد اعطای مجوز برای فعالیت نشریات صادر نموده، که از این تعداد ۲۶ نشریه 
فعال وجود دارد. شایان ذکر است که در راستای منویات مقام معظم رهبری در این مدت ۳۵ کرسی آزاد اندیشی توسط 
دانشجویان و اساتید در حوزه های مختلف در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برگزار گردیده است. این دانشگاه هم چنین در زمینه 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی، رشد و تقویت کانون های فرهنگی هنری، توسعه 
کمی و کیفی انجمن های علمی، ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال، برگزاری جشنواره های فرهنگی، برگزاری فعالیت 
های قرآنی، برگزاری اردوهای زیارتی، برگزاری اردوی راهیان نور، برگزاری بازدید علمی، برگزاری اردوی جهادی، برگزاری 
هفته  مبتکرانه  برگزاری  دانشگاه،  در  جماعت  نماز  مستمر  برگزاری  شهروندی،  حقوق  با  آشنایی  جهت  در  هایی  برنامه 
کرسی های آزاد اندیشی و نقد نظریات علمی، برگزاری سمینار و همایش های علمی از سوی انجمن علمی دانشجویی و 
کانون های فرهنگی هنری، نمایش فیلم، برگزاری نمایشگاه به مناسبت های مختلف، برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش 

و پاسخ از سوی تشکل های اسالمی و برگزاری نشست تخصصی و میزگرد در موضوعات مختلف نموده است.

دانشگاه بوعلی سینا در حوزه مدیریت مالی خود مبادرت به ایجاد انضباط مالی و برنامه¬ریزی در راستای کاهش بدهی 
بدهی های  اغلب  تسویه  و  دانشگاه  با  قرارداد  و سازمان های طرف  ها  به شرکت  ها  پرداخت  دانشگاه، سازماندهی  های 

جاری دانشگاه بجز حق التدریس کرده است.

هم چنین در حوزه طرح های عمرانی دانشگاه، نسبت به تکمیل و افتتاح فاز دوم دانشکده کشاورزی به متراژ ۴ هزار 
مترمربع، ادامه پروژه دانشکده شیمی و رشد آن تا ۸۰ درصد )۷ هزار مترمربع(، ادامه پروژه دانشکده فنی و مهندسی به 
میزان ۵۷ درصد )۵۵۰۰ مترمربع(، ادامه احداث کتابخانه و آمفی تئاتر به متراژ )۱۰۰۹۹ مترمربع( به میزان رشد ۴۵ 
درصد اقدامات به سزایی را صورت گرفته است. همچنین در این حوزه مطالعه در حوزه انرژی در راستای هوشمندسازی 
موتورخانه ها، ممیزی انرژی، مطالعه نیروگاه chp، نیروگاه خورشیدی، تصفیه خانه فاضالب، مطالعات زیربنایی دیوارکشی 

ضلع غربی دانشگاه به طول ۲۳۰۰ متر حائز اهمیت می باشد. 

 

از دیگر اقدامات دانشگاه بوعلی سینا در حوزه عمرانی در سال اخیر می شود از آغاز عملیات اجرایی پروژه مرکز همایش 
آزمایشگاه  احداث  روسازی،  پیاده  و  معابر  آسفالت  شامل  دانشگاه  محوطه  ساماندهی  سینا،  بوعلی  دانشگاه  علمی  های 
پیرادامپزشکی به متراژ ۱۵۵۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی ۸۰%، احداث یک باب سوله جهت دانشکده صنایع غذائی بهار 
با پیشرفت فیزیکی ۹۰%، محوطه سازی ساختمان جدید دانشکده کشاورزی، احداث بوفه دانشکده کشاورزی، راه اندازی 
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و اجرای عملیات محوطه سازی، اجرای نمای فاز ۲ مسجد، محوطه سازی 
خوابگاه های بعثت ۱ و۲، احداث پارکینگ جهت دانشکده های ادبیات، اقتصادو کشاورزی، محوطه سازی خوابگاه های 

فرزانگان ۱، ۲ و۳، احداث بلوک ۳ خوابگاه های دانشجوئی بعثت، احداث خوابگاه دانشجوئی کوثر نام برد.

در حوزه امور اداری و پشتیبانی نیز از سال ۹۳ هیچگونه نیروی انسانی غیرهیأت علمی به دانشگاه وارد نشده و تعداد 
۵۰ نفر بازنشسته گردیده است. عالوه بر این نیروهایی که قباًل شرکتی بوده و وارد سیستم اداری شده بودند به واحدهای 
خدمات و تأسیسات بازگردانیده شده و شرکت¬های جدید حذف گردیدند و در حال حاضر تعداد کارکنان غیرهیأت علمی 

دانشگاه بوعلی سینا ۷۳۲ نفر )شامل ۲۴۱ نفر رسمی، ۲۰ نفر پیمانی و ۴۷۱ نفر قراردادی( در ۱۳ دانشکده می باشد.

معرفی دانشگاه
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معامالت  توسعه  در  پیشرو  كرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک 
)B2G( واحدهای فناور با سازمانها و نهادهای دولتی

 نوشته دکتر سیامک آزادی 
 معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه

 

یکی از عمده چالشهای شرکت های نوپا خصوصاً شرکت های مستقر در پارک های علم وفناوری که ارائه دهنده فناوریهای نوین در حوزه های مختلف می باشند، تجاری 
سازی ایده  و ارائه محصول و خدمات به بازارهای هدف می باشد. از سوی دیگر و بر اساس مطالعات انجام شده بیش از ۶۰ درصد بازار شرکت های فناور در ارتباط با بخش 
دولتی بوده و به عبارتی  معامالت آنها از نوع B۲G است.در همین راستا پارک علم و فناوری در راستای تحقق رسالت پیش روی و بر اساس ماهیت حمایتی خود اقدام 
به طراحی و اجرای برنامه هایی در این راستا نموده است. بر همین اساس پارک علم و فناوری کرمانشاه ضمن برگزاری جلسات تخصصی در حوزه های عمومی، کشاورزی و 
ICTبه شناسایی مسائل و مشکالت شرکت های مستقر در ارتباط با بخش دولتی پرداخته و در ادامه نیز به تناسب ضرورتهای موجود از مدیران و کارشناسان دستگاه های 
دولتی جهت توسعه همکاری ها و بحث و تبادل نظر در این خصوص دعوت بعمل آمده است. از جمله جلسات برگزار شده می توان به مواردی همچوننشست با وزیر ارتباطات 
، وزیر کشور، استاندار کرمانشاه و معاونین ، رییس شرکت نفت و گاز غرب کشور ، مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری، مدیر عامل برق منطقه ای ،مدیر 

عامل آب منطقه ای و...اشاره نمود.
در این جلسات ضمن انعتقاد تفاهم نامه های همکاری، نمایندگان سازمانهای مذکور جهت پیگیری امور، تعیین و راه ارتباطی شهرکها با سازمانهای مذکور تسهیل گردیده 
است. از دیگر فعالیتهای پارک علم و فناوری کرمانشاه در این خصوص می توان به ارتباط با استانداری در قالب تشکیل کارگاه تخصصی تجاری سازی که برای نخستین بار 

در کشورانجام شدو نیز ارتباط با فرمانداریهای شهرستان و ارائه مسائل و نقطه نظرات  شرکتهای فناور در جلسات اداری مربوطه اشاره نمود.

فناوری ها شرط  و  ثبت طرح ها 
نمایشگاهی  فضای  تخصیص 
نمایشگاه  هجدهمین  در 
فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای 

و فن  بازار

و  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  هجدهمین  برگزاری  ستاد      
با هفته  نمایشگاه همزمان  این  کرد  اعالم  فراخوان عمومی  با صدور  فن بازار 
پژوهش و فناوری در آذر ۱۳۹۶، با حضور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد و نیز برخی از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی 

مرتبط در تهران برگزار می شود.

دکتر متقی طلب دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناروی و فن بازار ۱۳۹۶، 
اعالم کرد با توجه به هماهنگی های بعمل آمده سالن های ۶ الی ۱۴ در نمایشگاه 
بین المللی تهران محل برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش خواهد بود که عالوه بر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزرات فناوری 
حضور  نیز  های خصوص  شرکت  و  موسسات  همچنین  و  ارتباطات  و  اطالعات 

خواهند داشت.

وی در خصوص اختصاص فضای نمایشگاهی و ثبت فناوری ها در سایت ارزیابی 
فناروی ها )ایران تِک هاب( )www.Irantechhub.ir( اعالم کرد: پایان مهلت 
ثبت طرح ها و فناوری ها در این سامانه  ۱۵ آبان ماه می باشد و تخصیص فضای 
نمایشگاهی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 

مشروط به ثبت فناوری در این سامانه خواهد بود.

دکتر متقي طلب با بیان اینکه اپلیکیشن نمایشگاهي، از تولیدات شرکت هاي 
فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوري گیالن است و با توجه به نیاز هاي 
استخراج شده از تجربیات به دست آمده از دوره هاي قبلي نمایشگاه با هدف اطالع 

رسانی و امان دسترسی به فناوری ها این نرم افزار تولید شده است.

اطالعات  به  دسترسي  نمایشگاه،  داخلي  محیط  در  دقیق  مکان یابی  وي، 
سامانه  این  ویژگي هاي  از  را  آن الین  نظر سنجي  و  فناوري ها  و  شرکت کنندگان 
برشمرد و افزود: دوره هاي قبلي نمایشگاه، یکي از دغدغه هاي اصلي براي داوري و 
برنامه ریزي، نظرسنجي دقیق، سریع و آسان از مخاطبان بوده که با این اپلیکیشین، 

روند امور تسهیل و تسریع خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوري گیالن با اشاره به وسعت و تنوع محصوالت و فناروی 
ها در فن بازار تصریح کرد: یکی از دغدغه هاي مخاطبان نمایشگاه ، مکان یابی و 
دسترسی به فناوری های مورد نظر خود است که با بهره برداري از این اپلیکیشن 

، می توانند دسترسی بهتری خواهند داشت.

كوهجینگ  فناوری  و  علم  پارک  بین  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 
شانگهای   جمهوری خلق چین با #پارک_علم_و_فناوری_مازندران 

و پارک علم و فناوری كروواسی

 

پارک_ با  فناوری کوهجینگ شانگهای جمهوری خلق چین  و  پارک علم  بین  نامه  همکاری  تفاهم  پارک_علم_و_فناوری_مازندران،  روابط عمومی  گزارش  به        
از  یک  هر  در  طرفین  های  شرکت  استقرار  و  بازار  توسعه  در  همکاری  مستقر،  ها  شرکت  بین  ارتباط   هدف  با  کروواسی  فناوری  و  علم  پارک  و  علم_و_فناوری_مازندران 

پارک_های_علم_و _فناوری، تبادل تجارب کاری و برگزاری رویدادها و کارگاه های مشترک به امضای طرفین رسید.

گفتنی است پارک علم و فناوری کوهجینگ شانگهای با ده مرکز رشد و حدود ۳۰۰۰ شرکت یکی از پارک های علم و فناوری  فعال در شانگهای می باشد. زمینه فعالیت 
این پارک علم و فناوری عمدتا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، الکترونیک، برق، کامپیوتر، تجهیزات پزشکی و  مکانیک است.

پارک علم و فناوري
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

“نقش شركت های فناور و دانش بنیان در توسعه صادرات فناوری”

      میزگرد تخصصی “نقش شرکت های فناور و دانش بنیان در توسعه صادرات 
فناوری” با حضور »محمد قویدل« مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری 
»عبدالرضا  استان،  فناوری  و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل  سپهر«  »محمد  یزد، 
شادابی« کارشناس صادرات شرکت تدبیر و توسعه مارکار و »حمیدرضا رمضانی« 
یزد  ایسنا منطقه  میزبانی خبرگزاری  به  ایرانیان  آژند  ارمغان  مدیر فروش شرکت 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، بحث تبادل فناوری از جمله 
مباحث جدید در توسعه روابط ایران با کشورهای مختلف دنیاست که نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت دانش بنیان ایفا می کند. 
ایران اسالمی از جمله کشورهای دنیاست که از ظرفیت نیروی انسانی متخصص 
و ثروت های مختلف علمی برخوردار است و همین امر مسئوالن و دست اندرکاران 
کشور را موظف کرده تا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های علمی و انسانی در 
راستای توسعه صادرات و مباحث اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند که در 
این میان پارک علم و فناوری یزد، یکی از مجموعه های تأثیرگذار در برنامه ریزی 
برای توسعه صادرات فناوری در کشور محسوب می شود. به همین منظور و با هدف 
بررسی نقش شرکت های فناور و دانش بنیان در توسعه صادرات فناوری میزگردی 
در دفتر خبرگزاری ایسنای یزد برگزار شد که حاضران در خصوص میزان صادرات 
فناوری و رتبه محصوالت دانش بنیان در سال های اخیر، رابطه اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه صادرات فناوری و مشکالت پیش روی صادرات فناوری و راهکار توسعه آن 

بحث و تبادل نظر کردند.
 

شبکه سازی، پیش نیاز توسعه صادرات فناوری
مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت 

های توسعه صادرات گفت: شبکه سازی، پیش نیاز توسعه صادرات فناوری است.
صادرات ۲ میلیون دالری فناوری در سال گذشته

وی با اشاره به این که در سال گذشته بالغ بر ۲ میلیون دالر فناوری از شرکت های 
پارک علم و فناوری یزد صادر شده است، افزود: در مجموع بالغ بر شش میلیون دالر 

صادرات پارک علم و فناوری یزد، برمبنای فناوری از سال ۹۳ تا کنون بوده است.
اخیرا  گفت:  و  کرد  اشاره  فناوری  صادرات  کمیته  تشکیل  به  ادامه  در  قویدل 
کمیته ای به نام صادرات فناورای در وزارتخانه با هدف ساماندهی صادرات فناوری 

تشکیل شده که پارک علم و فناوری یزد نیز عضو آن است.
صادرات  بین  کرد:  تصریح  یزد  فناوری  و  علم  پارک  الملل  بین  روابط  مدیر 
محصوالت عادی و دانش بنیان تفاوت هایی وجود دارد که در قالب تبادالت منجر به 

ارایه خدمات یا محصوالت جدید می شود.
صادرات  ظرفیت های  از  استفاده  برای  زیرساخت ها  ایجاد  لزوم  بر  ادامه  در  وی 
اتخاذ  اهداف تصمیماتی  این  به  راستای دستیابی  و گفت: در  تاکید کرد  فناوری 
شده تا درگاه های صادراتی تحت عنوان مرکز تبادل فناوری مشترک بین ایران و 

کشورهای خارجی با محوریت پارک علم و فناوری ایجاد شود.
قویدل با اشاره به برگزاری اولین رویداد فناوری ایران در گرجستان در مهرماه 
و سرمایه  فناوری  مبادالت  دفتر  افتتاح  پیروی  رویداد  این  کرد:  عنوان  سالجاری 
و ۴۰ شرکت  ایرانی  از ۳۰ شرکت  بیش  و  برگزار شد  و گرجستان  ایران  گذاری 
گرجستانی در این رویداد حضور داشتند که نحوه همکاری بین المللی مابین این 

شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: هدف از افتتاح دفتر مبادالت فناوری با کشورهای دیگر در 
پارک یزد، حضور نمایندگان ما در پارک های علم و فناوری آنها و نمایندگان آنها در 
پارک یزد است تا با شناسایی ظرفیت های متقابل و نیازها، آمادگی الزم برای انجام 

تبادالت پایدار مبتنی بر اعتماد متقابل و نگاه بلندمدت ایجاد شود.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  یزد  فناوری  و  علم  پارک  الملل  بین  روابط  مدیر 
با مشکالت  برای صادرات محصوالت خود  این که شرکت های فناور  بیان  با  خود 
و چالش هایی روبرو هستند، خاطرنشان کرد: باتوجه به اساسنامه پارک ها و قانون 
حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، برای رفع مشکالت شرکت ها، تسهیالت 

گمرکی درنظر گرفته شده است.
شناخت توانمندی های خود و نیاز بازار؛ الزمه توسعه صادرات

قویدل اظهار کرد: بین المللی سازی و بین المللی شدن بخشی از تعریف ما روی 
پارک ها محسوب می شود که اگر بخواهیم تمرکز را روی صادرات بگذاریم به پیش 

نیازهایی مانند شناخت توانمندی های خود و نیاز بازار، احتیاج داریم.
تمام  بلکه  نیست  تنها صادرات  المللی شدن  بین  این که مفهوم  به  اشاره  با  وی 
مبادالت را دربر می گیرد، تصریح کرد: مهم ترین مولفه ای که به عنوان پیش نیاز 

توسعه صادراتی معرفی می شود، شبکه سازی است.
این مقام مسئول با اشاره به این که باید محصوالت صادراتی ما از کیفیت خوبی 
برخوردار باشند گفت: توجه به کیفیت کاالهای صادراتی بسیار حائز اهمیت است تا 

صادرات بتواند به عنوان یک مبلغ کیفی سازی مطرح شود.
قویدل با تاکید بر لزوم برتری محصوالت فناوری کشور در برابر رقبای خود، گفت: 
الملل،  بین  استانداردسازی در حوزه  اهداف جدی گرفتن  این  به  الزمه دستیابی 

نهادسازی و عملکرد بهتر کمیته صادرات در مجموعه وزارتی است.
این مقام مسئول با بیان این که نوآوری در صادرات به عنوان یک فرصت برای 
ما است، اظهارکرد: از جمله کارهایی که انجام شد، استقرار دو شرکت تخصصی در 
پارک بود تا با مشاوره، چگونگی ورود به بازار جهانی را به شرکت ها آموزش دهند.

وی به لزوم ارایه خدمات پس از فروش اشاره کرد و افزود: برای موفقیت در این 
عرصه باید ظرفیت ها را ایجاد کنیم و ذایقه جهانی را به خوبی بشناسیم.

دانشگاه ؛ جزیره دور افتاده از جامعه و صنعت
»محمد سپهر« مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، با اشاره به این که 
اکنون صادرات کشورهای توسعه یافته و پیشتاز در زمینه اقتصاد دانش بنیان بیش 
از ۳۰ درصد است، اظهارکرد: این درحالی است که آمار صادرات ایران حدود دو 

درصد است.
وی افزود: برای توسعه محصوالت دانش بنیان به پشتوانه دانشی که به واسطه 

دانشگاه ها ایجاد می شود، نیاز داریم.
متاسفانه  که  این  بیان  با  یزد  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل 
شده اند،  تبدیل  صنعت  و  جامعه  از  افتاده  دور  جزیره  یک  به  کشور  دانشگاه های 
با  ارتباطی  آموزش هایی می دهند که هیچ  دانشجویان  به  دانشگاه ها  تصریح کرد: 

صنعت و بدنه اقتصادی جامعه ندارد.
سپهر با اشاره به این که حمایت از شرکت های دانش بنیان به حمایت های مالی 
محدود شده است، تصریح کرد: این شرکت ها به برنامه ریزی استراتژیک، زمینه 

سازی برای حضور در نمایشگاه ها و مجامع بین المللی نیز نیاز دارند.
ایجاد کمیته ارائه تسهیالت به شرکت ها در زمینه بین المللی سازی

وی به تشکیل کمیته ای با هدف ارایه تسهیالت به شرکت ها در زمینه بین المللی 
سازی اشاره و افزود: این تسهیالت به منظور شرکت در نشست های بین المللی، 
نمایشگاه ها و سمینارها ارایه می شود و در کنار آن به شرکت هایی که تمایل به 
با مجموعه خارجی داشته باشند و در مبادالت همکاری کنند، تسهیالت  ارتباط 

ویژه ای تعلق می گیرد.
محمد سپهر با اشاره به این که شرکت های دانش بنیان باید دید خود را اصالح 
کنند، افزود: این شرکت ها باید خود را به تراز بین المللی برسانند و از طرف دیگر 

به استاندارد سازی توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با بیان این که درحال حاضر سه هزار شرکت دانش بنیان در سطح کشور 
از کیفیت خوبی  این مجموعه، محصوالت ۲۰۰ شرکت  از  وجود دارد، اظهارکرد: 

برخوردار است.
سرمایه نمادین؛ جاذب سرمایه های انسانی و مالی

سپهر با اشاره به این که معنای صادرات تنها فروش کاال به کشورهای خارجی 
نیست، اظهارکرد: برای توسعه کشور و یا کسب و کار چهارنوع سرمایه نیاز است.

وی سرمایه اقتصادی را اولین سرمایه مورد نیاز دانست و افزود: طبیعتا سرمایه 
انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می تواند با استفاده از مهارت و دانش، ارزش 

آفرینی کند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان در ادامه به سرمایه اجتماعی اشاره 

کرد و گفت: سرمایه اجتماعی باعث می شود دو سرمایه قبل باهم کار کنند.
سپهر اظهارکرد: سرمایه چهارم که سرمایه نمادین است، به حدی می تواند شهرت 

یابد که کشور را معروف کند.

وی با بیان این که سرمایه نمادین عالوه بر شهرت خود، موجب ارزشمندی وابستگان 
آن نیز می شود افزود: این سرمایه جاذب سرمایه های انسانی و مالی نیز است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: راه های بسیاری برای جذب افراد و سرمایه های 
آنان به کشور وجود دارد که اگر به آن توجه شود، می تواند زمینه ساز صادرات شود.

لزوم تعیین اولویت های صادراتی و وارداتی
سپهر در ادامه با اشاره به این که باید توسعه صادرات فناوری به عنوان یک اصل 
در دیپلماسی خارجی ما مدنظر قرار گیرد، اظهارکرد: تا امروز مبادالت ما در دنیا در 
حوزه علم و فناوری، مبادله استاد و دانشجو بوده اما اکنون با انعقاد تفاهم نامه ها 

حوزه فناوری وارد مبادالت می شود.
وی در ادامه به اهمیت تحقیق منابع شناختی اشاره کرد و گفت: ما باید پتانسیل 

های طرفین را بشناسیم و سپس اقدام به ایجاد زیرساخت های مناسب کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: تعیین اولویت های صادرات و واردات برای موفقیت 
در توسعه صادرات بسیار اهمیت دارد و الزم است بدانیم از ظرفیت های خود برای 

رقابت با کدام محصول استفاده کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توسعه فناوری دولت می تواند از حضور ما در 
المللی، تبادل نیروهای متخصص و حضور شرکت های ما در خارج،  مجامع بین 

حمایت کند.
صادرات فناوری یک نیاز نیست، ضرورت است

»عبدالرضا شادابی« کارشناس صادرات شرکت تدبیر و توسعه مارکار با بیان این 
اظهار کرد: عدم تطبیق  بلکه یک ضرورت است،  نیست  نیاز  فناوری  که صادرات 
بازارهای مصرفی صادر می  به  از کشورهای دیگر  نوآوری هایی که  با  محصوالت 

گردد، باعث می شود که ما همین میزان صادرات هم نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به بازرگانی تصریح کرد: تا زمانی که بخش فناوری 
نگاه ویژه ای به بازرگانی نداشته باشد، صادرات کشور رشد نمی کند زیرا شرکت ها 

نمی دانند چه محصولی تولید کنند تا به فروش برسد.
کارشناس صادرات شرکت تدبیر و توسعه مارکار، افزود: ثروتمند سازی در این 
طرح نیازمند یک دید تجاری و اقتصادی است که متاسفانه شرکت های دانش بنیان 

به این موضوع توجه نمی کنند.
سرعت تکنولوژی در خارج، عامل افسردگی اقتصاد ایران

شادابی در ادامه با بیان این که اقتصاد ایران افسرده است،گفت: یکی از دالیل 
افسردگی اقتصادی که امروزه در دنیا متداول شده، سرعت تکنولوژی است.

داخل،  در  آن  پایین  سرعت  و  کشور  از  خارج  در  تکنولوژی  سرعت  افزود:  وی 
مشکالتی را از نظر ارتباط بین المللی ایجاد کرد و در نهایت باعث افسردگی اقتصاد 

ایران شد.
ایران  در  اشتباها  واژه  این  نیست، گفت:  بازاریابی  مارکتین  این که  بیان  با  وی 
بازاریابی تعریف شده، درصورتی که بازارسازی است و مهم وارد شدن پول به کشور 

است.
دولت مانع ایجاد نکند؛ نیاز به کمک نداریم

بین  تازه در  ایجاد دیدگاه های  بر ضرورت  تاکید  با  پایان  عبدالرضا شادابی در 
تولیدکنندگان و دولت گفت: صادر کنندگان فناوری نیاز به حمایت دولت و بودجه 
مالی ندارند، اگر دولت مانع ایجاد نکند و بهانه تراشی را کنار بگذارد، مشکالت صادر 

کنندگان بسیار کم خواهد شد.

پارک علم و فناوري

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری منصوب شد

دكتر علي معتمدزادگان  طي حکمي دكتر مجید الیاسی را مدیر جدید 
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان ساري منصوب كرد.

         به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري مازندران، طي حکمي از سوي  دکتر علي معتمدزادگان رئیس 
پارک علم و فناوري مازندران، مدیر جدید مرکز رشد واحدهاي فناور شهرستان ساري منصوب و از خدمات مهندس رادمهر 

مدیر پیشین این مرکز قدرداني شد.

در این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب این حکم به سمت "مدیر مرکز رشد واحدهاي 
فناور شهرستان ساري" منصوب مي شوید. امید است در پرتو عنایات الهي، با جدیت و پشتکار و در هماهنگي کامل با سایر بخش ها، 
در راستاي رسالت پارک علم و فناوري مازندران و تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، مبني بر خدمت صادقانه 

به مردم و توسعه همه جانبه کشور موفق و موید باشید.
 

گفتني است دکتر مجید الیاسي عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل  در گروه مهندسي مکانیک است.

روابط عمومي پارک علم و فناوري مازندران، ضمن تشکر از زحمات مهندس رادمهر، انتصاب دکتر مجید الیاسي را بعنوان مدیر 
مرکز رشد واحدهاي فناور شهرستان ساري، صمیمانه تبریک گفته و موفقیت و سالمتي ایشان را از درگاه ایزدمنان خواستار است.
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی مطرح كرد: 

 حلقه گمشده در حوزه گیاهان دارویی، مسئله عدم مکانیزاسیون و یکپارچه سازی در كشت است 

       نشست هم اندیشی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی با شرکت های مستقر در پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته، در 

محل این پردیس برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد؛ محمدحسن عصاره در این نشست 
با اشاره به ضرورت تولید مواد فرآوری استاندارد اظهار داشت: یکی از معضالت حوزه 
گیاهان دارویی، فروش مواد خام به کشورهای دیگر و از دست دادن ارزش افزوده است. 
وی ادامه داد: کشورهای پیشرفته با ایجاد پاالیشگاه های گیاهان، مواد خام را به 
عنوان ورودی و مواد فرآوری استاندارد را با فرموالسیون های متعدد به عنوان خروجی 
وارد بازار می کنند در حالیکه کشور ما همین مواد فرآوری شده را خریداری می کند 

و واردات زیاد در زمینه گیاهان دارویی ناشی از خام فروشی است.  

 عصاره افزود: مسئله بعدی در حوزه گیاهان دارویی، عدم مکانیزاسیون و یکپارچه 
سازی در کشت است و در حال حاضر کشت ها در زمین های کوچک و به صورت 

پراکنده صورت می گیرد. 

وی عدم وجود ماشین آالت را یکی از کمبودهای دیگر در این حوزه دانست و خاطر 
نبود  علت  به  محمدی  گل  نظیر  محصوالتی  برداشت  در  کار  کندی  ساخت:  نشان 
ماشین آالت در این حوزه،  موجب می شود گسترش و توسعه سطح قابل کشت امکان 
پذیر نبوده و هزینه هایی را به تولید کننده وارد کند که عمال برایش صرفه اقتصادی 

نداشته باشد. 

تولید  و  در طراحی  بیشتر شرکت های خصوصی  ادامه خواستار تالش  در  عصاره 
ماشین آالت کشاورزی شد.

 دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در بخش دیگری 
از سخنان خود، یافتن بازار مناسب در حوزه گیاهان دارویی را از الزامات این حوزه 
برشمرد و تصریح کرد: فعاالن این حوزه باید بتوانند از طریق پایگاه مجازی با مشتریان 

ارتباط داشته باشند و بازارسازی کنند همچنین با آگاهی از نیازهای صنعت، بتوانند 
محصولی را تولید کنند که کاربردی بوده و صرفه اقتصادی داشته باشد. 

وی اضافه کرد: عطاری ها و کسانی که در حوزه طب سنتی فعال هستند باید از طریق 
دانش افزایی و مدرن کردن مکان های فروش و بسته بندی مناسب از روش فروش 

سنتی و غیربهداشتی خودداری کنند.
دارای  کشور  در  دارویی  گیاهان  حوزه  داشت:  اظهار  پایان  در  عصاره  محمدحسن 
متولیان زیادی است و موازی کاری ها و نظارت های چندگانه برآن اعمال می شود که 

امیدوار هستیم بتوانیم این مسئله را حل کنیم.   

فناوری  پردیس زیست  این نشست مدیران عامل شرکت های  است در  گفتنی 
پارک علم و فناوری یزد نیز به معرفی زمینه های فعالیت شرکت خود پرداختند و 
در خصوص مسائلی چون مشکالت سرمایه گذاری و نبود بانک اطالعاتی از نیازهای 

صنعت در حوزه گیاهان دارویی به بحث و تبادل نظر پرد

پارک علم و فناوري

در جلسه كارگروه نظارت و ارزیابی پارک های علم و فناوری تصویب شد؛

ارتقای پارک علم و فناوری مازندران از سطح سه به دو

   مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم اعالم کرد: کارگروه نظارت و ارزیابی پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشد، پس از بازدید و دریافت مستندات و با توجه به کسب شرایط الزم از سوی پارک علم و فناوری مازندران، 

با ارتقای این پارک، از سطح سه به دو موافقت کرد. 
 

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر خسرو پیری با اعالم این خبر، درخصوص نحوه سطح بندی پارک های علم و فناوری اظهار 
داشت: پارک های علم و فناوری کشور به سه سطح یک، دو و سه تقسیم بندی شده اند.

امور فناوری وزارت علوم، تعداد مراکز رشد، فضای فیزیکی و زمین مناسب،  برنامه ریزی  مدیرکل دفتر سیاستگذاری و 
طرح های جامع عمرانی، برنامه کاری کسب و کار پنج ساله آینده پارک و مراکز رشد وابسته، ساختار سازمانی مصوب، گزارش 

ارزیابی عملکرد مناسب، برنامه مدون توسعه فناوری در زمینه آمایش سرزمین و نقش منطقه ای پارک های علم و فناوری در 
گسترش اقتصاد دانش بنیان استان مربوطه را از جمله شرایط الزم در ارتقای سطح پارک های علم و فناوری به سطوح باالتر 

اعالم کرد.
وی در مورد مجوز راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور گفت: هیچ مجوزی در خصوص تاسیس مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری صادر نمی شود؛ مگر اینکه زمین و فضای فیزیکی مناسب و استاندارد، طبق ضوابط تامین 

شده باشد.
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، عباس شاكری دبیر اجرایی دوازدهمین  دوره مسابقات ملی دانش آموزی لکوكاپ گفت:

دوازدهمین دوره مسابقات ملی دانش آموزی لکوكاپ در ساری برگزار شد

 
      دوازدهمین دوره مسابقات ملی خالقیت های علمی پژوهشی لکوکاپ با شعار"آینده از آن ماست" در ساری برگزار شد.

شاکری اظهار کرد: در رقابت های رشته لکو روبو دانش آموزان در هر مقطع سنی با سرفصل آموزشی مربوط به سن 
خود ساخت ربات را آموزش می بینند و با ربات هایی که باذهن خالق و مهارت دست خود ساخته اند در مسابقات ملی 

لکو کاپ شرکت کرده و با دانش آموزان هم مقطع خود به رقابتی سالم می پردازند. 
وی تصریح کرد: در رشته لکو مس محاسبات ذهنی و چرتکه ای در این رشته بعد از مدتی کار کردن با چرتکه یک تصویر 

مجازی از آن در ذهن شکل می گیرد و به سرعت اعمال محاسباتی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را به صورت ذهنی 
با سرعت بسیار باال انجام دهند و در مسابقات لکوکاپ شرکت کرده و با دانش آموزان هم مقطع خود به رقابت می پردازند. 

دبیر اجرایی دوازدهمین  دوره مسابقات ملی دانش آموزی لکوکاپ در ساری با بیان اینکه در بخش لکو فالی یا همان هوافضا 
به دانش آموزان ساخت تعدادی سازه مانند راکت آبی و گالیدر آموزش داده می شود، خاطرنشان کرد: با انجام آزمایش هایی 

می توانند میزان عوامل موثر بر آن ها رو را بررسی و در نهایت سازه های متنوعی را طراحی کنند. 

شاکری با اشاره به اینکه در لکو پل یا سازه های پل ماکارونی دانش آموزان می توانند سازه های چند صد گرمی با استفاده 
از ماکارونی بسازند گفت: برخی  می توانند تا پانصد برابر وزن خود را به عنوان بار تحمل کنند و پس از برگزاری دوره توانایی 

خودشان را در مسابقات به نمایش بگذارند. 
وی با بیان اینکه در لکوکیو مزرعه فکر نیز دانش آموزان با لذت می توانند به امر ساخت بپردازند، افزود: مزرعه فکر متشکل 
از مجموعه بازی هایی است که براساس هوش چند گانه گاردنر طراحی شده در این رشته دانش آموزان با انجام بازی های 

جذاب و مهیج می توانند به توانایی ذهنی خود پی ببرند. 
دبیر اجرایی دوازدهمین  دوره مسابقات ملی دانش آموزی لکوکاپ در ساری گفت:  دوره آموزشی لکو کمیکار زمینه آشنایی 
دانش آموزان با عناصر شیمیایی، پیوند یونی، محلول سازی و غیره که برگرفته از مباحث درسی است فراهم می آید و بعد از 

گذراندن دوره ها افراد توانمندی شرکت در انواع مسابقات را کسب می کنند.

شاکری افزود: در لکو تری دی به دانش آموزان آموزش داده می شود تا  مدلی را که در ذهن خود دارند به صورت سه بعدی بسازند. 
وی گفت: دوره های لکو لب با دو رویکرد انجام آزمایش کتاب های درسی و آزمایش های جذاب خارج از کتاب مانند ساخت 
مایع ظرفشویی، صابون و غیره، ساخت و فرموالسیون انواع فرآورده های شیمیایی آموزش داده می شود و دانش آموختگان 

می توانند آموخته های خود را با دیگر دانش آموزان در لکو کاپ مورد آزمایش قرار دهند. 

با حضور شرکت  این رقابت   اینکه  با بیان   دبیر اجرایی دوازدهمین  دوره مسابقات ملی دانش آموزی لکوکاپ در ساری 
کنندگانی از ۶۷ شهر و ۱۴۲ نمایندگی در روز جمعه ۲۴ شهریور امسال به میزبانی شهر ساری برگزار شد، خاطرنشان کرد: 
۳۳ نفر در این مسابقات و ۳۳ نفر دیگر در رقابت های سال آینده "اردیبهشت" در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود؛ 

شهریورماه سال آینده به فستیوال جهانی لکوکاپ اعزام می شوند.

پارک علم و فناوري

باحضور مدیركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم؛

مجموعه مستند فناورانه" مهندسی در جنگ" رونمایی شد

    به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مجموعه مستندهای 
"مهندسی در جنگ" باحضور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
و تنی چند از مقامات استانی به دست همسر شهید مدافع حرم علی اکبر عربی 

رونمایی شد.

بنابراین گزارش، در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
برگزارشد، مدیر  استان  فناوری  پارک علم و  آبادان و در  در سالروز شکست حصر 
کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان قم راز ماندگاری آثار فاخر ارزشی را 
برخورداری از رویکرد علمی و هنری دانست و گفت: هر فعالیتی که به زبان هنر و با 

پشتوانه علمی باشد جاودانه خواهد شد.
سرهنگ حسینی با تاکید براینکه ابتکارات دوران دفاع مقدس کم نظیر بوده است 
اظهار داشت: در آثار دفاع مقدسبه قدر کفایت به سه وجه شور، حماسه و معنویت 
در جنگ پرداخته شده است اما متاسفانه تبیین و بازتاب عقالنیت، خالقیت و جایگاه 

علم و فناوری در مدیریت جنگ مغفول و مظلوم مانده است.

وی شاهکار مهندسی در جنگ را در واقعه شکست حصر آبادان توصیف کرد و 
گفت: واقعا جوانان این مرز در اوج تحریم ها و کمبودها و در زیر آتش بی پایان 
دشمن جنگ را مدیریت کردند و تولید محصوالتی مانند مستند مهندسی درجنگ 
کار پارک علم و فناوری در حمایت از محصوالت نوآورانه و ارزش گرایانه در حوزه 

دفاع مقدس را دو چندان میکند.

علوم  رشد  مرکز  مدیر  پور  شوشتری  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
انسانی و اسالمی پارک علم و فناوری استان قم گزارش مختصری از حمایت پارک 

علم و فناوری از فناوری های نرم و هویت ساز ارائه داد.

موسسه  محصول  جنگ  در  مهندسی  مستندهای  مجموعه  است،  ذکر  به  الزم 
فراسوی اوج انتظار مستقر در مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی پارک علم و فناوری 
تبیین  محوریت  با  سینمایی  مستندهای  تولید  به  آن  محوریت  و  بوده  قم  استان 

جایگاه فناوری و خالقیت رزمندگان اسالم در ۸ سال دفاع مقدس می باشد.

باحضور مدیركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان قم؛

مجموعه مستند فناورانه" مهندسی 
در جنگ" رونمایی شد

   به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مجموعه 
نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل  باحضور  جنگ"  در  "مهندسی  مستندهای 
دست  به  استانی  مقامات  از  چند  تنی  و  مقدس  دفاع  های  ارزش 

شد. رونمایی  عربی  اکبر  علی  حرم  مدافع  شهید  همسر 

دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  که  مراسم  این  در  گزارش،  بنابراین 
فناوری  و  علم  پارک  در  و  آبادان  حصر  شکست  سالروز  در  و  مقدس 
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  کل  مدیر  برگزارشد،  استان 
و  علمی  رویکرد  از  برخورداری  را  ارزشی  فاخر  آثار  ماندگاری  راز  قم 
علمی  پشتوانه  با  و  هنر  زبان  به  که  فعالیتی  هر  گفت:  و  دانست  هنری 

شد. خواهد  جاودانه  باشد 

کم  مقدس  دفاع  دوران  ابتکارات  براینکه  تاکید  با  حسینی  سرهنگ 
سه  به  کفایت  قدر  مقدسبه  دفاع  آثار  در  داشت:  اظهار  است  بوده  نظیر 
متاسفانه  اما  است  شده  پرداخته  جنگ  در  معنویت  و  حماسه  شور،  وجه 
مدیریت  در  فناوری  و  علم  جایگاه  و  خالقیت  عقالنیت،  بازتاب  و  تبیین 

است. مانده  مظلوم  و  مغفول  جنگ 
آبادان توصیف  واقعه شکست حصر  را در  وی شاهکار مهندسی در جنگ 
در  و  کمبودها  و  ها  تحریم  اوج  در  مرز  این  جوانان  واقعا  گفت:  و  کرد 
محصوالتی  تولید  و  کردند  مدیریت  را  جنگ  دشمن  پایان  بی  آتش  زیر 
از  حمایت  در  فناوری  و  علم  پارک  کار  درجنگ  مهندسی  مستند  مانند 
دو چندان  را  مقدس  دفاع  در حوزه  گرایانه  ارزش  و  نوآورانه  محصوالت 

کند. می 

مرکز  مدیر  پور  شوشتری  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
گزارش  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  اسالمی  و  انسانی  علوم  رشد 
هویت  و  نرم  های  فناوری  از  فناوری  و  علم  پارک  حمایت  از  مختصری 

داد. ارائه  ساز 

محصول  جنگ  در  مهندسی  مستندهای  مجموعه  است،  ذکر  به  الزم 
و  انسانی  علوم  رشد  مرکز  در  مستقر  انتظار  اوج  فراسوی  موسسه 
تولید  به  آن  محوریت  و  بوده  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  اسالمی 
خالقیت  و  فناوری  جایگاه  تبیین  محوریت  با  سینمایی  مستندهای 

باشد. می  مقدس  دفاع  سال   ۸ در  اسالم  رزمندگان 
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نخستین گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم، با هدف هماهنگی و همکاری 
نظام مند سازمان ها و نهادهای فعال این حوزه، سه شنبه ۲۵ مهرماه با حضور دکتر مصطفی معین، 
وزیر اسبق علوم، دکتر جعفر توفیقی، رئیس جمعیت توسعه علمی ایران و دکتر وحید احمدی، 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در محل سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد. 
از موزه ملی علوم و فناوری ایران دکتر نعمت اله ارشدی مشاور ریاست این موزه به سخنرانی پر 

داخت.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، در این گردهمایی، سه نشست تخصصی: 
»کارگروه آموزش و پژوهش«، »کارگروه رسانه و فرهنگ« و »کارگروه سیاستگذاری علم و 

فناوری« برگزار و ۵ طرح برگزیده در حوزه ترویج علم در هر کارگروه معرفی شد.
در نشست تخصصی کارگروه آموزش و پژوهش، دکتر نعمت اله ارشدی، مشاور رئیس موزه ملی 
علوم و فناوری ایران، ضمن معرفی این موزه به عنوان یک نهاد ترویج علم، به تغییرات اخیر چارت 
موزه و اختصاص یک مدیریت به عنوان مدیریت ترویج علم و نیز برنامه های ترویج علم در این 

موزه به تفصیل اشاره کرد.
مشاور رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران، با اشاره به بیش از ۳۰ هزار مخاطب علمی آموزشی 

این موزه، برنامه های متنوع علمی-ترویجی این مرکز را این چنین عنوان کرد:
۱- ایجاد اتاق های فکر برای همه حوزه های مرتبط و فعالیت های ترویجی )اتاق فکر کودک و 

نوجوان، اتاق فکر ارتباط با علم(
۲- برگزاری جشنواره علم برای همه، طی سه سال و با تأکید بر خانواده علمی

۳- برگزاری ُجنگ های علمی و آموزشی برای طیف گسترده مخاطبان و خانواده ها
۴- ایجاد انگیزه یادگیری علم و معرفی چهره های تأثیرگذار بر علم و فناوری امروز ایران در 
مخاطبان جوان موزه با استفاده از الگوی برگرفته از برنامه تِد )TED( و تالش برای بومی سازی 
ساختار و انطباق محتوا با نیازهای جامعه امروز ایران در قالب برگزاری برنامه سار )سخن گاه 

اندیشه های راهبر( به صورت فصلی
۵- نمایشگاه سیار و ایجاد شعبه های استانی و برخی شهرستان های عالقمند؛ بر اساس اهداف موزه 

با عنوان عدالت آموزشی در تمام نقاط کشور
۶- ایجاد ارتباط با وزارت آموزش و پرورش و ارتباط مؤثر با پژوهش سراهای دانش آموزی

۷- تالش برای شناسایی علمی و دقیق مخاطب ایرانی و تطابق برنامه ها با ذائقه شهروندان امروز 
ایرانی

۸- همایش سراسری سالیانه موزه ملی علوم و فناوری ایران

 در ادامه، گزارش نشست های مختلف گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم 
و بیانیه پایانی این گردهمایی می آید:

 نشست تخصصی »کارگروه آموزش و پژوهش«
این نشست به ریاست دکتر سعید سمنانیان و دکتر جعفر توفیقی برگزار شد. در این کارگاه دکتر 
سمنانیان با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد مردم ایران، صبح منزل خود را با هدف کسب علم و 
دانش ترک می کنند و این دستاورد بزرگی برای کشور ما به شمار می رود گفت: باید برای ترویج 
علومی مانند مکانیک و الکترونیک میان مردم و درک آنها از این علوم، به راهکارهایی بیاندیشیم 
که جایگاه فکری وزارت علوم در خروجی های برنامه های صدا و سیما می تواند یکی از این راه ها 

به شمار آید.
در ادامه این نشست تخصصی، نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، کمیسیون ملی یونسکو، 
موزه ملی علوم و فناوری ایران، پارک فن آموز و رصد خانه مهر بوشهر گزارشی از فعالیت های خود 

در زمینه ترویج علم ارائه کردند.

نشست تخصصی »کارگروه رسانه و فرهنگ«
این نشست به ریاست دکتر هادی خانیکی برگزار شد. دکتر هادی خانیکی گفت: رسانه های جمعی 
برای مطرح شدن علم به عنوان یک موضوع مهم در کشور، کار دشوارتری را پیش روی خود دارند 
چرا که هم باید مفاهیم پیچیده علم را به زبان ساده بیان کنند و هم دچار عوام زدگی و تنزل دادن 

مسائل علمی نشوند.
وی فراوانی موضوعات غیر اصیل و شبه علم را مشکل امروز جامعه مطرح کرد و بر وظیفه رسانه های 

جمعی برای مقابله با این موضوع تأکید کرد.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: رسانه های جمعی می توانند برای اطالع رسانی 

اخبار دقیق و مؤثق علمی از ابزارهای مختلف هنری استفاده کنند.
خانیکی با اشاره به نیاز جامعه به ایجاد سازو کارهای جدید ترویج علم گفت: به زودی کرسی 

یونسکو در زمینه ارتباطات علم و فناوری در دانشگاه عالمه طباطبایی ایجاد می شود.
در ادامه نمایندگانی از مجله دانستنی ها، خبرگزاری علم و فرهنگ، شبکه ۴ صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، برنامه چرخ و اندیشکده تدبیر آب، گزارشی از فعالیت های خود در زمینه 

ترویج علم ارائه کردند.

نشست تخصصی »کارگروه سیاست گذاری علم و فناوری«
این نشست به ریاست دکتر الهه حجازی و دکتر حسین شیخ رضایی برگزار شد. دکتر الهه حجازی 

اخبار داخلی 

حضور مؤثر موزه ملی علوم فناوری ایران در گردهمایی 
فعاالن حوزه »ترویج علم«

سنندج میزبان شانزدهمین نمایشگاه سیار موزه 
ملی علوم و فناوری ایران 

بازدید اعضای کانون راهنمایان گردشگری ۱۰ استان 
کشور از موزه ملی علوم و فناوری 

شانزدهمین  نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری ایران در شهر سنندج و به میزبانی دانشگاه 
کردستان روز شنبه ۲۲ مهرماه 9۶، با حضور جمعی از مسئوالن شهری و دانشگاهی این شهر 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه 
سیار این موزه که از تاریخ ۲۲ الی ۲۸ مهرماه سال جاری در محل دانشگاه کردستان برگزار 
می شود، آقای شریعتی رئیس شورای شهر سنندج، آقای گویلی عضو شورای شهر سنندج، دکتر 
صادقی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان، دکتر اخالقیان طاب، رئیس دانشگاه کردستان، 
دکتر عزیزی معاونت دانشجویی دانشگاه کردستان، دکتر بیورانی معاونت پژوهشی دانشگاه 
کردستان، دکتر ایراندوست مدیر اجرایی نمایشگاه، مسئوالن نهادهای آموزشی و معلمان و 

دانش آموزان حضور داشتند. 
براساس این گزارش، این نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه هایی است که سالیانه توسط موزه ملی 
علوم و فناوری ایران، با هدف ترویج علم در سطح کشور اجرا می شود. نمایشگاه شامل ۵۷ اثر 
در دو بخش »علوم و فناوری های بومی ایران« و »علوم فیزیک و مباحث پایه ای آن« است. 
درحوزه علوم و فناوری های بومی ایران ۳۷ اثر و در حوزه علوم فیزیک ۲۰ اثر با ویژگی های 
تعاملی و کنش-واکنشی  در معرض نمایش است. بازدید از نمایشگاه به دو شکل انفرادی و 
گروهی بوده و بازدیدکنندگان گروهی می بایست با وقت قبلی و در زمان مشخص شده از 

نمایشگاه بازدید کنند. 
ساعات بازدید از نمایشگاه از ساعت ۸ الی ۱۷ بوده و محل برگزاری نمایشگاه به نشانی: دانشگاه 
کردستان- ورودی روبروی پمپ بنزین قرادیان- مجموعه ورزشی دانشگاه- سالن های  شماره 

۲ و ۳ است.
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان با بیان این که در برگزاری این نمایشگاه 
موزه ملی علوم و فناوری در دانشگاه کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، آموزش 
و پرورش استان، بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری استان و شورای شهر سنندج حمایت های 
مادی و معنو ی خود را ارائه کرده اند گفت: جا دارد از این طریق از همه آنها تشکر و قدردانی 
کنیم.ایراندوست همچنین از تأسیس موزه دائمی علوم و فناوری در دانشگاه کردستان با 
همکاری موزه ملی علوم و فناوری ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم در سال 

آینده این مهم محقق شود.
گفتنی است، سازمان ها، نهادها و مراکز علمی عالقمند به میزبانی این نمایشگاه، جهت 

هماهنگی وکسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۰9۱9۵۷۴۳۸۷۱ تماس حاصل کنند.

موزه ملی علوم و فناوری ایران در روزهای ۵ و ۶ مهرماه میزبان اعضای کانون راهنمایان گردشگری 
ایران از ۱۰ استان کشور بود.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، این موزه با همکاری و مشارکت کانون 
راهنمایان گردشگری ایران با هدف آموزش های تخصصی در حوزه تاریخ علم و فناوری های بومی 
و جدید و نیز به منظور جذب بیشتر خانواده های ایرانی و گردشگران خارجی، اقدام به برگزاری 
برنامه بازدید و کارگاه های آموزشی، ویژه راهنمایان گردشگری، در روزهای ۵ و ۶ مهرماه 9۶ نمود.

همچنین این موزه در نظر دارد، از میان اعضای کانون راهنمایان گردشگری ایران، تعداد ۵ نفر از 
عالقمندان حوزه تاریخ علم و فناوری را در راستای تقویت توان راهنمایی تخصصی  بازدیدکنندگان، 

به خدمت گیرد.
موزه ملی علوم و فناوری ایران با برگزاری رویدادهای مختلف علمی– آموزشی از جمله ُجنگ ها، 
سمینارها و کارگاه های تعاملی علوم و فناوری سعی در پویایی و جذابیت هرچه بیشتر برنامه های 
علمی دارد. این موزه با توجه به دستاوردهای خود در چند سال گذشته از جمله همکاری در 
شناسایی و گسترش موزه های دانشگاهی، راه اندازی شعب استانی موزه های علوم و برقراری 
تفاهم  نامه همکاری علمی با موزه های علمی جهان، آماده تحقق اهداف واالی خود اعم از: معرفی 
میراث علمی دانشمندان ایرانی- اسالمی، ترویج و همگانی کردن علم و نمایش سیر تحول علوم و 

فناوری در سطح ملی و بین المللی است.

مشاور سرپرست وزارت علوم در امور زنان و خانواده، هدف ترویج علم را ایجاد یک جامعه یادگیرنده 
و متفکر دانست و گفت: کارگروه سیاست گذاری علم و فناوری، با هدف ایجاد وفاق و همگرایی 
بین نهادهای فعال در حوزه ترویج علم، در جهت تدوین سیاست هایی که راه گشای فعالیت های 

ترویجی باشد، شکل گرفته است.
عضو شورای گروه پژوهشی ترویج علم، برگزاری گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه 
ترویج علم، را در راستای هم افزایی و استفاده از دیدگاه های نهادهای ترویج علم دانست و گفت: 
دغدغه تفکر علمی در جامعه فقط می تواند با فعالیت های نهادهای ترویجی در سطح جامعه تحقق 

یابد.
در ادامه دکتر حسین شیخ رضایی، عضو شورای گروه پژوهشی ترویج علم، درخصوص فعالیت های 
انجمن ترویج علم ایران، اظهار داشت: این انجمن، نهادی غیردولتی است و در سال ۱۳۸۰ با هدف 
ترویج علم بین عموم مردم، اشاعه تفکر علمی، هماهنگی بین نهادهای مروج و نهادینه کردن ترویج 

علم تأسیس شده است.
وی افزود: انجمن ترویج علم ایران به لحاظ رتبه بندی کمیسیون انجمن های علمی کشور که از 
سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است، از سال ۱۳9۱ تا ۱۳9۴ جزو انجمن های 

برتر با رتبه A بوده است.
دکتر شیخ رضایی »ثبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در تقویم رسمی کشور« را 
یکی از اقدامات انجمن ترویج علم ایران عنوان کرد و گفت: از دیگر اقدامات این انجمن می توان 

به برگزاری هفته ترویج علم، برپایی نمایشگاه ترویج علم و اهدای جایزه ترویج علم اشاره کرد.
در ادامه نمایندگانی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی و کانون توسعه فرهنگی کودکان، گزارشی از 

فعالیت های خود در زمینه ترویج علم ارائه کردند.
بیانیه پایانی نخستین گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم؛

حاضران و شرکت کنندگان در نخستین گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم، 
بر به رسمیت شناختن نقش علم در حل مشکالت کشور تأکید کردند و از نهادهای تصمیم گیرنده 

دولتی خواستند تا نقش علم را در حل مشکالت کشور به رسمیت بشناسند.
شرکت کنندگان در گردهمایی از نهادها و سازمان های غیردولتی و مدنی خواستند اهمیت بیشتری 
به مقوله ترویج علم در ساختارهای سازمانی خود بدهند و در راه ساخت شبکه هایی بزرگ تر از 
نهادهای فعال در حوزه ترویج علم بکوشند و از طریق این شبکه سازی ها، تجارب خود را در اختیار 

دیگران قرار دهند و زمینه ای برای انباشت تجارب فراهم آورند.
حاضران در گردهمایی از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و مجازی درخواست کردند، در 
فرایند شکل گیری »ارتباطات علم« نقش های خالقانه و مؤثر در توصیف و تبیین مسائل و ارائه 
راه حل های علمی به عهده گیرند و در »رسانه ای شدن علم« و »علمی شدن رسانه ها« هم پای 

نهادهای مدنی و انجمن های علمی و تخصصی راه گشایی کنند.

موزه ملی علوم و فناوري ایران در ادامه سلسله نشست های علمی و فرهنگی خود، روز ۲9 
شهریورماه، در محل کتابخانه و موزه ملی ملک میزبان نشست »معناشناسی؛ از تئوری تا 

کاربرد در موزه« بود.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، این نشست با سخنرانی آنیتا صالح بلوردي، 
مدرس دانشگاه و پژوهشگر مستقل با موضوع: »معناشناسي در خدمت موزه داري« روز 
چهارشنبه ۲9 شهریور از ساعت ۱۵ در محل کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در خیابان امام، 

ابتدای خیابان سی تیر برگزار شد.
براساس این گزارش، سخنران نشست به موضوع طراحی مفهومی نمایشگاه ها و فرایند بازدیدها 
اشاره کرد و گفت: اِلِمان ها، ساختمان و فضای معماری نمایشگاه و به ویژه دانش پیشین 

مخاطب، در نحوه بازدید از اثر و درک آن اهمیت بسیاری دارد. 
خانم صالح بلوردی روی شناخت مخاطب قبل از راه اندازی هر گونه گالری تأکید کرد و گفت 
ابتدا باید ببینیم چه چیزهایی در دریافت معنایی مخاطب می تواند مؤثر باشد. وی ادامه داد: 
»موزه همچون سندی است که محتوای آن مورد خوانش قرار می گیرد. کافیست مفاهیِم 
درگیر مشخص شوند تا حول یک مدل یا یک تئوری ترسیم گردند. با این حال، مطالعه در 
خصوص انسان همیشه با مشکل مواجه بوده است. خصوصیات قابل مشاهده ای که انسان در 

یک موقعیت و شرایط متفاوت با آن مواجه است غیرقابل تکرار است. 
سوژه، مکان، بافت، زمان، مرجع و کاراکتر ناگفته ی سوژه در هر تجربه جدید متفاوت هستند، 
اما پاسخ به یک »روند انسانی« یکسان است زیرا تعدادی متغیر مشخص درگیر می شوند 
که در زمان ادغام آنها، غیرقابل پیشبینی هستند، بنابراین مجموع روندهای نامتغیری که 
انسان در مرکز آن قرار دارد به کمک نشانه شناسی قابل شناسایی هستند. بنابراین نوعی 
سازماندهی فضایی و مفهومی شکل می گیرد تا دریافت ازجانب بازدیدکننده انجام گیرد که 

شامل تکنیک های متعددی برای شکل دادن به فضاها، اُبژه ها و ایده ها است.«

نشست »معناشناسی؛ از تئوری تا کاربرد در موزه« با 
حضور عالقه مندان برگزار شد

موزه
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ایرانی است که  نامدار  از دانشمندان  اْسِفزاری، یکی  ابو حاتم مظفر بن اسماعیل 
در نیمه ی دوم سده ی پنجم قمری تا اوایل سده ی ششم قمری می زیسته است. 
اسفزاری، چنان که از شهرتش پیداست، از مردم اْسِفزار ، یکی از شهرهای خراسان 
بزرگ بود. در تقسیم بندی های سیاسی کنونی، این شهر در افغانستان قرار دارد. 
سبزوار یا اسفزار شهر کوچکی است که در ۱۳۰ کیلومتری جنوب شهر هرات واقع 

شده است. حاکمان پشتو زبان   
 افغانستان در گذشته نه چندان دور، دست به تغییر نام فارسی برخی از شهرهای 
کشور زدند. ازجمله شهر سبزوار یا اسفزار را به »شیندند« تغییر دادند. شیندند 
اکنون به خاطر دومین پایگاه بزرگ هوایی افغانستان که در زمان اشغال توسط 
روسیه ساخته شد، شهرت دارد. جالب است بدانیم شیندند ترجمه کلمه به کلمه 
سبزوار به پشتو است. شین در زبان پشتو به معنای سبز و دند به معنای مکان یا 

آبگیر است. 
ممکن است اسفزاری همراه با پدرش به نیشابور مهاجرت کرده و در آن جا ،که 
اسفزاری  پدر مهاجرش  واسطه  به  و  باشد  بود، تحصیل کرده  علم  آن زمان مهد 
خوانده شده است. شاید هم او در هنگام بلوغ و جوانی  و زمانی که احساس می کرد 
برای آموختن در شهر کوچک سبزوار چیز چندانی برای او وجود ندارد، با موافقت 
خانواده، یا همراه یکی از بزرگترها دست به مهاجرت زده است. او برای رسیدن به 
نیشابور،که در آن زمان سکونتگاه حکیم عمر خیام نیشابوری است، باید حدود ۶۰۰ 

کیلومتر راه طی کرده باشد. 
در  که  بوده اند  پرآوازه ی  اخترشناسان  از  خیام  عمر  حکیم  و  وی  که  می دانیم   
الملک برای  سال ۴۶۷ قمری از سوی ملکشاه سلجوقی و وزیرش خواجه نظام 
رصد اعتدال بهاری )به اصطالح امروز: پیدا کردن لحظه ی تحویل سال شمسی( و 
اصالح تقویم ایرانی دعوت شده اند. پیداست که اسفزاری در این سال اخترشناس 
برجسته ای بوده که در چنین کار بزرگی از وی، آن هم در کنار دانشمندی بزرگ 
چون عمر خیام، دعوت شده است. پس می توان فرض کرد که در آن روزگار حدود 
۳۰ سال داشت. بنابراین، باید تولد او را حدود سال ۴۳۷ تا ۴۴۰ قمری دانست.۱ 

اسفزاری به دلیل نگارش کتاب» آثار علوی« )درباره ی هواشناسی( به زبان فارسی 
پرآوازه شده است. اما عبدالرحمان خازنی در سال ۵۱۵ قمری در کتاب میزان 
الحکمه )از مهم ترین آثار دوره ی اسالمی درباره ی فیزیک( خود آورده است که 
دانشمند   ، ارشمیدس  ترازوی)چگالی سنج(  ساختمان  درباره ی  مدتی  اسفزاری 
مشهور یونانی، و مسائل مربوط به آن به پژوهش پرداخت و سرانجام دو کفه به 

آن افزود. ۲
او  علوی  آثار  کتاب  و  مکانیک  زمینه  در  او  آثار  معرفی   به  کوتاه  مقاله  این  در 

می پردازیم.
تا همین اواخر، تالش علمی برای شناخت مهندسی مسلمانان در قرون وسطی 
تا حد زیادی به چند چهره برجسته، مانند برادران بنوموسی )قرن نهم میالدی(، 
)وفات ۱۵۸۸م( معروف  بن  الدین  تقی  و  م.(  در حدود ۱۲۰۶  )متوفی  الجزری 
محدود شده بود. به لطف تالش های پیشگامان تاریخ علم همچون ایلهارد ویدرمن- 
Eilhard Weidermann-  )وفات ۱9۲۸( ، دونالد روتلج هیل )وفات. ۱99۴( و احمد 

یوسف الحسن )وفات ۲۰۰9( نسخه ای  از مجموعه مکانیک از اسفزاری به دست 
آمد. در واقع برای اولین بار بر روی مجموعه ای جدید و بزرگ از یکی از دانشمندان 

ناشناخته اما مهم قبل از خازنی پرتوافکنی شد.  

1- مختارپور، علیرضا. ایرانی، اکرب. کرامتی یونس)مرتجامن(،1383،هوا شناخت ]بازنویسی و تلخیص کتابهای  

آثار علوی اثر مظفر اسفزاری 2. الرساله السنجریه ، انتشارات اهل قلم.
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تصویری از جلد کتاب اسفزاری در علم توزین و ابزارهای مکانیکی، به کوشش محمد 
ابطوی و سلیم الحسنی

در این راستا محمد ابطوی  و همکارش، بخش مکانیک کتاب اسفزاری را به زبان انگلیسی 
عملی  و  نظری  علوم  در  اسفزاری   کمال  و  دانش  از  نشان  که  کردند  منتشر  عربی  و 
مکانیک دارد.  این کتاب در زمینه مکانیک و تاریخ مهندسی نیز بسیار قابل توجه است و 
می تواند  یک گنج واقعی برای دانشگاهیان و سایر عالقه مندان به این زمینه باشد.۳  یکی 
از دستاوردهای بزرگ معرفی کتاب اسفزاری در مکانیک این بود که افق دید ما را در مورد 
پیشرفت مکانیک و مهندسی و فناوری در دنیای کالسیک اسالمی ، گسترش داده است.  

رساله های اسفزاری در علم مکانیک
از اسفزاری نوشته هایی در علم مکانیک موجود است که به برخی اشاره می شود: 

-رساله ای در باره قپان یا ترازویی با بازوهای نامساوی و پارسنگ متحرک که شامل چهار 
باب است.۴  مشابه این قپان تا مدتی پیش در توزین به کار می رفت.

  

شکل قپان در میزان الحکمه خازنی به نقل از متن اسفزاری
 

این قپان  برای توزین اجسامی با وزن کم، مثل زعفران یا داروها به کار می رفته است.
دستگاه  قپان جدید که مکانیزم آن مشابه قپان های قدیمی است. این قپان وزن های کمتر 

از یک دهم گرم را هم نشان می دهد.
 - حوزه دیگری از علم مکانیک که اسفزاری از خود نوشته هایی برجای گذاشته، در علم 

3 -  Mohammed Abattouy, Salim Al-Hassani.)2013(, The Mechanical Corpus of 

Al-Isfizārā in the Sciences of Weights and Ingenious Devices: New Arabic Texts in 

Theoretical and Practical Mechanics

4 - ابطوی محمد. رساله های ابوحاتم اسفزاری در علم مکانیک، ترجمه حمیدرضا نفیسی حمیدرضا، 

دوفصلنامه میراث علمی ایران و اسالم، شامره 9، 1395،مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

دستگاه ها و ابزارهای عجیب)علم الحیل( است. او در این نوشته ها دو متن از 
دانشمندان یونانی را در مکانیک بازنویسی کرده است. در متن دیگری کتاب 
الحیل برادران بنوموسی و صد دستگاه آن را خالصه و بازنویسی کرده است. پاره 
متن هایی کوتاه هم با عنوان شکل جعبه ساعت و اُرگ هیدرولیکی دارد.)نوعی 
ارگ لوله ای که هوا در آن دمیده می شود و منتسب به دانشمندان یونانی است.( ۵
کتاب آثاِر ُعلْو ی که گاه »کائنات جو« نیز نامیده می شود، پیش از سال ۵۰۰ 
قمری برای فخر الملک، فرزند خواجه نظام الملک طوسی نوشته شده است. تا 

پیش از 
نگارش این اثر، هیچ کتاب مستقلی درباره ی آثار علوی به زبان فارسی نوشته 
نشده بود و تنها ابن سینا در بخش طبیعیات کتاب فارسی دانشنامه ی عالیی، 
بخشی را به توضیح برخی پدیده های مربوط به آثار علوی اختصاص داده بود. 
از این رو آثار علوی اسفزاری در میان نوشته های علمی فارسی از جایگاه مهمی 
برخوردار است. اما تعداد واژگان عربی این اثر چندان کم نیست. در حالی که 
به  واژه های فارسی  از کتاب اسفزاری نگاشته شده نسبت  آثاری که پیش  در 
عربی بیشتر است. با این همه نثر این رساله ساده و روان است و می توان آن را 
از نمونه های خوب نثر علمی فارسی به شمار آورد. مدرس رضوی این کتاب را 
نخست در سال ۱۳۱9 شمسی از روی چند نسخه ی پر غلط به چاپ رساند. 
وی در ۱۳۵۶ شمسی بار دیگر این کتاب را از روی چند نسخه ی خطی دیگر به 

همراه مقدمه ای  
 مفصل و توضیحاتی بسیار ارزشمند به چاپ رساند. مقدمه ی مدرس رضوی 
شامل تشریح موضوع کتاب، شرح احوال نویسنده، آثار او و معرفی نسخه های 
موجود از کتاب است. کتاب هواشناخت که ترجمه دیگری از آثار علوی اسفزاری 
است در سال ۱۳۸۲ به همت برخی دیگر از مترجمان منتشر شده است. کتاب 
هواشناخت  شامل یک مقدمه و سه  بخش است. عناوین و نکات مهم کتاب 

بدین قرار است:
  آغاز کتاب: اشاره به »طبایع چهارگانه«، طبیعت پنجم و ثقیل یا خفیف بودن 
آن ها. اشاره ای مختصر به تقسیم بندی حوادث مورد بحث که سه بخش است و 
پایه ی تقسیم کتاب به سه بخش نیز همین است. اسفزاری تأکید می کند که در 
این کتاب تنها به برخی پدیده ها که بسیار رخ می دهند توجه داشته و کوشیده 

است تا کتابی مختصر فراهم آورد.
بخش اول: در حادثه هایی که در جّو از بخار پدید می آید در سیزده باب : 

۱. باران و شکل قطرهای آن؛ ۲. برف و اشکال منظم بلورهای آن. بلورهای برف 
به شکل سه، چهار یا شش ضلعی است و هرگز نمی تواند پنج ضلعی باشد. این 
نخستین  اسفزاری  باشند.   منتظم  غیر  یا  منتظم  است  ممکن  چند ضلعی ها 
دانشمندی است که به گوناگونی شکل دانه های برف اشاره کرده است ؛ ۳. تگرگ 

و شکل   
دانه های آن؛ ۴. درباره ی شبنم و شبنم یخ زده )یخچه(؛ ۵. درباره ی رعد و برق، 
رعد و برق هم زمان پدید می آیند اما انسان پیش از شنیدن صدای رعد برق را 
می بیند. ممکن است به علت دوری ابر، کسی برق را ببیند اما رعد را نشنود؛. 
۶.باد و انواع چهارده گانه ی آن، وی عالوه بر دوزاده نوع بادی که ارسطو از آن ها 
یاد کرده به گرد باد و باد َصرَصر که قوم عاد را هالک کرد! اشاره می کند. در 
برای  اسفزاری  آتش.  درباره ی   .۷ است؛  نشده  اشاره  باد  چیستی  به  باب  این 
اثبات بازگشتن شعله ی آتش به جانب زمین آزمایشی با دو شمع را پیشنهاد 
می کند که جالب است؛ ۸. درباره شهاب. 9. آفتابک ها و دنباله دارها؛ ۱۰. درباره 
نیزک)پرتوهای شعاعی و درخشانی که هنگام قرار گرفتن خورشید در پشت ابر 
دیده می شود(؛ ۱۱. رنگین کمان و چگونگی پدید آمدنش و علت رنگین بودن 
آن؛ ۱۲. هاله و پیش بینی هوا بر پایه ی آن؛ ۱۳. درباره ی چیستی و چگونگی 

پدید آمدن صاعقه.
 بخش دوم: درباره ی پدیده هایی که روی سطح زمین بر اثر بخار خشک و بخاِر 
تر پدید می آید. در هفت باب: ۱. فرسایش خاک و پیدایش کوه ها؛ ۲. جاری 
شدن جوی ها و رودها، با اشاره ای به رودهای فصل و همیشگی و علت کاهش یا 
افزایش آب رودخانه ها؛ ۳. بیرون آمدن چشمه ها و علت شوری یا شیرینی آب 
آن ها. اشاره ی تلویحی به رسوب های آهکی؛ ۴. علت زمین لرزه و ارتباط آن با باد؛ 
۵. درباره ی کروی بودن سطح آب ها؛ ۶. درباره ی تر شدن زمین و فرو شدن آب 
و بیرون آمدن از جایی دیگر؛ ۷. درباره ی تبدیل سنگ به خاک و گل، و بالعکس.
  بخش سوم: درباره ی موادی که در زیر زمین پدید می آیند آن هفت باب است. 
اسفزاری در این مقاله درباره ی چگونگی پیدایش ترکیبات گوگردی، نمک ها، 
فلزها و کانی های دیگر سخن گفته است. ارتباط این بخش با موضوع های اصلی 

علم هواشناسی اندک است.۶ 
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رضا بابایی

مواجهه با این پدیده طبیعی که انسان هیچ کنترلی روی وقوع آن ندارد، کمک 
شایانی خواهد کرد.

شما به عنوان دبیر علمی سومین جشنواره »علم برای همه«، با تعامل 
این  را در  اهدافی  و  و هم فکری سایر اعضای کمیته علمی، چه رویکرد 

جشنواره دنبال می کنید؟
در  که  است  این  آنها  اصلی  هدف  و  علمی  کمیته  اعضای  رویکرد  واقع،  در 
با روش به  این جشنواره مردم زمین لرزه را به عنوان یک پدیده کاماًل طبیعی، 
نسبت ساده علمی بشناسند. این آشنایی و کسب آگاهی الزم می تواند زمینه ساز 
ایمنی افراد و جامعه انسانی از پیامدهای ناخواسته زمین لرزه ها شود. هدف اصلی 
پدیده  علمی  آموزش  و  صحیح  شناخت  برای  زمینه سازی  مذکور  جشنواره  از 

زمین لرزه به عموم مردم است.
با زلزله  با زلزله و اهمیت و نقش خانواده در مواجهه  بحث هم زیستی 

چقدر در آگاهی مردم مؤثر است؟
ضعف  و  شدت  با  کشور،  جای  همه  ایران،  زمین ساختی  جایگاه  به  توجه  با 
متفاوت، زلزله خیز است. از این رو، کلیه خانواده های ایرانی باید به گونه ای با این 
پدیده طبیعی آشنایی داشته باشند و بپذیرند که این پدیده با زندگی ما آمیخته 
نهادینه کنند که  را  باور  این  اعضای خانواده در درون خود  بهتر که  است. چه 
روزی با این رویداد مواجه خواهند شد و ضروری است که رفتار مناسب با آن را 
بیاموزند. اگر به صورت علمی بتوانیم این موضوع را نهادینه کنیم، در آن صورت 
هنگام  در  آمادگی  ایمنی،  افزایش  در  مؤثری  نقش  خانواده  اعضای  از  یک  هر 
زمین لرزه، کاهش صدمات و خسارت ها و به طور عام، مواجهه منطقی با زلزله و 

آثار و پیامدهای آن را خواهد داشت. 
سومین  حاشیه  در  زلزله«  »روایت  نمایشگاه  برگزاری  به  توجه  با 
جشنواره »علم برای همه«، چه تمهیداتی برای آموزش مردم اندیشیده 

شده است؟
است.  همگانی  آموزش  راه  کردن  هموار  راستای  در  واقع،  در  نمایشگاه،  این 
به  را  الزم  آموزش های  نمایشگاه  و  جشنواره  کوتاه  مدت  در  بگوییم  نمی توانیم 
افزایش  باعث  نمایشگاه  این  عمل،  در  داد.  خواهیم  ارائه  مردم  به  کامل  صورت 
برنامه های آموزشی الزم در زمینه زلزله  برای شرکت در  انگیزه مردم  آگاهی و 
و  دارد  کار  و  سر  مردم  با  مستمر  طور  به  خوشبختانه  علوم  موزه  شد.  خواهد 

می تواند زمینه ساز آموزش همگانی اصولی در این حوزه باشد.
با نمایش  از طریق آموزش های سمعی و بصری،  نمایشگاه »روایت زلزله«  در 
تصاویر و فیلم ها تالش خواهد شد تا مردم به صورت عینی با پدیده زلزله آشنا 
شوند. همچنین، »میز لرزان« که در نمایشگاه مذکور در معرض دید عموم خواهد 
بود، برای آگاهی مردم در مورد رفتار نمونه هایی از ساختمان ها در هنگام زلزله و 

افزایش حساسیت عموم برای توجه به ساخت و ساز ایمن است.
در  همیشگی  مخاطبان  به  توجه  با  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  نقش 
بالیای طبیعی چگونه  و  وقایع  با  مواجهه  برای  مناسب  راهکارهای  ارائه 

می تواند باشد؟  

اگر آموزش ها، تالش ها و اطالع رسانی، مقطعی نباشد و به صورت مستمر ادامه 
پایگاه  ایران می تواند یک  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  در آن صورت  باشد  داشته 
بالیای  از جمله  مختلف  زمینه های  در  آنها  آموزش  و  مردم  برای حضور  دائمی 
گذاشتن  اشتراک  به  برای  مناسبی  محل  همچنین  و  زلزله  مخصوصاً  طبیعی، 
تجارب مردم باشد. اگر موزه بتواند چنین نقشی ایفا کند، نقش عملی و مستمری 

در آموزش و ایمن سازی جامعه خواهد داشت.
 ضرورت طرح موضوع زلزله و ایمنی  در هفته جهانی علم چیست؟

نزدیک به یک قرن است که به زمین لرزه به عنوان موضوعی علمی نگاه می شود 
هفته  در  زمین لرزه  موضوع  طرح  دارد.  علمی  کاماًل  جایگاه  یک  زلزله شناسی  و 
مورد  در  علمی  دیدگاه   شد  خواهد  باعث  و  است  شایسته ای  کار  علم  جهانی 
زمین لرزه ترویج یابد. شاخه های علمی متفاوتی در زلزله شناسی نقش دارند، در 
واقع زلزله شناسی علم چندرشته ای و به بیان بهتر میان رشته ای است. چه زمانی 

بهتر از هفته علم که واقعیت علمی زمین لرزه و زلزله شناسی معرفی شود.
چه سازمان هایی در این جشنواره با موزه همکاری می کنند؟

در جشنواره مذکور، سازمان ها و نهاد های ذیل جزء حامیان مالی و معنوی آن 
هستند:

طبیعی،  سوانح  پژوهشکده  آینده سازان،  علمی  مؤسسه  تهران،  میالد  برج 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور، 
سیمای  و  صدا  ایران،  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  زیرساخت،  ارتباطات  شرکت 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و وزارت 

آموزش و پرورش.
و درنهایت خواست شما از مردم چیست؟

با  از مردم بخواهیم  باید  ما در کشوری زندگی می کنیم که زلزله خیز است و 
دارد،  قرار  رتبه نخست  در  ایران  در  رده بندی حوادث طبیعی  در  زمین لرزه که 
زلزله  شاهد  ایران  جای  همه  زود  یا  دیر  باشند.  داشته  آشنایی  مقدور  حد  در 
زلزله  از  آگاهی هر چند مختصری  ایران  مردم  است  بنابراین، الزم  بود؛  خواهد 
و چگونگی مواجهه با آثار و پیامدهای آن داشته باشند. این اتفاق نخواهد افتاد 
مگر مردم ترغیب شوند به صورت داوطلبانه در جشنواره ها و برنامه های آموزشی 
با موضوع زلزله، شرکت کنند و آموزش ببینند. خواسته ما در جایگاه فعلی به 
عنوان کمیته علمی همایش زلزله و خانواده این است که خانواده ها، از بزرگان 
خانواده و فرزندان، در سومین جشنواره »علم برای همه« فعاالنه شرکت کنند و 
از آموزش های علمی و همگانی که در این جشنواره ارائه می شود بهره مند شوند. 
داشته  مشارکت  آموزش ها  این گونه  در  فراگیرتر  و  بیشتر  هرچه  ما  هم میهنان 
هم زیستی  زلزله،  با  زلزله،  مهندسی  و  زلزله شناسی  دیدگاه  از  بی تردید،  باشند، 
خواهیم  مقاوم تر  سازه هایی  داشت،  خواهیم  را  خطرپذیری  کمترین  با  همراه 

ساخت و جامعه ای ایمن  تر خواهیم داشت.

رحیم نیکخو 

کلود فابرت، مشاور موزه ای کمیته بین المللی آموزش ایکوم مستقر در چین، یکی از 
صاحب نظران و متخصصان در زمینه نمایشگاهی و میراث فرهنگی و آموزش در موزه ها 
است. وی از سال ۱۹۹۲، کار خود را در موزه علوم و فناوری کانادا آغاز کرده و پیش از 
آن نیز در مرکز علم » Ontario« فعالیت داشته و در طول این سال ها تجربیات زیادی 

کسب کرده است.
بخش بین الملل موزه ملی علوم و فناوری ایران، مصاحبه ای اختصاصی با این صاحب نظر 

در زمینه موزه های علوم و فناوری داشته است که در ادامه می خوانید:   

آینده موزه های علوم و فناوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
 ،۱۹۶۰ دهه   از  دارد.  وجود  فناوری  و  علوم  موزه های  برای  خوبی  آینده  من  نظر  به 
مراکز علم به واسطه  تعاملی بودن محبوبیت یافته اند. امروزه در هر کشوری از جهان، 
ارتقا  با  فناوری  و  علوم  موزه های  معتقدم  من  و  هستند  فعالیت  حال  در  علم  مراکز 

ویژگی  آورند.  به دست  علم  مراکز  مانند  محبوبیتی  می توانند  آثار،  معرفی  شیوه های 
متمایز موزه ها از مراکز علم، واقعی بودن آثار است. در دنیای مجازی امروز، هیچ چیز 
نمی تواند جایگزین تماشای اشیای واقعی باشد. ایران تاریخ وسیعی دارد و بخشی از آن، 
تاریخچه علم و فناوری است و من معتقدم این میراث باید برای نسل امروز گفته شده 

و برای نسل آینده محفوظ بماند.

موزه های علوم خصوصی و دولتی در جامعه چه نقشی دارند؟ 
فناوری هر  موزه های علوم در بخش دولتی مسئول پژوهش و حفظ میراث علمی و 
برنامه های  از  حمایت  دارد:  خطیر  نقش  دو  نیز  خصوصی  بخش  هستند.  کشوری 
نمایشگاهی و آموزشی و کمک به موزه ها جهت نمایش و تفسیر علوم و فنا وری نوین 
به منظور ایجاد عالقه و انگیزه در جوانان و انتخاب مشاغل مرتبط با علوم و فناوری 
است. مهم است که موزه ها نظارت بر محتوای نمایشگاه ها و برنامه ها را ادامه دهند. این 
موزه ها هستند که تصمیم گیرنده  در خصوص محتوای نمایشی گالری ها هستند. من 
معتقد هستم موزه های علوم و فناوری، علم و فناوری را به طور عینی به مثابه وعده های 

خود و همچنین چالش های آنها ارائه می دهند.

راهنمایان موزه های علوم چه کسانی هستند و چگونه باید آموزش داده شوند؟
که  هستند  افرادی  تنها  اغلب  و  اولین  آنها  هستند.  موزه  یک  وجهه   راهنمایان 
بازدیدکنندگان با آنها دیدار و تعامل دارند. همین وضعیت آنها را بسیار مهم می سازد. 
از این رو است که باید تحت آموزش قرار بگیرند تا بتوانند دانش و اطالعات مربوط به 
موزه و مجموعه ها را کسب کنند و چگونگی برقراری ارتباط با افراد عادی را بیاموزند. 
بنابراین، راهنمایان نیاز به آموزش ویژه ای دارند. این آموزش می تواند از طریق جلسات 

آموزشی ویژه ای که در خود موزه و یا کارگاه های آموزشی خارج از موزه، کسب شود.

 در طراحی مفهومی موزه های علوم چه مواردی مورد نظر است و استاندارد 
موزه های علوم بر چه اساسی مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟

از نظر من، روند ایجاد یک موزه جدید با سؤال »چرا؟« آغاز می شود. چرا یک موزه 
علوم و فناوری جدید نیاز است؟ این موزه چه کاری انجام خواهد داد که قباًل توسط 
سایر موزه ها یا مؤسسات دیگرانجام نشده است؟ و سوال دوم این که »موزه برای چه 
کسی است؟« پاسخ به این دو پرسش اساسی، بقیه فرآیند مفهومی و بعضاً فرایند عملی 
طراحی و ساخت موزه را تعیین می کند. در خصوص یک موزه علوم و فناوری، بنده 

معتقد هستم که مجموعه باید در مرکز تجربه بازدیدکننده باشد. سپس نمایشگاه ها 
و برنامه های موزه باید داستان هایی در مورد آثار و افرادی که آنها را اختراع و استفاده 

کرده اند، نقل کنند. 
در موزه علوم و فناوری، افراد هم به مانند آثار مهم هستند. جنبه های انسانی در موزه 
بسیار مهم است، چرا  که اکثر بازدیدکنندگان می خواهند داستان هایی در مورد مردم 
مانند خود بشنوند. در دنیای امروز موزه ها، نقالی به یک رویکرد بسیار مفید برای توسعه 
و ارائه محتوای موزه ای تبدیل شده است. دیگر ارائه مفاهیم علمی و یا نمایش عملکرد 
در رأس  مثلث، »علوم«  به صورت یک  را می توان  رویکرد  این  نیست.  کافی  فناوری 
و»فناوری و جامعه« در دو ضلع دیگر آن تصور کرد. موزه های علوم و فناوری باید تالش 
کنند تا تعامالت فیما بین علوم، فناوری و جامعه را به عنوان راهی برای ترسیم چگونگی 

شکل دادن علوم و فناوری به جامعه نشان دهند.

نقش موزه های علوم در کشورهای مختلف در بحث به اشتراک گذاشتن علم 
چه می تواند باشد؟

در دنیای امروز، با گسترش ارتباطات سریع و جهانی شدن، علوم نمونه  خوبی از به 
اشتراک گذاشتن دانش و تخصص است. از این رو موزه های علوم و فناوری می توانند 
می توانند  موزه ها  این  همچنین  کنند.  ایفا  تجربیات  و  ایده  تبادل  در  مؤثری  نقش 
محتویات نمایشگاهی را به منظور نمایش علوم و فناوری مختلف که در جوامع مورد 
بهبود شیوه  زندگی مردم در کشورهای خود و در  قرار می گیرد و چگونگی  استفاده 

سراسر جهان را مبادله کنند.

نقش ایکوم در گسترش فعالیت های آموزشی موزه های علوم چیست؟
 ایکوم )شورای بین المللی موزه ها(، بسیار متعهد به ظرفیت سازی موزه های مختلف در 
سراسر جهان است. مشارکت ایکوم در کمیته بین المللی آموزش که مقر آن در پکن 
)چین( است، نشان دهنده تعهد شورای بین المللی موزه ها است. دو کارگاه آموزشی که 
این مرکز هر ساله ارائه می دهد، فرصتی ایجاد می کند تا ۶۰ نفر از پرسنل موزه های 
جوان موزه بتوانند در مورد شیوه های فعلی موزه ای بیشتر بدانند. همچنین بسیاری 
از کمیته های ملی و بین المللی ایکوم، به طور منظم دوره های آموزشی برای اعضا در 

زمینه های مختلف موزه ای ارائه می نمایند.
                                                             فاطمه امینی
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دکتر نوربخش میرزایی، استاد تمام دانشکده گروه فیزیک زمین و رئیس بخش 
زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در همکاری صمیمانه با سومین 
جشنواره »علم  برای همه« موزه ملی علوم و فناوری ایران، به عنوان دبیر علمی 

این جشنواره در بخش ویژه آن با عنوان »زلزله و خانواده« فعالیت می کند. 
در نشستی با دکتر میرزایی در خصوص زلزله، نقش خانواده، آمادگی مواجهه 
با این پدیده طبیعی و جشنواره »علم برای همه« گفتگویی انجام دادیم که در 

ادامه می خوانید:
با توجه به سابقه علمی شما در حوزه زلزله، برگزاری جشنواره هایی 
مانند »علم برای همه« تا چه میزان در فرهنگ سازی و آگاهی مردم از 

وقوع زلزله و داشتن آمادگی برخورد با آن مؤثر است؟
اثرات  زمین لرزه،  مورد  در  مطالعه  امکان  مردم  عموم  که  است  روشن 
یکی  ندارند.  را  آن  به  مربوط  زمین شناختی  فرآیندهای  همچنین  و  آن 
آمادگی  نحوه  و  طبیعی  پدیده  این  با  آشنایی  جهت  مؤثر  راهکارهای  از 
جشنواره  نوع  از  جشنواره هایی  برپایی  آن  نامطلوب  اثرات  با  مقابله  و 
این  درست  و  مناسب  برگزاری  صورت  در  که  است  همه«  برای  »علم 
برای یافتن  آگاهی  و  مطالعه  جهت  مردم  انگیزه  افزایش  به  جشنواره ها 

ویژگي متمایز موزه ها از مراكز 
علم ، واقعي بون آثار آنهاست 

دنیا به زلزله ، دید علمي دارد


