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معاون آموزشی وزارت علوم در گردهمایی ساالنه مدیران دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای سراسر کشور عنوان کرد؛

حذف کنکور برای ورودیهای متکی بر سوابق تحصیلی در دانشگاهها در سال ۹۸
لزوم حامیتهای مالی دستگاههای اجرایی از دانشگاهها

وزیر علوم اعالم کرد

ایجاد تحوالت جدید در حوزههای فناور
با بازنگری برنامههای صندوق نوآوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در حا ل
حاضر ما در شرایط خاصی قرار داریم ،گفت :امیدواریم
صندوق نوآوری و شکوفایی با بازنگری در برنامههای
قبلی و بررسی محدودیتها ،تحوالت جدی در بخشهای
دانشبنیان ایجاد کند.

به گزارش نشریه عتف به نقل از ایسنا ،دکتر منصور
غالمی در مراسم رونمایی از همکاری صندوق
نوآوری و شکوفایی با صندوقهای پژوهش و
فناوری با بیان اینکه رویکردهای جدیدی در رابطه
با حمایت از شرکتهای دانشبنیان در کشور
شکل گرفته است ،در این باره گفت :این شرکتها
ارزشمند و قابل تقدیرند و تاثیرگذاری این شرکتها
نیاز به تالشهای مستمر مسئوالن دارد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما در شرایط
خاص زمانی قرار گرفتهایم ،اظهار کرد :بر این
اساس مدیریتهای دقیقتر احساس میشود و به
این ترتیب نهادهایی همچون صندوق نوآوری
و شکوفایی برنامههای حمایتی از فعالیتهای
دانشبنیان را اجرایی کرد هاند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه داد :ما در
کارگروه صندوق نوآوری و شکوفایی در حال
فعالتر کردن و تحرک بیشتر صندوقهای پژوهش
و فناوری هستیم و تال شها در این جهت است که
حمایتهای اعمال شده موفقتر از قبل اجرایی شود.
غالمی ابراز امیدواری کرد که صندوق نوآوری و
شکوفایی با بازنگری در برنامههای قبلی و بررسی
محدودیتها و چالشها و با نگاه به آینده تحوالت
جدیدی را در حوز ههای فناوری ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در
این مراسم با تاکید بر نیاز به سرمایهگذاری در
بخشهای فناور ،اضافه کرد :این امر نیازمند
پشتوانههای قانونمند است که این امر در صندوق
پژوهش و فناوری در حال پیگیری است.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در پایان سخنان
خود ،با تاکید بر ضرورت توجه به تمرکززدایی در
صندوق نوآوری و شکوفایی ،یادآور شد :امیدوارم
همکاری جدید این صندوق با صندو قهای پژوهش
و فناوری ،نقطه عطفی برای موفقیتهای هر چه
بیشتر این حوزه در حوزه فناور یها باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،با اعالم اینکه
وزارت علوم سیاست حذف کنکور را دنبال میکند ،گفت:
ورودیهایی که سال  ۱۳۹۸با تکیه بر سوابق تحصیلی وارد
دانشگاهها میشوند ،نیازی به حضور در کنکور ندارند.

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،دکتر مجتبی شریعتینیاسر در گردهمایی ساالنه
مدیران دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای سراسر کشور
که در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد ،در رابطه با موضوع
استعدادهای درخشان در کشور گفت :به طور کلی وزارت علوم
سه مرحله شناسایی و جذب استعدادهای درخشان ،حمایت و
هدایت آنها در طول تحصیل و رصد این افراد پس از ترک
دانشگاه را در نظر دارد.
وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "دانشگاه
کارخانه انسانسازی است" ،افزود :براساس این نگاه باید بررسی
کنیم که خریداران نیروی انسانی تربیت شده از سوی دانشگاهها
که محصوالت آنها محسوب میشوند ،چه کسانی هستند؟
دکتر شریعتینیاسر ادامه داد :اگر نگاه محصول محور در
دانشگاهها وسیع شود ،مشخص میشود که نیروی انسانی در
کشور علیرغم ارزشمندی بسیار باال ،از کارخانههای خود که
همان مراکز علمی و دانشگاههای سطح یک هستند ،با هزینه
بسیار کم تولید شدهاند.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه امروزه بیشترین میزان
بیکاری مربوط به دانشگاههای سطح پایین است ،عنوان کرد:
اگر بخواهیم اعتبار سرانه بهترین دانشگاه داخل کشور را با
پایینترین دانشگاه در سطح بینالمللی مقایسه کنیم ،مشخص
میشود که اعتبار سرانه پایین سطحترین دانشگاه جهان ،چهار
برابر بهترین دانشگاه ایران است.
وی با اشاره به پایین بودن سطح اعتبار دانشگاهها در کشور،
عنوان کرد :دولتمردان و نظام اجرایی باید راهکاری پیدا کنند
تا از کارخانههای انسانسازی حمایت جدی کنند و دستگاههای
بهرهبردار نیز تامین هزینه آنها را برعهده گیرند.
دکتر شریعتی نیاسر مطرح کرد :انتظار نداریم دولت در شرایط
فعلی ،در حد کفایت اعتبار مورد نیاز دانشگاهها را پرداخت کند
اما باید به سمت راهکارهایی برویم که دستگاههای اجرایی
بهرهبردار ،بخشی از حمایتها را تقبل کنند.
وی با تاکید بر لزوم یافتن راهکاری قانونی برای تامین اعتبار
دانشگاهها از دستگاههای بهرهبردار ،گفت :در بخش جذب
استعدادهای درخشان ،ساختارهایی قانونی تعریف شده اما بعد
حمایتی آن نیاز به تقویت بیشتری دارد و دانشگاههایی که این
افراد را جذب میکنند باید سازو کار موثرتری را پیشبینی کنند

تا دانشجویان در طول تحصیل دچار یأس و ناامیدی نشوند و
آینده شغلی آنها نیز تامین باشد.
دکتر شریعتی نیاسر با بیان اینکه آینده آموزش عالی کشور از
آن جوانان با استعداد و تالشگر است ،به رصد دانشگاهها اشاره
کرد و اظهار داشت :به منظور تقویت این موضوع ،باید امتیازاتی
را برای دانشگاههایی که محصوالت خود را رصد میکنند در
نظر گرفته شود اما متأسفانه برخی از دانشگاهها از این موضوع
غافل هستند و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به طرح مهارتافزایی و ارتقای توان اشتغالپذیری
دانشجویان در دانشگاهها ،گفت :همه میدانند که وظیفه
دانشگاهها ،اشتغالزایی نیست اما ارتقای توان اشتغالپذیری
آنها جزو وظایف است و باید کاری کرد که دانشجویان عالوه
بر کسب دانش تخصصی مرتبط با رشته خود در مراکز علمی،
مهارتهای دیگری را نیز فراگیرند.
معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه به حذف کنکور اشاره کرد و
افزود :علی رغم اینکه برخی تصور میکنند کنکور یک استاندارد
مناسب برای گزینش افراد است ،معتقدیم کنکور مسیر درستی
برای ارزیابی افراد نیست.
دکتر شریعتینیاسر اظهار داشت :وزارت علوم ،سیاست حذف
کنکور را دنبال میکند؛ در سال  ۱۳۸۶این موضوع مصوب شد
اما در سال  ۱۳۹۲به دلیل عدم موفقیت آن ،راهکار دیگری ارائه
شد که بر اساس آن تا  ۵سال ۸۵ ،درصد افراد براساس سوابق
تحصیلی به دانشگاهها ورود پیدا کردند و در سال  ۱۳۹۷این
میزان از افراد عالوه بر جذب در دانشگاهها از این طریق ،در
کنکور نیز شرکت میکردند و باز فضای روانی و فشارهای روحی
را متحمل میشدند.
وی با اشاره به سیاست وزارت علوم برای حذف کنکور در سال
 ۱۳۹۸ادامه داد :ورودیهایی که در این سال با تکیه بر سوابق
تحصیلی وارد دانشگاهها میشوند ،نیازی به حضور در کنکور
نخواهند داشت و دفترچه رشته محلهایی که با تکیه بر سوابق
تحصیلی است از افرادی که در آزمون شرکت میکنند ،مجزا
شده؛ البته این امر منافاتی با ورود افراد به رشتههای کنکوری
ندارد اما این امر فقط در رشتههای خاص امکانپذیر است.
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تعیین تکلیف  ۱۲طرح کالن ملی از  ۴۸طرح
واگذاری بخشی از اختیارات شورای عتف به کارگروههای استانی

دبیر کل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تاکنون
از  ۲۰طرح کالن ملی  ۱۲طرح تعیین تکلیف شده و در حال اجرا
است ،گفت :شیوه نامه تصویب طرحهای کالن ملی برای اعضای
کمیسیون دائمی شورای عتف ارسال خواهد شد تا اعضا پیشنهادات
خود را در این زمینه اعالم کنند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل
از ایسنا ،دکتر مسعود برومند در حاشیه یکصد و هفتاد و
هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای علوم ،تحقیقات
و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران اخذ مصوبه کمیسیون
دائمی شورای عتف برای واگذاری بخشی از اختیارات دبیرخانه
این شورا را از موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و یادآور
شد :بر اساس این مصوبه بخشی از اختیارات دبیرخانه این شورا
در زمینه بررسی پروژههایی که در قابل ماده  ۵۶قانون اساسی
(اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاهها به امر پژوهش)
تعریف میشوند ،به کارگروههای آموزش و پژوهش استانها
واگذار میشود.
وی ادامه داد :بر اساس این مصوبه کارگروههای استانی باید
نظرات خود را در زمینه این پروژهها در مدت  ۴۸ساعت به
دبیرخانه شورای عتف ارائه دهند.
برومند با بیان اینکه در زمان مشخصی بخشی از اختیارات این
دبیرخانه به کارگروههای آموزش و پژوهش استانها واگذار
میشود ،اظهار کرد :این اقدام عالوه بر آنکه تصویب طرحها
را کوتاهتر میکند ،در زمینه واگذاری اختیارات فرهنگ سازی
خواهد شد و کارها با سهولت بیشتری صورت میگیرد ضمن
آنکه دبیرخانه نظارتهای دقیقتری خواهد داشت.
دبیر کل شورای عتف ،بررسی آخرین وضعیت بند "ط" تبصره

■

" "۹قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور ،را از دیگر موضوعات
مطرح در این جلسه نام برد و افزود :در حال حاضر ما در زمینه
تعداد طرحهایی که بر اساس این قانون قرار داده شده است و
میزان مبالغی که دستگاهها واریز کردهاند مشکالتی داریم که
در این جلسه در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گفته وی بر اساس بند "ط" تبصره  ،۹شرکتهای سود ده،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند در
اجرای تکالیف قانونی مربوط ،حداقل  ۴۰درصد از هزینه امور
پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان  ۲۵درصد به
حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای
حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب
طرحهای کاربردی ،عناوین پایاننامههای تحصیالت تکمیلی،
طرحهای پسادکتری و طرحهای تحقیقاتی دانشآموختگان
تحصیالت تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه در این جلسه همچنین در
خصوص شیوه نامه تصویب طرحهای کالن ملی بحث و تبادل
نظر شد ،توضیح داد :شیوه نامه تصویب طرحهای کالن ملی
باید دقیقتر باشد از این رو در این جلسه موضوعاتی در زمینه
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فرآیند اجرا و تغییرات آن مطرح و قرار شد شیوه نامه تصویب
این طرحها برای اعضای کمیسیون دائمی شورای عتف ارسال و
اعضا پیشنهادات خود را در این زمینه اعالم کنند.
وی اضافه کرد :در این جلسه در خصوص طرح "ذخیره سازی
گاز" گزارشی ارائه شد .این پروژه کالن با شرکت ملی گاز در
حال اجرا و پیشرفت خوبی داشته است.
به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم برنامههای اجرایی و بودجه
آن مشخص شده است و باید گزارش عملکرد آن برای تأیید
نهایی به شورای عالی عتف ارسال شود.
برومند از ادامه دو طرح کالن ملی با حمایت صندوق نوآوری
و شکوفایی خبر داد و گفت :از آنجایی که برای دریافت
حمایتهای صندوق شکوفایی و نوآوری این دو طرح در قالب
شرکتهای دانش بنیان فعالیت کنند از این رو پیگیریهایی
صورت گرفته و گزارش آن در این جلسه ارائه شد.
به گفته وی  ۶طرح کالن در حوزه دفاعی تعریف شده است که
در این جلسه نماینده وزارت دفاع اعالم کرد که اعتبارات این
طرحها در بودجه سال  ۹۸این دستگاه در نظر گرفته شده است.
برومند اضافه کرد :از  ۴۸طرح کالن ملی  ۲۰طرح کالن ملی
برای ادامه پیشرفت تأیید شدند که از این تعداد  ۶طرح با
حمایت وزارت دفاع در حال اجرا است ۳ ،طرح کالن اجرایی
شده ۲ ،طرح کالن مشمول حمایت  VCها خواهد شد و یک
طرح از سوی شرکت ملی گاز در حال اجرا است.
وی یادآور شد ۸ :مورد دیگر از این  ۲۰طرح کالن ملی تأیید
شده باید مورد بررسی قرار گیرند.
برومند بررسی آئین نامهها و عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری
را آخرین دستور این جلسه ذکر کرد و ادامه داد :مشکالتی
در عملکرد این مناطق وجود دارد که در این جلسه پیشینه
و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه
آتی کمیسیون دائمی شورای عتف که در سال آینده برگزار
میشود در خصوص تغییراتی که در این مناطق باید صورت
گیرد ،بررسیهای بیشتری صورت گیرد.

وزیر علوم در مجمع عمومی ساالنه فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی تأکید کرد:

رضورت شناخت و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهها در کنار
توامنندیهای فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در نهمین مجمع عمومی ساالنه
فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی که امروز (شنبه) در محل این
وزارتخانه برگزار شد ،با اشاره به ضرورت تداوم تالش های موثر به
منظور کشف استعدادهای دانشجویان در امر ورزش و تقویت فضای
شور و نشاط و شادابی در میان دانشجویان و دانشگاهیان ،شناخت و
بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در دانشگاهها را در کنار فعالیتهای
فدراسیون و نهادهای مرتبط مانند کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش
و جوانان بسیار موثر توصیف کرد.

به گزارش نشریه عتف و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،دکتر غالمی در این نشست ،فدراسیون ملی ورزشهای
دانشگاهی را بر اساس قانون وزارت علوم تحقیقات و فناوری
نهادی مهم و اثرگذار برشمرد و گفت :این فدراسیون جهت کمک
به انجام وظایف تربیتی مجموعه دانشگاهها فعالیت میکند و لذا
این مجمع از جایگاه مهمی برخوردار است.
وی افزود :نگاه به اهداف فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی
نشان میدهد که این فدراسیون یک بازوی مهم کنار وزارت
علوم و دانشگاهها به حساب میآید که به سالمت جسمی و
روحی دانشگاهیان و آموزشهای الزم برای حضور آنان در
جامعه و تربیت اجتماعی افراد و در بخش ارتباطات بینالمللی
در توسعه روابط و صلح و صمیمیت میان دانشگاههای جهان،
جایگاه و نقش مهمی برعهده دارد.

وزیر علوم ،با تاکید مجدد بر ظرفیتهای بخش دانشگاهی در
امر ورزش اظهار داشت :سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه
دانشجویان بخشی از توان خود را برای حمایت از ورزشهای
دانشگاهی گذاشتهاند که البته باید در تامین منابع مالی و هماهنگی
و همافزایی برای زمان تنظیم بودجه هماهنگیهای بیشتری صورت
پذیرد و در این راه از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان
و ظرفیتهای دانشگاهی کمک گرفت زیرا که هر چه توان این
فدراسیون افزایش یابد و فعالیتها توسعه پیدا کند نتیجه آن در
فعالسازی و شکوفاسازی دانشجویان مشهودتر خواهد بود.
دکتر غالمی ادامه داد :تشکیل شورای عالی ورزش با طرح این
موضوع در جلساتی با حضور وزارت ورزش و جوانان و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایده خوبی است که با
هماهنگیهای قویتر این مجموعهها چنین شورایی میتواند
نقش کاربردی داشته باشد.
وی ،فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را به عنوان بخش
مهمی از بدنه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانست و گفت :من
هم از باب تشکیل جلسات این مجمع و کمک به انجام وظایف
در خدمت شما دوستان هستم و از هیچ تالش و کوششی برای
تقویت و پشتیبانی از این فدراسیون کوتاهی نخواهیم داشت و
امیدوارم در سال آینده با وجود کمبودهای مالی با برنامهریزی
دقیق و همکاری با هم و استفاده از ظرفیتهای موجود در

دانشگاه ها بتوانیم گامهای خوبی را در این مسیر برداریم.
در این نشست دکتر محمدرضا دهخدا نیز گزارشی از عملکرد
یک ساله فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ارائه کرد.
همچنین دراین مجمع ،تقویم و بودجه فعالیتهای سال
 ۱۳۹۸فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ،آییننامه تشکیل
انجمنهای ورزشی فدراسیون ،اصالحیه آییننامه هیئت ورزشی
استانی مراکز آموزش عالی ،آییننامه حقالتعلیم مربیان ورزشی و
دستورالعمل پرداخت حقالزحمه کادر فنی و اجرایی جشنوارهها
و مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
بررسی و به تأیید اعضا رسید.
در نهمین مجمع عمومی ساالنه فدراسیون ملی ورزشهای
دانشگاهی دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور
دانشجویان ،شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ،دکتر
محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی،
دکتر سیدعبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش
همگانی وزارت ورزش و جوانان ،رؤسای هیئتهای ورزشهای
دانشگاهی استانی سراسر کشور و اعضای هیئت رئیسه این
فدراسیون نیز حضور داشتند.
در بخش دیگری از این نشست ،با اهدای لوح تقدیر از رؤسای
هیئتهای ورزش دانشگاهی استانی برتر نیز قدردانی و تجلیل شد.
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■
لزومپرهیزازنصببرن،پالکاردوپارچهنوشتهدرسفرهایاستانیوبازدیدهای
مسئوالن وزارت علوم در خارج از محیط دانشگاه
وزیر علوم در بخشنامهای به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کرد؛

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم:

در بحث گزینش نیروی انسانی حفظ
حرمت و کرامت انسانی افراد از نکات
حائز اهمیت به شامر م یرود
معاون اداری مالی و مدیریت منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش
وزارت علوم در نشست آموزشی فرآیند بازرسی در گزینش
ویژه مدیران هستههای گزینش دانشگاه گفت :حضور نیروی
انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با عبور افراد از
مسیر گزینش صورت میگیرد و این امر باید به گونهای انجام
پذیرد که کرامت و حرمت افراد در هر شرایطی رعایت شود.

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،دکتر نظرپور در این نشست که در محل این وزارتخانه
برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع گزینش و گزینشگران،
بازرسی و نظارت و اظهار نظر در مورد پروندههای افراد در
حوزههای دانشگاهی از موضوعات حساس به شمار میرود
گفت :کار شما بسیار امر حساسی است و اگر دقت الزم
انجام نشود امکان اینکه خطای شما اثری طوالنی در زندگی
فرد داشته باشد ،بسیار است و بایستی پاسخگوی رفتارها و
قضاوتهایتانباشید.
وی به بحث آموزش در حوزه گزینش اشاره کرد و گفت :منابع
انسانی در هر کشور نقش موتور پیش روی آن سازمان را دارد؛
لذا توجه به این موضوع که چه عواملی باعث میشود تا این
موتور به خوبی کار کند و اینکه انتخاب شما برای حضور افراد
و نیروی انسانی در خروجی آن سازمانها هم نقش دارد ،همه
از مسائل مهم این حوزه به شمار میرود و افراد باید آموزش
دیده وارد امر گزینش و قضاوت شوند.
دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت علوم تصریح کرد :اگر افراد
از مسیر درست گزینش شوند ما کمترین مشکالت را در
حوزه منابع انسانی که نقش مهم در توسعه علمی کشور دارد،
خواهیم داشت پس باید نهایت دقت را در این امر داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :اظهارنظرها و قضاوتهای ما میتواند در
تصمیمگیریها تاثیر بسزایی داشته باشد و نظرات منصفانه
شما روی مخاطبان میتواند تاثیر بهتری داشته باشد و لذا ما
از همکارانمان در این حوزه انتظار داریم گزارشات سه ماهه،
شش ماهه و سالیانه خود را به طور مرتب برای ما ارسال کنند
زیرا ارسال همین گزارشات میتواند نشانگر تالشهای شما
در این حوزه هم باشد.
وی به بحث الکترونیکی کردن سیستمهای اداری اشاره کرد و
افزود :بیشتر کارها در حال حاضر در بخش گزینش به شکل
دستی صورت میگیرد که امیدواریم بتوانیم ازسیستمهای
مطمئن و امن در سامانههای الکترونیکی استفاده کنیم و
وجود کارگاههای آموزشی و استفاده از تجربیات دیگران و به
کارگیری از اساتید مجرب هم میتواند کمک شایانی در امر
بازرسی و گزینش داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد :در هنگام بررسی پروندههای گرینشی
کاهش زمان بررسی یک پرونده و تسریع در پاسخگوییها
بسیار مهم است و در نهایت تاکید میکنم که حفظ آبرو و
کرامت انسانها در سر لوحه کار ما باشد.

دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای
صرفهجویی ،کاهش هزینههای غیرضروری و نیز پرهیز از
اقدامات تجملگرایانه با صدور بخشنامهای خطاب به دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی ،بر «ضرورت پرهیز از نصب بنر ،پالکارد
و پارچه نوشته در سفرهای استانی و بازدیدهای معاونان ،مدیران
کل و سایر مسئوالن وزارت علوم در مراسم استقبال خارج از
محیط دانشگاه» تأکید کرد.

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،در این بخشنامه خطاب به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی آمده است :ضمن قدردانی از فعالیتهای مؤثر
جنابعالی و همکاران محترم در کمک به توسعه علم و فناوری،
ضروری است در سفرهای استانی و بازدیدهای معاونان ،مدیران

کل و سایر مسئوالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از مراسم
استقبال در خارج از محیط دانشگاه و نصب پالکارد و پارچه نوشته
پرهیز شود.
این بخشنامه افزوده است :در سفرهای وزیر علوم و صرفاً در
صورت حضور استاندار محترم ،طبق نظر وی عمل شود.

■ معرفی طرحهای برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم؛ ■

پتانسیلیابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانهها و آبراههها
توسط محققان دانشگاه بیناملللی امام خمینی(ره)
پژوهش پتانسیلیابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و
آبراهههای استان خراسان جنوبی ،توسط پژوهشگران دانشگاه
بینالمللی امام خمینی (ره ) قزوین انجام و به عنوان یکی از
طرحهای برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور معرفی شد .

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،بحث برداشت شن و ماسه رودخانهای ،نه
تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به صورت یک موضوع
پیچیده مطرح میشود چرا که هنوز اصول و ضوابط دقیق
علمی در این زمینه تدوین نشده است.
موضوع برداشت غیر اصولی مصالح از رودخانهها
و جایگزینی شن و ماسه مورد استفاده در طر حهای
عمرانی از منابع بالقوه موجود در رودخانهها بدون اثرات
مخرب زیست محیطی و منابع قرضه خارج از بستر
چندان مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا در بسیاری
از شهرهای استان خراسان جنوبی از یک سو به دلیل
افزایش جمعیت و روند روبه افزایش ساخت و ساز
پروژ ههای عمرانی ،نیاز روزافزون به مصالح رودخانهای
(شن و ماسه) احساس میشود.
از سوی دیگر ،با توجه به خشکسالی سالیان اخیر و
عدم تولید معادل نیاز مصالح رودخانهای توسط جریان
روان آب در بستر قابل استحصال رودخانه ،عم ً
ال ظرفیت
برداشت شن و ماسه از درون مسیل ها و آبراهه های
واقع در حریم شهرها که استحصال مصالح رودخانه ای
از آنها صرفه ی اقتصادی دارد ،خاتمه پذیرفته است؛
لذا شرکت آب منطقهای ،استانداری و سازمان صنعت
معدن و تجارت استان خراسان جنوبی برای تامین مصالح
شن و ماسه مورد نیاز ،نیازمند ارائه راهکارهایی با صرفه
اقتصادی هستند.
انتخاب به عنوان یکی از سه طرح تحقیقاتی برتر در
پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران از میان
کلیه طرح های پژوهشی ارسال شده با موضوع آب،
تهیه نقشه معادن بالقوه شن و ماسه (اعم از رودخانهای،

مخروط افکنهای و کوهی) برای حریم  ۳۰کیلومتری
شهرهای بیرجند ،قائن و فردوس با یک روش نوین و
معرفی نواحی مناسب رودخانهای جهت برداشت مصالح
بدون پیامدهای زیست محیطی از دستاورد های ویژه این
پژوهش است.
این طرح با تایید مدیر کل مهندسی رودخانه ها و
شرکتهای مادر تخصصی مدیریت آب ایران (وزارت نیرو)
و در راستای اهداف طرح بهبود مدیریت رودخانه ای
وسواحل کشور ابالغی وزیر نیرو و بررسی جریان و
رسوب رودخانههای مورد بررسی در شعاع  ۳۰کیلومتری
شهرهای بیرجند ،قائن و فردوس که از نظر اقتصادی،
تامین شن و ماسه مورد نیاز پروژههای عمرانی از آنها
توجیه دارد ،به انجام رسیده است.
ارائه دستورالعمل کاربردی برای انجام یررسی مشابه
در تمامی رودخانههایی که دارای مجوز برداشت شن
و ماسه هستند و در نزدیکی شهری واقع می باشند،
توصیه شرکت مدیریت منابع آب ایران به شرکت آب
منطقهای طرف قرارداد و همین طور سایر استانها جهت
انجام اقداماتی مشابه برای مکانیابی نقاط شن و ماسه
و تعیین حجم مجاز برداشت با توجه به طرح بهبود
مدیریت رودخانهای وسواحل کشور و انجام بررسیهای
مشابه در سایر رودخانهها از برنامههای آتی جهت توسعه
این طرح پژوهشی میباشد.
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مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم اعالم کرد:

پذیرش  ۵۵۲۷استعداد درخشان در دانشگاههای کشور در سال ۹۶
دکتر محمدرضا آهنچیان با بیان اینکه ایران جزو  ۱۰کشور اول
جهان در دریافت مدال از المپیادهای علمی است ،گفت :در سال
 ۱۳۹۵تعداد  ۵هزار و  ۴۴۴دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در
دانشگاههای کشور به عنوان استعداد درخشان پذیرش شدند که این
میزان در سال  ۱۳۹۶به  ۵هزار و  ۵۲۷نفر افزایش یافته است.

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،دکتر آهنچیان در گردهمایی ساالنه مدیران دفاتر
استعدادهای درخشان دانشگاههای سراسر کشور که در دانشگاه
عالمه طباطبایی برگزار شد ،گزارشی از عملکرد دانشگاهها در
راستای حمایت از استعدادهای درخشان ،ارائه داد و اظهار
داشت :برگزاری جلسات هماندیشی با دانشجویان و پاسخگویی
به سواالت آنها ،معرفی دانشجویان ممتاز جهت اشتغال در
سازمانها و بهکارگیری آنها در واحدهای دانشگاه و تشویق
رتبههای برتر اعطای بورس شهید شهریاری و پذیرش بدون
آزمون حائزین شرایط سایر دانشگاه با رعایت عدالت آموزشی از
جمله برنامههای دانشگاه شهید بهشتی در راستای حمایت از
دانشجویان استعداد درخشان است.
وی افزود :همچنین ،اهدای جایزه آموزش و پرورش با هدف تسهیل
مسیر آموزشی فناورانه و نوآورانه و هدایت دانشجویان برای ورود
به عرصه آموزش و کارآفرینی ،اعطای جایزه پژوهش شامل اعتبار
اجرای پایاننامههای کارشناسی ،عضویت در هستههای پژوهشی
و اهدای جایزه فرهنگ با هدف ارتقای فرهنگ اسالمی  -ایرانی و
تقویت هویت ملی از برنامههای دانشگاه یزد در این زمینه است.
دکتر آهنچیان ادامه داد :اعطای امتیاز به فعالیتهای پژوهشی
و فوق برنامه ،حمایتهای مالی از شرکت دانشجویان در
همایشهای علمی و مسابقات داخلی و خارجی ،حمایتهای
علمی و برگزاری کارگاه ،دوره آموزشی ویژه و امکان تدریس در

دانشگاه ،پرداخت وام ممتازی بدون نیاز به ضامن ،پرداخت حقوق
ماهیانه بالعوض به گروهی از دانشجویانی که با مالحظه همه
شاخصهای سختگیرانه انتخاب شدهاند ،اعطای بورس تحصیلی
ماههای ماهیانه به دانشجویان واجد شرایط در سه مقطع و
پرداختهای مالی دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه نیز از
اقداماتی است که دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور حمایت از
استعدادهای درخشان انجام میدهد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم بیان کرد:
همچنین پرداخت حقوق ماهیانه به رتبههای برتر کنکور ،برگزاری
کالسهای تخصصی مورد نیاز ،کالسهای تقویتی و کارگاههای
آموزشی برای آمادگی در المپیادها ،ارائه مشاوره جهت حفظ و
ارتقای علمی ،پرداخت وامهای ویژه و برگزاری اردوهای آموزش
و پرورش نیز توسط دانشگاه محقق اردبیلی در حمایت از
استعدادهای درخشان صورت گرفته است.
وی در ادامه با ارائه تعریفی از نخبگی گفت :بر اساس سند راهبردی
کشور در امور نخبگان مصوبه  ۱۱مهر سال  ۱۳۹۱شورای عالی
انقالب فرهنگی ،نخبه فردی برجسته ،کارآمد ،اثرگذار در خلق و
گسترش علم و فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشور در
چارچوب ارزشهای اسالمی است.
دکتر آهنچیان افزود :عالوه بر آن ،میتوان گفت استعداد ذهنی و
جسمی جزئی از شایستگی برای انجام نوع معینی از کار در سطح
معینی است و وقتی این استعداد پایدار باشد تبدیل به نخبگی
میشود .این استعدادها ذاتی و اکتسابی است و نخبگی در به دست
آوردن دستاورد بهتر ،در نتیجه مقدار معینی کار حاصل میشود.
وی به نهادها و سازمانهای فعال در حوزه نخبگی اشاره کرد و
اظهار داشت :از جمله این نهادها ،مرکز ملی پرورش استعدادهای
درخشان وزارت آموزش و پرورش و به طور خاص دانشآموزان،
شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات

و فناوری و به طور خاص دانشجویان ،مرکز امور نخبگان و
استعدادهای برتر حوزههای علمیه ،شورای عالی حوزههای علمیه
و به طور خاص طالب و بنیاد نخبگان ریاست جمهوری و گروه
عام هستند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم با بیان اینکه
سهم ایران در تولید علم  ۱.۹۵درصد و ایران جزو  ۱۰کشور اول
جهان در دریافت مدال از المپیادهای علمی است ،مطرح کرد:
در سال  ۱۳۹۵تعداد  ۵هزار و  ۴۴۴دانشجو در دوره کارشناسی
ارشد در دانشگاههای کشور به عنوان استعداد درخشان پذیرش
شدند که این میزان در سال  ۱۳۹۶افزایش یافته و به  ۵هزار و
 ۵۲۷نفر رسیده است.
دکتر آهنچیان با اشاره به برنامههای حمایتی در حوزه استعدادهای
درخشان ،گفت :این برنامهها در سطح دستگاهی شامل برنامههای
چهارگانه :شناسایی ،پشتیبانی ،پرورش و هدایت است که بر
همین اساس صدها طرح و فعالیت اکنون اجرا میشود.
وی افزود :وجود ستاد نیروهای جهادی متخصص ،نکوداشت
سرآمدان ایرانی ،اجرای برنامههای تربیتی و آموزشی نخبگان
جوان ،برگزاری نشستهای اجتماعات نخبگان ،انجام همکاری با
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور ،برگزاری جشنواره
فرهنگی و هنری ایراندخت و برنامه تبادل دانشمندان جوان
از جمله برنامههای اجرایی در سطح ملی به منظور حمایت از
استعداهای درخشان در کشور است.
دکتر آهنچیان مطرح کرد :انتظار داریم تا برنامهریزی برای هدایت
و پرورش این دانشجویان ،با همکاری حوزههای فعال در درون و
بیرون دانشگاهها صورت پذیرد.

■ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأکید کرد■ :

لزوم پایبندی دانشجویان و تشکلهای دانشجویی به قدرت نقادی و نقدپذیری
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
کشور در نشست هماندیشی انجمنهای دانشجویی دانشگاههای
استان کرمان با تأکید بر لزوم پایبندی دانشجویان و تشکلهای
دانشجویی به قدرت نقادی و نقدپذیری گفت :تمام تشکلهای
دانشجویی و جریانهای سیاسی باید دارای نقد باشند و دانشگاهی
که در آن دانشجویان و تشکلهای به نقد پایبند نباشند حرکات
آنها به رکود و رغبت منجر میشود.

به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه شهید باهنر کرمان،
حجت االسالم و المسلمین رستمی در این نشست که به میزبانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد ،اظهار داشت :کرمان
یکی از کانونهای اصلی انقالب بود ،شخصیتها ،اسطورهها،
چهرههای مبارز و مردمی که در انقالب و دفاع مقدس حضور
داشتند ،از این منطقه برخاستند.
وی افزود :انقالب اسالمی از زمان قبل از پیروزی با دشمنی جریان
غرب ایاالت متحد آمریکا مواجه بود .ما امروزه در دورهای به سر
می بریم که مسأله ای بهنام بیسوادی همراه با احساس سواد
دامنگیر جامعه و مخاطبان است کسانی که خبرهای جعلی در
فضای مجازی به دستشان رسیده و آن را تلقی و قبول کردند و
براساس آن قضاوت و ارزیابی میکنند.
حجت االسالم والمسلمین رستمی خطاب به دانشجویان فعال
دانشجویی گفت :شما که نماینده دانشجویان هستید باید
خودتان از همه با سوادتر و هم در پرتوی آن ،محیط را با دست

یافتن ،اقدام کردن و ملتزم بودن به مطالعه ،تحقیق ،پژوهش و
آشنایی با وسایل مطالبه نمایید.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها عنوان
کرد :مسأله کم سوادی در ابعاد مختلف جامعه وجود دارد و راهکار
آن این است که همگی اهل مطالعه باشیم و هرکس مطالعه
بیشتری دارد قطعاً توانمندی بیشتری در اقدام مخاطب خود دارد.
وی گفت :انقالب اسالمی ،شعار بازگشت به مردم و انتخاب حاکمان
توسط مردم و اداره کشور توسط مردم را با شعار اسالم مطالبه کرد
که باعث تزلزل در حاکمیت کشورهای وابسته به آمریکا شده است.
حجت االسالم و المسلمین رستمی تصریح کرد :کسانی که در
مورد سایه جنگ حرف میزنند ،بدانند که سایه جنگ را سردار
سلیمانی ها و تهرانی مقدم ها دور کردند.
وی در خصوص چالش تمدن و ایدئولوژی که انقالب اسالمی با
غرب ایجاد کرد گفت :محتوای تمدن غرب نظام فکری لیبرال
دموکراسی است؛ نظامی که چند صد سال تولید محتوا برای آن
شده است و تمدن؛ مجموعه عناصری است که هویت ،فرهنگ،

دانش و سبک زندگی یک جامعه را شکل میدهد و تمدن امروز
جهان یک تمدن غربی است و امروزه تمامی ابزارهایی از قبیل
دوربین ،تلویزیون ،میکروفون و ...محصول یک تمدن است و این
تولیدات بر مبنای ،مبانی آن تمدن شکل گرفته که مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) فرمودند :این تمدن در حال فروپاشی است.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
کشور عنوان کرد :گام دوم که مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ترسیم کردند دارای سه مرحله خودسازی ،جامعه پردازی و
تمدن سازی است.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین صباحی رئیس دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان کرمان خاطر
نشان کرد :جمعهای دانشجویی و جوان بهطور ویژه مورد توجه
مقام معظم رهبری است.
وی گفت :ما شاهد این بودیم که گاهی وقتها ،دانشجویان
پیشنهادهایی به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشتند ،ایشان
پذیرفتند و عمل کردند؛ حتی در دیدار دانشجویان در ماه مبارک
رمضان با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به سفارش جوانان
تاکید کردند.
وی عنوان کرد :در آستانه یک گام مهم هستیم که به گام دوم
معروف است که به فرمان مقام معظم رهبری اجرایی شد و آنچه
که در دانشگاهها به وقوع پیوسته است ،فعالیتهای دانشجویان
بوده و امروز این پرچم قطعاً به دست شما دانشجویان است.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان تأکید کرد:

دیپلامسی علمی؛ راهی برای مقابله با تحریمها
دکترعبدالحمیدعلیزاده ،مدیرکل اموردانشجویانغیرایرانی سازمان
امور دانشجویان در نشست "درآمدی بر بینالمللی شدن دانشگاهها
با رویکرد جذب دانشجویان خارجی" در جمع روسا و مسئوالن
دانشگاههای استان یزد که به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد،
دیپلماسی علمی را راهی برای مقابله با تحریمها عنوان کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه یزد ،دکتر علیزاده در
دانش فرامرزی و بینالمللی دارای
این نشست بابیان اینکه علم و ِ
مزایای عمدهای برای کشورها در ابعاد مختلف است ،اظهار داشت:
صدور دانش و فراملی کردن علم یکی از سیاستهای محوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سالهای اخیر بوده که هدف
و غایت آن تحقق دیپلماسی علمی در راستای افزایش ظرفیتها
برای جمهوری اسالمی ایران است.
وی با اشاره به تعداد دانشجویان خارجی در حال تحصیل در ایران
گفت :حدود  ۳۸هزار دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی در حال تحصیل هستند و این دانشجویان در امنیت
کامل در کنار شهروندان ایرانی به تحصیل و سایر امور مشغول
هستند که این مسئله موجب میشود تبلیغات ضد ایرانی در خارج
از مرزها از اثرگذاری کمتری برخوردار باشد.
دکتر علیزاده همکاریهای چند سطحی و چندالیهای در همه
ابعاد را الزمه بینالمللی شدن دانشگاهها و علم دانست و خواستار
همکاری هر چه بیشتر نهادهای مختلف در سطوح مختلف شد.
وی به ظرفیتهای شهر یزد برای صدور علم و دانش اشاره کرد و
اظهار داشت :استان یزد دارای ویژگیهای خاصی است که موجب

امتیازات خاصی برای این استان شده است .مردم این استان به
دینداری و علمآموزی معروف هستند .چندین سال است که در
کنکور دانش آموزان یزدی از سایر استانها موفقیت بیشتری کسب
کردهاند و این نشان میدهد که یزد دین خود به کشور را ادا کرده
است و اکنون وقت آن است که علم را به خارج از مرزها صادر کند.
دکتر علیزاده به تبیین ابعاد بینالمللی کردن دانشگاهها پرداخت و
گفت :از منظر اقتصادی علم بهترین کاالیی است که میتواند برای
یک کشور تولید ثروت کند و با توجه به شرایط کشور ما این کاالیی
است که قابل تحریم هم نیست ،از منظر فرهنگی موجب تبادالت
فرهنگی بین شهروندان ایران و دانشجویان خارجی میشود که
این مسئله بهنوبه خود میتواند ایران را آنگونه که هست در نزد
خارجیها بازنمایی کند نه آنگونه که تبلیغات ضد ایرانی سعی
دارد معرفی کند و از منظر علمی ،رشد دانش و افزایش فعالیتهای
علمی و پژوهشی از ثمرات بینالمللی کردن دانشگاههاست.
وی پذیرش مهاجران از کشورهای درگیر جنگ و مناقشه و ارائه
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خدمات آموزشی به آنان را در راستای بازگشت آنان به کشور مقصد
و سازندگی جامعه خود را از دیگر ابعاد و اهداف بینالمللی شدن
دانشگاههابرشمرد.
دکتر علیزاده با اشاره به فرآیندهای الزم در بینالمللی شدن
دانشگاهها با تأکید بر  ۵فرآیند جذب ،پذیرش ،آموزش ،پشتیبانی
و فارغالتحصیلی اظهار داشت :تا مرحله چهارم اصوالً هزینههایی
است که کشور میزبان انجام میدهد و پس از فارغالتحصیلی
در صورت ادامه ارتباط دانشآموختگان با دانشگا ِه خود میتوانند
تبدیل به سرمایه شوند و از مزایای این سرمایه هر دو کشور
منتفع میشوند.
وی هدفگذاری ۵درصد در جذب دانشجویان خارجی از سوی
دانشگاه یزد را نقطهای برجسته و قابلتوجه عنوان کرد و عملکرد
مجموعه آموزش عالی در جذب دانشجویان خارجی را از برنامه
ششم ( ۱۳۹۶تا  )۱۴۰۰توسعه جلوتر دانست.
در ادامه دکتر محمد صالح اولیاء رییس دانشگاه یزد با تاکید بر
اهمیت جذب دانشجویان بین المللی ،تبادالت فرهنگی ،علمی،
اجتماعی و سیاسی را از جمله متغیرهایی دانست که جذب
دانشجویان خارجی را در اولویت قرار میدهد.
وی تصریح کرد :استان یزد و شهر یزد به لحاظ موقعیتها و
ویژگیهای خاص و معماری منحصربهفردی که دارد از قابلیت
خوبی برای شناخته شدن به عنوان یک استان دانشگاهی و
بینالمللی برخوردار است.
رئیس دانشگاه یزد افزود :استان یزد از لحاظ شاخص نسبت
دانشجو به جمعیت پس از سمنان در رتبه دوم کشور قرار دارد و
این نشاندهنده عزم جدی برای توسعه آموزش عالی در یزد است.
در این نشست مسئوالن دانشگاههای استان و نماینده نیروی
انتظامی نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

■ رییس دانشگاه عالمه طباطبائی در گردهمایی ساالنه مدیران دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای کشور؛ ■

موضوع استعدادهای درخشان در سیستم آموزشی کشور پارادوکسیکال است
وجود بیش از هزار استعداد درخشان در دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر سلیمی با بیان اینکه "موضوع استعدادهای درخشان در
کشور با پارادوکس مواجه است" ،بر لزوم شناسایی و بهرهمندی
از پتانسیلها تاکید کرد.
به گزارش نشریه عتف اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر
حسین سلیمی رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی در گردهمایی
ساالنه مدیران دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاههای سراسر
کشور که با حضور دکتر مجتبی شریعتینیاسر معاون آموزشی وزیر
علوم ،دکتر آهنچیان مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی در این
دانشگاه برگزار شد ،ضمن تبریک ایام والدت حضرت فاطمه (س) با
طرح این پرسش که چرا برخی از موضوعات از جمله استعدادهای
درخشان که در سیستمهای آموزشی دیگر یک فرصت است در
سیستم آموزشی کشور ما پارادوکسیکال میشود ،گفت :باید به
این موضوع توجه کرد که چگونه استعدادهای درخشان در برخی
نظامهای آموزشی ،بزرگترین فرصت برای بقا آن محسوب میشوند
اما در جامعه ما این مسئله با تناقض مواجه است؟
وی با اشاره به اینکه مهمترین دلیل موفقیت دانشگاههای آمریکا
جذب استعدادهای درخشان از کشورهای دیگر است و عمده بار
پژوهشی این دانشگاهها نیز بر عهده همین دانشجویان است ،ادامه
داد :باید به این مسئله توجه کرد که چگونه میتوان استعدادهای
درخشانی که از طریق نظامهای آزمونگیر شناسایی نمیشوند را
از راههای دیگر شناسایی کرد؟
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد :با مطالعهای که در این
دانشگاه صورت گرفت مشخص شد که در حال حاضر ما با ۳
چالش بزرگ در بحث استعدادهای درخشان مواجه هستیم.

دکتر سلیمی در ادامه به بیان چالشهای موجود پرداخت و
اظهار داشت :اکنون یکی از چالشها ،ارزیابی و چگونگی شناخت
استعدادهای درخشان است .اینکه آیا صرفاً داشتن رتبه برتر،
مقاله و اختراع برای شناسایی این افراد کافی است؟ آیا ممکن
نیست پتانسیلهای دیگری وجود داشته باشد که به هر دلیلی در
جشنوارههای علمی شرکت نکرده باشند؟
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم دیگر ،چگونگی گریز
از فرمالیزم در تشخیص استعدادهای درخشان است ،مطرح
کرد :متاسفانه بعضاً در سیستمهای اداری درگیر این مسئله
هستیم چراکه در هر مجموعه امتیازاتی وجود دارد که معیاری
برای تشخیص استعدادهای درخشان محسوب میشود و اگر
فردی بااین معیارها تطابق نداشته باشد ،از دید آنها ،جزو
پتانسیلها نیست .
رئیس دانشگاه عالمه با اشاره به فرمالیزم (فرمگرایی) در سیستم
اداری کشور ،تصریح کرد :به همین دلیل است که بعضاً عدهای
از طریق دادگاه و دیوان عدالت اداری میخواهند در دانشگاهها
استعداد درخشان شوند .لذا یافتن استعدادها و پتانسیلهای واقعی
از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد.
دکتر سلیمی با بیان اینکه نگهداری و پرورش این استعدادها،
چالش دیگری در نظام آموزشی است ،گفت :گاهی با استعدادهای
بزرگی مواجه شدیم که در ورطه آسیبهای اجتماعی و نظامهای
نامناسب آزمونها روبرو شدهاند بنابراین باید شرایطی را در ساختار
دانشگاهها ایجاد کرد که بتوان از این پتانسیلها بهترین بهره را برد.
وی به چالش دیگری نیز اشاره کرد و افزود :بعد از تشخیص و
پرورش استعدادهای درخشان ،چگونگی ایجاد شرایط برای

بهرهمندی از ظرفیت این افراد ،اهمیت دارد.
رئیس دانشگاه عالمه ادامه داد :امروزه در برخی حوزههای علوم
انسانی با بحران عدم استقبال استعدادهای درخشان مواجه هستیم.
مث ً
ال در رشته تاریخ که هویت ملی کشور در آن نهفته است ،نبود
استعدادهای درخشان ،سبب روی آوردن به منابع خارجی از کشور
و ایجاد شرایط نامطلوب میشود.
دکتر سلیمی بیان کرد :این امر به مکانیسمهایی نیاز دارد که وزارت
علوم باید بطور خاص از این مسئله حمایت کند .مث ً
ال در صورتی
که پژوهشکده بزرگی ایجاد شود و این افراد در درون جذب شوند،
استعدادهای درخشان فرصت بروز و ظهور خواهند داشت.
رئیس دانشگاه عالمه عنوان کرد :از حدود  ۱۲۰۰استعداد درخشان
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تعداد زیادی در رشتههای حقوق،
روانشناسی ،علوم رایانه و برخی گرایشهای مدیریت هستند اما این
افراد با وجود فرایندهای بروکراتیک چه سرنوشتی خواهند داشت؟
وی در پایان تاکید کرد :در حال حاضر ،باید بیش از هر چیز،
به چگونگی بهرهمندی از پتانسیلها و ظرفیتهای استعدادهای
درخشان توجه شود.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

■

قائم مقام وزیر علوم تأکید کرد:

ت
ع
ف
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لزوم برنامهریزی در راستای مأموریتگرا کردن دانشگاههای استان
در حوزههای متناسب با نیازهای منطقه
قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئتهاى امنا و هیئت ممیزه
مرکزی در نشست هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز گفت:
برنامهریزی در راستای ماموریتگرا کردن دانشگاههای استان در
حوزههای موضوعی خاص ،متناسب با نیازهای منطقه و استان
الزم است در اولویت قرار داده شود.

به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه صنعتی شیراز ،دکتر
عبدالرضا باقری در این نشست که به میزبانی دانشگاه صنعتی
شیراز برگزار شد ،گزارشی درخصوص برنامههای وزارت علوم در
راستای توجه به مهارتافزایی دانش آموختگان دانشگاهها ارائه کرد.
وی همچنین بر پاسخ به رفع نیازهای جامعه و صنایع کشور
با ایجاد ارتباطات گستردهتر بین دانشگاه و صنعت و تشکیل
هستههای علمی بر روی موضوعهای تخصصی خاص تأکید کرد.
به گفته قائم مقام وزیر علوم ،بهکارگیری تجربه افراد متخصص
در صنعت با حضور موثر در دانشگاه و ایجاد هستههای کارآفرینی
بر اساس اولویتبندی و نیازمندیهای اصلی صنایع از جمله راه

رئيس سازمان امور دانشجويان در دانشگاه بيرجند
مطرح کرد:

ایجادمراکزسالمتروانوجسمدردانشگاهها؛

حلهای مناسب برای دستیابی به این اهداف است.
در این نشست همچنین فعالیتهای چند سال اخیر دانشگاههای
عضو هیات امنا توسط روسای مربوطه ارائه شد.
در دور دوم نشست هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و سایر
موسسات عضو ،دکتر نصیری قیداری رییس کمیسیون دائمی
هیات امنای دانشگاه و روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
عضو (دانشگاههای سلمان فارسی کازرون ،فسا و مجتمع آموزشی
المرد) و دیگر اعضای هیات امنا نیز حضور داشتند.

راههای توسعه همکاری دانشگاهی بین دانشگاه تربیز و دانشگاه قاضی ترکیه بررسی شد
دکتر ابراهیم اوسالن رئیس دانشگاه قاضی کشور ترکیه در
دیدار با دکترمیررضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز ،راههای
توسعه همکاری دانشگاهی بین دو دانشگاه را مورد بررسی
قرار دادند.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه تبریز ،دکترمیررضا
مجیدی رئیس دانشگاه تبریز ،در این دیدار که به میزبانی این
دانشگاه برگزار شد ،اظهار داشت :سابقه آموزش عالی در این
خطه قدمتی بسیار دیرینه دارد که حدود  ۸۰۰سال پیش
مجتمع دانشگاهی بینالمللی تحت عنوان ربع رشیدی وجود
داشت که در آن زمان در این مرکز به سه زبان زنده دنیا
تدریس می شد و دانشگاه تبریز هم در امتداد این دانشگاه
بین المللی و با این پیشینه درخشان به خواست عمومی مردم
در سال  ۱۳۲۶با دو دانشکده ادبیات و پزشکی فعالیت علمی
و آموزشی خود را آغاز کرده است.
وی ضمن معرفی ظرفیتهای این دانشگاه در حوزههای
مختلف افزود :دانشگاه تبریز در حال حاضر با داشتن بیش
از  ۲۱دانشکده ،چندین پژوهشکده و گروه پژوهشی ،قطب
علمی ۸۰۰ ،نفر عضو هیئت علمی و بیش از  ۲۴هزار نفر
دانشجو ۳۰۰ ،آزمایشگاه ،یکی از دانشگاههای بینالمللی و
برتر کشور است.
رئیس دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان خود با تاکید
براینکه دراین دانشگاه استادان و دانشمندان برجسته بسیاری
در حوزههای مختلف مشغول به تحقیق و تدریس هستند،
یادآورشد :براساس اعالم پایگاه استنادی طالیه داران علم
تامسون رویترز ،امسال  ۱۲استاد دانشگاه تبریز در جمع یک
درصد برتر پژوهشگران قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز آماده هر گونه توسعه همکاری
علمی و آموزشی با دیگر دانشگاههای جهان و بویژه با
کشورهای منطقه است ،تصریح کرد :کشور ایران و ترکیه به
خاطر داشتن تاریخ و فرهنگ مشترک به راحتی میتوانند
ارتباطات و همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف را
توسعه دهند و در همین راستا دیپلماسی علمی نیز بهترین
گزینه برای توسعه همکاریهای مشترک است.
دکترابراهیم اوسالن رئیس دانشگاه قاضی کشور ترکیه نیز

دراین دیدار خواستار توسعه همکاری علمی و آموزشی دو
دانشگاه با توجه به ظرفیت های طرفین شد.
وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه قاضی یکی از بهترین و
برترین دانشگاه های دولتی کشور ترکیه است که در سال
 ۱۹۲۶در شهر آنکارا تأسیس شده است ،تصریح کرد :از
دانشکدههای مهم آن میتوان به دانشکدههای پزشکی،
دندانپزشکی معماری ،علوم تربیت بدنی ،دارو سازی "اقتصاد"
حقوق و مهندسی اشاره کرد.
رئیس دانشگاه قاضی ضمن اعالم آمادگی همکاری مشترک
با دانشگاههای منطقه و بویژه با دانشگاه تبریز افزود :با انعقاد
تفاهمنامههای مشترک در زمینه های تبادل استاد و دانشجو،
اجرای طرح تحقیقاتی ،برگزاری دورههای مشترک می توان
گام های عملیاتی موثری برداشت.
دکتر اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز
نیز دراین دیدار بر ضرورت توسعه همکاری های مشترک در
زمینه های مختلف از جمله برنامه حمایتی اراسموس پالس،
طرح موالنا ،تبادل استاد و دانشجو ،اجرای دوره های مشترک
تاکید کرد.
وی در ادامه توسعه همکاری بین المللی را از جمله راهبردهای
کالن این دانشگاه برشمرد و افزود :این دانشگاه هم اکنون در
عرصه بین المللی بسیار فعال بوده و هم اکنون با  ۱۵۳دانشگاه
کشورهای مختلف جهان از جمله فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،ژاپن،
ترکیه ،آذربایجان ،تاجیکستان ،قبرس ،و ...قرارداد و تفاهم
نامه همکاری امضا کرده و در اتحادیه های بزرگ بین المللی
از جمله اتحادیه دانشگاه های جهان ( ،)IAUاتحادیه
دانشگاه های بین المللی ( )IUCو اتحادیه دانشگاه های
منطقه قفقاز( )KUNIBحضوری فعال دارد.

زمینهسازپرورشنسلیساملازنظر
روحیوجسمی
دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در حاشیه مراسم افتتاح
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند ،گفت :سعی ما بر
این است که نسلی سالم از نظر روحی و جسمی به جامعه
تحویل دهیم لذا در دانشگاه ها مراکز سالمت روان و جسم
ایجاد شده است.

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
سازمان اموردانشجویان ،دکتر صدیقی با بیان اینکه طرح
پایش سالمت برای ورودی های جدید از محل اعتبارات
سازمان امور دانشجویان اجرا می شود ،اظهار داشت :در هر
سال  ۱۰۰هزار نفر از این خدمات بهره مند می شوند.
وی تصریح کرد :با اجرای طرح پایش سالمت ،افرادی که با
مشکالت جسمی مواجه هستند ،رصد می شوند و در طول
مورد تحصیل توجه ویژه قرار می گیرند .خوشبختانه در
سال های اخیر مراکز مشاوره در دانشگاه ها جایگاه خود
را پیدا کرده اند.
دکتر صدیقی با بیان اینکه در سازمان امور دانشجویان
تالش مان بر آن است که به نحوه گذراندن اوقات فراغت
دانشجویان توجه کنیم ،افزود :با برگزاری برنامه های پرنشاط
فرهنگی در دانشگاه ها می توانیم افسردگی های نسبی که
ممکن است دانشجویان داشته باشند را کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه اولین مرجع مشورت دانشجویان،
همکالسی های آنها هستند ،افزود :کانون هایی متشکل از
دانشجویان تشکیل شده تا رابطی میان دانشجویان و مرکز
مشاوره باشد و شناسایی و درمان بیماری های روحی
دانشجویان تسریع شود؛ بیش از  ۱۵۰کانون در کشور
مشغول به کار هستند و بیش از  ۱۵هزار عضو فعال دارند.
دکتر صدیقی با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم سعی می شود
زیرساخت های تربیت بدنی را به سطح قابل قبولی برسانیم
تصریح کرد :در گذشته کار خیرین به بحث های عام المنفعه
مانند ساخت مدرسه و مسجد بود اما خوشبختانه در چند سال
آموزش عالی توجه ویژه خیرین را به خود جلب کرده است.
اگر بتوانیم سرپناه دانشجو را در سراسر کشور به گونه ای
فراهم کنیم که دانشجو بدون هیچ دغدغه ای به درس توجه
کند ،قطعاً اجری کمتر از ساخت مسجد ندارد.
در ادامه دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند اظهار
داشت :اگر بنیاد حامیان و حمایت خیرین نبود ،این مرکز هم
احداث و تجهیز نمی شد.
وی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند ،اولین دانشگاهی بود که
طرح پایش سالمت کارکنان را اجرا کرد ،افزود :امیدواریم
با وجود این مرکز بتوانیم مشکالت سالمت همکاران و
دانشجویان را درمان کنیم.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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دانشگاه باید نسبت به محیط و اجتامع خود حساس باشد
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بیان
کرد :دانشگاه این بار بنای خود را در این میبیند که به یکنهاد
اثرگذار تبدیل شود تا ضمن رونق در فضای دانشگاه در جامعه نیز
حضور داشته باشد ازاینرو دانشگاه باید نسبت به محیط و اجتماع
خود حساس باشد.

به گزارش نشریه عتف به نقل از ایسنا ،غالمرضا غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در نشست "همافزایی جامعه و دانشگاه ،فرصتها و چالشها"
با حضور معاون وزیر علوم ،مسئوالن دانشگاه و نمایندگان
دستگاههای اجرایی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه و جامعه با هم پیوند داشته باشند،
افزود :داشتن تحلیل از محیط استان برای نیل به این مقصود
الزم است برای مثال با یک نگاه کلی استان قزوین به لحاظ
نزدیکی به پایتخت و کالنشهر تهران از یکسو و شناخت آن
بهعنوان یک استان صنعتی و دانشگاهی دارای موقعیت خاص و
ممتازی در کشور است.
غفاری تصریح کرد :استان قزوین به لحاظ جمعیت دانشجویی
در کشور بعد از استانهای سمنان و یزد جایگاه سوم را به خود
اختصاص داده و وجود دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
نیز بهعنوان یکی از دانشگاههای توانمند کشور بر اهمیت آن
افزوده است.
این مسئول با اشاره به شکلگیری دانشگاهها عنوان کرد :در
فاز نخست دانشگاه با مجموعه عالمان و نخبگان آن شناخته
میشدند و خود را در راستای جامعه نمیدانست و با فضای
جامعه فاصله داشت ،در حقیقت طبقات خاصی میتوانستند
وارد این محیط شوند.
وی ادامه داد :در دورههای بعد ،دانشگاه تالش کرد کمی بیشتر
خود را به فضای جامعه وصل کرده ،از علوم محض خارج و وارد
مباحث و رشتههایی شود که نیاز جامعه است و این رویکرد در
حال حاضر با تغییر به سمت یک نظام مبادله تالش دارد به
یکنهاد مؤثر تبدیل شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بیان کرد :دانشگاه این بار بنای خود را در این میبیند که به
یکنهاد اثرگذار تبدیل شود تا ضمن رونق در فضای دانشگاه
در جامعه نیز حضور داشته باشد ازاینرو دانشگاه باید نسبت به
محیط و اجتماع خود حساس باشد.
وی اضافه کرد :بیشک یکی از مهمترین و کلیدیترین
نقشهای چنین دانشگاهی نقد کارآمد مدیران ،برنامهها و ارائه
راهکار برای موضوعات مختلف است و در کنار آن خدمترسانی
لحاظ شود و در حوزه بحثهای سیاستی و بنیادین ورود کند.
غفاری بیان کرد :در مرتبه نخست برای تقویت این امر باید
دانشگاه خود را نقد کند چراکه نقد و محاسبه خویشتن یک
موهبت است و مجموعهای که خود را نقد میکند پویایی را
برای خود به ارمغان خواهد آورد.
وی با تأکید بر اینکه باید مبنای آموزشها در ارتباط با مسائل
کف جامعه باشد که متأسفانه در حال حاضر این نگاه کمرنگ
است ،گفت :نباید آموزشهای دانشگاهها از حوزه سیاستی و
بنیادین دور باشد و از سوی دیگر ورود در حوزه پژوهش از دیگر
موضوعاتی است که باید موردتوجه و پیگیری در میان جامعه
دانشگاهی قرار بگیرد.
غفاری افزود :در دورانی به سر میبریم که میتوان آن را
عصر تغییرات دانست ازاینرو دانشگاه باید خود را برای ورود
در این عصر آماده کند؛ در حقیقت دانشگاه و مجموعههای
بیرونی باید بپذیرند که مسائل مربوط با شرایط اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی موجود از نوع مسائل عادی نیست و
مسائل سخت و پیچیده و مشکل شدهاند که نمیتوان آن را
بهتنهایی حل کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
خاطرنشان کرد :مسائل امروز در جامعه بهگونهای است که
ذینفعان آن یک مجموعه واحدی نیست و میتوان گفت
مجموعههای مختلف نسبت به آن منافع دارند.
وی بیان کرد :برای نیل به این مقصود جز با مشارکت و گفتوگو
نمیتوان این مسائل را حل کرد لذا با توجه به این نگاه رویکرد
تازهای در حوزه دانشگاه مطرح میشود تا رابطه سیستمی را با

مجموعههای دیگر ایجاد کند که این رابطه محدود به جامعه
دانشگاهی نیست و مدیران و مسئوالن را هم شامل میشود.
این مسئول تصریح کرد :اگر دانشگاه در برنامههای آموزشی
نگاه سیستمی داشته باشد خود را محدود به اینکه تنها یک
انسان حرفهای و متخصص را تربیت کند نمیبیند بلکه خود
را ملزم به تربیت شهروند مسئول در جامعه میداند و بر
اساس آن دانشآموختگان دانشگاه قدرت تعامل و گفتوگو
خواهند داشت.
غفاری افزود :مجموعه دستگاهها باید همراهی خود را با
دانشگاهها داشته باشند و از دانش و داراییهای علمی آن
استفاده کند و دانشگاه نیز باید بستر گفتوگو و ارتباط بیشتر با
جامعه را فراهم سازد کند چراکه ایجاد ارتباط و گفتمان دوسویه
بسیار کارساز خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری نشست "همافزایی دانشگاه و جامعه"
در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) تأکید کرد :برگزاری
چنین نشستهایی میتواند کمک بسیاری برای شناخت
ظرفیتهای موجود و تعریف فضای جدیدی برای بهرهمندی
از توانمندیهای آن فراهم کند و رونق این فضا بهعنوان هدف
اصلی برگزاری چنین نشستهایی مطرح است چراکه بدون
کنش جمعی و رخ نخواهد داد.
این مسئول بابیان اینکه نیازمند بازنگری اساسی در این حوزه
هستیم تا علوم انسانی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا
کند ،افزود :بدون رونق علوم انسانی و اجتماعی هیچ جامعهای
به پیشرفت نخواهد رسید چراکه بلوغ یک جامعه در رشد علوم
انسانی و اجتماعی آن جامعه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
پایان استان قزوین را به دلیل موقعیت آن ،بستر خوبی برای
داشتن سایت مناسب برای مطالعه و ترغیب دانشگاهیان و
پژوهشگران دانست و عنوان کرد :در این استان دست جامعه
دانشگاهی و پژوهشگران برای تحقیق و پژوهش باز است.

■ به میزبانی دانشگاه ایالم؛ ■

گردهامیی مدیران دفاتر دانشگاهی انجمن جامعهشناسی ایران برگزار شد
گردهمایی مدیران دفاتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی سراسر
کشور با محوریت «طرح ملی گفتوگوی خانواده» با حضور
دکترعلی اکبری رئیس دانشگاه ایالم ،دکترسیدحسین سراج زاده
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران ،اعضای هیأت مدیره و مدیران
دفاتر دانشگاهی انجمن جامعهشناسی به میزبانی دانشگاه ایالم
برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه
ایالم ،در این نشست دکترعلی اکبری با اشاره به جایگاه انجمن
جامعه شناسی در سطح کشور اظهار داشت :یکی از ایرادات که به
ما ایرانیها گرفته می شود این است که روحیه کار جمعی در ما
ضعیف است و انجمن های علمی جایگاهی است که کار جمعی را
مبنا قرار می دهند و انجمن جامعه شناسی ایران با اعتبار جمعی
به جایگاه اصلی خود دست یافته است.
وی با اشاره به تحوالت جامعه ایران و موضوع فضای مجازی،
خواستار حضور گسترده تر و فعال تر جامعه شناسان کشور در
تولید محتوا در فضای مجازی شد و بیان داشت :روند تغییرات

و تحوالت در جامعه ایران باالست و مرجعیتهای سیاسی و
فرهنگی به سرعت در حال تغییر هستند و دانشجویان در معرض
مرجعیتهای مهندسی شده مختلف قرار دارند.
رئیس دانشگاه ایالم گفت :متاسفانه حضور جامعهشناسان در
تولید محتوای فاخر ،عالمانه و حیاتبخش کم رنگ است و با
اینکه میدانم جایگاه استادان جامعه شناسی واالست ،اما از شما
میخواهم برای کمک به نسل جوان دانشجویان را به سمت تولید
محتوای عالمانه هدایت کنید.

در ادامه دکتردکترسیدحسین سراج زاده رئیس انجمن جامعه
شناسی ایران با تشکر از میزبانی دانشگاه ایالم در برگزاری این
نشست ،توضیحاتی را درباره اقدامات انجمن در سال  1396ارائه
کرد و سپس گزارشی از فاز اول اجرای گفتوگوی ملی خانواده
ارائه کرد.
دکتریارمحمد قاسمی مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه و
مدیر دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایالم ،گفت :فلسفه
وجودی علوم اجتماعی در دانشگاه ایالم را مدیون دکتر علی
اکبری رئیس دانشگاه ایالم میدانیم که در مقطع کارشناسی
رشته علوم اجتماعی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات
فرهنگی را راهاندازی کردند و همیشه از برنامه ها و فعالیتهای
ما حمایت کردهاند.
وی با اشاره به فعالیتهای دفتر انجمن جامعه شناسی ایالم،
افزود :با همراهی و همکاری اعضای انجمن فعالیت های خوبی در
استان ایالم و دانشگاه ایالم انجام گرفت که می توان به برگزاری
20کارگاه آموزشی و نشست علمی در این زمینه اشاره کرد.
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با هدف افزایش روحیه و نشاط ورزشی در بین دانشجویان؛

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان دانشگاه خوارزمی گشایش یافت

نخستیناملپیادورزشیدانشجویانخارجی
کنرسسیومدانشگاههابرگزارمیشود

اتاق تندرستی در دانشگاه گلستان
را هاندازی شد

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه
خوارزمی (آزفای خوارزمی) با حضور دکتر حبیبی رئیس
دانشگاه خوارزمی ،دکتر بهادر باقری معاون گسترش زبان
فارسی و ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از
کشور و جمعی از استادان و دانشجویان غیر فارسی زبان ،به
طور رسمی رسالت آموزشی خود را آغاز کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه خوارزمی،
دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی در این آیین ضمن
خوشامدگویی به دانشجویان فارسی آموز ،از تأسیس مرکز
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ابراز خرسندی کرد
و تشکیل این مرکز در دانشگاه را به فال نیک گرفت و در این
خصوص رهنمودهای الزم را بیان کرد.
در ادامه دکتر شادروی منش مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی از تالشهای فراوانی که برای اخذ این مجوز
از سوی مسئوالن صورت گرفته قدردانی کرد و گفت :از آنجایی
که وجود این مرکز در رتبهبندی دانشگاه ها تأثیر بسزایی دارد،
امیدواریم بتوانیم با مساعدت رئیس دانشگاه ضمن استفاده از
این فرصت در تحقق اهداف عالی دانشگاه گام برداریم.

اولین المپیاد ورزشی دانشجویان خارجی کنسرسیوم دانشگاهها،
بهمیزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارمیشود.

اتاق تندرستی در دانشگاه گلستان با هدف افزایش روحیه و
نشاط ورزشی در بین دانشجویان راهاندازی شد.

به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه تهران ،این
المپیاد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی و در راستای بینالمللیسازی دانشگاهها،
ایجاد روحیه نشاط و شادابی و ارتقا سالمت روحی ،روانی
و جسمانی دانشجویان خارجی مشغول بهتحصیل در
دانشگاههای ایران ،برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش مسابقات اولین المپیاد ورزشی
دانشجویان بینالملل در  ۷رشته ورزشی؛ دارت ،آمادگی
جسمانی ،فوتبال رومیزی ،شطرنج ،فوتسال ،شنا و تنیس
روی میز برگزار میشود.
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران ۸ ،تیم ورزشی دانشجویان
دختر (رشتههای دارت ،شطرنج و آمادگی جسمانی) و پسر
(رشتههای فوتسال ،شطرنج ،آمادگی جسمانی ،تنیس روی
میز و فوتبال روی میز) دانشگاه را برای شرکت در مسابقات
اولین المپیاد ورزشی دانشجویان خارجی ،اعزام خواهد کرد.

به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه گلستان،
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین صندوق رفاه
دانشجویان و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص راهاندازی
اتاق تندرستی در دانشگاهها ،این اتاق در فضایی به
مساحت  ۱۰۰متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۸۷۰
میلیون ریال راهاندازی گردید.
دکتر سنگدوینی مدیر تربیت بدنی دانشگاه گلستان هدف
از راهاندازی اتاق سالمتی در دانشگاهها را افزایش روحیه و
نشاط ورزشی در بین دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت
علمی دانشگاه دانست.
در این آیین دکتر ابوطالب هزارجریبی معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و دکتر مرتضی سنگدوینی مدیر تربیت بدنی و جمعی از
مسئوالن دانشگاه گلستان حضور داشتند.

■ در کنگره ارتباط میان دولت ،صنعت و دانشگاه مطرح شد؛ ■

رضورت یافنت روشهای تقویت تعامل بین دولت ،صنعت و دانشگاه در اکوسیستم نوآوری
رئیس دانشگاه یزد در آیین اختتامیه  ۲۱امین کنگره ارتباط
میان دولت ،صنعت و دانشگاه که با حضور جمعی از مسئوالن
کشوری ،استانی و دانشگاهی دردانشگاه یزد برگزار شد ،با بیان
ِ
ضرورت یافتنِ روشهای تقویت کننده ارتباط بین دولت ،صنعت
توجوی این تعامل نهادی را در
و دانشگاه ،بستر و زمینه جس 
اکوسیستم نوآوری دانست.

به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه یزد،
دکترمحمدصالح اولیا اظهار داشت :تجارب چند سال اخیر
نشان میدهد چنانچه این ارتباط شکل بگیرد نیازی به
ایجاد روابط به صورت دستوری و اجباری نخواهد بود و
فرآیندها و روندها به صورت طبیعی عمل خواهند کرد که
ارتباطات نهادی نیز خود به خود محقق میشود.
رئیس دانشگاه یزد ادامه داد :هدف اصلی از برقراری ارتباط
نهادی بین این سه بخش تبادل ارزش است که هدف نهایی
این تبادل ارزش نیز توسعه استان و در سطح کالن توسعه
کشور است.
در این نشست دکترمحمدجواد دهقانی رئیس مرکز
منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبا ارائه سخنرانی خود در
"باب علم سنجی و ارتباط میان دولت ،صنعت و دانشگاه"
این محور را جزو یکی از سیاستهای باالدستی دانست که

هدف آن تولید ارزش و ثروت از طریق علم است.
وی همچنین به بررسی انگیزههای دانشگاه و صنعت از
برقراری ارتباط با یکدیگر پرداخت.
دراین مراسم دکترمحمدعلی طالبی استاندار یزد نیز با ابراز
خرسندی از برگزاری این کنگره در یزد ،اهمیت این رویداد
را در توجه ویژه به مسائل و معضالت کشور دانست.
وی با بیان اینکه ارتباط و تعامل سازنده میان سه بخش
دولت ،صنعت و دانشگاه موجب توسعه هر چه بیشتر کشور
میشود یزد را نمونه خوبی از این تعامل دانست و گفت:
تعامل و ارتباط میان این سه بخش در استان یزد به خوبی

صورت گرفته است و این مسئله موجب شده دانشگاه یزد
بتواند روند توسعه را شتاب بخشد.
دکترطالبی در با اشاره به لزوم بررسی سیاستهای اتخاذ شده
در هر دوره بیان داشت :باید با نگاهی به گذشته سیاستهای
خود را مورد ارزیابی قرار داده و با برجسته کردن نقاط مثبت
و از بین بردن نقاط ضعف بتوانیم سیاستهای بهتری را در
راستای توسعه کشور به کار بگیریم.
وی سیاستگذاری ،راهبری و هدایت را از وظایف دولت
در این راستا دانست و خواستار تعامل بیش از پیش این
سه نهاد شد.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛

هامیش ملی چالشهای قانون مدنی
ایران و مسائل نوپدید برگزار شد

همزمان با روز وکیل ،همایش ملی چالشهای قانون
مدنی ایران و مسائل نوپدید در دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان برگزار شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان ،این همایش ملی با حضور مدیر
کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رئیس کانون
وکالی ایران ،رئیس کانون وکالی استان آذربایجان
شرقی و جمعی از استادان ،پژوهشگران ،و صاحبنظران
رشتههای مختلف حقوق برگزار شد.
دکتر عجمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
شهید مدنی آذربایجان در این همایش ،ضمن اشاره
به رتبه های کسب شده دانشگاه در زمینههای ملی
و بینالمللی پیشرفتهای حاصل شده را نتیجه
همت و تالش پیگیر استادان ،دانشجویان و کارکنان
دانشگاه دانست.
وی تصریح کرد :دانشگاه باید حل مسائل جامعه را
دغدغه خود کند و حل چالش باید به یک فرهنگ
تبدیل شود تا بتوانیم به اهداف عالیه کشور در بخش
پژوهش برسیم.
حجت االسالم و المسلمین مظفریان رئیس کل
دادگستری استان آذربایجان شرقی ،نیز از اقدامات
ارزشمند دانشگاه در خصوص نگاه و رویکرد علمی،
به مقوله حقوق مدنی جامعه با هدف بسط و توسعه
فرهنگ اصالح قوانین ،قدردانی کرد.
وی گفت :محورهای این همایشها سرفصل مناسبی
برای اعتالی نظام قانونگذاری ،عدالت فردی و اجتماعی
و نهایتاً رفع نیازهای جامعه می باشد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با
اشاره به وجود  ۹۰سال قدمت قوانین مدنی ایران
گفت :به غیر از قوانین الیتغیر الهی ،همه قوانین
بر حسب نیاز به منظور ایجاد سامان و انتظام امور
جامعه مقرر شدهاند و ارتباطات فردی و اجتماعی
جامعه را شکل میدهند لذا میتوانند بر حسب
تغییرات اجتماعی ،بر حسب نیازهای جدید ،تغییر
پیدا کنند.
حجت االسالم و المسلمین مظفریان خاطرنشان
کرد :قوانین نباید متروک شوند؛ قانون باید مشکلی
از جامعه را حل نماید.
وی با اشاره به اینکه قوانین مدنی ایران ،پشتوانه
علمی  -فقهی دارند اظهار امیدواری کرد با استمرار
اینگونه همایشها رویکرد کاربردی آنها نیز مورد
توجه قرار گیرد.
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به میزبانی دانشگاه بناب؛

نخستین رویداد بزرگ هفته نانو برگزار شد
اولین رویداد علمی هفته نانو در دو قالب سمینار و
کارگاههای علمی با شرکت دانشگاههای منطقه  ۳کشور
(شمالغرب کشور) به میزبانی دانشگاه بناب برگزار شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه بناب ،دکتر حسین
پیری ،رئیس دانشگاه بناب در این همایش اظهار داشت :دانشگاه
بناب در آستانه بیست و چهارمین سال تاسیس خود قرار دارد.
وی ادامه داد :دانشگاه بناب در این بیست و چهار سال فعالیت
خود همایشهای معتبر کشوری و بین المللی را در باالترین سطح
با حضور دانشمندان مطرح کشوری و بین المللی تجربه کرده
است و امروز مقتخریم که اولین همایش معتبر علمی در سطح
منطقه  ۳کشور را به همت دانشجویان عزیز و انجمنهای علمی
دانشگاه تجربه می کنیم.
رئیس دانشگاه بناب فعالیتهای علمی دانشجویان دانشگاه بناب
را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت :حمایتهای دانشگاه بناب
از فعالیتهای علمی و پژوهشی مختلف دانشجویی و همچنین
مقاالت علمی ،طرحهای پژوهشی ،ساخت تجهیزات ،تألیف کتاب
و ثبت اختراع انجام گرفته است و زین پس نیز اعضای هیات
رئیسه دانشگاه حامی دانشجویان و دانشگاهیان عزیز در برگزاری
چنین همایشهایی خواهند بود.
وی با تأکید بر لزوم توسعه و ترویج فناوری نانو در سطح جامعه،
ابراز امیدواری کرد تا با ارتباط عملی این مرکز دانشگاهی با صنایع
مستقر در بناب و استان ،موفقیتهای بیشتری در این خصوص
حاصل شود.
دکتر ناصر قاسمیان ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب،
این رویداد علمی را نقطه عطفی دانست برای برگزاری هر چه
بهتر همایشها و ویدادهای علمی دانشجویی دانشگاه در سطح
کشوری و بین المللی و گفت :خوشبختانه این همایش نشان
داد که دانشجویان عزیز پتانسیل خوبی برای برای دانشگاه
محسوب می شوند که در همایشهای آتی نیز از حضور آنها
استفاده خواهد شد.
وی دانشگاه بناب را چه از لحاظ بهره مندی از اساتید مجرب و
چه از لحاظ دانشجویان فعال ،مستعد برگزاری همایشهای معتبر
کشوری دانست و گفت :دانشگاه بناب به جهت برخورداری از
اساتید جوان و تحصیلکرده در دانشگاههای معتبر کشوری و
بین المللی ،مستعد برگزاری چنین همایشهای معتبری میباشد

■

و امیدواریم در سالهای آتی نیز بتوانیم با همکاری اساتید و
دانشجویان دانشگاه همایشهای علمی خوبی برگزار کنیم.
دکتر جواد یکرنگ ،دبیر علمی رویداد گفت :این رویداد با حمایت
انجمنهای علمی و اعضای هیات علمی دانشگاه بناب و با حمایت
همه جانبه ریاست و معاونت فرهنگی دانشگاه و در زیرگروههای
مهندسی شیمی و پلیمر ،مهندسی مواد و متالورژی ،مهندسی
مکانیک ،مهندسی اپتیک و لیزر و مهندسی نساجی برگزار شد.
وی با بیان اینکه مراسم هفته نانو در دانشگاه در دو بخش انجام
پذیرفت افزود :بخش اول جنبه عمومی داشته و به مباحث
مقدماتی مانند معرفی فناوری نانو ،روش های تولید نانو مواد و
کاربردهای این فناوری اختصاص داشته و در بخش دوم با استفاده
از تخصص اعضای هیئت علمی دانشگاه و امکانات آزمایشگاهی
موجود ،کارگاههای تخصصی در زمینههای مختلفی مانند تولید
نانوالیاف و روشهای آبکاری مواد برگزار شد.
دکتر یکرنگ افزود :این رویداد به منظور آشنایی دانشجویان
با زمینه های تخصصی فناوری نانو از قبیل کاربرد فناوری نانو
در تصفیه آب و چالشهای پیش رو ،استفاده از فناوری نانو در
صنایع پزشکی ،دارویی و غذایی ،کاربرد فناوری نانو در صنعت
ساختمانسازی ،معرفی آزمایشگاهها و شرکتهای فعال در
زمینه فناوری نانو ،کاربرد غشاهای نانوکامپوزیتی در تصفیه آب
و فاضالب ،کاربرد علوم نانو در ذخیرهسازی اطالعات و تاثیر نانو
الیههای گرافن بر روی خواص اُپتیکی ساختارهای الیهای در
دانشگاه بناب برگزار شد.
گفتنی است در حاشیه برگزاری این رویداد ،نمایشگاهی از
توانمندیها و اختراعات صورت گرفته توسط دانشجویان دانشگاه
بناب از قبیل روبات تله پرزنتر ،کواد کوپتر ،دستگاه لیزر بخار
مس ،دستگاه لیزر  co2و مسابقه ملی ارائه پژوهش در سه دقیقه
و مسابقه نجات تخم مرغ برگزار شد.

با هدف بهرهگیری متقابل از ظرفیتها و فرصتهای پژوهشی صورت گرفت؛

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تهران و سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران ،با هدف بهرهگیری متقابل از
منابع اطالعاتی ،ظرفیتها و فرصتهای پژوهشی ،مطالعاتی و
تخصصی طرفین ،توسط دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس
دانشگاه تهران و دکتر اشرف بروجردی ،رئیس سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران به امضا رسید.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه تهران ،استفاده از
تواناییهای علمی  -پژوهشی طرفین بهمنظور برگزاری و اجرای
دورههای تحقیقاتی ،اجرای ط رحهای تحقیقاتی مشترک و ایجاد
فرصت مطالعاتی ،برگزاری نمایشگاه ،همایشها و دورههای
آموزشی تخصصی کوتاه مدت ،تبادل منابع چاپی ،تصاویر رقومی
نسخ خطی ،اسناد و منابع کتابخانهای ،اصطالح نامهها و مستندات
و معرفی آثار جهت ثبت در حافظه جهانی از جمله همکاریهای

مشترک بین طرفین است.
همچنین در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه همکاری ،رئیس دانشگاه
تهران به همراه معاون پژوهشی و رئیس کتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد دانشگاه تهران ،از بخشهای تاالر اسالمشناسی،
ایرانشناسی و موزه نوشتافزار سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران بازدید کرد.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی؛
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دوازدهمین هامیش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران برگزار شد
دوازدهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران ،توسط
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور
کارشناسان اقتصادی و مسئوالن مالیاتی ،در تاالر ابوریحان مرکز
همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید
بهشتی ،دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی،
ضمن خیرمقدم ،اظهار امیدواری کرد برگزاری این همایش
مهم ،برای حل چالشهای کشور موفق عمل نماید و جامعه در
شرایط حساس کنونی از اثرات مثبت آن بهرهمند شود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با ارائه تحلیلی از وضع موجود
اظهار داشت :متأسفانه بخش اعظم اقتصاد کشور به صادرات
نفت گرهخورده ازاینرو دشمنان ما به سرکردگی آمریکا از
این شرایط سوءاستفاده نموده و با اعمال تحریمهای ظالمانه
سعی در اعمال فشار بر ایران دارند .در این شرایط حساس ،نظم
مالیاتی و تنظیم سیاستهای مالی اهمیت دوچندان مییابد.
دکتر صدوق خاطرنشان کرد :از این مسئله هم غافل نیستیم که
وقتی اقتصاد تکبعدی و متکی به نفت باشد ،رونق کسبوکار
در حوزههای مختلف مانند ساختمان ،صنعت و خدمات تحت
تأثیر قرار میگیرد؛ عدم رونق ،تنظیم دقیق امور مالیاتی را
میطلبد ،در این شرایط اتکا به درآمدهای مالیاتی سخت و
پیچیدهتر از قبل ،اما الزم و ضروری است.
دکتر صدوق ،با تحلیل و آسیبشناسی فرهنگ مالیاتی در کشور
گفت :باید برای مردم نهادینه شود که با پرداخت مالیات است که
کشور اداره میشود .متأسفانه به خاطر وابستگی به درآمدهای
نفتی نتوانستیم فرهنگ مالیاتی را در کشور ترویج نماییم؛ لزوم و
ضرورت پرداخت مالیات برای مردم و صاحبان کسبوکار نهادینه
نشده است و پرداخت مالیات با اکراه صورت میگیرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود :به خاطر دارم در سال
 ۱۳۸۶در فرصت مطالعاتی که به کشور فرانسه داشتم ،تابلو
بزرگی در محلی که ساکن بودم نصبشده بود که رقم درآمد
حاصل از مالیات ماخوذه از ساکنان محله و صندوق توسعه
اروپا را در این تابلو درج و اقدامات و فعالیتهای عمرانی که از
محل این درآمدها صورت گرفته بود را برای اطالع مردم ترسیم
نموده بودند تا مردم بهصورت شفاف از آثار و نتایج مالیاتی که
پرداخت کرده بودند در حفظ و نوسازی محل سکونت ،توسعه
زیرساختهای شهری و ارائه خدمات عمومی مطلع شوند.
دکتر محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان مالیاتی در سخنانی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه برگزارکنندگان و دستاندرکاران
این همایش عنوان داشت :ترویج سیاستگذاری بر اساس
پژوهش و تحقیق باید در کشور نهادینه شود.
دکتر پناهی ،تصریح کرد :در برنامه ششم توسعه جمهوری
اسالمی ایران پیشبینیشده است که درآمدهای مالیاتی طی
سالهای برنامه ( )۱۳۹۶ -۱۴۰۰بهطور متوسط  ۲۵/۵درصد
رشد داشته باشند.
وی در ادامه ،گزارشی از روند وصول درآمدهای مالیاتی ارائه کرد
و گفت :در سال  ۱۳۹۶مبلغ  ۹۶هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان درآمد
مالیاتی وصولشده است که سهم مالیاتهای مستقیم  ۵۸درصد
و سهم مالیاتهای کاال و خدمات  ۴۲درصد بوده است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود :بررسی آمار
درآمدهای مالیاتی طی سالهای  ۱۳۹۰-۱۳۹۶نشان میدهد
که طی این دوره درآمدهای مالیاتی بهطور متوسط  ۲۳درصد
رشد داشته است .دراینبین ،سهم مالیاتهای مستقیم بهطور
متوسط  ۱۷درصد و مالیاتهای کاال و خدمات  ۳۷درصد
افزایش داشته است.
دکتر پناهی با اشاره به شرایط تحریمی کشور ،توجه به نقش
درآمدهای مالیاتی در تأمین درآمدهای دولت را دوچندان
دانست و گفت :برای تأمین و تحقق این نقش ،همزمان با
جلوگیری از فرار مالیاتی ،شناسایی و معرفی پایههای مالیاتی
جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد
اشخاص و نیز اصالح معافیتهای مالیاتی موجود از ضروریات
است .همچنین تدوین لوایح موردنیاز و پیگیری تصویب آن
در مراجع ذیربط بهعنوان یک اولویت مهم میتواند عالوه
بر تأمین درآمدهای مالیاتی ،نقش مهمی در برقراری عدالت
مالیاتی داشته باشد.
دکتر دادگر دبیر علمی دوازدهمین همایش سیاستهای مالی
و مالیاتی ،با اشاره به تعداد و نحوه بررسی مقاالت ارسالی به
دبیرخانه همایش گفت :در مجموع  ۲۷۰عنوان مقاله تخصصی
مالیات به دبیرخانه این همایش علمی ارسال شد که کمیته
منتخب پس از بررسی اولیه ۱۹۰ ،مقاله را جهت بررسی در
اختیار داوری کمیته علمی قرارداد و درنهایت کمیته علمی ۹
مقاله را جهت ارائه شفاهی در همایش پذیرفت و  ۱۰۷مقاله را نیز
بهمنظور چاپ در کتاب مجموعه مقاالت همایش در نظر گرفت.
دبیر علمی این همایش افزود :پیشفرض کلی این است که
دستگاه مالیاتی دستکم در سالهای اخیر تالشهای بسیار
خوبی را انجام داده اما سؤال کلیدی آن است که چرا این

تالشها نتیجه اساسی همراه نداشته است.
دکتر دادگر در پاسخ به سؤال فوق تصریح کرد :میانگین سهم
مالیات در کشورهای پیشرفته بیش از  ۳۳درصد تولید ناخالص
ملی است؛ بر اساس آخرین آمار در کشور ،سهم مالیات تولید
ناخالص ملی کمتر از  ۹درصد است ،این در حالی است که در
بودجه ،سهم مالیات  ۱۹درصد تعیینشده است که بیانگر وجود
کسری ساختاری جدی است.
دبیر علمی همایش ،عدم شکوفایی بخش خصوصی و استواری
بودجه عمومی بر درآمد نفت خام را ریشه اصلی ناکارآمدی
دستگاه مالیاتی در کشور دانست و گفت :بیش از نیمقرن است
که بسیاری از کشورها دشواریهای یادشده را حل کردهاند،
هلند در سال  ،۱۹۶نروژ در سال  ،۱۹۷۰استرالیا در سال ۲۰۰۰
و کشورهای رقیب ایران در دهه اول قرن بیستویک دشواری
بیماری هلندی را مرتفع ساختند.
دکتر دادگر ،وضع مالیات بر ترکیب درآمد را راهکاری مطمئن
و استاندارد برای کارآمد سازی نظام مالیاتی و حرکت به سمت
عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت :در کشور ما کسری بودجه در
برخی سالها با هیچ شاخص استانداردی سازگار نیست.
گفتنی است دوازدهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی
ایران حوزههای اقتصاد خرد ،اقتصاد کالن و توسعه اقتصادی
را تحت پوشش قرار داده و در دو بخش شامل سیاستهای
مالیاتی و ساختار ،مدیریت و فرایندها مقاله دریافت کرد.
محورهای بخش سیاستهای مالیاتی ،شامل فرایندهای
قانونگذاری مالیاتی ،بازنگری و معرفی پایههای جدید مالیاتی،
مالیات بر ارزشافزوده و مالیاتهای ویژهبر کاال و خدمات،
نرخها ،مشوقها و معافیتهای مالیاتی ،سیاستهای مالیاتی
و بودجهای ،سیاستهای کیفری در نظام مالیاتی ،مالیاتهای
اسالمی ،مالیات و تجارت الکترونیکی ،مالیات و عدالت اجتماعی
و مالیات ،رشد اقتصادی و نوسانات اقتصادی است.
همچنین در بخش مدیریت مالیاتی ،موضوعاتی همچون
ساختار سازمانی ،نیروی انسانی و آموزش ،مالیات و فرهنگ،
ارتقای سالمت نظام اداری ،طرح جامع مالیاتی ،نظام دادرسی
و هیئتهای حل اختالف و برونسپاری فرایندها ،مبنای ارسال
مقاالت به این دوره از همایش بوده است.

آیین اختتامیه دهمین هامیش بیناملللی سیره علوی در دانشگاه لرستان برگزار شد
آیین اختتامیه دهمین همایش بین المللی سیره علوی ،با حضور
دکترخسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان ،حجت االسالم
و المسلمین مهدی قدرتی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه لرستان ،دکترحسن عبدی پور مسئول
دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و جهان عرب ،حجت االسالم
والمسلمین دکترحسین فالحی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه لرستان و برخی از مدیران دانشگاهی در دانشگاه لرستان
برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به
نقل از دانشگاه لرستان ،حجت االسالم و المسلمین
دکترفالحی اصل دبیرعلمی دهمین همایش بین المللی

سیره علوی با بیان اینکه در این دوره از همایش۲۴ ،
داور از داخل کشور و  ۱۲داور از خارج از کشور ،مقاالت
ارسالی را مورد داوری قرار دادند گفت :از تعداد نزدیک
به  ۳۰۰مقاله ارسالی ،تعداد  ۱۶۳مقاله در قالب پوستر

و سخنرانی ،پذیرفته گردید.
وی اظهار داشت :این همایش دارای دو پنل اجتماعی و
اقتصادی بود و تعداد  ۴۷مقاله در پنلهای اجتماعی و
اقتصادی ،ارائه شد.
گفتنی است آیین افتتاح این همایش بینالمللی
که شرکت کنندگانی از کشورهای عراق ،مصر،
پاکستان و افغانستان ،در آن حضور داشتند ،با حضور
آیت اله کاظم صدیقی ،دبیرکل بنیاد بینالمللی غدیر،
آیت اله سیداحمد میرعمادی ،نماینده ولی فقیه در
استان لرستان ،سیدموسی خادمی ،استاندار لرستان،
دکتر سید ضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری ایرناو برخی
مدیران دانشگاهی و اجرایی استان لرستان ،برگزار شد.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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جشنواره بیناملللی خوارزمی با معرفی برترینها به کار خود پایان داد
سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی با معرفی  ۱۶طرح
برتر داخلی و خارجی به کار خود پایان داد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از ایسنا ،جشنواره بینالمللی
خوارزمی هر ساله با هدف شناسایی و معرفی طرحهای برتر و
تقدیر از پژوهشگران و نوآوران برگزار میشود.
طی  ۳۲دوره برگزاری این جشنواره ،از میان  ۲۰هزار طرح
تحقیقاتی حاضر در این رقابت ۱۰۰۰ ،طرح بنیادی ،کاربردی،
توسعهای و اختراع و نوآوری ،به عنوان برگزیده به جامعه علمی
کشور معرفی شده است.
در این دوره از رقابتهای بینالمللی خوارزمی ۲۷۱ ،طرح داخلی
و  ۱۱۱طرح خارجی از  ۴۰کشور دنیا در بخشهایی همچون
طرحهای داخلی ،طرحهای خارجی ،طرحهای ایرانیان مقیم
خارج از کشور ،طرح برگزیده موفق در تولید ملی و برگزیده ویژه
به رقابت پرداختند که پس از ارزیابیهای نهایی بر اساس رأی
داوران  ۱۰طرح داخلی و  ۶طرح خارجی از دانشمندان کشورهای
انگلستان ،سوئیس ،یونان ،چین و آمریکا به عنوان طرحهای برتر
انتخاب شدند.
طرحهای منتخب در حوزههای زیست فناوری ،محیط زیست و
علوم پایه ،مواد و متالورژی و انرژیهای نو ،هنر ،برق و کامپیوتر،
مکانیک ،مکاترونیک ،فناوریهای شیمیایی و فناوریهای نانو
بوده است.
عناوین طرحهای برتر به این شرح است:
◣ برگزیده ویژه
عنوان طرح نقش مؤثر در توسعه نظری و کاربردی مهندسی مواد
و متالورژی در ایران از سوی استاد پرویز دوامی
پرویز دوامی از پیشگامان رشته متالورژی است که با گردآوری
جمعی از اساتید و دانش پژوهان در سال  ۶۱با وجود مشکالتی
همچون نبود سرمایه کافی ،محدودیت امکانات و تجهیزات
آزمایشگاهی و نامناسب بودن فضای کسب و کار دانش بنیان،
مرکز پژوهش متالورژی رازی را بنیان نهاد.

راهاندازی آزمایشگاه متالوگرافی ،میکروسکوپ الکترونی ،شیمی،
غیر مخرب ،مکانیک ،پلیمر ،خوردگی ،کارگاه آمادهسازی
نمونههای فلزی و غیر فلزی از دیگر اقدامات "دوامی" است.
◣ طرحهای منتخب داخلی
رتبه اول پژوهشهای بنیادی به طرح تمایز و فناوری سلولهای
بنیادی برای استفاده از پزشکی بازساختی ،قلب و کبد به دکتر
حسین بهاروند اعطا شد.
رتبه اول پژوهشهای کاربردی به طرح نوتار به دکتر داریوش
طالیی در گروه تخصصی هنر اعطا شد.
رتبه دوم پژوهشهای کاربردی به طرح پرتو نگار مرئی سیاالت
و ریز ذرات ،به مهندس حمیدرضا نصیری در گروه تخصصی
مکاترونیک اعطا شد.
رتبه سوم پژوهشهای کاربردی به طرح تقویت مخازن فرسوده
نفتی با فناوری کامپوزیت به دکتر محمود مهرداد شکریه در گروه
تخصصی مکانیک اختصاص یافت.
رتبه سوم پژوهشهای کاربردی با عنوان طرح "کنترل کننده
دیجیتال مغناطیسی" به مهدی ترابیان اصفهانی و مهندس نوید
صدری از گروه تخصصی برق و کامپیوتر اعطا شد.
رتبه سوم پژوهشهای کاربردی با عنوان طرح "جاروی صنعتی

تهران -ایرنا -وزیر علوم و تحقیقات و فناوری تربیت دانشجویان
خودباور و خوداتکا را رویکرد جدید این وزارتخانه اعالم کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از خبرنگار علمی ایرنا ،منصور غالمی
در مراسم تقدیر از برگزیدگان سی و دومین جشنواره خوارزمی در
سالن اجالس سران کشورهای اسالمی افزود :باید مراکز علمی این
رویکرد را مالک خود قرار دهند و فارغ التحصیالن عالوه بر اینکه
روی پای خود برای اشتغال بایستند ،باید با فناوری که آموخته اند
برای تعداد زیادی از افراد جامعه اشتغال ایجاد و توسعه اقتصادی
کشور را تضمین کنند.
وی بیان داشت :ظرفیت های بالقوه زیادی در کشور وجود دارد که
به فعل رساندن آن باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن قدردانی از صاحبان فناوری
گفت :نیروهای متفکر و پژوهشگران سرمایه اصلی و بنیادی کشور
هستند و همچنان که خود این انگیزه را برای توسعه علم و فناوری
و حل مشکالت کشور دارند ،به وجود آنها افتخار می کنیم.
غالمی جشنواره خوارزمی را یکی از جشنوارههای پر سابقه در
ایران دانست و گفت :برگزاری بیش از  30سال این جشنواره نشان
میدهد که این رویداد توانسته جایگاه خود را در میان محققان،
فناوران و صاحبان فناوری حفظ کند.
وی با بیان اینکه جشنواره خوارزمی محل مناسب و یکی از

مسیرهای معرفی صاحبان علم  ،دانش و فناوری است که باید آن
را حفظ کنیم ،افزود :این جشنواره تقدیر نمادین دانشمندان است
همچنان که در کشورمان تعداد بسیار زیادی از محققان باسابقه،
دانش پژوهان و فناوران ایرانی را در کنار خود داریم و به صورت
نمادین و در یک فرآیند علمی  -گروهی از این افراد تقدیر می شود.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اظهار داشت :حضور پژوهشگران
از کشورهای مختلف که دارای سابقه طوالنی هستند ،اعزام
دانشجویان ،پذیرش دانشجویان غیر ایرانی و روابط علمی در
سطوح مختلف یکی از ظرفیتهای مراکز علمی ما است که به
خوبی انجام شده و باید در حد توان تالش کنیم که این کار
ادامه پیدا کند.

توربو وکیوم" به مهندسان رضا و سعید بیژن زاده و رتبه اول
طرحهای توسعهای با عنوان طراحی و ساخت "گاورنرهای
نیروگاههای آبی" به دکتر محمد دورعلی از گروه تخصصی
مکانیک اختصاص یافت.
رتبه سوم طرحهای توسعهای با عنوان طرح "استحصال فلز نیکل
از کاتالیستهای مستعمل نیکل دار به روش احیای الکتریکی"
به مهندس حسین نوایی الوار در گروه تخصصی فناوریهای
شیمیایی اختصاص یافت.
◣ برگزیده موفق در تولید ملی
در این دوره از جشنواره طرح "تجاری سازی سامانههای انتقال
نوری  "SDHاز سوی دکتر محمدرضا پاک روان به عنوان
برگزیده موفق در تولید ملی شناخته شد  .این طرح در حوزه
مخابرات کاربرد دارد.
◣ طرحهای برتر خارجی
طرح "مطالعه عملکرد پروتئینها با استفاده از روش اسپکترومتری
جرنی و پورتومیکس" از سوی پروفسور جان بتس از کشور
آمریکا ،طرح "درک پاتوبیولوژی آسم و اختالالت مرتبط در
گروه پژوهشهای بنیادی" از سوی پروفسور استفان هول گیت
از کشور انگلستان ،طرح "طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت دار
به منظور استفاده از کاتالیستها ،سنسورها و محیط زیست" از
سوی پروفسور دانگ یوان ژانو از کشور چین در گروه پژوهشهای
کاربردی" ،سامانه تصویربرداری پیشرفت ترکیبی PET/MRI
" از سوی پروفسور حبیب زایدی از کشور سوئیس در گروه
طرحهای توسعهای و "طرح زیست شناسی و طب فشارهای
روحی و اختالالت مربوط" از سوی پروفسور جرج کروسوس
از کشور یونان در حوزه طرحهای توسعهای از جمله طرحهای
خارجی برتر بودند که تقدیر شدند.
در بخش اختراع و نوآوری طرح توسعه فناوری نانو سیمهای نیمه
هادی برای تبدیل و ذخیره انرژی برتر شناخته شد که از سوی
پروفسور بی دانگ یانگ از کشور آمریکا بوده است.

■ وزیر علوم ■ :
رویکرد جدید وزارت علوم تربیت دانشجویان خودباور و خوداتکا است

غالمی بیان داشت :بدون تعامالت و همکاری بین المللی حرکت در
جامعه علمی کامل نیست و به طور قطع ارتباطات علمی به سود
محققان و دانشمندان کشورمان است که از دیدگاهها و نظرات
علمی یکدیگر بهره مند شوند و ظرفیت علمی ایران در حوزههای
مختلف تولید علم به جهانیان معرفی شود.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در سالهای
گذشته شاهد حرکت دانشگاه ها و مراکز علمی به سمت تبدیل
علم به دانش و فناوری بودیم ،اضافه کرد :در کنار این توفیقات،
ورود مجموعههای جدیدی از شرکتهای جوان مبتنی بر فناوری
روز ،شکل گیری تدریجی استارتاپها منجر به افزایش توان علم
و فناوری در کشور شده است و به طور قطع راه حفظ استقالل
کشور در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی در تقویت این موارد
است و نیاز به حمایت بیشتری دارد از این رو تالش داریم این
حمایتها را قویتر از سالهای گذشته داشته باشیم.
آئین پایانی سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی به منظور
معرفی  10طرح برگزیده داخلی و  6طرح برگزیده خارجی با
حضور "سورنا ستاری" معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری،
"منصور غالمی" وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و جمعی از
دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و خارجی در محل سالن اجالس
سران کشورهای اسالمی برگزار شد.
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دانشگاه اصفهان ،دومین هامیش بین املللی دانشگاه سبز ميزبان متخصصني
حوزه هاي مرتبط از کشورهاي مختلف
دبیر علمی دومین همایش بين المللي دانشگاه سبز بيان داشت:
دانشگاه اصفهان ميزبان متخصصين حوزه هاي مرتبط از کشورهاي
مختلف و اساتيد صاحب نام داخلي خواهد بود.
دکتر مهران زینلیان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی ،ضمن
ارایه گزارش مبسوطي از روند برگزاري نشست هاي هماهنگي و
برنامه ريزي مسئولين کميته دومين همايش بين المللي دانشگاه
سبز اظهار داشت :با توجه به روند روز افزون مخاطرات زيست
محيطي و توجه مردم و مسوولين کشور به چالش هاي زيست
محيطي ،اولين همايش بين المللي دانشگاه سبز به همت وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و دانشگاه اصفهان برگزار مي گردد.
وی در ادامه افزود :با توجه به پیشرو بودن دانشگاه ها در عرصه
نوآوری و به کار بستن جدید ترين يافته هاي علمي و همچنين
الگو پذيري جامعه از دانشگاه ،اين کنفرانس که دومين همايش
دانشگاه هاي سبز ايران و اولين همايش بين المللي در نوع خود
است ،فضايي براي معرفي دست آوردها در عرصه مديريت سبز در
دانشگاه ها و تبادل علم و تجربيات مسئولين و کارشناسان فعال
در زمينه پرديس هاي پايدار فراهم آورده تا عالوه بر ارتقاء عملكرد
دانشگاه ها ،زمينه ساز تغييرات گسترده در سطح جامعه شود.
دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز ميزبان متخصصين

حوزه هاي مرتبط از کشورهاي مختلف و اساتيد صاحب نام
داخلي خواهد بود تا دستاوردها ،ابتکارات و چالش هاي پيش
روي خود را با ساير متفکران و تصميم گيرندگان در اين
زمينه ها به اشتراک بگذارند.
این کنفرانس با برپایی فن بازار و استارت آپ سبز فضایي براي
ارائه ايده ها و ارتباط ايده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات
کنفرانس فراهم آورده تا عالوه بر توانمندسازي نخبگان دانشگاهي،
برقراري ارتباط بين صنعت و دانشگاه را تسهيل نمايد.
الزم به ذکر است برای برگزاری این همایش ۸ ،کمیته تخصصی
تشکیل شده که  ۸نفر از اعضای هیات علمی متخصص مسئولیت
اين کميته ها را بر عهده دارند و همچنين  ۸کارشناس ذبده با
آن ها همکاری می نمایند.
گفتنی است ،تجربیات ملی و بین المللي،انرژی های تجدید
پذیر،مديريت آب و پساب ،مدیریت مصرف انرژی ،مدیریت
پسماند،حمل و نقل سبز،فناوری اطالعات و ارتباطات سبز و
طراحی پردیس های دانشگاهي پايدار از جمله محورهاي اين
همايش بين المللي هستند که در تاریخ  ۱۰و  ۱۱اردیبهشت ۹۸
با حضور دانشمندان و فرهیختگان ملی و بین المللی اين حوزه ،در
دانشگاه اصفهان برگزار مي شود

جمعآوری دادههای برگزیدگان  ۳۲سال جشنواره خوارزمی
معرفی تندیس کهربای خوارزمی

دبیر سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی از تکمیل
بانک اطالعات برگزیدگان جشنوارههای جوان و بینالمللی
خوارزمی خبر داد و گفت :در این بانک اطالعات مربوط به
برگزیدگان ابن دو دویداد علمی بارگذاری شده است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از ایسنا ،علی الیاسی در مراسم
سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی با بیان اینکه این
جشنواره که از سال  ۶۶برگزار میشود با سابقهترین جشنواره
جمهوری اسالمی است ،گفت :بایگانی دبیرخانه جشنواره با
تمامی پروندههای شرکت کننده در هر دوره ،بانک اطالعاتی
ارزشمندی را در اختیار ما قرار میدهد که پایشگری و رصد
بر اساس نمودار توسعه علمی ،گرایش تحقیقاتی در زمینههای
علمی در  ۴٠سال گذشته را امکانپذیر میکند.
وی ادامه داد :طی ٣٢سال گذشته  ٩۶نهاد دولتی و خصوصی
ملی و بینالمللی در فهرست حامیان جشنواره قرار گرفتند.
الیاسی با اشاره به جزئیات برگزاری جشنواره خوارزمی یادآور

شد :در این دوره ٢٧١طرح داخلی و ١١١طرح خارجی از ۴٠
کشور جهان ارسال شد که بعد از جلسات متعدد و دفاع گروهای
تخصصی  ١٠طرح داخلی و  ۶طرح خارجی انتخاب شدند.
دبیر سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی راهاندازی
سامانه ثبت نام الکترونیکی برای شرکت کنندگان خارجی و
ایرانیان مقیم خارج را یکی از اقدامات ستاد اجرایی جشنواره نام
برد و گفت :تا پیش از این دوره خارجیها باید پرسشنامه مربوط
را تکمیل و ارسال میکردند و پرونده فیزیکی تشکیل و برای
ارزیابی به گروههای تخصصی ارسال میشد که با این سامانه
گردش امور برای ارزیابی و داوری طرحها تسهیل شده است.
وی از تکمیل بانک اطالعات برگزیدگان جشنواره جوان و
بینالمللی خوارزمی خبر داد و افزود :عالوه بر این طراحی
تندیس کهربای خوارزمی معرفی شد؛ این تندیس در فرمی
شکیل سبک و زیباتر طراحی شده است.
دبیر سی و دومین جشنواره بینالمللی خوارزمی با اشاره به
محورهای علمی و گروههای تخصصی جشنواره ،گفت :این
جشنواره در محورهای پژوهشهای بنیادی کاربردی ،طرحهای
توسعهای و اختراع و نوآوری در گروههای تخصصی برق و
کامپیوتر ،مکانیک ،مکاترونیک ،فناوریهای شیمیایی ،نانو مواد
و متالورژی و انرژیهای نو ،فناوری اطالعات ،صنایع و مدیریت
فناوری ،زیست فناوری و علوم پایه پزشکی ،کشاورزی و منابع
طبیعی ،محیط زیست ،علوم پایه ،عمران ،هوافضا ،معماری و
شهرسازی هنر و علوم پزشکی مورد داوری قرار گرفتند.
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تصویب برنامه جامع
بین املللی سازی
دانشگاه شهید رجائی
در نشست سی ام هیات امنای دانشگاه دانشگاه شهید
رجائی ،برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه به تصویب
رسید .بر اساس این گزارش ،در سی امین نشست هیات
امنای دانشگاه که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر
اعضاء در روز چهارشنبه  24بهمن ماه ،برگزار شد ،پس
از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه جامع دانشگاه در
حوزه بین الملل ،این برنامه مورد تصویب قرار گرفت.
شایان ذکر است تدوین این برنامه با محوریت
آقای دکتر عباس صدری بیش از دو سال به طول انجامید
و پس از تصویب آن در شورای دانشگاه شهید رجائی ،بر
اساس اصالحات خواسته شده در نشست پیشین هیات
امنای دانشگاه ،کارگروهی به منظور بررسی نهایی آن
شکل گرفت که نتیجه آن در قالب ویراست هشتم در
نشست سی ام هیات امنا به تصویب اعضا رسید.
این برنامه با استفاده از اسناد باالدستی همچون چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی و
نقشه جامع علمی کشور و نیز بر اساس سند راهبردی
دانشگاه شهید رجائی تدوین گردیده است.
در چشم انداز این برنامه آمده است :در افق چشمانداز
( ،)1404واحد بینالمللی دانشگاه شهید رجائی یکی از
مهم ترین نهادهای موثر در ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام
رتبهبندی بینالمللی و تبدیل آن به دانشگاهی بینالمللی
خواهد بود و این دانشگاه ،حضور و تعاملی ساختاریافته
و نظاممند در عرصهها و مجامع علمی بینالمللی بهویژه
در کشورهای اسالمی و همسایه در حوزه آموزشهای
مهارتی-تخصصی خواهد داشت.
اهداف راهبردی این برنامه نیز عبارتند از:
● یکپارچهسازی ()Integration
● توانمندسازی ()Empowerment
● شبکهسازی ()Networking
● جمعافزایی و پدیداری ()Synergy and visibility
●فرصتسازی (Enhancing knowledge transfer
)opportunities
بر همین اساس  40برنامه و هدف عملیاتی در برنامه جامع
بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی در نظر گرفته
شده است.
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دعوت از رشکتهای دانشبنیان و فناوران برای رفع  ۹۱۳نیازمندی فناورانه دستگا هها

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از
ابالغ  ۹۱۳نیاز فناورانه شرکتها و دستگاهها خبر داد و گفت:
این نیازهای فناورانه در طول نمایشگاه "تستا" اعالم شده بود
که با جمعآوری آنها به دانشگاهها و شرکتها ابالغ شده است.
دکتر مسعود برومند در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به برگزاری
نمایشگاه "تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)" که در دیماه
سال جاری برگزار شد ،افزود :این نمایشگاه از  ۳تا  ۶دی ماه
در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران با حضور  ۷۰سازمان
و شرکت برگزار شد تا در طی آن بتوانند با ارائه نیازمندیهای
فناورانه خود از ظرفیت شرکتها و مؤسسات علمی کشور در
حوزه تولید مواد ،قطعات ،تجهیزات و سیستمها در راستای
رفع نیازمندیهای فناورانه خود بهرهمند شوند.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه شرکتها و سازمانها
نیازهای فناورانه خود را ارائه کردند ،خاطر نشان کرد:
تقاضاهای فناوری ارائه شده در دبیرخانه نمایشگاه تستا
جمعآوری شد.
برومند با بیان اینکه این نیازمندیهای فناورانه در دبیرخانه
شورای علوم ،تحقیقات و فناوری تجمیع شدند ،اظهار کرد :به
منظور رفع این نیازهای فناورانه ۹۰۰ ،نیازمندی ارائه شده در
نمایشگاه تستا به دانشگاهها ابالغ شد و بر اساس گزارشهای
ارائه شده از این تعداد حدود  ۴تا  ۵مورد منجر به عقد قرارداد
شده است.
دبیر کل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) با بیان
اینکه نمایشگاه تستا با همکاری دبیرخانه شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت
ریاستجمهوری برگزار شد ،یادآور شد :شورای عتف در
روند اجرای پروژههای مشترک میان دستگاهها ،شرکتها و
دانشگاهها نقش ایجاد ارتباط میان طرفین را دارد.
برومند با بیان اینکه این نیازمندیها منتشر شده است،
خاطر نشان کرد :از تمامی فناوران کشور ،اعم از دانشگاهها،
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ،شرکتهای خصوصی و دولتی و
شرکتهای دانشبنیان که توانایی رفع نیازهای ارائه شده را
دارند ،دعوت میشود تا با تماس با شماره  ۸۸۶۷۵۶۵۰داخلی
 ۱۱۷و  ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰ ،۱۱۸آمادگی خود جهت رفع نیاز

را به دبیرخانه نمایشگاه تستا اعالم کنند تا اقدامات الزم در
جهت برقراری ارتباط بین آنها و متقاضی فناوری انجام گیرد.
به گفته وی ،تقسیمبندی نیازهای فناورانه ارائهشده در
نمایشگاه از لحاظ حوزه صنعت به این شرح است:

ردیف

حوزه صنعت

تعداد نیاز دریافت شده

1
2
3
4
5

برق و انرژی

28
70
58
2
4

6
7
8
9
10
11

12

دفاع
تجهیزات پزشکی
خودرو
ساختمان
سایر صنایع
شیمیایی
غذایی و آشامیدنی
فناوری اطالعات
کشاورزی
معدنی و فلزی

نفت و گاز و پتروشیمی
مجموع

120
56
43
56
4
92

380
913

■ به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان■ :
آيني اختتاميه ششمین جشنواره ملی افتا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
استان
حاضر
و 10
استان

️مراسم اختتاميه ششمین جشنواره ملی امنیت فضای
تبادل اطالعات به همراه نمایشگاه اکوسیستم اَفتا ،صبح
امروز و با حضور معاون افتا سازمان فناوری اطالعات و
متخصصان این حوزه از سراسر کشور در دانشگاه صنعتي
اصفهان برگزار شد.
◣ تأکید بر تولید محصوالت لبة دانش
معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری
اطالعات ایران ،در اين مراسم با اشاره به نقش مرکز ماهر
در نقشه استراتژیک سایبری کشور ،به بيان مأموریتهای
اصلی اين سازمان پرداخت وگفت :بازوهای عملیاتی مرکز
ماهر در استانها ،اندیشكدههای امنیت سایبری ،پرورش
نیروی متخصص در حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات
وآگاهیرسانی و ارتقای دانش عمومی است.
دکتر ابوالقاسم صادقی ،ارائه خدمات پیشرفته و رسیدگی
به حوادث رايانه ای را از ديگر مأموریتهای قابل انتظار
از بازوی عملیاتی مراکز ماهر در استانها برشمرد و

افزود :موضوع خلق محصوالت لبة دانش در سازمان
فناوری اطالعات ایران بسياركليدي است و رویکرد ایجاد
شرکتهای دانشبنیان نيز در اين زمينه از اهميت بااليي
برخوردار است.
وي با بیان اين كه در حال تدوین بستههای حمایتی اين
موضوع براي سال آینده هستیم ،تصریح کرد :اين موضوع
یک موتور متحرکه اشتغال و اقتصاد در حوزه امنیت ایجاد
خواهد نمود.
معاون سازمان فناوری اطالعات ایران ،کمبود نیروی
انسانی را یکی از مشکالت بزرگ صنعت امنیت در کشور
عنوان كرد و گفت :دانشگاهها در این زمینه نقش بسیار
مهمی برعهده دارند و مراكز آپا بايد به شدت به اين خالء
پرداخته و نيروهايي را تربيت كنند كه بتوانند چالشهای
لبه فناوری ما را بشکنند.
◣  10درصد از نخبگان و 10درصد از شرکتهای
دانش بنیان کشور در اصفهان است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در

اين مراسم ،با اشاره به ظرفیتهای بسیار باالي
اصفهان در حوزه دانش و فناوری ،گفت :در حال
10درصد از نخبگان کشور در اين استان هستند
درصد از شرکتهای دانش بنیان کشور نيز در
اصفهان قرار دارند.
دکتر محمدجواد امیدی ،با بيان اين كه شرکتهای
دانشبنیان اصفهان حدود  17درصد از گردش مالی كل
شرکتهای دانش بنیان کشور را به خود اختصاص داده
اند ،افزود :فارغالتحصیالن اصفهانی در کل دانشگاههای
کشور حدود  10تا  11درصد برآورد شده است و همه اين
موارد نشان دهنده اين است كه استان اصفهان در مباحث
فناوری و تجاری سازی فناوری دارای استعداد بااليي است.
وی با تأكيد بر پيشرو بودن شهرک علمی تحقیقاتی
اصفهان در حوزه فناوري كشور ،به اهمیت فوقالعاده باالی
حوزه امنیت اطالعات اشاره كرد و گفت :این جشنواره،
نقش و جایگاه مهمي در آگاهیرسانی و باال بردن دانش
عمومی در این زمینه داشته است.
امیدی با اشاره به نیاز جدی به موضوع کارآفرینی ،این
حوزه را داراي پتانسیلي بسیار باال در این زمینه دانست و
گفت :اگرکسی بخواهد در این حوزه وارد عمل شود نیاز به
سرمایهگذاری بسیارکمتری نسبت به بسیاری زمینههای
کاری ديگر دارد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان ،ابراز
امیدواری کرد شناسایی استعدادهای مناسب و ایجاد
اشتغال برای دانشآموختگان مستعد در زمینه امنیت
اطالعات یکی از دستاوردهای این جشنواره باشد.
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تاسیس شاخه مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری در جمهوری آذربایجان
دستیابی به آخرین پژوهش های انجام شده به زبان فارسی و در راستای ترویج زبان و ادبیات فارسی

دکتر نظرپور در پنجمین نشست مدیریت در آموزش عالی مطرح کرد:

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر تاریخ  6دی  97شاخه
رایسست در دانشگاه خزر جمهوری آذربایجان تاسیس شد.
در خصوص اهداف این سفر دکتر دهقانی رئیس رایسست خاطر
نشان کرد" :رایسست بر اساس اساسنامه خود و با هدف تامین
منابع اطالعات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
و حتی کتابخانه های ملی و بزرگ کشورهای مختلف می تواند
شاخه خود را در این سازمان ها تاسیس نماید".
وی ادامه داد" :یکی از برنامه های رایسست برنامه ریزی در راستای
ترویج زبان و ادبیات فارسی و ترغیب جامعه بین الملل به استفاده
از منابع اطالعات علمی فارسی موجود در رایسست می باشد .الزم
به ذکر است رایسست بزرگترین پایگاه مقاالت تمام متن فارسی
جهان را در اختیار دارد که در کنار مجموعه دیگری از پایگاه های
تمام متن فارسی نظیر پایگاه مقاالت کنفرانس ها ،مجالت
الکترونیکی فارسی و  ...می تواند مجموعه ای غنی از اطالعات
علمی را در اختیار عالقه مندان به انجام کارهای پژوهشی به زبان
فارسی در سطح بین الملل قرار دهد".
دهقانی ادامه داد" :البته تقاضا برای استفاده از منابع علمی
فارسی رایسست صرفاً به یک سطح کلی محدود نمی شود و
به طور خاص در دنیا دانشگاه های مختلفی وجود دارد که
در آنها یا کرسی زبان و ادب فارسی وجود دارد و یا اینکه
رشته زبان و ادب فارسی در مقاطع مختلف مانند دوره های
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و حتی دکترا تدریس می شود.
برنامه حمایت از این کرسی ها و دانشگاه های دارای رشته ها
یا دوره های زبان فارسی را نیز به عنوان یکی از اولویت های
خود در طی سال گذشته دنبال کرده ایم که بازخورد خوبی
نیز داشته است .در حقیقت بر اساس اقدامات باال تاکنون
درخواست های زیادی از دانشگاهها و مراکز علمی برای
تاسیس شاخه رایسست واصل گردیده که برای عملیاتی سازی
آنها در حال اقدام و برنامه ریزی هستیم".
دهقانی سپس در خصوص برنامه تاسیس شاخه در جمهوری
آذربایجان ابراز داشت" :جمهوری آذربایجان ازجمله کشورهای
دوست جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود که پیوندهای
فرهنگی مختلف بین این دو کشور وجود دارد .پیرو درخواست
برخی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور آذربایجان مبنی بر
تاسیس شاخه مرکز و همچنین برگزاری کارگاه اثر بخشی
پژوهش برنامه حضور در کشور آذربایجان با هماهنگی وزارت
عتف و وزارت امور خارجه صورت پذیرفت .برنامه تاسیس
شاخه در کتابخانه فرهنگستان علوم آذربایجان ،دانشگاه خزر
و دانشگاه دولتی باکو در دستور کار قرار گرفته بود .با توجه
به تراکم زمانی بدلیل نزدیک بودن به تعطیالت سال جدید
میالدی ،تاسیس شاخه در دانشگاه دولتی باکو و نیز کتابخانه
فرهنگستان علوم آذربایجان به بعد از تعطیالت موکل گردید اما
پیرو برنامه ریزی های به عمل آمده تاسیس شاخه رایسست در
دانشگاه خزر در طی این سفر عملیاتی شد".
رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ادامه داد:

" در طی این سفر با دانشگاه خزر دو تفاهم نامه امضا کردیم
که یکی با رایسست و دیگری با  ISCبود .در تفاهم  ISCبا
این دانشگاه در ارتقاء رتبه در نظام های رتبه بندی بین المللی
و نیز نمایه سازی نشریات معتبر جمهوری آذربایجان در ISC
و برگزاری دوره های آموزشی علم سنجی و موارد متعدد دیگر
همکاری خواهیم کرد .بر اساس تفاهم نامه منعقده با رایسست
نیز ضمن موافقت برای تاسیس شاخه ،در حوزه های متعدد
دیگر نظیر همکاری در انتشارات ،تبادل اطالعات علمی،
دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیئت علمی برای افزایش
تولیدات علمی و نظیر آن همکاری خواهیم داشت".
دهقانی خاطر نشان کرد" :نکته جالب آن است که به دلیل
عالقه مندی دانشگاه خزر بالفاصله و پس از امضای تفاهم نامه
قرارداد تاسیس شاخه نیز منعقد شد و با پشتیبانی همکاران در
شیراز  IPدانشگاه خزر در سرور رایسست ثبت و عمال اتصال
این دانشگاه به پایگاه های اطالعات علمی فارسی رایسست
محقق شد .در حقیقت مراسم افتتاحیه تاسیس شاخه با حضور
رییس دانشگاه پروفسور دکتر نیک نفس ،معاون پژوهشی
دانشگاه سرکار خانم دکتر خلیلووا ،مدیر روابط بین الملل خانم
دکتر جعفرو وا ،مدیر کتابخانه مرکز خانم دکتر تاتینا و برخی
دیگر از مسئوالن و پرسنل کتابخانه مرکزی برگزار گردید و
بالفاصله دوره آموزشی برای مسئول شاخه که در همین روز
توسط دانشگاه خزر تعیین شده بود برقرار شد و بدین ترتیب
همزمان با امضای تفاهم عملیاتی سازی آن نیز به انجام رسید.
ضمناً دانشگاه خزر فضای فیزیکی با مساحت حدود  20متر را
در محل کتابخانه مرکز برای شاخه اختصاص داد و تابلوی شاخه
نیز همزمان نصب شد".
الزم به ذکر است شاخه آذربایجان برای سه سال به منابع
اطالعات علمی متن کامل فارسی رایسست به صورت رایگان
دسترسی خواهد داشت و این منابع را پیرو تفاهم به صورت
برخط در اختیار اساتید و دانشجویان دانشگاه و نیز سایر
متقاضیان این اطالعات در جمهوری آذربایجان قرار خواهد داد.
ضمناً برای ارائه خدمات کیفی مقرر شد خط تماس مستقیم
بین اداره خدمات اطالع رسانی رایسست و شاخه رایسست در
دانشگاه خزر برقرار شود.

همچنین در آینده نزدیک شاخه های دیگر رایسست نیز در
سایر دانشگاه های متقاضی در سطح بین المللی از جمله
دانشگاههای برلین ،کلن و مالبرگ آلمان و نیز دانشگاه های
تفلیس گرجستان ،سارایو بوسنی ،استانبول ترکیه ،پنجاب
پاکستان و  ...تاسیس خواهد شد.

انجام مناقصه با ترک ترشیفات
امکانپذیراست

ممنوعیت انتقال بالعوض اموال موسسات به بخش عمومی غیردولتی
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در پنجمین
نشست مدیریت در آموزش عالی که در محل این وزارتخانه
برگزار شد ،به ارائه مباحثی در خصوص آییننامههای مالی،
معامالتی ،سیاستها و برنامههای حوزه اداری و پشتیبانی
وزارت علوم پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر
محمدتقی نظرپور در این نشست اظهار داشت :معامالتی که
انجام آنها به تشخیص رئیس موسسه با نهادهای عمومی
غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از  ۵۰درصد سهام آنها
با مالکیت آن موسسه باشد ،مجاز به انجام است.
وی افزود :همچنین خرید کاالها و خدمات و حقوقی که
دارای فروشنده انحصاری است میتوان بدون نیاز به مناقصه
نسبت به خرید آن اقدام کرد.
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره
به تقسیمبندی دولت در حوزه معامالت ادامه داد :دولت
معامالت و خریدها را به  ۳دسته تقسیم کرده است .امسال
معامالت جزئی تا سقف  ۲۵میلیون تومان ،معامالت متوسط
تا  ۲۵۰میلیون تومان و بیش از آن نیز معامالت عمده تعیین
شده است.
وی اظهار داشت :نصاب معامالت به تشخیص هیئت
امنا قابل تغییر است به طوری که هیئت امنای دانشگاه
میتواند حدنصاب معامالت را در هر سال تغییر (افزایش
یا کاهش) دهد.
دکتر نظرپور با اشاره به انجام معامالت جزئی ،تصریح کرد:
این نوع معامله با قید کمترین بهای ممکن به تشخیص و
مسئولیت کارپرداز (مأمور خرید) معامالت متوسط با قید
کمترین بهای ممکن ،عالوه بر کارپرداز ،تآیید مقام مافوق و
مقام مجاز و برای معامالت عمده از طریق برگزاری مناقصه
عمومی انجام میشود .الزم به ذکر است که برای معامالت
عمدهای که از محل اعتبار برنامه تحقیقات موسسه انجام
میشود ،انتشار آگهی و رعایت تشریفات مناقصه الزامی نیست.
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه
مطرح کرد :انتقال موقت یا دائم اموال مازاد بر نیاز موسسه
به سایر دستگاههای دولتی اعم از موسسات علمی ،آموزشی
و پژوهشی عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت دستورالعمل
پیوست شماره  ۴آییننامه مجاز است .همچنین انتقال
بالعوض اموال موسسه به بخش غیردولتی کام ً
ال ممنوع است.
دکتر نظرپور بیان کرد :موسسه مجاز است به منظور ایجاد
فضاهای آموزشی و رفاهی پس از تصویب هیئت رئیسه و
اخذ موافقت هیئت امنا ،نسبت به عقد قرارداد مشارکت با
اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند .رئیس موسسه میتواند
حق استفاده از اموال غیر مصرفی مازاد بر احتیاج خود اعم
از منقول و غیر منقول را بطور موقت و بدون ترک مالکانه
واگذار کند و درآمد حاصل از آن ،به عنوان درآمد اختصاصی
موسسه تلقی میشود.
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در آستانه ورود به چهارمین دهه انقالب شکوهمند اسالمی دانشمندان ایرانی در قله علم جهان اسالم ؛

رتبه نخست انتشار مقاالت برتر در جهان اسالم در سال 2018

رتبه نخست تولید علم جهان اسالم و رتبه  16جهان در سال 2018
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی در سخنرانی که در دانشگاه گیالن با حضور ریاست ،مسئولین و
اعضای هیئت علمی این دانشگاه در تاریخ  10بهمن  97ایراد کرد گفت :آخرین اطالعات مستخرج از
این پایگاه نشان می دهد که پژوهشگران ایران اسالمی در سال  2018برای نخستین بار رتبه نخست
را درمیان  57کشور اسالمی و نیز رتبه  18جهان را در انتشار مقاالت برتر از آن خود کرده اند.
دکتر دهقانی که به منظور برگزاری دوره دانش افزایی" شاخص های تأثیرگذار در جایگاه دانشگاه در
نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی " در دانشگاه گیالن حضور دارند اظهار داشت :پایگاه اطالعاتی
شاخص های اساسی علم ( )Essential Science Indicatorsیکی از زیر مجموعه های
مؤسسه کالریویتس آنالیتیکس Clarivate Analyticsبوده که اطالعات بسیار مهم ،معتبر و
مفصلی در خصوص برترین کشورها ،قلمروهای موضوعی ،دانشمندان ،مجالت و سازمانها بر اساس
تعداد مقاالت و استنادها را ارایه می دهد.
دهقانی تصریح کرد :آخرین اطالعات مستخرج از این پایگاه نشان می دهد که پژوهشگران ایران
اسالمی در سال  2018برای نخستین بار رتبه نخست را درمیان  57کشور اسالمی و نیز رتبه 18
جهان را در انتشار مقاالت برتر از آن خود کرده اند.
سرپرست  ISCدر ادامه گفت :مقاالت برتر به عنوان یک شاخص کیفی در تولیدات علم دنیا مطرح
است .همچنین ،از نظر کمیت و تولید علم ،آخرین دادههای مستخرج از  WoSنشان می دهد که
پژوهشگران جمهوری اسالمی ایران تا پایان سال  2018میالدی کماکان با بیش از  51هزار مدرک
علمی و مشارکت حدودا ً  2درصدی از کل انتشارات علمی دنیا جایگاه شانزدهم جهان را کسب
نموده اند؛ پژوهشگران ایرانی همچنین در انتشار بیش از  20درصد مدارک علمی ،بیشترین مشارکت
را در میان کشورهای اسالمی داشته و توانسته اند همانند سال گذشته بار دیگر رتبه نخست تولید
علم کشورهای اسالمی را کسب نمایند و بار دیگر قدرت بالمنازعه علمی خود را به رخ تمامی
کشورهای اسالمی و منطقه بکشانند.
دهقانی اظهار داشت :سنجش و ارزیابی علم واقعیتی است که همواره در سطح بین المللی و
منطقه ای مطرح بوده و هست .علت اصلی چنین بررسی این است که علم و پیشرفت آن همواره
میتواند موجب ارتقاء سالمت ،رفاه و پیشرفت ابعاد گوناگون جامعه بشری شود .آگاهی از آخرین
رتبه و جایگاه کشورها در سطح منطقه و همچنین جهان میتواند به طراحی و تدوین برنامهریزیها
و سیاستگذاریهای راهبردی کالن کمک شایانی نماید .آخرین اطالعات مستخرج از پایگاه WoS
جایگاه  20کشور برتر جهان براساس تعداد انتشارات را نشان می دهد که رتبه و جایگاه جمهوری
اسالمی ایران مشابه سال قبل در جایگاه  16دنیا قرار داشته و کشورهای سویس ،ترکیه ،لهستان
و سوئد پس از جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته و جایگاههای هفدهم تا بیستم جهان را به خود
اختصاص دادهاند.

سرپرست  ISCدر ادامه گفت :رتبه جهانی کشورهای برتر اسالمی از نظر تعداد مدارک نمایه شده
در  WoSدر سال  2018حاکی از آن است که  10کشور برتر اسالمی از نظر کمیت تولید علم ،در
بازه رتبه شانزدهم تا پنجاه و ششم جهانی هستند .جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در میان  20کشور
نخست جهان قرار گرفته و  8کشور اسالمی دیگر در میان  60کشور نخست جهان قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد :همچنین پایگاه استنادی شاخص های اساسی علم ( )ESIاطالعات مهم وکیفی
را در قلمروهای موضوعی  22گانه و برخی شاخصهای علمسنجی به کار رفته از جمله مقاالت داغ و
پراستناد و مقاالت برتر (  )Top papersرا در طول ده سال اخیر نشان می دهد.
آخرین اطالعات مستخرج از این پایگاه تعداد مقاالت برتر  20کشور نخست در جهان را نشان می
دهدکه جمهوری اسالمی ایران با  371مقاله برتر تنها کشور اسالمی است که در بین  20کشور نخست
جهان دیده می شود .پیش از ایران ،دانمارک با تفاوت اندکی رتبه هفدهم و کشورهای اسکاتلند و برزیل
جایگاه های نوزدهم و بیستم را به خود اختصاص داده اند.

از میان  57کشور اسالمی در سال  ،2018جمهوری اسالمی ایران با انتشار  371مقاله برتر جایگاه
نخست و سایر کشورها در رتبه های دیگر قرار دارند .پس از ایران عربستان با  ،302ترکیه با  192و
پاکستان با  151مقاله برتر رتبههای دوم تا چهارم را کسب کرده اند.
نمودار باال ،جایگاه  10کشور برتر اسالمی را براساس تعداد مقاالت برتر نشان می دهد که در سال 2018
ایران در جایگاه  18و تنها کشور اسالمی است که در میان  20کشور برتر دنیا قرار گرفته است .نموداری
که در پایین مالحظه می شود رتبه جهانی کشورهای اسالمی را براساس مقاالت برتر نشان می دهد.

دهقانی در پایان افزود :باید خاطر نشان کرد که یکی از شاخص های حرکت به سمت مرجعیت علمی
جمهوری اسالمی ایران که اولین بند از سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم
رهبری است کیفی بخشی به پژوهش های علمی انجام شده و دستیابی هر چه بیشتر دانشمندان کشور
به منابع هسته می باشد.
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برگزاری کارگاه ارتقاء سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین املللی در
جمهوری آذربایجان توسط ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی
بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCکارگاه
آموزشی "ارتقاء اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه
بندی های بین المللی" توسط دکتر دهقانی سرپرست
 ISCو دکتر محمد رضا فالحتی قدیمی فومنی رئیس
اداره همکاری های علمی بین المللی  ISCدر شهر باکو در
جمهوری آذربایجان برگزار شد.
دکتر دهقانی در مورد شرکت کنندگان و هدف این کارگاه
آموزشی بیان کرد" :این کارگاه آموزشی با حضور هیئت رئیسه،
مدیران ،اعضای هیئت علمی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی
و نیز نمایندگان دانشگاه های دیگر آذربایجان در محل سالن
کنفرانس دانشگاه خزر برگزار شد.
از آنجا که افزایش اثرگذاری و کیفیت تحقیقات یکی از مسایل
مهم برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در جهان محسوب
می شود ISC ،مجموعه ای از کارگاه های آموزشی را در این
خصوص تنظیم کرده و در کشورهای مختلف اجرا می کند .در
این کارگاه ها ،راهکارهای ارتقاء سطح اثرگذاری علمی در ابعاد
مختلف فناورانه ،نوآورانه ،اجتماعی ،اقتصادی و دانشگاهی ارائه
می شود و محتوای کارگاه ها به طور مستقیم بر رتبه دانشگاه ها
در نظام های رتبه بندی بین المللی و نیز رتبه علمی هر دانشگاه
اثر می گذارد .همچنین در مبحث ارتقاء سطح اثرگذاری علم
مجموعه ای از شاخص ها معرفی می شود که از آن جمله می
توان به :میزان همکاری های بین المللی دانشگاه ها ،میزان
و کیفیت تولیدات علمی ،بکارگیری نتایج پژوهش در عرصه
نوآوری و فنآوری و نیز ارتقاء استناد به آثار علمی و پژوهشی
محققان اشاره کرد .هدف ما از برگزاری این کارگاه کمک به
دانشگاه های جمهوری آذربایجان برای ارتقاء رتبه دانشگاه ها
و نیز ارتقاء عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی
بوده است".
کارگاه حاضر نیز با برنامه ریزی قبلی و به درخواست دانشگاه
توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم صورت گرفته است .در

حقیقت نقش  ISCدر ارتقاء کیفیت تحقیق و ایجاد یک شبکه
پیوسته علمی در سراسر کشورهای عضو سازمان همکاری های
اسالمی را می توان نقشی کلیدی توصیف کرد".
دهقانی در مورد سابقه برگزاری این قبیل کارگاه ها خاطرنشان
کرد" :برای تحقق اهداف یاد شده از دو سال قبل تاکنون
کارگاه های مختلفی برای محققان و سیاستگذاران علمی
کشورهای اسالمی و منطقه برپا شده است که از آن جمله
می توان به کارگاه های برگزار شده در پاکستان ،مالزی،
اندونزی ،ترکیه  ،برونئی و هند اشاره کرد".
دهقانی در خصوص وضعیت تولید علم در کشورهای اسالمی
بیان داشت" :بررسی جایگاه و نقش کشورهای اسالمی در تولید
علم دنیا نشان می دهد که کشورهای اسالمی در  20سال اخیر
با رشد متوسط ساالنه  13درصدی بیش از سه برابر متوسط
رشد ساالنه تولید علم دنیا را داشته اند .هرچند میزان رشد برای
تمام کشورها یکسان نیست .به طور مثال میزان متوسط رشد
ساالنه تولید علم جمهوری اسالمی ایران در  20سال اخیر 23
درصد و  6برابر متوسط رشد دنیاست .نتایج بررسی ها نشان
می دهد که نقش و تاثیر کشورهای اسالمی در تولید علم در
سطح بین المللی به صورت محسوسی قابل مشاهده است .به
طوری که در طول این  20سال سهم تولید علم کشورهای
اسالمی از  2درصد به بیش از  9درصد رسیده است".
دهقانی در مورد وضعیت دانشگاه ها و تولید علم در جمهوری
آذربایجان نیز خاطرنشان کرد" :دانشگاه های این کشور در
زمینه های مختلف به فعالیت بیشتر نیاز دارند .برای مثال در

جدیدترین رتبه بندی ها تنها یکی از دانشگاه های این کشور
(دانشگاه خزر) در یکی از نظام های رتبه بندی بین المللی
( )QSحضور دارد که معادل  %1تعداد دانشگاه های کشورهای
اسالمی حاضر در  QSمی باشد؛ دانشگاه های آذربایجان از نظر
تعداد در نظام رتبه بندی  ISCدر میان کشورهای اسالمی رتبه
 15را دارد؛ این کشور به ترتیب با کشورهای ترکیه ،روسیه،
آمریکا ،آلمان و انگلستان همکاری علمی دارد".
دهقانی اضافه کرد" :محتوای این کارگاه بسیار مورد توجه
مخاطبان قرار گرفت و در کنار درخواست برای استمرار این
گونه کارگاه ها درخواست هایی نیز برای برگزاری کارگاه هایی
به صورت ویدیو کنفرانسی نیز واصل شد".
دكتر محمدجواد دهقاني ،رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم
به همراه هیئت همراه اخیرا به منظور گسترش فعالیت های ISC
با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور آذربایجان در زمینه های
مختلف از جمله نمایه سازی نشریات معتبر علمی و پژوهشی
این کشور در پایگاه داده  ISCو نیز انعقاد تفاهم نامه همکاری
با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آذربایجان ،و نیز ایجاد شاخه مرکز
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فنآوری (رایسست) به منظور
دسترسی محققان و پژوهشگران کشور آذربایجان به پایگاه داده
بیش از یک میلیون مدرک تمام متن فارسی در راستای ترویج
و ادبیات فارسی به این کشور سفر کرده بود .در این بازدید سه
تفاهم نامه همکاری و نیز یک شاخه مرکز منطقه ای و همچنین
کارگاه پژوهشی ارتقاء اثر بخشی پژوهش و نیز جایگاه دانشگاه ها
در رتبه بندی های بین المللی عملیاتی شد.
همچنین درطول این مدت ديدارهایی نیز با روسا و مسئولين
برخی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت مجزا صورت
گرفت و توانمندي هاي علمي و فني پايگاه استنادي علوم
جهان اسالم و مرکز منطقه ای معرفی گردید و براي همكاري
این نهادها با  ISCبرای قرار گرفتن در نظام رتبه بندي این
مجموعه و بهره مندی از گزارش هاي تحليلي ،توصيفي و
تطبيقي آن برنامه ریزی شد.

پژوهشگاه مواد و انرژی ،زمینه های فعالیت ،توامنندی ها و دستاوردها
پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه های مستقل زیر
نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و متشکل از چهار
پژوهشکده سرامیک (گروه الکترو سرامیک ،سرامیک های
مهندسی ،کامپوزیت و نانو پودر)  ،پژوهشکده نیمه
هادیها (گروه رشد بلور ،ساخت قطعات و شناخت مواد)،
پژوهشکده انرژی(گروه محیط زیست و انرژی ،انرژی
خورشیدی و تبدیل و ذخیره انرژی) و پژوهشکده فناوری
نانو و مواد پیشرفته ( گروه مواد نانو ،بیومواد ،تکنولوژی
سطح و الیه نازک) است؛ در  ۱۲گروه مصوب تخصصی،
به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و
انرژی می پردازد.

هسته اولیه پژوهشگاه مواد و انرژی در سال  1347شکل
گرفت و در سال  1351بهصورت آزمایشگاهی مستقل
تحت عنوان "آزمایشگاه خواص و کاربرد مواد" با مشارکت
دانشکدههای برق و فیزیک دانشگاه صنعتی شریف توسعه
پیدا کرد ،در سال  ۱۳۵۳آزمایشگاه مذكور به عنوان یك
موسسه تحقیقاتی به نام "مركز پژوهش های خواص و
كاربرد مواد و نیرو" تغییر نام داد .در سال  ۱۳۶۱هیات
وزیران ،انتزاع مركز را از دانشگاه صنعتی شریف تصویب و
آن را به طور مستقل از واحدهای وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری اعالم کرد و سرانجام طبق رای شورای
گسترش آموزش عالی در سال  ۱۳۷۱مركز پژوهش های
خواص و كاربرد مواد و نیرو به "پژوهشگاه مواد و انرژی"
تغییر نام یافت.
این پژوهشگاه همكاری گستردهای با دانشگاهها ،مراكز
تحقیقاتی ،صنایع ،موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش
خصوصی برقرار کرده است.
تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی کالن،اجرای طرحهای
پژوهشی و فناوری تقاضا محور  ،تولید و فروش محصوالت
نوآوری ،حمایت از تجاریسازی یافتههای پژوهشی

از طریق راهاندازی واحدهای فناور در مرکز رشد ،ارائه
خدمات آزمایشگاهی و مشاوره علمی در سطح کشور ،ارائه
دستاوردهای علمی و فناوری به جامعه علمی داخل و
خارج از کشور ،از جمله ماموریت های این پژوهشگاه به
شمار می رود.
از توانمندی های پژوهشگاه مواد و انرژی می توان به
تحقیق در زمینه عوامل آلودگی محیط زیست و اندازه
گیری آنها ،تصفیه پسابهای صنعتی ،شیرین سازی آب،
بکارگیری تمامی مباحث مربوط به انرژی خورشیدی،
ساختمان انرژی صفر ،مواد پزشکی و ایمپلنت ها ،مواد
بسته بندی و آنتی باکتریال و ضد لک نانویی ،کنترل
خوردگی فلزات ،شکل دهی فلزات و شبیه سازی
فرایندهای تولید مواد فلزی ،بکارگیری سرامیک ها و
کامپوزیتها در صنایع پیشرفته الکترونیک ،صنایع فلزی،
دفاعی و  ،..تخلیص مواد گرانبها ،شناسایی و ترمیم اشیای
باستانی ،باتری و حسگرها ،ساخت تجهیزات و ادوات
شناسایی مواد و سطوح و سایر حوزه های مرتبط با مواد
و انرژی های نو اشاره کرد.
پژوهشگاه مواد و انرژی دارای  4نشریه علمی پژوهشی:
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مجله بین المللی مهندسی ،مجله سرامیک های پیشرفته،
مجله انرژی های تجدید پذیر و مجله مواد وفناوری های
پیشرفته است.
در این پژوهشگاه ،دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد
در رشته های مهندسی مواد (سرامیک،نانو مواد،شناسایی
و انتخاب) -مهندسی پزشکی (بیو مواد) -مهندسی
انرژی های تجدید پذیر "فیزیک (ماده چگال) و در مقطع
دکتری در رشته های مهندسی مواد" مهندسی پزشکی
(بیومواد) مشغول به تحصیل می باشند.

در حوزه بین الملل نیز این پژوهشگاه اقدامات بسیاری
همچون کسب رتبه دوم در وجهه بین المللی در رتبه بندی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCقرارگیری در بین
پژوهشگاه های برتر بین المللی جهت رقابت در دسترسی
به جایگاه  5پژوهشگاه برتر بین المللی در کشور ،جذب
دانشجویان خارجی از کشورهای اسپانیا ،آلمان ،تونس و
قزاقستان جهت شرکت در دوره های کوتاه مدت پژوهشی،
ایجاد ظرفیت فعال جهت پذیرش دانشجوی خارجی تمام وقت
(اخذ شهریه) با همکاری سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی،
فعالیت دبیرخانه شبکه نانوفناوری جهان اسالم ( )INNدر
پژوهشگاه ،برگزاری کنفرانس/کارگاه بین المللی نانوفناوری و
نانوپزشکی با سخنرانی  32پژوهشگر بین المللی از  14کشور
دنیا ،ایجاد همکاری موثر در برنامه  +Erasmusاتحادیه
اروپا جهت تعریف پروژه های مشترک بین المللی ،فرصت
دانشجویی و برگزاری کارگاه و سمینار مشترک علمی و جذب
اعتبارات بین المللی در پروژه های مشترک با کشورهای
مالزی ،چین و پاکستان انجام داده است.
این پژوهشگاه با متراژ زمین  220150مترمربع (22
هکتار) دارای فضاهای آموزشی ،كمك آموزشی و خدماتی
رفاهی همچون ساختمان سبز ،مرکز رشد ،نمایشگاه دائمی
دستاوردهای پژوهشی و فناورانه ،سایت انرژی خورشیدی16 ،
آزمایشگاه بزرگ و حدود  40آزمایشگاه تحقیقاتی  ،کتابخانه
و مرکز اسناد علمی ،کارگاه ،پایلوت ،سالن های اجتماعات،
سالن سمینار ،زمین چمن ،زمین والیبال ،باشگاه ورزشی،
سالن ورزشی و کالسهای درس می باشد.

پژوهشگاه با  75عضو هیات علمی 125 ،نفر غیر هیات علمی
و  33نفر به عنوان نیروی حجمی به فعالیت مشغول است.
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پژوهشگاه مواد و انرژی همچنین در سنوات مختلف،
رونمایی از طرح های متعدد فناورانه در هفته پژوهش
ملی و استانی را در کارنامه افتخارات خود دارد.
ساخت پایلوت طرح تحقیقاتی موفق ،مبتنی بر توسعه یک
ایده نوین در حوزه مهندسی سیستم های انرژی ،توسط
محققان پژوهشگاه مواد و انرژی انجام شد؛
طراحی و ساخت مبدل حرارتی ترکیبی زمین نهاد
به منظور خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور در
نیروگاه های گازی ،صنایع و فضاهای اداری ،مسکونی
سیستم مبدل حرارتی ترکیبی زمین نهاد مبتنی بر
انرژی های تجدیدپذیر ،محصولی است که توسط خانم لیال
صیدآبادی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی
انرژی تجدیدپذیر در پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و
انرژی و با راهنمایی دکتر حسین قدمیان و دکتر محمد
امینی طراحی و ساخته شده است.
نمونه اصلی این سیستم که دارای تاییدیه سطح فناوری از سایت
رسمی هفته پژوهش وزارت علوم می باشد ،ثبت اختراع شده
و در حال حاضر آماده ورود به مرحله تجاری سازی است و
آمادگی ثبت سفارش در مقیاس صنعتی را دارا می باشد.
این محصول برای اولین بار در جهان و به منظور خنک
کاری هوای ورودی به کمپرسور در نیروگاه-های گازی و
قابلیت افزایش راندمان در این نیروگاه ها ،خنک کاری
هوای ورودی دیگر صنایع ،فضاهای تجاری ،مسکونی-
اداری و هر مکان و سیستمی که در مناطق خشک و
گرمسیری قرار گرفته اند ،انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر قدمیان با اشاره
به دستاوردهای این سیستم ،گفت :دستیابی به کاهش
دمای متوسط 6درجه سانتی گراد برای  9ساعت کاری در
گرمترین روز تابستان ،دستیابی به افزایش توانی معادل
یک مگاوات برای خنک کاری  10درصد هوای ورودی
و همچنین حل تحلیلی مواد تغییر فاز دهنده برای
نخستین بار در سطح ملی و بین-المللی از دستاوردهای
علمی-تحقیقاتی این محصول می باشد.
وی افزود :عدم تاثیر برروی کمپرسور و بویلر بازیاب ،عدم
تغییر در ساختار هندسه نیروگاه ،عدم نیاز به مصرف آب
به عنوان سیال عامل ،هزینه تعمیرات و نگهداری بسیار
کم در مقایسه با سایر سیستم های خنک کاری ،سازگاری
با محیط زیست و عدم تولید گاز کربندیاکسید ،قابلیت
انعطافپذیری و عدم مصرف منبع تامین انرژی بیرونی از
مهمترین مزایای این فناوری است.
پژوهشگر پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به ضرورت
ساخت این سیستم ،گفت :با استفاده از یک سیستم
خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور میتوان قدرت مورد
نیاز توربینهای گازی را بدون ایجاد ،نصب و راه اندازی
یک توربین گاز جدید و ایجاد هزینههای سرمایهگذاری
مربوط به آن ،افزایش داد.
وی افزود :از آن جایی که نیاز به کاهش دمایی بیشتر،
زمان کارکرد باالتر و همچنین هزینه سرمایه گذاری
پایین تر مد نظر است ،سیستم نوین یکپارچه انرژی
معرفی گردید .این سیستم متشکل از یکپارچه سازی
بادگیر ،فن ،مبدل حرارتی ترکیبی زمین نهاد ،مواد تغییر
فاز دهنده ( )PCMو پنل های فتوولتاییک میباشد.
عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی این پژوهشگاه در
ادامه ،به ارائه روند کار این سیستم پرداخت و اظهار
داشت :مبدل حرارتی ترکیبی زمین نهاد مشتمل بر یک
مبدل دو لوله که درون لوله داخلی ماده تغییر فاز دهنده
و درون لوله بیرونی هوا جریان دارد ،باعث کاهش دمای
هوا می گردد.
وی افزود :در این سیستم با ترکیب بادگیر ،مبدل حرارتی
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ترکیبی زمین نهاد و مواد تغییر فاز دهنده از خنککاری
منفعل ،ظرفیت حرارتی ماده تغییر فاز دهنده و خاک
برای خنک کاری هوا استفاده می گردد.
دکتر قدمیان گفت :این طرح در گام نخست توسعه نرم افزاری
پیدا کرد و شبیه سازی سه بعدی دینامیک تابع زمان آن
انجام گرفت و در مرحله بعد نمونه پایلوت آزمایشگاهی آن
در ابعاد ( )1/60ساخته شد و مورد آزمون و تست قرار گرفت.

پژوهشگاه مواد و انرژی در مسیر موفقیت در حوزه
همکاریهای علمی بین المللی شناخته شد
در نهمین نشست سراسری هماندیشی معاونان و مدیران
بینالملل دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و پارکهای علم و
فناوری که با حضور دکتر غالمی وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری و در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد،
پژوهشگاه مواد و انرژی در لیست برترین پژوهشگاههای
کشور در حوزه همکاریهای علمی بین المللی قرار گرفت
و از آن تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این نشست که
دکتر نیما نادری سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد
و انرژی نیز حضور داشت ،برترین دانشگاهها ،پژوهشگاهها،
پارکهای علم و فناوری و مراکز علمی کشور در حوزه
همکاریهای علمی بین المللی معرفی و با حضور وزیر
علوم از آنها تقدیر شد.
براساس نتایج ارزیابیها در سال  ،۹۶–۹۷پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی ایران ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،پژوهشگاه شیمی
و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی و پژوهشگاه اقیانوسشناسی و علوم جوی به
عنوان پژوهشگاههای در مسیر موفقیت در حوزه بین الملل
شناخته شدند .همچنین ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی
عنوان رتبه برتر پژوهشگاهها را کسب کرد.

در این نشست ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر
وجود ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاههای بزرگ
کشور ،مطرح کرد :براساس تأکیدات مقام معظم رهبری،
برنامههای توسعهای کشور و وزارت علوم ،توسعه روابط
علمی و بینالمللی ،یکی از محورهای بسیار مهمی است
که حاصل توجه به آن ،توسعه دیپلماسی علمی و گسترش
علم و فناوری خواهد بود و امیدواریم از این طریق نتایج
ارزشمندی را برای کشور به ارمغان بیاوریم.
دکتر غالمی با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت علوم در
حوزه روابط بینالملل ،ایجاد زمینه پذیرش دانشجویان
غیرایرانی است ،افزود :از جمله روشهایی که منجر به
بهبود این شرایط میشود ،ورود به دورههای همکاری
مشترک بین المللی می باشد.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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متخصصان سونامی جهان در ایران گرد هم می آیند
توسعه سواحل مکران یکی از برنامه های دارای اولویت است که
با توجه به احتمال بروز سونامی باید به زیرساخت های آن منطقه
توجه زیادی کرد؛ از این رو در دهه دوم اسفندماه بیش از 70
متخصص سونامی در ایران گردهم می آیند تا به تبادل آخرین
اطالعات در این زمینه بپردازند.
به گزارش نشریه عتف و به نقل از ایرنا ،سونامی یکی از خطرات
مهم دریایی است که توجه به آن با افزایش جمعیت در مناطق
ساحلی بیش از پیش اهمیت یافته است.در حال حاضر بیش از 40
درصد جمعیت جهان در فاصله کمتر از یکصد کیلومتر از سواحل
دریا زندگی می کنند؛ بنابراین بخش قابل توجهی از جمعیت
جهان ساحل نشینند که در برخی از این مناطق ساحلی خطر
وقوع سونامی وجود دارد.
سونامی پدیده ای است که چهره های متفاوتی از خود نشان
می دهد و گرچه پیشرفت های قابل توجهی در زمینه شناخت و
پیش بینی آن حاصل شده اما وقایع اخیر نشان داده است که پیش
بینی ها کامل نیست و می تواند اشتباه باشد .اشتباه در تشخیص
و پیش بینی و در نتیجه ،تاخیر در اعالم هشدار وقوع سونامی در
اواخر تابستان امسال ،به تلفات انسانی زیادی در اندونزی منجر شد.
سونامی امواج اقیانوسی است که به دلیل وقوع زمین لرزه ها
و زمین لغزش های بزرگ در نزدیکی یا کف اقیانوس ایجاد
می شوند ،این امواج ممکن است صدها کیلومتر پهنا داشته باشند
و هنگام رسیدن به ساحل ارتفاع آنها به  10متر برسد.سونامی
مانند دیوارهای آبی است که با سرعتی تندتر از یک هواپیمای
جت از پهنه اقیانوس خود را به ساحل می کوبد .موارد متعددی
از این واقعه در گوشه و کنار جهان به ویژه در اقیانوس آرام و
اقیانوس هند اتفاق افتاده است و کشورهایی مانند اندونزی ،ژاپن،
شیلی ،پرتقال ،آمریکا ،روسیه ،پرو ،هند ،تایلند ،مالزی ،نیکاراگوئه،
مکزیک ،گینه نو ،سومالی ،سریالنکا ،مالدیو ،کنیا ،تانزانیا و یونان
بیش از سایر کشورها از آن آسیب دیده اند.
در ایران ،احتمال وقوع سونامی به اندازه زلزله ،توفان ،سیل،
خشکسالی و سایر مخاطرات طبیعی نیست اما سوابق تاریخی دال
بر وقوع آن در عمان و سواحل مکران است و بررسی ها نشان
می دهد این مناطق در گذشته چندین حادثه سونامی را تجربه
کرده اند .مهمترین آنها حادثه نوامبر سال  1945میالدی بود که
تلفات جانی و مالی زیادی به همراه داشت .قدیمی ترین سونامی
در منطقه مکران  326سال قبل از میالد بر اثر زلزله ای که بزرگی
آن حدود  7تا  8ریشتر بود ،اتفاق افتاد.
در حقیقت ،با توجه به این که ایران روی کمربند لرزه خیز آلپ
هیمالیا  -اندونزی واقع است و لرزه خیزی باالیی دارد ،سواحل
جنوبی ایران در مجاورت اقیانوس هند در معرض خطر سونامی
ناشی از منطقه فرورانش مکران قرار دارند .بررسی های صورت
گرفته نشان می دهد که منطقه مکران به لحاظ تکتونیکی قابلیت
ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگای بیش از  8ریشتر را دارد که وقوع
چنین زمین لرزه هایی می تواند موجب ایجاد امواج مخرب سونامی
در سواحل ایران شود .با توجه به اهمیت موضوع می طلبد که
مسئوالن و برنامه ریزان کشور توجه ویژه ای به آن داشته باشند.
در این پیوند ،دکتر بهروز ابطحی رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت:
پژوهشگاه همواره با متخصصانی در زمینه سونامی در دنیا ارتباط
دارد و بر این اساس امسال ایران میزبان بیش از  70متخصص
اجرایی سونامی خواهد بود که در قالب همایش بین المللی سونامی
در دهه دوم اسفندماه در کیش برگزار می شود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل
مکران اظهار داشت :اگر بخواهیم در سواحل دریای عمان و سواحل
مکران برنامه توسعه ای داشته باشیم که داریم ،یکی از مسائلی که
باید به آن توجه کنیم موضوع پیش بینی سونامی ،کاهش خطرات

به همت محققان پارک علم و فناوری مازندران؛

آن و سایر مخاطرات دریایی است.
◣ تجربه هفت ساله در زمینه تحقیقات سونامی
ابطحی ادامه داد :سونامی از موضوعات مورد توجه در پژوهشگاه
اقیانوس شناسی است ،هم متخصص و هم سیستم هشدار سونامی
داریم و از تجربه  6تا  7ساله برخورداریم.
وی با تاکید بر اهمیت پیش بینی و نحوه توزیع جمعیت در راستای
توسعه مکران گفت :با مدلسازی و پیش بینی خطرات احتمالی
سونامی می شود توسعه را طوری شکل داد که از این خطرات
به دور باشیم چون تلفات انسانی سونامی قابل پیشگیری است،
زلزله به صورت لحظه ای وارد می شود اما سونامی با تاخیر چند
دقیقه تا چند ساعت رخ می دهد که زمان مناسبی برای گریز از
خطر آن است.
وی افزود :در این راستا همه ساله رزمایش سونامی را با هماهنگی
بین المللی و داخلی در سواحل جنوبی کشور برگزار می کنیم که
امسال در دو منطقه چابهار و جاسک برگزار شد ،این مانورها با
هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه سونامی برگزار می شود.
ابطحی ادامه داد :همچنین برنامه ریزی برای نصب سنسورهای
هشدار سونامی در دریای عمان در حال انجام است ،البته
اکنون اطالعاتی در این زمینه از خشکی به دست می آید
اما در مرحله بعدی برای به دست آوردن اطالعات دقیق تر و
کامل تر اقدام به نصب سنسور در کف دریا خواهیم کرد که
در حال برنامه ریزی هستیم.
وی گفت :روش های متعددی برای نصب این سنسورها وجود
دارد؛ آنها را می توان در کف دریا و اقیانوس ها نصب کرد تا از
امواج لرزه ای زمین استفاده کنند یا اینکه به صورت بویه در سطح
آب قرار گیرند.
◣ خطر بروز سونامی در خلیج فارس کمتر از دریای عمان
رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی درباره بروز
سونامی در خلیج فارس و دریای عمان اظهار داشت :خطر وقوع
سونامی در خلیج فارس بسیار کمتر از دریای عمان است چون
پارامترهایی که در وقوع سونامی مد نظر است در دریای عمان
بیشتر است؛ شرایط لرزه خیزی بستر و عمق آبی که مجاور ساحل
است برخی از این پارامترهاست .برای اینکه سونامی از اقیانوس
هند به خلیج فارس منتقل شود باید از تنگه هرمز عبور کند که
تنگه مانند یک سد شکن عمل می کند که می تواند شتاب آن
را کاهش دهد.
ابطحی ادامه داد :از نظر علمی احتمال وقوع سونامی در هر جایی
که کنار یک پیکره آبی بزرگ باشد وجود دارد اما ابعاد خطر
متفاوت است ،در یک نقطه ممکن است سطح خطر قابل اغماض
باشد اما جایی در مجاورت سواحل اقیانوسی مکانی که آب های
عمیق یا بسترهای فعال وجود دارد این خطر بیشتر می شود.
وی تاکید کرد :بنابراین سونامی تمام کشورهای حوزه اقیانوس
هند را تهدید می کند ،حوزه اقیانوس آرام خیلی بیشتر در معرض
خطر است چون هرچه عمق ،فعالیت بستر ،لرزه خیزی بستر
و فاصله ساحل با آبهای عمیق بیشتر باشد ،شدت سونامی نیز
بیشتر می شود.

نخستیندارویایرانیدرمانفقر
آهن بدون عارضه وارد بازار شد

ت امید دارو طبرستان مستقر در مرکز
با تالش محققان شرک 
رشد واحدهای فناور سیمرغ وابسته به پارک علم و فناوری
مازندران ،نخستین داروی ایرانی درمان فقر آهن بدون عارضه،
وارد بازار شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی پارک علم و
فناوری مازندران ،امید رجبی ،مدیرعامل امید دارو طبرستان
گفت :کار تحقیقاتی برای ساخت داروی آهن با ساختار یون ،از
سال  ۱۳۸۵آغاز و در سال  ۱۳۸۹فرمول ساخت آن نهایی شد.
وی با بیان اینکه داروی آهن فروتونیک مجوز سیب سالمت و
کد ثبت فرآورده را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده است ،گفت:
تولید این داروی گیاهی آهن به طور رسمی در تیر ماه سال
 ۱۳۹۷در یکی از شرکتهای دارویی کشور آغاز شد و اکنون در
سطح داروخانههای کشور موجود است.
رجبی اظهار کرد :همه داروهای آهن در شکلهای مختلف از جمله
شربت ،قطره ،کپسول بدون استثنا دارای مل و نمک هستند.
وی درباره عملکرد آهن در بدن تصریح کرد :بدن بر پایه یون
طراحی شده است و مولکول آهن را نمیشناسد از طرفیآهن
مولکولی است که دندانهای بچهها را سیاه و یبوست و اسهال
ایجاد میکند و موجب اختالل در عملکرد کبد میشود.
رجبی تصریح کرد :داروی درمان قطعی فقر آهن در ایران به
صورت صددرصد طبیعی با خواص منحصر به فرد و مطابق
ساختار بدن انسان بر پایه یون طراحی و تولید شده است.
وی افزود :فرموالسیون نوین این دارو به درمان کم خونی فقر آهن
منجر میشود و پس از مصرف آن بدن بیمار دیگر نیاز به استفاده
از داروی کمکی ندارد ،چرا که آهن موجود به دلیل یونی بودن
ساختار آن به صورت کامل در بدن جذب میشود و در نتیجه آن
عوارض کم خونی به طور کامل برطرف خواهد شد.
رجبی ادامه داد :این دارو فقط یک مکمل برای جبران کمبود
آهن نیست بلکه بیش از  ۱۲ریز مغزی از جمله مقادیر باالی از
ویتامین  Dو  ،Cانواع کلسیم و منیزیم دارد و در حقیقت یک
مولتی ویتامین مینرال حاوی آهن است.
وی گفت :نتایج مطالعات بالینی داروی درمان فقر آهن
گیاهی با استناد خونسازی و تولید فاکتورهای خونی از سوی
پژوهشهای مرکز تحقیقات پزشکی موکول دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان بیانگر درجه رضایتمندی بیماران است،
همچنین این دارو در درمان کم خونی ناشی از فقر آهن در
بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی و مبتالیان
به بیماری مزمن نیز کاربرد دارد.
رجبی تاکید کرد :داروی گیاهی درمان فقر آهن با ساختار یونی
کام ً
ال طبیعی است و ساختار آن با داروهای موجود در بازار
تفاوت دارد و برخالف مکملهای رایج از هیچ ماده شیمیایی،
چون نمکهای گلوکونات ،فومارات ،یا سولفات در ترکیبات آن
استفاده نشده است.
وی افزود :این داروی درمان فقر آهن حاوی عصاره آبی نوعی
گیاه بومی فالت ایران شکر سرخ و طعم دهنده طبیعی
است و هیچگونه عوارض جانبی ندارد و فاقد افزودنیها و
شیرینکنندههای مصنوعی است.
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معرفی دانشگاه خلیج فارس
به گزارش نشریه عتف  ،دانشگاه بوشهر به دستور مقام معظم
رهبري در سال  1370تأسيس شد .اين دانشگاه در غرب شهر
بوشهر و در کنار ساحل زيباي خليج هميشه فارس بنا گرديده
است .دانشگاه بوشهر در مهرماه سال  1371با راه اندازي
دانشکده فني و مهندسي در دو رشته تحصيلي مهندسي
مکانيک و مهندسي عمران و با پذيرش  69دانشجو و  4عضو
هيأت علمي فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود .در آذرماه 1371
به موجب تبصره  2ماده  8قانون استخدام کشوري و ماده 4
قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي نمودار
تشکيالتي دانشگاه بوشهر تصويب شد و به امضاي وزير فرهنگ
و آموزش عالي و همچنين معاون وقت رئيس جمهور رسيد.
دانشگاه بوشهر در تاریخ  1375/09/11بنا به ضروت موقعیت
منطقه ای و ملی و حفظ و حراست از نام خلیج فارس به دانشگاه
خلیج فارس تغییر یافت  .این دانشگاه اکنون  8دانشکده،
 4پژوهشکده 90 ،کد رشته تحصیلی ،تعداد  8490دانشجو
داخلی و  245عضو هیات علمی دارد.
مهمترین دستاورده های دانشگاه در دولت تدبیر و امید:
◣ اهم موفقیت های ملی و بین المللی دانشگاه
خلیج فارس:
● پیوستن به دانشگاه های یک درصد موثر و برتر جهان در
سال 1396
● پیوستن دانشکده مهندسی به جمع دانشکده های مهندسی
موثر و برتر جهان در سال 1396
● پیوستن  3نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه (آقایان دکتر
ملک زاده در رشته مکانیک ،دکتر نیکنام در رشته شیمی
و دکتر حسنی نژاد در رشته شیمی) به جمع یک درصد
دانشمندان برتر جهان در سال 1395
● کسب رتبه  2کشوری از نظر کیفیت تولیدات علمی در بین
دانشگاه های جامع کشور در سال 1396
● کسب رتبه  18از نظر میزان کمیت تولیدات علمی در بین
دانشگاههای جامع کشور در سال 1396
● ارتقا رتبه در رتبه بندی  ISCاز رتبه  43در سال 1392
به رتبه  31در سال 1396
● کسب رتبه  28دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی سایماگو
در بین دانشگاههای کشور ،رتبه  76در خاورمیانه و رتبه 668
در بین دانشگاههای جهان در سال 2018
● کسب رتبه  8پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در بین
دانشگاههای دارای بیش از  1000شرکت کننده در سال 1395
پذیرش بیش از  50درصد از فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی
در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های برتر کشور در سه
سال اخیر
● این دانشگاه در حال حاظر  31هسته پژوهش و نوآور هیات
علمی  30هسته نوآور و کارآفرین دانشجویی دارد.
◣ تعداد محصوالت فناورانه تجاری سازی شده 6
محصول است.
سه طرح تحقیقاتی شاخص دانشگاه
● بررسی و تحلیل عوامل شکستن پرههاي روتور توربواکسپندر
واحد الفین شرکت پتروشیمی مروارید به کمک دینامیک
سیاالت محاسباتی ،مجری طرح دکتر احمد آذری ،کار فرما:
شرکت پتروشیمی مروارید
● انجام مطالعات مرحله صفر ،اول و دوم پروژه خرید ،نصب و
راهاندازی تجهیزات مکان یابی کامیونها و کانتینرها در محوطه
اداره بندر بوشهر ،مجری طرح دکتر احمد کشاورز ،کارفرما:
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سازمان بنادر و دریا نوردی
● تعیین عمر ترانسفورماتورهای توزیع مورد بهره برداری در شرایط فنی  -آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش
طول عمرباقیمانده ،مجری طرح :دکتر حامد گرگین پور ،کارفرما :شرکت توزیع نیروی برق بوشهر
همکاری های علمی بین المللی :
● تعداد تفاهم نامه های علمی و بین المللی  16عدد
● تعداد پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی خارج از کشور  25پروژه است.
● تعداد دانشجوی خارجی  42نفر
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رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

آزمایش های ارزیابی حسی ،تضمین کننده پذیرش
مواد غذایی جدید توسط مرصف کننده است
همکاری آموزشی و پژوهشی
دانشگاه شهرکرد با
دانشگاه های آملان و عراق
همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهرکرد با
دانشگاه های آلمان و عراق گسترش پیدا میکند.

◣ مقدمه
در دهه  40میالدی ارزیابی حسی در کمیته غذایی ارتش
آمریکا از این منظر مورد توجه قرار گرفت که خواص تغذیه ای
مناسب تضمین کننده پذیرش مواد غذایی توسط پرسنل
ارتش نیست و بر این اساس اهمیت طعم و ویژگی های حسی
در پذیرش مواد غذایی مورد توجه قرار گرفت.
ارزیابی حسی در صنعت غذا به روش هايي گفته مي شود که
در آنها به جای دستگاه ها و ابزارهاي اندازه گيری ،از حواس
پنجگانه براي تعيين پذيرش مواد غذايي توسط مصرف کننده
استفاده مي شود؛ به عبارت ديگر ارزیابی حسی یک روش
علمی است که با آن بتوان خصوصيات غذا و ساير مواد را به
گونه ای با حواس پنجگانه ارزیابی کرد .مهمترين حواس در
ارزیابی حسی ،بويايی و چشايی می باشند.
استفاده از این روش ها برای تعیین رفتار مصرف کننده در
برابر محصوالت غذایی نو می تواند به طور قابل توجهی به
تضمین سرمایه گذاری صنعت گران برای تولیدات جدید
کمک کند.
مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان تنها موسسه
تحقیقات کاربردی مستقل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در حوزه تخصصی علوم و صنایع غذایی با شناسایی نیاز
صنعت غذای کشور اقدام به تأسیس آزمایشگاه ارزیابی
حسی و تشخیص رفتار مصرف کننده کرده است .این مرکز
پژوهشی با بیش از سه دهه فعالیت پژوهش ،ضمن ارائه
خدمات آزمایشگاهی ،به انجام مشاوره های تخصصی و
طرح های پژوهشی بر اساس نیاز صنعت پرداخته است.
در ادامه این مطلب "دکتر قدیر رجب زاده" ،رئیس مؤسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص راه اندازی این
آزمایشگاه و نقشی که استفاده از این آزمایشگاه می تواند در
صنعت غذا ایفا کند می گوید :در ایران هنوز کاربردهای علم
ارزیابی حسی به درستی شناخته شده نیست و فقط آزمون های
پذیرش به روش هدونیک و گاها آزمون های توصیفی در
واحدهای صنعتی و پروژه های تحقیقاتی انجام می شود .در
حال حاضر مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از طریق
ارتباط با مراکز پژوهشی خارج از کشور ،پیشرفت قابل توجهی
در این زمینه داشته است.
دکتر رجب زاده ادامه داد :در حال حاضر آزمایشگاه
ارزیابی حسی روغن زیتون مربوط به پژوهشگاه استاندارد
و آزمایشگاه ارزیابی حسی چای در گیالن دو آزمایشگاهی
هستند که در کشور در زمینه ارزیابی حسی برای محصوالت
زیتون و چای فعالیت می کنند.

وی در خصوص ویژگی های آزمایشگاه ارزیابی حسی
مؤسسه بیان کرد :پشتوانه تحقیقاتی چندین ساله موسسه،
استفاده از پرسنل آموزش دیده ،نرم افزار های تخصصی
این حوزه ،تجهیز آزمایشگاه با استانداردهای روز دنیا و الگو
برداری از آزمایشگاه های معتبر خارجی برطبق استاندارد
ایزو ،عالوه بر آزمون های توصیفی ،قابلیت انجام دامنه
گسترده تری از آزمون ها شامل آزمون های TI، TDS
را فراهم نموده است.
رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مورد
نقش ارزیابی حسی مواد غذایی در تولید و مقبولیت
بازار محصوالت غذایی جدید برای صنعتگران گفت:
عوامل مختلفی همچون پيشرفت سریع صنايع ،گسترده
شدن ابعاد رقابت تجاری و جهاني شدن اقتصاد و بازار
باعث افزایش توجه به ارزیابی های حسی ،بازار پسندي
و فروش کاالها و توليدات شده است و در حال حاضر
در شرکت های مطرح دنیا گروه های آموزش دیده برای
ارزیابی تخصصی محصوالت آنها تربیت شده اند که حتی
کوچکترین ویژگی های حسی محصول خود را ارزیابی و
در بهبود آن تالش می کنند و نه تنها خوردن محصول
به یکباره بلکه به عنوان مثال رهایش تدریجی طعم آن
طی جویدن یا مصرف آن در دهان ارزیابی می شود تا
احساس مصرف کننده در زمان مصرف مثال حدود 120
ثانیه مصرف را ارزیابی و شناسلیی کنند.
وی در ارتباط با نحوه ارائه خدمات ارزیابی حسی افزود:
انجام آزمون های حسی می تواند به صورت مداوم
و دوره ای یا به صورت مقطعی بر روی محصوالت
شرکت های تولیدی صورت گیرد و نتیجه این ارزیابی ها
همراه با نمودارها و آنالیزها و در صورت تمایل مقایسه با
رقبا برای آنها ارسال گردد.
وی ادامه داد :ارائه خدمات برای پروژه های تحقیقاتی و
رساله ها و پایان نامه ها ی دانشجویی نیز از اهداف این
آزمایشگاه می باشد .در این آزمایشگاه بیش از  15ارزیاب
تخصصی و  8کابین تخصصی ارزیابی حسی مجهز به
کامپیوتر و نرم افزار وجود دارد.
رجب زاده همچنین به بررسی رابطه ارزیابی حسی مواد
غذایی با همسان سازی ذائقه بازار مصرف پرداخت و افزود :در
آزمون های ارزیابی حسی ابتدا محصول تولید شده جدید یا هر
فرموالسیون تغییر یافته ای ،ابتدا توسط تیم تخصصی آموزش
دیده ارزیابی می شود .پس از آن محصول توسط تیم های
عمومی تر از افراد جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه
شهرکرد ، ،به همت دفتر همکاری های علمی و
بین المللی دانشگاه شهرکرد ،نشست مشترک دانشگاه
شهرکرد با دانشگاه هایی از کشورآلمان و عراق و
دانشگاه اصفهان به منظور تبادل نظر جهت مشاوره و
توانمند سازی در آموزش و پرورش کودکان با نیاز های
خاص (کودکان استثنایی) و با هدف افزایش تعامالت
بین المللی بین دانشگاهی با حضور دکتر سعید کریمی
رئیس دانشگاه شهرکرد  ،دکتر رضا خوش سیر معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه  ،دکتر محسن بهمنی رئیس
گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و
نمایندگان دانشگاه هامبورک  ،دانشگاه علوم کاربردی
هامبورگ ،دانشگاه کوفه و دانشگاه دهوک عراق و
همچنین نمایندگان دانشگاه اصفهان در دانشگاه
شهرکرد برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر سعید کریمی ضمن خوش آمد
گویی و استقبال از این هیئت های دانشگاهی به معرفی
پتانسیل ها و توانایی های دانشگاه شهرکردپرداخت و
اظهار امیدواری کرد ،این نشست ها منجر به افزایش
همکاری ها و تعامالت بین المللی در سایر حوضه های
علمی ،آموزشی و پژوهشی شود.
در ادامه نمایندگان دانشگاه های آلمان و عراق و
همچنین نمایندگان دانشگاه اصفهان به معرفی
دانشگاههای خود پرداختند .سپس حاضرین با ورود به
دستور کار اصلی جلسه به تعامل در زمینه مشاوره و
توانمند سازی در آموزش و پرورش کودکان با نیازهای
خاص(کودکان استثنایی) پرداختند.
گفتنی است ،این نشست به مدت سه روز از  ۱۲تا ۱۴
اسفند برگزار خواهد شد و در طی ۶جلسه تخصصی
موضوعات مربوط به مشاوره و توانمند سازی در
آموزش و پژوهش کودکان با نیاز های خاص( کودکان
استثنایی ) مورد بحث و تعامل قرار میگیرد و تمام
هزینه های این نشست توسط موسسه تبادالت
آکادمیک آلمان( )Daadتامین و پرداخت شده است.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
Atf-mag@msrt.ir

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

ت
ع
ف

با هدف ایجاد بستری برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان دانشگاهی صورت گرفت؛

راهاندازی سه آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه تفرش
به گزارش نشریه عتف  ،رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش
از افتتاح دو آزمایشگاه تحقیقاتی و یک آزمایشگاه آموزشی به
منظور ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به
محققان دانشگاهی در دانشگاه تفرش خبر داد.
مهندس "نفیسه آقابابایی" در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه تفرش گفت :آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش با
حمایتهای مدیر پژوهش و فناوری و همت رئیس آزمایشگاه
مرکزی و زحمات سه عضو هیات علمی دانشگاه تفرش توانست
سه آزمایشگاه آب ،محیطزیست و فیزیک حالتجامد را تجهیز
و آماده نصب و راهاندازی کند و به مجموعه آزمایشگاههای
دانشگاه اضافه کند و گامی بلند در راستای ارتقا علمی پژوهشی
دانشگاه تفرش بردارد.
وی ادامه داد :آزمایشگاه مرکزی باهدف ترویج فرهنگ و ایجاد
زیرساخت مشارکت جمعی در آزمایشگاهها و ایجاد بستری
مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققین دانشگاهی
و صنعتی و کاربرد بهینه ظرفیتهای آزمایشگاهی دانشگاه در
زمینههای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و خدماترسانی
به مؤسسات خارج از دانشگاه و با تالش در جهت افزایش
بهرهوری و ارتقای توان پژوهشی اساتید و محققین ،در دانشگاه
تفرش از سال  94شکل گرفت.
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش افزود :عالوه بر این
آزمایشگاه مرکزی با حمایت رئیس دانشگاه و پیگیری مدیر
پژوهش و فناوری برای ساخت ساختمان آزمایشگاه مرکزی
اقدام نمود که تاکنون حدود  70درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است که بهصورت ساختمانی آزمایشگاهی طراحی و ساخت و
در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
آقابابایی گفت :با توجه به اینکه رویکرد سازمانها به مقوله
محیطزیست ،رویکردی کاربردی است ،در همین راستا
و در جهت کمک به گسترش آن در کشور ،دانشگاه تفرش
آزمایشگاه کاربردی محیطزیست را باهدف جهتدهی و تعامل
میان تیمهای دانشگاهی ،سازمانها در استان مرکزی و کشور
همچنین صنایع باهمت دکتر محمود رضا شاهوردی عضو هیات
علمی دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه راهاندازی کرد.
وی افزود :این آزمایشگاه درصدد است با کسب استاندارهای
الزم بهعنوان آزمایشگاه مرجع و معتمد در سطح کشور شناخته
و فعالیت کند.
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش اظهار کرد :این
آزمایشگاه مجهز به دستگاهها و تجهیزات پیشرفته ازجمله
دستگاه یون کروماتوگرافی ( )ICاست و میتواند آماده
ارائه خدمات به بخش صنعت ازجمله آب و فاضالب و سایر
متقاضیان باشد..

وی افزود :با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی ،راهاندازی این
آزمایشگاه در دانشگاه تفرش ضرورت داشت و امید است با افزوده
شدن این آزمایشگاه به جمع آزمایشگاههای دانشگاه تفرش،
در زمینه عرضه خدمات پایش آالیندههای زیستمحیطی و
تسهیل امور متقاضیان بهویژه بخش صنعت ،گامهای مؤثری با
پیگیریهای مسئول این آزمایشگاه برداشته شود.
رئیس آزمایشگاه مرکزی اضافه کرد :یکی از برنامههای اصلی
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ،بهروزرسانی دستگاهها و تجهیزات
آزمایشگاهها است که با اضافه شدن دستگاه کروماتوگرافی یونی
به مجموعه دانشگاه تفرش قابلیت اندازهگیری تمامی آنیونها
و کاتیونهای موجود در نمونههای آب و فاضالب با تشخیص
کمتر از  ۱۰مایکرو گرم بر لیتر امکانپذیر شد.
آقابابائی با برشمردن مزایای دستگاه یون کروماتوگرافی تصریح
کرد :باال بودن میزان صحت ،دقت و سرعتباالی آنالیز از مزایای
این دستگاه است.
وی با تأکید بر اینکه امروزه با توجه به کمبود منابع آب و
لزوم مدیریت و برنامهریزی جامع منابع آبوخاک باهدف حفظ
و ارتقای محیطزیست ،آزمایشگاه پژوهشی آب از مجموعه
آزمایشگاههای علوم و مهندسی آب به همت دکتر محمدرضا
برومند عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
تفرش نصب و راهاندازی شد.
رئیس آزمایشگاه مرکزی گفت :ازآنجاییکه مدیریت یکپارچه
منابع آب یکی از چالشهای پیچیده است که بهعنوان یک
اولویت در سیاستگذاریها در سطح جهانی موردتوجه
قرارگرفته و تغییرات در حال وقوع در اقتصاد ،تکنولوژی و حتی
اقلیم ،نیازمند نسل جدیدی از افراد متخصص است ،امید است
با انجام پژوهشهای علمی در راستای پایاننامههای کارشناسی
ارشد ،رسالههای دکتری و طرحهای پژوهشی مرتبط در این
راستا دانشگاه تفرش بتواند خدمات ارزندهای را در سطح
آزمایشگاههای منطقه و کشور پوشش دهد.
آقابابائی افزود :عالوه بر این دو آزمایشگاه ،آزمایشگاه فیزیک
حالتجامد با کاربری آموزشی به همت دکتر بهرام بهرامی ،عضو
هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه تفرش راهاندازی شد.
وی با اشاره به اینکه این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمایشهای
مختلف در گرایش حالتجامد را دارد ،راهاندازی این آزمایشگاه
را بهمنظور آمادهسازی دانشجویان برای تحقیق در زمینه
فیزیک حالتجامد عنوان نمود.
رئیس آزمایشگاه مرکزی گفت :در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
تفرش بانک جامع اطالعاتی از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه
تفرش تهیه و در سامانه شبکه آزمایشگاههای علمی ایران
بارگذاری گردید.
در اسفند ماه سال  ۱۳۶۵نخستین گام در راه تاسیس دانشگاه
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در شهر تفرش با هدف پرورش متخصصین و محققین متعهد
و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه با پیگیری های نماینده
وقت دکتر غالمرضا حیدری و موافقت شورای گسترش
دانشگاهها برداشته و در تیرماه  ۱۳۶۶کلنگ احداث آن توسط
نخست وزیر وقت زده شد.سپس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
متصدی اجرای طرح و راه اندازی این دانشگاه گردید.در سال
۱۳۶۷دانشگاه تفرش به عنوان واحدی از دانشگاه امیرکبیر
تهران فعالیت علمی خود را با پذیرش  ۵۳دانشجو در رشته
ریاضی کاربردی آغاز و در سال  ۱۳۸۴با موافقت شورای
گسترش آموزش عالی کشور به واحدی مستقل ارتقاء یافت.
در طرح مصوب دانشگاه تفرش هفده دانشکده و چهار مرکز
تحقیقاتی با چهل و پنج گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری طراحی گردیده ،در حال حاضر ۸
رشته به صورت روزانه و نوبت دوم (شبانه) در دانشگاه تفرش
فعال است12 .گرایش به مقطع کارشناسی و  21گرایش به
مقطع کارشناسی ارشدو  ۲گرایش به مقطع دکتری اختصاص
دارد که طبق برنامه تدوین یافته ،تعداد رشته ها و دانشکده ها
افزایش خواهد یافت .هم اکنون دانشگاه تفرش با دارا بودن
 2500دانشجو و  85عضو هیأت علمی تمام وقت ،که  35درصد
مقاالت آنان در چارک اول و  50درصد دیگر مقاالت در چارک
دوم قرار دارد که این آمار بیانگر این حقیقت است که 85
درصد مقاالت آنان باالتر از میانگین کیفی مقاالت بین المللی
است ،حرکت رو به رشد خود را برای تبدیل نمودن این دانشگاه
به قطب علمی و فرهنگی در کشور آغاز کرده است تا به ادعا
و تحقیقات کارشناسان خارجی و داخلی مبنی بر دانشگاهی
بودن شهر تفرش و مناسب بودن محیط این شهر برای احداث
دانشگاه و مراکز آموزش عالی حقیقت بخشد.
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معرفی دکرت محمدعلی زلفیگل
پژوهشگر برتر کشوری در سال  1397از
دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمد علي زلفي گل در سال  1345در روستاي صالح آباد
از حومه شهرستان آشتيان (استان مرکزي) متولد شدند .در سال
 1365در رشته کارشناسي دبيري شيمي دانشگاه بوعلي سينا
پذيرفته شدند و پس از يک سال تحصيل در اين دانشگاه ،به
دانشگاه اراک منتقل گرديدند .ايشان مدارک کارشناسي را در
سال  1369از دانشگاه اراک ،کارشناسي ارشد را در سال 1372
از دانشگاه صنعتي اصفهان و دکتراي خويش را در سال 1376
از دانشگاه شيراز اخذ نمودند .بالفاصله پس از فارغ التحصيلي در
مقطع دکترا ،در دانشگاه بوعلي سينا به عنوان استاديار مشغول
به تدريس و تحقيق شدند .در سال  1380به مرتبه دانشياري و
در سال  1384به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافتند .ايندکس اچ
ايشان ( )H-Indexتا اين تاريخ  55ميباشد .تعداد ارجاعات
بين المللي به مقاالت بين المللي ايشان تا اين تاريخ بالغ بر 14000
مي باشد .دکتر زلفي گل تاکنون در چاپ بيش از  530مقاله در
مجله هاي بينالمللي تحت نمايه  ISIدر زمينه شيمي مشارکت
جدي داشته که اکثر اين مقاالت در سمينارها و همايش هاي
علمي ملي و فراملي نيز ارائه گرديده اند .ايشان تجربيات علمي
خويش را در کتابي تحت عنوان "مباني سنتز ترکيبات آلي با
نگرشي نوين" تدوين و تاليف نموده اند ،که اين کتاب به عنوان
تنها منبع فارسي درس سنتز مواد آلي براي مقاطع کارشناسي و
کارشناسي ارشد توسط شوراي برنامه ريزي وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري معرفي شده است .دکتر زلفي گل در زمينه فعاليت هاي
اجتماعي و فرهنگي هم قلم زده اند که تا کنون  20مقاله فارسي
در زمينه سياست گذاري علم ،پژوهش و فرهنگ منتشر نموده
اند که اين مقاالت به همراه برخي از نقطه نظرات ايشان در کتابي
به نام "دانش براي دانايي" نيز به چاپ رسيده است .ايشان حدود
شش سال رياست و دو سال معاونت پژوهشي دانشگاه بوعلي
سينا و سه سال معاونت آموزشي دانشکده ي علوم اين دانشگاه را
در کارنامه خويش دارند .همچنین به عنوان قائم مقام معاون اول
رياست جمهوري ايران در بنياد ملي نخبگان ،اولين مسئول راه
اندازي بنياد ملي نخبگان کشور مي باشند .در ادامه متن گفتگو با
ایشان را مالحظه می فرمایید.
انتخاب به عنوان شيمي دان برجسته زير  40سال کشور در
گرايش شيمي آلي از سوي انجمن شيمي ايران و کسب جايزه
دکتر ارشيا آزاد ،کسب نشان درجه دو پژوهش ملی با تصویب
هیئت دولت از رياست محترم جمهوري اسالمي ايران در سال
 ،1390شیمی دان برجسته ی کشور در سال  ،1392قرار گرفتن
در ليست يک درصد دانشمندان پراستناد رشته شيمي جهان
در پايگاه اطالعات و آمار علمي  ISIاز سال  1383تاکنون،
انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر کشوري در سال  ،1383کسب
جایزه ی رتبه ی اول جشنواره ی بین المللی خوارزمی و اخذ
جايزه از سازمان کنفرانس اسالمي( )COMSTECدر
سال  ،1386کسب رتبه اول پژوهش هاي بنيادي در بيست
ويکمين جشنواره بين المللي خوارزمي و انتخاب به عنوان يکي
از دانشمندان برتر کشورهاي اسالمي توسط سازمان کنفرانس
اسالمي ( )OICدر سال  ،1387استاد نمونه ی کشوری در سال
 ،1394قرار داشتن در بین پژوهشگران برتر دانشگاه ،استان و
کشور در سال هاي متعدد و همچنين ده سال متوالي استاد برتر
آموزشي گروه شيمي آلي دانشگاه بوعلي سينا ،کسب جایزه ی
عالمه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان کشور در سال  ،1394دو
دوره (سال های  1394و  )1395قرار گرفتن جزء سرآمدان
علمی کشور توسط فدراسیون سرآمدان علمی کشور ،و پژوهشگر
برتر کشور در سال  1397از افتخارات ایشان می باشد .به عالوه
ایشان عضو هيات تحريريه سه مجله بين المللي ،شش مجله

علمي داخلي و بنياد ملي نخبگان کشور نيز هستند و از سال
 2018به عنوان اديتور مجله بين المللي انجمن شيمي ايران که
توسط انتشارات اشپرينگر منتشر ميشود ،نيز منصوب شده اند.
دوازده نفر از دانش آموختگان دکترای ایشان االن عضو هیئت
علمی دانشگاه ها هستند .دو نفر از این افراد پروفسور شده اند.
چند نفر دانشیار هستند و دو نفر از آنها جزء دانشمندان یک
درصد  ISIهستند .و دو نفر از دانشجوهای ایشان جایزه ی
جوان خوارزمی را کسب کرده اند.
ایشان انتخاب خود به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال 1397
را نتیجه ی بیش از بیست سال کار تحقیقاتی گروه تحقیقاتی خود
می داند و این موفقیت و مقام را متعلق به یک سیستم و کل
دانشگاه بوعلی سینا و دانشکده ی شیمی می داند .وی می گوید:
بیست سال کار مداوم ،فارغ التحصیل کردن  60دانشجوی
کارشناسی ارشد و  30دانشجوی دکترا و  5دانشجوی پسادکتری و
انجام  20طرح پژوهشی دانشگاهي و ملي نتیجه ی آن منجر شده
به چاپ مقاالت متعدد در ابعاد فراملی و ملی ،کتاب ،ثبت اختراع،
ارائه ی مقاالت در سمینارهای مختلف و این انتخاب نتیجه ی یک
کار مداوم بوده است .ایشان درباره عوامل مؤثر در موفقیت خود
می گوید :من فکر می کنم وقتی انسان عضو هئیت علمی دانشگاه
می شود ،خداوند بزرگ ترین نعمت را به او داده است .بزرگ ترین
نعمتی که خدا می تواند به انسان عطا کند این است که بتواند
استاد دانشگاه شود .چون وقتی کسی استاد دانشگاه شد ،بهترین
و مستعدترین جوانان مملکت در مقاطع مختلف تحصیلی در کنار
او هستند که بازوان توانمندی هستند که میتواند هم آنها را رشد
بدهد و هم آنها او را رشد بدهند و از ذهن پویای آنها می تواند
استفاده کند .من این توفیق را داشتم که با دانشجویانم روابط
بسیار خوبی داشته باشم ،و یک گروه تحقیقاتی بسیار منسجمی را
داشته باشیم که همه از جان و دل کار کنند .خود من هم در تمام
مدت عمرم در شبانه روز حداقل به طور میانگین ده ساعت کار
کرده ام .خدا لطف کرده و به ما این فرصت و اراده را داده است که
بتوانیم از عمرمان با توجه به امکاناتی که داریم نسبتاً خوب استفاده
کنیم .البته نقش خانواده را هم نباید نادیده بگیریم .من درخصوص
خانواده ام هیچ مسئولیتی ندارم من تمام انرژیم را برای کارهای
علمی گذاشته ام و نتیجه اش این شده که خدا را شکر توانستیم
گامهای مؤثری برداریم.
ایشان خأل موجود در پژوهش کشور را کمبود قوانین مناسب
می داند و می گوید :باید قوانین و مقرراتی گذاشته شود که در
حوزه ی پژوهشی بیشتر حمایتی و تشویقی و ترغیبی باشند.
باید به گونه ای برنامه ریزی شود که طی یک فرایند کوتاه مدت
و میان مدت افرادی که در دانشگاه ها فعالیت پژوهشی کمتری
دارند را سوق بدهند ،هدایت کنند و ترغیب و تشویق کنند که
در تولید علم فعال شوند .همچنین عمده ترین مشکل پژوهشی
کل کشور و کل دانشگاه ها را نبودن تجهیزات می داند و می
افزاید :فقط بودجه و تجهیزات ،هیچ مشکل دیگری هم کشور ما
ندارد .خوشبختانه در کشور ما پژوهش راه خودش را پیدا کرده
است .افراد یاد گرفته اند چطور موضوع تعریف کنند ،چطور کار
کنند ،چطور بنویسند ،چطور منتشر کنند .عمدهترین مشکل
ما در زمینه ی تحقیقات بنیادی اعتبارات و تجهیزات ،و در
زمینه ی تحقیقات کاربردی عدم وابستگی و عدم ارتباط صنعت
و دانشگاه ها ،و نبودن سیستمی است که تحقیقات کاربردی را
بتواند مدیریت کند .ایشان مؤسسه  ISCرا قلب علم و پژوهش
کشور دانسته که خون پاک و سالم به شریان های علمی کشور
جاری می کند و اهمیت زیادی برای فعالیت این مرکز و حوزه
علم سنجی در کشور قائل هستند.

وزیر علوم ،در هفتمین نشست شورای نظارت،
ارزیابی و تضمین کیفیت مطرح کرد:

ارزیابیموسس ههایپژوهشی
منجر به اصالح فرآیندها و
ارتقای کیفیت آنها میشود
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در هفتمین نشست
شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت که با محوریت
بررسی "مدل ارزیابی عملکرد مؤسسههای پژوهشی
کشور" در محل این وزارتخانه برگزار شد ،اظهار داشت:
ارزیابی موسسه های پژوهشی منجر به اصالح فرآیندها
و ارتقای کیفیت آنها میشود.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،دکتر غالمی در این نشست با ابراز نگرانی
از غلبه بیش از حد مباحث آموزشی در برخی از مراکز
پژوهشی ،تاکید کرد :در ارزیابی ها می توان نواقص یا
اضافاتی را که به وظایف برخی مؤسسه های پژوهشی
افزوده شده است ،با امتیازهای منفی اصالح کرد.
وزیر علوم افزود :ارزیابی درست و واقعی می تواند
روندهای غلط را اصالح کند؛ با پیشنهادات ارائه شده
از سوی اعضای شورا میتوان ارزیابیها را به صورت
واقعیتر و درستتری انجام داد که به اصالح شرایط
منجر شود.
در این جلسه ،مدل پیشنهادی مرکز نظارت و ارزیابی
آموزش عالی درباره ارزیابی عملکرد موسسههای
پژوهشی کشور از سوی دکتر غالمعلی منتظر،
مشاور رئیس مرکز و عضو شورا که بر اساس مطالعه
تجربههای ملی ،اسناد بین المللی و تجربه پنج کشور
در حوزه ارزیابی پژوهش تدوین شده است ،برای اعضا
تشریح شد.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا درباره مدل
پیشنهادی ،وزیر علوم ضمن تشکر از تدوین این مدل
ارزیابی که می تواند راهگشای هیأت های استانی ناتک
برای ارزیابی مؤسسه های پژوهشی باشد ،تأکید کرد :با
این روش می توان مسئوالن و گروه های ارزیابی کننده را
بسیار دقیق تر به سمت اهداف ،برنامه ها و ضرورت های
ارزیابی خوب هدایت کرد.
انجام یک
ِ

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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دستاوردهای

 45سال تالش مستمر در

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا در سال  1352تأسیس شد و ابتدا ساختمان و واحدهای آن در تهران قرار
داشت .این دانشگاه در سال  1355به همدان انتقال یافت .معاونت پژوهشی همواره یکی از واحدهای
فعال و تأثیرگذار دانشگاه بوده است که اکنون حاصل بیش از  40سال فعالیت این واحد انتشار
 11192مقاله التین در پایگاه های  ISIو  Scopusو  4782مقاله فارسی در پایگاه  ،ISCو قرار
گرفتن دانشگاه در فهرست موثرترين دانشگاه های دنيا ( %50دانشگاه های دنیا) در حوزه مهندسی
طبق گزارش پايگاه بين-المللی  ،ESIقرار گرفتن دانشگاه بوعلی سینا در بین  1000دانشگاه برتر
دنیا بر اساس نظام رتبه بندی الیدن ،کسب رتبه  10در بین دانشگاه های جامع کشور توسط
دانشگاه بوعلی سینا طبق نظام رتبه بندی  ،ISCقرار گرفتن مهندسی شیمی دانشگاه بوعلی سینا
در رتبه بندی شانگهای و احراز اچ ایندکس  ،87معرفی  9استاد نمونه کشوری 5 ،پژوهشگر نمونه
کشوری 4 ،دانشمند یک درصد برتر دنیا ،و  4نفر سرآمد علمی کشوری و کسب جوایز جشنواره های
بین المللی توسط اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیالن دانشگاه بوعلی سینا است .در حال حاضر
 439هیئت علمی و  2674دانشجوی کارشناسی ارشد و  753دانشجوی دکتری در این دانشگاه
در حال فعالیت هستند.
همچنین واحدهای مختلف زیرمجموعه این معاونت از ابتدا تاکنون فعال بوده و خدمات زیادی ارائه
کرده اند .یکی از اولین واحدهای تشکیل شده در دانشگاه واحد کتابخانه بود که در طول  45سال
که از عمر آن می گذرد فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است .کتابخانه ای که مجموعه های
متعدد و باارزشی همچون مجموعه اهدایی پژوهشگاه ابن سینا؛ مجموعه اهدایی سفیر سودان در
ایران؛ مجموعه اهدایی سفارت فرانسه؛ و مجموعه کتب خطی اهدایی برادران مکارچیان را در خود
جای داده بود و با تالش مجموعه ای از کارمندان پرتالش و دلسوز شکل گرفته بود ،اکنون بیش
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از  250هزار جلد منابع چاپی و الکترونیکی به زبان های مختلف را پوشش می دهد که با منابعی
همچون کتاب ،پایان نامه ،پایگاه های اطالعاتی ،روزنامه ها و مجالتی که قدمت آنها به سال 1305
می رسد و نسخ خطی منحصر به فرد پذیرای پژوهشگران و عالقه مندان در غرب کشور است.
واحد انتشارات دانشگاه در سال  1357همزمان با پیروزی انقالب اسالمی راه اندازی شده و تاکنون
 350عنوان کتاب از اساتید دانشگاه به چاپ رسانده است .برخی از کتب اساتید دانشگاه رتبه هایی
همچون کتاب برگزیده سال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را کسب کرده اند و برخی نیز
به عنوان مرجع درسی برگزیده شده اند.
به موازات پیدایش کامپیوتر و به دنبال آن اینترنت و ورود آنها به دنیای علم و پژوهش ،دانشگاه
هم با راه اندازی واحد فناوری اطالعات به دنبال خودکارسازی و انجام بهینه و سریع امور بود .لذا
می توان گفت از سال  1367مرکز کامپیوتر دانشگاه راه اندازی شد و استفاده و آموزش برنامه های
کاربردی و نرم افزارهای مختلف در دانشگاه شروع شد .در سال 1377از طریق ارتباط با مرکز فیزیک
نظری اولین خدمات مبتنی بر اینترنت ،و استفاده از پست الکترونیک ،فراهم گردید .در همان سال
اولین وب سایت دانشگاه نیز با ساختار ایستا طراحی و راه اندازی گردید تا در عمل دانشگاه از طریق
اینترنت به دانشگاه ها و پژوهشگران سراسر کشور معرفی گردد .شبکه محلی درون دانشگاه بر روی
بستر فیبرنوری در سال  1385توسعه پیدا نمود .به علت ضرورت حضور در وب ،دومین نسخه وب
سایت دانشگاه در سال  1385راه اندازی گردید .و در سال 1391وب سایت دانشگاه برای بار سوم با
فناوری های نوین به روز گشت .در حال حاضر سامانه های نرم افزاری متعدد و جدیدی در دانشگاه
استفاده می شود.
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از  1381راه اندازی شد و تاکنون تعداد  398ایده محوری به
مرکز معرفی شده که تعداد  158ایده مورد پذیرش قرار گرفته و از امکانات و مزایای استقرار در مرکز
رشد استفاده نموده اند .این مرکز با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفههاي جديد توسط
دانشجویان ،اساتید و کارآفريناني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينههاي مختلف تشکيل
شدهاند و با تکیه بر خالقیت و نوآوری قصد ورود به عرصه های اقتصادی را دارند ،پشتیبانی می کند.
واحدهای دیگری همچون نشریات که  14نشریه علمی -پژوهشی را در دانشگاه منتشر می کند،
دفتر ارتباط با صنعت که در حال فعالیت جهت برقراری ارتباط بیشتر بین دانشگاه بوعلی سینا با
صنایع فعال و مهم استان و کشور است ،آزمایشگاه مرکزی که مدیریت واحد آزمایشگاه های دانشگاه
را به عهده دارد ،مرکز کارآفرینی دانشگاه ،واحد علم سنجی و فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری هم
در سال های اخیر در زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه راه اندازی شده اند.

■ حجت االسالم و المسلمین دکتر رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جمع اساتید دانشگاه شهید رجائی■ :

نظام مردمساالری دینی جایگزین نظام لیربال دمکراسی جهان خواهد شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی ،حجت االسالم و المسلمین دکتر رستمی
با حضور در جلسه هم اندیشی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی ،ضمن
تشریح دالیل وقوع انقالب اسالمی به عنوان بزرگ ترین اتفاق سیاسی ،دینی و اجتماعی
قرن و همچنین ویژگی های منحصر به فرد انقالب افزودند ،اصلی ترین دالیل نظام استکبار
برای دشمنی با انقالب اسالمی ایران ،را نه توان هسته ای ،نه توان موشکی و نه امثال آن
برشمردند و گفتند اصلی ترین دلیل این همه دشمنی مقابله تاثیر جهانی انقالب در منطقه
و فراتر از منطقه است و همین امر نشان از عدم پایان این نوع دشمنی هاست.
ایشان همچنین اشاره کردند بزرگترین نظریه پردازهای نظام لیبرال دمکراسی هم اکنون
به شکست این نظام سیاسی و عدم توانایی سعادت بشری در این نظام اذعان دارند ،و
دلیل اصلی این شکست عدم توجه به بعد الهی و خدایی انسان است و لذا نظام دمکراسی
دینی مبتنی بر انشان متصل به خداوند ،بهترین جایگزین برای نظام لیبرال دمکراسی
دنیا است و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد و هم اکنون نیز نگاه بسیاری از ملت های دنیا
به همین نظام است.
ایشان ضمن پاسخ به برخی سواالت اساتید حاضر در جلسه ،گفتند که بزرگ ترین ایراد
حاکم بر مسائل اجرایی کشور حضور برخی افراد بدون تخصص و تعهد بر مسئولیت های
اجرایی و همچنین عدم ورود دانشگاه ها بر مسائل اصلی کشور است و هر کجا امور به
نخبگان و دانشگاه ها سپرده شده است شاهد موفقیت های چشمگیر از جمله ،نانو ،هوا
و فضا ،پزشکی و هسته ای بوده ایم و در مواردی که به نخبگان دانشگاه سپرده نشده
است شاهد رکود و پس رفت های شدید بوده ایم از جمله تولید خودرو و برخی تولیدات
مشابه آن که ضرورت دارد در این زمینه ها تجدید نظر گردد.
در اين جلسه دکترحميدرضا عظمتی رئیس دانشگاه نيز ضمن خیر مقدم به حاضرین،
علی الخصوص حجت االسالم و المسلمين رستمی ،برگزاری اين گونه جلسات را موجب
رشد دیدگاه های سیاسی و انقالبی اساتید برشمردند كه برای انتقال ارزش های انقالب
اسالمی به نسل های آتی امر بايسته ای است .همچنين ايشان با اشاره به دستاوردهای
چهل ساله انقالب اسالمی ،تاسیس دانشگاه شهید رجائی را به عنوان يك دانشگاه

معلم پرور ،راهبردی و ماموريت گرا كه وظیفه تامين بخشی از نيروی انسانی مورد نياز
دستگاه تعليم و تربيت را در حوزه فنی و حرفه ای بر عهده دارد یکی از دستاوردهای
انقالب اسالمی دانستند.
دكتر عظمتی ،ضمن تاكيد بر اينكه در چهار دهه پس از انقالب شاهد رشد همه جانبه
در توسعه كشور بوده ايم ،دستاورد اصلی انقالب اسالمی را ايجاد نگرش نو به حاكميت از
منظر مردم ساالری دينی و همچنين استقالل سياسی كشور برشمردند كه توسط رهبر
كبير انقالب اسالمی حضرت امام خمينی برای همه كشورهای اسالمی وجهان اسالم به
ارمغان آورده شد.
در اين جلسه چند تن ازاساتيد نيز به بيان ديدگاه های خود در خصوص دستاوردهای
چهل ساله انقالب اسالمی پرداختند كه به صورت پرسش و پاسخ برگزار گرديد.
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برنامه ریزی جهت راه اندازي
کافه کارآفرینی

معرفی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره) در سال  ۱۳۸4به عنوان یک موسسه وابسته به دانشگاه عالمه طباطبایی در
شهرستان بروجرد (استان لرستان) تاسیس شد و در سال  ،1387به عنوان یک دانشگاه در سه رشته حقوق ،اقتصاد و علوم
اجتماعی استقالل یافت .مساحت دانشگاه ،فضایی به وسعت  ۳۰هکتار دارد که زیربنای مفید آن  ۳۰هزار متر مربع است.
در حوزه آموزشی ،این دانشگاه هم اکنون با داشتن  94عضو هیئت علمی ،دارای سه دانشکدهی علوم انسانی ،فنی-
مهندسی و علوم پایه است که در قالب  ۱۴رشته کارشناسی و  ۱۰رشته ی کارشناسی ارشد در حال فعالیت است.
تاکنون  ۳۲۸۴دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شدهاند و تعداد دانشجویان درحال
تحصیل در مقاطع ذکر شده ۴۲۸۳ ،نفر است.
در حوزه پژوهش ،تاکنون  ۵۰۱عنوان مقاله در نشریه های علمی پژوهشی معتبر چاپ و  ۴۶۴عنوان مقاله در همایشهای
مختلف ارائه شده است .تعداد  ۳۴جلد کتاب ،توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه نگارش و انتشار یافته است .همچنین
 ۷۶طرح پژوهشی دروندانشگاهی و  ۲۱طرح بروندانشگاهی به مرحله اجرا رسیده است .همایشهای علمی (ملی)
برگزار شده در این دانشگاه ،حدود  ۱۹مورد میباشد .در کتابخانه دانشگاه 2318 ،عنوان کتاب فارسی و  2249عنوان
التین و  5012کتاب الکترونیکی در دسترس قرار دارد.
در حوزه فرهنگی ۱۵ ،انجمن علمی دانشجویی ۱۲ ،کانون فرهنگی ،هنری ،دینی ،اجتماعی و  ۵تشکل اسالمی در حال
فعالیت هستند .برای نخستین بار از زمان تاسیس دانشگاه ،در سال جاری دو جشنواره به نام های رویش و حرکت برای
افزایش امید و نشاط دانشجویان برگزار گردید .جشنواره رویش ،نمایشگاه هنری با محوریت کانون های هنری دینی
اجتماعی و جشنواره حرکت ،نمایشگاه دستاوردهای علمی گروه های آموزشی با محوریت انجمن های علمی بود.
در حوزه دانشجویی ،این دانشگاه دارای یک سرای ملکی و  ۵سرای استیجاری است که در مجموع  ۴۷۰دانشجوی
پسر و  ۸۳۰دانشجوی دختر در آنها اسکان داده شدهاند .در سال  ،1391سالن چند منظوره ورزشی غدیر به مساحت
 2000متر احداث شد که دارای یک سالن بزرگ برای برگزاری رشته های ورزشی توپی ،و دو سالن کوچک به منظور
انجام تمرینات رزمی و بدنسازی می باشد .همچنین ،زمین چمن مصنوعی به مساحت  1000متر مربع با پیشرفت کار
پنجاه درصد در حال احداث است .این دانشگاه ،یک رستوران با ظرفیت حدود  ۹۰۰نفر دارد که در دو بخش خواهران
و برادران ارائه سرویس میدهد.
دکتر حسن مروتی
رئیس دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره)
گرچه تمام فصول سال صباحت و وجاهت خود را دارند و زمستان نیز عظمتی
به رنگ سفید دارد ،ولی فصل بهار جلوه زیبای خداوند است و حال و هوای
دل انگیزی دارد.
به قول شیخ اجل ، ،سعدی شیرین سخن:
کز بلبالن برآمد فریاد بی قراری
چون است حال بُستان ای باد نوبهاری
مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری؟

ای گنج نوش دارو ،بر خستگان نگه کن
چون بر شکوفه و گل ،باران نوبهاری
هر ساعت از لطافت ،رویت عرق برآرد

اکنون که در آستانه ی سالی نو ،و بهاری دگر قرار گرفته ایم ،آرزوی شادکامی و سالمتی ،برای تک تک جامعه
دانشگاهی فرهیخته کشور عزیزمان ایران را داریم ،دست یکایکشان را به گرمی می فشاریم و از درگاه خداوند منان،
سالی همراه با موفقیت و سربلندی مسئلت داریم.
سالی که گذشت ،سند چشم اندازی (تا سال  )1402نگاشته شد که بر اساس آن ،هدایت اشتغال زایی ،سرلوحه
برنامه پیش رو دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره) قرار گرفت .در سال جدید ،با شعار "دانشگاه آیت اهلل العظمی
بروجردی (ره)؛ دانشگاه فرصت آفرین و جامعه محور" قدم خواهیم برداشت ،به این امید که پیوندی ژرف با جامعه
برقرار نماییم تا گام های اساسی برای برآورده کردن نیازهای منطقه برداریم .در پایان امیدوارم ،در کنار خانواده بزرگ
دانشگاهیان کشور ،سهم ارزش آفرینی در بسط علم و امید ،خرمی و موفقیت برای کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.
نورو ِز سال  1398خورشیدی خجسته و فرخنده باد

دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره) به همراه اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،اقدام به برنامه ریزی
جهت ایجاد کافه کارآفرینی در محیط دانشگاه نموده است؛
تا به این ترتیب فضاي ارتباطی مناسبی بین صاحبان ایده،
سرمایه گذاران ،کارآفرینان و دانشجویان شکل گیرد.
برپایی کافه کارآفرینی موفق در دانشگاه ،نیازمند مشارکت
ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و شهرستان،
مراکز دانشگاهی مختلف ،مراکز مشاوره و شتاب دهنده ها،
کانون هاي کارآفرینی استان ،سمن هاي حوزه هاي توسعه
کارآفرینی با دانشگاه می باشد.

کافه کافرینی چیست؟
کافه کارآفرینی فضایی است با امکاناتی از قبیل اینترنت،
تلویزیون و پرزنتیشن که در آن تیم ها و گروه های مختلف
از جمله سرمایه داران ،کارآفرینان ،صاحبان ایده ،مسئوالن
دولتی با یکدیگر به تبادل اطالعات می پردازند و برای اجرای
پروژه های کاری و نوآورانه با یکدیگر همکاری می کنند.
کافه کارآفرینی ،بستر مناسبی را به منظور برقراری تعامالت
اجتماعی بین کارآفرینان با دانشجویان و ارتباط مراکز مشاوره
و شتاب دهنده ها با صاحبان ایده ،سرمایه گذاران ،کارآفرینان
فراهم می کند تا امکان شکل گیري شبکه هاي سیال بین
افکار مختلف براي خلق نوآوري وجود داشته باشد.
مخاطبان اصلی کافه کارآفرینی شامل:
● مسئولین و صاحب منصبان دولتی و خصوصی که در
اکوسیستم کارآفرینی کشور موثر هستند
● مدیران کسب وکارهاي موفق و شرکتهاي نوپا (همچون
استارت آپ ها)
● سرمایه گذاران
● شتاب دهنده ها
● گروه هاي فعال اجتماعی شهرستان
● دانشجویان عالقمند به کارآفرینی
گروه های نام برده در کافه کارآفرینی ورود می یابند و با
برگزاري کارگاه آموزشی ،برگزاري استارت آپ ویکند،
برگزاري استارتاپ گرایند و موارد دیگر ،امکان شبکه سازي و
برقراري ارتباط بین گروه هاي مخاطب فراهم می شود.
امید است با راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه و به
دنبال آن با برگزاري برنامه هاي منظم همچون نشست ها،
میزهاي گفت وگو ،دورهمی ها و فضاي کاري مشترك با
حضور کارآفرینان نمونه و مسئولین دولتی ،فرایند کارآفرینی
در شهرستان بروجرد و جامعه دانشجویی دانشگاه آیت اهلل
بروجردی تقویت شود.
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آیت اهلل اراکی:

رضورت تشکیل شورای علمی
علوم انسانی  -اسالمی

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی نیز در این مراسم با
تاکید بر ضرورت استخراج اصول منطق داللت و معیارهای علمی در
علوم انسانی  -اسالمی ،اظهار کرد :الزم است تا شورای علمی این
علوم مرکب از نهادها تشکیل شود و مسائل مختلف در این حوزه
را استخراج کند.
محسن اراکی با بیان اینکه دانشگاه مذاهب اسالمی خود مقوله
مهمی است و در این همایش نیز تحقیقات بینالمذاهبی باید مورد
توجه قرار گیرد ،گفت :در قرنهای سوم و چهارم و پنجم حوزههای
علمیه کانونی برای تدریس همه افکار بود و این شیوه کار علمی
باید ترویج شود؛ ضمن آنکه اگر بناست نفعی از مکتب یا نظریهای
انجام گیرد باید مبتنی بر آگاهی و علم باشد.
وی با بیان اینکه علوم انسانی  -اسالمی رشته نوینی است،
خاطرنشان کرد :هنوز معیارهای متد علمی برای این رشته تعریف
نشده و روش استنباط قضایای آن مشخص نیست .بنابراین باید دید
که معیار علمی بودن یک قضیه در علوم انسانی  -اسالمی چیست.
وی ادامه داد :اصول دو بخش دارد و آن دلیلیت دلیل و قوانین داللت
دلیلی است .بنابراین الزم است که اصول منطق داللت استخراج شود.
اراکی با اشاره به اینکه حوزههای علمیه مولد علم منطقه داللت
است ،تشریح کرد :صحیح گفتن ،علوم ادبی و درست فهمیدن علم
منطق داللت است و میتوان از این علم آنچه را مورد نیاز همه علوم
است استخراج کرد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی توصیه کرد :مراکز
علمی باید موضوعات مورد نیاز خود را با سوالهای اصلی و فرعی
در اختیار دانشجویان بگذارند تا هماهنگی بین نهادهای علمی
بوجود آید .همچنین باید شورای علمی علوم انسانی  -اسالمی
مرکب از نهادها تشکیل شود تا مسائل را استخراج کرده و نتیجه
تحقیقات پژوهشگران در خصوص آن مسائل در عرض پنج سال به
یک جمعبندی کلی برسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

مهمرتین مسئله وحدت و انسجام،
اجرای عدالت و حق است
مسعود پزشکیان در نخستین همایش ملی آسیب شناسی
پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی – اسالمی که
امروز در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد،
با اشاره به این باور که باید هر آنچه خدا امر فرموده را پیاده
کنیم اظهار کرد :همانطور که طبابت بر اساس دالیل روشن
صورت میگیرد مبنای استحکام یک دلیل نیز باید بررسی
شده و افراد موظفند آنچه درستتر است را انجام دهند.
وی با اشاره به سخن شهید بهشتی در کتاب حق و باطل
مبنی بر آنکه "اسالم یعنی حق و عدالت" یادآور شد :ابزار
رسیدن به حق و عدالت تقوی است و تقوی نیز یعنی حرکت
بدون خطا؛ حال باید به مسئوالن گفت :چرا حرفهایی که
میزنید محکم نیست و همچنین یادآور شد که اگر حق
وجود داشته باشد دعوایی وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :قوه قضائیه،
مجلس شورای اسالمی یا بهداشت و درمان هر کدام بر سر
یک سفره نشستهاند و مردم نیز بر سر یک سفره ،این در
حالیست که همه باید بر سر یک سفره بنشینند و اگر انصاف
را رعایت کنیم دعوایی هم نخواهیم داشت.
پزشکیان در پایان تاکید کرد :مهمترین مسئله وحدت و
انسجام و اجرای عدالت و حق است
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در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی اسالمی" تاکید شد:

قدرت علمی و جرأت علمی ،الزمه نوآوری در تحقیق
نخستین همایش ملی "آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها
در حوزه علوم انسانی – اسالمی" به همت دانشگاه مذاهب
اسالمی و با همکاری بیش از  30نهاد علمی و پژوهشی در
سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمد حسین مختاری،
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در نخستین همایش ملی
"آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها در حوزه علوم
انسانی – اسالمی" که در سالن همایشهای کتابخانه ملی
ایران برگزار شد ،ضمن تبریک به مناسبت تولد حضرت
فاطمه(س) و خیر مقدم به میهمانان گفت :دغدغه مقام
معظم رهبری در جمع حوزویان و دانشگاهیان همواره تولید
فکر و ایده و پژوهش های سازنده بوده است.

شورای انقالب فرهنگی به صورت یک قانون در بیاید.
برآیند قدرت علمی و جرأت علمی تولید علم
دبیر علمی این همایش نیز ضمن تاکید بر دیدگاه انتقادی
همایش ملی آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها در حوزه
علوم انسانی – اسالمی ،یاد آور شد :دو مؤلفه ضروری برای
نوآوری در عرصه تحقیق تاکید مقام معظم رهبری قدرت
علمی و جرأت علمی است.
دکتر حجت اهلل ابراهیمیان با اشاره به اینکه ترویج گفتمان
قدرت علمی و جرأت علمی مورد تاکید رهبری و برآیند آن
تولید علم است تشریح کرد :دانشگاه مذاهب اسالمی به عنوان
نهاد حاکمیت علمی و دانشگاهی و با تمرکز بر رشتههای
اسالمی انسانی بنا شده تا در سلسله همایشهای ساالنه و به

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با اشاره به اینکه توسعه و
پیشرفت حاصل تالش همه جانبه صاحبان قلم است گفت:
نوآوری علمی نیازمند قدرت علمی و جرأت علمی است که
مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند.
وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت حاصل تالش همه جانبه
صاحبان قلم است گفت :از حدود یک سال پیش در هیأت
رئیسه دانشگاه مشورت با صاحبان فن صورت گرفت و از
حدود  ۸الی  ۹ماه پیش به این نتیجه رسیدیم که همایشی
علمی در حوزه علوم انسانی و با نگاه انتقادی برگزار کنیم.
دکتر مختاری افزود :یکی از معضالت جامعه علمی امروز این
است که در غالب رشته ها کمتر اندیشه های نو و متناسب
با جامعه دیده میشود و حال انکه رابطه ی مستقیمی بین
پژوهش و توسعه وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه مقابله با افراطیگری و اندیشههای
متحجرانه نیازمند آن است که صاحبان قلم با اندیشههای
نو و مبتکرانه وارد بحث شوند ،تصریح کرد :امروز سیستم
آموزشی به جای آنکه پرسش محور باشد پاسخ محور است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی سپس به سخن مقام معظم
رهبری و دو مؤلفه ضروری از دید ایشان برای نوآوری
در عرصه تحقیق اشاره کرد و گفت :نوآوری علمی که در
فرهنگ اسالمی از آن تحت عنوان اجتهاد نیز یاد میشود
نیازمند قدرت علمی و جرأت علمی است که مقام معظم
رهبری نیز بر آن تاکید داشتند.
دکتر مختاری با بیان اینکه کسی که تنها از قدرت علمی
برخوردار است کاروان علمی را جلو نمیبرد ،تاکید کرد:
استاد و دانشجو باید از زنجیره جزئی نگری خالص شود و
کرسیهای نظریه پردازی نیز به آسیبهای پایان نامهها و
رسالهها در حوزه علوم انسانی و اسالمی بپردازد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد :در این همایش برآنیم تا
آسیب و آفت های حوزه پژوهش علوم انسانی را بررسی
کنیم و امیدواریم نتایج این همایش توسط قانون گذاران و

ریاست جدید دانشگاه ،گرهای از مشکالت کشور باز شود.
دبیر علمی همایش ملی آسیب شناسی پایاننامهها و
رسالهها در حوزه علوم انسانی – اسالمی خاطر نشان کرد :در
نگاه اول برگزاری این همایش وظیفه وزارت علوم تحقیقات
و فناوری ،شورای عالی انقالب فرهنگی یا مرکز مدیریت
حوزه علمیه قم یا دانشگاههای برجسته محسوب میشود
اما شاهد هستیم که در نهایت دانشگاه مذاهب اسالمی وارد
میدان شده است.
وی افزود :در مرحله اجرای این همایش از  ISCمجوز الزم
برای نمایش دادن مقاالت را اخذ کردیم و مکاتبات الزم با
بیش از  ۳۰دانشگاه انجام گرفت که البته با استقبال معنوی
حوزه علمیه قم ،دانشگاه تهران و کتابخانه ملی ایران نیز
همراه شدیم.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به برگزاری جلسات علمی
مؤثر برای برگزاری همایش فوق تشریح کرد :خروجی
این همایش تدوین کتابی با عنوان چکیده ،مجموعه
همایش و خالصه  ۱۰۰مقاله پذیرفته شده ،تدوین
کتابی با عنوان برگزیده مقاالت همایش از جمله
مقاالت سفارشی افراد صاحب نظر ،تدوین ویژه نامه
با عنوان گفتارهای علمی از شخصیتهای برتر در
خصوص آسیب شناسی پایا ننامهها و رسالهها شامل ۲۵
مصاحبه با شخصیتهای علمی پیش نشستهای علمی
در دانشگا هها ،بهره مندی از سخنان شخصیتهای
برتر کشور در روز همایش ،برنامه ریزی برای برگزاری
سه پنل ،حضور اندیشمندان برتر به عنوان اعضای
هیأت رئیسه پنلها ترویج گفتمان رصد پایا ننامهها
و رسالهها ،تأسیس دبیرخانه دائمی مرتبط با موضوع
همایش و تدوین کتابچهای مستقل با عنوان نتیجه
همایش جهت ارائه به مراجع تصمیم گیر است.
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معاون حقوقی وزارت علوم :
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پایاننامه فروشی ،فساد در آموزش عالی است

تقلب در پایاننامه در متام دانشگاههای دنیا هست
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با
اشاره به اینکه پایاننامه فروشی فساد در آموزش عالی است،
تاکید کرد :مجلس شورای اسالمی باید در راستای مقابله با
پایاننامه فروشی اقدام به ساماندهی دانشگاهها کند.
دکتر حسین سیمایی در نخستین همایش ملی "آسیب
شناسی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی –
اسالمی" که امروز (چهارشنبه  ۸اسفند) در سالن همایشهای
کتابخانه ملی ایران برگزار شد ،با بیان اینکه پایاننامه فروشی،
فساد در آموزش عالی است ،اظهار کرد :در این خصوص باید
با معلول یا علت برخورد صورت گیرد و برخورد با معلول آن
است که با استفاده کننده اثر برخورد قضائی کنیم.
وی ادامه داد :تا قبل از تصویب قانونی در این رابطه در مجلس
شورای اسالمی در سال  ۹۶منبع مشخصی برای مقابله با
تقلب وجود نداشت .در واقع متقلب متخلف بود و امکان
برخورد انتظامی با او فراهم بود اما این موضوع جرم تلقی
نمیشد .این در حالیست که در حال حاضر پایاننامه فروشی
به عنوان حرفه و شغل جرم تلقی شده و مجازات سختی
برای آن در نظر گرفته شده است .همچنین استفاده کننده از
آن نیز تحت تعقیب و مجازاتهایی همچون ابطال پایاننامه،
اخراج از دانشگاه یا محرومیت از تحصیل به مدت پنج سال
قرار میگیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
افزود :همچنین اگر استادی از اثر متقلبانه استفاده کرده و
ترفیع گرفته ،این ترفیع لغو اثر داده شده و در هیأت انتظامی
مجازاتهایی برای استاد در نظر گرفته میشود.
سیمایی با بیان اینکه موارد فوق برای اجرا نیاز به هماهنگی
دارد ،گفت :این موارد در چند نوبت به دانشگاهها گفته شده و
همچنان نیازمند اطالع رسانی فراوان به اشکال مختلف است
که خوشبختانه دانشگاهها در این زمینه آگاه هستند.
وی تصریح کرد :همچنان در بازار تبلیغاتی مبنی بر پایاننامه
فروشی وجود دارد که در این خصوص با نیروی انتظامی و قوه
قضائیه هماهنگی شده که اجرای قانون در سطح خیابانی نیز
جدی گرفته شود .با این حال شأن علمی این همایش این
است که از زاویه علمی به این موضوع پرداخته شود.
وی همچنین یادآور شد :تقلب در پایاننامه نویسی در تمام
دانشگاههای دنیا هست اما در کشور ما شیوع زیادی پیدا

کرده که علل آن میتواند مدرک گرایی و نیز توسعه بی رویه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باشد.
سیمایی با اشاره به اینکه مدرک گرایی خود معلول است و
زمینه گرفتن مدرک را با توسعه مراکز آموزش عالی فراختر
کردهایم ،ادامه داد :از  ۷۵دانشگاه در سال  ۸۴به  ۱۵۰دانشگاه
در سال  ۹۲رسیدیم .این در حالیست که تعداد مؤسسات
آموزش عالی غیر دولتی نیز از  ۶۵به  ۲۵۰افزایش پیدا کرده و
در مجموع  ۲۸۰۰واحد دانشگاهی در کشور داریم.
وی در پایان تصریح کرد :استاد برای کنترل پایاننامهها به
اندازه کافی نداریم و دانشجو ممکن است به راههای غیر
اخالقی کشیده شود .بنابراین توصیه میشود مجلس شورای
اسالمی در قالب اقدامی برای مقابله با پایاننامه فروشی به
ساماندهی دانشگاهها کمک کند.

گفتنی است در این همایش  ۲۲مقاله به عنوان مقاالت
برگزیده معرفی و از نویسندگان آنها تقدیر شد و این مقاالت
در سه پایگاه  ISCسیویلیکا و نورمگز نمایه خواهد شد.
اسامی نویسندگان تقدیر شده به شرح زیر است:
دکتر احد فرامرز قراملکی ،سید حسن اسالمی ،حجت االسالم
والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه ،رضا رجبعلی بگلو،
محمد حسین گلکار ،حمیدرضا صادقی ،زینب برخورداری،
سید محمدرضا حسینی ،عابدین سیاحت اسفندیاری ،محمد
جعفر هرندی ،مهدی رهبر ،ابوالفضل خوش منش ،سید مهدی
موسوی داوودی ،محمد جمالی ،علی اصغر خندان ،حبیب اهلل
عظیمی ،محمدکاظم سروری ،نجمه نجم ،ابراهیم دالیی
میالن ،محمد تقی دشتی ،صفر بیگ زاده و حامد رستمی
نجف آبادی.

■ معاون وزیر ارشاد■ :

حلقه واسط استفاده از ایرانداک را نداریم
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه
اخالق به عنوان دانش تلقی نمیشود و کار جدی پیرامون
آن صورت نمیگیرد ،اظهار کرد :مرکزی شبیه ایرانداک
وجود دارد اما جایی نیست که دادههای آن را تحلیل کند.
بنابراین حلقه واسط استفاده از ایرانداک وجود ندارد.
دکتر محسن جوادی در نخستین همایش ملی" آسیب
شناسی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی –
اسالمی" که امروز در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران
برگزار شد ،با اشاره به اینکه حوزه نظری و کاربردی اخالق
متفاوت است ،خاطرنشان کرد :از لحاظ کاربرد ،دانشجویان

دسترسی به برخی دادهها (از جمله دادههای مربوط به
اعتیاد و …) را ندارند و این موضوع باعث میشود بیشتر به
بحثهای نظری ورود پیدا کنند.
وی افزود :اگر بدانیم که در هر حوزههایی از جمله اخالق
و … چه کارها و پژوهشهایی انجام شده و اطالعات آن
در اختیار ما قرار گیرد ،این موضوع میتواند مثمر ثمر
واقع شود.
جوادی با اشاره به لزوم تفکیک بین حوزه نظری و کاربردی
اخالق ،اظهار کرد :یک علت ورود دانشجویان به بحثهای
نظری عدم دسترسی به دادههاست ،ضمن آنکه حلقه واسط
استفاده از دادههای ایرانداک را نداریم.
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

تنها  ۱۰درصد رسال هها
ارزش علمی دارد
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه حقوق
مالکیت معنوی باید با شدت بیشتری رعایت شود،
گفت :دستاوردهای فعالیتهای مغزی به مثابه مال
تلقی میشود و مالکیت معنوی منشأ وجود شناسی
دارد .این در حالیست که میتوان تخمین زد تنها ۱۰
درصد رسالهها دارای ارزش علمی و حرف نو است.
آیت اهلل رشاد ،در نخستین همایش ملی "آسیب
شناسی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی –
اسالمی" که امروز در سالن همایشهای کتابخانه ملی
ایران برگزار شد ،معضل رسالهها و پایاننامهها را ضعف
علمی و نیز آسیبی حقوقی دانست و گفت :شرط قبول
یک رساله باید این باشد که این رساله حاوی مطالب
نو باشد؛ اگر ساالنه  ۵۰۰هزار رساله تولید میشود
همین تعداد نکته نو باید به صورت ساالنه در کشور
وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد :متأسفانه این موضوع محقق نشده و
تخمینا میتوان گفت :تنها  ۱۰درصد رسالهها ارزش
علمی دارد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به موضوع
عدم رعایت مالکیت فکری و کپی برداری مطالب و
چاپ آنها به صورت خطی ادامه داد :یکی از اشکاالت
سوری اساتید داور این است که نوآوری محقق در
تحقیق چیست؟ و در موارد بسیاری نیز به نوآوری
خاصی برخورد نمیکنیم.
آیت اهلل رشاد تاکید کرد :بعضی تردید دارند که
مالکیت فکری حق هست یا نیست؟ این در حالیست
که دستاوردهای فعالیتهای مغزی مال تلقی میشود
و باید با آن به شکلی مالی برخورد شود.
وی در همین زمینه افزود :مالکیت دارای انواع
حقیقی ،اعتباری و معنوی است .این در حالیست
که حقوق مالکیت معنوی از مادی شدیدتر است .چرا
که سبقه وجود شناسی دارد و به نحوی برون داد
وجودی فرد است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان گفت:
اگر دیگری دستاوردهای فکری یک نفر را به نام
خویش ثبت کند با توجه به آنکه بعدا ً بر اساس این
دستاوردهای حقوق و امتیازات دریافت میکند دچار
اشکال است و امیدوار هستیم با توجه به اقدامات
وزارت علوم در این راستا حقوق مالکیت فکری رعایت
شود و تجربه تلخ برخی کپی برداریها در حوزههای
علمیه تکرار نشود.
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دانشگاه فنی و حرفه ای طی یکسال اخیر در مسیر توسعه ،پیرشفت و تعالی گام برداشت

● رشد  440درصدی خرید تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی
● تصویب سند راهبردی دانشگاه
● انعقاد تفاهم نامه همکاری با  12استانداری به مبلغ 900
میلیارد ریال
● تشکیل شورای مستقل برنامه ریزی و گسترش آموزش های
عالی فنی و حرفه ای در دانشگاه
دکتر ابراهیم صالحی عمران :دانشگاه فنی و حرفهای در مسیر
مأموریت تعریف شده به عنوان دانشگاهی پیشرو ،صاحب
سبک و متمایز در زمینه آموزش های عالی فنی و حرفه ای و
مهارتی و هدایت دانشجویان جهت حضور در بازار کار و صنعت،
همچنین کارآفرینی و اشتغال زایی فعالیت دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ،دکتر ابراهیم صالحی
عمران رییس دانشگاه فنی و حرفهای ،در حاشیه نشست
هیأت رییسه دانشگاه در خصوص اقدامات صورت گرفته طی
یکسال گذشته در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی عنوان
کرد :گسترش کارآفرینی در کشور و بهبود شاخص های آن به
بسترهای متنوعی وابسته است و برای تحقق این امر در کشور
باید هماهنگی فوق العاده ای میان نهادهای متنوع فرهنگی،
رسانه ای ،علمی ،دانشگاهی و سیاسی کشور وجود داشته باشد.
وی با اشاره به توجه مسوولین کشور به آموزش های فنی و
حرفه ای ،ضمن تقدیر از نگاه ویژه و حمایتی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به این دانشگاه عنوان کرد :در راستای
استقرار نظام یکپارچه آموزش عالی فنی و حرفه ای و به
منظور تحقق سیاستهای کالن آموزشهای مهارتی و تسهیل
در فرآیند تصمیم گیری و با اعالم موافقت وزارت علوم برای
نخستین بار مجوز تشکیل شورای مستقل برنامه ریزی و
گسترش آموزش های عالی فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی
و حرفه ای و شورای گسترش آموزش وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،مجوز ایجاد  328رشته محل جدید در مقطع
کارشناسی ناپیوسته و  10رشته جدید در دوره کارشناسی
پیوسته به دانشگاه فنی و حرفه ای اعطا گردید.
صالحی عمران از ساماندهی فراخوان های باقیمانده جذب
اعضای هیأت علمی دانشگاه از سال  93الی  96خبر داد و
اظهار کرد :یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در سال جاری،
احیاء مرکز توانمند سازی استادان و مدرسان با هدف توسعه
و ارتقای توان علمی استادان و مدرسان در زمینه آموزش،
پژوهش و آشنایی با فنون تخصصی آموزش های مهارتی و فنی
و حرفه ای بوده است.
صالحی عمران در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با
مشمولین بند (ذال) ماده  ۶۴قانون برنامه ششم توسعه (فرآیند
جذب و استخدام نیروهای حق التدریسی ماقبل  )۱۳۹۰گفت:
پس از ابالغ قانون مذکور به دانشگاه با توجه به ماده  ۱قانون
احکام دائمی کشور ،موضوع در هیأت امنای دانشگاه مطرح و
دستورالعمل مربوطه تهیه و توسط کمیته منتخب هیأت امنا

به تأیید و تصویب رسید که پس از انجام این امر ،مراتب به
وزارت علوم اعالم شد و تاکنون اسامی  994نفر جهت استعالم
به گزینش ارسال شده که از این تعداد در حال حاضر ،اسامی
 750نفر تأیید و برای صدور حکم کارگزینی به مراکز اعالم
شده است.
وی بیان کرد :تقاضای سایر متقاضیان که مشمول آیین نامه
و شرایط جذب نبوده اند نیز با همکاری هیأت امنای دانشگاه،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان امور اداری و
استخدامی در دست بررسی است.
صالحی عمران با عنوان این موضوع که دانشگاه فنی و حرفهای
برنامه ریزی منسجم و عزم جدی برای اعتالی فعالیت های
پژوهشی و توسعه مهارتهای فنی و حرفهای دارد ،به رشد
 440درصدی خرید تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی نسبت به
سال های اخیر اشاره کرد و ادامه داد  :در راستای به روز رسانی
کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای ،در فاز اول
مبلغ  ۲۲۷میلیارد ریال و در فاز دوم مبلغ  200میلیارد ریال از
محل اوراق خزانه و مبلغ  100میلیارد از محل درآمد اختصاصی
دانشگاه به این امر اختصاص یافت و اقالم اصلی از تجهیزاتی
که بیشترین فراوانی درخواست از مراکز را داشتند به صورت
یکجا تهیه و در بین دانشکده ها و آموزشکده های
سراسر کشور توزیع خواهد شد.
این مقام مسوول در راستای اجرای
بند ب ماده  65قانون پنج
ساله ششم توسعه ،به انعقاد
تفاهم نامه های همکاری ما
بین دانشگاه فنی و حرفه ای
و  12استانداری با هزینه ای
در حدود  900میلیارد ریال و
تجهیز و به روز رسانی کارگاه ها
و آزمایشگاه ها به ویژه در مناطق
محروم اشاره کرد و از تأسیس 7
مرکز جدید در سطح کشور و توسعه
برنامه های آموزشی کوتاه مدت و 3500دوره
مجازی برای کارکنان خبر داد.
وی به ایجاد  16مرکز نوآوری ،شکوفایی و توسعه کسب و کار
با رویکرد کارآفرینی و اخذ مجوز تأسیس  15مرکز رشد در
دانشگاه اشاره کرد و گفت  :با توجه به تجهیز آزمایشگاه ها و
کارگاه ها در دانشگاه انتظار می رود که با فعالیت و همکاری
بیشتر استادان و دانشجویان شاهد ارتقای آموزش های مهارتی
و کاربردی در دانشگاه فنی و حرفه ای باشیم.
صالحی عمران افزود :برای نخستین بار سند راهبردی دانشگاه
فنی و حرفه ای با  14راهبرد 94 ،سیاست و  381برنامه
علمیاتی تدوین و در شورای دانشگاه مصوب گردید و جهت
بهره برداری در اختیار مراکز تابعه قرار گرفت.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در بحث فعالیت های فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه به ارتقاء خوابگاه های دانشجویی با اعتبار
 100میلیارد ریال در سال جاری و اخذ مجور دریافت تسهیالت
به مبلغ  1000میلیارد ریال جهت اتمام پروژه های نیمه تمام
خوابگاهی و ارتقاء و صنعتی سازی سلف سرویس های مراکز
با اعتباری بیش از  900میلیارد ریال اشاره کرد و تصریح کرد:
خوشبختانه پیرو تفاهم نامه منعقد شده فی مابین دانشگاه فنی
و حرفه ای و صندوق رفاه دانشجویان مقرر گردید با در نظر
داشتن قابلیتهای بومی هر منطقه  30کارگاه کار دانشجویی
در جوار خوابگاه ها راه اندازی شود.

وی با اشاره به برگزاری موفق مسابقات کارکنان دانشگاه در
بهمن ماه سال جاری و مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی
دانشجویان فنی و حرفهای در تابستان امسال به کسب عناوین
نائب قهرمانی دانشگاه فنی و حرفهای در المپیاد ورزشی
دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری وکسب مقام
دوم بخش دانشگاهی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن
کریم اشاره کرد و افزود :خوشبختانه برنامه ریزی بلند مدت
و گستردهای در زمینه ارتقای برنامههای فرهنگی ،هنری و
ورزشی برای دانشجویان و کارکنان ترسیم شده است.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به جذب بیش از 200
میلیارد ریال کمک از خیرین حامی دانشگاه فنی و حرفه ای
خاطر نشان کرد :با در نظر گرفتن اینکه اکثر دروس در مراکز
عملی آموزش داده می شوند لذا تجهیز و روزآمد سازی این
فضاها از اهمیت بسیاری برخوردار است که در همین راستا
بیش از  45700میلیون ریال در اجرای پروژه های عمرانی خیر
ساز از سوی دانشگاه در سال جاری هزینه شده است.
ایشان در زمینه بهبود معیشت کارکنان به افزایش  30درصدی
سرانه رفاهی کارکنان ،اعطای وام های متعدد قرض الحسنه از
طریق بانک های طرف قرارداد و ساماندهی اضافه کار
مراکز اشاره و تصریح کرد :آموزش شغلی
مستمر مدیران و کارکنان ،ارتقاء
انگیزش میان کارکنان ،ایجاد
زمینه های مناسب برای ابتکار
و خالقیت کارکنان ،برقراری
نظام مناسب پرداخت مبتنی
بر عملکرد و برقراری نظام
تنبیه و تشویق ،وجدان
کاری و انضباط اجتماعی از
برنامه های دانشگاه در جهت
ارتقاء و رضایتمندی نیروی
انسانی در دانشگاه خواهد بود.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای
با ذکر اینکه تمامی مطالبات قطعی و
معوق پیمانکاران به ارزش  160000میلیون ریال
تسویه شده ،از اخذ وام بانکی برای اتمام طرح های نیمه تمام
به مبلغ بیش از  1000میلیارد ریال خبر داد و گفت :در هفته
دولت پروژه های عمرانی با متراژ  21000متر مربع و با اعتبار
 180000میلیون ریال در  11استان و  15آموزشکده به افتتاح
رسید و تا پایان سال جاری سایر پروژه ها با متراژ  24000متر
مربع و با اعتباری بالغ بر  236000میلیون ریال تکمیل و به
بهره برداری خواهد رسید.
پیاده سازی مباحث مدیریت سبز و تخصیص اعتبار از محل
صرفه جویی با اعتباری بالغ بر 13800میلیون ریال ،تشکیل
شورای راهبردی مدیریت سبز و اخذ اعتبار  22350میلیون
ریالی و برگزاری  97مناقصه با بیش از  500000میلیون ریال
جهت محوطه سازی در مراکز ،احداث سالن های ورزشی و
اجتماعات ،کارگاه ها و آزمایشگاه ها ،تکمیل خوابگاه ها ،سلف
سرویس ها و کالس های آموزشی از جمله فعالیت های دانشگاه
در حوزه طرح های عمرانی می باشد.
در خاتمه رییس دانشگاه فنی و حرفه ای به برگزاری
دوره های مشترک با مراکز آموزش عالی آلمان ،فرانسه،
لبنان ،عراق و اقلیم کردستان و عقد تفاهم نامه هایی با
دانشگاه های این کشور در راستای گسترش همکاری علمی
و بین المللی اشاره کرد.
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عملکرد بین امللل دانشگاه گلستان در سال 97
دانشگاه گلستان به عنوان دانشگاه جامع استان ،فعالیت
آموزشی و پژوهشی خودرا در سال  1387پس از منفک
شدن از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
به طور رسمی آغاز کرد .در حال حاضر دانشگاه دارای 4
دانشکده می باشد .دانشکده علوم ( ،)1376دانشکده علوم
انسانی ( ،)1385دانشکده فنی و مهندسی علی آباد ()1385
و دانشکده فنی و مهندسی گرگان ( .)1388هم اکنون تعداد
 4066دانشجو و 153عضو هیات علمی در دانشگاه به فعالیت
علمی مشغول میباشند .فعالیت علمی بینالمللی دانشگاه در
سال  1397با تاسیس دفتر بینالملل و تعیین مدیر مربوط به
صورت رسمی آغاز و پیگیری شد.
اهم فعالیت های انجام شده در حوزه بین الملل :
◣ تقویت زیرساختهای مورد نیاز:
● راهاندازی دفتر مستقل امور بینالملل
● راهاندازی سایت انگلیسی دانشگاه
● عضویت و حضور موثر در کارگروههای ملی همکاری از جمله
کارگروه آلمان ،ایتالیا ،روسیه ،مجارستان ،قزاقستان ،سويس،
● تشکیل میز آلمان در دانشگاه
● برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی اعضاء هیات علمی و
دانشجویان با فرصتهای همکاری علمی در سطح بینالمللی
● ثبت دانشگاه گلستان به عنوان پایگاه تخصصی همکار در
سامانه جذب نخبگان غیر مقیم معاونت علمی ریاست جمهوری
● تعیین کشورهای هدف و برنامهریزی در جهت گسترش و
تقویت فعالیتهای علمی بینالمللی
◣ گسترش روابط علمی بینالمللی
● اعزام  8نفر از اعضای هیات به ماموریت پژوهشی کوتاه مدت
خارج از کشور در تابستان 97
● عقد قرارداد پسادکتری ،دکتر مقبلی دانشآموخته دانشگاه

● دعوت از اساتید و متخصصان دانشگاههای خارج از کشور :
⚊ دکتر بروکر از دانشگاه مونستر آلمان

 A&Mتکزاس آمریکا در رشته پلیمر
● انتخاب و استفاده دو عضو هیات علمی دانشگاهها از
گرنتهای پژوهشی بینالمللی موسسات آلمانی ( DAADو
) DFG
● چاپ  22مقاله مشترک با نویسندگان خارج از کشور
● انجام  4طرح پژوهشی داخل کشور با مشارکت متخصصین
و اساتید خارج از کشور
● پیگیری و عقد تفاهم نامه با دانشگاههای خارج از کشور:
⚊ دانشگاه فنی درسدن و موزه تاریخ طبیعی سنکنبرگ
گورلیتز آلمان
⚊ دانشگاه نفت و گاز آتیرائو قزاقستان
⚊ دانشگاه بایشف آکتوبه قزاقستان
⚊ دانشگاه آکورونا اسپانیا
● پیگیری عقد قراردادپژوهشی با دانشگاه پلی تکنیک میالن
ایتالیا در حوزه معماری
● دعوت از متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج و برگزاری
کارگاههای تخصصی:
⚊ دکتر زهره اسالمی از دانشگاه  A&Mتکزاس آمریکا
⚊ دکتر پیمان طاهری از دانشگاه دلفت هلند
⚊ دکتر حسن پور یساقی از دانشگاه زوریخ سویس

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید ...
با هفتادمین سال تاسیس دانشگاه پر افتخار فردوسی
مشهد پیوند خورده است به جامعه فرهیخته و پر تالش
دانشگاهی کشور شادباش گویم.

سال یکهزار و سیصد و نود و هفت با همه رخدادهای
خوب و بد ،شادی ها و غم ها و شرایط خاص اقتصادی-
اجتماعی برای مردم ایران زمین سپری شد و اکنون
سالی تازه نفس در انتظار این دیار کهن.
بر خود الزم می دانم به عنوان سکاندار هدایت
بزرگترین قطب علمی شرق ایران ،آغاز بهار طبیعت و
نوروز یکهزار و سیصد و نود و هشت خورشیدی را که

دانشگاه فردوسی مشهد ،قریب هفت دهه است که
پرچم دار دانش و خرد در پهنه خاوری ایران بوده است
و در مهد ادب و هنر با اندیشه "میاسای ز آموختن یک
زمان" در پرورش بزرگان علم و دانش و تقدیم آن به
ایران زمین کوشیده است .آموزه "خرد باید و دانش و
راستی" در طول عمر دانشگاه موجب گشته است که
با همراهی ،همت و حمیت خانواده بزرگ دانشگاه ،در
پایان سال  ،۱۳۹۷دانشگاه فردوسی مشهد در شمار
 ۵۰۰دانشگاه برتر جهان و دومین دانشگاه جامع ایران
در نظام های رتبه بندی بایستد و بی شک این آغاز
راهی است بلند...
در سالی که گذشت ،قدرشناسی از فعالیت های
آموزشی همکاران عزیز دانشگاه رنگ و بوی تازه ای
گرفت و الگوی ویژه ای برای این امر طراحی شد،
فعالیت های پژوهشی و افتخارات علمی دانشگاه
فزون شد و ارمغانش سربلندی دانشگاه ،دیپلماسی

علمی موفق ،زمینه پذیرش بیش از  ۱۷۰۰دانشجوی
بین المللی از چهار قاره جهان را فراهم ساخت و
چندین طرح و تفاهم نامه مشترک بین المللی بسته
شد و به ثمر نشست.
اکنون که خانواده پر مهر دانشگاه در آغاز بهار طبیعت،
هفت دهه عمر پر افتخار خود را جشن خواهد گرفت،
آرزومندم که در جهت دستیابی به اهداف سند راهبردی
دانشگاه ،استوارتر از گذشته گام برداشته و همراه با
خانواده بزرگ دانشگاهیان ایران ،سهم پر رنگی در خلق
امید ،نشاط و پیشرفت برای ایران زمین داشته باشیم.
اکنون زمان آن است که هم صدا شویم:
برخیز که می رود زمستان
بگشای در سرای بستان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می کند گل افشان
نوروزتان پیروز و سال نو بر شما فرخنده باد
دکتر محمد کافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
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شورای عالی عتف ( علوم  ،تحقیقات و فناوری ) در یک نگاه
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده
 3قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری (مصوب  1383/05/18مجلس شورای اسالمی) و
بهمنظور راهبري توسعه علمي و فناورانه كشور و با
رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشي و هماهنگي
بين بخشي در حوزههاي علمي ،فناوري و تحقيقاتي كشور
تشکیل گردید.
بر اساس ماده  4قانون مذکور وظایف و اختیارات شورای
عالی عتف بهصورت زیر تعیین شدند:
 -1اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرايي بلندمدت
سرمايهگذاري کالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري.
 -2بررسي و پيشنهاد منابع مالي موردنیاز در حوزههاي علوم،
تحقيقات و فناوري.
همچنین براساس تصویب نامه شماره /13894ت52314هـ
هیئت وزیران وظایف و اختیارات شورای عالی عتف در سه
دسته سیاستگذاری و برنامهریزی ،حمایت و تأمین
منابع و هماهنگی ،پایش و ارزیابی تعیین شده است.
از جمله مهمترین وظایف این شورا میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 .1اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرايي بلندمدت سرمايهگذاري
کالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري براساس ماده 4
قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
(مصوب  1383/05/18مجلس شورای اسالمی)؛
 .2بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نیاز در حوزههاي
علوم ،تحقيقات و فناوري بر اساس ماده  4قانون اهداف،
وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (مصوب
 1383/05/18مجلس شورای اسالمی)؛
 .3راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و
فناوری براساس ماده  3آییننامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق
ویژه علم و فناوری (مصوب هیئت وزیران)1389/01/15 ،؛
 .4سیاستگذاری ،برنامهریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت
از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات براساس ماده  2قانون مذکور (مصوب مجلس شورای
اسالمی)1389/09/16 ،؛
 .5رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات براساس ماده  30آییننامه اجرایی قانون
مذکور (مصوب هیئت وزیران)1391/08/21 ،؛
 .6ارائه گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون حمایت از شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات به
مجلس شورای اسالمی براساس ماده  33آییننامه اجرایی قانون
مذکور (مصوب هیئت وزیران)1391/08/21 ،؛
 .7نظارت بر انجام آیندهنگاری ملی در حوزه علم و فناوری
(مصوب هیئت وزیران)1393/12/17 ،؛
 .8نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول ماده  56قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تهیه
گزارش هزینهکرد یک درصد اعتبارات دستگاههای مشمول
در امور پژوهش و توسعه فناوری (مصوب مجلس شورای
اسالمی)1393/12/06،؛
 .9تهیه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای
پیادهسازی سیاستهای کلی علم و فناوری براساس ابالغیه
معاون اول رییسجمهور ()1393/08/07؛

 .10استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور
(مصوب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری)1395/11/12 ،؛
 .11تهیه گزارش جامع از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور
(مصوب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری)1396/03/30 ،؛
 .12اجرای بند "ط" تبصره  9قانون بودجه سال  1397مصوب
 1397/12/26مجلس شورای اسالمی درخصوص تسهیل
ارتباط صنعت و دانشگاه
کمیسیونهای تخصصی بر اساس ماده  3آییننامه داخلی شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،براي ارائه مشاوره تخصصي در
حوزه موضوعات مربوط به كميسيون دائمي از طريق واكاوي
و ارائه توصیههای سياستي مناسب يا گزینههای تصمیمگیری
براي توانمندسازی كميسيون دائمي در انجام وظايف محول
تشكيل شدهاند و عناوین آنها به شرح زیر میباشند:
● کمیسیون انرژی؛
● کمیسیون حملونقل و عمران؛
● کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی؛
● کمیسیون صنایع ،معادن و فناوری اطالعات و ارتباطات؛
● کمیسیون دفاع ،امنیت و سیاست خارجی؛
● کمیسیون امور فرهنگی ،اجتماعی و علوم انسانی و اسالمی؛
● کمیسیون مدیریت ،اقتصاد ،بازرگانی و امور حقوقی؛
● کمیسیون سالمت ،امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛
● کمیسیون علوم پایه و فناوریهای همگرا
همچنین اهم وظایف این کمیسیونها عبارتند از:
● شناسایی مهمترین چالشهای ملی مرتبط با حوزه کمیسیون
تخصصی؛
● تدوین برنامه علم و فناوری  5ساله (متناسب با برنامه های
توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالشهای تعیین شده؛
● ساماندهی ،مدیریت و راهبری طرح های کالن ملی مصوب و
● تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با
برنامههای مصوب.

●
●
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وزارت راه و شهرسازي؛
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
سازمان انرژي اتمی ایران؛
سازمان حفاظت محیطزیست؛
مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛
سازمان ملی استاندارد ایران؛
سازمان برنامه و بودجه کشور.

◣ کمیسیون تخصصی حملونقل و عمران:
● وزارت راه و شهرسازي؛
● وزارت نیرو؛
● وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
● وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
● وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
● وزارت جهاد کشاورزی؛
● وزارت کشور؛
● سازمان حفاظت محیطزیست؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● سازمان ملی استاندارد ایران؛
● وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛
● سازمان برنامه و بودجه کشور.

و اعضای آنها متشکل از نمایندگان دستگاههاي اجرايي که
توسط وزارتخانهها و سازمانهای ملی مرتبط با حوزه فعالیت
کمیسیون تخصصی به دبیرخانه شورای عالی معرفیشده
و اشخاص حقیقی که از میان دانشمندان ،صاحبنظران و
متخصصان برجسته کشور انتخاب میشوند ،میباشد.
دستگاههای اجرایی عضو کمیسیونهای تخصصی طبق
ماده  6آییننامه کمیسیونهای تخصصی:
◣ کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و منابع طبیعی:

◣ کمیسیون تخصصی انرژی:
● وزارت نیرو؛
● وزارت نفت؛
● وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛

●
●
●
●
●
●
●
●
●

وزارت جهاد كشاورزي؛
وزارت نيرو؛
وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي؛
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
سازمان حفاظت محیطزیست؛
سازمان ملی استاندارد ایران؛
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران؛
سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

◣ کمیسیون تخصصی صنایع ،معادن و فناوری اطالعات
و ارتباطات:
● وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
● وزارت نفت؛
● وزارت نيرو؛
● وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛
● وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● سازمان حفاظت محیطزیست؛
● مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛
● سازمان ملی استاندارد ایران؛
● سازمان برنامه و بودجه کشور.
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◣ کمیسیون تخصصی مدیریت ،اقتصاد ،بازرگانی و
امور حقوقی:
● وزارت امور اقتصادی و دارايي؛
● وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
● وزارت نفت؛
● وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
● وزارت جهاد کشاورزی؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● بانك مركزي جمهوری اسالمی ایران؛
● وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛
ی علمیه؛
● مرکز مدیریت حوزهها 
● وزارت دادگستري؛
● سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
● سازمان برنامه و بودجه کشور.

◣ کمیسیون تخصصی سالمت ،امنیت غذایی و رفاه
اجتماعی:
● وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي؛
● وزارت جهاد كشاورزي؛
◣ کمیسیون تخصصی دفاع ،امنیت و سیاست خارجی ● :وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
● وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛
● وزارت آموزشوپرورش؛
● وزارت امور خارجه؛
● وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛
● وزارت كشور؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● وزارت اطالعات؛
● وزارت ورزش و جوانان؛
اطالعات؛
فناوری
و
● وزارت ارتباطات
● سازمان حفاظت محیطزیست؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران؛
● سازمان برنامه و بودجه کشور.
● سازمان انرژي اتمی ایران؛
● جهاد دانشگاهی؛
◣ کمیسیون تخصصی فرهنگی ،اجتماعی و علوم ● سازمان ملی استاندارد ایران؛
انسانی و اسالمی:
● سازمان برنامه و بودجه کشور؛
اسالمي؛
ارشاد
و
● وزارت فرهنگ
● فرهنگستان علوم پزشکی.
● وزارت آموزشوپرورش؛
● وزارت كشور؛
● وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛
● وزارت دادگستري؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● وزارت ورزش و جوانان؛
● سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران؛
● سازمان ميراث فرهنگي ،صنایعدستی و گردشگري؛
ی علمیه؛
● مرکز مدیریت حوزهها 
● نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛
● فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
◣ کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوریهای همگرا:
● فرهنگستان هنر؛
● وزارت آموزشوپرورش؛
● سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
● وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
● سازمان برنامه و بودجه کشور.
● وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
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فرهنگستان علوم پزشکی؛
فرهنگستان علوم؛
دانشگاه آزاد اسالمی؛
سازمان حفاظت محیطزیست؛
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
سازمان برنامه و بودجه کشور.

بهمنظور فراهمسازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و
اختیارات شورای عالی و آسیبشناسی و بازنگری فرایندهای
حوزه علم ،فناوری و نوآوری و تلفیق و هماهنگسازی
سیاستها ،اولویتها و برنامههای حوزه علم ،فناوری و نوآوری
کمیسیونهای تخصصی مذکور ،کمیسیونی به نام "کمیسیون
هماهنگی امور علمی ،فناوری و نوآوری" با عضویت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه کشور،
مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ،وزارت
ی علمیه،
ارتباطات و فناوری اطالعات ،مرکز مدیریت حوزهها 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،صندوق نوآوری و
شکوفایی و دبیران کلیه کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده
است .نحوه تشکیل و سایر امور مرتبط با این کمیسیون حسب
دستورالعملی است که توسط دبیرکل شورای عالی تهیه و
تدوین میگردد .دبیر کل شورای عالی ،رئیس این کمیسیون
خواهد بود.
برای انجام وظایف مذکور ،جلسات متعدد شورای عالی،
کمیسیون دائمی و کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون
هماهنگی تشکیل شده است که از آن جمله می توان به
22جلسه شورای عالی 177 ،جلسه کمیسیون دائمی و بالغ بر
 900جلسه کمیسیونهای تخصصی اشاره نمود و موارد زیر اهم
فعالیتهای انجام یافته در دبیرخانه شورای عالی عتف بوده است:
● تأسیس و راهبری  5منطقه ویژه علم و فناوری در  5استان؛
● راهبری طرحهای کالن ملی پژوهش و فناوری؛
● تدوین ،تصویب و نظارت بر اجرای تعدادی آییننامه اجرایی
و دستورالعمل به منظور انجام تکالیف قانونی مطرح شده؛
● تهیه گزارشهای نظارتی مختلف جهت ارسال به مراجع
ذیصالح؛
● تهیه گزارش ساالنه از نحوه عملکرد تکالیف قانونی مرتبط
( که پیشتر توضیح داده شد) ،تصویب در شورای عالی و ارسال
به مجلس شورای اسالمی؛
● تدوین گزارش ساالنه علم و فناوری و تصویب در شورای
عالی و ارسال به مجلس شورای اسالمی؛
● طراحی سامانههای مختلف به منظور تسهیل ارتباط
دستگاههای اجرایی با دبیرخانه و ورود اطالعات بندهای
مختلف قانون؛
● طراحی سامانه ساتع (سامانه تقاضا و عرضه پژوهش) جهت
برقراری ارتباط بین دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز فناوری و
شرکتهای دولتی و برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و
تولید ایرانی (تستا) به منظور کمک به حل چالشها و مسائل
شرکتها و مؤسسات دولتی از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای
علمی و فناورانه دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و فناوری.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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معرفی دانشگاه یزد

سال تاسیس۱۳۶۷ :
◣ وضعیت کنونی دانشگاه یزد
●  ۱۴۳۷۲دانشجو:
 ۵۸٪مرد ۴۲٪ ،زن
 ۷٪دکترا ۲۶٪ ،ارشد ۶۷٪ ،کارشناسی
 ۸۶٪روزانه ۱۳٪ ،نوبت دوم ۱٪ ،پردیس آزادی
۴۰٪علوم انسانی ۳۳٪ ،فنی مهندسی ۱۷٪ ،علوم پایه۴٪ ،
منابع طبیعی و کویر شناسی ۶٪ ،هنر و معماری
 ۴۲٪خوابگاهی۵۸٪ ،غیر خوابگاهی
●  ۴۷۵نفر هیئت علمی:
 ۸٪استاد۲۷٪ ،دانشیار ۶۱٪ ،استادیار ۴٪ ،مربی
●  ۳۳۹نفر کادر اداری
 ۲۷٪کارشناسی ارشد و باالتر ۴۳٪ ،کارشناسی ۱۱٪ ،کاردانی،
 ۱۵٪دیپلم ۴٪ ،کمتر از دیپلم
●  ۱۲پژوهشکده ۲۹ ،گروه پژوهشی ۱۰ ،نشریه علمی پژوهشی

عقد قرارداد پسا دکرتی با
دانشآموختهدانشگاهگلستان
پس از ثبت دانشگاه گلستان به عنوان پایگاه تخصصی
همکار در سامانه جذب نخبگان غیر مقیم معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،اولین قرارداد پسا دکتری
با آقای دکتر مقبلی دانش آموخته دانشگاه تکزاس
 A&Mآمریکا در رشته مهندسی پلیمر به ثبت رسید.
دکتر مقبلی به میزبانی دکتر غفاری ،عضو هیات علمی
گروه پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان ،در طی دوره
یکساله با تمرکز بر موضوع "بررسی تاثیر قطبیت پرکننده
بر خواص فصل مشترک پلیمر-پلیمر" به فعالیت علمی
مشترک خواهند پرداخت.

●  ۳پردیس و  ۲دانشکده مستقل ۱۲ ،دانشکده و  ۹گروه
مستقل ۴۸ ،رشته دکترا ۱۱۰ ،رشته کارشناسی ارشد۴۷ ،
رشته کارشناسی
● سرانه  1/09مقاالت چاپ شده معتبر داخلی و  1/15مقاالت
معتبر بینالمللی و چاپ  ۷۱عنوان کتاب در سال
●  ۳۸۰هکتار زمین ۳۰ ،هکتار فضای سبز ۲۳ ،هکتار زیر بنا،
 ۱۱هکتار آموزشی ۷ ،هکتار خوابگاه ۱ ،هکتار سالن غذاخوری،
 ۱هکتار ورزشی ۳۰ ،هکتار معابر ۳ ،هکتار سایر
◣ سیاستهای دانشگاه
● رویکرد مبتنی بر احترام به افراد و ایجاد فضای اعتماد و
همدلی
● تفکر و تصمیمات جمعی
● شفافیت در مدیریت و مدیریت مبتنی بر عملکرد
● ارتقای کیفیت به همراه بهرهوری

● برونسپاری فرایندهای قابل واگذاری
● تمرکززدایی
● توسعه متوازن همراه با ساماندهی و بهینهسازی امکانات
موجود
● حضور اثربخش در نهادهای استانی و ملی
گزیدهای از افتخارات دانشگاه
● قرار گرفتن در ردیف  ۲۰۰دانشگاه جوان برتر جهان و
 ۱۲دانشگاه برتر غیر پزشکی کشور بر اساس رتبه بندی
تایمز و یورپ
● رونمایی از نسخه تجاری موتور پارسیجو
● حضور سه استاد دانشگاه در یک درصد برتر محققان
پراستناد دنیا
● کسب رتبههای برتر در مسابقات علمی و برنامهنویسی و
همچنین المپیادهای ملی و بینالمللی
● انتخاب  ۲خوابگاه دانشگاه یزد به عنوان خوابگاههای برتر
● ارتقای رتبه دانشگاه یزد از  ۲۳در المپیاد ورزشی  ۹۳به رتبه
 ۱۰در المپیاد ورزشی ۹۵
● کسب رتبه برتر در جذب دانشجویان خارجی
 ۳۰سال بالندگی
● حدود  ۳۰هزار دانشآموخته کارشناسی ۸ ،هزار کارشناسی
ارشد ۲۲۰ ،دکترا
● انتشار بیش از  ۲۰۰عنوان تالیف و ترجمه کتاب
● برگزاری حدود  ۶۰کنفرانس ملی و بینالمللی
● ثبت حدود  ۱۰۰اختراع
● انجام حدود  ۳۶۰طرح پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه
● انتشار حدود  ۶هزار مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی

■ گزارشي از برگزاری جشنواره اشتغال شریف در خوزستان؛ ■

ارايه  6160نفر ساعت در جشنواره اشتغال خوزستان

هدف اصلی و کالن برنامه ششم توسعه که برشی پنج ساله
از برنامه بلند مدت کشور برای تحقق پیشرفت اقتصادی
و عدالت اجتماعی محسوب می شود؛ رشد تولید داخلی
و اشتغال جوانان کشور در چارچوب سیاست های اقتصاد
مقاومتی است .به منظور دسترسی به این هدف تبصره 18
بودجه سال  97رویکرد اصلی خود را ایجاد اشتغال گسترده و
مولد با تاکید بر اشتغال جوانان ،دانش آموختگان دانشگاهی
و زنان قرار داده است .از این رو با توجه به نقش پارک های
علم و فناوری به عنوان تسهیل گر و ایجاد کننده بستر الزم
اشتغال زایی ،پارک علم و فناوری خوزستان در سال 1397
طرحی با عنوان "جشنواره اشتغال" با همکاری دانشگاه
شهید چمران اهواز و مدرسه اشتغال دانشگاه صنعتی شریف
برگزار نمود .این طرح که برنامه ای آموزشی-تعاملی است؛
جهت موثرتر ساختن تعامل کارجویان و کار فرمایان و در
نهایت کمک به بهبود فرآیند استخدام و اشتغال دانش
آموختگان دانشگاهی برای حضور و فعالیت در بازار کار اجرا
شده است.
از آنجا که در محيط دانشگاه به دانشجویان مهارتهای
معرفی خود و توانمندیهایشان و نیز تعامل صحیح با
کارفرمایان آموزش داده نمیشود؛ اغلب موفق به اخذ
فرصتهای شغلی مناسب نمیشوند و از عدم موفقیت در

مصاحبههای شغلی سخن میگویند و در مقابل کارفرمایان
نیز با وجود تمایلشان به جذب و همکاری با ایشان ،از عدم
تعامل صحیح ایشان در معرفی و مصاحبه گلهمند هستند.
لذا ایجاد زبان مشترک به واسطه جشنواره اشتغال میتواند
راه گشا باشد.
در این راستا جشنواره اشتغال خوزستان  20آبانماه  97کار
خود را آغاز و در یک دوره یک ماهه تا  22آذرماه ادامه
داشت 670 .نفر توانستند در این طرح ثبت نام کنند و
پس از ارزیابی متقاضیان  200نفر از افرادی که جشنواره
اشتغال می توانست بیشترین اثرگذاری را در مسیر حرفهای
شدنشان داشته باشد ،انتخاب و پذیرش شدند و با توجه
به برنامه ریزی های صورت گرفته در کارگاه های تخصصی
شرکت کنند که در نهایت آموزش  6160نفر ساعت،
خروجی این جشنواره یک ماهه بود.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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چرا متاممنت پایاننامهها و رسالهها در گنج و رایگان اشاعه یابد؟

دکترسیروسعلیدوستی
رئیسایرانداک
رویکرد دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پایاننامهها و
رسالهها (پارسا) در پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) بر پایة
آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای
تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (شمارة
 /195929و تاریخ  1395/9/6ابالغ شمارة  11/198097تاریخ
 )1395/9/7با پرچمداری وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری
(عتف) آغاز شد .بر پایة این آییننامه؛ اطالعات کتابشناختی،
چکیده ،و  20برگ نخست هر پارسا؛ بیدرنگ پس از ثبت
در ایرانداک در دسترس همگان گذارده میشوند .در همین
چارچوب ،دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پایاننامههای
کارشناسی ارشد پس از  18ماه و رسالههای دکتری پس از 30
ماه از زمان دفاع برای همگان در وب فراهم میشود .این رویکرد
بنیادهای استواری دارد که شایسته است بر پایة این بنیادها
روز به روز گستردهتر و بالندهتر شود:
⚫ زکات علم ،نشر آن است و هر چیزى با خرج کردن کاستى
مىپذیرد ،مگر دانش (امیر مؤمنان ع).
⚫ بنیاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر دانش و بهرهوری
رایگان تماممتن پارسا در گنج،
است و دسترسی و اشاعة آزاد و
ِ
از دو سو به این بنیاد نیرو میبخشد .نخست کاربرد یافتههای
علمی پارسا را شدنی و دوم از دوبارهکاری در کشور ،پیشگیری و
پژوهشها را همافزا و پیوند دانشگاه و صنعت را استوارتر میکند.
در برابر ،پنهانسازی و فروش پارسا ،کاهش کاربرد دستاورد
پژوهشهای پیشین را در پی خواهد داشت که با این سیاستها
ناسازگار است.
⚫ اشاعة آزاد و رایگان پارسا در پایگاههای دادة جهانی و ملی،
رویکردی با بیش از دو دهه پیشینه در جهان است که دستاوردهای
بسیار داشته است .جنبش جهانی دسترسی آزاد در "ان.دی.ال.
تی.دی ".تماممتن نزدیک به چهار میلیون و 600هزار پارسا را از
سراسر جهان در دسترس همگان گذاشته است" .او.ای.تی.دی".
نیز دسترسی آزاد به تماممتن نزدیک به سه میلیون و  500هزار
پارسا را از  1100مؤسسه برای همگان فراهم آورده است .در اروپا
نیز پورتال "دارت یوروپ" دسترسی آزاد به تماممتن نزدیک به
 720هزار پارسا را از  601مؤسسه در  28کشور اروپایی در بر دارد.
این جنبش به ناشرانی مانند "پروکوئست" نیز رسیده که در کنار

فروش ،تماممتن پارساهای دارای دسترسی آزاد و رایگان را نیز در
"پی.کیو.دی.تی .اوپن" فراهم ساخت ه است.
⚫ کشورهای گوناگون نیز چنین دسترسیای را فراهم کردهاند،
برای نمونه :کانادا (از  1965میالدی) ،انگلستان (از ،)2004
آفریقای جنوبی (از  ،)2010هند (از  ،)2009لیتوانی (از ،)2006
برزیل (از  ،)2001فرانسه (از  ،)1985اسپانیا (از  ،)2010تایوان
(از  ،)2000ترکیه (از  ،)2008صربستان (از  ،)2013چک
(از  ،)2006اسلواکی (از  ،)2010پرتقال (از  ،)2004و دیگران.
⚫ در این میان ،برخی از دانشگاهها نیز با همکاری هم ،ابزاری
مشترک را برای دسترسی رایگان به تماممتن پارساها فراهم
کردهاند که از میان آنها میتوان نظام "وایت روز" را گفت که
دسترسی به پارساهای سه دانشگاه "لیدز"" ،شفیلد" ،و "یورک"
را فراهم کرده است .افزون بر اینها ،دانشگاههای بزرگ و رده
نخست دنیا نیز چنین میکنند" .شرپا" یک دروازه با نام "اوپن
دور" راهاندازی و بسیاری از واسپارگاه های سازمانی دسترسی
آزاد را نمایه کرده است .این دروازه هماکنون نزدیک به 2000
پایگاه با دسترسی آزاد و رایگان به پارساها را در سراسر جهان
در بر دارد که در میان آنها میتوان دانشگاههای بزرگ و رده
نخست دنیا را نیز دید .برای نمونه" ،ام.آی.تی ".تماممتن بیش
از  40هزار پارسای خود را از سال  1800میالدی به این سو،
در "دی اسپیس-امآیتی" در دسترس همگان گذارده است.
دانشگاههای دیگر نیز چنین کردهاند" :استنفورد"" ،واشینگتن"،
"کمبریج"" ،آریزونا"" ،پوردو"" ،آیووا"" ،کانزاس"" ،کنتاکی"،
"نیومکزیکو"" ،دوک"" ،پنسیلوانیا"" ،براون"" ،کالیفرنیای
جنوبی"" ،تگزاس"" ،ویرجینیات ِک"" ،مکگیل"" ،بریتیش
کلمبیا"" ،ادینبورگ"" ،گالسگو"" ،دورهام"" ،هلسینکی"،
"هنگکنگ" ،و بسیاری دیگر.
⚫ مأموریت دانشگاهها و پژوهشگاهها ،گسترش و اشاعة علم است
و برای این مأموریت از بودجة عمومی بهرهمند میشوند .دسترسی
آزاد و رایگان به پارسا در همین راستاست و در برابر ،پنهانسازی
یا فروش دستاوردهای علمی ،با این مأموریت و همچنین هزینهکرد
بودجة عمومی همخوانی ندارد.
⚫ دسترسی رایگان و آزاد به تماممتن پارسا از یک درگاه یکتا
(گنج) میتواند خشنودی پژوهشگران و دانشجویان و جامعة
علمی را از وزارت عتف و دانشگاهها و پژوهشگاهها در پی داشته
باشد .این دسترسی ،مشاهدهپذیری پژوهشها و دستاورهای
آنها را نیز در پی دارد و پارسا میتواند استنادهای بیشتری
را بگیرد ،چرا که پژوهشها نشان میدهند که مشاهدهپذیری،
افزایش استناد را در پی دارد .در برابر ،فروش پارسا ،خشنودی
پژوهشگران و دانشجویان و جامعة علمی را از وزارت عتف و
دانشگاهها و پژوهشگاهها بسیار کاهش میدهد و استناد را که پایة
کاربرد و تأثیر است ،بیمایه میکند.
⚫ اگر دسترسی آزاد و رایگان به پارسای فارسی در میان نباشد،
پژوهشگران به بسیاری از منابع اطالعات باارزش و رایگان در
جهان به زبانهای دیگر ،به ویژه زبان انگلیسی روی خواهند آورد
و بدینسان ،گسترش زبان فارسی با دشواری روبهرو خواهد شد .از
سویی نیز ،دسترسی آزاد به این منابع ،میتواند یافتههای ایرانیان
را در کشورهای فارسی زبان گسترش دهد و زمینة همکاریهای
منطقهای و بازارهای نوینی را برای کار فراهم سازد.
⚫ با دسترسی به پارسا از یک درگاه یکتا (گنج) ،میتوان از دیدن
و دانلود پارساها و تماممتن آنها ،گزارشهای آماری و تحلیلی
بسیاری برای سیاستگذاران فراهم و تأثیر پژوهشهای آکادمیک
را سنجید و پارسا و مؤسسهها را بر این پایه رتبهبندی کرد و
برترینها را یافت یا دیگر متریکهای ارزیابی را به کار برد .این
درگاه ،سیاستگذاری و فرمانش وزارت عتف را در زمینههایی
مانند دسترسی ،کپیرایت ،اخالق پژوهش ،و ...نیز آسانتر میکند.

⚫ دسترسی آزاد به تماممتن و رایگان پارسا ،به پیدایش
گفتمان علمی شفاف و نقادانه کمک میکند که از برجستهترین
دستاوردهای آن ،افزایش صداقت و دقت علمی پژوهشگران در
گسترش و ژرفایش دستاورهای علمی است .دسترسی آزاد و
رایگان به پارسا ،پدیدآوران را در برابر جامعة علمی به افزایش
کیفیت و مسئولیتپذیری بیشتر وامیدارد .اگر پارساها پنهان یا
فروخته شوند ،انگیزة پدیدآوران برای بهبود کار علمی نیز کاهش
خواهد یافت .دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پارسا میتواند با
پدید آوردن شفافیت ،از دو سو به کاهش بدرفتاری علمی بیانجامد.
بدرفتار از لو رفتن کار خود نگران است و دیگران نیز میتوانند
دستبرد علمی از کارشان را به آسانی بیابند.
⚫ دسترسی به تماممتن پارسا ،از یک س و بازار کار را با
توانمندیهای دانشآموختگان ،بیش از پیش آشنا و زمینة بیشتری
را برای اشتغال ایشان فراهم میکند .از سوی دیگر ،کشورداران
میتوانند به دستاورد پژوهشهای دانشگاهی ،دسترسی بیدرنگ
داشته باشند و آنها را در سیاستگذاری و مدیریت به کار برند.
⚫ هنوز بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها دارای فرایند،
زیرساخت ،و سامانههای بروز برای سازماندهی و اشاعة اطالعات
پارسا و تماممتن آنها نیستند و درگاهی یکتا مانند گنج برای
دسترسی به پارسا میتواند این کاستی را پوشش دهد .از سوی
دیگر؛ سازماندهی ،حفظ ،و اشاعة پارسا در یک جا در کشور،
هزینههای ملی و هزینههای دانشگاهها و پژوهشگاهها را کاهش
خواهد داد .این باور هم نادرست است که مراجعة بیشتر کاربران به
وبسایت یک مؤسسه و دسترسی به تماممتن (رایگان یا فروشی)
پارسا در آن ،ارزشی در "وبومتریکس" مؤسسه یا رتبة آن در
نظامهای رتبهبندی دانشگاهها و پژوهشگاهها ندارد.
⚫ دانشجویان دکتری باید و دانشجویان کارشناسی ارشد ،بهتر
است با انتشار مقاله یا مقالههایی از پارسا دانشآموخته شوند .در
دورههای دکتری و در دانشگاههای بزرگ ،شمار مقالههایی که از
یک دانشآموخته میخواهند بیش از یک مقاله است .ژورنالها،
مقالهای را بدون دانشافزایی و نوآوری منتشر نمیکنند .بنابراین
هر دانشآموخته ،مایة بنیادین کار خود را در مقاله به آگاهی
همگان میرساند و آنچه در تماممتن پارسا میماند ،بخشهایی
مانند بررسی تفصیلی نوشتجات و نمودارهای آماری و چیزهای
دیگری است که ارزش بیشتری در برابر درونمایة مقاله ندارند.
بنابراین با انتشار مقاله از پارسا ،دسترسی به تماممتن آن اشکالی را
برای ایدهها و دستاوردهای پدیدآوران پدید نمیآورد.
⚫ بازار خرید و فروش پارسا با دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن
آنها کمتوان شده است .فروش پارسا یا پنهانسازی آن ،آبادانی را
به این بازار باز خواهد گرداند و کار فروشندگان خیابان انقالب را
بیش از پیش سکه خواهد کرد.
⚫ درآمد فروش تماممتن پارسا ،در برابر هزینههای اقتصادی
اجتماعی پنهانسازی آنها توجیه ندارد .با انگار ساالنه 170
و
ِ
هزار پارسا در همة کشور (به استناد گزارش مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی برای سال تحصیلی  1396-97و اگر همة
آنها پارسا داشته باشند) و  50هزار تومان میانگین بهای فروش هر
یک و فروش همة آنها ،ساالنه هشت و نیم میلیارد تومان درآمد
همة نهادهای آموزش عالی مانند وزارت عتف؛ وزارت بهداشت،
درمان ،و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ حوزههای علمیه؛
و دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی خواهد بود که در
برابر اعتبار کنونی و نیاز آنان بسیار ناچیز است .اکنون بزرگترین
مجموعة پارسا در وزارت عتف با نزدیک به  100هزار مدرک در
یکی از دانشگاههای بزرگ است که با بهای کنونی فروش در این
دانشگاه ( 30هزار تومان برای هر مدرک) ،سه میلیارد تومان
میشود .از آنجایی که پارسای چند سال گذشته (شاید  20هزار
مدرک) بیشتر به کار دانشجویان و پژوهشگران آید 600 ،میلیون
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تومان درآمد فروش آنها خواهد شد .اگر دانشگاه ساالنه هفت هزار
پارسای تازه هم داشته باشد ،فروش همة آنها  210میلیون تومان
درآمد خواهد داشت .نگاهی به این هزینهها نشان میدهد که
درآمد فروش پارسا در برابر دیگر هزینههای منابع علمی ،بسیار
ناچیز ولی زیان علمی و اجتماعی فروش آن باالست .گفتنی است
که دانشگاهها ساالنه میلیاردها تومان خرید منابع اطالعات علمی
خارجی مانند "الزویر" دارند و آنها را به رایگان در اختیار استادان
و دانشجویان خود میگذارد .بسیاری از دانشگاهها در سه سال
میالدی گذشته چند ده میلیارد تومان کمک نیز برای تأمین این
منابع از وزارت عتف دریافت کردهاند .گفتنی است که هر ساله در
قانون بودجة کل کشور ،یکصد و چند ده میلیارد تومان برای تأمین
منابع مالی برای دانشگاهها پیشبینی و پرداخت میشود.
⚫ اگر دانشگاهها و پژوهشگاهها پارسای خود را به فروش برسانند،

ت
ع
ف

پارسای خریداری شده به سرعت در بازار غیررسمی و فضای
مجازی به گردش درمیآیند و دانشگاهها با بهای باال ،خریدار
تازهای نخواهند یافت .در براب ِر این درآمد اندک ،هزینهای که بر
دوش دانشجویان و پژوهشگران میافتد ،با اقتصاد کنونی برای
ایشان بسیار است .بدینسان ،دانشجویان و پژوهشگران به ناچار
یا شمار اندکی پارسا خواهند خرید یا از بررسی کارهای پیشین در
این پژوهشها خودداری خواهند کرد که در هر دو ،پیشرفت علم
و فناوری کشور دچار کاستی خواهد شد که هیچ درآمدی آن را
جبران نمیکند.
⚫ برخی از دانشگاهها بسیار بزرگ هستند و دانشجویان آنها
میتوانند از شمار بسیار پارسای آنها که تا  100هزار هم میرسد،
به رایگان بهرهمند شوند .در برابر ،برخی از مؤسسهها کوچک
هستند و پارسای بسیار اندکی دارند .بدینسان ،دانشجویان
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مؤسسههای کوچک ناچار هستند که هزینة بیشتری برای پژوهش
خود پرداخت کنند که ناسازگار با برابری و عدالت آموزشی است.
⚫ تنها چند مؤسسه در وزارت عتف ،خواستار پیشگیری از
اشاعة آزاد و رایگان پارسا از یک درگاه یکتا هستند که با پذیرش
آن ،سالها خدمت و همکاری صدها مؤسسة دیگر به سایه
میرود .از سویی نیز ،فروش پارسا با بهایی که اکنون در برخی
از مؤسسهها هست ،میتواند زمینة گسترش بازار غیررسمی و
ناپاک را فراهم آورد.
امید میرود که با گسترش دسترسی آزاد و رایگان به همة
منابع اطالعات علمی و فناورانه و پشتیبانی همة سیاستگذاران
و مؤسسهها از آن ،زمینة گسترش بیش از پیش علم و فناوری
در کشور و افزایش بهرهوری در چرخة همافزای "عمل و علم"،
"کنش و پژوهش" ،و "تصمیم و تفکر" فراهم شود.

توسعه و روزآمدسازی اصطالحنامههای علمی و فنی ایرانداک

دکترملوکالساداتحسینیبهشتی
مدیر پروژه تدوین و روزآمدسازی
اصطالحنامههای ایرانداک
الفبايي
اصطالحنامه گنجینهای از واژههاست كه عالوه بر نظم
ِ
متداول در فرهنگها ،داراي نظامي شبکهای و مفهومي بين واژههاي
يك یا چند حوزه از دانش بشري است .اين نظام مفهومي كه
شامل انواع ارتباطات بين واژهها ميشود ،در سازماندهی و بازيابي
اطالعات ،برنامهریزی آموزشی ،تحلیل اطالعات و علمسنجی
کاربردهای فراوانی دارد و همچنین در تولید هستانشناسی به
مثابه ابزاری برای وبِ معنایی  ،نیازی اساسی و غیر قابل جایگزین
زبان
است .هدف اصلی اصطالحنامه،
طبیعی مدارک،
برگرداندن ِ
ِ
ِ
به زبان ساختاریافته است .بدین ترتیب اصطالحنامه ،باعث
انطباق زبان تولیدکنندگان و کاربران اطالعات میشود ،تا حداکثر
اطالعات با کمترین هزینه ،نیرو و زمان (جامعیت) و با بیشترین
دقت و کیفیت (مانعیت) ،ذخیره ،سازماندهی و بازیابی شوند.
اصطالحنامه به منظور ارائه ساختار نظاممن ِد یک حوزۀ از دانش
بشری ،بر اساس نظا ِم مفاهیم میان واژهها شکل گرفته است و برای
ذخیره و بازیابی مؤثر و مرتبط اطالعات آن حوزه تهیه میگردد.
براساس رهنمودهای نظام جهانی اطالعات علمی(یونیسیست )،
اصطالحنامه را میتوان از نظر ساختار ،عملکرد و کاربرد تعریف
نمود .از نظر ساختار ،اصطالحنامه مجموعهای از لغات بازنگری شده

و پویای یک زمینه خاص از دانش بشری است که از لحاظ معنا
و نوع مرتبط هستند .از نظر شکل ظاهری معموال اصطالحنامهها
دارای چهار بخش اصلی نمایۀ الفبایی ،نمایۀ سلسلهمراتبی  ،نمایۀ
گردان و نمایۀ ساده واژگان هستند .در نمایۀ الفبایی ،اصطالحات
براساس ترتیب الفبایی تنظیم میشوند .اين بخش معموالً حاوي
تمامی اصطالحات مرجح و غيرمرجح است .در زير هر توصيفگر
اطالعات الزم ،نظير واژههاي مترادف ،اعم  ،اخص  ،وابسته  ،معادل
انگلیسی و يادداشت دامنه داده ميشود ،بهکار بريد بهجای (ب.ج)
و بهکار بريد (ب.ك) دو نوع متدوال از روابط اصطالحنامهای است
که نظام ارجاعی ایجاد میکند و کاربر را به استفاده از واژۀ مرجح
يا متداول به جای واژۀ غيرمرجح و مهجور رهنمون ميسازد .نمایۀ
سلسلهمراتبی نوعی نمایش واژگان با ساختار ردهاي است که در
نگاه اول واژههای اعم و اخص و خانوادۀ واژگانی بهسهولت در آن
قابل تشخیص است .نمایۀ گردان برای بازيابي اطالعات ،بهویژه
برای اصطالحات چندکلمهای ،حائز اهميت است .نمایۀ واژهها در
واقع همان فهرست الفبایی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
واژهها است .ياداشت دامنه نیز تعريفی جامع و مانع از واژه ارائه
ميدهد .از نظر عملکرد ،اصطالحنامه وسیلهای است برای مهار
کردن واژهها که در برگرداندن زبان طبیعی مدارک ،نمایهسازان
و کاربران ،به زبان مقی ِد نظام استفاده میشود .نمایهساز ،زمانی
میتواند به وظیفه خود عمل کند که از توصیفگرهای استاندارد
شده و از زبان مورد قبول محققان یک حوزۀ خاص بهره گیرد .با
توجه به تعریف یونسکو  ،اصطالحنامه ،خود را عهدهدار پاسخگویی
به حل این مشکالت میداند .اصطالحنامه با تعیین واژگان پذیرفته
شده در هر یک از حوزههای دانش بشری و تعیین روابط بین
اصطالحات ،آنها را در قالبی منطقی و مفهومی میریزد و زمینه را
برای سازماندهی نهایی اطالعات فراهم میآورد.
تولید ،ذخیره ،بازیابی و استفاده از اطالعات ،سه فرآیند مهم در
چرخه نظام اطالعرسانی محسوب میشوند .بهبود یا اختالل ،در
هر یک از این فرآیندها ،به بهبود و یا اختالل کل نظام مفهومی
بین واژهها میانجامد .کاربرد اصطالحنامه در محیط وب نشان
دهنده توان و پتانسیل باالی این ابزار برای سازماندهی و بازیابی
اطالعات است .ورود اصطالحنامه به محیط الکترونیکی و تحت
وب ،از هزینۀ زیاد روشهای سنتی و چاپی جلوگیری میکند و
روزآمدسازیِ آنرا سهولت میبخشد .تداوم بکارگیری اصطالحنامه
در محیط وب ،سبب انتقال آن به محیط نرمافزار پروتژه و تبدیل
آن به هستانشناسی و گسترش و پویایی این ابزار در وبِ معنایی
خواهد شد .نمایهسازان و کاربران اطالعات در بسیاری از موارد
هنگام استفاده از اصطالحنامه در سازماندهی و بازیابی اطالعات ،با
اصطالحاتی مواجه میشوند که آنها را در اصطالحنامههای موجود و
روزآمد نشده نمییابند .همچنین گاهی آنها با توصیفگرهای متعدد

بخش نخست

از چند مقوله موضوعی متفاوت مواجه میشوند ،که برای نمایاندن
یک موضوع اطالعاتی مناسب به نظر میرسد .پیشرفت و توسعۀ
علم و فناوری ،افزایش انتشارات علمی ،تولید واژگان و اصطالحات
جدید ،تولید بانکهای اطالعاتی جدید،واژههای جدیدیک ه توسط
کاربران وارد نظام سازماندهی اطالعات میشود مانند آنچه که
ردهبندی مردمی یا فولکسونومی خوانده میشود ،اصطالحاتي كه
از رواج ميافتند ،تغييراتي كه در روابط بین مفاهیم و موضوعات
ایجاد میشود ،ابهام در استفاده از توصیفگرهای مناسبتر هنگام
سازماندهی اطالعات و دیدگاههای متفاوت کاربران نهایی نظامهای
بازیابی اطالعات ،از مجموعه دالیلی هستند که روزآمدسازی و
گسترش روابطِ معنایی در اصطالحنامه را ضروری مینمایند .در
ایران ،بازیابی و استفاده از اطالعات علمی با معضالت و کمبودهای
جدی روبروست .بخشی از این معضالت به آشفتگیهایی مربوط
میشود که در مرحله تولید اطالعات وجود دارد .بخشی دیگر به
نابسامانیهایی مربوط میشود که در مرحله ذخیرهسازی اطالعات
ب ه وجود میآید .کاربرد اصطالحنامه ،یکی از بهترین راهحلها برای
پاسخگویی به این مشکالت است .به همین منظور از اوائل دهه
هفتاد برخی از مراکز و نهادهای دولتی به طور تخصصی و گسترده
به تدوین اصطالحنامهها همت گماشتند .کتابخانۀ ملی در حوزه
علوم انسانی ،اصطالحنامۀ فرهنگی فارسی(اصفا) را تدوین کرد و
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی قم نیز مجموعه اصطالحنامههای
علوم اسالمی مانند اصطالحنامۀ فقه و کالم اسالمی را تدوین نمود.
ایرانداک در اواسط دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد ،اقدام به تولید
مجموعهای از چندین اصطالحنامه در حوزه علوم پایه (رجبی و
دیگران  ،1383صدیقی و دیگران  ،1384اکبری و دیگران ،1384
وفایی و دیگران  ،1386نوروزی و دیگران  )1385و فنی و مهندسی
نمود (بهشتی و دیگران  . )1382هر یک از این اصطالحنامهها به
صورت دو زبانۀ فارسی–انگلیسی و با استانداردهای جهانی و با
همکاری و مشارکت متخصصین موضوعی و نظرخواهی از اساتید
گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی طراحی و
گروههای واژه
ِ
تدوین شدند .پیش از آن هیچ یک از اصطالحنامههای تدوین و
یا ترجمه شده در زبان فارسی ،به صورت تخصصی و مجزا در
ِ
مختلف علوم پایه و فنی و مهندسی نبودهاند .همچنین
حوزههای
ایرانداک موفق به توسعۀ نرمافزار تولید اصطالحنامهها تحت
عنوان تزاروس بیلدر شد که یکی از چند نرمافزار برتر تولید
اصطالحنامه در جهان محسوب میشود .این اصطالحنامهها در
چندین سال گذشته به دالیل متعدد از جمله محدودیتهای
مالی و اجرایی ،روزآمدسازی نشده بودند و بیم آن میرفت که
در صورت روزآمدساز نشدن ،بیاستفاده بمانند .داشتن پشتوانۀ
انتشاراتی برای واژهها و اصطالحات موجود در یک اصطالحنامه
از امتیازات آن محسوب میشود و ایرانداک از این نظر موقعیت
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ممتازی دارد ،زیرا بیشتر پایاننامهها و رسالههای مقاطع تحصیالت
تکمیلی دانشگاههای کشور در آنجا گردآوری و پردازش میشوند.
ِ
در یک دهه گذشته و بعد از تدوین اصطالحنامههای ایرانداک ،در
مرکز نمایهسازی و سازماندهی اطالعاتِ ایرانداک ،افزون بر چهل
هزار واژۀ تخصصی شناسایی شده بود که در اصطالحنامههای تولید
شده ایرانداک وجود نداشت .بنابراین روزآمدسازی اصطالحنامههای
علومپایه و فنی و مهندس و افزایش و ایجاد ارتباطات معنایی میان
واژهها و طراحی و ایجاد وبسرویس آنها مورد توجه قرار گرفت
تا پویایی اصطالحنامههای تولید شده حفظ شوند و همچنان بتواند
نیاز کاربران و نمایهسازان اطالعات را مرتفع نماید و نیز در آینده
بتوان با توسعۀ روابط معنایی و تلفیق آنها به ایجاد فرااصطالحنامه
و هستانشناسی اقدام نمود.
از اوائل دهه  ۱۳7۰تالشهای جدیتری از سوی برخی اشخاص و
سازمانها صورت گرفت و مراکزی نظیر ایرانداک ،سازمان اسناد و
کتابخانه ملی و مرکز اطالعات و مدارک اسالمی و علوم پزشکی به
طور تخصصی و گسترده به تدوین اصطالحنامهها همت گماشتند.
ترجمه و تدوین دهها عنوان اصطالحنامه ،گستردگی این فعالیتها
را نشان میدهد .تدوین اصطالحنامۀ جامع ایرانداک ،مصوب
کمیسیون اطالعرسانی شورای پژوهشهای علمی کشور در سال
 ،1376بر مبنای ساختار واژگانی و روابط مفهومی ،صورت گرفت
و تا سال  1386طراحی و تدوین آن در حوزههای ریاضی ،فیزیک،
شیمی ،علوم زیستی ،علوم زمین ،مهندسی و کشاورزی با بیش از
یکصد هزار واژه انجام شد.
نتایج این طرح در سال  1386در اولین جشنوارۀ فارابی ارائه و
رتبۀ دوم زبان و ادبیات فارسی به آن تعلق گرفت .اصطالحنامههای
تولید شده توسط ایرانداک دوزبانه بوده و با همکاری و مشارکت
متخصصین موضوعی و نظرخواهی از اساتید گروههای واژهگزینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده است .همچنین ایرانداک
با سازمانهای بینالمللی در حوزۀ اصطالحشناسی مانند ترمنت
و اينفوترم همکاری داشته و با کمک يونسكو موفق شده است
تا برخی از اصطالحنامهها را در سایتهای جهانی قرار دهد .در
مقدمه ،دالیل روزآمدسازی اصطالحنامهها را بر شمردیم و گفتیم
که اصطالحنامهها ماهیتی پویا دارند .از آنجا که حدود دو دهه از
عمر اصطالحنامههای تدوین شده در ایران میگذرد ،در سالهای
اخیر نیاز به روزآمدسازی آنها به وجود آمده است .در سال ،1396
فرآیند توسعه و روزآمدسازی اصطالحنامههای ایرانداک شروع شد
و سرانجام در سال  ،1397روزآمدسازی شش اصطالحنامۀ ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،علوم زمین ،علومزیستی ،و فنیومهندسی به نتیجه
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رسید و تعداد  90هزار واژه به مجموعۀ واژههای قبلی افزوده شد و
روابط معنایی میان اصطالحات توسعه و بهبود یافت .همچنین در
این پروژه ،ارتقاء سامانه اصطالحنامه با ایجاد وبسرویس آن انجام
پذیرفت و هماکنون از طریق وبگاه اصطالحنامههای ایرانداک قابل
دسترسی است .از میان اصطالحنامههای فوق ،سه اصطالحنامۀ
یو
شیمی ،علوم زیستی و ریاضی از نظر ساختار اصطالحنامها 
مفاهیم میان واژهها و اصطالحات ،با استفاده از طراحی
شبکۀ
ِ
نقشههای مفهومی تدوین شدند ،و در تدوین بقیۀ اصطالحنامهها،
از ساختار اصطالحنامههای انگلیسی استفاده شده است.
در فرآیند روزآمدسازی و توسعۀ اصطالحنامهها ،تلفیقی از هر
دو روش بکار گرفته ميشود .در هر دو روش ،مشاركت عملي
متخصصان موضوعي در گزينش اصطالحات ركن اصلي كار
ِ
است .در فرآیند روزآمدسازی و توسعه ،مواردی مانند اشتباه یا
تغییر در شکل امالیی واژهها ،بررسی جايگاه اصطالحات از نظر
مرجح بودن یا نبودن ،افزودن رابطههاي جديد يا حذف رابطههاي
قديمي که ممکن است نادرست بوده باشند ،افزودن اصطالحات
جديد و نوواژهها و نیز اصالح ساختار ،بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد .تدوین اصطالحنامهها از مراحل زیر عبور میکند و
در روزآمدسازی و توسعه اصطالحنامهها نیز همین مراحل باید
طی شوند و یا مورد بازنگری قرار گیرند :شناخت حوزههای تحت
پوشش ،یافتن اصطالحنامههای مناسب التین و روزآمد شده ،تهیه
منابع تخصصی چاپی و الکترونیک ،استخراج و جمعآوری واژگان
و اطالعات واژگانی فارسی ،طراحی نقشۀ مفهومی و ایجاد شبکۀ
واژگانی اولیه ،تفکیک حوزههای مختلف علمی و توزیع واژههای
رده باال (عامتر) بین آنها ،ترجمۀ واژههای اصطالحنامۀ موضوعی
پایه به زبان فارسی ،ترجمۀ واژههای اصطالحنامۀ موضوعی پایه
به زبان انگلیسی ،تعیین و توسعۀ واژههای اعم ،اخص و مرتبط
(وابسته) ،تعیین ارجاعات (واژههای مرجح و غیر مرجح)،
تعیین اختصارات (کوتهنوشتهها و سرواژهها ) ،تهیه و بررسی
یادداشتهای دامنه ،یکدست نمودن و هماهنگی صوری واژگان
از نظر رسمالخط ،یکدست نمودن و هماهنگی صوری واژگان از
نظر جمع و مفرد ،یکدست نمودن و هماهنگی صوری واژگان از
نظر قواعد صرفی ،یکدست نمودن و هماهنگی معنایی واژگان و
پیشهمارایی  ،بازنگری روابط معنایی (سلسلهمراتبی و مرتبط)،
ویرایش ارجاعات (مرجح و غیرمرجح) ،بازنگری کوتهنوشتهها،
روابط دوطرفۀ واژگان ،ویرایش خطاهای منطقی ،نمایههای
الفبایی ،سلسله مراتبی و نمایۀگردان ،و بازنگری و ویرایش نهایی
توسط اساتید متخصص هر حوزه به تفکیک حوزۀ دانش .با توجه
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به لزوم انطباق کار روزآمدسازی اصطالحنامه با نیازهای کاربران و
نمایهسازان ،از طرف مدیریت بخش سازماندهی و تحلیل اطالعات
در ایرانداک ،مجموعهای در حدود  40000واژه از کلیدواژههای
پرکاربرد حوزههای مختلف علوم پایه و مهندسی ،بدست آمده
از اصطالحات سامانه ويرايش پايگاه اطالعات علمی ایران
(گنج) ،در اختیار طرح "روزآمدسازی و توسعۀ اصطالحنامههای
ایرانداک" قرار گرفت که پس از تفکیک موضوعی و تعیین
روابط سلسلهمراتبی و انجام فرآیندهای که در باال شرح داده
شد ،با همکاری متخصصان موضوعی در حوزههای مرتبط ،به
اصطالحنامه افزوده شد .از میان مراحل تدوین اصطالحنامه،
طراحی نقشۀ مفهومی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا
سازۀ معنایی اصطالحنامه بر مبنای آن توسعه پیدا میکند .نقشۀ
مفهومی یک طرح گرافیکی منسجم است که برای ایجاد ساختار
و طبقهبندی ایدهها ،مفاهیم و موضوعات مختلف بهکار میرود.
نقشۀ مفهومی ،رویِ یک ایده یا مفهوم عا ِم معین (شاخۀ اصلی)
متمرکز میشود و سپس شاخۀ اصلی به شاخههای فرعی تقسیم
میشود .معموال نقشههای مفهومی به صورت سلسلهمراتبی
سازماندهی میشوند .برای نمایش نقشههای مفهومی به صورت
یک نقشۀ دیداریِ ساختارمند ،عالوه بر روشهای ترسیم معمولی،
نرمافزارهای زیادی طراحی شده است ،از آن جمله میتوان به
نرمافزارهایی مانند :ایکسمایند و ویزیو اشاره نمود .نقشههای
مفهومی که با حرکت از واژههای عام به سمت واژههای خاص
(روش قیاسی) تهیه میشوند ،مهمترین شاخههای علمی زیر
مجموعۀ هر شاخۀ اصلی را نشان میدهند .به خاطر محدودیتهای
موجود در نمایش گرافیکی ،نمیتوان کل یک حوزۀ دانش را با
جزییاتِ کامل در یک صفحه نمایش داد .برخی از روابط معنایی
اصطالحنامهای ،مانند روابط وابسته و ارجاعی در این نمودارها قابل
نمایش نیستند .کلیۀ اطالعات مربوط به واژهها ،که بر اساس نقشۀ
مفهومی گردآوری شدهاند ،در قالب ساختار ردهای ،وارد نرمافزار
تزاروسبیلدر میشوند .نرمافزار ،امکان ویرایش و مدیریت تمامی
روابط معنایی میان واژهها و خطایابی بر اساس استانداردهای
تدوین اصطالحنامه (25964موسسۀ استاندارد بریتانیا  )1391را
در طول انجام فرآیندهای ذکر شده ،توسط متخصصان موضوعی و
اصطالحشناسان ،مانند ویرایش روابط معنایی ،ویرایش مالحضات
اصطالحشناختی و معادلهای انگلیسی فراهم مینماید و در
نهایت با صفر شدن خطاها ،انواع ساختارهای اصطالحنامهای،
مانند نمایۀ الفبايی ،نمایۀ سلسلهمراتبی ،نمایۀ گردان و نمایۀ
واژهها از آن به دست میآید.

زنگ ایرانداک برای ششمین بار بهصدا درآمد
ششمین دوره زنگ ایرانداک با شعار ایرانداک؛ همرا ِه هر
گا ِم پژوهش و پژوهشگران در پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران برگزار شد.
به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران" ،بر پایة قانون پیشگیری و مقابله با
تقلب در تهیة آثار علمی ،همة دانشگاهها ،پژوهشگاهها،
و موسسههای آموزش عالی ،پژوهشی ،و فناوری؛ باید
تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها) ،پایاننامهها ،و
رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را که بدون
طبقهبندی باشند ،در سامانههای اطالعاتی ایرانداک ،ثبت
و آنها را همانندجویی کنند .برای انجام این قانون" ،سامانة
ثبت پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالهها" در نشانی
 SABT.IRANDOC.AC.IRو سامانة "همانندجو"
در نشانی  TIK.IRANDOC.AC.IRدر دسترس
همگان گذارده شده است.

همچنین برای آشنایی بیشتر مدیران ،استادان ،کتابدارن،
و دانشجویان با این سامانهها و برخی دیگر از خدمات
ایرانداک ،کارگاههای آموزشی رایگان حضوری با نام زنگ
ایرانداک :کارگاه آشنایی و کار با سامانهها و پایگاههای
اطالعات ایرانداک با محتوای زیر برگزار میشود.
⚫ آشنایی با فرایند دریافت پیشینه پژوهش؛
⚫ عضویت در سامانه ملی ثبت پایاننامه ،رساله ،و
پیشنهاده؛
⚫ فرایند ثبت پایاننامه ،رساله ،و پیشنهاده؛
⚫ نامنویسی در پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج)؛
⚫ فرایند نامنویسی و کاربرد سامانه همانندجو؛
⚫ آشنایی با برخی دیگر سامانهها و پایگاههای اطالعات
ایرانداک.
گفتنی است ششمین دوره این کارگاه دوشنبه 29
بهمن  97از ساعت  14تا  16در ایرانداک برگزار و به

حاضرین گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.
عالقهمندان شرکت در این کارگاهها میتوانند در نشانی
https://irandoc.ac.ir/eform/submit/workshop
ثبت نام کنند.
ایرانداک آمادگی دارد این کارگاه را برای دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،و سایر مؤسسهها در سازمان متقاضی
برگزار کند.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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گفت وگو با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره ایدهها و برنامههای جدید برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان

حامیتهای نوآورانه از اکوسیستم نوآوری کشور

■

فرآیند اعطای تسهیالت با رعایت نظارت دقیق ،کوتاه خواهد شد

با توجه به تغییرات بوجود آمده در زیستبوم اقتصادی
دنیا ،شرکتها و صنایع دانشبنیان امروزه از جایگاهی
خدشهناپذیر در سیاستگذاریهای معطوف به توسعه
برخوردارند .در ایران هم در سالهای گذشته تحرک
مشهودی در این زمینه بوجود آمده و در سطح برنامهریزی
و تقنین شاهد تالش برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان بودهایم .یکی از سازوکارهای طراحی شده
برای حمایت از این شرکتها در کشور ،صندوق نوآوری و
شکوفایی است که بر اساس قانون حمایت از شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان وتجاریسازی نوآوریها و اختراعات
تاسیس شد.
این صندوق فعالیت خود را در دولت یازدهم آغاز کرده و
مرکز ثقل فعالیتهای آن حمایت از شرکتهای فناور و
دانشبنیان و توسعه اکوسیستم علم و فناوری در کشور
است .فعالیتهای این صندوق از زمان استقرار تیم
مدیریتی جدید در پاییز امسال ،رنگ و بوی تازهای به
خود گرفته و مسئوالن جدید آن ،از رفع موانع ،تسریع
فرایندها و چاالکی صندوق در ایفای مسئولیتهای خود
خبر میدهند .برای بررسی کارنامه صندوق در ارائه
خدمات به شرکتهای دانشبنیان و حمایت از آنها ،پای
حرفهای دکتر علی وحدت ،رئیس جوان هیات عامل
صندوق نوآوری و شکوفایی نشستیم .آنچه در ادامه
میخوانید ،حاصل این گفتوگوست.
◣ فلسفه وجودی صندوق نوآوری و شکوفایی
چیست و در میان نهادهای مختلفی که برای حمایت
اکوسیستم علموفناوری تاسیس شده ،چه جایگاه و
شرح وظایفی دارد؟
صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان مصوب سال  ۱۳۸۹ایجاد شده

است .بر اساس این قانون ،مقرر شده بود ظرفیت جدیدی
برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان تحت عنوان
صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شود .فعالیت جدی
صندوق از ابتدای دولت تدبیر و امید در سال  ۹۲آغاز شد،
در آن زمان  ۵۰شرکت دانشبنیان در اکوسیستم علم و
فناوری کشور وجود داشت اما هماکنون این تعداد به بیش
از  4000شرکت رسیده است .این عدد نشان میدهد که
در این زمان نسبتا کوتاه ،فعالیت شرکتهای دانش بنیان
در کشور با رشد بسیار جدی همراه بوده است.
فعالیتهای اصلی صندوق اعطای تسهیالت ،مشارکت و
سرمایهگذاری در طرحها و نیز توانمندسازی شرکتهای
دانشبنیان است .یکی از وظایف اصلی دیگر هم اتصال
نیازهای و مسئلههای موجود در کشور با ظرفیتهای
شرکتهای فناور و دانشبنیان است که توان توسعه
کشور در حوزه تکنولوژی را دارند .در همین راستا به
دنبال آن هستیم که با اعطای بستهها و تسهیالت مالی به
شرکتها ،بتوانیم در راستای رفع برخی نیازها و مسائل
اصلی کشور ،گام برداریم.
هماکنون با توجه به رشد فعاالنه صندوق ،تالش
میکنیم از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور هم برای
توسعه فعالیتهای دانشبنیان بهره بگیریم و با همکاری
سایر فعاالن در این حوزه ،گا مهای موثرتری بداریم.
معتقدیم صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد
مالی تخصصی و حرفهای ،باید بتواند با سایر بازیگران
عرصه اقتصادی و فناوری کشور همکاری و تعامل جدی
داشته باشد.
◣ استراتژی اصلی صندوق در حمایت از فناوریهای
جدید و شرکتهای دانش بنیان چه بوده و قرار است
به کدام نقطه برسیم؟
نگاه و استراتژی اصلی ما گذر از حالت انفعال به فعال در
راستای ایفای نقش موثر در توسعه اکوسیستم فناوری
است .ورود فعاالنه به حمایت از شرکتهای دانشبنیان به
این معناست که صندوق منتظر مراجعه شرکتها نباشد
و خودش با نگاه مسئلهمحور و با توجه به ظرفیتها و
چالشهای پیشروی کشور ،در شناسایی ،ارتباطگیری و
حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان پیشقدم باشد.
معتقدیم با همکاری دیگر نهادهایی که در اکوسیستم علم
و فناوری فعال هستند ،میتوانیم توان کشور را به سمت
توسعه اقتصاد و صنایع دانشبنیان و ایجاد یک ارزش
افزوده جدی در بخشهای مختلف سوق دهیم.
از آغاز بهکار دولت تدبیر و امید ،با فعالیت بخشهای
مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تعداد شرکتهای دانشبنیان رشد بسیار زیادی داشته
است .در عین حال وجود پارکهای علم و فناوری ،مراکز
رشد و همچنین پژوهشگاهها جزو ظرفیتهای جدی
کشور در حوزه علم و فناوری هستند که باید با تعامل
سازنده ،از آنها در جهت حمایت حداکثری از شرکتهای
دانش بنیان بهره برد.
◣ با توجه به اینکه مهمترین مأموریت صندوق
نوآوری و شکوفایی تقویت شرکتهای دانشبنیان

است ،نقش و تأثیر این شرکتها در آینده اقتصادی
کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
تردید نکنید که آینده روشن اقتصادی کشور به توجه
ویژه به شرکتهای دانشبنیان بستگی دارد .بر اساس
فرمایشات و توصیههای مقام معظم رهبری و تاکیدات
مکرر رییسجمهور محترم ،اهمیت شرکتهای
دانشبنیان و تاثیرگذاری آنها باید در راستای تحقق
اقتصاد دانشبنیان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معتقدیم توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان نه انتخاب
گزینهای از میان سایر گزینهها که یک ضرورت است؛
به همین دلیل باید به سمتی حرکت کنیم که اجزای
مختلف اقتصاد کشور را به استفاده از این ظرفیت
راهبردی سوق دهیم .در این زمینه نگاه به جمعیت جوان
و وضعیت اشتغال آنها بسیار حائز اهمیت است و میتوانیم
از ظرفیت این نیروهای توانمند و فعال برای رفع نیازهای
کشور استفاده بهینه داشته باشیم.
◣ آقای دکتر وحدت ،تجربه نشان داده نگاه صرف ًا
معطوف به اعطای تسهیالت در سیاستگذاریهای
حمایتی ،خروجی مورد انتظار را به همراه ندارد،
برای طراحی روشها و ابزارهای حمایتی متفاوت و
نوآورانه برنامهای دارید؟
بله حتما ،بحث طراحی ابزارهای جدید مالی برای توسعه
فعالیت شرکتهای دانشبنیان جزء برنامههای ویژه
ماست .معتقدم ابزارهای بیمهای و پوشش ریسک ،گاهی
از تسهیالت مالی کارکرد بهتری دارند ،به همین دلیل
طراحیهای اولیه این ابزارها آغاز شده و امیدواریم با
معرفی این ابزارها ،بخشی از نیازهای جدی شرکتها رفع
شود و بتوانیم در نحوه حمایت از آنها گامهای نوآورانه و
موثری برداریم.
◣ یکی از گالیههای مهم شرکتهای دانشبنیان،
طوالنی بودن فرایند گرفتن تسهیالت از صندوق
نوآوری و شکوفایی است ،در این مدت ،برای رفع
این مشکل چه کردهاید؟
بله این موضوع یکی از مهمترین انتقادات به صندوق بوده
است و به همین دلیل به عنوان یکی از مهمترین برنامهها
تالش کردیم فرآیند اعطای تسهیالت را کوتاه کنیم .این
تسهیلگری در عین حفظ نظارتها ،یکی از اولویتهای
جدی صندوق بوده است .در حال حاضر فرآیند ارزیابی
طرحها کوتاهتر شده و میزان اختیارات کمیتهها و حد
اعتباری آنها نیز افزایش یافته است .با برنامههایی که
در دست اجراست ،سرعت اعطای تسهیالت بیشتر هم
خواهد شد.
بعنوان مثال ،شرکتهای دانشبنیان قب ً
ال برای دریافت
ضمانتنامه باید مراحل زیادی را طی میکردند ،اما در
دور جدید فعالیتهای صندوق ،با حذف فرآیندهای زائد،
زمان صدور ضمانتنامه را به منظور چابکسازی و تسریع
فرآیندها به چهار روز کاهش دادهایم؛ البته در صورتی که
هر یک از شرکتهای دانشبنیان حد اعتباری الزم را در
صندوق شکوفایی و نوآوری مشخص کرده باشند ،صدور
ضمانتنامه یک روزه خواهد بود.
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◣ یکی از آفات سیاستگذاریها در کشورمان
معموال نگاه مرکزگراست در حالی که در استانها
ظرفیتهای عظیمی وجود دارد ،برای شرکتهای
دانشبنیان فعال در استانها هم برنامهای دارید؟
برای توسعه فعالیتهای فناورانه و دانشبنیان ،نگاه
هر استان باید به ظرفیتهای محلی خودش باشد.
برای شکوفایی این ظرفیتهای استانی ،برنامههایی را
با مشارکت صندو قهای پژوهش و فناوری مستقر در
استا نها در دستور کار داریم .در حال حاضر شرکتهای
فناوری که در پار کهای علم و فناوری و استا نهای
مختلف مشغول به فعالیت هستند ،میتوانند تحت
پوشش حمایتهای صندو قهای پژوهش و فناوری قرار
گیرند .در همین راستا و به منظور استفاده از ظرفیتها
و توانمند یهای صندو قهای پژوهش و فناوری و
پار کهای علم و فناوری کشور آییننامه جدید در
صندوق تدوین و تصویب شده که بر اساس آن میتوانیم
تا  ۹برابر سرمایه اولیه صندو قهای پژوهش و فناوری
به آنها اعتبار دهیم.
ً
صندوقهای پژوهش و فناوری معموال دو ویژگی اصلی
دارند که یکی از آنها حضور در مناطق جغرافیایی مختلف
و دیگری فعالیت در بخشهای خاص است .با توجه به
تخصص این صندوقها انتظار میرود با این خط اعتباری،
بخش مهمی از نیازهای مناطق مختلف کشور رفع شود
و در توسعه فعالیتهای دانش بنیان در کشور ،الگوی
متوازنی داشته باشیم.

◣ آیا قائل به ورود نهادهای خصوصی مالی به بحث
حمایتهای مالی از شرکتهای دانشبنیان هستید؛
اگر چنین است ،تاکنون چه اقداماتی در این زمینه
صورت گرفته است؟
بله این از جمله برنامههایی است که به طور جدی
در دستور کار صندوق قرار دارد .برای رشد و توسعه
اکوسیستم تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و نوآور،
فعال شدن نهادهای خصوصی مالی یک ضرورت است
و حضور این نهادها ،فرآیند تامین مالی شرکتها
را تسریع میکند .بر همین اساس درصدد هستیم
از ظرفیتها و امکانات بخش خصوصی برای بخش
سرمایهگذاری کمک بگیریم .عالوه بر این به دنبال
حمایت از نهادهایی هم هستیم که بتوانند در قالب
کارگزار یهای خصوصی ،بعضی فعالیتها از قبیل
ارزیابی دانش فنی را انجام دهند.
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد شبه
دولتی برای سرمایهگذاری مستقیم در طر حهای
شرکتهای دانشبنیان با برخی موانع و محدودیتهای
قانونی مواجه است ،از همین رو به دنبال استفاده از
ظرفیتهای نهادهای خصوصی مانند صندو قهای
پژوهش و فناوری و صندو قهای جسورانه بورسی برای
سرمایهگذاری هستیم .صندوق نوآوری و شکوفایی
آمادگی این را دارد که تا سه برابر مبلغی که بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری اختصاص میدهد ،بدون
دخالت مستقیم ،تأمین مالی کند.
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همچنین باید بگویم در حوزه تسهیالت ،برنامهای
جدی برای تعامل سازنده با بانکها برای اجرایی کردن
دو برنامه در کشور داریم؛ اول آنکه برای شرکتهای
بزرگی که میتوانند نیازهای خود را از طریق بانکها
رفع کنند ظرفیتی ایجاد کنیم تا از منابع اهرم شده
صندوق در شبکه بانکی بهره مند شوند .دوم اینکه به
دنبال راه اندازی یارانه سود تسهیالت با کمک برخی
از بانکها در آینده هستیم تا بتوانیم از منابع صندوق
نوآوری و شکوفایی به صورت اهرمی برای شرکتهای
بزرگ بهره ببریم.
◣ یکی از مشکالت شرکتهای دانشبنیان ضعف
این شرکتها در بازارسازی و فروش محصوالت
است .صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه چه
برنامههایی دارد؟
در این حوزه در صدد هستیم که با توسعه خدمات در
بحث لیزینگ و ضمانتنامه ،خرید شرکتهای دیگر از
شرکتهای دانشبنیان را تسهیل کنیم .به طور مثال
صندوق در بحث لیزینگ شرکتهای دانش بنیان،
حدود  ۲۰میلیارد تومان اعتبار به نمایشگاه تجهیزات
آزمایشگاهی ساخت ایران تخصیص داد و خوشبختانه
باخبر شدیم که تا همین مقدار نیز قرارداد منعقد شده
است .اگرچه برای تخصیص اعتبار بیشتر ،این صندوق
آمادگی خود را نیز اعالم کرده بود .همچنین با وزارت
بهداشت و هیات امنای ارزی در بحث خرید تجهیزات از
شرکتهای دانشبنیان نیز وارد مذاکره شدهایم چراکه
با خرید تجهیزات از شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای
فعال حوزه سالمت تغییر جدی خواهند کرد.
◣ همین مشکل – به شکل حادتر -در عرضه
محصوالت شرکتهای دانشبنیان ایرانی به بازارهای
خارجی هم وجود دارد .؛ در این زمینه هم برنامهای
دارید؟
بله ،معتقدیم شرکتهای دانشبنیان باید نگاه جدی به
صادرات داشته باشند .البته تحریمها تاثیرات بدی بر
اقتصاد کشور گذاشته و نمیتوان آن را انکار کرد اما گاهی
این اتفاق میتواند منجر به اعتماد به توان داخلی کشور
شود .در همین ارتباط بحث توسعه زنجیره ارزش و شبکه
تأمین یکی از بحثهای مهم است چرا که اگر صنایع
بزرگ کشور بخواهند با شرکتهای بینالمللی رقابت
کنند باید بتوانند در اطراف خود حلقهای از شرکتهای
دانشبنیانی که در حوزه فناوری به آنها نزدیکند ،ایجاد
کنند؛ در این راستا در صندوق نوآوری و شکوفایی به
دنبال آن هستیم که با کمک انجمنها و نهادهای صنفی
فعال بخش خصوصی حمایتهای الزم را از تشکیل
زنجیره تأمین صنایع بزرگ کشور از طریق شرکتهای
دانش بنیان انجام دهیم .عالوه بر آن یک بسته مالی برای
بحث صادرات پیشبینی کردهایم تا این شرکتها بتوانند
به راحتی در نمایشگاههای بینالمللی حضور پیدا کنند.
همچنین کمک هزینهای را نیز برای پذیرش هیاتهای
خارجی و پوشش هزینههای مربوط به اخذ تاییدیههای
بینالمللی در نظر گرفتهایم.
◣ کشور امروزه در حوزههای کالن دچار مشکالت
مختلفی است که فناوریهای جدید میتواند در
رفع آن مؤثر واقع شود .در صندوق برای توسعه
فناوریهای جدید چه برنامههایی دارد؟
فناوریهای جدید مهمترین ابزار برای غلبه با ابرچالشها
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و مشکالت دیرین ماست و از همین در صندوق به دنبال
حمایت جدی از حوزههایی مانند هوش مصنوعی برای
حل مسائل و مشکالت اساسی کشور هستیم .امروز کشور
با موضوعات مهمی مانند آب و محیط زیست دست به
گریبان است ،در این خصوص برنامههایی داریم که
شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه بتوانند با
یک خط اعتباری ویژه ،از حمایتها و بستههای مالی ما
استفاده و توانمندیهای خود را برای حل این مشکالت
بروز دهند.
◣ یکی از مشکالتی که امروز به بخش خصوصی و
شرکتها لطمه وارده کرده تالطمات بازار ارز است.
آیا صندوق برای کمک به شرکتهای دانش بنیانی
از این تالطمات دچار آسیب شدهاند ،اقدامی کرده
است؟
بله ،ما در صندوق از شرکتهایی که در شرایط تالطمات
ارزی دچار مشکالتی در حوزه تولید محصول و یا ارائه
محصول به بازار شد هاند در قالب استمهال وام حمایت
کرد هایم.
◣ نحوه همکاری و میزان تعامل صندوق نوآوری
و شکوفایی با معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری چگونه است؟
صندوق نوآوری و شکوفایی بدون شک با معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری همکاری سازنده خواهد داشت.
در این مدت نیز ما همکاریهایی با این معاونت داشتیم
چرا که معتقدیم اجزای اکوسیستم نوآوری نمیتوانند
مستقل از هم عمل کنند .البته صندوق نوآوری و
شکوفایی از حیث برنامهها ،شأن و استقالل خود را دارد
و همکاری ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برنامهمحور است.
◣ شرایط دشوار اقتصادی کشور ،محدودیتهایی
را در بودجه نهادهای دولتی پدید آورده ،ممكن
است صندوق هم در سال آینده از این شرایط تاثیر
بپذیرد؟
شرایط دشوار اقتصادی کشور به دلیل تحریمها و
توطئههای دشمنان یک واقعیت است و تاثیراتی را
کمابیش در همه بخشها دارد .البته در ساختار مدیریتی
کشور هم تحرک باالیی برای غلبه بر این توطئهها وجود
دارد و تالشهای زیادی در جریان است .با توجه به جایگاه
مهم صنایع و اقتصاد دانشبنیان و همچنین تاکیدات
مقامات ارشد کشور برای برنامهریزیهای توسعهای در
این حوزه ،خوشبختانه با حمایت دولت و شخص آقای
رئیسجمهور ،صندوق مشمول محدودیتهای حاصل
از شرایط ویژه اقتصادی کشور نیست و در سطح کالن
کشور ،به صندوق به چشم یک ابزار برای غلبه بر این
مشکالت نگاه میشود.
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 60درصد پایاننامهها و رسالههای وزارت عتف در ایرانداک ثبت میشوند
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
گفت :نزدیک به  60درصد پایاننامهها و رسالههای وزارت علوم،
تحقیقات ،و فناوری در ایرانداک ثبت میشوند.
به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران" دکتر علیدوستی ،رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران (ایرانداک) در پنجمین همایش دفاتر حقوقی دانشگاهها و
مراکز آموزشعالی کشور درباره راهکارهای فنی کاهش بدرفتاری
علمی سخنرانی کرد.
در این سخنرانی که به دعوت پنجمین همایش دفاتر حقوقی
دانشگاهها و مراکز آموزشعالی کشور برگزار شد ،دکتر علیدوستی
گفت :ثبت و همانندجویی پایاننامهها و رسالهها پس از تصویب
مجلس شورای اسالمی ،از سال پیش با جدیت بیشتری ادامه
یافت .رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران اظهار داشت:
ایرانداک با سامانههای گوناگونی در زمینة کاهش بدرفتاری علمی
ایفای نقش میکند .برخی از این سامانهها در سه گام تصویب
موضوع ،تصویب پیشنهاده ،و تصویب پایاننامه و رساله؛ مستقیم یا
غیرمستقیم به کاهش بدرفتاری علمی کمک میکنند .سامانههای
ثبت ،گنج ،همانندجو ،پیشینة پژوهش ،و ساعت از این دست
هستند .در کنار این سامانهها ،سامانههایی مانند شیوهنامة ایران،
راهنمای نگارش پایاننامه و رساله ،پژوهشکار ،و مانند آنها برای
پشتیبانی پژوهش راهاندازی شدهاند .در این میان ،همانندجو،
سامانهای است که در زمینه شناخت و کشف بدرفتاریهای علمی
و کپی پایاننامهها و با هدف پیشگیری از بدرفتاریهای علمی به

کار گرفته میشود .این سامانه با دریافت متن نوشتار از کاربر و
مقایسه خودکار آن با متن کامل پایاننامههای کارشناسیارشد
و رسالههای دکتری موجود در پایگاههای ایرانداک ،نوشتههای
همانند را بازیابی میکند و اندازه و منابع اطالعات آنها را نمایش
و به استاد راهنما و مؤسسه گزارش میدهد .این همانندی به
معنای بدرفتاری علمی نیست و تصمیمگیری دربارة آن با استادان
و مؤسسههاست .علیدوستی گفت :نزدیک 60درصد از پایاننامهها
و رسالههای وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری؛ کمتر از  10درصد
از پایاننامهها و رسالههای دانشگاه آزاد اسالمی؛ کمتر از  5درصد از
پایاننامهها و رسالههای وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشکی؛
و نزدیک به صفر درصد از پایاننامهها و رسالههای حوزههای علمیه
در سامانههای اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک) ثبت میشود .وی با بیان این که قانون ،همه دانشگاهها
و مراکز آموزشعالی را ملزم به ثبت پایاننامههای دانشجویان خود
در ایرانداک کرده است ،افزود :اگر پوشش این پژوهشگاه گسترده
باشد یافتن همانندیها دقیقتر و جامعتر خواهد بود .هماکنون
اطالعات بیش از  500هزار پایاننامه و رساله و نزدیک به 130
هزار پیشنهاده (پروپوزال) در پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) در
دسترس کاربران است.
گفتنی است قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"،
سال گذشته در مجلس شورای اسالمی تصویب شد .بر پایة این
قانون ،تهیه ،عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله ،پایاننامه،
مقاله ،طرح پژوهشی ،کتاب ،گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط

شده پژوهشی ،علمی و هنری اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی
توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان
حرفه یا شغل و با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری
به عنوان اثر خودُ ،جرم است و مرتکب یا مرتکبان عالوه بر واریز
وجوه دریافتی به خزانه دولت ،مشمول مجازات میشوند.
بر پایة تبصرة  9این قانون ،حوزههای علمیه و همچنین دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی فناوری دولتی
و غیردولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمیکاربردی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،جهاد دانشگاهی ،مؤسسههای آموزش عالی
غیردولتیغیرانتفاعی ،مؤسسههای وابسته به دستگاههای آموزش
عالی غیردولتیغیرانتفاعی ،مؤسسههای وابسته به دستگاههای
اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس،پیشنهادها
(پروپوزالها) ،پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی خود را که فاقد طبقهبندی هستند در سامانههای
اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ثبت
و تأیید کرده و فایل تماممتن و نتیجه را همانندجویی کنند.
پنجمین همایش حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزشعالی به منظور
تبیین و همفکری درخصوص وظایف مدیران حقوقی دانشگاهها در
اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی با حضور مدیران و
کارشناسان حقوقی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دانشگاههای
کشور روز پنجشنبه  20دی ماه ،در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان برگزار شد.

■ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی■ :

آغاز فصل جدید تامین مالی رشکتهای دانشبنیان و فناور
حامیت هزار میلیارد تومانی از صندوقهای پژوهش و فناوری

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از تسهیل تامین مالی
شرکتهای دانش بنیان با کاهش حجم عملیات تصدیگری این
صندوق و اعطای اختیارات به صندوقهای پژوهش و فناوری خبر
داد و گفت :فصل جدید همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی
و صندوقهای پژوهش و فناوری با حمایت هزار میلیارد تومانی از
این صندوقها آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر علی
وحدت در مراسم رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و
شکوفایی با صندوقهای پژوهش و فناوری که صبح امروز در
مجتمع شکوفایی شرکتهای دانش بنیان برگزار شد ،با اشاره به
نقش این برنامه همکاری در اثرگذاری در حوزه علم و فناوری،
گفت :همکاریهای نزدیک صندوق نوآوری و شکوفایی با
صندوقهای پژوهش و فناوری ،منجر به کمک بیشتر در حوزه علم
و فناوری و اثرگذاری افزونتر شرکتهای دانش بنیان خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف این برنامه در تمرکززدایی از برنامههای
صندوق نوآوری و شکوفایی و حرکت به سمت استفاده از ابزارهای
مالی موجود گفت :با تغییر نگرش به منظور تمرکززدایی از صندوق
نوآوری و شکوفایی و حرکت به سمت استفاده از ابزارهای مالی
موجود در کشور ،تالش شد فرآیندهای صندوق کوتاهتر شود.
دبیر کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری درباره برنامههای این
همکاری نیز گفت :بسته ویژهای برای توسعه شتاب دهندهها و
استقرار شرکتهای دانش بنیان متفاوت از برنامه قبلی ،تدارک
دیده شده و بستر کاری سرمایهگذاریها نیز در این برنامه همکاری
جدید فراهم شده است.

دکتر وحدت با اشاره به تالش برای کاهش حجم عملیات
تصدیگری صندوق نوآوری و شکوفایی در فعالیت شرکتهای
دانش بنیان گفت :تسهیل تامین مالی شرکتهای دانش بنیان
و فناور ،از اهداف درنظر گرفته شده این برنامه است که با کاهش
حجم عملیات تصدیگری صندوق نوآوری و شکوفایی محقق
خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مدل تامین مالی این برنامه که شامل
اعطای تسهیالت و اختصاص خط اعتباری به صندوقهای است،
گفت :مبلغ تسهیالت به سرمایه صندوق و عملکرد صندوقها
بستگی دارد .همچنین نرخ سود پایه درنظر گرفته شده  10درصد
است و با توجه به عملکرد و حوزه مورد نظر تا صفر درصد نیز
کاهش خواهد یافت.
وحدت با بیان اینکه تامین مالی صندوقهای پژوهش و فناوری 9
برابر سرمایه اولیه آنها خواهد بود ،گفت :روال اعطای تسهیالت به
شرکتهای دانش بنیان از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری
انجام خواهد شد و هم اکنون هزار میلیارد تومان سرمایه به ۱۲
صندوق تخصیص داده شده است.

وی همچنین درباره تضمین اجرایی این برنامه و مدت زمان
بازپرداخت تسهیالت نیز گفت :تضمین این صندوقها به صورت
چک و بر پایه عملکرد و اعتبار مالی صندوق پژوهش و فناوری
است و مدت بازپرداخت تسهیالت نیز چهار ساله خواهد بود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با اشاره به مزیت مهم
برنامه همکاری این صندوق با صندوقهای پژوهش و فناوری،
گفت :نگاه ما در صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوقهای
پژوهش و فناوری راهبردی خواهد بود و امیدواریم با ارائه این
برنامه ،نقشآفرینی بیشتری در زیستبوم نوآوری داشته باشیم
و نیازهای شرکت های کوچک در سطح کشور مرتفع شود .این
طرح با تحت پوشش قرار دادن شرکتها و حوزههایی که به صورت
مستقیم نمیتوانند با صندوق همکاری کنند ،ظرفیتی را فراهم
کرد تا شرکتهای فناور و استارتآپهای خالق بتوانند نیازهای
خود را از طریق صندوق های پژوهش و فناوری برطرف کنند.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

■

رییس دانشگاه اصفهان:
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ارتباط بین دانشگاه و رسانه ،ظرفیت سازی برای آينده است
به گزارش نشریه عتف رییس دانشگاه اصفهان ضمن تاکید بر ارتباط
بین دانشگاه و رسانه گفت :ارتباط بین دانشگاه و رسانه ،نوعي
ظرفيت سازي براي آينده است و رسانه ها مي توانند بعنوان پلي بين
علوم دانشگاهي و مردم و جامعه باشند.
به گزارش ایرنا ،هوشنگ طالبی روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری
جمهوري اسالمي استان اصفهان ،افزود :دانشگاه داراي ظرفيت هاي
عظيمي در بخش هاي مختلف است که در زمان حاضر کمتر از ۵۰
درصد آن استفاده مي شود زيرا راه هاي ظرفيت سازي را فرا نگرفته ايم.
وی مهمترین ظرفیت دانشگاه ها را نیروي انساني آن خواند و
اظهارداشت  :دانشگاه بعنوان منبع فکر ،دانش ،تخصص ،کارآفريني
و نوآوري مي تواند در خدمت جامعه باشد.
رییس دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه رسانه ها ،نقش مهمي دارند و
مي توانند با جلب اعتماد مردم ،اميد را در دل آنها ايجاد کنند ،افزود:
آنها در تقويت هويت ملي بويژه بين جوانان نيز تاثير بسزايي دارند.
وی با بیان اینکه سال ها از این موضوع در کشورمان غفلت شده بود،
ادامه داد :بعنوان مثال ورزش مي تواند هويت سازي کرده و هويت
ملي مردم را تهييج و در بين آنها اميد آفريني کند اما آنطور كه بايد
از ظرفيت هاي موجود در اين زمينه استفاده نشد.
طالبی با طرح این سوال که چقدر دانش دانشگاهی با رسانه و وظایف
رسانه اي ممزوج شده است و رسانه ها چه ميزان به اين ظرفيت ها،
اعتماد و اعتقاد دارند ،تصريح کرد  :اگر اين کار صورت گيرد منجر به
ظرفيت سازي در جهت استفاده بهينه از علوم دانشگاهي مي شود.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه های کشورمان امروز در مرز دانش
حرکت مي كنند و فاصله اي با دنيا ندارند ،اضافه كرد :دانشگاه
اصفهان ساالنه يكهزار مقاله بين المللي منتشر مي كند كه به معناي
آشنا بودن استادان و دانشجويان ما با دانش روز و توانايي آنها در

نوآوري است.
رییس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه حلقه هاي مفقوده در
ارتباط بين دانشگاه ها و رسانه ها وجود دارد ،خاطرنشان کرد:
اگر رسانه ها به معرفي ظرفيت هاي دانشگاهي در زمينه هاي
مختلف بپردازند ،مسووالن آنها را بهتر مي بينند و در تصميم
گيري هاي خود اعمال مي کنند.
طالبی به تشکیل خوشه سرمایه اجتماعی در دانشگاه اصفهان اشاره
و اضافه کرد :مطالعات کشوري درباره آسيب ها و معضالت موجود
در بخش سرمايه اجتماعي به اين دانشگاه واگذار شد و ما به احصاء
پژوهش هايي که در گذشته در اين باره شده است ،پرداختيم.
وی با بیان اینکه در بررسی اوليه  ۹۰۰تحقيق در اين زمينه
شناسايي کرديم ،ادامه داد :اين سوال وجود دارد که مسووالن
کشورمان تا چه ميزان از اين تحقيقات استفاده كرده اند.
رییس دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه در کشورمان به دانشگاه ها،
نگاه مصرفي مي شود و نه سرمايه گذاري ،گفت :ما در ظرفيت سازي
ضعيف هستيم و ارتباطات مي تواند ظرفيت هاي ما را شکوفا كند و
دانش نخبگان دانشگاهي به صورت اطالعات به جامعه منتقل شود.
وی با اشاره به فعالیت شبکه دانشگاه و جامعه در دانشگاه اصفهان ،بیان
کرد  :در این اتاق فکر  ۲۲گزارش از معضالت عمده استان از جمله
آب ،محيط زيست و مسائل اقتصادي و اجتماعي تهيه و براي مسووالن
ارسال شده است اما اينکه چقدر از آنها استفاده شده ،اطالعي نداريم.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان در این بازدید با بیان اينکه ضرورت
ارتباط بين دانشگاه و جامعه بطور کامل روشن است ،گفت :اينکه
مديري حس کند كه خود به تنهايي مغز متفكر و مجري است،
خطاي بزرگي در نظام حكومتداري است و هرگاه جلوي اين تفكر
گرفته شود به نفع كشور است.

بازدید مشاور وزیر و دبیر ستاد خ ّیرین وزارت علوم،
تحقیقات و فن آوری از پروژہ های خ ّیری دانشگاه شهرکرد
خیرین وزارت علوم ،تحقیقات و
مشاور وزیر و دبیر ستاد ّ
خیری دانشگاه شهرکرد بازدید کرد.
فن آوری از پروژه های ّ
به گزارش روابط عمومی نشریه عتف به نقل از دانشگاه
شهرکرد ،دکتر حسین عسگریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر
خیرین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری همراه با
ستاد ّ
دکتر سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد و جمعی از
خیر ساز ۱۵
معاونان و مدیران دانشگاه از دو خوابگاه ّ
خرداد و خوابگاه حاج الیاس رییسی و همچنین سالن
خیر و دانشگاه در حال
کنفرانس روحی که با مشارکت ّ
ساخت است بازدید نمود و در جریان آخرین روند ساخت

و تکمیل این پروژه ها قرار گرفت.
شایان ذکر است ،خوابگاه دخترانه  ۱۵خرداد توسط بنیاد
 ۱۵خرداد با پیشرفت فیزیکی  ۸۰درصد از دی سال ۹۵
خیری حاج الیاس رییسی نیز با پیشرفت ۹۰
و خوابگاه ّ
درصدی از اسفند سال  ۹۴در حال ساخت هستند.
گفتنی است ،در این بازدید دکتر حسین عسگریان ابیانه
خیرین حامی دانشگاه
از حاج قربانعلی رییسی یکی از ّ
خیری و تکمیل ساختمان
شهرکرد به پاس کمک های ّ
جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شهرکرد تجلیل
و قدردانی نمود.

حجت االسالم جعفر شانظری با اشاره به نقش رسانه ها در این
پیوند ،افزود :امروزه ،ذهن ،فکر ،فرهنگ و سبک زندگی جوامع بر
اساس رسانه ها شکل مي گيرد.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها ۲ ،نقش عمده را در جوامع بازی می
کنند ،نقش نخست را ايجاد آگاهي هاي ساختگي و تخيلي و احساسي
کردن مخاطبان بدون رشد عالمانه عنوان و اضافه کرد :نقش دوم نيز
تزريق آگاهي هاي عالمانه و واقع گرايانه به جامعه است.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه اگر رسانه ها نتوانند
رابطه درستی با مخاطبان برقرار کنند منجر به بي اعتمادي مي
شود ،تصريح کرد :رسانه ها بايد به مردم بويژه جوانان اجازه دهند
تا حرف ها و ايده هاي خود را مطرح كنند و به خود باوري برسند
زيرا اگر خودباوري ما احياء نشود ،جامعه بسيار شكننده خواهد شد.
وی یکی از ضرورت های کار رسانه اي در چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي را آسيب شناسي  ۴۰سال انقالب ذکر و اضافه کرد:
ما بايد با طرح واقعيت ها به ايده هاي مردم بويژه جوانان براي حل
آن
مشكالت جامعه اهميت دهيم تا آنها بدانند كه اين كشور از ِ
خودمان است و بايد خود ما آن را بسازيم نه اينكه اگر مشكالتي
وجود دارد كشورمان را ترك كنيم.
در این بازدید بر اهمیت ارتباط بیشتر بين دانشگاه اصفهان و
خبرگزاري جمهوري اسالمي(ايرنا) استان اصفهان تاکيد و تشکيل
مرکز مشترک جهت پيشبرد اين اهداف ،پيشنهاد شد.

موفقیتی دیگر برای پژوهشگاه مواد و انرژی؛

برگزیده شدن طرح فناورانه پژوهشگاه مواد و انرژي
در فراخوان طرحهاي پژوهيش و فناورانه مشرتك بني
وزارت علوم ايران و بنياد علوم پاكستان
طرح فناورانه "ساخت سامانه خودكار تميزكننده ريزگرد از صفحات
خورشيدي" از دكتر مازیار دهقان عضو هیات علمی پژوهشكده
انرژي پژوهشگاه مواد و انرژي جزو  10طرح برتر پذيرفته شده در
نتايج داوري دومين فراخوان طرحهاي پژوهشي و فناورانه مشترك
بين وزارت علوم ايران و بنياد علوم پاكستان که در گزارش تارنماي
بنياد علوم پاكستان آورده شده است ،می باشد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،این طرح که با همكاري
دانشكده سيستمهاي انرژي دانشگاه ملي علوم و فناوري پاكستان
( )NUSTانجام می شود ،تحت حمايت مالي هر دو نهاد عالي
ايراني و پاكستاني قرار خواهد گرفت.
همچنین در اولين دوره فراخوان طرحهاي مشترك بين ايران و
پاكستان نيز دو طرح از پژوهشكده انرژي با همكاري  NUSTدر
بين  8طرح ،تحت حمايت قرار گرفته بود كه از اين حيث پژوهشگاه
مواد و انرژي با دارا بودن سه عنوان طرح از بين  18طرح مصوب طي
دو دوره فراخوان صورت گرفته در كنار دانشگاه تهران ،در صدر مراكز
تحقيقاتي و پژوهشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در زمينه
همكاريهاي مشترك بينالمللي بين دو كشور قرار گرفته است.
گفتني است ،هر سه طرح پذیرفته شده ،در زمينه انرژيهاي
تجديدپذير خورشيدي و بادي می باشد كه با همكاري اعضاي
هيات علمي پژوهشكده انرژي و با محوريت دكتر دهقان ،دكتر
رهگذر و دكتر پوررجبيان در حال انجام است.
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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه دانشگاه كارآفرين
دکتر نجفی نژاد رییس دانشگاه :یکی از اقدامات موثر اين دانشگاه در راستاي
تحقق دانشگاه كارآفرين ،تدوين و تصويب سند راهبردي دانشگاه كارآفرين به
عنوان نقشه راه راهبردی بوده است
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیش از نیم قرن سابقه یکی از قدیمیترین
دانشگاههای تخصصی کشور به شما میرود که تا کنون از طریق آموزش و تربیت نیروی
انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی ،پژوهش به منظور تولید دانش و فناوری برای بخش
کشاورزی و ارایه خدمات علمی تخصصی و ترویجی به بهرهبرداران ،سازمانهای دولتی و
بخش خصوصی در مسیر پیشرفت کشور نقش آفرینی کرده است.
طبیعتاً انتظار می رود این دانشگاه با سابقه و با ظرفیت و پتانسیل توسعهای قابل مالحظه،
به لحاظ ورود به مباحث و عرصههای جدید نظیر توسعه کارآفرینی نیز پیش رو باشد .از
همین رو ،یکی از اقدامات موثر اين دانشگاه در راستاي تحقق دانشگاه كارآفرين ،تدوين و
تصويب سند راهبردي دانشگاه كارآفرين به عنوان نقشه راه راهبردی بوده است.

در کنار این اقدام کلیدی ،تالشهای زیر با برنامه ریزی و مشارکت همه دانشگاهیان
انجام شده است :توسعه زيرساختهاي نهادي و فيزيكي دانشگاه كارآفرين نظير كلينيك
مادر تخصصي ،مركز رشد واحدهاي فناور ،مركز كارآفريني ،تشكيل كميته كارآفريني و
كارگروه هاي تخصصي ذیربط ،توسعه آموزشهاي كارآفريني در سطح دانشگاه ،حمايت
ويژه از كسبوكارهاي دانشجويي و ايجاد بازارچههاي كارآفريني ،حمايت از فعاليتهاي
كارآفرينانه اعضاي هيات علمي دانشگاه و ايجاد فن بازار ،حمايت از ثبت اختراعات و
حفظ مالكيت فكري اعضاي هيات علمي دانشگاه ،تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي
اعضاي هيات علمي دانشگاه ،ارتباط نهادمند با صنعت از طریق تدوین و عملیاتی نمودن
تفاهمنامههای مشترک با سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ،ايجاد شركتهاي
دانش بنيان فن آور ،تدوين و تصويب آيين نامهها و شيوه نامههاي كارآفريني ،برگزاري
استارت آپ در راستاي شناسايي كارآفرينانه نخبگان دانشگاهي ،ايجاد سايت كارآفريني
دانشگاه براي فعاليت دانشجويان كارآفرين ،انجام پژوهش ،چاپ كتاب و مقاالت در زمينه
كارآفريني و انتشار مجله كارآفريني در كشاورزي.
◣ مرکز کارآفرینی:
در راستای اجرای سیاست های وزارت علوم ،مبنی بر تبدیل شدن دانشگاه ها به دانشگاه
کارآفرین جهت ایجاد خوداشتغالی و تولید ثروت از ایده های علمی ،مرکز کارآفرینی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال  1394در این واحد آموزش
عالی راه اندازی شد که در حال حاضر با تدوین و اجرای سند دانشگاه کارآفرین با هدف
آموزش و تربیت نیروی انسانی دانش آموخته به عنوان اصلی ترین محور توسعه ،مشغول
به فعالیت است.

معرفی سند دانشگاه کارآفرین :این سند ماحصل هماندیشیها طی دوره زمانی
یکساله در سطوح مختلف دروندانشگاهی ،استانی و ملی با مشارکت اعضای هیات علمی،
دانشجویان ،دانشآموختگان ،مدیران اجرایی و دانشگاهی ،محققان و صاحبنظران،
فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان است و الگویی جامع برای دانشگاه کارآفرین در
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ارایه می کند .این الگو در قالب ماتریسهایی دربرگیرنده
چالش ها و راهکارهای متناظر برای تدوين کارآفرینی در ساختار تشکیالتی و مدیریتی،
کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری و اجتماعی -فرهنگی مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،زمانبندی پیشنهادی برای تحقق سیاستهای اجرایی،
سطحکنشگری دستاندرکاران ،ملزومات حمایتی و نشانگرهای پیشرفت برگزیده است.
این سند در تاریخ پانزدهم اردیبهشت  95با حضور معاون وقت پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری رونمایی و در تاریخ  1395/03/17به تصویب هیات امنای
دانشگاه های منطقه گلستان رسید.
اولین اقدام اساسی برای تحقق این سند ،تدوین برنامه اقدام و عمل دانشگاه توسط مرکز
کارآفرینی و تصویب و ابالغ آن در قالب کمیته کارآفرینی برای سال تحصیلی -1396
1395و بازنگری آن برای سال  1396-1397بود.
پی آیند این برنامه ،مجموعه ای از اقدامات نرم افزای و سخت افزاری طراحی و اجرا
گردید و موجب شد ذهنیت تصمیم گیری و اجرا در تمام سطوح دانشگاه سمت وسوی
کارآفرینانه پیدا کند .تدوین و انتشار مجموعه قوانین و مقررات حوزه کارآفرینی ،فعال
نمودن مشاوران کارآفرینی دانشگاه ،مشارکت در طراحی چندین جشنواره کارآفرینی،
توسعه پارک کسب و کار دانشجویی ،تاسیس صندوق کارآفرینی دانشجویی ،فعال نمودن
دفتر مهارت آموزی پیشرفته با همکاری فنی و حرفه ای (...)scdاز این جمله است.

مرکز کارآفرینی دانشگاه در جهت اجراي آیين نامه کاراد )طرح توسعه ي کارآفرینی در
دانشگاه هاي کشور) ،مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،به منظور توسعه ي فرهنگ
کارآفرینی تاسيس شده است .این مرکز در راستاي سياست ها ،برنامه ها و مصوبات کميته
کارآفرینی دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهش و فناوري فعاليت دارد.
از مهمترین اهداف این مرکز می توان :
● ارتقاي روحيه کارآفرینی ،آموزش مهارتها ،توسعه و ترویج کارآفرینی در بين
دانشگاهيان؛ارائه مشاوره هاي موثر به دانشجویان و اساتيد ،سازمانها و دیگر مخاطبان
جهت پرورش ایده هاي خالق وکارآفرینانه و راه اندازي کسب و کار؛ شبكه سازي و ایجاد
هم افزایی از طریق تسهيل ،راه اندازي پارك کسب وکارآفرینی دانشگاه؛ راه اندازي مرکز
هم جوار دانشگاهی(  )Asdبا اداره کل فنی و حرفه اي استان ،برگزاري نشست با دعوت
از کارآفرینان با تجربه و ...را نام برد.
● دریافت و پيگيري طرح کسب و کار دانشجویی به تعداد  18مورد
● حمایت مالی از طریق تجهيز سه مورد کسب وکار دانشجویی
● نهایی کردن شيوه نامه درس کارآفرینی در تعامل موثر با معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی
● هماهنگی براي استقرار یك طرح کسب و کار دانشجویی در ایستگاه استانی سازمان
پژوهش ها طبق تفاهم نامه مشترك و ...از جمله اقدامات این مرکز بوده است.
شایان ذکر است :طی مدت فعالیت این مرکز حمایت هایی از کسب و کارهای دانشجویی
از طریق تخصیص فضا ،مساعدت مالی و  ...برای  12هسته کسب و کار با شمول حدود
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 84دانشجو در خوابگاه دختران ،محوطه پردیس دانشگاه و  ....انجام شده است.

جشنواره های برگزار شده توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه :تا کنون دانشجویان
در چندین نمایشگاه و جشنواره در داخل و خارج دانشگاه ،از جمله جشنواره هیرکان،
جشنواره حبوبات ،نمایشگاه هفته پژوهش استان ،جشنواره سمنو و محصوالت مبتنی بر
مالت ،خانه طبیعت ،نمایشگاه گل و گیاه جشنواره سفیران امید و حرکت و ...محصوالت
خود را عرضه نموده اند.

◣ کلینیک مادر تخصصی دانشگاه :
کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با محوريت ترويج،
دانش مداري ،نوآوري ،ايجاد انگيزه ،ارزش آفريني و كارآفريني ،تشويق سرمايه گذاري،
تبديل منابع انساني به سرمايه انساني و ارتقاء قدرت رقابت پذيري و فرهنگ استفاده از
خدمات كلينيكي در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،اردیبهشت سال  1395با حضور
معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
◣ آمار قراردادهای منعقد شده با شرکت ها و دستگاه های اجرایی در سال 96-95
طرح سفارشی 8مورد ،کارگاه آموزشی  104مورد ،خدمات مشاوره سفارشی 18مورد ،حق
مشاوره 10مورد ،قرارداد همایش 1مورد ،قرارداد اسپانسرینگ  2مورد ،قرارداد تیمی
مشاوره سفارشی  7مورد ،قرارداد فردی مشاوره سفارشی  4مورد ،قرارداد طرح پژوهشی
 12مورد و قرارداد داخلی پژوهشی  17مورد
◣ لیست تفاهم نامه های همکاری منعقد شده این کلینیک:
شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس ،سازمان آموزش و پرورش استان
گلستان ،سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان ،اداره کل بهزیستی استان گلستان
◣ میزگردهای علمی و کارگاه های تخصصی برگزار شده کلینیک مادر تخصصی
 -1بررسی مدیریت حاصلخیزی و بیولوژیک خاک در کشت و تولید پنبه در استان گلستان
 -2میزگرد راهکارهای بهینه سازی مدیریت اجرایی پسماند با رویکرد کاهش زباله ،
تفکیک از مبدا تولید و بازیافت مواد و انرژی
 -3دوره آموزشی – کارگاهی مواجه باخشکسالی دراراضی شرکت ران در کلینیک مادر
تخصصی دانشگاه
 -4دوره آموزشی– کارگاهی HSEبه سفارش شرکت شالوده خاک در این کلینیک
 -5دوره آموزشی – کارگاهی آشنایی باترمووود و چوب های تیمارشده توسط این کلینیک
 -6دوره آموزشی -کارگاهی شرایط عمومی پیمان ایرانی FIDICو  IDBدر شرکت
آب منطقه ای گلستان

◣ مرکز رشد دانشگاه:
امروزه با توجه به پیشرفت چشمگیر جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف علمی
و صنعتی و با توجه به تحریم های متعدد خارجی لزوم ایجاد مراکزی جهت پرورش و
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حمایت از طرحهای مبتنی بر دانش بیش از پیش احساس می شود .از این رو اقدامات
اولیه جهت تاسیس و راه اندازی مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان از سال  1390صورت پذیرفت اما با وقفه ای کوتاه از سال  92به صورت جدی به
فعالیت خود ادامه داد.

این واحد در حال حاضر به صورت مجوز اصولی با  5شرکت دانش بنیان و  80هسته و
واحد فناور در حال فعالیت است ،اهم اقدامات و برنامه های این مرکز در سال :97
پیگیری دانش بنیان شدن تعداد  3شرکت واجد شرایط تجهیز آزمایشگاه تحقیق و توسعه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیگیری مستمر و مراجعه حضور جهت دریافت موافقت قطعی فعالیت این مرکزکیفی سازی فعالیتهای شرکتهای مستقر در این مرکزتعامل هرچه بیشتر با پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استانحمایت از اشتغال و تولید یافته های تحقیقاتی و...همچنین این مرکز به صورت فعال در نمایشگاه های فن بازار و دانش بنیان کشور حضور
داشته است که از آن جمله می توان به:
کسب مقام سوم در جشنواره ملی دریا ،مسیر پیشرفت ،حضور یک واحد فناور در نمایشگاه
برج میالد ،شرکت در نمایشگاه دستاوردهای واحدهای فناور در همایش های دانشگاهی
و استانی ،برگزاری کارگاه پرورش و تکثیر زالوی طبی ،برگزاری کارگاه تجاری سازی
واحدهای فناور و ...اشاره کرد.
◣ حوزه بین الملل:
در حوزه بین الملل نیز این دانشگاه هر ساله ،چندین همایش بین المللی را با حضور
محققان سایر کشورها برگزار می نماید مانند کارگاه بین المللی پانتاری و ،...از جمله
دیگر اقدامات حوزه بین الملل دانشگاه می توان به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با
دانشگاه ها و مراکز علمی جهان اشاره نمود.
◣ کتابخانه مرکزی دانشگاه :
کتابخانه مرکزی دانشگاه همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و
با حضور معاون وقت فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،استاندار گلستان،
جمعی از مدیران ،اساتید و کارکنان ،کتابخانه مرکزی دانشگاه افتتاح شد.
شایان ذکر است :کتابخانه مرکزی دانشگاه با زیر بنای  2950مترمربع دارای  46هزار
عنوان کتاب 40 ،هزار نسخه کتاب است که از این میان  19هزار نسخه به زبان التین و
مابقی نسخه ها به زبان فارسی می باشد.
همچنین در این مرکز نشر تا به حال  180عنوان کتاب چاپ و منتشر شده است.
◣ کنکور ها و آزمون ها:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان دانشگاه مادر در استان گلستان
مسئولیت برگزاری آزمون های سراسری را بر عهده دارد.
از این میان این دانشگاه توانسته با نمایش توانمندی های خود از سال  96مسئولیت
برگزاری آزمون زبان خارجه تولیمو( ) TOLIMOرا برعهده بگیرد که این آزمون در
استان های محدودی برگزار می شود.
بهر روی تاکنون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان قدیمیترین
دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و اولین نهاد اموزش عالی استان
گلستان با همت بلند تمامی کارکنان دانشگاهی و همدلی و اراده برای توسعه و پیشرفت،
اقدامات بزرگی را به انجام رسانیده است که این تالشها ضمن ایجاد امید در دل
دانشجویان و همکاران باعث کسب موفقیتهای بسیاری نیز گردیده است که انشاء
ا ...این حرکت پرشتاب که با تبدیل شدن دانشگاه به دانشگاه کارآفرین آغاز شده ،با
فراهم شدن زیرساختهای الزم ،ضمن برطرف کردن مسائل و چالشهای کشور در حوزه
کشاورزی و منابع طبیعی بتواند تحوالت بزرگی را در این حوزه رقم بزند.
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"نشان طیب" نوید جهانی شدن محصوالت غذایی ایرانی و اسالمی
◣ مقدمه:
کشور مالزی به عنوان مبتکر طراحی و اعطای نشان حالل در
دنیا جایگاه خود را در بازار غذای حالل تثبیت کرده است،
اما سایر کشورهای جهان نظیر ترکیه ،امارات و حتی چین در
زمینه اعطای برند حالل ورود پیدا کرده اند.
سهم یک درصدی جمهوری اسالمی ایران از تجارت 4
هزار میلیاردی غذای حالل در دنیا ،علی رغم انطباق 98
درصدی غذاهای تولید شده کشور با استانداردهای حالل،
گویای این حقیقت است که ایران غائب بزرگ این تجارت در
بازار سودآور جهانی است .دستیابی به  ۱۰درصد بازار صنایع
غذایی حالل ،سود ۵۰تا  ۷۰میلیارد دالری را عاید کشور
میکند و ایران با دستیابی به این سهم میتواند اقتصاد کشور
را از نفت بی نیاز کند.
در شرایط اقتصادی کنونی و با ابتکار هوشمندانه گروهی
از پژوهشگران مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نوید
جبران فرصت سوزی های صورت گرفته با اجرای طرح
طراحی "نشان طیب" داده شده است.
"دکتر حسین زمانی" ،عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی
علوم و صنایع غذایی به عنوان اولین پژوهشگری است که ایده
طراحی نشان طیب را به صورت یک پروژه پژوهشی رسمی
از آموزه های قرآن کریم استخراج و پیگیری کرده است.
ایشان در گام بعدی با همکاری آستان قدس رضوی روند
تجاری-سازی و اشاعه این نشان را با تأسیس یک مؤسسه
مستقل پیگیری می کند؛ به این ترتیب ایران اسالمی اولین
کشوری است که در حوزه تدوین استانداردهای "طیب" وارد
شده است و افق جدیدی را پیش روی کیفیت این محصوالت
و خدمات گشوده است.
اینکه "نشان طیب" چیست و محصوالت غذایی "طیب"
چه ویژگی هایی دارند ،سواالتی است که در گفتگو با "دکتر
حسین زمانی" به آن پرداخته شده است.
◣ جناب آقای دکتر زمانی شما به عنوان اولین
پژوهشگری که برای اجرایی شدن بحث غذای طیب
اقدامات شایسته ای انجام داده اید ،لطفا در مورد
ویژگی های آن توضیح دهید؟
در ابتدا باید بگویم که این بحث چون ریشه در فرهنگ
اسالمی دارد افراد زیادی در این زمینه پژوهش کرده اند
اما پیش از این به صورت نظام مند و هدفمند به این بحث
پرداخته نشده بود .بحثی که ما االن در موسسه پژوهشی
علوم و صنایع غذایی پیگیری می کنیم ایجاد یک نشان
جهانی با کیفیت تر از حالل است که بر اساس آموزه های
اسالم طراحی شده است.
برای محصول و خدمات طیب  ۵ویژگی با دو رویکرد زیر
از منابع دینی استخراج شده اند .این رویکرد ها عبارتند از:
● بررسی و تحلیل ویژگی های حیات طیبه در قرآن که
باالترین کیفیت حیات قابل دستیابی توسط انسان در هر
دوره ای است،
● معنا شناسی واژه طیب و استخراج شاخص های آن که بر
اساس قواعد زبان شناسانه صورت گرفته است.
با توجه به رویکردهای پژوهشی ذکر شده؛ ویژگی های غذای
طیب شامل موارد زیر می باشند:
● لذیذ و دلچسپ بودن
● سالمت غذا به این معنا که هم مواد اولیه و هم فرآیندها
به نحوی تنظیم شده باشند که به توسعه سالمت در وجود
انسان کمک کنند.

● حالل بودن :یعنی مواد اولیه و فرایندها منطبق بر
چارچوب های شرعی و اسالمی باشند.
● اصالت :طبیعی و بومی بودن و عاری از تقلبات مختلف
بودن.
● برکت یا اثرگذاری غذا؛ یعنی غذای طیب بیشترین اثر
تغذیه ای را باید داشته باشد؛ در این دیدگاه حتی آثار درمانی
محصوالت غذایی هم مورد توجه قرار می گیرند.
البته شرط اصلی برای تجمیع کیفیت های ذکر شده رعایت
استانداردهای تولید ،فرآوری و حتی مصرف می باشد .در
طرح پژوهشی حاضر این  ۵ویژگی به صورت تفصیلی در نظر
گرفته شده و روش های آزمون آن طراحی می گردد.
در حال حاضر چند پروژه تحقیقاتی به صورت موازی در این
مؤسسه در حال اجرا می باشند که عناوین آنها شامل طراحی
مدل ارزیابی کیفیت محصوالت نان ،زعفران ،گوشت ،عسل
و خرما بر اساس شاخص های طیب می باشد .در نهایت
عالوه بر تدوین شاخص ها و مدل های ارزیابی کیفیت غذای
طیب ،ضمن پیاده-سازی آنها در پایلوت های مناسب ،فرآیند
تجاری سازی نشان طیب هم در هر حوزه ای با همکاری
آستان قدس رضوی و بخش خصوصی پیگیری می شود.
◣ تفاوت غذای طیب با غذای حالل چیست؟
غذای طیب  ۵شاخص اصلی دارد که یکی از آنها حالل بودن
است .حالل بودن غذا به معنای رعایت دستورالعمل های
شرعی است که این حداقل معیارهای دین برای کیفیت
محصوالت می باشد .معیارهای حداکثری در قالب نشان
طیب در حال تعریف است که یک نشان با کیفیت تر و عمیق
تر از حالل است.
◣ بین غذای طیب و محصوالت ارگانیک چه ارتباطی
وجود دارد؟
یکی از شاخص های غذای طیب سالم بودن است .تقریبا
اغلب اصولی که در غذای ارگانیک وجود دارند در راستای
احراز سالمت انسان ،محیط زندگی و سایر موجودات است
که در این بخش تامین استانداردهای نشان طیب به صورت
جامع تر به آن توجه می کند ،چراکه در نشان طیب عالوه
بر سالمت جسمی به سالمت روانی مصرف کننده نیز توجه
ویژه ای صورت می گیرد.
◣ از آمار پایین صادرات غذای حالل ایران نسبت
به سایر کشورها پیداست که علیرغم پتانسیل باالی
کشور ،در زمینه تولید و صادرات این محصوالت موفق
نبوده ایم .آیا به نظر شما پیگیری و پیشروی در زمینه
غذای طیب می تواند فرصت سوزی های صادرات
غذای حالل را برای کشور جبران کند؟
در بحث نشان حالل دو نکته وجود دارد .یکی اینکه کشور

ما در طراحی و تولید این استاندارد یا نشان نقشی نداشته
است و این ایده توسط کشور مالزی مطرح و مدیریت شد و
نکته بعدی اینکه چون مردم ما تصور می کردند غذایی که
مصرف می کنند حالل است ،برای برندسازی آن هم اقدامی
انجام ندادند .اما در بحث نشان طیب عالوه بر تولید دانش
در داخل کشور ،به تولید پایلوت آن نیز پرداخته می شود.
لذا این فرصت وجود دارد که نشانی با کیفیت باالتر از حالل
ایجاد شده و محصوالت غذایی آن تولید و در بازارهای داخلی
و خارجی عرضه گردد.
◣ چشم انداز غذای طیب را برای ایران چگونه ارزیابی
می کنید؟
غذای طیب محصوالت غذایی با کیفیتی هستند که ضمن
رعایت این استانداردها ،اصالح فرهنگ مصرف را نیز مد نظر
دارند .بر این اساس اسراف و ضایعات غذایی تا حدودی از
چرخه تولید تا مصرف حذف می شود.
در حال حاضر بسیاری از غذاها به لحاظ تغذیه ای از کیفیت
مناسبی برخوردار نیستند و بعضا منشا بروز بیماری های غیر
واگیر در جامعه می باشند .اگر بتوان با تعریف و اشاعه این
نشان در بخش خصوصی به الگوسازی از یک کیفیت برتر
کمک کنیم ،می توان به شکل گیری فرایند سالم سازی غذا
در جامعه و اشاعه این نشان و فرهنگ سازی های الزم در
این زمینه پرداخت.
الزم به ذکر است تحقیقات اولیه غذای طیب در مؤسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی انجام شده است و فعالیت های
مربوط به تجاری سازی و توسعه نشان طیب در موسسه ای
مستقل و وابسته به آستان قدس رضوی تحت عنوان موسسه
کیفیت رضوی در حال انجام است .ایده ایجاد مؤسسه کیفیت
رضوی توسط تیم تحقیقاتی طراحی نشان طیب مطرح شده
و با استقبال شایسته آستان قدس رضوی مواجه گردید.
◣ در صورت رواج مصرف غذای طیب می توان شاهد
کاهش بیماری های غیر واگیر نظیر سرطان باشیم،
لطفا اطالعاتی در خصوص صرفه جویی در هزینه های
درمان این بیماری ها ارائه دهید.
یکی از شاخص های نشان طیب اصالت است ،در مورد
زنجیره نان اگر بخواهیم این شاخص را رعایت کنیم مثال در
مرحله آردسازی باید تمام اجزای یک دانه گندم با هم مصرف
شوند؛ چرا که خواص آنها مکمل هم هستند .در حال حاضر
در زنجیره تولید آرد و نان کشور حداقل  15درصد از اجزای
گندم شامل سبوس و جوانه جدا می شوند و به مصرف دام
می رسند در حالی که جوانه گندم حاوی مواد مؤثره گندم
شامل ویتامین ها ،امالح و پروتئین ها است که با خارج
کردن آنها از چرخه تولید آرد و نان ساالنه در کشور یک و
نیم میلیون تن از این مواد مغذی برای خوراک دام مصرف
می شود که عالوه بر اصراف ،موجب بی کیفیت شدن نان
تولید شده می گردد.
تحقیقات پزشکی نشان داده در  20تا  30سال گذشته که
در کشور سبوس گندم از چرخه تولید آرد حذف شده ،شاهد
بروز بیماری های غیر واگیر نو ظهور در جامعه هستیم.
بنابراین اگر جوانه و سبوس گندم از چرخه تولید نان حذف
نشوند در هزینه های درمان صرفه جویی قابل توجهی صورت
می گیرد.
در حال حاضر حدود  15مجتمع نان به صورت پایلوت توسط
آستان قدس رضوی انتخاب شده اند تا استانداردهای الزم را
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ظرف  6ماه فراهم و رعایت کنند.
در این زمینه همچنین "شورای تخصصی نان طیب" راه
اندازی گردید که اعضای آن دارای تخصص های مختلف از
جمله تخصص دستگاه گوارش هستند.
◣ لطفا در مورد فعالیت های انجام شده در مؤسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی در زمینه غذای طیب
توضیح دهید؟
از سال  94مطالعات مقدماتی طراحی برند طیب در مؤسسه
آغاز شد و سپس با همکاری بخش خصوص پروژه "طراحی
زنجیره تولید تا مصرف نان طیب" تعریف گردید که  6پروژه
تحقیقاتی ذیل آن آغاز شد و در حال حاضر  6تیم تحقیقاتی
مستقل به موازات هم در حال تحقیق در ابعاد مختلف در
زمینه نان طیب هستند.
نتایج این پروژه ها در اردیبهشت ماه  97به راه اندازی
موسسه کیفیت رضوی با مأموریت طراحی و اعطای نشان
طیب منجر شد .تاکنون در مؤسسه کیفیت رضوی 15
موضوع پروژه پژوهشی برای تدوین استانداردهای نشان
طیب و برنامه ریزی برای اجرای آنها تعریف شده است که با
محوریت مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و همکاری
دانشگاه های مختلف در حال اجراست.
◣ ورود آستان قدس رضوی به بحث برندسازی غذای
طیب نقطه قوت اجرای این طرح است .آیا به نظر شما
روند پیش بینی شده برای برند سازی غذای طیب و
ورود آن به بازارهای جهانی کافی است؟
تاکنون سرعت پیشبرد اهداف طرح خوب بوده است ولی
کافی نیست .در ایام اهلل دهه فجر که پایلوت های نان طیب
راه اندازی شدند جریان سازی های فرهنگی و اجتماعی از
طریق رسانه ها و ایجاد شورای تخصصی نان طیب برای
تدوین استانداردها و اجرای آنها و برندسازی نان طیب آغاز
شد .طبیعتا وقتی چند مجتمع تولید نان بعد از رعایت
استانداردها ،نشان طیب را دریافت کند تولید نان از نظر
کیفی رقابتی خواهد شد .این موضوع برای سایر محصوالت
غذایی نیز قابل تعمیم است.
همچنین ایجاد شبکه کارگزاری برای شناسایی مجتمع های
عالقه مند به پیاده سازی نشان طیب و ایجاد شبکه نظارت
و ارزیابی بخش خصوصی برای صیانت از نشان طیب از دیگر
اقداماتی است که در این زمینه در حال پیگیری است.
با راه اندازی این شبکه ها فضای رشد غذای طیب در جامعه
تقویت خواهد شد و در انتها می بایست تعارضات موجود در
قوانین ،استانداردها و نظام های حاکمیتی در سطح کالن
کشور مورد بررسی قرار گیرند و با تعامل با این دستگاها
تعارضات شناسایی شده رفع شوند.
در یک سال گذشته تعامالتی با سازمان ملی استاندارد برای
اصالح استاندارد ملی آرد انجام شده است تا استفاده از آرد
کامل در استانداردهای ملی گنجانده شود و خوشبختانه
امروز شاهد آن هستیم که واحدهای تولید نان می توانند آرد
کامل را به صورت رسمی و به قیمت دولتی تهیه کنند .الزم
به ذکر است که در آینده نشان کیفیت طیب با هماهنگی
سازمان ملی استاندارد اعطا خواهد شد.
◣ نان طیب پیشینه بیشتری از سایر محصوالت طیب
دارد آیا در حال حاضر امکان تهیه نان طیب در بازار
وجود دارد؟
در موسسه کیفیت رضوی تاکنون با چندین مجتمع تولید
نان قرارداد تنظیم شده است تا شرایط الزم برای برقراری
استانداردهای طیب را فراهم آورند و با اقداماتی که در حال
انجام است پیش بینی می شود تا شش ماه آینده شاهد عرضه
نان طیب در مشهد و سپس برخی از استان های دیگر باشیم.
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ارتقاء جایگاه دانشگاه صنعتی رشیف
درنظام رتبه بندی موضوعی 2019 QS

نرشیه کاشان شناسی دانشگاه کاشان رتبه
علمی  -ترویجی دریافت کرد

کسب مقام اول در کشور در دو حوزه ی جامع و  6رشته فنی
مهندسی ،علوم پایه و مدیریت

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان از کسب رتبه علمی -
ترویجی مجله کاشان شناسی این دانشگاه خبر داد.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت :در کمیسیون بررسی نشریات
علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مجله کاشان شناخت رتبه
علمی ترویجی را دریافت کرد.
مجله کاشان شناسی (پژوهش نامه کاشان) به عنوان مجله
تخصصی "مرکز پژوهشی کاشان شناسی" به هدف انتشار
مقاالت مربوط به حوزه کاشان منتشر می شود.
این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان و مدیر مسئولی
دکتر محمد مشهدی نوشآبادی ،با سردبیری دکتر محسن
قاسم پور راوندی و هیات تحریریه ای متشکل از برخی اساتید
دانشکده های "ادبیات و علوم انسانی" و "معماری و هنر"دانشگاه
کاشان" و تعدادی از اساتید دانشگاه تهران در سال 1383آغاز به
کار کرد و اولین شماره آن در بهار سال  1384روانه بازار نشر شد.
موضوع مقاالت مجله پژوهش های تاریخی و فرهنگی اعم از
مطالعات دینی ،ادبی ،اعالم ،مشاهیر و همچنین پژوهش های
معماری و هنر اعم از بررسی انواع هنرهای اسالمی و صنایع
دستی و کاوش های باستان شناختی مرتبط با حوزه فرهنگی
کاشان شامل شهرستان های کاشان ،نطنز و آران و بیدگل و
شهرهای مجاور آن است .منطقه کاشان یکی از حوزه های مهم
تاریخی و فرهنگی ایران و جهان است و از گذشته های بسیار دور
این منطقه در شهرنشینی ،معماری ،هنر و صنایع دستی پیشتاز
و صاحب سبک بوده است.

به گزارش نشریه عتف  ،در آخرین رتبه بندی موضوعی
مؤسسه  QSکه در تاریخ  27فوریه  2019اعالم عمومی
شد ،دانشگاه صنعتی شریف موفق شد با صعود  150پله ای،
رتبه  308دنیا را در حوزه مهندسی و فناوری کسب نماید.
همچنین در این رتبه بندی نام دانشگاه صنعتی شریف به
عنوان برترین دانشگاه کشور در رشته های شیمی و فیزیک
(حوزه ی علوم طبیعی) ،رشته های مهندسی کامپیوتر،
مهندسی عمران و مهندسی مکانیک (حوزه ی مهندسی
و فناوری) و رشته ی آمار و تحقیق در عملیات (حوزه ی
مدیریت) اعالم شده است.
دکتر عبدالرضا سیم چی مدیر امور بین الملل دانشگاه،
ضمن تشکر از همه همکاران ،این موفقیت را نتیجه عملکرد
اساتید در آموزش و پژوهش و ارتقاء سطح همکاری های
بین المللی ارزیابی نمود.
وی افزود :در رتبه بندی موضوعی سال گذشته دانشگاه
صنعتی شریف تنها در  1حوزه ی جامع و  3رشته موفق به
کسب رتبه شده بود ،اما امسال در  2حوزه جامع و  9رشته
موفق صاحب رتبه شده ایم .بعالوه ،شاخص اعتبار دانشگاه
در رشته های مختلف فنی و مهندسی ،علوم پایه و مدیریت
ارتقاء یافته است.

قرار گرفنت دانشگاه کاشان در میان  ۱۰دانشگاه برتر جامع کشور در نظام رتبه بندی آی اس سی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت :در نخستین
انتشار نظام رتبه بندی جهانی آی اس سی"  "ISCدانشگاه
کاشان با رتبه  ، 1001در میان  10دانشگاه برتر جامع کشور
قرار گرفت.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت :در این نظام رتبه بندی،
دانشگاه کاشان در شاخص پژوهش رتبه 1111جهانی ،در

شاخص آموزش رتبه  ،819در شاخص فعالیت های بین المللی
رتبه  1133و در شاخص نوآوری رتبه 1110را کسب کرده است.
در نخستین انتشار نظام رتبه بندی جهانی آی اس سی از میان
 1603دانشگاه جهان 19 ،دانشگاه از کشور ایران در این نظام
رتبه بندی حضور دارند ،برخی از دانشگاه های کشور شرایط
الزم برای ارزیابی در این نظام رتبه بندی را کسب نکرده اند.

اعطای اعتبار علمی– پژوهشی به نرشیه Mathematics Interdisciplinary Research
معاونپژوهشیوفناوریدانشگاهکاشانازاعطایاعتبارعلمی-پژوهشیبهنشریهMathematicsInterdisciplinaryResearch
این دانشگاه خبر داد.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت :در کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مجله
" "Mathematics Interdisciplinary Researchرتبه علمی پژوهشی را دریافت کرد.
مجله علمی  -پژوهشی  Mathematics Interdisciplinary Researchبه مدیر مسئولی دکتر مجید منعم زاده و
سردبیری دکتر علیرضا اشرفی از سال  2016به صورت دو فصلنامه هر سال در دو نوبت منتشر می شود.
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:

دانشگاه کاشان رتبه نخست دانشگاه های جامع را در رتبه بندی تایمز دارد

ترییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:دانشگاه کاشان رتبه
نخست دانشگاه های جامع را در رتبه بندی تایمز دارد
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  Iscکسب
افتخارات دانشگاه کاشان را حایز اهمیت دانست و گفت:
دانشگاه کاشان توانست در نظام رتبه بندی تایمز در سال
 2019در بین دانشگاه های جامع رتبه نخست و در ردیف
500تا 600جهان قرار گیرد.
دکتر محمد جواد دهقانی در مراسم جشن دستاوردها و افتخارات
و چهل و پنجمین سال راه اندازی دانشگاه کاشان ،جایگاه علمی
این دانشگاه را درخور توجه بیان کرد و اظهار داشت:دانشگاه
کاشان رتبه9را در بین دانشگاه های جامع در سطح ملی دارد.
وی همچنین به رتبه  400تا 500جهانی دانشگاه کاشان در حوزه

موضوعی مهندسی در نظام رتبه بندی تایمزاشاره کرد و افزود:
این دانشگاه در پایگاه وب آوساینس و اسکوپوس نیز رشد چهار
برابری را داشته است.
دکتر دهقانی خاطر نشان کرد :دانشگاه کاشان به لحاظ میزان
کمیت مقاالت که در مجالت بین المللی منتشر شده رتبه  17را
دارد و به لحاظ استناد و میزان اثربخشی انتشارات رتبه 11را در
بین دانشگاه هاو موسسات پژوهشی دارد.
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با اشاره بر اینکه نظام های
رتبه بندی هدف نیستند بلکه ابزار هستند ،خاطر نشان کرد :در
حوزه پژوهش هدف واالتر ،کسب مرجعیت علمی و تولید علمی
است که بر جوامع علمی ،صنعت و جامعه در سطح ملی و
بین المللی متناسب با رسالت دانشگاه اثر گذار باشد.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

ديدار رييس دانشگاه با رايزن علمي
و فرهنگي جمهوري عراق در ايران

به گزارش روابط عمومي  ،دكتر جواد واثقي اميري رئيس
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با ياس ر عبدالزهرا حجاج رايزن
علمي و فرهنگي جمهوري عراق در ايران ،در محل سفارت
جمهوري عراق در تهران ديدار كردند.
در اين ديدار دو طرف ماهيت روابط دوجانبه و مكانيسم
پذيرش دانشجويان عراقي در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
را مورد بحث قرار دادند.
دكتر واثقي اميري رياست دانشگاه افزون بر معرفي توانمندي
هاي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در زمينه هاي مختلف
زيرساختي ،علمي و نيروي انساني متخصص در خصوص
شرايط همكاري هاي علمي و فرهنگي و پذيرش دانشجويان
عراقي در رشته هاي مورد تقاضا اعالم آمادگي نموده و از
رايزن علمي و فرهنگي جمهوري عراق جهت بازديد از دانشگاه
صنعتي نوشيرواني بابل دعوت بعمل آوردند.
در ادامه اين نشست ،به منظور گسترش همكاري ها و انجام
پروژه هاي مشترك ميان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
و دانشگاه هاي كشور عراق ،طرفين به رايزني در خصوص
مباحث كيفي در آموزش دانشجويان ،اهتمام جهت برگزاري
دوره ها و همايشهاي مشترك و كلياتي در خصوص انجام پروژه
هاي مشترك با توجه به نياز دانشگاههاي منطقه پرداختند.
رايزن علمي و فرهنگي جمهوري عراق ضمن ابراز تمايل جهت
بازديد از توانمندي ها و ظرفيتهاي دانشگاه صنعتي نوشيرواني
بابل ،ديد مثبتي نسبت به گسترش همكاري علمي و پژوهشي
ميان دانشگاه هاي دو كشور داشتند.
دكتر رحيم نژاد رئيس دفتر همكاري هاي علمي و بين
المللي دانشگاه ضمن تشكر از دكتر كريمي به جهت همكاري
و مساعدت در خصوص اين نشست صميمانه ،خاطر نشان
فرمودند« :دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل آمادگي كامل
پذيرش دانشجويان عراقي و تبادل اساتيد با دانشگاه هاي
كشور عراق را دارد.
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مراکز آموزش عالی نسل سوم؛
رضورتی جدی در عرصه کارآفرینی و پویایی صنعت کشور
موسسه آموزش عالی غیر دولتی  -غیر انتفاعی زند شیراز در سال
 ۱۳۸۴با کسب مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،فعالیت
خود را در راستای تحقق شعار دانشگاه کارآفرین ،با تربیت نیروی
متخصص مورد نیاز صنعت کشور در مقاطع کارشناسی ارشد،
کارشناسی و کاردانی آغاز نمود .از اهم افتخارات موسسه میتوان
به کسب مقام اول در بین موسسات غیرانتفاعی استان فارس از
حیث تعداد و درصد فارغالتحصیالن پذیرفته شده این موسسه در
آزمون کارشناسی ارشد و انتخاب موسسه زند به عنوان موسسه
آموزش عالی نمونه استان اشاره نمود.
این موسسه توانسته است با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای
دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی در قالب انجام پروژههای
نرمافزاری ،تولیدی و صنعتی کاربردی در مقاطع کاردانی و
کارشناسی و هدایت هدفمند پایاننامههای دانشجویی به سوی
طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی بومی مورد نیاز سازمانها و صنایع
استانی در کنار بهرهمندی از اساتید متخصص گرایشهای مختلف
علمی ،منتج به فعالیتهای نوآورانه و پاسخگویی به نیازهای
صنعتی بومی استان گردد .در حقیقت این موسسه با اتخاذ
رهیافتی متفاوت از رویکردهای متداول آموزش عالی ،همواره
تالش داشته است تا با ترویج روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان
و توانمندسازی تخصصی و کاربردی آنها ،بستری مناسب را هم
به لحاظ آموزشی و هم از نظر تامین تسهیالت سختافزاری و
نرمافزاری در راستای پیادهسازی نظریات و مباحث تئوری در قالب
طرحهای عملیاتی دانشجویان و اساتید فراهم آورد.
برگزاری بیش از  80سمینار علمی-ترویجی ،کارگاه آموزشی و
رویداد بزرگ کارآفرینی (استارتاپی) استانی در حوزههای متنوع
کسب و کارهای اینترنتی ،انرژیهای نو ،اینترنت اشیاء و ...
خود گواهی بر نحوه عملکرد سیاستگذاریهای کالن موسسه
و در نتیجه رویکرد غالب در چیدمان و برنامهریزی فعالیتهای
پیشروی این مجموعه در سال جاری بوده است .در حقیقت،
سیاستگذاریهای کالن این مجموعه ،همواره مبتنی ارتقا سطح
کمی و کیفی آن دسته از فعالیتهای نوآورانه و کاربردی بوده است
که بتواند متضمن موفقیتهای علمی و یا شغلی فارغالتحصیالن
موسسه باشد.
شناسایی و پیادهسازی الگوهای موفق ارتباط با صنعت همزمان با
ارتقا ،بهینهسازی و نظارت مستمر فرایندهای متداول کارآموزی و
پیادهسازی پروژههای دانشجویی توانسته است زمینههای تبادل
علمی و فنی میان اعضای موسسه با سایر دانشگاهها ،مراکز
علمی-پژوهشی و به ویژه مراکز صنعتی و تجاری را در تمامی
زمینهها فراهم آورد؛ تا آنجا که این مهم به جذب بیش از  15درصد
کارآموزان موسسه در محلهای کاراموزی گشت ه است.
«دفتر انتقال فناوری» و همچنین «دفتر خدمات مالکیت فکری و
تجاریسازی» نیز در جهت تجاریسازی هرچه بیشتر پروژههای
تحقیقاتی موسسه از طریق ارائه مشاوره به پژوهشگران در
مراحل تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی تالش دارد تا امکان
بهرهبرداری از نتایج آنها بهبود دهد .از همین رو ،به منظور حمايت
از دانشجویان و دانشآموختگان موسسه در جهت ایجاد و توسعه
كسب و كارهاي كوچك و نيز کمک به پیادهسازی طرحهای نیمه
صنعتی و صنعتی «مرکز نوآوری و کارآفرینی» موسسه با هدف
ایجاد فضای آموزشی-کارگاهی در فضایی بالغ بر  1500مترمربع،
شامل کارگاههای مختلفی در زمینه های تراشکاری ،ریختهگری،
جوشکاری ،برق قدرت ،برق الکترونیک ،مکانیک خاک ،شیمی،
زیست و اینترنت اشیا ( )IoTدر منطقه ویژه اقصادی شیراز راه
اندازی گردید .این مرکز همواره تالش داشته است تا با بهرهمندی
حداکثری از توانمندیهای تخصصی اساتید و دانشجویان در کنار
ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری موجود در مرکز ،بتواند

ضمن برقراری ارتباط با واحدهای صنعتی و پژوهشی ،در زمین ه
تولید محصوالت مورد نیاز صنایع کوچک همکاری و تعامالت الزم
را به انجام رساند.

● تامین فضای آموزشی دروس کارگاهی موسسه و یا سایر
موسسات آموزشی متقاضی
● برگزاری کارگاههای تخصصی در راستای تربیت نیرو کار متخصص
● اجرای پروژههای صنعتی و نیمه صنعتی درآمدزا
● تامین خدمات فنی و کارگاهی به پژوهشگران در زمینه
پروژههای نوآورانه
● ایجاد بستری مناسب به جهت همکاری با مبتکران در زمینه
تجاری سازی و بازاریابی اختراعات
از اهم رسالتهای سازمانی مرکز به شمار میرند که پیرو
این اهداف و امکانات مرکز پروژههای تولیدی و پژوهشی

مختلفی به مانند موارد ذیل در مرکز تعریف شده است:
● طراحی و ساخت دستگاه استحصال آب از هوا با ظرفیت
روزانه  10لیتر آب آشامیدنی در شبانه روز با همکاری شرکت
پژوهشگران سازنده فردا (مستقر در پارک علم و فناوری فارس)
● طراحی و ساخت دستگاه شناسایی و اندازه گیری اشعه ماورا بنفش
وتجهیزآزمایشگاههایموسسهازدستگاههایتولیدشدهداخلی
● بازیافت قوطی های آلومنیومی و تولید شمش آلومنیوم خام
با خلوص 98درصد
● ساختوتولیدانواعقطعاتموردنیازصنعتیمراجعهکنندهبهمرکز
● تعریف پروژه ساخت تولید صندلیهای پارکی به عنوان پروژه
کارگاه جوشکاری و تامین نیازمندیهای موسسه با استفاده از
دست ساختههای دانشجویان
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تولید نانومالچ طبیعی توسط محققان دانشگاهی

محققان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر موفق به طراحی
و تولید نانومالچ طبیعی شدند

به گزارش ایسنا ،دکتر بوعذار ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مجری
ن های ریزگرد خوزستان توسط نانومالچ طبیعی بومی" در این باره گفت :یکی از
طرح "تثبیت کانو 
مهمترین بحرانهای زیست محیطی در مناطق خشک و نیمهخشک مانند استان خوزستان پدیده
مخرب ریزگردها ،بیابانزایی و فرسایش بادی است که وقوع طوفانهای سهمگین گرد و غبار و
حرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب میشود.وی افزود :خشکسالی شدید ،تغییرات اقلیمی و
از بین رفتن پوشش گیاهی از عوامل موثر ایجاد کانوهای ریزگرد و افزایش غیرمتعارف بیابان زایی
است .همچنین فرسایش بادی به عنوان عامل متمم میتواند به عنوان یک مسئله در هر مکانی که
خاک سست ،خشک ،لخت یا تقریباً برهنه و سرعت باد از سرعت آستانه جهت شروع حرکت ذرات
خاک بیشتر باشد ،به وقوع بپیوندد.این استاد دانشگاه ادامه داد :در این راستا حدود  ۳۴۰هزار هکتار
کانونهای هفتگانه بحرانی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان شناسایی شده و حدود  ۲۵۰هزار
هکتار نیز ماسهزار است و بخشی از این اراضی فوق بحرانی محسوب میشود و وقوع مکرر طوفان
ریزگردها در فصول مختلف سال مشکالت زیست محیطی ،بهداشتی ،امنیتی و صنعتی فراوانی
برای مردم استان به وجود آورده است.دکتر بوعذار افزود :خسارتهای قابل شناسایی فعالیت این
کانونها ساالنه حدود  ۸۰میلیارد تومان است که چنانچه سایر خسارتها از جمله آسیبرسانی به
ریلهای راه آهن ،جادههای روستایی ،روستاها و مزارع کشاورزی و نیز خسارتهای اجتماعی از
قبیل لغو پروازهای هواپیماها و خسارتهای وارده به موتورهای جت و غیره به آن اضافه شود ،بسیار
فراتر از این رقم خواهد شد.وی در پاسخ اینکه معایب روشهای مالچ پاشی متداول چیست و در
روش جدید چه مزایایی درنظر گرفته شده است ،گفت :مالچ به پوشش غیرزندهای اطالق میشود
که برای محافظت و ارتقای کیفیت خاک و همچنین تثبیت شنهای روان و جلوگیری از ریزگرد،
روی سطح خاک قرار میگیرد ،از معایب روشهای مالچ پاشی متداول میتوان به برهم زدن ترکیب
محیط زیستی اشاره کرد و عملیات مالچ پاشی نیازمند تجهیزات و نیروی انسانی زیادی است ،چون
این ماده شبیه قیر است ،باید در محیط ابتدا گرم و سپس روی خاک پاشیده شود که هزینه حمل
3/15/2019
ﭼﺎﻟشھﺎ و راھﺑرد
ﻣﺣورﯾت
ﮔردﺷﮕری و
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اوﻟﯾن ﮐﻧﻔراﻧس
شود.ویھﺎ ادامه داد :در طرح موجود تصمیم گرفته شد
اضافه
ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺎآن
نیز به
عملیاتی
منطقه
از مبدا تا
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭼﺎﻟﺶھﺎ و راھﺒﺮدھﺎ
ﺷﻨﺒﮫ 22 ،دی 1397

ﺮای ورود ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ

.ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

که از ترکیبات طبیعی استفاده شود تا عالوه بر اینکه باعث رفع معضل بیابانزایی ،حرکت شنهای
روان و پراکنش ریزگردها شود ،باعث بهبود خصوصیات خاک شده و مشکالت زیست محیطی نیز
بر جای نگذارد .نانو رس محصولی است محیط زیست دوست و طبیعی که با استفاده از فناوری نانو
از کانیهای رسی استخراج میشود .فناوری نانو درباره راه های جدید ساخت مواد صحبت می کند
و هدف آن تولید اجزای کوچکتر ،ارزانتر ،سبکتر و سریعتر با کارایی بهتر است که از مواد اولیه
و انرژی کمتری استفاده میکنند.مجری طرح همچنین برای معرفی محصول جدید چنین گفت:
محصول نانومالچ طبیعی تهیه شده از مزارع خوزستان کام ً
ال زیست سازگار با بافت خاکهای مرکز
کانون ریزگرد به عنوان یک پوشش و همچنین یک ماده سیمانی به منظور چسباندن ذرات شن و
ایجاد یک بستر مناسب برای تثبیت بیولوژیکی استفاده میشود.وی افزود :از مزایای مهم محصول
نانومالچ طبیعی میتوان به کاهش سطح تبخیر آب ،افزایش ذخیره رطوبت خاک ،غنی سازی و
ارتقای کیفیت و ساختار خاک ،بهبود شرایط رشد گیاهان ،عدم ایجاد الودگی ثانویه ،اجرای آسان
و ساده بدون نیاز به امکانات و تجهیزات پیچیده (بر خالف مالچ نفتی :دمای باال  ۶۰درجه و هزینه
حمل و نقل زیاد) ،طول عمر باال ( ۱۰-۷سال) ،قیمت مناسب و کیفیت باال ،مطابقت با شرایط
مختلف خاکی استان خوزستان (شرایط اسیدی و قلیایی خاک) ،تولید انبوه و نیمه انبوه تثبیت
3/15/2019
ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠوم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
کننده نانو بر حسب نیاز اشاره کرد.
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ 20 ،دی 1397

.ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  29و  30ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  1398در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
.ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ھﻤﺎﯾﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
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مهمرتین فعالیت های صورت گرفته در شبکه ملی جامعه و دانشگاه در
استان چهارمحال و بختیاری در سال ۹۷
رئیس پارک علم و فناوری مازندران خبر داد:

تولید و تجاریسازی بیش از ۲۰۰
شبنیان
محصول دان 
استقرار  ۱۲۰رشکت فناور و دانشبنیان

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه اقتصاد
دانشبنیان در  ۱۰سال گذشته شتاب کم سابقهای
در کشور پیدا کرده است ،گفت ۱۲۰ :شرکت فناور و
دانشبنیان در پارک علم و فناوری مازندران استقرار
دارند و بیش از  ۲۰۰محصول از سوی این شرکتها
تولید و تجاریسازی شده است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از پارک علم و فناوری
مازندران ،دکتر معتمدزادگان از ساخت پردیس پارک
علم و فناوری مازندران در سال آینده خبر داد و گفت:
تقاضا برای استقرار در پارک علم و فناوری نسبت به سال
گذشته دو برابر شده است.
وی گفت در حال حاضر فضای فیزیکی پارک علم و
فناوری استان  ۵هزارمتر مربع است که به دنبال افزایش
آن با ایجاد پردیس پارک علم و فناوری تا  ۱۰هزار
مترمربع هستیم.
دکتر معتمدزادگان خاطر نشان کرد :به زودی عملیات
اجرایی ساخت پردیس پارک علم و فناوری مازندران
با اعتبار اولیه  ۱۰۰میلیارد ریال و با زیربنای پنج
هزارمترمربع در زمینی به مساحت  ۲و نیم هکتار در
ساری آغاز می شود تا با احداث ساختمان چند منظوره
در این پردیس شاهد افزایش تولید ثروت از طریق علم
و فناوری باشیم.
وی پارکهای علم و فناوری را مهمترین اکوسیستم
حمایتی از شرکتهای کوچک و بزرگ دانش محور
دانست و گفت :پارکهای علم و فناوری با ارائه خدمات
موثر و تخصصی زمینه رشد سریع شرکتهای کوچک تا
متوسط را فراهم مینمایند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

یا ُم َق ّلب ال ُقلوب َو االَبصار

الحول َو االَحوال
یا ُم َحول َ

مهمترین فعالیت های صورت گرفته در شبکه ملی جامعه و دانشگاه
در استان چهارمحال و بختیاری در سال  ۹۷منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از دکترمهدی
کرمی دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان چهارمحال و
بختیاری مهمترین فعالیت های صورت گرفته در شبکه ملی
جامعه و دانشگاه در سال  ۹۷به شرح زیر است:
تعیین دبیر شورای هماهنگی استان از طریق وزارت علوم؛ تعیین
دبیران کارگروههای تخصصی  ۳گانه "آب ،محیطزیست و
کشاورزی"" ،گردشگری ،صنعت و اقتصاد" و " کارگروه مسائل
فرهنگی و اجتماعی " در استان؛ تشکیل اولین جلسه شورای
هماهنگی استانی با حضور اعضای شورا و همچنین دبیران
کارگروههای تخصصی در محل دفتر معاونت سیاسی – امنیتی
و اجتماعی استانداری مورخ یکشنبه  ۱۵مهرماه ۱۳۹۷؛ امضای
تفاهمنامه همکاری شبکه ملی جامعه و دانشگاه با بنیاد ملی
نخبگان استان چهارمحال و بختیاری بهمنظور جلوگیری از موازی
کاری و افزایش همافزایی در تاریخ  ۱۵آبان ۱۳۹۷؛ برگزاری پیش
نشست شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان چهارمحال و بختیاری
مورخ  ۲۴آذرماه  ۱۳۹۷که هدف از این پیش نشست روشنتر
شدن اذهان بهمنظور افزایش کارایی و اثربخشی برنامههای سفر
هیئت مرکزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه که با حضور اعضای
دبیرخانه مرکزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه انجام میشد صورت
پذیرفت؛ برگزاری نشست کارگروه اقتصاد ،صنعت و گردشگری
شبکه ملی جامعه و دانشگاه در دانشگاه شهرکرد با حضور اعضای
دبیرخانه مرکزی شبکه؛ برگزاری نشست کارگروه اشتغال و مسائل
اجتماعی و فرهنگی شبکه ملی جامعه و دانشگاه در دانشگاه
شهرکرد با حضور اعضای دبیرخانه مرکزی شبکه؛ برگزاری
نشست کارگروه محیطزیست،آب و کشاورزی شبکه ملی جامعه
و دانشگاه در دانشگاه شهرکرد با حضور اعضای دبیرخانه مرکزی
شبکه؛ برگزاری نشست هماندیشی اعضای دبیرخانه مرکزی شبکه
ملی جامعه و دانشگاه ،روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
استان چهارمحال و بختیاری با معاون فرهنگی -اجتماعی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری؛ تدوین گزارش مسالهشناسی کارگروه
تخصصی اقتصاد ،صنعت و گردشگری در استان چهارمحال و
بختیاری؛ تدوین گزارش مسالهشناسی کارگروه اشتغال و مسائل
اجتماعی و فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری؛ تدوین
گزارش مسالهشناسی محیطزیست،آب و کشاورزی در استان
چهارمحال و بختیاری؛
سیاستگذاری مشارکتی و الگوی مشارکت و تصمیمسازی از
پایین به باال ،نیاز به بستر و زمینهای برای اجرایی شدن دارد.
از مهمترین الزامات الگوی مشارکتمحور حضور نهاد علم و

دانشگاه در فرایندهای تصمیمسازی است .در همین راستا و در
پی تحقق همین ایده "شبکه ملی جامعه و دانشگاه" شکل گرفته
است .سیاستگذاری مشارکتی از طریق گفتوگوی عقالنی بین
ربطان تصمیمات و سیاستها روی میدهد .سیاستگذاری
ذی
ِ
مشارکتی و الگوی مشارکت و تصمیمسازی از پایین به باال نیاز
به بستر و زمینهای برای اجرایی شدن دارد" .شبکه ملی جامعه
و دانشگاه" بستری برای سیاستگذاری مشارکتی ،و همچنین
حضور فعال نهاد علم و دانشگاه در حل مسائل جامعه و ایفای
مسئولیت اجتماعی دانشگاه است .از این رو ماموریت اصلی این
شبکه را می توان تسهیل الگوی سیاستگذاری مشارکتی و ایفای
نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه تعریف نمود.
مشارکت سازمانیافته نخبگان کشور در فرآیند سیاستگذاری و
برنامهریزی در سطوح استانی و ملی؛ ارتقاء توان علمی دانشگاه
بهمنظور سوق دادن فعالیتهای علمی دانشگاه به سمت رفع نیازها
و حل مسائل استانی و ملی؛ ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در
تعامل با جامعه و دولت اهداف اصلی شبکه هستند.
شایان ذکر است ،تشکیل کارگروههای علمی بر اساس اولویت
مسائل استانی ،تهیه گزارشهای مسئله شناسانه و سیاست
محور دربارهی مسائل توسعه پایدار در سطح استان(در موضوعات
کارگروهها) ،تهی ه گزارش در مورد مسائل مهم استانی ،شناسایی
و شبکهسازی نخبگان و متخصصان استانی بر اساس کارگروههای
علمی  ،توصیههای سیاست محور کاربردی درباره مسائل استانی
به مراجع ذیصالح استانی و ملی ،تعامل با دستگاههای ذینفع و
ذیربط طرف تفاهم از مأموریتهای واحدهای استانی شبکه ملی
جامعه و دانشگاه است.
گفتنی است ،در انجام وظایف واحدهای استانی شبکه ملی جامعه
و دانشگاه ،شورای هماهنگی استانی با ترکیب رییس دانشگاه مادر
و جامع استان(رییس شورا) ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار(عضو شورا) ،رییس سازمان برنامه و بودجه استان(عضو
شورا) ،سه نفر به نمایندگی از تشکل های مردمی ،اصناف و بخش
خصوصی(عضوشورا) و دبیر واحد استانی(دبیر شورای هماهنگی
استان) تشکیل می شود.

یا ُم َدبّر اللیل َو النَهار

حسن الحال
َح ِّول حالَنا ا ِلی ا َ َ

عید باستانی نوروز  ،کهن ترین جشن گیتی و جلوه ای از فرهنگ غنی مردم ایران ،نشان از ماندگاری فرهنگ زیبای ایرانی دارد  ،آداب و رسوم ایرانیان
برگرفته از تغییر و تحول در نظام طبیعت است و عید نوروز یکی از این نعمت هاست؛ عید نوروز،سنتی زیبا و دیرینه و پیام آور محبت ،صلح ،دوستی

و مهرورزی است.
یکی از مهمترین پیام های نوروز ،پیام تحول خواهی و دگرگونی آن است که این موهبت برای ایرانیان با فصل شکوفایی و بهار آفرینش مقارن شده تا
آغاز سال جدید با رویت جمال بیانباز خداوند و تحول طبیعت همراه باشد و مجالی برای تعمق در آیات الهی فراهم شود .در طلیعه بهار طبیعت و حلول
سال 1398شمسی  ،فرا رسیدن فرخنده ایام نوروز راکه نوید بخش تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت و احوال روح و جان انسان ها و یادآور آغازی پر
طراوت برای زندگی مجدد در مسیر تعالی است به استادان،پژوهشگران،دانشجویان ،ورزشکاران و همه مردم شریف ایران تبریک و تهنیت عرض نموده
و امیدوارم سال نو سالی پر از شور و نشاط همراه با خیر و برکت برایتان باشد.

علی شریف نژاد

سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی
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برگزاری نشست «همافزایی جامعه و دانشگاه» استان قزوین
نشست "همافزایی جامعه و دانشگاه" با حضور غالمرضا غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و
دستگاههای اجرایی استان قزوین در دانشگاه برگزار شد

در این نشست که با حضور غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،رئیس دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) ،معاونان دانشگاه و نمایندگان دستگاههای
اجرایی برگزار شد ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری گفت :در راستای ارتقاء ارتباط جامعه و
دانشگاه باید ظرفیتهای هر کدام از این دو را شناخت.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در دانشگاه بینالمللی
امام خمینی(ره) و استان قزوین افزود :دانشگاه و جامعه با
هم پیوند داشته و از شرایط محیطی تأثیر میپذیرند ،داشتن
تحلیل از محیط استان و یک نگاه کلی به استان قزوین از نظر
نزدیکی به پایتخت و کالنشهر تهران از یکسو و شناخت آن
بهعنوان یک استان صنعتی و دانشگاهی دارای موقعیت خاص
و ممتازی در کشور است.
دکتر غفاری تصریح کرد :استان قزوین به لحاظ جمعیت
دانشجویی در کشور بعد از استانهای سمنان و یزد جایگاه
سوم را به خود اختصاص داده و وجود دانشگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) نیز بهعنوان یکی از دانشگاههای توانمند کشور بر
اهمیت آن افزوده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بیان کرد :دانشگاه باید به یکنهاد اثرگذار تبدیل شود تا
ضمن رونق در فضای دانشگاه در جامعه نیز حضور داشته
باشد ازاینرو دانشگاه باید نسبت به محیط و اجتماع خود
حساس باشد.
وی افزود :بیشک یکی از مهمترین و کلیدیترین نقشهای
چنین دانشگاهی نقد کارآمد مدیران ،برنامهها و ارائه راهکار
برای موضوعات مختلف است و در کنار آن خدمترسانی
لحاظ شود و در حوزه بحثهای سیاستی و بنیادین ورود کند.
دکتر غفاری بیان کرد :در مرتبه نخست برای تقویت این امر
باید دانشگاه خود را نقد کند چراکه نقد و محاسبه خویشتن
یک موهبت است و مجموعهای که خود را نقد میکند پویایی
را برای خود به ارمغان خواهد آورد.
وی با تأکید بر اینکه باید مبنای آموزشها در ارتباط با مسائل
کف جامعه باشد که متأسفانه در حال حاضر این نگاه کمرنگ
است ،گفت :نباید آموزشهای دانشگاهها از حوزه سیاستی و
بنیادین دور باشد و از سوی دیگر ورود در حوزه پژوهش از
دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه و پیگیری در میان
جامعه دانشگاهی قرار بگیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود :در دورانی به
سر میبریم که میتوان آن را عصر تغییرات دانست ازاینرو
دانشگاه باید خود را برای ورود در این عصر آماده کند؛ در
حقیقت دانشگاه و مجموعههای بیرونی باید بپذیرند که
مسائل مربوط با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی موجود

از نوع مسائل عادی نیست و مسائل سخت و پیچیده و مشکل
شدهاند که نمیتوان آن را بهتنهایی حل کرد.
دکتر غفاری خاطرنشان کرد :مسائل امروز در جامعه بهگونهای
است که ذینفعان آن یک مجموعه واحدی نیست و میتوان
گفت مجموعههای مختلف نسبت به آن منافع دارند.

وی بیان کرد :برای نیل به این مقصود جز با مشارکت و
گفتوگو نمیتوان این مسائل را حل کرد لذا با توجه به این
نگاه رویکرد تازهای در حوزه دانشگاه مطرح میشود تا رابطه
سیستمی را با مجموعههای دیگر ایجاد کند که این رابطه
محدود به جامعه دانشگاهی نیست و مدیران و مسئوالن را
هم شامل میشود.
وی گفت :اگر دانشگاه در برنامههای آموزشی نگاه
سیستمی داشته باشد خود را محدود به اینکه تنها یک
انسان حرفهای و متخصص را تربیت کند نمیبیند بلکه
خود را ملزم به تربیت شهروند مسئول در جامعه میداند
و بر اساس آن دانشآموختگان دانشگاه قدرت تعامل و
گفتوگو خواهند داشت.
دکتر غفاری افزود :مجموعه دستگاهها باید همراهی خود را
با دانشگاهها داشته باشند و از دانش و داراییهای علمی آن
استفاده کند و دانشگاه نیز باید بستر گفتوگو و ارتباط بیشتر
با جامعه را فراهم سازد کند چراکه ایجاد ارتباط و گفتمان
دوسویه بسیار کارساز خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری نشست "همافزایی دانشگاه و جامعه"
در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) تأکید کرد :برگزاری
چنین نشستهایی میتواند کمک بسیاری برای شناخت
ظرفیتهای موجود و تعریف فضای جدیدی برای بهرهمندی
از توانمندیهای آن فراهم کند و رونق این فضا بهعنوان هدف
اصلی برگزاری چنین نشستهایی مطرح است چراکه بدون
کنش جمعی و رخ نخواهد داد.
دکتر غفاری بابیان اینکه نیازمند بازنگری اساسی در این حوزه
هستیم تا علوم انسانی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا
کند ،افزود :بدون رونق علوم انسانی و اجتماعی هیچ جامعهای
به پیشرفت نخواهد رسید چراکه بلوغ یک جامعه در رشد
علوم انسانی و اجتماعی آن جامعه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
پایان استان قزوین را به دلیل موقعیت آن ،بستر خوبی برای
داشتن سایت مناسب برای مطالعه و ترغیب دانشگاهیان و
پژوهشگران دانست و عنوان کرد :در این استان دست جامعه
دانشگاهی و پژوهشگران برای تحقیق و پژوهش باز است.
همچنین دکتر نائینی ،رئیس دانشگاه در این نشست بیان
داشت :مدیران و مسئوالن استان میتوانند با انتقال مسائل به
ساحت دانشگاه زمینه تعامل را ارتقاء دهند چراکه دانشگاه،
اساتید و دانشجویان میتوانند در قالب پایاننامه مشکالت را
تعریف و برای رفع آنان راهکار علمی ارائه دهند.
وی با بیان اینکه در جامعه مشکالت اجتماعی و فرهنگی

وجود دارد افزود :دانشگاهها عالوه بر مأموریت اصلی خود در
حوزه آموزش و تحصیل ،مسئولیت کمک به استان و منطقه و
رفع مشکالت را در چارچوب توانمندیهای خود دارد.
رئیس داشگاه بیان داشت :دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
با حضور اساتید برجسته و فعال خود توانمندیهای خوبی در
کشور دارد که میتواند در این راستا بسیار تأثیرگذار ظاهر شود.
وی تصریح کرد :ارتباط با جامعه را نباید محدود به ارتباط با
صنایع دید بلکه ارتباط با جوامع دارای اهمیت بسیار است و
ضرورت دارد این فضا با تدابیری شتاب بیشتری یابد.
دکتر نائینی اظهار داشت :مدیران و مسئوالن استان
میتوانند با انتقال مسائل به ساحت دانشگاه زمینه تعامل
را ارتقاء دهند چراکه دانشگاه ،اساتید و دانشجویان مقاطع
ارشد و دکتری میتوانند کمک بسزایی داشته باشند و در
قالب پایاننامه مشکالت را تعریف و برای رفع آنان به بررسی
زوایای مختلف بپردازند.
وی با بیان اینکه مشکالت و آسیب هایی زیادی در جامعه
وجود دارد که همه باید دستبهدست هم داده ،آسیبها
را شناخته و برای آن راهکار ارائه دهیم ،گفت :با توجه به
اولویتهای موجود ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
آمادگی دارد در راستای افزایش ارتباط با استان ،منطقه و
کشور فعالیت کند.

رئیس دانشگاه با اشاره به برگزاری نشست "همافزایی دانشگاه
و جامعه" در این دانشگاه ،با تأکید بر ادامه این جلسات با
شتاب بیشتر اضافه کرد :این نشستها ادامه خواهد یافت
و کارگروههای تخصصی نیز در این راستا ایجاد خواهد شد
چراکه خانواده و فرزندان ما از ایجاد هرگونه آسیبی در جامعه،
لطمه خواهند دید.
همچنین دکتر مهدی زندیه ،معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه در این نشست بیان کرد :در حال حاضر حلقه ارتباط
بین دانشگاه و جامعه ضعیف بوده و نیاز به تغییر رویکرد در
این حوزه ضروری است.
وی افزود :هدف از برگزاری این نشست ایجاد فضای گفتمان
برای یافتن راهکارهایی در راستای ارتقاء ارتباط جامعه و
دانشگاه است.
دکتر زندیه تصریح کرد :تالش داریم تا برای تکتک مدیران
بستر گفتوشنودهای علمی و ایجاد تعامل و ارتباط دوطرفه
برای رسیدن به این مقصود ایجاد شود.
وی از امضای تفاهمنامهای بین اداره کل فنی و حرفهای
و دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در این نشست خبر
داد و گفت :بهزودی تفاهمنامهای نیز با دادگستری منعقد
خواهد شد.
گفتنی است در ادامه این نشست نمایندگان دستگاههای
مختلف به بیان دیدگاهها و راهکارهای خود در حوزه افزایش
همافزایی بین دانشگاه و جامعه پرداختند.
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متراژ اراضی واگذار شده به واحدهای فناور در پارک علم و
فناوری شیخ بهایی

106.898
مترمربع

تعداد پالکهای واگذار شده به واحدهای فناور در پارک علم  105پالک
و فناوری شیخ بهایی
تعداد پالکهای در حال ساخت و ساز و بهرهبرداری شده در
پارک علم و فناوری شیخ بهایی

 74پالک

زیربنای ساختمانهای در دست احداث و بهرهبرداری شده
در پارک علم و فناوری شیخ بهایی

123.200
متر مربع

میزان سرمایهگذاری شرکتها و موسسات دانشبنیان در
اراضی شهرک

3.327
میلیارد
ریال

نمودار آمار تجمعی واگذاری اراضی شهرک به شرکتهای دانشبنیان (مترمربع)

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بستری مناسب برای
راهاندازی کسب و کارهای دانشبنیان و ثروتآفرینی مبتنی
بر علم و فناوری ساختاری موثر در ایجاد اشتغال پایدار برای
فارغالتحصیالندانشگاهها
◣ مقدمه
شرکتها و موسسات دانشبنیان نقش مهمی در رشد اقتصادی
و ایجاد اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی در هر كشوری ایفا
میكنند به گونهای كه از آنها به عنوان موتور محركه اقتصاد در
هر كشوری یاد میشود .به همین دلیل تالشهای زیادی صورت
گرفته است تا میزان موفقیت این شركتها افزایش و پویایی و
قوام آنها تداوم یابد .یكی از مهمترین شیوهها برای تحقق این امر
ایجاد "مراكز رشد و پارکهای علم و فناوری" است تا از طریق
ارائه مشاوره ،در اختیار قرار دادن فضای اداری و کارگاهی ،ارائه
كمكهای مالی و به طور كلی حمایت از شركتهای كوچك و
متوسط دانشبنیان به رشد و توسعه این شرکتها دامن زده شود.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان موسس
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور با هدف حمایت
از ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تولید ثروت از علم
راهاندازی شده است .شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت
اجرایی خود را از سال  1380به طور جدی با راهاندازی اولین مرکز
رشد در کشور و با هدف حمایت و هدایت شركتهای كوچك و
نوپا دانشبنیانی كه ایدههای نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات
الزم جهت عملیاتی نمودن آن را ندارند ،آغاز كرد و به عنوان
حلقهی واسط میان دولت ،صنعت و دانشگاه به توسعه اقتصاد
مبتنی بر دانش و نهایتا تبدیل علم به ثروت در كشور ایفای نقش
کرده است.
◣ طرح جامع و فضاهای کالبدی شهرك علمي و
تحقيقاتي اصفهان
طرح جامع شهرک به عنوان ابزار اصولی طراحی محیطی
و کالبدی برای توسعه شهرک در یک افق  20ساله ،در 520
هکتار شامل مجموعهای از مراکز رشد فناوری 5 ،تا  10پارک
علم و فناوری ،پالکهای قابل واگذاری به شرکتها و موسسات
دانشبنیان ،فضاهای سبز و فضاهای سکونت شهری برای اسکان
و استقرار طبقه خالق و کسب و کارهای دانشبنیان ،مطابق با
استانداردهای جهانی طراحی شده است .تاکنون دو پارک علم و
فناوری و  8مرکز رشد واحدهای فناور و یک مرکز علمی-تفریحی
کودکان و نوجوانان در چارچوب این طرح جامع راهاندازی شدهاند
و پذیرای شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناوری در
فضاهای استیجاری یا دارای مالکیت اختصاصی میباشند.
◣ زیرساختهای امروز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 -1پارکهای علم و فناوری:
● پارک علم و فناوری شیخبهایی

● پارک علم و فناوری ابوریحان
● پارک علم و فناوری غیاثالدین کاشانی
 -2مراکز رشد فناوری:
● مرکز رشد مقدماتی
● مرکز رشد جامع فناوری
● مرکز رشد ICT
● مرکز رشد فناوری فوالد
● مرکز رشد تخصصی هنر
● مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
● مرکز رشد واحدهای فناوری نجف آباد
● مرکز رشد واحدهای فناوری شهرضا
 -3مراکز خالقیت و شکوفایی:
● مرکز خالقیت و شکوفایی شهرستان آران و بیدگل
● مرکز خالقیت و شکوفایی شهرستان شاهینشهر
● مرکز خالقیت و شکوفایی فرهنگ و هنر
● مرکز خالقیت و شکوفایی دانشگاه پیام نور اردستان
● مرکز خالقیت و شکوفایی فالورجان
● مرکز خالقیت و شکوفایی زرین شهر
● مرکز خالقیت و شکوفایی گلپایگان
● مرکز خالقیت و شکوفایی دانشگاه پیام نور اصفهان
 -4مرکز علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان
◣ تقسیم فضاهای کالبدی شهرک
نوع فضا

بهرهبرداریشده(مترمربع)

مراکز رشد

23.507

ساختمانهای چند مستاجره

14.700

کارگاههای تجاریسازی

6.100

آزمایشگاههایتخصصی

1.309

فضاهای بخش خصوصی

38.200

حوزه ستادی

1.340

◣ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سرمایهگذاری
بخش خصوصی در توسعه فضاهای کالبدی
عالوه بر استقرار در فضاهای استجاری ،شرکتها و موسسات
بخش خصوصی میتوانند با عقد قرارداد بلندمدت اجاره زمین
و سرمایهگذاری نسبت به ایجاد فضاهای کالبدی اختصاصی
خود اقدام کنند .جدول و نمودار زیر اطالعات مربوط به این
سرمایهگذاری را ارایه میکند.

◣ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و خدمات قابل ارائه به
شرکتها و موسسات دانشبنیان
پشتیبانیهای شهرک از موسسات و شرکتهای دانشبنیان در قالب
مجموعهای از خدمات و حمایتها به شرح زیر انجام میگیرد:
● خدمات عمومی :بانک ،پست ،تایپ و تکثیر ،مرکز تلفن/نمابر،
امنیت و حراست ،تعمیرات و تأسیسات ،بیمه (عمر ،مسئولیت،
حوادث و ،)...رستوران ،سالن غذاخوری ،کافیشاپ ،فروشگاه،
سرویس رفت و آمد ،فضای سبز ،حمل زباله
● خدمات استقرار :فضای اداری ،فضای آزمایشگاهی/کارگاهی،
سالن اجتماعات ،اتاق جلسات ،تجهیزات اداری
● خدمات مالی و اعتباری :اعتبار خدماتی ،اعتبار تحقیقاتی،
اعتبارات ویژه (نیمه صنعتی ،تجاریسازی و ،)...تسهیالت بانکی
● خدمات آموزشی ،مشاورهای و راهبری :خدمات کتابخانهای،
تأمین کتب و مقاالت ،برگزاری دورههای آموزشی ،ارائه مشاورههای
عمومی و تخصصی (مالی ،بازرگانی ،بازاریابی ،بیمه ،مالیاتی ،گمرکی
و ،)...خدمات راهبری
● خدمات فنی و تخصصی :آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی
و مشاورههای فنی و تخصصی
● خدمات بازاریابی و تجاریسازی :پروژهیابی ،بازاریابی و
همکاریهای شبکهای ،مشاوره در جذب سرمایهگذاران ،معرفی
توانمندیها و محصوالت و خدمات واحدهای فناور به صنایع و
سازمانها ،مدیریت جلسات مذاکره با سرمایهگذاران ،اطالعرسانی،
فراخوان مناقصات ،ارائه مشاوره در تجاریسازی طرحهای فناورانه،
برگزاری تورهای صنعتی ،ارائه مشاوره در زمینه ثبت عالئم تجاری
و برندسازی
● خدمات انتقال فناوری و شبکهسازی :حمایت از ثبت اختراع
داخلی و بینالمللی ،مشاوره در زمینه ارزشگذاری محصول و
فناوری ،فراهم کردن شرایط فروش دانش فنی ،برگزاری نشستهای
انتقال تجربه ،برگزاری عصرانههای کاری
● خدمات حمایتهای قانونی :ارائه مجوز فناوری ،ارائه
معرفینامه جهت صدور پروانه بهرهبرداری ،ارائه تأییدیه جهت
دریافت معافیتهای مالیاتی
● خدمات بینالمللی :شرکت در نمایشگاههای خارجی ،برگزاری
جلسات تجاری با همتایان خارجی ،هماهنگی حضور مهمانان
خارجی ،برگزاری تورهای فناوری خارجی ،انجام هماهنگی جهت
حضور در رویدادها و کارگاههای آموزشی بینالمللی ،کمک به
صادرات محصوالت و خدمات فناورانه ،جذب سرمایهگذاران خارجی،
کمک به انجام مذاکرات و توسعه ارتباطات بینالمللی ،ارائه مشاوره
در ایجاد وب سایت و بروشور انگلیسی ،تهیه اخبار انگلیسی و انتشار
آن از طریق وب سایت ،خبرنامه الکترونیکی و...

ت
ع
ف

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
● خدمات روابط عمومی و اطالعرسانی :معرفی واحدهای
فناور و محصوالت و خدمات آنها از طریق وب سایت ،خبرنامه
و فضای مجازی ،اطالعرسانی اخبار و رویدادها از طریق وب
سایت ،فضای مجازی ،فصلنامه و ،...معرفی محصوالت برتر و جدید
فناورانه در مراسم رونمایی ،شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی،
هماهنگی انجام بازدید ،برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی
● خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات :شبکه و اینترنت،
خدمات سخت افزاری و نرم افزاری ،سرویس تلفن ،VOIP
سرویس کنترل تردد ،پست الکترونیک ،سرویسهای ذخیرهسازی،
خدمات میزبانی سرور ،خدمات سرور مجازی ،خدمات میزبانی وب
سایت ،سرویسهای پردازش موازی تحت شبکه ،سرویسهای
مخابراتی و ارتباطی (اینترانت MPLS ،و)...

درصد میباشد و طی چهار سال آینده ،به جمعیت فارغالتحصیالن،
چهار و نیم میلیون نفر اضافه خواهد شد ،یکی از راهحلهای کارآمد
برای اشتغال آنها "مراكز رشد و پارکهای علم و فناوری" است.
آمار نیروی انسانی شاغل در شرکتها و موسسات دانشبنیان مستقر در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در پایان شهریورماه سال 1397
(مجموع ًا  7.034نفر بصورت تمام وقت و پاره وقت)

● در خارج از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  10درصد
احتمال این وجود دارد كه یك فارغالتحصیل تبدیل به یك فعال
اقتصادی موفق شود اما نرخ موفقیت در شهرک  75درصد است.
● در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،هر فارغالتحصیل
کارآفرین میتواند یك کسب و کار دانشبنیان ایجاد کند و هر
کسب و کار حداقل برای  ۱۰تا  ۱۵نفر شغل ایجاد كند.
● هزینه ایجاد هر شغل برای یک فارغالتحصیل دانشگاهی در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نزدیک به چهل میلیون تومان
برآورد میشود که در مقایسه با آمارهای رسمی کشور حداقل یک
چهارم هزینه ایجاد اشتغال معمول است.
● اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی در شهرک حالت تكاثری
دارد و در بسیاری موارد زمینه اشتغال غیر مستقیم را نیز فراهم
میكند.
● شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ایجاد جاذبه ،بسترها و
زمینههای مناسب اشتغال ،زمینه جلوگیری از مهاجرت نخبگان را
فراهم کرده است.

◣ مزیتهای استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
● صرفهجویی اقتصادی و برخورداری از قوانین و مقررات مناطق آزاد
● استفاده از محیط همافزای علم و فناوری و بهرهگیری از
سرمایههای دانشی و انسانی دانشگاههای کشور
● تسهیل ارتباطات متخصصان و شرکتهای دانشبنیان مستقر
● فراهم شدن زمینه عقد قرارداد و انجام پروژههای مختلف با
سازمانها و صنایع
● بهرهمندی از امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و کارگاهی
● بهرهمندی از آموزشها و مشاورههای مختلف در امور بازرگانی،
مالی و حقوقی
◣ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و حمایت از ایجاد و
توسعه شرکتها و موسسات دانشبنیان
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با استقرار:
● هستههای فناور در دوره رشد مقدماتی
● واحدهای فناور نوپا در مراکز رشد فناوری
● واحدهای فناور رشد یافته در پارکهای علم و فناوری
زمینه شکلگیری و رشد و توسعه جمع زیادی از شرکتهای
دانشبنیان را در زمینههای مختلف تخصصی فراهم آورده است.

◣ تجربه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ایجاد
ارتباط موسسات دانشبنیان با صنایع
بیش از  1480پروژه پژوهشي -کاربردی در قالب طرحهای
ایدهمحوری و یا قراردادهای پژوهشی ،زمینه ارتباط واحدهای
فناوری مستقر در شهرک با صنایع و بازار را فراهم آورده و استقبال
و ارزیابی مثبت صنایع را ب ه همراه داشته است.
● حمایت از طرحهاي ایدهمحوری (ساخت نمونه آزمايشگاهي)352:
● حمایتازتحقيقاتدرمرحلهتولیدنیمهصنعتیوتجاريسازي200:
● حمایت از پروژههاي در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
(طرح تکفا)130 :
● اجرای پروژههاي پژوهشي -فناوري جهت رفع نياز صنايع
و سازمانها( 670 :که  266مورد آنها به سفارش شرکت فوالد
مبارکه است).
● ساير موارد (طرحهاي آمایش استان ،اعتبارات جشنواره ملی
فنآفرینی شيخبهايي و128 :)...

آمار واحدهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در دی ماه سال 1397
(مجموع ًا  519واحد فناور)
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اشتغال
اصفهاندر و
تحقیقاتی
علمی
بعضی از رشتههاا
های اصلی کشور است و
و ،یكی از دغدغهها و نگرانی
التحصیالن
شهرکبیکاری فارغ
◣ در شرایطی که معضل
باالی  20درصد میباشد و طی چهار سال آینده ،به جمعیت فارغ التحصیالن ،چهار و نیم میلیون نفر اضافه خواهد شد ،یكی از
دانشگاهی
غ
شهرکفار
التحصیالن
اصفهان و
تحقیقاتی
علمی و
دانشگاهیفناوری" است.
پارکهای علم و
فارغرشد و
اشتغالمراكز
التحصیالنآنها "
اشتغال
کارآمد برای
حلهای
راه
بسیاری از فناوریها و نوآوریهای بدست آمده توسط واحدهای
در شرایطی که معضل بیکاری فارغالتحصیالن ،یكی از دغدغهها و نگرانیهای اصلی کشور است و در بعضی از رشتههاا
ها
ه
دغدغ
از
یکی
التحصیالن،
غ
فار
بیكاری
معضل
که
شرایطی
باالی 20دردرصد میباشد و طی چهار سال آینده ،به جمعیت فارغالتحصیالن ،چهار و نیم میلیون نفر اضافه خواهد شد ،یكی از فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تبدیل به صنایع
راهحلهای کارآمد برای اشتغال آنها "مراكز رشد و پارکهای علم و فناوری"
و نگرانیهای اصلی کشور است 6و در
بعضیاست.از رشتهها باالی  ۲۰و خطوط تولیدی شدهاند که این امر نه تنها بهرهمندی جامعه از
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی
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دستاوردهای فناورانه را به همراه داشته بلکه به صورت غیرمستقیم
باعث اشتغال نیز شده است.
صنایع و خطوط تولید ایجاد شده مبتنی بر فناوریهای شرکتها و موسسات
دانشبنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

◣ کارکرد اقتصادی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محصوالت و خدمات حاصل از تجاریسازی دستاوردهای فناوری
شرکتها و موسسات مستقر ،این شرکتها را به مجموعهای
اقتصادی با گردشهای مالی و توان اقتصادی باال تبدیل کرده
است .آمار زیر تاثیرات اقتصادی شهرک را به اختصار بیان میکند.
● کمک به ایجاد بیش از  987شرکت و موسسه دانشبنیان
● ایجاد بیش از  7.000شغل برای دانش آموختگان دانشگاهی
● ایجاد ظرفیت اقتصادی در حدود  1.400میلیارد تومان
● فروش  582میلیارد تومانی دستاوردها و محصوالت فناورانه
شرکتها و موسسات دانشبنیان مستقر در سال 1396
● ایجاد  74فناوری صنعتساز و خط تولید با ارزش تقریبی 536
میلیارد تومان توسط شرکتها و موسسات دانشبنیان
● جذب بیش از  332میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در
توسعه عمرانی شهرک
◣ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ارتباطات و
دستاوردهایبینالمللی
حضور در عرصههای بینالمللی و فعالبودن در جمع سازمانها و
مجامع بینالمللی و تالش برای ارتباطات شرکتها و موسسات با
بازارهای بینالمللی از جمله برنامههایی است که شهرک از ابتدای
تأسیس خود بر آن اهتمام داشته و دستاوردهای بسیاری در این
خصوص حاصل گردیده است که آخرین آن برگزاری سی و
پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مراکز نوآوری
( )IASPدر سال  2018میالدی (شهریور ماه  )1397میباشد.

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مراکز
نوآوری برای اولین بار توسط جمهوری اسالمی ایران برگزار گردید
و در مراسم افتتاحیه آن بیش از  550نفر از  50کشور دنیا حضور
داشتند؛ در این کنفرانس  40مقاله از مجموع 158خالصه مقاله
دریافتی توسط سخنرانان داخلی و خارجی ارائه گردید.
از دیگر اقدامات مهم این کنفرانس برگزاری بیش از  200جلسه
مذاکره دوجانبه بین شرکتکنندگان داخلی و خارجی بوده است.
از نتایج مهم حاصل از این مذاکرات میتوان به :ایجاد زمینه
همکاریهای متقابل ،گسترش ارتباطات و شبکهسازی در حوزه
فناوری ،دریافت مشاورههای تخصصی ،زمینهسازی برای انجام
فعالیتهای مشترک و انعقاد تفاهمنامههای همکاری اشاره کرد.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
◣ نمونههاییازموفقیتهایشهرکدرحوزهاموربینالملل:
● اخذ  300هزار دالر حمایت مالی برای آموزش مراکز رشد در
سال 2004
● اخذ جایزه  100هزار دالری سال  2010بانک توسعه اسالمی
در حوزه علوم و تکنولوژی
● کسب جایزه انجمن آسیایی پارکهای علمی (ASPA
 )Awardتوسط  11شرکت و موسسه دانشبنیان شهرک در
سالهای ،2013 ،2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2007 ،2006
 2016 ،2015 ،2014و  2017میالدی
● استقرار مرکز منطقهای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری ،زیر نظر یونسکو در شهرک ( )IRISو تمدید قرارداد فعالیت
مركز براي دوره شش ساله دوم از سوی یونسکو در سال 2015
● عضویت در هیات مدیره انجمن پارکهای علمی آسیا ()ASPA
● عضویت هیات مدیره در انجمن جهانی شهرهای فناوری ()WTA
● عضو انجمن بینالمللی پارکهای علمی و مناطق نوآوری
( )IASPو دو دوره عضویت در هیات مدیره این انجمن
● برگزاری کنفرانس بینالمللی پارکهای علم و فناوری
( )ASPA-IASPدر سالهای  2011 ،2006و 2018
● انتخاب مدیرعامل شرکت دادهپردازی شعله آریا به عنوان
برترین جوان کارآفرین در رقابتهای بینالمللی  2015کشور ژاپن
● كسب  ۳مدال طالي مسابقات جهاني اختراعات و
نوآوريهاي كرهجنوبي ( )WIC2015توسط شركت
دانشبنيان تيامپارسي پاسارگاد
● انعقاد تفاهمنامه همکاری میان شهرک و پارکهای فناوری:
استانبول ترکیه ،اسفاکس تونس ،زانگوانسون چین ،چونگنام کره
جنوبی ،آتالنپل فرانسه و ...به منظور استحکام روابط و توسعه
همکاریهای دو جانبه
● صادرات بیش از  12میلیون دالر خدمات و محصوالت فناورانه
توسط شرکتها وموسسات دانشبنیان مستقر در شهرک به 18
کشور در سال 1396
● انعقاد تفاهمنامه میان شرکت رویان مبدل و شرکت TD
ی در زمینه طراحی و
 Service Coایتالیا در خصوص همکار 
ساخت سیستمهای حرارتی و برودتی

◣ برخی از دستاوردهای مهم دیگر شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر
● برگزاری چهارده دوره جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی در
زمینه کارآفرینی و فنآفرینی
● راهاندازی اولین مرکز علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان در
کشور و بازدید بیش از  150هزار نفر دانشآموز از آن
● اخذ موافقت قطعی مراکز رشد جامع فناوری و مراکز رشد
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاز وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به عنوان اولین مراکز رشد دارای موافقت قطعی در کشور
● اخذ موافقت قطعی پارک علم و فناوری شیخبهایی از وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان اولین پارک دارای موافقت
قطعی در کشور
● کسب لوح تقدیر رتبه اول فعالیتهای علمی و بینالمللی سال
 ۱۳۹۵-۹۶وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری توسط شهرک
● انتخاب شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان رتبه اول
در بین هفت پارک علم و فناوری برتر کشور بر اساس دو شاخص
تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال و میزان گردش مالی توسط
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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● انتخاب پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان به عنوان برترین پارک علم و فناوری کشور در
جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در سال 1392
● كسب عنوان كارگزار برتر ارزيابي سال  ،۱۳۹۳از سوي دبيرخانه
كارگروه ارزيابي تشخيص صالحيت شركتهاي دانشبنيان
● امضاء تفاهمنامه سه جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و دانشگاه هنر اصفهان و راهاندازی اولین مرکز رشد
تخصصی هنر در کشور در سال 1393
● كسب رتبه برتر توسط مركز رشد واحدهاي فناوري شهرك
در سیزدهمین جشنواره برترينهاي فناوري نانو در مهر ماه سال
( 1396برای هفتمین سال متوالی)
ن آفريني شيخبهايي براي اولين بار توسط
● برگزاري رويداد ارائه ف 
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و با همكاري رويداد جهاني
 SLUSHو شروع تعامل با رویداد  SLUSHفنالند
● برگزاري  44رويداد ايده شو با هدف فرهنگسازي و ايجاد
روحيه فنآفريني از بهمن ماه سال 1393
● كسب عنوان صادركننده نمونه ملي استان اصفهان توسط
ت صنايع فناور پالستيك سپاهان در سال 1396
شرك 
● انتخاب شرکت دانشبنیان معين زيست آريا به عنوان مجري
طرح كالن ملي فناوري و نوآوري "سامانه نمكزدايي آبهاي
غيرمتعارف به روش خودجوش" از سوی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری
● انتخاب شرکت مهندسی طب تجهیز پایا به عنوان واحد برتر
صنایع پیشرفته استان اصفهان در روز ملی مهندسی
● کسب عنوان مرکز پژوهشی برتر کشور در ششمین جشنواره
پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت توسط شرکت
دانشبنیان بهین آب زندهرود
● کسب عنوان کارآفرین برتر استان اصفهان در سال 1394
توسط مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان الوارپالست سپاهان
و گلپونه صفاهان
● انتخاب شرکتهای دانشبنیان زیست فرآورده سپاهان و
بهیار صنعت سپاهان از شرکتهای مستقر در شهرک به عنوان
واحدهای نمونه دانشبنیان استان اصفهان در سال ۱۳۹۷
● انتخاب شرکت تیام پارسی پاسارگاد از شرکتهای مستقر در
شهرک به عنوان واحد نمونه صنعت استان در سال ۱۳۹۷
● انتخاب شركت دانشبنیان صدرا طرح و تجهيز اسپادانا به عنوان
واحد فناور برتر در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
سال  1397استان اصفهان

◣ عضویت و حضور فعال شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان در مجامع استانی و ملی
● عضویت در شورای برنامهریزی علم و فناوری برنامه ششم
توسعه کشور
● عضویت در کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو
● عضویت در کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری
وزارت عتف
● عضویت در کمیته راهبری توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور
● عضویت در کارگروه فناوری در تدوین برنامهها و تکالیف معاونت
پژوهشی و فناوری وزارت عتف در برنامه ششم توسعه
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● عضویت در شورای سیاستگذاری همکاریهای بینالملل
وزارت عتف
● عضویت در کارگروه ارزیابی فناوری وزارت عتف
● عضویت در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان
اصفهان
● عضویت در شورای مشورتی توسعه استان اصفهان
◣ بازدیدهای شاخص و موثر انجام شده از شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان
در طول پنج سال گذشته دستاوردهای شهرک در معرض دید
بسیاری از شخصیتهای ملی و بینالمللی قرار گرفته است.
الف) اعضای محترم هیأت وزیران و دیگر مقامات کشوری
● بازدید جناب آقای دکتر روحانی ،رییس جمهور محترم در سال
1393
● بازدید جناب آقای دکتر جهانگیری ،معاون اول محترم رییس
جمهور در سال 1393
● بازدید پنج نفر از وزرای محترم علوم ،تحقیقات و فناوری دولت
تدبیر و امید
● بازدید جناب آقای دکتر نوبخت ،معاون محترم رییس جمهور و
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
● بازدید وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی ،ارتباطات و فناوری
اطالعات؛ نیرو؛ بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت ،معدن
و تجارت و ورزش و جوانان
● بازدید معاونین محترم رییس جمهور :معاون علمی و فناوری،
معاون حقوقی ،معاون اجرایی ،معاون امور زنان و خانواده؛ رییس
محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور و رییس محترم
هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
● بازدید معاونان محترم پژوهشی و فناوری و معاونان محترم
اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت عتف
● بازدید تعدادی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

ب) شخصیتها و گروههای شاخص بینالمللی
● بازدید سرکار خانم ، Bokovoدبیرکل محترم یونسکو در
سال 1393
● بازدید معاونان محترم مدیرکل یونسکو در سالهای 1392و1394
● بازدید سرکار خانم "والریا فدلی" ،وزیر علوم ایتالیا در بهار سال1396
● بازدید بیش از  672نفر از شخصیتها و مدیران شرکتهای
بینالمللی از جمله:
هیاتهای بلندپایه اقتصادی  -سیاسی از کشورهای آلمان و فنالند
جمعی از مدیران شرکتها و صنایع بزرگ از کشورهای انگلیس،
آمریکا و کانادا
◣ تماس با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
تلفن ،)031( 33865355 -33865455 :نمابر)031( 33862355 :
وب سایتwww.istt.ir :
پست الکترونیکیinfo@istt.ir :

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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■
تخصیص  ۲۷٫۵میلیارد تومان تسهیالت به رشکتهای دانشبنیان استان قم
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد؛

به گزارش واحد روابط عمومی و امور بینالملل ،رئیس
هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
در نشست با مدیران عامل شرکت های دانشبنیان استان
قم با بیان اینکه طی روزهای گذشته  ۴۵شرکت دانش
بنیان استان ارزیابی شدند گفت :حدود  ۲۶میلیاد و ۴۵۰
میلیون تومان وام های قرض الحسنه ،سرمایه در گردش و
یک میلیارد تومان هم تسهیالت اشتغالزایی به شرکتهای
واجد شرایط دانشبنیان اعطا میشود.
دکتر علی وحدت با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و
شکوفایی نمیتواند به موازات و همپای نظام بانکی فعالیت
مالی انجام دهد گفت :واقعیت این است که در نظام اقتصادی
سالم و حرفهای وجود نهادهای مالی مانند صندوق یا اصال
وجود ندارد و یا اگر هم فعالیت میکند موقت و محدود است.
وی با تاکید براینکه نباید از صندوق نوآوری و شکوفایی که
در نهایت  ۵سال از عمرش می گذرد انتظار زیادی داشت
تصریح کرد :با پذیرش نقدهایی که وارد میشود اما باید

اعتراف کرد کل عمر حوزه فناوری در کشور به کمتر از ۲۰
سال میرسد در این میان فعالیت مالی در این حوزه بسیار
کم و ناچیز است و نمیتوان انتظار زیادی از آن داشت.
وحدت با بیان اینکه هر استانی باید براساس ظرفیتها
و مزیتهای اقتصادی خود فعالیت کند افزود :چرا از
ظرفیتهای علوم اسالمی و نرمافزاری که قم دارد در میان
فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان استان خبری نیست؟
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از تشکیل
مرکز اکوسیستم همخوان کردن نیازها با توانایی شرکتهای
دانش بنیان خبر داد و گفت :رویکرد جدید صندوق پذیرش
ریسک و جلب حمایت و توجه بخش خصوصی برای
سرمایهگذاری در طرحهای دانش بنیان است.
وی با تاکید براینکه صندوق نوآوری و شکوفایی باید برای
شرکتهای دانشبنیان و تسهیالت باالی  ۵۰۰میلیون تومان
اقدام کند اظهار داشت :پرداخت تسهیالت برای شرکتهای
فناور و خالق با مقدار پایینتر باید در حیطه صندوق پژوهش
و فناوری هر استان باشد.
در این نشست که با حضور مدیران عامل بیش از  ۴۰شرکت
دانشبنیان و خالق و در سالن جلسات پارک علم و فناوری
استان قم برگزار شد ،موضوعاتی چون بروکراسی اداری
فرآیند اخذ وام ،دریافت تضامین و وثایق سنگین ،زمانبر
بودن و فازبندی بلند مدت در پرداخت و اجرایی نشدن مبلغ
تسهیالت مص ّوب ،بیتوجهی به شرکتهای فناور حوزه علوم
انسانی ،ریسکناپذیری صندوق برای حمایت از شرکتهای
فناور نوپا و… .مطرح شد.

چهارمین دوره تئوری مترینات ورزشی در کودکان استثنایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی چهارمین دوره
ملی "تمرینات ورزشی در کودکان استثنائی" که باهدف توسعه
فعالیت بدنی و ارتقاء دانش تمرین ویژه افراد با کمتوانی ذهنی،
اوتیسم ،بیش فعالی  /نقص توجه ،سندرم داون و افراد دارای
اختالالت هماهنگی رشد از بهمنماه  97توسط پژوهشگاه
تربیتبدنی و علوم ورزشی و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
برگزارشد.
در این دوره که با استقبال چشمگیر شرکتکنندگان مواجه شد،
اساتیدی همچون دکتر علی کاشی ،دکتر اصغر دادخواه ،دکتر
احمدرضا موحدی ،دکتر رضا رجبی ،دکتر عبداهلل قاسمی ،دکتر
صالح رفیعی ،یاسر طهماسبی و بهارک رستادمهر که در حوزه
ورزش و کودکان استثنایی فعالیت دارند کار آموزش تدریس دوره

را بر عهده داشتند.
آموزشهای الزم برای ارزیابی رشد مهارتهای حرکتی ،وضعیت
حرکتی و تجویز برنامه تمرینی مناسب برای افراد دارای کمتوانی
ذهنی ،اوتیسم ،بیش فعالی  /نقص توجه ،سندرم داون و افراد
دارای اختالالت هماهنگی رشد ازجمله مواردی بود که در این
دوره  3روزه به شرکتکنندگان دوره ارائه شد.
در برگزاری این دوره عالوه بر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سازمانهایی همچون المپیک ویژه ایران ،فدراسیون ورزش
روستایی و بازیهای بومی محلی ،انجمن علمی تربیتبدنی و
علوم ورزشی ایران ،فدراسیون ورزشهای همگانی :انجمن بازیها
و ورزش کودکان ایران ،فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و
انجمن بینالمللی بازیهای حرکتی و ورزشی کودکان ،بهعنوان
حامیان معنوی این رویداد همکاری داشتند.

پارک علم و فناوری استان قم مرکز
تهای
منطقهایتوامنندسازیرشک 
شبنیانشد
دان 
به گزارش واحد روابط عمومی و امور بینالملل ،پارک
علم و فناوری استان قم و صندوق نوآوری و شکوفایی
در حاشیه نشست مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان
استان با رئیسهیأت عامل این صندوق ،تفاهمنامه
همکاری امضاء کردند .بهموجب این تفاهمنامه پارک
علم و فناوری استان قم منبعد بهعنوان مرکز منطقهای
توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان تبدیل ایفای نقش
خواهد کرد.
در مراسم انعقاد این تفاهمنامه ،علی وحدت با بیان اینکه
باید بستر حمایت از شرکتهای فناور نوپا را فراهم کنیم،
گفت :اگر آمار  ۶۵شرکت دانشبنیان فعلی که در قم
وجود دارد به سه برابر برسد حمایتهای ویژهتری از
آنها خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه استان قم ظرفیتهای فناوری خوبی
دارد ،گفت :بر این اساس با امضای تفاهم نامهای پارک
علم و فناوری استان قم را مرکز منطقهای توانمندسازی
شرکتهای دانش بنیان معرفی کردیم.
در ادامه رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با اشاره
به فعالیت  ۶۵شرکت دانشبنیان در استان قم اظهار
داشت :خوشبختانه بستههای طراحی شده برای حمایت
از شرکتهای دانش بنیان با چشم انداز ترسیم شده نظام
همخوانی قابل توجهی دارد.
سید حسین اخوان علوی با اشاره به اینکه توافقنامه
همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برکات بسیاری
دارد گفت :این توافقنامه براساس سیاست صندوق برای
ایجاد یک مرکز منطقهای برای کارگزاری و نمایندگی
حمایت از شرکتهای دانشبنیان استان و حتی فرا
استانی است.
وی با تأکید براینکه ایجاد مرکز منطقهای نیاز به حمایت
و همراهی زیست بوم فناوری استان دارد گفت :پارک قم
سعی خواهد کرد با همکاری و همراهی صندوق پژوهش
و فناوری کریمه و دیگر مراکز علم و فناوری استان این
مرکز را فعال و ثمربخش نگه دارد.
اخوان علوی با بیان اینکه در زمینه وقف علم و فناوری
رتبه آخر را داریم ،گفت :این رتبه برای شهر مذهبی و پر
خیر و برکت قم رتبه خوبی نیست و باید با ثبت  ۲وقف
علم و فناوری خود را از رتبه آخر نجات دهیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به تصویب
بیش از 27میلیارد تومان تسهیالت صندوق نوآوری و
شکوفایی برای استان قم تصریح کرد :این تسهیالت از
طریق صندوق پژوهش و فناوری کریمه به شرکتهای
دانشبنیان استان پرداخت میشود.
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نگاهي به عملكرد پارك علم و فناوري خوزستان از ابتدا تا كنون
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دانشگاه فردوسی مشهد در یک نگاه

با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال  1328به دانشكده پزشكی ،نخستین گام در راه تاسیس
سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد .در سال  1334با صدور مجوز دیگری
دانشكده ادبیات و پس از آن دانشكده معقول و منقول (الهیات) و دیگر دانشکده ها تحت عنوان
دانشگاه مشهد ،تاسیس شدند .این دانشگاه ازسال  1353به دانشگاه فردوسی تغییر نام داد .دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز در
حال حاضر هفتمین دهه فعالیتش را سپری می كند.
این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور از وجود  810عضو هیأت علمی متخصص و
پرتالش برخوردار است .در حال حاضر تعداد بیش از  30000دانشجو مقاطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد ودکتری مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد بیش از  1700دانشجو بین المللی را
شامل می شود .این دانشگاه از پردیسی بسیار وسیع ،زیبا و سرسبز برخوردار است و بیش از یک دهه
است که به عنوان دانشگاه سبز در جهت حفظ محیط زیست تالش می کند.

◣ جایگاه ملی ،منطقه ای و جهانی دانشگاه فردوسی مشهد
بزرگترین قطب علمی شرق کشور
دبیرخانه هیات جذب دانشگاه های استان
دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان
دبیرخانه شبكه آزمايشگاههاي علمي ايران (شاعا) در شرق کشور
دبیرخانه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و فناوری استان

◣ دبیرخانه شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشگاه های منطقه  9کشور
دومین دانشگاه جامع کشور بر اساس نظام رتبهبندی بینالمللی الیدن در سال2018
سومین دانشگاه جامع کشور بر اساس نظام رتبه بندی وبومتریک در سال 2018
سومین دانشگاه جامع کشور بر اساس نظام رتبهبندی بینالمللی سایماگو در سال2017
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سومین دانشگاه جامع کشور بر اساس نظام رتبهبندی بینالمللی تامیز در سال2019
پنجمین دانشگاه سبز کشور بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان در سال 2018
 478دانشگاه جهان بر اساس نظام رتبهبندی بینالمللی الیدن در سال2018
مرکز منطقه ای بررسی ثبت اختراع در شرق کشور

◣ بیش از 1700دانشجوی بین المللی از چهار قاره جهان در سال 2018
◣ مدیریت همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی:
این مدیریت به منظور تسهیل و تسریع همکاری های علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد با سایر
دانشگاه های جهان و شناسایی و ایجاد زمینه همکاری میان دانشگاهیان ایرانی و غیرایرانی خارج
از کشور با دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد گردیده است .از جمله فعالیت های این مرکز همکاری با
متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی خارج از کشور و دعوت از آنان برای حضور در دانشگاه فردوسی
مشهد ،عقد تفاهم نامه های بین المللی در زمینه های آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه فردوسی
مشهد و دانشگاه ها و موسسات خاج از کشور ،ایجاد تسهیالت برای حضور اساتید و دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد در مجامع و مراکز علمی بین المللی و هنچنین انجام تشریفات مربوط به
مهمانان خارجی دانشگاه می باشد.
◣ اداره امور دانشجویان بین المللی:
اداره دانشجویان بینالمللی دانشگاه فردوسی مشهد در شهریورماه سال  1393آغاز به کار نمود .هدف
از راه اندازی این مرکز ،تسهیل فرآیند برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجوی بین المللی و مسئوالن
پذیرش دانشگاه می باشد .در همین راستا سایتی با آدرس  www.iso.um.ac.irبه سه زبان
فارسی ،عربی و انگلیسی راهاندازی گردیده است که بهصورت آنالین پاسخگوی داوطلبان می باشد.
هم اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک دانشگاه فراملی  1318دانشجوی خارجی مشغول
تحصیل می باشند.
از جمله فعالیتهای موثر این اداره برگزاری جشنواره های فرهنگ ملل وبرپایی نمایشگاه های مرتبط
با آن می باشد.

◣ مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان:
این مرکز در پی اهداف فراملی دانشگاه فردوسی مشهد و جذب دانشجویان خارجی در سال
 1392پس از کسب مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز به کار نمود .این مرکز
در یکی از بهترین و سرسبزترین بخش های دانشگاه قرار گرفته و دارای  25کالس مجهز به
انواع تجهیزات شنیداری و دیداری ،تاالر گردهمایی ،سالن مطالعه و کتابخانهی تخصصی و
بخش اداری است.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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مروری بر جایگاه و رویکردهای صندوق نوآوری و شکوفایی در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور

سیاوشملکیفر
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
مفهوم "اقتصاد دانشبنیان" که سالهای زیادی از ظهور
آن نمیگذرد ،در سالهای اخیر به تدریج به یک گفتمان
جدی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بدل شده
است .فیالمثل گرچه تا همین چند سال پیش برخی
صاحبنظران آلودن فضای دانشگاهها و پژوهشگاهها به
مفاهیمی همچون تجاریسازی را نکوهش میکردند و آن
را مایه وهن جایگاه اعضای هیات علمی میدانستند ،حاال
بسیاری از دانشگاههای کشور چشمانداز خود را بدلشدن
به یک "دانشگاه نسل سوم" قرار دادهاند و میکوشند فراتر
از آموزش و پژوهش ،به توسعه فناوری و تجاریسازی آن
بپردازند .حاال "اقتصاد دانشبنیان" نه یک مفهوم لوکس
و انتزاعی ،بلکه یک ضرورت قلمداد میشود که رد پای آن
در سیاستهای ملی و بخشی نیز مشهود است.
یکی از مهمترین آثار تقویت گفتمان اقتصاد دانشبنیان
طی چند سال اخیر را میتوان شکلگیری یک جثه
بحرانی( )Critical Massاز نهادهای دولتی ،عمومی و
خصوصی در بخشهای مختلف دانست که روی هم رفته،
"اکوسیستم فناوری و نوآوری" کشور را میسازند ،از
ستادهای توسعه فناوری گرفته تا صندوقهای پژوهش
و فناوری ،انواع سرمایهگذاران خطرپذیر و این اواخر،
کارگزاران حرفهای خدمات تجاریسازی فناوری.
اطالق "اکوسیستم" به مجموعه این نهادها و روابط بین
آنها و تشبیه آنها به محیط زیست طبیعی دو پیام
مهم دارد:
⚫ نخست اینکه وجود یکایک این نهادها یا بازیگران،
فارغ از ماهیت یا اندازه آنها برای بقای اکوسیستم
ضروری است .به بیان دیگر ،اکوسیستم در غیاب هر
کدام از این نهادها ،چیزی کم دارد و پای آن میلنگد.
اکوسیستم به همان اندازه که به دانشگاهها و پژوهشگاهها
نیاز دارد ،به شرکتهای دانشبنیان نیز نیاز دارد ،و همان
طور که بدون منابع مالی نمیتواند نفس بکشد ،بدون
منابع انسانی نیز راه به جایی نمیبرد.
⚫ دوم اینکه تعامل اثربخش و فزاینده بین این بازیگران
به اندازه خود آنها اهمیت دارد و عملکرد پراکنده یا
جزیرهای هیچکدام از این نهادها نمیتواند ضامن موفقیت
اکوسیستم باشد.
اما بالندگی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور مستلزم
وجود منابع مختلفی است که از جمله مهمترین آنها
میتوان به منابع مالی اشاره کرد .در یک اکوسیستم پویا
و سرزنده ،الزم است انواع منابع مالی متناسب با نیازهای

فرایند توسعه فناوری و تجاریسازی آن وجود داشته
باشد که از سرمایههای شخصی کارآفرینان و فناوران
تا کمکهای مالی بالعوض و سرمایه بذری ،تسهیالت
کمبهره و سرمایههای خطرپذیر را در بر میگیرد .ضرورت
وجود این منابع ،ناشی از نیازهای متنوع کسبوکارهای
فناورانه در طول چرخه عمر آنها است.
گرچه بخش خصوصی موتور توسعه فناوری و نوآوری است
و از این رو بخش عمده منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و
تجاریسازی فناوری نیز باید توسط بخش خصوصی تامین
شود ،اما تجارب کشورهای موفق در زمینه نوآوری حاکی
از آن است که مداخله هوشمندانه دولتها در تأمین
مالی فرایند توسعه و تجاریسازی فناوری نیز اهمیت
زیادی دارد .از این رو در ایران نیز با تصویب "قانون
حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی
تحقیقات" که سال  1389به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسید" ،صندوق نوآوری و شکوفایی" با سرمایه
اولیه  3000میلیارد تومان شکل گرفت که ماموریت کلی
آن کمک به تجاریسازی دستاوردهای فناورانه است.
صندوق نوآوری و شکوفایی در طول حدود  5سالی
که از فعالیت جدی آن میگذرد ،خدمات متنوعی را
به شرکتهای دانشبنیان ارائه کرده است :از وامهای
قرضالحسنه و انواع وامهایی با نرخ ترجیحی (وام قبل از
تولید صنعتی ،وام سرمایه در گردش ،وام تولید صنعتی،
لیزینگ ،ضمانتنامه) گرفته تا تأمین دفاتر کاری و
خدمات بالعوض توانمندسازی .اینک صندوق مفتخر
است که عالوه بر حمایت از تولید حدود  1200محصول
دانشبنیان داخلی ،به ایجاد بیش از  70هزار اشتغال
مستقیم و غیرمستقیم در شرکتهای دانشبنیان کمک
کرده است.
گرچه تقلیل مفهوم "اقتصاد دانشبنیان" به شرکتهای
دانشبنیان عمدتاً کوچک و متوسط یک خطای راهبردی
است ،اما ظرف کمتر از  10سال گذشته و به مدد تالشهای
همه بازیگران اکوسیستم ،اینک در آستانه چهلسالگی
انقالب اسالمی حدود  4هزار شرکت دانشبنیان در
گوشه و کنار کشور پا گرفتهاند که برخی از آنها از
توانایی رقابت در عرصههای جهانی نیز برخوردارند .برای
اکوسیستم نوپای فناوری و نوآوری کشور ما ،این دستاورد
بزرگی است ،اما ابدا ً کافی نیست .یک حساب سرانگشتی
برپایه جمعیت باالی دانشآموختگان جوان دانشگاهها
و آمارهای دیگری از این دست نشان میدهد که ایران
اسالمی از ظرفیتهای به مراتب بیشتری برای تولد
شرکتهای دانشبنیان و رشد و توسعه آنها برخوردار
است .تورق اسناد فرادست نیز نشان میدهد که جمهوری
اسالمی ایران عزم خود را برای تقویت اقتصاد دانشبنیان
جزم کرده است.
یقیناً شتاببخشیدن به فرایند شکلگیری و رشد
شرکتهای دانشبنیان مستلزم اتخاذ رویکردهای جدید
از سوی همه بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری است.
تداوم رویکردهای جاری در بهترین حالت به "حفظ
وضع موجود" میانجامد که رضایتبخش نیست .از این
رو صندوق نوآوری و شکوفایی در چارچوب ماموریت و
وظایف خود ،سیاستها و رویکردهای تازهای در پیش
گرفته است تا بتواند نقش شایسته خود در اکوسیستم
فناوری و نوآوری کشور را ایفا کند.

صندوق پیش از هر چیز میکوشد نقش فعاالنهای در
اکوسیستم ایفا کند ،زیرا بر این باور است که به عنوان
یک نهاد عمومی نمیتواند و نباید نسبت به روند توسعه
فناوری و نوآوری در کشور بیاعتنا و منفعل باشد .گرچه
وجود منابع مالی به تنهایی برای پیشبرد اکوسیستم کافی
نیست ،اما میتواند نقش مهمی در سوگیری اکوسیستم
ایفا کند .این بدان معنا است که صندوق تزریق منابع
مالی به اکوسیستم را صرفاً به دست نامرئی بازار
نمیسپارد و میکوشد هوشمندانه ،منابع مالی را برای
توسعه فناوریهای اولویتدار نیز به خدمت گیرد .برای
مثال صندوق هدفگذاری تالش خود را برای توسعه
فناوریهای کلیدی آینده همچون هوش مصنوعی یا
ژندرمانی و نیز فناوریهای مورد نیاز برای غلبه بر
چالشهای ملی همچون آلودگی هوا یا بحران آب به کار
خواهد بست.
به عالوه ،از آنجا که پویایی اکوسیستم در گرو تعامل
همافزای همه بازیگران است ،صندوق عالوه بر تحکیم
و تعمیق روابط خود با شرکتهای دانشبنیان و تسهیل
تأمین مالی توسعه فناوری در این شرکتها ،میکوشد
تعامل نظاممند و هدفمند با سایر بازیگران زیستبوم
اکوسیستم فناوری و نوآوری مانند شتابدهندهها ،مراکز
رشد و پارکهای علم و فناوری ،صندوقهای پژوهش
و فناوری ،بانکها ،سرمایهگذاران خطرپذیر ،کارگزاران
تجاریسازی فناوری و  ...را نیز گسترش دهد.
تعامل صندوق با هر یک از بازیگران پیامدهای مهمی
دارد .برای مثال همکاری با صندوقهای پژوهش و فناوری
به صندوق نوآوری و شکوفایی اجازه میدهد تا عالوه بر
برونسپاری بخشی از خدمات قابل واگذاری ،خدمات
خود را در سراسر کشور بگستراند و ذینفعان استانی
خود را نیز خشنود سازد .همچنین حمایت صندوق از
شتابدهندهها به عنوان یکی از ارکان مهم اکوسیستم،
قلمرو حمایت صندوق از کسبوکارهای دانشبنیان را
گسترش میدهد و نرخ شکلگیری هستههای فناور به
عنوان نطفه شرکتهای دانشبنیان را تقویت میکند.
افزون بر آن ،صندوق در صدد است تا اوالً با بازمهندسی
فرایندها و ساختار سازمانی ،فرایندهای خدمترسانی به
شرکتهای دانشبنیان و سایر مخاطبان خود را تسهیل و
تسریع نماید ،و ثانیاً خدمات جدیدی متناسب با نیازهای
شرکتهای دانشبنیان طراحی و عرضه کند.
اینک صندوق دست همه بازیگران اکوسیستم فناوری و
نوآوری کشور را صمیمانه میفشارد و امیدوار است بتواند
با مشارکت روزافزون سایر بازیگران اکوسیستم ،گامهای
بزرگتری برای توسعه و تجاریسازی فناوری و تحقق
رویای "ایران دانشبنیان" بردارد.
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استارتاپها راهحل مشکالت محیط زیستی
آیین افتتاحیه رویداد استارتاپی زیستکار که با همکاری پارک علم
و فناوری گیالن و سازمان جهاد دانشگاهی استان گیالن.
رئیس پارک علم و فناوری استان گیالن در مراسم افتتاحیه گفت:
ما در گیالن مشکالت زیادی در حوزه محیط زیست داریم و تنها
مجموعهای که میتواند این مشکالت را حل کند خود جوانان و
استارتاپها هستند.
وی گفت :این رویداد با هدف استفاده از ظرفیت جوانان خالق و
نوآور برای حل مشکالت زیست محیطی گیالن برپا شده است.
علی باستی رییس پارک علم و فناوری گیالن در رویداد استارتاپی
زیستکار اظهار کرد :این رویداد که در سالن اجتماعات پارک
علم و فناوری استان برگزار می شود ،حاصل همکاری سازمان
جهاددانشگاهی استان گیالن و پارک علم و فناوری گیالن و بر
اساس نگرش و شکلدهی به ایدههای جدید برای حل مشکالت
بدست جوانان است چراکه صنایع جدید دیگر نمیتوانند بر اساس
تفکرات و تصورات قبلی ما شکل گیرد و نگرش ما نسبت به کسب
و کار باید متفاوت شود.
وی افزود :یکی از الگوهای موفق در کسب و کار و حرکت به
سمت کارآفرینی نوآورانه ،مدیریت یکپارچه نوآوری با ابزار
استارتاپها است.

در این رویداد رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیالن گفت :باید
نگاه ما به دانش و پژوهش در کشور تغییر یابد و نباید مسیر
طراحی زندگی جوانان جامعه امروز به آزمونهای استخدامی و
هئیت علمی شدن در دانشگاهها وصل باشد.
فریبرز جمالزاد ،رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیالن به
برنامههای تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور نیز اشاره و
تصریح کرد :در این سند آمده است  ۵۰درصد تولید ناخالص
ملی ،از فناوری و  ۴۰درصد از پژوهشگران از واحدهای خصوصی
باشند و این آمار بیانگر این است که چیزی حدود  ۱۰درصد سهم
دولت ۵۰ ،درصد سهم دانشگاهها و  ۴۰درصد سهم واحدهای
خصوصی هستند.
محور اصلی این رویداد در حوزه محیط زیست بود و شرکت
کنندگان در این رویداد که حدودا  ۱۰۰نفر بودند میبایست
ایده هایی متناسب با محورهای این حوزه شامل اکوتوریست،
مدیریت پسماند ،کاربرد فناوری در محیط زیست ،مدیریت
مصرف منابع و  ...که اطالع رسانی شده بود ارایه میدادند.
پس از شروع مراسم افتتاحیه ،تعداد  ۳۷ایده مطرح شد که از این
میان  ۱۰ایده از طرف شرکت کنندگان مورد استقبال بیشتر قرار
گرفت و کارهای تیمی و کارگاهها شروع شد .در ادامه تیمها با
حضور مربیان به پرورش و نهایی کردن ایده خود جهت تبدیل به

یک محصول اولیه پرداختند.
در پایان مراسم اختتامیه  ۱۰تیم به ارایه ایده خود پرداختند و از
این میان سه تیم قوی سبز با ایده محوری جمع آوری زباله ها
و گونه های مهاجم گیاهی از سطح تاالبها با رویکرد گردشگری،
 SYGبا ایده محوری پلتفرمی برای انتقال زباله های خانگی و
شهری و دهیاب با ایده گردشگری روستایی جهت رونق اقتصادی
در روستاها به ترتیب اول تا سوم شدند.

چند نکته مهم در مدیریت پارک های علم و فناوری

◣ آموزش و ارتقای توانمندی
تاکنون تعریف های مختلفی برای پارک های علم و فناوری ارائه
شده است .یکی از نکات مشترک مهم در بین تمام تعاریف ارائه
شده ،مدیریت حرفه ای می باشد .شرکت هایی که در مراکز رشد
و پارک های علم و فناوری استقرار می یابند افراد یا مجموعه هایی
پیشرو هستند که در حوزه خدمات و فناوری های نوین فعال
هستند .به عبارت دیگر ،توان تشخیص نیازمندیهای جامعه
درحال و آینده و تأمین آنها را دارند .بدیهی است سیستمی که
می خواهد ایده ها را پرورش داده و شتاب چنین شرکت هایی(و
استارت آپ هایی) را بیشتر نماید ،بیش از هر بخش دیگر نیاز به
آموزش و ارتقای توانمندی دارد .طی دهه های گذشته جامعه
در تقابل و نقطه هدف محیط های نوآوری تلقی می شد ،لیکن
درحال حاضر جامعه خود بخشی موثر و اجتناب ناپذیر از یک
محیط نوآوری تلقی می گردد .این بدان معناست که ادبیات حاکم
بر مدیریت محیط های نوآوری و کنشگران این حوزه دائم درحال
تغییر و به روز شدن می باشند .لذا ،سطوح مختلف مدیریتی در
فضاهای نوآوری نیاز به آموزش مداوم و ارتقای سطح دانش و توان
حمایتی -مدیریتی خود دارند.
◣ نظام خدمات
پارک های علم و فناوری با ارائه خدمات موثر و تخصصی معنا و

مفهوم می یابند .زمانی ورود یک استارت آپ یا شرکت فناور به
محیط مرکز رشد و پارک علم و فناوری می تواند مفید باشد که
بتواند با ارائه خدمات ارزشمند (که اغلب در فضای بیرون وجود
نداشته ،تأمین آن سخت و یا گران است) به رشد وشکوفایی آنها
شتاب دهد .برخی خدمات نظیر اینترنت ،دفتر کار ،خدمات اداری،
مشاوره مالیاتی ،حقوقی و آموزش جزو خدمات مشترک اکثر
مراکز رشد و پارک ها است .لیکن ،برخی خدمات نظیر پروژه یابی،
ارتباط با سرمایه گذاران خطر پذیر و فرشتگان نجات ،تأمین منابع
مالی خطر پذیر ،واگذاری اراضی ،تسهیل جذب سرمایه گذاران
و شرکت های فناور خارجی(،)Soft Landing Program
صیانت از مالکیت معنوی ،انتقال فناوری ،ارزش گذاری فناوری،
منتورینگ و  ...می تواند در برخی از پارک ها بسیار متفاوت،
تخصصی و منحصر به فرد ارائه شود .ارائه خدمات مفید ،موثر و به
موقع می تواند موفقیت یک استارت آپ و رشد سریع یک شرکت
کوچک تا متوسط را تضمین نماید و سهم آنها را از بازارهای
داخلی و خارجی افزایش داده و در نهایت به موفقیت یک پارک
علم و فناوری کمک کند.
◣ شبکه سازی
امروزه کنشگران مختلفی در حوزه نوآوری وارد شده و به همین
میزان استارت آپ ها و شرکت های فناور فرصت های متنوعی
را برای انتخاب مسیرهای آتی خود دارند .شرکت های خصوصی
تأمین کننده خدمات کسب و کار ،بازاریابی و فروش ،تأمین
نیروی انسانی متخصص ،تأمین کننده قطعات ،خدمات تولید و
دستگاه های پیشرفته ،ارائه خطوط پرسرعت اینترنت ،تأمین کننده
سرمایه و  ...نقش مهمی را در اکوسیستم های نوآوری باز می کنند.
فعال بودن این محیط به مراکز رشد و پارک های علم و فناوری این
فرصت را می دهد که بتوانند فناوری های جدیدتر و شرکت هایی با
دورنمای موفقیت باالتر را جذب نمایند و بنحو موثرتری عمل کنند.
کمک به توسعه شبکه کنشگران فعال در حوزه نوآوری و برقراری

ارتباط موثر با آنها تضمین کننده موفقیت مراکز رشد و پارک های
علم و فناوری و شرکت های مستقر در آنها است.
◣ ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاه ها
امروزه استارت آپ ها در پارک های علم و فناوری نقشی پر
رنگ تر از دهه (های) گذشته دارند .اکثر قریب به اتفاق استارت
آپ ها ،فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند .لذا ،یکسان سازی
ادبیات مدیریت نوآوری و کارآفرینی با دانشگاه ها در کنار ارتقای
شاخص های عملکرد یک دانشگاه در سطح دانشگاه کار آفرین
و ثروت آفرین ،به شکل گیری ارتباطی موثر و اکوسیستمی پویا
در فضای تعامل پارک – دانشگاه کمک می نماید .بطور مشخص
هر فرد در کشور ما به مدت حداقل  16سال در فضای آموزش
و پرورش و آموزش عالی حضور پر رنگ داشته و آموزش می
گیرد .چنانچه شاخص اشتغال پذیری فارغ التحصیالن دانشگاهی
پائین باشد ،می توان نتیجه گیری نمود که نظام آموزشی نیاز به
بازبینی و اصالح دارد( البته نظام آموزشی کارآفرین و خالق تنها
عامل موثر در رشد اقتصادی دانش بنیان کشور نیست) .بزرگترین
دانشگاه های دنیا نیز بطور مستمر درحال بازنگری و ارتقای نظام
آموزشی هستند .بدیهی است تربیت نیروهای کارآفرین و دارای
مهارت های نوین می تواند ورودی های مراکز رشد و پارک های
علم و فناوری را استانداردتر نموده و سرعت رشد در فضای
اقتصادی را تسریع و به پویایی این حوزه کمک کند .از طرف
دیگر فرصت ها و ظرفیت های علمی ،پژوهش و فناوری باال در
مراکز پژوهشی و دانشگاهی می تواند همراه با اتخاذ ساز و کارهای
مناسب به توسعه مرزهای دانش ،ایجاد فناوری های نو ،کمک به
بخش تحقیق و توسعه صنایع و تقویت ارتباط با صنعت منجر
شود .لذا ،توسعه اکوسیستم های نوآوری در مجاورت دانشگاه ها
می تواند پلی موثر بین صنعت و دانشگاه ایجاد نموده و به شکل
گیری کسب و کارهای جدید مبتنی بر فناوری توسط دانشجویان
و فارغ التحصیالن کمک کند.
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اولین رویداد روایت تجربیات موفق در کارآفرینی ورزش ایران برگزار شد
اولین رویداد روایت تجربیات موفق در کارآفرینی ورزش ایران
توسط پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد

رییس دانشگاه مازندران در نشست شورای عالی
راهبردی سازمان بسیج اساتید استان مازندران:

بیانیه گام دوم مقام معظم
رهربی می بایست رسلوحه همه
امور کشور قرار گیرد
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه
مازندران ،نشست شورای عالی راهبردی سازمان بسیج
اساتید استان مازندران با حضور دکتر زارعی رییس
بسیج اساتید کشور ،روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی استان و جمعی از اساتید بسیجی دانشگاه های
استان ،در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه
مازندران برگزار شد
بر اساس این گزارش ،در ابتدای این نشست ،دکتر
یحیی طالبی رستمی سرپرست دانشگاه مازندران ضمن
خیرمقدم به حاضران نشست ،با اشاره به بیانیه گام
دوم مقام معظم رهبری گفت :این بیانیه می بایست
سرلوحه همه امور کشور قرار گیرد ،نگاه مقام معظم
رهبری عمدتا خطاب به جوانان و دانشجویان بوده و
ما امیدواریم بتوانیم آن را به دست کسانی برسانیم که
بتوانند راه را به درستی ادامه دهند.
دکتر طالبی رستمی در بخش دیگری از سخنانش
اذعان داشت :ما دانشگاهیان مسئولیت بسیار سنگینی
بر دوش داریم .بسیاری از مسایل و مشکالت را می توان
با برگزاری همایش ها و کرسی های آزاداندیشی برطرف
نموده و در این راستا قدم های مثبتی برداریم.
سرپرست دانشگاه مازندران افزود :تمامی اساتید دانشگاه
باید بتوانند با برنامه ریزی مدون در راستای بیانیه مذکور
تاثیرگذار باشند توصیه ما این است که در دانشگاه می
توانیم با نشست های متعدد در گروه های مختلف ،این
بیانیه را به تحقق برسانیم و به عنوان یک منشور یا سند
راهبردی در تمامی دانشگاه های کشور اجرایی نماییم.
دکتر طالبی رستمی در پایان سخنانش خاطرنشان
کرد :اعتقاد به این داریم که گام دوم در چهل سال
دوم خیلی راحت تر از چهل سال اول خواهد بود .ما
می بایست با عنایت به بیانات هوشمندانه مقام معظم
رهبری ،تجربیات خود را به دانشجویان انتقال داده و
در این راه گام محکم برداریم.
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به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی ،اولین رویداد
روایت تجربیات موفق در کارآفرینی ورزش ایران موسوم به
"سکو" با سخنرانی دکتر علی شریف نژاد سرپرست
پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و
با حضور دکتر حسام زند حسامی مدیرکل نوآوری و کسب
کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دکتر
رضا رجبی رئیس دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،معاونان
اداری مالی ،فناوری ،پژوهشی و تحصیالت تکمیلی ،فرهنگی
و اجتماعی و اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشگاه در
جمع باشکوه کارآفرینان ،ورزشکاران و استارت آپ های موفق
ورزشی کشور برگزار شد.
در ابتدی این برنامه دکتر علی شریف نژاد ضمن خوشآمد
گویی به حاضران و ابراز خرسندی از گردهمایی کارآفرینان
در این رویداد ،بابیان اینکه دوپینگهای آینده در حوزه ورزش
دوپینگ خوردنی و تزریقی نیست بلکه دوپینگ دوپینگ
تکنولوژی است افزود :از حدود یکی دو سال گذشته فعالیت در
حوزه فناوری ورزش را در پژوهشگاه علوم ورزشی آغاز کردیم.
وی گفت :طبق رصدهای انجامشده در جامعه و بررسیهای
صورت گرفته در مراکز رشد متوجه این واقعیت شدیم که
رویکرد این مراکز غالبا موارد دیگری است بحثهایی مربوط
به نانو ،هوا فضا و ...که بحث ورزش در غالب این مراکز محروم
مانده است.
پژوهشگاه بهصورت ساختارمند در این زمینه برنامهریزی کرد
و پس از رایزنیهای اولیه با معاونت علمی ریاست جمهوری
این ایده مورد قبول واقع شد و حمایتهایی را از معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری دریافت کردیم درنتیجه فضایی را
برای ایجاد اولین مرکز ملی نوآوری فناوریهای ورزش ایران
به وجود آوردیم .سپس شورای راهبردی مرکز شکل گرفت و
با حضور اساتید مرتبط با این حوزه بحث فناوریهای ورزش،
مهندسی ورزش بیومکانیک ورزش و همچنین گرایشهای
مختلف همچون فیزیولوژی و مدیریت ورزشی انجام شد.
دکتر شریف نژاد افزود :در این زمینه فراخوانهای مرتبطی
انجام و طرحهای قابلتوجهی از سراسر کشور به مرکز نوآوری
پژوهشگاه ارجاع داده شد ،از بین این طرحها علیرغم تمام
محدودیتها  11طرح استارت آپی که قابلیت تجاریسازی
داشت حمایت شد ،استارت آپ هایی که در حوزه نرمافزاری و
سختافزاری در حوزه مرتبط ورزش بوده قراردادهای آنها در
سال جاری در هفته تربیتبدنی منعقد شد.
سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی اظهار کرد :در این مسیر
موفق شدیم یک تفاهمنامه همکاری بینالمللی با مرکز
جهانی نواوری ورزشی مایکروسافت منعقد کنیم و بهعنوان
تنها نماینده این مجموعه در ایران هماکنون در حال فعالیت
هستیم .در این مسیر این امکان فراهم است که تعداد
محدودی از طرحهایی که قابلیت تجاریسازی شدن در
جامعه بینالملل داشته باشند را در شورای مایکروسافت
ارائه بدهیم.
وی گفت :ما در مرکز نوآوری پژوهشگاه میخواهیم شرایطی
را فراهم کنیم تا فارغالتحصیالن نخبه و حتی در حال
تحصیل در تمامی مقاطع و افرادی که ایدههای ارزشمندی
دارند ولی به دلیل عدم توانایی مالی و عدم ارتباط با مراکز
و ریسکپذیری قادر به انجام فعالیت در این زمینه نیستند
پژوهشگاه از آنها حمایت کرده تا به مرحله رشد بلوغ برسند.

دکتر شریف نژاد افزود :شرایط دیگری را متفاوت با طرحهای
پژوهشی در مرکز ملی نوآوری پژوهشگاه رقم میزنیم که
نمونههایی از آنها را امروز در قالب استارت ّآپ ها از همکارانی
که به مرحلهای از رشد رسیدهاند این تجربیات رابین شما به
اشتراک میگذارند.
سپس دکتر حسام زند حسامی مدیرکل دفتر نوآوری و
کسبوکار نوین معاونت علمی ریاست جمهوری هم در این
همایش گفت :ما باید از زمان حاضر به فکر پاسخ دادن به
این پرسش باشیم که در آینده دنیا به چه سمتی میرود و
ما چگونه باید به نیازهای جدید در دنیای آینده پاسخ دهیم.
وی گفت :در حوزه ورزش جای کار فراوانی وجود دارد چراکه
زندگی سالم انسان به این حوزه وابسته است و ما امروزه
میدانیم که عدم تحرک و استرس عامل بسیاری از بیماریها
است؛ بنابراین چالشهای بسیاری که در این حوزه وجود دارد
هرکدام میتواند تبدیل به کسبوکار استارتاپی شود.
وی بابیان اینکه در خیلی حوزهها میشود به درآمدهای خوب
دستیافت گفت :اما هر درآمدی به انسان حس خوب بودن را
منتقل نمیکند اما در حوزه استارتاپ های ورزشی به دلیل
اینکه با سالمت مردم مواجه هستیم کمک به این امر هم باعث
درآمد افراد میشود و هم به آنها حس خوبی را منتقل میکند.
سپس در  3بخش مختلف شامل کسبوکارهای موفق،
ورزشکاران موفق و استارت آپ های موفق ورزش ایران به
بیان تجربیات و داستان موفقیت کسبوکار وزندگی خود
پرداخته و آن را باعالقه مندان به اشتراک گذاشتند
در بخش کسب کارهای موفق پژمان راهبر سردبیر و دکتر
مهدی شاملو مدیرمسئول ورزش  3مهدی هژبری سردبیر
روزنامه خبر ورزشی ،علیرضا اصفهانی مدیرعامل مجموعه
حس خوب زندگی و مجتبی گوهری مدیرعامل شرکت دانش
ساالر ایرانیان به بیان رمز و رازها پیشرفت خودپرداخته و
فرازو وفرودهای موجود برای رسیدن موفقیت خود را برای
حاضران ارائه دادند که مورد استقبال واقع شد.
در بخش ورزشکاران موفق و سخنرانیهای انگیزشی ،دکتر
الله صدیق قهرمان مسابقات اتومبیلرانی و گالره ناظمی داور
فینال مسابقات المپیک سخنرانی کردند.
و در بخش سوم برنامه استارت آپ ورزشی موفق ورزشی
در داخل کشور که در مسیر رشد و توسعه قرار داشته و
بر پایهیک ایده جذاب و خالقانه شکلگرفتهاند در خصوص
کسبوکار خود توضیحات مناسبی ارائه دادند.
در این بخش رضا عباس زاده بنیانگذار متریکا ،سعید
نعمت الهی بنیانگذار با مربی ،هادی اسکندری بنیانگذار
هم ورزشی ،امین برمکی بنیانگذار ماشین جی تی و
هادی نوروزیان با ایده پنجه کربنی تجربیات موفق خود
را برای حاضران به اشتراک گذاشتند .در پایان هر بخش از
سخنرانان با اهداف لوح یادبود و تندیس مربوط به رویداد
سکو تقدیر شد.
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موزه ملی علوم و فناوری ایران ،پیشنهادی ویژہ برای گردشگری ایام نوروز
جزئیات ابزار در طرحهای بازسازی شده به خوبی به بازدیدکننده
عرضه شود .هدف از ایجاد این مجموعه ،عرضه اطالعات مربوط
به رصد کردن آسمان در رصدخانههای مشهور دوره اسالمی از
جمله رصدخانههای مراغه و سمرقند است .این گالری در تاریخ
 26اردیبهشت سال  96به صورت رسمی افتتاح شد و در معرض
دید عالقهمندان قرار گرفت.
روزهای پایانی سال در حال سپری شدن است و مسافران نوروزی
خود را برای سفرهای شروع سال جدید آماده میکنند .در این
میان شهرهای پرجمعیتی مانند تهران علیرغم خلوت شدن در ایام
نوروز ،پذیرای مهمانهای نوروزی از اقصی نقاط ایران است .منطقه
 12تهران و به ویژه خیابان سی تیر به دلیل وجود مکانهای
گردشگری فراوان از مسیرهای اصلی در بازدیدهای نوروزی است.
موزه ملی علوم و فناوری ایران یکی از موزههای منحصربفردی است
که در این مسیر قرار گرفته است و میتواند به دلیل جذابیتهای
خاص و علمی و تفریحی بودنش مورد استقبال مسافران نوروزی
همانند سالهای گذشته باشد .این موزه علیرغم اینکه سالهای
زیادی از تأسیس آن نگذشته است ،با توان باالی مدیریتی و نیروی
جوان خود توانسته است به طور متوالی جزء ثابت موزههای برتر
کشور از سوی ایکوم باشد و اولین جایزه اشتهار به تعالی یک
الماس ،جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ،در روزهای اخیر به
این موزه اختصاص یافته است.
این موزه در ایام نوروز از روز سوم فروردین تا آخر ایام تعطیالت
به استثنای روز طبیعت ( 13فروردین) از ساعت  9:30صبح تا
 17:30عصر ،آماده ارائه خدمات به مهمانان و بازدیدکنندگان
محترم و یک پیشنهاد ویژه برای عالقهمندان جهت سپری کردن
ایام خوش به همراه خانواده است.
گالریهای این موزه به صورت تفصیل برای آشنایی اولیه
عالقهمندان در ذیل میآید:
◣ گالریهای موزه ملی علوم و فناوری
موزه ملی علوم و فناوری در حال حاضر  7گالری را در نمایشگاه
دائمی خود در محل خیابان سیتیر در معرض دید عالقهمندان
قرار داده است.
این  7گالری عبارتند از:
 -1گالری فناوریهای بومی
انسان از دیرباز از انرژیهای طبیعی در جهت رفاه زندگی خود
بهره جسته است؛ در این گالری ،فناوریهای ایران که بیانگر
به خدمت گرفتن مردمان سرزمین ایران از انرژیهای طبیعی
است در قالب ماکتهایی مشابه واقعیت از قبیل آسباد ،آسیاب،
یخچالهای طبیعی و بادگیر است .همچنین دستاوردهای علمی
دانشمندان اسالم و قبل از اسالم به استناد منابع علمی در دسترس
نیز بازسازی شده است از قبیل الحیل ،گرانکشها و. ...

 -2گالری ابزار نجومی کهن
ابزارهای نمایشی در این گالری برپایه رسالهای از مؤیدالدین
عرضی ،از منجمان حاضر در رصدخانه مراغه ،ساخته شدهاند و
هرچند این ابزارها در مقیاس نمایشی هستند اما تالش شده تا

 -6گالری مرکز علم (فیزیک و مکانیک)
در این گالری مفاهیم و قوانین پایه علمی فیزیک در قالب
دستگاههای تعاملی بیان می شود .مخاطب برای پاسخ به حس
کنجکاوی خود می تواند مستقیما با دستگاه ها تعامل داشته باشد.
آزمایش کند و نتیجه عینی آن را ببیند .در این گالری عمل جای
تئوری را می گیرد.
 -3گالری ابزار جراحی کهن
گالری ابزارهای جراحی کهن موزه ملی علوم و فناوری ،با بازسازی
و نمایش برخی از ابزارهای جراحی مربوط به قرن چهارم هجری
قمری و کاربرد آنها در طب قدیم ،به دنبال نشان دادن اوج
پیشرفت جراحی در تمدن اسالمی است .این آثار ساخته شده،
برگرفته از کتاب "التصریف لمن عجز عن التألیف" اثر خلف بن
عباس زهراوی (قرن  4هجری قمری) است.

 -4گالری از مورس تا موبایل
ارتباطات حلقه ناگسستنی زندگی بشر بوده و روز به روز در حال
گسترش است .در این گالری با استفاده از آثار قدیمی این حوزه و
ترکیب یک اینفوگرافیک و خط زمان وقایع اتفاق افتاده در جهان و
ایران به صورت  360درجه دور تا دور گالری روی دیوار ،سیر تحول
ارتباطات در زندگی بشر نمایش داده شده است؛ از تلگراف با کد
مورس و تلفنهای قدیمی و گرامافون گرفته تا رادیوهای المپی،
تله تایپها ،رایانه شخصی و گوشیهای همراه .در پایان هم عالمت
سئوالی برای ذهن پرسشگر مخاطب" :آینده چه خواهد شد؟"
 -5گالری هستهای
بهره گیری از منابع انرژیهای مختلف در کشورها همیشه مطرح
بوده است و به همین دلیل کشورها از لحاظ راهبردی خود را
صرفاً وابسته به یک منبع انرژی نمیکنند .انرژی هستهای از جمله
انرژیهای نو است که کشورهای کمی از جمله ایران به فناوری
آن دست پیدا کردهاند .موزه علوم با رسالتی که در ترویج علم و
آموزش غیررسمی دارد با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران ،در
این راستا با راهاندازی این گالری گام کوچکی برداشته است.
در این گالری در  8بخش جداگانه با استفاده از تصاویر و گرافیک
جذاب به بیان این فناوری پرداخته شده است .بخش اول درباره
تاریخچه اتم و مدلهای اتمی؛ بخش دوم قانون همارزی جرم
و انرژی انیشتین و تصاویری از معادن اورانیم؛ بخش سوم بازی
جذاب سرگذشت اورانیم با استفاده از فناوری واقعیت افزوده بخش
چهارم ماکت نیروگاه هستهای؛ بخش پنجم پسماندهای هستهای؛
بخش ششم کاربرد فناوری هستهای در حوزههای دیگر؛ بخش
هفتم قرارداد صلح جهانی MPT؛ بخش هشتم گرامیداشت
شهدای هستهای.

 -7گالری نور (اپتیک)
هفتمین گالری موزه ملی علوم و فناوری با نام "گالری نور" عصر روز
یکشنبه  ۲۰خردادماه با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
رئیس ایکوم ایران ،رئیس انجمن ترویج علم ،رئیس موزه ارتباطات و
رئیس موزه ملی علوم و فناوری به طور رسمی افتتاح شد.
یونسکو به مناسبت هزارمین سال نگارش کتاب المناظر ابن هیثم و
به افتخار دستاوردهای علمی این دانشمند ایرانی ،سال  ۲۰۱۵را به
سال نور نامگذاری کرد .ابن هیثم که به پدر علم نور و روششناسی
علمی شناخته میشود تعریف نور و ماهیت دیدن را متحول کرد؛
بدین معنا که وی نخسین کسی است که به این نتیجه میرسد:
هر آن چه دیده میشود به سبب نوری است که از طرف آن شی به
سمت چشم ما میآید .به همین مناسبت موزه ملی علوم و فناوری
ایران هفتمین گالری خود را به گالری نور اختصاص داد تا به نوعی
خدمات این دانشمند ایرانی بیشتر به مردم ایران معرفی شود .تمام
کارهای راهاندازی گالری نور از جمله" :پژوهش"" ،ساخت آثار"،
"طراحی"" ،نصب" و "آزمایش آثار" به طور صفر تا صد در موزه
علوم و فناوری انجام شده است .در گالری نور موزه ملی علوم و
فناوری تالش شده است ماهیت نور و اهمیت آن در کنار سایر
علوم ،با زبان ساده به مخاطبان عرضه شود.

◣ ساعات بازدید از موزه ملی علوم و فناوری:
ذکر این نکته به عالقهمندان بازدید از موزه علوم و فناوری ضروری
است که دربهای این موزه در تمام روزهای هفته و حتی در
ایام تعطیالت نیز به روی بازدیدکنندگان باز است و شما عزیزان
علمدوست میتوانید در ایام نوروز از روز سوم تا پایان تعطیالت
نوروزی از ساعت  9:30تا  17:30و در ایام معمول ،روزهای شنبه
تا چهارشنبه از ساعت  8الی  16و در روزهای پنجشنبه و جمعه از
ساعت  9الی  17از گالریهای موزه بازدید کنید.
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موزه ملی علوم و فناوری برنده
نخستین جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری شد
به مناسبت سال جهانی جدول دورهای عنصرها

رویداد "جدولیف" در "شعبه فرهنگان "
موزه ملی علوم و فناوری برگزار میشود
شعبه فرهنگان موزه ملی علوم و فناوری ،به مناسبت
نامگذاری سال  ۲۰۱۹میالدی به نام "سال جهانی جدول
دورهای عنصرها" رویداد آموزشی با نام "جدولیف" را در
اسفند  ۹۷برگزار میکند.
این رویداد شامل  ۹ایستگاه است:
 -1عناصر تشکیل دهنده جهان
 -2عناصر پوسته زمین
 -3عناصر موجود در بدن انسان
-4مقیاسها
 .۵بازی مدل مولکولی
 .۶بازی بینگو
.٧بازی کاربرد عناصر
 .۸پانتومیم
 .۹جدول دورهای عنصرها
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری
جدول دورهای عنصرهای شیمیایی یکی از مهمترین
دستاوردهای علمی بشری به شمار میرود که نه تنها در
شیمی و فیزیک بلکه در دیگر شاخههای علوم تجربی
و مهندسی نیز نقشی زیربنایی دارد .نظر به اهمیت و
نقش ویژه جدول دورهای عنصرها و از آن جا که سال
 ۱۸۶۹به عنوان زمان کشف جدول دورهای عنصرها
توسط شیمیدان بزرگ روسی دیمیتری ایوانوویچ
مندلیف شناخته میشود ،مجمع عمومی سازمان ملل و
سازمان یونسکو سال  ۲۰۱۹را به مناسبت  ۱۵۰سالگی
این جدول " ،سال جهانی جدول دورهای عنصرها "
نامگذاری کرده است.
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران همگام با
دیگر نهادهای علمی -آموزشی کشور ضمن بزرگداشت
این سال و تبیین اهمیت و کاربرد جدول دورهای عنصرها
در حوزه علم و فناوری ،در تالش است نقش علوم پایه
به ویژه فیزیک و شیمی را در یافتن راهحل بسیاری از
چالشهای ملی و جهانی به عموم شهروندان نشان دهد.
در همین راستا رویداد آموزشی "جدولیف" ویژه پایههای
تحصیلی  ۹ ،۸و  ۱۰به مدت پنج روز از  ۱۱الی ۱۵
اسفندماه  ۹۷در "شعبه فرهنگان" موزه ملی علوم و
فناوری به نشانی بوستان رازی ،خ هالل احمر ،نرسیده
به م رازی ،نبش خ مرادی ،فروشگاه فرهنگان رازی ،طبقه
دوم برگزار میشود.
رویداد آموزشی "جدولیف" در دو سانس  ٩الی
 ۱۰:۳۰و  ۱۱الی  ۱۲:۳۰برگزار میشود و مدیران
آموزشی و عالقهمندان میتوانند جهت دریافت
اطالعات بیشتر و هماهنگیهای الزم با شماره
 ۰۹۱۹۸۹۶۲۰۰۸تماس بگیرند.

آیین اختتامیه "نخستین دوره جایزه ملی تعالی صنعت
گردشگری" اسفندماه  ۹۷در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد و
موزه ملی علوم و فناوری به جهت اقدمات مثبت خود در زمینه
تعالی گردشگری ،بهرهمندی از استانداردهای مدیریت ،نظارت و
ارزیابی با دریافت تندیس و "گواهی اشتهار به تعالی یک الماس"
به عنوان یکی از برندگان اصلی این جایزه معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری" ،نخستین
دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری" با هدف تشویق
شرکتها ،سازمانها و بنگاههای اقتصادی صنعت گردشگری در
اعمال روشهای نوین مدیریت گردشگری و شناسایی و بهبود
نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود سازمان برگزار شد.
مطالعات اولیه این جایزه از سال  ۱۳۹۲در دانشکده علوم
گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ آغاز شده و مدل نهایی آن
با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان صنعت گردشگری
طراحی شده بود.
این جایزه با اهداف ایجاد فضای رقابتی برای تعالی بنگاهها و
سازمانهای حوزه گردشگری ،تشویق بنگاهها برای شناخت
نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود و اجرای پروژه های بهبود،
ایجاد فضای مثبت ،توام با خالقیت و نوآوری و تبادل تجربیات
موفق بنگاههای گردشگری ،ارج نهادن به کارکنان سازمانهای
متعالی و بهرهور صنعت گردشگری و به رسمیت شناختن

بهترین سازمانها اعم از خصوصی ،دولتی یا غیر انتفاعی در
زمینه گردشگری برگزار میشود.
"جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری" با ایجاد محرک سازمانها
و کسب و کارها در تعالی ،رشد و ثروت آفرینی و با استفاده از
مدلهای علمی روز دنیا ،خطوط راهنمایی برای سازمانهای
گردشگری فراهم میکند تا پیشرفتها و عملکرد خود را در
زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازهگیری کنند.
با بکارگیری مدل تعالی صنعت گردشگری ،سازمانها عالوه بر
بهرهمندی از دستآوردهای متعدد مرتبط با نتایج کلیدی خود
از قبیل سود ،سهم بازار ،میزان فروش و ،..میتوانند از یکسو
میزان موفقیت خود را در اجرای برنامههای بهبود در مقاطع
مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد
خود را با سایر سازمانها در صعنعت گردشگری ،بویژه بهترین
آنها مقایسه کنند.
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،متولی
جایزه تعالی صنعت گردشگری بوده است که مراسم نهایی آن با
اهدای جوایز به شرکتکنندگان پایان یافت.
گفتنی است موزه ملی علوم و فناوری در حاشیه اختتامیه جایزه
ملی تعالی صنعت گردشگری ،بخشی از دستاوردها و آثار خود
را در قالب "نمایشگاه سیار" در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار داد.

دوزادهمین کنفرانس سار موزه علوم و فناوری  17اسفند  97برگزار میشود
دوازدهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری با عنوان "سار
زمستان  ،"۹۷روز جمعه  17اسفندماه ،از ساعت  ۱۴الی  ۱۷در
محل موزه ملی ایران برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی
ایران ،آخرین کنفرانس سار در سال  97همچون سارهای قبلی 7
سخنران در موضوعات متنوع از تجربیات این افراد خواهد بود.
کنفرانسهای سار از ابتدای سال  ۱۳۹۵در موزه ملی علوم و
فناوری برگزار میگردند .ایده اصلی راهاندازی این کنفرانس،
با الهام از کنفرانسهای  ،TEDبرگزاری سخنرانیهایی
است به عنوان بستری برای طرح "ایدههایی که ارزش انتشار
دارند" .کنفرانسهای سار به صورت فصلی برگزار و با نام فصل
برگزاریشان "سا ِربهار"" ،سا ِرتابستان"" ،سا ِرپائیز" و "سا ِر
زمستان" نامگذاری میشوند.
در هر کنفرانس فصلی سار ۷ ،نفر سخنرانی میکنند .سخنرانیها
حداکثر در  ۱۸دقیقه ،اغلب با زبانی ساده و غیرتخصصی ارائه
میشوند و به دامنه وسیعی از موضوعها میپردازند؛ هرچند،
نقطه اشتراک اغلب سخنرانیها علم و فناوری است .برای تماشا
کردن یا شنیدن سخنرانیهای انجام شده در کنفرانسهای سار
میتوانید به سامانه "کنفرانس سار" به نشانی sar.inmost.ir
مراجعه کنید.
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صندوق پژوهش و فناوری گیالن راه اندازی شد
دکتر وحدت در هیات رئیسه پارک علم و فناوری استان گیالن با
اشاره ظرفیت باالی صندوق پژوهش و فناوری در توسعه فناوری
کشور از آغاز به کار صندوق پژوهش و فناوری گیالن خبرداد.
دکتر علی وحدت در هیات رئیسه پارک علم و فناوری استان
گیالن که در محل پارک علم و فناوری استان برگزار شد ،افزود:
یکی از نقاط ضعف استان گیالن نبود صندوق پژوهش و فناوری
بود که با تالش و پیگیری صورت گرفته این صندوق تشکیل شده
است که ما حتما به صورت جدی به این صندوق کمک میکنیم تا
نیازهای مالی شرکتهای داخل پارک علم و فناوری و مراکز رشد

رفع شود که در قالب اعطای عاملیت مالی انجام خواهد شد.
وحدت همچنین اعالم کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی برای
حمایت از استقرار شتابدهنده ها در استان گیالن منطبق بر
نیازهای استان آمادگی دارد.
وی با بیان اینکه موضوع استقرار و خرید دفاتر و کارگاه برای
شرکتهای دانش بنیان استان گیالن قبل از پایان سال بررسی
میشود ،ابزار امیدواری کرد با مجموع اقدامات صورت گرفته،
اکوسیستم فناوری استان دچار تحول جدی شود و اتفاقات مثبتی
برای این حوزه بیفتد.

دانشگاه باستانی جندی شاپور نقطه تحوالت جهانی بوده است
کاوشهای باستان شناسی در محوطه جندی شاپور باستان افزایش مییابد

دکتر سید ضیا هاشمی در دومین کنگره بین المللی جندی
شاپور گفت :اینکه  ۱۷۵۰سال قبل در این منطقه یک مرکز
علمی وجود داشته برای من که در دانشگاه جامعهشناسی
خوانده ام معنای خاصی دارد .یک دانشگاه در خالء اجتماعی
شکل نمیگیرد در نتیجه تاسیس این دانشگاه را باید از ددیدگاه
جامعه شناسی علم بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جندی شاپور مدیر عامل
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در این آیین اظهار داشت:
وقتی در این خطه از جغرافیا و در آن برهه از تاریخ با شکلگیری
دانشگاه جندی شاپور مواجهیم یعنی در این مرکز ظرفیتهای
شاخصی نهفته است.
وی عنوان کرد :تاسیس دانشگاهی با این عظمت پیامدهایی
داشته که مهمترین آن تشکیل تعامالت انسانی است و این نقطه
را به نطقهای برای تحول جهانی تبدیل کرده است که در آن
اندیشمندان و صاحبنظران به گفت و گو می پرداخته اند .این
ویژگی ها باعث شکل گیری یک هویت انسانی شده است که
منشا افتخار و خودباوری ایرانیان است
دکتر هاشمی تصریح کرد :این ویژگی های دانشگاه جندی شاپور
و وجود استعدادهای شاخص و تعامل بین اندشمندان این نکته
مهم را متذکر می شود که دانشمندان ما امروز به دنبال مرجعیت
علمی هستند تا عظمت علمی را در کشور افزون کنند.
وی خاطرنشان کرد :مرجعیت علمی در جهان فقط با نگاه جهانی
و تعامل با سایر دانشمندان محقق می شود .ما نیاز داریم راه های
ارتباط جهانی را تسهیل کنیم و در یک دانشگاه جامع که تمام
رشته ها را شامل می شود داشته باشیم .ما همچنین به شخصیت
هایی نیاز داریم که جهانی بیاندیشند.
به گفته دکتر هاشمی ،این کنگره برای ما این درس را دارد که
قدر بزرگان را بدانیم و از ظرفیت هایشان استفاده کنیم .عالوه
براین ضروری است در اسرع وقت نماد دانشگاه تاریخی احیا شود
و اگر قرار است دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ادامه هنده
راه دانشگاه باستانی باشد بایستی نماد علمی داشته باشد تا در
تصاویر هم قابل مشاهده باشد.
◣ کاوش های باستان شناسی در محوطه جندی شاپور
باستان افزایش می یابد
محمدحسن طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اظهار کرد :بسیاری از متون تاریخی ،جندی
شاپور باستان را یکی از چهار شهر مهم دوره ساسانی و اسالم
برشمرده اند.
وی به بیان نکاتی از مستندات و مقاالت مربوط به جندی شاپور
و مختصات جغرافیایی شهر و دانشگاه جندی شاپور پرداخت و
گفت :بررسی مقاالت و کتب مرتبط با جندی شاپور نشان می

دهد که اطالعات علمی و شایسته در خصوص محوطه جندی
شاپور باستان صورت نگرفته درحالی که ما نیازمند اطالعات
دقیقی از عناصر فضای کالبدی این منطقه ،کارکرد و اهمیت
بناهای داخل شهر جندی شاپور و چگونگی شکل گیری و
پیشرفت آن هستیم.
معاون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
ادامه داد :در حال حاضر نیازمند کاوش های باستان شناسی در
محوطه جندی شاپور هستیم که محدودیت های موجود در
مالکیت زمین های زراعی منطقه باعث کند شدن روند این مهم
شده؛ بنابراین نیاز است مسئوالن شهرستان دزفول در این زمینه
ورود کنند تا بتوانیم فاز به فاز در این محوطه کاوش کرده و به
اطالعات اساسی تردست یابیم.
طالبیان با اشاره به کاوش های اولیه صورت گرفته در محوطه
جندی شاپور و پیدا شدن بافت مسکونی مربوط به قرون  ۳و ،۴
عنوان کرد :الزم است تا کاوش ها عمیق تر شده و به الیه های
زیرین این محوطه دست یابیم تا بقایای شهر ساسانی به دست
آید ،از سویی کاوش های به دست آمده همچون سکه در این
منطقه نشان می دهد که جندی شاپور در دوره ورود اسالم به
ایران نیز پیشرفت داشته است.
وی اضافه کرد :با کاوش الیههای زیرین محوطه باستانی
جندیشاپور در روستای اسالمآباد دزفول قطعاً میتوان به
بسیاری از سنتهای اسالمی ،دانش دوره ساسانی و اسالمی و
همچنین خدمات متقابل ایران به اسالم دست یافت.
معاون سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور
تصریح کرد :بررسی کاوشهایی مثل سفال در این محوطه نشان
میدهد که جندیشاپور در صدر اسالم با شهرهای مهم سواحل
خلیجفارس و کشورهایی همچون چین دادوستد داشته است.
وی ،گسترش و رسمی تر کردن پایگاه جندیشاپور در محوطه
جندیشاپور را از دیگر برنامههای در دستور کار این سازمان
عنوان کرد و افزود :مطالعات بسیار متعددی در زمینه ژئوفیزیک،
پرو گرافی ،زمینشناسی و غیره بر روی کاوشهای به دست آمده
در حال انجام است تا بتوانیم به ابعاد عمیق تری از شهر و دانشگاه
جندیشاپور و پیکربندی آن دست یابیم.
طالبیان با بیان اینکه تمام تالش ما ثبت جهانی شهر جندیشاپور
است ،گفت :اقتصاد سوم دنیا از راه گردشگری است و ما باید در
مسیری پیش برویم که جندیشاپور باستان را به یک محل مهم
راهبردی برای توسعه گردشگری تبدیل کنیم.
و ُ
با اقدامات انجامشده و پس از ارسال مستندات و مدارک در نوامبر
 ۲۰۱۷سازمان جهانی یونسکو فعالیت جندیشاپور باستان به
عنوان اولین دانشگاه جهان به قدمت  ۱۷۵۰سال را تأیید کرد
درحالیکه تا پیش از این تقویم آموزش عالی جهان کمتر از یک

هزار سال بود.
به روایت مورخان داخلی و خارجی بالغ بر  ۴۰۰هزار جلد
کتاب در کتابخانه دانشگاه جندیشاپور باستان وجود داشته
و بر اساس مستندات در کتابها و مقاالت بینالمللی ،اولین
نظامنامه آموزشی در حوزه دانشگاهی و نخستین بیمارستان
جهان در جندیشاپور باستان بوده ،ضمن اینکه نظام آموزشی
بالینی پزشکی که امروزه شاهد آن هستیم نیز برگرفته از نظام
پزشکی در جندیشاپور باستان است.
◣لزوممعرفیبیشتردانشگاهجندیشاپور،درکتبتاریخی
پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :وجود دانشگاه جندی شاپور تلنگری است که بدانیم
نیاکان ما چه توجه خاص و ویژهای به علم داشتهاند؛ اینکه
 ۱۷۰۰سال قبل ،مردمان دزفول دست به تاسیس کتابخانه و
دانشگاه زدهاند نشان از نبوغ این مردم دارد.
وی ادامه داد :مردمان دزفول در آن زمان به دور از تعصب و
افراط گرایی علمی و نژادی به کسب علم میپرداختهاند ،در
نتیجه تالش برای برداشتن کتیبهها و اسناد برای نادیده گرفتن
سابقه تاریخی مردم دزفول کاری بیهوده است.
پاپی زاده تصریح کرد :دانشمندان زیادی از اقصی نقاط دنیا به
دانشگاه جندی شاپور میآمدند و بعد از بازگشت به شهر خود،
علم و دانش زرا گسترش میدادند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی بیان داشت:
وقتی نیاکان ما به این دستاوردهای مهم علمی دست مییافتهاند،
ما نیز باید برای رسیدن به این موفقیتها تالش کنیم.
وی تصریح کرد :از وزارت علوم و مسئوالن خواهشمندیم ضمن
معرفی بیشتر این دانشگاه ،در تمام کتب تاریخی ،مبدا علمی
جهان و ایران به درستی جندی شاپور دزفول ذکر شود و از
نمادهای این دانشگاه بین المللی در طراحی ساختمانها و
نشانهها و مکاتبات وزارت علوم و به ویژه در ساختمان مرکزی
وزارت علوم به کار رود.
◣ دانشگاه کهن جندی شاپور به اخالق و حکمت توجه
ویژهای داشت
حجت االسالم و المسلمین قاضی نماینده ولی فقیه در استان
ضمن خوشامدگویی به مهمانان ،به احادیثی درمورد علم و
جایگاه آن در اسالم اشاره کرد.
وی به سخنان مقام معظم رهبری به تولید علم نیز اشاره کرد و
گفت :تولید علم و اندیشه یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم
رهبری است .دومین توصیه ایشان اخالق است زیرا اگر اخالق و
معنویت در کنار علم نباشد ،علم نافع نخواهد شد.
به گفته حجت االسالم والمسلمین قاضی ،دانشگاه کهن جندی
شاپور به بهترین نحو به مساله اخالق و حکمت پرداخته است.
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با حضور وزیر علوم و بسیاری از شخصیت های علمی بین المللی؛

شکوفایی متدن در منطقه
به سبب دانشگاه باستانی دومین کنگره بین املللی جندی شاپور در دانشگاه صنعتی
جندی شاپور آغاز به کار کرد
جند یشاپور است
باید به دنبال علوم نافع باشیم

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در "دومین کنگره
بینالمللی جندی شاپور" با بیان اینکه هیچ جا تمدنی
شکل نمیگیرد مگر اینکه مبتنی بر دانایی باشد ،اظهار
داشت :کسانی که دانش و حکمت دارند موجبات رشد و
توسعه دانایی را فراهم میآورند.
به گزارش .نشریه عتف  ،دکتر منصور غالمی در این
آیین که به میزبانی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
برگزار شد ،اظهار داشت :با نگاه به تاریخ گذشته جهان
میتوان دریافت که هرجا تمدنی شکوفا شده در کنارش
مراکز علمی هم وجود داشتهاند؛ مراکز علمیای که
اندیشمندان و متفکران آن زمان از تمام نقاط دنیا و از
دور و نزدیک دور هم جمع میشدند و نتایج تحقیقات
خود را در اختیار جامعه میگذاشتند.
وی با اشاره به اینکه تمدنی که شکل میگیرد تمام
اجزای آن باید مبتنی بر علم و دانش باشد ،تصریح کرد:
سوابق تاریخی تمدنهای بزرگ ،وجود سطح باالیی از
علوم مهندسی را نشان میدهد که توانسته شهرهایی با
چنین فاکتورهایی بسازند.
وزیر علوم خاطر نشان کرد :دانشگاه جندی شاپور یکی
از نشانههای بارز این دستاورد و افتخار تاریخی است که
ایرانیان در زمانهای گذشته در کنار زندگی خود ،مراکز
علمی هم داشتهاند و این مراکز به عنوان پایگاه جهانی
تأثیرگذار بودهاند.
وی عنوان داشت :جهانیان باید بدانند که ایرانیان در
قرنهای طوالنی فشارهای زیادی را تحمل کردهاند و
همچنان با نام ایران افتخار آفرینی میکنند.
به گفته دکتر غالمی ،جریان رشد و توسعه علمی که
قبل از اسالم به عنوان نقطه مهم و محل گردهمایی
دانشمندان بوده در دوران اسالم هم مورد توجه قرار
گرفته است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد :ورود اسالم به ایران باعث
شکوفایی علمی در کشور شد و دانشمندان زیادی از
جمله زکریای رازی ،خوارزمی ،بوعلی سینا و ...را به
جهان معرفی کرد.
دکتر غالمی بیان داشت :با وجود محدودیتهایی که
به ایران اعمال میشود ،دانشمندان ما در حوزه علم و
فناوری تالشهای بیوقفهای انجام میدهند به طوری
که توانستهاند جایگاه ارزندهای را به دست آورند .باید
بیش از پیش برای حفظ جایگاه علمی خود تالش کنیم
و به دنبال علوم نافع باشیم .هرکاری که در حوزه علم
در ایران صورت میگیرد به صالح بشر است و چیزی
نمیتواند جلوی پیشرفتمان بگیرد.
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دومین کنگره بینالمللی جندی شاپور با حضور دکتر منصور
غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و بسیاری از روسای
دانشگاه ها ،شخصیت های علمی داخلی و بین المللی و مسئوالن
استانی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول آغاز به کار کرد.
به گزارش نشریه عتف  ،رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور در
آن افتتاحیه این کنگره بینالمللی اظهار داشت :خوشحالیم که بار
دیگر میزبان تمدنهای مختلف جهان در دانشگاه جندی شاپور
دزفول هستیم؛ امروز به خجستگی ثبت و گرامی داشت ۱۷۵۰
امین سال تاسیس کهنترین دانشگاه جهان گرد هم آمدیم تا در
سایه سار تنومند علم ،لختی بیاسام.
دکتر محمدرضا عصاری گفت :هر چند امروز بخش اعظمی از
دانشگاه کهن جندی شاپور در خاک است ولی ریشههای آن پس
از قرنها جنبش گرفته و نوید شکوفههای معطر آن را میدهد ،اما
این جنبشها با کوشش هفت ساله دانشگاه ،شورای عالی انقالب
فرهنگی ،سازمان ملی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی و بسیاری
دیگر از مسئوالن کشوری محقق شده است.
دکتر عصاری تصریح کرد :در کنگره نخست که دو سال قبل و در
سال  ۱۳۹۵برگزار شد ،دستاوردهایی مانند آغاز کاوشهای علمی
و فنی در شهر باستانی جندی شاپور که بخشهای از کالبدهای
آن پرده از خاک بیرون آورد ،مرمت یعقوب لیث صفاری ،تولید
چندین مستند درمورد جندی شاپور که از شبکه های مختلف

سیما پخش شد ،رونق گردشگری علمی و فرهنگی در منطقه
با هدف معرفی این شهر باستانی ،کارآفرینی و خوداشتغالی،
راهاندازی پایگاه میراث فرهنگی ،رونمایی از هشت اثر درباره
جندی شاپور حاصل شد.
رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور ادامه داد :ثبت جهانی ۱۷۵۰
مین سال تاسیس جندی شاپور که در سال  ۲۰۱۷ثبت شد
دستاوردی بینظیر در معرفی این دانشگاه بود.
وی افزود :با عنایت به دستاوردهای کنگره نخست و در تقارن با
سالروز والدت فاطمه زهرا (س) و پاسداشت مقام بانوان ،بار دیگر
شاهد برگزاری دومین کنگره جندی شاپور هستیم .بی گمان
دستاوردهای این کنگره نیز باشکوه خواهد بود .امید است که
مسئوالن تراز اول آموزش عالی به این دانشگاه باستانی عنایت
داشته باشند.

دانشگاه جندی شاپور دزفول مناد حکمت وخرد ایرانی است
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو -ایران در دومین کنگره
بینالمللی جندی شاپور با اشاره به قدمت ۱۷۵۰ساله دانشگاه
جندی شاپور گفت :دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول نماد
حکمت و خرد ایرانی است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه صنعتی جندی شاپور،
دکتر حجت اهلل ایوبی در این آیین اظهار داشت :در کنار وجود
حکمت و خرد ایرانی ،در دانشگاه جندی شاپور باستان ،آزادی
در کسب علم نیز وجود داشت و دانشمندان کشورهای مختلف
آزادانه در کنار هم به کسب علم پرداختند.
وی افزود :در حالی که در جهان امروزی اخالق حلقه گمشدهای
است و به عنوان موضوعی اصلی در یونسکو مطرح است پزشکان

ما در جندی شاپور باستان منشور اخالقی داشتند.
دکتر ایوبی تصریح کرد :پزشکان جندی شاپور دزفول در کنار
طبابت ،الهیات واخالق را نیز فرا میگرفتند و به رعایت اخالق
پایبند بودند.
وی خاطرنشان کرد :پزشکان ایران باستان در جندی شاپور
دزفول بینوایان را رایگان درمان میکردند و ملزم به رعایت
اخالق بودند.
قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل و رئیس مرکز همکاریهای
علمی بینالمللی در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور،
محور نظامهای تمدن زا را علم و فناوری دانست و گفت :اگر
علم و فناوری را بینالمللی کنیم دنیای بهتری خواهیم داشت.

علم و فناوری ،محور نظامهای متدن زاست
بینالمللی سازی علم و فناوری؛ زمینهساز خلق دنیای
راحتتر
به گزارش نشریه عتف  ،دکتر حسین ساالر آملی در این آیین که
به میزبانی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد ،با اشاره
به چگونگی شکلگیری نظامهای تمدنزا گفت :نظام تمدنزای
ایران باستان ،دارای سهویژگی دانش ایران باستان برای رفاه جامعه،
آزادی چرخه دانش در ایران باستان و نو آوری است.
وی افزود :دانش ایرانباستان در خدمت رفاه جامعه بود و به همین
دلیل تولید ثروت و رفاه برای جامعه را به دنبال داشت که نمونه
شاخص آن دانش حفر قنات و آبیاری است.
به گفته قائم مقام وزیر در امور بین الملل ،در ایران باستان دانش
تنها محدود به کشور نمیشد بلکه پذیرای عالمان و اندیشمندانی
از اقصی نقاط جهان بود .همانگونه که دانشگاه پزشکی جندی
شاپور میزبان بیماران زیادی از هند ،چین و سرتاسر گیتی بود؛
ویل دورانت نویسنده مشهور تاریخ تمدن در اثر خود به این مهم

اشاره ویژه داشته است.
دکتر ساالرآملی ،نوآوری را دیگر ویژگی مهم دانش ایرانباستان
برشمرد و تصریح کرد :در سایه این ویژگیهای تمدنساز ایرانی،
اگر علم و فناوری را بینالمللی کنیم دنیای راحتتری برای خود
خلق خواهیم کرد.
گفتنی است دومین کنگره بین المللی جندی شاپور با حضور
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،روسای دانشگاهها و میهمانانی از
کشورهای فرانسه ،ایتالیا و هند در حال برگزاری است.
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دانشگاه جندی شاپور کهنترین نهاد دانشگاهی در جهان

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در یادداشت روزنامه ایران ،دانشگاه
جندی شاپور را کهنترین نهاد دانشگاهی در جهان معرفی کرد.
دانشگاه جندی شاپور کهنترین نهاد دانشگاهی در جهان
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،متن کامل
یادداشت دکتر منصور غالمی به شرح زیر است:
بنا بر مستندات تاریخی و گواهی اصحاب خرد ،س ّنت و میراث
دانشگاهی در ایران قدمتی کهن دارد؛ بسیار کهنتر از دوران تأسیس
دارالفنون که معاصران با آن آشنایند و نیز سابقهای که غربیها بدان
مفتخرند و هویّت فرهنگی خود را با آن تعریف میکنند.
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سی
و نهمین اجالس کنفرانس عمومی خود قدمت تأسیس دانشگاه
جندیشاپور را  ۱۷۵۰سال ثبت و آن را کهنترین دانشگاه جهان
اعالم کرده است که این رویداد خجسته را به ملت فهیم ایران،
دانشگاهیان و اصحاب اندیشه تبریک میگویم .رویداد یادشده از
این منظر ارزشمند است که پیش از این دانشگاههای مطرح جهان،
چون بولونیا ،آکسفورد ،کمبریج ،و سوربون ،با قدمت نزدیک به
 ۱۲۰۰سال ،خود را آغازگر س ّنت دانشگاهی میدانستند لیکن
ثبت قدمت جندیشاپور پیشینه س ّنت دانشگاهی را بیشتر کرد
و کانون آن را از مغربزمین به مشرقزمین ،آن هم سرزمین
تاریخی ایران ،انتقال داد که نزد هر صاحبخردی برگی زرین
در تاریخ این مرز و بوم و مایه تحسین به شمار میآید .پیدایش
تمدنآفرین بوده که اکنون به
نهاد دانشگاه امری تاریخساز و ّ
نام جندیشاپور ثبت شده است؛ واقعیتی که نشان از درک
واال و اهتمام ایرانیان به فراگیری دانش دارد و نمود آن را در
مکتبخانهها ،نظامیهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تاریخی
این سرزمین میبینیم هرچند که فراز و فرودهای تاریخی جای
تأمل و پژوهش بسیار دارد.
دانشگاه جندیشاپور دارای ویژگیهایی بوده که امروزه نیز مورد
توجه دانشگاههای پیشرفته و سازمانهای فرهنگی ،چون یونسکو،
است؛ ویژگیهای ممتازی چون  .۱تولید و ترویج علم در شاخههای
پزشکی ،داروشناسی ،ریاضیات ،نجوم ،فلسفه ،گیاهشناسی و جز
اینها؛  .۲ردهبندیهای نظاممند درون هر شاخه علمی؛  .۳حضور

عالمان با مشربهای فکری و عقیدتی متفاوت از دورترین نقاط
جهان .۴ ،وجود دانشجویانی از سرزمینهای دیگر برای علمآموزی
در این نهاد و مرکز علمی که پس از فراگیری دانش و مهارت
کافی برای خدمت در زادبوم خود بدانجا بازمیگشتند .۵ ،دارا
بودن کتابخانهای بزرگ و مملو از آثار گوناگون در حوزههای
دانشی به زبانهای چندگانه پهلوی ،سریانی ،یونانی و سانسکریت.
اینها حکایت از خردمداری ،صلحاندیشی ،اصالت و پرهیز ایرانیان
از جزماندیشی دارد.
با چنین پیشینه تاریخی مسئولیت ،رسالت و مأموریت امروز ما
تحقق اهدافی چون تولید و ترویج علم ،حرکت در مرزهای دانش
و نیل به توسعه علمی است که توسعه پایدار کشور در عرصههای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی بدون
اینها ممکن نیست .نهاد دانشگاه مسئول انتقال سنتهای فکری،
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در مقیاسهای ملی و دینی است.
بر این مبنا ،نهادی علمی ،اجتماعی و فرهنگی با کارویژههای
تولید علم ،تربیت نیروی متخصص ،جامعهپذیری و فرهنگپذیری
تعیینکنندهای مهم در زیستجهان هر کشور به شمار میآید.
اکنون که س ّنت علمی ایرانیان در جهان به سبب دانشگاه
کهن جندیشاپور ستوده شده و جهانیان به دیده احترام بدان
مینگرند بسیار خرسندم .اسفندماه سال جاری دانشگاه صنعتی
جندیشاپور در شهر کهن دزفول ،خاستگاه کهنترین دانشگاه
جهان ،میزبان همایش باشکوه بینالمللی گرامیداشت رویداد
ثبت  ۱۷۵۰اُمین سال تأسیس دانشگاه کهن جندیشاپور خواهد
بود .انتظار میرود دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،مؤسسات
پژوهشی و فناوری ،و انجمنهای علمی با توجه به اهمیت تاریخی
و فرهنگی این رویداد برای بزرگداشت دانشگاه جندیشاپور و
معرفی تاریخچه ،اهمیت و تأثیر علمی و فرهنگی آن در تاریخ
تمدن بشری مشارکت فعال و شایسته داشته باشند تا مردم عزیز
ّ
کشورمان ،بویژه نسل جوان دانشجو ،بیش از پیش با پیشینه
درخشان تمدن ایرانی آشنا شوند.
سخن خود را با بیتی از ناصر خسرو قبادیانی به پایان میبرم:
درخت تو گر بار دانش بگیرد  /به زیر آوری چرخ نیلوفری را

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری؛

مرکز پژوهش جندیشاپور به بهرهبرداری رسید

همزمان با برگزاری دومین کنگره بینالمللی جندی شاپور،
مرکز پژوهش جندیشاپور ،با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش نشریه عتف  ،مرکز پژوهش جندی شاپور به صورت
سازمانی وظیفه دارد در احیا ،بازنگری ،بازخوانی و بازشناسی
دانشگاه باستانی جندی شاپور فعالیت داشته باشد.
گروههای پژوهشی این مرکز شامل علوم و فنون نوین

(انرژیهای تجدیدپذیر) ،معماری و شهرسازی ،تاریخ علم
و جامعه شناسی است و این مرکز در این حوزهها فعالیت
خواهد کرد.
همچنین آغاز عملیات محوطهسازی دانشگاه صنعتی
جندیشاپور به مساحت  ۲۵هکتار و آزمایشگاه مرکزی این
دانشگاه با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و جمعی
دیگر از مسئوالن انجام شد.

آیین اختتامیه دومین کنگره بیناملللی جندی شاپور دزفول برگزار شد
آیین اختتامیه دومین کنگره بینالمللی جندی شاپور دزفول با
حضور دکتر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم برگزار شد.
به گزارش نشریه عتف  ،دکتر غفاری در این آیین با بیان اینکه
"دانشگاه هویت یک جامعه است و جامعه باید به این نهاد افتخار
کند" ،اظهار داشت :عنوان قدیمیترین دانشگاه جهان به جندی
شاپور جای مباهات دارد؛ وقتی این قدمت به جایی چون دانشگاه
به عنوان کانون آزادگی ،عقل و عظمت پیوند میخورد اهمیت آن
دوچندان میشود.
وی تصریح کرد :دانشگاه را به مثابه یک نهاد میشناسیم که

تاریخمند است و سنت فکری دارد.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،یک نهاد به دلیل
جایگاهی که دارد جامعه را تعریف میکند.
دکتر غفاری ،خاستگاه دانشگاه را شهر عنوان کرد و گفت :حیات و
مناسبات بعدی یک شهر در گرو فعالیت و تالش دانشگاه است ،اگر
دانشگاه نتواند در مناسبات شهر خود سهمی داشته باشد ،دانشگاه
نیست.
وی گفت :دانشگاه اجتماعی ،جامعه خود را میشناسد و میسازد و
از جامعهاش جدا نیست؛ چنین دانشگاهی میتواند با دانشگاههای
دیگر ارتباط بگیرد و این چنین است که دانایی را تولید میکند.
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طراحی "سیستم پایش و هشدار سیل" در سد دز
اجرای طرح "کاهش تبخیر" در حوضه آبریز سد
محققان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول موفق به طراحی و
ساخت سیستم پایش و هشدار سیل در سد دز شدند.
به گزارش ایسنا ،محمد ذاکر مشفق ،مدیر امور فناوری،
تجاریسازی ،ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی
جندی شاپور دزفول گفت :دانشگاه جندی شاپور دزفول در
حال حاضر  ۲۴طرح پژوهشی با صنایع استان خوزستان و سایر
استانها در دست اجرا دارد که بیشترین سهم تحقیقات را حوزه
آب و انرژی به خود اختصاص داده است.
ذاکرمشفق افزود" :سیستم پایش و هشدار سیل سد دز" یکی
از پروژههای تحقیقاتی دانشگاه جندی شاپور دزفول است که
با همکاری سازمان آب و برق خوزستان و سد دز در دست
اجراست.
وی افزود :با توجه به سیالب بزرگی که سال  ۹۵در دزفول اتفاق
افتاد ،نیاز به انجام طرحهای مطالعاتی در این خصوص از طرف
این دانشگاه احساس شد که پس از پیگیریهای الزم با سازمان
آب و برق خوزستان و شرکت بهرهبرداری از سد و نیروگاه دز ،به
دانشگاه ابالغ و این تحقیق انجام شد.
عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول افزود :مطالعات
و طراحیها برای این طرح تحقیقاتی انجام شده ،سنسورها و
ادوات ساخته شدهاند و تمام ادوات و سنسورهای موردنیاز این
طرح بومیسازی شدهاند و در حال حاضر در تولید ادوات نه تنها
از خارج کشور بلکه از خارج استان نیز بینیاز هستیم.
ذاکرمشفق با بیان اینکه سخت افزار و نرم افزار این طرح
تحقیقاتی به طور کلی بومیسازی شده است ،گفت :در حال
حاضر آماده نصب سنسورها و ادوات بر روی رودخانه هستیم.
ذاکر مشفق اظهار کرد :با نصب این ادوات به زمان پیش هشدار
برای سیل در ورودی سد دز یک ساعت اضافه خواهد شد و
خواهیم توانست سه ساعت پیش از وقوع سیل آن را قبل از
ورود به مخزن سد دز پیش بینی کنیم ،ضمن اینکه در آینده
سیستم طوری ارتقا و توسعه خواهد یافت که مقدار سیالب چند
روز قبل در ورودی سد دز پیش بینی میشود.
وی افزود :این سیستم آنالین خواهد بود و زمانی که سیالب
در باالدست اتفاق میافتد ،ورودی آب در سد اعالم میشود که
میتوان این پیشبینی را تا پایین دست شهر دزفول و حتی تا
محل تالقی رود دز به کارون نیز انجام داد.
وی طرح کاهش تبخیر را یکی دیگر از طرحهای تحقیقاتی این
دانشگاه عنوان کرد و گفت :کشورمان در منطقه گرم و خشک
واقع شده و بخش عمدهای از منابع آبی که در سدها ذخیره
میکنیم ،تحت عنوان تبخیر از دست میرود؛ به عنوان مثال
هر سال  ۲متر از مخزن سد کرخه بابت تبخیر تلف میشود.
ذاکرمشفق افزود :در این طرح تحقیقاتی با استفاده از نوع خاصی
مواد شیمیایی که آلودگی برای محیط زیست ندارند ،حدود ۴۰
درصد تبخیر کاهش مییابد که قرار است کارآیی این روشها
برای اقلیم سد دز مطالعه و نتایج گزارش شود.
وی گفت :برای اجرای این طرح یک ایستگاه تحقیقاتی
هواشناسی و تبخیرسنجی کامل در دانشگاه نصب خواهد شد و
تمام پارامترهای هواشناسی در این ایستگاه ثبت و ضبط میشود
که طراحی این ایستگاه با استانداردهای جهانی سازگار است و
میتوانیم متغییرهای هواشناسی نظیر رطوبت نسبی ،بارندگی،
سرعت و جهت باد ،تابش خورشیدی و تبخیر را با این ایستگاه
در اختیار سازمانها و عموم مردم قرار دهیم.
ذاکرمشفق تخمین بارش اتفاق افتاده در حوضه آبریز سد دز را
یکی دیگر از طرحهای پژوهشی این دانشگاه عنوان کرد و گفت:
با اجرای این طرح توزیع مکانی بارش با دقت باال در هر واقعه
بارندگی در حوضه آبریز سد دز قابل محاسبه خواهد بود.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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با حضور دکتر جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد:

نشست علمی با موضوع استانداردهای بانکداری بین املللی و
آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها

دانشگاه مازندران از دانشگاه های مهم کشور است
و باید به آن توجه کرد

این دانشگاه استعداد پیشرفت زیادی دارد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران ،دکتر لعیا جنیدی معاون
حقوقی رییس جمهور در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در
استان مازندران و به ویژه دانشگاه مازندران گفت :باعث افتخار است که
فرصت مغتنم و ارزشمندی پیش آمد تا به جایی که به آن تعلق دارم
و به فکرش هستم بازگردم .تعلق خاطر زیادی به مردم و دانشجویان
عزیزی دارم که آینده کشور را با خود پیش خواهند برد .امید این است
که برای یک ایران بهتر و آینده روشن تر به فرزندان خود کمک کنیم.
دکتر جنیدی با تاکید بر این که این نقد به تمامی دستگاه های اجرایی
کشور وارد است که کشوری که تمامی منابع را به خوبی دارد ،چرا باید
دانشجویان و فرهیختگانش برای تحصیل به خارج کشور بروند ،افزود:
من توصیه می کنم که این نسل جوان با تمامی سختی ها تالش
کنند تا در اینجا بمانند .فرزندان کشور باید بدانند که بارها در تاریخ
این کشور چنین مشکالتی بوده ،ولی پیش از ما بودند که ایستادند و
مقاومت کردند .امیدوارم که اساتید در این توسعه فرهنگی که موجب
می شود تا نسل جوان در انتهای کار خود به کشور خود برگردند و
در آبادانی این کشور سهیم باشند بکوشند .وقتی که یک دانشجوی
مستعد با این تالش می آید و تعلیم می بیند و به نقطه بلوغ ذهنی می
رسد ،حیف است نتوانیم از او برای کشور استفاده کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهور به قدمت دانشگاه مازندران و پتانسیل
های موجود در آن اشاره کرد و افزود :با تکیه بر این توانمندی و
پتانسیل ،می توان محیط مناسبی برای فعالیت های محلی ،ملی و
منطقه ای ایجاد کرد .اگر دانشگاه مازندران تمایل داشته باشد ،می
توانیم مرکز مطالعات منطقه ای دریای خزر را در اینجا ایجاد کنیم
و ما هم از نظر حقوقی کمک می کنیم .این دانشگاه از دانشگاه های
مهم کشور است و باید به آن توجه کرد .این دانشگاه استعداد پیشرفت
زیادی دارد .جایگاه اصیل ما همین دانشکده ها و همین بحث ها است.
این ماموریت اصلی ما است.
دکتر جنیدی در ادامه به بحث بانکداری در ایران اشاره کرد و اظهار
داشت :سیستم بانکداری ما از دو جهت تحت فشار است :اول به دلیل
تحریم های نامشروع ایاالت متحده که در دادگاه بین المللی گفته
شد که ایاالت متحده نباید جلوی ارتباطات بانکی ایران را بگیرد ،چرا
که این تحریم ها به روابط بانکی ما صدمه زده و باعث هزینه های
زیادی شده است.
وی افزود :بخش دیگر ،مساله استانداردها است .واقعیت این است که
دنیا ،دنیایی به هم پیوسته است خیلی مشکل است که فکر کنیم می
توانیم در انزوا باشیم نمی توان تصور کرد که منزوی باشید .حتما باید
به دنبال تئوری ارتباط بود .ایران با این همه منابع و بر سر شاهراه
ارتباطات تمدنی دنیا ایستاده است و چنین کشوری نمی تواند منطق
انزوا داشته باشد .نسل جوان می خواهد ارتباط برقرار کند و می خواهد
به یک زندگی موفق دست یابد و نباید اجازه دهیم جلوی توسعه کشور
به این دالیل گرفته شود.

معاون حقوقی رییس جمهور بر لزوم پیوستن ایران به معاهدات بین
المللی تاکید کرد و ادامه داد :ما هم متقابال باید امتیازات بین المللی
داشته باشیم .باید به سیستم بانکداری بین المللی برای صادرات و
واردات متصل بشویم و استرداد مجرمان و انتقال محکومان و  ...را
مطالبهکنیم.
یادآور می شود :پیش از برگزاری این مراسم ،دکتر لعیا جنیدی معاون
حقوقی رییس جمهور در دفتر ریاست دانشگاه ،با دکتر طالبی رستمی
سرپرست دانشگاه و معاونان ایشان دیدار و گفت و گو کرد .همچنین
به مناسبت روز درختکاری ،دکتر جنیدی در آیین روز درختکاری در
دانشگاه مازندران شرکت و اقدام به کاشت نهال نمود.

دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استان،
مسئولیت های سنگین پژوهشی و آموزشی را بر
عهده دارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران ،سخنرانی علمی با موضوع
استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با
آنها ،با حضور دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری،
دکترحسن نژاد معاون سیاسی -امنیتی و اجتماعی استانداری
ی طالبی رستمی سرپرست دانشگاه مازندران،
مازندران ،دکتر یحی 
معاونان ،مشاوران ،روسای دانشکده ها ،اعضای هیات علمی ،کارمندان
و دانشجویان دانشگاه مازندران برگزار شد،
بر اساس این گزارش ،دکتر طالبی ضمن خیرمقدم به کلیه میهمانان
حاضر در این نشست به ویژه دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس
جمهور و هیات همراه ،با ابراز امیدواری در پیشبرد این ارتباطات
و استفاده از مزیت های دانشگاه برای توسعه استان گفت :دانشگاه
مازندران با حدود  12500دانشجو و  380عضو هیات علمی به عنوان
دانشگاه منتخب مازندران ،مسئولیت های سنگین پژوهشی و آموزشی
را بر عهده دارد.
سرپرست دانشگاه مازندران در ادامه با بیان این که هر ساله عدهای از
اعضای هیات علمی دانشگاه ،جزو دانشمندان برتر جهان شناخته می
شوند ،اظهار داشت :این باعث افتخار دانشگاه است .این افتخارات جای
تقدیر و تشکر دارد و ما در صدد این هستیم که شیوه را ادامه دهیم
و تعداد این دانشمندان را بیشتر کنیم؛ چون هم برای دانشگاه و هم
برای استان باعث افتخار است.

کشور برای پیشرفت ،به کمک هم ه افراد نیاز دارد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران؛ دکتر فریدون نهرینی
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معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور با اشاره به
این نکته که از زمان حضور دکتر جنیدی در معاونت حقوقی رییس
جمهور ،یک تشکل علمی در معاونت شکل گرفت که شامل استادان و
صاحب نظرانی است که از اقصی نقاط کشور در این تشکل حضور پیدا
کرده اند ،گفت :شاید برای نخستین بار است که چنین مجمعی شکل
گرفته باشد و ما از تمامی فرهیختگان جامعه حقوق کشور و دیگر
رشته ها تقاضای کمک داریم .زیرا این کشور برای پیشرفت به کمک
هم ه افراد نیاز دارد و دانشگاهیان قطعا توانایی انجام این کار را دارند.
دکتر نهرینی همچنین با اشاره به چند الیحه تنظیم شده از جمله
الیحه جامع شفافیت ،الیحه تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی
و دیگر الیحه ها که در دست دولت است و به مجلس ارایه شده
است گفت :در اصل  83قانون اساسی ،موضوع نفایس ملی کشور
مطرح شده است که حتی مجلس هم توانایی انتقال آن ها را ندارد و
مازندران ،پر از این نفایس است .ما تالش می کنیم و به جد به دنبال
آن هستیم که دست همه را از آسیب رساندن به آن ها کوتاه کنیم و
پیشنهاد می کنم که از همین دانشگاه مازندران شروع شود تا کسی
ادعای تملک به آن را نداشته باشد.
وی در ادامه با بیان این که سازمان میراث فرهنگی یکی از مراجعی
است که می تواند این کار را انجام دهد ،افزود :اگر این اتفاق نیافتد،
آینده کشور به خطر می افتد و چیزی به نسل های آینده نمیرسد و
همه ما باید بمانیم و از کشور نگهداری کنیم.
معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص
الیحه مدیریت تعارض منافع نیز گفت :اگر یکی از مسئوالن در میان
دو منفعت عمومی و خصوصی قرار گیرد ،باید از اعالم نظر جلوگیری
کند .در حال پیگیری آن هستیم و الیحه شفافیت ،ناظر بر تمامی
ما است تا به تمام مردم اعالم کنیم در چه وضعیتی هستیم و اگر
شایستگی این پست را نداریم ،مردم بدانند و بر ما خرده بگیرند .الیحه
ای تنظیم کردیم که هیچ مرجع یا مقامی را استثنا نکند و تمامی
افراد باید تمامی اطالعات کار خود را در پایگاه خود بگذارند تا مردم
با خبر شوند.
دکتر نهرینی در پایان سخنانش با اشاره به این که باید به تشکل های
علمی در معاونت کمک شود ،خاطرنشان کرد :کارگروه هایی را تنظیم
کرده ایم تا همه بتوانند به ما کمک کنند و در همه بخش ها این اتفاق
باید رخ بدهد و همه در هر پستی باید این زحمت را بکشند؛ همه
افراد حاضر در معاونت حقوقی ،تمامی تالش خود را به کار بردند تا این
سند ها تثبیت شود و در تمامی رده های کشور فعال شود.

دکتر جنیدی در زمینه داوری تجارت بین المللی
یکی از برجستگان است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران؛ دکتر حمید ابهری رییس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران با اشاره به این که
از خرداد ماه سال جاری که مدیریت دانشکده به بنده سپرده شد،
یکی از اولویت های دانشکده ،دعوت صاحب نظران رشته حقوق در
دانشگاه بود ،گفت :دکتر جنیدی از اولین افرادی بود که مد نظر ما بود
که خوشبختانه این فرصت نصیب دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد
که میزبان یکی از برجستگان حقوق خصوصی باشیم.
دکتر ابهری با اشاره به این که دکتر جنیدی در زمینه داوری تجارت
بین المللی یکی از برجستگان است و اسم ایشان با این رشته عجین
شده است ،گفت :تالش ،سخت کوشی و دانش ایشان مثال زدنی است
و بنده یقین دارم که پست معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس
لیاقت به ایشان واگذار شد.
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شهر یزد را به فضاهای کارآفرینی وکسب وکارهای دانش بنیان تبدیل کنیم
به پیشنهاد پارک علم و فناوری یزد:

تجربه موفق پارک یزد در رونق بخشیدن به کارخانه مرتوکه ی اقبال

از زمان شکل گیری پارک علم وفناوری یزد واستقرارآن
درمحل کارخانه سابق اقبال با شعار"پیوند سنت
ونوآوری"وتبدیل آن به یک مرکز فناوری بیش از 15
سال نمی گذرد.
این الگوی موفق توانست به زودی به یک جریان در
کشور تبدیل شود وآن استفاده از کارخانجات بال استفاده
یا مراکز شهری دارای سابقه تاریخی واجتماعی بود.

این الگو به واسطه سرعت دربازدهی به لحاظ ایجاد فضا،
هزینه های کمتر از ساخت ،سابقه اجتماعی وکارکردی
این مراکز امروز درقالب نواحی نوآوری وکارخانه های
فناوری درکشور به سرعت درحال اجرا است.
درگوشه ،گوشه ی شهر یزد بناهایی وجود دارند که می
توانند مرکزی برای توسعه فناوری وکارآفرینی نوین
باشند .کارخانه هایی در مرکز شهر یزد که امروز تعطیل
شده اند می توانند به عنوان یک کارخانه ی فناوری (دژ
اقتصاد مقاومتی) و مرکز کارآفرینی برای جوانان این مرز
و بوم تبدیل شوند .به گونه ای که هرکدام از این مراکز
می توانند برای  2تا  3هزار نفر شغل ایجاد کنند .که
بین  10تا  15هزار شغل با این ظرفیت در  2سال پیش
بینی می شود.

مزایای استفاده از عناصر شهری جهت توسعه
فناوری:
 )1تکرار موفقیت مکان های کارآفرینی سابق در توسعه
کارآفرینی نوین
 )2بازدهی سریع به واسط ًه وجود زیر ساخت  ،ساختمان های

قابل تعمیر
 )3بازآفرینی شهری به منظور استقرار شرکت های فناور
وکسب وکارهای شهری
 )4استفاده از برند کارخانجات موجود درمناطق شهری
به عنوان دژهای اقتصاد مقاومتی
 )5برنامه های دولت و معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری
در راستای تقویت نواحی نوآوری وکارخانجات فناوری
 )6حفظ کاربری "مراکزتولید" وتبدیل آنها به مراکز
کارآفرینی وتولید دانش بنیان
 )7صرف هزینه کمتر در مقایسه با ساخت فضاهای فناوری
 )8این نواحی عالوه بر ایجاد ارزش افزوده برای کار
آفرینان به رشد وتوسعه نواحی مجاور نیز کمک می کنند.

 )9با پیوند این نواحی یک ناحیه کالن شهری ایجاد می شود
که به هوشمند سازی شهر کمک می کند و یک شهر مدرن را
با حفظ اصالت ایجاد می نماید.
با توجه به مزایای ذکر شده پیشنهاد می گردد این
مناطق با کاربری کارآفرینی وکسب وکارهای دانش
بنیان در مدیریت شهری لحاظ گردند .مشارکت بخش
خصوصی نکته ای است که نباید از آن غافل شد .اینها
همان کارخانه هایی بوده اند که سال ها قبل توسط
همین بخش رونق داشته اند.
بازسازی این مناطق وتوسعه محوطه پیرامونی باید به
یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود.
مسلماً بانیان و وارثان برخی از این کارخانه ها حاضرند
با حفظ اسم بانی و نیت اصلی که همان کارآفرینی برای
مردم بوده فضا را در اختیار گذاشته و بخشی از هزینه های
بازسازی را تامین نمایند.
چنانچه مراکز متعددی به نواحی نوآوری تبدیل شوند
فرهنگ غالب شهری یک فرهنگ کارآفرینی وفناوری خواهد
بود که به ایجاد رفاه وثروت درجامعه کمک می کند.
یزد محدودیت های فراوانی از جمله آب دارد  .اما
پتانسیل این مراکز می تواند با کمترین هزینه شغل های
جدید با درآمدهای جدید ایجاد کند و به حفظ پایداری
این شهر ومردم آن کمک نماید.
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رشد  ۷برابری اعطای تسهیالت به
رشکتهای دانشبنیان در استان گیالن
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از رشد  ۷برابری اعطای
تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان در استان گیالن خبرداد.
دکتر علی وحدت در نشست با مدیران شرکتهای دانشبنیان
استان گیالن که در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری این
استان برگزار شد ،با بیان اینکه تعداد شرکتهای دانش بنیان
استان کمتر از  ۵۰شرکت است که هیچ تناسبی با جمعیت،
اقتصاد و سایر پارامترهای استان ندارد ،اظهار داشت :این تعداد
شرکت در استان گیالن به این معنی نیست که فعالیتها و
ظرفیتهای فناورانه استان گیالن همین مقدار است ،بلکه
نشاندهنده آن است که نتوانستهایم به درستی ظرفیتها را
شناسایی و زمینه توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان را
فراهم کنیم.
وی افزود :صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد تیمی را در
این زمینه در استان گیالن مستقر کند تا ظرفیتهای پارک
علم و فناوری ،صنایع استان و بخش کشاورزی و شیالت را
شناسایی کنند تا این زنجیره تکمیل شود و شبکه فناوری
استان توسعه یابد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه اولویت
این صندوق توجه به ظرفیتها و نیازهای منطقهای است،
خاطرنشان کرد :ظرفیتهای دانشبنیان استان گیالن بیشتر از
آن است که نشان داده میشود و نیاز دارد که بررسی دقیقتری
روی آن صورت بگیرد و شرایط احصا شود تا در نتیجه استان
گیالن از حمایتهای فناورانه بهرهمند شود.
وحدت در ادامه با اشاره به حضور چند روزه تیمهای کارشناسی
صندوق نوآوری و شکوفایی در استان گیالن عنوان کرد :طبق
گزارشی که به بنده ارایه شده در این چند روزی که کارشناسان
صندوق در استان بودند  ۳۶میلیارد تومان تسهیالت مصوب
شده است که رشد هفت برابری نسبت به تسهیالت پنج سال
قبل استان دارد و این نشان میدهد اختیاراتی که به استانها
داده شده خوب است اما در عین حال این عدد نسبت به ظرفیت
استان عدد زیادی نیست.
وی با بیان اینکه اصول برنامههای صندوق در چند ماه اخیر
تمرکززدایی ،تقسیم کار ،توجه به ظرفیتهای استانی و تعریف
سرویسها متناسب با نیازهای شرکتهای دانشبنیان بوده
است ،بر تالش این صندوق برای کوتاه شدن فرآیند اعطای
تسهیالت ،صدور ضمانتنامه برای شرکتها و ارایه سرویس
متناسب با نیاز شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد.
وحدت همچنین به موضوع اعطای تسهیالت قرضالحسنه به
شرکتهای دانشبنیان دارای اوراق اخزا اشاره کرد و گفت :با
این کار شرکتها نسبت به سرمایهگذاری این اوراق در بورس،
سود بیشتری میکنند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد:
امیدواریم در سفر بعدی که به استان آمدیم دغدغه و نگرانی
شرکتهای دانشبنیان فقط تولید محصول جدید و توسعه کار
باشد ،نه مشکالت مالی و نقدینگی.
در ادامه این نشست که به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد،
دکتر وحدت به سواالت مدیران شرکتهای دانشبنیان استان
گیالن درباره نحوه بهرهگیری از تسهیالت صندوق نوآوری و
شکوفایی پاسخ داد و پذیرای پیشنهادات و انتقادات آنها بود.
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تجلیل از پژوهشگران ،فناوران و مدرسان برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان

جشنوارة تجلیل از پژوهشگران ،فناوران و مدرسان برگزیده
دانشگاه صنعتی اصفهان ،عصر روز گذشته با حضور اعضای هیئت
علمی این دانشگاه در تاالر شهید فتوحی برگزار شد.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ،در اين مراسم ،ابراز امیدواری
کرد که استادان دانشگاه تمامی تالش خود را برای محقق شدن
آرمانهای بزرگ انقالب اسالمی که در قالب استقالل ،آزادی و
عدالت پایهریزی شده است به کار ببرند.
◣ شناسايي ابرچالشهاي منطقهاي و ملي و ارائه
ابرطرحها
انتخاب  16پروژه مشترك با سوئيس
دكتر سيد محمود مدرس هاشمي به مرور بخش هایی از
سیاستها ،برنامهها و بررسی مسائل پژوهش و فناوری این
دانشگاه پرداخت وگفت :دانشگاه صنعتی اصفهان براي دستيابي
ي و فناوري در آسيا ،فعاليت هايي همچون
به مرجعيت علم 
تقويت نظريهپردازي و نوآوري در مرزهاي علم و دانش ،حضور
مؤثر در عرصههاي بينالمللي ،افزايش بهرهمندي از استادان،
پژوهشگران و دانشجويان برجسته و كارآمد و همچنين تسهيل،
تقويت و گسترش همكاريها و تعامالت دوسوي ه منطقهاي ،ملي
و بينالمللي را دنبال مي كند.
وي افزود :بررسي امکان پذيري ارتباط بينالمللي ساختارهاي
پژوهشي دانشگاه با مراکز يا شرکت هاي تحقيقاتي معتبر
بينالمللي ،راهاندازي مدرسه اشتغال ،ثبت برند ويژه دانشگاه و
توسعه رويدادهاي کارآفريني ،شناسايي ابرچالش هاي منطقه
اي و ملي و ارائه ابرطرحها ،توسعه کتابخانه ديجيتال و همچنين
جذب گرنت هاي بين المللي در زمينه فناوري و تأمين تجهيزات
آزمايشگاهي پژوهشي با توجه به استانداردهاي روز دنيا از جمله
اقدامات پيش بيني شده مرتبط با پژوهش و فناوري در این
دانشگاه مي باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بيان اين كه در حال حاضر
دانشجویان رشتههای مختلف اين دانشگاه میتوانند با مباحث
کارآفرینی آشنا شوند ،ادامه داد :دانشجويان از اين طريق با مسائل
گوناگون اين حوزه شامل موضوعات مالی ،حقوقی ،بیمه اي،
تأسیس شرکت و فنون مذاکره آشنا شده و همگرایی مربوطه را
دریافت مي کنند.
وي با بيان اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف كالن
برنامه راهبردي دانشگاه؛ به تشكيل هفت كميته اجرايي از جمله
كميته تحول در پژوهش و فناوري اشاره كرد و گفت :بازنگری و
اصالح برخي آئین نامه ها ،تأمين بخشي از تجهيزات پژوهشي
مورد نياز به مبلغ  20ميليارد تومان ،تفاهم نامه با بنیاد امور
نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران جهت پسا دکتری،
افزايش ميزان پژوهانه اعضاي هيئت علمي و برقراري دسترسي به
پايگاه هاي اطالعاتي بخشي از اقدامات انجام شده در سال هاي
 1392تا  1396در اين زمينه بوده است.
مدرس هاشمی تشکيل گروه هاي صنعت محور ،استقرار در
شرکت شهرک های صنعتی و اتاق بازرگانی ،مكانيزه نمودن
بسياري از روندهاي حوزه ،تأسیس مدیریت نوآوری و تجاری
سازی فناوری ،راه اندازي مرکز نوآوري دانشگاه با ظرفيت
 22واحد فناور با همكاري معاونت علمي رياست جمهور،
تدوين ،تصويب و ابالغ آيين نامه فعاليت اعضاي هيئت علمي
در شرکت هاي دانش بنيان و جلب حمايت شهرك علمي
تحقيقاتي اصفهان در مركز نوآوري و مركز رشد دانشگاه را از
ديگر فعاليت ها بیان كرد.
وی در ادامه به بيان اقدامات انجام شده پژوهش و فناوري در

قالب طرح تحول از سال گذشته تاكنون پرداخت و تصریح کرد:
تدوين آيين نامه حمايت از سرآمدان دانشگاه در حوزههاي
پژوهشي ،نوآوري و فناوري ،تدوين آيين نامه حمايت از فعاليت
هاي سرآمد دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري ،حمايت از
پارساهاي با قابليت تجاري سازي (طرح پارساتك) ،استقرار
نظام تعامل با شركتهاي دانشبنيان اعضاي هيئت علمي و راه
اندازي مدرسه کارآفرینی (اشتغال) از جمله اين اقدامات است.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان شناسايي ابرچالشهاي
منطقهاي و ملي و ارائه ابرطرحها ،تبديل پژوهشكده فوالد به
نوع سوم و تدوين و امضاي برنامه پنج ساله اين پژوهشكده
به مبلغ  110ميليارد تومان را از ديگر اقدامات در اين زمينه
برشمرد و افزود :پژوهشكده آب و فاضالب به عنوان اتاق فكر
كميته سازگاري با كم آبي استان فعال شده و پهناي باند
دانشگاه نيز با رشد هفت و نیم برابري در  4سال گذشته به
 MBPS 750افزايش پيدا كرده است.
مدرس هاشمی به فعاليت هاي انجام شده در مسير تحول روابط
بين الملل نيز اشاره كرد و گفت :ارتقاء دفتر همكاري هاي
بين المللي به مديريت روابط بين الملل زير نظر رياست دانشگاه،
تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي مختلف بويژه سوئيس،
ارتباط با سِ رن به عنوان يكي از مؤسسات پژوهشي برجسته
در دنيا و تالش جهت عضويت در آن ،ارتباط مؤثر با مؤسسات
بين المللي معتبر مانند  ICRANET ، ICTP ، CASو
اعزام  53نفر از اعضاي هيئت علمي به فرصت مطالعاتي كوتاه
مدت تابستانه از جمله اين فعاليت ها می باشد.
وی به هماهنگي انتخاب  16پروژه مشترك با سوئيس از ميان
 180طرح و آغاز اجراي دو پروژه از دانشگاه صنعتي اصفهان
اشاره كرد و افزود :محوريت استقرار ايستگاه تحقيقاتي اكولوژيك
بياباني با همكاري آكادمي علوم چين در دانشگاه و چهار نقطه
ديگر كشور ،اعزام  24نفر از دانشجويان به دوره كوتاه مدت
(3ماهه كارشناسي و  6ماهه ارشد) در كشور ايتاليا و تالش
جهت جذب گرنتهای بینالمللی در زمینه پژوهش و فناوری
از طريق ساختارهای بینالمللی از ديگر اقدامات در مسير تحول
روابط بين الملل دانشگاه بوده است.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اعالم انتشار  1530مقاله
ISIدر سال  2017ميالدي توسط محققان این دانشگاه،
به رشد ارجاعات مقاالت اين دانشگاه اشاره كرد وگفت:
خوشبختانه شاخص ( )h h-Indexکل دانشگاه در حال
حاضر  112است و متوسط ارجاعات به هر مقاله دانشگاه نيز
حدود  10ارجاع مي باشد.
◣ پژوهش هاي بنيادي ،كاربردي ،منجر به حل مسئله بر
اساس دانش روز دنيا و یا بر اساس نوآوري ،چهار رسالت
دانشگاه

مدرس هاشمی ،با ابراز خرسندي از کمترین تعداد مقاالت نامعتبر
اين دانشگاه درکشور ،باالترین درصد رشد مقاالت با کیفیت
( )Q1در کشور را نشان دهنده کيفيت پژوهش در اين دانشگاه
عنوان كرد و افزود :در سال  1397تعداد  129قرارداد صنعتی با
مبلغ  26ميليارد تومان منعقد شده است.
وي همچنين به دستاوردهاي حوزه نوآوري و فناوري دانشگاه
اشاره كرد و گفت :در يك سال و نيم اخير  40رویداد کارآفرینی
یک روزه و  15رویداد کارآفرینی طوالنی برگزار شده و  28تیم
فناور نيز پذیرش شده و 900میلیون تومان نيز به عنوان گرنت
فناوری هزينه شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تعداد پایاننامههای حمایت
شده طرح جوانه را  25پايان نامه به مبلغ  130میلیون تومان
با همكاري شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان عنوان كرد و افزود:
تعداد  20فناوری ثبت شده در کمیته مالکیت فکری داشته ايم و
در سالهای  93تا  95مبلغ  550میلیون تومان به عنوان جایزه
تجاریسازی فناوری پرداخت شده و مبلغ جایزه در حال بررسی
سالهای  94تا  96نيز  750میلیون تومان مي باشد.
وی با تأكيد بر اين كه دانشگاه محل كشف حقيقت است ،گفت:
پژوهش هاي بنيادي ،پژوهش هاي كاربردي ،پژوهش هاي منجر
به حل مسئله بر اساس دانش روز دنيا و پژوهش هاي منجر
به حل مسئله بر اساس نوآوري ،چهار رسالت دانشگاه در حوزه
پژوهش محسوب مي شوند.
مدرس هاشمی تالش كم نظير و از خودگذشتگي دانشگاهيان
بويژه اعضاي هيئت علمي را موجب وضعيت خوب پژوهشي
دانشگاه صنعتی اصفهان دانست و افزود :امروز كشور و دانشگاه
روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد كه بايد با درايت ،تدبير،
همفكري ،همدلي و همكاري اين روزهاي سخت را با كمترين
خسارت پشت سر بگذاريم.
◣ دستاوردهای ارزنده اعضای هیئت علمی به رغم
مشکالت سخت اقتصادی
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان نیز در این
مراسم با عذرخواهي از اعضاي هيئت علمي این دانشگاه به دلیل
كمبودها و محدوديت ها در حوزه پژوهش مانند پژوهانه و فرصت
مطالعاتي ،شرايط دانشگاه در اين زمينه را متأثر از شرايط سخت
اقتصادي كشور عنوان كرد.
دكتر محمدجواد اميدي با تقدير از تالش اعضاي هيئت علمي
دانشگاه صنعتي اصفهان ،افزود :عليرغم تمام اين مشكالت شاهد
توانمندي ها و دستاورهاي خوب پژوهشي در اين دانشگاه هستيم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور انتخاب
پژوهشگران ،فناوران و مدرسان برگزیده دانشگاه صنعتی اصفهان
برای این جشنواره ،تصریح کرد :سعي نمودیم تا حوزه هاي
مختلف پژوهشي مانند انتشارات ،فناوران ،پژوهشكده ها و  ...را

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
در اين دوره پوشش دهيم.
◣ تأکید بر بهره گیری از دانشگاهیان در استانداری
اصفهان
ساالنه70میلیاردتومانصرفپایاننامههادراستاناصفهانمیشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان
نيز در اين مراسم ،چهلسالگی انقالب اسالمی را فرصتی مناسب
برای نقد و بررسی نقطه ضعف ها دانست وگفت :سوءمدیریت و
ناکارآمدی مهمترین نقاط ضعف ما در طول اين سال ها بوده است.
دکتر قاضی عسگر با ابراز خرسندي از تصميم دانشگاه صنعتي
اصفهان مبني بر ایجاد گروه مدیریت و اقتصاد در دانشکده صنایع
اين دانشگاه ،افزود :متاسفانه در کشور شاهد عدم استفاده از
استراتژیستها و آیندهپژوهان در حوزههای مختلف بوده ايم و الزم
است این آیندهپژوهان را شناسایی نموده و از آن ها استفاده كنيم.
وي با تأكيد بر لزوم استفاده از مشاوران خارجی در بخش هاي
مختلف ،توسعه بیبرنامه و بیرویه آموزش عالی در سالهای

ت
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گذشته را يكي از مشكالت اين حوزه عنوان كرد و گقت :ساالنه
 70میلیارد تومان صرف پایاننامهها در استان اصفهان میشود.
عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
به ارايه گزارشي از فعاليت هاي استانداري پرداخت و گفت:
خوشبختانه بودجههای پژوهشی يك درصد تجمیع شده است تا
به چند پروژه پژوهشی شاخص كه نتایج ملموسی به دنبال داشته
باشد اختصاص یابد.
قاضی عسگر با تأكيد بر اين كه دانشگاه باید نقش خود را در
حل مسائل استان اصفهان مشخص نماید؛ موضوع آب را يكي از
مهمترین اولویتهای حوزه کاری در استانداری اصفهان دانست و
افزود :در حوزه فناوریهای نوین نيز فعالیتهای خوبی در حال
انجام است و جمعآوری و تبدیل دیاکسید کربن به ترکیبات با
ارزش نيز در دستور کار قرار دارد.
وي با اشاره به اين كه در صدد تولید درختهای مصنوعی
برای جذب دیاکسید کربن و تبدیل به آب و اکسیژن هستیم،

65
اسفند  . 97شماره 29
گفت :توسعه گردشگری و صنایع دستی ،صادرات محصوالت
هنری ،اشتغال و رفع موانع تولید ،حذف بروکراسی و بررسی
علمی سیستم برای مبارزه با فساد سیستماتیک اداری از جمله
فعالیتهای استانداری اصفهان مي باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان،
با اعالم آمادگي استانداري مبني بر پذیرش نقد و بررسی عملکرد
دستگاههای اجرایی استان ،گفت :براي تحقق تمامی اين موارد
نیازمند همکاری دانشگاهیان هستيم.
در این آئین از پژوهشگران ،فناوران و مدرسان برگزیده دانشگاه
صنعتی اصفهان شامل ،استادان نمونه کشوری ،پژوهشگران
و فناوران برتر استان ،پژوهشگران و مدرسان برگزیده دانشگاه،
استادان شاخص و برگزیده جشنواره های ملی ،پژوهشکده های
برگزیده ،فعاالن عرصه بین الملل ،فناوران و کارآفرینان برگزیده،
برگزیدگان حوزه نشر و دبیران همایش های برگزار شده طی 5
سال گذشته تجلیل بعمل آمد.

معرفی دکرت آرش فتاح الحسینی ،پژوهشگر جوان برجسته کشوری در رشته
مهندسی مواد در سال  1397از دانشگاه بوعلی سینا

دکتر آرش فتاحالحسینی عضو هیئت علمی گروه مواد
دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا هستند که در سه
سال متوالی  1396 ،1395و  1397به عنوان پژوهشگر برتر
استان همدان و دانشگاه بوعلی سینا معرفی شدند .ایشان
در سال  1397به عنوان پژوهشگر جوان برجسته کشور در
رشته مهندسی مواد معرفی شدند .گرایش تخصصی ایشان
خوردگی و حفاظت از مواد است و از سال  1389در دانشگاه
بوعلی سینا فعالیت دارند.
ایشان که قلبی سرشار از عشق به خدمت به همنوعان
خود دارند همواره نام دانشجویان خود را مطرح میکنند و
انتخاب خود را به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه مدیون وجود
و همکاری دانشجویان ساعی و پرتالش و باانگیزه خود در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری میدانند .ایشان با رضایت
خاطر کامل و آشکاری از دانشجویان گروه مواد دانشگاه
بوعلی سینا تعریف و تمجید میکنند .لذا ایشان دانشگاه
بوعلی سینا را صادرکننده دانشجویان مستعد و پرتالش به
سایر دانشگاهها میداند و این امر را یکی از معضالت اصلی
پژوهش در این دانشگاه میداند که تأثیر غیرقابل جبرانی بر
وضعیت پژوهش دانشگاه دارد.
از دیدگاه ایشان شناخت مرزهای دانش و انجام پژوهشهای
بینرشتهای و بینگرایشی اهمیت بسیار زیادی دارد .در
همین راستا همکاری علمی با متخصصان دیگر در داخل
دانشگاه در سطح گروه ،دانشکده و دانشگاه و نیز خارج از
دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی را یکی از عوامل مهم
موفقیت خود عنوان میکنند .لذا همکاری-های علمی

گسترده در داخل و خارج ایران دارند و از وجود همکاران
متخصص در گروه مواد و دانشکده مهندسی و سایر
دانشکدهها در انجام پژوهشهای خود بهره میبرند .همچنین
همکاری گستردهای با متخصصان سایر دانشگاههای کشور
و همکاران علمی متعددی نیز در کشورهای آمریکا ،کانادا
و ژاپن دارند و طرحهای پژوهشی مشترکی با همکاری آنها
انجام دادهاند .اهمیت همکاری علمی از دیدگاه ایشان
از یک طرف به دلیل بهرهمندی از ایدهها ،افکار و علم
سایر متخصصان ،و از طرف دیگر بهرهبرداری از سختافزار
و تجهیزات در اختیار آنان است .میتوان گفت آقای دکتر
فتاحالحسینی با هوشمندی راه جبران کمبودهای موجود در
فضای تحت اختیار خود را یافته است و با برقراری ارتباط
علمی صحیح و کارآمد ،راه استفاده از تجهیزات مورد نياز
را در اختیار پژوهشهای خود قرار داده است .ایشان انجام
آزمایشهای مشترک با کمک همکاران علمی خود در سایر
دانشگاههای داخل و خارج و بهرهگیری از امکانات آنان
را ضروری میداند .دلیل سوم ایشان برای برقراری ارتباط
علمی با خارج از کشور فراهم کردن فرصت و شرایط برای
اعزام دانشجو به خارج از کشور به عنوان فرصت مطالعاتی
است که در راستای اهمیت وافری است که برای موفقیت
دانشجوهای خود قائل هستند.
این پژوهشگر پرتالش فرصت قطعی برای تحصیل و کار در
آمریکا را با قاطعیت و اطمینان خاطر رد کرده است و با
رضایت کامل به کار و تحصیل در ایران پرداخته است .ایشان
آرزو و حسرت رفتن به هیچ دانشگاه پرطرفدار خارجی یا
داخلی را در دل نمیپروراند و راه نیل به اهداف خود جهت
قرار گرفتن در بین دانشمندان تأثیرگذار دنیا را از دانشکده
مهندسی دانشگاه بوعلی سینا و با کمک دانشجویان ساعی،
پرتالش و باانگیزه خود پیگیری میکند.
دکتر فتاحالحسینی وجود دانشجویان خوب ،انجام کار
گروهی ،پشتکار و انگیزه مستمر پژوهشگر ،سختافزار
و امکانات مطلوب آزمایشگاهی که به انجام پژوهش بهتر
کمک میکنند را از عوامل موفقیت پژوهش دانسته ،و نیز
اهمیت هوش را در کنار تجربه عامل مؤثر دیگری میداند که
به تسهیل و ارتقاء سطح پژوهشی کمک میکند .در مقابل،
ایشان غرور و تکبر ،خودبرتربینی و حسادت را آفت پژوهش
دانسته و به پژوهشگران توصیه میکند خود را از این آفات
دور نگه دارند.

تشکیل میز آملان در
دانشگاهگلستان
به منظور گسترش و انسجام فعالیتهای علمی بین
المللی اعضاء هیات علمی با دانشگاههای آلمان ،میز
آلمان در دانشگاه گلستان تاسیس شد .بسترسازی و
اجرای دورههای مشترک آموزشی ،جذب دانشجویان
خارجی ،انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک ،فراهم
آوردن فرصتهای مطالعاتی ،تبادل استاد و دانشجو،
برگزاری نشستهای مشترک علمی ،کارگاهها و
سمینارهای آموزشی و هرگونه برنامهای که به توسعه
و تعمیق فعالیتهای دوجانبه بینالمللی منجر
میشود از جمله اهداف این میز به شمار میآید.
تعریف پرپوزال مشترک بین دانشگاههای استان ،پس
از اولین فراخوان طرحهای مشترک ایران و آلمان را
می توان از جمله فعالیتهای انجام شده در قالب میز
آلمان دانست.
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دانشگاه علم و صنعت ايران از منظر فعاليت هاي پژوهيش
با صنایع مختلف در دانشگاه راه اندازي كرده است.
دكتر محمدي گفت :از منظر شاخصهاي پژوهشي دانشگاه علم
و صنعت ايران در سال  2019موفق به كسب رتبهي سوم در
بين دانشگاههاي كشور بر اساس نظام رتبهبندي  QSشد و بر
اساس نظام رتبه بندي تايمز در جايگاه  601-800جهان قرار
گرفت و همچنين در رشتههای مهندسی مکانیک ،مهندسی برق،
مهندسی اتوماسیون ،مهندسی علم و فناوری ابزارآالت ،مهندسی
کامپیوتر ،مهندسی عمران ،مهندسی شیمی ،مهندسی مواد ،علوم
و مهندسی انرژی ،علوم و فناوری حمل و نقل ،مهندسی متالورژی
و مدیریت موفق به حضور در میان دانشگاههای برتر رتبهبندی
موضوعی شانگهای (سال  )2018شده است.

قدمت دانشگاه علم و صنعت ايران به سال  1308باز ميگردد
که به عنوان اولين مجتمع آموزش عالي کشور فعاليت خود را
با نام مدرسه صنعتي دولتي آغاز نمود .از اولين دانش آموختگان
دانشگاه ميتوان به آقايان مهندس محمد باقر نيو و منوچهر سالور
اشاره نمود که از بنيانگذاران صنايع کاشي ،نساجي و سيمان در
کشور ميباشند.
دانشگاه علم و صنعت ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي مراحل
رشد کمي و کيفي خود را تا سال  1376مانند ساير دانشگاههاي
برتر کشور بيشتر در حوزه فعاليتهاي آموزشي به سرعت طي
نمود (دانشگاه نسل اول) و نتيجه آن راهاندازي  135رشته گرايش
در مقطع کارشناسي ارشد و  74رشته گرايش در مقطع دکترا
ميباشد .در حال حاضر تعداد دانشجويان اين دانشگاه بالغ بر
 14000نفر است.
دانشگاه علم و صنعت ايران بر اساس آخرين بروز رساني پايگاه
اما رفته رفته با تغيير رويکرد اين دانشگاه و اهميت دادن به  ESIدر میان موسسات یک درصد برتر جهان در حوزه-های
فعاليتهاي پژوهشي ،براي اولين بار در كشور در سال  1379موضوعی مهندسی ،علوم کامپیوتر ،مواد و متالورژی قرار
سيستم ارزيابي عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي و تخصيص گرفته است .ضمن اين كه  17نفر از اعضاي هيات علمي
اعتبار ساليانه در دانشگاه علم و صنعت ايران به مرحله اجرا درآمد دانشگاه علم و صنعت ايران بر اساس نتايج اين پايگاه در
و در سال  1380دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان اولين فهرست دانشمندان يك درصد برتر جهان قرار گرفتهاند.
دانشگاه کشور برنامه راهبردي خود را تهيه و به تصويب هيات امنا پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCنيز در آخرين
رسانيد و اين سرآغاز تغيير جهت دانشگاه علم و صنعت ايران به ارزيابي که از دانشگاههاي کشور در سال  1395-1396به
حوزه فعاليتهاي پژوهشي (دانشگاه نسل دوم) بود.
عمل آورده دانشگاه علم و صنعت ايران را در زمره سه دانشگاه
اما دكتر تورج محمدي(استاد دانشكده مهندسي شيمي ،نفت و برتر فني و مهندسي کشور معرفي نموده است.
گاز و معاون فعلي پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران) استاد ممتاز دانشگاه علم وصنعت ايران در ادامه اظهار داشت:
در خصوص وضعيت حوزه پژوهشي اين دانشگاه در سال هاي اخير حفظ و ارتقا جايگاه موجود ضرورت برنامهريزي گستردهاي را
اظهار داشت :در ادامه اجراي سه برنامه راهبردي در پايان سال ايجاب مينمايد و اين بدون هماهنگي کامل ميان دانشکدهها،
 1394دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان دانشگاهي سرآمد در پژوهشکدهها و مراکز پژوهشي دانشگاه با حوزه معاونت پژوهش
علم و فناوري و پيشرو در کارآفريني دانش بنيان ،چهارمين برنامه و فناوري امکانپذير نميباشد و تعامل هر چه سازندهتر موجبات
راهبردي خود را با هدفگيري تجاريسازي يافتههاي پژوهشي به هم افزايي بيشتر را فراهم ميآورد .دكتر محمدي گفت :دفتر
تصويب هيات امناي دانشگاه رسانيده است كه اين برنامه راهبردی علم سنجی دانشگاه با هدف تهیه و ارایه گزارش های تحلیلی
در حوزه پژوهش بر سه محور  -1پژوهش های بنیادی و توسعهای ،و پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر مطالعات نظامهای معتبر رتبه
-2پژوهشهای کاربردی و ارتباط با صنعت و  -3توسعه فناوری ،بندی در سال  1396راه اندازی شده است .بر اساس نتایج همین
تجاری سازی و کارآفرینی متمرکز است.
مطالعات و شناسایی جبهههای پژوهش و توانمندی های اعضای
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران افزود :هیات علمی از یک طرف و نیاز های کشور از سوی دیگر الزم
سیاست های اصلی پیشبینی شده در برنامه راهبردي اين دانشگاه است محورهای پژوهشی دانشگاه هر چه زودتر شناسایی شوند
بر نگاه کیفی به مقوله پژوهش و هدایت آن به سمت تولید ثروت ،و در یک دوره کوتاه مورد پشتیبانی بیشتر دانشگاه قرار گیرند
اهتمام به کارآفرینی مبتنی بر فناوری و فناوری مبتنی بر پژوهش تا با یاری خداوند به زودی به صورت قلههای افتخار دانشگاه در
و آموزش و نیز توسعه پژوهش و فناوری گروهی و شبکهای استوار سراسرجهان قابل رویت باشند.
می باشند .در این راستا حمایت از پژوهش و فناوری پاسخگو به وي گفت :در اين راستا توجه بيشتر به کيفيت دستاوردهاي
نیاز کشور ،توسعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی بر اساس پژوهشي و اخالق علمي ميتواند تحقق اهداف کمي پيشبيني
مسأله محوری و توسعه و روزآمدسازی زیرساخت های پژوهشی شده در برنامه راهبردي دانشگاه را بيمه نمايد .فعاليتهاي گروهي
برای حضور در عرصه های کالن ملی و در سطح بینالمللی و و رسالت قطبهاي علمي بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد .تجهيز
نهایتا ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی و بینالمللی دانشگاه و سرآمدی آزمايشگاه مرکزي و ساماندهي نحوه ارائه خدمات آزمايشگاهي
در تولید علم و ایفای نقش مرجعیت علمی در فناوری های نو و موجود در دانشکدهها به پژوهشگران بدون شک ميتواند موجبات
مرزهای دانش ،مورد تأکید دانشگاه در حوزه پژوهش می باشند.
رشد کيفي فعاليتهاي پژوهشي را فراهم سازد.
وي افزود :دانشگاه در زمینه برطرف كردن نيازهاي كشور قدمهای معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران در ادامه
بزرگی برداشته است و در این رابطه میتوان به طرحهایی چون گفت :همچنين توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع مختلف و تشکيل
ماهواره ،توربین گاز و اندازهگیری سیاالت اشاره نمود و همچنين گروههاي پژوهشي به منظور پاسخگويي به نيازهاي اساسي کشور
به منظور پاسخ گویی به نیاز های کشور  13دفتر توسعه تعامالت در کنار شکلگيري قطبهاي فناوري ميتواند دانشگاه را در

دستيابي به اهداف کمي برنامه و به انجام رساندن رسالت خود
ياري نمايد .استفاده از تمامي ظرفيتهاي موجود ميتواند بسياري
از طرحهاي کالن ملي را به انجام رساند .در اين راستا آشناسازي
بيشتر اعضاي محترم هيات علمي با مفاهيم فناوري و تجاريسازي
و ارائه خدماتي نظير نمونه سازي سريع و بازارچه فناوري که هم
اکنون در فنراه دانشگاه قابل عرضه ميباشند ميتواند مسير
دانشگاه را براي انتقال از دانشگاه نسل دوم به دانشگاه نسل سوم
(کارآفرين) هموار نمايد.
وي تصويب آئين نامه حمايت از شرکتهاي دانشبنيان
دانشگاهي در هيات امناي دانشگاه را نشان از عزم جدي دانشگاه
علم و صنعت ايران براي ورود به عرصه کارآفريني و تالش براي
ايفاي نقشي تاثير گذارتر از گذشته در بهبود زندگي مردمان اين
مرز و بوم دانست و گفت :در اين ارتباط افزايش ظرفيت استقرار
شرکتهاي دانشگاهيان علم و صنعت ايران در مرکز رشد دانشگاه
بطور جدي پيگيري ميشود.
دكتر محمدي گفت :راه اندازی مراکز نوآوری در دانشگاه در سال
جاری از اولویت باالیی برخوردار بوده و در نتیجه اولین مرکز شروع
به فعالیت کرده است .همچنین دو مرکز نوآوری تخصصی در حال
آماده سازی هستند و انشاا ...در بهار سال آینده فعال می شوند.
این مراکز زمینه فعالیت را برای دانش آموختگان دانشگاه فراهم
می کنند بطوریکه برای تجاری سازی یافته های پژوهشی آموزش
می بینند و آماده می شوند .همچنین با شروع به کار صندوق خطر
پذیر علم و صنعت امکان پشتیبانی بیشتر از این فعالیت ها فراهم
شده است .به طوری که یکی از اولین شرکت های مستقر در اولین
مرکز نوآوری دانشگاه موفق به جذب سرمایه ای بالغ بر پانزده
میلیارد ریال شده است .برنامه بعدی دانشگاه در این ارتباط با توجه
به انتقال کتابخانه های اقماری دانشکده ها به مرکز اسناد علمی و
اطالع رسانی دانشگاه تبدیل تعدادی از آنها به مراکز نوآوری درون
دانشکدها می باشد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران در بخش
ديگري از صحبت هاي خود گفت :راه اندازی و بهرهگيري از
بزرگترين مرکز اسناد علمي و اطالعرساني شرق تهران و ارائه
خدمات مورد نياز پژوهشگران از قبيل دستيابي به بانکهاي
اطالعاتي و در اختيار قراردادن پهناي باند متناسب با نياز ايشان
به منظور دسترسي آسان و گسترده به منابع علمي جهان بدون
شک ميتواند دانشگاه را در رسيدن به اهداف کمي برنامه راهبردي
ياري نمايد.
و در ادامه افزود :انتشار يافتههاي علمي در ابعاد ملي و بينالمللي
نيز در برنامه راهبردي دانشگاه هدفگذاري شده است که شامل
حمايت از چاپ کتب علمي تأليف شده اعضاي محترم هيات
علمي ،توسط انتشارات دانشگاه و يا انتشارات معتبر بينالمللي
ميباشد .همچنين ارتقاي جايگاه مجالت علمي دانشگاه و نمايه
کردن آنها در صحنههاي بينالمللي که ميتواند به عرضه موثرتر
يافتههاي علمي منجر شود نيز مورد هدفگذاري قرار گرفته است.
دكتر تورج محمدي در پايان صحبت هاي خود گفت :اگر چه
راهبرد دانشگاه در انتقال از نسل اول به نسل دوم ،ايجاد زمينه براي
رقابت سازنده و برادرانه بين اعضاي محترم هيات علمي بود ،ليکن
اين راهبرد ديگر نميتواند راهبرد اصلي دانشگاه در گذر از نسل
دوم به نسل سوم باشد .راهبرد اصلي دانشگاه در اين حوزه ايجاد
زمينه براي همکاري سازنده و برادرانه خواهد بود .اين تغيير راهبرد
نياز به زمان دارد که اميدواريم با همدلي همه عزيزان دانشگاهي در
کوتاهترين زمان رخ دهد .اطمينان دارد که تحقق برنامهها با لطف
الهي و همت بلند دانشگاهيان علم و صنعت ايران ميتواند جايگاه
دانشگاه را در سطح ملي و بينالمللي ارتقا دهد و نقش دانشگاه را
در توسعه پايدار جهاني غير قابل انکار نمايد.
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نخستین گردهامیی پژوهشگران حوزۀ زیست ف ّناوری
الدینطوسی
دانشگاهصنعتیخواجهنصیر ّ

نخستین گردهمایی پژوهشگران زیست ف ّناوری دانشگاه صنعتی
نصیرالدین طوسی در این دانشگاه برگزار شد .در این
خواجه
ّ
همایش یک روزه که با حضور استادان  ،دانشجویان ،نمایندگان
صنعت  ،علوم پزشکی و اصحاب رسانه برگزار شد ،دستاورد های
معرفی و لزوم حرکت به سمت توسعه این
زیست ف ّناوری دانشگاه ّ
ف ّناوری مطرح شد.
صدیق روز دوشنبه در گردهمایی یک
استاد دکتر علی خاکی ّ
روزۀ پژوهشگران حوزۀ زیست ف ّناوری در دانشگاه صنعتی خواجه-
نصیرالدین طوسی اظهار کرد :از چالش های این حوزه ایجاد فضای
ّ
شبکه ای برای همکاری و هم افزایی و ساز و کار اجرای درون
دانشگاهی است .وی ادامه داد :الزمۀ ایجاد رشتۀ زیست ف ّناوری
ظرفیت سازی در نهاد های مرتبط است زیرا این حوزه
امکان ایجاد ّ
نیازمند حال و آینده کشور است.
صدیق تصریح کرد :این حوزه نیازمند نگاه نوآورانۀ ملّی است
خاکی ّ
و جهت گیری آینده تمامی دانشگاه ها باید در این زمینه باشد.
قرار گیری کشور در فضای بین المللی ،حل مسائل حال و آینده و
تبدیل علم به ثروت از دستاوردهای مهندسی زیست ف ّناوری است.
مهندسی پزشکی ،برق ،پتروشیمی  ،مواد زیستی ،نقشه برداری،
زیست مکانیک از دانشکده های مرتبط در زمینۀ زیست ف ّناوری
هستند که با یکدیگر همکاری می کنند .ایشان افزودند :قرار
دادهای بین المللی و کار مشترک با مراکز آموزش عالی داخلی و
معتبر خارج از کشور در زمینۀ زیست فناوری اعم از دانشگاه شهید
بهشتی ،بیمارستان مسیح دانشوری ،فارابی و در سطح بین الملل

دانشگاه های NC state ، Johns Hopking ، Queens
منعقد شده است.
در ادامه این مراسم استاد دکتر علی غفّاری ،عضو هیئت علمی
نصیرالدین طوسی به
دانشکدۀ مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
برخی دستاوردهای گروه تحقیقاتی قلب عروق دانشکدۀ مهندسی
مکانیک این دانشگاه اشاره کرد و گفت :این گروه در حال ثبت
یو.اس پتنت در خصوص قلب جنین است .همچنین در این
محمد جواد ولدان زوج خبر از کاربرد زیست ف ّناوری
همایش دکتر ّ
مکان محور در تشخیص سرطان داد .وی اشاره کرد که حوزه زیست
ف ّناوری مکان محور ،مربوط به استفاده از دادههای مکانمحور در
علوم زیستی و از طریق پدیدههای طبیعی و محیطی همچون آب،
هوا ،خاک و رطوبت است .وی کاربرد این موضوع را پیگیری و
تشخیص مراحل رشد بیماری و پایش آن در گیاه و انسان دانست.

الدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ّ
«مدرسۀ عالی ف ّنی پست و تلگراف» به عنوان سنگ بنای این
دانشگاه در 1307ش .و در ّ
محل کنونی دانشکدۀ مهندسی برق و
سید خندان پایه گذاری شده است  .در
کامپیوتر واقع در پردیس ّ
دی 1318ش .با تصویب قانون ایجاد «آموزشگاه عالی اختصاصی
وزارت پست و تلگراف و تلفن» در مجلس شورای ملّی برای تربیت
مهندسان کشور  ،بالنده تر شد و در 1327ش .دورۀ مطالعات
تکمیلی مهندسان را اجرا کرد و به دانش آموختگان خود دانشنامۀ
«مؤسسۀ
مهندسی داد .در 1349ش .آن آموزشگاه عالی به
ّ
عالی آموزش ارتباطات» تغییر یافت و به شیوۀ هیأت اُمنایی با
صدارت وزیر پست و تلگراف و تلفن اداره شد .در 1357ش .به
«دانشکدۀ مهندسی مخابرات» تغییر نام یافت .با تصویب الیحۀ
وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای ادغام برخی دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی از سوی ستاد انقالب فرهنگی کشور در
ّ
آبان 1358ش« .مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی» از ادغام 13
مؤسسۀ آموزش عالی در 1359ش .سازمان یافت .از
دانشگاه و ّ
1362ش .عنوان «دانشگاه ف ّنی و مهندسی» جایگزین نام مجتمع
الیت های آموزشی و پژوهشی
دانشگاهی ف ّنی و مهندسی شد و ف ّع ّ
خود را پی گرفت .سرانجام در آبان 1367ش .شورای گسترش
آموزش عالی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی  ،نام پر افتخار و
نصیرالدین طوسی» را برای این
برازندۀ «دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
دانشگاه برگزید.
نصیرالدین طوسی» با 11
هماکنون «دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
دانشکدۀ مهندسی :برق ،مکانیک ،عمران ،هوافضا ،مهندسی صنایع،
نقشهبرداری،کامپیوتر ،مهندسی و علم مواد ،و دانشکده های علوم:
الیت-های پربار آموزشی و پژوهشی
ریاضی ،فیزیک ،شیمی ف ّع ّ
خود را سامان داده است  .این دانشگاه بیش از  90آزمایشگـاه
پژوهشی 4 ،گروه پژوهشی 4 ،مـرکز پژوهشی و  6پژوهشکده
الیت حرفه ای دارند.
دارد که در زمینههای ّ
تخصصی دانشگاه ف ّع ّ
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پژوهشکدۀشیمیپپتیددانشگاه
الدین طوسی
صنعتی خواجه نصیر ّ
الیت خود را با
پژوهشکدۀ شیمی پپتید از سال  1385ش .ف ّع ّ
تهیۀ مواد موثّره دارویی
اهداف پژوهشی دستیابی به دانش ف ّنی ّ
پپتیدی یا غیر پپتیدی و مواد شیمیایی مورد نیاز کشور و انجام
تحقیقاتی بین رشته ای با مج ّوز شورای گسترش وزارت علوم،
الیت خود را آغاز نمود.
تحقیقات و ف ّناوری ف ّع ّ
پژوهشکدۀ شیمی پپتید با بهره گیری و استفاده از دانش و
مجرب در راستای توسعۀ
مهارت نیروهای
ّ
متخصص ،متع ّهد و ّ
ف ّناوری و بهینه سازی و بهره برداری از امکانات موجود برای
کیفیت باال
دستیابی به دانش ف ّنی داروهای مورد نیاز جامعه با ّ
تالش نموده است و طی چند سال گذشته نیز به دانش ف ّنی
داروهای زیر دست یافته است:
مواد موثّرۀ دارویی داروهای پپتیدی شامل تریپترولین ،لوپروالید،
اوکتروتاید ،بوسرلین ،فرتیرلین ،اپتیفیباتید ،هاینیک اوکتروتاید،
هاینیک اوکتروتت ،هاینیک  ،UBIهاینیک بومبزین و آرژیرلین.
مواد موثّرۀ دارویی غیر پپتیدی زولدرونیک اسید ،جمسیتابین،
سوفوسبوویر ،دوکسپین هیدروکلراید ،فینگولیمود ،پنتوپرازول
و دفراسیروکس.
ضمنا این پژوهشکده عالوه بر حوزۀ مواد موثّره دارویی ،در حوزۀ
طراحی و روش¬های نوین در
تحقیقات سنتز ترکیبات آلی و ّ
طی سال¬های گذشته
و
کند
الیت می
سنتز ترکیبات آلی نیز ف ّع ّ
ِّ
مو ّفق به انجام  8طرح با حمایت صندوق حمایت از پژهشگران،
کشور ،توسعۀ ملّی تحقیقات علوم پزشکی  ،وزارت صنعت معدن
تجارت و همچنین  3طرح کالن ملّی شده است.
در راستای انجام طرح های مشترک بین المللی طرح پژوهشی با
عنوان "سنتز لیگاندهای ابر مولکول محتوی پپتید و کاربرد آنها
در سنتز کاتالسیت های نا متقارن" با همکاری انستیتو شیمی
آلی دانشگاه فرایبورگ آلمان و با حمایت بنیاد الکساندر فون
هومبولت آلمان به میزان  55هزار یورو در پژوهشکدۀ شیمی
پپتید انجام خواهد شد.

مع ّرفیمجتمعآزمایشگاهیو
کارگاهی هوافضا در دانشگاه
الدینطوسی
صنعتیخواجهنصیر ّ
نصیرالدین طوسی» با انعقاد قراردادهای
«دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
صنعتی با صنایع گوناگون کشور توانسته ضمن حل مشکالت
تخصصی آنها ،در بسیاری از دستاوردهای پژوهشی کشور سهیم
ّ
باشد .براساس پایگاههای معتبر رتبهبندی دانشگاههای جهان،
نصیرالدین طوسی» پیشرفت و رشد
«دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
محسوسی داشته است .چنانچه برطبق آما ِر پایگاه رتبهبندی ISI
در  2016م ، .این دانشگاه در شمار یک درصد تولیدکنندگان علم
مؤسسۀ
معرفی شده است .همچنین رتبهبندی بینالمللی ّ
در دنیا ّ
تایمز در 2017م .این دانشگاه را جزء  5دانشگاه برتر ایران میداند.
بر پایۀ سطح بندی جدید وزارت علوم  ،تحقیقات و ف ّناوری  ،این
دانشگاه به همراه  12دانشگاه برتر کشور در سطح یک جایگاه
دارد .در حال حاضر  333عضو هیئت علمی در دانشگاه صنعتی
الیت های علمی و پژوهشی اهتمام
خواجه
ّ
نصیرالدین طوسی به ف ّع ّ
دارند که از این تعداد  97نفر استاد تمام هستند .بیش از 7000
هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه مشغول
به تحصیل علم هستند که از این آمار حدود  700نفر در مقطع
دکتری و بیش از  3100نفر در مقطع کارشناسی ارشد هستند.
بیش از  20رشتۀ آموزشی در مقطع کارشناسی ،بیش از  80رشته
گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از  60رشته گرایش در
مقطع دکتری در این دانشگاه تدریس می شود.

مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکدۀ مهندسی هوافضا
ِّ
محل سوله ای
نصیرالدین طوسی در
دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
با مساحت تقریبی  ۱۵۰۰متر مربّع با هدف تجمیع و یکپارچه
سازی ّ
کل امکانات آزمایشگاهی و توسعه تجهیزات ،احداث و در
روز سه شنبه  15آبان 1397ش .افتتاح شد .این مجتمع دارای
دو آزمایشگاه ،سه کارگاه و یک مجموعۀ کارگاه مرکزی ،به منظور
انجام کارهای آزمایشی و تحقیقاتی پنج گرایش رشتۀ مهندسی
هوا و فضا دانشگاه است .آزمایشگاه مکانیک سیاالت ،آزمایشگاه
مقاومت مصالح ،کارگاه موتور ،بدنه و سیستم های هواپیما،
کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما و کارگاه ورق کاری
و جوشکاری در صنایع هوایی به صورت یکپارچه برای اولین بار
در کشور در این مجموعه راه اندازی شده است .در این مجتمع
هواپیمای فوکر  ،27انواع موتورهای هواپیمایی با ابعاد بسیار
بزرگ و همچنین تجهیزات فضایی ،موشکی و ماهواره ای نیز
برای اینجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی موجود است .دانشگاه
نصیرالدین طوسی دارای دوره های مشترک با
صنعتی خواجه
ّ
کشور روسیه در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
است به همین منظور برنامۀ اصلی و یکی از اهداف احداث این
آزمایشگاه ،توسعۀ روابط بین المللی است .

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

ت
ع
ف
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اولین هامیش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتامعی برگزارشد
اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
در سالن همایش های شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس
برگزارشد.
این همایش با حضور دکتر وحید احمدی،مشاور وزیر علوم و
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،دکتر نصرت اله
ضرغام ،رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ،دکتر
امیر ناظمی ،معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات
ایران و غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
،تحقیقات وفناوری آغاز به کار کرد.
◣ اتصال دولت ،نخبگان و جامعه به هم اولین گام در
مسیر پذیرش مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها است
در افتتاحیه این همایش دکتر اکرم قدیمی ،معاون پژوهشی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر علمی همایش ملی
"نظام تعامل دانشگاهی و فضای اجتماعی" گفت :مشارکت
دانشگاهها در ترویج فضیلتهای شهروندی ،صلح ،رفاه و توسعه
در پرتو آزاداندیشی و نقادی و نظارت عمومی از جمله ارزشهایی
است که در راستای مسؤولیت اجتماعی دانشگاه به رشد و تعالی
معنوی و مادی جامعه منجر میشود.
دبیر علمی این همایش با بیان اینکه در جوامع پیشرفته
کارکردهای دانشگاهها به دیوارهای دانشگاه و مرزهای معمول
آموزش و پژوهش محدود نمیشود ،افزود :در تفسیر نوین فلسفه
اجتماعی دانشگاهها صرفاً به وظایف متعارف علمی و تربیتی
بسنده نمیشود ،بلکه دانشگاهها موظف هستند در راستای
رسالت اجتماعی خود به طیف وسیعی از فعالیتهای ناظر بر
نیازها و مصالح عمومی جامعه بپردازند.
وی دانشگاهها را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای یک
کشور دانست که عالوه بر وظیفه تعلیم و تربیت در حوزههای
مختلفی چون قانونی ،زیستمحیطی ،اخالقی و نوع دوستی
مسؤولیتهایی را بر عهده دارند.
قدیمی انطباق آموزشهای دانشگاهی با منافع و انتظارات جامعه
را از دیگر مسؤولیتهای اجتماعی دانشگاهها دانست و ادامه داد:
مشارکت دانشگاهها در ترویج فضیلتهای شهروندی ،صلح ،رفاه
و توسعه در پرتو آزاداندیشی و نقادی و نظارت عمومی از جمله
ارزشهایی است که در راستای مسؤولیت اجتماعی دانشگاه به
رشد و تعالی معنوی و مادی جامعه منجر میشود.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد:
تغییر اندیشههای تخصصی یکی از مهمترین تحوالت جهان
آینده می باشد .وی یادآور شد :امروزه دانشگاهها به میدان
جدیدی برای تبادل اندیشهها و ایدههای نوآورانه تبدیل شده
و در دستیابی به توسعه پایدار نقش مهمی دارند و جمهوری
اسالمی ایران نیز همگام با این رویکرد و با محوریت دانایی باید
در رأس امور به این موضوع در سیاستگذاریها و برنامههای
کالن ملی توجه کند.
قدیمی تاکید کرد :امروزه کشور به ساختارهایی نیاز دارد که
دولت ،نخبگان و جامعه را به هم متصل کند و اولین گام در این
مسیر پذیرش مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها است.
قدیمی با اشاره به برگزاری این همایش ملی خاطر نشان کرد:
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ایجاد دبیرخانه دائمی
تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی امیدوار است با برگزاری
ساالنه این همایش ،این امر به فرجامی نیک برسد.
◣ ایجاد نظام ارتباطی میان دانشگاه و فضای اجتماعی
نمیتواند یک نظام دستوری ،ارشادی و ضربتی باشد
دکتر احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز در ابتدای سخنرانی خود

در همایش گفت :از گذشته عالمان به دنبال اثرگذاری در جامعه
بوده اند بنابراین تعامل بین نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
حرف جدیدی نیست.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این که در
حوز ه اثرگذاری دانشگاهها در فضای اجتماعی دچار خالء های
جدی هستیم ،گفت :بررسیها نشان میدهد که عالوه بر آنکه
فهم و زبان مشترک میان دانشگاهها و فضای اجتماعی ایجاد
نشده است ،باید تاکید شود که ایجاد تعامل میان این دو نهاد
دستوری و ارشادی نیست.
وی با بیان اینکه جامعه نمیتواند بپذیرد که دانشگاهها به صورت
مستقل عمل کنند ،خاطر نشان کرد :دنیای جدید امروزه روی
دانشگاهها سرمایهگذاریهای کالنی را داشتهاند ،به گونهای که
شاهد ظهور نسلهای جدید دانشگاهها در کشورها هستیم.
دکتر احمدی با بیان اینکه با چنین نیتی اقدام به برگزاری این
همایش کردیم ،اضافه کرد :با طرح مسائل در این همایش در
صدد هستیم تا سطح اندیشهها را در این حوزه ارتقا دهیم و
راهکارهایی در خصوص ایجاد تعامل میان دانشگاهها بر فضای
اجتماعی ارائه دهیم.
مشاور وزیر علوم با بیان اینکه در دنیا ظهور دانشگاههای
نسلهای جدید بهویژه دانشگاههایی با اثرگذاریهای اجتماعی
مطرح است ،ادامه داد :دانشگاه به عنوان یک جامعه نخبگانی و
مجموعهای که طالیهدار علم ،فرهنگ و نوآوری است ،میتواند از
طرق مختلف در جامعه مؤثر باشد که ارتباط با فضای اجتماعی
یکی از این مسیرها است.
به گفته وی فضای اجتماعی بر فضای مجازی مجموعهای از
روشها و تکنیکها را در اختیار دانشگاهها قرار میدهد تا بتواند
با فضای جامعه تعامل داشته باشد .ضمن آنکه موزههای علم و
فناوری ،نمایشگاههای علمی ،پارکهای علم و فناوری در فضای
مجازی میتوانند دامنه ارتباطات دانشگاهها با فضای اجتماعی را
گستردهتر کنند.
دکتر احمدی با بیان اینکه با چنین ابزارهایی دانشگاهها میتوانند
دستاوردهای خود را به جامعه عرضه کنند ،تاکید کرد :بر این
اساس ما نباید انتظار داشته باشیم که همه اندیشمندان به
ابزارهای تعامل با جامعه مسلط باشند .چرا که یک دانشمند
لزوماً قادر به ارتباط با جامعه نیست ،ولی باید بررسی شود که

الگوهای کارآمد در این زمینه در اختیار دانشگاهها قرار گیرد.
مشاور وزیر علوم با بیان اینکه در کشور ظرفیتهای علمی
باالیی وجود دارد ،یادآور شد :کشور توانسته است در تولید
مقاالت رتبه اول را کسب کند ،ولی در آنجایی که باید شاهد
اثرگذاری دانشگاهها و حضور دستاوردهای آنها در کشور باشیم،
دچار خالءهای جدی هستیم و تاکنون استادان و دانشمندان
نتوانستهاند جای خود را در جامعه بیابند.
وی به مسائل موجود در کشورهای مرزی در شمال و جنوب و
شرق و غرب اشاره کرد و ادامه داد :در این میان این سوال مطرح
میشود که آیا در صورت حذف دانشگاههای این شهرها مردم آن
منطقه جای خالی آنها را احساس خواهند کرد .این یک سوال
اساسی است .ولی اعتقاد نداریم که همه دالیل عدم اثرگذاری
دانشگاهها در فضای اجتماعی به دانشگاهها مرتبط است ،بلکه
نیاز است که یک رویکرد سیستماتیک در این زمینه ایجاد شود.
دکتر احمدی با بیان اینکه نظام حاکم بر دانشگاهها باید به
گونهای باشد که استادان نقش خود را در منطقه و کشور بیابند،
اظهار کرد :در دنیا الگوهای موفقی به ویژه در کشورهای اروپایی
وجود دارد که بر اساس آن با ایجاد شبکه ارتباطات اجتماعی،
دانشگاهها با الیههای مختلف جامعه در ارتباط هستند .چرا
که این دانشگاهها دریافتهاند که وظایف اصلی آنها تنها تربیت
دانشجو و گرفتن پروژههای تحقیقاتی نیست و چنین رویکردی
موفقیت ،پایداری ،توسعه و ارتقا ی سطح فرهنگی و اجتماعی و
مدیریتی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به نقش رسانهها در ایجاد تعامالت میان دانشگاهها
و فضای اجتماعی ،تاکید کرد :ایجاد نظام ارتباطی میان این دو
نهاد یک نظام دستوری ،ارشادی و ضربتی نمیتواند باشد ،بلکه
یک نظام تحولی نیاز به گفتمان دارد.
دکتر احمدی با بیان اینکه زبان مشترک و سهم مشترک میان
جامعه و دانشگاهها ایجاد نشده است ،ادامه داد :ما نیازمند حضور
فعال و مشارکت همه آحاد جامعه در مسائل علمی و فناوری
هستیم و اگر بخواهیم چنین تعاملی صورت بگیرد ،باید ارتباطات
در نظام درستی شکل بگیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در این همایش با وجود
بحث ها و پانل های تخصصی بتوان به دستمایه ارزشمندی
دست پیدا کرد.
◣ تعامل میان دانشگاهها و فضای جامعه نیازمند
یکپارچگی میان همه دستاندرکاران است
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با تاکید بر این
که انتظار بر این است که دانشگاهها حتی در زمان رکود توسعه
و پایداری را برای جامعه به ارمغان آورند ،گفت :این امر نیازمند
یکپارچهسازی در حوزههای تحقیقاتی در بخشهای دولتی است.
دکتر نصرتاهلل ضرغام خاطرنشان کرد  :در دهههای اخیر
اثربخشی علم و فناوری به شدت در دنیا مطرح شده است و
انتظاری که در دنیای علم و فناوری وجود دارد ،این است که
مراکز دانشگاهی حتی در شرایط رکود بتوانند استانداردهای
زندگی و پایداری کشور را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه تحقق چنین امری نشاندهنده آن است که
نظام دانشگاهی به وظایف خود عمل میکنند ،ادامه داد :از سوی
دیگر زمانی که منابع مالی به دانشگاهها اختصاص داده میشود،
جامعه انتظار دارد که خروجی این سرمایهگذاری را مشاهده کند.
وی با اشاره به تجربیات جهانی در زمینه اثرگذاری دانشگاهها در
جامعه ،خاطرنشان کرد :به عنوان مثال در سال  ۱۹۴۵آمریکا
با انجام مطالعاتی در این زمینه "بنیاد علم" را تشکیل داد و
با سیاستگذاریهای انجام شده و در نتیجه پیش تازی آمریکا
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در حوزه علم و فناوری را منجر شد و امروزه به ابرقدرتی در این
حوزه تبدیل شده است.
دکتر ضرغام با تاکید بر اینکه تعامل میان دانشگاهها و فضای
جامعه نیازمند یکپارچگی میان همه دستاندرکاران است ،خاطر
نشان کرد :تجربیات جهانی اثبات کرده که علم و فناوری محرک
اصلی رشد اقتصادی و توسعه جوامع بشری است ،ولی مشروط
بر آنکه یکپارچگیهای الزم در تحقیقات بنیادی و کاربردی،
یکپارچگی در تحقیقات عمومی و دولتی و تبعیت از معیارهای
جهانی صورت گیرد.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران تاکید کرد:
بررسیها نشان میدهد که به ازای هر یک درصدی که در حوزه
تحقیقات ،سرمایهگذاری میشود ۶۱ ،درصد رشد اقتصادی رخ
میدهد؛ ولی این گفته به معنای آن نیست که هر کشوری که در
این زمینه سرمایهگذاری کند ،به رشد اقتصادی دست مییابد.
وی تاکید کرد :تحقق چنین امری نیاز به تعامل میان بخشهای
دولتی و خصوصی دارد .ضمن آنکه بخش خصوصی بتواند بیشترین
سرمایهگذاریها را در امر تحقیقات و توسعه داشته باشد.
دکتر ضرغام با اشاره به ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی کشور،
یادآور شد :این ظرفیتها نیازمند آن است که تقاضاهایی از
سمت جامعه به آنها ارائه شود .وجود تقاضا موجب میشود تا
دیوارهای ذهنی و فیزیکی دانشگاه شکسته شود .نمونه آن اتفاقی
بود که در زمان جنگ رخ داد و دانشگاهها به خدمت امنیت
کشور درآمدند.
وی با طرح این سوال که آیا صنعتی که متکی بر ابزار غیر ماهر
است ،میتواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد ،خاطر نشان کرد:
کشورها امروزه در تالش هستند تا به سمت فناوریهای نوین
حرکت کنند ،چرا که این فناوریها هستند که موجب رشد
اقتصادی میشوند و این امر در گرو تعامل میان دانشگاهها و
صنعت است.
دکتر ضرغام به سرمایهگذاریهای چین در حوزه تحقیق و
توسعه اشاره کرد و یادآور شد :در سال  ۲۰۱۳این کشور معادل
جمع سرمایهگذاریهای اتحادیه اروپا در حوزه تحقیق و توسعه
سرمایهگذاری کرده است ،چرا که به این باور رسیدهاند که
پشتیبانی از علم منجر به ابرقدرتی آنها خواهد شد.
وی با اشاره به ظهور نسل چهارم دانشگاهها گفت :بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده مشاهده میکنیم که پذیرش
دانشجویان نخبه ایرانی در آمریکا نسبت به سالهای قبل کاهش
نیافته است که این امر نشاندهنده تبعیت از سیاستهای مربوط
به فناوری میشود.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با اشاره به
اقدامات این صندوق برای توسعه تحقیقات از ایجاد کارگروهی
با نام "کودک و آینده" خبر داد و افزود :این کارگروه در تالش
است تا در کودکان فکر تحلیلگر ،تفکر نقادانه و روشناندیش
ایجاد کند.
وی ایجاد کارگروه "فیزیک و ریاضی" را از دیگر اقدامات این
صندوق نام برد و افزود :این کارگروه با همکاری انجمن ریاضی
فعالیت خود را آغاز کرده است.
◣ تحوالت اساسی در جامعه مدیون نظام دانشگاهی است
دکتر برات قبادیان در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی در
فضای اجتماعی با تاکید بر اینکه تحوالت اساسی در جامعه
مدیون نظام دانشگاهی است ،افزود :بر اساس گزارش پایگاههای
بینالمللی ،ایران در سال  ۲۰۱۳رتبه سوم جهانی را در تربیت
مهندس و منابع انسانی و علوم پایه کسب کرده است که این امر
به عنوان یک سرمایه و پیشرفت برای کشور محسوب میشود.
وی خاطر نشان کرد :بزرگترین چالش ما در این زمینه آن است
که چرا دانشگاهها نقش خود را در جامعه ایفا نمیکنند.
وی با اشاره به وجود  ۵میلیون دانشجو و صد هزار استاد هیأت
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علمی در کشور ،اظهار کرد :چالشهایی چون تغییر اقلیم،
خشکسالی ،ریزگردها و بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی،
چالشهایی نیستند که یک شبه در کشور ایجاد شوند .ما باید
از گذشته برنامهریزیهای الزم برای اشتغال فارغالتحصیالن
دانشگاهی داشته باشیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه تا سال ۱۳۸۰
برنامهریزیهای بلندمدت نداشتیم ،افزود :سند چشماندازی
تدوین شد که بعد از مدتی اجرایی شدن به کنار گذاشته شد.
وی با اشاره به وضعیت ساختار دانشگاههای کشور گفت :در
دانشگاهها تنها به تربیت دانشجویان پرداخته میشود و هر
موضوعی که به عنوان پایاننامه پیشنهاد میدهند ،به تصویب
میرسد و اعالم میشود که مقصران اصلی برای عدم تعامل
میان دانشگاهها با فضای جامعه خود دانشگاهها هستند ،چرا که
دانشگاهها میتوانند پایاننامههای دانشجویان را در جهت رفع
مشکالت کشور اجرایی کنند.
وی به تدوین "طرح فرصت مطالعاتی صنعتی" اشاره کرد و
گفت :در این طرح از سوی واحدهای صنعتی  ۱۳۰نفر اعالم
نیاز شد تا جذب واحدهای صنعتی شوند ،ولی تنها  ۴نفر از
دانشگاهیان کل کشور برای مشارکت در این طرح اعالم آمادگی
کردند.
دکتر قبادیان با تاکید بر اینکه دیوار بیاعتمادی برای هر دو
طرف صنعت و دانشگاه کشیده شده است ،اظهار کرد :از سوی
دیگر مشاهده میکنیم که تا سال  ۹۴تنها  ۸۰۰واحد صنعتی و
معدنی دارای واحدهای تحقیق و توسعه بودند ،ولی با برنامههای
اجرایی شده در دو سال اخیر دو هزار واحد صنعتی دیگر صاحب
واحدهای تحقیق و توسعه شدند .چرا که این واحدها به این درک
رسیدهاند که باید از علم و فناوری استفاده کنند.
دکتر قبادیان همچنین به راهاندازی سامانه "تولید و توسعه
اشتغال پایدار" (تاپ) اشاره کرد و گفت :با راه اندازی این سامانه
واحدهای صنعتی نیازها و مشکالت خود را در آن بارگذاری
میکنند تا فناوران و دانشگاهها اقدام کنند .وی گفت :این سامانه
که در هفته آینده راهاندازی میشود.
◣ دانشگاه ها دیگر برخالف گذشته از بافت های
اجتماعی جدا نیستند
دکتر امیر ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
رئیس سازمان فناوری اطالعات نیز در این همایش اظهار کرد:
نهاد دانشگاه از گذشته تاکنون تغییرات بسیاری را پشت سر
گذاشته است .رشته های دانشگاهی دگرگون و به سمت چند
رشته ای شدن حرکت کرده است.
وی افزود :در گذشته تمرکز دانشگاه ها بر تئوری های جدید
بود ،اما امروزه این نهاد به سمت کاربردی سازی و تجاری سازی
پیش می رود.
دکتر ناظمی ادامه داد :در گذشته مسئولیت دانشگاه ها تنها در
قبال علم و دانش بود ،اما در حال حاضر این مراکز علمی در
قبال کل جامعه وظیفه دارند و تحقیقات دانشگاهی در خصوص
دانش جهان شمول صحبت می کند .به عقیده وی بر همین
اساس دانشگاه ها دیگر برخالف گذشته از بافت های اجتماعی
جدا نیستند.
دکتر ناظمی تصریح کرد :برخورد و مواجهه ایرانیان با این نهاد
علمی از ابتدا به جهت توسعه علم نبود و در نتیجه در راستای
خدمت گذاری علم نیز قرار نگرفت.
وی تاکید کرد :این نگاه باید تغییر کند و دانشگاه در جهت
خدمت به علم و دانش و در نهایت جامعه قرار گیرد.
◣ ضرورت نگاه آینده نگارانه و بررسی سیاست های
جاری در تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
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تحقیقات و فناوری تاکید کرد :دانشگاه نباید به حوزه آموزش و
پژوهش محدود شود بلکه در کنار آموزش دانش باید زندگی
کردن هم آموزش داده شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ادامه داد :به رقم همه کاستی هایی که وجود دارد ،وزارت علوم
با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی آثار خوبی در این زمینه تولید
کرده است که وجه اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی را مورد
توجه قرار داده است.
وی افزود :ما در جامعه ای زندگی میکنیم که خانواده ها تمایل
دارند فرزندانشان تحصیالت دانشگاهی داشته باشند و در نظر
سنجی که انجام شده  ۶۷درصد سرپرستان خانواده ها تمایل
داشته اند که فرزندانشان تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.
وی تاکید کرد :با وجود این آمار باید برنامه ای داشته باشیم که
بتوانیم انسان های فرهیخته ای روانه جامعه کنیم.
دکتر غفاری در پایان گفت :طبعا وقتی با موضوعی مثل تعامل
نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی روبرو هستیم باید نگاه آینده
نگارانه داشته باشیم و سیاست های جاری را بررسی کنیم.
◣ نشست اول :بررسی و تحلیل وضعیت فعلی پیوند
نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
همچنین  ،دراین همایش نشستی با موضوع بررسی و تحلیل
پیوند نظام دانشگاهی و فضای مجازی با مدیریت دکتر سیعد
سمنانیان برگزار شد که دکتر مسعود فراستخواه به موضوع
کوشش در جهت الگوی مفهومی و عملیاتی دانشگاه اجتماعی
درایران پرداخت.از سوی دیگر دکتر علی پایا موضوع نظام
دانشگاهی ،چالش های بومی وجهانی و تعامل با فضای اجتماعی
دکتر غالمرضا ذاکر صالحی،موضوع سنخ شناسی الگوهای تعامل
بین نهادهای علمی و جامعه ،دکتر سحرکوثری موضوع چشم
انداز فضای اجتماعی دانشگاه و عوامل تاثیرگذار برآن و دکتر
محمد حسن زاده موضوع پارکهای علم و فناوری ؛حلقه اتصال
عموم مردم به منظومه پیچیده علم و فناوری را بررسی کردند.
◣ نشست دوم :شاخص های ارزیابی پیوند میان نظام
دانشگاهی و فضای اجتماعی
در ادامه این همایش نشست دیگری با عنوان شاخص های
ارزیابی پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی با مدیریت
دکتر نسرین نورشاهی برگزار شد .در این نشست دکتر هادی
خانیکی به بررسی موضوع فرهنگ گفت و گو و نقش آن در
ارتقای سرمایه اجتماعی دانشگاه پرداخت .همچنین دکتر
آرش موسوی موضوع تعامالت نظام دانشگاهی با دنیای بیرون:
مسائل و راه حل ها  ،دکتر موسی اکرمی موضوع پیش نیازهای
تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی ،دکتر غریب فاضل نیا
موضوع تجربه دانشگاه زابل در راستای تعامل دانشگاهی و فضای
اجتماعی و دکتر نعمت اهلل فاضلی موضوع کاالیی شدن دانش و
چالش آن برای جامعه را بررسی کردند.
در پایان این همایش میزگردی با مدیریت دکتر الهه حجازی
با عنوان راهکارهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
برگزار شد.
این میزگرد با حضور دکتر احمدی ،دکتر حسین ابراهیم آبادی،
دکتر محمد جواد دهقانی و دکتر موحدی برگزار شد و هر یک
در مورد ضرورت تعامل دانشگاه با فضای اجتماعی نظرات خود
را بیان کردند .همچنین در این میزگرد نمونه های تعامل دانشگاه
با فضای اجتماعی نیز مطرح شد .حضار نیز نظرات و پیشنهادات
خود را مطرح کردند.
در پایان این همایش نیز احمدی گفت :هدف از ایجاد اینگونه
همایش ها ایجاد طوفان فکری می باشدو امیدواریم این نشست
ها ادامه دار شود تا بتوان به دستاورد خوبی رسید.
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رشکت دانش بنیان زیست ایده آل گسرت ،در دانشگاه بوعلی سینا
دکتر داود نعمتاللهی از اساتید گروه شیمی دانشگاه بوعلی
سینا در همدان در سالهای ،1391 ،1388 ،1386
و  1392پژوهشگر برتر دانشگاه بوعلی سینا بودند .از
افتخارات ایشان میتوان به کسب جایزه خوارزمی و جایزه
سازمان کشورهای اسالمی  COMSTECHدر سال
 ،1388بهترین پژوهشگر استان همدان در سال 1391
و دریافت جایزه چهره فراموش نشدنی استان همدان
در سال  ،1392دریافت عنوان شیمیدان تحلیلی توسط
انجمن شیمی ایران در سال  ،1393محقق برجسته
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  ،1394استاد
برجسته دانشگاههای ایران در سال  ،1397استاد سرآمد
از سوی فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1397
و فناور برتر استان همدان در سال  1395اشاره نمود .تا
کنون تعداد  308مقاله معتبر از ایشان و یا با مشارکت
ایشان چاپ و مورد انتشار قرار گرفته است .همچنین
 278مقاله را در سمینارهای مختلف ارائه دادهاند .ایشان
دارای عنوان دانشمند بینالمللی ( )ISI ESIهستند.
ایشان از سال  1394به همراه تیمی متشکل از آقایان
مهندس علی خلج و دکتر قاسم آذریان شرکت دانشبنیان
زیستایدهآلگستر را راهاندازی کردند.
دکتر نعمتاللهی در خصوص خأل موجود که سبب
راهاندازی شرکت ایشان شد چنین میگوید :برداشت بیش
از حد آبهای زیرزمینی و سطحی توأم با خشکسالیهای
مکرر وضعیت آب ایران را به سطح بحرانی رسانده است،
لذا کشور ما هماکنون در حال تجربه مشکالت جدی
عوامل اساسی زیر
آب است .بحران آب در ایران متأثر از
ِ
است .1 :رشد سریع جمعیت و الگوی نامناسب استقرار
آن .2 ،کشاورزی ناکارآمد .3 ،سوء مدیریت و  .4عطش
توسعه .این در صورتی است که منابع آب ایران از ساختار
نامناسب حکمرانی و مدیریت آب رنج میبرد .براساس
گزارشات راهبردهای بینالمللی آینده ( ،)FDIایران از
سالیان پیش در معرض بحران آب قرار داشته است و
هماکنون از مرحله آمادگی برای خطر عبورکرده و در
مرحله خطر قرار گرفته است .فاضالبها بهعنوان بخشی
از آبهای شیرین در دسترس میباشند که از قابلیت

بازیابی و استفاده مجدد در بخشهای مختلف برخوردار
هستند .لذا عالوه بر صرفهجویی در مصرف آب ،استفاده
مجدد از پساب تصفیهخانههای فاضالب میتواند به عنوان
گزینه بسیار مناسبی در مدیریت منابع آب باشد .روشهای
پیشرفته تصفیه پساب مانند اسمز معکوس ،رزینهای
تبادل یون ،ممبرنها ،الکترودیالیز و ...بهدلیل هزینه بسیار
باالی تجهیزات ،مواد و انرژی ،نیاز به تجهیزات پیشرفته
و مشکالت بهرهبرداری با محدودیت کاربرد در صنعت
مواجه میباشند .لذا مطالعه و طراحی سیستمهای نوین
تصفیه با خصوصیات شاخص ضروری میباشد .با توجه
به توانایی سیستمهای الکتروشیمیایی در تأمین شرایط
مناسب جهت تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی و شهری،
شرکت دانشبنیان زیست ایدهآلگستر اقدام به ارتقاء،
بومیسازی و تجاریسازی دستگاههای الکتروشیمیایی
نموده است .آن چیزی که کاربرد این سیستمها را برای
شرکتهای رقیب با مشکل روبهرو کرده است وابستگی
این سیستمها به کنترل دستی آن میباشد .در این راستا
شرکت دانشبنیان زیستایدهآلگستر دستگاههای تمام-
اتوماتیک تصفیه فاضالب را برای مصارف مختلف صنعت
و اجتماعات انسانی و منازل طراحی ،ساخته و تجاری
نموده است .با توجه به کنترل اتوماتیک این دستگاهها،
علیرغم استفاده از تکنولوژیهای مختلف و بعضاً پیچیده
در طراحی و ساخت آنها ،استفاده از این دستگاهها برای
استفادهکنندگان بسیار ساده میباشد.
عالوه بر مزایای مذکور ،روش تصفیه توسط دستگاه

ساخت این شرکت ،اصول دوازدهگانه شیمی سبز را
دارا میباشد زیرا یک روش کام ً
ال سبز و سازگار با محیط
زیست بوده و نیازی به مواد شیمیایی ندارد و باقیمانده
مضری بر جای نمیگذارد .از فلزات بازیافتی و یا آهن
قراضه میتوان بهعنوان الکترود استفاده نمود که هزینه
چندانی ندارد .لجن حاصل از الکترولیز کام ً
ال بیضرر است.
در کل ،هزینه جاری مربوط به مواد مصرفی (الکترودها)
و برق مصرفی آن بسیار پایین میباشد.
با توجه به تغییر مکانیسمهای حذف با تغییر ماهیت
آالینده ،طرح ارائه شده برای هر فاضالبی با فاضالب دیگر
و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت بوده و تحقیق و
توسعه در کلیه مراحل طراحی ،اجرا و بهرهبردای جزو
نقاط نوآورانه و دانشبنیان بودن آن میباشد .در کشورهای
خشک و نیمه خشک مانند ایران روزهای بارندگی بسیار
کم است لذا تأسیسات ایجاد شده میتواند برای تصفیه و
ذخیرهسازی آب باران مورد استفاده قرار گیرد .دستگاهها
کام ً
ال اتوماتیک بوده و نیازی به اپراتور متخصص ندارد.
این دستگاهها فاضالبی با حجم  120-6000لیتر در
روز را تصفیه مینمایند .نتایج خوب این دستگاهها
برای تصفیه فاضالب صنایع مختلف تیم کاری را به
فکر تصفیه فاضالبهای خاکستری بهخصوص فاضالب
خاکستری منازل انداخت .در این راستا و برای ساخت
دستگاه تماماتوماتیک تصفیه فاضالب خانگی یک نمونه
با تجهیزات بسیار سادهتر از نمونههای قبلی که صرفاً
برای صنایع و مراکز عمومی مختلف و بزرگ درست شده
بود ساخته شد.
پروژه دستگاه اتوماتیک الکتروشیمیایی تصفیه فاضالب
در سطح استانی و ملی دارای جوایز زیر میباشد:
⚫ اعطاء عنوان فناور برتر به تیم کاری در سال 2015
توسط استانداری همدان.
⚫ کسب رتبه اول طرح کسب و کار در سطح استان
همدان در سال  2016و جزء طرحهای نهایی سیزدهمین
جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی در سطح ملی.
⚫ دریافت عنوان کاالی دانشبنیان در سال  2015از
طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

