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نخبگان آبروی ایران هستند/ تاکید بر جذب نخبگان به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه ها

ــگان  ــا نخب ــدار ب ــر معظــم انقــاب در دی رهب
دســتگاه های  از  انتقــاد  بــا  کشــور  علمــی 
مســئول گفتنــد: چــرا بــا انــواع ترفندهــا 
جلــوی هیــأِت علمــی شــدن نخبــگان گرفتــه 
و  دانــش   بــا  مناســب  اشــتغال  می شــود؟ 
ــته ی  ــل خواس ــات، اص ــه ی تحقیق ــکاِن ادام ام
نخبــگان اســت. بعضی هــا ســنگ نخبــه را 
ــه را  ــل نخب ــا در عم ــد، ام ــینه می زنن ــه س ب

می کننــد. مأیــوس 
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
ــه  ــوم ب ــط عمومــی وزارت عل ــه گــزارش رواب ب
ــم  ــام معظ ــانی مق ــگاه اطاع رس ــل  از پای نق
رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای  در دیدار 
صدهــا نفــر از نخبــگان جــوان و اســتعدادهای 
برتــر علمــی، نخبــگان دانشــگاهی را در چهــار 
دهــه اخیــر موجــب آبــروی ایــران خواندنــد و 
افزودنــد: همــه بویــژه مســئوالن و مؤثریــن در 
ــگان علمــی را جــزو  ــد نخب فضــای کشــور بای
مهمتریــن ثروت هــای کشــور بداننــد و از آنهــا 
حمایــت کننــد و نخبــگان نیــز ظرفیت هــا 
ــرمایه  ــه س ــود را ب ــردی خ ــتعدادهای ف و اس

ــل کننــد. پیشــرفت کشــور تبدی

ایشــان بــا اشــاره بــه افــق روشــن آینده کشــور 
ــر  ــال اخی ــه س ــل و س ــد: در چه ــد کردن تأکی
ــوری اســامی  ــار از فروپاشــی جمه ــن ب چندی
حــرف زده انــد امــا پایــداری و اســتمرار حرکــت 
ــط و  ــل غل ــن تحلی ــد ای انقــاب نشــان می ده

ــت. ــه اس ــر واقع بینان غی
رهبــر انقــاب بــا سپاســگزاری عمیــق از 
پــروردگار بــه علــت تشــکیل مجــدد جلســه ی 
ــگان  ــا نخب ــش ب ــاداب و امیدبخ ــه ش همیش
ــد:  ــا گفتن ــد از ســبک شــدن مشــکل کرون بع
ــد بســیار  ــگان مطــرح کردن ــه نخب ــی ک مطالب
خــوب و پیشــنهادها نیــز درســت و غالبــاً 
عملــی بــود و نشــان داد بســیاری از مشــکات، 
ــه  ــرا ک ــت چ ــوده اس ــی ب ــکات مدیریت مش

ــود دارد. ــا وج راهکاره

ایشــان وزیــران حاضــر در جلســه را بــه انتقــال 
ــت  ــگان در هیئ ــنهادهای نخب ــری پیش و پیگی
ــا  ــد ب ــد: بای ــد و افزودن ــور کردن ــران مأم وزی
رفتــار کریمانــه بــا نخبــگان بــه عنــوان ثــروت 
عظیــم ملــی، در مراقبــت از ایــن ثــروت تعییــن 
کننــده و افزایــش آن، بــه جــّد تــاش کنیــم.

ــی  ــه علم ــه ای، نخب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــور   ــرفت کش ــم پیش ــگاه را از ارکان مه و دانش
دانســتند و افزودنــد: هــر قــدر دانشــگاه تعطیل 
و رونــد فعالیــت علمــی تخریــب و ناقــص شــود 
بــرای دشــمن مغتنــم اســت بــه همیــن علــت 
ــروز و امــروز بلکــه در مقاطــع مختلــف  ــه دی ن

ــد. ــاش کرده ان ــگاهها ت ــف دانش ــرای توق ب

از  را  دانشــگاه  همچنیــن  انقــاب  رهبــر 
اســتکبارخواندند  موانــع ســلطه  بزرگتریــن 
گردن کلفــت جهــان  قدرتهــای  افزودنــد:  و 
بــر دیگــران و عقــب نگــه  بــرای ســلطه 
داشــتن ملتهــا، از اســلحه، فریــب و حتــی 
ــن دانشــگاهی  ــد بنابرای ــتفاده می کنن ــم اس عل
ــرد، در  ــاال می ب ــور را ب ــم کش ــطح عل ــه س ک

حقیقــت مانــع ســلطه دشــمن می شــود.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســتعداد طبیعــی 
ــاش و پشــتکار،  و هــوش سرشــار، همــت و ت
ــی  ــر اصل ــی را عناص ــق اله ــت و توفی و هدای
تبدیــل یــک فــرد بــا هــوش بــه فــردی نخبــه 
و ممتــاز و برگزیــده خواندنــد و افزودنــد: البتــه 
فراهــم بــودن زمینــه مناســب، عامــل مهــم بــه 

نتیجــه رســیدن ایــن رونــد اســت.
ــا  ایشــان فراهــم شــدن زمینــه نخبه پــروری ب
ــی مســلم  ــاب اســامی را واقعیت ــروزی انق پی
و تشــکیک ناپذیر خواندنــد و افزودنــد: پــس 

ــی  ــگاهها در اقص ــعه دانش ــا توس ــاب، ب از انق
نقــاط کشــور،  افزایــش خیره کننــده تعــداد 
پرشــمار  ایجــاد  و  اســتادان  و  دانشــجویان 
پژوهشــگاه و اندیشــکده، زمینــه توســعه علــم و 
نخبه پــروری فراهــم آمــده و هــدف جمهــوری 
ــای  ــی گســترش دانشــگاه و ارتق اســامی یعن
توانایــی علمــی بــه فضــل الهــی محقــق شــده 

اســت.

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  انقــاب  رهبــر 
دانشــگاهیان مــا اجــازه ندادنــد کشــور محتــاج 
ــگان دانشــگاهی  ــد: نخب ــد، گفتن ــا بمان غربی ه
مــا بــدون هیــچ مبالغــه، موجــب آبــروی ایــران 
ــا  ــمندان م ــه ای دانش ــر زمین ــتند و در ه هس
ورود و تمرکــز کردنــد، تحســین مجامــع علمی 
جهــان را برانگیختنــد بنابرایــن هــم بایــد 
دیگــران قــدر شــما را بداننــد هــم خودتــان، و 

ــتم. ــما هس ــدردان ش ــیار ق ــاز بس ــن نی م

ــارات  ــه هایی از افتخ ــریح گوش ــان در تش ایش
ــه تحقیقــات  نخبــگان و دانشــمندان کشــور،  ب
ــه  ــان در عرص ــگاه روی ــتاوردهای پژوهش و دس
و  بنیــادی  ســلول های  همچــون  هایــی 
در  پیشــرفت  زنــده،  حیــوان  شبیه ســازی 
بیوشــیمی، پرتــاب و انتقــال ماهــواره بــه فضــا، 
ــته ای،  ــت هس ــادی در صنع ــتاوردهای بنی دس
جملــه  از  پیچیــده  واکســن های  تولیــد 
ــا و پیشــرفت های خیــره کننــده  واکســن کرون
ــد. ــاره کردن ــادی اش ــکی و پهپ ــع موش در صنای

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکید بــر اینکه 
ــم  ــا هــوش کــه از اســتعداد و عل انســان های ب
خــود در جهــت ســاخت ســاح اتمــی و ســاح 
ــا ابزارهــای جاسوســی اســتفاده  شــیمیایی و ی
ــه آن  ــد: نخب ــه نیســتند، افزودن ــد، نخب کرده ان
انســان صاحــب اســتعداد و پرتــاش اســت کــه 

از هدایــت الهــی بهــره گرفتــه اســت.
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ایشــان در ادامــه موضــوع »انتظــار از نخبگان« 
را مطــرح کردنــد و گفتنــد: از فــرد نخبــه ایــن 
انتظــار وجــود دارد کــه ظرفیــت شــخصی 
ــد و  ــی کن ــت مل ــه ظرفی ــل ب ــود را تبدی خ
ــائل  ــل مس ــت ح ــود را در جه ــای خ توانایی ه

ــرار دهــد. کشــور ق

ــی  ــه از برخ ــا گای ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــا  ــد ام ــد می کنن ــران رش ــه در ای ــگان ک نخب
ثمــره ایــن رشــد را بــه خــارج می برنــد و 
برخــی اوقــات نیــز بــا تبدیــل شــدن بــه پیــچ و 
مهره هــای دشــمن ظرفیــت خــود را در اختیــار 
ــد در  ــه بای ــد: نخب ــد، افزودن ــرار می دهن آن ق
کنــار مــردم خــود بماند البتــه مهاجــرت کردن 
ــر  ــه در دانشــگاه های برت ــدن نخب و درس خوان
ــان تحصیــات  ــد از پای ــا بع ــدارد ام اشــکالی ن
بــه کشــور برگــردد و توانایی هــای خــود را 

ــرد. ــور به کارگی ــرفت کش ــرای پیش ب

ــد:  ــد کردن ــه ای تأکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
نخبــگان مــا بایــد در محضــر وجــدان خــود و 
ــد. ــن مســئله را حــل کنن ــدا، ای در محضــر خ

ــار  ــگان را »دچ ــر از نخب ــع دیگ ــان توق ایش
ــگان  ــد: نخب ــت نشــدن« دانســتند و گفتن غفل
ــا  ــد ت ــت نکنن ــد از توانایی هــای خــود غفل نبای
تــاش و حرکــت آنهــا متوقــف نشــود و اســیر 

ســرگرمی های زیان بــار نشــوند.

رهبــر انقــاب اســامی غفلــت نکــردن از 
را  کشــور  وســیع  و  عظیــم  ظرفیت هــای 
ــمردند  ــی برش ــات نخبگ ــر از الزام ــی دیگ یک
از  نخبــگان  اکثــر  متأســفانه  افزودنــد:  و 
ظرفیت هــای گســترده کشــور مطلــع نیســتند 
و یکــی از کارهــای مهــم معاونــت علمــی 
ریاســت جمهــوری آشــنا کــردن نخبــگان 
جــوان بــا ظرفیت هــا و کارهــای بــزرگ در 

ــت. ــام اس ــت انج دس

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردند: 
برخــی حتــی ظرفیت هــای بــزرگ کشــور 
انــکار می کننــد و خواســتار جمــع آوری  را 
ظرفیتــی همچــون صنعــت هســته ای می شــوند 
ــرژی  ــروز از ان ــا ام ــد »دنی ــه دروغ می گوین و ب
ــت«. ــده اس ــردان ش ــته ای رویگ ــت هس و صنع

ایشــان تأکیــد کردنــد: اگــر مــا صنعــت 
ــم،  ــاز کردی ــه آغ ــی ک ــته ای را در آن زمان هس
شــروع نمــی کردیــم بایــد ۱۰ ســال بعــد وارد 
ــال  ــد از ۳۰ س ــدیم و بع ــوع می ش ــن موض ای

می گرفتیــم. نتیجــه 

ــمن«  ــت از دش ــاب اســامی »غفل ــر انق رهب
ــتند  ــگان دانس ــِش روی نخب ــرات پی را از خط
متقــن،  اطاعــات  براســاس  گفتنــد:  و 
و  فریــب  بــرای  جاسوســی  ســرویس های 
ــن  ــردن ذه ــراب ک ــا خ ــگان و ی ــذب نخب ج
ــگان را  ــی، نخب ــز علم ــش مراک ــا، در پوش آنه

دعــوت می کننــد و خــود را نیــز بســیار مــؤدب 
ــه  ــد نقش ــا بتوانن ــد ت ــا می زنن ــوش ج ــا ه و ب

ــد. ــش ببرن ــود را پی خ
انتظــارات  خصــوص  در  ادامــه  در  ایشــان 
از دســتگاههای مســئول در قبــال نخبــگان 
ــار  ــه انتظ ــک کلم ــد: در ی ــان کردن خاطرنش
ــه  ــگان ب ــت از نخب ــی از دســتگاهها، حمای اصل
ــه  ــا توجــه ب ــه و ب ــه، خردمندان صــورت عاقان

ــت. ــون اس ــب گوناگ جوان

رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: یکــی از 
مــوارد حمایــت ایــن اســت کــه نخبــه ای کــه 
در داخــل درس خوانــده و یــا از خــارج آمــده، 
ــود  ــش خ ــا دان ــتغال متناســب ب ــا اش در اینج
ــا  ــاط ب ــات و ارتب ــکان تحقیق ــن ام و همچنی
ــن  ــد و ای ــته باش ــا را داش ــی دنی ــز علم مراک

ــت. ــادی نیس ــع زی توق

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــه از  ــی ک ــی از نخبگان ــدد برخ ــرت مج مهاج
خــارج برگشــته بودنــد، خطــاب بــه مســئوالن 
ــه واســطه  ــگان ب ــم نخب ــد بگذاری ــد: نبای گفتن
برخوردهــای  یــا  ســنگ اندازی ها  برخــی 
نامناســب، از دانشــگاه و ادامــه فعالیــت در 
کشــور، مأیــوس شــوند و هرچــه در ایــن 
ــه  ــت بلک ــه نیس ــم، هزین ــرج کنی ــه خ زمین

ــت. ــذاری اس ــرمایه گ س

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــاب اســامی ب ــر انق رهب
ــگان،  ــاتید و نخب ــی اس اصــاح شــاخص ارزیاب
ــی  ــد: اکنــون شــاخص ارزیاب خاطرنشــان کردن
اســاتید و نخبــگان، تعــداد مقــاالت اســت 
در حالی کــه بایــد موضــوع حــل مســئله را 

ــرار داد. ــاء ق ــاخص ارتق ش

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش پایانــی 
سخنانشــان بــه یــک موضــوع اساســی دربــاره 
تحلیــل صحیــح مســائل، تصحیــح افــق دیــد و 

حرکــت بــر مبنــای آن پرداختنــد.

ایشــان بــا اشــاره بــه تبلیغــات مســتمر 
ــه  ــا ب ــاب ت ــروزی انق ــدای پی ــا از ابت غربی ه
امــروز مبنــی بــر رو بــه زوال بــودن جمهــوری 
اســامی گفتنــد: آنهــا بــرای ایــن ادعــا زمــان 
ــد  ــار می گفتن ــر ب ــد و ه ــن می کردن ــم تعیی ه
ــج  ــا پن ــر ی ــال دیگ ــک س ــر، ی ــاه دیگ ــک م ی
ــام  ــامی تم ــوری اس ــر، کار جمه ــال دیگ س
اســت و عــده ای نیــز در داخــل از ســِر غفلــت یا 
ــد. ــج می کردن ــا را تروی ــن ادعاه ــی ای بدخواه

ــی از  ــر یک ــه تیت ــاره ب ــا اش ــاب ب ــر انق رهب
ــی  ــام)ره( مبن ــات ام ــان حی ــا در زم روزنامه ه
ــر اینکــه »نظــام در حــال فروپاشــی اســت«  ب
و پاســخ کوبنــده امــام کــه »خودتــان در حــال 
فروپاشــی هســتید و نظــام محکــم و مســتحکم 
ایســتاده اســت« افزودنــد: بعــد از رحلــت امــام 
ــراد  در ســال ۶۹ عــده ای کــه در بیــن آنهــا اف
ــتند در  ــور داش ــز حض ــابقه نی ــا س ــه و ب موّج
اعامیــه ای گفتنــد »نظــام در لبــه پرتــگاه 

اســت«.

ــد:  ــد کردن ــه ای تأکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــاءاهلل  ــتادیم و ان ش ــدیم و ایس ــلیم نش ــا تس م

ــتاد. ــم ایس ــان خواهی همچن

ایشــان بــا اشــاره بــه وجــود دو نظــام تحلیلــی 
ــی  ــام تحلیل ــک نظ ــد: ی ــه گفتن ــن زمین در ای
معتقــد اســت کار و ایســتادگی در مقابــل 
قدرتهــای  و  جهانــی  فراگیــر  هنجارهــای 
ــکا،  ــا همچــون آمری ــن هنجاره برخاســته از ای
بی فایــده و موجــب از بیــن رفتــن اســت، ایــن 
ــری  ــل دیگ ــه تحلی ــم ک ــانی را ه ــراد کس اف
ــور  ــم تص ــد، متوه ــان دارن ــات و جه از واقعی

. می کننــد

ــل  ــا تحلی ــد: ام ــاب اســامی گفتن ــر انق رهب
اســت  اســاس  ایــن  بــر  واقع بینانــه  و  دوم 
ــط  ــه فق ــم ن ــات را، آن ه ــه واقعی ــه مجموع ک
واقعیــات خــوب بلکــه واقعیــات بــد را بــا هــم 
می بینــد و بــر اســاس آن حرکــت می کنــد.

ــز  ــد: هرگ ــه ای افزودن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
نقــاط ضعــف را انــکار نکرده ایــم و درایــن 
ــِی  ــا بیــش از همــه در جلســات رمضان ــاره م ب
مســئوالن نظــام و در جلســات خصوصــی، 
ــب  ــه عق ــم ک ــا گفته ای ــم و باره ــر داده ای تذک

ــتیم. هس

ــل  ــت قاب ــا واقعی ــد: ام ــاب افزودن ــر انق رهب
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــت ک ــن اس ــه ای توج
ــه  ــای قافل ــه از انته ــتابی را ک ــر ش ــت پ حرک
آغــاز کــرده بــود ادامــه داده و امــروز بــه 
نزدیکی هــای جلــوی قافلــه رســیده اســت.

ایشــان بــا اشــاره بــه پیشــرفت های درخشــان 
کشــور در دانــش و مدیریتهــای گوناگــون، 
گفتنــد: ضعف هایــی وجــود دارد و بعضــی 
کوتاهی هایــی  هــم  دولتهــا  و  مســئوالن  از 
ــمت  ــه س ــی ب ــت عموم ــا حرک ــته اند ام داش

ــت. ــرفت اس پیش

خاطرنشــان  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــال  ــا ۲۰ س ــال ی ــد ۴۰ س ــگاه کنی ــد: ن کردن
ــروز  ــود و ام ــا ب ــامی کج ــوری اس ــل جمه قب
کجــا اســت بــا همیــن مقایســه می تــوان 
اســت،  واقع بینانــه  تحلیــل  کــدام  فهمیــد 

ــاب؟ ــل انق ــا تحلی ــا ی ــل غربگراه تحلی

ــزه را از  ــا انگی ــگان ب ــان و نخب ــان جوان ایش
ــم و رو  ــت محک ــانه های حرک ــن نش بزرگ تری
بــه جلــوی انقــاب دانســتند و افزودنــد: بعــد از 
گذشــت ۴ دهــه از انقــاب و انبــوه دشــمنی ها 
و تبلیغــات منفــی، وجــود نخبــگان پــر شــمار 
و معتقــد بــه ایــن راه کــه بــا جدیــت در حــال 
ــرای  ــل ب ــن دلی ــتند، بهتری ــاش هس کار و ت
صحــت تحلیــل انقــاب از جهــان و مســیر 

ــح پیشــرفت اســت. صحی

از  تــن   ۷ دیــدار  ایــن  ابتــدای  در 
ــا  ــان دیدگاهه ــه بی ــوان ب ــگان ج نخب
ــان و  ــد. آقای ــود پرداختن ــرات خ و نظ

خانمهــا:

الجــوردی- محمــدزاده  امیــر      -
دانشــجوی پســا دکتــرا رشــته نــرم افزار 

ــریف ــگاه ش دانش
ــرح  ــده ط ــد - برگزی ــده مج -    حمی

ــی  ــاد مل ــن بنی ــدی روش ــهید احم ش
ــدن ــوزه مع ــال ح ــگان و فع نخب

-    جــواد شــمس الدینــی -  رتبــه 
ــو  ــکی و عض ــته پزش ــور در رش ۶۵ کنک

ــگان ــی نخب ــاد مل بنی
-    محمــد تمنایــی - دکتــرای تخصصی 
دانشــگاه  نقــل  و  حمــل  مهندســی 

ــدرس ــت م تربی
ــرح  ــده ط ــام - برگزی ــرا احتش -    زه
ــجوی  ــن و دانش ــدی روش ــهید احم ش

ــان ــتعدادهای درخش اس
-    ســید محمــد نویــد قریشــی - 
دکتــرای تخصصــی مهندســی هــوا فضــا 

ــران ــگاه ته دانش
دکتــرای   - ضرغامــی  وحیــد      -
دانشــگاه  نانــو  فنــاوری  تخصصــی 

شــریف صنعتــی 

به بیان این نکات پرداختند:

زیرســاخت های  در  تحــول  لــزوم   -
ــا  ــادن ب ــرداری از مع ــاف و بهره ب اکتش
مشــارکت دادن بخــش خصوصــی ضمــن 
ــتی ــط زیس ــای محی ــت دغدغه ه رعای
-    کاهــش تعرفــه واردات ماشــین آالت 
ســنگین مــورد نیــاز بخــش تولیــد کــه 

تولیــد داخلــی ندارنــد
ــی  ــت آموزش ــاء عدال ــرورت ارتق - ض
ــت  ــاص حمای ــای خ ــراری طرحه و برق

ــروم ــق مح ــی در مناط آموزش
ــت  ــی ظرفی ــش ناگهان ــاد از افزای - انتق
ــکی  ــته پزش ــجویان رش ــذب دانش ج
بــدون آماده ســازی زیرســاختهای الزم
- پیشــنهاد تشــکیل شــبکه راهبــردی 
ــل  ــور تکمی ــه منظ ــری ب ــری و تراب فراب
ــل  ــل و تبدی ــل و نق ــاختهای حم زیرس
ــل  ــل و نق ــب حم ــه قط ــران ب ــدن ای ش

ــه منطق
ــن  ــتگی بی ــاد همبس ــرورت ایج - ض
ــا  ــی ب ــوزش عال ــاء در آم ــئله ارتق مس

ــور ــائل کش ــل مس ح
ــی  ــای فضای ــول در برنامه ه ــزوم تح - ل
ــاس  ــی در مقی ــت مال ــوص حمای بخص
ــی ــای بین الملل ــت همکاره ــی و تقوی مل
ــد  ــر رش ــتگذاری ب ــرورت سیاس - ض
ــهای  ــان در بخش ــش بنی ــرکتهای دان ش
ــت  ــاد جذابی ــازار و ایج ــا و ب دارای تقاض
ــودآور  ــای س ــرمایه گذاری ه ــرای س ب

ــی مردم

در ایــن دیــدار همچنیــن دکتــر دهقانــی 
و  علمــی  معاونــت  سرپرســت  فیروزآبــادی 
علمــی  نهضــت  رئیــس جمهــور،  فنــاوری 
و  گفتمان ســازی  محصــول  را  کشــور  در 
ــامی  ــاب اس ــر انق ــدی رهب ــای ج پیگیریه
ــه  ــاره ب ــا اش ــالهای گذشــته دانســت و ب در س
لــزوم رشــد صنایــع دانــش بنیــان بــه منظــور 
ــاء  ــره ارزش گفــت: ایجــاد و احی ــت زنجی تقوی
صنایــع دانش بنیــان بــر مبنــای قانــون جهــش 
ــان،  ــا شــبکه های دانش بنی ــد، همــکاری ب تولی
حمایــت از تولیــد داخلــی فناورانــه و جلوگیری 
ــت  ــتور کار دول ــروری در دس از واردات غیرض

ــت. اس
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر علوم:
طرح »استادمحوری« برای جذب استعدادهای درخشان تصویب شد

تهــران- ایرنــا- وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری از تصویــب طــرح »اســتادمحوری« 
و  اســتعدادهای درخشــان خبــر داد  بــرای 
ــد  ــتادی می توان ــر اس ــاس ه ــن اس ــت: برای گف
دانشــجوی کارشناســی ارشــد یــا دکتــری 
اســتعداد درخشــان را بــه طــور مســتقیم 

ــد. ــذب کن ج
ــوزش  ــم و آم ــگار گــروه عل ــه گــزارش خبرن ب
ــنبه(  ــروز )ش ــی گل ام ــی زلف ــا، محمدعل ایرن
جلســه  هفتادوهشــتمین  پایــان  از  پــس 
هیــات رییســه شــورای هدایــت تحصیلــی 
ــگاران  اســتعدادهای درخشــان در جمــع خبرن
درمــورد مصوبــات ایــن جلســه اظهــار داشــت: 
ــتاد  ــرح اس ــد ط ــرر ش ــا مق ــب اعض ــا تصوی ب
ــد و  ــجویان ارش ــذب دانش ــرای ج ــوری ب مح
ــود. ــرا ش ــان اج ــتعدادهای درخش ــری اس دکت

وی در توضیــح طــرح اســتادمحوری در انتخاب 
اســتعدادهای درخشــان یــادآور شــد: اســتادان 
دانشــگاه اگــر طــرح هایــی داشــته باشــند کــه 
در راســتای نیازهــای جامعــه بــوده و ایــن 
ــا  ــا و نیازه ــده ه ــام ای ــامانه نظ ــا در س نیازه
ــت  ــادل ظرفی ــد، مع ــده باش ــت ش ــان( ثب )ن
ــی  ــری و کارشناس ــرای دکت ــود ب ــگاه خ دانش
ــتعدادهای  ــجوی اس ــد دانش ــی توانن ــد م ارش
ــوان  ــه عن ــتقیم ب ــورت مس ــان را به ص درخش

ــد. ــود جــذب کن ــجوی خ دانش
آمــوزان  دانــش  افــزود:  علــوم  وزیــر 
اســتعدادهای درخشــان کــه مــدال المپیادهــا 
را دارنــد در آزمــون سراســری از همــان قوانیــن 
ــرباز  ــد. س ــتفاده کنن ــد، اس ــی توانن ــی م قیل
نخبــه هــا کــه بنیــاد نخبــگان بــرای گذرانــدن 
پایــان نامــه معرفــی مــی کنــد، مــی تواننــد از 
قوانیــن  اســتفاده کننــد و بنیــاد ملــی نخبــگان 

ــد. ــی کن ــت م ــا حمای ــم از آنه ه
زلفــی گل تاکیــد کــرد: مصوبــات امروز جلســه 
ــتای  ــان در راس ــتعدادهای درخش ــورای اس ش
ــه  ــت ک ــاب اس ــم انق ــر معظ ــات رهب فرمایش
فرمودنــد تصمیــم هــا و معیارهــای علمــی صرفا 
مقالــه محــوری نباشــد، بــه اســتادان دانشــگاه 
بــا توجــه بــه مرتبــه علمــی اجــازه دادیــم کــه 

دانشــجوی اســتعداد درخشــان را خــود اســتاد 
بپذیــرد، فقــط بــه ایــن شــرط کــه طرح اســتاد 

در راســتای حــل نیازهــای جامعــه باشــد.
 

ــناس اداری در  ــک کارش ــور ی حض
ــا نیروهــای مســلح دفتــر تعامــل ب

وی درخصــوص ایجــاد دفتــر تعامــل نیروهــای 
مســلح در دانشــگاه هــا هــم گفــت: ایــن 
ــن هــم  ــدی نیســت و  پیــش از ای ــورد جدی م
وجــود داشــته اســت. بــا توجــه بــه تســهیات 
ــه  جدیــدی کــه ســتاد کل نیروهــای مســلح ب
جامعــه دانشــگاهیان فرهیختــه اختصــاص مــی 
دهــد، قــرار اســت یــک کارشــناس اداری کــه 
ــد،  ــای مســلح باش ــتاد کل نیروه اســتخدام س
ــرباز  ــای س ــد و تقاض ــور یاب ــگاه حض در دانش
ــری  ــادکتری و کس ــای پس ــه ه ــگان، امری نخب
قراردادهــای  همچنیــن  ســربازی  خدمــت 
پیگیــری  را  دفاعــی  صنایــع  بــا  اســتادان 
وتســهیل مــی کنــد کــه وقــت و انــرژی 

ــرود. ــدر ن ــجویان ه دانش
پرسشــی  بــه  پاســخ  در  علــوم  وزیــر 
ــرح  ــه ط ــود ک ــن ب ــر ای ــم ب ــاره »تصمی درب
اســتادمحوری بــه صــورت آزمایشــی در برخــی 
ــگاه ها  ــدام دانش ــود، ک ــرا ش ــگاه ها اج از دانش
مجــری ایــن طــرح هســتند؟ «، اظهــار داشــت: 

ــان در  ــتعدادهای درخش ــرای اس ــرح ب ــن ط ای
تمــام دانشــگاه های کشــور اجــرا می شــود. 
ــذب  ــه ج ــه ب ــی ک ــای هیات علم ــام اعض تم
تمایل دارنــد،  درخشــان  اســتعدادهای 

اســتفاده کنند.   طــرح  ایــن  از  می تواننــد 
زلفــی گل بــا بیــان اینکــه شــیوه قبلــی یعنــی 
حضــور در فراخــوان جــذب هیــات علمــی هــم 
ــرای  ــاتید ب ــرد: اس ــح ک ــود، تصری ــرا می ش اج
ــرار  ــور ق ــان مح ــتعدادهای درخش ــذب اس ج
اســتادمحوری  اجــرای  شــرط  می گیرنــد. 
ــن اســت، دانشــجویانی کــه چــه در مقطــع  ای
ــرح  ــن ط ــد در ای ــا کارشناسی ارش ــری ی دکت
ــه خــود  ــا پایان نام ــاله ی جــذب می شــوند، رس

ــد. ــام دهن ــه انج ــای جامع ــای نیازه را برمبن
وی ادامــه داد: اگــر طــرح در ســامانه  ایده هــا 
و نیازهــا "نــان" ثبــت نشــده باشــد امــا اســتاد 
دانشــگاه ایــن نیــاز را تشــخیص دهــد و طــرح 
مدنظــر در شــورای پژوهشــی دانشــگاه تصویــب 
شــود، آن طــرح می توانــد در ســامانه نــان 

ثبت شــود.  
وزیــر علــوم همچنیــن گفــت: در ایــن شــرایط، 
یــک اســتاد دانشــگاه می توانــد طرح هــای 
و  ثبت کنــد  نیازهــا  ســامانه  در  را  خــود 
ــود،  ــده خ ــای ثبت ش ــداد طرح ه ــاس تع براس
دکتــری  یــا  کارشناسی ارشــد  دانشــجوی 

جــذب کنــد. ایــن ســهمیه مــازاد اســت و جــزو 
ــر  ــد. ه ــاب نمی آی ــه حس ــور ب ــهمیه کنک س
ــن  ــد دانشــجو در ای عضــو هیات علمــی می توان

فرآینــد جذب کنــد.  
موضــوع  اینکــه  یــادآوری  بــا  زلفــی گل 
فرآینــد  ایــن  بــرای  هــم  حق التدریــس 
درنظــر گرفتــه شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
بــا  ایــن طــرح  در  موضــوع حق التدریــس 
شــرایط عــادی متفــاوت اســت و مــازاد بــر آن 
اســت. ایــن تصمیــم، براســاس فرمودنــد رهبــر 
ــه  ــد ک ــان فرمودن ــت؛ ایش ــاب اس ــم انق معظ
پژوهش هــا براســاس نیــاز جامعــه باشــد.  

ــلیقه ای  ــورد س ــری از برخ ــرای جلوگی وی ب
ــرط در  ــت: دو ش ــتادمحوری گف ــرح اس در ط
ــبت  ــد نس ــجویان نبای ــم، دانش ــر گرفته ای نظ
ســببی و نســبی بــا عضــو هیات علمــی داشــته 

باشــند.
هدایــت  شــورای  ایرنــا،   گــزارش  بــه 
تعییــن  بــرای  درخشــان  اســتعدادهای 
و  عملیاتــی  راهنمایی هــای  و  سیاســت ها 
آزمایشــی  طرح هــای  آوردن  در  اجــرا  بــه 
در  درخشــان  اســتعدادهای  شکوفاســازی 
عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
ــورخ ۲۲  ــه ۵۰۲ م ــه جلس ــاس مصوب ــر اس ب
مــرداد ۱۳۸۱ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 

شــد.   تشــکیل 
ــاون  ــاوری و مع ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
وزارتخانــه،  پژوهشــی  معــاون  و  آموزشــی 
و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان  رییــس 
ــنجش،  ــازمان س ــس س ــران، ریی ــی ای صنعت
دبیــر شــورای عالــی برنامــه ریــزی وزارت 
ــی  ــات علم ــای هی ــر از اعض ــار نف ــوم و چه عل
دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی و دبیــر 
ــن  ــو ای ــی عض ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

ــتند. ــورا هس ش
ــه شــورا در حــوزه معاونــت آموزشــی  دبیرخان
ــاوری تشــکیل و  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــاون آموزشــی و  ــه پیشــنهاد مع ــر شــورا ب دبی
حکــم وزیرعلــوم، تحقیقــات و فنــاوری تعییــن 

می شــود.

وزیر علوم بر تمهید سریع مقدمات ساخت ۲۰۰ هزار مسکن دانشجویان متأهل تأکید کرد

ــن  ــاوری در اولی ــات و فن ــوم، تحقبق ــر عل وزی
ــزار  ــداث ۲۰۰ ه ــزی اح ــرارگاه مرک ــه ق جلس
ــریع در  ــر تس ــل ب ــجویان متأه ــکن دانش مس
ــد  ــروژه تأکی ــن پ ــی ای ــات اجرای ــاز عملی آغ

ــرد. ک
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــن  ــی گل در ای ــی زلف ــر محمدعل ــوم، دکت عل
ــگاه  ــزار خواب ــداث ۲۰۰ ه ــت: اح ــت گف نشس
دانشــجویان متأهــل در راســتای تأکیــدات 

ــت،  ــرای رشــد جمعی ــری ب ــام معظــم رهب مق
ــه  انجــام مفــاد قانونــی جوانــی جمیعــت و ارائ

ــت. ــه اس ــگان جامع ــه نخب ــات ب خدم

وی بــا اعــام اینکــه احــداث ایــن تعــداد 
ــوزش  ــام آم ــابقه نظ ــی در س ــد خوابگاه واح
ــا در  ــت: خوابگاه ه ــت، گف ــر اس ــی بی نظی عال
همــه نقــاط کشــور احــداث شــده و بــه تحقــق 
ــات کمــک  ــع امکان ــی در توزی ــت اجتماع عدال

ــد. مــی کن

دکتــر زلفــی گل گفــت: بــا بــه نتیجه رســیدن 
ــکن  ــاز مس ــی از نی ــزرگ، بخش ــرح ب ــن ط ای
ــازه جــذب  ــوان و ت ــی ج ــت علم اعضــای هیئ
ــی  ــی دانشــگاه ها حــل م ــاوران علم ــده و ی ش
ــن  ــی از ای ــتقبال خوب ــگاه ها اس ــود و دانش ش

ــد. طــرح کــرده ان

ــی  ــاون اداری، مال ــی مع ــی خطیب ــر عل دکت

و مدیریــت منابــع وزارت علــوم و  مســئول 
قــرارگاه مرکــزی و مدیــر پــروژه احــداث ۲۰۰ 
ــن  ــل در ای ــجویان متأه ــرای دانش ــکن ب مس
ــن  ــن زمی ــن طــرح تأمی ــت: در ای نشســت گف
و بــاز پرداخــت تســهیات بــر عهــده دانشــگاه 
ــای  ــازی و بانک ه ــت و وزارت راه و شهرس اس
کشــور تســهیات مالــی پــروژه را تأمیــن مــی 

ــد. کنن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه در 
راســتای قانونــی جوانــی جمعیــت اســت، 
گفــت: ده درصــد درآمــد اختصاصــی و ده 
ــگاه ها در  ــی دانش ــک دارای ــع تمل ــد مناب درص

ــرد. ــی گی ــرار م ــروژه ق ــن پ ــار ای اختی
ــداث ۲۰۰  ــی اح ــازه زمان ــت: ب ــی گف خطیب
ــت و  ــده اس ــی ش ــش بین ــال پی ــکن ۴ س مس
امــکان دارد در صــورت تأمیــن شــرایط زودتــر 
بــه ایــن هــدف دســت یابیــم، امــا بــرای ســال 
اول احــداث ۵۰ هــزار مســکن هــدف گــذاری 

شــده اســت.

گفتنــی اســت؛ در پایــان نشســت احــکام 
ــزار  ــزی احــداث ۲۰۰ ه ــرارگاه مرک اعضــای ق
مســکن دانشــجویان متأهــل کــه توســط وزیــر 

ــد، اعطــا شــد. ــوم منصــوب شــده ان عل

امــور  ســازمان  رئیــس  تهــران،  اســتاندار 
دانشــجویان، رئیــس صنــدوق رفاه دانشــجویان، 
ــه  ــم و صنعــت، عام روســای دانشــگاه های عل
قائــم  اصفهــان،  و  الزهــرا)س(  طباطبایــی، 
ــوزش  ــور آم ــس ام ــزی، رئی ــک مرک ــام بان مق
عالــی ســازمان برنامــه و بودجــه، مدیــرکل 
ــدادی از  ــوم و تع ــی وزارت عل ــای عمران طرح ه
فعــاالن بخــش مســکن توســط وزیــر علــوم بــه 
عضویــت قــرارگاه مرکــزی احــداث ۲۰۰ هــزار 
ــده  ــوب ش ــل منص ــجویان متأه ــکن دانش مس

ــد. ان
هــدف از ایجــاد ایــن قــرارگاه تســریع در 
عملیــات احــداث و پیگیــری امــور مربــوط بــه 
ــای  ــم در خوابگاه ه ــروژه مه ــن پ ــات ای عملی

ــت. ــور اس ــجویی کش دانش
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معاون پژوهشی وزارت علوم اعالم کرد:
اعتبار بند »ه« تبصره ۹ قانون بودجه، دو هزار میلیارد تومان است

ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــرآورد م ــت: ب ــاوری گف فن
ــد »ه« تبصــره  ــی شــده در بن ــار پیش  بین اعتب
۹ قانــون بودجــه حــدود دو هــزار میلیــارد 
تومــان اســت کــه دانشــگاه ها و موسســات 
پژوهشــی بایــد بــرای فعــال ســازی ایــن 
ظرفیــت بــه دســتگاه های اجرایــی ملــی و 

ــد. ــه کنن ــتانی مراجع اس
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
پنجــاه  در  پیمــان صالحــی  دکتــر  علــوم، 
پژوهشــی  معاونــان  اجــاس  هفتمیــن  و 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، پژوهشــی 
و فنــاوری کشــور گفــت: بــر اســاس بنــد 
بودجــه، دســتگاه ها  قانــون  تبصــره ۹  »ه« 
و شــرکت های اجرایــی بایــد یــک درصــد 
فعالیــت  صــرف  را  خــود  جــاری  بودجــه 
پژوهشــی کننــد و ایــن کار را فقــط مــی 
ــگاه ها  ــا دانش ــی ب ــرارداد پژوهش ــا ق ــد ب توانن
و موسســات پژوهشــی انجــام دهنــد، بنابرایــن 
ــم. ــتفاده کنی ــزرگ اس ــت ب ــن ظرفی ــد از ای بای

ــون آمــده  وی افــزود: در بنــد »و« همیــن قان
ــارات پژوهشــی  اســت کــه چهــل درصــد اعتب
شــرکت ها و بانک هــا  بــه صنــدوق عتــف واریــز 
ــف  ــورای عت ــای ش ــب اولویت ه ــود و در قال ش
هزینــه شــود کــه دانشــگاه ها و موسســات 
پژوهشــی می تواننــد از ایــن ظرفیــت هــم 
ــی آن حــدود  ــار مال ــه اعتب ــد ک ــتفاده کنن اس

ــود. ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم ــیصد میلی س
ــه  ــا اشــاره ب ــف ب ــی عت ــرکل شــورای عال دبی
ــس  ــط رئی ــف توس ــدوق عت ــاد صن ــد ایج تایی
جمهــور و در نظــر گرفتــن ردیــف اعتبــاری در 
الیحــه قانــون بودجــه گفــت: آیین نامــه ایجــاد 
ــال  ــت ارس ــات دول ــه هی ــدوق را ب ــن صن ای

ــود. ــب می ش ــه زودی تصوی ــم و ب کردی
وی اظهــار داشــت: صندوق عتف در مدت ســه 

ســال، هــزار میلیــارد تومــان از ایجــاد دوره های 
ــرد  ــد ک ــت خواه پســادکتری در کشــور حمای
ــز در  ــا نی ــن دوره ه ــاد ای ــه ایج ــه آیین نام ک
شــورای عتــف تصویــب شــده اســت و منتظــر 

تاییــد ســازمان برنامــه و بودجــه هســتیم.
صالحــی بــه قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
اشــاره کــرد و گفــت: صنایــع و شــرکت ها 
اگــر بــا همــکاری دانشــگاه ها و موسســات 
پژوهشــی بــرای بخش هــای تحقیــق و توســعه 
خــود هزینــه کننــد بــه عنــوان هزینــه مالیــات 
پذیرفتــه می شــود کــه ظرفیــت مهمــی اســت 

ــد از آن حمایــت کنیــم. و بای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۱۴۰۰ 
ــرارداد  ــان ق ــارد توم ــزار میلی ــچ ه ــدود پن ح
توســط  صنعــت  بــا  ارتبــاط  پژوهشــی 
ــت: ۶  ــد گف ــد ش ــور منعق ــگاه ها در کش دانش
ــرارداد  ــر  ق ــی درگی ــت علم ــو هیئ ــزار عض ه
ــن  ــد ای ــه بای ــده اند ک ــت ش ــا صنع ــاط ب ارتب

ــد. ــش یاب ــداد افزای تع
ــه  ــا اشــاره ب ــوم ب معــاون پژوهشــی وزارت عل
اینکــه از میــان ۱۴۰۰ مجلــه علمی و پژوهشــی 
کشــور، ۱۸ مجلــه در پایــگاه اســکوپوس نمایــه 
ــگاه  ــی در پای ــه علم ــر مجل ــت: اگ ــدند، گف ش
معتبــر دنیــا نمایــه شــود صــد میلیــون تومــان 

ــد. ــت می کن ــاداش دریاف پ
وی تاکیــد کــرد: ســطح علمــی مجــات 
ــده و  ــظ ش ــد حف ــز بای ــود نی ــی موج پژوهش

ــد. ــدا کن ــا پی ــن ارتق همچنی

در بیانیه پایانی اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها تاکید شد:
اعتبــارات پژوهــش و فنــاوری تــا ۴ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 

افزایــش یابــد

در بیانیــه پایانــی اجــاس معاونــان پژوهــش و 
ــی و  ــات پژوهش ــگاه ها و موسس ــاوری دانش فن
فنــاوری تاکیــد شــد: مطابــق اســناد باالدســتی 
ــا ۴  ــاوری ت ــش و فن ــارات پژوه ــور، اعتب کش
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد

عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه   
وزارت علــوم،  متــن بیانیــه پایانــی پنجــاه 

و  پژوهــش  معاونــان  اجــاس  هفتمیــن  و 
مراکــز  پژوهشــگاه ها،  دانشــگاه ها،  فنــاوری 
ــارک  ــور و پ ــی کش ــوزش عال ــات آم و مؤسس
ــای ۲۶و  ــه در  روزه ــاوری  ک ــم و فن ــای عل ه
ــهای  ــازمان پژوهش ــاه ۱۴۰۱ در س ۲7  مهرم
ــد؛  ــزار ش ــران برگ ــران ای ــی ای ــی و صنعت علم

ــد. ــر ش منتش

ــل  ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن بیانی ــل ای ــن  کام مت
ــت: اس

بسمه تعالی

ــم  ــام معظ ــای مق ــتای رهنموده ۱(   در راس
ــی و  ــد علم ــتاب رش ــر ش ــی ب ــری مبن رهب
ــی و  ــت علم ــه مرجعی ــتیابی ب ــوآوری، دس ن
ــائل  ــل مس ــاوری و ح ــه فن ــش ب ــل دان تبدی
بــر  اجــاس  در  شــرکت کنندگان  کشــور، 
اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای تحقــق منویــات 
ــد  ــاوری تاکی ــم و فن ــه در عرصــه عل معظــم ل

ــد. نمودن
 

۲(   اعضــای نشســت ضمــن اســتقبال از 
ــور  ــف، از حض ــی عت ــورای عال ــازی ش فعالس
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرم جمه ــت محت ریاس
یــازده  از گذشــت  در جلســه شــورا پــس 
ــه  ــد ک ــوده و امیدوارن ــ گزاری نم ــال سپاس س
ــامل  ــود ش ــف خ ــوزه وظای ــورا در ح ــن ش ای
سیاســت گذاری در حــوزه آمــوزش، پژوهــش 
و فنــاوری، نظــام تامیــن مالــی پژوهــش و 
ــش  ــش از پی ــی بی ــارت و ارزیاب ــاوری و نظ فن

ــد. ــذار باش ــات تاثیرگ ــا تصمیم منش

اجــاس ضمــن  در  شــرکت کنندگان     )۳
ــت  ــم و رعای ــظ حری ــت حف ــر اهمی ــد ب تاکی
و  پژوهــش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  ســاحت 
مقــررات  و  قوانیــن  چارچــوب  در  فنــاوری 
اســاتید،  هوشــیاری  و  بصیــرت  کشــور، 
ــازی  ــی س ــرای خنث ــان و دانشــجویان ب محقق

فتنــه دشــمنان را ضــروری دانســتند.

۴(   از آنجایی کــه ســرمایه گذاری در پژوهــش 
و فنــاوری، عــاوه بــر نگهداشــت نخبــگان 
و ایجــاد انگیــزه در اســاتید و دانشــجویان، 
ــن  ــده کشــور را تضمی ــت هوشــمند آین مدیری
مــی نمایــد؛ بــر موضــوع تامیــن مالــی پایــدار 
تخصیــص  تحقــق  و  فنــاوری  و  پژوهــش 
اعتبــارات تــا ۴ درصــد از تولیــد ناخالــص 
ــتی،  ــناد باالدس ــق اس ــی )GDP( مطاب داخل

ــد. ــد ش تاکی

ــری و  ــت پذی ــش رقاب ــا افزای ــان ب ۵(   همزم
ــر دانشــگاه هــا در جامعــه  نقــش آفرینــی موث
ــگاه  ــه دانش ــگاه و رتب ــاء جای ــن ارتق و همچنی
ــری  ــت پذی ــی، روی ــن الملل ــطح بی ــا در س ه
بــه یــک ضــرورت انــکار ناپذیــر تبدیــل شــده 
ــگاه ها،  ــگاه ها، پژوهش ــت دانش ــت. الزم اس اس
ــای  ــه ه ــه الی ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
رویت پذیــری در ســطوح مختلــف اهتمــام 
ــق سیاســتگذاری  ــد، و وضعیــت را از طری ورزن
توســعه  و  اعضــا  توانمندســازی  مناســب، 
ــن در  ــود بخشــند. همچنی ــا بهب زیرســاخت ه
ایــن راســتا ضــروری اســت اقداماتــی همچــون 
نمایــه ســازی نشــریات علمــی در پایــگاه هــای 
ــای  ــی از ابزاره ــه یک ــی ک ــن الملل ــر بی معتب
ــت علمــی  ــم و اثربخــش در حــوزه مرجعی مه
ــداوم  ــت، ت ــاوری اس ــم و فن ــی عل و دیپلماس

ــد. یاب

بــه  ســاختارمند  نــگاه  راســتای  در     )۶
و  دانش بنیــان  سیاســتگذاری  و  حکمرانــی 
ــوآوری در  ــوذ ن ــهیل نف ــور و تس ــاوری مح فن
اکوسیســتم )زیســت بــوم( فنــاوری و نــوآوری، 
ــه  ــر ب ــود، نظ ــن موج ــری قوانی ــن بازنگ ضم

ابــاغ "قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان" و 
"آییــن نامــه حمایــت از تولیــد، دانــش بنیــان 
ــتوالعمل ها،  ــن دس ــن" و تدوی ــتغال آفری و اش
مربوطــه،  آیین نامه هــای  و  شــیوه نامه ها 
شــرکت کننــدگان در اجــاس بــر اتخــاذ 
ــی شــدن  ــرای اجرای ــدام عاجــل ب ــر و اق تدابی
ــاعی  ــریک مس ــا تش ــور ب ــررات مذک ــاد مق مف

ــد ــد نمودن ــان تاکی ــام ذی نفع تم
.

ــه منظــور فرهنگ ســازی، توانمندســازی  7( ب
برتــر،  اســتعدادهای  شناســایی  و 
تدویــن  بــر  اجــاس  در  شــرکت کنندگان 
ــت  ــی مالکی ــان مل ــای " نش ــه و اعط آیین نام
فکــری" و "جایــزه ملــی ویژنــد )برنــد(" 

نمودنــد. تاکیــد 

ــای  ــارت ه ــا و مه ــدی ه ــای توانمن ۸(   ارتق
ــگان  ــش آموخت ــجویان و دان ــی دانش کارافرین
مســتلزم اجــرای برنامــه  هــا و روش هــای 
ــرورت  ــاس ض ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس مختلف
اجــرای طــرح ملــی ترویــج کارآفرینــی در 
ــوزش  ــز آم ــا و مراک دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ه

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــی، م عال

ــع  ــر رف ۹(   شــرکت کننــدگان در اجــاس ب
موانــع صــدور گواهی هــای مفاصــا حســاب 
ســازمان  ســوی  از  پژوهشــی  طرح هــای 
تامیــن اجتماعــی، و نهادینــه کــردن بیمــه در 
فعالیت هــای پژوهشــی، فنــاوری و نــوآوری 
ــد  ــرمایه گذاری تاکی ــر س ــش خط ــت کاه جه

ــد. نمودن

دانشــگاه ها،  تمرکــز  منظــور  بــه   )۱۰
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــگاه ها و پ پژوهش
ــور،  ــتان های کش ــای اس ــا و مزیت ه ــر نیازه ب
ــرای  ضــروری اســت ماموریت هــای مناســبی ب
تمامــی موسســات مذکــور تعییــن و بــر اســاس 
ایــن ماموریت هــا، زنجیــره ارزش محصــوالت و 
تولیــدات صنعتــی و کشــاورزی در اســتان های 
بهــره  بــرداری  کشــور شناســایی و مــورد 

ــرد. ــرار گی ــب ق مناس

ــد  ــاس تاکی ــدگان در اج ــرکت کنن ۱۱( ش
دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  کــه  نمودنــد 
ــی  ــای حمایت ــا و آیین نامه ه ــی، روش ه اجرای
از  مناســب  بهره بــرداری  بــرای  و تشــویقی 
طــرح فرصــت مطالعاتــی در جامعــه و صنعــت 
ــای  ــور اعض ــهیل حض ــن تس ــن و ضم را تدوی
ــتگاه های  ــا و دس ــی در وزارتخانه ه ــات علم هی
همکاری هــای  بــرای  را  زمینــه   اجرایــی، 
و  دانشــگاه ها  بــا  بلندمــدت  و  اثربخــش 

پژوهشــگاه ها فراهــم نماینــد.

۱۲( بــه منظــور هدفمند ســازی پژوهش هــای 
شــرکت کنندگان  تکمیلــی،  تحصیــات 
در اجــاس بــر تدویــن شــیوه نامــه  هــا و 
ــا و  ــه  ه ــان نام ــرای پای ــای الزم ب ــوق ه مش
رســاله هــای تقاضــا محــور در دانشــگاه هــا و 
پژوهشــگاه  هــای کشــور متناســب بــا شــرایط و 

ــد. ــد نمودن ــی، تاکی ــای تخصص ــوزه ره ح
ــبت  ــاس نس ــدگان در اج ــرکت کنن ۱۳( ش
ــش و  ــای پژوه ــرد صندوق ه ــاء کارک ــه ارتق ب
فنــاوری در ســرمایه گذاری های خطرپذیــر و 
تشــکیل صنــدوق پشــتیبان بیمــه پژوهــش و 

ــد. ــد نمودن ــاوری تاکی فن
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:
رشد رتبه نوآوری ایران نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و رفع موانع محیطی است

ــا  ــوم ب ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــطح  ــران در س ــوآوری ای ــه ن ــه رتب ــان اینک بی
ــه  ــه رتب ــه 7۰ در ســال ۲۰۲۱ ب ــان از رتب جه
۵۳ در ســال ۲۰۲۲ ارتقــا یافتــه اســت، گفــت: 
ــوآوری  ــران از لحــاظ ن ــه ای ــاء بیشــتر رتب ارتق
ــی و  ــی و قانون ــع محیط ــع موان ــه رف ــوط ب من

ــازار اســت. ــا ب ــاوران ب آشــنایی بیشــتر فن
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
پنجــاه  در  خیرالدیــن  علــی  دکتــر  علــوم 
پژوهشــی  معاونــان  اجــاس  هفتمیــن  و 
ــی، پژوهــش  ــوزش عال ــز آم دانشــگاه ها و مراک
و فنــاوری اظهــار داشــت: مشــکات گوناگونــی 
بــرای ارتقــاء جایــگاه ایــران از لحــاظ نــوآوری 
ــترین  ــا بیش ــود دارد ام ــان وج ــطح جه در س
بخــش مشــکات در بخــش نهــادی و محیطــی 
ــی الزم  ــای قانون ــامل حمایت ه ــه ش ــت ک اس
مجوزهــای کســب و کار و شــرایط اقتصــادی و 
همچنیــن عــدم آشــنایی فنــاوران و نــوآوران بــا 

ــازار اســت. نظــام ب
ــوآوران  ــاوران و ن ــرد: فن ــد ک ــن تاکی خیرالدی
ــازار آشــنایی  ــا ویژگــی هــای محیــط ب ــد ب بای
ــزان  ــه کشــش و می ــند و ب ــته باش ــی داش کاف
ــا  ــه آنه ــول فناوران ــرای محص ــه ب ــی ک تقاضای

ــد. ــه کنن ــود دارد توج وج
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم گفــت: 
رســاله های  و  پایان نامه هــا  دانشــگاه ها  در 
خوبــی در زمینــه تبدیــل دانــش بــه محصــول 
تجــاری وجــود دارد ولــی متاســفانه ایــن فرایند 

ایــن محصــول در شــرکت های  تولیــد  تــا 
فنــاوری و ارائــه بــه عنــوان یــک محصــول بــه 

ــازار طــی نمــی شــود. ب
ــان  ــا همچن ــگاهی م ــام دانش ــزود: نظ وی اف
ــد  ــتری می ده ــی ارزش بیش ــاالت علم ــه مق ب
و اعضــای هیئــت علمــی کــه فعالیت هــای 
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــاد ش ــه و ایج فناوران
ــد  محــور تاش هــای علمــی خــود قــرار داده ان
ــغلی  ــگاه ش ــرفت جای ــا و پیش ــام ارتق در نظ
مــورد حمایــت قــرار نمی  گیرنــد، بنابرایــن 
تشــویق زیــادی بــرای افزایــش حضــور اعضــای 
ــت و  ــش صنع ــا بخ ــط ب ــی مرتب ــات علم هی

ــرد. ــورت نمی گی ــه ص ــای جامع نیازه
خیرالدیــن همچنیــن گفــت: کمتــر از ۱۰ 
درصــد اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها 
و بخــش صنعــت و ســازمان هــا قــرارداد 
ــبت  ــه نس ــه ب ــد ک ــی دارن ــکاری پژوهش هم
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها نســبت 
پایینیســت و قطعــاً بایــد ایــن نســبت افزایــش 

ــد. یاب
علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تاکیــد کــرد: دانشــگاه ها نیــز در برنامه هــا 
بــه   خــود  پژوهشــی  سیاســت های  و 

فعالیت هــای فناورانــه اهمیــت دهنــد و در 
جــذب اعضــای هیئــت علمــی بــه رزومه هــای 
فناورانــه و ســابقه فعالیت هــای دانش بنیــان 
همچنیــن  دهنــد.  اهمیــت  متقاضیــان 
ــای  ــا نیازه ــود را ب ــی خ ــای پژوهش اولویت ه
ــه کشــور ترکیــب کــرده و انجــام آن را  فناوران
از اعضــای هیــات علمــی درخواســت کننــد.

ــرای  ــوم ب ــه داد: وزارت عل ــن ادام وی همچنی
جبــران عقــب ماندگی هــای موجــود در بخــش 
ــرا در  ــه اج ــی را ب ــای مختلف ــاوری برنامه ه فن
ــرای  ــه اج ــرا دارد ک ــال اج ــا در ح آورده و ی
ــرح  ــن ط ــه ای ــاوری از جمل ــتیار فن ــرح دس ط
ــجویان  ــاد دانش ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــت ک هاس
ــرح  ــن ط ــب ای ــت و در قال ــده اس ــه ش مواج
و  دانش بنیــان  شــرکت های  در  دانشــجویان 
پارک هــای علــم و فنــاوری حضــور پیــدا کــرده 
و فعالیــت می کننــد و حقــوق  مشــخصی هــم 

دریافــت می کننــد.
کشــور،  فنــاوری  زیســت بوم  تکمیــل  وی 
ــا  ــژه ب ــه وی ــاوری ب ــد فن ــز رش ــعه مراک توس
تاکیــد بــر ایجــاد پردیس هــای علــم و فنــاوری 
ــاوری  ــت فن ــر معاون ــات دیگ ــه اقدام را از جمل
وزارت علــوم را نــام بــرد و گفــت: ایجــاد 
پردیس هــای علــم و فنــاوری بــا مشــارکت 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  دانشــگاه ها 
مقدمــه ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــرای  ــرای دانشــگاه هاســت و دانشــگاه ها را ب ب
ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری آمــاده مــی 

ــد. کن
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه حمایــت وزارت علــوم 
از ترویــج کارآفرینــی در دانشــگاه ها گفــت: در 
ــاوری  ــت فن ــج کارآفرینــی معاون راســتای تروی
ــال از  ــون ری ــغ ده میلی ــه مبل ــوم ب وزارت عل
ــرای طــی آموزش هــای شــغلی  هــر دانشــجو ب
مالــی  حمایــت  کارآفرینــی  مهارت هــای  و 
می کنــد و برنامــه ای نیــز بــرای حمایــت از  
دانشــجویان ماهــر و مهارت هــای حرفــه ای 
پیشــرفته دارد کــه آن طــرح بــا همــکاری 
ــود. ــام می ش ــجویان انج ــاه دانش ــدوق رف صن

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم اعطای 
پایه هــای تشــویقی بــه اعضــای هیئــت علمــی 
ــه هســتند را از  ــای فناوران ــه دارای فعالیت ه ک
ــوم دانســت  ــد وزارت عل ــات جدی ــه اقدام جمل
ــه  ــای فناوران ــام فعالیت ه ــرای انج ــت: ب و گف
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــیس ش ــد تاس مانن
حــل مشــکات جامعــه در مجمــوع تــا ده پایــه 
ــه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه  تشــویقی ب

اعطــا مــی شــود.
ــان ســخنان خــود  ــن مقــام مســئول در پای ای
از معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ها 
درخواســت کــرد: در اعطــای گرنــت پژوهشــی 
ــای  ــه  فعالیت ه ــی ب ــت علم ــای هیئ ــه اعض ب
ــت  ــز گرن ــی نی ــت علم ــای هیئ ــه اعض فناوران
ــای  ــد فعالیت ه ــاهد رش ــا ش ــد ت ــا نماین اعط
ــت علمــی باشــیم. ــان اعضــای هیئ ــه می فناوران

معاون وزیر علوم خبر داد:
ساخت ماهواره پیش بینی زلزله در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ســازمان  رییــس  و  علــوم  وزیــر  معــاون 
از  ایــران  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
ســاخت ماهــواره پیــش زلزلــه بــا نــام آیــات در 

ــر داد. ــازمان خب ــن س ای

ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــان  ــاس معاون ــن اج ــاه و هفتمی ــوم، پنج عل
مراکــز  و  دانشــگاه ها  فنــاوری  و  پژوهشــی 
آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری در محــل 
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 

ــد. ــزار ش ــران برگ ای
ســازمان  رئیــس  زمانیــان  حســن  دکتــر 
در  ایــران  و صنعتــی  علمــی  پژوهش هــای 
ــن  ــی بی ــه تنگاتنگ ــت: رابط ــاس گف ــن اج ای
فعالیت هــای معاونــت پژوهشــی و فنــاوری 
ــت  ــه معاون ــورت ک ــن ص ــه ای ــود دارد، ب وج
پژوهشــی بســتر تولیــد فنــاوری را فراهــم 
می کنــد و معاونــت فنــاوری زمینــه تولیــد 

محصــول فناورانــه را ایجــاد می کنــد.
ســازمان  ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  در  وی 
ایــران  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
گفــت: هفــت پژوهشــکده در ایــن ســازمان در 

ــرکت  ــل ش ــد چه ــت و ص ــت اس ــال فعالی ح
فعالیــت  در حــال  نیــز  برتــر  دانش بنیــان 
اســت کــه نشــان از وجــود همزمــان پژوهــش 

و فنــاوری در ایــن ســازمان اســت.
زمانیــان ایجــاد اولیــن پــارک علــم و فنــاوری 
بیــن المللــی در کشــور را از برنامه هــای در 
ــی  ــای علم ــازمان پژوهش ه ــرا در س ــال اج ح
ــون  ــت: تاکن ــرد و گف ــام ب ــران ن ــی ای و صنعت
اساســنامه و طــرح جامــع ایــن پــارک تصویــب 

شــده اســت.
ســازمان  در  گفــت:  علــوم  وزیــر  معــاون 
ایــران  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
در  زیــادی  شــاخص  فناورانــه  طرح هــای 
حــال انجــام اســت کــه تولیــد دســتگاه لیــزر 
جراحــی، دســتگاه دیالیــز قابــل حمــل و 
ــی  ــش بین ــرای پی ــات ب ــواره آی ــاخت ماه س

طرح هاســت. ایــن  جملــه  از  زلزلــه 
المللــی  بیــن  ابعــاد  خصــوص  در  وی 
فعالیت هــای ســازمان پژوهش هــای علمــی 
ــن ســازمان مرکــز  ــران گفــت: ای و صنعتــی ای
اتحادیــه کشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنــد در 
ــی  ــن الملل ــز بی ــه زودی مرک ــران اســت و ب ای
ــد. ــاد می کن ــم ایج ــرد را ه ــا ریزگ ــه ب مقابل

ــم  و  ــای عل ــبکه پارک ه ــزود: ش ــان اف زمانی
فنــاوری اتحادیــه اقیانــوس هنــد بــه پیشــنهاد 
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 
ــرار  ــن ســازمان دو ق ــران تشــکیل شــد و ای ای
داد بیــن المللــی در قالــب ایــن شــبکه را 

ــت. ــرده اس ــد ک منعق

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در دانشگاه شیراز:
فضای دانشگاه ها برای تضارب آرا و اندیشه باز است

ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــس وزارت عل مجل
بــا اشــاره بــه رخدادهــای اخیــر کشــور، اظهــار 
کــرد: فضــای دانشــگاه ها را بــرای تضــارب آرا و 
اندیشــه بــاز اســت و الزم اســت در ایــن راســتا، 
ــط و مقــررات و حرمــت دانشــگاه حفــظ  ضواب

شــود.
ــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت   ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه شــیراز، دکتــر 
مرتضــی فرخــی در نشســت مشــترک اســتاندار 
آمــوزش،  کمیســیون  اعضــای  و  فــارس 
تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای اســامی 
آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  رؤســای  و 
ــای  ــه ه ــان برنام ــه بی ــارس ب ــی اســتان ف عال
وزارت علــوم پرداخــت.وی پــس از شــنیدن 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  رؤســای  دیدگاه هــای 
ــس  ــی از رئی ــن قدردان ــی، ضم ــوزش عال آم
کمیســیون آمــوزش بــه دلیــل حمایــت از 
ــوان  ــس عن ــی در مجل ــوزش عال ــه آم مجموع
کــرد: برخــی نــکات در ســخنان رؤســای 
دانشــگاه ها بســیار مهــم اســت کــه الزم اســت 
مــورد  را  آن  مجلــس  آمــوزش  کمیســیون 
ــه ی  ــث بودج ــت بح ــد، نخس ــرار ده ــه ق توج
مدنظــر  اســت  الزم  کــه  خوابگاه هاســت 
ــه  ــه ب ــدم توج ــری بحــث ع ــرد. دیگ ــرار گی ق
اســتقال دانشگاه هاســت کــه ضــروری اســت 
در برنامــه ی هفتــم توســعه بــا توجــه بــه 
ــودن دانشــگاه ها و اختیــارات  هیــأت امنایــی ب
ــه آن پرداختــه شــود. ــژه ب ــا همتــی وی ــان، ب آن

حــوزه ی  در  دیگــر  مســأله ی  افــزود:  وی 
حساب هاســت.  تمرکــز  بحــث  دانشــگاه ها، 
بــا ایــن توضیــح کــه برخــی دانشــگاه ها 
بــا بانک هــا قراردادهــای بلند مــدت دارنــد 
ــه و  ــن هزین ــا متضم ــن قرارداده ــو ای ــه لغ ک
ــز  ــن رو موضــوع تمرک خســارت می شــود. از ای
بــر  نظارتــی  دســتگاه های  کــه  حســاب ها 
ــد، متضمــن خســارت اســت و  آن اصــرار دارن
تقاضــای مــا از کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات 
ــدی در  ــور ج ــه به ط ــت ک ــن اس ــس ای مجل
ایــن موضــوع ورود کنــد و ایــن مشــکل را حــل 
ــون  ــه اجــرای قان ــوم ب ــر عل ــاون وزی ــد. مع کن
ــه کــرد:  ــد مســکن اشــاره و اضاف جهــش تولی
ــاهدیم  ــا ش ــتان ه ــی از اس ــفانه در برخ متأس
ــی  ــون زمین های ــن قان ــرای ای ــرای اج ــه ب ک
را از دانشــگاه ها بــه عنــوان زمیــن مــازاد 
ــه  ــد ب ــم بای ــن مه ــه ای ــد در حالیک می گیرن
تصویــب هیــأت دولــت برســد، و متأســفانه این 
موضــوع نیــز بــه یکــی از دغدغه هــای رؤســای 
دانشــگاه مــا در سراســر کشــور تبدیــل شــده 
ــرح  ــه ط ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــت.فرخی ادام اس
هــای توســعه ای دانشــگاهها و قانــون جهــش 
دانــش بنیــان بایــد اقدامــات اساســی صــورت 
ــد  ــش تولی ــون جه ــرای قان ــا در اج ــه ت گرفت
مســکن، زمینــی از دانشــگاه ها گرفتــه نشــود.

ــیوه ی  ــه ش ــن ب ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای
اجــرای قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
اشــاره کــرد و گفــت: اجــرای ایــن قانــون نیــز 
ــه شــرکت های دانــش بنیــان  ــی ب کمــک خوب
خواهــد کــرد ولــی ابهاماتــی بــرای مــا در 
قانــون وجــود دارد کــه بــا حضــور شــرکت های 
ــار  ــن در اختی ــگاه ها زمی ــان در دانش دانش بنی

ــود. ــذار نش ــرکت ها واگ ــه ش ــگاه ب دانش
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رئیس سازمان امور دانشجویان:
گسترش کانون های دانشجویی همیاران سالمت در دانشگاه ها یک ضرورت است

ــور  ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی مع
ــری  ــش سراس ــن همای ــجویان در پنجمی دانش
ــامت در  ــاران س ــجویی همی ــای دانش کانون ه
دانشــگاه شــیراز گفــت: اولیــن خواســته  مــا از 
مراکــز مشــاوره و ســامت روان دانشــگاه ها 
دانشــجویی  کانون هــای  کــه  اســت  ایــن 
همیــاران ســامت را به دلیــل نقــش مؤثــر 
آن هــا در ارتقــای ســامت روان گســترش 

ــد. دهن

ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــه نقــل از دانشــگاه شــیراز ، پنجمیــن  علــوم ب
همایــش سراســری کانون هــای دانشــجویی 
همیــاران ســامت، به میزبانــی دانشــگاه شــیراز، 
ــر پیشــگیری  ــی شــدن ام ــرد اجتماع ــا رویک ب
چهارشــنبه  صبــح  اجتماعــی،  آســیب های 
۲۰مهرمــاه، در تاالر شــهید دســتغیب دانشــگاه 

ــه کار کــرد. ــاز ب شــیراز آغ
 

نقش مؤثرکانون های دانشجویی 
همیاران سالمت در ارتقای سالمت

دکتــر هاشــم دادا ش پــور معــاون وزیــر علــوم 
ــای  ــری کانون ه ــش سراس ــن همای در پنجمی
ضمــن  ســامت  همیــاران  دانشــجویی 
شــیراز  دانشــگاه  میزبانــی  از  سپاســگزاری 
و قدردانــی از همیــاران ســامت، گفــت: در 
ــر،  ــه ی اخی ــژه دوده ــته، به وی ــال های گذش س
بحــث تأســیس نهادهــای دانشــجویی اهمیــت 
ــه  ــوری ک ــت، به ط ــرده اس ــدا ک ــژه ای پی وی
نهادهــای  توانســت  دانشــجویی  معاونــت 
تأســیس کنــد. دانشــگاه ها  در  را  بســیاری 

گزارش هــای  براســاس  کــرد:  اظهــار  وی 
ــم  ــکل، اع ــزار تش ــل ۲۰ه ــده، حداق دریافت ش
تأســیس شــده  و...  انجمن هــا  کانون هــا،  از 

اســت کــه ۹۹درصــد از آن هــا تشــکل های 
ــای  ــه کانون ه ــتند ک ــی هس ــی اجتماع فرهنگ
نیــز جــزء  دانشــجویی همیــاران ســامت 
ــکل  ــزار تش ــن ۲۰ه ــت. از ای ــروه اس ــن گ ای
ــاران  ــون همی ــورد آن، کان دانشــجویی، ۴۸۸ م
به عبارتــی  کــه  دربرمی گیــرد  را  ســامت 
را شــامل شــده  تشــکل ها  از کل  ۴درصــد 
ــی  ــل توجه ــم قاب ــدد، رق ــن ع ــه ای ــت ک اس
ــت. ــوزه اس ــن ح ــت ای ــانگر اهمی ــت و نش اس

ــا  ــته ی م ــن خواس ــت: اولی ــه  گف وی در ادام
ــن اســت  از مراکــز مشــاوره و ســامت روان ای
کــه کانون هــای دانشــجویی همیــاران ســامت 
را گســترش دهنــد. همین طــور امیدواریــم 
ــای  ــش کانون ه ــش از پی ــدن بی ــاهد فعال ش ش

ــیم. ــامت باش ــاران س ــجویی همی دانش
ــر  ــش مؤث ــادآوری نق ــا ی ــور ب ــر داداش پ دکت
هم پیونــدی  خواســتار  ســامت،  همیــاران 
دانشــجویی  کانون هــای  بیش تــر  اتصــال  و 
و  مشــاوره  مراکــز  بــا  ســامت  همیــاران 
ــی و مراکــز بهداشــت شــد و گفــت:  روان درمان
ــرای  ــد ب ــی بای ــویقی و ترغیب ــای تش مؤلفه ه
ــه  ــر گرفت ــامت در نظ ــار س ــجویان همی دانش
ــر  ــایی و تقدی ــه شناس ــن زمین ــود  و در ای ش
ــامت  ــاران س ــجویی همی ــای دانش از کانون ه
و  برتــر الزم  و گزینــش همیــاران فعــال و 

ــت. ــروری اس ض
وی بــا بیــان اینکــه ایــن گردهمایــی می توانــد 
بــه فهــم مشــکات مشــترک دانشــجویان، 
به ویــژه در ســطح منطقــه، کمــک شــایانی 
به دلیــل  کــرد:  اظهــار  باشــد،  داشــته 
ــر،  ــجویان از یکدیگ ــیار دانش ــری بس تأثیرپذی
دانشــجویی  کانون هــای  شــبکه ای  ارتبــاط 
در  بســیارزیادی  تأثیــر  ســامت  همیــاران 

ارتقــای ســامت خواهــد داشــت.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان اظهــار 
ــه  ــت ک ــن اس ــؤولیت ای ــن مس ــرد: مهم تری ک
یــک فــرد بتوانــد همنــوع خــود را کمــک کنــد. 
ــوآوری  ــا ن ــد ب ــر بتوانن ــز اگ ــجویان عزی دانش
ــود را  ــمند خ ــارب ارزش ــه، تج ــن زمین در ای
ــذار  ــیار اثرگ ــد، بس ــل کنن ــر منتق ــه یکدیگ ب

ــود. ــد ب خواه
ــا اظهــار اینکــه اگــر ســخن و  ــان ب وی در پای
ــذاری  ــرد، یکســان نباشــد؛ اثرگ ــک ف عمــل ی

نخواهــد داشــت؛ خطــاب بــه همیــاران ســامت 
گفــت: تاجایــی کــه امــکان دارد از ســخن 
ــر شــوید. ــا مؤثرت ــد ت ــدون پشــتوانه بپرهیزی ب
ــری  ــوه ی فک ــاران ســالمت ق همی
و  مشــاوره  مراکــز  اجرایــی  و 

ســالمت
مدیــر دفتــر مشــاوره، ســامت و ســبک 
زندگــی ســازمان امــور دانشــجویان نیــز در این 
ــاران ســامت  ــی از همی مراســم ضمــن قدردان
دانشــجویی  کانون هــای  کــرد:  بیــان  روان، 
همیــاران ســامت ســال ۱۳۹۴ بــا توافقنامه ای 
کــه بیــن معاونت دانشــجویی و فرهنگــی وزارت 
ــات  ــه ی خدم ــد شــد، باهــدف ارائ ــوم منعق عل
ــجویان  ــور دانش ــر و اجتماع مح ــتمر، فراگی مس
عاقه منــد بــه ارتقــاء ســواد ســامت در ابعــاد 
مختلــف، زیــر نظــر مرکــز مشــاوره دانشــجویی 
تشــکیل شــده اســت. ایــن دانشــجویان در 
ــه  ــاء خودشــان و در وهل ــرای ارتق ــه اول ب وهل
دوم بــرای اثرگــذاری مطلــوب روی جامعــه 
برنامه ریــزی  و  هم اندیشــی  دانشــجویی 

می کننــد.
ــه دوران فراگیــری  ــا اشــاره ب دکتــر نعیمــی ب
کرونــا و مشــکات ناشــی از آن در جامعــه 
ــا  ــا ب ــم ت ــدت برآنی ــن م ــرد: در ای ــار ک اظه
روان  ســامت  همیــاران  بیش تــر  انســجام 
اجتماعــی  آســیب های  از  دانشــگاه ها  در 

پیشــگیری کنیــم.
ــار ســامت  ــه دانشــجویان همی وی خطــاب ب
ــری  ــوه ی فک ــوان ق ــما به عن ــت: حضــور ش گف
ــا  ــما ب ــت. ش ــر هس ــیار مؤث ــا بس ــی م و اجرای
ایده هــای نــوآور و فعالیت هــای خاقانــه ی 
خــود می توانیــد تأثیــر بســزایی در ارتقــاء 
ســامت و توانمنــدی دانشــجویان در حــل 
از  مــا  ازهمیــن رو  باشــید  داشــته  مســائل 
ایده هــا و برنامه هــای شــما اســتقبال خواهیــم 

ــرد. ک
مدیــر دفتــر مشــاوره و ســامت ســازمان 
ــان اینکــه پژوهش هــا  ــا بی ــور دانشــجویان ب ام
ــری دانشــجویان  نشــان داده  اســت کــه اثرپذی
ــری دانشــجویان از  ــی از اثرپذی ــر حت از یکدیگ
ــجویان  ــت، از دانش ــر اس ــم بیش ت ــتادان ه اس
ــاد  ــه ی ت ــا حضــور در برنام ــا ب ــرد ت ــوت ک دع
)تجربــه ارزشــمند دانشــجویان( کــه به منظــور 

دانشــجویان  تجربه هــای  بازنشــر  و  ضبــط 
ــد. ــرکت کنن ــت، ش ــده اس ــی ش طراح

کســب توانمندی هــای الزم بــا 
ــوش  ــای خودج ــور در نهاده حض

ــجویی دانش

ــجویی  ــاون دانش ــی، مع ــی حفیظ ــر عل دکت
فرهنگــی دانشــگاه شــیراز هــم در افتتاحیــه ی 
کانون هــای  سراســری  همایــش  پنجمیــن 
ضمــن  ســامت،  همیــاران  دانشــجویی 
ــرور  ــاد مس ــران، می ــه حاض ــامدگویی ب خوش
پیامبــر رحمــت )ص( و یــادروز حافظ شــیرازی 
دانشــجویان  بــه  را گرامیداشــت و خطــاب 
ــد  ــجویی بای ــه در دوران دانش ــه ک ــت: آنچ گف
کســب کــرد، توانمنــدی حــل مســأله، یادگیری 
و تعامــل و گفت وگــو اســت کــه تجربــه نشــان 
به خوبــی  را  این هــا  همــه ی  اســت،  داده 
می تــوان در نهادهــای خودجــوش دانشــجویی، 
ازجملــه همیــن کانون هــای همیــاران ســامت 

ــرد. ــب ک ــال و کس روان دنب
دکتــر چنگیــز رحیمــی، رئیــس مرکز مشــاوره 
مدیــر  و  شــیراز  دانشــگاه  روان درمانــی  و 
اجرایــی ایــن همایــش نیــز در حاشــیه ی ایــن 
برنامــه خبــر داد: در ایــن همایــش کارگاه هــای 
آموزشــی بــا عنوان هــای »آمــوزش برنامــه بتــا، 
ــی،  ــت تحصیل ــگیری از اف ــق، پیش ازدواج موف
ــاد،  پیشــگیری از ســوء مصــرف ســیگار و اعتی
هفــت الیــه یادگیــری و تثبیــت اطاعــات 
روانــی،  اختــاالت  نشانه شناســی  مغــز،  در 
شکســت عاطفــی، چگونــه مثــل کارافریــن فکر 
کنــم، تفکــر خــاق و تفکــر انتقــادی، ارتبــاط 
مؤثــر و کنترل خشــم، ســازگاری و تــاب آوری، 
مداخــات بهداشــت روانــی و اجتماعــی در 
ــا و مهــارت  بحــران هــای طبیعــی، ویژگــی ه
هــای همیــاران ســامت روان، ســبک زندگــی 
ــرای دانشــجویان  ــالم و بهداشــت جســم« ب س

ــار برگــزار خواهــد شــد. همی
ــزود: در اختتامیــه »پنجمیــن همایــش  وی اف
ــامت  ــاران س ــجویی همی ــای دانش ــون ه کان
ــامت  ــاران س ــر همی ــای برت روان« از کانون ه
ــر خواهــد  روان دانشــگاه های کشــور نیــز تقدی

شــد.

وزیر علوم بر تمهید سریع مقدمات ساخت ۲۰۰ هزار مسکن دانشجویان متأهل تأکید کرد

ــن  ــاوری در اولی ــات و فن ــوم، تحقبق ــر عل وزی
ــزار  ــداث ۲۰۰ ه ــزی اح ــرارگاه مرک ــه ق جلس
ــریع در  ــر تس ــل ب ــجویان متأه ــکن دانش مس
ــد  ــروژه تأکی ــن پ ــی ای ــات اجرای ــاز عملی آغ

ــرد. ک
وزیــر علــوم بــر تمهیــد ســریع مقدمــات 
دانشــجویان  مســکن  هــزار   ۲۰۰ ســاخت 

متأهــل تأکیــد کــرد
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــن  ــی گل در ای ــی زلف ــر محمدعل ــوم، دکت عل
ــگاه  ــزار خواب ــداث ۲۰۰ ه ــت: اح ــت گف نشس

دانشــجویان متأهــل در راســتای تأکیــدات مقام 
ــرای رشــد جمعیــت، انجــام  معظــم رهبــری ب
مفــاد قانونــی جوانــی جمیعــت و ارائــه خدمات 
بــه نخبــگان جامعــه اســت.وی بــا اعــام اینکــه 
احــداث ایــن تعــداد واحــد خوابگاهــی در 
ــر اســت،  ــی بی نظی ــوزش عال ــام آم ــابقه نظ س
گفــت: خوابگاه هــا در همــه نقــاط کشــور 
احــداث شــده و بــه تحقــق عدالــت اجتماعــی 
در توزیــع امکانــات کمــک مــی کند.دکتــر 
زلفــی گل گفــت: بــا بــه نتیجــه رســیدن ایــن 
طــرح بــزرگ، بخشــی از نیــاز مســکن اعضــای 
ــده و  ــذب ش ــازه ج ــوان و ت ــی ج ــت علم هیئ
ــود  ــی ش ــل م ــگاه ها ح ــی دانش ــاوران علم ی
ــرح  ــن ط ــی از ای ــتقبال خوب ــگاه ها اس و دانش

ــد. کــرده ان
ــی  ــاون اداری، مال ــی مع ــی خطیب ــر عل دکت
و مدیریــت منابــع وزارت علــوم و  مســئول 

قــرارگاه مرکــزی و مدیــر پــروژه احــداث ۲۰۰ 
ــن  ــل در ای ــجویان متأه ــرای دانش ــکن ب مس
ــن  ــن زمی ــن طــرح تأمی ــت: در ای نشســت گف
و بــاز پرداخــت تســهیات بــر عهــده دانشــگاه 
ــای  ــازی و بانک ه ــت و وزارت راه و شهرس اس
کشــور تســهیات مالــی پــروژه را تأمیــن مــی 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.وی ب کنن
ــت،  ــت اس ــی جمعی ــی جوان ــتای قانون در راس
گفــت: ده درصــد درآمــد اختصاصــی و ده 
ــگاه ها در  ــی دانش ــک دارای ــع تمل ــد مناب درص

ــرد. ــی گی ــرار م ــروژه ق ــن پ ــار ای اختی
ــداث ۲۰۰  ــی اح ــازه زمان ــت: ب ــی گف خطیب
ــت و  ــده اس ــی ش ــش بین ــال پی ــکن ۴ س مس
امــکان دارد در صــورت تأمیــن شــرایط زودتــر 
بــه ایــن هــدف دســت یابیــم، امــا بــرای ســال 
اول احــداث ۵۰ هــزار مســکن هــدف گــذاری 
ــت  ــان نشس ــت؛ در پای ــده اســت.گفتنی اس ش

احــکام اعضــای قــرارگاه مرکــزی احــداث ۲۰۰ 
هــزار مســکن دانشــجویان متأهــل کــه توســط 

وزیــر علــوم منصــوب شــده انــد، اعطــا شــد.
امــور  ســازمان  رئیــس  تهــران،  اســتاندار 
دانشــجویان، رئیــس صنــدوق رفاه دانشــجویان، 
ــه  ــم و صنعــت، عام روســای دانشــگاه های عل
قائــم  اصفهــان،  و  الزهــرا)س(  طباطبایــی، 
ــوزش  ــور آم ــس ام ــزی، رئی ــک مرک ــام بان مق
عالــی ســازمان برنامــه و بودجــه، مدیــرکل 
ــدادی از  ــوم و تع ــی وزارت عل ــای عمران طرح ه
فعــاالن بخــش مســکن توســط وزیــر علــوم بــه 
عضویــت قــرارگاه مرکــزی احــداث ۲۰۰ هــزار 
ــده  ــوب ش ــل منص ــجویان متأه ــکن دانش مس
انــد. هــدف از ایجــاد ایــن قــرارگاه تســریع در 
عملیــات احــداث و پیگیــری امــور مربــوط بــه 
ــای  ــم در خوابگاه ه ــروژه مه ــن پ ــات ای عملی

ــت. ــور اس ــجویی کش دانش
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم؛
خوابگاه های دانشجویی شهید فخری زاده و شهید بابایی دانشگاه اراک افتتاح شد

آییــن افتتــاح خوابــگاه هــای دانشــجویی 
ــه شــهید فخــری زاده و شــهید بابایــی  دختران
بــا حضــور دکتــر علــی خطیبــی معــاون اداری، 
ــزار  ــوم برگ ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری مال

شــد.
 

بــه  گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم 
در  جدیــد  تحصیلــی  ســال  آغــاز  مراســم 
بــا حضــور  مرکــزی  اســتان  دانشــگاه های 
ــی و  ــاون اداری مال ــی، مع ــی خطیب ــر عل دکت
ــروز دوشــنبه  ــع وزارت عتــف ام ــت مناب مدیری
۱۸ مهــر در دانشــگاه اراک برگــزار شــد و 
ــگاه شــهید  ــن مراســم خواب همچنیــن طــی ای
ــع و  ــر مرب ــزار مت ــج ه ــای پن ــا زیربن ــی ب بابای
ــگاه شــهید فخــری  ــر و خواب ــت ۴۰۰ نف ظرفی
ــا زیربنــای چهــار هــزار متــر مربــع  زاده نیــز ب
ــرداری  ــره ب ــه به ــر ب ــت ۴۱۸ نف ــا ظرفی و ب

ــید. رس
ــات  ــه روســا و اعضــای هی ــن مراســم ک در ای
علمــی دانشــگاه هــای اســتان حضــور داشــتند، 
از  یکــی  داشــت:  اظهــار  خطیبــی  دکتــر 
بازگشــایی  ســیزدهم  دولــت  اولویت هــای 
دانشــگاه ها اســت، زیــرا بــر اســاس گزارش هــا، 
ــودن  آســیب هایی کــه بواســطه غیرحضــوری ب
می کنــد  تهدیــد  را  دانشــجویان  دانشــگاه 

ــت. ــا اس ــروس کرون ــیب وی ــتر از آس بیش
ــه  ــد ک ــرده ان ــر ک ــمنان فک ــزود: دش وی اف
همــه  ایــن  کــه  را  دانشــگاه ها  می تواننــد 
تقدیــم  انقــاب  و  اســام  راه  در  شــهید 
ــران را  ــامی ای ــوری اس ــز جمه ــد و نی کرده ان
ــط  ــیده، توس ــار بخش ــام زن اعتب ــه مق ــه ب ک
ــه  ــد، ک ــب کنن ــانه ای تخری ــبکه رس ــد ش چن

ــی از  ــزود: بخش ــت. وی اف ــل اس ــی باط خیال
ــه  ــم هزین ــت می کنی ــه پرداخ ــی ک هزینه های
اســتقال، آزادی و آقایــی در جهــان اســت. 
امــروزه شــاهدیم کــه بــه برکــت انقــاب 
ــه خاطــر  ــا ب ــزرگ دنی اســامی پنــج کشــور ب
ــد.  ــره می کنن ــا مذاک ــا م ــک مســئله ب حــل ی
ــا  ــرای م ــد جهــان دیگــر ب کشــورهای قدرتمن
جلســه تشــکیل نمی دهنــد کــه در نهایــت 
ــد،  ــام ده ــد انج ــه کاری بای ــران چ ــد ای بگوین
ــزرگ  ــدرت ب ــک ق ــوان ی ــه عن ــران ب ــه ای بلک
منطقــه ای بــرای سرنوشــت خــود در مذاکــرات 

می کنــد. شــرکت 
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
عتــف تصریــح کــرد: دشــمنان ایــران اســامی 
ــمنی ها  ــا و دش ــطه تحریم ه ــه واس ــروزه ب ام
حتــی در پذیــرش مقــاالت اســاتید کشــور مانع 
ــن حــال نتوانســته اند  ــا ای ــد و ب ایجــاد می کنن
جلــوی رشــد علمــی کشــور را بگیرنــد و 
ــی در  ــت علم ــه نخس ــامی رتب ــوری اس جمه

منطقــه و رتبــه شــانزدهم جهــان در ایــن 
ــت. ــرده اس ــب ک ــه را کس عرص

خطیبــی در خصــوص جایــگاه دانشــگاه هــا در 
کشــور گفــت: رئیــس جمهــور محتــرم تاکیــد 
ــت  ــر دول ــاق فک ــد ات ــگاه بای ــه دانش ــد ک دارن
ــائل  ــد در مس ــا بای ــگاه ه ــذا دانش ــند  و ل باش
ــن  ــند. وی در ای ــا باش ــور راهگش ــی کش اساس
راســتا ادامــه داد: بــه عنــوان نمونــه، سیاســت  
ــدم از ۱۱  ــد گن ــش تولی ــت افزای ــی دول اباغ
میلیــون تــن بــه ۱۸ میلیــون تــن اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه میانگیــن تولیــد گنــدم در 
هکتــار در کشــور حــدود دو و نیــم تــن و نــرم 
جهانــی آن ســه و نیــم تــن اســت. بــا افزایــش 
ــه  ــار ب ــن در هکت ــم ت ــدم از دو و نی ــد گن تولی
ســه  تــن در هــر هکتــار در کشــور، تولیــد ۱۸ 
میلیــون تــن ایــن محصــول در کشــور محقــق 
 ۴۲ کشــور  در  دیگــر  ســوی  از  می شــود. 
ــا  ــه اتفاق ــود دارد ک ــاورزی وج ــکده کش دانش
یکــی از ایــن دانشــکده ها در دانشــگاه اراک 

ــگاه ها در  ــت دانش ــد از ظرفی ــذا بای ــت و ل اس
ــرد. ــتفاده ک ــدم اس ــد گن ــش تولی افزای

در ابتــدای ایــن مراســم، دکتــر مجتبــی 
ــوار  ــهید بزرگ ــول ش ــه ق ــت: ب ــاری گف ذوالفق
قاســم ســلیمانی، در تهدیدهــا فرصتــی اســت 
ــه  ــت. وی ادام ــا نیس ــت ه ــود فرص ــه در خ ک
داد: تمامــی تهدیدهــای دشــمنان در ســال 
تحصیلــی جدیــد را مــی تــوان بــا تــاش 
ــل  ــه فرصــت تبدی مســئوالن و دانشــگاهیان ب

ــرد. ک
ــوری  ــده جمه ــرگ برن ــگ ب ــزود: فرهن وی اف
ــم  ــاش کنی ــد ت ــا اســت و بای اســامی در دنی
ــا تجــاری ســازی فرهنــگ، زمینــه صــادرات  ب
و  صنعتــی  محصــوالت  کنــار  در  فرهنــگ 

ــود. ــم ش ــاورزی فراه کش
رئیــس دانشــگاه اراک خاطرنشــان کــرد: هیــچ 
کــس هماننــد مســئوالن نظــام جمهــوری 
اســامی دلــش بــرای مــردم کشــور نمــی 
ــز  ــون نی ــد گذشــته اکن ــردم همانن ســوزد و م
پشــت ســر مقــام معظــم رهبــری تمامــی 
آب  بــر  نقــش  را  دشــمنان  هــای  توطئــه 

. می کننــد
وی در ادامــه گفــت: دانشــجویان برخــاف 
ــد  ــی خواهن ــه دشــمنان م ــزی هســتند ک چی
و دل تمــام مســئوالن بــرای دانشــجویان و 
ــد. ــت دارن ــان را دوس ــوزد و آن ــگاه می س دانش

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
عتــف بــه همــراه ســایر مســئولین حاضــر 
ــدادی  ــا تع ــا ب ــگاه ه ــد از خواب ــن بازدی ضم
ــا  ــگاه ه ــن خواب ــتقر در ای ــجویان مس از دانش

ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ دی

معاون آموزشی وزیر علوم:
طرح تحول نظام آموزشی، فناوری های آینده جمهوری اسالمی ایران را تامین می کند

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری در بازدیــد از دانشــگاه صنعتــی 
قــم گفــت: طــرح تحــول نظــام آموزشــی، 
فناوری هــای آینــده جمهــوری اســامی ایــران 

می کنــد. تامیــن  را 
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم 
ــر  ــم دکت ــی ق ــگاه صنعت ــل از دانش ــه نق و ب
دانشــگاهی  عموعابدینــی گفــت: مجموعــه 
ــرد.  ــه بگی ــد از ۴۰ ســال گذشــته فاصل ــا بای م
طبــق بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی توســط 
مقــام معظــم رهبــری، نیــاز محــوری و اســتاد 
ــرار  ــی ق ــام آموزش ــد در راس نظ ــوری بای مح

ــرد. گی
ــاوری  ــرح فن ــن ط ــرای ای ــا اج ــزود: ب وی اف
هــای آینــده جمهــوری اســامی ایــران تامیــن 
ــان در  ــور عزیزم ــتقال کش ــود و اس ــی ش م
حــوزه علــم و فنــاوری حفــظ مــی شــود. البتــه 
ــی  کــه مســیر دشــواری را پیــش رو داریــم ول
حضــور جوانــان نخبــه و انقابــی ایــن مســیر را 

ــد. همــوار مــی کن
وی ادامــه داد: بــا طــرح تحــول، دانشــگاه 
ــاز  ــدن س ــای تم ــگاه ه ــه دانش ــا ب ــای م ه
تبدیــل مــی شــوند کــه شــعار آن هــا حمایــت 

از ارکان خانــواده اســت.
ــرد:  ــان ک ــوم بی ــی وزارت عل ــاون آموزش مع

دانشــگاه صنعتــی قــم بســیار جــوان و خــاق 
اســت و ایــن یــک فرصــت طایــی هــم بــرای 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و هــم بــرای 

شــهر مقــدس قــم محســوب مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص جغرافیایــی، 
ــع رو  ــن صنای ــا و فضــا و همچنی حضــور علم
ــدس  ــهر مق ــت: ش ــم گف ــتان ق ــد اس ــه رش ب
قــم بــه یــک دانشــگاه قدرتمنــد صنعتــی 
ــا  ــم ب ــی ق ــگاه صنعت ــه دانش ــاز دارد. البت نی
ــی  ــر و مثبت ــای موث ــد گام ه ــت کارآم مدیری
را بــرای رشــد صنعــت اســتان برداشــته شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال طــرح همیــار صنعــت 
ــت و  ــگاه اس ــن دانش ــکاری ای ــرح ابت ــه ط ک
دانشــجویان را از زمــان تحصیــل بــه بــازار کار 
معرفــی مــی کنــد بســیار مفیــد اســت و بایــد 
ــتفاده و  ــورد اس ــی م ــی آموزش ــرح تحول در ط

ــرد. ــرار گی ــت ق حمای
ــش در  ــت کف ــد صنع ــه رش ــه ب ــا توج وی ب
ــرش  ــوز پذی ــذ مج ــا اخ ــت: ب ــم گق ــتان ق اس
دانشــجو در رشــته متالــورژی در دانشــگاه 
ــه  ــا اینگون ــم موافقــت مــی شــود ت صنعتــی ق
ــازوی کمکــی  ــد ب ــم بتوان ــی ق دانشــگاه صنعت

ــد. ــتان باش ــت اس ــرای صنع ــری ب ــوی ت ق
ــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی  دکتــر رضائــی ن
ــن  ــه ای ــه تاریخچ ــاره ب ــن اش ــز ضم ــم نی ق
ــه  ــم ب ــی ق ــگاه صنعت ــت: دانش ــگاه گف دانش
ــش  ــاد دان ــیر اقتص ــگاهی در مس ــوان دانش عن

بنیــان هــم اکنــون در زمــره ۱۵ دانشــگاه برتــر 
صنعتــی کشــور قــرار دارد.ارتقــای ۱۰ پلــه ای 
 ،)ISC( رتبــه دانشــگاه براســاس رتبــه بنــدی
ــع  ــتغال در مقاط ــم اش ــه اول و نه ــب رتب کس
ــاس  ــر اس ــد ب ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس
اعــام دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت وزارت عتــف، 
اخــذ مجــوز جــذب دانشــجویان بیــن المللــی و 
تبدیــل شــدن بــه یــک دانشــگاه بیــن المللــی، 
ــزاری دوره  ــوری در برگ ــه ۱۳ کش ــب رتب کس
ــی از  ــجویان برخ ــی دانش ــارت افزای ــای مه ه

ــن دانشــگاه اســت. ــای ای موفقیــت ه
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن عامــل پیشــرفت 
و  جوان،همــکاری  دانشــگاه  ایــن  رشــد  و 
اســاتید،  مســئولین،  نظیــر  بــی  همدلــی 
ــال  ــوان مث ــان و دانشــجویان اســت. بعن کارکن
در پیــاده روی اربعیــن جامعــه دانشــگاهی 

ــا همــکاری و همدلــی یکدیگــر  صنعتــی قــم ب
موکــب المعصومــه الکریمــه دانشــگاه صنعتــی 

ــد. ــا کردن ــی برپ ــای معل ــم را در کرب ق
همچنیــن حجــت االســام  و المســلمین دکتــر 
ــام  ــی مبیــن رئیــس نهــاد نمایندگــی مق قربان
ــم در  ــی ق ــگاه صنعت ــری در دانش ــم رهب معظ
ــی  ــه و تحول ــگاه نوآوران ــت: ن ــه گف ــن جلس ای
کــه آمــوزش وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری 
در پیــش گرفتــه اســت بســیار امیــدوار کننــده 
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــم ب ــد و ماه ــی باش م
ــه ای  ــه جانب ــای هم ــکاری ه ــرح هم ــن ط ای
ــا مســئولین مربوطــه خواهیــم داشــت.وی  را ب
افــزود: دانشــگاه صنعتــی قــم بــه عنــوان یــک 
دانشــگاه جــوان پتانســیل ایــن را دارد کــه هــم 
از لحــاظ علمــی و فرهنگــی ســرآمد جامعــه ی 

دانشــگاهی کشــور باشــد.
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سخنگوی وزارت علوم:
همکاری پژوهشی دانشگاه ها در طرح های دفاعی با راه اندازی دفتر 

تعامل تسهیل می شود
ســخنگوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
گفــت: بــر اســاس شــرایط فراهــم شــده رونــد 
ــای  ــگاه ها در طرح ه ــی دانش ــکاری پژوهش هم
دفاعــی بــا راه انــدازی دفتــر تعامــل )همــکاری 

ــا نیروهــای مســلح( تســهیل شــود. ب
ــا از  ــوزش ایرن ــم و آم ــروه عل ــزارش گ ــه گ ب
وزارت علــوم، علــی شمســی پور افــزود: بــا 
تعامــل صــورت گرفتــه بــا وزارت دفــاع و ســتاد 
ــه اعطــای  کل نیروهــای مســلح، موافقــت اولی
امریــه ســربازی بــه محققــان پســادکترا و 
ــرا  ــد و دکت ــجویان ارش ــت دانش ــر خدم کس
ــا حــوزه دفاعــی  ــط ب ــه پایان نامه هــای مرتب ک

ــده اســت. ــم ش ــد، فراه دارن
ــتاد  ــئوالن س ــد مس ــرر ش ــه داد: مق وی ادام
کل نیروهــای مســلح اذن مقــام معظــم رهبــری 
ــورت  ــد و در ص ــذ کنن ــر اخ ــن ام ــرای ای را ب
ــی  ــکاری پژوهش ــهیل هم ــرای تس ــت ب موافق
ــر  ــا حــوزه دفاعــی، دفتــری )دفت دانشــگاه ها ب

تعامــل( در دانشــگاه ها ایجــاد می شــود.

ــای اداری  ــر کاره ــل پیگی ــر تعام دفت
قراردادهــای پژوهشــی

شمســی پور افــزود: ایــن دفتــر کــه در برخــی 
بــا حــوزه  بــزرگ و مرتبــط  دانشــگاه های 
دفاعــی دایــر می شــود، پیگیــری کارهــای 
معافیــت  پژوهشــی،  قراردادهــای  اداری 
بــه  مربــوط  ســربازی  کســری  تحصیلــی، 
پارســاهای نیازمحــور، امریــه پســادکترا، امریــه 

فنــاوری و ســربازی را برعهــده دارد.
ــوم تاکیــد  ــی وزارت عل ــرکل حــوزه وزارت مدی
کــرد: هــدف اصلــی ایــن طــرح، خدمت رســانی 
بــه جامعــه فرهیختــه دانشــگاهی، صرفه جویــی 
ــک  ــا ی ــور اســت و تنه ــان و تســهیل ام در زم
کارشــناس اداری در ایــن دفتــر حضــور خواهــد 

داشــت.

ــددی  ــی متع ــکاری پژوهش ــای هم قرارداده
ــاع  ــان وزارت دف ــل می ــای قب ــال ه ــی س ط
و دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی بــرای 
افزایــش قــدرت دفاعــی کشــور منعقــد و اجــرا 
ــتاوردها و پیشــرفت های  شــده و بســیاری دس
حــوزه دفاعــی در نتیجــه ایــن همــکاری اســت.

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــا، وزی ــزارش ایرن ــه گ ب
در  )چهارشــنبه(  دیــروز  فنــاوری  و 
ــی  ــان پژوهش ــت معاون ــن نشس پنجاه وهفتمی
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــگاه های سراس دانش
ــا ســتاد کل نیروهــای مســلح اظهــار  تعامــل ب
داشــت: بــر اســاس تعامــل بــا ســتاد کل 
ــه  ــه پســادکتری و امری ــرار شــد اجــازه امری ق
ســربازی در پارک هــای علــم و فنــاوری را 
ــم  ــام معظ ــلح از مق ــای مس ــتاد کل نیروه س

ــد.  ــب کنن ــری کس رهب
ــرار  ــزود: همچنیــن ق ــی زلفــی گل اف محمدعل
شــد در هــر دانشــگاه یــک نماینــده ســتاد کل 
ــا  ــا قرارداده ــای مســلح حاضــر باشــد ت نیروه
بــا نیروهــای مســلح و کارهــای پژوهشــی 
ــرای  ــد ب ــا ش ــن بن ــد. همچنی ــری کن را پیگی
رســاله هــای دکتــری و پایــان نامــه ارشــد اگــر 
ــا نیازهــای بخــش نیروهــای مســلح مرتبــط  ب
ــد. ــت کن ــود، دانشــجو کســری خدمــت دریاف ب

همیــن گفتــه باعــث برداشــت های نادرســتی 
ــل وزارت  ــورد تعام ــانه ها در م ــی رس در برخ

ــا نیروهــای مســلح شــده بــود.  علــوم ب

مدیرکل دفتر پشتیبانی و نوآوری وزارت علوم اعالم کرد
دستور العمل طرح یارانه مالکیت فکری بزودی ابالغ می شود

ــاوری  ــور فن ــتیبانی و ام ــر پش ــر کل دفت مدی
ــت  ــه مالکی ــرح یاران ــت : ط ــوم گف وزارت عل
فکــری، در قالــب دســتورالعمل مــاده ۱۶ آییــن 
نامــه حمایــت از تولیــد دانــش بنیان و اشــتغال 
ــاوری)  ــات و فن ــوم تحقیق ــوزه عل ــن ح آفری

مصــوب شــهریورماه ۱۴۰۱ هیئــت وزیــران( که 
در خصــوص تقویــت بحــث مالکیــت فکــری در 
ــت در  ــی هس ــات پژوهش ــگاه ها و موسس دانش
مرحلــه نهایــی تدویــن اســت و بــه زودی ابــاغ 

می شــود.
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــاه  ــر در پنج ــی ف ــد رضای ــر امی ــوم،  دکت عل
و  پژوهــش  معاونــان  اجــاس  وهفتمیــن 
فنــاوری دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی 
و فنــاوری گفــت :در مــاده ۱۶ آییــن نامــه 
حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان حــوزه وزارت 
علــوم بــه ایــن وزارت مأموریــت داده شــده بــود 

ــت  ــت مالکی ــی تقوی ــتورالعمل اجرای ــه دس ک
ــای  ــش هزینه ه ــگاه ها و پوش ــری در دانش فک
ــد  ــن کن ــی هــای فکــری را تدوی ــه دارای مبادل
کــه مــا هــم اکنــون در مرحلــه نهایــی تدویــن 
ــتیم و  ــتورالعمل هس ــن دس ــن آیی ــاغ ای و اب
بــر اســاس آن هزینــه مبادلــه مالکیــت فکــری 
میــان دانشــگاهیان و شــرکت هــای فنــاور 

ــت. ــد یاف ــش خواه کاه
ــن  ــاده از آیی ــن م ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــه  ــده اســت: بخشــی از هزین ــور آم ــه مذک نام
ــد مالکیــت فکــری دانشــگاهیان را وزارت  خری

ــد. ــی کن ــوم پرداخــت م عل
رضایــی فــر بــا اعــام اینکــه یکی از مشــکات 
ــه  ــود بیم ــوآوری،  نب ــوزه ن ــا در ح ــور م کش
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــر ه ــش خط ــرای پوش ب
ــاوری اســت گفــت:   در مباحــث پژوهــش و فن
ــت از  ــه حمای ــن نام ــاده ۱7 آیی ــاس م ــر اس ب
تولیــد دانــش بنیــان در حــوزه وزارت علــوم مــا 
ــن بیمــه پژوهــش  ــون در حــال تدوی هــم اکن
فنــاوری و نــوآوری هســتیم و بــا بیمــه مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران و ســازمان برنامــه و 
ــن دســتورالعمل مربوطــه  ــرای تدوی بودجــه  ب

در ایــن حــوزه در حــال همــکاری هســتیم.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم اعالم کرد:
پرداخت ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک به محقق پسادکتری

ــزی  ــر سیاســتگذاری و برنامه  ری ــرکل دفت مدی
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل پژوهش
ــا  ــان پس ــرش محقق ــه پذی ــت: در آیین نام گف
می شــود،  ابــاغ  زودی  بــه  کــه  دکتــری 
ــا  ــان پس ــه محقق ــت ب ــده اس ــی ش پیش بین
ــه  ــتادیار پای ــد اس ــادل ۸۰ درص ــری مع دکت

ــود. ــت می ش ــوق پرداخ ــک حق ی
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محســن شــریفی در پنجــاه 
پژوهشــی  معاونــان  اجــاس  هفتمیــن  و 
ــاوری  ــی و فن ــات پژوهش ــگاه ها و موسس دانش
ــادکتری  ــای پس ــاد دوره ه ــت: ایج ــور گف کش
کــه در راســتای حفــظ و نگهداشــت نخبــگان 
ــر  ــه اخی ــات جلس ــرد از مصوب ــورت می گی ص
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــف اس ــی عت ــورای عال ش
رییــس جمهــور تشــکیل شــد و مصوبــات 

ــت. ــی داش مهم

ــوع  ــه، ایجــاد ســه ن ــن نام ــزود: در آیی وی اف
دوره پســادکتری را پیش بینــی کردیــم کــه 
دوره تحقیقاتــی در دانشــگاه ها و موسســات 
ــم  ــای عل ــه در پارک ه پژوهشــی ، دوره فناوران
و فنــاوری و دوره صنعتــی در صنایــع و شــرکت 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــای خصوص ه

شــریفی گفــت: حقــوق محققــان پســا دکتری 
ــی،  ــات پژوهش ــگاه ها و موسس ــاغل در دانش ش
توســط صنــدوق شــورای عتــف و حقــوق 
محققــان پســادکتری شــاغل در پارک هــای 
علــم و فنــاوری بــا مشــارکت مســاوی صنــدوق 
عتــف و شــرکت های دانش بنیــان پرداخــت 

می شــود.

محققــان  حقــوق  پرداخــت  گفــت:  وی 
ــود  ــط خ ــع توس ــاغل در صنای ــادکتری ش پس

می گیــرد. صــورت  صنایــع 

ــزی  ــر سیاســتگذاری و برنامه ری ــرکل دفت مدی
پژوهشــی گفــت: پرداخــت حــق بیمــه و حــل 
مشــکل ســربازی بــرای دانــش آموختــگان 
دکتــری پســر از مزایــای مهــم ایجــاد دوره های 

پســادکتری اســت.

سیاســت گذاری  بــرای  گفــت:  شــریفی 
دوره هــای پســادکتری یــک ســتاد و کارگــروه 
مرکــزی زیــر نظــر شــورای عالــی عتــف 
ــه را  ــن مصوب تشــکیل می شــود و پیشــرفت ای

می کنــد. پیگیــری 

وی گفــت: منابــع مالــی اجــرای ایــن طــرح در 
قالــب صنــدوق عتــف پیــش بینــی شــده اســت 
ــدوق،  ــن صن ــکیل ای ــی تش ــاغ نهای ــا اب و ب
اجــرای دور ه هــای پســادکتری بــا قــدرت آغــاز 

می شــود.

مدیــرکل دفتــر پشــتیبانی فنــاوری و نــوآوری 
وزارت علــوم گفــت : بــرای اینکــه شــاهد 
ــوآوری در  ــاوری و ن ــای فن ــت ه ــد فعالی رش
کشــور باشــیم وجــود قانــون محکــم و مســتقل 
حمایــت از نــوآوری هــا و فنــاوری هــا در حوزه 
ــک  ــگاه ها ی ــان و دانش ــرکت های دانش بنی ش

ضــرورت جــدی اســت.
رضایــی فــر اظهــار داشــت: هــم اکنــون نیز در 
برخــی از قوانیــن و آییــن نامــه هــای موجــود 
مــواردی وجــود دارد کــه بــه نوعــی مرتبــط بــا 
حــوزه مالکیــت فکــری اســت ولــی قانونــی کــه 
مشــخصاً در حــوزه مالکیــت فکــری و  حــوزه 
ــدی از  ــت ج ــب حمای ــد و موج ــش  باش دان
صاحبــان فکــر ایــده در شــرکت هــای دانــش 

بنیــان باشــد وجــود نــدارد.
وی گفــت:  نبــود قانــون مالکیــت فکــری باعث 
میشــود کــه بــازار فنــاوری بــه صــورت جــدی 
شــکل نگیــرد و صاحبــان ایــده رغبــت جــدی 
بــرای تبدیــل ایــده هــای خــود بــه محصــوالت 

و ارائــه آن در بــازار نداشــته باشــند.
ــع  ــون جام ــود قان ــزود: در نب ــر اف ــی ف رضای
ــداران  و  ــمت خری ــی س ــری حت ــت فک مالکی
مشــتریان دانــش فنــی و محصــول دانــش 
بنیــان، نیــز رغبــت جــدی بــرای خریــد یــک 
ــت  ــد داش ــاری نخواهن ــول تج ــده و محص ای
چراکــه ســرمایه گــذاری آنهــا بــا خطــر مواجــه 

ــد. ــد ش خواه
ــاوری و  ــور فن ــتیبانی ام ــر پش ــرکل دفت مدی
نــوآوری از شــکل گیــری تفاهمنامــه جدیــدی 

بــا صنــدوق شــکوفایی و تــاش بــرای راه 
ــر داد. ــتیبان خب ــدوق پش ــدازی صن ان

وی افــزود: صنــدوق هــا بایــد بــه ســمت 
ــد  ــت کنن ــر حرک ــرمایه گذاری های خطرپذی س
ــکوفایی دو کار را  ــوآوری و ش ــدوق ن ــا صن و ب
پیــش می بریــم؛ یــک اقــدام اینکــه خــط 
ــاری ســرمایه گــذاری را مــی دهیــم کــه  اعتب
موافقــت  اولیــه آن گرفتــه شــده تــا مجموعــه 
صنــدوق هــای پژوهــش و نــوآوری بــه ســرمایه 

ــد. ــا روی  بیاورن ــرکت ه ــذاری روی ش گ
رضایــی فــر بــا بیــان اینکــه یکــی از کارهــای 
دیگــری کــه برنامــه ریــزی شــده بحــث 
صنــدوق در صنــدوق اســت، توضیــح داد: مجوز 
ایــن طــرح اگــر بــرای صنــدوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری گرفتــه شــود اقــدام حمایتــی خوبــی  

بــرای صنــدوق شــکوفایی خواهــد بــود.
ــاوری و  ــور فن ــتیبانی ام ــر پش ــرکل دفت مدی
ــرمایه  ــش س ــرای افزای ــه داد: ب ــوآوری ادام ن
ــع  ــا از مناب ــده ت ــق ش ــم تواف ــا ه ــدوق ه صن

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــتانی بتوانن اس
ــره ۱۶  ــع تبص ــق مناب ــرد: از طری ــار ک او اظه
ــارد  ــاری، ۳۵۰۰ میلی ــال ج ــه س ــون بودج قان
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرای ش ــان ب توم
ــای  ــدوق ه ــرای صن ــان ب ــارد توم ۱۵۰۰ میلی
ــرای  ــه ب ــاص داده ک ــار اختص ــکوفایی اعتب ش
حــوزه اشــتغال دانــش آموختــگان می تــوان از 
ــارک  ــاه  پ ــا آخــر مهرم آن اســتفاده کــرد و ت
هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی تواننــد 
ــد. ــار ثبــت درخواســت بدهن ــن اعتب ــرای ای ب
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم:
نشست »روش های بهبود و توسعه مهارت افزایی و هدایت شغلی 

دانشجویان برگزار شد
ــا جامعــه و صنعــت  مدیــرکل دفتــر ارتبــاط ب
»روش هــای  نشســت  گفــت:  علــوم  وزارت 
هدایــت  و  مهارت افزایــی  توســعه  و  بهبــود 
ــا هــدف ایجــاد تعامــل  شــغلی دانشــجویان« ب
و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا،  بــا  مســتمر 
محورهــای  بــا  و  اجرایــی  دســتگاه های 
»اصــاح و بروزرســانی برنامه هــای درســی 
ــور«،  ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
»اهمیــت پایــش اشــتغال دانش آموختــگان 
ــای  دانشــگاهی«، ســاماندهی و توســعه دوره ه
ــغلی  ــت ش ــاوره و هدای ــی«، مش ــارت افزای مه
و  دانشــجویان  تخصصــی  کاریابی هــای  و 
ــت  ــگاهی« و » صاحی ــگان دانش دانش آموخت
ــا جامعــه  ــاط ب ــر »ارتب ــه ای« توســط دفت حرف
و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری« 

ــد. ــزار ش برگ
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــعید  ــر محمدس ــت دکت ــن نشس ــوم، در ای عل
ــه توانمندســازی  ــر ضــرورت توجــه ب ســیف، ب
ــگاهی  ــگان دانش ــش آموخت ــجویان و دان دانش
در نظــام آمــوزش عالــی تاکیــد کــرد و نقــش 
دســتگاه های  و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا، 
اجرایــی را در تحقــق ایــن هــدف بســیار موثــر 

ــرد. ــان ک و ارزشــمند بی
در ادامــه نشســت نماینــدگان »دفتــر ارتبــاط 
بــا جامعــه و صنعــت وزارت عتــف«، »دانشــگاه 
ــی  ــگاه فن ــردی«، »دانش ــی کارب ــع علم جام
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــه ای« و »س و حرف
ــا اقدامــات و فعالیت هــای  کشــور« در رابطــه ب
محــور  راســتای  در  مذکــور  ســازمان های 

ــای  ــن فعالیت ه ــاره و همچنی ــورد اش ــای م ه
و  ســازمان ها  بــا  مشــترک  پیشــنهادی 
ــه  ــود را ارائ ــات خ ــی، بیان ــتگاه های اجرای دس
ــک از  ــر ی ــدگان ه ــان نماین ــد و در پای کردن
دســتگاه های  و  ســازمان ها  و  وزارتخانه هــا 
ــه بیــان دیدگاه هــا  اجرایــی شــرکت کننــده، ب
و روش هــای همــکاری بــا دانشــگاه ها و مراکــز 

ــد. ــور پرداختن ــی کش علم
گفتنــی اســت در ایــن نشســت از وزارتخانه هــا 
جهــاد  وزارت  چــون  ســازمان هایی  و 
کشــاورزی، وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی، 
آمــوزش  و  درمــان  وزارت  بهداشــت،  وزارت 
پزشــکی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ســازمان محیــط زیســت، وزارت کشــور، وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی، ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور، وزارت ورزش و جوانــان، ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور، وزارت امــور خارجــه، وزارت 
ــازی،  ــرورش، وزارت راه و شهرس ــوزش و پ آم
ــلح،  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش وزارت دف
وزارت  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
ــی،  ــراث فرهنگ ــت، وزارت می ــرو، وزارت نف نی
گردشــگری و صنایــع دســتی و ســازمان صــدا 

ــتند. ــور داش ــیما حض و س

مدیرکل پشتیبانی و حمایت امور پژوهشی وزارت علوم:
همه ظرفیت شبکه شاعا به شبکه ملی آزمایشگاه ها منتقل می شود

امــور  حمایــت  و  پشــتیبانی  مدیــرکل 
ــا  ــه ب ــاره اینک ــا اش ــوم ب ــی وزارت عل پژوهش
ــی  ــبکه مل ــف ش ــی عت ــورای عال ــب ش تصوی
تشــکیل  ایــران  علمــی  آزمایشــگاه های 
ــبکه  ــای ش ــام ظرفیت ه ــت: تم ــود، گف می ش
ــاعا،  ــوم ،ش ــی وزارت عل ــگاه های علم آزمایش
منتقــل  آزمایشــگاه ها  ملــی  شــبکه  بــه 

. د می شــو
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــاس  ــی در اج ــوب فتح اله ــر یعق ــوم، دکت عل
مراکــز  و  دانشــگاه ها  پژوهشــی  معاونــان 
ــار  ــاوری اظه ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال آم
زیــر  آزمایشــگاه ها  ملــی  شــبکه  داشــت: 
ــد،  ــت می کن ــف فعالی ــی عت ــورای عال نظــر ش
فرابخشــی اســت و هزینه هــای آن توســط 
ــای  ــل درآمده ــف و از مح ــی عت ــورای عال ش

اختصاصــی تامیــن می شــود

ــگاه ها دارای  ــی آزمایش ــبکه مل ــزود: ش وی اف
یــک شــورای سیاســتگذاری و برنامه ریــزی 
ــن شــبکه را  مســتقل دارد  کــه برنامه هــای ای
ــوم ریاســت  ــر عل تصویــب خواهــد کــرد و وزی

ــد داشــت . ــده خواه ــر عه ــورا را ب ــن ش ای

ملــی  شــبکه  رییــس  افــزود:  فتح الهــی 
آزمایشــگاه های علمــی توســط دبیــرکل عتــف 

می شــود. منصــوب 

ــی  ــگاه های علم ــه آزمایش ــان اینک ــا بی وی ب
ــگاه آزاد  ــت، دانش ــوم، وزارت بهداش وزارت عل
اســامی، جهــاد دانشــگاهی و دســتگاه های 
اجرایــی در قالــب ایــن شــبکه فعالیــت خواهند 
کــرد گفــت: پیش بینــی می شــود تشــکیل 
ــزات و  ــتراک گذاری تجهی ــبکه در اش ــن ش ای
اســتفاده بهینــه از امکانــات یــک تحــول ایجــاد 

کنــد.
فتح الهــی گفــت: فعالیــت رســمی شــبکه 
ابــاغ  بــا  ایــران  علمــی  آزمایشــگاه های 
اساســنامه مصــوب شــورای عتــف توســط دبیــر 
ــاز می شــود. ــده آغ ــاه آین ــک م ــا ی ــف ت کل عت

وزیر علوم در آیین تجلیل از دانشجویان نمونه بین المللی دانشگاه های ایران
علم ماهیتی جهانی و فراملی دارد و باید در خدمت تمام بشریت باشد

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
نبایــد  پژوهشــی  و  علمــی  دســتاوردهای 
ــای  ــاص و مرزه ــت خ ــک مل ــه ی ــر ب منحص
جغرافیایــی خــاص باشــد، چــرا کــه مــا اعتقــاد 
داریــم علــم ماهیتــی جهانــی و فراملــی دارد و 
ــت تمــام  ــد در خدم ــش بای ــم و دان ــع عل مناف

ــرد. ــرار گی ــریت ق بش
ــی و فراملــی دارد و بایــد  علــم ماهیتــی جهان

در خدمــت تمــام بشــریت باشــد
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــن  ــی زلفــی گل در آیی ــر محمدعل ــوم، دکت عل
ــی  ــن الملل ــه بی ــجویان نمون ــل از دانش تجلی
پنــچ  گفــت: وزارت علــوم در دوره جدیــد 
ــرای انجــام فعالیــت هــای علمــی  اولویــت را ب
عالــی  آمــوزش  در  فرهنگــی  و  پژوهشــی 
ــت  ــرار داده اس ــود ق ــن خ ــب العی ــور نص کش
ــی و  ــی علم ــی و دیپلماس ــت علم ــه مرجعی ک
ــت  ــچ اولوی ــی از آن پن ــوآوری یک ــاوری و ن فن
اســت و پذیــرش دانشــجویان بیــن المللــی در 
ــت انجــام می شــود. ــن اولوی ــق ای راســتای تحق

وی خطــاب بــه دانشــجویان بیــن المللــی 
حاضــر در ایــن نشســت گفــت دانشــگاه هــای 
ایــران اســتانداردهای علمــی و آموزشــی را 
در ســطح  اســتانداردهای جهانــی رعایــت 
می کننــد و بــه همیــن علــت اســت کــه 
ایــران در  دانــش آموختــگان دانشــگاه های 
تمــام دانشــگاه های معتبــر دنیــا پذیــرش مــی 

ــوند. ش
دکتــر زلفــی گل بــا تبریــک دانــش آموختگــی  
تعــدادی از دانشــجویان بیــن المللــی در کشــور 
ایــران گفــت: شــما در کشــوری تحصیــل 
کــرده ایــد  کــه یــک فرهنــگ  غنــی از ارزش 
هــای انســانی و اخاقــی دارد و مهربانی، انســان 
دوســتی، نــوع دوســتی و دیگردوســتی در ایــن 
فرهنــگ جایــگاه ممتــازی دارد کــه بــرای پــی 
بــردن بــه ایــن ارزش هــا کافیســت نگاهــی بــه 
ــد  ــن مانن ــران زمی ــزرگ ای ــاعران ب ــعار ش اش

ــوی بیاندازیــم. ســعدی و مول
و  توفیقــات  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
دســتاوردهای نظــام آمــوزش عالــی ایــران 
پــس از انقــاب اســامی گفــت: قــل از انقــاب 
ــران  ــران ۱7۰ هــزار دانشــجو در ای اســامی ای
مشــغول بــه تحصیــل بودنــد در حالــی کــه هم 
اکنــون ســه میلیــون و دویســت هــزار دانشــجو 
ــه ای  ــتند و در بره ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش
از زمــان مــا بیــش از چهــار میلیــون دانشــجو 

داشــته ایم.

ــوم افــزود: قبــل از پیــروزی انقــاب  ــر عل وزی
ــه علمــی پژوهشــی  اســامی حتــی یــک مجل
ــم  ــی ه ــت ول ــود نداش ــران وج ــر در ای معتب
اکنــون بیــش از ۴۰۰ مجلــه علمــی پژوهشــی 
ایــران در نمایه هــای معتبــر بیــن المللــی 
ــش  ــته بی ــال گذش ــد و در س ــده ان ــه ش نمای
از 7۸ هــزار ســند علمــی توســط دانشــمندان 
ایرانــی در مجــات معتبــر بیــن المللی منتشــر 

شــده اســت.
دکتــر زلفــی گل بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــچ دوره  ــروزی انقــاب اســامی هی ــل از پی قب
ــود  ــران وج ــرا در ای ــع دکت ــی در مقط تحصیل
ــجوی  ــزار دانش ــاالنه ۲۵ ه ــت :س ــت گف نداش
ــم  ــود و ه ــی ش ــرش م ــران پذی ــرا  در ای دکت
ــرا و 7۰۰  ــجوی دکت ــزار دانش ــون 7۰ ۱ه اکن
ــران  هــزار دانشــجوی کارشناســی ارشــد در ای
مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه عــدد قابــل 

ــت. ــه ای اس توج
ــران را در دنیــا بســیار  ــگاه علمــی ای وی  جای
ــرد و گفــت: هــم  ــاز توصیــف ک ــده و ممت ارزن

اکنــون در دنیــا جایــگاه ۱۵ هســتیم و در 
منطقــه خــود نیــز بــا اختــاف فاحــش نســبت 
ــم. ــار داری ــه اول را در اختی ــه دوم، رتب ــه رتب ب

در خاتمــه ایــن آییــن کــه بــا حضــور معاونــان 
وزیــر علــوم، مدیــران کل ســتادی وزارت و 
ــور دانشــجویان  ــران ســازمان ام ــس و مدی رئی
برگــزار شــد از ۶ دانشــجوی نمونــه بیــن المللی 
بــا اهــدای لــوح ســپاس کــه بــه امضــای رئیس 

جمهــور رســیده بــود، تجلیــل شــد.
کشــور  از  نقــوی  حســن  ســید  شــهزاده 
دکتــری  رشــته  دانشــجوی  و  پاکســتان 
ــام  ــران، حس ــگاه ته ــی از دانش ــت دولت مدیری
الســامه از کشــور ســوریه و دانشــجوی رشــته 
ــگاه  ــی از دانش ــات فارس ــان و ادبی ــری زب دکت
قزویــن،  خمینــی)ره(  امــام  المللــی  بیــن 
ــجوی  ــنگال و دانش ــور س ــال از کش ــادو ف مام
رشــته کارشناســی ارشــد ژئوفیزیــک دانشــگاه 
ــان،  ــه زنج ــوم پای ــی و عل ــات تکمیل تحصی
ــجوی  ــان و دانش ــور لبن ــرکات از کش ــول ب بت
دانشــگاه  از  نفــت  مهندســی  کارشناســی 
صنعتــی امیرکبیــر، مرتضــی محقــی  از کشــور 
افغانســتان و دانشــجوی رشــته دکتــری حقــوق 
خصوصــی  و نادیــه عبدالکریــم الکوله از کشــور 
ــراق و دانشــجوی رشــته کارشناســی ارشــد  ع
زبــان و ادبیــات انگلیســی از دانشــگاه فردوســی 
ــوان دانشــجوی  ــه عن ــن ب ــن آیی مشــهد در ای

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی ــه م نمون
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رئیس سازمان امور دانشجویان در اولین دوره جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه بین المللی:
رویکرد سازمان امور دانشجویان در مواجه با کشورهای دیگر دیپلماسی علمی است

دکتــر هاشــم داداش پــور گفــت: ســازمان 
ــورهای  ــا کش ــه ب ــجویان در مواج ــور دانش ام
ــرد  ــام رویک ــان اس ــو و جه ــایه، همس همس

دیپلماســی علمــی را دارد.
رویکــرد ســازمان امــور دانشــجویان در مواجــه 

بــا کشــورهای دیگــر دیپلماســی علمــی اســت
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  ــوم ب عل
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــاون وزی ــور مع داداش پ
ــور دانشــجویان  ــازمان ام ــس س ــاوری و رئی فن
در جشــنواره تقدیــر از دانشــجویان نمونــه 
آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  بین المللــی 
عالــی کشــور کــه امــروز بــا حضــور وزیــر علــوم 
ــک  ــن تبری ــد، ضم ــزار ش ــوم برگ در وزارت عل
آغــاز هفتــه وحــدت گفــت: پیامبــر اکــرم 
ــدت  ــی وح ــای اصل ــی از پایه ه ــه یک )ص( ک
ــلمانان را  ــواره مس ــت، هم ــامی اس ــت اس ام
بــه وحــدت دعــوت می کردنــد و از تفرقــه 
ــم همــواره  ــا امیدواری ــر حــذر می داشــتند. م ب
ــا  ــا ب ــد ت ــلمان دور باش ــت مس ــه از مل تفرق
قــدرت و ســرعت بــه ســمت تمــدن ایرانــی _ 

ــم. ــت کنی ــامی حرک اس

داداش پــور ادامــه داد: آن پیامبــر رحمــت 
ــه وحــدت، همــوراه امــت  ــر دعــوت ب افــزون ب
ــوت  ــش دع ــب دان ــم و کس ــه عل ــام را ب اس
ــم،  ــه عل ــوت ب ــرت در دع ــد، آن حض می کردن
ــود  ــای خ ــی و روی پ ــال، ترق ــر کم ــزون ب اف
ایســتادن و الگــو شــدن امــت اســامی، هــدف 
ــی  ــال م ــز دنب ــم نی ــلمانان را ه ــدت مس وح
ــر  ــوی و غی ــم معن ــت عل ــرا ماهی ــد، زی کردن
مــادی اســت، بــه همیــن علــت ظرفیــت 
ــم  ــت عل وحــدت بخشــی دارد و اساســا خاصی

ــت. ــن اس چنی

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان افــزود: مــا 
ــی  ــجویان واقع ــاتید و دانش ــه اس ــم ک میبینی
کــه مشــغول علــم هســتند از کشــورهای 
مختلــف در کنــار یکدیگــر صمیمانــه و همــدل 
ــن  ــد. دلیــل ای تــاش مشــترک علمــی میکنن
همکاری هــای مشــترک بیــن دانشــمندان و 
دانشــجویان از کشــورهای مختلــف ماهیــت 
وحــدت بخــش دانــش اســت. بنابرایــن اکنــون 
کــه در هفتــه وحــدت قــرار داریــم خوشــبختیم 
کــه از دانشــجویان نمونــه کــه هــم خودشــان و 
ــد  ــردا می توان ــش آ ن هــا در امــروز و ف هــم دان

ــم. ــل می کنی ــود تجلی ــدت ش ــبب وح س

دو  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  پــور  داداش 
ــائل  ــه مس ــا ب ــیزدهم کام ــت س ــه دول برنام
ــن  ــوط اســت، اولی ــل مرب دانشــجویان بین المل
ــودن و رویکــرد مردمــی ایــن  مــورد مردمــی ب
ــل  ــرد تعام ــن آن رویک ــت و دومی ــت اس دول
ــو و  ــایه، همس ــورهای همس ــا کش ــد ب و پیون

ــت. ــام اس ــان اس جه

معــاون وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه تقدیــر از 
ــن  ــول ای ــل محص ــه بین المل ــجویان نمون دانش
ــح  ــت؛ تصری ــیزدهم اس ــت س ــگاه دول ــوع ن ن
کــرد: وزارت علــوم نیــز عــاوه بــر ایــن دو بعــد 
اساســی دولــت ســیزدهم، بعــد ســوم خــود را 

ــته اســت. ــی گذاش ــر دیپلماســی علم ب

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان اظهــار 
ــجوی  ــزار دانش ــدود ۱۰۰ ه ــون ح ــرد: اکن ک
المللــی در دانشــگاه های کشــور مــا  بیــن 
بــا  داریــم  قصــد  و  می کننــد  تحصیــل 
ــه  ــن زمین ــای انجــام شــده در ای برنامه ریزی ه
ــران را در رتبــه بنــدی بیــن  ــگاه ای ســبب جای

ــم. ــش دهی ــل افزای المل

ــازمان  ــا در س ــرد م ــزود: رویک ــور اف داداش پ
ــه  ــت، ب ــی اس ــز مردم ــجویان نی ــور دانش ام
همیــن منظــور در یــک ســال گذشــته بیــش از 
ــور  ــازمان ام ــگاه ها و س ــه را در دانش 7۰ جلس
دانشــجویان بــا دانشــجویان بین الملــل برگــزار 

کرده ایــم.

در  کــرد:  تصریــح  علــوم  وزیــر  معــاون 
حــوزه  همچــون  گوناگــون  حوزه هــای 
فرهنگــی بــا برگــزاری اردوهــا همچــون اردوی 
ــل،  ــگ مل ــی _آموزشی،جشــنواره فرهن فرهنگ
جشــن دانش آموختگــی ســعی کرده ایــم در 
ــود. ــم ب ــل خواهی ــن المل ــجویان بی ــار دانش کن

ــوزه ورزشــی  ــرد: در ح ــح ک ــور تصری داداش پ
ــاد  ــزاری المپی ــا برگ ــم ب ــعی کرده ای ــز س نی
ورزشــی ســبب افزایــش تعامــل بــا دانشــجویان 

بین الملــل شــویم.

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان افــزود: 
تقدیــر از دانشــجویان نمونــه هــر ســاله انجــام 
می شــود، امــا مــا در ســازمان امــور دانشــجویان 
بــا توجــه بــه رویکــرد دیپلماســی علمــی، بــرای 

ــرای دانشــجویان  ــن مراســم را ب ــار ای ــن ب اولی
بیــن الملــل نمونــه نیــز برگــزار کردیــم .

معــاون وزیــر علــوم تصریــح کــرد: هــدف مــا 
ــل  ــم و تجلی ــر تکری ــزون ب ــداد اف ــن روی از ای
ــی  ــی بین الملل ــاش علم ــخصیت های پرت از ش
ــویق و  ــن تش ــجویی و همچنی ــطح دانش در س
ترغیــب ســایر دانشــجویان بین المللــی بــه 
ــگاه  ــان ن ــاش و کوشــش علمــی بیشــتر، بی ت
ــت  ــی اس ــجویان بین الملل ــه دانش ــان ب خودم
ــه  ــرای رشــد همــه جانب ــه ب ــه ک ــه همانگون ک
فرزنــدان خودمــان در ایــران تــاش می کنیــم، 
بــرای دانشــجویان بین المللــی نیــز تــاش 

. می کنیــم 

ــای  ــی مزیت ه ــر معرف ــدف دیگ ــزود: ه وی اف
تحصیــل در ایــران اســت تــا دانشــجویان 
بیشــتری جهــت تحصیــل بــه اینجــا بیاینــد و 
تــاش علمــی کننــد و بــا دســت پــر بــه کشــور 
ــی و پیشــرفت  ــد و ســبب ترق ــاز گردن خــود ب
ــم  ــا معتقدی ــوند. م ــود ش ــور خ ــت و کش مل
رشــد و پیشــرفت ســایر کشــورها بــه خصــوص 
و  همســایه  همســو،  و  دوســت  کشــورهای 
همجــوار ســبب ترقــی و پیشــرفت هرچــه 
بیشــتر کشــور خودمــان می شــود و ایــن یــک 

ــت. ــل اس ــیکل متقاب س

ــوان  ــه عن ــه ب ــتانی ک ــرد: دوس ــار ک وی اظه
ــات  ــدند از جه ــاب ش ــه انتخ ــجوی نمون دانش
مختلــف همچــون آمــوزش، فرهنــگ و فنــاوری 
داریــم  قصــد  بوده انــد،  نمونــه  پژوهــش  و 
ــل  ــجویان بین المل ــرای دانش ــم را ب ــن مراس ای
همچــون دانشــجویان دیگــر هــر ســاله برگــزار 

ــم. کنی

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر فعال شد

دکتــر تقــی زاده گفــت: ســامانه نقــل و انتقــال 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر بــرای ثبــت 
ــال  ــد فع ــجویان ورودی جدی ــت دانش درخواس

شــد.
ســامانه نقــل و انتقــال دانشــجویان 

ــد ــال ش ــر فع ــاهد و ایثارگ ش

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  ــوم ب عل
ــجویان  ــال دانش ــل و انتق ــاره نق ــی زاده درب تق
شــاهد ایثارگــر گفــت: مطابــق ســنوات گذشــته 
ــاهد و  ــجویان ش ــال دانش ــل و انتق ــامانه نق س
ــهریور  ــورخ ۳۱ ش ــنبه م ــر از روز پنجش ایثارگ
مــاه لغایــت نهــم مهــر مــاه ۱۴۰۱ فعــال 
ــرای  ــط ب ــام فق ــت ن ــکان ثب شــده اســت و ام
دانشــجویان جدیدالــورود شــاهد و ایثارگــر 
ــی  ــی، کارشناس ــع کاردان ــرایط مقط ــد ش واج
ناپیوســته و کارشناســی پیوســته و دکتــری 
حرفــه ای ورودی ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-۰۲  
ــه  ــان ب ــن زم ــن در ای ــت  بنابرای ــم اس فراه
ــال های  درخواســت های دانشــجویان ورودی س

ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــل ترتی قب

وی در خصــوص ترتیــب اولویــت در رســیدگی 
بــه تقاضــای دانشــجویان تصریــح کــرد

: تقاضــای دانشــجویان بــه ترتیــب اولویــت ۱- 
فرزنــد انــاث شــهید،۲- فرزنــد ذکور شــهید،۳- 
ــر و آزاده،۴- همســر  جانبــاز ۵۰ درصــد و باالت
شــهید، ۵- جانبــاز ۲۵ درصــد الــی ۴۹ درصــد، 
۶- همســر جانبــاز ۵۰ درصــد و باالتــر و آزاده، 
ــاث جانبــاز ۵۰ درصــد و باالتــر و  ــد ان 7- فرزن
ــد و  ــاز ۵۰ درص ــور جانب ــد ذک آزاده، ۸- فرزن
ــد  ــاز ۲۵ درص ــر جانب ــر و آزاده، ۹- همس باالت
الــی ۴۹ درصــد، ۱۰- فرزنــد انــاث جانبــاز ۲۵ 
ــور  ــد ذک ــد، ۱۱- فرزن ــی ۴۹ درص ــد ال درص
جانبــاز ۲۵ درصــد الــی ۴۹ درصــد، مــورد 

رســیدگی قــرار خواهــد گرفــت.

تقــی زاده بــا بیــان اینکــه ایــن اداره کل از 
پذیــرش درخواســت  های خــارج از ســامانه 
بررســی  کــرد:   اظهــار  می باشــد؛  معــذور 
درخواســت میهمانــی و انتقــال متقاضیــان 
علمــی  نمــره  ۹۰درصــد  احــراز  براســاس 
ــاهد  ــهمیه ش ــده س ــه ش ــرد پذیرفت ــن ف آخری
بــه  و رســیدگی  دانشــگاه می باشــد  آن  در 
عــدم  درصــورت  متقاضیــان  درخواســت 
ــره  ــراز نم ــه اول )ت ــه مرحل ــذاری کارنام بارگ
ــی در  ــه نهای ــده( و کارنام ــه ش ــی پذیرفت علم

ســامانه ســجاد میســر نخواهــد بــود.

ــرکل امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر  مدی
افــزود:  بررســی درخواســت انتقــال یــا میهمانی 
ــته، دوره و  ــودن رش ــر ب ــورت دای ــا در ص تنه
گرایــش تحصیلــی در دانشــگاه مقصــد امــکان 

پذیــر می باشــد.

ــر  ــاهد و ایثارگ ــجویان ش ــه داد: دانش وی ادام
ــا انتقــال  متقاضــی تغییــر رشــته/ گرایــش و ی
تــوام بــا تغییــر رشــته / گرایــش از ایــن ســامانه 

بــرای ثبــت درخواســت خــود اســتفاده نکننــد.
موظــف  متقاضیــان  داد:  ادامــه  زاده  تقــی 
)قبولــی(  مبــدا  دانشــگاه  در  ثبت نــام  بــه 
می باشــند و پــس از بررســی مــدارک و احــراز 
شــرایط انتقــال یــا میهمانی توســط کمیســیون 
مربــوط و اعــام بــه دانشــگاه های مبــدا و 
ــرای  ــه دانشــگاه مقصــد ب مقصــد، می تواننــد ب
ــد.  ــه کنن ــد مراجع ــاب واح ــام و انتخ ثبت ن

مدیــرکل دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر تصریح 
ــال  ــال دوم س ــم س ــدگان نی ــرد: پذیرفته ش ک
ــمول  ــاه( مش ــن م ــی ۰۲-۱۴۰۱ )بهم تحصیل

ــند. ــامانه نمی باش ــام در س ــه ثبت ن ــاز ب مج

تقــی زاده در پایــان خاطــر نشــان کردنــد: 
ــی  ــا میهمان ــال و ی ــی انتق ــجویان متقاض دانش
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ســجاد 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــجویان نس ــور دانش ــازمان ام س
ــت و  ــری دریاف ــد رهگی ــدام و ک درخواســت اق
ــق  ــرر از طری ــان مق ــی را در زم ــه بررس نتیج
همــان ســایت بــا درج کــد رهگیــری مشــاهده 

ــد. کنن
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پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 

آنچه خواهید خواند:
- حضــور ۶۵ دانشــگاه ایــران در 
ویرایــش  ۲۰۲3 رتبه بنــدی جهانــی 
آمــوزش  »مؤسســۀ  دانشــگاه های 

ــز« ــی تایم عال
ــئول  ــت مس ــم و تربی ــاد تعلی - نه
اجتماعــی  بحران هــای  از  بســیاری 

ــت اس
در  علمــی،  یافته هــای  آخریــن   -
 »کارگاه بین المللــی اســیدی شــدن 

اقیانوس هــا« ارائــه شــد
تخصصــی  پنــل  دوم  نشســت   -
اشــتغال و بیــکاری دانــش آموختــگان 

ــد ــزار ش ــگاهی برگ دانش
ــا  ــخیص آالینده ه ــورهای تش - سنس

در غذاهــای دریایــی طراحــی شــد
کتابخانــه  بزرگتریــن  افتتــاح   -
ــی  ــوس شناس ــز اقیان ــی در مرک دریای

فارس)بوشــهر( خلیــج 
دوم  گام  در  عتــف  شــورای عالی   -

ــا ــا و نبایده ــالب: بایده انق
رتبه بندی دانشگاه ها ی کشورهای 

گروه D۸  ۲۰۲1 : حضور ۷۴ دانشگاه از 
جمهوری اسالمی ایران

علــوم  اولویــت دار  حوزه هــای   -
ــه  ــزوم توج ــات و ل ــاوری اطالع و فن
ــن  ــی آن در تدوی ــه بالندگ ــته ب شایس

ــعه ــم توس ــه هفت برنام

بــه گــزارش روابــط عمومــی دبیرخانه شــورای 
عالــی عتــف، دبیــرکل شــورای عالــی عتف طی 
حکمــی جنــاب آقــای دکتــر محســن مســیحی 
را به عنــوان دبیــر کمیســیون تخصصــی انــرژی 

شــورای عالــی عتــف منصــوب کردند.
در این حکم آمده است:

   »در اجــرای بنــد )۵( مــاده )۵( آئیــن نامــه 
کمیســیون هــای تخصصــی شــورای عالــی 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و نظــر بــه دانــش 
و ســوابق ارزنــده شــما، بــه موجــب ایــن حکــم 
ــر  ــوان »دبی ــه عن ــال ب ــار س ــدت چه ــه م ب
ــی  ــوب م ــرژی« منص ــی ان ــیون تخصص کمیس

شــوید.

اهــداف و  راســتای  انتظــار مــی رود در    
ــور  ــاوری کش ــم و فن ــای کان عل ــت ه سیاس
شــورای  قانونــی  وظایــف  چارچــوب  در  و 
ــا هماهنگــی و همــکاری ســایر  عالــی عتــف، ب
کمیســیون هــای تخصصــی و کمیســیون هــای 
دائمــی و هماهنگــی، در پیشــبرد برنامــه و 
ماموریــت هــای کمیســیون تخصصــی و ســایر 
ــا  ــته ایف ــال و شایس ــی فع ــه نقش ــور محول ام

ــد. نمائی
توفیقــات  از درگاه خداونــد ســبحان دوام   

جنابعالــی را مســئلت مــی نمایــم.«
ــو  ــیحی عض ــر مس ــت دکت ــر اس ــایان ذک  ش
ــی  ــای علم ــر همکاری ه ــی و مدی ــات علم هی

و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی شــریف مــی 
باشــند.

 دبیــر کل شــورای عالــی عتــف همچنیــن در 
ــا  ــر علیرض ــات دکت ــه ای از زحم ــه جداگان نام
ــان  ــیون در زم ــابق کمیس ــر س ــدی دبی خاون

ــرد. ــی ک ــئولیت قدردان ــن مس ــدی ای تص

بــه گــزارش روابــط عمومــی دبیرخانه شــورای 
ــف  ــی عت ــورای عال ــرکل ش ــف، دبی ــی عت عال
طــی حکمــی جنــاب آقــای دکتــر عبدالرحیــم 
پــدرام را به عنــوان دبیــر کمیســیون تخصصــی 
ــورای  ــی ش ــت خارج ــت و سیاس ــاع، امنی دف

عالــی عتــف منصــوب کردنــد.
در این حکم آمده است:

   »در اجــرای بنــد )۵( مــاده )۵( آئیــن 
نامــه کمیســیون هــای تخصصــی شــورای 
ــه  ــوم، تحقیقــات و فنــاوری و نظــر ب ــی عل عال
ــب  ــه موج ــما، ب ــده ش ــوابق ارزن ــش و س دان
ایــن حکــم بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان 
ــاع، امنیــت و  »دبیــر کمیســیون تخصصــی دف

ــوید. ــوب می-ش ــی « منص ــت خارج سیاس
و  اهــداف  راســتای  در  رود  مــی  انتظــار   
ــور  ــاوری کش ــم و فن ــای کان عل ــت ه سیاس
شــورای  قانونــی  وظایــف  چارچــوب  در  و 

عالــی عتــف، بــا هماهنگــی و همــکاری ســایر 
کمیســیون هــای تخصصــی و کمیســیون هــای 
دائمــی و هماهنگــی، در پیشــبرد برنامــه و 
ماموریــت هــای کمیســیون تخصصــی و ســایر 
ــا  ــته ایف ــال و شایس ــی فع ــه نقش ــور محول ام

ــد. نمائی
از درگاه خداونــد ســبحان دوام توفیقــات   

جنابعالــی را مســئلت مــی نمایــم. 
ــت  ــدرام ریاس ــر پ ــت دکت ــر اس ــایان ذک ش
ــوزش وزارت  ــردی و آم ــات راهب ــز مطالع مرک

ــد ــده دارن ــر عه ــز ب ــور را نی کش

دبیر جدید کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف منصوب گردید

ــت:  ــگاه گف ــوزه و دانش ــگاه ح ــس پژوهش رئی
الزمــه جهــان بشــریت امــروز آشــنایی بــا 
ــذا الزم  ــت ل ــوی اس ــت معن ــای تربی آموزه ه
بین المللــی  دائمــی  دبیرخانــه  تــا  اســت 

ــود. ــکیل ش ــواده تش خان
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 
خانــواده  بین المللــی  کنفرانــس  نخســتین 
ــگاه  ــارکت پژوهش ــا مش ــوی ب ــت معن و تربی
حــوزه و دانشــگاه و مؤسســه خانــواده اســامی 
و تربیــت معنــوی خاتــم و همراهــی نهادهــای 
مختلــف حــوزوی و دانشــگاهی در ســالن بیــان 

ــاز شــد. پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه آغ

حجت االســام  افتتاحیــه،  آییــن  در 
والمســلمین دکتــر علی محمــد حکیمیــان، 
ــن  ــگاه ضم ــوزه و دانش ــگاه ح ــس پژوهش رئی

ارائــه  و   مدعویــن  بــه  خیرمقــدم  عــرض 
ایــن  فعالیت هــای  از  اجمالــی  گزارشــی 
پژوهشــگاه بیــان کــرد: پژوهشــگاه حــوزه 
و دانشــگاه طبــق فرمایشــات امــام راحــل 
بــرای  را  علمــی  دانشــمندانی  و  نخبــگان 
ــت؛  ــانده اس ــر رس ــه ثم ــام ب ــتیبانی از نظ پش
ــد  متعالی تریــن نقشــی کــه نهــاد علــم می توان
ــع  ــد ســاختن مناب ــازی کن ــروز ب ــان ام در جه

انســانی کشــور اســت.

بنیادی تریــن و  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــی  ــر ارزان ــرای بش ــد ب ــه خداون ــن آنچ زیباتری
ــادگار  ــا ی ــزود: تنه ــواده اســت، اف ــته، خان داش
می توانیــم  مــا  از  هریــک  کــه  جاودانــه 
ــی و  ــن اساس ــت و رک ــل اس ــیم نس داشته باش

بنیــادی هرشــخص خانــواده اش اســت.

حکیمیــان بــا اشــاره بــه ســه رویکرد ســفارش 
ــت:  ــری گف ــام معظــم رهب ــوی مق ــده از س ش
کار  بین المللــی  و  بینیدیشــید  بین المللــی 
کنیــد و بــا دانشــمندان جهــان همــکاری 
ــتای  ــان را در راس ــام تاش م ــا تم ــد و م کنی
کار  بــه  ســفارش  ایــن ســه  محقق ســازی 

ــم. گرفتی

وی ادامــه داد: خدمت رســانی بــه جامعــه 
علمــی و مــردم قــم در مرکــز مشــاوره خانــواده 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و کاربردی ســازی 

علــوم انســانی در ایــن مرکــز مشــاوره از جملــه 
رویکردهــای ایــن پژوهشــگاه اســت.

رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا بیــان 
اینکــه ۴۰۰ طــرح تحولــی را رقم زدیــم و ۱۶۰ 
ــت و  ــگاه ها اس ــمی دانش ــن رس ــا مت ــاب م کت
نیــز ۸۰ عنــوان علمــی مــا بــه ۱۱۰ مــورد و ۱۳ 
زبــان دنیــا ترجمــه شــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــل  ــام راح ــوی ام ــه معن ــگاه خان ــن پژوهش ای
ــته در  ــش از گذش ــه بی ــم ک ــت و امیدواری اس

خدمــت جامعــه علمــی کشــور باشــیم.

 حکیمیــان گفــت: پیامبــر گرامــی اســام 
ــعیُد َمــن َســِعَد فــی بَطــِن  فرمــود:» السَّ
ــِه. ــِن اُمِّ ــی بَط ــِقَی ف ــن َش ــِقیُّ َم ــِه، َوالشَّ اُمِّ

َرِحــم  در  کــه  اســت  کســی  خوش بخــت، 
ــده اســت و بدبخــت،  ــادرش خوش بخــت ش م
ــادرش بدبخــت  ــم م ــه در َرِح کســی اســت ک
ــر  ــت پیامب ــود گف ــا نمی ش ــت. « آی ــده اس ش
ــر و  ــاب همس ــد در انتخ ــتند بفرماین می خواس
ــواده دقــت کنیــد کــه ســعادت و شــقاوت  خان
شــما از بطــن مــادر آفرینــش می شــود؛ یعنــی 
ــل  ــگام حم ــم در هن ــادر و آن ه ــعادت از م س
ــکل  ــا ش ــواده از همان ج ــود و خان ــاز می ش آغ

می گیــرد.
وی یــادآور شــد: الزمــه جهــان بشــریت 
امــروز آشــنایی بــا آموزه هــای تربیــت معنــوی 
ــی  ــه دائم ــا دبیرخان ــت ت ــذا الزم اس ــت ل اس

بین المللــی خانــواده تشــکیل شــود.

دبیر جدید کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عالی عتف منصوب گردید

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:
دبیرخانه دائمی بین المللی خانواده تشکیل شود
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رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی:
نهاد تعلیم و تربیت مسئول بسیاری از بحران های اجتماعی است

بنیادیــن  مطالعــات  پژوهشــکده  رئیــس 
ــا  ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش ــاوری دانش ــم و فن عل
ــی  ــت یک ــی و تربی ــاد تعلیم ــه نه ــان اینک بی
ــت  ــورد اصاب از نهادهــای مهمــی اســت کــه م
اقتضائــات قــرار گرفتــه اســت، گفــت: مســئول 
بســیاری از بحران هــای اجتماعــی هــم همیــن 
نهــاد اســت بــدون شــک، همــه می دانیــم 
کــه خانــواده رشــته اصلــی جامعــه اســت و در 
ــز  ــعه آن و نی ــات و توس ــکل گیری اجتماع ش
ــی را دارد. ــش اساس ــات نق ــال اجتماع اضمح

 
پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه علم الهــدی،  ــر جمیل حــوزه و دانشــگاه، دکت
ــن  ــتی در آیی ــهید بهش ــگاه ش ــیار دانش دانش
افتتاحیــه نخســتین کنفرانــس بین المللــی 
ــالن  ــه در س ــوی« ک ــت معن ــواده و تربی »خان
بیــان پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه برگزار شــد، 
ــت  ــم و تربی ــزرگ تعلی ــش ب ــرد: چال ــان ک بی
امــروز بــه حاشــیه رفتــن نقــش خانــواده اســت 
ــای  ــیاری از بحران ه ــد بس ــر می رس ــه نظ و ب
اجتماعــی ناشــی از کنــار رفتــن نقــش خانــواده 
ــوص در  ــه خص ــت ب ــت اس ــم و تربی در تعلی
ــواده  ــش خان ــای نق ــه احی ــاکرونا ب دوران پس

ــتیم. ــد هس نیازمن
ــار رفتــن نقــش  ــل کن ــه دالی ــا اشــاره ب وی ب
خانــواده، افــزود: توســعه دانــش خانــواده، 
تخصصــی شــدن آن، پیچیــده شــدن جامعــه، 
ــترش  ــی، گس ــط اجتماع ــدن رواب ــده ش پیچی
ــرات  فناوری هــای یادگیــری و یاددهــی و تغیی
ــان  ــادی در جه ــی و اقتص ــوزه سیاس ــم ح مه
امــروز و نزدیک تــر شــدن نهادهــای اجتماعــی 
بــه یکدیگــر کــه تأثیــر آنهــا را افزایــش 
ــت  ــوع دخال ــن موض ــی در ای ــد، همگ می ده
ــود را  ــدی خ ــش ج ــواده نق ــه خان ــد ک دارن

ــد. ــا کن ــت ایف ــر تربی ــد در ام نمی توان
علم الهــدی گفــت: ایــن قصــه تنهــا بــه کنــار 
نمی شــود  منتهــی  خانــواده  نقــش  رفتــن 
ــکات  ــن مش ــداوم ای ــل ت ــوی عام ــه نح و ب
ــه  ــزی ک ــر، چی ــارت دیگ ــه عب ــت ب ــز هس نی
ــت  ــرح اس ــتر مط ــا بیش ــه م ــروزه در جامع ام
ــش  ــاد نق ــت و اقتص ــه سیاس ــت ک ــن اس ای
بســیار تعیین کننــده ای را پیــدا کرده انــد و 

ــات  ــا اقتضائ ــب ب ــی متناس ــای آموزش نظام ه
ــد  ــه شــکل می گیرن سیاســی، اقتصــادی جامع

و توســعه پیــدا می کننــد.
اقتصــاد  شــک  بــدون  کــرد:  اظهــار  وی 
صنعتــی بــه دنبــال خــودش زندگــی و روابــط 
ــی  ــد خاص ــن و قوائ ــت قوانی ــی را تح اجتماع
درآورده اســت، پیدایــش بروکراســی و توســعه 
ــعه  ــاوری و توس ــش فن ــن پیدای آن و همچنی
آن بــه نحــوی نهادهــای دیگــر را تحــت تأثیــر 

ــت. ــرار داده اس ق
دانشــیار دانشــگاه شــهید بهشــتی ادامــه 
ــای  ــی از نهاده ــت یک ــم و تربی ــاد تعلی داد: نه
ایــن  اصابــت  مــورد  کــه  اســت  مهمــی 
اقتضائــات قــرار گرفتــه اســت و البتــه مســئول 
بســیاری از بحران هــای اجتماعــی هــم همیــن 
نهــاد اســت بــدون شــک، همــه مــا می دانیــم 
کــه خانــواده رشــته اصلــی جامعــه اســت و در 
ــز  ــعه آن و نی ــات و توس ــکل گیری اجتماع ش
ــی را دارد. ــش اساس ــات نق ــال اجتماع اضمح

ــواده  ــق خان ــل از طری ــر نس ــزود: تکثی وی اف
ــت  ــه اس ــک جامع ــداوم ی ــل ت ــن عام مهم تری
ــواده مســئولیت تاریخــی  و همچنیــن اگــر خان
تولیدمثــل و بــه عبــارت دیگــر توســعه حیــات 
ــن اســت  ــته باشــد، ممک ــه نداش انســانی توج
ــا  ــه خطــر بیفتــد ب کــه بقــای نســل انســان ب
ایــن حــال، در جامعــه جدیــد ایــن نقــش مهــم 
خانــواده ذیــل اهــداف سیاســی، اقتصــادی 
ــب  ــر اغل ــارت دیگ ــه عب ــه اســت ب ــرار گرفت ق
نقدهــای متفکریــن برمی گــردد بــه اینکــه 
ــواده، تعــداد کــودکان  کــه تعــداد اعضــای خان
ــش  ــواده دارد و نق ــک خان ــه ی ــی ک و فرزندان
پــدری و مــادری بــه شــدت تحــت تأثیــر 

ــت. ــی اس ــداف سیاس اه
ــرا  ــن ماج ــت ای ــرد: عل ــار ک ــدی اظه علم اله
بــه نظــر می رســد ناشــی از تغییــر اقتصــاد مــا 
ــک اقتصــاد  ــه ی ــرا ب ــک اقتصــاد خانواده گ از ی
ســازمانی و سیســتمی اســت، بــه عبــارت دیگر، 
امــروزه تعلیــم و تربیــت بیــش از همــه در دو 
ســطح تخصصــی و عمومــی بــه جهــت اشــتغال 
و درآمــد افــراد شــکل می گیــرد؛ هــدف از 
رفتــن بــه آمــوزش رســمی و شــکل گیری 
ــردن  ــدا ک ــتر پی ــمی بیش ــوزش رس ــام آم نظ

شــغل و درآمــد اســت بنابرایــن بــازار اشــتغال 
بــه شــدت در نظــام آمــوزش رســمی در همــه 

ــت. ــذار اس ــران تأثیرگ ــژه ای ــورها به وی کش
وی تصریــح کــرد: شــاید ایــن بــه نظــر عجیب 
ــی و تخصصــی  ــرا نظــام آمــوزش عال باشــد زی
ــتغال  ــازار اش ــه ب ــه ب ــت ک ــش آن اس طبیعت
اتصــال دارد ولــی نظــام آموزشــی عمومــی 
ــه باشــد در  ــن گون ــه ای ــه نظــر نمی رســد ک ب

ــت. ــن اس ــه این چنی ــی ک حال
ــتفاده  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب علم اله
ــار  ــراد را ناچ ــهری اف ــی ش ــات زندگ از رفاهی
ــود را  ــدان خ ــدا فرزن ــه از ابت ــت ک ــرده اس ک
ــرورش  ــهروندی پ ــات ش ــا مقتضی ــب ب متناس
بدهنــد، گفــت: تربیــت شــهروندی مســئولیت 
ــای  ــود و ویژگی ه ــی می ش ــی تلق دوره عموم
ــا  ــی و ارزیابی ه ــذاری اصل ــهروندی ارزش گ ش
ــمی در  ــوزش رس ــام آم ــی نظ ــت اصل و حرک

ــرد. ــت می گی ــه دس ــی ب ــطح عموم س
ــمی  ــوزش رس ــای آم ــرد: نظام ه ــان ک وی بی
بیشــتر افــراد را بــرای یــک زندگــی اجتماعــی 
تربیــت کننــد کــه هویــت آنهــا براســاس شــهر 
ــت و  ــک حاکمی ــا ی ــاط ب ــت و در ارتب ــا مل ی
ــهروندی  ــی و ش ــی اجتماع ــه زندگ ــدی ک قوائ

ــد. ــرورش بده ــد، پ ــا می کن اقتض
دانشــیار دانشــگاه شــهید بهشــتی گفــت: 
یــک  در  می افتــد  اتفــاق  کــه  چیــزی  آن 
ــته  های  ــر شایس ــی ب ــه مبتن ــازمان دهی ک س
شــهروندی اســت شــکل می گیــرد چــون 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــوزش عال ــام آم ــوع نظ ــن ن ای
اســت  شــغل  و  تخصصــی  شایســتگی های 
ــه هــم  ــع آن اســت ک ــه واق ــاق ب ــن اتف بنابرای
ــطح  ــم در س ــی و ه ــوزش عموم ــطح آم در س
آمــوزش رســمی زندگــی سیاســی و اقتصــادی 

بیشــتر رقــم می زنــد.
علم الهــدی بیــان کــرد: در اینجــا یــک بحــث 
ــرال( و  ــرا )لیب ــرش فردگ ــن دو نگ ــدی بی ج
می افتــد  اتفــاق  )سوسیالیســت(  جمع گــرا 
ــرای  ــتاندارهای مشــخصی ب ــک طــرف اس از ی
ــرد موردنظــر )فارغ التحصیــل(  مطلوبیــت آن ف
ــر  ــی دیگ ــود و از طرف ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــای  ــه آزادی ه ــتیابی ب ــه دس ــدید ب ــل ش تمای
ــه  ــا آن مواج ــا ب ــه م ــزی ک ــردی و آن چی ف

ــت. ــرش اس ــن دو نگ ــل ای ــتیم تقاب هس
وی ادامــه داد: در ایــن تقابــل، خانواده آهســته 
آهســته از نظــر دور گرفتــه می شــوند، تربیــت 
ــرد  معنــوی، اخاقــی و عاطفــی کــه هویــت ف
ــن  ــده گرفتــه می شــود ای ــد نادی ــم می زن را رق
ــودکان و  ــدگی ک ــث رهاش ــرف باع ــک ط از ی
ــز  ــمی و نی ــوزش رس ــای آم ــان در فض نوجوان
قــرار  غیررســمی  آموزش هــای  مداخــات 
ــئولیت  ــش مس ــر نق ــی دیگ ــرد و از طرف بگی
بــرای  حداقــل  زمینــه  ایــن  در  والدیــن 
باشــد  داشــته  اهمیــت  کمتــر  خودشــان 
بنابرایــن امــروزه بــا پــدر و مادرهایــی روبــه رو 
هســتیم کــه بیشــتر از اینکــه بــه فکــر تربیــت 
کــودکان باشــند در صــدد خدمــت رســاندن بــه 
ــتر  ــودک بیش ــات ک ــتند و رفاهی ــودک هس ک
اســت، در چنیــن شــرایطی  موردنظرشــان 
ــن و  ــادی والدی ــط م ــه رواب ــی ب ــط عاطف رواب

کــودکان فروکاســت پیــدا می کنــد.

ــح  ــتی تصری ــهید بهش ــگاه ش ــیار دانش دانش
کــرد: در تقابــل بــا ایــن شــرایط تربیــت 
ــرا  ــه فردگ ــت ن ــیار خانواده گراس ــامی بس اس
ــا  ــر شــکل گیری شــخصیت ی ــرا و ب ــا جمع گ ی
شــاکله کــودک در یــک فضــای کامــًا عاطفــی 

و عقانــی تأثیــر می گــذارد.
گفــت:  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
ــورد  ــی در دو ســطح م وابســتگی های خانوادگ
بررســی اســت، اول وابســتگی هایی کــه همــراه 
بــا عقانیــت اســت و دوم شــرایط مخالــف آن؛ 
بــه همیــن دلیــل بســیاری از ارتباطــات عمیــق 
ــت  ــه دور از عقانی ــز ب ــی و تعصبات  آمی عاطف

ــرد. ــرار می گی ــاد ق ــورد انتق م

توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی؛
آخرین یافته های علمی، در  »کارگاه بین المللی اسیدی شدن اقیانوس ها« ارائه شد

ــی- ــای علم ــن یافته ه ــه آخری ــدف ارائ ــا ه ب
تحقیقاتــی و ایجــاد روابــط بیــن متخصصــان و 
کارشناســان حــوزه علــوم دریایــی و اقیانوســی، 
ــوس  ــدن اقیان ــیدی ش ــی اس »کارگاه بین الملل

هــا« بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــوس  ــی اقیان ــگاه مل ــل از پژوهش ــه نق ــوم ب عل
کارگاه  ایــن  در  جــوی،  علــوم  و  شناســی 
آموزشــی کــه بــه صــورت مشــترک بیــن 
دریایــی  تحقیقــات  موسســه  و  پژوهشــگاه 
IIM-( شــورای ملــی پژوهــش کشــور اســپانیا

ــص  ــدود ۹۰ متخص ــور ح ــا حض CSIC(  و ب

ــا، عمــان،  ــران، اســپانیا، ایتالی از کشــورهای ای
مصــر، عــراق، مراکــش و نیجریــه برگــزار شــد؛ 
پژوهشــگران در خصــوص: اســیدی شــدن 
 ،)sustainability(ــداری ــرای پای ــوس ب اقیان
دهــه  از   pH اندازه گیــری  تکاملــی  ســیر 

بیوشــیمیایی  حســگرهای  میــادی،   ۹۰
و  اقیانــوس  شــدن  اســیدی  کم هزینــه، 
هیپوکســی در اکوسیســتم های دریایــی )بــا 
ــدن  ــیدی ش ــارس(، اس ــج ف ــر خلی ــز ب تمرک
ــان  ــرورش نرم تن ــر پ ــوه ب ــر بالق ــوس: تأثی اقیان
صــدف دار، تحقیقــات اســیدی شــدن اقیانــوس 
در دریــای مدیترانــه: وضعیــت کنونــی، روند هــا 
و گام هــای بعــدی، اســیدی شــدن اقیانــوس ها 
و اکوسیســتم جنگل هــای حــرا و تاثیــرات 
اســیدی شــدن و تغییــر اقلیــم بــر صیــد 
ــای خــود  ــن یافته ه ــان صــدف دار، آخری نرم تن
ــه اشــتراک گذاشــتند.بر اســاس مطالعــات  را ب
محققــان، اقیانوس هــا حــدود۲۰ تــا ۳۰ درصــد 
از کربــن دی اکســید )CO۲( آزاد شــده در 
ــطح  ــش س ــا افزای ــد. ب ــذب می کنن ــو را ج ج
CO۲ جــو ناشــی از فعالیت هــای انســانی 
ماننــد مصــرف ســوخت هــای فســیلی و تغییــر 
ــید  ــن دی اکس ــزان کرب ــن، می ــری زمی کارب

ــش  ــز افزای ــوس نی ــط اقیان ــده توس ــذب ش ج
ــط  ــه CO۲ توس ــی ک ــد. هنگام ــدا می کن پی
آب دریــا جــذب می شــود، بــا آب واکنــش 
ــون  ــت ی ــش pH، غلظ ــه کاه ــر ب داده و منج
ــت اشــباع کربنــات کلســیم در  کربنــات و حال
ــه ایــن پدیــده »اســیدی  ــا می شــود. ب آب دری

شــدن اقیانــوس« می گوینــد.
ــیدی  ــه اس ــد ک ــن باورن ــر ای ــگران ب پژوهش
شــدن می توانــد تأثیــر منفــی بــر روی برخــی 
از گونه هــای زیســتی دارای پوســته و اســکلت 
جملــه  از  کربناتــی،  کانی هــای  جنــس  از 
و  مرجان هــا  توتیــا،  صــدف دار،  نرمتنــان 
ــد.  ــته باش ــی داش ــای پانکتون ــی گونه ه برخ
اقیانوس هــا می توانــد  تغییــرات در شــیمی 
بــر رفتــار موجــودات غیــر کربناتــی نیــز 
ــا در  ــی برخــی از ماهی ه ــذارد. توانای ــر بگ تأثی
تشــخیص شــکارچیان، تحــت اســیدی شــدن 

ــن  ــن pH پایی ــدا می کند.همچنی ــش پی کاه
بــر توانایــی برخــی از الروهــا بــرای مکان یابــی 
ــه  ــذارد. ب ــر می گ ــز تأثی ــب نی ــتگاه مناس زیس
طــور خاصــه، اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم 
اســیدی شــدن اقیانــوس پیچیــده اســت و 

ــت. ــده اس ــناخته نش ــی ش ــه خوب ــوز ب هن

گفتنــی اســت، دکتــر ابوالفضــل صالــح رئیــس 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــی ب ــوم دریای ــکده عل پژوهش
علمــی و فهیمــه فروغــی مدیــر امــور بین الملــل 
پژوهشــگاه بــه عنــوان دبیــر اجرایی، مســئولیت 
هماهنگــی و مدیریــت ایــن کارگاه بین المللــی 

را برعهــده داشــتند.



16
گاه اه و موسسات ژپوهشی ژپوهش

مهرماه 1401- نشریه شماره11ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛
نشست دوم پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد

و  اشــتغال  تخصصــی  پنــل  دوم  نشســت 
بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــا 
بــه  حــوزه  ایــن  صاحب نظــران  مشــارکت 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  میزبانــی موسســه 

آمــوزش عالــی برگــزار شــد.
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه   
ــش و  ــه پژوه ــل از موسس ــه نق ــوم ب وزارت عل
ــت دوم  ــی، نشس ــوزش عال ــزی آم ــه ری برنام
ــگان  ــش آموخت ــکاری دان ــتغال و بی ــل اش پن
ــده در  ــوارد مطــرح ش ــرور م ــا م دانشــگاهی ب
نشســت نخســت توســط دکتــر محمــد جــواد 

ــد. ــاز ش ــل آغ ــر پن ــی مدی صالح
در ادامــه دکتــر یعقــوب انتظــاری مدیــر گــروه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی موسس ــوزش عال ــاد آم اقتص
بیــکاری  علــل  بررســی  بــه  اول  ســخنران 
ــی پرداخــت و  ــگان آمــوزش عال ــش آموخت دان
ــه  ــه هم ــت ک ــئله ای اس ــکاری مس ــت: بی گف
دولت هــای دنیــا در تــاش بــرای حــل آن 
هســتند و ایــن فقــط کشــورهای در حــال 
ــعه  ــورهای توس ــی کش ــتند، حت ــعه نیس توس
ــکاری  ــر بی ــود را در براب ــب خ ــز اغل ــه نی یافت
ناتــوان مــی بیننــد و بســیاری از مــردم مجبــور 
می شــوند بــه مشــاغلی برســند کــه نمــی 
ــش  ــه کاه ــر ب ــت منج ــن وضعی ــد، ای خواهن
ــود  ــی ش ــه کار م ــل ب ــدم تمای ــره وری و ع به
ــن  ــازار پایی ــت کار را در ب ــر کیفی ــن ام و همی
مــی آورد و بــه ارائــه خدمــات ناکارآمــد منجــر 
می شــود.وی بــا اشــاره بــه نســبت رشــد 
آمــوزش عالــی و تولیــد ناخالــص ملــی گفــت: 
ــگان  ــش آموخت ــتغال دان ــه در اش ــرای اینک ب
تناســب وجــود داشــته باشــد بایــد رشــد 
آمــوزش عالــی و تولیــد ناخالــص داخلــی 
همزمــان رشــد کنــد امــا در ۳۰ ســال گذشــته 
متوســط رشــد آمــوزش عالــی بیــش از تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــوده اســت کــه ایــن موضــوع 
یکــی از علــل بیــکاری دانــش آموختــگان 
ــت را از  ــدم تشــکیل ســرمایه ثاب اســت، وی ع

ــت. ــکاری دانس ــم بی ــل مه ــر عوام دیگ
انتظــاری در ادامــه بــا تعریــف اشــتغال و 
ــه  ــمرد و ادام ــکاری را برش ــواع بی ــکاری، ان بی
ــکاری ســاختاری در دو موضــوع:  ــت بی داد: عل
عــدم تطبیــق کمــی )بــی نظمــی در ســاختار 
ــدم  ــازار کار( و ع ــی ب ــدم کارای ــادی، ع اقتص
تطبیــق کیفــی )ناهماهنگــی  ســرمایه انســانی 
ــاز  ــا نی ــارت ب ــق مه ــدم تطبی ــا ع ــاوری ی و فن

ــت. ــان( اس ــغلی پنه ــت ش ــغلی و فرص ش

وی در جمع بنــدی ســخنان خــود گفــت: 
ــوب  ــا خ ــه هماهنگی ه ــرای اینک ــران ب در ای
صــورت گیــرد بایســتی دولــت بــه طــرف 
ســاخت جامعــه یادگیــری بــرود تــا انطباق هــا 
بهتــر صــورت بگیــرد. یعنــی بــه جــای اینکــه 
آمــوزش عالــی را بــا بــازار کار تطبیــق بدهیــم، 
یادگیــری در فرآینــد انجــام کار شــکل گیــرد. 
ــه  ــد ک ــر اقتضــاء می کن ــادام العم ــری م یادگی
یــک برنامه هایــی نیــز بــرای دوره بازنشســتگی 
ــه  ــرای اینک ــت ب ــود و دول ــده ش ــدارک دی ت
ــد  ــد بای ــری درســت کن ــد اقتصــاد یادگی بتوان

ــد. ــت کن ــری درس ــه یادگی ــک جامع ی
هیئــت  فرجــادی عضــو  دکتــر غامعلــی 
علمــی موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش 
مدیریــت و برنامه ریــزی بــه عنــوان دیگــر 
ــورد  ــوان م ــت: عن ــن نشســت گف ــخنران ای س
بحــث بنــده در ایــن نشســت عوامــل بیــکاری 
ــای  ــگاهی و راهکاره ــان دانش ــارغ التحصی ف

ــت. ــت از آن اس ــرون رف ب
فرجــادی ادامــه داد: در بــازار کار کمبــود 
تقاضــا داریــم. یعنــی جمعیــت زیــادی نیــروی 
ــازار کار  انســانی داریــم کــه می خواهنــد وارد ب
ــا را  ــد آنه ــا نمی توانن ــا بنگاه هــای م بشــوند ام
جــذب کننــد. علــت بیــکاری در تمــام کشــورها 
ــادی  ــد اقتص ــودن رش ــن ب ــه اول پایی در درج
ــه  ــم ک ــن بگیری ــر ای ــرض را ب ــر ف ــت. اگ اس
ــد و  ــته باش ــی داش ــم نقصان ــی ه ــوزش عال آم
آنهــا رفــع شــوند ممکــن اســت نهایتــا ۲۰ الــی 
۲۵ درصــد در رفــع معضــل بیــکاری اثر داشــته 
باشــد.وی افــزود: بیــکاری علــت نیســت بلکــه 
ــد  ــدی نباش ــر تولی ــی اگ ــت. یعن ــول اس معل
اشــتغال بوجــود نمی آیــد. رشــد اقتصــادی 
ــا  ــه م ــت درحالی ک ــم اس ــل مه ــی از عوام یک
ــد  ــت رش ــه زحم ــته ب ــال گذش ــل س در چه

ــم. ــه کرده ای ــدی را تجرب ــادی ۳درص اقتص
ایجــاد  راهکارهــای  همچنیــن  فرجــادی 
ــب  ــط مناس ــتر و محی ــاد بس ــتغال را ایج اش
اصــاح  اقتصــادی،  رشــد  و  تولیــد  بــرای 

سیاســت های اقتصــاد کان بــه منظــور بهبــود 
اســتراتژی  تغییــر  اقتصــادی،  کارکردهــای 
توســعه از جایگزینــی واردارت بــه تشــویق 
صــادرات،  اصــاح قوانیــن و مقــررات در جهــت 
تولیــد، بهــره  وری و اشــتغال،  برقــراری ارتبــاط 
مناســب بیــن نظــام آموزشــی و نیازهــای بــازار 
کار و تقویــت ســرمایه اجتماعــی )اعتمادســازی 

ــت. ــت( دانس ــا و دول ــن بنگاهه بی
فعالیــت  هــای  توســعه  از  حمایــت  وی 
تخصصی بــر دارای مزیــت رقابتــی، افزایــش 
تخصــص بــری در فعالیــت  هــای صنعتــی 
بنگاه هــا  فعالیــت  از  حمایــت  طریــق  از 
در زمینــه  هــای تحقیــق و توســعه، تولیــد 
محصــوالت دانــش بــر )بــا ارزش افــزوده بــاال( 
ــش  ــک دان ــع کوچ ــعه صنای ــادرات، توس وص
ــای  ــت از فعالیــت  ه ــی، حمای ــان و صادرات بنی
ــرای  ــترش اج ــان، گس ــش بنی ــی دان کارآفرین
ــان دانشــگاهی  ــارغ  التحصی ــرح کارورزی ف ط
وزارت  بــا  تعامــل  صنعتــی،  بنگاه هــای  در 
علــوم در جهــت مدیریــت پذیــرش دانشــجویان 
بــا رویکــرد تربیــت نیــروی کار متخصــص 
ــا  ــب ب ــاال و مناس ــت ب ــا کیفی ــاز ب ــورد نی م
نیــاز سیاســت  هــای صنعتــی و تحــوالت 
ــا وزارت تعــاون، کار  فنــاوری کشــور، تعامــل ب
و رفــاه اجتماعــی بــه منظــور برقــراری ارتبــاط 
آمــوزش  هــای ارایــه شــده در مراکــز آمــوزش 
فنــی و حرفــه  ای بــا نیازهــای بخــش صنعــت 
در مناطــق مختلــف، توســعه آموزش هــای 
فنــی و حرفــه  ای و کاربــردی ویــژه فــارغ  
ــت  التحصیــان دانشــگاه  هــا در راســتای تقوی
ــگان را  ــش  آموخت ــه  ای دان ــای حرف مهارت ه
مهمتریــن راهکارهــای افزایــش اشــتغال فــارغ  

التحصیــان دانشــگاهی برشــمرد.
دکتــر عاالدیــن ازوجــی رئیــس ســازمان 
ــوان  ــه عن ــران ب ــتان ته ــه اس ــه و بودج برنام
آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــا اشــاره 
ــوزش  ــام آم ــت نظ ــی گف ــوالت جهان ــه تح ب
ــه  ــت.وی ادام ــر اس ــال تغیی ــز در ح ــی نی عال
داد: اکوسیســتم مناســب بــرای بخش هــای 
پیشــران در دنیــا دارای پنــج بخــش اســت کــه 

ــد. ــز دارن ــی روی آن تمرک خیل
ازوجــی ادامــه داد: مســئله اصلــی مــا تفــاوت 
بــازار کار آمــوزش عالــی بــا بــازار کار متعــارف 
ــازار کار آمــوزش عالــی در گروه هــا  و تفــاوت ب

ــت. ــی اس ــته های تحصیل و رش

ــه  ــوع مواجه ــی ن ــن بررس ــه ضم وی در ادام
ســرمایه انســانی دانش آموختــه ایــران در بــازار 
اجتماعــی منابــع انســانی نتیجــه گیــری کــرد: 
ــیگنال  ــازار کار س ــرایط ب ــر ش ــال حاض در ح
زیــادی بــه ترجیحــات افــراد نــداده اســت و از 
ــای  ــن جاذبه ه ــی بی ــاوت محسوس ــی تف طرف
ــان  ــردان و زن ــی م ــای تحصیل ــاب گروه ه انتخ
وجــود داشــته و تفــاوت محسوســی نیــز بیــن 
اقتصــادی  بنگاه هــای  انتخــاب  جاذبه هــای 
بــرای گروه هــای تحصیلــی مــردان و زنــان 
ــرای بنــگاه  ــازار کار ب وجــود دارد. و  شــرایط ب
اقتصــادی مهــم اســت و توزیــع و تمرکــز 
ــرد در  ــع انســانی زن و م ــن مناب ــی بی نامتقارن
ــته و  ــود داش ــادی وج ــای اقتص ــار بنگاه ه رفت

محســوس می باشــد.
ازوجــی در جمــع بنــدی ســخنان خــود گفــت: 
ــازار  ــار ب ــازار کار)در کن ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــدم  ــد ع ــی نمی توان ــه تنهای ــات( ب کاال و خدم
تعادل هــای خــود را مرتفــع کنــد، لــذا در 
گــذر زمــان بــازار کار اقتصــاد ایــران بــه ســمت 
ــه تبــع  ــازار کار عالــی ســوق پیــدا کــرده و ب ب
آن، درک و شــناخت مناســبی از پیچیدگــی آن 
ــا در چارچوب هــای نهــادی و  حاصــل نشــده ت
حقوقــی ایــران گنجانــده شــود. وی همچنیــن 
اضافــه کــرد: تعارضــات نهــادی زیــادی در 
بــازار کار دانــش آموختــگان عالــی ایــران 
ــه ســمت اشــتغال  ــش ب ــه گرای وجــود دارد ک
کاالی  دو  مکملــی  )جریــان  آنهــا  پذیــری 
مهــارت و تحصیــل( مــی توانــد ایــن تعارضــات 
را بــه حداقــل برســاند و جریــان توســعه نظــام 
مهارتــی و فنــی و حرفــه ای مــی توانــد مبنــای 
بکارگیــری جمعیــت جــوان )زنــان و مــردان( و 
ــای  ــه بنگاه ه ــدرت جاذب ــی و ق ــام انگیزش نظ
اقتصــادی را در بــکار گیــری آنهــا اصــاح 

کنــد.
دکتــر علــی باقــر طاهــری نیــا رئیس موسســه 
ــدی  ــع بن ــز در جم ــزی نی پژوهــش و برنامه ری
پنــل از دســت انــدرکاران برگــزاری پنــل 
تشــکر کــرد و بــا اشــاره بــه حضــور نماینــده ای 
از بخــش خصوصــی در ایــن پنــل گفــت: یکــی 
از تجــارب خــوب ایــن پنــل ترکیــب مدعویــن 
ایــن نشســت بــود و پیشــنهاد می کنــم در 
ســایر پنل هــا نیــز ایــن موضــوع مــورد توجــه 
بــر  عــاوه  بایــد  پنل هــا  در  قــرار گیــرد. 
ــدگان  ــی از نماین ــران اجرای متخصصــان و مدی

ــوت شــود. ــز دع بخــش خصوصــی نی

افتتاح بزرگترین کتابخانه دریایی در مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس)بوشهر(

ــاز پژوهشــگران  ــردن نی ــا هــدف برطــرف ک ب
ــه  ــن کتابخان ــی، بزرگتری ــات دریای ــه تحقیق ب
ــج  ــی خلی ــوس شناس ــز اقیان ــی در مرک دریای

ــد. ــدازی ش ــهر راه ان ــتان بوش ــارس اس ف
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــاس  ــی اقی ــگاه مل ــل از پژوهش ــه نق ــوم ب عل
شناســی، دکتــر مرتضــی توکلــی رییــس ایــن 
پژوهشــگاه در آییــن راه انــدازی ایــن کتابخانــه 
اقیــاس  ملــی  پژوهشــگاه  وظیفــه  گفــت: 
ــد  ــی و تولی ــای علم ــر کار ه ــاوه ب شناســی ع
ــا و  ــی در دری ــی آلودگ ــش و ارزیاب ــه، پای مقال

ــت. ــوس اس اقیان
ــه  ــا ب ــزود: در دو ســال گذشــته بن  توکلــی اف

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س تقاض
ــارس  ــج ف ــاحلی خلی ــاحلی و فراس ــش س پای
ــیدیم  ــق رس ــه تواف ــون ب ــده و اکن ــام ش انج
کــه بــرای ۵ ســال آینــده نیــز پایــش آلودگــی 

ــود. انجــام ش

ــی  ــوس شناس ــی اقیان ــگاه مل ــس پژوهش ریی
بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــای دریــا و اقیانــوس 
ــه داد:  ــده، ادام ــول مان ــا مغف بســیار اســت، ام
ــمت  ــه س ــش ب ــره دان ــت زنجی ــا تقوی ــد ب بای
ــیرین  ــرداری از آب ش ــی، بهره ب ــرژی دریای ان
ــی  ــی دریای ــی و کارآفرین ــه دریای ــن، تغذی ک

ــم. ــت کنی حرک
اقیانــوس  مرکــز  رییــس  قائمــی،  مریــم 

درخصــوص  نیــز  فــارس  خلیــج  شناســی 
ــت:  ــتان گف ــی اس ــه دریای ــن کتابخان بزرگتری
مجــاورت بــا خلیــج فــارس و نیــاز پژوهشــگران 
ــدازی  ــرورت راه ان ــی، ض ــات دریای ــه تحقیق ب
چنیــن کتابخانــه تخصصــی را بیشــتر کــرد.

کتاب هــای  بــر  عــاوه  افــزود:  قائمــی   
ــع در زمینــه دریــا و اقیانــوس، اســناد  مرج
پایــان  و  پژوهشــی  مقاله هــای  بین المللــی، 
نامه هــا نیــز بــرای تحقیــق و پژوهــش در 

می گیــرد. قــرار  عاقمنــدان  اختیــار 
کتابخانــه  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تخصصــی بیــش از ۱۰ هــزار جلــد کتــاب 
التیــن و فارســی وجــود دارد، گفــت: محققــان 

ــد  ــگاه ها می توانن ــی دانش ــت علم ــا هیئ و اعض
بــا عضــو شــدن در کتابخانــه بــه صــورت 
و طرح هــای  مقاله هــا  کتاب هــا،  از  رایــگان 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس پژوهش

گفتنــی اســت، پژوهشــگاه اقیانــوس شناســی 
ــی در  ــز پژوهش ــور ۳ مرک ــوی کش ــوم ج و عل
ــز  ــن مراک ــه یکــی از ای ــوب کشــور دارد ک جن

ــد. ــت می کن ــهر فعالی در بوش
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به همت پژوهشگران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛
سنسورهای تشخیص آالینده ها در غذاهای دریایی طراحی شد

ــع  ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش ــس موسس رئی
غذایــی از موفقیــت پژوهشــگران ایــن موسســه 
در طراحــی سنســورهایی بــرای تشــخیص 

آالینده هــا در غذاهــای دریایــی خبــر داد.
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــوم  ــی عل ــه پژوهش ــل از موسس ــه نق ــوم ب عل
و صنایــع غذایــی، دکتــر ســید محمدعلــی 
در  افــزود:  ایــن خبــر  اعــام  بــا  رضــوی 
ــتانداردهای  ــاء اس ــا ارتق ــته ب ــال های گذش س
ــیات،  ــت ش ــریع صنع ــعه س ــی و توس زندگ
مصــرف غذاهــای دریایــی بــه دلیــل ارزش 
ــامت  ــر س ــت ب ــرات مثب ــاال و اث ــه ای ب تغذی
در سراســر جهــان افزایــش پیــدا کــرد. از 
ــش  ــا افزای ــر ب ــال حاض ــر، در ح ــوی دیگ س
ــا  ــمومیت ب ــر مس ــی خط ــای محیط آالینده ه
غذاهــای دریایــی تأثیــرات منفــی بــر ســامت 
وارد  دریایــی  غذاهــای  صنعــت  و  جامعــه 
ــای  ــی غذاه ــه آلودگ ــوی ک ــه نح ــد ب می کن
دریایــی بــه عنــوان خطــری مهــم و بالقــوه در 
ایمنــی غذایــی و تبعــات اقتصــادی ناشــی از آن 

ــت. ــرح اس مط
ــه  ــنگین را ب ــزات س ــین و فل وی فیکوتوکس
ــی  ــده از آلودگ ــناخته ش ــع ش ــوان دو منب عن
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــی اع ــای دریای غذاه

توجــه بــه اهمیــت موضــوع در کشــورهای 
ــترک  ــی مش ــرح پژوهش ــرقی، ط ــیای ش آس
ــا  ــده ب ــن دو آالین ــریع ای ــنجش س ــرای س ب
ــع  ــوم و صنای همــکاری مؤسســه پژوهشــی عل
ــگ  ــگاه تامکان ــگرانی از دانش ــی و پژوهش غذای

ــد. ــرا ش ــرح و اج ــوان مط تای
 رضــوی بیــان کــرد: در ایــن پــروژه مشــترک، 
ــاس  ــوق حس ــخیص ف ــای تش ــعه کیت ه توس
و گزینش پذیــر جهــت پایــش آالینده هــای 
ــت  ــرار گرف ــتورکار ق ــی در دس ــای دریای غذاه
و بــر پایــه تکنولــوژی کریســتال مایــع، دو 
زیست حســگر بســیار حســاس بــرای ســنجش 
فلــزات ســنگین و ســنجش فیکوتوکســین 

ــد. ــاخته ش ــی و س طراح
در ادامــه دکتــر اســماء وردیــان مجــری ایــن 
ــن  ــه ای ــورد دســتیابی ب طــرح پژوهشــی در م

تکنولــوژی اظهــار کــرد: تکنولــوژی کریســتال 
مایــع بــه طــور گســترده در فوتونیــک، فنــاوری 
و  می شــود  اســتفاده  الکترونیــک  و  لیــزر 
ــگرهای  ــرد در نمایش ــده ترین کارب ــناخته ش ش
جهت گیــری  آن  در  کــه  دارد  را   LCD

ــدان  ــا شــدت می ــع متناســب ب کریســتال مای
ــد. ــر می کن ــده تغیی ــال ش ــی اعم الکتریک

ادامــه داد: کریســتال  های مایــع دارای  وی 
دوربــرد  نظــم  بــرد،  کوتــاه  موقعیت هــای 
ــیار  ــطحی بس ــرات س ــه تغیی ــه ب ــتند ک هس
حســاس هســتند از ایــن رو کاندیــدی ایــده آل 
قــوی،  حســگری  سیســتم های  توســعه  در 
پیشــرفته و مســتقل از تجهیــزات پیچیــده 

. شــند می با
عضــو هیئــت علمــی موسســه پژوهشــی علــوم 
ــن حســگرهای  ــزود: در ای ــی اف ــع غذای و صنای
ــش  ــت و برهمکن ــور آنالی ــد حض ــل جدی نس
ــوری  ــر ن ــه تصاوی ــده ب ــا گیرن ــی آن ب مولکول
ــود.  ــت می ش ــل و تقوی ــاهده تبدی ــل مش قاب
حســگرهای LC بــا توجــه بــه حساســیت 
بــاال، تصویرپــردازی و پرتابــل بــودن پتانســیل 

تجاری ســازی باالیــی دارنــد.
توســعه  پایه گــذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــا کاربــرد  زیست حســگرهای کریســتال مایــع ب
در حــوزه ایمنــی مــواد غذایــی بــا هــدف 

دســتیابی بــه دانــش فنــی کیت هــای پایــدار و 
کاربــردی در مؤسســه علــوم و صنایــع غذایــی 
ــانی  ــه روز رس ــل و ب ــور تکمی ــه منظ ــت: ب گف
ــی  ــور، ارتباطــات بین الملل ــاوری نوظه ــن فن ای
بــا دانشــمندان ایــن حــوزه برقــرار شــده اســت.

وردیــان افــزود: در ایــن طــرح پژوهشــی 
قابلیــت کاربــرد کیــت تشــخیصی فلــزات 
ســنگین و فیکوتوکســین در نمونه هــای ماهــی 
و صــدف خوراکــی بــا موفقیــت مــورد ارزیابــی 

ــت. ــرار گرف ق
وی همچنیــن افــزود: در قالــب ایــن همــکاری 
بیــن المللــی دانــش آموختــه دکتــری ایرانــی 
بــه مــدت یکســال در کشــور تایــوان دوره 
پســادکتری را گذرانــده و بخشــی از نتایــج 
ــاپ  ــه چ ــر ب ــاالت معتب ــش در مق ــن پژوه ای

ــت. ــیده اس رس
مجــری ایــن طــرح همچنیــن گفــت: تأمیــن 
ــه  ــوط ب ــش مرب ــای پژوه ــی از هزینه ه بخش
انجــام ایــن طــرح مشــترک بــا ســرمایه گذاری 
ــای  ــات و همکاری ه ــز مطالع ــت مرک و حمای
علمــی و بین المللــی وزارت عتــف از طــرف 
و  تومــان  میلیــون  میــزان۵۰  بــه  ایرانــی 
هزینه هــای طــرف خارجــی توســط وزارت 
ــزار  ــغ۸۵ ه ــه مبل ــوان ب ــاوری تای ــوم و فن عل

ــت. ــورت پذیرف دالر ص

به همت محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران محقق شد؛
تولید صنعتی پیش آغشته کربن اپوکسی و شیشه اپوکسی برای ساخت 

قطعات کامپوزیتی حساس
پژوهشــگران گــروه کامپوزیــت پژوهشــگاه 
ــیمی ایــران موفــق شــدند،  ــر و پتروش پلیم
پیش آغشــته های کربــن اپوکســی و شیشــه 
ــد. ــد کنن ــی تولی ــاس صنعت اپوکســی را در مقی

 
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ــر و  ــل از پژوهشــگاه پلیم ــه نق ــوم ب وزارت عل
پتروشــیمی ایــران، از ایــن پیــش آغشــته هــا 
بــرای ســاخت کامپوزیت هــای بــا کارایــی بــاال 
و پیشــرفته، اســتفاده مــی شــود. پیش آغشــته 
یــک محصــول حــد واســط میــان مــواد 
ــوده کــه تمامــی  ــی ب ــت نهای ــه و کامپوزی اولی
ــته  ــیون، آغش ــی، فرموالس ــای طراح فرآینده
ســازی الیــاف، تنظیــم محتــوای رزیــن و 
ــاف در آن صــورت  ــر روی الی ــن ب ــت رزی تثبی
پذیرفتــه و بــرای ســاخت محصــول نهایــی تنها 
ــی اســت.  ــی و پخــت نهای ــه چین ــد الی نیازمن
بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن مــواد مــی تــوان 
ــی  ــاس را در محیط ــت حس ــات کامپوزی قطع
تمیــز و بــا دقــت بــاال و تکــرار پذیــری عالــی 

ــرد. ــد ک تولی

 دکتــر محمــد حســین بهشــتی عضــو هیئــت 
پتروشــیمی  و  پلیمــر  پژوهشــگاه  علمــی 
ــران و مجــری طــرح فنــاور تولیــد صنعتــی  ای
پیش آغشــته، در ایــن بــاره گفــت: پــس از 
چنــد ســال تحقیــق و توســعه و اجــرای طــرح 
هــای کارشناســی ارشــد و دکتــرا، بــا همــکاری 
)دانشــجوی  پوالدونــد  امیررضــا  مهنــدس 
تــا  شــدیم  موفــق  پژوهشــگاه(  دکتــرای 
ــن  ــی از ای ــواع مختلف ــد ان ــی تولی ــش فن دان
ــوع  ــرده و دو ن ــتخراج ک ــته ها را اس پیش آغش
ــه  ــد و ب ــی تولی ــاس صنعت ــا را در مقی از آن ه

ــم. ــه کنی ــازار عرض ب
وی بــا اشــاره بــه تولیــد موفــق صنعتــی 
پیــش آغشــته هــای اپوکســی بــه طــول 
حــدود ۳۰۰ متــر در عــرض یــک متــر در 
پایــان مــاه شــهریور ۱۴۰۱، بیــان کــرد: هــدف 
ــع  ــه صنای ــک ب ــول کم ــن محص ــد ای از تولی
تولیــد قطعــات کامپوزیتــی حســاس کشــور و 
بازاریابــی و بــازار ســازی ایــن محصــول اســت. 
ــرای  ــی ب ــدگان محصــوالت کامپوزیت تولیدکنن
مصــارف داخلــی و صادراتــی، بــه منظــور 
افزایــش کیفیــت قطعــات تولیــدی و همچنیــن 
ایــن  از  می تواننــد  خــود  تولیــد  ســرعت 
محصــوالت اســتفاده کننــد.  هیــچ محدودیتــی 
ــوع  ــن و ن ــد رزی ــاف، درص ــوع الی ــه ن در زمین
ــری   ــاور مج ــم فن ــدارد و تی ــود ن ــه وج پارچ
ــته   ــش آغش ــواع پی ــد ان ــرح می توانن ــن ط ای
ــه  ــد و عرض ــی تولی ــاس صنعت ــا را در مقی ه

ــد. کنن
ــش  ــی پی ــد صنعت ــه تولی ــت ک ــی اس گفتن
ــال  ــد س ــه چن ــی شیش ــای فنول ــته  ه آغش
قبــل توســط گــروه کامپوزیــت پژوهشــگاه 

ــود. ــده ب ــام ش انج

با حضور پارک علم و فناوری کرمان؛
اولین نمایشگاه تخصصی دانش بنیان معدن، صنعت و حمل  و نقل برگزار 

شد

بــا هــدف ایجــاد توســعه اکوسیســتم فنــاوری 
و شــرکت های  فنــاور  واحدهــای  تعامــل  و 
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــان پ دانش بنی
ــن  ــان، اولی ــای دانش بنی ــایر مجموعه ه ــا س ب
معــدن،  دانش بنیــان  تخصصــی  نمایشــگاه 

ــد. ــزار ش ــل برگ ــل و نق ــت و حم صنع

دانش بنیــان  تخصصــی  نمایشــگاه  اولیــن 
ــد ــزار ش ــل برگ ــل  و نق ــت و حم ــدن، صنع مع

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقل از پــارک علــم و فنــاوری کرمان، 
اولیــن نمایشــگاه دائمــی تخصصــی دانش بنیان 
ــا مشــارکت و  معــدن، صنعــت و حمل ونقــل ب
حضــور پــارک علــم و فنــاوری کرمــان و ســایر 
ــاور در  ــان و فن مراکــز و شــرکت های دانش بنی
ــرق  ــوب ش ــی جن ــگاه  بین الملل ــل نمایش مح

اســتان کرمــان از بیســت و ســوم مهرمــاه آغــاز 
بــه کار کــرد.

در ایــن نمایشــگاه کــه بیســت و ششــم 
ــتاورد  ــان داد، دس ــود پای ــه کار خ ــاه ب مهرم
و خدمــات واحدهــای فنــاور و شــرکت های 
دانش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری کرمــان در 

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــش عم ــرض نمای مع

گفتنــی اســت کــه هــدف پــارک علــم و 
فنــاوری از شــرکت در ایــن نمایشــگاه تخصصی 
ــل  ــاوری و تعام ایجــاد توســعه اکوسیســتم فن
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاور و ش ــای فن واحده
پــارک علــم و فنــاوری کرمــان بــا ســایر 

اســت. دانش بنیــان  مجموعه هــای 
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رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی:
شورای عالی عتف در گام دوم انقالب: بایدها و نبایدها

یادداشــتی  طــی  امیــدوار  حمیــد  دکتــر 
گام  در  عتــف  شــورای عالی   « درخصــوص 
ــف  ــر تعری دوم انقــاب: بایدهــا و نبایدهــا« ، ب
ــاز و  ــا س ــی ب ــای کان مل ــری طرح ه و راهب
کار جدیــد در حــوزه سیاســت گزاری علــم 
و فنــاوری کشــور بــا اســتفاده از ظرفیــت 

شــورای عالی عتــف تاکیــد کــرد.
 

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی وزارت 
ــرژی،  ــواد و ان ــل از پژوهشــگاه م ــه نق ــوم ب عل
آمده اســت:  امیــدوار  دکتــر  یادداشــت  در 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  شــورای عالی 
از بازوهــای قدرتمنــد؛ اگرچــه بــی  یکــی 
اســتفاده حــوزه علــم و فنــاوری کشــور در دهه 
گذشــته بــوده اســت. اگرچــه ایــرادات وارده بــر 
اینکــه چــرا چنیــن شــورایی در مــاده ۴ قانــون 
ــی در  ــف اصاح ــف وزارت عت ــداف و وظای اه
ــتقلی  ــگاه مس ــده و جای ــه ش ــال ۸۳ اضاف س
بــرای آن دیــده نشــده اســت، وجــود دارد 
لیکــن علــی رغــم همــه ایــرادات وارده و غیــر 
وارد در طــی دولت هــای یــازده و دوازده عمــا 
ــر  ــه غی ــی ب ــی خاص ــورایی خروج ــن ش چنی
ــت. از  ــراه نداش ــدود به هم ــورد مح ــد م از چن
نبایدهایــی کــه بــه چنیــن شــورایی در دولــت 
ــه  ــه احال ــوان ب ــد می ت ــبت داده ش ــل نس قب
حــوزه سیاســت گزاری در حــوزه علــم و فناوری 
بــه ایــن شــورا و ابــاغ آن توســط معــاون اول 
اصــوال  نمــود.  اشــاره  جمهــوری  ریاســت 
اباحه گرایــی در هــر حــوزه ای در وهلــه اول بــا 
ــفانه گام  ــود و متاس ــروع می ش ــی ش تکثرگرای
نخســت انهــدام حــوزه سیاســت گذاری علــم و 
ــت گذاری  ــر سیاس ــد واژه تکث ــا کلی ــاوری ب فن
علــم و فنــاوری در دولــت یازدهــم و بــا چنیــن 
ابــزاری رقــم خــورد و در دولــت دوازدهــم بــه 

ــل رســید. تکام
در ادامــه این یادداشــت می خوانیم:  متاســفانه 

بــه جــای آنکــه حــوزه سیاســت گزاری علــم و 
ــی  ــاب فرهنگ ــورای عالی انق ــه ش ــاوری ب فن
ــع  ــه جام ــری نقش ــتاد راهب ــل آن س و در ذی
ــردی  ــا راهب ــود، ب ــپرده ش ــور س ــی کش علم
ــتی  ــف سیاس ــه وظای ــتراتژیک و اغواگرایان اس
ــف  ــف تعری ــورای عالی عت ــرای ش ــوطی ب مبس
شــد. از طرفــی از جملــه بایدهــا کــه از وظایــف 
مصــرح ایــن شــورا در قانــون هســت و آن هــم 
ــی  ــش بین ــی و پی ــای کان مل ــاء طرح ه احص
منابــع آن می باشــد. متاســفانه به دلیــل تجربــه 
ــت  تلــخ ناکامــی طرح هــای کان ملــی در دول
نهــم بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد و 
ــه  ــای کان ب ــال طرح ه ــه انتق ــا توجی ــا ب تنه
معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری از 
ایــن مهــم صــرف نظــر شــد. از آنجــا کــه نقــد 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــد  ــال نمی گنج ــن مج ــته در ای ــه گذش در ده
ــل تامــل  ــه آنهــم بخشــی مهــم و قاب کــه البت
از تاریــخ علــم و فنــاوری کشــور اســت، لیکــن 
عملکــرد  در  مثبــت  حرکــت  تنهــا  شــاید 
شــورای عالی عتــف در دولــت ۱۱ و ۱۲ بــه 
تصویب رســاندن صنــدوق ذیــل ایــن شــورا در 
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی بــود کــه البتــه 
متاســفانه به دلیــل عــدم ابــاغ آن توســط 
ــی  ــاب فرهنگ ــورای عالی انق ــت ش ــس وق ریی
بیــش از دو ســال تاســیس ایــن صنــدوق 
ــان حــوزه  ــا همــت ذینفع ــه ب ــد ک معطــل مان
علــم و فنــاوری در دولــت جدیــد توســط 
ریاســت فعلــی شــورای عالی انقــاب فرهنگــی 

ــاغ شــد. اب
ــه  ــوالی ک ــت: س ــت آمده اس ــن یادداش در ای
وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا ایــن صنــدوق 
ــورای عالی  ــت ش ــر وق ــماجت دبی ــا س ــه ب ک
شــورای عالی  اعضــا  و  دبیــر  نیــز  و  عتــف 
ــتانه  ــل در آس ــت قب ــی در دول ــاب فرهنگ انق
ــر  ــت وزی ــا هم ــه ب ــت و البت ــرار گرف ــاغ ق اب
ــورای عالی  ــر ش ــت و دبی ــف و ریاس ــی عت فعل

کــه  اســت  چنــدی  فرهنگــی  انقــاب 
ــه  ــود را ب ــع خ ــا مناب ــت. آی ــده اس ــاغ ش اب
کارکردهــای اصلــی و وظایــف شــورای عالی 
عتــف تخصیــص خواهــد داد و یــا اینکــه 
ــوزه  ــکات ح ــایر مش ــل س ــت ح ــی جه محل
ــه  ــخ ب ــد. در پاس ــد ش ــاوری خواه ــم و فن عل
ایــن ســوال بایــد بــه تمامــی دســت انــدرکاران 
حــوزه علــم و فنــاوری متذکــر شــد کــه از گــذر 
ــون  ــر در قان ــود و اگ ــوزی ش ــه آم ــام تجرب ای
ــرکات  ــای ح ــه ج ــود دارد ب ــراد وج ــی ای جای
فراقانونــی یــا بــه اصــاح قانــون اقــدام نماینــد 

ــد. ــن کنن ــون را تمکی ــا قان و ی
 در ایــن یادداشــت همچنیــن آمده اســت: 
در شــرایط گام دوم انقــاب در حــوزه علــم 
و فنــاوری بــر شــورای عالی عتــف در کنــار 
ــاوری و  ــم و فن ــوزه عل ــل در ح ــن دخی وزارتی
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی فن ــت علم معاون
تکلیفــی اســت مبنــی بــر ارایــه دســتاوردهای 
ملمــوس در افق هــای کوتــاه مــدت و دراز 
مــدت. بدیهــی اســت ایــن مهــم ایجــاد ســاز و 
کار الزم بــا همیــاری وزارت صمت و ســایر نهاد 
ــن حــوزه  هــا و بنیادهــا و ســایر کنشــگران ای
ــا درگیــر نمــودن دانشــگاهیان  را می طلبــد.  ب
ــا طراحــی  ــه ب ــی و البت در طرح هــای کان مل
ســاز وکار درســت بــرای بــه ثمــر رســیدن ایــن 
ــه تنهــا مهاجــرت نخبــگان محــدود  طرح هــا ن
می شــود بلکــه بــا مهاجــرت معکــوس نخبــگان 
ــع  نیــز مواجــه خواهیــم شــد. پیش بینــی مناب
جهــت اجــرای طرح هــای کان نیــز پــس 

از طراحــی ســاز و کار درســت از مباحــث 
ــات  ــرم الزام ــه الج ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
ــرکت های  ــا و ش ــه بانک ه ــی ورود بودج قانون
ــورم بودجــه و ســودایی  دولتــی را می طلبــد. ت
کــه در شــرکت های دولتــی و خصوصــی و 
بنیادهــا وجــود دارد ناشــی از ایــن اســت کــه 
طراحــان نظــام بودجــه علــم و فنــاوری کشــور 
تمــام اختیــارات خــود را بــر فشــار بــه بودجــه 
هزینــه ای دولــت وارد می کننــد و از هیــچ یــک 
ــه  ــا ب ــایر بخش ه ــات ورود س ــا و الزام از ابزاره
ــره  ــاوری به ــم و فن ــوزه عل ــه ح ــن بودج تامی
ــا  ــیری و ب ــای تبش ــا از ابزاره ــد و تنه نمی برن
ــکاک  ــن اصط ــا کمتری ــامح گونه و ب ــی تس مش

ــود. ــده می ش ــل ورزی ــم تغاف ــن مه از ای
در بخــش پایانــی ایــن یادداشــت تاکیــد 
ــی  ــر تمام ــه ب ــر اینک ــخن آخ ــت: س شده اس
ــور  ــاوری کش ــم و فن ــوزه عل ــدان ح دغدغه من
واجــب اســت بــه پیــام گام دوم رهبــر حکیــم 
ــود  ــای موج ــر رویه ه ــا تغیی ــه و ب ــک گفت لبی
ــور  ــاوری به ط ــم و فن ــدرت عل ــای ق از مولفه ه
بهینــه ســود جســته و دکتریــن علــم و فنــاوری 
کشــور مشــخص شــود. بدیــن ترتیــب بــا 
رویکــرد واحــد از فضــای جزیــره ای موجــود در 
ــم  ــجامی عل ــرد انس ــه رویک ــاوری ب ــم و فن عل
ــی  ــه گام دوم نقش ــت از بیانی ــاوری منبع و فن
نــو ترســیم می شــود. در نهایــت قــدرت واحــد 
ــی و شــرقی  ــن غرب ــا دکتری ــاوری ب ــم و فن عل
میســر نیســت و بایــد معمــاری جدیــدی را در 
ایــن حــوزه رقــم زد تــا بــه افــق دوردســت تری 
دســت یافــت. لــذا ســفارش بــه ذینفعــان 
حــوزه علــم و فنــاوری ایــن اســت کــه در گام 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــه ب ــول فناوران اول تح
شــورای عالی عتــف و راه انــدازی کانون هــای 
مســتقل ذیــل هــر یــک از کمیســیون های 
و  تعریــف  بــه  اقــدام  عتــف  شــورای عالی 
ــا ســاز و کار  ــی ب ــای کان مل ــری طرح ه راهب

ــد. ــد کنن جدی

 : ۲۰۲1  D8 رتبه بندی دانشگاه ها ی کشورهای گروه
حضور ۷۴ دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران 

و  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
بین المللــی مؤسســه  همکاری هــای علمــی 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 
زاده  فاضــل  احمــد  ســید  دکتــر   ،)ISC(
ــگاه  ــدی دانش ــه بن ــت: رتب ــس ISC گف ریی
ــروه D۸-۲۰۲۱ از ســوی  ــای کشــورهای گ ه
مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و 

منتشــر شــد.   )ISC( فنــاوری 

دکتــر فاضــل زاده دربــاره روش شناســی رتبــه 
ــتنادی  ــگاه اس ــت: پای ــدی D۸-۲۰۲۱ گف بن
منظــور  بــه   )ISC( اســام  علــوم جهــان 
رتبه بنــدی دانشــگاه های کشــورهای گــروه 
D۸ در معیارهــای خــود، مهم تریــن مأموریــت 
دانشــگاه ها کــه عبارتنــد از پژوهــش، نــوآوری، 
آمــوزش و فعالیت هــای بین المللــی را در نظــر 
می گیــرد و بــر ایــن اســاس دانشــگاه های 
کشــورهای گــروه D۸ را مــورد ســنجش و 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ارزیاب
ــدی از  ــن رتبه بن ــات ای ــه داد: اطاع وی ادام
 USPTO، WOS، اطاعاتــی  پایگاه هــای 
ــایر  ــگاه¬ها و س ــایت دانش Incites و وب س

ــت.  ــده اس ــردآوری ش ــط گ ــایت¬های مرتب س
ــه  ــور رتب ــه منظ ــزود: ب ــل زاده اف ــر فاض دکت
گــروه  کشــورهای  دانشــگاه¬های  بنــدی 
ســازمان   ۱۶۳۴ پژوهشــی  اطاعــات   ،D۸
از کشــورهای عضــو گــروه D۸ در پایــگاه 
اطاعاتــی InCites در فاصلــه ســال¬های 
ایــن  بیــن  از  بررســی شــد.   ۲۰۱7-۲۰۱۹
ــش از  ــه بی ــی ک ــگاه های ــازمان¬ها، دانش س
ــر  ــی منتش ــازه زمان ــن ب ــدرک را در ای ۱۵۰ م
کــرده بودنــد جامعــه هــدف رتبــه بنــدی 
ــه  ــگاه¬هایی ک ــداد دانش ــد. تع ــکیل دادن تش
ــود  ــگاه ب ــتند ۴۶۳ دانش ــرایط را داش ــن ش ای
حضــور   ۲۰۲۱-D۸ بنــدی  رتبــه  در  کــه 

ــد.  یافتن

بنــدی  رتبــه  در  حاضــر  هــای  دانشــگاه 
دانشــگاه هــای کشــورهای گــروه D۸ بــه 
ــان داده  ــر نش ــدول زی ــور در ج ــک کش تفکی
ــر اســت، کشــورهای  شــده اســت. شــایان ذک
ترکیــه، جمهــوری اســامی ایــران  و اندونــزی 
ــر در  ــگاه¬های حاض ــداد دانش ــترین تع بیش

ــد. ــته ان ــدی را داش ــه بن رتب

تعداد دانشگاه حاضر در رتبه بندی نام کشور
1۵۴ ترکیه
۷۴ جمهوری اسالمی ایران 
۶۰ اندونزی
۵۵ پاکستان
۴1 مالزی
3۶ مصر
۲۶ بنگالدش
1۷ نیجریه

۴۶3 جمع کل

ــا،  ــای ماالی ــدی دانشــگاه ه ــه بن ــن رتب در ای
ــاد از پاکســتان،  دانشــگاه کامســتس اســام آب
از مصــر و  علــوم پزشــکی تهــران، قاهــره 

ــای اول  ــه ه ــب رتب ــه ترتی ــران ب ــگاه ته دانش
تــا پنجــم ایــن رتبــه بنــدی را بــه دســت آورده 

ــد. ان

Rank UNIVERSITY COUNTRY

1 Universiti Malaya Malaysia
2 COMSATS University Islamabad (CUI( Pakistan
3 Tehran University of Medical Sciences Iran

4 Cairo University Egypt
5 University of Tehran Iran
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ــور  ــت کش ــروه هش ــت: گ ــس ISC گف ریی
ــام اختصــاری  ــا ن اســامی در حــال توســعه ب
گــروه دی D۸( ۸( شــامل هشــت کشــور 
ــه شــامل  مســلمان در حــال توســعه اســت ک
 ، ایــران  اســامی  جمهــوری  اندونــزی، 
بنــگادش، پاکســتان، ترکیــه، مالــزی، مصــر و 

ــود. ــی ش ــه م نیجری
دانشــگاه هایــی کــه در هــر یــک از ایــن 

ــه  ــت را ب ــه نخس ــروه D۸، رتب ــورهای گ کش
ــا در  ــه آنه ــراه رتب ــه هم ــد ب ــت آورده ان دس
بیــن ســایر دانشــگاه هــا، در جــدول زیــر 
نشــان داده شــده اســت. همانطــور کــه در ایــن 
ــوم  ــگاه عل ــود دانش ــی ش ــاهده م ــدول مش ج
ــت  ــه نخس ــورمان رتب ــران از کش ــکی ته پزش
را در بیــن دانشــگاه هــای جمهــوری اســامی 

ــت. ــرده اس ــود ک ــران  از آن خ ای

RANK UNIVERSITY COUNTRY

1 Universiti Malaya Malaysia

2 COMSATS University Islamabad (CUI( Pakistan

3 Tehran University of Medical Sciences Iran

4 Cairo University Egypt

6 Middle East Technical University Turkey

28 University of Indonesia Indonesia

30 University of Ibadan Nigeria

76 University of Dhaka Bangladesh

ــر  ــروه  D8 ب ــای عضــو گ ــداد دانشــگاه ه تع
ــه  ــد ب ــرده ان ــب ک ــه کس ــه ای ک ــاس رتب اس

ــان داده  ــر نش ــدول زی ــور در ج ــک کش تفکی
ــت: ــده اس ش
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رتبه دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران 

ــه  ــان گون ــت: هم ــه گف ــس ISC در ادام ریی
ــر نشــان داده شــده اســت،  کــه در جــدول زی
ــورهای  ــای کش ــگاه ه ــدی دانش ــه بن در رتب
گــروه D۸، 7۴ دانشــگاه از جمهــوری اســامی 
ــداد ۱7  ــن تع ــه از ای ــد ک ــران  حضــور دارن ای
دانشــگاه در بیــن ۵۰ دانشــگاه برتــر قــرار 
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــد. دانش ــه ان گرفت
ــی  ــگاه صنعت ــران و دانش ــگاه ته ــران، دانش ته

شــریف بــا رتبــه هــای ۳، ۵ و ۱۴ بــه ترتیــب 
ــا ســوم جمهــوری اســامی  رتبــه هــای اول ت

ــد.  ــرده ان ــود ک ــران  را از آن خ ای
ــگاه  ــدی در پای ــه بن ــن رتب ــل ای ــج کام نتای
ــل مشــاهده مــی  ــه آدرس ذیــل قاب اینترنتــی ب

ــد.  باش
https://d8,isc.ac/

D۸ ۲۰۲1 رتبه دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران  در رتبه بندی
رتبه 
D۸نام دانشگاهD۸ نام دانشگاهرتبه

دانشگاه علوم پزشکی 3
تهران

۲۰۰-1۵1

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران۵
کردستان

دانشگاه یاسوج دانشگاه صنعتی شریف1۴

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس1۷
قزوین

دانشگاه علوم پزشکی 1۸
دانشگاه صنعتی سهندشهید بهشتی

دانشگاه شهید چمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۰
اهواز

دانشگاه علوم پزشکی ۲3
ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان

دانشگاه محقق اردبیلیدانشگاه صنعتی اصفهان۲۷

دانشگاه علوم پزشکی 3۲
مشهد

دانشگاه علوم پزشکی 
ارومیه

دانشگاه سیستان و دانشگاه شیراز33
بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکی 3۵
اصفهان

دانشگاه شهید مدنی 
آذربایجان

دانشگاه صنعتی مالک دانشگاه شهید بهشتی۴۰
اشتر

علم و صنعت دانشگاه ۴1
ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان

دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران در رتبه بندی تایمز ۲۰۲3 رتبه اول را 
در بین دانشگاه های کشورهای اسالمی کسب نمودند

و  عمومــی  روابــط  ادارة  گــزارش  بــه 
بین المللــی مؤسســه  همکاری هــای علمــی 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 
ــه  ــس مؤسس ــل زاده رئی ــر فاض )ISC(، دکت
اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 
)ISC( گفــت: در رتبــه بنــدی تایمــز  ۲۰۲۳، 
تعــداد ۶۵ دانشــگاه از جمهــوری اســامی 
ــد  ــز حضــور دارن ــدی تایم ــه بن ــران  در رتب ای

 reporter بعــاوه ۲ دانشــگاه نیــز بــه عنــوان(
آورده شــده اســت(، در رتبــه بنــدی ســال 
۲۰۲۲، ۵۸ دانشــگاه از جمهــوری اســامی 

ــتند.   ــور داش ــران حض ای
آمــار تعــداد حضــور دانشــگاه هــای جمهــوری 
ــف در  ــران طــی ســال هــای مختل اســامی ای

نمــودار زیــر قابــل مشــاهده اســت:

ــه  ــن رتب ــت: در آخری ــل زاده گف ــر فاض دکت
بنــدی تایمــز، ســه دانشــگاه از کشــورمان  در 
بیــن ۴۰۰ دانشــگاه برتــر جهــان و ۱۰ دانشــگاه 

ــور  ــان حض ــر جه ــگاه برت ــن ۵۰۰ دانش در بی
دارنــد. در جــدول زیــر ایــن آمــار بــه تفصیــل 

نشــان داده شــده اســت.

تعداد و رتبه دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲3
رتبهتعداد دانشگاه

3۴۰۰-3۵1
۷۵۰۰-۴۰1
۵۶۰۰-۵۰1
13۸۰۰-۶۰1
۴1۰۰۰-۸۰1
1۶1۰۰1-1۲۰۰
1۴1۲۰1-1۵۰۰
3+1۵۰1

در رتبــه بنــدی تایمــز ۲۰۲۳، تعــداد ۲۵ 
ــر  ــه از نظ ــد ک ــور دارن ــامی حض ــور اس کش
جمهــوری  کشــورهای  دانشــگاه،  تعــداد 

اســامی ایــران بــا ۶۵ دانشــگاه، ترکیــه بــا ۶۱ 
ــا ۲۹ دانشــگاه بیشــترین تعــداد  و پاکســتان ب

ــد.  ــته ان ــور را داش حض
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ثبت بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نیاز در سامانه نان/ دانشگاه ها پایان نامه ها را به سمت حل نیازها سوق دهند
و  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
مؤسســه  بین المللــی  علمــی  همکاری هــای 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 
ــی  ــر اجرای ــی، دبی ــی نایب ــر عل )ISC(، دکت
ــا  ــان( ب ــا )ن ــا و نیازه ــده ه ــام ای ــامانه نظ س
ــای  ــر نیازه ــع بهت ــرای رف ــه ب ــر اینک ــد ب تاکی
جامعــه، موضــوع پایــان نامــه هــای دانشــجویی 
ــوق  ــا س ــع نیازه ــمت رف ــه س ــت ب ــی بایس م
ــان  ــامانه ن ــی س ــان رونمای ــت: از زم ــد، گف یاب
ــزار و  ــار ه ــون  چه در اردیبهشــت ۱۴۰۱، تاکن
7۰۱ نیــاز و ۳۳۳ ایــده در ایــن ســامانه ثبــت 

ــت. ــده اس ش
دکتــر علــی نایبــی معــاون پژوهشــی موسســه 
اســتنادی علــوم و پایــش علــوم و فنــاوری 
)ISC( ، در پنجــاه و هفتمیــن اجــاس معاونان 
ــاوری دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها،  پژوهــش و فن
فنــاوری و  مراکــز و مؤسســات پژوهــش و 
ــل  ــور در مح ــاوری کش ــم و فن ــای عل پارک ه
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 
ــام  ــامانه نظ ــه س ــت: وظیف ــار داش ــران اظه ای
ــره  ــه پنج ــت ک ــن اس ــا ای ــا و نیازه ــده ه ای
ــه  ــای فناوران ــا و تقاضاه ــرای نیازه ــدی ب واح
ــای مشــابه  ــات ســامانه ه ــد و خدم ایجــاد کن

ــد. ــش ده را پوش
ــکوهای  ــرای س ــی و اج ــه داد: طراح وی ادام
علــم، فنــاوری و نــوآوری بــه وزارت علــوم 
ســپرده شــده اســت و دســتگاه هــا بایــد نیــاز 
 )nan.ac( ــان ــامانه ن ــود را در س ــه خ فناوران

ــد. ــت کنن ثب

بــه گفتــه معاون پژوهشــی موسســه اســتنادی 
علــوم و پایــش علــوم و فنــاوری )ISC(، ایــده 
هــای ثبــت شــده در ایــن        ســامانه یــا مــی 
توانــد در پاســخ بــه نیــازی طــرح شــود یــا بــا 
عنــوان یــک طــرح مســتقل و در قالــب طــرح 

هــای تحقیقاتــی اجرایــی شــود.
دبیــر اجرایــی ســامانه نــان خاطرنشــان کــرد: 
برخــی وزارت خانــه هــا ماننــد وزارت نفــت در 
ــن  ــد و ای ــوده ان ــال ب ــیار فع ــه بس ــن زمین ای
فناورانــه  نیــاز   ۱۴۰ تاکنــون  خانــه  وزارت 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــامانه ثب ــن س ــود را در ای خ
بــه همیــن دلیــل یــک بخــش جداگانــه بــرای 
ــم.  ــان درنظرگرفتی ــامانه ن ــت در س وزارت نف
همچنیــن شــاخص هــای مختلفــی بــرای 
ــه  ــده ک ــف ش ــامانه تعری ــن س ــان در ای محقق
شــامل تعــداد ایــده هــای مطــرح  شــده 
توســط محقــق، کیفیــت ایــده هــا و بــه نتیجــه 

ــت. ــا اس ــیدن آنه رس
بیشــتر  آشــنایی  بــرای  داد:  توضیــح  وی 
ــارک  ــن پ ــا و همچنی ــده ه ــزاران، نماین کارگ
و  هــا  دانشــگاه  و  فنــاوری  و  علــم  هــای 

دانشــجویان و اعضــای هیــات علمــی بــا شــیوه 
ــان  ــار در آب ــه وبین ــان، س ــامانه ن ــای کار س ه

ــت. ــده اس ــی ش ــاری طراح ــال ج ــاه س م
ــت شــده در  ــای ثب ــی در خصــوص نیازه نایب
ــامانه  ــه کار س ــاز ب ــان آغ ــت: از زم ــان گف ن
نــان تاکنــون، تعــداد چهــار هــزار و 7۰۱ نیــاز 
ــا  ــده ثبــت شــده اســت. دانشــگاه ه و ۳۳۳ ای
تــاش مــی کننــد پایــان نامــه هــا و رســاله هــا 
ــد. از طــرف  ــا ســوق بدهن ــه ســمت نیازه را ب
دیگــر، وزارت علــوم تاکیــد دارد هــر ســال 
تعــداد پایــان نامــه هــای بیشــتری بــر اســاس 
ــام  ــان انج ــامانه ن ــده در س ــت ش ــای ثب نیازه

شــود.
دکتــر امیــد رضایــی فــر مدیــر دفتر پشــتیبانی 
و امــور نــوآوری و فنــاوری وزارت علــوم نیــز در 
ــا و  ــام ایده ه ــار داشــت: نظ ــن نشســت اظه ای
ــانی  ــرای هم رس ــی ب ــوان مرجع ــه عن ــا ب نیازه
و اتصــال و زیرســاخت ارتباطــی الزم نیازهــا و 

ایــده هــا مهیــا شــده اســت.
ــن ســامانه های ســاتع،  ــه داد: همچنی وی ادام
ــل  ــاز متص ــامانه نی ــه س ــران ب ــاجد و توانی س
شــده و نیازهــای ســامانه مشــابه را مــی تــوان 
ــت و در  ــل دریاف ــای اکس ــل ه ــب فای در قال

ــی شــده اســت. ــان درون ده ــامانه ن س
ــای  ــه ه ــر، از مجموع ــی ف ــه رضای ــه گفت ب
ــری  ــم تعامــل جــدی ت دانشــگاهی توقــع داری
بــا ســامانه نــان داشــته باشــند و ســامانه هــای 
داخلــی برخــی موسســات ماننــد ســامانه گنــج 
ایرانــداک بایــد بــه ســامانه نــان متصــل شــود. 

ــت هــا )کمــک  همچنیــن اعطــای برخــی گرن
هزینــه هــای پژوهشــی( نیــز بــر اســاس ثبــت 

ــان انجــام خواهــد شــد.  نیازهــا در ســامانه ن
دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی 
وزارت علــوم نیــز در ایــن نشســت اظهــار 
ــد  ــان از ایــن نظــر مــی توان داشــت: ســامانه ن
ــا و  ــانی نیازه ــرای هم رس ــه ب ــد ک ــد باش مفی
ــازار موجــود در دانشــگاه هــا و  ــه ب ایــده هــا ب
ــم. ــتفاده کنی ــم از آن اس ــا بتوانی ــگاه ه پژوهش

ــان،  ــامانه ن ــه س ــا ب ــگاه م ــه داد: ن وی ادام
ــی  ــور یعن ــد در کش ــام واح ــد نظ ــره واح پنج
از طــرح ایــده تــا رســیدن بــه محصــول اســت. 
ســامانه هــای دیگــر ماننــد ســاجد و ســاتع در 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــان ق ــل ن ذی
)نــان(  نیازهــا  و  ایده هــا  نظــام  ســامانه 
ــا  ــرای ارتبــاط نیازهــای مختلــف ب زمینــه ای ب
ــت.  ــور اس ــی کش ــز تحقیقات ــات و مراک تحقیق
را  خــود  نیازهــای  می تواننــد  متخصصــان 
اجتماعــی  مختلــف  و ســطوح  در حوزه هــا 
کننــد.  ثبــت  ایــن ســامانه  در  و صنعتــی 
ــز  ــرای مراک ــی ب ــوق های علم ــن مش همچنی
دانشــگاهی فعــال در ســامانه درنظرگرفتــه 

ــت. ــده اس ش
ــده  ــکیل ش ــه تش ــه مرحل ــامانه از س ــن س ای
ــول ۳.  ــاز ۲. محص ــده و نی ــه ای ــت: ۱. ارائ اس
ــده در  ــت ای ــل ثب ــان. مراح ــتغال دانش بنی اش
ــت  ــاز، ثب ــاب نی ــامل انتخ ــان« ش ــامانه »ن س
ــی  ــدور گواه ــات و ص ــد اطاع ــات، تأیی اطاع

اســت.

نسخۀ تازه »سامانۀ همانندجو« رونمایی شد
دکتــر پیمــان صالحــی، معــاون پژوهشــی 
ــاوری و  ــاون فن ــن مع ــی خیرالدی ــر عل و دکت
ــاوری  ــات، و فن ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ن
از نســخة تــازه »ســامانة همانندجــو« رونمایــی 
عمومــی  »روابــط   گــزارش  بــه  کردنــد. 
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران«، 
ــی و  ــاون پژوهش ــی، مع ــان صالح ــر پیم دکت
دبیــرکل شــورای عالی علــوم، تحقیقــات، و 
فنــاوري، و دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون 
ــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات، و  فنــاوری و ن
فنــاوری امــروز سه شــنبه ۲۶ مهرمــاه ۱۴۰۱، از 
نســخة تــازه »ســامانة همانندجــو« همزمــان بــا 
پنجــاه و هفتمیــن اجــاس معاونــان پژوهــش 
ــز  ــگاه ها، مراک ــگاه ها، پژوهش ــاوری دانش و فن
ــای  ــاوری و پارک ه و مؤسســات پژوهــش و فن

ــد. ــی کردن ــور رونمای ــاوری کش ــم و فن عل
بــر پایــة »قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلب 
در تهیــة آثــار علمــی«، همــة دانشــگاه ها، 
آمــوزش  مؤسســه های  و  پژوهشــگاه ها، 
ــن  ــد تمام مت ــاوری؛ بای ــی، و فن ــی، پژوهش  عال
و  پایان نامه هــا،  )پروپوزال هــا(،  پیشــنهاده ها 
ــی  ــات تکمیل ــجویان تحصی ــاله های دانش رس
خــود را کــه بــدون طبقه بنــدی هســتند، 
ــاوری  ــوم و فن ــگاه عل ــامانه های پژوهش در س
اطاعــات ایــران )ایرانــداک( ثبــت، تأییــد، 
ــام  ــرای انج ــد. ب ــی کنن ــا را همانندجوی و آنه
همانندجویــی، ایرانــداک »ســامانة همانندجــو« 
 TIK.IRANDOC.AC.IR نشــانی  در  را 
راه انــدازی کــرده اســت و بنــا بــه برنامــه 
ــی  ــترش همانندجوی ــرای گس ــف ب وزارت عت
ــازه  ــخة ت ــون نس ــی هم اکن ــع علم ــایر مناب س
ایــن ســامانه آمــاده بهره بــرداری اســت. در 
نســخة تــازه »ســامانة همانندجــو« نوشــتارهای 
بارگــزاری شــده افــزون بــر آنکــه کپــی دقیــق 

به صــورت  قــرار می گیــرد،  بررســی  مــورد 
الگوریتم هــای  از  اســتفاده  بــا  هوشــمند 
محتــوای  شــده  بازنویســی  همانندجویــی 
ــد  ــواردی مانن ــود و م ــل می ش ــتار تحلی نوش
جایگزینــی کلمــات، بــه هــم چســبیدگی، 
ــود  ــات، وج ــات و جم ــل کلم ــرار بی دلی تک
فاصله گــذاری  محــاوره ای،  متن هــای 
از  اســتفاده  حــروف،  بیــن  بی دلیــل 
ــی  ــای امای ــاز، غلط ه ــر مج ــای غی کاراکتره
ــورد بررســی  ــارات و جمــات نامفهــوم م و عب
ــن  ــن در ای ــرد. همچنی ــرار می گی ــف ق و کش
ــامانه،  ــتفاده از س ــهولت اس ــرای س ــخه، ب نس
فرایندهــا مــورد بازبینــی و بهبــود قــرار گرفتــه 
ــزون  و شناســه اســتاد حــذف شــده اســت. اف
ــس  ــن پ ــندگان از ای ــران و نویس ــن ناش برای
اســتفاده  بــا  را  کتــاب  نوشــتار  می تواننــد 
از ســامانه همانندجــو مــورد بررســی قــرار 
ــزارش  ــدآوران گ ــگران و پدی ــد و پژوهش دهن
علمــی  مقــاالت  و  پژوهشــی  طرح هــای 
برگزارکننــدگان  و  همایش هــا  و  مجــات 
ــتارهای  ــی نوش ــکان همانندجوی ــا ام همایش ه

ــد.  ــود را دارن ــی خ علم
گفتنــی اســت ایــن مراســم روز سه شــنبه 
۲۶ مهرمــاه ۱۴۰۱، همزمــان بــا پنجــاه و 
هفتمیــن اجــاس معاونــان پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، مراکــز و مؤسســات 
و  علــم  پارک هــای  و  فنــاوری  و  پژوهــش 
پژوهش هــای  ســازمان  در  کشــور  فنــاوری 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــی ای ــی و صنعت علم

به منظور همکاری های مشترک در حوزه های تحقیقاتی، فناورانه و صنعتی: 
جلسه هم افزایی مدیران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و 
مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد

در  مشــترک  همکاری هــای  منظــور  بــه 
حوزه هــای تحقیقاتــی، فناورانــه و صنعتــی، 
ســازمان  مدیــران  هم افزایــی  جلســه 
ایــران  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیــران  و 
شــد. برگــزار  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 

ســازمان  مدیــران  هم افزایــی  جلســه 
ایــران  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیــران  و 
شــد برگــزار  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
پژوهش هــای  ســازمان  از  نقــل  بــه  علــوم 
ــی  ــه هم افزای ــران، جلس ــی ای ــی و صنعت علم
و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان  مدیــران 
ــع  ــازمان صنای ــران س ــا مدی ــران ب ــی ای صنعت
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران بــا 
ــر  ــاون وزی ــان مع ــن زمانی ــر حس ــور دکت حض
و رئیــس ســازمان و دکتــر علــی رســولیان 
ــر عامــل ســازمان  ــر صمــت و مدی ــاون وزی مع
صنایــع کوچــک در جهــت آغــاز همکاری هــای 
مشــترک  در محــل  ســازمان شــهرک های 

ــد. ــزار ش ــی برگ صنعت

در ابتــدای ایــن جلســه زمانیــان ضمــن معرفی 
کوتــاه ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی 
ــت  ــازمان در جه ــن س ــی ای ــر آمادگ ــران ب ای
رفــع نیازهــای شــرکت های زیــر مجموعــه 
حوزه هــای  در  صنعتــی  شــهرک های 
ــرد. ــد ک ــی تاکی ــه و صنعت ــی، فناوران تحقیقات

معرفــی  ضمــن  رســولیان  ادامــه  در 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  فعالیت هــای 
پیشــنهادات  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 
ــش  ــای افزای ــترک را در حوزه ه ــکاری  مش هم
بهــره وری آب، انــرژی و پســماند، اینترنــت 
اشــیا، گواهــی توانمنــدی فناورانــه، کارآمــوزی، 
تحقیــق و توســعه شــرکت های مســتقر در 
شــهرک ها و هم چنیــن پــارک علــم و فنــاوری 

ــرد. ــرح ک ــران  مط ــی ای ــن الملل بی
ــا هم فکــری و اظهــار  در ادامــه ایــن جلســه ب
ــرر  ــران حاضــر در جلســه مق ــر مدی نظــر دیگ
ــای  ــن اولویت ه ــنجی و تعیی ــکان س ــد ام ش
معاونیــن  طریــق  از  دوطــرف  همــکاری 
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 
ایــران و شــرکت شــهرک های صنعتــی در 
ــرد و  ــورت گی ــخص ص ــدی مش ــک زمان بن ی
ــت دار و  ــای اولوی ــر اســاس نیازه ــت ب در نهای
ــاء و  ــه  امض ــن، تفاهم نام ــه طرفی ــورد عاق م

فعالیت هــای مشــترک اجرایــی شــود.

گفتنــی اســت، در ایــن جلســه دکتــر مجیــد 
بــا  ارتبــاط  معاونــت  سرپرســت  جوانمــرد 
ــز حضــور داشــت. ــت و تجــاری ســازی نی صنع
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رشد سریع ایران در شاخص نوآوری جهانی 
و کسب رتبه ۵3 جهان و ۲ منطقه

حوزه های اولویت دار علوم و فناوری اطالعات و لزوم توجه شایسته به 
بالندگی آن در تدوین برنامه هفتم توسعه

براســاس  جهــان  کشــورهای  رتبه بنــدی 
شــاخص نــوآوری جهانــی )GII( در ســال 
مالکیــت  جهانــی  ســازمان  توســط   ۲۰۲۲
ایــن  در  )WIPO( منتشــر شــد.  معنــوی 
رئیــس  حســن زاده  محمــد  دکتــر  رابطــه 
ــران  ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش
بــه تشــریح جایــگاه ایــران پرداختــه اســت. 
ــه گفتــه دکتــر حســن زاده، در ســال ۲۰۲۲  ب
ــا ارتقــای 7 رتبــه  جمهــوری اســامی ایــران ب
ــان  ــور جه ــن ۱۳۲ کش ــگاه ۵۳ از بی ــه جای ب
دســت یافتــه اســت. ایــران در بیــن کشــورهای 
ــگاه ســوم، و در  ــازه درآمــدی جای مشــابه در ب

منطقــه جایــگاه دوم را بــه دســت آورده اســت. 
ایــن رتبــه بنــدی از ســال ۲۰۰7 بــه ایــن ســو 
توســط ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی 
منتشــر می شــود و ایــران در ســال ۲۰۱۴ 
ــن  ــه ای ــود. ب ــه دســت آورده ب ــه ۱۲۰ را ب رتب
ــال ۲۰۲۲  ــده در س ــب ش ــه کس ــب، رتب ترتی
بهتریــن رتبــه کشــور در همــه ســال هــا بــوده 
ــرده  ــه ک ــد را تجرب ــریع ترین رش ــران س و ای

اســت. 
اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس اضافــه کــرد، 
ــاالت  در ســال ۲۰۲۲ کشــورهای ســوئیس، ای
ــا  ــک ت ــای ی ــوئد رتبه ه ــکا، و س ــده آمری متح
ســه را بــه خــود اختصــاص دادنــد. کشــورهای 
ــا  ــای ۱۳۰ ت ــه رتبه ه ــراق و گین ــدی، ع برون
ــه  ــد. از جمل ــه خــود اختصــاص دادن ۱۳۲ را ب
نــکات قابــل توجــه در رتبه بنــدی امســال، 
حضــور کشــورهایی از آســیا در بیــن ده کشــور 
اول جهــان اســت. حداکثــر امتیــاز قابل کســب 
در ایــن رتبه بنــدی ۱۰۰ اســت. بیشــترین 
ــوده و از  ــال ۶۴.۶ ب ــده امس ــب ش ــاز کس امتی
ــا  بیــن ۱۳۲ کشــور حاضــر در رتبه بنــدی تنه
۱۸ کشــور امتیــاز باالتــر از ۵۰ را کســب کــرده 
ــی و ۳۳  ــه ۵۳ کل ــران در رتب ــور ای ــد. حض ان
ــورهایی  ــه کش ــت ک ــی اس ــا در حال برونداده
ــن،  ــی، آرژانتی ــای جنوب ــل، آفریق ــد برزی مانن
اندونــزی، مصــر، تونــس، مراکــش، صربســتان، 
ــه کشــورهایی هســتند کــه  و مکزیــک از جمل
بعــد از ایــران قــرار گرفته انــد. کشــورهایی 
ــه  ــا فاصل ــی ب ــیه و رومان ــد روس ــی مانن اروپای

ــد.  ــرار دارن ــران ق ــر از ای بســیار کمــی باالت
ــرای  ــه داد، کشــورها ب ــر حســن زاده ادام دکت
ــت  ــوآوری و تقوی ــت خــود در ن ــای وضعی ارتق
ســرمایه گذاری های  الزم  زیرســاخت های 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــام می دهن ــی انج ــل توجه قاب
عنــوان  بــه  چیــن  کشــور  رشــد  نمونــه، 
نزدیــک  و  جهــان  کشــور  پرجمعیت تریــن 
ــا  ــور اول )ب ــه ۱۰ کش ــه مجموع ــدن آن ب ش
رتبــه ۱۱( نشــان از حرکــت رو بــه رشــد 
در  شــدید  ســرمایه گذاری  و  کشــور  ایــن 
ــر، ورود  ــوی دیگ ــت. از س ــوآوری اس ــه ن عرص
کشــورهای هنــد و ترکیــه بــه جمــع ۴۰ کشــور 
جهــان نیــز از منظــر تاش هــای منســجم ایــن 

ــت  ــز اهمی ــته حائ ــالیان گذش ــورها در س کش
ــت.  اس

علــم  رشــته  اســتاد  حســن زاده  دکتــر 
ــه  ــرد ک ــام ک ــی اع ــات و دانش شناس اطاع
ســطح  در  نــوآوری  خوشــه های  شناســایی 
ــدی  ــم رتبه بن ــای مه ــی از بخش ه ــان یک جه
شــاخص جهانــی نــوآوری بــه حســاب می آیــد. 
خوشــه   ،۲۰۲۲ ســال  خوشــه بندی  طبــق 
ــاب  ــن ه ــا بزرگتری ــو - یوکوهام ــی توکی ژاپن
ــد از آن  ــوده بع ــان ب ــاوری در جه ــم و فن عل
ــو  ــک – گوانگج ــگ کن ــنژن – هن ــه ش خوش
ــت.  ــته اس ــرار داش ــک( ق ــگ کن ــن و هن )چی
ــن  ــئول و س ــن، س ــه پک ــه ب ــومین خوش س
ــکا(  ــده آمری ــاالت متح ــکو )ای ــوزه فرانسس خ
ــا  ــران ب ــه ته ــت. خوش ــته اس ــاص داش اختص
ــه  ــبت ب ــر نس ــدون تغیی ــان ب ــه ۳۲ جه رتب
ــتکهلم،  ــنگاپور، اس ــر از س ــته باالت ــال گذش س
هــا  خوشــه  ســایر  و  اســتانبول  ملبــورن، 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه کشــورهایی ماننــد پرتغــال، عربســتان 
ســعودی، آرژانتیــن و غیــره در رتبه بنــدی 
۲۰۲۲ در بیــن ۱۰۰ خوشــه برتــر نماینــده ای 
ــان  ــور جه ــی از ۵ کش ــران یک ــته اند. ای نداش
ــل،  ــار برزی در حــوزه درآمــدی مربوطــه در کن
هنــد، ترکیــه و روســیه اســت کــه دارای ســهم 
ــی  ــوآوری جهان ــر ن ــه برت ــن ۱۰۰ خوش در بی
اســت و ســایر کشــورهای ایــن حــوزه درآمــدی 
نماینــده ای در بیــن ۱۰۰ خوشــه نــوآوری برتــر 

نداشــته اند.  نماینــده ای 
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
اطاعــات ایــران )ایرانــداک( در رتبه بنــدی 
از  دســته   ۵ نــوآوری  جهانــی  شــاخص 
می گیرنــد  قــرار  توجــه  مــورد  شــاخص ها 
کــه عبارتنــد از: محیــط نهــادی، ســرمایه 
انســانی و پژوهــش، زیرســاخت ها، پیشــرفتگی 
ــاوری،  ــش و فن ــای دان ــب و کار، برونداده کس
ــران  ــرد ای ــن عملک ــای خــاق. بهتری برونداده
ــاق  ــای خ ــته برونداده ــه ۳۳ در رس ــا رتب ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ــت. ای ــوده اس ب
ایــران درایــن رســته باالتــر از ۱۰۰ کشــور 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــان ق ــدی شــده جه رتبه بن
در رســته بروندادهــای دانــش و فنــاوری ایــران 
حائــز رتبــه ۵۰ شــده اســت. دو شــاخص 
ــود  ــه بهب ــاز ب ــته نی ــن رس ــه در ای ــی ک اصل
ــاوری  ــک )فن ــای ت ــادرات محصوالت ه دارد ص
ــات  ــاوری اطاع ــات فن ــادرات خدم ــاال( و ص ب
و ارتباطــات اســت کــه در هــر دو حــوزه 
ــود  ــور وج ــی در کش ــیاری باالی ــت بس ظرفی
دارد امــا بــه انــدازه ای کــه شایســته اســت بــه 
فعلیــت نرســیده اســت. رســته ســرمایه انســانی 
ــک  ــران نزدی ــی ای ــه کل ــه رتب ــه ۵۴ ب ــا رتب ب
ــه  ــا رتب ــاخت ب ــته زیرس ــا رس ــت ام ــوده اس ب
کار  و  پیشــرفتگی کســب  و رســته های   7۵
و محیــط نهــادی از رتبــه کلــی کشــور فاصلــه 
ــه  ــر، چنانچ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــته اس داش
ــود  ــل ش ــرفتی حاص ــته پیش ــن دو رس در ای
ــه صــورت منســجم و  ــای موجــود ب ــا داده ه ی
ــوان  ــود می ت ــر ش ــردآوری و منتش ــق گ دقی
شــاهد ارتقــای مجــدد جایــگاه کشــور در بیــن 

ــود.  ــرفته ب ــورهای پیش کش
ــده  ــکیل دهن ــای تش ــه زیرمجموعه ه از جمل
ــب  ــط کس ــه محی ــوان ب ــته ها می ت ــن رس ای
سیاســت های  تنظیم گــری،  کیفیــت  کار،  و 
ــن دانشــگاه-صنعت،  ــکاری بی ــی، هم کارآفرین

نــوآوری،  در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 
ــان اشــاره کــرد. وضعیــت  ــش بنی اشــتغال دان
جهــان،   ۳۳ رتبــه  کســب  بــا  بروندادهــا 
ــان  ــه 7۳ جه ــا ک ــه درونداده ــه رتب ــبت ب نس
را بــه خــود اختصــاص داده اســت، از وضعیــت 
بهتــری برخــوردار بــوده اســت. ایــن وضعیــت 
ــت  ــرای تقوی ــت ب ــود ظرفی ــان دهنده وج نش
دروندادهــا و انتظــار عملکــرد بهتــر در ســمت 

بروندادهاســت. 
دکتــر محمــد حســن زاده در پایــان بــا تاکیــد 
ــتیبانی  ــب و پش ــاماندهی مناس ــزوم س ــر ل ب
ــت  ــار داش ــور اظه ــوآوری در کش ــدی از ن ج
کــه پیش بینــی می شــود دو مــوج مبتنــی 
ــال و  ــر دیجیت ــوج عص ــی م ــوآوری یعن ــر ن ب
ــی مبنــای  ــم عمیــق در ســال های آت مــوج عل
ــوج  ــود. م ــد ب ــان خواه ــادی جه ــد اقتص رش
اول بــر فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، هــوش 

ــت.  ــتوار اس ــال اس ــول دیجیت ــی و تح مصنوع
ــی  ــای علم ــرفت ه ــه در پیش ــوج دوم ریش م
در حــوزه زیســت، فنــاوری نانــو، ســامت، 
فناوری هــای  غــذا،  امنیــت  جدیــد،  مــواد 
ســالم و نظایــر آن دارد. در حالیکــه جهــان در 
ــادی  ــا ۱۸۰۰ می ــای ۱۳۰۰ ت ــال ه ــن س بی
بــه صــورت میانگیــن ۰.۲ درصــد رشــد را 
ــا  ــای ۱۸۰۰ ت ــال ه ــود از س ــرده ب ــه ک تجرب
۱۹۵۰ کــه بــه انقــاب صنعتــی معــروف شــده 
ــت  ــد را پش ــط ۱.۱ درص ــد متوس ــت، رش اس
ســر گذاشــته اســت. از نیمــه دوم دهــه ۱۹۹۰ 
تــا ۲۰۲۱ متوســط رشــد اقتصــادی ۱.۹ درصد 
ــی  ــواج مبتن ــی رود ام ــوده اســت و انتظــار م ب
 ۲۰۲۲ از  بعــد  ســال های  در  نــوآوری  بــر 
ــادی در  ــد اقتص ــگ رش ــده آهن ــن کنن تعیی
ــرمایه گذاری  ــر س ــن منظ ــد. از ای ــان باش جه
ــادی در  ــای اقتص ــا و نظام ه ــه دولت ه و توج
ــود.  ــد ب ــه خواه ــی و توجی ــل ارزیاب ــوآوری قاب ن

دکتر محمد حسن زاده
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات 

ایــران )ایرانــداک(

مقدمه 
ــات  ــزاره اطاع ــوان ه ــه عن ــوم ب ــزاره س ه
ــر  ــود. تاثی ــی ش ــه م ــر گرفت ــش در نظ و دان
ــر زندگــی انســان هــا در  ــش ب اطاعــات و دان
هیــچ عصــری بــه انــدازه عصــر کنونــی آشــکار 
و تعییــن کننــده نبــوده اســت. بخــش مهمی از  
ایــن وضعیــت را بایــد نتیجــه همگرایــی علــوم 
و فنــاوری اطاعــات و شــکل گیــری راه حــل 
ــر فنــاوری هــای  هــای تســهیل گــر مبتنــی ب
نویــن در نظــر گرفــت. بــه عنــوان نمونــه 
ــه  ــر ب ــات منحص ــای اطاع ــبکه ه ــروزه ش ام
انتقــال محتــوای اطاعاتــی نمانــده و بــه مــدد 
فنــاوری هایــی ماننــد اینترنــت اشــیاء اتصــال 
ــی  ــر در زندگ ــای موث ــت ه ــری موجودی پذی
روزمــره را فراهــم آورده اســت. در نتیجــه آن، 
امــروزه هیــچ کســب و کاری از کاربســت علــوم 
و فنــاوری اطاعــات بــی نیــاز نیســت. در ایــن 
وضعیــت، الزم اســت نســبت بــه سیاســتگذاری 
ــاوری در  ــم و فن ــش از عل ــن بخ ــت ای و هدای
ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــمندی الزم ب کشــور هوش

ــن  ــت ضم ــده اس ــاش ش ــته ت ــن نوش در ای
ــم در عرصــه  ــای مه احصــای برخــی از رونده
علــوم و فنــاوری اطاعــات بــر ضــرورت توجــه 
بــه علــوم و فنــاوری اطاعــات در برنامــه هــای 
ــد  ــم توســعه تاکی ــه هفت ــژه برنام ــه وی کان ب

شــود. از آنجایــی کــه تدویــن برنامــه هفتــم در 
دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه اســت، توجــه 
ــوم و  ــش عل ــش از پی ــه ضــرورت توســعه بی ب
فنــاوری اطاعــات در کنــار ســایر حــوزه هــای 
ــرای  ــو ب ــیری ن ــد مس ــی توان ــت دار م اولوی
بالندگــی آن ترســیم کنــد. هرگونــه توجــه بــه 
علــوم و فنــاوری اطاعــات بایــد نقطــه تعادلــی 
از علــوم و فنــاوری را در نظــر بگیــرد. بررســی 
هــا و روندهــا نشــان دهنــده نیــاز بــه توســعه 
متــوازن در عرصــه نظــر و عمــل در ایــن حــوزه 

اســت. 

حوزه های اولویت دار
از  بــه بخــش مهمــی  اطاعــات  فنــاوری 
کارکردهــای روزمــره تبدیــل شــده اســت. 
فنــاوری اطاعــات در همــه ســطوح زندگــی از 
زندگــی شــخصی تــا ســازمانی و همــه صنایــع 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــده پی ــن کنن ــرد تعیی کارب
رویکــرد فنــاوری در عرصــه فنــاوری اطاعــات 
نشــان دهنــده پیدایــش نیازهــا و راه حــل 
هــای نوین هســتند. در ســال ۲۰۲۲ ترکیبی از 
رایانــش ابــری، برنامــه هــای موبایــل، فنــاوری 
ــیاء و  ــت اش ــمند، اینترن ــل هوش ــای تحلی ه
امنیــت فضــای مجــازی تشــکیل دهنــده رونــد 
اصلــی فنــاوری اطاعــات بــوده اســت و انتظــار 
مــی رود بــا مقــداری تغییــر در ســال ۲۰۲۳ و 

ــه داشــته باشــد.   ــز ادام ــر از آن نی فرات

1. تجزیه و تحلیل کالن داده
ــت  ــدی اس ــل کان داده رون ــه و تحلی تجزی
کــه در چنــد ســال گذشــته رشــد روزافزونی را 
تجربــه کــرده اســت و در حــال حاضــر تقریبــاً 
ــت.  ــه اس ــا رواج یافت ــب و کاره ــه کس در هم
ــزرگ کســب و  ــای ب ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
کارهــا را قــادر مــی ســازد تــا اطاعــات خــود 
ــیار  ــه درک بس ــد و ب ــردازش کنن ــر پ را بهت
بهتــری از حــوزه هایــی کــه بایــد توســعه 
ــات  ــوم اطاع ــد، برســند.  متخصصــان عل دهن
بــا ایجــاد پیونــد بیــن تخصــص تحلیــل آمــاری 
ــغل  ــات ش ــاوری اطاع ــای فن ــدی ه و توانمن
ایــن  در  را  تاثیرگــذاری  و  پردرآمــد  هــای 

ــد.  ــار کنن ــه اختی زمین
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۲. رایانش ابری
ــده  ــاز فزاین ــد نی ــد پیام ــری را بای ــش اب رایان
کســب و کارهــا بــه امکانــات پردازشــی تلقــی 
ــن  ــی از بزرگتری ــل، یک ــن دلی ــه همی ــرد. ب ک
روندهایــی کــه در ســال گذشــته ظهــور کــرده 
اســت رایانــش ابــری بــوده اســت. صنایــع 
ــی  ــه م ــزون متوج ــورت روزاف ــه ص ــف ب مختل
ــرای  ــخص ب ــی مش ــود مکان ــه وج ــوند ک ش
ــال  ــع دیجیت ــات و مناب ــام اطاع ــره تم ذخی
آنهــا ضــروری اســت. داشــتن یــک مــکان 
ــه  ــد از هم ــه بتوان ــده ک ــت ش ــًا محافظ کام
چیــز مراقبــت کنــد و اطاعــات را ایمــن نگــه 
دارد کارکــرد آنهــا را ارتقــاء مــی دهــد. رایانــش 
ابــری راه حلــی بــرای کســب و کارهایــی اســت 
کــه مــی خواهنــد کار خــود را بهبــود بخشــند 
و آن را بــه صــورت دیجیتالــی کارآمدتــر کننــد. 
رایانــش ابــری خــود را در قالــب خدمــات 
ــره نشــان  ــردازش، معمــاری و غی نگهــداری، پ
ــری یکــی  داده اســت. کســب و کار رایانــش اب
از پایــه هــای ثابــت خدمــات فنــاوری اطاعــات 
ــش  ــود. افزای ــد ب ــده خواه ــای آین ــال ه در س
امنیــت و پایــداری پــردازش مهمتریــن فاکتــور 

ــن اســت.  ــن زمی ــده در ای ــن کنن تعیی

3. برنامه های موبایل
انگیــز ضریــب  شــگفت  و  مســتمر  رشــد 
نفــوذ گوشــی هــای هوشــمند در بیــن مــردم 
ــخصی و  ــور ش ــا در ام ــرد آنه ــش کارب و افزای
کســب و کارهــا موجــب افزایــش ســرمایه 
گــذاری قابــل توجــه در عرصــه اپلیکیشــن های 
ــن  ــت اپلیکیش ــت. محبوبی ــده اس ــل ش موبای
هــای موبایــل در چنــد ســال گذشــته افزایــش 
یافتــه اســت، و هــر روز بــا کارکردهــای بهتــر و 
کارآمدتــری ظاهــر مــی شــوند. کســب و کارهــا 
و صنایــع در سرتاســر جهــان در تاش هســتند 
ــرای بهبــود کار خــود از طریــق  ــا راه هایــی ب ت
ــازی  ــل و پیاده س ــای موبای ــتفاده از برنامه ه اس
ــا کارآیــی و اثربخشــی  منابــع جدیــد بیابنــد ت
ــرخ  ــه ن ــه ب ــا توج ــد. ب ــاء دهن ــود را ارتق خ
بــاالی جایگزینــی گوشــی هــای هوشــمند 
ــه  ــار عرص ــه ای انتظ ــای رایان ــایر ابزاره ــا س ب
ــه  ــالیان دراز ب ــرای س ــل ب ــای موبای ــه ه برنام
عنــوان یکــی از مهمتریــن حــوزه هــای کســب 
و کار و درآمدزایــی در فنــاوری اطاعــات باقــی 

ــد.  بمان

۴. خودکارسازی
ــی اســت کــه  خودکارســازی یکــی از روندهای
ــانی  ــروی انس ــش نی ــه کاه ــادی ب ــد زی ــا ح ت
ــه  ــای فناوران ــل ه ــا عام ــا ب ــی آنه و جایگزین
از ســوی دیگــر، کاهــش  و  کمــک کــرده 
ــال  ــه دنب ــع انســانی را ب ــری مناب اشــتغال پذی
داشــته اســت. تخمیــن زده مــی شــود کــه در 
ســال هــای آینــده خودکارســازی بــه ویــژه بــا 
تاکیــد بــر عامل های هوشــمند رشــد بیشــتری 
همچنیــن  خودکارســازی  باشــد.  داشــته 
فرآیندهــا را قــادر مــی ســازد تــا ســریعتر 
ــه  ــر ب ــه روشــی بســیار کارآمدت ــد و ب کار کنن
اهــداف خــود برســند. افزایــش دقــت و ســرعت 
ــل  ــای بافص ــه پیامده ــا از جمل ــام کاره انج
خطــوط  خودکارســازی  اســت.  خــودکاری 
تولیــد تــا خودکارســازی اماکــن فــروش، امــور 
ــایر  ــل و س ــل و نق ــا، حم ــه ه ــتی کتابخان دس
ــه شــکل گیــری  امــور اجتماعــی و خدماتــی ب
ــه  ــان و رایان ــات انس ــدی از تعام ــام جدی نظ
خواهــد انجامیــد. بررســی تاثیــرات آن از ابعــاد 
ــش در  ــای پژوه ــه ه ــی از جبه ــف یک مختل

عرصــه علــوم و فنــاوری اطاعــات بــه حســاب 
ــد.  مــی آی

۵. هوش مصنوعی
ــای  ــت ه ــت فعالی ــاه بی ــی ش ــوش مصنوع ه
از  یادگیــری  انتقــال  بــرای  ای  چندرشــته 
انســان بــه ماشــین در نظــر گرفتــه مــی شــود. 
همگرایــی بیــن رشــد فنــاوری اطاعــات، 
ــزون  ــاز روزاف ــناختی و نی ــوم ش ــرفت عل پیش
انســان هــا بــه ابزارهــای یادگیرنــده بــه تســریع 
ایــن رونــد کمــک کــرده اســت. در حالــی کــه 
ــوش  ــت، ه ــد اس ــال رش ــازی در ح خودکارس
مصنوعــی بــه کمــک ایــن فراینــد آمــده اســت. 
هــوش مصنوعــی مقیــاس پذیــر در آینــده بــه 
ــل  ــانی تبدی ــات انس ــده در تعام ــی عم چالش
خواهــد شــد. جنبــه اخاقــی، اجتماعــی، 
حقوقــی و بســیاری از چالــش هــای آتــی 
قابلیــت بررســی و تدقیــق از ســوی متخصصــان 

ــات دارد.  ــاوری اطاع ــوم و فن عل

۶. فناوری های هوشمند
هوشمندســازی بــه عنــوان یــک رونــد اصلــی 
بــه همگرایــی فنــاوری هــای گوناگــون و 
شــکل گیــری عامــل  هــای هوشــمندی کــه از 
ــتفاده  ــازی اس ــا خودکارس ــی ی ــوش مصنوع ه
می کننــد انجامیــده اســت. فنــاوری هــای 
مقیــاس  واحدهــای  در  امــروزه  هوشــمند 
کوچک تــر  پیاده ســازی های  و  کوچــک 
ــال  ــزرگ در ح ــیار ب ــای بس ــت ه ــا کاربس ت
از  اســتفاده  دلیــل  بــه  هســتند.  افزایــش 
فنــاوری هوشــمند و انتخــاب آن در خانــه 
هــا، اکنــون خانــه هــا هوشــمندتر مــی شــوند. 
ــیارات  ــه س ــمند ب ــگرهای هوش ــال کاوش ارس
ــق  ــات دقی ــه اطاع ــتیابی ب ــرای دس ــر ب دیگ
ــای  ــات ه ــاخت رب ــان، س ــه کیه ــر در زمین ت
ــون و  ــان خ ــب جری ــا در قال ــال درمانگره انتق
غیــره همگــی نشــان دهنــده آینــده روشــن و 
ــت.  ــمند اس ــای هوش ــاوری ه ــد فن ــه رش رو ب
پرداختــن بــه جنبــه هــای انســانی، اجتماعــی 
ــای هوشــمند  ــاوری ه ــی کاربســت فن و حقوق

ــت.  ــروری اس ــیار ض بس

۷. واقعیت مجازی
واقعیــت مجــازی را بایــد تکمیل کننــده چرخه 
ارتبــاط بیــن انســان و محیــط مجــازی در نظــر 
گرفــت. ظهــور واقعیــت مجــازی، انســان هــا را 
بــرای ســاخت واقعیــت هــای جدیــد و آزمایش 
آنهــا در قالــب بــازی، تعامــل، و بازنمایــی 
بــازی  اســت. صنعــت  ســاخته  توانمندتــر 
ــات  ــاوری اطاع ــوزه فن ــار ح ــه در کن همیش
رشــدی را تجربــه کــرده اســت و واقعیــت 
مجــازی ایــن امــر را یــک گام فراتــر گذاشــته و 
نــوع خاصــی از تجربــه دیجیتــال را بــه انســان 
ــت  ــای واقعی ــت. بازی ه ــرده اس ــه ک ــا ارائ ه
ــاوری  ــل فن ــه دلی ــر ب ــال حاض ــازی در ح مج
ــی برخــوردار  ــد از محبوبیــت بســیار باالی جدی
هســتند. انســان هــا بــه کمــک واقعیــت 
ــردازی  ــال پ ــور و خی ــدرت تص ــازی از ق مج
ــری  ــکل گی ــد. ش ــده ان ــوردار ش ــری برخ باالت
ــه عنــوان  فضاهایــی ماننــد متــاورس را بایــد ب
ــت  ــاوری واقعی ــعه فن ــد توس ــی از فراین بخش
مجــازی در نظــر گرفت. سیاســتگذاری مناســب 
ــت مجــازی در  ــاوری واقعی ــرای کاربســت فن ب
ــه  ــره از جمل ــی و غی ــع فرهنگ ــوزش، صنای آم
مســولیت هــای مهــم مدیــران ارشــد و دســت 

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ــدرکاران ب ان

۸. واقعیت افزوده
واقعیــت افــزوده بــه معنــای تکمیــل تجربیــات 
ــه  ــات چندگان ــکان تجربی ــاد ام ــق ایج از طری
اســت. رویکــرد کــه بــه شــکل گیــری »تجــارب 
ــزوده باعــث  ــد. واقعیــت اف جامــع« مــی انجام
ــش روی  ــری پی ــای بازت ــه فض ــت ک ــده اس ش
طراحــان فضاهــای یادگیــری و حتــی تبلیغــات 
ــزوده در  ــت اف ــری واقعی ــرد. بکارگی ــرار بگی ق
کســب و کارهــای مختلــف در ســال هــای 
آینــده موجــب شــکل گیــری انقابــی دیگــر در 
ــه  ــه مشــتری خواهــد شــد. تجرب عرصــه تجرب
امــکان  فنــاوری اطاعــات  بــدون  ای کــه 

ــت.  ــته اس ــود نداش ــدن آن وج ــی ش عملیات

۹. زنجیره بلوکی )بالک چین(
ــال  ــرای انتق ــی ب ــن راهی ــرای یافت جســتجو ب
ارزش و ثبــت امــن آن همیشــه موجــب ایجــاد 
ــای  ــت. ارزه ــده اس ــن ش ــای نوی ــل ه راه ح
دیجیتــال را بایــد بــه عنــوان بخشــی از نتیجــه 
تــاش هــای فراگیــردر مســیر حفــظ و انتقــال 
دارایــی هــا در محیــط مجــازی در نظــر گرفــت. 
ارز دیجیتــال در ســال های ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۲ 
ــا  ــت، ام ــیده اس ــود رس ــد خ ــن ح ــه باالتری ب
ــرای  ــد ب ــن رون ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ســالیان ســال در راس پیشــرفت هــای فنــاوری 
اطاعــات قــرار خواهــد داشــت. گرایــش افــراد 
بیشــتر بــه اســتفاده از امکانــات فضــای مجازی 
ــز  ــوک را نی ــره بل ــات زنجی ــتفاده از خدم اس
محبــوب تــر خواهــد کــرد. بــاک چیــن پایــه 
ــی  ــت دارای ــظ امنی ــی در حف مشــارکت همگان
ــده  هــای مجــازی اســت و در ســال هــای آین
ــاوری  ــی فن ــد اصل ــوان رون ــه عن ــان ب همچن

ــد. ــد مانن ــی خواهن اطاعــات باق

1۰. رایانش کوانتومی
امــور  رایانــه هــا در  و کاربســت  رایانــش 
محاســبات، پــردازش و بازنمایــی و بســیاری از 
ــم در  ــول عظی ــب تح ــر موج ــای دیگ کاربرده
انجــام کارهــا شــده اســت. انتقــال از پردازنــده 
هــای بــزرگ کــم بــازده بــه ریزپردازنــده 
ــب  ــا موج ــانا ه ــه رس ــری نیم ــا و بکارگی ه
بلندپــروازی هــای جدیــد در ایــن عرصــه شــده 
ــوان  ــه عن ــی ب ــش کوانتوم ــروزه رایان اســت. ام
یــک چالــش و تغییــر دهنــده بازی پیــش روی 
صنعــت فنــاوری اطاعــات قــرار دارد. رایانــش 
ــام  ــرای انج ــه ب ــدی اســت ک ــی فرآین کوانتوم
معــادالت و فرآیندهــای پیچیــده بــرای انجــام 
چندیــن کار پیچیــده یــا پــردازش حجــم 
زیــادی از اطاعــات بــا ســهولت مطلــق کارآیی 
ــه  ــش ب ــوع از رایان ــن ن ــری دارد. ورود ای باالت
ــری  ــکل گی ــب ش ــب و کار موج ــه کس عرص
ابرروندهــای جدیــد در عرصــه محاســبات و 

ــد.  ــد ش ــردازش خواه پ

11. رشد شبکه های اینترنت اشیا
ــری  ــال پذی ــب اتص ــا موج ــه تنه ــت ن اینترن
انســان هــا شــده اســت بلکــه بــه متصــل شــده 
اشــیاء نیــز کمــک کــرده اســت. امــروزه ایجــاد 
ارتبــاط بیــن محیــط کار، محــل زندگــی، 
محیــط هــای ســابقا جــدا از هــم بــه راحتی در 
حــال انجــام اســت. اینترنــت اشــیا بــه شــبکه 
ــی  ــه م ــت گفت ــر اینترن ــی ب ــل مبتن ای متص
شــود کــه در قالــب آن همــه دســتگاه های 
دیجیتــال توســط یــک رســانه واحــد بــه هــم 
متصــل می شــوند و از طریــق آن می تــوان 

مختلــف  هــای  محیــط  از  را  چیــز  همــه 
بــه  کننــدگان  تولیــد  ورود  کــرد.  کنتــرل 
ــاوری  ــت اتصــال، فن ــا قابلی ــای ب ــد ابزاره تولی
اطاعــات را بــا بــازاری بــی پایــان روبــرو کــرده 
اســت. بــا اینترنــت اشــیاء در آینــده بایــد علــوم 
ــاوری  ــه فن ــزاد هم ــات را هم ــاوری اطاع و فن
ــت  ــت. اینترن ــر گرف ــل تصــور در نظ ــای قاب ه
ــرای متخصصــان  ــر ب ــی نظی ــی ب اشــیاء فرصت
علــوم و فنــاوری اطاعــات ایجــاد کــرده اســت 
ــور  ــل تص ــد قاب ــن رون ــر ای ــی ب ــا پایان و فع

ــت.  نیس

1۲. تجزیه و تحلیل پیش نگر
جملــه  از  نگــری  آینــده  و  بینــی  آینــده 
ــه  ــوده اســت کــه ب آرمــان هــای انســان هــا ب
ــاوری اطاعــات در دســترس  ــوم و فن مــدد عل
ــش  ــل پی ــه و تحلی ــت. تجزی ــه اس ــرار گرفت ق
بینــی کننــده فرآینــد تجزیــه و تحلیــل حجــم 
ــه نتیجــه  ــرای رســیدن ب ــادی از داده هــا ب زی
ــه  ــت ک ــی اس ــج احتمال ــورد نتای ــری در م گی
ــد.  ــته باش ــت داش ــن اس ــت ممک ــک موقعی ی
ــاده  ــزاری فوق الع ــن را اب ــازار ای ــران ب تحلیلگ
ــه  ــا توج ــد ت ــا می دانن ــرای برنده ــمند ب ارزش
کننــد کــه آیــا بایــد در جهــت خاصــی حرکــت 
ــن  ــه ای ــت شــده اســت ک ــر. ثاب ــا خی ــد ی کنن
یــک روش تجزیــه و تحلیــل فــوق العــاده 
کارآمــد اســت و باعــث صرفه جویــی در صنعت 
مــی شــود. ورود متخصصــان علــوم و فنــاوری 
اطاعــات بــه مشــاغل تحلیلــی پیــش نگــر در 
کنــار سناریونویســان و پیــش بینــی کننــدگان 
بازارهــا، رخدادهــا و روندهــا بــه ارتقــای ارزش 
و جایــگاه اجتماعــی آنهــا کمــک خواهــد کــرد 
و از منظــر درآمــد نیــز افزایــش ویــژه ای را بــه 

ــد آورد.  ــان خواه ارمغ

13. رایانش لبه
داده  تولیــد  محــل  بیــن  فاصلــه  وجــود 
ــاری و  ــاظ معم ــه لح ــا ب ــردازش آنه ــا و پ ه
عملکــردی بــه عنــوان یــک چالــش جــدی در 
ــه  ــردن فاصل ــم ک ــود. ک ــی ش ــه م ــر گرفت نظ
ــا  ــردازش آنه ــا و پ ــق داده ه ــل خل ــن مح بی
ــه شــکل گیــری رایانــش لبــه کمــک کــرده  ب
و آن را بــه یکــی از روندهــای ســال ۲۰۲۲ 
تبدیــل کــرده اســت. رایانــش لبــه ای یکــی از 
پدیــده هایــی اســت کــه در حــال تجربــه رشــد 
ــرعت  ــا س ــال ۲۰۲۳ ب ــت و در س ــب اس مناس
بیشــتری رشــد خواهــد کــرد. در رایانــش لبــه 
ای، حجــم زیــادی از داده هــا در نزدیکــی لبــه 
ــه  ــش لب ــوند. رایان ــی ش ــردازش م ــبکه پ ش
ــه  ــا و بهین ــردازش ه ــدی پ ــای کارآم ــه ارتق ب

ــد.  ــی کن ــک م ــات کم ــازی عملی س

1۴. امنیت فضای مجازی
ــت  ــش از جمعی ــازی بی ــای مج ــت فض جمعی
اســت.  فیزیکــی  دنیــای  در  هــر کشــوری 
همزمــان بــا ورود شــهروندان بیشــتر تهدیــدات 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــود. از س ــی ش ــتر م ــز بیش نی
فنــاوری،  و  دیجیتــال  رســانه های  رشــد 
ــا  ــد ب ــردم می توانن ــه م ــوه ای ک ــدات بالق تهدی
آن هــا مواجــه شــوند در حــال افزایــش اســت. 
بــه همیــن دلیــل، نیــاز بــه امنیــت در فضــای 
مجــازی در چنــد ســال گذشــته بــا رشــد 
ــع در  ــت. صنای ــده اس ــرو ش ــترده ای روب گس
ــرمایه  ــت س ــه اهمی ــز ب ــان نی ــر جه سرتاس
ــی  ــی م ــت فضــای مجــازی پ ــذاری در امنی گ
برنــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن حــوزه 
بــا چنیــن ســرعتی در حــال رشــد اســت و بــا 
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گذشــت زمــان جنبــه هــای جدیــدی از امنیــت 
ــود.  ــی ش ــکار م ــازی آش ــای مج در فض

1۵. راه حل های کد- منبع باز
ــه  ــه ب ــا همیش ــرم افزاره ــه ن ــاری ب ــگاه تج ن
ــده  ــوش نیام ــا خ ــده ه ــتفاده کنن ــذاق اس م
ــر  ــی غی ــن راه های ــه بــرای یافت ــا را ب و آنه
ــرد  ــرده اســت. رویک ــر تشــویق ک انحصــاری ت
ــوان  ــه عن ــاز ب ــع ب ــد منب ــی آزاد و ک دسترس
یــک حرکــت مــداوم امــا ُکنــد در ســال 
ــول  ــل قب ــرعت قاب ــا س ــدی ب ــه رون ۲۰۲۲ ب
ــاز  ــع ب ــای منب ــت. برنامه ه ــده اس ــل ش تبدی
بــه کاربــران امــکان دسترســی غیــر انحصــاری 
ــادر  ــا را ق ــد و آنه ــا را می دهن ــرم افزاره ــه ن ب
ــد.  ــر دهن ــی آن را تغیی ــه راحت ــا ب می ســازد ت
ــتر از  ــتر و بیش ــران بیش ــه کارب ــی ک از آنجای
نظــر فنــاوری مهــارت پیــدا مــی کننــد، اجــازه 
دادن بــه آنهــا بــرای کار بــا برنامــه هــای 
ــردی فــوق العــاده مفیــد اســت. اســتفاده  کارب
بهینــه از برنامــه هــای کــد منبــع بــاز نیازمنــد 

ســطحی از مهــارت در بیــن کارشناســان علــوم 
و فنــاوری اطاعــات در ســازمان هــا و کســب 
ــه  ــن توانمنــدی هــا ب ــای ای و کارهاســت. ارتق
ــاز کمــک  ــع ب ــای کد-منب توســعه راه حــل ه
خواهــد کــرد و آن را بــه ســوی صــدر روندهــا 

ــرد.  ــد ک ــت خواه هدای

نتیجه گیری
علــوم و فنــاوری اطاعــات بــه عنــوان بخشــی 
از  بســیاری  تســهیلگر  و  همگــرا  علــوم  از 
ــی  ــه م ــر گرفت ــی در نظ ــای تحول ــاوری ه فن
شــود. بررســی رونــد شــکل گیــری، توســعه و 
تکامــل زیرمجموعــه هــای ایــن حــوزه نشــان 
مــی دهــد کــه سیاســتگذاری در عرصــه علــوم 
ــع و  ــگاه جام ــد ن ــات نیازمن ــاوری اطاع و فن
چندوجهــی اســت. از آنجایــی که نقــش علوم و 
فنــاوری اطاعــات بــا تکامــل ســایر حــوزه های 
هــای تــک )فنــاوری بــاال( گــره خــورده اســت، 
ــاوری  ــوم و فن ــوزه عل ــرفت در ح ــدون پیش ب
ــدار در  ــوازن و پای ــد مت ــکان رش ــات ام اطاع

عرصــه هــای دیگــر نیــز امــکان پذیــر نیســت. 
ــازی،  ــودرو، داروس ــت خ ــه صنع ــروز چنانچ ام
مهندســی پزشــکی، پزشــکی از راه دور، کســب 
و کارهــای آنایــن، ارتباطــات ایمــن، حمــل و 
نقــل و هــر حــوزه دیگــر بخواهــد بــا روندهــای 
روز جهانــی همــراه باشــد الزم اســت کاربســت 
موثــر علــوم و فنــاوری اطاعــات را در دســتور 
کار اصلــی خــود قــرار دهــد. بنابرایــن ســرمایه 
ــاوری اطاعــات  ــوم و فن گــذاری در عرصــه عل
ــه  ــه ب ــرد بلک ــک حــوزه منف ــوان ی ــه عن ــه ب ن
ــده  ــن کنن ــای تعیی ــوزه ه ــی از ح ــوان یک عن
ــاوری  ــا فن ــط ب ــای مرتب ــه ه ــی عرص در تمام
ــاال و همچنیــن کاربردهــای اجتماعــی  هــای ب

ــاال در نظــر گرفتــه مــی شــود.  ــا چگالــی ب ب

و  مناســب  جایــگاه  بــه  دســتیابی  بــرای 
ایجــاد توانمنــدی عملیاتــی بایــد همزمــان 
بــا توســعه شــبکه هــای همــکاری بیــن 
ــایر  ــا س ــات ب ــاوری اطاع ــوم و فن ــوزه عل ح
ــی از  ــل قبول ــطح قاب ــن س ــا، تضمی ــوزه ه ح
ســرمایه گــذاری در تحقیــق و توســعه، شــتاب 

تجــاری  هدفمنــد،  آمــوزش  هــا،  دهنــده 
ــاز  ــگام نی ــه هن ــر ب ــازی و پشــتیبانی فراگی س
ــرد.  ــرار گی ــد ق ــران ارش ــتور کار مدی در دس
ــده  ــاز آین ــه نی ــات ن ــاوری اطاع ــوم و فن عل
ــری  ــت پذی ــی زیس ــر کنون ــهیل گ ــه تس بلک
بــرای بهــره وری مناســب از قابلیــت هــای 
فنــی و توانمنــدی هــای منابــع انســانی اســت 
ــب  ــات عق ــته موجب ــه شایس ــدم توج ــه ع ک
ــد ســاخت.  ــم خواه ــی تاریخــی را فراه افتادگ
ــب و  ــرد کس ــری رویک ــکل گی ــه ش ــک ب کم
ــات در  ــاوری اطاع ــوم و فن ــه عل ــور ب کار مح
نظــام آمــوزش عالــی یکــی از مهمتریــن اولویت 
هاســت کــه مــی توانــد در برنامــه هفتم توســعه 
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــه صــورت جــدی م ب
ــه  ــه عرص ــتی ب ــای سیاس ــگاه ه ــرد ن درهمک
ــی از  ــد مضرب ــات بای ــاوری اطاع ــوم و فن عل
ــع انســانی و هدایــت آنهــا،  توانمندســازی مناب
توســعه زیرســاخت هــا و پشــتیبانی هدفمنــد، 
در  بازارهــای  بــر  مبتنــی  تجــاری ســازی 
دســترس، و ایجــاد بیــن تــوازن منطقــی بیــن 
ــد.  ــات باش ــاوری اطاع ــوم و فن ــه عل ــه ب توج

حضور ۶۵ دانشگاه ایران در ویرایش  ۲۰۲3 رتبه بندی جهانی دانشگاه های 
»مؤسسۀ آموزش عالی تایمز«

»مؤسســة   ۲۰۲۳ ســال  بنــدی  رتبــه  در 
ــاه  ــه در ۲۱ مهرم ــز« ک ــی تایم ــوزش عال آم
منتشــر شــد، نــام ۶۵ مؤسســة ایرانــی در بیــن 
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــگاه های جه دانش
ایــن زمینــه دکتــر محمــد حســن زاده رئیــس 
ــران  ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش

ــد. ــام داده ان ــی انج گفتگوی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــن زاده  ــد حس ــر محم ــه دکت ــه گفت ــوم ب عل
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات 
دانشــگاه های  حضــور  )ایرانــداک(  ایــران 
پزشــکی  علــوم  گلســتان،  پزشــکی  علــوم 
در  مازنــدران  پزشــکی  علــوم  و  کردســتان 
ــه  ــه رتب ــران و ورود ب ــگاه های ای ــدر دانش ص
۳۵۱ تــا ۴۰۰ جهــان  و قــرار گرفتــن ایــران در 
رتبــه ششــم در بیــن کشــورهای دارای بیــش 
از ۵۰ نماینــده در ایــن رتبــه بنــدی از جملــه 
ویژگی هــای جالــب ایــن رتبه بنــدی بــوده 

ــت.  اس
ــات و  ــم اطاع ــتاد عل ــن زاده اس ــر حس دکت
دانش شناســی اعــام کــرد: بــر پایــة ایــن 
پزشــکی  »علــوم  دانشــگاه های  گــزارش، 
گلســتان«، »علــوم پزشــکی کردســتان«، و 
»علــوم پزشــکی مازنــدران« در جایگاه نخســت 
ملــی و ۴۰۰-۳۵۱ جهانــی هســتند. جایــگاه دو 
 »reporter« دانشــگاه ایرانــی نیــز بــا عنــوان
گــزارش شــده اســت. مؤسســه هایی کــه رتبــة 
جهانــی آنهــا »reporter« اســت، آنهایــی 

هســتند کــه داده هــای خــود را بــه »مؤسســة 
آمــوزش عالــی تایمــز« داده انــد، ولــی کمینــة 
ــی را  ــة جهان ــه دســت آوردن رتب ــرای ب الزم ب

نداشــته اند.
رئیــس ایرانــداک اضافــه کــرد: ایــران بعــد از 
ــن، چیــن و هندوســتان چهارمیــن کشــور  ژاپ
ــر  ــگاه های حاض ــداد دانش ــر تع ــیایی از نظ آس
ــوده  ــش ۲۰۲۳ ب ــدی در ویرای ــن رتبه بن در ای
ــام ۱7۹۹ مؤسســه از ۱۰۴  اســت. روی هــم، ن
ــده  ــت آم ــان در فهرس ــون جه ــور گوناگ کش
ــران  ــه و ای ــه ترکی ــه خاورمیان اســت. در منطق
بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اند. 
ــگاه  ــا ۶۶۹ دانش ــیا ب ــاره آس ــن، ق ــن بی در ای
رتبه بنــدی  ایــن  در  را  نماینــده  بیشــترین 
داشــته اســت. در رتبه بنــدی ســال پیــش 
ــران  ــه از ای ــدی ۵۸ مؤسس ــام رتبه بن ــن نظ ای
در میــان مؤسســه های برتــر جهــان جــای 
ــد ســاالنه حضــور  ــد. بررســی رون ــه بودن گرفت
ــش  ــده افزای ــان دهن ــران، نش ــگاه های ای دانش
ــال  ــش س ــگاه در ویرای ــک دانش ــداوم از ی م
۲۰۱۲ بــه ۶۵ دانشــگاه در ویرایــش ۲۰۲۳ 

ــوده اســت.  ب

روند ساالنة شمار مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی جهانی دانشگاه های »مؤسسة آموزش عالی 
 )nema.irandoc.ac.ir تایمز« منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران )ایرانداک، نما

امتیــاز کل و رتبــة مؤسســه های ایرانــی در نظــام رتبه بنــدی جهانــی »مؤسســة آمــوزش 
عالــی تایمــز« در ویرایــش ۲۰۲۳ میــادی. منبــع : پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران 

ــز ــه از تایم ــداک( برگرفت )ایران

ــت و  ــکده مدیری ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــور  ــاالنة حض ــد س ــرد: رون ــام ک ــاد اع اقتص
رتبه بنــدی  نظــام  در  ایرانــی  مؤسســه های 
آمــوزش  »مؤسســة  دانشــگاه های  جهانــی 
ــواره رشــد داشــته اســت و  ــی تایمــز« هم عال
ــیده  ــه رس ــه ۶۵ مؤسس ــش ۲۰۲۳ ب در ویرای
اســت. بــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت کــه 
ــوزش  ــر »مؤسســة آم ــمار مؤسســه های برت ش
ــش  ــال افزای ــه س ــال ب ــز س ــز« نی ــی تایم عال
یافتــه اســت. بــرای نمونــه، در ویرایــش ۲۰۲۲ 
از  مؤسســه  رتبه بنــدی، ۱۶۶۲  نظــام  ایــن 

کشــورهای گوناگــون جهــان رتبه بنــدی شــده 
ــد. بودن

رتبه بنــدی  حســن زاده  دکتــر  گفتــه  بــه 
جهانــی آمــوزش عالــی »تایمــز«، مؤسســه های 
پیشــرو جهــان را در پنــج زمینــة آمــوزش )بــا 
ــا وزن  ــی )ب وزن ۳۰ درصــد(، چشــم انداز جهان
ــد(،  ــا وزن ۳۰ درص ــش )ب ــد(، پژوه 7/۵ درص
ــا وزن ۳۰ درصــد(، و درآمدهــای  اســتنادها )ب
ــة ۱۳  ــر پای ــد(؛ ب ــا وزن ۲/۵ درص ــی )ب صنعت

ــد.  ــی می کن ــی ارزیاب ــنجة کم س

رتبة جهانیرتبة ملیامتیاز کلنام مؤسسه

351–45.01400–46.9دانشگاه علوم پزشکی گلستان

351–45.01400–46.9دانشگاه علوم پزشکی کردستان

351–45.01400–46.9دانشگاه علوم پزشکی مازندران

401–42.14500–44.9دانشگاه علوم پزشکی اراک

401–42.14500–44.9دانشگاه علوم پزشکی بابل

401–42.14500–44.9دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

401–42.14500–44.9دانشگاه علوم پزشکی قزوین

401–42.14500–44.9دانشگاه علوم پزشکی قم

401–42.14500–44.9دانشگاه صنعتی شریف

401–42.14500–44.9دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

501–39.311600–42.0دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
501–39.311600–42.0نجف آباد

501–39.311600–42.0دانشگاه علوم پزشکی کاشان

501–39.311600–42.0دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

501–39.311600–42.0دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی جندی 
601–34.016800–39.2شاپور اهواز

601–34.016800–39.2دانشگاه صنعتی امیرکبیر

601–34.016800–39.2دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

601–34.016800–39.2دانشگاه علوم پزشکی ایالم

601–34.016800–39.2دانشگاه علوم پزشکی ایران

601–34.016800–39.2دانشگاه کاشان
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رتبة جهانیرتبة ملیامتیاز کلنام مؤسسه

601–34.016800–39.2دانشگاه کردستان

601–34.016800–39.2دانشگاه علوم پزشکی مشهد

601–34.016800–39.2دانشگاه محقق اردبیلی

601–34.016800–39.2دانشگاه تبریز

601–34.016800–39.2دانشگاه علوم پزشکی تبریز

601–34.016800–39.2دانشگاه تهران

601–34.016800–39.2دانشگاه علوم پزشکی تهران

801–29.8291000–33.9دانشگاه علوم پزشکی کرمان

801–29.8291000–33.9دانشگاه شهید بهشتی

801–29.8291000–33.9دانشگاه شیراز

801–29.8291000–33.9دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1001–24.4331200–29.7دانشگاه فردوسی مشهد

1001–24.4331200–29.7دانشگاه حکیم سبزواری

1001–24.4331200–29.7دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1001–24.4331200–29.7دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه 
1001–24.4331200–29.7نصیرالدین طوسی

1001–24.4331200–29.7دانشگاه لرستان

1001–24.4331200–29.7دانشگاه مراغه

1001–24.4331200–29.7دانشگاه مازندران

1001–24.4331200–29.7دانشگاه صنعتی سهند

1001–24.4331200–29.7دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
1001–24.4331200–29.7بهشتی

1001–24.4331200–29.7دانشگاه شهرکرد

1001–24.4331200–29.7دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه علوم بهزیستی و 
1001–24.4331200–29.7توانبخشی

1001–24.4331200–29.7دانشگاه ارومیه

1001–24.4331200–29.7دانشگاه یاسوج

1201–18.4491500–24.3دانشگاه اراک

1201–18.4491500–24.3دانشگاه بوعلی سینا

1201–18.4491500–24.3دانشگاه دامغان

1201–18.4491500–24.3دانشگاه اصفهان

1201–18.4491500–24.3دانشگاه خوارزمی

1201–18.4491500–24.3دانشگاه خلیج فارس

1201–18.4491500–24.3دانشگاه سمنان

1201–18.4491500–24.3دانشگاه شاهد

1201–18.4491500–24.3دانشگاه شهید باهنر کرمان

1201–18.4491500–24.3دانشگاه شهید چمران اهواز

1201–18.4491500–24.3دانشگاه شهید رجایی

1201–18.4491500–24.3دانشگاه یزد

1201–18.4491500–24.3دانشگاه زنجان

1201–18.4491500–24.3دانشگاه علوم پزشکی زنجان

1501+10.463–18.3دانشگاه الزهرا )س(

1501+10.463–18.3دانشگاه پیام نور

1501+10.463–18.3دانشگاه سیستان و بلوچستان

Reporter--دانشگاه صنعتی کرمانشاه

Reporter--دانشگاه علوم پزشکی خمین

روند ساالنة شمار مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی جهانی دانشگاه های »مؤسسة آموزش عالی 
 )nema.irandoc.ac.ir تایمز« منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران )ایرانداک، نما

نام مؤسسه
امتیاز در سنجه های ارزیابی

استنادهاپژوهشآموزش
درآمدهای

صنعتی
چشم انداز

جهانی

دانشگاه علوم 
33.78.91003733.3پزشکی گلستان

دانشگاه علوم 
36.19.898.437.623.7پزشکی کردستان

دانشگاه علوم 
41.811.193.342.121.4پزشکی مازندران

دانشگاه علوم 
24.68.810036.917.9پزشکی اراک

دانشگاه علوم 
32.310.697.337.318.4پزشکی بابل

دانشگاه صنعتی 
20.320.998.438.522.9نوشیروانی بابل

دانشگاه علوم 
30.610.399.93722.6پزشکی قزوین

دانشگاه علوم 
28.99.81003719.4پزشکی قم

دانشگاه صنعتی 
33.536.360.489.531.6شریف

دانشگاه علوم 
351090.436.919.7پزشکی ارومیه

دانشگاه علم و 
32.636.854.298.421.2صنعت ایران

دانشگاه آزاد 
اسالمی، واحد 

نجف آباد
21.98.596.437.323.5

دانشگاه علوم 
3213.48437.422.9پزشکی کاشان

دانشگاه علوم 
20.810.39537.339.3پزشکی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی 
28.422.87842.129.4شیراز

دانشگاه علوم 
پزشکی جندی 

شاپور اهواز
33.51065.537.518.2

دانشگاه صنعتی 
30.131.954.964.931.7امیرکبیر

دانشگاه شهید 
18.113مدنی آذربایجان

83.8
38.422.7

دانشگاه علوم 
26.110.785.138.520.8پزشکی ایالم

دانشگاه علوم 
4614.956.141.727.1پزشکی ایران

21.419.276.338.422.8دانشگاه کاشان

14.714.474.241.830.9دانشگاه کردستان

دانشگاه علوم 
29.313.560.93726.2پزشکی مشهد

دانشگاه محقق 
20.911.175.137.227.5اردبیلی

23.421.468.94136.7دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم 
42.413.958.437.125.7پزشکی تبریز

32.931.751.936.929دانشگاه تهران

دانشگاه علوم 
46.417.444.840.631.7پزشکی تهران

دانشگاه علوم 
30.69.951.24120.8پزشکی کرمان
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نام مؤسسه
امتیاز در سنجه های ارزیابی

استنادهاپژوهشآموزش
درآمدهای

صنعتی
چشم انداز

جهانی

دانشگاه شهید 
27.127.436.256.323.7بهشتی

28.324.437.149.524.8دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم 
34.71152.23721.3پزشکی شیراز

دانشگاه فردوسی 
27.125.725.365.731.3مشهد

دانشگاه حکیم 
16.29.956.83733.5سبزواری

دانشگاه علوم 
42.61332.437.120.4پزشکی اصفهان

دانشگاه صنعتی 
21.222.840.371.227.8اصفهان

دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین 

طوسی
23.321.838.742.930.3

24.311.15037.121.8دانشگاه لرستان

15.112.455.736.927.4دانشگاه مراغه

25.21538.138.127دانشگاه مازندران

دانشگاه صنعتی 
20.215.648.755.119.3سهند

دانشگاه علوم 
20.99.247.63725پزشکی سمنان

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

بهشتی
38.614.835.850.921.7

17.712.748.737.719.3دانشگاه شهرکرد

دانشگاه صنعتی 
25.116.646.137.628.1شاهرود

دانشگاه علوم 
بهزیستی و 

توانبخشی
29.419.533.141.433.1

24.216.438.640.922.4دانشگاه ارومیه

14.813.653.838.518.5دانشگاه یاسوج

17.912.924.937.223.5دانشگاه اراک

دانشگاه بوعلی 
16.515.62938.422سینا

18.113.325.439.123.4دانشگاه دامغان

30.617.221.938.527.9دانشگاه اصفهان

دانشگاه 
31.314.119.43824.6خوارزمی

دانشگاه خلیج 
15.713.438.648.528.3فارس

17.911.140.737.419.6دانشگاه سمنان

27.314.217.640.816.2دانشگاه شاهد

دانشگاه شهید باهنر 
19.813.729.74321.5کرمان

دانشگاه شهید 
22.117.222.579.322.3چمران اهواز

دانشگاه شهید 
17.41526.346.323.8رجایی

19.314.828.137.228.3دانشگاه یزد

15.912.131.840.323.6دانشگاه زنجان

دانشگاه علوم 
21.99.530.437.718پزشکی زنجان

دانشگاه الزهرا 
2011.613.43828.8)س(

14.8923.538.218.2دانشگاه پیام نور

نام مؤسسه
امتیاز در سنجه های ارزیابی

استنادهاپژوهشآموزش
درآمدهای

صنعتی
چشم انداز

جهانی

دانشگاه سیستان و 
16.811.521.937.420.1بلوچستان

دانشگاه صنعتی 
-----کرمانشاه

دانشگاه علوم 
-----پزشکی خمین

ــا تحلیــل ۱۵.۵ میلیــون  رتبه بنــدی امســال ب
اســتناد،  میلیــون   ۱۲۱ علمــی،  انتشــارات 
آمــوزش  متتخصــص   ۴۰۰۰۰ از  پرســش 
عالــی در جهــان و داده هــای ارســال شــده 
اســت.  انجــام شــده  دانشــگاه ها  از ســوی 
پایــة ویرایــش ۲۰۲۳ میــادی نظــام  بــر 
ــی تایمــز«،  رتبه بنــدی »مؤسســة آمــوزش عال
در  پیشــگام   »University of Oxford«
 Harvard« دانشــگاه های  و  اســت  جهــان 
 University«، »University of
 Cambridge«، »Stanford University«،
 »Massachusetts Institute of
 Technology«، »California Institute
 of Technology«، »Princeton
 University«، »University of
 California. Berkeley«، »Yale
 Imperial College« و   ،»University

ــتند. ــم هس ــا ده ــگاه دوم ت London« در جای

ــه  ــرد ک ــه ک ــن زاده اضاف ــد حس ــر محم دکت
ــران  ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش
)ایرانــداک( بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی 
حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، 
ــا در  ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
مأموریت هایــش  بــا  پیونــد  در  زمینه هــای 
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 
درســت و کارآمــد یــاری رســاند. ایــن گــزارش 
نیــز از انتشــارات ســامانة جایگاه علــم، فناوری، 
ــه  ــا( اســت ک ــان )نم ــران در جه ــوآوری ای و ن
ــاخص  ــوِن ۹۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

ــگان اســت. دســترس هم

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ایران منعقد شد

تفاهم نامــه ای بــا هــدف؛ تقویــت وتوســعه 
دسترســی  بــرای  فی مابیــن  همکاری هــای 
ــد  ــاوری روزآم ــی وفن ــش فن ــری دان وبکارگی
دراجــرای طرح هــای پژوهشــی، مطالعاتــی، 
ــی  ــاوره ای و آموزش ــردی، مش ــعه ای، کارب توس
ــرکت  ــای ش ــا نیازه ــط ب ــات مرتب در موضوع
بــه منظــور دســتیابی بــه دانــش مربوطــه 
و فناوری هــای مــورد نیــاز شــرکت پخــش 
فرآورده هــای نفتــی ایــران، بیــن ایــن شــرکت 
و پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی بــه 

ــید. ــا رس امض
تفاهــم نامــه همــکاری پــارک علــم و فنــاوری 
ــرآورده  ــش ف ــرکت پخ ــوی و ش ــان رض خراس

هــای نفتــی ایــران منعقــد شــد
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
دیرینــه  ســابقه  پیــرو  رضــوی،  خراســان 
ــاور  ــان و فن ــش بنی همــکاری شــرکت های دان
ــش و  ــرکت پخ ــا ش ــان ب ــارک خراس ــو پ عض
پاالیــش فرآورده هــای نفتــی ایــران و همچنیــن 
ســابقه بازدید هــای قبلــی از دســتاوردهای 
شــرکت های عضــو، تفاهــم نامــه همــکاری 
مشــترک بیــن پــارک خراســان و شــرکت 

پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران منعقــد 
ــد. ش

در ایــن تفاهم نامــه کــه موضــوع آن »تقویــت 
باهــدف  فی  مابیــن  همکاری  هــای  وتوســعه 
دسترســی وبکارگیــری دانــش فنــی و فنــاوری 
پژوهشــی،  طرح  هــای  دراجــرای  روزآمــد 
مطالعاتــی، توســعه  ای، کاربــردی، مشــاوره  ای و 
ــای  ــا نیازه ــط ب ــات مرتب آموزشــی در موضوع
شــرکت بــه منظــور دســتیابی بــه دانــش 
ــاز شــرکت«  ــورد نی ــای م مربوطــه و فناوری ه
اســت، مقــرر شــد همکاری هــای بیشــتری در 
جهــت رفــع نیازهــای فناورانــه توســط شــرکت 
ــورت  ــی ص ــاور پارک ــان و فن ــای دانش بنی ه

ــرد. بگی

در ایــن نشســت دکتــر میرزائــی، رئیــس 
ــا  ــوی ب ــان رض ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل پ
ــران و کارشناســان آن ســازمان  دعــوت از مدی
ــی  ــا آغوش ــان ب ــارک خراس ــرد:  پ ــوان ک عن
ــزرگ  ــای ب ــازمان ها و ارگان ه ــرای س ــاز پذی ب

ــت. ــال اس ــعار س ــبرد ش ــت پیش جه
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https://www.hiweb.ir/?utm_source=branding-hiweb&utm_medium=baner-atf-tir-1401&utm_campaign=branding-hiweb&utm_id=branding5


https://sccr.ir/
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

دکتر عاملی: 
نیازمند آموزش و پرورش کارآمدتر، نشاط و پویایی بیشتر در دانشگاه ها و تقویت فضای گفتگو هستیم

آنچه خواهید خواند: 
پــرورش  و  آمــوزش  نیازمنــد   -
ــی بیشــتر در  ــر، نشــاط و پویای کارآمدت
ــو  ــای گفتگ ــت فض ــگاه ها و تقوی دانش

ــتیم هس
- متخصصــان علمــی کشــور بــا مصوبه 
شــورا دربــاره کنکــور موافــق هســتند و 

ــد ــب آن می دانن ــود را صاح خ

ــه جلســه شــورای  ــا اشــاره ب ــی ب ــر عامل دکت
عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: در جلســه 
ــی و  ــائل اجتماع ــام مس ــرور نظ ــا م ــروز ب ام
ــایی  ــت شناس ــئله دارای اولوی ــی ۹ مس فرهنگ
ــه  ــا و برنام ــئله راهبرده ــا ۹ مس ــب ب و متناس

ــد. ــده ش ــب دی ــی مناس اقدام
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــی،  ــعیدرضا عامل ــر س ــی، دکت ــاب فرهنگ انق
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــه ۸7۰ ش ــیه جلس حاش
ــجام  ــت و انس ــر تقوی ــد ب ــا تاکی ــی ب فرهنگ
فرهنگــی اظهــار کــرد: موضــوع جلســه امــروز 
و  فرهنگــی  اتفاقــات  از  گــزارش  دریافــت 
ــفانه در  ــود، متاس ــر ب ــای اخی ــی روزه اجتماع
ــای  ــردم در فض ــت م ــاهد اذی ــا ش ــن روزه ای
عمومــی و مجــازی هســتیم. ایــن فضــا را 
بــا اغتشــاش و محوریــت برنامــه  دشــمن 
ریــزی آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی، عربســتان 
ســعودی و انگلیــس ایجــاد کــرده اســت و 
ــار آزار و  ــا دچ ــواده ه ــدان و خان ــردم و فرزن م

ــد. ــده ان ــی ش ــت روح اذی
ــتگاه ها  ــروز دس ــه ام ــه داد: در جلس وی ادام
و مســئوالن مربــوط نظیــر وزیــر کشــور، وزیــر 
آمــوزش و پــرورش، وزیــر علــوم، وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و رئیــس مرکــز ملــی فضــای 
تحلیلــی  بحث هــای  و  گزارش هــا  مجــازی 

ــد. ــه دادن الزم را ارائ
بــر مبنــای حکــم مقــام معظــم رهبــری 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی موظــف اســت 
ــواد مجــازی  ــرای س ــا زیرســاخت های الزم ب ت
ــی،  ــی، ســواد مهارت کــه شــامل ســواد اطاعات
ــی  ــم آســیب های اجتماع ــی و فه ســواد حقوق
و ســواد تحلیلــی اســت، در کشــور فراهــم کنــد 
ــد  ــر می فهم ــی کارب ــواد تحلیل ــا س ــه ب چراک
کــه از چــه اطاعاتــی اســتفاده و از چــه 

ــد. ــتفاده نکن ــی اس اطاعات
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیان 
ــن  ــوت گرفت ــا ق ــی ب ــراض اجتماع ــه اعت اینک
ــت،  ــی اس ــر طبیع ــد ام ــای جدی ــرد در دنی ف
ــب  ــی مخاط ــازی وقت ــای مج ــت: در فض گف
ــگر  ــی کنش ــود، یعن ــر می ش ــه کارب ــل ب تبدی
ــط مجــازی بازنشــر و  اســت، کنشــگر در محی

ــد. ــد می کن ــوا تولی ــورد دارد و محت بازخ
وی بــا اشــاره بــه اطاعاتــی کــه فضــای 
ــه  ــود، ادام ــی ش ــر م ــد و منتش ــازی تولی مج
داد: اطاعــات فضــای مجــازی الزامــا حقیقــی 
نیســتند و بســیاری از اطاعــات جعلــی اســت 
امــا فضــای بــاز اجتماعــی باعــث مــی شــود که 
کاربــران بــه تصمیمــات سیاســی و فرهنگــی و 

ــند. ــته باش ــراض داش ــی اعت اجتماع
دکتــر عاملــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اعتــراض در 
دنیــا افزایــش پیــدا کــرده اســت اضافــه کــرد: 
ــا  ــات، خصوص ــت ارتباط ــور صنع ــد از ظه بع
ــردی فضــای مجــازی، حجــم  گســترش عملک
ــی  ــت. آمارهای ــده اس ــر ش ــات دو براب اعتراض
کــه موسســه اجتماعــی و صلــح ارائــه داده 
ــات از  ــم اعتراض ــه حج ــد ک ــی ده ــان م نش
ســال ۲۰۱۱ تــا ســال ۲۰۱۸ بــه میــزان ۱۰۲ 
درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. بیشــترین 
حجــم اعتــراض در اروپــا بــوده اســت و ۱۶۰۰ 
ــا وجــود داشــته  ــت شــده در اروپ ــراض ثب اعت

اســت.
ــا  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
بیــان اینکــه اعتــراض الزمــه دنیــای جدیــد و 

ــای مجــازی اســت تاکیــد کــرد: آنچــه در  دنی
ــی  ــود مهندس ــده نمی ش ــر دی ــورهای دیگ کش
اعتــراض و کشــاندن آن بــه اغتشاشــات اســت. 
۶۴ درصــد اعتراض هــا در جهــان، اعتــراض 
مدنــی اســت یعنــی مجــوز گرفتــه مــی شــود 
و اعتــراض صــورت مــی گیــرد، حجــم زیــادی 
ــی  ــت اجتماع ــن امنی ــرای تامی از اعتراضــات ب
و ســامت فرهنگــی اســت، بزرگتریــن پویــش 
هــا بــرای دوری کــردن از جنــگ و طرفــداری 
از صلــح اســت. امــا اغتشــاش، توســعه فضــای 
خشــونت و تخریــب ســرمایه هــای عمومــی و 

ــردارد. ــردم را در ب ــردن م ــران ک نگ
ــیار  ــد هوش ــران بای ــردم ای ــه داد: م وی ادام
ــاش  ــتعماری ت ــای اس ــه دولته ــند چراک باش
ــود  ــاد ش ــاش ایج ــران اغتش ــد در ای ــی کنن م
ــد،  ــود دســت یابن ــداف سیاســی خ ــه اه ــا ب ت
حفاطــت و تامیــن امنیــت خانــواده بــزرگ 
ایــران امــری ملــی اســت کــه بایــد بــا انگیــزه 
ملــی مــورد اهتمــام قــرار گیــرد. خوشــبختانه 
اغتشاشــات  بــا  اخیــر  مســائل  در  مــردم 
ــا اینکــه اغتشــاش گــران  ــد. ب همراهــی نکردن
ــد  ــاش کردن ــردم بســیار ت ــی م ــرای همراه ب
امــا خوشــبختانه هوشــیاری الزم در میــان 

ــود دارد. ــردم وج م
ــا  ــات، خصوص ــت ارتباط ــور صنع ــد از ظه بع
ــردی فضــای مجــازی، حجــم  گســترش عملک
اعتراضــات دو برابــر شــده اســت. آمارهایــی کــه 
ــه داده نشــان  ــح ارائ ــی و صل موسســه اجتماع
ســال  از  اعتراضــات  حجــم  کــه  می دهــد 
۲۰۱۱ تــا ســال ۲۰۱۸ بــه میــزان ۱۰۲ درصــد 
ــدا کــرده اســت. بیشــترین حجــم  افزایــش پی
اعتــراض در اروپــا بــوده اســت و۱۶۰۰ اعتــراض 

ــا وجــود داشــته اســت. ــت شــده در اروپ ثب
ــه جلســه شــورای  ــا اشــاره ب ــی ب ــر عامل دکت
عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: در جلســه امروز 
بــا مــرور نظــام مســائل اجتماعــی و فرهنگــی ۹ 
مســئله دارای اولویــت شناســایی و متناســب بــا 
۹ مســئله راهبردهــا و برنامــه اقدامــی مناســب 
دیــده شــد. بــا تصویــب ایــن مجموعــه شــاهد 
آمــوزش و پــرورش کارآمدتــر، نشــاط و پویایــی 
بیشــتر در دانشــگاه هــا، تقویــت کننــده نحــوه 
ــای  ــت فض ــت و تقوی ــات فراغ ــدان اوق گذران
گفتگــو بــا بــه فعلیــت درآوردن مصوبــه قبلــی 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تحــت عنــوان 
خانــه ملــی گفتگــوی آزاد خواهیــم بــود. خانــه 
گفتگــوی آزاد می توانــد باعــث شــود کــه 
ــه ای کــه تحــت هیــچ  ــراد در فضــای آزادان اف
نــوع محذوریــت نباشــند بــه گفتگــو بپردازنــد. 
در دانشــگاه هــا هــم تحــت تاثیــر خانــه 
آزاداندیشــی  آزاد، کرســی هــای  گفتگــوی 
ــه  ــود. البت ــی ش ــزار م ــتر برگ ــوت بیش ــا ق ب
در گذشــته هــم کرســی های آزاد اندیشــی 

فعــال  کشــور  سراســر  در  نظریه پــردازی  و 
بوده انــد.

ــروز  ــه ام ــر جلس ــه دیگ ــه داد: مصوب وی ادام
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــم آوردن زمین ــث فراه بح
ــا  ــا گروه ه ــراد ی ــا اف ــود ت ــمی ب ــراض رس اعت
ــت  ــان را ثب ــی اعتراض ش ــخصات قانون ــا مش ب
ــی  ــری و ارزش ــتراکات فک ــد. اش ــان کنن و بی
ــران  ــت و ای ــیار اس ــران بس ــت ای ــه مل در هم
ســرزمین امــن و دارای آرامــش فراگیــر اســت. 
کشــورهای  از  برخــی  می رســد  نظــر  بــه 
اروپایــی کــه بــا معضــات تامیــن آب و بــرق و 
گاز و انــرژی درگیــر هســتند می خواهنــد ایــن 
ــل  ــران منتق ــردم ای ــه م ــود را ب ــی خ نارضایت
ــرفت  ــعه و پیش ــدا توس ــف خ ــه لط ــد. ب کنن
ــا  ــاوری ب ــم و فن ــد عل ــه و رش ــتاب گرفت ش
ــد  ــدا خواه ــه پی ــش ادام ــب و توان ــه ضری هم
کــرد. اینکــه ایــران در رشــد علــم رتبــه 
ــاص داده،  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــارم جه چه
بــرای روحیــات اســتعماری بســیار نگــران 

ــت. ــده اس کنن
ــه  ــند چراک ــیار باش ــد هوش ــران بای ــردم ای م
ــد در  ــی کنن ــاش م ــتعماری ت ــای اس دولته
ــداف  ــه اه ــا ب ــود ت ــران اغتشــاش ایجــاد ش ای
و  یابنــد، حفاطــت  سیاســی خــود دســت 
ــری  ــران ام ــزرگ ای ــواده ب ــت خان ــن امنی تامی
ــی مــورد  ــزه مل ــا انگی ــد ب ــی اســت کــه بای مل
ــردم در  ــبختانه م ــرد. خوش ــرار گی ــام ق اهتم
مســائل اخیــر بــا اغتشاشــات همراهــی نکردند. 
همراهــی  بــرای  اغتشــاش گران  اینکــه  بــا 
مــردم بســیار تــاش کردنــد امــا خوشــبختانه 
هوشــیاری الزم در میــان مــردم وجــود دارد.

ــا  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــر  ــرد: ب ــان ک ــازی بی ــواد مج ــه س ــاره ب اش
ــری شــورای  ــام معظــم رهب ــای حکــم مق مبن
ــا  ــت ت ــف اس ــی موظ ــاب فرهنگ ــی انق عال
بــرای ســواد مجــازی  زیرســاخت های الزم 
کــه  شــامل ســواد اطاعاتــی، ســواد مهارتــی، 
ســواد حقوقــی و فهــم آســیب هــای اجتماعــی 
و ســواد تحلیلــی اســت، در کشــور فراهــم 
ــی  ــر م ــی کارب ــواد تحلیل ــا س ــه ب ــد چراک کن
فهمــد کــه از چــه اطاعاتــی اســتفاده و از چــه 

ــد. ــتفاده نکن ــی اس اطاعات
وی خاطرنشــان کــرد: بــا بــروز بیمــاری کرونــا 
۲۸ مــاه دانــش آمــوزان و دانشــجویان بــه 
ــزم شــدند  ــا مل ــد ام مدرســه و دانشــگاه نرفتن
کــه از ســامانه هــای مجــازی اســتفاده کننــد، 
عــدم شــناخت ایــن فضــا باعــث شــد کــه عــده 
ــناخت  ــن ش ــوند، بنابرای ــکل ش ــار مش ای دچ
ــن  ــر ای ــم ب ــت، تصمی ــروری اس ــا ض ــن فض ای
ــرورش و  ــوزش و پ ــازوکار الزم در آم ــد س ش
آمــوزش عالــی و صــدا و ســیما بــرای آمــوزش 

ســواد مجــازی فراهــم شــود. 
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گفتگو با دکرت افتخاری:

متخصصان علمی کشور با مصوبه شورا درباره کنکور موافق هستند و خود را صاحب آن می دانند

دکتــر ایمــان افتخــاری عضــو حقیقــی شــورای 
ــا اشــاره بــه مصوبــه  عالــی انقــاب فرهنگــی ب
جدیــد کنکــور گفــت: متخصصــان علمــی 
کشــور بــا مصوبــه شــورا دربــاره کنکــور موافــق 

ــد. ــب آن می دانن ــود را صاح ــتند و خ هس

ــان  ــی از ریاضیدان ــان افتخــاری یک ــر ایم دکت
ــری خــود  ــی اســت. وی دوره دکت جــوان ایران
را در دانشــگاه پرینســتون گذرانــده و در ادامــه 
مقطــع پســادکتری را در زمینــه توپولــوژی 
ابعــاد پاییــن و هندســه شمارشــی در   دانشــگاه 
هــاروارد طــی کــرده و همزمــان بــه تدریــس در 
ــن  ــه  اســت. وی همچنی ــن دانشــگاه پرداخت ای
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــال ۱۳۹7 موف در س
ــر شــد.  ــوان دانشــمند برت ــه عن ــرز ب ــاد الب بنی
افتخــاری در حــال حاضــر رئیــس پژوهشــکده 
ریاضــی پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی اســت 
ــگران  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــت صن و ریاس
ــوابق  ــه س ــور)INSF( از جمل ــاوران کش و فن
خبــر  مرکــز  می باشــد.  ایشــان  مدیریتــی 
ــه  ــه بهان ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
حمایــت انجمــن ریاضــی ایــران و فرهنگســتان 
انقــاب  عالــی  شــورای  مصوبــه  از  علــوم 
ــی  ــه تفصیل ــور، مصاحب ــاره کنک ــی درب فرهنگ
بــا ایــن عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
انجــام داده اســت کــه بــه محضــر خواننــدگان 

ــود: ــم می ش ــرم تقدی محت

از  تشــکر  ضمــن  دکتــر  آقــای 
حضرتعالــی بــه خاطــر وقتــی کــه 
ــه  ــد، اینک ــرار دادی ــا ق ــار م در اختی
شــیرینی  درس  ریاضــی  می گوینــد 
ــدر  ــد و چق ــاد داری ــه آن اعتق ــت ب اس
ــی  ــا ریاض ــرای بچه ه ــه ب ــد ک موافقی

اســت؟ شــیرینی  درس 
ــک  ــودن ی ــا نب ــودن ی ــیرین ب ــاری: ش افتخ
درس، از کاس بــه کاس، فــرد بــه فــرد و 
ــه دانــش آمــوز فــرق می کنــد.  دانــش آمــوز ب
ــی وقتهــا آن چیــزی کــه تعییــن کننــده  خیل
شــیرینی یــا عــدم شــیرینی اســت، نحــوه 
ــب  ــی درک مطل ــه و توانای ــش زمین ــه، پی ارائ
ــری  ــه یادگی ــا ذائق ــدر ب ــه چق ــت و اینک اس

ــق دارد. ــوز تطاب ــش آم دان
اســت:  ایــن راســتا مهــم  دو موضــوع در 
یکــی اینکــه ذائقــه دانــش آموزمــان را تربیــت 
کنیــم کــه لــذت ببــرد و زیبایــی ریاضیــات را 
ــد کــه  ــد دریاب ــوز بای ــش آم ــد. دان لمــس کنن
ــش  ــد برای ــور می توان ــی چط ــده کل ــک قاع ی
ــانه های  ــال نش ــن ح ــد، و در عی ــا باش راهگش
نظــم و اعجــاز را در فضــای درس مشــاهده 
کنــد. مفاهیــم ریاضــی  انتزاعــی هســتند و بــه 
ــن  ــه ای ــردن ب ــدا ک ــت پی ــل، دس ــن دلی همی

ــت. ــر اس ــخت و زمانب ــی س ــا کم توانایی ه
ــه  ــن ذائق ــکل گرفت ــناخت و ش ــی ش از طرف
ــه  ــت ک ــه گام اس ــده ای گام ب ــی پدی در ریاض
نیــاز بــه تربیــت تدریجــی دارد. بــرای تقریــب 
ــال  ــک مث ــاید ی ــن، ش ــه ذه ــوع ب ــن موض ای
مناســب باشــد. بیشــتر وقت هــا بزرگترهــا 
نوعــی از تزئینــات، دکوراســیون و چیدمــان 
ــرق  ــه ف ــا ســلیقه کودکان ــه ب را می پســندند ک
ــول  ــا در ط ــلیقه بزرگتره ــه س ــد؛ چراک می کن
ــی از  ــت و مولفه های ــده اس ــت ش ــان تربی زم
ــی  ــه  در کودک ــد، ک ــی را درک می کنن زیبای
آنهــا را نمی شــناختند. در ریاضیــات هــم بایــد 

دانــش آمــوز را بــه نقطــه ای برســانیم کــه یــاد 
بگیــرد و لمــس کنــد کــه چــه چیــز در ریاضــی 

جــذاب اســت.
 یــک موضــوع دیگــر کــه بیشــتر بــه آن توجــه 
ــت  ــی اس ــم ریاض ــه مفاهی ــود، روش ارائ می ش
ــه  ــی ک ــات و روش های ــدر موضوع ــه چق و اینک
انتخــاب می شــوند، تناســب و زیبایــی دارد 
تــا دانــش آمــوز لــذت ببــرد و احســاس نکنــد 
ــا ســخترین درس دوره تحصیــل مواجــه  کــه ب
شــده اســت. دانــش آمــوز بایــد احســاس کنــد 
ــور  ــی متبل ــش در درس ریاض ــه توانایی های ک
ــد  ــرفت می کن ــرد، پیش ــاد می گی ــود، ی می ش
و چیزهایــی کــه می آمــوزد بــرای او مفیــد 
ــر   ــای دیگ ــه از درس ه ــور ک ــا همانط ــت ت اس
ــرد. از  ــذت بب ــز ل ــی نی ــرد از ریاض ــذت می ب ل
ایــن منظــر، روش هــای آمــوزش هــم از اهمیت 
ــه در  ــانی ک ــتند. کس ــوردار هس ــژه ای برخ وی
ــوزش  ــص آم ــت و باالخ ــم و تربی ــوزه تعلی ح
ــه  ــد ک ــعی می کنن ــتند س ــال هس ــی فع ریاض
ــه و توســعه  ــت ذائق ــه تربی ــی از دو مولف تلفیق

ــای شــناخت ایجــاد شــود. راه ه

فــارغ از بحــث روش یادگیــری آیــا 
ــت دارد؟ ــی جذابی ــوع ریاض ــود موض خ

افتخــاری: فکــر می کنــم هــر جایــی کــه  
ــت در  ــز خلق ــای شــگفت انگی نظــم و پدیده ه
ــته  ــود داش ــوس وج ــا ملم ــرد ی ــای مج بُعده
باشــد زمینــه زیــادی بــرای لــذت ایجــاد 
ــا  ــرای بچه ه ــدن ب ــگفت زده ش ــود. ش می ش
ــادی در  ــای زی ــت، و چیزه ــش اس ــذت بخ ل
ــراد را شــگفت زده  ریاضــی وجــود دارد کــه اف
می کنــد، همانطــور کــه علــوم دیگــر نیــز 
اینطــور اســت. اصــوال اگــر یادگیــری بــه شــکل 
درســتی انجــام شــود، هدایــت کننــده اســت و 
ــذت  ــن ل ــی رود و ای ــگفتی ها م ــمت ش ــه س ب
ــم و  ــب تعلی ــدادی از مکات ــت. تع ــش اس بخ
ــد،  ــال می کنن ــعار را دنب ــن ش ــا ای ــت دنی تربی
یعنــی معتقدنــد یادگیــری اصــوال بایــد همــراه 
ــگفتی های  ــر، ش ــن منظ ــد. از ای ــذت باش ــا ل ب
فوق العــاده ای  جذابیــت  ریاضیــات،  فــروان 

ایجــاد می کنــد.

مــا در سیســتم آموزشــی چقــدر موفــق بودیــم 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــی را ب ــت ریاض ــه جذابی ک
ــا  ــم ت ــذب کنی ــا را ج ــم و آن ه ــان بدهی نش
ــد؟ ــیرین باش ــا درس ش ــرای بچه ه ــی ب ریاض

افتخــاری: در ایــران نوعــا ایــن حــس جذابیــت 
وجــود ندارنــد و همــواره ریاضــی بــرای بیشــتر 
افــراد درســی ترســناک یــا ســخت تلقــی 
می شــود؛ البتــه خــارج از ایــران هــم همینطــور 
اســت. چــون ریاضــی موضــوع مجردی اســت و 
حجــم مطالبــی کــه در طــول زمــان پشــت ســر 
ــر  ــوم دیگ ــتر از عل ــرد، بیش ــرار می گی ــم ق ه
ــای  ــه نظریه ه ــت ک ــن اس ــور ای ــت. منظ اس
ــه  ــوند، بلک ــه نمی ش ــوخ و کهن ــی منس قدیم
پایــه ای بــرای کارهــا و نظریــات بعدی هســتند. 
ــای  ــا درس ه ــم ب ــی ه ــری ریاض ــذا یادگی ل
ــدی  ــوای جدی ــر محت ــا ه ــرق دارد. ب ــر ف دیگ
کــه بــه ریاضیــات اضافــه می شــود، محتویــات 
قبلــی هــم، همچنــان در دایــره یادگیــری باقــی  
می ماننــد. خوشــبختانه در طــول زمــان، زبــان 
هــای بهتــری ایجــاد شــده و مفاهیــم خاصــه 
ــر شــده اســت. شــاید  ــل دســترس ت ــر و قاب ت
ــوم  ــی عم ــطح دسترس ــش س ــال پی ــزار س ه

ــا   ــه ب ــل مقاس ــی قاب ــم ریاض ــه مفاهی ــراد ب اف
امــروز نبــود. هــم اکنــون حتــی افــراد عــادی 
مــی تواننــد بــه ســطحی از ریاضــی برســند کــه 
ــختی  ــه س ــم ب ــته در دوران قدی ــراد برجس اف
ــد. ــدا کنن ــی پی ــه آن دسترس ــتند ب می توانس

ــد کــه  ــراد احســاس می کنن ــن حــال اف ــا ای ب
در ریاضــی مســیری دشــوار، طوالنــی و ذهنــی 
ــر  ــی اث ــم اقبال ــا در ک ــت و اینه ــش اس در پی
می گــذارد. ایــن عارضــه خیلــی اختصــاص 
ــی  ــد راههای ــی بای ــدارد ول ــم ن ــران ه ــه ای ب
ــه هــر چــه ممکــن  ــه شــود ک در پیــش گرفت
ــرات آن  ــود و اث ــر ش ــی ملموس ت ــت ریاض اس
در بســتر زندگــی مشــاهده شــود. چــون نوعــا 
دانــش آمــوزان از فضــای مجــرد ذهنــی فاصلــه 
ــا  ــه ابزاره ــوع ب ــن موض ــه ای ــد. البت می گیرن
ــوزش  ــه شــامل آم ــد ک ــاز دارن ــی نی و ملزومات
ــت.  ــی اس ــک آموزش ــای کم ــان و ابزاره معلم
ــی انجــام شــود  الزم اســت کــه بازتعریــف های
و معلمــان بــه صــورت مســتمر فرصــت داشــته 
ــد،  ــت کنن ــد دریاف ــوزش جدی ــه آم ــند ک باش
ــه  ــد ب ــوزش جدی ــد و آم ــت بگذارن ــد وق بتوانن
ــی  ــد. محدودیت های ــه دهن ــوزان ارائ ــش آم دان
ــا  ــف م ــم، ضع ــروش داری ــوزش و پ ــه در آم ک
ــات  ــانی و امکان ــروی انس ــازی نی در توانمندس
ناکافــی کــه در اختیــار معلمیــن و اســاتید 

ــتند. ــده هس ــه زنن ــی صدم ــت،  همگ اس
می آیــد  پیــش  هــم  دیگــری  اتفاقــات 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــت را تح ــم و تربی ــه تعلی ک
می دهــد. مثــا گاهــی امــکان اســتفاده از 
ــراد  ــت و اف ــم نیس ــص فراه ــان متخص معلم
دیگــری جایگزیــن آنهــا می شــوند. ســه ســال 
ــت  ــدت تح ــه ش ــه ب ــم ک ــل ه ــر تحصی آخ
تاثیــر کنکــور قــرار می گیــرد و فرصــت تعلیــم 
ــی  ــای مفهوم ــد نگاه ه ــی و رش ــت واقع و تربی
و شــناخت های عمیق تــر گرفتــه می شــود. 
ــت  ــرده تر از آن اس ــم فش ــده ه ــان باقیمان زم
کــه معلمــان بتواننــد همــه آنچــه را مــی 
خواهنــد در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار 

ــد. دهن
از طرفــی، کاس هــا بزرگتر از اندازه اســتاندارد 
اســت و ایــن امــر باعــث می شــود کــه زمانــی را 
کــه معلــم بــا توجــه بــه ویژگی هــای شــخصی 
ــد و  ــرف کن ــه ص ــت ک ــوز الزم اس ــش آم دان
ــار او  ــا در اختی ــد، عم ــاد بده ــم را ی مفاهی
نیســت. اینکــه انتظــار داشــته باشــیم در نصــف 
ــد  ــش مــوز بتوان ــزی شــده، دان زمــان برنامه ری
ــک  ــاورد، ی ــت بی ــه دس ــای الزم را ب توانایی ه
خواســته غیرمعقــول و غیرقابــل دســتیابی 
ــذا مــا در آمــوزش ریاضــی در کشــور  اســت. ل
ــر مشــکات  ــا مشــکاتی عــاوه ب ــان، ب خودم

معمــول هــم مواجــه هســتیم.
حــال کــه بحــث کنکــور را پیــش 
ــورای  ــوری ش ــه کنک ــیدید، مصوب کش
ــد در  ــی می توان ــالب فرهنگ ــی انق عال
ــته  ــش داش ــم نق ــی مفاهی ــق بخش عم

ــد؟ باش
ــه شــورا دو محــور وجــود  افتخــاری: در مصوب
دارد؛ یــک محــور جنبــه ارتقاء عدالت آموزشــی 
ــت.  ــی اس ــم و تربیت ــور تعلی ــک مح دارد و ی
محــور عدالــت آموزشــی موافقــان و مخالفانــی 
دارد امــا در محــور دیگــر، اکثــر کســانی کــه در 
حــوزه تعلیــم و تربیــت و آمــوزش علــوم پایــه 
ــی  ــا جای ــل ت ــد- حداق و انســانی فعالیــت دارن
ــه  ــع هســتم- نظــرات شــبیه ب کــه بنــده مطل
هــم دارنــد. اختافــات جزئــی هســت ولــی در 

کلیــات اتفــاق نظــر دارنــد.
کــه  معتقدنــد  متخصصــان  همــه  تقریبــا 
شــیوه فعلــی برگــزاری کنکــور، فضــای تعلیــم 
ــطه را  ــر دوره متوس ــال آخ ــه س ــت س و تربی
ــای  ــد و کارکرده ــدوش می کن ــدت مخ ــه ش ب
تعلیــم و تربیتــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 
تربیــت  و  تعلیــم  نظــام  کنکــور  واقــع  در 
فرزنــدان مــا را بــه گــروگان گرفتــه اســت. ایــن 
ــاق متخصصــان اســت.  ــورد اتف ــی م نظــر خیل
ــگان  ــگاه ها و فرهیخت ــاتید دانش ــان و اس معلم
ــا  ــط ب ــات مرتب ــی از موضوع ــور، در خیل کش
ــد.  ــا هــم اختــاف نظــر دارن تعلــم و تربیــت ب
ولــی همگــی گایــه دارنــد کــه در حــال حاضر 
ــار  ــر در اختی ــال آخ ــه س ــوز در س ــش آم دان
نظــام تعلیــم و تربیــت نیســت، و بالطبــع از آن 

بهــره ای نمی بــرد.
دانــش آمــوز بــرای فهــم و درک بهتــر از 
بــه  را  توانایی هــای خاصــی  بایــد  ریاضــی 
ــأله،  ــناخت مس ــامل ش ــه ش ــاورد ک ــت بی دس
بــه  الگو هــا،  یافتــن  محاســبه،  توانایــی 
اســتنتاج  و  اســتدالل  مدل هــا،  کارگیــری 
منطقــی، حــل مســأله و مــوارد متعــدد دیگــر 
اســت. متاســفانه در ســال های منتهــی بــه 
ــار  ــوارد کن ــن م ــی ای ــری همگ ــور فراگی کنک
ــیوه  ــری ش ــا یادگی ــوند و ب ــی ش ــته م گذاش
ــه  ــود ک ــی ش ــاد م ــازاری ایج ــی، ب ــت زن تس
ــی  ــاد م ــت زدن را ی ــر تس ــی  بهت ــا توانای تنه
دهــد. در حالــی کــه ایــن توانایــی در زندگــی 
ــا  ــی آنه ــد واقع ــوزان و رش ــش آم ــده دان آین
ــزی دارد. ــر ناچی ــا تأثی ــدارد، ی ــری ن ــچ تاثی هی

ــوزان  ــش آم ــر دان ــه دیگ ــه می شــود ک اینگون
ــتند.  ــد نیس ــه من ــق عاق ــری عمی ــه یادگی ب
اســاتید هــم نگراننــد که دانشــجویانی کــه وارد 
دانشــگاه می شــوند مفاهیــم را بــه درســتی یــاد 
نگرفته انــد. ایــن فرآینــد، آســیب زننــده و 
بســیار نگــران کننــده اســت. آن چیــزی کــه در 
ــی محســوب می شــود،  گــذر از کنکــور،  توانای
ــا هــدف نظــام آمــوزش و پــرورش مــا یکــی  ب
نیســت. وقتــی اینگونــه اســت باعــث می شــود 
ــا مســیری را  ــرورش م کــه نظــام آمــوزش و پ
ــه ســمت  هــدف بگیــرد، و  دانــش آمــوز مــا ب

ــرود. دیگــری ب
برخــی ایــن شــبهه را مطــرح می کننــد 
ــی را از  ــورا دروس عموم ــه ش ــه مصوب ک
ــی  ــت، در حال ــرده اس ــذف ک ــور ح کنک
ــق  ــه در ح ــت ک ــی اس ــن اجحاف ــه ای ک
ــود،  ــده می ش ــرح ش ــی مط دروس عموم

ــت؟ ــه چیس ــن زمین ــما در ای ــر ش نظ
افتخــاری: دو رکــن در فرآیند ورود به دانشــگاه 
وجــود دارد: دانــش آموزانــی کــه دوره تعلیــم و 
ــد  ــد و حــاال می خواهن ــی را طــی کرده ان تربیت
وارد مقطــع دیگــری شــوند در دو جنبــه بایــد 
ســنجیده شــوند. یکــی اینکــه دوره ۱۲ ســاله 
ــدر موفقیــت  ــل کــه ســپری شــده، چق تحصی
آمیــز بــوده و چقــدر از اهــداف در نظــر گرفتــه 
شــده محقــق شــده اســت؟ مــاک دومــی کــه 
ــن اســت  ــرد ای ــی گی ــرار م ــورد ســنجش ق م
ــرای  ــی الزم ب ــدر توانای ــوز چق ــش آم ــه دان ک

ــه دانشــگاه را دارد؟ ورود ب
ــان را از  ــی خودش ــد ارزیاب ــاد بای ــذا دو نه ل
ــاد،  ــک نه ــند؛ ی ــته باش ــوزان داش ــش آم دان
ــوزان ۱۲  ــش آم ــن دان ــه ای ــت ک ــادی اس نه
ســال در آن زندگــی کرده انــد. ایــن نهــاد بایــد 
ارزیابــی کنــد کــه دانــش آمــوز چقــدر کوشــا 
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ــی  ــل قبول ــج قاب ــت گذاشــته و نتای ــوده و وق ب
ــر  ــرف دیگ ــک ط ــت. ی ــت آورده اس ــه دس ب

ــد ــخص کن ــد مش ــه بای ــت ک ــگاه اس دانش
 آیــا دانــش آمــوز یــا داوطلــب توانایــی 
الزم بــرای ورود بــه دانشــگاه را دارد یــا 

نــه؟
ــاد از چارچــوب  ــن دو نه ــه ای ــی ب ــا وقت حتم
ــه تقســیم کار  ــگاه مــی شــود نیــاز ب ــر ن کلی ت
دارنــد و ســنجش برخــی از حوزه هــا بــه عهــده 
ــم  ــی ه ــت و بخش ــی اس ــوزش عال ــاد آم نه
برعهــده آمــوزش و پــرورش. یعنــی تقســیم کار 
ــده  ــوزش دهن ــده و آم ــاد پذیرن ــن نه ــد بی بای
دانــش آمــوز بــه شــکل مناســبی صــورت 
ــه  ــر اســاس تســت،  فاصل ــرد. ســنجیدن ب پذی
بیشــتری بــا اهــداف درســی در دروس عمومــی 
ــای دروس  ــی توانایی ه ــه برخ ــال آنک دارد، ح
ــل ســنجش  ــا- قاب ــه همــه آنه تخصصــی- و ن
ــا بهــره گرفتــن از تســت هــم هســتند. ایــن  ب
دو امــر باعــث شــد کــه شــکل فعلــی تصویــب 
شــود و دروس تخصصــی هــم بــه صــورت 
تســتی ســنجیده شــوند و هــم در ســوابق 
ــی  ــند و دروس عموم ــر باش ــد نظ ــی م تحصیل
ــوند.  ــبه ش ــی محاس ــوابق تحصیل ــا در س تنه
قطعــا در آینــده بایــد مطالعــات تکمیلــی 
ــا نقــاط ضعــف و قــوت روشــی  انجــام شــود ت
ــری  ــود و بازنگ ــنجیده ش ــده س ــاذ ش ــه اتخ ک
ــه  ــه ک ــرد. آنچ ــورت گی ــات الزم ص و اصاح
ــر اســاس نظــر  متخصصیــن حــوزه  تاکنــون ب
ــت،  ــده اس ــنهاد ش ــوزش پیش ــنجش و آم س

ــی اســت. ــدل فعل م

زمانــی انتخــاب رشــته بــرای دانشــگاه ها 
ــدا  ــود، بع ــی ب ــته های مهندس ــمت رش ــه س ب
متمرکــز بــه علــوم انســانی شــد، االن بــه 
ســمت تجربــی رفتــه اســت، هیــچ وقــت 
ــی  ــته های مهارت ــمت رش ــه س ــتیاق ب ــم اش ه
ــه  ــوم پای ــته های عل ــاره رش ــد! درب ــاد نش ایج
ــن  ــه ای ــت ب ــون رغب ــه اســت، اکن ــم اینگون ه
ــیاری  ــت و بس ــده اس ــم ش ــیار ک ــته ها بس رش
ــت،  ــتی اس ــی درس ــن نگران ــا ای ــد، آی نگرانن
ــه  ــد کــرد و چگون اگــر اینطــور اســت چــه بای

ــود؟ ــه نم ــوم پای ــب عل ــان را جل داوطلب
افتخــاری: نگرانــی بــه عــدم اقبــال بــه رشــته 
هــای علــوم پایــه یــک نگرانــی جــدی در 
ــابقه  ــت. س ــورها اس ــایر کش ــا و س ــور م کش
ــراز و  ــا ف ــور م ــال در کش ــن اقب ــی ای تاریخ
ــن  ــل انقــاب ای ــی داشــته اســت. اوای فرودهای
ــا  ــی از برنامه ه ــود و برخ ــگ ب ــا پررن دغدغه ه
نظیــر المپیادهــا طــرح ریــزی شــد و تــا حــدی 
ایــن حوزه هــا  بــه  را  دانش آمــوزان  توجــه 
ــا آن  ــون ب ــم اکن ــه ه ــی ک ــرد. بحران ــب ک جل
ــاوت  ــش متف ــات پی ــا دفع ــتیم، ب ــه هس مواج
ــه  ــر و دامن ــه عمیق ت ــت ک ــن جه ــت، از ای اس
ــر اســت، و تصمیم گیــری در خصــوص آن  دارت

ــوارتر. دش
ــا  ــود کــه عــدم آشــنایی ب قبــا تلقــی ایــن ب
ــت،  ــده اس ــال ش ــدم اقب ــث ع ــه باع ــوم پای عل
ــش  ــذت بخ ــق ل ــف حقای ــه کش ــی ک در حال
اســت. بنابرایــن بهتــر شــناختن ایــن رشــته ها 
ــوند، و  ــب ش ــراد ترغی ــه اف ــود ک ــث می ش باع
ــل  ــی مث ــد. راه های ــور ش ــم همین ط ــا ه واقع
المپیادهــا باعــث شــد کــه اســاتید و معلمــان 
ــی را  ــال خوب ــب و اقب ــناخت مناس ــد ش بتوانن
بــه وجــود آورنــد. امــا اکنــون بــا یــک فضــای 
چنــد بعــدی مواجــه هســتیم. فشــار خانــواده، 
کنکــور، جامعــه و مســائل معیشــتی و اقتصادی 
باعــث شــده کــه داوطلبــان دنبــال رشــته هــای 
ــن  ــور روش ــه ط ــروز ب ــد. ام ــه نرون ــوم پای عل

مــی تــوان دیــد کــه دغدغــه اصلــی، مــادی و 
ــود.  ــه نب ــه ۶۰ اینگون ــت. در ده ــادی اس اقتص
ــر  ــه اکث ــت ک ــن اس ــوز ای ــش آم ــی دان تلق
مســیرهای دانشــگاهی بــه شــغل مناســب 
ــد  ــرد نتوان منجــر نمی شــود و ممکــن اســت ف
گلیــم خــود را از آب بیرون بکشــد. دانشــجویان 
معتقدنــد کــه در پزشــکی و داروســازی امــکان 
بیشــتری بــرای درآمــد وجــود دارد، هــر چنــد 
ــل  ــغلی قاب ــی ش ــم نارضایت ــا ه در آن بخش ه
ــه هــر  ــن تلقــی ب ــا ای توجهــی وجــود دارد. ام
ــه  ــود دارد و صدم ــه وج ــال در بســتر جامع ح

ــت. زده اس
البتــه در ایــن میــان فرصت هایــی هــم ایجــاد 
ــال  ــورد اقب ــی م ــای مهارت ــده و آموزش ه ش
بیشــتری قــرار گرفته انــد، هــر چنــد کــه ایــن 
ــا  ــوب نیســت. ام ــوز در ســطح مطل ــال هن اقب
ــه آنهــا بیشــتر شــده اســت. در واقــع  اقبــال ب
هدف گیــری مــا بایــد بــه گونــه ای یاشــد 
ــطه  ــان دوره متوس ــارغ التحصی ــر ف ــه  اکث ک
ــار  ــه انتظ ــرا ک ــد، چ ــی را بیاموزن مهارت های
ــا  ــادی از آنه ــداد زی ــه تع ــت ک ــن نیس ــا ای م
ــا از  ــی ی ــته علم ــراد برجس ــا از اف ــمند ی دانش
راهبــران شــرکت های صنعتــی و اقتصــادی 
ــوند،  ــه می ش ــدودی اینگون ــراد مع ــوند. اف ش
ــا چنــد  ــک ی ــرای ســایرین، یادگیــری ی ــا ب ام

ــود. ــد ب ــا خواه ــیار کارگش ــارت بس مه
ــت  ــادل اس ــوزش نامتع ــای آم ــفانه فض متاس
تقاضــای  فکــری شــود.  آن  بــرای  بایــد  و 
ــه  ــث می شــود ک ــی باع ــی حت ــادل کنون نامتع
پرطرفــدار  رشــته های  شــغلی  فرصت هــای 
ــا چالــش مواجــه شــوند. در برنامــه پذیــرش  ب
دانشــجو بــه امکانــات شــغلی بایــد توجــه 
شــود. مثــا تعــداد فــارغ التحصیــان دکتــری 

ــه دارد. ــی فاصل ــذب خیل ــی ج ــا توانای ب
 

آقــای دکتــر! شــما خودتــان از نخبــگان 
وضعیــت  کشــور هســتید،  ریاضــی 
ــش  ــه در رده دان ــوم پای ــی در عل نخبگان
آمــوزی و دانشــجویی را چطــور ارزیابــی 

ــد؟ ــی کنی م
ــی  ــش موج ــال پی ــدود ۱۰ س ــاری: ح افتخ
در  خــوب  خیلــی  التحصیــان  فــارغ  از 
ــه  ــه نتیج ــتیم، ک ــه داش ــوم پای ــته های عل رش
ــد  ــه مانن ــل توج ــای قاب ــب موفقیت ه آن کس
رشــد دســتاوردهای کیفــی پژوهشــی، و از 
ــوج  ــن م ــود. در ای ــراز اول ب ــاالت ت ــه مق جمل
افــراد زیــادی فــارغ التحصیــل شــدند امــا 
ــرای  ــا ب ــدند. تقاض ــی نش ــتی جایاب ــه درس ب
ــت  ــش از ظرفی ــب بی ــی مناس ــت علم موقعی
جــذب دانشــگاه ها بــود. برخــی بــه ســختی در 
ــی  ــدند. برخ ــذب ش ــرو ج ــگاه های پیش دانش
ــت  ــر رضای ــن ت ــطح پایی ــگاه های س ــه دانش ب
ــی  ــی و کیف ــاظ کم ــد. در آن دوره از لح دادن
ــی  ــای علم ــم. فض ــی بودی ــد علم ــاهد رش ش
تاحــدی می توانســت نیازهــا را پوشــش دهــد. 
امــا پیــاِم دشــوار شــدِن اســتقرار و جــذب بــه 
نســل های بعــدی رســید و رغبــت بــه ورود بــه 
ــرد.  ــدا ک ــش پی ــه کاه ــوم پای ــته های عل رش
ــن ســطح  ــه کمتری ــن رشــته ها ب ــه ای ــال ب اقب
رســید، اکنــون حتــی اگــر فضــای جــذب 
خــوب باشــد، دانشــجویان ماننــد قبــل انگیــزه 
ندارنــد، چراکــه فشــارهای شــغلی و اقتصــادی 
بیشــتر شــده و تلقــی عمومــی در جامعــه علــوم 
ــادل و  ــه فضــای ورود متع ــن اســت ک ــه ای پای
ــور  ــوزی کش ــش آم ــگان دان ــای  نخب راهگش
دوره هــای  بــه  دانشــجویی،  رده هــای  بــه 
ــارغ التحصیــان دکتــری  دکتــری، و جــذب ف
ــش  ــا چال ــط، ب ــغلی مرتب ــای ش در موقعیت ه

ــت. ــه اس ــران مواج ــدی و بح ج
بخش هــای مختلــف علمــی در ایــن بــاره 
ــی هایی  ــاره اندیش ــه چ ــد البت ــدار داده ان هش
ــئله  ــا مس ــه ام ــورت گرفت ــه ص ــن زمین در ای
برنامه ریــزی و سیاســت گــذاری در ایــن حــوزه 
ایــن اســت کــه حتــی اگــر بهتریــن سیاســت ها 
هــم اتخــاذ شــود و همــه زیرســاخت ها فراهــم 
باشــد، اثــرات ایــن سیاســت ها حــدود ۱۰ 

ــود. ــان می ش ــر نمای ــال دیگ س
ــا  ــور م ــه در کش ــی ک ــِد اتفاقات ــا ب ــوب ی خ
افتــاده اســت بــه ۱۰ ســال قبــل ارتبــاط 
ــی  ــی و غیرداخل ــار عوامــل ســوء داخل دارد. آث
در زمانــی طوالنــی انباشــته شــده اســت و 
ــت  ــائل در اولوی ــن مس ــی از ای ــفانه برخ متاس
مســئوالن مربــوط بــه خودشــان نبــوده اســت. 
ــران  ــروز وارد بح ــه ام ــده ک ــث ش ــن باع همی
شــدیم؛ در بهتریــن حالــت چندیــن ســال 
ــا  ــح رویکرده ــا تصحی ــه ب ــت الزم اســت ک وق
از آن خــارج شــویم. امــا مهــم اســت کــه 
ــرای  ــود و ب ــه ش ــتی گرفت ــای درس تصمیم ه
نتیجــه مطلــوب، صبــر و حوصلــه داشــته 

ــیم. باش
ــه  ــا توج ــی ب ــده ریاض ــت آین وضعی
و  اطالعــات  فنــاوری  تحــوالت  بــه 
ــور  ــم را چط ــی و امثاله ــوش مصنوع ه
بــرای  جایــی  آینــده  می بینیــد، 
ــه  ــا هم ــذارد ی ــانی می گ ــات انس ابداع
چیــز ماشــینی مــی شــود؟ االن کســانی 
و  شــوند  دانشــجو  میخواهنــد  کــه 
ریاضــی را ادامــه بدهــد می تواننــد 

ــش رود؟ ــرش پی ــا آخ ــم ت محک
ــه  ــات ب ــم ریاضی ــر می کن ــن فک ــاری: م افتخ
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــد تح ــوالت جدی ــطه تح واس
می گیــرد امــا نــه بــه ایــن معنــا کــه ریاضیــات 
ــدی  ــی جدی ــرد. ابزارهای ــرار بگی ــر ق در خط
ــده اســت بیشــتر از اینکــه  ــه وجــود آم ــه ب ک
ــای  ــد، راهه ــات ایجــاد خطــر کن ــرای ریاضی ب
ــاز  ــات را ب ــات و در ریاضی ــناخت از ریاضی ش
ــا آن  ــن ابزاره ــدون ای ــاید ب ــه ش ــد ک کرده ان

ــد. ــتیابی نبودن ــل دس ــا قاب ــناخت ه ش
ــرد  ــای مج ــت؟ در دنی ــی چیس ــای ریاض مبن
پیــدا  را  نظمــی  و  شناســایی  را  پدیــده ای 
ــانیم  ــات می رس ــه اثب ــم را ب ــم، آن نظ می کنی
و از آن اســتفاده می کنیــم و توســعه مــی 
دهیــم و ارتبــاط بیــن پدیده هــا را بیشــتر 
ــد  ــی تولی ــم. نظریات ــف می کنی ــش کش از پی
می کنیــم کــه وحدتــی را بیــن پدیده هــای 
ــد و  ــاد کن ــی ایج ــده ریاض ــر پراکن ــه ظاه ب
ابزارهایــی هــم زیــر چتــر ایــن نظریه هــا 
ــعه  ــا توس ــه مصداق ه ــبه و مطالع ــرای محاس ب
می دهیــم. در گذشــته نقطــه شــروع ایــن 
فرآینــد، یعنــی پیــدا کــردن نظــم در ریاضــی، 
مبتنــی بــر توانایــی فــرد بــود. در قــرن هجــده 
ــای  ــی از ریاضیدان ه ــادی، برخ ــوزده می و ن
سرشــناس تیم هایــی داشــتند از همکارانــی 
ــد.  ــام می دادن ــتی را انج ــبات دس ــه محاس ک
ــات  ــه اتفاق ــن محاســبات منجــر ب برخــی از ای
االن  شــد.  ریاضیــات  در  توجهــی  قابــل 

ــر  ــای بهت ــد محاســباتی و راه ه ــای جدی ابزاره
ــا و  ــی ه ــرعت الگویاب ــه س ــی ب ــل علم تعام
کشــف پدیده هــای ریاضــی کمــک زیــادی 

ــت. ــرده اس ک
علمــی  دو  کامپیوتــر  علــوم  و  ریاضیــات 
هســتند کــه بــا هــم نزدیکــی و قرابــت زیــادی 
دارنــد. دو حــوزه ای هســتند کــه توانایــی 
فکــری مشــابهی می طلبــد. هــر یــک جذابیــت 
خــودش را دارد، امــا افــراد بــا توانایــی  مشــابه 
ــر در  ــات مجردت ــال موضوع ــه دنب ــد ب می توانن
ــه فنــاوری  ــا موضوعــات نزدیک تــر ب ریاضــی ی
در علــوم کامپیوتــر برونــد. دســتاوردهای ایــن 

ــذارد. ــر می گ ــر اث ــر یکدیگ ــم ب ــوزه ه دو ح
ــا داده  ــردن ب ــی کارک ــد توانای در دوران جدی
و  بیشــتر شــده  الگوهــای گسســته  و  هــا 
مــن  اســت.  شــده  ســریع تر  پیشــرفت ها 
ــئله  ــا مس ــش ی ــا چال ــه ب ــتم ک ــد نیس معتق
ــات  ــه ریاضی ــه ب ــه عاق ــرادی ک ــم. اف مواجهی
ــد،  ــغلی نمی کنن ــت ش ــاس امنی ــد احس دارن
بــا خــود می گوینــد کــه اگــر ریاضیــدان 
ــا از حداقل هــای معیشــتی برخــودار  شــدم، آی
ــا  ــور م ــه در کش ــن دغدغ ــه؟ ای ــا ن ــتم ی هس
ایــن  دیگــر  جاهــای  در  امــا  دارد،  وجــود 
شــدت را  نــدارد. اقبــال بــه ریاضیــات در بیــن 
ــا  ــد در ســطح دنی ــه دوســتش دارن کســانی ک
ــا  ــور م ــت. در کش ــرده اس ــگرفی نک ــر ش تغیی
ــی  ــدی وارد ریاض ــراد توانمن ــان اف ــم همچن ه
از  بیــش  انتظــارات  البتــه  امــا  می شــوند. 
ــم کاری،  ــای مه ــی مولفه ه ــت و برخ ــن اس ای
معیشــتی  و اجتماعــی روی کنــد شــدن ایــن 

ــت. ــوده اس ــر ب ــان ورودی موث جری
ــران  ــی ای ــن ریاض ــش انجم ــدی پی چن
مصوبــه  از  حمایــت  در  را  بیانیــه ای 
انقــالب  عالــی  شــورای  کنکــوری 
فرهنگــی صــادر کــرد، بــه عنــوان عضــو 
ــن  ــی ای ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــی  ــی م ــور ارزیاب ــا را چط ــه بیانیه ه گون

ــد؟ کنی
ــبوق  ــی مس ــن ریاض ــه انجم ــاری: بیانی افتخ
ــی  ــن ریاض ــای انجم ــت. اعض ــابقه اس ــه س ب
ایــن  دهنــدگان  پیشــنهاد  از  را  خودشــان 
مصوبــه، و بــه نوعــی از صاحبــان ایــن مصوبــه، 
نهادهــای  از  بســیاری  واقــع،  در  می داننــد. 
ایــن  علمــی کشــور خودشــان را صاحــب 
مصوبــه می داننــد. نــگاه بخش هــای علمــی 
کشــور بیشــتر بــه بخــش تعلیــم و تربیتــی این 
مصوبــه و تاثیــر آن بــر فرآینــد آمــوزش اســت. 
ــه  ــت جنب ــر اس ــانه پررنگ ت ــه در رس ــا آنچ ام
ــن  ــوای ای ــال و ه ــت، و ح ــتگذاری اس سیاس
دوره کــه شــعار عدالــت آموزشــی در آن پررنگ 
اســت. در محیط هــای علمــی بــه الیــه دیگــر، 
یعنــی همــان اثــرات آموزشــی، توجه بیشــتری 
شــده اســت. بحــث اصلــی انجمن هــای علمــی 
بــزرگ کشــور ایــن اســت کــه بخــش تعلیــم و 
تربیــت را از دســت نهادهــای اقتصــادی نجــات 
ــد  ــت بای ــم و تربی ــده تعلی ــم. جهــت دهن دهی
ــه  ــن بیاین ــند. ای ــور باش ــی کش ــای علم عق
ــت  ــرای  حمای ــه ب ــت ک ــینی نیس ــه پس بیانی
ــه  ــه در بیانی ــد، بلک ــده باش ــادر ش ــورا ص از ش
ــن  ــم چنی ــا ه ــه قب ــت ک ــده اس ــد ش تاکی
ــع  ــن موض ــم همی ــتیم و االن ه ــی داش موضع

ــم. را داری
توجــه بــه ایــن نکتــه اهمیــت دارد. مــردم باید 
بداننــد کــه فضــای علمــی کشــور موافــق ایــن 
مصوبــه اســت. حتمــا خطراتــی پیرامــون اجــرا 
وجــود دارد کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
ــیب ها  ــا آس ــت ت ــر اس ــت پیگی ــا جدی ــم ب ه
ــد. همــه هــم می داننــد کــه  ــدا کن کاهــش پی
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خــوب بــودن یــک مصوبــه، لزومــا بــه معنــای 
اجــرای خــوب نیســت. بلکــه الزم اســت اجرای 
مصوبــه رصــد شــود و نیــاز اســت کــه ایــرادات 

اســتخراج، بررســی و حــل شــود.

در مــورد ایــن مصوبــه اشــاره ای هــم به 
ــت آموزشــی داشــتید، نظــر شــما  عدال

دربــاره عدالــت آموزشــی چیســت؟
ایــن  نســبت  و حــوش  افتخــاری: حــول 
مصوبــه بــا عدالــت آموزشــی، برخــی از اعضــای 
شــورا نــکات صحیحــی را در فضــای رســانه ای 
مطــرح کرده انــد کــه بنــده هــم آنهــا را کامــا 
تکــرار  بــه  و شــاید الزم  تاییــد می کنــم، 
ــواالتی  ــی از س ــوص یک ــا در خص ــد. ام نباش
ــر  ــت، کمت ــرح اس ــوص مط ــن خص ــه در ای ک
ــن ســوال  ــدام ای ــح داده شــده اســت. م توضی
ــور  ــال کنک ــه ح ــا ب ــه ت ــود ک ــیده می ش پرس
و کاس هــای کنکــور بــود و کســانی کــه 
توانایــی مالــی بیشــتری داشــتند موفقیتشــان 
ــدل مطــرح اســت.  ــم مع ــود. االن ه بیشــتر ب
موسســات بــه دانــش آمــوزان برخــوردار کمک 
می کننــد کــه در امتحانــات نهایــی بهتــر 
عمــل کنــد. امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه توانایــی بــرای موفقیــت در کنکــور، 
ــی غیرعــادی اســت. ــه نظــر بنــده یــک توانای ب

ــرای هــر  ــش آمــوزان در دوره تحصیــل، ب دان
ــا درس  ــد ت ــت دارن ــرم فرص ــک ت ــان ی امتح
ــم  ــان ه ــب امتح ــد، ش ــر را بیاموزن ــورد نظ م
فرصتــی هســت کــه اشــکاالت باقیمانــده 
برطــرف شــود، انتظــار ایــن اســت کــه دانــش 
آمــوزان خــوب بتواننــد از ایــن فرصت هــا 
ــد.  ــب بگیرن ــه مناس ــد و نتیج ــتفاده کنن اس
ــاده  و  ــی، کار فوق الع ــرای کســب نتیجــه عال ب

ــت. ــی الزم نیس ــه جادوی جعب
ــد؟  ــی می افت ــا در کنکــور چــه اتفاق ام
همــه کتــب ســه ســال آخــر در امتحــان 
قــرار  ســوال  مــورد  چندســاعته  ســرعتی 
بایــد  آمــوزان  بنابرایــن دانــش  می گیــرد، 
ــته  ــن داش ــع را در ذه ــیعی از مناب ــم وس حج
باشــند و توانایــی باالیــی بــرای در ذهــن 
داشــتن محفوظــات زیــاد را کســب کننــد. در 
حالــی کــه ایــن توانایــی در جاهــای دیگــر بــه 
ــازاری ایجــاد می شــود.  ــذا ب درد نمی خــورد. ل
معلمــان و شــرکت های برتــر بــا هرمــی از 
توانایــی بــه صــف می شــوند تــا خدمــت ارائــه 
ــور  ــر کش ــش برخوردارت ــا در بخ ــد، اینه دهن
بیشــتر حضــور دارد و خدمــات بهتــر و گرانتــر 

ارائــه می دهنــد.
در ســنجش امتحــان تــک درس هیــچ اتفــاق 
زمانــی  در  و  نمی افتــد  غریبــی  و  عجیــب 
معقــول دانــش آمــوزان به ســواالت یــک درس 
ــادی  ــای اقتص ــه فض ــد. اینگون ــخ می دهن پاس
ــه  ــادی را ب ــاالن اقتص ــود و فع ــرل می ش کنت
ــه  ــر صدم ــد و دیگ ــازنده تر می رون ــمتی س س
ــتند.  ــت نیس ــم و تربی ــام تعلی ــه نظ ــده ب زنن
نیســت  مافیــا  دیگــر  خصوصــی  بخــش 
ــک  ــی کم ــداف آموزش ــه اه ــد ب ــه می توان بلک
ــدی  ــد از توانمن ــم می توان ــت ه ــد. دول می کن
بخــش خصوصــی توانمنــد اســتفاده کنــد. اگــر 
ــه  ــی را در هم ــارت تســت زن میخواســتیم مه
کشــور گســترده کنیــم کار خوبــی نبــود چــون 
ــت،  ــت می رف ــت از دس ــم و تربی ــام تعلی نظ
ــورد  ــر م ــاوت مهمــی اســت کــه کمت ــن تف ای
توجــه قــرار می گیــرد. البتــه در جلســات 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بســیار مــورد 
ــانه ای  ــای رس ــا در فض ــت ام ــوده اس ــد ب تاکی

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م کمت
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ــتاد  ــه س ــن جلس ــصت و هفتمی ــد و ش یکص
ــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور  راهب
ــر  ــی دبی ــعیدرضا عامل ــر س ــت دکت ــه ریاس ب
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در محــل 

ــد. ــکیل ش ــورا تش ــن ش ــه ای دبیرخان

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــان،  ــور کبگانی ــر منص ــی، دکت ــاب فرهنگ انق
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا 
اشــاره بــه جلســه ۱۶7 ســتاد راهبــری اجــرای 
نقشــه جامــع علمــی کشــور اظهــار کــرد: 
مســائل روزهــای اخیــر و همــکاری بــا اســاتید 
و دانشــجویان بــرای رفــع مشــکات کشــور بــه 
عنــوان موضــوع پیــش از دســتور جلســه مطرح 
شــد و بحث هــای خیلــی خوبــی در ایــن 
زمینــه صــورت گرفــت و مقــرر شــد جلســات 
ــم  ــگاه و اســتفاده دای بعــدی در خصــوص جای
از نظــرات اســاتید و دانشــجویان بحث هــای 
بیشــتری صــورت گیــرد. البتــه ســتاد راهبــری 
اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور همــواره از 
نظــرات متخصصــان مختلــف کــه اکثــر آنهــا از 
ــه کشــور هســتند،  اســاتید و دانشــجویان نخب
ــوی  ــی گفتگ ــه مل ــرده اســت. خان ــتفاده ک اس
ــی  ــات قدیمــی شــورای عال آزاد یکــی از مصوب
ــر  ــای نظ ــر مبن ــت و ب ــی اس ــاب فرهنگ انق
ــع علمــی  ــری نقشــه جام اعضــای ســتاد راهب
ــی شــده اســت. ــر اجرای ــفانه کمت کشــور متاس

وی در ادامــه دربــاره دســتور جلســه ۱۶7 
ــی  ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب س
کشــور بیــان کــرد: در ایــن جلســه درخواســت 
ــر  ــی ب ــکی مبن ــوزش پزش ــت آم وزارت بهداش
ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــکده عل ــل دانش تبدی
ــه دانشــگاه مطــرح شــد و  ــی نیشــابور ب درمان

ــت. ــرار گرف ــت ق ــورد موافق م

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
علمــی کشــور ادامــه داد: دانشــکده علــوم 
پزشــکی و خدمــات درمانــی نیشــابور بــه 
دلیــل کســب شــاخص های الزم بــرای تبدیــل 
بــه دانشــگاه و تاییــد شــورای گســترش وزارت 
تاییــد شــورای  توانســت  امــروز  بهداشــت 
ــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور  راهب
ــزار  ــش از ۵۰۰ ه ــابور بی ــد. نیش را کســب کن
نفــر جمعیــت دارد و 7۰ هیئــت علمــی در 
دانشــکده علــوم پزشــکی آن مشــغول بــه 
ــهری  ــامت ش ــه س ــتند. ۵۰ خان ــت هس فعالی
و ۲۰۰ خانــه ســامت روســتایی تحــت نظــارت 
ــور  ــه ط ــن ب ــتند. بنابرای ــکده هس ــن دانش ای
طبیعــی براســاس مصوبــه جلســه ۱۲۲ شــورای 
راهبــری و مصوبــه جلســه ۸۲۳ شــورای عالــی 

ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــی، دانش ــاب فرهنگ انق
و خدمــات درمانــی نیشــابور می توانــد بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی نیشــابور تبدیــل 

می شــود.
دکتــر کبگانیــان بــا اشــاره بــه ادامــه بررســی 
ــی در  ــت غذای ــان امنی ــش بنی ــی دان ســند مل
ــه  ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــه ۱۶7 س جلس
جامــع علمــی کشــور گفــت: امنیــت غذایــی از 
ــی را  ــت. محورهای ــم اس ــیار مه ــای بس بحث ه
در ایــن ســند مدنظــر داشــتیم کــه مهمتریــن 
ــه  ــتقال ب ــدار و اس ــش اقت ــئله افزای آن مس
محصــوالت راهبــردی و غذایــی اســت؛ چراکــه 
ــی در  ــه غذای ــور در زمین ــر کش ــتقال ه اس

ــت دارد. ــیار اهمی ــا بس بحران ه

وی ادامــه داد: بــر مبنــای تاکیــدات ســامتی 
ســند ملــی دانــش بنیــان امنیــت غذایــی، بایــد 
حداقــل انــرژی و پروتئیــن مــورد نیــاز یکایــک 

آحــاد شــهروندان تامیــن شــود.

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــه رویکردهــای تحــول  علمــی کشــور گفــت: ب
آفریــن در کشــاورزی نیــاز داریــم. بایــد کمــی 
ــم؛  ــور کنی ــاالری عب ــوارد اداری و دیوانس از م
بنابرایــن تحــول دانــش بنیــان در ســند ملــی 
ــد  ــورد تاکی ــی م ــت غذای ــان امنی ــش بنی دان
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــت. اقتص ــه اس ــرار گرفت ق
ــن  ــه در ای ــم اســت ک ــای مه ــی از بخش ه یک
ســند مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. شــاید 
ــه در اقتصــاد کشــاورزی  بیشــترین قشــری ک
نقــش داشــته باشــد، بخــش خصوصــی اســت 
ــتند.  ــی نیس ــاورزان دولت ــده کش ــه عم چراک
ــن  ــص در ای ــش و تخص ــوذ دان ــفانه نف متاس
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــف ب ــش ضعی بخ
مفــادی از ایــن ســند، توانمندســازی ایــن 

ــود. ــد ب ــتور کار خواه ــش در دس بخ

دکتــر کبگانیــان بــا تاکیــد بــه ضــرورت 
ــون  ــه داد: تاکن ــاورزان ادام ــأن کش ــاء ش ارتق
ــت  ــی می داش ــگاه رفیع ــد جای ــغل بای ــن ش ای
ــته  ــاورزی وابس ــه کش ــور ب ــات کش ــون حی چ
ــا  ــت و م ــه نیس ــفانه اینگون ــا متاس ــت ام اس
از ایــن وضعیــت ناراضــی هســتیم. ســتاد 
ــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور  راهب
بــه ایــن موضــوع پرداخــت تــا ایــن شــأن ارتقــا 
پیــدا کنــد. در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته 

ــتند. ــاورزان هس ــار کش ــن اقش ــه تری مرف

و  کیفیــت  شــاخص های  کــرد:  بیــان  وی 
ــذا  ــه غ ــره عرض ــام زنجی ــذا در تم ــامت غ س

ــه  ــت ک ــن نیس ــط ای ــت و فق ــم اس ــز مه نی
تامیــن غــذا مدنظــر باشــد. کاهــش خــام 
ــت  ــز اهمی ــاورزی نی ــوالت کش ــی محص فروش
دارد و بایــد تنــوع بخشــی بــه مقاصــد صادراتی 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــات  ــه در جلس ــان اینک ــا بی ــور ب ــی کش علم
ــش  ــی دان ــند مل ــاده از س ــار م ــته چه گذش
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــی م ــت غذای ــان امنی بنی
گرفــت، ادامــه داد: در جلســه امــروز مــاده 
جــزو  و  بــوده  ملــی  راهبردهــای  کــه   ۵
مهمتریــن ارکان ایــن ســند نیــز اســت در 
ــن آن  ــید: اولی ــب رس ــه تصوی ــار بخــش ب چه
فراهمــی غذایــی شــامل الگــوی بهینــه کشــت، 
ضریــب خودکفایــی و ســرمایه گــذاری بخــش 

ــت. ــی اس خصوص

دکتــر کبگانیــان گفــت: دومیــن رکــن در ایــن 
بخــش، دسترســی بــه غــذا بــا محوریــت عدالت 
ــی در  ــه بی عدالت ــت. چراک ــذا اس ــغ غ در توزی
ــر و  ــیب پذی ــار آس ــان اقش ــذا در می ــع غ توزی

ثروتمنــد بایــد رفــع شــود.

وی اضافــه کــرد: ســومین بخــش در راهبردها، 
اصــاح الگــوی مصــرف اســت. چراکــه شــاهد 
ــگ  ــتیم و فرهن ــور هس ــذا در کش ــز غ دورری
عمومــی مصــرف غــذا بــه عنــوان کار فرهنگــی 
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت. بــر اســاس مصوبات 
ایــن بخــش، ارتقــای شــاخص هــای کیفیــت و 
ســامت مصرف غــذا از ســوی وزارت بهداشــت 

و ســازمان غــذا و دارو دنبــال مــی شــود.

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــداری  ــاب آوری و پای ــت: ت ــور گف ــی کش علم
نیــز چهارمیــن موضــوع مطــرح شــده در 
جلســه ۱۶7 بــود کــه بــا محوریــت موضوعاتــی 
نظیــر حکمرانــی در زمینــه آب و خــاک مــورد 
تاکیــد قــرار گرفــت. توســعه زندگــی روســتایی 
و عشــایری نیــز در اولویــت ســند ملــی دانــش 

ــی اســت. ــان امنیــت غذای بنی

دکتــر کبگانیــان افــزود: در مــاده ۶ ســند 
ــش  ــی و دان ــدام مل ــی، ۲۰۹ اق ــت غذای امنی
ــرار شــد  ــز مدنظــر اســت. ق ــی نی ــان غذای بنی
ــه  ــن زمین ــان در ای ــی متخصص ــرات نهای نظ
اعــام شــود. مهمتریــن بخــش ســند، نگاشــت 
نهــادی و ســازوکار اجرایــی ســند اســت. هیــج 
ســندی خــود بــه خــود اجــرا نمی شــود بلکــه 
بایــد ســازوکار اجرایــی بــرای آن در نظــر 

ــود. ــه ش گرفت
وی بــا تاکیــد بــر اجرایــی ســازی ایــن ســند 
ــت  ــتگاه ها جه ــیاری از دس ــرای بس ــت: ب گف
اجــرای ایــن ســند نقــش تعییــن شــده اســت. 
در ایــن ســند بــه خاطر ســنگینی کار، ریاســت 
ــس  ــاون اول رئی ــا مع ــی ب ــت غذای ــتاد امنی س
ــز  ــتاد نی ــن س ــر ای ــود، دبی ــد ب ــور خواه جمه
ــل آن در وزارت  ــاوری و مح ــاد کش ــر جه وزی
ــود. ایــن ســند در  جهــاد کشــاورزی خواهــد ب
ــاب  ــی انق ــورای عال ــب در ش ــورت تصوی ص

ــود. ــر می ش ــی منتش فرهنگ
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دکتر عاملی در نخستین نشست خانه گفت وگوی دانشگاه تهران:
محصول پساتجدد، بهم ریختگی فکری و اجتماعی است/ اگر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اجرا می شد با این حجم از ناشناختگی یا کم انگیزگی 

مواجه نبودیم
دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالــی 
ــه  انقــاب فرهنگــی در نخســتین نشســت خان
ــه  ــا ارائ ــه ب ــران ک ــگاه ته ــوی دانش گفت وگ
دیدگاه هــای ۲۰ نفــر از دانشــگاهیان دانشــگاه 
گفــت:  ســخنانی  در  بــود،  همــراه  تهــران 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــات ش ــتگاه ها مصوب دس
ــی  ــت عملیات ــور درس ــه ط ــم ب ــی را ه فرهنگ
می کردنــد  عمــل  اگــر  چراکــه  نکردنــد 
ــه  ــن هم ــه ای ــم ک ــه نبودی ــلی مواج ــا نس ب
وجــود  او  در  کم انگیزگــی  یــا  ناشــناختگی 

ــد. ــته باش داش
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
گفت وگــوی  »خانــه  فرهنگــی،  انقــاب 
دانشــگاه تهــران« بــه عنــوان یــک نهــاد 
بــرای  مرکــزی  می خواهــد  کــه  جدیــد 
ــف  ــای مختل ــائل حوزه ه ــل مس ــد و تحلی نق
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی در 
دانشــگاه تهــران بــا حضــور اســاتید رشــته ها و 
ــری  ــای فک ــف از رویکرده ــای مختل تخصص ه
ــا حضــور  ــماً ب ــد، رس ــاوت باش و سیاســی متف
ــت و  ــکل گرف ــران ش ــگاه ته ــتاد دانش ۹۰ اس
ــه  ــا ارائ ــه ب ــه آن ک ــن جلس ــزاری اولی ــا برگ ب
دیدگاه هــای ۲۰ نفــر از دانشــگاهیان دانشــگاه 
تهــران همــراه بــود، نهــادی جدیــد در دانشــگاه 
تهــران بــرای گفت وگــو و نقــد راه انــدازی 

ــد. ش
ــت  ــن نشس ــتور اولی ــه دس خالص
دانشــگاه  گفت وگــوی  »خانــه 
تهــران« بررســی ایــن گــزاره 
بــود کــه بــرای ارتقــای مرجعیــت 

ــم.  ــه کار کنی ــگاه چ دانش
دبیــر شــورای  عاملــی،  دکتــر ســعیدرضا 
عالــی انقــاب فرهنگــی و عضــو هیــأت علمــی 
ــه  ــت »خان ــن نشس ــران در اولی ــگاه ته دانش
گفت و گــوی دانشــگاه تهــران« در ســخنانی 
ــی  ــع اجتماع ــت از وقای ــل درس ــت: تحلی گف
ــد.  ــک می کن ــی کم ــائل اجتماع ــل مس ــه ح ب
اگــر تحلیــل درســت و عمیــق نباشــد و ابعــاد 
مختلــف مســئله در آن دیــده نشــود، راه حــل 
ــد. ــرون بیای ــد از آن بی ــم نمی توان ــبی ه مناس

»بــه دلیــل توســعه ارتباطــات در ســطح 
جهانــی و بــه تعبیــر ارتباطی هــا فرامحلــی 
ــان و  ــات همزم ــعه ارتباط ــان، توس ــدن جه ش
ــه  ــک جامع ــا ی ــن، ب ــای نوی ــور فناوری ه حض

متفاوتــی مواجــه هســتیم.« افــزود: شــاید 
بتــوان یکــی از خصیصه هــای بــزرگ ایــن 
جامعــه جدیــد را زیــاد شــدن متغیرهــای 
ــه  ــه طــوری ک ــه دانســت ب ــر جامع ــذار ب اثرگ
ــا یــک جامعــه چندمتغیــره مواجــه هســتیم.  ب
ــره  ــد متغی ــه چن ــک جامع ــائل ی ــاً مس طبیعت
ــته و  ــک رش ــر و ی ــک متغی ــا ی ــد ب نمی توان
ــن  ــه همی ــود. ب ــم ش ــاص فه ــش خ ــک دان ی
دلیــل اســت کــه امــروز حــوزه بین رشــته ای ها 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــت زی اهمی
ــی انقــاب فرهنگــی ادامــه  دبیــر شــورای عال
داد: در واقــع رشــته ها یــک نقــاط کــور و نادیده 
دارنــد لــذا اگــر مســائل اجتماعی را فقــط از بعد 
سیاســی، حقوقــی، امنیتــی، جامعه شــناختی و 
ــی در فهــم  ــم دچــار کج فهمی های ــگاه کنی ... ن
ابعــاد  نمی گــذارد  کــه  می شــویم  مســئله 
ــت  ــذا سال هاس ــود. ل ــاز ش ــوب ب ــئله خ مس
ــرا  ــته ای و ف ــته ای، بین رش ــگاه چندرش ــه ن ک
رشــته ای و ســنتز کــردن مجموعــه دانشــگاه به 
ــش یکپارچــه مطــرح شــده اســت.  ــوان دان عن
از ایــن منظــر، ایــن جلســه یکــی از مهمتریــن 
ــته ها و  ــا، رش ــه از حوزه ه ــت ک ــاتی اس جلس
ــک مســئله جمــع  ــه ی ــف ب دیدگاه هــای مختل
شــده و اگــر واقعــاً نــگاه تخصصــی بــه موضــوع 
صــورت گیــرد، شــاید بتوانــد راهکارهــای 

مناســبی فراهــم کنــد.
ــای  ــه فض ــادآوری اینک ــا ی ــی ب ــر عامل دکت
داده هــای  معــرض  در  و  اطاعــات  انفجــار 
ــام  ــه ن ــده ای ب ــا پدی ــن، ب ــرار گرفت ــزرگ ق ب
پســاتجدد همــراه شــده اســت، گفــت: یکــی از 
ــر،  ــاتجدد در هن ــای پس ــن خصیصه ه مهمتری
ــا  ــی، بازی ه ــبک زندگ ــات، س ــاری، ادبی معم
ــا  ــوالً ب ــاتجدد اص ــت. پس ــی اس و...، بی قاعدگ
ــدد و بــه  ــگاه بی اعتمــادی بــه اصــول تج ن
ــد  ــگاه می کن ــا ن ــه پدیده ه ــته، ب ــول گذش اص
و می گویــد همــه چیــز را بایــد از آغــاز شــروع 
بهم ریختگــی  نــگاه،  ایــن  محصــول  کــرد. 
ــی  ــن بهم ریختگ ــی اســت. ای ــری و اجتماع فک
را امــروز در ســطح جهانــی می بینیــم. لــذا 
قــرار  بــزرگ  اجتماعــی  تغییــرات  دوره  در 
آن،  شــاخصه های  از  یکــی  کــه  گرفته ایــم 

ــت. ــی اس ــات اجتماع اعتراض
ــزارش  ــران، گ ــگاه ته ــتاد دانش ــه اس ــه گفت ب
مؤسســه اجتماعــی و صلــح در مــورد اعتراضات 

ســال های  بیــن  کــه  می گویــد  اجتماعــی 
ــا ۲۰۱۸ تعــداد اعتراضــات اجتماعــی  ۲۰۱۱ ت
۱۰۲ درصــد افزایــش پیــدا کــرده و جنــس ۶۹ 
ــورت آرام  ــه ص ــی و ب ــات مدن ــد اعتراض درص
ــی در  ــوده اســت. ۶ درصــد پویش هــای جهان ب
ــا  ــد پویش ه ــوده و ۳۰ درص ــاب ب ــب اعتص قال
ــت.  ــده اس ــاش ش ــوب و اغتش ــه آش ــل ب تبدی
بیشــترین تعــداد اعتراضــات اجتماعــی در اروپا 
ــراض  ــه ۱۶۰۰ اعت ــوری ک ــه ط ــت ب ــوده اس ب

ــا ثبــت شــده اســت. اجتماعــی در اروپ
»حجــاب اجبــاری« یــک مغالطــه 

ست ا
دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه ناآرامی هــای اخیــر 
در کشــور، اظهــار کــرد:  راجــع بــه ایــران یــک 
بزرگنمایــی هــم وجــود دارد. هــر مســئله ای که 
ــارش ایران هراســی،  ــد، در کن ــه وجــود می آی ب
دولت هراســی  شیعه هراســی،  اسام هراســی، 
ــن  ــد و ای ــود می آی ــه وج ــی ب و انقابی هراس
دیگرســازی کــه از داخــل هــراس بوجــود 

ــرد. ــکل می گی ــه ش ــک دفع ــد ی می آی
کــور  نقــاط  آن قــدر  فضاهایــی  یــک  در 
راجــع بــه ایــران وجــود دارد کــه وقتــی 
ــران اعــم از  ــه ای چنــد متغیــر واقعــی راجــع ب
ــان، تعــداد دانشــجویان و  ــزان مشــارکت زن می
ــزان رشــد علمــی را برمی شــماری، تعجــب  می

. می کننــد
ــا  ــد ب ــرا می ش ــات اج ــر مصوب اگ
ــا  ــناختگی ی ــم از ناش ــن حج ای

کم انگیزگــی مواجــه نبودیــم
ــه  ــاب در عرص ــئله حج ــه از مس ــی ک  بازنمای
رســانه ای غــرب صــورت گرفــت »حجــاب 
اجبــاری« بــود. »حجــاب اجبــاری« بیــان 
یــک مغالطــه غلــط اســت. حجــاب از تکالیــف 
الهــی و یــک وظیفــه شــرعی اســت کــه یــک 

مســلمان مقیــد بــه انجــام آن اســت. نمــاز هــم 
ــر مســلمانی  ــه ه ــی اســت ک ــک واجــب اله ی
کــه بــه تکلیــف اســامی و الهــی تــن می دهــد 
ــرورت  ــک ض ــاب ی ــا آورد. حج ــد آن را بج بای
ــورای  ــه ش ــد آنچ ــت. ۹۰ درص ــی اس اجتماع
عالــی انقــاب فرهنگــی مصــوب کــرده مربــوط 
ــوان و  ــل ج ــناخت نس ــوزه ش ــت ح ــه تقوی ب
تقویــت مهارت هــای فکــری نســل جــوان 
اســت. تکالیفــی در ایــن مصوبــات بــرای صــدا 
ــگ  ــرورش، وزارت فرهن ــوزش و پ ــیما، آم و س
ــده  ــخص ش ــران مش ــامی و دیگ ــاد اس و ارش
اســت. ۱۲ هــزار قانــون در کشــور داریــم 
ــود.  ــل نمی ش ــن عم ــی از قوانی ــه خیل ــا ب ام
ــاب  ــی انق ــورای عال ــات ش ــتگاه ها مصوب دس
ــی  ــت عملیات ــور درس ــه ط ــم ب ــی را ه فرهنگ
می کردنــد  عمــل  اگــر  چراکــه  نکردنــد 
ــه  ــن هم ــه ای ــم ک ــه نبودی ــلی مواج ــا نس ب
وجــود  او  در  کم انگیزگــی  یــا  ناشــناختگی 

ــد. ــته باش داش
ژانــر »مدیریــت بحــران اجتماعــی 
ــری  ــت فک ــت« بن بس ــف اس ضعی

مــی آورد؛ راهــکار دهیــد
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
تشــریح انتظــار از دانشــگاه در تحلیل شــرایط و 
ارائــه راهــکار، تاکیــد کــرد: واقعیــت ایــن اســت 
کــه دانشــگاه قــوه فکــر اســت. مــا معمــوالً در 
ــم  ــراری داری ــر تک ــک ژان ــی ی مســائل اجتماع
ــی  ــد نیســتند و توانای ــه می شــود »بل کــه گفت
ــف  ــت بحــران اجتماعــی ضعی ــد و مدیری ندارن
ــط  ــت و فق ــررات اس ــرار مک ــن تک ــت« ای اس
از  کــه  می دهــد  شــکل  را  فضایــی  یــک 
ــد؛  ــت نمی آی ــه دس ــکار ب ــًا راه درون آن اص
روی  فکــری  بن بســت  یــک  فقــط  یعنــی 
بن بســت های دیگــری کــه وجــود داشــته 

ــی آورد. ــود م ــت، بوج اس
ــا  ــوان م ــات و ادراکات ج احساس

درگیــر شــده اســت
دکتــر عاملــی در پایــان گفــت: ایــن موضــوع 
نیازمنــد همفکــری و نــگاه چندرشــته ای اســت 
دینــی،  چهره هــای  از  اعــم  چهره هــا  از  و 
انتظــار   ... و  ورزشــی  هنــری،  دانشــگاهی، 
مــی رود وقتــی یــک مســئله اجتماعــی بوجــود 
می آیــد کمــک کننــد تــا مســئله حــل شــود و 

ــد. ــه اینکــه گــره ایجــاد کنن ن

در جلسه کمیسیون مشترک تامین الزامات ارتقاء نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور؛
نظام مسائل و موضوعات تأمین الزامات ارتقای زیرساخت های نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور تصویب شد

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، نخســتین جلســه کمیســیون 
مشــترک تامیــن الزامــات ارتقــاء نظــام آمــوزش 
عالــی و پژوهشــی کشــور مصوبــه جلســه ۸۶۹ 
ــه ریاســت  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
دکتــر عاملــی و بــا حضــور اعضــای ایــن 
رییــس  اول  معــاون  دفتــر  در  کمیســیون 

ــد. ــکیل ش ــور  تش جمه
شــورای  دبیــر  عاملــی  ســعیدرضا  دکتــر 
ایــن  فرهنگــی در حاشــیه  انقــاب  عالــی 
جلســه در ســخنانی اظهــار داشــت: پیــرو 
جلســه ۸۶۹ شــورای عالی انقــاب فرهنگــی 
ــاء  ــرای ارتق ــب تشــکیل کمیســیونی ب و تصوی
مرتبــط  مســائل  مجموعــه  و  زیرســاخت ها 

ــوزش پزشــکی کشــور  ــی و آم ــوزش عال ــا آم ب
هــم در حــوزه آموزشــی و هــم در حــوزه 
پژوهشــی، اولیــن جلســه ایــن کمیســیون 
ــیون  ــای کمیس ــوم، رؤس ــر عل ــور وزی ــا حض ب
و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  فرهنگــی، 

مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
ــز بررســی های  ــس مرک ــورای اســامی، ریی ش
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، رئیــس بنیــاد 
ــر بهداشــت و ســه  ملــی نخبــگان، معــاون وزی

نفــر از اعضــای حقیقــی شــورای عالــی انقــاب 
ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ

ــه نظــام مســائل و  ــا اشــاره ب ــی ب ــر عامل دکت
ــران های  ــت: پیش ــوزه گف ــن ح ــات ای موضوع
ســرمایه  شــامل   عالــی  آمــوزش  عرصــه 
انسانی)دانشــگران(، زیــر ســاخت های فنــی 
آموزشــی،  برنامه هــای  مالــی،  تامیــن  و 
بیــن  تعامــات  و  پژوهشــی  فعالیت هــای 
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــه م ــن جلس ــی در ای الملل

ــت. گرف
ــه  ــیون ادام ــن کمیس ــات ای ــزود: جلس وی اف
ــیون  ــن کمیس ــات ای ــت و مصوب ــد داش خواه
ــورای  ــن ش ــه صح ــی ب ــب نهای ــرای تصوی ب
ــد. ــد ش ــه خواه ــی ارائ ــاب فرهنگ ــی انق عال
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در جلسه شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی؛
مسائل و چالش های آموزش عالی کشور در حوادث اخیر بررسی شد

جلســه فــوق العــاده شــورای معیــن بــا حضــور 
ــر  ــاب فرهنگــی، وزی ــی انق ــر شــورای عال دبی
ــوزش  ــر آم ــاوری، وزی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
و پــرورش، اعضــای شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی، جمعــی از روســای دانشــگاه های 
ــه، روز شــنبه  ــن وزارتخان ــران ای ــران و مدی ته
مــورخ ۱۶ مهرمــاه ۱۴۰۱ در محــل وزارت 

ــد. ــکیل ش ــوم تش عل
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــی،  ــعیدرضا عامل ــر س ــی، دکت ــاب فرهنگ انق
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
اظهــار داشــت:  ایــن جلســه در ســخنانی 
ــر،  ــانه ای دشــمن در حــوادث اخی ــت رس صنع
ــأله  ــان مس ــرای بی ــه ب ــم زد ک ــی رق بزرگنمای
برخــی افــراد و مســئولین را هــم تحــت تأثیــر 
ــر از  ــمپاد کمت ــدارس س ــا در م ــرار داد. مث ق
انگشــتان دســت، مســائل گــذرا اتفــاق افتــاده 
ــور  ــه کش ــزار مدرس ــان ۱۱۴ ه ــت؛ در می اس
ــار  ــدارس دچ ــد م ــدم درص ــدود ۲ ص ــز ح نی
اتفاقاتــی بوده انــد، ولــی صنعــت رســانه ای 
دشــمن آن را بــه تمــام نظــام تعلیــم و تربیــت 
آزاد  دانشــگاه  در  تعمیــم می دهــد.  کشــور 
ــایر دانشــگاه های کشــور برخــی  اســامی و س
مســایل بــوده اســت، لکــن تعمیــم مســئله یک 
دانشــگاه بــه ســایر دانشــگاه های کشــور و 
نظــام آمــوزش عالــی کشــور قطعــا نادرســت و 

ــت. ــی اس غیرواقع
ــاره  ــا اش ــران ب ــات دانشــگاه ته ــتاد ارتباط اس

بــه دو مفهــوم »بازنمایــی« و »نمایندگــی« در 
ــت  ــی، روای ــت: بازنمای ــانه ای گف ــت رس صنع
واقعیــت بــا تکنیک هــای رســانه ای اســت، کــه 
گاهــی بازنمایی هــا بقــدری قدرتمنــد هســتند 
گــزاره  و  می شــود  ایجــاد  نمایندگــی  کــه 
ــن  ــرد.   ای ــکل می گی ــه ش ــاوی هم ــی مس یک
ــا ســایر دانشــگاه ها و ایــن  دانشــگاه مســاوی ب
گونــه اعتراضــات مســاوی بــا همــه اعتراضــات 
ــت و  ــانه ای اس ــر رس ــن هن ــت. ای ــور اس کش
ــمن از  ــانه ای دش ــراوان رس ــاخت های ف زیرس
شــبکه های  تــا  ماهــواره ای  تلویزیون هــای 
اجتماعــی در فضــای مجــازی کــه در خدمــت 
ــا  ــه الق ــایل را اینگون ــتند مس ــوبگران هس آش

می کننــد.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: 
ــی اســت؛  ــایل مهم ــر، مس ــایل اخی ــا مس قطع
ــل  ــق تحلی ــت و دقی ــا را درس ــد آنه ــن بای لک
رســانه ای  نــگاه  اســیر  و  کــرد  بررســی  و 
ــی  ــدن بعض ــا از رنجی ــا حتم ــد. م ــمن نش دش
ــم و  ــرم ناراحتی ــاتید محت ــجویان و اس از دانش

شــکوفائی و آســایش جامعــه علمــی خواســته 
ــت. ــگی ماس همیش

ــت  ــت: در مدیری ــار داش ــی اظه ــر عامل دکت
ــه مــورد بایــد  ایــن مســایل، مســاله ها مــورد ب
ــف  ــگاه های مختل ــای دانش ــود. فض ــی ش بررس
بــا هــم متفــاوت اســت. شــورای عالــی انقــاب 
ــم و  ــت از ســاحت عل فرهنگــی همیشــه حمای
ــز و  ــرم، دانشــجویان عزی ــش، اســاتید محت دان
ــود  ــرلوحه خ ــور را س ــر کش ــگاه های فاخ دانش
قــرار داده و ایــن موضوعــات را با جدیــت دنبال 
همــواره  کشــور  علمــی  جامعــه  می کنــد. 
پیشــرفت های  همــه  و  بــوده  افتخار آفریــن 
ــه  مهــم کشــور برخواســته از دانشــگاه و جامع

ــی اســت. علم
ــوم،  ــر عل ــی گل، وزی ــی زلف ــر محمــد عل دکت
ــت:  ــه گف ــن جلس ــاوری در ای ــات و فن تحقیق
ــر  ــت تقدی ــوم نهای ــر عل ــوان وزی ــه عن ــده ب بن
و تشــکر را از روســای دانشــگاه ها در مدیریــت 

حــوادث اخیــر را دارم. ایــن شــرایط را در 
ــه کــرده ام  ســال ۸۸ خــودم در دانشــگاه تجرب
ــی  ــت. نکات ــختی های کار چیس ــم س و می دان
هــم در ایــن جلســه مطــرح شــد بــرای کمــک 
ــی در  ــه تفاوت های ــت. البت ــگاه ها اس ــه دانش ب
ــیاق  ــبک و س ــه س ــود دارد ک ــگاه ها وج دانش
ــد. ــر می ده ــز تغیی ــگاه ها را نی ــت دانش مدیری

ــن  ــه در ضم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
دانشــجویان  حــرف  بایــد  قوانیــن  رعایــت 
شــنیده شــود گفــت: در حادثــه دانشــگاه 
و  رفتــم  دانشــگاه  بــه  شــخصا  شــریف 
ــی  ــنیدم، برخ ــجویان را ش ــای دانش صحبت ه
بــا احساســات پــاک و برخــی بــا هیجــان نــکات 
خــود را بیــان کردنــد؛ الزم اســت مدیــران 
دانشــگاه و اســاتید محتــرم نســبت بــه همدلــی 
ــتری  ــام بیش ــجویان اهتم ــا دانش ــو ب و گفتگ
ــان را  ــکات ایش ــایل و ن ــند و مس ــته باش داش
ــند.  ــته باش ــی الزم را داش ــنوند و راهنمای بش
ــتند و  ــا هس ــدان م ــور، فرزن ــجویان کش دانش
همــه مــا نســبت بــه آنهــا مســئولیت داریــم و 

ــیم. ــته باش ــک را داش ــر کم ــد حداکث بای
در ایــن جلســه رؤســای دانشــگاه های تهــران 
برگــزاری  از وضعیــت  گزارشــی  ارائــه  بــه 
ــگاه،  ــی دانش ــای عموم ــای درس، فض کاس ه
رفاهیــات و برخــی مشــکات دانشــگاه ها و 
خوابگاه هــا پرداختنــد و اعضــای شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی نیــز نــکات و نظــرات خــود را 

ــد. مطــرح کردن

در بیانیه دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید تاکید شد؛
روی دیگر دانایی، توانایی است

دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه 
مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد مــدارس 

و دانشــگاه ها،  بیانیــه ای صــادر کــرد.

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقاب 
ــه ایــن شــرح اســت:   فرهنگــی، متــن بیانیــه ب
ایــران اســامی در حالــی وارد دومیــن گام 
خودســازی و جامعه پــردازی و تمّدن ســازی 
خــود شــده  اســت کــه ثمــرات بالنــده ی 
ــور  ــوان موت ــه عن ــاوری ب ــم و فّن ــه ی عل عرص
فراگیرتــر درک  روزبــه روز  پیشــران کشــور 
ــاری آن از جــزء  ــه معم می شــود. عرصــه ای ک
ــد  ــت می یاب ــازنده اش اصال ــای س ــزء واحده ج
و نقــش آفرینــی در ایــن عرصــه در پیوســتاری 
ــا دانشــجویی و  ــوزی ت ــش آم از نقش هــای دان
از معلمــی و اســتادی تــا فنــاوری و کارآفرینــی 
دانــش بنیــان ممــزوج شــده اســت. کاردکــرد 
ــم از  ــا اع ــن نقش ه ــر ای ــر ب ــای متناظ نهاده
ــوزش  ــات آم ــا موسس ــگاه ها ت ــدارس و دانش م
عالــی و پژوهشــی و واحدهــای فنــاوری و تولید 
دانــش بنیــان، در راســتای سیاســتهای تحولــی 
ــوزش و  ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــدرج در س من
پــرورش و نقشــه جامــع علمــی کشــور، در 
ــه ی  ــه و در منظوم ــاء یافت ــان ارتق ــذر زم گ
پیشــرفت کشــور و افقهــای ترســیم شــده 
بــرای چهــل ســاله ی گام دوم انقــاب اســامی 

ــه اســت.  ــی یافت تعال
ــد  ــل از رون ــاری حاص ــواهد آم ــی از ش بخش
پژوهــی تحــوالت شــاخصهای علــم، فنــاوری و 
ــای  ــتاورد نهاده ــد دس ــان می ده ــوآوری نش ن
ــم و  ــی و عل ــوزش عال ــی و آم ــوزش عموم آم

ــوده اســت. بطوریکــه  ــز ب ــاوری افتخــار آمی فن
در طــول زمــان بهبــود در زمینــه کیفیــت 
ــته  ــوع پیوس ــه وق ــور ب ــی کش ــدات علم تولی
ــوارد  ــش از م ــی بی ــای کیف ــه ه ــد جنب و رش
ــت از  ــه حکای ــت ک ــورده اس ــم خ ــی رق کم
ــه فرآینــد یادگیــری و تولیــد  عمــق بخشــی ب
دانــش دارد. در واقــع، در ســالهای اخیــر ایــن 
ــان  ــداد محقق ــش تع ــب افزای ــت در قال ظرفی
ــه  ــق یافت ــی تحق ــه خوب ــور ب ــتناد کش ــر اس پ
اســت. تعــداد تولیــدات علمــی ایــران در پایــگاه 
ــی  ــاینس ط ــی وب آو س ــن الملل ــتنادی بی اس
ــم  ــت ده ــه و هف ــال های ۱۳۸۸-۱۳۹۸، س س
ــران  ــی ای ــدات علم ــداد تولی ــده و تع ــر ش براب
ــی اســکوپوس  ــن الملل ــگاه اســتنادی بی در پای
ــری را  ــد 7.۲ براب ــال ها رش ــن س ــی ای ــز ط نی
ــک  ــاالت در ی ــداد مق ــرده اســت. تع ــه ک تجرب
ــاخصهایی  ــی از ش ــت یک ــر جمعی ــون نف میلی
ــور در  ــی کش ــع علم ــه جام ــه نقش ــت ک اس
بخــش کمیتهــای مطلــوب شــاخص های کان 
ــرده  ــه ک ــه آن توج ــور ب ــاوری کش ــم و فن عل
افــق  ۱۴۰۴ عــدد ۸۰۰ را  اســت و بــرای 
ــد  ــه رون ــا توجــه ب منظــور کــرده اســت کــه ب
ــی،  ــن مقطــع زمان ــا ای ــده ت ــوب طــی ش مطل
دســتیابی بــه ایــن عــدد و عبــور از مــرز تعییــن 

ــت.  ــار نیس ــده در ۱۴۰۴، دور از انتظ ش
همچنیــن در مختصــات نظــام آمــوزش عالــی 
ــی  ــع علم ــه جام ــوب نقش ــای مطل و کمیت ه
ــام  ــت ن ــص ثب ــدار ناخال ــاخص مق ــور، ش کش
ــزان  ــق ۱۴۰۴، می ــرای اف ــی ب ــوزش عال در آم
ــا ۲۴  ــه ۱۸ ت ــدی در جامع ــوب ۶۰ درص مطل
ســاله هدف گــذاری شــده اســت کــه حــد 
ــرده و  ــدا ک ــق پی ــاخص تحق ــن ش ــوب ای مطل

دسترســی مناســب بــرای عاقــه منــدان فراهم 
شــده اســت، بطوری کــه مطابــق بــرآورد انجــام 
ــور،  ــی کش ــع علم ــه جام ــند نقش ــده در س ش
ســهم دانشــجویان دکتــری از کل دانشــجویان 
بــرای ســال ۱۴۰۴ بایــد بــه ســه و نیــم درصــد 
ــود،  ــار موج ــق آم ــه مطاب ــد در صورتیک برس
ــک ۵  ــه نزدی ــاخص ب ــن ش ــال ۱۳۹۸ ای در س
درصــد رســیده و رونــد صعــودی آن و عبــور از 
مــرز تعییــن شــده، طــی ســالهای پــس از آن 
ــی  ــه ی آموزش ــش بدن ــت. در بخ ــهود اس مش
نیــز «رشــد کادر هیئــت علمــی« محقــق شــده 
کــه بیشــترین میــزان رشــد بــه مرتبــه علمــی 
ــر در  ــه از ۲7۵۴۶ نف ــق دارد ک ــتادیار تعل اس
ســال ۱۳۸7 بــه ۴۲۳۰۰ نفــر در ســال ۱۳۹۸ 
رســیده و از رشــد ۵۳ درصــدی اعضــای هیئــت 
ــت دارد.  ــی، حکای ــه علم ــن مرتب ــی در ای علم
ــی  ــانی و دانش ــرمایه انس ــری س ــه تعبی ــه ب ک
ــات  ــگاهها و موسس ــه دانش ــی را ب ــازه نفس ت
آمــوزش عالــی افــزوده اســت. در کنــار اعضــاء 
ــیاران و  ــی دانش ــه یعن ــی باتجرب ــت علم هیئ
اســتادان، ایــن طیــف از اعضــای هیئــت علمــی 
ــرای تقویــت بخــش  ــن گــروه ب ــا انگیــزه تری ب
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت و پرامیدتریــن 
گــروه بــرای ایفــای نقش هــای جریــان ســازی 
علمــی و تقویــت اقتصــاد دانــش بنیــان ارزیابی 

می شــوند.
در بعــد اثربخشــی دانشــی و خروجــی آن 
در چرخــه ی اقتصــاد بــه مولفه هــای ســهم 
و  بــاال  فناوری هــای  بــر  مبتنــی  صــادرات 
ــر  ــم ب ــی مه ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ص
ــد ۵  ــاری از رون ــواهد آم ــود. ش ــمرده می ش ش
ــا  ــای ب ــادرات کااله ــهم ص ــاخص س ــاله ش س

ــه واردات  ــاال ب ــه ب ــط ب ــاال و متوس ــاوری ب فن
ــه ای  ــه گون ــت دارد ب ــور حکای ــا در کش آن ه
ــان  ــش بنی ــوزه دان ــادرات در ح ــد ص ــه رش ک
بیــش از رشــد واردات اســت و در زمــان کوتــاه 
۵ ســاله ایــن نســبت تقریبــاً ۱۰درصــد بهبــود 

ــت. ــه اس یافت

دهنــده ی  پیونــد  اجــزاء  گرفتــن  قــوت 
ــازی  ــازار و تجــاری س ــه ب ــاوری ب ــش و فن دان
دانــش همــراه بــا رونــد فزاینــده فعالیــت 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه عنــوان یکــی از 
شــاخص های بخــش فنــاوری و نــوآوری، قابــل 
ــای  ــداد پارک ه ــی تع ــتنباط اســت. از طرف اس
علــم و فنــاوری و نیــز مراکــز رشــد در زیســت 
ــه  ــد فزاینــده ب ــوم دانشــگاه و فنــاوری از رون ب
وضعیــت اشــباع و ثبــات نســبی رســیده اســت 
ــرکت ها  ــن ش ــوغ ای ــه بل ــه مرحل ــه ورود ب ک
فنــاوری  اکوسیســتم  در  حیــات  حفــظ  و 
و نــوآوری را همزمــان بــا افزایــش تعــداد 
واحدهــای فنــاور مســتقر در ایــن مراکــز نویــد 

می دهــد.
بدیهــی اســت بــا اینکــه جایــگاه ایــران طبــق 
ــود  ــاله بهب ــر س ــوآوری ه ــی ن ــاخص جهان ش
ــادی،  ــر شــاخص های نه ــا از نظــر زی ــه ام یافت
بــازار و وضعیــت کســب کار، تــا وضعیــت 
مطلــوب فاصلــه وجــود دارد و اهتمامــی بیــش 
مســیر  ایــن  می کنــد.  طلــب  را  پیــش  از 
روشــن کــه بــه اســتناد آمــار و اطاعــات قابــل 
ــا اتحــاد  اعتناســت، در شــبکه ای منســجم و ب
اســتراتژیکی بیــن ســه نظــام تعلیــم و تربیــت و 
آمــوزش عمومــی، نظــام آمــوزش عالــی و نظــام 
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فرهنگــی،  انقــاب  عالــی  شــورای  عضــو 
افــراد رســانه ای  اســت مهم تریــن  معتقــد 
و  آینــده  ســینماگران  مهم تریــن  کشــور، 
حتــی مهم تریــن هنرمنــدان آینــده ایــران 
ــی  ــروز در رویدادهای ــده، ام ــال های آین در س
همچــون »یک صــدا ایــران« حضــور دارنــد.

برگــزاری  دربــاره  ســاعی  محمدحســین 
رویدادهایــی ویــژه نوجوانــان ماننــد »یک صــدا 
ایــران« گفــت: »قبــل از هرچیــزی بایــد بگویــم 
کــه در حــوزه رســانه و حتــی در قســمت های 
مختلــف هنــری ماننــد ســینما، تئاتــر، نقاشــی 
و... کــه ابعــاد رســانه ای دارنــد، بســیار کم کاری 
ــورت  ــم به ص ــر بخواهی ــی اگ ــم و حت کرده ای
ــاز  ــم، ب ــام دهی ــری انج ــز کار ۱۰ براب متمرک

هــم جــای فعالیــت بیســتر وجــود دارد.«
وی افــزود: »زمانــی کــه از آمــار و اعــداد 
تولیــدات ارســالی دانش آمــوزان در زمینــه 
تولیــد محتــوای رســانه ای آگاه شــدم و از 
اتفاقــات بزرگــی کــه قــرار اســت پــس از ایــن 
رویــداد بــرای دانش آمــوزان برتــر و ممتــاز 
ــه  ــم برانگیخت ــم، تعجب ــاع یافت ــد اط رخ ده
شــد و دلیــل آن  چیــزی نیســت جــز آگاهــی 
دانش  آمــوزان عزیــز مــا در زمینــه تولیــد آثــار 
ــح  ــزرگ و صحی ــی بســیار ب ــه خدمت ــر ک فاخ
اســت و منجــر بــه تقویــت نســل ها بــرای 

می شــود«. آینــده 
ــا  ــی، ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ایــران«  »یک صــدا  رویــداد  اینکــه  بیــان 
اتفاقــی خوش یمــن اســت، اظهــار داشــت: 
دانش آمــوزان  توســط  کــه  آثــاری  »همــه 
ــا  ــود ت ــردازش ش ــد پ ــود بای ــی می ش طراح
ــر  ــرات برت از بیــن اســتعدادهای درخشــان، نف
انتخــاب شــوند. مــا بایــد مطمئــن باشــیم کــه 
بســیاری از افــرادی کــه طــی چندوقــت اخیــر 
ــن  ــاال در ای ــد و ح ــار خــود را ارســال کردن آث
ــور  ــوا حض ــد محت ــرای تولی ــزرگ ب ــداد ب روی
دارنــد، مهم تریــن افــراد رســانه ای کشــور 
در ســال های بعــد، مهم تریــن ســینماگران 
ــدان  ــن هنرمن ــی مهم تری ــور و حت ــده کش آین
ــزاری  ــده کشــور می شــوند. در نتیجــه برگ آین
چنیــن رویــدادی بســیار مفیــد اســت و جــای 

ــکر دارد.« ــر و تش تقدی

وی ادامــه داد: »در چنیــن رویدادهایــی بایــد 
ــا  ــود ت ــم ش ــگان فراه ــایی نخب ــد شناس فراین
بــا یکدیگــر شبکه ســازی کننــد و بتواننــد 
ــد.«. ــام دهن ــیاری انج ــه ای بس ــای حرف کاره

در  کــه  موضــوع  ایــن  بیــان  بــا  ســاعی 
ــنواره ها  ــزاری جش ــد برگ ــر رش ــال های اخی س
و رویدادهــا از لحــاظ کمــی قابــل توجــه بــوده 
ــی  ــث اصل ــفانه بح ــرد: »متاس ــان ک ــت، بی اس
ــه  ــدی ب ــام بع ــدم اهتم ــوص ع ــن خص در ای
ــده و  ــد ش ــوالت تولی ــده، محص ــرات برگزی نف
به صــورت کلــی رهــا کــردن دانش آمــوزان 
و افــراد شــرکت کننده اســت. بــرای مثــال 
ــی در حــوزه  ــرض کنیــم جشــنواره های خوب ف
ــر  تولیــد انیمیشــن و کشــف اســتعدادهای برت
ــی  ــت و حت ــده اس ــزار ش ــه برگ ــن زمین در ای
نفــرات برتــر در ایــن زمینه هــا شناســایی 
شــده اند و آثــار آن هــا به صــورت دقیــق مــورد 
پــردازش قــرار گرفتــه، امــا آیــا کســی پــس از 
اتمــام جشــنواره بــه ســراغ آن هــا رفتــه اســت 
و خواهــد رفــت؟ آیــا شــخص و نهــادی کمــک 
ــر  ــد؟ اگ ــا می کن ــه آن ه ــی الزم را ب و راهنمای
واقع بیــن باشــیم بایــد اذعــان کنیــم متاســفانه 
ــر نمــی رود.  ــه ســراغ ایــن نفــرات برت کســی ب
مبحــث مــورد تاکیــد همراهــی بــا ایــن افــراد 
در ادامــه راه بــرای هرچــه بیشــتر شــکوفا 
ــح از  ــرداری صحی ــتعدادها و بهره ب ــدن اس ش

ــا اســت.« ــش آن ه دان
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
پایــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در حــال 
حاضــر به صــورت معمــول فضــای انتخــاب 
رشــته و فضــای ســوق دادن دانش آمــوزان 
ــانه و  ــوزه رس ــه در ح ــته هایی ک ــمت رش به س
هنــر قــرار دارد، بســیار کمرنــگ اســت گفــت: 
ــن  ــی را در ای ــی صحیح ــای تحصیل »هدایت ه
خصــوص بایــد شــاهد باشــیم و نهادهایــی 
اســامی  انجمن هــای  اتحادیــه  ماننــد 
و...  پــرورش  آمــوزش  وزارت  دانش آمــوزان، 
بــا  را  دانش آمــوزان  راهنمایــی  زمینه هــای 
توجــه بــه عایــق خــود، به ســمت هنــر و 
ــان  ــا کــودکان و نوجوان رســانه آمــاده کننــد ت
ــه مســیر خــود  ــن حوزه هــا ب عاقه منــد، در ای

ــد.« ــه دهن ادام

دکتر ساعی:
دانش آموزان حاضر در رویداد »یک صدا ایران« مهم ترین فعاالن هنری و 

رسانه ای کشور در آینده هستند

در جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی مصوب شد؛
»نقل و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی«

دکتر عاملی خبر داد؛
طرح ریزی سیاست های جدید برای ارتقای آموزش عالی

ــد  ــاوری حاصــل شــده اســت هرچن ــم و فن عل
تــا نقطــه ی بهینــه ی ناظــر بــر ظرفیت هــا 
و توانمندی هــا راه درازی باقــی اســت. امــا 
ــه فهــم  آنچــه ذی قیمــت اســت ارج نهــادن ب
ــی و اتخــاذ  هوشــمندانه، حفــظ رویکــرد تحول
تدابیــر مســئوالنه و هــم افــزای نهادهــای فعــال 
ــا  ــر ب ــای متناظ ــا و زیرنظام ه ــن نظام ه در ای
آنهاســت تــا منابــع را جــذب، موانــع را رفــع و 

مســیرهای میانبــر را بــرای جهشــی مقتدرانــه 
ــا افتخــار فراهــم ســازد. و ب

و  مــدارس  تحصیلــی  ســال  آغــاز  در 
ــه عنــوان قلــب تپنــده ی جامعــه  دانشــگاه ها ب
ــد  ــد عهــد و تمدی ــرای تجدی علمــی کشــور، ب
ــرای جهــاد علمــی و دســتیابی  ــی ب هــم پیمان
بــه آبادانــی و تعالــی روزافــزون ایــران اســامی، 

ــی ۱۴۰۲- ــاز ســال تحصیل ضمــن تبریــک آغ
ــم  ــای عل ــش فض ــت جوش ۱۴۰۱ و گرامیداش
ــری  ــه رهب ــر داهیان ــرار تعبی ــا تک ــش، ب و دان
ــد  ــاب، تاکی ــه ی گام دوم انق ــم در بیانی معظ
ــر  ــه روی دیگ ــل ک ــن اص ــر ای ــم ب می کنی
ــت، بدیهــی اســت  ــی اس ــی، توانای دانای
اهتمــام و  بــه  ارزنــده ی دانایــی  خروجــی 
الــزام تحولــی در نظــام تعلیــم و تربیــت و 

آمــوزش عمومــی و نظــام آمــوزش عالــی 
ــی و  ــش توانای ــه درخش ــی ب ــه منته ــت ک اس
تحــول در نظــام علــم و فنــاوری خواهــد شــد 
و آینــده ای بهتــر را رقــم خواهــد زد. امیــد بــه 
ــی  ــت و توانائ ــروردگار و هم ــف پ ــل و لط فض
ســرمایه های بــزرگ علــم و دانــش کشــور 
داریــم و پیوســته ایــن مســیر شــتاب و رشــد را 

مدقانــه دنبــال می کنیــم.

ــأت  ــه هی ــن جلس ــود و نهمی ــت و ن در دویس
عالــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه-

هــا و مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی، »نقــل 
ــات علمــی دانشــگاه ها و  ــال اعضــای هی و انتق

مراکــز آمــوزش عالــی« تصویــب شــد.
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، در دویســت و نــود و نهمیــن 
ــأت  ــای هی ــذب اعض ــی ج ــأت عال ــه هی جلس
ــی و  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش علم
ــل  ــاه ۱۴۰۱ در مح ــه ۱۱ مهرم ــی، ک پژوهش

ــی،  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش دبیرخان
ــأت  ــای هی ــال اعض ــل و انتق ــد، نق ــزار ش برگ
ــی،   ــوزش عال ــز آم ــگاه  ها و مراک ــی دانش علم

ــید. ــب رس ــه تصوی ب
متن مصوبه به شرح ذیل است:   

۱. نقــل و انتقــال اعضــای هیــأت علمــی 
ــوزش  ــز آم ــگاه  ها و مراک ــی دانش ــمی قطع رس
عالــی، بــا رعایــت ســند آمایــش آمــوزش 
عالــی کشــور ) مصــوب شــورای عالــی انقــاب 
اجرایــی  هیأت  هــای  موافقــت  و  فرهنگــی( 
ــر  ــد، امکان پذی ــدا و مقص ــات مب ــذب مؤسس ج

می  باشــد.
۲. نقــل و انتقــال اعضــای هیــأت علمــی 
مراکــز  و  دانشــگاه  ها  آزمایشــی  رســمی 
آمــوزش عالــی، بــا موافقــت رؤســای مؤسســات 
مبــدا و مقصــد، بــا رعایــت ســند آمایــش عالــی 
کشــور و تأییــد وزیــر مربوطــه) وزارتیــن علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و 
ــود. ــد ب ــر خواه ــکی ( امکان پذی ــوزش پزش آم

۳. نقــل و انتقــال اعضــای هیــأت علمــی 
ــع  ــی تاب ــی، و امنیت ــی، انتظام ــای نظام نیروه
ــررات خــاص مربوطــه  ــط و مق شــرایط و ضواب
ــا  ــر ب ــات مغای ــات و تصمیم ــند. )مصوب می  باش
ــد  ــر خواه ــی  االث ــوخ و ملغ ــه منس ــن مصوب ای

ــود(«. ب

ــن  ــن جلســه کمیســیون مشــترک تأمی دومی
و  عالــی  آمــوزش  نظــام  ارتقــاء  الزامــات 
ــورای  ــر ش ــور دبی ــا حض ــور ب ــی کش پژوهش
اعضــای  برخــی  فرهنگــی،  انقــاب  عالــی 
ــئوالن  ــی و مس ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

ــد. ــزار ش ــوط برگ مرب
شــورای  دبیــر  عاملــی،  دکترســعیدرضا 
ــه  ــن جلس ــی در دومی ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــاء  ــات ارتق ــن الزام ــترک تأمی ــیون مش کمیس
پژوهشــی کشــور  و  عالــی  آمــوزش  نظــام 
بــا تبریــک میــاد پیامبــر اســام و امــام 
صــادق)ع( اظهــار کــرد: شــورای عالــی انقــاب 
ــیونی  ــا کمیس ــت ت ــه ای داش ــی مصوب فرهنگ
بــرای بررســی سیاســتهای کــه موجــب ارتقــای 
و  آموزشــی  حوزه هــای  در  عالــی  آمــوزش 
ــه  ــردد ب ــاد گ ــود، ایج ــی می ش ــوزه پژوهش ح
ــه  ــیون در دبیرخان ــن کمیس ــل ای ــن دلی همی
ــی انقــاب فرهنگــی تشــکیل شــد. شــورای عال

ــی  ــتور وضعیت ــن دس ــت ای ــه داد: عل وی ادام
اســت کــه در دانشــگاه هــا بــا آن مواجــه 
هســتیم، اســاتید از وضعیــت حقــوق دریافتــی، 
ــرای کارهــای  خدمــات بیــن المللــی، گرنــت ب

ــد. ــت الزم را ندارن ــگاهی رضای آزمایش
ــه  ــن جلس ــه در ای ــنهادی ک ــکام پیش در اح
مطــرح شــد در ســه ســرفصل دربــاره ســرمایه 
انســانی، زیرســاختهای تامیــن مالــی دانشــگاه و 
ارتقــای آموزشــی و پژوهشــی و همــکاری بیــن 

المللــی بحــث شــد.
ــف  ــاره بازتعری ــه درب ــن جلس ــن در ای همچنی
بــورس  علمــی،  هیئــت  اعضــای  جــذب 
علــوم،  وزارت  هــای  دانشــگاه  در  نخبــگان 
همــکاری دانشــگاه ها بــا صنعــت و بخــش 
و  آمــوزش  ســازی  خصوصــی  خصوصــی، 
الزم  بررســی های  آزمایشــگاه ها  بروزرســانی 

صــورت گرفــت.



https://www.msrt.ir/fa


مهرماه 1401- نشریه شماره11 36ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری
پارک  اهی علم و فناوری پارک اهی علم و فناوری

پارک های علم و فناوری

آنچه خواهید خواند: 
ــد  ــه تولی ــرح فناوران ــت از ط -حمای
اســتان  نیــاز  نفتــی،  جاذب هــای 

ــهر بوش
ــم و  ــارک عل ــترک پ ــدوق مش صن
ــگاه  ــزی و دانش ــتان مرک ــاوری اس فن

اراک تشــکیل میشــود
طــرح   ۲۰۰ از  برکــت  بنیــاد   -
ــص  ــا تخصی ــاوری ب ــم و فن ــارک عل پ
1۰۰میلیــارد تومــان حمایــت مــی 

ــد کن

آلودگی هــای نفتــی و روغنــی در اســتانی کــه 
میزبــان بزرگ تریــن پایانــه صــادرات نفــت 
ــد  ــد و ش ــی و آم ــدان نفت ــار می ــور، چه کش
ــی از شــناورها و کشــتی ها اســت،  شــمار باالی
چالشــی پرتکــرار اســت و ایــن امــر حمایــت از 
تولیــدات مقابلــه ای بــا ایــن مشــکل را بــه طــور 

ــد. ــر می کن ــه پذی ــل توجی کام

بنــا بــه اعــام رئیــس اداره ایمنــی و حفاظــت 
ــتان  ــوردی اس ــادر و دریان ــی اداره کل بن دریای
بوشــهر، ســال گذشــته خلیــج فــارس در 
محــدوده آب هــای اســتان بوشــهر ۴۳ بــار بــه 
ــوده شــده اســت  نفــت و پســاب های نفتــی آل
کــه از ایــن شــمار ۱۲ مــورد نشــت از میادیــن 
شــدگی  غــرق  از  ناشــی  مــورد   ۲ نفتــی، 
ــار  ــک ب ــوزی، ی ــش س ــورد آت ــناورها، ۲ م ش
ــر  ــه غی ــورد تخلی ــل و در ۳۰ م ــت گازوئی نش
ــه  ــناورها ب ــوی ش ــی از س ــواد نفت ــی م قانون

ــوده اســت. ــا ب دری
ــا  ــن آلوگی ه ــروی ای ــت خس ــه حج ــه گفت ب
ــه  ــد تخلی ــک مانن ــا کوچ ــزان و حجم ه از می
ــترده از  ــت های گس ــا نش ــناورها ت ــهوی ش س
ســکوها و خطــوط انتقــال در فراســاحل متغیــر 

اســت.
ــازی  ــرای پاکس ــته ب ــال گذش ــزود: س وی اف
ــر ۹  ــاوه ب ــی ع ــی نفت ــزان از آلودگ ــن می ای
هــزار لیتــر امحاکننــده شــیمیایی، بیــش 
ــد  ــزار پ ــه ه ــش از س ــوم و بی ــدد ب از ۴۰۰ ع
جــاذب بــرای جمــع آوری ایــن آالینده هــا 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
بــه گفتــه خســروی در نیمــه نخســت امســال 
نفتــی در آب هــا و  آلودگــی  بــار  نیــز ۳۸ 

ســواحل اســتان رخ داده اســت.

ــت  ــرمایه گذاری و حمای ــزوم س ل
ــت ــی پرمزی ــوه طرح ــد انب از تولی

ــی در  ــی نفت ــزان آلودگ ــار می ــه آم ــی ب نگاه
ــوازم  ــزات و ل ــای اســتان بوشــهر و تجهی آب ه
بــه کار رفتــه بــرای پاکســازی آن، بخوبــی 
اهمیــت اقتصــادی تولیــد ایــن محصــوالت در 
داخــل کشــور و بــه ویــژه در اســتان را نشــان 

می دهــد.
یکــی از شــرکت های فنــاور مســتقر در مرکــز 
رشــد جامــع خلیــج فــارس بوشــهر موفــق بــه 
و گاز  نفــت  تولیــد جاذب هــای  و  طراحــی 
ــم  ــن تی ــر ای ــه مدی ــه گفت ــه ب شــده اســت ک
“در کســری از ثانیــه آلودگــی ایجــاد شــده در 

ــد”. ــذب می کن ــا را ج ــکی و دری خش
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــروزه یکــی از مشــکات  ــه ام ــد اســت ک معتق
بویــژه در زمینــه  عمــده محیــط زیســتی 
ــی و  ــواد روغن ــت م ــی نش ــای دریای آلودگی ه
ــی را  ــه هنگفت ــه ســاالنه هزین ــی اســت ک نفت
ــط  ــتگاه های مرتب ــی و دس ــای متول ــه نهاده ب

ــد. ــت وارد می کن ــط زیس ــت محی ــا حفاظ ب
ــا جاذب هــای  ــه ابوالحســن رزمــی نی ــه گفت ب
ــن  ــاور “ایم ــد فن ــوی واح ــده  از س ــد ش تولی
ســاحل آس”ا در مقایســه بــا تولیــدات رقبــای 
ــوردار  ــده ای برخ ــای ارزن ــود، از فاکتوره موج

اســت.
وی عنــوان کــرد: غــرق نشــدن ایــن جاذب هــا 
پــس از اشــباع کامــل، قابلیــت آبگریــزی و نفت 

دوســتی و جــذب انــواع هیدروکربن هــای نفتی، 
و امــکان تولیــد بــه شــکل سفارشــی بســته بــه 
شــاخصه هایی  از  مشــتری  نیازمندی هــای 
اســت کــه بــه ایــن جاذب هــای آلودگــی هــای 

نفتــی و روغنــی مزیــت بخشــیده اســت.

ــی  ــه جوی ــن صرف ــی در عی کارای
ــای  ــاخصه جاذب ه ــادی؛ ش اقتص

ــهری ــاور بوش ــم فن ــی تی نفت
اســتان بوشــهر بــا داشــتن بیــش از ۹۰۰ 
ــش از ۸۰  ــه بی ــی و تجرب ــرز دریای ــر م کیلومت
ــال و  ــا در یکس ــا تنه ــی دری ــی نفت ــار آلودگ ب
نیــم اخیــر، بیــش از هــر جــای دیگــر نیازمنــد 
محصــول فناورانــه تولیــد شــده از ســوی 
جوانــان ایــن مــرز و بــوم اســت و جــذب 
ســرمایه گذار و حمایــت دولتــی از ایــن پــروژه 
ــی ارزی،  ــتغال زایی و صرفه جوی ــر اش ــاوه ب ع
ــی  ــز در پ ــل نی ــرم از داخ ــازی مب ــن نی تامی

ــت. ــد داش خواه

غفــور نوریــان مدیــر ایــن واحــد فناور مســتقر 
ــاره  در مرکــز رشــد جامــع خلیــج فــارس در ب
شــده  تولیــد  نفتــی  آلودگــی  جاذب هــای 
تیمــش بــه ایرنــا گفــت: ایــن جاذب هــای 
نفــت و گاز ایــن تــوان را دارد تــا آلودگــی 
ایجــاد شــده در خشــکی و دریــا را در کســری 

ــد. ــذب کن ــه ج از ثانی

شــده  انجــام  آزمایش هــای  افــزود:  وی 
ــه  ــبت ب ــوالت نس ــن محص ــه ای ــان داد ک نش
نمونه هــای موجــود داخلــی و وارداتــی قــدرت 
ــم  ــه ه ــر هزین ــتری دارد و از نظ ــذب بیش ج
ــه  ــه هزین ــت، طوری ک ــه اس ــه صرف ــرون ب مق
ــه خارجــی اســت. ــا یــک ســوم نمون ــد ت هــر پ

ــن  ــرد: ای ــه ک ــاور اضاف ــم فن ــن تی ــر ای مدی
ــوان  ــی ت ــی و روغن ــی نفت ــای آلودگ جاذب ه
از حجــم  تــا ۹۰ درصــد  آلودگــی  جــذب 
ــورد  ــای م ــه نمونه ه ــبت ب ــود را دارد و نس خ
ــی  ــای جنوب ــور آفریق ــی از کش ــتفاده کنون اس

وضعیتــی بهتــر دارد.

ــرح متخصصــان  ــه ط ــت ک ــه گف ــان البت نوری
آلودگــی  بــرای جاذب هــای  ایــن شــرکت 
ــا  ــده ام ــد ش ــه تولی ــورت نمون ــه ص ــی ب نفت
نیازمنــد ســرمایه گذاری  انبوه ســازی  بــرای 
بــرای خــط تولیــد اســت تــا بتوانــد نیــاز 
ــش  ــل پوش ــور کام ــه ط ــهر را ب ــتان بوش اس
ــه  ــا توجــه ب ــه او ب ــه گفت ــازی کــه ب دهــد، نی
ــت و اداره  ــی اس ــی حتم ــاحلی طوالن ــوار س ن

کل بنــادر و دریانــوردی و شــرکت های متعــدد 
نفــت و گاز می توانــد بــازار هــدف آن باشــد.

ــهر  ــتقر در بوش ــاور مس ــم فن ــن تی ــر ای مدی
ــواد  ــن و م ــتی روغ ــذب نش ــرد: ج ــوان ک عن
نفتــی در حجــم کــم و زیــاد در صنایــع نفــت، 
ــذب ۱۰۰  ــا، ج ــتیرانی و کارخانه ه ــادر، کش بن
ــرای  ــب ب ــری مناس ــاف پذی ــدی و انعط درص
نفتــی  هیدروکربنــی  آلودگی هــای  جــذب 
ــن  ــا و همچنی ــه و دریاچه ه ــا، رودخان در دری
ــتگاه های دارای  ــراف دس ــز نگهداشــتن اط تمی
جاذب هــای  کارایی هــای  از  روغــن  نشــتی 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــده ای ــی ش طراح
بــه گفتــه وی اگــر بتواننــد ۴ تــا ۵ تــن 
محصــول تولیــد کنیــم در بــازار ایــن جاذب هــا 
ــاز  ــن نی ــد داشــت و ای ــر خواهن حضــوری موث
بــه ســرمایه گذاری اســت و تیــم تشــکیل 
شــده از متخصصــان محیــط زیســت و ایمنــی 
و بهداشــت حرفــه ای، آمــاده اســتفاده از دانــش 

ــدات اســت. ــود و گســترش تولی ــی خ فن
ــن  ــان ای ــه متخصص ــرد ک ــه ک ــان اضاف نوری
مجموعــه در زمــان حاضــر عــاوه بــر طراحــی 
ــه  ــه ارائ ــی در زمین ــی نفت ــای آلودگ جاذب ه
خدمــات ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای بــه 
صنایــع بــزرگ اســتان بوشــهر نیــز فعــال 
ــرای  ــرار داد ب ــا کنــون حــدود ۴۰ ق اســت و ت
پژوهــش، آنالیــز و ارائــه خدمــات ارتقــای 
بهداشــت کار بــا صنایــع اســتان بوشــهر داشــته 

ــت. اس
ــان،  ــا شــعار تولیــد، دانــش بنی امســال کــه ب
اشــتغال آفریــن توســط رهبــر معظــم انقــاب 
نــام گــذاری شــده، حمایــت از گروه هــای 
فنــاور و دانــش بنیــان و تولیــدات آنهــا مــورد 
ــرار گرفتــه اســت، تولیــدات  تاکیــد و توجــه ق
بــه رونــق  اســتان می توانــد  مزیتــی هــر 
ــد. ــور بیانجام ــت بوم در کش ــن زیس ــریعتر ای س

بــه گفتــه رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
ــر  ــی در سراس ــاب بازرگان ــارس اصح ــج ف خلی
ــن ایده هــای  ــت از ای ــرای حمای ــد ب کشــور بای

ــوند. ــذب ش ــو ج ن
ســرمایه گذاری  کــرد:  تاکیــد  رزمی نیــا 
در تولیــد فناورانــه محصــوالت مقابلــه بــا 
تنهــا  نــه  محیطــی،  زیســت  آلودگی هــای 
ــه کمــک  ــاوری ک ــوم فن ــه زیســت ب کمــک ب
ــه حــل مســائل زیســت محیطــی محســوب  ب

. د می شــو
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــت: مجموع وی گف
خلیــج فــارس تاکنــون توانســته از شــرکت های 
ــد و  ــت کن ــه حمای ــن زمین ــده ای در ای برازن
امیــد اســت بــا همــت و حمایــت در صنعــت و 
ــه رشــد را  ــی رو ب ــی حرکت دســتگاه های دولت

در ایــن زمینــه شــاهد باشــیم.

حمایت از طرح فناورانه تولید جاذب های نفتی، نیاز استان بوشهر
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پارک اهی علم و فناوری

با همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاه علم و هنر یزد: 
مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه علم و هنر استان یزد راه اندازی 

خواهد شد
تفاهــم نامــه راه انــدازی مرکــز نــوآوری و 
کارآفرینــی دانشــگاه علــم و هنــر، در جلســه ای 
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــور رئی ــا حض ب
رئیــس دانشــگاه علــم و هنــر اســتان یــزد بــه 

امضــا رســید.
دکتــر اشــعاری، رئیــس دانشــگاه علــم و هنــر 
اســتان، در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه تحصیــل 
بیــش از شــش هــزار دانشــجو در ایــن دانشــگاه 
در رشــته هــای مختلــف، ظرفیــت هــای 
ــوان  ــه عن ــتان را ب ــر اس ــم و هن ــگاه عل دانش
ــی  ــوزش عال ــای آم ــن واحده یکــی از بزرگتری

ــرد. اســتان تشــریح ک
وی بــا اشــاره بــه تــدارک مقدمــات الزم نظیــر 
تامیــن فضــای فیزیکــی، ابــراز امیــدواری کــرد 
ــای  ــی ه ــا و همراه ــت ه ــه حمای ــا ادام ــه ب ک
پــارک علــم و فنــاوری یــزد، مرکــز نــوآوری و 
کارآفرینــی دانشــگاه علــم و هنــر در آینــده ای 
نزدیــک بتوانــد در خدمــت فنــاوران، نــوآوران و 

کارآفرینــان جــوان قــرار گیــرد.
ــم و  ــارک عل ــس پ ــوری، رئی ــر غف ــر می دکت
ــه  ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــزد، در ای ــاوری ی فن

ــرای  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــای پ سیاســت ه
توســعه زیســت فنــاوری و نــوآوری در اســتان، 
بــر همــکاری جــدی بــا مراکــز آمــوزش عالــی 
بــرای کمــک بــه دانشــجویان و اعضــای هیــات 
علمــی جهــت راه انــدازی و مدیریــت کســب و 

کارهــای دانــش بنیــان تاکیــد نمــود.
ــای  ــت ه ــرایط و ظرفی ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
خــاص دانشــگاه علــم و هنــر اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه مرکــز نــوآوری و کارآفرینی دانشــگاه 
بتوانــد بــه نمونــه موفــق در میــان مراکــز 
ــطح  ــگاهی در س ــی دانش ــوآوری و کارآفرین ن

ــل شــود اســتان تبدی

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان خبر داد:
بنیاد برکت از ۲۰۰ طرح پارک علم و فناوری با تخصیص 1۰۰میلیارد 

تومان حمایت می کند
برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل  حضــور  بــا 
ــم و  ــارک عل ــزگان و رئیــس پ ،اســتاندار هرم
ــم و  ــارک عل ــن پ ــا بی ــزگان م ــاوری هرم فن
فنــاوری هرمــزگان و بنیــاد برکــت تفاهمنامــه 
ای بــه ارزش ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــه امضــاء 

ــید. ــن رس طرفی

امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــم و فنــاوری هرمــزگان:  ــارک عل بین الملــل پ
هــدف  بــا  ســاله  دو  تفاهمنامــه  ایــن 
تولید،اشــتغال و دانــش بنیــان بــه امضــاء 

رســید.
علیرضــا نصیــری از حمایــت ۲۰۰ طــرح 
بــه ارزش ۱۰۰میلیــارد تومــان توســط بنیــاد 

ــرداد. ــت خب برک
ــزگان  ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
مهمتریــن دغدغــه خــود را مربــوط بــه شــتاب 
بیشــتر در توســعه ی اکوسیســتم نــوآوری 
برشــمرد و افــزود: ایــن نگرانــی از چنــد بُعــد 
اســت هــم بــه لحــاظ کمــی تعــداد شــرکتهای 
دانــش بنیــان و از نظــر زیرســاختهای دانــش 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــای کارگاه ــان و فض بنی
دارنــد بــا مشــکل مواجهیــم و همچنیــن 
در  کــه  فنــاوری  و  علــم  پــارک  شــهرک 
ــگاه  ــار درون دانش ــدود ۴۲ هکت ــاحت ح مس
هرمــزگان جهــت راه انــدازی کارگاه تولیــدی 
ــده  ــذار ش ــان واگ ــش بنی ــرکتهای دان ــه ش ب

ــت. ــده اس ــاده نش ــوز آم ــود هن ب
دکتــر نصیــری تصریــح کــرد: ایــن زمیــن در 
مرحلــه ابتدایــی باقــی مانــده و زیرســاختهای 
ــعه دارد و  ــه توس ــاز ب ــت نی ــرق و اینترن آب،ب
ــن تســطیح اراضــی جهــت واگــذاری  همچنی
اعتبــاری بیــش از ۸۰ میلیــارد تومــان مــورد 
ــی  ــع مال ــرورت دارد مناب ــه ض ــت ک ــاز اس نی
ــه  ــز ب ــتانی نی ــارات اس ــود و اعتب ــن ش تامی

ــق گــردد. ــاوری تزری ــم و فن ــارک عل پ
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان بــا 
اشــاره بــه حمایــت ازشــرکتهای ایــده محــور 
حمایــت  جهــت  در  امســال  اظهارداشــت: 
 ۱۹ بــه  تســهیات  پرداخــت  واحدهــا  از 
ــدام از  ــه هرک ــت ،ب ــده اس ــوب ش ــد مص واح
ــا بازپرداخــت ۴۸  اســتارتاپ هــا تســهیاتی ب
ماهــه تــا ســقف ۵۰۰ میلیــون تومــان و ســود  

ــود. ــی ش ــت م ــد  پرداخ ۵ درص
وی افــزود: پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان 
ســال گذشــته چهــار میلیــارد تومــان در قالب 
ــت  ــاوری پرداخ ــای فن ــه واحده ــهیات ب تس
ــش ازدو  ــال بی ــه امس ــش ماه ــرده و در ش ک

میلیــارد تومــان تســهیات مصــوب کردیــم.
ــزگان  ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــد  ــوآوری نیازمن ــرد: اکوسیســتم ن ــح ک تصری

ــت. ــه اس ــه جانب ــای هم ــت ه حمای
ــزگان  ــارک هرم ــداف پ ــوص اه وی در خص
گفــت: تمایــز پــارک علــم و فنــاوری هرمزگان 
ــا ســایر پارک هــا در حــوزه هــای تخصصــی  ب
آن مــی باشــد  کــه مــا بحــث دریامحــوری را 
بــه عنــوان یــک هــدف انتخــاب کردیــم و در 
ــعه  ــود را توس ــای خ ــت ه ــوزه فعالی ــن ح ای

مــی دهیــم.

بــه  اشــاره  ایــن مقــام مســئول ضمــن 
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  تأســیس 
ــی  ــا مشــارکت بخــش دولت ــزگان گفت:ب هرم
ــزرگ  ــای ب ــگاه ه ــژه بن ــه وی ــی ب و خصوص
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  اقتصــادی 
ــت  ــدف حمای ــا ه ــزگان ب ــی در هرم غیردولت
از شــرکت هــای دانــش بنیــان تشــکیل شــده 
ــایر  ــن س ــارک و همچنی ــار پ ــت و در کن اس
نهادهــای حمایتــی خروجــی مناســبی از بعــد 

ــت ــم زده اس ــار رق ــن اعتب تامی

همزمان با هفته فراجا؛
تفاهمنامه همکاری پلیس و پارک علم و فناوری هرمزگان منعقد 

گردید

همزمــان بــا هفتــه فراجــا تفاهمنامــه همکاری 
پلیــس و پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در 

جهــت تحقــق شــعار ســال منعقــد گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل 
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ دکتــر 
علیرضــا نصیــری ضمــت تبریــک هفتــه فراجــا 
و اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در 
خصــوص شــعار ســال و لــزوم توجــه بــه جامعه 
ــم در  ــان داشــت: امیدواری ــی کشــور بی نخبگان
ســال جــاری کــه توســط مقــام معظــم رهبــری 
بــه ســال تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفرین 
ــی  ــات مثبت ــت اقدام ــده اس ــذاری ش ــام گ ن

ــرد. صــورت پذی
وی افــزود: اکوسیســتم نــوآوری  در هرمــزگان 
ــی و  ــد همراه ــت و نیازمن ــه اس ــکل گرفت ش

حمایــت هــای همــه جانبــه مــی باشــد.
نصیــری تصریــح کــرد: پــارک علــم و فنــاوری 
ــان  ــش بنی ــای دان ــی شــرکت ه ــزگان بان هرم
اســت و تمــام تــاش خــود را بــرای حمایــت از 
اکوسیســتم نــوآوری تمــام تــاش خــود را بــه 

کار خواهــد بســت.
ــداف  ــت: اه ــان داش ــئول بی ــام مس ــن مق ای
پــارک رفــع نیازهــای فناورانــه اســتان وکشــور 
ــرمایه  ــظ س ــد آن حف ــه برآین ــد ک ــی باش م

ــت. ــور اس ــگان کش ــانی و نخب ــای انس ه
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان 
اظهــار داشــت: هــدف مــا ایجــاد تاثیــر مثبــت 

ــد. ــی باش ــوان م ــل ج ــان نس در می

ســردار جعفــری فرمــاده فراجــا هرمــزگان نیــز 
ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــهدای امنی ــژه ش ــه وی ب
ســرمایه هــای کشــور نســل جــوان مــی باشــد 
ــی اســت  ــک ســازمان خدمات گفــت: پلیــس ی

ــردم دارد. ــا م ــاط را ب ــه بیشــترین ارتب ک
وی افــزود: بــه دلیــل گســتردگی کار و حجــم 
بــاالی مراجعــات و وســعت زیــاد مناطــق تحت 
پوشــش پلیــس اســتفاده از فنــاوری هــای روز 
ــاء ســطح کمــی و  ــه ارتق ــد منجــر ب ــی توان م
کیفــی خدمــات و در نتیجــه رضایتمنــدی 

شــهروندان گــردد.
ــظ  ــر حف ــد ب ــا تاکی ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
امنیــت شــهروندان در مقابــل مجرمیــن تصریح 
کــرد: اســتفاده از فنــاوری هــای روز منجــر بــه 
ــظ  ــس و حف ــی پلی ــره وری، چابک ــش به افزای

ســرمایه هــای انســانی فراجــا مــی گــردد.
ــا  ــدف م ــت: ه ــار داش ــری اظه ــردار جعف س
هوشمندســازی خدمــات پلیــس بــه شــهروندان 
اســت.وی تصریــح کــرد: اســتفاده از روش 
ــه درخواســت آهــاد  هــای ســنتی رســیدگی ب
ــاء  مــردم منســوخ اســت و چــاره ای جــز ارتق
ــه  ــت عام ــا خواس ــق ب ــس مطاب ــات پلی خدم

ــم. ــردم نداری م
ــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس ضامــن  جعفــری ب
امنیــت و مرجــع تکیــه گاه مــردم اســت گفــت: 
تــاش مــی کنیــم بــا هوشــمند ســازی پلیــس 
ــکاری  ــرم و بزه ــل ج ــی در مقاب ــد محکم س

ایجــاد کنیــم.
مشــترک  نشســت  پایــان  در  گفتنــی 
فرماندهــی فراجــا و رئیــس پــارک علــم و 
همــکاری  تفاهمنامــه  هرمــزگان  فنــاوری 
ــتان و  ــت اس ــاع امنی ــت ارتق ــترک در جه مش
ــای  ــکاری ه ــرای هم ــترهای الزم ب ــاد بس ایج

مشــترک بــه امضــای طرفیــن رســید.
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در نشست پارک علم و فناوری 
لرستان و دانشگاه جامع علمی و 

کاربردی لرستان تاکید شد؛
پارک علم و فناوری لرستان و 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
استان آماده ی تعامل حداکثری 

در حوزه های دانش بنیان 
هستند

در جهت توانمندسازی دانشجویان؛
صندوق مشترک پارک علم و فناوری استان مرکزی و دانشگاه اراک تشکیل میشود 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــترک پ ــه مش در جلس
اســتان مرکــزی و دانشــگاه اراک، مقــرر گردیــد 
ضمــن انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مابیــن 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و 
ــری  ــت حداکث دانشــگاه اراک، در جهــت حمای
ــان  ــازی آن ــتعد و توانمندس ــجویان مس از دانش
آموزشــی  رویدادهــای  برگــزاری  طریــق  از 
و پژوهشــی و بازدیدهــای علمــی، صنــدوق 

ــردد. ــکیل گ ــترک تش مش
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــزی، جلســه هم اندیشــی  ــاوری اســتان مرک فن
ــا  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــران پ ریاســت و مدی
معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اراک 

ــزار شــد. برگ
در ایــن جلســه کــه دکتــر محمدعلی داســتان 

دیزنــاب ریاســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــاون  ــی مع ــد صفی خان ــر حام ــزی و دکت مرک
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اراک، بــه همــراه 
پــارک  مســدولین  و  مدیــران  از  جمعــی 
و دانشــگاه حاضــر بودنــد، ابعــاد مختلــف 
همــکاری بیشــتر ایــن دو نهــاد تاثیرگــذار 

ــد. ــی ش ــاوری بررس ــی و فن علم
ــن نشســت ضمــن  ــی در ای ــی خان ــر صف دکت
قدردانــی از تاش هــا و حمایت هــای پــارک 
ــم و فنــاوری اســتان از مجموعــه اســاتید و  عل
ــه  ــا توج ــت: ب ــگاه اراک، گف ــجویان دانش دانش
بــه اینکــه دغدغــه اصلــی مــا در دانشــگاه 
اراک توانمندســازی دانشــجویان بــرای حضــور 
تاثیرگــذار در جامعــه اســت، تــاش شــده 
ــز و  ــد از مراک ــای بازدی ــزاری توره ــا برگ ــا ب ت
ــزاری  ــن برگ ــف و همچنی ــای مختل مجموعه ه
ــه  ــن زمین ــاوت، در ای دوره هــای آموزشــی متف

ــود. ــته ش ــری برداش ــای موث گام ه
معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه اراک ادامه 
داد: امیــد داریــم باتوجــه بــه حمایت هــای 
ــارک از دانشــجویان و اســاتید  ــه پ ــی ک مطلوب
ــطح  ــگاههای س ــر دانش ــگاه و دیگ ــن دانش ای
ــک  ــده نزدی ــت، در آین ــام داده اس ــتان انج اس
تولیــد،  ســال  در  خوبــی  اتفاقــات  شــاهد 

باشــیم. اشــتغال آفرین  و  دانش بنیــان 
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر داســتان ضمــن 
ــم و  ــارک عل ــان در پ تشــکر از حضــور میهمان
ــارک  ــی پ ــزی، از آمادگ ــتان مرک ــاوری اس فن
در جهــت حمایــت حداکثــری از اســاتید و 
ــن راســتا  ــزود: در ای ــرداد و اف دانشــجویان خب
ــا  ــا ب ــت ت ــاده اس ــاوری آم ــم و فن ــارک عل پ
ــئله محور در  ــام و مس ــای ع ــزاری رویداده برگ
ــده،  ــای برگزی ــت از طرح ه ــگاه ها و حمای دانش
پژوهشــی  انگیزه هــای  افزایــش  جهــت  در 
دانشــجویان و شناســایی افــراد مســتعد اقــدام 

ــد. نمای
رییــس پــارک علــم و فنــاوری ادامــه داد: 
متاســفانه یکــی از مشــکات مــا در دانشــگاه ها 
ایــن اســت کــه اســاتید و دانشــجویان بــا پارک 
ــای  ــا و حمایت ه ــاوری و ماموریت ه ــم و فن عل
آن بــه انــدازه کافــی آشــنا نیســتند و مــا بایــد 
ــا اســاتید  ــا برگــزاری جلســات هم اندیشــی ب ب
در  دانشــگاه ها،  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و 

جهــت رفــع ایــن خــاء اقــدام نماییــم.
ــاد  ــن انعق ــد ضم ــرر گردی ــز مق ــان نی در پای
علــم  پــارک  مابیــن  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــگاه اراک،  ــزی و دانش ــتان مرک ــاوری اس و فن

ــردد. ــکیل گ ــترک تش ــدوق مش صن

امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان

بــه منظــور بســتر ســازی مناســب بــرای 
تجــاری ســازی فنــاوری، توســعه کارآفرینــی و 
راهکارهــای اجرایــی آن بــا اســتفاده از توانایــی 
هــای اجرایــی، علمــی، آموزشــی، تحقیقاتــی و 
فنــاوری طرفیــن در راســتای گســترش اقتصــاد 
دانــش بنیــان و زیســت بــوم نــوآوری و فناوری 
اســتان مازنــدران تفاهــم نامــه همــکاری میــان 
ــدران و اداره کل  ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل پ
ــا  ــه امض ــتان ب ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ

طرفیــن رســید.
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فنــاوری مازنــدران، در نشســتی کــه بــا حضــور 
دکتــر کاویــان مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــس  ــر نعمــت زاده رئی ــا دکت زیســت اســتان ب
پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران و معاونیــن دو 
ــه همــکاری  ســازمان برگــزار شــد، تفاهــم نام
طرفیــن بــر اســاس تحقــق شــعار ســال منعقــد 

ــد. گردی
ــدران و اداره کل  ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل پ

ــدف  ــا ه ــتان ب ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
توســعه همــکاری هــای مشــترک در راســتای 
رفــع معضــات زیســت محیطــی اســتان، 
همــکاری در توســعه ارتبــاط دولــت، دانشــگاه، 
ــوم  ــت ب ــترش زیس ــتای گس ــت در راس صنع
در  همــکاری  و  مازنــدران  اســتان  نــوآوری 
تدویــن، اجــرا و نظــارت بــر برنامــه هــای 
اســناد  اســاس  بــر  اســتان  ای  توســعه 

ــه  ــکاری را ب ــه هم ــم نام ــن تفاه باالدســتی ای
ــاندند. ــاء رس امض

بــه کارگیــری ظرفیــت هــای موجــود بــا 
ــرای  ــکار بســتن ســاز و کار هــای مناســب، ب ب
اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه، هــم افزایــی 
ــی  ــی و اجرای ــی، تحقیقات ــای علم ــت ه ظرفی
طرفیــن و بهــره وری از تــوان بالقــوه و بالفعــل 
ــع معضــات پســماند و  ــارک در راســتای رف پ
ــدن  ــی ش ــکاری در اجرای ــتان، هم ــاب اس پس
برنامــه هــای توســعه ای و فناورانــه بــر اســاس 
ــکار  ــه راه ــوآوری اســتان، ارائ ــش ن ســند آمای
هــای فناورانــه و نویــن در رفــع معضــات 
ــط  ــب ضواب ــن و تصوی ــط زیســتی و تدوی محی
ــاب  ــماند و فاض ــت پس ــه مدیری ــیوه نام و ش
هــای صنعتــی از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم نامــه 

اســت.
الزم بــه توضیــح اســت ایــن تفاهــم نامــه در 7 
مــاده، ۲۶ بنــد و در دو نســخه بــه مــدت ســه 

ســال بــه امضــاي طرفیــن رســید.

امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری لرستان و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان 

تفاهم نامــه همــکاری بیــن پــارک علــم و 
فنــاوری لرســتان و نهــاد نمایندگــی مقــام 
ــه  ــتان ب ــگاه های اس ــری در دانش ــم رهب معظ

ــید. ــا رس امض
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
فنــاوری لرســتان، امــروز )دوشــنبه( تفاهم نامــه 
همــکاری بیــن پــارک علــم و فنــاوری لرســتان 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ و نه

ــید. ــه امضــا رس ــتان ب دانشــگاه های اس
لرســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس 
هــدف از امضــای ایــن تفاهــم نامــه را راه 

انــدازی مرکــز رشــد مشــترک علــوم اســامی 
ــارغ  ــتغال ف ــه ایجــاد اش ــه منظــور کمــک ب ب
ســازی  تجــاری  دانشــگاهی،  التحصیــان 
ــعه  ــردی و توس ــتاوردهای تحقیقاتی-کارب دس
ــش  کســب و کارهــای کوچــک و متوســط دان

ــوم اســامی  ــای عل ــوزه ه ــال در ح ــان فع بنی
ــمرد. برش

وجــود  بــه  اشــاره  بــا  نامــداری  فرهــاد   
ظرفیــت هــای بــاالی علمــی علــوم اســامی در 
لرســتان و نقــش موثــر دفتــر نهــاد نمایندگــی 
ــراز  ــگاه های اب ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ــا اجرایــی شــدن مفــاد  امیــدواری کــرد کــه ب
ــور و  ــش حض ــه افزای ــه زمین ــم نام ــن تفاه ای
ــاور در  ــای فن ــرکت ه ــی ش ــارکت تخصص مش
حــوزه هــای معمــاری اســامی، رســانه، هنــر و 
ســایر حوزه هــای اســامی در اســتان افزایــش 

ــد یاب

ــر  ــتان ب ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــد در  ــز رش ــدازی مراک ــر راه ان ــت تأثی اهمی
دانشــگاه هــا جهــت برقــراری ارتبــاط دانشــگاه 

ــرد ــد ک ــت، تاکی ــا صنع ب
 

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــدار دوشــنبه ۲ آب فنــاوری لرســتان، در دی
۱۴۰۱ روســای و مدیــران پارک علــم و فناوری 
لرســتان و دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی 
اســتان کــه در محــل ایــن پــارک برگــزار شــد، 
طرفیــن بــر آمادگــی حداکثــری بــرای تعامــل 
و همــکاری در حــوزه ی فعالیتهــای دانــش 

بنیــان تاکیــد کردنــد.

فرهــاد نامــداری؛ رییــس پــارک علــم و فناوری 
ــا اشــاره بــه ســطوح مختلــف بلــوغ  لرســتان ب
فنــاوری و لــزوم ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت، 
حلقــه واســط ایــن ارتبــاط را پــارک هــای علــم 
ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــاوری و مراک و فن
ــدازی  ــر راه ان ــت تأثی ــر اهمی ــمردند و ب برش
مراکــز رشــد در دانشــگاه هــا جهــت برقــراری 
و تعامــل مناســب تــر بــا اعضــای هیــات علمــی 

و دانشــجویان تاکیــد کــرد.

محمدرضــا جعفــری؛ رییــس دانشــگاه جامــع 
ــه  ــا اشــاره ب ــردی اســتان نیــز ب علمــی و کارب
دانشــگاه  در  موجــود  امکانــات  و  ظرفیتهــا 
ــدازی  ــرای راه ان ــردی ب ــی و کارب ــع علم جام
مراکــز رشــد و نــوآوری و فنــاوری و همــکاری 
ــرد. ــی ک ــام آمادگ ــارک اع ــا پ ــری ب حداکث

 

گفتنــی اســت کــه در ایــن نشســت، مذاکــرات 
الزم جهــت تاســیس مراکــز خاقیــت و نوآوری 
بــا رویکــرد ارتقــاء بــه مرکــز رشــد واحدهــای 
فنــاور انجــام شــد و در پایــان از تعــدای از 
ــم و  ــارک عل ــتقر در پ ــاور مس ــای فن واحده

ــد ــه عمــل آم ــد ب ــاوری لرســتان بازدی فن
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پارک اهی علم و فناوری

به مناسبت هفته فراجا و به میزبانی پارک علم وفناوری گلستان؛
نشست هم اندیشی فرصت ها و زمینه های همکاری شرکت های دانش بنیان با پلیس برگزار شد

در پنجمیــن روز از گرامیداشــت هفتــه فراجــا، 
ــای  ــا و زمینه ه ــی فرصت ه ــت هم اندیش نشس
ــا پلیــس  ــان ب همــکاری شــرکت های دانش بنی
بــا حضــور روســای پلیس هــای تخصصــی 
اســتان و مدیــران شــرکت های دانش بنیــان 
ــزار  ــتان برگ ــاوری گلس ــم و فن ــارک عل در پ

شــد.
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــه ب ــت ک ــن نشس ــتان، در ای ــاوری گلس فن
حضــور معــاون هماهنگ کننــده فرماندهــی 
انتظامــی اســتان، روســای پلیس هــای تخصصی 
ــان در محــل  ــران شــرکت های دانش بنی و مدی
پــارک علــم و فنــاوری گلســتان برگــزار شــد، 
دکتــر حامــد رضایــی بــا تاکیــد بــر اثرگــذاری 
ــاوری  ــوزه فن ــا ح ــان ی ــرکت های دانش بنی ش
ــد در  ــرد: هرچن ــادی اظهارک ــد اقتص ــر رش ب
ــم  ــای عل ــاوری، پارک ه ــوآوری و فن ــوزه ن ح
ــا  ــا ب ــد ام ــی می دانن ــود را متول ــاوری خ و فن
توجــه بــه همه گیــری و فراگیــر بــودن عرصــه 
ــد در  ــا بای ــتگاه ها و نهاده ــه دس ــوآوری، هم ن
ــن حــوزه ســهیم باشــند. ــای ای ــق برنامه ه تحّق

معــاون پــارک علــم و فنــاوری گلســتان 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  کــرد:  اضافــه 
فنــاور توانمنــدی در پــارک حضــور دارنــد کــه 
می تواننــد در زمینــه هوشمندســازی پلیــس و 

توســعه و تجهیــز ایــن نیــرو و ســایر زمینه هــا 
بــه کمــک نیــروی انتظامــی بیاینــد و اطمینــان 
داریــم پــارک علــم و فنــاوری گلســتان و 
می تواننــد  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی 

همکاری هــای خوبــی را شــکل دهنــد. 
ــت  ــن وضعی ــی گزارشــی از آخری ــر رضای دکت
ــی  ــور کّم ــان به ط ــوزه دانش بنی ــتان در ح اس
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن اســتان ۱۲ مرکــز 
رشــد و نــوآوری، ۶۰ شــرکت دانش بنیــان 
ــته  ــد و هس ــاوری و ۲۵۰ واح ــته فن در ۹ رس
ــال از  ــا اینح ــت . ب ــال اس ــتان فع ــاور در اس فن
برنامه هــای تعییــن شــده از ســوی دولــت 
خیلــی عقــب هســتیم کــه یکــی از دالیــل آن 
عــدم اعــام دقیــق نیازهــا از ســوی دســتگاه ها 

اســت.
رشــد،  مراکــز  کنــار  در  داد:  ادامــه  وی 
حضــور   ... و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــو  ــزار عض ــجو و ۳ ه ــزار دانش ــش از ۶۵ ه بی
ــک  ــتان ی ــگاه های اس ــی در دانش ــت علم هیئ
ظرفیــت خــوب و بــزرگ را بــرای حــل مســائل 
مختلــف  حوزه هــای  در  مشــکات  رفــع  و 
فراهــم کــرده اســت؛ بــرای بهره گیــری از 
ظرفیت هــای موجــود نیــاز بــه ارتبــاط مســتمر 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــف داری ــای مختل ــا مجموعه ه ب

ــم. ــتراک بگذاری ــه اش ــا را ب نیازه
فنــاوری  و  علــم  پــارک  فنــاوری  معــاون 
امســال  ابتــدای  از  یــادآور شــد:  گلســتان 
چنــد رویــداد عمومــی ماننــد تانــا )اعــام 

نیازهــای فناورانــه( و رویدادهــای تخصصــی در 
حوزه هــای محیطزیســت و فنی وحرفــه ای از 
ــزار  ــاوری اســتان برگ ــم و فن ــارک عل ســوی پ
ــا  ــم ت ــن آمادگــی را داری ــا ای شــده اســت و م
ــف  ــای مختل ــای تخصصــی در حوزه ه رویداده

ــم. ــزار کنی را برگ
در ادامــه معــاون هماهنــگ کننــده فرماندهــی 
انتظامــی اســتان هــم بــا اســتقبال از برگــزاری 
نیازهــای  اعــام  جهــت  در  رویــداد  یــک 
فناورانــه حــوزه انتظامــی، گفــت: بــه طــور قطع 
همکاری هــای علمــی، پژوهشــی و فنــاوری 
میــان پلیــس و پــارک علــم و فنــاوری موجــب 
بــروز کــردن پلیــس در اجــرای مأموریت هــای 
ــد. ــد ش ــم خواه ــژه در کشــف جرای ــود به وی خ

برجســته  موفقیت هــای  ایــزدی  ســرهنگ 
ایدهپــردازان و پژوهشــگران در حــوزه فنــاوری 
را مایــه افتخــار اســتان عنــوان کــرد و افــزود: 
ــا تعامــات علمــی بســیار خــوب  ــم ب امیدواری
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــا مجموع ــس ب پلی
ایــن  بیش ازپیــش  رشــد  شــاهد  همــواره 

ــیم. ــه باش مجموع
ــی،  ــت تخصص ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
اســتان  دانش بنیــان  شــرکت های  مدیــران 
ــت  ــود در جه ــنهادات خ ــه پیش ــه ارائ ــز ب نی
ــد. ــا پلیــس پرداختن همــکاری هرچــه بیشــتر ب
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ــاون  ــن، مع ــی خیرالدی ــر عل ــور دکت ــا حض ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
فنــاوری، از وبســایت و پوســتر جشــنواره ملــی 
فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــوآوری )جهــش( 

ــد. ــی ش رونمای
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــم، دکت ــاوری اســتان ق فن
در ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه دبیرخانــه 
ــاوری  ــاه فن ــم کوت ــی فیل دائمــی جشــنواره مل
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــوآوری در پ و ن
قــم مســتقر اســت، اظهــار داشــت: مقــرر شــده 
ایــن جشــنواره ملــی هــر ســاله توســط یکــی 
ــود. ــزار ش ــاوری برگ ــم و فن ــای عل از پارک ه

ــم  ــی فیل ــنواره مل ــرد: جش ــنهاد ک وی پیش
کوتــاه فنــاوری و نــوآوری پــس از دو ســال بــه 

ــود. ــزار ش ــی برگ ــورت بین الملل ص
ــارک  ــس پ ــن، ریی ــم همچنی ــن مراس در ای
ــاز  ــام  آغ ــا اع ــم ب ــتان ق ــاوری اس ــم و فن عل
رســمی مهلــت فراخــوان ایــن جشــنواره گفــت: 
ــنواره  ــن جش ــرکت در اولی ــه ش ــدان ب عاقمن
ملــی فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــوآوری میتواننــد 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــاه، ب ــنبه ۱۸ مهرم از روز دوش

www. آدرس  بــه  جشــنواره  وبســایت 
jtechfilm.ir ضمــن مطالعــه دقیــق  ضوابــط 
و قوانیــن از نحــوه ارســال آثــار خــود، آگاهــی 

ــد. ــدا کنن پی
ــه  ــق مصوب ــرد: طب ــح ک ــرد تصری ــپار ف رهس
ــن  ــاه آخری ــتگذاری، ۲7 آذرم ــورای سیاس ش
ایــن  دبیرخانــه  بــه  آثــار  ارســال  مهلــت 
جشــنواره اســت و ایــن مهلــت تمدیــد نخواهــد 

ــد. ش
دکتــر نــدا شــفیعی، مدیــرکل روابــط عمومــی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و عضــو 
ــز ضمــن  شــورای سیاســتگذاری جشــنواره نی
اســتقبال از ایــن ابتــکار پــارک علــم و فنــاوری 
ــا  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــم، اب ــتان ق اس
مشــارکت چهره هــای سرشــناس هنــری و 
ــه  ــد نقط ــت جدی ــن حرک ــور، ای ــی کش علم
ــاوری  ــازی فن ــج و فرهنگ س ــی در تروی عطف

ــد. ــور باش ــوآوری در کش و ن
اداره کل  کامــل  امادگــی  از  وی همچنیــن، 
ــرای همــکاری  ــوم ب ــط عمومــی وزارت عل رواب
ــداد  ــن روی ــه ای ــه جانب ــانی هم در اطــاع رس
ــر داد ــمی خب ــانه ای رس ــاری اداری و رس از مج

با دریافت پروانه استاندارد؛
ایران به جمع ۹ کشور با دانش فنی ساخت حسگرهای اندازه گیری نیرو 

پیوست
مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان بــا 
ــری  ــگرهای اندازه گی ــاخت حس ــه س ــاره ب اش
نیــرو بــا دقــت کاس c در یــک شــرکت 
دانش بنیــان مســتقر در شــهرک علمــی و 
ــن  ــاخت ای ــا س ــت: ب ــان گف ــی اصفه تحقیقات
ــش  ــا دان ــور ب ــزو ۹ کش ــران ج ــول، ای محص
ــت. ــرار گرف ــول ق ــن محص ــاخت ای ــی س فن

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
ــی اصفهــان، نشســت مشــترکی بیــن  تحقیقات
اداره کل اســتاندارد اصفهــان و شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان بــه منظــور اهــدای 
ــرکت های  ــی از ش ــه یک ــتاندارد ب ــه اس پروان
ــزار  ــن شــهرک برگ ــان مســتقر در ای دانش بنی

شــد.

در ایــن نشســت شــرکت آریــا ســنجش 
آســیا، بــه عنــوان اولیــن شــرکت دانش بنیــان 
اصفهانــی کــه موفــق بــه ســاخت حســگر 
اندازه گیــری نیــرو بــا ظرفیــت ۲۵۰ تــن و 
شــده  یک هــزارم(  )دقــت   c کاس  دقــت 

ــرد. ــت ک ــتاندارد دریاف ــه اس ــت، پروان اس

محمــود فرمانــی، مدیــر کل اســتاندارد اســتان 
ــتاندارد  ــت اس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
ــا ۹ کشــور  ــار کــرد: در حــال حاضــر تنه اظه
دانــش فنــی ســاخت ایــن محصــول را در 
اختیــار دارنــد. بنابرایــن بــا ســاخت آن، ایــران 
بــه جمــع کشــورهای بــا دانــش فنــی ســاخت 

ــن محصــول پیوســته اســت. ای

از  یکــی  کــه  محصــول  ایــن  افــزود:  وی 
محصــوالت اســتراتژیک در حــوزه اندازه گیــری 
ــروج  ــد از خ ــوه می توان ــد انب ــا تولی ــت، ب اس
ــد. ــری کن ــور جلوگی ــادی ارز از کش ــر زی مقادی

حســگر اندازه گیــری نیــرو ســاخته شــده 
توســط شــرکت آریــا ســنجش آســیا کــه 
ــندگی و  ــیمی، ریس ــوالد، پتروش ــع ف در صنای
ــدون  ــرد دارد، ب ــی کارب ــواد غذای ــی، م بافندگ
ــه  ــوق گمرکــی ۲۵ درصــد از نمون اعمــال حق
ــم  ــاوه فراه ــه ع ــت. ب ــر اس ــی ارزانت خارج
ــول  ــول، ط ــن محص ــر ای ــکان تعمی ــدن ام ش
ــه ۱۵  ــال ب ــدود ۸ س ــد آن را از ح ــر مفی عم

می دهــد. افزایــش 
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علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه هــدف مــا 
معرفــی واحدهــای فنــاور و شــرکت های دانــش 
بنیــان و معرفــی محصــوالت آن هــا اســت، 
بومی ســازی  و  مردمی ســازی  شــد:  یــادآور 
ــن  ــدف ای ــن ه ــوآوری اصلی تری ــاوری و ن فن

ــت. ــنواره اس جش
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــم، دکت ــتان ق ــاوری اس فن
در نشســت خبــری نخســتین جشــنواره ملــی 
فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــوآوری کــه در ســالن 
ــم  ــتان ق ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــات پ جلس
ــکاس  ــه انع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
اخبــار جشــنواره می توانــد مســیر رســیدن 
بــه اهــداف را تســهیل کنــد، اظهــار کــرد: ۵۱ 
پــارک علــم و فنــاوری در ســطح کشــور فعــال 

ــتند. هس
و  علــم  پارک هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فنــاوری ذیــل وزارت علــوم فعالیــت می کننــد، 
مطــرح کــرد: همچنیــن در ســطح کشــور ۲۶۰ 
مرکــز رشــد و ۱۱ هــزار و ۴۰۰ شــرکت و 
واحــد فنــاور فعالیــت دارنــد کــه از ایــن تعــداد 
حــدود ۲ هــزار و ۵۰ عــدد آن شــرکت دانــش 

ــان هســتند. بنی
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه اینکــه ایجاد 
پردیس هــای علــم و فنــاوری یــک اقــدام 
مطلــوب بــوده اســت، عنــوان کــرد: دو پردیــس 
علــم و فنــاوری را رســما مجــوز داده ایــم و 
ــه را کســب  ــت اولی ــس موافق حــدود ۲۰ پردی
ــارک  ــس پ ــا پردی ــی از آن ه ــه یک ــد ک کرده ان

ــوده اســت. ــم ب ــتان ق ــاوری اس ــم و فن عل
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اشــتغال دانــش 
بنیــان باتوجــه بــه شــعار ســال اقدامــات 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــده اس ــام ش ــی انج مطلوب
ــد؛  ــاد کردن ــغل ایج ــرکت ها ۴۰۰ ش ــن ش ای
ــد ۵۰  ــاهد رش ــد ش ــز رش ــا و مراک در پارک ه

ــم. ــان بوده ای ــش بنی ــتغال دان ــدی در اش درص
ــه اینکــه شــرکت های  ــا اشــاره ب ــن ب خیرالدی
دانــش بنیــان حــدود ۴۰۰ هــزار میلیــارد 
کــرد:  تصریــح  داشــته اند،  فــروش  تومــان 
ــنواره را  ــن جش ــم ای ــم  گرفتی ــن تصمی بنابرای
ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــه فعالی ــور عرض ــه منظ ب

ــم. ــدازی کنی راه ان
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 

تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه هــدف مــا 
معرفــی واحدهــای فنــاور و شــرکت های دانــش 
بنیــان و معرفــی محصــوالت آن هــا اســت، 
بومی ســازی  و  مردمی ســازی  شــد:  یــادآور 
ــن  ــدف ای ــن ه ــوآوری اصلی تری ــاوری و ن فن

ــت. ــنواره اس جش
ــارک  ــه اینکــه خوشــبختانه پ ــا اشــاره ب وی ب
علــم و فنــاوری قــم در ســال ۱۳۹۸ گزارشــی 
ــد،  ــه دادن ــتانی ارائ ــنواره اس ــزاری جش از برگ
بیــان کــرد: تصمیــم مــا برگــزاری ملــی و 
ــه  ــه ب ــت و باتوج ــنواره اس ــن جش ــاالنه ای س
ــم  ــتین دوره را در ق ــم نخس ــارک ق ــه پ تجرب

برگــزار می کنیــم.
امیدواریــم  اینکــه  بیــان  بــا  خیرالدیــن 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــیر برگ ــم در مس بتوانی
موفــق باشــیم، ابــراز کــرد: فراخــوان ایــن 
ــد و  ــد ش ــام خواه ــاه انج ــنواره ۱۸ مهرم جش
در ۲۲ دی مــاه امســال نیــز آئیــن اختتامیــه آن 

می شــود. برگــزار 

شــورای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن جشــنواره تشــکیل و  سیاســت گذاری 
کمیتــه اجــرای آن نیــز فعالیــت خــود را دنبــال 
ــن  ــی ای ــه دائم ــرد: دبیرخان ــان ک ــد، بی می کن
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــنواره در پ جش
قــم مســتقر شــده و دبیرخانــه دوره هــای 
ــم و فنــاوری  ــارک عل ــر عهــده پ بعــدی نیــز ب

ــت. ــم اس ــتان ق اس
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــاوری در پای ــات و فن تحقیق
ــاد  ــیار زی ــش بس ــن بخ ــم در ای ــت فیل انباش
اســت درنتیجــه پیــش بینــی مــا شــرکت 
ــت. ــنواره اس ــن جش ــرکت ها در ای ــترده ش گس

ــم  ــاوری ق ــم و فن ــارک عل ــه رئیــس پ در ادام
بــا بیــان اینکــه تــاش مــا ایــن اســت کیفیــت 
ــوان  ــت: فراخ ــم گف ــش دهی جشــنواره را افزای
ایــن جشــنواره ۱۸ مهرمــاه انجــام خواهــد شــد 
ــار و  ــال آث ــت ارس ــن مهل ــاه آخری و ۲7 آذرم
ــه  ــزاری اختتامی ــخ برگ ــاه تاری ۲۱ و ۲۲ دی م

جشــنواره اســت.
کتــر خیــر اهلل رهســپارفرد تصریــح کــرد: ایــن 
ــود  ــزار می ش ــش برگ ــت بخ ــنواره در هف جش
ــی فیلم هــای  ــی یعن کــه مشــخصا بخــش اصل
مســتند، تیزرهــای تبلیغاتــی و رپورتــاژ آگهــی، 
ــپ، انیمیشــن و موشــن گرافیک، بخــش  کلی
ــهدای  ــوع ش ــا موض ــژه ب ــش وی ــی، بخ موبایل
فنــاوری و وقــف فنــاوری، بخــش داســتان 
موفقیــت، بخــش توســعه اکوسیســتم نــوآوری 
ــش  ــه و بخ ــش فیلم نام ــا(، بخ ــتان ها )تان اس

رویــش خاقیــت را در برمی گیــرد.
وی در پایــان افــزود: عاقمنــدان بــه شــرکت 
ــا  در ایــن جشــنواره میتواننــد از ۱۸ مهرمــاه ب
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــایت پ ــه س ــه ب مراجع
 www.qomstp.ir اســتان قــم بــه آدرس
ــود را  ــار خ ــده و آث ــنواره ش ــال جش وارد پرت

ــد. ــال کنن ــه ارس ــرای دبیرخان ب

در جهت استفاده حداکثری از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان 

اتفاق افتاد: 
نشست صمیمانه نمایندگان 
شرکت های صنعتی استان با 
واحدهای فناور پارک علم و 

فناوری قزوین
در نشســت مشــترک نماینــدگان شــرکت 
هــای صنعتــی اســتان و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و واحدهــای فنــاور پــارک علــم و 
از  حداکثــری  اســتفاده  قزویــن،  فنــاوری 
ــتان و  ــان اس ــرکت های دانش بنی ــت ش ظرفی
همــکاری موثــر بــا شــرکت هــای صنعتــی در 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس

بــه گــزارش روابــط عمومــی و اموربیــن الملل 
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن، ایــن نشســت 
ــز  ــت مرک ــا محوری ــازی ب ــه س در حــوزه قطع
ــوص  ــه در خص ــس نیرومحرک ــوآوری گیربک ن
ــکاری و تشــکیل  ــای هم ــه ه شناســایی زمین
ــوآوری و فنــاوری برگــزار شــد. شــبکه هــای ن

همچنیــن نحــوه ارتبــاط گیــری شــرکت های 
فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر در پــارک و در 
ــزرگ در  ــی ب ــای صنعت ــا شــرکت ه اســتان ب
ــا از  ــرکت ه ــن ش ــای ای ــع نیازه ــتان رف راس
ــن جلســه  ــب مطــرح شــده در ای ــر مطال دیگ

بــود

فارس اولین و تنها استان ایجاد کننده دفتر پژوهشسرای آموزش و 
پرورش در پارک علم و فناوری، در کشور

آئیــن افتتاحیــه دفتــر پژوهشســرای آمــوزش 
تفاهــم  انعقــاد  پــی  فــارس در  پــرورش  و 
ــم  ــارک عل ــرورش و پ ــوزش و پ ــن آم ــه بی نام
ــزاری  ــا برگ ــان ب ــم زم ــارس، ه ــاوری ف و فن
گردهمایــی ســاالنه مدیــران ۶۰ پژوهشســرای 
اســتان فــارس ، در ســالن جلســات پــارک علــم 
و فنــاوری و بــا حضــور دکتــر ذوالقــدر رئیــس 
پــرورش  و  آمــوزش  از  مهمانانــی  و  پــارک 

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس

ــوزی  ــش آم ــراهای دان ــش س ــوول پژوه مس
فــارس گفــت:  اســتان  وپــرورش  آمــوزش 
ــر، در  ــن دفت ــای ای ــت ه ــن فعالی ــده تری عم
حــوزه پژوهشســراهای دانــش آمــوزی اســتان 
اســت و تــاش خواهــد کــرد امــور ایــن مراکــز، 
ــری  ــا را پیگی ــا و برنامه ه ــرح ه ــه ط از جمل

ــد. ــی کن م
وی همچنیــن گفت:دعــوت آمــوزش و پرورش 
از ســایر نهادهــا و دســتگاه بــرای بهــره بــرداری 
ــژه در  ــه وی ــاد ب ــن نه ــی ای ــت علم از ظرفی
ــای  ــروژه ه ــام پ ــوزی و انج ــش آم ــش دان بخ
علمــی مشــترک از دیگــر فعالیــت هــای ایــن 
ــود. ــم و فنــاوری خواهــد ب ــارک عل دفتــر در پ

ــکاری  ــی از هم ــن قدردان ــروانی ضم پورخس
پــارک علــم و فنــاوری، بنیــاد نخبــگان و 
ســازمان علمــی پژوهشــی بســیج، تاکیــد کــرد: 
ــش  ــن دان ــل ارتباطــی بی ــر نقــش پ ــن دفت ای
ــرکت های  ــا ش ــتان ب ــان اس ــوزان و فرهنگی آم
دانــش بنیــان را ایفــا خواهــد کــرد. و در بحــث 
ــه پژوهشســرا  ــا پژوهشــگاه ها و تغذی ــل ب تعام

ــز فعالیــت خواهــد کــرد. نی

یــادآور مــی شــود: پژوهشســرای دانــش 
آمــوزی اســتان فــارس در دوســال اخیــر رتبــه 
اول کشــوری را در جشــنواره ملــی علمــی 

ــت ــرده اس ــب ک ــی کس پژوهش



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری41

@atfiran.ir

مهرماه 1401- نشریه شماره11

پارک اهی علم و فناوری

انتخاب پارک علم و فناوری 
استان سمنان به عنوان »اقدام 
برجسته در تحقق شعار سال، 

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
به محوریت دانش بنیان«

ــه کار  ــاز ب ــالگرد آغ ــن س ــبت اولی ــه مناس ب
دولــت ســیزدهم و بــر اســاس بررســی و 
ارزیابی هــای ســتاد جشــنواره شــهید رجایــی 

اســتان کــه روز سه شــنبه ۲۹ شــهریور ۱۴۰۱ 
در محــل اســتانداری ســمنان برگــزار گردیــد، 
ــه  ــمنان ب ــتان س ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ــعار  ــق ش ــته در تحق ــدام برجس ــوان »اق عن
ــن  ــتغال آفری ــان، اش ــد، دانش بنی ــال، تولی س
ــد.  ــده ش ــان« برگزی ــت دانش بنی ــه محوری ب
ایــن موفقیــت را بــه جامعــه ی فنــاوری اســتان 

ــم. ــک می گویی ــمنان تبری س

برگزاری رویداد تانا )توسعه اکوسیستم نوآوری استان سمنان(
تانــا یــا »رویــداد توســعه اکوسیســتم نــوآوری 
توســعه  بــرای  مناســب  بســتری  اســتان « 
ــتان  ــر اس ــوآوری ه ــاروی و ن ــوم فن ــت ب زیس

ــی آورد.  ــم م فراه
در ایــن رویــداد، از یــک طــرف، نیازهــا و 
ــع  ــا و صنای ــازمان ه ــه س ــای فناوران چالش ه
اســتان، و از طــرف دیگــر ظرفیــت هــای 
فناورانــه شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان 
شناســایی می شــود. در تانــا نیازمندی هــای 
فناورانــه اســتان، هــم در بخــش صنعتــی و هــم 
ــرای  در دســتگاه های اجرایــی احصــا شــده و ب
رفــع ایــن نیازهــا، ظرفیــت محققــان، صاحبــان 
ایــده، فنــاوران و شــرکت های دانش بنیــان 
بــکار گرفتــه میشــود. بــه ایــن ترتیــب، زمینــه 
ــه  ــش عرض ــان بخ ــرارداد می ــاد ق ــرای انعق ب
دانش بنیــان(  شــرکت های  و  )محققــان 
دســتگاه های  و  )صنایــع  تقاضــا  بخــش  و 
اجرایــی( فراهــم می شــود. پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان ســمنان روز ۳۰ شــهریور 
ــی  ــخاص حقیق ــور اش ــا حض ــا را ب ــداد تان روی
و حقوقــی، فنــاوران و صاحبــان ایــده از جملــه 
ــرکت های  ــگاه، ش ــاتید دانش ــجویان، اس دانش
ــرکتهای  ــع و ش ــان صنای ــان، صاحب دانش بنی

برگــزار  اســتان ســمنان  از ســح  تولیــدی 
کــرد. گفتنــی اســت پــارک اســتان ســمنان از 
ــای  ــع نیازه ــداد در جهــت رف ــدگان روی برگزی
ــرد.  ــد ک ــتیبانی خواه ــت و پش ــتان حمای اس
در ایــن رویــداد از ســوی شــرکت کنندگان، 
ــا،  ــده از ارگان ه ــا ش ــش احص ــرای ۱۲۴ چال ب
ــا  ــمنان، رح ه ــتان س ــع اس ــازمان ها و صنای س
ــد.  ــرح ش ــش مط ــع چال ــرای رف ــای ب و ایده ه
همچنیــن در حاشــیه رویــداد تانــا، تفاهم نامــه 

همــکاری مشــترکی بیــن پــارک علــم و فناوری 
منطقــه ای  آب  شــرکت  و  ســمنان  اســتان 
اســتان ســمنان نیــز منعقــد گردیــد. عــاوه بــر 
ــگاهی از  ــداد نمایش ــن روی ــای ای ــن در انته ای
ــتقر در  ــرکت های مس ــه ش ــوالت فناوران محص
ــا  ــمنان برپ ــتان س ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ــاوران  شــده و توانمندی هــا و دســتاوردهای فن

ــد. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــتان ب اس

معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد؛
برگزاری تور بین المللی فناوری در چین/ اصفهان نماد فناوری کشور

ــاوری و  ــاون فن ــن، مع ــی خیرالدی ــر عل دکت
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ن
ــت  ــاه در نشس ــنبه ۱۶ مهرم ــروز ش ــح ام صب
»تــور ملــی فنــاوری در شــهرک علمــی و 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــان«، ب ــی اصفه تحقیقات
ــار  ــت، اظه ــور اس ــاوری کش ــاد فن ــهرک نم ش
کــرد: یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن نشســت 
انتقــال تجربــه میــان روســای پارک هــای علــم 

ــت. ــور اس ــاوری کش و فن

ــی شــهرک علمــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و تحقیقاتــی اصفهــان، دکتــر علــی خیرالدیــن، 
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 

ــاوری، صبــح امــروز شــنبه ۱۶  تحقیقــات و فن
مهرمــاه در ارتبــاط تصویــری در نشســت »تــور 
ملــی فنــاوری در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان«، بــا بیــان اینکــه ایــن شــهرک نمــاد 
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــت، اظه ــور اس ــاوری کش فن
اهــداف برگــزاری ایــن نشســت انتقــال تجربــه 
میــان روســای پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــی و  ــهرک علم ــه ش ــا ک ــت. از آنج ــور اس کش
ــن  ــی در ای ــارب خوب ــان تج ــی اصفه تحقیقات
زمینــه دارد، ایــن نشســت می توانــد ایــن 
ــه ســایر پارک هــای علــم  تجربیــات مفیــد را ب

ــد. ــل کن ــور منتق ــر کش ــاوری سراس و فن
ــرای برگــزاری  وی همچنیــن از برنامه ریــزی ب

تــور فنــاوری بین المللــی در کشــور چیــن خبــر 
ــه زودی ایــن نشســت در دفتــر  داد و گفــت: ب
ــد  ــزار خواه ــن برگ ــران و چی ــای ای همکاری ه

شــد.

شــایان ذکــر اســت »تــور ملــی فنــاوری ویــژه 
روســای پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور« از 
صبــح امــروز، شــنبه ۱۶ مهرمــاه، بــه میزبانــی 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در حــال 

برگــزاری اســت.
مســئوالن  ملــی،  رویــداد  ایــن  ادامــه  در 
ــور از  ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــد پارک ه ارش

و  شــرکت های مســتقر در شــهرک علمــی 
تحقیقاتــی اصفهــان بازدیــد و در جلســه ای 
ــق  ــتای تحق ــی در راس ــور هم اندیش ــه منظ ب
ــتغال آفرین«  ــان، اش ــد، دانش بنی ــعار »تولی ش

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ش

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکید کرد؛
اصفهان؛ پیشگام  در توسعه فناوری/ قدرت آفرینی علمی مورد تاکید رهبر انقالب است

ملــی  تــور  در  مصلحــی  قاســم  دکتــر 
ــای  ــای پارک ه ــور رؤس ــا حض ــه ب ــاوری ک فن
علــم و فنــاوری کشــور در شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان برگــزار شــد اظهــار 
داشــت: رهبــر معظــم انقــاب از دیربــاز تاکیــد 
ــه از  ــتند ک ــاوری داش ــش و فن ــر دان ــژه ب وی
ــود و  ــل می ش ــروت حاص ــدرت و ث ــش، ق دان
ــان  ــد، دانش بنی ــه تولی ــال را ب ــذاری امس نام گ

کردنــد. مزیــن  اشــتغال آفرینی  و 
 

ــی شــهرک علمــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر قاســم مصلحــی  ــی اصفهــان، دکت و تحقیقات
در تــور ملــی فنــاوری کــه بــا حضــور رؤســای 
پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور در شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان برگــزار شــد 
اظهــار داشــت: رهبــر معظــم انقــاب از دیربــاز 
تاکیــد ویــژه بــر دانــش و فنــاوری داشــتند کــه 
ــروت حاصــل می شــود و  ــش، قــدرت و ث از دان
ــان  ــد، دانش بنی ــه تولی ــال را ب ــذاری امس نام گ

ــد. ــن کردن ــتغال آفرینی مزی و اش
وی ادامــه داد: توســعه مبتنــی بــر تولیــد 

برپایــه ســرمایه، نیــروی کار ماهــر و واحدهــای 
تولیــدی بــوده امــا توســعه مبتنــی بــر دانایــی 
نــوآوری،  اســاس  بــر  اخیــر  ســال های  در 
نیــروی انســانی کارآفریــن و واحدهــای تحقیــق 

ــت. ــعه اس و  توس
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه ماموریــت اصلــی پــارک ایجــاد 
اشــتغال نیســت، گفــت: ایــن تصــور نادرســتی 
اســت کــه اشــتغال آفرینی و تجاری ســازی 
فنــاوری  و  پارک هــای علــم  تنهــا وظیفــه 
ــایر  ــکاری س ــا هم ــد ب ــت و بای ــهرک اس و ش

ــود. ــق ش ــان محق ــتگاه ها و ذی نفع دس
ــتان  ــزرگ اس ــازمان های ب ــی س ــر مصلح دکت
ــی  ــده شــهرک علمــی و تحقیقات ــه ای را در ارائ
ــعه  ــزود: توس ــت و اف ــریک دانس ــان ش اصفه
و  علــم  پارک هــای  راه انــدازی  و  شــهرک 
فنــاوری بــه تدریــج انجــام شــده و البتــه 
ایــن  در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
مــکان بیشــتر از دولــت صــورت گرفتــه و 

همچنــان در حــال افزایــش اســت.
وی بــا اشــاره بــه بخــش فــن آوری صنعت ســاز 

در شــهرک، گفــت: در واقــع تکنولــوژی در ایــن 
ــوه آن  ــدات انب ــرد و تولی ــکل می گی ــکان ش م
ــا  ــود ام ــام می ش ــی انج ــهرک های صنعت در ش
تحقیــق و  توســعه شــرکت ها در همیــن مــکان 

ــرد. ــورت می گی ص
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
خاطــر نشــان کــرد: مراکــز رشــد علــم و 
فنــاوری شــامل مرکــز رشــد مقدماتــی، جامــع 
ــعی  ــت و س ــی اس ــگاه صنعت ــاوری و دانش فن
ــرار  ــظ و برق ــگاه ها حف ــا دانش ــل ب ــده تعام ش
باشــد؛ از ســویی دیگــر مراکــز رشــد در حــال 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــه ب توســعه اســت ک
راه انــدازی مرکــز رشــد در شهرســتان دهاقــان 

اشــاره کــرد.
دکتــر مصلحــی بــا بیــان اینکــه شــهرک مانند 
ــک شــهری اســت کــه واحدهــای مســکونی  ی
و خدماتــی در آن پیش بینــی شــده اســت، 
ــن  ــی در ای ــای خدمات ــود بخش ه ــت: وج گف
مــکان الزم و ضــروری اســت و رشــد پارک هــا 
منــوط بــه جــذب و ســرویس دهی بیشــتر 
ــگاه،  ــل ، ورزش ــداث هت ــی اح ــه حت ــت ک اس

ــکان در نظــر  ــن م ــرای ای ــودک و ... را ب مهدک
ــم. داری

ــتانداری  ــا اس ــی ب ــل خوب ــه داد: تعام وی ادام
انجــام و ســاختمان های »زاینــده  اصفهــان 
رود« و »فرصــت« در ســطح شــهر بــه شــهرک 
اختصــاص داده شــده اســت کــه دلیــل آن 
ــه  ــا اینگون ــردم ب ــاوری و آشــنایی م ــج فن تروی

ــت. ــات اس اقدام
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
صــدور مجــوز فنــاوری را یکــی از اقدامــات قابل 
ــزود: پاســداری از  توجــه شــهرک دانســت و اف
ایــن حمایت هــای قانونــی بســیار اهمیــت دارد 
تــا اعتبــار برنــد شــهرک حفــظ شــود و هــدف 
ــن  ــهرک، قرارگرفت ــرکت ها در ش ــور ش از حض

در اتمســفر نــوآوری و فنــاوری اســت.
ــزار  ــر ۸ ه ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی ــی ب مصلح
اشــتغال در شــهرک ایجــاد شــده اســت، گفــت: 
ــد و   ــری دارن ــدرک دکت ــا م ــر از آنه ۵۵۰ نف
ــوان در  ــداد بان ــر تع ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت
ایــن مرکــز اســت کــه ۳۰ درصــد از شــاغان را 

ــت. ــکیل داده اس تش
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المللــی  بیــن  جایــگاه  خصــوص  در  وی 
شــهرک گفــت: در کنفرانــس ۲۰۰۶ دکتــر 
ماهاتیــر محمــد از طریــق شــهرک بــرای 
اولیــن بــار دعــوت شــد و در کنفرانــس ۲۰۱۱ 
ــان  ــه اصفه ــکو ب ــو از یونس ــا بریت ــر لیدی دکت
اقدامــات  ایــن  کنــار  در  و  کردنــد  ســفر 
ــس و   ــد آیری ــی مانن ــای بین الملل تفاهم نامه ه
اخــذ جایــزه ۱۰۰ هــزار دالری بانــک توســعه 
ــایر  ــاوری و س ــم و فن ــوزه عل ــامی در ح اس
جوایــز گوناگــون را در کارنامــه خــود دارد.

رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
بــا اشــاره بــه تعامــات اســتانی شــهرک 
ــرزمین و  ــش س ــری آمای ــرد: مج ــح ک تصری
تدویــن ســند راهبــردی اســتان اصفهــان، 
عضــو شــورای اداری و شــورای برنامــه ریــزی و 
توســعه اســتان و ... نمونــه ای از دســتاوردهای 

ــت. ــهرک اس ش
ــق  ــات موف ــان تجربی ــه بی ــی ب ــر مصلح دکت
شــهرک پرداخــت و گفــت: نیــروی انســانی مــا 
ــد  ــی توانمن ــن ســرمایه اســت و نیروی مهم تری
ــته  ــا نداش ــه فعالیت ه ــدی ب ــد کارمن ــه دی ک
باشــند را بایــد جــذب کــرد و انتخــاب مدیــران 
هــم بــه همیــن منــوال باشــد. وی ادامــه داد: 
شــرکت در دوره هــای آموزشــی، تــاش بــرای 
ارائــه خدمــات ارزش افــزوده، برون ســپاری 
ــی،  ــش خصوص ــه بخ ــات ب ــذاری خدم و واگ
ــد  ــر اســاس رون حمایــت مالــی از شــرکت ها ب

ــرورت دارد. ــرفت ض ــیر پیش ــعه در مس توس
شــایان ذکــر اســت »تــور ملــی فنــاوری ویــژه 
روســای پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور« از 
صبــح امــروز، شــنبه ۱۶ مهرمــاه، بــه میزبانــی 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در حــال 

برگــزاری اســت.
ایــن رویــداد ملــی، مســئوالن  ادامــه  در 
ــور از  ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــد پارک ه ارش
شــرکت های مســتقر در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان بازدیــد و در جلســه ای 
ــق  ــتای تحق ــی در راس ــور هم اندیش ــه منظ ب
ــتغال آفرین«  ــان، اش ــد، دانش بنی ــعار »تولی ش

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ش

برگزاری تور فناوری ویژه روسای پارک های علم و فناوری ایران در اصفهان؛
نقشه راه اصفهان در توسعه اقتصاد دانش بنیان به سایر شهرها رسید.

پارک هــای  روســای  ویــژه  فنــاوری  تــور 
ــهرک  ــی ش ــه میزبان ــران ب ــاوری ای ــم و فن عل
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان برگــزار شــد. در 
ــعه  ــان در توس ــه راه اصفه ــت، نقش ــن نشس ای
ــم  ــای عل ــرای پارک ه ــان ب ــاد دانش بنی اقتص
ــت  ــاوری ســایر اســتانها در راســتای تقوی و فن
اقتصــاد دانش بنیــان و تحقــق شــعار ســال 

ــد. ــریح ش تش

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان، تــور ملــی فنــاوری ویــژه 
ــور،  ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــای پارک ه روس
صبــح شــنبه ۱۶ مهرمــاه بــه میزبانــی شــهرک 
ــا  ــاز شــد و ت ــی اصفهــان آغ علمــی و تحقیقات
بعــد از ظهــر ایــن روز ادامــه داشــت.در ابتــدای 
ــم  ــرآن کری ــد از ق ــی چن ــت، آیات ــن نشس ای
تــاوت و ســرود ملــی جمهــوری اســامی ایران 
ــی،  ــم مصلح ــر قاس ــپس دکت ــد. س ــش ش پخ
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، 
بــه معرفــی اجمالــی شــهرک پرداخــت و 
ــی  ــه قدرت آفرین ــژه ب ــرد: : توجــه وی ــار ک اظه
ــواره در  ــش هم ــم و دان ــب عل ــق کس از طری
ــته  ــود داش ــری وج ــم رهب ــام معظ ــار مق رفت
ــن  ــاد ای ــیار زی ــت بس ــان از اهمی ــن نش و ای

ــوع دارد.  موض

وی افــزود: از دهــه ۹۰ بــه بعــد توســعه 
ــرار گرفــت  ــش مــورد توجــه ق ــر دان مبتنــی ب
ــروی  ــوآوری، نی ــامل ن ــرانهای آن ش ــه پیش ک
انســانی کارآفریــن و واحد هــای تحقیــق و 
توســعه و شــرکت های کوچــک و متوســط 
ــارک، ایجــاد  ــی پ ــت اصل ــه مأموری اســت. البت
ــه  ــا اشــاره ب اشــتغال نیســت.دکتر مصلحــی ب
شــهرک،  در  صنعت ســاز  فــن آوری  بخــش 
ــت  ــه دس ــهرک ب ــه در ش ــاوری ک ــت: فن گف
آمــده، پــس از رســیدن بــه مرحلــه تولیــد انبوه 
می توانــد باعــث ایجــاد صنایــع جدیــد در ســایر 
مکان هــا مثــل شــهرک های صنعتــی شــود 

ــد  ــاغل جدی ــاد مش ــئله در ایج ــن مس ــه ای ک
ــرد: ــان ک ــت دارد.وی خاطرنش ــرات مثب تأثی

ــی  ــت شــهرک علمــی و تحقیقات ــل مثب  تعام
اصفهــان بــا دانشــگاه ها، یکــی از الزامــات 
شــمار  بــه  دانش بنیــان  اقتصــاد  تحقــق 
مــی رود، بــه همیــن دلیــل همــواره مــورد 
ــت. ــته اس ــرار داش ــهرک ق ــت ش ــه مدیری توج

رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
ــه زیرســاخت های ایجــاد شــده در  ــا اشــاره ب ب
ــت:  ــان گف ــی اصفه شــهرک علمــی و تحقیقات
ایــن شــهرک همــواره تعامــات ســازنده ای بــا 
مدیریــت ارشــد اســتان داشــته و موفــق شــده 
نقش هــای  اســتانی  مهــم  برنامه هــای  در 
کلیــدی ایفــا کنــد امــا ایــن شــهرک امــروز در 
تــاش اســت تــا عــاوه بــر سیســتم مدیریــت 
اذهــان  واقعــی خــود در  دولتــی، جایــگاه 

ــد.  ــدا کن ــز پی عمومــی را نی
 

ــاوری را  ــوز فن ــدور مج ــی، ص ــر مصلح دکت
یکــی از اقدامــات قابــل توجــه شــهرک دانســت 
حمایت هــای  ایــن  از  پاســداری  افــزود:  و 
ــیار  ــهرک بس ــار ش ــظ اعتب ــرای حف ــی ب قانون
ــرار  ــار ق ــا در کن ــن حمایت ه ــت دارد. ای اهمی
و  نــوآوری  اتمســفر  در  شــرکت ها  گرفتــن 
فنــاوری بــه رشــد آن هــا کمــک شــایان 
ــا بیــان اینکــه بالــغ بــر ۸ هــزار  می کنــد.وی ب
اشــتغال در شــهرک ایجــاد شــده اســت، گفــت: 
ــد و   ــری دارن ــدرک دکت ــا م ــر از آن ه ۵۵۰ نف
ــوان در  ــداد بان ــر تع ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت
ایــن مرکــز اســت کــه ۳۰ درصــد از شــاغان 
ــی  ــهرک علم ــت.رئیس ش ــکیل داده اس را تش
و تحقیقاتــی اصفهــان در خصــوص جایــگاه 
بین المللــی شــهرک گفــت: در اجــاس ۲۰۰۶ 
دکتــر ماهاتیــر محمــد از طریــق شــهرک بــرای 
ــاس ۲۰۱۱  ــد و در اج ــوت ش ــار دع ــن ب اولی
ــان  ــه اصفه ــکو ب ــو از یونس ــا بریت ــر لیدی دکت
اقدامــات  ایــن  کنــار  در  و  کردنــد  ســفر 

ایجــاد  ماننــد  بین المللــی  تفاهم نامه هــای 
مرکــز آیریــس و  اخــذ جایــزه ۱۰۰ هــزار 
ــم  ــک توســعه اســامی در حــوزه عل دالری بان
ــه  ــی را در کارنام ــز گوناگون ــاوری و جوای و فن
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــر مصلح ــود دارد.دکت خ
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان مجــری 
ــردی  ــند راهب ــن س ــرزمین و تدوی ــش س آمای
ــم  ــن مه ــرد: ای ــار ک ــوده اســت، اظه اســتان ب
در کنــار دســتاوردهای دیگــری نظیــر عضویــت 
برنامه ریــزی و  اداری و شــورای  در شــورای 
توســعه اســتان، نمونــه ای از دســتاوردهای 
انتهایــی  بخــش  در  اســت.وی  شــهرک 
ســخنان خــود بــه بیــان تجربیــات موفــق 
شــهرک پرداخــت و گفــت: نیــروی انســانی مــا 
مهم تریــن ســرمایه ماســت. نیروهــای توانمنــد 

ــوند ــذب ش ــد ج ــدی بای ــد کارمن ــدون دی ب

 شــرکت در دوره هــای آموزشــی، تــاش بــرای 
برون ســپاری  ارزش افــزوده،  خدمــات  ارائــه 
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــات ب ــذاری خدم و واگ
ــد  ــر اســاس رون ــی از شــرکت ها ب ــت مال حمای

ــرورت دارد. ــرفت ض ــیر پیش ــعه در مس توس

به کمک سیستم های هوشمند شرکت های دانش بنیان محقق می شود؛
حفاظت از تجهیزات و جان انسان ها با شناسایی گازهای سمی، منفجره 

و اکسیژن
ــاهین  ــاوران ش ــا فن ــان پوی ــرکت دانش بنی ش
هوشــمند  سیســتم  تولیــد  بــا  توانســته 
ــای ســمی، منفجــره  ــز گازه شناســایی و آنالی
ــع  ــف را مرتف ــع مختل ــاز صنای ــیژن نی و اکس

ــد. کن
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان، شــرکت فنــی مهندســی 
پویــا فنــاوران شــاهین از ســال ۱۳۹7 تاســیس 
ــان خــود را  و در ســال ۱۴۰۰ مجــوز دانش بنی
در تولیــد نــوع دو بــر روی محصــول آشکارســاز 
گازهــای ســمی، منفجــره و اکســیژن دریافــت 
کــرد. مهــدی پیمانی نیــا، مدیرعامــل ایــن 
شــرکت بــا اشــاره بــه سیســتم هوشــمند 
ــای ســمی، منفجــره  ــز گازه شناســایی و آنالی
و اکســیژن بــه عنــوان محصــول شــاخص 
ــن سیســتم در  ــرد: ای ــار ک ــن شــرکت، اظه ای
در  منفجــره  و  ســمی  گازهــای  نشــت یابی 
صنایــع مختلفــی از نفــت، گاز و پتروشــیمی تــا 
فــوالد، معــادن و صنایــع غذایــی کاربــرد دارد. 
ــراد  ــع حفاظــت از تجهیــزات و جــان اف در واق
ــن  ــار و همچنی ــر انفج ــری از خط ــا جلوگی ب

شناســایی میــزان اکســیژن معــادن و گازهــای 
ــه  ــاز ب ــاب، نی ــع آب و فاض ــمی در صنای س
ایــن محصــول را دوچنــدان کــرده اســت. 
ــل  ــدی در داخ ــوالت تولی ــتیبانی از محص پش
کشــور مزیتــی بــرای رقابــت بــا تولیدکننــدگان 

ــی و خارجــی اســت. داخل
ــمند  ــتم هوش ــن سیس ــد ای ــا تولی پیمانی نی
ــره و  ــمی، منفج ــای س ــه گازه ــه زمین در س
ــت و  ــرکت دانس ــز ش ــه تمای ــیژن را وج اکس
ــاد و  ــه ابع ــته هم ــرکت توانس ــن ش ــت: ای گف
ــا پوشــش  ــن زمینه ه ــزات را در ای ــواع تجهی ان
ــا  ــاص اکتف ــوع خ ــک ن ــه ی ــا ب ــد و تنه ده
نکــرده کــه همیــن امــر آن را نســبت بــه ســایر 

ــت. ــرده اس ــز ک ــدگان متمای تولیدکنن
وی ایجــاد زمینــه اشــتغال آفرینی را بــه شــرط 
ــوان کــرد و  ــع عن ــع موان جــذب ســرمایه  و رف
ــن شــرکت  ــه ایجــاد شــغل در ای ــت: زمین گف
ــه فعلیــت نرســیده و  بالقــوه وجــود دارد امــا ب
بایــد شــرکت های نوپــا بســیار حمایــت شــوند 

تــا در ایــن مســیر قــدم بردارنــد.

نشست تقویت زیست بوم نوآوری آذربایجان غربی و تحکیم ارتباط 
دانشگاه ها با پارک علم و فناوری برگزار شد

بــا حضــور دکتــر خیرالدیــن معــاون فنــاوری 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی و ن
بــوم  زیســت  تقویــت  تخصصــی  نشســت 
ــگاه  ــاط دانش ــم ارتب ــتان و تحکی ــوآوری اس ن
هــا و پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی 

ــد. ــزار ش برگ
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب

ــا  ــت ب ــن نشس ــی، ای ــان غرب ــاوری آذربایج فن
ــگاه  ــن پژوهشــی دانش ــا و معاونی حضــور روس
هــای اســتان، رئیــس و معاونیــن پــارک علــم 
و فنــاوری و  روســای مراکــز رشــد بــه منظــور 
تقویــت زیســت بــوم نــوآوری اســتان و تحکیــم 
ارتبــاط دانشــگاه هــا بــا پــارک علــم و فنــاوری 

برگــزار شــد
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پارک اهی علم و فناوری

رییس پارک علم و فناوری خوزستان:
خالقیت را باید به کودکان بیاموزیم

رییــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان 
ــه  ــد ب ــت را بای ــه خاقی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــاط  ــوع ارتب ــت: ن ــم، گف ــان بیاموزی کودکانم
والدیــن و فرزنــدان بــا ماشــینی شــدن زندگــی 
کنونــی دچــار اشــکال شــده اســت و ایــن 
مســاله باعــث شــده درآمــوزه هایــی کــه بایــد 
بــه کودکانمــان بیاموزیــم درســت عمــل نکنیم. 
یکــی از بارقــه هایــی کــه مــی تــوان بــه عنــوان 
بارقــه هــای امیــد در برگردانــدن و اصــاح ایــن 

ــه شــمار بیــاد همیــن قصــه گویــی  ســاختار ب
ــاط  ــک ارتب ــاد ی ــطه ایج ــه واس ــه ب ــت ک اس
چهــره بــه چهــره بیــن والدیــن خصوصــن بیــن 

ــد.  ــاز را برطــرف کن ــن نی ــد ای ــادر و فرزن م
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
فنــاوری خوزســتان، دکتــر محمــد راضــی 
ــتانی  ــه اس ــه مرحل ــن اختتامی ــی در آیی جال
ــی  ــن الملل ــنواره بی ــن جش ــت و چهارمی بیس
قصــه گویــی کــه ظهــر امــروز چهارشــنبه ۲7 
مهرمــاه ۱۴۰۱در اداره کل کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان خوزســتان برگــزار 
شــد، بیــان کــرد: فراینــد انتقــال اطاعــات کــه 
در قصــه گویــی صــورت مــی گیــرد اخاقیــات 
را بــه خــودکان مــی آمــوزد، خاقیــت را 
رشــد مــی دهــد، قــدرت تصمیــم گیــری 
و کنجــکاوری را در آن هــا تعریــف بکنــد و 
ــه فراینــدی کــه در ادامــه زندگــی الزم  هرگون
ــم  ــودک رق ــرای ک ــد را ب ــاق بیفت ــت اتف اس

ــد.  بزن
ــرای  ــفانه ب ــا متاس ــجویان م ــزود: دانش وی اف
ــا و  ــری فراینده ــک س ــگاه از ی ــه دانش ورود ب
موانــع بایــد گــذر کننــد. چــه بســا رتبــه هــای 
ــی را در کنکــور هــر کــدام کســب کننــد  خوب
امــا میبینیــم آن ســطح علمــی و ســطح تعامــل 
اجتماعــی کــه بایــد در جامعــه داشــته باشــند 
ــا  ــت ب ــن اس ــده ممک ــا در آین ــد. و م را ندارن
نســلی مواجــه باشــیم کــه تخصــص دارد ولــی 
تعامــل اجتماعــی نــدارد. چــرا کــه از کودکی از 
ایــن فرایندهــای قصــه گویــی دور بــوده اســت. 
دکتــر راضــی جالــی ادامــه داد: فرزنــدی کــه 
در ســن ۱۸ ســالگی درگیــر کنکــور اســت 
ــی دوری  ــات خانوادگ ــی از ارتباط ــی گاه حت
مــی کنــد تــا موفقیــت تحصیلــی را بــه دســت 
بیــاورد در حالــی کــه ایــن بــه اشــکال در 

ــردد. ــی گ ــا برم ــی م ــتم آموزش سیس

وی تاکیــد کــرد: در قصــه گویــی، خاقیــت را 
مــی توانیــم بــه کــودک یــاد بدهیــم، خاقیتــی 
کــه مــی توانــد در آینــده از یــک دانــش 
ــه در مقطــع کارشناســی و کارشناســی  آموخت
ارشــد یــک فنــاور بســازد. خاقیتــی کــه بتواند 
ــد و در  ــردن بکن ــر ک ــه فک ــرد را وادار ب آن ف
نهایــت مجبــور نشــود بــرای معیشــت خــودش 
ــتخدام  ــی اس ــای دولت ــازمان ه ــی از س در یک
ــت  ــی حرک ــمت کارآفرین ــه س ــد ب ــود و بای ش

کنــد. 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان 
ــاوری  ــم  وفن ــارک عل ــت: در پ ــان گف در پای
خوزســتان بیــش از ۳۵۰۰ نفــر شــاغل در حوزه 
هــای مختلــف داریــم و در حــوزه کــودکان نیــز 
ــک و  ــم رباتی ــع خــاق ه ــم در بحــث صنای ه
ــی در  ــات خوب ــی اقدام ــای آموزش ــت ه فعالی

حــال انجــام اســت.

دکتر خیرالدین:
پیشرو بودن پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در ارائه طرح های ملی فناورانه

علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری گفــت: پــارک علــم و 
ســال های  در  شــرقی  آذربایجــان  فنــاوری 
دارای  و  پیشــرو  پارکــی  همــواره  اخیــر 

اســت. بــوده  نــاب  و  بدیــع  طرح هــای 
ــم  ــن تکری ــن در آیی ــر الدی ــی خی ــر عل دکت
و معارفــه رییــس پــارک علــم و فنــاوری 
از  بســیاری  افــزود:  شــرقی  آذربایجــان 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل طرح هــای پیشــنهادی پ
آذربایجــان شــرقی تبدیــل بــه طرح هــای ملــی 
شــده و موجــب گســترش فرهنــگ فنــاوری در 

ــت. ــده اس ــور ش کش
ــاوری  ــم و فن ــات عل ــر تعام ــاد دفت وی ایج

ــهرک همکاری هــای شــانگهای،  ــران در ش ای
ملــی  طــرح  فنــاوری،  مهــر  ملــی  طــرح 
ــاد  ــتادهای اقتص ــاد س ــه و ایج ــت فناوران فرص
ایــن  ازجملــه  را  اســتان ها  در  دانش بنیــان 

برشــمرد. طرح هــا 
لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  خیرالدیــن  دکتــر 
ــا و پتانســیل  ــر ظرفیت ه ــری از حداکث بهره گی
ــا  ــرای ارتق ــتان ب ــای اس ــازمان ها و ارگان ه س
اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری در اســتان 
تصریــح کــرد: پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــا  ــگا پروژه ه ــرای م ــف و اج ــا تعری ــتی ب بایس
ــع و  ــه صنای ــای فناوران ــع نیازه ــیر رف در مس

ســازمان ها حرکــت کننــد.
علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــه  ــاد فناوران ــهم اقتص ــاوری س ــات و فن تحقیق
کشــور در تولیــد ناخالــص داخلی را در مقایســه 
بــا کشــورهای پیشــرفته بســیار انــدک دانســت 
ــر  ــه ب ــوالت فناوران ــد محص ــتار تولی و خواس

ــد. ــازار ش ــاز ب ــه نی پای
مشــاور اســتاندار آذربایجــان شــرقی در حــوزه 
فنــاوری و نــوآوری نیــز اعام کــرد: اســتانداری 

طرح هــای  تمامــی  از  شــرقی  آذربایجــان 
ــد  ــت خواه ــتان حمای ــاوری در اس ــعه فن توس

کــرد.
دکتــر عبدالرضــا فــاح بــا اشــاره بــه تصویــب 
۴۸۸ میلیــارد ریــال اعتبــار برای حــوزه فناوری 
ــه  ــور ب ــس جمه ــر ریی ــفر اخی ــتان در س اس
ــزود: اســتانداری آذربایجــان شــرقی  اســتان اف
پیگیــر پرداخــت مصوبــات ایــن ســفر بــه 
ــود. ــد ب ــتان خواه ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ

دکتــر عبدالرضــا واعظــی رییــس پیشــین 
پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی هــم 
ارتقــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه پــارک 
ــذاری اراضــی  ــک(، واگ توســعه یافته )ســطح ی
ــرای  ــاور ب ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــه ش ب
ایجــاد شــهرک فنــاوری، گســترش مراکــز 
ــداد  ــش تع ــتان و افزای ــوآوری در اس ــد و ن رش
ــزان  ــی و می ــردش مال ــاغل و گ ــان ش کارکن
افزایــش  مســتقر،  شــرکت های  صــادرات 
ــاور و  ــرکت های فن ــداد ش ــی تع ــی و کیف کم
دانش بنیــان در آذربایجــان شــرقی، انعقــاد 
قراردادهــای فناورانــه بــا صنایــع و ســازمان ها، 
ــاوری در  ــدازی دو صنــدوق پژوهــش و فن راه ان

اســتان و ایجــاد دفتــر تعامــات علــم و فنــاوری 
ــانگهای را  ــای ش ــهرک همکاری ه ــران در ش ای
بخشــی از اقدامــات انجام یافتــه در چهــار ســال 

ــرد. ــوان ک گذشــته عن
دکتــر ســعید جعفــری راد رییــس پــارک 
نیــز  شــرقی  آذربایجــان  فنــاوری  و  علــم 
تغییــر رویکــرد پــارک در پذیــرش ایده هــا 
تقاضــا،  بــر  مبتنــی  جدیــد  طرح هــای  و 
اســتقال مراکــز رشــد یافتــه و حمایــت از 
ــوآوری  واحدهــای مســتقر در مراکــز رشــد و ن
بهره گیــری   ، توســط شــتاب دهندهها  نوپــا 
بــرای  اســتان  امکانــات  و  زیرســاخت ها  از 
گســترش  و  فیزیکــی  فضاهــای  افزایــش 
ــن  ــی را از مهم تری ــه بین الملل ــات فناوران تعام

برشــمرد. خــود  برنامه هــای 
ایــن آییــن توســط دکتــر خیرالدیــن  در 
ــوآوری وزارت عتــف؛ لــوح  معــاون فنــاوری و ن
ــه  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــر وزی تقدی
ــین و  ــس پیش ــی ریی ــا واعظ ــر عبدالرض دکت
حکــم انتصــاب ریاســت پــارک علــم و فنــاوری 
ــه دکتــر ســعید جعفــری  آذربایجــان شــرقی ب

ــد. ــا ش راد اعط

توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران صورت گرفت؛
طراحی و توسعه نرم افزار تحت وب پیت مپ، گامی بزرگ در معدن داری دیجیتال

ــک  ــش ت ــن نق ــان زمی ــرکت رای ــاوران ش فن
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ مس
تهــران، موفــق بــه طراحــی و توســعه نــرم افــزار 
ــت  ــی و مدیری ــوزه کارشناس ــت وب در ح تح
معــدن شــدند. نــرم افــزار پیــت مــپ به واســطه 
ــات در فضــای  ــردازش اطاع ــازی و پ ذخیره س
ابــری، ســرعت گــردش اطاعات در معــدن را به 
میــزان قابــل توجهــی افزایــش داده کــه همیــن 
موضــوع باعــث افزایــش بهــره وری و ســرعت در 

تصمیم گیــری در معــادن می شــود.

طراحــی و توســعه نــرم افــزار تحــت وب پیــت 
مــپ، گامــی بــزرگ در معــدن داری دیجیتــال

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 

ــید امیرحســین  ــدس س ــران، مهن دانشــگاه ته
صفایــی مدیرعامــل شــرکت رایــان زمیــن 
نقــش تــک در خصــوص نــرم افــزار تحــت وب 
ــوزه  ــزار در ح ــرم اف ــن ن ــت: ای ــپ گف ــت م پی
کارشناســی و مدیریــت معــدن، بــه معــدن 
داران خدمــت ارائــه می دهــد. بــا اســتفاده 
از پیت مــپ می تــوان تنهــا بــا اتصــال بــه 
اینترنــت و بــدون محدودیــت ســخت افزاری 

ــات  ــام اطاع ــه تم ــه ب ــزاری در لحظ و نرم اف
مشــخص(  دسترســی  ســطح  )بــا  معــدن 

ــرد.  ــدا ک ــی پی دسترس

وی در ادامــه افــزود: ماژول هــای اکتشــاف، 
ــد و  ــت تولی ــین آالت، مدیری ــتخراج، ماش اس
مدیریــت معــدن و گزارشــات، تشــکیل دهنــده 
پیــت مــپ هســتند. کارشــناس اکتشــاف، 
ــه  ــر نقش ــین آالت، مدی ــر ماش ــتخراج، مدی اس
ــزار  ــرم اف ــران ن ــدن، کارب ــر مع ــرداری و مدی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــتند. کارب ــپ هس ــت م پی
نــرم  بــه  ورود  از  پــس  دسترســی  ســطح 
افــزار، می تواننــد تحلیل هــا و پردازش هــای 
تخصصــی مــورد نیــاز خــود را بــدون نیــاز بــه 
ــند  ــی کاربرپس ــزاری در محیط ــارت نرم اف مه

ــا  ــج پردازش ه ــن نتای ــد. همچنی ــام دهن انج
و عملیات هــای معدنــی بــه شــکل نمــودار 
و گــزارش در محیطــی تعاملــی در اختیــار 

ــرار دارد. ــدن ق ــران مع مدی

مدیرعامــل شــرکت رایــان زمیــن نقــش تــک 
ــپ  ــات پیت م ــت خدم ــه جامعی ــان اینک ــا بی ب
ــد  ــت تولی ــتخراج و مدیری ــا اس ــاف ت از اکتش
ــورت  ــه ص ــات ب ــن خدم ــه ای ــن ارای و همچنی
ــارز پیــت مــپ اســت؛ از  تحــت وب، ویژگــی ب
رقبــای ایــن محصــول صحبــت کــرد و گفــت: 
ــازار  ــه صــورت کلــی، در حــال حاضــر و در ب ب
پیــش روی پیت مــپ، اپلیکیشــنی بــا مختصات 
بتــوان  شــاید  نیســت،  موجــود  پیت مــپ 
نرم افزارهــای کاســیک تخصصــی معدنــی کــه 
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بــه صــورت نســخه قابــل نصــب بــر روی رایانــه 
ــد و اســتفاده  طراحــی و توســعه داده شــده ان
ــیار  ــی بس ــان معدن ــط کارشناس ــا توس از آن ه
ــمرد. ــپ برش ــای پیت م ــت را از رقب ــج اس رای

ــرم افزارهــای کاســیک  صفایــی ادامــه داد: ن
تخصصــی  پردازش هــای  انجــام  بــه  تنهــا 
ــی  ــزار مدیریت ــرم اف ــی ن ــد و از طرف می پردازن
و اداری نیــز بــدون پرداختــن بــه بخــش 
ارایــه می دهنــد. بنابرایــن  فنــی خدمــات 
ــدن کاری  ــد مع ــل فراین ــف کام ــکان تعری ام
در ایــن دو دســته نــرم افــزار وجــود نــدارد، در 
ــردازش داده هــا در  حالی کــه ذخیره ســازی و پ
ــن  ــپ و هم چنی ــط پیت م ــری توس ــای اب فض
ــت  ــت مدیری ــپ جه ــه پیت م ــی ک قابلیت های
معــدن در اختیــار ســطوح مختلــف مدیریتــی 
قــرار می دهــد، ســبب برتــری ایــن نــرم افــزار 

ــی شــود. ــای خــود م ــه رقب نســبت ب

ایــن فنــاور دربــاره مشــتریان نــرم افــزار 
پیــت مــپ اظهــار داشــت: تمــام معــادن 
و  معدنــی  هلدینگ هــای  کشــور،  روبــاز 
ــت و  ــر وزارت صم ــی نظی ــازمان های نظارت س
ــامانه  ــن س ــد از ای نظــام مهندســی ها می توانن
ــم از  ــر ک ــه عم ــه ب ــا توج ــوند. ب ــد ش بهره من
تولــد نــرم افــزار پیــت مــپ، تاکنــون چندیــن 
هلدینــگ معدنــی اشــتراک موقــت پیــت مــپ 
ــد و همچنیــن چندیــن  ــداری کــرده ان را خری
مجموعــه بــزرگ معدنــی دولتــی نیز سفارشــی 
ســازی ایــن نــرم افــزار را بــرای معــادن تحــت 

ــد. ــت داده ان ــود درخواس ــار خ اختی

ــرم  ــن ن ــازار ای ــهم ب ــوص س ــی در خص صفای
ــال  ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــزار گف اف
ــپ  ــد پیت م ــامانه ای مانن ــادن از س ــر مع حاض
ــط  ــه در س ــدن داران )چ ــاز مع ــر نی ــه اکث ک
فنــی و چــه در ســطح مدیریتــی( را بــه صورت 
یکجــا مرتفــع ســازد، بهــره نمی برنــد بــه 
همیــن منظــور شــاید پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه  ــازاری ک ــت ســامانه و ب ــه ماهی ــا توجــه ب ب
ــد.  ــوار باش ــداری دش ــم مق ــرار داری در آن ق
ولــی بــه صــورت کلــی و باتوجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی حــال حاضــر و هم چنیــن دانــش و 
ــرض  ــه ف ــپ، ب ــم پیت م ــه روز تی ــص ب تخص
وجــود اپلیکیشــن مشــابه خارجــی، قطعــا 
اســتفاده از ایــن ســامانه بــه صرفــه و منطقــی 
بــه نظــر آمــده و از واردات نمونه هــای خارجــی 

ــرد. ــد ک ــری خواه جلوگی

ــت  ــامانه بی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صفای
مــپ در رویــداد اینومایــن که توســط دانشــگاه 
تهــران و ایمیــدرو هــر ســاله برگــزار می شــود، 
ــر شــناخته شــده اســت؛  ــه عنــوان ایــده برت ب
از برنامه هــای آتــی شــرکت صبحــت کــرد 
ــم  ــان ک ــدت زم ــه م ــه ب ــا توج ــزود: ب و اف
در  موجــود،  تــوان  و  ســامانه  شــکل گیری 
ــازار  حــال حاضــر تمرکــز مجموعــه بــر روی ب
داخــل کشــور اســت. امــا ظرفیــت بــاالی ایــن 
ــرای صــادرات  کســب و کار آینــده خوبــی را ب
ایــن محصــول بــه خــارج از مرزهــا بــه دنبــال 

ــت. ــد داش خواه

ــه اشــتغالزایی شــرکت اشــاره  وی در پایــان ب
کــرد و گفــت: تــا بــه امــروز توانســته ایــم برای 
۶ نفــر بــه صــورت تمــام وقــت و پــاره وقــت در 

مجموعــه پیت مــپ شــغل ایجــاد کنیــم.

همزمان با هفته استاندارد:
رئیس پارک علم و فناوری کرمان با رئیس اداره کل استاندارد استان کرمان دیدار کرد

ــا هــدف رفــع چالش هــای حــوزه اســتاندارد  ب
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاور و ش ــای فن واحده
و ایجــاد همبســتگی بــا دســتگاه های اجرایــی، 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری کرمــان میزبــان 
اســتاندارد  اداره کل  کارشناســان  و  رئیــس 

ــود. اســتان کرمــان ب
ــا  ــان ب ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
رئیــس اداره کل اســتاندارد اســتان کرمــان 

ــرد ــدار ک دی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــل از پ ــه نق ــوم و ب عل
ــارک  ــا رئیــس پ ــر فرشــید کی نی ــان، دکت کرم
ــر  ــی دکت ــه همراه ــان، ب ــاوری کرم ــم و فن عل
ــر  ــاوری و دکت ــاون فن ــی زاده مع مســعود رضای
ــدس  ــان مهن ــارک میزب ــناس پ ــرف کارش مع
اداره کل  کارشناســان  و  رئیــس  عاقلــی 

ــود. ــان ب ــتان کرم ــتاندارد اس اس
ابتــدا  در  کی نیــا  دکتــر  دیــدار  ایــن  در 
ضمــن گرامی داشــت هفتــه اســتاندارد، بــه 
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــت پ ــان قدم بی
ــاور  ــداد بیــش از ســی صــد واحــد فن گفت:تع
ــم  ــارک عل ــه پ ــد ک ــان حاضرن در اســتان کرم
ــه  ــات ارائ ــان خدم ــه آن ــان ب ــاوری کرم و فن

می دهــد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری کرمــان در ادامه 
ــردن  ــل ک ــره ای عم ــف از جزی ــار تاس ــا اظه ب
دســتگاه های اجرایــی گفــت: رشــد نــه چنــدان 
ــان  ــتان کرم ــاوری اس مناســب اکوسیســتم فن
عــدم  و  کــردن  عمــل  جزیــره ای  حاصــل 
ــازمان ها  ــی و س ــتگاه های اجرای ــکاری دس هم

ــت. ــان اس ــتان کرم در اس
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــزود: پ وی اف
ــط  ــده فق ــات دهن ــتگاه خدم ــوان دس ــه عن ب
ــب وکارهای  ــهیل کس ــت و تس ــت خدم در جه
خصوصــی فعالیــت کــرده و بــا توجــه بــه 

ــودن زیرســاخت در سراســر اســتان  ــم نب فراه
ــز  ــا مراک ــه ب ــاد تفاهم نام ــن انعق ــان، ضم کرم
بســتر  اجرایــی،  دســتگا ه های  و  آموزشــی 
ــز  ــدازی مراک ــعه و راه ان ــت توس ــب جه مناس

رشــد را فراهــم می کنــد.
پــارک  اولویــت  داشــت:  بیــان  کی نیــا 
ــاوری و  ــعه فن ــان، توس ــاوری کرم ــم و فن عل
اســتان  محــروم  مناطــق  در  اشــتغال زایی 

کرمــان اســت.
کرمــان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
ــی  ــوالت را یک ــتاندارد محص ــوز اس ــذ مج اخ
و  فنــاور  واحدهــای  اصلــی  دغدغه هــای  از 
مجموعــه  ذیــل  دانش بنیــان  شــرکت های 

پــارک علــم و فنــاوری کرمــان برشــمرد.
ــاون   ــی زاده مع ــر مســعود رضای ــه دکت در ادام
کرمــان،  فنــاوری  و  علــم  پــارک  فنــاوری 
اداره کل  بــه  فنــاور  واحدهــای  مراجعــه 
ــتاندارد را  ــوز اس ــذ مج ــت اخ ــتاندارد جه اس
نشــانه ای در جهــت توســعه فنــاوری دانســت و 
گفــت:» چالش هــای مجموعــه فنــاوری اســتان 
کرمــان بــا اداره کل اســتاندارد بیشــتر در قالــب 
عــدم آشــنایی بــا روند هــا و محصوالتــی اســت 
کــه منحصــر بــه فــرد بــوده و مشــابه خارجــی 
نداشــته  استاندارد ســازی  و داخلــی جهــت 
ــا را  ــن چالش ه ــوان ای ــه می ت ــوده، ک ــت ب اس
بــا آمــوزش و برگــزاری دور ه هــای آموزشــی بــا 

ــت.« ــر گذاش ــت س ــت پش موفقی
داشــت:  اظهــار  پــارک  فــن اوری  معــاون 
اداره کل اســتاندارد می توانــد در حــوزه تدویــن 

اســتانداردها از ظرفیــت و پتانســیل واحدهــای 
فنــاور و پــارک علــم و فنــاوری کرمان اســتفاده 

کنــد.
مدیــرکل  عاقلــی،  مهنــدس  همچنیــن 
اســتاندارد اســتان کرمــان گفــت:» حوزه هــای 
ــا در اداره کل  ــکاران م ــان و هم کاری کارشناس
اســتاندارد شــامل ۴ دســته کلــی، تدویــن 
اســتانداردها، ارزیابــی و انطبــاق، اندازه شناســی 

و تاییــد صاحیــت می شــود.
گســتردگی  علــت  بــه  افــزود:  عاقلــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــای کاری و ب ــا و حوزه ه فعالیت ه
ــه  ــی، ب ــتگاه های اجرای ــی دس ــه هم افزای روحی
دنبــال همــکاری بــا مراکز آموزشــی، پژوهشــی 

و پارک هــای علــم و فنــاوری هســتیم.
ــن  ــان ضم ــتان کرم ــتاندارد اس ــرکل اس مدی
اســتقبال از فعالیت هــای واحدهــای فنــاور 
و شــرکت های دانش بنیــان اســتان کرمــان 
گفــت: برخــی محصــوالت فنــاور و دانش بنیــان 
بــه دلیــل نداشــتن مشــابهات خارجــی و 
داخلــی و منحصــر بــه فــرد بــودن و نرســیدن 
بــه تولیــد انبــوه، نمــاد دانش بنیــان ایــن اداره 
ــاری  ــک خوداظه ــت ی ــه حال ــرده ک را اخــذ ک
ــدان از  ــرای بهره من ــوده را ب ــل آس ــوده و خی ب

ــی اورد. ــم م ــول فراه ــن محص ای
تفاهم نامــه ای  شــدکه  مقــرر  پایــان  در 
و  کرمــان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  مابیــن 
ــد و  ــان منعق ــتان کرم ــتاندارد اس اداره کل اس
ــن اداره کل  ــژه کارشناســان ای ــاوری وی ــور فن ت
ــم  ــارک عل ــد پ ــا فرآین ــنایی ب ــدف آش ــا ه ب
یــک  برگــزار شــود. همچنیــن  فنــاوری  و 
ــان  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــناس از پ کارش
ضمــن آمــوزش توســط اداره کل اســتاندارد 
اســتان کرمــان، رونــد تســهیل امــور واحدهــای 
ــده  ــان را برعه ــرکت  های دانش بنی ــاور و ش فن

ــرد. گی

به همت پردیس فناوری انرژی و پردیس فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت؛
برگزاری جلسه هم اندیشی برق و انرژی در پارک خراسان رضوی

ــه  پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی، ب
همــت پردیــس فنــاوری انــرژی و پردیــس 
ــان نشســت شــرکت های  فنــاوری جامــع، میزب
حــوزه بــرق و الکترونیــک عضــو پــارک علــم و 

ــود. ــاوری خراســان رضــوی ب فن

ــرق و  ــی ب ــه هم اندیش ــزاری جلس برگ
ــوی ــان رض ــارک خراس ــرژی در پ ان

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــاور  ــد فن ــش از ۳۰ واح ــوی، بی ــان رض خراس
پردیس هــای  الکترونیــک  و  بــرق  حــوزه 
فنــاوری جامــع و انــرژی، در نشســتی مشــترک 
در محــل نمایشــگاه دائمــی پــارک علــم و 

ــد. ــم آمدن ــان گرده ــاوری خراس فن

در ایــن نشســت مشــترک کــه بــا هــدف 
ــا  ــن حــوزه و ب ــر شــرکت های ای شــناخت بهت
ــی  ــم افزای ــازی و ه ــعه شبکه س ــم توس تصمی
ــش  ــب دو بخ ــو در قال ــای عض ــوان واحده ت
ــات دو  ــرو و جلس ــرکت های پیش ــخنرانی ش س
ــرا  ــزی و اج ــا برنامه ری ــب و کاره ــه دو کس ب

شــد.

ــان  ــرکت های پیم ــران ش ــه مدی ــق برنام طب
ــار و  ــی آه ــات نیروگاه ــرق، خدم ــوط ش خط
ــراد نظــرات،  ــار ای ــن ســامانه شــرق در کن زری
توســعه  بــه  کمــک  در  را  خــود  آمادگــی 
اکوسیســتم بــه عنــوان فعالیتــی ثمــر بخش در 
ــی  ــرد کســب و کار و مســئولیت اجتماع عملک

ــتند. ــد داش تاکی

ــوط  ــان خط ــل پیم ــر عام ــی، مدی ــر مدن دکت
ــرای  ــب اج ــا در قال ــای همکاری ه ــرق، ارتق ش
مختلــف  اجــزای  توســط  پروژه هــا  مــگا 
مجموعــه فنــاور و دانــش بنیــان را بــه عنــوان 
ــه شــرح گــذارد. ــن قســمت ب پیشــنهادی در ای

مهنــدس جهانــی رئیــس هیئــت مدیــره 
ــخنران دوم  ــوان س ــه عن ــز ب ــار نی ــرکت آه ش
ــدام مشــترک  ــه اق ــه هــر گون ــه ارائ نشســت ب
و نتایــج آن در زمینــه شــبکه ســازی از جملــه 
ایجــاد هــم افزایــی تامیــن مــواد اولیــه و منابــع 
ــترک در  ــن مش ــاد قوانی ــه، ایج ــانی نخب انس
ــاد  ــا ایج ــا ت ــش همکاری ه ــه افزای ــک ب کم
زمینه هــای انتقــال و واگــذاری پروژه هــا از 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــود و ب ــورد بحــث ب ــوارد م م
کافــه  فضــای  ایجــاد  موضــوع درخواســت 

ــد. ــتار ش ــارک را خواس ــاوری در پ فن
مهنــدس محــدث، مدیــر عامــل زریــن ســامانه 
شــرق بــه ایجــاد تامیــن منابــع متعــدد دانشــی 
ــرکتها را  ــوان ش ــع ت ــق تجمی ــه از طری و اولی
ــه  ــنهادی ب ــوع پیش ــن موض ــوان آخری ــه عن ب

اعضــای حاضــر مطــرح کــرد.

در ادامــه کــه بــا برگــزاری بیــش از ۲۵ جلســه 
B۲B همــراه بــود ســرفصل های همــکاری 
ــت  ــدل تربی ــتفاده از م ــه، اس ــتفاده از جمل اس
نیــروی انســانی و کارآمــوز دانشــجویی، تجمیع 
ــه  ــواد اولی ــع و م ــن مناب ــت های تامی درخواس
الکترونیکــی، موضــوع قراردادهــای توســعه 

ــر پیشــنهاد طــرح شــد. ــی و دیگ فن
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پارک اهی علم و فناوری

تغییر زمان برگزاری هفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی؛
مهلت ارسال طرح های فناورانه تمدید شد

شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
بهایــی گفــت: زمــان برگــزاری جشــنواره ملــی 
ــه اردیبهشــت مــاه  فن آفرینــی شــیخ  بهایــی ب
ــال  ــت ارس ــع آن مهل ــه تب ــول و ب ۱۴۰۲ موک

ــد. ــد ش ــه تمدی ــای فناوران طرح ه
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان، دکتــر عبدالرضــا کبیــری 
بــا اشــاره بــه تغییــر زمــان برگــزاری جشــنواره 
اظهــار  بهایــی  شــیخ  فن آفرینــی  ملــی 
ــه ۲۰ و  ــنواره ب ــزاری جش ــان برگ ــت: زم داش
ــام  ــا ای ــارن ب ــاه ۱۴۰۲ مق ــت م ۲۱ اردیبهش
ــام  ــان اس ــزرگ جه ــمند ب ــت دانش بزرگداش

"شــیخ بهایــی" و روز ملــی کارآفرینــی تغییــر 
یافــت و بــه تبــع آن مهلــت ارســال طرح هــای 
فناورانــه و تکمیــل مــدارک ثبــت نــام نیــز تــا 
ــد شــد. ــاه ســال جــاری تمدی ــخ ۳۰ مهرم تاری

ــل  ــه عم ــای ب ــق ارزیابی ه ــه داد: طب وی ادام
آمــده از نظــرات کارشناســان و مخاطبــان 
شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  معــزز 
ــه منظــور  ــر ســال ب ــی، اردیبهشــت ماه ه بهای
شــهر  بهــاری  زیبایی هــای  از  بهره منــدی 
اصفهــان، بهتریــن زمــان بــرای برگــزاری ایــن 

ــت. ــی اس ــزرگ مل ــداد ب روی

شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
ــه بخش هــای مســابقه ای و  ــا اشــاره ب بهایــی ب
رویدادهــای تخصصــی جانبــی ایــن جشــنواره، 
تصریــح کــرد: جشــنواره در بخــش مســابقه ای 
کار"  و  کســب  "طراحــان  کارگــروه  دو  در 
فنــاوری"  تجاری ســازی  و  "فن آفرینــی  و 
ــورد  ــده را م ــرش ش ــه پذی ــای فناوران طرح ه

ارزیابــی و داوری قــرار می دهــد.
نشســت های  داد:  ادامــه  کبیــری  دکتــر 
بــا  ســرمایه گذاری  رویــداد  تخصصــی 
مشــارکت صنایــع بــزرگ نظیــر فــوالد، ســنگ 
آهــن، صنایــع نفــت و گاز، متولیــان آب و 
مدیریــت شــهری از اجــزای مهــم رویدادهــای 
جنبــی جشــنواره اســت کــه بــرای ایــن منظــور 
بــا مشــارکت برخــی از صنایــع بــزرگ تــا قبــل 
پیش رویدادهــای  جشــنواره،  برگــزاری  از 
همچنیــن  و  می شــود  برگــزار  تخصصــی 
گفتگــوی فناورانــه تقاضامحــور نیــز یکــی 
از  دوره  ایــن  رویــدادی  اجــزای  از  دیگــر 

ــود.  ــد ب ــنواره خواه جش
پیش رویدادهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دارد،  اســتمرار  ســال  طــول  در  تخصصــی 
ــرمایه گذاری  ــای س ــش رویداده ــت: در بخ گف
ــرای آمادگــی بیشــتر فنــاوران جهــت انجــام  ب
مذاکــره مؤثــر و منتــج بــه ســرمایه گذاری 
ــی  ــازی و آموزش ــای توانمندس ــی، دوره ه واقع

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
بهایــی خاطــر نشــان کــرد: بــه خواســت 
نهایــی  داوری  جلســات  متعــال  خداونــد 
ــزار می شــود  ــل اســفندماه برگ ــا اوای کارگروه ه
و تائیــد نهایــی منتخبــان هفدهمیــن دوره 
ــی در  ــیخ بهای ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل جش
ــورای  ــط ش ــداد توس ــزاری روی ــای برگ روزه

علمــی جشــنواره صــورت می گیــرد.

با حضور معاون فناوری و 
نوآوری وزیر علوم توافقنامه 
همکاری پارک علم و فناوری 
آذربایجان غربی با اداره کل 
آموزش و فنی و حرفه ای به 

امضا رسید

معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف:3 ناحیه نوآوری در تبریز ایجاد 
می شود

ــاون  ــن مع ــی خیرالدی ــر عل ــور دکت ــا حض ب
فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری و در راســتای عملیاتــی کــردن 
منویــات مقــام معظــم رهبــری در بــاب شــعار 
ــرای  ــوزی ب ــارت آم ــه مه ــال و ایجــاد زمین س

ــد  ــا تاکی ــان ب ــارغ التحصی ــجویان و ف دانش
ــان،  ــش بنی ــه ای دان ــر آمــوزش فنــی و حرف ب
ــم و  ــارک عل ــن پ ــا بی ــکاری م ــه هم توافقنام
فنــاوری آذربایجــان غربــی و اداره کل آمــوزش 

ــید. ــا رس ــه امض ــتان ب ــه ای اس ــی و حرف فن
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــوری  ــر جوادن ــی، دکت ــاوری آذربایجــان غرب فن
نیــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان 
غربــی دربــاره ایــن توافقنامــه اظهــار کــرد: بــه 
ــدی  ــوب از توانمن ــدی مطل ــره من ــور به منظ
ــم  ــی، ایجــاد ه ــت علمــی، تحقیقات ــا، ظرفی ه
افزایــی و گام برداشــتن در جهــت رویکــرد نوین 
ارتباطــات موثــر و اســتفاده هــر چــه بیشــتر از 
فضــای علمــی و امکانــات و توانمنــدی هــای دو 

مجموعــه ایــن توافقنامــه منعقــد گردیــد.
وی افزود:ایجــاد چتــر مهــارت آمــوزی دانــش 
ــان  ــارغ التحصی ــی ف ــارت افزای ــان و مه بنی
هــای  زیرســاختت  تامیــن  بــا  دانشــگاهی 
 IT ــای ــن آوری ه ــر ف ــد ب ــا تاکی ــه ب مربوط
ــت دار  ــردی اولوی ــای راهب ــاوری ه ــایر فن و س
ــن تفاهــم نامــه  کشــور از دیگــر موضوعــات ای

ــد. ــی باش م

علــوم  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری از ایجــاد ســه ناحیــه 
نمایشــگاه  برگــزاری  و  تبریــز  در  فنــاوری 
ــده  ــال آین ــی از س ــورت مل ــه ص ــس ب رینوتک

خبــر داد.
افتتاحیــه  مراســم  در  خیرالدیــن  علــی 
ــوآوری  ــاوری و ن ــگاه فن ــن دوره نمایش دهمی
ربــع رشــیدی )Rinotex ۲۰۲۲(در تبریــز، 
ــاد  ــتاد اقتص ــکیل س ــرح تش ــه ط ــاره ب ــا اش ب
ــزود:  ــرقی،  اف ــان در آذربایجــان ش ــش بنی دان
اکنــون ایــن ســتاد در تمامــی اســتان های 
ــان این کــه  ــا بی کشــور برگــزار می شــود. وی ب
ایــن نمایشــگاه بــه صــورت ملــی برگــزار شــده 
ــه می شــود،  ــاوری کشــور اضاف ــم فن و در تقوی
گفــت: ایــن نمایشــگاه، دومیــن نمایشــگاه 
ــه آن در  ــه دبیرخان ــوده ک ــور ب ــاوری کش فن
ــه  ــم ب ــه امیدواری ــود. ک ــتقر می ش ــز مس تبری

ــود. ــزار ش ــز برگ ــی نی ــن الملل ــورت بی ص
وی بــا بیــان این کــه رابطــه خوبــی بیــن 
شــرقی،  آذربایجــان  اجرایــی  دســتگاه های 
اســتان  فنــاوری  پارک هــای  و  دانشــگاه ها 
ایجــاد شــده اســت، افــزود: حــدود ۵۰۰ واحــد 
فنــاور و ۲۵۰ شــرکت دانــش بنیــان در پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان مســتقر هســتند، حدود 
۶۰۰۰ شــغل دانــش بنیــان نیــز فقــط در 
پــارک علــم و فنــاوری ایجــاد شــده کــه نشــان 

ــرای اشــتغال وجــود  ــی ب ــد بســتر خوب می ده
از کاســتی ها و  انتقــاد  بــا  دارد. خیرالدیــن 
ضعــف عملکــرد در تبدیــل فنــاوری به نــوآوری 
در کشــور، ادامــه داد: امیدواریــم این نمایشــگاه 
بــا دســتاوردهای خــود بتوانــد ایــن مشــکل را 
ــده  ــای شــرکت ها دی ــد و توانمندی ه ــع کن رف
ــوم  ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــوند.معاون فن ش
بــا بیــان این کــه محصــوالت شــرکت های 
ــی  ــتگاه های اجرای ــط دس ــان توس ــش بنی دان
اقتصــاد ســنتی در  و  نمی شــود  خریــداری 
ــد،  ــه می کن ــان مقابل ــش بنی ــر اقتصــاد دان براب
ادامــه داد: ایــن نمایشــگاه می توانــد نقــش 
ــی در رصــد فناوری هــای نوظهــور  بســیار خوب
ایفــا کنــد تــا شــرکت ها و پــارک علــم و 
فنــاوری بتواننــد بــر اســاس نیــاز، تولیــد انجــام 
دهنــد. وی، خریــداری نشــدن محصــوالت 
ــه دلیــل عــدم  ــان را ب ــش بنی شــرکت های دان
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــازار عن ــاز ب ــه نی ــه ب توج
ــاز و  ــای نی ــد در احص ــگاه می توان ــن نمایش ای

ــاز نقــش ایفــا کنــد ــه نی ــده ب تولیــد ای

راه اندازی ۴ شتابدهنده تخصصی تا پایان سال1۴۰1 در پارک علم و فناوری 
البرز 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم 
ــی  ــدی عباس ــدس مه ــرز ، مهن ــاوری الب و فن
ــن  ــرز در ای ــاوری الب ــم و فن ــارک عل رییــس پ
نشســت ضمــن معرفــی بخشــی از دســتاوردها، 
فعالیــت هــا و عملکــرد مجموعــه هــای فنــاور 
جهــاد دانشــگاهی و شــرکت های دانــش بنیــان 
و فنــاور پــارک علــم و فنــاوری البــرز گفــت: راه 
ــی  ــم اشــتغال و کارآفرین ــر مه ــت در ام موفقی
توجــه بــه دانــش آموختــگان و توســعه شــرکت 
ــتغال  ــرای اش ــاور ب ــان و فن ــش بنی ــای دان ه
ــا  ــت. وی ب ــگاهی اس ــان دانش ــارغ التحصی ف
ــاوران  ــت فن ــوع فعالی ــه مجم ــه اینک ــاره ب اش
مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی 
ــرز نقــش مهمــی  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل و پ
در زیســت بــوم توســعه فنــاوری و کارآفرینــی 
اســتان البــرز دارد، گفــت: ۳۵۵ شــرکت دانــش 
بنیــان در البــرز مســتقر هســتند کــه ۴۰ واحــد 
ــم و  ــارک عل ــا در پ ــرکت ه ــن ش ــاور از ای فن
فنــاوری البــرز مســتقر هســتند. رئیــس پــارک 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرز ب ــاوری الب ــم و فن عل
ســال گذشــته در قالــب تبصــره ۱۸ تســهیات 
باعــوض قابــل ماحظــه ای بــه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان و فنــاور داشــتیم، افــزود: 
عملکــرد بهینــه و مناســب ســاختارها و اجــزای 
زیســت بــوم نــوآوری و کارآفرینــی اســتان 
البــرز موجــب شــده تــا بتوانیــم خروجــی 
مناســبی را در اســتان و در مقایســه بــا کل 

کشــور داشــته باشــیم.وی یکــی از اجــزای 
ــش  ــدوق پژوه ــوم را صن ــن زیســت ب ــم ای مه
و فنــاوری اســتان البــرز نــام بــرد کــه تاکنــون 
فعالیــت هــای قابــل توجهــی در راســتای 
توســعه اقتصــادی داشــته اســت و عنــوان 
کــرد؛ مرکــز نــوآوری ســردار شــهید ســلیمانی 
تــا بهمــن مــاه ســال۱۴۰۱ در مســاحتی بالــغ 
بــر 7۵۰۰ مترمربــع و ۱۰ شــتابدهنده کــه 
ــرق،  ــای ب ــل ۴ شــتابدهنده در حــوزه ه حداق
پاییــن  صنایــع  و  غذایی،ســاختمان  مــواد 
ــان ســال افتتــاح و  ــا پای دســتی پتروشــیمی ت

ــد .  ــد ش ــدازی خواه راه ان
ــم و  ــارک عل ــن جلســه رییــس پ ــان ای در پای
فنــاوری البــرز درخواســت کــرد تــا در زمینــه 
توســعه زیرســاخت مخابراتــی مجموعــه پــارک 
گیــرد.  صــورت  الزم  و حمایــت  مســاعدت 
دکتــر بیــان هــم ضمــن اســتقبال از صحبــت 
ــم  ــارک عل ــس پ ــی ریی ــدس عباس ــای مهن ه
ــت از  ــعه و حمای ــر توس ــرز ، ب ــاوری الب و فن
ــای  ــان و شــرکت ه ــش بنی ــای دان شــرکت ه
ــد  ــات تاکی ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ح
کــرد. وی اعــام کــرد؛ بــزودی از دســتاوردهای 
مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی 
و پــارک علــم و فنــاوری البــرز بازدیــد خواهــد 
کــرد و از نزدیــک بــا ایــن دســتاوردهای دانــش 

ــان آشــنا خواهــد شــد. بنی
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد:
موفقیت طرح های دانش بنیان برنامه کارویا در پرداخت اصل و سود به سرمایه گذاران تاکنون

صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری

آنچه خواهید خواند: 
هــای  طــرح  موفقیــت   -
کارویــا  برنامــه  دانش بنیــان 
ــه  ــود ب ــل و س ــت اص در پرداخ

تاکنــون ســرمایه گذاران 
شــهر  پلتفــرم  راه انــدازی   -
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــمند ب هوش

و شــکوفایی نــوآوری 
از  حمایــت  توســعه   -
ــدل  ــرای م ــا اج ــتارت آپ ها ب اس
صنــدوق  ســرمایه گذاری  هــم 

شــکوفایی و  نــوآوری 
توان یابــی  جامــع  رویــداد   -
ــوالن  ــی معل ــوزه کارآفرین در ح

می شــود برگــزار 
- صــادرات ۴۰ هــزار دالری دو 
ایرانــی  دانش بنیــان  شــرکت  
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــد ب ــه هن ب

ــوآوری ن
- فراخــوان اعطــای ۵ هــزار 
تســهیالت  تومــان  میلیــارد 
قرض الحســنه بــه شــرکت های 
دانش بنیــان/3۰ مهــر، آخریــن 
در  درخواســت  ثبــت  مهلــت 

ــزال ــامانه غ س
- اعطــای ۵۰ میلیــارد ریــال 
شــرکت های  بــه  تســهیالت 
ــان لرســتانی از ســوی  ــش بنی دان
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی

ــن در  ــش از ای ــه پی ــان ک ــرکت دانش بنی ش
ــرمایه  ــذب س ــه ج ــق ب ــا« موف ــه »کاروی برنام
ــی  ــن مال ــزار تامی ــتفاده از اب ــا اس ــی ب مردم
جمعــی شــده بودنــد، توانســتند اصــل ســرمایه 
بــه  را  پیش بینی شــده  ســود  میــزان  و 

کننــد. پرداخــت  ســرمایه گذاران 
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، ســال گذشــته برنامــه تلویزیونــی 
»کارویــا« بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی و همــکاری فرابــورس ایــران تولیــد 
ــه در آن  ــد ک ــش ش ــیما پخ ــبکه اول س از ش
یــک  قالــب  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
مســابقه تلویزیونــی طرح هــای دانش بنیــان 
ــد و پــس از تاییــد هیــات  ــه کردن خــود را ارائ
داوران، وارد فرآینــد جــذب ســرمایه از طریــق 

ــدند. ــی ش ــی جمع ــن مال روش تامی

یکــی از ویژگــی هــای ایــن روش تامیــن مالــی 
در برنامــه کارویــا تضمیــن اصــل ســرمایه 
ــان در  ــزار توم ــل ۵۰۰ ه ــا حداق ــه ب ــردم ک م
ــذاری  ــرمایه گ ــان س ــش بنی ــای دان ــرح ه ط

ــد.  کردن

حــال پــس از گذشــت کمتــراز یــک ســال از 
ــرکت   ــون ۳ ش ــا« اکن ــه »کاروی ــش برنام پخ
»ماکیــان  کاوش«،  ژن  »توپــاز  دانش بنیــان 
دام پــارس« و »بلورآزمــای ســنجش نــور« 
پیش بینی شــده  ســود  میــزان  توانســته اند 
ــی  ــود پیش بین ــل و س ــد و اص ــق کنن را محق
ــد. ــود بپردازن ــرمایه گذاران خ ــه س ــده را ب ش

جلــب اعتمــاد مردمــی، از عناصــر 
ــی  ــن مال ــت تامی ــم در موفقی مه

ــی جمع
در همیــن راســتا، دکتــر علــی وحــدت، رییس 
ــراز  ــن اب ــکوفایی، ضم ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــور در  ــای مذک ــت طرح ه ــنودی از موفقی خش
ــی  ــت:  یک ــده، گف ــود پیش بینی ش ــق س تحق
ــه  ــوآوری ب ــی ن ــن مال ــم تامی ــای مه از ابزاره
کوچــک،  نســبتا  طرح هــای  بــرای  ویــژه 
»تامیــن مالــی جمعــی« اســت. در قالــب ایــن 
ــی  ــم از حقیق ــد، اع ــخاص عاقه من ــزار، اش اب
ــت  ــس و موقعی ــن، جن ــارغ از س ــی، ف و حقوق
جغرافیایــی می تواننــد از طریــق ســکوهای 

معتبــر و مــورد تاییــد فرابــورس ایــران، در 
ــارکت  ــه مش ــای نوآوران ــی طرح ه ــن مال تامی
کــرده و در ســود و زیــان آن هــا شــریک شــوند.

وی افــزود: ایــن روش تامیــن مالــی بــه ویــژه 
ــع  ــز اهمیــت اســت کــه مناب از آن جهــت حای
ــا  ــی ی ــش دولت ــع بخ ــر از مناب ــازه ای، فرات ت
عمومــی  موجــود و بــا ماهیــت بخــش خصوصی 
و  دانش بنیــان  زیســت بوم  بــه  مردمــی  و 

اســتارت آپی کشــور تزریــق می کنــد.

وحــدت همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
ــز  ــوآوری و شــکوفایی نی ــدوق ن ــه صن ــرد ک ک
مالــی  تامیــن  نهــاد  مهم تریــن  به عنــوان 
کشــور،  نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم 
ــرمایه گذاران،  ــه اصــل آورده س ــر بیم ــاوه ب ع
مســابقه تلویزیونــی »کارویــا« را بــا هــدف 
فرهنگ ســازی و تشــویق ســرمایه های مردمــی 
توســعه  و  نوآورانــه  بــه ســمت طرح هــای 
ــرده  ــش ک ــد و پخ ــان تولی ــاد دانش بنی اقتص

ــت. اس

مســابقه،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
بــه  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
عنــوان »ســرمایه پذیر«، طرح هــای نوآورانــه 
عاقه منــدان  و  می کردنــد  ارائــه  را  خــود 
می توانســتند در طرح هــای منتخــب داوران 

کننــد. ســرمایه گذاری  مســابقه 

ــوآوری و شــکوفایی اظهــار  رییــس صنــدوق ن
کــرد: یکــی از عناصــر مهــم در موفقیــت تامین 
ــی اســت  ــاد مردم ــب اعتم ــی، جل ــی جمع مال
ــرمایه گذاری  ــا س ــت در طرح ه ــرار اس ــه ق ک
ــردم  ــرمایه م ــزار، س ــن اب ــون در ای ــد چ کنن
ــر  ــه ه ــرد و ب ــرار می گی ــرض ریســک ق در مع
ــه  ــرمایه پذیر ب ــرح س ــن اســت ط ــل، ممک دلی
موفقیــت نرســد و ســرمایه گذاران دچــار زیــان 
شــوند. بــه خصــوص در روزهــا و ماه هــای اول 
کــه هنــوز تامیــن مالــی جمعــی بــرای مــردم 
مــا جدیــد اســت، جلــب اعتمــاد آن هــا اهمیــت 
بــه همیــن خاطــر مــا در  بیشــتری دارد. 
ــرای تشــویق  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن صن
طرح هــای  در  ســرمایه گذاری  بــه  مــردم 
فناورانــه و نوآورانــه، بــه تضمیــن ســرمایه 
مــردم فکــر کردیــم و توانســتیم بــا ابــزار 
ــرمایه گذاران  ــال س ــرمایه، خی ــل س ــه اص بیم

ــم. ــت کنی را راح

وحــدت از ســوی دیگــر بیــان کــرد:  بررســی 
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــه ب ــان داد ک ــا نش م
ــرکت های  ــی ش ــی جمع ــن مال ــردم در تامی م
دانش بنیــان و فنــاور، تنهــا بیمــه ســرمایه 
ــتیم  ــد می توانس ــا بای ــت. م ــی نیس ــا کاف آن ه
بــا ابزارهــای رســانه ای، تامیــن مالــی جمعــی را 
بــه مــردم بشناســانیم و فرهنــگ آن را ترویــج 
کنیــم. بنابرایــن بــه ســراغ تولیــد و پخــش یک 
ــم. ــا« رفتی ــام »کاروی ــه ن ــی ب مســابقه تلویزیون

ــه در  ــه آنچ ــرد ک ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــود کــه مــردم  ــن ب کارویــا عرضــه شــد ای
توســعه  بــر  ســرمایه گذاری  دانســتند 
ــوآور  ــاور و ن ــان، فن ــب وکارهای دانش بنی کس
و بــرای اشــتغال جوانــان موثــر واقــع می شــود 
ــود  ــه س ــدند ک ــن ش ــر مطمئ ــوی دیگ و از س
ــش  ــا، بی ــوع طرح ه ــن ن ــرمایه گذاری  در ای س

ــت. ــی اس ــام بانک ــارف نظ ــود متع از س

رئیــس صندوق نــوآوری و شــکوفایی همچنین 
خبــر داد: اخیــرا دو طــرح دانش بنیــان کــه در 
ــرمایه  ــذب س ــه ج ــق ب ــا« موف ــه »کاروی برنام
ــد،  ــی جمعــی شــده  بودن ــق تامیــن مال از طری
توانســتند ســود پیش بینی شــده را محقــق 

ســازند.
وحــدت افــزود: یکــی از ایــن شــرکت ها، 
کاوش«  ژن  »توپــاز  دانش بنیــان  شــرکت 
بــود کــه پــس از جــذب یــک میلیــارد تومــان 
ــا موفقیــت  ســرمایه توانســت طــرح خــود را ب
بــه اتمــام برســاند و ســود پیش بینی شــده 
بــا ۵۰ درصــدی ســاالنه را نصیــب  برابــر 
ــرکت  ــن ش ــد. دومی ــود کن ــرمایه گذاران خ س
دام  »ماکیــان  دانش بنیــان  شــرکت  نیــز 
 ۴ جــذب  بــه  موفــق  کــه  بــود  پــارس« 
میلیــارد تومــان ســرمایه شــد و توانســت ســود 
پیش بینــی شــده برابــر بــا ۱۰۰ درصــدی 
ســاالنه بــه اضافــه بازگردانــدن اصــل ســرمایه 

را بــرای ســرمایه گذاران را محقــق ســازد.

رییــس صنــدوق نــوآوری ادامــه داد: ســومین 
شــرکت دانش بنیــان »بلورآزمــای ســنجش 
ــش از  ــذب بی ــه ج ــق ب ــه موف ــود ک ــور« ب ن
یــک میلیــارد تومــان ســرمایه شــد و توانســت 
ــا ۶۶ درصــدی  ــر ب ســود پیش بینــی شــده براب
ســاالنه را محقــق و نصیــب ســرمایه گذاران 

کنــد. 

ــی  ــه تلویزیون ــت در برنام ــر اس ــه ذک الزم ب
ــال  ــیما در س ــک س ــبکه ی ــه از ش ــا ک کاروی
ــان  ــش بنی گذشــته پخــش شــد ۱۸طــرح دان
بــا روش تأمیــن مالــی جمعــی )کرادفاندینــگ( 
و  حقیقــی  ســرمایه گذاران  توســط۱۶۲7 
حقوقــی بــه میــزان ۳۹میلیــارد تومــان تأمیــن 
ســرمایه شــدند و در ایــن میــان صنــدوق 
نــوآوری نیــز اصــل پــول مــردم را بیمــه کــرده 
ــاه  ــا ۱۰ م ــرح ه ــن ط ــن دوره ای ــود. میانگی ب
و میانگیــن ســود ســاالنه آنهــا نیــز ۵۰درصــد 

ــود. ــام شــده ب اع
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راه اندازی پلتفرم شهر هوشمند با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در پــارک 
ــا حمایــت  علــم و فنــاوری خراســان شــمالی ب
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه 
راه انــدازی پلتفرم شــهر هوشــمند »پروســیس« 
ــه  ــتم های تعبی ــر سیس ــه زی ــت ک ــده اس ش
شــده در ایــن پلتفــرم شــامل شــبکه اجتماعــی 
»همینجــا«،  آنایــن  بــازار  پیام رســان،  و 
سازمان ســاز  »پروســا«،  هوشــمند  مدرســه 
هوشــمند حرفــه ای »اســمارت« و »انجمــن 

ــت. ــی« اس ــله مراتب سلس
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، محمــد اکبرپــور ســکه، مدیرعامل 
شــرکت پایشــگر پایــا پیونــد فــراداده پــرداز در 
ــیس«  ــمند »پروس ــهر هوش ــرم ش ــورد پلتف م
نــوآوری  سیســتم  گفــت:  و  داد  توضیــح 
الیــه  در  پروســیس  حرفــه ای  اجتماعــی 
چهــارم از شــهر هوشــمند، زیرســاخت پلتفــرم 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــمند را ایج ــهر هوش ش
دیگــر  سیســتم های  زیــر  و  اپلیکیشــن ها 

ــوند. ــوار ش ــه س ــن الی ــد در ای می توانن
ــهر  ــای ش ــاری الیه ه ــورد معم ــور در م اکبرپ
هوشــمند گفــت: شــهر هوشــمند از پنــج 
ــت«،  ــا و اینترن ــخت افزار«، »آنتن ه ــه »س الی
نرم افــزاری«  »الیــه   ،»IOT و  »سنســورها 

و در نهایــت »الیــه اپلیکیشــن ها« تشــکیل 
ــت. ــده اس ش

تعبیــه  سیســتم های  زیــر  داد:  ادامــه  وی 
شــده در ایــن پلتفــرم شــامل شــبکه اجتماعــی 
»همینجــا«،  آنایــن  بــازار  پیام رســان،  و 
سازمان ســاز  »پروســا«،  هوشــمند  مدرســه 
هوشــمند حرفــه ای »اســمارت« و »انجمــن 
سلســله مراتبــی« مناســب بــرای تدریــس 
مجــازی اســاتید اســت. ایــن پلتفــرم در حــال 
ــدران و  ــتان مازن ــهر اس ــهر بهش ــر در ش حاض
شــیروان و بجنــورد از شــهرهای خراســان 
ــه زودی در  ــدازی شــده اســت و ب شــمالی راه ان

ــد. ــد ش ــال خواه ــز فع ــاس نی ــهر بندرعب ش

ــرم را  ــن پلتف ــن ای ــن ُحس ــور بزرگتری اکبرپ
فراهــم کــردن زیرســاخت بــرای اســتارت آپ ها 
اســتارت آپ ها  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
راحتــی  بــه  را  ابزارهــای خــود  می تواننــد 
ــی  ــاژول خدمات ــک م ــردن ی ــه ک ــا اضاف و ب
ــهر  ــتر ش ــرده و در بس ــه ک ــرم اضاف ــه پلتف ب
ــد.  ــه دهن ــات ارائ ــیس« خدم ــمند »پرس هوش
ــا«  ــن »همینج ــازار آنای ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ــازار  ــت. ب ــرم اس ــن پلتف ــات ای ــی از خدم یک
ــع  ــع جام ــوان مرج ــه عن ــی ب ــی محل اینترنت
کســب و کار عمــل می کنــد و فروشــگاه ها 
و ســازمان ها می تواننــد کاالهــا و خدمــات 
ــار شــهروندان  ــرده و در اختی ــت ک خــود را ثب

ــد.  ــرار دهن ق
وی در ادامــه در مــورد مزیــت ایــن فروشــگاه 
نیــز افــزود: محلــی بــودن فروشــگاه ها بــر 
ــگاه  ــاد فروش ــت ایج ــهر، قابلی ــر ش ــاس ه اس
اینترنتــی بــرای مشــاغل خانگــی، داشــتن 
فرآینــد خریــد اینترنتــی بســیار ســاده از 
ــت،  ــن مصــرف اینترن ــا کمتری هــر فروشــگاه ب
تخصیــص یــک ســایت و یــک اپلیکیشــن 
امــکان  شــده،  ثبــت  فروشــگاه های  بــه 
داشــتن فروشــگاه اینترنتــی مشــارکتی و غیــر 
مشــارکتی از مزایــای ایــن فروشــگاه اینترنتــی 

ــت. اس
مدیرعامــل شــرکت پایشــگر پایا پیونــد فراداده 
ــه ای  ــی حرف ــوآوری اجتماع ــرداز، سیســتم ن پ
پروســیس را تشــریح کرد و گفت: این سیســتم 
یــک زیرســاخت قدرتمنــد اســت کــه بــه عنوان 
ــد  ــا معمــاری چن ــر ب ــرم انعطاف پذی ــک پلتف ی

الیــه و مناســب بــرای شــهر هوشــمند، طراحی 
و پیاده ســازی شــده اســت. اپلیکیشــن های 
مختلــف کاربــردی در حوزه هــای کســب و 
ــازمان ها،  ــگاهی، س ــی و فروش ــای خدمات کاره
ادارات، آموزشــگاه ها، دانشــگاه ها و مــدارس 
می تواننــد در ایــن زیرســاخت جامــع بــه 
ــر شــهروند  ــد. ه ــرار گیرن صــورت یکپارچــه ق
فقــط کافــی اســت اپلیکیشــن شــهر هوشــمند 
پروســیس را نصــب کــرده و بــا نقش هــای 
ــن در  ــک و آنای ــات الکترونی ــف از خدم مختل
ــف شــهر  ســازمان ها و کســب وکارهــای مختل

هوشــمند بهــره ببــرد.
ــن  ــتقبال از ای ــزان اس ــورد می ــور در م اکبرپ
پلتفــرم گفــت: در حــوزه آمــوزش مجــازی 
ایــن  از  مــدارس  و  دانشــگاه ها  از  تعــدادی 
حــوزه  در  می کننــد.  اســتفاده  زیرســاخت 
ــازار آنایــن  کســب و کارهــا نیــز اپلیکیشــن ب
ــرار داده  ــاخت ق ــر س ــن زی ــا« در ای »همینج
شــده اســت و مشــاغل خدماتــی و فروشــگاهی 
ــا  ــد. ت ــام می دهن ــاری انج ــت تج در آن فعالی
ــر،  بیــش از  ــه ۵۰ هــزار کارب امــروز نزدیــک ب
ــش از  ۵۰۰۰ کاال در  ۲۰۰۰ کســب و کار و بی

ــت. ــده اس ــت ش ــاخت ثب ــن زیرس ای
از  شــرکت  ایــن  اســتفاده  مــورد  در  وی 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  تســهیات 
نیــز خاطرنشــان کــرد: بــرای نمونه ســازی 
ــغ  ــیس« مبل ــمند »پرس ــهر هوش ــرم ش پلتف
۹۳ میلیــون تومــان از صنــدوق نــوآوری و 
ــت  ــنه دریاف ــهیات قرض الحس ــکوفایی تس ش
ــرارداد تســهیات  ــم و در حــال حاضــر ق کردی
تجاری ســازی بــه میــزان ۲۰۰ میلیــون تومــان 
ــم کــه بخشــی از  ــوآوری داری ــا صنــدوق ن را ب

ــت. ــده اس ــت ش آن دریاف
پایــا پیونــد  مدیرعامــل شــرکت پایشــگر 
ــم انداز  ــاره چش ــان درب ــرداز در پای ــراداده پ ف
آینــده ایــن شــرکت نیــز گفــت: در نظــر داریــم 
ــا در تمامــی شــهرهای کشــور ایــن بســتر را  ت
فراهــم کــرده و تمامــی بازارهــای محلی ســطح 

ــن پلتفــرم متصــل کنیــم. ــه ای کشــور را ب

توسعه حمایت از استارت آپ ها با اجرای مدل هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

متقاضــی  اســتارتاپ های  معرفــی  نشســت 
شــتابدهنده  دو  خطرپذیــر  ســرمایه 
فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  بــه 
خواجه نصیــر و اســتان البــرز بــا هــدف اجــرای 
ــوآوری و  مــدل هم ســرمایه گــذاری صنــدوق ن

شــکوفایی برگــزار شــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
حضــور  بــا  نشســت ها  ایــن  شــکوفایی،  و 
ســرمایه گذاری  ارزیابــی  مدیــر  رضوانیــان، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه همــراه 
مدیــران عامــل و کارشناســان صندوق  هــای 
ــتان  ــر و اس ــه نصی ــاوری خواج ــش و فن پژوه

سه شــنبه  و  دوشــنبه  روزهــای  در  البــرز، 
شــتاب دهنده   در  مــاه  مهــر   ۱۹ و   ۱۸
»زیســت محصول پارســیان« و شــتاب دهنده 

شــد. برگــزار  »هفت وهشــت« 
دربــاره  رایزنی هایــی  بازدیدهــا  ایــن  در 
و  پژوهــش  صندوق هــای  حمایت  هــای 
از   البــرز  اســتان  و  خواجه نصیــر  فنــاوری 
کــه  فنــاوری  هســته های  و  اســتارت آپ ها 
و  پارســیان  زیســت محصول  شــتاب دهنده  
شــتابدهنده هفــت و هشــت معرفــی کرده انــد، 

ــد.  ــام ش انج
ســرمایه گذاری  ارزیابــی  مدیــر  رضوانیــان 
ــاره  ــن ب ــکوفایی در ای ــوآوری و ش ــدوق ن صن

ــر،  ــرمایه گذاری خطرپذی ــوزه س ــت:  در ح گف
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی دو هــدف کلــی 
را طرح ریــزی کــرده اســت؛ اول مشــارکت 
تأمیــن مالــی طرح هــای دانش بنیــان و  در 
فناورانــه بــه صــورت غیــر مســتقیم و دیگــری 
ــا و  ــن نهاده ــاط فی مابی ــه و ارتب ــاد زمین ایج
ــرمایه گذاری در  ــه س ــد ب ــای عاقه من بخش ه
حــوزه فنــاوری و صاحبــان ایــده و کارآفرینــان 

ایــن حوزه هــا.
برنامه هــای  از  ایــن رو یکــی  از  افــزود:  وی 
نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معاونــت 
برگــزاری جلســات  و  بازدیــد  و شــکوفایی، 
شــتابدهنده ها،  بــا  ســرمایه گذاری 
ــوآوری  ــز ن ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل پارک ه
ــاوری  ــش و فن ــای پژوه ــراه صندوق ه ــه هم ب
اســت. ایــن بازدیدهــا کمــک می کنــد تــا 
مســتعد  طرح هــای  شناســایی  بــر  عــاوه 
ســرمایه گذاری، اقدامــات الزم بــرای شــروع 
ــاز  ــا آغ ــر روی آن ه ــرمایه گذاری ب ــد س فراین

ــود. ش

موفقیت طرح دانش بنیان »دستگاه 
شتاب دهنده خطی« در پرداخت 
سود 1۸ درصدی به سرمایه گذاران

تامیــن مالــی جمعــی طــرح دانش بنیــان 
»دســتگاه شــتاب دهنده خطــی« بــا ســود 
ــه  ــت ب ــا موفقی ــد ب ــده ۱۸ درص ــق ش محق

ــید. ــان رس پای

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
تلویزیونــی  برنامــه  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
»کارویــا«، ســال گذشــته بــا حمایــت صنــدوق 
ایــران  بــا همــکاری فرابــورس  نــوآوری و 
و بــه منظــور اجــرای روش تامیــن مالــی 
ــد و  ــان، تولی ــش بنی ــای دان ــی طرح ه جمع
ــه در آن  ــد ک ــش ش ــیما پخ ــبکه اول س از ش
شــرکت های دانش بنیــان در قالــب مســابقه 
ــت پرداختنــد و  ــه رقاب ــا« ب ــی »کاروی تلویزیون
پــس از نظــر هیــات داوران طرح هــای دانــش 
ــی  ــن مال ــکوهای تامی ــب در س ــان منتخ بنی
ــرار  ــران ق ــورس ای ــد فراب ــورد تایی ــی م جمع

ــد. گرفتن
ســرمایه گذاران  طرح هــا  ایــن  در 
ــان  ــزار توم ــا ۵۰۰ ه ــل ب ــتند حداق می توانس
ــت  ــورت شکس ــد و در ص ــرمایه گذاری کنن س
صنــدوق  مذکــور،  بنیــان  دانــش  طــرح 
نــوآوری و شــکوفایی اصــل ســرمایه را بــه 

بازمی گردانــد. ســرمایه گذاران 
صنعــت  »بهیــار  دانش بنیــان  شــرکت 
ســپاهان« نیــز بــه عنــوان برنــده هجدهمیــن 
ــه حضــور  ــق ب ــا« موف ــه »کاروی قســمت برنام
ــراد(  ــی جمعی)کارن ک ــن مال ــکوی تامی در س

شــد.

ــتگاه  ــد »دس ــه تولی ــدام ب ــرکت اق ــن ش ای
شــتاب دهنده خطــی« کــرده اســت. ایــن 
ــرژی  ــا، ان ــتاب دادن الکترون ه ــا ش ــتگاه ب دس
را افزایــش می دهــد و بــر ایــن اســاس باریکــه 
الکترونــی بــه صــورت الکتــرون یــا بــه صــورت 
فوتــون بــه تومــور ســرطانی هدایــت می شــود 
سی تی اســکن،  تصاویــر  از  اســتفاده  بــا  و 
ــرطانی  ــور س ــن توم ــرار گرفت ــق ق ــل دقی مح
در بــدن بیمــار را مشــخص می کنــد تــا پرتــو 
درمانــی طــی جلســاتی مشــخص بــرای بیمــار 

انجــام شــود.

ــان  ــرکت دانش بنی ــرح ش ــه ط ــس از اینک پ
ــن  ــکوی تامی ــر س ــپاهان ب ــت س ــار صنع بهی
مالــی جمعــی قــرار گرفــت، ۱۱۱ ســرمایه گذار 
ــا تامیــن ســه میلیــارد و  حقیقــی و حقوقــی ب
7۰۰ میلیــون تومــان اقــدام بــه ســرمایه گذاری 

بــر طــرح ایــن شــرکت کردنــد.
ــت  ــس از گذش ــان پ ــرکت دانش بنی ــن ش ای
ــورد  ــرمایه م ــذب س ــت در ج ــاه از موفقی ۶ م
نیــاز خــود، طبــق پیش بینــی، اصــل ســرمایه 
ســرمایه گذاران را بــا ۱۸ درصــد ســود، در 

ــد. ــا بازگردان ــه آن  ه ــاه ۱۴۰۱ ب ــر م مه
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با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 
رویداد جامع توان یابی در حوزه کارآفرینی معلوالن برگزار می شود

جامــع  رویــداد  در  ثبت نــام  فراخــوان 
معلــوالن  کارآفرینــی  حــوزه  در  توان یابــی 

منتشــر شــد.  
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
طرح هــا  رویــداد  ایــن  در  شــکوفایی،  و 
حــوزه  ســرمایه پذیر  اســتارت آپ های  و 
ــب دوشــنبه های اســتارت آپی  معلولیــت در قال

ــد. ــد ش ــی خواهن معرف
و  محصــوالت  از  نمایشــگاهی  همچنیــن 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  توانمندی هــای 
ــاور در حــوزه معلولیــت در محــل صنــدوق  فن
ــاد  ــا در ایج ــت پلتفرم ه ــا و ظرفی ــوآوری برپ ن
فرصت هــای برابــر شــغلی بررســی خواهــد 

ــد. ش
ایــن رویــداد نماینــدگان دســتگاه های  در 
ــرکت های  ــن و ش ــان کارآفری ــی، توان یاب اجرای
دانش بنیــان، پلتفرم هــای خــاص توان یابــان 
ــدگان  ــن نماین ــه و همچنی ــات خیری و موسس
ــد  ــای ســرمایه گذاری حضــور خواهن صندوق ه

داشــت.
ــرای  گفتنــی اســت حضــور در ایــن رویــداد ب
ــام،  ــه ثبت ن ــروط ب ــدان، مش ــوم عاقه من عم
آزاد و رایــگان اســت و مهلــت ثبت نــام نیــز تــا 

اول آبــان ۱۴۰۱ خواهــد بــود.
پذیــر  ســرمایه  اســتارتاپ های  و  طرح هــا 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت و ش ــوزه معلولی ح
https:// و فنــاور جهــت حضــور در رویــداد بــه

 forms.inif.ir/web/guest/tavanyab
مراجعــه کــرده و بــرای کســب اطاعــات 
بیشــتر می تواننــد بــا شــماره ۰۹۳۵۸۴۱۲7۲۰ 

ــد. ــاس بگیرن تم

فراخوان اعطای ۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به شرکت های 
دانش بنیان/3۰ مهر، آخرین مهلت ثبت درخواست در سامانه غزال

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می گیرد؛ 
حضور مستقل شرکت های دانش بنیان در دو نمایشگاه صنعت ساختمان و 

تاسیسات و درب و پنجره و ماشین آالت مربوطه

ــا حمایــت  ــی ب شــرکت های دانش بنیــان ایران
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در دو نمایشــگاه 
ســاختمان  صنعــت  تخصصــی  بین المللــی 
بین المللــی  نمایشــگاه  نیــز  و  تاسیســات  و 
ماشــین آالت  و  پنجــره  و  درب  تخصصــی 
ــت. ــد داش ــتقل خواهن ــور مس ــه حض مربوط

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، ایــن نمایشــگاه از هشــتم تــا 
تبریــز  شــهر  در   ۱۴۰۱ مــاه  آذر  یازدهــم 

می شــود. برگــزار 
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــه ب ــگاه  ها ک ــن نمایش ای
نــوآوری و شــکوفایی، وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت و نمایشــگاه بین المللــی تبریــز برگــزار 
ــی  ــرکت های دانش بنیان ــص ش ــود، مخت می ش
ــاختمان و تاسیســات  ــوزه س ــه در ح اســت ک

مربوطــه فعالیــت دارنــد.
ــن  ــرای حضــور مســتقل در ای ــدان ب عاقه من
شــماره های  بــا  می تواننــد  نمایشــگاه ها 
۰۲۱۲۶۲۹۲۸۶۰ و ۰۲۱۲۶۲۹۴۶۲۲ تمــاس 

ــد. ــل کنن حاص
و  نــوآوری  صنــدوق  برنامه هــای  از  یکــی 
شــکوفایی در راســتای کمــک بــه توســعه بــازار 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــی ش ــی و خارج داخل
حمایــت از حضــور شــرکت های دانــش بنیــان 
ــه دو  ــی ب ــی و خارج ــگاه های داخل در نمایش
ــون  ــی پاوی ــتقل و برپای ــور مس ــورت حض ص

اســت.

ــال ۱۴۰۱ کل  ــه س ــون بودج ــاس قان ــر اس ب
ــت  ــده اس ــف ش ــزی مکل ــک مرک ــور، بان کش
ــای  ــرکت ه ــه ش ــی ب ــبکه بانک ــق ش از طری
دانش بنیانــی کــه از طریــق صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی معرفــی می شــوند، ۵ هــزار میلیــارد 

ــدف  ــه ه ــنه ب ــهیات قرض الحس ــان تس توم
ــاق  ــان و خ ــش بنی ــتغال دان ــه اش ــک ب کم

ــد. ــت کن پرداخ
 

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ذوالفقــاری،  روح ا...  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
ــی  ــه مبان ــاره ب ــا اش ــکوفایی ب ــوآوری و ش ن
ــا را  ــه بانک ه ــال ۱۴۰۱ ک ــه س ــی بودج قانون
ــارد تومــان  ــه پرداخــت ۵ هــزار میلی مکلــف ب
تســهیات قرض الحســنه کــرده اســت، گفــت: 
بانک هــای عامــل تعییــن شــده توســط بانــک 
ــل  ــهیات را از مح ــن تس ــد ای ــزی مکلفن مرک

منابــع ســپرده های پــس انــداز و جــاری و 
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــا معرف ــرض الحســنه ب ق
دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  شــکوفایی  و 

ــد. ــت کن پرداخ
وی افــزود: همچنیــن بــر مبنــای مصوبــه 
هیئــت وزیــران مقــرر شــده اســت 7۰ درصــد 
از ایــن مبلــغ مســتقیما توســط بانک هــای 
ــان و ۳۰  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــل ب عام
درصــد باقــی مانــده بــه صندوق هــای پژوهــش 
ــه  ــه منظــور اعطــای تســهیات ب ــاوری ب و فن
فنــاور،  )اســتارتاپی(،  نــوآور  شــرکت های 

ــود. ــت ش ــاق پرداخ ــان و خ ــش بنی دان
ــن  ــدف ای ــرد: ه ــد ک ــاری تاکی ــر ذوالفق دکت
تســهیات کمــک بــه توســعه و تثبیت اشــتغال 
ــی  ــاء فن ــل و ارتق ــت از تکمی ــق حمای از طری
ــان، توســعه  ــش بنی محصــوالت و خدمــات دان
زیرســاخت های مــورد نیــاز شــرکت ها بــه 
ــه  ــش عرض ــرای افزای ــازی ب ــور ظرفیت س منظ
ــه افزایــش تولیــد  ــن محصــوالت و کمــک ب ای
ــت و  ــان اس ــش بنی ــوالت دان ــروش محص و ف
طرح هــای  ارائــه  بــا  می تواننــد  شــرکت ها 
ــهیات  ــن تس ــور و از ای ــن ۳ مح ــود در ای خ

بهره منــد شــوند.
ــرکت ها  ــرای ش ــهیات ب ــن تس ــزود: ای وی اف
چــه اینکــه از طریــق بانک هــا دریافــت کننــد 
و چــه اینکــه از طریــق صندوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری، بــا کارمــزد ۴ درصــد پرداخــت 
ــاه  ــت آن ۳۶ م ــد و دوره بازپرداخ ــد ش خواه
اســت کــه ۶ مــاه اول بــه عنــوان فرصــت 
گرفتــه  نظــر  در  بــرای شــرکت ها  تنفــس 

می شــود.
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  ذوالفقــاری 
بانک هــای عامــل شــامل بانک هــای ملــی، 
رســالت،  قرض الحســنه  صــادرات  ملــت، 
توســعه صــادرات و صنعــت و معــدن هســتند 
تــا  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های  و 
ــه ســامانه  ــا مراجعــه ب پایــان مهرمــاه ۱۴۰۱ ب
دریافــت  ضمــن   )ghazal.inif.ir( غــزال 
ــود  ــهیات خ ــت تس ــی الزم، درخواس راهنمای
ــز  ــرکت ها نی ــایر ش ــد و س ــذاری کنن را بارگ
ــاوری  ــدوق پژوهــش و فن ــه صن ــه ب ــا مراجع ب
ــی  ــوزه تخصص ــا ح ــتقرار ی ــل اس ــتان مح اس
ــود  ــت خ ــد درخواس ــرکت می توانن ــط ش مرتب

ــد. ــه دهن را ارائ

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می گیرد؛
برپایی پاویون اختصاصی شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی 

ساختمان ازبکستان
ــان  ــون اختصاصــی شــرکت های دانش بنی پاوی
ــاختمان  ــی س ــگاه بین الملل ــی در نمایش ایران
ازبکســتان بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و 

ــود.  ــا می ش ــکوفایی برپ ش
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، نمایشــگاه بین المللــی ســاختمان 
ــاه  ــان  م ــم  آب ــا شش ــارم ت ــتان از چه ازبکس

۱۴۰۱ برگــزار می شــود. 

ــی  ــون اختصاص ــک پاوی ــگاه ی ــن نمایش در ای
بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز 
برپــا خواهــد شــد و طــی آن شــرکت های 
دانــش بنیــان ایرانــی فعــال در حوزه هــای 
ارائــه  بــه  آن  در  شهرســازی  و  ســاختمان 
خــود  محصــوالت  نمایــش  و  دســتاوردها 

می پردازنــد. 

پاویــون  در  حضــور  بــرای  عاقه منــدان 
دانش بنیــان  شــرکت های  اختصاصــی 

می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه غــزال 
 ghazal.inif.ir ــه آدرس ــوآوری ب ــدوق ن صن
ــا  ــات بیشــتر ب ــد و جهــت اطاع ــام کنن ثبت ن
بگیرنــد. تمــاس   ۰۹۱۱۱۲7۳۶۰۹ شــماره  

آخریــن مهلــت ثبت نــام بــرای حضــور در 
خواهــد   ۱۴۰۱ مهرمــاه   ۲۰ پاویــون  ایــن 
اختصاصــی  پاویــون  اســت  گفتنــی  بــود. 
ــدودی  ــت مح ــان ظرفی ــرکت های دانش بنی ش
دارد و اولویــت بــا شــرکت هایی اســت کــه 
ــد. ــام کنن ــر تقاضــای حضــور خــود را اع زودت

و  نــوآوری  صنــدوق  برنامه هــای  از  یکــی 
شــکوفایی در راســتای کمــک بــه توســعه 
دانش بنیــان،  شــرکت های  صادراتــی  بــازار 
حمایــت از حضــور شــرکت های دانــش بنیــان 
ــور در  ــز حض ــی و نی ــگاه های  خارج در نمایش
دو  بــه  بین المللــی  معتبــر  نمایشــگاه های 
ــون  ــی پاوی ــتقل و برپای ــور مس ــورت حض ص

ــت. اس
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صادرات ۴۰ هزار دالری دو شرکت  دانش بنیان ایرانی به هند با حمایت صندوق نوآوری

دو شــرکت دانش بنیــان ایرانــی توانســتند 
بــا صــادرات محصــوالت خــود بــه هندوســتان 
ــا حمایــت صنــدوق  ــه ارزش ۴۰ هــزار دالر ب ب
نــوآوری و شــکوفایی، گامــی بــزرگ بــرای ورود 

ــد.  ــازار شــرق آســیا بردارن ــه ب ب
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، اولیــن محمولــه صادراتــی دو 
شــرکت دانش بنیــان ایرانــی کــه در تولیــد 
غذایــی  صنایــع  بســته بندی  ماشــین آالت 

ــید.  ــد رس ــه هن ــش ب ــدی پی ــد، چن فعالن

و  نویــن«  فنــاوری  »بهپــو  شــرکت های 
»اســتیل غــرب آســیا« پیــش از ایــن بــا 
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت 
مســیرهای منتهــی بــه بــازار هنــد را بررســی و 
در قالــب یــک هیئــت تجــاری بــرای همــکاری 
ــه ایــن کشــور ســفر  ــا شــرکت های هنــدی ب ب
ــا و  ــعه همکاری ه ــس از توس ــد. پ ــرده بودن ک
بــا آغــاز فعالیــت نمایشــگاه دائمــی محصــوالت 
حمایــت  بــا  هندوســتان  در  دانش بنیــان 
باعــوض صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، اولیــن 
ــد  ــه هن ــن دو شــرکت ب ــی ای ــه صادرات محمول
رســید کــه بــر اســاس آمــار، ارزشــی برابــر بــا 

۴۰ هــزار دالر دارد. 

ــتیل  ــرکت اس ــل ش ــی، مدیرعام ــعید فاتح س
ــه یکــی از شــرکت هایی اســت  ــرب آســیا ک غ
کــه بــه تازگــی موفــق بــه ورود بــه بــازار هنــد 
شــده اســت، گفــت: محصــول دانش بنیــان 
ــی  ــوالت غذای ــته بندی محص ــتگاه دس ــا دس م
ــر  ــرای بســته بندی بهت ــده ب ــاوری پیچی ــا فن ب
ــی آن  ــظ ارزش غذای ــا حف ــوأم ب ــول ت محص

اســت. 
نــام دســتگاهی کــه شــرکت  افــزود:  وی 
اســتیل غــرب آســیا ســاخته، تِــری ِســیلر 
)ســیل وکیــوم( اســت کــه قالب هــای آن 
ــی  ــتری طراح ــرف مش ــه ظ ــاس نمون ــر اس ب
غذایــی  محصــوالت  می توانــد  و  می شــود 
را در ظــروف پاســتیکی بــا روش MAP و 

کنــد. بســته بندی  بــاال  مانــدگاری 

کاری  فرآینــد  دربــاره  همچنیــن  فاتحــی 
مــواد  بســته بندی  دانش بنیــان  دســتگاه 
غذایــی بیــان کــرد: نکتــه ای کــه دربــاره 
ــت  ــن اس ــود دارد ای ــول وج ــته بندی محص بس
کــه ایــن فرآینــد بســته بندی در مرحلــه آخــر 
ــود و  ــام می ش ــی انج ــاده غذای ــک م ــد ی تولی
ــی در  ــول نهای ــا محص ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ارتبــاط اســت، بایــد بــا رعایــت کامــل نــکات و 
اســتانداردهای بهداشــتی بســته بندی را انجــام 
دهــد و دخالــت عامــل انســانی را در ایــن 

ــد. ــش ده ــه کاه مرحل
مدیرعامــل شــرکت ماشین ســازی اســتیل 
غــرب آســیا ادامــه داد: همچنیــن توانســته ایم 
ایــن دســتگاه را بــا ویژگی هــای متفــاوت 
ــن  ــه ای ــم ک ــه دهی ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ب
ویژگی هــا در افزایــش ســرعت تولیــد، ارتقــای 
خودکاربــودن  و  دســتگاه  بهداشــت  ســطح 

انجــام کار، بــروز می یابــد.
فاتحــی تصریــح کــرد: بســته بندی بــا اســتفاده 
ــی را  ــواد غذای ــدگاری م ــتگاه مان ــن دس از ای

چندیــن برابــر افزایــش می دهــد. ایــن کار 
بــه کمــک گازی کــه دســتگاه بــه داخــل 
می شــود  ســبب  می کنــد  تزریــق  ظــرف 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــرف ب ــل ظ ــی داخ ــاده غذای م
افزودنی هــای شــیمیایی و مــواد نگه دارنــده 
ــد و از  ــدا کن ــتری پی ــدگاری بیش ــر، مان مض
ســوی دیگــر رشــد و تکثیــر باکتری هــای 
هــوازی و غیرهــوازی داخــل غــذا نیــز کنتــرل 

ــود. ش
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درباره 
برنامه ریزی هــای شــرکت اســتیل غــرب آســیا 
در ورود بــه بازارهــای جهانــی اظهــار کــرد: مــا 
تــا ســال ۹7 در نمایشــگاه های بین المللــی 
ــه  ــاً ب ــا صرف ــم ام ــرکت می کردی ــی ش خارج
شــرکت های  غرفــه  مشــاهده کننده  عنــوان 
ــه  ــود را ب ــته ورود خ ــال گذش ــر؛ از ۳ س دیگ
رویکــردی  بــا  بین المللــی  نمایشــگاه های 
در  حضــور  بــا  و  گرفتیــم  پــی  مجدانه تــر 
چندیــن نمایشــگاه در دبــی، روســیه، بــاروس، 
ــا حمایــت  ســوریه، عــراق، ســلیمانیه و هنــد ب
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  باعــوض 

ــرکت  ــص ش ــه مخت ــان را در غرف محصوالت م
اســتیل غــرب آســیا یــا در پاویــون شــرکت های 

ــم. ــه کردی ــان عرض دانش بنی

ــت  ــن اس ــر ای ــا ب ــاور م ــه داد: ب ــی ادام فاتح
ــه و  ــاال رفت ــان ب ــت محصولم ــر کیفی ــه اگ ک
ــور  ــبب حض ــه س ــده ایم ب ــه ش ــب تجرب صاح
ــی  ــه در نمایشــگاه های داخل مســتمر و پیگیران
و بین المللــی و تجربــه شــرکت های مشــابه 
بــوده اســت. از ســوی دیگــر اگــر می خواســتیم 
بایــد  وارد شــویم  بین المللــی  بازارهــای  در 

ــم. ــان می دادی ــود را نش ــوالت خ محص
اســتیل  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
غــرب آســیا تاکیــد کــرد: ورود محصــوالت مــا 
ــرای  ــود. ب ــی نب ــی کاف ــای بین الملل ــه بازاره ب
تثبیــت موقعیــت خــود تصمیــم گرفتیــم تــا در 
ــم  ــه صــادرات داری ــک از کشــورهایی ک ــر ی ه
نمایندگــی داشــته باشــیم کــه بتوانــد خدمــات 
ــد  ــه ده ــتریان ارائ ــه مش ــروش را ب ــس از ف پ
ــان  ــی می ــار خوب ــور اعتب ــن منظ ــه همی و ب

ــم. ــدا کردی مشــتریان خــود پی

پایین تــر  قیمــت  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــابه  ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــا نس ــول م محص
ــا  ــا آن ه ــز ب ــت نی ــر کیفی ــه از نظ ــی ک خارج
جــذب  دیگــر  عامــل  می کنــد  برابــری 
مشــتریانی مثــل شــرکت های هنــدی، روســی 

و کشــورهای عربــی شــد.

در  مــا  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  فاتحــی 
حــال همــکاری بــا شــرکت های داخلــی و 
ــور  ــی کش ــع غذای ــدار صنای ــای نام کارخانه ه
ــای  ــه ارتق ــا سال هاســت ک ــز هســتیم. آن ه نی
ــتریانمان را  ــدی مش ــا و رضایتمن ــول م محص
دیده انــد و می داننــد کــه پــس از فــروش 
بــه همیــن  را رهــا نمی کنیــم و  مشــتری 
ــار خاصــی در  ــا اعتب ــرای محصــول م خاطــر ب

گرفته انــد. نظــر 
شــرکت دانش بنیــان بهپــو فنــاوری نویــن 
ــه  ــت ک ــرکت هایی اس ــر از ش ــی دیگ ــز یک نی
ــید  ــد. س ــت یاب ــد دس ــازار هن ــه ب ــته ب توانس
ایــن  مدیرعامــل  مرتضــوی،  محمدجــواد 
ــی  ــواد غذای ــته بندی م ــت: در بس ــرکت گف ش
بخشــی از فراینــد مربــوط بــه اندازه گیــری 
وزن محصــوالت اســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــاز  ــتگاهی نی ــه دس ــته بندی ب ــد بس در فراین
ــری  ــوالت را پیمانه گی ــد محص ــا بتوان ــت ت اس
ــق  ــور دقی ــه ط ــرف را ب ــر ظ ــزان الزم ه و می
ــه ســبب افزایــش حجــم  ــد؛ ب ــری کن اندازه گی
کــه  دســتگاهی  غذایــی  صنایــع  فعالیــت 

ــه ثمــر  ــر ایــن کار را ب ــا ســرعت باالت ــد ب بتوان
ــت.  ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــاند از مزی برس
دســتگاهی کــه مــا تولیــد کردیــم ایــن قابلیــت 
را دارد کــه بــا ســرعت و دقــت بســیار بــاال ایــن 
ــه  ــد. البت ــرآورده کن ــی را ب ــع غذای ــاز صنای نی
کــه  مذکــور  دســتگاه  قدیمــی  نســل های 
ــد  ــران تولی ــام دارد، در ای ــن ن ــتم توزی سیس
می شــد، امــا وجــود ایــن دســتگاه بــا فنــاوری 
ــاوری  ــو فن ــه در بهپ ــی اســت ک ــر اتفاق به روزت

ــدیم. ــام آن ش ــه انج ــق ب ــن موف نوی
بهپــو  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
فنــاوری نویــن بیــان کــرد: اخیــراً موفــق 
بــه کشــور  بــه صــادرات محصــول خــود 
ــد  ــز رون ــن نی ــش از ای ــه پی ــد شــدیم. البت هن
صــادرات بــه کشــورهای همســایه را بــا جدیــت 
ــی از  ــا بخش ــول م ــم؛ محص ــری می کردی پیگی
بــازار کشــورهایی همچــون عــراق، افغانســتان، 
ــود  ــه خ ــه را ب ــان و ترکی ــوری آذربایج جمه
ــن محصــول از  ــرا ای اختصــاص داده اســت، زی
ــا محصــوالت مشــابه  نظــر کیفیــت و قیمــت ب

ــت.  ــت اس ــل رقاب قاب

مرتضــوی ادامــه داد: در داخــل کشــور نیــز بــه 
خوبــی توانســتیم جایــگاه خــود را در بــازار پیدا 
کنیــم تــا جایــی کــه بســیاری از کارخانه هــای 
ــا رجــوع  ــه م ــی داخــل کشــور ب ــع غذای صنای
در  مــا  دســتگاه های  امــروز  و  می کننــد 
بســیاری از کارخانجــات مطــرح صنایــع غذایــی 

کشــور در حــال کار اســت.

ــرکت  ــی دو ش ــارت بین الملل ــیر تج مس
ــه  ــد چگون ــی در هن ــان ایران ــش بنی دان

همــوار شــد؟
شــرکت  مدیرعامــل  قاســمی،  حســن 
دانش بنیــان تجــارت هوشــمند هیــراد کارگــزار 
ــوآوری و شــکوفایی اســت. تجــارت  صنــدوق ن
هوشــمند هیــراد بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری 
مســیر تجــارت بین المللــی را بــرای دو شــرکت 
ــن  ــاروی نوی ــو فن ــیا و بهپ ــرب آس ــتیل غ اس

ــت.  ــرده اس ــوار ک هم

قاســمی دربــاره دو شــرکت مذکــور کــه موفــق 
بــه ورود بــه بــازار هنــد شــده اند، گفــت: 
ایــن دو شــرکت هــر دو در حــوزه صنایــع 
بســته بندی مــواد غذایــی فعالیــت دارنــد و 
تولیــد می کننــد.  بســته بندی  ماشــین آالت 
بــا محصــوالت دانش بنیــان مختلفــی کــه 
ــه  ــران ب ــازار ای ــون در ب ــد تاکن ــد  کرده ان تولی

یافته انــد. دســت  خوبــی  موفقیت هــای 

همه گیــری  آغــاز  از  پیــش  افــزود:  وی 
ــوآوری  ــت صنــدوق ن ــا حمای ــا ب ــروس کرون وی
ــی  ــه هیئت ــتیم ک ــه ای داش ــکوفایی برنام و ش
۳۰ نفــره از شــرکت های دانش بنیــان را بــه 
ــم. شــرکت  ــزام کردی ــد اع ــه شــرقی هن منطق
بهپــو فنــاوری نویــن و اســتیل غــرب آســیا نیــز 

ــد. ــت بودن ــن هیئ ــران در ای از حاض

قاســمی ادامــه داد: هــدف از آن ســفر تجــاری 
ــا  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــه ش ــود ک ــن ب ای
بــازار هنــد آشــنا شــوند و رقبــای خــود در ایــن 
بــازار را بشناســند و بداننــد محصوالتشــان چــه 
ــن  ــور دارد. در ای ــن کش ــازار ای ــی در ب مخاطب
ــا دو  ــتیم و ب ــق داش ــد موف ــد بازدی ــتا چن راس
شــرکت بســیار بــزرگ صنایــع غذایــی در هنــد 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  کردیــم  دیــدار 
نیــز در ایــن جلســات محصــوالت خــود را 

ــد. ــی کردن معرف

تجــارت  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن  در  کــرد:  اظهــار  هیــراد  هوشــمند 
بازدیــد بــود کــه شــرکت های دانش بنیــان 
دریافتنــد امــکان ورود بــه بــازار هنــد را دارنــد 
و می تواننــد فــروش موفقــی از محصــوالت 
خــود در ایــن کشــور داشــته باشــند. از ســوی 
دیگــر مزیــت رقابتــی محصــوالت دانش بنیــان 
ایرانــی عــاوه بــر کیفیــت، قیمــت بســیار 
ــه خــود  ــدی را ب ــه طــرف هن ــود ک مناســب ب

می کــرد. مجــذوب 

ــب  ــه و کس ــی های اولی ــه بررس ــه ب ــا توج ب
بــرای  هنــد  بــازار  از  مناســب  شــناخت 
محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی، راه انــدازی 
ــان در  ــوالت دانش بنی ــی محص ــگاه دائم نمایش
ــوآوری  ــدوق ن ــتور کار صن ــن کشــور در دس ای
و شــکوفایی قــرار گرفــت. مقدمــات کار از 
ــگاه  ــن پای ــت ای ــد و درنهای ــاز ش ــال ۹۸ آغ س
صادراتــی از ســال ۱۴۰۰ بــا حمایــت باعــوض 
ــان  ــرکت دانش بنی ــور ۱۰ ش ــدوق از حض صن
آغــاز بــه کار کــرد و تاکنــون موفــق بــه 
ــرکت  ــان دو ش ــوالت دانش بنی ــادرات محص ص

ــت. ــده اس ش



52
صندوق نوآوری و شکوافیی ریاست جمهوری

مهرماه 1401- نشریه شماره11 ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

پس از سفر استانی مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی به استان لرستان انجام گرفت؛
اعطای ۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان لرستانی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی

همزمــان بــا ســفر مدیــران صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی بــه اســتان لرســتان کــه در مردادماه 
ــاق افتــاد، تســهیات  ۵۰  ــاری اتف ــال ج س
میلیــارد ریالــی بــرای ۱۲ شــرکت  دانش بنیــان 
مصــوب شــد کــه ۱۱ فقــره از ایــن تســهیات 
قــرارداد شــده و بــه شــرکت های متقاضــی 
ــان در  ــش بنی ــای دان ــرای طرح ه ــت اج جه

ســطح اســتان پرداخــت شــده اســت.

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
سلســله   ادامــه  در  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
ســفرهای اســتانی مســئوالن صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــه منظــور افزایــش ضریــب 
ــدوق در  ــاری صن ــی و اعتب ــات مال ــوذ خدم نف
ــران  ــر برخــوردار کشــور، مدی اســتان های کمت

صنــدوق نــوآوری طــی روزهــای ۲۳ و ۲۴ 
ــتان  ــتان لرس ــه اس ــفر ب ــن س ــاه ضم مردادم
ــرکت  ــرای ۱۸ ش ــرش ب ــز پذی ــزاری می و برگ
ــریح  ــه تش ــتان، ب ــتقر در اس ــان مس دانش بنی
خدمــات متنــوع صنــدوق و بــه ارزیابــی طــرح 

شــرکت های متقاضــی نیــز پرداختنــد.

ــدوق  ــئوالن صن ــور مس ــدت دو روز حض در م
ــا  ــتان ب ــتان لرس ــکوفایی در اس ــوآوری و ش ن
همراهــی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان، 
ــای متقاضــی تســهیات ۱۲ شــرکت  طــرح ه
ــان  ــی کارشناس ــس از ارزیاب ــان پ ــش بنی دان
ــد.  ــرارداد ش ــاد ق ــه انعق ــوب و وارد مرحل مص

ــرح  ــن ۱۲ ط ــه از ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــازی، دو  ــهیات نمونه س ــره تس ــوب، ۶ فق مص
فقــره تســهیات قبــل از تولیــد صنعتــی و 
چهــار فقــره تســهیات ســرمایه در گــردش بــه 

ــد. ــه ش ــی ارائ ــرکت های متقاض ش

بــرای  ۱۲  مبلــغ کل تســهیات مصــوب 
ــتان ۵۰  ــتان لرس ــان اس ــش بنی ــرکت دان ش

ــت. ــال اس ــارد ری میلی

حضور شرکت های دانش بنیان 
ایرانی در نمایشگاه عمان هلث با 

حمایت صندوق نوآوری

موفقیت طرح دانش بنیان«تولید داروی ضدجرب طیور« در پرداخت سود ۵۰ درصدی به سرمایه گذاران 

 Oman Healthنمایشــگاه دوره  دهمیــن 
۲۰۲۲  بــا حضــور تعــدادی از شــرکت های 
دانــش بنیــان و مراکــز درمانــی و بیمارســتانی 
ــامی  ــوری اس ــون جمه ــب پاوی ــران در قال ای
ــا ششــم مهــر  ــران طــی روزهــای چهــارم ت ای
مــاه جــاری در مســقط پایتخــت عمــان برگــزار 

شــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــرکت  ــگاه، ۱۸ ش ــن نمایش ــکوفایی، در ای و ش
ــتانی  ــی و بیمارس ــز درمان ــان و مرک دانش بنی
ــع  ــر مرب ــدود ۱۵۰ مت ــای ح ــی در فض ایران
ــران  ــامی ای ــوری اس ــون جمه ــب پاوی در قال

حضــور داشــتند

ــمند کاران  ــادرات هوش ــت ص ــرکت مدیری ش
ــران در  ــون ای ــری پاوی ــوکاد( مج ــش )ه دان
ــوز  ــاس مج ــر اس ــث، ب ــان هل ــگاه عم نمایش
اخــذ شــده از ســازمان توســعه تجــارت ایــران، 
ــرکت ها و  ــی ش ــوان و ارزیاب ــئولیت فراخ مس
مدیریــت اجرایــی ایــن نمایشــگاه را بــه عهــده 

داشــت.
همچنیــن شــرکت های دانــش بنیــان بــا 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت 
نمایشــگاه  ایــن  در  مســتقل  صــورت  بــه 
حضــور داشــتند و بــه عرضــه محصــوالت 
و توانمندی هــای خــود در ایــن نمایشــگاه 

پرداختنــد.

ایــن نمایشــگاه بــا مشــارکت کشــورهای 
ــدادی از  ــن و تع ــد، چی ــه، تایلن ــد، ترکی هن
شــرکت های اروپایــی برگــزار شــد و بــه عنــوان 
تنهــا نمایشــگاه جامــع حــوزه ســامت در 

ــت. ــرح اس ــان مط ــور عم کش

ــن نمایشــگاه ،  در طــول ســه روز برگــزاری ای
شــرکت های  میــان   B۲B جلســه  ده هــا 
دارویــی و تجهیزاتــی ایــران بــا طرفیــن عمانی 
برگــزار شــد. در ایــن مذاکــرات از ســوی طــرف 
ــامت  ــت س ــذب توریس ــوع ج ــی، موض عمان
ــتانی دارای  ــی و بیمارس ــز درمان ــط مراک توس
غرفــه در پاویــون ایــران، مطــرح و شــرکت های 
ــت  ــز آن را مثب ــون نی ــر در پاوی ــی حاض ایران

ــد. ــتقبال کردن ــرده و از آن اس ــی ک ارزیاب

طــرح تامیــن مالــی جمعــی بــا ســود محقــق 
ــام  ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــدی ب ــده ۵۰ درص ش

ــید. رس
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، برنامــه تلویزیونــی »کارویــا« ســال 
ــا  ــوآوری و ب ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــته ب گذش
همــکاری فرابــورس ایــران و بــه منظــور اجــرای 
ــش  ــای دان ــی طرح ه ــی جمع ــن مال روش تامی
ــش  ــیما پخ ــبکه اول س ــد و از ش ــان تولی بنی
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــه در آن ش ــد ک ش
ــت  ــه رقاب ــا ب ــی کاروی ــابقه تلویزیون ــب مس قال
پرداختنــد و پــس ازنظــر هیــات داوران، طــرح 
هــای دانــش بنیــان منتخــب در ســکوهای 
ــورس  ــد فراب ــورد تایی ــی م ــی جمع ــن مال تامی

ــرار گرفتنــد. ــران ق ای
در ایــن طــرح هــا ســرمایه گــذاران مــی 
تومــان  هــزار  بــا ۵۰۰  توانســتند حداقــل 

ســرمایه گــذاری کننــد و در صــورت شکســت 
طــرح دانش بنیــان مذکــور، صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی اصــل ســرمایه را بــه ســرمایه گذاران 

بازمی گردانــد.
ــارس«  ــان دام پ ــان »ماکی ــرکت دانش بنی ش
ــمت  ــن قس ــده دوازدهمی ــوان برن ــه عن ــز ب نی
ــکوی  ــور در س ــه حض ــق ب ــا موف ــه کاروی برنام

ــد. ــراد( ش ــی)کارن ک ــی جمع ــن مال تامی
ــاس«  ــد پ ــرکت »مایتوفی ــن ش ــول ای محص
بــود. ایــن محصــول اولیــن داروی گیاهــی 
ــه  ــوده ک ــور ب ــز طی خوراکــی ضــد جــرب قرم
فرموالســیون آن تمامــا بــر پایــه ترکیبــات 
موثــره گیاهــان اســت. همچنیــن مصــرف ایــن 
ــوان  ــه عن ــان ب ــذای انس ــامت غ ــول س محص
در  را  طیــور  فرآورده هــای  مصرف کننــده 
ــش  ــت کاه ــزرگ در جه ــی ب ــی دارد و گام پ
مقاومت هــای دارویــی و حفــظ محیــط زیســت 

ــت. اس

ــرح  ــن ط ــرار گرفت ــس از ق ــت پ ــی اس گفتن
ایــن شــرکت بــرای تامیــن مالــی جمعــی، تنهــا 
ــامل  ــرمایه گذار ش ــه ۱۳۱ س ــس از ۱۵دقیق پ
ــی و ۱۴ ســرمایه گذار  ۱۱7 ســرمایه گذار حقیق
ــن طــرح دانش بنیــان ســرمایه  ــر ای حقوقــی، ب

گــذاری کردنــد.
ــت  ــس از موفقی ــان پ ــرکت دانش بنی ــن ش ای
در جــذب ســرمایه ۴ میلیــارد تومانــی از ســوی 
ــده  ــود پیش بینی ش ــد س ــا ۵۰ درص ــردم، ب م
ــال  ــرد و در ح ــاز ک ــود را آغ ــه، کار خ ۶ ماه
دام  ماکیــان  دانش بنیــان  شــرکت  حاضــر 
پــارس اصــل ســرمایه همــراه بــا میــزان ســود 
 ۱۴۰۱ مــاه  مــرداد  در  را  پیش بینی شــده 
بــه  شــده  پیش بینــی  موعــد  از  زودتــر  و 

ســرمایه گذاران پرداخــت کــرد.
 قابــل ذکــر اســت کــه زمــان بازگشــت 
ــاه ۱۴۰۱  ــهریور م ــرح ۱۱ ش ــن ط ــرمایه ای س

بــود. شــده  پیش بینــی 
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طــرح تامیــن مالــی جمعــی بــا ســود محقــق 
ــام  ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــدی ب ــده ۲۳ درص ش

ــید. رس

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، برنامــه تلویزیونــی »کارویــا«، 
ــوآوری  ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــته ب ــال گذش س
ــه منظــور  ــران و ب ــورس ای ــا همــکاری فراب و ب
اجــرای روش تامیــن مالــی جمعــی طــرح 
هــای دانــش بنیــان تولیــد و از شــبکه اول 
ــرکت های  ــه در آن ش ــد ک ــش ش ــیما پخ س
دانش بنیــان در قالــب  مســابقه تلویزیونــی 
ــر  ــس از نظ ــد و پ ــت پرداختن ــه رقاب ــا ب کاروی
بنیــان  دانــش  طرح هــای  داوران  هیــات 
ــی  ــی جمع ــن مال ــکوهای تامی ــب در س منتخ
ــد. ــرار گرفتن ــران ق ــورس ای ــد فراب ــورد تایی م

در ایــن طــرح هــا ســرمایه گــذاران مــی 
تومــان  هــزار  بــا ۵۰۰  توانســتند حداقــل 
ســرمایه گــذاری کننــد و در صــورت شکســت 
طــرح دانــش بنیــان مذکــور، صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی اصــل ســرمایه را بــه ســرمایه 

ــد. ــی گردان ــاز م ــذاران ب گ
شــرکت دانش بنیــان »تجهیــز الکترونیــک 
اکســون« نیــز بــه عنــوان برنــده ســومین 
ــه حضــور در  ــق ب ــا موف ــه کاروی قســمت برنام
ــی جمعی)کــران کــراد(  ســکوی تامیــن مال

ــد. ش
ــدام  ــون اق ــک اکس ــز الکترونی ــرکت تجهی ش
ــش  ــی کف ــتگاه کاورزن حرارت ــد دس ــه تولی ب
اتوماتیــک کــرده اســت. ایــن شــرکت بــا 
ــه  ــر نســبت ب ــب بهینه ت ــه مرات ــی ب ویژگی های

تنهــا تولیدکننــده ایــن دســتگاه )چیــن( باعــث 
ــت. ــده اس ــد آن ش ــار تولی ــردن انحص ــن ب از بی

ایــن شــرکت دانــش بنیــان در تاریــخ ۱۲ 
ــه جــذب ســرمایه  بهمــن مــاه ۱۴۰۰، اقــدام ب
ــی کارن  ــی جمع ــن مال ــق ســامانه  تامی از طری

ــرد. ــراد، ک ک
ــرح  ــن ط ــرار گرفت ــس از ق ــت پ ــی اس گفتن
ــی،  ــی جمع ــن مال ــرای تامی ــرکت ب ــن ش ای
۱7 ســرمایه گــذار حقیقــی و حقوقــی بــه 
ــرح  ــن ط ــر ای ــان ب ــون توم ــغ ۳۲۱ میلی مبل
ــد. و از  ــذاری کردن ــرمایه گ ــان س ــش بنی دان
ــط ۱7  ــت و توس ــورت گرف ــردم ص ــوم م عم
ســرمایه گذار حقیقــی و حقوقــی تکمیــل شــد؛ 
شــرکت تجهیــز الکترونیــک اکســون در انتهــای 
ــی  ــروژه، ســود پیش بین ــام پ ــم و اتم ــاه هفت م

ــت.  ــرده اس ــق ک ــد را محق ــده ۲۳ درص ش
ایــن شــرکت دانــش بنیــان پــس از موفقیــت 
ــی از  ــون تومان ــرمایه ۳۲۱ میلی ــذب س در ج
ســوی مــردم، بــا ۲۳ درصــد ســود پیــش بینــی 
شــده، کار خــود را آغــاز کــرد و در حــال حاضــر 
الکترونیــک  بنیان»تجهیــز  دانــش  شــرکت 
ــزان  ــا می ــراه ب ــرمایه هم ــل س ــون« اص اکس
ســود پیــش بینــی شــده را در مهــر مــاه ۱۴۰۱ 

ــرد.   ــذاران پرداخــت ک ــه ســرمایه گ ب
آلودگــی  از  اســتریل  محیط هــای  وجــود 
و  بیمارســتان ها  مثــل  مختلــف  مراکــز  در 
ارائه دهنــده  مراکــز  جراحــی،  اتاق هــای 
اینترنــت و دیتاســنترها، کارخانه هــای دارویــی 
و تجهیــزات پزشــکی و همچنیــن کارخانه هــای 
تولیــد مــواد غذایــی و... الزمــه اصلــی فعالیــت 
ایــن مراکــز محســوب می شــود. محصــول 
ــه  ــبت ب ــازار نس ــاز ب ــع نی ــت رف ــود جه موج
ــزات  ــار تجهی ــه اشــاره شــد در کن ــواردی ک م
ــط  ــتن محی ــه داش ــتریل نگ ــت اس ــر جه دیگ

می شــود. اســتفاده 
ــابقه  ــق مس ــرح موف ــومین ط ــرح س ــن ط ای
طرح هــای  از  یکــی  و  کارویــا  تلویزیونــی 

ــه  ــی را ب ــود پیش بین ــه س ــت ک ــاخص اس ش
طــور کامــل بــه ســرمایه گذاران پرداخــت 

ــت. ــرده اس ک

دانش بنیــان  طــرح  موفقیــت 
»تولیــد کیــت تشــخیص مولکولــی 
کرونــا بــه روش RT-PCR« در 
ــه  ــدی ب ــود ۲۵ درص ــت س پرداخ

ســرمایه گذاران
طــرح تامیــن مالــی جمعــی بــا ســود محقــق 
ــام  ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــدی ب ــده ۲۵ درص ش

ــید. رس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
»کارویــا«  تلویزیونــی  برنامــه  شــکوفایی،  و 
ــوآوری  ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــته ب ــال گذش س
ــران و  ــورس ای ــا همــکاری فراب و شــکوفایی و ب
بــه منظــور اجــرای روش تامیــن مالــی جمعــی 
ــبکه  ــد و از ش ــان تولی ــش بنی ــای دان طرح ه
اول ســیما پخــش شــد کــه در آن شــرکت های 
تلویزیونــی  مســابقه  قالــب  در  دانش بنیــان 
ــر  ــس از نظ ــد و پ ــت پرداختن ــه رقاب ــا ب کاروی
بنیــان  دانــش  طرح هــای  داوران،  هیــات 
ــی  ــی جمع ــن مال ــکو های تامی ــب در س منتخ
ــد.  ــرار گرفتن ــران ق ــورس ای ــد فراب ــورد تایی م
در ایــن طــرح هــا ســرمایه گــذاران مــی 
تومــان  هــزار  بــا ۵۰۰  توانســتند حداقــل 
ســرمایه گــذاری کننــد و در صــورت شکســت 
طــرح دانش بنیــان مذکــور، صنــدوق نــوآوری و 

شــکوفایی اصــل ســرمایه را بــه ســرمایه گذاران 
بازمی گردانــد.

از  یکــی  نیــز  کاوش  ژن  توپــاز  شــرکت 
مــاه  بهمــن    ۲۵ کــه  بــود  شــرکت هایی 
ــا  ــرد و ب ــرکت ک ــا ش ــه کاروی ۱۴۰۰در برنام
ارائــه محصــول خــود توانســت اقــدام بــه 
جــذب ســرمایه از طریــق طــرح تامیــن مالــی 

جمعــی کنــد.
ــز  ــاز ژن کاوش« نی ــان »توپ شــرکت دانش بنی
ــده هفدهمیــن قســمت برنامــه  ــوان برن ــه عن ب
ــن  ــه حضــور در ســکوی تامی ــق ب ــا موف کاروی

ــی جمعــی)کارن کــراد( شــد. مال
ــرح  ــن ط ــرار گرفت ــس از ق ــت پ ــی اس گفتن
ایــن شــرکت بــرای تامیــن مالــی جمعــی، تنهــا 
پــس از ۱۰دقیقــه ۳۵ســرمایه گذار حقیقــی 
دانش بنیــان  طــرح  ایــن  بــر  حقوقــی،  و 

کردنــد. ســرمایه گذاری 
ــت  ــس از موفقی ــان پ ــرکت دانش بنی ــن ش ای
در جــذب ســرمایه ۱ میلیــارد تومانــی از ســوی 
ــده  ــود پیش بینی ش ــد س ــا ۲۵ درص ــردم، ب م
ــال  ــرد و در ح ــاز ک ــود را آغ ــه، کار خ ۶ ماه
ژن  توپــاز  دانش بنیــان   شــرکت  حاضــر 
ــا میــزان ســود  کاوش اصــل ســرمایه همــراه ب
 ۱۴۰۱ مــاه  مــرداد  در  را  پیش بینی شــده 
بــه  شــده  پیش بینــی  موعــد  از  زودتــر  و 

کــرد. پرداخــت  ســرمایه گذاران 
می توانــد  کاوش  ژن  توپــاز  پزشــکی  تیــم 
پرایمــر و پــروب کیــت تشــخیص را بــه صــورت 
لیوفیلیــزه عرضــه کنــد کــه ایــن روش باعــث 
برتــری نســبت بــه ســایر کیت هــای تشــخیص 
ــی  ــخیص مولکول ــای تش ــت. کیت ه ــده اس ش
ــی ۲۰  ــای منف ــد در دم ــع بای ــورت مای ــه ص ب
درجــه نگهــداری شــود تــا بــه مقصــد و مصــرف 
برســد ولــی حالــت لیوفیلیــزه در دمــای محیط 
ــر  ــن ام ــت و ای ــتفاده اس ــال و اس ــل انتق قاب
ــاط  ــن نق ــه دورتری ــال ب ــهیل انتق ــب تس موج

می شــود. 

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛
موفقیت طرح دانش بنیان »تولید کاورزن حرارتی کفش اتوماتیک« در پرداخت سود ۲3 درصدی به سرمایه گذاران

یــک شــرکت  دانــش بنیــان بــا حمایــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه 
طراحــی و پیــاده ســازی محصولــی در راســتای 
بازارهــای محلــی در کشــور شــده  ایجــاد 

ــت. اس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، شــرکت پایشــگر پایــا پیونــد فــرا 
داده پــرداز )پروفــا( کــه در زمینــه تولیــد 
اطاعــات  فنــاوري  حــوزه  در  محصوالتــی 
در  رایانــه  ای  نرم افزارهــاي  و  ارتباطــات  و 
ــازمانی  ــای س ــازی فراینده ــه س ــت بهین جه
مشــغول فعالیــت اســت، توانســته بــا اســتفاده 
ــن  ــش  در ای ــرز دان ــن و م ــای نوی از فناوری ه
فروشــگاه های  و  کارهــا  و  کســب  حــوزه، 
ــرم  ــک پلتف ــب ی روســتایی و شــهری را در قال

کنــد. یکپارچه ســازی 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــکه، مدی ــر پورس محمداکب
دانش بنیــان پروفــا در ایــن زمینــه گفــت: 
ــت  ــزار اس ــک نرم اف ــی ی ــا طراح ــئله پروف مس
کــه در آن کســب و کارهــا و فروشــگاه های 
ــب  ــتاهایش در قال ــهر و روس ــک ش ــی ی محل
ــن  ــوند و از ای ــردآوری ش ــی گ ــازار مل ــک ب ی

ــمند  ــهر هوش ــره ش ــه ای از زنجی ــق حلق طری
ــود. ــل ش تکمی

ــده،  ــی ش ــه طراح ــزاری ک ــزود: نرم اف وی اف
ــن  ــا ای ــام دارد. م ــا« ن ــن »همینج ــازار آنای ب
ــهر  ــت ش ــر محوری ــز ب ــا تمرک ــول را ب محص
طراحــی کرده ایــم و مخاطبیــن مــا همــه 
کســب و کارهــای همــه شــهرهای ایــران 
هســتند.این عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
ــرد: کار  ــان ک ــیروان بی ــد ش آزاد اســامی واح
ویــژه بــازار آنایــن در تکمیــل زیرســاخت های 
ــن  ــه همی ــت و ب ــمند اس ــهر هوش ــاد ش اقتص
ــهر و  ــک ش ــب وکارهای ی ــه کس ــور هم منظ
ــرار  ــزار ق ــک نرم اف ــب ی ــه آن را در  قال حوم
می دهیــم و مزیتــش ایــن اســت کــه مشــتری 

و کل بــازار شــهر در یــک اپلیکیشــن قــرار 
گرفتــه اســت.به گفتــه مدیرعامــل این شــرکت 
ــون  ــن تاکن ــازار آنای ــزار ب ــان، نرم اف دانش بنی
در دو اســتان مازنــدران و خراســان شــمالی بــه 
ــت.  ــده اس ــازی ش ــی پیاده س ــورت آزمایش ص
وی تاکیــد کــرد کــه شــرکت پروفــا بنــا دارد 
تــا محصــول خــود را رفته رفتــه در تمــام 
ــور  ــی کش ــای بوم ــک و بازاره ــهرهای کوچ ش

ــد. ــترش ده گس
ــابه  ــای مش ــرد: نرم افزاره ــار ک ــکه اظه پورس
ــد  ــن در ســطح کشــور حضــور دارن ــازار آنای ب
بــر  تخصصــی  به طــور  آنایــن  بــازار  امــا 
ــه صــورت شــهرمحور در  ــی و ب بازارهــای محل

ــت. ــز اس ــور متمرک کش
ــا  ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــل ای مدیرعام
ــداوم  ــورت م ــه ص ــال ب ــا ۶ س ــه م ــان اینک بی
ــن  ــهری ای ــی و ش ــات اجتماع ــغول مطالع مش
ــرده  ــاره تســهیات اخــذ ک ــم، درب طــرح بودی
ایــن شــرکت از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــدوق  ــف صن ــات مختل ــون از خدم ــت: تاکن گف
نــوآوری اســتفاده کرده ایــم کــه بــه طــور کلــی 
بــرای توســعه فنــاوری و خدمــات مــا راهگشــا 

ــن محصــول  ــوده  اســت. وی در ادامــه داد: ای ب
بــا دغدغــه نــوآوری اجتماعــی وارد بــازار شــده 
اســت و بنــا دارد تــا بازارهــای بومــی و محلــی 
را هــم بــه خریــد و فروش هــای مجــازی و 
اینترنتــی ســطح کشــور بیــاورد. در حــال 
حاضــر بازارهــای محلــی در شــهرهای کوچــک 
ــیاری در  ــندگان بس ــدگان و فروش و تولیدکنن
روســتاها هســتند کــه بــازاری بــرای محصوالت 
ــه  خــود نمی یابنــد و ورود محصــوالت آن هــا ب
ــن  ــی ای ــد بازاریاب ــزرگ می توان ــک درگاه ب ی

ــه رو کنــد. ــا تحــول بزرگــی روب ــراد را ب اف
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان پایشــگر پایــا 
ــن  ــه ای ــرد ک ــان ک ــرداز بی ــرا داده پ ــد ف پیون
ــر در  ــتغال ۲۰ نف ــه اش ــون زمین ــرکت تاکن ش
اســتان خراســان شــمالی را فراهــم کرده اســت 
ــه  ــش گرفت ــه در پی ــعه ای ک ــد توس ــا رون و ب
ــن  ــکاران ای ــزان هم ــده می ــاه آین ــا شــش م ت
شــرکت بــه بیــش ۱۰۰ نفــر نیــز خواهــد 

ــید.  رس
بــه گفتــه وی ایــن شــرکت اکنــون در پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان خراســان شــمالی 

ــت.  ــت اس ــال فعالی ــتقر و در ح مس

طراحی پلتفرم بازار آنالین برای ایجاد بازارهای محلی در کشور توسط یک شرکت دانش  بنیان
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دکتر بغدادی اعالم کرد:
هم سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری با ۲3 صندوق پژوهش و فناوری برای حمایت از کسب وکار های نوپا و خالق

ــوآوری  ــدوق ن ــعه اکوسیســتم صن ــر توس مدی
اعــام کــرد: صنــدوق نــوآوری ابزارهــای نوینی 
را تعریــف کــرده اســت تــا بــر اســاس آن بتواند 
ــوآوری کشــور  ــران زیســت بوم ن ــه بازیگ از هم

ــل آورد.  ــه عم ــی ب ــای مال حمایت ه
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، صبــح امــروز، چهارشــنبه ۳۰ 
ــون  ــن مارات ــداد دهمی ــهریورماه ۱۴۰۱ روی ش
برنامه نویســی تلفــن همــراه کشــور، بــا حضــور 
مبتکــران حــوزه  و  دانشــجویان  از  جمعــی 
و  دولتــی  مقامــات  برخــی  و  برنامه نویســی 
و  نــوآوری  صنــدوق  در  خصوصــی  بخــش 

ــد.  ــزار ش ــکوفایی برگ ش
ــدادی،  ــی بغ ــر مصطف ــداد دکت ــن روی در ای
ــوآوری  ــدوق ن ــتم صن ــعه اکوسیس ــر توس مدی
بــه  خوش آمدگویــی  ضمــن  شــکوفایی،  و 
ــدوق  ــات صن ــاره خدم ــه درب ــران جلس حاض
نــوآوری و حمایت هــای آن از بازیگــران مختلف 
ــدوق  ــت: صن ــور گف ــوآوری کش ــت بوم ن زیس
نــوآوری خــود را موظــف بــه شــکل دهی نظــام 
ــور  ــوآوری در کش ــاوری و ن ــی فن ــن مال تامی
می دانــد. ایــن صنــدوق مولــود قانــون حمایــت 
بنیــان و  از شــرکت ها و مؤسســات دانــش 
ــت  ــات اس ــا و اختراع ــازی نوآوری ه تجاری س
ــا در  ــید ام ــب رس ــه تصوی ــال ۸۹ ب ــه در س ک
بــا  قانون گــذار آشــنایی کاملــی  آن وقــت 

ــا شــرکت های  ــتارت آپ ی ــر اس ــی نظی مفاهیم
ــدوق  ــت صن ــن عل ــه همی ــت و ب ــاور نداش فن
نــوآوری را صرفــا موظــف بــه حمایــت مســتقیم 

کــرد. دانش بنیــان  از شــرکت های 

ــم  ــروز می دانی ــال ام ــن ح ــا ای ــزود: ب وی اف
تنهــا  نــوآوری  زیســت بوم  بازیگــران  کــه 
نیســتند  دانش بنیــان  شــرکت های 
جملــه  از  دیگــری  مجموعه هــای  و 
نوپــا، شــرکت های خــاق،  کســب وکارهای 
ــرای  ــود را ب ــش خ ــاور و ... نق ــته های فن هس
پیشــبرد کشــور بــه ســوی اقتصــاد مبتنــی بــر 

می کننــد.  ایفــا  فنــاوری 
ــن  ــه همی ــرد: ب ــان ک ــه بی ــدادی در ادام بغ
دلیــل مــا ابزارهــای نوینــی تعریــف کردیــم تــا 
ــه صــورت غیــر مســتقیم از  ــد ب صنــدوق بتوان
ــور  ــاوری کش ــتم فن ــران اکوسیس ــر بازیگ دیگ

ــه عمــل آورد. ــت ب ــز حمای نی

مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی اظهــار کــرد: بــرای این کار ما ســعی 
کرده ایــم همــه مراحــل عمــر یــک کســب وکار 
ــه  ــر ب ــا ورود موث ــده ت از زمــان شــکل گیری ای
ــب  ــی متناس ــزار مال ــرده و اب ــد ک ــازار را رص ب

بــرای حمایــت از آن را طراحــی کنیــم. 
ــیر کاری  ــدای مس ــرای ابت ــا ب ــزود: م وی اف
بــا  کرده ایــم  ســعی  اســتارت آپ  یــک 
ــان  ــتابدهنده دانش بنی ــد ش ــا چن ــکاری ب هم
فراهــم  را  کســب وکارها  از  حمایــت  ابــزار 
ــتاب دهنده ها  ــا ش ــوآوری ب ــدوق ن ــم. صن کنی
هرگونــه  از  و  می کنــد  هم ســرمایه گذاری 
و  نوپــا  کســب وکارهای  بــه  مســتقیم  ورود 
تزریــق ژن دولتــی بــه آن هــا پرهیــز دارد. 
بغــدادی خبــر داد کــه تــا ایــن لحظــه صندوق 
نــوآوری از طریــق همــکاری بــا ۲۲ شــتابدهنده 
توانســته اســت در حــدود ۸۰ میلیــارد تومــان 
ــتقیم  ــت غیرمس ــا حمای ــب وکارهای نوپ از کس

. کند
ــوآوری  ــدوق ن ــعه اکوسیســتم صن ــر توس مدی
ــکاری  ــه داد: هم ــن ادام ــکوفایی همچنی و ش
ــر  ــاوری از دیگ ــای پژوهــش و فن ــا صندوق ه ب
ابــزار صنــدوق نــوآوری بــرای حمایــت از 
بازیگــران مختلــف زیســت بوم نــوآوری اســت و 
تــا امــروز توانســته ایم بــه میــزان ۸۵۰ میلیــارد 
بــا ۲۳ صنــدوق  تومــان هم ســرمایه گذاری 

ــت  ــرای حمای ــاوری در کشــور ب پژوهــش و فن
ــاق  ــرکت های خ ــا و ش ــب وکارهای نوپ از کس

ــیم. ــته باش و ... داش

بــه گفتــه وی، صندوق هــای جســورانه بورســی 
نیــز ابــزار دیگــر صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بازیگــران  از  غیرمســتقیم  حمایــت  بــرای 
ــدادی  ــوآوری کشــور هســتند. بغ زیســت بوم ن
افــزود: در مراحــل عمــر یــک اســتارت آپ، اگــر 
ــر  ــرمایه گذاری های کان ت ــه س ــاز ب ــی نی جای
بورســی  جســورانه  صندوق هــای  باشــد، 
بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری وارد عمــل 
جســورانه  صنــدوق   ۲۳ امــروز  می شــوند. 
ــرمایه  ــه س ــود دارد ک ــور وج ــی در کش بورس
مجمــوع آن هــا از ســرمایه ثبتــی صنــدوق 

ــت. ــه اس ــی یافت ــوآوری فزون ن
ــوآوری  ــدوق ن ــعه اکوسیســتم صن ــر توس مدی
و شــکوفایی در پایــان خاطرنشــان کــرد: در 
حــال حاضــر صنــدوق نــوآوری در ۱۳ صنــدوق 
جســورانه بورســی ســرمایه گذاری کــرده اســت 
و میــزان ســرمایه صنــدوق نــوآوری در ایــن ۱۳ 
ــد.  ــان می رس ــارد توم ــه ۴۰۰ میلی ــدوق ب صن
ایــن کار نیــز در راســتای حمایــت مــا از همــه 
ــده  ــی ش ــوآوری طراح ــت بوم ن ــران زیس بازیگ

اســت.

مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی:
۴۷ درصد طرح های سرمایه پذیر در حوزه سالمت فعالند

دوشــنبه های  رویــداد  چهل ویکمیــن 
اســتارت آپی کــه موضــوع آن بــه ســامت 
هوشــمند اختصــاص داشــت، بــا حضــور ۹ 
ســرمایه گذاری  نیازهــای  کــه  اســتارت آپ 
در  شــد.  برگــزار  کردنــد،  اعــام  را  خــود 
ــوآوری و  ــدوق ن ــئوالن صن ــه مس ــن برنام ای
شــکوفایی و ســرمایه گذاران عاقه منــد بــه 
ــمند  ــامت هوش ــوزه س ــرمایه گذاری در ح س

ــتند. ــور داش ــز حض نی
 

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــداد  ــن روی ــکوفایی، چهل ویکمی ــوآوری و ش ن
ــزار  ــی برگ ــتارت آپی در حال ــنبه های اس دوش
ــال در  ــدگان ۹ اســتارت آپ فع ــه نماین شــد ک
حــوزه ســامت هوشــمند بــه ارائــه طرح هــای 

ــد.  ــرمایه پرداختن ــت س ــت دریاف ــود جه خ
ــای  ــتارت آپ  ها ویژگی ه ــداد، اس ــن روی در ای
نیاز هــای  و  کســب و کار  مــدل  محصــول، 
ســرمایه گذاری خــود را بــه ســرمایه گذاران 
ــه  ــداد ارائ ــاری روی ــر و وبین ــر حاض خطرپذی

ــد. کردن
ــداد دوشــنبه های  ــن روی ــاز چهل ویکمی در آغ
ــر  ــان، مدی اســتارت آپی، محمدحســین رضوانی
ارزیابــی ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و 
ــه  ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــن اش ــکوفایی ضم ش
ــنبه های  ــده دوش ــازی ای ــال از اجرایی س دو س
ــا در  ــدف م ــت: ه ــذرد گف ــتارت آپی می گ اس
ــتری را  ــه بس ــود ک ــن ب ــوآوری ای ــدوق ن صن
ــه  ــا کســانی کــه عاقه منــد ب ــم ت فراهــم آوری
ــتند  ــه هس ــای نوآوران ــرمایه گذار در طرح ه س
ــران  ــا و مبتک ــب وکارهای نوپ ــا کس ــد ب بتوانن

ــاوری وارد مذاکــره شــوند. عرصــه فن
ــا در  ــروز م ــال ام ــس از دو س ــزود: پ وی اف
ــا افــرادی برخــورد  ــه ب ــوآوری روزان صنــدوق ن
داریــم کــه یــا ســرمایه گذارند امــا هنــوز 
ــد  ــدا نکرده ان ــود را پی ــه خ ــورد عاق ــرح م ط
یــا مبتکــران و فناورانــی هســتند کــه ادبیــات 
ــد.  ــک ســرمایه گذار را درنیافته ان ــا ی ــره ب مذاک
ــن  ــوآوری ای ــدوق ن ــور صن ــن منظ ــه همی ب
ــانی  ــد و هم رس ــا پیون ــم آورد ت ــتر را فراه بس
ــری رخ  ــیر هموارت ــده در مس ــروه یادش دو گ

ــد. ده
از  درصــد   ۴7 کــرد:  تصریــح  رضوانیــان 
ــوآوری  ــه کــه بــه صنــدوق ن طرح هــای فناوران
وصــول می شــوند، در حــوزه ســامت و از ایــن 
مقــدار ۳7 درصــد در حــوزه ســامت دیجیتــال 
فعالنــد و ایــن مســئله بــه خوبــی نشــان 
ــای  ــن حــوزه یکــی از حوزه ه ــه ای ــد ک می ده
ــرای ســرمایه گذاران  ــا در کشــور اســت و ب پوی

ــی دارد. ــت باالی ــز جذابی نی
مدیــر ارزیابــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــل  ــز تمای ــوآوری نی ــدوق ن ــرد: صن ــد ک تاکی
مالــی  تامیــن  را در  نقــش خــود  تــا  دارد 
ــن  ــه همی ــد و ب ــا کن ــا ایف کســب وکارهای نوپ
ــان  ــتابدهنده های دانش بنی ــا ش ــا ب ــور م منظ
تمــام  بتوانیــم  تــا  می کنیــم  همــکاری 
ــور را از  ــوآوری در کش ــت بوم ن ــران زیس بازیگ
حمایت هــای مالــی خــود برخــوردار کنیــم.

وی ادامــه داد: در یــک ســال گذشــته ۸۰ 
ــدوق  ــکاری صن ــا هم ــی ب ــن مال ــروژه تامی پ
نــوآوری اتفــاق افتــاده اســت کــه از طریــق ۲۲ 

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــتابدهنده ص ش

حمایــت  دوم  ابــزار  همچنیــن  رضوانیــان 
صنــدوق نــوآوری در حمایــت از اســتارت آپ ها 
را صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری عنــوان 
کــرد و گفــت: امــروز نزدیــک بــه 7۰ صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری در کشــور وجــود دارنــد و 
ــدوق پژوهــش  ــچ اســتانی نیســت کــه صن هی
نداشــته باشــد. صندوق هــای پژوهــش یکــی از 
ابزارهــای کارآمــد مــا بــرای حمایــت و تامیــن 

ــتند. ــا هس ــب وکارهای نوپ ــی کس مال

 
و  پژوهــش  صنــدوق  اولویــت 
نوظهــور  فناوری هــای  فنــاوری 
حــوزه  بــر  تمرکــز  دیجیتــال 

ســالمت هوشــمند اســت
در ادامــه ایــن رویــداد نیــز دکتــر ســید 
مدیرعامــل  موســوی،  موســی زاده  محمــد 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری فناوری هــای 
نوظهــور دیجیتــال اظهــار کــرد: در ابتــدا بایــد 
ــوآوری و شــکوفایی تشــکر کنــم  از صنــدوق ن
ــب  ــای مناس ــا و طرح ه ــه برنامه ه ــا ارائ ــه ب ک
زیســت بوم  بازیگــران  تمــام  بــه  توانســته 
نــوآوری کشــور در هــر مرحلــه ای کــه باشــند 

ــد. ــه ده ــی ارائ ــیار خوب ــات بس خدم
فنــاوری  و  پژوهــش  افــزود: صنــدوق  وی 
دیجیتــال  نوظهــور  فناوری هــای 
ــود کــه کار خــود  ــی ب شصت وســومین صندوق
را از اســفندماه ســال گذشــته آغــاز کــرد و در 
ایــن مــدت توانســته فعالیــت خوبــی در ارائــه 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  تســهیات 
ــا و همچنیــن شــرکت های  کســب وکارهای نوپ

ــد. ــه ده ــاور ارائ فن
موســی زاده تاکیــد کــرد: یکــی از اولویت هــای 
ــر حــوزه  مهــم مــا در ایــن صنــدوق تمرکــز ب
ســامت هوشــمند اســت چــرا کــه ایــن حــوزه 
بــازار پرپتانســیل و رو بــه رشــدی دارد. از 
ســامت  و  ســامت  حــوزه  دیگــر  ســوی 
هوشــمند یکــی از مســائل مهــم کشــور را نیــز 

تشــکیل می دهنــد.
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل 
اظهــار  همچنیــن  نوظهــور  فناوری هــای 
ــه در کشــور  ــی ک ــه یکــی از حوزه های ــرد ک ک
فعالیتــی خوبــی در آن صــورت گرفتــه، حــوزه 
ــان و  ــه متخصص ــت ک ــمند اس ــامت هوش س

شــرکت های بســیاری بــر آن متمرکزنــد.
تمرکــز  کــه  کــرد  ابــراز  پایــان  در  وی 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری فناوری هــای 
بــا  هم ســرمایه گذاری  دیجیتــال  نوظهــور 
ــای  ــر طرح ه ــتم ب ــر اکوسیس ــران دیگ بازیگ
داد:  ادامــه  موســی زاده  اســت.  فناورانــه 
ظرفیت هــای  می توانــد  هم ســرمایه گذاری 
مختلــف بازیگــران اکوسیســتم را در یــک ســبد 
واحــد جمــع کنــد و چنیــن کاری قطعــا نتایــج 

ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــری ب بهت
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مراکز دااگشنهی 

مراکز دانشگاهی 

آنچه خواهید خواند: 
- توجــه بــه امنیــت ســایبری، 
وظیفــه  و  اجتماعــی  مســئولیت 

اســت همگانــی 
دانشــجوی  افتخارآفرینــی   -
مســابقات  در  گلســتان  دانشــگاه 

آســیا قهرمانــی  شمشــیربازی 
برنامه هــای  و  اقدامــات  ــح  ـ ـ ـ یـ ت�ش  -
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــت 
ــا  ــت ب جامــع علــی کاربــردی: در نشس

ــتانی ــای اس ــای واحده رؤس
ــتاد  ــکیل س ــت تش ــالغ ماموری - اب
هویــت بخشــی و بازآفرینــی فضاهای 
ــه  ــی ب ــی و ورزش ــی، تربیت آموزش
ــرف  ــی از ط ــهید رجائ ــگاه ش دانش

ــرورش ــوزش و پ ــر آم وزی

ابالغ ماموریت تشکیل ستاد هویت بخشی و بازآفرینی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی به دانشگاه شهید 
رجائی از طرف وزیر آموزش و پرورش

ماموریــت تشــکیل ســتاد هویــت بخشــی 
و بازآفرینــی فضاهــای آموزشــی، تربیتــی و 
ورزشــی از طــرف وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه 
سرپرســت دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید رجائی 
ابــاغ شــد. دکتــر یوســف نــوری، وزیــر آموزش 
ــت  ــن ماموری ــه ای ای ــی اباغی ــرورش ط و پ
مهــم را بــر عهــده دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید 
رجائــی و همچنیــن رئیــس ســازمان نوســازی، 
ــرار داده  ــور ق ــدارس کش ــز م ــعه و تجهی توس

اســت.

از  بخشــی  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــال  ــر جم ــت سرپرســت دانشــگاه، دکت ماموری
الدیــن مهــدی نــژاد، آمــده اســت: در راســتای 
ــور  ــام در ام ــی نظ ــای کل ــت ه ــق سیاس تحق
آمــوزش و پــرورش اباغــی رهبــر معظــم 
انقــاب )مدظلــه العالــی(، مفــاد ســند تحــول 
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه زیرنظــام 
تامیــن فضــا، تجهیــزات و فنــاوری مبنــی 
ــامی ـ  ــاری اس ــای معم ــت الگوه ــر کاربس ب
ــده  ــی، زاین ــگ غن ــتفاده از فرهن ــی و اس ایران
ــت  ــه نشس ــات جلس ــور و مصوب ــی کش و تمدن
ــا صاحــب نظــران و اندیشــمندان،  تخصصــی ب
ــای  ــی فضاه ــی و بازآفرین ــت بخش ــتاد هوی س
از  متشــکل  ورزشــی  و  تربیتــی  آموزشــی، 
اســتادان دانشــگاه، صاحــب نظــران، مهندســین 

مشــاور و دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط 
ــود. ــی ش ــکیل م تش

مقــام عالــی وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــن 
متــن ماموریــت، اقدامــات و برنامــه هــای زیــر 
ــوده  ــاغ نم ــدن اب ــی ش ــور اجرای ــه منظ را ب

انــد:

ســاخت  و  طراحــی  ســازی  متناســب   •

برنامــه  اقتضائــات  بــا  آموزشــی  فضاهــای 
درســی و رویکــرد هویــت بخشــی بــه فضاهــای 

آموزشــی و پرورشــی و ورزشــی
و  ضوابــط  روزرســانی  بــه  و  تدویــن   •
ــا طراحــی و ســاخت  ــط ب اســتانداردهای مرتب

ورزشــی و  تربیتــی  آموزشــی،  فضاهــای 
ــا و شــاخص  ــاده ســازی الگوه ــن و پی • تدوی
ــدارس ــی در م ــاری اســامی ـ ایران ــای معم ه

• توجــه محــوری بــه طراحــی فضاهــای 
فضاهــای  توســعه  و  ســاخت  در  مذهبــی 

آموزشــی
• بــاز آفرینــی و روزآمــد ســازی معمــاری 
ــدارس ــی در م ـ ایران ــامی  ــش اس ــت بخ هوی

• تحلیــل ســاختاری و کالبــدی فضاهــای 
ــا  ــا ب مــدارس و متناســب ســازی طراحــی آنه
زیســت بــوم و شــرایط اقلیمــی و تاریخــی 

ــور ــق کش مناط
• الگوســازی و اجــرای پــروژه هــای فاخــر در 

هریــک از اســتانهای کشــور
• کاربســت روش هــا و چارچــوب هایــی بــرای 
اســتفاده از ظرفیــت عظیــم مهندســان مشــاور، 
ــز علمــی  ــان و مراک ــش بنی ــای دان شــرکت ه

وتحقیقاتــی در ســاخت و توســعه 

• ترکیــب مصالــح و دانــش بومی و اســتفاده از 
فنــاوری هــای نویــن در ارائــه ســبک معمــاری 

الهــام بخــش اســامی ـ ایرانــی
الگوهــای  ترویــج  بــرای  ریــزی  برنامــه   •
ــرای دوره  ــق اج ــه از طری ــش پای ــاری دان معم
ــران و کارشناســان  ــرای مدی ــای آموزشــی ب ه

ــه مربوط
ــت و  ــدام در جهــت مرم ــزی و اق ــه ری • برنام
ــا ارزش تاریخــی ــدگار و ب ــدارس مان ــاء م احی

ــه  ــات رئیس ــت هی ــاس در نشس ــن اس ــر ای ب
دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی کــه در 

روز ســه شــنبه ۲۶ مهرمــاه در ســالن جلســات 
تشــکیل  شــد،  تشــکیل  ریاســت  حــوزه 
ــای  ــی فضاه ــی و بازآفرین ــت بخش ــتاد هوی س
آموزشــی، تربیتــی و ورزشــی بــه تصویــب 
رســید. بــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر جمــال 
الدیــن مهــدی نــژاد بــه ابــاغ ماموریــت مقــام 
ــی و  ــهید رجائ ــگاه ش ــه دانش ــی وزارت ب عال
ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس، 
ــام  ــر مق ــج نشســت اخی اشــاره نمــود و از نتای
عالــی وزارت بــا ضاحــب نظــران و متخصصــان 
ایــن حــوزه خبــر داد. وی ایــن ابــاغ ماموریــت 
را یــک فرصــت اســتثنایی بــرای دانشــگاه 
ــرای  ــا را ب ــه اعض ــاش هم ــرد و ت ــی ک ارزیاب
ــتار  ــرح خواس ــن ط ــداف ای ــه اه ــتیابی ب دس

شــد.

فعالیت های اخیر فراملی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
ورود دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نظام رتبه بندی بین المللی تایمز برای سومین سال متوالی، قرارگیری در 

بین دانشگاه های کشورهای گروه D۸-۲۰۲1 و تشکیل کارگروه دیپلماسی و مرجعیت علمی

ــرای  ــی ب دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجای
ســومین ســال پیاپــی توانســت در نظــام رتبــه 
ــد.  ــدا کن ــز ورود پی ــی تایم ــن الملل ــدی بی بن
ــهید  ــگاه ش ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
رجائــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: 
ــی  ــت ارزیاب ــز جه ــدی تایم ــه بن ــگاه رتب پای
دانشــگاه  هــا قســمتی از اطاعــات مــورد نیــاز 
خــود را از خــود دانشــگاه هــا، قســمتی دیگــر 
ــی و  ــات پژوهش ــا و اطاع ــنجی ه را از نظرس

ــکوپوس  ــی اس ــگاه اطاعات ــتنادات را از پای اس
تهیــه مــی کنــد. 

دکتــر مجتبــی قربانــی در ادامــه یــادآور 
ــز در  ــدی تایم ــه بن ــگاه رتب ــه در پای ــد ک ش
ایــران  از   ۲۰۱۴ الــی   ۲۰۱۲ ســال¬های 
تنهــا یــک دانشــگاه حضــور داشــت. در ســال 
۲۰۱۵ دو دانشــگاه صنعتــی شــریف و صنعتــی 
ــه  ــدی حضــور یافت ــه بن ــن رتب ــان در ای اصفه

ــه ۸  ــا ب ــگاه ه ــداد دانش ــال ۲۰۱۶ تع و در س
مــورد رســید. در ســال ۲۰۱7 بــه ۱۳ دانشــگاه 
ــه ۱۸ دانشــگاه و در ســال  و در ســال ۲۰۱۸ ب
۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بــه ترتیــب بــه 
۲۹، ۴۰، ۴7 و ۵۸ دانشــگاه افزایــش یافتــه 
ــال ۲۰۲۲،  ــران در س ــه ای ــن رتب اســت. بهتری
بــازه رتبــه ¬ای ۴۰۰-۳۵۱ اســت، ایــن در 
ــران در   ــه ای ــن رتب ــه  بهتری ــت ک ــی اس حال
ــت.  ــوده اس ــازه ۳۵۰-۳۰۱ ب ــته ب ــال گذش س
ــی  ــهید رجای ــر ش ــت دبی ــگاه تربی ــه دانش رتب

ــت. ــده اس ــی ش ۱۲۰۱+ ارزیاب
اســتناد گــزارش مؤسســه  بــه  همچنیــن 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری، 
دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی در بیــن 
 D۸-۲۰۲۱ دانشــگاه های کشــورهای گــروه

ــت. ــرار گرف ق
المللــی  بیــن  هــای  فعالیــت  حــوزه  در 
دانشــگاه شــهید رجائــی، کلیــات تشــکیل 
ــز  ــت علمــی نی ــروه دیپلماســی و مرجعی کارگ
در هشــتمین نشســت شــورای دانشــگاه شــهید 
ــاه در  ــنبه ۱۱ مهرم ــه در روز دوش ــی ک رجائ
ســالن شــهید باهنــر برگــزار شــد بــه تصویــب 

ــید. رس
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رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صتعتی و فناوری پیشرفته:
توجه به امنیت سایبری، مسئولیت اجتماعی و وظیفه همگانی است

رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صتعتــی 
گشــایش  آییــن  در  پیشــرفته،  فنــاوری  و 
و  تهدیدهــا  ســایبری؛  »امنیــت  همایــش 
ــت  ــه امنی ــه ب ــه توج ــان اینک ــا« بابی راهکاره
وظیفــه  و  اجتماعــی  مســئولیت  ســایبری، 
همگانــی اســت، افــزود: امنیــت ســایبری بــرای 
ــه ارمغــان مــی آورد  کشــور، قــدرت و اقتــدار ب
جهــان  در  قــدرت  اصلــی  مولفه هــای  از  و 
امــروز و بویــژه قــدرت نــرم بــه شــمار مــی رود.

 
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــر حســین  ــاوری پیشــرفته، دکت ــی و فن صنعت
ــش  ــایبری را از چال ــت س ــظ امنی ــی حف محب
ــار  ــدرن برشــمرد و اظه ــای م ــم دنی ــای مه ه
داشــت: تهدیــدات ســایبری دانــش پایــه اســت 
و بــر اســاس فنــاوری شــکل می گیــرد و قطعــا 
ــد  ــی توان ــه م ــزی ک ــا و مراک ــی از پایگاه ه یک
در ایــن زمینــه بــه کشــور کمــک نمایــد 
ــتند. ــور هس ــی کش ــز علم ــگاه ها و مراک دانش

بایــد  دانشــگاه ها  کــرد:  تصریــح  وی 
و  پدافنــدی  الگویــی،  تئــوری،  حــوزه  در 
ایــن  در  پیشــرو  فناوری هــای  شناســایی 
حــوزه و بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات 

بــه امنیــت پایــدار کشــور کمــک کننــد. 
ــگیری از  ــای پیش ــن راه ه ــم تری ــی از مه یک
حمــات ســایبری و تقویــت امنیــت ســایبری؛ 
آموزش هــای مــداوم، کاربــردی و بــروز اســت.

محبــی گفــت: دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا داشــتن 
ــت  ــوان و فعالی ــه و ج ــرب، نخب ــتادان مج اس
ــه  ــایبری، ارائ ــت س ــا در مســیر امنی ــز آپ مرک
و  پژوهشــی  فعالیت هــای  و  هــا  آمــوزش 
ــتگاه های  ــا دس ــترک ب ــای مش ــام طرح ه انج
بســتر  و  اســت  آمــاده همــکاری  مختلــف 
اصلــی همــکاری هــا محســوب می شــود.

ــی  ــا آمادگ ــز آپ ــرد: مرک ــر نشــان ک وی خاط
ــا  ــط ب ــتگاهای مرتب ــا و دس ــه نیروه دارد هم
امنیــت ســایبری را در کنــار هــم قــرار دهــد و 
بــا همگرایــی و تجمیــع تخصص هــا و امکانــات، 
ــایبری  ــت س ــه امنی ــان در زمین ــتان کرم اس
بــه اســتانی نمونــه و الگــو تبدیــل شــود.

امنیــت ســایبر  اینکــه  بیــان  بــا  محبــی 
ــم دارد  ــی ه ــازی عموم ــد س ــه متقاع ــاز ب نی
تــا از برنامه هــای امنیــت ســایبر اســتقبال 
بیشــتری شــود، افــزود: ایــن امــر موجــب 
حساســیت بیشــتر افــراد در ســطوح شــخصی، 
دنبــال  بــه  تــا  می شــود  ســازمانی  اداری، 
باشــند. ســایبر  امنیــت  پروتکل هــای 

تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس 
ــت:  ــار داش ــرفته اظه ــاوری پیش ــی و فن صتعت
بــرای مقابلــه بــا حمــات ســایبری بایــد 
ــود  ــع ش ــم وض ــه ای ه ــخت گیران ــن  س قوانی
تــا هزینــه فعالیت هــای مخــرب بــاال رود.

ــات وســیعی  ــزود: فضــای ســایبر، امکان وی اف
ــه دارد و  ــیاری ک ــای بس ــار مزای دارد و در کن

ــل کــرده اســت  ــه دهکــده ای تبدی جهــان را ب
همــراه  نیــز  چالش هایــی  و  مشــکات  بــا 
ــه  ــدود ب ــا مح ــه صرف ــی ک ــت. چالش های اس
ــی  ــن الملل ــاد بی ــی نیســت و ابع فضــای داخل
نیــز پیــدا کــرده اســت. امــروز ســرمایه گذاری 
کــردن در امنیــت زیــر ســاخت ها موجــب  
ــی در بخش هــای  ــره وری و کارای ــش به افزای
اداری، صنعتــی و تولیــد پایــدار در کشــور 
اســت و کوچکتریــن عــدم توجــه و هوشــیاری، 
ــدام آن  ــا و توســعه کاری و ت ــداری فرآینده پای
ــرد. ــد ک ــرو خواه ــا مشــکات جــدی روب را ب

محبی بــا معرفی دانشــگاه تحصیــات تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشــرفته و دســتاوردهای آن 
بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
فنــی و صنعتــی کشــور و فعالیــت مرکــز آپــا بر 
ــم  ــارک عل همــکاری دانشــگاه، پژوهشــگاه و پ
ــد  ــایبری تاکی ــت س ــوزه امنی ــاوری در ح و فن
کــرد و اعصــای هیئــت علمــی جــوان و نخبــه 
ــم دانشــگاه برشــمرد. ــای مه ــرمایه ه را از س

و  تهدیدهــا  ســایبری؛  امنیــت  همایــش 
راهکارهــا صبــح اول آبــان بــا حضــور مدیــران و 
کارشناســان فنــاوری اطاعــات اســتان کرمــان 
ــات  ــگاه تحصی ــای دانش ــز همایش ه در مرک
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
آغــاز بــه کار کــرد و تــا ســوم آبــان بــا 
ــه دارد. ــزاری کارگاه هــای تخصصــی ادام برگ

آپــا  مرکــز  از  شــرکت کنندگان  همچنیــن 
و  بازدیــد  امنیــت(  پشــتیبانی،  )آگاهــی، 
راهــداری  فرهــاد  دکتــر  بازدیــد  ایــن  در 
حســن  مهــدی  و  آپــا  مرکــز  رئیــس 
از  گزارشــی  آپــا  کارشــناس  رنجبــر  زاده 
ــه کردنــد. عملکــرد و فعالیت هــای آپــا ارائ

در پژوهش صورت گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند؛
بهینه سازی فرایند رنگرزی کاالی پشمی با رنگزای طبیعی »کینوا« مورد بررسی قرار گرفت

کاالی  رنگــرزی  فراینــد  بهینه ســازی 
ــا رنگــزای طبیعــی "کینــوا" توســط  پشــمی ب
پژوهشــگران دانشــکده هنــر دانشــگاه بیرجنــد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
 بــه روابــط عمومــی دانشــگاه بیرجنــد، فاطمــه 
طاهــری راد، بــا دفــاع از پایان نامــه اش بــا 
ــد رنگــرزی کاالی  ــوان » بهینه ســازی فراین عن
ــه  ــوا"«،  ب ــی "کین ــزای طبیع ــا رنگ ــمی ب پش
ــن دانشــجوی مقطــع کارشناســی  ــوان اولی عن
ــه و  ــواد اولی ــش م ــرش- گرای ــته ف ــد رش ارش
رنگــرزی دانشــکده هنــر دانــش آموختــه  شــد.

از  متعــددی  دالیــل  اخیــر  ســال های  در 
جملــه بــه خطــر افتــادن محیــط زیســت، 
رنگ هــای  بــودن  زا  ســرطان  و  ســمی 
شــیمیایی و خطــر جــدی بــرای ســامت 
انســان، ســبب شــده اســت کــه جوامــع بشــری 
درصــدد یافتــن جایگزیــن مناســبی بــرای 
ایــن منابــع باشــند. بــه همیــن دلیــل امــروزه 
ــد  ــی و فرآین ــزای طبیع ــواد رنگ ــتفاده از م اس
ــرزی منســوجات  ــرای رنگ ــی ب ــرزی طبیع رنگ
ــی  ــش صنعت ــگران و بخ ــه پژوهش ــورد توج م
ــه اســت. یکــی از راهکارهــا جهــت  ــرار گرفت ق
توســعه رنگــرزی طبیعــی، شناســایی و معرفــی 
رنگزاهــای طبیعــی جدیــد و مقــرون بــه صرفــه 

حاصــل از مــواد ضایعاتــی و دورریــز می باشــد. 
ــرگ  ــز )ب ــای دورری ــش، بخش ه ــن پژوه در ای
ــک  ــاده ی ــوان م ــه عن ــوا ب ــاه کین ــاقه( گی و س
منبــع جدیــد رنگــزای طبیعــی بــرای رنگــرزی 
ــی زرد  ــید رنگ ــب ش ــت کس ــمی جه ــخ پش ن
معرفــی شــده و شــرایط رنگــرزی بــا ایــن 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــز گیاه دورری
کینــوا گیاهــی یــک ســاله اســت کــه بــه 
ــی  ــت م ــه آن کش ــرداری از دان ــور بهره ب منظ
ــوان  ــه عن ــاه ب ــای گی ــایر بخش ه ــود و س ش
خــوراک دام یــا دورریــز بخــش کشــاورزی 
ــرای  ــن پژوهــش، ب ــد. در ای ــه حســاب می آی ب
ــف دو  ــای مختل ــات از بخش ه ــام آزمایش انج
 )TiTiCaCa. Giza( کینــوا  گیــاه  نــوع 
کشــت شــده در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 
بیرجنــد، در اســتان خراســان جنوبی، اســتفاده 
ــای  ــده ثبات ه ــت آم ــج بدس ــق نتای ــد. طب ش
ــمی  ــای پش ــه نخ ه ــویی نمون ــوری و شستش ن
ــوا نســبتاً  ــاه کین ــرگ گی ــا ب ــده ب ــرزی ش رنگ
ــج  ــن، نتای ــود. همچنی ــوب ب ــا خ ــط ت متوس
ــاف  ــه الی ــی نشــان داد ک ــون ضــد میکروب آزم
پشــمی رنگــرزی شــده بــا بــرگ گیــاه کینــوا از 
ویژگــی ضــد میکروبــی قابــل قبولــی در برابــر 
ــوردار  ــت S.aureus برخ ــرم مثب ــری گ باکت

ــود. ب

دکتــر  و  مالکــی  همــا  دکتــر  همچنیــن 
حســین بارانــی اســاتید راهنمــا و دکتــر عبــاس 
خاشــعی و خانــم خزاعــی مشــاوره ایــن پایــان 
نامــه را بــر عهــده داشــته انــد. همچنیــن دکتــر 
ــی  ــن حاج ــر محمدامی ــرد و  دکت آرزو پایدارف
زاده از اعضــای هیئــت علمــی گــروه فــرش نیــز 

ــد. ــور بودن ــه مذک ــان نام داوران پای
ــوالت  ــتفاده از محص ــا اس ــوان ب ــروزه می ت ام
جانبــی کشــاورزی، صنایــع غذایــی و ضایعــات 
و  داد  کاهــش  را  هزینه هــا  جنــگل داری، 

رنگــرزی  در  آنهــا  از  اســتفاده  همچنیــن، 
منســوجات مشــکل دفــع آنهــا را نیــز بــر طــرف 
ــا  ــه علــت ســازگاری ب می کنــد. گیــاه کینــوا ب
آب و هــوای گــرم و خشــک، در دســترس 
ــرون و  ــت، مق ــت و برداش ــکان کاش ــودن، ام ب
بــه صرفــه بــودن، و بــه جهــت ایجــاد شــید زرد 
ــزا  ــان رنگ ــره گیاه ــد در زم ــان می توان درخش
بــرای رنگــرزی نــخ پشــمی مــورد اســتفاده در 
ــوجات  ــایر منس ــتباف و س ــرش دس ــد ف تولی
ــه کار رود. ــی زرد ب ــید رنگ ــب ش ــت کس جه

در مسابقات بین المللی اختراعات 
و نوآوری به دست آمد؛

کسب مدال طال توسط دانشجوی 
دانشگاه صنعتی بیرجند

بین المللــی  مســابقات  طــای  مــدال 
دانشــجوی  توســط  نــوآوری  و  اختراعــات 
شــد. کســب  بیرجنــد  صنعتــی  دانشــگاه 

دانشــجوی  توســط  طــا  مــدال  کســب 
بیرجنــد صنعتــی  دانشــگاه 

ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد، 
علیرضــا موحــد دانشــجوی مهندســی صنایــع 
مســابقات  از  دوره  دومیــن  در  دانشــگاه 
ویــژه  نــوآوری  و  اختراعــات  بین المللــی 
ــن  ــی مخترعی ــن الملل اعضــای فدراســیون بی
ــود،  ــده ب ــزار ش ــوییس برگ ــو س ــه در ژن ک

ــد. ــا ش ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب موف

ــور  ــا حض ــابقات ب ــن مس ــت ای ــی اس گفتن
ــا  ــور دنی ــرع از ۳۰ کش ــش از ۱۰۰۰ مخت بی

ــت. ــده اس ــزار ش برگ
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افتخارآفرینی دانشجوی دانشگاه 
گلستان در مسابقات شمشیربازی 

قهرمانی آسیا

صدور مجوز راه اندازی پردیس 
پارک علم و فناوری در دانشگاه 

صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

ــابقات  ــتان در مس ــگاه گلس ــجوی دانش دانش
کویــت  در  آســیا  قهرمانــی  شمشــیربازی 

ــد. ــار آفری افتخ
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــاد  ــتان، میع ــل از دانشــگاه گلس ــه نق ــوم ب عل
ــران  ــی عم ــته مهندس ــجو رش ــی دانش عابدین
دانشــگاه گلســتان در مســابقات قهرمانــی 
اســلحه  در  آســیا  جوانــان  شمشــیربازی 
ــزار شــد،  ــت برگ ــه در کشــور کوی ــابر" ک "س

ــه  ــا کشــور عــراق را ب مقــام ســوم مشــترک ب
دســت آورد.

دانشــگاه  پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون 
صنعتــی خاتــم االنبیــاء بهبهــان از صــدور 
ــاوری  ــم و فن ــس عل ــدازی پردی ــوز راه ان مج
مشــترک بیــن دانشــگاه و پــارک علــم و 

داد. خبــر  خوزســتان  فنــاوری 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش   بــه 
صنعتــی خاتــم االنبیــاء بهبهــان، دکتــر مرادی 
ــن  ــاون آموزشــی و پژوهشــی ای زیرکوهــی مع
ــگاه  ــر گفت:دانش ــن خب ــان ای ــا بی ــگاه ب دانش
ــتای  ــان در راس ــاء بهبه ــم االنبی ــی خات صنعت
ــه عنــوان محــور  ــی خــود ب ایفــای نقــش اصل
توســعه شــرق اســتان خوزســتان و انجــام 
ــه  ــگاه جامع ــوان دانش ــه عن ــود ب ــالت خ رس
محــور و کارآفریــن، از ســال ۱۳۹۴ طــرح 
جامــع کارآفرینــی موســوم بــه طــرح "جــاک" 
را معرفــی کــرده کــه مــورد تاییــد وزارت عتــف 
ــگاه  ــوان دانش ــه عن ــگاه ب ــن دانش ــوده و ای ب
ــده  ــی ش ــی معرف ــه کارآفرین ــرو در زمین پیش

ــت. اس
وی افــزود: در ایــن راســتا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــال  ــد را س ــال جدی ــری س ــم رهب ــام معظ مق
"تولیــد؛ دانش   بنیــان، اشــتغال   آفرین" نــام 
ــیدن  ــت بخش ــت عینی ــد جه ــذاری کرده ان گ
ــدای  ــادی از ابت ــای زی ــم تاش ه ــن مه ــه ای ب
ــوم کســب و  ــل زیســت ب ــرای تکمی امســال ب
ــتان  ــتان خوزس ــرق اس ــان در ش کار دانش بنی
ــات  ــزاری جلس ــس از برگ ــت و پ ــورت گرف ص
ــاوری خوزســتان  ــم و فن ــارک عل ــا پ متعــدد ب
ــف  ــاوری وزارت عت ــت فن ــا معاون ــی ب و رایزن
ــدازی  ــرای صــدور مجــوز راه ان ــات الزم ب اقدام
ــاوری صــورت گرفــت کــه  ــم و فن پردیــس عل
ــت فنــاوری و  خوشــبختانه مــورد تاییــد معاون

ــت. ــرار گرف ــف ق ــوآوری وزارت عت ن

)D۸( رتبه 3۵ دانشگاه لرستان در بین دانشگاه های وزارت علوم براساس نظام رتبه بندی
مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه لرســتان، 
ــتان  ــگاه لرس ــد دانش ــه جدی ــریح رتب در تش
هشــت  دانشــگاه های  رتبه بنــدی  نظــام  در 
کشــور اســامی در حــال توســعه )D۸(گفــت: 
ــه ای  ــازه رتب ــا رشــد، در ب دانشــگاه لرســتان ب
دانشــگاه های   ۳۵ رتبــه  و   ۲۰۱  _  ۲۰۵
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــه وزارت عل زیرمجموع

لرســتان،  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  بــه   
دکتــر حســین حاتمــی، مدیــر امــور پژوهشــی 
رتبه بنــدی  گفــت:  لرســتان  دانشــگاه 
 ۲۰۲۱ _D۸ ــروه ــورهای گ ــگاه های کش دانش
توســط مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
ــن  ــد؛ بدی ــام ش ــاوری )ISC( اع ــم و فن عل
ــازمان  ــی ۱۶۳۴س ــات پژوهش ــور، اطاع منظ
از کشــورهای عضــو گــروه D۸ در پایــگاه 
ســال های  فاصلــه  در   InCites اطاعاتــی 

اســت. بررســی شــده   ۲۰۱7-۲۰۱۹
 حاتمــی افــزود: از بیــن ایــن ســازمان ها، 
دانشــگاه هایی کــه بیــش از ۱۵۰ مــدرک را در 
ایــن بــازه زمانــی منتشــر کــرده بودنــد جامعــه 
ــداد  ــد و تع ــدی را تشــکیل دادن ــدف رتبه بن ه
ــتند  ــرایط را داش ــن ش ــه ای ــگاه هایی ک دانش
 D۸ ۴۶۳ دانشــگاه بــود کــه در رتبه بنــدی

ــد. ــدا کرن _۲۰۲۱ حضــور پی

مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه لرســتان 
ــدی،  ــن رتبه بن ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــریح ک تش
دانشــگاه لرســتان رتبــه ۳۵ کشــور را در بیــن 
زیــر مجموعــه وزارت علــوم،  دانشــگاه های 
ــرار  ــدی ق ــه در رتبه بن ــاوری ک ــات و فن تحقیق

ــرد. ــب ک ــد کس ــه بودن گرفت
ــن  ــن، در بی ــح داد: »همچنی ــی، توضی  حاتم
ــو  ــدی عض ــه رتبه بن ــه ب ــگاه راه یافت ۴۶۳ دانش
ــازه رتبــه ای  گــروهD۸، دانشــگاه لرســتان در ب
ــت. ــرار گرف ــگاه ها ق ــن دانش ۲۵۰_۲۰۱ برتری

مدیــر امــور پژوهشــی دانشــگاه لرســتان اظهار 
داشــت: کشــورمان ایــران بــا 7۴ دانشــگاه بعــد 
از کشــور ترکیــه، جایــگاه دوم را از منظــر تعداد 
رتبه بنــدی  ایــن  در  حاضــر  دانشــگاه های 
کســب کــرد و کشــورهای اندونــزی، پاکســتان، 
مالــزی، مصــر، بنــگادش و نیجریــه بــه ترتیــب 
جایــگاه بعــدی را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
ــران و  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش همچنی
دانشــگاه تهــران، رتبه هــای ســوم و پنجــم 

ــد. ــب کردن ــدی را کس ــن رتبه بن ای
ــی براســاس  ــدی نهای ــزود: رتبه بن  حاتمــی اف
پایگاه هــای  از  شــده  اســتخراج  اطاعــات 
و   USPTO ،WOS ، Incitesاطاعاتــی

وب ســایت دانشــگاه ها و ســایر ســایت های 
ــت. ــده اس ــردآوری ش ــط گ مرتب

ــش،  ــامل پژوه ــتفاده ش ــورد اس ــای م معیاره
ــی  ــای بین الملل ــوزش و فعالیت ه ــوآوری، آم ن
حــوزه پژوهــش بــوده اســت کــه در ایــن میــان 
پژوهــش دارای بیشــترین وزن تأثیــر بــوده و در 
آن ۵ شــاخص حجــم پژوهــش، تعــداد اســتناد 
ــال شــده،  ــتنادی نرم ــر اس ــاالت و تاثی ــه مق ب
تأثیــر اســتنادی نســبت بــه کل جهــان و تعداد 
 ،Q۱ مقاالتــی کــه در نشــریات برتــر، نشــریات
مجــات نیچــر، ســاینس و فهرســت نشــریات 
نیچــر ایندکــس کــه بــه چــاپ رســیده اند 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت گــروه هشــت کشــور اســامی 
ــران،  ــورهای ای ــامل کش ــعه، ش ــال توس در ح
اندونــزی،  بنــگادش،  پاکســتان،  ترکیــه، 

مالــزی، مصــر و نیجریــه می شــود.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( در بازدید از مجتمع صنعتی ماموت البرز تاکید کرد؛
ضرورت توجه به تقویت مهارت و تجربه عملی دانشجویان در کنار افزایش کیفیت آموزش علمی

رئیــس دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی)ره( 
در بازدیــد از مجتمــع صنعتــی مامــوت البــرز و 
رونــد فعالیت هــای ایــن مرکــز بــزرگ تولیــدی 
گفــت: یکــی از ماموریت هــای جدیــد دانشــگاه 
ــود و  ــتغال ش ــه اش ــه وارد حلق ــت ک ــن اس ای
ــی،  ــوزش علم ــت آم ــش کیفی ــر افزای ــاوه ب ع
تقویــت مهــارت و تجربــه عملــی دانشــجویان را 

نیــز مــورد توجــه قــرار دهــد.
 بــه روابــط عمومــی دانشــگاه بین المللــی 
ــت:  ــر قاســم زاده گف ــی )ره(، دکت ــام خمین ام
ــی  ــد و کارآفرین ــز رش ــتا از مراک ــن راس در ای
دانشــگاه و همچنیــن تیم هــا و هســته های 
ــرد و  ــم ک ــت خواهی ــجویی حمای ــی دانش علم
همچنیــن بــه دنبــال عقــد تفاهم نامه هایــی بــا 

ــا در بحــث اشــتغال  ــزرگ هســتیم ت صنایــع ب
دانــش آموختــگان مهــارت دیــده دانشــگاه 
حضــور  دیگــر  طــرف  از  و  کنیــم  کمــک 
ــن  ــعه ای ــا در توس ــگاهی حتم ــگان دانش نخب

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار موث ــع بس صنای
ــته های  ــه  رش ــگان نخب ــش آموخت ــذب دان ج
مختلــف مهندســی، برگــزاری تورهــای بازدیــد 
از شــرکت، تامیــن شــرایط الزم جهــت حضــور 

اعضــای هیئــت علمــی در شــرکت جهــت 
ــج  ــی، تروی ــت مطالعات ــرح فرص ــدن ط گذران
و توســعه کارآفرینــی، حمایــت از تیم هــای 
دانشــجویی در حوزه هــای بــرق، مکانیــک و 
ــه توســعه فناوری هــای  ــژه ب ــگاه وی ــا ن مــواد ب
ــر  ــوزش موث ــن آم ــودرو و همچنی ــت خ صنع
ــدان  ــه من ــجویان و عاق ــه دانش ــد ب و کارآم
ــث  ــن مباح ــط از مهمتری ــات مرتب در موضوع
ــا  ــگاه ب ــس دانش ــدار رئی ــده در دی ــرح ش مط

ــود. ــوت ب ــرکت مام ــئوالن ش مس
گفتنــی اســت مجتمــع صنعتــی مامــوت  
نامــی شــناخته شــده در پهنــه عرصــه صنعــت 
بین الملــل بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 

مجتمع هــای صنعتــی کشــور اســت.

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛
ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیالت و آبزیان برگزار می شود

تحقیقــات  بین المللــی  کنگــره  ششــمین 
 ۶th International( آبزیــان  و  شــیات 
 Congress of Fisheries and Aquatic
Research( بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان و بــا 
ــران از  ــی ای ــان زینت ــن ماهی ــکاری انجم هم
۲۴ لغایــت ۲۶ آبــان مــاه ســال جــاری برگــزار 

می شــود.
 بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی دانشــگاه 
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان، از 
ــه  ــوان ب ــره می ت ــن کنگ ــای ای ــه محوره جمل
ــتان،  ــخت پوس ــان، س ــرورش ماهی ــر و پ تکثی
ــی،  ــای دریای ــا و علف ه ــان، جلبک ه ــرم تن ن
زینتــی،  آبزیــان  زنــده،  غــذای  و  تغذیــه 
ماهی شناســی، ژنتیــک و اصــاح نــژاد آبزیــان، 
بازاریابــی  آبزیــان، فــراوری و  بیماری هــای 
ــت  ــل و مدیری ــد مث ــوژی تولی ــان، فیزیول آبزی
مولدیــن، تکنولوژی هــای نویــن در پــرورش 

آبزیــان، ارزیابــی ذخایــر آبزیــان، تغییــرات 
ــامت  ــان و س ــروری، آبزی ــزی پ ــی و آب اقلیم
ــروری و  ــر آبزی پ ــد-۱۹ ب ــر کووی ــان و اث انس

ــرد. ــاره ک ــیات اش ش
ــور  ــره پروفس ــن کنگ ــدی ای ــخنرانان کلی  س
 ،Gregory ALDO LEWBART

 ،Aileen TAN SHAU HWAI پروفســور
پروفســور Farhat JABEEN و پروفســور 
امریــکا،  کشــورهای  از   Junning CAI

ــود. ــد ب ــا خواهن ــتان و ایتالی ــزی، پاکس مال
ایــن  محورهــای  راســتای  در  همچنیــن 
کنگــره، ۲۰ کارگاه آموزشــی توســط محققیــن 
ــان  ــت ۲۸ آب ــر لغای ــخ ۳۰ مه ــی از تاری ایران
۱۴۰۱ در محیــط اســکای روم بــه نشــانی 
https ://www .skyroom .online/ch/

کــه  می شــود  برگــزار   vu۱۳۹/guasnr۹۹
از طریــق ســایت کنگــره، ســایت دانشــگاه 
ــرگان و  ــی گ ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش عل

ــد  ــانی خواه ــی اطاع رس ــبکه های اجتماع ش
ــد.  ش

ــد جهــت  ــدان می توانن ــی اســت عاقمن گفتن
کســب اطاعــات بیشــتر و ارســال مقــاالت بــه 
صــورت آنایــن بــه وب ســایت کنفرانــس بــه 
نشــانی ir.icfar۲۰۲۲ مراجعــه کــرده و یــا بــا 
gmail.@icfar۲۰۲۲ الکترونیکــی  آدرس 

com مکاتبــه کننــد.
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به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری:
دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت نثر فارسی برگزار می شود

دوازدهمیــن همایــش بیــن المللی بزرگداشــت 
ــی  ــر فارس ــناخت نث ــی و بازش ــل بیهق ابوالفض
ــه  ــان ۱۴۰۱ ب ــوم آب ــا س ــای اّول ت طــی روزه
ــزار  ــبزواری برگ ــم س ــگاه حکی ــی دانش میزبان

می شــود.

ســبزواری،  حکیــم  عمومــی  روابــط  بــه   
ــی بزرگداشــت  ــش بین الملل ــن همای دوازدهمی
ابوالفضــل بیهقــی و بازشــناخت نثــر فارســی«، 
ــش  ــجویان و دان ــردن دانش ــدف آگاه ک ــا ه ب
ــی  ــان غن ــه و زب ــگ، اندیش ــا فرهن ــان ب پژوه
ــخ،  ــا تاری ــه بیشــتر ب ــنایی هرچ فارســی و آش
تاریــخ نــگاری، تاریــخ بیهقــی و ابوالفضــل 
ــد  ــای جدی ــدی از پژوهــش ه ــی، بهره من بیهق
ــن  ــه رشــته ای  در عرصــه مت ــات میان و مطالع
ــی  ــای نقدادب ــی و حوزه ه ــر پژوه ــی و نث پژوه
و زیباشناســی متــن، مطالعــات زبانــی، داســتان 
علــوم سیاســی، جامعــه  تاریــخ،  پــردازی، 
گفتگــوی  و  تعامــل  جغرافیــا،  شناســی، 
در  فرهیختــگان  و  پژوهشــگران  اســتادان، 
کهــن  نثــر  فارســی،  وادب  زبــان  عرصــه 
ــی  ــی پژوه ــث بیهق ــی، مباح ــنگ فارس گرانس
ــخ، بســط  ــان- تاری ــد زب ــی و پیون ــر پژوه و نث
و گســترش پژوهــش پیرامــون پیوندهــای نثــر 
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــر ب ــر معاص ــیک و نث کاس
ــون  ــر مت ــر تاثی ــد ب ــزرگ« وتاکی » خراســان ب
ــگاه  ــر و جای ــر معاص ــر نث ــیک ب ــور کاس منث
ــوم  ــا س ــای اّول ت ــا، درروزه ــر درروزگار م نث

آبــان ۱۴۰۱ توســط گــروه زبــان وادبیــات 
ــزار  ــم ســبزواری برگ فارســی دردانشــگاه حکی

می شــود.
ــش  ــر همای ــدم دبی ــوی مق ــار عل ــر مهی دکت
ــش  ــن همای ــه ای ــم افتتاحی ــرد مراس ــاره ک اش
اّول  شــنبه  یــک  روز   ۱۱ تــا   ۹ ســاعت  از 
ــت  ــی بزرگداش ــبت روز ملّ ــه مناس ــان و ب آب
ــریعتی  ــتاد ش ــاالر اس ــی در ت ــل بیهق ابوالفض
دانشــگاه برگــزار می شــود و در آن، عــاوه 
بــر قائــم مقــام وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری در اموربین الملــل و رییــس مرکــز 
وزارت  بین المللــی  علمــی  همکاری هــای 
عتــف، دکتــر محمدجعفــر یاحقــی، عضــو 
ــات فارســی  ــان وادبی پیوســته فرهنگســتان زب
ایــران، دکتــر محمــود جعفــری دهقــی، رییــس 
ــران، پروفسورســید  ــران شناســی ای ــن ای انجم
گاســکوی  استاددانشــگاه  امیــن،  حســن 
اســکاتلند و شــماری دیگــر ازبیهقــی پژوهــان و 

نثــر پژوهــان ســخنرانی مــی کننــد و از کتــاب 
» نثرپرنیانــی« مجموعــه چکیــده مقــاالت 

همایــش رو نمایــی خواهدشــد.

ــه  ــش س ــن همای ــزود: درای ــش اف ــر همای دبی
تخصصــی  علمــی-  نشســت  هفــت  روزه، 
و  بیهقــی  تاریــخ  جایــگاه   درزمینه هــای 
ــای  ــان، پژوهش ه ــران و جه ــی در  ای نثرفارس
در  داســتان پردازی   و  شناســی  روایــت 
تاریــخ بیهقــی، پژوهش هــای زیباشناســی و 
ــخ  ــی، تاری ــخ بیهق ــی  تاری ــد ادب ــات نق مطالع
و تاریخ نــگاری در تاریــخ بیهقــی، مطالعــات 
حقوقــی تاریــخ بیهقــی، اندیشــه های سیاســی 
در تاریــخ بیهقــی، مطالعــات میان رشــته ای 
ــد  ــزار خواه ــی برگ ــی و نثرفارس ــخ بیهق تاری
شــد ودر آن پژوهشــگرانی از کشــورهای ایــران، 
افغانســتان، پاکســتان، هندوســتان وبنــگادش 
ــاح  ــه ســخنرانی خواهندپرداخــت. افتت ــه ارائ ب
نخســتین نگارخانــه روســتایی درایــران و ارائــه 
گــزارش برپایــی » مــوزه نثــر فارســی« از دیگــر 

برنامه هــای همایــش اســت.

ــال ۱۴۰۱، روز اّول  ــان س ــت از آب ــی اس گفتن
ــی بزرگداشــت ابوالفضــل  ــام روز ملّ ــه ن ــان ب آب
ــده  ــت ش ــور ثب ــی کش ــم ملّ ــی در تقوی بیهق

اســت.

انعقاد قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی عضو هیأت علمی دانشگاه میبد
 با یک شرکت فّعال در حوزه شبکه توزیع برق

دیدار هیئت رئیسه دانشگاه 
صنعتی شاهرود با خّیر و مجری 
طرح مهارت و درآمد دانشجویی 

)مدد(

ــگاهی  ــرون دانش ــی ب ــرح پژوهش ــرارداد ط  ق
»دکتــر نصرالــه جعفــری« عضــو هیــأت علمــی 
گــروه حقــوق دانشــگاه میبــد بــا موضــوع 
بــه  موســوم  قراردادهــای  »آسیب شناســی 
ــع  ــبکه توزی ــل در ش ــه کاب ــیم ب ــض س تعوی
ــون  ــق پیرام ــش و تحقی ــتان و پژوه ــرق اس ب
ــی  ــد دادرس ــر رون ــرادات وارد ب ــکاالت و ای اش
ــا  ــه امض ــده« ب ــه ش ــوی مختوم ــک دع در ی

ــید. رس
 

ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه میبــد،  ب
ــگاهی  ــرون دانش ــی ب ــرح پژوهش ــرارداد ط ق
»دکتــر نصرالــه جعفــری« عضــو هیئــت علمــی 
گــروه حقــوق دانشــگاه میبــد بــا یــک شــرکت 
ــتان،  ــرق اس ــع ب ــبکه توزی ــوزه ش ــال در ح فّع
توســط مدیرعامــل ایــن شــرکت و دکتــر 
عبــاس نیــک نــژاد، رئیــس دانشــگاه میبــد، بــا 
موضــوع »آسیب شناســی قراردادهــای موســوم 
بــه تعویــض ســیم بــه کابــل در شــبکه توزیــع 
ــون  ــق پیرام ــش و تحقی ــتان و پژوه ــرق اس ب
ــی  ــد دادرس ــر رون ــرادات وارد ب ــکاالت و ای اش
ــا  ــه امض ــده« ب ــه ش ــوی مختوم ــک دع در ی

رســید.

ــو  ــط عض ــی توس ــرح پژوهش ــن ط ــرای ای اج
ــی دانشــکده الهیــات و معــارف  هیــأت علم
ــاه  ــّدت ۴ م ــد، طــی م اســامی دانشــگاه میب
ــام آن،  ــی انج ــید و ط ــد رس ــام خواه ــه اتم ب
ــده  ــام ش ــات انج ــا و تحقیق ــج پژوهش ه نتای
ــد  ــر رون ــرادات وارد ب ــکاالت و ای ــون اش پیرام

دادرســی در یــک دعــوی مختومــه شــده 
ــد. ــد ش ــه خواه ــرکت، ارائ ــا آن ش ــط ب مرتب

دکتــر نصرالــه جعفــری، عضــو هیــأت علمــی 
ــا  ــد ب ــگاه میب ــوق دانش ــروه حق ــتادیار گ و اس
گرایــش حقــوق خصوصــی اســت کــه از ســال 
۱۳۸7 وکیــل دادگســتری و عضــو کانــون 
ــال های  ــی س ــت و ط ــتری اس وکای دادگس
مشــاور  مســئولیت  نیــز   ۱۳۹۲ تــا   ۱۳۸۹
حقوقــی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان را بــر 
ــت  ــون، ریاس ــم اکن ــت و ه ــته  اس ــده داش عه
ــخگویی  ــا و پاس ــی، قرارداده ــور حقوق اداره ام
ــده دارد. ــد را برعه ــگاه میب ــکایات دانش ــه ش ب

 ۲ در  میبــد  دانشــگاه  حقــوق  گــروه 
رشــته/گرایش   ۲ دکتــری،  رشــته/گرایش 

کارشناسی ارشــد و نیــز در مقطــع کارشناســی 
از  بهره گیــری  بــا  و  می پذیــرد  دانشــجو 
اعضــای هیــأت علمــی نخبــه و پرتــاش خــود 
توانســته اســت، نقــش مؤثــری در زمینــه 
ــا  ــه ایف ــت و جامع ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ارتب

ــد. کن

کلینیــک حقوقــی دانشــگاه میبــد کــه در 
بخش هــای مختلــف حقوقــی و مشــاوره ای، 
ــر و  ــور کارگ ــاوی ارث، ام ــا، دع ــور قرارداده ام
ــهروندان  ــه ش ــاوی اداری، ب ــی و دع کارفرمای
ارائــه  تخصصــی  خدمــات  یــزد  اســتان 
می دهــد، توســط اعضــای هیــأت علمــی گــروه 
حقــوق دانشــگاه میبــد مدیریــت می شــود.

ــاهرود  ــی ش ــگاه صنعت ــه دانش ــت رئیس هیئ
ــد  ــارت و درآم ــرح مه ــری ط ــر و مج ــا خی ب
گفت وگــو  و  دیــدار  )مــدد(  دانشــجویی 

کردنــد.
 

بــه گــزارش روبــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
شــاهرود، نشســت مشــترکی بیــن  هیئــت 
رئیســه ایــن دانشــگاه بــا مجــری و خّیــر دفتــر 
ــا  ــجویی)مدد( ب ــد دانش ــارت و درام ــرح مه ط
ــا  ــگاه ب ــه دانش ــت رئیس ــنایی هیئ ــدف آش ه
طــرح مــدد و همچنیــن پیگیــری اجــرای 
ــا  ــگاه ب ــن دانش ــده بی ــد ش ــه منعق تفاهم نام
ایــن طــرح در دفتــر ریاســت دانشــگاه برگــزار 

شــد.
مجــری  قلم چــی  مصطفــی  مهنــدس 
دفترطــرح مهــارت و درآمــد دانشــجویی)مدد( 
در ایــن جلســه تســهیل اشــتغال  دانشــجویان 
در دو حــوزه مهــارت آمــوزی و اجرایــی کــردن 
ایــده هــای کســب و کار ارزان دانشــجویی بــه 
عنــوان همــکار بنیادهــای خیریــن حامــی 
مــدد  طــرح  اهــداف   از  را  هــا  دانشــگاه 

ــمرد. برش
ــت  ــا حمای ــدد ب ــرح م ــرد: ط ــح ک وی تصری
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  خیریــن  ســتاد 
ــه  ــت ک ــی اس ــال متوال ــومین س ــاوری  س فن
صبــق انعقــاد تفاهم نامــه موجــود فعالیــت 
ــی،  ــگاه خوارزم ــگاه های دانش ــود را در دانش خ
ــه  ــابور ادام ــگاه نیش ــاهرود و دانش ــی ش صنعت

می دهــد.
دکتــر هــادی  قربانــی معــاون فرهنگــی و 
اجتماعــی  دانشــگاه صنعتــی شــاهرود نیــز در 
ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه همــکاری 
بیــن  ایــن دانشــگاه و طــرح مــدد، خــود 
ــع  ــه مناب ــور ب ــاز کش ــرآوردن نی ــتغالی و ب اش
انســانی کارآمــد و دارای تجربــه مهارتــی و 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  مالــی،  هــوش 
انجــام  در  دانشــگاه  امکانــات  و  آموزشــی 
امکانــات  تکالیــف ســازمانی  و  ماموریت هــا 
مالــی و ارتباطــی خیریــن و همچنیــن تعریــف 
ــتغال  ــردی اش ــدت کارب ــاه م ــای کوت دوره ه
ــه  ــجویان را از جمل ــرای دانش ــرای آن ب و اج

اهــداف ایــن تفاهم نامــه برشــمرد.
در ایــن دیــدار مهنــدس مصطفــی قلــم چــی 
ــی مســئول  ــدد، امین ــر و مجــری طــرح م خّی
ــزدی  ــی ای ــر مرتض ــدد، دکت ــرح م ــر ط دفت
فــرد رییــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، 
دکتــر هــادی قربانــی معــاون فرهنگــی و 
ــی  ــد عطائ ــر محم ــگاه، دکت ــی دانش اجتماع
و  تکمیلــی  وتحصیــات  آموزشــی  معــاون 
حجــت االســام والمســلمین دکتــر فندرســکی 
ــی  ــری  در دانشــگاه صنعت ــاد رهب ــده نه نماین

ــتند. ــور داش ــاهرود حض ش
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
ورود دانشگاه محقق اردبیلی برای تقویت بخش کشاورزی اردبیل

ــی از ورود  ــق اردبیل ــگاه محق ــت دانش سرپرس
ایــن دانشــگاه بــرای تقویــت بخــش کشــاورزی 

اســتان اردبیــل خبــر داد.

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه محقــق 
اردبیلــی، اســماعیل چمنــی در مراســم انعقــاد 
ــی  ــی و پژوهش ــای علم ــه همکاری ه تفاهم نام
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  بیــن 
اردبیــل، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
ــگاه  ــل و دانش ــتان اردبی ــی اس ــع طبیع و مناب
ــه  ــه ب ــن تفاهم نام ــت: ای ــی گف ــق اردبیل محق

علمــی،  همکاری هــای  گســترش  منظــور 
تحقیقــات  توســعه  و  پژوهشــی  آموزشــی، 
ــاورزی  ــوزه کش ــور در ح ــردی و تقاضامح کارب
ــیل های  ــتفاده از پتانس ــا اس ــط ب ــوم مرتب و عل
ــل،  ــتان اردبی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
ــق  ــگاه محق ــل و دانش ــتان اردبی ــی اس طبیع

اردبیلــی منعقــد می شــود. 
وی به توســعه خدمــات تحقیقاتــی و مطالعاتی 
ــود  ــیل های موج ــر از پتانس ــتفاده حداکث و اس
ــزود: در  ــرد و اف ــد ک ــه تاکی ــه مجموع ــر س ه
ــان  ــر می ــاط موث ــاد ارتب ــه ایج ــن تفاهم نام ای
هــر ســه مجموعــه و همــکاری در اجــرای 
ــازمان  ــاز س ــورد نی ــی م ــای تحقیقات پروژه ه
جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل و واحدهــای 

ــد اســت. ــورد تاکی ــه م تابع
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب چمن
کاربــردی مــورد نیاز منطقــه و حمایــت از پایان 
رســاله های  و  ارشــد  کارشناســی  نامه هــای 

دکتــری مرتبــط بــا نیازهــای منطقــه، تصریــح 
ــای  ــه زمینه ه ــن تفاهم نام ــب ای ــرد: در قال ک
دانشــجویان  کارآمــوزی   بــرای  همــکاری 
ــگاه  ــاد و دانش ــی ایج ــق اردبیل ــگاه محق دانش
خواهــد توانســت از زمین هــای زراعــی و باغــی 
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی اســتان اردبیــل در اجــرای پایــان 

نامه هــا و رســاله ها اســتفاده کنــد.
اردبیلــی  محقــق  دانشــگاه  سرپرســت 
ســازمان  همــکاری  کــرد:  خاطرنشــان 
ــوزه  ــل در ح ــتان اردبی ــاورزی اس ــاد کش جه
فارغ التحصیــان،  اشــتغال  و  کارآفرینــی 
ــا  ــادی، کلینیک ه ــای اقتص ــت از بنگاه ه حمای
طــرف  از  کــه  خصوصــی  شــرکت های  و 
فارغ التحصیــان کشــاورزی ایجــاد می شــود 
فرصــت  دوره هــای  اجــرای  در  همــکاری  و 
ــت  ــت علمــی در صنع ــی اعضــای هیئ مطالعات
و جامعــه از دیگــر اهــداف همــکاری دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی بــا ایــن دو مجموعــه تخصصی 

در حــوزه کشــاورزی اســت.

بررسی نحوه عملیاتی سازی تفاهم نامه های همکاری دانشگاه تبریز با دانشگاه های ترکیه

ــا حضــور در کشــور  ــز ب رئیــس دانشــگاه تبری
ــگاه های  ــای دانش ــا روس ــدار ب ــه و در دی ترکی
حاجــت تپــه و غــازی آنــکارا راهکارهــای 
تحقــق تفاهم نامــه منعقــده بیــن دانشــگاه 
تبریــز و دانشــگاه هــای حاجــت تپــه و غــازی 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــث و بررس ــورد بح را م
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز، 
دکتــر نصرالــه زاده در دیــدار بــا رئیس دانشــگاه 
حاجــت تپــه آنــکارا ضمــن ابــراز خرســندی از 
ــر  ــگاه معتب ــن دو دانش ــه بی ــای تفاهم نام امض
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــرادر جمه ــور ب دو کش
ــدار را در راســتای  ــن دی ــه، ای ــوری ترکی جمه
ــیار  ــه بس ــم نام ــاد تفاه ــق مف ــری تحق پیگی

مهــم عنــوان کــرد.

ــا و  ــی توانمندی ه ــن معرف ــه ضم وی در ادام
ــز در نظام هــای  ــگ دانشــگاه تبری حضــور پررن
ایجــاد  گفــت:  بین المللــی  رتبه بنــدی 
از  آموزشــی، حمایــت  دوره هــای مشــترک 
ــجویان  ــاتید و دانش ــی اس ــای مطالعات فرصت ه
مشــترک  طرح هــای  فراخــوان  دکتــری، 
تابســتانی  دوره هــای  برگــزاری  پژوهشــی، 
دانشــجویان  بــرای  مشــترک  تخصصــی 
دوســویه  تعامــل  دانشــگاه ها،  منتخــب 
پردیس هــای فنــاوری دانشــگاه ها می توانــد 

زمینــه همــکاری مشــترک باشــد.

دکتــر مهمــت جاهــد گــوران رییــس دانشــگاه 
حاجــت تپــه نیــز در ایــن دیــدار کــه بــا حضور 
علمــی  رایــزن  دکتــر مقصــود ســلیمانپور 
ــه  ــور ترکی ــران در کش ــامی ای ــوری اس جمه
ــز یکــی از  ــت: دانشــگاه تبری ــزار شــد، گف برگ
ــت و  ــران اس ــر ای ــع و برت ــگاه های جام دانش
ــیار  ــه بس ــان و منطق ــطح جه ــه آن در س رتب
ایــن رو مــا خواهــان  از  مطلــوب اســت و 
همــکاری هــای بیشــتر بــا ایــن دانشــگاه 

ــتیم. هس

 وی در ادامــه ضمــن معرفــی دانشــگاه حاجت 
ــا قدمــت  تپــه بــه عنــوان دانشــگاهی جــوان ب
ــور  ــر کش ــگاه برت ــزو ۵ دانش ــه ج ــال ک ۵۵ س
ترکیــه اســت، افــزود: پیگیــری و کیفیــت 
ــه فعالیت هــا و برنامه هــای آموزشــی  بخشــی ب
ــای  ــه برنامه ه ــت از جمل ــا کیفی ــی ب و پژوهش

ایــن دانشــگاه اســت.

فنــی  متعــدد  رشــته های  وجــود  وی 
مهندســی، علــوم انســانی، هنــر و  علــوم پایــه 
ــته  ــی و رش ــتان های تخصص ــار بیمارس در کن
پزشــکی را از قابلیت هــای منحصربــه فــرد ایــن 
دانشــگاه عنــوان کــرد و گفــت: حضــور بیــش 
ــد  ــش از پانص ــجو  و بی ــزار دانش ــاه ه از پنج
رشــته تحصیلــی در مقاطــع مختلــف و اهمیــت 
ــی  ــن الملل ــی بی ــای علم ــه همکاری ه ــژه ب وی
ــر  ــه دیگ ــگاه از جمل ــای دانش در برنامه ریزی ه

ــت. ــگاه اس ــن دانش ــای ای ظرفیت ه

ــی در  ــه ۲7۸ جهان ــوران کســب رتب ــر گ دکت
ــا ۲۰۰ در  ــن ۱۵۰ ت ــه بی ــکی رتب ــته پزش رش
دندانپزشــکی و ۲۰۰ تــا ۳۰۰ در علــوم تربیتــی 
ــه  ــارات دانشــگاه حاجــت  تپ ــر افتخ را از دیگ
برشــمرد و یــادآور شــد: در ایــن دانشــگاه 
ــارک فعالیــت  بیــش از 7۰۰ شــرکت در تکنوپ

مــی کننــد.

ــز را دانشــگاهی  وی در خاتمــه دانشــگاه تبری
ــت  ــاد دانس ــت زی ــت و قدم ــا کیفی ــیار ب بس
و خواســتار همــکاری در زمینــه برگــزاری 
ــای مشــترک آموزشــی و پژوهشــی و  رویداده
تشــکیل تیمــی جهــت پیگیــری تحقــق مفــاد 

تفاهم نامــه منعقــده شــد.

بحــث در خصــوص جزئیــات نحــوه برگــزاری 
تعییــن  و  مشــترک  آموزشــی  دوره هــای 
جهــت  مشــخص  رشــته های  و  موضوعــات 

شــروع ایــن دوره هــا و تعییــن موضوعــات 
پژوهشــی مشــترک  مســئله محــور اجتماعــی 
هماننــد بحــران محیــط زیســت از دیگــر 
ــود. ــه ب ــن جلس ــث در ای ــورد بح ــای م محوره

دیــدار  در  همچنیــن  زاده  نصرالــه  دکتــر 
بــا رییــس دانشــگاه غــازی آنــکارا ضمــن 
ــگاه،  ــن دانش ــور در ای ــندی از حض ــراز خرس اب
ــا قدمــت قریــب صدســال  دانشــگاه غــازی را ب
ــی در کشــور  ــه هــای آمــوزش عال یکــی از پای

ــت. ــه دانس ترکی

در ایــن ســفر و دیــدار رییــس دانشــگاه تبریــز  
و هیئــت همــراه کــه در پاســخ بــه ســفر دکتــر 
ــازی در  ــگاه غ ــس دانش ــز، رئی ــی ییلدی موس
ــز  ــگاه تبری ــه دانش ــالجاری ب ــاه س ــرداد م خ
انجــام گرفــت؛ دربــاره نحــوه اجــرای دوره هــای 
و  موانــع  شناســایی  و  مشــترک  آموزشــی 
ــه منظــور غلبــه برآنهــا  ــی  ب راهکارهــای قانون

ــادل نظــر شــد. بحــث و تب

جهــت  تخصصــی  تیــم  اعــزام  همچنیــن 
بررســی دقیــق ایــن موضــوع بــه دانشــگاه های 
طرفیــن از دیگــر مــوارد مــورد بحــث در ایــن 

ــود. جلســه ب

ــن از  ــدار همچنی ــن دی ــت در ای ــی اس گفتن
دانشــکده مهندســی دانشــگاه غــازی و امکانــات 

ــد. ــد کردن آن بازدی

موفقیت عضو هیئت علمی و دو 
دانش آموخته دانشگاه صنعتی 
اصفهان در جشنواره »دستاورد«

طــرح پژوهشــی دکتــر مهرانــی صفائیــان 
عضــو هیئــت علمــی و ۲ دانــش آموختــه 
جشــنواره  در  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
ــان  ــگان اســتان اصفه ــاد نخب »دســتاورد« بنی

ــد. ــده ش برگزی

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی 
ــای  ــنواره موفقیت ه ــتین جش ــان، نخس اصفه
و  علمــی  ســرآمدان  فناورانــه  و  پژوهشــی 
ــوان  ــا عن ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــتعدان برت مس
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــط بنی ــتاورد« توس »دس

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
از بیــن ۱۵ طــرح برگزیــده نهایــی ایــن 
ــه عضــو هیئــت  ــق ب جشــنواره، ۳ طــرح متعل
علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دو دانــش 

ــود. ــگاه ب ــه دانش آموخت
مهندســی  دانشــکده  دانشــیار  صفائیانــی، 
ــان  ــی اصفه ــر دانشــگاه صنعت ــرق و کامپیوت ب
ــر  ــرب و غی ــرات مخ ــایی نظ ــرح شناس ــا ط ب
از هــوش مصنوعــی  بــا اســتفاده  مخــرب 

ــد. ــناخته ش ــنواره ش ــن جش ــده ای برگزی
ــه و  ــش آموخت ــن، دان ــم الدی ــه پیرنج فاطم
محقــق پســا دکتــرا مقطــع دکتــری مهندســی 
کشــاورزی، گرایــش زراعــت و اصــاح نباتــات 
)مهندســی تولیــد و ژنتیــک گیاهــی( بــا طــرح 
معرفــی و اصــاح چمــن متحمــل بــه خشــکی 

ــرای فضــای ســبز شــهری ب
 و محمدمهــدی مرادمنــد دانشــجوی مقطــع 
مکانیــک،  مهندســی  ارشــد  کارشناســی 
گرایــش تبدیــل انــرژی بــا طــرح شبیه ســازی 
ــرد  ــی عملک ــدل حرارت ــاخت مب ــددی و س ع
بــاال مبتنــی بــر ســاختارهای شــبکه ای از 
مســتعدان برتــر بنیــاد ملــی نخبــگان شــناخته 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی و م
دکتــر حســین ربانــی، رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن  اســتان اصفهــان ب
جشــنواره اظهــار کــرد: مســتعدان برتــر بنیــاد 
ملــی نخبــگان کــه تاکنــون از تســهیات 
پژوهشــی ایــن بنیــاد اســتفاده کرده انــد، 
امــکان شــرکت در ایــن جشــنواره را داشــتند.

و  آثــار  اســاس  بــر  برگزیــدگان  ارزیابــی 
دســتاوردهای نخبــگان در قالب هــای پوســتر، 
ــرح پژوهشــی و  ــه، ط ــه، پایان نام ــاب، مقال کت
ســخنرانی بــه همــراه مســتندات انجــام شــده 

اســت.
ــتاورد در  ــرح و دس ــداد ۹۵ ط ــزود: تع وی اف
رشــته های فنــی و مهندســی، پزشــکی، علــوم 
انســانی و هنــر در مرحلــه نهایــی ایــن رویــداد 
شــرکت کردنــد کــه درنهایــت ۱۵ طــرح 
توســط داوران تخصصــی بعنــوان برگزیــده 

ــدند. ــاب ش انتخ
گفتنــی اســت، طرح هــای برگزیــده ایــن 
جشــنواره از پژوهانــه ۳۰۰میلیــون ریالــی 

می شــوند. بهره منــد 



61

مراکز دااگشنهی 
@atfiran.ir

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریمهرماه 1401- نشریه شماره11

به میزبانی دانشگاه شهید 
چمران اهواز؛

ششمین همایش ملی مدیریت 
شبکه های آبیاری و زهکشی 

برگزار می شود
مدیریــت  ملــی  همایــش  ششــمین 
ــر  ــا تأکیــد ب شــبکه های آبیــاری و زهکشــی ب
»بهره بــرداری پایــدار« در دانشــگاه شــهید 

می شــود. برگــزار  اهــواز  چمــران 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه شــهید 
ــد  ــت دارن ــدان فرص ــواز، عاقه من ــران اه چم

ــه  ــال ب ــاه امس ــا ۱۵ دی م ــود را ت ــاالت خ مق
ــد. ــن همایــش ارســال کنن ــه  ای دبیرخان

ــوان  ــش می ت ــن همای ــای ای ــه محوره از جمل
بــه »مطالعــات و طراحــی شــبکه های آبیــاری 
ــی  ــکات اجرای ــائل و مش ــی«، »مس و زهکش
آبیــاری و زهکشــی«، »اثــرات  شــبکه های 
و  آبیــاری  شــبکه های  زیســتی  محیــط 
ــرف آب در  ــره وری مص ــا به ــی«، »ارتق زهکش
ــت  ــی«، »مدیری ــاری و زهکش ــبکه های آبی ش
و  آبیــاری  شــبکه های  از  بهره بــرداری  و 
ــبکه های  ــن در ش ــث نوی ــی« و »مباح زهکش

ــرد. ــاره ک ــی« اش ــاری و زهکش آبی
گفتنــی اســت بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 
scu..www.idnc۶ می توانیــد بــه نشــانی

ــد. ــه کنی ac.ir مراجع

توسعه همکاری مس سونگون و دانشگاه صنعتی سهند

بیانیه پایانی گردهمایی مدیران ستادی و استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

راهکارهــای شــتاب بخشــی بــه همکاری هــای 
ــی  ــگاه صنعت ــونگون و دانش ــس س ــع م مجتم
قــرار  بررســی  مــورد  نشســتی  در  ســهند 

ــت. گرف
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی 
ســهند، مدیــر مجتمــع مــس ســونگون در 
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــت: ش ــت گف ــن نشس ای
و  از ظرفیت هــا  ایــران در نظــر دارد  مــس 
ــه  ــهند ب ــی س ــگاه صنعت ــای دانش توانمندی ه
ــر کشــور در  ــی از دانشــگاه های برت ــوان یک عن
ــد. ــتفاده کن ــس اس ــت م ــعه صنع ــیر توس مس

را  ســهند  صنعتــی  دانشــگاه  عبــاس زاده 
خواهرخوانــده شــرکت ملــی مــس خوانــد 
همــه  ســونگون  مــس  مجتمــع  افــزود:  و 
ــا  ــی و توســعه ای خــود را ب طرح هــای تحقیقات
ایــن دانشــگاه بــه عنــوان مجموعــه ای علمــی و 

ــرد. ــد ب ــش خواه ــرا پی ــل گ عم
ــی  ــس را یک ــی م ــه صنعت ــکیل خوش وی تش
مــس  مجتمــع  اولویت هــای  و  اهــداف  از 
ســونگون اعــام کــرد و خواســتار ایجــاد مراکــز 

ــد. ــان ش ــس در ورزق ــت م ــی صنع تحقیقات
ایــن  از  ســونگون  مــس  مجتمــع  مدیــر   
مجتمــع بــا ذخیــره ۵ میلیــارد تــن بــه عنــوان 
ــرد و  ــاد ک ــران ی ــس ای ــدن م ــن مع بزرگتری
ــرای توســعه  ــی ب ــاش همگان ــر ت ــد ب ــا تاکی ب
صنعــت مــس در اســتان تصریــح کــرد: تفکــر و 

اراده مدیریتــی حاکــم بــر صنعــت مــس باعــث 
شــده اســت نخبــگان اقتصــادی از ایــن صنعــت 
غافــل شــوند و ایــن صنعــت از مســیر توســعه 

ــد. دور بیفت
ــان و  ــی ورزق ــکده فن ــازی آموزش وی فعال س
ــن آموزشــکده  ــد در ای ایجــاد رشــته های جدی
و راه انــدازی آزمایشــگاه مرکــزی و مرجــع 
در ورزقــان خواســتار شــد و افــزود: تــاش 
ــش  ــوزه دان ــتم ح ــتر و اکوسیس ــم بس می کین
بنیــان معــدن و صنایــع معدنــی را در ورزقــان 

ــم. ــال کنی فع
رئیــس دانشــگاه صنعتــی ســهند هــم بــا 
اشــاره بــه وجــود تنهــا دانشــکده معدن شــمال 
غــرب کشــور در ایــن دانشــگاه، آمادگــی کامــل 
ــای  ــعه همکاری ه ــرای توس ــن دانشــگاه را ب ای
همــکاری  گســترش  راســتای  در  دوجانبــه 

ــرد. ــام ک ــت و دانشــگاه اع ــاط صنع ارتب

ــای  ــرای ارتق ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
حرفــه ای و شــغلی پرســنل مجتمــع مــس 
کاردانــی،  دوره هــای  ایجــاد  ســونگون، 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد حرفــه ای 
مــورد نیــاز صنعــت مــس، توســعه آموزشــکده 
فنــی ورزقــان، صنعتــی ســازی کاتالیســت های 
ــوژی  ــع مــس، توســعه تکنول ــاز صنای مــورد نی
بتــن بــا مقاومت بــاال ، مقاوم ســازی ســازه های 

ــازی  ــه س ــونگون ، بهین ــس س ــع م در مجتم
مصــرف انــرژی و داخلــی ســازی قطعــات مورد 
نیــاز صنعــت مــس از زمینه هــای همــکاری دو 

ــد. ــرح ش ــت مط ــن نشس ــرف در ای ط
خالــص ســازی مــس ، اکتشــاف و اســتخراج، 
طراحــی   ، ســنگین  فلــزات  جداســازی 
زیســت  آالیندگی هــای  کاهــش   ، نیــروگاه 
محیطــی ، بهــره وری تولیــد ، کاهــش مصــرف 
فاضــاب،  تصفیــه  آب  بازچرخانــی  و  آب 
ســنگین  فلــزات  حــذف  و  هوشمندســازی 
ــن نشســت  ــه در ای ــود ک ــی ب ــر زمینه های دیگ
مســئوالن دانشــگاه صنعتــی ســهند بــرای 
همــکاری را مــس ســونگون بیــان کردنــد.

در ایــن نشســت مشــترک مقرر شــد نخســتین 
شــرکت مشــاوره مــس و صنایــع معدنــی مــس 
کشــور بــا مشــارکت دانشــگاه صنعتــی ســهند 

تاســیس شــود.
حضــور  بــا  ای  جلســه  در  همچنیــن 
ــد  ــع توانمن ــان و صنای ــش بنی شــرکت های دان
ــرکت ها در  ــن ش ــوان ای ــتفاده از ت ــتان، اس اس
ــورد  ــزات م ــاخت تجهی ــات و س ــن قطع تامی

ــد. ــی ش ــس بررس ــت م ــاز صنع نی
ــد  ــزان خری ــد: می ــام ش ــه اع ــن جلس در ای
از  ســونگون  مــس  تجهیــزات  و  اقــام 
ــه حــدود  شــرکت های دانــش بنیــان امســال ب

ریــال می رســد. میلیــارد  هــزار 

ــع  ــد مجتم ــرر ش ــز مق ــت نی ــن نشس در ای
ــتراکی  ــای کار اش ــونگون فض ــس س ــس م م
ــش  ــاور و دان ــرکتهای فن ــتقرار ش ــرای اس را ب
بنیــان و کارخانــه هــای فعــال در ایــن صنعــت 
در آموزشــکده فنــی ورزقــان ایجــاد کنــد و  بــا 
ــار  ــهند در اختی ــی س ــگاه صنعت ــارت دانش نظ

ــد. ــرار ده ــرکت ها ق ــن ش ای

اســتانی  و  ســتادی  مدیــران  گردهمایــی 
ــور در  ــردی کش ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
ســی و یکمیــن ســال تأســیس ایــن دانشــگاه 
ــام والدت حضــرت  ــا هفتــه وحــدت و ای کــه ب
)ع(  صــادق  امــام  حضــرت  و  محمــد)ص( 
ــه پایــان  ــا صــدور بیانیــه ای ب ــود، ب همزمــان ب

ــید. رس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع 
ــده  ــه آم ــن بیانی ــن ای ــردی، در مت علمی کارب

اســت:
ــان  ــت؛ همزم ــش و معرف ــار دان ــه به در طلیع
بــا آغــاز هفتــه وحــدت و ایــام والدت حضــرت 
)ع(،  صــادق  امــام  و حضــرت  محمــد)ص( 
ــال تأســیس  ــن س ــه مناســبت ســی و یکمی ب
مدیــران  علمی کاربــردی،  جامــع  دانشــگاه 
ســتادی و رؤســای واحدهــای اســتانی دانشــگاه 
ــاری  ــال ج ــترک در س ــت مش ــن نشس در اولی
ــه  ــرض ادب ب ــن ع ــا ضم ــد ت ــم آمدن ــرد ه گ
مهربانــی)ص(  و  رحمــت  پیامبــر  پیشــگاه 
امــام  حضــرت  ایشــان  صــادق  پیــروان  و 
ــع  ــاع مقــدس، مداف ــی)ره(، شــهدای دف خمین
و  عــزت  آرزوی  و  حــرم  و  امنیــت  وطــن، 
ســامتی بــرای رهبــر معظــم انقــاب و مــردم 
ــد  ــای بلن ــا آرمان ه ــامی، ب ــران اس ــریف ای ش
کننــد.  میثــاق  تجدیــد  اســامی  انقــاب 
ــور  ــی در کش ــه ناامن ــاد هرگون ــن ایج همچنی
ــا هدایت گــران  ــی ب را محکــوم و برخــورد قانون

ــدند. ــتار ش ــر را خواس ــات اخی ــی اغتشاش اصل
حاضــران در ایــن نشســت، بــا ســرلوحه قــرار 
دادن اســناد باالدســتی از جملــه سیاســت های 
اباغــی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
در حــوزه علــم و فنــاوری، بیانیــه گام دوم 
انقــاب اســامی، ســند چشــم انداز ۱۴۰۴، 
نقشــه جامــع علمــی کشــور و همچنیــن 
ــی و وزارت  ــت مردم ــی دول ــای تحول برنامه ه
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــرای تحقــق 
ــر  ــه زی اهــداف کان دانشــگاه؛ بندهــای 7 گان
را بــه عنــوان بیانیــه ایــن نشســت مــورد تاییــد 

ــد:  ــرار دادن ق
۱- بــر ایــن باوریــم کــه نیازآفرینــی گام مهمی 
بــرای تحــول در آمــوزش اســت. عــاوه بــر این، 
تعالــی آمــوزش عالــی در گــرو توجــه توأمــان و 
رعایــت نســبت متــوازن آمــوزش در حوزه هــای 
مهارتــی و مرزهــای دانــش اســت. باتوجــه بــه 
ــی  ــی علم ــای عال ــترش آموزش ه ــه گس اینک
ــق  ــتای تحق ــر در راس ــی مؤث ــردی، گام کارب
ــویم  ــد می ش ــت، متعه ــی اس ــاد مقاومت اقتص
بــرای نقش آفرینــی ســازنده در تربیــت نیــروی 
ــاز مشــاغل و بسترســازی  ــورد نی متخصــص م
ــن  ــه تدوی ــبت ب ــدار، نس ــد پای ــتغال مول اش
برنامه هــای درســی مقطــع دار و تکمیلــی بیــن 
ســطوح تحصیلــی متناســب بــا نیازهــای فعلــی 

و آتــی بــازار کار اقــدام کنیــم.

تربیــت  قطــب  بــه  دانشــگاه  تبدیــل   -۲
تکنیســین در منطقــه، جــذب دانشــجویان 
خارجــی و ایجــاد فرصــت اشــتغال بــرای 
بــه  پاســخ  منظــور  بــه  دانش آموختــگان 
ویــژه  صــورت  بــه  را  مهارتــی  نیازهــای 
کــه  چــرا  می دهیــم؛  قــرار  توجــه  مــورد 
ــد از  ــای نوآم ــع نیازه ــرای رف ــازی ب ظرفیت س

اســت. ضــروری  اولویت هــای 
ــه  ــاز ب ــاوری نی ــای فن ــم کاربرده ۳- معتقدی
توســعه و ســاختار روزآمــد دارد؛ بنابرایــن، 
بــا شبکه ســازی مراکــز نــوآوری و رشــد و 
ــل  ــت ح ــاق، در جه ــای خ ــدازی خانه ه راه ان
ــر مــی  مشــکات حــوزه اشــتغال کشــور گام ب
برداریــم و در ایــن راســتا، راه انــدازی صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی علمی کاربــردی، 
شــرکت  و  تخصصــی  دهنده هــای  شــتاب 
ــمند را  ــی هوش ــات آموزش ــان خدم دانش بنی

ــم.  ــی دهی ــرار م ــر ق مدنظ
کــه  واقعیــت  ایــن  بــه  آگاهــی  بــا   -۴
ــره وری  ــش به ــت، افزای ــم و معنوی ــق عل تلفی
ــه دنبــال خواهــد  دســتاوردهای علمــی را ب
ــرای  داشــت، ظرفیت هــای فرهنگــی خــود را ب
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  عمق بخشــی 
اجتماعــی، فرهنگ ســازی در مــورد اهــداف 
ــه  ــی نســبت ب ــاور عموم ــت ب دانشــگاه و تقوی

ارزش ذاتــی مهــارت بــه  کار می گیریــم.

۵- از آن جــا کــه توســعه هدفمنــد دانشــگاه 
ــا اســتفاده از  از موضوعــات راهبــردی اســت، ب
ــرای  ــی شــده، ب ــی پیش بین ــای قانون ظرفیت ه
تأمیــن و تنوع بخشــی بــه منابــع درآمــدی 
ــغلی  ــردی و ش ــای ف ــا توانایی ه ــدار، ارتق پای
کارکنــان و برگــزاری دوره هــای تخصصــی 
ــی کشــور،  ــان دســتگاه های اجرای ــژه کارکن وی

ــرد. ــم ک ــام خواهی اهتم
ــردن  ــی ک ــتقرار و عملیات ــرورت اس ــر ض ۶- ب
نظــام جامــع نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن 
ســنجش  بــر  مبتنــی  هوشــمند،  کیفیــت 
اثربخشــی بروندادهــای آموزشــی، تأکیــد و 
ــازی  ــه هوشمندس ــبت ب ــم نس ــاش می کنی ت
ــدام  ــی اق ــت بوم مهارت ــن زیس ــا در ای فرآینده

ــم. کنی
7- وقــوع تحــول در احــراز شایســتگی ها، 
نقش آفرینــی  معتقدیــم  اســت.  انکارناپذیــر 
متولیــان آمــوزش عالــی در سیاســت گذاری 
ــه  ــه ای ب ــت حرف ــازی نظــام صاحی و پیاده س
ــوزش و  ــام آم ــن نظ ــط بی ــه واس ــوان حلق عن
ــای  ــز از تولی گری ه ــوع پرهی ــتغال و موض اش
چندگانــه بــه منظــور برقــراری نظــام صاحیت 

ــت. ــروری اس ــه ای، ض حرف
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دانشگاه کردستان در جمع برترین 
 D۸ دانشگاه های کشورهای گروه

قرار گرفت تشریح اقدامات و برنامه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی:
در نشست با رؤسای واحدهای استانی

ــاوری  جلســه مشــترک معــاون پژوهــش و فن
ــراه  ــه هم ــردی ب ــی کارب ــع علم دانشــگاه جام
ــای  ــای واحده ــا رؤس ــوزه ب ــن ح ــران ای مدی

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــتانی ای اس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع 
علمــی کاربــردی، جلســه حــوزه معاونــت 
ــای  ــا واحده ــگاه ب ــاوری دانش ــش و فن پژوه
ــع  ــگاه جام ــس دانش ــور رئی ــا حض ــتانی ب اس

ــد. ــزار ش ــردی برگ ــی کارب علم
ــاون  ــدر مع ــی ص ــر عل ــه دکت ــن جلس در ای
ــی  ــع علم ــگاه جام ــاوری دانش ــش و فن پژوه
کاربــردی، بــه تشــریح عملکــرد حــوزه معاونــت 
در دوره جدیــد فعالیــت دانشــگاه و برنامه هــای 

ــت پرداخــت. ــن معاون ــدام ای در دســت اق
صــدر ضمــن تأکیــد برتوجــه جــدی رؤســای 
رشــته های  اعطــای  در  اســتانی  واحدهــای 
مرتبــط بــا حــوزه کســب و کار و تجــاری 
ســازی بــه مراکــز، از واحدهــا خواســت در 
ــگاه، از  ــجو در دانش ــدی دانش ــای بع پذیرش ه
ــازی،  ــی تجاری س ــته های تحصیل ــای رش اعط
بازاریابــی، حقــوق  مدیریــت کســب و کار، 
ــه  ــط، ب ــته های مرتب ــایر رش ــب و کار و س کس
مراکــز آموزشــی غیرفعــال در عرصــه نــوآوری و 

ــد.  ــز کنن ــدی پرهی ــور ج ــاوری بط فن
ــا  ــاوری ب ــش و فن ــه پژوه ــزود: کمیت وی اف
حضــور واحدهــای اســتانی منتخب و بــا دبیری 
ــکاری  ــا هم ــرز و ب ــتانی الب ــد اس ــس واح رئی

ــی،  ــان غرب ــتانی آذربایج ــای اس ــر واحده مؤث
قزویــن، کرمــان، کهکیلویــه و بویراحمــد و 
زنجــان تشــکیل شــد و چالش هــا و راهکارهــای 
مربــوط بــه توســعه و تقویــت حــوزه پژوهــش 
و فنــاوری بــا همفکــری واحدهــا بررســی شــد 
ــن  ــای پیشــنهادی در دســتور کار ای و برنامه ه

ــرار گرفتــه اســت.  ــت ق معاون
صــدر افــزود: طبــق برنامه ریــزی بعمــل آمــده 
ــوآوری و  ــوم ن ــت ب ــل زیس ــتای تکمی در راس
ــد  ــز رش ــکیل ۳۲ مرک ــگاه تش ــاوری دانش فن
ــزاری ۳۰۰  ــتانی، برگ ــای اس ــطح واحده در س
رویــداد اســتارتاپی تقاضــا محــور، تشــکیل ۳۲ 
خانــه خــاق و نــوآوری در واحدهــای اســتانی، 
تشــکیل ۵۵۰ مرکــز نــوآوری در مراکــز علمــی 
کاربــردی کشــور و افزایــش ســه برابــری مراکــز 
ــا ســال آینــده، ایجــاد ۱۰  ــوآوری دانشــگاه ت ن
کلینیک مشــاوره اشــتغال و توســعه کسب و کار 
در واحدهــای اســتانی تــا انتهــای ســال جــاری، 
ــدازی  ایجــاد ۳۰ شــتابدهنده تخصصــی، راه ان
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری علمــی کاربــردی، 

ــا صنعــت  ــاط ب ــه ارتب ــروی امری جــذب ۳۵ نی
و جامعــه، ایجــاد پردیس هــای علــم و فنــاوری 
کاربــردی،  علمــی  صنعتــی  واحدهــای  در 
ــه دانشــگاه، انتشــار  ــان نمون انتخــاب کارآفرین
ــردی در  ــات علمــی کارب ــن نشــریه مطالع اولی
دانشــگاه، برگــزاری نمایشــگاه هفتــه پژوهــش 
در ســطح ۳۲ واحــد اســتانی و فعال ســازی 
ســامانه ثبــت و ارزیابــی فعالیت هــای پژوهــش 
 RMIS و فنــاوری مراکــز آموزشــی در ســامانه
ــرای  ــاوری ب ــش و فن ــه پژوه ــدور کارنام و ص
ــاری در  ــال ج ــی در س ــز آموزش ــه مراک کلی

ــرار دارد.  ــت ق دســتور کار معاون
وی در ادامــه توضیحاتــی درخصــوص برنامه ها 
اقــدام در حــوزه  و فعالیت هــای در دســت 
ــا و بروزرســانی  ــاوری اطاعــات شــامل ارتق فن
ســامانه  راه انــدازی  دانشــگاه،  ســامانه های 
ــازی  ــرح هوشمندس ــجویان، ط ــی دانش موبایل
دانشــگاه، ســامانه هوشــمند تحلیــل اطاعــات، 
آموزشــی  خدمــات  شــرکت  انــدازی  راه 
ــاوا،  ــت ف ــاخت امنی ــت زیرس ــمند، تقوی هوش
ــوزه  ــان در ح ــش بنی ــرکت دان ــدازی ش راه ان

ــرد.  ــه ک ــاوا ارائ ــن ف ــات نوی ــه خدم ارائ
ــای  ــای واحده ــه رؤس ــت در ادام ــی اس گفتن
ــه نقطــه نظــرات، پیشــنهادات  ــه ارائ اســتانی ب
و راهکارهــای مربوطــه در جهــت تقویــت و 
فنــاوری  و  پژوهشــی  فعالیت هــای  توســعه 
پرداختنــد و مدیــران حــوزه پژوهــش و فناوری 

ــد. ــه کردن ــات الزم را ارائ توضیح

جدیدتریــن  در  کردســتان  دانشــگاه 
رتبه بنــدی دانشــگاه های کشــورهای گــروه 
D۸-۲۰۲۱ از ســوی موسســه اســتنادی علــوم 
ــع  ــاوری )ISC(، در جم ــم و فن ــش عل و پای

بهتریــن دانشــگاه ها قــرار گرفــت.
 

ــتان، در  ــی کردس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــورهای  ــگاه های کش ــدی دانش ــن رتبه بن آخری
گــروه D۸-۲۰۲۱ از ســوی موسســه اســتنادی 
 ،)ISC( فنــاوری  و  علــم  پایــش  و  علــوم 
دانشــگاه کردســتان در بیــن 7۴ دانشــگاه برتــر 
ایــران رتبــه ۱۸ و در میــان ۴۶۳ دانشــگاه 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه ایــن گــروه، رتبــه 
ــه  ۱۵۰-۱۰۱ را در بیــن برتریــن دانشــگاه ها ب

دســت آورده اســت.

دانشــگاه های  رتبه بنــدی  آخریــن  در 
ــار  ــای آم ــر مبن ــه ب ــروه D۸، ک کشــورهای گ
ــده  ــتخراج ش ــا ۲۰۱۹ اس ــال های ۲۰۱7 ت س
اســت، ۴۶۳ دانشــگاه مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفتــه کــه ایــران بــا 7۴ دانشــگاه، رتبــه دوم 
ــوم  ــگاه های عل ــه دارد و دانش ــد از ترکی را بع
ــران و دانشــگاه  ــران، دانشــگاه ته پزشــکی ته
ــه  ــا رتبه هــای ۳، ۵ و ۱۴ ب ــی شــریف ب صنعت
ترتیــب رتبه هــای اول تــا ســوم جمهــوری 

اســامی ایــران را از آن خــود کرده انــد.

در  اســتفاده  مــورد  معیارهــای  همچنیــن 
رتبه بنــدی دانشــگاه های کشــورهای گــروه 
D۸ شــامل پژوهــش )بــا بیشــترین وزن تاثیر(، 
ــی  ــای بین الملل ــوزش و فعالیت ه ــوآوری، آم ن
ایــن  اطاعــات  و  بــوده  پژوهــش  حــوزه 
 WOS، ــی ــای اطاعات ــدی از پایگاه ه رتبه بن
USPTO Incites و وب ســایت دانشــگاه ها 
ــده  ــردآوری ش ــط گ ــایت های مرتب ــایر س و س

اســت.

گفتنــی اســت گــروه هشــت کشــور اســامی 
ــروه  ــاری گ ــام اختص ــا ن ــعه ب ــال توس در ح
D۸ شــامل هشــت کشــور مســلمان در حــال 
ــران،  ــزی، جمهــوری اســامی ای توســعه اندون
بنــگادش، پاکســتان، ترکیــه، مالــزی، مصــر و 

نیجریــه می شــود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
حضور دانشگاه پیام نور برای اولین بار در رتبه بندی جهانی تایمز

از  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــور ب ــگاه پیام ن ــور دانش حض
توســط  دانشــگاه ها  جهانــی  رتبه بنــدی  در 

داد. خبــر  تایمــز  آموزش عالــی  مؤسســه 
 

ــام  ــگاه پی ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نظــام  در  حضــور  ابراهیمــی  دکتــر  نــور، 
 THE )Times Higher رتبه بنــدی تایمــز
داده هــای  ارائــه  موجــب  را   )Education
ــوزش و  ــش، آم ــاد )پژوه ــردی قابل اعتم عملک
تأثیرگــذاری( در مــورد دانشــگاه بــه مخاطبــان 
ــا،  ــای آن ه ــجویان و خانواده ه ــه دانش از جمل
اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه، مدیــران نظــام 

آموزش عالــی کشــور دانســت.
ــگاه در  ــگاه دانش ــه جای ــوان اینک ــا عن وی ب
ــای  ــدی ه ــایر رتبه بن ــز و س ــدی تایم رتبه بن
ــر مؤسســه  ــرد ه ــی عملک ــرای ارزیاب ــر ب معتب
آموزش عالــی در صحنــه جهانــی و ارائــه منبعی 
بــرای مخاطبــان بــرای درک مأموریت هــا و 
ــا  ــیار ب ــات بس ــف مؤسس ــای مختل موفقیت ه
ــه  ــرد ک ــاش ک ــد ت ــت، افزود:بای ــت اس اهمی
بــر پایــه شــاخص های ایــن رتبه بنــدی در 
ســال های آتــی ارتقــای جایــگاه دانشــگاه 
ــا  ــا ب ــر تنه ــن ام ــه ای ــود ک ــذاری ش هدف گ
همــکاری و تاش هــای همــه اعضــای خانــواده 
ــود. ــی ش ــر م ــور میس ــگاه پیام ن ــزرگ دانش ب

ابراهیمــی دربــاره ایــن نظــام رتبه بنــدی 
از  تایمــز  بیــان داشــت: نظــام رتبه بنــدی 
برتــر  دانشــگاه های  ســاالنه   ،۲۰۰۴ ســال 

جهــان را بــا اســتفاده از پنــج معیــار آمــوزش، 
و  بین المللــی  وجهــه  اســتناد،  پژوهــش، 
درآمــد صنعتــی ارزیابــی و معرفــی مــی کنــد. 
اطاعــات مــورد نیــاز ایــن نظــام رتبه بنــدی از 
ــق نظرســنجی از صاحب نظــران حــوزه ای  طری
اســکوپوس  اســتنادی  پایــگاه  موضوعــی، 
پــر  دانشــگاه  خــود  کــه  پرسشــنامه ای  و 

می شــود. گــردآوری  می کننــد، 

ــام  ــگاه پی ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــه شــاخص های مــورد اســتفاده در ایــن  ــور ب ن
نظــام اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــاخص ها در 
ــگاه: در  ــهرت دانش ــامل؛ ش ــوزش ش ــوزه آم ح
ــا شــهرت دانشــگاه از صاحب نظــران  ــاط ب ارتب
حوزه هــای مختلــف موضوعــی نظرســنجی 
ــای  ــبت اعض ــد(، نس ــود )وزن ۱۵ درص می ش
ــد،  ــجو )وزن ۴/۵ درص ــه دانش ــی ب هیئت علم
ــجویان  ــه دانش ــری ب ــجویان دکت ــبت دانش نس
نســبت  درصــد(،   ۲/۲۵ )وزن  کارشناســی 
اعضــای  بــه  دکتــری  فارغ التحصیــان 
هیئت علمــی )وزن ۶ درصــد(، درآمــد دانشــگاه 

)وزن ۲/۲۵ درصــد( اســت.
وی شــاخص های حــوزه پژوهــش را؛ شــهرت 
پژوهشــی دانشــگاه: شــهرت پژوهشــی دانشــگاه 
صاحب نظــران  از  نظرســنجی  طریــق  از 
درصــد(،   ۱۸ )وزن  می آیــد  به دســت 
ــر  ــاالت منتش ــداد مق ــی: تع ــره وری پژوهش به
شــده توســط دانشــگاه کــه در مجــات معتبــر 
پایــگاه اســتنادی اســکوپوس نمایــه شده اســت 
ــد  ــی: درآم ــد پژوهش ــد( و درآم )وزن ۶ درص

عضــو  هــر  ازای  بــا  دانشــگاه  پژوهشــی 
هیئت علمــی )وزن ۶ درصــد( نــام بــرد.

ــی  ــتنادات علم ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب ابراهیم
ــوان یکــی دیگــر از شــاخص ها، گفــت:  ــه عن ب
تعــداد اســتنادهای کــه مقــاالت دانشــگاه 
دریافــت  اســکوپوس  اســتنادی  پایــگاه  در 
ایــن  در  درصــد(   ۳۰ )وزن  کرده اســت 

اســت. مهــم  رتبه بنــدی 

وی افــزود: وجهــه بین المللــی نیــز یکــی 
اســت  رتبه بنــدی  شــاخص های  از  دیگــر 
دانشــجویان  نســبت  اســاس؛  بــر  کــه 
)وزن  داخلــی  دانشــجویان  بــه  بین المللــی 
هیئت علمــی  اعضــای  درصد(،نســبت   ۲/۵
ــی  ــی داخل ــای هیئت علم ــه اعض ــی ب بین الملل
بین المللــی:  )وزن ۲/۵ درصــد( و همــکاری 
تعــداد مقاالتــی کــه بــا مشــارکت پژوهشــگران 
ــت )وزن ۲/۵  ــده اس ــورها نوشته ش ــایر کش س

ــود. ــی ش ــنجیده م ــد( س درص
ــام  ــگاه پی ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــد  ــدی را درآم ــاخص رتبه بن ــن ش ــور آخری ن
ــاخص  ــن ش ــرد و افزود:ای ــوان ک ــی عن صنعت
ــت  ــل از صنع ــد حاص ــبت درآم ــق نس از طری
دانشــگاه بــه تعــداد اعضــای هیئت علمــی 

)وزن ۲/۵ درصــد(. محاســبه می شــود 
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توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد؛
ارائه راهکاری برای تصفیه آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب

دانشــگاه  دکتــرای  آموختــه  دانــش 
طــرح  مجــری  و  امیرکبیــر  صنعتــی 
Ti/ نانوســاختار  بیوفوتوکاتالیســت  »ســنتز 

سیســتم  یــک  در   ZnO/GOx/TiO۲
ارزیابــی  و  مشــخصه یابی  میکروفلوئیدیــک، 
آن بــه منظــور تجزیــه ی میکروآالینــده ی 
آموکســی ســیلین« گفــت: در دو دهــه  گذشــته 
ــوازم بهداشــتی، شــاهد  ــا توســعه داروهــا و ل ب
خــاک،  اکوسیســتم های  بــه  آن هــا  ورود 
ــتیم. ــی g/L هس ــطحی و زیرزمین ــای س آب ه

 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی 
شاهســواری  ســهرابی  ســمیه  امیرکبیــر، 
صنعتــی  دانشــگاه  دکتــرای  دانش آموختــه 
ــان  ــا بی ــور ب ــرح مذک ــری ط ــر و مج امیرکبی
دفــع  بــرای  نگرانی هــا  رو،  ایــن  از  اینکــه 
پســاب حــاوی آن هــا بــه محیــط  زیســت 
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ــم  ــاب کردی ــیلین را انتخ ــی س ــروژه، آموکس پ
ــهر  ــک در ش ــی بیوتی ــن آنت ــرا پرتجویزتری زی
ــی نســبت  ــران اســت و از نظــر خطراحتمال ته
ــرار  ــت ق ــا در اولوی ــی بیوتیک ه ــایر آنت ــه س ب
دارد. وجــود آن در جریــان خروجــی دو تصفیــه 
ــه در غــرب و جنــوب تهــران تاییــد شــده  خان

ــت.  اس
بــه گفتــه وی، یکــی از عواملــی کــه از راندمان 
ترکیــب  می کاهــد،  فوتوکاتالیســتی   روش 
الکتــرون و حفــره اســت. فرآینــد، افــزودن 
ــد  ــا فرآین ــت ارتق ــده جه ــیده کنن ــاده اکس م

ــت.   ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ام
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ادامــه داد: 
ــز  ــم گلوک ــردن آنزی ــل ک ــا کوپ ــن کار ب در ای
ــد و  ــکان تولی ــت، ام ــا فوتوکاتالیس ــیداز ب اکس
ــم  ــید فراه ــدروژن پراکس ــای هی ــرف درج مص

شــده اســت. 
وی افــزود: در طراحــی راکتــور نیــز از مزایــای 
ــق  ــرل دقی ــک در کنت ــتم میکروفلوئیدی سیس

ــیاالت در  ــان س ــورد جری ــوی برخ ــا و نح دم
ســنتز بیوفوتوکاتالیســت مذکــور و ارزیابــی 
عملکــرد  آن در تجزیــه آموکســی ســیلین 

ــد.  ــه ش ــره گرفت به
ســهرابی شاهســواری بــا بیــان اینکــه اســتفاده 
از ایــن روش می توانــد روشــی اقتصــادی و 
بهینــه باشــد، گفــت: »قابلیــت اســتفاده مجــدد 
از اســید چــرب در فرآینــد ســنتز، از نظر محیط 
زیســتی و اقتصــادی «،» کنتــرل شــرایط دمایی 
و زمانــی ســنتز، فویــل تیتانیــوم نیــز همــراه بــا 
ــه  ــل ب ــز و تبدی ــت هیدرولی ــاده قابلی ــش م پی
تیتانیــوم دی اکســید« از ویژگی هــای ایــن 

پــروژه هســتند.  

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن نتیج ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــوم نســبت  ــل تیتانی ــت فوی ــودن قیم ــر ب کمت
بــه پیــش مــاده تیتانیــوم کلرایــد حایــز 

ــت.  ــت اس اهمی
ســهرابی بــا بیــان اینکــه از نتایــج ایــن پــروژه 
می تــوان در صنعــت تولیــد کاتالیســت، تصفیــه 
ــرد، گفــت: مــا در ایــن  آب و فاضــاب بهــره ب
ــره  ــرو به ــو و میک ــای نان ــرح از تکنولوژی ه ط

بردیــم. 
ــک  ــی ی ــن معرف ــرح ضم ــن ط ــت: ای وی گف
بیوفوتوکاتالیســت جدیــد و چندیــن راکتــور در 
ــرای  ــک ب ــک و میکروفلوئیدی ــای بال مقیاس ه
تولیــد آن، تجزیــه ی یــک میکروآالینــده ی 

ــت.  ــرار داده اس ــدف ق ــور را ه نوظه
عیــن  در  افــزود:  شاهســواری  ســهرابی 
ــمت های  ــودن قس ــی ب ــرز دانش ــه م ــه ب توج
ــدف  ــده ی ه ــور، آالین ــی راکت ــنتز و طراح س
آموکسی ســیلین انتخــاب شــد کــه شــیوع 
در  آن  شناســایی  و  آن  مصــرف  بــاالی 
جریان هــای خروجــی دو تصفیــه خانــه جنــوب 
و غــرب تهــران، نشــان دهنــده ی واقعــی بــودن 

ــت.  ــئله اس مس
بــه گفتــه وی، در بخش هایــی از کار،  بــا هداف 
ــیمیایی،  ــواد ش ــتفاده از م ــازی اس ــل س حداق
از اســیدهای طبیعــی )بــا منشــأ گیاهــی و 
حیوانــی( اســتفاده شــد و قابلیــت مخلوط هایــی 
ــدد  ــتفاده مج ــت اس ــرب جه ــیدهای چ از اس
ــتی و  ــط زیس ــات محی ــز از جه ــنتز نی در س
ــت:  ــت. وی گف ــت اس ــز اهمی ــادی حائ اقتص
ــبب  ــز س ــت نی ــم و فوتوکاتالیس ــب آنزی ترکی
حــذف هزینه هــای انتقــال، ذخیره ســازی و 
ــر  ــی از دیگ ــای محیط ــذب آلودگی ه ــدم ج ع
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــرح ب ــن ط ــای ای ویژگی ه
ســهرابی شاهســواری خاطــر نشــان کــرد: 
حاضــر  طــرح  جنبه هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــود کــه ابتــدا از  ــی ب ــات داخل ــه امکان توجــه ب
ــپس  ــروع و س ــاده و ارزان ش ــتم های س سیس
ــد.  ــم ش ــرفته خت ــتم های پیش ــمت سیس ــه س ب
نمونــه  طــرح  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه واســطه  ــدارد، گفــت: ب ــی ن خارجــی و داخل
ــرای  ــت ب ــنتز بیوفوتوکاتالیس ــروژه س ــن پ ای
اولیــن بــار انجــام شــد. همچنیــن، بــرای اولیــن 
ــورد  ــیلین م ــی س ــه آموکس ــرای تجزی ــار ب ب
بررســی قــرار گرفــت. طراحــی سیســتم هــای 

ــود  ــد ب ــز جدی ــک نی میکروفلوئیدی
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره 
ــن  ــت: در ای ــی طــرح گف ــای رقابت ــه مزیت ه ب
کار مورفولــوژی فوتوکاتالیســت نانوســیم اســت 
کــه نســبت بــه ســایر موفولــوژی هــای نانومواد 
ــرون و  ــدد الکت ــب مج ــری از ترکی در جلوگی

ــت  ــان فوتوکاتالیس ــش راندم ــا و افزای حفر ه ه
بهتــر اســت. 

ــطه ی  ــه واس ــزود: ب ــواری اف ــهرابی شاهس س
ــا  ــید از ب ــز اکس ــم گلوک ــردن آنزی ــب ک ترکی
فوتوکاتالیســت، امــکان تولیــد و مصــرف در 
ــز فراهــم شــده  ــدروژن پراکســید نی جــای هی
اســت کــه بــه افزایــش راندمــان فرآینــد کمــک 

می کنــد. 
کار،  ایــن  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
فوتوکاتالیســت بــه صــورت تثبیــت شــده مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه در مقایســه بــا 
ــوذرات معلــق کــه مشــکاتی چــون  حالــت نان
کلوخــه شــدن و کــدورت محلــول  دارد و 
عمــق نفــوذ نــور را محــدود می کنــد ارجحیــت 
دارد.  بــه عــاوه از هــدر رفــت فوتوکاتالیســت 
ــازی آن از  ــرای جداس ــود و ب ــری می ش جلوگی

ــانتریفیوژ نیســت. ــه س ــاز ب ــول نی محل
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــواری ب ــهرابی شاهس س
ــکار  ــاب ب ــه پس ــم در تصفی ــرح را می توانی ط
ــک  ــت: در سیســتم میکروفلوئیدی ــم، گف بگیری
ــش  ــورد پی ــوه برخ ــر نح ــرل بهت ــکان کنت ام
ماده هــا و کنتــرل دمــا ســنتز وجــود دارد. 
ــتی  ــال زیس ــایت های فع ــی س ــان فضای چیدم
ــرد.   ــام می گی ــت بیشــتری انج ــا دق ــوری ب و ن
پایان نامــه  ایــن  علمــی  دســتاوردهای  از 
می تــوان بــه ۳ مقالــه isi  و چنــد طــرح 
ــگان،  ــی نخب ــاد مل ــت بنی ــا حمای ــی ب پژوهش
ــران،  ــاب ته ــرکت فاض ــرو، ش ــگاه نی پژوهش
ــاوران  ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای صن

ــرد. ــاره ک اش
 گفتنــی اســت، اســاتید راهنمــای ایــن پــروژه 
دکتــر مصطفــی کشــاورز مروجــی، دکتــر داوود 
ایرانشــاهی و از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر بوده اند.اســتاد مشــاور ایــن 
ــر افضــل کریمــی از اعضــای  ــه دکت ــان نام پای
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 

بــوده اســت.

دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
شعبه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی استان افتتاح شد

ــان و  ــج زب ــاح شــعبه انجمــن تروی آییــن افتت
ادب فارســی اســتان در دانشــگاه شــهید باهنــر 
ــس  ــس دانشــگاه و رئی ــا حضــور رئی ــان ب کرم
علمــی  شــورای  تخصصــی  گروه هــای  کار 
وبرنامه ریــزی گســترش زبــان فارســی و ایــران 
شناســی کشــور روز سه شــنبه ۱۹ مهرمــاه 
ــات و  ــکده ادبی ــه دانش ــاالر اندیش ۱۴۰۱ در ت
ــوم انســانی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان  عل

ــزار شــد. برگ
ــر  ــهید باهن ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
کرمــان، دکتــر محمدرضــا صرفــی رئیــس 
پژوهشــکده فرهنــگ اســام و ایــران دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان ضمــن تبریــک فــرا 
رســیدن هفتــه وحــدت، میــاد حضــرت محمد 
)ص( و امــام جعفرصــادق )ع( را تبریــک گفــت.

وی بــه اختصــار در خصــوص شــخصیت و 
ــرد  ــر میرباقری ف ــر ســیدعلی اصغ ــی دکت معرف
شــورای  تخصصــی  گروه هــای  کار  رئیــس 
زبــان  گســترش  وبرنامه ریــزی  علمــی 
ــزود:  ــت و اف ــی پرداخ ــران شناس ــی وای فارس
ــج  ــی تروی ــن علم ــرد انجم ــر میرباقری ف دکت

و زبــان ادب فارســی را متحــول کــرد و بــا 
ــی،  ــای ادب ــی در زمینه ه ــکیل کارگروه های تش
حماســی، عرفانــی و تحلیلــی در ســطح کشــور 
ــت. ــده اس ــن ش ــن انجم ــترش ای ــث گس باع

دکتــر بهجــت الســادات حجــازی عضــو هیئــت 
علمــی بخــش ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه 
ــات  ــا و ادبی ــش زبان ه ــروه پژوه ــس گ و رئی
ــان و ادبیــات فارســی یکــی  گفــت: انجمــن زب
از انجمن هــای فعــال در کشــور اســت و مــدت 
مختلــف  دانشــگاه های  متوالــی  ســال   ۱۸
المللــی  بیــن  همایــش  برگــزاری  میزبــان 
ــتند. ــی هس ــان و ادب فارس ــج زب ــن تروی انجم

رئیــس گــروه پژوهــش زبان هــا و ادبیــات 
ــان  ــج زب ــدف انجمــن تروی ــزود: ه دانشــگاه اف
ــی  ــن تمام ــی بی ــل علم ــی تعام و ادب فارس
ــت  ــت.عضو هیئ ــانی اس ــوم انس ــای عل گروه ه
انســانی  علــوم  و  ادبیــات  بخــش  علمــی 
خاطرنشــان کــرد: بــرای ارتبــاط و تبــادل 
ــزی  ــن مرک ــا انجم ــتر ب ــل بیش ــر و تعام نظ
انجمــن   A رتبــه  دریافــت  همچنیــن  و 
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــان وادب فارس ــج زب تروی

باهنــر کرمــان از وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــان و ادب  ــج زب ــن تروی ــعبه انجم ــاوری، ش فن
ــوم  ــات و عل فارســی اســتان در دانشــکده ادبی
از  همچنیــن  شــد.حجازی  افتتــاح  انســانی 
ــان  ــج زب ــی تروی ــش بین الملل ــزاری همای برگ
و ادب فارســی در ســال آینــده در دانشــگاه 
ــد  ــر حام ــر داد.دکت ــان خب ــر کرم شــهید باهن
حســیخانی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی ســال روز بزرگ داشــت 
را  هشــتم  قــرن  غزلســرای  شــاعر  حافــظ 
گرامی داشــت.عضو هیئــت علمــی دانشــکده 
ــف  ــعاری در وص ــانی اش ــوم انس ــات و عل ادبی
حافــظ بیــان کــرد و ســپس در خصــوص 
ــی  ــان مطالب ــداری ایرانی ــدان بی ــظ و وج حاف
را عنــوان کرد.دکتــر ســیدعلی اصغــر میــر 
ــی  ــای تخصص ــس کار گروه ه ــرد رئی ــری ف باق
ــان  ــزی گســترش زب شــورای علمــی وبرنامه ری
فارســی و ایــران شناســی و عضــو هیــأت علمی 
دانشــگاه اصفهــان ابتــدا ضمــن تقدیــر و تشــکر 
ــت:  ــگاه گف ــه دانش ــأت رئیس ــس و هی از رئی
خــدا را شــاکرم کــه امــروز در دانشــگاه بــزرگ 

ــتم. ــان هس ــر کرم ــهید باهن ــه دار ش و ریش
وی درخصوص فلســفه تشــکیل انجمــن ترویج 
زبــان و ادب فارســی و وظایــف آن توضیحاتــی 
ــته های  ــر رش ــروزه اگ ــزود: ام ــرد و اف ــه ک ارائ
دانشــگاهی بخواهنــد متناســب بــا اقتضائــات و 
ــد  ــد می آی ــر روزگاری پدی ــه در ه شــرایطی ک
ــا  ــراه ب ــد هم ــد و بتوانن ــب نمانن ــه عق از زمان
ــود  ــود دارد خ ــه وج ــه در جامع ــرفتی ک پیش
ــد  ــف خــود عمــل کنن ــه وظای را بازســازی و ب
ــا  ــداوم در فعالیت ه الزم اســت کــه بصــورت م
ــد. ــف و اهــداف خودشــان بازنگــری کنن و ظای

ــی  ــای دانش ــاء بنیان ه ــرای ارتق ــت: ب وی گف
بایــد  مســتمر  و  مــداوم  ارزیابــی  بــرای  و 
نوآوری هــای علمــی و بنیان هــای تخصصــی 

آن علــم را رفیع تــر و اســتوارتر کنیــم.
شــایان ذکــر اســت، آییــن افتتاحیــه بــا 
نشســت تخصصــی بــا مدیــران گروه هــای 

علــوم انســانی ادامــه پیــدا کــرد.
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در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد؛
طراحی نرم افزار بیوانفورماتیکی EasyModel برای مدل سازی پروتئین

دانشــگاه  بیوفیزیــک  گــروه  پژوهشــگران 
ــی  ــزار بیوانفورماتیک ــرم اف ــدرس، ن ــت م تربی
تحــت وب بــه نــام EasyModel بــرای مــدل 
ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــن ب ــازی پروتئی س

Modeller طراحــی کردنــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تربیــت 
ــی  ــک توال ــرد ی ــرح عملک ــروزه ش ــدرس، ام م
ــکات در  ــن مش ــج تری ــی از رای ــی یک پروتئین
ــن مســئله  زیســت شناســی اســت. معمــوال ای
ــدی  ــه بع ــاختار س ــه س ــا مطالع ــوان ب را می ت
ــاختار  ــاب س ــرد. در غی ــان ک ــا آس پروتئین ه
پروتئین هــا، مدل ســازی مقایســه ای اغلــب 
یــک مــدل ســه بعــدی مفیــد بــرای پروتئیــن 
ــک  ــل ی ــه حداق ــه می دهــد کــه وابســته ب ارائ
ــد.  ــده می باش ــناخته ش ــی ش ــاختار پروتئین س

مــدل ســازی مقایســه ای، ســاختار ســه بعــدی 
ــر  ــا ً ب ــن  را عمدت ــی معی ــی پروتئین ــک توال ی
اســاس همســانی توالــی آن بــا توالــی یــک یــا 
ــده   ــناخته ش ــاختار ش ــا س ــن ب ــد پروتئی چن

ــد. ــی می کن ــش بین پی
و  کامپیوتــری  برنامه هــای  از  بســیاری 
کــه  دارنــد  وجــود  وب  تحــت  ســرورهای 
فرآینــد مــدل ســازی مقایســه ای را بــه صورت 
خــودکار انجــام مــی دهنــد. یکــی از مهمتریــن 
ــدل  ــه م ــن اســت ک ــن ســرورها ای ــای ای مزای

ــرای متخصصــان  ــم ب ســازی مقایســه ای را ه
و هــم بــرای افــراد غیرمتخصــص در دســترس 
ــدون  ــی ب ــه راحت ــا ب ــد و آن ه ــرار می ده ق
ــد  ــی می توانن ــه نویس ــش برنام ــه دان ــاز ب نی
مــدل ســازی خــود را انجــام دهنــد، امــا 
برخــی از متخصصــان دیگــر ترجیــح می دهنــد 
ــه  ــی و ب ــه نویس ــش برنام ــتفاده از دان ــا اس ب
ــازی خــود را انجــام  ــدل س صــورت دســتی م
ــت  ــد دق ــن عمــل می توانن ــا ای ــرا ب ــد، زی دهن
ــانند. ــر برس ــه حداکث ــود را ب ــازی خ ــدل س م

ــه  ــان نام ــب پای ــه در قال ــه ک ــن مطالع در ای
کارشناســی ارشــد علیرضــا دانتیســم در رشــته 
بیوانفورماتیــک انجــام شــد،  بــرای پیــش 
بینــی ســاختار ســوم پروتئین هــا، ابــزار تحــت 
وبــی بــا اســتفاده از زبان هــای برنامــه نویســی

PHP وPython طراحــی شــد. ایــن ابــزار

EasyModelنــام دارد.
بــه  توجــه  بــا  می توانــد   EasyModel
توالــی  می توانــد  کــه  کاربــر  ورودی هــای 
ــن،  ــده پروتئی ــناخته ش ــی ش ــناخته، توال ناش
زنجیــره جانبــی و بســیاری از تنظیمــات دیگــر 
ــی  ــوم آن توال ــاختار س ــد و س ــت کن را دریاف
ناشــناخته را پیــش بینــی کنــد و نتایــج را 
ــا  ــم ترازی ه ــا، ه ــب نمودار،logفایل ه در قال
ــه  ــده ارائ ــاخته ش ــی س ــای پروتئین و فایل ه

ــد. ده
ــی  ــا راهنمای ــش ب ــن پژوه ــت ای ــی اس گفتن
ــر گــروه بیــو  دکتــر ســید شــهریار عــرب مدی
فیزیــک دانشــکده علــوم زیســتی دانشــگاه 

ــد. ــام ش ــدرس انج ــت م تربی

با هدف توسعه همکاری مشترک صورت گرفت:
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مازندران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

دانشــگاه  میــان  همــکاری  تفاهم نامــه 
مازنــدران و شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــای  ــعه زمینه ه ــدف توس ــا ه ــران، ب ــی ای نفت

ــد. ــد ش ــترک منعق ــکاری مش هم
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مازنــدران، دکتــر 
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــمی مع ــال قاس جم
دانشــگاه مازنــدران بــا حضــور در شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه ســاری بــا 
ــاوری  ــری سرپرســت پژوهــش و فن ــرج کله ای
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــران دی ای
توســعه  هــدف  بــا  کــه  دیــدار  ایــن  در 
ــه  ــترک و همه جانب ــکاری مش ــای هم زمینه ه
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری و اســتفاده بهینــه 
ــمی  ــد، قاس ــام ش ــود انج ــای موج از ظرفیت ه
بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و توانایی هــای علمــی 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــدران، آمادگ ــگاه مازن دانش
ــل  ــتای ح ــتر در راس ــکاری بیش ــرای هم را ب
ــور  ــتان و کش ــی در اس ــزرگ نفت ــای ب پروژه ه
ــت  ــای پژوهشــی شــرکت نف ــر اســاس نیازه ب

ــرد. ــام ک اع
ــکاری  ــه هم ــدار، تفاهم نام ــن دی ــه ای در ادام
میــان دانشــگاه مازنــدران و شــرکت ملــی 
ــا موضــوع  پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران ب
ــا  ــن ب ــای فیمابی ــعه همکاری ه ــت و توس تقوی
ــی  ــش فن ــری دان ــی و به کارگی ــدف دسترس ه
طرح هــای  اجــرای  در  روزآمــد  فنــاوری  و 
ــردی،  ــعه ای، کارب ــی، توس ــی، مطالعات پژوهش
ــط  ــات مرتب مشــاوره ای و آموزشــی در موضوع
ــت یابی  ــور دس ــه منظ ــرکت ب ــای ش ــا نیازه ب

بــه دانــش مربوطــه و فناوری هــای مــورد نیــاز 
ــد. ــا ش ــم و امض ــرکت تنظی ش

گفتنــی اســت در انتهــای ایــن نشســت، 
پخــش  شــرکت  مجموعــه  از  بازدیــدی 
ــه در  ــت ک ــورت گرف ــی ص ــای نفت فرآورده ه
حیــن بازدیــد، مشــکات و نیازهــای پژوهشــی 

ــد. ــرح ش ــز مط ــکاری نی ــت هم جه

دانشگاه دامغان با همکاری مرکز تحقیقات کوانتومی کانادا برگزار می کند؛
دومین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن

مرکــز  همــکاری  بــا  دامغــان  دانشــگاه 
تحقیقــات کوانتومــی کانــادا دومیــن کنفرانــس 
بین المللــی هولوگرافــی و کاربردهــای آن را 
در تاریــخ ۵ و ۶ بهمــن ۱۴۰۱ بــه صــورت 

حضوری-مجــازی برگــزار خواهــد کــرد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه دامغــان، 
ــن  ــی ای ــر علم ــن دبی ــام پورحس ــر بهن دکت
ــمندان  ــگران و دانش ــت: پژوهش ــس گف کنفران
برجســته ای از دانشــگاه پرینســتون امریــکا، 

واترلــو،  دانشــگاه  ایتالیــا،  ناپــل  دانشــگاه 
ــگاه  ــر و دانش ــری پریمت ــک نظ ــه فیزی موسس
ــن  ــی آت ــه مل ــد خان ــادا، رص ــل کان ــک گی م
ــه  ــن، موسس ــگ چی ــگاه ژجیان ــان، دانش یون
هســته ای دو سینســیاس مکزیــک، شــورای 
ملــی تحقیقــات علمــی و فنــاوری بوینــس 
آیــرس آرژانتیــن، دانشــگاه شــمال غــرب 
تکنیــکال  دانشــگاه های  جنوبــی،  افریقــای 
ــه،  ــه ترکی ــاور میان ــکال خ ــتانبول و تکنی اس
 ،)IPM( بنیــادی  دانش هــای  پژوهشــگاه 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی علــوم پایــه 
زنجــان، دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران، 
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، دانشــگاه مازنــدران 
و دانشــگاه دامغــان از ایــران بــه عنــوان اعضــای 
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــی در برگ ــه علم کمیت

ــد. ــش دارن نق

ــه  وی گفــت: ایــن کنفرانــس تنهــا مقــاالت ب
ــن حــال  ــا ای ــرد ب ــان انگلیســی را مــی پذی زب
ــکان  ــم ام ــان فارســی ه ــه زب ــه شــفاهی ب ارائ

ــر اســت. پذی
ــال  ــام و ارس ــت ثبت ن ــن مهل پورحســن آخری
مقالــه را حداکثــر تــا اول دیمــاه ۱۴۰۱ اعــام 
کــرد و گفــت: عاقه منــدان می تواننــد بــا 
ــه آدرس  ــس ب ــایت کنفران ــه وبس ــه ب مراجع
ــت  du.ac.ir.https://holography۲۰۲۳ ثب
نــام کــرده و پــس از ورود، مقاله خــود را مطابق 

.https://holography۲۰۲۳ دســتورالعمل 
ارائــه    ۳۵=du.ac.ir/en/news.php?rid

کننــد.
را  کنفرانــس  ایــن  اصلــی  محورهــای  وی 
و  هولوگرافــی  گرانــش،   – پیمانــه  تناظــر 
ــا،  ــیاه چاله ه ــک س ــی، فیزی ــات کوانتوم اطاع
ــاده  ــک م ــرای فیزی روش هــای هولوگرافیــک ب
ــک  ــی در فیزی ــای هولوگراف ــگال، کاربرده چ
و  نوترونــی  ســتاره های  اپتیــک،  و  لیــزر 
هولوگرافــی، هولوگرافــی در فیزیــک هســته ای  
ــی  ــی، پیچیدگ ــات، هندســه و هولوگراف ریاضی
ــد هولوگرافــی  هولوگرافیــک، کاربردهــای جدی
ــس از  ــر پ ــاالت برت ــت: مق ــرد و گف ــر ک ذک
المللــی  بیــن  مجلــه  در  تخصصــی  داوری 
ــژه نامــه منتشــر  ــه صــورت یــک وی JHAP ب

ــد. ــد ش خواه
ــه معرفــی  ــان دبیــر علمــی همایــش، ب در پای
ــس پرداخــت و  ــن کنفران ــی ای ســخنرانان اصل

ــه شــرح ذیــل معرفــی کــرد : ــان را ب آن
پروفســور لئونــارد ساســکیند، اســتاد دانشــگاه 
ــری  ــک نظ ــه فیزی ــر موسس ــتنفورد، مدی اس
ــوم در  ــی عل ــی مل ــو آکادم ــتنفورد و عض اس
ــن  ــی از بزرگتری ــکا و یک ــاالت متحــده آمری ای
فیزیکدانــان نظــری کــه دارای کتــب، مقــاالت 
و نظریــات بســیاری در زمینــه هولوگرافــی 

اســت.

پروفســور محمدمهــدی شــیخ جبــاری، از نوابغ 
فیزیــک ایــران، چهــره مانــدگار فیزیــک ایــران 
ــیون  ــام ادوار( فدراس ــت دوره )تم ــو هف و عض
ــش  ــران از پژوهشــگاه دان ســرآمدان علمــی ای
ــددی  ــاالت متع ــه دارای مق ــادی ک ــای بنی ه
ــت  ــی اس ــی از هولوگراف ــای مختلف در زمینه ه
در  مختلفــی  بین المللــی  معتبــر  جوایــز  و 

ــرده اســت. ــک نظــری کســب ک فیزی
ــج  ــگاه کمبری ــورک از دانش ــل ت ــور نی پروفس
انگلســتان دارای مقــاالت متعــددی در نیچــر و 
ســاینس، دارای کرســی نیلــز بوهــر در فیزیــک 
ــر  ــری پریمت ــک نظ ــه فیزی ــری از موسس نظ
ــه  ــه در مجل ــش از ۳۰ مقال ــادا و دارای بی کان
 Physical Review Letters بســیار معتبــر
ــک  ــری در فیزی ــان نظ ــن فیزیکدان و از برتری

ــان شناســی اســت. ــادی و کیه ذرات بنی
پ

ــات  ــادا کــه نظری ــرت مــن، از کان روفســور راب
زمینــه  در  متعــددی  و  مهــم  مقــاالت  و 
ترمودینامیــک ســیاه چاله هــا داراســت و از 
ــه شــمار  ــی ب ــن زمینــه تحقیقات پیشــگامان ای
ــته  ــق برجس ــمند و محق ــن دانش ــی رود. ای م
نیــز مقــاالت متعــددی در مجلــه بســیار معتبــر 
منتشــر   Physical Review Letters
ــات روز  نمــوده کــه مرجــع بســیاری از تحقیق

ــتند. ــا هس دنی
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سرپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری از قرار 
ــگاه های  ــن دانش ــگاه رازی در بی ــن دانش گرفت

ــر داد. ــروه D۸ – ۲۰۲۱ خب کشــور های گ
ــط عمومــی دانشــگاه رازی،  ــزارش رواب ــه گ  ب
دکتــر مصطفــی مصطفایــی سرپرســت معاونــت 
ــن  ــام ای ــا اع ــگاه ب ــاوری دانش ــش و فن پژوه
ــر اظهــار داشــت: رتبه بنــدی دانشــگاه های  خب
ســوی  از   ۲۰۲۱  –  D۸ گــروه  کشــور های 
مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و 

ــد. ــر ش ــاوری )ISC( منتش فن
از  دانشــگاه   7۴ خوشــبختانه  افــزود:  وی 
جمهــوری اســامی ایــران شــرایط حضــور 
و  نموده انــد  کســب  را  رتبه بنــدی  ایــن  در 
ــن دانشــگاه ها  ــز در جمــع ای دانشــگاه رازی نی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
مصطفایــی در ادامــه دربــاره روش شناســی 

ــگاه  ــح داد: پای ــدی D۸ – ۲۰۲۱ توضی رتبه بن
اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC( بــه 
ــور های  ــگاه های کش ــدی دانش ــور رتبه بن منظ
معیار هــای خــود،  در   ،۲۰۲۱ –  D۸ گــروه
شــامل:  دانشــگاه ها  مأموریــت  مهم تریــن 
پژوهــش، نــوآوری، آمــوزش و فعالیت هــای 

می گیــرد. نظــر  در  را  بین المللــی 
فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــت  سرپرســت 
ــاس  ــن اس ــر ای ــت: ISC ب ــگاه رازی گف دانش
ــورد  ــروه D۸ را م ــور های گ ــگاه های کش دانش
ــات  ــد. اطاع ــرار می ده ــی ق ــنجش و ارزیاب س

اطاعاتــی  پایگاه هــای  از  رتبه بنــدی  ایــن 
ســایت  وب   ،USPTO، WOS، Incites
مرتبــط  ســایت های  ســایر  و  دانشــگاه ها 

ــت. ــده اس ــرد آوری ش گ
مصطفایــی افــزود: بــه منظــور رتبه بنــدی 
 ،D۸ گــروه  کشــور های  دانشــگاه های 
از  ســازمان   ۱۶۳۴ پژوهشــی  اطاعــات 
پایــگاه  در  گــروه  ایــن  عضــو  کشــور های 
ســال های  فاصلــه  در   InCites اطاعاتــی 
ایــن  بیــن  از  شــد.  بررســی   ۲۰۱7-۲۰۱۹
ــش از ۱۵۰  ــه بی ــگاه هایی ک ــازمان ها، دانش س
ــازه زمانــی منتشــر کــرده  مــدرک را در ایــن ب
ــکیل  ــدی را تش ــدف رتبه بن ــه ه ــد، جامع بودن
ایــن  کــه  دانشــگاه هایی  تعــداد  دادنــد. 
شــرایط را داشــتند، ۴۶۳ دانشــگاه بــود کــه در 
یافتنــد. حضــور   ۲۰۲۱  –  D۸ رتبه بنــدی 

ترکیــه،  کشــور های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

جمهــوری اســامی ایــران و اندونزی بیشــترین 
تعــداد دانشــگاه های حاضــر در رتبه بنــدی 
ــگاه رازی در  ــد: دانش ــادآور ش ــته اند، ی را داش
 – D۸ ــروه ــور های گ ــگاه های کش ــن دانش بی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ۲۰۲۱ ق
هشــت  گــروه  شــد:  یــادآور  مصطفایــی 
بــا  کشــور های اســامی در حــال توســعه 
نــام اختصــاری گــروه D۸، شــامل هشــت 
ــه  ــال توســعه اســت ک کشــور مســلمان در ح
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــزی، جمه ــامل اندون ش
بنــگادش، پاکســتان، ترکیــه، مالــزی، مصــر و 

می شــود. نیجریــه 
ــا  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــان اب وی در پای
توســعه فعالیت هــای دانشــگاه در راســتای 
ــای  ــاهد ارتق ــاوری، ش ــی و فن ــت علم مرجعی
ایــن مجموعــه و نقش آفرینــی بیــش از پیــش 
ــیم. ــور باش ــاوری کش ــی و فن ــرفت علم در پیش

ساخت دستگاه تخمین مقاومت غلتشی نانوکامپوزیت های پلیمری در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

دانشگاه رازی در بین دانشگاه های کشور های گروه D۸ – ۲۰۲1 قرار گرفت

غلتشــی  مقاومــت  تخمیــن  دســتگاه 
تــاش  بــا  پلیمــری،  نانوکامپوزیت هــای 
پژوهشــگران دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان ســاخته 

ــد. ش
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
پیشــرفته کرمــان، دســتگاه تخمیــن مقاومــت 
در  پلیمــری  کامپوزیت هــای  نانــو  غلتشــی 
ــه  ــد فرزان ــه کارشناســی ارش ــان نام ــب پای قال
ــا  ــر ب ــی پلیم ــته مهندس ــروجردی در رش خس
راهنمایــی دکتــر هژیــر کورکــی طــی دو ســال 
ــد. ــاخته ش ــی و س ــتمر طراح ــی مس کار علم

کورکــی دربــاره عملکــرد دســتگاه گفــت: 
دســتگاه های موجــود در حــال حاضــر بــا 
تایرهــای ســاخته شــده و آمــاده کار می کننــد 
کــه هزینه هــا را بــاال مــی بــرد امــا ایــن 
ــت  ــد مقاوم ــا کامپون ــزه ی دســتگاه از روی آمی

غلتشــی را انــدازه می گیــرد.
بــه گفتــه وی از آنجــا کــه آمیــزه بــرای تولیــد 
ــن  ــن روش ضم ــا ای ــتفاده می شــود ب ــر اس تای

افزایــش ســرعت عمــل، کاهــش هزینه هــا 
انجــام تحقیــق و اعتبــار نتایــج باالتــر مــی رود.

کورکــی میــزان مــورد نیــاز آمیــزه بــرای 
ــن ۱۵  ــی را بی ــت غلتش ــری مقاوم ــدازه گی ان
ــک  ــن ی ــه را بی ــت نمون ــرم و ضخام ــا 7۵ گ ت
تــا پنــج میلی متــر در ابعــاد ۱۵ در ۱۰ ســانتی 

ــرد. ــام ک ــر اع مت
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته افــزود: 
نتایــج حرکــت حســگر گرانشــی روی نمونه هــا 
کدگــذاری شــده و بــا پــردازش رایانــه ای نتایــج 
معیــار مقاومــت غلتشــی ســنجیده مــی شــود 
ــاال برخــوردار اســت. کــه از اعتبــار و پایایــی ب

ــده  ــتفاده ش ــاوری اس ــی، فن ــه کورک ــه گفت ب
در ایــن دســتگاه هایتــک )فنــاوری پیشــرفته( 
بــوده و عــاوه بــر صنایــع تایرســازی در صنایع 

نظامــی و معدنــی نیــز کاربــرد دارد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته افــزود: 
بــرد الکترونیکــی دســتگاه بــا همــکاری دکتــر 

ــی عضــو هیئــت  ــرزاده کوهبنان ــی باق محمدعل
دانشــگاه  کنتــرل  و  قــدرت  گــروه  علمــی 

ــت. ــده اس ــاخته ش س

کورکــی افــزود: در مرحلــه بعــدی امــکان 
اتصــال بــی ســیم دســتگاه بــه رایانــه، تحلیــل 
ــتن  ــون گذاش ــکان به آزم ــج و ام ــن نتای آنای
ــا ۶۰  ــای ۳۰ ت ــی منه ــازه دمای ــا در ب نمونه ه

ــد. ــد ش ــم خواه ــراد فراه ــانتی گ ــه س درج
ــت:  ــتگاه گف ــت کار دس وی درخصــوص اهمی
انــرژی جنبشــی تولیــد  اتــاف  بیشــترین 
شــده توســط موتــور مربــوط بــه تایرهــا اســت 
ــه  ــر ب ــر منج ــی تای ــت غلتش ــش مقاوم و کاه
افزایــش بهــره وری، کاهــش مصــرف ســوخت، 
افزایــش عمــر مفیــد آنهــا و کمــک بــه حفــظ 

ــود. ــت می ش ــط زیس محی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته گفــت: 
ــال  ــه در ح ــه ک ــوار نقال ــد ن ــواردی مانن در م
محاســبه  می شــود  تغییــر  دچــار  حرکــت 
انــرژی اتافــی و مقاومــت غلتشــی بــرای تهیــه 
ــرد تحــت  ــن کارب ــه حی ــات الســتیکی ک قطع
از اهمیــت  تغییــر شــکل قــرار می گیرنــد 

ــت. ــوردار اس ــادی برخ زی
ــرای  ــگاه ب ــت دانش ــتار حمای ــی خواس کورک
ــن و  ــوط ک ــتگاه مخل ــاخت دس ــی و س طراح
پــرس داغ شــد تــا ضمــن تکمیــل چرخــه کار 
ــرای  ــی ب ــازی و درآمدزای ــت  س ــتگاه فرص دس

ــز ایجــاد شــود. دانشــگاه نی
ــش  ــروجردی دان ــه خس ــت فرزان ــی اس گفتن
آموختــه مهندســی پلیمــر دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان 
از مهرمــاه امســال تحصیــل خــود را در مقطــع 
ــاز  ــهند آغ ــی س ــگاه صنعت ــری در دانش دکت

کــرده اســت.

در پژوهش انجام گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند؛
فرهنگ تحلیلی ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی بامیان بررسی و تحلیل شد

ــان و  ــته زب ــل رش ــجوی بین المل ــن دانش اولی
ــاله  ــد از رس ــگاه بیرجن ــی دانش ــات فارس ادبی
ــی  ــگ تحلیل ــوان »فرهن ــا عن ــود ب ــری خ دکت
ترکیبــات و تعبیــرات کنایــی گویــش هزارگــی 

ــاع کــرد. ــان« دف بامی

تعبیــرات  و  ترکیبــات  تحلیلــی  فرهنــگ 
ــی و  ــان بررس ــی بامی ــش هزارگ ــی گوی کنای

ــد ــل ش تحلی

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه بیرجنــد، روح 
اهلل دانشــیار بــه عنــوان اولیــن دانشــجوی 
بین الملــل مقطــع دکتــری رشــته زبــان و 
ادبیــات فارســی دانشــگاه بیرجنــد دانــش 
آموختــه شــد. رســاله  »فرهنــگ تحلیلــی 
ترکیبــات و تعبیــرات کنایــی گویــش هزارگــی 
ــگارش یافتــه اســت  بامیــان« در پنــج فصــل ن

در ایــن پژوهــش والیــت/ اســتان بامیــان، اقوام 
ســاکن در بامیــان، هــزاره، نفــوس بامیــان، 
ــان  ــان، زب ــردم بامی ــان م ــن و مذهــب و زب دی
ــان، گویــش و لهجــه   مــردم هــزاره، تفــاوت زب

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م

ــف و  ــه تعری ــاله کنای ــن رس ــن در ای همچنی
انــواع کنایــه را بــا توجــه بــه داللــت مکنــی بــه 
و مکنیعنــه، بــه لحــاظ انتقــال معنــا، وضــوح و 
خفــا، مطابــق کتــب باغــت بیــان شــده اســت.

ترکیبــات و تعبیــرات کنایــی گویــش هزارگــی 
ــگاری و واژه هــای مخصــوص  ــا آوان بامیــان را ب
ــی و  ــه بررس ــد و ب ــا ش ــی معن ــش هزارگ گوی
ــش  ــی گوی ــرات کنای ــات و تعبی ــل ترکیب تحلی
هزارگــی بامیــان پرداختــه شــده اســت. اقســام 
ــرد،  ــر کارب ــی ازنظ ــرات کنای ــات و تعبی ترکیب
ــان فارســی و  ــی زب ــرات کنای ــات و تعبی ترکیب
ــرات  ــات و تعبی ــان و ترکیب ــای خراس گویش ه
کنایــی مخصــوص گویــش هزارگــی مــورد 

ــرار گرفــت. بررســی ق
در ایــن پژوهــش ترکیبــات و تعبیــرات کنایــی 

گویــش هزارگــی بامیــان بــه ســه بخــش زیــر 
ــده اســت: ــل گردی دســته بندی و تحلی

۱. صــورت و معنــا: همســانی صــورت و معنــا، 
ــک  ــورت و ی ــد ص ــا، چن ــورت و معن ــاد ص تض

ــا. ــا و یــک صــورت و چندمعن معن
۲. تحلیــل محتوایــی: اعتقــادات دینــی، باورهــا 

و پندارهــا، اخاقیــات و اجتماعیــات.
۳. تحلیــل ادبــی – باغــی: تشــبیه، اســتعاره، 
ــای  ــه معن ــه ب ــاز، کنای ــگاری، مج ــدار ان جان

ــا. ــض نم ــل و متناق ــراق، مث ــاص آن، اغ خ
دکتــر محمدبهنــام فــر، اســتاد راهنمــای ایــن 
ــدی  ــید مه ــر س ــود و دکت ــری ب ــاله دکت رس
ــاوران  ــوروزی، مش ــد ن ــر حام ــی و دکت رحیم
جویبــاری  قربانــی  کلثــوم  دکتــر  رســاله، 
و  احمــد خواجه ایــم  و دکتــر  داخلــی  داور 
ــری اعضــای هیئــت علمــی  ــر حســن دلب دکت
دانشــگاه حکیــم ســبزواری داوران خارجــی 

ــد. ــاله بودن رس

گفتنــی اســت روح اهلل دانشــیار از دانشــجویان 
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــگاه بیرجن ــتانی دانش افغانس
ــته  ــل رش ــجوی بین  المل ــن دانش ــوان اولی عن
زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه بیرجنــد 

ــد. ــه ش ــش آموخت دان
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به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛
ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیالت و آبزیان برگزار می شود

تحقیقــات  بین المللــی  کنگــره  ششــمین 
 ۶th International( آبزیــان  و  شــیات 
 Congress of Fisheries and Aquatic
Research( بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان و بــا 
ــران از  ــی ای ــان زینت ــن ماهی ــکاری انجم هم
۲۴ لغایــت ۲۶ آبــان مــاه ســال جــاری برگــزار 

ــود. می ش
تحقیقــات  بین المللــی  کنگــره  ششــمین 

شــیات و آبزیــان برگــزار می شــود
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه علــوم کشــاورزی و 
ــای  ــه محوره ــرگان، از جمل ــی گ ــع طبیع مناب
ــرورش  ــر و پ ــه تکثی ــوان ب ــره می ت ــن کنگ ای
تنــان،  نــرم  پوســتان،  ســخت  ماهیــان، 
و  تغذیــه  دریایــی،  علف هــای  و  جلبک هــا 
ــی،  ــی، ماهی شناس ــان زینت ــده، آبزی ــذای زن غ
ــای  ــان، بیماری ه ــژاد آبزی ــاح ن ــک و اص ژنتی
آبزیــان،  بازاریابــی  و  فــراوری  آبزیــان، 
ــوژی تولیــد مثــل و مدیریــت مولدیــن،  فیزیول

تکنولوژی هــای نویــن در پــرورش آبزیــان، 
ــی و  ــرات اقلیم ــان، تغیی ــر آبزی ــی ذخای ارزیاب
آبــزی پــروری، آبزیــان و ســامت انســان و اثــر 
ــروری و شــیات اشــاره  ــر آبزی پ ــد-۱۹ ب کووی

. د کــر
ــور  ــره پروفس ــن کنگ ــدی ای ــخنرانان کلی  س
 ،Gregory ALDO LEWBART
 ،Aileen TAN SHAU HWAI پروفســور
پروفســور Farhat JABEEN و پروفســور 
امریــکا،  کشــورهای  از   Junning CAI
مالــزی، پاکســتان و ایتالیــا خواهنــد بــود.

ایــن  محورهــای  راســتای  در  همچنیــن 
کنگــره، ۲۰ کارگاه آموزشــی توســط محققیــن 
ــان  ــت ۲۸ آب ــر لغای ــخ ۳۰ مه ــی از تاری ایران
۱۴۰۱ در محیــط اســکای روم بــه نشــانی 
https://www.skyroom.online/ch/
کــه  می شــود  برگــزار   vu۱۳۹/guasnr۹۹
از طریــق ســایت کنگــره، ســایت دانشــگاه 
ــرگان و  ــی گ ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش عل
شــبکه های اجتماعــی اطاع رســانی خواهــد 

ــد.  ش
ــد جهــت  ــدان می توانن ــی اســت عاقمن گفتن
ــاالت  ــال مق ــتر و ارس ــات بیش ــب اطاع کس
ــه وب ســایت کنفرانــس  ــه صــورت آنایــن ب ب
بــه نشــانی ir.icfar۲۰۲۲ مراجعــه کــرده 
@icfar۲۰۲۲ و یــا بــا آدرس الکترونیکــی

ــد. ــه کنن gmail.com مکاتب

فرمانده قرارگاه جنوب شرق نیروی زمینی سپاه تأکید کرد؛
لزوم روشنگری حوادث اخیر توسط اساتید و نخبگان دانشگاه ها برای دانشجویان

فرمانــده قــرارگاه جنــوب شــرق ســپاه، ضمــن 
ــر  ــتان ب ــر اس ــات اخی ــل اتفاق ــن و تحلی تبیی
روشــنگری ایــن وقایــع و شناســاندن دشــمنان 
بــه دانشــجویان و جامعــه هــدف تاکیــد کــرد و 
گفــت: اســاتید دانشــگاه نقــش مهمــی در ایــن 

زمینــه دارنــد.
اخیــر توســط  لــزوم روشــنگری حــوادث 
بــرای  دانشــگاه ها  نخبــگان  و  اســاتید 

ن یا نشــجو ا د
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی وزارت 
و  سیســتان  دانشــگاه  از  نقــل  بــه  علــوم 
ــده  ــی فرمان ــد کرم ــردار محم ــتان، س بلوچس
ــن  ــرای تبیی ــپاه ب ــرق س ــوب ش ــرارگاه جن ق
و تحلیــل اتفاقــات اخیــر اســتان در جمــع 
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  مدیــران 

ــرد. ــدا ک ــور پی حض
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر رضایــی 
ــه،  ــأت رئیس ــای هی ــگاه و اعض ــت دانش ریاس
رؤســای دانشــکده ها و دیگــر مدیــران دانشــگاه 
برگــزار شــد، ســردار محمــد کرمــی به تشــریح 
گزارشــی از تاش هــای انجــام شــده در زمینــه 
ــتغال و  ــدار، اش ــت پای ــی، امنی محرومیت زدای

ــادی  ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــه ب ــاد زمین ایج
مــردم و ســامان دادن بــه بازارچه هــای مــرزی 

و فعــال کــردن معــادن اســتان ارائــه کــرد.
نیــروی  شــرق  جنــوب  قــرارگاه  فرمانــده 
زمینــی ســپاه در ادامــه، اتفاقــات اخیــر اســتان 
ــرد و از  ــه یابی ک ــن و ریش ــت تبیی ــه دق را ب
ــنگری  ــا روش ــواره ب ــا هم ــت ت ــاتید خواس اس
ــه در  ــن فعاالن ــاد تبیی ــه از جه ــن مرحل در ای
عرصــه جنــگ شــناختی و جنــگ نــرم شــرکت 

ــند. ــته باش داش
بــر بصیــرت و هوشــیاری  تاکیــد  بــا  وی 
بیشــتر اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی، گفــت: 
بایــد نســل جدیــد را بــا توطئه هــای دشــمنان 
ــم  ــم دشــمن از ک ــم و اجــازه ندهی آشــنا کنی

ــد. ــتفاده کن ــان سواس ــی آن آگاه

با حضور معاون وزیر علوم و رئیس 
سازمان امور دانشجویان:

تاالر فجر دانشگاه شیراز افتتاح 
شد

تــاالر فجــر دانشــگاه شــیراز، پــس از بازســازی 
بــا حضــور معــاون وزیــر علــوم و رئیــس 
ــرداری  ــه بهره ب ــجویان ب ــور دانش ــازمان ام س

ــید. رس
تاالر فجر دانشگاه شیراز افتتاح شد

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان، 
در ایــن مراســم دکتــر مســعود گنجــی، رئیــس 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان و دکتــر محمد علــی 
اســامی، مدیــرکل پشــتیبانی امــور فرهنگــی 
و اجتماعــی وزارت عتــف و دکتــر ادوان ارژنــگ 
معــاون امــور دانشــجویان داخــل ســازمان 

امــور دانشــجویان نیــز حضــور داشــتند.
معــاون  حفیظــی،  علــی  دکتــر  به گفتــه  
ــن  ــیراز، ای ــگاه ش ــی دانش ــجویی فرهنگ دانش
تــاالر بــا هزینــه ای بالــغ  بــر ۸ میلیــارد تومــان 
اعتبــار، در یــک فاصلــه ی زمانــی ۵ ســاله 
)۱۳۹۶ تــا مهــر ۱۴۰۱( بازســازی شــده و بــه 

بهره بــرداری رســیده اســت. 
گفتنــی  اســت، تــاالر فجــر دانشــگاه شــیراز در 
ســال ۱۳۴۱، بــا نــام »تــاالر شــمس« تأســیس 
ــا  ــی ت ــه  فرهنگ ــن مجموع ــید. ای ــده رس ش
هنــری  و  فرهنگــی  ثقــل  نقطــه   ســال ها 
دانشــگاه و شــهر شــیراز به شــمار می رفــت. 
ــته ای  ــاتیدی برجس ــی اس ــور و هنرنمای حض
چــون اســتاد علیــزاده، جــواد معروفــی، اســتاد 
ــرات  ــاالر، خاط ــن ت ــتانی در ای رضــوی سروس
ــم زده  ــگاهیان رق ــرای دانش ــمندی را ب ارزش
ــی  ــه  فرهنگ ــن مجموع ــن، ای ــت. همچنی اس
بــوده  هنرمندانــی  و  فیلمســازان  میزبــان 
ــه ی خــود  اســت کــه هــر کــدام ســرآمد زمان

بوده انــد.

امضای تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه سالنتو ایتالیا

ــا  ــالنتو ایتالی ــگاه س ــت دانش ــور ریاس ــا حض ب
و هیــات 7 نفــره همــراه ایشــان، در روز ۳۱ 
شــهریورماه تفاهــم  نامــه همــکاری علمــی 
و  سیســتان  دانشــگاه  میــان  پژوهشــی  و 
ــد  ــا منعق بلوچســتان و دانشــگاه ســالنتو ایتالی

ــد ش
بــه گــزارش دفتــر همکاری هــای علمــی و 
ــعه  ــور توس ــه منظ ــگاه، ب ــی دانش ــن  الملل بی
همکاریهــای علمــی بیــن  المللــی دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان و بــا توجــه به مــراودات 
ــکده  ــی و پژوهش ــتان شناس ــروه باس ــی گ علم

دانشــگاه  بــا  دانشــگاه  شناســِی  باســتان 
ــکل از  ــره متش ــی ۸ نف ــا، هیات ــالنتو ایتالی س
ــر روابــط بیــن- رئیــس دانشــگاه مذکــور، مدی

الملــل، رییــس گــروه میــراث فرهنگــی و چنــد 
ــگاه از  ــی آن دانش ــات علم ــای هی ــن از اعض ت
تاریــخ ۱۴۰۱/۶/۳۰لغایــت ۱۴۰۱/7/۱میهمــان 
ایــن دانشــگاه بودنــد. در بعــد از ظهــر روز 
چهارشــنبه مــورخ۱۴۰۱/۶/۳۰ نشســت علمــی 
ــای  ــگاه، اعض ــه دانش ــات ِرییس ــور هی ــا حض ب
ــز  ــتان شناســی و نی ــروه باس ــی گ ــات علم هی
هیــات دانشــگاه ســالنتو برگــذار گردیــد کــه در 

طــی آن ســه تــن از اعضــای هیــات ایتالیایی از 
جملــه رئیــس دانشــگاه ســالنتو، مدیــر روابــط 
بیــن الملــل و رییــس گــروه میــراث فرهنگــی 
ــی  ــراث فرهنگ ــذاری می ــوص ارزش گ در خص
ملمــوس و ناملمــوس، چشــم انــداز آینــده 
ــاره نقــش  همــکاری هــای متقابــل و نیــز در ب
ــوع فرهنگــی، حفاظــت  ــراث فرهنگــی و تن می
ــخنرانی  ــراد س ــه ای ــتانی ب ــار باس ــت آث و مرم
ایــن نشســت در  پرداختنــد. همچنیــن در 
بــاره چشــم انــداز آینــده همــکاری هــای 
بیــن دانشــگاهی در زمینــه میــراث فرهنگــی و 
اســتفاده از علــوم میــان رشــته ای در پژوهــش 
ــی  ــراث فرهنگ ــی و می ــتان شناس ــای باس ه
میــان اعضــای هیــات علمــی دو دانشــگاه 

ــد. ــر گردی ــادل نظ ــث و تب بح
ــات رئیســه دو دانشــگاه و مشــاور  ــدار هی  دی
میــراث  وزارت  فرهنگــِی  میــراث  معــاون 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
روز پنــج شــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱برگــزار 

ــن  ــی مابی ــه ف ــم نام ــای تفاه ــده و امض گردی
صــورت پذیرفــت. در ایــن نشســت دکتــر 
خــوش  ضمــن  دانشــگاه  رئیــس  رضایــی، 
ــه  ــود را ب ــل خ ــان تمای ــه میهمان ــی ب آمدگوی
ــط  ــه فق ــی ن ــن  الملل ــی بی ــای علم همکاریه
در زمینــه باســتان شناســی بلکــه در همــه ی 
زمینــه هــا و رشــته هــای علمــی ابــراز نمــود و 
دکتــر فابیــو پلّیچــه ریاســت دانشــگاه ســالنتو 
ــات  ــاد ارتباط ــندی از ایج ــراز خرس ــن اب ضم
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــا دانش ــی ب علم
ــوان تعهــدی  ــه را بعن ــن تفاهــم نام امضــای ای
در جهــت توســعه همکاریهــای علمــی  بــا 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان دانســتند 
ــگاه  ــات دانش ــدار از امکان ــن دی ــه ای و در ادام
سیســتان و بلوچســتان، پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. ــدن نمودن ــدان دی ــوزه زاه و م
ــور  ــات مذک ــورخ ۱۴۰۱/7/۱هی ــه م روز جمع
از  بازدیــد  و  زابــل  مقصــد  بــه  را  زاهــدان 
ــد. شهرســوخته و دشــت سیســتان تــرک نمودن
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آنچه خواهید خواند: 
- چگونــه ایــران بــه جایــگاه ۵3 
ــی  ــوآوری جهان ــاخص ن ــان در ش جه

ــید رس
- اطالعــات دقیــق و شــفاف بــه کاربران 

ــود ــه می ش ارائ
و  شناســایی  در  نقــش  مهم تریــن   -
ــاد  ــور را بنی ــتعدادهای کش ــت اس تربی

ــگان دارد ــی نخب مل

جهش امیدوارکننده؛
چگونه ایران به جایگاه ۵3 جهان در شاخص نوآوری جهانی رسید

جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران در گــزارش 
شــاخص جهانــی نــوآوری ســال ۲۰۲۲ صعــود 
7 پلــه ای داشــته و اکنــون بــه رتبــه ۵۳ دنیــا 

در عملکــرد نــوآوری رســیده اســت.
 

جهانــی  شــاخص   ۲۰۲۲ ســال  گــزارش 
ــوآوری توســط ســازمان بین المللــی مالکیــت  ن
فکــری در تاریــخ 7 مهــر ســال جــاری منتشــر 
شــد. گــزارش یــاد شــده بــا چارچوبــی متــوازن 
بــه ارزیابــی ۱۳۲ کشــور پرداختــه اســت. ایران 
ــه و  ــیای میان ــه آس ــور منطق ــن ۱۰ کش در بی

ــه دوم را کســب کــرده اســت. ــی رتب جنوب
در ایــن منطقــه، هنــد )رتبــه ۴۰(، ایــران 
)رتبــه ۵۳( و ازبکســتان )رتبــه ۸۲( بــه ترتیــب 
رتبه هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد. ایــران هم چنیــن در میــان ۳۶ کشــور 
ــن  در رده ســوم  ــه پایی ــد متوســط ب ــا درآم ب

قــرار دارد.

ــار  ــه اختص ــه ب ــوآوری ک ــی ن ــاخص جهان ش
ــای  ــی از گزارش ه ــود، یک ــده می ش GII نامی
معتبــر و شــناخته شــده بین المللــی اســت 
ــوغ  ــوآوری و بل ــت ن ــی وضعی ــه ارزیاب ــه ب ک
ــه  ــورها پرداخت ــی در کش ــت بوم کارآفرین زیس
ــت  ــی مالکی ــازمان جهان ــط س ــاالنه توس و س
ــازمان  ــه س ــته ب ــازمان های وابس ــری )از س فک

ــود. ــر می ش ــه و منتش ــل( تهی مل
ــوآوری  ــی ن ــران در شــاخص جهان وضعیــت ای
)GII( از جملــه شــاخص های ذیــل برنامــه 
ــه  ــع علمــی کشــور، برنام ــی نقشــه جام اجرای
مصــوب اقتصــاد مقاومتــی، برنامــه ششــم 
توســعه اســت. ایــن گــزارش دارای چارچوبــی 
متــوازن بــه مثابــه راهنمایــی بــرای بدنــه 
سیاســت گذاری علــم و فنــاوری، صنعتــی و 

ــت. ــور اس ــادی کش اقتص
 ۱۳۲ نــوآوری،  جهانــی  شــاخص  گــزارش 
کشــور جهــان را بــه صــورت متــوازن از منظــر 
ورودی، خروجــی و کارایــی نــوآوری مــورد 

ــی  ــاخص جهان ــت. ش ــرار داده اس ــی ق ارزیاب
نــوآوری دارای 7 بعــد  )۵ بعــد ورودی و ۲ 
بعــد خروجــی( اســت کــه در شــکل زیــر قابــل 

ــت. ــه اس ماحظ
نــوآوری  ورودی  ابعــاد  گــزارش  ایــن  در 
و  انســانی  ســرمایه  نهادهــا،  از  عبارتنــد 
و  بــازار  پیچیدگــی  زیرســاخت،  پژوهــش، 
پیچیدگــی کســب و کار، خروجی هــای دانــش 
و فنــاوری و خروجی هــای خــاق نیــز دو بعــد 

می دهنــد. تشــکیل  را  نــوآوری  خروجــی 

چارچوب مفهومی گزارش شاخص 
جهانی نوآوری

ــاز  ــاز هــر بعــد از میانگیــن مــوزون، امتی امتی
ــده  ــل ش ــاخص های آن حاص ــاد و ش ــر ابع زی
اســت. بــه همیــن ترتیــب، امتیــاز ابعــاد 
خروجــی و ورودی از میانگیــن زیــر ابعــاد 
ــود.  ــل می ش ــا حاص ــک از آن ه ــر ی ــل ه ذی
ــاز کل هــر کشــور از میانگیــن  ــت امتی در نهای
امتیــاز خروجــی و ورودی هــر کشــور بــه 

می آیــد. دســت 
ــرمایه  ــش س ــران در بخ ــب ای ــت مناس وضعی
انســانی و پژوهــش، زیرســاخت و خروجی هــای 
ــه  ــل ماحظ ــاوری قاب ــش و فن ــه، دان خاقان
رتبــه   ،۲۰۲۲ ســال  گــزارش  در  اســت. 
ایــران همزمــان در ورودی هــا )۱۳ رتبــه( و 
ــه  ــود یافت ــوآوری بهب ــه( ن ــا )۶ رتب خروجی ه

ــت. اس

در  کشــور  وضعیــت  بهبــود  اســتمرار 
ــی،  ــرات علم ــا منتش ــط ب ــاخص های مرتب ش
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تولیــد  فکــری،  مالکیــت  عالــی،  آمــوزش 
ــگاه  ــای جای ــرمایه گذاری در ارتق ــی و س صنعت
کشــور در ایــن رتبه بنــدی تاثیــر شــایانی 
داشــته اســت. فهرســت ایــن شــاخص ها و 
ــل  ــر قاب ــدول زی ــا در ج ــران در آن ه ــه ای رتب

مشــاهده اســت.

عملکــرد قابــل توجــه ثبــت 
ــان ــران در جه ــری ای ــت فک مالکی

ــن  ــری از مهم تری ــت فک ــاخص های مالکی ش
ــور  ــده و کش ــوب ش ــران محس ــوت ای ــاط ق نق
ــرار  ــی ق ــر جهان ــراز برت ــاظ در ت ــن لح از ای
شــاخص های  تمامــی  در  ایــران  دارد. 
مالکیــت فکــری گــزارش شــاخص  جهانــی 
نــوآوری فاصلــه معنــاداری بــا کشــورهای 
منطقــه دارد. بــرای نمونــه در شــاخص تعــداد 
ــران  ــاری ای ــم تج ــت عائ ــت های ثب درخواس
رتبــه ۱ جهــان و کشــورهای ترکیــه، عربســتان 
و قطــر بــه ترتیــب رتبــه ۶، ۱۰۳ و ۱۱۸ را 

کرده انــد. کســب 
 

آمــوزش  و  علمــی  منتشــرات 
ــی عال

ــران از جمعیــت جــوان، دارای  برخــورداری ای
آمــوزش  انگیــزه و تحصیلکــرده در ســطح 
عالــی و تحصیــات تکمیلــی، موجــب بــه 
بــرای  شــاخص  وضعیتــی  آمــدن  وجــود 
انســانی  ســرمایه  شــاخص های  در  کشــور 
و منتشــرات علمــی از جملــه ســهم فــارغ 

التحصیــان علــوم پایــه و مهندســی از کل 
ــه ۲  ــا رتب ــی ب ــوزش عال ــان آم ــارغ التحصی ف
و ســرانه منتشــرات علمــی و فنــی بــا رتبــه ۱۵ 
شــده اســت. ایــن شــاخص ها آمادگــی کشــور 
بــرای توســعه فنــاوری و نــوآوری و در یک کام 
جهــش تولیــد را نشــان می دهــد. بــرای نمونــه 
ــی  ــرانه منتشــرات علمــی و فن در شــاخص س
کشــورهای منطقــه نظیــر  عربســتان، مالــزی و 
ــه ترتیــب رتبه هــای ۴۲، ۵۲ و ۶۰ را  ــه ب ترکی
ــد. ــه دارن ــران فاصل ــه از ای ــد ک ــب کرده ان کس

 ســهم بــاالی تولیــد بــا فنــاوری پیشــرفته از 
ــاس  ــاد مقی ــورداری از اقتص ــد و برخ کل تولی

ــوآوری ــاوری و ن ــازار فن ــت از ب ــرای صیان ب
جنبــه ای درخــور از عملکــرد ایــران در ســطح 
بــا  تولیــدات  ســهم  شــاخص  بین المللــی 
فنــاوری پیشــرفته از کل تولیــد ملــی بــا رتبــه  
۲۹ اســت کــه وضعیــت بهتــری در مقایســه بــا 
ــه  ــر )رتب ــر قط ــه نظی ــورهای منطق ــر کش اکث
ــه  ــه )رتب ــه ۳۶( و ترکی ــتان )رتب ۳۱(، عربس

دارد.  )۴۰
و  تولیــد  پیش نیــاز  دیگــر  مهــم  مقولــه 
ــه  ــودن ســرمایه و ب جهــش آن در دســترس ب
عبارتــی شــاخص نــرخ تشــکیل ســرمایه اســت 
کــه ســهم ســرمایه گــذاری جدیــد در کشــور 
ــی را نشــان می دهــد.  ــص داخل ــد ناخال از تولی
ایــران در ایــن شــاخص جایــگاه ۲ جهــان قــرار 
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــه ب ــه در مقایس دارد ک

ــی دارد. ــت بســیار مطلوب ــز وضعی نی

ــازار داخلــی  ــدازه ب ــه شــاخص ان الزم اســت ب
کــه همــان تولیــد ناخالــص داخلــی اســت نیــز 

اشــاره شــود. رتبــه مناســب ایــران در آن )رتبه 
ــا  ــای ب ــن اقتصاده ــن در بی ــرار گرفت ۲۲( و ق
ــه پاییــن، حاکــی از مزیــت  درآمــد متوســط ب
بــازار بــزرگ داخلــی و اقتصــاد مقیــاس بــرای 
ــوآوری  ــاوری و ن ــی فن ــازار داخل ــت از ب صیان
اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده ظرفیــت بالقــوه 
ــدات  ــرای تولی ــی کشــور ب ــاالی تقاضــا داخل ب

ــه اســت. صنعتــی و نوآوران
در  کشــور  مناســب  وضعیــت  علی رغــم 
آمــوزش،  فکــری،  مالکیــت  شــاخص های 
بــا  تولیــد  و  علمــی  تولیــدات  و  پژوهــش 
فنــاوری پیشــرفته، عــدم تــوازن وضعیــت 
کشــور در ابعــاد شــاخص جهانــی نــوآوری بایــد 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

محیــط  و   )۱۳۱ )رتبــه  نهادهــا  بعــد  در 
کســب وکار و پیچیدگی هــای آن )رتبــه ۱۱۵(، 
ایــران رتبــه مناســبی نــدارد و نیازمنــد ارتقــای 
ــط  ــت اســت. شــاخص های مرتب جــدی وضعی
بــا وضعیــت نهــادی و قوانیــن محیــط کســب و 
کار، جــذب دانــش و پیوندهــای نــوآوری نظیــر 
ــکاری  ــب و کار، هم ــش کس ــت های بخ سیاس
بــا  واردات  دانشــگاه،  و  صنعــت  پژوهشــی 
ــات ICT  و  ــرفته، واردات خدم ــاوری پیش فن
ــت  ــور وضعی ــی در کش ــرمایه گذاری خارج س
ــه  ــدی ب ــه ج ــزوم توج ــته و ل ــبی نداش مناس
توانمنــدی  و  کار  و  بهبــود محیــط کســب 
ســازی و تســهیل فعالیت هــای بازیگــران ایــن 
ــد. ــزد می کن ــادی را گوش ــل نه ــوزه و عوام ح

پایش مستمر محصوالت و زمین های کشاورزی از راه دور؛
اطالعات دقیق و شفاف به کاربران ارائه می شود

ایجــاد نســل جدیــد و مــدرن کشــاورزی یکــی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــه تنه ــت ک ــی اس از اهداف
ــا داشــتن داده هــای  ــن و ب فنــاوری هــای نوی
ــی شــود. ــق م ــق و شــفاف محق ــی دقی اطاعات

ــه  ــی ب ــا دسترس ــه ب ــاورزی ک ــی از کش نوع
اطاعــات و پایــش مــداوم و مســتمر زمیــن هــا 
ــتری  ــره وری بیش ــاورزی به ــوالت کش و محص
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــار ب ــامانه جوتی دارد. س
ــی  ــواره ای و هوای ــش ماه ــع پای ــامانه جام س
ــک و  ــاوری ژئوماتی ــتفاده از فن ــا اس ــور ب کش
توســط شــرکت فضاپایــه مدیریــت مکانــی 
بــا حمایــت معاونــت علمــی و  فضــاکاو و 
ــاوری ریاســت جمهــوری طراحــی و تولیــد  فن
شــده اســت تــا کشــاورزی مــدرن را در کشــور 

ــد. ــعه ده توس
ــع آوری و  ــش، جم ــکان پای ــه ام ــامانه ای ک س
ــات  ــفاف ترین اطاع ــن و ش ــردازش دقیق تری پ
ــاورزی  ــوالت کش ــی و محص ــه اراض ــوط ب مرب
را بــا هــدف افزایــش بهــره وری اراضــی و 
ــران  ــار کشــاورزان و کارب محصــوالت، در اختی
قــرار می دهــد. در ایــن ســامانه بــا کمــک 
ــه  ــا از جمل ــن همــه فعالیت ه فناوری هــای نوی
آبیــاری،  کشــاورزی،  نهاده هــای  کاشــت 
ــوالت  ــت محص ــزی، برداش ــی، کودری سمپاش
ــای  ــن روش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــره ب و غی
ــود. ــی ش ــه م ــاورزان ارائ ــه کش ــا، ب ــی دنی علم

ســامانه جوتیــار بــه عنــوان نخســتین ســامانه 

جامــع پایــش ماهــواره ای و هوایــی کشــور از دو 
ــی  ــوش مصنوع ــواره ای، ه ــر ماه ــه تصاوی مولف
ــه منظــور پایــش  ــی ب و تجهیــزات نویــن هوای
مــزارع باغــی و زراعــی بهــره مــی گیــرد. ایــن 
ــر ماهــواره ای  ــه تصاوی ــا دسترســی ب ســامانه ب
بازگشــت  رایــگان و تجــاری در دوره هــای 
ــی  ــات نظارت ــد روزه؛ اطاع ــدت چن ــاه م کوت
ــی  ــرار م ــاورزان ق ــار کش ــتمری در اختی مس

دهــد.
محصــوالت  زیرکشــت  ســطح  »بــرآورد 
منطقــه ای«،  و  ملــی  ســطوح  در  مختلــف 
ــرد محصــوالت«،  ــزان عملک ــی می ــش بین »پی
ــوالت«،  ــامت محص ــاخص های س ــش ش »پای
در حــوزه  »بــرآورد خســارت های مختلــف 
کشــاورزی« و »خدمــات هوایــی بــا پهپــاد« از 
جملــه خدمــات قابــل ارائــه بــه کاربــران ایــن 

ــت ــامانه اس س

دهقانی فیروزآبادی: 
مهم ترین نقش در شناسایی و تربیت استعدادهای کشور را بنیاد ملی 

نخبگان دارد
و  بــا حضــور سرپرســت معاونــت علمــی 
ــی  ــم معرف ــوری مراس ــت جمه ــاوری ریاس فن
حجــت االســام والمســلمین ســعید کرمــی بــه 
عنــوان سرپرســت نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
ــزار شــد. ــگان برگ ــی نخب ــاد مل ــری در بنی رهب

 
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــاد ملــی  ــا بیــان این کــه بنی ــن مراســم ب در ای
نخبــگان یــک مجموعــه خبرگانــی اســت، 
گفــت: ایــن بنیــاد تقریبــا حســاس ترین و 
مهم تریــن نقــش را در شناســایی و تربیــت 
اســتعدادهای کشــور بــرای ایجــاد نخبــه و 
ــه ســمت نیازهــای  هدایــت جریــان نخبگــی ب

واقعــی را دارد.
ــت  ــه برک ــاد ب ــه بنی ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــری ایجــاد  ــام معظــم رهب زحمــت و نظــر مق
ــزود:  ــوده، اف شــده و همیشــه باعــث افتخــار ب
اگــر در کشــور اکنــون میوه هــای علــم و 
ــت گفتمــان  ــه برک ــم ب فنــاوری را می چینی
قــوی، محکــم و حمایت هایــی اســت کــه 
مقــام معظــم رهبــری در ایــن ســال ها در 

همــه دولت هــا داشــتند.

این کــه  بیــان  بــا  فیروزآبــادی  دهقانــی 
مقــام معظــم رهبــری حامی تریــن فــرد در 
جمهــوری اســامی بــرای هدایــت جریــان 
ــور  ــاوری در کش ــم و فن ــعه عل ــی و توس نخبگ
بــوده، افــزود: امیدداریــم بــا حضــور نهــاد 
مقــام معظــم رهبــری در بنیــاد ملــی نخبــگان، 

ارتباطــات بــا نهــاد و مقــام معظــم رهبــری کــه 
ــتحکم تر  ــر و مس ــوده محکم ت ــم ب ــل ه از قب

ــود. ش
ــلمین  ــام والمس ــه حجت االس ــه جلس در ادام
ــی  ــاد نمایندگ ــس نه ــتمی رئی ــی رس مصطف
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها بــا اشــاره 
ــارم  ــه چه ــون توانســته ایم رتب ــه اکن ــه این ک ب
ــم،  ــه دســت بیاوری ــا را ب ــش در دنی تولیــد دان
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــه گفت ــزود: ب اف
ــعه ۱۰۰  ــاله توس ــر س ــوری ه ــت جمه ریاس

ــم. ــو را داری ــازار نان درصــدی ب
وی ادامــه داد: ایــن دســتاوردهایی کــه اکنــون 
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــود دارد ب ــور وج در کش
ایــن ملــت و انقــاب اســامی یــک نــه بــزرگ 
بــه ســلطه طلبی و یــک آری بــزرگ بــه آینــده 

گفته انــد.
ــاد  ــت نه ــی سرپرس ــعید کرم ــه س ــه گفت ب
ــاد  ــری در بنی ــم رهب ــام معظ ــی مق نمایندگ
ــاح  ــاد افتت ــر نه ــگان در دوره ای دفت ــی نخب مل
ــی،  ــترین همدل ــاد بیش ــه در بنی ــود ک می ش
ــات  ــق منوی ــرای تحق ــزه ب ــی و انگی هم افزای
ــی  ــای نخبگان ــری در فض ــم رهب ــام معظ مق

وجــود دارد.
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بازدید وزیر اقتصاد و دارایی و سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نانو؛
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نانو بازدید کردند.

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ــی  ــاد و دارای ــر اقتص ــوری و وزی ــت جمه ریاس
نانــو  از ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی 

بازدیــد کردنــد.
 

سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در ایــن مراســم ، بــا بیــان اینکــه اقتــدار، 
ــت،  ــاوری اس ــم و فن ــه عل ــه ب ــول توج محص
گفــت: دنیــا ایــن موضــوع را فهمیــده اســت، از 
ســال ۲۰۰۵ کــه تحلیــل هــا در مــورد حرکــت 
جــدی اقتصــادی کشــور شــروع شــد گــزارش 
هایــی مبنــی بــر اینکــه مقــام معظــم رهبــری، 
ــر  ــاد را ب ــامی و اقتص ــوری اس ــعه جمه توس
بســتر علــم و فنــاوری طراحــی و برنامــه ریــزی 

ــد، منتشــر شــد. کرده ان
ــد  ــه اینکــه همــه دنیــا می دان ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــژه ب ــا توجــه وی ــران عــزم کــرده اســت ب ای
حــوزه علــم و فنــاوری اقتصــاد خــود را بســازد، 
ــزود: امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه مهــم  اف
ــه  ــان ک ــاد دانش بنی ــای اقتص ــن پایگاه ه تری
دانشــگاه هــا و مراکــز فنــاوری هســتند مــورد 

توجــه خــاص دشــمنان قــرار گرفتــه اســت.

ــادی ســال دانــش  بــه گفتــه دهقانــی فیروزآب
ــه  ــط امســال نیســت، امســال طلیع ــان فق بنی
ــت و  ــا اس ــش بنیان ه ــه دان ــه ب ــروع توج ش
ــرد جــدی  ــود رویک ــوان خ ــام ت ــا تم کشــور ب
ــاوری  ــعه فن ــا و توس ــوزه دانش بنیان ه ــه ح ب

دارد.
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــا بیــان اینکــه توجــه جــدی بــرای 
ــد  ــش تولی ــون جه ــازی قان ــاده س ــرا و پی اج
دانش بنیــان داریــم، گفــت: قانــون جهــش 
تولیــد دانش بنیــان یــک قانــون فاخــر بــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــزرگ مل ــیار ب ــای بس ظرفیت ه
ــذار  ــر گ ــور تاثی ــرای کش ــال ها ب ــد س می توان

باشــد.
کــردن  و مجمــوع  داد: همــراه  ادامــه  وی 

شــرکت های کوچــک بــرای تولیــد اقتصادهــای 
ــه موضوعــات بیمــه محصــول  بــزرگ، توجــه ب
ــش  ــاد دان ــه اقتص ــال ب ــان و اتص ــش بنی دان
ــوس برنامــه هــای جــدی  بنیــان و مردمــی رئ
اســت کــه امســال بــرای توســعه اقتصــاد 

ــت. ــم داش ــان خواهی ــش بنی دان
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
ــان  ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه پشــتیبانی قان
ــت  ــای حمای ــی و بحث ه ــات مالیات از موضوع
ــازار  ــرای ب ــدی ب ــی ج ــت خیل ــل فرص از داخ
ایجــاد می کنــد، افــزود: مــا بــازار خیلــی 
از  حمایــت  بزرگ تریــن  و  داریــم  خوبــی 
شــرکت های دانــش بنیــان ایجــاد بــازار اســت. 
ــا،  ــرکت ه ــازی ش ــبکه س ــن ش ــر ای ــاوه ب ع
ــازی  ــاری س ــزارن تج ــه کارگ ــردن ب ــل ک وص
ــت  ــه در معاون ــت ک ــی اس ــروش از خدمات و ف
ــال  ــوری دنب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم

می شــود.
 

موفقیــت چشــمگیر ایــران در 
نانوفنــاوری عرصــه 

ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی 
و دارایــی هــم در ایــن نمایشــگاه بــا بیــان اینکه 

در زمینــه دانــش و فناوری در رتبه های بســیار 
ــد  ــت: تولی ــم، گف ــرار داری ــا ق ــان دنی درخش
ــو  ــه نان ــی در عرص ــی و پژوهش ــوای علم محت
ــو  ــه نان ــوالت فناوران ــد محص ــن تولی و همچنی
یکــی از پــر افتخــار تریــن زمینــه هایــی اســت 
کــه در طــول ۲۰ ســال گذشــته در کشــور مــا 
بــه برکــت توجــه و تمرکــز ویــژه مقــام معظــم 
ــه  ــه حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان ب رهبــری ب

پیــش رفتــه اســت.
در ایــن مراســم همچنیــن همچنیــن ۶ قرارداد 
شــرکت های  توســط  صنعتــی  همــکاری 
ــا  ــه امض ــت ب ــش صنع ــو و بخ ــان نان دانش بنی

ــید. رس
ایــن قراردادهــا شــامل دو قــراداد تامیــن 
پوشــش FBR جهــت لولــه هــای نفــت، 
گاز و پتروشــیمی و صنایــع آب و فاضــاب، 
ــد  ــرح تولی ــرای ط ــذاری ب ــرمایه گ ــرداد س ق
نانوآمیــزه وافــل هــای ســاختمانی، قــراداد 
ــه ی  ــو رنگدان ــرای طــرح نان ســرمایه گــذاری ب
آبــی فتالوســیانین مــس، فــروش نانوپــودر فــوم 
 PVC ــزه ــرد در ورق هــای فومی ــرای کارب زا ب
ــی  ــه خوردگ ــاوم ب ــی مق ــگ نانوی ــروش رن و ف

می شــود.

دهقانی فیروزآبادی: : بنیاد ملی نخبگان اصلی ترین درگاه ورود نخبگان به اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور است؛
هیئت های  اندیشه ورز در کنار ستادهای معاونت علمی تشکیل می شود.

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ریاســت جمهوری در نشســت بــا مســئوالن 
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
اقتصــاد  توســعه  در  نخبــگان  ملــی  بنیــاد 
دانش بنیــان، گفــت: ایــن بنیــاد مهمتریــن 
نقــش را در اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری 
ــک  ــت کوچ ــر حرک ــه ه ــور دارد بطوری ک کش
ــاد  ــه ایج ــد در جامع ــی بلن ــد موج آن می توان

ــد. کن
 در ایــن نشســت، روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی؛ 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ریاســت جمهوری بــا اشــاره بــه تاش هــای 
از  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  در  انجــام شــده 
ــال های  ــاد در س ــن بنی ــئوالن ای ــات مس زحم
گذشــته تشــکر کــرد و ضمــن تاکیــد بــر لــزوم 
نهادینــه کــردن ادبیــات نخبگانــی در جامعــه، 
ــت  ــیلی اس ــت و پتانس ــتعداد، قابلی ــت: اس گف
ــت شــود،  ــی هدای ــد در مســیر نخبگان ــه بای ک

ــت. ــت اس ــک فعلی ــی ی ــا نخبگ ام
ــود  ــیب های موج ــیاری از آس ــزود: بس وی اف
ــر  ــف نادرســت و غی ــه دلیــل تعری در کشــور ب
دقیــق از اســتعداد و نخبگــی ایجــاد شــده 

ــت. اس
شــاخصه  مهمتریــن  داد:  ادامــه  دهقانــی 
رو  ایــن  از  اســت،  اثرگــذاری  نخبگــی، 
اســتعدادبرتر بایــد ضمــن شناســایی، در مســیر 
نیازهــای کشــور هدایــت و حمایــت شــود.

مســتعدان،  بخــش  در  کــرد:  اضافــه  وی 
شناســایی اغلــب بــر مبنــای خوداظهــاری 

انجــام می شــود، امــا نخبــگان در اکثــر مــوارد 
بایــد در مســیری جــدا از خــود اظهــاری مــورد 
ــراد  ــن اف ــه ای ــد چراک ــرار بگیرن ــایی ق شناس
ــا  ــور، عموم ــاال در کش ــذاری ب ــم اثرگ علی رغ
بــه دنبــال معرفــی خــود نیســتند؛ بــه همیــن 
ــرای شناســایی  دلیــل بایــد برنامــه جدیــدی ب

ــود. ــرا ش ــگان اج ــق نخب دقی
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ضــرورت  بــه  ســپس  ریاســت جمهوری 
حمایــت مالــی و معنــوی از جامعــه نخبگانــی، 
ــگان در  ــوت از نخب ــت: دع ــرد و گف ــاره ک اش
و  تکریــم  یــا  و  هم اندیشــی  نشســت های 
ــد نقــش بســیاری در  ــان می توان الگوســازی آن
ایجــاد احســاس تاثیرگــذاری ایشــان در جامعــه 

ــد. ــته باش ــی داش بوم
ــاد  ــگاه بنی ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب دهقان
ملــی نخبــگان از عرضه محــور بایــد بــه ســمت 
تقاضامحــور اصــاح شــود، اظهــار داشــت: روند 
بایــد بــه شــکلی باشــد کــه فــرد مســتعد برتــر 
ــی  ــیر نخبگ ــور در مس ــای کش ــاس نیازه براس
ــت  ــی تربی ــت نخبگان ــا در نهای ــرد ت ــرار بگی ق
شــوند کــه بتواننــد در حوزه هــای مــورد نیــاز، 

اثرگــذاری بیشــینه و بهینــه داشــته باشــند.
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
حــس  کــرد:  اضافــه  ریاســت جمهوری 
حــس  در  عامــل  بزرگتریــن  تاثیرگــذاری 

ــراد  ــن اف ــت. ای ــگان اس ــدی در نخب رضایت من
ــه  ــود در جامع ــائل موج ــام مس ــم تم علی رغ
ــف  ــه رغــم داشــتن مشــکات مختل و حتــی ب
ــر  ــش از ه ــت، بی ــتغال و معیش ــش اش در بخ
شــدن  دیــده  نیازمنــد  دیگــری  حمایــت 

هســتند.
پــرورش  اگــر سیســتم  تاکیــد کــرد:  وی 
بــر  تقاضامحــور  سیســتم  یــک  نخبــگان 
مبنــای نیازهــای کشــور باشــد، همــواره بــرای 
ــا  ــی تقاض ــای نخبگان ــوالت و برون داده محص
ــن  ــراد باالتری ــن اف ــه ای ــود دارد؛ در نتیج وج

را خواهنــد داشــت. حــس رضایت منــدی 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  ریاســت جمهوری 

نخبــگان،  حکمرانــی  بــرای  زمینه ســازی 
بهتریــن راه بــرای تحقــق ایــن مهــم را انتصــاب 
نخبــگان در مناســب و مســئولیت های کان 
ــن  ــور ای ــت: حض ــان داش ــت و بی ــور دانس کش
افــراد در ایــن مســئولیت ها ســبب ایجــاد 
ــدگاری در  ــان و مان حــس رضایت منــدی در آن
ــی از  ــگاه، یک ــن ن ــا ای ــد. ب ــد ش ــور خواه کش
سیاســت های کان بنیــاد ملــی نخبــگان بایــد 
ــه  ــان نخب ــت حکمران ــه ســمت تربی حرکــت ب

ــد. ــه باش در جامع
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــرد: بنی ــد ک ــی تاکی دهقان
ــه  ــر ب ــتعدادهای برت ــگان و اس درگاه ورود نخب

زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری اســت، ایــن 
ــان  ــش بنی ــای دان ــه ه ــام مجموع ــی تم یعن
از  بایــد  شــکوفایی  و  نــوآوری  اکوسیســتم 
خروجی هــای بنیــاد ملــی نخبــگان تغذیــه 
شــوند؛ بنابرایــن توجــه بــه بنیــاد ملــی نخبگان 
ــا  ــد ت ــژه باش ــیار وی ــد بس ــد بای در دور جدی
ــور را در  ــود در کش ــای موج ــود ظرفیت ه بش

ــرد. ــت ک ــت و حمای ــتم هدای ــن اکوسیس ای
ایــن مهــم، ســتادهای  بــرای  افــزود:  وی 
ــوزن بانان  ــه س ــاوری ک ــی و فن ــت علم معاون
دانش بنیــان  اقتصــاد  توســعه  ریل هــای 
کشــور هســتند و جریان ســازی باالیــی در 
ــه  ــا ب ــد ضمــن ارتق ــد، بای اقتصــاد کشــور دارن
ــاد  ــذار در اقتص ــائل کان و تاثیرگ ــمت مس س
کشــور، از شــورایی نخبگانــی بــه عنــوان یــک 
ــن  ــد. ای ــره ببرن ــز به ــه ورز نی ــت اندیش هیئ
شــورا بایــد بــا پیشــنهاد بنیــاد ملــی نخبــگان 
ــت های کان  ــری سیاس ــود و راهب ــکیل ش تش
ســتادهای را بــه عهــده داشــته باشــد تــا بنیــاد 
ملــی نخبــگان باالتریــن اثرگــذاری را در حــوزه 
اقتصــاد دانش بنیــان کشــور داشــته باشــد؛ 
البتــه در ایــن مســیر حمایت هــای مالــی و 
غیرمالــی الزم نیــز از ایــن بنیــاد انجــام خواهــد 

شــد.
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
نقــش  بــه  اشــاره  بــا  ریاســت جمهوری 
ایــن  مهــم شــتاب دهنده ها، گفــت: ورودی 
و  هســتند  مســتعد  افــراد  شــتابدهنده ها 
خروجــی آنهــا گروه هــای مختلفــی اســت کــه 
می تواننــد بــه عنــوان گروه هــای نوپــا بــه 
ــد  ــت کنن ــان حرک ــاد دانش بنی ــمت اقتص س
ــری کان و  ــوند. راهب ــد ش ــز رش و وارد مراک
ــد  ــور بای ــتابدهنده های کش ــت گذاری ش سیاس
در بنیــاد ملــی نخبــگان انجــام شــود، بــا ایــن 
اقــدام شــتابدهنده ها نیــز بــا حضــور نیروهــای 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــه غن ــانی نخب انس
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دهقانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: هــر قدم 
ــد در  ــگان می توان ــی نخب ــاد مل ــت در بنی مثب
ــر را داشــته  ــن اث ــک انســان باالتری زندگــی ی
باشــد و هــر حرکــت کوچکــی می توانــد مــوج 
ــن  ــد؛ بنابرای ــاد کن ــور ایج ــی را در کش بزرگ
فعالیــت در بنیــاد ملــی نخبــگان نیازمنــد 
انگیــزه ملــی و الهــی اســت. بــه همیــن میــزان 
ــت  ــدام نادرس ــا اق ــتباه و ی ــه اش ــز هرگون نی
ــه  ــگان از چرخ ــروج نخب ــه خ ــر ب ــه منج ک
ــوم و  ــود، مذم ــه ش ــه جامع ــانی ب خدمت رس

ــت. ــده اس نکوهی
در ابتــدای ایــن نشســت، ناصــر باقری مقــدم، 
ضمــن  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  قائم مقــام 
ســورنا  دکتــر  زحمــات  از  قدردانــی 
ســتاری معــاون ســابق علمــی و فنــاوری 
بنیــاد  ســابق  رئیــس  و  ریاســت جمهوری 
ــاد  ــای بنی ــی ماموریت ه ــگان، برخ ــی نخب مل
در راســتای شناســایی، حمایــت، حفــظ و 
ــگان را  ــر و نخب ــتعدادهای برت ــت اس نگهداش
برشــمرد و گزارشــی از رونــد فعالیت هــای 

ــرد. ــه ک ــاد ارائ بنی
معــاون  ابراهیمــی  عبــاس  همچنیــن 
ســرآمدان و نخبــگان، ســید محمدصــادق 
ــم شــهبازی  ــاون آینده ســازان، میث موحــد مع
سرپرســت معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع 
و ســایر مدیــران بنیــاد ملــی نخبــگان ضمــن 
بیــان شــرح وظایــف معاونت هــا و دفاتــر 
بیــان دیدگاه هــا،  بــه  زیرمجموعــه خــود، 
ــده  ــازنده و پیش برن ــای س ــرات و فاکتوره نظ

ــد. ــاد پرداختن ــگان در بنی ــور نخب ام

مجلس و فناوری
اهدای زمین به شرکت های خالق و دانش بنیان در شهرک های صنعتی باید تسریع شود

ــس اســتقرار شــرکت های  ــده مجل ــک نماین ی
و  آزاد  مناطــق  در  دانش بنیــان  و  خــاق 
ــهرک های  ــا در ش ــه آن ه ــن ب ــص زمی تخصی
صنعتــی را دو محــور توســعه ســریع زیســت بوم 

ــد. ــور خوان ــوآوری در کش ن
 اردشــیر مطهــری نماینــده مــردم در دوره 
ــوزه  ــامی از ح ــورای اس ــس ش ــم مجل یازده
بــا  ایوان کــی  و  آرادان  گرمســار،  انتخابیــه 
ــع  ــوزه صنای ــردی ح ــت راهب ــه اهمی ــاره ب اش
نــرم و خــاق و همچنیــن اقتصــاد دانش بنیــان 
گفــت: نامگــذاری ســال جــاری توســط رهبــر 
انقــاب اســامی بــه عنــوان ســال »ســال 
اشــتغال آفرین«  و  دانش بنیــان  تولیــد، 
بــا  نظــام  باالدســتی  اســناد  همچنیــن  و 
محوریــت اقتصــاد دانش بنیــان، همــه حکایــت 
ــت راهبــردی حــوزه صنایــع نــرم و  از اهمی
خــاق و همچنیــن اقتصــاد دانش بنیــان بــرای 

کشــور دارد.
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: دســته 
 ، دانش بنیــان  خــاق،  شــرکت های  بنــدی 
ــف  ــای مختل ــتارتاپ ها در حوزه ه ــوآور و اس ن
ــام  ــددی انج ــاخص های متع ــاس ش ــر اس و ب
ــه  ــا ب ــت ام ــی اس ــث مفصل ــه بح ــرد ک می گی
ــور،  ــوآوری در کش ــت بوم ن ــی زیس ــورت کل ص
یکــی از امیدهــای مــا بــرای اشــتغالزایی، تولید 

ــت. ــاد اس ــی اقتص ــروت و درونزای ث

و  اســامی  شــورای  مجلــس  افــزود:  وی 
ــن  ــه ای ــی ب ــل توجه ــام قاب ــدگان اهتم نماین
ــی  ــی مختلف ــته های حمایت ــد، بس ــوزه دارن ح
ــن  ــال در ای ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــز در قوانین نی
ــن  ــرای ای ــت، ب ــده اس ــوب ش ــوص مص خص
شــرکت ها منظــور شــد. در برهــه ای در صحــن 
ــف  ــای مختل ــورد نیازه ــس در م ــی مجل علن
ایــن شــرکت ها بحث هــای کارشناســی خوبــی 
صــورت گرفــت، یکــی از پیشــنهادات واگــذاری 
ــان  ــاق، دانش بنی ــرکت های خ ــه ش ــن ب زمی

ــود. ــوآور ب و ن
ــی  ــت جانمای ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــری ب مطه
گفــت:  دانش بنیــان  و  خــاق  شــرکت های 
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــور تع ــتره کش ــا در گس م
ــاک  ــن ام ــم، همچنی ــی داری ــهرک صنعت ش
بایــد زمینــه  راکــد بســیاری وجــود دارد، 
قیمــت  ارزان  تســهیات  و  زمیــن  اعطــای 
ــن  ــه ای ــی ب ــهرک های صنعت ــژه در ش ــه وی ب
شــرکت ها و نخبــگان دانشــگاهی تولیــد کننــده 
ــن کار  ــود. ای ــم ش ــک فراه ــوالت های ت محص
ــرای ایــن  ــر تامیــن محــل ب ــد عــاوه ب می توان
بــه  دانش بنیــان  و  خــاق  مجموعه هــای 
ــگاه و  ــت، دانش ــل صنع ــاط متقاب ــت ارتب تقوی
شــرکت های خــاق و دانش بنیــان منتهــی 

ــود. ش
ادامــه جــذب  در  مجلــس  نماینــده  ایــن 

پایــدار  محصــوالت  بــه  ایده هــا  تبدیــل  و 
و  اکتشــافات  اختراعــات،  تجاری ســازی  و 
ــوس  ــی معک ــر مهندس ــی ب ــوالت مبتن محص
ــد و  ــور خوان ــاد کش ــرم اقتص ــاز مب ــک نی را ی
ــر  ــوزه ه ــن ح ــه در ای ــی ک ــت: در صورت گف
خــاء قانونــی وجــود داشــته باشــد، نماینــدگان 
ــد. ــل را دارن ــکاری کام ــی هم ــردم آمادگ م

ــیل های  ــا پتانس ــور م ــه داد: در کش وی ادام
بایــد  فقــط  و  دارد  وجــود  بــاالی  بســیار 
ســاماندهی صــورت گیــرد. بــرای مثــال در بنــد 
ــان  ــت از شــرکت های دانش بنی ــون حمای ۹ قان
ــرای اســتقرار شــرکت های  تســهیات خوبــی ب
ــه  ــر گرفت ــق آزاد در نظ ــان در مناط دانش بنی
ــیل ها  ــن پتانس ــازی ای ــت. بالفعل س ــده اس ش
ــه  خــود یــک گام عملــی بســیار ســریع و رو ب

ــود. ــو خواهــد ب جل

دهقانی فیروزآبادی: 
اجرای کامل قانون جهش تولید دانش بنیان با همه ظرفیت های موجود را 

در اولویت قرار داده ایم

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
تولیــد  جهــش  قانــون  گفــت:  جمهــوری 
ــتمر و  ــاش مس ــک ت ــل ی ــان حاص دانش بنی
ــه ویــژه معاونــت  همــکاری مجموعــه دولــت ب
علمــی و فنــاوری بــا مجلــس و اجــرای کامــل 

ــت. ــت اس ــی معاون ــدف اصل آن ه
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح   
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در ســومین نشســت کارگــروه دایمــی شــورای 
راهبــری فناوری هــا و تولیــدات دانــش بنیــان، 
ــون را  ــن قان ــص ای ــی نق ــل و ب ــرای کام اج
ــاوری و  ــم و فن ــرفت عل ــف پیش ــاط عط از نق
اقتصــاد کشــور دانســت و بیــان کــرد: بــا همــه 
تــوان و ظرفیــت موجــود در کشــور بــه ســمت 
پیــاد ه ســازی کامــل و بــی عیــب و نقــص ایــن 

ــون حرکــت خواهیــم کــرد. قان
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری همچنیــن گفــت: هــدف اصلــی 
ــد  ــای تولی ــتغال، ارتق ــاد اش ــون ایج ــن قان ای
ــی  ــاه عموم ــت و رف ــن امنی ــان، تامی دانش بنی
ــک  ــه کم ــی ب ــص مل ــد ناخال ــش تولی و افزای

ــت. ــان اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــی تحقیــق  ــار مالیات ــاره موضــوع اعتب وی درب
و توســعه، موضــوع بنــد »ب« مــاده ۱۱ قانــون 

جهــش تولیــد دانــش بنیــان کــه دســتور اصلی 
ــه  ــی ب ــار مالیات ــود، گفــت: اعتب ایــن جلســه ب
عنــوان یکــی از ابزارهــای حمایتــی بالــغ دنیــا 
ــدف  ــن ه ــا ای ــاوری ب ــعه فن ــه توس در زمین
طراحــی مــی شــود کــه بخشــی از درآمدهــای 
مالیاتــی دولــت بــه جــای مصــرف عمومــی، در 
مســیر توســعه یــک موضــوع خــاص و اولویــت 

دار هدایــت شــود.
دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: در قانــون 
جهــش تولیــد دانــش بنیــان نیــز ابــزار اعتبــار 
ــا هــدف تشــویق  مالیاتــی تحقیــق و توســعه ب
ــه  ــور ب ــزرگ کش ــای ب ــرکت ه ــع و ش صنای
ــه  ــتر در زمین ــه بیش ــر چ ــذاری ه ــرمایه گ س
ــدی هــای  ــای توانمن ــق و توســعه و ارتق تحقی

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ فناوران
ــتورالعمل  ــا و دس ــه ه ــن نام ــزود: آیی وی اف
ــیر و  ــری از تفاس ــرای پیگی ــی ب ــای اجرای ه
تبییــن هــای اشــتباه از متــن قوانیــن توســط 
ــن  ــه همی ــد و ب ــی رس ــب م ــه تصوی ــت ب دول
خاطــر دربــاره اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و 
توســعه نیــز بایــد آییــن نامــه ای تهیــه شــود 
ــن  ــون، در عی ــداف قان ــوب اه ــه در چارچ ک
ــرای  ــع تراشــی ب ــدم مان ــودن و ع ــردی ب کارب
شــرکت هــا از سواســتفاده های احتمالــی و 
ــد. ــری کن ــز جلوگی ــع کشــور نی ــت مناب هدررف

آیین دانش بنیان
توانمندسازی وزارت کشور با کمک برنامه های دانش بنیانی در دستور کار 

قرار گرفت

ــه  ــا توج ــان و خــاق ب شــرکت های دانش بنی
بــه ظرفیت هایــی کــه دارنــد در توانمندســازی 
می تواننــد  کشــور  در  مختلــف  نهادهــا 

نقش آفرینــی مؤثــری داشــته باشــند.
تولیــد  جهــش  قانــون  در  کــه  مفــادی   
توســعه  بــه  شــده،  تصویــب  دانش بنیــان 
فنــاوری  زیســت بوم  مختلــف  بخش هــای 
و  ســرمایه گذاری  بخش هــای  از  نــوآوری  و 
ــان  ــول دانش بنی ــد محص ــا تولی ــاختی ت زیرس
ــت  ــارات معاون ــتفاده از اختی ــا اس ــاق ب و خ

علمــی و فنــاوری کمــک می کنــد.
در ان قانــون بــه بهره گیــری از توانمندی هــای 
بــرای  خــاق  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
رفــع چالش هــا، رشــد و پیشــرفت بســیار 
اهمیــت داده شــده اســت و نهادهــا موظــف بــه 
اســتفاده از پتانســیل های موجــود شــده اند.

سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
قانــون  خــود  صحبت هــای  در  به تازگــی 
جهــش تولیــد دانش بنیــان را یــک قانــون 
ــی  ــزرگ مل ــیار ب ــای بس ــا ظرفیت ه ــر ب فاخ
ــور  ــرای کش ــال ها ب ــد س ــه می توان ــته ک دانس

ــد. ــذار باش تأثیرگ

ــده  ــون آم ــن قان ــای ای در یکــی از آیین نامه ه
به منظــور توانمندســازی وزارت کشــور جهــت 
اجــرای برنامــه دانش بنیانــی، وزارت علــوم، 
ــق  تحقیقــات و فنــاوری موظــف اســت از طری
ــور  ــا وزارت کش ــترک ب ــه مش ــاد دبیرخان ایج
ــه  ــه در رابط ــگاه هایی ک ــگاه ها و پژوهش دانش
بــا موضوعــات برنامــه شــده شایســتگی محوری 
و  به عنــوان پشــتیبان ســازمان ها  را  دارنــد 
ــن  ــور تعیی ــف وزارت کش ــای مختل معاونت ه
مأموریــت  به عنــوان  را  ســرفصل ها  ایــن  و 
محــوری بــه آن هــا ابــاغ کنــد و حمایت هــای 
الزم را جهــت انجــام ایــن مأموریت هــای ملــی 
ــل  ــه عم ــگاه ها ب ــگاه ها و پژوهش ــن دانش از ای

آورد.
همچنیــن معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری از طریــق تعییــن و کمــک بــه 
فعالیــت  کــه  شــرکت هایی  از  بهره گیــری 
آن هــا تطابــق مناســبی بــا مأموریت هــای 
وزارت کشــور در زمینه هــای مختلــف دارد، 

دراین بــاره مســاعدت خواهــد کــرد.
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بازدید از پیشرفت پروژه جت ۷۲  در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دهقانی: 
توسعه حمل و نقل هوایی عمومی را با حمایت از شرکت های دانش بنیان دنبال می کنیم

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــوری و وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از 
ــاخت  ــای ایران س ــروژه هواپیم ــعه پ ــد توس رون

ایــران جــت 7۲ بازدیــد کردنــد.
 

ــی  ــت علم ــت معاون ــی سرپرس روح اهلل دهقان
و فنــاوری رییــس جمهــوری در بازدیــد از 
فرآینــد توســعه و تکامــل ایــن پــروژه، با اشــاره 
بــه نقــش کلیــدی فناوری هایــی و فضایــی 
ــرد:  ــوان ک ــتغال عن ــاد و اش ــدار، اقتص در اقت
ــدی  ــی تردی ــت هوای ــاالی صنع ــت ب در اهمی
وجــود نــدارد و ایــن حــوزه، بــه عنــوان صنعتی 
اقتــدار و اقتصــاد آفریــن شــناخته می شــود. از 
همیــن رو، در صــدد هســتیم تــا بــا حمایــت از 
ــه را  ــه، زمین ــان و فناوران ــای دانش بنی طرح ه
بــرای پیشــرفت کشــور در ایــن صنعــت فراهــم 

کنیــم.
 دهقانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت قــرار گرفتــن 
بــازار صنعــت هوایــی در اختیــار شــرکت هــای 
ــن  ــار داشــتن ای ــت:در اختی ــان گف ــش بنی دان
بــازار می توانــد کمکــی جــدی بــه رونــق 
ــتغال  ــاد اش ــو، ایج ــک س ــرکت ها از ی ــن ش ای
و رونــق صنعــت هوایــی کشــور از ســوی 
ــی  ــت علم ــدی معاون ــه ج ــد. برنام ــر باش دیگ
ــن  ــرای ای ــه بازارســازی ب ــاوری، کمــک ب و فن

شــرکت ها اســت.
بــه  می بایــد  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ایــن  یافتــه  توســعه  کم تــر  بخش هــای 
صنعــت در کشــور توجهــی ویــژه شــود ادامــه 
داد:  در مقاطــع و بخــش هایــی از ایــن صنعــت 
ــت،  ــورت گرف ــی ص ــات خوب ــورد توجه ــه م ک
شــاهد دســتاوردهای ارزشــمندی هســتیم 
ــز کــه  ــا نی ــا الزم اســت در ســایر بخــش ه ام
ــای جــدی  ــم، گام ه ــرار داری ــدای راه ق در ابت
برداشــته شــود. معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــه  ــا ب ــن بخش ه ــعه ای ــش رو، توس ــق پی در اف
ویــژه حــوزه حمــل و نقــل هوایــی عمومــی را 

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق در دس
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ــای  ــروژه هواپیم ــعه پ ــوری، توس ــس جمه ریی

فرصتــی  را   7۲ جــت  ایــران  ایران ســاخت 
ــی  ــل هوای ــاوری حمــل و نق ــرای توســعه فن ب
پیشــین  تجربیــات  از  اســتفاده  بــا  بومــی 
ــروژه ســعی شــده  دانســت و افــزود: در ایــن پ
ــات و  ــری ار تمامــی تجربی ــا بهــره گی اســت ب
زیرســاخت های گذشــته، محصولــی جدیــد 
ارزشــمند،   رویکــرد  ایــن  باشــیم.  داشــته 
ــات و دســتاوردهای گذشــته را  ــد زحم می توان
ــران ۱۴۰ صــورت  ــروزه هواپیمــای ای کــه در پ
گرفــت را احیــا و راه را بــرای توســعه فنــاوری و 

ــد. ــوار کن ــد هم ــات جدی ــب تجربی کس
ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی  دهقانــی، 
ــت   ــتفاده از ظرفی ــروژه را اس ــن پ ــمند ای ارزش
و  دانســت  علمــی  تجربیــات  و  دانشــگاهی 
افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه موفقیــت ایــن 
ــر  ــی ۳ بازیگ ــش آفرین ــروی نق ــروژه، در گ پ
اصلــی اســت. بازیگــر اول آن تیمــی اســت کــه 
پــروژه را آمــاده و از نمونــه مفهومــی بــه یــک 
ــر دوم،  ــد؛ بازیگ ــل می کن ــه تبدی ــه اولی نمون
صنعتــی اســت کــه ایــن محصــول را بــه تولیــد 
ــا هســتند  می رســاند و بازیگــر ســوم ایرالین ه
کــه بایــد بــازار بالقــوه خــود را در اختیــار ایــن 

ــد. ــرار دهن محصــول ق
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــعه  ــه توس ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوری، ب جمه
ــارت  ــا نظ ــد ب ــور بای ــول مح ــای محص پروژه ه
ــان  ــش بنی دانشــگاه و توســط شــرکت های دان
دنبــال شــود، ادامــه داد: در تــاش هســتیم تــا 
ــروزه صاحــب یــک شــخصیت حقوقــی  ــن پ ای
باشــد و در کنــار شــرکت دانــش  داشــته 
ــا در  ــر ب ــت آخ ــه دس ــرد ک ــرار بگی ــان ق بنی
نظــر گرفتــن تمامــی ذی نفعــان، محصــول را 
بــه مرحلــه ســاخت برســاند. تولیــد، گام بعــدی 

ــی،  ــوط هوای ــازار خط ــه ب ــیدن ب ــت و رس اس
ــق آن  ــرای تحق ــه ب ــت ک ــی اس ــه مهم مرحل
ــای الزم را  ــل حمایت ه ــن مراح ــی ای در تمام

ــم. ــی دهی صــورت م
ــا و  ــری تیم ه ــکل گی ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
هســته هــای نخبگانــی در قالــب شــرکت هــای 
دانــش بنیــان گفــت: اگــر بتوانیــم شــبکه ای از 
ــرد  ــوزه را گ ــن ح ــان ای ــرکت های دانش بنی ش
ــی  ــه طراح ــژه ای ب ــک وی ــم، کم ــم بیاوری خ
ــاوری  ــان فن ــش بنی ــوالت دان ــعه محص و توس
ــن مســیر،  ــرد و در ای ــی صــورت مــی گی هوای

مصمــم هســتیم.

ــعه  ــت از توس ــت وزارت صم حمای
ــی ــاوری حمــل و نقــل هوای فن

صنعــت،  وزیــر  امیــن  فاطمــی  ســیدرضا 
معــدن و تجــارت نیــز در ایــن بازدیــد بــا بیــان 
این کــه صنعــت هوایــی، جــزو صنایــع پیشــران 
بــوده و رونــق آن می توانــد بــه ســایر حوزه هــا 
ــا توجــه  ــه داد: ب ــد، ادام و فناوری هاکمــک کن
بــه اهمیــت بــاالی ایــن صنعــت، دفتــر صنعــت 
ــا  ــم ت ــی را در وزارت صمــت ایجــاد کردی هوای
زمینــه بــرای توســعه و رونــق فنــاوری هوایــی 

و هوانــوردی در بعــد صنعتــی فراهــم شــود.

ــای  ــا، هواپیماه ــوزه پهپاده ــزود: در ح وی اف
کوچــک  و ســبک توســعه بســیار خوبــی 
صــورت گرفته اســت.همچنین در حــوزه بالگرد 
ــش  ــم و در بخ ــی داری ــای خوب ــدی ه توانمن
ــا  هواپیماهــای پهــن پیکــر نیــز خوشــبختانه ب
ــه دســتاوردهای  کمــک دانشــگاه های کشــور ب

خوبــی رســیده ایم.
فاطمــی امیــن بــا اشــاره بــه حمایت از تســریع 
ایــن پــروژه گفــت: خوشــبختانه ایــن پــروژه بــه 
مرحلــه خوبــی رســیده اســت و در همکلــری و 
ــاوری ریاســت  ــم و فن ــت علی ــا معاون ــل ب تعام
ــرای تحقــق آن فراهــم  ــه را ب جمهــوری، زمین

خواهیــم کــرد.

هواپیمــای  فنــاوری  توســعه 
خت ن ســا ا یر ا

ــای مســافربری جــت  ــروژه طراحــی هواپیم پ
7۲ نفــره، گامــی اســت کــه توســط متخصصان 
دانشــگاه امیرکبیــر، جمعــی از متخصصــان 
دانش بنیــان  شــرکت های  فنــاور  فعــاالن  و 

برداشــته شــده اســت.
در ایــن پــروژه کــه زمینــه ســاز ســاخت 
ــر  ــت 7۲ نف ــا ظرفی ــافربری ب ــای مس هواپیم
ایــران ۱۴۰  و بــر روی پلتفــرم هواپیمــای 
ــری بیــش  اســت،  بیــش از ۸ دانشــجوی دکت
از ۴۰ کارشــناس ارشــد و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان در ایــن پــروژه همــکاری می کننــد.

شــرکت آســا بــه عنــوان طــراح محــوری جــت 
مســافربری ایران ســاخت فعالیــت دارد.

هواپیمــای ایــران جــت 7۲ مــی توانــد تمامــی 
از  بســیاری  و  ایــران  مســیرهای شــهرهای 
ــرایط  ــی در ش ــیا را حت ــرب آس ــهرهای غ ش
گــرم و مرتفــع، بــدون کاهــش مســافر پوشــش 

دهــد.
افزایــش رضایــت مســافران، افزایــش جهشــی 
ــرای  ــی ب ــور کاف ــدرت موت ــری، ق ــرخ اوج گی ن
مرتفــع،  و  گــرم  هــای  بانــد  از  برخاســتن 
ــرواز  ــاع پ ــافر و ارتف ــش مس ــری از کاه جلوگی
، کاهــش تعــداد خرابــی هــای ناشــی از موتــور، 
تنهــا بخشــی از مزایــای جــت 7۲ نفــره ایــران 

ــه شــمار مــی رود. ســاخت ب
کشــور حداقــل  بــه ۳۶۶ فرونــد هواپیمــا 
نیــازدارد کــه بــرای تامیــن آن تــا ســال ۱۴۱۰ 
حــدود ۳۶ میلیــارد دالر نیــاز اســت تــا ایــران 

ــا هــم گام شــود. ــا میانگیــن دنی ب
بــا توجــه بــه ارزش ۱۱ میلیــارد دالری  بــازار 
نــاوگان هوایــی، بــازار ۵ میلیــارد دالری تعمیــر 
و نگهــداری و بــازار تحقیــق و توســعه بــه ارزش 
ــازاری  ــه ایجــاد ب ــارد دالر کــه زمین یــک میلی
۱7 میلیــارد دالری را فراهــم آورده، توســعه 
ــا میانگیــن  ــاوگان هوایــی کشــور متناســب ب ن
 ۳۴۱ ایجــاد  زمینه ســاز  می توانــد  جهانــی، 

هــزار شــغل شــود.

تفاهمنامه- چالش های حوزه های آب و محیط زیست با مشارکت دانش بنیان ها حل می شود
بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  قالــب  در 
اســتانداری و آبفــای قزویــن بــا ســتاد توســعه 
و  فرســایش  خشکســالی،  آب،  فناوری هــای 
فنــاوری،  و  علمــی  معاونــت  محیط زیســت 
دانش بنیــان  فناوری هــای  نفــوذ  ســازوکار 
ــی  ــن بررس ــتان قزوی ــای اس ــل چالش ه در ح

ــد. ش
 

بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  انعقــاد  پیــرو 
اســتانداری و آبفــای قزویــن بــا ســتاد توســعه 
و  فرســایش  خشکســالی،  آب،  فناوری هــای 
فنــاوری،  و  علمــی  معاونــت  محیط زیســت 
ــن،  ــتانداری قزوی ــل اس ــتی در مح ــی نشس ط
ــه و  ــن تفاهم نام ــدن ای ــی ش ــازوکار اجرای س
ــای  ــوذ فناوری ه ــا و نف ــد بررســی چالش ه رون

ــت. ــرار گرف ــی ق ــد موردبررس جدی
ــدی مدیرعامــل  ــن نشســت داراب بیرنون در ای
قزویــن،  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
ــدات  ــه و تعه ــوع تفاهم نام ــر موض ــروری ب م
ــه ای  طرفیــن در ایــن همــکاری داشــت و نمون

آب  حــوزه  در  انجام شــده  فعالیت هــای  از 
شــرکت های  مشــارکت  بــا  فاضــاب  و 
و  علمــی  معاونــت  حمایــت  و  دانش بنیــان 

فنــاوری ریاســت جمهــوری را ارائــه داد.

نــادر قلــی ابراهیمــی مشــاور معــاون علمــی و 
فنــاوری در امــور آب و دبیــر کارگــروه تخصصی 
آب، خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت، 
ایــن تفاهم نامــه و پیگیــری مســئولین اســتانی 
ــاد آن را  ــردن مف ــی ک ــرای تســریع در اجرای ب
ــعار  ــق ش ــتان در تحق ــن اس ــزم ای ــانگر ع نش
مهم تریــن  ارائــه  ضمــن  و  دانســت  ســال 
معرفــی  و  ســتاد  حمایت شــده  اقدامــات 

موضوعــات اولویــت دار، ســازوکارهای مشــارکت 
معاونــت در اجــرای طرح هــای فناورانــه را 

ــرد. ــریح ک تش
جلســه  فرصــت،  اولیــن  در  افــزود:  وی 
حضــور  بــا  راهبــردی  مشــترک  کارگــروه 
نماینــدگان معرفی شــده طرفیــن برگــزار شــود 
ــن  ــتان در ای ــده اس ــا ش ــای احص ــا چالش ه ت
کارگــروه اولویت بنــدی شــده و بــرای حــل 
برنامه ریــزی  اولویــت دار  چالش هــای  ایــن 

ــود. ش
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــی، مع ــدی رجحان مه
ــن، هــدف از برگــزاری  ــی اســتاندار قزوی عمران
این نشســت را هماهنگی و تســریع در پیشــبرد 
نماینــده  از  و  دانســت  تفاهم نامــه  اهــداف 
تمامــی دســتگاه های اســتان درخواســت کــرد 
حداکثــر طــی یــک هفتــه تمامــی چالش هــای 
ــه اســتانداری منعکــس کننــد  مهــم خــود را ب
پیش بینی شــده،  ســازوکار  طریــق  از  تــا 
ــن  ــل ای ــو و ح ــای ن ــوخ فناوری ه ــرای رس ب

برنامه ریــزی شــود. چالش هــا 

ــر کارگــروه  ــع، دبی ــر قان ــی اصغ همچنیــن عل
فناوری هــای  توســعه  ســتاد  تجاری ســازی 
آب، خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت 
معاونــت علمــی و فنــاوری نیــز جزئیــات فنــی 
ــت  ــورد حمای ــه م ــای فناوران ــی از طرح ه برخ
ســتاد ازجملــه نانوحبــاب، ســامانه حــذف بــو، 
ســامانه های  و  قابل حمــل  تصفیــه  پکیــج 
نمک زدایــی و حــذف نیتــرات الکترودیالیــز 
ــوان  ــن از ت ــتر مدعوی ــناخت بیش ــرای ش را ب

داد. ارائــه  دانش بنیــان  شــرکت های 

کشــاورزی،  جهــاد  ســازمان  نماینــدگان 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت، پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان، شــرکت شــهرک های صنعتی، 
مدیرعامــل نیــروگاه شــهید رجایــی و شــرکت 
ــئولین  ــه مس ــاب ازجمل ــی آب و فاض مهندس
ــمت  ــد و در قس ــه بودن ــن جلس ــر در ای حاض
ــازمان ها  ــن س ــدام از ای ــت هرک ــی نشس پایان
به اختصــار برخــی از طرح هــای اجراشــده و 

ــد. ــوان کردن ــود را عن ــا خ نیازمندی ه
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برگزاری نشست سالیانه و تقدیر از برترین های پارک فناوری پردیس؛ دهقانی: 
رفع نیازهای محوری و بازارسازی دانش بنیان دو رویکرد تحولی در پارک های علم و فناوری است

ــر  مراســم بیســتمین اجــاس ســالیانه و تقدی
از برترین هــای پــارک فنــاوری پردیــس بــا 
ــاوری  ــت علمــی و فن حضــور سرپرســت معاون

ــزار شــد. ــوری برگ ــس جمه ریی
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح   
ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــت علم معاون
ــه  ــاوری ب ــم و فن ــه عل ــن ک ــا ای ــاره ب ــا اش ب
درســتی مســیر توســعه و پیشــرفت کشــورمان 
شــناخته شــده اســت ادامــه داد: ســال ۲۰۰۵ 
در مجلــه نیچــر مقالــه ای منتشــر شــد کــه در 
بخشــی از آن اشــاره شــده بــود آیــت اهلل خامنه 
ای روحانــی بلنــد مرتبــه ایــران، از جامعــه علم 
آمــوزی و دانــش را مــی خواهــد و ایــن فراخوان 
بــه خوبــی کشــور را در مســیر توســعه دانــش و 
فنــاوری قــرار می دهــد بــه طــوری کــه امــروز 
ــن تحــول چشــمگیر در دانشــگاه ها،  شــاهد ای
مراکــز علمــی و فنــاوری کشــور هســتیم. ایــن 
مقالــه همچنیــن اشــاره مــی کنــد کــه اقتــدار 
ــد بازســازی  ــران می توان و مرجعیــت علمــی ای
ــم  ــا آشــوب های سیاســی و تحری شــود مگــر ب

ــر. ــای بیش ت ه
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
رییس جمهــوری بــا بیــان این کــه افتخــار مــی 
ــا نگاهــی  ــاب، ب ــه انق ــر فرزان ــه رهب ــم ک کنی
بلنــد و دور اندیشــانه مســیر توســعه کشــور را 
ــد،  ــاوری ترســیم کرده ان ــم و فن ــای عل ــر مبن ب
عنــوان کــرد: بــاور مــا ایــن اســت تنهــا 
ــوب  ــی مطل ــد تکیه گاه ــه می توان ــه ای ک نقط
بــرای پیشــرفت و دســتیابی بــه برتــری و 
ــاوری اســت  ــش و فن ــی باشــد، دان تحول آفرین
ــش،  ــروی انســانی بلنداندی ــا نی ــم ب ــن مه و ای
افــکار و ایــده هــای نــو از دانشــمندان برجســته 
ــوان  ــه عن ــم ب ــی بینی ــی از آن را م ــه بخش ک
ــت. ــی اس ــت یافتن ــور دس ــی کش ــرمایه اصل س

ــش  ــی بخ ــه تمام ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــام  ــق نظ ــوی تحق ــه س ــد ب ــور بای ــای کش ه
ــی  ــاوری در تمام ــوخ فن ــوآوری و رس ــی ن مل
بخش هــا حرکــت کنــد، ادامــه داد: قانــون 
مترقــی جهــش تولیــد دانــش بنیــان کــه 
امســال تمــام تــاش ایــن اســت کــه بــه اجــرا 
ــی  ــه م ــت ک ــترهایی اس ــی از بس ــد، یک برس
توانــد هــدف مــا را محقــق و رســیدن بــه نظــام 

ــد. ــن کن ــوآوری را تضمی ــی ن مل
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــده هــای نوآورانه 

و رشــد یافتــه در پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــه داد:  ــت ادام ــی نیس ــا کاف ــت دارد ام اهمی
هنــوز تــا رســیدن بــه ســهم واقعــی از اقتصــاد 
کشــور از زیســت بــوم نــوآوری راه بســیار 
زیــادی دارد. بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد، 
همچنــان دولتــی اســت و دانــش بنیــان شــدن 
ایــن اقتصــاد، اتفــاق نمــی افتــد مگــر آن کــه 
نهادهــای تاثیرگــذار از جملــه وزارتخانــه هــا و 
دســتگاه های دولتــی مختلــف بــه طــور جــدی 
پــای قضیــه بیاینــد و از شــرکت هــای دانــش 

بنیــان حمایــت کننــد.
دهقانــی بــا بیــان ایــن کــه پارک هــای علــم و 
فنــاوری می بایــد بــه ســوی توســعه محتوایــی 
ــم  ــای عل ــه داد: پارک ه ــد، ادام ــت کنن حرک
ــازی  ــدی و امتی ــای کالب ــاوری جذابیت ه و فن
ــی  ــه خوب ــز ب ــرکت ها نی ــد و ش ــی دارن خوب
ــن  ــد همچنی ــتقبال کرده ان ــتر اس ــن بس از ای
توســعه زیرســاختی خوبــی در ایــن حــوزه 
رخ داده اســت؛. امــا ایــن پــارک هــا بایــد 
بــه محلــی بــرای رفــع نیازهــای تمامــی 

بخش هــای کشــور تبدیــل شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه پارک هــای علــم و 
فنــاوری بایــد تحولــی اساســی را صــورت دهند 
ــای  ــرکت ه ــازار ش ــاد ب ــرای ایج ــتری ب و بس
دانش بنیــان و رفــع مهــم تریــن نیازهــای 
ــم و  ــای عل ــارک ه ــزود: پ ــند، اف ــور باش کش
ــی  ــول نگرش ــر و تح ــک تغیی ــد ی ــاوری بای فن
صــورت داده و ســراغ بازارهــای کان بــرای 
ایده هــا بــرود. تمــام گــردش مالــی در شــرکت 
ــئولیت  ــدازه مس ــه ان ــان ب ــش بنی ــای دان ه
ــزرگ نبــوده و الزم  اجتماعــی چنــد شــرکت ب
اســت اعــداد و ارقــام گــردش مالــی شــرکت ها 

ــرود. ــر ب ــزان فرات ــن می از ای
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــوری ادامــه داد: پــارک هــای علــم و 
فنــاوری می تواننــد ضمــن جلــب نیازهــای 
ــوم  ــت ب ــل را در زیس ــی و تعام ــی، هم افزای مل
فنــاوری و نــوآوری محقــق کننــد چراکــه هــم 
افزایــی و تعامــل بــر بســتر ایــن پــارک هــا، می 
توانــد زمینــه ســاز شــکل گیــری شــرکت های 

ــزرگ باشــد. ب
ــن  ــازار، مهم تری ــه ب ــان این  ک ــا بی ــی، ب دهقان
ــت،  ــوآوری اس ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــاز  زیس نی
ــا  ــان اگرچــه ب ــرد: اقتصــاد دانش بنی ــوان ک عن

اســتارتاپ هــا آغــاز مــی شــود امــا بــا شــرکت 
ــد اســت  ــزرگ و توانمن ــان ب ــش بنی ــای دان ه
کــه می توانــد ســهمی از اقتصــاد را کســب 

کنــد.
وی افــزود: پیــاده ســازی نگــرش جدیــد 
موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد بــدان توجــه 
شــود. اســتفاده از دانــش و دانــش بنیــان 
شــدن اســت کــه مانــدگاری و رقابــت در بــازار 
را ممکــن می ســازد. بایــد بــه فرآیندهــای 

ــود. ــه ش ــان توج ــش بنی دان
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ــای  ــد نظام ه ــرد: بای ــان ک ــوری بی رییس جمه
ــول  ــاد، تح ــذاری در اقتص ــی و ارزش گ ارزیاب
یابــد تــا صنایــع بــزرگ بــه ایــن حــوزه ترغیــب 

ــوند. ش
ــه دیپلماســی اقتصــادی   توجــه ب
مــراودات و تعامــالت اقتصــادی در 

اولویــت قــرار دارد
ــر صنعــت، معــدن  ــاون وزی ــاک مع  پیمــان پ
و تجــارت نیــز در ایــن مراســم، گفــت: توجــه 
بــه دیپلماســی اقتصــادی مــراودات و تعامــات 
ــرار دارد و در ســازمان  اقتصــادی در اولویــت ق
ــازار حضــور  ــاش شــد در ب توســعه تجــارت ت
ــن  ــا در ای ــات م ــیم. اقدام ــته باش ــدار داش پای
ــور  ــارار و حض ــعه ب ــادرات و توس ــا ص ــوزه ب ح
پایــدار در بازارهــای بیــن المللــی، شناســاندن 
ــت  ــا ظرفی ــدف ب ــاط ه ــران نق ــار و بازیگ تج

هــای مــا اســت.
وی بــا اشــاره بــه حمایــت از صــادرات خدمات 
فنــی و مهندســی گفــت: برنامــه داریــم تــا ایــن 
ــال ۱۴۰۴  ــارد دالر در س ــه ۵ میلی ــزان را ب می
برســانیم. شــرکت هــای دانــش بنیــان در ایــن 
ــا  حــوزه مــی تواننــد ظرفیتــی ایجــاد کننــد ت
ــد  ــا برن ــوزه ه ــیاری از ح ــه در بس ــران ک ای

بــوده، جایــگاه خــود را بــه دســت بیــاورد.
 تقدیــر از برترین هــا و رومنایــی از محصــوالت 

ایران ســاخت

از  مراســم  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
شــرکت های  ایران ســاخت  محصــول   ۱۲
دانش بنیــان بــه صــورت نمادیــن رونمایــی 
ــد  ــای ض ــامل فوالده ــدات ش ــن تولی ــد. ای ش
زنــگ، ربــات شــیارزن چــاه عمیــق، نــازل 
چرخشــی شســت و شــوی تیــوب، جریــان 

ســنج ســیاالت ، الیــه نشــانی فیزیکــی در فــاز 
ــو  ــی، اسپرس ــو الکترون ــیله پرت ــه وس ــار ب بخ
 Acid ماشــین صنعتــی، ســایدلود، نــرم افــزار
pro بــرای شــبیه ســازی اســیدکاری چــاه های 
نفــت، پــودر و قطعــات اســتخوانی و همچنیــن 
داروی کنتــرل قنــد هســتند. همچنیــن در 
ــش از ۶۰ محصــول از ۱۲۲  ــوان، بی ــن فراخ ای
شــرکت مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه 
اســت کــه در بیســتمین اجــاس ســالیانه 
ــن شــرکت ها و  ــس برتری ــاوری پردی ــارک فن پ

ــدند. ــر ش ــا تقدی ــوالت آن ه محص
ــدای  ــا، از ابت ــوان برترین ه  فراخ
خــرداد 1۴۰1 آغــاز شــد و تــا 
مردادمــاه ســال جــاری ادامــه 

ــرد. ــدا ک پی
ــن شــرکت هــای مرکــز رشــد نخبــگان  برتری
ــب  ــارگاد ط ــس، پاس ــاوران آمیتی ــایان فن ش
نویــن  فناوری هــای  توانمندســازان  ایلســا، 
و آریاطــب بیــروز بــه عنــوان صادرکننــده 
برتــر بــا صــادرات دســتگاه همودیالیــز معرفــی 
شــدند. شــرکت تــوان پژوهــان فنــاور پاســارگاد 
ــر در توســعه اقتصــادی و شــرکت  شــرکت برت
ــا و  ــر در ارتق ــرکت برت ــوان ش ــه عن ــاپ ب فن
توســعه ســازمانی شــناخته شــد. گســتران 
صنایــع نویــن پــارس بــه عنــوان شــرکت 
برتــر در توســعه فنــاوری معرفــی شــد. عنــوان 
ــال ۱۴۰۰  ــارک در س ــاور پ ــد فن ــن واح برتری
ــت. ــق گرف ــروز تعل ــب فی ــا ط ــرکت آری ــه ش ب

ــت  ــت معاون ــم سرپرس ــن مراس ــان ای در پای
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از پــارک 
فنــاوری پردیــس بازدیــد کــرد. پــارک فنــاوری 
پــارک  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  پردیــس 
تاســیس   ۱۳۸۰ ســال  در  کشــور  فنــاوری 
ــاور و  ــد فن ــش از ۴۰۰ واح ــون بی ــد. تاکن ش
فناوری هــای  حوزه هــای  در  دانش بنیــان 
و  اطاعــات  فنــاوری  همچــون  پیشــرفته 
نانــو،  فنــاوری  زیســت فناوری،  ارتباطــات، 
بــه  اتوماســیون  مــواد جدیــد، مکانیــک و 
عضویــت پذیرفتــه شــده اند. پردیــس نــوآوری،  
ــار  ــارک، در کن ــاز ۴ پ ــی و ف ــش،  کارآفرین دان
دانشــگاه ناحیــه نــوآوری پردیــس، بخش هــای 
مختلفــی از فازهــای توســعه ای پــارک فنــاوری 
ــق توســعه ۱۰۰۰  ــا اف پردیــس هســتند کــه ب
هکتــاری،  »ناحیــه نــوآوری پردیــس« را شــکل 

خواهنــد داد

نشست هم اندیشی با شرکت های دانش بنیان حاضر در نمایشگاه ایران ساخت برگزار شد

حاضــر  شــرکت های  هم اندیشــی  نشســت 
در دهمیــن دوره نمایشــگاه »ایران ســاخت« 
ــازی  ــوآوری و تجاری س ــاون ن ــور مع ــا حض ب
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

ــزار شــد. برگ
 محمــد حســین بهشــتی معــاون نــوآوری 
و تجاری ســازی معاونــت علمــی و فنــاوری 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ریاســت جمهــوری 
و  علــم  توســعه  وظیفــه  علمــی  معاونــت 
ــی  ــت: بازاریاب ــور دارد، گف ــاوری را در کش فن
و فــروش از مباحــث بســیار حائــز اهمیــت 
ــرای هــر شــرکت محســوب می شــود کــه در  ب
ــرکت های  ــاخت ش ــران س ــگاه ای ــول نمایش ط

ــد. ــوع بپردازن ــن موض ــه ای ــد ب ــان بای دانش بنی
ــزات و  ــگاه تجهی ــن دوره نمایش ــس دهمی رئی
مــواد آزمایشــگاهی ایران ســاخت بــا اشــاره 
ــر  ــاخت اکث ــگاه ایران س ــه در نمایش ــه اینک ب
فرآیندهــا برون ســپاری می شــود و معاونــت 
علمــی و فنــاوری بیشــتر نقش سیاســت گذاری 
و نظارتــی را بــر عهــده دارد، گفت: یک شــرکت 
ــد،  ــاختاری نظام من ــد دارای س ــان بای دانش بنی
ــر  ــه مهم ت ــروش و از هم ــس از ف ــات پ خدم
ــی، بخــش  ــا محصــوالت جهان ــت ب ــرای رقاب ب
تحقیــق و توســعه قــوی برخــوردار باشــد. 
در  محصــوالت  ســطح بندی  داد:  ادامــه  وی 
ــر اســاس  ــن نمایشــگاه در چهــار ســطح و ب ای
ســطح ذاتــی فنــاوری و میــزان بومــی ســازی 
ــهید  ــرح ش ــد. ط ــد ش ــام خواه ــول انج محص
ــه  ــت ک ــواردی اس ــزو م ــن ج ــدی روش احم
ــت در  ــر از حمای ــک ســطح باالت ــد از ی می توان

ــد. ــوردار باش ــگاه برخ ــن نمایش ای

بهشــتی بــا اشــاره بــه برگــزاری دومیــن دوره 
ــه  ــران گفــت: پــس از تجرب ــزه طراحــی ای جای
ــزه طراحــی  ــن دوره جای ــزاری اولی ــق برگ موف
ــا  ــاخت ب ــران س ــگاه ای ــران ۱۴۰۰، نمایش ای
همــکاری مرکــز طراحــی ایــران به منظــور 
ارزیابــی وضعیــت طراحــی صنعتــی محصــوالت 
تولیدکننــدگان  تشــویق  و  ســاخت  ایــران 
تجهیــزات آزمایشــگاهی بــه اســتفاده از فرآینــد 
طراحــی صنعتــی بــرای آنــان مشــوق های 
ویــژه ای در نظــر گرفتــه اســت. حوزه هــای 
ــزات  ــامل تجهی ــی ش ــزه طراح ــزاری جای برگ
ــر  آزمایشــگاهی و پزشــکی، تجهیــزات کامپیوت
و فنــاوری اطاعــات، ماشــین آالت صنعتــی 
و  نــوآوری  فضــای  طراحــی  رباتیــک،  و 
فنــاوری، فناوری هــای نــرم شــامل صنایــع 
خــاق، آمــوزش، ســرگرمی و ســرگرمی و 

می شــود. بســته بندی  و  صنایع دســتی 
در دهمیــن دوره نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد 

ــارده بخــش  آزمایشــگاهی »ایران ســاخت« چه
موضوعــی از جملــه نفــت و پتروشــیمی، بــرق، 
ــاختمان،  ــران و س ــزار، عم ــک و نرم اف الکترونی
کشــاورزی  متالــوژی،  و  شــیمی  مکانیــک، 
تجهیــزات  پایــه،  فیزیــک  و محیط زیســت، 
عمومــی آزمایشــگاهی، مــواد آزمایشــگاهی، 
مهندســی پزشــکی و زیســت مــواد، تجهیــزات 
آزمــون صنعتــی، خدمــات کالیبراســیون و 
ــدارس  ــگاهی م ــی و آزمایش ــزات آموزش تجهی
خدمــات  و  محصــوالت  عرضــه  به منظــور 
فناورانــه ایران ســاخت را در نظــر گرفتــه شــده 

اســت. 
ــواد  ــزات و م ــگاه تجهی ــن دوره نمایش دهمی
صــورت  بــه  »ایران ســاخت«  آزمایشــگاهی 
و  علمــی  معاونــت  حمایــت  بــا  حضــوری 
فنــاوری ریاســت جمهــوری ۱۹ تــا ۲۲ آذرمــاه 
ــی  ســال جــاری در محــل نمایشــگاه بین الملل

ــد ــد ش ــزار خواه ــران برگ ته
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در کمیسیون انرژی مجلس دستاوردهای فناوری های حوزه آب و انرژی در جهت تحقق شعار سال بررسی شد
در راســتای پیشــبرد اهــداف شــعار ســال 
در  اشــتغال آفرین«  و  دانش بنیــان  »تولیــد؛ 
ــا  ــترک ب ــه ای مش ــرژی، جلس ــوزه آب و ان ح
حضــور دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای 
انــرژی و اعضــای کمیســیون  حــوزه آب و 
ــزار شــد. ــس شــورای اســامی برگ ــرژی مجل ان

 
ــریف زاده  ــدی ش ــه، مه ــن جلس ــدای ای در ابت
ــوزه آب  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س دبی
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــرژی معاون و ان
مأموریت هــای  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری، 
فناوری هــای  توســعه  ســتاد  شــش گانه 
ــه معرفــی دســتاوردهای  ــرژی ب حــوزه آب و ان
ــای  ــت از طرح ه ــه حمای ــتاد در زمین ــن س ای
و همچنیــن  انــرژی  و  آب  فناورانــه حــوزه 
تشــریح بازدیدهــا و ســفرهای اســتانی صــورت 
و  ظرفیت هــا  شــناخت  جهــت  در  گرفتــه 
فعال ســازی پتانســیل های مناطــق مختلــف 

ــت. ــور پرداخ کش
ــم  ــام معظ ــدات مق ــه تأکی ــاره ب ــا اش وی ب
رهبــری بــر افزایــش بهــره وری و کاهــش 
شــدت انــرژی در کشــور و بــا برشــمردن 
فعلــی  عقب ماندگی هــای  و  ضرورت هــا 
در حــوزه بهینه ســازی مصــرف انــرژی، بــه 
ــازار  ــعه ب ــدازی و توس ــت راه ان ــریح اهمی تش
پرداخــت. کشــور  در  انــرژی  بهینه ســازی 

ــوزه آب  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س دبی
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــرژی معاون و ان
جمهــوری افــزود: بــر این اســاس ســتاد توســعه 
ــر  ــا در نظ ــرژی ب ــوزه آب و ان ــای ح فناوری ه
گرفتــن وضعیــت فعلــی اقتصــاد انــرژی کشــور 
ــاش  ــرژی، ت ــای ان ــن حامل ه ــت پایی و قیم
آیین نامــه  اجرایی ســازی  جهــت  فراوانــی 
محیط زیســت  و  انــرژی  بهینه ســازی  بــازار 
ــی  ــتورالعمل اجرای ــت دس ــه در نهای داشــت ک
و  انــرژی  بهینه ســازی  بــازار  آیین نامــه 
 ۱۴۰۰ ســال  مردادمــاه  در  محیط زیســت 
ــید و  ــرژی رس ــی ان ــورای عال ــب ش ــه تصوی ب
تاکنــون جلســات متعــددی در رابطــه بــا ایــن 

ــت. ــده اس ــزار ش ــتورالعمل برگ دس
ــی  ــون طرح های ــه تاکن ــا اینک ــریف زاده ب ش
ــروه  ــه کارگ ــه دبیرخان ــی ب ــت ارزیاب ــز جه نی
ــازار ارســال شــده اســت، گفــت: وجــود  ایــن ب
برخــی تعــارض منافــع بیــن ســازمان ها، رونــد 
اجــرای ایــن دســتورالعمل را بــا کنــدی مواجــه 
کــرده اســت کــه همــکاری اعضــای کمیســیون 
انــرژی مجلــس در رفــع آن هــا می توانــد مؤثــر 

باشــد.
 

ویژگی های آیین نامه ماده 1۶ قانون 
جهش تولید دانش بنیان

ــات  ــریح اقدام ــه تش ــریف زاده، ب ــه ش در ادام
و  تصویــب  منظــور  بــه  گرفتــه  صــورت 
قانــون   ۱۶ مــاده  آیین نامــه  اجرایی ســازی 
جهــش تولیــد دانش بنیــان و ویژگی هــای ایــن 
ــه  ــه ک ــن آیین نام ــت: ای ــت و گف ــاده پرداخ م
ــوزه  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــاش س ــا ت ب
ــرو و وزارت  ــکاری وزارت نی ــرژی و هم آب و ان
صنعــت، معــدن و تجــارت تهیــه و بــه تصویــب 
هیئت وزیــران رســیده اســت، ظرفیت  هــای 
ــعه  ــول در توس ــاد تح ــت ایج ــیاری در جه بس
در  انــرژی  تجدیدپذیــر  منابــع  از  اســتفاده 

ــت. ــد داش ــور خواه کش
توســعه  ســتاد  دبیــر  راســتا،  همیــن  در 
معاونــت  انــرژی  و  فناوری هــای حــوزه آب 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری خواســتار 
ــد  ــر رون ــس ب ــرژی مجل نظــارت کمیســیون ان
ایــن  اهــداف  تحقــق  بــه  کمــک  و  اجــرا 

شــد. آیین نامــه 
ــوزه آب  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س دبی
ــام  ــات مق ــه فرمایش ــاره ب ــن اش ــرژی ضم و ان
ــت  ــعه و حمای ــر توس ــری مبنی ب ــم رهب معظ
ــاتی  ــت: جلس ــان، گف ــرکت های دانش بنی از ش
ــی ســتاد  ــا همفکــری شــبکه دانشــی نخبگان ب
ــان  ــای دانش بنی ــه آیین نامه ه ــدف تهی ــا ه ب
شــدن دو وزارتخانــه بــزرگ و راهبــردی نفــت 

و نیــرو برگــزار شــد.
ــس  ــاس، پیش نوی ــن اس ــر ای ــه داد: ب وی ادام
ــتغال زایی  ــان و اش ــد، دانش بنی ــه تولی آیین نام
در وزارت نفــت و آیین نامــه حمایــت از تولیــد، 
دانش  بنیــان و فنــاور و اشــتغال آفریــن در 
ــس  ــه پ ــد ک ــن ش ــرق تدوی ــت آب و ب صنع
بــه  مربوطــه  وزارتخانه هــای  در  بررســی  از 

ــید. ــران رس ــرم وزی ــت محت ــب هیئ تصوی
ــاد  ــدی مف ــا بخش بن ــن ب ــریف زاده همچنی ش
آیین نامه هــای یــاد شــده در شــش محــور 
توســعه  قانونــی،  زیرســاخت های  اصلــی 
ــاوری،  ــازی فن ــوآوری، تجاری س ــت بوم ن زیس
تکمیــل حلقه هــای مفقــوده زنجیــره ارزش، 
ــای  ــی و پوشــش ریســک و طرح ه ــن مال تأمی
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــان اقدام ــه بی ــران، ب پیش
آیین نامه هــا  ایــن  اجرایی ســازی  جهــت 

ــت. پرداخ
 

ــق  ــت تحق ــم در جه ــی مه گام
ــت  ــال در صنع ــعار س ــداف ش اه

ــرژی ان
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س ــه دبی در ادام
ــی  ــه اجرای ــان اینک ــا بی ــرژی ب ــوزه آب و ان ح
آیین نامه هــا گامــی مهــم در  ایــن  ســازی 
جهــت تحقــق اهــداف شــعار ســال در صنعــت 
انــرژی کشــور خواهــد بــود، گفــت: نقــش 
ــع  ــور رف ــس به منظ ــی مجل ــی و نظارت حمایت
موانــع اجرایی ســازی آیین نامه هــای مذکــور 
کلیــدی اســت و در ایــن راســتا، آمادگــی 
ــا  خــود را جهــت همــکاری و تعامــل هم افــزا ب
ــم. ــام می کن ــس اع ــرژی مجل ــیون ان کمیس

ــره  ــد )ط( تبص ــه بن ــاره ب ــا اش ــریف زاده ب ش
مبنی بــر  کشــور  کل  بودجــه  قانــون   ۱۵
اعطــای تســهیات خطرپذیــر بــه شــرکت های 
شــرکت های  و  بــرق  صنعــت  دانش بنیــان 
فعــال در حــوزه اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی 
ــت:  ــال گف ــارد ری ــزار میلی ــقف ۲۶ ه ــا س ت
تخصیــص بهینــه ایــن منابــع بــر اســاس مــاده 
ــان و  ــد، دانش  بنی ــت از تولی ــه حمای ۸ آیین نام
فنــاور و اشــتغال آفریــن در صنعــت آب و بــرق 
توســط کارگروهــی بــا مســئولیت معاونــت 
ــوری صــورت  ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن

می گیــرد.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی اقتصــاد 
ــه  ــیاری مواج ــای بس ــا تحریم ه ــه ب ــور ک کش
اســت، می توانــد کمــک شــایانی در جهــت 
توســعه زیســت بوم نــوآوری و شــرکت های 
ــه  ــه ب ــد. توج ــرژی کن ــوزه ان ــان ح دانش بنی
تجربیــات تخصیــص ایــن منابــع در ســال 
و  پیشــین  چالش هــای  رفــع  و  گذشــته 
ــای  ــارکت اعض ــکاری و مش ــری از هم بهره گی
در  می توانــد  مجلــس،  انــرژی  کمیســیون 
تخصیــص هرچــه بهینه تــر ایــن منابــع در 

ــود. ــع ش ــر واق ــاری مؤث ــال ج س
نماینــدگان کمیســیون  ادامــه جلســه،  در 
انــرژی مجلــس بــا تقدیــر از تاش هــای انجــام 
ــوزه  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــده در س ش
ــال  ــعار س ــق ش ــت تحق ــرژی در جه آب و ان
و همچنیــن بازدیدهــای اســتانی دبیــر ســتاد، 
ــرح  ــردی و ط ــرات راهب ــه نظ ــان نقط ــه بی ب

پرســش های کلیــدی پرداختنــد.
از جملــه ایــن نقطــه نظــرات کلیــدی می تــوان 
بــه تأکیــد بــر توجــه بــه نقطــه زنــی در رفــع 
ــران  ــای پیش ــدی طرح ه ــا و اولویت بن چالش ه
ــه  ــه ب ــود، توج ــای موج ــاس ظرفیت ه ــر اس ب
بازگشــت ســرمایه  و  اقتصــادی  جنبه هــای 
مقــررات  و  قوانیــن  شناســایی  طرح هــا، 
ــس جهــت  ــه مجل ــه پیشــنهاد ب مزاحــم و ارائ
در  زمینه ســازی  و  تســهیلگری  مانع زدایــی، 
ــت از بخــش  ــا، حمای ــت توســعه فناوری ه جه
خصوصــی به ویــژه در حــوزه افزایــش تقاضــای 
ــا،  ــرای آن ه ــدار ب ــازار پای ــاد ب ــاوری و ایج فن
ــع  ــع موان ــتاندارد و رف ــت اس ــه اهمی ــه ب توج
ایــن حــوزه و همچنیــن حضــور پررنگ تــر 
و  برنامه هــا  اطاع رســانی  و  رســانه ها  در 

ــرد. ــاره ک ــتاد، اش ــای س فعالیت ه
همچنیــن در ایــن جلســه، فریــدون حســنوند، 
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت: 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
می توانــد بــا رفــع چالش هــای پیــش روی 
ــار  ــی از ب ــا، بخش ــت از آن ه ــگان و حمای نخب
تأمیــن امنیــت ملــی کشــور را بــر عهــده 

ــرد. بگی
توســعه  ســتاد  از  بازدیــد  پیشــنهاد  وی 
معاونــت  انــرژی  و  فناوری هــای حــوزه آب 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف 
ــتاوردهای  ــات و دس ــا اقدام ــتر ب ــنایی  بیش آش

ــرد. ــرح ک ــز مط ــتاد را نی ــن س ای
ــن  ــریف زاده ضم ــه، ش ــن جلس ــای ای در انته
اســتقبال از پیشــنهاد بازدیــد از ســتاد توســعه 
فناوری هــای حــوزه آب و انــرژی و دعــوت 
اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس بــه حضــور 
تفاهم نامــه  پیش نویــس  ســتاد،  ایــن  در 
همــکاری فی مابیــن معاونــت علمــی و فنــاوری  
ریاســت جمهــوری و کمیســیون انــرژی مجلس 
ــال و  ــعار س ــداف ش ــبرد اه ــتای پیش در راس
ــترک را  ــی مش ــای تخصص ــکیل کارگروه ه تش

ــیون داد. ــن کمیس ــس ای ــه رئی ب

در نخستین سفر استانی دهقانی فیروزآبادی دستاوردهای فناورانه استان خراسان رضوی عرضه شد

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــرای نخستســن ســفر اســتانی خود 
ــای  ــت و از ظرفیت ه ــوی رف ــان رض ــه خراس ب
فناورانــه و دســتاوردهای شــرکت هــای دانــش 

بنیــان ایــن اســتان بازدیــد کــرد.

سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح   
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
در نخســتین بخــش از ســفر خــود بــه اســتان 
ــتاوردهای  ــگاه دس ــوی، از نمایش ــان رض خراس
ــی  ــوزی صنعت ــکده بیوتکنول ــه پژوهش فناوران
ســازمان جهــاد دانشــگاهی کــه محصوالتــی از 
قبیــل تصفیــه هــوا، جلبــک و میکروارگانیســم 

در  کــرد.  بازدیــد  داده انــد  توســعه  را  هــا 
ــی  ــاالن حــوزه ســلول درمان ــا فع ــز ب ــه نی ادام
و پزشــکی بازســاختی ایــن نهــاد نیــز بــه 
ــد  ــا بازدی ــفر ب ــن س ــت. ای ــو نشس ــت و گ گف
ــی  ــواد غذای ــرآوری م از دســتاوردهای گــروه ف
ــان  ــتان خراس ــگاهی اس ــاد دانش ــازمان جه س

ــت. ــه یاف ــوی ادام رض
ــاوری  ــوم انســانی، مجتمــع فن پژوهشــکده عل
ــی و  ــی و مهندس ــی فن ــه صنعت ــد نیم و تولی
همچنیــن مجتمــع نیمــه صنعتــی کشــاورزی 
و صنایــع غذایــی در دانشــگاه فردوســی مشــهد 
نیــز امــروز از سرپرســت معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری میزبانــی خواهنــد 

کــرد.

دهقانــی فیروزآبــادی همچنیــن در بخــش 
پایانــی روز نخســت ســفر بــه اســتان خراســان 
ــاد  ــاوران جه ــران و فن ــع مدی ــوی، در جم رض
دانشــگاهی حضــور خواهــد یافــت و بــا رؤســای 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی اســتان، گفت وگــو 

خواهــد کــرد.

 حمایــت از توســعه طرح هــای 
ــتانی ــه اس فناوران

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ریاســت جمهــوری، در دومیــن روز از ســفر 
ــا  ــت ب ــرار اس ــوی ق ــان رض ــتان خراس ــه اس ب
ــرکت های  ــی ش ــومین گردهمای ــور در س حض
ــوالت  ــگاه محص ــتان، از نمایش ــان اس دانش بنی
ــد. ــد  کن ــرکت ها بازدی ــن ش ــتاوردهای ای و دس

ــم  ــارک عل ــور در پ ــا حض ــپس ب ــی س دهقان
ــان  ــرکت دانش بنی ــتان از ۴ ش ــاوری اس و فن
دستاورهایشــان  و  پــارک  ایــن  در  مســتقر 

می کنــد. بازدیــد 
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دهقانی فیروز آبادی: 

جهاد دانشگاهی بسرت و مامنی برای رونق نوآوری های نخبگان است

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، از دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی 

اســتان خراســان رضــوی بازدیــد کــرد.
ــت  ــادی سرپرس ــروز آب ــی فی  روح اهلل دهقان
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــا اشــاره بــه نقــش جهــاد دانشــگاهی در 
ــاق،  ــانی خ ــروی انس ــت نی ــت و هدای حمای
کــرد:  عنــوان  دانش آموختــه  و  مســتعد 
در  ایجادشــده  ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا 
ــه  ــه ک ــه آن چ ــهد، ب ــگاهی مش ــاد دانش جه
ــد داشــته  ــد یــک جهــاد دانشــگاهی می بای بای
باشــد نزدیــک اســت. ایــن ســازمان، نمونــه ای 
ــش  ــیر پی ــه در مس ــت ک ــده اس ــل و بالن کام
روی خــود، بایــد بــه افــق هــا و چشــم اندازهــا 

ــد. ــه کن توج
دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: ایــن ســازمان 
و  نخبــگان  بــرای  بومــی  زیســت  می بایــد 
دانشــگاهیان تبدیــل و در حقیقــت ملجــا و 
ــد. ــگاهی باش ــای دانش ــرای نوآوری ه ــی ب پناه

ــت  ــه ظرفی ــد ب ــه بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
هــای فرهنگــی توجــه شــود ادامــه داد:  مفهــوم 
زیســت بــوم در یــک معنــا، بســتری اســت کــه 
ــوزه  ــن ح ــران ای ــی بازیگ ــی تمام ــاد کل در ابع
ــر  ــوم ب ــت ب ــن زیس ــرد ای ــی گی ــر م را در ب
مبنــای فرمایشــات رهبــری جایــی بــرای نشــو 
ــرای  ــب ب ــه مناس ــت ک ــگان اس ــای نخب و نم
ــد. ــان باش ــه آن ــه و فناوران ــای نوآوران فعالیت ه

ــد در  ــگ می بای ــه فرهن ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــان  ــاد دانشــگاهی جری ــای جه ــن فعالیت ه مت
ــه  ــن را ن ــه دی ــه داد: مقول ــد، ادام ــته باش داش
بــه عنــوان کتابــی جداگانــه، کــه بایــد در متــن 
تمامــی بخش هــا و ســرفصل های آموزشــی 
ــم. فرهنــگ نیــز  و تربیتــی تعریــف مــی کردی
و  جــاری  هــا  بخــش  تمامــی  در  می بایــد 

ــد. ــاری باش س
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــوری بیــان کــرد: انتظــار ایــن اســت کــه  
جهــاد دانشــگاهی خراســان رضوی،  به واســطه 
ظرفیــت خــارق العــاده ای کــه ایــن اســتان در 
ــامت  ــگری و س ــی، گردش ــای فرهنگ حوزه ه
بــه برکــت وجــود امــام رضــا علیــه الســام دارد 
بایــد در حوزه هــای گوناگــون نوآوری هــای 

ــد. ــازی کن ــود را پیاده س ــاص خ خ
توجــه  ضــرورت  از  فیروزآبــادی،  دهقانــی 
گفــت  اجتماعــی  و  نــرم  نوآوری هــای  بــه 
و ادامــه داد: فناوری هــای نــرم و فرهنگــی 
و نوآوری هــای اجتماعــی کــه بــر مبنــای 
ظرفیت هــای موجــود در علــوم انســانی شــکوفا 
محجــور  گوشــه ای  در  همــواره  و  می شــود 
مانــده بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و جهــاد 
ــن  ــرای توســعه ای ــی ب دانشــگاهی، بســتر خوب

دارد. اختیــار  در  فناوری هــا 
وی افــزود: همچنیــن در حــوزه فرهنگــی 
بایــد اهتمــام ویــژه ای صــورت بگیــرد و بایــک 
ــد  ــت فرهنــگ و رســانه، دانشــجویان بای معاون

ــوند. ــن ش ــگاه نقش آفری ــن دانش در مت
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــادی، ب ــی فیروزآب دهقان
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــانه ها عن رس
ــانه،  ــگ و رس ــردی فرهن ــوم راهب ــم و مفه مه
برون دادهــای  و  نوآوری هــا  خروجــی  بایــد 
ــه  ــرد. چراک ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــی م فرهنگ

ــت. ــانه اس ــان رس ــروز، زب ــل ام ــان نس زب
وی بــا اشــاره بــه شــکل گیــری بــازار واقعــی 
ــدی  ــا، تقاضــا و توانمن ــت ه ــر طرفی ــی ب مبتن
ــل  ــن عام ــی تری ــت: اصل ــه گف ــای نوآوران ه
ــور  ــه ط ــاص ب ــاوری خ ــک فن ــت در ی موفقی
مثــال جایــگاه امــروز کشــور در پهپادهــا، 
ــی  ــای واقع ــاز و تقاض ــک نی ــن ی ــکل گرفت ش
بــود. بایــد ایــن بــازار مبتنــی بــر نیــاز در ســایر 

ــود. ــاد ش ــز ایج ــه نی ــای فناوران حوزه ه

وی بــا اشــاره بــه تحــول نطــام ملــی نــوآوری 
متناســب بــا ظرفیت هــا و نیازهــای بومــی 
ــد  ــار، بای ــورد انتط ــوآوری م ــام ن ــت: نظ گف
ــه  ــد. گرچ ــازار باش ــا ب ــر ب ــب و متناط متناس
فنــاور هــای پیشــرو و خط شــکن حائــز اهمیتی 
بــاال و مســتلزم حمایــت اســت، اما بایــد در گام 
ــای  ــا و نوآوری ه ــردی، فناوری ه ــی و راهب اصل
ــرد. ــرار بگی ــورد توجــه ق ــازار و نیازمحــور م ب

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، جهــاد دانشــگاهی را یکــی از مترقی 
ــرای  ــن زیســت بوم ها ب ــردی تری ــن و کارک تری
ــت:  ــت و گف ــوآوری دانس ــاوری و ن ــعه فن توس
ایــن ســازمان، حــد واســطی هوشــمندانه میــان 
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی اســت کــه 
ــه  ــن دو بخــش را ب توانمندی هــا و خدمــات ای

ــد. ــت می کن ــه، مدیری ــکلی نوآوران ش
وی بــا تاکیــد بــر این کــه بایــد بــه حمایــت و 
هدایــت از نــوآوری هــا بــه ویــژه در حوزه هــای 
عنــوان  شــود،  توجــه  فناورانــه  و  دانشــی 
ــاد  ــوان جه ــت عن ــتری تح ــن و بس ــرد: مام ک
دانشــگاهی، مــی بایــد بــه موضــوع فرهنــگ و 
ــد. ــته باش ــدی داش ــی ج ــازی توجه نوآوری س

دهقانــی فیروزآبــادی، یکــی دیگــری از بخــش 
هــای نوآورانــه جهــاد دانشــگاهی، وجــود 
طرفیــت هدایتگــری و راهبــری دانســت و 
افــزود: ایــن نهــاد در حوزه هــای راهبــردی 
چــون امنیــت غذایــی، جهــاد دانشــگاهی 
ــاد  ــه جه ــی ک ــی  دارد.از آن جای ــت خوب ظرفی
ــورد  ــوآوری م ــام ن ــر اســاس نظ دانشــگاهی، ب

نیــاز و بومــی مــا طراحــی شــده اســت و 
ــتابدهی و  همــان نمونــه هــای غربــی در ش
ــا  ــه ام ــل و نوآوران ــکلی کام ــه ش ــری، ب راهب
ــن  ــور در ای ــی کش ــای بوم ــا الگوه ــازگار ب س
ســازمان وجــود دارد می توانــد همچــون بســتر 
ــرای جــاری و ســاری  ــه، زیرســاختی ب رودخان
ــگان و  ــای نخب ــان نوآوری ه ــدن رود خروش ش

ــد. ــگاهیان باش دانش
وی ادامــه داد: معاونــت علمــی و فنــاوری 
از نوآوری هــای جهــاد دانشــگاهی حمایــت 
خواهــد کــرد و بســتر الزم بــرای توســعه طــرح 
هــای نوآورانــه و آینــده نگرانــه فراهــم خواهــد 

شــد.

جهــاد  گوناگــون  بخش هــای  از  بازدیــد 
هی نشــگا ا د

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــی و تولیــد نیمــه  جمهــوری از مرکــز تحقیقات
ــتقر در  ــی مس ــای غذای ــی ه ــی افزودن صنعت
ــد  ــوی، بازدی ــان رض ــگاهی خراس ــاد دانش جه
بــه  مرکــز  ایــن  پژوهشــگران  بــا  و  کــرد 

نشســت. گفت وگــو 

تولیــد رنــگ هــای طبیعــی  و  اســتخراج 
بــا کاربردهــای غذایــی دارویــی و صنعتــی 
تولیــد  و  فرموالســیون  زیســتی،  منابــع  از 
ــری  ــاره گی ــی، عص ــای غذای ــواع افزودنی ه ان
ــای  ــواع پودره ــد ان ــن، تولی ــای پایی در دماه
از حال هــای  غذایــی و دارویــی، اســتفاده 
ارایــه  و  افزودنی هــا  اســتخراج  در  ایمــن 
خدمــات تخصصــی بــه دانشــگاه ها، مراکــز 
ــی از  ــی بخش ــازمان های نظارت ــی و س تحقیقات
ــی رود. ــمار م ــز به ش ــن مرک ــای ای توانمندی ه

گــروه  از  همچنیــن  فیروزآبــادی  دهقانــی 
پژوهشــی مــواد پیشــرفته، پایلــوت تولیــد 
ــرد. ــد ک ــی بازدی ــزات صنعت ــت و تجهی کاتالیس

پژوهشــکده گردشــگری جهــاد  از  بازدیــد 
دانشــگاهی، ارائــه دســتاوردها در حــوزه علــوم 
از  نــرم   فناوری هــای  و  فرهنگــی  انســانی، 
دیگــر بخش هــای مــورد بازدیــد در جهــاد 

ــود ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــگاهی اس دانش

رونمایی از مشعل های هوشمند صنعتی مادوالر ایران ساخت؛ دهقانی فیروزآبادی:
شکل گیری و تحول نظام ملی نوآوری از بازار آغاز می شود

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس 
ــت  ــام تولی ــم مق ــی قائ ــا همراه ــوری ب جمه
ــمند  ــعل هوش ــوی از مش ــدس رض ــتان ق آس

ایران ســاخت رونمایــی کــرد.

ــت علمــی  ــی سرپرســت معاون  روح اهلل دهقان
و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســومین 
ــش  ــرکت های دان ــگاه ش ــی و نمایش گردهمای
ــن  ــازار را بزرگ تری ــان خراســان رضــوی، ب بنی
ــوآوری کشــور و  ــی ن ــاز تحــول در نطــام مل نی

ارتقــای اقتصــاد دانش بنیــان دانســت و افــزود: 
بایــد توجــه داشــت کــه بزرگ تریــن نیــاز 
امــروز نــه تنهــا شــرکت های دانش بنیــان 
از  اســتفاده  بنیــان،  دانــش  اقتصــاد  بلکــه 
ــد  ــه پیون ــوه موجــود و کمــک ب بازارهــای بالق
ــن شــرکت  ها  ــاوری ای ــوآوری و فن ــت، ن خاقی

ــازار اســت. ــت و ب ــه صنع ب
ــی  ــا تمام ــت ت ــه الزم اس ــان این ک ــا بی وی ب
حرکــت  بــرای  را  راه  اثرگــذار،  بخش هــای 
فعــاالن زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری همــوار 
ــی و  ــت علم ــه معاون ــه داد: بودج ــد، ادام کنن
فنــاوری صرفــٌا یــک کلیــد اســت تــا دری را بــه 
ســوی زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری کشــور 
ــن  ــرای بزرگ تری ــت راه را ب ــاید، می بایس بگش
ــان خــاق و دانــش  ســرمایه اســتان کــه جوان
آموختــه هســتند و می تواننــد تحــول بیافرینــد 

همــوار ســاخت.

ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــادی، ب ــی فیروزآب دهقان
نظــام نــوآوری تحــول آفریــن در کشــور از بــازار 
ــه  ــی رســد، ادام ــوغ م ــه بل ــاز می شــود و ب آغ
ــی  ــی تحول ــوآوری چرخش ــام ن ــد نظ داد: بای
ــاز  ــازار آغ داشــته باشــد و مســیر خــود را از ب

کنــد.

 سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، آســتان قــدس رضــوی را یــک 
ــت  ــوی دانس ــامی و معن ــی، اس ــرمایه مل س
ــوی از  ــدس رض ــتان ق ــت آس ــت: حمای و گف
شــرکت های دانش بنیــان، اقدامــی نمادیــن 
ــگ  ــم فرهن ــر بتوانی و تحــول ســاز اســت و اگ
ســرمایه گــذاری موقوفــات را در بخــش دانــش 
بنیــان ترویــج کنیــم شــاهد تحولــی جــدی در 

ــود. ــم ب ــان خواهی ــاد دانش بنی ــق اقتص رون
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ــاد  ــرارگاه اقتص ــری ق ــکل گی ش
ــان  ــتان خراس ــان در اس دانش بنی

ــوی رض
یعقوبعلــی نظــری اســتاندار خراســان رضــوی 
نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان این کــه در قالــب 
قــرارگاه دانــش بنیــان ســعی شــده بــا رویکــرد 
نیــاز محــور و حــل مســاله، ضمــن حمایــت از 
ــتان  ــایل اس ــان، مس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــل  ــا ح ــرکت ه ــن ش ــک ای ــه کم ــور ب و کش
قــرارگاه،  ایــن  وظیفــه  داد:  ادامــه  شــود، 
هماهنــگ ســازی و هم افزایــی، تمرکــز بــر 
ــا بتوانیــم  توانمنــدی هــای تخصصــی اســت ت
ــات، ظرفیت هــا و توانمنــدی هــای  همــه امکان
ــه کمــک  موجــود را احصــا کــرده و مســایل ب

ــود. ــل ش ــا ح ــن توانمندی ه ای
وی ســرمایه انســانی خــاق و ظرفیــت هــای 
ــای  ــی را از توانمندی ه ــش خصوص ــادی بخ م
اســتان خراســان رضــوی دانســت و گفــت: 
ایــن قــرارگاه، بــا هماهنــگ ســازی بیــن ایــن 
ــال  ــای فع ــش ه ــع و بخ ــا صنای ــرمایه ها ب س
موجــود ســعی مــی کنــد مشــکات و مســایل، 
ابتــدا کشــف و ارایــه و ســپس بــه کمــک 
شــرکت هــای فعــال در آن حــوزه خــاص حــل 

ــوند. ش

حــل مســائل کالن کشــور بــا 
دانش بنیــان اقتصــاد  اســتقرار 

ــت آســتان  ــام تولی ــم مق ــی قائ ــک رحمت  مال
ــت  ــه حمای ــاره ب ــا اش ــز ب ــوی نی ــدس رض ق
از رونــق اقتصــاد دانش بنیــان بــرای حــل 
ــیاری از  ــه داد: بس ــور ادام ــایل کان کش مس
گره هــای صنایــع معــادن و پتروشــیمی و ســایر 
ــان  ــمندان، متخصص ــط اندیش ــا توس ــوزه ه ح
و فعــاالن دانــش بنیــان اســتان خراســان 
رضــوی حــل می شــود. اگــر ماننــد بســیاری از 
ــود دارد  ــور وج ــن کش ــه در ای ــی ک دغدغه های
ــان  عرصــه دانــش بنیــان نیــز صرفــا لغلغــه زب
باشــد، مشــکات موجــود بــه قــوت خــود باقــی 
خواهنــد مانــد و بایــد گامــی اساســی در مســیر 

ــود. ــوده ش ــن اقتصــاد پیم ــت از ای حمای

ــوی،  ــدس رض ــتان ق ــت آس ــام تولی ــم مق قائ
ــه  ــان را ب ــش بنی ــاد دان ــی اقتص ــش آفرین نق
ــن و رهــا  عنــوان یــک عرصــه تحــول آفری
کننــده اقتصــاد کشــور از مشــکات، برشــمرد  
مردمــی  دولــت  در  خوشــبختانه  گفــت:  و 
ــش  ــه اقتصــاد دان ــدی ب ــگاه جدی ســیزدهم، ن
بنیــان صــورت گرفتــه و اســتان خراســان 
رضــوی آمــاده تحــول آفرینــی در ایــن عرصــه 
ــان اســتان،  ــش بنی ــاالن دان اســت. امســال فع
عــزم خــود را جــزم کــرده انــد تــا اتفــاق 
مبارکــی رخ دهــد. ایــن فعــاالن آمــاده هســتند 
تــا چالش هــای کشــور از هــر نقطــه ای را حــل 

ــد. ــاله کنن مس
 

از مشــعل هوشــمند  رونمایــی 
ایــران ســاخت

و  علمــی  معاونــت  بــا حضــور سرپرســت 
فنــاوری ریاســت جمهــوری و قائــم مقــام 
ــدس رضــوی از مشــعل های  ــت آســتان ق تولی
صنعتــی مــادوالر ایــران ســاخت رونمایــی 
ضمــن  هوشــمند،  مشــعل های  شــد.این 
ــوا از  ــوخت و ه ــبت س ــودکار نس ــرل خ کنت
مصــرف  بهینه ســازی  چــون  قابلیت هایــی 
ســوخت تــا ۳۰ درصــد و کنتــرل مشــعل تــا ۵ 

بخــش مســتقل برخــوردار هســتند.
 ایــن محصــول ایــران ســاخت توســط شــرکت 
دانــش بنیــان ایمــن انــرژی فرآینــد و بــا 
ــوی  ــرفته رض ــع پیش ــرکت صنای ــت ش حمای
تولیــد شــده و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت 
محصولــی کــه در بهینــه ســازی مصــرف انرژی 
کاربردهــای گســترده ای داشــته و نیــاز کشــور 
ــرف  ــی را برط ــای خارج ــه ه ــه واردات نمون ب

ســاخت اســت.

ــا حضــور ۳۰  ــداد نمایشــگاهی ب ــن روی  در ای
شــرکت دانــش بنیــان توانمنــد مســتقر در 
ــه از  ــد ک ــزار ش ــوی برگ ــان رض ــتان خراس اس
ایــن تعــداد ۱۰ شــرکت توســط آســتان قــدس 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای رضــوی م

دهقانی فیروز آبادی در قرارگاه دانش بنیان خراسان رضوی: بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان با تکیه به فرهنگ غنی استان محقق می شود

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، از فرصت هــای ویــژه فرهنگــی و 
فناوری هــای نــرم اســتان خراســان و ضــرورت 
اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا بــرای توســعه 

بــازار شــرکت های دانش بنیــان گفــت.

ــت  ــادی سرپرس ــروز آب ــی فی  روح اهلل دهقان
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در قــرارگاه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان 
ــعه  ــه  توس ــان این ک ــا بی ــوی، ب ــان رض خراس
بــازار شــرکتهای دانــش بنیــان مســتلزم بهــره 
ــه  ــدام هم ــی و اق ــای بوم ــدی از ظرفیت ه من
ــت،  ــی اس ــت قرارگاه ــت فعالی ــه در قام جانب
ــط  ــی توس ــف از کار قرارگاه ــه داد: تعری ادام
ــت و  ــده اس ــان ش ــری بی ــم رهب ــام معظ مق
ایشــان  اقــدام روش منــد و تعریــف شــده بــرای 
ــت  ــامی را فعالی ــوری اس ــام کار در جمه انج
ــاب  ــه انق ــر فرزان ــد. رهب ــی می دانن قرارگاه
ــگ کار  ــر فرهن ــان ب ــتی در بیاناتش ــه درس ب
ــد  ــر آن تاکی ــد و ب ــخن گفته ان ــی س قرارگاه

کرده انــد.

 وی بــا بیــان اینکــه قــرارگاه بــه عنــوان 
ــگ  ــک و هماهن ــک و چاب ــاختار کوچ ــک س ی
زمــان زمینــه ســاز تحــول باشــد عنــوان 
ــت  ــن اس ــت ای ــل و اولوی ــتین اص ــرد: نخس ک
کــه همــه بخش هــا همچــون بردارهایــی، 
هم ســو و هماهنــگ بــا فرماندهــی قــرارگاه بــه 
صــورت هماهنــگ و هــم افــزار در یــک راســتا 
اقتصــاد  توســعه  راســتای  در  بردارنــد.  گام 
ــا  ــه بخش ه ــت هم ــز الزم اس ــان نی دانش بنی
ــد. ــدام کنن ــن مســیر اق ــا کار قرارگاهــی در ای ب

این کــه   بیــان  بــا  فیروزآبــادی  دهقانــی   
اســتان خراســان رضــوی دارای چنــد فرصــت 
خــاص و اســتثنایی اســت کــه مهم تریــن ایــن 
فرصت هــا میزبانــی از بــارگاه امــام رضــا علیــه 
ــی،  ــه داد: محصــوالت بوم الســام اســت، ادام

ــی،  ــی، فرهنگ ــی، دین ــای تاریخ برخورداری ه
صنایــع نــرم و خــاق بایــد بــه یــاری اقتصــاد 
دانش بنیــان بیایــد و الزم اســت تــا ســازوکاری 
دقیــق بــرای کاربســت ایــن ظرفیت هــا در 
بازارســازی بــرای شــرکت های دانش بنیــان 

ــد شــود. تمهی

   ایــن اســتان از ظرفیــت هــای خارق العــاده ی 
چــون نیــروی انســانی دانــش آموختــه، مرزهای 
مشــترک گســترده با ســایر کشــورها، پتانســیل 
کشــاورزی، صنعــت و معــدن برخــوردار اســت 
ــگ  ــت فرهن ــازوکار و کاربس ــک س ــا ی ــه ب ک
اقتصــاد  رونــق  زمینه ســاز  می توانــد  ســاز 
ــش بنیــان اســتان خراســان رضــوی شــود. دان

 وی افــزود: همانطــور کــه بســیاری از عاقــه 
ــا  ــی الرض ــن موس ــی اب ــرت عل ــدان حض من
در جــوار  الســام مشــتاق هســتند  علیــه 
بــارگاه ایشــان و در شــهر مشــهد منزلــی 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــند، ش ــته باش داش
ــتاق  ــز مش ــت نی ــان صنع ــن صاحب و همچنی
ــای  ــرکت ه ــات و ش ــه  کارخانج ــتند ک هس
ــر،  ــن ام ــل ای ــد و  لی ــدازی کنن خــود را راه ان
مزیت هــای بومــی خراســان رضــوی اســت 

ــدی  ــا کار ج ــاندن آن ه ــد روی شناس ــه بای ک
ــرد. ــورت بگی ــی ص فرهنگ

 
ترویج فرهنگ وقف دانش بنیان

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــادی، ب ــی فیروزآب  دهقان
تولیــت آســتان قــدس رضــوی در ترویــج 
ضــرورت  و  دانش بنیــان  وقــف  فرهنــگ 
فرهنگ ســازی حمایــت خیریــن از زیســت 
بــوم فنــاوری و نــوآوری گفــت: آســتان قــدس 
از  عمده تــری  ســهم  بــا  می بایــد  رضــوی 
در  خــود   معنــوی  و  مــادی  ظرفیت هــای 
ــدم  ــان ق ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــیر توس مس
ــن در  ــور خیری ــرای حض ــی ب ــذارد و الگوی بگ
عرصــه فنــاوری و نــوآوری شــود، اگــر حمایــت 
از یــک شــرکت دانــش بنیــان نهادینــه شــود و 
کمــک بــه یــک فعــال دانــش بنیــان بــه مثابــه 
حمایــت از گســترش رزق و درآمــد حــال، بــه 
ــاهد  ــود، ش ــل ش ــه تبدی ــرای جامع ــی ب الگوی
بنیــان  دانــش  اقتصــاد  در  جــدی  رونقــی 

ــود. ــم ب خواهی

 وی تاکیــد کــرد: صــرف تخصیــص بودجــه و 

ــان را محقــق  ــش بنی ــق اقتصــاد دان فضــا، رون
ابتــدا می بایــد بــازار و تقاضــا  نمی کنــد و 
ایجــاد شــود ســپس زمینه هــا بــرای هدایــت و 
حمایــت از توانمندیهــا بــرای تامیــن ایــن بــازار 

فراهــم شــود.

 سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری افــزود: 
ــازار  ــا یــک ب اگــر فضــا و محیــط مســاعد را  ب
ــم،  ــردم ایجــاد کنی ــان و م ــرای جوان ــی ب واقع
ــان بــه خوبــی مــی داننــد در چــه مســیری  آن
ــد؛  ــورت بدهن ــی ص ــه اقدام ــد و چ گام بردارن
الزم اســت اماکــن نوآورانــه در متــن نیازهــای 
تــا  تاســیس شــود  و دل شــهرها  جامعــه 
ــی  ــه ارتباط ــاز جامع ــازار و نی ــا ب ــا ب نوآوری ه

ــد.  ــته باش ــی داش واقع
 

بازدید از شرکت های دانش بنیان و 
فناور پارک استان خراسان رضوی

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت   
ــتان  ــه اس ــود ب ــفر خ ــوری در س ــس جمه رئی
ــم  ــارک عل ــا حضــور در پ ــان رضــوی، ب خراس
ــن اســتان، از توانمنــدی شــرکت  ــاوری ای و فن
هــای دانــش بنیــان صنعتــی مســتقر در ایــن 
ــن  ــاور ای ــاالن فن ــا فع ــد کــرد و ب ــارک بازدی پ

کــرد. گفت وگــو  شــرکت ها 

دانش بنیــان  شــرکت های  فنــاوران   
ــزات دوار  ــده تجهی ــاژ تولیدکنن ــت پ پرتوصنع
صنعتــی، نیروگاهــی آهــار شــرق ســازنده 
ــی،  ــای صنعت ــار و بویلره ــن بخ ــرل توربی کنت
ــده  ــراح و تولیدکنن ــرفته ط ــان پیش ــا درم احی
ــان و پیمــان  ــزات حــوزه ســامت و درم تجهی
خطــوط شــرق ســازنده پایانه هــای راه دور، 
بــه  را  توانمندی هایشــان  و  دســتاوردها 
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری معرفــی کردنــد.
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شرکت خالق- صفحه نمایش سنگی با بهره گیری از نوآوری طراحی شد

بــرای  را  خــود  راه  می توانــد  محصولــی 
رســیدن بــه دســت مشــتری و بــازار بــاز کنــد 
کــه از خاقیــت و نــوآوری برخــوردار باشــد، در 
ــز  ــه شــرکت های خــاق نقــش حائ ــن زمین ای

ــد. ــی دارن اهمیت
 

ــروز حــرف  ــای ام ــوآوری در دنی خاقیــت و ن
نخســت را می زنــد، محصــوالت تولیــد شــده ای 
کــه بــا نــوآوری و خاقیــت در هــم می آمیــزد، 
می توانــد بــه رفــاه مــردم کمــک کنــد. در ایــن 
ــی  ــت باالی ــان شــرکت های خــاق از ظرفی می
ــاه در  ــن رف ــاد ای ــروت و ایج ــد ث ــرای تولی ب

ــد. جامعــه دارن
محصــوالت خاقانــه کــه بــا نــوآوری ترکیــب 
خوبــی  جایــگاه  مــردم  بیــن  در  شــده اند، 
پیــدا کرده انــد، شــرکت های دانش بنیــان و 
ــطه  ــر به واس ــال اخی ــد س ــی چن ــاق در ط خ
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  حمایت هــای 
ریاســت جمهــوری توانســته اند محصــوالت 

ــد. ــد کنن ــی تولی ــه خوب نوآوران
شــرکت خــاق پرتــو ســریر انوشــه ایرانیــان، 
طراحــی  نمایــش  حــوزه  در  را  محصولــی 
و  صفحه نمایــش  اســت.  کــرده  عرضــه  و 
تلویزیــون ســنگی ایران ســاخت بــا ظاهــر 
ــم،  ــش فیل ــی پخ ــود توانائ ــنگی خ ــًا س کام
دارد.  را  تلویزیونــی  شــبکه های  و  عکــس 
تقاضــای  بــه  می توانــد  محصــول  جنــس 
ســفارش دهنده ســنگ مرمــر طبیعــی یــا 
ــی  ــًا طبیع ــر کام ــا ظاه ــی ب ــت مصنوع گرانی

ــد. باش

هنگامــی کــه صفحه نمایــش ســنگی خامــوش 
ــل  ــود قاب ــی خ ــنگ های پیرامون ــد، از س باش
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــخیص نیس تش
ظاهــر ســنگی آن در نمــای داخلــی و بیرونــی 

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــاختمان ها قاب س
از ویژگی هــای ایــن محصــول شــرکت خــاق 
ــه  ــل ضرب ــاال در مقاب ــت ب ــه مقاوم ــوان ب می ت
فشــار و شــرایط جــوی و محیطــی، قابــل 
خشــک،  و  گــرم  محیط هــای  در  اســتفاده 
مرطــوب و شــرجی، ســرد و یخبنــدان، ضریــب 
ــاوم  ــت، مق ــل آب و رطوب ــری در مقاب نفوذپذی
ــودن اشــاره  ــور خورشــید و نســوز ب ــر ن در براب

کــرد.
شــرکت های  کــه  خدماتــی  و  محصــوالت 
ــد جنبه هــای اقتصــادی، فرهنگــی،  خــاق دان
اجتماعــی و فنــاوری را در برمی گیــرد و بــا 
اقتصــاد کشــور  ســطوح کان و خــرد کل 
ــادی،  ــد اقتص ــن رش ــی دارد. همچنی پیوندهای
ایجــاد شــغل، درآمدهــای صادراتــی را تقویــت 
اجتماعــی،  شــمول  درعین حــال  و  کننــد 
ــد  تنــوع فرهنگــی و توســعه انســانی را می توان

ــد. ــعه ده توس

آیین دانش بنیان- فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری در وزارت 
کشور توسعه می یابد

ــد  ــش تولی ــون جه ــه قان ــواردی ک ــی از م یک
ارتقــای  دارد  توجــه  آن  بــه  دانش بنیــان 
اثربخــش فرآیندهــا و کیفیــت خدمــات مبتنــی 

بــر فنــاوری در وزارتخانه هــا اســت.
 

قانــون،  ایــن  در  شــده  تصویــب  مفــاد 
مختلــف  بخش هــای  توســعه  باعــث 
ــای  ــوآوری از حوزه ه ــاوری و ن ــت بوم فن زیس
تولیــد  تــا  زیرســاختی  و  ســرمایه گذاری 
ــا اســتفاده از  محصــول دانش بنیــان و خــاق ب
اختیــارات معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

می شــود. جمهــوری 

ــا و  ــش فرآینده ــای اثربخ ــون ارتق ــن قان ای
کیفیــت خدمــات مبتنــی بــر فناوری هــای 
دســتور  در  نیــز  را  وزارتخانه هــا  در  بــه روز 
ــط را در  ــای مرتب ــرار داده و نهاده کار خــود ق
ایــن زمینــه موظــف بــه انجــام یکســری مــوارد 

ــت. ــاخته اس س

ــر همیــن اســاس در یکــی از آیین نامه هــای  ب
ــف  ــور مکل ــه وزارت کش ــده ک ــون آم ــن قان ای
ــام،  ــی و انتظ ــراف امنیت ــدف اش ــا ه ــت ب اس
نســبت بــه امکان ســنجی و حمایــت از توســعه 
و  پهپــاد  مراقبــت  و  کنتــرل  سیســتم های 
و هویــت ســنجی  سیســتم های شناســایی 
ــژه  ــی به وی ــوش مصنوع ــاوری ه ــق فن از طری
هویــت ســنجی و ســازمان دهی اتبــاع خارجــی 

ــدام کنــد. اق
ــه  ــن آیین نام ــر از ای ــاده ای دیگ ــن م همچنی
ــا همــکاری  ــف ســاخته ب وزارت کشــور را مکل
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــه  ــای بهــره وری از رویکــرد نوآوران جهــت ارتق
در فعالیت هــا و فرآیندهــای خــود اســتفاده 
کنــد از جملــه هوشمندســازی مدیریــت منابــع 
بانک هــا  انســانی وزارت کشــور و داده کاوی 
اطاعاتــی بــا رویکــرد تحقــق برنامه ریــزی 
ــدی  ــای کلی ــایر فرآینده ــی و س ــع دولت مناب

ــد. ــته باش ــه داش وزارتخان

1۲3 محصول برای رفع نیازهای حوزه کشاورزی عرضه شد تا پیوند فناوری  
با این صنعت بیشتر شود

ــه گام  ــت ک ــی اس ــی از صنایع ــاورزی یک کش
ــرای اســتفاده از  هــای برداشــته شــده در آن ب
ــوآوری  ــاوری و ن ــت بوم فن ــای زیس ظرفیت ه

ــوده اســت. ــردی و اثرگــذار نب ــدان کارب چن
 صنعتــی کــه در دنیــا بــه ســمت هوشــمندی 
ــاوری هــای  ــا کمــک فن ــای بهــره وری ب و اتق

نویــن حرکــت کــرده اســت امــا در ایــران 
ــی و  ــای دانش ــدی ه ــه توانمن ــود هم ــا وج ب
تخصصــی؛ هنــوز شــرکت های دانش بنیــان 
ــه  ــن عرص ــه ای ــرای ورود ب ــی ب ــدان رغبت چن
ندارنــد. هرچنــد کــه تــاش کارگــزاران فناوری 
ــی ۱۲۳  ــه شناســایی و معرف ــه ب ــن زمین در ای
ــه  ــاورزی ب ــه کش ــدی در عرص ــول تولی محص
متقاضیــان منجــر شــده اســت؛ امــا ایــن تعــداد 
ــازی اســت کــه  ــر از نی بســیار کمتــر و ناچیزت

ــت دارد. ــن صنع ای
ســورنا ســتاری معــاون پیشــین علمــی و 
فنــاوری رییــس جمهــوری بارهــا اعــام کــرده 
بــود کــه چالش هــای کشــاورزی تنهــا بــا 
ــه در  ــن نکت ــد ای ــع می شــود و بای ــاوری رف فن
ــه ســمت تحقــق کشــاورزی  مســیر حرکــت ب

همزیســت بــا فنــاوری مــورد توجــه باشــد کــه 
ظرفیــت آب و محیــط زیســت و خــاک محــدود 
ــوآوری و  ــدود؛ ن ــت نامح ــا ظرفی ــت و تنه اس
فنــاوری اســت کــه بایــد در کشــاورزی منظــور 

ــی کشــور حفــظ شــود. و امنیــت غذای
ــی و  ــت علم ــی معاون ــازار مل ــن ب ــبکه ف ش
ــاوری ریاســت جمهــوری در همیــن راســتا  فن
ــدرن  ــه تحقــق کشــاورزی م ــرای کمــک ب و ب
ــک  ــا کم ــر ب ــر و بهینه ت ــره وری باالت ــا به ب
کارگــزاران خــود اقــدام بــه جــذب طــرح هــا و 
محصــوالت فناورانــه و نوآورانــه و معرفــی آنهــا 
بــه بازار هــدف کــرده اســت. محصوالتــی بومی 
ــان و  ــد شــرکت هــای دانش بنی ــا توانمن کــه ب
ســرآمدان علمــی و فنــاوری کشــور بــه تولیــد 

رســیده انــد.
ــرل و  ــع کنت ــامانه »جام ــال س ــور مث ــه ط ب
ــق  ــا تلفی ــارس کارن« ب ــه پ ــت یکپارچ مدیری
هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا فرایندهــای 
ــا  ــل ت موجــود در صنعــت  کشــاورزی از تحلی
ــا  ــرد. ی ــده میگی ــه عه ــارت را ب ــا نظ ــرا ت اج
ــی و  ــای آل ــواع کوده ــون »ان ــی چ محصوالت
معدنــی بــه صــورت جامــد و مایــع«، »دســتگاه 
ضــد رســوب الکترونیــک«، »ســامانه هوشــمند 
چاهــک  مــدل  باغــات  ســرمازدگی  ضــد 
بــرداری«،  نقشــه  »پهپادهــای  معکــوس«، 
ــه  ــد تصفی ــت فراین ــبه اف ــاز محاس ــبیه س »ش
روغــن خوراکــی«، »مقــاوم ســازی بــذر«، 
ــه  ــره ک ــرم« و غی ــوای گ ــده ه »دســتگاه دمن
مــی تواننــد بــه تحقــق نســل جدیــد و مــدرن 

ــد. ــک کنن ــو کم ــاورزی در کش کش

۹ گام ملی برای توسعه کشاورزی زیستی و قراردادی برداشته خواهد شد

کشــاورزی زیســتی بــه عنــوان راهــکاری 
ــود در  ــای موج ــش ه ــه چال ــخ ب ــرای پاس ب
حــوزه کشــاورزی بــا ســرعت باالیــی در حــال 

ــت. ــعه اس ــد و توس رش
 

نوعــی از کشــاورزی کــه کاهــش مصــرف 
کودهــای شــیمیایی و بهبــود عملکــرد محصول 
را در پــی دارد و در ایــن نــوع از کشــت؛ کمبود 
مــواد غذایــی خــاک بــا اســتفاده از نســل ســوم 
کودهــا یعنــی کودهــای زیســتی جبــران 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــی شــود. کارشناســان ب م
ــا،  ــاده ه ــنتی از نه ــتفاده س ــر اس ــاری ب پافش
ــب  ــاورزی، تخری ــی کش ــب ماندگ ــل عق عام
محیــط زیســت و بــه خطــر انداختــن ســامت 
ــه همیــن دلیــل  غذایــی جامعــه مــی شــود. ب
ورود دیرهنــگام بــه ایــن عرصــه خســارات 
ــد. ــه صنعــت کشــاورزی وارد مــی کن ــادی ب زی

شــیوه ســنتی کشــاورزی در کنــار پاییــن 
آوردن عملکــرد ایــن صنعــت؛ موجــب تخریــب 
ــای  ــیب ه ــدن آس ــت و وارد ش ــط زیس محی

جــدی بــه طبیعــت مــی شــود. اســتفاده 
ــای  ــاک و کوده ــع آب و خ ــه از مناب ــی روی ب
ــن  ــروز ای ــل در ب ــن عوام ــیمیایی مهم تری ش
ــا کمــک کشــاورزی  مخاطــرات هســتند کــه ب
زیســتی مــی تــوان تــا حــدودی ایــن مشــکات 

ــرد. ــل ک را ح
بــر همیــن اســاس هــم ســتاد توســعه زیســت 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوری معاون فن
ــا  ــی ب ــروژه مل ــرای ۹ پ ــرای اج ــوری ب جمه
کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان و نهادهــای 
موثــر در ایــن حــوزه پیــش قــدم شــده اســت 
تــا بــا کمــک آنهــا بتوانــد کشــاورزی زیســتی و 

قــراردادی را در کشــور توســعه دهــد.
اجــرای »مدیریــت تغذیــه تلفیقــی«، »پایلــوت 
برنامــه کشــاورزی قــراردادی بــرای محصوالتــی 
ــی و  ــه فرنگ ــاز، گوج ــیر، پی ــدم، س ــد گن مانن
مدیریــت  »اجــرای  روغنــی«،  هــای  دانــه 
تلفیقــی آفــات«، »کشــت فــرا ســرزمینی 
از  فراســرزمینی غــات«،  و »کشــت  ذرت« 

ــت. ــا اس ــروژه ه ــن پ ــه ای جمل



78ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مهرماه 1401- نشریه شماره11

دهقانی فیروزآبادی در آیین  گرامی داشت روز ملی استاندارد:  
محصوالت دانش بنیان باید بر مبنای استانداردهای دنیا انطباق یابد

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در آییــن  گرامیداشــت روز ملــی 
اســتاندارد از ضــرورت ایجــاد بــازار واقعــی 
ــازار  ــت و ب ــرای محصــوالت ایران ســاخت گف ب

ــد. ــی خوان ــوس مل ــی را نام داخل

 
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح  
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در آییــن  گرامیداشــت روز ملــی اســتاندارد 
ــوس  ــی نام ــازار داخل ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــی اســتاندارد  ــی اســت، گفــت: ســازمان مل مل
محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان را بایــد 
ــد. ــاق بده ــا انطب ــتانداردهای دنی ــای اس برمبن

دهقانــی فیروزآبــادی در ادامــه افــزود: هــر ذره 
ــا  ــتان خارجی ه ــه در دس ــی ک ــازار داخل از ب
ــت،  ــور اس ــن کش ــان ای ــه کی ــیب ب ــد آس باش
ــه  ــم ک ــاور داری ــوع ب ــن موض ــه ای ــن ب بنابرای
ســازمان ملــی اســتاندارد می توانــد در نقطــه ای 
ــزام و مقــررات اســتفاده از  ــرار بگیــرد کــه ال ق
اســتاندارد داخلــی را در صنعــت، معــدن،  نفــت، 

ــرژی و کشــاورزی را ایجــاد و تضمیــن کنــد. ان

از  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
بــازار  توســعه  در  استانداردســازی  اهمیــت 
محصــوالت دانش بنیــان گفــت و ادامــه داد: 
ــرای  ــر ب ــه بش ــی ک ــن فناوری های از بزرگ تری
ــوزه  ــان در ح ــاد گفتم ــت، ایج ــش کیفی افزای
ــه آن دســت پیــدا کــرد تحــت عنــوان  ــم ب عل

ــت. ــتاندارد اس اس

دهقانــی فیروزآبــادی بیــان کــرد: اقتصــاد 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــان زمان ــش بنی دان
و  علــم  توســعه  زیرســاخت های  بتوانیــم 
ــه  ــم. نقط ــعه دهی ــور توس ــاوری را در کش فن
اصلــی کــه از طریــق آن اقتصــاد دانــش بنیــان 
و  اجرایــی  دســتگاه های  می گیــرد  شــکل 

ــتند. ــور هس ــزرگ کش ــع ب صنای

وی صنعــت نــوآور را صنعتــی هم ســو بــا 
نــوآوری دانش بنیان هــا دانســت و گفــت: از 
ــوآور  ــت ن ــف صنع ــه در تعری ــاخصه هایی ک ش
ــت  ــه صنع ــت ک ــن اس ــوده ای ــه ب ــورد توج م
نــوآور صنعتــی اســت کــه حداقــل در ســطحی 
از گردشــگر مالــی ســابقه اش صــرف همــکاری 

ــان شــود. ــش بنی ــا شــرکت هــای دان ب

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری در ادامــه گفــت: اســتاندارد بــه 
در  تنظیم گــری  مهــم  ابــزار  یــک  عنــوان 
دانــش بنیــان یکــی از بزرگتریــن محرک هــا و 
ــرای فعــاالن اقتصــادی هــر کشــور  انگیزه هــا ب
ــن موضــوع  ــان ای ــش بنی اســت. در حــوزه دان

اســت. و جدی تــر  بســیار چشــم گیر تر 

ــی از  ــرد: یک ــان ک ــادی بی ــروز آب ــی فی دهقان
کمک هایــی کــه زیســت بوم دانــش بنیــان 
بــه  می توانــد  نــوآوری،  شــبکه  و  کشــور 
ســازمان و موسســه اســتاندارد کنــد کمــک بــه 

ــت. ــتاندارد اس ــن اس تدوی

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــا کمــک موسســات  ــرد: ب ــار ک ــوری اظه جمه
و ســازمان اســتاندارد شــبکه آزمایشــگاهی 

ــام  ــر تم ــد و اگ ــی کن ــدا م ــعه پی ــور توس کش
دســتگاه هــای دولتــی در شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری هــای راهبــردی عضــو شــوند ایــن 
ــی  ــازمان مل ــه س ــد ب ــا می توان ــکاری قطع هم
ــا در تدویــن و  اســتاندارد کمــک ویــژه کنــد ت
ــه روزرســانی صــورت  توســعه اســتانداردها و ب

ــرد. گی

ــه مناســبت آغــاز  همایــش ملــی اســتاندارد ب
هفتــه اســتاندارد، امــروز بــا حضــور معــاون اول 
رئیــس جمهــوری و سرپرســت معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزیــر صنعــت، 
ــران  ــاس س ــالن اج ــارت در س ــدن و تج مع
ــای  ــش از واحده ــن همای ــد.در ای ــزار ش برگ
نمونــه کشــوری در حــوزه اســتاندارد نیــز 

ــر شــد. تقدی

دوازدهمین همایش ملی نخبگان؛ دهقانی فیروز آبادی: 
 نخبگان بذر رویش شرکت های فاخر دانش بنیان و خالق خواهند بود

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ریاســت جمهــوری، از نقــش آفرینــی نخبــگان 
و  شناســایی  دانش بنیــان،  حکمرانــی  در 
ــر و توســعه اقتصــاد  ــت اســتعدادهای برت هدای

گفــت. خــاق  و  دانش بنیــان 

 
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــه  ــگان ک ــی نخب ــش مل ــن همای در دوازدهمی
ــس  ــم رئیســی رئی ــت اهلل ابراهی ــا حضــور آی ب
جمهــوری، جمعــی از وزراء و نخبــگان برگــزار 
ــاد  ــیس بنی ــه تاس ــه این ک ــاره ب ــا اش ــد، ب ش
ــمند  ــکارات ارزش ــی از ابت ــگان یک ــی نخب مل
نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت، گفــت 
ــه  ــت ک ــری اس ــر رهب ــه تدبی ــکار ب ــن ابت :ای
همــواره گفتمــان ســاز و سیاســت گــذار اصلــی 
توســعه علــم و فنــاوری بــه عنــوان تنهــا کلیــد 

ــد. ــوده ان پیشــرفت کشــور ب
وی افــزود: طی ســال هــای گذشــته و در دوره 
ــوزی  ــدوم و دلس ــران خ ــف، مدی ــای مختل ه
زحمــت کشــیده انــد کــه ثمــره آن شناســایی 

بیــش از ۵۰ هــزار نفــر اســتعداد برتــر و نخبــه 
ارزرشــمند و تســهیل ســاز و کارهــا بــرای 
اســتفاده از ظرفیت هــای آن هــا در مســایل 

ــوده اســت. کشــور ب
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه بــر اســاس 
اســتانداردهای جهانــی قریــب بــه یــک درصــد 
جمعیــت هــر کشــور در جایــگاه اســتعدادهای 
ــد  ــر و نخبــگان آن جامعــه قــرار مــی گیرن برت
ــران  ــون نفــر در ای ادامــه داد: قریــب یــک میل
۱۰۰ میلیونــی یعنــی ۲۰ برابــر آنچــه کــه 
ــی  ــاد مل ــمی در بنی ــورت رس ــه ص ــروز ب ام
بــوم  زیســت  جــزء  شــناخته ایم،  نخبــگان 

ــتند. ــی هس ــی ایران نخبگان
 

ــانی  ــوم انس ــش عل ــه نق ــه ب توج
و صنایــع خــالق در شناســایی 

ــگان نخب
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر 
گفتمــان نخبگــی عمومــا حــول دانشــجویان و 
اســتادان رشــته هــای فنــی، مهندســی و علــوم 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــه اس ــکل گرفت ــکی ش پزش
ــر در  ــانی و هن ــوم انس ــگان عل ــه نخب ــه ب توج
دنیایــی کــه فرهنــگ و رســانه و محتــوای 
دهــی  جهــت  در  را  اول  حــرف  دیجیتــال 
همچنیــن  و  می زنــد  کشــورها  و  ملت هــا 
ــرای  ــه ب ــوم پای ــگان حــوزه عل ــه نخب توجــه ب

پــرورش ســرآمدان شــاخص ایــن حــوزه هــا و 
تأثیرگــذاری در جامعــه و ســاختن آینــده علــم، 
ــه  ــورد توج ــر م ــه کمت ــوآوری ک ــاوری و ن فن
قــرار گرفتــه اســت بایــد مــورد حمایــت ویــژه 

ــرد. ــرار بگی ق
ــادی عنــوان کــرد: نخبــگان  ــی فیروزآب  دهقان
هــر جامعــه بــر اســاس اســتعدادها و توانمنــدی 
هــای ذاتــی، نعمــت هــا و معــادن تدبیــر 
و مدیریــت و حکمرانــی بــرای هــر جامعــه 
هســتند کــه اگــر در مصــادر امــر قــرار بگیرنــد 
بهتریــن تاثیرگــذاری را در آحــاد جامعــه بــرای 
حــل مســایل و مشــکات و هدایــت کشــور بــه 
ــت و آزادی  ــتقال، امین ــرفت، اس ــمت پیش س

ــد داشــت. خواهن

ــند  ــازی س ــاده س ــه در پی ــان اینک ــا بی وی ب
راهبــردی کشــور در امــور بنبــاد  نخبــگان ۲۴ 
ــد،  ــی دارن ــی و ماموریت ــش اجرای ــتگاه نق دس
عنــوان کــرد: پــس از ۱۰ ســال امــا در حــدود 
ــت.  ــده اس ــق ش ــزان محق ــن می ــی از ای نیم
ــیزدهم  ــت س ــای دول ــه راهبرده ــه ب ــا توج ب
در عدالــت محــوری و مردمــی بــودن ایــن 
ســند راهبــردی بایــد بــه همــت مدیــران ایــن 
ــوری  ــس جمه ــخص ریی ــت ش ــاد و حمای بنی
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــه از هم ــری مطالب در پیگی
کشــور و پایــان دولــت بــه صــورت کامــل اجــرا 

شــود.
ــتای  ــه داد: در راس ــادی ادام ــی فیروزآب دهقان

ایــن ماموریــت، اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای 
نخبــگان  همچنیــن  و  نخبگانــی  مردمــی 
ــرای مدیریــت، اجــرا  برگزیــده همیــن بنیــاد ب
ــی  ــاد مل ــزای بنی ــه اج ــی در هم و کارشناس
ــه  ــت ب ــدی اس ــردی ج ــک راهب ــگان ی نحخب
محقــق  ســیزدهم  دولــت  در  خــدا  فضــل 
ــن کســی کــه مــی  ــا بهتری خواهــد شــد. قطع
ــت  ــگان را مدیری ــور نخب ــگان و ام ــد نخب توان

ــتند. ــگان هس ــن نخب ــد همی کن

فناوری هــای  از  اســتفاده   
و  شناســایی  بــرای  هوشــمند 

نخبــگان جــذب 
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه اســتعدادها و  جمهــوری، تکریــم و احتــرام ب
ــی  ــاد مل ــای بنی ــن مبن ــی تری ــگان را اصل نخب
نخبــگان دانســت و افــزود: اســتفاده از ابزارهای 
ــری  ــه کارگی ــا ب ــگان ب ــایی نخب ــال شناس فع
فنــاوری هــای هــوش مصنوعــی، شــبکه هــای 
اجتماعــی و معرفــی نخبــگان توســط نخبــگان 
ــه  ــا ارائ ــاری ب ــای خوداظه ــای روش ه ــه ج ب
ســند و فــرم هــا کــه عمومــا زمــان بــر بــوده و 
دور از شــأن اســت در دســتور کار جــدی بنیــاد 

ملــی نخبــگان قــرار دارد.
وی ادامــه داد: توســعه دایــره نخبگانــی از 
افــراد دانشــگاهی بــه ســایر حــوزه هــا همچــون 
مدیریــت، بــازار، صنعــت، مهــارت هــای کســب 
و  حکمرانــی  سیاســت  و  فرهنــگ  کار،  و 
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ــع و  ــادی جام ــه نه ــگان را ب ــاد نخب ــره بنی غی
ــور  ــای کش ــه ارکان و نهاده ــذار در هم تاثیرگ
و  متخصصــان  جامعــه  اطاعاتــی  بانــک  و 
مدیــران ســرآمدان کشــور بــرای بــه کارگیــری 
ــگاه هــای مهــم مدیریتــی و تخصصــی  در جای

ــرد. ــد ک ــل خواه تبدی
دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه معاونــت 
علمــی و فنــاوری در ســال هــای گذشــته 
و  قانونــی  ســازوکارهای  دهنــده  توســعه 
زیرســاخت بــرای رجــوع شــرکت هــای دانــش 
ــرد:  ــوان ک ــت؛ عن ــوده اس ــاق ب ــان و خ بنی
ــه  ــل ب ــه متص ــاد همیش ــر بنی ــرف دیگ از ط
ــرای کشــف و  ــان اســاتید و دانشــجویان ب جری
شناســایی اســتعدادهای برتــر در دانشــگاه هــا 

ــت. ــوده اس ب

ــی  ــای نخبگان ــه هســته ه ــان این ک ــا بی وی ب
اســتاد محــور کــه مــورد تاکیــد ویــژه رهبــری 
انقــاب بــوده و هســت هــر کــدام از آنهــا بــذر 
رویــش یــک شــرکت دانــش بنیــان یــا خــاق 
فاخــر خواهنــد بــود، افــزود: بــا توجــه بــه ایــن 
مهــم بایــد بتــوان بــا هماهنگــی کامــل معاونت 
و بنیــاد در یــک فرآینــد روشــن خــط ســیری 
ــی حــول  ــای نخبگان ــرای تشــکیل هســته ه ب
اســاتید شــاخص و ســرآمد در بنیــاد و هدایــت 
ــش  ــای دان ــای نوپ ــا و تشــکیل شــرکت ه آنه

ــت  ــت در معاون ــرای حمای ــاق ب ــان و خ بنی
علمــی تشــکیل داد.

ــتای  ــه داد: در راس ــادی ادام ــی فیروزآب دهقان
ــای  ــده ه ــتاب دهن ــردی ش ــدف راهب ــن ه ای
علمــی و فنــاوری کشــور در ســازوکار کــه 
ــی نخبــگان  ــاد مل تعییــن خواهــد شــد در بنی
ــت علمــی انجــام  ــا در معاون ــر آنه و نظــارت ب
شــده کــه ایــن شــتاب دهنــده هــا بســتر رشــد 

ــد شــد. ــی خواهن ــای نخبگان هســته ه
ــی  ــاد مل ــای بنی ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
ــتعدادهای  ــگان بــرای توانمندســازی اس نخب
کشــور بــرای تربیــت حکمرانــان نخبــه بــه رفع 
ــرد و  ــد ک ــان تاکی ــای معیشــتی آن ــه ه دغدغ

ــرای  گفــت: رفــع دغدغــه معیشــتی مســکن ب
ــه  ــزء برنام ــال ج ــرآمد در س ــه س ۱۰۰۰ نخب
ــت مردمــی  ــا حمایــت دول هایــی اســت کــه ب

ــد. ــد ش ــق خواه محق
 

ایجــاد بــازار تقاضــا محــور بــرای 
ــان ــوالت دانش بنی محص

ــاش  ــر ت ــد ب ــا تاکی ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
بــرای توســعه بــازار واقعــی محصــوالت دانــش 
بنیــان بــا همــت معاونــت علمــی و نقــش 
ــون  ــرای قان ــا اج ــت: ب ــگان گف ــی نخب آفرین
ــان فرصــت  ــش بنی ــد دان ــی جهــش تولی مترق

واقعــی بــرای بازگشــت نخبــگان ایرانــی مقیــم 
خــارج از کشــور و یــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــل  ــرای ح ــورها ب ــان کش ــا در هم ــای آن ه ه
مســایل کشــور ایجــاد خواهــد شــد کــه مــی 

ــد. ــش باش ــیار امیدبخ ــد بس توان
 

دوازدهمیــن همایــش ملــی نخبــگان بــا شــعار 
ــه  ــران« ب ــرآمدی ای ــگان، س ــی نخب »حکمران
همــت بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا حضــور آیــت 
ــم رئیســی رئیــس جمهــوری،  اهلل ســید ابراهی
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل وزی ــد زلف محم
ــر بهداشــت،  فنــاوری، بهــرام عیــن اللهــی وزی
درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســیدرضا فاطمــی 
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت صبــح  امیــن وزی

امــروز برگــزار شــد.
 

در  نخبــگان  از  جمعــی  مراســم،  ایــن  در 
حوزه هــای مختلــف علمــی، فنــاوری، صنعتــی 
و فرهنگــی، دیدگاه هــای خــود را بــا مســئوالن 
پانل هــای  قالــب  در میــان گذاشــتند و در 
تخصصــی زمینه هــای نقــش آفرینــی نخبــگان 
ــی، حمایــت از زیســت بوم نخبــگان  در حکمران
ــث و  ــورد بح ــر م ــتعدادهای برت ــرورش اس و پ

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

دوازدهمین همایش بنیاد ملی نخبگان؛ رییس جمهوری:
حمایت از بازارسازی و تجاری سازی محصوالت دانش بنیان در اولویت های دولت مردمی است

رئیــس جمهــوری از حمایــت مالــی، حقوقــی 
ــا  ــدور مجوزه ــهیل گری در ص ــن تس و همچنی
ــان بــه  ــرکت های دانش بنی ــژه بــرای ش به وی
عنــوان جملــه حمایت هــای الزم دولــت از 

ــگان گفــت. نخب
 

 آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی صبــح 
دوازدهمیــن همایــش  در  امــروز سه شــنبه 
ــاس  ــالن اج ــه در س ــگان ک ــی نخب ــاد مل بنی
ســران برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه امــروز اراده 
ــگان  ــه نخب ــه ب ــت و توج ــت حمای جــدی دول
کشــور  نخبــگان  ظرفیــت  افــزود:  اســت، 
ــق  ــرای تحق ــبی ب ــیار مناس ــه بس ــاً زمین قطع
ایــده دولــت مردمــی در ایجــاد تحــول در 
ــود. ــد ب ــردی خواه ــی و عملک ــای علم زمینه ه

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوری در ادام ــس جمه رئی
فلســفه تشــکیل بنیــاد نخبــگان، تصریــح 
ــده و  ــا ای ــه ب ــگان ک ــی نخب ــاد مل ــرد: بنی ک
نظــر حکمت آمیــز رهبــری معظــم انقــاب 
ــگان  ــت از نخب ــایی و حمای ــور شناس ــه منظ ب
ــت  ــال های فعالی ــد، در س ــکیل ش ــور تش کش
ــته  ــم داش ــری ه ــد و موث ــات مفی ــود اقدام خ
ــا  ــان ب ــه همچن ــا آنچــه انجــام گرفت اســت، ام
ــا توجــه  ــد ب ــه دارد و بای ــوب فاصل نقطــه مطل
ــو  و اســتفاده از تجربیــات گذشــته گام هایــی ن
در جهــت شناســایی و حمایــت از نخبــگان 

ــت. برداش
دکتــر رئیســی در ادامه برخورداری از اســتعداد 
ــاش  ــاش مضاعــف و ت ــه کار و ت ــر، روحی برت
بــرای رفــع نیازهــای کشــور را از شــاخصه های 
نخبگــی برشــمرد و اظهــار داشــت: اولیــن 
ــی  ــب آن یعن ــرای صاح ــت ب ــن نعم ــکر ای ش
نخبــگان، آن اســت کــه ایــن نعمــت را متعلــق 
ــورد  ــت او م ــد و در مســیر رضای ــه خــدا بدان ب
اســتفاده قــرار دهــد، از خــود برتــر بینــی کــه 
از آفــات نخبگــی اســت، پرهیــز کنــد و تمــام 

اســتعداد، خاقیــت و ابتــکار خــود را در جهــت 
ــکار  ــردم و کشــور ب ــای م گره گشــایی از نیازه

گیــرد.
ــی در  ــری نخبگ ــه کارگی ــوری ب ــس جمه رئی
مســیر رفــع نیازهــای مــردم و کشــور را بســیار 
ارزشــمند دانســت و بــر اهمیــت نقــش والدین، 
معلمــان و اســاتید در مســیر رشــد و پیشــرفت 

نخبــگان تأکیــد کــرد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه ســخنانش بــا بیــان 
ــگاه  ــرو و دانش ــگاه پیش ــان »دانش ــه می اینک
پیــرو« تفــاوت زیــادی وجــود دارد، گفــت: 
ــوآوری  ــاد ن ــاش دارد نم ــرو ت ــگاه پیش دانش
و خاقیــت باشــد، خــود را در کنــار نظــام 
ــا بهره گیــری  مســایل کشــور تعریــف کنــد و ب
از مجرب تریــن اســاتید و بهتریــن دانشــجویان 
و دانش پژوهــان مســائل را بشناســد و در جهــت 
حــل آنهــا پیشــقراول باشــد. امــا دانشــگاه پیرو 
بــدون توجــه بــه توانمندی هــای داخلــی و 
ــه  ــوآور و خــاق کشــور ب ــر، ن ــای مبتک نیروه
دنبــال آن اســت تــا ببینــد دیگــران چــه 

می کننــد! چــه  و  می خواهنــد 
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مــا نســبت 
تجربــه  و  دانــش  و  علــم  از  اســتفاده  بــه 
ــم،  ــی نداری ــچ محدودیت ــر هی ــورهای دیگ کش

تصریــح کــرد: البتــه قطعــاً بــا نســخه های 
ارائــه شــده از ســوی دیگــران بــا احتیــاط 
ــمندان  ــان، دانش ــم. کارشناس ــورد می کنی برخ
از  شــده  ارائــه  نســخه های  پژوهشــگران  و 
ســوی دیگــران را بــه دقــت بررســی می کننــد 
ــایل  ــت بوم و مس ــا زیس ــب ب ــا متناس ــه آی ک
ــه؟ ــا ن ــت ی ــف هس ــای مختل ــور در حوزه ه کش

ــاوت  ــن در تشــریح تف ــر رئیســی همچنی دکت
ــح  ــه مســتقل«، تصری ــا نخب ــه وابســته ب »نخب
آزادانــه  می خواهــد  مســتقل  نخبــه  کــرد: 
نیــاز  باشــد،  داشــته  خاقیــت  بیندیشــد، 
مردمــش را بشناســد و تمــام دانــش و اســتعداد 
ــرد و  ــکار گی ــا ب ــع آنه ــت رف ــود را در جه خ
ــران  ــول دیگ ــدرت و پ ــه ق ــته ب ــود را وابس خ

ــد. نکن
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در گذشــته 
ــه  ــمنان ب ــت اندازی دش ــارت و دس ــاهد غ ش
ثــروت و منابــع کشــور و ســرزمین مان بودیــم، 
امــا امــروز بــا حربــه برنامه ریــزی بــرای جــذب 
نخبــگان و اســتعدادهای کشــورمان مواجهیــم، 
اظهــار داشــت: دشــمن در این جنگ شــناختی 
کــه علیــه مــا بــه راه انداختــه بــه دنبــال غــارت 
ــن  ــه کشــور اســت و از ای قشــر پیشــرو و نخب
ــن  ــم ضم ــه داری ــئولین وظیف ــا مس ــت م جه

ــه را  ــگان، زمین ــت نخب ــگاه و کرام ــظ جای حف
ــر  ــن قش ــرفت ای ــداوم پیش ــت و ت ــرای فعالی ب

ارزشــمند در کشــور فراهــم کنیــم.
ــی و  ــی، حقوق ــت مال ــی حمای ــت اهلل رئیس آی
همچنیــن تســهیل گری در صــدور مجوزهــا 
بویــژه بــرای شــرکت های دانش بنیــان را از 
ــگان  ــت از نخب ــای الزم دول ــه حمایت ه جمل
ــگان در  ــروز حضــور نخب ــزود: ام برشــمرد و اف
جــای جــای کشــور جلــوه دارد و قطعــاً فراهــم 
کــردن زمینــه بــرای نقش آفرینــی بیشــتر 
آنــان گره گشــای بســیاری از مشــکات کشــور 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــایل اقتص در مس

ــود. خواهــد ب
تأکیــد  همچنیــن  جمهــوری  رئیــس 
دارد  وظیفــه  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  کــرد: 
ــکل  ــه ش ــگان را ب ــت از نخب ــای دول حمایت ه
عملــی پیگیــری کنــد و ملجــأ و پناهــی بــرای 
ــته ها  ــازی خواس ــت برطرف س ــگان در جه نخب

ــد. ــا باش ــای آنه و نیازه
ــه  ــکاتی را ک ــیاری از مش ــی بس ــر رئیس دکت
بــرای بشــریت در حــال اتفــاق افتــادن اســت، 
ــش  ــم و دان ــن عل ــت گرفت ــه خدم ــی از ب ناش
اســتکباری  قدرت هــای  ســوی  از  نخبــگان 
ــک  ــر ی ــر ه ــرد: اگ ــح ک ــا دانســت و تصری دنی
ــری مهاجــرت  ــه کشــور دیگ ــا ب ــگان م از نخب
کــرد، ولــو بــا شــرایط و امکانــات خــوب 
مشــغول بــکار شــد، امــا بایــد از خــود بپرســد 
ــه  ــش او ب ــم و دان ــه محصــول فعالیــت و عل ک
ــه  ــاد و در چ ــد افت ــی خواه ــه کس ــت چ دس

ــرد؟ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــیری م مس
ــهید  ــران و ش ــهید چم ــوری ش ــس جمه رئی
ــه  ــی، نخب ــه عین ــداق و نمون ــلیمانی را مص س
ــرای کشــور دانســت و گفــت: شــهید  واقعــی ب
حــاج قاســم ســلیمانی نخبــه ای بــود کــه 
را در خدمــت  توانمنــدی خــود  و  توانایــی 
ــروز  ــت و ام ــکار گرف ــور ب ــت کش ــن امنی تأمی
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نــام او بــه عنــوان قهرمــان مبــارزه بــا تروریســم 
در دنیــا می درخشــد.

آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود توجــه بــه نخبــگان را در راســتای عدالــت 
آموزشــی، پرورشــی و تربیتــی دانســت و اظهــار 
ــز  ــی و مدیریتــی نی داشــت: در حــوزه حکمران
ــوده  ــش ب ــیار اثربخ ــگان بس ــری نخب بکارگی

اســت.
بــه  نخبــگان  هدایــت  جمهــوری  رئیــس 
تحصیــل در رشــته های مــورد نیــاز کشــور 
را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: امــروز 
گردشــگری  حــوزه  در  اســامی  جمهــوری 
ــت  ــرآمد اس ــان س ــه و جه ــامت در منطق س

ــور  ــاز کش ــه نی ــه ب ــل توج ــر حاص ــن ام و ای
ــد  ــه بای ــت ک ــوده اس ــگان ب ــت نخب در هدای

ــد. ــتمرار یاب اس
دکتــر رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
نقــش شــرکت های دانش بنیــان در توســعه 
بازاریابــی  و  تجاری ســازی  کشــور،  تولیــد 
بــرای محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان 
را از جملــه وظایــف دولــت در زمینــه حمایــت 
ــار  ــرد: ب ــد ک ــوان و تأکی ــن شــرکت ها عن از ای
دیگــر اعــام می کنــم هیــچ ســازمان و نهــادی 
حــق نــدارد، مشــابه محصــول باکیفیــت و 
ــد  ــور تولی ــل کش ــه در داخ ــتانداردی را ک اس
می شــود، از خــارج وارد کنــد. ایــن کار تخلــف 

ــا  ــم و جف ــود و ظل ــوب می ش ــازمانی محس س
ــدگان کشــور اســت. ــه تولیدکنن ب

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــوری همچنی ــس جمه رئی
ــل و  ــعه حم ــه توس ــت در زمین ــات دول اقدام
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــور ب ــی کش ــل ریل نق
گفــت:  داخلــی،  دانش بنیــان  شــرکت های 
مســیرهای  فعال ســازی  زمینــه  ایــن  در 
ــعه  ــتای توس ــوب در راس ــمال و جن ــی ش ریل
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــی ب ــکاری ترانزیت هم
آغــاز شــده و بــه دســتاوردهای بســیار خوبــی 
ــا  ــود عقب ماندگی ه ــا وج ــیده ایم و ب ــم رس ه
از گذشــته در ایــن زمینــه، ایــن مســیر ادامــه 

ــت. ــد یاف خواه

مجلس و فناوری-همه دستگاه ها موظف به حمایت از رسالت بزرگ معاونت علمی و فناوری هستند
یــک نماینــده مجلــس بــا مهــم ارزیابــی 
کــردن وظیفــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــور  ــه ارکان کش ــت: هم ــت جمهوری، گف ریاس
در  را  معاونــت  ایــن  تــا  هســتند  موظــف 
ــان  ــت از شــرکت های خــاق و دانش بنی حمای

ــد. ــاری کنن ی
ــردم در دوره  ــده م ــهبازی نماین ــا ش  علیرض
ــوزه  ــامی از ح ــورای اس ــس ش ــم مجل یازده
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  نهاونــد  انتخابیــه 
ــت جمهوری  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
وظیفــه مهــم و حساســی بــر عهــده دارد، 
و  نــوآوری  زیســت بوم  از  حمایــت  گفــت: 
اقتصــاد دانش بنیــان، آن هــم در میانــه برخــی 
بزرگــی  اقتصــادی، مســئولیت  چالش هــای 
اخیــر  ســال های  در  خوشــبختانه  اســت. 
رشــد  دانش بنیــان  و  خــاق  شــرکت های 
خوبــی داشــته اند، بــا ایــن همــه، ظرفیت هــای 
کشــور و تــوان منابــع انســانی نخبــه، جــوان و 

ــت. ــا اس ــش از اینه ــیار بی ــا بس ــزه م باانگی
وی افــزود: رهبــر انقــاب نیــز تاکیــد فراوانــی 
بــر پیشــبرد هــر چــه بیشــتر زیســت بوم 
ــد. از  ــرم و خــاق دارن دانش بنیــان و صنایــع ن

ایــن رو مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان 
مــردم، بســیار مشــتاق هســتند تــا آنچــه کــه 
در تــوان دارنــد، در ایــن زمینــه انجــام دهنــد. 
ــر ای  ــز ب ــی نی ــن خوب ــت، قوانی ــی اس بدیه
ــت،  ــده اس ــب ش ــا تصوی ــترش حمایت ه گس
ــدی  ــون جدی ــه قان ــاز ب ــر نی ــن همــه اگ ــا ای ب
ــان  ــی می ــایه هم افزای ــوان در س ــد، می ت باش
دســتگاه های ماننــد معاونــت علمــی و فنــاوری 
زمینــه  مقننــه،  قــوه  و  ریاســت جمهوری 

ــرد. ــم ک ــن را فراه ــن قوانی ــب ای تصوی
شــهبازی ضمــن برشــماری برخــی چالش های 
کــه شــرکت های خــاق و دانش بنیــان و نــوآور 
در مراجعــه بــه دســتگاه ها و وزارتخانه هــای 
ــر  ــت: اگ ــا آن مواجــه هســتند، گف ــف، ب مختل
در یــک شهرســتان یــا حــوزه مســئولیت یــک 
ــی  ــا برخ ــرکت ها ب ــن ش ــی، ای ــتگاه اجرای دس
ــه  ــئول مربوط ــوی آن مس ــا از س اهمال کاری ه
ــی  ــوان از ظرفیــت نظارت ــه رور شــوند، می ت روب

مجلــس اســتفاده کــرد.
وی ادامــه داد: همــه ارگان هــا موظــف هســتند 
ــزای  ــه اج ــور و هم ــه کش ــان نخب ــه جوان ک
ــع  ــت قاط ــورد حمای ــوآوری را م ــت بوم ن زیس

قــرار دهنــد. قانــون حمایــت از جهــش تولیدات 
دانش بنیــان نیــز ایــن زمینــه را فراهــم کــرده 
دســتگاه های  همــه  مســئولین  تــا  اســت، 
اجرایــی بــا دســت بــاز از ایــن شــرکت ها 

ــد. ــت کنن حمای
ــا اشــاره  ــن ب ــد، همچنی ــردم نهاون ــده م نماین
ــن  ــای ای ــیل ها و ظرفیت ه ــی پتانس ــه برخ ب
ناحیــه از کشــور گفــت: مســئولین مراکــز رشــد 
در ایــن ناحیــه، تــاش دارنــد تــا شــرکت های 
ــد.  ــرورش دهن ــد و پ ــذب کنن ــتری را ج بیش
ــاورزی در  ــم کش ــز مه ــی از مراک ــد یک نهاون
کشــور اســت و در زمینــه صنایــع تبدیلــی نیــز 
ــذاری  ــرای ســرمایه گ ــه بســتری ب ــد ب می توان

تبدیــل شــود.
هســتیم  امیــدوار  افــزود:  شــهبازی 
ــتری  ــان بیش ــاق و دانش بنی ــرکت های خ ش
ظرفیت هــای ایــن ناحیــه را مــورد توجــه 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــز ب ــده نی ــد. بن ــرار دهن ق
ــون  ــوب قان ــه در چهارچ ــه ک ــر آنچ ــردم، ه م
در تــوان داشــته باشــم بــرای حمایــت از ایــن 

شــرکت ها دریــغ نخواهــم کــرد.

چالش های بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد

ــای  ــر ســتاد توســعه فناوری ه ــا حضــور دبی ب
و  علمــی  معاونــت  انــرژی  و  آب  حــوزه 
فنــاوری ریاســت جمهــوری در کمیســیون 
ــازار  ــای ب ــس، چالش ه ــادن مجل ــع و مع صنای
ــت  ــرژی و محیط زیس ــرف ان ــازی مص بهینه س

ــد. ــرح ش مط
ــاه  ــخ ۲۵ مهرم ــه در تاری ــه ک ــن جلس  در ای
ــتاد  ــر س ــریف زاده، دبی ــدی ش ــور مه ــا حض ب
انــرژی  و  آب  حــوزه  فناوری هــای  توســعه 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
در محــل کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــای  ــد، چالش ه ــزار ش ــامی برگ ــورای اس ش
ــرژی و  ــرف ان ــازی مص ــازار بهینه س ــعه ب توس
ــورد بحــث  ــور تخصصــی م محیط زیســت به ط

ــت. ــرار گرف و بررســی ق
در ابتــدای ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
ــازار  نماینــدگان مجلــس و اعضــای کارگــروه ب
ــت  ــرژی و محیط زیس ــرف ان ــازی مص بهینه س
ــه  ــاره ب ــن اش ــریف زاده ضم ــد، ش ــکیل ش تش
بیانــات نــوروزی مقــام معظــم رهبــری و تاکیــد 
ایشــان بــر اهمیــت توجــه بــه موضــوع افزایــش 
ــرف  ــدت مص ــش ش ــرژی و کاه ــره وری ان به
انــرژی در کشــور، بــه تشــریح اقدامــات و 
ــوزه  ــای ح ــعه فناوری ه ــتاد توس ــرد س عملک
بــازار  ایجــاد و راه انــدازی  انــرژی در  آب و 
ــت  ــرژی و محیط زیس ــرف ان ــازی مص بهینه س

ــت. پرداخ

فناوری هــای حــوزه  دبیــر ســتاد توســعه 
ــدت  ــت ش ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــرژی ب آب و ان
مصــرف انــرژی در ایــران در مقایســه بــا دیگــر 
کشــورهای جهــان گفــت: شــدت مصــرف 
ــا  ــر عربســتان و تقریب ــران دو براب ــرژی در ای ان
چهــار برابــر ترکیــه اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــان،  ــان ۱۴۱ کشــور جه ــران در می ــگاه ای جای

۱۳۹ اســت.
وی افــزود: بــر اســاس اســناد رســمی کشــور، 
ایــران  در  انــرژی  صرفه جویــی  پتانســیل 
ــام در  ــت خ ــکه نف ــون بش ــادل ۳.۶7 میلی مع
ــادل  ــا مع ــی ب ــش نیروگاه ــه بخ ــت ک روز اس
روز  در  خــام  نفــت  بشــکه  میلیــون   ۱.7۵
بیشــترین پتانســیل صرفه جویــی را داراســت.

شــریف زاده در ادامــه افــزود: کــه یکــی از 
عوامــل کلیــدی در عــدم توســعه بهینه ســازی 
انــرژی در ایــران، عــدم ســرمایه گذاری بخــش 
غیردولتــی در ایــن حــوزه اســت؛ چراکــه 
قیمــت پاییــن حامل هــای انــرژی باعــث شــده 
ــازی  ــای بهینه س ــا و پروژه ه ــه طرح ه اســت ک

ــرژی اقتصــادی نباشــد. مصــرف ان

 آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی 
انرژی و محیط زیست

وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس، ســتاد 

توســعه فناوری هــای حــوزه آب و انــرژی از 
ســال ۱۳۹۸ تــاش داشــت تــا با اجرایی ســازی 
ــازار بهینه ســازی انــرژی و  »آیین نامــه ایجــاد ب
ــه  ــش توجی ــتای افزای ــت« در راس محیط زیس
مصــرف  بهینه ســازی  اقتصــادی طرح هــای 
انــرژی گام بــردارد کــه در نهایــت موفــق 
شــد در مــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ بــا همــکاری 
نهادهــا و ســازمان های مرتبــط، »دســتورالعمل 
ــرژی  ــازی ان ــازار بهینه س ــه ب ــی آیین نام اجرای
شــورای  تصویــب  بــه  را  محیط زیســت«  و 

ــاند.   ــرژی برس ــی ان عال
معرفــی  ضمــن  شــریف زاده  ادامــه،  در 
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــازار بهینه س ــاختار ب س
و  وظایــف  تشــریح  بــه  محیط زیســت،  و 
ــه،  ــازار از جمل ــتاد در ب ــن س ــی ای نقش آفرین
تهیــه و تنظیــم گزارش هــای پایــش و ارزیابــی 
عملکــرد فعــاالن بــازار، معرفــی و تأمیــن 
انــرژی،  بهینه ســازی  نویــن  فناوری هــای 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  و  محیط زیســت 
همچنیــن جمــع آوری و ســازمان دهی اطاعات 
الزم از شــرکت  بهینه ســازی مصــرف ســوخت، 
و  ســاتبا، ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
بــازار بــورس انــرژی ایــران بــرای تدویــن 
ــرژی و  ــازار بهینه ســازی ان ــزارش عملکــرد ب گ

پرداخــت. محیط زیســت، 
 بازار بهینه سازی مصرف انرژی

ــازار  ــادی ب ــای اقتص ــر مزای ــد ب ــا تاکی وی ب
بهینه ســازی مصــرف انــرژی بــرای بخــش 
ــدات  ــت: تعه ــی گف ــش خصوص ــی و بخ دولت
دولــت در مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد 
رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور 
بســیار زیــاد اســت و وصــول آن نیازمنــد تامین 
منابــع بــوده اســت امــا تاکنــون به علــت 
مواجهــه بــا مشــکات متعــدد تاکنــون کمتــر 

ــت. ــده اس ــق ش ــد آن محق از 7 درص
ــای حــوزه آب  ــر ســتاد توســعه فناوری ه دبی
ــازی  ــازار بهینه س ــزم ب ــزود: مکانی ــرژی اف و ان
مبتنی بــر  و محیط زیســت  انــرژی  مصــرف 
ــده  ــوخت صرفه جویی ش ــای س ــه و تقاض عرض
ــت  ــرای دول ــی ب ــی چندان ــار مال ــه ب اســت ک
نداشــته و بخــش خصوصــی نیــز منتفــع 

ــد شــد. خواه
ــه  ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــریف زاده ب ش
براســاس روندنمــای مصــوب شــده بــه منظــور 
متقاضیــان  طرح هــای  ارزیابــی  و  بررســی 
طرح هــا  ارزیابــی  دوره  ســرمایه گذاری، 
ــد،  ــر ۶۵ روز به طــول انجام می بایســت حداکث
ــا در  ــی طرح ه ــر، بررس ــال حاض ــت: در ح گف
ــی  ــو( گاه ــاتبا و ایفک ــازار )س ــای ب دبیرخانه ه

ــرد. ــان می ب ــاه زم ــا ۹ م ۶ ت
وی افــزود: ایــن امــر باعــث می شــود تــا 
ــادی در  ــرایط اقتص ــا و ش ــر پارامتره ــا تغیی ب
ایــن بــازه زمانــی طوالنــی، برنامــه کســب  وکار 
غیــر  آن طرح هــا  به تبــع  و  کــرده  تغییــر 
اقتصــادی شــده و بســیاری از ســرمایه گذاران 
از مشــارکت در ایــن بــازار منصــرف شــوند. در 
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــتا، س ــن راس همی
ــای  ــی اعض ــا هماهنگ ــرژی ب ــوزه آب و ان ح
و  طراحــی  بــه  نســبت  بــازار،  کارگــروه 
راه انــدازی ســامانه ای جهــت دریافــت، ارزیابــی 
در  ایجــاد شــفافیت  و  تصویــب طرح هــا  و 

ــت. ــرده اس ــدام ک ــی،  اق ــد ارزیاب فرآین
قانونــی  ظرفیت هــای  گفــت:  شــریف زاده 
ــان  ــد، دانش بنی ــه »تولی ــدی در آیین نام جدی
و اشــتغال زایی در صنعــت نفــت« و آیین نامــه 
»حمایــت از تولیــد، دانش بنیــان و فنــاور و 
اشــتغال آفرینی در صنعــت آب و بــرق« جهــت 
ــرژی در کشــور چــه از  توســعه بهینه ســازی ان
لحــاظ بــازار و چــه از لحــاظ فناوری هــای 

مربوطــه، ایجــاد شــده اســت.
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  انــرژی  و  آب 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــن تاکی ــوری ضم ــت جمه ریاس
حامل هــای  صــادرات  امــکان  فراهم شــدن 
ــه  ــادل آن ب ــا مع ــده ی ــرژی صرفه جویی ش ان
ــرژی در  عنــوان کلیــد حــل مشــکل اتــاف ان
کشــور افــزود: می تــوان بــازار بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی و محیط زیســت را نیــز بــه 
حامل هــای انــرژی در صنعــت حمل ونقــل 
اســقاط  بــه  می توانــد  کــه  داد  گســترش 
خودروهــای فرســوده کــه از ابعــاد امنیــت 
پایــدار انــرژی و زیســت محیطی حائــز اهمیــت 

ــود. ــر ش ــت، منج اس
ــات  ــی از جلس ــان گزارش ــریف زاده در پای ش
ــازی  ــازار بهینه س ــروه ب ــزار شــده در کارگ برگ
ــای  ــه اعض ــت ب ــرژی و محیط زیس ــرف ان مص
حاضــر در جلســه ارائــه داد و ابــراز امیــدواری 
ــد همــکاری و تعامــل  ــا ادامــه رون کــرد کــه ب
بــا مجلــس شــورای اســامی، چالش هــای 
پیــش روی بهینه ســازی مصــرف انــرژی در 
راســتای تحقــق شــعار ســال و عمــل بــه 
ــرف  ــر ط ــری، ب ــم رهب ــام معظ ــات مق منوی

ــد. ــد ش خواه
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آیین دانش بنیان- مدارس و هنرستان های دانش بنیان و هوشمند شکل می گیرد
در  اثرگــذار  کانون هــای  از  یکــی  مــدارس 
توانمندســازی نیــروی انســانی و تربیــت افــراد 
ــت  ــت زیس ــرای تقوی ــد ب ــص و کارآم متخص

ــتند. ــوآوری هس ــاوری و ن ــوم فن ب
 

ــادی از دانــش  ــه جمعیــت زی مدارســی کــه ب
آمــوزان و محصانــی دسترســی دارنــد کــه می 
ــه  ــدان دور زمین ــه چن ــده ای ن ــد در آین توانن
ــرای  ــی ب ــه متخصصان ســاز توســعه کشــور و ب
پاســخ گویــی بــه نیازهــای کشــور بــدل شــوند. 
ــت  ــن ظرفی ــتفاده از ای ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــت  ــی اس ــی از ضرورت های ــانی یک ــاالی انس ب

کــه در قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان بــه 
آن تاکیــد شــده اســت.

ــی  ــه اجرای ــن نام ــم در آیی ــران ه ــات وزی هی
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــود ب خ
تکلیــف کــرده اســت تــا بــا کمــک وزارت 
آمــوزش و پــرورش و بنگاه هــای تولیــدی، 
ــه ایجــاد مــدارس و هنرســتان هــای  نســبت ب
دانــش بنیــان و هوشــمند بــر اســاس آمایشــی 
ــی  ــن م ــه تعیی ــکاری در وزارتخان ــا هم ــه ب ک

ــد. ــدام کن ــود، اق ش
ــش  ــش تولیددان ــون جه ــه در قان ــادی ک مف
بنیــان تصویــب شــده، بــه توســعه بخش هــای 

از  نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم  مختلــف 
زیرســاختی  و  ســرمایه گذاری  بخش هــای 
تــا تولیــد محصــول دانش بنیــان و خــاق 
ــی و  ــت علم ــارات معاون ــتفاده از اختی ــا اس ب
ــه  فنــاوری کمــک می کنــد. ایــن قانــون کــه ب
ــوم  ــت ب ــاالن زیس ــا فع ــری ب ــتوانه همفک پش
ــده، در  ــن ش ــور تدوی ــوآوری کش ــاوری و ن فن
ــان  ــش بنی ــد دان ــی از تولی ــع زدای ــت مان جه
ــاد  ــه اعتق ــب رســیده و ب ــه تصوی طراحــی و ب
طراحــان آن در صــورت اجــرا می توانــد مســیر 
پیشــرفت و تحقــق اهــداف اقتصــاد دانــش 

ــد. ــر کن ــان را هموارت بنی

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
نظام حکمرانی با استفاده از جریان نوآوری و خالقیت و به کمک ظرفیت نخبگانی موفق می شود

رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 
دوازدهمیــن  اختتامیــه  آییــن  در  کشــور 
همایــش ملــی نخبــگان، نخبــگان علمــی، 
فرهنگــی و سیاســی را شــاهکارهای رشــد 
جامعــه توصیــف و بــر لــزوم بهره منــدی از 

ــرد. ــد ک ــا تاکی ــت آنه ظرفی
 میثــم لطیفــی، رئیــس ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی کشــور در مراســم آییــن اختتامیــه 
ــور  ــگان کش ــی نخب ــش مل ــن همای دوازدهمی
ــام  ــه نظ ــت ک ــن اس ــت ای ــرد: واقعی ــان ک بی
ــوآوری و خاقیــت  حکمرانــی بــدون جریــان ن
ــی نمــی  ــت نخبگان ــتفاده از ظرفی ــدون اس و ب
توانــد موفــق شــود. راه حــل آن هــم این اســت 
کــه صرفــاً بــه بحــث تولیــد علــم اکتفــا نکنیــم. 
ــرای جامعــه و تمــدن ایــران  آن چیــزی کــه ب
ــای  ــش ه ــاً پژوه ــد؛ صرف ــر باش ــد موث می توان
ــش  ــه پژوه ــت البت ــری نیس ــک و نظ آکادمی
ــذار  ــد پایه گ ــی توان ــوده و م ــم ب ــز مه ــا نی ه

ــات مهــم باشــد. اتفاق
گذشــته  ســال  یــک  در  گفــت:  لطیفــی 
ــور اداری  ــازمان ام ــدی را در س ــرد جدی رویک
ــگان  ــور نخب ــرای حض ــور ب ــتخدامی کش و اس
کردیــم  اتخــاذ  اجرایــی  دســتگاه های  در 
و در ایــن راســتا جلســات متعــددی را بــا 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــم  یکــی  ــزار کردی ــگان برگ ــی نخب ــاد مل و بنی
ــه در  ــت ک ــن اس ــگان ای ــای نخب از ویژگی ه
چارچــوب قــرار نمــی گیرنــد و ایــن ویژگــی بــا 
نظــام بروکراتیــک کــه مــی خواهــد بــه همــه 
چیــز چارچــوب بدهــد، در تضــاد اســت. بــرای 
اینکــه بتوانیــم از ایــن نظــام دوری کنیــم؛ 
بایــد بتوانیــم از حداکثــر ظرفیــت نخبــگان در 

ــم. ــره ببری ــور به کش
ــک  ــاً ت ــی اساس ــئله حکمران ــزود: مس  وی اف

ــته  ــی رش ــگان تمام ــت و نخب ــته ای نیس رش
هــا بایــد در بحــث حکمرانــی نخبــگان حضــور 
ــد.  ــا بگذارن داشــته باشــند و در ایــن عرصــه پ
مــا امــروزه نیازمنــد حضــور نخبــگان نظامــی، 
ــه  ــا ب ــگاه م ــتیم. ن ــی و ... هس ــی، سیاس علم
نخبــگان بیشــتر نــگاه علمــی بــوده؛ در صورتی 
کــه نخبــگان در حــوزه هــای دیگــر هــم فعــال 
بــوده و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. چراکــه 
 ... و  سیاســی  فرهنگــی،  علمــی،  نخبــگان 
ــد از  ــه هســتند و بای شــاهکارهای رشــد جامع

ــد. ــد ش ــت بهره من ــن ظرفی ای
ــتخدامی  ــور اداری و اس ــازمان ام ــس س  رئی
ــازمان  ــن س ــرد: ای ــان ک ــه بی ــور در ادام کش
ــا معاونــت علمــی و فنــاوری  تفاهم نامــه ای را ب
ــت.  ــانده اس ــا رس ــه امض ــوری ب ــت جمه ریاس
ــاه از  ــار م ــه حــدود چه ــه ک ــن تفاهم نام در ای
اجرایــی شــدن آن می گــذرد بــر امــکان بهــره 
ــای  ــی در فض ــگان علم ــور نخب ــدی از حض من
ــت.  ــده اس ــق ش ــور تواف ــی کش اداری و اجرای
همچنیــن در تــاش هســتیم تــا طــرح ســرباز 
نخبــه را نیــز در دســتگاه های اجرایــی بــه 
صــورت جدی تــری جلــو ببریــم تــا از ظرفیــت 
ــش  ــش از پی ــا بی ــوزه ه ــن ح ــگان در ای نخب
از دســتگاه های  اســتفاده شــود. همچنیــن 
ــاق  ــای خ ــه ه ــه خان ــته ایم ک ــی خواس دولت
ــا و  ــا مســائل نهاده ــد ت ــوآوری ایجــاد کنن و ن

ــن فضــا مطــرح شــود. ــا در ای دســتگاه ه
 بــه گفتــه وی، همچنیــن بــا توجــه بــه 
شــعارهای مقــام معظــم رهبــری کــه بــرای مــا 
فرمــان دانــش بنیــان شــدن و اشــتغال آفریــن 
ــن  ــه ای ــم ک ــان می دانی ــه خودم ــت، وظیف اس
ــه  ــی ک ــم. اقدام ــم بزنی ــت را رق ــان مثب جری
ــرده  ــد ک ــر آن تاکی ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز آن 
ــث  ــرد؛ بح ــب ک ــن و تصوی ــا تعیی ــرای م را ب

دســتگاه های  در  نخبــگان  به کارگیــری 
اجرایــی اســت. در ایــن راســتا تــاش کردیــم 
تــا نخبــگان را در حــوزه کارمنــدی وارد کنیــم 
ــا توجــه بــه اینکــه کار کارمنــدی، کار  البتــه ب
ــم  ــم گرفتی ــت، تصمی ــراری اس ــن و تک روتی
کــه شــغل کارمنــدی را بــر اســاس طــرح 
هــای توســعه و غنــی ســازی شــغلی از حالــت 
تکــراری خــارج کــرده تــا نخبــگان اذیــت 
ــب  ــغل مناس ــه ش ــا ک ــن معن ــه ای ــوند؛ ب نش
آن هــا را ایجــاد کردیــم، شــغلی کــه بــر خــاف 

ــد. ــراری نباش ــن و تک ــدی روتی کار کارمن
ــی  ــگان م ــی نخب ــاد مل ــزود: بنی ــی اف  لطیف
را  کشــور  سراســر  هــای  بهتریــن  توانــد 
ــه اداره امــور اســتخدامی  غربالگــری کــرده و ب
ایــن  از  نبایــد  معرفــی کنــد؛ پــس چــرا 
ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده کنیــم؟ مــا تمــام 
ــگان در  ــرای محقــق شــدن حضــور نخب ــد ب ق
ــرد. ــم ک ــاش خواهی ــی ت ــتگاه های اجرای دس

 وی همچنیــن گفــت: همچنیــن بیــان شــده 
کــه هــزار نخبــه  در ســال ۱۴۰۱ جــذب 
خواهنــد  اداری  و  اجرایــی  دســتگاه های 
شــد، بایــد بــه نخبــگان بگویــم کــه ایــن 
ســهمیه را محفــوظ شــده بدانیــد، حتــی اگــر 
درخواســت ها بیشــتر از هــزار نفــر باشــد هــم 
ــی  ــی جای ــتگاه های اجرای ــه در دس ــد ک بدانی
ــرای حضــور نخبــگان در نظــر گرفتــه شــده  ب
اســت و بــه حضــور آن هــا نیــاز داریــم. ابتــدای 
ــا مشــکل  راه هســتیم و ابتــدای راه همیشــه ب
مواجــه هســت. ایــن اتفــاق قــرار اســت بــرای 
ــا  ــار شــکل بگیــرد کــه نخبــگان ب نخســتین ب
ــتگاه های  ــگان در دس ــی نخب ــاد مل ــد بنی تایی
از  بتوانیــم  تــا  شــوند  اســتخدام  اجرایــی 
حضورشــان در دســتگاه های اجرایــی بهــره 

ــویم. ــد ش من

دهقانی فیروزآبادی در مراسم دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبری: 
تحقق اقتصاد دانش بنیان را بر مبنای اجرای نظام ملی نوآوری دنبال می کنیم

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در دیــدار جمعــی از نخبــگان و 
ــا رهبــری تاکیــد  ــر علمــی ب اســتعدادهای برت
ــش  ــق اقتصــاد دان ــرای تحق ــد ب ــه بای ــرد ک ک
بنیــان از جریــان نخبگــی و نــوآوری بهــره 

ــم. بگیری
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح   
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــا اشــاره بــه چــاپ مقالــه ای  در ایــن مراســم ب
ــی  ــه یک ــن مجل ــت: ای ــر، گف ــه نیچ در مجل
ــت و در  ــا اس ــی دنی ــر علم ــه معتب از دو مجل

حوزه هــای علــم و فنــاوری، مقالــه و تحلیلهایی 
را در عالی تریــن ســطح، منتشــر میکنــد. ایــن 
مجلــه در مــی ســال ۲۰۰۵ مقالــه ای را منتشــر 
کــرد بــا عنــوان « رژه بــزرگ ایــران«. در بخش 
ــت اهلل  ــت. آی ــده اس ــه آم ــن مقال ــتین ای نخس
خامنــه ای رهبــر عالــی ایــران کــه نقــش بســیار 
ــور دارد،  ــای کش ــت گذاریه ــری در سیاس موث
بطــور جــدی در مــورد علــم صحبــت می کنــد 
ــی در  ــرای خودکفای و از کشــورش پیشــرفت ب

ــد. ــی را می خواه ــای علم ــه حوزه ه هم
 

ــوان  ــن فراخ ــزود: ای ــادی اف ــی فیروزآب دهقان
ــداز  ــران طنینان ــی ای ــک علم ــه کوچ در جامع
شــده اســت، جامعــه ای کــه بــه خوبــی از 
تاریــخ علمــی و پیشــینه دســتاوردهای علمــی 
خــود، آگاه اســت. در ادامــه تحلیــل، آثــار 
ــث  ــورد بح ــذاری کان را م ــت گ ــن سیاس ای
ــوان  ــه عن ــت را ب ــوتیتر یادداش ــرار داده و س ق
نتیجهگیــری، ایــن عبــارت انتخــاب کــرده 
اســت کــه مرجعــی علمــی در ایــران در حــال 
بازســازی اســت، مگــر بــا آشــوب های سیاســی 

ــتر. ــای بیش و تحریمه

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت   
ــه داد: خــوب مســاله  ــوری ادام ریاســت جمه
ــدار  ــرفت و اقت ــا پیش ــمنی ب ــه دش ــن مقال ای
ــی  ــران اســت و هــدف آنهــا هــم رهبــر عال ای
ایــران، جامعــه علمــی و دانشــگاه های کشــور، 
خودکفایــی علمــی و پیشــینه تاریخــی علمــی 
ایــران اســت کــه بایــد بیــن آنهــا بــا ابزارهــای 
دشــمنی چــون آشــوب و تحریــم فاصلــه 

ــد. بیاندازن
 وی خطــاب بــه مقــام معظــم رهبــری گفــت: 
قطعــا فرزنــدان نخبــه شــما بــا بصیــرت 
کامــل، پرهیــز از حواشــی و تمرکــز و تشــدید 
ــای  ــه قله ه ــیدن ب ــادی در رس ــت جه حرک
ــل اقتصــاد  ــرای تحــق کام ــاوری، ب ــم و فن عل
ــمن را  ــه های دش ــان نقش ــی دانش بنی مقاومت

ــرد. ــد ک ــر آب خواهن نقــش ب
 دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: بنیــاد ملــی 
نخبــگان و معــاون علمــی و فنــاوری بــا تدبیــر 
شــما و بــر مبنــای قانــون حمایــت از شــرکت 
تجــاری  و  دانش بنیــان  موسســات  و  هــا 
مصــوب  اختراعــات،  و  نوآوری هــا  ســازی 
مجلــس شــورای اســامی در ســال ۸۹ در 
کشــور شــکل گرفــت. مدیــران خدومــی هــم 
ــته  ــال های گذش ــاش در س ــا دلســوزی و ت ب
زحمــت کشــیدند تــا زیــر ســاخت هــای 
زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری کشــور را بــر 
ــان  ــای دانش بنی ــرکت ه ــعه ش ــای توس مبن
شــکل دهنــد. آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم 
کــه توجــه بــه علــم و فنــاوری بــه عنــوان یــک 
ــکل  ــتگاه ها ش ــه دس ــی در هم ــان مل گفتم
ــای  ــدات و پیگیری ه ــدد تاکی ــه م ــه، ب گرفت

ــداوم شــما اســت. م
 سرپرســت معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه گفتمــان ملــی 
شــروع کار اســت و بایــد در ایــن زمینــه 
ــار  ــرد: انتظ ــان ک ــیم، بی ــی برس ــاور مل ــه ب ب
ــد  ــذاری کان تولی ــا هدفگ ــی ب ــی رود وقت م
دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن، ســال را آغــاز 
ــی  ــون مترق ــای قان ــر مبن ــوان ب ــم، بت میکنی
ــال در  ــه امس ــان ک ــد دانش بنی ــش تولی جه
مجلــس مصــوب شــد، چشــم انــداز جدیــدی 
ــت  ــزی در معاون ــه ری ــت و برنام ــا مدیری را ب
علمــی و فنــاوری شــاهد باشــیم. در دوره 
ــه دنبــال  جدیــد معاونــت علمــی و فنــاوری ب
ــش  ــی دان ــاد مقاومت ــت اقتص ــق مدیری تحق
بنیــان بــر مبنــای اجــرای نظــام ملــی نــوآوری 
ــتیم. ــور هس ــای کش ــه ارکان و فرآینده در هم

 
ــا اندیشــه و  آغــاز تولیــد ارزش ب

ــت فکر اس
تولیــد  جهــش  قانــون  داد:  ادامــه  وی 
را  بســیاری  هــای  ظرفیــت  دانش بنیــان، 
ایجــاد کــرده اســت کــه معاونــت علمــی بایــد 
ــوری، در  ــس جمه ــده ریی ــوان نماین ــه عن ب
جایــگاه هماهنــگ کننــده و حمایــت کننــده، 
ارزیابــی  و  پیگیــری  و  راهبــردی  نظــارت 
عملکــرد همــه دســتگاه های کشــور بــرای 
اجــرای نظــام ملــی نــوآوری بــر مبنــای ایــن 

ــرد. ــرار گی ــون ق قان
ــد ارزش  ــزود: تولی ــادی اف ــی فیروزآب  دهقان
از اندیشــه و فکــر شــروع میشــود. حلقــه 
بعــدی دانــش، ســپس فنــاوری، بعــد نــوآوری 
و تولیــد و در نهایــت بــازار و ارزش اســت. 
ــه بســتر رشــد اندیشــه  ــم ک ــاد داری ــا اعتق م
ــت  ــد حکم ــه بای ــتند ک ــکده هایی هس اندیش
تولیــد کننــد و بســتر رشــد دانــش هــم 
کــه  دانشــگاه های حکمت بنیانــی هســتند 

دانــش تولیــد می کننــد.
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 سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
بســتر  کــرد:  بیــان  همچنیــن  جمهــوری 
رشــد فنــاوری شــرکت هــای دانش بنیــان 
ــوآوری  ــاوری و بســتر ر شــد ن ــده فن تولیدکنن
و تولیــد هــم صنایــع فنــاوری بنیانــی هســتند 
ــا کشــش  ــه ب ــات نوآوران کــه محصــول و خدم
را بــه بــازار عرضــه می کننــد. در حــال حاضــر 
هــم در کشــور اندیشــکده ها، دانشــگاه ها و 
ــه  ــم ک ــی داری ــان خوب ــرکت های دانش بنی ش
روز بــه روز در حــال توســعه هســتند کــه بایــد 
از ایــن ثــروت هــای ملــی بــه خوبــی محافظــت 

کنیــم.
 وی حلقــه آخــر ایــن زنجیــره را صنایــع نــوآور 
ــت:  ــت و گف ــان دانس ــاوری بنی ــع فن ــا صنای ی
ــه  ــتند ک ــوده ای هس ــه مفق ــش، حلق ــن بخ ای
ــد  ــش تولی ــون جه ــای قان ــا ظرفیت ه ــر ب اگ
دانــش بنیــان؛ بــر احیــا و ایجــاد آنهــا تمرکــز 
ــی از زنجیرههــای اقتصــاد  ــم، بخــش خوب کنی
ایــن همــان  دانش بنیــان شــکل میگیــرد. 
ــما  ــود ش ــوده خ ــه فرم ــه ب ــت ک ــی اس محل
ــش  ــد و افزای ــای تولی ــش هزینهه در آن کاه

ــود. ــی ش ــق م ــره وری محق به
ــی  ــازار مل ــه داد: ب ــادی ادام ــی فیروزآب  دهقان
نامــوس ملــی اســت . اگــر بــازار مصــرف 
بــزرگ  صنایــع  و  وزارتخانه هــا  دســتگاه ها، 
دولتــی بــا برنامــه و بــدون تعــارف و بــا ســخت 
گیــری بــر واردات بــی قاعــده، بــا همــان 
قیمتــی کــه از خارجــی مــی خرنــد، حتــی در 
ــد  ــار تولی ــی محــدود، در اختی ــازه زمان ــک ب ی
کننــده ملــی قــرار گیــرد، ایــن زنجیــره شــکل 
خواهــد گرفــت و دســتگاههای بــزرگ کشــور، 
مصرف کننده هــای  بزرگتریــن  به عنــوان 
محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان فعــال 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــا معاون ــوند. اینج میش
ــری  ــی ســازی حداکث ــای کیف اجــرای برنامه ه
بــا  را  دانش  بنیــان  خدمــات  و  محصــوالت 
همــکاری ســازمان اســتاندارد کشــور و بــا 
ســختگیری و جدیــی  بــه عهــده خواهــد 

ــت. گرف
 

تولیــد  واقعــی  بــازار  ایجــاد 
ــا  ــرمایه ه ــذب س ــه ج ــاوری ب فن

می شــود منجــر 
ــن  ــر ای ــاش ب ــرد: ت ــان ک ــه بی وی در ادام
ــت  ــان صنع ــه نش ــف س ــا تعری ــه ب ــت ک اس
ــاور  ــان، شــرکت های فن ــاوری بنی ــا فن ــوآور ی ن

یــا دانش بنیــان و دانشــگاه حکمــت بنیــان 
ــن  ــدام از ای ــرای هرک ــن ب ــف قوانی و بازتعری
ــا  ــب ب ــزا و متناس ــورت مج ــه ص ــا، ب حوزه ه
امــور خودشــان، برنامــه حمایتــی تدویــن 
شــود. امــروز ۱۳ ســال از اجــرای قانــون اولیــه 
از   بســیاری  و  اســت  گذشــته  دانش بنیــان 
ــاز  ــم و نی ــرده و آموخته ای ــه ک مســائل را تجرب
بــا افق هــای  بــه حرکت هــا و برنامه هایــی 
بســیار بلندتــر بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــم. ــد داری ــش تولی ــون جه قان
اگــر  فیروزآبــادی،  دهقانــی  اعتقــاد  بــه   
شــرط فناوری بنیــان بــودن یــک صنعــت، 
ــرط  ــا و ش ــبکه دانش بنیان ه ــا ش ــکاری ب هم
ــکاری  ــرکت هم ــک ش ــودن ی ــان ب دانش بنی
کشــور  علمــی  و  دانشــگاهی  شــبکه  بــا 
ــگاه ها و  ــا دانش ــازار ت ــان کار از ب ــد، جری باش
اندیشــکده ها و در حلقه هــای میانــی آن هــا، 

ــد. ــد ش ــاری خواه ج
ــازار  ــی ب ــر، وقت ــن تدبی ــا ای ــه داد: ب  وی ادام
واقعــی بــرای تولیــد فنــاوری در کشــور شــکل 
بگیــرد، بــا توجــه بــه ارزش افــزوده چشــمگیر 
آن در مقایســه بــا ســایر بازارهــا، خــود بــه خود 
ــه  ــان ســرمایه های خصوصــی و مردمــی ب جری
ــیاری از  ــد. بس ــد ش ــت خواه ــمت آن هدای س
ــی  ــه ط ــور ک ــارج از کش ــی خ ــگان ایران نخب
ــر،  ــورهای دیگ ــان در کش ــال های حضورش س
عاقه منــد  کرده انــد،  کســب  تجربه هایــی 
ــت  ــی فعالی ــا حت ــه کشــور و ی ــه بازگشــت ب ب
در همــان کشــورها بــرای حــل مســائل کشــور 

خواهنــد شــد.
 

ــور  ــرای کش ــی ب ــگان ایران نخب
ملــی  بــزرگ  فرصــت  یــک 

هســتند
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــران  ــای ای ــه مرزه ــان اینک ــا بی ــوری ب جمه
عزیــز، در قلب هــای همــه کســانی اســت 
ــد.  ــا زندگــی می کنن ــاط دنی ــه در اقصــی نق ک
ــورها  ــاکن کش ــه س ــی ک ــیاری از نخبگان بس
دیگــر هســتند و بــا توجــه بــه شــرایط زندگــی 
ــا  ــره در آنج ــواده و غی ــکیل خان و کاری و تش
ــی  ــتند حت ــد هس ــده اند، عاقه من ــدگار ش مان
دانش بنیانــی  شــرکت های  همانجــا،  در 
ایجــاد کننــد و در خدمــت کشورشــان باشــند. 
ــت  ــک فرص ــران ی ــرای ای ــی ب ــگان ایران نخب

ــت. ــی اس ــزرگ مل ب

ــه آن  ــد ب ــه بای ــدی ک ــاله بع ــزود: مس  وی اف
ــت.  ــع اس ــاوری ناف ــاله فن ــم، مس ــاره کن اش
آنچــه بایــد مالــک ارزیابــی دانش بنیان هــا 
ــا  ــاوری نیســت. ب ــی فن ــا پیچیدگ باشــد، لزوم
ــه بــرای علــم نافــع  ــی ک ــان ویژگی های هم
کــه  فناوری هایــی  همــه  می کنیــم،  بیــان 
ــو  ــور ن ــن و در کش ــا اقتدارآفری ــن ی ثروت آفری
باشــند، فعالیــت دانش بنیانــی بــه حســاب 

می آیــد.
ــن  ــا ای ــادی، ب ــی فیروزآب ــه دهقان ــه گفت  ب
تعریــف و حمایــت از آن، جریان هــای نخبگانــی 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاد ش ــمت ایج ــه س ب
معــدن، صنایــع  در حوزه هــای کشــاورزی، 
خانگــی و از ایــن دســت کــه تــا کنــون کمتــر 
ــی  ــت م ــت، هدای ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ب
ــاد و  ــتقیما در اقتص ــا مس ــرات آن ه ــود و اث ش
ــد. ــد ش ــاس خواه ــردم، احس ــاد م ــی آح زندگ

ــت  ــن اس ــال ممک ــوان مث ــزود: به عن  وی اف
بســیاری از تجهیــزات و نوآوری هــای مــورد 
و  کشــاورزی  حوزه هــای  در  کشــور  نیــاز 
مســکن، بــه نســبت صنایــع اقتدارآفرینــی 
چــون هســته ای و هوافضــا، پیچیدگــی نداشــته 
ــر امنیــت  ــر جــدی ب ــا از لحــاظ تاثی باشــد ام
ــی  ــه معن ــردم ب ــی م ــفره و زندگ ــی و س غذای

ــود. ــد ب ــع خواه ــاوری ناف ــه فن ــی کلم واقع
 سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری همچنیــن گفــت: وقتــی از اقتصــاد 
ــص  ــد ناخال ــی دار از تولی ــدی معن ــهم ج و س
ــات  ــه الزام ــد ب ــم، بای ــب می کنی ــی صح مل
ــه آن  ــی و بیم ــن مال ــن و تامی ــی تضمی اصل
توجــه داشــته باشــیم. لــذا ایجــاد یــک صنعــت 
بیمــه تخصصــی کان در کشــور بــرای تضمیــن 
ــان  ــوالت دانش بنی ــرد محص ــری و عملک کارب
ضــروری اســت. ایــن خدمــت بهانــه ناشــناخته 
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــارات احتمال ــودن و خس ب
نشــدن از محصــول دانش بنیــان باقــی نخواهــد 

گذاشــت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب  دهقان
ــل  ــار حداق ــش اعتب ــت و افزای ــی، تقوی بازآرای
بــرای  اول  مرحلــه  در  دالر  میلیــارد   ۳ تــا 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی به عنــوان بانــک 
تخصصــی نظــام نــوآوری کشــور ضــروری 
ــی  اســت، گفــت: توســعه الگوهــای تامیــن مال
پایــدار بــا اســتفاده از فناوری هــای جدیــد 
و  خصوصــی  بــزرگ  ســرمایه های  مالــی، 
همچنیــن ســرمایه های خــرد مردمــی بایــد در 

ــرد. ــرار گی ــدی ق ــتور کار ج دس

ــی  ــای عملیات ــایر راهبرده ــه داد: س  وی ادام
پیشــنهاد شــده بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
ــر و  ــا نظ ــه ب ــور ک ــان را در ۳۴ مح دانش بنی
ــران  ــگان و صاحبنظ ــران و نخب ــورت مدی مش
ایــن حــوزه تدویــن شــده اســت ، بــه صــورت 

ــم. ــان می کن ــا تقدیمت ــص و کتب خال
  سرپرســت معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه معاونــت علمــی 
توســعه  گذشــته  ســال های  در  فنــاوری  و 
دهنــده ســاز و کارهــای قانونــی و زیــر ســاخت 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ــل ب ــرای تعام ب
ــان؛  ــن می ــت: در ای ــوده اســت، گف و خــاق ب
بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز همیشــه متصــل بــه 
جریــان اســتادان و دانشــجویان بــرای کشــف و 
ــگاه ها  ــر در دانش ــتعدادهای برت ــایی اس شناس

بــوده اســت.
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــادی اب ــی فیروزآب  دهقان
ایــن دو مجموعــه  کــه هماهنگــی کامــل 
خــط  می توانــد  روشــن،  فرآینــد  یــک  در 
ــی  ــته های نخبگان ــکیل هس ــرای تش ــیری ب س
ــاد  ــرآمد در بنی ــاخص و س ــتادان ش ــول اس ح
و هدایــت آن هــا تــا تشــکیل شــرکت های 
نوپــای دانش بنیــان بــرای حمایــت در معاونــت 

ــد. ــیم کن ــی ترس علم
 وی افــزود: هســته های نخبگانــی اســتادمحور 
ــوده و  ــی ب ــژه حضرتعال ــد وی ــورد تاکی ــه م ک
ــرکت  ــک ش ــش ی ــذر روی ــا ب ــدام از آن ه هرک
ــیر  ــود. در مس ــد ب ــر خواهن ــان فاخ دانش بنی
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــای ماموری ارتق
بــه آنچــه در آغــاز ســخن عــرض کــردم، 
تکریــم و شناســایی فعــال اســتعدادهای کشــور 
بــه جــای روش هــای خــود اظهــاری کــه عموما 
ــزی  ــن برنامه ری ــتند و همچنی ــب هس نامناس
بــرای توانمندســازی و تربیــت حکمرانــان و 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــه ب ــص نخب ــران متخص مدی
ــر نخبــگان مدیریــت  کســانی کــه می تواننــد ب
ــرای  ــی ب ــکار اصل ــک راه ــوان ی ــد به عن کنن
ــی در کشــور مــورد  ــا و ســرآمدی حکمران ارتق

ــد داشــت. ــرار خواه ــژه ق توجــه وی
 سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه  ــال طلیع ــاور دارم امس ــت: ب ــوری گف جمه
توجــه کان بــه تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال 
گیــری  شــکل  زیربنــای  به عنــوان  آفریــن 
اقتصــاد مقاومتــی نامگــذاری شــده و ایــن 
توجــه و نامگــذاری چندیــن ســال تــا رســیدن 
بــه هــدف مــورد توجــه و حمایــت حضرتعالــی 

ــود. خواهــد ب

آیین دانش بنیان -  انتشار انواع صکوک برای تأمین مالی طرح های فناورانه تسهیل می یابد

فراهــم کــردن مقدمــات انتشــار انــواع صکــوک 
بــرای طرح هــای فناورانــه از موضوعــات مطــرح 
ــان  ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــده در قان ش

اســت.
 

کــه  خاقــی  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی  ــد همگ ــه می کنن ــه ارائ ــای فناوران طرح ه
و  نــوآوری  زیســت بوم  از  بخش هایــی 
فنــاوری هســتند کــه بــرای ادامــه حرکــت بــه 
ــد. ــاز دارن ــی نی ــن مال ــن تأمی ــای نوی روش ه

ــر همیــن اســاس در یکــی از آیین نامه هــای  ب
آمــده  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  قانــون 
انــواع صکــوک  به منظــور تســهیل انتشــار 
فناورانــه،  طرح هــای  مالــی  تأمیــن  بــرای 
بــازار  مرکــزی  دارایــی  مدیریــت  شــرکت 

ــک  ــر ی ــرف حداکث ــت ظ ــف اس ــرمایه موظ س
مــاه نســبت بــه فراهــم کــردن مقدمات انتشــار 
انــواع صکــوک بــرای طرح هایــی کــه از ســمت 
ــا صندوق هــای پژوهــش  ــوآوری و ی صنــدوق ن

شــرط  بــه  را  می شــوند  معرفــی  فنــاوری 
ــدوق  ــط صن ــور توس ــای مذک ــت طرح ه ضمان
ــد. ــدام کن ــده اق ــی کنن ــای معرف ــا صندوق ه ی

صکــوک اوراق بهــادار بــا ارزش مالــی یکســان 

و قابــل معاملــه در بازارهــای مالــی هســتند که 
ــد  ــورد تائی ــای م ــه ی یکــی از قرارداده ــر پای ب
اســام طراحــی شــده اند و دارنــدگان اوراق 
ــا مجموعــه ای  ــک یــک ی به صــورت مشــاع مال
ــتند. ــل از آن هس ــع حاص ــا و مناف از دارایی ه

کــه  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  قانــون 
معاونــت  پیگیری هــای  و  حمایــت  بــا 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
مشــترک  اجرایــی  آیین نامه هــای  قالــب 
مشــترک،  دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  بــا 
اجرایــی می شــود در نظــر دارد بســیاری از 
ــاوری و  ــت بوم فن ــاالن زیس ــج فع ــائل رای مس
نــوآوری، از جملــه مالیــات، بیمــه، معافیت هــا، 
حضــور در بــازار ســرمایه و... کــه پیش تــر 
ــع  ــود را رف ــده ب ــش ش ــک چال ــه ی ــل ب تبدی

ــد. کن
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دانشگاه آزاد اسالمی 

آنچه خواهید خواند: 
- دک�ت طهران�چ در برنامه »صف 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  اول« 
ــوم از  ــت ب ــک زیس ــه ی ــد ب بای
ــوآوری  ــاوری، ن ــا فن ــش ت دان
ــود/ ــل ش ــازار تبدی ــپس ب و س
دانشــگاه آزاد اســالمی بایــد 
بسترســاز اشــتغال دانــش بنیــان 

ــد ــان باش جوان
ــذب  ــای ج ــزاری دوره ه -  برگ
افزایــی  مهــارت  و  کارآمــوز 
آزاد  دانشــگاه  در  منتورهــا 

اســالمی

رئیــس  طهرانچــی  محمدمهــدی  دکتــر 
دانشــگاه آزاد اســامی در برنامــه »صــف اول« 
بــه تشــریح عملکــرد دانشــگاه آزاد اســامی در 
دوره جدیــد از پذیــرش دانشــجویان تــا ارتبــاط 

ــت پرداخــت. ــا صنع ب
دکتــر طهرانچــی در ایــن برنامــه درخصــوص 
ــگاه آزاد  ــجویان دانش ــاتید و دانش ــت اس وضعی
ــا ســایر دانشــگاه هــای  اســامی در مقایســه ب
کشــور گفــت: دانشــگاه آزاد اســامی یــک 
ســامانه دانشــگاهی اســت، درســت اســت کــه 
نــام دانشــگاه را دارد امــا یــک نظــام دانشــگاهی 
ــای  ــگاه ه ــا دانش ــاس ب ــل قی ــه قاب ــت ک اس
کشــور نیســت. دانشــگاه آزاد اســامی حــدود 
ــی  ــجو ایران ــزار دانش ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ی
غیرایرانــی  دانشــجویان  درصــد   ۵۰ و  دارد 
ــه  کشــور در دانشــگاه آزاد اســامی مشــغول ب
تحصیــل هســتند. ایــن دانشــگاه ۲۲ هــزار 
ــزار  ــت و ۳۸ ه ــام وق ــی تم ــأت علم عضــو هی

ــس دارد. ــق التدری ــتاد ح اس

دانشــگاه آزاد اســالمی یکــی از ۵ 
دانشــگاه بــزرگ دنیا اســت

ــش  ــا بی ــامی ب ــگاه آزاد اس ــزود: دانش وی اف
از 7۰۰ مدرســه ســما و ۱۳۰ هــزار دانــش 
آمــوز در حــوزه آمــوزش و پــرورش نیــز ســعی 
ــال  ــگر فع ــک کنش ــوان ی ــه عن ــد ب ــی کن م
ــی از  ــامی یک ــگاه آزاد اس ــد. دانش ــل کن عم
ــا اســت کــه در ســطح  ــزرگ دنی ۵ دانشــگاه ب
ــیار  ــای بس ــش ه ــم درخش ــی ه ــن الملل بی
باالیــی دارد. معتبرتریــن نشــریه ملی ایــران در 
ــق  ــر ۸  متعل ــب تأثی ــا ضری ــی ب ــطح جهان س
بــه دانشــگاه آزاد اســامی اســت. ایــن دانشــگاه 

ــک را دارد.  ــه ۴۸ مکانی رتب
دکتــر طهرانچــی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره 
ــت هــای علمــی و ســرمایه ای دانشــگاه  حمای
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــامی از ش آزاد اس
بــه برگــزاری رویــداد ملــی عصــر امیــد اشــاره 
ــرای  ــرد: دانشــگاه آزاد اســامی ب ــح ک و تصری
نخســتین بــار توانایــی هــای خــود را در حــوزه 
ــی  ــرد. از آنجای ــه ک ــوآوری عرض ــاوری و ن فن
کــه خصوصیــت مهــم دانشــگاه آزاد اســامی، 
شــهرپایه بــودن آن اســت محققانــی از سراســر 
کشــور در ایــن رویــداد شــرکت کردنــد. هــزار 
ایــده، هــزار شــرکت، هــزار زیرســاخت درایــن 
رویــداد گــرد هــم آمدنــد و محققــان بســیاری 
در ایــن رویــداد بــا هــم آشــنا شــدند. ســرمایه 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد 
اســامی کــه یــک صنــدوق غیردولتــی اســت 
ــم  ــش دادی ــارد افزای ــش از ۲۰۰ میلی ــه بی را ب
و ۱7۰ میلیــارد تومــان بــرای بــه ثمررســاندن 

ایــده هــای برتــر رویــداد در نظــر گرفتیــم. 
ــرد:  ــد ک ــامی تأکی ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
بایــد ایــده هــا بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــا  ــوند ت ــت متصــل ش ــه صنع ــا ب ــرکت ه و ش
دانشــگاه بتوانــد بــه یــک زیســت بــوم از دانــش 
ــل  ــازار تبدی ــپس ب ــوآوری و س ــاوری، ن ــا فن ت

شــود. 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  کــرد:  اظهــار  وی 
بیســتمین مؤسســه علمــی دنیاســت کــه 
ــی  ــال علم ــور  فع ــاوری حض ــوزه نانوفن در ح
زمینــه  در  دانشــگاه  ایــن  دارد.  فناورانــه  و 
نانوفنــاوری محصــوالت بســیاری دارد کــه ایــن 

ــوب  ــی محس ــیار مهم ــتاورد بس ــوع دس موض
ــود. ــی ش م

ــر  ــد ب ــا تأکی ــس دانشــگاه آزاد اســامی ب رئی
اینکــه در حــوزه کشــاورزی بایــد از شــیوه 
ــه تغییــر  ــه ســمت کشــاورزی فناوران ســنتی ب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــزود: دانش ــم، اف ــیر دهی مس
اســت  پیشــتاز  در کشــور  بــذر  تولیــد  در 
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر،  و در زمینــه 
ــزات پزشــکی، دارو،  ــاک، تجهی ــرژی هــای پ ان
ــی و ...  ــه داروی گیاه ــی ب ــاه داروی ــل گی تبدی
ــدام و  ــوان یــک پیشــقراول در حــال اق ــه عن ب

ــت.    ــر اس ــای مؤث ــت ه فعالی

نخســت  روز  در  دانشــجو   ۲۵۰۰
تحصیــل بــه صنعــت معرفــی 

ــدند ش
ــگاه  ــات دانش ــاره اقدام ــی درب ــر طهرانچ دکت
ــت  ــا صنع ــاط ب ــه ارتب ــامی در زمین آزاد اس
گفــت: در گام نخســت بــا رؤســای اتــاق هــای 
ــو  ــه گفــت وگ ــع ب ــان صنای ــی و صاحب بازرگان
پرداختیــم کــه ماحصــل آن اجــرای طــرح 
پویــش )اشــتغال و تحصیــل همزمان( دانشــگاه 
ــا  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــد. دانش ــامی ش آزاد اس
اجــرای ایــن طــرح جوانــان و دانشــجویان را بــه 
محیــط کار و اجتمــاع متصــل می کنــد. طــرح 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــاط دانش ــه ارتب ــش نقط پوی
بــا صنعــت بــه صــورت گســترده اســت و 
دانشــجویان  اســتقبال  مــورد  خوشــبختانه 
ــه عنــوان مثــال در  نیــز قــرار گرفتــه اســت. ب
اســتان اصفهــان حــدود ۲۵۰۰ دانشــجو در روز 
ــدند. ــی ش ــت معرف ــه صنع ــل ب ــت تحصی نخس

پژوهــش  )طــرح  پایــش  طــرح  بــه  وی 
یکپارچــه( بــه عنــوان یکــی دیگــر از اقدامــات 
ــا  ــاط ب ــه ارتب ــامی در زمین ــگاه آزاد اس دانش
ــح کــرد: ایجــاد شــبکه  ــع اشــاره و تصری صنای
ــگاه آزاد  ــای دانش ــی از اولویت ه ــق، یک تحقی
اســامی اســت تــا همــه اســاتید و دانشــجویان 
و  صنعتگــران  اســامی،  آزاد  دانشــگاه 
پژوهشــگران سراســر کشــور بتواننــد در قالــب 
ــه یکدیگــر متصــل شــوند.  نظــام موضوعــات ب
ــی در  ــه پژوهش ــزار زمین ــوان و ۴۰ ه ۴۰ عن
ســامانه پژوهشــیار دانشــگاه آزاد اســامی ثبــت 
شــده کــه اغلــب از بطــن صنعــت احصــا شــده 
اســت. نــگاه طــرح پایــش، جامــع اســت و تنهــا 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــوم مهندس ــه عل ــوط ب مرب
مدیریــت نیــروی انســانی، بهــره وری و ... را در 
بــر مــی گیــرد، بــه طــور کلــی در طــرح پایــش 

ــود دارد. ــا وج ــته ه ــه رش هم
توســعه  اســامی،  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
مــدارس عالــی مهــارت را از راهکارهــای دیگــر 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــه ارتب ــگاه در زمین ــن دانش ای
ــی  ــا اهداف ــدارس ب ــن م ــزود: ای ــرد و اف ــام ب ن
از جملــه  تنظیــم رابطــه متقابــل تحصیــل بــا 
ــر ارتقــای مهــارت هــای  ــد ب ــا تأکی اشــتغال ب

ــش  ــه، افزای ــاوری پای ــه ای و فن ــی، حرف عموم
ســطح کارآمادگــی افــراد جهــت ورود بــه بــازار 
کار و اشــتغال، شــناخت کســب و کارهای نوین 
و گســترش دانــش هــای مهارتــی مــورد نیــاز 
ــای  ــاوری ه ــرد فن ــت کارب ــعه و تقوی آن، توس
ــگاه  ــی در دانش ــای مهارت ــوزه ه ــن در ح نوی

ــت.  ــده اس ــیس ش ــامی تأس آزاد اس

از  1۰۰ محقــق  جــذب حداقــل 
دانــش آموختــگان دانشــگاه هــای 
برتــر کشــور و 1۰۰  نخبــه در واحــد 

ــات ــوم و تحقیق عل
از  دیگــری  بخــش  در  طهرانچــی  دکتــر 
ســخنان خــود دربــاره فراینــد جــذب نخبــگان 
ــوان اعضــای  ــه عن در دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــفانه  ــرد: متأس ــان ک ــی خاطرنش ــأت علم هی
اســامی  آزاد  دانشــگاه  بــه  کــه  زمانــی 
ــر در شــرایط  ــزار نف ــد جــذب ۲ ه ــدم، رون آم
ــی  ــورای عال ــت ش ــا حمای ــود. ب ــی ب باتکلیف
ــأت  ــاد هی ــه ایج ــق ب ــی موف ــاب فرهنگ انق
مرکــزی جــذب شــدیم و توانســتیم تأخیــرات 
ــژه ای  ــرح وی ــم.  ط ــران کنی ــاله را جب ۱۰ س
هــم در واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه 
ــه  ــرح ب ــن ط ــه در ای ــم ک ــامی داری آزاد اس
دنبــال جــذب حداقــل ۱۰۰ محقــق از دانــش 
آموختــگان دانشــگاه هــای برتــر کشــور و 
همچنیــن۱۰۰  نخبــه کشــور هســتیم تــا 
بتوانیــم احیــای نیــروی انســانی را رقــم بزنیــم. 
ــوم،  ــت و وزارت عل ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
تحقیقــات و فنــاوری عهــده دار فرصــت هــای 
مطالعاتــی اســت و متأســفانه ظرفیتــی بــه 
دانشــگاه آزاد اســامی اختصــاص داده نشــده، 
ــگاه آزاد  ــوع در دانش ــن موض ــای ای ــت: ج گف
ــه  ــن زمین ــد در ای ــی اســت و بای اســامی خال
ــت  ــوم مأموری ــا مفه ــیم. م ــری بیندیش تدابی
مطالعاتــی را بــه جــای فرصــت مطالعاتــی 
ــد  ــم بای ــه معتقدی ــرا ک ــم، چ ــی بری ــه کار م ب
ــای  ــازمان و نیازه ــمت س ــه س ــان را ب نگاهم

ــم.  ــر دهی ــه تغیی جامع
ــه  ــخ ب ــامی در پاس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــد تغییــر رشــته  ســؤال دیگــری کــه چــرا رون
ــد  ــای جدی ــته ه ــاد رش ــنتی و ایج ــای س ه
ــگاه  ــا کنــدی انجــام مــی شــود، گفــت: در ن ب
ــک  ــا ی ــی ب ــوزش عال ــی آم ــی حکمران دولت
ــا  ــت ب ــرا دول ــتیم، زی ــه هس ــی مواج صلبیت
ــت و  ــه رو نیس ــردم روب ــه م ــازار کار و مطالب ب
متأســفانه پاســخ صریــح بــه تحــوالت اجتماعی 
فناورانــه نمی دهیــم. دانشــگاه آزاد اســامی 
بــرای  حــل ایــن موضــوع بــه دنبــال تأســیس 

ــت.  ــور اس ــوع مح ــای موض ــکده ه دانش

ــا  ــت ب ــم و تربی ــوزه تعلی در ح
ناکارآمــدی مواجــه هســتیم

دکتــر طهرانچــی در ادامــه ســخنان خــود بــه 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــر کشــور اشــاره و ب حــوادث اخی
اینکــه در حــوزه تعلیــم و تربیــت بــا ناکارآمدی 
ــما  ــدارس س ــا م ــزود: م ــتیم، اف ــه هس مواج
دانشــگاه آزاد اســامی را بــا یک تحولــی اداره و 
در هــر اســتان یــک دانشــکده تعلیــم و تربیــت 
ــا اداره  ــه آنه ــه وظیف ــم ک ــی کنی ــیس م تأس
ــکده  ــتین دانش ــت. نخس ــدارس اس ــه م اینگون
ــات  ــوم و تحقیق ــت در واحــد عل ــم و تربی تعلی
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تأســیس مــی شــود و بــه تدریــج ۱۳ دانشــکده 
در اســتان هــا احــداث خواهــد شــد. در واقــع 
ــب  ــگام و متناس ــه هن ــول ب ــک تح ــد ی نیازمن
ــی هســتیم.  ــا تغییــرات در نظــام آمــوزش عال ب
ــاره افزایــش حقــوق اســاتید دانشــگاه  وی درب
ــی  ــوزش عال ــام آم ــت: در نظ آزاد اســامی گف
ــجو  ــای دانش ــرانه هزینه ه ــط س ــی متوس دولت
۶۲ میلیــون تومان و در دانشــگاه آزاد  اســامی 
۱۲ میلیــون تومــان اســت. نظام دولت ســاالری 
در همــه زمینه هــا مجموعه هــای خــود را گــران 
اداره می کنــد. دانشــگاه آزاد اســامی نظامــات 
متقابــل  تأثیــر  براســاس  را  خــود  خــاص 
ســازمان و فــرد تنظیــم مــی کنــد. در دوســال 
گذشــته بــا انجــام تحوالتــی توانســتیم حقــوق 
ــگاه  ــی در دانش ــزان پرداخت ــا می ــاتید را ب اس
هــای دولتــی متناســب ســازیم. قواعــد ســقف 
حقــوق را نیــز نداریــم. البتــه بایــد بــر اســاس 

رابطــه شــهریه و حقــوق متناســب باشــد.

مــردم در دنیــای امروز بــه مهارت، 
دانــش و فناوری نیــاز دارند

ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام ــر طهرانچ دکت
ــه دانشــگاه آزاد اســامی، ۸۹  ــدو ورودم ب در ب
درصــد واحدهــای دانشــگاهی زیــان ده بودنــد، 
اظهــار کــرد: مــردم در دنیــای امروز بــه مهارت، 
دانــش و فنــاوری نیــاز دارنــد و دانشــگاهی کــه 
متناســب بــا نیــاز منطقــه نباشــد، محکــوم بــه 
شکســت اســت.  اگــر عرضــه آمــوزش درســت 
و مــورد نیــاز کشــور باشــد، قطعــاً مــردم 
اســتقبال خواهنــد کــرد. بایــد از رشــته هــای 

ــه تقاضامحــور تغییــر ماهیــت  عرضــه محــور ب
ــم.  بدهی

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی افــزود: از ســال 
ــه دانشــگاه آزاد  ــده ب ــه بن ــا ســالی ک ۱۳۹۳ ت
اســامی وارد شــدم، هــر ســال ۱۵۰هــزار 
ــگاه آزاد  ــجویان دانش ــداد دانش ــجو از تع دانش
ــبختانه از  ــا خوش ــد، ام ــی ش ــم م ــامی ک اس
ــذب  ــد ج ــتیم رون ــته توانس ــال گذش ــه س س
ــم.   ــش دهی ــگاه را افزای ــن دانش ــجو در ای دانش
آزاد  دانشــگاه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
اســامی بایــد حضــور خــود را در منطقــه 
افزایــش دهــد، اظهار کــرد: تعــداد دانشــجویان 
خارجــی دانشــگاه آزاد اســامی در طــی دو 
ــزار  ــه ۵۸ ه ــر ب ــزار نف ــته از ۶ ه ــال گذش س
ــن موضــوع ســبب  ــه ای ــر رســیده اســت ک نف
الهــام بخشــی و مرجعیــت علمــی مــی شــود. 
بــرای  آمــاده ســازی ســاختمان  در حــال 
ــامی در  ــگاه آزاد اس ــد دانش ــدازی واح راه ان
ــامی  ــگاه آزاد اس ــتیم. دانش ــداد هس ــهر بغ ش
ــچ  ــدون هی ــان ب ــتان در دوران طالب در افغانس

ــه داد. ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــه ای ب وقف
دکتــر طهرانچــی بــا بیــان اینکــه هزینــه 
واحدهــای بیــن الملــل دانشــگاه آزاد اســامی 
از محــل شــهریه دانشــجویان غیرایرانــی تأمیــن 
ــدازی  ــای راه ان ــه داد: مجوزه ــود، ادام ــی ش م
دانشــگاه  در  پزشــکی  علــوم  رشــته های 
آزاد اســامی واحــد امــارات اخــذ شــده و 
و  تقویــت  لبنــان  در  را  فعالیت هــای خــود 
رونــد جــدی را در آنجــا آغــاز کرده ایــم. واحــد 
ــای دور  ــته ه ــه در گذش ــز ک ــفورد را نی آکس
ــرار می گرفــت،  مــورد اســتفاده های سیاســی ق

ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــزاری دوره ه ــرای برگ ب
ــم. ــال کرده ای ــی فع ــران شناس ــه ای در زمین

بایــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــده و  ــازمان یادگیرن ــک س ــه ی ب

هوشــمند تبدیــل شــود
وی بــا تأکیــد بــر اینکه دانشــگاه آزاد اســامی 
بایــد بــه یــک ســازمان یادگیرنــده و هوشــمند 
تبدیــل شــود، گفــت: در ایــن زمینــه حرکــت 
ــه  ــام یکپارچ ــد و نظ ــام ش ــی انج ــای بزرگ ه
انــدازی  راه  نخســت  مرحلــه  در  آموزشــیار 
شــد.  دانشــگاه آزاد اســامی در طــول ۴۰ 
ــار پرداخــت  ــرای نخســتین ب ســال گذشــته ب
را در ســامانه  هــا و دریافــت هــای خــود 
وزارت اقتصــاد ثبــت کــرد و ایــن مســأله 
ــرد.  ــاد ک ــگاه ایج ــرای دانش ــفافیتی ب ــک ش ی
ــرای شــفافیت و یکپارچــه ســازی  همچنیــن ب
ســامانه هــای مالــی، آمــوزش و پژوهــش 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــادی در دانش ــهای زی تاش

ــت.  ــده اس ــام ش انج
ــه داد: آن  ــامی ادام ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــه  ــتر از هم ــی بیش ــه در درگاه مل ــزی ک چی
ــتعام  ــامانه اس ــد، س ــی کنن ــه م ــا مطالب از م
ــه ســامانه  ــاده اتصــال ب مــدرک اســت کــه آم
ــته  ــه داش ــد توج ــتان بای ــت. دوس ــت اس دول
ــای  ــه ه ــی هزین ــای دولت ــه ارگانه ــند ک باش
ــت  ــات از دول ــه اقدام ــن گون ــرای ای ــود را ب خ
ــزی همچــون  ــی مراک ــد ول ــی کنن ــت م دریاف
ــاز محــروم  ــن امتی دانشــگاه آزاد اســامی از ای
ــال داده  ــه انتق ــی ک ــن از آنجای ــت، بنابرای اس

ــه  ــی ب ــز غیردولت ــک مرک ــای ی ــامانه ه از س
ســامانه هــای دولتــی هزینــه بــر اســت، دولــت 
بایــد نســبت بــه حمایــت هــای مربوطــه اقــدام 

ــد. کن

بایــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــان  ــش بنی ــتغال دان ــاز اش بسترس

ــد ــان باش جوان
ــداز  ــم ان ــوص چش ــی درخص ــر طهرانچ دکت
دانشــگاه آزاد اســامی در حــوزه آمــوزش، 
ــک  ــا ی ــأت امن ــته در هی ــال گذش ــت: س گف
برنامــه ۵ ســاله را در ۱۰ بســته عملیاتــی 
ــن اســت  ــان ای ــم. چشــم اندازم مصــوب کردی
کــه پاســخگوی نیــاز پیشــرفت کشــور در 
تربیــت منابــع انســانی متخصــص متعهــد کــه 
ــیم.  ــند، باش ــته باش ــأله داش ــل مس ــدرت ح ق
ایــن تغییــرات را بــه جــد پیگیــری مــی کنیــم. 
دانشــگاه آزاد اســامی بایــد پاســخگو، ســرآمد 
و قــدرت حــل مســأله داشــته باشــد. دانشــگاه 
ــش  ــتغال دان ــاز اش ــد بسترس ــامی بای آزاد اس

ــد.  ــان باش ــان جوان بنی
وی دربــاره برگزاری کرســی های آزاداندیشــی 
در دانشــگاه آزاد اســامی گفــت: ایــن دانشــگاه 
غفلــت عــدم وجــود گفتمــان مؤثــر را بــا 
برگــزاری کرســی هــای آزاداندیشــی در دو 
ســال گذشــته جبــران کــرد کــه خوشــبختانه 
مقــام معظــم رهبــری در پیامــی از ایــن اقــدام 
قدردانــی کردنــد. امســال نیــز بــا یــک وســعت 
بیشــتری در دانشــگاه آزاد اســامی برگــزار 

ــد شــد.  خواه

برگزاری دوره های جذب کارآموز و مهارت افزایی منتورها در دانشگاه آزاد اسالمی
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی 
ــوان  ــا عن ــجویان ب ــرای دانش ــزا ب دو دوره مج
ــای  ــرای اعض ــری ب ــوز« و دیگ ــذب کارآم »ج
ــی  ــارت افزای ــوان »مه ــا عن ــی ب ــأت علم هی
منتورهــا و مشــاورین فعــال در اکوسیســتم 

ــد. ــی کن ــزار م ــوآوری« را برگ ن
ــه  ــد ب ــه من ــجویان عاق ــاس دانش ــن اس برای
ــت  ــی جه ــای کارآفرین ــارت ه ــری مه فراگی

جــذب  دوره  در   تواننــد  مــی  کارآمــوزی 
کارآمــوز شــرکت کننــد. 

پذیرفتــه شــدگان بعــد از یک دوره ۱۲ ســاعته 
مــی تواننــد در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــز رشــد  ــران( و مراک آزاد اســامی )اســتان ته
ــگاهی  ــد دانش ــن واح ــا نزدیکتری ــا و ی واحده
بــه محــل زندگــی دانشــجویان در کشــور دوره 

کارآمــوزی خــود را ســپری کننــد. 

https:// ــه ســایت ــه ب ــا مراجع دانشــجویان ب
ــرم  ــل ف ــا تکمی ــد ب ــی توانن park.iau.ir م

ــد. ــام کنن ــت ن ــن دوره ثب ــه در ای مربوط
اعضــای هیأت علمــی و دانشــجویان تحصیات 
تکمیلــی دارای تجربــه مشــاوره و یــا منتــوری 
ــراهای  ــگاه، س ــاوری دانش ــوم فن ــت ب در زیس
نــوآوری، مراکــز رشــد و مراکــز تحقیقاتــی 
جهــت مهــارت افزایــی و ارتقــاء ســطح فناورانه 

مــی تواننــد در دوره مهــارت افزایــی منتورهــا و 
مشــاورین فعــال در اکوسیســتم نــوآوری ثبــت 
نــام کننــد. ایــن افــراد بــا مراجعــه بــه ســایت 
ــا تکمیــل  https://park.iau.ir مــی تواننــد ب
ــام کننــد. فــرم مربوطــه در ایــن دوره ثبــت ن

دکتر سروری مجد:
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جلســه شــورای اداری دانشــگاه آزاد اســامی 
ــی ســروری  ــر عل ــا حضــور دکت ــزد ب اســتان ی
ــوزه  ــز ح ــس مرک ــس و رئی ــاور رئی ــد مش مج
هماهنگــی  و  عمومــی  روابــط  ریاســت، 
اســتان ها و دکتــر معصومــه طباطبائــی رئیــس 
ــی  ــارغ التحصیل ــرش و ف ــز ســنجش، پذی مرک
ــزار  ــزد برگ ــد ی دانشــگاه آزاد اســامی در واح

شــد.

دکتــر ســروری مجــد در ایــن جلســه بــا 
قدردانــی از زحمــات مدیــران و مســئوالن 
ــت:  ــزد، گف ــتان ی ــامی اس ــگاه آزاد اس دانش
ایــن دانشــگاه امــور خــود را عالمانــه و بــا تدبیر 
ــاده و  ــم دارالعب ــه ه ــرا ک ــرد، چ ــی ب ــش م پی

ــت. ــم اس ــم دارالعل ه
ــه برگــزاری همایــش »ســتی  ــا اشــاره ب وی ب
فاطمــه« بانــوی نیکــوکار آرمیــده در مجموعــه 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــه میزبان ــزد ب ــاق ی امیرچقم
اســامی یــزد و بــا ســخنرانی دکتــر طهرانچــی، 

تصریــح کــرد: ایــن همایــش بــا همــکاری 
دانشــگاه آزاد اســامی و آســتان قــدس رضــوی 
برگــزار شــد کــه الگویــی بــرای مطالعــات 
رضــوی و تمــدن ســاز در زمینــه ورود حضــرت 
امــام رضــا علیــه الســام بــه ایــران اســامی و 
تــداوم پژوهــش هــا در ایــن زمینــه بــه شــمار 

ــی رود. م
دکتــر ســروری مجــد از افزایــش اعتمــاد 
خانــواده هــا نســبت بــه تحصیــل فرزندانشــان 
در دانشــگاه آزاد اســامی خبــر داد و افــزود: از 
ــام در  ــت ن ــرش و ثب ــار پذی ــته آم ــال گذش س
دانشــگاه آزاد اســامی نســبت بــه ســال هــای 

ــه اســت. ــش یافت ــل افزای قب
وی، یکــی از دالیــل افزایــش جــذب دانشــجو 
در دانشــگاه آزاد اســامی تغییــر رویکــرد ایــن 
دانشــگاه نســبت بــه حــل مســئله، کارآفرینــی 
و اشــتغال دانســت و گفــت: دانشــگاه آزاد 
اســامی تنهــا بــه ارائــه مــدرک تحصیلــی فکــر 
ــک  ــجو ی ــر دانش ــعار ه ــه ش ــد، بلک ــی کن نم

ــد. ــی کن ــری م ــارت را پیگی مه
روابــط  ریاســت،  حــوزه  مرکــز  رئیــس 
عمومــی و هماهنگــی اســتان های دانشــگاه 
ــش  ــای پوی ــرح ه ــه داد: ط ــامی ادام آزاد اس
ــای  ــامی از طرحه ــگاه آزاد اس ــش دانش و پای
اثرگــذار در حــل مســائل منطقــه ای و اشــتغال 

ــت. ــجویان اس دانش
ــرایط  ــادآوری ش ــا ی ــد ب ــروری مج ــر س دکت
ــل دانشــجویان  ــرای تحصی ــی ب ســخت کرونای
اظهــار کــرد: دانشــگاه آزاد اســامی بــه عنــوان 
ــا  ــام کرون ــور در ای ــگاه در کش ــتین دانش نخس
آمــوزش مجــازی را آغــاز کــرد و در دوران 
ــردن دانشــگاه  ــز در حضــورری ک پســاکرونا نی

ــت. ــا گام اول را برداش ه
وی بــر توســعه درآمدهــای غیرشــهریه ای در 
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــامی تأکی ــگاه آزاد اس دانش
حفــظ و اســتواری دانشــگاه حرکــت بــه ســمت 
درآمدهــای غیــر شــهریه ای بــا ورود بــه عرصــه 
هــای اقتصــادی اســت و دانشــگاه آزاد اســامی 

اســتان یــزد بــا بــه کار گیــری تمــام ظرفیــت 
ــد در  ــی توان ــود م ــوی خ ــادی و معن ــای م ه

ایــن زمینــه پیشــگام باشــد.
ــه گذشــت  ــا اشــاره ب ــر ســروری مجــد ب دکت
ــی  ــج ســاله تحــول و تعال یکســال از طــرح پن
دانشــگاه آزاد اســامی، گفــت: در فروردیــن ماه 
امســال بیانیــه ای در خصــوص تعلیــم و تربیــت 
اجتماعــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان در 
اختیــار کارکنــان و اعضــای هیــأت علمــی قــرار 
گرفــت، چــرا کــه معتقدیــم همــه دانشــگاهیان 

در برابــر ایــن امــر مهــم، مســئول هســتند.
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هشت هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات در میان ۲ درصد دانشمندان 
برتر جهان قرار گرفتند

ــم  ــای منتشــره توســط تی ــر اســاس داده ه ب
ــی  ــا بررس ــتنفورد، ب ــگاه اس ــی دانش تحقیقات
اســکوپوس،   پایــگاه  داده هــای  ارزیابــی  و 
ــر اســتناد در  فهرســت ۱۰۰ هــزار دانشــمند پ
تمامــی رشــته ها و نیــز دانشــمندان دو درصــد 
ــی  ــایی و معرف ــی شناس ــای علم ــر حوزه ه برت

شــد. 
ــر ۲۰۲۲ در  ــخ ۱۰ اکتب ــزارش در تاری ــن گ ای
ــر  ــه چــاپ رســیده اســت. ب ــه PLOS  ب مجل
ایــن اســاس، دو مــدل پایــگاه داده ارائــه شــده 
ــان  ــا پای ــه مــدل اول ت ــر پای ــی ب اســت. ارزیاب
ــرد  ــر شــاخص عملک ــه نمایانگ ســال ۲۰۲۱ ک

ــدت پژوهشــگران پیشکســوت اســت.  بلندم
ــأت  ــای  هی ــن از اعض ــه ت ــروه س ــن گ در ای
ــوم و  ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش علم
تحقیقــات، از جملــه دکتر محمد ناصرمقدســی 
ــی(، اســتاد فقیــد  ــرای ســومین ســال متوال )ب
ــید  ــر س ــتائیان، دکت ــین روس ــر عبدالحس دکت
علــی فقیدیــان )بــرای دومیــن ســال متوالــی(، 
در لیســت دو درصــد دانشــمندان برتــر جهــان 

ــرار گرفتنــد. ق
ارزیابــی بــر پایــه مــدل دوم، بــر اســاس 
ــن  ــر ای داده هــای یکســاله ۲۰۲۱ اســت کــه ب
ــات علمــی  ــن از اعضــای هی اســاس هشــت ت
واحــد علــوم و تحقیقــات عــاوه بــر ســه نفــر 
فــوق الذکــر، دکتــر پوریــا پــدرام، دکتــر فرهــاد 
ــرافتی،  ــد ش ــر احم ــی، دکت ــین زاده لطف حس
دکتراکــرم عیــدی و دکتر سیدهاشــم موســوی 
ــمندان  ــد دانش ــت دو درص ــان، در لیس انیدج

ــد.  ــرار گرفتن ــان ق ــر جه برت
ــر اســاس  ــن پژوهــش کــه ب ــن، در ای همچنی
داده هــای پایــگاه اســتنادی اســکوپوس انجــام 
پذیرفتــه اســت، دانشــمندان را در پنــج حــوزه 
موضوعــی اصلــی، ۲۲ حــوزه موضوعــی فرعی و 

۱7۶ رشــته بــر اســاس شــاخص های اســتنادی 
اســتاندارد طبقه بنــدی کــرده اســت. 

فرآینــد  بــه  پژوهشــگران  ورود  شــرط 
مقالــه  پنــج  حداقــل  انتشــار  رتبه بنــدی، 
ــون  ــاً هشــت میلی ــه در مجمــوع تقریب ــود ک ب
ارزیابــی قــرار  دانشــمند مــورد بررســی و 
گرفتنــد کــه در لیســت نهایــی عــاوه بــر 
یکصــد هــزار نفــر برتــر، دو درصــد برتــر 
ــت  ــه فهرس ــز ب ــی نی ــوزه موضوع ــر ح در ه
نهایــی اضافــه شــد. ایــن دانشــمندان بــر 
ــاب  ــی و انتخ ــر ارزیاب ــاخص های زی ــاس ش اس

ند: شــده ا
Citations

H-index
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authorship positions
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 Plos مجلــه  در  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
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 data-update for  ۲۰۲۲  September“
 "Updated science-wide author
 databases of standardized citation
اســت. رســیده  چــاپ  بــه   "indicators

سه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در فهرست ۲ درصد 
دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

ــر  ــده ۱۰ اکتب ــر ش ــار منتش ــاس آم ــر اس ب
ــورت  ــی ص ــن ارزیاب ــتناد آخری ــه اس ۲۰۲۲ ب
ــکوپوس  ــتنادی اس ــگاه اس ــط پای ــه توس گرفت
ــا همــکاری دانشــگاه  ــه ب ــر ک و موسســه الزوی
اســتنفورد انجــام شــده اســت، دکتــر  ســعید 
بــرق،  مهندســی  گــروه  دانشــیار  روشــنی 
گــروه  اســتادیار  روشــنی  ســبحان  دکتــر 
مهندســی بــرق و دکتــر فریبــرز پرندیــن 
ــرق دانشــگاه آزاد  اســتادیار گــروه مهندســی ب
اســامی کرمانشــاه در فهرســت ۲ درصــد برتــر 

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــمندان دنی دانش
زمینــه  ایــن  در  روشــنی  ســعید  دکتــر 
 Stanford ــتنفورد ــگاه اس ــرد: دانش ــار ک اظه
ــر  ــان ب ــگاه جه ــن دانش University  برتری
 TIMES و QS اســاس آمــار موسســه های
ــن  ــت، همچنی ــی اس ــال متوال ــن س در چندی

پایــگاه اســکوپوس Scopus وابســته بــه ناشــر 
ــه  ــگاه نمای ــن پای ــر Elsevier، بزرگتری الزوی
ــزار مناســبی  ــان اســتو اب ــای اســتنادی جه ه
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــگران در ح ــرای پژوهش ب
ــاب  ــا و کت ــتنادات مقاله ه ــزان اس ــت و می اس
هــا بــه همــراه متــن آن هــا را در اختیــار قــرار 

می دهــد.
ــامی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
واحــد کرمانشــاه تصریــح کــرد: در همیــن 
ــر  ــد برت ــمندان ۲ درص ــت دانش ــتا فهرس راس
ــی  ــگاه علم ــای پای ــاس داده ه ــه براس ــا ک دنی
دانشــگاه  همــکاری  بــا  کــه  اســکوپوس 
ــر اســاس  اســتنفورد اســتخراج شــده اســت، ب
شــاخص هــای متعــددی از جملــه تعــداد 
مقــاالت تالیفــی، ارجاعــات، اســتنادها و ســایر 
ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــای علم ــاخص ه ش

دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول افتتاح 
شد

ســید محمــد مهــدی صافــی سرپرســت 
در  دزفــول  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
مراســم افتتــاح دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــت: دانش ــگاه گف ــن دانش ای
ــگاه ها  ــروترین دانش ــی از پیش ــوان یک ــه عن ب
در زمینــه فنــاوری و مهــارت آمــوزی رســالت 
جدیــدی بــرای خــود تعریــف کــرده  کــه یکــی 
ــارت و  ــای مه ــدازی دانشــکده ه ــا راه ان از آنه

ــت.  ــی اس کارآفرین
ــجویان  ــته دانش ــت: در گذش ــار داش وی اظه
ــدرک  ــل و کســب م ــت از تحصی ــس از فراغ پ
دانشــگاهی مجبــور بــه شــرکت در دوره هــای 
مهارتــی و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی 
ــد،  ــازار کار بودن جهــت اشــتغال و جــذب در ب
ــکده  ــیس دانش ــا تأس ــر ب ــال حاض ــی در ح ول
ــان  ــجویان همزم ــی، دانش ــارت و کارآفرین مه
ــرا  ــارت را ف ــد مه ــا چن ــک ی ــل ی ــا تحصی ب
گرفتــه تــا پــس از فراغــت از تحصیــل و کســب 

مــدرک دانشــگاهی مهــارت هــای الزم جهــت 
ــند.  ــتغال را دارا باش ــی و اش کارآفرین

صافــی بــا اشــاره به طــرح پویــش خاطرنشــان 
ابتــدای  از  دانشــجو  ایــن طــرح  کــرد: در 
ــدن  ــع و گذران ــور در صنای ــا حض ــل ب تحصی
مراحــل کارآمــوزی بــه کســب مهــارت و تجربه 
عملــی مــی پــردازد و در طــرح مــدارس عالــی 
ــه  ــارت ب ــوزش مه ــز آم ــوزی نی ــارت آم مه
ــد. ــد ش ــام خواه ــغلی انج ــاوره ش ــراه مش هم

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در مجله معتبر 
علمی Q1 نمایه شد

مقالــه دکتــر نــدا عظیمــی عضــو هیــأت علمی 
گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد کرمانشــاه و جمعــی از محققــان در 
زمینــه انــرژی هــای نــو کــه بــر پایــه اســتفاده 
از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر خورشــیدی بــرای 
تولیــد بــرق توســط پنل هــای فتوولتائیــک 
 Experimental« ــوان آن ــده و عن ــه ش ارائ
 study on photovoltaic panels
 integrated with metal matrix
 sheets and bio-based phase change
ــی  ــر علم ــه معتب materials« اســت در مجل
 ۸.۸۵ =IF و دارای Q۱ بــا ارزش  Energy

ــه شــده اســت.  نمای
در ایــن پژوهــش، بــه بررســی افزایــش تولیــد 
ــا اســتفاده از  ــرق در پنل هــای فتوولتائیــک ب ب
خنــک کاری مؤثــر آن هــا توســط مــواد تغییــر 

فــاز دهنــده پرداختــه شــده اســت، یــک مــاده 
ــد  ــده )PCM( زیســتی جدی ــاز دهن ــر ف تغیی
متشــکل از اســید اولئیــک و مــوم زنبــور 
ــل  ــی از پن ــای اضاف ــذب گرم ــرای ج ــل ب عس

فتوولتائیــک ســنتز شــد.
دکتــر عظیمــی در خصــوص ایــن مقالــه 
ــای  ــوان ورق ه ــا عن ــی ب ــور مرغ ــت: از ت گف
ــا  ــش انتشــار گرم ــرای افزای ــزی ب ــس فل ماتری
و  حرارتــی  راندمــان  افزایــش  و   PCM در 
ــد  ــتفاده ش ــک اس ــل فتوولتائی ــی پن الکتریک
ــیدی  ــرژی خورش ــه ان ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر رایــگان و در 
دســتاوردهای  بنابرایــن  اســت،  دســترس 
ــرق  ــد ب ــرای تولی ــد ب ــش می توان ــن پژوه ای
در مصــارف خانگــی، صنعتــی و دانشــگاهی 

ــود.  ــتفاده ش اس

مرکز پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در واحد اسالمشهر افتتاح 
شد

ــم  ــارک عل ــز پ ــن مرک ــاح اولی ــم افتت مراس
ــور  ــا حض ــامی ب ــگاه آزاد اس ــاوری دانش و فن
دکتــر ســید محمــد جــواد صــدری مهــر 
ــگاه آزاد  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
اســامی، دکتــر حامــد افشــاری معــاون فناوری 
و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی اســتان تهران 
ــوم  ــد عل ــس دانشــگاه آزاد اســامی واح و رئی
ــری  ــین اصغ ــر حس ــس، دکت ــاوری پردی و فن
شــیوایی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
اسامشــهر و جمعــی از مســئوالن در دانشــگاه 
ــد. ــزار ش ــهر برگ ــد اسامش ــامی واح آزاد اس

دکتــر افشــاری در ایــن مراســم بــا بیــان 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــز پ ــه مراک اینک
ــا پــارک هــای اصلــی ندارنــد،  هیــچ تفاوتــی ب
گفــت: تمامــی قوانیــن و امتیــازات جــاری بــر 
ــل  ــز قاب ــا نی ــارک ه ــز پ ــا در مراک ــارک ه پ
اســتفاده اســت. وی زیرســاخت هــای موجــود 
ــهر  ــد اسامش ــامی واح ــگاه آزاد اس در دانش
ــاوری را  ــم و فن ــارک عل ــز پ ــرای ایجــاد مرک ب
ــن زیرســاخت  ــزود: چنی مناســب دانســت و اف
هایــی در واحدهــای رتبــه اول اســتان تهــران 
نیــز وجــود نــدارد و مــی توانیــم دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد اسامشــهر را در خصــوص 
ــه  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــاد پ ــیل ایج پتانس

عنــوان واحــدی ویــژه در ســطح اســتان تهــران 
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــاون فن ــم. مع بدانی
آزاد اســامی اســتان تهــران وجــود پــارک 
علــم و فنــاوری را بســتری مناســب بــرای 
حمایــت از اشــتغال علمــی فــارغ التحصیــان و 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی عنــوان کرد 
و افــزود: واحــد اسامشــهر بــا بهــره گیــری از 
ایــن امتیــاز ویــژه مــی توانــد در ســطح اســتان 
ــگاهی  ــر دانش ــای دیگ ــن واحده ــران در بی ته
پیشــتاز باشــد. در ادامــه ایــن مراســم حاضرین 
از نمایشــگاه دســتاوردهای فناورانــه و نوآورانــه 
ــم  ــارک عل ــتقر در پ ــی مس ــای صنعت واحده
و فنــاوری پردیــس اسامشــهر بازدیــد و از 
واحدهــای  ایــن  فعالیت هــای  بــا  نزدیــک 
ــارک  ــت پ ــی اس ــدند. گفتن ــنا ش ــی آش صنعت
در  اسامشــهر  پردیــس  فنــاوری  و  علــم 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۶7 هــزار مت مجتمعــی ب

ــده اســت. ــاد ش ایج
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دکتــر علــی ســروری مجــد مشــاور ریاســت و 
رئیــس مرکــز حــوزه ریاســت، روابــط عمومــی 
و هماهنگــی اســتان ها پنجشــنبه شــب در 
ــان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد  جمــع کارکن
مشــهد بــا تبریــک روز کارمنــد و هفتــه دولــت 
و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی 
ــگاه در  ــرایط دانش ــه ش ــاره ب ــا اش ــر، ب و باهن
ــار  ــوالت چه ــرات و تح ــت: تغیی ــال ۹7 گف س
ــال ۹7  ــرداد س ــگاه از ۲۸ م ــر دانش ــال اخی س
ــرار  ــا در شــرایطی ق شــروع شــد. ســال ۹7 م
داشــتیم کــه حــدود ۶۵ تــا 7۰ درصــد واحــد 
ــه  ــوق ماهیان ــت حق ــگاه در پرداخ ــای دانش ه
ــادی از  ــع زی ــد. جم ــرو بودن ــکل روب ــا مش ب
ــچ  ــد و هی ــتگی بودن ــه بازنشس ــکاران رو ب هم

ــود.  ــه ب ــره ســنواتی صــورت نگرفت ذخی

شــرایطی کــه ســاختمان هــای دانشــگاه بعــد 
ــه  ــد و هزین ــده بودن ــوده ش ــال فرس از ۳7 س
هــای گــزاف عمرانــی روز بــه روز بــر دانشــگاه 
تحمیــل مــی شــد. در یــک شــیب نزولــی آمــار 
دانشــجو قــرار داشــتیم. در شــرایطی قــرار 
ــجوی  ــی دانش ــیار باالی ــم بس ــه رق ــتیم ک داش
دکتــری جــذب شــده بــود و زمــان پایــان نامــه 
هــای آنهــا فــرا مــی رســید و از آن پــس هــم 
وزارت علــوم چنیــن مجــوز ســنگینی را بابــت 
ــه دانشــگاه آزاد نمــی داد.  ــری ب جــذب دکت

ــت  ــخت، هم ــرایط س ــن ش ــزود: در ای وی اف
ــور  ــر کش ــا در سراس ــکاران م ــوزی هم و دلس
ــداهلل  ــه بحم ــد ک ــان ش ــا آن چن ــاش آنه و ت
ــته و در  ــال گذش ــا از س ــجوی م ــذب دانش ج
ــار  ــور آم ــطح کان کش ــه در س ــرایطی ک ش
جــذب  در   ، دارد  نزولــی  شــیب  دانشــجو 

ــم.  ــدا کردی ــودی پی ــیب صع ــجو ش دانش

مشــاور ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی جــذب 
دانشــجویان غیــر ایرانــی را یکــی دیگــر از 
موفقیــت هــای دانشــگاه آزاد اســامی عنــوان 
ــش از ۵۰  ــر بی ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ک
ــر  ــم و اگ ــی داری ــر ایران ــجوی غی ــزار دانش ه
ــتان  ــراق و افغانس ــا از ع ــجویان م ــده دانش عم
ــا در  ــا م ــز ب هســتند دانشــگاه هــای دیگــر نی
ــه  ــم ب ــتند ه ــه هس ــی و تفاهم نام ــال رایزن ح
ــه  ــان نامــه هــای مشــترک و هــم ب لحــاظ پای
ــم از کشــورهای همســایه  لحــاظ اینکــه بتوانی
دانشــجوی خارجــی جــذب کنیــم. کشــورعراق 
ــا را در  ــی م ــی مهندس ــه فن ــه رتب ــی ک وقت
ــه  ــد ک ــت کردن ــنجید موافق ــان س ــطح جه س
مــا یــک واحــد فنــی مهندســی در بغــداد 
داشــته باشــیم کــه بــر اســاس تفاهــم نامــه بــا 
وزارت علــوم عــراق ، مقدمــات راه انــدازی ایــن 

ــز فراهــم شــده اســت. واحــد نی

دکتــر ســروری مجــد بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر هزینــه هــر دانشــجو طبــق اعــام 
وزارت علــوم در دانشــگاه هــای دولتــی ۶۱ 
میلیــون تومــان اســت خاطــر نشــان کــرد: ایــن 
ــون  ــامی ده میلی ــگاه آزاد اس ــه در دانش هزین
ــز  ــت ج ــزی نیس ــن چی ــت و ای ــان هس توم
ــزان  ــما عزی ــاش ش ــی و ت ــر، دوراندیش تدبی

ــگاه.  ــظ دانش ــرای حف ب

آزاد  دانشــگاه  کارکنــان  بــه  خطــاب  وی 
اســامی تاکیــد کــرد: همــه مــا ۵۸هــزار نفــر 
یــک خانــواده هســتیم و بایســتی مراقبــت 
ــا  ــت م ــه دس ــرمایه ای ک ــن س ــه ای ــم ک کنی
ــا  ــران ه ــن بح ــتیم آن را از ای ــت و توانس هس
ــم  ــی اداره کنی ــه خوب ــم ب ــم بتوانی ــور دهی عب
ــا  ــرایط را ب ــه ش ــم ک ــاره ای نداری ــچ چ و هی
همــکاری همدیگــر روز بــه روز بهبود ببخشــیم 
ــال  ــار س ــن چه ــاق در ای ــن اتف ــه ای کمااینک

ــاد. ــر افت اخی

حــوزه  مرکــز  رئیــس  و  ریاســت  مشــاور 
ریاســت، روابــط عمومــی و هماهنگــی اســتان 
ــا ۵۸  ــزود: م ــامی اف ــگاه آزاد اس ــای دانش ه
ــه  ــتاد هســتیم در مجموع ــد و اس ــزار کارمن ه
دانشــگاه آزاد اســامی بــا یــک میلیــون و 
دویســت هــزار دانشــجو و هنــوز ظرفیــت 
ــم. در  ــم داری ــر ه ــجوی دیگ ــزار دانش ۵۰۰ ه
ــای  ــگاه ه ــر دانش ــه اگ ــتیم ک ــرایطی هس ش
ــجو و ۳۲  ــزار دانش ــدود ۵7 ه ــا ح ــی ب دولت
ــجو  ــر دانش ــه ه ــی و هزین ــأت علم ــزار هی ه
ــوند  ــان اداره می ش ــون توم ــر ۶۱ میلی ــغ ب بال
مــا توانســتیم خودمــان را ســرپا نگــه داریــم و 
االن واحدهــای مــا حقوقشــان را در اوایــل مــاه 

ــد. ــی کنن ــت م دریاف

ــم  ــام معظ ــارات مق ــه انتظ ــاره ب ــا اش وی ب
رهبــری از دانشــگاه آزاد اســامی یــادآور شــد: 
ــه  ــا دغدغ ــم پیوســته ب ــه به ــک مجموع ــا ی م
هــای مشــترک جمــع شــدیم بــرای اینکــه بــه 
خوبــی بتوانیــم پیشــرفت علمــی را در دانشــگاه 
ــام  ــه مق ــه ک ــم. آنچ ــم بزنی ــامی رق آزاد اس
معظــم رهبــری از مــا انتظــار دارد ایــن اســت 
کــه مــا نــه تنهــا بــزرگ تریــن دانشــگاه باشــیم 
ــن دانشــگاه بشــویم. ــم بلکــه معتبرتری و بمانی

ــی را  ــت آموزش ــد کیفی ــروری مج ــر س دکت
موضوعــی مهــم در افزایــش رتبــه علمــی 
ــا اشــاره  ــرد و ب ــوان ک دانشــجو و دانشــگاه عن
بــه قوانیــن جدیــد آموزشــی گفــت: اگــر 
ســخت گیــری هــا و قوانیــن و مقرراتــی مثــا 
ــا  ــه ه ــان نام ــاع از پای ــت دف در پژوهشــیار باب
ــرد  ــی گی ــورت م ــری ص ــای دکت ــاله ه و رس
ــه نفــع پیشــرفت  ــه نفــع دانشــجو و ب ــا ب قطع
علــم در ســطح کشــور اســت. در حــال حاضــر 
شــرایط طــوری تنظیــم شــده کــه ســختگیری 
ــجو و  ــی دانش ــد علم ــرای رش ــی ب ــای علم ه
ــه علمــی دانشــگاه در  ــش رتب دانشــگاه و افزای

ــت. ــروری اس ــیار ض ــی بس ــطح جهان س

 وی بــا اشــاره بــه مهــارت آمــوزی دانشــجویان 
ــگاه  ــم در دانش ــرد مه ــک رویک ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــرح ه ــروز ط ــر ام ــت: اگ ــامی گف آزاد اس
ــارت  ــک مه ــجو ی ــر دانش ــش و ه ــش، پوی پای
را در دانشــگاه دنبــال مــی کنیــم از ایــن 
بابــت اســت کــه دیگــر دانشــجویان مــا صرفــا 
ــارت  ــال مه ــه دنب ــتند ب ــدرک نیس ــال م دنب
و کارآفرینــی هســتند. امــروز بــازار کار بــه 
ســمت مهارتــی هــا پیــش مــی رود. آن مهــارت 
ــن  ــازار را تعیی ــه وزن ب ــت ک ــی اس و کارآفرین
مــی کند و مــا در دانشــگاه آزاد اســامی ناگزیر 
هســتیم رشــته هــای مهارتــی را توســعه دهیــم 
چــرا کــه خانــواده هــا از مــا انتظــار دارنــد. چــه 
بســیار دانشــجویان مــا هســتند کــه بــا مــدرک 
ــال کار هســتند و چــون  ــری دنب ارشــد و دکت
ــی  ــذب نم ــا را ج ــی آنه ــد کس ــارت ندارن مه
ــیس  ــی تاس ــی مهارت ــدارس عال ــر م ــد. اگ کن
شــد بــه همیــن دلیــل بــود و ایــن هــم باعــث 
رونــق دانشــگاه اســت و هــم بــه نفــع خانــواده 

ــا و دانشــجویان هســت. ه

مشــاور ریاســت و رئیــس مرکــز حوزه ریاســت 
ــر  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم و رواب
تســهیل فرآیندهــا در دانشــگاه و عاقــه منــدن 
ــد  ــگاه آزاد تاکی ــه دانش ــجویان ب ــردن دانش ک
ــاه و  ــا را کوت ــا فراینده ــر م ــزود: اگ ــرد و اف ک
ــذب  ــم ج ــهیل کنی ــجویان را تس ــور دانش ام
حداکثــری دانشــجو را بــه دنبــال خواهیــم 
داشــت. تنهــا تبلیغــات و ثبــت نــام اولیــه 
ــجو را  ــتی دانش ــت. بایس ــی نیس ــجو کاف دانش
عاقمنــد بــه دانشــگاه آزاد اســامی کنیــم. در 
حــال حاضــر بــه جهــت حمایــت دانشــگاه آزاد 
اســامی از دانشــجویان ،خیلــی از دانشــجویان 
دانشــگاه هــای دولتــی بــه ســمت دانشــگاه آزاد 
ــد. ــه یاب ــد بایســتی ادام ــن رون ــد و ای ــی آین م

دکتــر ســروری مجــد در توضیــح علــت عــدم 
افزایش شــهریه متناســب دانشــگاه آزاد اسامی 
نیــز عنــوان کــرد: مــا نســبت بــه مــدارس غیــر 
انتفاعــی بســیار شــهریه کمتــری مــی گیریــم. 
مــا ناگزیریــم کــه خودمــان را متــوازن بــا 
وضعیــت بــازاری کــه در آن هســتیم قــرار 
ــم  ــاال ببری ــهریه را ب ــد ش ــوری نبای ــم. ط دهی
کــه دانشــجویان را از دســت بدهیــم. ایــن 
هماهنگــی، ایــن انعطــاف مــا بــا دانشــجو رفتار 
ــذار  ــیار تاثیرگ ــد بس ــجو می توان ــا دانش ــا ب م

باشــد. مــا کــه قــرار اســت بــه خودمــان متکــی 
ــا  باشــیم چــرا نرویــم دنبــال درآمــد بیشــتر. ب
ــراوان، درآمدهــای غیــر شــهریه  راهکارهــای ف
ــا ایــن نگــرش  خــود را افزایــش دهیــم. اگــر ب
ــی از  ــم خیل ــگاه کنی ــگاه ن ــائل دانش ــه مس ب
مشــکات دانشــگاه را برطــرف خواهیــم کــرد و 
مــی توانیــم خیلــی از رونــق هــا را در دانشــگاه 

ــم. ببینی

آزاد  دانشــگاه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
محدودیــت ســقف حقــوق نداریــم اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه در ســال جــاری بــه طور متوســط 
۳۱ درصــد بــه حقــوق کارکنــان دانشــگاه آزاد 
ــد(. ــا ۵۴ درص ــد ت ــد )از ۲۲ درص ــه ش اضاف

امســال افزایــش حقــوق مــا بــه مراتــب بســیار 
بیشــتر از دولتی هــا بــود بــا اینکــه وابســته بــه 
ــال از دولــت بودجــه  نفــت نیســتیم و یــک ری

ــم . نمــی گیری

دکتــر ســروری مجــد در ادامــه بــا اشــاره بــه 
رشــد و ارتقای دانشــگاه آزاد اســامی خراســان 
ــرد:  ــوان ک ــر عن ــال اخی ــد س ــوی در چن رض
ــه  ــوی ب ــان رض ــامی خراس ــگاه آزاد اس دانش
ــده آن  ــال آین ــه س ــه بودج ــید ک ــدی رس ح
ــت.  ــهریه اس ــه ش ــی ب ــد متک ــا ۶۵ درص تنه
ایــن یــک افتخــار بــرای دانشــگاه آزاد اســامی 
ــمتی  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــعارما ای ــت. ش اس
برویــم کــه فــرض کنیــم بودجــه شــهریه وجود 
نــدارد و بتوانیــم از منابــع مــادی و معنــوی کــه 
در اختیــار ماســت چــه نیــروی انســانی و چــه 
ــم و  ــر اســتفاده را بکنی ــع طبیعــی حداکث مناب
ایــن ظرفیــت بســیار باالیــی کــه در خراســان 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــود دارد در اس ــوی وج رض

ــود دارد. ــر وج کمت

ــان  ــامی خراس ــگاه آزاد اس ــزود: دانش وی اف
رضــوی بحمــداهلل در دانــش بنیــان هــا نیــز در 
ســطح واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی جــزء 
ــد  ــی عصرامی ــداد مل ــن هاســت و در روی برتری
جایــزه گرفــت. ایــن چیــزی نبــود جــز رویکــرد 
دانشــگاه آزاد اســامی خراســان رضــوی یعنــی 
اعتنــای بــه دانــش بنیــان هــا و اولویــت دادن 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا و اس ــان ه ــش بنی ــه دان ب
ــه احســن  ــل ب ــوی و تبدی ــادی و معن ــای م ه

دارایــی هــا در جهــت رونــق دانشــگاه.

مشــاور رییــس دانشــگاه آزاد اســامی بــا بیــان 
اینکــه امــروز خراســان رضــوی در همــه حــوزه 
هــا در ســطح کشــور مثال زدنــی اســت افــزود: 
ــرت  ــان حض ــی نعمتم ــود ول ــطه وج ــه واس ب
ــگاه  ــای دانش ــرح ه ــن ط ــا)ع( اولی ــام رض ام
ــی  ــد م ــوی کلی ــان رض ــامی از خراس آزاد اس
ــب اســامی ، جشــنواره  ــب مذاه ــورد. تقری خ
ــت و بســیاری از طــرح  ــت و مهدوی ــای امام ه
ــا مدیریــت  هــای دانشــگاه آزاد اســامی کــه ب
عالمانــه ریاســت عالــی دانشــگاه شــکل گرفــت 

از خراســان رضــوی شــروع شــده اســت.
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دو محصول فناورانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم رونمایی شد
بــه مناســبت هفتــه دولــت از محصــوالت 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــد دانش ــز رش ــه مرک فناوران
ــا حضــور ســید محمدتقــی شــاهچراغی  ــم ب ق
اســتاندار قــم و حجت االســام والمســلمین 
ــگاه آزاد  ــس دانش ــری رئی ــن خی ــر حس دکت

ــد. ــی ش ــم رونمای ــامی ق اس
در ایــن مراســم از محصــول کاربــردی شــرکت 

ــز  ــتقر در مرک ــش مس ــاوران نواندی ــا فن کیمی
ــاور دانشــگاه آزاداســامی  رشــد واحدهــای فن
قــم بــا عنــوان »ســوپرحال ســبز« پــاک 
ــاده  ــر م ــس و ه ــگ، آدام ــب، رن ــده چس کنن
شــوینده  انــواع   « همچنیــن  و  چســبناک 
ــات  ــرای حیوان ــی نیمــه گیاهــی ب هــای درمان
ــامان  ــیر س ــرکت اکس ــول ش ــی« محص خانگ

ــد. ــی ش ــامت رونمای س

اختراع دستگاه درمان کبودی توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
آزاد اسالمی تهران

باشــگاه  رئیــس  خاکپــور  شــهرزاد  دکتــر 
پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه علــوم 
از موفقیــت  آزاد اســامی تهــران  پزشــکی 
بادامــی  نــگار  و  محمدمهــدی خســروی نیا 
ــن دانشــگاه  ــازی ای ــته داروس دانشــجویان رش
در اختــراع »کاف درمــان کبــودی پــا بــا 
مکانیســم ســردکنندگی، گــرم کنندگــی و 

ــر داد. ــق پمــاد«  خب تزری
ــکیل  ــمت تش ــتگاه از دو قس ــزود: دس وی اف
شــده اســت، قســمت اول شــامل بخشــی اســت 
کــه بــدون اســتفاده از بــرق می توانــد بــا 
کمپــرس گــرم و ســرد، بــرای درمــان کبــودی 

ــادی  ــاوی پم اســتفاده شــود. قســمت دوم، ح
اســت کــه از ترکیــب چنــد عصــاره گیاهــی از 
جملــه آلوئــه ورا تشــکیل شــده و نقــش درمــان 

ــودی را دارد.  کب
دکتــر خاکپــور اظهــار کــرد: در ایــن دســتگاه، 
بــا  کــه  شــده اند  تعبیــه  کپســول هایی 
ــاده«  ــیمیایی »گرم ــای ش ــش ه ــاد واکن ایج
ــه دســتگاه  ــر« عملکــردی شــبیه ب و »گرماگی
دارنــد.   COOLPAD خنک کننــده  هــای 

دکتر طهرانچی در کنفرانس »خانواده و تربیت معنوی«:
ارتباط حوزه و دانشگاه، ارتباط حکمت و علم است

ــه  ــاره ب ــا اش ــس دانشــگاه آزاد اســامی ب رئی
لــزوم توجــه بــه حکمــت در کنــار علــم، گفــت: 
و ارتبــاط حــوزه و دانشــگاه، ارتبــاط حکمــت و 

علــم اســت.
ارتبــاط حــوزه و دانشــگاه، ارتبــاط 

ــت ــم اس ــت و عل حکم

ــگاه آزاد  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
طهرانچــی  محمدمهــدی  دکتــر  اســامی، 
اولیــن  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــت  ــواده و تربی ــی »خان ــن الملل ــس بی کنفران
معنــوی« کــه صبــح امــروز در پژوهشــگاه 
ــا  ــزار شــد، ب ــم برگ حــوزه و دانشــگاه شــهر ق
ــس و  ــن کنفران ــی از برگزارکننــدگان ای قدردان
تبریــک ســالروز ورود حضــرت معصومــه )س( 
بــه قــم، اظهار داشــت: حضــرت معصومــه )س( 
ــر  ــه کوث ــرا ک ــتند، چ ــر هس ــوه ای از کوث جل
چشــمه جوشــان اســت و مهندســی الهــی 
ــور  ــه واســطه حض ــه ب ــورد ک ــم خ ــن رق چنی
ایشــان در شــهر مقــدس قــم چشــمه جوشــان 
ــرد.  ــکل بگی ــدس ش ــهر مق ــن ش ــم در ای عل
ــا بیــان اینکــه »خانــواده«  دکتــر طهرانچــی ب
ــه  ــاد اندیش ــروز تض ــدان ب ــن می ــوری تری مح
انقــاب اســامی و نظــام ســلطه اســت، گفــت: 
ایــن روزهــا شــاهد حوادثــی هســتیم کــه 
خانــواده یکــی از موضوعــات اساســی آن اســت 
و اگــر بخواهیــم بیــن انقــاب اســامی و نظــام 
ــم،  ــل در نظــر بگیری ــک آوردگاه تقاب ســلطه ی
ــی  ــا موضوع ــت. ام ــواده اس ــن آوردگاه خان ای
کــه مــا بــه آن مــی پردازیــم، ایــن اســت کــه 
ــری علمــی  ــوی ام ــواده و تربیــت معن ــا خان آی

اســت یــا دینــی؟ و چگونــه بایــد ایــن موضــوع 
ــم.  ــی کنی ــی و دین ــری علم ــه ام ــل ب را تبدی
بحــران هــای پیــش رو تجلــی بــروز اجتماعــِی 
تــاش نظــام ســلطه بــرای حاکمیــت بــر ملتهــا 

ــای تحــول در اندیشــه هاســت. ــر مبن ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــس دانشــگاه آزاد اســامی ب رئی
بحــث زوجیــت و جنســیت ادامــه داد: تربیــت 
ــارت  ــا مه ــش ت ــث از دان ــت منبع ــی اس کنش
مربــی نســبت بــه شــکل دهــی کنــش متربــی 
ــارت او. و  ــا مه ــش ت ــت در دان ــاس دخال براس
فقــط منبعــث از پــرورش گرایــش و امــر دینــی 
نیســت، بلکــه تربیــت امــر جامعــی اســت کــه 
ــت(،  ــم(، بینش)معرف ــش )عل ــای دان ــوزه ه ح
گرایش)ایمــان( و مهــارت )روش( را در بــر مــی 
گیــرد.وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رابطــه علــم 
ــن، ۴  ــم و دی ــا عل ــه ب ــت: در رابط ــن گف و دی
ــا  ــو، اســتقال و ی ــارض، گفــت وگ صــورت تع
وحــدت مطــرح اســت و بایــد بــه ایــن پرســش 
ــه  ــم ب ــی خواهی ــه م ــه چگون ــم ک پاســخ دهی
رابطــه علــم و دیــن بپردازیــم؟ اگــر حاکمیــت 
ــون  ــواده، دانــش و قان ــد بیــن دانــش خان بتوان
ــرار  ــاط برق ــد ارتب ــی ده ــرد م ــه ف ــه ب ارث ک
ــه در  ــی ک ــه های ــه مطالب ــد ب ــی توان ــد، م کن
جامعــه مطــرح مــی شــود، پاســخ بدهــد. 
بنابرایــن بایــد در رابطــه علــم و دیــن بــه 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــت کنی ــدت حرک ــمت وح س
ــن خصــوص داشــته  ــی در ای پاســخهای جامع

باشــیم. 
راه  تاکنــون  افــزود:  طهرانچــی  دکتــر 
پیشــنهادی در عبــور از گــزاره هــا علــوم 
ــت  ــا واقعی ــت، ام ــوده اس ــامی ب ــانی اس انس
اختیــار  در  علــوم  وزارت  کــه  اســت  ایــن 
ــه در  ــاس آنچ ــه براس ــت ک ــوده اس ــانی ب کس
کتــاب »سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه« در 
ایــران آمــده، معتقدنــد کــه »موضــوع اســامی 
ــرش  ــوه نگ ــن نح ــانی ... ای ــوم انس ــردن عل ک
ارتدوکــس فقهــی و ایدئولوژیــک بایــد از نظــام 
ــته  ــار گذاش ــی کن ــوزش عال ــگاهی و آم دانش
شــود« و ایــن نگاهــی بــود کــه در وزارت علــوم 

ــاب  ــر کت ــا تغیی ــن ب ــوده، بنابرای ــم ب ــا حاک م
اتفاقــی در عبــور از گــزاره هــا نخواهــد افتــاد، 
ــا  ــا ب ــه م ــه منازع ــم منطق ــد بدانی ــه بای بلک
ــر  ــت و اگ ــواده کجاس ــوع خان ــرب در موض غ
ــه درســتی تشــخیص ندهیــم،  ایــن نقطــه را ب
در جایــی بحــث مــی کنیــم کــه ثمــره و 

ــت. ــد داش ــه ای نخواه نتیج
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی خاطرنشــان کرد: 
منطقــه منازعــه ما بــا غــرب در سیاســتگذاری، 
پارادایــم و ساحتهاســت کــه شــامل چیســتی، 
چرایــی و چگونگــی مــی شــود. بنابرایــن اگــر 
سیاســت پذیــر باشــیم و پارادایــم هــای غــرب 
ــان  ــورد نظرم ــای م ــزاره ه ــه گ ــم ب را بپذیری
نخواهیــم رســید. همچنیــن اگــر ســاحت علــم 
ــر  ــاد دیگ ــم، در ابع را درســت تشــخیص ندهی
علــم نیــز دچــار خطــا خواهیــم شــد. بنابرایــن 
ــود،  ــی ش ــرح م ــا مط ــث م ــه بح ــی ک جای
پارادایــم و چارچــوب اســت. وی بــا بیــان اینکه 
علــم همانطــور کــه مــی توانــد بــر سیاســتهای 
دولتــی اثرگــذار باشــد، از  آنهــا تأثیرپذیــر نیــز 
ــی  ــود، گفــت: پیــش از جنــگ جهان خواهــد ب
ــرای  ــش ب ــود و از دان ــت ب ــرای سیاس ــم ب عل
ــتفاده  ــا اس ــودی تصمیم گیری ه ــک و بهب کم
بــرای  آن سیاســت  از  پــس  امــا  می شــد، 
ــه  ــم« را ب ــرای عل ــم ب ــم شــد و شــعار »عل عل
ــل  ــلطه« تبدی ــام س ــعه نظ ــرای توس ــم ب »عل
کــرد کــه ماحصــل آن هدایــت و جهــت دهــی 
سیاســتمداران بــه دانشــمندان در پاســخ دهــی 
بــه ســؤاالت توســعه نظــام ســلطه اســت. 
ــه در  ــری تحــول یافت ــروز ام ــم ام ــن عل بنابرای

بســتر تمــدن غــرب اســت.
دکتــر طهرانچــی تأکیــد کــرد: سیاســت علــم 
مبتنــی بــر ارزشــها و گشــوده بــه ســمت 
مباحــث عمومــی جامعــه اســت،  بنابرایــن 
ــتگذاری را اصــاح  ــم در سیاس ــر شــکل عل اگ

ــود.  ــم ب ــگر دوم خواهی ــم، کنش نکنی
ادامــه  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ســخنان خــود بــه ســند  NSF آمریــکا، ســند 
ــند  ــتان و س ــش در انگلس ــداز پژوه ــم ان چش
فراتــر از طوفــان پیشــرو آمریــکا اشــاره کــرد و 
گفــت: در ایــن اســناد نســبت بــه پدیدار شــدن 
دنیــای چنــد قطبــی در حــوزه علم و مهندســی 
ــت  ــی رقاب ــای جهان ــی دورنم ــه جای ــا ب و ج
علمــی اشــاره شــده و نظــام ســلطه نســبت بــه 
پیشــرفت های علمــی دیگــر کشــورها از جملــه 
جمهــوری اســامی ایــران، احســاس نگرانــی و 
ــز  ــری نی ــم رهب ــام معظ ــد. مق ــد کردن تهدی
ــگاه  ــگان دانش ــا نخب ــدار ب ــته در دی روز گذش
ــد و  ــلطه خواندن ــام س ــع نظ ــن مان را بزرگتری
ــان  ــت جه ــردن کلف ــای گ ــد: »قدرته فرمودن
بــرای ســلطه بــر دیگــران و عقــب نگــه داشــتن 
ملتهــا از اســلحه، فریــب و حتــی علــم اســتفاده 
ــه ســطح  ــن دانشــگاهی ک ــد، بنابرای ــی کنن م
ــت  ــرد، در حقیق ــی ب ــاال م ــور را ب ــم کش عل

ــع ســلطه دشــمن مــی شــود.« مان
وی ادامــه داد: بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبری 
دعــوای کنونــی جهــان برســر ســلطه پذیــری 
ــن  ــد زمی ــن بای ــت، بنابرای ــلطه اس ــام س و نظ
بــازی را عــوض کــرد. چــرا کــه براســاس آیــه 
ــا  ــِرّ َوالَْبْحــِر بَِم ــَر الَْفَســاُد فِــی الَْب شــریفه »َظَه
َّــِذی  ــَض ال ــاِس لُِیِذیَقُهــْم بَْع ــِدی الَنّ َکَســَبْت أَیْ
َعِمُلــوا لََعلَُّهــْم یَْرِجُعــوَن « خرابــی هــا و کجــی 
هــا ماحصــل کنــش ماســت، مواجهــه بــا آثــار 
ــا مســیر خــود  و پیامــدش  هشــداری اســت ت

را عــوض کنیــم.
دکتــر طهرانچــی بــا بیــان اینکــه قــرآن کتــاب 
ــه پدیــده هــای انســانی،  هدایــت اســت کــه ب
اجتماعــی و طبیعــی اشــارات جــدی دارد، 

ــن  ــود ای ــی ش ــرح م ــه مط ــؤالی ک ــت: س گف
اســت کــه در تفکــر علمــی مــا جایــگاه گــزاره 
ــن  ــد بی ــه بای ــی کجاســت؟ و چگون هــای قرآن
ــرد؟ ــرار ک ــاط برق ــرآن ارتب ــزاره و ق ــه، گ نظری

ــه  ــاره ب ــا اش ــس دانشــگاه آزاد اســامی ب رئی
ــا  ــم و ب ــار عل ــه حکمــت در کن ــزوم توجــه ب ل
ــگاه،  ــوزه و دانش ــاط ح ــه ارتب ــر اینک ــد ب تأکی
گفــت:  اســت،  علــم  و  حکمــت  ارتبــاط 
براســاس حکمــت و  فرمانروایــی در قــرآن 
علــم اســت و سیاســتگذاری نوعــی تبییــن بــه 
حســاب مــی آیــد. حکمــت چیــزی اســت کــه 
پیامبــران غیــر از کتــاب بــه بشــر آمــوزش داده 
ــرآن  ــار ق ــز در کن ــی مکــرم اســام نی ــد، نب ان
ــد.  ــلمانان آموختن ــه مس ــت را ب ــم، حکم کری
حکمــت مجموعــه ای از فرمانهایــی اســت کــه 
ــریک  ــد ش ــود، مانن ــی ش ــوب نم ــم محس عل
نگرفتــن بــرای خــدا، احســان کــردن بــه پــدر 
ــد حکمتهــا را اســتخراج  ــا بای ــادر و ... .  م و م
کنیــم تــا در کنــار علــم ظهــور و بــروز یافتــه و 
ــم. ــق کنی ــد خل ــای جدی ــم چارچــوب ه بتوانی

ــزود: در  ــم اف ــی عل ــه حکمران ــا اشــاره ب وی ب
حکمرانــی علــم دو دیــدگاه وجــود دارد، دیدگاه 
ــه  ــت ک ــری اس ــت پذی ــه سیاس ــد ب اول معتق
ــده از  ــادی برآم ــوان نه ــه عن در آن دانشــگاه ب
مدرنیتــه حضــور دارد، امــا در دیــدگاه بعــدی 
کــه معتقــد بــه سیاســتگذاری اســت، دانشــگاه 
ــت.  ــت« اس ــم و حکم ــه »عل ــم برپای ــاد عل نه
ــواده  ــوع خان ــی موض ــی کنون ــوزش عال در آم
جایگاهــی در علــوم اجتماعــی، علــوم تربیتــی 
و روان شناســی نــدارد، امــا در دیدگاهــی کــه 
ــوم  ــم، انســان شناســی، عل ــه آن معتقدی ــا ب م
خانــواده و زبــان و ادبیــات، جامعــه شناســی و 
... کــه در قالــب علــوم اجتماعــی مطــرح مــی 
شــود، نــگاه ویــژه ای بــه موضــوع خانــواده دارد.  
دکتــر طهرانچــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا بیــان اینکــه همــه حــوزه هــای دانــش 
ــت:  ــد، گف ــاز دارن ــدی نی ــم توحی ــه پارادای ب
ــه هــا، روش  ــم، مکاتــب، رویکــرد، نظری پارادای
شناســی، اهــداف و گــزاره هــا بایــد بــه خالــق 
رب العالمیــن متصــل باشــد. نکتــه دیگــر ایــن 
اســت کــه مــا نظریــه هــای علمــی را از قــرآن 
نمــی گیریــم، امــا مــاک اصلــی انتخــاب 
ــا  ــا ب ــی آنه ــد همخوان ــری بای ــای بش نظریه ه

ــی باشــد.   چارچــوب هــای قرآن
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی، تربیــت انســان 
صالــح و انســان شــاکر را تعریــف قــرآن از 
خانــواده عنــوان کــرد و افــزود: قــرآن کریــم در 
ســوره نســاء بــه موضوعــات متعــدد اجتماعــی، 
ــای  ــروه ه ــه گ ــه ب ــزوم توج ــی، ل ــدود اله ح
ــه،  ــای جامع ــه ه ــی، مؤلف ــی، حکمران اجتماع
ــت. در  ــرده اس ــاره ک ــواده و ... اش ــط خان رواب
موضــوع خانــواده دوگانــه هایــی از جملــه 
تعلیــم یــا تبییــن، علــم بنیــان یــا علــم 
حکمــت، جنســیت یــا زوجیــت، نیــاز جســمی 
ــت.  ــرح اس ــت مط ــودت و عدال ــش، م ــا آرام ی
بنابرایــن مــا در قــرآن کریــم درخصــوص 
ــث  ــه بح ــه از جمل ــف جامع ــات مختل موضوع
ــه  ــت جنســی مؤلف ــت، جنســیت و تربی زوجی
ــت آن را  ــد حکم ــم و بای ــی داری ــای عمیق ه
ــت  ــاس حکم ــم براس ــا عل ــرده ت ــتخراج ک اس

ــد.  ــت کن حرک
وی در پایــان گفــت: در قــرآن کریــم بــر 
و  خانــواده  در  فــرد  مســئولیت  و  هویــت 
ــی دو  ــاع )حت ــئولیت در اجتم ــری و مس رهب
نفــره( تأکیــد شــده اســت و مــودت بــه عنــوان 
ــت  ــواده و عدال عنصــر محــوری در هســته خان
ــزرگ  ــواده ب ــه عنــوان عنصــر مکمــل در خان ب

ــت.  ــرح اس مط
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آنچه خواهید خواند: 

- گــزارش رویــداد ملــی تــا 
ثریــا اســتان کرمــان

اولیــن رویــداد ملــی تــا ثریــا در اســتان کرمان 
در تاریــخ  اول مهرمــاه ســال ۱۴۰۱ بــه همــت 
ــاوری  ــی و فن ــی پژوهش ــیج علم ــت بس معاون
ــن شــرکت پیشــگامان  ــاراهلل و همچنی ســپاه ث
توســعه فراینــد دانــش بنیــاد تعــاون بســیج در 
ــی  ــی صنعت محــل دانشــگاه تحصیــات تکمیل

و فنــاوری پیشــرفته کرمــان برگــزار گردیــد.
رویــداد اســتان کرمــان بــه عنــوان چهارمیــن 
رویــداد از سلســله رویدادهــای تــا ثریــا در 
ــتان  ــداد اس ــل از روی ــد و قب ــی باش ــور م کش
کرمــان ایــن رویــداد در اســتان هــای  خراســان 
ــزار  ــارس برگ ــمالی و ف ــان ش ــوی ،خراس رض

شــده اســت.
امــروزه مســئله اصلــی کشــور عبــارت اســت از 
اقتصــاد، در اقتصــاد هــم مســئله عمــده عبــارت 
ــاد  ــد اقتص ــرای رش ــی ؛ ب ــد مل ــت از تولی اس
ــور  ــه ط ــادی ، ب ــور اقتص ــاح ام ــور  و اص کش
قاطــع بایــد بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیــان 

حرکــت کنیــم. 
اجــرای برنامــه ملــی تــا ثریــا در جهــت 
ــاء  ــرای ارتق ــذاری مســئله محــور ب ســرمایه گ
اقتصــاد دانــش بنیــان بــوده و رســالت آن 
ــاء  ــردن خ ــر ک ــرای پ ــا ب ــت ه ــیج ظرفی بس

ــد.   ــی باش ــود م ــای موج ه
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن رویــداد بــا رویکــرد 
مســئله محــوری برگــزار مــی گردیــد بنابرایــن 
چالــش هــای اســتان کرمــان در برنامــه ریــزی 
برگــزاری رویــداد بســیار مــورد توجــه برگــزار 

کننــدگان رویــداد قــرار گرفــت :
و  افزایــی  اولیــن چالــش ضعــف در هــم 
یکپارچگــی اعضــای فعــال در زیســت بــوم 
ــف در  ــان و ضع ــتان کرم ــاوری اس ــم و فن عل
تقســیم وظایــف و نقــش هــا بــود و همچنیــن 
نهادهــای  کاری  مــوازی  و  ناهماهنگــی 
ــان و  ــش بنی ــوزه دان ــر در ح ــی موث حاکمیت
ــره ارزش  ــی الزم در زنجی ــران میان ــا بازیگ خ

ــان  ــش بنی ــاد دان اقتص
دومیــن چالــش پیــش رو ضعــف در مدیریــت 
تکنولــوژی در مجموعــه اســتان بــود کــه راهکار 
آن ایجــاد متولــی واحــد بــرای زیســت بــوم علم 
ــی  ــام حکمران ــاح نظ ــتان و اص ــاوری اس و فن

مــی باشــد. 
ســومین چالــش عــدم تمرکــز ظرفیــت هــای 
ــائل  ــر روی مس ــتان ب ــی اس ــی و نخبگان دانش
ــال  ــدم اتص ــتان و ع ــت دار اس ــی و اولوی اصل
شــرکت هــای کوچــک دانــش بنیــان بــه 
بنــگاه هــای بــزرگ صنعتــی بــود کــه راهــکار 
آن تغییــر رویکــرد عرضــه محــوری بــه تقاضــا 
ــرای حــل  ــا ب ــت ه محــوری و شــناخت ظرفی

ــد.  ــی باش ــتان م ــدی اس ــای کلی ــش ه چال
و در نهایــت چالــش چهــارم عــدم وجــود 
پشــتیبانی  و  منابــع  توزیــع  در  عدالــت 
حاکمیتــی و عــدم برخــورداری تیــم هــای نوپــا 
ــی و  ــع دولت ــور از مناب ــت کش و دور از مرکزی
حاکمیتــی بــود کــه راهــکار آن تغییــر رویکــرد 
از توجــه صــرف بــه شــرکت هــای دانــش 
بنیــان مرکــز نشــین و تغییــر رویکــرد و توجــه 
ــا  ــرکت ه ــاوری در ش ــواوری و فن ــوذ ن ــه نف ب
ــی  ــر کشــور م ــاور سراس ــای فن ــه ه و مجموع

ــد. باش

مراحل اجرای رویداد :
هماهنگــی  جلســه  برگــزاری 

: اســتانداری 

ــا  ــی ت ــداد مل ــی روی ــه هماهنگ ــن جلس اولی
ــتانداری  ــان در محــل اس ــا در اســتان کرم ثری
و بــا حضــور کلیــه ادارات و ســازمان هــا و 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــوم عل اعضــای زیســت ب
ــداد  ــزاری روی ــات برگ ــزار و مقدم ــان برگ کرم
ــتان و  ــپاه اس ــی س ــیج علم ــکاری بس ــا هم ب

ــد. ــم گردی ــتانداری فراه اس
 

پیش رویداد ملی تا ثریا :
پیــش رویــداد ملــی تــا ثریــا بــا حضــور تعــداد 
ــارک  ــل پ ــاور در مح ــد فن ــرکت و واح ۴۰ ش
علــم و فنــاوری اســتان کرمــان برگــزار گردیــد 
ــای  ــد ه ــداد، فراین ــل روی ــا مراح ــاوران ب و فن

ــه  ــوه ارائ ــا و نح ــرح ه ــاب ط ــی و انتخ ارزیاب
ــرح  ــر روی ط ــذاری ب ــرمایه گ ــات و س خدم
هــای برتــر آشــنا شــدند . در ایــن جلســه 
عــاوه بــر حضــور تیــم ارزیابــی شــرکت 
ــئول  ــش ، مس ــد دان ــعه فراین ــگامان توس پیش
ــاوری  ــی و فن ــی پژوهش ــیج علم ــازمان بس س
جنــاب آقــای خواجــه حســنی ، مســئول 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمــان جنــاب 
آقــای دکتــر ســپهوند و معــاون فنــاوری پــارک 
ــم  ــه تی ــی زاده ب ــر رضای ــای دکت ــاب آق جن
ــد.  ــه نمودن ــاوره الزم را ارائ ــاور مش ــای فن ه

 
ارزیابی و منتورینگ طرح ها :

طــرح   ۶۰ تعــداد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــد  ــه گردی ــداد ارائ ــه روی ــه دبیرخان ــه ب فناوران

ــم  ــور تی ــا حض ــا ب ــرح ه ــی ط ــل ارزیاب مراح
ــعه  ــگامان توس ــرکت پیش ــی از ش ــای ارزیاب ه
ــیج  ــازمان بس ــن س ــش و همچنی ــد دان فراین
ــان  ــتان کرم ــاوری اس ــی و فن ــی ، پژوهش علم
ــا  ــرح ه ــاب ط ــت انتخ ــده و اولوی ــاز گردی آغ
بــر مبنــای پرداختــن بــه مســائل اولویــت 
ــدن ،  ــت ، مع ــات صنع ــتان در موضوع دار اس

کشــاورزی و گردشــگری مقــرر گردیــد.

ــداد ۱۰  ــده تع ــه ش ــای ارائ ــرح ه ــن ط از بی
ــه و  ــداد راه یافت ــی روی ــه نهای ــه مرحل طــرح ب
ــداد ،  ــور روی ــم منت ــط تی ــا توس ــم ه ــن تی ای
مشــاوره و راهنمایــی هــای الزم را در خصــوص 
 DEMO ارائــه طــرح هــای فناورانــه در قســمت

ــد.  ــت نمودن ــداد دریاف DAY  روی

طــرح هــای برتــر : دســتگاه هوشــمند کاهــش 
دام  فحلــی  تشــخیص  پابنــد  آب،  مصــرف 
ســنگین ، ســامانه مدیریــت هوشــمند مزرعــه 
روبوکشــت ، پهپــاد ســم پــاش کشــاورزی 
ــط  ــعه خ ــی، توس ــوش مصنوع ــر ه ــی ب مبتن
ــای  ــتگاه ه ــف دس ــای مختل ــدل ه ــد م تولی
تصفیــه هــوا ، زودکــس ســفارش انایــن غــذا 
و مرســوله ، تولیــد چســب هــای فــوق مقــاوم 
ــی اپوکســی ، ایســتگاه هوشــمند اب و  دو جزئ
هواشناســی کشــاورزی ،کــوره پیشــگرم نــورد و 
دســتگاه پایــش نقــاط کــور دامــپ تــراک هــای 

ــی   معدن

 
خبــری  نشســت  برگــزاری 

د: رویــدا
تاریــخ  در  رویــداد  خبــری  نشســت 
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ در محــل ســازمان بســیج علمــی 
، پژوهشــی و فنــاوری اســتان کرمــان برگــزار و 
ــه  بیــش از ۱۳ خبرگــزاری و نشــریه نســبت ب
ــد  ــدام نمودن ــداد اق ــن روی ــری ای ــش خب پوش
ــیمای  ــری از صــداو س ــزارش نشســت خب و گ

ــد.  ــش گردی ــان پخ ــز کرم مرک
  

رویداد ملی تا ثریا :
رویــداد بــا مشــارکت ۴۰ مجموعــه از کشــور و 
اســتان و در ســه گــروه حــل کننــدگان مســائل 
ــات و  ــدگان خدم ــه کنن ــش آوران و ارائ ، چال
ســرمایه گــذاران در روز اول مهرمــاه در محــل 
و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 

ــد.  ــزار گردی ــان برگ ــاوری پیشــرفته کرم فن

پوســتر رویــداد بــا لوگوهــای 
ــدگان ــارکت کنن ــده مش ــزرگ ش ب

 
چالش آوران:

ــئله  ــی مس ــش یعن ــه چال ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اســتراتژیکی کــه قابلیــت ارائــه راه حــل و ایــده 
ــخصی  ــده مش ــا کنن ــته و تقاض ــردازی داش پ
ــن موضــوع وجــود داشــته باشــد از  ــز در ای نی
ــه  ــوت ب ــداد دع ــر در روی ــای زی ــه ه مجموع

ــد:   ــارکت گردی مش
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، مجتمــع 
مــس سرچشــمه و مرکــز نــوآوری و شــتابدهی 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــتاری ، س ــهید س ش
کل  اداره  گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع   ،
ــاد  ــا جه ــد دری ــز رش ــاورزی ، مرک ــاد کش جه
اتــاق  دریایــی ســپاه،  نیــروی  خودکفایــی 

گزارش رویداد ملی تا ثریا استان کرمان
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بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی و اداره 
کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

حل کنندگان : 
دانشــگاه  آزاد،  دانشــگاه  باهنــر،  دانشــگاه 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
پیشــرفته ،دانشــگاه پیــام نور،دانشــگاه فنــی و 
ــی  ــران، دانشــگاه صنعت ــه ای شــهید چم حرف
ــنجان ،  ــر رفس ــی عص ــگاه ول ــیرجان، دانش س
دانشــگاه جیرفــت، جهــاد دانشــگاهی و انجمــن 

ــان ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

خدمــات  و  گــذاران  ســرمایه 
: اســتانی  دهنــدگان 

ــه ســه  مجموعــه هــای خدمــت رســان کــه ب
ــش اوران  ــه چال ــدگان ب ــات دهن ــروه خدم گ
ــدگان و  ــل کنن ــه ح ــدگان ب ــات دهن ، خدم
خدمــات دهنــدگان بــه تامیــن کننــدگان 

ــود. ــی ش ــدی م ــه بن ــی طبق مال
ســازمان بســیج علمــی ، پژوهشــی و فنــاوری 
اســتان کرمــان ، پــارک علــم و فنــاوری،  مرکــز 
ــی  ــهرک صنعت ــگ، ش ــتابدهی ت ــواوری و ش ن
ســدید، شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان 
ــت ،  ــازمان صنع ــگان ، س ــاد نخب ــان، بنی کرم
معــدن و تجــارت ، کمیتــه امــداد امــام خمینی 
ــدوق پژوهــش  )ره( ، اداره کل بهزیســتی،  صن
ــذاری  ــات ســرمایه گ ــز خدم ــاوری و مرک و فن

اســتان کرمــان

خدمــات  و  گــذاران  ســرمایه 
: کشــوری  دهنــدگان 

ــش  ــد دان ــعه فراین ــگامان توس ــرکت پیش ش
امــام حســین)ع(  تعــاون، دانشــگاه  بنیــاد 
، موسســه اقتصــادی کوثــر بنیــاد شــهید،  
ــاد  ــمند بنی ــعه دانش ــق و توس ــه تحقی موسس
ــاوری  ــش و فن ــدوق پژوه ــتضعفان ،  صن مس
ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــران ،  ش ــگاه  ته دانش
ــرژی  ــازمان ان ــردی ،  س ــردی و جهانگ ایرانگ
ــد ،  ــی امی ــوآوری فرهنگ ــه ن ــی ،  موسس اتم

ــوی  ــرفته رض ــع پیش صنای

مدعویــن و ســخنرانان مراســم 
افتتاحیــه :

ــاب  ــداد جن ــی روی ــر اجرای دبی
ــنی: ــه حس ــای خواج آق

ــاوری  ــی ، پژوهشــی و فن ــاون بســیج علم مع
اســتان کرمــان و نماینــده شــرکت پیشــگامان 

توســعه فراینــد دانــش اســتان کرمــان در 
ــتان  ــا در اس ــا ثری ــی ت ــداد مل ــه روی افتتاحی
کرمــان نســبت بــه ارائــه گزارشــی در خصــوص 
ــداد  ــد از روی ــن و بع ــل ، حی ــای قب ــد ه فراین
ــه  ــا توجــه ب ــداد را ب ــن روی ــدام نمــوده و ای اق
تعــداد مشــارکت کننــدگان در آن ، یکــی 

از بــی نظیــر تریــن رویدادهــای فناورانــه و 
ــد. ــر نمودن ــتان ذک ــور اس ــئله مح مس

بــا توجــه بــه ظرفیــت بســیج علمی اســتان در 
هــم افزایــی و تعامــل بــا کلیــه اعضــای زیســت 
بــوم علــم و فنــاوری اســتان و یکپارچــه نمودن 
ایــن اجــزاء ، برگــزاری چنیــن رویدادهایــی در 
دســتور کار ایــن معاونــت قــرار داشــته و اولیــن 
رویــداد از سلســله رویدادهــای پیــش رو در 
ایــن مقطــع مهــم از زمــان و در ســالی کــه بــه 
ــن  ــان و اشــتغال آفری ــش بنی ــد ، دان ــام تولی ن
ــر  ــان از تدبی ــت نش ــده اس ــذاری گردی ــام گ ن

مناســب ایــن مجموعــه دارد. 
 

مدیــر عامــل شــرکت پیشــگامان 
توســعه فراینــد دانــش : 

ــداد  ــن روی ــاز ای ــی در آغ ــدی حق ــر مه دکت
اظهــار کــرد: مقــام معظــم رهبــری امســال را 
نام گــذاری  دانش بنیــان  اقتصــاد  به عنــوان 
عطــف  نقطــه  نام گــذاری  ایــن  و  کردنــد 

ــت. ــان اس ــات ایش فرمایش
مدیــر شــرکت پیشــگامان بنیــاد تعاون بســیج 
افــزود: مقــام معظــم رهبــری حــدود ۱۰ ســال 
ــا  ــاد م ــد اقتص ــه ۲۰ درص ــد ک ــل فرمودن قب
بایــد از طریــق اقتصــاد دانش بنیــان پیــش 
بــرود؛ ولــی متأســفانه در حــال حاضــر در 
ــر از دو درصــد  ــت  کمت ــن حال خوش بینانه تری
ــش  ــان پی ــق دانش بنی ــا از طری ــاد م از اقتص
مــی رود و ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه از 

ــه خــود بســیار عقــب هســتیم. برنام
مهم تریــن  بــه  ادامــه  در  حقــی  دکتــر 
اقتصــاد  حــوزه  روی  پیــش  چالش هــای 
چنــد  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دانش بنیــان 
ــان  ــش جــدی در حــوزه اقتصــاد دانش بنی چال
ــی  ــت حرکت ــرار اس ــر ق ــذا اگ ــود دارد؛ ل وج
ــه  ــر ب ــد ناظ ــود بای ــام ش ــوزه انج ــن ح در ای

پاســخگویی بــه ایــن چالش هــا باشــد.
ــوزه  ــش اول در ح ــرد: چال ــان ک وی خاطرنش
ــوری  ــئله مح ــدم مس ــان ع ــاد دانش بنی اقتص
ــی  ــت علم ــه معاون ــاری ک ــق آم ــت و طب اس
ریاســت جمهوری منتشــر کــرده اســت 7۰ 
ــر  ــور حداکث ــاور کش ــای فن ــد ظرفیت ه درص
ــتند و  ــز هس ــائل متمرک ــد مس روی ۲۰ درص
ــاورزی،  ــه کش ــا ک ــی اقتصــادی م اضــاع اصل
صنایــع، معــادن، انــرژی اســت از ایــن مســئله 

بی بهــره هســتند.
تعــاون  بنیــاد  پیشــگامان  مدیــر شــرکت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــه داد: ای ــیج ادام بس
ــا در  ــاور م بخــش عظیمــی از ظرفیت هــای فن
ــز  ــرگرمی متمرک ــازی و س ــات، ب ــوزه خدم ح
شــده اســت و بخــش عمــده ای از اقتصــاد 
مــا از ظرفیت هــای فناورانــه و دانش بنیــان 
ایــن  از بخش هــای  یکــی  لــذا  بی بهره انــد 

ــائل  ــتراک گذاری مس ــوزه به اش ــه ح ــداد ب روی
می شــود. مربــوط 

ــه  ــای فناوران ــرد: خأله ــان ک ــی بی ــر حق دکت
ــور  ــتان حض ــای ارزش اس ــادی در زنجیره ه زی
ــی  ــال پاســخ یابی هســتند؛ ول ــه دنب ــد و ب دارن
متأســفانه شــبکه های فنــاور از آن هــا بی بهــره 

هســتند.
وی اذعــان کــرد: یکــی از دالیلــی کــه بخشــی 
بــه  دانش بنیــان  شــرکت  ظرفیت هــای  از 
ســمت ۱۴۱ شــدن پیــش می رونــد ایــن اســت 
کــه  از ظرفیت هــای دانش بنیــان اســتان ها 
اطاعــی ندارنــد لــذا بخشــی از ایــن رویــداد به 
ایــن مســئله تعلق گرفتــه اســت کــه آن دســته 
ــه  از مجموعه هایــی کــه مســئله و خــأل فناوران
دارنــد آن را بــه اشــتراک بگذارنــد؛ امــا صــرف 

ــت. ــی نیس ــتراک گذاری کاف ــن به اش ای
تعــاون  بنیــاد  پیشــگامان  مدیــر شــرکت 
بســیج  مطــرح کــرد: واقعیــت امــر ایــن اســت 
کــه در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان مســئله بــه 
ــب  ــت و صاح ــده اس ــط نش ــخ دهنده مرتب پاس
مســئله هــم حاضــر نشــده اســت بابــت کســی 
ــای کار  ــت پ ــخ داده اس ــئله آن را پاس ــه مس ک

بایســتد.
اقتصــاد  در  دوم  چالــش  حقــی  دکتــر 
دانش بنیــان را عــدم عدالــت در نــوآوری عنــوان 
ــت  ــه معاون ــاری ک ــق آم ــت: طب ــرد و گف ک
علمــی ریاســت جمهوری منتشــر کــرده اســت 
نزدیــک بــه 7۰ درصــد مجموعه هــای نــوآور و 
دانــش بنیانــی کــه در کشــور وجــود دارنــد تــا 
ــی و ســرمایه ای از  ــه لحــاظ مال االن بهــره ای ب

نبرده انــد. حاکمیتــی  ظرفیت هــای 
وی افــزود: بــر اســاس آمــار صنــدوق نــوآوری 
ــا  ــاً 7۰ ت ــت جمهوری، تقریب ــکوفایی ریاس و ش
ــدوق  ــن صن ــرمایه گذاری های ای ــد س ۸۰ درص
و  اســتارت آپ ها  درصــد   ۳۰ تــا   ۲۰ روی 
تیم هــای نــوآور و فنــاور متمرکــز شــده اســت 
ــت. ــرمایه گذاری اس ــت در س ــدم عدال ــن ع و ای

تعــاون  بنیــاد  پیشــگامان  مدیــر شــرکت 
بســیج  خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن یکــی 
ــن اســت  ــداد ای ــن روی ــای ای ــر از بخش ه دیگ
مالــی،  ســرمایه گذاری،  ظرفیت هــای  کــه 
ــای  ــمت تیم ه ــه س ــتیبانی ب ــاری و پش اعتب
ــد و  ــز مذاکــره شــکل دهن ــد و می ــاور بیاین فن
ــک از  ــدام ی ــرای ک ــه ب ــد ک ــخص می کنن مش
ایــن تیم هــا ســرمایه گذاری کننــد کــه نتیجــه 
ــاتی  ــه صورت جلس ــل ب ــرات تبدی ــن مذاک ای
می شــود کــه پیگیــری آن هــا بــه عهــده 

ــت. ماس
در حــوزه  عــدم هم افزایــی  دکتــر حقــی 
حــوزه  در  ســوم  چالــش  را  پشــتیبانی 
ــرد:  ــوان ک ــرح و عن ــان مط ــاد دانش بنی اقتص
ظرفیت هــای مختلــف پشــتیبانی در داخــل 
ظرفیت هــا  ایــن  کــه  دارد  وجــود  کشــور 
ــد  ــل کنن ــزا عم ــر هم اف ــا یکدیگ ــتند ب نتوانس
ــی موجــب شــده اســت  ــدم  هم افزای ــن ع و ای
کــه تیم هــای فنــاور نتواننــد به درســتی از 
ظرفیت هــای ســرمایه گذاری اســتفاده کننــد.

مجموعــه  کــرد:  مطــرح  پایــان  در  وی 

ــن اضــاع  ــاون بســیج ای ــاد تع پیشــگامان بنی
ــداد  ــن روی ــد و ای ــل می کن ــم متص ــه ه را ب
مســیر رفــع  چالــش  هــا را نشــان مــی  دهــد و 
بــه طــور کلــی مجموعــه پیشــگامان در ســپاه، 
ــاور و  ــای فن ــم  ه ــازی تی ــاری  س ــه تج وظیف
ــر  ــی را ب ــان مردم ــش بنی ــای دان ــرکت  ه ش

عهــده دارد.
 

ــس  ــده مجل ــدی نماین ــر زاه دکت
ــالمی : ــورای اس ش

مــردم  نماینــده  زاهــدی  مهــدی  محمــد 
کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــا« ب ــا ثری ــه »ت ــی فناوران ــش مل در همای
ــوری  ــم و فنل ــوم عل ــت ب ــای زیس ــش ه چال
ــی  ــرد: اصل ــار ک ــاره و اظه ــتان و کشوراش اس
ــان،  ــش بنی ــش دان ــن چال ــم تری ــن و مه تری
عــدم ارتبــاط صحیــح و مطلــوب بیــن اجــزای 
ــت. ــتان اس ــاوری در اس ــم و فن ــتم عل اکوسیس

ادامــه  مجلــس  آمــوزش  عضوکمیســیون 
داد: دانشــگاه، آمــوزش و پــرورش، صنایــع 
از  )هــر چیــزی خــارج  بــه معنــای عــام 
ــتگاه  ــا و دس ــور(، نهاده ــی کش ــام اموزش نظ
ــررات،  ــن و مق ــی، قوانی ــی و عموم ــای دولت ه
مســئوالن متولــی امــر و شــرکت هــای دانــش 

بنیــان از اجــرای ایــن اکوسیســتم هســتند.
ــر  ــا ب ــاوران م ــرد: فن ــان ک ــدی خاطرنش زاه
اســاس توانمنــدی هــای خــود خلــق فنــاوری 
ــوم  ــی چــون اعضــای زیســت ب ــد ول مــی کنن
علــم و فنــاوری بــه صــورت مجمــع الجزایــری 
عمــل مــی کنــد و ارتبــا خوبــی بــا هــم ندارنــد 
ــی  ــان باق ــای کشــورهم چن ــدی ه ــذا نیازمن ل

ــد. مــی مان
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه توســعه فنــاوری و 
ســرعت بــاالی تحــوالت علمــی کــه هــر ســال 
تقریبــا دو برابــر مــی شــود  بــه دلیــل مجمــع 
الجزایــری عمــل کــردن، مــا عقــب مــی مانیــم؛ 
لــذا بیــن اجــزای ایــن اکوسیســتم پیوســتگی و 

در هــم آمیختگــی ایجــاد شــود.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســامی، نبــود نیــروی انســانی ماهــر 
ــم و  ــوم عل ــت ب ــوزه زیس ــر ح ــش دیگ را چال
فنــاوری کشــور برشــمرد و عنــوان کــرد: ایــن 
کمبــود عوامــل مختلفــی دارد کــه یکــی از آن 
هــا دانشــگاه هاســت چــرا کــه دانشــگاه هــای 
مــا از تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و حرفــه ای 
ــه ســرعت  ــد در خــارج از دانشــگاه ب کــه بتوان
وارد بــازار کار بشــود و خــاق و کارآفریــن 

بشــود عقــب هســتند.
زاهــدی بــا بیــان اینکــه دنیــا در حــال حاضــر 
در مرحلــه گــذراز دانشــگاه هــای نســل چهــارم 
بــه پنجــم اســت، مطــرح کــرد: در نســل 
ــت  ــچ مســئله ای در خصــوص تربی پنجــم هی
ــدارد چــرا کــه آن هــا  کارآفریــن هــا وجــود ن
ــوز  ــا هن ــی م ــد ول ــته ان ــر گذاش ــت س را پش
ــر  ــی ب ــه مبتن ــای نســل دوم ک در دانشــگاه ه
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ــم. ــده ای ــوزش و صــرف پژوهــش اســت، مان آم
وی بیــان کــرد: مــا هنــوز نتوانســتیم دانشــگاه 
نســل ســوم کــه دانشــگاه کارآفریــن، ماموریــت 
ــرا و مســئله محــور اســت را در کشــور جــا  گ
ــی  ــل مختلف ــئله دالی ــن مس ــه ای ــم ک بیندازی
دارد کــه بایــد بــه صــورت جــدی مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 

ــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت  شــورای اســامی ب
ــای  ــت: دانشــگاه ه ــای کشــور گف دانشــگاه ه
مــا بایــد بــه ســرعت پوســت انــدازی کننــد و 
ــه ســمت دانشــگاه هــای نســل ســوم پیــش  ب
برونــد؛ چــرا کــه در ایــن مســیر هــر چه بیشــتر 
زمــان از دســت بدهیــم از قافلــه فنــاوری دنیــا 
ــه گام دوم   ــه در بیانی ــه ک ــده و آنچ ــب مان عق
انقــاب اســت در صــورت غفلــت دانشــگاه هــا 

بــه زودی محقــق نمــی شــود.
ــع  ــا مناب ــان اینکــه دســتگاه ه ــا بی زاهــدی ب
انســانی خــاق و فنــاور را کــم دارنــد، مطــرح 
ــدرک  ــتخدام، م ــث اس ــفانه در بح ــرد: متاس ک
ــه ای  ــت حرف ــت و صاحی ــم اس ــی حاک گرای

ــرد. ــرار نمــی گی ــراد مدنظــر ق اف
وی در ادامــه تصریــح کــرد: عــدم بهــره گیــری 
از قوانیــن یکــی دیگــر از چالــش هــای پیــش 
روی تولیــد و پیشــرفت اســت و قوانیــن موجود 
ریســک پذیــری  الزم را در برمــی گیــرد ولــی 

تنهــا آگاهــی از آن هــا کافــی نیســت.

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســامی عــدم همــکاری بانــک هــا در 
پرداخــت تســهیات و عــدم بهــره گیــری از از 
ــر نشســتن  ــه ثم ــع ب ــا را از موان ــدی ه توانمن
ایــده هــا برشــمرد و اظهــار کــرد: بایــد بانــک 
اطاعاتــی نیازهــای اســتان و بانــک اطاعاتــی 
ــاوران ایجــاد شــود و هــم  ــا و فن ــدی ه توانمن
ــن  ــن بی ــده در ای ــگ کنن ــک هماهن ــن ی چنی
وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد ایــن دو بانــک 

ــد. ــا هــم مرتبــط کن را ب
زاهــدی در پایــان بــا یبــان اینکه قانــون جهش 
تولیــد اختیــارات خوبــی را بــه اســتانداران داده 
ــه  ــات ب ــع و امکان ــد از مناب ــه بتوانن ــت ک اس
ــه گســترش ارتبــاط  ــی اســتفاده کننــد، ب خوب
بیــن صنعــت ودانشــگاه اشــاره کــرد و تســریع 
در صــدور مجوزهــا را در جهــت عملیاتــی 

ــر دانســت. ــه موث ــده هــای فناوران شــدن ای
 

هماهنگــی  امــور  معــاون 
: کرمــان  اســتانداری 

ــی معــاون اقتصــادی  جنــا آقــای دکتــر مهراب
اســتانداری کرمــان در رویــداد ملــی » تاثریــا« 
گفــت: علــم شــامل ســه مرحلــه تولیــد، توزیــع 
و مصــرف اســت کــه مــا درمرحلــه تولیــد علــم 
مشــکل چندانــی نداریــم و در ایــن زمینــه 
جایــگاه مناســبی در جهــان داشــته و در بخــش 
هــای مختلــف آن حرفــی بــرای گفتــن داریــم.

ــزود:  ــان اف ــتاندار کرم ــادی اس ــاون اقتص مع
خوشــبختانه بــا گســترش دانشــگاه هــا، فضــای 

ــر  ــت و ه ــده اس ــاد ش ــور ایج ــی در کش خوب
ــر رشــته  ــی در ه ــه راحت ــد ب ــی توان کســی م

ــد. ــل کن ــد تحصی ــه بخواه ای ک
ــد  ــان تاکی ــتاندار کرم ــادی اس ــاون اقتص مع
ــا  ــکل م ــم، مش ــع عل ــئله توزی ــرد: در مس ک
ایــن اســت کارهایــی کــه در دانشــگاه هــا 
ــه دســت کســانی  ــی شــود چطــور ب انجــام م
کــه نیازمنــد آن هســتند برســد و ایــن چالــش 
اصلــی پیــش روی ماســت کــه بیــن صنعــت و 

ــم. ــرار کنی ــی برق ــاط عمل ــگاه ارتب دانش
وی در ادامــه مطــرح کــرد: مصــرف کــه 
ســومین مرحلــه علــم اســت پیچیدگــی هــای 
خــاص خــودش را دارد و گــره اصلــی در ایــن 
ــش و  ــوری در پژوه ــا مح ــث تقاض ــه بح زمین
ــعه  ــه توس ــاس نظری ــه براس ــت ک ــوآوری اس ن
ــک  ــرای ی ــه تقاضــا ب ــی ک ــا زمان ــزه ای ت انگی
ــر  ــود ه ــا نش ــاد ایج ــا کاال در اقتص ــوآوری ی ن
ــده  ــی فای کاری کــه در زمینــه عرضــه شــود ب

اســت.
وی بــا اشــاره بــه موضوع بــی فایدگــی آموزش 
در جهــان عنــوان کــرد: انگیــزه هــای اقتصــادی 
بایــد ســه ضلــع مثلــث علــم را بــه هــم وصــل 
کنــد چــرا کــه اگــر انگیــزه اقتصــادی نباشــد با 
شــعار دادن و حــرف زدن نمــی تــوان کاری را 

انجــام داد.
ــه  ــان درادام ــتاندار کرم ــادی اس ــاون اقتص مع
بــه فعالیــت هــای اســتانداری کرمــان در زمینه 
دانــش بنیــان اشــاره و اظهــار کــرد: در اســتان 
ــورای  ــل ش ــان ذی ــش بنی ــورای دان ــان ش کرم
برنامــه ریــزی اســتان راه انــدازی شــده اســت 
ــار  ــی و چه ــه فرابخش ــه کمیت ــامل س ــه ش ک
ــت  ــا فعالی ــه ب ــت ک ــی اس ــر بخش ــه زی کمیت
هــای خــود در زمینــه دانــش بنیــان بــه نتایــج 

ــی رســیده اســت. خوب

مهرابــی احصــا و اســتخراج حــدود ۹۰۰ نیــاز 
فناورانــه در اســتان کرمــان را از جملــه نتایــج 
ــورای  ــای ش ــت ه ــده از فعالی ــت آم ــه دس ب
دانــش بنیــان اســتان برشــمرد و گفــت: از ایــن 
ــای  ــه ه ــه در کمیت ــه ای ک ــاز فناوران ۹۰۰ نی
ممختلــف احصــا شــده اســت حــدود 7۰۰ 
ــه  ــه ب ــت ک ــت اس ــش صنع ــورد آن در بخ م
قطعــات بســیار ریــز یــا مــواد شــیمیایی بســیار 

ــوط مــی شــود. خــاص مرب
وی افــزود:  ایــن نیازهــا را مــی تــوان در 
ــوان از  ــا بت ــرار داد ت ــداد ق ــن روی ــار ای اختی
نتیجــه آن در معــادن بزرگــی مثــل گل گهــر، 
مــس گوهــر زمیــن صنایــع الســتیک و ... کــه 
از معــادن بــزرگ اســتان محســوب مــی شــوند، 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــان  ــان  بی ــتاندار کرم ــادی اس ــاون اقتص مع
کــرد: قانــون جهــش دانــش بنیــان کــه امســال 
تصویــب و شــیوه نامــه آن ارســال شــده اســت 
بــه ویــژه مــاده ۱۱ آن دســت مــا را در کمــک 
ــی  ــاز م ــان ب ــش بنی ــای دان ــت ه ــه  فعالی ب
ــی  ــت حام ــر اس ــتانداری حاض ــذا اس ــذارد ل گ

مجموعــه هایــی باشــد کــه کار عملــی در ایــن 
حــوزه مــی کننــد.

مهرابــی خاطــر نشــان کــرد: متاســفانه مــوازی 
کاری  زیــادی در حــوزه دانــش بنیــان در 
اســتان انجــام مــی شــود لــذا بــرای حــذف این 
ــه شــورای  ــی ب ــوارد الزم اســت نقطــه اتصال م
دانــش بنیانــی اســتان برقــرار کــرد تــا کارهــای 

ــر شــود. ــدون نتیجــه کمت تکــراری و ب
 

بخش  DEMO DAY  رویداد:
در ایــن قســمت از رویــداد تعــداد ۱۰  فنــاور 
برتــر بــه ارائــه طــرح هــای برتــر خــود 

: پرداختنــد 
  

بخش REVERS PICH  رویداد :
آور  برنامــه 7 چالــش  از  ایــن قســمت  در 
بــزرگ نســبت بــه ارائــه چالــش هــای اولویــت 

ــد : ــان پرداختن ــتان کرم دار اس
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، مجتمــع 
مــس سرچشــمه و مرکــز نــوآوری و شــتابدهی 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــتاری ، س ــهید س ش

کل  اداره  گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع   ،
ــاد  ــا جه ــد دری ــز رش ــاورزی ، مرک ــاد کش جه
اتــاق  دریایــی ســپاه،  نیــروی  خودکفایــی 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی و اداره 

کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

برگزاری میزهای مذاکره : 
در ایــن بخــش از رویــداد تعــداد ۱۵ مجموعــه 
ارائــه کننــده خدمــات و ســرمایه گــذار نســبت 

بــه انجــام مذاکــره بــا تعــداد ۱۱۵ فنــاور 
ــد : ــدام نمودن ــداد اق حاضــر در روی

ــش -  ــد دان شــرکت پیشــگامان توســعه فراین
ــتان  ــاوری اس ــی و فن ــی ، پژوهش ــیج علم بس
ــهرک  ــاوری  - ش ــم و فن ــارک عل ــان - پ کرم
اتــاق  نخبــگان-  بنیــاد  ســدید-  صنعتــی 
بازرگانــی صنایــع و معــادن و کشــاورزی - 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری - مرکــز خدمــات 
ســرمایه گــذاری اســتان کرمــان- شــرکت 

ــس  ــع م ــر- مجتم ــی گل گه ــی و صنعت معدن
و  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  سرچشــمه- 
گردشــگری- مرکــز تحقیقــات کشــاورزی- 
مرکــز رشــد فنــاوری دریــا – موسســه اقتصادی 

ــتضعفان ــاد مس ــر- بنی کوث
در پایــان مذاکــرات تعــداد 7۶ صــورت جلســه 
ــا  ــدگان امض ــره کنن ــاوران و مذاک ــن فن مابی
گردیــد و بــرای ۶ محصــول بازارســازی صــورت 
جهــت  در  فناورانــه  طــرح   ۱ در  و  گرفــت 
تجــاری ســازی محصــول ســرمایه گــذاری بــه 

ــت. ــورت گرف ــال ص ــارد ری ــی میلی ارزش س

اختتامیه رویداد :
در پایــان مراســم دبیــر اجرایــی رویــداد  ضمن 
بیــان گزارشــی از خروجــی رویــداد و مذاکــرات 
صــورت گرفتــه نســبت بــه اعــام طــرح هــای 
برتــر رویــداد اقــدام نمودنــد . طــرح هــای برتــر 
رویــداد شــامل چســب فــوق مقــاوم دو جزئــی 
اپوکســی ، ایســتگاه هوشــمند اب ، هواشناســی 

و کشــاورزی و کــوره  پیشــگرم نــورد بودنــد .

https://www.msrt.ir/fa


همکاران این شامره : 

- دکرت آرش رزمی

- پیام چینی فروشان     - علی رستمی

- ابوالفضل لطفی           - رحیم ستارزاده 

- سعیده صفری            -  نور الله رزمی 

- امیر بامه                   - زهره مشتاقی عراق

صاحب امتیاز : رضا فرج تبار 

رسدبیر : زیر نظر هیأت تحریریه 

طرح جلد و گرافیست :حلیمه استادمحمودی 

https://www.msrt.ir/fa

