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به گزارش روابط عمومي شــهرك علمي و تحقيقاتي 
اصفهان، حجت االســام و المسلمين دكتر حسن روحاني، 
رييس جمهور اسامي ايران به همراه دكتر ستاري، معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور، دكتر قاضي زاده هاشــمي، 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر شريعتمداري 
معاون اجرايي، دكتر نهاونديان رييس دفتر، دكتر حســين  
فريدون دســتيار ويــژه، دكتر محمدرضا صادق، مشــاور 
رســانه ای  رييس جمهور و دكتر شــيخ زين الدين، معاون 

نوآوري و تجاري ســازي معاونــت علمي و فناوري رييس 
جمهور صبح امروز در جريان بازديدي از شــهرك علمي و 
تحقيقاتــي اصفهان، با فناوري هاي توليد شــده توســط 
شــركت هاي دانش بنيــان مســتقر در شــهرك از جمله 
گرانول هاي سفيد كمك شوينده از شركت شيميايي فدك، 
توليد گرانول پلي اتيلن با قابليت شــبكه اي شدن از شركت 
آريا پليمر پيشــگام، راديولوژي ديجيتال از شــركت بهيار 
صنعت ســپاهان، ماســك صنعتي نانوالياف با نام تجاري 

نانوپاك از شــركت نانوتار پاك، نشــانگرهاي شيميايي و 
زيستي فرايند استراليزاسيون از شركت روشن راي سپاهان 
ديــدن كردنــد و همچنين بــا محصوالت شــركت هاي 
دانش بنيان فراكوش ســپاهان، كاراپااليــه، كاوش انرژي 
پاسارگاد، راه سبز چهلستون، نانو واحد صنعت پرشيا، معين 
زيست آريا، كاشــفان نيلفام، فناور پويا سپاهان، سيتو متين 
ژن، ردياب شــيمي، سرونت، شعله آريا، فوالد نقش جهان، 

فراتك و پارسيان پيشرو صنعت پليمر آشنا شدند.
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»دانشگاه هاي کارآفرین 
از ایده تا عمل«

دکتر حسن خوش قلب *

پژوهش زير بناي توســعه پايدار در هر كشــور و 
جامعه اســت و مفاهيم فناوري، نــوآوري، توليد 
محصول فناورانه، ايجاد ثروت و به تبع آن توليد اشتغال 
پايــدار، اقتصاد پايدار، اقتدار ملــي، عزت ملي هر كدام 

معلول پژوهش هستند. 
بــا روي كار آمدن دولــت تدبير و اميــد كه يكي 
از مهم تريــن خاســتگاه هاي آن جامعه دانشــگاهي 
مي باشــد، نگرش جديدي در روش مديريتي وزارتخانه 
علــوم، تحقيقات و فناوري شــكل گرفــت و با وجود 
جابه  جايي هايي در رأس هــرم آن وزارت در طي كمتر 
از يك ســال از شروع دولت، رويه مديريتي آن با همان 

خط  مشي كلي ترسيم شده ادامه يافت.
از اهــداف اصلــي و اميد چــه در رأس آن و چه در 
سطوح باالي مديريتي وزارت علوم، تغيير فاز دانشگاه ها  
از آموزشي و پژوهشي به دانشگاه هاي مولد و كارآفرين 
بود كه يك تغيير فاز جدي در سيســتم آموزش عالي 

كشور محسوب مي شود.
اساساً ايجاد دانشــگاه هاي كارآفرين به خودي خود 
يك تغيير فاز تاكتيكي در نگرش حاكم بر دانشــگاه ها، 
آن هم در سطوح مياني محسوب نمي شود كه بتوان با 
بــكار بردن ابزار جديد مديريتي و تغيير در برخي اصول 
و سرمشق ها بتوان به اين هدف دست يافت. بلكه اين 
شعار يك تغيير اســتراتژي در سطح كان و در اصول 
سيستم مديريتي نظام آموزشي و پژوهشي مي باشد كه 
عمده تغيير آن، جابه جايي از ريل كميت و كمي نگري 
به ريل كيفيت و نگرش كيفي گرايانه مي باشــد كه چه 

بسا مشاركت ساير نهادها را نيز مي طلبد.
همانند ســاير كشورهاي پيشــرفته صنعتي، ستون 
اصلي كه دانشــگاه هاي كارآفرين و مولد متكي به آن     
مي باشــند شــامل نوآوري، فناوري و توليد محصول 
فناورانه مي باشــد كه لزوماً فنــاوري مورد نظر فناوري 
فيزيكي قابل لمس نبوده و ممكن است در علوم انساني 
به يك روش فناورانه تعبير شود كه بتواند تغيير جدي در 
نوع و روش زندگي بشر ايجاد نمايد. تشكيل و يا تغيير 
فاز به دانشــگاه هاي كارآفرين مستلزم تهيه يك مدل 
جامع و قابل كاربرد در دانشــگاه ها مي باشد و تهيه اين 
مدل در وزارت عتف و به طور جدي در معاونت پژوهش 
و فناوري در دستور كار قرار دارد ولي مطالعه و تفسير هر 
يك از اجزاي مدل نامبرده در اين گفتار نمي گنجد و اميد 
است در شماره هاي بعدي به آن پرداخته شود. همان طور 
كه اشاره شــد ابزار مورد نياز چنين دانشگاه هايي وجود 
ساختارهايي نظير پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد 
و واحدهاي فناوري به عنوان بستر شكل گرفتن ايده ها، 
رشد و تعالي آن در ادامه تبديل ايده به محصول مي باشد 
كه خوشــبختانه حمايت از چنين مراكزي به طور قابل 
محسوسي از طرف مجموعه وزارت عتف در دستور كار 
قرار داشته و دارد. ابزارهاي ديگر دانشگاه هاي مذكور كه 
خوشبختانه پيشرفت هاي قابل توجه در تهيه، تشكيل 
و رشــد آنها داشــته اســت ايجاد دفاتر انتقال فناوری  
 Transfer Technology Office) TTO)
اســت كه با هدف انتقال تجربيات فناورانه از صنعت، 
به دانشــگاه در چندين دانشگاه ايجاد و راه اندازي شده 
است. از فعاليت هاي ارزشمند ديگر در همكاري شوراي 
عالي عتف ايجــاد مناطق ويژه علم و فناوري يا همان 
كريدورهاي علم و فناوري بوده است كه در چند استان 
راه اندازي آن در حال انجام است و خوشبختانه اهميت 
آن براي دولتمردان نيز آشكار شده است تا جايي كه به 
يكي از شــعارهاي اصلي دولت در استان هايي كه اين 

مناطق ايجاد شده اند تبديل شده است.
يكــي از شــاخص هــاي اصلــي در رتبــه بندي 
دانشگاه هاي پيشرفته ميزان توليد ثروت و اشتغال توسط 
فارغ التحصيان و يا شركت هاي ايجاد شده توسط آنهت 
مي باشد. طبق برخي گزارش ها ميزان درآمد شركت هاي 
دانشــگاهي در يك دانشگاه، بســيار باالتر از خيلي از 
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معــاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در ســال 1372 
راه اندازی شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان توسط آقايان لوح 
موسوی، دكتر فرشچی ها و دكتر سقائيان نژاد و دوستانشان در 
دانشگاه صنعتی اصفهان، مطرح شد، اظهار كرد: واقعاًً شايد اين 
ايده، در زمان خود ايده كاملی نبود. به هر حال ما می دانستيم در 
دنيا شهرك های علمی و تحقيقاتی راه اندازی شده است و تبديل 
به كانون های اصلی توسعه شده اند و ايران هم، بايد حتماًً در اين 

مسير حركت كند.
به گزارش عتف دكتر اسحاق جهانگيری افزود: مدتی بحث 
 شد كه اساسنامه  آن توسط استانداری و يا وزارت آموزش عالی 
مصوب شــود، كه در نهايت قرار شــد در شورای عالی انقاب 
فرهنگی مطرح شود و اين اساسنامه توسط اين شورا به تصويب 
رســيد. وی ادامه داد: بــه حمداهلل با توضيحــات آقای دكتر 
كشميری امروز شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان مجموعه ای 

است كه در طول اين سال ها دوستان با جديت دنبال كرده اند.
وی با اشــاره به اينكه واقعيتی كه وجــود دارد، ايران حتمًا 
بايد توسعه پيدا كند. يعنی هم شرايط تاريخی، مناطق، جوانان 
تحصيل كــرده و هم منطقه ای كه ايران در آن قرار دارد، گفت: 
راهی جز اينكه يك كشور توســعه يافته و يا حداقل در مسير 
توسعه قرار بگيرد، وجود ندارد. در حال حاضر در منطقه، از شرق 
تا غرب، كشوری كه در آن ثبات و امنيت كامل و يك چارچوب 

اداره  صحيح وجود دارد، ايران است.
وی اضافه كرد: از نظر توســعه هم نيز در اين منطقه نگاه 
كنيم، آن كشــوری كه به جهت تاريخی الزم است توسعه پيدا 
كند، ايران اســت. البته يكی دو كشور منطقه در حال حاضر به 
جهت شاخص های توسعه، ممكن است از ما جلوتر باشند ولی 
اين پيشرفت نه به خاطر اينكه آنها خيلی خوب و قويتر حركت 
كردند، بلكه به خاطر اينكه ما در مواقعی جنگ تحميلی داشتيم 
و هم برخی سياســت هايی در برهه ای از زمان باعث شده كه 

فاصله ای داشته باشيم.
وی با بيان اينكه در سند چشــم انداز كه گفته شده رشد 8 
درصدی پيدا كنيم، در 10  ســال اول رشد آن 2/4 درصد بوده 
اســت، ادامه داد: ما حتی در جلسه ای با معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رييس جمهور بحث كرديم و برای اينكه باز به 
رشد 8 درصدی برسيم، بايد در 10 ساله دوم، رشد 12 درصدی 
را داشته باشيم. در واقع يك رشد دور از دسترسی  هست؛ حداقل 

با عملكرد گذشته رشد اقتصادی غير واقعی نشان می دهد.
وی تصريح كرد: تنها يك اتفاق می تواند تعيين كننده باشد و 
اين است كه ما در جهتگيری تغيير ايجاد كنيم. يعنی به اقتصادی 
برسيم كه به جای درآمدهای منابع طبيعی، نفت و صنعتی كه 
به هر حال در اين سال ها عمدتاً صنايع معمولی بوده و در كشور 

توسعه پيدا كرده، صنعت دانش بنيان حرف اصلی باشد.
وی با اشــاره به اينكه باالخره يكی از داليل توفيق شهرك 
علمی و تحقيقاتی اصفهان اين اســت كه دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان آن موقع بــا بزرگواری قبول كرد كه اين شــهرك 
در دل آن ايجاد شــود، عنوان كــرد: خيلی بحث بود كه جای 
ديگر برود، اما اولين نيازش دانشــگاه و دومين نيازش كتابخانه 
مناســب و با امكانات بود. وی افزود: همه اينها زير ساخت های 
دانشگاه صنعتی اصفهان است. اين دانشگاه يكی از مهم ترين 

دانشــگاه های صنعتی كشور است و بايد از اين فرصت استفاده 
كرد. نيروی انســانی كه امروز وجود دارد. در بخش تحصيات 
تكميلی، دانشجو، فارغ التحصيان و هم نياز به كاری كه وجود 
دارد و توســعه  ای كه نياز است، می طلبد كه ما به سمت اقتصاد 

دانش بنيان حركت كنيم.
وی گفت: اگر به اين سمت حركت كنيم حتماً موضوع توسعه 
علــم و فناوری، توليد فناوری و تبديــل آن به ثروت و تجاری 
ســازی  يكی از الويت های اصلی است، كه در معاونت علمی 
و فنــاوری رييس جمهور و در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
انجام می شود ودر نهايت در شهرك  علمی و تحقيقاتی اصفهان 
به صورت مشخص بايد تعريف شود و دستگاه ها در اين مسير 

حركت كنند.
وی با بيان اينكه اصفهان يكی از پايلوت ها و يكی از مراكز 
خوب اســت. اصفهان از نظر دانشگاهی استعداد بسيار بااليی 
دارد، اظهار كرد: تعداد دانشجويان، تعداد اساتيد خوب و با سابقۀ 
صنعتــی در اصفهان وجود دارد. باالخره اگر اول نباشــد حتمًا 
دومين اســتان مهم صنعتی ايران است.در اصفهان نيروی كار 
آزموده خوبی وجود دارد. در زمينه پارك های علم و فناوری كه 
توليد فناوری انجام می شود و در راستای تجاری سازی حركت 

می كند. 
وی با اشاره به ايجاد كريدور های علم و فناوری در اصفهان 
گفت: مــا حتماً از اين سياســت در اصفهان حمايت می كنيم، 
البته در كل كشور حمايت می كنيم. اميدوار هستيم كه بتوانيم 
حمايت های زير بنايی، حمايت های بودجه ای كه مورد نياز است 

انجام بگيرد.
وی افزود: اين دغدغه هايی كه آقای دكتر ستاری فرمودند و 
دوستان ديگر هم گفتند، درست است؛ ممكن است در پژوهش 
يك پولی جايی هدر شــده باشد، ولی در مقياس اصا ما نبايد 

به اين توجه كنيم. 
وی ادامه داد: كشــوری كه 800 هزار ميليارد تومان بودجه 
كل كشور اســت، يك عدد كمی، حتی كمتر از يك درصد به 

پژوهش تعلق می گيرد. بعد ما بيايم و دغدغه مان اين باشد كه 
ممكن است يك جايی يك عددی هم هدرشده باشد. واقعاً نبايد 
به آن توجه كرد. اصا ذهنمان را روی اين تمركز ندهيم. هر چه 
می توانيم به سمت پژوهش برويم، از 100 پژوهش،10 پژوهش 

انجام شود و برای كشور اثرگذار باشد، خيلی خوب است.
وی با اشــاره به اينكه به هر حال معلوم اســت كه شهرك 
علمی و تحقيقاتی اصفهان توانسته يك كارهای بزرگی انجام 
دهد و من به عنوان يك كاری جدی فكر می كنم دوستان همه 
بايد دنبال كنند، عنوان كرد: دولت هم كمك كند. كريدورهای 
علم و فناوری هم اگر نيازی به مصوبه ای هست، تهيه شود. چه 
در ســطح دولت و چه در سطح شورای عتف و در جای ديگری 
اگر قرار باشد راجع به آن تصميم گرفته شود. حتی اگر قرار باشد  
به مجلس اليحه ای ارســال شود به طور جدی دنبال كنيم كه 
بتوانيم از اين فرصت برای توسعۀ كشور استفاده بيشتری كنيم.

وی تأكيد كرد: چاره ای جز اين نيســت. اقتصاد دانش بنيان 
بايد جايگزين اقتصاد متكی به نفت شود. هر حرف ديگری گفته 
شود كه اقتصاد متكی به نفت را ببريم به سمت معدن، به سمت 
نقاط ديگر، اينها غير واقعی است. ما اميدوار هستيم كه بتوانيم 
به صورت جدی در اين بخش حركت كنيم و اصفهان هم بتواند 

نقش خود را ايفا كند.
معــاون علمی و فناوری رييس جمهــوری گفت: اعتماد به 
بخش خصوصی و تأمين مالــی پژوهش ها از اين طريق يكی 
از راه های اقتصادی شدن فعاليت های پژوهشی در كشور است.

نيــرو، وزير صنعت و معدن از شــهرك علمی و تحقيقاتی 
اصفهــان بازديد كردند. دكتر حميد چيت چيان، وزير نيرو، دكتر 
محمد رضا نعمــت زاده، وزير صنعت و معــدن، دكتر محمود 
گــودرزی وزيــر ورزش و جوانان و جمعی از معاونــان وزرا، از 
بخش های مختلف اين شــهرك ديدن كردند و در ادامه نيز، 5 
محصول جديد شركت های دانش بنيان در اين شهرك، رونمايی 

شد.

دکتر جهانگیری:

اقتصاد دانش بنیان باید جایگزین 
اقتصاد متکی به نفت شود

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
گفت: ميزان ارتباطات خارجی، مقاالت خارجی و هيئت علمی 

خارجی كه تدريس می كنند شاخص دانشگاه را باال می برد.
دكتر وحيد احمدی در هشتمين شــورای دانشگاه شاهرود 
با بيان اينكه رتبه بندی دانشــگاه ها به ميزان ارتباطات خارجی 
و مقاالت منتشر شــده با مشاركت طرف خارجی بستگی دارد 
افزود: با وجود باال بودن مقاله های دانشــگاه های ايران نسبت 
به دانشــگاه های مالزی، ولی به دليل كم رنگ بودن ارتباطات 

خارجی نسبت به آنها در رتبه بندی پايين تری قرار دارييم.
وی بين المللی كردن مجات و حمايت از آنها را جزء موارد 
مهمی ذكر كرد كه وزارتخانه دنبال می كند و تصريح كرد: وقتی 
بين المللی شويم خود به خود استانداردها باال رفته و فرصت های 

مطالعاتی خوبی ايجاد می شود.
دكتر احمدی با بيان اينكه در دهه چهارم انقاب قرار داريم 
اظهار داشت: خوشحاليم كه در دانشگاه شاهرود مجموعه ای از 

كارهای بزرگ صورت گرفته است.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
افزود: در مقطعی از تاريخ قرار گرفته ايم و تحوالتی در داخل و 

بيرون صورت گرفته و ما نيازمنــد ايجاد نگرش نوين در علم 
هستيم.

وی تصريح كرد: كشــور ما دارای زمينه ها و ظرفيت های 
مناســبت منطقه ای و نيروی انسانی است و قطعاًً سياست های 

علم، بهره بردن و استفاده بهينه از اين ظرفيت ها است.
دكتر احمــدی با بيان اينكه يكی از مهم ترين چالش ها اين 
اســت كه دانشگاه نتوانسته رســالت واقعی خود را انجام دهد 
اظهار داشت: يكی از تاطم ها بحث توسعه كمی نظام آموزش 
عالی اســت كه با اين خروجی دانشجو از دانشگاه ها، بايد فكر 
چاره در بحث اشتغال باشيم. معاون پژوهشی و فناوری وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری گفت: خوشبختانه تاكنون به كميت 
دانشــگاه ها زياد پرداخته شــده و ظرفيت های فراوانی ايجاد و 

دانشجويان زيادی وارد جامعه شدند.
وی در پايان يكی از سياست های اصلی وزارت علوم را ارتقاء 
كيفيت دانشگاه ها با تأكيد بر مرجعيت علمی در منطقه به عنوان 
مجموعه علمی كشور دانست و خاطر نشان كرد: همه ما رسالت 
بزرگی داريم و بايد به اين مسئله نگرش جديدی داشته باشيم.

رتبه بندی دانشگاه ها به میزان ارتباطات خارجی بستگی دارد

برنامه ها و اهداف معاونت پژوهشی 
و فناوری در راستای سیاست های 

ابالغی مقام معظم رهبری
دکتر وحید احمدی*

 امروز جايگاه علم و فناوری به عنوان پيشران اصلی توسعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی بيش از پيش برجسته شده است. در كشور ما نيز با رجوع به اسناد باالدستی و 
سياست های كلی نظام جمهوری اسامی، می توان به نقش مهم علم و فناوری در توسعۀ كشور 
دست يافت به گونه ای كه در سند چشم انداز 20 ساله، ايران را كشوری توسعه يافته با جايگاه اول 

اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه می داند.
خوشــبختانه با اباغ سياست های كلی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری، فرصتی 
اســتثنايی برای جامعه علمی و فناوری كشــور به وجود آمده تا جهت گيری و مسير حركت 
برنامه های توســعه علم و فناوری كشور را براساس آن سياست ها تنظيم نموده و دستيابی به 
اهداف چشم انداز را تحقق بخشند. تحقق اين مهم، ايجاب می نمايد كه بيان سياست های علم 
و فناوری با ادبياتی جريان ساز و تحول آفرين و در قالب برنامه  هايی كه پاسخگوی تعهدات نظام 
علم و فناوری به ساير نظامات كشور باشد، انجام شده و به بازكردن افق ها و چشم اندازهای جديد 

كمك كند و در عين حال تأثيرگذاری بسيار جدی در برنامه های توسعه ای كشور داشته باشد.
در اين راستا معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بافاصله بعد از اباغ آن سياست ها از 
طرف معظم له و نيز تعيين وظايف و مسئوليت های وزارت علوم در اين حوزه توسط معاون اول 
محترم رييس جمهور با تشكيل كارگروه های تخصصی، تدوين راهبردها، برنامه ها و اقدامات را در 

دستور كار قرار داد كه ذيًا به برخی از مهم ترين و برنامه ها اشاره می شود:
1- توسعه زيرساخت های عمومی و تخصصی پژوهشی، فناوری و نوآوری

2- افزايش تعداد اختراعات و نوآوری ها
3- افزايش شركت های دانش بنيان

4- ارتقاء شــاخص های بين المللی پژوهشی و فناوری با مشــاركت ساير دستگاه ها و بخش 
خصوصی

5- افزايش سهم فناوری های متوسط و باال در ارزش افزوده توليدات
6- افزايش سهم پژوهش های كاربردی و تقاضا محور

7- اصاح ساختارها و نهادهای پژوهشی، فناوری و نوآوری و انسجام بخشيدن به آنها
8- ساماندهی نظام ارزيابی و رتبه بندی مؤسسات پژوهشی و فناوری
9- حمايت از ايجاد و توسعه مراكز پژوهش و فناوری مأموريت محور

10- توزيع عادالنه فرصت ها و امكانات پژوهش و فناوری در سراسر كشور
11- افزايش نقش و مشاركت بخش های غيردولتی در حوزه پژوهش و فناوری و ارتقاء سهم 

وقف و امور خيريه در اين حوزه
12- ساماندهی نظام مالكيت فكری

13- ارتقاء كيفی مجات علمی پژوهشی و حمايت از ايجاد مجات در طراز بين المللی
14- حمايت مالی از تحقيقات بنيادی در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

15- تغيير نگرش و افزايش ارزش اجتماعی، فرهنگی و علمی حوزه علوم انسانی
16- ايجاد زيرساخت های الزم جهت توسعه فناوری های نرم

17- حمايت از توسعه صادرات فناوری 
18- تعامل هرچه بيشتر دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی و فناوری با صنعت

و. ..
برنامه های فوق الذكر تنها بخشی از برنامه های وزارت علوم در راستای سياست های اباغی 
علم و فناوری است كه ذيل هر برنامه اقدامات متعددی پيش بينی شده است. لذا الزم می دانم از 
همه اساتيد، دانشجويان، متخصصان و برنامه ريزان حوزه علم و فناوری دعوت نمايم تا نظرات 
و پيشنهادات خود را نسبت به برنامه ها و ساير برنامه هايی كه می تواند در تحقق سياست های 

اباغی راهگشا باشد اعام نمايد.

ISC وISI، SCOPUSتوليد علم ايران بر اساس پايگاه هاي 
در سال هاي 2012-2014)1393-1391(

سال ران
اي

201220132014
sc

op
us

اه  
ايگ

پ
تعداد مقاالت ايران 

408914006937574)مدارك علمي(

رتبه جهاني ايران از 
171816نظر تعداد مقاالت

%1.54%1.5%1.5درصد سهم ايران از توليد علم دنيا

111رتبه علمي ايران در منطقه

IS
I اه

ايگ
پ

تعداد مقاالت ايران 
304623037229283)مدارك علمي(

رتبه جهاني ايران از 
202120نظر تعداد مقاالت

%1.5%1.37%1.39درصد سهم ايران از توليد علم دنيا

222رتبه علمي ايران در منطقه

رتبه استنادي يا ارجاعات )از 
)SCOPUS و ISI 232222نظر

IS
C 

گاه
پاي

321883212118995تعداد مقاالت ايران

شايان ذكر است آمارهاي مربوط به هر سال، 6 ماه پس از پايان آن سال، افزايش 
چشمگيري خواهد داشت و بعد از آن معموالً  افزايش بسيار جزئي را در پي دارد.

* معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف و دبير كل شورای عالی عتف

گزارش
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به گــزارش روابط عمومــی پارك های علــم و فناوری 
خوزســتان، اجاس رؤســای پارك های علم و فناوری و 
مديران مراكز رشــد كشــور با حضور وزير محترم ارتباطات و 
فنــاوری اطاعات، معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، سرپرســت دفتر برنامه ريزی امور فناوری و 
جمعی از مسئولين و مقامات دولتی، همچنين رؤسای پارك های 
علم و فناوری و مديران مراكز رشــد كشور در آمفی تئاتر هتل 

نيشكر و به ميزبانی پارك علم و فناوری خوزستان برگزار شد.
 سرپرســت دفتر برنامه ريــزی امور فنــاوری وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری با اشاره به اينكه پارك های علم و فناوری و 
مراكز رشد بستر ايجاد شركت هاي دانش بنيان هستند و خود اين 
شــركت ها محور اقتصاد مقاومتي هستند، گفت: تمام نهادهاي 
اجرايي و آموزشــي در توليد فناوری با پارك هاي علم و فناوري 

همگرا و در ارتباط باشند.
جناب آقای دكتر خســرو پيری در مراســم افتتاح اجاس 
روساي پارك هاي علم و فناوري و مديران مراكز رشد كشور كه 
8 بهمن ماه در محل هتل نيشكر اهواز برگزار شد، اظهارداشت: 
يكي از برنامه هاي دفتر برنامه ريــزي امور فناوري با همكاري 
پارك هاي علم و فناوري ايجاد فرهنگ نو آوري و فناوري است 

كه بايد اين فرهنگ را در جامعه گسترش دهيم.
وی تصريح كرد: برای ايجاد و گســترش نوآوري و فناوري 
بايد بستر فرهنگي آن آماده باشد تا اين امر در جامعه به جريان 
دربيايد. ضروری است كه در جامعه و در دانشگاه نيز پژوهشگران 

و مسئوالن به فناوري و نو آوري توجه جدي داشته باشند.
سرپرست دفتر سياســت گذاری و برنامه ريزی امور فناوری 
وزارت علوم تصريح كرد:  موضوع ديگری كه در دستور كار دفتر 
قرار دارد رشد زيرساخت هاي پارك هاي علم و فناوري است. در 
حال حاضر برخي از پارك هاي جوان ما فاقد زير ساختار هستند.

دكتر پيری با اشــاره به اين كه نياز شــديد پارك هاي علم و 
فناوري توسعه فيزيكي است، خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت 
ســاختارهای زيربنايی بســتر فعاليت پارك های علم و فناوری 
هســتند و همه بايد كمك كنند تا اين ساختارها را در پارك ها 

گسترش دهيم.
معاون وزير علوم: پنج هزار شركت دانش بنيان در پارك ها و 

مراكز دانش بنيان فعال است
جناب آقای دكتر وحيد احمدی در نشست رؤسای پارك های 
علم و فناوری و مديران مراكز رشد كشور در محل مهمانسرای 

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی اهواز، پارك ها و شركت های 
دانش بنيان را به عنوان عرضه كنندگان علم و فناوری به منظور 
رفع نيازها معرفی كرد و افزود: اين نگرانی وجود دارد كه به علت 

عرضه زياد و تقاضای كم اين شركت ها ورشكست شوند.
وی افزود:يكــی از نگرانی ها افزايش شــمار شــركت های 
دانش بنيان از پنج هزار به 10 هزار واحد می باشــد كه با عرضه 

زياد تقاضايی بــرای آنها وجود 
نداشته باشد.

داد:  ادامــه  دی  ـ احمـ دكتر 
هماهنگ، هم تــراز و هم فكر 
حركــت كــردن مســئوالن و 
هماهنگی در قسمت اعظمی از 
علم و دانش و فنــاوری باعث 
اميد به توســعه در شركت های 

دانش بنيان می شود.
معاون پژوهــش و فناوری 
وزير علوم، تحقيقات و فناوری با 
اشاره به اينكه پارك ها محصول 
دوران خودآگاهی بعد از انقاب 
اسامی است تصريح كرد: با به 
وجود آمدن دنيای پيچيده جديد 

از نظر نظام فكری و ساختاری، استانداردهای جديدی نيز الزم 
است.

وی با اشــاره به فعاليت ســه گروه پارك علم و فناوری در 
كشور گفت: پارك های قديمی تر با قدمت 15 سال، پارك های 
با قدمت هشت تا 10 سال و پارك های جديد از جمله اين گروه 

ها هستند.
دكتر احمدی با اشــاره به اينكه شرايط رشد پارك ها با هم 
متفاوت اســت اضافه كرد: بايد تور مجازی در پارك های علم و 
فناوری برای همه افراد ايجاد شود تا همه جای دنيا از وضعيت 

پارك ها آگاه باشند.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات و فناوری ادامه 
داد: هر پاركی بايد ظرفيت های اســتانی خود را شناسايی كند و 

جايگاه واقعی خود را پيدا كند.
وی اظهار كرد: بايد نگرشــی نو داشته باشيم به صورتی كه 
از موازی كاری ها پرهيز كنيم، ظرفيت ها و توانمندی ها را در 
قالب اولويت های منطقه ای و كشــوری تنظيم كنيم، ارتباطات 

بين المللی را افزايش دهيم، كيفيت و عدم انحراف از مأموريت ها 
و مسئوليت ها را به صورت جدی دنبال كنيم.

دكتر احمدی افزود: با گذشــت 15 ســال از عمر پارك های 
علم و فناوری، در حال حاضر شــاهد ظرفيت بسيار باال از جمله 
ساختاری، نيروی انســانی، فرهنگی و تشكياتی در مجموعه 

كشور هستيم.
فناوری  و  پژوهــش  معاون 
فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزير 
گفت: بايدنگرشــی نو به نقش 
آفرينی علم و فناوری در عرصه 
توسعه داشته باشــيم كه برای 
توســعه و ادامه حيــات رقابتی 
كشــور در منطقه، دنيا و توسعه 

علمی نقش مهمی دارد.
وزيــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعات: مشكات شركت های 
دانش بنيــان با ســخنرانی حل 

نمی شود
وزيــر ارتباطــات و فناوری 
اينكه  با اشــاره بــه  اطاعات 
مشكات حوزه علم و فناوری با 
سخنرانی حل نمی شود، گفت: به منظور جداسازی اينترنت مورد 

نياز در دانشگاه ها و مراكز علمی برنامه ريزی كنيم.
محمود واعظی در اجاس رؤسای پارك های علم و فناوری 
و مديران مراكز رشد كشور اظهار داشت: در صورتی كه خواهان 
تقويت پايه های فناوری و زير بنای اقتصادی كشور هستيم در 
ابتدا بايد توجه فراوانی به پارك های علم و فناوری داشته باشيم 

و نياز های اين پارك ها را رفع كنيم.
واعظی در ادامه تأكيد كرد: مناســب ترين راه به منظور گام 
برداشــتن در مسير دو سياســت كان علم و فناوری و اقتصاد 
مقاومتی اباغی از سوی مقام معظم رهبری، شكوفايی و فعاليت 

مثمر ثمر پارك های علم و فناوری و مراكز رشد است.
وزير ارتباطات و فناوری اطاعات با تأكيد به ضرورت پويايی 
و عدم ورشكســتگی شــركت های دانش بنيان گفت: متأسفانه 
از وضعيت علم و فناوری در ســال های گذشــته راضی نيستم. 
مشكات اين حوزه با ســخنرانی حل نمی شود بلكه بايد وارد 

ميدان عمل شويم.

وی تصريــح كرد: خوشــبختانه در دانشــگاه های كشــور 
ظرفيت های بسيار بزرگی در حوزه توليد علم و فناوری وجود دارد 

و ما بايد بتوانيم از اين ظرفيت ها به خوبی بهره ببريم.
واعظی با اشــاره به جذب نيروهای متخصص  كشــور در 
شركت های بين المللی گفت: متأسفانه در دانشگاه های ما جوانان 
نخبه و با اســتعداد فراوانی تربيت می شــود اما به دليل كمبود 
امكانات مورد نياز برای فعاليت، اين جوانان جذب شــركت های 

بين المللی غربی می شوند.
وزير ارتباطات و فناوری اطاعات با بيان اينكه تمركز دولت 
در ســال گذشته بر حوزه آی سی تی  و برنامه های پژوهشی و 
دانشگاهی بوده اســت، اظهار كرد: در همين راستا شركت های 
فعال در اين زمينه بايد ســاماندهی و با وزرات خانه  و ســازمان 

های مربوطه رابطه برقرار كنند.
وی خاطرنشان كرد: ميزان و سرعت دسترسی به اينترنت بايد 
به گونه ای باشد كه فعاليت ها و پژوهش های علمی و دانشگاهی 
با شتاب بيشــتری صورت بگيرند. در همين راستا برنامه ريزی 
های الزم به منظور جداسازی اينترنت مورد نياز در دانشگاه ها و 
مراكز علمی صورت بگيرد. در اين زمينه كميته ای متشــكل از 
وزرات  خانه های مربوطه تشكيل شده و اميدوار هستيم تا در سال 

آينده اين اقدام عملی شود.
وی بومی ســازی فعاليــت پارك های علم و فنــاوری را از 
جمله سياســت های دولت تدبير برشمرد و افزود: معاونت علم و 
فناوری وزرات  خانه اعتبارات بسيار خوبی به منظور توسعه و رشد 
شركت های دانش بنيان در نظر گرفته است. اميدوار هستيم تا در 

آينده شاهد شكوفايی اين شركت ها باشيم.
واعظی همچنين با اشاره به حمايت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات از بخش توليد محتوا  گفت: برنامه ريزی های الزم در 
راستای همكاری اين وزرات  خانه با سه اپراتور فعال در كشور به 
منظور توليد محتوا و اپيكيشن های مختلف صورت گرفته است.
وزير ارتباطات و فناوری اطاعات عنوان كرد: در اين راســتا 
ســاز و كاری فراهم شده تا افراد طراح به صورت دايم از درآمد 

اپراتورها درصدی را برداشت كنند.
وی در پايان عنوان كرد: ما بايد بتوانيم تجهيزات و مواد مورد 
نياز كشــور را از طريق شركت های دانش بنيان فراهم كنيم. در 
صورتی كه بتوانيم از لحاظ فناوری مســتقل شويم به طور حتم 

گام های بلندی را در راستای توسعۀ كشور برخواهيم داشت.

برگزاری اجالس رؤسای پارک های علم و فناوری 
و مدیران مراکز رشد کشور در اهواز

به گزارش روابط عمومی پارك علم و فناوری اســتان 
سمنان، مركز رشد واحدهای فناور دامغان اين پارك با 
مساحت 2747 متر مربع  و زيربنای 835 متر مربع با حضور 
آقايان محمد وكيلی اســتاندار ســمنان، دكتر عبدالرحمن 
رســتميان نماينده مردم دامغان در مجلس شورای اسامی، 
دكتر وحيد احمدی معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقيقات وفناوری، دكتر خســرو پيری مدير كل دفتر امور 
فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،  دكتر محمد مهدی 
فاتح رييس دانشگاه شاهرود، دكتر عبدالعلی بصيری رييس 
دانشگاه دامغان، دكتر ســيدمحمد اسماعيل جالی رييس 
پارك علم و فناوری اســتان سمنان و دكتر حميد هراتی زاده 

مدير مراكز رشد اين پارك، مديران تعدادی از واحدهای فناور، 
برخی از نخبگان و جمعی از اساتيد استان افتتاح شد.

در ادامه ی مراسم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقيقات وفناوری در سخنانی به جايگاه پژوهش در پيشرفت 
كشــور اشــاره كرد و گفت: در زمان آغاز ركود اقتصادی در 
ســطح جهان )سال 1998( تنها بخشــی كه در كشورهای 
پيشــرفته بودجه آن كاهش نداشت بخش پژوهش بود. چرا 
كه آنها اعتقاد داشــتند پژوهش می تواند راه گشای خروج از 

ركود باشد.
دكتر وحيد احمدی افزود: برای خروج از ركود بايد وابستگی 

به نفت كم شده و توجه به بخش پژوهش افزايش يابد.

در سيزدهمين نشســت مجمع عمومی كميته دايمی 
همكاری های علمی و فناوری ســازمان همكاری های 
اســامی )كامســتك( كه در آوريل 2008 در  اســام آباد 
پاكستان برگزار گرديد، تصميم اوليه برای ايجاد INSTP با 
هدف توســعه فناوری در ميان كشورهای اسامی، تقويت 
روابــط بين پارك های علم و فناوری و ترويج همكاری های 
علمی و مبتنی بر فناوری ميان كشورهای اسامی گرفته شد. 
ذر اين نشست جمهوری اسامی ايران مأمور تهيه مطالعات 
امكان ســنجی اين شبكه گرديد و وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری نيز، انجام اين مهم را به پارك علم و فناوری گيان 

محول نمود.
در چهاردهمين نشست كميته دائمی همكاری های علمی 
و فناوری سازمان همكاری های اسامی )ژانويه 2011، اسام 
آباد(، تأســيس شــبكه پارك های علم و فناوری كشورهای 
اســامی در جمهوری اســامی ايران به تصويب رسيده و 
پارك علم و فناوری گيان از سوی وزارت علوم و تحقيقات 
و فناوری جمهوری اسامی ايران به عنوان دبيرخانه و محل 
استقرار اين شبكه انتخاب گرديد. پارك علم و فناوری گيان 
به عنوان ميزبان شبكه پارك های علم و فناوری كشورهای 
اسامی، با اتخاذ تمهيدات مقتضی، فعاليت های خود را برای 

راه اندازی اين شبكه آغاز نمود.
دبيرخانه شــبكه پارك های علم و فناوری كشــورهای 
اســامی، پس از طی مراحل قانونــی و تمهيد مقدمات، به 
صورت رســمی توسط جناب آقای پروفســور عطاءالرحمن 
هماهنگ كننده وقت كل كامســتك در تاريخ 17 دی ماه 
1390 در پــارك علم و فناوری گيــان افتتاح و از تارنمای 

رسمی شبكه رونمايی گرديد.
در اين مراســم آقای پروفســور عطاءالرحمــن، در مورد 
برنامه ريزی برای شــروع فعاليت شــبكه توصيه نمودند تا 

دبيرخانه، مدل همكاری را مشــخص نموده و در اسرع وقت 
بــرای عضو گيری اقدام نمايــد و پس از عضويت حداقل 5 
پارك علم و فناوری، مدل و روند فعاليت شــبكه، اساسنامه 
و تشكيات اجرايی پيشنهادی معرفی شده و به تأييد اعضاء 
برسد. در همين راســتا دبيرخانه شبكه اقدام به طرح ريزی 
كارگاه آموزشی و اولين جلسه مجمع عمومی با هدف تصويب 

اساسنامه نمود.
اوليــن نشســت مجمع عمومــی اين شــبكه با حضور 
نمايندگانی از كشــورهای عضو در شهريور ماه سال 1391 
برگزار و اساسنامه شبكه به تصويب رسيد كه در آن پارك علم 
و فناوری گيان به عنوان دبيرخانه دايمی شــبكه انتخاب و 
اين موضوع توسط كامستك نيز تأييد گرديد. طبق اساسنامه 
شــبكه، رييس پارك علم و فناوری گيان )محل اســتقرار 
دبيرخانه( به عنوان دبيركل شبكه انتخاب گرديد. همچنين در 
اين نشست اعضای كميته اجرايی شبكه نيز انتخاب گرديدند.
طبق اساســنامه مصوب، شبكه پارك های علم و فناوری 
كشــورهای اسامی موظف به توسعه و ارتقای سطح دانش 
فنی موجود در كشــورهای اســامی از طريق برگزاری و يا 
حمايت از برگــزاری كارگاه های آموزشــی، حمايت و ارايه 
خدمات مورد نياز جهت تأســيس پارك های علم و فناوری 
و مراكز رشد در كشــورهای اسامی، بستر سازی و حمايت 
از انتقال فناوری و تبادل تجربيات، فراهم نمودن و همچنين 
آماده ســازی زمينه معرفی و عرضه محصوالت دانش بنيان 
پارك های علم و فناوری كشــورهای اسامی به بازارهای 

جهانی و اسامی می باشد.
در حال حاضر شبكه پارك های علم و فناوری كشورهای 
اسامی دارای 13 عضو از 11 كشور اسامی و همچنين 24 

عضو از جمهوری اسامی ايران می باشد. 

معرفی شبکه پارک های 
علم و فناوری کشورهای اسالمی 

به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی صورت گرفت؛

مرکز رشد واحدهای فناور دامغان پارک 
علم و فناوری استان سمنان افتتاح شد 

فناوری
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سرپرست دفتر سياست گذاری و برنامه ريزی امور فناوری 
وزارت علوم از برنامه ريزی وزارت علوم برای ارتقای پارك های 
علم و فناوری در ابعاد كيفی و كمی خبر داد و گفت: مراكز رشد 
تخصصی در چارچوب برنامه های وزير علوم و معاونت علمی و 
فناوری رياســت جمهوری در استان های مختلف و بر اساس 

اصل آمايش منطقه ای راه اندازی می شود.
خسرو پيری سرپرســت دفتر سياست گذاری و برنامه ريزی 
امــور فناوری وزارت علوم با بيان اينكه وزارت علوم برای ارتقا 
و توســعه پارك های علم و فناوری كشور در هر دو بعد كمی 
و كيفی برنامه ريــزی دارد، گفت:  در وزارت علوم برای ارتقای 
پارك های علم و فناوری در هر زمينه ای كه مورد نياز باشــد 
برنامه ريزی كرده ايم تا پارك های علم و فناوری در كشــور به 
شــرايط ايده آل دســت يابند و اهدافی كه در اسناد باالدستی 

مشخص شده است را تحقق بخشند.
وی افزود: البته در حال حاضر تمام استان ها دارای پارك  علم 
و فناوری هستند ولی بر اساس برنامه ريزی برای ارتقای كمی 
پارك ها، مراكز رشد تخصصی را در چارچوب برنامه های وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رياســت 
جمهوری در اســتان های مختلف و بر اســاس اصل آمايش 

منطقه ای ايجاد می كنيم.
پيری با اشــاره بــه برنامه هايی كه در زمــان انتصابش به 
وزارت علوم ارائه داده اســت، گفت: من برنامه هايم را در 2 بعد 
ارتقای كيفی و كمی به معاون پژوهشی وزير علوم ارائه كردم 
و وی تأكيد كرده است كه با برنامه ريزی منسجم در چارچوب 

برنامه ها، قوانين و جايگاه تشكياتی مصوب پيش برويم.
سرپرست دفتر سياســت گذاری و برنامه ريزی امور فناوری 
وزارت علــوم با تأكيد بر تحقق اهــداف نظام علم و فناوری و 
نقش آفرينی آن در اقتصاد دانش بنيان اظهار داشــت: در بعد 
ارتقــای كمی پارك هــای علم و فناوری ســعی می كنيم در 
حوزه هايی كه توسعه كمی نداشتيم فعاليت كنيم و در بعد كيفی 
سعی می كنيم مسير را بر اساس اولويت های نظام در راستای 

تحقق اهداف تعيين شده در اسناد باالدستی پيش ببريم.
وی گفت: به طور كلی شركت های دانش بنيان بايد بر اساس 

نيازهای اولويت دار كشور و آمايش منطقه ای در پارك ها مستقر 
شــوند، هر استان بايد بر اســاس نيازها و ظرفيت منطقه ای، 

شركت های دانش بنيان در حوزه تخصصی ايجاد كند.
 پيری عنوان كرد: برنامه ريزی ما مطابق با سياســت های 
اباغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری و سياست های 

دولت و وزارت علوم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی اصلی ترين پايه رشد اقتصاد را، تحقق اقتصاد مقاومتی 
دانست و گفت:  چارچوب كار ما فرمايشات مقام معظم رهبری 
است كه بايد پروتكل ها و پروژه هايی را در زمينه تحقق منويات 
مقام معظم رهبری اجرايی كنيم تا به اهداف مورد نظر كشور 

برسيم.
سرپرست دفتر سياســت گذاری و برنامه ريزی امور فناوری 
وزارت علوم در پاسخ به اين سؤال كه برنامه ريزی وزارت علوم 
برای تقويت ارتباط علم و صنعت چيست، عنوان كرد: يكی از 
اولويت های اصلی دست يابی به اهداف در بخش صنعت دنبال 
می شود يعنی ما بايد بدانيم چگونه سيستم پژوهش و علم كشور 
را بــه صنعت متصل كنيم. البته يكــی از برنامه هايی كه جزء 
برنامه وزارت علوم هم است اين مسئله بوده و من هم در برنامه 

كاری خود اين مسائل را ارائه كردم.
پيری گفت: برنامه ريزی برای چگونگی ايجاد ارتباط پايدار 
بين دانشگاه و صنعت در پارك علم و فناوری از قبل آغاز شده 

و ما هم سعی می كنيم در اين راستا حركت كنيم.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با تأكيد بر سياست 
حمايت از شركت های دانش بنيان گفت: امسال يك هزار 

و دويست شركت در كشور مجوز دانش بنيان گرفتند.
دكتر وحيد احمدی در حاشــيه افتتاح طرح های پارك علم 
و فناوری دانشــگاه ســمنان ضمن اعام ايــن خبر افزود: 
امســال برای حمايت از اين شــركت ها دولت اعتبار  خوبی 
 را به صندوق شــكوفايی و نوآوری اختصاص داده اســت.
وی بــا بيــان اينكــه اعتبار ايــن صندوق در ســال قبل 
هفــت هزار ميليــارد ريال بوده اســت گفت: امســال اين 
 رقــم به 10 هــزار ميليــارد ريــال افزايش يافته اســت.

وی با اشــاره به وجود آمادگی الزم برای اعطای تسهيات 
به اين شركت ها گفت: بر سرعت دادن به اعطای تسهيات 
نيز تأكيد شــده تا روش ها و فرايند اعطای تســهيات نيز 

بهبود يابد.
دكتراحمــدی از تصويب قانون معافيــت مالياتی طرح ها و 
فعاليت های تحقيقاتی با كمك شورای عالی علوم، تحقيقات و 
فناوری )عتف( خبر داد و اظهار داشت: برای اين شركت ها وطرح 
 های تحقيقاتی معافيت بيمه ای هم به تصويب رسيده است. 
وی گفت: سازمان تأمين اجتماعی بخش نامه معافيت بيمه 

ای را اباغ كرده اســت و بستر كار تا حدودی برای توسعه 
 فعاليت های تحقيقاتی فراهم شده و موانع نيز برطرف شده است.

معاون پژوهــش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
در پايان ســخنان خود از به بهره برداری رســيدن تعدادی 
طرح های تحقيقاتی از جمله توليد داروهای درمان سرطان 
پروستات و طرح های تجهيزاتی در استان های مختلف خبر 

داد.

به گزارش  روابط عمومی پارك علم و فناوری فارس، 
در اين مراســم دكتر علی اصغر توفيق معاون آموزش، 
پژوهــش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت،مهندس 
نيــره پيروزبخــت رييس ســازمان ملی اســتاندارد، دكتر 
عبدالحسين فريدون مشاور وزير علوم، تحقيقات و فناوری و 
مدير كل دفتر وزارتی،حجه االسام رضوی امام جمعه موقت 
شيراز و تعدادی از نمايندگان استان فارس در مجلس شورای 

اسامی حضور داشتند.
دكتر علی اصغر توفيق معاون آموزش،پژوهش و فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بانك جهانی ســرمايه 
كشورهای جهان را 708 هزار ميليارد دالر اعام كرده كه در 
اين جمع دارايی های طبيعی، فناوری و كارخانجات و دارايی 
های نامشــهود يعنی ذخاير علمی و پژوهشــی و صاحبان 

انديشه كشورها در آن ديده شده است.
وی ادامه داد: براساس اين گزارش، دارايی های نامشهود 
ايران 12 درصد كل دارايی كشور حساب شده كه بدليل عدم 

اعام اطاعات واقعی، اين ميزان صحيح نيست.
وی اضافــه كرد: در كشــورهای پيشــرفته دارايی های 
نامشهود 70 درصد از ســرمايه آنها و در كشورهای در حال 

توسعه 50 درصد از ثروت آنها محاسبه شده است.
دكتر توفيق بيان داشــت: متأسفانه در كشور ما صاحبان 
انديشــه، محققان و اساتيد دانشگاه ها، نخبگان شركت های 
دانش بنيان در جمع سرمايه ها به حساب نيامده اند به همين 
دليل ميزان دارايی های نا مشهود ما ارقامی غير واقعی يافته 

اند.
وی گفت: اخيرا در اين راستا تفاهم نامه هايی با وزارتخانه 
های آموزش و پــرورش، علوم و تحقيقات و فناوری، كار و 
امور اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد اســامی و معاونت علمی 

فناوری رياست جمهوری ايجاد شده است.
وی خاطر نشــان كرد: وزارتخانه های ياد شــده از اين 
پس در مجموع دارايی های خود در هر بخش ســرمايه های 
انســانی، علمی و تحقيقاتی را بعنوان دارايی های نامشهود 

اضافه خواهند كرد.
اين مسئول همچنين گفت: پارك های علم و فناوری در 
ايران رو به رشــد و توسعه هستند و شركت های دانش بنيان 
با ايده های نو و برتر را پوشــش می دهند و بر ذخاير علمی 

كشور می افزايند.
وی افزود: توسعه و ارتقا پارك های علم و فناوری بايد در 
اولويت برنامه های اســتان ها قرار گيرد تا در ارتباط صنعت و 

دانشگاه و ايجاد كارآفرينی در هر منطقه اثرگذار باشد.
دكترعبدالحسين فريدون در اين مراسم افزود: كارآفرينی 
موتور محركه توسعه اقتصادی است كه اين مهم بايد از مراكز 

علمی آغاز و به سمت صنعت سوق داده شود.
وی ادامه داد:كشــور ما در رشد كمی آموزش عالی با 70 
هزار هيئت علمــی، پرورش 4/5 ميليون دانشــجو و توليد 

1/6درصد علم در دنيا، گام مهمی برداشته است.
وی اضافه كرد: دانشــگاه ها بايد با ارتبــاط اصولی تر با 
صنعت و ايجاد كارآفرينی در حل مسايل و مشكات منطقه 

كارساز باشند.
به گفتۀ وی، كشــورهای پيشرفته با تقويت دانشگاه های 
كارآفريــن و ايده پرداز ايفای نقش كليــدی در ارتقا علم و 

فناوری را به آنها سپرده اند.
دكتر فريدون بيان كرد: در كشو ما با توسعه آموزش عالی 
و رشد فارغ التحصيان دانشگاهی در جامعه بايد دانشگاه های 
ايده پرداز پاسخگويی و كارآفرينی را برعهده گيرند تا جمعيت 

جوان كشور آسيب پذير نشوند.
وی خاطر نشان كرد: دانشــگاه ها بايد ضمن ارتقا كيفی 
آموزش، پذيرش مســئوليت پژوهــش و تحقيقات با مركز 
اقتصادی تعاملی سازنده داشته باشند تا اقتصاد دانش محور بر 

پايه هايی مستحكم بنا گردد.

 به گزارش روابط عمومی پارك علم و فناوری خراســان 
جنوبی واحد تعاون و كارآفريني ويژهفناوران استان باهدف 
توسعه درامدزايي و اشتغال در پارك علم و فناوری راه اندازي شد. 
به گزارش خبرنگار ما پارك علم و فناوری خراســان جنوبي در 
ادامه اقدامات خود براي گسترش كارآفريني در بينفناوران استان 
اين بار با همــكاري اداره تعاون كار و رفــاه اجتماعي اقدام به 
راه اندازي واحد كارآفريني و تعاون در مجموعه خود كرده است تا 
شرايط ايجاد اشتغال پايدار را براي جامعه فن آور بيشتر از گذشته 
فراهم كند. رييس پارك علم و فناوری استان در افتتاح اين واحد 
گفــت: همزمان با ايام ا... دهه فجر اين واحد راه اندازي شــد و 
اميدواريم اين واحد بتواند براي حل مشــكات اشتغال جوانان 
استان به ويژه قشر فن آور و مخترع راه گشا باشد. دكتر دوستي 
در ادامه با بيان اينكه امروز از مهم ترين وظايف ما توسعه اشتغال 

به گزارش پارك  علم و فناوری استان آذربايجان شرقی 
به منظور تســهيل فرايند های توســعه شــركت های 
دانش بنيــان شــورای برنامه ريزی اســتان، تأســيس مركز 
خدمات رسانی شركت های دانش بنيان در پارك علم و فناوری 
اســتان را تصويب كــرد. اين خبر را مهنــدس پاكزاد معاون 
برنامه ريزی و توســعه منابع انسانی استان در نشست توجيهی 
شــركت های دانش بنيان در پارك مطرح نمود.اين مركز برای 
ارائه خدمــات در زمينه های مختلف مورد نياز شــركت های 

دانش بنيان با اســتقرار نماينده ويژه كليه دستگا ه های مرتبط 
دولتی در پارك راه اندازی خواهد شد و شركت های دانش بنيان 
با تأسيس اين مركز می توانند با مراجعه به مركز خدمات رسانی 
شــركت های دانش بنيان در پارك، همزمان با نمايندگان ويژه 
دستگاه های استانی مستقر در اين مركز ارتباط يافته و از مراجعه 
به دســتگاه های مختلف خودداری نمايند. با به حداقل رسيدن 
بروكراسی اداری فراروی توسعه شركت های دانش بنيان، مسير 

رشد و توسعه اين شركت ها در منطقه تسهيل خواهد شد.

به گــزارش روابط عمومی پارك، دكتر پيری مدير كل 
دفتر فناوری وزارت علوم از شــركت های دانش بنيان 
مســتقر در پارك علم و فناوری مازنــدران بازديد نموده و از 
نزديك با توانمندی ها و ظرفيت های شركت های دانش بنيان 
مســتقر در آن آشنا شــد. در اين بازديد مديران و مسئولين 
شركت های مستقر ضمن ارائه توضيحاتی در خصوص توليد 
محصوالت دانش بنيان خود و تجاری ســازی آنها خواستار 
حمايت های بيشــتر وزارت علوم از پــارك علم و فناوری 
مازندران در موضوع تأمين ســرمايه اوليه و اختصاص فضا و 
زمين مناسب برای گســترش فعاليت های خود شدند. دكتر 
علی معتمــدزادگان رييس پارك علم و فناوری مازندران نيز 
توضيحاتی را در خصوص پيگيری مطالبات اين شركت ها از 
جملــه در بحث اجــرای قانون معافيــت مالياتی و عوارض 

گمركی شــركت های دانش بنيان در اســتان مازندران ارائه 
كردند.

دكتر خســرو پيری نيز در نشســت پايانی با مســئولين 
شركت های دانش بنيان مازندرانی از برنامه ريزی وزارت علوم 
برای احداث دفاتر مركز خدمات صادرات فناوری در بعضی از 
كشورها از جمله تاجيكستان، تركيه و افريقای جنوبی خبر داد. 
مدير كل دفتر فناوری وزارت علوم از شركت های دانش بنيان 
خواســتند كه برای ورود كاالها و خدمــات فناورانه خود به 
كشورهای خارجی و صادرات محصوالتشان آمادگی الزم از 
قبيل بسته بندی مناسب و دريافت مجوزها ی بين المللی را 
در خود ايجاد نمايند. دكتر پيری هم چنين از ايجاد فن بازار 
وی كند و نهايی شدن طرح آن در دفتر فناوری وزارت علوم 
جهت بازاريابی مناسب برای محصوالت دانش بنيان خبر داد.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم
 امسال 1200 شرکت مجوز دانش بنيان گرفتند

بازديد مدير کل دفتر فناوری وزارت علوم از شرکت های دانش بنيان

 تالش پارك های علم و فناوری خراسان جنوبي صورت گرفت:
راه اندازي واحد تعاون و کارآفريني ويژه فناوران استان باهدف توسعه درامدزايي و اشتغال

برنامه ريزی وزارت علوم برای ارتقای پارك های علم و فناوری در ابعاد کيفی و کمی

همزمان با برگزاری جشن سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی
 عمليات اجرائی برج فناوری پارك علم وفناوری فارس آغاز گرديد.

مرکز خدمات رسانی برای شرکت های دانش بنيان در پارك 
استات آذربايجان شرقی تأسيس می شود

و كار آفرينــي در بيــن جوانان به خصوص فــارغ التحصيان 
دانشگاهي اســت افزود: هســته هاي اصلي اقتصاد مقاومتي 
شركت هاي دانش بنيان اســت كه بايد از طريق تنها از تاش 
متخصصيــن داخلي خودمان به آن دســت يابيــم. وي افزود: 
متأسفانه امروز جوانان ما به ويژه فارغ التحصيان دانشگاهي بعد 
از اتمام تحصياتشــان دچار يه بحران و سردر گمي مي شوند و 
تنها به دنبال استخدام هاي دولتي هستند. . وي با تأكيد بر اينكه 
وظيفه دولت محدود كردن استخدام هاي دولتي و حمايت ار كار 
آفريني و اشــتغال هاي غير دولتي اســت افزود: اين امر تنها با 
ترويج تعاون به خوبي مي تواند انجام شــود. رييس پارك علم و 
فناوری خراسان جنوبي در ادامه با تاكيد براينكه امروز مشكات 
اين بخش آنقدر وسيع و گسترده است كه به تنهايي يك دستگاه 
نمي تواند ان را حل كند افزود: با تشكيل شركت هاي دانش بنيان 

و حمايت هاي واقعي و بدون شعار مي توانيم به اهداف مقام معظم 
رهبري براي اجرايي شــدن ســند اقتصاد مقاومتي جامه عمل 
بپوشانيم. وي ادامه داد: بايد به صورت تحليلي مشكات بررسي 
شود و پارك خراسان جنوبي آمادگي اين را دارد در تمامي مراحل 
در جهت اشــتغال و افزايش درآمد هاي اقتصادي مردم منطقه 
همكاري الزم را داشته باشد. و با اشاره به حمايت هاي پارك از 
شــركت هاي دانش بنيان براي وارد شدن به بازار و پايداري آنها 
افزود: براي اين منظور با حمايت از توســعه شركت هاي تعاوني 
دانش بنيان بايد از مســير ركود اقتصادي خارج و براي افزايش 
اشتغال مردم اســتان گام برداريم. وي افزود: اميدواريم تمامي 
دستگاه ها نيز بخ ياري ما بيايند ودر اين هدف مهم همكاري الزم 
را داشــته باشند. وي ادامه داد: گام اساسي و ابتدايي آن تسهيل 
مسير تشكيل اين تعاوني هاي دانش بنيان است و نبايد در ابتداي 

امر با سخت گيري سنگ در مسير آنها انداخت. دكتر دوستي با 
بيان اينكه امروز شــركت هاي دانش بنيان بــراي ورود به بازار 
تجارت، پايداري و توان رقابت بايد حمايت شوند افزود: بسياري 
از شركت ها وارد كار شــدند اما متأسفانه به داليل مختلف كه 
مهم ترين آنها عدم حمايت هاي كافي بود ه است نتوانستد سر پا 
بايســتند. وي افزود امروز به داليل مختلف از جمله پايه گذاري 
برخي سياســت هاي اشــتباه شــركت هاي دانش بنيــان نگاه 
طلب كارانه از دولت دارند و فكر مي كنند چون خاص مي باشند 
بايد در تمام مراحل از آنها حمايت شود كه اين نگاه در هيج جاي 
دنيا نيســت و ما بايد آهسته آهسته اين نگاه را تغيير دهيم. وي 
ادامه داد: مابايد شرايط را بزاي اين شركت ها تسهيل كرده تا آنها 

كم كم وارد بازار تجاري سازي شوند. 

فناوری



اسفندماه 93. شمارة 1

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
5

معرفی شبکه آزمايشگاه های 
علمی ايران )شاعا(                                                                                                                                           

            
بدون تردید، یکی از نیازهای ضروری در مسیر 
توســعة  علم و فناوری ، امکان دسترســی به 
آزمایشگاه های پیشــرفته و افراد متخصص در این 

زمینه است. 
در این راســتا الزم است با همکاري دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، پارك های علم و فناوري و شرکت های 
دولتی و خصوصی مرتبط، شــبکه آزمایشــگاهي 
قدرتمندی ایجاد کرد که قابلیت ارائه خدمات الزم 
بــه صورت آنالین به طیف وســیعی از متقاضیان، 
شامل اساتید، محققان و دانشجویان را داشته باشد. 
گفتنی است ایده شبکه سازی به منظور افزایش 
بهره وری و سرمایه گذاری مؤثر، سال هاست که در 
نظام آموزش عالی کشــور مطرح شــده است. در 
ســال 1389 با توجه به سیاست های وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری شــبکه آزمایشگاه های علمی 
ایران شــروع به کارکرد و در سال 1393 نرم افزار 
مدیریت جامع تجهیزات و خدمات آزمایشــگاهی 
تهیه و در هفته ملی پژوهــش و فناوری رونمایی 

گردید. 

از جمله اهداف تأسیس شاعا می توان به -  ایجاد 
بانک جامع اطالعات تجهیزات کشــور، بسترسازی 
به منظور ایجاد آزمایشــگاه های مرکزی، تعمیر و 
نگهداری و بازیابی تجهیزات با مهندسی معکوس، 
ایجاد بانک تعمیرکاران خبره در کشــور، برقراری  
نظــام HSE در آزمایشــگاهها، بسترســازی الزم 
برای اخذ گواهی های بین المللی اســتاندارد )ایزو 
17025( در کلیه آزمایشگاه های عضو، برنامه ریزی 
برای خریــد تجهیزات گران قیمت و دارای فناوری 
باال از طریق سرمایه گذاری اســتانی، برنامه ریزی 
برای اســتفاده بهینه از امکانات موجود در استان 
و ایجــاد همــکاری و تعامــل با آزمایشــگاه های 
دانشــگاه های آزاد، علوم پزشــکی و دستگاه های 

اجرایی اشاره کرد.

شبکه آزمايشگاه های علمی 
ايران رونمايی شد.

با حضور وزیر علــوم و همزمان با افتتاحیه 
پانزدهمین نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری 
شــبکه آزمایشــگاه های علمی ایران )شــاعا( 

رونمایی شد.
شبکه آزمایشــگاه های علمی ایران با هدف 
ایجاد بانک جامع اطالعات تجهیزات کشــور، 
بستر ســازی به منظور ایجاد آزمایشــگاه های 
مرکزی، تعمیر و نگهداری و بازیابی تجهیزات 
با مهندســی معکوس، برقراری نظام HSE در 
آزمایشگاه ها و برنامه ریزی برای استفاده بهینه 
از امکانات موجود در هر استان رونمایی شد. 

ســامانه شاعا شامل دو بخش سیستم جامع 
مدیریت تجهیزات و ســایت اســت که تمام 
تجهیزات دانشــگاه ها و میــزان فعالیت ها در 
رابطه با شــرکت های ســازنده و وارد کننده 
تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشــگاهی است که 
محققان و پژوهشگران می توانند با وارد کردن 
کلمه عبور و نام کاربری به سایت وارد و جهت 
عضویت و یا برخــورداری از اطالعات موجود 

اطالعات جدید کسب کنند. 

مدير کل و معاون دفتر حمايت و 
پشتيبانی امور پژوهش و فناوی وزارت 

علوم، تحقيقات و فناوری از آزمايشگاه های 
دانشگاه شهيد چمران اهواز بازديد کرد. 

مدیر کل و معاون دفتر حمایت و پشــتیبانی 
امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در یک سفر یک روزه به استان خوزستان 
در مورخ 93/11/12 در دانشــگاه شــهید چمران 
اهــواز حضور پیدا کردنــد. در این ســفر  ابتدا از 
قســمت های مختلف آزمایشگاه مرکزی و سپس از 
آزمایشگاه های دانشکده های علوم، مهندسی، علوم 

آب، دامپزشکی، کشاورزی و مهندسی بازدید شد.
این بازدید با برگزاری جلســه ای با هیئت رییسه 

دانشگاه ادامه پیدا کرد.
در این جلسه مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی 
امور پژوهــش و فناوی وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری اظهار داشــت: با وجود همه مشکالت نفتي 
و بودجه اي در ســال آینده، در بخــش تجهیزات 
حــدود 120 میلیارد ریــال و در بخش ارزي 500 
میلیون دالر پیش بیني شــده که اگر محقق شود 
تازه اي  دانشــگاه ها جان  آزمایشــگاه هاي مرکزي 

مي گیرند.
وي با اشاره به بازدید خود از آزمایشگاه مرکزي 
دانشــگاه شــهید چمران و برخي آزمایشگاه هاي 
دانشــکده ها، گفت: آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه 
شهید چمران یکی از آزمایشــگاه های کم نظیر در 
ســطح ملی و بی نظیر در ســطح جنوب و جنوب 
غرب کشور است که باید جهت تکمیل تجهیزات و 

نوسازی مورد حمایت قرار گیرد.
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی 
و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوري با 
بیان اینکه قطعاً حمایت هاي ســال آینده براساس 
آزمایشگاه هاي مرکزي شکل گرفته، از هیئت رئیسه 
دانشگاه درخواست کرد به آزمایشگاه مرکزي بیشتر 
توجه کنند و نیازهاي HSE و ساختماني آن را در 

جهت درآمدزایي و جذب سرمایه تأمین کنند.
وي با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 
شهید چمران که عضو شــبکه شاعاست متعلق به 
همه اســتان اســت، افزود: اگر آزمایشگاه مرکزي 
دانشــگاه گواهي ایزو و ایمني و بهداشت و محیط 
زیســت )HSE( بگیرد،  خروجــي آن قطعاً قابل 
اعتماد بوده و درآمدزایي آن بسیار زیاد مي شود به 
طوري که دیگر دانشگاه نیازي به وزارت علوم براي 
بودجه نخواهد داشــت  و درآمدهاي آن براي اداره 

دانشگاه کفایت مي کند. 
وي در ادامه، سیاســت وزارت علــوم بر مبناي 
حمایت از آزمایشــگاه درجه یک تا چهار را تشریح 
کرد و گفت: در آزمایشگاه هاي درجه یک، دانشگاه 
و دولت اصال نقشــي ندارند و فردي ســرمایه دار، 
خّیر و داراي ارتباطــات خارجي و داخلي اقدام به 
سرمایه گذاري مي کند. چنین آزمایشگاهي داراي 
تجهیزات استاندارد بوده و گواهي ایزو اخذ مي کند 
و همه بودجه هاي پژوهشي به سمت این آزمایشگاه 

هدایت مي شود.
دکتــر بختیاري با بیان اینکه 5 نوع آزمایشــگاه 
درجه یک این چنیني به صورت منطقه اي در کشور 
پیش بیني شــده، از اقدام اســتان هاي آذربایجان 
شــرقي و تهران در این خصوص خبر داد و گفت: 
صندوق توســعه حاضر است وام بخش خصوصي را 

تا 10 میلیارد دالر  به این منظور تأمین کند.
مدیــر کل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی امور 
پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
آزمایشــگاه هاي درجه دو را همان آزمایشگاه هاي 
مرکزي دانشــگاه تعریف کرد که در قالب شــبکه 
آزمایشگاهي شــاعا فعالیت مي کنند و گفت:  قطعاً 
از ســال آینده نحوه پرداخت ما به آزمایشگاه هاي 
دانشــگاه ها به شــکل قبل نخواهد بود و بودجه به 
صورت متمرکــز در اختیار آزمایشــگاه هاي عضو 
شــبکه آزمایشــگاه هاي علمي ایران )شــاعا( قرار 

مي گیرد.

نخستين جلسه کارگروه شبکه 
آزمايشگاه های علمی خوزستان به ميزبانی 

دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد.

این نشســت با حضــور مدیــر کل و معاون 
دفترحمایــت و پشــتیبانی امــور پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و اعضای 
شــبکه آزمایشــگاه های علمی خوزســتان عصر 
یکشنبه 12 بهمن در دانشگاه شهید چمران اهواز 

برگزار شد.
دکتــر ابراهیــم حاجی دولو معــاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه شــهید چمران در این نشست به 
معرفی ظرفیت های تحقیقاتی و علمی این دانشگاه 
پرداخــت و گفت: فعال ســازی آزمایشــگاه های 
دانشــگاه ها و شبکه آزمایشگاهی در کشور به طور 

جدی دنبال خواهد شد.
وی افــزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
صدد اســت از طریق شبکه ســازی و فعال سازی 
تجهیزات و دســتگاه ها و به اشتراك گذاری آنها در 
بین همه دانشــگاه های دولتی و غیردولتی بتواند 
قدمی در جهت توســعه آموزش، بهره وری بهتر و 

استفاده مناسب از تجهیزات آزمایشگاهی بردارد.
مدیر کل دفترحمایت و پشتیبانی امور پژوهش 
و فنــاوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز در 
ادامه این نشست اظهار داشت: سیاست های ما در 
سال جاری و آینده، تقویت آزمایشگاه های مرکزی 
و عضو شبکه شاعا در کشور است. وی افزود: قطعاً 
توزیع بودجــه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ماننــد قبل نخواهد بــود و برنامه ریــزی در قالب 
شکل گیری شــبکه آزمایشگاهی است و در همین 
راســتا 30 شبکه در 30 استان تشکیل شده که از 

آنها حمایت می کنیم.
در ادامــه این نشســت معــاون دفترحمایت و 
پشــتیبانی امور پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوري تصریح کــرد: در حال حاضر 
متأســفانه شــاهد عدم فعالیت برخی از تجهیزات 
بســیار پیشــرفته آزمایشــگاهی و گران قیمت در 
کشور هســتیم. عالوه بر این تعدادی از دستگاه ها 
نیز ســال ها اســت خریداری شــده امــا نصب و 
راه اندازی نشــده که شــبکه های آزمایشــگاه های 
علمی ایران عمده ترین کاری که دارد ساماندهی و 

سازمان دهی اینگونه تجهیزات است.
وی با اشــاره به تهیه نرم افزار و بانک اطالعاتی 
آزمایشگاه های عضو شبکه، گفت: در صورت نیاز به 
تجهیزات خاص، با جســت وجو در بانک اطالعاتی 
شــبکه می توانید نزدیک ترین محلی که دســتگاه 

مورد نظر را دارد شناسایی کنید.
معاون دفترحمایت و پشــتیبانی امور پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، تحقیقــات و فناوري یکی از 
مهم ترین اقدامات شــبکه شاعا را کمک به تعمیر، 
نصب و راه اندازی امکانات و آموزش نیروی انسانی 
متخصص تجهیــزات آزمایشــگاهی عنوان کرد و 
افــزود: بدون نیاز بــه مکاتبــات اداری و کاغذی 
می توان بــا پر کــردن بخش های مــورد نظر در 
نرم افزار شبکه شاعا مشکالت شناسایی و در اسرع 

وقت رسیدگی شود.
دکتر علیائی گفت: آنچه در آزمایشگاه های کشور 
مغفول مانده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز 
 HSE نســبت به آن بی توجهی کرده، اجرای  نظام
)ایمنی، بهداشت و محیط زیست( است که بعضی 
دانشگاه ها بسیار ناقص انجام داده اند و بسیاری از 
دانشگاه ها اصال انجام نداده اند و حتی مفهوم آن را 

نمی دانند. 
در پایــان ایــن نشســت معاونــان پژوهشــي 
دانشــکده هاي دانشگاه شــهید چمران و معاونان 
پژوهش و فناوري دانشــگاه هاي استان خوزستان 
ســؤاالت و دیدگاه هاي خود را درباره حمایت هاي 
شبکه آزمایشگاه هاي علمي ایران مطرح کردند که 
توســط مدیر و معاون دفتر حمایت وپشتیاني امور 

پژوهش و فناوري وزارت علوم پاسخ داده شد.

دبيرخانه دائمی هفته ملی پژوهش و 
فناوری در دفتر حمايت و پشتيباني امور 

پژوهشي و فناوري تشکيل می شود.
 

دکتر جــالل بختیاری مدیر کل دفتر حمایت و 
پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم در 
نشســت شــورای راهبردی هفته پژوهش و فناوری 
اظهار داشــت: دبیرخانه دائمــی برگزاری هفته ملی 
پژوهش و فناوری برای نخستین بار در دی ماه سال 

جاری آغاز به کار می کند.
دکتــر بختیاري در این نشســت بــه موضوعاتي 
همچون برون سپاري امور نمایشگاه در سال جاري )با 
کمترین هزینه براي ستاد(، تشکیل شوراي راهبردي، 
تغییر آیین نامه جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران و 
فناوران برتر تا ســال آینده، انعقاد قرارداد نمایشگاه 
ســال آینده بالفاصله بعد از اتمام نمایشگاه امسال، 
اشاره کرد. ایشان همچنین یادآور شدند که همکاري 
با ســایر دستگاه ها به منظور شــرکت در برنامه هاي 
هفته پژوهش و فناوري از برنامه هاي آتي ستاد خواهد 
بود. وی خاطر نشان کرد: از این پس، موضوع فن بازار 
در طول ســال پیگیري خواهد شد و تالش مي شود 

محصوالت جدیدتر و واقعي تر ارائه گردد. 

 وزارت علوم برای ايجاد پارك های 
مشترك علم و فناوری با جمهوری 

آذربايجان اعالم آمادگی کرد
 

دکتر محمد فرهادی وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری 
در دیــدار با علی عباس اف وزیر ارتباطات علمی و فناوری 
جمهوری آذربایجان گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده 
توســعه همکاری ها با جمهوری آذربایجان در زمینه های 
مختلف از جمله ایجاد پارك های مشــترك علم و فناوری 

است.
 به گزارش روابــط عمومی وزارت علوم، دکتر فرهادی 
در دیــدار با علی عباس اف وزیر ارتباطات علمی و فناوری 
جمهوری آذربایجان که به منظور شرکت در اولین اجالس 
وزیران علوم، فناوری و نوآوری کشــورهاي عضو جنبش 
عدم تعهد به تهران ســفر کرده اســت، گفت: امیدواریم 
اجالس تهران دستاوردهای خوبی در زمینة انتقال فناوری 
و همکاری های علمی و فناوری بین کشورهای عضو داشته 

باشد.
وی همچنین بــا یادآوری همکاری دانشــگاه تبریز و 
آذربایجان با دانشــگاه های جمهوری آذربایجان در زمینه 
تبادل استاد و دانشجو گفت: آمادگی داریم در زمینه های 
مهندسی پزشکی، نانوفناوری و بایوفناوری نیز با جمهوری 

آذربایجان همکاری داشته باشیم.
علی عباس اف وزیر ارتباطات علمی و فناوری جمهوری 
آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در تهران و شــرکت در اجالس وزیران علوم، کشــورهای 
عضو جنبش عدم تعهد کسب رأی اعتماد باالی فرهادی از 

مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت.
وی بر توســعه روابط بین دانشــگاه های دو کشــور و 

همچنین ایجاد پارك های علم و فناوری تأکید کرد. 
وزیر ارتباطات علمی و فنــاوری جمهوری آذربایجان 
همچنیــن در این دیدار از دکتر فرهــادی همتای ایرانی 
خود جهت ســفر به این کشــور و دیدار از دانشــگاه ها و 

دستاوردهای علمی دعوت کرد.
وزیر علوم کشــورمان نیز ضمــن پذیرفتن این دعوت 
اظهار امیدواری کرد که در فرصتی مناسب به همراه 
تعدادی از همکاران خود به جمهوری آذربایجان سفر 

کند.

پشتیبانی پژوهشی
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كشورهاي در حال توسعه بوده است.
اگر چه دانشــگاه ها داراي رســالت تاريخي توليد علم و 
گســترش مرزهاي دانش مي باشــند اما به طور مجزا شايد 
اهميــت آنها براي هر جامعه و حتــي برخي مديران دولتي 
قابل لمس نباشد چون رسالت دانشگاه در مسائل زير بنايي 
با دســتاوردهاي زمان بر مي باشد و زماني اهميت آنها براي 
ساير اقشار و به ويژه بخش هايي از دولت ملموس مي شود كه 
بتواند مشكات جدي و روز جامعه را بر طرف نمايد كه برخي 
از مهم ترين آن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و در رأس آنها 

توليد و اشتغال مي باشد.
عموماً نهاد دانشــگاه به عنوان يك نهاد مصرف كننده در 
كشور محسوب مي شود كه بخش عمده اي از منابع دولت را 
مصرف مي كند و وجود همين نگاه باعث شده است كه اين 
نهاد نتواند نقش خود را در تصميم گيري هاي كان مديريتي 
ايفا نمايد و از اين جهت باعث شــده است آسيب هاي جدي 
از طرف متوليان و تصميم گيرندگان خارج از آن نهاد، به ويژه 
در مباحث بودجه اي به آن وارد شــود. البته با تعريف قديمي 
از نوع دانشــگاه ها چاره اي جز تسليم شدن به اين سرنوشت 

باقي نمي ماند.
نتيجــه گيري اينكه بايســتي در كنار تغييــر نگرش در 
دانشــگاه ها، يك تغيير نگرش در ارزيابي آنها هم ايجاد شود 
به طوري كه نگاه ارزيابي تنها معطوف به توليد علم نباشــد 
بلكه بايد براي اثبات و ارتقاي جايگاه دانشگاه يك ارزيابي به 

نام سنجش توليد از علم نيز ايجاد شود.
سنجش و ارزيابي توليد از علم بدين معني است كه بتوان 
بازده اقتصادي متأثر از آن و كليد واژه هاي ديگر نظير ايجاد 
اشــتغال و حتي در بعد وســيع تر ايجاد امنيت، اقتدار و ثبات 
اجتماعي ايجاد شده ناشي از آن را سنجش نمود و آن عملكرد 
متناسب با بودجه در نظر گرفته شده براي هر دانشگاه و يا كل 
سيســتم آموزش عالي سنجيده شود. با بررسي هاي به عمل 
آمده از اين نظر نيز دانشگاه ها نه تنها نهاد مصرفي نبوده بلكه 
ارزش افزوده اقتصادي آن حتي بسيار باالتر از نهادهاي ديگر 
اقتصادي و صنعتي كشــور بوده اســت. و مي توان در سطح 
حداقلي اين ادعا را داشــت كه دانشگاه ها، كارايي اقتصادي 
باالتري نســبت به ســاير نهادهاي دولتي نسبت به بودجه 

دريافتي داشته اند.
سخن آخر اينكه نظر به اهميت نقش پژوهش و فناوري 
به عنوان زيربناي توســعۀ پايدار، ضرورت وجود يك ارگان 
و نشــريه خبري و تحليلي جهت اطاع رســاني از قوانين، 
مقــررات، برنامه ها، اهداف، چالش ها و نيــز اخبار آن حوزه 
احساس مي شــود كه خوشبختانه با همت برخي كاركنان و 
مديران معاونت پژوهش و فناوري پژوهشگاه ها و پارك هاي 
علم و فناوري و اولين شــماره آن تهيه شــده اگر چه قطعًاً 
كاستي هاي در اين نشريه وجود دارد ولي اميد است با انتقادها، 

و پيشنهادها ارزنده شما بر غنا و كيفيت آن افزوده شود. 

 آشنايی با نشريات نامعتبر و نشريات جعلي 

به منظور ارتقای هر چه بیشــتر کیفیت تولیدات 
علمی، پیشــگیری از انتشــار مقاالت ارزشمند 
پژوهشــگران کشور در نشــریات نامعتبر بین المللي 
تهیه سیاهه نشریات نامعتبر از سال 1391در دستور 
کار در دفتــر سیاســت گذاري و برنامه ریــزي امــور 
پژوهشــي قرار گرفت. که به دنبــال آن کمیته اي از 
معاونان پژوهشي برخي از دانشگاه ها که داراي سیاهه 
نشــریات نامعتبر بودند، جهت تعیین شــاخص هاي 

نشریات نامعتبر تشکیل شد. 
اولین سیاهه نشــریات نامعتبر بهمن ماه 1391 با 
52 نشــریه ابالغ گردید و در آخرین سیاهه نشریات 
نامعتبر که مهر 1393 ابالغ گردید 52 نشــریه که به 
دلیل خود اســتنادي زیاد در این ســیاهه قرار گرفته 
 JCR بودند که با برگشت دوباره این نشریات به پایگاه

از موسسه ISI از این سیاهه خارج گردید.
در این راســتا پیرو شناســایي و معرفي نشــریات 
نامعتبــر تعداد دیگری از نشــریات وجــود دارند که 
با اســتفاده از هویت نشــریات معتبر بین المللی، به 
راه اندازی وب ســایت هایی اختصاصــی اقدام کرده  و 
با همان مشخصات نشــریات اصلی و معتبر، فعالیت 
می کننــد، به بیانی دیگــر، این گروه از نشــریات که 
می توان عنوان »نشــریات جعلی« را برای آنها به کار 
برد، از طریق وب ســایت های خود که توســط افراد 
سودجو اداره می شوند و با همان هویت نشریات اصلی 
و معتبــر بین المللی، اما بدون اطالع نشــریه ی اصلی 
و به صورتی غیرقانونی فعالیت می کنند که با دریافت 
هزینه های باال، بدون انجــام فرایند داوری ودر زمان 
محدود مقاله های آنها را در وب سایت های جعلی خود 

منتشر می کنند. 
گفتنی است تاکنون 8 نشریه داراي وب سایت جعلي 
معرفي شده که مقتضي است دانشگاه ها و پژوهشگران 
در صورت مواجهه یا شناســایی این چنین نشریاتي، 
نسبت به معرفی عنوان و آدرس وب سایت های جعلی 
به این دفتر سیاستگذاري و برنامه ریزي امور پژوهشي 

اقدام نمایند. 
در ادامــه، توصیــه می شــود تدابیــر الزم برای 
آگاهی رســانی مؤثر در این خصوص به پژوهشگران، 
اعضاءهیئت علمي و دانشــجویان در دســتور کار آن 

دانشگاه ها قرار گیرد.
شایان ذکر است سیاهه روزآمد شده نشریات نامعتبر 
و جعلي همواره از طریق وبگاه »دفتر سیاست گذاری 
http://rppc. و برنامه ریزی امور پژوهشی« به آدرس
msrt.ir در دسترس دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 

کشور قرار مي گیرد.

 تعريف قطب علمی در آيين نامه دوره سوم
قطب علمي به گروهي از اعضاي هیئت علمي 
در یک مؤسســه بــا توان علمي بــاال اطالق 
مي شود که با برتري در یک زمینة علمي- تخصصي 
در علوم بنیــادي یا کاربــردي از طریق تمرکز و 
انسجام بخشیدن به فعالیت هاي خود در آن زمینه، 
بــر اســاس برنامه اي مشــخص براي نــوآوري و 
دســتیابي به کیفیت برتر علمي در ســطح ملي، 
منطقه اي و بین المللي و پاســخگویي به نیازهاي 

اساسي کشور مي کوشد.

 فرايند تشکيل قطب علمي در دوره سوم 
1. دستیابي به آخرین یافته هاي علمي و فناوری، 
بررســي و پایش تحوالت علمي و بسط روش هاي  
تحقیق و توســعه نرم افزارهاي تخصصي در زمینة 

مربوط از طریق
:الف( تولیــد مقاله های علمی در مرزهای دانش و 

انتشار آنها؛
ب( ثبت اختراع و نوآوري هاي علمي؛

ج( انتشار نشریات تخصصي؛
د( تصنیف و تألیف کتب علمی- پژوهشي؛

ه( ارائة نظریه های علمی؛
و( تهیه گزارش های علمی؛

ز( توسعه یا انتقال فناوری های نو و بدیع؛
         ح( اجراي طرحهاي پژوهشــي براي توليد دانش 

فني و حل معضات اساسي كشور؛
ط( توليــد آثار بديع و ارزنده هنری در مقياس های ملی 

و بين المللی براي قطب هاي گروه هنر
2. ارتبــاط مؤثر و هدفمند با ســازمان ها و مؤسســات 
اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي ملــی و بين المللی از 

طريق:
الف( شــركت در كنفرانس ها، كارگاه هاي آموزشــي و 

دوره هاي تخصصي و فرصت های مطالعاتی؛
ب( برگــزاري كنفرانس هاي معتبر ملــی و بين المللي، 
كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي تخصصي با همكاري 

استادان و محققان برجسته داخل و خارج از كشور؛
ج( مشــاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مشترك 
و پي ريزي تحقيقات پيشــرفته با همكاري مراكز علمي 

داخل و خارج ازكشور؛
د( همــكاري در برگــزاري دوره هــاي تحصيلي براي 

دانشجويان خارجي؛ 
3. جلــب همكاري نخبگان ايراني و غير ايرانی داخل و 

خارج از كشور؛
4. طراحي دوره هاي ميان رشــته اي جديــد مورد نياز 

كشور؛ 
5. بازنگــري در برنامه هاي درســي و آموزشــي براي 

پيشنهاد به مراجع ذيربط؛
6. هدفمند ساختن موضوع رســاله ها و پايان نامه هاي 

دانشجويان تحصيات تكميلي؛
7. تربيت دانشجويان و دانش پژوهان نخبه در دوره هاي 

دكتري و پسادكتري؛
8. ارائۀ پيشنهاد طرح ها و لوايح و آيين نامه هاي قانونی 

به مؤسسات اجرايی؛

 اهداف قطبهاي علمي طبق 
آيين نامه دوره سوم 

1. مشــاركت در گســترش مرزهاي دانش و اعتاي 
موقعيت علمي كشور؛

2. ايجاد محيط علمي پويا و مولد علم؛ 
3. تقويت فعاليت هاي علمي و فناورانۀ گروهي؛

4. توليد هدفمند دانش كاربردي براي پاســخگويي به 
نيازهاي اساسي كشور؛

5. دســتيابي به آخرين يافته هاي علمي و فناوري هاي 
نوين در زمينۀ خاص؛

6. فراهم ساختن زمينۀ تربيت پژوهشگران و دانشمندان 
طراز اول؛

7. كسب مرجعيت علمی و فناوري در زمينۀ تخصصی 
خاص؛

8. مشــاوره و تصمیم سازی در برنامه ریزی علمی 
و اجرایي؛

9. آینده نگــری و تدوین راهبــرد علمی در زمینة 
تخصصی مربوط؛

10. فراهم آوردن زمينه براي مشــاركت مراكز علمي 
بين المللي در مسير توليد علم و توسعه فناوري در داخل 

كشور؛

وضعيــت قطب هــای علمی كشــوردر دوره ســوم از 
سال های)1390 الی 1394(

موافقت اصولینام گروهرديف

26علوم پايه1

28كشاورزی2

8دامپزشكی3
28علوم انسانی و هنر4
63فنی و مهندسی5
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بنــد دال ماده 1 قانون برنامۀ پنجم توســعۀ اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و رديف 36 بســته های اجرايی برنامۀ 

پنجم:
 " ايجــاد و توســعۀ قطب هــای علمی و فنــاوری در 
رشــته های تخصصی و حوزه های ميان رشته ای به منظور 
پيشبرد مرزهای دانش و فناوری در كشور با بهره گيری از 

پتانسيل ها و مزيت های نسبی منطقه ای،"
آيين نامه دوره سوم مشــتمل بر يك مقدمه، 13ماده و 
10 تبصره، در تاريخ 88/11/17 پس از طرح در شــورای 

قطب های علمی به تصويب مقام وزارت رسيد.

آشنایی با  قطب های علمی کشور

ادامه از صفحۀ 1

 دكتر محمد فرهادی وزيرعلوم، تحقيقات و فناوری 
دربازديد از پنجمين جشنواره و نمايشگاه ملی علم تا 
عمل گفت: برگزاری نمايشــگاه های فناوری، افزايش 
توليدات داخلی و تأســيس رشته های آموزشی منجر به 

كارآفرينی از مصاديق اقتصاد مقاومتی دركشور است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر فرهادی 
در اين بازديد با اشــاره به دســتاوردهای فناوری توسط 
محققان كشوراظهار داشت: ورود فارغ التحصيان دارای 
مهارت به عرصه اقتصاد دانش بنيان و رفع نيازكشــور از 
طريق آنها را می توان از ديگر مصاديق اقتصاد مقاومتی 

برشمرد.
وي افــزود: با تــاش اين افراد خروج ارز از كشــور 
كاهش يافته و نمونه هــای متعددی از فناوری كه قبًا 

وارد می شد اكنون درداخل توليد می شود و اين نشان از 
تحقق اقتصاد مقاومتی دركشوردارد.

وی درخصوص جلوگيری از موازی كاری دربرنامه های 
فناوری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری رياســت 
جمهوری گفت: بين معاونت علمی و فناوری رياســت 
جمهوری و وزارت علوم همكاری و هماهنگی وجود دارد 
به طوری كه دراين نمايشگاه پارك های علم و فناوری، 
دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان حضور دارند و اين 

نشان از همكاری وزرات علوم و معاونت است.
دكتر فرهادی همچنين با اشاره به برگزاری اجاس 
وزرای علوم كشورهای غيرمتعهد در تهران اظهار داشت: 
در اين اجاس مذاكرات خوبی انجام شد تا بتوانيم با اين 

كشورها تبادل علم و فناوری داشته باشيم.

درحاشیه بازدید از پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

وزیر علوم: افزایش تولیدات داخلی
 از مصادیق اقتصاد مقاومتی در کشور است

پژوهشی
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 شاخص بهره وري کل عوامل توليد 
يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي افزايش محصول 
كل است. افزايش محصول كل از طريق بكارگيري 

عوامل توليد بيشتر و يا افزايش بهره وري عوامل توليد 
امكانپذير مي باشد. با اين حال، به دليل محدوديت منابع، 

كميابي عوامل توليد و فشارهاي هزينه اي ناشي از تشديد 
بكارگيري عوامل، رشد نهاده محور در بلندمدت با مشكل 
مواجه خواهد بود. از اين رو، توجه به ارتقاي بهره وري كل 
عوامل، ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. ميانگين بهره وری 
كل عوامل توليد در اقتصاد ايران و كشورهای منتخب در 
دورة زمانی 2011ـ1970 در نمودار 1 ترسيم شده است.

 Source: Asian Productivity Organization
APO  Productivity Databook .)2013(

نمودار 1. ميانگين بهره وری كل عوامل توليد در 
ايران و كشورهای منتخب 2011ـ1970 

طبق نمودار، ميانگين رشــد شاخص بهره وري ايران طی 
ســال های 2011ـ1970 كمتر از تمامی كشورهای منتخب 
اســت. بهبيان ديگر، به نســبت ساير كشــورهاي نمونه، 
در اقتصاد ايران دســتيابي به ســطوح باالتر رشد مساوي با 
فشارهاي هزينه اي بيشــتر از ناحيۀ بكارگيري عوامل توليد 
بيشتر و تورم ناشي از آن می باشد. در واقع، پايين بودن سطح 
بهره وري عوامل در اقتصاد باعث شــده اســت كه با وجود 
فضاي گلخانه اي )اعم از حمايت هــاي تجاري،  يارانه هاي 
پنهــان انرژي و يارانه هاي آشــكار بخش توليدي كشــور( 
همچنان بهاي تمام شــده توليد محصوالت كشور از اغلب 
كشورها باالتر باشد. تحت اين شرايط توان رقابت در عرصه 
بين المللي براي بنگاه ها وجود ندارد. بدين روی، توجه به ارتقاي 
بهره وري )به عنوان يكی از مولفه های اصلی سياســت های 
كلی اقتصاد مقاومتی( بســيار حايز اهميت اســت. ارتقای 
بهره وری از طريق كاهش هزينه های توليد و انتقال تابع توليد 
 به ســمت باال، موجب انتقال منحنی عرضه به سمت راست 
می شود. در واقع، رشــد بهره وری با افزايش انعطاف پذيری 
و قدرت رقابتی بنگاه هــا در بازارهای داخلی، زمينه را برای 
تخفيف شتاب رشد سطح عمومي قيمتها، حمايت از توليدات 
داخلی و بنابراين افزايش رقابت پذيری محصوالت توليد داخل 

فراهم كرده است.

 شاخص توليدات صنعتی 
معياری اقتصادی است كه توليد واقعی صنايع كارخانهای، 
معــدن و بخش آب، بــرق و گاز را اندازهگيری ميكند. اين 
معيار اساساً بر اساس شاخص های فيشر محاسبه می شود كه 
وزنها مبتنی بر برآوردهای ساالنۀ ارزش افزوده می باشد. روند 
تغييرات شاخص توليدات صنعتی ايران و كشورهای منتخب 

در جدول 1 ارائه شده است. 
جدول 1. رشد شــاخص توليدات صنعتی در كشورهای 

منتخب )درصد(
آهنگ نرخ رشداكتبر 2014اكتبر 2013كشور

0.110.89ـاندونزی

فزاينده
1.162.5ـهندوستان

1.75.4مالزی

1.52.2تركيه

10.38چين

كاهنده
1.9ـ3.6كره جنوبی

5.40.6ژاپن

5.71.8آذربايجان

Source: Tradingeconomics.com 
به منظور درك بهتر، شرايط حاكم بر اين بخش در اقتصاد 

ايران، روند رشد تغييرات ماهانۀ شاخص توليدات صنعتی در 
سال های 2014ـ2004 در نمودار 2 ترسيم شده است.

Source: Tradingeconomics.com
نمودار 2. شاخص توليدات صنعتی در ايران

طبق نمودار، شاخص توليدات صنعتی ايران طی دورة مورد 
بررسی روندی نوسانی داشته است. اما روند كلی حاكم بر آن 
نزولی بوده اســت و از سال 2012 به اين سو، رشد منفی را 
تجربه كرده است. كمترين ميزان آن در سال 2012 )1391 
هـ.ش( محقق شده است كه عمده ترين دليل آن را می توان 
به 1. تشديد تحريم های اقتصادی عليه كشور و افزايش نياز 
صنايع به حجم وســيعی از نقدينگی برای خريد مواد مورد 
نياز خود؛ 2. وابســتگی بخش بــه واردات به ويژه كاالهای 
سرمايه ای و واسطه ای؛ 3. كاهش ارزش ريال در برابر ارزهای 
خارجی؛ 4. عدم پرداخــت اعتبارات مرتبط با بخش صنعت 
در فــاز اول هدفمند كردن يارانه ها و 5. عدم پرداخت جوايز 
صادركنندگان اشاره كرد. گرچه توليدات صنعتی در سه ماهۀ 
نخست سال 2014 رشد 8.9 درصدی را تجربه كرد، همچنان 
اين رشد منفی است و نيازمند توجه بيشتر سياست گذاران به 

اين بخش می باشد. 

 شاخص سرمايه گذاری مستقيم خارجی
سرمايه گذاری مستقيم خارجی يكی از ابزارهای رشد و توسعۀ 
اقتصادی و نمود ثبات اقتصادی حاكم بر كشور از منظر ساير 
كشــورها در حركت به سمت اقتصاد جهانی )جهانی شدن( 
است. در كشورهای در حال توسعه به دليل عدم بهره مندی از 
امكانات الزم و دسترســی نامناسب به نقدينگی، به اين ابزار 
جهت اجرای طرح های اقتصادی و تحقق نرخ های رشد باال، 
اهميتی دوچندان داده اســت. ميزان سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی در كشــورهای منتخب در سال های 2013 ـ 2012 

در نمودار 3 نشان داده شده است. 

Source: Www.Worldbank.org
نمودار 3. جذب سرمايه های خارجی در ايران و كشورهای منتخب 2013ـ2012

به منظور درك بهتر نحوة جذب ســرمايه های خارجی در 
اقتصاد ايران، روند اين متغير در ايران و جهان طی سال های 

2013ـ2005 در جدول 2 آورده شده است. 
جدول 2. جذب سرمايه های خارجی در ايران 

و جهان 2013ـ2005 )ميليارد دالر(
2008 2007 2006 2005 سال

1.98 2.02 2.32 2.89 ايران

2186.28 2426.76 1733.44 1339.80 جهان

0.09 0.08 0.13 0.22
 سهم ايران
 از جهان
)درصد(

2013 2012 2011 2010 2009

3.05 4.66 4.28 3.65 2.98

1663.64 1550.48 1849.48 1529.45 1271.12

0.18 0.30 0.23 0.24 0.23

Source: Www.Worldbank.org

به رغم اهميت ســرمايه گذاری مستقيم خارجی در فرايند 
جهانی شدن، سهم ايران بسيار اندك بوده است؛ به نحوی كه، 
در ســال 2013 با كاهــش 39 درصدی بــه 0.18 درصد 
رســيده است. اين كاهش ســهم در حالی رخ داده است كه 
ســرمايه گذاری مستقيم خارجی در ســطح جهان رشد 7.3 
درصــدی را تجربه كرده اســت. از جمله داليل پايين بودن 
ميزان جذب سرمايه های خارجی در اقتصاد ايران می توان به 

موارد زير اشاره كرد:
 اخذ ماليات مضاعف از ســرمايه گذاران خارجي و عدم 
تطابق قوانين ســرمايه گذاري در ايران با كشورهاي كانون 
سرمايه. به طور دقيق تر، ســرمايه گذار بايد به موجب قانون 
كشور خود و كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد كه مانعی 

برای انجام سرمايه گذاری مشترك به شمار می رود؛ 
 افزايــش مخاطرة ســرمايه گذاری به دليــل تغييرات 

زودهنگام مقررات ارزی، پولی و گمركی؛
 بی ثباتی حاكم بر اقتصاد كشور به دليل تشديد تحريم ها 

و نوسانات نرخ ارز؛
 عدم وجــود قوانين تســهيل كننده و تشــويق كنندة 
ســرمايه گذاری خارجی. در اين ارتبــاط بايد گفت كه وجود 
برخی قوانين و مقررات موانع و محدوديت هايی در راه جذب 
سرمايه گذاری خارجی ايجاد كرده است. از جمله اين قوانين 
اصولی از قانون اساسی )اصل 139، 81، 77، 46(، قانون جلب 
و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1334 و ساير 

قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي است؛
 عدم انجام اقدامات مناســب جهت الزام سرمايه گذاران 

خارجی به انتقال فناوری يا توليدات با فناوری باال.

 صادرات 
صادرات يكی از متغيرهای كان اقتصادی و نشاندهندة 
درجــۀ رقابت پذيری محصــوالت داخلی يك كشــور در 
عرصه های بين المللی می باشــد. ميزان صــادرات ايران و 
كشــورهای منتخب و ســهم آنها از صــادرات جهانی در 

سال های 2013ـ2012 در جدول 3 آورده شده است.
جدول 3. ميزان صادرات ايران و كشورهای منتخب 

و سهم آنها از صادرات جهانی )ميليون دالر(

2013 2012 كشور 

2439587.762
)10.4(

2248388.216
)9.8(

چين

703475.9647
)3.0(

688932.6222
)3.0(

كره جنوبی

465729.1833
)2.0(

446028.7966
)2.0(

هندوستان

255787.8701
)1.1(

265794.2169
)1.2(

مالزی

210856.533
)0.9(

207440.3714
)0.9(

تركيه

206171.4099
)0.9(

212989.5615
)0.9(

اندونزی

93015
)0.4(

98033
)0.4(

ايران

35841.55513
)0.2(

36914.84216
)0.2(

آذربايجان

23498241.21 22857539.07 جهان 
Source: Www.Worldbank.org

مأخذ آمارهای ايران: بانك مركزی ج.ا.ا.

روند صــادرات ايران )نفتی و غيرنفتی( در جدول 4 آورده 
شده است.

جدول 4. روند صادرات ايران 1392ـ1386 )ميليون دالر(
138613871388صادرات

84505نفتی
)86.5(

86619
)85.5(

69957
)79.2(

13162غيرنفتی
)13.5(

14670
)14.5(

18369
)20.8(

9766710128988326كل

1389139013911392
90191
)80(

118232
)81.6(

68135
)69.5(

64789
)70(

22596
)20(

26642
)18.4(

29899
)30.5(

28226
)30(

1127871448749803493015

مأخذ بانك مركزی ج.ا.ا.

طبق جدول ميزان صادرات نفتی به جز سال های 1388، 
1391 و 1392روندی صعودی داشته است همچنين متوسط 
ســهم صادرات نفتی از كل صادرات طی دوره مذكور 78.9 
درصد می باشــد. صادرات غيرنفتی طی دورة مذكور به جز 
سال 1392 دارای روندی صعودی بوده است. سهم صادرات 
غيرنفتی از 13.5 درصد در سال 1386 به 30 درصد در سال 
1392 افزايش يافته اســت. البته عمده دليل افزايش شديد 
سهم صادرات غيرنفتی در سال 1391 ناشی از كاهش ميزان 
صادرات نفتی در اين سال می باشد. عمده ترين دليل كاهش 
صادرات نفتی ايران در ســال 1391 را می توان به تشــديد 
 تحريم های نفتی عليه كشور نسبت داد. عاوه بر اين، تشديد 
تحريم های اقتصادی عليه كشور با سخت تر كردن مبادالت 
و كاهش شــركای صادراتی ايران نقش بسزايی در كاهش 
صادرات غيرنفتی ايفا كرده اســت. نكتــۀ قابل توجه ديگر 
در جدول 4 ســهم باالی صادرات نفتی اســت كه نشان از 
وابستگی باالی كشور به صادرات نفتی و تأثيرپذيری باالی 

توليد داخلی از تغييرات قيمت نفت و تحوالت ارز دارد.
در مجموع، داليــل كاهش صادرات كل ايران را در كنار 
تحريم های اقتصادی می توان به زمانبر بودن فرايند صادرات، 
عدم توجه جدی به ايجاد پنجرة واحد تجاری به رغم الزامات 
قانونی آن و عدم انجام اقدامات الزم جهت الكترونيكی كردن 

فرايندها نسبت داد.

شاخص آمادگی شبکه
اين شــاخص نشــان دهنــدة تمايل كشــورها جهت 
بهره بــرداری از فرصت های فراهم شــده توســط فناوری 
اطاعــات و ارتباطات )ICT( اســت كه با هدف درك بهتر 
تأثيرگذاری فناوری اطاعــات و ارتباطات بر رقابت پذيری 
يك كشور ساالنه محاســبه و مبنای مقايسه كشورها قرار 
می گيرد. محدوده اين شــاخص از 1 تا 7 است. اجزای اصلی 

تشكيل دهندة اين شاخص در نمودار 4 ترسيم شده است.

محيط:
سياست گذاری و مقررات گذاری
محيط كسب و كار و نوآوری

ابعاد شاخص
 آمادگی 

شبکه

آمادگی:
زيرساخت ها و 

محتوای ديجيتال
استطاعت پذيری

مهارت ها

کاربرد:
   فردی، تجاری و دولتی

تأثير:
اقتصادی
اجتماعی

نمودار 4. اجزاي شاخص آمادگي شبكه

نگاهي به شاخص آمادگی شبكه در ايران نشان مي دهد 
كه رتبۀ كشور در سال 2013 نسبت به 2012 بهبود 3 پله اي 
داشــته است )از  104 در ميان 144 كشور به 101(. اما تكيۀ 
صرف بر اين آمار نمي تواند نشــان از بهبود وضعيت داشته 
باشــد؛ چراكه، در تمامي زيرشاخص هاي تشكيل دهندة اين 
شاخص وضعيت نامناسب تر شده است. بدين روي، مي  توان 
گفت بهبود 3 پله اي ايران مرهون بدتر شدن وضعيت ساير 
كشورهاي لحاظ شــده در رتبه بندي اين شاخص مي باشد. 
زيرشاخص هاي شاخص آمادگي شبكه در ايران در سال هاي 

2013ـ2012 در نمودار 5 ارائه شده است. 

بررسی تطبیقی جایگاه ایران 
و کشورهای منتخب  در شاخص های اقتصادی

صنعت و دانشگاه
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مهندس اديب مدير اجرايي طرح هاي صنايع نوين به 
همراه تيم كارشناســان از محل اجراي پروژه "ساخت 
ليزر فيبري با توان 250 وات" در دانشگاه شهيد بهشتي كه با 
حمايت مالي طرح هاي صنايع نوين اجرا شــده است، بازديد 

كردند. 
در ســال هاي اخير ليزرهاي فيبري به دليل حجم كمتر و 
ســبك تر بودن و كيفيت باريكه خروجی بهتر در مقايسه با 
ليزرهای حالت جامد توجه زيادي را در زمينه هاي مخابرات 
نوري، حسگرهاي ليزري، پزشكي، پردازش مواد، نگهداري 
داده ها و... به خــود جلب كرده اند. در اين پروژه، ليزر فيبری 
پيوســته 220 وات با استفاده از فيبرهای دوغافه آالييده با 
ايتربيوم با مشخصات زير طراحی، ساخت و بهينه سازی شد. 
اين ليزر به طور خاص می تواند در برشــكاری، جوشــكاری، 

سوراخ كاری و حكاكی فلزات مورد استفاده قرار گيرد. 

مقاديرپارامترها

nm 1080طول موج مركزی
W 220توان بيشينه

Near Gaussianپروفايل خروجی

6.88oزاويه واگرايی خروجی

آقاي دكتر مســعودي مجري پروژه گفــت: كارايی ليزر 
بصورت نسبت توان خروجی ليزر به توان پمپ كل ليزرهای 
ديودی در هر جريان تعريف می شود كه مقدار آن برای توان 
پمــپ كل حدود 303 وات و توان خروجی 216 وات برابر با 

تقريباً 71 درصد به دست آمده است. 
با توجه به كيفيت باالي جوش و برش حاصله، در مقايسه 

با ساير روش هاي متداول، سرعت باالي آن و راندمان باالي 
ليزر فيبري در مقايسه با ساير ليزرها، بومي سازي آن مي تواند 
ارزش افزوده زيادي را در ساخت آن ايجاد و به بازار داخلي و 

حتي خارجي نيز ارائه نمود.

Source: Www. World economic Forum.org 
نمودار 5. اجزاي شاخص آمادگي شبكه در ايران )2013ـ2012(

طبق نمودار، زيرشــاخص كاربــرد، آمادگي، اثر و 
محيطي به  ترتيب بيشــترين تأثيرگــذاري را بر رتبۀ  
نامناسب آمادگي شبكه در ايران در سال 2013 نسبت 
به ســال 2012 داشته اســت. توضيح دقيق تر آنكه 
به دليل عدم آموزش هاي كافي به مديران،  كاركنان و 
مقامــات دولتي ضمن آنكه اين گروه از افراد آمادگي 
الزم جهت استفاده از فناوري اطاعات و ارتباطات را 
به دست نياورده اند، بلكه در خصوص نحوة بكارگيري 
آن نيز اطاع چنداني نداشــته اند كه نشان از ضعف 
آموزشــي در اين بخش دارد. توجه به اين نكته هم 
ضروري است كه در سال هاي اخير به مدد توجه بيشتر 
به IT – Base  كردن فعاليت ها و ايجاد شبكه هاي 
الكترونيكي،  تدوين و تصويب قوانين مختلف و فراهم 
كردن زيرساخت  هاي اطاعاتي،  تا حدودي وضعيت 
زيرشــاخص محيطي بهبود يافته است، اما باز هم در 
جايگاه نامناســبي قرار دارد )رتبۀ 86 در سال 2013( 

كه نشان از ضرورت توجه بيشتر به اين حوزه دارد.
 

  صادرات و واردات محصوالت 
  فناوري اطالعات و ارتباطات 

و  اطاعــات  فنــاوري  محصــوالت  صــادرات 
ارتباطات، يكي از زيرمجموعه شاخص هاي اقتصادي 
مرتبط با اين حوزه در بازارهاي بين المللي است. نتايج 
مطالعــات حاكي از پايين بودن ســهم صادرات اين 
گروه از محصوالت از كل صادرات كشــور مي باشد؛ 
به نحوي كه به اســتناد آخرين اطاعات بانك جهاني، 
صادرات محصوالت فنــاوري اطاعات و ارتباطات 
تنهــا 0/01 درصد كل محصوالت صادراتي ايران در 
سال 2011 را تشــكيل داده است كه يكي از داليل 
آن تك محصولــي بودن اقتصاد ايران و وابســتگي 
باالي آن به صادرات نفت و مشتقات نفتي مي باشد. 
همچنين بايد گفت كه در سال 2011، واردات ايران 
در محصوالت فناوري اطاعــات حدود 4/6 درصد 
كل واردات بوده اســت. ميزان صــادرات و  واردات 
محصوالت فناوري اطاعات و ارتباطات در سال هاي 

2011ـ2002 در نمودار 6 ترسيم شده است. 

Source: Www.Worldbank.org
نمــودار 6. صادرات و واردات محصوالت فنــاوري اطاعات و ارتباطات 

ايران )2011ـ2002(

طبق نمودار،  طي دورة مورد بررسي همواره سهم 
واردات ايــن گروه از محصوالت بيش از صادرات آن 
بوده اســت كه به معناي كسري تراز تجاري است. در 
اين ارتباط، توجه به اين نكته ضروري است كه گرچه 
واردات محصــوالت فناوري اطاعــات و ارتباطات 
مي  تواند نويددهندة انتقال فناوري به كشــور باشــد، 
نگاهي به شــاخص آمادگي شبكه و زيرشاخص هاي 
آن نشان از عدم اســتفادة مناسب از واردات صورت 

گرفته دارد. 

ساخت لیزر فیبري با توان 250 وات با حمایت 
طرح هاي صنایع نوین وزارت صنعت،معدن وتجارت

دكتر وحيــد احمدی معــاون پژوهش وفناوری 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گفت: دســتگاه های 
اجرايی ملزم هســتند تا ظرف 6 ماه آينده برنامه سه 
ساله پژوهش و فناوری خود را اعام كنند و در سايت 
سمات )ســامانه ملی اطاعات تحقيقاتی كشور( قرار 

دهند.
به گــزارش روابــط عمومی وزارت علــوم، دكتر 
احمدی در حاشــيه يكصدوبيست وهشــتمين جلسه 
كميســيون دائمی شــورای عالی علوم، تحقيقات و 
فناوری )عتف( با اعام اين خبر اظهار داشت: در اين 
جلسه آيين نامه اجرايی قانون الحاقی تخصيص يك 
درصد اعتبارات دســتگاه های اجرايی به امر پژوهش 

تصويب شد. 
وی افزود: اين آيين نامه مشــخص می كند كه اين 
دســتگاه ها چگونه اعتبارات پژوهشی را هزينه كنند. 
به طور مثــال می توان گفت مســئوليت اجرای اين 
دستورالعمل در دستگاه ها در سطح ملی به عهدة خود 

دستگاه و در سطح استان به عهدة استاندار است.

دكتراحمــدی عنوان كــرد: با توجه بــه وظايف 
وزارتخانه ها، مؤسســات دولتی و شــركت های مادر 
تخصصی انجــام هر يك از طرح های كان ملی از 
طريق تجميع اعتبارات دستگاه اصلی و دستگاه های 
زيرمجموعــه آن با رعايت قوانين مربوط امكان پذير 
اســت، و اين موضوعی بود كه در اين جلسات مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علــوم اظهار 
داشــت: به منظور تسهيل در امور پژوهش و فناوری 
و اســتفاده از ظرفيت ملی در امر پژوهش در تقويت 
ارتقای دانشــگاه و صنعت، دستگاه اجرايی اعتبارات 
موضوع اين قانون را برون ســپاری كرده و از طريق 
عقد قــرارداد با مراكز پژوهشــی و فنــاوری هزينه 

می كند.
دكتراحمدی در پايان ســخنان خود گفت: بر اين 
اساس، دستگاه ها موظف هســتند حداقل 50 درصد 

اعتبارات را به صورت برون سپاری هزينه كنند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از الزام دستگاه های 
اجرایی به اعالم برنامه پژوهشی 3 ساله خبر داد
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با راه اندازی سامانۀ پيشينۀ پژوهش، مدت زمان پاسخ گويی به 
درخواست های پيشينۀ پژوهش به 48 ساعت )دو روز كاری( 

تقليل يافت.
به گزارش "روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوري اطاعات 
ايران" برای هدفمند سازی و افزايش كارايی و اثربخشی پژوهش ها، 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ايران )ايرانداك( سامانۀ پيشينۀ 
پژوهش را با پشتوانۀ متن كامل و در حال افزايش 300 هزار عنوان 

از پايان نامه ها و رساله ها راه اندازی نمود.
سامانه پيشينۀ پژوهش با هدف آگاهی جامعۀ علمی از پيشينه 
پايان نامه ها و رسانه ها و بررسی يكتا بودن پايان نامه ها و رساله ها در 

ايرانداك به بهره برداری رسيد.

از آنجا كه پژوهشگاه علوم و فناوري اطاعات )ايرانداك( متولي 
ثبت، سازماندهی و اشاعۀ اطاعات علم و فناوری كشور است و از 
ديرباز مركز اصلي دريافت نسخه اي از پايان نامه ها و ارائۀ خدمات 
اطاعاتي از پايان نامه ها به جامعۀ علمي كشور بوده، با راه اندازی اين 
سامانه گام مهمی را در جهت جلوگيری از انجام پژوهش تكراری 

توسط دانشجويان، پژوهشگران و دانشگاهيان برداشته است.
بنابراين گزارش، تعداد درخواســت ها در روزهای اول راه اندازی 
سامانه پيشــينه پژوهش، كمتر از صد مورد بود كه در حال حاضر 
با گذشــت چهار ماه از راه اندازی سامانه، به حدود 250 درخواست  

در روز رسيده است.
برای كاربســت اين سامانه، دانشجويان و محققين پس از ثبت 

نام و تأييد آن، وارد ســامانه شده و پس از ارائۀ اطاعات و موضوع 
پژوهــش خود و پرداخت پانزده هزار تومان برای هر جســت وجو، 

پاسخ خود را در 48 ساعت دريافت می كنند.
گفتني است، تا پيش از رونمايي سامانه، دانشگاه هاي كشور، جهت 
بررسي وجود يا عدم وجود پيشينه موضوعات پيشنهاديه)پروپوزال( 
پايان نامه و يا رساله هاي دانشجويان تحصيات تكميلي به منظور 
جلوگيري از دوباره كاري  و تكرار موضوعات  و عنوان هاي مشــابه، 
با پژوهشــگاه مكاتبه مي كردند و پژوهشگاه  پس از بررسي منابع 
موجود، نتيجه را به دانشــگاه مربوطــه اعام مي كرد و پس از آن 
دانشــگاه با توجه به سياســت هاي خود دربارة تصويب پروپوزال 

تصميم نهايي را گرفته و به دانشجو اعام مي كرد.

دسترسی دانشگاه ها 
به پایگاههای اطالعاتی 

برقرار شد

پيرو تاش های يكسالۀ شورای سياست گذاری و برنامه ريزی 
تأمين منابع علمی و مذاكرات با ناشران بين المللی، تاكنون 
دسترسی 15 دانشگاه به پايگاه های اطاعاتی علمی برقرار شد و 
برای ســايرين نيز براساس اولويت های ايشان اقداماتی در دست 

انجام است.
به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات 
ايران" با تاش های شورای سياست گذاری و برنامه ريزی تأمين 
منابع علمی كشور، در حال حاضر ارتباط مناسبی با ناشران برقرار 
شده و مؤسسات متقاضی دسترســی به پايگاه اطاعات علمی 

عضو شورا،  در حال استفاده از اين منابع هستند.
 Scince Direct، Scopus، اطاعاتــی  پايگاه هــای 
Springer،Proquest، Wiley، CABI، RSC بر حســب 

تقاضای دانشگاه در دسترس آنها قرار گرفته است.
گفتنی اســت، شــورای تأمين منابع علمی در تاش است، با 
مذاكرات پيش رو، ديگر دسترسی ها را نيز برقرار نمايد. اين آمادگی 
هم از سوی شورا اعام شده كه هر دانشگاهی به هر پايگاهی كه 
نياز دارد،  می تواند سفارش خود را به شورا ارسال تا ترتيب برقراری 

دسترسی ايشان داده شود.

گزارش آثار و پیامدهای سرقت علمی در پایان نامه ها و رساله ها
ایرانداک آثار و پیامدهای سرقت علمی در پایان نامه ها و 

رساله ها را در سه میزگرد تخصصی بررسی کرد

پژوهشگاه علوم و فناوري اطاعات ايران )ايرانداك(  
ســه ميزگرد تخصصی در ســه محور آثار و پيامدهای 
سرقت علمی در پايان نامه ها و رساله ها، نقش نظام آموزشی در 

اين زمينه، و مقابلۀ نرم افزاری با سرقت علمی برگزار نمود.
بــه گزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري 
اطاعات ايران" ايرانداك به عنوان آرشيو ملی پايان نامه ها و 
رساله های دانش آموختگان تحصيات تكميلی كشور، همواره 
با دغدغۀ پشــتيبانی از حقوق معنوی پديدآوران و دانشگاه ها 
و پژوهشــگاه های كشــور در اين زمينه روبه رو بوده است. از 
اين رو، افزون بر پی گيری زيرســاخت های فنی برای كشف و 
پيش گيری از سرقت علمی، اين موضوع دست مايۀ گفتمانی 
در ميان صاحب نظران اين حــوزه نيز گرديده و بدين منظور 
ايرانداك ميزگردهاي تخصصي را در اين حوزه برگزار مي نمايد.

پژوهشگاه با مشــاركت صاحب نظران و متخصصين اين 
حوزه تاكنون سه ميزگرد تخصصی در اين زمينه برگزار كرده 

است. 
آنچه كه در اين ميزگردها مطرح شــد گســتردگی بحث 
سرقت علمی بود و موضوع سخن ما در اين ميزگردها، تكيه بر 

موضوع سرقت علمي در پايان نامه ها و رساله ها ست. 
گونه هاي سرقت علمي شــامل كل يك اثر را به نام خود 

كردن، بخشي از كار ديگران را به نام خود ثبت كردن،  
يك كار را به شكلهاي گوناگون و با تغيير عنوان مطرح كردن، 
ترجمه از زبانهاي ديگر و به عنوان تأليف خود ثبت كردن، نقل 
از منابع بدون استناد و نقل با تغيير ظاهر بيان و واژگان، بدون 

استناد به منبع است.

 استاد راهنما نقش کليدی در 
جلوگيری از سرقت علمی دارد

آنچه مسلم است، استاد راهنما و نظارت دقيق وی، توانايي 
و تسلط علمي استاد در جلوگيري از سرقت علمي نقش اساسي 
دارد؛ انبوه دانشــجويان تحصيات تكميلي، كنترل ســرقت 
علمي دانشجويان را دشوارتر ساخته و نياز به استاد، ورود افراد 

كم سواد را به جرگه استادان آسان تر نموده است.
افزون بر اين، در كنار توسعه كمي بسيار گسترده تحصيات 
تكميلي، سازوكارهاي پژوهشي و آموزشي و پشتيباني در زمينۀ 
پژوهش فراهم نشــده و نگاه انتفاعي به پذيرش دانشجو، به 
نوعي، اپيدمي شده و اين موضوع نظارت علمي دقيق را سست 

مي نمايد.
بديهی اســت، وزارت علوم در ايجاد ساختار مناسب براي 
تصويب و انجام پروژه هاي پايان نامه اي و رساله هاي دكتري 
)پيش از انتشــار و واگذاري اثر( و وضع مقررات ســختگيرانه 
براي ايجاد فضاي علمي مناسب توسط استادان نقش ستادي 

ايفا می كند.

 ايرانداك به عنوان ابزار حاکميتی
 بر نظارت علمی استادان کمک می کند

ايرانداك به عنوان مركز ملي گردآوري، سازماندهي و ارائۀ 
خدمات علمي مربوط به پايان نامه ها و رساله ها )پس از دريافت 
آثار( نقش كليدي داشته و دسترسي آزاد از طريق ايرانداك يك 
ابزار حاكميتي است كه مي تواند به مؤثر واقع شدن كار نظارت 

علمي استادان بسيار كمك كند.
متأســفانه، يكي از آثار زيانبار ســرقت علمي، تغيير نگاه 
جامعه به دانشگاهيان بوده و كم رنگ شدن قبح سرقت علمي 
و مجازات نشــدن سارقين علمي، گسترش گستاخانۀ سرقت 

علمي را  به دنبال داشته است. 
آموزش و ضرورت آشــنايي دانشجويان با اخاق علمي و 
پژوهشي و توجه به معيارهاي اصالت يك اثر از نگاه حقوقي، 

اهميت زيادی داشــته و نياز به توضيح ندارد كه سرقت علمي 
هم مي تواند عملي غيراخاقي باشد و هم مجرمانه، اما الزامًا 

همۀ اعمال غيراخاقي، مجرمانه نيستند.
محروميت های اجتماعی ناشی از سرقت علمی احتماًل اين 

بزه را پايين می آورد
با توجه به اينكه قبح اخاقي ســرقت علمي از ميان رفته، 
ضمانت اجرايي براي جلوگيري از آن كم اثر شده است )پديدة 
فراگيري( اما آثار ســرقت علمي و تبعات ناشــي از آن بيش 
از همه بايد متوجه اســتادان راهنما و مشاور و داور به عنوان 

مباشران و معاونان جرم باشد.
تبعا اگر سرقت علمي موجب محروميت هاي اجتماعي ديگر 
براي افراد )استاد/ دانشجو( شــود )مرگ مدني( احتماًل بروز 
اين بزه كمتر می شــود اما اگر مجرمان پاداش خود را عاوه 
بر دريافت مدرك رســمي، با القابي چون »رند« و »زرنگ« 

بگيرند، راهكارهاي پيشگيرانه بسيار كم اثر خواهد شد. 
يكــی از راهكارهای موجود اين اســت كه بــر پايۀ پيوند 
ارجاعات می توان استراتژی های مختلفی برای كاهش سرقت 
علمی برگزيد. ازجمله: پيگرد قانونی، ايجاد محيط مشــاركت 
به جای تنبيه،آموزش روش های ارجاع و نقل قول، استفاده از 
نرم افزارهای پشتيبان ارجاع كه فرايند ارجاع را تسهيل می كند 

و نرم افزارهای كنترل سرقت علمی. 

 نرم افزارهای پشتيبانی به کمک 
جلوگيری از سرقت علمی می آيند

اين نكته ضروری به نظر می رســد، كــه فرايند ارجاع در 
صورتی كه به وسيلۀ سيستم های نرم افزاری پشتيبانی نگردد 
بســيار وقت گير خواهد بود و افرادی كه به تازگی وارد عرصۀ 
پژوهش می گردند به دليل ناآشنايی با مصاديق سرقت علمی 
و ناتوانی در تبعيت از فرايند ارجاع و نقل قول ســارق علمی 

می شوند.
از جمله سختی های ارجاع می توان به اين موارد اشاره كرد 
كه در زبان فارســی از شيوه های استاندارد ارجاع در مستندات 
علمی مانند پايان نامه ها و رساله ها تبعيت نمی شود، عدم امكان 
اســتخراج ارجاعات به شكل ماشينی، ذخيره نشدن اطاعات 
كتابشناختی در قالب های اســتاندارد و قابل اشاعه به وسيله 
ناشران و وب سايت های نمايه ساز مقاالت و مستندات علمی 
و عدم پشــتيبانی نرم افزارها از مشكات شيوه های استنادی 

زبان فارسی است.
نرم افزارهای مديريت ارجاع نرم افزاری اســت كه قابليت 
پشتيبانی از اســتانداردهای اطاعات كتابشناختی، پشتيبانی 
از شــيوه های مختلــف ارجاع در مجات و. ..، پشــتيبانی از 
نرم افزارهای واژه پرداز، امكانات مديريت ارجاع و مستندات را 
داشته باشد و دارای امكانات جستجو در سايت های ناشران و 

نمايه سازان نيز باشد.
مقولۀ ســرقت علمی، تنها يكی از اقســام سوء رفتارهای 
پژوهشــی اســت و در ميان عوامل مختلف ســرقت علمی، 

می توان به فقر استنادی تأكيد بيشتری كرد.
از ابزارهای اســتناددهی، ابزارهای ســازمان دهی دانش و 
سامانه های مشابهت يابی می توان هم به عنوان ابزار پژوهش 
و هم ابزار كشــف ســرقت نام برد و دســته دوم، ابزارهای 
ســلبی )مقام كشف سرقت( شامل سامانه های مشابهت يابی، 
ســامانه های كشف تقلب و ســامانه های مختلط )يعنی ابتدا 

ترجمه و سپس مشابهت يابی( هستند.
بايد توجه داشت كه بين مشابهت و تقلب تفاوت وجود دارد 

و نمی توان هر مشابهتی را به عنوان تقلب محسوب كرد.
از كاســتي هاي حوزة عملكرد نرم افزارهاي مشابهت ياب 
فارسي می توان به كاستي هاي حوزة انساني، كاستي هاي حوزة 

قضايي، كاستي هاي حوزة بانك اطاعاتي اشاره كرد.

 دسترسی، مالکيت فرد
 يا متن را به خطر نمی اندازد

در نهايت، دسترســی به عنوان يك ارزش بايد ترويج گردد 
و اين دسترسی پذيری الزاماً به معنای به خطر افتادن مالكيت 

فرد يا سازمان دارندة متن نيست.
آنچه از جمع بندی نظرات استادان و متخصصان اين حوزه 
در اين سه ميزگرد می توان نتيجه گرفت اين است، كه مطالعۀ 
سرقت علمي در پايان نامه ها و رساله ها شامل جنبه هاي مهم 
اخاقي، قانوني، فنی و جنبه هاي مرتبط با نظام آموزشــي و 
فرهنگ عمومي است كه فعاليت های بازدارندگي بايد معطوف 

به همۀ جنبه ها باشد.

ارزیابی تشابه پایان نامه ها 
با سامانة »همانندجو« 

امکان پذیر شد

با راه اندازی آزمايشــی ســامانه »همانندجو«، توســط 
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطاعات ايران )ايرانداك( 
ارزيابی تشابه در پايان نامه ها و رساله های تحصيات تكميلی 

امكان پذير شد.
به گزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري 
اطاعات ايران" سامانۀ آزمايشی »همانندجو« با پشتوانۀ متن 
كامل و در حال افزايش بيش از 100 هزار عنوان از تازه ترين 
پايان نامه ها و رســاله ها )1387-1393( به صورت آزمايشی 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
»همانندجو« با جستجو خودكار در متن كامل پايان نامه ها 
و رساله هاي موجود در ايرانداك، نوشته های همانند را بازيابی 

و اندازة همانندی و منبع اطاعات همانند را نمايش می دهد.
گفتنی اســت، هدف از راه اندازی آزمايشــی اين سامانه با 
امكانات محدود، افزون بر شناخت كاستی ها و برطرف كردن 
آنها، آشنايی استادان با قابليت های آن و شناخت همانندهاست.
الزم به توضيح است، پس از اجرای آزمايشی، قابليت های 
ارزشمند ديگری در اين ســامانه در اختيار همۀ دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های كشور قرار خواهد گرفت. 
در حال حاضر، امكان استفادة رايگان و آزمايشی اين سامانه 
به پنج دانشــگاه، داده شــده و نزديك به 2 هزار استاد از اين 

سامانه استفاده می نمايند.
اســتادان معرفی شده از جانب دانشــگاه ها برای كاربست 
  tik.irandoc.ac.ir آزمايشی اين سامانه، می توانند به نشانی
مراجعه و پس از ورود به سامانه، نوشته های دانشجويان خود را 
بارگذاری و نتيجه را در كوتاه ترين زمان ممكن، دريافت كنند.

سامانة پیشینة پژوهش آغاز به کار کرد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران)ایرانداک(
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ساختار سه سطحی برای  مأموریت گرا 
کردن و تجاری سازی طرح های کالن 

ملی
دبير كميسيون كشــاورزی، آب و منابع طبيعی شورای عالی عتف، ضمن 
تأكيــد بر اينكه  مأموريت گــرا كردن و تجاری ســازی نتايج تحقيقات به 
صراحت در اسناد باالدستی مورد اشــاره قرار گرفته است؛ بر ايجاد يك ساختار 
سه سطحی شامل دستگاه سفارش دهنده، دستگاه بهره بردار و واحدهای تحقيق و 
توســعۀ صنايع و مجــری طرح جهت كاربردی كــردن طرح های كان ملی و 

پاسخ گويی آنها به نيازهای اساسی كشور تأكيد كرد.

بــه گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شــورای عالی علوم، تحقيقات و 
فناوری، دكتر حســين بنكداری، دبير كميسيون كشاورزی، آب و منابع 
طبيعی شــواری عالی عتــف در دومين همايش ملــی بازيافت گفت:  
مأموريت گرا كردن و تجاری ســازی نتايج تحقيقات مواردی هستند كه 
به صراحت در ســند چشم انداز 20 ساله كشور، سياست های نقشۀ جامع 
علمی كشــور، سياست های كلی علم و فناوری به طور ويژه مورد تأكيد 

قرار گرفته اند.
وی اشــاره كرد: برای اين منظور مســائل كان و اساسی كشور در 
حوزه های مختلف توســط شورای عالی عتف شناسايی شده و برای حل 
آنهــا طرح های كان ملی كــه دارای ويژگی هايی از قبيل ايجاد ارزش 
افزوده فراوان، توســعۀ علم و فناوری، حركت در مرزهای دانش، نياز به 
صرف هزينه و زمان باال و همكاری دستگاه های اجرايی مختلف هستند، 

مورد تصويب قرار گرفته است.
دكتر بنكداری ضمن تأكيد بر لزوم بازنگری در ساختار مديريت و نظام 
تأمين مالی طرح ها بــه منظور تحقق حداكثری اهداف طرح های كان 
ملی افزود: سياست گذاری های كان در حوزة طرح ها، تبيين راهبردهای 
تخصصی در حوزة مديريت طرح ها، تســهيل گری و تأمين زير ســاخت 
در خدمــات حقوقی/ قانونی از جمله وظايف نهادهای سياســت گذاری 

می باشد.
دبير كميســيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی ضمن تبيين نقش هر 
يك از اركان ساختار سه سطحی در اجرای طرح های كان گفت: استفاده 
از ساختار سه ســطحی شامل دستگاه اجرايی ســفارش دهنده، دستگاه 
بهره بردار و واحدهای تحقيق و توســعه صنايع و مجری )مجريان( طرح 

می تواند موجب ايجاد حداكثر ارزش افزوده شود.
دكتر بنكداری ادامه داد: اين ساختار سه سطحی كمك خواهد كرد كه 
از ابتدای تعريف و واگذاری طرح كان به مجری، دســتگاه  بهره بردار و 
واحدهای تحقيق و توسعه صنايع بتواند در كنار مجری طرح ايفای نقش 

كرده و آن را در راستای كاربردی شدن و تجاری سازی هدايت نمايد.
وی تصريــح كرد: عــدم تبديل طرح تحقيقاتی بــه محصول و عدم 
شكل گيری زنجيرة پژوهش، فناوری و تجاری سازی يكی از خطراتی كه 
به طور بالقوه می تواند طرح های كان ملی توسعه ای را تهديد می كند.

دبير كميســيون كشــاورزی آب و منابع طبيعی شــورای عالی عتف 
افــزود: تاكنون در شــورای عالی عتف حدود 47 طــرح كان ملی به 
تصويب رسيده است كه از ميان آنها طرح های دانش و فناوری بازيافت 
پساب های شــهری، صنعتی و كشاورزی، بررســی اثرات تغيير اقليم و 
مديريت خشــكی و خشكسالی، دانش و فناوری اســتفاده از آب دريا و 
آبهای شور برای استفاده در كشاورزی، شرب و صنعت، و مديريت جامع 

حوزه های آبخيز كشور در حوزة آب و آبفا قرار دارد.
دكتــر بنكداری در پايــان اضافه كرد: اميد می رود با اعمال ســاختار 
سه ســطحی و تبيين جايگاه و كاركرد هر يك از آنها در اجرا، طرح های 
كان ملی بخش آب و آبفا بتوانند تهديدات ناشــی از تغييرات اقليمی را 
در كشور برطرف نموده و موجب اعمال مديريت بهينۀ عرضه و تقاضای 

مصرف آب در كشور شود.

دستورالعمل  پیش نویس  بررســی 
مالی  تأمین  و  راهبــری  و  مدیریت 

طرح های کالن
دبير علمی ستاد طرح های كان ملی با بيان اينكه پيشنويس دستورالعمل 
مديريت و راهبری و تأميــن مالی و كنترل بودجه طرح های كان تدوين 
شده اســت، گفت: به منظور بررسی پيشنويس تهيه شــده جلسه ای با حضور 

معاونين وزارتخانه های ذيربط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، جلسه 
بررسی پيش نويس دستورالعمل زيرسيستم های مديريت و راهبری و تأمين مالی 
و كنترل بودجه طرح های كان ملی با حضور دكتر وحيد احمدی، دبيركل شورای 

عالی عتف و معاونين وزارتخانه های ذيربط برگزار شد.
دكتر سيد مهدی ســجادی فر، دبير علمی ستاد طرح های كان ملی دبيرخانۀ 
شــورای عالی عتف در گفتگو با پايگاه اطاع رسانی دبيرخانۀ شورای عالی عتف 
گفت: از معضات آيين نامه پيشــين يكی عدم تطابــق آن با مصوبه پانزدهمين 
جلسۀ شورای عالی و ديگری در نظر نگرفتن سازوكار تأمين مالی و كنترل بودجه 

طرح های كان بود.
وی افزود: به همين دليل براســاس مصوبۀ جلسۀ شانزدهم شورای عالی عتف 
مقرر شــد كارگروهی با حضور تعدادی از وزرا و رؤسای دانشگاه ها تشكيل شود تا 
درخصوص نحوه تأمين اعتبار هر يك از طرح های كان تأييد شده در قالب سهم 
عتف، دستگاه اجرايی و بخش خصوصی و اصاح ساختار اجرايی آنها پيشنهاد را به 

جلسۀ آتی شورای عالی ارائه نمايد.
سجادی فر افزود: دبيرخانۀ شورای عالی به منظور آماده ساختن مقدمات تشكيل 
جلسۀ كارگروه مذكور و تدوين پيش نويس آيين نامه های مورد نياز، كميتۀ كارشناسی 

با حضور نمايندگان و كارشناسان دستگاه های اجرايی ذيربط تشكيل داد.
دبير علمی ســتاد طرح های كان ملی با بيان اينكه پيش نويس دستورالعمل 
مديريــت و راهبری و تأميــن مالی طرح های كان در اين كميته تدوين شــده 
اســت، گفت: به منظور بررســی پيش نويس تهيه شده جلسه ای با حضور معاونين 

وزارتخانه های ذيربط برگزار شد.
مهدی ســجادی فر با بيان اينكه اين دستورالعمل صرفاً طرح های كان فعلی 
مصوب شــورای عالی عتف را شامل می شود، افزود: براســاس اين دستورالعمل 
طرح های كان ملی موجود به ســه دسته تقسيم می شوند كه سهم دستگاه های 

سفارش دهنده و شورای عالی به تناسب متفاوت خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی عتف، ادامۀ بررسی اين آيين نامه 

به جلسه آتی موكول شد.
روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی عتف

هفدهمین جلسة شورای عالی علوم، 
معاون  با حضور  فناوری  و  تحقیقات 

اول رییس جمهور برگزار شد
هفدهمين جلســۀ شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری با حضور اسحاق 
جهانگيــری معاون اول رييس جمهور برگزار شــد و طــی آن پيش نويس 
مصوبات مورد نياز برای توســعه مناطق ويژه علم و فناوری كه در كميســيون 

دائمی شورا به تأييد رسيده بود، به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شــورای عالی علــوم، تحقيقات و فناوری، 
هفدهمين جلســۀ شــورای عالی عتف به رياســت دكتر جهانگيری، معاون اول 

رييس جمهور، برگزار شد.

در اين جلســه دكتر اســحاق جهانگيری با تأكيد بر ضــرورت كاهش اتكا به 
درآمدهای نفتی اظهار داشت: تنها راهی كه می توانيم وابستگی خود را به درآمدهای 
نفتی كاهش دهيم، توسعۀ شركت های دانش بنيان، گسترش علم و فناوری و اتكا 

به دانش و توان علمی است.
معاون اول رييس جمهور صندوق توســعه شكوفايی را فرصتی برای شكوفايی 
شركت های دانش بنيان دانست و بر لزوم تاش همگانی برای توسعه علم و فناوری 

و ايجاد مؤسسات دانش بنيان تأكيد كرد.
دكتر جهانگيری با بيان اينكه اســتانداران مسئول اصلی توسعۀ كشور هستند 
افزود: با توجه به اباغ سياست های كلی توسعه علم و فناوری از سوی رهبر معظم 
انقاب و همچنين جهت گيری دولت در اين زمينه، انتظار می رود استانداران كشور 
توجه ويژه ای به توسعه علم و فناوری معطوف دارند و از ظرفيت های موجود حداكثر 

استفاده را بنمايند.
وی ضمن قدردانی از تاش اســتانداران آذربايجان شرقی، اصفهان، خراسان 
رضوی، يزد و بوشهر در خصوص ايجاد مناطق ويژه علم و فناوری، اظهار اميدواری 

كرد اقدامات انجام شده در اين 5 استان برای ساير استان ها الگو شود.
در اين جلسه كه وزرای علوم، تحقيقات و فناوری؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و 
فناوری اطاعات؛ راه و شهرسازی؛ نيرو؛ صنعت، معدن و تجارت؛ دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مســلح؛ رييس ســازمان مديريت و برنامه ريزی كشور؛ معاون علمی و 
فناوری رييس جمهور؛ رييس دانشــگاه آزاد اســامی و رؤسای فرهنگستان های 
هنر، زبان و ادبيات فارسی و علوم پزشكی نيز حضور داشتند، دكتر احمدی، دبيركل 
شــورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، گزارشــی از رويكرد دبيرخانه و اقدامات 

انجام شده در خصوص مناطق ويژه علم و فناوری ارائه كرد.
در اين نشست همچنين استانداران آذربايجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، 
يزد و بوشــهر هر كدام به ارائه گزارشی از ضرورت های تأسيس منطقه ويژه علم 
و فنــاوری، مصوبه هــای قانونی و حقوقی و ظرفيت های اســتانی خود برای اين 
منظور پرداختند و اقدامات انجام شده در جهت مديريت و سازماندهی پتانسيل ها و 

ظرفيت های موجود را تشريح كردند.
در ادامه اين جلسه پيش نويس مصوبات مورد نياز برای توسعۀ مناطق ويژه علم 
و فناوری كه در كميسيون دائمی شورا به تأييد رسيده بود، مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و پس از بررسی و طرح ديدگاه های مختلف اين پيشنهادات به تصويب 

رسيد.
روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی عتف

جلسه  هفتمین  و  یکصدوبیســت 
کمیسیون دائمی شورای عالی عتف 

برگزار شد
يكصد و بيســت و هفتمين جلسه كميســيون دائمی شورای عالی عتف با 
حضور دكتر وحيد احمدی، دبيركل شورای عالی عتف و دكتر محمد ابويی 

اردكان قائم مقام دبيركل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی عتف، يكصد و بيست و هفتمين 
جلســۀ كميسيون دائمی شورای عالی عتف با حضور دكتر وحيد احمدی، دبيركل 

شورای عالی عتف و دكتر محمد ابويی اردكان قائم مقام دبيركل برگزار شد.
در اين جلسه كه در آستانه هفدهمين جلسۀ شورای عالی عتف برگزار شد، اعضا 
پيرامون نحوه اجرايی سازی وظايف دبيرخانۀ شورای عالی عتف در قانون حمايت از 
شــركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و بررسی 
درخواست دستگاه های اجرايی جهت عضويت در كارگروه ماده 3 آيين نامه اجرايی 
قانون حمايت از شــركت ها و مؤسســات دانش بنيان و تجاری سازی نوآوری ها و 

اختراعات به بحث و بررسی پرداختند.
در حاشــيه اين جلســه دكتر وحيد احمدی در گفتگو با پايگاه اطاع رســانی 
دبيرخانۀ شــورای عالی عتف گفت: در اين جلسه چند مسأله مطرح شد كه يكی 
از آنها در خصوص تصميم گيری درباره نحوه عضويت اشــخاص حقيقی منتخب 

كميسيون های تخصصی بود.
دبيركل شــورای عالی عتف خاطرنشــان كرد: بحث و بررسی پيرامون نحوه 
اجرايی سازی وظايف دبيرخانۀ شورای عالی عتف در راستای اجرای قانون حمايت 
از شــركت ها و مؤسســات دانش بنيان موضوع ديگری بود كه در اين جلسه مورد 

بررسی قرار گرفت.
احمــدی تصريح كرد: ايــن قانون يك مرجع اصلی قانونی اســت كه تكليف 

راهبردی دستگاه ها و نحوه سازوكار شركت های دانش بنيان را تعيين می كند.
معاون پژوهشــی وزير علــوم، تحقيقات و فناوری گفــت: از ديگر موضوعات 
مطرح شده در صد و بيست و هفتمين كميسيون دائمی شورای عالی عتف بررسی 

تغييرات و اصاحاتی در آيين نامه اجرايی قانون شركت های دانش بنيان بود.
احمدی گفت: آيين نامه اجرايی قانون حمايت از شركت های دانش بنيان بايد پس 

از تأييد شورای عالی عتف به هيئت دولت ارجاع شود. گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری             
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مدير عامل شــركت كيان ترانسفو در افتتاح نخستين پست كمپكت دنيا گفت: توليد 
كمپكت 64كيلو ولت به همت متخصصان مشهدی، كاما با رويكرد اقتصاد مقاومتی 

انجام شده است.
بــه گزارش روابط عمومی و امــور بين الملل پارك علم و فناوری خراســان، در آئين 
افتتاحيه اين طرح كه با حضــور مهندس حيدری معاون پارلمانی وزير نيرو، دكتر حيدری 
معاون صندوق نوآوری و شــكوفايی كشــور،مهندس حائری مدير عامــل توانير، مديران 
عامل برق منطقه ای خراسان و مشــهد و همچنين برخی از مديران پارك علم و فناوری 
خراسان،برگزارشــد، مهندس سوزنچی مدير عامل شركت كيان ترانسفو به توضيحاتی در 

مورد طرح پرداخت.
سوزنچی در توضيح اين طرح اشاره داشت: پست كمپكت 64 كيلو ولت كه برای اولين 

بار دردنيا ســاخته شده پست تقليل ولتاژ است كه ولتاژ را از 63 كيلو ولت به 20 كيلو ولت 
كاهش می دهد.

 وی بيان كرد: مراحل طراحی، اجرا و پياده سازی اين پست كه با هزينه 23 ميليارد ريال 
انجام شده از بهمن ماه سال 1392 آغاز و در مدت يك سال كار آن به طول انجاميده است.

مدير عامل شركت كيان ترانسفو افزود: اين پست در مجموع در زمينی به مساحت 120 
متر مربع اجرا شــده كه با طراحی كليدخانه 63 كيلوولت به صورت GIS در آينده نزديك 

می توان آن را در زمينی به ابعاد كمتر نيز اجرا كرد.
وی ادامه داد: اين طرح با توجه به نياز كشور طراحی شده و قطعاً در دنيا از آن استقبال 

خواهد شد.

با حضور مدیر عامل توانیر صورت گرفت؛

افتتاح نخستین پست کمپکت 
64کیلو ولت دنیا در خراسان

وی ادامه داد: يكی از اين اصاحات درخصوص كارگروه تشخيص مصاديق و 
صدور مجوز برای شركت های دانش بنيان بود.

احمدی گفت: طبق آيين نامه تنظيم شده اين كارگروه اكنون در معاونت علمی 
و فناوری رياســت جمهوری فعاليت می كند اما با توافق به عمل آمده ميان وزارت 
علوم و معاونت علمی فناوری رياست جمهوری اصاحاتی پيش بينی شده كه اين 

كارگروه زير نظر دبيرخانۀ شورای عتف و شورای عالی عتف فعاليت كند.
دبيركل شورای عالی عتف خاطرنشان كرد: تغييرات ديگری نيز به تأييد كارگروه 
مشترك ميان وزارت علوم و معاونت و فناوری رسيده است با هدف هماهنگ سازی 
فعاليت هــا و جلوگيری از اختاف نظر و موازی كاری ميان وزارت علوم و معاونت 
علمی و فناوری می باشد. اين تغييرات به امضای وزير علوم و معاون علمی و فناوری 

رياست جمهوری رسيده است.
روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی عتف

همکاری دبیرخانة شورای عالی عتف 
با مرکز آمار ایران؛ ایجاد رویکردهای 

مشترک بین دستگاه ها
معاون اجرايی دبيرخانۀ شورای عالی عتف از برگزارش نشست مشترك اين 
دبيرخانــه با مركز آمار ايران خبــرداد و گفت: اين همكاری و همگرايی به 
منظور ايجاد رويكردهای مشترك در تهيه گزارش تخصيص بودجه يك درصد 

پژوهشی دستگاه های اجرايی انجام می گيرد.

به گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شــورای عالی عتف، نمايندگان مجلس شورای 
اســامی در جريان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 
دولت، با اختصاص يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه ای برای امور پژوهشی 

و توسعه فناوری توسط كليه دستگاه های اجرايی موافقت كردند.
بر اساس تبصره اين ماده مقرر شد تا دستگاه های اجرايی نحوة هزينه كرد بودجه های 
پژوهشی خود را هر شــش ماه يكبار به شورای عالی عتف و مركز آمار ايران گزارش 

دهند.
مصطفی كاظمی معاون اجرايی دبيرخانۀ شــورای عالی عتف در گفت وگو با پايگاه 
اطاع رسانی دبيرخانۀ شورای عالی عتف اظهار داشت: نحوه ارائه اين گزارش ها هنوز 
دارای آيين نامه اجرايی نبوده و هنوز مشخص نيست كه دستگاه های اجرايی می بايست 
چه بخشی از گزارش ها را به دبيرخانۀ شورای عالی عتف و چه بخشی را به مركز آمار 

ايران گزارش دهند.
معاون اجرايی دبيرخانۀ شورای عالی عتف از برگزاری يك نشست مشترك با مركز 
آمار ايران در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين نشســت به منظور ايجاد وحدت رويه 
برای نحوه دريافت گزارش از دستگاه ها ســت تا دچــار كارهای موازی و فعاليت های 

تكراری نشويم.
وی همچنين درخصوص اين جلسه گفت: در صورت توافق می خواهيم استانداردی را 
تهيه كنيم تا دستگاه ها برای گزارش دهی برای هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشی 
بدانند كه چه بخش هايی را به دبيرخانۀ شورای عالی و چه بخش هايی را به مركز آمار 

ايران گزارش دهند.
وی بــا بيان اينكه يكی از معضات دســتگاه های اجرايی ارائه گزارش عملكرد به 
نهادهای مختلف است گفت: يك دستگاه اجرايی به عنوان گزارش دهنده بايد گزارش 
موضوعات مشــتركی را به شورای عالی انقاب فرهنگی، شورای عالی عتف، معاونت 
علمی و ديگر نهادهای ذيربط ارائه می دهد و اين امر در دراز مدت آزاردهنده خواهد شد.
كاظمی از ديگر مشــكات ارائه چنين گزارش هايی را يكســان نبودن قالب اين 
گزارش ها عنوان كرد و گفت: هركدام از دستگاه های گزارش گيرنده قالب جداگانه دارند 
در حالی كه نيازهای واقعی نيز در گزارش گيری تبيين نشده است. بايد مشخص شود 

كه هركدام از گزارش ها در جهت تبيين كدام يك از اهداف و سياست ها خواهد بود.
وی گفت: يكی از وظايف شورای عالی عتف همگرا كردن تمام دستگاه های مرتبط 

با حوزه علم و فناوری است.
معاون اجرايی دبيرخانۀ شورای عالی عتف با اشاره به تجربه موفق اين دبيرخانه در 
همگرا كردن دستگاه های مختلف گفت: برای مثال در ايجاد مناطق ويژه علم و فناوری 
با دعوت از دســتگاه های مختلف دســت اندركار اين موضوع فعاليت های كارشناسی 
جدی تر را آغاز كرديم و اين امر موجب جلوگيری از موازی كاری و كنترل هزينه شــده 

است.
وی با اشــاره به وظيفه دبيرخانۀ شــورای عالی عتف مبنی بر ارائه گزارش بودجه 
شركت های دانش بنيان به مجلس شورای اسامی گفت: در اين زمينه نيز ديدگاه همگرا 

كردن دستگاه های اجرايی وجود دارد.
كاظمــی افزود: ايــن رويكرد دبيرخانه يكــی از رويكردهای مؤثر اســت چرا كه 
دســتگاه های مختلف به جای رقابت با يكديگر انرژی خود را با هدف مشترك صرف 

می كنند.

روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی عتف

وزير علوم، تحقيقات و فناوری گفت: ايران خواهان تقويت همكاری های علمی 
ميان همۀ كشورهای عضو جنبش عدم تعهد است و در همين راستا به رشد علمی 

كشورهای آفريقايی كمك می كند. 
بــه گزارش روابط عمومی وزارت علــوم، دكتر محمد فرهادی در ديدار با دكتر 
مارتيال دپاول ايكونگا مســئول كميسيون منابع انسانی، علمی و فناوری اتحاديه 
آفريقا اظهار داشــت: هم اكنون دانشجويانی از كشورهای مختلف اتحاديه آفريقا 
در ايران تحصيل می كنند و ما آمادگی داريم تا تعداد بيشــتری از اين دانشجويان 

را پذيرا باشيم. 
وی افزود: عاوه بر همكاری های گوناگون دانشگاهی، ما می توانيم با هماهنگی 
و همكاری كميسيون منابع انسانی، علمی و فناوری اتحاديه آفريقا تعدادی بورسيه 

تحصيلی را در اختيار دانشجويانی آفريقايی قرار دهيم.
وزير علوم با اشاره به بازديد خود از كشورهای آفريقايی در گذشته گفت: زمينۀ 
همكاری های علمی و دانشــگاهی ايران و آفريقا فراهم است و برگزاری اجاس 
وزرای علوم، فناوری و نوآوری كشور های جنبش عدم تعهد با فراهم كردن امكان 
ماقات مســئوالن آموزش عالی اتحاديه آفريقا با مســئوالن دانشگاهی ايران به 

تقويت اين روابط كمك كرد.
دكتر مارتيال دپاول ايكونگا نيز گفت: ايران كشوری بزرگ با تمدنی غنی است 
و در زمينۀ علوم و فناوری نيز يك الگوی مناسب برای كشورهای آفريقايی است.

وی افزود: 54 كشور اتحاديه آفريقا در سطوح متفاوتی از توسعه علمی هستند و 

البته همۀ آنها از گسترش همكاری های علمی و فناوری با ايران استقبال می كنند.
دكتر وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوری وزير علوم نيز در اين نشست گفت: 
ايران آمادگی دارد در قالب منطقه دو پارك های علم و فناوری سازمان يونسكو كه 
مركز آن در اصفهان است در كشورهای اتحاديه آفريقا پارك علم و فناوری ايجاد 

كند.

وزیر علوم:

ایران به رشد علمی کشورهای آفریقایی کمک می کند

در دومين جلســۀ هم انديشی نمايندگان پنج استان دارای مجوز مناطق 
ويژه علم و فناوری مقرر شد، پنج كارگروه با محوريت استان ها جهت تدوين 

آيين نامه ها و روش ها تشكيل شود.

به گزارش روابط عمومی دبيرخانۀ شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، 
دومين جلسۀ هم انديشی نمايندگان استان های دارای مجوز مناطق ويژه با 

حضور دبيركل شورای عالی عتف و معاون توسعۀ استاندار يزد برگزار شد.
در اين جلسه دبيركل شــورای عالی عتف با اشاره به اينكه معاون اول 
رييس جمهوری بر لزوم حركت تمام اســتان ها به سمت حمايت از فناوری 
تأكيد دارد گفت: با وجود حمايت های دولت و استانداران بايد تمام استان های 
دارای مجوز به هم كمك كنند و اگر اســتانی به راهكار مناسبی رسيد در 

بقيه استان ها الگو شود.
دكتر وحيد احمدی بيان داشت: پيشتر اينگونه بود كه عده ای می خواستند 
ايده ها و الگوهای فناوری غرب را در كشور پياده كنند ولی امروز اين روال 

در حال تغيير است و اين امر برای ما مسئوليت ايجاد می كند.
احمــدی اضافه كرد: در كنار اين امر بايد ارتباطات خارجی و داخلی را با 
حركتی منســجم، علمی و منظم حفظ كنيم و تيم های تخصصی را برای 

بررسی موضوعات مختلف تشكيل دهيم.
معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقــات و فناوری ادامه داد: 
متأســفانه هنوز هم عده ای مناطق ويژة علم و فناوری را ســخت افزاری 
می بينند در حالی كه چنين نيســت و بايد از تمام ظرفيت های كشور حتی 

حوزه های فرهنگی و مذهبی نيز استفاده كنيم. 
وی از تاش و تكاپوی اســتان های دارای مجــوز مناطق ويژه علم و 
فناوری برای پيشــبرد طرح های استان ها استقبال كرد و افزود: استان های 

دارای مجوز در اين بخش، استان های پيشتاز در حوزه فناوری هستند. 
احمدی گفت: خوشــبختانه امــروز تغييرات بســياری در نگاه ها ايجاد 

شــده و بدنۀ برخی از اســتان ها دارای انباشتی از ثروت انسانی و تجربی و 
مجموعه ای از نگرش های نو است و اين نگرش ها نيازمند هم زايی متوازن و 
مديريت نوين است تا به مرحلۀ اجرا برسد كه البته با توجه به پای كار بودن 

استانداران، اميد زيادی برای رشد حوزه فناوری در كشور داريم. 
در ادامۀ اين جلسه نمايندگان پنج استان مشكات، چالش ها و ابهامات 
موجود در اجرای آيين نامۀ نحوة تأسيس و توسعۀ مناطق ويژه علم وفناوری 
كشور را مطرح كردند و پيشــنهاداتی برای اجرای بهتر بندهای آيين نامه 

مذكور ارائه دادند.
در اين جلسه مقرر شد به منظور مشــاركت بيشتر نمايندگان استان ها 
در فرايند تدوين آيين نامه ها و روش ها، پنج كارگروه با محوريت اســتان ها 
تشــكيل شود كه هر اســتان می بايســت محوريت تدوين آيين نامه ها و 
دستورالعمل های موجود در هريك از موضوعات كارگروه ها را برعهده بگيرد.

 همچنين استان ها موظف شدند نظرات وپيشنهادهای استان های ديگر 
را دريافت و پس از مطالعه و جمع بندی نهايی، نظر كارگروه مربوطه را در 
خصوص آن موضوع خاص به دبيرخانه ارائه كنند. اين پنج كارگروه عبارتند 

از:
1- كارگروه ساختار و اساسنامۀ سازمان عامل با محوريت استان يزد

2- كارگروه بسته های تشــويقی و حمايتی با محوريت استان خراسان 
رضوی

3- كارگروه مناطق شهری خاق با محوريت استان اصفهان
4- كارگروه همكاری با سازمان ها وكانون های اصلی با محوريت استان 

آذربايجان شرقی
5- كارگروه برنامه ريزی در سازمان های عامل با محوريت استان بوشهر

پس از اتمام جلســه دكتر وحيد احمدی و هيئت همراه از دانشــگاه يزد 
وپارك علم و فناوری استان يزد ديدن كردند.

تشکیل کارگروه های تدوین آئین ها و روش ها
با محوریت استان های دارای مجوز مناطق ویژه 

پژوهشگاه / مرکز سیاست گذاری علمی کشور



  تـاريخچـه
موزه علوم و فناوری جمهوری اسامی ايران مؤسسه ای 
است پژوهشی كه تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
فعاليت خود را آغاز كرده است. مأموريت اصلی اين مؤسسه، 
بازســازی و معرفی دستاوردهای علمی ملت ايران در دوران 
قبل و بعد از اسام و نيز نمايش اصول و تئوری های دانش 

و فناوری های روز دنيا می باشد.
اساســنامه موزه علوم و فناوری در سال 1384 در شورای 
گســترش آموزش عالی تصويب و اولين گالری آن با عنوان 
»دستاوردهای دانشمندان اسام و ايران« در سال 1389 در 
محل كتابخانه ملی افتتـاح شد. با راه اندازی مجموعه موزه در 
خيابان سی تير در سال1391، گالری دستاوردهای دانشمندان 

اسام و ايران نيز به ساختمان موزه منتقل شد.

  رويکرد جديد موزه علوم و فناوری
سيف اله جليلی، رياست موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوري جمهوري اســامي ايران به عنوان 
تنها موزه مشــابه مراكز علم در دنيا ست كه هدف آن ايجاد 
فضايي فعال و آگاهي بخش براي تمام گروه هاي ســني، به 
منظور آشنايي هرچه بيشتر با ميراث علمي، فرهنگي، فناوري، 
خدمــات علمي و فني دانشــمندان و فرهيختگان ايراني به 
جامعه بشــري درطول تاريخ و ارتقاي دانش عمومي مردم 
اســت. در اين موزه تاش مي شود كه بر مبناي تحقيقات، 
علوم و فناوري به شــكلي ساده در اختيار همگان قرار گيرد 
و به قشــرهاي مختلف مردم نشان داده شود كه دانشمندان 
ايراني و غير ايراني چه تاش هايي انجام داده اند تا بشر بتواند 

زندگي راحتي داشته باشد.
موزه علوم و فناوري جمهوري اســامي رويكرد جديد و 
اصلي خود را »تربيت انسان جستجوگر، متفكر، خاق و عالم 
براي تغيير جهان و بهبود كيفيت زندگي بشر« انتخاب كرده 
اســت. برای رســيدن به چنين هدفی بايد انسانی با كارايی 
بهتر تربيت شــود و انســان با كارايي بهتر با شناخت خود و 
جهان اطرافش تربيت می شــود و يكــی از راه ها برای اين 
منظور تقويت بنيه علمی افراد جامعه است. كسانی می توانند 
به بهبود زندگی بشر كمك كنند كه شناخت بهتری از علوم 

و فنون داشته باشند.

  گالری های موزه علوم و فناوری
موزه در حال حاضر دارای ســه گالری با عناوين» گالری 
علوم و فناوری های كهن ايرانی و اسامی«، »گالری علم«و 

»گالری مورس تا موبايل« است.
گالری علوم و فناوری های كهن ايرانی و اسامی:

در اين گالری اختراعات بازســازی شده دانشمندان ايران 
قديم در حوزه های فيزيك سياالت، فيزيك مكانيك، نجوم 

و فناوری های بومی به نمايش گذاشته شده است.

گالری مرکز علم:
در اين گالــری مبانی اوليۀ فيزيك با اســتفاده از آثاری 
تعاملی آموزش داده می شــود و دانشمندان تأثيرگذار در اين 
حوزه معرفی می شوند. بعضی از دستگاه های موجود در اين 
گالری، خريداری شــده و بيشتر آنها به سفارش موزه ساخته 
شــده اســت. آثار اين گالری كامًا تعاملی و در دســترس 

بازديدكنندگان است.

گالری مورس تا موبايل موزه علوم و فناوری:
اين گالری كه سومين گالری موزه علوم و فناوری است از 
تاريخ 12 مردادماه 1393در محل نمايشگاه دائمی اين موزه 
در معرض ديد عموم قرار گرفته و به ســير تحول ارتباطات 
و وســايل ارتباط جمعی پرداخته است. در اين گالری عاوه 
بر نمايش ابزارهای ارتباطی و مخابراتی اوليه درباره مشاهير 
حوزه ارتباطات نيز تاريخچه ای عنوان شده و با شروع از زمان 
اختراع دستگاه مورس توسط ساموئل مورس در سال 1835 
به پيدايش تلفن های كنونی و موبايل رسيده است. همچنين 
ابزارهايــی همچون راديو، گرامافون، دستـــگاه مـــورس، 
تلفـن های چـوبی، سكـــه ای، صحرايی و راديـو المپی در 

معرض نمايـش قرار داده شده است.
عاقمندان می توانند صدای گراهام بل كه اولين مكالمه 
تلفنی بوده و صدای مظفرالدين شــاه را از قلب تهران و در 

گالری مورس تا موبايل بشنوند.

  برگزاری کارگاه های جنگ فيزيک
علم فيزيك حاصل به كارگيری دقيق حواس در مشاهده 

پديده هاست، موزه علوم و فناوری جمهوری اسامی ايران 
در اين راســتا اقدام به برگزاری جنگ شگفتی های فيزيك 
نمــوده، كه حاصل تحقيق و پژوهش بر روی بيش از 1200 
آزمايش فيزيك است و برای نخستين بار در ايران به عرصه 

ظهور رسيده است.
 

هدف اصلی از برگزاری اين جنگ، ايجاد شور و نشاط علمی 
در كنــار آموزش خاق و عملی مفاهيم پيچيده فيزيك می 
باشد. اين برنامه در محيطی شاد و علمی، شاهد عجيب ترين، 
جذاب ترين و هيجــان انگيزترين آزمايش های فيزيك می 
باشــد و در كنار هر آزمايش توضيحات علمی مربوط به آن 
ارائه می گردد، از آنجا كه گســتره علم فيزيك بسيار وسيع 
است  اين برنامه متناسب با نياز مخاطبين برای هر گروه سنی 

تغيير می كند.

 نمايشگاه های سيار موزه علوم وفناوری
نمايشگاه های ســيار با هدف ترويج علم، عدالت آموزشی 
برای همه و استفاده مخاطبان نقاط دوردست برگزار می شود. 
آثار ارائه شده در حوزه فيزيك، شيمی، مكانيك، ترازها و برخی 
فناوری های بومی به شكل تعاملی و تجربی به بازديدكنندگان 
معرفی می شود. اين نمايشگاه ســيار با عنوان دستاوردهای 
دانشمندان اسام و ايران در شــهرهای بابل، همدان، آمل، 
محات، قزوين، ســنندج، اراك، زنجان، اهواز  و بندرعباس 
برگزار شــده و پذيرای هزاران نفر بازديدكننده در اين شهرها 
بوده است، در ادامه مسير اين نمايشگاه در شهر های  بيرجند، 

آبيك، سمنان و كرمانشاه  برگزار خواهد شد. 

ويژگی های نمايشگاه سيار موزه در ترويج علم:
• افزايش انگيزه در فرايند يادگيری طوالنی مدت با روش 

آزمايش وتجربه
• افزايش اعتماد به نفس نتيجۀ آشنايی با گذشته علمی 

دانشمندان ايرانی در حوزه های مختلف
• دسترسی آسان مخاطبان ساير استان ها كه امكان بازديد 

از گالری های دائمی موزه علوم را ندارند
• آشــنايی با روش های جديد آمــوزش تعاملی و انتقال 

تجربی مفاهيم علمی با مشاهده آثار تعاملی
• آشنايی با برخی دانشمندان ايرانی و دستاوردهای آنها كه 

تا امروز اطاعی از آنها نداشته اند.
• حضور در كارگاه های مشاركتی، علمی و آموزشی  جنبی 

نمايشگاه سيار 
• دريافت اطاعات علمی ســاير آثار موزه علوم به شكل 

كاتالوگ وبروشور و خبرنامه
معرفی همايش  ساالنه موزه علوم و فناوری

مــوزه علوم و فناوری جمهوری اســامی ايـــران با مبنا 
قراردادن تفكر علمی و با بهره گيری از اســاتيد و انديشمندان 
برجسته جهانی، هر ساله همايشی را با موضوع موزه ها و مراكز 
علم در سطح بين المللی برگزار می كند. اين همايش های ساليانه 

شامل سه بخش است:
1( همايـش2روزه: شامل سخنـرانی ميهمان يا ميهمـانان 
مدعو بين المـللی همايش و ارائـه كنفرانس از مقاالت پذيرفته 

شده در همايش. 
2( كارگاه های جانبی1روزه: برگزاری كارگاه عملی در حوزه 
يكی از محورهای همايش توسط ميهمان مدعو و اساتيد داخلی 
با ارائه گواهينامه از طرف ميهمان مدعو و موزه علوم و فناوری.

3( نمايشــگاه جانبی2روزه: كه در طول دو روز نشســت 
در محل همايش برپا می شــود. در اين نمايشگاه سازمان ها، 
نهادها و موزه های مختلف آثار و فعاليت های خود را در زمينۀ 

ترويج علم و آموزش غيررسمی نمايش می دهند.

   پيشينه همايش 
1( ســال 1390: »نقش موزه های علــوم و فناوری در 
توسعه نظام علمی كشــور«، با حضور آقايان اينجيت كومار 
موگات پای، مدير كل اسبق ان سی اس ام هندوستان و دكتر 
يوسان نور متخصص بخش سياست علمی و توسعه پايدار.

2( ســال 1391: » پيشينه، حال و آينده علم در موزه های 
علوم و فناوری«، با حضور پروفســور پاتريشــيا ريچ، مدير 
ساينس ســنتر موناش اســتراليا و يكی از ديرينه شناسان 

برجسته جهان.
3( ســال 1392: » آموزش غيررسمی در موزه ها و مراكز 
علم » با حضور پروفســور فيورنزوگالی«، مدير موزه لئوناردو 

داوينچی ايتاليا.
4( سال 1393:»ترويج علم در موزه ها و مراكز فرهنگی«، 
با حضور خانم جيت ترندل، رييس شــورای بين المللی موزه 

های علم . و قائم مقام موزه انرژی دانمارك.
 امضای تفاهم نامه همــكاری ميان موزه علوم و فناوری 

ايران با موزه انرژی دانمارك.
تفاهم نامــه همكاری بين موزه علــوم و فناوری جمهوری 
اســامی ايران و موزه انرژی دانمارك با حضور ُيوت ُترن دال، 
قائم مقام موزه انرژی دانمارك، روز سه شــنبه 5 آذر 1393 در 

محل ساختمان اداری موزه علوم و فناوری به امضاء رسيد.
بــه گزارش روابط عمومی موزه علوم و فناوری، با حضور 
ُيوت ُترن دال، قائم مقام موزه انرژی دانمارك و رييس كميته 
بين المللی موزه های علم و فناوری، در ايران روز سه شنبه 5 
آذر 1393، يك تفاهم نامه همكاری بين موزه علوم و فناوری 
جمهوری اســامی ايران و موزه انرژی دانمارك امضاء شد 
و ســيف اله جليلی، رييس موزه علوم و فناوری و خانم ُيوت 
ُترن دال اظهار اميدواری كردنــد كه دامنه همكاری اين دو 

موزه گسترش يابد.

مفاد اين تفاهم نامه به شرح زير است:
• گســترش همــكاری دو جانبه در خصــوص برگزاری 

نمايشگاه های جديد، تبادل گالری و نمايشگاه های سيار
• گسترش همكاری دو جانبه درخصوص بسته های علمی- 
آموزشــی، جعبه های كمك آموزشی، انتشارات، رسانه و تبادل 

تجربيات عملی در زمينه های مرتبط
• تبادل نظر درخصوص پروژه باشــگاه علمی، همكاری، 
تبادل نظر و تعامل ميان موزه علوم و فناوری جمهوری اسامی 

ايران و موزه انرژی دانمارك
• تبادل كاركنان و تأمين كمك هزينه طرح های آموزشی 

و تحقيقاتی كاركنان
•  برگزاری ســمينار، سمپوزيم، كارگاه و كنفرانس های دو 

جانبه و ساير فعاليت های مراكز علم
• امكان ســنجی و آغاز پروژه های تحقيقاتی در زمينه های 

مورد عاقه طرفين
• تبــادل مطالب ميان مراكز علم، انتقــال دانش، توليد و 

نمايش ابزارهای مرتبط در زمينه علوم و فناوری
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پیل اشکانی
سال 1936؛ در حوالی بغداد امروزی و در تپـــه ای با نام 
محلی»خيوت ربوعـه« كه در مسير خط آهن بغداد خانقين 
قرار دارد، كوزه هايی2000ســاله متعلق به دوران اشــكانی 
كشف  شد كه به نظر باستان شناســان نمی تواند ساخته ای 
تصادفی و اتفاقی باشد. اين يافته ساختاری شبيه يك باتری 
دارد و از ايــن رو آن را »پارتيــان باتری« يا »بغداد باتری« 
می نامند. اين يافته شــامل كوزه ای ســفالي، ميله اي آهني 
)قطب منفي- آند( و اســتوانه ای مسي )قطب مثبت -كاتد( 
است كه به كمك قير در جاي خود محكم شده اند. محققين، 
موادی نظير محلول  سولفات مس، سركه، شراب و آبليمو را 

الكتروليت اين مجموعه عنوان كرده اند.
فرضياتــی از كاربرد پيل اشــكانی كه تاكنون توســط 

دانشمندان و محققين برای آن مطرح شده است:
• منبع نيرو برای آبكاری طا

• منبع نيرو برای دادن شوك الكتريكی به منظور تسكين 
درد در بيمار

• استفاده از ظرف به عنوان حفاظت دعای خير و جادو
به رغم وجود اين نظريات هنوز درباره اين يافته و امكان 

استفاده از آن مباحثات بسياری درجريان است.

اسطرالب
اســطرالب، عنوان عمومــی چند ابزار اســت كه برای 
هدف های نظری و عملــی گوناگونی از جمله نمايش دادن 
وضعيت آسمان و حل مســأله های مختلف نجومی، به كار 
می رفته اند. واژه اســطرالب كه در متون كهن عربی گاه به 
صورت »اصطرالب« هم نوشــته می شــده، از يك تركيب 
يونانــی به معنای »ابــزاری برای فهم ســتارگان« گرفته 
شــده اســت. مطالعه منابع و بررســی آثار به جــای مانده 
نشان می دهد، درگذشــته انواع گوناگونی از اسطرالب مثل 
ســاخته  »خطی«  »كروی«و   اسطرالب های»مســطح«، 
می شــده اســت. اين ابزار شــامل چندين صفحۀ دايره وار 
فلزی اســت كه معمواًل از جنس  برنــز، برنج، آهن يا فوالد 
ساخته می شــده اند. اسطرالب مســطح به علت آسانی در 
جابـه جايی و كاربرد، رايج ترين ابزار نجومی كهن بوده كه در 
دوره اسامی تا اندازه زيادی كامل شده است. اجزای اصلی 
اسطرالب عبارت اند از: »حلقه«، »ُعروه«، »كرسی«، »اُم«، 
»عنكبوت«، »صفيحه«، »عضاده«، »قطب« و »فرس« يا 
»اســبك«. اسطرالب كم و بيش شبيه يك نقشۀ متحرك 
آســمان است كه در آن ستارگان و مسير خورشيد روی يك 
صفحۀ مشبك به نام»عنكبوت« تصوير شده اند. با قراردادن 
و چرخاندن عنكبوت روی صفحۀ ديگری كه»صفيحه« نام 
دارد و افق و خطوط يك دستگاه مختصات آسمانی)دستگاه 
مختصات ســمت- ارتفاعی( بر آن تصوير شده اند، طلوع و 
غروب ســتارگان و خورشيد و مسير حركت آن ها در آسمان 

بازسازی می شود.
اسطرالب را بايد مشهورترين و پركاربردترين ابزار علمي 
بشــر ادوار ميانه ، چه در شــرق و چه در  غرب  دانست . تعداد 
فراوان اسطرالب هاي باقي مانده در موزه ها و مجموعه هاي 
شــخصي و شــمارگان انبوه كتاب هايي كه درباره ساخت و 
كاربرد اسطرالب در كتابخانه هاي دنيا موجود است ، به خوبي 

صحت اين مدعا را اثبات مي كند. 
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 بازديـد از موزه
گالری هــای موزه علوم و فناوری در تمــام روزهای هفته  از 
ســاعت 8.30 الی 16پذيرای بازديدكنندگان محترم می باشد. 
بــرای هماهنگی بازديــد گروهی درگروه هــای حداكثر 45 
نفــره از يك هفته قبل با شــماره تلفن هــای66724694 و  

8-09198962007جهت تماس حاصل فرماييد. 
www.irstm.ir 
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