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بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها

پژوهش بايستي هم براي رسيدن به اوج ق ّله ي علم و ايجاد
مرجعيتعلميوهمبايدبراي ّ
حلمسائلجاريکشورباشد
ّ
بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از
استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها در بیست و پنجمین
روز از ماه مبارک رمضان ()۱
برادران عزیز ،خواهران عزیز! دانشگاه یک مرکز بسیار مهم است.
این را ما از روی باور عمیق و قلبی میگوییم و من استدالل دارم
مهم تربیت
برای این مسئله؛ چرا؟ برای خاطر اینکه یکی از مراکز ّ
ق ّوهی عاقلهی کشور ،دانشگاه است؛ تربیت ق ّوهی عاقلهی کشور.
و هیچ کشوری بدون وجود یک ق ّوهی عاقله ،قابل اداره و قابل
مقدمه یک نتیجه میدهد و آن
پیشرفت نیست .ببینید ،این دو ّ
این است که یک دانشگاه خوب برای کشور حیاتی است .خب،
اساتید در دانشگاه نقش فوقالعادهای دارند؛ یعنی در این فرایند
ساختن و پرورش دادن ق ّوهی عاقله برای ادارهی کشور ،استاد
یک نقش ویژهای دارد؛ بنابراین جایگاه استادان ،بسیار مهم،
حساسی است .اگر دانشگاه
حساس است؛ جایگاه ّ
بسیار عزیز و ّ
بخواهد این نقش را -نقش ایجاد و پرورش ق ّوهی عاقلهی کشور
را -درست ایفا کند ،یک الزاماتی دارد که باید به این الزامات
توجه کند .من سه مورد از این الزامات را اینجا یادداشت
حتماً ّ
کردهام که حاال مختصرا ً دربارهی هرکدام صحبت میکنم.
یکی عبارت است از درگیر شدن با مسائل کشور؛ یعنی دانشگاه
خودش را از مسائل کشور جدا نداند و مسائل کشور ،چالشهای
کشور برای دانشگاه ،مسائل واقعی و حقیقی و اصلی باشد.
د ّوم ،تربیت فرهنگی و اخالقی و هویّتی دانشجویان است؛ یعنی
فراتر از تعلیم ،مسئلهی تربیت؛ آن هم با جهتگیری اخالقی
و معنوی و تلطیف روحی و دمیدن روح احساس هویّت در
مجموعهی جوان دانشجو.
س ّوم ،یک صیرورت دائمی در محیط دانشگاه ،یک تح ّول
مستمر و دائمی در محیط دانشگاه؛ علّت هم این است که
ا ّوالً همهی نهادهای عالم احتیاج به تح ّول دارند ،چون بشر
در حال تح ّول و در حال پیشرفت و در حال حرکت است،
بنابراین نهادهای بشری همه بایستی در خودشان قدرت تح ّول
دائمی را ایجاد کنند و این یک دغدغهای باشد برای آنها؛ ثانیاً
دانشگاه ما بیرودربایستی غلط بنیانگذاری شده ،از ا ّول غلط
بنیانگذاری شده؛ این معنایش این نیست که محیط دانشگاه
محیط غلطی است یا محیط بدی است؛ نخیر ،خوشبختانه
دانشگاه ما فراوردههای بسیار خوب داشته لکن بنای دانشگاه
بهوسیلهی آدمهای نامطمئن و با سیاستهای نامطمئن در زمان
حکومت طاغوت گذاشته شده و این بنا همچنان وجود دارد:
مبنی بر دینزدایی بنیانگذاری کردند؛ دانشگاه را
دانشگاه را
ّ
مبنی بر تقلید علمی و نه ابتکار علمی و تولید علم ،بنیانگذاری
ّ
ی از
کردند؛ دانشگاه اینجوری بنیانگذاری شده و خب بعض 
آثارش هم تا امروز هنوز امتداد دارد .بنابراین یک اصالح و یک
تح ّول و یک صیرورت درونی برای دانشگاه بهطور مستمر الزم
است که نمونههایی از آن را هم من اینجا یادداشت کردهام که
عرض خواهم کرد .این سه مورد از الزامات است؛ و البتّه الزامات
دیگری هم هست.
در مورد درگیر شدن با مسائل کشور که نمونهاش را امروز
خوشبختانه مشاهده کردیم و من حقیقتاً خرسند شدم از اینکه
دیدم این مسائل را برادران و خواهرمان مطرح کردند؛ واقعاً من
خدا را شکر میکنم از اینکه این چیزی که ما تو ّقعش را داریم،

خوشبختانه الاقل در ذهن جمعی از دانشگاهیان عزیزمان
وجود دارد .چرا میگوییم باید با مسائل کشور درگیر شد؟
خب هر کشوری باالخره مسائلی دارد؛ امروز هم ما مشکالتی
داریم ،مسائلی داریم ،فردا هم مشکالتی خواهیم داشت و
همهی کشورهای دنیا ،همهی جوامع دنیا اینجور هستند،
مشکالتی دارند که اینها باید حل بشود؛ این مشکالت باید
بهصورت علمی حل بشود؛ اگر غیر عالمانه ،غیر مدبّرانه ،بدون
فکر و غیر خردمندانه وارد این مشکالت بشویم ،حل نخواهد
شد ،مشکل پیچیدهتر خواهد شد ،استمرار پیدا خواهد کرد،
تکثیر خواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد .بنابراین مشکالت
بایستی عالمانه حل بشود .خب ،اگر بنا است عالمانه حل
بشود ،چه کسی باید آن را حل بکند؟ عالمان ،دانشمندان؛
یعنی دانشگاهیان که از جملهی عالمان کشور و بخش عمدهی
عالمان کشورند .بنابراین دانشگاه باید مسائل کشور را مسائل
خودش بداند و دنبال ّ
حل آنها باشد.
خب ،مث ً
ال فرض بفرمایید در مسئلهی اقتصاد؛ یکی از مسائل
امروز کشور ما مسئلهی اقتصاد است .بارها گفته میشود و در
این جلسه هم گفته شد که بعضی از شیوههای مدیریّتی اقتصاد
ما -آنچه عم ً
ال دارد در کشور اجرا میشود -ضعیف است یا غلط
است؛ خب این باید اصالح بشود؛ چه کسی باید اینها را اصالح
کند؟ چه کسی باید به این مسئل ه بپردازد؟ دانشگاه .بنده به
بعضی از مسئولین عالیرتبه چند بار تا حاال توصیه کردهام و
گفتهام این نظرات اقتصادیای که اساتید اقتصاد دانشگاه در
مطبوعات منتشر میکنند -حاال آنهایی که در مطبوعات منتشر
میشود که بنده غالباً نگاه میکنم -بگویید اینها را برایتان جمع
کنند بیاورند بدهند تا شما بدانید که غیر از آن تصمیمی که در
درون تشکیالت مث ً
ال ذیربط دولتی گرفته میشود ،این حرفها
هم وجود دارد؛ این راهگشا است؛ نگاه کردن به این مطالب و
شنیدن این مطالب طبعاً راهگشا است .بنابراین مسئلهی اقتصاد
یکی از مسائل است که امروز یکی از آقایان اینجا مطالبی را در
این زمینه بیان کردند... .
یا همین مسئلهی چرخهی تولید و مصرف و مسئلهی نوآوری
که ذکر کردند؛ خب ،ما بایستی ا ّوالً نوآوری [داشته باشیم]
یعنی ایجاد ایده ،بعد تولید ،بعد بازاریابی و مانند اینها .این
بازاریابی عرضه و مصرف ،یک زنجیره است؛ این زنجیره بایستی
ِ
درست حرکت بکند؛ یعنی از بخش تولید تا بخش مصرف
یک زنجیرهای وجود دارد ،این حلقهها باید امکان را درست
به همدیگر منتقل کنند تا اینکه کار بدرستی انجام بگیرد .اگر
عیبی در این چرخه وجود داشت ،چه کسی بایستی وارد میدان
بشود؟ دانشگاه؛ دانشگاه باید ببیند عیب در کجا است ،مشکل را
برطرف بکند تا بتوانیم انجام بدهیم... .
همانطور که اشاره کردند ،یک روزی بود که از شهرهای
بزرگ که خارج میشدیم ،پزشک ایرانی کم بود .بنده خودم
در زاهدان ،در ایرانشهر بودم؛ دکترهایی که آنجا بودند هندی
بودند؛ بنده خودم [پیش آنها] رفتم؛ البتّه بد هم نبودند ا ّما خب
کشور احتیاج به دکت ِر بیرون داشت .همان اوایل انقالب برای
بیماریهای قلبی نوبت هشتساله ،نُهساله ،دهساله میدادند،
یعنی بیمار قلبی مراجعه میکرد به بیمارستان ،نوبت عمل
سال بعد بود و تا آنوقت غالباً میمردند! اینجوری
احی او ده ِ
جر ِ
ّ
متخصص عملهای
بودیم؛ امروز در شهرهای دوردست دکترهای
ّ

قلب باز انجام میدهند .این پیشرفتها ،پیشرفتهای واقعی است.
ِ
چرا بعضیها میخواهند مأیوس کنند جامعهی دانشگاهی ما را
متخصصین و دانشمندان ما را؟ نه ،پیشرفتها واقعاً پیشرفتهای
و
ّ
واقعی است ،منتها بایستی اینها را توسعه داد.
اقدام دیگر ،هدفمند کردن تحقیقات است؛ ما امروز تحقیقاتی
داریم .خب مقالهمحوری در دانشگاه ما یک مقولهای است،
عدهای
عدهای مخالفند ،یک ّ
خودش یک مسئلهای است؛ یک ّ
میگویند چارهای نیست؛ حاال افزایش مقاالت هم -بخصوص
مقاالتی که مورد استناد قرار میگیرد -یک آبرویی است برای
کشور و عیبی ندارد لکن مقاالتی باید تولید بشود که هدفمند
باشد .این را ما قب ً
ال هم گفتهایم؛ این ِ
بحث امروز نیست؛ سالهای
قبل هم ،هم خود بنده گفتم ،هم بعضی از اساتید محترمی که
اینجا صحبت کردند این را تکرار کردند که تحقیقات بایست
هدفمند بشود؛ ببینید نیاز کشور چیست ،خأل کجا است؛
این تحقیقات ،آن خأل را برطرف بکند؛ این خیلی مهم است.
پژوهشهای بیهدف را بایستی از دایرهی کار خارج کرد .البتّه
مرجعیت
هدف پژوهش قاعدتاً دو چیز است :یکی رسیدن به
ّ
علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و ف ّناوری ،د ّوم ّ
حل
مسائل کنونی و آیندهی کشور .اینها با هم منافات هم ندارد؛
شنیدهام بعضی میگویند «آقا چطور [منافات ندارد]؟ این هدف
درست است یا آن هدف؟» هر دو هدف درست است .پژوهش
مرجعیت
بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّهی علم و ایجاد
ّ
علمی باشد -که ما در آینده حتماً باید به این نقطه برسیم
که مرجع علمی در دنیا به حساب بیاییم -هم باید برای ّ
حل
مسائل جاری کشور باشد... .
توجه قرار میگیرد ،تحقّق
مسئلهی بعدی که در دانشگاه مورد ّ
نقشهی جامع علمی کشور است .خب ،بخشی از نقشهی جامع
علمی تحقّق پیدا کرده ،ا ّما همهی آن تحقّق پیدا نکرده .یکی
از مشکالت که من اتّفاقاً در گذشته هم در همین جلسه مطرح
کردم )۹(،این است که خیلی ازبدنهی دانشگاهی ما نقشهی
جامع علمی کشور را نخواندهاند و اص ً
ال ّاطالع ندارند .اینهمه
روی نقشهی جامع علمی کشور کار شده ،اینهمه دانشمند،
ی و دانشگاهی روی آن کار کردهاند
متخصص ،کارشناس علم 
ّ
و یک چیز جامع و خوبی پدید آمده ،تولید شده؛ خب این
نقشهی جامع باید در دانشگاه تحقّق پیدا کند .چه کسی باید
آن را تحقّق بدهد؟ همین بدنهی دانشگاهی کشورند دیگر؛ خود
اساتیدند؛ اینها بایستی این نقشهی جامع را بخوانند ،ببینند،
بدانند که چیست ،چه خواسته شده در این نقشهی جامع علمی
دانشجویان
عملیاتی کردن بین استادان و
ِ
و جلسات بحث برای ّ
مقاطع تکمیلی بایستی برگزار بشود و ر ّد پای آن در محیطهای
ِ
آموزش ،در آموزش کشور و پژوهش کشور دیده بشود... .

یک مسئله هم مسئلهی مقالهمحوری است که اشاره کردم که
باید مقالهها در جهت ّ
حل مسائل کشور باشد .مسیر سادهی
تولید مقاله برای ارتقاء اساتید هم خودش یک مشکلی است؛
در آییننامهی ارتقاء ،مقاله برای ارتقاء اساتید یک نقش بسیار
اساسی دارد؛ خب این یک مسیر سادهای است؛ یک مقداری
کار را دقیقتر باید انجام داد ،یعنی ارتقاء را صرفاً مبتنی بر
مقاله نباید کرد؛ کارهای اساسیتری وجود دارد که آنها میتواند
مالک ارتقاء باشد ... .
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
ّ
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

مقصد عالی پژوهش پاسخگویی به مطالبات مردم است
توسعه دانش در سایه پژوهش است ،گرچه خود پژوهش در
سایه دانش امکانپذیر است و متولد میشود بنابراین ،هم علت
است و هم معلول.هم پژوهش میتواند علم را شکوفا کند و هم
میتواند به توسعه علم و حتی آموزش بینجامد .البته پژوهش
نیاز به محیط مساعد دارد و این محیط ،آغازش آزادی آکادمیک
است .این محیط مهمترین اصلش ،بردباری و سعه صدر است
و نمیتوان به پژوهشی متقن دست یافت مگر آنکه پژوهشگر
خالق باشد و خالقیت فقط در سایه آزادی امکانپذیر خواهد بود.
ما باید در سایه بردباری و تساهل ،زمینه را برای شکوفایی
استعداد اندیشمندان ،محققان و پژوهشگران آماده کنیم.
از آن طرف هم ،نتیجه پژوهش نیز نیاز به بردباری جامعه دارد
و ممکن است محققی به پژوهشی برسد که خوشایند این و آن
نباشد اما اگر بهواقع در چارچوب اصول در مسیر تحقیق ،به
یافتهای رسیده است ،آن یافته محصول پژوهش است.
◆ پژوهش مقدس است و محصول آن نیز باید مورد
احترام همگان باشد.
اگر کشور میخواهد در مسیر پیشرفت قرار گیرد ،زمینه این
پیشرفت محیط امن و آزاد برای پژوهشگران است .اینکه ایران
توانست به تمدن بزرگ دست یابد ،از ترجمه کتب دیگران ،کار
علمی را آغاز کرد اما هرگز به ترجمه اکتفا نکرد و در سایه آن
ترجمه آنچنان به خالقیت پرداخت که ظرف چند قرن ،کتب
ایرانیان مورد استقبال دیگران برای ترجمه قرار گرفت و این سیر
اندیشهای است که مطلوب جامعه ایرانی و اسالمی است.
افتخار ما این است که در دانشگاه همانقدر که به دروس
دانشگاهی و واحدهای درسی اهمیت میدهیم ،به رسالهها نیز
اهمیت بدهیم .رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری باید جایگاه
خود را بیابد و هر آنچه الزم است برای تشویق دانشجویان و برای
تدوین رسالهای که نه بخشی از نمرهای که مدرک او را پر کند

■

بلکه بخشی از نیاز جامعه ما را پاسخگو باشد.
مقصد عالی پژوهش پاسخگویی به نیازها و مطالبات بهحق مردم
است نه یک حزب و گروه خاص .من از اینکه در گوشهای ببینم
برخی از تحقیقات برای پاسخ به مطالبات یک گروه خاص به
انجام میرسد ،برایم خوشحال کننده نیست .آنگاه که پژوهش
و تحقیق ما به نیازها و مطالبات مردم و به بهبود کیفیت زندگی
جامعه و بشر منتهی شود ،آن پژوهش برای ما ارزشمند است.
البته در هر جامعهای ،پژوهش در سلسله مراتب ارزشها و در
چارچوب ارزشها باید دیده شود.
به من اعتراض نکنید که پژوهش باید دستش باز باشد و کاری
به ارزشها ندارد .اگر پژوهشی خدای ناکرده به دسترسی آسان
مردم به مواد مخدر منتهی شود ،آیا بهنظر شما آن پژوهش قابل
احترام است؟
◆ منابع ما در پژوهش کمیاب است ،البته ما دنبال منابع
آسان و ارزان نیستیم.
ما از لحاظ منابع آب ،در مشکل منابع آب هستیم و تراز آبی
کشور ما بهشدت منفی است .ما نیاز داریم به تحقیقات و
پژوهشی که به فناوری و مصرف کم آب منتهی شود.
نیازمند تحقیقی هستیم که بهشدت آلودگیها را کاهش دهد.
امروز شهرهای بزرگ ما دچار آلودگی هواست و این جزو نیازهای
حیاتی جامعه ماست .نیاز به محیط ،هوا و سرزمین سالم برای
زیست و ادامه حیات داریم .امروز ریزگردها مشکل ماست.
دولت یکی از برنامههایش در بخش پژوهش آن است که تقاضا را
زیاد کند .پژوهش یک عرضه است و این عرضه زمانی ارزشمند
میشود که برای او تقاضا وجود داشته باشد و این تقاضا باید از
سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
پژوهش اول به فناوری و بعد به جامعه اتصال مییابد .یک
پژوهش هم باید انجام دهیم که چطور تقاضا را در بخش پژوهش

باال ببریم .دولت مصمم است که این تقاضا را باال ببرد ،البته
این مردم هستند که باید دولت را مجبور کنند .به گزارش این
پژوهش است که باید مدیریت ما را کارآمد کند .امروز در بخش
پیشرو داریم و معموالً بخش دولت به
اقتصاد صدها مسئله ِ
کارشناسان خودش متکی است .گاهی هم برخی از محققان در
گوشه و کنار بر او نقد میکنند ولی این کافی نیست.
ما در بخشهای اقتصاد ،فرهنگ ،مسائل اجتماعی و  ...نیازمند به
پژوهشگر آزاد و پژوهش دانشگاهها و پژوهشکدهها هستیم .دولت
باید این تقاضا را باال ببرد و خود شما پژوهشگران باید این تقاضا
را تحریک کنید تا پژوهش در مسیر صحیح و دقیق قرار گیرد.
برخی از تحقیقات هم گرانقیمت هستند و هم با مجموعه
امکانات و زیربناهای علمی کشور ،دستیابی به آنها تقریباً بسیار
بسیار دشوار است.
ما در بخش پژوهش نیاز به نظارت داریم .من به این دلیل بر این
نکته تأکید میکنم که خود در سالیان دراز مسئول یک مرکز
پژوهشی بودهام .برخی از منابع مالی بهنام پژوهش در گذشته
اتالف شده است.
کلمه خوبی نیست ولی متأسفانه در این وادی مقدس هم گاهی
«رانت» در گذشته وجود داشته و ما باید این رانتها را از بین
برده به محصول نگاه کنیم .ما در بودجه امسال وقت کافی
برای اینگونه امور نداشتیم ولی در سالهای آینده این کار را
خواهیم کرد.
بهامید موفقیت شما پژوهشگران که آیندهساز هستید ،پس
بهامید آینده.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

دکتر غالمی در جشنواره تجلیل از دانشآموزان پژوهشگر تاکید کرد:

اعتماد و خودباوری ،نکته اصلی در انجام پژوهش

■

شکلگیری هسته اولیه پژوهش در مدارس

دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،همزمان با
اولین روز هفته پژوهش و فناوری در جشنواره ملی تجلیل از
دانشآموزان پژوهشگر و فناور برگزیده تاکید کرد :نکته اصلی در
امر پژوهش ،ایجاد اعتماد و خودباوری در پژوهشگران و قبول
این باور است که "ما میتوانیم".
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،در این آئین که با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش،
خانواده شهید فخریزاده و ارتباط مجازی از طریق سامانه
شاد برگزار شد ،دکتر غالمی با بیان اینکه چنین نشستهایی
بیشتر به منظور قدردانی از تالشهای دانشآموزان مبتکر و
خالق است ،اظهار داشت :دیگر حسن این نشستها این است
که دستاوردهایی را که در کمال بیتکلفی و بیادعا در یک
فضای آرام و بدون تبلیغات صورت میگیرد ،به مردم عرضه
کنیم تا آگاه باشند که در مدارس و مراکز آموزش عالی ،معلمان
و اساتید ما در یک حرکت پیوسته ،چگونه برای تعالی جامعه
تالش میکنند.
وزیر علوم با بیان اینکه هسته اولیه پژوهش در مدارس شکل
میگیرد ،افزود :کاشت بذر توانمندی و اندیشمندی در دل
دانشآموزان توسط معلمان صورت میگیرد و در این راستا نکته
مهم و قابل توجه این است که برای اعتالی علمی کشور ،باید

جریان پژوهش در جامعه به صورت پیوسته توسط معلمان و
اساتید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تربیت نسل آینده جزو دستاوردهایی است که
در طول دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی باعث افتخارنظام
است ،گفت :نکته قابل تأمل این است که جامعهای که در
گذشته پوشش دانشجویی مناسبی نداشت و به طور جدی
محتاج متخصصان خارجی بود ،در حال حاضر در همه سطوح
توانسته نیازهای تخصصی و علمی خودش را تأمین کند.
وزیر علوم با بیان اینکه فارغ التحصیالن دانشگاههای کشور در
هر جای دنیا که رفتند منشأ تحوالت جدی بودند ،اظهار داشت:
در حال حاضر در حوزههای مختلف علمی و پژوهشی در داخل
و خارج کشور ،حرف برای گفتن داریم و هدف اصلی ما ،تربیت
نسل متفکر ،عالم و امیدوار است.
وی با بیان اینکه با وجود تحریمها و کمبودها ،دستاوردهای
پژوهشی خوبی داشتهایم ،گفت :امیدوارم در آیندهای نه چندان
دور آنچه از جامعه اسالمی در همه عرصهها انتظار میرود،،
نصیبمان شود.
وی با بیان اینکه  ۴۷پارک علم و فناوری در کشور داریم و هر
استانی حداقل یک پارک علم و فناوری دارد ،گفت :این مراکز
فناوری منشأ خدمات بسیار خوبی به مجموعه جوانهایی است

که در قالب شرکتهای دانشبنیان توانستهاند ایدههای خود
را به سطح تولید و رفع نیازهای جامعه برسانند ،چنان که در
ایام کرونا تعداد زیادی از شرکتها در یک اقدام دور از انتظار
و بیسابقه توانستند بسیاری از نیازمندیهایی را که به راحتی
دسترسی به آن برای ما میسر نبود ،فراهم کنند.
وزیر علوم در پایان سخنان خود از فرهنگیان و معلمانی که
تربیت نسل دانشآموزی را برعهده دارند و به آنان در به دست
گرفتن آینده کشور تالش میکنند ،قدردانی کرد.
در ادامه این آئین "برنامه کشوری معلم پژوهنده" با حضور
وزرای علوم ،آموزش و پرورش و خانواده شهید فخریزاده
رونمایی شد .تقدیر از خانواده شهید فخری زاده و تقدیر نمادین
از سه دانشآموز پژوهشگر پایان بخش این مراسم بود.
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ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری

■

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم عنوان کرد؛
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

جزئیاتبرنامههایهفتهپژوهش

از رونمایی ۱۶محصول سالمت تا ابطال پایان نامههای دارای تخلف

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره
به جزئیات برنامههای هفته پژوهش که از  ۲۲تا  ۲۷آذرماه جاری
به صورت تماما مجازی برگزار میشوند ،گفت :در این هفته عالوه
بر ایجاد تعامالت نمادی با چهار کشور ،دو نمایشگاه دستاوردهای
فناورانه و عرضه و تقاضای فناوری برپا خواهد شد ،ضمن آنکه از
 ۱۶محصول فناورانه وزارت بهداشت رونمایی خواهد شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از ایسنا ،دکتر غالمحسین رحیمی
در نشستی مجازی به تشریح برنامه های هفته پژوهش پرداخت
و با بیان اینکه دو دهه از برگزاری هفته پژوهش در جمهوری
اسالمی ایران میگذرد ،گفت :امسال وارد بیست و یکمین سال
برگزاری این هفته میشویم در حالی که کشور با شرایط شیوع
کرونا مواجه است .ما تا یک ماه قبل تصمیم داشتیم مراسم این
هفته را به صورت ترکیبی مجازی-حضوری برگزار کنیم که به
دلیل شدت یافتن شیوع این بیماری ،مراسم هفته پژوهش بر
بستر مجازی برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد :بستر مجازی فرصتی را برای ما فراهم کرده
است که پس از هفته پژوهش و پس از کرونا از این بستر برای
سایر برنامهها نیز بهرهگیری کنیم.
رحیمی با اشاره به دستاوردهای بیش از  ۲۰سال گذشته کشور
در حوزههای علم و فناوری ،اظهار کرد :سالهای  ۱۳۷۱و ۱۳۷۲
سالهای جوانه زنی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و مراکز
کارآفرینی در دانشگاهها بوده است که در این مدت دستاوردهای
قابل توجهی را عرضه کردند ،ضمن آنکه شاهد رشد مقاالت
علمی در ژورنالهای بین المللی بودیم به گونهای که در سال
 ، ۱۳۸۲کشور باالترین نرخ رشد کمی مقاالت در سطح بین
المللی را داشته و این امر موجب تعجب تحلیلگران خارجی شده
بود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،رتبه جهانی ایران در انتشار
مقاالت را  ۱۴و  ۱۵عنوان کرد و یادآور شد :در ادامه این مسیر
اهتمام ویژه برای رشد کیفی مقاالت در سطح بین المللی صورت
گرفت که این امر موجب شد که ایران جز پنج کشور اول دنیا از
نظر نرخ رشد مقاالت کیفی قرار گیرد و در صورتی که این روند
تا پایان سال  ۲۰۲۰ادامه یابد ،ایران در میان چهار کشور اول دنیا
قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در  ۵۰تا  ۶۰سال گذشته ایران در حوزههای
علم و فناوری عقب ماندگیهای بسیاری داشته است ،گفت :در
حالی که کشورهای دنیا با شتاب زیادی در حوزههای علمی
و فناوری به پیش میرفتند ،ایران در جا میزد ولی وضعیت
امروز ایران نشان از عرضه دستاوردهای قابل توجه دارد ولی اگر
بخواهیم خود را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم با نقصها و
عقب ماندگیهایی مواجه هستیم که باید این عقب ماندگیها
جبران شود.

به گفته وی بهترین راه مقابله با تحریمهای حداکثری کار
حداکثری است.
برنامههایهفتهپژوهش
معاون وزیر علوم با اشاره به برنامههای هفته پژوهش که از روز
شنبه  ۲۲تا پنجشنبه  ۲۷آذرماه جاری برگزار میشود ،اظهار
کرد :برنامههای هفته پژوهش از روز شنبه  ۱۵آذرماه در سطح
استانها آغاز شده و در حال اجرا است که مهمترین برنامههای
استانی شامل نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان،
نشستهای تخصصی صنعت و دانشگاه و میزگردهای تخصصی
به منظور بررسی نقش پژوهش و فناوری در حل مسایل استانی
میشود.
رحیمی به بیان برنامههای ملی این هفته اشاره کرد و یادآور شد:
روز شنبه  ۲۲آذرماه روز "پژوهش و فناوری؛ مدرسه و دانشگاه"
نامگذاری شده است که در این روز زنگ پژوهش با حضور وزارت
آموزش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری به صدا در خواهد
آمد.
وی عنوان روز یکشنبه  ۲۳آذرماه را روز "پژوهش ،فناوری؛
مشارکت تولید" و روز دوشنبه را "پژوهش ،فناوری و جهش
تولید" ذکر کرد و یادآور شد :اجرای فاز عملیاتی قراردادهای
فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی دانشگاهها و وزارت نفت و
امضا قرار دادهای کالن حوزه اکتشاف با  ۵دانشگاه منتخب کشور
و افتتاح انستیتو پایین دستی "اندازه گیری هوشمند" و "توربین
گازی" با وزارت نفت از جمله برنامههای این روز دوشنبه است.
رحیمی عنوان روز سه شنبه  ۲۵آذر ماه را " روز بزرگداشت
پژوهشگران و فناوران" ذکر کرد و گفت :در این روز جشنواره
تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر با حضور مدیران ارشد
کشوری و به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد ضمن
آنکه از  ۱۶محصول فناورانه وزارت بهداشت رونمایی خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم عناوین روزهای چهارشنبه
 ۲۶آذر ماه را "پژوهش ،فناوری و علوم انسانی" و روز پنج شنبه
 ۲۷آذر را روز "پژوهش ،فناوری و اثربخشی اجتماعی" عنوان
کرد و افزود :در روز پنج شنبه  ۲۷آذر ماه نمایشگاه دستاوردهای
فناورانه افتتاح خواهد شد ضمن آنکه نمایشگاه مجازی دیگری
برای عرضه و تقاضا فناوری و توانمندیها برپا میشود.
به گفته وی این نمایشگاه از  ۲۷آذرماه آغاز میشود و تا دهه فجر
ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر علوم از برگزاری ارتباط با چهار کشور به صورت
نمادین در هفته پژوهش خبر داد و یادآور شد :تعامالت ایران
محدود به این چهار کشور نمیشود چرا که اعتقاد داریم برای
آنکه جامعه بین المللی ما را بپذیرد باید در مجامع بین المللی
حضور داشته باشیم از این رو در هفته پژوهش به صورت نمادین
با چهار کشور تعامالتی را آغاز خواهیم کرد.

رحیمی این چهار کشور را شامل "افغانستان"" ،کره جنوبی"،
"ایتالیا" و "مجارستان" دانست.
تعبیر دانشجویان پژوهش محور
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه عنوان دانشجوی
پژوهش محور نداریم ،در این باره توضیح داد :دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل
هستند که در حال حاضر  ۶۰۰هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و
 ۱۵۰هزار دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل هستند که نیمی
از آنها در پژوهش فعال هستند.
وی خاطر نشان کرد :ما برنامه داریم که به موازات دورههای
رسمی تحصیالت تکمیلی اقدام به جذب پژوهشگران دانش
آموخته دکتری در پژوهشگاهها و دانشگاهها کنیم.
رحیمی تاکید کرد :این برنامه جدیدی نیست ولی درصدد
هستیم که این طرح را به صورت گستردهتر ،تقویت کنیم.
بودجه پژوهشی ۱۴۰۰
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،اضافه کرد :سهم پژوهش و
فناوری از درآمد ناخالص داخلی  GDPدر امسال و سال آینده
 ۴۵صدم درصد است و این در حالی است که در برنامه ششم
توسعه این میزان  ۱.۵درصد است که تاکنون محقق نشده است.
رحیمی با تاکید بر اینکه پارکهای علم و فناوری و زیر
ساختهای تحقیقاتی نیازمند توجه بیشتر است ،گفت :کل
بودجه آموزش عالی کشور در بودجه  ۱۴۰۰بالغ بر  ۲۵میلیارد
تومان است و اگر بخواهیم در سطح دنیا نقش آفرینی کنیم باید
به اعتبارات این بخش توجه ویژهای صورت گیرد.
به گفته وی در بودجه  ۱۴۰۰اعتبارات دانشگاهها رشد  ۴۲تا
 ۴۳درصدی و اعتبارات پژوهشگاهها با رشد  ۳۵تا  ۳۶درصدی
مواجه است.
راه اندازی مرکز قرآن پژوهی
رحیمی با اشاره به راه اندازی مرکز قرآن پژوهشی در وزارت
علوم ،خاطر نشان کرد :این مرکز دارای دو کارگروه آموزش عالی
و قرآن مجید و پژوهشهای قرآنی است که مسوولیت کارگروه
پژوهشهای قرآنی با من است که اولین جلسه آن نیز برگزار
شد و امیدواریم با برنامههایی که تدوین شده است رونقی در
پژوهشهای قرآنی ایجاد شود.
ابطال پایان نامه ناشی از تقلب علمی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این
وزارتخانه با ابالغ آیین نامه مقابله با تخلفات علمی رویکرد جدی
دارد ،گفت :بر این اساس در صورتی که تخلفی در پایان نامهها
و تحقیقات دانشگاهی رخ دهد اولین فردی که مجرم شناخته
میشود ،استاد راهنما خواهد بود و متهمان ردیف دوم اعضای
هیات علمی هستند که در جلسه دفاع دانشجویان حضور دارند.
وی تاکید کرد :در صورتی که تخلفاتی در پایان نامهها و
رسالههای دکتری رخ دهد حتی اگر  ۲۰سال از دفاع آن گذشته
باشد ،آن رساله و پایان نامه صادر شده ناشی از آن تخلف ،ابطال
خواهد شد.
رحیمی ادامه داد :اخیرا نشستی که با سازمان بازرسی کشور
داشتیم مقرر شد که اگر دانشگاهی اقدام به ثبت پایان نامهها در
سامانه ایرانداک نکند ،به این سازمان معرفی خواهد شد.
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ستاد میل هفته پژوهش و فناوری
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در این بخش یم خوانید:

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری

"همسرمایهگذاری" طرحی جدید برای حمایت از
فناوریهای برتر
یارانه تجاری سازی سال 98
گرنت حمایتی جهش تولید

هفته پژوهش و فناوری امسال نیز به روال سالیان گذشته به عنوان مهمترین رویداد پژوهش و فناوری در
سطح کشور و به منظور ارایه دستاوردهای پژوهش و فناوری و ارج نهادن به زحمات محققان ،اساتید ،فناوران،
دانشجویان و حامیان این عرصه در آخرین هفته آذرماه برگزار میگردد .از ویژگیهای مراسم هفته پژوهش
و فناوری سال  1399میتوان به توجه ویژه به علوم انسانی -اسالمی و برگزاری تمامی برنامهها (از جمله
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار) به صورت مجازی اشاره نمود.
الزم به ذکر است که با عنایت به همهگیری بیماری کووید 19-و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در
خصوص عدم برپایی تجمعات ،در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری مصوب گردید که تمامی برنامههای هفنه ملی پژوهش
و فناوری در همان تاریخهای برنامهریزی شده قبلی و به صورت مجازی برگزار گردد.

گزارش گرنت فناوری
گزارش عملكرد دفتر برنامهریزی امور فناوری
در سال 99
محورها و فعالیت های حوزه ارتباط با صنعت
محورها و فعالیت های حوزه ارتباط با صنعت
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی  ۲۷آذر
گشایش مییابد

عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری سال 1399
روز

تاریخ

مناسبت

عنوان روز

شنبه

99/09/22

یکشنبه

99/09/23

پژوهش ،فناوری :مشارکت تولید

دوشنبه

99/09/24

پژوهش ،فناوری و جهش تولید

سهشنبه

99/09/25

چهارشنبه

99/09/26

پنجشنبه

99/09/27

روز پژوهش

پژوهش و فناوری :مدرسه و دانشگاه

بزرگداشت پژوهشگران و فناوران
پژوهش ،فناوری و علوم انسانی

روز وحدت حوزه و دانشگاه

پژوهش ،فناوری و اثربخشی اجتماعی

⏪
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(برنامه مشترک با وزارت کشور ،استانداریها و دانشگاههای مادر)
از شنبه  99/09/15شروع شده و در حال اجرا است.
اهم برنامه های هفته پژوهش و فناوری استانی:
 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان نشست های تخصصی صنعت و دانشگاه میزگردهای تخصصی به منظور بررسی نقش پژوهش و فناوری در حل مسایلاستانی
 تجلیل از پژوهشگران ،فناوران و دانشآموزان پژوهنده برگزیده استان -تور مجازی رسانهای (معرفی توانمندیهای پژوهش و فناوری استان)

◾ نشست وبیناری روسای دانشگاه ایران و افغانستان با موضوع «تبادل تجربه در زمینه
تاثیر پژوهش های دانشگاهی بر جامعه»
دانشگاه عالمه طباطبایی  -ساعت  10الی 12
◾ افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش  ،فناوری و فنبازار
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نمایشگاه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
تاریخ برگزاری نمایشگاه 27 :الی  30آذر ماه 1399
نمایشگاه به صورت مشترک با نمایشگاه تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت (معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری) برگزار خواهد شد .
درگاه اینترنتی نمایشگاهwww.msrt-expo.ir :

◆ شنبه  22آذرماه 1399
زنگ پژوهش -تقدیر از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشآموزی
(برنامه مشترک با وزارت آموزش و پرورش)
ساعت  8الی 10
مکان :ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش
با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری و وزیر محترم آموزش و پرورش
نشست هایی وبیناری حول موضوع پژوهش و فناوری در مقابله با ویروس کرونا
(پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
شامل محورهای:
 ویروس کرونا :بالین ،پیشگیری و برگشت به کار آنالیز مولکولی و تکاملی ویروس کووید19-◆ یک شنبه  23آذرماه 1399
◾ نشست وبیناری «آخرین وضعیت تولید انواع واکسن کرونا در ایران و جهان»
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
◾ نشست وبیناری «نقش آفرینی انجمنهای علمی ایران در نهادهای دولتی و چالشهای
آن»
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  9الی 12
◾ نشست وبیناری «الگوهای نوین در ارتباط با پژوهش های علوم انسانی با نیازهای
جامعه و صنعت»
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  13الی 16
◆ دوشنبه  24آذرماه 1399
◾ نشست وبیناری «ترویج علوم مهارتی»
دانشگاه فنی و حرفهای – ساعت  9الی 13
◾ اجرای فاز عملیاتی قراردادهای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها
وزارت نفت
◾ امضای قراردادهای کالن حوزه اکتشاف با  5دانشگاه منتخب کشور و افتتاح انستیتوهای
پایین دستی "اندازهگیری هوشمند" و "توربین گازی"
وزارت نفت
◆ سه شنبه  25آذرماه 1399
◾ جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  8الی 10
◾ رونمایی از  16محصول فناورانه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -ساعت  10الی 11
◾ نشست وبیناری «پژوهش در حوزه ورزش و جوانان»
مرکز مطالعات پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان -ساعت  10الی 12
◾ نشست وبیناری «تجارت برتر بین المللی در حوزه ارتباط دانشگاهها و مراکز علمی با
جامعه و صنعت»
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  10الی 12
◆ چهارشنبه  26آذرماه 1399
◾ پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  13الی 16
◾ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  14الی 17
◆ پنج شنبه  27آذرماه 1399
◾ نشست وبیناری «نقش تعامالت بینالمللی پژوهش و فناوری در گسترش فرصتهای
همکاری»
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -ساعت  14:30الی 17

رئوس برنامههای هفته پژوهش و فناوری در ارتباط با علوم انسانی -اسالمی:
◾ همایش « نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوری»
دانشگاه عالمه طباطبایی -چهارشنبه  26/09/99ساعت  16الی 20
◾ نشست وبیناری «حکمت اسالمی و علوم پزشکی»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی -شنبه  22/09/99ساعت  8الی 10
◾ نشست وبیناری «وضعیتشناسی پژوهشهای علوم انسانی ـ اسالمی با رویکرد
آسیبشناسانه»
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق  -شنبه 22/09/99ساعت  14الی 16
◾ نشست وبیناری «بررسی عناصر شکل گیری جوامع حدیثی با تاکید بر پایگاه جامع
األحادیث»
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی  -شنبه  22/09/99ساعت  16الی 17
◾ نشست وبیناری «حکمت اسالمی و حقوق انسانی»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  -یک شنبه  23/09/99ساعت  8الی 10
◾ نشست وبیناری «نقش پژوهش در علوم انسانی عطف به کارنامه چهل ساله انقالب
اسالمی»
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  -یک شنبه  23/09/99ساعت  13الی 15
◾ نشست مجازی «بسامد تجمیع اطالعات مدخل محور با تأکید بر پایگاه قاموس نور»
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی  -یک شنبه  23/09/99ساعت  16الی 17
◾ نشست وبیناری « قرآن و تمدن»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  -دوشنبه  24/09/99ساعت  8الی 10
◾ نشست وبیناری «جایگاه دانشی قرآن و حدیث در علوم»
پژوهشگاه قرآن و حدیث  -دوشنبه  24/09/99ساعت  10الی 12
◾ نشست وبیناری «فقه و فناوری»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  -دوشنبه  24/09/99ساعت  12:30الی 14:30
◾ نشست مجازی «پژوهش های اسالمی  -روان شناختی»
پژوهشگاه قرآن و حدیث -دوشنبه  24/09/99ساعت  15الی 16:30
◾ نشست وبیناری «کارآمدی و آینده همکاری علمی حوزه و دانشگاه»
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -سه شنبه  25/09/99ساعت  9الی 12
◾ نشست وبیناری «قرآن و سبک زندگی»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی -سه شنبه  25/09/99ساعت  8الی 10
◾ نشست مجازی «استحصال فرادادههای تاریخی در پایگاه جامع تاریخ»
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی  -سه شنبه  25/09/99ساعت  16الی 17
◾ نشست مجازی «پژوهش در علوم انسانی ـ اسالمی با رویکرد مسأله محوری»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  -چهارشنبه  26/09/99ساعت  10الی 12
◾ نشست مجازی «نظام ساختاری مدیریت ،برنامهریزی و گزارشدهی در پژوهش»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  -چهارشنبه  26/09/99ساعت  12:30الی 14:30
◾ نشست مجازی «زیست بوم پژوهش های رقمی»
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی  -چهارشنبه  26/09/99ساعت  16الی 17
◾ نشست مجازی «همکاری علمی حوزه و دانشگاه در راستای بازسازی و تحول علوم
انسانی»
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -پنج شنبه  27/09/99ساعت  9الی 12
◾ نشست مجازی «حکمت اسالمی و محیط زیست»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی -پنج شنبه  27/09/99ساعت  8الی 10
◾ نشست مجازی «فلسفه دین اسالمی»
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  -پنج شنبه  27/09/99ساعت  9الی 12
◾ نشست مجازی «مدیریت منابع علمی و لزوم آن برای پژوهشگران»
17
الی
16
ساعت
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی  -پنج شنبه 27/09/99
❚❚
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یارانه تجاری سازی سال 98

مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزات علوم مطرح کرد:

"همرسمایهگذاری" طرحی جدید برای
حمایت از فناوریهای برتر
مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزات علوم ،تحقیقات
و فناوری از طرحی جدید برای حمایت از فناوریهایی که
قابلیت سرمایهگذاری دارند ،خبر داد.
به گزارش نشریه عتف به نقل اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،دکتر مهدی کشمیری ،در نشست خبری
که با حضور دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت
علوم تحقیقات و فناوری به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی
پژوهش و فناوری برگزار شد ،ضمن قدردانی از اقدامات
پارکهای علم و فناوری استانها برای برگزاری برنامههای
هفته پژوهش و فناوری ،گفت :امسال به دلیل شرایط
خاص کشور و هم هگیری بیماری کرونا ،عمده برنامههای
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری به صورت مجازی
برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دو اقدام اصلی در هفته
پژوهش و فناوری" ،یارانه تجاریسازی" و تجلیل از "
فناوران برتر" بود که امسال با همکاری صندوق نوآوری
و شکوفایی ،برنامه "هم سرمایهگذاری" نیز به برنامههای
سال گذشته اضافه شده است ،افزود :یارانه تجاریسازی
که دو سال است پیگیری و اجرا میشود ،به این صورت
است که اگر شرکتها و فناوران حاضر در نمایشگاه ،موفق
به فروش محصول و یا عقد توافقنامه و قرارداد میشدند،
برای حمایت از طرح ،یارانهای هم از طرف وزارت علوم
تعلق میگرفت.
دکتر کشمیری ادامه داد :سال گذشته  ۳۰۰توافقنامه به
ارزش  ۵۰۰میلیارد تومان منعقد شده بود که  ۱۱۴مورد
آن با  ۱۷۰میلیارد تومان منجر به عقد قرارداد شدند و ۶۶
مورد از آنها نیز برای دریافت یارانه منتخب شدند که مبلغ
قرارداد فروش و یا سرمایهگذاری آنها حدود  ۱۳۶میلیارد
تومان است که حدود  ۴و نیم میلیارد تومان هم از منابع
وزارت علوم یارانه دریافت خواهند کرد.
وی افزود :امسال نیز با همکاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،این کار انجام خواهد شد .همچنین از
سال گذشته فناوران برگزیده منتخب میشوند که  ۶فناور
برتر انتخاب شده ،جمعاً  ۴۵۰میلیون تومان جایزه فناور برتر
دریافت کردند که امسال نیز این برنامه برقرار خواهد بود که
در توسعه فناوریها و محصوالت جدید بسیار موثر است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،اظهار
داشت" :همسرمایهگذاری" نیز یک جریان حمایتی است
که اگر فناوری قابل سرمایهگذاری باشد ،صندوق نوآوری
تا  ۴برابر سرمایهگذاری و آورده فناوران ،منابع مالی تامین
می.کند که به طور اختصاصی در هفته پژوهش در استانها
دنبال میشود.
وی در پایان یادآور شد :در این خصوص حدود  ۳۵طرح به
وزارت علوم وصول شده است که از این تعداد  ۱۰مورد آن
به طور جدی بررسی میشود و احتماالً  ۳مورد آن تا هفته
آینده برای امضای قرارداد به نتیجه برسد.

بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در سال  1398و
از  26ام تا  29ام آذرماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار
شد .با توجه به فراخوان ،در طول چهار روز نمايشگاه298 ،
توافقنامه بین واحدهای فناور و سرمایه گذاران/خریداران
منعقد گردید .پس از نمایشگاه به متقاضیان فرصتی  3ماهه
داده شد که قرارداد نهایی مورد توافق طرفین را با تاييد مراكز
فناوري مرتبط (پارك ،مركز رشد و  )...به همراه مدارک مورد
نیاز برای طرح یارانه فناوری به دبيرخانه كارگروه تجاري
سازي و سرمايه گذاري طرح هاي فناورانه ارسال نمایند .اما
با توجه به شرایط اپیدمی بیماری کرونا مهلت ارسال مدارک
طی دو مرحله و تا پایان خردادماه سال  1399تمدید شد.
در نهایت تا پایان مهلت اعالم شده ،تعداد  114قرارداد
نهایی امضا شده به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز به
دبيرخانه ارسال شد.
طرح های ارسال شده توسط سه داور بصورت تخصصی و در دو
مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت طرح های پذیرش
شده در کارگروه تجاریسازی و سرمایه گذاری طرح های
فناورانه مورد بررسی نهایی قرار گرفتند.
روند ارزیابی طرح ها بدين شکل انجام شد:

• در مرحله اول ارزیابی از  114قرارداد نهایی  15طرح مردود
شدند و  99طرح باقی مانده وارد مرحله ارزیابی تخصصی قرار
شدند.
• در مرحله دوم ارزیابی (ارزیابی تخصصی)  33طرح مردود
شدند و  66طرح حائز شرایط دریافت یارانه تجاری سازی
فناوری گردیدند.
• در جلسات کارگروه یارانه تجاریسازی فناوری که در تاریخ
 9مهر ماه سال  1398برگزار گردید ،مبلغ یارانه هریک از 66
طرح که در دو مرحله اولیه ارزیابی مورد پذیرش قرار گرفته
بودند ،مطابق شرایط قرارداد و مولفه های مختلف هر قرارداد
مشخص شد.
مجموع مبلغ قرارداد طرحهای پذیرفته شده در این کارگروه
مبلغ  1،364،220،700،540ریال می باشد .در پایان به 66
طرح برگزیده ،که در  17پارک علم و فناوری ،و  4مرکز رشد و
 2مرکز تحقیقاتی مستقر بودند ،مبلغ  45،050،000،000ریال
یارانه تخصیص یافت که بخشی از منابع مالی مورد نیاز از سوی
معاونت پژوهشی و دفتر برنامه ریزی فناوری وزارت علوم تامین
خواهد شد و بخش دیگری از منابع مالی از سوی معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری تامین خواهد شد.

تعداد مراکز معرفی دارای طرح برگزیده

تعداد مراکز معرفی دارای طرح برگزیده

آمار مبلغ قرارداد و تعداد طرح های برگزیده هر مرکز معرف

آمار مبلغ قرارداد و تعداد طرح های برگزیده هر مرکز معرف

آمار طرح های برگزیده به تفکیک دانش بنیان/غیر دانش بنیان

ردیف

نوع قرارداد

تعداد  /درصد

1

پذيرفته شده براي تخصيص يارانه فناوري  57.9-66درصد

2

مردود در مرحله ارزیابی اولیه

 13.2-15درصد

3

مردود در مرحله داوری نهایی

 28.9-33درصد

4

جمع کل طرح ها

114

دانش بنیان /غیر دانش بنیان

تعداد -درصد

دانش بنیان

 33/4 -22درصد

غیر دانش بنیان

 66/6 -44درصد

دانش بنیان

 33/4-5درصد

غیر دانش بنیان

 66/6-10درصد

دانش بنیان

 54.5-18درصد

غیر دانش بنیان

 45.5 -15درصد
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گرنت حمایتی جهش تولید
◆ مقدمه
با توجه به شرایط کلی حاکم برکشور و نیاز کشور به افزایش
تولیدات داخلی و تامین نیازهای کشور توسط شرکت ها و
منابع داخلی سال  1399به نام جهش تولید نامگذاری شد.
جهش در تولید را میتوان جبران عقب ماندگیهای حوزههای
تولید با بهینهسازی فرایندهای داخلی و بهبود کیفیت تولیدات
با حداکثر سرعت ممکن در حداقل زمان ممکن دانست .در
این راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به همراه وزارت
علوم تحقیقات و فناوری اقدام به راه اندازی دبیرخانه جهش
تولید در قالب کارگزاری جهش تولید وزارت علوم تحقیقات و
فناوری با محوریت حمایت از شرکت ها و هسته های مستقر
در پارکهای علم و فناوری سراسر کشور با هدف افزایش تولید
و درآمدزایی این شرکت ها نموده است .این دبیرخانه در محل
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر گردیده و برنامه های
آموزشی و حمایتی در راستای ارتقا سطح دانش و حمایت از
تولیدات شرکت ها و هسته های مستقر در پارکهای علم و
فناوری سراسر کشور طرح ریزی گردیده است.
◆ اهداف
◾ حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در
پارک های سراسر کشور در راستای جهش تولید.
◾ شناسایی کسب و کارهایی که بیشترین قابلیت جهش
تولید را داشته و تخصیص حمایت به آنها.
◾ به حداقل رساندن زمان رشد و ترقیب شرکت ها به منظور
جهش در تولید.
◾ افزایش سطح دانش و مهارت هسته ها و شرکت های دانش
بنیان و فناور
◾ حمایت از ایده های بازارپسند که مطابق با نیاز بازار کشور
می باشد
◆ خدمات قابل ارائه به طرح های پذیرفته شده در
فراخوان جهش تولید:

◾ ارائه گرنت جهش تولید
دبیرخانه جهش تولید با همکاری وزارت علوم تحقیقات و
فناوری اقدام به پرداخت گرنت بالعوض به منظور کمک به
جهش در تولید محصوالت و خدمات شرگت های دانش بنیان
و فناور که مستقر در پارک های علم و فناوری هستند می نماید
که جزئیات نحوه شناسایی و تخصیص این گرنت در پیوست
شماره  1به تفصیل بیان شده است.
◾ هدایت شرکت جهت دریافت یارانه تجاری سازی
براساس برنامههای وزارت عتف و دستگاههای وابسته برای
تجاریسازی و فروش دستاوردهای پژوهشی و فناورانه
دانشگاهها و مراکز فناوری کشور ،تفاهمنامهای فی مابین پارک
دانشگاه تهران و وزارت عتف در قالب "یارانه تجاری سازی
فناوری" برای شرکتهای عضو پارکهای علم و فناوری سراسر
کشور منعقد شده است .تخصیص این یارانه تجاریسازی بر
اساس ارزیابی وزارت عتف صورت میگیرد.
◾ استفاده رایگان از کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران تا سقف  20ساعت.
◾ معرفی جهت دریافت تسهیالت از منابع مختلف نظیر
صندوق های پژوهش و فناوری استانی ،معاونت پژوهشی و سایر
نهادهای حامی.
◾ همکاری با شرکت های برگزیده جهت شناسایی مشکالت
و موانع جهش تولید شرکت های فناور و رایزنی با نهادهای
حاکمیتی و قانونگذار برای برطرف سازی این موانع.
◾ امکان برقراری ارتباط با  52صندوق سرمایه گذاری توسط
انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران.
◾ امکان استفاده از خدمات کارگزاران پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.
◾ ارائه خدمات ارزش گذاری و ثبت ایده.
◆ سقف حمایت قابل تخصیص به شرکت ها
◾ حمایت از شرکتهای درحال رشد .تا سقف  2 kگرنت

9
پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

بالعوض وزارت عتف
◾ حمایت از شرکت های رشد یافته .تا سقف  3 kگرنت
بالعوض وزارت عتف
 : kمعادل سقف معامالت کوچک در آیین نامه مالی و معامالتی
پارک است که در ابتدای هر سال توسط پارک اعالم می شود و
تا پایان سال تغییر نمیکند
◆ فلوچارت برنامه های اجرایی دبیرخانه جهش
تولید مستقر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
رویداد هم سرمایه گذاری:
سرویس هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی یه
فرصت مناسب برای صاحبان ایده ها و فناوری های باارزش
فرآهم می آورد تا در صورت جلب موافقت و مشارکت حداقل
 20درصد سرمایه مورد نیاز از یک صندوق پژوهش و فناوری
بتوانند  80درصد مابقی سرمایه مورد نیاز را نیز از طریق صندوق
نوآوری و شکوفایی تامین نمایند .این سرویس که ریسک
فعالیت های فناورانه را کاهش می دهد می تواند در تحریک
سرمایه گذاری در حوزه نوآوری و فناوری بسیار موثر باشد.
لذا به منظور توسعه بهره مندی و بهره برداری از این سرویس
در پارک های علم و فناوری ،دفتر برنامه ریزی امور فناوری
با طراحی یک رویداد و جلب نظر موافق و مشارکت صندوق
نوآوری و شکوفایی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و اتاق ایران نسبت به اطالع رسانی و فراخوان در سطح کشور
اقدام کرد و در هر استان پارک های علم و فناوری را مسوول
شناسایی و معرفی طرح های منتخب و مذاکره با صندوق های
پژوهش و فناوری جهت هم سرمایه گذاری نمود.
برای آشنایی پارک ها  ،مراکز رشد ،صندوق های پژوهش و
فناوری استان ها با این طرح اقدام به برگزاری جلسات مجازی
در سطوح مدیریتی و کارشناسی گردید برآورد اقدامات منجر به
معرفی  31طرح فناورانه و دانش بنیان شده است که درحال
تکمیل مستندات ،مذاکره با صندوق های پژوهش و فناوری
جهت جلب نظر موافق سرمایه گذاری و ارسال مستندات به
صندوق نوآوری و شکوفایی می باشند.
الزم به ذکر است که پس از انتقال تجربیات و توانمند سازی
های الزم ،این فرآیند به صورت مستمر در پارک ها و مراکز رشد
ادامه خواهد داشت.

10
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گزارش گرنت فناوری
◆ مقدمه
در زمانی که تجربه غالب دانشگاهها ،تمرکز در حوزه آموزش
و پژوهش است ،با هدف کمک به فناوری و نوآوری و هدایت
دانشگاه به دانشگاههای نسل سوم یعنی دانشگاههای کارآفرین
و پاسخگو که با تجاریسازی دستاوردهای علمی ،باعث
ثروتآفرینی میشوند ،در اواخر نیمه اول سال  1397در سازمان
برنامه و بودجه ،موضوع «گرنت فناوری» برای اولین بار ،مطرح
شد .بعبارت بهتر هدف اصلی این برنامه پررنگ کردن حوزه
فناوری و نوآوری در مراکز پژوهشی و فناوری است.
◆ سرفصلهای گرنت فناوری
گرنت فناوری در  3سرفصل تعریف شده است:
◾ گرنت جوانه:
که در حوزه تحصیالت تکمیلی (پایاننامه ارشد و رساله دکتری)
است و مخاطب آن اعضای هیأت علمی وزارت عتف ،وزارت
بهداشت ،درمان و علوم پزشکی و دانشگاههای غیردولتی میباشد.
◾ گرنت شکوفایی:
بر بحث .Research Labتمرکز دارد .بعبارت دیگر این گرنت
به فعالیتهای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در آزمایشگاه
تحقیقاتی خودشان مربوط میشود.
◾ گرنت رشد:
این گرنت مشمول دانشگاهها و مراکز پژوهشی است که مرکز
رشد دارند و واحدهای فناور یا شرکتهای فناور در مراکز رشد
آنها مستقر هستند.

◆ منابع مالی برنامه
در کل  4منبع مالی برای حمایت از برنامه گرنت فناوری در نظر
گرفته شده است:
◾ حمایت تأمین شده بالعوض توسط پارک استان محل
اجرای برنامه گرنت
◾ حمایت تأمین شده بالعوض توسط وزارت عتف
◾ حمایت تأمین شده بالعوض توسط سازمان حامی که در
این فراخوان پارک فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاست
◾ حمایت پیش بینی شده بالعوض توسط صندوق شکوفایی
و نوآوری
این حمایت فقط به شرکت دانشبنیان متقاضی گرنت
شکوفایی ،که آورده مالی داشته باشد حداکثر تا سقف  4برابر
حمایت شرکت ،توسط صندوق اعطا خواهد شد.
◾ اعطای تسهیالت اعطایی توسط صندوق پژوهش و فناوری :این
صندوق می تواند از منابع تحت اختیار و براساس قوانین خودش،
تسهیالت قرضالحسنه بدهد .در صورتی که متقاضی احساس نیاز
کند میتواند به صندوق درخواست بدهد .بدیهی است که دانشگاه
هیچگونه مسئولیتی در قبال این تسهیالت ندارد
 صندوق پژوهش و فناوری فقط نقش عامل مالی دارد (مانندبانک) و حامیان برنامه ،منابع تأمین شده را در این صندوق
نگهداریمیکنند
آییننامه اجرایی برنامه گرنت فناوری در اسفند 1398
( )98/12/4پس از امضای مقام عالی وزارت ،ابالغ شد .برنامه
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گرنت فناوری همه حوزههای تخصصی و علمی را پوشش
میدهد و در سراسر کشور فعال است .اما به دلیل وسعت کشور
و به منظور عملیاتی کردن این برنامه ،مقرر شد در گام اول فقط
در  5استان بصورت پایلوت اجرا شود .براین اساس دبیران هیأت
امنای مناطق پنجگانه فناوری انتخاب شدند (البته به غیر از
استان مرکزی)
این استانها عبارتند از
● آذربایجان شرقی
● خراسان رضوی
● سمنان
● فارس
● مرکزی
◾ در هر برنامه یک سازمان حامی نیز وجود دارد .در این برنامه
سازمان حامی پارک فناوری اطالعات و ارتباطات است
◾ بستر نرمافزاری این برنامه در سامانه جامع اطالعات و
فرآیندهای دفتر برنامهریزی امور فناوری ( )BPMSطراحی
و پیادهسازی شده است.
◾ فراخوان اول در اسفند  98برگزار شد .میزان حمایت گرنت
هر سال با توجه وضعیت اقتصادی کشور تعیین میشود و برای
دو مقطع ارشد و دکتری متفاوت می باشد.
◾ میزان گرنت برای سال  1399برای مقطع ارشد
 150.000.000ریال (معادل  15میلیون تومان) و برای مقطع
دکتری  300.000.000میلیون ریال (معادل  30میلیون
تومان) تعیین شده است.
◾ در سال جاری  115مورد متقاضی گرنت در سامانه ثبت
شده که از این تعداد  84تقاضا پذیرفته شده و از میان این تقاضا
هم  48مورد توسط سازمان حامی پذیرفته شدهاند.

گزارش عملكرد دفتر برنامهریزی امور فناوری در سال 99
◾ پیگیری واگذاري اراضي دانشگاهها به پارك هاي علم و
فناوري (توافق برای واگذاری بیش از  800هکتار که در حدود
 380هکتار از آن محقق شده است).
◾ اجرای طرح گرنت فناوری در  5استان
◾ اجرای طرح بودجهریزی عملیاتی در پارمهای علم و فناوری
◾ راهاندازی سامانه جامع ( )bpmsو انتقال اطالعات از سامانه
مپفا به آن و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه
◾ مدیریت و راهبری جلسات کمیسیون دائمی پارکهای علم
و فناوری به صورت جداگانه
◾ پیگیری جهت افزایش تعامالت پارکهای علم و فناوری با
صندوق نوآوری و شکوفایی
◾ مطالعه ،بررسی و تأييد برنامه راهبردی پارکها بمنظور طرح
و تصویب در کمیسیون دائمی و هیات امنا
◾ بررسی تقاضای ایجاد سه پارک (وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت نفت و نیرو) و  30مرکز رشد که  12مرکز رشد نامه های
راه اندازی/تغییر وابستگی/تبدیل وضعیت آنها انجام و  4مرکز
آماده طرح در کمیسیون ،یک پردیس و  14مرکز در دست
بررسی است.
◾ لغو چهار مجوز اصولي مركز رشد
◾ صدور موافقت اصولي  2پارك علم و فناوری و نوآوری نفت و
گاز وابسته به وزارت نفت و پارک علم و فناوری کشاورزی وابسته
به سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
◾ تغيير وابستگي سازماني (4مرکز رشد)
◾ تصویب و ابالغ اساسنامه  4پارک (دانشگاه صنعتی شریف،
دانشگاه تربیت مدرس ،خراسان رضوی و شهید بهشتی)

◾ صدور مجوز راهاندازی /فعالیت  3مرکز رشد (دانشگاه هنر،
دانشگاه میبد با همکاری پارک یزد ،مشترک فی مابین پارک
سمنان و دانشگاه صنعتی شاهرود)
◾ پیگیری و ابالغ راهنماي ساختارهاي اجرايي توسعه فناوري
در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به پاركها و مراكز آموزشي
و پژوهشي
◾ بروزرساني آیین نامه سازماندهی و تشکیالت پارکهاي علم
و فناوري و پیگیری ابالغ آن توسط هیات امنا
◾ تهیه ،تنظیم و پيگيري ابالغ دستورالعمل گروهبندی
پارکهای علم و فناوری و تأسيس پردیسهای علم و فناوری
◾ تمديد  57مجوز مركز رشد واحدهاي فناور غیر پارکی
◾ تمدید مجوز  71مجوز مرکز رشد واحدهای فناور وابسته به
پارکهای علم و فناوری
◾ همکاری با مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف برای تدوین
فرم گزارش عملکرد پارکها و مراکز رشد
◾ معرفی واحدهای فناور فعال در حوزه کرونا و مستقر در
پارکهای علم و فناوری به معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری جهت اخذ تسهیالت صندوق توسعه ملی که تاکنون
مکاتبه معاونت علمی با بانکهای کارآفرین و آینده و معرفی
حدود  50شرکت جهت دریافت حدود 3.156.000میلیون
ریال تسهیالت انجام شده است.
ت های دانش بنیان (کرونا)
◾ حمایت از واحدهای فناور و شرک 
پارکها و تعدادی از مراکز رشد و پیگیری دریافت بودجه مورد
نظر
◾ پیگیری صورتجلسات هیات امنای مناطق فناوری نیمه دوم

سال  1397و نیمه اول سال  1398از مرکز هیات امنا
◾ همکاری با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر
کشور و پیگیری شناسایی واحدهای فناور آسیب دیده از شیوع
ویروس کرونا جهت پرداخت تسهیالت از منابع صندوق نوآوری
و شکوفایی و با همکاری صندوق های پژوهش و فناوری
◾ توسعه بهرهبرداری از شبکه تعاملی پارک ها و مراکز رشد
از طریق تشکیل شبکه راهبران تعاملی در سطح کشور ،آموزش
و توانمند سازی راهبران ،تدوین دستورالعمل مربوط به استفاده
از شبکه تعاملی و انتشار آن ،ارتقائ قابلیت های شبکه تعاملی
که در حال حاضر بیش از  2250نفر در شبکه عضو و فعالیت
می نمایند.
◾ تشکیل کارگروه محیط زیست و برگزاری جلسات هفتگی
به منظور شناسایی و معرفی پروژه های مرتبط با حل مشکالت
زیست محیطی و معرفی آن به صندوق ملی محیط زیست برای
برخورداری از تسهیالت این صندوق با هماهنگی و همکاری
مستمر با سازمان محیط زیست کشور
◾ انجام فرآیند تکمیل مستندات ،ارزیابی ،داوری و تعیین
مبالغ یارانه فناورری به قراردادهای حایز شرایط با همکاری
دانشگاه تهران
◾ تشکیل کارگروه دیپلماسی فناوری و برگزاری جلسات منظم
با دعوت از نهادها و سازمان های مرتبط و موثر در این حوزه به
منظور شبکه سازی ،توانمند سازی و ارتقای تعامالت بین المللی
پارک ها و مراکز رشد
◾ برگزاری جلسات مشترک و تعامل با سازمان فرابورس
کشور به منظور ایجاد سازوکار الزم جهت بهره مندی از ظرفیت

⏪
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⏪

سازمان مذکور در توانمند سازی و تجاری سازی محصوالت
واحدهای فناور ودانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد
◾ طراحی و راهبری رویداد هم سرمایه گذاری به منظور
آشنایی و بهره مندی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در

11
پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

پارک ها و مراکز رشد از سرویس هم سرمایه گذاری صندوق
نوآوری و شکوفایی
◾ شناسایی و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه ها و نهادهای
موثر در فرآیند تجاری سازی محصوالت واحدهای فناور مستقر

در پارک ها و مراکز رشد به منظور شبکه سازی و جلب حمایت
و مشارکت آن ها
◾ مطالعه و تعیین شاخص های فعالیت های تجاری سازی در
پارک ها و مراکز رشد کشور

عملکرد دفتر برنامه ريزي امور فناوري
1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

شاخص

سال

تعداد مراکز رشد علم و فناوری

131

146

154

167

177

189

195

195

مجموع فروش شركتهاي مستقر در پاركها و مراكز رشد (میلیارد ریال)

1,707

4,590

18,412

19,579

29,927

77,829

638,97

136,935

كها و مراكز رشد (تجميعي)
تعداد واحدهاي فناور مستقر در پار 

3000

3400

3650

4400

4556

6267

6001

7275

تعداد فناوران شاغل در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري (تجميعي  -نفر)

19,000

22,035

25,000

29,606

30,000

42,043

48,525

54,080

كها و مراكز رشد (تجميعي)
تعداد شركتهاي دانشبنيان مستقر در پار 

0

11

643

845

1150

1297

1273

1460

تعداد ايدههاي تبديلشده به محصول تجاريشده (ساالنه)

587

773

975

1040

1259

2888

3319

3439

تعداد فناوری ،خدمات و محصوالت صادرشدة پارکها و مراکز رشد (ساالنه)

36

80

141

170

234

375

411

513

ميزان صادرات دانشبنيان توسط پاركها و مراكز رشد (ساالنه – میلیون دالر)

2

14

51

215

231

263

69

98

تعداد عالئم تجاري ثبتشده توسط پارکها و مراکز رشد (ساالنه)

443

62

78

104

133

377

193

366

بودجه كل مصوب پاركهاي علم و فناوري (ساالنه – میلیارد ریال)

1,020

1,393

1,431

1,987

2,035

2,652

3,334

313,5

تعداد پارک های علم و فناوری

33

36

33

38

39

44

43

45

وضعیت واگذاري اراضي دانشگاهها به پارك هاي علم و فناوري
رديف

نام پارک

نام دانشگاه

زمين توافق شده (هكتار)

زمين واگذار شده (هکتار)

1

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

صنعتياصفهان

520

175

2

پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی وابسته به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

كاشان

40

25

3

پارک علم و فناوری قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
قزوين

30

30

4

پارک علم و فناوری قم

قم

15

7/5

5

پارک علم و فناوری ایالم

ایالم

30

16

6

پارک علم و فناوری هرمزگان

هرمزگان

40

10

7

پارک علم و فناوری لرستان

لرستان

20

20

8

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

اروميه

17

17

9

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

بیرجند

50

50

10

پارک علم و فناوری مازندران

ساري

10

2/5

11

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مشهد

5

2

12

پارک علم و فناوری فارس

شیراز

سه ساختمان مشتمل بر 5200
سه ساختمان مشتمل بر 5200
مترمربع فضای استقرار واحدهای فناور مترمربع فضای استقرار واحدهای فناور

13

پارک علم و فناوری گلستان

گلستان

10

5

14

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

تبریز

20

20

❚❚

12
ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری
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محورها و فعالیت های حوزه ارتباط با صنعت
ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت موضوعی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاههای اجرایی با دانشگاهها
و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد مناسبی را طی اینسالها نشان میدهد .همچنین در سالهای اخیر تفاهمنامههایی میان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانهها و دستگاههای
اجرایی امضا و همکاریهای خوبی آغاز شده است که نتیجهی آن واگذاری پروژههای تحقیقاتی به مراکز علمی ،دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور بوده است .اعضای هیئت علمی به عنوان مجری
اصلی این پروژهها نقش تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن چرخهی ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایفا کردهاند .از طرف دیگر آمارهای حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کالن دانشگاهها
با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارد .به عبارت دیگر هنوز هم از پتانسیل دانشگاهها بخوبی استفاده نشده است و میتوان انتظار رشد
بسیار بیشتری را در آیندهای نزدیک داشت.
تدوین و ابالغ طرح تحول همکاری دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت ،شناسایی و مستندسازی دستاوردهای ویژه و منحصر به فرد دانشگاهها در حوزه ارتباط با صنعت
و دانشگاه از سال  96بصورت مستمر و سالیانه ،توسعه و ساماندهی دورههای مهارتآموزی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغالتحصیالن و تسهیل در اشتغال آنها ،رصد
اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی ،حمایت از ایجاد ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهها ،از جمله برنامههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به منظور افزایش ارتباط با
جامعه و صنعت در سالهای اخیر بوده است .از سوی دیگر ساماندهی و توسعه قراردادهای کالن دانشگاهها و پژوهشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و همچنین آسیبشناسی مستمر
مسائل و مشکالت حقوقی و قانونی دانشگاهها در قراردادهای همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور و تالش در جهت رفع آنها از طریق قوانین و راهکارهای مناسب گامهای مهمی بوده
است که با همکاری دانشگاهها ،وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.
برخی از موارد مهم که میتوان بهآنها اشاره نمود عبارتند از:
◾ افزایش مهارت های شغلی و آشنایی با محیط کار برای دانشجویان یک ضرورت بوده و
خوشبختانه بصورت متوسط در هر دانشگاه ساالنه  77دوره در حال برگزاری می باشد.

نتایج طرح رصد اشتغال دانش آموختگان سال 99،98،97

شاخص های اصلی

میانگین دوره های برگزار شده در هر دانشگاه

◾ مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی کمک موثری برای دانشجویان و دانشآموختگان
محسوب میشوند و خوشبختانه حدود  40دانشگاه با حمایتهای صورت گرفته چنین مراکزی را
با ساختارهای مناسب و شرایط و امکانات خود شکل داده اند.
وظایفپیشنهادیمرکزمشاورهشغلیوکاریابیتخصصیدانشگاهی

◾ پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان کمک موثری در هدفمند نمودن برنامهها و
سیاستگذاری ها خواهد داشت و می تواند ارتباط منسجمی با دانش آموختگان ایجاد و از
پتانسیل آنها برای همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت بهرهبرد .خوشبختانه بیش از 80
دانشگاه به صورت مستمر این پایش را ساالنه انجام میدهند.
رصد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

مراکز هدایت شغلی و کاریابی های تخصصی

⏪
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◾ استفاده مناسب از امریههای ارتباط با جامعه و صنعت می تواند به توسعه فعالیتها و
همکاریهای مشترک با جامعه و صنعت کمک نموده و همچنین عملکرد قابل قبول آنها موجب
گسترش این طرح خواهد بود .در حال حاضر بیش از  200امریه ارتباط با جامعه و صنعت در
دانشگاهها و پژوهشگاهها فعالیت می نمایند.
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تعداد مجریان قرار دادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا

آمار جذب در سال 1399-1398

نام محل

تعداد
مجموع مانده نیرو از
تعداد
جذب سهمیه مرحله اول موسسههاییکهازسهمیهاستفادهکردند

دانشگاه معین

31

96

30

28

دانشگاه های بزرگ

8

33

0

8

پژوهشگاه

11

7

15

4

دیگر دانشگاه ها

61

48

78

28

پارک های علم و فناوری

27

18

9

18

مجموع

132

202

123

86

◾ ساماندهی و توسعه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت و افزایش آنها ضروری بوده و
میتواند اثربخشی دانشگاهها در رفع مشکالت کشور را بهبود دهد .در حال حاضر  8427قرارداد
جاری در دانشگاهها و پژوهشگاه های وجود دارد و بصورت متوسط برای هر  3عضو هیات علمی
یک قرارداد می توان در نظر گرفت .بنابراین دانشگاهها و پژوهشگاهها باید تالش کنند تا به این
متوسط دست یافته و تا حد امکان اعضای هیات علمی بیشتری در این حوزه فعال شوند.

◾ شناسایی ظرفیتها و مزیتهای استانها و همچنین برنامه ریزی و همکاری مناسب با
استانداری ها و ادارات استان یک موضوع ضروری بوده و در این راستا مناسب است هر دانشگاه
نسبت به تعیین محورهای اصلی و ماموریتهای استانی و منطقهای اقدام نماید.
طرح مزیت استانی و جهش تولید

تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا

◾ دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور می بایست وابستگی خود را از بودجه کشور کاهش داده و با
ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی درآمد های مناسب را کسب نمایند .این امر در سالهای اخیر با
افزایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت بهبود یافته است .دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور
 400میلیارد تومان در سال  1398از قراردادهای ارتباط با جامعه جذب نموده اند.
مبلغ جذب شده (درآمد) قرار دادهای ارتباط با صنعت (میلیارد تومان)

◾ نیازها و شرایط کشور ایجاد مینماید که مراکز علمی مشارکت جدی در رفع مشکالت و بهبود
شرایط داشته باشند .خوشبختانه وجود  8427قرارداد جاری با وزارتخانهها ،دستگاه-های اجرایی
و شرکتهای خصوصی بیانگر این امر است .در حال حاضر میتوان عنوان نمود که هر دانشگاه به
صورت متوسط در پاسخگویی به  100نیاز مشخص کشور در حال فعالیت است.
◾ فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت بتدریج گسترش یافته و
خوشبختانه شاهد برنامه ریزی و استفاده هدفمند در این حوزه هستیم
تعداد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی درجامعه و صنعت

◾ مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت جاری دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حال
حاضر  2137میلیارد تومان می باشد.
مبلغ قرار دادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا (میلیارد تومان)

❚❚
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گزارش بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1399
◆ معرفی کلی جشنواره
به منظور توسعه و ترویج پژوهش و فناوری و در راستای بند ث
ماده  64قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و شناسایی و تکریم نخبگان،
دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجليل از پژوهشگران و
فناوران برگزيده کشور در ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تدوین شده است .جشنوارهاي است كه در هفته پژوهش و
فناوری در آذرماه هر سال با اهداف ذیل و معرفي پژوهشگران
و فناوران برگزيده برگزار ميگردد:
◾ ترويج فرهنگ پژوهش و فناوري در كشور و ارتقاي منزلت
و جايگاه پژوهش و فناوري
◾ معرفي توانمنديهاي پژوهشي ،فناوري و نوآوري كشور
◾ تشويق ،تقويت و ايجاد انگيزه در اعضاي هيأت علمي و
پژوهشگران و فناوران كشور
◾ فراهمسازي زمينه گسترش پژوهش های هدفمند و موثر
در سطح جامعه
بر اساس دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجليل از
پژوهشگران و فناوران برگزيده کشور کمیته علمی جشنواره
اقدامات ذیل را در راستای انتخاب پژوهشگران در سال 1399
انجام داد:
● ابالغ تشکیل اعضای ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
توسط رئیس ستاد ملی هفته پژوهش فناوری (معاون پژوهش
و فناوری)
● بازنگري در "دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجليل
از پژوهشگران و فناوران برگزيده کشور"
● تایید دستورالعمل بازنگری شده توسط اعضای ستاد هفته
پژوهش و فناوری
● تصویب دستورالعمل توسط رئیس ستاد ملی هفته پژوهش
و فناوری (معاون پژوهش و فناوری)
● بارگذاری دستورالعمل و شاخص های ارزیابی در سامانه
rppc.msrt.ir
● ابالغ دستورالعمل و فراخوان به دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی و پژوهشی برای معرفی پژوهشگران به دبیرخانه جشنواره
● ابالغ دستورالعمل و فراخوان به دستگاههای اجرايي دیگر
سازمان ها و نهادها

مراکز پژوهشی و  23پژوهشگر از اجرایی و در بخش فناوران
 59فناور ،پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور به سامانه
 mapfalogin.msrt.irمراجعه و دستاوردهای پژوهشی خود
را بارگذاری می نمایند که سپس توسط کارشناسان پژوهشی و
فناوری مورد بررسی اولیه قرار می گیرد.
مرحله دوم :بررسي معرفي شدگان در دبيرخانه جشنواره و
کمیته داوران
افراد معرفي شده از سوي دانشگاهها و مراكز آموزشي و
پژوهشي و دستگاههای اجرايي در دبيرخانه جشنواره توسط
كميته هاي داوري متشكل از افراد متخصص برجسته كه عمدتا
عضو انجمن هاي علمي و قطب هاي علمي و افراد برجسته
در حوزه پژوهشی هستند بر اساس شاخصهايی مورد بررسي
نهايي قرار می گیرد.
در اين مرحله بيش از  30نفر داور به صورت حضوری-مجازی
در قالب کارگروه هاي تخصصي ،پروندههاي پژوهشگران مورد
بررسی قرار می دهند .الزم به ذكر است كه در اين دوره بر
دستاورد و آثار پژوهشی تأثير گذار و فعالیتهای پژوهشی
بین المللی تأكيد شده است.
◆ مهمترين معيارها و شاخص هاي انتخاب پژوهشگران
مهمترین شاخص های پژوهشگران برگزیده:
◾ نقش آفرینی موثر پژوهشگر در تولید علم ( داشتن مقاالت
کلیدی و کیفی ،وضعیت شاخصهای علم سنجی ،پژوهش در
مرز دانش ،مرجعیت علمی)
◾ نقش پژوهشگر در ارتباط با صنعت و جامعه و داشتن طرح
های پژوهشی داخلی یا خارجی و تقاضا محور که حتما در کنار
آن کارفرمایی معتبر وجود داشته باشد.
◾ نقش پژوهشگر در حل مشکالت یا رفع نیازهای کشور
◾ فعال بودن پژوهشگر در عرصه بینالمللی و مجامع علمی
و بین المللی
◾ برنامهمحوری پژوهشگر و تمرکز در انجام پژوهش های
هدفمند و اجتناب از پراکنده کاری
◾ نقش پژوهشگر در خلق آثار فاخر (اثر هنری ،کتاب،
تصنیف ،نظریه پردازی و ). . .
◾ ثبت اختراع ،اکتشاف ،ابتکار

● ابالغ دستورالعمل و فراخوان به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
● معرفی پژوهشگران دانشگاهها و دستگاههای اجرایی به
دبیرخانه جشنواره در دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور
پژوهشی وزارت عتف
● تشکیل بانک داده ها از مشخصات کلیه پژوهشگران معرفی
شده
● تعیین مهلت نهایی معرفي پژوهشگران دانشگاهها و
موسسات پژوهشی و دستگاههای اجرایی
● تماس با کلیه پژوهشگران معرفی شده توسط دبیرخانه
جشنواره و تعریف نام کاربری و رمز عبور
● راهنمایی پژوهشگران توسط دبیرخانه جشنواره
به منظور بارگذاری دستاوردهای پژوهشی در سامانه
mapfalogin.msrt.ir
● بررسي کارشناسی مستندات پژوهشی پژوهشگران در
سامانه  mapfa.msrt.irتوسط دبیرخانه جشنواره (پانل
کارشناسی)
● تعيين اعضاي گروه های داوري بر اساس رشته های
پژوهشگران
● برنامهريزي جهت تشکیل كارگروه هاي تخصصي داوری به
صورت مجازی-حضوری
● تشکیل جلسات كارگروه هاي تخصصي داوری
● تعيين برگزيدگان پژوهش و فناوري در بخشهاي مختلف
◆ فرآيند انتخاب پژوهشگران
فرایند انتخاب پژوهشگران در دو مرحله صورت خواهدگرفت
که به شرح ذیل می باشد:
مرحله اول :توسط دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي و
دستگاههای اجرايي
پس از ارسال فراخوان در مهرماه  1399از سوي دبيرخانه
جشنواره ،مرحله اول بررسي سوابق علمي پژوهشگران توسط
دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و دستگاههای اجرايي آغاز گرديد.
در هفت گروه تخصصي شامل علوم انساني و هنر ،علوم پايه،
فني و مهندسي ،كشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشكي و علوم
پزشكي پژوهشگران واجد شرايط از سوي موسسات فوق به
دبيرخانه جشنواره معرفي شدند.
در بخش پژوهشگران  178پژوهشگر از دانشگاهها و  19نفر از

آمار بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور :1399

❚
آمار کل پژوهشگران و فناوران

❚

پژوهشگران بر اساس محل خدمت

پژوهشگران

فناوران

جمع

دانشگاهها

مراکز پژوهشی

دستگاه اجرایی

وزارت بهداشت

جمع

223

59

282

178

19

23

3

223

فناوران بر اساس محل خدمت

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

دانشگاه

مراکز رشد

دستگاه اجرایی

پارک علم و فناوری

جمع

20

15

8

16

59

پژوهشگران بر اساس گروه آموزشی
علوم پایه

فنیمهندسی

علوم انسانی

کشاورزی و منابع
طبیعی

دامپزشکی

هنر

علوم پزشکی

جمع کل

51

91

46

21

2

5

7

223
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خوشبختانه امروز پژوهشهای دانشگاهها مسئله محور؛ و پاسخگوی نیازهای جامعه می باشد
هفته پژوهش فرصت مغتنمی است تا مجموعه نهادهای
پژوهشی و دانشگاهی کشور سیاستها و راهبردهای اختیار
شده و نیز داشتهها و دستاوردهای تازه خود را در حوزههای
معرفتی و فنی در دید و مرئای صاحبان خرد و بهره گیران قرار
دهند؛ تا امکان بازکاوی و تأملی دوباره در باب راه و مسیر طی
شده و نیز افق گشایی برای فردای پیش رو را فراهم و نسبت
به این مهم که پژوهش نه برای پژوهش بلکه برای ارتقای رفاه
و کیفیت زندگی و بالندگی کشور در نیل به توسعه و پیشرفت
همه جانبه و متوازن است ،درنگ و مداقه بیشتر شود .سیاست
کالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اقتدار بخشی به ساحت
اندیشه ،پژوهش و فناوری است و بر این باور است که تحقق
توگوی عالمانه و بخردانه
این سیاست از پنجره تعامل و گف 
دانشگاه و جامعه که مق ّوم پویایی نهاد علم و جامعه است،
ممکن میشود .تعامل دانشگاه و جامعه در گرو وجود نسبت
معنادار بین تولید علم و پژوهش و ایجاد بهبود و ارتقای کیفیت
زندگی جامعه است .تولیدات علمی و پژوهشی که در جامعه
برای آن تقاضا و درخواست وجود دارد .یعنی برقرارسازی پیوند
بین علم و فناوری با نیازهای فنی و اجتماعی و اقتصادی و
فرهنگی و زیست محیطی زیرا درغیر این صورت با مسأله اتالف
منابع و هزاران مسأله حل نشده و مسأله اضافه شده و تازه
سربرآورده مواجه خواهیم بود.
از این منظر نهاد دانشگاه و مؤسسات پژوهشی هم بهعنوان
خادمی مسئول و نیز نقّادی نیکو و مسئولیت شناس به جامعه
خدمت میکند و تمام اهتمام و مساعی خود را مصروف ابداع
آینده و ورود به عرصههای تازه و جدید میکند .و با بلوغ حاصل
از انباشت نظری ،بینشی و سیاستی بازنماییهای نویی را در
قلمروهای تازه مرتبط با توسعه پایدار ،مخاطرههای اجتماعی
و زیست محیطی ،سالمت ،ریسکهای صنعتی ،فضای مجازی

و چگونگی عبور از بحرانها و مسائل بدخیم و بیپایان ،حاصل
از جهان پر تالطم و متغیر جدید ،عرضه میدارد .و بر ایده
ساختن شبکههای فنی -اجتماعی که سازوکارهای ارتباط بین
بخشی و بین سیستمی را در خود دارد و موجب همافزایی
بیشتر میشود تأکید کرده چرا که داشتن آینده بهتر در گرو
کنشهای نظام مند و معطوف به آینده در مقیاسهای خرد و
کالن است.
توجوی آینده بهتر محتاج حساسیت به زندگی
بیتردید جس 
فردا و داشتن الزامها و تعهداتی به فردا و آینده است .مأموریت
خطیر ما این است که دانشگاهها و مراکز پژوهشی را به تراز
نهادی مؤثر و جامعهمحور برسانیم؛ نهادی که مشکالت جامعه
خود را میشناسد و در رفع آن اهتمام میکند .همانگونه که
در دهه اول و دوم انقالب و طی جنگ تحمیلی دانشگاه با تمام
قوا به میدان آمد و نیازهای دفاعی کشور را تأمین کرد و در
دهه سوم و چهارم با اهتمام مثال زدنی در رفع نیازهای فناورانه
صنایع دفاعی و بازسازی صنایع از پای ننشست.
امروز نیز با توجه به شرایط جدید کشور و تحمیل جنگ
اقتصادی با همان دشمن روبهرو است ،باید به مسئولیت
اجتماعی خود عمل کنیم و با رصد و احصاء مشکالت اقتصادی
کشور بهصورت همه جانبه وارد میدان عمل شویم و از فرصت
به وجود آمده حداکثر استفاده را ببریم .باید سعی کنیم بیشتر
فعالیتهای علمی و پژوهشی از سطح پایاننامهها و رسالهها
تا پژوهشهایی که در مراکز پژوهشی کلید میخورند ،تقاضا
محور باشند .از عرصه سختافزار ،نرمافزار و نیروی انسانی
دانشگاهی در مقابله با تروریسم اقتصادی که به ملت بزرگ
ایران تحمیل شده بهرهبرداری کنیم و این تهدید بالقوه را به
فرصتی برای ملت عزیزمان تبدیل کنیم .خوشبختانه امروز
بیش از هر زمانه دیگر دانشگاههای کشور بر مبنای تعهد و

الزامی که نسبت به امر مسئولیتپذیری اجتماعی دارند پای
کار هستند و متقاب ً
ال دولت نیز بیش از هر زمان دیگر به نقش
و سهم دانشگاهها در عبور از بحرانها و گردنههای سخت باور
دارد .این فرصت مهمی است برای تحقق ایدههایی که سالیان
سال در قالب ارتباط دانشگاه و صنعت و جدیدا ً ارتباط و تعامل
دانشگاه و جامعه مطرح است.
بر این مبنا نشستهایی چون «هماندیشی دانشگاه و دولت در
شرایط تحریم» و طرح مباحثی همچون بررسی سیاستهای
تولید ملی و اشتغال و تحلیل وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و
ارتباط آن با تحریم ،حکایت از اهتمام و اعتنای جدی دانشگاه
به مسائل و موضوعات روز دارد که قالبهای سنتی نشستهای
قبلی رؤسای محترم دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای
علم و فناوری را شکسته .با اتکال به قدرت الیزال الهی و
همکاری اصحاب خرد و نظام سیاستگذاری علمی و پژوهشی
کشور رجاء واثق دارم که دستیابی به اقتدار ملی ،توانمندی
و قدرت بیشتر در گرو بهرهمندی و مسلح شدن به دانش و
فناوریهای نوین است و این م ّهم نیازمند همفکری ،عزم جدی
و بسیج همه امکانات است که انشاءاهلل با همت و درایت اهل
نظر و اندیشه شاهد بالندگی و پیشرفت هرچه بیشتر میهن
عزیزمان ایران باشیم.
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مدیر کل دفتر سیاستگذاری وبرنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم خبر داد:

رشدمطلوبارائهمقاالتدرسطحبینالمللی
دکتر محسن شریفی ،مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی
امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از رشد مطلوب
ارائه مقاالت در سطح بینالمللی خبر داد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،دکتر شریفی ،در نشست خبری که با حضور معاون
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به مناسبت
فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری برگزار شد ،با اشاره به
ضرورت انجام امور پژوهشی به صورت عملی و حضوری ،گفت:
علیرغم تحت تاثیر قرار گرفتن اکثر امور به دلیل شرایط حاکم
در کشور ،به امر پژوهش صدمهای وارد نشده است و این موضوع
کماکان با قدرت در همه دانشگاههای کشور انجام میشود.
وی با بیان اینکه تولید مقاله در سال گذشته نزدیک به ۲درصد
بود ،افزود :این مقوله امسال به باالی ۲درصد رسیده؛ حتی هزار
مورد هم بیشتر است که نشاندهنده انجام اقدامات موثر در این
زمینه است.
دکتر شریفی ادامه داد :یکی از برنامههای شاخص که در هفته
پژوهش و فناوری انجام میشود ،جشنواره تجلیل از پژوهشگران
و فناوران است که امسال نیز آئیننامه اجرایی آن به دانشگاهها
ابالغ شده است و بر اساس شاخصها و معیارهای اعالم شده
پژوهشگران و فناوران برتر انتخاب میشوند.
وی افزود :امسال نیز همه این روند به صورت الکترونیکی انجام
شد و داوران  ۲۲۳مقاله را در گروههای مختلف و  ۲۳پرونده
پژوهشی نیز مربوط به دستگاههای اجرائی را بررسی کردند که
هفته آینده از برترینهای منتخب تجلیل خواهد شد.
مدیرکل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امور پژوهشی وزارت

علوم ،اظهار داشت :امسال عالوه بر شاخصها و معیارهای عنوان
شده هرساله در آییننامه ،به بحثهای روز و نیاز جامعه نیز
توجه ویژه شده است که مقاالتی که منجر به تولید محصول و
یا ارائه راهکاری برای رفع نیازی از جامعه را داشته باشند ،بیشتر
مورد توجه قرار گرفتهاند.
دکتر عبدالساده نیسی ،مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی
امورپژوهشی وفناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در
این نشست از مشارکت و نقشآفرینی انجمنهای علمی سخن

گفت و عملکرد این انجمنها را در حوزه پژوهش برای جامعه
حائز اهمیت دانست.
دکتر محمد جاللی دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران
در ادامه با اشاره به اینکه دانشگاهها و موسسات پژوهشی در
استانها بسیار قوی عمل کردهاند ،از نمایندگان رسانهها
درخواست کرد به عملکرد استانها توجه ویژه داشته باشند.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی  ۲۷آذر گشایش مییابد
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از برگزاری بیست و یکمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار در روزهای
 ۲۷تا  ۳۰آذرماه خبر داد.

و مجازی رفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد :بر اساس آخرین
تصمیم گیری ها ،استفاده کامل از فضای مجازی برای برگزاری
هفته ملی پژوهش و فناوری در نظر گرفته می شود.

به گزارش نشریه عتف به نقل ازوزارت علوم ،عبدالساده نیسی
در نشست مجازی با معاونان پژوهشی دانشگاهها ،پژوهشگاهها،
موسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری کشور که
روز سه شنبه در این وزارتخانه برگزار شد ،با تشریح برنامههای
هفته ملی پژوهش و فناوری سال  ۱۳۹۹افزود :بیست و یکمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار سال ۱۳۹۹
نیز از  ۲۷تا  ۳۰آذرماه برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد :با توجه به همهگیری بیماری کووید  ۱۹-در
سراسر کشور و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا در خصوص برپا نشدن تجمعات ،ستاد ملی هفته
پژوهش و فناوری مصوب کرد که بیست و یکیمن نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار به صورت مجازی
برگزار شود.
نیسی خاطرنشان کرد :عالقه مندان میتوانند برای بازدید از
نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری در زمان برگزاری به
آدرس الکترونیکی  www.msrt-expo.irمراجعه کنند.
سرزندگی حوزه پژوهش و فناوری کشور
در ادامه این نشست ،غالمحسین رحیمی شعرباف ،معاون

رتبه  ۱۴کشور در پژوهش
رحیمی با اشاره به ارسال نامهای به معاونان پژوهش و
فناوری دانشگاههای سراسر کشور مبنی بر آنکه بخش
پژوهش دانشگاهها باید فعالتر از گذشته عمل کنند ،تاکید
کرد :فعالیتها باید به گونهای باشد که شاهد انتشار مقاالت
بیشتر از گذشته باشیم؛ همچنین طرحهای پژوهشی داخلی
و بیرونی تقاضامحور فزونی یابد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت :در چند سال
گذشته از نظر اعتبارات پژوهشی و خرید تجهیزات و مواد
اولیه در تنگنا بودیم ،اما پژوهش در کشور نه تنها روند
کاستی نگرفت؛ بلکه رتبه کیفی مقاالت در اسکوپوس در
سال  ،۲۰۱۹دارای رتبه  ۱۵و در و وبآفساینس  ۱۶شد
و هماکنون به رتبه  ۱۴دست یافتهایم.
رحیمی اظهار داشت :هفته پژوهش و فناوری به نوعی
بزرگداشت تالشهایی است که منجر به توفیقات در سطح
کشور شده است .امید است در برگزاری مراسم هفته پژوهش
و فناوری امسال با اهتمام جدی آنچه که در خور پژوهش و
فناوری است ،نشان داده شود.

پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،گفت :به رغم همه تنگناها و
مشکالتی که کشور به دلیل تحریمها و شیوع ویروس کرونا
با آن مواجه است ،خوشبختانه حوزه پژوهش و فناوری کشور
فعال و سرزنده به پیش میرود.
رحیمی در این نشست که با محوریت تشریح برنامههای هفته
ملی پژوهش و فناوری برگزار شد ،اظهار داشت :هفته ملی
پژوهش و فناوری مهمترین رویدادی است که هر سال در حوزه
پژوهش و فناوری کشور برگزار میشود.
وی با بیان اینکه هفته پژوهش و فناوری امسال مانند سالهای
گذشته برگزار خواهد شد ،افزود :با توجه به شرایط شیوع
ویروس کرونا ،در ابتدا اساس کار بر آن بود که برگزاری این
رویداد به صورت حضوری برگزار شود و بخش مجازی به کمک
بخش اصلی بیاید؛ ولی به تدریج با وخامت شیوع این بیماری
در کشور برگزاری این رویداد ملی به سمت ترکیبی از حضوری
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در این بخش یم خوانید:

ارائهخدماتتخصصیآزمایشگاهی
مسیر تحقیقات را هموار کرد
اعضای هیئت علمی موسس شرکت
دانشبنیان امتیاز میگیرند
تعداد صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه
افزایش یافت
دانشبنیانها تالش کردند و مشکل مشعلهای
کوره رفع شد
تخفیف خدمات آزمایشگاهی به اعضای جوان
هیات علمی و دانشجویان رسید
 760مرکز برای ارتقای خدمات آزمایشگاهی
تالش میکنند
 30پایگاه همکاری اضافه شد تا تعامل با
متخصصان ایرانی خارج از کشور گسترش
یابد
شبکهای از خدمات جدید آزمایشگاهی شکل
گرفت و  2هزار میلیارد ریال به دست آمد

شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری با بیش از یک هزار عضو،
توسعه تخصصی خدمات این حوزه را رقم زد ه است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ،یکی از
اقدامات نوآورانه شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،تشکیل
کارگروههای تخصصی است .کارگروههای تخصصی،
کانونهایی برای گردهمآیی کارشناسان و متخصصان
یکی از حوزههای آزمایشگاهی یا یک خانواده از تجهیزات
آزمایشگاهی هستند که اعضا ،دانش و تجربه خود را از این
ک می گذارند.
طریق به اشترا 
این به اشتراکگذاریها در قالب برگزاری نشستهای
تخصصی ،دورههای آموزشی ،انتشار مقاله یا کتب تخصصی با
همراهی دیگران انجام میشود .در حال حاضر تعداد اعضای
کارگروههای تخصصی به بیش از یک هزار نفر رسیده است.
این شبکه با ایجاد زنجیره ای از آزمایشگاهها در حوزههای
مختلفی مانند فنی و مهندسی ،مکانیک ،مواد و متالورژی،
برق و الکترونیک ،شیمی ،هوا فضا ،معدن ،محیطزیست،
کشاورزی و گیاهان دارویی ،زیستفناوری و پزشکی،

داروسازی ،سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت ،علوم شناختی
و مغز ،صنایع دستی ،مواد غذایی و غیره ،خدمات آزمایشگاهی
ارائه میکند.
سهولت دسترسی به خدمات آزمایشگاهی از جمله اهداف
دنبال شده در زیستبوم فناوری و نوآوری است .هدفی که
به عالقهمندان و فعاالن هر حوزه فناورانه کمک میکند تا
بتوانند برای انجام پژوهشهای خود ،به تجهیزات و خدمات
مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری هم برای تحقق این هدف تالش
کرده است .حاصل این تالش ،موجب دسترسی فعاالن
پژوهش ،فناوری و صنایع کشور به تجهیزات ،خدمات و
محصوالت آزمایشگاهی در همه استانها و  ۹۳شهر کشور
شده است.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،پلتفرم به اشتراکگذاری
دستگاهها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه
کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است که
از طریق پایگاه اینترنتی  www.labsnet.irدر دسترس
قرارگرفته است.
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اعضای هیئت علمی موسس شرکت دانشبنیان امتیاز میگیرند
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع
خالق و نرم از افزایش امتیاز اعضای هیات علمی تا  ۳۰امتیاز با
راهاندازی شرکت دانشبنیان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از معاونت علمی
و فناوری رییس جمهور ،پرویز کرمی مشاور معاون علمی و
فناوری رییس جمهوری ،ضمن تبیین فعالیت اعضای هیئت
علمی در زیستبوم نوآوری کشور ،گفت :شورایعالی انقالب
فرهنگی برای ارتقاء سطح اعضای هیئت علمی ،ضوابط
مشخصی تعیین کرده است .کسب سطح مشخصی از امتیازها،
باعث ارتقاء رتبه و مقام یک عضو هیئت علمی یا متقاضیان
عضویت در هیئت علمی مراکز مختلف آموزش عالی می شود.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع
خالق و نرم افزود :این امر با هدف ایجاد انگیزه در اساتید دانشگاه
برای مشارکت بیشتر در فعالیتهای دانشبنیان و فناورانه انجام
میشود که برابر قانون امتیازات مشخصی برای همکاری موثر در
تاسیس یک شرکت دانشبنیان در نظر گرفته شده است.
کرمی همچنین بیان کرد :در صورت تایید مرکز شرکتها و
موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
اعضای هیئت علمی که در فعالیتهای فناورانه مشارکت دارند،
بابت انجام این فعالیتها ،امتیازات مشخصی دریافت خواهند کرد.
رئیس مرکز ارتباطات و اطالعرسانی معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری در ادامه گفت :بر اساس این آییننامه چنانچه
اعضای هیئت علمی آموزشی ،اختراع ،اکتشاف یا تولید
محصوالت پژوهشی کاربردی را که به مرحله تجاریسازی
رسیده است را در کارنامه پژوهشی و فناوری خود داشته باشند،
برابر مقررات از  ۱تا  ۱۵امتیاز در نمودار ارتقای مرتبه اعضای
هیئت علمی دریافت خواهند کرد.
کرمی با اشاره به اینکه ثبت مالیکت فکری (پتنت) دستاوردهای
پژوهشی و فناوری به نام موسسه یا شرکت محل خدمت
متقاضی نیز در دریافت امتیاز موثر است ،افزود :البته به شرط

اینکه این محصول به فروش رسیده یا به صورت تحت لیسانس
از آن استفاده شده باشد .در این صورت نیز برابر آیین نامه
شورای عالی انقالب فرهنگی تا  ۱۵امتیاز دارد .تعیین توالی ژن
ثبت شده در مراجع علمی یا قانونی داخل یا خارج از کشور به
تایید مراجع ذیصالح وزارتخانههای علوم و بهداشت و درمان
نیز از نیم تا  ۲امتیاز به همراه خواهد داشت.
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع
خالق و نرم ،در ادامه ضمن تشریح نحوه محاسبه امتیازها
گفت :برای فعالیتهای علمی و اجرایی اعضای هیئت علمی
نیز ،امتیازاتی محاسبه میشود .در صورتی که اعضای هیئت
علمی در تاسیس دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی ،موسسههای
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری شهرکها و پارکهای علم
و فناوری ،مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان « همکاری
موثر» داشته باشند ،برای هر واحد کار یا نیم سال ،حداکثر
 ۴امتیاز و در هر موضوع آموزشی حداکثر  ۸امتیاز دریافت
خواهند کرد.
مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد :معاونان
پارکهای علم و فناوری وابسته به دانشگاهها ،مدیران حوزه
ستادی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری،
معاونان دانشکدهها ،پژوهشکدهها و واحدهای پژوهشی مستقل
و وابسته به موسسه و مدیران عامل شرکتهای دانشگاهی تا ۵
امتیاز دریافت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش ،عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر در
این زمینه و اطالع از جزئیات و فرمهای مربوطه ،میتوانند به سامانه
مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری به نشانی WWW.daneshbonyan.isti.ir
مراجعهکنند.
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تالش دارد تا با
ترغیب اعضای هیئت علمی به مشارکت در فعالیتهای
فناورانه ،دانشگاه را از مسیر تئوریهای غیرکاربردی به جاده
عملگرایی و تولید ارزش افزوده هدایت کند.

دانشبنیانها تالش کردند و مشکل مشعلهای کوره رفع شد
برای نخستین بار در کشور با تالش فناوران ،سیستم کنترلی
مشعلهای کوره مطابق با استانداردهای روز دنیا را طراحی و
تولید کرد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ،این شرکت
دانشبنیان از سال  ۹۵در زمینه طراحی ،تحلیل ،مشاوره ،ساخت
و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات پیشرفته صنعتی و
معدنی فعالیت میکند .این شرکت با چشمانداز تجهیز ،ساخت و
ارتقای سطح دسترسی صنعت و معدن کشور به کاالها و خدمات
تخصصی این حوزه تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
این مجموعه فناور به حوزه ساخت سیستم کنترلی مشعل های
کوره ورود کرده است .ایمان علی زاده عصار مدیر عامل شرکت
مپسام درباره تولید این سیستم ،گفت :شرکت ما با توجه به
مشکالت تحریم و عدم تامین این محصول فناورانه و اخالل در
مشعل های کوره کارخانه گندله سازی ،مهندسی معکوس آن
را سال پیش آغاز کرد.
وی افزود :برد کنترلی این سیستم ،طبق الگوریتم پیچیده
دوازدهگانه فرآیندهای ایمنی استانداردهای اروپایی طراحی شد
و هماکنون در کارخانه گندلهسازی شرکت صنعتی و معدنی
گلگهر در حال کار است.
این فعال فناور ادامه داد :از ویژگیهای این محصول میتوان

به داشتن دو پردازنده مجزا با برنامههای منحصر به فرد ،دقیق
و تکرارپذیر ،توانایی عملکرد درشرایط صنعتی و محیطهایی با
دمای باال و گرد و غبار زیاد ،قابلیت اتصال سنسور شناسایی
شعله و سایر امکانات جانبی ،عیب یابی خودکار و اعالم خرابی
توسط برد و گارانتی معتبر و ارائه خدمات پس از فروش توسط
شرکت مپسام اشاره کرد.
علیزاده همچنین بیان کرد :با دستیابی به دانش فنی طراحی
این محصول ،شرکت مپسام توانایی ساخت و تولید محصوالت
مشابه در صنایع مختلف مانند سیمان ،شیشه و مس را دارد.
به گفته وی ،در حال حاضر شرکت در سه حوزه قطعات و
تجهیزات ماشینآالت سنگین ،سیستمهای اندازهگیری و ابزار
دقیق و تجهیزات صنعتی در حال فعالیت است و دستاوردهایی
در زمینه طراحی و ساخت محصوالت پیشرفته مطابق با
استانداردهای روز دنیا ،به دست آورده است.

تعدادصندوقهایرسمایهگذاری
جسورانه افزایش یافت
پذیرهنویسی دهمین صندوق سرمایهگذاری جسورانه با
سرمایه  ۵۰۰میلیارد ریالی در فرابورس آغاز شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری رییس جمهور،
عنوان این صندوق جسورانه بورسی پویا الگوریتم با
سرمایه  ۵۰۰میلیارد ریال است که پذیرهنویسی در آن
از  ۸آذر ماه تا  ۱۹آذر ماه سال جاری است .حوزه
فعالیت این صندوق« ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
پزشکی و سالمت ،رسانه و سرگرمی و بایو و نانو
تکنولوژی» خواهد بود.
دوره فعالیت این صندوق  ۵سال است و از طریق
کارگزاری های عضو شبکه فرابورس ایران امکان
مشارکت در پذیرهنویسی فراهم است .هر واحد
سرمایه گذاری  ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال بوده و حداقل تعداد
واحد قابل خریداری  ۱۰۰۰واحد است .در این دوره
از پذیره نویسی ،موسسان  %۲۰درصد سرمایه را تعهد
می کنند و مابقی را از طریق پذیره نویسی عمومی
تامین خواهد شد.
صندوقهای جسورانه بورسی به عنوان یکی از ابزارهای
نوین سرمایهگذاری با مشارکت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و نهادهای مسوول بازار سرمایه برای
سرمایه گذاری عموم مردم در طرح های فناورانه و
دانش بنیان از سال  ۹۵طراحی و اجرا شده است.
این صندوق ها سرمایه اشخاصی که به دنبال
سرمایهگذاری در کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)
و کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند و پتانسیل
رشد باالیی دارند را مدیریت می کنند .این نوع از
سرمایهگذاری ها سرمایه گذاری هایی با بازده و ریسک
باال محسوب می شوند.
با پذیره نویسی این صندوق ،تعداد صندوق های
سرمایه گذاری جسورانه به  ۱۰صندوق افزایش یافت
که با توجه به پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری
خصوصی ،مجموع سرمایه این صندوق ها به ۴۲۵۰
میلیارد ریال افزایش می یابد .همچنین از مجمع مذکور
از یک سال گذشته  ۳صندوق سرمایهگذاری جسورانه
و  ۱سرمایه گذاری خصوصی با مجموع سرمایه ۲۷۰۰
میلیارد ریال پذیره نویسی شده اند که از این میان۲ ،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه با مشارکت صندوق
نوآوری و شکوفایی تاسیس شده اند.
همچنین  ۳صندوق سرمایهگذاری جسورانه و ۳
صندوق سرمایهگذاری خصوصی با مجموع سرمایه
 ۱۸۰۰۰میلیارد ریال موفق به اخذ موافقت اصولی
شده اند که با پذیرهنویسی آن ها سرمایه این صندوقها
جهش قابل توجهی خواهد یافت.
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با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
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تخفیف خدمات آزمایشگاهی به اعضای جوان هیات علمی و دانشجویان رسید
تمامی اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور به
مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش از اعتبار ویژه خدمات
آزمایشگاهی بهرهمند شدند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ،پژوهش
کاربردی و اثربخش ،نیازمند آزمون و ارزیابی است .برای آنکه
پژوهشگر بتواند نتایجی قابل اعتنا ،مقیاسپذیر و راهگشار ارائه
دهد نیاز به انجام آزمایشهایی است که گاه مستلزم تکرار
هستند یا تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفتهای را میطلبند؛
تجهیزاتی که ممکن است به سهولت در دسترس نباشند.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با توجه به همین نیاز مبرم ،ضمن
گرد هم آوردن خانواده گسترده آزمایشگاههای سراسر کشور
با حوزههای فناوری گوناگون از یک سو و جامعه پژوهشگران
و دانشگاهیان و فناوران از سوی دیگر ،راه را برای توسعه
پژوهشهای فناورانه هموار کرده است.

این شبکه ،ضمن حمایت از مراکز آزمایشگاهی به شکلهایی
گوناگون زمین ه را برای حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
نیز فراهم کرده است تا خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز ،کیفی و
در زمان مناسب در اختیار پژوهشگران کشور قرار بگیرد.
بر همین اساس ارائ ه اعتبارات دریافت خدمات آزمایشگاهی جزو
اولویتهای شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است .این اعتبارات و
تسهیالت ،به مناسبتها و در بازههای زمانی گوناگون به فعاالن
زیستبوم پژوهش و نوآوری کشور ارائه میشود.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری که بستری برای حضور نزدیک به۷۶۰
مجموعه آزمایشگاهی را فراهم آورده است ،در راستای حمایت
ش و فناوری و به مناسبت روز دانشجو و هفته
از توسعه پژوه 
پژوهش ،اعتبار ویژه ای را به اعضای هئیت علمی و دانشجویان
سراسر کشور ارائه میدهد.

این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۰۳هزار عضو باشگاه
مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی از اعتبارات
و طرحهای متنوع این شبکه استفاده کردهاند .در این طرح
دانشجویان و اعضای هیئت علمی می توانند تا  ۲۵آذرماه با
ثبت نام در باشگاه مشتریان و انتخاب طرح مربوطه از اعتبار ۵
میلیون ریالی با تخفیف  ۹۰درصدی استفاده کنند.
همچنین برای حمایت از پژوهشگران و نخبگان جوان کشور،
همه اعضای هیئت علمی جوان که کمتر از  ۵سال از تاریخ
شروع فعالیت آنها به عنوان هیئت علمی گذشته است ،می
توانند از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی از اعتبار ۶۰
میلیون ریالی با تخفیف  ۷۵درصد بهرهمند شوند.

 760مرکز برای ارتقای خدمات آزمایشگاهی
تالشیمکنند

 30اپیگاه همکاری اضافه شد ات تعامل اب
متخصصانایراینخارجازکشورگسرتشیابد

شبکهای از خدمات جدید آزمایشگاهی شکل
گرفت و  2هزار میلیارد ریال به دست آمد

 760مرکز آزمایشگاهی با به اشتراکگذاری محصوالت خود ضمن
افزایش کیفیت ،سرعت خدماترسانی در این حوزه را باال بردند.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه
ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و
بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است .این مجموعه
فناورانه ایجاد شد تا مسیری مطمئن برای استفاده از خدمات
آزمایشگاهی در کشور باشد.
تیرماه  93بود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بنا به ضرورت حل مشکل دسترسی محققان به سرویسها و
خدمات آزمایشگاهی اقدام به راهاندازی شبکهای از خدمات
آزمایشگاهی کرد تا پژوهشهای فناورانه در کشور سرعت و
کیفیت باالتری داشته باشد.
این مجموعه فناور با گذشت  7سال از عمر فناورانه خود توانسته
بیش از  760دانشگاه ،پژوهشگاه و شرکت خصوصی را پذیرا
باشد و امروز با جمعیتی قابل توجه فعالیت میکند .کاری که به
افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و رضایتمندی مردم از این
خدمات منجر شده است.
این شبکه عالوهبر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمانهای
دولتی و وزارتخانههای مختلف ،مراکز آزمایشگاهی بخش
خصوصی را نیز در بر میگیرد .بخشهای آزمایشگاهی
وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از
دانشگاه ،پژوهشگاه ،مرکز تحقیقاتی و مواردی از این دست،
میتوانند در این شبکه عضو شده ،فعالیت کنند .در این شبکه،
خدمات آزمایشگاهی در حوزههای فنی و مهندسی ،مکانیک،
مواد و متالورژی ،برق و الکترونیک ،شیمی ،هوا فضا ،معدن،
محیطزیست ،کشاورزی و گیاهان دارویی ،زیستفناوری و
پزشکی ،داروسازی ،سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت ،علوم
شناختی و مغز ،صنایع دستی ،مواد غذایی و غیره ،ارائه میشود.

پایگاههای تخصصی همکار برای جلب مشارکت متخصصان
و محققان ایرانی خارج از کشور ایجاد شدهاند .امسال هم 30
پایگاه جدید به این زیستبوم افزوده شد.
پایگاههای تخصصی همکار شامل برترین دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،مراکر نوآوری ،پارکهای فناوری و شرکتهای
فناور داخلی میشود که با هدف مشارکت در برنامه همکاری با
متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شدهاند .در سال جاری،
 30پایگاه جدید شکل گرفت.
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از
کشور ( )Connect.isti.irبا هدف استفاده از ظرفیت علمی و
تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقرار ارتباط با مراکز
علمی ،فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال اجرا است .این
کار با ایجاد  150پایگاه شامل بهترین دانشگاهها ،پژوهشگاهها
و شرکتهای دانشبنیان کشور سرعت گرفته است.
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با اجرای این برنامه در تالش است تا در
قالب حمایت از انجام پروژههای تحقیقاتی و فناورانه مانند
پسادکتری ،فرصت مطالعاتی ،استاد مدعو و معین ،راهاندازی
کسب و کارهای فناورانه ،اشتغال در شرکتهای فناور و
برگزاری سخنرانی و کارگاههای تخصصی به ارتباط موثر
متخصصان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری
برگزیده کشور کمک کند.
«ارتقای سطح علمی و حرفهای پایگاه تخصصی همکار»« ،فراهم
کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوریهای نوظهور و پیشرفته
در کشور»« ،فراهم کردن شرایط انتقال مهارتها ،روشها و
قابلیتهای خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور
به داخل» و «کمک به تاسیس شرکتهای فناور در حوزههای
فناوری پیشرفته» از جمله مهمترین اهداف اجرایی کردن این
برنامه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با فعالیت
در قالب این شبکه توانستند درآمدی بیش از  2هزار میلیارد
ریال را تجربه کنند.
مهمترین هدف شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده بهینه از
همه ظرفیت خدماتدهی آزمایشگاهها است .به همین دلیل
عملکرد این اعضا به صورت سالیانه پایش و ارزیابی میشود.
این ارزیابیها بر اساس سه شاخص «میزان کارکرد»،
«مشتریمداری» و «همکاری شبکهای» انجام میشود.
اما عضویت این مراکز در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مزایایی
برای خود آنها هم دارد که یکی از آنها افزایش درآمد است.
این اعضا توانستهاند در این همکاری مشترک با شبکه و
دیگر مجموعههای عضو ،بیش از  2هزار میلیارد ریال درآمد
به دست آورند مبلغی قابل توجه برای اعضای این شبکه 2
میلیون و  600هزار خدمات آزمایشگاهی هم توسط آنها به
جامعه ارائه شده است.
در حال حاضر  763مجموعه در شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری عضو هستند و  17هزار و  315دستگاه و تجهیز
آزمایشگاهی هم به اشتراک گذاشته شده است.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،پلتفرم به اشتراکگذاری دستگاهها
و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود
کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است .باشگاه مشتریان
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی نیز برای تسهیل در
دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیفهای متنوعی را به
اعضای هیئت علمی ،دانشجویان ،شرکتهای دانشبنیان و
صنایع کشور ارایه میدهد.
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در این بخش یم خوانید:

صدور بیش از  1000میلیارد تومان ضمانتنامه
از سوی صندوق نوآوری برای شرکتهای دانش بنیان

حمایت  6میلیارد تومانی صندوق نوآوری از
برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی

تامین  50درصد از ودیعه نقدی ضمانتنامه توسط صندوق

گشایش  LCداخلی صندوق نوآوری برای
شرکتهای دانش بنیان
رفع همپوشانیهای تامین مالی اکوسیستم
نوآوری در طرح اقتصاد دانش بنیان
صندوق نوآوری تا  70درصد منابع مورد نیاز
برای حل نیاز فناورانه را میپردازد
کمکهزینه تحقیق و توسعه؛ خدمتی نوین از
صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تقویت
توان توسعه فناوری شرکتهای دانشبنیان
پارکهای علم و فناوری باید به مقر دانش بنیان
در هر استان تبدیل شوند
حضور  20شرکت دانشبنیان و هیات تجاری
ایرانی در نمایشگاه جیتکس  2020با حمایت
صندوق نوآوری
ضریب نفوذ صندوق نوآوری در پارکهای علم و
فناوری افزایش مییابد
حضور  20شرکت دانشبنیان و هیات تجاری
ایرانی در نمایشگاه جیتکس  2020با حمایت
صندوق نوآوری
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و ....

بر اساس آمار صندوق نوآوری و شکوفایی در  8ماهه سال جاری
تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان ضمانتنامه برای شرکتهای
دانش بنیان صادر شده است.
به گزارش روابط عمومیصندوق نوآوری و شکوفایی ،به طور
معمول کارفرمایان به ویژه کارفرمایان بزرگ یا دولتی برای
شرکت در مناقصه یا مزایده ،عقد قرارداد و پیشپرداخت
پیمانکاران،ضمانتنامهمطالبهمیکنند.ضمانتنامهسندیاست
که نهاد مالی به نفع کارفرما صادر میکند و انجام تعهدات را از
سوی پیمانکار به صورت مالی تضمین میکند .صندوق نوآوری و
شکوفایی در این راستا خدمات صدور ضمانتنامه به شرکتهای
دانشبنیان را ارائه میکند که میزان ضمانتنامههای صادر شده
از سوی صندوق نوآوری برای شرکتهای دانشبنیان در سال
جاری در مقایسه با سال گذشته صعودی بوده است.
نتایج بررسی تعداد شرکتهای دانش بنیان اخذکننده خدمت
ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در  8ماهه اول سال
جاری نشان میدهد که  670فقره ضمانت نامه به مبلغ بیش از
 1000میلیارد تومان صادر شده که این میزان منجر به فروش
محصوالت دانش بنیان و ایجاد زمینه فروش نزدیک به  5هزار
میلیارد تومان محصول دانش بنیان شده است.
بر اساس این گزارش ،صندوق نوآوری و شکوفایی در توافقاتی
که با بانکها داشته است تا  50درصد از ودیعه نقدی را به جای
شرکتهای دانش بنیان تامین میکند؛ به این ترتیب اگر قرار
است شرکت در ازای  10درصد سپرده نقدی ،ضمانتنامه دریافت
کند ،کافی است که  5درصد آن را پرداخت کرده و باقیمانده
آن را صندوق تقبل خواهد کرد .همچنین صندوق نوآوری و

شکوفایی توانسته طبق همین توافقات ،تخفیف  30درصدی را به
نفع شرکتها در کارمزد صدور ضمانتنامه به دست آورد تا هزینه
صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانشبنیان ارزانتر باشد.
هماکنون صندوق نوآوری و شکوفایی صدور ضمانتنامه پیمان را
از طریق بیش از  15بانک عامل انجام میدهد؛ برای این منظور
شرکتهای دانشبنیان میتوانند برای قراردادها یا مناقصات در
حوزه محصوالت دانشبنیان درخواست خود را به صندوق ارسال
کرده تا ظرف سه روز کاری بررسی شده و به بانک مورد نظر
شرکت معرفی شود .در  8ماهه اول سال جاری شرکتهای دانش
بنیان استان تهران بیشترین متقاضی دریافت کننده ضمانتنامه
بودند و بعد از استان تهران ،به لحاظ مبلغ ،استان فارس و به
لحاظ تعداد استان نیز اصفهان در رتبههای بعدی قرار دارند.
شرکتهای دانشبنیانی که نیاز به ضمانتنامه بیشتری دارند
و میخواهند این فرآیند را بهتر انجام دهند میتوانند از حد
اعتباری ضمانتنامه صندوق نوآوری استفاده کنند ،به این صورت
که حد اعتباری شرکت در تعامل با بانک تعیین شده و در نهایت
هر میزان ضمانتنامه تا سقف مشخص شده ،به سرعت و بدون
مشکل قابل دریافت است.
در طبقه بندی حوزه فناوری شرکتهای فعال در زمینه
ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته و سختافزارهای برق
و الکترونیک ،لیزر فوتونیک بیشترین استقبال را از صدور
ضمانتنام ه داشتند .همچنین بهره برداران و ذینفعان اصلی
ضمانت نامههای صادر شده صنایع نفت ،گاز و انرژی بودهاند
که شامل شرکتهای دارای پیمان با مجموعه وزارت نیرو،
پتروشیمی ،نفت و گاز هستند.
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حمایت  6میلیارد تومانی صندوق نوآوری از برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی
صندوق نوآوری و شکوفایی  6میلیارد تومان خط اعتباری ویژه
برای برگزیدگان جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی در نظر
گرفته که از طریق صندوق پژوهش و فناوری اصفهان قابل
استفاده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،از
برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی در
سه بخش طراحان کسب و کار ،فن آفرینان و بخش فرصتهای
سرمایهگذاری تقدیر شد.
این رویداد هر ساله با هدف ترویج و توسعه فنآفرینی ،خالقیت
و نوآوری ،معرفی فنآفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه
اقتصاد دانشبنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعاالن
عرصههای مختلف فنآفرینی برگزار میشود.
بر اساس این گزارش برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی
فنآفرینی شیخبهایی میتوانند تسهیالت صندوق نوآوری و
شکوفایی را از طریق خط اعتباری  6میلیارد تومانی اختصاص
یافته به صندوق پژوهش و فناوری اصفهان دریافت کنند.
در این راستا شرکتهای نوپا تا سقف  500میلیون تومان و
شرکتهای رشد یافته تا سقف دو میلیارد تومان میتوانند از
این تسهیالت استفاده کنند.
مهمترینبرنامههایاینجشنوارهشاملجهتدهیبهفعالیتهای

فن آفرینانه در راستای «حل مسائل و چالشهای اساسی کشور»،
تقویت مذاکرات دوجانبه( )B2Bو سرمایهگذاریهای کالن و
واقعی ،شناسایی و معرفی واحدهای فناور و فن آفرینان موفق
به سرمای ه گذاران دولتی ،خصوصی و خیرین حوزه فنآفرینی
بوده است.
بر اساس این گزارش ،مسابقه جشنواره در سه حوزه طراحان
کسبوکار ،فنآفرینان و بخش فرصتهای سرمایهگذاری
است .در بخش فنآفرینان شرکتهای نوپا (کمتر از سه سال
محصول به بازار ارائه کرده باشند) و شرکتهای رشد یافته با
حضور بیش از سه سال در بازار حضور داشتند .شرکتهایی
که محصول آنها تجاریسازی نشده است در بخش طراحان

کسبوکار به رقابت پرداختند.
بر اساس این گزارش ،شرکتکنندگانی که حداقل امتیازات
الزم را کسب کنند به طور مستقیم به بخش فرصتهای
سرمایهگذاری راه پیدا کردند.
گفتنی است جوایز ویژه پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی
شیخبهایی شامل خدمات و حمایتهای ویژه صندوق نوآوری و
شکوفایی ،تسهیالت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
جوایز مشترک وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان ،جوایز و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان،
جایزه فناوری صنعتساز دکتر محمود شیخزینالدین و جوایز
ارزنده بخش خصوصی است.
الزم به ذکر است جشنواره کلیه زمینههای فن آفرینی اعم از
فنی و مهندسی ،پزشکی و بهداشت ،علوم پایه ،کشاورزی ،علوم
انسانی ،فرهنگ و هنر ،خدمات و  ...را در بر میگیرد و به گروه
یا تخصص خاصی محدود نمیشود.
نظر به اهمیت ویژه ترویج فرهنگ کارآفرینی و فنآفرینی
در سطح دانشجویان دانشگاهها و به منظور حرکت به سمت
دانشگاه کارآفرین ،المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی به
همت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم برنامهریزی و به
اجرا گذاشته شد.

گشایش  LCداخلی صندوق نوآوری برای شرکتهای دانش بنیان
تفاهمنامه گشایش اعتبار اسنادی داخلی ( )LCو اعطای
تسهیالت خرید دین برای شرکتهای دانش بنیان بین صندوق
نوآوری و شکوفایی و بانک تجارت به منظور پاسخگویی به
نیاز شرکتهای دانش بنیان و تسهیل فعالیت آنها در قالب
زنجیرههای تامین و کاهش نرخ تامین مالی مورد نیاز این
شرکتها ،منعقد شد.
◆ ضرورت انجام حرکتهای جهشگونه در اقتصاد
دانش بنیان
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر علی
وحدت ،رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم امضای
تفاهمنامه گشایش  LCداخلی برای شرکتهای دانش بنیان با
بانک تجارت گفت :نزدیک به دو سال است که سیستم بانکی
در حمایت از شرکتهای دانش بنیان نقش ایفا میکند اما در
شرایط کنونی نیازمند حرکتهای جهشگونه هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه بانک تجارت در بین بانکهای دیگر
عملکرد بهتری در تامین مالی شرکتهای دانش بنیان داشته
است ،تصریح کرد :شرکتهای دانش بنیان در هر حوزهای مانند
مواجهه با ویروس کرونا بسیاری از مشکالت کشور را برطرف
کردهاند و از توانمندیهای باالیی برخوردارند .امیدواریم با تدابیر
بانک تجارت در ارائه سرویسهای مختلف تا پایان سال جاری به
دستاوردهای باالیی دست یابیم.
◆ تامین مالی شرکتهای دانش بنیان یک حرکت ملی
است
در ادامه این مراسم ،رضا دولت آبادی ،مدیر عامل بانک تجارت،
تامین مالی شرکتهای دانش بنیان را یک حرکت ملی دانست
و گفت :بانک تجارت حرکت در این مسیر را یک حرکت ملی
میداند که خوشبختانه منافع بانک نیز در این نگاه ملی حفظ
شده است .اعتقاد داریم که راهکار اقتصادی کشور در گرو رشد
شرکتهای دانش بنیان است و ما نیز با حاکمیت در این عرصه
همراه خواهیم بود.
دولت آبادی در مورد بهینهسازی ارائه خدمات به شرکتهای
دانش بنیان توضیح داد و گفت :کارشناسانی در دفتر بانک

تجارت در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر خواهند شد تا
روند اعطای تسهیالت به لحاظ زمانی کوتاه شود .با توجه به
اینکه بانک تجارت سومین بانک از نظر شبکه شعب در سراسر
کشور است قصد داریم با نوآوری و افزایش شیوههای ارائه
خدمات به شرکتهای دانش بنیان سهم بیشتری در این حوزه
به دست آوریم.
◆ جزئیات تفاهمنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و
بانک تجارت
همچنین روحاله ذوالفقاری ،معاون برنامهریزی صندوق
نوآوری و شکوفایی در این مراسم ،جزییات این تفاهمنامه را
تشریح کرد و گفت :به منظور پاسخگویی به نیاز شرکتهای
دانش بنیان و تسهیل فعالیت آنها در قالب زنجیرههای
تامین و کاهش نرخ تامین مالی مورد نیاز این شرکتها،
تفاهمنامه گشایش اعتبار اسنادی داخلی ( )LCو اعطای
تسهیالت خرید دین برای شرکتهای دانش بنیان بین
صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک تجارت منعقد شد .در
چارچوب این خدمت از خرید محصوالت ،اقالم و مواد اولیه
مورد نیاز شرکتها و همچنین فروش محصوالت دانش
بنیان حمایت میشود.
وی ادامه داد :شرکتهای دانش بنیان میتوانند با گشایش LC
داخلی  10درصد سپردهگذاری داشته باشند و از  10درصد
سپردهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و تخفیف  30درصدی
کارمزد از  LCها بهرهمند شوند .پس از صدور  LCقابلیت

تنزیل دارد به این معنی که بعد از فروش محصول دانش بنیان
با نرخ  8درصد و در صورت خرید مواد اولیه با نرخ  15درصد
قابلیت تنزیل و تبدیل به منابع پولی و مالی وجود دارد.
مدیر برنامهریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد عملکرد
بانک تجارت از ابتدای سال جاری نیز گفت :در زمینه اعطای
تسهیالت سرمایه در گردش و خرید دفتر کار عملکرد بانک
تجارت مثبت بوده و  290میلیارد تومان پرونده پرداخت شده
و  326میلیارد تومان نیز در دست اقدام دارد .بانک تجارت
بانک اول در زمینه صدور ضمانت نامه و بانک دوم در زمینه
ارائه تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان است.
وی افزود :در بین شرکتهای دانش بنیان نزدیک به  4هزار
شرکت داریم که میتوانند از سیستم بانکی کشور تسهیالت
دریافت کنند .سرویسهای جدید و نوآورانه متناسب با نیاز
شرکتها که بسیاری از آنها در صندوق فعال هستند میتوانند
از طریق سیستم بانکی کشور نیز فعال شوند.
◆ مزایای گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای
شرکتهای دانش بنیان
در پایان این مراسم نیز دکتر رضا قربانی ،معاون تسهیالت و
تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی مزایای گشایش LC
داخلی را بر شمرد و گفت :گشایش اعتبار اسنادی داخلی موجب
کاهش هزینههای مالی برای شرکتهای دانش بنیان میشود
و با فرهنگسازی و اطالعرسانی گسترده میتواند جایگزین
تسهیالت شود.
وی افزود :هدف از اجرای این طرح ورود شرکتهای بزرگ
دولتی به خرید محصوالت دانش بنیان است تا تضمین
سپاری و تشریفات به حداقل برسد؛ از طرف دیگر از آنجایی
که شرکتهای دولتی دچار کمبود نقدینگی برای خرید از
شرکتهای دانش بنیان هستند میتوانند با استفاده از این
تسهیالت امکان خرید داشته باشند.
قربانی در پایان تاکید کرد :بازار بزرگی برای محصوالت دانش
بنیان از طریق این تسهیالت فراهم میشود که قیمت تولید را
کاهش داده و ظرفیتهای بزرگی برای کشور فراهم میکند.
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رفع همپوشانیهای تامین مالی اکوسیستم نوآوری در طرح اقتصاد دانش بنیان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح اقتصاد
دانش بنیان تا دو ماه آینده و ارسال آن به صحن مجلس خبر
داد و گفت :در این طرح همپوشانیها در تامین مالی اکوسیستم
نوآوری کشور تصحیح خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
محمدرضا پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و
نماینده مردم کرمان از طراحی ساختارهای جدید اقتصادی
برای شرکتهای دانش بنیان در مجلس خبر داد و گفت:
مجلس در شاخصسازی اقتصادی شرکتهای دانش بنیان
ورود پیدا کرده است و ظرفیتسازی خوبی نیز در کمیسیون

اقتصادی در حال شکلگیری است .تالش میکنیم با رویکرد
تهیه ساختارهای اقتصادی جدید مطابق با استانداردهای جهانی
به این حوزه کمک کنیم.
وی ادامه داد :در حال حاضر کشور نیازمند ساختارهای جدیدی
در حوزههای مختلف مانند تامین مالی و نظام مالیاتی ،بیمهای و
مسائل ارزی متناسب با ساختارهای کنونی است؛ به عبارت دیگر
رویههای اقتصادی هماهنگ با عوامل موثر و پیرامونی برای همه
بنگاهها به خصوص بنگاههای دانش بنیان باید ایجاد شود .قانون
دانش بنیان هم که سالها پیش تصویب و اجرایی شده است
نیازمند بازنگری و بروزرسانی است.
پور ابراهیمی در مورد طرح اقتصاد دانش بنیان که در مجلس
شورای اسالمی مطرح است ،گفت :برنامه مشخص ما در این
عرصه ،همکاری مشترک با کمیسیون صنایع در کمیته
اقتصادی است .طرحی تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان در این
کمیته در راه تدوین است .در این طرح به موضوعات مختلفی
در اکوسیستم فناوری کشور از جمله مسائل مالیاتی ،گمرکی
و بیمه برای برقراری ارتباط بیشتر شرکتهای دانش بنیان
با فضای اقتصادی کشور پرداخته شده است و در قالب قانون
جدیدی برای برقراری روابط با شرکتهای دانش بنیان عمل

میکند .گزارش نهایی این طرح ظرف دو ماه آینده به صحن
اصلی مجلس میرود.
نماینده مردم کرمان در مجلس در مورد میزان اثرگذاری
نهادهای مالی تامین کننده شرکتهای دانش بنیان مانند
صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد :نهادهای مالی
به عنوان اجزای اکوسیستم فناوری کشور مطرح هستند و
وجود آنها در توسعه این حوزه موثر است .این نهادها متناسب
با اساسنامه و ماموریت خود در حال خدماترسانی به این
حوزه هستند و تاکنون اقدامات مثبتی نیز انجام دادهاند .البته
همپوشانیهایی نیز اتفاق میافتد که در اصالح قانون ،همپوشانی
آنها را تصحیح خواهیم کرد.
وی در پایان در مورد صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:
جنس فعالیت صندوق ترکیبی از دو حوزه علم و دانش و
فعالیت اقتصادی است که در نهایت منجر به خلق ثروت و
تجاریسازی میشود .صندوق نوآوری و شکوفایی میتواند
در ایدههای نوآورانه ،سرمایهگذاری ریسکپذیر داشته
باشد .همچنین بازار سرمایه و استفاده از صندوقهای
سرمایهگذاری خطرپذیر میتواند به پیشبرد بیشتر
برنامههای صندوق کمک کند.

صندوق نوآوری تا  70درصد منابع مورد نیاز برای حل نیاز فناورانه را میپردازد
نشست تخصصی «همکاری فناورانه شرکتهای دانش بنیان
با دانشگاهها و موسسات پژوهشی؛ مالحظات و چالشها» در
حاشیه دهمین کنفرانس بینالمللی و چهاردهمین کنفرانس
ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران )RAMOT 2020
(به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی و به صورت مجازی
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،این پنل
تخصصی به دبیری دکتر سید محمد مهدوی مشاور رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور دکتر مهدی کشمیری
عضو هیات عامل صندوق نوآوری ،دکتر مجید نیلی عضو هیات
علمی دانشگاه تهران و دکتر حسین جبل عاملیان محقق و
پژوهشگر صنعت و دانشگاه تشکیل شد.
◆ صندوق نوآوری تا  70درصد منابع مورد نیاز برای
حل نیاز فناورانه را میپردازد
در ابتدای این پنل دکتر سید محمد مهدوی ،مشاور رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی به خدمت تحقیق و توسعه در سبد
خدمات مالی صندوق نوآوری به شرکتهای دانش بنیان اشاره
کرد و گفت :نیاز فناورانه شرکتهای دانش بنیان به تیمهای
تحقیقاتی و آزمایشگاههای معتبر و دارای هویت ارجاع میشود
و صندوق نوآوری تا  70درصد منابع مورد نیاز تا سقف 300
میلیون تومان را برای حل نیاز فناورانه مورد حمایت قرار
میدهد .حمایت صندوق نوآوری برای فناوریهای پیشرفته و
اولویتدار تا  90درصد خواهد بود.
وی ادامه داد :در این طرح بستر همکاری و سازوکار حقوقی و
تامین مالی پروژه توسط صندوق نوآوری فراهم است و فراخوان
نیازهای تحقیقاتی در سامانه غزال قابل مشاهده است.
◆ هزینه برای تحقیق و توسعه ،نوعی سرمایهگذاری است
در ادامه این نشست ،دکتر مهدی کشمیری عضو هیات عامل
صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد اینکه آیا دانشگاههای کشور
برای هرگونه سفارشی آمادگی دارند ،گفت :دانشگاه به عنوان
موجود زنده ظرفیتها و توانمندیهای متفاوتی دارد که باید
از درون خود دانشگاه تعیین شود به این معنی که دانشگاه باید

برای پوشش تخصصها و خروجیهای مختلف مثل رویکردهای
پژوهشی ،تربیت نیروی انسانی و آموزشی برنامهریزی کند.
وی در مورد نقش حاکمیت در تامین مالی تحقیق و توسعه نیز
گفت :سیاستگذاری کالن کشور برای تامین منابع مالی تحقیق
و توسعه بسیار میتواند موثر باشد و دولتها باید هزینه تحقیق
و توسعه را نوعی سرمایهگذاری بدانند .این سیاست کالن کشور
است که باید منابع مالی را جهتدهی کند؛ به عنوان مثال در
بحران اقتصادی سال  ،2007ژاپن برای رویه اقتصادی خود همه
بودجههای کشور را  20درصد کاهش داد اما بودجه حوزه علم
و فناوری را  20درصد افزایش داد و این نشان دهنده برنامه
جهتدهی این کشور برای توسعه در آینده است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد تعامل
دانشگاه با صنعت نیز خاطرنشان کرد :امروز نظام تعامل دانشگاه
و صنعت ،نظام پیمانکاری نیست و متحول شده است .نظام
تعاملی خوب نظامی است که نگاه توسعهای در آینده داشته
باشد نه اینکه صرفا حل مشکالت امروز صنعت را در دستور
کار خود قرار دهد.
کشمیری ،درباره نظام نوآوری باز نیز تصریح کرد :در این نظام،
صنایع به یک نهاد درونی تحقیق و توسعه اتکا نمیکنند و به
هر آنچه که اثربخش باشد و تحقیق و توسعه را تکمیل کند
روی میآورند .بنابراین در حلقه اتصالی دانشگاه و صنعت ،نقش
شرکتهای کوچک و دانش بنیان خیلی پررنگ است و این
شرکتها برای تکمیل ظرفیت خود از توان دانشگاه استفاده
میکنند و به زنجیره صنعت نیز متصل هستند.

شرکتهای دانش بنیان قدرت تابآوری مقابل رشد فناوری را
افزایش میدهند
در ادامه این نشست نیز دکتر مجید نیلی ،عضو هیات علمی
دانشگاه تهران در مورد بروکرهای علم و فناوری توضیح داد و
گفت :بروکر علم و فناوری مجموعه حرفهای از افراد متخصص
در حوزههای مختلف است که نیاز را شناسایی میکنند و
میدانند که دانش تولید شده در دانشگاه را به کجا وصل کنند
که منجر به ارزش افزوده شود.
وی افزود :شرکتهای دانش بنیان که نزدیک لبه فناوری شکل
میگیرند ،قدرت تابآوری و زنده ماندن در مقابل رشد فناوری
را افزایش میدهند.
نیلی ادامه داد :در فضای رقابتی کنونی دسترسی دسته اولی به
تحقیق عمیق و محصوالت و نیز دستاوردهای ناشی از آن نسبت
به کپیکاری یا مهندسی معکوس تقاضای بیشتری دارد .علم و
فناوریهای مورد نیاز کنونی میان رشتهای است لذا باید برای
هر توسعهای ،اکوسیستم فناوی ورود کند که مبدا آن دانشگاه
است؛ به عبارت دیگر دانشگاه کشتگاه شرکتهای دانش بنیان
است که برداشت انجام میدهند و در نهایت دانش تولید شده را
زودتر و راحتتر وارد بازار میکنند.
بر اساس این گزارش ،دکتر حسین جبل عاملیان ،محقق و
پژوهشگر صنعت و دانشگاه نیز در این نشست شرکتهای دانش
بنیان را جزو پیکره صنعت معرفی کرد و گفت :اگر رضایت
نسبی در این زمینه وجود ندارد به این دلیل است که اهمیت
و ضرورت این شرکتها درک نشده است .ملتی که پیرو باشد
به دستیابی به دانش نیاز پیدا نمیکند و در رابطه با صاحبان
قدرت ،تکنولوژی مورد نیاز خود را تامین میکند .دانشگاه موتور
رشد هر ملتی است که این امر بدون تعامل عمیق تولید با بدنه
صنعت و دانشگاه مولد علم و فناوری ،میسر نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد :سازوکار حقوقی جذاب و موثر در
همکاری بین شرکتهای دانش بنیان با پیکره صنعت و دانشگاه
توسعه پیدا نکرده است بهگونهای که روابط پایدار ،قابل اتکا و نیز
منافع طرفین را تامین کند.
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کمکهزینه تحقیق و توسعه

خدمتی نوین از صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تقویت توان توسعه فناوری شرکتهای دانشبنیان

علی وحدت

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکتهای دانشبنیان که تعداد آنها اخیرا ً از  5480شرکت
در حوزههای مختلف صنعت و بازار گذشته است ،از قابلیتهای
چشمگیری در توسعه محصوالت و خدمات فناورانه برخوردارند.
برخالف باور رایج که اغلب این شرکتها ،کسبوکارهای کوچک
و نوپای برآمده از دانشگاه هستند که هنوز نتوانستهاند سهمی
از بازار به دست آورند ،اینک بیش از  65درصد این شرکتها
را «شرکتهای تولیدی» تشکیل میدهند که بسیاری از آنها
در زنجیره ارزش صنایع مهم کشور جای گرفتهاند و محصوالت
آنها پشتوانه تولید در صنایع بزرگ کشور است.
یکی از عوامل مهم در رقابتپذیری این شرکتها و توسعه بازار
آنها در داخل و خارج کشور ،توان آنها در توسعه فناوریهای
پیشرفته است .در ادبیات مدیریت فناوری ،روشهای متعددی
برای اکتساب فناوری وجود دارد که از تحقیق و توسعه درونزا
و مهندسی معکوس تا انواع همکاریهای فناورانه و نهایتاً انتقال
و خرید فناوری یا محصوالت فناورانه را در بر میگیرد .انتخاب
روش مناسب برای اکتساب یک فناوری نیز ،مالحظات و
معیارهای متعددی دارد که از جمله میتوان به زمان ،منابع
مالی ،سطح بلوغ فناوری ،سطح دانش فنی موجود شرکت و
امثال آن اشاره کرد.
برخالف تصور رایج در کشور ما که توسعه فناوری در بنگاهها را
عمدتاً نتیجه تحقیق و توسعه داخلی برپایه دانش و توانمندیهای
کارکنان آنها میداند ،در سالهای اخیر همکاری فناورانه و
«نوآوری باز» به معنای استفاده از ظرفیتهای بیرونی برای
توسعه و تجاریسازی فناوری در صدر توجه بنگاههای نوآور قرار
گرفته است .توسعه زیستبومهای نوآوری شرکتی و مفاهیمی
مانند «شتابدهنده شرکتی»« ،مرکز نوآوری» و یا «سرمایهگذار
خطرپذیر شرکتی» ( ،)CVCحاکی از توجه روزافزون بنگاههای
نوآور به این موضوع است.
گرچه نوآوری باز به شرکتها کمک میکند فناوری پیشرفته را
سریعتر و ارزانتر از روشهای سنتی (تحقیق و توسعه درونزا)

توسعه دهند ،اما ظرافتها و پیچیدگیهای فراوانی دارد و به
سادگی میسر نیست .بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی
تالش کرده است تا با ارایه یک خدمت جدید ،ضمن تشویق
شرکتهای دانشبنیان به نوآوری باز ،ریسکها و هزینههای
آن را کاهش و نهایتاً مسیر نوآوری باز را برای شرکتها هموارتر
نماید .این خدمت جدید که «کمکهزینه تحقیق و توسعه»
نام دارد ،به شرکتهای دانشبنیانی تعلق میگیرد که قصد
دارند توسعه یکی از فناوریهای مورد نیاز خود را در قالب یک
«توافق همکاری» به پژوهشگران و فناوران بیرونی و دانشگاهی
برونسپاری کنند.
صندوق نوآوری در قالب این خدمت از طریق کارگزاران
باتجربه خود ،به شرکتهای دانشبنیان عالقمند کمک
میکند تا:
◾ نیاز تحقیقاتی یا فناورانه خود را در قالب یک «بیانیه نیاز
تحقیقاتی» ( )RFPحرفهای مدون کنند ،سندی که به زبان
پژوهشگران و فناوران نوشته شده و همه ابعاد و جوانب نیاز
تحقیقاتی را تشریح میکند.
◾ نیاز تحقیقاتی خود را با روشهای مختلف به اطالع
پژوهشگران و فناوران کشور ،اعم از دانشجویان ،دانشآموختگان
و اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها در گوشه و کنار
کشور برسانند.
◾ پروپوزالهای پژوهشگران و فناوران را دریافت کرده ،آنها را
با معیارهای فنی و اقتصادی غربال و ارزیابی کرده و نهایتاً مجری
مناسب را برگزینند.
◾ با مجری تحقیق قراردادی منعقد کنند که متضمن حقوق
طرفین باشد و بتواند مبنای همکاری تحقیقاتی قرار گیرد.
◾ و سرانجام ،صندوق در قالب این خدمت بخش اعظم هزینه
برونسپاری فعالیتهای تحقیق و توسعه را به طور بالعوض به
شرکتهای دانشبنیان میپردازد.
سقف کمکهزینه تحقیق و توسعه به ازای هر شرکت
دانشبنیان ،ساالنه  300میلیون تومان است که به صورت
مرحلهای و متناسب با پیشرفت طرح تحقیقاتی پرداخت
میگردد .همچنین پرداخت سهم حمایتی صندوق در قالب
این خدمت ،مستلزم عقد یک توافقنامه 3جانبه مابین صندوق،
شرکت دانشبنیان به عنوان «متقاضی تحقیق» و فرد یا تیم
تحقیقاتی به عنوان «مجری تحقیق» است.
سهم حمایتی صندوق در هر طرح تحقیقاتی حداکثر  70درصد
هزینههای طرح است که در مورد طرحهای مربوط به فناوریهای
آینده ،تا  90درصد هزینه طرح قابل افزایش است .حوزههای
ی آینده عبارت است ازعلوم شناختی ،هوش مصنوعی،
فناور 
اینترنت اشیا ،واقعیت گسترشیافته (،)AR,MR, VR, AV
تولید افزایشی (چاپگر سه بعدی و نظیر آن) ،کالن داده،
فنآوریهای همگرا ،هوشمندسازی حمل و نقل ،کشت بافت،

شکل  .1فرآیند دریافت «کمکهزینه تحقیق و توسعه»

سلولهای بنیادی و ژندرمانی.
شتابدهندههای دانشبنیان نیز میتوانند مانند سایر شرکتهای
دانشبنیان از کمکهزینه تحقیق و توسعه بهرهمند شوند .و
برای این منظور ،باید درخواست خود را در سامانه غزال صندوق
ثبت کنند .این درخواست ،به معنای اعالم نیاز برای جذب و
عقد قرارداد شتابدهی با یک استارتآپ یا هسته فناور برای
توسعه فناوری است .استارتآپ یا هسته فناور مورد نظر باید
در فرایند فراخوان صندوق نوآوری به عنوان «مجری تحقیق»
وارد شود.
در خصوص این خدمت چند نکته قابل یادآوری است:
◾ در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی امکان
معرفی افراد یا تیمهای تحقیقاتی مستعد توسط شرکتهای
دانشبنیان نیز وجود دارد .اما پروپوزال ارسالی این افراد یا
تیمها همراه با پروپوزالهای دریافتی از سایر افراد یا تیمها
ارزیابی میشود .اجرای طرح تحقیقاتی به فرد یا تیمی سپرده
خواهد شد که بیشترین امتیاز نسبت به سایر پیشنهاددهندگان
را دریافت کرده باشد.
● دانشجویان ،اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات
تحقیقاتی ،پژوهشگران و فناوران مستقل ،مخترعان و سایر افراد
حقیقی میتوانند با مطالعه بیانیه نیاز یا همان نیازهای تحقیقاتی
شرکتهای دانشبنیان که در سایت و سامانه غزال صندوق
نوآوری و شکوفایی منتشر میشود ،نسبت به تدوین و ارسال
پروپوزال اقدام کنند.
● مجری تحقیق ،اعم از فرد یا تیم ،در مالکیت معنوی ناشی از
اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک توسط
مجری تحقیق و شرکت دانشبنیان متقاضی آن در ژورنالهای
داخلی و خارجی ،ارایه مقاله در کنفرانسها و سمینارها با
موافقت و اشاره به نام همه دستاندرکاران مجاز است.
● به طور پیشفرض ،کلیه منافع مادی ناشی از اجرای طرح
تحقیقاتی به شرکت دانشبنیان (متقاضی تحقیق) اختصاص
خواهد داشت و مجری تحقیق مطابق قرارداد ،دستمزد خود را
دریافت میکند .اما از نظر صندوق نوآوری و شکوفایی ،در صورت
توافق مجری و متقاضی ،منعی برای واگذاری بخشی از منافع
مادی به مجری وجود ندارد .سقف مشارکت شتابدهندههای
دانشبنیان در منافع مادی ناشی از اجرای طرحها (فرایند
شتابدهی) 35 ،درصد است.
● هزینه اجرای طرح تحقیقاتی به صورت یکجا به شرکت
متقاضی پرداخت نمیشود .بلکه تزریق منابع مالی همراه با
پیشرفت طرح انجام خواهد شد.
● ظارت طرحهای تحقیقاتی با درنظرگرفتن ریسکهای زمانی،
مالی و ذاتی تحقیق و توسعه به شکل راهبری هوشمندانه بوده
و صندوق با استفاده از خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع،
سازوکار و تیم راهبری را تعیین و مستقر خواهد نمود.
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پارکهای علم و فناوری باید به مقر دانش بنیان
در هر استان تبدیل شوند

نشست روسای پارکهای علم و فناوری بهصورت مجازی و با
حضور دکتر علی وحدت رییس ،دکتر مهدی کشمیری عضو
هیات عامل و معاونان صندوق نوآوری و شکوفایی و روسای
پارکهای علم و فناوری سراسر کشور صبح امروز چهارشنبه
 5آذر ماه در محل مجتمع شکوفایی شرکتهای دانش بنیان
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر علی
وحدت در این نشست ،پارکهای علم و فناوری را با توجه به
اطالعاتی که از شرکتهای دانش بنیان و فناور در اختیار دارند
بهترین مجموعه استانی فعال در حوزه فناوری دانست و گفت:
هدفگذاری ما برای افزایش نفوذ فعالیت صندوق نوآوری در
استانها با استفاده از توان پارکها انجام شد و میزان نفوذ کنونی
بدون پارکها میسر نمیشد.
وی با بیان اینکه برای اعطای ضمانتنامه و تسهیالت به
شرکتهای دانش بنیان دو مسیر وجود دارد که شامل
صندوقهای پژوهش و فناوری و کمک مستقیم پارکها است،
گفت :صندوقهای پژوهش و فناوری باید بازوی پارکها در
استان باشند ،بر این اساس در کارگروه نظارت بر صندوقهای
پژوهش و فناوری تالش کردیم که وضعیت اقتداری و

سهامداری پارکها در صندوقها تقویت شود .اگر غیر از این
است به ما اطالع دهید تا این رویه اصالح شود.
◆  ۱۰برابر شدن سرمایه نهادهای تامین مالی استانی با
کمک صندوق نوآوری
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با بیان اینکه تا پایان
سال تمامی استانها صندوقهای پژوهش و فناوری خواهند
داشت ،گفت :در آذر  97سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری
 70میلیارد تومان بوده که توان سرمایهای امروز آنها به 700
میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی  10برابر شده است که علت
آن رونق فعالیت این صندوقها است .صندوقهای پژوهش
و فناوری نزدیک به  600میلیارد تومان تسهیالت و 1400
میلیارد تومان خط اعتباری دارند که با ظرفیت سرمایهگذاری
که اعطا شد ،توان فعالیت آنها به صورت جدی در استان افزایش
مییابد.
وحدت ادامه داد :صندوقها در هشت ماه امسال ،هزار میلیارد
تومان ضمانتنامه صادر کردهاند که این مبلغ ،معادل کل سال
 ۹۸بوده است .در زمینه توانمندسازی نیز سال گذشته 11.5
میلیارد تومان خدمات بالعوض صندوق نوآوری و شکوفایی
جذب شده است که انتظار داریم این میزان با کمک پارکهای
علم و فناوری بیشتر شود .صندوقها و پارکها ظرفیت تسهیالت
بالعوض صندوق نوآوری را ابزار خود بدانند؛ ما از هر پیشنهادی
که باعث اثربخشی بیشتر توانمندسازی شود استقبال میکنیم.

◆ خدمت گرنت تحقیق و پژوهش لیزینگ بالعوض
تحقیقات برای شرکتهای دانش بنیان است
وی در مورد خدمت گرنت تحقیق و پژوهش صندوق نوآوری
و شکوفایی نیز توضیح داد و گفت :گرنت ابزاری برای شروع
زنجیره خدمات صندوق نوآوری است که میتواند مراکز تحقیق
و توسعه در کشور را به حلقه شرکتهای دانش بنیان و بازار
متصل کند .این خدمت در اصل لیزینگ بالعوض تحقیقات برای
شرکتهای دانش بنیان است که از این طریق آزمایشگاههای
معروف و تحولساز در این برنامه وارد میشوند و با کمک
پارکهای علم و فناوری نتایج این حوزه بهینه خواهد شد.
◆ تسهیالت صندوق نوآوری برای استقرار شرکتها
در پارکها
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد تسهیالت این
صندوق برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در پارکهای علم
و فناوری نیز خاطرنشان کرد :با تسهیالت استقرار قصد داریم
پارکهایی که امکان توسعه فیزیکی دارند را به مقر دانش بنیان
در استان تبدیل کنیم تا فضای مناسبی برای شرکتهای دانش
بنیان در هر استان داشته باشیم .صالحیت و ارزیابی شرکتهای
دانش بنیان که تقاضای تسهیالت استقرار دارند را به پارکهای
علم و فناوری واگذار میکنیم که با در نظر گرفتن ممیزیهایی
چون عدم دریافت تسهیالت استقرار انفرادی در گذشته ،در کنار
صندوقهای پژوهش و فناوری قرار گیرند.

حضور  20شرکت دانشبنیان و هیات تجاری ایرانی در نمایشگاه جیتکس  2020با حمایت صندوق نوآوری
صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور  20شرکت دانشبنیان
ایرانی برای حضور در چهلمین دوره نمایشگاه بینالمللی
الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک خاورمیانه ()GITEX
حمایت میکند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،همزمان
با برگزاری چهلمین دوره نمایشگاه بینالمللی الکترونیک،
کامپیوتر و تجارت الکترونیک خاورمیانه موسوم به «»GITEX
که از تاریخ  ۱۶تا  ۲۰آذرماه جاری در کشور امارات برگزار
میشود ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،از  ۲۰شرکت دانشبنیان
ایرانی جهت حضور در بخش « »Future Starsنمایشگاه
جیتکس حمایت کرد.
سهراب آسا مدیر بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست
جمهوری ،با اعالم این خبر ضمن تأکید بر نقش صندوق
نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از بازیگران اصلی زیستبوم
نوآوری کشور گفت :صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای
توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان ،حمایت از حضور آنها در
نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی را در دستور کار خود
قرار داده است.
آسا درباره توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان خاطرنشان
کرد :از جمله اهداف اصلی حمایت از شرکتها ،میتوان به
تسهیل مسیر تجاریسازی محصوالت و خدمات ،توسعه
توانمندیهای مدیریتی و بازاریابی ،کمک به شکلدهی
ارتباطات بینالمللی و ورود به بازارهای خارجی ،طرح
راهحلهای نوآورانه با هدف بینالمللیسازی شرکتهای
دانشبنیان و ورود آنها به زنجیره ارزش جهانی اشاره کرد.
وی در ادامه با تأکید بر عالقهمندی به همکاریهای بینالمللی،
ابراز کرد :صندوق نوآوری و شکوفایی سعی در پیوند ایدهها و

راهحلهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان با بازارهای داخلی و
منطقهای دارد و در این راستا به شکلگیری دیپلماسی نوآوری
در سطح شرکتهای نوآور با همتایان خود در عرصه منطقهای
و بینالمللی کمک خواهد کرد.
مدیر بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن تشکر
از همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،اتاق
بازرگانی ایران و شرکت کارن کراد (کارگزار توسعه بازار) در
طراحی و اجرای برنامه برپایی پاویون شرکتهای دانشبنیان
در نمایشگاه جیتکس ،افزود :صندوق نوآوری و شکوفایی تالش
میکند شرکتهای دانشبنیان ایرانی فرصت معرفی خود را
در عرصههای بینالمللی به دست آورند و بتوانند در رقابت با
شرکتهای خارجی خود را محک بزنند.
بر اساس این گزارش ،در حال حاضر ثبتنام شرکتهای ایرانی
در سایت « »Future Starsبه طور کامل انجام شده و امکان
حضور آنها در بخش مسابقات این رویداد و نیز امکان مشاهده
اسامی آنها توسط شرکتکنندگان و سرمایهگذاران بینالمللی
فراهم شده است.
الزم به ذکر است طبق فراخوان منتشر شده ،شرکتهای
عالقهمند به حضور در این نمایشگاه ،از تاریخ  ۲۸تیر تا ۸
مرداد ماه  1399در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی
ثبت نام کردند که از میان آنها  62شرکت وارد مرحله ارزیابی
شدند .پس از انجام ارزیابی اولیه و تأیید شرکتها ،با همت
معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی کمپ آموزشی به
منظور توانمندسازی آنها برای حضور شایسته در این رویداد
بینالمللی ،در قالب وبینارهای «بررسی و بهبود مدل کسب
وکار برای ارائه به سرمایهگذار»« ،بررسی و تحلیل  0تا 100
برنامه مالی»« ،چگونگی ارزیابی و ارزشگذاری استارتآپها»،

«آشنایی با سرمایهگذاران کشورهای عربی و فرآیند جذب
سرمایه در این کشورها»« ،آشنایی با سرمایهگذاران کشورهای
اروپایی و فرآیند جذب سرمایه در این کشورها»« ،آشنایی
با کلیات حقوقی مالکیت فکری و نحوه حفاظت از ایدهها»،
«آشنایی با نظام ثبت اختراعات»« ،آشنایی با نظام ثبت عالئم
تجاری بینالمللی»« ،آشنایی با نظام ثبت طرح و حمایت از
اسرار تجاری» و «آشنایی با کلیدیترین نکات حقوقی در انعقاد
قرارداد با سرمایهگذار» با تدریس اساتید مجرب و خبره هر
حوزه برگزار شد.
پس از پایان دورههای آموزشی و توانمندسازی ،جلسات متعدد
منتورینگ با تیمها برای ارائه انگلیسی صورت گرفت و سپس
تیمهای متقاضی ،طرحهای خود را به زبان انگلیسی برای کمیته
پذیرش ،متشکل از نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی،
معاونت علمی و فناوری و سامانه تأمین مالی و سرمایهگذاری
کارن ،ارائه کردند و  ۲۰تیم برتر برای اعزام به جیتکس و حضور
در پاد نمایشگاهی انتخاب شد .معیارهای انتخاب شامل توانایی
ارائه قوی به زبان انگلیسی ،داشتن برنامه مشخص برای حضور
ت شرکت بود.
در جیتکس ،تجربههای صادراتی و حوزه فعالی 
 20شرکت منتخب ،طی روزهای  16تا  20آذر در نمایشگاه
جیتکس حضور دارند و دستاوردها و توانمندیهای خود را در
این نمایشگاه عرضه میکنند.
همچنین ،همزمان با نمایشگاه جیتکس ،هیأت تجاری متشکل
از  17شرکت دانشبنیان و  11شرکت خالق و فناور ،با حمایت
صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و با همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و
مؤسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور توسعه صادرات)
به این نمایشگاه اعزام خواهد شد.
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ضریب نفوذ صندوق نوآوری در پارکهای علم و فناوری
افزایشمییابد

نشست روسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور به صورت
مجازی و به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار و طی آن
بر افزایش ضریب نفوذ صندوق نوآوری در پارکها تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،در این
نشست ،غالمحسین رحیمی شعرباف ،معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم به پارکهای جامع استانی اشاره کرد و گفت :برای
مدیریت یکپارچه این اکوسیستم پارکهای جامع استانی راه
اندازی خواهد شد .به نظر ما حوزه فناوری به یک جریان استانی
تبدیل نشده است که باید با ایجاد پارکهای جامع استانی
اجزای استانی را در این عرصه تقویت کنیم .با تصدیگری پارک
جامع استانی در همکاری با مسئوالن شهری ،میتوان امیدوار
بود که تمامی شهرهای استان ،مرکز رشد نوآوری و فناوری
داشته باشند و زیرساخت اولیه آن برعهده پارکها باشد.
وی در مورد ظرفیت کنونی پارکهای علم و فناوری در کشور
گفت :در حال حاضر  1700شرکت دانش بنیان در پارکهای
علم و فناوری سراسر کشور مستقر هستند که این میزان 30
درصد از شرکتهای دانش بنیان کشوری را شامل میشود .به
عبارت دیگر بار اصلی میزبانی اکوسیستم نوآوری کشور بر عهده
پارکهای علم و فناوری است.
رحیمی شعرباف ادامه داد :وظیفه صندوق نوآوری حمایت از
شرکتهای دانش بنیان است و هر چقدر پارکهای علم و
فناوری تعداد شرکتهای دانش بنیان بیشتری داشته باشند
سهم بیشتری از این خدمات دریافت خواهند کرد .هر نهاد
نوآورانه که شکل میگیرد را باید پارکها حمایت کنند زیرا این
نهادها اعتباری هستند که به حوزه نوآوری استان اضافه میشود.
ضرورت ترغیب فناوران و نوآوران به اخذ گرید دانش
بنیانی در پارکها
در ادامه این نشست دکتر مهدی کشمیری ،عضو هیات عامل
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرط اخذ قید دانش بنیان برای
استقرار شرکتها در پارکهای علم و فناوری تاکید کرد و
گفت :با تصویب طرح دانش بنیان در مجلس ،تمرکز بیشتر بر
شرکتهای دانش بنیان خواهد بود ،بنابراین پارکهای علم و
فناوری باید فناوران و نوآوران مستقر در پارک را به سمت اخذ
گرید دانش بنیان سوق دهند.
وی در مورد تاثیر صندوق نوآوری در توسعه اکوسیستم نوآوری
کشور تصریح کرد :صندوق نوآوری و شکوفایی جهتگیری
خوبی در ماموریت خود داشته است که نشانه آن خدماتی است
که در اختیار شرکتها قرار میدهد و حجم خدماتی است که
ارائه میکند .تسهیل در ارائه خدمات و کاهش زمان دریافت
خدمات و در نهایت گسترش بهرهبرداران از خدمات موثر
صندوق نوآوری بوده است.
همچنین در ادامه این نشست دکتر خاناحمدی ،مشاور رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی در امور پارکهای علم و فناوری
نیز پارکها را از نقاط جدی و امید توسعه اقتصاد دانش بنیان
دانست و گفت :صندوق نوآوری و شکوفایی برنامههای حمایتی

بسیاری دارد که با توسعه همکاریها ،مجموعههای مستقر
در پارکها میتوانند از این خدمات استفاده کنند .نیاز اصلی
پارکهای علم و فناوری ارزشگذاری فناوری است که مرجعی
برای این کار وجود ندارد و صندوق نوآوری و شکوفایی میتواند
در این راه به ما کمک کند.
وی تاکید کرد :ما در صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر داریم تا
ضریب نفوذ صندوق را در پارکهای علم و فناوری افزایش دهیم.
محورهایهمکاریصندوقنوآوریباپارکهایعلموفناوری
همچنین دکتر سیاوش ملکیفر ،معاون توسعه صندوق
نوآوری و شکوفایی در این نشست محورهای همکاری صندوق
با پارکهای علم و فناوری را تشریح کرد و گفت :تسهیالت
استقرار ،سرمایهگذاری ،کمک هزینه تحقیق و توسعه ،هاب
توانمندسازی و صندوقهای پژوهش و فناوری محورهای
همکاری صندوق با پارکهای علم و فناوری است .ما نیاز داریم
که همکاری پارکها با ما تقویت شود تا شرکتها بتوانند از این
بستر و فرصت نهایت استفاده را ببرند.
وی در مورد صندوقهای پژوهش و فناوری نیز خاطرنشان کرد:
در همه استانها یک صندوق پژوهش و فناوری وجود دارد که
تسهیالت زیر  500میلیون تومان را به شرکتهای دانش بنیان
ارائه میکنند .تسهیالت شرکتهای بزرگ نیز از طریق نظام
بانکی پرداخت میشود.
تسهیالت صندوق نوآوری برای استقرار شرکتهای دانش
بنیان در پارکها
دکتر رضا قربانی ،مدیر تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی
نیز در این نشست جزییات تسهیالت استقرار شرکتهای
دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری را تشریح کرد و گفت:
تسهیالت استقرار در گذشته بهصورت انفرادی و در قالب
برجهای فناوری پرداخت میشد که مشکالتی را به همراه
داشت .در قالب جدید تسهیالت استقرار عاملیت به صندوقهای
پژوهش و فناوری با ایجاد یک خط اعتباری سپرده شده است.
از آنجایی که پارکها در صندوقهای پژوهش و فناوری سهامدار
هستند و نهادی مرتبط و دارای روابط نزدیک با فناوران هستند
میتوانند برای ارائه تسهیالت استقرار به ما کمک کنند.
وی افزود :در حال حاضر خط اعتباری تسهیالت استقرار
در اختیار سه صندوق پژوهش و فناوری قرار گرفته است و
امیدواریم تا پایان سال این سرویس کامال فعال شود .اولویت ما
استقرار شرکتهای دانش بنیان در پارکها و استقرار تجمیعی
آنهاست که صندوق نوآوری عالوه بر حل مشکالت استقرار
شرکتها ،بتواند زیستبوم کوچکی را در پارکهای استانی
شکل دهد.
اجرای طرح همسرمایه گذاری در پارکهای علم و فناوری
دکتر علی ناظمی ،معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری
و شکوفایی نیز بر امکان همراهی پارکهای علم و فناوری و
صندوقهای پژوهش و فناوری برای استفاده بیشتر از طرح
همسرمایهگذاری صندوق نوآوری تاکید کرد و گفت :تالش
داریم تا فرهنگ سرمایهگذاری در پارکهای علم و فناوری
نهادینه شود و از این طریق در رشد واحدهای نوآور موثر واقع
شود .صندوق نوآوری و شکوفایی در دو بخش گرنت تحقیق و
پژوهش و همسرمایهگذاری میتواند با پارکهای علم و فناوری
همکاری داشته باشد
وی ادامه داد :صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان عامل
ما میتوانند در قالب طرح همسرمایهگذاری تنها  20درصد از
هزینه طرحهای فناورانه را تامین کنند و ما تا  80درصد در کنار
آنها خواهیم بود.

تولید داروی گیاهی محرک رشد و
تقویت کننده سیسمت ایمین دام و
طیور اب حمایت صندوق نوآوری
یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای
فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی با حمایت صندوق
نوآوری و شکوفایی موفق به تولید داروی گیاهی محرک رشد
و تقویت کننده سیستم ایمنی دام طیور شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،مرتضی
ابوعلی ،مدیرعامل شرکت شمیم طب سپید گیتی (کاملین)
در مورد ویژگی داروی گیاهی محرک رشد و تقویت کننده
سیستم ایمنی مرغ که در این شرکت تولید شده است ،گفت:
فیتوگارد جایگزین طبیعی آنتی بیوتیک در مرغداریها است
که موجب تقویت سیستم ایمنی هومورال ،افزایش تیتر آنتی
بادی بعد از واکسیناسیون نیوکاسل و گامبورو میشود .این
دارو برای اولین بار در ایران تولید شده است و به دلیل کاهش
مصرف داروهای شیمیایی مرغداریها ،هزینه نهایی تولید را
تا یک سوم کاهش میدهد.
مدیرعامل شرکت شمیم طب سپید گیتی به خواص
این دارو اشاره کرد و گفت :فیتوگارد که به زودی پس از
اخذ پروانه تولید با ظرفیت پنج هزار لیتر در ماه در بازار
عرضه خواهد شد دارای خواص ضدویروسی ،ضدقارچی و
ضد باکتری ،پیشگیری و بهبود عالیم بیماری نیوکاسل،
برونشیت و آنفوالنزا ،پیشگیری و بهبود عالیم ناشی از
بیماری کوکسیدیوز و آنتریت نکروتیک بوده و دارای خاصیت
ضدالتهابی و کاهش رطوبت بستر است.
ابوعلی ،کیفیت گوشت با داروی فیتوگارد را نسبت به مرغهای
پروبیوتیک باالتر عنوان کرد و گفت :کاهش آمونیاک و بو در
سالنهای پرورش ،افزایش مدت زمان نگهداری گوشت طیور
و تخم مرغ ،بهبود ضریب تبدیل خوراک ،بهبود راندمان و
کیفیت الشه از دیگر خواص این محصول است که ویژگی
فراتری نسبت به مرغهای پروبیوتیک به گوشت میدهد.
وی خاطرنشان کرد :سه مشکل عمده صنعت مرغداری ایران،
ضریب تبدیل پایین یا عملکرد پایین مزارع کشور در تولید
دان مصرفی در مقایسه با کشورهای پیشرفته ،تلفات زیاد
دوره پرورش و باال بودن سن کشتار است که داروی فیتوگارد
توانسته میانگین تلفات را از  10به  3درصد کاهش دهد.
تاکنون این محصول در سه مرغداری اهواز و یک مرغداری
در بهبهان استفاده شده و رضایت کامل مشتریان را نیز کسب
کرده است.
مدیرعامل شرکت شمیم طب سپید گیتی در مورد برنامههای
آینده این شرکت نیز گفت :پس از اخذ مجوز تولید صنعتی
تا سال آینده با حداکثر ظرفیت تولید خواهیم کرد و پس از
آن مقدمات راهاندازی خط تولید دو فرآورده دیگر به منظور
درمان بیماریهای دام و طیور را برنامهریزی کردهایم.
ابوعلی در پایان درباره تسهیالت اخذ شده از سوی این
شرکت از صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد :با توجه
به اینکه همچنان دانشجوی سال آخر داروسازی گیاهی
هستم و عضو هیات علمی نیستم بدون وثیقه ملکی و ضامن
نمیتوانیم از تسهیالت صندوق نوآوری استفاده کنیم اما
از خدمات توانمندسازی صندوق مانند خدمات یادگیری
استفاده کردهایم.
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تولید ابزارهای تعمیر و نگهداری چاههای نفت
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی
شریف با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی موفق به تولید
توپک متورم شونده و ابزار رانش درون چاهی با ظرفیت ساالنه
بالغ بر هزار دستگاه شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،جمال ارغوانی
هادی ،مدیر عامل شرکت توسعه محصول کیا صنعت شریف
(تومکس) در مورد محصوالت شرکت توضیح داد و گفت :ما در
زمینه ابزارهای درون چاهی صنعت نفت و گاز فعالیت میکنیم.
چاه نفت ،یک کارخانه زنده با تولید روزانه است که در طول عمر
خود دچار مشکالتی نیز میشود و به تعمیر و بهبود نیاز دارد ،بر
این اساس ما ابزارهایی برای تعمیر و بهبود عملکرد چاه نفت تولید
میکنیم .این تکنولوژی سابق بر این در اختیار کشورهای پیشرفته
بود که به دلیل تحریم امکان واردات آن وجود نداشت .در نتیجه
نیاز به این محصوالت ما را بر آن داشت تا به دانش فنی تولید دست
پیدا کنیم و در حال حاضر محصوالت ما بیش از یک سال است که
در صنعت نفت استفاده میشود.
مدیر عامل شرکت توسعه محصول کیا صنعت شریف (تومکس)
در مورد پکرهای متورم شونده قابل نصب و برداشت این شرکت
گفت :این محصول در فرایندهای مربوط به تعمیر ،نگهداری و
تحریک چاههای نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرند .این
ابزارها امکان انجام عملیاتهایی مانند تحریک چاه ،اسیدزنی،
تعمیرات سرچاهی و بسیاری از عملیاتهای دیگر را بدون
خارج کردن رشته تولیدی میسر میسازند .این نوع از پکرها از
درون لوله مغزی عبور داده میشوند و پس از رسیدن به عمق

موردنظر ،متورم شده و عملیات آببندی لوله جداری چاههای
نفت و گاز را انجام میدهد.
ارغوانی ادامه داد :توپک قطعهای است که تقریبا در پایینترین
قسمت لولههای مغزی یک رشته تکمیل چاه جای میگیرد.
پس از نصب شدن بر روی لوله جداری یا آستری چاه ،به دلیل
داشتن الستیک مخصوص آببندی ،تا قطر  3برابر قطر اولیه ابزار
را در اختیار کاربر قرار میدهد .یک توپک در یک رشته جداری به
عنوان یک عایق و مسدودکننده عمل میکند .توپک یک درزگیری
مطمئن و کامل بین باال و زیر نقطهای که نصب میشود ایجاد
میکند .پکر متورم شونده پس از اتمام عملیات موردنظر ،تا رسیدن
به سایز اولیه فروکش میکند و از چاه خارج میشود.
وی در مورد ظرفیت تولید این محصول نیز خاطرنشان کرد:
ظرفیت تولید ما خیلی بیشتر از نیاز کشور است .نیاز کشور به
این محصول در سال بین  300تا  400دستگاه است اما ظرفیت
تولید ما بیش از هزار دستگاه است که در اختیار شرکتهای
مناطق نفتخیز جنوب ،شرکت فالت قاره و شرکت  O1قرار
گرفته است .در زمینه صادرات این محصول نیز تاکنون نیاز
داخل را تامین کردیم و تقاضاهایی از شرکتهای خارجی داریم
که در فرآیند مذاکره است.
مدیر عامل شرکت توسعه محصول کیا صنعت شریف در
ادامه با اشاره به ویژگیها و مزایای پکرهای متورم شونده قابل
نصب ،گفت :امکان انجام عملیات بدون نیاز به خارج کردن
رشته تولیدی ،امکان فرستادن ابزار به درون چاه به کمک
لوله مغزی سیار و کابل ،المان آببندی با عملکرد سطح باال

حتی در تورم سه برابر نسبت به سایز اولیه ،متعادلسازی فشار
پیش از فروکش به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به پکر،
امکان استفاده در چاههای عمودی ،افقی و مایل ،ساخته شده
در سایزهای  75/2 ، 5/2 ، 125/2و  3اینچ بخشی از ویژگیها
و مزایای این محصول است.
وی در مورد تسهیالت دریافتی این شرکت از صندوق نوآوری و
شکوفایی نیز گفت :با وجود تحریمهای بینالمللی به ویژه برای
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی کشور ،داخلیسازی و بومیسازی
قطعات و تجهیزات این صنعت یکی از اولویتهای وزارت نفت
است؛ بر این اساس حدود  6میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در
گردش از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کردیم و در حال
پیگیری برای اخذ تسهیالت خرید دفترکار از صندوق نوآوری
نیز هستیم.
ارغوانی در پایان بر مزیتهای رقابتی محصوالت شرکت
متبوع خود در مقایسه با نمونههای خارجی تاکید کرد و گفت:
محصوالت ما دو مزیت اصلی دارد اول اینکه کیفیت محصول
بهتر است زیرا شرکتهای خارجی با وجود محدودیتهای
مالکیت فکری و پتنت نمیتوانند محصول بهینه تولید کنند
اما ما چون این محدودیتها را نداریم میتوانیم محصول بهتری
تولید کنیم .از طرف دیگر برای ابزارهای وارداتی با خدمات پس
از فروش و نحوه استفاده از آن در سر چاه مشکل داریم اما
خدمات پس از فروش محصوالت ما بیشتر و در دسترستر است؛
همچنین محصولی بر اساس نیازهای هر چاه و بهینهسازی شده
تولیدمیکنیم.

مجلس شورای اسالمی از شرکت های فناور و خالق در طرح دانش بنیان حمایت می کند
حمایت از شرکتهای فناور و خالق در طرح دانش بنیان مجلس
ن برنامه و بودجه مجلس از حمایت قانونی از
عضو کمیسیو 
شرکتهای خالق و فناور خبر داد و گفت :قانون فعلی حمایت
از شرکتهای دانش بنیان شامل حال شرکتهای فناور و خالق
نمیشود و ما برای این شرکتهای واسط هیچ قانون حمایتیای
نداریم لذا درنظر داریم قانونی تصویب کنیم که این شرکتها
نیز مشمول آن شوند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،احسان
ارکانی درباره جایگاه فعلی شرکتهای دانش بنیان و نقش آنها
در اقتصاد کشور ،گفت :با تصویب قانون حمایت از شرکتها
و موسسات دانش بنیان ،نقش مهمی برای شرکتهای دانش
بنیان در اقتصاد ،تولید و صنعت دیده شده بود و انتظار میرفت
که سریعتر به اهداف مذکور دست یابیم ،اما با وجود مشکالت
اقتصادی که در کشور ایجاد شده ،طبیعی است که توسعه و
رشد پرشتاب این شرکتها با هدفگذاری پیش بینی شده
فاصله داشته باشد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد :قرار بود از فرصت
شرکتهای دانش بنیان در کشاورزی ،تولید ،عمران و
حوزههای مختلف استفاده کنیم تا دستیابی به خدمات و مسیر
فرآیندهای طوالنی مدت کوتاه شود .در واقع تفاوت شرکت
دانش بنیان با یک شرکت غیر دانش بنیان در این است که
عالوه بر کاهش هزینههای تولید ،بهرهوری و راندمان کار
افزایش یافته و مسیر و زمان دستیابی به محصول یا خدمات
کوتاه شود .این شیوهای است که کشورهای پیشرفته از ظرفیت

شرکتهای دانش بنیان برای کوتاه کردن زمان تولید و افزایش
بهرهوری استفاده میکنند.
عضو کمیسیون اصل  90مجلس در ادامه در مورد توان باالی
شرکتهای دانش بنیان ایرانی در تامین نیازهای اساسی کشور
گفت :استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان در
حوزههای مختلف در حال افزایش است و نمونه بارز آن زمان
همیاری در مبارزه با شیوع ویروس کرونا بود؛ به عنوان مثال یک
شرکت دانش بنیان تولیدکننده ونتیالتور یا دستگاه اکسیژنساز
در پارک علم و فناوری مشهد ،به کنترل بیماری در کشور کمک
کرد و اگر تولیدات این شرکت نبود ما در این حوزه دچار مشکل
میشدیم .بنابراین اگر شرکتهای دانش بنیان درست هدایت
و هدفگذاری شوند و محصوالت و خدمات آنها برای عرضه در
بازار فروش حمایت شوند بسیار میتوانند در حوزههای مختلف
پزشکی و صنعتی به کشور کمک کنند .
ارکانی در مورد کاستیهای قانون حمایت از شرکتها و
موسسات دانش بنیان ،به عدم توجه آن به شرکتهای فناور

و خالق اشاره کرد و گفت :قانون فعلی حمایت از شرکتهای
دانش بنیان شامل حال شرکتهای فناور و خالق نمیشود در
حالی که در مسیر بین تبدیل شدن یک شرکت عادی به شرکت
دانش بنیان ،شرکت فناور و خالق حضور دارند .ما برای این
شرکتهای واسط هیچ قانون حمایتیای نداریم و شرکتهای
فناور ما در این مرحله به دلیل عدم حمایت دچار مشکالت
متعدد و در مواردی دچار شکست و تعطیلی میشوند ،لذا باید
قانونی تصویب کنیم که مشمول شرکتهای فناور و خالق هم
شود و این مسئله در حال پیگیری است.
وی در مورد طرح دانش بنیان در مجلس شورای اسالمی گفت:
پیش نویس قانون جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس در حال نهایی شدن است؛ در این
طرح تمامی ارکان اکوسیستم نوآوری کشور شامل شرکتهای
فناور و خالق در نظر گرفته شدهاند ،چرا که قانون حمایت از
شرکتهای دانش بنیان کامل نیست و نقایص و خالءهایی دارد
لذا در پیش نویس جدید شرکتهای خالق ،دانش بنیان و
حلقههای اتصالی آنها را مورد توجه قرار دادهایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در مورد نهادهای
تامین مالی اکوسیستم نوآوری نیز خاطرنشان کرد :برای اینکه
تصمیم درست و جامعی بگیریم و موازیکاری را حذف کنیم و
اینکه قوانین ضمن داشتن انسجام ،پاسخگویی بیشتری داشته
باشند در نظر داریم که نظرات ذینفعان این حوزه را دریافت
کرده و بعد تصمیمگیری کنیم ،بر این اساس با صندوق نوآوری
و شکوفایی نیز جلسهای برگزار خواهیم کرد تا بعد از اخذ نظرات
صندوق در مورد برنامههای حمایتی در مجلس تصمی م بگیریم.
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در این بخش یم خوانید:

معرفیکمیسیونهای

شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
دکتر آرش رزمی

مسئول امور کمیسیون های دبیرخانه شورای عالی عتف

معرفیاموربرنامهریزیتوسعهپژوهشوفناوری
دبیرخانهشورایعالیعلوم،تحقیقاتوفناوری
معرفینوآوریبازOpenInnovationIntroduction
فرصتطالییهمکاریومشارکتموثروبرد-برد
صنعتودانشگاهدرایران
گزارشپژوهشوفناوریدرموسسهدانشمند،بنیاد
مستضعفان
پژوهشدرکاهشریسکفاجعهونوآوری
ایفاینقشاقتصادیتوسطدانشگاهها
چالشهایتعاملمیانصنعتودانشگاه
ضرورتتوسعهصنعتفناورانهبهکمکدانشگاهها

◆ تشکیل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) در سال 1383
با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کالن
اجرایی در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری در کشور تشکیل شد
و به موجب قانون ،مصوبههای آن پس از ابالغ ریاست محترم
جمهور ،برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور الزماالجراست.
شورای عالی عتف وظایف متعددی همچون سیاستگذاری
و برنامهریزی کالن؛ حمایت و تامین منابع حوزههای علوم،
تحقیقات و فناوری؛ هماهنگی ،پایش و ارزیابی را برعهده دارد.
مطابق با ماده ( )3آییننامه داخلی شورای عالی عتف (مصوب
دومین جلسه شورا مورخ  )1385/02/03شورای عالی می تواند
در جهت ارتقاء كيفيت سیاستگذاری در زمينههاي مختلف
علوم ،تحقيقات و فناوری و راهبري توسعه فناوریهاي دارای
اولويت ملي ،برحسب نياز ،به تشكيل دبیرخانهها یا شوراهای
تخصصی و تشكيالت مورد نیاز موقت يا دائمي اقدام کند.
رئیس شورا :رئیس محترم جمهور
دبیر کل شورا :دکتر غالمحسین رحیمی
◆ کمیسیون دائمی شورا
به استناد ماده ( )5آییننامه داخلی شورای عالی عتف ،شورا
بهمنظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف خود ،کمیسیون
دائمی را با ترکیب معاونین پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور

صندوقهایپژوهشوفناوریغیردولتی،نهادهای
مالیزیستبومعلموفناوری
گزارشعملکردپژوهشیوفناوریوزارتنیرو
و ....

بعالوه تعدادی اعضای دیگر مانند نمایندگان دانشگاهها ،روسای
برخی از موسسات ،نمایندگان انجمنهای علمی و نمایندگان
سایر بازیگران حوزه علوم ،تحقیقات و فناوری ایجاد کرد .ترکیب
این کمیسیون در بیستو دومین جلسه شورای عالی عتف
مورخ  1397/07/23اصالح گردید .وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری رئیس و دبیر کل شورا دبیر کمیسیون دائمی هستند.
رئیس کمیسیون دائمی :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
دبیر کمیسیون دائمی :دبیر کل شورای عالی عتف
در ماده ( )6آیین نامه داخلی شورا ،وظايف و اختيارات
کميسيون دائمی عبارت است از:
 -1تصميمگيری در مواردی از وظايف تفصيلی شوراي عالی که
از طرف آن شورا تفويض اختيار شود.
 -2بررسی و اظهار نظر در مواردی که از طرف شوراي عالی
ارجاع میشود.
ن دائمی
◆ ترکیب اعضای کمیسیو 
◾ وزير علوم ،تحقیقات و فناوری (ریيس کميسيون دائمی)؛
◾ دبيرکل شوراي عالی (نایبرییس و دبير کميسيون دائمی)؛
◾ معاون پژوهشي و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
◾ معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ؛
◾ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی؛
◾ معاون پژوهشي وزارت آموزشوپرورش؛
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◾ معاونان پژوهشي یا فناوری وزارتخانههاي منتخب دولت؛
◾ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نيرو؛
◾ رییس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
◾ رییس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی؛
◾ معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
◾ معاون امور علمی ،فرهنگي و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور؛
◾ دو نفر از رؤساي مراكز پژوهشي و فناوری دولتی وابسته به وزارت ،و يک نفر از رؤسای مراکز
پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
◾ دو نفر رؤسای دانشگاههاي دولتی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری عضو شوراي
عالی و يک نفر رییس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی عضو شوراي عالی؛
◾ نمايندگان ثابت فرهنگستانهای عضو شوراي عالی؛
◾ معاون طرح و برنامه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛
◾ معاون پژوهشی نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛
◾ معاون پژوهشی حوزه علمیه قم؛
◾ دبیر یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقالب فرهنگی؛
◾ معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي؛
◾ معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران؛
◾ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایندگی از صندوقهای حمایتی؛
◾ دو نفر دانشمندان و صاحبنظران سیاستگذاری علم و فناوری منتخب انجمنهای علمی
عضو شورای عالی؛
◾ دو نفر از صاحبنظران بخشهای تولیدی ،خدماتی ،خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران؛
◾ دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری (یکنفر به انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و
یکنفر به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی).
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در عمل کمیسیون های تخصصی شورا از سال  1389فعالیت خود را آغاز کردند و آییننامه
کمیسیونهای تخصصی در پانزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورخ  1392/12/12به تصويب
رسيد و در جلسات بیست و یکم و بیست و دوم شورای عالی عتف و جلسه یکصد و نود و پنج
کمیسیون دائمی اصالح گردید.
◾ عناوین کمیسیونهای تخصصی شورا
بر اساس مواد ( )2آییننامه کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف ،شورا دارای  10کمیسیون
تخصصی است که در ذيل كميسيون دائمي تشكيل میشوند و هریک دارای اعضای حقوقی و
حقیقیهستند.
دبیران کمیسیون تخصصی با انتخاب و حکم دبیر کل شورای عالی با حق رأی منصوب و به عضویت
کمیسیون در میآیند .رؤسای کمیسیونهای تخصصی ترجیحا از میان نمایندگان دستگاههای
اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و
با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب میشود .عناوین کمیسیونهای تخصصی شورا در شکل
" 1ساختار کمیسیونهای شورای عالی" قابل مشاهده است .الزم به ذکر بات وجه به اهمیت
حوزه هنر و معماری در کشور ،تشکیل کمیسیون تخصصی هنر و معماری در  30مهر 1399
در کمیسیون دائمی مصوب شد که این کمیسیون نیز در حال معرفی اعضای حقوقی و فراخوان
جهت جذب اعضای حقیقی است.
◾ وظایف کمیسیونهای تخصصی
به استناد ماده ( )3آیین نامه ،کمیسیون تخصصی براي ارائه مشاوره تخصصي در حوزه موضوعات
مربوط به كميسيون دائمي از طريق واكاوي و ارائه توصیههای سياستي مناسب يا گزینههای
تصمیمگیری براي توانمندسازی كميسيون دائمي در انجام وظايف محول تشكيل ميشود.
اهم وظایف کمیسیون ها در این آییننامه عبارتند از:

شکل  -2وظایف کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف

◾ ترکیب اعضای کمیسیونها
به استناد ماده ( )4آییننامه کمیسیونهای تخصصی ،هر یک از کمیسیونهای تخصصی دارای
ترکیب زیر هستند:

شکل  - 1ساختار کمیسیونهای شورای عالی عتف

◆ کمیسیون هماهنگی امور علمی ،فناوری و نوآوری
کمیسیون هماهنگی امور علمی ،فناوری و نوآوری شورای عالی عتف متشکل از دبیران
کمیسیونهای تخصصی شورا و چند نفر از نمایندهگان دستگاه-های اجرایی است که در پاسخ
به استعالم دبیر کل محترم شورای عالی عتف به دبیرخانه معرفی شدهاند .دبیر کل شورا ریاست
این کمیسیون را برعهده دارند .اهم وظایف این کمیسیون که در ماده  7آییننامه کمیسیونهای
تخصصی به آن اشاره شده است به شرح زیر میباشد:
● فراهم سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف
● آسیبشناسی و بازنگری فرایندهای حوزه علم ،فناوری و نوآوری
● تلفیق و هماهنگسازی سیاستها ،اولویتها و برنامههای حوزه علم ،فناوری و نوآوری
● سایر مواردی که از طرف دبیرکل شورا ارجاع داده میشود.
◆ کمیسیونهای تخصصی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
تاریخچه تشکیل کمیسیونهای تخصصی:
در اجرای ماده ( )3آییننامه داخلی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب دومین جلسه
شورا مورخ  )1385/02/03موضوع ساختار کمیتههای تخصصی در سومین جلسه شورای عالی
عتف (  )1385/07/18در دستور کار قرار گرفت و دوازده عنوان کمیته مصوب گردید .همچنین
ترکیب اعضای کمیتههای تخصصی و تکمیل شرح وظایف آنها به کمیسیون دائمی شورا محول
گردید .در ادامه در چهارمین جلسه شورای عالی عتف ( )1388/08/12نام کمیتههای تخصصی
به کمیسیونهای تخصصی تغییر یافت و آییننامه تشکیل کمیسیونهای تخصصی مطرح گردید.

شکل  - 3ترکیب اعضای کمیسیونهای تخصصی شورای عالی عتف

شکل  - 4وضعیت نیروی انسانی کمیسیونهای شورای عالی عتف
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جدول - 1دستگاههای اجرایی عضو کمیسیونهای تخصصی و هماهنگی شورای عالی عتف

دستگاههای اجرایی عضو کمیسیونهای تخصصی و هماهنگی شورای عالی عتف

انرژی

حمل و نقل و عمران

کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی

صنایع ،معادن و فناوری
اطالعات و ارتباطات

دفاع ،امنیت و
سیاستخارجی

امور فرهنگی ،اجتماعی
و علوم انسانی و اسالمی

مدیریت ،اقتصاد ،
بازرگانی و امور حقوقی

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

سالمت ،امنیت غذایی و
رفاهاجتماعی

*

علوم پایه و فناوریهای
همگرا

◾ اهم فعالیتهای انجام شده در کمیسیونهای تخصصی شورا

*

هماهنگی امور علمی،
فناوری و نوآوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
وزارت اطالعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
وزارت آموزش و پرورش
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
جهاد دانشگاهی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت دادگستری
دانشگاه آزاد اسالمی
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت راه و شهر سازی
سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست کشور
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستانعلوم
فرهنگستان علوم پزشکی
فرهنگستانهنر
وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی
وزارت کشور
مرکز مدیریت حوزه های علمیه
مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت نفت
سازمان ملی استاندارد
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
وزارت نیرو
وزارت ورزش و جوانان
سازمان اموراداری و استخدامی کشور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

◾ اهم برنامه های کمیسیونهای تخصصی شورا در سال 1399
شماره

عنوان برنامه

1

شناسایی مهمترین چالشهای ملی و دستگاهی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

2

تدوین سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور

4

بررسی و پیشنهاد برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه

6

ارائه پیشنهاد برای مفاد بودجه سال 1400

3
5
7
8

تدوین گزارش ساالنه عملکرد پژوهش ،فناوری و نوآوری حوزه تخصصی
بررسی و پیشنهاد منابع مختلف برای تامین مالی پژوهش ،فناوری و نوآوری
تدوین طرح های کالن سرمایه گذاری در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و ف ّناوري

پشتیبانی از فعالیت های دبیرخانه مانند سامانه ها ،بررسی و تدوین آیین نامه ها و...

❚❚
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معرفی امور برنامه ریزی توسعه پژوهش و فناوری

⏪

دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

◆ مقدمه
امور برنامهریزی توسعه پژوهش و فناوری در راستای اجرای تکالیف محوله به شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،از جمله ماده  4قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوری؛ بند ج ماده  64قانون برنامه پنجساله ششم توسعه؛ بند ح تبصره  9ماده واحده قانون
بودجه کل کشور؛ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف؛ برنامه حمایت از تولید ملی،
علم و فناوری داخلی و استفاده بهینه از توانمندی های داخلی (بخشنامه شماره  131252رئیس
محترم جمهور مورخ  )1398/10/14در دبیرخانه شورای عالی عتف ایجاد شده است.
هدف اصلی این واحد هدایت پژوهش و فناوری در راستای تحقق نیازمندیهای فناورانه کشور و
حل مسائل و چالشهای ملی و دستگاهی توسط ظرفیت و توانمندیهای موسسات آموزش عالی،
واحدهای فناور و محققین داخل کشور میباشد .این واحد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و
حمایت از جهش تولید ،تقاضا محوری را به عنوان محور فعالیتهای خود قرار داده است.
در راستای تحقق این هدف و به استناد تکالیف قانونی ذکر شده ،وظایف این امور عبارتست از:
● راهبری سامانه ساتع (سامانه اجرایی بند ح تبصره  9قانون بودجه کل کشور) :حل مسائل
و نیازمندیهای فناورانه شرکتها و مؤسسات دولتی از طریق ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی؛
● مدیریت و نظارت بر تعریف ،تصویب و اجرای طرحهای کالن ملی :با هدف حل چالشها و
مسائل ملی توسط ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان؛
● برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) :ایجاد بستری برای برقراری ارتباط
میان تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری و ایجاد شبکه گسترده از نیازمندیها و توانمندی های
کشور در قالب نوآوری باز.
◆ راهبری سامانه ساتع (سامانه اجرایی بند ح تبصره  9قانون بودجه کل کشور)
◾ شرح بند (ح) تبصره ( )9قانون بودجه
بر اساس بند (ح) تبصره ( )9ماده واحده قانون بودجه سال  1398کل کشور ،شركتها ،بانكها
و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول این قانون ،مكلفند حداقل چهل درصد از هزينه
امور پژوهشي خود را در راستاي حل مسائل و مشكالت خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي در قالب طرحهاي پژوهش كاربردي ،عناوين
پاياننامههاي تحصيالت تكميلي ،طرحهاي پسادكتري و یا طرحهاي تحقيقاتي دانشآموختگان
تحصيالت تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.
این قانون در سال  1397با عنوان بند (ط) تبصره  9آغاز شد و از سال  1398با عنوان بند (ح)
تبصره  9ادامه یافته است.
◾ راهاندازی سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری بهمنظور اجراییسازی
بند (ح)

این سامانه بستری جهت تبادل فناوری و تسهیل فرایند ارتباط میان عرضهکنندگان فناوری و
متقاضیان آنهاست که باعث تغییر رویکرد فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور به مسئله محوری،
ایجاد فضای مناسب برای شکلگیری اقتصاد دانش بنیان ،انتقال نتایج دستاوردهای پژوهشی از
مراکز علمی و پژوهشی و شرکت-های دانش بنیان داخلی به صنایع کشور میشود.
◾ عملکرد مشمولین و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای بند (ح) تبصره ()9
در این بخش عملکرد سامانه ساتع از سال  1397تا پایان شهریور ماه سال  1399بطور خالصه
ارائه می-شود.
● اعتبارات واریز شده به خزانه توسط مشمولین
اعتبار مشمول بند (ح) تبصره ( )9قانون بودجه کل کشور از سال  1397تا کنون ،همچنین میزان
اعتبار واریز شده توسط مشمولین در هر سال در نمودار  1ارائه شده است.

نمودار  .1اعتبار مشمول بند ح به همراه میزان اعتبار واریز شده به حساب خزانه توسط در هر سال_ارقام بر
حسب میلیارد ریال

● مجموع اعتبار قراردادهای منعقد شده
در مجموع تا کنون تعداد  763قرارداد به ارزش  2،205میلیارد ریال در اجرای بند (ح) میان
متقاضیان فناوری (مشمولین) و مؤسسات فناور (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) منعقد شده
است .نمودار  2تعداد و ارزش قراردادهای منعقد شده را به تفکیک هر سال نشان میدهد.

نمودار  .2تعداد و مجموع قراردادهای منعقد شده به تفکیک سال

● مجموع اعتبارات پرداخت شده توسط مشمولین به مجریان
مجموع اعتبارات پرداخت شده به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از سال  1397تا پایان
شهریور ماه سال  1399برابر  545میلیارد ریال است .نمودار  3مقایسه مجموع اعتبارات پرداخت
شده را در هر سال نشان میدهد.
الزم به توضیح است که پرداخت مبالغ بر اساس میزان پیشرفت پروژهها بوده و پس از تأیید
کارفرما به دانشگاه مجری انجام میگیرد.

دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس
شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف و بهمنظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند
قانونی فوقالذکر ،از سال  1397اقدام به راهاندازی و مدیریت سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش
و فناوری (ساتع) نموده است .تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی
مشمولین ،اعالم فراخوان ،دریافت پیشنهادهها ،ثبت قراردادهای مابین شرکتها و نهادهای علمی
و پژوهشی ،ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق این سامانه انجام میگیرد.
آدرس وب سایت ساتع/http://sate.atf.gov.ir :

نمودار  .3مقایسه اعتبارات پرداخت شده در اجرای قراردادهای منعقد شده در هر سال_ ارقام بر حسب میلیون ریال
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نمودار  4لیست مشمولین دارای بیشترین اعتبارات پرداختی را نشان میدهد .بر اساس این نمودار
شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی با  114میلیارد ریال بیشترین اعتبار پرداختی به
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را دارد.

نمودار  .7متوسط پیشرفت مالی پروژهها در هر سال

◾ عملکرد مؤسسات آموزش عالی به تفکیک نوع مؤسسه
در نمودار  8عملکرد مؤسسات آموزش عالی از لحاظ تعداد قراردادهای ثبت شده توسط مؤسسه،
مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده و همچنین مجموع اعتبار جذب شده به تفکیک نوع مؤسسه
ارائه شده است .همانطور که از نمودار مالحظه میشود ،دانشگاهها با  684قرارداد بیشترین تعداد
قرارداد ثبت شده را دارا هستند.

نمودار  .4مشمولین دارای بیشترین اعتبار پرداختی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به همراه مجموع
اعتبار پرداختی_میلیارد ریال

همچنین در نمودار  ،5ده دانشگاه دارای بیشترین اعتبارات جذب شده ارائه شده است .اعتبار
جذب شده توسط این ده مؤسسه حدود  68درصد کل اعتبارات جذب شده را شامل میشود.

نمودار  .8عملکرد مؤسسات آموزش عالی بر اساس نوع مؤسسه

نمودار  .5دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دارای بیشترین اعتبار جذب شده_میلیارد ریال

● میزان پیشرفت مالی پروژهها
درصد پیشرفت مالی پروژهها (نسبت مبالغ پرداخت شده به هر پروژه به مبلغ قرارداد پروژه)
به عنوان مبنای محاسبه درصد پیشرفت پروژهها در نظر گرفته شده است .در نمودار  6توزیع
اعتبارات پرداختی به قراردادهای منعقد شده در هر سال ارائه شده است .بطور مثال در سال
 ،1397مبلغ  670میلیارد ریال قرارداد منعقد شده و مبلغ  231میلیارد ریال بابت اجرای این
قراردادها تا کنون پرداخت شده است .بر اساس این نمودار ،میانگین پیشرفت مالی پروژهها در هر
سال در نمودار  7نشان داده شده است.
میانگین کلی پیشرفت مالی پروژهها حدود  %24میباشد.

نمودار  .6توزیع اعتبارات پرداخت شده به قراردادهای منعقد شده در هر سال_ارقام بر حسب میلیارد ریال

◾ بررسی قراردادهای منعقد شده بر اساس حوزه دانشی
تمامی قراردادهای منعقد شده در قالب  5حوزه دانشی (فنی و مهندسی/علوم پایه/علوم پزشکی/
علوم انسانی /هنر و معماری/کشاورزی/دامپزشکی) دستهبندی و از لحاظ تعداد ،حجم مبالغ و
اعتبارات پرداختی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
همانطور که در نمودار  9نشان داده شده ،حدود  84درصد از کل قراردادهای منعقد شده (657
قرارداد) در حوزه فنی و مهندسی میباشد و پس از آن حوزه علوم انسانی قرار دارد که تنها %10
از کل قراردادها ( 75قرارداد) مربوط به این حوزه میباشد.
نمودار  10مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده و مجموع اعتبارات پرداخت شده در هر حوزه
دانشی را نشان میدهد .بر اساس این نمودار بیشترین حجم مبالغ منعقد شده مربوط به حوزه
فنی مهندسی (با مجموع مبالغ قرارداد  1،355میلیارد ریال) و سپس حوزه علوم پایه (با مجموع
مبالغ قرارداد  273میلیارد ریال) می-باشد.

نمودار  .9توزیع تعداد قراردادهای منعقد شده به تفکیک حوزه دانشی

نمودار  .10مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده و مجموع اعتبارات پرداخت شده در هر حوزه دانشی_میلیارد
ریال
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◆ مدیریت و نظارت طرحهای کالن ملی
براساس ماده  4قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقيقات و فناوري« ،اولويتبندي
و انتخاب طرحهاي اجرایي بلندمدت سرمايهگذاري كالن در بخشهاي آموزش و پژوهش و
فناوري» بهعنوان یکی از وظایف شورای عالی عتف ذکر شده است .همچنین براساس شرح
تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف «تدوین و تصویب شیوهنامه فرآیند ارائه،
انتخاب و تصویب طرحهای کالن ملی و نحوه نظارت بر آنها» و «تصویب سیاستهای مرتبط
با افزایش کارایی طرحهای مصوب شورا» از جمله مهمترین وظایف شورا به شمار میرود.
در این راستا شوراي عالي عتف براساس وظايف و مأموريتهاي قانوني خود با همكاري
صاحبنظران و خبرگان دانشگاهي و دستگاهي و نيز مسئوالن پژوهش و فناوري دستگاههاي
اجرايي بر مبناي نيازهاي حال ،فرصتهاي آينده و توانمنديهاي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
دستگاههاي اجرايي ،شناسایی ،تعریف و تصویب طرحهای کالن ملی در حوزههاي مختلف
را جزء برنامههای اصلی خود قرار داده است.
بر اساس دستور العمل «مدیریت و راهبری طرحهای کالن ملی مصوب شورای عالی عتف»
ارکان ساختار اجرایی طرحهای کالن ملی در پنج سطح زیر تعیین شد:
● سیاستگذار کالن (شورای عالی /کمیسیون دائمی)؛
● سیاستگذار اجرا (کمیسیون تخصصی)؛
● مدیریت و برنامهریزی اجرا (کمیته راهبری)؛
● نظارت بر اجرا (کمیته نظارت)؛
● اجرا (مجریان محوری و همکار).
تا کنون اعتباری بالغ بر  1،040میلیارد ریال از سوی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
بهمنظور اجرای طرح های کالن ملی اختصاص یافته است.
◆ برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)
◾ مقدمه
بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار هرسال را با محوریت مسائل اقتصادی
نامگذاری میکنند ،این مسئله حاکی از اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم برای
ایشان میباشد .اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی ،حمایت از کاالی ایرانی و اقتصاد دانش بنیان،
رونق تولید و جهش تولید در طی سالهای گذشته به عنوان شاهبیت کالم رهبری در اکثر
دیدارهای ایشان با مسووالن نظام و اقشار مختلف مردم مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان
راهکار نجات اقتصاد کشور از سوی ایشان تبیین شده است.
بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
تعیین سیاستهای تجاری-سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی ،انتقال و اشاعه فناوری
در کشور؛ همچنین تعیین سیاستهای الزم برای حمایت از فعالیت نهادهای مدنی و بخش
غیر دولتی بر عهده دبیرخانه شورای عالی عتف گذاشته شده است .دبیرخانه شورای عالی
عتف نیز در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین انجام وظایف خود از
سال  1397اقدام به برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) نموده است.
◾ معرفی نمایشگاه تستا
نمایشگاه ارائه نیازهای فناورانه ،از نوع نمایشگاههایی است که در دنیا با عنوان نمایشگاههای
معکوس شناخته می-شوند .نمایشگاههای معکوس ،بر خالف نمایشگاههای مرسوم که به
عرضه محصوالت ،خدمات و توانمندیها اختصاص دارند ،مبتنی بر تقاضای فناوری هستند
و طی آن ظرفیتهای توسعه و نیازهای یک بخش خاص در قالب نمایشگاهی به فعاالن،
شرکتهای فناور و دانشبنیان ،استارتآپها و متخصصین حوزه معرفی میگردد و از آنها
خواسته میشود در یک بازه زمانی مشخص نوآوریها و فناوریهای خود را جهت رفع
نیازمندیهای اعالم شده و یا چالش ها و مسائل تبیین شده به برگزارکنندگان معرفی نمایند.
در این نمایشگاهها شرکتهای متقاضی ،ظرفیتهای توسعهای و نیازمندیهای فناورانه را
مستند مینمایند و آماده ارائه نیازمندیهای فناورانه خود به صاحبان فناوری میشوند،
سپس مقدمات برگزاری یک رویداد چندروزه انجام میگیرد.

شکل  :1اهداف و اثرات برگزاری نمایشگاه تقاضا محور

35
پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

با توجه به ماهیت نمایشگاههای تقاضا محور ،در ادبیات حوزه سیاست گذاری این
نمایشگاهها به عنوان یکی از ابزارهای مهم و دارای اثربخشی باال برای برقراری ارتباط و
تعامل بین عرضه و تقاضای فناوری شناخته میشود .همچنین از قابلیت این نمایشگاهها
می توان برای فعال کردن ظرفیتهای موجود در صنایع و رونق بخشیدن به فضای کسب
و کار بهره گرفت.
در صورت مدیریت صحیح بازار تقاضامحور ،از یک سو نیازمندیهای سازمانها و شرکتهای
زیرمجموعه دستگاههای اجرایی به انواع فناوریها با اثربخشی باالتری رفع گردیده و از
سوی دیگر این ارتباط و تعامل باعث رشد و توسعه انواع شرکتهای استارتاپی ،دانش
بنیان و حتی شرکتهای بزرگ تولیدی میشود (شکل .)1
◾ خالصه گزارش عملکرد دو دوره برگزاری نمایشگاه تستا
در سال حمایت از کاالی ایرانی ،به منظور شناخت و استفاده از قابلیتها و پتاسیلهای
فنی و تخصصی صنعتگران داخل کشور در زمینه تولید و ساخت مواد ،قطعات ،تجهیزات
و سیستمهای مورد نیاز داخلی کشور ،اولین دوره نمایشگاه تستا با همکاری دبیرخانه
شورای عالی عتف و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ،همزمان
با نوزدهمین نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار» و ششمین نمایشگاه
«تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» برگزار گردید .در این نمایشگاه 900
تقاضای فناورانه از سوی 70سازمان/شرکت ارائه گردید که در نهایت منجر به انعقاد 89
تفاهم نامه همکاری مابین ارائه دهندگان نیازمندی و شرکتهای فناور شد.
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن نظام ،مورخ  ،1398/02/24راهکار غلبه بر
مشکالت ناشی از عدم تأمین نیازهای داخل کشور از خارج را تکیه بر توان تولید داخلی
و استفاده از پتانسیلهای موجود در کشور از طریق اعالم فراخوان عمومی و برگزاری
نمایشگاههای دائمی تقاضا محور عنوان نمودند.
پس از برگزاری نمایشگاه تستا در دی ماه  97که در سطح ملی اولین تجربه در کشور
بوده است و با توجه به بازخوردها و اخبار گسترده در خصوص نمایشگاه و همچنین پیرو
فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظل العالی در راستای تحقق راهبرد "رونق تولید"
و ارائه فهرست نیازهای بخش تولید و تصریح و تأکید بر حل مسأله از طریق انعکاس
نیازهای اعالم شده به دانشگاهها و مراکز دانش بنیان با هدف رفع نیازها ،در سال 1398
نیز دبیرخانه شورای عالی عتف با مشارکت و همکاری شهرداری تهران ،صندوق نوآوری
و شکوفایی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اقدام به برگزاری
دومین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) نمود.

از جمله مهمترین ویژگیهای این نمایشگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
● در نظر گرفتن تسهیالت و مشوقهای ویژه نمایشگاه جهت ارائه به طرفین عرضه و
تقاضا
● حضور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و  6صندوق پژوهش و فناوری
● در نظر گرفتن فضای مذاکرات  B2Bو مدیریت انعقاد قراردادها
● برگزاری رویدادهای Reverse pitch
● حضور کارگزاران فناوری در حوزههای صنایع حاضر در نمایشگاه
● دعوت به حضور از تمامی دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،پژوهشگاههای کشور
و تمامی شرکتهای دانشبنیان
شکل  2خالصه نتایج و دستاوردهای حاصل از برگزاری دومین دوره نمایشگاه تستا را
نشان میدهد.

شکل  .2دستاوردهای نمایشگاه تستا  98در یک نگاه
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معرفی نوآوری باز

Open Innovation Introduction
مهندس پیام چینیفروشان

مسئول امور برنامهریزی پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف

هدف از این مقاله معرفی مختصری از نوآوری باز و ارائه
مفاهیم پایه آن میباشد.
◆ مقدمه
مفهوم نوآوری باز حتی قبل از اینکه برای بیان آن از عنوان
"نوآوری باز" استفاده شود ،در بسیاری از شرکتها رایج بوده و
از آن در فعالیتهای تحقیق و توسعه خود استفاده می کردند.
اگر نوآوری باز را بصورت خیلی ساده به عنوان نوآوری با شرکا
تعریف کنیم ،شرکتها همیشه این همکاری را با شرکای
تجاری نزدیک خود انجام میدهند :تأمینکنندگان ،مشتریان
منتخب ،دانشگاههای ممتاز و آزمایشگاههای تحقیقاتی .حتی
برخی شرکتها ممکن است مسابقات نوآوری برگزار کرده
باشند .شرکتها همچنین تواناییهای خود را بر اساس ظرفیت
و هوش کارمندان خود برای کمک به رشد و نوآوری در تجارت
ایجاد میکنند .محققان ،تکنسینها و دانشمندان در اکثر
سازمانها معموالً با همتایان خود ،چه در داخل و چه در خارج،
ارتباط برقرار میکنند تا درباره مشکالتی که میخواهند حل
کنند ،به بحث و بررسی بپردازند.
برخی از شرکتها خیلی زود با بهرهگیری از یک جامعه جهانی
گسترده از مبتکران ،شرکتهای نوپا ،شرکتهای کوچک و
متوسط ،شرکتهای بزرگ ،دانشگاهها و آزمایشگاهها و به روش
سیستماتیکتری روشهای بالقوهای را برای افزایش چشمگیر
سبد نوآوری خود شناسایی کردهاند .یکی از نمونههای بارز این
بحث ،شرکت  Procter & Gambleمی باشد .در اواخر دهه
 1990تیم مدیریت  P&Gارزش مفهومی را که قرار بود بعدها
به عنوان نوآوری باز شناخته شود ،خیلی زود درک کردند .آنها
مفهوم نوآوری باز را از طریق آنچه که "اتصال  +توسعه" نامیده
میشد در شرکت خود پیاده کردند .این طرح برای تبدیل شدن
به یک برنامه موفق برای تقویت همکاری با مبتکران خارج از
دیوارهای دیوار شرکت بود.
در سال  ،2003پروفسور هاروارد هنری چسبرو اصطالح
"نوآوری باز" را در کتاب خود معرفی کرد .کارهای تحقیقاتی
انجام گرفته وی را بر آن داشت تا از نوآوری باز به عنوان
استفاده از "ورود و خروج هدفمند دانش برای تسریع نوآوری
در داخل و در عین حال گسترش بازارهای استفاده خارجی از
نوآوری" استفاده کند .
هدف نوآوری باز همانطور که توسط آقای چسبرو توصیف شده
است ،افزایش گردش دانش ،بهویژه با بازیگران خارج از سازمان،
و ادغام این جریان اطالعات در فرایندهای نوآوری سازمان است.
◆ نوآوری باز در مقابل نوآوری بسته
نوآوری باز مطمئناً با روش سنتی اجرای تحقیق و توسعه و
فعالیتهای نوآوری در یک شرکت منافات دارد .این فعالیت ها
به طور سنتی معموالً در داخل سازمان جریان دارد و بر اساس
منابع (انسانی و مالی) سازمان می-تواند تأمین و تخصیص داده
شود .فعالیت های  R&Dبر توسعه محصوالت و خدماتی
متمرکز است که بعدا ً به صورت تجاری راه اندازی میشوند.
این مدل از "نوآوری بسته" (برخالف نوآوری باز) متکی به

تعداد مشخصی از مفروضات گفته شده توسط چسبرو است
که شرکتها باید در نظر بگیرند .آنها براساس برداشت خود از
بازار ،محصوالت را به تنهایی طراحی ،ساخت و تبلیغ میكنند.
آنها باید بهترین استعدادهای ممکن را جذب و تضمین کنند تا
بتوانند تحقیقات مثمر ثمر را انجام دهند .آنها باید مانع ایجاد
کنند تا از رقابت یا سرقت از آنها جلوگیری کند و این موانع
معموالً از طریق حق ثبت اختراع به شکل مالکیت معنوی ()IP
با شدت اعمال می شود.
اما نیروهای قدرتمندی مانند پایداری ،دیجیتال سازی ،سرعت
تغییر در تقاضای مشتری ،افزایش پیچیدگی فن آوری ها،
نوآوری جهانی شده ،در دنیا در حال فعالیت هستند که تجارت
را تحت تأثیر خود قرار می دهند ،بازارها را به هم می ریزند و
شرکتها را مجبور به تغییر و ابداع مجدد در مدل رشد خود با
سرعت بیشتری میکنند.
با توجه به این فشارها برای کمتر شرکتی قابل تصور است که
تمام منابع ،دانش و تخصص مربوط به هر فناوری جدیدی
را که ممکن است برای نوآوری نیاز داشته باشد ،بتواند از
منابع داخل شرکت کسب کند .بنابراین نیاز مبرم به یافتن
راه هایی برای دستیابی هرچه بیشتر به راه حل های چابک تر
با تخصصهای مورد نیاز وجود دارد .به نظر می رسد یک مدل
نوآوری باز در مسیر شرکتها برای دستیابی به این راه حل ها
را هموار می کند.
◆ فرایند متداول نوآوری باز
نوآوری باز در درجه اول شامل رویکردهای "خارج به درون"
است  ،جایی که ایده ها و فن آوری های خارج از سازمان به
درون سازمانها وارد می شوند ،و تا در بعضی موارد رویکردهای
"درون به بیرون" ،که در آن ایده ها و فن آوری های غیر استفاده
یا کمتر استفاده شده درون سازمان به بیرون انتقال می یابد تا
در فرایندهای نوآوری سازمان های دیگر استفاده شود.
اگر به مدل خارج به درون نوآوری باز را در نظر بگیریم ،در
این فرایند از یک طرف ،متقاضیان نوآوری ("متقاضی")
می خواهند امیدوار کننده ترین راه حل ها و شرکا را پیدا کنند
و با آنها ارتباط برقرار کنند و از طرف دیگر  ،ارائه دهندگان راه
حل ("فناور") این فرصت را دارند تا با ایده ها و فناوری های
خود به پروژه های واقعی و ملموس پاسخ دهند.
متقاضیان نوآوری بیشتر به دلیل مسائلی که مربوط به نقشه
راه نوآوری و توسعه محصول آنهاست شرکتهای بزرگ و
جهانی یا SMEها هستند .همچنین این سازمان ها می توانند
سازمان های غیردولتی ،ارگان ها یا ادارات دولتی باشند که
می توانند در برابر مخاطبان گسترده تر برای مقابله با چالش
های ملی و اجتماعی در جستجوی راه حل هایی باشند که
می توانند زندگی عده زیادی را تحت تأثیر خود قرار دهد .ارائه
دهندگان راه حل معموالً دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی،
مخترعین ،محققین ،شرکتهای دانش بنیان ،شرکتهای نوپا،
تأمینکنندگان ،آزمایشگاههای تحقیقاتی و حتی گاهی رقبای
یک شرکت هستند.
سومین ذینفع در مدل نوآوری باز می تواند شرکتهایی باشند
که می توانند با همکاری با متقاضیان نوآوری برای شناسایی
و بیان نیازهای آنها و همچنین تماس با یک جامعه جهانی
از ارائه دهندگان راه حل در جستجوی راه حل ،روند کار را
تسهیل کنند.
این شرکتها که "واسطه" نامیده می شوئد می توانند به عنوان
طرف سوم در این فرایند برای ایجاد ارتباط بین متقاضی و
طیف وسیعی از فناوران بکار گرفته شوند .یکی از شناخته شده

ترین این شرکتها در دنیا شرکت  NineSigmaمی باشد که
از بدو تاسیس تاکنون با بیش از  2،5میلیون مخاطب ارتباط
برقرار کرده و از طریق  5000پروژه بیش از  75000اتصال
برای  800مشتری ایجاد کرده است.
به طور کلی  ،فرآیند نوآوری آزاد را می توان در چهار مرحله
اصلی خالصه کرد :آماده سازی ،کشف ،ارزیابی و توافق .در ادامه
هر یک از این مراحل به اختصار توضیح داده خواهد شد.

◾ آمادهسازی
هدف متقاضی نوآوری ،انتخاب نیازهایی است که دارای ارزش
استراتژیک باالیی باشد .مرحله آمادهسازی معموالً مرحله ای
حیاتی برای شرکت است ،زیرا که آغاز سفر نوآوری باز شرکت
می باشد .مرحله آماده سازی بر روی شناسایی حوزه های اصلی
نیازهای شرکت متمرکز است ،نیازهایی که یافتن و بدست
آوردن راه حل هایی از خارج برای آنها می تواند بر تجارت
شرکت تأثیر بگذارد .اجرای استراتژی نوآوری باز امروز باید با
استراتژی تجارت سازگار باشد.
◾ کشف
هدف از فاز کشف این است که متقاضی فناوری ،یا شرکت
کاگزار از طرف متقاضی ،انواع مختلفی از راه حل های بالقوه
و شرکای با کیفیت باال را شناسایی کند که توانایی تأمین
تخصص ،فن آوری و قابلیت های مورد نیاز برای رفع نیاز تعریف
شده را دارا باشند .مهمترین چالش مرحله کشف این است که
چگونه می توان با استفاده از منابع و بدون به خطر انداختن
مالکیت فکری ،دامنه وسیعی از اطالعات در مورد راه حلها و
فناوران را بدست آورد.
◾ ارزیابی
هدف متقاضی در مرحله ارزیابی ،بررسی و تحلیل راه حل
های بالقوه و واحدهای فناور بر اساس معیارهای از پیش
تعیین شده ،به منظور شناسایی بهترین یا چند راه حل
برتر می باشد .این مرحله جایی است که معموالً اطالعات
غیرمحرمانه و در عین حال با جزئیات کافی ،توسط شرکت
متقاضی یا کارگزار با دقت انجام می شود .ذکر این نکته حائز
اهمیت است که برای اطمینان از جریان مناسب اطالعاتی
بین طرفین بدون به خطر انداختن اسرار تجاری طرفین یا
مالکیت فکری  ،فقط اطالعات غیر محرمانه در مراحل کشف
و ارزیابی به اشتراک گذاشته می شود .فضای غیر محرمانه ای
وجود دارد که طرفین می توانند در آن تعامل داشته و تصمیم
بگیرند که آیا عمیق تر شدن در روابط منطقی است .در این
صورت اگر توافقی نیز صورت نگیرد ،هیچ یک از طرفین در
معرض خطر قرار نگرفته اند.
◾ انعقاد توافقنامه
مرحله توافق نامه زمانی است كه متقاضی و فناور متعهد می شوند
كه با هم در یك همکاری یا تبادل متقابل مشاركت داشته باشند.
هدف فاز توافق نامه تعریف روابط بین متقاضی (کارفرما) و فناور
(ارائه دهنده خدمات) به گونه ای است که توافق نامه ،تعهدات
مشترک و پاداش های متقابل را توصیف کند که هر دو طرف را
با اشتیاق در این همکاری مشارکت دهد.
هدف نهایی نوآوری باز ایجاد همکاریهای معنی دار است،
جایی که هر یک از طرفین میتوانند از تخصص ،قدرت و تمایل
طرف مقابل برای توسعه چیزهای مشترک بهرهمند شوند.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

فرصت طالیی همکاری و مشارکت موثر و برد -برد صنعت
و دانشگاه در ایران

دکتر برات قبادیان

معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت

سوال کلیدی این است که علیرغم گذشت نزدیک به  90سال
از حضور دانشگاه و صنعت به سبک مدرن در ایران چرا هنوز
این دو نتوانستهاند با هم یک رابطه نهادینه شده برد -برد داشته
باشند و تاکنون هم هرگاه این موضوع مطرح می شود ،یکی
خود را محق و دیگری را به باد انتقاد می گیرد؟ پاسخ به این
سوال با بی طرفی تمام و بدون حب و بغض یعنی آسیب شناسی
موضوع به منظور حل مشکل دو طرف به گونهای که صنعت و
دانشگاه به صورتی کنار هم قرار گیرند که منافع هر دو لحاظ
شده ،کشش منافع جذابیت ایجاد کرده و اعتماد متقابل نسبت
به هم داشته باشند .در گذشته تالشهای زیادی شده است که
این دو ضمن ارتباط باهم میانشان اعتمادسازی شود لیکن به
باور من بجز تربیت نیروی انسانی برای بخش صنعت که همیشه
با انتقاد نیز رو به رو بوده است و در مواردی به صورت پراکنده
برای رفع نیازهای فناورانه ،این تالشها موفقیت چندانی بدست
نیاورد و این انتقادها همچنان ادامه دارد و در مواردی این شکاف
بیشتر نیز گردیده است.
اجازه دهید ببینیم هر یک تاکنون بدنبال چه اهدافی بودهاند که
تفاوت اهداف به تضاد منافع انجامیده و باعث چنین بی اعتمادی
گردیده است؟ دغدغههای دانشگاه شامل آموزش ،خلق دانش،
انتشار مقاله ،چاپ کتاب ،ارتقاء استادان ،نظریه پردازی و اموری
از این دست تاکنون در اولویت هدفگذاری قرار داشته است در
حالی که برای صنعت سود باالتر و تضمین منافع سهامداران،
تصاحب دانش فنی ،دسترسی به کارکنان ماهر ،کار عملی و
نتیجه گرایی در اولویت قرار دارد .دو نکته کلیدی دیگر نیز
تا کنون باعث عمیقتر شدن این شکاف شده است که بسیار
قابل توجه است .نکته کلیدی اول سیاستگذاریهای کالن علم
و فناوری در ایران است که در اینجا از آن می توان به "عرضه
محوری" دانشگاه یاد کرد .آموزش عالی ما که شامل دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی دولتی ،آزاد و غیر اتفاعی است بر اساس
این سیاست کالن "عرضه محور" است .اگر شما سوال کنید
که این حجم از دانشجویان را از نظر کمی برای کجا تربیت
می کنید ،هیچ پاسخ قانع کنندهای وجود ندارد .گاهی گفته
می شود که علم مقدس است و ورود به آموزش عالی نیز یک
حق همگانی است و بنا براین همه حق دارند وارد آموزش عالی
شوند که این پاسخ به باور من از نظر برنامه ریزی کالن برای
اداره کشور ایراد اساسی و جدی دارد .وجود هزاران جوان دانش
آموخته جویای کار و حتی نخبگان که از سر ناچاری کشور را
ترک می کنند این پاسخ غیر کارشناسی را به زیر سوال برده
است و امروزه دلسردی ،افسردگی و پیامدهای منفی ناشی از
آن در نتیجه وجود خیل عظیم دانش-آموختگان بدون شغل و
سرگردان برای کشور یک خطر بالفعل جدی ایجاد کرده است.
وقتی که دانشگاه از صنعت انتقاد می کند که چرا اینها را
جذب نمی کنید؟ پاسخ صنعت روشن و کوبنده است و آن
هم این است که اینها از نظر کمی بیش از نیاز من است.
از نظر کمی و کیفی نیز هم از لحاظ کیفیت آموزش و هم
از لحاظ نوع تخصص و میزان آن به نیاز و تقاضای من توجه
جدی نشده است .صنعت می گوید محصولی که دانشگاه تربیت

می کند ممکن است از نظر محفوظات و یادگیری نظری باالتر
از میانگین تراز جهانی باشد لیکن تقاضای عملی روز مرا برآورده
نمی کند .دانشگاه نگاهش به این است که خروجیهای او
درجه یک است و همین که در دانشگاههای خوب دنیا دانش
آموختگان دانشگاهی ایران پذیرش می گیرند را شاهد می گیرد،
در حالی که ممکن است تا حدودی از نظر کیفیت تربیت نظری
حرفش درست باشد اما تقاضای صنعت تربیت دانشمند نیست
و آچار بدست می خواهد .در اینجا بار دیگر سیاستگذاری کالن
آموزش عالی ایران که در پایان برنامه ششم توسعه  15درصد
دانش آموختگان از دانشگاههای مهارتی(جامع علمی -کاربردی
و فنی و حرفهای) خارج شده باشند زیر سوال می رود .الزم
به ذکر است تا آنجا که اطالع دارم هم اکنون این میزان در
حدود  12درصد است( در مقابل  80درصد در کشوری مانند
آلمان) .نکته کلیدی دیگر رویکرد این دو هم از نظر بودجه و هم
از نظر اعتماد به برآورده کردن تقاضای فناورانه است .رویکرد
صنعت تا قبل از افزایش نرخ ارز و سخت شدن تحریمها برای
برآورده کردن تقاضاهای فناورانه به خارج از کشور بوده است و با
دالرهای نفتی ارزان به راحتی نیاز خود را مرتفع می کرده است
و اعتمادی به اینکه بتواند این نیاز را از طریق توانمندی کیفی و
کمی دانشگاه برای مرتفع کردن آن نداشته است .دانشگاههای
دولتی نیاز به بودجه خارج بودجه عمومی احساس نمی کردند
که به سمت صنعت برای برآورده کردن آن از خود تمایل نشان
دهند .بودجه دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی نیز بر دوش
مردمی بودهاست که سیاست مدرک گرایی در کشور آنها را
مجبور به تامین هزینههای فرزندان خود با هر سختی و مشقتی
کردهاست .سخت تر شدن تامین بودجه دانشگاههای دولتی به
خاطر کاهش جدی درآمدهای دولت که ناشی از تحریم است و
نیز سختتر شدن زندگی مردم که ناشی از شرایط موجود مانند
افزایش بی رویه قیمت کالهای اساسی و نیز گسترش ویرس
کوید 19 -هست ،شرایطی را بوجود آورده است که دانشگاهها
برای ادامه حیات خود باید فکر دیگری بکنند .افزایش بی رویه و
دور از انتظار ارزش ارز که تامین مواد اولیه وارداتی برای صنعت
را دچار مشکل کلیدی برای تولید نموده است و نیز واردات
کاالهای صنعتی و فناوری را دچار خدشه کرده است نیاز نگاه
به درون برای ادامه حیات را ناگزیر کرده است .از این رو به
باور من در ایران یک فرصت طالیی ایجاد شده است که باید
از آن به عنوان "فرصت طالیی همکاری و مشارکت موثر و
برد -برد صنعت و دانشگاه" یاد کرد .وزارت صنعت ,معدن و
تجارت در سالهای اخیر این رویکرد نگاه به درون برای تامین
نیازهای فناورانه را به صورت جدی دنبال کرده است و برای آن
طرحههایی را تدوین و اجرا کرده است به صورت خالصه می
توان برخی از آنها را فهرستوار بر شمرد:
● سازماندهی همکاری میان صنعت و دانشگاه از طریق ایجاد
شورای سیاستگذاری و راهبردی آموزش ،پژوهش و فناوری
بخش صنعت ،معدن و تجارت.
● تهیه و ابالغ برنامههای جامع آموزش و پژوهش و سند ارتقای

برهوری در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت.
● تهیه ،تدوین و ابالغ آیین نامه اجرای دورههای کارآموزی و
ایجاد سامانه آن با همکاری وزارت علوم.
● شناسایی محصوالت وارداتی در طرح بومی سازی فناوری
محصوالت ارزبر به کمک دانشگاههای توانمند کشور.
● تدوین و اجرای طرح تونمندسازی تولید و توسعه اشتغال
پایدار(تاپ).
این طرح می تواند همکاری و مشارکت هدفمند ،موثر و برد -برد
صنعت و دانشگاه را پیاده سازی کرده و هم اکنون در حال اجرا
است .خوشبختانه این طرح در شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری نیز تایید و تصویب گردیده است و از سوی نایب رییس
شورا(وزیر محترم علومف تحقیقات و فناوری) ،مصوبات  6گانه
آن برای اجرا به وزارت صمت ابالغ گردیده است .اطمینان دارم
اجرای موفقیت آمیز این طرح این همکاری و مشارکت را به اوج
خواهد رسانید .اجرای این طرح در حل مشگالت موجود صنعت
و نیز برآورده کردن نیازهای آینده مانند پیاده سازی الزامات
انقالب صنعتی چهارم با کمک دانشگاهها و توانمندیهای علمی
و فناورانه داخلی قابل حصول و اطمینان بخش برای صنعت
است .از آنجا که این طرح ملی هم برای صنعت و هم برای
دانشگاه بسیار کلیدی است لذا چکیدهای از عملکرد آن در زیر
آورده می شود:
هدف کلی از تدوین و اجرای اين طرح ملي اساسي و حياتي،
مشاركت و همكاري عيني ،عملي و مؤثر صنعت و دانشگاه براي
رسوخ فناوري در واحدهاي صنعتي ،معدني و تجاري .دانش
بنيان كردن محصوالت توليدي و اشتغال پايدار دانش آموختگان
دانشگاهي است .با اجرای طرحهاي تحقيقاتي توسط استادان
دانشگاه و انجام پایاننامهها و رسالههاي دانشجويي ،انجام فرصت
مطالعاتي صنعتي ،پسا دكتراي صنعتي و خدمت نظام وظيفه
دانش آموختگان ارشد و دکتری نخبه دانشگاهی در شركتهاي
دانش بنيان و واحدهاي تحقيق و توسعه( ، )R&Dبویژه در
بخش خصوصي هم اشتغال پايدار آنان فراهم شده و هم با
ايجاد خطوط جديد توليد ناشي از نوآوري و خالقيت ،اشتغال
زايشي براي ساير نيروهاي ماهر و متخصص جوياي كار نیز
فراهم می شود .این طرح می تواند در همه ادوار اقتصاد ،صنعت
و دانشگاه درکشور نهادینه شده و جزو الینفک توسعه پایدار و
متوازن محسوبشود چرا که این مسیر توسط کشورهای توسعه
یافته پیموده شده وکشور ما نیز متناسب با شرایط خود ناگزیر
باید این مسیر را طی نماید .سامانه طرح تاپ به آدرس www.
 iranetop.irدر دسترس بخشهای اقتصادی و دانشگاهیان
بوده و تاكنون  ١٣هزار واحد صنعتي ،معدني و تجاري در این
سامانه ثبت نام كرده و در حدود  ٥هزار مسئله و پروژه علمي و
فناورانه را در این سامانه ثبت کردهاند .سایر واحدهای صنعتی،
معدنی و تجاری نیز به تدریج در این سامانه ثبت نام کرده و
مسائل موجود و نيازهاي فناورانه آينده خود در حوزههاي مرتبط
با فناوريهاي برتر( )High Techو انقالب صنعتي چهارم را
مطرح و ثبت میکنند.
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گزارش پژوهش و فناوری در

موسسهدانشمند،بنیادمستضعفان
دکتر علی خطیبی

مدیر عامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند بنیاد مستضعفان

روشن است که پیشرفت در ابعاد مختلف دانش بشری و بهبود
کیفیت زندگی فردی و اجتماعی ما ،بیش از هر چیز متاثر از
پژوهش دانشمندان و پیشرفت توسعه دهندگان فناوری است.
البته در سال های اخیر ،به لطف گسترش شگفت انگیز خدمات
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،درک عمومی بهتری در
خصوص اهمیت دانش و پژوهش شکل گرفته است .واقعیتی
اجتماعی که قطعا بر نگرش مدیران بخش های مختلف کشور
موثر خواهد بود و فرصت مناسبی است برای رفع موانع اصلی
فرایندهای تحقیق و توسعه .به بیان بهتر امروزه به لطف استفاده
بیشتر مردم از محصوالت دانش بنیان ،از یکسو مقاومت سازمانی
در برابر توجه به تحقیق و توسعه کمتر شده و از سوی دیگر
انگیزه مدیران برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز در زیست
بوم فناوری افزایش یافته است لذا میتوان از طریق بازطراحی
و بازتعریف نگرش ها و فرایندها فاصله دانشگاه و کسب و کار
را کاهش داد .البته ایجاد تفاهم سازنده و موثر میان دانشگاه،
کسب و کار و صنعت ،چالش سنتی سازمان های بزرگ دولتی و
حاکمیتی بوده و هست.
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،با تداوم حضور در بیش
از  50رشته صنعتی در قالب  11هلدینگ و  167شرکت
در حال فعالیت و ارائه خدمت میباشد .توجه دوباره به
اعداد باال و گستردگی فعالیت های بنیاد به خوبی نشان می
دهد که نظام مسائل موجود در این صنایع از حجم ،تنوع
و پیچیدگی بسیار زیادی برخوردارند اگر تداوم تحریمهای
ظالمانه علیه ملت ایران و تاثیر مستقیم آن بر فعالیت بنگاه
های اقتصادی و صنعتی را هم به لیست موانع اضافه کنیم؛
اهمیت افزایش بهره وری و توجه ویژه به فرایند تحقیق و
توسعه روشن می شود .لذا باید بپذیریم که در شرایط کنونی
کشور ،غلبه بر مسئله ها تنها از راه تحول در نگرش ها ،فرایند
ها و زیرساخت ها ممکن می باشد و بدون نگاه تحولی اتفاق
خاصی رخ نخواهد داد.

میتوان گفت در دوره مدیریتی جدید بنیاد مستضعفان حمایت
از فعالیت های پژوهشی و فناورانه اصلی ترین اولویت ما در
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند است؛ با توجه به اهمیت
شرکت های دانش بنیان در مسیر رشد اقتصادی و علمی
کشور و نیز تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از
این شرکت ها و نخبگان ،ما در قالب مشارکت ،سرمایه گذاری
و ایجاد بازار سعی در حمایت از دانش ایرانی برای به حرکت
درآوردن چرخ های صنایع مختلف کشور را داریم .این مهم با

توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال جهش تولید اهمیت
مضاعفی یافته ،چراکه یکی از اصلی ترین راه های جهش تولید و
افزایش بهره وری صنایع از طریق به کارگیری روش های علمی،
توسعه تحقیقات ،فناوری های جدید و استفاده از ظرفیت های
شرکتهای دانش بنیان است.
چالش های فناورانه ی صنعت عموما در چهار سطح ارزیابی و
دسته بندی شده اند .بخشی از مسئله ها را می شود با عنوان
عارضه یابی (صنعتی-سازمانی) برچسب گذاری کرد .مشکالتی
که در گذشته ایجاد شده و اکنون نیازمند حل و فصل از طریق
تحقیق و توسعه است .از کار افتادگی های صنعتی و کج کارکردی
سازمانی در این دسته از مسائل تعریف می شود« .پیشگیری
از ایجاد چالش» نوع متفاوتی از مسئله های موجود است که
خصوصا در صنایع دارای عمر باال و زیرساخت های قدیمی و
در خصوص محصوالت مصرفی که از عمر محدود برخوردارند
به خوبی دیده می شود .البته باوجود تحریم ها و عدم امکان
خرید محصوالت ،خدمات و فناروی ها ،لیست چالش هایی از
این دست بزرگ تر از گذشته شده است .سطح سوم نیازمندی
های موجود به «توسعه فناوری»« ،گسترش و افزایش تولید»
و «بازیابی صنایع» مربوط است .چالش هایی که نیازمند بهره
مندی از ایده های نوآورانه جدی و خالقیت به عنوان پلی میان
دو نسل متفاوت از فناوری است و به همین دلیل از طرفی
پیچیده و از سوی دیگر جذاب و موثر است .در نهایت «پژوهش
آینده نگر» مبتنی بر نیازمندی های احتمالی آینده و آینده
پژوهی های علمی ،سطح باالتری از تحقیق و توسعه را می طلبد
که عموما در شرکت های دانش بنیان و به کمک پژوهشگران و
دانشمندان برجسته دانشگاهی ممکن است.
در این راستا موسسه دانشمند با حمایت از فعالیت های علمی،
پژوهشی و فناورانه ذیل شبکه تحقیق و توسعه دانشمند به
عنوان بستر یا پلت فرمی برای اتصال شرکت های دانش بنیان،
پژوهشگران ،دانشمندان و فناوران به شرکت ها و صنایع گروه
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به منظور حل مشکالت آنها،
ارتقا و بومی سازی دانش و فناوری و صدور دانش و فناوری به
سایر بخش های کشور اقدام نموده است.
مسائل ،نیازهای فناورانه و ایده ها پس از نیازسنجی دقیق و
تعیین چارچوب حل مسئله ،در سایت شبکه تحقیق وتوسعه
به آدرس  fanavar.daneshmandins.irو سایر مجاری
اطالع رسانی بارگذاری می شود تا تمامی شرکت های دانش

بنیان ،پژوهشگران و فناوران در فضایی شفاف و عادالنه نسبت
به ارسال درخواست جهت حل مسئله اقدام نمایند؛ تا کنون با
جلب مشارکت بیش از  350فناور و شرکت دانش بنیان ،بیش
از  130پروژه فناورانه در شبکه تحقیق توسعه دانشمند پیگیری
شده است.

به عنوان مثال سنتز آنتی اکسیدانت آمینی در فرموالسیون
روغن ها ،ساخت واکسن اسهال گاوی ( ،)BVDطراحی و نصب
سیستم بریکس سنج آنالین ،ساخت آنتی فوم با گرید خوراکی،
سیستم گندزدایی و ضدعفونی کننده آب ،طراحی وساخت
تجهیزات مبارزه با سرمازدگی باغات ،طراحی فرموالسیون
فراورده های گوشتی فراسودمند ،ساخت پالک  RFIDدام و
دروازه شناسایی با قابلیت ثبت رکورد و ورود داده به نرمافزار،
راه اندازی تلویزیون تعاملی  Vinak-IPTVتنها نمونه هایی از
پروژه های شبکه تحقیق و توسعه دانشمند است که با همکاری
شرکت های دانش بنیان به اتمام رسیده و یا در حال انجام است.
از این رو موسسه دانشمند ضمن پایبندی به پارادایم نوآوری باز،
و پرهیز از بنگاه داری مستقیم ،در چهارچوب جایگاه ستادی
خود تالش کرده است امکان حضور و مشارکت جدی شرکت
های دانش بنیان در پروژه های تحقیق و توسعه را فراهم کند.
همچنین توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای جذب دانش و
همکاری شبکه ی بزرگی از پژوهشگران و شرکت های دانش
بنیان ،در مراحل نهایی بوده که با حضور فعال در رویداد های علمی
دانشگاهی و توجه ویژه به امر رسانه انتظار می رود جایگاه موسسه
دانشمند به عنوان محل تجمع ،همکاری و مشارکت جمع بزرگی از
شرکت های فعال در زیست بوم فناوری ،تثبیت شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه پژوهشگران و
اندیشمندان در ایران ،موفقیت های بزرگی کسب نموده اند با
این حال به نظر می رسد ما در ابتدای مسیری دشوار و طوالنی
قرار داریم .مسیری که با بهره گیری هوشمندانه از دانش توزیع
شده ،حمایت از ایده ها و شرکت های دانش بنیان ،اصالح
فرایندهای سنتی تحقیق و پژوهش و نهایتا توسعه زیرساخت
های نوآوری می تواند فاصله میان دانشگاه و صنعت را کم کند
و کشور را از مشکالت کنونی عبور دهد.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

پژوهش در کاهش ریسک فاجعه و نوآوری
چارچوب سازمان ملل متحد برای کاهش ریسک سانحه
(چارچوب سندای  )2030-2015سرمایه گذاری در زمینه
نوآوری و توسعه فناوری در مدیریت کاهش ریسک سوانح را
تشویق می کند .با این حال  ،نیازهای ورودی علمی و فناوری
و سیاستگذاری مبتنی بر علم در این زمینه هنوز در کشور ما و
بسیاری از کشورها (از در حال توسعه تا صنعتی) به طور کامل
تامین نشده است.
موثرترین نوآوری های در زمینه مدیریت کاهش ریسک
سوانح بر روشهای مبتنی بر "جامعه" متمرکزند .علم مدیریت
دکتر مهدی زارع

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو
وابسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
جمهوری اسالمی ایران

کاهش ریسک به مفهوم وسیع خود  ،شامل علوم طبیعی ،
زیست محیطی  ،اجتماعی  ،اقتصادی  ،بهداشتی و مهندسی
است و ظرفیت های علمی مورد استفاده شامل تمام منابع
و مهارت های علمی و فنی هستند .ولی علوم اجتماعی
نقش اصلی را در توسعه تفکر جدید در مورد ریسک  ،آسیب
پذیری بازی می کند.
نوآوری شامل اجرای ایده های خالق و مناسب و فرایندهایی
است که دانش را با روشی خالقانه با ایده های جدید ترکیب
می کنند .بنابراین  ،نوآوری ها همیشه محصولی فناورانه نیستند
 ،بلکه می توانند به شکلهای مختلف انجام شوند و فرایند
 ،رویکرد  ،چارچوب و مفهوم را نیز شامل می شود .نوآوری
ها در این زمینه شامل این موارد می تواند باشد :نوآوری از
طریق مفاهیم میان رشته ای  ،تقویت فناوری های اطالعات
مکانی ،راه های ابتکاری برای افزایش جذب دانش علمی در
سیاستگذاری ،ادغام اطالعات محلی در تصمیم گیری های
مدیریت کاهش ریسک ،رویکردهای مشارکتی مانند دخیل
کردن دیدگاه دانشمندان جوان .
موانع مختلف هنوز بین علم و سیاستگذاری وجود دارد.
مطالعات موردی موفقی در زمینه سیاستگذاری علمی انجام
شده است  ،اما توسعه آنها در کشورهای در حال توسعه به
دلیل عوامل مختلفی از جمله عدم عالقه سیاسی و آگاهی ،
دیدگاه های متناقض در مورد اولویت ها  ،سازوکارهای نهادی
ناکافی  ،ظرفیت های محدود جوامع آسیب پذیر و عدم
دسترسی به دانش  ،کمبود ظرفیت فنی و بودجه  ،هنوز با
چالش زیادی مواجه است .عالوه بر این  ،عدم اعتماد در میان

گروداران (ذینفعان) نیز مانع ایجاد می کند .به دلیل عدم وجود
فضای گفتگو ناشی از اولویت کم مدیریت کاهش ریسک در
میان افرادی که در معرض خطر هستند  ،زمان  ،منابع و فضای
محدودی به مدیریت کاهش ریسک اختصاص می یابد.
ارتباط مستمر بین دانشمندان  ،سیاست گذاران و سایر ذینفعان
 ،همراه با پیوند دادن و شکل دادن ایده ها و اطالعات جدید
با نیازهای تصمیم گیرندگان ضروری است .با این حال  ،بدون
رهبری قوی و متفکرانه مدیرانی که مدت طوالنی در سمت خود
باقی می مانند  ،چنین سامانه هایی پایدار نیستند و کارآیی شان
محدود می شود.
کمبود دانش چالش اساسی نیست  ،اما دانش ممکن است به
سیاستگذاران  ،به ویژه در سطح محلی ،منتقل نشود .افزایش
تلفات ناشی از سوانح نیز نتیجه انتقال نامطلوب دانش موجود
(نتیجه تحقیقات نظری) به اقدام مشخص در مدیریت عملی
سانحه است  .موانع اصلی عبارتند از کمبود منابع برای استفاده
از دانش در عمل  ،کمبود انگیزه برای تصمیم گیرندگان در ادامه
کسب دانش برای تصمیم گیری بهتر و مبتنی بر شواهد و البته
تغییر در اولویت های اقتصادی  -اجتماعی  -سیاسی.
عالوه بر این  ،توسعه بیشتر دانش موقعی موثر است که دانش
محلی با اولویت ها و ادراکات محلی ادغام شود  .علوم اجتماعی
با ارائه روشهای بهبودیافته و هدف مدار ارتباطات می تواند با
در نظر گرفتن زمینه اجتماعی که این سوانح در آن رخ می
دهد و همچنین برآورد احتمال اثر های گوناگون در سناریوهای
مختلف نقش مهمی داشته باشد .سناریو های مختلف سوانح به
انواع متنوعی از داده ها از جمله داده های کیفی نیاز دارد.
شکاف بین تحصیالت آکادمیک و سیاستگذاری در حال
افزایش است .سیاست گذاری مستلزم ارائه اطالعات مناسب
در زمان مناسب به افراد مناسب است و به طور کلی این
وظایف به عهده اعضای هیئت علمی نیست .با این حال ،
اکنون انتظار می رود که جامعه پژوهشی تالش کند تا یافته
های تحقیقاتی خود را منتشر کند و به اشتراک بگذارد .این
به اشتراک گذاشتن نتایج پژوهشها احتمال استفاده از آن را به
عنوان مشارکت فعال در تقویت سیاستگذاری بیشتر می کند.
به طور خاص  ،در انتقال دانش  ،انتظار می رود که یافته ها
عینی باشد  ،میزان شواهد زیاد باشد  ،روش های آماری به
آسانی قابل درک باشند و پیامدهای عملی واضحی نیز داشته
باشند و بسیار مهم است که کاربرد آنها ساده باشد  .نیازی
نیست که نوآوری ها کام ً
ال جدید یا محصوالت پیشرفته باشند
 ،اما رویکردها و چارچوب ها می توانند منجر به تغییر و اثر بر
تفکر و رفتار افراد شوند.

ایفای نقش اقتصادی
توسط دانشگاه ها
سید کمال طبائیان

کمیسیون تخصصی دفاع ،امنیت و سیاست خارجی

دانشگا ه ها ،در قالب پارادايم هاي جاري ،مسئولیت
ی کنند و
مستقیمی را در توسعه اقتصادی کشور حس نم 
از همین رو ،سازوکارهای مورد نیاز برای درگیر شدن در
پروژ ه های بزرگ اقتصادی را ایجاد نکردهاند.
هر چند از یکسو میتوان چنین ادعا کرد که بسیاری
از مشکالت اجتماعی و صنعتی ،عمدتا مشکالتی چند
ن ها ،پاسخی چند رشته
بعدی ،و در نتیجه ،پاسخ به آ 
ای است و برای مواجهه ی با آن ها باید متخصصانی
از رشت ه های مختلف گرد هم آمده و با پرداختن به
ابعاد مختلف موضوع ،پاسخی جامع را فراهم آورند،
و از سوی دیگر ،یکی از معدود نهادهایی که مجمعی
است از متخصصانی از رشت ه های مختلف ،دانشگاه
یا پژوهشگاه است ،ولی به دلیل سنتهای جاری در
بسیاری از دانشگا ه ها ،میان دانشکد ه های متنوع ،رشته
های گوناگون ،و استادان رشتههای مختلف ،ه م کاری و
ی گیرد.
همافزایی صورت نم 
دانشگاه نه در کلیت خود ،و نه در اجزای خود ،سازوکاری
را برای تعریف/اخذ و اجرای پروژ ه های بزرگ چندرشته
ای تدارک ندیده است .در دانشگاه حداکثر معاونت
پژوهشی ،و در درون آن" ،دفتر ارتباط با صنعت" را
داریم؛ ولی نهاد متولی گرفتن پروژ ه های بزرگ ،اجراي
مهندسي سيستم روي آنها ،خرد کردن آن در سطح
دانشکد ه ها و استادان ،نظارت بر پيشرفت هماهنگ
زيرپروژ ه ها ،و سپس جمع کردن و تحویل دادن آن
وجود ندارد؛ از اینرو ،در حال حاضر نوع پروژ ه های
ارجاع شده به دانشگا ه ها ،عمدتا حداکثر در حد توان
یک استاد است .از منظری دیگر ،باید توجه داشت که
ش بنیان ،منحصر به شرکتهای دانشبنیان
تولید دان 
نیست و در صورت تمهید سازوکارهای الزم ،مثال ایجاد
دفتر مهندسي سيستم و مدیریت پروژه ،دانشگا ه ها هم
میتوانند به کمک جهش تولید ،ب ه خصوص از نوع دانش
بنیان آن بیایند.
از این رو پیشنهاد می نماید "دفتر ارتباط با جامعه و صنعت"
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونت پژوهشي
دانشگاهها ،به خصوص دانشگاههای جامع را ،به ایجاد
"دفتر مهندسي سيستم و مدیریت پروژه" ،با جلب
مشارکت دانشکده صنایع خود ،تشویق کند.
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صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی ،نهادهای مالی زیست بوم علم و فناوری

دكتر اميرحسام بهروز

مدير دبيرخانه كارگروه صندوق هاي پژوهش و فناوري

به منظور فراهم کردن زمینه الزم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش
و فناوری در ماده  100برنامه سوم و بند ح ماده  45برنامه چهارم توسعه ،به دولت اجازه داده شد
تا درتأسیس صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری مشارکت نماید؛كه در نتيجه تعداد 18
صندوق در كشور تاسيس شد.
با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،در ماده  44اين قانون
به منظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از
فعالیتهای پژوهشی و فناوری ،باالخص پژوهشها و فناوریهای کاربردی توسعهای ،دولت عالوه
بر مشاركت در تأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری  ،موظف به تقویت صندوقها
شده و همچنين این صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود
تسهیالت مالی شدند .هیات وزیران در سال  ،94آیین نامه اجرایی ماده  44و اساسنامه نمونه
جدید برای صندوق های پژوهش و فناوری مصوب نمود.
◆ ضرورت ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری

◆ نگاشت قانونی -نهادی صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی

◆ موضوعات فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

◆ صندوق های پژوهش و فناوری استانی ،نهاد تامین مالی زیست بوم علم و
فناوری استانی
هم اکنون  55صندوق رسمی در  27استان ثبت شده است و مجوز صندوق برای  3استان دیگر
نیز صادر شده است .در دور جدید مدیریت دبیرخانه کارگروه و براساس سیاستگذاری ابالغی
اعضای محترم کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری  ،تاسیس یک صندوق در هر استان
هدفگذاری شد که براین اساس صندوق های استانی از  13استان در انتهای سال  97به 30
استان رسیده است و با مذاکرات صورت گرفته تا پایان سال تمامی استانها دارای صندوق پژوهش
و فناوری خواهند بود

◆ صندوقهای پژوهش و فناوری تخصصی ،جذب و جهت دهی منابع مالی به حوزه
های تخصصی فناوری
یکی دیگر از سیاست های کارگروه در دور جدید ،جذب منابع مالی صنایع و حوزه های
مختلف فناوری به زیست بوم علم و فناوری از یک سو و رسوخ فناوری و نوآوری به این
صنایع بوده است .در این راستا صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی ،یعنی صندوق
هایی که صرفا در یک حوزه فناوری تمرکز داشته و مجوز فعالیت دارند ،در دستورکار قرار
گرفت .بر همین اساس تاکنون مجوز صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی صنعت نفت،
نوآفرین (حوزه  ،)ICTکشاورزی ،صنایع فرهنگی سپهر ،صنایع خالق ،نوآوری اجتماعی ،مواد
پیشرفته و انرژی صادر شده است.
◆ تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی
با هدف ترغیب و هدایت شرکتهای بزرگ به حضور در زیست بوم نوآوری و توسعه نوآوری و
فناوری از طریق سرمایه گذاری بر روی ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه و شرکت های نوپا،
فناور ،خالق  ،نوآفرین و دانش بنیان ،دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صندوق های پژوهش و
فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی که با مشارکت شرکت های بزرگ ایجاد شده و درصدد
جذب فناوريها و سرمايهگذاري در محصوالت نوآورانه بوده و صرفا در حوزه سرمایه گذاری
خطرپذیر فعالیت نمایند.
◆ گزارش عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری
◾ صدور ضمانتنامه
صندوقهای پژوهش و فناوری در هشت ماه امسال ،تاکنون هزار میلیارد تومان ضمانتنامه صادر
کردهاند که این مبلغ ،معادل کل سال  ۹۸بوده است .الزم به توضیح است حجم ضمانتنامه های
صادره صندوق های پژوهش و فناوری تاکنون تعداد بیش از  5250ضمانتنامه با عدد تقریبی 25
هزار میلیارد ریال می باشد.
◾ تسهیالت اعطایی
صندوق های پژوهش فناوری انواع تسهیالت اعطایی شامل نمونه سازی  ،تولید صنعیی و سرمایه
در گردش در اختیار فناوران و شرکت های خالق و دانش بنیان قرار می دهند .حجم تسهیالت
اعطایی صندوق ها در سال گذشته حدودا  9هزار میلیارد ریال و مجموعا بیش از  4800فقره
تسهیالت با عدد تقریبی  20هزار میلیاردریال تا پایاین سال  98بوده است.
◾ سرمایه گذاری خطرپذیر VC
یکی از حوزه های فعالیت مهم صندوق های پژوهش و فناوری مشاکرت و سرمایه گذاری در طرح
های فناورمحور می باشد .این حوزه که تاکنون بدلیل مشکالت قانونی و بسترهای همکاری و بلوغ
محیطی کمتر به آن توجه شده است ،با توجه به تاکیدات صورت گرفته و به خصوص طرحج هم
سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در یکسال اخیر سرعت قابل مالحظه ای به خود گرفته است .حجم سرمایه گذاری خطر پذیر سال
 98توسط صندوق های پژوهش و فناوری عدد  450میلیارد ریال بوده که فقط در هشت ماه
ابتدایی سالجاری به عدد  1700میلیارد ریال رسیده است.
◾  ۱۰برابر شدن سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری
سرمایه صندوق های صندوقهای پژوهش و فناوری به عدد  700میلیارد تومان رسیده است ،که
نسبت به ابتدای دوره مدیریت جدید دبیبرخانه کارگروه  10برابر شده است .
اهم اقدامات دبیرخانه کارگروه
◆ ّ
در راستای ارتقاء جایگاه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور به سطح نهادهای تأمین مالی و
سرمایهگذاری حرفهای خصوصی علم و فناوری  ،دبیرخانه اقدامات و فعالیت های زیررا برنامه
ریزی و انجام داده است.
⦁ بازدید و ارزیابی جهت اعطای مجوز فعالیت
⦁ تدوین صورت های مالی یکپارچه و یژه
⦁ حضور در مجامع عمومی بیش از بیش از  30صندوق
⦁ تدوین فرآیند تغییرات هیات مدیره و مدیر عامل
⦁ تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای صندوق ها
⦁ تدوین اساسنامه جدید صندوقهای پژوهش و فناوری
⦁ برگزاری بیش از  32دوره آموزشی در سال 1399
⦁ برگزاری  9نشستهای هم اندیشی با مدیران صندوق ها
⦁ سیستم جامع مالی حسابداری ویژه صندوق های پژوهش و فناوری (در دست طراحی)
⦁ کمک به اطالع رسانی ،نشر و فرهنگ سازی جایگاه صندوقها

نظام
یکپارچه
پایش و
ارزیابی
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید
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منتظردیدارتانهستیم...

علی معتمدزادگان

رئیس هیأت مدیره انجمن

◾ مفاهیم و محیطهای نوآوری چه در ایران و چه در
دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر و تحول است.
برهمین اساس ،دانش مدیریت اکوسیتمهای محلی و بزرگ
نوآوری نیز دستخوش تغییرات مداوم میگردد .همراهی
این تحوالت با تغییر ماهیت شرکتهای نوظهور که پا به
عرصه اقتصاد دانش بنیان میگذارند و تولید محصوالت
و خدمات نوین در بخش تحقیق و توسعه صنایع بزرگ،
نیاز به بروزرسانی اطالعات مدیران حوزه نوآوری را بیش
از هر زمانی نمایان میسازد .توانمنديهايي كه مديران را
در اتخاذ تصميمات بهتر و ترسيم آيندهاي بالنده اما واقعي
براي سازمان تحت مديريت خود ،ياري ميكند .در همین
راستا ،انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
ایران ،اولین دوره بازآموزی "مدیریت نوآوری" را با حضور
 36نفر از رؤسا و معاونین پارکهای علم وفناوری وابسته
به وزارت عتف و بهداشت ،به مدت تقریباً سه ماه در دستور

کار خود قرار داده است .کمیته آموزش انجمن با همکاری
پارک علم و فناوری گیالن ،با شناخت نيازهاي آموزشي
ویژه رؤسا و معاونین ،اقدام به تدوين جدول آموزشي و
برگزاري دورههاي كارآمد ،جهت رفع اين نيازها نموده
است .در این دوره از اساتید فعال در داخل و خارج از کشور
کمک گرفته شده است.
"مدیریت نوآوری" همان تسلط و تبحر انجام کار و یا
به عبارت بهتر فناوری توانایی انجام کار در تمامی سطوح
و زمینهها است؛ یعنی طراحی ،ساخت ،استفاده ،تعمیر،
نگهداری ،تحقیق و توسعه و  ...در اکوسیستم نوآوری
بهویژه در پارکهای علم و فناوری میباشد .هدف از این
دوره آشنايی با نقش و جايگاه تکنولوژی و نوآوریهای
تکنولوژيک در بقاء و رشد پارکهای علم و فناوری ،تشريح
الزامات سازمانی مديريت تکنولوژی و نوآوری میباشد.
◾ انجمن بعد از حدود نه سال از تأسیس ،مفتخر است که
به عنوان نهادی غیر دولتی در کنار وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی کشور توانسته
است؛ همکاری تنگاتنگی با کمیسیون آموزش و تحقیقات
و نیز فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی
داشته باشد .این همکاری در راستای ارتقای قوانین مرتبط
با سازمانهای حامی نوآوری از جمله معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری،
صندوق نوآوری و شکوفایی کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و پارکهای علم و فناوری شکل گرفته است .این

اقدام همراه با مشارکت تعدادی از پارکهای عضو انجمن
(مازندران ،خراسان شمالی ،آذربایجان شرقی ،قزوین و
سیستان و بلوچستان) بوده است .نتیجه این همکاری ،در
قالب طرح جهش تولید دانش بنیان بهزودی در صحن علنی
مجلس مطرح شده و تصویب آن گامی بلند و مؤثر در
تصویب قوانین مترقی فعالیتهای اقتصادی دانش بنیان
خواهد بود.
◾ مهمترین و بزرگترین گردهمایی فعالین حوزه نوآوری
و فناوری ،در قالب اولین کنفرانس ملی انجمن ،به میزبانی
پارک علم و فناوری مازندران در حال انجام میباشد که با
توجه به همهگیری ویروس کرونا ،پیش بینی میگردد در
نیمه اول سال  1400برگزار شود .این موضوع در نشست
آتی هیأت مدیره مطرح و نتیجه قطعی آن به اطالع فعالین
و ذینفعان کنفرانس خواهد رسید .برنامههای متنوعی برای
دو روز کنفرانس پیش بینی شده است که شامل :برگزاری
پنلهای آنالین ،گفتگوهای آزاد ،ارائه مقاالت ،ارائههای
 5دقیقهای از رؤسای پارکها ،کارگاههای آموزشی و ...
میباشد .بدیهی است رشد و بالندگی فعالیتهای انجمن
منوط به حضور پررنگ و دلگرم کننده اعضای آن بهخصوص
پارکهای علم و فناوری کشور در برنامهها میباشد .لذا،
امیداوارم که اولین کنفرانس انجمن با مشارکت و حضور
پررنگ پارکهای علم و فناوری برگزار گردد .منتظر
دیدارتان در کنفرانس هستیم...
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشيمي بهعنوان صنعتي پويا ،سهم بااليي از تجارت
جهاني را در حوزة تولید به خود اختصاص داده است .همچنین،
دکتر علیرضا صدیقی زاده

مدیر عامل شرکت پتروشیمی کارون

گسترش روزافزون اين صنعت و افزايش تعداد بازيگران حاضر
درصحنه ،رقابتی سخت و نفسگیر بين تولیدکنندگان به وجود
آورده است .بنابراین ،آنچه که میتواند هرکدام از شرکتهای
پتروشیمی را در مقایسه با دیگر رقیبان متمایز کند تا با قدرت
و تاب آوری بیشتر ،نقشی تأثیرگذار از خود به نمایش بگذارند
سرمایه گذاری در مراکز تحقيق و توسعه است .واحدی که
بسیاری از شرکت های موفق و برتر جهان در این حوزه بر نقش
مهم و تعیین کنندۀ آن تاکید دارند .صنعت پتروشیمی ازجمله
صنایعی است که به دلیل وجود رقبای زیاد ،کاهش دورۀ عمر
تکنولوژیها و پرهزینه بودن سرمایهگذاریها در آن نیاز مبرم
به امر تحقیق و توسعه دارد .همچنین ،تجربه شرکتهای
سرآمد در دنیا نشان میدهد که در موارد کاهش درآمدها،
نهتنها بودجۀ تخصیص یافته به امر تحقیق و توسعه کاهش
نیافته بلکه در برخی سالها افزایش نیز یافته است .بودجهای
که در بسیاری از شرکتها نهتنها هزینه محسوب نشده ،بلکه
نوعی سرمایهگذاری است .همچنین ،ذکر این نکته نیز ضروری
است که توجه به واحد تحقیق و توسعه در ایران با توجه به
شرایط سخت تحریم و ضرورت افزایش تاب آوری در عرصۀ
رقابت منطقه ای و بازارهای بین المللی در شرایط موجود،
در حقیقت کمک به کاهش ریسک های تولید و همچنین،
قطع نیاز به واردات تجهیزات خاص و مواد اولیۀ مورد نیاز
از منابع خارجی و در نهایت عاملی تعیین کننده در مقولۀ
خلق و مدیریت دانش ()Knowledge Management
است .بی شک یکی از نتایج ملموس این مهم ،تحقق عملی
تولید هوشمند و مبتنی بر تقاضای بازار ()Market based
و بهینه سازی مصرف منابع محدود تولید (از جمله خوراک،
حامل های انرژی ،مواد شیمیائی و کاتالیست) در شرایط دشوار
ناشی از تحریم ها با هدف حفظ و ارتقای مزیت رقابتی برای
تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمیائی بجای پرداختن صرف
به تناز و عدد تولید می باشد.
با وجود آنکه صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی بیش از ۵۰
سال دارد اما شرکتها در سالهای اخیر گسترش و تقويت اين
مراکز را بطور ویژه مورد توجه قرار داده اند .نکتهای که در اين
ميان حائز اهمیت است تعريف جایگاه و جهتگیری صحيح اين
مراکز در صنعت پتروشيمي است .آنچه موفقيت و شکست اين
صنعت را رقم میزند هزینهای نيست که به اين امر اختصاص
مییابد ،بلکه نحوة عملکرد ،راهبری فعالیت ها و دیدگاه مدیران
اجرائی نسبت به آن است .به عبارت دیگر ،از آنجا که ذات و
ماهیت غالب فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مبتنی بر نوعی
حدس و خطا و همچنین ،ریسک پذیری است و در بسیاری
از موارد ،با وجود صرف وقت و هزینه ،ممکن است موفقیت
به شکلی که در آن متصور هستیم به دست نیاید؛ بنابراین در
شرکتهای پتروشیمی که بهعنوان سمبل بنگاههای اقتصادی
شناخته شده اند و مهمترین مبنای تصمیمگیری و حمایت در
ساختار چنین سازمان هایی ،اطمینان از بهصرفه بودن ،بازگشت

سرمایه و توجیه عملیاتی اقتصادی فعالیت و پروژة مورد نظر می
باشد ،اهمیت و نقش مدیران ارشد شرکت و تأثیر آنها بر فرآیند
تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های تحقیق و توسعه
بیش از پیش آشکار می شود.
◆ تکنولوژی؛ نوآوری و تسلط
مهمترین ویژگی که میتوان برای مرکز تحقیق و توسعه در نظر
گرفت بستری برای «نوآوری» است .نوآوری فرایندی است که از
خلق ایده تا تبدیل آن به یک محصول جدید ،موفق و قابلعرضه
به بازار را در برمیگیرد .هر شرکتی برای آنکه بتواند در عرصه
رقابت از دیگران عقب نماند چارهای جز «نوآور» بودن و در
معنایی دیگر «داشتن مرکز تحقیق و توسعه قابل اتکا» ندارد.
تسلط به تکنولوژی بهعنوان عامل مهم دیگر در این زمینه
نباید فراموش شود .ازآنجاکه ایران کشوری صاحب تکنولوژی
در صنعت پتروشیمی نیست و برای برپایی مجتمعهای خود
نیاز به خریداری از الیسنسورها داشته و دارد «بومیسازی»
راهکاری مناسب و جایگزینی برای عقب نماندن از تکنولوژی
است .به این ترتیب ،بومیسازی را می توان مرحله گذار از
«سلطه تکنولوژی به صنعت ایران» به «تسلط صنعتگران
کشورمان بر تکنولوژی» دانست.
◆ بودجههای تحقیقاتی؛ افزایش میزان
نگاهی به بودجههای تحقیق و توسعه شرکتهای پتروشیمی
پیشرو در جهان نشان میدهد ،تحقیق و توسعه حدود  4درصد
از درآمدهای حاصل از فروش شرکت را به خود اختصاص
میدهد و طبق آمار حدود  ۱۰درصد از کارکنان این شرکتها
در بخش تحقیق و توسعه فعالیت میکنند .همچنین ،بسیاری از
شرکتها باوجود کاهش در فاکتورهایی مانند نیروی انسانی اما
بودجههای تحقیق و توسعه خود را افزایش دادهاند .بهعنوانمثال
شرکت  BASFآلمان ،با رتبه اول فروش در سال  2019و
 %1.5کاهش فروش نسبت به سال  ،2018بودجۀ تحقیق و
توسعه خود را به میزان  %8.2افزایش داده است .این در حالی
است که تعداد نیروهای انسانی این شرکت  %3.9کاهش داشته
است .همچنین ،شرکت آمریکایی  Tronoxضمن افزایش
 %45.2فروش ،بودجه تحقیق و توسعه خود را  %54.5افزایش
داده است.
شایانذکر است؛ هلدینگ خلیجفارس ( )PGPICبهعنوان تنها
شرکت ایرانی که در رده بندی امسال در رتبۀ چهلم لیست
مؤسسه معتبر  ICISایستاده است علیرغم کاهش 18.1
درصدی فروش (که بخشی از آن ناشی از تحریم و شرایط کرونا
بوده است) در بودجۀ تحقیق و توسعه به میزان  %9.6رشد
داشته است .این اتفاق در حالی در شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس رخداده که سهم تحقیق و توسعه در دارائی های
نامشهود شرکت های معتبر نیز قابل توجه است اما در هلدینگ
خلیجفارس نیز تعداد  ۵۷پروژۀ اثرگذار تحقیقاتی در شرکت
های تابعه تعریفشده است.
◆ پتروشیمی کارون؛ پیشتاز در تحقیق و توسعه
مدیریت تحقیق و توسعۀ پتروشیمی کارون از سال 13 ۹۴
به عنوان یکی از واحدهای بالفصل و تحت نظارت مستقیم
مدیرعامل و با رسالت مسئله یابی ،ایده پردازی و تعریف
پروژه بر اساس مدل  Smileدر حوزه های مهمی همچون
کاهش بهای تمامشده ،مهندسی محصول و تکمیل زنجیرۀ
ارزش ،مارکتینگ و مهندسی فروش ،شناسایی اپلیکیشن ها
و بازارهای هدف ،ایجاد ارزشافزوده برای محصوالت و ضایعات

فرآیندی ،بازیافت فلزات گرانبها و تولید کاتالیست ،بومی سازی
مواد شیمیایی و همچنین ،بهینه سازی شرایط فرآیندی و رفع
تنگناهای تولید در مسیر دستیابی به ظرفیت طراحی در قالب
بررسی و امکان سنجی پروژه های بازطراحی Revamping
و  Retrofitتشکیل شد .بر این اساس ،برقراری ارتباطی
تنگاتنگ و تعاملی پویا با واحدهای تولید و بازرگانی شرکت
به منظور اطمینان از اثربخشی ایده ها و پروژه ها از اهمیت
بسزایی برخوردار است .آنچه در مباحث تحقیق و توسعه در این
شرکت قابل توجه است نقش و دیدگاه مدیران ارشد در راهبری
و ایجاد فضایی پویا برای پرداختن به پژوهش های کاربردی
است .همچنین پیش بینی ،تدوین و جاری سازی شیوه نامه
ها و ساز و کار های مالی ،حقوقی و قراردادی مورد نیاز برای
تسهیل و چابکی در تصویب و اجرای پروژه های تحقیقاتی و
جلب همکاری شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و پارک
های علم و فن آوری از دیگر زیرساخت های الزم و ضروری
برای پیشبرد آنها است.
در این بین« ،نوآوری در سبد محصوالت» به عنوان یکی از
راهبردهای کالن شرکت پتروشیمی کارون و «نوآوری و
خالقیت» در بین ارزشهای سازمانی این شرکت اشاره به
اهمیت نقش کلیدی تحقیق و توسعه در دستیابی به افق چشم
انداز سال  ۱۴۰۰بهعنوان مهمترین تولیدکنندة ایزوسیانات
و زنجیرة ارزش پلی یورتان ها در ایران ،منطقة خاورمیانه و
غرب آسیا دارد .همچنین ،به تازگی در این شرکت با همت و
نظارت واحد خودکفایی و تجربه و امکانات شرکتهای دانش
بنیان ایرانی ،تجهیزات پیچیدة خارجی نیز در سال جهش
تولید بومیسازی شد که قدمی مهم و استوار به سوی «تسلط
صنعتگران کشورمان بر تکنولوژی» است .مصداقی دیگر از این
دست ،آوردة قطعی حاصل از فروش محصوالت دانش بنیان
 45-KHR ،10-KMTو  KLM100Bتولید شده در
پتروشیمی کارون ،به میزان  ۱۶۰میلیارد ریال و جلوگیری از
خروج حدود  ۲۷میلیون دالر ارز می باشد که بر همین اساس
و به گفتۀ مدیر محترم برنامه ریزی و مطالعات فنی اقتصادی
هلدینگ خلیج فارس ،پتروشیمی کارون یکی از پیشتازان
تحقیق و توسعه در کشور دانست.
در پایان الزم به ذکر است که پایدارترین راه برای آنکه یک
صنعت بتواند در عرصه رقابت باقی بماند این است که به یک
صنعت دانشمحور تبدیل شود؛ صنعتی که کلیة فرایندهای آن
با تحقیق و توسعه انجامشده باشد .همچنین ،ادامه حیات یک
شرکت مستقیماً به فعالیتهای تحقیقاتی آن شرکت بستگی
دارد و شرکتهای پیشرو در صنعت پتروشیمی اهمیت خاصی
به فعالیتهای تحقیقاتی میدهند.
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گزارش عملکرد پژوهشی و فناوری وزارت نیرو
مقدمه :وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب و برق نقش اساسی در پایداری و توسعه بخشهای مختلف صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و ضروری است با بکارگیری فناوریهای روز ،از
تامین تقاضا در سطح مطلوب و تداوم و کیفیت ارایه خدمات اطمینان حاصل نماید .این وزارتخانه در طول  30سال گذشته با برنامهریزی و تعامل سازنده با دانشگاهها و مراکز پژوشی به طور جدی
و منسجم از فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری حمایت نموده به نحوی که نتایج و دستاوردهای این اقدامات جایگاه صنعت آب و برق را به عنوان یکی از حیاتیترین بخشهای صنعتی کشور
تثبیت و اعتال و خودکفایی آن را فراهم نموده است.
◆ جایگاه سازمانی و ظرفیت انسانی پژوهش و فناوری وزارت نیرو
تقسیم بندی سازمانی پژوهش و فناوری در وزارت نیرو را می توان به صورت حوزه ستادی ،مراکز پژوهشی ،شرکت های مادرتخصصی و شرکت های عملیاتی در نظر گرفت .جدول زیر واحد سازمانی
مرتبط و تعداد پرسنل هر بخش را طبق این تقسیم بندی نشان میدهد:
واحد مربوطه

جایگاهسازمانی

حوزه ستادی وزارت نیرو

پژوهشگاه نیرو
موسسه تحقیقات آب

مراکز پژوهشی

شرکت تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مدیریت منابع آب ایران

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی
 16شرکت برق منطقه ای و شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرکتهایعملیاتی

 39شرکت توزیع نیروی برق
 31شرکت آب و فاضالب استانی و  4شرکت آب و فاضالب شهری
 30شرکت آب منطقه ای و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سازمان آب و برق خوزستان

◾ اعتبارات پژوهشی وزارت نیرو
اعتبارات پژوهشی وزارت نیرو طی سال های  98 ،97و  99به ترتیب  235.7و  196.6و 286
میلیارد تومان بوده که تقسیم بندی این اعتبارات به تفکیک منابع و واحدها به شرح ذیل می باشد:
مبلغ به میلیارد تومان

به تفکیک منابع

به تفکیک واحدها

تحقیقات برنامه ای

1397

1398

1399

154

167.9

219.8

133.7
40.6

189.9
84.9

هزینه امور پژوهشی
ماده  56قانون الحاق ()2

77.5
4.2

حوزه ستادی

21

مراکز پژوهشی
شرکتهایزیرمجموعه

123.1
91.6

28.1
0.28

21.9

دفتر آموزش تحقیقات و فناوری

8

تعداد پرسنل هیئت علمی
تعداد پرسنل هیئت علمی

شرکت توانیر
شرکت آب و فاضالب کشور

شرکتهایمادرتخصصی

واحد سازمانی مرتبط با پژوهش و فناوری

تعداد پرسنل مرتبط با پژوهش و فناوری

65.9
0.35

11.3

◆ جریان پژوهش و فناوری در وزارت نیرو
سطوح مدیریت پژوهش و فناوری در وزارت نیرو شامل  4سطح سیاستگذاری ،کارفرمایی،
کارگزاری و اجرا می باشد که در نقشهای متقاضیان خدمات ،راهبری و عرضه کنندگان خدمات
جلوهگر است .در سطح سیاست گذاری نقش راهبری بر عهده شورای پژوهش و فناوری ،معاونت
تحقیقات و منابع انسانی ،و کمیته پژوهش و فناوری شرکت های مادرتخصصی می باشد .در
سطح کارفرمایی نقش متقاضیان خدمات را شرکت های صنعت آب و برق بر عهده دارند .در
سطح کارگزاری ،نقش راهبری بر عهده پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب است و در سطح
اجرا نقش عرضه کنندگان خدمات بر عهده موسسات پژوهشی ،دانشگاه ها ،پژوهشگران و شرکت
های دانش بنیان می باشد.
◆ فعالیت های اخیر وزارت نیرو در حوزه پژوهش و فناوری و برنامه آتی
◾ استقرار نظام جامع پژوهش و فناوري وزارت نيرو:
پس از تشکیل شورای پژوهش و فناوري وزارت نيرو ،نظام نامه مدیریت و راهبری پژوهش و
فناوري در سال  1394جهت ایجاد ساختار منسجم پژوهش و فناوري در وزارت نیرو ابالغ شد.
◾ تدوين برنامه کالن پژوهش و فناوري وزارت نيرو:
این برنامه شامل مجموعه ای از طرح ها و پروژه های منسجم و مطابق با برنامهی وزیر وقت
نیرو و منطبق بر نقشه جامع علمی کشور بوده که تدوین آنها توسط وزیر نیرو به شرکت های
مادرتخصصی ابالغ شده و تعداد آنها  54طرح بوده که  26طرح در بخش انتقال و توزیع برق14 ،
طرح در بخش تولید برق 2 ،طرح در بخش انرژی های تجدید پذیر و  12طرح در بخش آب و
آبفا می باشند.
◾ ايجاد ظرفيتهاي كارآموزي براي دانشجويان:

78
13

دفتر تحقیقات و توسعه فناوری
دفتر تحقیقات ،توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

17
10

دفتر پژوهش ،فناوری و نوآوری
دفترتحقیقات

14
72

دفتر فناوری و بومی سازی نیروگاه ها
گروه تحقیقات کاربردی

در  28شرکت دفتر و در  11شرکت گروه
دفترتحقیقات
در سطح گروه یا کارشناس
دفتر

3
10

80
150
31
22

ساالنه حدود  30هزار ظرفیت كارآموزي برای حضور دانشجویان در صنعت آب و برق وجود دارد
که در سال گذشته حدود  1750نفر از دانشجويان از اين ظرفيت استفاده نمودهاند.
◾ ایجاد فرصت مطالعاتي اعضای هیات علمی دانشگاهها در صنعت آب و برق:
در اجراي ماده « 4تفاهمنامه اجراي فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشي در وزارت نيرو» (مبادله شده فيمابين معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در شهریور  )97همچنين پيرو ابالغ
نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و
«شيوه 
نامه اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت
صنعت» توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري« ،شيوه 
علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو» ابالغ گرديد .در راستاي اجراي این شيوهنامه
بالغ بر  650ظرفيت فرصت مطالعاتي در سال  98در شركتهاي زيرمجموعة صنعت آب و برق
ايجاد گرديد و در يكسال اخير حدود  12نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي
براي دورة فرصت مطالعاتي به شرکتهای وزارت نيرو مراجعه کردهاند.
◾ حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی:
برای این منظور نيازهای پژوهشی شرکتهای زیرمجموعه در قالب پايان نامههای تحصيالت
تکميلی احصاء و به دانشجویان عالقهمند ارایه میشود .بر همین اساس به طور متوسط ساالنه
حدود  300عنوان پایان نامه حمایت میشود.
◾ توسعه و تکمیل شبکه مراکز رشد:
در راستای حمایت و هدایت نوآوران و مخترعان مرتبط با صنعت آب و برق ،مرکز رشد صنعت آب
و برق در سال  1386راهاندازی شد .پس از یک دوره وقفه و فترت ،مجددا از سال  1392مقدمات
راهاندازی آن آغاز گردید و اکنون بیش از  40واحد فناور و  10شرکت دانشبنیان در آن مشغول
فعالیت علمی بوده و برخی از شرکتها مستقل شده و تولید محصوالت و خدمات خود را به بیرون
از مرکز رشد انتقال دادهاند .همچنین در همین زمینه ،با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت و
خدمات صنعت برق و انرژی از صنعت آب و آبفا ،تالش شده تا مرکز رشد صنعت آب و آبفا تأسیس
گردد و اقدامات مهمی در این خصوص برنامهریزی شده که انتظار میرود بزودی تحقق یابد.
◾ توسعه زیست بوم نوآوری نیرو:
از اهداف این طرح هماهنگساختن و یکپارچهسازی فضای نوآوری ،فناوری و پژوهش صنعت آب
و برق ،توسعه بستر تبادل نیازها و توانمندیهای فناورانه و نوآورانه در صنعت آب و برق و تعیین
نقشهای هر یک از بازیگران در بافتار زیست بومی صنعت ،ایجاد اشتغال برای کارآفرینان و مبتکران
جوان و دانشآموخته دانشگاهی می باشد که فازهای تحلیل و طراحی آن انجام شده و فاز استقرار
و راهبری آن در حال پیگیری است .در این پروژه طرح های کالن فناوری با نگاشت شرکتهای
مادرتخصصی نیز طراحی گردیده است که با فعالیت فوق الذکر "تدوين برنامه کالن پژوهش و
فناوري وزارت نيرو" همراستا و مکمل میباشد.
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◾ راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری:
صندوق پژوهش و فناوری پس از یک دوره فترت پس از انحالل ،در سال  1392با تالش و
همکاری واحدهای مختلف درون و برون سازمانی ،راهاندازی مجدد شد و در حال حاضر به
مخترعان و شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مرتبط با صنعت آب و برق خدمات خود را
ارائه میدهد.
برنامه آتی وزارت نیرو در حوزه پژوهش و فناوری
◾ راه اندازی پارک علم و فناوری نيرو:
در ادامه مسیر توسعه حمایت از واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نتایج
پژوهشهای کاربردی صنعت ،راهاندازی پارک علم و فناوری صنعت آب و برق که پوشش دهنده
مراکز رشد فناوری باشد ،در دستور کار قرار داشته و هماهنگیهای الزم با ستاد و بدنه وزارت
نیرو و همچنین واحدهای ستادی تصمیمگیر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دست انجام
میباشد .طرح و مدل کسب و کار و نقشه تجاریسازی و بازار پارک تهیه شده و مراحل انتهایی
را طی مینماید.
◾ برنامه دکترای مشترک وزارت نیرو:
از اهداف این برنامه رفع نیازهای صنعت از طریق دانشگاه ،تشویق اساتید و دانشجویان برای انجام
رسالههای مرتبط با صنعت ،شناسایی افراد مستعد برای جذب در صنعت ،استفاده دو سویه از
امکانات فنی و آزمایشگاهی دانشگاه و صنعت می باشد
شرایط دکترای مشترک به شرح ذیل است:
 حضور کامل و مؤثر دانشجو در طول دوران تحصيل در مرکز پژوهشی /شرکت ذیربط پرداخت معادل دو سوم حقوق مربي پايه  1از ترم سوم تا حداکثر  36ماه به دانشجو پرداخت  15درصد اعتبار پیشبینی شده بعنوان هزینه باالسری به دانشگاه و  15درصد بهمرکز پژوهشی
◾ حمایت از واحدهای نوآور:
در این زمینه ستاد وزارت نیرو با هدف شناسایی دقیق ذینفعان امر پژوهش و نوآوری و بازتعریف
نقش و روابط و تعامالت آنها در مدل یک اکوسیستم ،با همکاری شرکتهای مادرتخصصی و مراکز
پژوهشی خود ،شیوهنامه ارائه انواع خدمات قابل عرضه به فناوران و نوآوران را تهیه و تدوین نموده
که در شرف نهاییسازی و سپس ابالغ میباشد .این حمایت به تمامی بازیگران در فرآیند نوآوری
از مرحله ایده و بذری تا تجاری سازی و بازارسازی می پردازد.
◾ ايجاد فن بازار صنعت آب و برق:
عطف به مفهوم بازارسازی بعنوان محرک اصلی فرآیند نوآوری و فناوری در زیست بومها ،شرکت
ساتکاب به عنوان یکی از شرکتهای مادرتخصصی مهم وزارت نیرو که مسؤولیت تهیه و تأمین
کاالی آب و برق را عهدهدار میباشد ،طی سالهالی  1397و  1398چندین فنبازار با همکاری
شرکتهای صنعت آب و برق و صندوق شکوفایی و نوآوری برگزار نمود .در تدام فعالیتها ،در سال
 1399با توجه به شیوع بیماری کرونا ،سیستم برگزاری فنبازارها را به سمت مجازی و برخط
سوق داد و مواجهه عرضه و تقاضا و تبادل نیاز و خدمات کارفرما و پیمانکار صنعت و ایجاد بازار
برای محصوالت دانشبنیان را به صورت مجازی فراهم نموده است.
◾ راه اندازي مرکز نوآوري اجتماعي:
ضرورت پرداختن به این موضوع ايجاد زيرساخت برای حضور فارغ التحصيالن دانشگاهي و
شرکتهاي نوپا در جهت رشد و شکوفایی نوآوری های اجتماعی مرتبط با آب ،آبفا بوده و با
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توجه به ماموریت مهم وزارت نیرو در ارائه خدمات آب و برق به آحاد اجتماع ،عمال این وزارت با
نظامهای فنی-اجتماعی مواجه است لذا از اهداف این طرح :توسعه بکارگيري رويکردهاي مبتني
بر علوم اجتماعي در توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه در صنعت آب و برق ،استفاده از نوآوري
بعنوان ابزاري براي مواجهه و رفع چالشهاي مديريتي ،اقتصادي و اجتماعي در صنعت آب و
برق ،ايفاي نقش بعنوان بستر شکلگيري هستهها و تيمهاي نوآور در حوزههاي مرتبط با علوم
اجتماعي ،جهت دهي به فعاليتهاي جوامع محلي در راستاي حل چالشها و مسايل صنعت آب
و برق می باشد.
◾ راهاندازی کارخانه نوآوری آب و آبفا:
همانطور که از ماهیت کارخانه نوآوری بعنوان عنصری مکمل در زیست بوم در کنار مراکز رشد
و پارک علم و فناوری و سایر عوامل قابل استنباط است ،استفاده از زیرساختهای موجود و
بازطراحی خدمات قابل ارائه به زیست بوم کارآفرینی کشور ،کارخانههای نوآوری مطرح شدند
این مهم در وزارت نیرو بصورت پیشرو با لحاظ نمودن ،ضرورت پرداختن به این موضوع ايجاد
زيرساخت برای حضور فارغ التحصيالن دانشگاهي و شرکتهاي نوپا در جهت رشد و شکوفایی
نوآوری های مرتبط با آب ،آبفا و مدیریت مصرف بوده و از اهداف این طرح برطرف ساختن
نیازهای فناورانه و تجهیزاتی صنعت آب و برق و ایجاد اشتغال برای کارآفرینان و مبتکران جوان و
دانشآموخته دانشگاهی می باشد.
◆ پیشنهادهایی برای همافزایی وزارت نیرو و شورایعالی عتف
اصالح آییننامه اجرایی بند ح تبصره  9با توجه به چالشهای شناسایی شده:
دبیرخانه شورای عالی عتف چالش های اجرایی بند بند ح تبصره  9قانون بودجه سال  99را شامل
چالشهای فرایندی و قانونی ،چالشهای طرفین تقاضا (شرکتها) و عرضه (دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی) و چالشهای مرتبط با سامانه ساتع را احصاء نموده که رفع آنها می تواند موجب
افزایش کارایی این بند قانونی شود.
◾ تقویت نقش پژوهش و فناوری در ارزیابی شرکتها در رویدادهای ملی:
شورای عالی عتف از مراجع مربوطه پیگیری نماید که در رویدادهای ملی از جمله جشنواره شهید
رجایی نقش پژوهش و فناوری در ارزیابی شرکتها تقویت شود .از آنجا که گرفتن رتبه در چنین
رویدادهایی برای مدیران شرکت ها اهمیت زیادی دارد ،سبب جلب توجه مدیران و کل صنعت
مربوطه به پژوهش و فناوری خواهد شد.
◾ ایجاد نقش نظارتی برای ستاد پژوهش وزارتخانههای صنعتی از طریق سامانه ساتع:
درصورتی که ستاد پژوهش وزارتخانههای صنعتی بتوانند به عنوان ناظر در سامانه های پژوهش
و فناوری ملی ازجمله سامانه ساتع و سامانه سمات برای وارد شوند .این امر موجب مطلع شدن
ستاد پژوهش وزارتخانهها از فعالیت های شرکت های زیرمجموعه شده تا بتوانند نقش راهبری
خود را ایفا کنند.
◾ تقویت نقش و ساختار میزهای ارتباط با صنعت در دانشگاهها:
کلیه اقدامات فوقالذکر در راستای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بوده اما برای تسریع در این
خصوص ،طرح ارتباط و همکاری صنعت آب و برق با دانشگاههای همکار شامل شناسایی و احصاء
خوشهپروژههای پژوهش و فناوری در حوزههای برق ،انرژی ،آب و آبفا و زیرشاخههای آنها ،تهیه
شده و ایجاد یک سازوکار عملیاتی و کاربردی برای تبدیل نیازهای صنعت به زبان دانشگاهی و
قابل استفادهسازی محصوالت و خدمات دانشگاهی برای صنعت در قالب برنامه کمپایلر صنعت-
دانشگاه از طریق تعدادی دانشگاه برتر ،در دست برنامهریزی و اجرا میباشد.
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چالشهای تعامل میان صنعت و دانشگاه

حبیب اهلل اردشیر

مدیر عامل شرکت فوالدین ذوب

در پایان قرن نوزدهم میالدی و ابتدای قرن بیستم،
پیشرفتهای تکنولوژیکی وسیعی در تاریخ بشر صورت گرفت.
این پیشرفتها با تولد تدریجی کمپانیها و شرکتهایی که به
توسعهی تحقیقات و آزمایشگاه پرداختند میسر شد .در دنیای
امروز ،رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در
ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار
است .به طوری که می توان گفت علم و فناوری عامل اساسی
برای ایجاد ثروت ،دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری
قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید .در واقع باید علم
را بهگونهای به کار برد که جامعه بتواند از آن در جهت توسعه
و رفاه بیشتر بهره مند شود .بیش از هر سازمانی ،متولی نهاد
علم در دنیا دانشگاهها بوده و فناوری حاصل نهادهای صنعتی
است .با این تفاسیر ارتباط علم و فناوری که از عوامل مهم در
توسعه همه جانبه و پایدارکشورهاست همان ارتباط دانشگاه با

صنعت است .دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعهای
که بر محور و مدار دانایی قرار دارد ،محسوب میشوند .اگر
درگذشته نیازی به برقراری ارتباط بین این دونهاد در جوامع
احساس نمیشد ولی امروزه لزوم ایجاد چنین ارتباط و تعاملی
بین این دو نهاد ،بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی به ما نشان میدهد
که بدون وجود این همکاری ،رشد و توسعه اقتصادی کشورها
غیر ممکن و حداقل بسیار دشوار است .فاصل ه و شکافی که
امروز بین ظرفیتهای علمی کشور با نیازهای بخش صنعت
در کشور ما مشاهده میگردد باید هر چه سریعتر با تعامل و
همکاری بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود .یکی
از دالیل این شکاف از آنجایی نشئت میگیرد که نیاز صنعت
به دلیل تطبیق روزانه خود با شرایط بازار فوری است .متقاب ً
ال
سرعت دانشگاه به دلیل این که ماهیتی پژوهشی دارد زمانبر
میباشد .همچنین نگاه دانشگاهها معطوف به مرزهای دانش
بوده در حالی که صنایع به مشکالت و مسائل امروز خود توجه
دارند که فاصلهی قابل مالحظهای با مرزهای دانش دارد .اگر
قرار باشد صنعت نیازهای خود را در ابعاد آموزش و مشاوره و
تحقیق مستقل از مراکز علمی دانشگاهی و حرفهای تأمین کند
و یا در ارتباط با نیروهای علمی با ایجاد مراکز آموزش تحقیقاتی
خاص خود به جذب افراد پرداخته و با مراکز دانشگاهی ،علمی
و آموزشی رقابت کند حاصل کار خوشایند نیست .گرچه در
سالهای اخیر تالشهای متعددی جهت ایجاد ارتباط بین
این دو نهاد صورت گرفته ،اما از آنجایی که ساختار و اهدافی

مشترکی بین این دو تعیین و تبیین نشده ،نتایج موثر و
راهبردی برای کشور وجامعه حاصل نشده است .بنابراین نه
صنعت و نه دانشگاه به قدر شایسته از ارتباط با یکدیگر منتفع
نشدهاند .در هزاره سوم با توجه به تحوالت و دگرگونیهای
محیطی سریع ،برخی وظایف و رسالتهای دانشگاه تغییر کرده
است و از جمله مأموریتهای جدیدی که به عهده دانشگاه
قرار دارد ،پاسخگوئی مناسب دانشگاهها به نیازهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جوامعی است که این نهاد در آنها فعالیت
میکنند .بنابراین امروزه ،نقش نشر و اشاعه دانش دانشگاهها
مدنظر است اما تا موقعی که بودجه دانشگاه از فروش نفت
(برای دانشگاههای دولتی) و گرفتن شهریه (برای دانشگاههای
شهریه محور) تأمین میشود مشکل صنعت و دانشگاه حل
نمیشود .چون دانشگاه خودش را نیازمند صنعت نمیداند و
صنعت نیز در چنین وضعیتی راه خودش را طی میکند .در
حالی که در کشورهای توسعه یافته بخش عمدهای از درآمد
مراکز علمی و دانشگاهی از تحقیقات و پژوهشهایی به دست
میآید که حاصل از اعالم نیازی است که از سوی صنایع مطرح
میشود .پروژههای هدفمندی که عالوه بر حل معضالت و
مشکالت صنایع و کمک به توسعه تکنولوژی در کشور ،منابع
درآمدی قابل توجهی برای دانشگاه ایجاد میکند.
با توجه به موارد فوق به نظر میرسد هر دو نهاد دانشگاه و
صنعت نیازمند تغییر در نگرش خود و گشایش مسیرهای
جدید در جهت ایجاد یک ارتباط منظم ،منسجم ،برنامه ریزی
شده و سازمان یافته میباشند.

ضرورت توسعه صنعت فناورانه به کمک دانشگاه ها
محمدرضاظهیرامامی
فعال اقتصادی و عضو هیأت امنای
دانشگاه صنعتی شیراز

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
«حضرت حافظ»
حقیقت این است که مجموعه شرایط حاکم بر جهان ،منطقه
خاور میانه و اکوسیستم مسلّط بر سیاست و اقتصاد ،نشان
دهنده این امر است که امروز بیش از همیشه نیازمند آن
هستیم که بر بهره گیری از :داشته ها ،ظرفیت ها ،توانمندی ها،
منابع ،تجهیزات و امکانات بالقوه و بالفعل موجود در کشور ،برای
توسعه صنعت فناورانه و اقتصاد خود اتکاء نماییم .به عبارتی
براساس ضرورت امروز بایستی ،البته موازی با تالش و تکاپوی
هوشمندانه برای دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و موثّر در
اقتصاد کشور ،همزمان با تمرکز بر داشته ها ،نگاه معطوف به
درون و نوعی توسعه درون زا را تقویت نماییم.
یکی از توانمندی ها و ظرفیت های متراکم و قابل اتکاء
دانشگاه ها ،دانشگاهیان و مراکز علمی و پژوهشی کشور هستند.
این امر مستلزم آن می باشد که ابتدا مت ّولیان امور ،خود به
توانمندی های دانشگاه ها باور داشته و سپس این فرصت را
برای دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی کشور ایجاد نمایند
تا آنان با باز تعریف و عمق بخشی به رسالت خود براساس

نیازهای واقعی و به روز شده صنایع کشور ،در راستای توسعه
پژوهش های کاربردی گام بردارند.
البته در کنار دولت و دانشگاه پذیرش نقش توسط خود صنایع،
اهمیت
به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه فناوری واجد
ّ
فراوان خواهد بود و لزوماً می توانند و باید با طرح و مطالبه
جدی نیازهای رو به تزاید خود ،در این عرصه نقش آفرین باشند.
ّ
شدت
به عبارتی برای اینکه صنایع کشور ما به ویژه در بازار به ّ
رقابتی امروز بتوانند چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای
جهانی ،حرفی برای گفتن داشته باشند باید همه بازیگران مهم
این عرصه اعم از :
◾ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور.
◾ دولت (به مفهوم وسیع کلمه)
◾ صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به صنایع
بایستی بیش از همیشه مسئولیت خود را بپذیرند و نه تنها
فرصت را از دست ندهند که تا اندازه ای به جبران کاستی های
گذشته نیز بپردازند و بدیهی است برای انجام این کار بزرگ
نیازمند نوعی بازاندیشی ،خانه تکانی فکری ،اصالح و به روز
آوری نگرش های خود خواهند بود.
تردید ندارم با برقراری یک گفتمان م ّوثر و متفاوت تر از همیشه
موقعیت کنونی از یک سو و درک  ،فهم
گفتمانی ناشی از درک
ّ
و هضم عمیق چالش ها و دغدغه های یکدیگر از سوی سه ضلع
مهم دولت ،دانشگاه و صنعت به منظور پر کردن گپ ها و شکاف
های موجود در عرصه مجهز شدن به دانش فناوری های نوین،
راه را برای برداشتن گامی بلند در این زمینه فراهم خواهد نمود.
نتیجه بر قراری چنین تعامل و گفتمان هدفمندی منجر به

دستـیابی به نتایج درخـشانی در زمینه های ذیل خواهد شد:
● راه رسیدن به فناوری های نوین ،برتر و قابل رقابت تر و
بهره گیری از فرصت ها در بازارهای داخلی و جهانی بیش از
پیش هموار می شود.
قابلیت ثروت آفرینی برای خود را
و
فرصت
● دانشگاه نه تنها
ّ
پیدا خواهد کرد بلکه با ایجاد دارایی های مشهود و نا مشهود در
ایجاد رفاه اجتماعی و جامعه ای بهره مندتر ،ایفای نقش خواهد
نمود و با حرکت دانشگاه ها به سمت نوعی خودگردانی ،به نوعی
خودباوری نیز دست پیدا خواهد کرد ،بهبود جایگاه دانشگاه و
سمت گیری جدی آن به سمت پژوهش های کاربردی هم در
بالندگی صنایع کشور تأثیر گذار خواهد شد و هم به دولت و
جامعه کمک خواهد کرد تا نه تنها بر بحران ها غلبه کند بلکه
در مواجهه با تهدیدها نیز قدرتمندانه تر از همیشه عمل نماید.
میان
ناگفته پیداست بر قراری چنین گفتمان و تعامل موثّری ِ
دولت ،صنعت و دانشگاه نیازمند ساز و کارهای سنجیده در قالب
یک ُمدل جامع و کاربردی خواهد بود .نگارنده این یادداشت
طرح راهبردی و کام ً
ال
افتخار این را داشته است که ُمدل و
ِ
قابل اجرای «پل» را تدوین و به ذینفعان موثر این عرصه تقدیم
نموده است و این آمادگی وجود دارد تا در صورت نیاز و تعیین
زمان و مخاطبان به بازخوانی ،ارائه و تشریح هر چه بیشتر ُمدل
یاد شده بپردازد.
به امید فرا رسیدن آن روز که با کمک یکدیگر و یاری خداوند
متعال شاهد توسعه ای همه جانبه و متکی بر علم و فناوری
فصل شکوفاتری از اقتصاد کشور
نوین و نوآورانه و گشودن
ِ
باشیم .انشاا. ...
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در این بخش یم خوانید:

دانشگاه آزاد اسالمی در مسیر کارآفرینی

شکل گیری مدارس بوستان تربیت مبتنی بر
آموزههای اسالمی در واحدها
دانشگاه آزاد برای اشتغال دانشجویان یک
انقالب آموزشی در پیش دارد
بیش از  30پژوهشگر برجسته دانشگاه آزاد
اسالمی در فهرست دانشمندان  2درصد برتر
جهان قرار گرفتند
راهاندازی کنسرسیوم تخصصی انرژیهای نو
و تجدیدپذیر در دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر
گسترش تعامالت علمی و دانشگاهی دانشگاه
آزاد اسالمی با دانشگاه های عراق
موافقت با تأسیس  3انجمن علمی دانشجویی در
دانشگاه آزاد اسالمی
کسب رتبه اول ایران و  71جهان در تولیدات
علمی سال 2020

یکی از مهمترین ارکان برای پیشبرد اهداف عالی نظام جمهوری
اسالمی در عرصه اقتصادی و صنعتی ،دانشگاه ها هستند .در
همین رابطه دانشگاه آزاد اسالمی عزم خود را برای اجرایی
کردن دانشگاه کارآفرین با ارزش های اجتماعی جزم کرده
است .دانشگاه آزاداسالمی بیش از یک سال است که دیدگاه
راهبردی در حوزه آموزش عالی ،را پیاده سازی کرده و معاونت
فناوری و نوآوری خود را از معاونت پژوهش جدا کرد و این اقدام،
منطق جالبی برای سه مقوله علم (دانستن حقایق) ،فناوری (به
کارگیری علم برای حل یک مسئله) و نوآوری (اختراع یا ترکیب
چند فناوری برای دسترسی به روش ،مدل یا محصولی که پیش
از این وجود نداشته) است.
این تعاریف ،مرزهای بین علم ،فناوری و نوآوری را مشخص
می کنند ،فناوری در دل علم تعریف می شود ،داشتن علم
ارزش است ،فناوری نیاز امروز و نوآوری ،آینده ساز و نیاز فردا
را حل می کند بنابراین علم ،فناوری و نوآوری سه مقوله جدا
از هم هستند که هر کدام به پژوهش و آموزش های خاص
خود نیاز دارند .پژوهش درعلم به مقاله می رسد ،پژوهش در
فناوری منتج به تحقیقات صنعتی میشود و پژوهش در نوآوری،
محصول جدیدی را به ارمغان می آورد .عدم تفکیک سه مقوله
علم ،فناوری و نوآوری از یکدیگر باعث شده که با مدیریت های
مختلف ،سیستم های مختلف هم تغییر کنند و گاهی یک
بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد و بخشی دیگر کمتر توجه
شود چرا که در آن زمان به تفکیک این مقوله احساس نیاز
نمی شده است ،اما دانشگاه آزاد اسالمی برای جداسازی بخش
های علم ،فناوری و نوآوری اقدام کرد و درحال حاضر معاونت
تحقیقات ،فناوری و نوآوری از دیگر معاونت ها جدا شده و نگاه

ویژه ای نسبت به آن در ساختار مدیریتی وجود دارد.
شعار و راهبرد اصلی دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاه
حل مسئله و بسط کارآفرینی در کشور را پیش می برد تا در
قامت کاتالیزور در مسیر تحقق اهداف متعالی این دانشگاه نقش
آفرینی کند.
چشم اندازی به سوی ایرانی آباد و اقتصادی پویا و درون زا
دانشگاه آزاد اسالمی راهی را آغاز کرده که بسیاری از کشورهای
پیشرفته و صنعتی در مراکز علمی خود پیش برده اند .این
دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان ،می تواند
به بزرگترین دانشگاه کارآفرین جهان نیز تبدیل شود .بسترها،
ظرفیت ها ،اراده مدیریتی و چشم انداز دانشگاه نیز در این
مسیر قرار گرفته است .چشم اندازی که بر اساس آن ،تحول
دانشگاه آزاد اسالمی و تبدیل آن به دانشگاه فناور و افزایش
اثرات اقتصادی و اجتماعی آن بر معیشت مردم را تحقق می
بخشد .از این رو ماموریت معاونت با اهداف و رویکردهای زیر در
حال اجرایی شدن است:
◾ دارای نقش فعال و برجسته در حل مشکالت مناطق
مختلف کشور و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان مبتنی بر
مزیت های مناطق
◾ تبدیل به مرجع اصلی توسعه فناوری و کسب و کارهای
دانش بنیان در کشور در حوزه های اولویت دار
◾ موفق ترین متولی ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن
دانشگاه
◾ دارای قویترین مکانیزم ها برای حضور شرکت های فناور
داخلی در سطح بین المللی و سایر تبادالت علمی و فناوری
◾ دارای قوی ترین مکانیزم ها برای بازارسازی و بازاریابی برای

⏪

49

آذر  . 99شماره 43

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

⏪

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

شرکت ها و فناوران
◾ دارای نقش فعال در زمینه امید آفرینی و اقتدار آفرینی فناورانه برای کشور
با در نظرگر گفتن چشم اندازهای مذکور ،دانشگاه آزاد اسالمی در گام نخست ،سعی دارد تا در
حوزه های ذیل فعالیت های فناورانه و نوآورانه را پیش ببرد:
◾ توسعه فناوری در غذا و دارو
◾ توسعه فناوری های اولویت دار و مورد نیاز توسعه منطقه ای مناطق مختلف کشور
◾ توسعه محصوالت و فناوری های پیشرفته و اقتدار آفرین
◾ توسعه فناوری های نرم و توسعه دانش بنیان فرهنگ و هنر
عملی شدن اهداف و برنامه ها
معاونت تحقیقات ،فناوری و نوآوری اقدامات شایان توجهی در دستور کار قرار داده که بسترساز
رفع گره های اقتصادی در مسیر استراتژی اصلی دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاه حل مسئله
بوده است .برشی از این فعالیت ها را می توان در این جدول مدنظر قرار داد:
اقدامات اجرائی

راهبردهای کالن

راهبرد کالن
 .1ترویج و فرهنگ سازی
راهبرد کالن .2
سامان دهی آموزشها و خدمات فناوری و
نوآوری

اقدام اجرائی  .1.2راه اندازی سراهای نوآوری متناسب با اقتصادهای منطق های در
پهنه کشور
اقدام اجرائی  .2.2طراحی و راه اندازی مدارس عالی خالقیت و کارآفرینی به منظور
آموزش مهارت های عمومی ،مهارت های شغلی و کسب و کار
اقدام اجرائی  .3.2طراحی و راه اندازی شتاب دهنده های تخصصی فناوری و نوآوری
اقدام اجرائی  .4.2طراحی و راه اندازی مراکز نوآوری تخصصی مشترک با صنایع
اقدام اجرائی  .5.2طراحی و راه اندازی مراکز رشد تخصصی
اقدام اجرائی  .6.2ایجاد شبکه کارآفرینی بر اساس نظام موضوعات پویش کارآفرینی
در مراکز رشد
اقدام اجرائی  .7.2شبکه سازی میان متخصصان ،نوآوران وکارآفرینان درون و بیرون
دانشگاه

راهبرد کالن .4
راهبرد کالن .3
سامان دهی و بسترسازی
سامان دهی و ایجاد
جهتتوسعهوتسهیلتجاری
زیرساخت های توسعه
سازی و بازاریابی فناوریها و
فناوری و نوآوری
محصوالتدانشبنیان

اقدام اجرائی  .1.1حمایت از برگزاری رویدادهای ترویجی ،در زمینه آشنایی با
کارآفرینی و نوآوری و اهمیت آنها ،آشنایی با نیازها و فرصت های ملی و منطقه ای
اقدام اجرائی  .2.1برگزاری چالش ها و مسابقات علم و فناوری
اقدام اجرائی  .3.1معرفی نمونه های موفق و الگوسازی آنها برای نظام دانشگاهی و
همچنین مردم
اقدام اجرائی  .4.1ارائه خدمات فناورانه رایگان و یا مشارکتی به طرف تقاضا ،به ویژه
در حوزه غذا و دارو
اقدام اجرائی  .5.1اخذ و به کارگیری مشوق ها و تسهیالت قانونی بخش های
مختلف کشور اعم از نهادها و دستگاه های اجرائی مرتبط با حوزه های اولویت دار،
حوزه های علم و فناوری و دانش بنیان کشور و نهادهای عمومی
اقدام اجرائی  .6.1طراحی و اجرای برنامه جامع ترویجی "کارآفرینی ،فناوری و
نوآوری برای دانشجویان" با تأکید بر ورودی های جدید
اقدام اجرائی  .7.1حمایت از تولید بسته های رسانه ای مرتبط با کارآفرینی ،فناوری
و نوآوری در دانشگاه آزاد اسالمی و همکاری با رسانه های دانشگاه و همچنین رسانه
ها ملی و منطق های جهت تخصیص برنامه های تلویزیونی و رادیویی به موضوعات
فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی
اقدام اجرائی  .8.1برگزاری همایش ساالنه برترین های دانشگاه آزاد اسالمی در
زمینه فناوری و نوآوری (فناوران برتر ،شرکت های برتر ،شتاب دهندهای برتر،
مراکز رشد برتر و )....
اقدام اجرائی  .9.1طراحی دوره های آموزش فناوری و کارآفرینی

اقدام اجرائی  .1.3طراحی و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری مجتمع های شرکت
های فناور
اقدام اجرائی  .2.3ایجاد شرکت های طراحی و توسعه ماشین آالت ،ابزارها و شبکه
های اطالعات و ارتباطات
اقدام اجرائی  .3.3تنوع بخشی به روشهای تامین مالی فعالیت های دانش بنیان
دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرائی مرتبط و نهادهای عمومی کشور

اقدام اجرائی  .1.3طراحی و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری مجتمع های شرکت
های فناور
اقدام اجرائی  .2.3ایجاد شرکت های طراحی و توسعه ماشین آالت ،ابزارها و شبکه
های اطالعات و ارتباطات
اقدام اجرائی  .3.3تنوع بخشی به روش های تامین مالی فعالیت های دانش بنیان
دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های اجرائی مرتبط و نهادهای عمومی کشور

کلید طالیی کارآفرینی در بازار فناوری و سراهای نوآوری
بستر اصلی اجرا و تحقق برنامه کالن معاونت تحقیقات ،فناوری و نوآوری ،زیرساختی تحت عنوان
"بازار فناوری و سراهای نوآوری" است .به طور کلی سرای نوآوری ،سه بخش دارد .بخش اول،
افراد و هسته های عالقه مندی هستند که فعالیت استارتاپی را در حوزه تخصصی شروع می
کنند که در این حوزه ،بخش شتاب دهنده تخصصی ،حمایت ها و آموزش های الزم را با توجه
به بازار هدف انجام می دهد؛ بخش تخصصی مرکز رشد ،بخش دیگری است که در چارچوب
شرکت ها و هسته های نوپایی که از شتاب دهنده بیرون آمده اند ،پذیرش می شوند؛ بخش آخر
نیز ،فضایی است برای استقرار شرکتی که از مرکز رشد خارج می شود و در پردیس شرکت های
سرای نوآوری مستقر می شود.
دانشگاه آزاد اسالمی ،در آینده ،مرکز رشدی خواهد داشت که با توجه به تعریف سرای نوآوری،

هسته های فناورانه را خواهد پذیرفت .برای مثال در نجف آباد ،دو سرای نوآوری طال و جواهر و
سرای تجهیزات پزشکی وجود دارند؛ در دو تا سه سال آینده ،هسته فناوری غیر از این دو موضوع
در مراکز رشد پذیرفته نخواهند شد و افق این است که فقط سرای نوآوری و مراکز رشد تخصصی
وجود داشته باشد.
در حال حاضر سراهای نوآوری در حال انتقال از نظام قدیم به نظام جدید هستند و تا در آینده
نزدیک ،نظام قدیم حذف خواهد شد و برنامه ها بر اساس نظام جدید تنظیم می شوند .در مجموع
در هر استان با توجه به سرای نوآوری ،یک معاون فناوری استان تعریف می شود و در واقع در
واحدها رئیس سرای نوآوری در شأن معاون فناوری واحد خواهد بود .معاون تحقیقات ،فناوری
و نوآوری دانشگاه آزاد اعالم کرده که تصویب بخشنامه های الزم ازجمله آیین نامه جامع بازار
و سراهای نوآوری ،آییننامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضا هیئت علمی و همچنین برگزاری
جلسات مختلف با مسئوالن استان ها ،معاونان پژوهشی و برگزاری جلسات با بخش های مختلف
ازجمله فعالیت هایی بود که معاونت تحقیقات در این مدت برای حرکت به سمت دانشگاه نسل
سوم انجام داده است.
اساسا ساختار سرای نوآوری یک ساختار ستادی چابک است که مرکز رشد تخصصی ،شتاب
دهنده تخصصی و پردیس استقرار شرکت های دانشب نیان را مدیریت می کند که مدل مفهومی
آن به شرح ذیل در برنامه راهبردی ارائه شده است:
شکل  .1مدل بازار فناوری دانشگاه آزاد اسالمی

شکل  .2مدل مفهومی سرای نوآوری

بسط و شیوه اجرائی سازی مدل مفهومی فوق ،در قالب آیین نامه جامع بازار فناوری و سراهای
نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی تدوین و در  16آذر ماه سال  1398به تصویب هیأت امناء دانشگاه
آزاد اسالمی رسیده و در قالب بخشنامه توسط رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شده است.
در چنین چارچوبی ،هدف از ایجاد بازار فناوری در استان ها ،شکل گیری اکوسیستم کامل
نوآوری متشکل از تمام نهادهای الزم برای عرضه و تقاضای فناوری است .در بازار فناوری نهادهای
مالی حضور دارند که تحت عنوان صندوق های پژوهش و فناوری شناخته می شوند .صندوق
دانشگاه نیز در حال تاسیس است و به کمک بازار خواهد آمد .در هر استان بسته به توان واحدهای
دانشگاهی و ظرفیت آمایشی آن استان ،چندین سرای نوآوری ایجاد خواهد شد که مجموعه سراها
تحت عنوان بازار فناوری شناخته خواهد شد.
برنامه های بازار فناوری و سراهای نوآوری برای تحقق دانشگاه نسل سوم
◾ آموزش خالقیت و شتاب دهی:
برنامه شتابدهی سرای نوآوری شامل تمام اقدامات و فعالیت هایی است که افراد را از منظر
شایستگی ها و مهارت های الزم برای انجام یک فعالیت گروهی جهت حل یک مساله مشخص،
آماده می کند .برنامه شتابدهی شامل ایجاد یا همکاری با شتابدهنده های علم و فناوری،
رویدادهای فناوری و نوآوری ،ایجاد مدارس خالقیت و شایستگی ،مدارس مهارت آموزی و حل
مساله ،فرهنگ سازی ایده پردازی و تفکر خالق و فرهنگ سازی و آموزش کارآفرینی خواهد بود.
◾ کارآفرینی و رشد:
در ادامه برنامه شتاب دهی در صورت ایجاد تیم منسجم و داشتن خروجی امیدوارکننده و ثبت
شرکت؛ برنامه کارآفرینی و رشد طی خواهد شد .این برنامه شامل حمایت مالی و اعتباری جهت
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توسعه محصول یا خدمات ،ارائه آموزش و مشاوره های الزم برای کسب وکار ،مربی گری و
ارتقای گام به گام شرکت های نوپا جهت ورود به بازار واقعی در قالب مراکز رشد علم و فناوری
تخصصی است.
◾ تجاری سازی و ارزش آفرینی:
این برنامه در ادامه برنامه رشد شکل می گیرد که در صورت موفقیت در برنامه ،شرکت به مرکز
رشد و دستیابی به بازار و فروش اولیه وارد می شود؛ شرکت در پارک علم و فناوری مستقر شده و
از طریق برنامه های آن با جذب سرمایه و تسهیالت الزم به توسعه و گسترش کسب وکار خود از
منظر درآمد ،افزایش تعداد پرسنل ،توسعه و ایجاد تنوع در محصول می پردازد.
آیین نامه بازار فناوری و سراهای نوآوری با مطالعات گسترده تاریخ بازارهای پررونق کشور ،مطالعه
تحوالت علم و فناوری در راستای تحقق راهبردها و اقدامات مدنظر اسناد باالدستی ازقبیل منویات
مقام معظم رهبری در زمینه توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ،سیاست های کلی علم
و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری ،نقشه جامع علمی کشور و سند اسالمی شدن دانشگاه ها
تدوین شده است .همچنین این آیین نامه به صورت پایلوت در برخی استان های کشور اجرا و
مطابق با واقعیت تدوین شده است .نگاه حاکم در این آیین نامه دادن اختیارات کافی به مجریان
امر و پرهیز از ایجاد بروکراسی ها زیاد است که با ذات نوآوری همخوانی ندارد.
مدیریت فعالیت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی
برای اجرایی شدن اهداف و چشم انداز های نوآورانه و فناورانه دانشگاه آزاد اسالمی ،دستورالعمل
ها نیز باید تدوین و اجرایی شوند که دقیقا بتوان با در نظرگرفتن آن ،ماموریت اصلی یعنی دانشگاه
نسل سوم و کارآفرین را محقق ساخت .این دستورالعمل که به عنوان پیوست آییننامه جامع بازار
فناوری و سراهای نوآوری به تصویب رسیده است ،جایگزین شیوه نامه اقتصاد دانشبنیان و سرمایه
گذاری است که اردیبهشت ماه  1398توسط رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،ابالغ شد .مهمترین
تغییرات صورت گرفته در این دستورالعمل ،با توجه به ساختار جدید دانشگاه حذف سرمایه گذاری
های غیردانش بنیان مطابق با شیوه نامه سابق است که جزء فعالیت ها و ماموریت های معاونت
توسعه و مدیریت منابع دانشگاه بوده و طرح های غیردانش بنیان در معاونت تحقیقات ،فناوری و
نوآوری بررسی نخواهد شد.
ارائه تفاهم نامه همکاری با برخی دستگاه های مرتبط دولتی ازقبیل فرمانداری ،ادارات استانی یا
شهرستانی ،مراکز مالی و اعتباری و مراکز بزرگ صنعتی در تاسیس سرای نوآوری موثر خواهد بود.
براساس مطالعات صورت گرفته نوآوری در بستر اجتماعات رسمی و غیررسمی ()Community
با افراد و نهادهای مختلف شکل میگیرد ،هدف از این تفاهم نامه تضمین وجود نگاه شبکه ای در
متولیان راه اندازی سرا با نهادهای مرتبط موجود در استان است .بدون شک چنانچه مراکز بزرگ
صنعتی یا دولتی اعالم همکاری کنند ،بخشی از بازار محصوالت توسعه یافته در سراهای نوآوری
تامین خواهد شد .براساس بررسی های صورتگرفته ،در صورت حضور و حمایت صنایع و شرکت
های بزرگ ،میتوان انتظار نوآوری های ثروت آفرین و تحول آفرین زیادی را داشت .بنابراین تالش
عمده بر این است که سراهای نوآوری نهادهای واسط مناسب و متناسبی مابین صنایع بزرگ و
دانشگاه باشند.
با توجه به شرایط صدور مجوز تا به پایان سال  1398مجوز ایجاد سراهای نوآوری به شرح ذیل
داده شده است:
جدول  .1لیست سراهای نوآوری راه اندازی شده در سال 1398
ردیف
1

عنوان سرا
صنایع فلزی و ماشین سازی

واحد/استان
خمینی شهر  /اصفهان

زمان صدور
 9شهریورماه 98

2

کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی

گرگان  /گلستان

 24شهریورماه 98

3

مبل و منبت

مالیر  /همدان

 13مهرماه 98

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

گیاهانصنعتی

علی آباد کتول  /گلستان

 8مهرماه98

نوآوری ها و فناوری های آموزشی

تهران غرب  /تهران

 13مهرماه98

طراحیوتولیدپوشاک

یزد  /یزد

 31شهریورماه98

اتوماسیونصنعتی

یزد  /یزد

 31شهریورماه98

فرشماشینی

کاشان/اصفهان

 18آبان ماه 98

تأسیساتنفت،گازوپتروشیمی

بوشهر/بوشهر

 18آبان ماه 98

صنعت ساخت طال و جواهرات

نجف آباد  /اصفهان

 11آذر ماه 98

بذرهایگلخانهای

مبارکه-شهرمجلسی/اصفهان

 6آبان ماه 98

گیاهانداروئی

خوراسگان/اصفهان

 22دی ماه 98

فناوریاطالعات

خوراسگان/اصفهان

 22دی ماه 98

کفش و چرم

تبریز/آذربایجانشرقی

 14بهمن ماه98

همکاریهایفناورانهبینالمللی

آکسفورد

 26بهمن ماه98

هوشمصنوعیویادگیریماشین

قزوین  /قزوین

 6اسفندماه98

فناوریهایپیشرفتهحملونقل

قزوین  /قزوین

 6اسفندماه98
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فهرست شرکتها که فعالیت خود را بر روی رفع نیازها ،تولید محصوالت و ارائه خدمات
بهداشتی در زمان ویروس کرونا (اسفند و فروردین)
نام واحد
دانشگاهی

نام شرکت

محصول یا خدمات تولید شده

 1اصفهان(خوارسگان)

صنعت پارسیان

 2اصفهان(خوارسگان)

لیزر آسا

کلید غیرلمسی لیزری و دوربین های ترموگرافی
پزشکی

 3اصفهان(خوارسگان)

نانو لوتوس کیمیا

تولید محلول ضدعفونی کننده غیرالکلی کروساید
یا پراکسید هیدروزن ویژه سطوح و دست

ردیف

 4اصفهان(خوارسگان)
 5اصفهان(خوارسگان) کاالپرداز افراز سپاهان
فناوران

6

قوچان

7

قوچان

8

ساری

9

کهنوج

محفظه خاکی استریلیزه نوری گازی

کیت تشخیص عفونت ویروس کرونا
روشویی پرتابل ویژه اماکن عمومی

تکنوکلر
محلول  SDICضدعفونی کننده سطح متوسط
( آساک شیمی سبز
(حاوی پایدارکننده)
گستر)

محلول ضدعفونی کننده پایه کلر با نام علمی
آساک شیمی سبز
«سدیم دی کلر ایزو سیانوریک»
گستر(سهامیخاص) ( )SDICتهیه و فراوری شده از ضایعات و
پسماندهای  OATپتروشیمی

محصوالت ضدعفونی کننده شامل اسپری و ژل
همچنین این شرکت توانایی ساخت پهباد برای
مجموعه صنعتی مراد
سمپاشی شهری را دارد و در حال حاضر برای
ساخت دستگاه ونتیالتور است

5نفر
 5نفر
6نفر
3نفر

7نفر
5نفر

5نفر

5نفر

10

تربت حیدریه

دانش بنیان پویان ایده
رادین توس

تولید ،بسته بندی و توزیع محلول ضدعفونی
کننده دست و سطوح

ـ

بالش کمک تنفسی و ونتیالتور و اکسیژن ساز

5نفر

11

ایلخچی

12

دانش بنیان فرایند
بهره ور سبز

محلول ضدعفونی کننده سطوح آب اکسیژنه
 3/5درصد

7نفر

تبریز

ـ

تولید ماسک های سه الیه و N 95

7نفر

14

علوم و تحقیقات

اوزن فارمد
ـ

13

گچساران

هسته فناور آرینا
شیمی سبز

تعداد
شاغلین

هسته ناجی

تولید  -1محلول  -2ژل ضدعفونی کننده

9نفر

ـ

ساخت محفظه ایزوله حمل بیماران

ـ

مواد ضدعفونی کننده با الکل 70درصد

15
16

مشهد
مشهد

17

مشهد

ـ

18

نجف آباد

ـ

19

دزفول

ـ

20

کرمان

ـ

تولید ماسک سه الیه

21

شهرقدس

ـ

ساخت دو محصول ژل ضدعفونی کننده دست

ماسک پارچه ای آنتی باکتریال

ـ

دستگاه تصویربرداری حرارتی مادون قرمز جهت
غربالگری حرارتی
ساخت دستگاه ضدعفونی کننده لباس

ساخت ماسک چهار الیه و محلول ضدعفونی
کننده دست

تغییر ریل ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با ابالغ آیین نامه حمایت از فعالیت
فناورانه
با تدوین آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تالش
بر این بوده تا سطح علمی ایشان با محوریت حمایت از طرح های نوآورانه به شکل حقیقی ارتقا
یابد تا به دنبال آن شاهد افزایش سطح کیفی مبانی علمی در کشور باشیم و موتور محرک علم
و دانش کشور ،مزیت هایی بیش از پیش برای اقتصاد و صنعت کشور به ارمغان آورد .اعضای
هیات علمی تا پیش از این برای ارتقای رتبه و جایگاه خود باید یا در اندیشه نگارش مقاله
های غیرکاربردی و صرفا برای کسب امتیاز علمی می بودند و یا باید با اکراه مسیر تدریس
غیرمطلوب را درپیش می گرفتند که همین مهم عاملی برای آموزش غیرکاربردی ،با ضریب
کیفی پایین و غیرموثر را رقم می زد .اما امروز با تدوین این آیین نامه اعضای هیات علمی می
توانند درراستای تخصص خود فعالیت های فناورانه با خروجی نوآورانه و مفید برای اقتصاد
کشور را در دستورکار خود قرار دهند .اعضای هیات علمی میتوانند ایده های خود را در قالب
ایجاد شرکت دانش بنیان اجرایی کنند تا زمینه ایجاد بستری موثر برای رشد نوآوری در کشور
باشند .اعضای هیات علمی با اقدامات محصول محور و مفید می توانند امتیازات پژوهشی و
اجرایی برای ترفیع جایگاه خود را دریافت کنند و دانشگاه آزاد اسالمی نیز این آمادگی را دارد تا
فضای آزمایشگاهی و زیرساخت های خود را برای فعالیت های فناورانه اساتید دراختیار ایشان
قرار دهد که این مکانیسم رفتاری گامی موثر در جهت تسهیل فرآیند رشد فناورانه کشور
خواهد بود .آنچه مشخص است دانشگاه آزاد اسالمی پیشرو در تغییر موثر و مفید مسیر جامعه
دانشگاهی است و این مهم با دراختیار داشتن بیش از  40درصد از ظرفیت آموزش عالی کشور
در دسترس است .دانشگاه آزاد اسالمی تالش می کند تا با مکانیسم رفتاری معاونت تحقیقات،
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فناوری و نوآوری فرآیند آموزش را به سوی گزاره های نوآورانه و فناورانه هدایت کند و در این
مسیر بر روی اساتید و دانشجویان فرهیخته خود حساب ویژه ای باز کرده است.
پروژه ملی بذر
به طور کلی صنعت بذر در جهان ،صنعتی بزرگ و درآمدزاست که می تواند مشاغل فراوانی در
ایران ایجاد و گردش مالی باالیی داشته باشد .تهیه و توزیع بذر مختلف زینتی ،سبزی و صیفی
از اهمیت فوق العاده ای در کشور برخوردار است .ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین
واردکننده های بذر است و همین نیاز باعث شد تا دانشگاه آزاد برای خودکفایی در صنعت
بذر اقدام کند .مرکز تحقیقات ،اصالح و تولید بذر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به
عنوان یکی از مراکز پژوهشی در زمینه باز مهندسی کشاورزی با در اختیار داشتن امکانات
آزمایشگاهی مجهز ،سایت گلخانه ای و مزارع وسیع در حال فعالیت در این زمینه است.
واحد تحقیق و توسعه این مرکز در زمینه مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی در راستای اصالح
کالسیک و تولید بذر سبزی و صیفی های مهم ایران و جهان فعالیت می کند .محصوالت و
بذرهایی مانند فلفل ،خربزه ،گوجه ،هندوانه ،بادمجان ،خیار گلخانه ای ،پیاز ،کنجد روغنی
و  ...در این مرکز تولید و عالوه بر تامین بخشی از نیازهای کشور روانه بازارهای خارجی نیز
شده است.
یکی از شرکت ها فعال در این بستر ،شرکت نگین بذر اصفهان است .هدف اصلي اين مجموعه
توليد بذر هيبريد با عملكرد باال ،كيفيت مطلوب ،مقاوم به بيماري ها و آفات و سازگاري
به شرايط آب و هوائي ایران است .در اين مجموعه كه متشكل از اعضاي هيئت علمي و
متخصصين اصالح نباتات ،بيوتكنولوژي ،بيماري هاي گياهي ،زراعت و  ...است ،به منظور
ايجاد الين هاي مناسب براي ايجاد هيبريد از روش هاي اصالح كالسيك و دابل هاپلوئيدي
استفاده می شود.
همچنین سرای نوآوری و فناوری بذر ،گلخانه و نهاده های کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
مبارکه -مجلسی ،یکی از مهم ترین بخش های فناورانه کشور برای خودکفایی در حوزه های
مختلف از جمله بذر است .مأموریت جدیدی نیز توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
بر عهده واحد مبارکه  -مجلسی گذاشته شد .این دانشگاه در حال ایجاد شبکه ای است که
محور آن با سرای نوآوری بذر ،گلخانه و نهاده های کشاورزی است .واحد مبارکه  -مجلسی
محل طرح ملی خودکفایی بذر بوده و سرای نوآوری می تواند خدمات صفر تا  ۱۰۰را تأمین
کند؛ البته واحدهای دیگر هم می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند .این سرا در سال

■

 98توانست مجوز فعالیت دریافت کند و اقدامات خود را نیز در همین راستا شتاب داده است.
ارزش ریالی اقدامات صورت گرفته در بخش اصالح بذر ،حدود  270میلیارد تومان بوده است.
دانشگاه آزاد فقط کالس درس نیست
دانشگاه در نسل جدید شامل درهمتنیدگی دو محیط آموزشی و شغلی است .قب ً
ال محیط
آموزشی ،فرد را آماده می کرد و به محیط شغلی می فرستاد ،اما امروز دیگر این دو محیط کام ً
ال
درهم تنیده شده اند .سراهای نوآوری در دانشگاه آزاد اسالمی ،محیط کار را به دل دانشگاه
آورده است .مفهوم مرکز رشد را نیز به دانشگاه وارد کرده و این یعنی دانشگاه دیگر فقط کالس
درس نیست .بناداریم محیط شغل را در محیط دانشگاه فراهم کنیم و این وظیفه را انجام دهیم،
چرا که شغل قبل از اینکه حرفه باشد ،یک مفهوم تربیتی است و برای این موضوع باید توجه و
تالش جدی در دانشگاه صورت گیرد.
گفتمان دانشگاه نسل سوم می بایست به سرعت در ایران اجرایی و پیاده سازی شود؛ چرا که
این تغییر گفتمان از یک دانشگاه آموزشی و پژوهشی به دانشگاه کارآفرین ،نیازها راهبردی
کشور در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی و علمی را مرتفع خواهد ساخت و منافع ملی
ایران با توجه به کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی و تولید ملی ،تامین خواهد شد .در حال حاضر
دانشگاه هایی در بعضی از مناطق دنیا وجود دارند که دانشجویان برای ورود به دانشگاه جای
خود را رزرو می کنند و تنها دلیل آن این است که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی به طور
قطعی صاحب یک شغل و کسب وکار خواهند شد و هرگز بیکار نخواهند شد .باید در دانشگاه
آزاد اسالمی به سمتی حرکت کنیم که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی کسب وکار خود را
داشته باشند.
چنین رویکردی در ساختار مدیریتی دانشگاه آزاد اسالمی به سرعت در حال پیشبرد اهداف
عالی نظام جمهوری اسالمی برای ایجاد اقتصاد درون زا با استفاده از ظرفیت های باالی علمی
و تحقیقاتی است که در اختیار بزرگترین دانشگاه حضوری جهان قرار دارد .این دانشگاه برنامه
جدی برای حمایت اقتصادی طرح ها و ایده های فناورانه و اقتصادی دارد .در همین زمینه،
دانشگاه آزاد اسالمی صندوق ریسک پذیر  100میلیارد تومانی راه اندازی نموده که نشان می
دهد مشکل اقتصادی وجود ندارد؛ اما کسب و کاری که با حمایت اقتصادی شروع گردد ،کسب
و کار خوب و پیروزی نیست و پارامترهای مهم دیگری مانند بازاریابی ،مربی گری ،هدایت و
هدف گذاری تا سرویس های خدمات مشاوره ،استفاده از آزمایشگاه ها و تجهیزات ،کارگاه
ساخت نمونه و فضای استقرار وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهندس بطحایی مطرح کرد

■

شکل گیری مدارس بوستان تربیت مبتنی بر آموزههای اسالمی در واحدها
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی گفت :مدارس بوستان تربیت
مبتنی بر آموزه های تعلیم و تربیت اسالمی در برخی از واحدها در حال شکل گیری است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی به نقل از واحد قم ،مهندس
سیدمحمد بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس
سازمان سما در جلسه عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی قم از راه اندازی مدرسه بوستان تربیت
در سطح کشور خبر داد و گفت :مدارس بوستان تربیت مبتنی بر آموزه های تعلیم و تربیت
اسالمی در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در حال شکل گیری است که نقشه راه
مدرسه بوستان تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
مهندس بطحایی افزود :مدارس بوستان تربیت به دنبال این هستند که فارغ التحصیالن به
مراتبی از حیات طیبه دست پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید در یک محیط کام ً
ال تعریف شده در نظام تعلیم و
تربیت اسالمی مورد آموزش و تربیت قرار بگیرند ،اظهار داشت :برای رسیدن به این چشم
انداز ،نیازمند فضا و شرایطی که در زیرنظامهای سند تحول تعریف شده ،هستیم .در این
مدرسه فرزندان ما در کنار مفاهیم علمی با مهارت هایی که در زندگی فردی و جمعی به آن
نیازمندند ،آشنا می شوند ،لذا در این مدارس محفوظات محض و حافظه محوری کنار گذاشته
می شود و افرادی که از این گونه مدارس فارغ التحصیل می شوند ،باید حداقل یک مهارت را
که منتج به اشتغال شود را بیاموزند.
دانش آموزان مدارس بوستان تربیت در کنار تقویت بنیه علمی باید به یک مهارت
هم تسلط داشته باشند
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس سازمان سما با تأکید بر
اینکه دانش آموزان مدارس بوستان تربیت در کنار تقویت بنیه علمی باید به یک مهارت هم
تسلط داشته باشند ،گفت :دانش آموزان مدرسه بوستان تربیت عالوه بر تسلطی که به زبان
عربی دارند ،باید به یک زبان خارجی نیز مسلط شوند.
وی افزود :در این مدارس در دوره متوسطه دوم در کنار دروس تعریف شده و رسمی ،با

موضوعاتی همچون منطق ،فلسفه ،تاریخ اسالم و فقه اسالمی آشنا خواهند شد.
مهندس بطحایی با بیان اینکه کسانی که از مدرسه بوستان تربیت دیپلم می گیرند ،باید عالوه
بر مفاهیم علمی در زمینه های کاربردی زندگی و اجتماعی از همساالن خود برتر باشند ،ادامه
داد :به عنوان مثال در مدرسه بوستان تربیت به جای زنگ تفریح ،زنگ بازی و مهارت در نظر
گرفته شده و برنامه های خاصی برای زنگ بازی و مهارت پیش بینی شده است.
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس سازمان سما خاطرنشان
کرد :در بوستان تربیت دانش آموزان از پایه پیش دبستانی تا متوسطه دوم تحصیل خواهند
کرد و با توجه به مدیریت هزینه ها در این مدارس تالش خواهد شد تا شهریه دریافتی از
میانگین مدارس غیردولتی کمتر باشد.
مهندس بطحایی با ابراز خرسندی از راه اندازی مدرسه بوستان تربیت در دانشگاه آزاد اسالمی
اظهار داشت :فضایی که حجت االسالم دکتر خیری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان قم
برای مدرسه بوستان تربیت در نظر گرفته اند ،فضای بسیار خوبی است که با وجود ظرفیت
های عظیم ورزشی ،کارگاهی و آزمایشگاهی در این واحد دانشگاهی دانش آموزان مدارس
بوستان تربیت نیز می توانند از این امکانات استفاده کنند.
مدرسه بوستان تربیت واحد قم باید الگو و قابلیت مدل برداری برای کل کشور را
داشته باشد
وی با بیان اینکه مدرسه بوستان تربیت دانشگاه آزاد اسالمی قم باید الگو و قابلیت مدل برداری
برای کل کشور را داشته باشد ،افزود :امیدواریم دانشگاه آزاد اسالمی بتواند یک مدرسه الگو برای
کشور در حد و اندازه نظام تعلیم و تربیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران راه اندازی کند.
این جلسه با حضور دکتر احمد حیدری معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه
آزاد اسالمی ،حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و
هنر دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر علی سروری مجد مشاور ریاست و رئیس مرکز حوزه ریاست،
روابط عمومی و هماهنگی استان های دانشگاه آزاد اسالمی و جمعی از مسئوالن استان قم در
مجتمع دانشگاهی پردیسان دانشگاه آزاد اسالمی قم برگزار شد.
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دانشگاه آزاد برای اشتغال دانشجویان یک انقالب آموزشی در پیش دارد
طهرانچی گفت :دانشگاه آزاد با نگاه نو به آموزش عالی ،یک
انقالب آموزشی در پیش خواهد داشت تا دیگر جوانان دغدغه
معیشت و اشتغال نداشته باشند.
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی با صدور پیامی به مناسبت گرامیداشت  ۱۶آذر ،روز
دانشجو را به همه دانشجویان به ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی تبریک گفت.
متن پیام طهرانچی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
با حمد و ستایش به محضر باریتعالی و درود بر پیامبرخاتم
(ص) و اهل بیتکرامشکه چراغ راه بشریتاند.
 ۱۶آذر ،روز دانشجو یادآور حرکت تاریخی ،عزت آفرین و
نماد حریت جوانانی است که تنها  ۴ماه پس از کودتای ۲۸
مرداد  ،۱۳۳۲سه عزیز دانشجو با همراهی سایرین پرچم
مبارزه با سلطه گری را به اهتزاز درآوردند و با خون خود
نهال استبداد ستیزی و استقالل خواهی را آبیاری کردند؛ یاد
دانشجویان شهید گرامی باد.
شانزدهم آذر را باید روز فرهنگ و پیروزی قلم بر زورگویی
دانست که جوانانی آگاهانه به ندای حضرت امام خمینی
(ره) برابر سیستم فاسد پهلوی لبیک گفتند و با روحیه
استکبارستیزی برنامههای مستکبران را برهم زدند.
به بیان دیگر ،روز دانشجو ،محور تعالیبخشی فردی،
اجتماعی و پیوند دانش و آزادی خواهی با جامعه به دست
دانشگاهیان است.
آرمان و ارزش در دوران جوانی در وجود فرد شکل میگیرد.
آرمانگرایی از مشخصههای جوان است ،بی تردید اگر جوانان
براساس ارزش و آرمان ،همت را به کار گیرند ،با شناخت
استعدادهایشان میتوانند آینده خود را بسازند .دانشجویان و
قشر جوان همواره به عنوان نماد سرزندگی و تحرک جامعه
شناخته میشوند که نقش مهمی در توسعه پایدار دارند و
موجب تضمین آینده کشور میشوند؛ از همین رو انتظار
میرود دانشجویان با بهرهگیری از مبانی اصیل اسالمی،
اخالقی و فرهنگ ایرانی در جهت تحقق اهداف ،برنامهها و
رفع نیازهای جامعه تالش و مجاهدت کنند.
اعتقاد دارم که با این جوانان تالشگر و اندیشههای نو
میتوانیم حرکت خروج از رکود را از دانشگاه آغاز کنیم؛
اگر در غرب پس از انقالب صنعتی و دموکراتیک ،انقالب
آموزشی را مؤثر در حرکت تمدنی آن میدانند ،دانشگاه آزاد

اسالمی هم با نگاه نو به آموزش عالی ،یک انقالب آموزشی در
پیش خواهد داشت تا دیگر جوانان دغدغه معیشت و اشتغال
نداشته باشند و بتوانیم امید را به جوانان برگردانیم .امیدوارم
با حمایت ،کمک و نگاه دانشجویان بتوانیم طرحی نو در این
دانشگاه دراندازیم.
طی یک سال اخیر جامعه بشری با شیوع ویروس کرونا،
بحران سخت و تاسف باری را تجربه کرد ،البته این تجربه
دستاوردهای نوینی به همراه داشت که تغییر نگاه مردم به
مسائل مختلف و باورهای عادت کرده به آن ،جابجاشدن
اولویتها و تغییر سبک زندگی از جمله مواردی است
که میتوان به آن اشاره داشت و از جنبه دیگر تقویت
عقالنیت در جامعه و لزوم اهمیت به دانستن و دانش
بود که رسالت و مسئولیت نهادهای علمی و دانشگاهی را
دوچندان میکند.
دانشگاه آزاد اسالمی از اولین مراکز آموزش عالی در کشور
بود که توانست با تغییر رویکرد آموزش حضوری به صورت
مجازی ،به همت تمامی همکاران این دانشگاه ،از ایجاد
وقفه در بخش آموزش جلوگیری کند و خوشبختانه امروز
شاهد هستیم که در سال جدید تحصیلی بخش عمدهای
از امور دانشگاه در بستر فضای مجازی و سامانه آموزشیار
پیش میرود و میکوشیم سامانه آموزشیار به نقطه اتکاء و
قوت دانشگاه آزاد اسالمی تبدیل شود ،البته سبک زندگی
در فضای مجازی با زندگی حقیقی تفاوت دارد و باید سبک
زندگی در فضای مجازی را بهتر بیاموزیم و بکوشیم این
سبک زندگی را به نحو احسن دریابیم.
این دانشگاه به عنوان یک سازمان بزرگ اجتماعی با ایجاد
سامانههای پژوهشیار و آموزشیار و با درک الزامات فضای
مجازی و اهمیت سامانهسپاری ،اقدامات خوبی انجام داده،
اما واقعیت این است که دانشگاه بسترساز فعالیت در فضای
مجازی است و دانشجویان کنشگران اصلی هستند و باید به
خوبی در این فضا نقشآفرینی کنند.
همه میدانیم که دانشگاه آزاد اسالمی قرار است از
فضای گام اول به گام دوم گذار کند؛ در گام اول ،نظام
کالسساالر و بروکراتیک در کنار سیاستهای توسعه
کمی در این دانشگاه غالب بود ،اما گام دوم دانشگاه
آزاد اسالمی ،عصر کارآمدی خواهد بود .برای گام دوم
باید الگوهای ذهنی و رفتاری گام اول کنار گذاشته شود.
سازمانها سعی دارند بر الگوهای ذهنی و رفتاری گذشته
خود پایبند بمانند ،اما ما میدانیم که با الگوهای جدید
میتوانیم آینده را رقم بزنیم.
وظیفه دانشگاه ،آموختن دانش تخصصی ،مهارت و باالتر از
این دو؛ دانش اجتماعی است .دانشگاه آزاد اسالمی در کنار

آموزش دانش تخصصی ،توجه ویژهای به دانش اجتماعی
دارد .برای افزایش مهارت دانشجویان نیز سراهای نوآوری،
مدارس مهارتی و طرحهای مختلف اجرایی شده تا اشتغال
دانشجویان تأمین شود.
مدیران دانشگاه باید بدانند که فقط تسهیلگر و ایجادکننده
زیرساخت باشند و دانشجویان ،رکن ساخت دوباره دانشگاه
آزاد اسالمی هستند .به بیان دیگر باید صدای دانشجو را
شنید و از این افق بلند و جوان که در این فضای متکثر برای
قوام انقالب اسالمی تالش میکند ،بهره جست.
امروز شاهد هستیم جبهه استبکار با استفاده از تمام
ظرفیت خود به دنبال تداوم سلطهگری بر منطقه و ایران
اسالمی است و با اعمال تحریم و صرف هزینههای هنگفت
میکوشد کشور را از مسیر استقالل و پیشرفت منحرف
سازد .شهادت دانشمند هستهای و دفاعی ،شهید گرانقدر و
واالمقام فخری زاده که به دست عوامل رژیم صهیونیستی
و آمریکا صورت گرفت ،نمونهای از این دشمنی و
کینهتوزی نسبت به رشد و ارتقای علمی کشورمان است،
اما آنان نمیدانند ،آنچه مانع تحقق توطئههای آنان شده،
تداوم راه شهیدان از سوی دانشجویان غیور و فرهیختهای
است که با مجاهدت علمی خواستههای شوم بدخواهان
این ملت را خنثی میکنند.
دانشگاه آزاد اسالمی در گام دوم و در اجرای سند دانشگاه
اسالمی ،تالش میکند در عرصه تولید و گسترش مرزهای
دانش و علوم کاربردی و پیشتاز در نهضت نرم افزاری باشد و
مقدمه این امر را با جذب و تربیت محققانی نوآور و توانمند
در حل چالشهای کشور قابل تحقق میداند و این مهم
بیتردید با همت استادان و دانشجویان فرهیخته و با تقویت
مسئولیتپذیری میسر خواهد شد که «یادگیری خالقانه» به
عنوان کلید و راهحل موفقیت خواهد بود.
اینجانب یاد و خاطره همه شهیدان دانشجو را گرامی داشته
و روز دانشجو را به همه دانشجویان به ویژه دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی تبریک میگویم و امیدوارم جوانان ما
که به حق گنجینه ارزشمند فردای ایران هستند با نشاط و
مسئولیتپذیری در جهت رشد علمی ،توسعه متوازن ،رفع
مشکالت و تقویت زیرساختهای کشور حرکت کنند.
محمدمهدی طهرانچی

عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیالهیجاندرفهرستدانشمندانبرترجهانقرارگرفت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی به نقل از واحد الهیجان ،راهب غالمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهیجان و استادیار گروه مهندسی مکانیک در لیست  2درصد دانشمندان برتر جهان که توسط دانشگاه استنفورد در تاریخ 16
اکتبر  2020در مجله  Plos Biologyگزارش شده است ،قرار گرفت.
ی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت  Cو معیارهای شش گانه
ارزیاب 
Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored
 Total citation to single+first+last authoredو papers،Total citation to single+first authored papers
papers
بوده است.
زمینه تحقیقاتی دکتر غالمی میکرومکانیک و نانومکانیک محاسباتی است و دارای بیش از صد مقاله چاپ شده در مجالت WOS
و معتبر بینالمللی است.
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■

 درصد برتر جهان قرار گرفتند2 پژوهشگر برجسته دانشگاه آزاد اسالمی در فهرست دانشمندان30بیش از
 دکتر محمد میرانسری از واحد اصفهان در رتبه.حوزه قرار دارد
 دکتر فاطمه با. جهان در حوزه زراعت و کشاورزی است230
291 محرم از واحد مشهد در حوزه شیمی عمومی در رتبه
.جهان قرار دارد
 انتشارات علمی و علم، مجالت،مدیرکل امور کتابخانه ها
 پنج پژوهشگر برتر:سنجی دانشگاه آزاد اسالمی افزود
 جهانی در حوزه400 دانشگاه آزاد اسالمی دارای رتبه زیر
 دکتر حسنعلی زمانی از واحد مشهد.های موضوعی هستند
 دکتر ابوالقاسم داوودنیا از، جهانی حوزه انرژی321 رتبه
 دکتر، جهانی حوزه شیمی عمومی348 واحد مشهد رتبه
 جهانی حوزه375 جمشیدخان چمنی از واحد مشهد رتبه
 دکتر آرش کریمی پور از واحد نجف آباد رتبه،بیوفیزیک
 جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل و دکتر379
 جهانی حوزه382 داوود طغرایی از واحد خمینی شهر رتبه
.مهندسی مکانیک و حمل و نقل را کسب کرده اند
Total
Rank
authors
within
within
field
field
75210 178
56850 230
44508 291
186014 321
44508 348
18401 375
92645
379
92645
382
44508
460
44508
517
46255
550
44508
656
55697
932
186014 973
99488 1009
161179 1076
80622 1147
80622 1159
161179 1285
92645 1482
87611 1533
161179 1541
80622 1571
177931 1595

Total citation،  و معیارهای شش گانهC شاخص کامپوزیت
H-index، Coauthorship-adjusted H-index،
Total citation to single authored papers،Total
Total  وcitation to single+first authored papers
 بودهcitation to single+first+last authored papers
. پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفته اند433 .است
 اطالعات محققان برجسته دانشگاه:وی خاطرنشان کرد
آزاد اسالمی که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان
 تعداد مقاالت، واحد دانشگاهی،قراردارند شامل نام نام خانوادگی
 رتبه پژوهشگر در حوزه موضوعی و تعداد، حوزه موضوعی،علمی
.کل محققان در آن حوزه موضوعی در جدول ذیل آمده است
 سه نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد:دکتر جهان ادامه داد
 در حوزه300 اسالمی جزوه پژوهشگران برتر دنیا با رتبه زیر
 دکتر مجید منجمی از واحد تهران مرکز.های موضوعی هستند
 جهان در این178 در حوزه علوم نانو و نانوتکنولوژی در رتبه

 انتشارات علمی و علم، مجالت،مدیرکل امور کتابخانه ها
 پژوهشگر و محقق برجسته30  بیش از:سنجی گفت
 درصد برتر2 دانشگاه آزاد اسالمی در فهرست دانشمندان
.جهان قرار دارند
 دکتر علی جهان،به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی
 انتشارات علمی و علم سنجی، مجالت،مدیرکل امور کتابخانه ها
 نفر از محققان دانشگاه آزاد34 :دانشگاه آزاد اسالمی گفت
. درصد برتر جهان قرار دارند2 اسالمی در فهرست دانشمندان
 فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان:وی افزود
دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه
 در مجله2020  اکتبر16 اسکوپوس ارایه شده است و در تاریخ
 پژوهشگر در159683 . منتشر شده استPlos Biology
 حوزه تخصصی بر اساس شاخص های176  حوزه علمی و22
.استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند
ی و انتخاب این محققان براساس
  ارزیاب:دکتر جهان اظهار داشت

Subject Field

Number
of
Papers

Nanoscience & Nanotechnology
Agronomy & Agriculture
General Chemistry
Energy
General Chemistry
Biophysics
Mechanical Engineering & Transports
Mechanical Engineering & Transports
General Chemistry
General Chemistry
Veterinary Sciences
General Chemistry
Chemical Engineering
Energy
Optoelectronics & Photonics
Networking & Telecommunications
Medicinal & Biomolecular Chemistry
Medicinal & Biomolecular Chemistry
Networking & Telecommunications
Mechanical Engineering & Transports
Electrical & Electronic Engineering
Networking & Telecommunications
Medicinal & Biomolecular Chemistry
Materials

275
135
185
166
171
117
140
172
117
127
136
87
118
30
94
133
79
273
100
63
114
165
117
106

Islamic Azad University, Central Tehran Branch
Monajjemi, Majid
Islamic Azad University, Isfahan Branch
Miransari, Mohammad
Islamic Azad University, Mashhad Branch
Bamoharram, Fatemeh F.
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دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

راهاندازیکنرسسیوم تخصیص
انرژیهای نو و تجدیدپذیر در
دانشگاه آزاد اسالیم بوهشر
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی از
راه اندازی کنسرسیوم تخصصی انرژیهای نو و تجدیدپذیر
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر خبر داد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر ،دکتر روح اله دهقانی فیروز آبادی
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
گفت :در راستای اجرایی کردن آیین نامه کنسرسیوم های
دانشگاه آزاد اسالمی و به منظور توسعه شبکه علمی و
فناوری ،هماهنگی و هم افزایی و حرکت بر مبنای برنامه
ای منسجم با چشم انداز معقول و مطلوب میان مراکز
تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی ،چهارمین کنسرسیوم
مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی بعد از کنسرسیوم
های نانو ،گیاهان دارویی ،امنیت غذایی تحت عنوان
کنسرسیوم انرژی های نو و تجدیدپذیر مجوز فعالیت
گرفت.
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
افزود :با توجه به رشد جوامع صنعتی و نیاز روز افزون
این جوامع به انرژی و همچنین محدودیت و توزیع
غیریکنواخت منابع فسیلی انرژی (نفت ،گاز و زغال سنگ)
در جهان ،توجه به انرژی های جایگزین مانند انرژی های
حاصل از باد ،خورشید ،زمین گرمایی و همچنین آب (برق
آبی یا امواج دریا) اهمیت زیادی پیدا کرده است .با درک
این مطلب که این انرژی ها خصوصیاتی مثل پاکی ،در
دسترس بودن و تجدیدپذیر بودن دارند ،اهمیت آن را
دوچندان می کند.
وی اظهار داشت :دانشگاه به عنوان مرجع علمی معتبر
در کشور می تواند با ورود به این مقوله علمی و کاربردی
از پراکندهکاری و انجام پژوهشهای موازی جلوگیری
کرده و با تجمیع امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در
ایجاد و معرفی منابع جدید انرژی و معرفی آن به صنعت
و جامعه نقش اساسی ایفا کند .تشکیل شبکه مراکز علمی
و تحقیقاتی فعال در حوزههای مرتبط با یکدیگر در قالب
کنسرسیوم میتواند راهگشا باشد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد :به منظور
هماهنگی ،برنامهریزی و اشتراکگذاری توان علمی که
موجب همافزایی و رشد و شتاب هرچه بیشتر در مسیر
رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه میشود ،مجوز استقرار
دبیرخانه کنسرسیوم انرژی های نو و تجدید پذیر مراکز
تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به واحد دانشگاهی بوشهر
اعطا شد.
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
ادامه داد :در این کنسرسیوم در گام نخست مراکز
تحقیقاتی واحدهای بوشهر ،علی آباد کتول ،سمنان،
شهرضا ،دماوند ،دزفول ،ابهر ،رشت ،اردبیل ،ایذه ،بجنورد و
نجف عضو هستند .به منظور عضویت سایر مراکز تحقیقاتی
الزم است پتانسیل ها و برنامه همکاری به شبکه پژوهشی
و آزمایشگاهی دانشگاه ارسال تا پس از بررسی مجوزهای
الزم صادر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد :با ایجاد چنین شبکه هایی
بتوان نقش مسأله محوری و جامعه پردازی دانشگاه آزاد
اسالمی را ارتقاء داد.
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در دیدار دکتر بروجردی با رایزن فرهنگی عراق مطرح شد

گسترش تعامالت علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی با دانشگاه های عراق
معاون بینالملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد
اسالمی با رایزن فرهنگی عراق در ایران دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد
اسالمی ،دکتر عالءالدین بروجردی معاون بینالملل و امور
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسالمی ظهر امروز با دکتر
امجد حمید المظفر رایزن فرهنگی عراق در ایران دیدار و
درخصوص گسترش روابط علمی و دانشگاهی گفتوگو کرد.
دکتر بروجردی در این دیدار ضمن خوشامدگویی و تشکر از
تالش های رایزن فرهنگی عراق و سفارت این کشور در ایران
برای گسترش تعامالت علمی و دانشگاهی ،گفت :دانشگاه آزاد
اسالمی به عنوان بزرگترین دانشگاه غیردولتی منطقه و جهان،
در کشورهای مختلف جهان اسالم دارای واحدهای بین المللی
فعال است و امسال برای اولین بار 110 ،دانشجوی دوره دکتری
در واحد بین المللی افغانستان پذیرش شدند.
وی با تأکید بر اینکه گسترش واحدهای بین المللی دانشگاه
آزاد اسالمی با اولویت کشورهای جهان اسالم ،سیاست قطعی
این دانشگاه است ،اظهار داشت :اعتقاد مسئوالن دانشگاه آزاد
اسالمی بر این است که برای تجدید حیات علمی جهان اسالم،
باید تحول را به سرعت آغاز کرد .برای این کار الزم است زبان
فارسی و عربی را به عنوان زبان علمی به جهان معرفی کنیم،
همانطور که در گذشته کتاب «قانون» ابنسینا به عنوان یکی
از منابع علمی در کشورهای اروپایی تدریس می شد ،بنابراین
اینگونه نیست که اصطالحات زبان انگلیسی در علوم پزشکی،
مانع استفاده از زبان های فارسی و عربی برای تبدیل شدن به
زبان علمی شود.
معاون بینالملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد
اسالمی خاطرنشان کرد :پیشرفت علمی جمهوری اسالمی ایران
در حوزه علوم پزشکی در جهان زبانزد است .بسیاری از پزشکان
ایرانی در کشورهای پیشرفته جهان از جمله آلمان ،افراد بنام و
شناختهشدهای هستند .این موضوع نشان از آن دارد که دانش
پزشکی ما با استفاده از زبان فارسی ،به چنین جایگاهی رسیده
است .باید این باور را به دانشجویان عراقی بدهیم که با یادگیری
علوم به زبان مادری و زبان فارسی ،می توانند با دانشمندان

کشورهای پیشرفته رقابت کنند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی ظرفیت بالقوه عظیمی
در تدریس زبان عربی فنی دارد ،گفت :به راحتی می توانیم از
ظرفیت اساتید دانشگاه آزاد اسالمی که مسلط به زبان عربی
هستند ،برای آموزش دانشجویان عراقی استفاده کنیم تا این
دانشجویان در کنار آموزش به زبان عربی و انگلیسی ،با زبان
فارسی هم آشنا شوند.
معاون بینالملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد
اسالمی همچنین پیشنهاد برگزاری وبینار مشترک دانشگاه آزاد
اسالمی با دانشگاه های منتخب عراق به منظور معرفی ظرفیت
ها و توانمندی های علمی و پژوهشی و استفاده از توان اساتید
دو کشور را مطرح کرد.
در ادامه ،دکتر حمید المظفر رایزن فرهنگی عراق در ایران نیز با
قدردانی از تالش های دانشگاه آزاد اسالمی برای گسترش روابط
علمی و دانشگاهی با عراق ،پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
میان رایزنی فرهنگی عراق و دانشگاه آزاد اسالمی را ارائه کرد.
بورس دانشجویان دکتری کشور عراق در دانشگاه آزاد اسالمی،
انجام پژوهش های مشترک و برگزاری نشست ها و همایش
های تخصصی ،استفاده از منابع مشترک کتابخانهای و امکانات
آزمایشگاهی ،انجام فرصت های مطالعاتی ،استفاده از اساتید
ایرانی و عراقی در تدریس و هیئت ممیزه مجالت علمی ،تشکیل
کمیته فارغالتحصیالن عراقی و ...از جمله موضوعات مطرح شده
در این جلسه بود.

موافقت اب أتسیس  3انجمن علمی
دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالیم

کسب رتبه اول ایران و  71جهان در
تولیدات علمی سال 2020

در ششمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی با تأسیس  3انجمن موافقت شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد
اسالمی ،ششمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی به ریاست دکتر بابک نگاهداری
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد
اسالمی با هدف بررسی درخواست تاسیس انجمن های علمی
 دانشجویی در واحدهای متقاضی و تصمیم گیری درخصوصتعلیق انجمن های غیرفعال تشکیل شد.
در این جلسه با درخواست تأسیس انجمن های علمی مکانیک
با استاد مشاوری دکتر مهدی مرادی ،مهندسی پلیمر و رنگ
با استاد مشاوری دکتر داود زارعی و همچنین انجمن علوم و
فناوری های نوین در پزشکی با استاد مشاوری دکتر شقایق
یزدانی نیشابور در واحدهای قم ،تهران جنوب و علوم پزشکی
تهران موافقت شد.
بر اساس مصوبه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی،
مجوز  369انجمن علمی غیرفعال به مدت  6ماه تعلیق شد.

مدیرکل امور کتابخانه ها ،مجالت ،انتشارات علمی و علم
سنجی دانشگاه آزاد اسالمی گفت :این دانشگاه رتبه 71
جهان و رتبه اول ایران را در تولیدات علمی سال 2020
کسب کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد
اسالمی ،دکتر علی جهان مدیرکل امور کتابخانه ها ،مجالت،
انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به
آخرین ویرایش اینسایت ( )Incitesگفت :دانشگاه آزاد اسالمی
با توجه به تعداد مستندات علمی وب آو ساینس سال ، 2020
رتبه  71بین المللی و رتبه اول ملی را کسب کرده است.
دکتر جهان افزود :اینسایت یکی از پایگاه های اصلی وب آو
ساینس است که به صورت تخصصی به حوزه علم سنجی و
شاخص های آن می پردازد .در این پایگاه می توان خروجی
های پژوهشی پژوهشگران ،دانشگاه ها و کشورها را رصد کرد
و رتبه و سطح پژوهش های انجام شده در سطح ایران و جهان
را بررسی و مقایسه کرد.
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در این بخش یم خوانید:

واگذاری اراضی پارک علم و فناوری فارس
به واحدهای فناور و دانش بینان

بومیسازی  75درصد از فناوری شیرهای
کنترلی در صنعت نفت
اقتصاد دانش بنیان
مزایای تجاریسازی فناوری در قشم
رشد شاخص های عملکردی پارک علم و فناوری
آذربایجان شرقی در یک سال گذشته
توان دانش بنیان های قشم به بار نشست
مهندسی رنگ
پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ
بهایی

رئیس پارک علم و فناوری استان فارس گفت : :براساس آیین نامه مصوب هیئت امنای پارک های علم و فناوری
در کل کشور ،می توانیم اراضی تحت مالکیت در داخل پارک واقع در شهرک آرین را در اختیار شرکت های
فناور قرار دهیم .
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس به نقل از خبرگزاری علم و فناوری در شیراز ،برای کسب و کارهای
نوپا ،شرکت هایی که توان مالی باالیی نداشته اما عده ای جوان با علم و دانش دور هم جمع شده تا رویای خود را در قالب
شرکت های دانش بنیان و فناور بسازند ،داشتن مکانی مستقل با کلیه امکانات و قسمت های مورد نیاز همچون بخشهای
کارگاهی ،اداری و استراحتگاه همچون رویا می ماند و حال اگر نگاهی به بازار مسکن و زمین بیندازیم ،این رویا دست
نایافتنی تر نیز به نظر می رسد .

ماموریت ما حمایت از ایدههای فناورانه و تبدیل
فرصتهای کارآفرینانه به کسب و کارهای نو
آورانه است
برپایی نمایشگاه مجازی هفته پژوهش کل
کشور توسط پارک علم و فناروی گیالن
یک عصرانه میان دو نسل
تغییر رویکرد پژوهشی-ترویجی موزه ملی
علوم و فناوری در دوران همه گیری کرونا
و ....
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◆ استقالل و استقرار شرکتهای فناور ممکن شد
دکتر امین رضا ذوالقدر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری علم و فناوری در شیراز با اشاره به طرح واگذاری
زمین به شرکت های فناور اظهار داشت :براساس آیین نامه
مصوب هیئت امنای پارک های علم و فناوری در کل کشور،
می توانیم اراضی تحت مالکیت در داخل پارک واقع در
شهرک آرین را در اختیار شرکت های فناور قرار دهیم .
وی با اشاره به اینکه متراژ زمین های واگذاری از حداقل
 ۴۰۰متر تا حداکثر  ۲هزار متر می باشد ،تصریح کرد:
شرکت های فناوری که امکان دریافت اراضی را پیدا می
کنند ،بسته به کاربری و نیازی که دارند ،ساخت و ساز الزم
را انجام خواهند داد .
رئیس پارک علم و فناوری استان فارس با اشاره به تشکیل
کارگروه به نام کارگروه واگذاری اراضی متشکل از معاونین
پارک علم و فناوری فارس ،مدیر موسسات ،روسای مراکز
رشد ،رئیس اداره عمران و کارشناس حقوقی و کمیته
ارزیابی و تعیین صالحیت عنوان کرد :در فاز اول واگذاری
ها بخشی از اراضی مشخص شده که برای انتخاب شرکت ها
شیوه نامه واگذاری زمین در کارگروه تدوین شده و براساس
ارزیابی کمیته ارزیابی و تعیین صالحیت شرکت ها انتخاب
خواهند شد .
وی افزود :آیین نامهها و دستورالعمل های الزم آماده شده،
کمیتهها و کارگروهها شکل گرفته و همچنین زیرساخت
هایی همچون تاسیسات آب و برق را نیز در این اراضی
فراهم کرده ایم .
این مقام مسئول با بیان اینکه تالش دارند تا فراخوان
واگذاری زمین به شرکت های فناور تا پایان آبان ماه اعالم
شود ،اذعان داشت :پس از اعالم فراخوان در بازه ای ۱۰
روزه شرکت های فناور تقاضای خود را همراه با مستنداتی
همچون حسن سابقه مالی شرکت و داشتن توانایی مالی
برای انجام ساخت و ساز ،متراژ تقریبی مورد نیاز ،امکانات
و فضاهای کارگاهی و اداری که می خواهند داشته باشند را
ارسال خواهند نمود .
وی با اشاره به اینکه اراضی بصورت اجاره  ۳۳ساله به شرکت
های فناور داده شده که قابل تمدید نیز می باشد ،متذکر
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شد :هر سه سال یکبار مبلغی جهت اجاره زمین واگذار شده
تعیین می شود که شرکت ها باید نسبت به پرداخت آن
اقدام نمایند .
دکتر ذوالقدر درخصوص شاخصهای ارزیابی برای اعطای
زمین به شرکتهای فناور گفت :سطح فناوری ،تعداد
فناوریها تجاری شده ،فهم بازار در سالهای گذشته،
وضعیت دانش بنیان بودن ،توانایی جذب سرمایه گذار،
اعضای هیئت مدیره ،میانگین صادرات ،فروش و بحثهای
مرتبط جز شاخصهای ارزیابی ما بوده که هر قسمت برای
خود امتیاز جداگانه ای داشته و در نهایت براساس امتیازات
کسب شده ،اراضی در اختیار شرکتهای برتر قرار داده
میشود .
وی با بیان اینکه طرح واگذاری زمین به شرکت های فناور
فرصتی برای شرکت های دانش بنیان می باشد تا بتوانند
مستقر و مستقل شوند ،عنوان کرد :شرکت هایی که موفق به
کسب امتیازات الزم می شوند ۲ ،سال زمان داشته تا ساخت
و ساز را انجام دهند .
رئیس پارک علم و فناوری استان فارس درخصوص وضعیت
دفاتر شهرستانی در این طرح بیان کرد :طرح واگذاری زمین
به شرکت های فناور در فاز اول در شهر شیراز اجرا می شود
و طبق صحبت هایی که داشته ایم ،در فازهای بعدی این
طرح را به شهرستان ها نیز تعمیم خواهیم داد .
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◆ استقبال شرکت ها از طرح واگذاری زمین
روح اهلل علیزاده ،مدیرعامل شرکتی نوپا با ابراز خرسندی
از طرح واگذاری زمین به شرکت های فناور به خبرنگار
خبرگزاری علم و فناوری گفت :یکی از موضوعاتی که بسیار
ذهن من و سایر دوستان را در شرکت درگیر کرده بود ،بحث
مکان فعالیت شرکت و هزینههای ناشی از آن بوده است .
وی ادامه داد :تمام تالشمان را برای داشتن کلیه معیارهای
الزم به کار خواهیم گرفت تا امتیازات مورد نیاز را کسب
کرده و بتوانیم مکانی طبق سلیقه و نیاز خود برای
شرکتمان بسازیم .
تنی چند از نمایندگان شرکت های فناور و دانش بنیان نیز
رضایت خود نسبت به اجرای این طرح را به خبرنگار ما گفته
و از مسئولین عدم تبعیض و دقت نظر در انتخاب شرکت ها
را خواستار شدند .
◆ لزوم دقت در انتخاب شرکت ها برای دریافت زمین
در خوب بودن طرح واگذاری زمین به شرکت های فناور
که شکی نیست اما باید تمام تالش مسئوالن مربوطه به
کار گرفته شود تا با دقت نظر ویژه ،رصد کلیه مسائل
و عدم تبعیض و رانت شرکت هایی که الیق و شایسته
داشتن مکانی برای خود هستند ،انتخاب شوند که قطع به
یقین مجموعه پارک علم و فناوری در استان فارس چنین
خواهد کرد .

❚❚

■

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه خبر داد:

استقرار  ۱۴۰واحد فناور در پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس،
دکتر حبیبی سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس
اظهار داشت :اقدامات اولیه راهاندازی پارک علم و فناوری
خلیج فارس از سال  ۱۳۸۴از طرف استانداری بوشهر آغاز
و مجوز مربوطه در سال  ۱۳۸۷به عنوان یک پارک فناوری
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صادر شد.
دکتر حبیبی افزود :پارک علم و فناوری خلیج فارس با تکیه
بر ظرفیت ها و قابلیت های استان و با توسعه مراکز رشد و
نوآوری ،پشتیبانی و حمایت از طرح های نوآورانه و ایدههای
نوین در جهت توسعه علمی و فناوری ،تجاریسازی دانش
و توسعه اقتصادی و اکوسیستم نوآوری استان می کوشد.
سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس اضافه کرد :در
سالهای اخیر با حمایت هایی که از سوی دولت از مجموعه
پارک علم و فناوری صورت گرفته است شاهد رشد و توسعه

شرکت های فناور و دانش بنیان در استان هستیم.
دکترحسن حبیبی یادآور شد :اکنون  ۱۴۰واحد فناور و
دانش بنیان در پارک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز
رشد تابعه مستقر هستند که  ۲۹شرکت آن دانش بنیان و
 ۱۰شرکت نیز شرکت خالق می باشد.
دکترحبیبی با بیان اینکه تا پایان سال  ،۹۸یک هزار و ۱۷۰

شغل دانشی و مولد در واحدهای فناور و دانش بنیان استان
ایجاد شده است افزود :میزان حمایت مالی از واحد های
مستقر تا پایان سال گذشته حدود  ۱۳میلیارد ریال است
و همچنین میزان فروش  ۳۸۴میلیارد ریال و گردش مالی
واحد های فناور  ۶۳۴ ،میلیارد ریال بوده است.
وی افزود :طی  ۷سال اخیر  ۱۴۵ ،اختراع به ثبت رسیده و
 ۱۵۰ایده به محصول تبدیل شده است.
سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس گفت :پارک
علم و فناوری خلیج فارس درحوزه استقرار و زیرساخت،
خدمات آموزشی و مشاوره ای ،تجاری سازی ،بازرایابی
و بازارسازی ،خدمات نمایشگاهی و تبلیغات ،حوزه
مالکیت فکری و امور بین الملل و حمایت های مالی و
انواع معافیت ها به شرکت ها و واحد ها مستقر خدمات
ارائه می دهد.
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با تالش واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس صورت گرفت؛

بومیسازی  75درصد از فناوری شیرهای کنترلی در صنعت نفت

یکی از طرحهای بیژن زنگنه وزیر نفت که در دولت یازدهم
مطرح شد ،طرحی با عنوان بومیسازی  10قلم کاالی
استراتژیک در صنعت نفت که با هدف حمایت از ساخت داخل
و پوشش خالءهای تکنولوژیک در حوزه تجهیزات مورد نیاز
صنعت نفت ،در سال  93مطرح گردید .این  10قلم کاالی
اساسی شامل تجهیزات سرچاهی و درون چاهی ،پمپهای
مربوط به چاه ،متههای حفاری ،شیرهای کنترلی ،انواع لولهها،
الکتروموتورها ،ماشینهای دوار ،فوالدهای آلیاژی ،ابزارهای
اندازهگیری و ساخت پیگ هوشمند بودند.
در این بین هر چند تصمیم وزارت نفت مبنی بر بومیسازی 10
قلم کاالی اساسی نفت تصمیم درستی بوده ،اما عمال در فضای
اجرایی اقدام تاثیرگذاری توسط این وزارتخانه برای همراه کردن
دستگاههای دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنعت
نفت انجام نشده است .یکی از  10قلم کاالی اساسی صنعت
نفت شیرهای کنترلی است که در مصاحبه با عبدالحسین شرفی
مدیرعامل شرکت رادمان صنعت از واحدهای مستقر در پارک
علم و فناوری فارس به عنوان یکی از شرکتهای تولیدکننده
شیر کنترلی به بررسی چالشهای موجود در مسیر ساخت
داخل شیرهای کنترلی و میزان موفقیت در بومیسازی این
محصول پرداخته خواهد شد.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
◆ دستاوردهای شرکت رادمان صنعت در بومیسازی
تجهیزات صنعت نفت
● فارس :برای شروع بحث لطفا توضیحی درباره اقدامات
شرکت رادمان صنعت بفرمایید .اینکه در چه حوزههایی فعال
هستید و چه اقداماتی را در دستور کار قرار دادید؟
شرفی :یکی از تولیدات شرکت رادمان صنعت ،تولید انواع
شیربرقیها است که برای ساخت آن هنوز قسمتی از آن
تکنولوژی کاملش را به دست نیاوردهایم .قسمت عملگر
یا اکچویتور وارد میکنیم ولی قسمت بدنه و اصلی را اینجا
خودمان میسازیم .کار اصلی شرکت ما مربوط به پایلوتهای
نفت و گاز است .روی این پایلوتها انواع تجهیزات نصب میشود
و یکی از این تجهیزات ،انواع شیرهای کنترلی است .به واسطه
اینکه در تامین اینها دچار مشکل بودیم ،تیم تحقیق و توسعه ما
به این نتیجه رسید که روی تولید شیرهای کنترلی کار کند تا
ببینم تا چه قسمتی را قادر هستیم خودمان تولید کنیم.

ما از سال  90که شروع به کار کردیم ،تیم تحقیق و توسعه
شرکت از سال  93به صورت یک واحد مجزا مشغول به کار
شد .البته این تیم روی تولید تجهیزات دیگری هم کار کردند
که یکی از آنها شیربرقیها بود .در این راستا غیر از شیربرقی ،ما
تکنولوژی انواع نمکزداییهای نفت خام را کامال بومی کردیم.
در صنعت نفت یکی از اساسیترین واحدهای فرآورش نفت خام،
واحد نمکزدایی است که ما فناوری ساخت این تجهیز را کامال
بومی کردیم و در حال حاضر دستگاههایش را میسازیم .ساخت
این تجهیز سال  92بومی شد .االن هم با مناطق نفتخیز
جنوب و دانشگاه شیراز در حال رایزنی هستیم ،تا یک پایلوت
سیار از نمکزدایی از نفت خام را برای مناطق نفتخیز جنوب
آماده کنیم.
مجموعه ما از این لحاظ که هم تیم فنی ،تیم ساخت و تیم
تحقیق و توسعه داریم ،یک پکیج کاملی است .بنابراین هر
سفارشی به ما داده شود این امکان وجود دارد که ما بررسی
توانمندی ساختش را انجام داده و کار تولید را آغاز کنیم.
همچنین ما تکنولوژی تولید باتریهای نیکلزینک و نیکلروی
را در سال  90بومی کردیم و در اولین نمایشگاه بومیسازی و
خودکفایی صنعت معدن ،رتبه برتر صنایع شیمیایی را به دست
آوردیم.
از دیگر دانشهایی که شرکت رادمان صنعت آنها را بومی کرده
است میتوان به نمکزدایی از نفت خام به روش اولتراسونیک
اشاره کرد که یک روش نوین برای نمکزدایی از نفت خام است.
نمونه کار دیگر ما این بود که به واسطه تیم مکانیکی شرکتمان
توانستیم در بحث تونل باد و انواع تجهیزات دقیق جانبی با
همکاری مرکز آیرودینامیک غرب ورود کند و یکی از بهترین
برندهایی را تولید کنیم که در حوزه تونلهای باد کار میکنند.
یکی از مشکالت فعلی صنعت نفت کشور این است که به هر
دلیلی به وندورهای خارجی وابسته است یعنی شرکتهای
خارجی از قبل به صنعت نفت تجهیز میدادند و االن هم اگر
صنعت نفت نیازی پیدا کند ،به واسطه اینکه تمام واحد را یک
شرکت خارجی نصب و راهاندازی کرده است ،دوباره رفرنس به
همان وندور لیستها میدهند .اگر شما هم در داخل تجهیزی
تولید کنید حتما باید توسط شرکت خارجی این تجهیز تایید
شود .یعنی صرفا نمیتوانید تجهیزی بسازید و بگویید با توجه
به تستهای استانداردی که وجود دارد من تست کردم و نتیجه

داده است پس استفاده کنیم.
◆  75درصد از فناوری ساخت شیرهای کنترلی
بومیسازی شده است
● فارس :برای تولید شیرهای کنترلی کدام قطعات را وارد
میکنید؟
شرفی :شیرهای کنترلی یک اکچویتور دارد که عملگر
شیرکنترلی است و با الجیکی که میگیرد شیر را باز و بسته
میکند .تا االن تمام بدنه شیرهای کنترلی را توانستهایم در
داخل بسازیم غیر از پوزیشِ نِر و کیت خاصی که روی اکچویتور
سوار میشود و وظیفهاش ارسال فرمان به یک قسمت عملگر
است .البته برای تولید همین کیت هم تیم الکترونیک شرکت
ما دارد کار میکند.
● فارس :پس دانش فنی الزم برای ساخت کیت را ندارید؟
شرفی :بحث دانش فنی نیست .ما از لحاظ امکاناتی که برای
ساخت داریم ،دچار مشکل هستیم و بحث دانش آن مطرح
نیست .یک وقتی شما میتوانید کیت را پیادهسازی کنید و حاال
که میخواهید شروع به ساخت کنید ،یکسری نیازمندیهای
قطعهای دارید که ممکن است آن قطعات را پیدا نکنید .گاهی
اوقات بحث مزیت تولید مطرح است .چون تولید آن تجهیز به
تکنولوژی تولید خاصی احتیاج دارد و از طرفی نیاز به تولید
حجم زیادی از آن هم نداریم .البته آن کیت شیرکنترلی هم
که ما داریم برای ساختش کار میکنیم ،در صورت ساخت آن،
قیمت آن ارزانتر و در دسترستر خواهد بود ولی نکته باال رو
خدمتتان عرض کردم که توجه داشته باشید بازار و اقتصاد برای
تولید یک محصول خیلی مهم است.
● فارس :برای تولید یا واردات این کیت شیرکنترلی با شرکت
خارجی وارد تعامل شدهاید؟
شرفی :بله در همین شرایط تحریم هم شما میتوانید قطعه
بیاورید اما نکته این است که هم هزینه شما باالتر میرود و
هم اینکه باید مسیرهایی را طی کنید که کار را سخت میکند.
مثال برای واردات این محصول باید دو یا سه دست بچرخد .یا
مثال از دبی لینکی داشته باشید که از آنجا برایت خرید کنند.
ما همین االن هم از شرکتهایی که مخصوصا در آسیای شرقی
هستند کمک میگیریم و خرید میکنیم ولی قطعا شرایط
تحریم روی آن اثر میگذارد .پس دسترسی قطع نشده بلکه
سخت شده است.
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● فارس :آیا ساخت شیرهای کنترلی کمبودی در تجهیزات
خط تولید داشتید؟ این تجهیزات را چگونه تامین کردهاید؟
شرفی :االن شرایط اقتصادی کشور ،شرایط توسعهای نیست.
یعنی مجموعههای اقتصادی خصوصی االن به فکر توسعه
نیستند بلکه به فکر بقا هستند .دو سه سالی هست که اوضاع
اینگونه شده است .بنابراین اگر ما بخواهم تجهیزی را بسازیم
از امکانات وجود استفاده میکنیم و بررسی میکنیم که آیا
با امکانات موجود شرکت میتوان این محصول را ساخت یا
خیر .اگر بتوانم برای تولید آن تجهیز یا محصول اقدام میکنم
اگر هم نه که هیچی .مگر اینکه بازار تجهیزی آنقدر خوب
باشد که حاضر شوید در این زمینه سرمایهگذاری کنید .ما
در بحث شیرهای کنترلی ما از تجهیزاتی که موجود داشتیم
استفاده کردیم.
ما بحث تولید شیرکنترلی را از سال  95کلید زدیم و از سال 95
تا االن تمام قطعاتش جز آن کیت خاص را بومیسازی کردیم.
شیرکنترلی بدنه فلزی دارد و قطعات داخلی آن هم مکانیکال و
الکتریکال است .ما غیر از بدنه اصلی که در ایران از قبل قابلیت
ساخت داشته است ،قطعات مکانیکالش را خودمان ساختیم.
قطعات الکتریکالش هم که عرض کردم باقی مانده است .اما
نکته این است که در دیگر صنایع به جز صنعت نفت و گاز ،که
تا این اندازه نسبت به استانداردها حساس نیستند ما توانستیم
با آنها کار کنیم مخصوصا با بخش خصوصی .چون هزینهها
در وزارت نفت باال است و اگر اشتباهی صورت بگیرد خسارات
زیادی را باید تقبل کنیم .تقریبا ما  75درصد از شیرهای کنترلی
را بومیسازی کردهایم.
◆ روایتی از برخورد وزارت نفتیها در مواجهه با
محصول خارجی و تولید ساخت داخل
● فارس :آیا نگاه دولت و وزارت نفت به سمت حمایت از
تولید داخل بوده است؟ در انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی
چگونه عمل شده است؟
شرفی :با وزارت نفت تا به االن قراردادی نداشتیم ،چون
تاییدیهای به ما ندادهاند .مدل قراردادی وزارت نفت و سایر
دستگاههای دولتی این است که اگر شما تجهیزی دارید می
سازید و میخواهید تحویل بدهید ،در قبال پیش پرداختی که
معموال بیشتر از  25درصد نیست مگر شرایط خاص باشد ،باید
ضمانتنامه بانکی در قبال قراردادتان بدهید .در قبال حسن
انجام کار هم یعنی وقتی دستگاه تحویل داده شد ،دستگاه باید
تستهای مختلفی را بگذراند تا وزارت نفت با شما تسویه حساب
کند .در عین حال شما باید یک ضمانت حسن انجام تعهدات نزد
وزارت نفت داشته باشید تا اگر اتفاقی افتاد ،آن ضمانتنامه باعث
شود شما به این امور رسیدگی کنید.
ما جلسهای با یکی از زیرمجموعههای وزارت نفت داشتیم،
مبحثی غیر از شیرهای کنترلی بود .تفاوت دیدگاهی که بین
نگاه مدیران نفت به تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی
را اینگونه عرض میکنم که این طوری است که وقتی سفارش
خارجی دارند پولش را نقد و کامل به حساب آن شرکت میریزند.
طرف خارجی تجهیز را هر وقت توانست به اینها تحویل میدهد.
هیچ ضمانتنامهای هم از خارجیها نمیگیرند .یعنی اگر جنس
خارجی آمد و به هر دلیلی مشکل داشت و عملکردش ناقص
بود ،چیزی دست وزارت نفت گرو نیست.
اما رفتار وزارت نفت در قبال تولیدکننده داخلی این گونه است
که زمانی که من میخواستم جنسی را به وزارت نفت معرفی
کنم به عنوان یک محصول دانشبنیان ،دوستانی که در آن
جلسه نشسته بودند بیانشان این بود که اینکه ما داریم از شما
جنس میخریم برای شما افتخار محسوب میشود .گفتیم یعنی
چی؟ گفتند یعنی ما پیش پرداخت نمیدهیم و اگر هم بخواهیم
بدهیم ضمانتنامه میدهیم .بعد پولش هم را حاال ببینیم کی
بشود بدهیم .ما اعتراض کردیم که این شرایط عادالنه نیست
در جواب به ما گفتند که تازه اینکه ما از محصول شما استفاده
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خواهیم کرد به نوعی تبلیغ برای شما است .خب این چه نگاهی
است که به تولید داخل دارند؟ این نگاه ،نگاه دالل پرور است
و نگاه حمایت از تولیدکننده داخل نیست .وزارت نفت حتی
برای تامین تجهیزات خود از تولیدکنندههای داخلی استعالم
نمیگیرد که آیا توان ساخت داخلی وجود دارد یا نه و طبق
همان لیستهای قدیمی خود برای تامین محصوالت اقدام
میکند.
وزارت نفت برای استفاده از این تجهیزات یکسری استانداردها
تعیین کرده است که من تولیدکننده موظف هستم آن
استانداردها را رعایت کنم تا تجهیزم تاییدیه وزارت نفت
را بگیرد ولی هنوز موفق به این کار نشدم .گاهی اوقات شما
پروسهای را باید پیگیریکنی و مثال اخذ مجوز فالن آنقدر از
لحاظ بروکراسی وقتگیر است که به سمت آن مشتری نمیروید.
مثال در صنایع دفاع وقتی جنسی را میخواهید بدهید ،با نظام
بروکراتیک و امنیتی همراه است که باید رعایت شود که برای
تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد به این سمت این مشتری برود.
بنابراین ما چون مشتری خودمان را داریم که در حال فروش به
او هستیم و از طرفی برای فروش به وزارت نفت باید مجوز الزم
را از مسیرهای بروکراتیک بگیریم ،خیلی دنبال این نبودیم که
حتما به وزارت نفت هم بفروشیم .ولی چون وزارت نفت به این
کاال نیاز دارند ،ما داریم پیگیری میکنیم تا بتوانیم مجوز الزم را
هم بگیریم.
◆ نه تنها حمایتی از تولید تجهیزات نفت صورت
نگرفت بلکه چوب الی چرخ تولیدکننده گذاشتند
● فارس :از سال  95وزارت نفت از شما برای تولید و بومیسازی
شیرهای کنترلی چه حمایتی کرده است؟
شرفی :ما در پارک علم و فناوری فارس هستیم و شرکت ما
یک شرکت دانش بنیان و تولیدکننده است و از وزارت صمت
هم مجوز داریم .با این وجود هیچ حمایتی از سمت دولت به
تولیدکننده نمیشود .ما االن در نقطهای هستیم که نه تنها
حمایتی از ما صورت نمیگیرد بلکه گاها دیده شده چوب الی
چرخ تولیدکننده هم میگذارند .من چند تا مثال بزنم :ما قانونی
داریم به نام قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناور.
این قانون یکسری آییننامههای اجرایی دارد .متاسفانه در اجرای
این آییننامهها به شدت سلیقهای رفتار میشود؛ مثال اداره بیمه
تامین اجتماعی در یک شهرستان این آییننامه را قبول دارد و
یکی ندارد .اگر هم شما شکایت کنی فرقی به حالت ندارد.
در این قانون تصریح شده است که شرکتهایی که در پارک علم
و فناوری هستند اگر تمام فعالیتهای آنها در داخل این پارک
تعریف شود از مالیات بر عملکرد معاف هستند ولی متاسفانه
ادارات دارایی با این موضوع سلیقهای برخورد میکنند .اداره
یک شهرستان قبول دارد یکی ندارد .چون من از طرف دبیر
شرکتهای فارس هستم این مشکالت به من بیان میشود و
متاسفانه دیدیم که حمایتی از سمت دولت نمیشود.
مثال دیگر اینکه در تابستان امسال بحثی داشتیم تحت
عنوان رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان ،که ما دو سال هم
صادرکننده نمونه استان فارس بودیم .ما مشکلی که با بانک
مرکزی داشتیم ،بحث برگشت ارز بود .به شدت فشار آوردند
که این تعهد ارزی را انجام دهید .ما زمانی در سال  96صادراتی
به عراق داشتیم که این صادرات معموال به صورت ریالی انجام
میشد .چون آن زمان عراق کشور دوست و همسایه و حیات
خلوت بود ،خیلی از صادرات به صورت ریالی انجام میشد .یا
در جاهایی صادرات به عراق معاف از رفع تعهد ارزی بود .امسال
فشار سنگین آوردند که اگر رفع تعهد ارزی آنهم در یک مدت
کوتاه انجام ندهید ،در حد دو سه ماه ،بانک مرکزی حسابتان را
میبندد و شما را به دادگستری میفرستیم.
ما جزو تولیدکنندگان کوچک هستیم ،صادرکنندگان کالن
همه حقوقی و دولتی هستند مثل پتروشیمیها و فوالدها .ما
همه این رفع تعهد را انجام دادیم ولی آن کالنها انجام ندادند.
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جالبتر اینکه چون آنها انجام ندادند ،ما باید سامانه تجارت را
عوض کنیم ،مدل کارت بازرگانی مان عوض شود .همه بگیر و
ببندها برای تولیدکننده جز است و تولیدکننده دولتی هر کاری
دلش بخواهد میکند و از همه چیز معاف است .متاسفانه نگاه
مدیران دولتی به تولیدکننده ،حمایتی نیست و گاها این طوری
نگاه میکنند که دزد هستند.
مدیر میانی اگر برای واردات تجهیزات اقدام کند از یکسری
رانتها بهرهمند میشود .اگر خرید خارجی انجام دهد ،برای
تحویل مسافرت خارجی میرود و هزار امتیاز دیگر دارد.
مخصوصا در بخش تدارکات و کاالی نفت ،متاسفانه این مشکل
را زیاد داریم که به هر بهانهای خرید خارجی را به خرید داخلی
اولویت میدهند .سه ماه قبل یک لیست هفت هزار آیتمی از
سمت شرکت نفت وگاز پارس منتشر شد که ما این تجهیزات
را نیاز داریم و هر شرکتی میتواند اینها را تولید کند ،به ما اعالم
کند .اتفاقا شیربرقی هم جز آنها بود .ما اعالم کردیم ما این
اجناس را میتوانیم تولید کنیم .معلوم شد این کال این قضیه
سرکاری بوده است و آنها فقط استعالمی کرده بودند تا از لحاظ
مسیر قانونی برای آنها مشکلی پیش نیاید واال هیچ خریدی
صورت نگرفت.
◆ چگونه اجرای مناقصات در سامانه ستاد ایران دور
زده میشود؟
● فارس :در مجموعههای ذیل وزارت نفت برای خریدها
تجهیزات موردنیاز مناقصه برگزار میشود؟ آیا در شیوه برگزاری
مناقصات امتیازی برای حمایت از تولید داخل در نظر گرفته
شده است؟
شرفی :مناقصات معموال هزارتا حفره دارد که به راحتی میتوان
آن را پیچاند .یک مثال ساده آن ارزیابی کیفی است .شما اگر در
ارزیابی کیفی قبول نشوید ،نمیتوانید جنس بفروشید حتی اگر
همه مدارکت هم کامل شود .اگر این هیئت ارزیاب کیفی به هر
دلیلی جنس شما را تایید نکند و شما امتیاز نیاورید ،خودتان را
هم بکشید دیگر نمیتوانید جنس بفروشید .من در مناقصهای
در شرکت ملی گاز بودم که پاکت باز شده ،من برنده شدم ولی
بعد گفتند خب صورت جلسه میکنیم ،فرد دیگری برنده شد،
به همین راحتی.
االن تمام مناقصات در سامانه ستاد ایران دارد برگزار میشود.
ولی این سامانه هم باگ دارد .ایراداش این است که مثال من
جنسی را از شما میخواهم بخرم و از قبل با شما در این باره
حرف زدهام و بستهام و تنها به صورت نمایشی در این سامانه
مناقصه برگزار میشود .مثال دیگری برایتان بزنم اینکه مثال
مناقصه در سامانه ستاد ایران ساعت  11شب بارگذاری شده
و ساعت  12شب مهلت ارسال مدارکش به اتمام میرسد.
یعنی برای فرآیند اجرای مناقصه و ارسال مدارک تنها یک
ساعت وقت در نظر گرفته میشود و این زمان هم در آخر
شب تعیین میشود که کسی متوجه نشود و فقط از لحاظ
رعایت قانون این مناقصه را در سامانه برگزار میکنند .بدین
صورت دو سه نفر که خودشان میشناسند ،به صورت صوری
ی کنند که یکی از آنها برنده شود.
در مناقصه شرکت م 
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اقتصاد دانش بنیان
محمدشریف رنجبر

دکتر علیمعتمدزادگان

رئیس پارک زیستفناوری خلیج فارس(قشم)

ریس پارک علم و فناوری مازندران

مزایای تجاریسازی فناوری در قمش

اقتصاد دانش بنیان را با تعاریف مختلفی میتوان تبیین کرد اما
به طور کلی به شیوه ای از تولید که برای ایجاد ارزش افزوده از
دانش استفاده شده و سرمایههای به کار گرفته شده در صنایع با
محوریت دانش بوده را اقتصاد دانش بنیان گویند و در این نوع
اقتصاد ،کلید اصلی رشد اقتصادی ،دانش می باشد.

متفاوت بودن پارکهای عل موفناوری یکی اصلیترین
جاذبههایی است که مخاطب به دنبال آن است .این جاذبهها
گاه خود را در امکانات ،گاه در حمایتها و گاه در تخصصی
بودن فعالیتها نشان میدهد.
پارک زیستفناوری خلیجفارس(قشم) نیز عالوه بر اینکه از
جاذبه تخصصی بودن برخوردار است ،فرصتهای دیگری نیز
دارد که باعث شده عالقهمندان زیادی علیرغم اینکه در سایر
استانهای برخوردار امکانات برایشان فراهم است ،قشم را
فرصت بهتری برای فعالیتشان بدانند و به این شکل گوی
سبقت را از سایرین ربوده و ایدههایشان را تجاریسازی کنند.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مگر در جزیره
چه خبر است که بسیاری از ایدهپردازان مقصدشان را قشم
انتخاب می کنند؟
پاسخ بسیار ساده است و با یک گوگل کردن همه چیز را
از مزایای بودن در قشم برای جستجوگران نمایان می کند.
پارک زیستفناوری قشم به دلیل قرار گرفتن در محدوده
منطقه آزاد با کمترین تشریفات گمرکی مواجه است
و بسیاری از امکانات با حداقل قیمت می توان برای
تجاریکردن محصول تولیدی فراهم کرد.
جزیره قشم جاذبه معافیت مالیاتی هم دارد ،اگرچه معافیت
مالیاتی برای فناوران هر پارکفناوری در قانون دیده شده،
اما در ،گی ر و دار نحوه اجرای آن برای دانشبنیانها ،فناوران
فعال در پارکزیستفناوریقشم بسیار ساده و در اسرع
وقت با استفاده از این قانون فعالیتهایشان را تجاریسازی
می کنند.
از سوی دیگر قشم بازار بسیار جذابی برای صادرات فناوری
و محصوالت دانشبنیان است .قشم از قدیماالیام بارانداز
کاال به کشورهای حاشیه خلیجفارس بوده و بدلیل مبادالت
بسیار نزدیک تاجران قشمی ارزآوری بسیار باالیی برای
کشور داشته است.
عرضه محصول از قشم به این کشورها هم درآمدزایی خوبی
برای فروشنده دارد و هم خریدارانی که با قیمت مناسبتری
به کاالی مورد نیاز خود دست پیدا می کنند.
اما یکی از جذابترین مزایای قشم هم به دلیل تخصصی
بودن پارکزیستفناوری است و هم ظرفیت دست نخورده
زیستی است که قشم از آن برخوردار است.
طبیعت قشم و دریای احاطه شده آن گونههای زیستی
ناشناخته بسیاری دارد و می تواند یک فرصت استثنایی را
پیش روی فناوران قرار دهد.
تاکنون شرکتهای موفقی در این جزیره با استفاده از
ظرفیت دریا تولید محصول داشته اند که فرآوری آن ارزآوری
خوبی دارد.
از این رو قشم محدودیتی برای فعالیت ها ندارد و همواره
استقبال گرمی از افراد صاحب ایده بویژه در بخش
زیستفناوری خواهد داشت.

برای شناخت بهتر مزایا و تفاوت های اقتصاد دانش بنیان با
دیگر گونههای اقتصاد ،میتوان از محور و زیرساخت تولید در آنها
استفاده کرد .به عنوان مثال زمانیکه بخواهیم سه گونه مختلف
اقتصاد دانش بنیان ،صنعتی و کشاورزی را مورد بررسی قرار
دهیم ،محور و زیرساخت تولید در اقتصاد دانش بنیان بر پایه ی
دانش ،فناوری ،مهارت و یادگیری می باشد؛ درحالیکه در اقتصاد
صنعتی مواد اولیه خام و انرژی شامل برق ،نیروی انسانی ،گاز
و … ،و در اقتصاد کشاورزی زمین های زراعی ،شرایط آب و
هوایی و … .جزو زیرساخت و محورهای تولید به شمار می آیند
که در مقایسه با اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده بسیار کمتری
ایجاد می کنند.
از دالیل اهمیت اقتصاد دانشبنیان برای ما این است که
کشورعزیز ما سالهاست با تحریمهای اقتصادی امکان استفاده
از روشهای سرمایه انبوه و یا تولیدی ،صنعتی را ندارد ،البته ما
اعتقاد داریم در عین ظالمانه بودن این تحریمها ،این محدودیتها
باعث پیشرفت ما نیز شدهاند ،از جمله این پیشرفتها متمایل
شدن بازار داخلی و اقتصادی ما به دانش و ف ّناوری است و این
دانش است که نقش اساسی را در ارتقاء تولید ملی کشور ایفا
میکند؛ در حقیقت در دنیای امروز ،دانش سبب افزایش مزیت
رقابتی و ایجاد ارزش افزوده میشود که برای ما میتواند تحقق
بخش شعار حمایت ازکاالی ایرانی و جهش تولید باشد.
از مختصات اصلی اقتصاد دانشبنیان رشدفرهنگ کارآفرینی
است که نه تنها باعث رشد تولید محصوالت با ارزش افزوده
دانشبنیان و ایجاد مشاغل میشود بلکه میتواند عامل به وجود
آمدن زیستبومها و شبکههای همکاری متعددی در کشور
باشد و ضعف زنجیرههای ارتباط عوامل تولید را حل کند.
در طول سالهای اخیر شاهد مناسبات تازه ای در بنیان سازمانها
و بنگاههای اقتصادی هستیم که تغییر و دگرگونی های نفس
گیر یکی از ویژگی های اصلی آن است  .شرایط نوین جهانی
محیطی را برای کسب و کارها پدیدار ساخته است که در آن
عوامل اصلی چالش سازمانها را پدیدههایی مانند جهانی شدن
 ،فناوری و تحوالت فزاینده تشکیل می دهد  .در چالش با این
عوامل ساختار و مناسبات نوینی در حال شکل گیری است که از
درهم کنش فناوریهای اطالعات و ارتباطات و رویکردهای نوین
مدیریتی تکوین یافته است  .این مناسبات با اصطالح اقتصاد
مبتنی بر دانش مورد اشاره قرار می گیرد .در اقتصاد دانش
بنیان تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی
است .در اقتصاد دانش بنیان ،به دانش از نظر کیفی و کمی
با اهمیت تر از گذشته نگریسته می شود .اقتصاد دانش بنیان
اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید ،توزیع و مصرف
دانش و اطالعات قرار گرفته باشد .امروزه دیگر حجم سرمایه
و اندازه باراز در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد ،بلکه

این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند .نکته ای که باید
همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد
دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و
پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم ،به کارگیری آنها در استفاده
از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است .به عبارت
دیگر ،کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش
ظرفیت ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع است که تحقق
یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد که نقش شرکت
های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است.
دانش پذیر بودن تمامی بخشهای اقتصاد مستلزم نگاهی
ساختارمند و سیستماتیک است تا بتواند عالوه بر کارکرد سنتی
خویش بر مفهومی همچون رشد همگن در صنایع مختلف و
عدم تمرکز بر نفت استقرار یابد.
شركتهای دانش بنیان و دانش محور با قابلیتهای خاص خود
می توانند دغدغه عمومی برای كاهش وابستگی های اقتصادی
و ضرورت افزایش بهرهوری تولید را جامه عمل بپوشانند
و راههایی برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان بیابند.
شركتهای دانشبنیان باعث افزایش بهرهوری و استفاده بهینه
از منابع میشوند و با صرف كمترین انرژیها به باالترین سطوح
ارزش افزوده دست مییابند و این مسائل بستر تحقق اهداف
اقتصاد دانش بنیان را هموار می كند.
شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر نقش بسزایی در
تحقق سیاستهای اقتصاد دانش بنیان کشور داشتند و موجب
حرکت گسترده دانشگاهیان به سمت کسب و کار نوآورانه و
ش افزوده ،با
فناورانه شدند .این شرکت ها عالوه بر حصول ارز 
درآمدزایی پایدار و گردش مالی باال ،نقش بسزایی در اشتغال
زایی بر عهده دارند.
در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از این شرکت ها با
سیاست های حمایتی دولت کار خود را از مراکز رشد دانشگاهی
آغاز کردند و پس از حرکتی منطقی به موفقیت رسیدند .در
استان مازندران در هفت سال اخیر با بستههای حمایتی دولت
تعداد شرکت های دانش بنیان رشد سه برابری داشت و توانست
دایره فعالیت و کسب و کار خود را گسترش دهد.
حمایت دولت در حوزه شرکت های دانش بنیان استان مازندران
نه تنها باعث رشد سه برابری تعداد این شرکت ها شده  ،بلکه
میزان اشتغال آنها را نیز تقریبا هفت برابر کرده است.
پارک علم و فناوری مازندران از سال  ۸۹فعالیت خود را در ابتدا
با چهار شرکت دانش بنیان آغاز کرد ،دایره محدودی از اعتماد
و فعالیت را به نمایش گذاشت ،اما در سال های اخیر بستههای
حمایتی باعث شد که نه تنها شرکت های جدید وارد فعالیت
فناورانه شوند ،بلکه شرکت های صنعتی قدیمی نیز پا در عرصه
دانش بنیان گذاشتند تا کیفیت و رقابت پذیری محصوالت خود
را ارتقا بخشند.
در سال  ۹۲تنها  ۳۳شرکت فعال در حوزه دانش بنیان
زیرمجموعه پارک علم و فناوری فعالیت داشتند که این تعداد
امروزه به بیش از  200شرکت رسیده است.
بستههای حمایتی دولت و فراهم کردن محیط کسب و کار را از
عمده دالیل رشد شرکت های دانش بنیان در استان عنوان کرد
و افزود  :همواره عمده مشکل شرکت های دانش بنیان تامین
سرمایه اولیه و فضایی برای استقرار شرکت بود که خوشبختانه
در سال های اخیر این  ۲دغدغه برطرف شده است.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

رشد شاخص های عملکردی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
در یک سال گذشته

افزایش  32برابری میزان صادرات شرکت های مستقر در پارک
علم و فناوری آذربایجان شرقی
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از افزایش 32
برابری میزان صادرات شرکت های مستقر در پارک علم و
فناوری در سال گذشته خبر داد.
دکتر عبدالرضا واعظی گفت :در سال گذشته با برگزاری 2300
نفرساعت دوره آموزشی تخصصی و بیش  1200نفرساعت
مشاوره در زمینههای بازاریابی،مالی و حقوقی ،شرکت های
مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی توانسته اند
محصوالت و خدمات خود را به ارزش بیش از  9میلیون و
هشتاد هزار دالر صادر کنند.
وی افزود :شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری توانسته
اند در سالجاری محصوالت و خدمات خود را به ارزش 839
میلیارد ریال در داخل کشور به فروش برسانند و گردش مالی
این شرکت ها در سال ،98بیش از  2469میلیارد ریال بوده

است که نسبت به سال  434 ،97درصد رشد داشته است.
دکتر واعظی با اشاره به تصویب افزایش  50درصدی حمایت
های مالی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از شرکت های
فناور مستقر در مراکز رشد وابسته در نیمه دوم سال جاری
گفت :در یکسال گذشته حمایت  30میلیارد ریالی از ایدههای
فناورانه به عمل آمده است.
به گفته رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ،تعداد طرح
ها و ایدههای ثبت شده در سامانه پذیرش آنالین پارک  ،در
سال  98با افزایش  5برابری نسبت به سال  ،97به  750مورد
رسیده و در  7ماهه سالجاری  434طرح جدید در این سامانه
ثبت شده است.
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش
تعداد شرکتهای دانش بنیان استان در سال گذشته عنوان
کرد :تعداد شرکتهای دانش بنیان استان ،از ۹۲شرکت در سال
 13۹۷به  162شرکت در سال جاری رسیده است و از این
تعداد 44 ،شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان
مستقرهستند.
وی یادآور شد :از سال  81تا  98در مجموع حدود  70میلیارد
ریال اعتبار برای حمایت از  644شرکت توسط پارک پرداخت
شده و  359فناوری جدید با اشتغال زایی برای  4155نفر ایجاد
شده است و هم اکنون  320شرکت و موسسه فناور و دانش
بنیان در  10مرکز رشد و  6مرکزنوآوری پارک در حال فعالیت
هستند و  1140نفر به صورت مستقیم در این شرکتها مشغول
به کار می باشند.

عقد  17قراداد فروش فناوری با صنایع در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از
امضا و مبادله  17قرارداد فروش فناوری در سال جاری به منظور
تامین دانش فنی ،قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع سازمان
های استان توسط محققین و فناوران پارک علم و فناوری
آذربایجان شرقی خبر داد.
دکتر کیانی افزود :در سال گذشته با ایجاد ارتباط بین فناوران
مستقر در پارک و مراکز رشد با صنایع و سازمان های مختلف
استان و تمرکز بر تحقيقات کاربردی در حوزه فناوری وتوليد،
توانسته ایم  17قرارداد فروش فناوری به ارزش تقریبی 36
میلیارد ریال با صنایع و سازمان های استان مبادله کنیم.
به گفته وی هم کنون مراحل نهایی مبادله  24قرارداد جدید
فروش فناوری با صنایع و سازمان ها در حال اجراست و با
افزایش عقد قراردادها شاهد توسعه بیشتر ارتباط فی مابین
فناوران مستقر در پارک و صنعت خواهیم بود.
معاون نوآوری و فناوری پارک ،در تشریح عملکرد دپارتمان
بازاریابی و تجاری سازی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

خاطر نشان کرد  :دپارتمان بازایابی و تجاری سازی پارک علم
و فناوری آذربایجان شرقی درسه بخش مالکیت فکری ،دفتر
انتقال تکنولوژی ( )TTOو واحدبازاریابی و تجاری سازی با
هدف تسهیل فرایند تجاری سازی و فروش محصوالت شرکت
های فناور و دانش بنیان فعالیت می کند.
وی اظهار کرد  :در سال  62 ، 98موافقت نامه در اولین نمایشگاه
چالشها و نیازهای صنایع و سازمان های آذربایجان شرقی 64،
موافقت نامه در هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
و  10موافقت نامه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
کشور توسط دپارتمان بازاریابی پارک با صنایع و سازمان ها
مبادله شده است و با هماهنگی طرفین مراحل اجرای این
موافقت نامهها در حال انجام است.
دکتر کیانی با تاکید بر قرار گرفتن پارک علم و فناوری آذربایجان
شرقی در وندورلیست سازمان ها بیان کرد :پارک علم و فناوری
هم اکنون در لیست تامین کنندگان شرکت های مس سونگون،
پتروشیمی تبریز و سازمان قطار شهری تبریز قرار دارد.
وی اظهار کرد :در سال گذشته  2300نفر ساعت دوره آموزشی
تخصصی در زمینههای مختلف روشهای بازاریابی و مارکتینگ
برا ی شرکت های فناور مستقر در پارک برگزارشده است و
بیش از  1200نفر ساعت مشاوره در زمینههای بازاریابی،مالی و
حقوقی به شرکت ها ارائه شده است .دکتر کیانی تعداد اختراعات
ارزیابی شده در دفتر مالکیت فکری را  61مورد عنوان کرد .
گفتنی است  :دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی پارک ،خرداد
ماه سال  1398با حضور مدیر کل فناوری و برنامه ریزی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری آغار به کار کرده است.

به همت محققین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
صورت پذیرفت

طراحی و تولید سامانه "زیر ساخت
داده مکاین هشر هومشند "
شرکت دانش بنیان "سترگ اندیشه ایرانیان" مستقر در
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی موفق به طراحی
و راه اندازی زیر ساخت داده مکانی شهر هوشمند شد.
" زیر ساخت داده مکانی شهر هوشمند " از ابزار های
نوین در زمینه رصد ،تصمیم گیری و تصمیم سازی
در حوزه شهری می باشد .این سامانه تحت وب و
سرویس گرا در سطوح مختلف سازمانی و با استفاده از
ابزارهای هوش سازمانی و زیرساخت اینترنت اشیا  ،با
هدف ایجاد شرایط دسترسی آسان مدیران  ،مشاوران
 ،دستگاهها و شهروندان به اطالعات سودمند شهر
طراحی و تولید شده است.
زیر ساخت داده مکانی در گام نخست مجموعه ای از
فناوری ها را به خدمت می گیرد تا اطالعات مکانی و
توصیفی را که توسط شهروندان ،سازمان ها و یا سنسور
ها ی موجود در سطج شهر تولید می شوند  ،جمع آوری
و ذخیره کند .در گام بعدی با پردازش و تحلیل این
دادهها درک بصری بسیار باالیی از وضعیت هر کدام از
شاخص ها و گزارشها به نمایش گذاشته می شود و
با افزودن امکان ترکیب ،تلفیق و وزن دهی ،الیههای
اطالعاتی به عنوان یک سامانه پشتیبان تصمیم گیر و
یک ابزار قدرتمند پردازش اطالعات مکانی عمل می
نماید .نتایج این داده کاوی ها میتواند در بخشهای
مختلف توسعه شهری از جمله مکان یابی مناسب
کسب و کار ها ،مجتمع های خدماتی شهری ،مسیر
های حمل و نقل ،توسعه آتی شهر و رصد تغییرات شهر
برای مسئوالن و شهروندان کمک کننده باشد.
شرکت دانش بنیان "سترگ اندیشه ایرانیان" در
زمینههای ،زیرساخت داده مکانی ،هوش سازمانی
و زیرساخت اینترنت اشیا در پارک علم و فناوری
آذربایجان شرقی فعالیت می نماید و محصوالت
این شرکت هم اکنون در وزارت خانهها و سازمانها
مختلفی از جمله وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،
سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور ،سازمان برنامه
و بودجه و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در
حال استفاده می باشد  .این شرکت در حال حاضر با
تجهیز مرکز داده خود در نظر دارد تا امکان استفاده
از این سامانه را برای شهر های کوچک و متوسط که
زیر ساخت سخت افزاری مناسبی برای پیاده سازی
سامانه ندارند ،فراهم سازد.
گفتنی است محصول دانش بنیان دیگر این شرکت با
عنوان "سامانه پایش جهش تولید" در سفر اخیر دکتر
ستاری  ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز
در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی رونمایی شد.
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توان دانش بنیان های قشم به بار نشست

ایجاد مرکز رشد مشرتک دانشگاه آزاد و
اپرك علم و فناوري در تربیز
پارك علم و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی
مرکز رشد مشترك در تبریز راه اندازی می کنند.
قرارداد راه اندازی این مرکز در راستاي توسعه زمینههاي
همکاري مشترك علمی ،پژوهشی و فناوري و استفاده
بهینه از ظرفیتها و قابلیتهاي موجود و در راستاي حمایت از
ایدههاي نو و فنآورانه امروز به امضای روسای دانشگاه آزاد
اسالمی و پارک علم و فناوری استان رسید.
بر اساس این قرارداد ،دانشگاه آزاد تبریز فضاي مناسب
و امکانات تخصصی و زیربنایی دانشگاه شامل امکانات
پژوهشی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی ،کتابخانه و اطالع رسانی
و حمایت مالی و معنوي مورد نیاز را در اختیار پارک قرار
خواهد داد.
این دانشگاه ساختمانی  5طبقه به مساحت دو هزار و 300
متر مربع و زیربنای دو هزار متر مربع برای راه اندازی این
مرکز رشد مشترک اختصاص داده است.
پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی نیز متعهد شده است
خدمات پشتیبانی الزم را به منظور تاسیس و راه اندازي و
صدور مجوز مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد در شهر
تبریز انجام دهد.
خدمات آموزشی ،مشاوره اي مرتبط با مدیریت کسب و کار،
حمایت هاي مالی از نمونه سازي اولیه طرح ،خدمات ثبت
اختراع ،مالکیت فکري و حقوقی و کمک به اخذ تسهیالت
الزم براي تجاري سازي محصوالت تولیدي خدماتی است
که پارک علم و فناوری به واحدهای فناور مستقر در مرکز
رشد دانشگاه ارائه خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان در مراسم امضای این
قرارداد توجه به مقوله فناوری را رویکرد اصلی این دانشگاه
عنوان و خاطرنشان کرد :این دانشگاه در پی تغییر ماموریت
آموزشی دانشگاه به پژوهش و فناوری است.
دکتر جوان پور با اشاره به ظرفیتهای موجود در دانشگاه
آزاد اسالمی استان و فضای فیزیکی گسترده دانشگاه در
شهرهای مختلف استان گفت  :این دانشگاه آماده است
ساختمان واحدهای دانشگاه در شهرستانهای مختلف
استان را به حوزه فناوری اختصاص دهد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هم حمایت
دانشگاه آزاد اسالمی از اشتغال فارغ التحصیالن را از نقاط
قوت این دانشگاه برشمرد و آمادگی پارک را برای توسعه
مراکز رشد در شهرستانها با بهره گیری از ساختمانهای
واحدهای این دانشگاه اعالم کرد.
دکتر واعظی موافقت نامه راه اندازی مرکز رشد مشترک
با دانشگاه آزاد تبریز را حمایت از اکوسیستم نوآوری در
این دانشگاه دانست و گفت :پارك علم و فناوري بخشي
از اعتبارات تصويب شده در جريان سفر اخیر معاون علمي
و فناوري رئيس جمهور به تبریز را براي تجهيز اين مركز
اختصاص خواهد داد.

پارک زیست فناوری قشم طی یک سال گذشته گام های بلندی
را برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در حوزههای مختلف
برداشته است .گام هایی که نتیجه آن رفع مشکالت و در نهایت
آسودگی خاطر مصرف کنندگان است.
عالوه بر این ،جزیره قشم به دلیل تنوع فعالیت ها و نزدیکی به
کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره مورد توجه ویژه است و
هر قدمی در زمینه فناوری آن می تواند به جذب سرمایه گذار
کمک کند.
یکی از اقدامات مهم این پارک ،ورود به فناوری های ضد کرونایی
است که در حال حاضر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
قدم در این مسیر هم کمک به حیات انسان هاست و هم کسب
درآمد از تجهیزات ضد کرونایی است .تجهیزاتی که سرمایه
گذاری بروی آن با نام اقتصاد کرونایی شناخته شده است.
فناوران پارک زیست فناوری خلیج فارس نیز برای دستیابی
به درآمدهای این اقتصاد ،در آستانه هفته پژوهش و فناوری از
محصولی رونمایی کردند که توان جدیدی از دانش بنیان های
قشم را به منصه ظهور می گذارد.
در این راستا شرکت دانش بنیان رایکا درمان پارسان قشم
مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس اقدام به تولید
تجهیزات ضدعفونی کننده با امواج الکترو مغناطیس کرده و آن
را برای به ورود به بازار آماده کرده است.
پارک زیست فناوری خلیج فارس که حمایت کننده این
تجهیزات است در راستای عمل به اهداف خود برای مبارزه با
ویروس کرونا از همان ابتدا فعالیت های خود را آغاز کرد که یکی
از اقدامات به ثمر نشسته این تالشها ،ساخت تجهیزات مبارزه
با ویروس کروناست.
شیوع یکساله ویروس کرونا نشان داد که مبارزه فیزیکی با این
ویروس بویژه در مکان های عمومی سخت و پرهزینه است ،از
این رو با تجاری سازی این محصول نحوه مبارزه با ویروس کرونا
در مکان های عمومی هم آسان تر و هم کم هزینه تر می شود.
این محصول توسط شرکت رایکا درمان پارسیان قشم تولید و
برای عرضه در بازار آماده شده است.
رونمایی از شش مدل محصول ضد کرونایی شرکت دانش بنیان
پارک زیست فناوری خلیج فارس در حالی صورت می گیرد
که در حال حاضر یک دستگاه ضدعفونی کننده پاششی بزرگ
روزانه بین  ۵۰تا  ۱۰۰لیتر به محلول پایه الکل نیاز دارد که با
توجه به قیمت باالی الکل مستلزم هزینه باالیی برای استفاده

■

در مکان های عمومی و خانگی است.
بر اساس آنچه که هدف گذاری شده ،شرکت رایکا درمان
پارسیان قشم طی ماههای گذشته توان خود را بروی اقتصادی
بودن محصول و جلوگیری از معلق ماندن ویروس های زنده در
فضا گذاشت که در نهایت با تالشهای انجام شده این مهم به
بار نشست و اکنون شاهد رونمایی از تجهیزات پیشرفته مبارزه با
ویروس کرونا با استفاده از اشعه ماوراء بنفش هستیم.
دستگاه ضد عفونی کننده سطوح تولیدی این شرکت به جای
محلول از اشعه امواج الکترومغناطیس استفاده می کند.
همچنین میزان پاک کنندگی این دستگاه به مراتب باالتر از
دستگاههای معمولی پاششی است و تنوع تجهیزاتی آن ارزش
تولید این محصول را بیش از پیش کرده است.
این تجهیزات در  6مدل ساخته شده اند که قادر به ضد عفونی
کردن مایعات ،فضاها ،و سطوح هستند که می تواند جلوی
شیوع ویروس کرونا در اماکن عمومی را بگیرد.
این شرکت که بنای خود را بر اساس اختراعات و نوآوری قرار
داده است ،تیم تحقیقاتی خود را به کمک مهار کرونا آورده و
در این راستا به سمت تولید محصوالت ضد کرونایی رفته است.
یکی از اقدامات دیگر در دستور کار شرکت رایکا درمان پارسیان
قشم تولید ماسک دیجیتال است؛ در این ارتباط دو نوع ماسک
در حال ساخت است که یک نوع آن برای استفاده مردم و نوع
دیگر برای استفاده کادر درمان خواهد بود.
ماسک مورد استفاده کادر درمان به دلیل نوع فعالیت در محیط
و استفاده طوالنی مدت متفاوت تر طراحی شده است.
این ماسک ها پس از برخورد باعث عقیم سازی ویروس ها می
شوند و عمال جلوی تکثیر آنها گرفته می شود.
با این حال پیش بینی می شود پارک زیست فناوری خلیج
فارس در آینده محصوالت متنوع تری را در این زمینه روانه
بازار کند.

در جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تصویب شد.

■

افزایش  50درصدی سقف حمایت مالی از شرکت های فناور مراکز رشد
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

دومین جلسه شورای علمی وفناوری پارک علم و فناوری
آذربایجان شرقی روز سه شنبه بیستم آبان ماه 1399
برگزار شد و بر اساس مصوبه این شورا ،میزان حمایت های
مالی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از شرکت های
فناورمراکز رشد وابسته به پارک با افزایش  50درصدی به
شرح زیر تعیین شد.
سقف حمایت از شرکت های فناور در مرحله پیش رشد
 180میلیون ریال
سقف حمایت از شرکت های فناور در مرحله رشد 1550 -
میلیون ریال

سقف حمایت از شرکت های فناور توسعه یافته در قالب
تسهیالت تجاری سازی  1500میلیون ریال
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دكتر زهرا رنجبر

رييس پژوهشگاه رنگ

مهندسی رنگ از بطن فیزیک نور ( )Opticsپدیدار شده است
درست مانند مهندسی مکانیک که از بطن فیزیک دینامیک
( ،)Dynamicsمهندسی عمران که از بطن فیزیک استاتیک
( )Staticsو مهندسی برق و الکترونیک که از بطن فیزیک
الکتریسیته و مغناطیس()Electricity and magnetism
پدیدار گشتهاند .رنگ ،مانند نور یک پدیده روانی -فیزیکی
است ( )Psychophysicalیعنی نوعی ادراک یا تفسیر
مغز است زمانیکه پرده شبکبه در اثر برخورد پرتوهای نور به
چشم تحریک می شود بدین ترتیب فراتر از فیزیک است چون
ترکیب چشم و مغز انسان تخمیناً قادر به درک بیش از یک
میلیون و نیم رنگ مختلف میباشد .فیزیک رنگ پس از این
بنیان گذاری شد که نیوتن ( 1642-1726میالدی) در قرن
هفدهم میالدی برای اولین بار نور سفید را به اجزای تشکیل
دهنده رنگش تفکیک کرد.

رنگ با زندگي بشر آميخته است ،به اشيا و موجودات بعد و
مفهومي خاص مي بخشد .رنگ مي تواند محيط پيرامون ما
را دگرگون سازد و اثرات شگفتی بر زندگی انسان داشته باشد.
شبیه سازی رنگهای خالص رنگین کمان و رنگهایی که
در طبیعت وجود داشت همیشه بشر را مجذوب خود میکرده
است و سعی بر این داشته که آنها را شبیه سازی کرده و در
زندگی خود وارد کند .این تقلید نخست توسط مواد رنگی
موجود در طبیعت با استفاده از مواد چسبنده صورت گرفت
و در واقع تزئین درون غارها انجام شد و بدین ترتیب بشر
هنر نقاشی ( )Paintingاز حدود عصر حجر یعنی -30000
 15000سال قبل از میالد مسیح آموخت .در عصر برنز (حدود
5000سال قبل از میالد مسیح) بشر مواد رنگی موجود در
گیاهان و حیوانات را استخراج کرد و بر روی البسه و زیر
اندازهها و رواندازهای خود مصرف نمود و بدین ترتیب بشر هنر
رنگرزی ( )Dyeingرا آموخت .در نتیجه بشر دو نوع مواد
رنگزا را شناسایی کرد که تحت عناوین رنگدانه ()Pigment
که حتماً باید با یک چسب استفاده میشدند و رزانه ()Dyes
که نیاز به چسب نداشتند .مزیت مواد رنگزا دو عامل است :
نخست اینکه آنها بهترین گیرانداز فتون ( )Photonهستند
یعنی ضریب جذب موالر آنها بزرگتر از  104است ()ƹ ≤104
و رشته فتونیک امروزه نیز از این مطلب ناشی میشود .خاصیت
دیگر این مواد این است که با انتقال جرم مواد رنگزا به مواد بی
رنگ دیگر پدیده رنگ نیز انتقال مییابد و کاالی بی رنگ را
رنگ آمیزی مینماید .در قرن نوزدهم در سال  1876پرکین
به طور اتفاقی برای اولین بار یک ماده رنگزای آلی را تحت
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مهندسی رنگ

نام مووین ( )Mauveineسنتز نمود .نظر به اینکه در آن
زمان تولید صنعتی مواد انجام نمیگرفت و بعالوه هیچ دانشی
نیز موجود نبود که بتوان بر آن تکیه نمود .لذا پرکین مجبور
بود که مواد خام ،مواد اولیه ،مواد واسطه و مووین را از طریق
طراحی مواد راکتورهای مربوطه خود شخصاً انجام دهد و لذا
بسیاری از دانشمندان معتقدند که پرکین نه فقط اولین ماده
رنگزای صنعتی را برای عرضه به بازار تولید نمود بلکه زیر بنای
مهندسی شیمی را نیز بنیان نهاد .از آن پس تولید مواد رنگزا
با سرعت نمایی افزایش یافت و این تولید همانگونه که بعدا ً
اشاره خواهد شد تا ابد ادامه خواهد یافت .البته مووین پرکین
قادر بود که ابریشم را با شفافیت بسیار باال و ثباتهای خوب
رنگرزی کند .اما نیاز بود که کاالهای دیگر مانند منسوجات،
چوب ،فلزات ،گچ ،سیمان و تمام کاالهای تولیدی دیگر نیز
رنگی شوند .لذا خواص دیگری نیز از مواد رنگزای تولید
شده صنعتی انتظار میرفت .برای مثال در رنگ مواد غذایی
مث ً
ال کره نباتی که به رنگ سفید است میباید ماده رنگزای
زرد اضافه میشد تا افراد بیشتری آن را خریداری کنند .در
عین حال مواد رنگزای تولید شده برای مواد غذایی ،دارو و
بهداشتی آرایشی نباید ضرری به انسان برسانند .عالوه بر آن
روشهای بکاربری مواد رنگزا یا رنگ کردن ()Coloration
نیز گسترش یافت ،دیگر فقط نقاشی کردن ()Painting
یا رنگرزی ( )Dyeingجوابگو نبود بلکه روشهایی
مانند الکتروپوشانش( ،)electrodepositionکالف
پوشانی( ،)Coil Coatingچاپ ( ،)Printingپوششهای
قوطی( ،)Can Coatingپوششهای پودری (Powder
 ،)Coatingپوششهای الکتریکی (،)Electro coating
جوهرافشان( )Jet Printingو بسیاری روشهای دیگر
پدیدار شدند .در ادامه انتظارات از مواد رنگزا بیشتر شد و
رنگ کردن نه فقط برای تزئین بلکه برای حفاظت نیز مورد
استفاده قرار گرفت مث ً
ال رنگ و پوششهایی جهت حفاظت
از خوردگی ( )Anti-Corrosionیا محافظت در برابر
حریق ( ،)Flame resistantضد رشد خزه و جلبک(anti
 )Foulingو غیره.
در قرن بیستم و بیست و یکم جهت رفع نیازهای مدرن
بشر در تمام رشتههای دیگر نیاز به مواد رنگزایی بود که هر
یک قادر به انجام یک وظیفه خاص بودند و بنابراین مواد
رنگزای موظف ( )Functional Colorantتعریف شدند.
مث ً
ن رسانا بجای سیم
ال استفاده از ماده رنگزای فتالوسیانی 
مسی در مدارهای الکترونیکی یا مواد رنگزای خاص جهت
استفاده در سلولهای خورشیدی جهت تقلید از فتوسنتز
در گیاهان که با استفاده از ماده رنگزای کلروفیل انرژی
خورشیدی را به انرژی شیمیایی تبدیل مینماید ،مرسوم شد.
مواد رنگزای موظف امروزه کاربردهای بسیار فراوانی دارند
مث ً
ال در پوششهای استتاری در صنایع دفاعی ،شناسایی
سلولهای سرطانی در علم پزشکی ،قب ً
ال در  LCDها
( )Liquid crystal displayو در حال حاضر و آتی در
 OLEDها ( )Original light emitting diodesو
چاپ سه بعدی ( .)3D printingبه همان نسبت روشهای
رنگ کردن نیز پیشرفتهای زیادی نمودهاند از جمله
( )Color anodizingو بعالوه رنگ کردن به روش مایعات
ابربحرانی در زمینه فیزیک رنگ که همانا نور و فوتونیک
 Optics and photonicsاست نیز پیشرفتهای فراوانی
صورت گرفته است که میتوان به (Color ) (Computes
color match prediction)، (Color order

 ) systems)، (Nano photo gravureو مدیریت رنگ
که از دغدغههای بسیار مهم در سیستمهای تکنولوژی مدرن
است ،اشاره کرد.
حوزه فناوري رنگ ،يك حوزه كامال تخصصي و علمي است و
از اين نظر كه بطور مستقيم و غيرمستقيم سهم به سزايي از
توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص ميدهد ،داراي اهميت
راهبردي است .الزم بذکر است که تقریبا تمامی مردم ایران
مصرف کننده رنگ هستند و محصوالت خود را به صورت رنگی
مورد استفاده قرار میدهند .نگاهی به تاریخ کهن نشان میدهد
که ایران در این زمینه پیشرو بوده است .رنگ در بسیاری
از صنایع کشور عزیزمان مانند نساجی ،چرم ،کاغذ ،غذایی،
آرایشی ،بهداشتی ،شیشه و سرامیک ،لوازم خانگی ،فرش،
الکترونیک ،پزشکی ،دارویی،خودروسازی ،دریایی ،نظامی،
نفت ،گاز ،پتروشیمی و  ...کاربرد مهمی دارد .در اين راستا
پژوهشگاه رنگ ،به عنوان بخشي از جامعه علمی پژوهشی
کشور و در راستای چشمانداز بیست ساله و اهداف کالن وزارت
متبوع ،نقش و وظیفه خود را در فراهم نمودن بستر الزم و
مناسب جهت انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی برای
تولید ،نهادينه سازي و توسعه علم و فناوري رنگ و پوشش
در كشور ایفا میکند .اين پژوهشگاه به عنوان تنها مرکز علمي
پژوهشی مستقل در زمینه رنگ در كشور بوده و داراي توان
تصميمگيري ،تاييد و تاثيرگذاري در حوزههاي اصلي مرتبط با
رنگ در علم ،فناوري و تجاريسازي یافتههای پژوهشی است.
ماموریت علمی این پژوهشگاه شامل توسعه و گسترش پژوهش
در زمینه علوم و فناوری رنگ در جهت کسب مرجعیت علمی
در زمینه یاد شده ،زمینهسازی و ایجاد زیرساختهای مناسب
برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری و نوآوری
در زمینه علوم و فناوری رنگ و تجاریسازی دستاوردهای
پژوهشی است.
بسیاری از حوزههای علوم و فناوری با تواناییهای پژوهشگاه
رنگ برای انجام ماموریتهای علمی و فناوری در ارتباط است.
بنابراین هدف اصلی این پژوهشگاه فراهم نمودن محیطی
مناسب برای دانشمندان ،محققین و صاحبان صنایع برای
رسیدن به تعالی در دانش و فناوری رنگ است.
پژوهشگاه براي تحقق اهداف و ارتقاي مستمر کيفيت خود
توجه جدي به موارد زير را ضروري ميداند :
● ارائه برنامههای گسترده و متعادل پژوهش و فناوری با هدف
تقویت و تأکید بر کیفیت باالی پژوهش خالقانه با توجه به
مقتضيات و تحوالت علمي ،اجتماعي و فناوري کشور.
● تولید دانش جدید علم و فناوری رنگ از طریق اصالح و
ارتقاء مستمر و توسعه برنامههای کارآمد و مبتنی بر تالش
مجموعه ای از دانشمندان و محققین خالق بر اساس شناخت
نیازهای فوری و بلند مدت جامعه.
● تقویت مطالعات بین رشتهای و پیشرو بودن در زمینههای
جدید از پژوهش و فناوری در حوزه رنگ.
● مشارکت در برنامههای ملی و فراملی جهت بهرهمندی از
منابع و امکانات علمی پژوهشی دیگر مراکز و تشویق روحیه
مشارکت و همکاری.
● حفظ سطحی از استاندارد و تعالی در تمام برنامههای ملی
و فرا ملی
● استفاده از فناوريهاي جديد براي باال بردن سرعت ،دقت
و کارآمدي پژوهش و تسهيل ارتباطات علمي ،باتوجه به
مقتضيات و نيازهاي جامعه ،با اين تاکيد که فناوري همواره
نقش ابزاري کلیدی براي تحقق رسالت پژوهشگاه داشته باشد.
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پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی روزهای بیست
و هشتم و بیست و نهم آبان در اصفهان و به صورت مجازی
برگزار شد و با معرفی برترین فنآفرینان ،طراحان کسب و کار و
فرصتهای سرمایهگذاری به کار خود پایان داد.
مقرر بود پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی
در شهریورماه امسال در اصفهان برگزار شود اما با توجه به
همهگیری بیماری کرونا و لزوم رعایت شیوهنامههای بهداشتی
این کار به تعویق افتاد و در ادامه و با توجه به تداوم شیوع
بیماری و همچنین مصوبههای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر
غیر حضوری بودن همایشها و جشنوارهها ،تصمیم گرفته شد
تا پانزدهمین دوره این جشنواره در آبان امسال بصورت مجازی
برگزار شود .در نهایت جشنواره شیخ بهایی روزهای  ۲۸و ۲۹
آبان امسال همزمان با هفته جهانی کارآفرینی و بصورت راه دور
و مجازی ( )Virtualبرگزار شد.
جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی توسط شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزارشد.
این جشنواره هرساله در دو بخش مسابقهای و غیر مسابقهای
ش مسابقهای شامل طراحان کسب و
برگزار میشود که بخ 
کار ،فنآفرینان و فرصتهای سرمایهگذاری است؛ بخشهای
غیرمسابقهای نیز شامل فرصتهای سرمایهگذاری ،نشستهای
انتقال تجربه و نمایشگاه است.
خ بهایی
خ بهاءالدین محمد عاملی متخلص به شی 
از آنجا که شی 
از مفاخر بزرگ جهان اسالم و باعث خدمات ارزشمند علمی،
فرهنگی و عمرانی در ایران بوده است ،برای زنده نگه داشتن یاد
او ،این جشنواره به ' شیخبهایی' نامگذاری شده است.
◆ از جمله برنامهها و رویدادهای مهم در این جشنواره
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
◾ سخنرانی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
◾ سخنرانی معاون علمی فناوری ریاست جمهور
◾ سخنرانی شخصیتهای بینالمللی مانند رییس بنیاد علمی
اکو
◾ برگزاری برنامه پل با بیان تجربه سرمایه گذاریهای انجام
شده در دورههای گذشته جشنواره
◾ ویژه برنامه چارسو با موضوع سیر تاریخی و فراز و نشیبهای
برگزاری پانزده دوره جشنواره از زبان رؤسا و دبیران جشنواره و
اعضای کارگروهها
◾ برنامه  20باش با موضوع معرفی برگزیدگان دورههای قبل
جشنواره به عنوان الگوهای موفق کسبوکار
◾ ویژه برنامه طلوع با موضوع داستان موفقیتها یا شکستهای
فناوران و فنآفرینان
◾ نمایشگاه مجازی با بیش از  50غرفه
◆ زمینههای تخصصی ارائه شده در مذاکرات دوجانبه
و کافه سرمایه
◾ کشاورزی ،فناوری زیستی و صنایع غذایی
◾ دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
◾ مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری شیمیایی
◾ ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته
◾ فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانه ای
◾ وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی
◾ سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک
◆ برخی طرحهای موفق در جذب سرمایهگذاران
◾ طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی شنوایی برای

تسکین بیماری وزوز گوش
◾ همیار جامع انسان (سالمند و کودک)
◾ دستگاه لیزر حک و برش فوق دقیق در دو طول موج
فروسرخ و فرابنفش
◾ تولید انبوه ماژولهای غشایی اولترافیلتراسیون و طراحی
و ساخت سامانههای تصفیه پساب و بازچرخانی آب در صنایع
◾ نانو جاذب شیرین سازی آب های شور
◆ میزان سرمایهگذاری ریالی انجام شده تا کنون
◾ هفت سرمایهگذار از استان تهران و خراسان
◾  12طرح موفق در جذب سرمایه
◾ مجموع سرمایه جذب شده تاکنون  160میلیارد ریال
◾  8سرمایهگذار در حال ادامه مذاکرات برای  10طرح دیگر

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در
نشست خبری پیش از برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن
آفرینی شیخ بهایی که به صورت مجازی با رسانهها برگزار شد،
اظهار کرد :یکی از رویدادهای مهم که در  ۱۸سال اخیر به همت
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان فراهم شده است ،جشنواره
ملی فن آفرینی شیخ بهایی است.
معاون وزیر علوم درباره رویداد کافه سرمایه گفت :یکی از
رویدادهای جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ،کافه سرمایه
است .در این کافه ،پیشاپیش صاحب ایده و کسب و کار را دعوت
میکنیم که ایدهها را مطرح کنند و فناوریهای نوپدید کسب
و کارهای رشد یافته را معرفی میکنیم که در معرض داوری
قرار گیرند.
دکتر غالمحسین رحیمی افزود :کافه سرمایه بستری است
که با باز شدن درب این کافه ،صاحبان ایده ،فن و نوآوری و
سرمایهگذاران در آن حضور مییابند و با صاحبان ایده ارتباط
برقرار میکنند و به توافق مشترک میرسند.
وی درباره نقش مهم این جشنواره ،تاکید کرد :مهمترین نقش
جشنواره ملی این است که اصحاب ایده حوزه فن آفرینی را
شناسایی و زمینه طرح ایدههای کسب و کار را فراهم میکند؛
همچنین ،آنها را به نوعی رقابت مثبت و سازنده تشویق می
کند .کارآفرینانی که از نظر فنی و اقتصادی توجه پذیر و
تاثیرگذار هستند ،انتخاب میشوند و در معرض دید سرمایه
گذاران قرار میگیرند.
در روز نخست این جشنواره مجازی  ،معاون علمی
و فناوری ریاست جمهوری در پیامی خطاب به
شرکتکنندگان گفت :شرکتهای دانش بنیان و خالق
اثبات کردند که در مواقع دشوار به کشور کمک میکنند
که نمونه واضح آن در دوران همه گیری ویروس کرونا
اتفاق افتاد.
دکتر سورنا ستاری اظهار کرد :در زمینه تولید کیتهای
تشخیصی در چند ماه به این پیشرفت رسیدیم و امروز
شرکتهای دانش بنیان و داخلی هستند که بازار تجهیزات

مرتبط با کرونا از جمله پزشکی ،دارو ،واکسن و ماسک را تامین
میکنند.
وی ادامه داد :زمانی بود در دوران کرونا که حتی اگر با تحریم
و محدودیتهای مالی مواجه نبودیم ،کسی به ما ماسک ،کیت
تشخیصی و ونتیالتور نمیداد اما اکنون میبینیم که شرکتهای
داخلی در حال تامین این بازار هستند.

ستاری با اشاره به اینکه در سال آخر دولت (دوازدهم) هستیم،
خاطرنشان کرد :ما باید همه تالش خود را داشته باشیم تا
ایدههایی که دولت در هفت سال گذشته در اقتصاد دانش بنیان
پیگیری کرد به مرحلهای برسد که قابلیت برگشت نداشته باشد
و افرادی که بعد برای این مسوولیتها میآیند همین ایدهها را
پیگیری کنند و این مسیر غیر قابل تغییر باشد.
رییس جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی نیز در
مراسم آغاز به کار این رویداد که بصورت مجازی برگزار
شد ،گفت :جشنواره شیخ بهایی ،قدیمیترین رویداد
فناوری کشور است و  ۱۸سال سابقه دارد.
دکتر جعفر قیصری با بیان اینکه جشنواره ملی فن آفرینی
شیخ بهایی در سالهای گذشته همواره معرف فناوریها و
دستاوردهای جوانان در نقاط مختلف کشورمان بود ،افزود:
ماموریت پانزدهمین دوره جشنواره ،ارتباط بیشتر سرمایه
گذاران و فناوران است و شاهد رقابت بین شرکتهای فناور در
این رویداد خواهیم بود.

وی با اشاره به اهمیت فناوری و تبدیل علم و دانایی به
توانایی ،اظهار کرد :فناوری ،ابزار تبدیل علم و فناوری به
توانایی است که امروزه با سرعت و پیشرفت زیاد آن مواجه
هستیم و در سه دهه گذشته در کشورمان وارد صنعت و
جامعه شده است.
رییس بنیاد علمی اکو نیز در پیام خود خطاب به
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پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اظهار
کرد :امروزه آموزش در مدرسهها چندان بر مبنای نیازها
و مهارتهای الزم در جامعه نیست درحالیکه باید فراتر
از کسب و کار و فن آفرینی کار کرده و این مباحث را به
برنامههای درسی متصل کنیم.
منظور حسین سومرو با تاکید بر اینکه الزم است روشهای
تدریس در مدارس نیز بر اساس مفاهیم کارآفرینی تدوین
شود ،اظهار کرد :مهارت حل مساله ،تفکر نقادانه و خالقیت
و مدیریت مهمترین مهارت مورد نیاز دانشآموزان در عصر
حاضر است.
سومرو با بیان اینکه امروزه فنآفرینی و کارآفرینی نیاز مطلق
همه کشورهاست ،تصریح کرد :علم ،فناوری و نوآوری ()STI
نیز مبنای توسعه پایدار در همه کشورهاست حتی کشورهایی
که منابع طبیعی برای توسعه ندارند میتوانند اقتصاد خود را
بر مبنای فناوری بنا نهند.

وی پرورش و داشتن منابع انسانی کیفی را نیز برای توسعه
پایدار ضروری خواند و گفت :توسعه کارآفرینی در بین نیروی
انسانی مستلزم سیاستگذاری و شروع کار از مراحل ابتدایی
یعنی همان دوران مدرسه و دانشگاه است.
سومرو همچنین با اشاره به اینکه امروزه فناوری اطالعات و
ارتباطات از اهمیت ویژهای در دنیا برخوردارست ،افزود :در
چین با استفاده از هوش مصنوعی و ابَر دادهها به شناسایی
ناقالن ویروس کرونا پرداختند و رباتیک و پهپادها نیز
کاربردهای بسیاری بویژه در صنعت دارند که این فناوریها
باید در سطح داخلی کشورها توسعه یابد.
وی فعالیتهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مرکز
منطقهای توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری یونسکو
در اصفهان (آیریس) را در سالهای اخیر ،چشمگیر خواند
و اضافه کرد :جشنواره شیخ بهایی این راه را ادامه داده و
الزم است دیدگاهها و طرز فکر این دانشمند در بین جوانان
اشاعه یابد.
سومرو با بیان اینکه روحیه کارآفرینی بر جوانان شاغل در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر مجموعههای
مشابه ،حاکم است ،اظهار کرد :کارآموزی برای جوانان بسیار
مهم است زیرا در چنین مراکزی بر مهارتها و دانش قرن
بیست و یکم تمرکز میشود.
روز دوم جشنواره نیز مانند روز اول با پخش برنامههای
"بیست باش" برای معرفی برگزیدگان دورههای قبلی
جشنواره" ،چارسو" برای بررسی سیر تاریخی برگزاری این
رویداد و "طلوع" برای معرفی موفقیتها و شکستهای
شرکتها ادامه یافت .از دیگر برنامههای ویژه این رویداد
برنامه "پل" در راستای سیاستهای جدید جشنواره در
زمینه تعامل مستقیم میان صاحبان ایده و سرمایه بود که
به صورت مجازی پخش شد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در پیام خود به
آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی
شیخ بهایی که بصورت نیمه مجازی برگزار شد ،افزود:
معرفی شرکتهای فعال و تاثیرگذار دانش بنیان
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در جشنواره ملی شیخ بهایی در استقبال و اقبال
سرمایهگذاران و تاثیرگذاری آنها موثر و این رویداد
مکمل زنجیره تکامل واحدهای فناور و سرمایهگذاری
است.

دکتر منصور غالمی با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای
جشنواره ملی شیخ بهایی استفاده از مدیران و نمایندگان
بخش دولتی و خصوصی و خیران کارآفرینی است ،اظهار
کرد :سرمایهگذاران خطر پذیر ،موتور محرکه و پشتیبان
جدی توسعه رویدادهای فناورانه خواهند بود و این جشنواره،
فرصت ویژهای را برای تقویت زیست بوم ایجاد شده در این
زمینه فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه دستاوردهای این جشنواره در اختیار
نسلهای بعد قرار خواهد گرفت ،اضافه کرد :معرفی طراحان
کسب و کار ،فن آفرینان و سرمایهگذاران برتر در این رویداد،
الگوی مناسبی برای نسل فعال در این عرصه است.
وزیر علوم تاکید کرد :برگزاری جشنواره ملی فن آفرینی شیخ
بهایی در شرایط شیوع ویروس کرونا ناشی از اراده قوی،
تالش همکاران و عالقهمندان و کارآفرینان برای حضور موثر
در عرصه حل مسائل و مشکالت مختلف در جامعه است.
وی با بیان اینکه جشنواره ملی شیخ بهایی از سال ۱۳۸۳
با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان
برتر و موفق برگزار میشود ،اضافه کرد :این رویداد به غنای
فعالیتهای فناورانه میافزاید و فرصتی را برای تبادل تجربهها
و ارائه جدیدترین دستاوردها فراهم میکند.
استاندار اصفهان نیز در این آیین گفت :جشنواره ملی
شیخ بهایی ،مهمترین رویداد فناوری کشور است و به
توسعه فناوری ،خالقیت و نوآوری کمک میکند.
دکتر عباس رضایی با بیان اینکه جهش تولید سرلوحه
عملکرد دولت بوده است ،افزود :توسعه فناوری ،زمینه اصلی
جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی است که
موضوع اصلی جشنواره شیخ بهایی را در بر میگیرد.

وی با اشاره به اینکه محصوالت دانش بنیان از طریق
شکلگیری کسب و کارهای متوسط و کوچک بویژه در این
روزهای سخت که با تحریمهای ناجوانمردانه مواجه هستیم،
جان میگیرد ،اظهار کرد :مردم ایران امروز در بخشهای
مختلف حتی دارو ،تحریم هستند و شیوع ویروس کرونا نیز
اقتصاد همه دنیا از جمله کشورمان را تحت تاثیر قرار داده
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است.
رضایی همچنین با بیان اینکه اصفهان ،پایهگذار پارکهای
علم و فناوری در کشور است و در زمان حاضر بیش از ۵۴۰
شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی این استان
فعالیت دارند ،تصریح کرد :استمرار این حرکت بزرگ باید
بعنوان یک اصل مد نظر ما و شرکتهای دانش بنیان قرار
گیرد.
وی به ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان اشاره و
خاطرنشان کرد :این منطقه ،استمرار پارکهای علم و فناوری
در شرایط روز کشور است و مسووالن بطور جد پیگیر اجرای
آن هستند.
دبیر جشنواره شیخ بهایی نیز با بیان اینکه در ویژه برنامه "
پُل " در جشنواره تعدادی از طرحهای فن آفرینانه منتخب
برای سرمایه گذاران ارسال شد ،اظهار کرد :تعدادی از سرمایه
گذاران برای سرمایه گذاری بر روی برخی از طرحهای
منتخب و همچنین طرحهای ارایه شده در بخشهای مختلف
جشنواره اعالم آمادگی کردند که تاکنون تعدادی از آنها به
ارزش  ۱۶۰میلیارد ریال قطعی شده است
کبیری با بیان اینکه این سرمایه گذاران از بخشهای مختلف
دولتی و خصوصی هستند ،خاطرنشان کرد که احتمال افزایش
حجم این قراردادها در روزهای آتی با توجه به مذاکرههای
صورت گرفته با تعدادی از تیمهای فناور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در جشنواره پانزدهم شیخ بهایی،
تعدادی از طرحهای رسیده به دورههای قبل جشنواره
که دارای جذابیت برای سرمایه گذاران بود ،معرفی شد،
تصریح کرد :در صدد هستیم تا در جشنواره شانزدهم از
برخی مذاکرههای سرمایه گذاری که به نتیجه رسیده باشد،
رونمایی شود.
در انتهای برنامه نیز برگزیدگان پانزدهمین جشنواره
معرفی شدند.
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برگزیدگان طراحان کسب و کار
جایزه

رتبه

نام و نام خانوادگي

نام طرح

اول

حسین بهرامی

استخراج فلزات سنگین از قیر طبیعی

دوم

فرید ملک احمدی

دستگاه برش قطعات غیر فلزی

سوم

علی رمضانی

ساخت فرومون جنسی حشرات جهت
کنترل و مقابله با آفات گیاهی

سوم

علیرضا مورکی

تولید اصالح کننده ضربه تمام
آکریالتی((AIM

شایستهتقدیر

عارف میریان

بدون پخت از ضایعات سنگ

شایستهتقدیر

سید محمدحسن میرباقری

دستگاه هوشمند سازی و تزریق
گازهای مورد نیاز گلخانه

-1تندیس زرین جشنواره
 -2مبلغ  500میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
-3گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  900میلیون ریال
-1لوح زرین جشنواره
 -2مبلغ  400میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
-3گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  500میلیون ریال
-1لوح زرین جشنواره
 -2مبلغ  200میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
-3گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  300میلیون ریال
-1لوح زرین جشنواره
 -2مبلغ  200میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
-3گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  300میلیون ریال
-1شایسته تقدیر و دریافت لوح تقدیر جشنواره
 -2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
شایسته تقدیر و دریافت لوح تقدیر جشنواره -2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال

برگزيدگان فنآفرينان _ شركتهاي نوپا
نام شرکت

رتبه

نام و نام خانوادگي

اول

سید مهدی موسوی نوین لیزر صبا

جایزه

نام طرح
دستگاه لیزر حک و برش فوق
دقیق در دو طول موج فروسرخ
و فرابنفش

دوم

تولید ،نصب و راهاندازی تجهیزات
سید محمد سمن
کهاب گستران آیریک جمعآوری و بازیافت بخار بنزین
بوی
(طرح کهاب)

سوم

طراحی و ساخت دستگاه تحریک
الکتریکی حوزه شنوایی برای کاربرد
سمیراکوشکستانی طنین پرداز پاسارگاد
در تست های ارزیابی شنوایی
وتسکین بیماری وزوز گوش

-1تندیس زرین جشنواره
-2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -3تسهیالت ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی ،خط اعتباری به مبلغ  5میلیارد ریال
-4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ 2میلیارد ریال
-1لوح زرین جشنواره
-2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -3تسهیالت ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی ،خط اعتباری به مبلغ  5میلیارد ریال
-4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ 1میلیارد و  200میلیون ریال
-1لوح زرین جشنواره
-2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -3تسهیالت ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی ،خط اعتباری به مبلغ  5میلیارد ریال
-4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  800میلیون ریال

برگزيدگان فنآفرينان _ شركتهاي رشدیافته
رتبه

نام و نام خانوادگي

اول

محمدعلیچمنیان

دوم

محمدشریعتمداری

نام شرکت

نام طرح

تجهیزات یکپارچه تغذیه
نیانالکترونیک سیستمهای مخابراتی مخصوص
فضای باز
توليد كلسيم هيپوكلريت پایدار به
تولیدیشیمیایی
روش تركيبي از روش كلسيمي و
کلران
روش سديمي

• دراین بخش تیمی حائز شرایط رتبه سوم تشخیص داده نشد

جایزه
-1تندیس زرین جشنواره
-2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -3تسهیالت ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی ،خط اعتباری به مبلغ  20میلیارد ریال
-1لوح زرین جشنواره
-2گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -3تسهیالت ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی ،خط اعتباری به مبلغ  20میلیارد ریال

برگزیدگان بهترین ارائه در بخش فرصتهای سرمایهگذاری
رتبه

نام و نام خانوادگي

اول

سمیراکوشکستانی

دوم

سید مبین زمانی

سوم

علی رمضانی

نام طرح

طراحی و ساخت دستگاه تحریک
الکتریکی حوزه شنوایی برای کاربرد
در تست های ارزیابی شنوایی
وتسکین بیماری وزوز گوش
پی بار و پی نت ،دیجیتال سازی
بارنامه های کاغذی در صنعت
حمل و نقل و آنی شدن روند
پرداخت و حذف واسطه ها
ساخت فرومون جنسی حشرات
جهت کنترل و مقابله با آفات
گیاهی

جایزه
-1تندیس زرین جشنواره
 -2مبلغ  500میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 -3تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  1میلیارد ریال
-1لوح زرین جشنواره
 -2مبلغ  400میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 -3گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 3میلیارد ریال
 -4تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  600میلیون ریال

-1لوح زرین جشنواره
 -2مبلغ  300میلیون ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 -3تسهیالت ارزان قیمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مبلغ  400میلیون ریال
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برگزیده جایزه فناوری صنعتساز

⏪
رتبه
اول

دوم

نام و نام خانوادگي

نام شرکت

جایزه

نام طرح

تجهیزات یکپارچه تغذیه
سیستمهایمخابراتی
محمدعلیچمنیان نیانالکترونیک
مخصوص فضای باز
توليد كلسيم هيپوكلريت
تولیدیشیمیایی
محمد
پایدار به روش تركيبي از روش
کلران
شریعتمداری
كلسيمي و روش سديمي

 -1لوح تقدیر جشنواره
 -2تندیس بنیاد نوآوری و توسعه فناوری مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین
 -3جایزه نقدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ  500میلیون ریال
 -1لوح تقدیر جشنواره
 -2تندیس بنیاد نوآوری و توسعه فناوری مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین
 -3جایزه نقدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ  500میلیون ریال

جوایز بخش خصوصی
مقدار جایزه (ريال)

جایزه

تعلق می گیرد به

شرکت

با عنوان طرح

بنیاد برکت

فرید ملک احمدی

-

دستگاه برش قطعات غیر فلزی

بنیاد برکت

قاسمعلیتیموری

-

طراحی ،فرموالسیون و ساخت خوراک آنیونیک اکسترود
شده آلی

شرکت سرمایهگذاری فیروزه

محمد علی هادوی مقدم

زیست پاک آرمان شهرآرا

شبکه جمع آوری زباله در بستر iot

شرکت سرمایهگذاری فیروزه

سید علیرضا فرخ زاد

توکا پارسیان پیشرو

شرکت سرمایهگذاری فیروزه

سمیراکوشکستانی

طنين پرداز پاسارگاد

شرکت پندار کوشک ایمن

ابوالفضلرعنائی

-

نانو جاذب شیرین سازی آب های شور

شرکت سرمایهگذاری شناسا

حسین بهرامی

-

استخراج فلزات سنگین از قیر طبیعی

شرکت سرمایهگذاری شناسا

سمیراکوشکستانی

طنين پرداز پاسارگاد

طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی حوزه شنوایی
برای کاربرد در تست های ارزیابی شنوایی

شرکت سرمایهگذاری شناسا

سید مهدی موسوی

نوین لیزر صبا

دستگاه لیزر حک و برش فوق دقیق در دو طول موج
فروسرخ و فرابنفش

شرکت گروه داده ورز جویا

حمیدرضامصاحبی
اردالن عباسی

افزارپردازان نوآور

همیار جامع انسان (سالمند و کودک)

گروه صنعتی عظیم

مهدی ترابیان اصفهانی و نوید سدری

-

سیستم های ضد برخورد و فاصله یاب مبتنی بر هوش
مصنوعی

تولید انبوه ماژولهای غشایی اولترافیلتراسیون و طراحی
و ساخت سامانههای تصفیه پساب و بازچرخانی آب در
صنایع
طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی حوزه شنوایی
برای کاربرد در تست های ارزیابی شنوایی

جایزه نقدی به مبلغ
250.000.000
تسهیالت به مبلغ  800میلیون ریال
جایزه نقدی به مبلغ
250.000.000
جایزه نقدی به مبلغ
500.000.000
و لوح تقدیر و تندیس پیروز
لوح تقدیر و تندیس پیروز
لوح تقدیر و تندیس پیروز
جایزه نقدی به مبلغ
150.000.000
و لوح تقدیر و تندیس پندار
جایزه نقدی به مبلغ
250.000.000
و لوح نقطه طالیی
جایزه نقدی به مبلغ
250.000.000
و لوح نقطه طالیی
جایزه نقدی به مبلغ
250.000.000
و لوح نقطه طالیی
 500میلیون سرمایه گذاری مستقیم
و تندیس جویا
یک سکه تمام بهارآزادی و تندیس عظیم

تولید دهانشویه گیاهی توسط فناوران اپرک علم و فناوری مازندران
فناوران پارک علم و فناوری مازندران ،موفق به تولید دهانشویه
گیاهی در راستای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران ،با
توجه به اخبار این روزها در کشور و اثبات تاثیر دهانشویهها
در پیشگیری از ویروس کرونا ،فناوران پارک علم و فناوری
مازندران ،موفق به تولید دهانشویهای گیاهی شدند ،که این
روزها توسط افراد جامعه مورد استفاده قرار گرفته است.
مکان تجمع اولیه کرونا ویروس در دهان و حلق میباشد.
مطالعات محققان بین المللی نشان میدهد که استفاده از
دهانشویه توانایی زیادی در از بین بردن ویروس کرونا و
کاهش میزان ویروس در دهان و حلق دارد .بهطوری که
استفاده از دهانشویه و غرغره کردن در غیرفعال سازی این
ویروس عفونی بسیار مؤثر بوده است .در بسیاری از افراد پس
از فقط  ۳۰ثانیه از زمان تماس دهانشویه بیش از  ۹۹.۹درصد

ویروس غیرفعال شد و در برخی دیگر نیز پس از  ۳۰ثانیه
 ۹۹.۹۹درصد ویروس غیرفعال شد.
گلیارانی مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ
رسپینا گفت :دهانشویه پروتاکت دارویی موثر در پیشگیری
از عفونتها و زخمهای دهان میباشد که با مجوز از سازمان
غذا و دارو برای پیشگری و درمان انواع زخم ها ،التهاب و
عفونتهای دهان استفاده میشود.
وی با بیان اینکه این دهانشویه محصول شرکت دانشبنیان
دارویی زولنگ رسپینا میباشد که براساس مستندات محکم
بالینی تولید و وارد بازار دارویی کشور شده است ،افزود:
این دهانشویه حاوی عصاره آویشن شیرازی استاندارد شده
براساس تیمول میباشد که با فرموالسیون منحصر به فرد
تولید شده است .درطی عرضه پروتاکت در کشور ،پزشکان و
دندانپزشکان از پروتاکت برای پیشگیری و درمان انواع التهاب

و عفونتهای دهان و گلو استفاده میکنند.
گلیارانی عنوان کرد :دهانشویه پروتاکت حاوی ماده موثر
تیمول و کارواکرول است که ترکیبات بسیار موثر در از
بین بردن انواع میکروبها مانند ویروس است .تحقیقات
انجام شده توسط محققان بینالمللی نشان داد که تیمول و
کارواکرول در از بین بردن ویروسها بهصورت موضعی بسیار
موثر هستند.
مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ رسپینا
اظهار داشت :استفاده از دهانشویه پروتاکت و غرغره کردن
آن بهخصوص بعد از حضور در مکانهای شلوغ و مشکوک
به کرونا ویروس موثر میباشد .با توجه به ماهیت گیاهی
پروتاکت و استفاده چندساله آن در بیماران و عدم گزارش
از عوارض جانبی احتمالی ،دهانشویه پروتاکت فرآورده سالم
برای مصرف توسط افراد جامعه میباشد.
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ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری
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رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه:
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ماموریت ما حمایت از ایدههای فناورانه
و تبدیل فرصتهای کارآفرینانه به کسب و کارهای نو آورانه است
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت :در حال حاضر ۲۵۲
واحد فناور زیر چتر حمایتی این پارک قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه  ،دکتر
سیامک آزادی ،گفت :ماموریت پارک علم و فناوری به عنوان
اصلیترین نهاد توسعه فناوری دراستان ،حمایت از ایدههای
فناورانه و ایجاد فضای الزم جهت تبدیل فرصتهای کارآفرینانه
به کسب و کارهای نو آورانه است.
آزادی ادامه داد :تجاري سازي نتايج تحقيقات و توسعه ارتباط
بخشهای تحقيقاتی و بخشهای توليدی و خدماتي بمنظور
رشد و توسعه اقتصادی و فنی ،افزايش فرصتهای شغلي
تخصصی ،جذب و توسعه فناوری ،ايده پردازی ،باالبردن سطح
مهارتهای مديريتی ،ارتقا کيفيت توليدات داخلي و افزايش توان
صادراتي کاال و خدمات مبتنی بر فناوری پيشرفته ،حمايت از
توسعه شرکت هاي کوچك و متوسط دانش بنیان و فناور ،ارائه
تسهيالت ويژه جهت کاهش هزينههاي تحقيق و توسعه براي
تسريع روند ورود فناوريهای توليد شده به بازارهاي رقابتي
بخشی از اهداف شکل گیری پارک است.
وی افزود :با برنامه ریزی مناسب و تعامل موثر با بازیگران و
ذینفعان نظام نوآوری استان سعی بر آن داریم تا تمامی الزامات
الزم جهت تکمیل چرخه علم تا ثروت و توسعه اقتصاد دانش
را فراهم آوریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۵۲واحد فناور زیر
چتر حمایتی پارک علم وفناوری کرمانشاه قرار دارند ،افزود :این
واحدهای فناور در حوزههای متنوعی همچون صنایع شیمیایی،
پزشکی ،کشاورزی ،فناوری اطالعات ،گیم و انیمیشن ،زیست
فناوری ،گیاهان دارویی ،برق و الکترونیک در حال فعالیت هستند.
آزادی در ادامه با اشاره به اینکه ساالنه حدود  400ایده در
پارک علم و فناوری کرمانشاه ثبت می شود ،گفت  :بر همین
اساس ساالنه بیش از  70ایده پس از گذراندن مراحل الزم در

پارک پذیرش می شوند.
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به بهره مندی
واحدهای فناورازحمایتهای مالی وغیرمالی ،گفت :اعطای
تسهیالت کم بهره ،خدمات اعتباری بالعوض ،ارائه مشاورههای
تخصصی در طی فرایند تجاری سازی ایده ،برگزاری کارگاههای
تخصصی ،شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی ،بازارسازی،
پروژه یابی و صادرات محصول ،تخصیص فضای کاری اداری،
آزمایشگاهی و کارگاهی ،اعطای مجوز فناوری و برخورداری از
معافیتهای مالیاتی از جمله حمایتهایی است که واحدهای
فناور از آن برخوردارند.
آزادی خاطرنشان کرد :سال گذشته بیش از  ۱۳۰میلیارد
ریال تسهیالت از منابع مختلف به واحدهای فناوراستان
پرداخت شده است.
وی ادامه داد :سال گذشته شرکت های پارک  ۲۰۰محصول
قابل فروش داشتند که از این میزان کمتر از  ۳۰درصد
محصوالت در بازار داخل استانی و  ۷۰درصد محصوالت پارک
در بازار ملی و بینالمللی عرضه گردید.

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه اظهار داشت :علیرغم اقدامات
و تالشهای انجام شده موانعی بر سر راه توسعه شرکتهای دانش
بنیان و فناور وجود دارد که از جمله انها میتوان به عدم حمایت
سازمانها و نهادهای دولتی از این واحدها ،عدم پرداخت به موقع
مطالبات شرکتها ،واردات کاالهای مشابه که بعضا منجر به رکود و
یا تعطیلی واحدهای فناور میگردد ،عدم اعطای تسهیالت با سود
پایین ،مشکالت تامین مواد اولیه و موانع موجود بر سر راه نقل و
انتقاالت ارزی شرکتها اشارهکرد.
از شروع فعالیت پارک علم و فناوری کرمانشاه در ده سال
گذشته تا کنون بیش از  ۶۰۰واحد فناور از حمایت این پارک
برخوردار شده اند

نوآوری ،الزامی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور
توسعه فناوری و نوآوری ،الزامی کلیدی برای کشورها در راستای
توسعه و گذار به اقتصاد دانش بنیان است .اهمیت فناوری و
نوآوری به حدی است که اکثر کشورهای توسعه یافته آنها را
از اولویتهای اصلی سرمایهگذاریهای خود میدانند .امروزه با
ظهور ویروس همهگیر کرونا و تهدید آن برای سالمت و اقتصاد
و جهان ،نوآوری به الزامی برای مدیریت شرایط فعلی و خلق
فرصتهای جدید بدل شده است.
در این شرایط نیاز است به جوانان و فارغ التحصیالن نشان دهیم
که می توانند کارهای بزرگی انجام داده و اتفاقات بزرگی را در
حوزه ی دانش بنیان رقم بزنند و این امر نیازمند ترویج بوده و
هفته ملی پژوهش و فناوری بهترین فرصت برای آن است.
پارک علم و فناوری یزد امسال نیز مانند سال های گذشته
برنامه های متنوعی برای این هفته با سه هدف ترویج ،تحسین
و تعمیق پژوهش و فناوری و با توجه به شرایط شیوع ویروس
کرونا تدارک دیده است که از آن جمله می توان به برگزاری
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار استان یزد به
صورت مجازی اشاره کرد.
همچنین بیش از  ۱۶برنامه متنوع جانبی شامل پنج رویداد
ارائه نیازهای فناورانه از سوی صنعت برای مخاطبین جامعه

نوآور و فناور ،ارائه توانمندیهای فناوران و نوآوران در حوزه های
هوشمند سازی تولید ،خدمات آنالین و دیجیتال مارکتینگ،
برگزاری دو پنل ویژه صنعت و دستگاههای اجرایی ،رونمایی از
قراردادهای سرمایه گذاری طرحهای منتخب بومیسازی صنعت
و طرحهایی که به صورت خاص در حوزه انتقال تکنولوژی انجام
شده و برگزاری دو نشست سرمایهگذاری ،در این هفته توسط

محمد مهدی لطفی

رئیس پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.
در پایان ،اینجانب ضمن تبریک این هفته به تمامی تالشگران
عرصه علم و فناوری و همکاران خود در مجموعه پارک های علم
و فناوری کشور ،امیدوارم با تالش و کوشش همه پژوهشگران
و فناوران ،هر روز شاهد موفقیت های چشمگیر کشور در این
شرایط بحرانی باشیم.
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برپایی نمایشگاه مجازی هفته پژوهش کل کشور
توسط پارک علم و فناروی گیالن
در نشست مجازی هماهنگی برپایی بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فناوری و فنبازار ،نمایشگاه مجازی
هفته پژوهش با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
رونمایی شد
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
نشست مجازی هماهنگی برپایی بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار از برنامههای هفته
پژوهش و فناوری خبر داد و گفت :حوزه پژوهش و فناوری
کشور با تالش محققان و فناوران در حال رفتن به سمت جلو
است که هفته پژوهش بزرگداشت همین تالشها در سطح
ملی است.
دکتر غالمحسین رحیمی در این نشست مجازی که با حضور
روسای برخی از دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور در
روز  11آذرماه ،برگزار شد ،برنامههای اصلی هفته پژوهش و
فناوری را عنوان کرد و افزود :خوشبختانه در طی امسال شاهد
انتشار مقاالت پژوهش و طرحهای تقاضا محور بودهایم و طبق
آخرین آمار ،رتبه کیفی مقاالت کشور در سطح بین الملل ارتقا
یافته است و امیدوارم این روند به نتیجه مطلوب برسد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با
اشاره به پژوهش در حوزه علوم انسانی گفت :با ارتقاء جایگاه
پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی میتوان گامهای
موثرتری در رابطه با رشتهها و شاخههای علمی  ،تجربی و
فناوری برداریم.
وی افزود :امسال برنامههایی برجسته و قابل ارائه در هفته
پژوهش و فناوری درخصوص همکاریهای حوزه و دانشگاه
انجام میگیرد که مبتنی بر اقدامات علمی و عملی صورت
گرفتهی حداقل ده ساله اخیر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در خصوص برپایی متفاوت نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
و فناوری امسال گفت :با پیگیریهای مدیرکل دفترحمایت
و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری ،نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش و فناوری امسال بصورت مجازی و در قالب نمایشگاه
مجازی در سطح ملی برپا خواهد شد .و البته نمایشگاه نمادینی
با حضور وزیر محترم علوم و معاون محترم فناوری ریاست
جمهوری افتتاح خواهد شد.
در ادامه این نشست مجازی دکتر عبدالساده نیسی مدیرکل
دفترحمایت و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری وزارت علوم
رئوس برنامههای هفته پژوهش و فناوری امسال را ارائه نمود
و در این باره گفت:
برنامههای هفته پژوهش و فناوری امسال از  22آذرماه با بصدا
درآمدن زنگ پژوهش آغاز میشود .در این هفته نشستهای
وبیناری حول موضوع پژوهش و فناوری در مقابله با ویروس
کرونا و همچنین ترویج علوم مهارتی و وبینارهایی پژوهشی در
حوزه ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.
دکتر نیسی درباره تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر کشور
گفت :امسال با توجه به شرایط کرونایی جشنواره تقدیر از
پژوهشگران و فناوران برتر کشور با حضور وزرای علوم ،دفاع،
بهداشت و معاون فناروی ریاست جمهوری برگزار میشود.
دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در خصوص رونمایی
از فناوریهای برتر کشور نیز افزود :در برنامه هفته پژوهش
امسال شاهد رونمایی از  16محصول فناورانه با همکاری وزارت
بهداشت خواهیم بود و همچنین امضای قراردادهای کالن
حوزه اکتشاف با  5دانشگاه منتخب کشور و افتتاح انیستیتوی

پایین دستی "اندازه گیری هوشمند" و "توربین گازی" از
جمله برنامههای منتخب هفته پژوهش امسال خواهد بود.
در پایان دکتر نیسی به عنوان دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و
فناوری ضمن دعوت معاونین پژوهشی دانشگاه ها به اهتمام در
حضور پررنگ در این هفته گفت :با توجه به تالشهای پارک
علم و فناوری گیالن در برپایی نمایشگاه مجازی ،ضمن تشکر
قدردانی از برپایی این نمایشگاه مجازی ،از معاونین پژوهشی
دانشگاهها تقاضا دارم ضمن ارائه گزارشات مرتبط حوزه خود،
حضور جدیتری در این هفته به نمایش بگذارند.
در ادامه این نشست مجازی رییس پارک علم و فناوری گیالن
به عنوان دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری
و فنبازار کشور ،درباره نحوه و چگونگی برپایی نمایشگاه
مجازی گفت :نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری برای
اولین بار در کشور بصورت مجازی و با نمایش سهبعدی فضای
نمایشگاهی برگزار میشود که با استفاده از فناوری نمایش
سه بعدی و ایجاد فضای نمایشگاه بصورت مجازی امکان
حضور و نمایش تمامی غرفههای دانشگاهها و مراکز پژوهش
و پارکهای علم و فناوری کشور را در چندین سالن فراهم
مهیا میسازد به نحوی که بازدید کننده با حرکت در سالنها
و فضای نمایشگاهی میتواند از هریک از غرفههای آن دیدن
نماید و اطالعات مربوط به آن مرکز و همچنین دستاوردهای
آن موسسه را مشاهد نماید.
دکتر علی باستی در خصوص چگونگی حضور و مشارکت
دانشگاهها و پژوهشگاه و پارکهای علم و فناروی کشور گزارشی
ارائه نمود و گفت :تا کنون  124مرکز از جمله دانشگاهها،
پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور اعالم آمادگی
نمودهاند و بیش از  1918فناوری در سامانه ایرانتکهاب ثبت
شده و هم اکنون هم در حال افزایش ثبت فناوری در این
سامانه میباشیم که از این تعداد سهم دانشگاهها با  54درصد و
پارکهای علم وفناوری کشور با  16درصد میباشند.
دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و
فنبازار افزود :امسال نیز همانند سال گذشته جهت ثبت
فناوریها از سامانه تحت وب ایرانتکهاب و با هدف افزایش
سهولت و سرعت دسترسی به اطالعات فناوران ،فناوریها
و سرمایهگذاران استفاده میشود ،و امسال عالوه بر بهبود و
توسعه اطالعات و مشخصات فناوریها ،این بانک اطالعاتی
مستقیم به نمایشگاه مجازی متصل است و بازدید کنندگان
میتوانند در داخل نمایشگاه مجازی ،فناوریهای ثبت شده هر
غرفه را جداگانه در همان غرفه مشاهده نمایند.
دکتر باستی در خصوص برنامههای برگزاری نمایشگاه گفت:
امسال با توجه به محدودیتهای موجود ،برنامههایی در
روزهای برگزاری نمایشگاه در پیش رو خواهیم داشت که
از جمله میتوان به رونمایی از فناوریهای منتخب ،ارزیابی
غرفههای نمایشگاه ،برگزاری کارگاههای آموزشی به صورت
مجازی و ارزیابی فنارویها در نمایشگاه ،اشاره کرد.
وی افزود :در بیست و یکمین نمایشگاه دستاورهای پژوهش و
فناوری و فن بازار برای اولین با شاهد رویداد همسرمایهگذار با
حضور صندوقهای سرمایهگذاری کشور و معرفی فنارویهای
به سرمایهگذاران خواهیم بود.
وی درپایان تعداد محصوالت رونمایی از دستاوردهای پژوهشی
و فناوری امسال را  88مورد اعالم کرد و گفت :تعداد 88
دستاورد پژوهشی و فناوری برای رونمایی تا کنون انتخاب شده
است که متعاقبا اعالم خواهد شد.
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تبدیل گیاه مخرب محیط زیست
(آزوال) به ماده اولیه
زیستاپالیشگاهها
آزوال یک جلبک آبزی است که روی سطح آب
شالیزارهای برنج ،کانالها ،استخرها و رودخانهها زندگی
میکند .آزوال در ایران یک گیاه وارداتی است .در سال
 ۱۳۶۳جلبک غیربومی آزوال از کشور فیلیپینوارد شد
و با اهداف تولید علوفه برای دام و طیور و تهیه کود سبز
برای مزارع برنج استان گیالن در منطقه رهاسازی شد
و ازآنجا به تاالب انزلی راه یافت.
رشد بیشازاندازه آزوال در استان گیالن هماکنون
یک مسئله جدی در اکوسیستم بینظیر این منطقه
محسوب میشود .در حال حاضر ،این گیاه مفید،
بهعنوان یک گیاه مضر در آب تلقی میشود زیرا
این گیاه با رشد سریع و سازگاری زیادی با محیط،
پوشش سطحی متراکمی را تشکیل میدهد که مانع
قایقسواری و ماهی گیری شده و باعث مسدود شدن
کانالهای آبیاری و آبراهها میشود .همچنین با کاهش
اکسیژن ،کیفیت آب را کاهش میدهد و رشد آبزیان را
متوقف می کند.
پارک علم و فناوری استان گیالن با هدف حل این مسئله
زیست محیطی مهم و به عنوان پیشرو در تبدیل علم
به فناوری و حل معضالت جاری استان و دادن ارزش
افزوده به این گیاه مضر ،با حمایت از این پروژه تحقیقاتی
از طریق واحد مستقر در آن پارک ،شرکت "خاک اب
انرژی زربین" با تشکیل تیم تحقیقاتی با مدیریت آقای
دکتر ابوعلی گلزاری دکتری مهندسی محیط زیست از
دانشگاه تهران و محققان دانشگاه صنعتی توکیو ژاپن
و دانشگاه صنعتی دلفت هلند توانستند از این ماده به
عنوان ماده اولیه زیست پاالیشگاه استفاده کنند و این
گیاه را به نفت زیستی و گازوئیل و بیوچار و کود زیستی
تبدیل کردند که این گیاه که گیاهی مضر بود با فناوری
نوین ،همزمان با تصفیه فاضالب برای تولید سوخت
زیستی مورد استفاده قرار گرفت و این گیاه می تواند
در مقیاس زیاد برای تولید مواد ذکر شده مورد استفاده
قرار گیرد.
آزوال به خاطر کاربرد زیاد آن بهعنوان کود سبز در
مزارع برنج ،بهعنوان مکمل غذایی برای حیوانات آبزی
و چارپایان ،غذای انسان ،دارو ،تصفیه آب ،کود زیستی،
کنترل علفهای هرز و پشهها ،برای حذف فلزات
مختلف از آب ،برای حذف کردن ترکیبات نیتروژن دار
از آب و کاهش تبخیر آمونیاک که در استفاده از کود
شیمیایی نیتروژن دار تولید میشود ،بهطور گستردهای
موردمطالعه قرارگرفته است این کاربردهای مفید
محققان را برای آن داشت تا از آن بهعنوان" معدن
طالی سبز"یاد کنند.
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با حضور استاندار گیالن صورت گرفت:

برگزاری مجازی نمایشگاه هفته پژوهش استان گیالن

در دومین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش
و فناوری گیالن که با حضور استاندار گیالن در سالن الغدیر
استانداری برگزار شد ،مقرر شد ،نمایشگاه هفته پژوهش ،فناروی
و فن بازار استان گیالن در سال جاری به صورت مجازی برگزار
شود.
در این نشست که با حضور استاندار گیالن به عنوان رئیس
شورای سیاستگذاری و رئیس پارک علم و فناوری گیالن به
عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن
بازار و دیگر اعضای این شورا برگزار شد مقررشد تا با توجه
به محدودیت های موجود به دلیل شرایط ویروس کرونا و با
استفاده از ظرفیت های فضای مجازی بیست و یکمین نمایشگاه
هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار در استان گیالن بصورت
مجازی برگزار گردد.
برپایی این نمایشگاه مجازی بر عهده پارک علم و فناوری گیالن
خواهد بود و بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری ستاد هفته
پژوهش و فناوری گیالن مقرر شد با توجه به تجارب  10ساله
پارک علم و فناوری گیالن در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش
و فناوری کشور ،این نمایشگاه مجازی را با حمایت دیگر دستگاه
های اجرایی استان برگزار نماید.
دکتر علی باستی رییس پارک علم و فناوری گیالن و دبیر
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار در این باره
گفت :با توجه به محدودیت های بهداشتی و دستورالعمل های
بهداشتی درباره کاهش اپیدمی ویروس کرونا در استان می
توانیم از فضای مجازی برای معرفی ظرفیت پژوهشی استان
استفاده نماییم و در این خصوص اولین استانی هستیم که اقدام
به برپایی مجازی نمایشگاه هفته پژوهش در کشور نموده ایم.
وی اضافه کرد :برای هرچه بهتر برگزاری این نمایشگاه مجازی

به حمایت تمامی دستگاه های اجرایی استان و خصوصا رسانه
ها از جمله صدا و سیمای مرکز گیالن نیازمندیم تا ضمن
تبیین جایگاه ارزشی نوآوران ،فناوران و پژوهشگران استان،
نسبت به معرفی دستاورهای فناورانه شرکت های فناور و
دانش بنیان استان و همچنین جایگاه پژوهشی استان و
ظرفیت های موجود ،اقدامات شایسته ای انجام دهیم .در این
نشست دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن برگزاری نمایشگاه
هفته پژوهش در سال جاری به صورت مجازی را اقدامی
شایسته خواند و ابراز امیدواری کرد که در سطح گسترده ای
انجام شود .وی ادامه داد :نقش پژوهش در توسعه کشورها
نقشی تعیین کننده است و کشور ایران به عنوان یک کشور
در حال توسعه باید به امر تحقیق و پژوهش توجه بیشتری
داشته باشد .وی با اشاره به درپیش بودن جشنواره پژوهش
و فناوری سال جاری افزود :در حال حاضر باتوجه به منابع
محدود ،باید از تمام ظرفیتها در راستای تجلیل از نخبگان و
چهره های برتر حوزه پژوهش استفاده کنیم و دستگاه های
اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر آئین هفته پژوهش باید به
موقع و خوب اطالع رسانی کنند.

جذب بیش از  ۱۰میلیارد تومان منابع مالی برای استان در صندوق پژوهش و فناوری گیالن
رویداد سرمایه گذاری  iVestبا مشارکت صندوق نوآوری و
شکوفایی کشور ،صندوق پژوهش و فناوری گیالن ،سازمان
فناوری اطالعات استان گیالن و پارک علم و فناوری استان
گیالن بطور کامال آنالین برگزار شد.
این رویداد که با شرکت بیش از  ۸۰طرح از  ۱۰استان کشور
و سرمایه گذاری بیش از ده نهاد سرمایه گذاری کشور به مبلغ
بیش از بیست میلیارد تومان برگزار شد ،با معرفی  ۱۱طرح
سرمایه گذاری به اتمام رسید.
صندوق پژوهش و فناوری گیالن به عنوان متولی رویداد از
جذب بیش از  ۱۰میلیارد منابع مالی برای استان در این رویداد
خبر داد.
دبیرخانه رویداد در پارک علم و فناوری گیالن تشکیل ،و داوران،
سرمایه گذاران ،صاحبان طرح ها و عالقه مندان بصورت آنالین

در رویداد شرکت نمودند.
گفتنی است صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست
جمهوری  ،بنیاد برکت (صندوق رویش)  ،مجموعه ۱۰۰
استارتاپ  ،صندوق شریف ،مجموعه کارن کراد  ،انجمن
سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و همچنین اپراتور چهارم
(ایرانیان نت) سرمایه گذاران حاضر در رویداد  iVestحضور
یافتند و پارک علم و فناوری استان گیالن و اداره کل
ارتباطات و فناوری اطالعات استان گیالن حامیان معنوی
این رویداد بزرگ سرمایه گذاری بودند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری گیالن در پایان رویداد
از عالقه مندان دعوت کرد ظرف یک هفته آینده جهت
اطالع از شرایط سرمایه گذاری بر روی طرح ها با صندوق
گیالن از طریق آدرس http://www.gilanfund.ir
تماس حاصل نمایند.
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تخصیص  ۴میلیارد تومان سرمایهگذاری به کاروان سرمایه گذاری گیالن

به گزارش روابط عمومی ۱۰۰استارتاپ ،کاروان سرمایهگذاری
این مجموعه ،در حالی به کار خود در استان گیالن پایان
داد که بعد از برگزاری دو رویداد مشترک  ivestو کاروان
سرمایهگذاری استانی توسط ۱۰۰استارتاپ وصندوق پژوهش
و نوآوری گیالن از مجموع  ۴۳طرح دریافت شده از این استان،
تیم های واجارو ،دهکده شادی و میدوپیا موفق به جلب اعتماد
مجموعههای ۱۰۰استارتاپ ،صندوق پژوهش و فناوری استان
گیالن ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوق سرمایه گذاری
اجوتک برای تخصیص  ۴میلیارد تومان سرمایهگذاری
گردیدند؛ الزم به ذکر است در این رویداد با استفاده از منابع
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان اهرم ،سرمایه بیشتری به
تیمها اختصاص پیدا کرد.
تیم های سرمایه گذاری شده:
◾ بازی دهکده شادی (پلتفرم و مجموعه بازیهای آموزشی

و سرگرمکننده مخصوص کودکان)
◾ بازی سرضرب (بازی هایپر کژوال – سرگرمی)
◾ واجارو (پلتفرم عرضه مستقیم محصوالت محلی از
کشاورزان و روستاییان)
همچنین علی باستی (رئیس هئیتمدیره صندوق پژوهش و
فناوری و رئیس پارک علم و فناوری استان گیالن) ،دانیال
سمیعی (مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری گیالن)،
حماد ذرعی فروش (رئیس مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه گیالن) ،امیر ملک پور (معاون فناوری پارک علم و
فناوری استان گیالن) ،محمد رضا پژوهنده (مدیر توسعه و
سرمایهگذاری صندوق پژوهش و فناوری استان گیالن) ،بابک
سهرابی ( فاندر تیم جاجیگا) ،علیرضا امیر تیموری (نایب
رئیس هیئتمدیره صندوق پژوهش و فناوری استان گیالن)
داوران حاضر در این رویداد یک روزه بودند.
کاروان استانی ۱۰۰استارتاپ به صورت مجازی هر هفته به
یک استان کشور سفر میکند ،و پس از داوری اولیه طرحهای
دریافتی ،تعدادی را برای داوری نهایی برمیگزیند ،و در نهایت
پس از داوری نهایی با همکاری سازمانهای همکار بر روی
تیمهای برگزیده سرمایه گذاری میکند .گفتنی است کاروان
استانی این مجموعه هفته آینده به استان قم سفر خواهد کرد.

سرمایه گذاری همراه اول بر روی پروژه جاجیگاه

ورود جدی (مجموعه همراه اول) به حوزه گردشگری و سرمایه گذاری  ۲۰درصدی سهام جاجیگا
پلتفرم بومگردی و اقامت جاجیگا موفق به جذب سرمایه
از ویسی حرکت اول شد .در کنفرانس خبری آنالینی
که با حضور مدیران این دو مجموعه برگزار شد مدیرعامل
حرکت اول اعالم کرد  ۲۰درصد این کسبوکار گردشگری
را تصاحب کردهاند.
بابک سهرابی بنیانگذار جاجیگا هم در این نشست با اشاره
به دالیل این همکاری تاکید کرد مذاکرات آنها پیش از کرونا
شروع شده بود و دلیل جذب سرمایه آنها کرونا نبود است.
«ما قبل از از این ماجراها هم مذاکرات زیادی با ویسیهای
مختلف داشتیم .جذب سرمایه بخشی از چرخه حیات هر
استارتاپی است اما ما صبر کردیم و ساختارهای خودمان را
ساختیم و محصولمان را کامال توسعه دادیم و فروش خوبی
را هم رقم زدیم .اما رسیدیم به نقطهای که باید به طیف
بزرگتری از مشتریان خود خدمات ارائه دهیم و برای این کار
نیاز به یک سرمایهگذار داشتیم.
سهرابی درخصوص دالیل انتخاب حرکت اول هم گفت:
«جذب سرمایه صرفا به خاطر تامین مالی نیست .وی سی
حرکت اول که بخشی از مجموعه همراه اول است دسترسی

وسیعی به طیف گستردهتری از کاربران را در کل ایران به ما
میدهد .در چرخه عمر استارتاپ جاجیگا نقطه مناسبی را
برای جذب سرمایه انتخاب کردیم و در مورد انتخاب خود
وی سی هم فکر میکنیم گزینه مناسبی را انتخاب کردهایم».
الزم به ذکر است؛ شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول
در راستای برنامه راهبردی پنج ساله شرکت ارتباطات سیار
ایران(همراه اول) با مأموریت “تحقق رویای دیجیتال” در مهر
ماه  ۱۳۹۷تأسیس شد ،رسالت این شرکت توانمندسازی
اکوسیستم دیجیتال در نقش سرمایهگذار جسورانه شرکتی
( )CVCگروه همراه اول میباشد.
تمرکز اصلی سرمایهگذاری حرکت اول شامل کسب و
کارهای دیجیتال فعال در حوزههای تجارت الکترونیک
و تبلیغات ،خدمات مالی و بیمه ،گردشگری ،حمل و نقل،
سالمت ،آموزش ،ارتباطات ،رسانه و سرگرمی میباشد.
شرکت حرکت اول بر روی استارت آپ هایی سرمایه گذاری
میکند که مراحل رشد اولیه را پشت سر گذاشته باشند و در
آستانه رشد سریع باشند .محصول این کسب و کارها باید
در دسترس باشد و دارای یک ترک رکورد از فروش و ارائه
محصول در بازار باشند.
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طرح جامع هشرک علم و فناوری
گیالن مصوب شد
با استناد به ماده  ۱قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور ،طرح جامع عمرانی پارک علم و فناوری گیالن در هیات
امنای منطقه یک ارائه و پس از انجام بررسیها از سوی دفتر
برنامهریزی امور فناوری و دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.
طرح جامع عمرانی  ۳۰هکتاری پارک علم و فناوری گیالن
به عنوان شهرک علم و فناوری گیالن با هدف توسعه اقتصاد
دانش بنیان ،تجاریسازی دستاوردهای علمی پژوهشی،
گسترش زیرساختهای فیزیکی جهت استقرار فناوران و
سرمایه گذاران در کیلومتر  ۵جاده تهران از سال گذشته آغاز
شده است.
پارک علم و فناوری گیالن با ایجاد این شهرک با الگوی
توسعه مبتنی بر مالکیت در یک محیط فیزیکی با کیفیت
باال که از طریق ارائه زمین و فراهم آوردن تاسیسات زیربنایی،
آزمایشگاهی ،کارگاهی و تحقیقاتی متمرکز و تسهیالت قانونی،
موجبات تمرکز واحدهای فناور ،شرکتهای دانشبنیان و
حضور موسسههای تحقیقاتی و سرمایه گذاران در یک فضای
متمرکز را فراهم میکند.
طرح جامع پارک علم و فناوری گیالن در مجاورت آزاد راه رشت
به تهران با مساحت  ۱۳هزار مترمربع ،یک موقعیت استراتژیک
و تجاری ،فرصتی است که سرمایه گذاران ،فناوران نوآور،
شرکتهای دانشبنیان ،فعاالن اقتصادی ،دانش آموختگان و
ایدهپرداز در این مجموعه پذیرش شده و استقرار مییابند.
دفاتر شرکتهای تولیدی و خدماتی بزرگ و دفاتر تحقیق
و توسعه موسسات و صاحبان صنایع نیز امکان مشارکت و
استقرار در این مجموعه را دارند.
مجاورت مجموعه به مراکز مهم دانشگاه گیالن و مراکز
پژوهشی و نزدیکی به بزرگترین شهر صنعتی استان و امکان
بهرهمندی از ظرفیت مراصالتی چندگانه و قرار گرفتن در
حوزه شهری رشت و امکان دسترسی آن به منطقه آزاد انزلی،
جذابیتهای طبیعی و زیست محیطی ،بخشی از نقاط قوت
طرح جامع پارک علم وفناوری گیالن است که میتواند مزایای
تجاری قابل اعتمادی ایجاد نماید.
این طرح با رویکرد اجاره زمین در مقیاس  ۵۰ساله و امکان
تمدید تا  ۹۹سال آماده پذیرش فعاالن اقتصادی است که به
جهت دارا بودن ظرفیت قانونی تصمیمگیری در ساختار هیات
امنا ،امکان همکاری در الگوهای متنوع برای راهاندازی و توسعه
این پروژه دارد.
همکاری با سرمایه گذران و صاحبان صنعت میتواند به صورت
واگذاری کل پروژه برای آمادهسازی زیر ساخت و احداث
واحدهای خدماتی و پشتیبانی و همچنین آمادهسازی زیر
ساخت و فراهم کردن شرایط پذیرش برای احداث کارگاههای
نیمه صنعتی از سوی پارک علم و فناوری گیالن صورت پذیرد.
همچنین برای جذب سرمایه گذاران امکان انعقاد قرارداد جهت
مجموعه مستحدثات خدمانی پشتیبانی و یا برخی ساختارها
(هتل ،رستوران ،سالن ورزشی ،سالن نمایشگاهی ،سالن
کنفرانس و )...نیز فراهم آمده است.
تحقق چشم انداز فوق با توجه به رسالت و ماموریت پارک علم
و فناوری گیالن و اهداف پیش بینی شده مستلزم اقدامات
و فعالیتهایی است که میتواند در طرح جامع پارک علم و
فناوری گیالن تجلی یابد.
تکمیل طرح فوق با توجه به قوتها و فرصتهای بیبدیل
آن ،امکان توسعه در مسیر اقتصاد دانش محور و نقشآفرینی
دانش آموختگان در راهاندازی کسب و کارهای نوآورانه با ارزش
اقتصادی باالیی را فراهم خواهد نمود.
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پارک علم و فناوری مازندران
اقتصاد دانش بنیان را با تعاریف مختلفی میتوان تبیین کرد اما
به طور کلی به شیوه ای از تولید که برای ایجاد ارزش افزوده از
دانش استفاده شده و سرمایه های به کار گرفته شده در صنایع
با محوریت دانش بوده را اقتصاد دانش بنیان گویند و در این نوع
اقتصاد ،کلید اصلی رشد اقتصادی ،دانش می باشد.
برای شناخت بهتر مزایا و تفاوت های اقتصاد دانش بنیان با دیگر
گونه های اقتصاد ،میتوان از محور و زیرساخت تولید در آنها
استفاده کرد .به عنوان مثال زمانیکه بخواهیم سه گونه مختلف
اقتصاد دانش بنیان ،صنعتی و کشاورزی را مورد بررسی قرار
دهیم ،محور و زیرساخت تولید در اقتصاد دانش بنیان بر پایه ی
دانش ،فناوری ،مهارت و یادگیری می باشد؛ درحالیکه در اقتصاد
صنعتی مواد اولیه خام و انرژی شامل برق ،نیروی انسانی ،گاز
و … ،و در اقتصاد کشاورزی زمین های زراعی ،شرایط آب و
هوایی و … .جزو زیرساخت و محورهای تولید به شمار می آیند
که در مقایسه با اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده بسیار کمتری
ایجاد می کنند.
از دالیل اهمیت اقتصاد دانشبنیان برای ما این است که
کشورعزیز ما سالهاست با تحریمهای اقتصادی امکان استفاده
از روشهای سرمایه انبوه و یا تولیدی ،صنعتی را ندارد ،البته ما
اعتقاد داریم در عین ظالمانه بودن این تحریمها ،این محدودیتها
باعث پیشرفت ما نیز شدهاند ،از جمله این پیشرفتها متمایل
شدن بازار داخلی و اقتصادی ما به دانش و ف ّناوری است و این
دانش است که نقش اساسی را در ارتقاء تولید ملی کشور ایفا
میکند؛ در حقیقت در دنیای امروز ،دانش سبب افزایش مزیت
رقابتی و ایجاد ارزش افزوده میشود که برای ما میتواند تحقق
بخش شعار حمایت ازکاالی ایرانی و جهش تولید باشد.
از مختصات اصلی اقتصاد دانشبنیان رشدفرهنگ کارآفرینی
است که نه تنها باعث رشد تولید محصوالت با ارزش افزوده
دانشبنیان و ایجاد مشاغل میشود بلکه میتواند عامل به وجود
آمدن زیستبومها و شبکههای همکاری متعددی در کشور
باشد و ضعف زنجیرههای ارتباط عوامل تولید را حل کند.

در طول سالهای اخیر شاهد مناسبات تازه ای در بنیان سازمانها
و بنگاه های اقتصادی هستیم که تغییر و دگرگونی های نفس
گیر یکی از ویژگی های اصلی آن است  .شرایط نوین جهانی
محیطی را برای کسب و کارها پدیدار ساخته است که در آن
عوامل اصلی چالش سازمانها را پدیده هایی مانند جهانی شدن
 ،فناوری و تحوالت فزاینده تشکیل می دهد  .در چالش با این
عوامل ساختار و مناسبات نوینی در حال شکل گیری است که از
درهم کنش فناوریهای اطالعات و ارتباطات و رویکردهای نوین
مدیریتی تکوین یافته است  .این مناسبات با اصطالح اقتصاد
مبتنی بر دانش مورد اشاره قرار می گیرد .در اقتصاد دانش
بنیان تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی
است .در اقتصاد دانش بنیان ،به دانش از نظر کیفی و کمی
با اهمیت تر از گذشته نگریسته می شود .اقتصاد دانش بنیان
اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید ،توزیع و مصرف
دانش و اطالعات قرار گرفته باشد .امروزه دیگر حجم سرمایه
و اندازه باراز در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد ،بلکه
این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند .نکته ای که باید
همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد
دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و
پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم ،به کارگیری آنها در استفاده
از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است .به عبارت
دیگر ،کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش
ظرفیت ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع است که تحقق
یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد که نقش شرکت های
دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است.
دانش پذیر بودن تمامی بخش های اقتصاد مستلزم نگاهی
ساختارمند و سیستماتیک است تا بتواند عالوه بر کارکرد سنتی
خویش بر مفهومی همچون رشد همگن در صنایع مختلف و
عدم تمرکز بر نفت استقرار یابد.
شركتهای دانش بنیان و دانش محور با قابلیتهای خاص خود
می توانند دغدغه عمومی برای كاهش وابستگی های اقتصادی
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و ضرورت افزایش بهرهوری تولید را جامه عمل بپوشانند
و راههایی برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان بیابند.
شركتهای دانشبنیان باعث افزایش بهرهوری و استفاده بهینه
از منابع میشوند و با صرف كمترین انرژیها به باالترین سطوح
ارزش افزوده دست مییابند و این مسائل بستر تحقق اهداف
اقتصاد دانش بنیان را هموار می كند.
شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر نقش بسزایی در
تحقق سیاستهای اقتصاد دانش بنیان کشور داشتند و موجب
حرکت گسترده دانشگاهیان به سمت کسب و کار نوآورانه و
ش افزوده ،با
فناورانه شدند .این شرکت ها عالوه بر حصول ارز 
درآمدزایی پایدار و گردش مالی باال ،نقش بسزایی در اشتغال
زایی بر عهده دارند.
در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از این شرکتها با
سیاست های حمایتی دولت کار خود را از مراکز رشد دانشگاهی
آغاز کردند و پس از حرکتی منطقی به موفقیت رسیدند .در
استان مازندران در هفت سال اخیر با بستههای حمایتی دولت
تعداد شرکت های دانش بنیان رشد سه برابری داشت و توانست
دایره فعالیت و کسب و کار خود را گسترش دهد.
حمایت دولت در حوزه شرکت های دانش بنیان استان مازندران
نه تنها باعث رشد سه برابری تعداد این شرکت ها شده ،بلکه
میزان اشتغال آنها را نیز تقریبا هفت برابر کرده است.
پارک علم و فناوری مازندران از سال  ۸۹فعالیت خود را در ابتدا
با چهار شرکت دانش بنیان آغاز کرد ،دایره محدودی از اعتماد
و فعالیت را به نمایش گذاشت ،اما در سال های اخیر بسته های
حمایتی باعث شد که نه تنها شرکت های جدید وارد فعالیت
فناورانه شوند ،بلکه شرکت های صنعتی قدیمی نیز پا در عرصه
دانش بنیان گذاشتند تا کیفیت و رقابت پذیری محصوالت خود
را ارتقا بخشند.
در سال  ۹۲تنها  ۳۳شرکت فعال در حوزه دانش بنیان
زیرمجموعه پارک علم و فناوری فعالیت داشتند که این تعداد
امروزه به بیش از  200شرکت رسیده است.
بسته های حمایتی دولت و فراهم کردن محیط کسب و کار را از
عمده دالیل رشد شرکت های دانش بنیان در استان عنوان کرد
و افزود  :همواره عمده مشکل شرکت های دانش بنیان تامین
سرمایه اولیه و فضایی برای استقرار شرکت بود که خوشبختانه
در سال های اخیر این  ۲دغدغه برطرف شده است.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

یک عصرانه میان دو نسل

دکتر رضا قنبری

رئیس پارک علم و فناوری خراسان و عضو هیأت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد

فضای اتاقی را تصور کنید که یک پیرمرد سپید موی در حال
نوشیدن چای با دو جوانی است که به تازگی استارتاپ خود را
راه انداختهاند .پیرمرد با دستان و انگشتهای درشت که حاصل
سالها کار در صنعت است ،با یک چهره متبسم در حال گوش
دادن به صحبتهای دو جوان است و با دقت کم نظیر به آنها
چشم دوخته است .در حالی که استکان چای خود را مینوشد،
خاطرات چهل سال گذشته خود را مرور میکند که چطور با
سختی زیاد توانست در صنعت نفوذ کند و برای خود کسب و
کاری رقم بزند .دو جوان در نزدیکی یکی از اسطورههای صنعت
استان و دانشگاه خویش نشستهاند و ذوق زده که گاهی هم از
سر اشتیاق وسط صحبت هم میپرند ،در حال ارایه توانمندی
خود هستند .پس از ارایه دو جوان پیرمرد چند سوال کوتاه از
آندو میپرسد و گوشی خود را برمیدارد و تماسی با یکی از
دوستان قدیمی خود میگیرد و . ...

در حالی که دوست دارم همچنان در فضای تصور این اتاق
و گفتگو در آن باشید ،باید متذکر شوم که در مورد ارتباط
صنعت و دانشگاه و وجود یک زیست بوم نوآوری پویا و
چابک صحبتهای زیادی شده است .ولی تجربه حضور در
چنین فضاهایی معموال به ندرت در زمان مناسب برای دانش
آموختگان جوان دانشگاه رخ میدهد .مهمترین چیزی که در
این اتاق در حال اتفاق است به دست آوردن یک زبان مشترک
و آشنایی و اتصال مطلوب به شبکهای جدید برای یک طرف و
حسی بسیار مثبت راهنمایی و بهروزشدن در طرف مقابل یعنی
پیرمرد سپید موی است.
به نظرمیرسد یکی از سریعترین و گستردهترین راههای ارتباط
دانشگاه و جامعه راهاندازی شرکتهای نوپای دانشی است که
توسط قشر تحصیالت تکمیلی دانشگاه به وجود میآید .این
روش افزون بر این که تعدد کنشگران خصوصی را افزایش
میدهد ،به رسیدن به یک زبان مشترک دانشگاه و جامعه
توسط عامل سوم که یک شرکت (نوآور مقتصد) است ،کمک
میکند .ولی در فضای کنونی که اهتمام ویژهای برای جوانه
زدن و رشد این نوع شرکتها در کشور وجود دارد ،همچنان
این شرکتها در پیدا کردن نقاط اتصال به شبکههای موجود
دچار مشکل هستند.
اکنون زمان آن است که بازگردیم به اتاق و چای خوردن دو

نسل ،این عصرانه برای هر دو طرف آورده دارد .این عصرانهها
باید توسط شخص سوم که میتواند دانشگاه ،پردیسها
و پارکهای علم و فناوری ،شتابدهنده ،مرکز نوآوری،
انجمنهای علمی و صنفی و  ...باشد ،برنامهریزی شود.
اکنون در زیستبوم دانشبنیان خراسان ،تمرکز ویژهای به
روی گسترش شبکهای از این افراد خبره که معموال بزرگان
صنعت و دانشگاه و یا بازنشستگان خبره شرکتهای دولتی
یا خصولتی هستند ،کردهایم تا بتوانیم تعدد این عصرانهها
را در زیستبوم دانشبنیان استان افزایش دهیم .هماکنون
نشانههای اولیه این تمرکز در فروش شرکتهای فناور نوپا
استان به چشم میخورد که شاید اتصال به شبکه افراد با
تجربه و کم شدن اشتباهات تکراری شرکتهای نوپا فناور
از جمله بارزترین علل آن باشد .در پایان باید متذکر شوم
که این یکی از نقاط ضعف در این نوع ارتباطات بود که در
این جا سعی کردم به اهمیت آن اشاره کنم (که معموال در
زیستبومهای استانی شایع است) .امیدوارم در نمایشگاههای
هفته پژوهش و فناوری برنامههایی برای تقویت این ارتباط
دیده شود که باعث سرعت گرفتن دانشگاهها برای رسیدن به
دانشگاه نسل سوم و در نتیجه ارتقا زیست بوم دانشبنیان
کشور شود و این یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی
برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری باشد.

تغییر رویکرد پژوهشی-ترویجی موزه ملی علوم و فناوری در
دوران همه گیری کرونا

سیف اله جلیلی

رییس موزه ملی علوم و فناوری

این روزها که جامعه بشری درگیر همه گیری کرونا است،
فرصتی پیدا شده که از جریان شتابان قبلی زندگی جدا شویم و
به اجبار به تفکر بپردازیم .شاید تا قبل ار این همه گیری کسی
تصور نمی کرد که یک سال خانه نشین شویم و حتی نتوانیم
عزیزانمان را مالقات کنیم و شاهد مرگ ناباورانه بسیاری از افراد
جامعه باشیم .سخت می توان باور کرد که در اوج پیشرفت
بشری یک ویروس جریان عادی زندگی را طوری مختل کرده
است که بسیاری از جهان قبل و بعد از کرونا حرف می زنند.
این بدان معنی است که این ویروس منحوس همه جنبههای
زندگی بشر را به طور دائمی تحت تاثیر قرار داده است .این همه
گیری درسهای زیادی برای ما به همراه داشته است.
-1نشان داد که در اوج پیشرفت در برابر یک ویروس هنوز
نتوانیم و الزم است که در زمینه مقابله با بیماریها و همه گیری
ها سرمایه گذاری قابل توجهی انجام دهیم ،زیرا اگر در تامین
سالمت جامعه ناتوان باشیم ،همه جنبههای دیگر زندگی تحت
تاثیر قرار خواهد گرفت و روال عادی زندگی مختل خواهد شد .

 -2مشخص شد که در استفاده از فناوری نوین گریزی نیست
و بایستی بستر الزم برای آموزش و استفاده همگانی از فناوری
های نوین را فراهم کرد .از آنجاکه این فناوری ها جدید هستند
و بخش قابل توجهی از جامعه در آموزش رسمی از این فناوری
ها استفاده نکرده اند ،الزم است مراکز آموزشهای غیر رسمی
و ساده سازی مفاهیم علمی و فناوری را گسترش داد تا همه
جامعه بتوانند حداقل در زمان بروز بحران ها از جریان زندگی
عقب نمانند.
گرجه این همه گیری نشان داد که بسیاری از دانشگاهها و
مدارس و مراکز آموزش رسمی هم دارای مشکل هستند و
بستر الزم برای استفاده از فناوری های روز را ندارد ویا ضعیف
هستند .این موضوع نشان می دهد که الزم است سرمایه گذاری
قابل توجهی در این زمینه در مراکز آموزشی و پژوهشی و جامعه
انجام شود .در این راستای بایستی مراکز آموزشی غیر رسمی در
کشور مانند موزههای علوم توسعه یابد .چنین مراکزی در همه
کشورها در آموزش و حرکت جامعه به سمت جامعه ای مدرن
نقش بسیار مهم و انکار ناپذیری دارند.
 -3این همه گیری نشان داد که بسیاری از فرآیندهایی که به
صورت دستی انجام می شود را می توان به راحتی به بسترهای
الکترونیکی منتقل کرد .قطعا در این خصوص فراهم کردن زیر
ساخت الزم و همچنین ایجاد امنیت مناسب مردم را ترغیب
خواهد کرد که بسیاری از مناسبتهای روزمره خود را در این
بستر انجام دهند و باعث کاهش افت درآمدها و هزینهها شوند،
توسعه دولت الکترونیک به تمام معنی از ضروریات زندگی
امروزی است و در این خصوص بایستی سرمایه گذاری الزم

انجام شود .
-4این همه گیری نشان داد که نیروی کار ما در بسیاری از
زمینهها کارایی الزم را ندارد .بطور یقین رکن اساسی حرکت
یک جامعه نیروی کار ماهر و مفید است  .از این فرصت بایستی
استفاده شود و نقاط قوت و ضعف شناسایی شوند و تالش
کرد که با ارائه آموزشهای الزم کارآیی نیروها را افزایش داد.
مخصوصا ،سازمان های دولتی در این خصوص بایستی توجه
بیشتری داشته باشند.
بطور خالصه ،از فرصت ایجاد شده استفاده شود کمبودها
شناسایی شوند تا دگر بار دچار مشکالت همه گیری کرونا
نشویم .آنچه مسلم است این آخرین مشکل بشر نخواهد بود و
هر روز بایستی انتظار مشکالتی مانند این همه گیری را داشت.
هفته پژوهش فرصتی است که به چالشهای پیش روی جامعه
پرداخته شود .گرچه در این هفته تالش می شود که فعالیتهای
پژوهشی در سال قبل از آن مرور و اطالع رسانی شود ،بهتر
است در این هفته موضوعات مختلف برای پژوهش در سال بعد
هم مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور پژوهشگران می
توانند با ارایه پژوهش مورد نیاز جامعه تالش کنند که مراکز
پژوهشی را برای پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز جامعه سوق
دهند .به نظر میرسد که پژوهش با ارائه راهکار در حوزههای
آموزش شهروندی ،تربیت شهروند پایبند به قانون ،فناوری
اطالعات کاربردی ،مبارزه با بیماری های همه گیر ،چالشهای
زیست محیطی ،فرایندهای کمک رسانی در مواقع بحران،
شناخت نیازها در مواقع بحران و ذخیره سازی اقالم مورد نیاز
و بسیاری موارد دیگر ضروری است.
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ورودی تمام قد به فضای مجازی
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران بی درنگ
پس از اعالم رسمی آغاز همه گیری بیماری کرونا در اسفند
 1398برنامه ی بازدیدهای خود را لغو و برنامه ی عملیاتی
سال  1399خود را با رویکردی تازه و نوآوارانه اصالح کرد .با
تصمیم ریاست موزه مبنی بر تبدیل تهدید ی به نام همه گیری
کرونا به فرصتی برای گسترش و تقویت حضور موزه در فضای
مجازی و یافتن جایگاهی قابل قبول در شبکه ی جهانی وب،
طراحی و تولید محتواهای الکترونیکی با کیفیت ،در دستور
کار قرار گرفت .محتواهایی که برای ارتقای دانش عمومی
شهروندان بویژه برای گذار بی خطر از دوران حکمرانی کرونا
سودمند باشد .هم چنین تهیه و ارایه ی فعالیت های علمی
آموزنده ،انگیزاننده ،لذت بخش و سرگرم کننده ی گوناگون
برای خانوادهها در دوران قرنطینه ،به اولویت برنامههای موزه در
سه ماه ی نخست سال تبدیل شد .با توجه به امکان انجام همه
ی این کارها در خانه و به منظور شکستن زنجیره ی سرایت
این بیماری کشنده ،موزه برنامههای خود را به صورت دورکاری
تنظیم و در هفته ی پایانی اسفند به کارکنان خود ابالغ کرد .از
همان آغاز نوروز  1399دو کارگروه بزرگ با حضور کارشناسان
علمی ،هنری ،آموزشی و فنی  -که حدود هفتاد درصد کارکنان
موزه را در بر می گرفت  -فعالیت های خود را شروع کردند
و نخستین محتواهای تولید شده ی خود را در اردیبهشت ماه
در وبگاه موزه بارگذاری و در شبکههای اجتماعی از جمله
اینستاگرام انتشار دادند .به علت هجوم موج های دوم و سوم
شیوع کرونا در کشور این روند تمدید شد و تا به امروز هم ادامه
یافته است .در پی این تالشها ،اکنون موزه موفق شده است
رتبه ی وبگاه خود در اینترنت را از چند میلیون به کم تر از
 200هزار کاهش دهد و به طور چشم گیری بر شمار بازدید
کنندگان خود بیفزاید .اگرچه این رقم ها از پیشرفت مهمی
حکایت دارد اما به هیچ وجهی رضایت بخش نیست .تنها گامی
امیدبخش و انگیزاننده است که نوید رشدی چشم گیر در آینده
ای نزدیک را می دهد .گفتنی است که اعضای هیات علمی
دوشادوش کارشناس مجرب موزه همه ی این فعالیت ها را از
مرحله ی پژوهش تا طراحی ،تولید و انتشار با این هدف دنبال
کردند که محتوایی روزآمد ،معتبر و بومی را با نشان موزه ی
ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران تولید کنند .برای
آشنایی بیش تر با دستاوردهای موزه در فرصت فراهم شده در
دوران کرونا ،شرح برخی از فعالیت های موزه طی هشت ماه
گذشته در ادامه آمده است.
◆ برگزاری ششمین جشنواره "علم برای همه" به
صورت مجازی از تاریخ  20تا  30آبان
این برنامه که نقطه ی شروع جدی فعالیت موزه در فضای
مجازی است را می توان نخستین تجربه ی موفق برگزاری
یک جشنواره ی علمی در سطح ملی و در فضای مجازی
دانست .در ادامه شرح برخی از بخشهای گوناگون و جذاب
ارایه شده در جشنواره آمده است که بسیاری از آن ها بدون
مشارکت قابل تقدیر ایرانیان علم دوست از سراسر کشور
ممکن نبود.
● قصههای علمی برای
کودکان  4تا  8سال به زبان
فارسی و برخی زبان ها و
گویشهای محلی از جمله
لری ،ترکی و گیلکی در
قالب ویدیو ،طرح مسایل و
دغدغههای اجتماعی مبتنی بر علم از طریق برگزاری گفت و
گو با متخصصان دانشگاهی به منظور تقویت ارتباط دانشگاه
و دانشگاهیان با مردم و جامعه)؛ موضوع هایی مانند آلودگی

شهری ،آلودگی آب ،تغذیه ،گرمایش زمین و ...در قالب ویدیو
فراخوان "داستان
●
های علمی-تخیلی" با
موضوع همه گیری و فجایع
میکروبی و ویروسی؛ در این
بخش164داستان دریافت
شد که فایل پی دی اف
 70داستان از میان آن ها با
نام نویسنده در وبگاه منتشر
و  20داستان به عنوان
"داستان برگزیده" انتخاب شد .در ضمن ،برای برگزیدگان
هدایایی هم از طریق پست فرستاده شد.
● فراخوان "معرفی کتاب
های علمی" مخصوص
کودکان زیر  16سال توسط
خود کودکان؛  74مورد
معرفی کتاب به صورت فیلم
و پادکست از طرف مخاطبان
دریافت و همه ی آن ها در
وبگاه موزه بارگذاری شد.
● "مروجین کتاب خوانی"؛ تولید و بارگذاری ویدیو در
مورد ویژگی های کتاب های علمی ،نحوه ی ارزیابی و تالیف و
ترجمه کتاب های علمی در گفت و گو با صاحب نظران
● "مدرسه ی علم :تئاتر علمی"  16تـئاتر علمی به صورت
ویدیو دریافت شده است که فیلم نامه ی آن ها توسط دانش
آموزان نوشته شده است .در ضمن ،گزارش کوتاهی از معلم
و دانش آموزان یادشده تهیه و در کنار آثارشان به نمایش
گذاشته شده است.
● تولید پادکستی به عنوان "راشگو مثل ماهی"؛ راشگو
درباره ی داستانهای علمی-تخیلی صحبت میکند .درباره ی
دنیاهایی که این داستانها برای ما میسازند .جهانی که در
ی و ساختار
تخیل شکل می گیرد و هم زمان روابط انسان 
جامع ه را در آن دنیای خیالی به تصویر میکشد.

● "بازی های تحت وب" به عنوان مثال " بازی عناصر"
"همراه با مروجان علم"؛ آشنا کردن شهروندان با
●
نهادهای ترویج علم در کشور و معرفی فعالیت های آموزشی
آن ها؛ فرصتی برای ایجاد جامعه ی مروجان علم و شبکه ای
برای برقراری ارتباطی موثر میان آن ها
● "موزه در خانه"؛ در این بخش مخاطب می تواند با
استفاده از دستورکارها ،ویدیوها و الگوهایی که در وبگاه
بارگذاری شده است ،برخی آثار موزه را با وسایل ساده ی در
دسترس در خانه بسازد و از تجربه ی کار با آن لذت ببرند.
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◆ تشکیل گروه پاالیش اخبار و اطالعات علمی (پاال)
انتخاب و باز نشر اخبار علمی منتشر شده در رسانههای
نوشتاری مرتبط با بیماری کرونا با نظارت متخصصان و
تولید محتوای هفتگی از جمله "معرفی فعالیت های مجازی
موزههای علم دنیا"" ،کرونا به زبان ساده" (ارایه دستورالعمل
های بهداشتی برای دوران قرنطینه در قالب اینفوگراف)،
"کرونا از زبان متخصصان" ( تهیه پادکست های  7دقیقه
ای در خصوص پرسشها و دغدغههای عمومی مردم در رابطه
با پیشگیری از یا رویارویی با بیماری کرونا ) و "تجربه ی
مبتالیان" ( تهیه پادکست های کوتاه از زبان مبتالیان به
کرونا و بیان تجربیات آن ها در طول درمان و بهبودی)
◆ پروژه "هم نشینی با علم"
طراحی و تولید فعالیتهای مختلف علمی برای هر روز هفته
و برای سرگرم کردن خانوادهها در دوران قرنطینه و انتشار آن
در بستر اینستاگرام؛ این فعالیت تا شهریور ماه ادامه یافت ،اما
با توجه به بازخوردهای به دست آمده و تالش برای تقویت
وبگاه موزه با شکلی متفاوت از بستر اینستاگرام بیرون آمد و
در وبگاه انتشار یافت.
تولید محتوای علمی درست ،مناسب و به دور از کج فهمی
های علمی رایج در جامعه ،پرداختن به دغدغههای عمومی
و به نقش و اهمیت علم در زندگی روزمره ،هم چنین ایجاد
عالقه و حساسیت نسبت به علم از جمله هدف های این پروژه
است .انجام آزمایشهای ساده علمی با وسایل موجود در خانه؛
مقالههای کوتاه علمی درباره سوالها و دغدغههای روزمرهی
مرتبط به مفاهیم علمی و ارایه ی "آگاهی نما"(اینفوگراف)
درباره کاربرد علم در زندگی روزمره و در خانههای ایرانی

◆ روژه "سخنگاه اندیشههای راهبر" یا "سار"
این پروژه که از آغاز سال  ۱۳۹۵و با هدف معرفی ایدههای
نوآورانه و تجربههای موفق و تأثیرگذاردر حوزهي علم و
فناوري به صورت حضوری و با سخنرانی هفت نفر در عصر
آخرین جمعه هر فصل برگزاری می شد ،در دوران کرونا با
قالبی تازه و متفاوت به صورت گفت و گوهایی زنده در بستر
اینستاگرام به اجرا در آمد .سخنرانی هایی یک ساعته با حضور
یک مهمان که با شعار "داستانی که سِ زد شنیدن" به بیان
و نقد تجربههای دست اول و نوآوارنه در حوزههای گوناگون
علوم و فناوری و حتی علوم انسانی و هنر می پردازد .فعالیتی
که بیش تر در پی ایجاد امید و انگیزه در آینده سازان این
مرز و بوم است.
◆ اجرای برنامههای زنده
اجرای برنامههای زنده در بستر اینستاگرام از جمله معرفی
یک یک آثار موزه ،گفت و گو با صاحب نظران درباره ی
آثار موزه و به فراخور پیرامون مناسبت های گوناگون علمی،
شرح زندگی نامه ی دانشمندان بزرگ تاریخ و تمدن ایران و
اسالم ،معرفی کتاب های موزه ،اجرای ُجنگ علمی و برگزاری
برنامه ی زنده ی مشترک با برخی موزهها از جمله موزه ی
ملی ایران ،موزه ی آستان قدس رضوی ،موزه ی بوعلی سینا
همدان و یک موزه در کشور ایتالیا و برگزاری بازدید مجازی
از موزههای یادشده .در مجموع در سه ماهه ی تابستان بیش
از  5000نفر به صورت زنده در این برنامهها حضور یافته اند.
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در این بخش یم خوانید:
معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به مناسبت  40سالگی این سازمان:

 40سال حضور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
در عرصه علم ،فناوری و پژوهش

گزارش اقدامات و دستاوردهای پژوهش و
فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی طی یکسال
گذشته
کارنامه پژوهشی و کاربردی پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی
مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
گزارشی از فعالیت ها و عملکرد کلی پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم
معرفی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
که تو خوشتر ز گل و تازهتر از نسرینی
راه کار های نجات خلیج گرگان از خشک شدن
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،حامی
علمی و بهره وری در صنایع غذایی
مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
آموزش عالی و سود تحصیلی در ایران

و ....

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،با هدف حمايـت
از پژوهشگـران ،نـوآوران و صنعتگران کشور در سال 1359
تأسيس و اساسنامه آن به تصويب شوراي انقالب رسيد و پس از
آن در سالهای  1382 ،1370و  1385اصالحاتي در اساسنامه
سازمان با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي اعمال شد.
با توجه به سیاستها و برنامههای توسعه کشور و همچنین
ماموریتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سازمان
پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران به عنوان نهاد حمايتي براي
عملياتي كردن این سياستها و برنامهها در زمينه ايجاد و
حمایت از توسعه ف ّناوري در سطح ملي انتخاب گرديد.
این سازمان در طول چهار دهه فعاليت در عرصه علم و فناوري
نقش مؤثري در تحقق برنامهها و سياستهاي كالن ملي داشته
است .هدايت و حمايت از پژوهشگران ،نوآوران و مبتكران و
اجرای پروژههای پژوهشی کاربردی و توسعه فناوریهای
الویتدار کشور ،مهمترين ارزش بنيادين و مبنـاي تاسيس
سازمان ميباشد كه در طي زمان بر گستره و تنوع حمايتها
افزوده گرديده و شكل و قالب بزرگتر و متنوعتري به خود گرفته
است به گونهاي كه امروز سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران حيطه وسيعي از فعاليتهاي پژوهشي و فناوري را در
عرصههاي مختلف اجرايي و حمايتي پوشش ميدهد.
◆ وظایف محوله
این سازمان فعالیت های خود را بر اساس  5محور مهم (حمايت

معنوي ،حمايت مالي  ،حمايت فني ،حمايت آزمايشگاهي و
كارگاهي و حمايت از تجاری سازی نتایج تحقیقات) برای
حمایت از اختراع و ابتکار در کشور آغاز کرد و از مهمترین
وظایف و بزرگترین اهداف آن به طور خالصه میتوان به اين
موارد اشاره نمود:
ّ
◾ حمايت از توسعه ف ّناوريهاي اولويتدار در سطح ملي و ارائه
مشاوره در خصوص ارزيابي ،تجاريسازي و بازاريابي برای آنها
در داخل و خارج از كشور
◾ فراهم آوردن زمينههاي به كارگيري نتايج تحقيقات ،با
حمایت از چرخة تحقيق تا توليد
◾ برگزاري دورههاي آموزشي دكترای پژوهش محور  ،پذیرش
محقق داخلی و بینالمللی بصورت فرصتهای مطالعاتی و
پسادکتری و کارگاههاي تخصصي كوتاهمدت (پذیرش
دانشجویان دکتری پژوهش محور و برگزاری کارگاههای
تخصصی کوتاه مدت)
◾ برنامهریزی ،سازماندهی و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم
در ایجاد شرکتهای دانش بنیان و انشعابی و همچنین مراکز
رشد و واحدهای تحقیق و توسعه
از اصلي ترين محورهاي فعاليتي سازمان جهت حمايت ويژه
از محققان و مخترعان ،فراهم آوردن امكانات پشتيباني و
تحقيقاتي از طریق پژوهشكدههاي تابعه است كه در حوزههاي
برق و فناوري اطالعات ،زيست فناوري ،فناوريهاي شيميايي،
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مكانيك ،مواد پيشرفته و انرژيهاي نو  ،كشاورزي و مطالعات فناوريهاي نوين در حال فعاليت
بوده و در توليد علم همپاي مراكز پژوهشي بين المللي ديگر گام بر ميدارند.
این سازمان با در اختیار داشتن بیش از  100,000متر مربع فضای کالبدی در قالب چندین کارگاه
تخصصی و ویژه با امکانات مناسب ،بیش از  50آزمایشگاه تخصصی و  30پایلوت پلنت ،محیط
بسیار مناسبی برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و فناورانه فراهم نموده است .تشکیل پردیس علم
و فناوري در سازمان به عنوان حامی قدرتمند تکمیل چرخه تحقیق تا تولید در کنارآزمايشگاههاي
حمايت از توسعه فناوري با عنوان آزمايشگاههای تست تجهيزات پزشكي ،ميكروسكوپ الكتروني
 ، FE-SEMآزمایشگاه شیمی ،کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری و محیط زیست ،آزمایشگاه
بیوسیستم ،صنایع غذایی و سلولی مولکولی و آزمایشگاه مواد و متالورژی و همچنین کتابخانه
مجهز و مرجع با امکانات منحصر به فرد سخت افزاری و نرم افزاری و امکاناتی همچون سالنهای
کنفرانس پیشرفته ،سالن همایش ،مجموعه ورزشی در سطحی گسترده و مهمانسرا ،سازمان را
به عنوان سازمانی تاثیرگذار ،مهم و ویژه مورد توجه پژوهشگران و محققان در سطحی ملی و
بینالمللی مطرح کرده است.
پروژههاي كالن و ملي
سازمان با انجام پروژههاي كالن و ملي ،دستاوردهای مهمی را در حوزههای زیستفناوری،
مهندسی پزشکی ،هوا فضا ،انرژیهای نو ،مواد و متالوژی ،برق ،مکانیک و شیمیایی توانسته است
به سرانجام برساند.
از جمله فعالیتهای تاثیرگذار دیگر سازمان ،برگزاري ساالنه جشنوارههای خوارزمي است که
تاکنون دهها هزار عنوان طرح ،طی برگزاری  33دوره جشنواره بینالمللی و  21دوره جشنواره
جوان خوارزمی پایش و داوری شده اند ،که از این بین  2191طرح به عنوان برگزیده جشنواره به
جامعه علمی و صنعتی ملی و بینالمللی معرفی شده اند.
همچنین اين سازمان توانسته است به عنوان یک نقطه کانونی برای همکاری با نهادهای علمی
و پژوهشی بینالمللی گامهاي مؤثري بردارد .برخی از دستاوردهای همکاری های بینالمللی
سازمان به شرح زیر می باشد:
◾ انجام طرح ها و پروژههاي منطقه اي و بين المللي؛
◾ ایجاد شبکههای تخصصی مجازی برای تبادل آخرین دستاوردهای علمی؛
◾ بهرهمندي از مزاياي برگزاري كارگاههاي آموزشي مشترك ،دورههاي آموزشي كوتاه
مدت وبلند مدت بینالمللی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای هیات علمی وزارت علوم در
نشستهای و کارگاههای تشکیل شده از طرف سازمانهای بینالمللی از جمله – WAITRO
CAMSATS - APCTT- COMSTECH- NAM
◾ فراهم آوردن زمينه انتقال و جذب فناوري
از دیگر حوزههای فعالیتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
مالکیت فکری و تجاری سازی
موضوع مالکیت فکری و تجاری سازی به عنوان یکی دیگر از زمینههای فعالیت ملی سازمان میباشد.
مهمترین وظایف و برنامههای سازمان در این حوزه عبارتند از:
◾ اجراي سامانه جديد ارزيابي اختراعات و نوآوريها و اقدام به منظور ارزيابي و اعتبارسنجي
اختراعات و بسترسازي و ايجاد ظرفيت براي توسعه و ترويج خالقيت ها و نوآوري ها و ثبت آن ها
در عرصههاي ملي و بين-المللي.
◾ ارائه سند نظام ملي صدور تأیيديه و اعتبارسنجي اختراعات؛
◾ فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي از موضوع و امور مالكيت فكري بخصوص در بين محققين،
نوآوران ،توليدكنندگان و صنعتگران؛
◾ تهیه گزارشات امکان سنجی فنی اقتصادی برای طرح های معرفی شده به این حوزه
◾ خدمات تجاری سازی و همچنین ارزشگذاری طرح های ارسالی به این حوزه
◾ معرفی و بازاریابی فناوری های بدست آمده از طرح های تحقیقاتی سازمان به متقاضیان از
طریق سیستم های اطالع رسانی و سایت سازمان ،و ....
سامانه م ّلی کارآموزی
با هدف ارتقاي كيفي خدمترساني به دانشجويان متقاضي دورة كارآموزي در واحدهاي صنعتي و
شركتهای پذیرنده کارآموز در كشور ،سامانة ملي كارآموزي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
ايران به نشاني اينترنتي  karamouz.irost.irراه اندازی شده است.
این سامانه که به عنوان یک واسط بین دانشگاه و صنعت در سال های گذشته توسعه پیدا کرده
است ،در حال حاضر بیش از  2000دانشگاه  /دانشکده و مرکز آموزش عالی و همچنین بیش
از  25,000شرکت دولتی و خصوصی به عنوان واحد پذیرنده را شامل می شود .از سال 1396
تاکنون بیش از  200,000درخواست جایابی از دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در این
سامانه به ثبت رسیده است .همچنین نسخه جدید این سامانه از ابتدای اسفند ماه  1398راه-
اندازی شده و در حال ارائه خدمات به کاربران می باشد.
اهتمام به حضور پررنگ و موفق درنمایشگاههای تخصصی ،از دیگر اقدامات و دستاوردهای سازمان
در سال های گذشته می باشد .این امر منجر به معرفی هرچه بهتر توانمندی های پژوهشی و
صنعتی موجود در سازمان شده است.
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پردیس علم و فناوری
مرکز رشد واحدهای فناور سازمان ،از سال  1383فعالیت خود را در سازمان آغاز نمود .گسترش
فعالیتهای مرکز منجر به اخذ مجوز تاسیس پردیس علم و فناوری از شورای گسترش آموزش
عالی در سال  1399شد .حمایت از فناوران و فارغ تحصیالن دانشگاهی خالق و نخبه برای
کارآفرینی و توسعه کسب کارهای فناورانه یکی از مهمترین اهداف و وظایف این پردیس به شمار
می رود و هم اکنون بیش از  130شرکت فناور در این مجموعه مستقر می باشند.
برخی از خدمات پردیس علم و فناری سازمان عبارتند از:
◾ تأمین فضای کاری اداری ،آزمایشگاهی و صنعتی مناسب برای استقرار و فعالیت شرکتهای
فناور و دانشبنیان و همچنین ارائه حمایتهای مالی به تعدادی از آنها.
◾ برگزاری دورههای آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار ،ارائه مشاورههای حقوقی ،مدیریتی
و تجاریسازی ،ارزیابی عملکرد و عارضهیابی واحدها.
◾ ارائه دستاوردهای واحدهای فناور در نمایشگاههای ملی ،معرفی واحدهای فناور در سایت مرکز
رشد و رسانههای مکتوب ،نشر اخبار موفقیت واحدهای فناور در دانشگاه و رسانههای عمومی.
◾ اطالعرسانی نیازمندی های صنعت به واحدهای فناور و تسهیلگری ارتباط آنها ،اطالعرسانی
رویدادهای علمی ،پژوهشی و فناوری.
پیگیری و اقدامات انجام شده برای دریافت حمایت های مادی و معنوی از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکتهای مستقر در پردیس
در مدت اخیر منجر به ايجاد فضاي كسب و كار دانش بنيان پرنشاط و رشد قابل توجه کمی و
کیفی شده است.
در این راستا ،همكاري و شبكه سازي با ديگر مراكز رشد و پارک های علم و فناوری کشور و ايجاد
زيرساخت هاي الزم به منظور شكل گيري كسب و كارهاي دانش بنيان پايدار در اكوسيستم
نوآوري كشور ،از جمله برنامهها و اهداف قابل توجه پردیس علم و فناوری سازمان است.
برنامهها و اهداف آینده سازمان
این سازمان با تالش گسترده برای همکاری با شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور دولتی و
غير دولتي ،دانشگاهها و پژوهشگاهها ،مجموعه صنايع موفق كشور و نهادهای علمی و فناوری ساير
كشورها توانسته است نقش موثری به عنوان یک سازمان تحقیقاتی و فناوری ملّی و یک مرکز
فناورانه منطقه ای ،داشته باشد.
در این زمینه می توان به برخی از مهمترین برنامههای توسعه فعالیت های سازمان به شرح زیر
اشاره نمود:
◾ توسعه پرديس علم و فناوري تأثیرگذار در سطح ملي با رویکرد تجاری سازی محصوالت فناورانه.
◾ گسترش خدمات به عنوان مرجع ارزيابي و اعتبارسنجی فناوري در كشور.
◾ تبدیل شدن به مرکز همكاري دانشگاه ،صنعت و دولت در توسعه اقتصاد دانشبنيان.
رؤسای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از ابتدای تأسیس تاکنون
ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران مسئولیت

مرجع صدور حکم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

آقای ابوالفضل اجاره دار
دکتر عبدالصمد تقی زاده
آقای رحیم ملک زاده
دکتر مجید عباسپور تهرانی
دکتر محمود تبیانی
دکتر سید احمد معتمدی
دکتر محمد سلیمانی
دکتر سید احمد معتمدی
دکتر محمد جعفر میلی منفرد
دکتر عطاء اهلل کوهیان
دکتر سید حمید فتحی
دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف
دکتر عباس طائب
دکتر احمد اکبری
دکتر فتح اله مضطرزاده
دکتر علیرضا عشوری

 1359تا 1360
 1360تا 1360
 1360تا 1361
 1361تا 1362
 1362تا 1365
 1365تا 1368
 1368تا 1369
 1369تا 1379
 1379تا 1381
 1381تا 1383
 1383تا 1384
 1384تا 1388
 1388تا 1390
 1390تا 1394
 1394تا 1397
 1397تا کنون

رئیس جمهور
رئیس جمهور
رئیس جمهور
رئیس جمهور
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
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گزارش اقدامات و دستاوردهای پژوهش و فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی طی یکسال گذشته

دکتر علیرضا خاوندی

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی

در سال  ۱۳۴۷هسته تحقیقاتی اولیه پژوهشگاه تشکیل ودر
سال  1351این هسته به یک آزمایشگاه مستقل با عنوان
آزمایشگاه خواص و کاربرد مواد تبدیل گردید و در سال1353
فرمان تاسیس مرکز خواص و کاربرد مواد صادر گردید .درسال
1365این مرکز به محل فعلی در مشکین دشت کرج انتقال و
در سال  1372به پژوهشگاه مواد و انرژی تغییر نام یافت.
در پژوهشگاه مواد و انرژي فعاليتها در راستاي پژوهشگاه
جامعه محور و بر اساس اسناد باالدستی و سیاستهای ابالغی
وزارت عتف و در قالب برنامه راهبردی پنج ساله سیاستگذاری
میگردد .رسالت پژوهشگاه مبتنی بر برنامه راهبردی مصوب
هیات امنا برای بازه سالهای  1396تا  1400عبارت است از:
الف) مشاركت در ارتقاء و بهبود شرایط زندگی مردم از طریق
انجام پژوهشهای بنیادین به منظور تولید علمی که به فناوری
برسد ،ب) انجام تحقیقات كاربردی منجر به کسب فناوریهای
مرتبط با تولید و مصرف انرژی ،رفع چالشهای زیست محیطی
کشور و توسعه مواد پیشرفته ،ج) تجاریسازی فناوریها و ارائه
دستاوردها به جامعه و د) تربیت پژوهشگران خبره ،خالق،
کارآفرین و كارآمد؛ برای دستیابی به این اهداف .پنج استراتژی
اصلی در برنامه راهبردی در نظر گرفته شدهاند که عبارتند از:
)1کسب فناوریهای کلیدی موثر در پیشرفت کشور از مسیر
بوکارها و
تحقیق و پژوهش )2 ،توسعه بازار ،حمایت از کس 
تجاریسازی فناوریها )3 ،توانمندسازی سرمایههای انسانی،
 )4توسعه منابع مالی و درآمدی پژوهشگاه و  )5تربیت محقق
و پژوهشگر خالق و کارآفرین .این استراتژیها مبنای برنامه
عملیاتی سالیانه قرار داشته و زیر برنامههایی با شاخصهای کمی،
در برنامه عملیاتی پیشبینی شدهاند که پس از تایید در شورای
پژوهشگاه و تصویب در هیات امنا ،اجرایی گشته و به صورت
مداوم پایش و در صورت نیاز برای سالهای آتی اصالح میگردند.
در اینجا بخشی از زیربرنامههای  ،برنامه عملیاتی سال  1399و
دستاوردهای شاخص آن اشاره می گردند :
◆ برنامههای مرتبط با کسب فناوریهای کلیدی موثر
در پیشرفت کشور از مسیر تحقیق و پژوهش
◾ رشد حجم و مبلغ قراردادهای برون سازمانی و درآمد حاصل
از آن
◾ ارائه بستههای حمایت از طرحهای تقاضا محور فناوری و
پژوهشی  ،بین الملل و مدیریت سبز و حمایت از ایجاد واحدهای
های فناور
◾ ارتقای تراز بینالمللی و توسعه فعالیتهای بینالمللی از
طریق مشارکت با شبکههای بینالمللی مستقر در کشور (شبکه
نانوفناوری کشورهای اسالمی (مستقر در پژوهشگاه)  ،شبکه
آموزش مجازی کشورهای اسالمی و شبکه پارکهای علم و
فناوری جهان اسالم)

◾ افزایش فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی از طریق انجام
پژوهشهای هدفمند و انتشار مقاالت و کتب علمی
◾ تقویت و توسعه ارتباطات هدفمند علمی و فناوری با
دانشگاهها و مراکز علمی -پژوهشی در سطح بینالمللی
◾ ایجاد اندیشکده مواد و انرژی
در اثر اجرای برنامههای فوق نتایج زیر حاصل گردیدند:
● افزایش حدود  50درصد در حجم قراردادهای ارتباط با
صنعت نسبت به سال گذشته و افزایش حدود  100درصدی
نسبت به میانگین سه سال قبل
● حمایت از طرح های پژوهشی تقاضا محور در حوزههای
پوششهای ضد ویروس کرونا روی البسه پزشکی  ،ساخت مواد
موثره دارو  ،ساخت سوخت ها و روغنهای حاوی نانو ذرات و
ساخت توربین های بادی در مناطق با سرعت کم باد
● ارتقای قابل توجه اکثر شاخص های پروژه اقتصاد مقاومتی
ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه به تراز بینالمللی در
عملکرد پژوهشگاه که از جمله می توان به طرح های تحقیقاتی
مشترک ،تعداد مقاالت مشترک  ،میانگین  H-Indexاعضای
هیات علمی  ،سرانه چاپ مقاالت  ،نسبت مقاالت  ، Q1تعداد
اعضای هیات علمی با بیش از  1000استناد و تعداد اعضای
هیات علمی عضو هیات تحریریه نشریات بینالمللی اشاره نمود.
● انتشار بیش از  200مقاله  ISIو چاپ بالغ بر  15کتاب در
حوزههای تخصصی توسط اعضای هیات علمی
● انتشار  4مجله بینالمللی و علمی به صورت منظم و
ارتقای سطح مجالت .مجموع مقاالت منتشر شده  ۴مجله
علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در یکسال گذشته  ۳۴۱مورد بوده
است  .همچنین در این حوزه در سطح بندی جدید کمیسیون
نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری در سال  ۱۳۹۸و بر اساس آییننامه مصوب نشریات
علمی وزارت عتف ،نشریات علمی-پژوهشی پژوهشگاه مواد و
انرژی ،موفق به ارتقاء رتبههای علمی زیر شدند:
(International Journal of Engineering (IJE
کسب رتبه بینالمللی.
(Journal of Renewable Energy and Environment
 (JREEکسب رتبه الف.
( Advanced Ceramics Progress (ACERPکسب
رتبه ب.
نشریه مواد و فناوریهای پیشرفته ( )JAMTکسب رتبه ب.
● عقد تفاهم نامههای متعدد با دانشگاهها و مراکز علمی
پژوهشی بینالمللی
● ایجاد اندیشکده مواد و انرژی و عقد اولین قرارداد با
دستگاههای اجرایی از طریق اندیشکده
◆ برنامههای مرتبط با توسعه بازار ،حمایت از کسب و
کارها و تجاریسازی فناوریها
◾ توسعه طرحهای فناورانه پایلوت (نیمه صنعتی/محصول و
تکرار تولید)
◾ ارائه دانش فنی مستخرج از پروژههای فناورانه
◾ توسعه مرکز رشد و ایجاد مرکز نوآوری
◾ تأسیس و ایجاد مراکز نوآوری مشترک با صنایع در محل
پژوهشگاه و دفتر تهران
◾ تدوین و اجرای برنامه شتابدهی در حوزه مواد و انرژی
◾ حمایت از واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان
◾ مشارکت در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری
در اثر اجرای برنامههای فوق نتایج زیر حاصل گردیدند :
● حمایت از طرح تولید نیمه صنعتی ماده کاتد باتری لیتیم
یون و طرح تولید نیمه صنعتی دستگاه سطح بندی دانههای

برنج و سایر غالت
● فروش دانش فنی در حوزه مواد زیستی (پودر استخوان
سینتتیک و سیمان استخوانی)  ،فروش دانش فنی در حوزه
پرینتر سه بعدی ساختمانی و فروش دانش فنی و اجرای پروژه
تجاری سازی پودر YSZ
● ایجاد مرکز نوآوری با حمایت معاونت علمی وفناوری ریاست
جمهوری
● عقد قرارداد با یک شتابدهنده فعال در حوزه مواد و انرژی
● حمایت از شرکت های مستقر در مرکز رشد و افزایش 50
درصدی تعداد شرکتهای دانش بنیان مستقر
● یکی دیگر از اقدامات پژوهشگاه درسال جاری مشارکت
در تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی
مواد پیشرفته و انرژی است که مجوز آن در پنجاه و دومین
جلسه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری به تصویب
رسید .صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی مواد
پیشرفته و انرژی با هدف حمایتهای مالی ،علمی و پشتیبانی
از فناوران ،نوآوران و محققان حوزه مواد پیشرفته و انرژی در
تبدیل ایدههای فناورانه به محصوالت تجاری با سرمایه ثبتی
 100میلیارد ریال راه اندازی میشود .این صندوق برنامه دارد در
حوزه اعطای انواع تسهیالت مالی ،عاملیت و مدیریت مالی وجوه
اداره شده ،خدمات توسعه بازار و مشارکت و سرمایه گذاری
خطرپذیر به متقاضیان خدمات ارائه کند .پژوهشگاه مواد انرژی و
پژوهشگاه پلیمر به عنوان سهامداران بخش دولتی و شرکتهای
آتیه سازان آب و انرژی نوین ( شتابدهنده آبان ) ،پیشگامان
توسعه کارمایه آپادانا و آتیه پردازان ظهور شریف سهامداران
بخش خصوصی صندوق میباشند.
◆ برنامههای مرتبط با توانمندسازی سرمایههای انسانی
◾ اصالح نسبت اعضای هیات علمی به غیر هیات علمی
◾ افزایش دورههای آموزشی اعضای هیات علمی و غیر هیات
علمی و ارتقای علمی همکاران
◾ گسترش فرهنگ سازمانی ،کار تیمی ،مسئولیت پذیري
و پاسخگویی از طریق جلسات منظم با اعضای هیات علمی ،
مدیران گروه  ،روسای پژوهشکدهها و مدیران ستادی و برنامه
ریزی و رصد اقدامات انجام شده
در اثر اجرای برنامههای فوق نتایج زیر حاصل گردیدند :
● بهبود قابل توجهی در نسبت تعداد اعضای غیر هیات علمی
به اعضای هیات علمی صورت گرفته است و این نسبت از 1/8
در سال  1396به  1/46در سال  1399بهبود یافته است.
● افزایش بیش از  50درصدی در تعداد دورههای دانش افزایی
و آموزشی کارکنان به صورت مجازی در راستای ارتقای علمی
همکاران.
● برگزاری جلسات مستمر با اعضای هیات علمی و واحدهای
ستادی به منظور بررسی عملکرد پژوهشگاه در بازههای سه
ماهه و بحث و تبادل نظر در راستای بهبود روشها و دستورالعمل
ها و عملکرد پژوهشگاه در سال جاری و سالهای آتی.
◆ برنامههای مرتبط با توسعه منابع مالی و درآمدی
پژوهشگاه
◾ افزایش درآمد حاصل از پروژههای قراردادی و فروش دانش فنی
◾ افزایش درآمد حاصل از پروژههای بینالمللی و جذب حمايت
مالي از منابع بين المللي همچون  ECOو COMSTECH
و  ERASMUSجهت برگزاري كارگاهها و كنفرانس هاي
بين المللي
◾ جذب اعتبارات از محل اجرای پروژههای مدیریت سبز
◾ افزایش درآمد خدمات آزمایشگاهی و فروش محصوالت
پایلوت از طریق استانداردسازی خدمات و همکاری نزدیک تر با
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شبکهآزمایشگاهی
◾ دریافت حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
به منظور تکمیل مرکز نوآوری
◾ کاهش هزینههای اداری و پشتیبانی
در اثر اجرای برنامههای فوق نتایج زیر حاصل گردیدند :
● افزایش  50درصدی درآمد اختصاصی نسبت به سال
قبل و حدود  80درصدی نسبت به میانگین سه سال گذشته
حاصل گردد .بخش اعظم این افزایش ناشی از درآمدهای
حاصل از پروژههای ارتباط با صنعت و ارائه خدمات تخصصی و
آزمایشگاهی می باشد.
● افزایش بیش از  100درصد در حجم قراردادهای
بینالمللی درآمد زا و جذب گرنت در قالب پروژههای پژوهشی
مشترک بینالمللی
● از محل جذب اعتبارات مدیریت سبز  ،نیروگاه انرژی خورشیدی
مستقر در پژوهشگاه توسعه داده شده و با نصب صفحات فتو
ولتائیک جدید و در مدار قرار گرفتن آبگرمکن های خورشیدی
موجود  ،ظرفیت نیروگاه  100درصد افزایش یافته است.
● گسترش همکاری با شبکه راهبردی آزمایشگاهی و استفاده
از تسهیالت موجود دراین زمینه ،خرید تجهیزات از نمایشگاه
ساخت داخل  ،انعقاد تفاهم نامه با آزمایشگاههای سایر موسسات
نظیر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،مرکز متالوژی
رازی ،علوم کاربردی رازی به عنوان آزمایشگاه همکار اشاره کرد.
● کاهش قابل توجه در هزینههای اداری و پشتیبانی در
راستای تامین هزینههای مرتبط با فعالیتهای پژوهشی و فناورانه
◆ برنامههای مرتبط با تربیت محقق و پژوهشگر خالق
و کارآفرین
◾ افزایش پذیرش دانشجوی مشترک با دانشگاه علم و صنعت
◾ همکاری در تربیت دانشجوی مشترک با دانشگاه شهید
بهشتی و سایر دانشگاهها
◾ برگزاری دورههای آموزشی کارآفرینی برای دانشجویان به
صورت مستقل و با همکاری دانشگاهها
◾ تربیت محقق از طریق دورههای پسا دکتری
◾ افزایش توانمندی های محقق از طریق مشارکت در طرح
های پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی
◾ آموزش دانشجویان سایر دانشگاهها در قالب گذراندن دوره
فرصت مطالعاتی داخل در پژوهشگاه
◾ استفاده از پتانسيل ايرانيان مقيم خارج ازكشور جهت
برگزاري كارگاهها و وبينار هاي بين المللي
◾ برگزاري دورههاي كوتاه مدت براي دانشجويان خارجي با
رويكرد كارآموزي در حوزههاي فني مهندسي
در اثر اجرای برنامههای فوق نتایج زیر حاصل گردیدند :
● اجرایی شدن تفاهم نامه برگزاری دورههای مشترک
کارشناسی ارشد با دانشگاه علم و صنعت در هفت رشته فنی
مهندسی برای دومین سال متوالی همراه با افزایش 100
درصدی تعداد دانشجویان مذکور
● افزایش  200درصدی تعداد دورههای آموزشی کارآفرینی و
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کسب کار برای دانشجویان نسبت به سال قبل
● عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاهها برای برگزاری دورههای
مدرسه اشتغال در رشتههای تخصصی مرتبط با پژوهشگاه
● افزایش  50درصدی تعداد پژوهشگران پسا دکتری نسبت
به سال قبل
● افزایش  20درصدی تعداد فرصت های مطالعاتی دانشجویان
دانشگاهها در پژوهشگاه نسبت به سال قبل
عالوه بر موارد مذکور که بر اساس برنامه استراتژیک و
برنامه راهبردی پژوهشگاه صورت گرفته اند  ،با توجه
به سیاست های وزارت عتف در راستای سوق دادن
پژوهشگاهها به سمت پژوهشگاه جامعه محور اقدامات
دیگری نیز انجام شده اند که به برخی از آنها به شرح زیر
اشاره می گردد :
◾ فعالیت در حوزه مدیریت پسماند  -مصادیق :طرح مدیریت
سبز پژوهشگاه  ،تصفيهخانه فاضالب صنایع غذایی و رنگرزي،
رفع آلودگی از منابع آبی و بازیافت پساب ،طراحی و تهیه برنامه
عملیات اضطرار تاسیسات آب و فاضالب شهری ،بررسی وضعیت
انتشار آالیندهها در هوای کالن شهر کرج و منشا یابی آنها
◾ فعالیت در حوزه سالمت  -مصادیق :اجرای پروژههای با
محوریت کرونا ،همکاری در نگارش دستورالعمل های وزارت
عتف برای مقابله با بیماری کرونا
◾ فعالیت در حوزه مدیریت انرژی  -مصادیق :همکاری
با شرکتهای برق منطقه ای (زنجان و هرمزگان)  ،توزیع
نیروی برق (مدیریت تولید نیروی برق نکا)  ،آب منطقه ای،
آب و فاضالب (شرکت آبفای کرمانشاه) ،احداث نیروگاههای
خورشیدی خانگی ،راکتور تولید سوخت بیودیزل به روش
حرارت دهی تابش مادون قرمز (ثبت اختراع) ،همکاری با
سازمان ملی استاندارد در زمینه تدوین  5عنوان استاندارد ملی
فتوولتائیک ،تولید پکیج تصفیه برای صنایع چرم  ،رنگ رزی
و شوینده  ،تدوین دانش فنی و ساخت پرههای توربین بادی
کوچک با هدف استفاده در مناطق شهری و روستایی
◾ عقد تفاهم نامه جهت مشارکت در برگزاری المپیاد
دانشجویی در حوزه انرژی
◾ عقد تفاهم نامه جهت مشارکت در اجرای مدرسه اشتغال در
حوزه سرامیک با همکاری دانشگاه صنعتی شریف
◾ مذاکره جهت مشارکت در ایجاد خانه علم در مشکین دشت
کرج با همکاری شهرداری منطقه
◾ رفع مشکالت جامعه و صنعت از طریق طرح های فناورانه
تقاضا محور داخلی و بینالمللی
◾ برگزاری کارگاه توسعه بهره گیری از انرژی پاک برای
کارشناسان دستگاههای اجرایی استان البرز
◾ عضویت در شورای نظارت استانی و کمیته انرژی شورای
عتف  ،کمیته داوری ایدههای برتر فنی استان البرز و فناور برتر
استان ،کارگروه مدیریت سبز وزارت عتف.
◾ برگزاری دورههای کارآفرینی برای دانشجویان جهت توسعه
اقتصاد دانش بنیان

❚❚
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کارنامه پژوهشی و کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهش از جمله ارکان ساختن جامعهای خوب و سالم است
و پژوهشگر با بهرهگیری از نتایجی که پژوهش به دست
میدهد میتواند نقش موثر خود را در این جهت ایفا کند.
با اتکا به پژوهش است که میتوان به عرصههای نوین فهم
و شناخت وارد شد و با بهکارگیری علم حاصل از پژوهش
است که امکان توانمندی و توانمندسازی اعضای هر جامعه
فراهم میآید.
نامگذاری هفته پایانی آذرماه هر سال به نام «هفته پژوهش»
فرصتی برای تامل در رویکردها و نگاه ما به اهمیت این
موضوع است و درنگی است برای آنکه ببینیم تا چه اندازه به
اصول و قواعد پژوهش پایبندیم و تا چه حد به نتایج و ثمرات
آن آگاهی یافتهایم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالهای اخیر
با غنیمت شمردن این فرصت بر آن شد که این هفته را به
جشنوارهای بزرگ برای بررسی و ارائه ظرفیتها و قابلیتهای
علوم انسانی برای مشارکت در حل مسائل جامعه و ایجاد
پیوند وثیق میان علم و شهروندان تبدیل کند و بر همین
اساس ،طرحهای متنوعی برای نشان دادن انواع قابلیتهای
علوم انسانی در حوزههای مختلف زیست انسانی و اجتماعی
به اجرا درآمد که در آخرین گام در سال گذشته ،طرح
«پژوهشگاه بدون دیوار» بهعنوان دغدغهای فراگیر و دامنهدار
به منصه ظهور رسید که ماحصل آن ایجاد پیوند مستقیم و
بیتکلف دانشمندان و مردم در خیابانها و ساختمانهای
شهر بود و امیدواریم که با تعمیق و بهینهسازی روشها،
در تداوم این دغدغه ارزشمند موفقیتهای بیشتری را به
دست آوریم.
با این حال ،شیوع بیماری کرونا و مصائب ناشی از آن ،ما
را ناگزیر از آن ساخت که در سال جاری ،هفته پژوهش را
بهگونهای دیگر و عموما در فضای ارتباطی مجازی پیگیری
کنیم .البته باید اذعان کرد که همین امر ،فرصتهای جدیدی
را نیز پیش روی علم و پژوهش گشود که دستیابی گستردهتر
به حوزههای پیدا و پنهان فضای مجازی و بهرهگیری از آن
برای گسترش ارتباطات علمی و عمومی از جمله آنها بود.
با اتکا به همین فرصت در سال جاری توانستیم اهتمام
ویژه علوم انسانی به حل مسائل جامعه (که در سال جاری
مشخصا در شیوع بیماری کرونا در کشور و جهان نمودار
شد) را به خوبی به نمایش بگذاریم .اجرای طرح «پویش

امید» با مشارکت دانشمندان و استادان رشتههای مختلف
علوم انسانی ،برگزاری همایش مجازی «ابعاد انسانی و
اجتماعی کرونا در ایران» ،انتشار چندین مجلد کتاب و انواع
یادداشتها و مقاالت منتشره در نشریات مختلف علمی و
عمومی از جمله این دستاوردهاست .به ثمر رسیدن بسیاری
از طرحهای مجموعه طرح کالن «اعتالی علوم انسانی» و
انتشار محصوالت آن بهصورت مقاله و کتاب و گزارشهای
راهبردی و سیاستی نیز از جمله دستاوردهای گرانقدر
دیگری بود که در این سال ،با وجود مشکالت ناشی از شیوع
بیماری کرونا ،حاصل آمد که قطعا دستیابی به این موفقیتها
مدیون مشارکت و فعالیت دلسوزانه و مجدانه پژوهشگران و
همکاران ارجمند و فداکار پژوهشگاه است و تداوم آن نیز
بدون چنین مشارکتی متصور نخواهد بود.
با مسرت اعالم میکنم که با تالش اعضای محترم هیئت
علمی در سال  1399و با وجود مشکالت ناشی از شیوع
بیماری کرونا ،درمجموع  252مقالة علمی در مجلههای
معتبر ملی و بینالمللی 65 ،مقاله در مجموعهمقاالت
همایشهای ملی و بینالمللی 74 ،عنوان کتاب201 ،
عنوان سخنرانی انتشار و ارائه شده است .همچنین 85
عنوان طرح جدید مصوب شده و  99عنوان طرح نیز
پایانیافته است .اعضای هیئت علمی درمجموع  95عنوان
کارگاه برگزار کردهاند .آنچه در ادامه میآید ،گزارشی
مجمل از دستاوردهایی است که در پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی در طول سالهای اخیر در حوزه
فعالیتهای پژوهشی حاصل آمده است.

تعداد طرح های پژوهشی مصوب به تفکیک سال

تعداد مقالههای منتشر شده در نشریات علمی به تفکیک سال

تعداد کتاب های منتشر شده به تفکیک سال

دکتر حسینعلی قبادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال

سال سال سال سال سال جمع
 1399 1398 1397 1396 1395کل

سال

سال سال سال سال سال جمع
 1399 1398 1397 1396 1395کل

سال

سال سال سال سال سال جمع
 1399 1398 1397 1396 1395کل

تعداد

298

تعداد

1175 252

تعداد

371

35

49

67

62

85

تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته به تفکیک سال

206

230

241

246

تعداد مقالههای منتشر شده در مجموعه مقاالت به تفکیک سال

67

71

79

80

74

تعداد سخنرانی های ارائه شده به تفکیک سال

سال

سال سال سال سال سال جمع
 1399 1398 1397 1396 1395کل

سال

سال سال سال سال سال جمع
 1399 1398 1397 1396 1395کل

سال

سال سال سال سال سال جمع
 1399 1398 1397 1396 1395کل

تعداد

243

تعداد

368

تعداد

821

29

41

27

47

99

64

68

87

84

65

100

107

195

218

201
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مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر مسعود صدرینسب

رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

زندگی بشر امروز به گونه رقم خورده است که بدون تکیه بر
دستاوردهای پژوهشی نمیتواند به فردای بهتر امید داشته
باشد .ایجاد توسعه پایدار ،بهرهمندی بدون تخریب از مواهب
طبیعی ،بسیج نیروهای انسانی و حل مشکالت کشور بدون
پژوهشهای علمی ممکن نیست .از طرف دیگر پیشرفت
در رشد شاخصهای پژوهشی مانند تعداد مقاالت و دیگر
نگارشهای علمی آن هم در تعداد محدودی از رشتههای
علمی نمیتواند راهگشای حل مشکالت کشور باشد .بنابراین
همصدایی بین رشتههای مختلف میتواند توسعه پایدار را
در یک جامعه ایجاد کند .از این رو حمایت از پژوهش در
رشتههای مختلف امری ضروری است .به طور مثال در مبارزه
با بیماریهای همهگیر مانند کرونا ،الزم است رشتههای
مختلف علمی همراستا با رشته پزشکی رسالت خود را نسبت
به حل چنین مشکلی انجام دهند .از طرف دیگر عدم توجه
به ظرفیت باالی ارتباطات بینالمللی در حل مشکالت جامعه
نیز نگاهی ضد توسعه محسوب میشود .از این رو مرکز
مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی با برقراری ارتباط
بین پژوهشگران داخلی و خارجی و توجه به ظرفیت علمی
پژوهشگران ایرانی خارج از کشور تمام توان خود را در تسهیل
ارتباطات بینالمللی معطوف ساخته تا بتواند گامی موثر جهت
حل مشکالت کشور بردارد.
مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به منظور گسترش همکاریهای علمی و
پژوهشی میان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
داخل و خارج از کشور و همچنین به منظور پاسخ به بخشی از
نیازهای پژوهشی کشور با رویکرد همکاریهای علمی بینالمللی
از سال  1378آغاز به کار کرده است .در طول این مدت بالغ
بر  800طرح پژوهشی در قالب برنامههای مختلف را حمایت
نموده است .مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی در
چشم انداز خود نگاهی جهانی به علم داشته و بر همین اساس
ماموریت خود را به گونهای تعریف کرده است که صدای جهانی
برای دیپلماسی علم باشد .صدای مورد اعتمادی که در رابطه
با ارزش علم در همه حوزهها و گرانبهاتر از آن تعامالت پویای
علمی در تمام سطوح باشد.
◆ اهداف مرکز
◾ مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی و توسعه علمی کشور
با استفاده از متخصصان و کمک به تشکلهای تخصصی و با
بهرهگیری از تجارب بینالمللی.
◾ برنامهریزی و هماهنگی در برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی و همایشهای منطقهای یا بینالمللی.
◾ گسترش و تسهیل ارتباط علمی میان مراکز دانشگاهی و

تحقیقاتی ایران و مراکز علمی و بینالمللی با توجه به اولویتهای
پژوهشی و مزیتهای نسبی کشور.
◾ شناسایی امکانات علمی بینالمللی برای رفع نیازهای
پژوهشی کشور.
◾ بررسی ،ارزیابی و کمک به ارتقای حضور مستمر جمهوری
اسالمی ایران در عرصههای تولید دانش در جهان.
◆ ویژگی برنامههای پژوهشی مرکز
◾ بینالمللی بودن :در راستای نیل به هدف محوری مرکز
در خصوص بسترسازی برای تسهیل همکاریهای علمی
بینالمللی و تقویت دیپلماسی علمی در تمام برنامههای
پژوهشی مرکز ارتباطات بینالمللی ویژگی اصلی را تشکیل
میدهد از این رو پژوهشگران میبایست برنامههای پژوهشی
مورد نظر خود را با همراهی یک پژوهشگر خارجی انجام دهند.
در شرایط پیچیده جهانی و فشارهای مبرم بینالمللی ،عنصر
بینالمللی بودن برنامههای پژوهشی مرکز راهگشای ارتباطات
سازنده پژوهشگران داخلی و خارجی جهت ارتقای مرزهای
دانش در حوزههای مختلف علمی خواهد بود.
◾ تقاضا محور بودن :به دنبال افزایش تقاضای جهانی در
دستیابی به دانش مبتنی بر راهحل که بتواند بر چالشهای
کنونی در زمینههای مختلف علوم پایه؛ پزشکی ،فنی و مهندسی،
هنر ،علوم اجتماعی ،علوم انسانی و محیطزیست فائق آید و
واکنشهای گسترده سیاسی –اجتماعی را اطالعرسانی نماید،
تعامالت میان محققین و پژوهشگران بینالمللی و ایجاد کانال
مناسب که پل ارتباطی دانشگاه و صنعت باشد از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،لذا این مرکز در راستای اولویتهای پژوهشی
وزارت عتف اقدام به تخصیص بودجه حمایتی به ط رحنامههای
پیشنهادی تقاضا محور که برطرف کننده معضالت کشوری
باشد کرده و تفاهمنامههایی را نیز با وزارت صمت و جهاد
کشاورزی منعقد نموده که طرحنامههای پژوهشی مورد حمایت
این مرکز و وزارتین قرار خواهد گرفت.
◾ نوآوری  :در فرایند پذیرش ،طرحنامههایی که نوآورانه
میباشند در اولویت پذیرش قرار دارند.
شایان ذکر است این مرکز قریب به  80درصد از کل بودجه خود
را صرف فعالیتهای پژوهشی و فناوری و ایجاد بستر موثر جهت
تسهیل امور علمی بینالمللی نموده است.
◆ فعالیتهای مرکز در سال 1398
فعالیتهای مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی را
میتوان در چند قالب مختلف دستهبندی کرد که در جدول
ذیل ارائه شده است:
تعداد طرحهای حمایت شده به تفکیک برنامه پژوهشی 1398

حمایت از کارگاهها
برنامه
جندی
ICARD ICRP
و همایشهای
شاپور
حمایتی
بینالمللی

تعداد

16

6

15

20

◆ سامانه یکپارچه طرحهای پژوهشی
به منظور تسهیل فرایند اجرای طرحهای پژوهشی ،مرکز اولین
سامانه یکپارچه پژوهشی در وزارت عتف را راهاندازی کرده است.
در این سامانه مراحل مختلف پذیرش و اجرای طرح به صورت
یکپارچه انجام میشود .این مراحل شامل ثبت نام و ارسال
طرحنامه و مدارک الزم ،انجام داوری و ارزیابیهای علمی ،اعالم
نتایج داوری پس از تصویب طرحها در شورای پژوهشی ،انعقاد
قرارداد با مجری و ناظر ،نظارت علمی مستمر طرح در طی

اجرای قرارداد میشود.
◆ ارزیابی عملکرد بینالمللی دانشگاهها ،پژوهشگاهها
و پارکهای علم و فناوری 97 – 98
با رشد روز افزون همکاریهای علمی بین ایران و کشورهای
پیشرو در حوزه علم و فناوری و همچنین با توجه به تأکیدی که
در اسناد باالدستی ازجمله نقشه جامع علمی کشور در خصوص
گسترش همکاریهای علمی بینالمللی با سایر کشورها بهویژه
کشورهای اسالمی و کشورهای فارسیزبان وجود دارد ،بینالمللی
ساختن دانشگاهها و مراکز علمی -پژوهشی ایران به یکی از
اولویتهای برنامه راهبردی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تبدیلشده است .در این راستا کمیته بررسیتعیین شاخصها
و معیارهای ارزیابی عملکرد بینالمللی دانشگاهها ،مراکز
پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با هدف سیاستگذاری،
دادن خط مشی ،جهتدهی و بینالمللیسازی فعالیتها و با
توجه به اهمیت وجود شاخصهای قابل اندازهگیری و ارزیابی
فعالیتهای بینالمللی در پویایی بیشتر و بینالمللیسازی
آموزش عالی کشور از سال  1395در دستور کار فعالیتهای
مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی قرار گرفت و
هر ساله ارزیابی عملکرد بینالمللی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
پارکهای علم و فناوری را انجام میدهد.
◆ حمایتهای مالی از طرحهای پژوهشی در  5سال
گذشته
در چند سال گذشته تالشهای گستردهای جهت افزایش
حمایت مالی از طرحهای مختلف انجام شده که روند افزایش
سالیانه در جدول زیر درج شده است.
روند افزایش میزان حمایت از طرحهای پژوهشی (مبالغ به
میلیون ریال)
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برنامه پژوهشی

◆ برنامههای پژوهشی جدید مرکز
الزم به توضیح است این مرکز دو نوع طرح حمایتی را در دستور
کار خود قرار داده است که عبارتاند از طرحهای راهبردی و
حمایت از رسالههای دکتری با محوریت فعالیتهای بینالمللی
◾ طرحهای راهبردی:
مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی در سال جهش
تولید به منظوردستیابی به ارائه راهحلهای علمی و عملی جهت
حل چالشهای راهبردی کشور ،برنامه پژوهشی جدیدی را در
دستور کار خود قرار داده است .در قالب طرح حمایتی راهبردی،
از موضوعات تقاضامحور که محلل معضالت دستگاههای اجرایی
کشور ازجمله وزارت صمت ،جهاد کشاورزی و ....میباشند ،مورد
حمایت صورت میگیرد .دستاوردهای پژوهشی این برنامه با توجه
به حوزه پژوهشی متفاوت بوده و طیف گستردهای از دستاوردها
را از قبیل :ثبت اختراع ،تولید محصول فناورانه صنعتی ،جذب
پژوهشگر پسادکتری تا تصنیف کتاب و مقاالت بینالمللی و
نگارش نظریه در علوم انسانی و اجتماعی شامل میشود.
◾ حمایت از رساله دکتری:
در این برنامه از رسالههای مقطع دکتری که در حوزه
بینالمللی با راهنمایی یک استاد خارجی باشد مورد حمایت
قرار خواهد گرفت.
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

گزارشی از فعالیت ها و عملکرد کلی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
مطابق تقویم آموزشی 99-98

◆ ایجاد کمیته اجرایی (ISC (Execute Committee
مطابق ماده  4اساسنامه تشکیل کمیته اجرایی پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم یکی از مهمترین کارهایی بود که در سال 98
عملیاتی شد و اولین جلسه این کمیته نیز در سال  98با حضور
اعضای کمیته تشکیل شد .اعضای کمیته اجرایی  ISCتوسط
وزرای آموزش عالی کشورهای منتخب و به نمایندگی از منطقه
مربوطه شامل مناطق آفریقا ،جنوب شرق آسیا ،خاور میانه و
سایر کشورهای اسالمی از کشورهای مالزی ،ترکیه ،پاکستان،
نیجریه و عمان معرفی و با حکم رئیس شورای راهبری ISC
(وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ایران) منصوب شدند.
اعضای کمیته اجرایی عبارتند از:
◾ سرکار خانم دکتر تونجای دوگراوغلو ،معاون شورای ارزیابی
کیفی آموزش عالی ترکیه
◾ سرکار خانم دکتر اسما اسماعیل ،رئیس آکادمی علوم مالزی
و رئیس دانشگاه USM
◾ آقای دکتر اظهر علی شاه ،رئیس انجمن علمی و استاد
دانشگاه سیند پاکستان
◾ آقای دکتر عبدالهادی ،مشاور وزیر و استاد دانشگاه سلطان
قابوس عمان
◾ آقای دکتر سلیمان باباتنده رامون یوسف ،مدیر دفتر
مدیریت تحقیق ،نوآوری و فناوری اطالعات و عضو کمیسیون
دانشگاههای ملی نیجریه
ضمنا وزیر آموزش عالی کشور قطر نماینده خود را در کمیته
اجرایی  ISCمعرفی نموده بودند ولی بدلیل تاخیر در صدور
حکم نامبرده و هماهنگی امکان حضور در جلسه نیافتند.

کنفرانس بینالمللی ارزیابی و تضمین کیفیت به عنوان
سخنرانان ویژه شرکت نمودند .بخصوص سخنرانی خانم دکتر
اسما اسماعیل بسیار مورد استقبال قرار گرفت .همچنین اعضای
گروه از دانشگاههای شیراز ،علوم پزشکی شیراز و نیز صنعتی
شیراز بازدید و با هماهنگی قبلی تفاهم نامه همکاری با برخی
دانشگاهها امضا نمودند.
◆ تفاهم نامه همکاری و قرارداد با سازمان همکاری
اقتصادی D8
گروه دی هشت (گروه دی  8یا گروه هشت کشورهای مسلمان
درحال توسعه که اندونزی ،ایران ،بنگالدش ،پاکستان ،ترکیه،
مالزی ،مصر و نیجریه در آن عضویت دارند) ،از جمله پیمانهای
منطقهای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین
کشورهای در حال توسعه اسالمی و تقویت نفوذ این کشورها در
بازارهای جهانی و برقراری گفتوگو با کشورهای صنعتی تشکیل
گردیده است و پایهگذار آن نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق
ترکیه است (که با سفر به  ۸کشور عضو در تیرماه سال ۱۳۷۵
زمینه تأسیس این گروه را فراهم نمود) .الزم به ذکر است که
کمیته کارشناسان ارشد گروه دی هشت در سومین اجالس
خود که در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد تصمیم گرفتند که
 10گروه کاری برای بررسی زمینههای همکاری تاسیس گردد.
این ده گروه عبارتند از -۱ :صنعت  -۲کشاورزی  -۳مخابرات
و اطالعات  -۴تجارت  -۵علوم و تکنولوژی  -۶توسعه نیروی
انسانی  -۷بهداشت  -۸توسعه روستایی  -۹بانکداری و -۱۰
انرژی .که بر این اساس ،مسئولیت دو گروه کاری مخابرات و
اطالعات ،و علوم و تکنولوژی به ایران واگذار شده است.

در اولین نشست کمیته اجرایی دکتر ابراهیم محمد بشیر،
دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در نیجریه و دکتر عباس
قنبری باغستان ،رایزن علمی سابق ایران در جنوب شرق آسیا
و اقیانوسیه به عنوان مشاور ریاست پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم و نیز نماینده وزارت امور خارجه در امور همکاری های
علمی بینالمللی در این نشست حضور داشتند.
در این نشست ابتدا پیام وزیر محترم علوم ،تحقیقات و
فناوری جناب آقای دکتر غالمی در خصوص جایگاه و نقش
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ایراد شد و اظهار امیدواری
نمودند همکاری بین  ISCو کشورهای اسالمی به ارتقای
اهداف بلندمدت علوم ،تحقیقات ،فناوری و نوآوری در جهان
اسالم بیانجامد.
هدف از این نشست ،بحث در مورد شیوه اجرایی نمودن
برنامههای  ISCدر مناطق و نیز کشورهای اسالمی بخصوص
همکاری در نمایه سازی نشریات علمی معتبر ،پایش عملکرد
علمی کشورهای اسالمی ،کمک به افزایش ارتقای عملکرد
پژوهشی دانشگاهها و رتبه جهانی آنها در نظامهای رتبه
بندی بینالمللی و برگزاری کارگاههای آموزشی نظاممند برای
دانشگاهها و اعضای هیئت علمی با هدف افزایش اثربخشی
پژوهش در مقیاس های منطقه ای و جهانی بود.
ضمنا در طول اقامت اعضای کمیته اجرایی در شیراز در

بدنبال سفر رئیس پایگاه استنادی به ترکیه و حضور در مقر اصلی
سازمان گروه دی هشت در سال  97و عقد تفاهم نامه همکاری
این سازمان با  ، ISCدر سال  98دبیرکل گروه دی هشت و
هیات همراه با دعوت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
به ایران آمده و در خصوص بحث و گفتگو برای عملیاتی نمودن
پروپوزال ارسالی این پایگاه استنادی بحث و تبادل نظر گردید.
در این حضور دو روزه کلیات قرار داد همکاری طرح پژوهشی
Establishment of D8 Map of Scientific
)Excellence & Collaboration (D-8MSEC
در  6فاز مختلف در طول سه سال  2019-2021توافق گردید.
فاز اول پروژه تحت عنوان رتبه بندی دانشگاههای کشورهای
عضو دی هشت در  6اسفند ماه  98با حضور آقای دکتر
سعید عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و نیز دکتر
منصور کبگانیان دبیر ستاد علم و فناوری و هیات همراه
در محل پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به صورت ویدو
کنفرانس با هیات رئیسه سازمان دی هشت در ترکیه مورد
رونمایی قرار گرفت.
◆ توسعه همکاری  ISCبا اتحادیه موسسات آموزش
عالی و دانشگاههای جنوب شرق آسیا (آسایهل)
درخواست هیات امنای اتحادیه موسسات آموزش عالی و
دانشگاههای جنوب شرق آسیا (آسایهل) دکتر نیناک اوالن

وراووث دبیرکل آسایهل از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
برای تعامالت علمی بیشتر درحوزه علم سنجی و رتبه
بندی و نیز نمایه سازی نشریات و همایشهای دانشگاههای
عضو مورد بررسی قرار گرفت .در حال حاضر بیش از 250
دانشگاه از کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا از جمله
مالزی ،اندونزی ،تایلند ،استرالیا ،ویتنام ،برونئی ،سنگاپور،
فیلیپین ،کامبوج ،هنگ کنگ ،هندوستان ،ژاپن ،میانمار،
سریالنکا ،تایوان ،تیمور شرقی ،لهستان ،بلژیک ،کانادا،
فرانسه ،انگلستان ،نیوزیلند ،سوئد و ایران در آسایهل عضویت
دارند .ضمنا پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در سال 97
به عضویت این اتحادیه در آمده است .رئیس دفتر منطقه
ای آیسسکو در ایران آقای دکتر صدری نسبت به توسعه
فعالیت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به سایر کشورها
اتحادیههای علمی تاکید نموده و لذا مقرر گردید همکاری با
این اتحادیه و نیز سایر مجامع علمی دیگر در تمام نقاط دنیا
در قالب تفاهم نامه و قرارداد مد نظر قرار گیرد.

◆ سامانه نماگر کووید 19-در اسفند ماه و عضویت
 ISCدر کارگروه بهداشت و سالمت HSP-D9
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCجهت تسریع فرایند
اطالع رسانی در زمینه یافتههای جدید علمی در مورد ویروس
کووید 19-و کمک به پژوهشگران ،سیاستگذاران حوزه
سالمت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همهگیری
جهانی ،سامانه نماگرکووید19-ISC COVID( 19-
 )Visualizerرا از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است.
اطالعات این پایگاه شامل جدیدترین مقاالت علمی تمام متن
منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار
بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همهگیری بیماری
کووید 19-بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتالیان،
مرگ و میر ،درمانشدگان و همچنین نسبت های ابتال به
جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار
زمانی-مکانی قابل مشاهده است .آدرس وبگاه این سامانه
) ) /h t t p s : / / m a p s . i s c . g o v . i r / c o v i d 19
بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( ))ISC) https://www.isc.gov.irدر دسترس
میباشد .این سامانه همچنین به درخواست سازمان
همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت ()D8
برای بهره برداری کشورهای عضو ،در فروردین ماه با حضور
نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز
بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان  )HSP-D8(D8و
نیز مرکز بهداشت جهانی ( )Chatham Houseلندن به
صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به
آدرس ( )/org.http://developing8قرار گرفت.
https://maps.isc.gov.ir/covid19/#/world
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سامانه نماگرکووید)Visualizer 19-ISC COVID( 19-

در حال حاضر حدود  18009مدرک از آخرین یافتههای
علمی در خصوص ویروس کووید 19-در قالب مقاله تمام متن
چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و
پژوهشگران قرار دارد و البته این اطالعات به طور روزانه به روز
رسانی میشود .از این تعداد پژوهش ،کشورهای آمریکا ،چین
و انگلیس به ترتیب با  2406 ،2812و  1224مقاله بیشترین
مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه
داشته اند .سایر کشورها از جمله ایتالیا ( 1179مدرک) ،فرانسه
( 447مدرک) ،کانادا ( 439مدرک) ،هند ( 417مدرک) ،آلمان
( 412مدرک) و استرالیا ( 335مدرک) به ترتیب در جایگاههای
چهارم الی نهم قرار دارند .ضمنا کشور ایران با  283مقاله جایگاه
دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافتههای جدید در خصوص
ویروس کووید 19-دارد.
در این سامانه همچنین مجموعهای از دستورالعملها و
پروتکلهای صادر شده توسط سازمانهای معتبر دنیا از جمله
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر حوزه بهداشت ،سالمت و
مقابله با شیوع بیماری کووید – 19قرار دارد که میتواند مورد
استفاده عموم قرار گیرد.
◆ گزارش کیفی سازی نشریات نمایه شده در ISC
برنامههای خاص و تغییرات اساسی انجام شده مطابق برنامه
مصوب شورای راهبری مبنی بر بازنگری در شناسایی ،نمایه
سازی و ارزش گذاری نشریات معتبر علمی در سطح دنیا ،جهان
اسالم و ایران در این بخش به شرح زیرگزارش شد.
◾ توسعه و افزایش تعداد نشریات
از آنجا که نشریات رکن اصلی نظام علمی یک پایگاه استنادی
می باشد توجه به کیفی نمودن نشریات نمایه شده بسیار
ضروری است .در حال حاضر حدود  3600نشریه معتبر علمی
به زبان های فارسی ،انگلیسی ،فرانسه و عربی در پایگاه نمایه
می شوند .بر اساس مصوبه آخرین شورای راهبری در راستای
تحقق جهش تولید و پوشش حداکثری منابع علمی ،توسعه
فرایند شناسایی و ارزیابی و نمایهسازی نشریات معتبر علمی
به همه کشورهای دنیا تعمیم یافت .به منظور غنی تر نمودن
سطح کمی و کیفی نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ،گروه بررسی های استنادی با شناسایی نشریاتی
که نویسندگان جهان اسالم ،تولیدات علمی خود را در آن ها
منتشر نمودهاند و در پایگاههای معتبر استنادی بینالمللی نمایه
می شوند تالش می نماید ،سطح کیفی نشریات نمایه شده در
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم را ارتقا دهد.
در سال  ،1398تعداد  1009عنوان نشریه دربردارنده مقاالت
پژوهشگران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی و
دارای ضریب تأثیر بین  3تا  ،4شناسایی شده و اطالعات کتاب
شناختی آنان استخراج گردید .همچنین نشریات ناشران معتبر
همانند  843( Springerعنوان) 6( Cell ،عنوان) و IEEE
( 130عنوان) نیز شناسایی شدند و اطالعات کتاب شناختی
این نشریات نیز در صورت عدم استخراج در دو مرحله قبل،
استخراج گردید .در مجموع در مدت یک سال ،حدود 2099
نشریه شناسایی شده و در آینده نزدیک تعداد نشریات نمایه
شده در  ISCبه بیش از  6000عنوان خواهد رسید .در همین
راستا تغییراتی که در موضوع دهی نشریات نمایه موجود در
پایگاه داده  ISCدر قالب سطوح موضوعی کالن ،میانی و خرد
صورت گرفته است

ت
ع
ف

◾ ارزیابی مستمر نشریات علمی بر اساس تحلیل استنادی و
محتوای علمی
از سه سال قبل کلیه نشریات نمایه شده در ISCمشابه سایر
پایگاههای استنادی بر اساس میزان استنادهای دریافتی دو
ساله ،ضریب تاثیر آن ها محاسبه و در وبگاه قرار می گرفت.
در سال جاری ضریب تاثیر یک نشریه در حوزههای سطوح
موضوعی کالن ،میانی و خرد محاسبه و بر اساس سیستم سطح
نشریات بر مبنای چارک Q1الی Q4در هر حوزه معرفی شد.
عالوه بر ارزیابی بر مبنای تحلیل استنادی ،در سال  98در
راستای کیفی سازی و پوشش بهینۀ نشریات معتبر علمی و به
منظور استفاده از شاخصهای کیفی و جایگزین ضریب تاثیر،
شیوه جدیدی برای سطح بندی و نمایه سازی نشریات طراحی
کرده است .در این شیوه نمایه سازی و سطح بندی ،نشریات
نمایه شده در  ISCبر اساس معیارهای ارزیابی ساختاری،
محتوایی و مبتنی بر دادههای علمسنجی و با داوری علمی
متخصصین حوزه موضوعی مرتبط در سه مجموعه متفاوت
شامل لیست اولیه ( ،)Master Listلیست انتظار (Waiting
 )Listو هسته اصلی ( )Core Collectionنمایه خواهند شد.
بر این اساس ،تاکنون  %25نشریات نمایه شده در گروه نشریات
هسته %31 ،در گروه نشریات فهرست انتظار و  %42در گروه
نشریات اولیه قرار گرفته اند .این شیوه سطح بندی روشی کیفی
برای ارزش گذاری علمی نشریات معرفی می نماید و به عنوان
شاخصی قدرتمند در آگاهی رسانی به جامعه علمی و کتابخانهها
در انتخاب منابع ارزشمند و کیفی عمل می کند.

در سال  98تعداد  334درخواست نمایه سازی توسط گروه
بررسی های استنادی از ایران و سایر کشورهای اسالمی واصل
شد و مورد ارزیابی قرار گرفته اند ،از این تعداد  51نشریه موفق
به کسب امتیاز الزم شده و با نمایه سازی آنها در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم موافقت گردیده است.
بر این اساس در سال  98حدود  346نشریه فاقد شرایط الزم از
لیست نشریات موجود در  ISCخارج شدند.
◾ روش جدید ارزیابی نشریات بر مبنای وابستگی نویسندگان
با توجه به چالشهای ناشی از ضریب تاثیر در سنجش اعتبار
نشریات ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تصمیم بر سنجش
کیفیت نشریات با شاخص های جایگزین نموده است و لذا طرح
جدید ارزیابی نشریات بر مبنای وابستگی سازمانی نویسندگان
در جلسه معرفی گردید .مقرر شد پس از بررسی میدانی و ارایه
نتایج عملی این طرح برای تصویب نهایی در دستور کار شورای
راهبری آینده قرار گیرد.
◾ نشریات نامعتبر و جعلی
نشریات نامعتبر و جعلی یکی از چالشهای ارتباط علمی در
دنیای امروز هستند .انتشار مقاله در این نشریات نه تنها امتیازی
برای نویسندگان به همراه نمی آورد بلکه به اعتبار علمی آنان
نیز آسیب می رساند .تاکنون وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی
و همچنین برخی دانشگاهها به صورت مجزا اقدام به معرفی
نشریات نامعتبر و جعلی در قالب لیست های جداگانه نمودهاند.
طبق هماهنگی با حوزه معاونت پژوهش و فنآوری وزارت عتف،
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه منظور صرفه جویی
در وقت و افزایش دقت پژوهشگران و جلوگیری از پراکندگی
اطالعات موجود در لیستهای اعالم شده ،عالوه بر مشخص
نمودن شاخص های علمی شناسایی ناشران و نشریات کم
اعتبار و نامعتبر ،اقدام به ادغام و یکپارچه نمودن لیستهای
موجود در قالب لیستی واحد نموده است .الزم به ذکر است
که پس از حذف موارد تکراری در لیست های موجود حدود
 3160نشریه در فهرست نشریات کم اعتبار ،جعلی و نامعتبر
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قرار گرفتند ()https://jcr.isc.gov.ir/Blacklist.aspx
تالش شده است اطالعات موجود در لیست های ارائه شده
بازنگری و اطالعات آن ها از جمله آدرس الکترونیکی و شماره
شاپای نشریات تصحیح شده و به فهرست اضافه گردد .در این
راستا با شناسایی نشریات نامعتبر ،ناشران نامعتبر نیز مشخص
شدند و در قالب فهرستی جداگانه بیش از  1300ناشر ارائه
گردید .برخی معیارها و شاخص های کلی که برای شناسایی
نشریات کم اعتبار ،جعلی و نامعتبر مورد استفاده قرار گرفته که
مالک های مورد نظر کلی در چهار معیار کلی الف) ناشر ،هیئت
تحریریه و سردبیر نشریه ب) فرایند داوری و وجهه علمی نشریه
ج) رعایت اخالق علمی و حرفه ای د) شهرت و اعتبار ناشر و یا
نشریه منظور شده است.
◆ گزارش تغییر معماری پایگاه داده ISC
با توجه به اینکه معماری پایگاهداده فعلی  ،ISCمتناسب با
اهداف تعریف شده و نیازهای جدید جامعه هدف نمیباشد،
ش و بررسی بازطراحی پایگاهداده فعلی به
پس از انجام پژوه 
عنوان بهترین راه حل انتخاب گردید .به این منظور ،با برگزاری
جلسات کارشناسی و استخراج مستندات خودکار از پایگاهداده
موجود ،وضعیت جدولها ،دادهها ،و روالها مورد بررسی اولیه
قرار گرفت .به همین منظور ایرادهای پایگاهداده فعلی برطرف و
بازطراحی کلی پایگاهداده با هدف دسترس پذیری بیشتر برای
کاربران در خصوص تحلیل های علم سنجی در حال انجام
است .البته این مساله تبعاتی همچون نیاز به بازنویسی بخش
دسترسی به داده برنامههای موجود و بعضا تغییرات پیچیدهتر را
نیز خواهد داشت که در این زمینه باید در ادامه طرحی سنجیده
با کمینه کردن زمان برنامهنویسی ارائه شود.
فعالیت ها در این زمینه با برگزاری برخی جلسات کارشناسی
شامل اینکه  ISCچه نرمافزارها یا سامانههایی را کم دارد و چه
ویژگیهایی الزم است به سامانههای فعلی اضافه شود انجام شد.
همچنین با ارائه قابلیتها و امکانات توسط متخصصین کتابداری
 ISCاز سایت  Web Of Scienceو همچنین با بررسی و
بحث تجربههای مشاوران پیرامون سامانههایی مانند Google
 Scholarو  ResearchGateو  Academiaبرخی امکانات
و قابلیتهای بالقوه ای که  ISCمی تواند و یا باید داشته باشد
با اولویتبندیهایی در نظر گرفته شد.
از جمله این امکانات وجود اکانت و پروفایل کاربری برای
نویسندگان ،مجامع و موسسههای پژوهشی و زیر شاخههای
آنها ،ژورنالها ،کنفرانسها و همچنین ابزارهای جدیدتر جستجو
و زبان جستجوی تخصصی میباشد .همچنین نیاز اساسی
به داشتن برچسب (تگ)های مکانی ،نوعی و غیره بر روی
رکوردهای دادهای شامل نویسندگان و مجامع از سوی مشاورین
مطرح شد که میتواند به استخراج آمار برای ناحیههای
جغرافیایی ،دستهبندیهای نوعی مانند وزارت علوم/وزارت
بهداشت/دانشگاه آزاد و غیره کمک کند .موارد دیگری از جمله
افزایش مشاهدهپذیری دادگان موجود در  ISCو همچنین
مقیاسپذیری پایگاهداده و نرمافزارها برای رسیدن نمایهسازی
به دادگان با حجم زیادتر نیز مطرح و پیرامون آنها بحث شد.
◆ رتبه بندی ()Ranking
◾ رتبه بندی ملی
گزارش اقدامات انجام شده برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها
و مراکز پژوهشی کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم در سال  99ارایه شد .مواردی از قبیل تشکیل کارگروه
ویژه با مسئولیت معاون آموزشی وزیر و نیز تدوین معیارها
و شاخص های ارزیابی با توجه به مطالبات در سطح ملی بر
اساس برنامههای مصوب باالدستی از قبیل سند چشم انداز،
سیاست های کالن علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور و
نیز توجه به عملکرد دانشگاهها در سطح بینالمللی و البته آن
هم در چارچوب برنامههای باالدستی مد نظر قرار گرفت .پس
از بررسی های انجام شده در جلسات کارشناسی مکرر ،برخی
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شاخص ها و معیارها به همراه وزن های مربوطه تهیه و با اعمال
تغییرات اساسی در کارگروه مربوطه به تصویب رسید .معیارهای
کلی پیشنهادی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی در  6حوزه آموزش ( با وزن  30درصد ) ،پژوهش
( با وزن  25درصد ) ،فناوری و نوآوری (با وزن 20درصد)،
بینالمللی سازی (با وزن  10درصد) ،اثر گذاری اقتصادی (با
وزن  10درصد) و خدمات اجتماعی ،زیر ساخت و تسهیالت (با
وزن  5درصد) می باشد.
همچنین معیارهای کلی پیشنهادی جهت ارزیابی پژوهشگاهها
و موسسات پژوهشی در  5حوزه پژوهش (با وزن  25درصد)،
فناوری و نوآوری (با وزن 35درصد) ،بینالمللی سازی (با وزن
 10درصد) ،اثر گذاری اقتصادی (با وزن  20درصد) و خدمات
اجتماعی ،زیر ساخت و تسهیالت (با وزن  10درصد) می باشد.
در حال حاضر این رتبه بندی به صورت آزمایشی برروی تعدادی
دانشگاههای منتخب در حال انجام و پس از بررسی و تایید
نتایج به کل دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور تعمیم یافته و
نتایج آن در انتهای سال  99اعالم خواهد شد.
◾ رتبه بندی جهانی
)ISC (ISC World University Rankings
به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاههای
کشور در سطح بینالمللی و با توجه به تجارب ارزشمند
گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در
زمینه رتبه بندی دانشگاهها در سطح ملی ،دو نوع رتبه
بندی جدید در سطح بینالمللی با عنوان «رتبه بندی
جهانی ( » ISC (ISC World University Rankingsبا
تصویب شورای راهبری ISCو تأکید وزیر محترم علوم ،به عنوان
رئیس شورای راهبری در دستور کار قرار گرفت .یکی از مهمترین
دستاوردهای انجام رتبه بندی جهانی ،ایجاد یک پایگاه داده از
جزئیات کامل اطالعات علمی و پژوهشی کشورها و دانشگاههای
تراز اول دنیا است که در نتیجه آن امکان برنامه ریزی و تهیه
نقشه راه به منظور دستیابی به اهداف و چشمانداز کشور و نیز
دانشگاههای کشور در سطح بینالمللی وجود خواهد داشت.
رتبه بندی جهانی  ISCدر سال  2018و  2019با حضور بیش
از  2005دانشگاه از سراسر دنیا انجام و در سال  2020نیز بزودی
نتایج آن اعالم خواهد شد .در انتخاب معیارهای رتبهبندی جهانی
 ISCتوجه به مأموریت دانشگاهها از جمله پژوهش (با وزن 60
درصد) ،نوآوری (با وزن  15درصد) ،آموزش (با وزن  10درصد)
و فعالیتهای بینالمللی (با وزن  15درصد) مورد نظر قرار گرفته
است .اطالعات این رتبهبندی از پایگاههای اطالعاتی USPTO
 ،WoS، Incitesگردآوری شده است .معیار پژوهش شامل 5
شاخص حجم پژوهش ،تعداد استناد به مقاالت و تاثیر استنادی
نرمال شده ،تأثیر استنادی نسبت به کل جهان و تعداد مقاالتی
است که در نشریات برتر به چاپ رسیده اند .بازه زمانی سه ساله
در این شاخص ها از جمله تعداد کل انتشارات هر دانشگاه در بازه
زمانی سه ساله ،تعداد کل استنادات به مقاالت منتشر شده ،تاثیر
استنادی نرمال شده ،تأثیر استنادی نسبت به کل جهان ،تعداد
مقاالت با کیفیت دانشگاه (نشریات ، Q1مجالت نیچر ،ساینس و
فهرست نشریات نیچر ایندکس) در نظر گرفته می شود.
تعداددانشگاههایقارههایمختلفدرنظامرتبهبندیبینالمللیISC-2019

قاره

2019

2018

اروپا

646

428

آسیا

786

438

آفریقا

70

27

آمریکای شمالی

363

244

آمریکای جنوبی

93

43

اقیانوسیه

47

40

جمع کل دانشگاه

2005

1220

ت
ع
ف

از جمهوری اسالمی ایران  43دانشگاه در رتبه بندی جهانی
 ISC-2019حضور داشته اند .بر اساس مأموریتهای
دانشگاهها ،تعداد  23دانشگاه جامع کشور در این رتبه بندی
حضور دارند .دانشگاههای جامع حاضر در این رتبه بندی عبارت
از :دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،شهید
بهشتی ،شیراز ،تبریز ،گیالن ،اصفهان ،بوعلی سینا ،رازی،
سمنان ،کاشان ،یزد ،شهید باهنر کرمان ،مازندران ،ارومیه،
یاسوج ،الزهرا (س) ،بینالمللی امام خمینی (ره) ،شاهد،
شهید چمران اهواز ،شهرکرد و دانشگاه محقق اردبیلی است.
از دانشگاههای علوم پزشکی نیز  12دانشگاه شامل دانشگاههای
علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،ایران ،اصفهان ،مشهد،
تبریز ،بقیه اهلل ،شیراز ،مازندران ،جندی شاپور اهواز ،کرمان و
کرمانشاه حضور دارند .از دانشگاههای صنعتی نیز  8دانشگاه
شامل دانشگاههای صنعتی اصفهان ،شریف ،امیرکبیر ،علم و
صنعت ایران ،خواجه نصیرالدین طوسی ،نوشیروانی بابل ،سهند
و شاهرود در این نظام رتبه بندی قرار دارند .نتایج کامل این
رتبه بندی در پایگاه اینترنتی به آدرس https://isc.gov.ir
قابل مشاهده می باشد.
◾ رتبه بندی دانشگاههای جهان اسالم
)(ISC Islamic world university rankings
در رتبه بندی  ISC 2019از نظر تعداد دانشگاهها ،ترکیه با
 72دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است .در بین سایر
کشورهای اسالمی ،ایران با  43دانشگاه ،مالزی با  21دانشگاه،
مصر  18دانشگاه ،اندونزی و پاکستان هر کدام با  13دانشگاه،
عربستان سعودی  12دانشگاه ،الجزایر و تونس هر کدام با 7
دانشگاه ،نیجریه  6دانشگاه و مراکش  5دانشگاه ،عمارات متحده
عربی  4دانشگاه ،لبنان ،قطر ،اردن ،بنگالدش ،قزاقستان قطر
هر کدام با  2دانشگاه و سایر کشورهای اوگاندا ،عمان ،کویت،
کامرون ،عراق ،سنگال ،سودان هر کدام با یک دانشگاه در این
رتبه بندی قرار گرفته اند.
نتایج کامل این رتبه بندی در پایگاه اینترنتی به آدرس
 isc.gov.irقابل مشاهده می باشد.
◾ رتبه بندی دانشگاههای کشورهای گروه دی هشت
()UNIVERSITIES' RANKING 8-D
با در نظر گرفتن حدود یک دهه تجربه پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ( )ISCدر رتبه بندی دانشگاههای ایران
و نیز تجربه رتبه بندی دانشگاههای کشورهای اسالمی
()ISCIslamicworlduniversityrankingsورتبهبندی
دانشگاههای جهان ()ISC World university rankings
از سال  ،2018بر اساس تفاهم نامه ای که میان سازمان D8
و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم منعقد شد ،رتبه بندی
دانشگاههای عضو این سازمان بعنوان بخشی از یک قرارداد به
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم واگذار شد و این رتبه بندی
با نام  UNIVERSITIES' RANKING 8-Dدر پایگاه
انجام گرفت .به منظور رتبه بندی دانشگاههای کشورهای گروه
دی ،8اطالعات پژوهشی 13034سازمان از کشورهای مختلف
عضو گروه دی 8در پایگاه اطالعاتی  INCITESدر فاصله
سال های  2015-2017بررسی شد .از بین این سازمان ها،
دانشگاههایی که بیش از  150مدرک را در این بازه زمانی منتشر
کرده بودند جامعه هدف رتبه بندی را تشکیل دادند .تعداد
دانشگاههایی که این شرایط را داشتند  378دانشگاه بود که در
رتبه بندی 2019 NIVERSITIES’ RANKING 8-D
حضور یافتند.
دانشگاههای حاضر در رتبه بندی دانشگاههای کشورهای گروه
دی 8به تفکیک کشور در جدول زیر نشان داده شده است.
همانطور که دیده می شود ،کشورهای ترکیه ،ایران و پاکستان
بیشترین تعداد دانشگاههای حاضر در رتبه بندی را داشته اند.
نتایج کامل این رتبه بندی در پایگاه اینترنتی به آدرس
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قابل مشاهده می باشد.
نام کشور

تعداد دانشگاه حاضر در رتبه بندی

ترکیه

148

ایران

58

پاکستان

43

اندونزی

42

مالزی

33

مصر

33

نیجریه

14

بنگالدش

7

◆ گزارش پژوهشگران پراستناد برتر  ISCو تحلیل
یک درصد برتر WoS
◾ لیست پژوهشگران پراستناد در حوزه علوم انسانی ،اجتماعی
و هنر مستخرج از ISC
برای اولین بار در سال  ،1398بر روی هر نام پژوهشگر در
پایگاهداده  ISCپردازشهای مختلفی صورت گرفت و بدین
ترتیب به طور تقریبی فهرست کاملی از نخبگان علمی کشور
در حوزه موضوعی علوم انسانی ،علوم اجتماعی و هنر و معماری
تهیه شد و بر این اساس  78نفر از پژوهشگران پر استناد یک
دهم درصد برتر کشور شناسایی شدند .به عالوه ،سه شاخص
نسبت تعداد کل استنادات به تعداد مقاله استنادکننده ،متوسط
خوداستنادی هر مقاله و درصد خوداستنادی نیز به عنوان
معیارهای مکمل در نظر گرفته شدند که کسب حداقل دو
امتیاز از سه شاخص الزامی بوده است .بر اساس آمار به دست
آمده ،در مجموع از  12رشته مختلف علوم انسانی ،اجتماعی و
هنر و معماری  78پژوهشگر پر استناد برتر حداقل امتیاز الزم
را کسب نمودند .البته سهم رشتههای مختلف در پژوهشگران
پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز
تعداد پژوهشگران هر رشته میباشد .بیشترین سهم و تعداد
پژوهشگر پر استناد به ترتیب در رشتههای مدیریت ،علوم
تربیتی ،اقتصاد-مالی ،علوم اجتماعی ،ادبیات ،روانشناسی و
جغرافیا بوده است.
◾ شناسایی و معرفی پژوهشگران پراستناد برتر ایران مستخرج
از ESI
فهرست پژوهشگران یک درصد برتر ایران گزارشی ساالنه
از پژوهشگران پراستناد در  22حوزۀ موضوعی علوم و علوم
اجتماعی است .دادههای مورد استفاده در تحلیل و انتخاب
پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه شاخصهای اساسی علم
( )ESIو وب علوم ( )WoSدر بازۀ زمانی 10ساله استخراج
میشود .دادههای استخراج شده بر اساس حدود آستانه استنادی
 ESIمورد ارزیابی قرار میگیرد و نویسندگانی که بر حسب حوزه
موضوعی و بازه زمانی در محدودۀ مقادیر حدود آستانه قرار دارند
به عنوان نویسندگان یک درصد برتر شناسایی میشوند.
شناسایی پژوهشگران یک درصد برتر فرایندی پیچیده و
زمانبر است که با تهیه فهرستی از پژوهشگران و اعضاء هیئت
علمی دانشگاهها شروع می شود .به این منظور ،ابتدا فهرستی
از پژوهشگران هر موسسه تهیه شده و مدارک و مقاالت هر
نویسنده در بازه زمانی  10ساله در وب علوم بازیابی می شود.
وجود اسامی پرتکرار و رایج ،تنوع وابستگی های سازمانی
نویسندگان در بازه زمانی نسبتاً طوالنی  10ساله ،تنوع
حوزههای پژوهشی ،تنوع های امالیی در نوشتن نام ها به
زبان انگلیسی و عدم استفاده برخی نویسندگان از کدشناسایی
پژوهشگر از جمله عواملی هستند که شناسایی دقیق همۀ
مدارک منتسب به هر نویسنده را با چالش مواجه می کنند.
اسامی شناسایی شده در سامانه  ESIنیز مورد بررسی قرار می
گیرند تا از حضور آن ها در بین اسامی نویسندگان یک درصد
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وضعیت اشتغال دانشآموختگان

تعداد کل همایشها

تعداد همایشهای بینالمللی

تعداد همایشهای ملی

تعداد همایشهای منطقه ای

تعداد همایشهای دانشگاهها

همایشهای مؤسسات آموزشی

همایشهای انجمنهای علمی

تعداد همایشهای پژوهشگاهها

ی نهادهای دولتی و خصوصی
همایشها 

سال

29 45 146 64 383 16 523 130 667 1397
2 32 110 26 374 8 420 120 544 1398

◆ گزارش سفر به عمان و دیدار با وزیر علوم و تعدادی
از دانشگاهها
در سال  98از طرف شورای راهبری  ISCکشور عمان نماینده
کشورهای عربی در کمیته اجرایی پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( )ISCانتخاب شده و وزیر علوم این کشور نماینده
خود ( آقای دکتر احمد الهادی) را برای حضور در این کمیته
معرفی کرده بود .به منظور هماهنگی و برقراری ارتباط نزدیک
برای تبین برنامهها و چگونگی همکاری در آینده برنامه سفر
به عمان-مسقط و دیدار با وزیرآموزش عالی پیش بینی و در
تیر ماه  98انجام شد .عالوه بر این مساله معرفی توانمندی و
پتانسیل ISCدر نمایه سازی نشریات علمی معتبر و نیز ارایه
کارگاههای ارتقای اثربخشی تولیدات علمی و نیز بازدید و ایجاد
ارتباط با دانشگاههای معتبر کشور عمان در برنامه بود .با توجه
به محدودیت هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و سفارت
ایران در مسقط از چند دانشگاه و مرکز پژوهشی نیز بازدید شود.
در جلسه حضوری با وزیر سرکار خانم دکتر راویه پیشنهاد
تعامل و همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسالم برای ارتقاء
رتبه علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی عمان در سطح منطقه
ای و بینالمللی ،معرفی اندیشمندان و محققان برجسته عمانی
به جامعه بینالمللی و برگزاری كارگاههای آموزشی و تحقیقاتی
علم سنجی و علم شناسی برای همه سطوح دانشگاهی مطرح
گردید .با توجه به سابقه قبلی این مساله گزارشی توسط مدیر
روبط بین الملل وزارت آقای دکتر احمد خمیس القطیطی ارایه
و از جمله اعالم آمادگی تعدادی از دانشگاهها (حدود  8الی 9
دانشگاه مهم) از جمله دانشگاه سلطان قابوس ،دانشگاه ملی برای
برگزاری کارگاه ارزیابی و افزایش اثر بخشی پژوهش و ارتقای
جایگاه بینالمللی دانشگاههای عمان توسط پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم با محوریت وزارت آموزش عالی ،اعالم آمادگی
شد و مقرر گردید لیست مدرسین و برنامه زمان بندی ارایه تا
در فوریه سال  ( 2020بهمن  )98برنامه ریزی برگزاری کارگاه
از طرف کار گروه مشترک پایگاه و وزارت صورت گیرد .در پایان
از چند سالن کنفرانس در طبقات مختلف ساختمان وزارت
بازدید و برای برگزاری کارگاه اعالم رضایت شد .ازخانم دکتر
راویه (وزیر) برای حضور در شیراز و ISCدعوت شد که قول
دادند این سفر در برنامه برای مارس  ۲۰۲۰برنامه ریزی شود.
همچنین تفاهم نامهها جهت بررسی به دفتر وزیر تحویل تا در
صورت توافق در نشست بعد به امضا طرفین برسد.

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

همچنین ،درگا م بعد ضمن معرفی نمایندگانی از طرفین نسبت
به برگزاری نشستهایی در سطح معاونتها و مدیران در
حوزههای دیگری چون پیگیری ثبت نشریات معتبر در ،ISC
ثبت کنفرانسها در  ،ISCارزیابی عملکرد و رتبه دانشگاهها
در رتبهبندی جهانی  ،ISCبارگذاری اطالعات نشریات در
سامانه  ،ISCافتتاح شاخه مرکز منطقهای در دانشگاهها ،انتشار
نشریات معتبر کشور توسط مرکز منطقهای ،معرفی انتشارات
مرکز منطقهای و رایزنی برای انتشار کتاب و  ...برگزار میشود.
برای نمونه در سال  1398در مجموع  9ویدیوکنفرانس داخلی
و  10ویدیوکنفرانس خارجی برگزار شد (جدول .)1
همچنین از ابتدای سال  1399نیز ویدیوکنفرانسهای داخلی
و خارجی در دست پیگیری و اجرا بوده است که برنامههای
مربوطه در جدول  2آمده است .از جمله مهمترین جلسات
مجازی برگزار شده جلسات مداوم با سازمان همکاریهای
اقتصادی کشورهای اسالمی ( )8-Dمستقر در استانبول ترکیه و
همچنین کارگروه بهداشت و سالمت دی-هشت (،)HSP-D8
با مرکزیت ابوجای نیجریه و دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق
و چند دانشگاه بزرگ کشور پاکستان ،سازمان آسایهل ،مرکز
اطالع رسانی یمن ،سازمان ایسسکو ،انجمن روسای دانشگاههای
مجارستان و اتحادیه دانشگاههای مجازی جهان اسالم اشاره
کرد .به عبارت دیگر در سال جهش تولید و شرایط پاندمی
کرونا ،مرکز منطقهای و  ISCدر تعامالت ملی و بینالمللی
ارتقای بی نظیری داشته است.
در حالی که که در سال  98حدود  19جلسه ویدیو کنفرانس
با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل و خارج برگزار گردید ،در
سال  99تاکنون تعداد  54جلسه ویدئو کفرانسی برگزار شده
است .در گزارش پیوست ،فهرستی از ویدیوکنفرانس های برگزار
شده ارائه گردیده است.
جدول  .1جلسات ویدئو کنفرانسی برگزار شده در سطح ملی و
بینالمللی در سال 1398
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

◆ برگزاری ویدئو کنفرانس در سطوح ملی و بینالمللی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( )ISCو مرکز منطقهای
اطالعرسانی علوم و فناوری ( )RICeSTبا توجه به مسئله
پاندمی ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری
و همچنین برای تسریع تعامالت علمی ،آموزشی ،پژوهشی و
فناوری با دانشگاهها و مراکز علمی-پژوهشی در سطوح ملی
و بینالمللی و نیز صرفهجویی در هزینهها ،جلساتی را در قالب
ویدئو کنفرانس با هیئترئیسه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
ایران و سایر کشورهای اسالمی برگزار مینماید .در این جلسات
ضمن آشنایی با ظرفیتها و نیازهای دو طرف ،در خصوص
پیگیری تفاهمهای فی مابین و برای گسترش سطح همکاریها
اقدام به عمل میآید.

9
10
11
12
13
14
15
16

ویدئوکنفرانس
استان بوشهر -دانشگاه خلیج فارس بوشهر  -اعضای
هیات رییسه
استان گیالن -دانشگاه گیالن  -اعضای هیات رییسه
استان مازندران -دانشگاه نوشیروانی بابل  -اعضای
هیات رییسه
استان گیالن -پارک علم و فناوری گیالن -اعضای
هیات رییسه
استان مازندران -دانشگاه علوم و منابع طبیعی
ساری -اعضای هیات رییسه
استان آذربایجان شرقی -دانشگاه صنعتی سهند-
اعضای هیات رییسه
تهران -واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
استان کرمان -دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان-
اعضای هیات رییسه
ترکیه -آنکارا -عضو کمیته کیفیت آموزش عالی
ترکیه و نماینده وزیر آموزش عالی آن کشور در
اعضای هیات رییسه  ISC-کمیته اجرائی
پاکستان -الهور -دانشگاه پنجاب پاکستان -اعضای
هیات رییسه
آلمان -دانشگاههای صنعتی درسدن و بوخوم
ترکیه -استانبول -سازمان همکاریهای اقتصادی
 - 8اعضای هیات رییسهD
در پاکستان  ISCپاکستان -عضو کمیته اجرایی
در نیجریه  ISCنیجریه -عضو کمیته اجرایی
در مالزی  ISCمالزی -عضو کمیته اجرایی
جمهوری آذربایجان -دانشگاه دولتی باکو و
دانشگاه خزر

ملی و بینالمللی

برتر اطمینان حاصل شود.
در تحلیل سال  1398تعداد  354پژوهشگر برتر ایرانی در
حوزههای موضوعی مختلف شناسایی و معرفی شدند .بر اساس
آمار بدست آمده ،توزیع دانشمندان در رشتههای مختلف
یکسان نیست به طوری که  %43این پژوهشگران متعلق به
حوزه مهندسی هستند .بعد از حوزه مهندسی ،حوزه شیمی
دارای بیشترین تعداد پژوهشگر برتر است که شامل  %14آنها
میگردد .به لحاظ سهم حاصل از نخبگان ،دانشمندان حوزه
پزشکی بالینی در جایگاه سوم قرار داشته و  %12دانشمندان
تاثیرگذار علمی کشور متعلق به این حوزه هستند .پژوهشگران
حوزه علوم کشاورزی نیز با  %11در رتبه چهارم قرار دارند.
سهم حوزه داروشناسی و سم شناسی  %8پژوهشگر برتر و
مابقی پژوهشگران برتر مربوط به  14حوزه علوم کامپیوتر،
علم مواد ،ریاضیات ،علوم اجتماعی ،فیزیک ،زیستشناسی
و بیوشیمی ،محیطزیست /بومشناسی ،زیستشناسی
مولکولی و ژنتیک ،ایمنیشناسی ،علم اعصاب و روان ،علوم
گیاهی و جانوری ،زمینشناسی ،روانپزشکی /روانشناسی ،و
میکروبشناسی میباشند.
◆ گزارش نمایه سازی همایشهای علمی کشور
گزارش پایگاه استنادی در خصوص نظارت برگزاری
همایشهای علمی در کشور از سال  98که بر اساس مصوبه
مربوط به آیین نامه و شیوه نامه جدید ثبت همایش در ISC
ارایه گردید.
با تصویب شیوه نامهها و قوانین مناسب و ارزیابی دقیق
همایشها تالش شده است همایشهای معتبر از همایشهای
نامعتبر تفکیک شوند .الزم به ذکر است که در آییننامه و شیوه
نامه ثبت همایشهای علمی جدید که در پایان سال 1397
ابالغ گردیده است ،بر افزایش کیفیت همایشهای نمایه شده در
 ISCتاکید شده است و هدف تنها افزایش تعداد همایشهای
نمایه شده نمی باشد.
تعداد همایشهای برگزار شده برای دانشگاهها ،انجمن های
علمی و پژوهشگاهها در سال  98نسبت به سال  97کاهش
یافته است .همایشهای برگزار شده موسسات آموزش عالی
(مراکز آموزشی کوچک) با اجرای شیوه نامه جدید در سال
 98از  64همایش در سال  97به  26همایش در سال 98
کاهش یافته است و تعداد همایشهای نهادهای دولتی و
خصوصی از  29همایش در سال  97به  2همایش در سال
 98رسیده است .همانطور که مالحظه می شود از ابتدای
سال  ۹۸همایشهای نمایه شده در سامانه جامع ثبت و
اطالع رسانی همایشهای معتبر علمی پایگاه استنادی ISC
بر اساس آییننامه و شیوه نامه جدید کاهش یافته است .قابل
ذکر است که بعضی از همایشها هم در سطح ملی و هم
در سطح بینالمللی برگزار شده اند .در صورت عدم اجرای
این شیوه نامه بر اساس رشد افزایشی چند سال قبل پیش
بینی می شد که تعداد همایشهای سال  98به بیش از 900
مورد برسد.
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

جدول  .2جلسات ویدئو کنفرانسی برگزار شده از ابتدای سال  99تا نیمه آذر
ردیف
1
2
3

ویدئو کنفرانس

تاریخ ویدیو سطح
کنفرانس برگزاری

 8و مدیر اجرایــی  /مدیرعامل Dنیجریه -مدیر برنامه سالمت و ایمنی اجتماعی گروه
آ
با حضور) (NPHCDAسابق �ژانس توسعه ملی مراقبت های بهداشتی نیجریه  24فروردین  1399بینالمللی
أ
کووید (ISC) 19-اعضای هی�ت رئیسه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 8باموضوع«برنامهحمایتازسالمتوبهداشتاجتماعی Dکشورهایعضوسازمان
 28فروردین  1399بی نالمللی
-»8-ISCمعرفی،بررسیورونمایــیازنماگرکووید D19اعضایگروهکشورهای
تهران -شورای عالی انقالب فرهنگی -شرکت در  130مین جلسه شورای ستاد راهبری  9اردیبهشت
ملی
1399
اجرای نقشه جامع علمی کشور و ارائه گزارش نظارتی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

4

استان گیالن -دانشگاه گیالن -اعضایهیاترییسه

 10اردیبهشت
1399

ملی

5

عراق-دانشگاه فنی الفرات االوسط عراق -اعضای هیات رییسه

 15اردیبهشت
1399

بینالمللی

6

 ( University of Sindh, Karachiپاکستان -چهار دانشگاه بزرگ  پاکستان
University, Shah Abdul Latif University Khairpur , Quade Azam
 ISCبا حضور دکـتر اظهر علی شاه  -عضو کمیته اجرایــی)University Islamabad

 17اردیبهشت
1399

بینالمللی

7

استانبوشهر-دانشگاهخلیجفارس-اعضایهیاترییسه

8

 ISCنیجریه-دکـترسلیمانباباتوندهرامونیوسف-عضوکمیتهاجرایــی

9

آ
تهران-مرکزملیمنطقهایاقیانوسشناسیغرب �سیا-اعضایهیاترییسه

10

استانکردستان-دانشگاهکردستان-اعضایهیاترییسه

11

تهران -مدیران روابط عمومی دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری

12

تهران -سازمان انرژی اتمی ایران -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

تهران-دهمیننشستسراسریمعاونانومدیرانهمکاریهایعلمی  بینالمللی
آ
دانشگاهها ،موسسات �موزش عالی و پژوهش و فناوری وزارت متبوع
آ
استان �ذربایجانشرقی-دانشگاهتبریز-اعضایهیاترییسه
استاناصفهان-دانشگاهاصفهان-اعضایهیاترییسه
آ
 "ASAIHL Online Worldسازمان �سایهل -نشست ویدیو کنفرانسی با موضوع
Congress 2020 on “COVID19-: the Global New Reality” (AOWC"”2020) under the theme “COVID19-: the Global New Reality
آ
 "special webinar onسازمان �یسسکو  -نشست ویدیو کنفرانسی با موضوع
"Perspectives on Peace, Citizenship and Resilience in Crisis and
" Conflict Contexts" as part of the "Societies We Want" Webinar
استان خراسان -دانشگاه فردوسی مشهد-اعضای هیات رییسه
استان یزد -دانشگاه یزد -اعضای هیات رییسه
تهران -مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور -اعضای هیات رییسه
آ
استان �إربایجان -دانشگاه ارومیه -اعضای هیات رییسه
استان اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان -اعضای هیات رییسه
استان سیستان و بلوچستان -دانشگاه سیستان و بلوچستان -اعضای هیات رییسه
استان مرکزی-دانشگاه اراک -اعضای هیات رییسه
تهران-پژوهشگاه هوا فضا -اعضای هیات رییسه
 - 8نشست ویدیو کنفرانسی با موضوع «نشست Dکشورهای عضو سازمان
 D8- HSP»  New Implementationکارگروه نظارت بر عملیاتیسازی مصوبات
Monitoring Work Group Meeting
استان سمنان-دانشگاه سمنان -اعضای هیات رییسه
کشورهای عضو سازمان ایسسکو -جلسه مشورتی بررسی پتانسیل همکاری های
ایسسکو –  ISCعلمی
استان کرمان -دانشگاه کرمان -اعضای هیات رییسه
تهران -دانشگاه خوارزمی -اعضای هیات رییسه

 21اردیبهشت
1399
 22اردیبهشت
بینالمللی
1399
 23اردیبهشت
ملی
1399
 24اردیبهشت
ملی
1399
 27اردیبهشت
ملی
1399
 27اردیبهشت
ملی
1399
 29اردیبهشت
ملی
1399
 31اردیبهشت
ملی
1399
ملی
 6خرداد 1399

ردیف
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ملی

40
41
42
43
44
45
46

 8خرداد  1399بینالمللی
47
 8خرداد  1399بینالمللی
 11خرداد 1399
 12خرداد 1399
 19خرداد 1399
 25خرداد 1399
 26خرداد 1399
 31خرداد 1399
 1تیر 1399
2تیر 1399

ملی
ملی
ملی
ملی
ملی
ملی
ملی
ملی

 3تیر 1399

بینالمللی

9تیر 1399

ملی

 12تیر 1399

بینالمللی

53

15تیر 1399
17تیر 1399

ملی
ملی

54

48
49
50
51
52

ویدئو کنفرانس
  8جلسه مشورتی بررسی پتانسیل همکاری های علمی Dکشورهای عضو سازمان
ISC – D8
تهران-جشنواره مجازی روابط عمومی های برتر دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و پارک
های علم و فناوری و موسسات تابعه وزارت وزارت تابعه وزارت علوم  با موضوع
»«دانشگاه سبز ،روابط عمومی سبز
استان ایالم-دانشگاه ایالم -اعضای هیات رییسه
استان زنجان-دانشگاه زنجان -اعضای هیات رییسه
استان استان کهگیلویه و بویراحمد-دانشگاه یاسوج -اعضای هیات رییسه
اعضای هیات رییسه (NIC)--یمن -مرکز اطالع رسانی یمن
تهران-پژوهشگاهپلیمر-اعضایهیاترییسه
جلسه ویدیو کنفرانسی با  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -اعضای
هیاترییسه
پاکستان -سمینار ویدیو کنفرانسی دو روزه  بینالمللی فارسی با موضوع پیام امید
و سالمتی در ادبیات فارسی» توسط دانشگاه ال سی بانوان الهور پاکستان
two days International Persian Webinar on " Life, Hope, & Persian
)Literature" by The Lahore College for Women University (LCWU
استانکرمانشاه-دانشگاهصنعتیکرمانشاه-اعضایهیاترییسه
شیراز -بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت ،دانشگاه و صنعت
برای توسعه ملی
مجارستان-نشست مشورتی پتانسیل همکاری های علمی ایران – مجارستان
online consultation  on potential Iranian-Hungarian Scientific
Cooperation
آ
�لمان -جلسه مشورتی به منظور نهایــی کردن انعقاد تفاهم نامه تاسیس شاخه
آ
رایسست در دانشگاه بوخوم �لمان -با حضور دکـتر کیانوش رضانیا استاد دانشگاه
آ
بوخوم �لمان
آ
افغانستان  -جلسه مشورتی به منظور رایزنی در خصوص برگزاری کارگاههای �موزشی
برای دانشگاههای منتخب افغانستان و سردبیران نشریات علمی این کشور -با
حضور دکـتر نصرهللا نظری  معاون پژوهش و فناوری جامعه المصطفی افغانستان
شیراز -نشست ویدیو کنفرانسی رویکردها و برنامههای ارزیابی و رتبه بندی نشریات
علمی
آ
دانشگاه بوخوم و شروع � IPلمان -جلسه مشورتی به منظور رایزنی برای دریافت
آ
عملیاتی سازی تفاهم نامه با �ن دانشگاه -با حضور دکـتر کیانوش رضانیا استاد
آ
دانشگاه بوخوم �لمان
با دانشگاه  ISCتهران-جلسه مشورتی به منظور پیگیری تعامالت مرکز منطقه ای و
آ
آ
آ
�زاد اسالمی  -با حضور �قای دکـتر علی جهان رئیس کـتابخانه مرکزی دانشگاه �زاد
اسالمی و مدیرکل امور کـتابخانهها ،مجالت ،انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه
آ
�زاد اسالمی
جلسه مشورتی به منظور رایزنی برای نهایــی کردن انعقاد سه ASAIHL-سازمان
آ
با سازمان �سایهل -با حضور  ISCتفاهم نامه تاسیس شاخه رایسست ،رایسست و
آ
 ISCاعضای دبیرخانه �سایهل در ایران  و  دکـتر فالحتی مشاور ریاست رایسست و
آ
آ
�لمان -جلسه مشورتی به منظور برنامه ریزی برای �موزش فرد تماس برای استفاده
آ
از خدمات مرکز منطقه ای در دانشگاه بوخوم �لمان-با حضور دکـتر کیانوش رضانیا
آ
استاد دانشگاه بوخوم �لمان
آ
افغانستان  -جلسه مشورتی به منظور رایزنی در خصوص برگزاری کارگاههای �موزشی
برای دانشگاههای منتخب افغانستان و سردبیران نشریات علمی این کشور -با
حضور دکـتر نصرهللا نظری معاون پژوهش و فناوری جامعه المصطفی افغانستان
آ
�لمان -جلسه مشورتی به منظور رایزنی برای عملیاتی سازی تفاهم نامه تاسیس شاخه
آ
رایسست در دانشگاه بوخوم �لمان و دسترسی این کـتابخانه به پایگاهها و منابع
اطالعاتی رایسست -با حضور دکـتر ماریانا بیسکر رابط کـتابخانه بوخوم
اتحادیه دانشگاههای مجازی جهان -جلسه مشورتی به منظور عقد تفاهم نامه با
انجمن دانشگاههای مجازی جهان  -با حضور دکـتر نجفی نماینده  اتحادیه
آ
افغانستان  -جلسه مشورتی به منظور رایزنی در خصوص برگزاری کارگاههای �موزشی
برای دانشگاههای منتخب افغانستان و سردبیران نشریات علمی این کشور -با
حضور دکـتر نصرهللا نظری معاون پژوهش و فناوری جامعه المصطفی افغانستان
مجارستان -جلسه مشورتی به منظور رایزنی در خصوص عقد تفاهم نامه با انجمن
روسای دانشگاههای مجارستان -با حضور دکـتر حداد

تاریخ ویدیو سطح
کنفرانس برگزاری
 17تیر 1399

بینالمللی

 23تیر 1399

ملی

 23تیر 1399
 24تیر 1399
 25تیر 1399
 28تیر 1399
 30تیر 1399

ملی
ملی
ملی
بینالمللی
ملی

 31تیر 1399

ملی

 31تیر 1399

بینالمللی

 26مرداد 1399

ملی

 25شهریور 1399

ملی

 26شهریور  1399بینالمللی
 25مهر 1399

بینالمللی

آ
� 17بان  1399بینالمللی
آ
� 28بان 1399

ملی

آ
� 28بان  1399بینالمللی

آ
� 4ذر 1399

ملی

آ
� 4ذر 1399

بینالمللی

آ
� 5ذر 1399

بینالمللی

آ
� 10ذر 1399

بینالمللی

آ
� 10ذر 1399

بینالمللی

آ
� 10ذر 1399

بینالمللی

آ
� 15ذر 1399

بینالمللی

آ
� 16ذر 1399

بینالمللی

❚❚
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

معرفی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

خانم دکتر پریسا علیزاده

سرپرست پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مهمترین نهاد
تخصصی در حوزه سیاست گذاری و جریان سازی گفتمان های
علم ،فناوری و نوآوری فعال در سطح منطقه ای و بینالمللی،
کانون پژوهش ،تفکر و مشاوره سیاست گذاری علم ،فناوری
و نوآوری در کشور و پشتیبان کلیدی نهادهای حکمرانی
و سیاست گذار به ویژه شورای عالی عتف در هوشمندی
راهبردی ،مأموریت تدوین ،پایش و ارزیابی شاخص ها و
برنامهها ،توانمندسازی و شکل دهی به شبکههای سیاستی در
همه سطوح نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور را برعهده دارد.
همچنین شایسته ساالری مبتنی بر نگرش و اخالق علمی،

شبکه سازی مبتنی بر تفاهم و مشارکت و تعامل مؤثر با سایر
نهادهای نظام ملی نوآوری ،اثربخشی در پشتیبانی از نهادهای
سیاست گذار با حفظ هویت تخصصی مرکز و تمرکز بر مسؤلیت
اجتماعی و پاسخگویی سازمانی در اثنای انجام مأموریت های
محوله ،به عنوان ارزشهای غیرقابل اغماض مرکز ،در نظر گرفته
شده است.
هماكنون مركز تحقیقات سیاست علمی کشور با داشتن شش
گروه علمی سیاست علوم و تحقیقات ،سیاست فناوری و نوآوری،
ارزیابی سیاست ها و پایش علم ،فناوری و نوآوری ،مطالعات
نظری علم ،فناوری و نوآوری ،مطالعات آینده علم ،فناوری و
نوآوری و گروه تأمین مالی و اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری،
وظایف مهم شناسایی درخت علم و مطالعه در تعیین سهم
مطلوب كشور از آن در آینده ،تحقیق در بومیسازی روشهای
علمی سنجش علم ،فناوری و نوآوری و تعیین وضع موجود با
استفاده از آن ها ،مسألهشناسی نظام علمی كشور با تمركز بر
حوزه پژوهش و فناوری با رویكرد فرابخشی و تصمیمسازی ،خط
ی سازی و تهیه راهبرد و برنامه برای رسیدن از وضع موجود
مش 

به وضع مطلوب ،انجام تحقیقات بنیادی ،توسعهای و كاربردی
بر اساس اصل مأموریتگرایی و با تمركز خاص در زمینههای
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی را به عهده دارد.
تدوین برنامه پنج ساله توسعه علم ،فناوری و نوآوری 10
استان ،تدوین سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی ،تدوین
برنامه راهبردی توسعه علم ،فناوری و نوآوری برای استان های
منتخب ،انجام پروژه سند ملی آمایش سرزمین :بخش پژوهش،
گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری کشور ،تدوین
سند علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان انرژی ،تدوین سند
راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
برگزاری نشست های مشترک مراجع ملی همکاری های
علمی بینالمللی ،راه اندازی مرکز نوآوری در مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور ،برگزاری مدرسه تابستانه سیاست گذاری
علم و فناوری ،برگزاری کنفرانس ملی علم ،فناوری و پیچیدگی
اقتصادی و ایجاد شبکه ملی سیاست پژوهی علم ،فناوری و
نوآوری از جمله مهم ترین دستاوردهای مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور طی چند سال اخیر می باشد.

شمس تبریزی و موالنا شناسی  -پژوهی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تولیت شمس تبریزی خوی
افسرالملوک ملکی تیرآبادی

کارشناسپژوهشکدهدانشنامهنگاری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشهایی با موضوع شمس تبریزی و موالنا ازخوی
دارالصفایایران و دارالقرار شمس تبریزی ( موسسه تولیت شمس
تبریزی ) تا تهران (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
و سپس خارج از مرزهای ایران چند سالی است با برگزاری
همایشهای بینالمللی شمس و موالنا و حضور اساتید فرهیخته
دانشگاههای داخلی و خارجی با جدیت تمام فعالیت خود را
ادامه داده است .بانی این پژوهشهای مهم شهرستان خوی بود
ی شمسالدین محمدبن
که بزرگداشت عارف قرن هفتم هجر 
علیبن ملک داد تبریزی را به دلیل وجود آرامگاه این عارف نامی
در این شهر از سال ۷۹آغاز کرد و در سال  95با عقد تفاهم نامه
ایی بین پژوهشگاه و تولیت شمس تبریزی همکاری تنگاتنگ
این دو نهاد علمی شکل گرفت و از سومین همایش بینالمللی
شمس و موالنا دبیرخانه علمی همایش در پژوهشگاه و دبیرخانه
اجرایی در تولیت و خوی مستقر شد .تا کنون بیش ازده همایش
ملی و شش همایش بینالمللی در خوی به این مناسبت برگزار
شده است .ماهیت پژوهشی این رویداد بنیادی علمی بینالمللی،
جایگاه مهمی برای خود در جامعه دانشگاهی و علمی فرهنگی
گشوده است .چنانچه امسال و در ششمین همایش ،نهادهایی
چون کمیسیون ملی یونسکو-ایران ،موسسه پژوهشی حکمت و
فلسفه ایران و انجمن علمی عرفان اسالمی ایران نیز همکاری
جدی و تنگاتنک با تولیت و پژوهشگاه در دبیرخانه علمی داشتند.
درمتن تفاهم نامه و همچنین بیانهایی که در سومین همایش
ف دستاندکاران
بینالمللی صادر شده است نکات مهمی از اهدا 
ت ازجمله :تاسیس مرکز شمس شناسی  -پژوهی
درج شده اس 
و موالنا شناسی  -پژوهی در شهرستان خوی با همکاری
پژوهشگاه و تجهیز آن به کتاب خانهای تخصصی و مستقل با
حداقل بیست هزار جلد کتاب به منظور جذب پژوهشگران،
دانش جویان و دانش آموختگان مراکز علمی داخلی و خارجی؛
ضرورت تدوین برنامهای جامع به منظور تبدیل شهرستان خوی

به یک قطب فرهنگی علمی بخصوص شمس شناسی -پژوهی
و موالنا شناسی -پژوهی؛ تأکید بر نشست جهانی شمس
و جایگاه بینالمللی آن ،بهره گیری از ظرفیتهای علمی و
دانشگاهی و مراکز فرهنگی و اجتماعی شهرستان خوی و دیگر
شهرستانهای استان و سراسر کشور ،تداوم پژوهشهای مربوط
به شمس شناسی-پژوهی و موالنا شناسی -پژوهشی ،اهتمام به
طبع و نشر آثار شمس تبریزی و موالنا و ترجمه آنها به زبان
های گوناگون با هدف تقویت روابط بین فرهنگی و تعامالت
بینالمللی ترسیم و تصویب شد که با برگزاری مستمر این
رویدادهای علمی در حال انجام است.
آقای دکتر حسینعلی قبادی ،رئیس پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی در ششمین همایش بینالمللی شمس
و موالنا که امسال به خاطر شرایط کرونایی کشور در فضای
مجازی برگزارشد گفت :اميدوارم اين همايشها شمس را تا
حدودي از غربت و بدشناختي يا كم شناختي به در آورد .اين
همايش گران ارج ،در حقيقت ،به نوعي خلق مجدد ميراثهاي
بزرگ و گنجينههاي سترگ ماست  .اصوال بازآفريني و خوانش
مجدد ميراثهاي يك ملت ،يا يك تمدن ،نشانه ظرفيت يك
فرهيختگي فرهنگي قوم و از لوازم پيشرفت يك كشور است و
به نسل هاي آينده مي آموزد كه نياكان ما بزرگ و اثرگذار در
جهان بوده اند .لذا ما هم بايد توانمند شويم و راه پيشرفت را پيدا
كنيم .بازخواني ميراث در قالب چنين كنگرههايي نشانه عزم
راسخ براي رسيدن به پيشرفت و سرآمدي در جهان امروز است
و براي تحكيم هويت و مواجهه با گسستهاي هويتي و نسلي
اقدامي بسيار مهم به شمار مي آيد و سرمايههاي بزرگ معنوي و
ميراثي را از غربت در مي آورد.
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان سكان دار
بازآفريني هويت ميراثهاي ايراني  -اسالمي ،خداي را شاكر است
كه در فرايند همكاري هاي همدالنه و موفق با همه نهادهاي
دست اند كار با اهتمام مستمر در برگزاري همايش بينالمللي
شمس در پنج سال اخير به جهانيان و نسلهاي آينده ايران
روشن تر ساخت كه اين مرز و بوم داراي چنين گنجينههايي
است و زبان و ادبي فارسي كه رودكي ،فردوسي ،غزالي ،خرقاني،
بايزيد ،نجمالدين كبري ،نظامي ،ناصر خسرو ،عطار ،مولوي،

سعدي ،جامي ،ملكالشعرا بهار و امثال آنان را در خود پرورانده
است ،ميتواند عامل تلطيف رواني و آرامش جان آدمي در دنياي
كنوني و تسكين آالم و رنجهاي بشر امروز باشد".
رضا جعفرپور ،سرپرست موسسه تولیت شمس تبریزی و
دبیر اجرایی جشنواره ملی و همایش بینالمللی شمس و
موالنا ،نیز با اشاره به اهداف تولیت شمس تبریزی در برگزاری
همایشهای بینالمللی و جشنواره ملی شمس و موالنا گفت":
شمس پژوهی و تولید محتوای علمی و فرهنگی در این موضوع
و تحلیل علمی و عرفانی آموزههای شمس به نسل امروز و باز
شناساندن این اسطوره عرفان و ادب به جهانیان از مهمترین
اهداف برگزاری این رویدادهای علمی و پژوهشی است که همه
ساله با حمایتهای مالی شهرداری و شورای اسالمی شهر خوی
توسط تولیت شمس تبریزی ادامه مییابد " .وی افزود  ":تاکنون
هشت جلد کتاب با محتوای مقاالت داخلی و خارجی رسیده به
همایشهای بینالمللی شمس و موالنا و سخنرانیهای ارائه شده
در محافل توسط تولیت شمس تبریزی چاپ شده است و به
تازگی باهماهنگیهای انجام یافته مقاالت همایشهای چهارم،
پنجم و ششم در پایگاه استنادی جهان اسالم نمایه خواهد شد و
عالقهمندان میتوانند برای استفاده به این پایگاه مراجعهکنند".
یادآوری میشود ،یکی ازاهداف اصلی این رویداد بزرگ تولید
محتوی در خصوص شمس تبریزی است زیرا تا کنون پژوهش و
مکتوبات در باره شمس تبریزی کمتر انجام شده است و به همین
سبب تالش میشود همه ساله مولوی پژوهان ،پژوهشگران و
اساتید برجسته داخلی و خارجی با عضویت در کمیته علمی و
تالیف مقاله ،در تدوین و تولید محتوی با موضوع شمسشناسی
 پژوهی این قصور جبران شود .از پنجمین همایش بینالمللیبا دبیری علمی خانم دکتر مریم عاملی رضایی و ششمین
همایش بینالمللی با دبیری علمی آقای دکتر مهدی معین
زاده ،از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ،محورهای همایش بر
اساس موضوعهای میان رشته ایی تدوین شده است که این امر
امکان ورود رشتههای مرتبط به تولید محتوی در این زمینه را
مهیا میسازد .تاکنون پژوهشگران و اساتیدی از ترکیه ،فرانسه،
هندوستان ،پاکستان ،افغانستان ،عراق ،سوریه و بنگالدش در
همایشها مقاالت و پژوهشهای خود را ارائه کردهاند.
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گزارش عملکرد تبصرة نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی در سال تحصیلی 1399 -1398
پژوهشی دولتی و غیردولتی در همانندجویی و ثبت پایاننامهها ،رسالهها ،و پیشنهادهها در سال تحصیلی  1399 -1398منتشر
گزارش عملکرد دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،و مؤسسههای آموزشعالی و
ِ
شد.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» ،بر پایة تبصرة ن ُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب  31مرداد  1396مجلس شورای اسالمی و آییننامة
اجرایی مصوب  23مرداد  1398هیئت وزیران؛ همة دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،و مؤسسههای آموزشعالی ،پژوهشی ،و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند ،در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها) ،پایاننامهها ،و رسالههای (پارساهای) خود
پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی  1399 -1398نشان میدهد.
را ثبت کنند .این گزارش عملکرد دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،و مؤسسههای آموزشعالی و
ِ
روزافزون تماممتن
همانندجویی پارسا ،پیشنهاده ،و مقاله در سامانة «همانندجو» با پشتوانة
ِ
بیش از  350هزار پارسا 75 ،هزار پیشنهاده ،و  244هزار مقاله و روی هم با نزدیک
به  70میلیون برگ ،در نشانی  TIK.IRANDOC.AC.IRانجام میشود .سامانۀ
«همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار ،نوشتههای همانند را بازیابی و اندازة همانندی
و منبع اطالعات همانند را نمایش میدهد .در سال تحصیلی  ،1399 -1398بیش از 31
هزار استاد ،و نزدیک به  112هزار دانشجوی عض ِو سامانۀ همانندجو از  590مؤسسه،
نزدیک به  160هزار درخواست همانندجویی داشتهاند .گزیدۀ عملکرد همانندجویی در
جدول زیر آمده است.
گزیدۀعملکردهمانندجوییپایاننامهها،رسالهها،پیشنهادهها،ومقالههادرسالتحصیلی1399-1398
عملکردهمانندجویی

شمار

مؤسسههای عضو سامانة همانندجو

590

درخواستهای همانندجویی مؤسسهها

157.137

استادان عضو سامانة همانندجو

31.333

دانشجویان عضو سامانة همانندجو

111.668

نشریههای علمی عضو سامانة همانندجو

114

درخواستهای همانندجویی نشریهها

2.604

همایشهای عضو سامانة همانندجو

3

درخواستهای همانندجویی همایشها

518

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایاننامه ،رساله ،و پیشنهاده در سال تحصیلی1399-1398

شمار

عملکردثبتپارسا

شمار

عملکردثبتپیشنهاده

مؤسسههای عضو سامانة ثبت برای
ثبت پارسا

436

مؤسسههای عضو سامانة ثبت برای
ثبتپیشنهاده

360

ثبت پارسا

55.775

ثبتپیشنهاده

40.022

عملکرد دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،و مؤسسههای آموزشعالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی
در سال تحصیلی  1399 -1398در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آنها
در جدول زیر آمده است.

عملکرد دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،و مؤسسههای آموزشعالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی
در سال تحصیلی  1399 -1398در همانندجویی پارسا و پیشنهاده ،بر پایة وابستگی
سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
عملکردمؤسسههادرهمانندجوییپایاننامه،رساله،وپیشنهادهبرپایةوابستگیسازمانیآنهادر
سال تحصیلی1399-1398
شمار مؤسسههای عضو

شمار درخواست
همانندجویی

شمار استادان عضو

شمار دانشجویان عضو

دانشگاه پیام نور

167

35.210

3.840

14.693

10.858

دانشگاه جامع علمیکاربردی

2

21

2

40

74

دانشگاه فنی و حرفهای

1

36

3

108

-

دانشگاهفرهنگیان

4

216

689

273

29

شمار دانشآموختگان
تحصیالت تکمیلی *

وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری

118

69.189

21.924

49.856

39.733

عملکردهمانندجویی

ثبت پایاننامه ،و رساله ،و پیشنهاده در سامانة «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.
 AC.IRانجام میشود .در این سامانه ،دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده ،دادهها و
تماممتن آنها را دروندهی و شناسة رهگیری دریافت میكنند .پارسا نیز پس از دروندهی
دادهها و بارگذاری فایل تماممتن و تأیید ایرانداک ،آماده بررسی مؤسسه ميشود .با پذیرش
مؤسسه ،فرایند ثبت پارسا به پایان میرسد.
در سال تحصیلی  ،1399 -1398روی هم  436مؤسسه ،نزدیک به  56هزار پارسا و 360
مؤسسه ،بیش از  40هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کردهاند .گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و
پیشنهاده در جدول زیر آمده است.
گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایاننامه ،رساله ،و پیشنهاده در سال تحصیلی -1398
1399

وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزشپزشکی

1

10

1

232

13.351

سایر دستگاههای اجرایی

32

2.126

597

2.507

عملکردمؤسسههادرهمانندجوییپایاننامه،رساله،وپیشنهادهبرپایةوابستگیسازمانیآنهادر
سال تحصیلی1399-1398
ثبت پارسا

شمار دانش
آموختگان
شمار
تحصیالت
تکمیلی * مؤسسهها

ثبتپیشنهاده

شمار
ثبت

شمار
مؤسسهها

شمار
ثبت

وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری

39.733

111

29.743

91

24.846

دانشگاه پیام نور

10.858

25

3.920

20

1.275

دانشگاه جامع علمیکاربردی

74

2

11

1

1

دانشگاه فنی و حرفهای

0

0

0

0

0

دانشگاه فرهنگیان

29

8

78

6

46

وزارت بهداشت ،درمان ،و
آموزشپزشکی

13.351

3

413

1

232

وابستگیسازمانی

سایر دستگاههای اجرایی

1.939

15

1.042

11

399

مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی
غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

8.023

215

13.593

194

10.170

1.939

دانشگاه آزاد اسالمی

102.160

57

6.975

36

3.053

221

41.005

2.629

28.878

8.023

حوزههای علمیه

-

0

0

0

0

43

9.324

1.647

15.038

102.160

همه

176.167

436

55.775

360

40.022

حوزههای علمیه

1

0

1

43

-

همه

590

مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیغیرانتفاعی و
جهاد دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسالمی

176.167 111.668 31.333 157.137

* شمار دانشآموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی  1397 -1396از
مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.

* شمار دانشآموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی  1397 -1396از
مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها ،رسالهها ،و پیشنهادهها در سال تحصیلی
 1399 -1398در نشانی  irandoc.ac.ir/about/reportدر دسترس است.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

که تو خوشتر ز گل و تازهتر از نسرینی
به بهانه پنجاه و دومین سالروز پایهگذاری ایرانداک

برخی از نمایانترین دستاوردهای همکاران ایرانداک از مهر
 1398تا مهر  1399برای سامان علم ،فناوری ،و نوآوری،
منتشر شد.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران» ،با گراميداشت پنجاه و دومین سالروز پایهگذاری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ايرانداك) ،برخی از
نمایانترین دستاوردهای همکاران ایرانداک از مهر  1398تا
مهر  1399برای سامان علم ،فناوری ،و نوآوری ،به شرح زیر
منتشر شد.
◾ آغا ِز کار سامانة برچسبگذاری اجزای کالم (سبا)؛
◾ آغا ِز کار سامانة پرسشنامهساز (پرسا)؛
◾ آغا ِز کار آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری؛
◾ برگزاری هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات؛
◾ عضویت در پنج کمیتة تخصصی ملی و وزارت عتف و
نمایندگی وزارت عتف در یک کارگروه؛
◾ ریاست شورای تأمین منابع علمی وزارت عتف و دبیرخانة
آن با عضویت  54مؤسسه؛
◾ عضویت در سه نها ِد علمی ملی و چهار نهاد علمی جهانی؛
◾ عضویت در شورایعالی سیاستگذاری کرسی ارتباطات
علم و فناوری یونسکو؛
◾رسیدن شمار تفاهمنامههای همکاری با دانشگاهها،
انجمنهای علمی ،انجمنهای دانشجویی ،و سازمانهای ملی
و جهانی به 45؛
◾ گزینش رسالة دکتری بهروز رسولی (دانشآموختة
ایرانداک) در بخش رسالة دکتری دهمین جشنوارة ملی
پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران؛
◾ دریافت رتبة نخست برای کتاب محتوای دیجیتال؛
مفاهیم و ابتکارعملها از دومین جشنوارة ملی کتاب در
فضای مجازی؛
◾ رسیدن شمار كتابهاي چاپ شده به  ،231طرحهای
پژوهشی پایانیافته به  70( 331طرح تقاضامحور) ،مقالههای
منتشر شده به  ،494و رویدادهای علمی به 195؛
◾ رسیدن شمار دورههای آموزشی مصوب به  228عنوان و
دورههای برگزار شده به  1.345و دانشپذیران به  22هزار تا
مهر 1399؛
◾ دریافت رتبة بینالمللی برای پژوهشنامة پردازش و
مدیریت اطالعات در ارزیابی سال  ۱۳۹۸کمیسیون بررسی
نشریات علمی کشور؛
◾ گذر شمار دانلود مقالههای پژوهشنامة پردازش و مدیریت
اطالعات از دو میلیون؛
◾گذر شمار مقالههای پژوهشنامة پردازش و مدیریت
اطالعات از هزار؛
◾ گذر میانگین روزانة بازدیدکنندگان جداگانه از سامانههای
ایرانداک از  19هزار در سال 1399؛
◾ پذیرش بیش از هفت میلیون و  300هزار بازدید جداگانه
از  31سامانة ایرانداک از مهر  1398تا مهر 1399؛
کاربران سامانة
◾گذر شمار همة پاسخها به درخواستهای
ِ
پیشینة پژوهش از  851هزار؛ و گذر از  141هزار پاسخ از مهر
 1398تا مهر  1399برای پرهیز از دوبارهکاری در پایاننامهها
و رسالهها؛

◾ افزوده شدن گزارش پیشنهادة پایاننامهها و رسالهها در
پاسخ به درخواستهای کاربران در سامانة پیشینة پژوهش؛
◾رسیدن شمار اعضای سامانة همانندجو (در TIK.
 )IRANDOC.AC.IRبه  755مؤسسة آموزشی و
پژوهشی 113 ،نشریة علمی ،و  173هزار کاربر و انجام 268
هزار همانندجویی؛
◾ گذر شمار ثبت پایاننامه و رساله از  452هزار از بیش از
 695مؤسسه در سامانة ملی ثبت پایاننامه ،رساله ،و پیشنهاده
در SABT.IRANDOC.AC.IR؛
◾ ثبت برخط پایاننامهها و رسالههای دانشآموختگان
ایرانی بیرون از کشور در سامانة ملی ثبت پایاننامه ،رساله ،و
پیشنهاده (در  )SABT.IRANDOC.AC.IRو عضویت
بیش از هزار دانشآموخته و ثبت  1.211پایاننامه و رساله
در آن؛
◾ گذر شمار منابع پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) از یک
میلیون و  271هزار در آغاز مهر ۱۳۹9؛
◾ فراه م ساختن دسترسی به تماممتن بیش از  40هزار رساله
و بیش از  394هزار پایاننامه و اشاعة اطالعات پیشنهادة بیش
از  248هزار پایاننامه و رساله در پایگاه اطالعات علمی ایران
(گنج) در GANJ.IRANDOC.AC.IR؛
توجو ،در پایگاه
◾ انجام بیش از  174میلیون و  540هزار جس 
اطالعات علمی ایران (گنج) در GANJ.IRANDOC.
 AC.IRاز مهر  1398تا مهر 1399؛
متن بیش از
◾پشتیبانی از دسترسی رایگان به تمام ِ
 100.000.000مدرک علمی و فنی انگلیسی و فارسی در
« ِزدنی» در ZEDNEE.IO؛
◾ گذر شمار پایاننامهها و رسالههای سازماندهی شده از
 220هزار؛
◾نگهداری بیش از  420هزار پایاننامه و رساله و دیگر
فنی چاپی به زبانهای فارسی (از
گزارشهای علمی و ِ
 1323خورشیدی) و انگلیسی (از  1920میالدی) در آرشیو
ایرانداک؛

◾ گذر شمار اعضای طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانهها)
از  131هزار ،کتابخانههای زیرپوشش از  ،286و کتابهای
امانت داده شده از  188هزار؛
◾ پایش برخطِ روند و جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در
جهان با گزارش  87شاخص از  55نهاد جهانی از سال 1988
تا  2020میالدی در پایگاه وب جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری
ایران در جهان (نما) در NEMA.IRANDOC.AC.IR؛
◾ پایش برخط  30شاخص علمی برای انتشارات ایرانیان
در جهان (در نمایهنامههای  WoSو  )Scopusدر پایگاه
وب دانش ایران؛ مشارکت ایرانیان در دانش جهان (دا) در
DA.IRANDOC.AC.IR؛
◾ فراهم ساختن دسترسی به شانزده اصطالحنامه با 150
هزار توصیفگر در ESN.IRANDOC.AC.IR؛
◾ انتشار مستند بیش از  13هزار نا م نهاد ،سازمان ،و مؤسسة
دولتی ایران؛ نامهای جغرافیایی؛ نام سرآمدان و پدیدآوران؛ و
نام کتابها در پایگاه وب فهرستهای مستند نامهای ایرانداک
(نامها) در NAMHA.IRANDOC.AC.IR؛
◾ دسترسی برخط به بیش از  59هزار واژة ایرانداک
و  60هزار واژة فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سامانة
واژهنامههای ایرانداک در DIC.IRANDOC.AC.IR؛
◾دسترسی برخط به اطالعات و آمار کتابخانهها در
چارچوب آمایش آموزش عالی و مناطق دهگانة آن در
AK.IRANDOC.AC.IR؛
◾ پاسخگویی تلفنی ،رایانامهای ،و حضوری به بیش از 73
هزار درخواست کاربران از مهر  1398تا مهر 1399؛
◾ برگزاری زنگ ایرانداک (کارگاه آموزشی آشنایی و کار با
سامانهها و پایگاههای اطالعات) برای استادان ،پژوهشگران،
دانشجویان ،کتابداران ،و کارشناسان و گذر شمار برگزاری آن
از  38کارگاه و  4هزار شرکتکننده؛
◾ بازدید  14گروه از مدیران ،استادان ،دانشجویان،
کارشناسان ،و دانشآموزان از ایرانداک از مهر  1398تا مهر
.1399

ت
ع
ف

90
ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری
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آمار کتابخانههای دانشگاهی منتشر شد

آمار  203کتابخانة زیرپوشش وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری در سامانة آمار کتابخانهها (آک) منتشر شد.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» ،آمار  203کتابخانة زیرپوشش وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری
(عتف)؛ برای سال تحصیلی  1397-98در سامانة آمار کتابخانهها (آک) به نشانی  AK.IRANDOC.AC.IRمنتشر شده است.
بخش مجموعه ،نیروی انسانی ،زیرساخت،
گفتنی است ایرانداک از سال تحصیلی  1394-95تاکنون ،آمار کتابخانهها را در پنج
ِ
اعتبارات ،و خدمات ،بر پایة استاندارد  NISO Z39.7گردآوری میکند .این آمار را نمایندگان مؤسسهها در سامانه وارد میکنند و
ایرانداک پس از پایش و ویرایش ،آنها را منتشر میکند .گزیده آمار همة این کتابخانهها در جدول زیر آمده است.
بخش

زیربخش (واحد)

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

همه

48.945

17.610

385.985

0

9.935.829

12/54

کتاب الکترونیکی (عنوان)

2.908

0

305.683

0

590.393

0/745

نسخه خطی (عنوان)
منابع دیداری و شنیداری (عنوان)

185
1.319

0
10

32.000
142.196

0
0

172

4

کتاب چاپی (جلد)

کتاب چاپی (عنوان)

27.177

نسخه خطی (جلد)

10.695

107

پایاننامة کارشناسی ارشد (عنوان)
رسالة دکتری (عنوان)

0

3.447
331

گزارش طرح پژوهشی (عنوان)
همة منابع (عنوان) *

379
1

218.029
24.811

0
0

699.684
67.131

2.716

0

37.583
267.795

0/047
0/338

34.983

0/044

0/883
0/085

نیروی انسانی زیرساخت
اعتبارات

35.540

11.756

582.192

553

3
6
472
444

1
3
130
140

56
91
7200
6000

0
1
0
0

564
1180
95.887
90.115

0/0007
0/0015
0/1210
0/1138

252.127

27.883

3.500.000

0

51.181.827

64611/935

صندلی برای مراجعان (صندلی)

181

1

80

خدمات

هزینهکرد برای خرید منابع خارجی (هزار ریال)
هزینهکرد برای تحقیق و توسعه (هزار ریال)

469.044
182.845

0
0

اعضا (نفر)

3.902

1.413

شمار امانت منابع به مراجعان (جلد)

16.000

7.214.564

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری (نفر)

هزینهکرد برای خرید منابع داخلی (هزار ریال)

0

21.740

0/027

9/11

3

کارکنان با رشتههای دیگر (نفر)
همة کارکنان (نفر)
مساحت مخزن (متر مربع)
مساحت تاالر مطالعه (متر مربع)

264.133

0

5.516.995

6/96

9.871

2.611

35

1500

0

0

616

36.693

0/0008

0/0463

67.590.954
15.000.000

0
0

95.216.000
37.117.522

120200/67
46857/157

78.777

20

792.142

-

121.000

0

2.003.848

2/53

عنوان همة کتابهای چاپی و الکترونیکی ،نسخههای خطی ،منابع دیداری و شنیداری ،پایاننامهها و رسالهها،
* همة منابع؛ شما ِر
ِ
و گزارش طرحهای پژوهشی را نشان میدهد.
همانگونه که جدول باال نشان میدهد 203 ،کتابخانة زیرپوشش وزارت عتف ،برای هر عضو در سال تحصیلی  1397-98نزدیک
هفت عنوان کتاب چاپی و بیش از نه عنوان از همة منابع* داشت ه و به ازای هر  10هزار عضو  15تَن در کتابخانهها کار میکردهاند.
کتابخانهها به ازای هر عضو 2/53 ،جلد کتاب امانت داده و برای هر هزار عضو  46صندلی داشتهاند .کتابخانهها در همین زمان به
ازای هر عضو  64611.935ریال منابع اطالعات داخلی و  120200.67ریال منابع اطالعات خارجی (به جز پایگاههای اطالعات
علمی) خریداری کردهاند.
زیربخش آمار هم در جدول زیر دیده میشوند.
کتابخانههای دارای رتبههای نخست در هر
ِ
بخش

مجموعه نیروی انسانی زیرساخت اعتبارات
خدمات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) در سامانة
«دانش ایران (دا)» ،گزارش سنجههای ارزیابی انتشارات
علمی ایران در سال  2016میالدی را منتشر کرده است.
به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،این
اثر دادههای دو نمایة جهانی «وب آو ساینس (واس)» و
«اسکوپوس» را تحلیل میکند« .دانش ایران» برای نخستین
ِ
درست انتشارات
بار همپوشانی این دو پایگاه را روشن و آمار
علمی ایران را در جهان گزارش میکند .نام مؤسسههای
ایرانی در این سامانه ،یکدست و نگارش گوناگون نام آنها
شناسایی و انتشاراتشان درهم شدهاند .افزون بر این ،در
«دانش ایران» همکاری ملی مؤسسههای ایرانی نیز تحلیل و
گزارش شده است .آمار انتشارات علمی بر پایة وابستگیهای
گوناگون سازمانی (همانند وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری؛
وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد
اسالمی؛ و )...نیز در «دانش ایران» در دسترس است.
بر پایة دادههای این سامانه ،جایگاه ایران در بیشتر سنجهها
در سال  2016میالدی بهبود یافته است .شمار انتشارات
ایران در «واس» از  41.989اثر در سال  2015به 49.233
اثر در سال  2016میالدی رسیده است .پژوهشگران ایرانی در
«اسکوپوس» نیز  52.566اثر دارند .شمار آثار ایرانیان در این
دو پایگاه پس از کنارگذاشتن همپوشانیها  59.368اثر است.
بیشتر انتشارات ایرانیان در سال  2016میالدی در «واس»
در زمینة علوم تجربی و زمینشناسی و در «اسکوپوس»
در زمینة علوم فیزیک است .مؤسسههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات ،و فناوری کلیدیترین بازیگران در انتشار
آثار بوده و در پدیدآوری پیرامون  63درصد از انتشارات
ایران نقش داشتهاند .پیرامون  21درصد از انتشارات ایرانیان
در هر دو پایگاه با همکاری پژوهشگران خارجی به رشتة
نگارش در آمدهاند و  56درصد آثار نیز دستاورد همکاری
ملی مؤسسههای ایرانی هستند.
پیرامون  20درصد از انتشارات ایرانیان در سال 2016
هیچ استنادی نگرفتهاند .کمتر از دو درصد از انتشارات
ایران در یک درصد نخست نشریههای باکیفیت و کمتر از
 10درصد آنها در  10درصد نخست نشریههای باکیفیت
منتشر شدهاند .سنجههای ارزیابی انتشارات علمی ایران
در «دانش ایران :مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال
 »2016گزارش شدهاند که نسخة الکترونیکی تماممتن آن
http://da.irandoc.ac.ir/upload/publications/
 IranKnowledge2016-.pdfدر دسترس است.

مجموعه

ایرانیان نزدیک به  60هزار اثر علمی در
سال  2016میالدی منترش کردند

سرانه به ازای
هر عضو

زیربخش

کتابخانة دارای رتبة نخست در زیربخش

شمار /واحد

کتاب چاپی

کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد ،و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

 385.985جلد

کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد ،و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

 582.192عنوان

کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد ،و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران
کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد ،و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

 56تَن
 91تَن

همة منابع *

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری
کارکنان با رشتة تحصیلی دیگر
همة کارکنان
مساحت مخزن

مساحت تاالر مطالعه

هزینهکرد برای منابع داخلی

هزینهکرد برای منابع خارجی
هزینهکرد برای تحقیق و توسعه
شمار امانت منابع به مراجعان
اعضا

کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد ،و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

 35تَن

 7.200متر مربع

کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

 6.000متر مربع

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

 6.759میلیون ریال
 1.500میلیون ریال

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد ،و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

 3.500میلیون ریال

 121.000جلد
 78.777تَن

عنوان همة کتابهای چاپی و الکترونیکی ،نسخههای خطی ،منابع دیداری و شنیداری ،پایاننامهها و رسالهها،
* همة منابع؛ شما ِر
ِ
و گزارش طرحهای پژوهشی را نشان میدهد.
همچنین ریز گزارش آمار کتابخانهها برای سال تحصیلی  1397-98در نشانی  irandoc.ac.ir/about/reportدر دسترس است.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

هشت پژوهشگر ایرانی در میان سیاهۀ پژوهشگران پراستناد جهان
اساسی علم» (ای .اس .آی ).میآیند .پژوهشگرانی که مقالۀ پراستناد دارند ،پژوهشگران تأثیرگذار بهشمار میروند و آنهایی
که نامشان با فراوانی بیشتری میآید ،تأثیرگذارتر هستند .از این رو ،پژوهشگران بر پایۀ شمار مقالههای پراستنادشان
رتبهبندی و آنهایی که در یک درصد نخست جای گرفتهاند ،بهعنوان پژوهشگر پراستناد معرفی میشوند.
در ویرایش پیشین سیاهۀ پژوهشگران پراستناد 12 ،پژوهشگر از مؤسسههای ایرانی بودند ،ولی در ویرایش ،2020
هشت پژوهشگر با وابستگی سازمانی مؤسسههای ایرانی در این سیاهه جای گرفتهاند .نام پژوهشگران پراستناد وابسته به
مؤسسههای ایرانی به همراه زمینۀ علمی ،وابستگی سازمانی نخست ،و وابستگی سازمانی دوم آنها (اگر داشته باشند) در
جدول زیر آمده است (ترتیب بر پایۀ الفبایی نام خانوادگی انگلیسی پژوهشگران).
جدول .1پژوهشگران ایرانی در سیاهۀ «پژوهشگران پراستناد» جهان در سال 2020میالدی

بر پایۀ گزارش سال  2020میالدی ِمؤسسۀ «کالریویت
آنالیتیکس» دربارۀ «پژوهشگران پراستناد» جهان ،هشت
پژوهشگر وابسته به مؤسسههای ایرانی از تأثیرگذارترینها
در پیشرفت علوم شناسایی شدهاند.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران» «مؤسسۀ کالریویت آنالیتیکس» در سال  2020نام
بیش از شش هزار پژوهشگر را در  21زمینۀ علمی در سیاهۀ
پژوهشگران پراستناد جای داده است .این پژوهشگران
نمایندۀ بیش از  1200مؤسسه از بیش از  60کشور جهان
هستند .پیرامون چهار هزار پژوهشگر در زمینههای علمی
ویژه و بیش از دو هزار پژوهشگر در میانرشته دستهبندی
شدهاند.
برای شناسایی پژوهشگران پراستناد ،مقالههای پراستناد در
نشریههای نمایۀ شدۀ «وب آو ساینس» در علوم و علوم
اجتماعی در یک دهۀ گذشته (از  2009تا  2019میالدی)
پیمایش شدهاند .مقالههای پراستناد آنهایی هستند که
بیشترین استناد را در زمینههای علمی خود میگیرند و
در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه «شاخصهای

نام

نام خانوادگی

زمینۀعلمی

وابستگی سازمانی نخست

وابستگی سازمانی دوم

امید

اخوان

میانرشته

دانشگاه صنعتی شریف

-

مهدی

دهقان

ریاضیات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

مصطفی

اسالمی

میانرشته

دانشگاه مازندران

-

نورالدین

قدیمی

میانرشته

دانشگاه آزاد اسالمی

-

سجاد

جعفری

ریاضیات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

محمد

میرزازاده

مهندسی

دانشگاه گیالن

-

حمیدرضا

پورقاسمی

میانرشته

دانشگاه شیراز

-

مسعود

رضایی

علوم کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس

-

سیاهۀ پژوهشگران پراستناد سال  2020میالدی  6389پژوهشگر را در بر دارد که پیشگام تأثیرگذاری در
زمینههای علمی خود هستند .در میان این پژوهشگران  26برندۀ «نوبل» هم به چشم میخورند که سه نفر از آنها
در سال  2020این جایزه را گرفتهاند« .دانشگاه هاروارد» با  188پژوهشگر پرتکرارترین مؤسسه در سیاهة 2020
است .کشورهای آمریکا ،چین ،انگلستان ،آلمان ،استرالیا ،کانادا ،هلند ،فرانسه ،سویس ،و اسپانیا ،به ترتیب بیشترین
پژوهشگران را در این سیاهه دارند .پژوهشگرانی که لغزشی در وابستگی سازمانی آنها رخ داده است ،میتوانند به پیوند
 recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020سر بزنند و آن را گوشزد کنند.
سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران راهاندازی کرده است ،به پایش و گزارش جایگاه علم ،فناوری
و نوآوری ایران در جهان میپردازد .این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به  ۹۰شاخص جهانی ،در نشانی NEMA.
 IRANDOC.AC.IRدر دسترس همگان است.

ِ
برخط هوش مصنوعی در ایرانداک آغاز به کار کرد
گاهشمار
در پاسخ به نیاز روزافزون پژوهشگران و دانشوران برای
آگاهی از زمینههای نوین فناوری اطالعات ،پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ،گاهشمار برخطِ
هوش مصنوعی را در نشانی ،AI.IRANDOC.AC.IR
راهاندازی کرده است.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران» ،این سامانة دو زبانه ،روند تاریخی هوش مصنوعی
و دگرگونیهای آن را نشان میدهد .هوش مصنوعی یکی
از زمینههای نوپدید علم است که در زمانی کوتاه پس از
برآمدن ،نقش و تأثیری کلیدی در دیگر زمینههای علمی
داشته است .کاربرد هوش مصنوعی چیزهایی را پدید خواهد
آورد که دارای اندیشه یا کارکرد منطقی هستند یا مانند
انسان میاندیشند و یا کار میکنند.
بررسی رویدادهای تاریخی هوش مصنوعی ،میتواند به
درک بهتر چگونگی پیدایش این زمینه ،رویدادهای کلیدی
توسعة آن ،پیوند آن با دیگر رشتههای علمی ،و نامهای
کلیدی و تاثیرگذار بینجامد .یکی از ابزارهای کلیدی برای
دریافت چنین دیدگاهی ،نمایش دیداری دادهها و تفسیر و
تحلیلهای دیدنی است .یکی از سادهترین ساختارها برای
نمایش دادههای تاریخی ،ساختار دو بُعدیِ رویداد ـ زمان
است .یک رویداد اطالعات دیگری را هم دارد که با همراه

کردن آنها ،ماهیتی چند بُعدی پیدا میکند که ساختار سادة رویداد ـ زمان باید به گونهای دیگر و با نمودارهای پیچیدهتر
پیاده شود تا بتوان الگوهای گوناگون در میان رویدادها دریافت .یکی از راهکارهای پاسخ به این نیاز ،کاربست نمودارهای
واکنشی است که در آنها ،کاربر میتواند به سویههای گوناگونی از دادهها بپردازد و از نگاههای گوناگون و بر پایة نیاز ،هدف،
و برداشت خود؛ تنها با چند کلیک آنها را بررسی کند.
گفتنی است گاهشمار برخطِ هوش مصنوعی رویدادهای تاریخی و کلیدی را در زمینة هوش مصنوعی بازنمایی میکند .این
دیداریسازی به نمایش واکنشی رویدادها در زمان ،نمایش شبکة دانشمندان و همکاری میان آنها ،و نمایش جغرافیایی
زیرزمینههای هوش مصنوعی در زمان میپردازد.
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 12مؤسسه ایرانی در میان مؤسسههای برتر جهان در نظام رتبهبندی تایوان
بر پایۀ گزارش سال  2020میالدی «رتبهبندی عملکرد
مقالههای علمی دانشگاههای جهان» یا «رتبهبندی دانشگاه
ملی تایوان» 12 ،مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ  800مؤسسۀ
برتر جهان هستند.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران» دانشگاههای تهران ،علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران ،صنعتی اصفهان ،صنعتی
شریف ،تربیت مدرس ،صنعتی امیرکبیر ،علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مشهد ،علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،علم و صنعت ایران،
شیراز ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،
تبریز ،و فردوسی مشهد در میان  800مؤسسۀ برتر
جهان جای دارند .افزون بر این ،فردوسی مشهد نیز در
رتبهبندی نرمالشده بر پایۀ اعضای هیئت علمی در میان
 800مؤسسۀ برتر جهان جای گرفته است .به گفتۀ دیگر،
اگر دستاوردهای پژوهشی نسبت به شمار اعضای هیئت
علمی سنجش شوند ،دانشگاه فردوسی مشهد نیز در 800
مؤسسۀ برتر جهان جای خواهد گرفت.
گرایش این نظام رتبهبندی پژوهشی است و دانشگاههای
بزرگتر بخت بیشتری برای بودن در سیاهۀ پایانی دارند.
«دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهۀ پایانی 800
مؤسسۀ برتر جهان از سه شاخص (بهرهوری پژوهشی،
تأثیر پژوهشی ،و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار
مقالههای  11سال پیش ،شمار مقالههای سال پیش،
شمار استنادهای  11سال پیش ،شمار استنادهای دو سال
پیش ،میانگین استنادهای  11سال پیش ،شاخص «اچ»
دو سال پیش ،شمار مقالههای پراستناد  10سال پیش ،و
شمار مقالهها در نشریههای با ضریب تأثیر باال در دو سال
پیش) بهرهبرداری میکند .در جدول یک ،امتیاز کل و رتبۀ
مؤسسههای ایرانی و در جدول دو ،امتیاز آنها در سنجههای
گوناگون در این نظام رتبهبندی آمده است.
بر پایۀ گزارش سال  2020میالدی نظام رتبهبندی دانشگاه
ملی تایوان »Harvard University« ،با بیشترین امتیاز
پیشگام مؤسسههای جهان است .سپس ،دانشگاه های زیر
در جایگاه دوم تا نهم این نظام رتبهبندی هستند.
◾Stanford University
◾ University of Toronto
◾ Johns Hopkins University
◾ University of London, University College
London
◾ University of Oxford
◾ MIT
◾ University of Washington - Seattle
◾ University of Michigan – Ann Arbor
◾ University of Pennsylvania
سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران (ایرانداک) راهاندازی کرده است ،به پایش و گزارش
جایگاه علم ،فناوری و نوآوری ایران در جهان میپردازد.
این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به  ۹۰شاخص
جهانی ،در نشانی  NEMA.IRANDOC.AC.IRدر
دسترس همگان است.

جدول .1امتیاز کل و رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی «عملکرد مقالههای علمی دانشگاههای جهان» سال 2020میالدی
نام مؤسسه

امتیازکل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

34

1

364

رتبۀ جهانی نرمالشده
بر پایۀ اعضای هیئت علمی
280

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

33.1

2

427

299

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

-

650-601

362

دانشگاه صنعتی شریف

-

-

650-601

304

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

650-601

375

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

-

700-651

400

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

-

-

750-701

500

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-

-

750-701

499

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

-

800-751

408

دانشگاه شیراز

-

-

800-751

481

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

-

-

800-751

-

دانشگاه تبریز

-

-

800-751

436

دانشگاه فردوسی مشهد

-

-

-

482

جدول .2امتیاز مؤسسههای ایرانی در سنجههای گوناگون نظام رتبهبندی «عملکرد مقالههای علمی دانشگاههای جهان» سال 2020میالدی
نام مؤسسه

شمار مقالهها
شمار
میانگین
شمار
شمار
شمار
شمار
شاخص «اچ» مقالههای در مجلههای با
مقالههای مقالههای استنادهای استنادهای استنادهای
دو سال پیش پراستناد ضریب تأثیر باال
 11سال پیش سال پیش 11سال پیش دو سال پیش  11سال پیش
ده سال پیش در دو سال پیش

د *.تهران

34.2

42.1

25.2

34.6

41.5

49.7

23.4

29

د.ع.پ.خ.ب.د #.تهران

32.9

39.2

25.1

32.9

44

50.4

23.5

26.2

د .صنعتی اصفهان

-

-

-

-

-

-

-

-

د .صنعتی شریف

-

-

-

-

-

-

-

-

د .تربیت مدرس

-

-

-

-

-

-

-

-

د .صنعتی امیرکبیر

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د .مشهد

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د .شهید بهشتی

-

-

-

-

-

-

-

-

د .علم و صنعت ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

د .شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

د.ع.پ.خ.ب.د .تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

د .تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

د .فردوسی مشهد

-

-

-

-

-

-

-

-

* د .کوتاهشدة «دانشگاه» است.

 #ع.پ.خ.ب.د .کوتاهشدة «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

 47مؤسسة ایرانی در میان برترینهای

رتبهبندی موضوعی مؤسسة آموزش عالی تایمز
«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش  2021خود که در
سال  2020منتشر شده نام  47مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ
مؤسسههای برتر جهان در زمینههای گوناگون علمی آورده
است .نام این مؤسسههای ایرانی ،روهمرفته 128 ،بار در
زمینههای علمی گوناگون آمده است.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران» دانشگاه تهران با برتری در ن ُه زمینة علمی ،دانشگاههای
فردوسی مشهد و اصفهان با برتری در شش زمینة علمی ،و
دانشگاههای تبریز و شهید بهشتی با برتری در پنج زمینة
علمی ،و دانشگاههای صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،علم و
صنعت ایران ،صنعتی اصفهان ،شیراز ،و شهید باهنر کرمان با
برتری در چهار زمینة علمی عملکرد برجستهتری در برابر دیگر
مؤسسههای ایرانی داشتهاند.

رتبهبندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» مؤسسههای
پیشرو جهان را در زمینههای علمی علوم فیزیکی (شناسایی
پیرامون  1150مؤسسة برتر) ،مهندسی و فناوری (شناسایی
پیرامون  1100مؤسسة برتر) ،علوم اجتماعی (شناسایی
پیرامون  800مؤسسة برتر) ،علوم زیستی (شناسایی پیرامون
 900مؤسسة برتر) ،هنر و علوم انسانی (شناسایی پیرامون 570
مؤسسة برتر) ،علوم پزشکی بالینی ،پزشکی پایه ،و بهداشت
(شناسایی پیرامون  850مؤسسة برتر) ،اقتصاد و کسبوکار
(شناسایی پیرامون  730مؤسسة برتر) ،علوم رایانه (شناسایی
پیرامون  830مؤسسة برتر) ،علوم تربیتی (شناسایی پیرامون
 540مؤسسة برتر) ،حقوق (شناسایی پیرامون  230مؤسسة
برتر) ،و روانشناسی (شناسایی پیرامون  540مؤسسة برتر)
بر پایۀ پنج شاخص استنادها ،درآمدهای صنعتی ،چشمانداز
جهانی ،پژوهش ،و آموزش ارزیابی میکند .در زیر رتبۀ جهانی

مؤسسههای ایرانی در زمینههای گوناگون علمی ،امتیاز کل ،و
امتیازشان در شاخصهای ارزیابی این نظام رتبهبندی گزاش
شده است.
بر پایة گزارش «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»Stanford« ،
 »Universityبا برتری در زمینههای هنر و علوم انسانی،
کسبوکار و اقتصاد ،علوم تربیتی ،حقوق ،و روانشناسی
عملکرد درخشانتری در برابر دیگر مؤسسههای جهان
داشته است .افزون بر این »University of Oxford« ،با
برتری در دو زمینة علوم سالمت و علوم رایانهHarvard« ،
 »Universityبا برتری در دو زمینة مهندسی و فناوری و
علوم زیستی »MIT« ،با برتری در زمینة علوم اجتماعی ،و
« »California Institute of Technologyبا برتری
در زمینة علوم فیزیکی در جایگاههای نخست گزارش
«تایمز» در ویرایش  2021جای گرفتهاند.

رتبه ،امتیاز کل ،و امتیاز مؤسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون نظام رتبهبندی موضوعی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» ویرایش  2021میالدی
زمینةعلمی

نام مؤسسه

رتبة جهانی

امتیاز کل

هنر و علوم انسانی

دانشگاه تهران

400–301

27.2–22.9

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کسبوکار و اقتصاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

300–251

دانشگاه فردوسی مشهد

600–501

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

175–151

45.6–44.1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

500–401

33.4–30.5

دانشگاه تهران

دانشگاه اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

علوم سالمت ...

300–251
600–501

500–401
600–501

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

600–501

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

+601

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه شاهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه صنعتی شریف

600–501
+601

+601
+601

+601

200–176

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

400–301

دانشگاه تهران

400–301

دانشگاه صنعتی اصفهان

علوم رایانه

250–201

300–251

41.5–38.2

38.1–35.8

400–301

دانشگاه علم و صنعت ایران

500–401

دانشگاه اصفهان

600–501

دانشگاه فردوسی مشهد

800–601

دانشگاه تبریز

دانشگاه شیراز

استنادها درآمدهایصنعتی چشماندازجهانی پژوهش
36.9

41.6

31.6

67.9

82.1

32.4

67.1

19

77

24.3

17.4

96.8

41.9

19.3

27.1–22.5

24.1

33.4–30.5

49.6

47.3

80.1

41.3
48.8

26.5

14.4

26.9
14

26.1

8.8

15.8

20.9
21.6
16

24.2
23.4
26.1

30.4–27.8

54.9

41.3

22.5

11.3

30.4–27.8

44.1

41.3

27.9

18.9

23.1

44.1

16.7

12.5

17.4

8.8

20.3

30.4–27.8
27.7–17.7
27.7–17.7

27.7–17.7
27.7–17.7

27.7–17.7

45.4–43.5

37.8–33.9

37.8–33.9

37.8–33.9

33.8–29.8

43.3
40.2
45.5

35.4
42.6

25.6–15.1

25.6–15.1

25.6–15.1
25.6–15.1

42.1
41.8
41.5

43.7
54.3

57.5

58.2

48.2

61.8

65.2

70.9

54.8

45.1

51.2

46.9

46.6

600–501

29.7–25.7

51.6

41.3

29.7–25.7

دانشگاه شهید بهشتی

11.3

21.2

24.5

42.4

52.5

800–601

26.7

25.7

19.8

48.7

500–401

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

28.2

15.8

16.7

38.1–35.8

33.8–29.8

800–601

15.5

68.8
65

27.1–22.5

100

آموزش
22.6

96.5

60.6

800–601

دانشگاه شهید باهنر کرمان

38.1–35.8

امتیاز در شاخصهای گوناگون

33.9

44.9

47.1

49.5

32.4

47.8

34.6

61.8

46.9

44.3

19.8
18.2
16.9

18.9

17.9
25

18.8

35.7
26.6

15.8

25.5

18.4

17.1

18.8

15.1

15.8

17.1

17.9
10

9.7
10

37.7

15.6

26.5

21.1
18.6

24.5

34.5

28.9

25.5

28.1

26.1

13.9

20.3

16.9

23.6

12.4

22.3

15.8

22.2

12.7
21

20.4
25.2

18.3

14.9
12

10.7

12.7

13.5

⏪
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رتبه ،امتیاز کل ،و امتیاز مؤسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون نظام رتبهبندی موضوعی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» ویرایش  2021میالدی
زمینةعلمی

نام مؤسسه

رتبة جهانی

امتیاز کل

علوم تربیتی

دانشگاه تهران

500–401

26.2–19.4

250–201

دانشگاه صنعتی شریف

250–201

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

300–251

دانشگاه تهران

دانشگاه کاشان
دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه یاسوج

400–301

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه لرستان

دانشگاه شهرکرد

400–301

500–401

500–401

600–501

31.8–28.4

600–501

31.8–28.4

43

77.7

21.9

22.8

800–601

28.3–20.4

37.7

32.4

19.5

17.1

44.8

35.3

800–601

800–601

800–601
800–601

28.3–20.4

34.8

51.5

800–601

800–601

1000–801

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1000–801
1000–801

1000–801

28.3–20.4

59.5

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شیراز

800–601

800–601

13.6

22

21.7

16.3

20.4

19.6

14.4

17.7

20.1

24.9

18

19

18

18

14

9.9

7.3

15

10.8

15.9

28.3–20.4

47.8

52.9

30.9

20.6

45.1

18.3

13

16.8

9.2

12.5

18.9

7.6

10.6

22.3

13.8

20.3–14.4

20.3–14.4

20.3–14.4
20.3–14.4

20.3–14.4

20.3–14.4

25.3

24.7

15.5
28

35.8

23.3

800–601

800–601

22.7

11.5

19.6

26.3–16.3

800–601

27.7

8.3

14.5

16

28.3–20.4

20.3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

19.1

15.2

10.8

28.3–20.4

54.6

500–401

800–601

20.5

13.5

9.1

40.9

37.6–31.8

800–601

23.2

20.2

17.9

84.7

62.3

دانشگاه صنعتی اصفهان

31.7

21

11.9

10.6

15.8

17.7

1000–801

600–501

33.8

22.4

17.6

18.7

17.2

20.3–14.4

دانشگاه کردستان

دانشگاه شهرکرد

28.3–20.4

66.4

21.4

500–401

دانشگاه رازی

28.3–20.4

28.3–20.4

25.5

42.7

31

32.5

28.3–20.4

1000–801

دانشگاه اصفهان

28.3–20.4

44

34.9

40.3

دانشگاهبیرجند

دانشگاه فردوسی مشهد

28.3–20.4

35

800–601

1000–801

دانشگاه تبریز

28.3–20.4

63.1

39.9

800–601

دانشگاه ارومیه

دانشگاه یزد

31.8–28.4

56.6

35.9

28.3–20.4

800–601

دانشگاه سیستان و بلوچستان

31.8–28.4

72.6

34.9

40.9

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

31.8–28.4

48.5

49.8

44.9

800–601

دانشگاه شاهد

52

70.8

25.1

22.8

20.6

73.3

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه اراک

78.1

33.4

12.8

10.8

23.5

31.9

800–601

دانشگاه صنعتی شاهرود

98.3

22

6.3

20.5

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه شهید بهشتی

35.0–31.9

35.0–31.9

31.3

32.1

17.4

13.1

10.8

13.4

12.9

800–601

دانشگاه رازی

39.1–35.1

39.1–35.1

100

99.3

19.2

26.7

24.9

24.7

29.6

13

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه سمنان

39.1–35.1

50.6

40.1

71.4

28.5

20.1

24.4

28.7

500–401

800–601

دانشگاه مازندران

41.6–39.2

39.1–35.1

82.4

53.8

39

19.3

22.4

19

35.0–31.9

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

41.6–39.2

100

33.8

15.2

17.2

15.3

85.1

600–501

دانشگاه اصفهان

41.6–39.2

96.9

44.9–41.7

49.1

94.4

24.9

39

41.8

32.2

دانشگاه کردستان

دانشگاه بوعلی سینا

44.9–41.7

68.8

48.3

25.9

32

35.9

17.2

600–501

دانشگاه الزهرا (س)

24.7

18.8

30.5

37.5

34.8

12.2

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

استنادها درآمدهایصنعتی چشماندازجهانی پژوهش

آموزش

11.4

600–501

دانشگاه گیالن

علوم زیستی

300–251

400–301

400–301

دانشگاه محقق اردبیلی

مهندسی و فناوری

300–251

امتیاز در شاخصهای گوناگون

37.6–31.8

31.7–26.4
26.3–16.3
26.3–16.3

26.3–16.3
26.3–16.3

26.3–16.3

26.3–16.3

32.1
30.6

43.6

48.5

31.3

22

17.5
16.5
20

32.3

19.8

41.3

20.9

34.3

18.1

18.4

30.5

19.1

21.4

90.2

86.3

44.8
35.6

36.1

25.9

24.1

40.6

94.6

30.6

15.6

11.9

16.3

9.6

11.8

13.6

16.5

6.6

9.9
9.6

13.5

10.8

12.5

9.2

22

16.1
10

30.4
28.9

16.8

6.5

36.4

12.2

12.1

14.8

16.8

11

25.4

7.3

20.7

17.2

20.9
20.7
21.1

19.8

16.9

15.7

15

18.5

14.3
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

رتبه ،امتیاز کل ،و امتیاز مؤسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون نظام رتبهبندی موضوعی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» ویرایش  2021میالدی
زمینةعلمی

نام مؤسسه

رتبة جهانی

امتیاز کل

دانشگاه تهران

800–601

26.3–16.3

34.9

30.5

20.3

15.5

دانشگاه بوعلی سینا

+801

16.2–7.6

18.3

29.5

14.6

7.8

15.3

دانشگاه محقق اردبیلی

+801

دانشگاه گیالن

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید چمران اهواز

800–601

26.3–16.3

+801

16.2–7.6

+801

16.2–7.6

+801

24.8
7.6

34.9

31.1

16.2–7.6

12.4

28.7

16.2–7.6

5.6

47.5

15.6

36.3

15

15.6

6.9

9.3

16.4
18

14.7

11.7

13.1

13.9

7.8

23.5

15.7

7.7

12.3

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

300–251

47.0–44.0

100

35.5

18.3

18.2

10.5

دانشگاه یاسوج

400–301

43.9–40.2

92

34.1

15

9.6

15.9

دانشگاه کردستان

400–301

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

500–401

دانشگاه علم و صنعت ایران

600–501

دانشگاه محقق اردبیلی

600–501

دانشگاه کاشان

دانشگاه لرستان

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه شیراز
دانشگاه تبریز

43.9–40.2

40.1–35.7

90

53.2
55.4

77.2

15.9

67.4

33.8

16.3

61.3

17.9

23.7

35.3

15.2

9.5

500–401

40.1–35.7

600–501

35.6–31.7

71.9

600–501
600–501
600–501

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه گیالن

800–601

35.6–31.7
35.6–31.7
35.6–31.7
35.6–31.7

31.6–23.1

50.2
55.9

50.2

36.1
100

46.9

18.5

22.3
10.2

17.4
21.2

16.7

15.8
18.6
26.6

32.2

دانشگاه صنعتی اصفهان

800–601

31.6–23.1

40.8

94.8

20.7

دانشگاه رازی

800–601

31.6–23.1

36.8

34.3

17

دانشگاه سمنان

800–601

800–601

31.6–23.1

43.2

34.5

31.6–23.1

31.6–23.1

31.6–23.1

42.6

38.6

51.8

33.8

40.1

33.7

11.4
22.2

17.7

20.2

12.2

20.5

21.1

17.4

20.3

6.5

17.5
16.8

دانشگاه صنعتی شاهرود

800–601

31.6–23.1

40.1

51.7

39.8

43.7

33.8

17.6

27.4

45.4

16.6

21.1

38.7

16

دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه تهران

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه اصفهان

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید چمران اهواز

800–601

31.6–23.1

48

1000–801

23.0–16.2

25.2

800–601

1000–801

1000–801

1000–801

23.0–16.2

24.4

1000–801
1000–801

23.0–16.2
23.0–16.2

1000–801

23.0–16.2

24.4

1000–801

23.0–16.2

18.6

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه الزهرا (س)

+1001

دانشگاهبیرجند

+1001

دانشگاه اراک

23.0–16.2

23.0–16.2

16.5

1000–801

دانشگاه یزد

31.6–23.1

+1001

23.0–16.2
16.1–7.9

9.2

24.8

13.9

17.3

19.5

18.7

15.2

13.5

17.8

18.5

17.2

15.5

9.6
12

11

8.2

17.5

11.4
19

12.9

16.1–7.9

16.5

33.9

14.9

7.8

18.1

12.8

50.7

37.4

28

100

37.8

19.1

21.8

11.7

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

600–501

دانشگاه اصفهان

11

11.8

18.7

16.1–7.9

27.0–23.6

+601

35

34.9

10.7

20

16.1–7.9

روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

70.2

17.6

19.4

14.4

12.3

دانشگاه تهران

+601

79.5

16.7

10.6

12.9

33.7

500–401

دانشگاه تهران

34

16.6

6.7

15.2

15.2

29.6–21.7

500–401

39.3

15.2

8.2

21.6

13.8

دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه ارومیه

18.2

34.6

17.5

12.2

21.6

19.6

21.6

+1001

+1001

26.4

37.7

15.3

22.9

19.5

19.1

34.5

دانشگاه شهرکرد

26.8

23.3

22.2

دانشگاه شهید بهشتی

800–601

7.2

21.2

24.4

23.6

16.7

800–601

31.6–23.1

11.9

19.8

31.6–23.1

34.4

22.4

19.2

14.8

27

47.9

70.2

14.9

27

35.8

دانشگاه مازندران

800–601

35.6–31.7

47.2

20.5

10.1

87.2

77

800–601

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم فیزیکی

استنادها درآمدهایصنعتی چشماندازجهانی پژوهش

آموزش
26

دانشگاه ارومیه

علوم زیستی

امتیاز در شاخصهای گوناگون

16.1–7.9

10.6

22.6

31.2–27.1

36.2

23.4–10.4

31.8

23.4–10.4

17.9

34

37.1

49.5
45.9

81.7

15.3
16.7
34

30.6

5.4
10

12.3

10.9

30.5

22.3

25.4

10.7

17

21.8
24.3
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 31موسسه ایرانی در میان مؤسسههای برتر جهان
جدول  .1امتیاز کل و رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی «یو .اس .نیوز» سال  2020میالدی

بر پایۀ ویرایش  2021رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان
«یو .اس .نیوز»  31مؤسسۀ ایرانی در میان مؤسسههای برتر
جهان جای گرفتهاند.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران» دانشگاههای «تهران»« ،آزاد اسالمي»« ،علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني تهران»« ،صنعتی اصفهان»،
«صنعتی نوشیروانی بابل»« ،صنعتی شریف»« ،صنعتی
امیرکبیر»« ،علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
مشهد»« ،تربیت مدرس»« ،تبریز»« ،شیراز»« ،علم و صنعت
ایران»« ،فردوسی مشهد»« ،علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني شهید بهشتی»« ،علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني ایران»« ،شهید بهشتی تهران»« ،علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني اصفهان»« ،کاشان»« ،علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني تبریز»« ،یزد»« ،صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی»« ،سمنان»« ،علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني شیراز»« ،گیالن»« ،علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني بقیه اهلل (عج)»« ،علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني کرمانشاه»« ،رازی»« ،یاسوج»« ،اصفهان»،
«صنعتی سهند» ،و «شهید باهنر کرمان» مؤسسههایی
هستند که نامشان در این فهرست آمده است و در جایگاه
نخست تا سیویکم ملی هستند .افزون بر این مؤسسهها،
پنج دانشگاه «بینالمللی امام خمینی (ره)»« ،علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني مازندران»« ،صنعتی شاهرود»،
«صنعتی شیراز» ،و «ارومیه» نیز اگرچه از دیدگاه ارزیابی
فراگیر در میان  1500مؤسسۀ برتر جهان نیستند ،ولی در
زمینههای گوناگون علمی جایگاه جهانی دارند.
رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان برای فهم بهتر
مقایسة مؤسسهها در جهان پدید آمده است .با افزایش
دانشجویانی که در پی ادامۀ تحصیل در کشورهای خارجی
هستند ،رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان که آوازه و
پژوهشهای علمی مؤسسهها را در بر دارد ،میتواند به آنها
در گزینش مؤسسهها یاری رساند .این نظام به رتبهبندی
پیرامون  1500مؤسسة برتر از بیش از  80کشور پرداخته
است .تنها مؤسسههایی در این نظام ارزیابی میشوند که
دستکم  1250مقاله در پنج سال گذشته در نمایهنامة
«وب آو ساینس» داشته باشند .مؤسسۀ «یو .اس .نیوز» از
 13سنجۀ کلیدی (آوازة جهانی پژوهشی ،آوازة منطقهای
پژوهشی ،شمار انتشارات ،کتابها ،همایشها ،تأثیر استنادی
تعدیلشده ،شمار همة استنادها ،شمار انتشارات در میان 10
درصد انتشارات باکیفیت ،نسبت انتشارات در میان  10درصد
انتشارات باکیفیت ،شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]،
شمار همکاری جهانی ،شمار مقالههای پراستناد در میان یک
درصد انتشارات باکیفیت ،و نسبت مقالههای پراستناد در
میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسهها
بهره میگیرد .دادههای ارزیابی این سنجهها با همکاری
شرکت «کالریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس»)
گردآوری میشوند .در جدول یک ،امتیاز کل و رتبههای ملی
و جهانی مؤسسههای ایرانی و در جدول دو ،رتبۀ آنها در
سنجههای گوناگون آمده است.

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

54.4

1

387

دانشگاه آزاد اسالمي

52.5

2

445

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

46.9

3

623

دانشگاه صنعتی اصفهان

46.6

4

631

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

46.4

5

639

دانشگاه صنعتی شریف

46.3

6

646

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

45.3

7

670

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

41.5

8

792

دانشگاه تربیت مدرس

41.1

9

817

دانشگاه تبریز

40.8

10

831

دانشگاه شیراز

39.7

11

874

دانشگاه علم و صنعت ایران

38.6

12

904

دانشگاه فردوسی مشهد

37.4

13

941

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه شهید بهشتی

37

14

959

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران

36.2

15

987

دانشگاه شهید بهشتی تهران

35.8

16

999

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

32.4

17

1140

دانشگاه کاشان

31.5

18

1174

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبریز

30.7

19

1209

دانشگاه یزد

30

20

1238

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

29

21

1288

دانشگاه سمنان

28.9

22

1294

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شیراز

28.6

23

1308

دانشگاه گیالن

28.2

24

1321

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بقیه اهلل (عج)

28.1

25

1329

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

27.3

26

1352

دانشگاه رازی

26.2

27

1390

دانشگاه یاسوج

26

28

1405

دانشگاه اصفهان

25.6

29

1418

دانشگاه صنعتی سهند

25.4

30

1423

دانشگاه شهید باهنر کرمان

24.3

31

1459

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی شاهرود

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی شیراز

ـ

ـ

ـ

دانشگاه ارومیه
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«MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»،
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

جدول .2رتبۀ مؤسسههای ایرانی در سنجههای گوناگون نظام رتبهبندی «یو .اس .نیوز» سال 2020میالدی

⏪

آوازة
آوازة جهانی
منطقهای
پژوهشی
پژوهشی

کل
استنادها

شمار
انتشارات
باکیفیت

نسبت
انتشارات
باکیفیت

نسبت
همکاری
جهانی

شمار
همکاری
جهانی

شمار
مقالههای
پراستناد

نسبت
مقالههای
پراستناد

1225

319

302

1016

93

1118

494

1271

153

144

1100

751

1410

197

1031

440

1315

566

1366

426

1011

880

84

1099

672

1041

84

1099

672

1041

1265

876

1398

705

1276
441

تأثیر
همایشها استنادی
تعدیلشده

شمار
انتشارات

کتابها

د *.تهران

142

58

200

655

227

د .آزاد اسالمي

562

210

60

872

129

1299

د .ع.پ.خ.ب.د #.تهران

458

121

263

1323

1413

882

337

د .صنعتی اصفهان

565

103

537

1323

850

957

585

564

د .صنعتی نوشیروانی بابل

565

103

537

1323

850

957

585

564

880

د .صنعتی شریف

153

64

500

905

306

1346

647

599

1134

240

د .صنعتی امیرکبیر

312

91

408

1079

301

1291

527

508

1093

900

1454

د .ع.پ.خ.ب.د .مشهد

1002

298

892

1425

1698

366

750

835

824

124

1176

672

د .تربیت مدرس

610

135

444

1323

678

1350

578

560

1186

957

1467

842

1433

د .تبریز

713

210

671

1323

922

1134

761

651

778

207

1244

1084

1468

د .شیراز

521

103

640

1249

962

1383

792

775

1269

296

1286

989

1366

د .علم و صنعت ایران

599

142

571

1034

600

1367

729

660

1133

1318

1567

1084

1533

د .فردوسی مشهد

600

150

614

1323

798

1471

795

813

1401

528

1357

1000

1416

ع.پ.خ.ب.د .د .شهید بهشتی

881

191

549

1522

1579

1048

612

762

1442

905

1457

756

1169

د .ع.پ.خ.ب.د .ایران

847

298

810

1173

1643

699

780

991

1372

385

1323

848

936

د .شهید بهشتی تهران

574

160

738

990

795

1374

878

931

1422

507

1353

1350

1612

د .ع.پ.خ.ب.د .اصفهان

1002

251

999

1249

1593

1171

1043

1156

1363

544

1362

973

943

د .کاشان

1305

264

1112

1249

1423

927

1087

892

491

1664

1709

1188

1162

د .ع.پ.خ.ب.د .تبریز

1232

384

836

1522

1721

1145

906

861

1030

1002

1474

1084

1287

د .یزد

1305

322

1395

1249

1362

1244

1428

1362

1147

194

1238

1110

749

د .صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

835

251

919

1323

603

1524

1138

1156

1464

1229

1534

1539

1666

د .سمنان

1263

356

1196

1522

1319

1156

1250

1111

904

1413

1599

1110

960

د .ع.پ.خ.ب.د .شیراز

875

231

933

1522

1678

1288

1033

1269

1589

1150

1512

1188

1321

د .گیالن

1263

384

1002

1425

1386

1331

1120

1022

1125

1416

1600

1161

1234

د .ع.پ.خ.ب.د .بقیه اهلل (عج)

1548

534

1507

1425

1738

66

1032

1283

792

259

1272

896

207

د .ع.پ.خ.ب.د .کرمانشاه

1548

384

1576

1522

1738

141

1148

1484

1115

619

1382

1000

319

د .رازی

1153

356

1138

1522

1496

1455

1304

1230

1290

964

1469

1451

1513

د .یاسوج

1328

534

1614

1522

1686

687

1409

1230

396

1310

1566

1126

541

د .اصفهان

1305

210

970

1522

1196

1642

1271

1249

1529

881

1445

1640

1715

د .صنعتی سهند

1081

384

1552

1249

1343

1144

1507

1351

839

1559

1657

1510

1355

د .شهید باهنر کرمان

875

264

1129

1522

1279

1615

1388

1338

1460

1492

1628

1589

1656

د .بینالمللی امام خمینی (ره)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د .ع.پ.خ.ب.د .مازندران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د .صنعتی شاهرود

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د .صنعتی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د .ارومیه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نام مؤسسه

* د .کوتاهشدة «دانشگاه» است.

 #ع.پ.خ.ب.د .کوتاهشدة «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.
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راه کار های نجات خلیج گرگان از خشک شدن
مقدمه:
خليج گرگان حوضة نيمهبستهاي است كه در منتهياليه جنوب
خاوري درياي خزر واقع است .طول خليج گرگان حدود 60
كيلومتر و عرض آن حدود  12كيلومتر است .خليج گرگان
توسط زبانه ماسهاي ميانكاله از درياي خزر جدا ميشود .اكنون
اتصال آبي خليج گرگان با درياي خزر از طريق دهانة آشوراده
و چپقلی برقرار است .اما اين ارتباط به گونهاي نيست كه خليج
گرگان انرژي امواج درياي خزر را دريافت كند ،بنابراين خليج
گرگان بيشتر متأثر از ورود آب از دریای خزر توسط جریان،
فرايندهاي داخل حوضه و حوضة آبريز خود است .در تراز باال
اتصال آبی از کانال خوزینی نیز برقرار بود .محیط خلیج گرگان
متاثر از رودخانه گرگان ،قرهسو و باغو و شرق نکارود و تعدادی
زهکش کوچک است .رودخانه گرگانرود دربخش خاوری،
قرهسو و باغو ،نوکنده و دیگر رودخانه های کوچک در بخش
شرقی و جنوبی اين حوضه واقع است .رودخانه گرگانرود به طور
مستقیم وارد خلیج گرگان نمی شود اما بار رسوبی و مغذی آن
خلیج گرگان را تحت تاثیر قرار می دهد .همچنین در مواقع
سیالبی آب آن نیز وارد خلیج گرگان می شود .رودخانه نکا نیز
مستقیم وارد دریای خزر می شود ،اما بخشی از آب آن پس
از استفاده در جلگه غرب خلیج گرگان از طریق زهکش های
حاصل از آبیاری و آبزی پروری وارد خلیج گرگان می شود .قره
سو بزرگترین رودخانه ای است که مستقیما وارد خلیج گرگان
می شود .آبدهی ساالنه این رودخانه حدود  60میلیون متر
مکعب است .کل آبدهی طبیعی حوضه آبریز خلیج گرگان بدون
استفاده در فعالیت های انسانی ،کمتر از  200میلیون متر مکعب
در سال است .فعاليتهاي انساني در چند دهة اخير هم در
حوضة آبريز و هم در خليج گرگان افزايش يافته است ،بنابراين
اثرات آن اکنون در اين حوضه بروز كرده است .شرایط محیطی
خلیج گرگان به طور مستقیم متاثر از تراز آب دریای خزر است،
به طوری که تراز باال باعث بهبود شرایط محیطی و تراز پایین
باعث محدودیت محیطی می شود .اکنون با کاهش شدید تراز
آب ،فشار عوامل انسانی بر منابع آب منطقه و اثرات تغییر اقلیم
بر منطقه ایجاب می کند تصویر جامع تر و با اطالعات تکمیلی
به همراه پیش بینی مبتنی بر اندازه گیری های جدید به ویژه
هیدرودینامیکی و مدل سازی و تنظیم راهکارهای اجرایی
داشته باشیم.
تراز آب خزر
تراز آب خزر در طی  150سال گذشته  3متر نوسان داشته
است .باالترین تراز در دهه های اخیر در سال  1373روی داد،
که در یک دوره  20ساله تراز آب  2/3متر باال آمد .در ده سال
اخیر تراز آب روند کاهشی داشته و حدود یک  1/5متر کاهش
یافته است .دلیل اصلی تغییرات تراز آب خزر ،میزان بارندگی در
حوضه آبریز خزر و تبخیر از سطح دریا است .اثر انسان بر کاهش
تراز آب خزر حدود یک متر است که از دهه  1330تا دهه
 1340با ساخت سدهای بزرگ بر روی رودخانه های ورودی
به خزر ،به ویژه رودخانه ولگا ،شروع شد .حجم سدهای ساخته
شده روی ولگا حدود  180کیلومتر مکعب است که با ورود
رسوب به آن ها ،اکنون به  80کیلومتر مکعب کاهش یافته است.
میزان مصرف آب در حوضه آبریز خزر در سال پایانی وجود
اتحاد جماهیر شوروی حدود  55کیلومتر مکعب در سال بود
که اکنون به  43کیلومتر مکعب در سال کاهش یافته است .این
کاهش مصرف عمدتاً مربوط به حوضه ولگا است ،در حالی که
در رودخانه های جنوبی و جنوب غربی خزر با افزایش مصرف
روبرو است .اثر مصرف آب بر روی تراز آب اکنون به طور نسبی
تثبیت شده است ،به این معنی که هم در دوره تراز باالی خزر

و هم اکنون (تراز پایین) میزان اثر حدود یک متر است .این اثر
تجمعی و مربوط به دوره حداقل ده ساله است .یعنی اگر مصرف
در حوضه آبریز خزر به حالت قبل از سد سازی برسد ،تراز آب
یک متر باالتر می آید.

نوسان تراز آب در طی اندازه گیری دستگاهی

مسئله اساسي خلیج گرگان
مساله اساسی ،نجات خلیج گرگان از خشک شدن تدریجی
ل های اخیر خشکسالی های پی در پی باعث کم
است .در سا 
شدن حقابه این خلیج از نزوالت جوی و همچنین رودخانه ها
شده است .عالوه براین استفاده بی رویه از رودخانه ها برکم
شدن میزان حقابه این حوضه افزوده است .نتایج تحقیقات نشان
می دهد که در منطقه گرگان و شرق دریای خزر دمای هوا
افزایش یافته و از میزان بارشها کاسته شده است .با کاهش
میزان بارش ها در منطقه ،تعداد وقوع گرد و غبار ،که ناشی
از خشک شدن تاالب های اطراف منطقه است ،افزایش یافته
است .همچنین فراوانی و سرعت بادهای گرم و خشک با غبار
از آسیای میانه بر روی دریای خزر افزایش یافته است .میزان
بارندگی از غرب به شرق خلیج گرگان کاهش می یابد و در
همین راستا تبخیر افزایش می یابد .در خلیج گرگان میزان
تبخیر تقریبا دو برابر بارش است .در چند سال اخیر با افزایش
بارش های شدید چند روزه بخصوص در اواخر سال 1397
امیدواری زیادی برای نجات این خلیج از خشکسالی بوجود آمد.
این بارش ها به صورت سیالب های مخرب در حوضه خلیج
گرگان به ثبت رسیده اند .اما این سیالب گذرا بوده و عمق آب
خلیج گرگان و مساحت پس از چند روز خود را با تراز آب خزر
متعادل کرد .پدیده طبیعی انتقال رسوب در دهانه خلیج گرگان
که حاصل عملکرد امواج غالب شمال غربی است ،سبب تجمع
رسوب در دهانه خلیج گرگان و رشد زبانه میانکاله می شود.
کاهش تراز آب ،افزایش ورود مواد مغذی از ساحل و حوضه
آبریز ،افزایش حضور گیاهان تاالبی و به تبع آن کاهش سرعت
جریان ،پدیده رسوبگذاری در دهانه خليج گرگان را تسریع کرده
است .همچنین فرسایش حوضه آبریز و الیروبی رودخانه ها
سبب افزایش انتقال رسوب به خلیج گرگان شده است.

تغییر مساحت خلیج گرگان در تراز باال و تراز پایین خزر

مطالعات
به منظور جستجوی راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت
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دکتر حمید علیزاده الهیجانی

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

زیست محیطی خلیج گرگان ،مجموعه ای از فعالیت ها توسط
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی انجام شده است.
در این راستا کلیه اسناد ،مقاالت ،کتب و گزارش های علمی
مرتبط جمع آوری ،بررسی و جمع بندی شد .از این مجموعه
بانک اطالعات خلیج گرگان تهیه شده است .همچنین مجموعه
ای از اندازه گیری های میدانی و نمونه برداری از خلیج گرگان،
میانکاله و محیط پیرامون آن انجام شده است .نخستین مرحله
از این کار در اردیبهشت  1399و مرحله دوم در مرداد و شهریور
 1399در خلیج گرگان توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی
و علوم جوی انجام شد .در عملیات تحقیقات میدانی از آب،
رسوب و آبزیان خلیج گرگان و از پوشش گیاهی سواحل آن و
علف های دریایی دهانه ورودی خلیج گرگان نمونه برداری و در
آزمایشگاه آنالیز شدند .همچنین در پنج نقطه در دهانه ورودی
خلیج گرگان اندازه گیری سرعت و جهت جریان به مدت دو
هفته انجام شد .در دو نقطه دیگر در ورودی چاپقلی و آشوراده
اندازه گیری کوتاه مدت مشخصات جریان در دو نوبت انجام
گردید .موج ،چرخه آب و انتقال غبار در منطقه مدلسازی شد.
اندازه گیری جریان آب در ورودی خلیج گرگان حاکی است که
سرعت جریان از دو تا بیست و پنج سانتی متر بر ثانیه تغییر می
کند .جهت جریان غالب به داخل خلیج گرگان است .این مقادیر
نشان می دهد که به دلیل کاهش شدید ورودی رودخانه ای و
تبخیر باال از سطح خلیج گرگان ،این حوضه بسان یک حوضچه
تبخیری عمل می نماید ،به این معنی که آب خزر وارد خلیج
گرگان می شود و تبخیر می گردد.
مدل سازی جوی انتقال گرد و غبار نشان می دهد که در
صورت کاهش بیشتر تراز آب و کاهش مساحت خلیج گرگان،
این منطقه به عنوان منشا غبار محلی (تا فاصله حدود 50
کیلومتر) عمل خواهد کرد .مدل سازی جریان حاکی است که
گردش عمومی جریان در خلیج گرگان در فصول سرد سال به
صورت پادساعتگرد و در فصول گرم سال به صورت ساعتگرد
است .مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی برای سال های 1995
(تراز باال) و سال ( 1977تراز پایین) بیانگر این است که در تراز
باال تبادل آب به راحتی با دریای خزر اتفاق افتاده و سرعت
جریان آب برای تراز باال نیز در مقایسه با تراز پایین بیشتر است.
همچنین مقایسه نتایج دو فصل نشان دهنده این است که شکل
گردش عمومی جریان به تراز باال یا پایین وابستگی شدیدی
ندارد .تعریض کانال های ورودی طبیعی خلیج گرگان در مدل
خود را به صورت افزایش تبادل آب خلیج گرگان نشان می دهد.
نتایج مدل سازی موج حاکی است که در داخل خلیج گرگان،
امکان توسعه امواج مرتفع وجود ندارد و در شرایط کنونی ارتفاع
موج می تواند تا  70سانتی متر برسد .نتایج حاکی است که با
متوسط سرعت جریان پنج سانتی متر بر ثانیه در دهانه خلیج
گرگان ،زمان ماندگاری آب در شرایط مختلف بین  40تا 120
روز تغییر می کند.
نتایج اندازه گیری مواد مغذی در رودخانه ها و زهکش های
ورودی به خلیج گرگان نشان می دهند که آن ها با گذر از
مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی نقش اصلی در تغذیه
گرایی آب های ساحلی خلیج گرگان دارند .نصب تله رسوبگیر
در دهانه خلیج گرگان نشان می دهد که نرخ رسوب گذاری تا
دو سانتیمتر در سال می رسد .این مقدار بسیار باال است و میزان
رسوبگذاری در محل رشد گیاهان تاالبی به مراتب بیشتر است.
نتایج مرور مطالعات قبلی ،اندازه گیری ،نمونه برداری ،آنالیز
آزمایشگاهی و مدل سازی جدید نشان می دهند که در صورتی
که تراز رونده کاهند داشته باشد یا این که تراز کنونی برای چند
سال پایدار بماند یا حتی اندکی افزایش تراز روی دهد ،خلیج
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گرگان دچار مشکل جدی خواهد شد .مشکل اساسی به دلیل
ترسیب سریع در دهانه به دلیل کاهش عمق و رشد گیاهان و
محدودیت ورود آب از دریا است .از آن جا که اقلیم منطقه نیمه
خشک است ،با قطع ارتباط آبی خلیج گرگان با دریا ،این خلیج
در طی چند سال به یک تاالب مرطوب داخلی تبدیل می شود
و ارتباط اکولوژیک با دریا نخواهد داشت.

ت
ع
ف
سرعت جریان اندازه گیری شده برای دستگاه های جریان سنج نصب
شده در محدوده بندر ترکمن تا آشوراده

موقعیت نصب دستگاه های جریان سنج و تله های رسوب گیر در
محدوده بندر ترکمن و آشوراده ،قسمت باال شکل مربوط به جریان سنج
یک ساعته است

موقعیت محل های نمونه برداری و اندازه گیری

گلجریانبرایجریانسنجهاینصبشدهدرمحدودهبندرترکمنوآشوراده

سهم جریان های مختلف حاصل از اندازه گیری میدانی در حد فاصل
بندر ترکمن و آشوراده

جریان ناشی از اختالف چگالی (جریان های فرکانس پایین) در محدوده
اندازه گیری(جریان عمدتا وارد خلیج گرگان می شود)

99
پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

برنامه اقدام راهکارهای تسهیل تبادل آب و پایش
بازخوردهای اقدامات
خروجی اندازه گیری میدانی و نتایج مدل سازی عددی نشان
می دهد که بهبود شرایط خلیج گرگان نیازمند تبادل آبی بهتر
با دریای خزر است .تبادل آبی بهتر ،باعث بهبود کیفیت آب
خلیج گرگان می شود ولی در مقدار مساحت و عمق خلیج
گرگان تاثیری ندارد .مساحت و عمق خلیج گرگان به طور
مستقیم وابسته به تراز آب خزر است .همچنین الزم است
همزمان فشار ناشی از فعالیت های انسانی کاهش یابد .از این
رو مجموعه ای از اقدامات باید در کوتاه مدت و بلند مدت
صورت گیرد تا شرایط کنونی خلیج گرگان بهبود یابد .کاهش
فشار عوامل انسانی ،صرف نظر از روند تراز آب دریای خزر باید
پی گیری شود .بهبود تبادل آبی خلیج گرگان در شرایط کنونی
تراز آب خزر و تراز های پایین تر از تراز کنونی ضرورت می یابد.
در صورت افزایش تراز آب خزر (حدود یک متر نسبت به تراز
کنونی) ،تبادل آبی خلیج گرگان با دریای خزر به طور طبیعی
بهبود می یابد و از این لحاظ نیاز به اقدام ندارد.
اقدامات الزم برای بهبود تبادل آبی خلیج گرگان با دریای
خزر و بهبود کیفیت آب خلیج گرگان در شرایط کاهش
تراز آب خزر در محدوده ثبت شده در طی اندازه گیری
دستگاهی:
◾ افزایش عرض (حدود  200متر) و عمق (حداقل یک متر)
مسیر تبادل آبی خلیج گرگان از چاپقلی ،آشوراده و خزینی
◾ کاهش بار آالینده و مغذی ورودی به طور مستقیم از نقاط
مسکونی ساحل جنوب خلیج گرگان ،بار مغذی زیاد شرایط را
برای رشد سریع تر گیاهان تاالبی فراهم می کند.
◾ تامین حداقل آبدهی رودخانههای ورودی به خلیج گرگان
و دو رودخانه ای که به طور غیر مستقیم بر خلیج گرگان موثر
است ،گرگانرود و نکارود .تامین آبدهی بیشتر رودخانه های
ورودی به خلیج گرگان بخشی از نیروی الزم برای تبادل آب را
فراهم می کند ،تامین حقابه سبب یکپارچگی اکولوژیک منطقه
می شود.
◾ ممانعت از استحصال و تغییر کاربری زمین هایی که با
کاهش تراز آب ،از آب خارج شده یا در آینده از آب خارج می
شوند و حفظ کارکرد زیست محیطی آن ها
◾ تثبیت مسیل های الیروبی شده و اجرای تمهیدات الزم در
حوضه آبریز که سبب کاهش رسوب ورودی به خلیج گرگان
شود.
◾ اقدامات الزم برای پایش خلیج گرگان ،پایش دهانه رودخانه
های ورودی و پایش بازخورد تصمیم های اتخاذشده
◾ تهیه مدل برخط پیش بینی تبادل آب و سامانه اتخاذ
تصمیم.
◾ تجهیز ایستگاههای محیط زیست منطقه برای شرایط حدی
اقلیمی زیانبار بر خلیج گرگان (مانند هوادهی مصنوعی در تراز
پایین و هوای گرم و ماندگار).

تصویری از خلیج گرگان به عنوان حوضه تبخیری و انتقال رسوب طولی
در میانکاله

نصب دستگاه  RCM9جهت جریان سنجی در خلیج گرگان

رشد گسترده گیاهان آبزی در ورودی خلیج گرگان

مسیر پیشنهادی تسهیل تبادل آب دهانه های ورودی خلیج گرگان
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موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی،
حامی علمی و بهره وری در صنایع غذایی

صنعت غذا از جمله صنایع استراتژیک بوده که با توجه به
اهمیت تامین سالمت ،ایمنی و امنیت غذایی جوامع برای دولت
ها ،صیانت از آن نیاز به توجه ویژه دارد .در این میان نقش
تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از حلقه های اصلی در زنجیره
اقتصاد دانش بنیان برای بهره برداری از سرمایه های ملی در
حوزه صنایع غذایی حایز اهمیت است.
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی که با توجه به مزیت های
ملی و منطقه ای در حوزه صنعت غذا در مشهد مستقر می باشد
با بیش از سه دهه فعالیت های علمی ،پژوهش های کاربردی و
فناورانه ،دارای دستاوردهای اثربخشی در زمینه ارتقاء سالمت و
ایمنی غذایی و تحول در صنعت غذای کشور با اتکاء به منابع و
پتانسیل های داخلی بوده است.
در این گزارش ضمن گفتگو با رئیس موسسه پژوهشی علوم و
صنایع غذایی ،به عنوان تنها مرکز پژوهشی مستقل وابسته به
وزارت علوم در زمینه تخصصی صنعت غذا؛ به بررسی فعالیت
ها و تعامالت گسترده این موسسه با بخش خصوصی و سایر
نهاد های مرتبط به منظور ارتقای صنعت غذا و تامین سالمت و
ایمنی غذایی پرداخته ایم که در ادامه می خوانید:
◆ ایجاد ارزش افزوده از مواد خام کشاورزی
«دکتر قدیر رجب زاده» ،رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع
غذایی با اشاره به رسالت ها و ماموریت های این مرکز پژوهشی
بیان کرد :این موسسه با هدف تامین امنیت و سالمت غذایی
و ایجاد ارزش افزوده از مواد خام کشاورزی تعامالت گسترده
ای را با بخش صنعت و جامعه ایجاد کرده و با تمرکز فعالیت
های پژوهشی در زمینه تحقیقات کاربردی منشاء تحوالت
گسترده ای در صنعت غذا و رفع مشکالت این صنعت در بخش
خصوصی و دولتی بوده است.
◆ فعالیت در دو حوزه چالش های ملی و صنایع غذایی
وی به تحریم ها و مشکالت پیش رو صنعت در تامین مواد اولیه
اشاره کرد و گفت :با توجه به شرایط موجود بسیاری از واحدهای
صنعتی به استفاده از منابع بومی برای تامین مواد اولیه مورد
نیاز روی آورده اند که موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با
شناخت مشکالت پیش روی صنایع غذایی در این زمینه نسبت
به تولید مواد اولیه مورد نیاز با استفاده از منابع بومی اقدام نموده
است و در سال های اخیر بخشی از فعالیت های موسسه به این
موضوع اختصاص یافته است.
رجب زاده در مورد نحوه تعامل این مرکز پژوهشی با صنعت
افزود :ارتباط با صنایع غذایی فعال متناسب با نیازهای این
صنعت در حال پیگیری است که از این میان می توان به انعقاد
قرارداد های ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی برای
مرتفع سازی چالش های پیش روی تولید ،تا عقد قراردادهای
طرح های پژوهشی برای تامین نیازهای فناورانه صنعت غذای
کشور اشاره کرد.
وی با بیان اینکه خاتمه این قراردادها منوط به رضایت کارفرما
است گفت :در غیر این صورت پرونده طرح تا زمان حصول نتایج
دلخواه برای واحدهای صنعتی بسته نخواهد شد.

◆ ایجاد درآمد پایدار با پذیرش ریسک پژوهش و
مشارکت در سود تولید در واحدهای صنعتی
رجب زاده در ادامه به شتاب موسسه پژوهشی علوم و صنایع
برای افزایش درآمد های اختصاصی اشاره کرد و افزود :انعقاد
قراردادهای مشارکت در توسعه دانش فنی از دیگر اقدامات در
حال انجام در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی می باشد
که بر این اساس ،موسسه با پذیرش ریسک سرمایه گذاری در
پژوهش های اولیه برای تولید نمونه از محصول ،پس از ارا ِیه
دانش تولید؛ در در آمد حاصل از فروش محصول نهایی با واحد
تولیدی سهیم می شود .این روش در مقایسه با روش های
قبلی عالوه بر جذابیت آن برای متقاضی ،درآمدی پایدار را برای
موسسه ایجاد می کند.
◆ تولید غذا داروها با رویکرد پیشگیری وسالمتیبخشی
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به رسالت
ملی این مرکز پژوهشی در پرداختن به سالمت جامعه گفت:
این موسسه در بحث غذا داروها تحقیقات در خور توجهی با
رویکرد پیشگیری و سالمتی بخشی انجام داده است که در این
زمینه می توان به انجام بیش از  30طرح پژوهشی اشاره کرد
که تعدادی از آنها در قالب محصوالت غذایی فراسودمند توسط
مشارکت کنندگان صنعتی تولید و به بازار عرضه شده است.
وی میزان باالی ضایعات مواد غذایی را یکی از چالش های
امنیت غذایی کشور دانست و تاکید کرد :این موسسه با تمرکز
بر ایجاد ارزش افزوده از این ضایعات فعالیت های شایان توجهی
را در دست انجام دارد که از این میان می توان به استخراج و
پایدارسازی رنگ آنتوسیانین موجود در گلبرگ زعفران و راه
اندازی  2خط تولید الکل از ضایعات مواد غذایی با توجه به
شیوع بیماری  covid19اشاره کرد.
◆ نگاه به آینده و طراحی جیره های غذایی
رجب زاده با تاکید بر اینکه در کشور جیره های غذایی مطابق
با استانداردهای جهانی وجود ندارد بیان کرد :در بحث آینده
پژوهی در زمینه جیره های غذایی این موسسه با پیش بینی
جمعیت  20میلیونی گروه سنی باالی  65سال کشور در30
سال آینده و مشکالت پیش روی آنها در زمینه جویدن ،بلع
و هضم غذا اقدام به طراحی محصوالت غذایی ویژه سالمندان
نموده است.
وی گفت :همچنین در این زمینه طراحی جیره های غذایی 24
ساعته به سفارش ستاد کل نیروهای مسلح و جیره های غذایی
دانش آموزی با هدف ارتقاء توان یادگیری ،کاهش استرس،
افزایش تمرکز و تامین انرژی روزانه طراحی شده است.
◆ رفع نیازهای فناورانه صنایع غذایی  17استان کشور
با همکاری موسسه
«مهندس مجید علیخواه» ،معاون صنایع کوچک شرکت
شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز با اشاره به همکاری
تنگاتنگ شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با موسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی در زمینه ارائه خدمات تخصصی و
فناورانه به صنایع غذایی کشور گفت :این همکاری ها در جهت
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رفع مشکالت واحدهای صنعتی میان دو مجموعه شکل گرفته
است که در چند حوزه در حال پیگیری است که رفع نیازهای
فناورانه واحدهای صنعتی یکی از آنها به شمار می رود.
وی با تاکید بر این مهم که منحنی رشد محصوالت تولید
شده در بسیاری از واحد های صنعتی تمام شده و می بایست
محصوالت جانشین جایگزین برخی از تولیدات فعلی شود،
افزود :با بهره گیری از ظرفیت های موسسه پژوهشی علوم و
صنایع غذایی به صورت مشترک در جهت رفع نیازهای فناورانه
واحدهای صنعتی  17استان کشور اقدام شده است.
ارایه خدمات کلینیکی از دیگر اشکال همکاری های مشترک
میان دو مجموعه است که رفع مشکالت واحد های صنعتی از
این طریق انجام می شود .در این زمینه عالوه بر استان خراسان
رضوی استان های سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان،
سمنان ،گلستان ،خراسانهای شمالی و جنوبی خدمات مورد
نیاز در حوزه صنعت شیالت خرما ،کشمش و سایر موارد را
دریافت کرده اند.
وی ضمن اشاره به مزیتهای همکاریهای مشترک میان دو
مجموعه افزود :این موسسه عالوه بر تجهیز آزمایشگاه های
تخصصی در حوزه صنعت غذا و اعضای هیات علمی متخصص
و کادر مجرب ،با کمترین هزینه خدمات موثری را به واحدهای
تولیدی صنایع غذایی ارائه می دهد.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت فناوری را در صنعت
غذای کشور چگونه ارزیابی و چه توصیه ای به صنایع فعال در
این عرصه دارید ،گفت :تا زمانی که فرهنگ تحقیقات بازار برای
شناخت نیاز مصرف کنندگان در بین تولیدکنندگان ترویج داده
نشود شاهد حضور موفق آنان در بازار نخواهیم بود ،بر این اساس
در همکاری های مشترک با موسسه بر این اصل تمرکز شده تا
فرهنگ تولید محصوالت نوآورانه و ایجاد تنوع در تولید در بین
صنعتگران ترویج داده شود.
وی با تاکید بر گرایش جامعه به سمت مصرف محصوالت سالم
بیان کرد :در این زمینه نیز همکاری بسیار خوبی با موسسه
پژوهشی علوم و صنایع غذایی داشته ایم.
علیخواه در ادامه خواستار توجه بیشتر مدیران واحدهای صنعتی
تولید کننده محصوالت غذایی به ایجاد تنوع در کاالهای تولیدی
و نیز تولید محصوالت پاک شد و تاکید کرد :خوشبختانه امروزه
شاهد این تنوع در فروشگاه های عرضه مواد غذایی هستیم.
وی در پایان عمده ترین مشکالت صنعت غذای کشور را برند
سازی و حضور در بازارهای بین المللی عنوان کرد و گفت :در
حال حاضر بیشتر برند های تولیدکننده محصوالت غذایی،
منطقه ای و ملی هستند که برای رشد و توسعه بیشتر می
بایست به رعایت سطح کیفی محصوالت و تداوم در حفظ
آن بپردازند.
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مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
در یک نگاه ()1399-1377

فالت ایران در کمربند لرزه خیز دنیا قرار گرفته است .توسعه
پایدار در مناطق لرزه خیز دنیا منوط به داشتن بانک جامع از
همه رویداد های لرزه ای مخرب تاریخی ،رویدادهای لرزه ای
سده های اخیر و تحلیل دقیق آن ها برای طراحی قابل اعتماد
ساختمان ها و سازه های مهم می باشد است .از این رو ،با توجه
به نیاز کشور به اطالعات کامل زمین لرزه ها با هدف مطالعات
پیشرفته و دقیق زلزله شناسی ،تاسیس شبکه لرزه نگاری باند
پهن از ابتدای تاسیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله مورد توجه بوده است .بنابراین مرکز ملی شبکه
لرزه نگاری باند پهن در پژوهشگاه از سال  1375با هدف ثبت و
پردازش زلزله های گستره فالت ایران با توانمندی  100ایستگاه
لرزه نگاری و قابلیت اجرا در طی سه فاز طراحی گردید.
این مرکز در سال  1377با دو ایستگاه لرزه نگاری در شهرهای
هشتگرد و آشتیان راه اندازی شد و در سال  1378با افزایش
دو ایستگاه جدید در شهرهای نائین و زاهدان به صورت رسمی

به بهره برداری رسید .ایستگاه های این مرکز زلزله شناسی با
پیشرفته ترین تجهیزات لرزه نگاری سه مولفه ای باند پهن
تجهیز شده اند که ثبت پیوسته رویدادهای لرزه ای کشور و
ارسال آنها از طریق سیستم ماهواره ای به ساختمان مرکزی
پژوهشگاه مستقر در تهران را به صورت برخط انجام می دهند.
فاز اول توسعه مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه
با برخورداری از  25ایستگاه فعال لرزه نگاری در سال  1394به
پایان رسید .در پایان این فاز همه رویدادهای لرزه ای با بزرگای
بیش از  4توسط کارشناسان به صورت شبانه روزی پردازش و

مشخصات آنها به فاصله زمانی حدود  20دقیقه بعد از وقوع هر
رویداد ،محاسبه و از طریق رایانشانی ،پیامک و سایت پژوهشگاه
قابل دسترسی بود.
بر اساس تجربیات بیست ساله اجرای فاز اول ،در شروع فاز
دوم توسعه مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه دو
هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است .هدف اول توسعه کمی
و افزایش تعداد ایستگاه ها به منظور پوشش کامل همه رویداده
های لرزه ای با بزرگای بیش از  3در گستره فالت ایران و تعیین
دقیق موقعیت کانونی زمین لرزه با خطای کمتراز  5کیلومتر می
باشد است .هدف دوم توسعه سامانه های نرم افزاری پردازش
و تحلیل سریع کامال هوشمند می باشداست که نقش بسیار
مهمی در مدیریت ریسک زمین لرزه ها دارند.
از سال  1394که فاز دوم توسعه مرکز ملی شبکه لرزه نگاری
باند پهن پژوهشگاه شروع شده است با برنامه ریزی های انجام
شده و اعتبارات تخصیص داده شده ،پژوهشگاه موفق شده است
تا تعداد ایستگاه های لرزه نگاری را به  33ایستگاه باند پهن
افزیش دهد که  31ایستگاه لرزه نگاری فعال به ثبت و ارسال
پیوسته رویدادهای لرزه ای مطابق نقشه (فوق) مشغول هستند.
از این تعداد ،سه ایستگاه لرزه نگاری باند پهن کالت درخراسان
رضوی ،علی آباد در استان گلستان و جاسک در استان هرمزگان
طی شش ماه اول سال  1399به بهره برداری رسیده اند .تاسیس
دو ایستگاه لرزه نگاری باند پهن دیگر تا انتهای سال جاری در
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در دستور کار
قرار گرفته است .عالوه بر توسعه تعداد ایستگاه های لرزه
نگاری در پنج سال اخیر ،طراحی سامانه های کامال هوشمند
مانیتورینگ فرابینی و نظارت برخط ثبت داده ،پردازش ،آرشیو
و اطالع رسانی هوشمند در مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند
پهن پژوهشگاه با موفقیت انجام شده است .برخی از این سامانه
ها در سایت پژوهشگاه به نشانی ( ) www.iiees.ac.irبرای
محققین و عالقمندان قابل دسترسی است.
توانمندی نرم افزاری و سخت افزاری ثبت ،ارسال داده ،پردازش
و محاسبه موقعیت زمین لرزه های با بزرگای بزرگتر از  4و
اطالع رسانی آن به فاصله کمتر از  5دقیقه بعد از وقوع ،از طریق
رایانشانی ،پیامک و سایت پژوهشگاه به صورت کامال هوشمند و
اتوماتیک میسر شده است که موفقیتی بزرگ به حساب می آید.
عالوه بر اطالع رسانی سریع ،آرشیو مشخصات کامل هر رویداد و
تکمیل بانک جامع زمین لرزه های کشور ،مطالعات دقیق پوسته
فالت ایران با تکنیک های پیشرفته زلزله شناسی مدرن توسط
همه محققاین و دانش پژوهان داخل کشور را فراهم نموده است.
با اجرای کامل فاز دوم توسعه مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند
پهن پژوهشگاه به  60ایستگاه لرزه نگاری و توسعه سامانه های
هشدارسریع ،انتظار می رود همه زمین لرزه های فالت ایران و
کشورهای همسایه با دقت بسیار باال و در کمترین زمان ممکن
ثبت و پردازش شده و در یک بازه زمانی قابل قبول رفتار گسله
های فعال و لرزه خیز شناسائی گردد.

در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا انجام گرفت؛

طراحی و تولید کیوسک سالمت
توسطمحققان
دانشگاه صنعیت نوشیرواین اببل

فناوران یکی از شرکتهای دانشمحور مستقر در مرکز
رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،موفق به
طراحی و تولید دستگاه کیوسک سالمت با قابلیتهای
منحصر بهفرد شده است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،
کیوسک سالمت (  ) Health Kioskسیستمی چند
منظوره با قابلیت های مختلف می باشد .این سیستم
قابلیت استفاده در کلینیک ها ،باشگاه های مختلف
ورزشی و همچنین سازمان ها و شرکت های خصوصی و
دولتی را داشته و در راستای افزایش سالمتی در مجموعه
های مختلف تاثیر بهسزایی دارد.
از مزایای کیوسک سالمت به انجام تست روزانه و کم
هزینه شاخص های سالمتی توسط خود فرد و انتقال آن
به پرونده سالمت افراد ،امکان تحلیل داده های سالمت
یک سازمان و سرعت در تصمیم گیری جهت جلوگیری
از سرایت یک بیماری و کاهش ریسک بیماری های حاد
برای پرسنل یک سازمان میتوان اشاره کرد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص
این محصول میتوانند به سایت رسمی شرکت
دانش بنیان چاربیدار (ابر رایانه طبرستان) به آدرس
 https://charbidar.comمراجعه نمایند.
از دیگر محصوالت و خدمات شرکت دانش بنیان ابررایانه
طبرستان تولید انواع پهباد سمپاش ،دستگاه ،cnc
خدمات شبکه و امنیت ،طراحی سایت  -اپلیکیشن و
خدمات اینترنت اشیاء و است.
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آموزش عالی و سود تحصیلی در ایران
نمودار  -1پیش بینی تغییرات ترکیب جمعیت کشور برحسب سن ،جنس و سطح تحصیالت1395 -1440 ،
رسول صادقی

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات
جمعیتیکشور

مو ج های جمعیتی و تغییرات ترکیب تحصیلی جمعیت دو مفهوم
ت شناختی با داللتها و پیامدهای اقتصادی،
کلیدی جمعی 
اجتماعی و سیاسی هستند .افزایش آموزش و تحصیالت ،کلید
رشد بهره وری و درآمد سرانه است و بخش اصلی آنچه که سود
ی شود ،سود تحصیلی است .آموزش عالی،
جمعیتی نامیده م 
بهره وری نیروی کار را از طریق انباشت دانش و مهارت ،تسهیل
پیشرفت فناوری و نوآوری ،افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی
و پایداری توسعه می شود.
در طول سالهای  1350تا  1395میانگین سالهای تحصیل در
کشور از  2.7سال به  8.6سال افزایش یافته است .با توجه به
تغییرات ترکیب جمعیت و گسترش آموزش عالی ،پیش بینی می
شود میانگین سالهای تحصیل در سال  1410به  10سال و در
سال  1440به  12سال افزایش یابد .همچنین ،در حالی که در
سال  ،1395حدود  16درصد از جمعیت  15ساله و باالتر کشور،
تحصیلکرده دانشگاهی بوده اند ،این نسبت برای سال  1410به
 21درصد و در سال  1440به  34درصد خواهد رسید .از اینرو،
در سال  1440از هر سه نفر جمعیت باالی  15سال ،یک نفر
تحصیلکرده دانشگاهی خواهد بود.
دکتر فاطمه مدیری

معاون پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی
جمعیتکشور

جمعیت و پویایی آن آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای
هر کشور یا منطقه بهدنبال دارد که مستلزم برنامهریزی
و سیاستگذاری است .بدون شناخت عمیق و تخصصی
تحوالت جمعیتی و ویژگیها و ساختار آن ،تدوین
سیاستهای جمعیتی مؤثر و پایدار نیز میسر نیست .از
اینرو ،موسسه مطالعات جمعیتی کشور ،نقش عمدهای در
انجام تحقیقات و پژوهشهای هدفدار علمی ،مسألهمحور
و کاربردی جمعیتی دارند .ایجاد و توسعه بستر
پژوهشی و نهادینه کردن تحقیقات جمعیتی
میتواند زمینهای برای جذب محققین و
پژوهشگران جمعیتی بهمنظور انجام
تحقیقات و همکاریهای پژوهشی فراهم
نماید ،و امکان انتقال نتایج پژوهشی به
سیاستهای جمعیتی در کشور را
تسهیل نماید .در این راستا،
مأموریت اصلی مؤسسه،
پژوهشهای
انجام
کاربردی و مسألهمحور
در حوزههاي مختلف
جمعيتي با توجه به
اولويتها و نيازهاي
جامعه ،مراکز پژوهشی،
اجرایی و سیاستگذاری

داشتن جمعیت تحصيلکرده دانشگاهی ،همراه با سرمايه
فيزيکي به عنوان منابع اصلي رشد پايدار اقتصادي محسوب
ميشوند .البته ،بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال مولد پیش
شرط بهرهوری از سرمایه انسانی تحصیلکرده قلمداد میشوند.
از اینرو ،اگر روندهاي درحال افزایش جمعیت تحصیلکرده
دانشگاهی به درستي مديريت شود و سياستهاي مناسب و
مؤثر برای بهره برداری از سرمایه انسانی اتخاذ شود ،ميتوان
زمين ه بهرهمندی از سود تحصیلی فراهم آورد و آنرا به سود
اقتصادی تبدیل کرد.

نمودار  -2روند افزایشی نسبت جمعیت  15ساله و باالتر با
تحصیالت دانشگاهی در کشور1395-1440 ،

مسائل جمعیتی و پژوهش های راهبردی
است .ابالغ سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم
رهبری (مدظلّه العالی) در  30اردیبهشت  ،1393اهمیت
شناخت و درک تخصصی تحوالت و مسائل جمعیتی را
دوچندان کرده است و در این خصوص ،به ویژه مطابق بند
 14سیاستهای مذکور ،مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور نقش
مهم و مسئولیت خطیری در انجام پژوهشهای راهبردی و
کاربردی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور برعهده دارد.
باتوجه به مسائل و چالشهای نوپدید جمعیتی
در کشور ،امروزه بیش از هر زمان دیگری
نیازمند انجام تحقیقات و پژوهشهای
جمعیتی کاربردی و راهبردی
هستیم .تحقیقات و پژوهشهای
جمعیتی کاربردی و مسألهمحور
میتواند نقش زیادی در توسعة
بنیادی و کاربردی دانش
و
جمعیتشناسی
همچنین هدایت
و
برنامهها
سیاستگذار یها
باشد.
داشته
در همین راستا
حوزههای تخصصی
که مؤسسه در آن

پژوهش و فعالیت میکند ،شامل هشت حوزه زیر میباشد:

علیرغم ،مشکالت و تنگناهای مالی و بودجهای ،برنامههای
جامع پژوهشی اعضای هیأت علمی و بیش از  40طرح
پژوهشی کاربردی و مسأله محور در چارچوب بندهای مختلف
سیاستهای کلی جمعیت در چندسال اخیر در مؤسسه اجرا
شده است .همچنین ،موسسه سمینارها و نشستهای علمی-
تخصصی متعددی پیرامون مسائل و سیاستهای جمعیتی
کشور برگزار ،و عالوه بر این مقاالت متعددی توسط اعضای
هیأت علمی مؤسسه (بطور متوسط سرانه  6مقاله در سال)
چاپ شده است.
از اینرو ،باتوجه به مسائل و چالش های نوپدید جمعیتی
در کشور از یکسو ،و تدوین و اجرای برنامهها و سیاستهای
جمعیتی توسط دولت و مجلس شورای اسالمی از سوی دیگر،
حمایت از پژوهش های راهبردی و کاربردی در حوزه مسائل
جمعیتی و رصد مستمر وضعیت و تحوالت جمعیت در کشور
ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
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اقدامات مراکز دانشگاهی

در این بخش یم خوانید:

طرح پویش حمایت از صنایع داخلی در مقابله با
اثرات تحریم (سامانه فنآفند)

انعکاس مهمترین فعالیتهای حوزۀ پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا (س)
از سال پیش تا کنون از زبان دکتر مهناز مالنظری رئیس دانشگاه الزهرا(س)

معرفی شتابدهنده شریف
چالشها و مشکالت پیش روی ارتباط دانشگاه با
جامعه و صنعت
پژوهش و توسعه ،نقش دانشگاههای غیر دولتی
ضرورتنقشآفرینیبیشتردانشگاهدرتولیدواشتغال
دانشگاه و پژوهش اثر گذار
گزارش مختصر پژوهش دانشگاه آیت اهلل العظمی
بروجردی (ره)
برگزاری نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با
رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری
طرح کاربردی محققان دانشگاه گلستان مورد حمایت
بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم قرار گرفت
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود
گزارش فعالیتهای پژوهشی موسسه آموزش عالی
زند شیراز
عملکرد مختصر دانشگاه شهید رجائی در حوزه
پژوهش و فناوری
و ....

مهناز مالنظری ،رییس دانشگاه الزهرا (س) در گفتگو
با نشریه عتف درباره فعالیتها و تالشهای پژوهشی
این دانشگاه در سال تحصیلی جاری بیان کرد :در دو
سال اخیر بر روی فعالیتهای پژوهشی تمرکز زیادی
شد و تالش بر این بود که مهارتهای اساتید جوان و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه انجام کارهای
پژوهشی استاندارد افزایش یابد.حتی در سال  ۹9با وجود
مواجهه با شیوع ویروس کرونا و مشغله جدی دانشگاه
برای برنامه ریزی و انجام اقدامات سریع و صحیح برای
آموزش مجازی و ایجاد تمهیدات زیرساختی ؛ از پیش
برد فعالیتهای پژوهشی که روی آن متمرکز شده بودیم،
نه تنها غافل نماندیم بلکه در حد امکان سعی کردیم
که در قعالیت های پژوهشی از موضوع کرونا و اپیدمی
جهانی هم دور نمانیم.

پژوهشی دانشگاه الزهرا با
◆ دستاوردها و اقدامات
ِ
موضوع کوید  19و در دورۀ گذار از کرونا
◾ اجرای طرح ساخت سامانه خالصسازی هوا بر اثر
فوتوکاتالیستی نانوذرات دیاکسید تیتانیوم در مقابله با ویروس
کرونا با حمایت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست
فناوری توسط دکتر عزیز اهلل شفیع خانی عضو هیئت علمی و
پژوهشگر آزمایشگاه کربن دانشکده فیزیک دانشگاه الزهرا.
◾ انتشار بینالمللی یافتههای طرح پژوهشی «آنالیز گفتار
بیماران مبتال به کوید  19به منظور امکانسنجی تشخیص
زودهنگام بر اساس نتایج بررسیهای آکوستیکی و هوش
مصنوعی» و نهاییسازی مراحل طراحی نرمافزار برخط تشخیص
مبتالیان به کووید ۱۹-بر اساس پارامترهای صوتشناختی
موجود در صدای مبتالیان توسط دکتر ماندانا نوربخش ،عضو
هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا
◾ انتشار بینالمللی یافتههای مطالعۀ پیامدهای فردی و تعاملی
(زوجی و تعامالت والد-فرزند) ناشی از شیوع کرونا و قرنطینۀ
خانگی در خانوادههای ایرانی با تاکید بر زمینههای فرهنگی
خانوادهمحور ایران ،به عنوان عوامل نگهدارنده در برابر اثرات
منفی ناشی از یک پدیدۀ استرسزای خارجی توسط پژوهشکده
زنان دانشگاه الزهرا(س) با همکاری دانشگاه عالمه و دیگر
سازمان های مرتبط.
◾ برگزاری همایشی بینالمللی با عنوان «بحران کرونا و تبعات
آن در خشونت و طالق» در سه بخش :کووید19-و خشونت
خانگی؛ خشونت خانگی در اسناد بینالمللی و قوانین ملی و
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طالق در قوانین الهی و بشری.
◾ ارائه مقاله و سخنرانی در وبینارهای ملی و بینالمللی با عناوین:
_ هماش مجازی «ابعاد اجتماعی انسانی کرونا در ایران»
_ وبینار بینالمللی تخصصی «نقش بانوان در توسعه روابط
فرهنگی ایران و چین در پساکرونا»
_ نشست مجازی «نقش بانوان در توسعه روابط فرهنگی ایران و
چین در دوران پساکرونا» با همکاری اساتید دو کشور ایران و چین
_ وبینار تخصصی بینالمللی «زنان به منزله قلب خانواده و
جامعه در دوران شیوع ویروس کرونا» با حضور فرهیختگان دو
کشور ایران و فیلیپین
_ وبینار تخصصی «رسالت و نقش آموزش عالی در پساکرونا»
با همکاری رایزن علمی مالزی و چندین دانشگاه مالزی و شرق
آسیا و استرالیا
و دیگر موارد که همگی در سایت دانشگاه درج شده و قابل
مشاهده است .از زمره اقدامات مهم پژوهشی دانشگاه در یک
سال گذشته شامل؛
◆ مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه الزهرا مرکزی
برای شناسایی توانمندیها و شایستگیهای دانشجویان
و دانش آموختگان به منظور طراحی مسیر شغلی مناسب
برای آنان
این مرکز تاکنون موفق به برگزاری  20دوره شتابدهی شده است
که با نقش هدایتگری و پشتیبانی دانشجویان ،هم سو با برنامه
راهبردی دانشگاه ،درصدد دستیابی به اهدافی چون :و تدوین
اجرای برنامههای مناسب برای فعالیت نوآورانه و کارآفرینی
آنان ،حمایت از تیمهای استارتآپی دانشجویی و ایجاد فضای
مساعد برای تحولآفرینی آنان ،فراهمسازی زمینههای آشنایی
دانشجویان با الگوهای موفق کسبوکار در رشته تخصصی خود،
ترویج فرهنگ کارآفرینی  ،کمک به تیمهای استارتآپی در
جذب سرمایهگذار ،تشویق اساتید و دانشجویان به تأسیس
شرکتهای دانشبنیان و حمایت از آنها و انجام پژوهشهای
کارآفرینی با توجه به نیازهای منطقهای ،ملی و بینالمللی بهویژه
کارآفرینی زنان است .که در سال گذشته با مواجهه با شیوع
ویروس کرونا تمامی فعالیتهای خود را به بهترین نحو در بستر
دورکاری و استفاده از شبکههای مجازی انجام داده است.
فعالیتهای مرکز نوآوری در سال 99-98
◆ راه اندازی سایت توسعه اشتغال و مهارت آموزی (تام)
اقدامی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه
وتوانمندسازی دانشجویان ) )tam.alzahra.ac.ir
ادارۀ توسعه اشتغال و مهارتآموزی در راستای ایفای
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،توانمندسازی دانشجویان
و دانشآموختگان دانشگاه و فراهمکردن خدمات توسعۀ
اشتغال توسط معاونت پژوهشی و فناوری در مرکز نوآوری
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و شکوفایی در اواخر سال  1398راه اندازی شد .هدف
این اداره ارتباط موثر با کارفرمایان ،متقاضیان نیروی کار
و استفادۀ بهینه از ظرفیت نیروی کار متخصص کشور و
ت سازمانها برای شناسایی نیازهای بازار کار با هدف
ظرفی 
هماهنگسازی محتوای دورههای مهارتافزایی با نیازهای
بازار کار بوده است .این اداره همزمان با راه اندازی پرتال،
صفحاتی در شبکههای اجتماعی ،سرویس پیامک ایجاد کرد
و اتفاقا به خوبی توانست ارتباط موثری میان این اداره و
دانشجویان و دانشآموختگان در شرایط قرنطینه و فاصله
گذاری اجتماعی ایجاد کند و درهمین مدت هم اقداماتی
چون :شناسایی فرصتهای شغلی موجود ،اطالعرسانی
در مورد فرصتهای شغلی ،جذب آگهیهای شغلی ،رصد
اشتغال دانش آموختگان ،ساماندهی کارآموزیها ،تهیه
محتوای انگیزشی ،شناسایی شایستگیهای موردنیاز بازار
کسبوکار در بستر اینترنت ،شبکههای پرطرفدار اجتماعی
و سامانههای آموزش مجازی انجام دهد و ما شاهد برگزاری
متعدد و هفتگی دورهها و کارگاههای مجازی مهارتآموزی
شغلی ،عمومی شغلی (رزومهنویسی ،مصاحبه ،آزمون
شخصیت) ،مشاوره شغلی و برگزاری مصاحبههای آزمایشی،
نشست با دانشآموختگان موفق و برگزاری نمایشگا ه کار و
فراهمکردن شرایط مالقات با کارفرمایان بودیم.

◆ رصد اشتغال دانش اموختگان دانشگاه الزهرا و
چاپ کتاب اقدامی جدی و موثر در سال 1399
وضعیت اشتغال دانشآموختگان از معیارهای مهم در
رتبهبندی دانشگاههاست و درک وضعیت فعلی از این
موضوع ،گذشته از اینکه پیشنیاز اصالح شرایط و بهبود
اشتغال دانشآموختگان آتی است ،در طول زمان روشنگر
کیفیت دانش و مهارتهای ارائهشده در هر رشتۀ آموزشی
در دانشگاه است.
در همین راستا ادارۀ توسعه اشتغال و مهارتآموزی دانشگاه
الزهرا بهمنظور هماهنگی با برنامه وزارت عتف با رصد
اشتغال دانشآموختگان سالهای تحصیلی  1395-96از
طریق ارتباط تلفنی با یکایک دانشآموختگان به اطالعاتی
پیرامون نرخ اشتغال ،نرخ بیکاری ،کیفیت اشتغال و احراز
شغل مرتبط با رشته تحصیلی و سابقه بیمه دست یافته
است که نتایج آن در کتاب «رصد اشتغال دانشآموختگان
دانشگاه الزهرا» توسط انتشارات دانشگاه الزهرا منتشر و
برای ذینفعان ارسال شده است

فعالیتهای مرکز نوآوری در سال 99-98
عنوان فعالیتهای مرکز نوآوری

تعداد

دورههای شتابدهی

20دوره

تعداد استارتاپهای مستقر در مرکز نوآوری

22

برگزاری استارتاپ ویکند و همایش

10

مستمر

منتورینگ تیمهای استارتاپی

50

برگزاری رویداد استارتاپ شو دانشکدهها

سخنرانی کارآفرینان موفق و نشستهای تخصصی

20

برگزاری جلسه با سرمایه گذاران

12

دورهها و کارگاههای کارآفرینی

◆ دانشگاه الزهرا (س) همزمان با هفته پژوهش در
آذر ماه  1399نمایشگاه آنالین کار برگزار مینماید
نمایشگاه کار ،رویدادی است که با هدف تبادل اطالعات در
رابطه با مشاغل مورد نیاز ،معرفی کارجویان و کارفرمایان
به یکدیگر ،معرفی شرکتها ،معرفی کسب و کارهای
جدید ،برگزاری گارگاههای متعدد به منظور کمک به
دانشجویان و تازه فارغالتحصیالن برای یافتن شغل آینده
در برنامه عملیاتی دانشگاه الزهرا وجود داشت که با توجه
به شرایط کنونی آن را تعطیل نکردیم و انشاهلل به شکل
مجازی همزمان با هفته پژوهش در دانشگاه برگزار میشود
و متقاضیان کار عالوه بر اطالع از فرصتهای شغلی ،در
همایشها و کارگاههای این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.
◆ راه اندازی و رونمایی از سامانه علمسنجی در
دانشگاه الزهرا(س) اقدامی که دانشگاههای معدودی

85
مستمر

اقدامات ترویجی کارآفرینی و نوآوری

حمایت از تیمهای فناور و استارتآپها

22

دورههای مهارتی عمومی شغلی

36

65

دورههای مهارتی تخصصی شغلی

23

بازدیدها

مشاوره شغلی و استعدادیابی

مستمر

مشاوره حقوقی ،بازاریابی و فروش به تیمهای استارت آپ

مستمر

برگزاری مسابقات کارآفرینی

15

برگزاری جشنواره ایده

12
8

حضور در نمایشگاهها

وضعیت اشتغال دانشآموختگان
کارشناسی
تعداد دانش آموختگان

نرخپاسخگویی(درصد)

نرخ اشتغال رسمی(درصد)

درصد شاغلین تمام
وقت(درصد)

درصد افراد دارای سابقه
بیمه(درصد)

درصد افراد دارای شغل
مرتبط(درصد)

تعداد دانش آموختگان

نرخپاسخگویی(درصد)

نرخ اشتغال رسمی(درصد)

درصد شاغلین تمام
وقت(درصد)

درصد افراد دارای سابقه
بیمه(درصد)

درصد افراد دارای شغل
مرتبط(درصد)

تعداد دانش آموختگان

نرخپاسخگویی(درصد)

نرخ اشتغال رسمی(درصد)

44
27

67
65

2405
1735

45
43

69
68

73
73

60
61

72
74

70
76

83
66

100
100

درصد شاغلین تمام
وقت(درصد)

1129
1372

36
42

61
48

62
59

49
42

67
62

1056
1223

35
41

71
67

63
70

60
60

69
76

35
42

100
98

91
90

94
85
67
61

درصد افراد دارای سابقه
بیمه(درصد)

1393
1394
1395
1396

1080
1187

39
36

59
56

73
59

کارشناسی ارشد

84
85

86
85

درصد افراد دارای شغل
مرتبط(درصد)

سال

دکتری

67
62

95
95

⏪
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نشریۀ فارسیزبان نمایهشده در  ISCبا رتبۀ «الف» و 11
عنوان نشریۀ فارسیزبان نمایهشده در  ISCبا رتبۀ «ب»
و بقیۀ نشریات علمی دانشگاه دارای نمایۀ  ISCهستند و
بیشتر آنها در پایگاه بینالمللی  DOAJنمایه شده اند.
واحد انتشارات دانشگاه نیز با انجام فرایند ارزیابی علمی در
خصوص آثار واصله ،اقدام به چاپ  27عنوان کتاب تالیفی
و ترجمه ای اعضای هیات علمی نموده است .انتشارات
دانشگاه در سال جاری با راه اندازی سامانۀ انبارداری و
فروش الکترونیکی کتابهایش سعی کرده که چالشهای
پیش روی ناشی از شیوع کرونا را پشت سریگذارد و به
فعالیت خود ادامه دهد .از جمله اقدامات اخیر بخش
انتشارات ،تدوین شیوهنامۀ جایزۀ کتاب سال ،با هدف
تقویت آثار فاخر تالیفی و ترجمهای اعضای هیات علمی
دانشگاه است که برای اولین سال مقارن با هفته پژوهش در
سال  99در مراسم تقدیر از پژوهشگران منتخب دانشگاه ،از
کتب برگزیده و شایستۀ تقدیر اعضای هیات علمی قدردانی
خواهد شد.
◆ استقبال بسیار از برگزاری همایشها ،نشستها و
ی ترویجی نظریه پردازی
کارگاههای پژوهشی و کرس 
به شیوه مجازی
برگزاری همایشهای علمی و بینالمللی در دانشگاه
علی رغم محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا
در جریان بوده و مورد استقبال هم واقع شده است .به
گونه ای که طی سال جاری تعداد  6کنفرانس و همایش
بینالمللی  4همایش ملی و  9کرسی ترویجی برگزار شده
که مخاطبین بسیاری هم داشته است .همچنین در سال
جاری کارگاههای بسیاری با هدف دانش و مهارت افزایی
برای دانشجویان و اساتید برگزار و در هفته پژوهش برگزار
خواهد شد.
◆ انجام هستههای پژوهشی و طرحهای پسادکترای
داخل و خارج با روند خوبی در جریان است.
در انجام هستههای پژوهشی به دنبال افزایش توان و
اعتالی جایگاه علمی دانشــگاه الزهرا(س) ،جلوگیری
از پراکندهکاری ،ارتقای دانشگاه در نظامهای رتبهبندی
داخلی و بینالمللی و هدفمندسازی پژوهش در تحصیالت
تکمیلی برای گسترش پژوهشها به عرصه فناوری و
تجاریسازی در جامعه هستیم .تعداد هستههای فعال به
تفکیک دانشگدهها در نمودار قابل مشاهده است.
در حال حاضر 49 ،محقق پسادکترای داخلی و خارجی در
دانشگاه الزهرا(س) حضور دارند که تحت نظارت و هدایت
اساتید دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
◆ فعالیتهای واحد های فناور در مجتمع فناوری
دانشگاه الزهرا در جریان است
مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا نیز در سال  1399توانسته
با وجود مشکالت ناشی از کووید  19به فعالیت های خود
ادامه دهد به این ترتیب که:
◾ ایجاد اشتغال خوب در این مرکز :موفق در جذب
فارغ التصیالن بویژه دارندگان مدارک تحصیالت تکمیلی
شده است.
دکتری

ارشد

کارشناس

فوق دیپلم

تعداد

دیپلم
وزیر دیپلم

حامیان مالی ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و
کارفرمایان دولتی و خصوصی برای انجام پایان نامهها و
رسالهها است که رشد بسیار خوبی در این دانشگاه دیده
میشود .در تمامی تفاهم نامههای دانشگاه با سازمانها و
صنایع ،این موضوع توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
به صورت جدی پیگیری و موضوع از طریق فرآیندهای
مشخص اجرایی سازی میشود.
◆ سامانه آرشیو دیجیتال  ))Repositoryفرصتی
برای اشاعه دستاوردهای علمی ،پژوهشی ،فرهنگی
و خبری دانشگاه الزهرا(س) در وب جهانی
از اقدامات دیگر در حوزه پژوهش به جریان انداختن
سامانه آرشیو دیجیتال است .آرشیوهای دیجیتال در اصل
اشاعهدهنده دانش سازمانی و علمی هر مجموعه هستند و
باعث باال رفتن رویتپذیری و پدیداری سازمان و فرد در
وب جهانی میگردند.که ما توانستیم با ایجاد آن شرایطی را
فراهم کنیم که تمامی همکاران دانشگاه از کلیه گروههای
علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی و هنر با حضور
در آن بتوانند تولیدات خود را در آن ارائه کنند تا به
راحتی و با جستجویی ساده در مرورگرهای مختلف قابل
دسترسی باشد .در حال حاضر آرشیو دیجیتال شامل حدود
 9000مدرک می باشد که  7350عنوان آن پایان نامههای
کارشناسی ارشد و دکتری است .الزم به توضیح است با
توجه به قوانین صرفا  30صفحه اول پایاننامههای دانشگاه
در این سامانه قابلرویت است.
◆ سامانه پردازش سریع دانشگاه الزهرا (س) که با
حضور وزیر محترم عتف افتتاح شده و آن را منشاء
خیر دانستند.
سامانه پردازش موازی ( ) HPCدانشگاه الزهرا که در
مرداد ماه سال جاری افتتاح شد؛ یک خوشه محاسباتی
است که از  ۱۹۶هسته پردازنده  ۲.۶گیگاهرتزی استفاده
میکند .توان اسمی پردازشی این خوشه  ۷۵۰۰گیگافالپس
است .این سامانه در یک رک استاندارد با  ۷سرور فیزیکی
و تجهیزات شبکه مربوطه راه اندازی شده یک خوشه
محاسبتی لینوکسی است که از راه دور در دسترس است
و انجام محاسبات سنگین مورد نیاز برای رشتههای علوم و
مهندسی و سایر پژوهشهای تخصصی از جمله کاربردهای
آن است که نیاز به اجرای مدل های محاسباتی سنگین
دارند .در نسخه ابری این خدمات امکان استفاده برای
دانشجویان بینالمللی به صورت راه دور وجود دارد ،گفت:
پیش از این اساتید و دانشجویان با حضوری فیزیکی در
آزمایشگاه و راه اندازی محیط محاسباتی رو کامپیوترهای
 pcمستقل مدلهای خود را اجرا می کردند که عالوه بر
محدودیت منابع و نیاز به حضور فیزیکی قابلیت به اشتراک
گذاری آنها نیز وجود نداشت .دکتر غالمی در آیین افتتاح
این سامانه بیان داشتند :بسیار باعث خرسندی و افتخار
است که دانشگاهها در شرایط فعلی تالشهای موثری را
در حوزههای مختلف از جمله علم و فناوری پیش میبرند.
ایشان بر اشتراکگذاری دانش و همافزایی بیشتر بین
دانشگاهها تاکید کرده ،این اقدام در دانشگاه الزهرا را منشأ
خیر و موفقیتهای بیشتر برشمردند.
◆ فعالیت قابل قبول ادارۀ نشریات و تألیفات علمی
و واحد انتشارات دانشگاه الزهرا(س)
در کنار این اقدامات زیربنائی در پژوهش  ،تالش برای
ثبت مجالت پژوهشی دانشگاه در پایگاههای بینالمللی
هم انجام گرفته و تاکنون  ۵۰درصد مجالت ما در برخی
از این پایگاهها به ثبت رسیدهاند .واحد نشریات دانشگاه،
در حال حاضر با  22عنوان نشریه علمی در زمینههای
مختلف دارد .دانشگاه الزهرا ؛ دو عنوان نشریۀ انگلیسیزبان
با رتبۀ «ب» و یک عنوان نشریۀ عربیزبان  ،چهار عنوان
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دیده می شود .نسخۀ انگلیسی سامانه در هفته
پژوهش امسال رونمایی خواهد شد.
علمسنجی ()Scientometricsدانش اندازهگیری و
تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران
و اساتید دانشگاه در قالب متغیرهای کمی میپردازد.
شاخصهای علمسنجی شامل شاخصهای ارزیابی کمیت
و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران به عنوان مبنای
ارزشیابی ،رتبهبندی و ارتقاء اعضای هیات علمی منظور
میشود .در زمان راهاندازی سامانه علمسنجی  -اواخر پاییز
سال  -1398دانشگاه الزهرا(س) اولین دانشگاه تحت نظر
وزارت علوم بود که موفق به انجام این کار شد که البته
در حال حاضر دانشگاههای معدود دیگر هم به این مهم
اقدام کرده اند .هدف ما شفافسازی فعالیت اعضای هیئت
علمی دانشگاه بوده است .که بخ خوبی معایب و محاسن را
ببینیم و برای رفع نواقص و در جهت ارتقای توانمندی ها
اقدام کنیم و مهمتر اینکه مشاهدهپذیری فعالیت اساتید و
دانشگاه را در بین دانشجویان داخلی و خارجی باال ببریم،
با این روند استنادات بیشتری داشته باشیم .این سامانه به
پایگاههای معتبر و مهمی متصل است .معاونت پژوهشی
ما درصدد است تا کتب منتشرشده ،طرحهای پژوهشی و
مقاالت علمی اساتید در پایگاه  ISCرا نیز در این سامانه
رؤیتپذیر نماید .همچنین اتصال به سامانۀ Sci-Valو
نمایش مقاالت پراستناد و داغ و اضافهشدن شاخص
 FWCIنیز در دست اجراست .در نتیجه ،از فعالیتهای
اساتید میتوان گزارشهای متنوعی تهیه نمود .همچنین از
این دسترسیها و نسخۀ انگلیسی سامانه در هفته پژوهش
امسال رونمایی خواهد شد.
◆ شاهد رشد کمی و کیفی مقاالت اعضای هیات
علمی در دانشگاه الزهرا(س) هستیم
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا تالش کرده در
سالهای اخیر با تدوین سیاستگذاری های حمایتی و تشویقی
موجبات رشد و ارتقای کمی و کیفی مقاالت اعضای هیات
علمی این دانشگاه را فراهم کند ،که از آن میان ،تولید مقاالت
پراستناد را برای دانشگاه به ارمغان آورده است ،روند صعودی
در نمودارهای زیر قابل مشاهده است.
دو عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا؛ دکتر قدسی محمدی
زیارانی در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد دنیا
هستند .همچنین دکتر مجید ممهد هروی جزء دانشمندان
یک درصد پراستناد بوده و میباشد.
◆ حجم قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاه با سازمانها و صنایع در شش ماه اول سال
 ۹۹نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل حدود ۱۵
درصد افزایش داشته است .اعضای هیئت علمی ما به
حل مسایل کشور عالقهمند هستند
این میزان رشد در حجم قرارداد ،هم از نظر مبلغ جذب
شده و هم از نظر تعداد قرادادهای منعقد شده است.
میزان مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
در دریافت و انجام طرحها در سال  ۹۸و شش ماه ۹۹
حدود  ۱۰درصد بوده؛ درحالی که در یک دوره سه ساله
 ۹۶تا  ،۹۹میزان مشارکت اساتید در طرحهای کاربردی
و تقاضامحور حدود  ۱۵درصد ثبت شده است که نشان
میدهد اعضای هیئت علمی به حل مسایل کشور عالقهمند
هستند و توانایی و پتانسیل باالیی در انجام طرحهای
کاربردی در سطح جامعه و صنعت دارند.
اولویت اعضای هیئت علمی در دانشگاه الزهرا(س) استفاده
از دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی همین
دانشگاه است .در استفاده از پتانسیل دانشجویان و فارغ
التحصیالن در انجام طرحهای کاربردی ،همت اعضای
هیئت علمی و دانشگاه برای دریافت حمایتهای مالی از
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

واحدهای جدید پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی
نام واحد

عنوان ایده

توضیحات

همراهان مدیریت فناوران
بهسامان

طراحی نرم افزار جامع محاسباتی بودجه ریزی عملیاتی ،عملکرد و بهره
بری

نرم افزار به انتها رسیده و مراحل تست خود را در یکی ازپژوهشکدهها در حال طی کردن است در صورت طی موفق این
مرحله قابل بکارگیری در موسسات وزارت عتف را در اولویت اول دارد .

ویرا روش پایا

دستیار خرید پایا

کیمیا گران بدره

تولید مخمر غنی شده با سلنیوم

به عنوان واحد تحقیق و توسعه کارخانه پذیرفته شده و در مراحل آغازین کار میباشد.

کیت تخلیص اگزوزوم (اگزاسان)

در مرحله تکرار پذیری نمونه آزمایشگاهی هستند.

زیست راشین یکتای
نام آور
ویرا تک اکسیر

سیب زیست فن

اکسین تک تضمین

مجازی کده نامی اقتدار
تحلیل افزار طوبی تک
بینش بازار ره پای

نرم افزار به اتمام رسید و در یک محله به عنوان تست اجرایی شده است  .این نرم افزار به افزایش عامه مردم در محصوالت
پر مصرف کمک می کند.

توليد خوراک طيور و دام فراوري شده از ضایعات و پسماندهاي كارخانجات نیاز به خوراک دام در شرایط کنونی بسیار پر اهمیت است .نتایج اولیه حاصل شده و در حال افزایش مقیاس در کنار یک
کارخانه تولیدی هستند.
غذایي
تولید فرآوردههای بیوتک میکروبی با کاربرد آزمایشگاهی و تشخیصی
تولید ماده اولیه دارویی سیلور سولفادیازین

شبیه سازی آموزشی برای پایههای ابتدایی

ارائه سیستم آگاهی وضعیتی و هوشمند سازی تجاری مبتنی بر بستر
کالن داده
مشاوره کسب و کار و تحليل بازار فناوری های پیشرفته

ورود به بازار انجام شده در زمینه ثبیت و توسعه بازار و محصوالت جدید کار می کنند

ورود به بازار انجام شده در زمینه ثبیت و توسعه بازار و محصوالت جدید کار می کنند

ورود به بازار انجام شده در زمینه ثبیت و توسعه بازار و محصوالت جدید کار می کنند

ورود به بازار انجام شده در زمینه ثبیت و توسعه بازار و محصوالت جدید کار می کنند به دنشگاه نیز خدمات ارائه می دهند
ورود به بازار انجام شده در زمینه ثبیت و توسعه بازار و محصوالت جدید کار می کنند

◾ واحدهای جدید پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی پذیرفته شده اند .همچنین توانسته با استفاده از ترویج تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بین اعضا هیات علمی نسبت به
افزایش تعداد جذب آنان در چند ماهه اخیر اقدام نماید .در این راستا پذیرش واحدهایی با مدیریت عاملی تعدادی از فارغ التحصالن نیز انجام شده است .
◾ راه اندازی آزمایشگاه جهت انجام پروژههای میکروبیولوژی ،نانوبیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی.
هدف از تجهیز این آزمایشگاه در این مرکز  ،تسهیل مراحل
اولیه تثبیت یک فناوری برای پژوهشگران و فناوران بوده
تعداد واحد فناور دستاورد
و در این آزمایشگاه ،فضای آزمایشگاهی و تجهیزات ،با
دارنده مجوز دانش بنیان نو پا
 6واحد
تعرفههای بسیار مناسبی در اختیار صاحبان ایدههای
دارنده مجوز دانش بنیان صنعتی
 1واحد
فناورانه قرار گرفته که امکان پیادهسازی ایدهها و انجام
دارنده مجوز دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 1واحد
مرحلهی آزمون و خطا بدون صرف هزینههای گزاف،را
دارنده استاندارد و مجوز از مراجع مختلف می باشند مانند کارت بازرگانی ،مجوز از وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت،
مجتمع
برایشان فراهم کرده است .واحدهای مستقر در
 10واحد
وزارت ارشاد و ...
نیز ،با توجه به نوع ایده و زمینه فعالیت ،از خدمات این
دارنده شش ثبت اختراع در زمینه ثبت اختراع داخلی
 4واحد
آزمایشگاه بهرهمند میشوند.
◾ که مهمترین دستاورد واحدهای فناور مستقر در مرکز
موفق به ثبت برند شده اند
 4واحد
رشد به شرح ذیل است :
تحت عنوان کیتهای آزمایشگاهی سیوبک ،rmiontono ،یونترومhonorwave ، Mitactory،

طرح پویش حمایت از صنایع داخلی در مقابله با اثرات تحریم (سامانه فنآفند)
مقدمه :در سالهای اخیر اعمال تحریمهای متنوع،
متداوم و سختگیرانه علیه کشورمان باعث شده است تا
صنایع داخلی کشور در تولید و یا روند بهبود تولید خود
دچار مشکالت ریز و درشت بسیاری شود که زیانهای
قابلتوجهی با خود به همراه داشته است .تمام مطالعات
اخیر اندیشمندان و اقتصادانان و مجریان طرحهای صنعتی
بر این مهم بوده است که چگونه میتوان این تحریمها را
دور زده یا از سد آنها بدون نیاز به کشورهای دیگر و با
اتکا به سرمایههای ملی کشورمان ،عبور کرده و روند رو به
رشد و بهبودی را برای صنایع داخلی رقم بزنند .این حجم
از مشکالت تحریمی و کاستیهای صنایع داخلی به یک
زیرساخت پژوهشی و علمی در سطح دانشگاههای کشور و
شرکتهای دانشبنیان مربوط بوده و امروزه هرچه پیشتر
جامعه و صنایع به این پژوهشگران ،دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان برای مقابله با این مشکالت نیازمند است.
طرح پویش حمایت از صنایع داخلی :در واقع این طرح و
ایده یک فرصت ایجاد میکند .این به آن معنی است که
بجای اصطالح رایج دور زدن تحریمها که سد راه صنایع
داخلی کشور شده است ،به عنوان یک فرصت میتوان به
این مهم نگاه کرد .بنابراین طرح پویش یک تغییر نگرش
است .تغییر نگرش از دور زدن تحریمها به دیدگاه تولید

داخلی .این دیدگاه تولید داخلی و تولید ملی است که از
قبل آن باعث میشود تا:
• از تحریمها به عنوان یک فرصت استفاده کرده تا
پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان داخلی بتوانند سهم
مستقیم در صنایع تولید داخلی و ملی داشته و به تولید و
نبوغ علمی دست یابند.
• بستری دانشبنیان ،پویا ،به صورت جمعی ،کارآمد و
سریع برای رفع مشکالت صنایع تولید داخلی ایجاد گردد.
• به لزوم صرفه اقتصادی ،کیفیت و سرعت ارائه خدمات و
تولید داخلی توجه ویژه شود.
• و همچنین اقداماتی عملی برای ایجاد ارتباطات موثر و
همینطور امنیت دادههای مجتمع انجام گردد.
جمیع این موارد استراتژیک و مهم سبب لزوم طرح پویش
حمایت از صنایع داخلی و دستیابی به این امر مهم شده
است .در این راستا با ایجاد یک سامانه به نام سایت فنآفند،
راه را برای دستیابی به موارد ذکر شده و همکاریهای
مورد نظر چه از جانب همکاران علمی و پژوهشگران و چه
از سمت صنایع داخلی ،به سهولت بیشتری صورت خواهد
گرفت .همانطور که مشخص شد این پویش به صورت
مستقل و تنها عمل نمیکند ،بلکه عالوه بر مجموعههای
زیرمجموعه دانشگاه شامل پارک علم و فناوری ،مرکز رشد

و مجتمع خمات فناوری ،همکاران و همیارانی در این
پروسه خواهد داشت که در این راستا همکاری خود را با
 ۱۲دانشگاه برتر سراسری کشور اعالم داشته و شرکتهای
دانشبنیان و پژوهشگران از سرتاسر کشور را به یاری و
کمک و اعالم توانمندی و نیاز ،فراخوانده است.
اکنون با بیان تعریف کلی و لزوم ایجاد طرح پویش حمایت از
صنایع داخلی ،به بیان مهمترین اهداف این پویش میپردازیم:
• کمک به واحدهای فنی و صنعتی و بنگاههای خدماتی و
اقتصادی کشور
• جایگزینی مواد اولیه ،قطعات و تجهیزات وارداتی و نیز
تعمیر و نگهداری تجهیزات
• تدوین دانش فنی مورد نیاز برای ساخت و تامین
تجهیزات حساس
• کمک به رفع گلوگاههای تولیدی واحدهای صنعتی
• ارائه راهکارهای فنی ،مالی ،حقوقی ،مدیریتی و نیروی
انسانی برای رفع مشکالت تحریم
• ارائه آموزشهای دانشبنیان مورد نیاز
• تهیه یا پشتیبانی نرمافزاری و سامانههای اطالعاتی و
کاربری مورد نیاز
• ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشبنیان
• استاندارد سازی فرآیندها و محصوالت

❚❚
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مصاحبه با آقای مهندس سیدحمیدرضا حسینی

مدیر واحد جذب سرمایه پارک علم و فناوری شریف
سیدحمیدرضا حسینی

مدیر واحد جذب سرمایه پارک علم و فناوری شریف

◆ چه نیازی برای تأسیس این واحد
احساس شد؟
جذب سرمایه و تأمین مالی برای شرکتهای
نوپای فعال در حوزه فناوری یک اهرم مهم
برای رشد و توسعه کسبوکارشان است .از
آنجاییکه بنیانگذاران این کسبوکارها در
حوزه توسعه تکنولوژی خبرهاند ،در مباحث
مربوط به توسعه کسبوکار و تأمین مالی
نیازمند همراهی و تسهیلگری هستند .واحد
جذب سرمایه پارک علم و فناوری دانشگاه
صنعتی شریف با هدف ارائه فرصتهای
سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف به سرمایهگذاران از یک
سو و تسهیلگری امور مرتبط به تأمین مالی
و شراکت با صنایع ،نهادهای بخش خصوصی
و دولتی ،برای واحدهای فناور تحت حمایت
پارک علم و فناوری شریف از سوی دیگر،
راهاندازی گردیده است.

◆ وظایف این مجموعه چیست؟
◾ توسعه شبکه سرمایهگذاران و شرکای
استراتژیک پارک علم و فناوری دانشگاه
صنعتی شریف
◾ ارائه خدمات تسهیلگری به واحدهای فناور
تحت حمایت پارک در حوزه تأمین مالی شامل
آموزش ،مشاوره ،خدمات حقوقی و معرفی به
شبکهسرمایهگذاران
◾ توسعه ابزارهای جدید همکاری میان
واحدهای فناور و بخش صنعت
◾ ارائه راهکارهای متنوع تأمین مالی برای
واحدهای فناور
◆ چه خدماتی به واحدهای فناور ارائه
میدهد؟
بسته به شرایط کسبوکار و نیازمندیهایی که
در راستای تأمین مالی دارد ،خدمات مشاوره
مالی ،مشاوره حقوقی ،مشاوره در حوزه مذاکره
به واحد فناور ارائه میگردد.
◆ دستاوردهای این مجموعه تاکنون
چه بوده است؟
واحد جذب سرمایه پارک علم و فناوری شریف

با تکیه بر تجربه موفقیتآمیز شتابدهنده پارک علم و فناوری شریف در ارائه خدمات تسهیلگری
به استارتاپهای تحت حمایت خود که ماحصل آن جذب سرمایه و خروج موفقیتآمیز 32
استارتاپ از شتابدهنده بوده است ،خدمات خود را به بیش از  150واحد فناور تحت حمایت
پارک علم و فناوری شریف ارائه میدهد.
◆ معرفی راههای ارتباطی با این مجموعه
آن دسته از فناورانی که قصد جذب سرمایه دارند و یا سرمایهگذارانی که میخواهند با ظرفیتهای
سرمایه گذاری در پارک علم و فناوری شریف آشنا شوند ،میتوانند از طریق شماره تماسهای
 66166313 ،66166249و آدرس ایمیل  Investment@techpark.sharif.irبا ما در
ارتباط باشند.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

گزارش فاز سوم مجتمع خدمات فناوری
بعد از تجربه موفق فاز اول و دوم مجتمع خدمات و فناوری ،نیاز به وجود یک فضای کارگاهی با امکانات کافی برای ساخت نمونه اولیه و مونتاژ تجهیزات و دستگاههای طراحی شده توسط اساتید
و دانشجویان به شدت احساس میشد .برای پاسخ به این نیاز و تسهیل در امور کاری واحدهای خدمات فناوری در فعالیت های سخت افزاری و البته تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان
برای ورود به عرصه ساخت نمونه ،پروژه فاز سوم مجتمع خدمات و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  98در محل کارگاه انستیتو آب
و انرژی شروع شد .در مرحله اول مطالعات مقاوم سازی سازه سوله موجود انجام شد .انتقال دفاتر ،آزمایشگاهها و تجهیزات به منظور تخلیه کامل سوله نیاز بود که با مطالعات فضاهای موجود در
دانشگاه ،فضایی در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی واقع در ضلع شمالی دانشگاه و در بلوار شهید صالحی برای این منظور اختصاص یافت .در ادامه بخش اداری و کلیه دیوارهای جانبی تخریب
و سقف قدیمی جمع آوری شد .بعد از تجهیز کارگاه ساختمانی ،عملیات ساخت آغاز شد و همزمان در دو بخش ساختمان اداری و سوله فعالیت ها ادامه پیدا کرد .در حال حاضر اسکلت بخش
اداری و مقاوم سازی و سقف قسمت سوله به اتمام رسیده است و امید است با مساعدت همه بخشهای همکار از دانشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرف مدت چهار ماه پروژه
فاز سوم مجتمع خدمات فناوری به بهره برداری برسد.
میلیارد ریال قرارداد ارتباط با صنعت ثبت نموده است که
این مبلغ نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال گذشته
 77درصد افزایش داشته است .شناخت دقیق نیازهای
صنعت ،توانمندیهای دانشگاه ،اطالعرسانی صحیح طرحهای
پژوهشی عواملی هستند که باعث نیل به هدف غایی ،یعنی

الف) نمای ورودی مجتمع

ب) تصویر بخش غربی مجتمع

نهادن دست دانشگاه و صنعت در درست هم میشوند .در
ادامه بررسی مقایسهای بین حجم و تعداد قراردادهای ارتباط
با صنعت منعقده ارائه میشود.
مصاحبه با جناب آقای مهندس شاهرخی ،سرپرست
محترم دفتر توسعه بازار و انتقال فناوری

ج) نمای بخش اداری
گزارش حجم قراردادهای ارتباط با صنعت

بخش ارتباط با صنعت دانشگاه با شناخت مسائل روز و
شرایط زمانی همواره در جهت کاهش فاصله علم و صنعت
گام برداشته است .تعداد  212قرارداد دانشگاه و صنعت جمعا
به مبلغ  850میلیارد ریال مبین این موضوع است .در سال
 99با شیوع بیماری فراگیر کرونا ،سالی متفاوت برای دانشگاه
صنعتی شریف آغاز گشت .در شرایطی که اکثر ادارهها و مراکز
کشور اقدام به تعطیلی نمودند ،دانشگاه صنعتی شریف و
بخصوص بخش ارتباط با صنعت با رعایت پروتکلها بهداشتی
فعالیت خود را ادامه داده تا انتهای مهرماه مجموعا 580

◆ در مورد پیشینه تشکیل دفتر توسعه بازار توضیح
دهید.
ابتدای سال  92با پیشنهاد بنده و موافقت آقای دکتر مختاری
مدیر محترم ارتباط با صنعت تصمیم گرفتیم رویه کار در بخش
قراردادهای ارتباط با صنعت را از حالت منفعال ()Passive
به سمت حالت فعال ( )Activeسوق دهیم .تا پیش از این
 RFPهایی از سمت صنعت که اغلب هم از نهادهای دولتی
به دانشگاه ارجاع میشد .دفتر ارتباط با صنعت با فرستادن این
درخواستها به دانشکدهها و پژوهشکدههای مرتبط پیگیری
ایجاد ارتباط میشد که در بعضی موارد منجر به عقد قرارداد
میشد .البته در بعضی موارد هم خود اساتید با ایجاد ارتباط با
صنایع قراردادهایی را برای دانشگاه میآورند.
◆ برای تغییر رویکرد به سمت بازاریابی فعال چه
اقداماتی صورت گرفته است؟
از ابتدای شروع کار دفتر و با حمایتهای مدیر محترم ارتباط

با صنعت حوزههای اصلی کاری را مشخص کردیم .باتوجه به
پایش قراردادهای دانشگاه از سال  84تا  96متوجه شدیم
بیش از  80درصد کار دانشگاه در حوزههای "الکترونیک
و فناوری ارتباطات"" ،نفت ،گاز و پتروشیمی" و "ساخت
تجهیزات" بوده است .برای هریک از حوزههای فوق یک
کارشناس ارشد بازار اختصاص دادیم .یک کارشناس هم برای
صنایع شیمی و معدنی و مواردی که جزء دسته اشاره شده
نبودند قراردادیم .ارسال نامه و هماهنگی وقت جلسه برای
ارائه توانمندیهای دانشگاه اولین اقدام عملی بود .تا امروز
بیش از چهارصد جلسه بازار برگزار نمودهایم .سپس به تکمیل
بانک اطالعات اساتید شریف با توجه به حوزههای توانمدیها
پرداختیم .در این رابطه با بیش از  100عضو هیئت علمی
مصاحبه حضوری داشتیم .شرکت در نمایشگاههای تخصصی
با همراهی سیستمهای فنی دیگر اقدام دفتر جهت جذب
قرارداد بوده است.
◆ فعالیت توسعه بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟
با شروع کار چون شناخته شده نبودیم استقبال اساتید زیاد
نبود اما امروز که نزدیک به چهار سال کار کردهایم تقریبا
با بیش از صد عضو محترم هیئت علمی به صورت مداوم
در ارتباط هستیم .در یک سال گذشته تقریبا 20درصد
قراردادهای دانشگاه به صورت مستقیم از طریق این دفتر
جذب شده است و در مابقی قراردادها نقش نهاد تسهیلگر را
داشتهایم .هرچند سال گذشته رتبه اول ارتباط با صنعت به
کشور را کسب نمودیم اما به این حد از تعامل راضی نیستیم
و ظرفیتهای دانشگاه را بیش از این میدانیم .امیدواریم با
تالش بیشتر حجم تعامالت که نتیجه آن حل مشکالت کشور
و ارزش آخر است را به دست آوریم.
◆ ظاهرا از سال گذشته بخش انتقال فناوری ()TTO
هم در بازار ادغام شد .در این باره توضیح دهید.
با توجه به پیوستگی کار بازار و بخش  TTOشورای مدیریت
در معاونت پژوهش و فناوری تصمیم به ادغام این دو بخش
گرفتند .البته پیش از آن هم این دو بخش در بسیاری از
فعالیتها به صورت گروهی کار میکردند .باتوجه به این
ادغام از شروع ایجاد یک فناوری تا مرحله فروش آن با کمک
دفتر توسعه بازار و انتقال فناوری صورت میپذیرد .برگزاری
دورههای آموزشی فصلی برای اساتید عالقهمند به این حوزه و
مشاورههای فنی تخصصی جزء اصلی این برنامه است.
◆ درپایان اگر برنامه مشخصی برای سال آینده دارید
بفرمایید.
مهمترین برنامه ما در سال جاری و آینده استفاده از ظرفیت
افراد و شرکتهای تخصصی در افزایش تعامالت دانشگاه و
صنعت است .در این رابطه تاکنون با بیش پنج از مجموعه
مذاکره انجام شده است و با دو مجموعه تفاهم صورت گرفته
است .در بازار تخصصی امروز ما نیازمند استفاده از ظرفیتهای
بیرونی برای ایجاد تعامل هستیم و با حمایت مدیران معاونت
پژوهش و فناوری این مهم به امید خدا محقق خواهد شد.
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معرفی شتابدهنده شریف

شتابدهنده شریف به عنوان نخستین شتابدهنده دانشگاهی ایران ،فعالیت خود را به طور رسمی از ابتدای سال  ۱۳۹۳برای
پرورش ایدههای خالقانه دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرده است .این شتابدهنده به عنوان یکی
از نهادهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ،از استارتاپهای مبتنی بر فناوری در حوزههای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،فنی و مهندسی و سختافزاری حمایت میکند.
این حمایتها در قالب بسته خدمات شامل ارائه مشاوره ،آموزش ،تخصیص فضای کار اشتراکی ،ارائه خدمات کارگاهی و
آزمایشگاهی برای توسعه محصول ،پرداخت بذرمایه و فراهمآوردن امکان دسترسی به شبکه سرمایهگذاران ،کارآفرینان و
شرکای صنعتی برای استارتاپها است.
رسالت کاری شتابدهنده شریف ،کاهش ریسک آغاز کسبوکار برای تیمهای مستعد و دانشی است .شتابدهنده شریف
تالش میکند تا استارتاپها در آغاز به کار خود در فرآیند شتابدهی  ۳تا  ۹ماهه بر روی توسعه فناوری و محصول متمرکز
شوند .همچنین استارتاپهای موفق خارج شده از شتابدهنده میتوانند دوره سه ساله رشد را در مرکز رشد پارک علم و
فناوری دانشگاه صنعتی شریف ،سپری و از خدمات آن بهرهمند شوند.
ارائه نیازمندیهای روز صنعت و بازار به منظور ترغیب دانشجویان برای فعالیت در راستای رفع نیازمندیهای روز کشور از
طریق رویدادهای آموزشی از دیگر محورهای فعالیت شتابدهنده شریف است.
◆ آمار عملکرد کلی شتابدهنده

◆ کمپ فنی مهندسی شتابدهنده
سرمایهگذاری برای راهاندازی استارتاپهای حوزه فنی مهندسی
در سالهای اخیر بسیار گسترش پیدا کردهاست .راهاندازی یک
استارتاپ سختافزاری و تولیدی ،یک شروع هیجانانگیز و در
عین حال چالش برانگیز است .مدیریت کردن پیچیدگیهای
مربوط به تولید و آمادهسازی نمونهی اولیه از دسترسی به
مواد اولیه تا دسترسی به آزمایشگاهها و کارگاههای ساخت،
لونقل ،چالشهای
مشکالت و هزینههای مربوط به حم 
برندینگ و بازاریابی از جمله مسائل مهم مربوط به این دسته از
استارتاپهاست .در همین راستا کمپ فنی مهندسی  ،با تمرکز
بر استارتاپهای سختافزاری به منظور حمایت و کمک به
رفع نیازهای آنها راهاندازی شد .فضای کارگاهی کمپ فنی
مهندسی شتابدهنده شریف در ایستگاه نوآوری شریف واقع
شده است که در آن خدمات تخصصی مربوط به ساخت و تولید
نمونه اولیه ارائه میگردد.
◆ کمپ هوش مصنوعی
کمپ هوش مصنوعی در تابستان  1399در مجموعه
شتابدهنده شریف با هدف پاسخگویی تخصصی به نیازهای
استارتاپهای این حوزه راهاندازی شد تا عالوه بر ایجاد بستری
مناسب جهت تسهیل ارتباط فعالین حوزه هوش مصنوعی،
با ارائه خدمات متنوع و تخصصی بتواند همچون گذشته از

پیشگامان فضای استارتاپی کشور باشد.
از طریق مصاحبه با صاحبان کسبوکارهای مرتبط و نیازسنجی
در حوزه هوش مصنوعی دریافتیم که تعداد زیادی از افراد از کلیه
رشتههای دانشگاهی با مطالعه شخصی و با گذراندن دورههای
مختلف سعی دارند تا با ورود به حوزه هوش مصنوعی و علوم
داده ،سهمی از این بازار جذاب و رو به رشد داشته باشند ولی
متأسفانه به دلیل نبود فرصتهای کافی برای کسب تجربههای
عملی و واقعیتر ،درصد قابل توجهی امکان ورود به این بازار را
به عنوان یک کارشناس خبره ندارند و فرصتهای زیادی برای
خلق ایده در قالب یک تیم استارتاپی از دست میرود.
با توجه به نیاز شناسایی شده ،به عنوان اولین برنامه از کمپ
هوش مصنوعی شتابدهنده شریف ،یک دوره کارآموزی تخصصی
در حوزه هوش مصنوعی طراحی گردید تا افراد از طریق کار بر
روی پروژه واقعی ،برای ورود به بازار کار آماده شوند .مقدمات
اجرایی این دوره کارآموزی با مشارکت یکی از شرکتهای داخل
ناحیه نوآوری شریف در فصل تابستان انجام شد و این دوره
کارآموزی از ابتدای آبان ماه  99در حال برگزاری است.
◆ راهاندازی  MCI LABبا همکاری شرکت همراه اول
در خردادماه  1398تفاهم نامهای بین پارک علم و فناوری
شریف و مرکز نوآوری شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) منعقد
شد .طی این همکاری ،یکی از ساختمانهای مرکز رشد پارک
علم و فناوری شریف با زیربنای  500مترمربع ،با هدف راهاندازی
مرکز نوآوری همراه اول و استقرار شرکتهای مرتبط با فناوری
اطالعات و ارتباطات در اختیار این شرکت قرار گرفت .این
سایت تخصصی در سال  1399افتتاح شد که پذیرای واحدهای
فناورخواهد بود.
اهداف و ماموریتها:
◾ شکلگیری تیمها در حوزههای مورد نیاز شرکت همراه
اول شامل:
 اینترنت اشیا هوش مصنوعی 5G◾ ایجاد دسترسی به زیرساختهای همراه اول برای شرکتها
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و تیمهای مستقر
◾ کمک به تأمین مالی پروژههای توسعهای و توسعه
محصوالت شرکتهای مستقر

◆ خدمات جدید مرکز رشد

◆ معرفی شرکتهای خالق
مركز رشد پارک علم و فناوری شريف جهت حمايت هرچه
بيشتر از واحدهای فناور مستقر ،به عنوان مبدأ معرفی
شرکتهای خالق ،در راستای کسب مجوز خالق به شرکتها
کمک می کند.
شرکتهای خالق میتوانند از مزایا و امتیازات ویژه معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کنند.
◾️حمايت از حضور شركتهای خالق در نمايشگاهها
◾ تسهيل در امور تبليغاتى و حمایت از برگزاری رویدادها
◾️ارائه تسهيالت تخصصى نظام وظيفه
◾️خدمات شبكه آزمايشگاهى
◾ ارائه خدمات تأمين مالى و بسته حمایتی صادرات
◾️استقرار در پاركهاى علم و فناورى

⏪
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این مدل با الهام از مطالعه مدلهای درآمدی دانشگاههای
دنیا ،استفاده از نظر خبرگان ،مصاحبه با صاحبان شرکتهای
فناور و تجربیات  20ساله دانشگاه طراحی و تدوین شده
است .مدل انتفاع برمبنای خدمات متقابل میان دانشگاه و
شرکتها و متناسب با دوره عمر هر شرکت طراحی شده
است .از سهامداری دانشگاه پرهیز شده و اعتماد متقابل به
عنوان یک اصل در پیادهسازی و اجرای مدل مدنظر قرار
گرفته است .مدل انتفاع برای هرکدام از واحدهای فناور تحت
حمایت دانشگاه به شیوه زیر اعمال میشود:

◆ آمارهای مهم مرکز رشد

◆ مدل انتفاع دانشگاه از شرکتها و واحدهای فناور
عضو پارک علم و فناوری شریف
در دو دهه اخیر تعداد قابل توجهی شرکت فناور و دانش بنیان
توسط اساتید ،فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه صنعتی
شریف ایجاد شده که نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می
نمایند .بخشی از این شرکت ها مناطق اطراف دانشگاه را به
عنوان محل فعالیت و رشد خود انتخاب نموده تا بتوانند از
ظرفیت های قرابت به دانشگاه به عنوان چشمه جوشان علم
و فناوری بهره ببرند .دسترسی به استعدادهای ناب شریفی،
زیرساختهای دانشگاه و ظرفیت های ارتباطاتی و توسعه ای
آن از جمله مزایای قرابت به دانشگاه و حضور در اکوسیستم
اطراف آن است .دانشگاه صنعتی شریف با تأسیس پارک علم
و فناوری سبد خدمات خود را به شرکت های فناور و حاضر
در مناطق اطراف خود تحت عنوان طرح ناحیه نوآوری شریف
گسترش داده تا بتواند بیش از پیش در رشد و توسعه اقتصاد
دانش بنیان در مدار خود کمک نماید.
از سوی دیگر ،شرکت ها و کسبوکارهای فناور و دانشی
که بهره مند از خدمات و ظرفیت های دانشگاه می شوند،
میبایست نقش خود را در جهت توسعه زیرساخت های
دانشگاه و برنامههای حوزههای نوآوری ،کارآفرینی و فناوری
ایفا نمایند تا شاهد رشد کمی و کیفی شرکت ها و نیز تولد
کسبوکارهای جدید و نوپا در ناحیه باشیم .در این راستا شیوه
نامه ای به شرح زیر جهت پیادهسازی مدل ایفای نقش سازنده
شرکتها و واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری شریف در
توسعه دانشگاه تدوین شده است.

محل مصرف اعتبارات حاصل از این مدل ،در دو بخش
صرف خواهد شد:
◾ پنجاه درصد از منابع حاصله صرف توسعه زیرساختهای
دانشگاه مطابق با برنامهها و پروژههای معرفی شده از سوی
معاونت مالی و اداری دانشگاه می شود.
◾ پنجاه درصد از منابع حاصله صرف برنامههای حوزه نوآوری،
کارآفرینی و فناوری مطابق با برنامههای معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه و پارک می شود.
تاکنون بیش از نیم میلیارد از محل درآمدهای حاصل از مدل
انتفاع به حساب دانشگاه صنعتی شریف واریز شده است.
◆ معرفی برج فناوری طرشت
«برج فناوری طرشت» مکانی برای حضور شرکتهای
دانشبنیان ،فناور ،استارتآپهای روبه رشد و دیگر بازیگران
کلیدی فعال در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور است .برج
فناوری طرشت با سرمایهگذاری بخش خصوصی (شرکت
ساخت) در تقاطع بلوار صالحی و اکبری در زمینی به مساحت
 3200مترمربع و با زیربنای  26000مترمربع احداث شده
است .این برج  120واحدی با تسهیلگری پارک علم و فناوری
شریف به شرکتهای دانشبنیان متقاضی واگذار شده است.
در زمستان سال  1399این برج به بهرهبرداری خواهد رسید و
شرکتهای دانشبنیان در آن مستقر خواهند شد.

◆ معرفی ساختمان بُنتک
مجموعه بُنتک با  17سال سابقه درخشان ،یکی از پیشگامان
ارائه خدمات نوین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران
است .اجرای بیش از  ۵۰سایت عملیاتی برای اپراتورهای
مخابراتی نظیر همراه اول ،شرکت مخابرات ایران ،شرکت
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ارتباطات زیرساخت ،ایرانسل ،رایتل ،اپراتورهای مجازی و نیز
ارائه خدمات متنوع به بیش از  ۸۰میلیون مشترک تلفن همراه
و خط ثابت ،بُنتک را به یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در
صنعت مخابرات ایران تبدیل کرده است.

◆ مرکز خدمات دانشبنیان در ناحیه نوآوری شریف
شکلگیری ارتباطات نوآورانه یکی از مهمترین فاکتورهای
عملکرد یک ناحیه نوآوری است .به عبارتی شبکهسازی
و توسعه ارتباطات بین شرکتها به منزله روح یک ناحیه
نوآوری قلمداد میشود .نیاز به شبکهسازی و توسعه
همکاریهای نوآورانه در نواحی نوآوری دنیا منجر به طراحی
و ایجاد فضاهایی در این نواحی شده است که از آنها با
عنوان «فضاهایی برای مشارکت» یا SFC (Spaces For
 )Collaborationیاد میشودSFC .ها میتوانند اتاقهای
گفتگو ،اتاقهای جلسات و سالنهای همایشی باشند که با
هدف فراهمآوردن فضایی جهت شبکهسازی ،همکاری و
مشارکت بین بازیگران زیستبوم ناحیههای نوآوری طراحی
شده باشند.
مرکز خدمات دانشبنیان ناحیه نوآوری شریف به عنوان یک
 SFCبا محوریت توسعه ارتباطات نوآورانه بین شرکتهای
مستقر در ناحیه نوآوری شریف تأسیس شده است .موقعیت
مکانی این مرکز در برج فناوری طرشت است .سه طبقه از
این ساختمان (بام ،همکف و منفی یک) که فضایی بالغ بر
 4200متر مربع دارد ،به این امر اختصاص یافته است .این
مرکز تحت برنامه همنواسازی ( )Orchestrationپارک
علم و فناوری شریف هدایت شده و تالش میشود فرآیند
خلق ارزش مشترک بین شرکتهای مستقر در ناحیه نوآوری
شریف را تسهیل و تسریع کند و منجر به ترویج فرهنگ
همکاری و مشارکت بین بازیگران ناحیه شود.
عمده خدمات مرکز شامل چهار بخش زیر است:
◾ اختصاص زیرساختهای شبکهسازی مرکز مانند :سالن
جلسه ،سالن کنفرانس ،سالن رویداد و فضاهای گفتگو به
کسبوکارهای فناور و نوآور مستقر در ناحیه نوآوری شریف
◾ برگزاری رویدادهای شبکهسازی ،همرسانی ،دورهمیهای
عمومی و تخصصی بین بازیگران ناحیه نوآوری شریف
◾ ارائه خدمات  Matchmakingبه شرکتهای فناور ناحیه
جهت ایجاد همافزایی و همآفرینی با دیگر شرکتها
◾ ارائه خدمات تجاری سازی و توسعه کسبوکار

❚❚
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چالشها و مشکالت پیش روی ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

پروفسور حسن ولی زاده

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

◆ مقدمه
توسعه و پیشرفت کشور نیازمند حضور موثر دانشگاهها و مراکز
علمی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های کالن کشور در
زمینههای صنعتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سالمت و  ...می باشد .در
عصر حاضر که جوامع با مشکالت و چالشهای زیاد اقتصادی،
فناوری ،اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند ،وظیفه دانشگاهها
ارائه راهکارهای مبنتی بر دانش برای برطرف نمودن نیازها و
رفع چالشهای موجود می باشد .برای تحقق دانشگاهی با این
کارایی باید تمام ارکان دانشگاه در این مسیر حرکت نمایند .در
سال های اخیر اقدامات ،سیاست گذاری ها و فرهنگ سازی های
خوبی از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در زمینه گسترش
ارتباط و تعامالت دانشگاهها با سازمانها و صنایع صورت گرفته
است .از جمله این اقدامات موثر می توان به طرح تحول همکاری
های دانشگاهها با جامعه و صنعت ،حضور اعضای هیات علمی
در صنعت و جامعه در قالب دورههای فرصت مطالعاتی ،مهارت
افزایی دانشجویان و افزایش توان اشتغال پذیری دانش آموختگان
دانشگاهی ،قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و  ...اشاره
کرد .نکته ای که باید به آن توجه کرد اینست که مسئله ارتباط
موثر بین دانشگاه و جامعه و صنعت ،تنها مختص کشور ما نبوده
و در اکثر کشورها ،این مسئله یک موضوع چالش برانگیز می
باشد ،بطوریکه با یک جستجو در فضای مجازی می توان تعداد
زیادی طرح پژوهشی و رساله دکتری در خصوص انواع مدل های
ارتباطی بین دانشگاه و جامعه که در سال های اخیر کار شده یا
می شوند پیدا کرد .آنچه که در بین اکثر مدل های ارائه شده
مشترک است اینست که برای داشتن ارتباط موثر باید سه مولفه
ی دولت ،دانشگاه و بخش خصوصی در تعامل مطلوب با یکدیگر
باشند .قبل از اینکه شرح وظایف هریک از این مولفهها را یادآوری
گردد ،به ساختار و چالشهای پیش روی ارتباط بین دانشگاه با
جامعه و صنعت در ایران پرداخته می شود.
◆ ساختار ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران
ورود دانشگاهها به مقوله تحقيق (عالوه بر آموزش) به اواخر قرن
 19بر مي گردد .چندين دهه است كه در ايران از ارتباط صنعت
و دانشگاه بحث مي شود .اولين دوره ارتباط صنعت و دانشگاه
در ايران از زمان تاسيس دانشگاه تهران ( 1333ش) تا 1340و
مبتني بر آموزش بوده است .دوره دوم از  1340الي  1360که بر
اساس كارآموزي در صنعت بوده است .دوره سوم از  1360الي
 1374و بر اساس پژوهش عقد قرارداد شده توسط دفاتر ارتباط
با صنعت مي باشد .دوره چهارم که از سال  1374آغاز شده است
بر فناوري و طرحهای دانش بنیان مبتنی بوده و بر همين اساس
از سال 1379تاسيس شهركهاي علمي و تحقيقاتي ،پاركهاي علم
و فناوري و مراكز رشد در دستور كار قرار گرفته است.

برای داشتن ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و جامعه باید سه
مولفه ی دولت ،دانشگاه و بخش خصوصی در تعامل مطلوب با
یکدیگر باشند .با توجه به اینکه بخش خصوصی و صنعت در
کشور ما پویایی کافی ندارند و بیشتر فناوری های مورد استفاده
در صنعت وارداتی هستند لذا در بیشتر موارد این ارتباط سه گانه
تبدیل به یک ارتباط دوطرفه می شود .با بررسی قراردادهای
ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاههای کشور مشخص می
شود که بیشتر این قراردادها مابین یک دانشگاه و یک دستگاهی
که هر دو از بودجه دولتی تغذیه می شوند منعقد شده است .لذا
عمال این ارتباط دو طرفه هم تبدیل به ارتباط دولت با دولت
می شود .و نتیجه چنین ارتباطی کمتر منجر به حل مشکالت
و برطرف نمودن نیازها و چالشهای جامعه و کشور خواهد شد.
پس برای داشتن ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و جامعه و
عملیاتی کردن اهداف متصور در دانشگاههای نسل سوم و چهارم
یا دانشگاههای کارآفرین و دانشگاههای پاسخگو باید هریک از
بازیگران این عرصه به خوبی به وظایف خود عمل نمایند.
◾ وظایف دولت:
⦁ تصويب قوانين حمايتي از بخش خصوصی،
⦁ افزايش سهم بودجه پژوهش از ،GDP
⦁ تقسيم مناسب بودجه پژوهش،
⦁ حمایت از پروژههای مرز دانشی و بنیادی
⦁ تسهیل امورات و حمايت از فعاليتهاي پژوهشی و فناوری
بين المللي
⦁ تدوین سیاست های تشویقی برای عرضه فناوری
⦁ تدوین سیاست های تشویقی برای تقاضای فناوری
⦁ تدوین سیاست های شبکه سازی و ایجاد زیر ساخت ها
⦁ تسهیل راه اندازی کسب و کار های جدید
◾ وظایف صنعت:
⦁ ارتقا و فعال سازی واحدهای تحقيق و توسعه
⦁ استفاده از افراد با انگيزه ،پيگير ،انتقاد پذير و صبور با
ديدگاههاي مثبت در واحد تحقيق و توسعه،
⦁ اعتماد به دانشگاه در واگذاری پروژهها و طرح های مورد نیاز صنعت
⦁ تعيين نقشه راه تحقيقات صنعت،
⦁ ماموریت گرا کردن شرکت های تابعه وزارت خانهها
⦁ تعريف شفاف و مفصل طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز،
⦁ نظارت دقیق بر پيشرفت و اجرای صحیح طرحها
⦁ هزینه کرد در حوزه پژوهش را به مانند سرمایه گذاری تلقی کنند
⦁ مشارکت در راه اندازی شتاب دهندهها و سرمایه گذاری در
ایدههای استارت آپی
◾ وظایف دانشگاه:
⦁ ماموریت گرا کردن دانشگاهها

⦁ بازبینی آیین نامههای تبدیل وضعیت ،ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء
با تاکید بر فعالیتهای مرتبط با طرح های فناورانه و ارتباط با صنعت
⦁ اصالح سرفصلهاي دروس در شوراي برنامه ريزي آموزش عالي
منطبق با نیاز بازار کار
⦁ تقويت اداره ارتباط با صنعت يا برونسپاري وظايف تخصصي،
⦁ استفاده از افراد با استعداد و با انگيزه در ايجاد و حفظ
ارتباط با صنعت،
⦁ نظارت بر پيشرفت و اجرای طرحها،
⦁ اطالع رساني پاياننامههاي مصوب ،مقاالت و كتب منتشره به
جامعه و صنعت،
⦁ دعوت از متخصصين صنايع جهت تدریس دروس بصورت
مشترك با اساتيد ()Industry Guest Lecture
⦁ برگزاري دورههاي كوتاه مدت با سرفصل هاي مورد نياز صنعت،
⦁ تشويق و فراهم نمودن امكان حضور فيزيكي اساتيد و به
خصوص دانشجويان دكترا در صنعت بصورت موظفی صنعتی،
قراردادهاي مشاوره ،طراحي و نظارت بر اجراي طرح هاي
صنعتي( ،از سال  98فرصت مطالعاتی صنعتی برای تبدیل
وضعیت اجباری شده است)
⦁ بخش خصوصی به دنبال پروژههایی است که نتیجه اجرای
آن در کوتاه مدت در کیفیت و کمیت تولید و خدمات آنها دیده
شود در حالیکه پروژههای دانشگاهی معموال زمان بر هستند لذا
دانشگاه باید خود را با این خواسته بخش خصوصی وفق دهد.
⦁ تقویت زیر ساخت های مربوط به فروش پتنت و الیسنس دانش
فنی بدست آمده در دانشگاهها و مباحث حقوق مالکیت فکری
⦁ هدفمند نمودن پایاننامهها/رسالههای تحصیالت تکمیلی در
راستای حل نیازها و مشکالت جامعه و صنعت
◆ چالشها و مشکالت پیش روی ارتباط صنعت و دانشگاه
مواردی که باید در این خصوص مطرح شود در لیست زیرقابل
بررسی است:
⦁ آیین نامه ارتقا مرتبه علمی متناسب با سیاست های روز وزارت
علوم تحقیقات و فناوری در خصوص توسعه فناوری و جهت دهی
فعالیت های پژوهشی به سمت نیازهای جامعه تدوین نشده است.
⦁ بخش خصوصی در کشور ما در حوزه فعالیتهای پژوهشی
فعالنیستند.
⦁ اکثر صنایع دارای مشکالت روزمره عدیده ای هستند که مجال
فکر به آنها در جهت تقویت واحدهای  R&Dخود را نمی دهد.
⦁ صنایع بیشتر وارادتی هستند و نیازهای خود را ترجیح می
دهند از طریق صاحبان تکنولوژی بر آورده نمایند.
⦁ اعضای هیات علمی به اصطالح آچار به دست در دانشگاهها
انگشت شمار هستند.
⦁ فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها موجب شده در
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برخی موارد نیازهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی ،پژوهشگران
و صنایع نتواند برآورده شود.
⦁ ماموریت گرا نبودن و تخصصی کار نکردن دانشگاهها
⦁ توسعه کمی آموزش عالی به ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی
بدون توجه به زیرساخت های الزم و مسائل کیفی
⦁ عدم نظارت به کیفیت اجرای دورهها علی الخصوص دورههای
تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها بعد از اخذ مجوز پذیرش دانشجو
⦁ عدم وجود مشوق های مکفی برای بخش خصوصی به منظور
گسترش ارتباط با دانشگاهها
◆ راهکارها
⦁ بازبینی آیین نامهها ی مرتبط با اعضای هیات علمی متناسب
با نیازهای فناورانه
⦁ ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای افزایش تعامالت با
دانشگاهها از طریق بخشودگی مالیاتی به میزان قراردادهای
منعقده با دانشگاهها
⦁ الزام بخش خصوصی در موقع صدور پروانه بهره برداری مبنی
بر ایجاد ساختار تحقیق و توسعه و داشتن تفاهم نامه همکاری در
این بخش با یکی از دانشگاهها براساس ماموریت دانشگاه
⦁ ورود و حمایت دولت فقط از طرح های کالن ملی که براساس

ت
ع
ف

یک شیوه شفاف و بصورت رقابتی به دانشگاهها واگذار می شوند.
ردیف مستقلی برای طرحهای کالن ملی در بودجه اختصاص یابد
و نظارت کافی برای محصول گرا کردن این پروژهها صورت گیرد،
⦁تعریفموظفیصنعتیبرایاساتیدودانشجویانتحصیالتتکمیلی
⦁ بازبینی سرفصل های دروس متناسب با نیازهای جامعه
و صنعت
⦁ الزام دانشجویان تحصیالت تکمیلی به حضور در صنایع در
سال آخر مشابه دانشجویان علوم پژشکی که باید در بیمارستان
ها و سایر مراکز درمانی باید حضور داشته باشند.
⦁ استفاده از تجربه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
خصوص نحوه تعامل و همکاری بخش آموزش و بهداشت جامعه
و اقدام مشابه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت،
معدن و تجارت
⦁ ارائه آموزشهای مهارتی مورد نیاز دانشجویان در کنار
آموزشهای علمی
⦁ حضور نمایندهای از صنعت در جلسات دفاع از پروپوزال و
پایاننامهها/رسالهها
⦁ لزوم تبدیل نیازهای صنعت به پروژههای علمی-تحقیقاتی
دانشگاهی
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⦁ قانون اختصاص نیم تا سه درصد از اعتبارات دستگاهها به
پژوهش مورد توجه جدی واقع شود،
⦁ بیمه تجاری سازی محصوالت و پژوهش از طریق صندوق
شکوفایی و نوآوری مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای اجرایی
آن تدوین شوند.
⦁ زمینه سازی برای اجرایی کردن پتانسیلهای قانون حمایت از
شرکتهای دانش بنیان انجام گیرد.
⦁ دانشگاهها نیز بعنوان یک واحد دانش بنیان تلقی شده و
کلیه مزایای مربوط به آنها مشمول قراردادهای ارتباط با صنعت
دانشگاهها نیز گردد.
⦁ایجادکلینکهایتخصصیباهمکاریدانشگاههاونخبگانصنعتی
⦁ ایجاد پژوهشکدهها و مراکز  R&Dدر استانها به منظور امکان
اشتغال دانش آموختگان مقاطع ارشد و دکتری در این مراکز.
⦁ تخصیص اعتبارات ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی
 high techدر قالب آزمایشگاه مرکزی استان به منظور
جلوگیری از خریدهای موازی؛
⦁ اصالح آئین نامههای موجود در خصوص دانشجویان مقطع
دکتری و امکان جایگزینی ارائه محصول و دانش فنی دارای
تأئیدیه از مراجع ذیصالح به جای مقاله از شروط دفاع از رساله.

پژوهش و توسعه ،نقش دانشگاههای غیر دولتی

دکترعباسعلی رستمی

رییس دانشگاه غیرانتفاعی و غیر دولتی شمال و استاد گروه شیمی

عباسعلی رستمی فارغ التحصیل رشته شیمی در مقطع
كارشناسي ارشد از دانشگاه شیراز و دكتري از دانشگاه مموريال
در کانادا بوده و دورههای تخصصی و تحقیقاتی را پس از دکتری
در سال تحصيلي ( 1364 -65دانشگاه اوكالهما در آمريكا) ،
( 1371 - 72دانشگاه تگزاس در آمريكا)1381 -1382 ،
(دانشگاه آلبرتا در کانادا) گذرانده و با درجه استادی پایه 43
(ارتقاء از دانشياري به استادي سال  )1376در تاریخ 1/5/95
از دانشگاه مازندران بازنشسته شده اند .ایشان چندین دوره به
عنوان پژوهشگر برتر و چهره ماندگار علمی و پژوهشی معرفی
شدند و در حال حاضر ایشان به عنوان رئیس و عضو هیات
علمی دانشگاه شمال مشغول فعالیت می باشند.
توسعه همه جانبه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر مبنای
دانش و دانایی ،یکی از اهداف کلیدی در برنامههای کالن تدوین
شده در جمهوری اسالمی ایران است که بعنوان ماموریت اصلی
به دولتهای مختلف ابالغ شده است .اگر توسعه را تحول در
جهت نوسازی در نظر بگیریم که با نیاز سنجی افراد و گروههای
مختلف جامعه ،سعی درگذار از وضعیت نامطلوب گذشته به
سوی شرایطی بهتر از زندگی مادی و معنوی داشته باشند ،بی
شک عبور از این مسیر پر پیچ و خم ،بر پایه دانش ،آگاهی و
تحقیق با محوریت دانشگاه استوار خواهد بود ،چرا که پژوهشهای
مختلف نشان داده است که سطوح توسعه با سطوح مشارکت
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،همبستگی باالیی دارند و با
مرور گذرا درتاریخ توسعه کشورهای برخوردار و توسعه یافته،

یک وجه مشترک در بین این کشورها یافته می شود و آن
تمرکز و سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی در بدو امر بوده
است .در این بین ،دانشگاههای نسل سوم و چهارم ،به غیر از
تربیت نیروی متخصص و تولید علم و فناوری ،وظیفه ایجاد
اشتغال و ثروت را در ارتباط تنگاتنگ با صنعت و یا تربیت
شهروندان مسولیت پذیر هدف گذای می کنند.
با توجه به منابع محدود دولتی در پیشبرد اهداف توسعه ،حضور
گسترده بخش خصوصی در آموزش عالی کشور در چند دهه
اخیر در راستای کوچک سازی و عدم گسترش بخش دولتی،
میتواند فرصتی مناسب در اهداف توسعه کشور باشد.
دانشگاههای غیردولتی با برخورداری از استقالل مالی،
انعطافپذیری و چابکی سازمانی و نهایتا بهروری بیشتر ،در
حوزه پژوهش و فناوری ،از کارایی باالتری برخوردار بوده و با
سوگیری مناسب براساس نیازهای ضروری کشور ،می توانند
در جهت ایجاد اشتغال و شعار "جهش تولید" گام بردارند .این
مراکز آموزش عالی با حداقل بروکراسی ،ارتباط راحت تری را
با بخش صنعت برقرارمی کنند و دفاتر ارتباط با صنعت این
مراکز ،با ارزیابی نیازها و مشکالت پیش روی بخش صنعتی می
توانند با تدابیر و تمهیداتی همانند سمت دهی پایان نامههای
دوره تحصیالت تکمیلی جهت حل مشکالت صنعتی ،تبادل
نیروی متخصص و معرفی دانشجویان مستعد ،تشکیل تیمهای
پژوهشی پروژه محور با هدف توسعه تولیدات تجاری متکی
برمنابع داخلی ،معرفی یافتهها و محصوالت جدید فناورانه،

حمایت از شرکتهای دانش بنیان و برگزاری فن بازار و استارت
آپ با دعوت از سرمایه گذاران بخش صنعتی ،ارتباط تنگاتنک با
پارکهای علم و فناوری در این عرصه فعالیت نمایند.
از سوی دیگر محدود بودن منابع مالی و عدم دسترسی به
ردیفهای بودجه عمومی کشور ،یک واقعیت انکارناپذیر در رابطه
با فعالیتهای موسسات و دانشگاههای آموزش عالی غیر دولتی
است .با در نظرگرفتن نوسانات هزینهای و واقعیتهای اقتصادی
کشور ،کسب منابع مالی مستقل از شهریه دانشجویی ،در
جهت بقا و ایفا رسالتهای یک مرکز آموزش عالی اثر گذار،
امری اجتناب ناپذیر است و نگاه به قابلیتهای بلقوه ارتباط با
بخش صنعت با محوریت پژوهش و فناوری ضروری بنظر می
رسد .بدیهی است میزان اعتماد صنعت به موسسات آموزش
عالی غیر دولتی یکی از موانع و مشکالت پیش رو است و جلب
اعتماد مراکز صنعتی به میزان عملکرد صحیح و ارایه خدمات
مطمئن حمایتی برپایه دانش و فناروی به روز و حمایت دولت
با سیاست گذاری وزارتخانههای مرتبط با صنعت و تجارت
میسر خواهد شد.
به نظر می رسد تا بر اساس موارد مطرح شده با بررسي نيازها
و توانمندي هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از
نهادهاي دولتي به نهادهاي غيردولتي ،به دنبال الگويي جامع و
عملی براي ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غيردولتي باشیم
و این امر بدون برنامهریزی و سیاستگذاری بخشهای مرتبط
بخصوص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری محقق نخواهد شد.
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ضرورت نقش آفرینی بیشتر دانشگاه در تولید و اشتغال

دکتر غالمرضارضایی

ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان

امروزه همه ی ساختارها از جمله ساختار علم و فناوری و
صنعت ،بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند واقع بینی ،جامعیت
و بلند نظری است .دست اندران صنعت باید بپذیرند که
در کنار دانشگاه قادر به جذب بهتر فناوری خواهند بود
و دانشگاهیان باور کنند که محل استقرار فناوری یعنی
ثمره و نتیجه علم ,صنعت است و باید به دنبال تولیدعلم
و دانشی باشیم که گره ای از مشکالت جامعه باز کند و
به صورت کاربردی در خدمت جامعه قرار بگیرد .ارتباط
مستمر و پویای دانشگاه و صنعت سیکل مثبتی را به وجود
می آورده که از طریق آن این دو نهاد به توسعه و رشد
همدیگر کمک می کنند همچنین در شرایط تحریمهای
ظالمانه و محدودیتهایی که برای صنعت در کشور ایجاد
شده است دانشگاه میتواند با ارتباط با حوزه صنعت در

زمینههای ارتقای سطح دانش مدیران و تقویت و تربیت
نیروی متخصص برای کیفی کردن تولیدات داخلی و
همچنین فرهنگسازی استفاده از تولیدات داخلی سهم
بسزایی در تولید کاالهای باکیفیت و ترویج مصرف بومی
داشته باشد و صنایع میتوانند از پتانسیل علمی دانشگاهها
در جهت ارتقاء سطح کیفیت تولیدات بهره مند شوند.
اکنون دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری با صنعت و
جامعه بی ارتباط نیستند اما با توجه به نیازهای کشور این
ارتباط باید قوی تر باشد .بدیهی است که بنگاه اقتصادی
بهتنهایی نمیتواند تمامی منابع مالی و قابلیتهای علمی
مورد نیاز را خود تامین نماید و لذا سوق دادن واحدهای
صنعتی به سمت فعالیتهای تحقیقاتی نیاز به حمایت و
سیاستگذاری دقیق در سطح ملی دارد.
درحقیقت صنعت در انتظار افراد مدرکدار نیست بلکه
نیازمند نیروهای کاربردی متخصص و تحول گرا است نیاز
صنعت فوری است زیرا هر روز باید خود را با شرایط بازار
تطبیق دهد تا در عرصه تولید باقی بماند لذا باید برنامهها
ی دانشگاهها،
ی آموزش 
س و سرفصلها 
ی تدری 
و شیوهها 
ح شود یکی
ی و اصال 
ی روز بازنگر 
ب با فناوریها 
متناس 
دیگر از راهکارهای موثر در ارتباط بهتر و بیشتر دانشگاه با
ی و تشویق دانشگاههایی
ت علم 
ی هیا 
ی اعضا 
صنعت ،ارتقا 

ت مطالعاتی
که با شناسایی اولویت های کشور ،انجا م فرص 
در صنعت و پژوهشهای کاربردی خو د توانسته اند مشکل از
پیش پای صنعتگران بردارند و همچنین باید موضوع ارتباط
دانشگاه با جامعه ،صنعت و رفع نیازهای آنها در دستور کار
دانشگاهها به صورت مستمر قرار بگیرد.
متأسفانه مقررات دستوپاگیر در کشورباعث شده است که
دانشگاهها بیشتر عالقهمند مشاوره دادن به صنعت باشند.
این درحالیست که اگر زیرساختهای مالی و حقوقی برای
دانشگاهیان فراهم شود دانشگاه میتواند در چارچوب
قرارداد بین دانشگاه با صنعت پیشنهادهای خود را برای رفع
مشکالت صنعت و ک ً
ال بخشهای جامعه ارائه دهد سپس
اجرایی نماید و بتواند از منافع آن نیز بهرهمند شود .بنابراین
الزم است که پایاننامههای دانشجویان در راستای پروژههای
صنعتی ،معدنی ،خدماتی ،کشاورزی متناسب با پتانسیلهای
هر منطقه تصویب شود که هم مشکل منطقه را حل کند
و هم درآمدزایی برای دانشگاه و دانشگاهیان داشته باشد.
خوشبختانه در وزارت علوم برای تقویت ارتباط دانشگاه با
صنعت طرح های کالنی طراحی شده است که با پیاده سازی
و اجرایی شدن طرح های فوق الذکر توسط دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی شاهد موفقیت و رشد روزافزون در
عرصه تولید و اشتغال باشیم.

دانشگاه شریف از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود برای حل مشکالت کشور استفاده میکند

محمود فتوحی

ریاست دانشگاه صنعتی شریف

سالی که گذشت شاید یکی از دشوارترین سالها بود .شیوع

بیماری همهگیر در کشور و تاثیرات آن بر نظام آموزشی
کشور باعث شد تا جامعه دانشگاهی و به تبع آن دانشگاه
صنعتی شریف تالش خود را مضاف کند .همکاران ،اساتید
و پژوهشگران دانشگاه در این هنگامه خطیر بنا بر مسئولیت
انسانی ،اجتماعی خود با تمام توان به میدان آمدند تا
کمک حال مردم و دولت باشند .شرکتهای دانشبنیان و
مجموعههای ذیل پارک علم و فناوری شریف نیز با تولید
محصوالت دانشبنیان از ماسک و مواد ضدعفونی تا تجهیزات
خاص پزشکی انصافا سنگ تمام گذاشتد.
امسال در حالی به استقبال هفته ملی پژوهش میرویم که
دانشگاه شریف از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود
برای حل مشکالت کشور استفاده میکند .رشد متوازن در
آموزش و پژوهش و توجه ویژه به پژوهشهای کاربردی

سرلوحه کاری همکارانم در شریف میباشد .در سال جهش
تولید و رونق تولید با نگاه ویژه به ظرفیتهای داخلی و با
تکیه به توان فنی و مهندسی داخل عزم ویژهای برای بومی
سازی تجهیزاتی که با توجه به وضع تحریمهای ظالمانه علیه
کشور امکان واردات آن نمیباشد مشکل گرفته است.
خانواده بزرگ و پرافتخار شریف بر آن است تا در سال پیشرو
با همت مضاعف و استفاده بهینه از امکانات موجود تهدیدها
را تبدیل به فرصت نموده و چون گذشته با سرآمدی در
آموزش و پژوهش رسالت خود را به انجام رساند .اینجانب
ضمن تبریک هفته پژوهش به اساتید ،پژوهشگران و همکاران
سختکوشم در معاونت پژوهش و فناوری توفیقات روز افزون
این عزیزان را از خداوند کریم مسئلت مینمایم.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

آشنایی با حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان
◆ هستههاي پژوهشي و هدفمند کردن فعالیت هستههای
پژوهش و فناور
◾ تصویب شیوه نامه اجرایی تاسیس ،فعالیت ،نظارت و ارزیابی،
نحوه حمایت و انحالل واحدهای پژوهشی
◾ تخصیص گرانت پژوهشی به هستههای فعال و تخصصی
◾ راه اندازی هستههای فن آوری و نوآوری با همکاری صنعت و
بخصوص معادن استان ،آب و انرژی های تجدیدپذیر
◾ تشكيل 20هسته ي پژوهشي با توجه به الویت های منطقه ای
و ملی و هدفمند کردن فعالیت هستههای پژوهش و فناور
◆ ترویج اخالق در پژوهش
◾ راه اندازی کمیته اخالق پژوهش استانی و بررسی  80پروژه
ارسالی ظرف یکسال
◾ راه اندازی کمیته تخلفات پژوهشی
◾ راه اندازی سامانه کمیته تخلفات پژوهشی
◾ نمایه سازی مجالت در پایگاه  COPEمربوط به اخالق
در انتشار
◾ الزام مجالت به بررسی مقاالت رسیده از لحاظ سرقت
علمی -ادبی
◾ درج آیین نامه اخالق در پژوهش در سایت اداره نشریات
◾ الزام مجالت به درج شیوه نامه بررسی اخالقی و رعایت اخالق
نشر به مقاالت و اعالم آن به نویسندگان
◾ عضویت در سامانه همانندجو فارسی و انگلیسی جهت چک
نمودن درصد همپوشانی مقاالت دریافتی به مجالت دانشگاه قبل
از بررسی و چاپ مقاله
◆ اداره نشریات دانشگاه
◾ راه اندازی پنچ مجله علمی و پژوهشی جدید و در مجموع
رساندن مجالت دانشگاه به  26مجلد
◾ اجرای پروژه نمایه سازی مجالت دانشگاه در پایگاه بینالمللی
اسکاپوس
◾ ارتقای مجله فازی دانشگاه به Q1در سایت JCR
◾ راه اندازی انتشارات آنالین دانشگاه
◾ انعقاد تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و فناوری با  ISCبا
هدف ارزیابی و رصد فعالیت های کیفی و کمی دانشگاه
◆ فعالیت های بینالمللی
◾ کسب رتبه سوم دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین دانشگاههای
کشور با عملکرد موفق در  17شاخص توسعه پایدار و کسب رتبه
سیصدم دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین دانشگاههای جهان
◾ برگزاری کنفرانس بین الملی مجازی باستان شناسی با شرکت
 560نفر شرکت کننده از دوازده کشور اروپایی ،امریکایی و اسیایی
و ارایه یک الگوی مناسب برای دانشگاههای منطقه
◾ جذب تعداد  200دانشجوی خارجی در پایان سال 1398
◾ اعزام  15دانشجو به دانشگاههای خارج از کشور جهت گذراندن
دوره فرصت مطالعاتی
◆ ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
◾ تقویت جایگاه انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت در دانشگاه
◾ راه اندازی انجمن پژوهشگران جوان و تصویب آیین نامه حمایت
های مادی و انگیزشی
◾ تصویب طرح نماد دانش جهت برگزاری دورههای مهارت آموزی
به منظور تقویت مهارت های دانشجویان در دورههای کارشناسی
◾ راه اندازی سامانه دورههای مهارت آموزی و دانش افزایی
دانشگاه (کسب رتبه دوم در بین دانشگا ههای کشور در برگزاری
دوره-های مهارت آموزی دانشجویان)
◾ برگزاری چهار همایش استانی تعامل دانشگاه ،صنعت و جامعه
با حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی
◾ شناسائی فارغ التحصیالن شاخص دانشگاه در صنعت و جامعه و
برنامه ریزی جهت استفاده از پتانسیل آن ها در پژوهش

_ راه اندازی مرکز نوآوری اجتماعی احسان با همکاری بنیاد احسان
_ راه اندازی مدرسه کسب و کار شریف
◾ برگزاری پنل های تخصصی اساتید دانشگاه با سازمان های
اجرایی نظیر شرکت آب منطقه ای استان ،سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان ،نمایندگی سازمان زمین شناسی ،سازمان نظام
مهندسی معدن و عمران ،سازمان ایمیدرو ،سازمان تهیه و تولید
مواد معدنی کشور
◆ مراكز رشد و كارآفريني
◾ راه اندازی مدرسه کسب و کار شریف با همکاری دانشگاه شریف
◾ تصویب طرح مرکز نوآوری اجتماعی در حاشیه شهر با کمک
(تخصیص اعتبار از معاونت علمی ریاست جمهوری)
◾ تصویب توسعه مرکز نوآوری اجتماعی به مساحت  2000متر
مربع (تخصیص اعتبار از معاونت علمی ریاست جمهوری)
◾ تصویب تغییر کاربری سوله انبار مرکزی به مساحت  2000متر
مربع به کارگاههای تست زنی برای واحدهای فناور (تخصیص اعتبار
از معاونت علمی ریاست جمهوری)
◾ ایجاد مرکز نوآوری اجتماعی با همکاری بنیاد برکت احسان در
مجتمع فناوری و نوآوری و ایجاد زمینه همکاری مشترک
◾ ساماندهی گلخانههای دانشگاه با هدف درآمدزایی و زیرساخت
مناسب برای واحدهای رشد و فناوری با همکاری بخش خصوصی
◾ افتتاح کافه نوآوری با هدف ترویج کارآفرینی و حمایت از کسب
و کارهای دانشجویی
◾ راه اندازی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران استان با
همکاری بخش خصوصی و پارک علم و فناوری استان
◾ قرارداد همکاری آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه با اداره کل راه
آهن استان سیستان و بلوچستان جهت تست های کیفی ریل راه
آهن زاهدان-چابهار
◾ اخذ امکانات فیزیکی سوله از شرکت برق ( 700متر مربع) برای
راه اندازی کارگاه ساخت پانل های خورشیدی و بادی
◾ راه اندازی پژوهشگاه انرژی های تجدیدپذیر
◾ گارگاه تولید ماسک  N95با ظرفیت تولید روزانه 1000
عدد ماسک
◆ آزمایشگاهی و تحقیقاتی
◾ خرید تجهیزات ارزی و ریالی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز از
محل بند (هـ) تبصره  4بودجه سال  1398کل کشور
◾ خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی
دانشگاه بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه جهت اخذ وام
◾ استاندارد سازی آزمایشگاه مرکزی (17025و  )...بعنوان
آزمایشگاه همکار غذا و دارو
◾ تجهیز آزمایشگاه کشت سلول آزمایشگاه مرکزی از محل
کمک های سازمان برنامه و بودجه
◾ ساخت و تجهیز آزمایشگاه حیوانات تحقیقاتی
◆ هفته پژوهش و فناوری سال 1399
◾ برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و
فناوری به صورت مجازی در تاریخ 1399/9/15
◾ برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش به
صورت مجازی
◾ برنامه ریزی برای برگزاری نزدیک به  100کارگاه مهارت آموزی
با موضوعات مختلف به صورت مجازی
◾ اعالم آمادگی برگزاری میزگردهایی در خصوص هفته پژوهش
با همکاری اساتید و متخصصان دانشگاهی در شبکه استانی
◾ برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم اختتامیه هفته پژوهش و
فناوری به صورت مجازی در تاریخ 1399/9/19
◾ انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در حوزههای مختلف
دانشگاه و تجلیل از آنان

انتخاب مقاله دکرت حمید رضا قناعتیان
به عنوان اثر برگزیده مجله معترب
Journal of Materials Science

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه
جهرم؛ نتایج کار مشترک دکتر حمیدرضا قناعتیان،
استاد گروه فیزیک دانشگاه جهرم ،دکتر مهدی
شکوریان فرد جهرمی استادیار دانشگاه صنعتی
بیرجند و  Ganesh Kamathاز دانشگاه میسوری
کلورادو آمریکا در زمینه طراحی حسگرهای گرافنی
در شناسایی یون های فلزی سنگین سمی به عنوان
مقاله برگزیده و طرح روی جلد مجله معتبر Journal
 of Materials Scienceاز مجالت انتشارات
 ،Springerانتخاب شد.
در بخشی از این مقاله آمده است که :در میان تمام
آالیندهها ،سمیت فلزات سنگین یک خطر جدی است
و منجر به اختالل در سالمتی و ایجاد بیماری های
خطرناک انسانی می شود .از این رو ،در سال های اخیر
تقاضای زیادی از طرف سازمان بهداشت جهانی برای
حذف این آالیندهها از آبهای آشامیدنی و پسابهای
صنعتی صورت گرفته است .امروزه تالشهای زیادی
بر روی توسعه مواد برپایه گرافن شامل اکسید گرافن،
اکسید گرافن کاهش یافته ،هیبرید اکسید گرافن
با مواد آلی ،معدنی ،پلیمری و نانو ذرات مغناطیسی
برای حذف یون های سمی صورت گرفته است .اخیراً،
تکنولوژی نانوحفره به عنوان ابزاری قوی در تشخیص،
شناسایی و حذف مولکول ها مورد استفاده قرار گرفته
است .حضور این نانوحفرات در صفحات گرافنی از طریق
میکروسکوپ الکترونی عبوری-روبشی ( )STEMبه
اثبات رسیده است .به منظور ایجاد نانوحفراتی پایدار
در صفحات گرافنی معموالً لبههای این نانوحفرات را با
اتمهایی مانند اکسیژن ( ،)Oنیتروژن ( ،)Nگوگرد ()S
و غیره اشباع می نمایند .لذا در این مقاله با استفاده
از روشهای شیمی محاسباتی ،توانایی صفحات گرافنی
حاوی نانوحفرات اشباع شده با اتم های اکسیژن در
به دام انداختن یونهای فلزات سنگین سمی سرب
( ،)+Pb2جیوه ( )+Hg2و کادمیوم ( )+Cd2مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج این تحقیق نشان می
دهد که تعداد اتمهای اکسیژن موجود در نانوحفرات
و همچنین سایز نانو حفرات ایجاد شده در صفحات
گرافنی دارای اثر مهمی بر روی قدرت جذب یونهای
فلزات سنگین سمی می باشند .مجموع این عوامل
باعث می شود که قدرت جذب یونهای  +Hg2بر
روی نانو حفرات اشباع شده با اکسیژن به مراتب خیلی
بیشتر از یون های  +Pb2و  +Cd2باشد .از این رو،
این اختالف در قدرت جذب توانایی و پتانسیل این
صفحات را در طراحی سنسورهای تشخیص یونهای
فلزات سنگین سمی را فراهم می نماید.
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تجاری سازی فناوری سنسور خودرو توسط عضو هیات علمی دانشگاه جهرم

کامبیز مینایی

رییس دانشگاه جهرم

دانشگاه و پژوهش اثر گذار
دیر زمانی است که نهاد دانشگاه بدون جهتگیریهای
اجتماعی آن مفهوم ناقصی دارد .به عبارت دیگر کارکرد
دانشگاه امروزی بر خالف گذشته به آموزش و تربیت
نیروی انسانی متخصص و حتی شکستن مرزهای دانش
محدود نمیشود .اکنون فرصت بینظیری برای دانشگاهها
فراهم آمده است تا در خدمات خود نسبت به جامعه تنوع
ایجاد کنند .بر همگان مشخص شده است ،دانش قویترین
نیروی محرکه برای رشد جوامع محسوب میشود .بر
اساس اطالعات منتشر شده در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( ، )ISCکه در آن جایگاه علمی ایران در سطح بین
الملل مشخص شده است ،در سال  2019ایران از نظر
تولید علم در کشورهای اسالمی و جهان به ترتیب رتبه
اول و شانزدهم را به خود اختصاص داده است .با این وجود
در برخی زمینهها مانند مشارکت بینالمللی (دیپلماسی
علمی) این رتبه ،بیست و چهارم است .همین وضعیت
یکی از چالشهای پیش روی پژوهشها در کشور را نشان
میدهد و آن لزوم توجه بیشتر به انجام مشارکتهای
بینالمللی در انجام پژوهش است .از سوی دیگر برخی
مالحظات دیگر ،برای درک جایگاه واقعی علم در ایران
وجود دارد ،از جمله اینکه از منظر شاخص پیچیدگی علمی،
ایران رتبه چهلم جهانی را در سالهای  2005تا  2014به
خود اختصاص داده است .از این منظر ،برخی کشورهای
منظقه نظیر اردن ،امارات و لبنان وضعیت بهتری از کشور
ما دارد! به همین دلیل مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشور در گزارش خود بر این باور است که "حجم باالیی
از تولیدات علمی و استنادات ایران در علومی فراگیر و با
پیچیدگی پایین است" .تجربه همهگیری ویروس کووید
 19نشان داد ،کشورهایی که پژوهش در آنان به اندازه
کافی پیچیده است (و همزمان دارای ارتباطات بینالمللی
بیشتری هستند) در تولید واکسن و جلوگیری از مرگ و
میر بیماران ناشی از این ویروس موفق تر عمل کردهاند!
خوشبختانه جایگاه علم در کشور ما به خوبی تببین شده
است .در بیانیه گام دوم انقالب که به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،از میان هفت توصیه انجام
شده ،اولین توصیه رهبر معظم انقالب" ،علم و پژوهش"
است .آنجا که آشکارترین وسیلهی عزت و قدرت یک
کشور ،دانش خوانده شده است .به نظر میرسد سیاست
کنونی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر گسترش
ارتباطات بینالمللی باید با شدت ادامه یابد .از سوی دیگر
با فراهم کردن زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری
شرایطی برای پژوهشگران کشور فراهم شود تا به انجام
پژوهشهای پیچیده و کاربردی تر اقبال بیشتری شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه جهرم:
دکترسعید رحمانیان مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه از
تجاری سازی سنسور کاهش دمای خودرو خبر داد.
عضو هیات علمی دانشگاه جهرم ضمن اشاره به نصب آسان
این سنسور بر روی خودروها گفت :با قابلیت نصب بسیار
آسان در موتور خودرو و هزینه پایین آن ما توانستیم بخش
قابل توجهی از سهم بازار سنسورهای کاربردی را به خود
اختصاص دهیم.
وی ضمن تشریح مراحل تجاری سازی این پروژه افزود:
پس از انجام تحقیقات آزمایشگاهی و ساخت نمونههای
اولیه ،سنسور مذکور جهت تست در اختیار توزیع کنندگان
قطعات یدکی خودرو قرار گرفت و این سنسور به صورت
انبوه وارد بازار شد.
سعید رحمانیان هدف از این پروژه را توسعه و ترویج فرهنگ

کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه جهرم عنوان کرد و ابراز
داشت :این پروژه با همکاری محمد رضا رحیمی دانشجوی
سال چهارم رشته مهندسی مکانیک اجرا شده است.
وی در پایان افزود :دانشجویان عالقه مند می توانند با
مراجعه به مرکز کارآفرینی دانشگاه جهرم با فرآیندها و
برنامههای تجاری سازی محصوالت آشنا شوند.

معرفی ظرفیت های درختان بنه برای خودکفایی در صنعت روغن
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل :دکتر جواد توکلی
عضو هیات علمی دانشگاه جهرم پس از  11سال پژوهش موفق
به استخراج و تصفیه روغن شد.
دکتر جواد توکلی گفت :بنه با نام علمی Pistacia atlantica
از گونههای وحشی پسته در ایران است که وسعتی نزدیک به دو
میلیون هکتار با تعداد تقریبی  80میلیون درخت را دارا هست.
باردهی ساالنه این درخت به صورت میانگین  25کیلوگرم در
سال است .میزان روغن میوه بنه تقریبا  35درصد است که از
بسیاری از روغنهای رایج راندمان باالتری دارد (پوست و مغز
بنه به ترتیب دارای  30و  57درصد روغن می باشند) .بین 80
تا  85درصد اسیدهای چرب بنه ،غیر اشباع هستند که از نظر
تعذیهای بسیار مفید هستند .اسید چرب شاخص روغن بنه،
اسید اولئیک ( 52درصد) میباشد که شاخص روغن زیتون
است و از گرفتگی رگها و مشکالت قلبی عروقی جلوگیری
میکند .از طرف دیگر روغن بنه سرشار از آنتی اکسیدانهای
طبیعی مثل توکوفرولها ،پلیفنلها و برخی استرولهای خاص با
خاصیت آنتی اکسیدانی می-باشد .به همین دلیل این روغن
دارای پایداری اکسایشی باال به خصوص در دمای سرخ کردن
( 180درجه سانتیگراد) نسبت به روغنهای رایج مثل زیتون،
سبوس برنج ،کنجد ،کانوال و  ...است.
عضو هیات علمی دانشگاه جهرم با اشاره به تحقیقات 11
ساله این تیم تحقیقاتی تاکید کرد :که این روغن دارای دو
خصوصیت ارزش تغذیهای و پایداری اکسایشی باال هست که
به صورت همزمان داشتن این دو خصوصیت در بین روغنهای
خوراکی دنیا کم نظیر است .معموال روغنهایی که دارای
ارزش تغذیه ای باال هستند ،چون میزان اسیدهای چرب
غیر اشباع آنها زیاد است ،مناسب سرخ کردن نمی باشند.
اسیدهای چرب غیراشباع در دمای باال مقاومت ندارند و عالوه
بر از دست رفتن ارزش تغذیه ای ،به ترکیبات ضد تغذیه
ای تبدیل می شوند .برعکس روغنهایی که پایداری اکسایشی
باالیی دارند و مناسب سرخ کردن هستند ،عموما ارزش تغذیه
ای پایینی دارند .روغن بنه با وجود ارزش تغذیه ای باال ،به
دلیل بنیه آنتی اکسیدانی قوی که دارد ،مناسب فرایند سرخ
کردن است و به همین دلیل در دنیا کم نظیر می باشد .در
ادامه به بررسی استفاده مستقیم از روغن بنه به عنوان آنتی
اکسیدان طبیعی جایگزین آنتی اکسیدان شیمیایی و سرطانزا

 TBHQپرداختیم که نتایج تحقیقات مختلف نشان داد
که در مقادیر کمتر از  0/5درصد در روغنهای مختلف مثل
زیتون ،سویا ،کانوال ،آفتابگردان و ماهی دارای اثری برابر و
حتی بهتر از  TBHQاست .الزم به ذکر است  TBHQیک
آنتیاکسیدان وارداتی است و ساالنه مبلغ زیادی ارز به خاطر
آن از کشور خارج می شود.
این پژوهشگر موفق خاطر نشان کرد :در حال حاضر به
صورت ساالنه  4میلیارد دالر به خاطر واردات روغن ،ارز از
کشور خارج می شود که با شعار اقتصاد مقاومتی همخوانی
ندارد .با استفاده از منابع بومی کشور مانند بنه که در وسعت
زیاد در کشور وجود دارند ،می توان عالوه بر جلوگیری از
واردات روغن ،صادرکننده این محصول هم شد .همچنین با
توجه به اینکه درختان بنه به صورت وحشی رشد می کنند
و تقریبا تمامی اطالعات در مورد این روغن کسب شده است،
به این نتیجه رسیدیم که فرایند باغی کردن این درختان را
به صورت پایلوت انجام دهیم و یک باغ تحقیقاتی با محل
مطالعه مناسب ایجاد کنیم تا اثر باغی کردن این درختان
را بر زمان باردهی ،میزان باردهی میوه ،مقدار روغن میوه و
کیفیت آن بررسی کنیم.
دکتر جواد توکلی با اشاره به عدم حمایت مسئولین استانی در
جهت گسترش این کار علمی و تحقیقاتی افزود :آماده سازی
زمین کشاورزی با هزینه شخصی در شهرستان مرودشت (یکی
از مهمترین رویشگاههای طبیعی این درختان) و عدم همکاری
مسئولین استانی همچنان امیدواریم تا این مشکل با مساعدت
مدیران دلسوز استان برطرف شده و از میوه بنه ،این مروارید
سبز استان فارس و ایران استفاده مفید در جهت خودکفایی
کشور صورت گیرد.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

گزارش مختصر پژوهش دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی (ره)

دکتر حسن مروتی

ریاست دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره) از سال  1385در
شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان کار خود را شروع کرد.
در حال حاضر با سه دانشکده فنی و مهندسی ،علوم انسانی و
علوم پایه در رشتههای مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و
بیش از  5هزار دانشجو در حال تحصیل ،در نظام آموزش عالی
کشور در حال خدمترسانی میباشد .این دانشگاه از خرداد
 1397تحوالت بنیادین و اساسی در سیاستها و برنامههای
خود در حوزه پژوهش ایجاد نمود که در ادامه به بعضی از
مهمترین آنها اشاره میگردد:
◆ تدوین و تبیین سند راهبردی دانشگاه
تدوین سند راهبردی و چشم انداز دانشگاه در افق 1404
ابتدای راه برای شروع یک حرکت جهشی و بزرگ بود .در
فرآیند تدوین سند راهبردی ،به منظور تبیین اهداف دانشگاه
و همچنین تضمین اجرایی شدن اهداف و برنامهها ،مشارکت
حداکثری اعضای هیئت علمی دانشگاه را در تهیه آن به
همراه داشت .در یکی از افقهای این چشم انداز پاسخگویی
به نیازهاي منطقه با تمرکز بر احتیاجات جامعه و صنعت
قید گردیده است که به همین منظور از ابتدای سال 1398
مگاپروژهای با عنوان کمک به توسعه پایدار شهرستان بروجرد
در دانشگاه آغاز گردید .از مجموعه اقدامات صورت گرفته در
این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
◾ برگزاری چندین جلسه هم اندیشی با صنعتگران و
تولیدکنندگان شهرستان بروجرد
◾ برگزاری نمایشگاههای تخصصی پژوهش ،صنعت و تولید در
سطح شهرستان با همکاری سایر ادارات شهرستان
◾ ارائه مشاورههای رایگان مدیریتی ،مالی و حقوقی هفتگی
توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه در اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان
◾ انعقاد  15تفاهم نامه همکاری با سازمانها و صنایع دولتی
و غیردولتی
◆ برگزاری اولین دوره همایش توسعه شهرستان
بروجرد
در راستای تحقق سند راهبردی دانشگاه در  29مهر 99
اولین دوره همایش« :توسعه پایدار شهرستان بروجرد ،حرکت
به سوی فراصنعتی» با حضور مدیران استان ،پژوهشگران،
صنعتگران و سایر تولیدکنندگان به صورت مجازی تشکیل
گردد .این همایش از سه جنبه زیر با سایر همایشهای علمی
تفاوت داشت.
◾ تمرکز بر یک منطقه جغرافیایی بجای تمرکز بر یک موضوع
تخصصی علمی
◾ عالوه بر مقاالت ،پذیرش طرحهای کاربردی ،اقدام پژوهانه

و ایدههای برتر در جهت توسعه شهرستان بروجرد
◾ ایجاد هم اندیشی بین مدیران و صنعتگران شهرستان با
پژوهشگران و نخبگان علمی شهرستان بروجرد
ریاست دانشگاه ،جناب آقای دکتر مروتی ،در افتتاحیه این
مراسم ،هدف بنیادی همایش را "گفتمان سازی مفهوم
توسعه در سطح منطقه" برشمردند .در گام دوم ایشان
همایش را بستری مناسب برای همگرایی مدیران با محققین و
پژوهشگران و شنیدن طرح و ایدههای جدید مرتبط با توسعه،
فارغ از هرگونه از مشغلههای طاقت فرسای روزمره آنها برشمرد
و متذکر شدند که دورنمای این همایش حرکت به سوی تبیین
و تدوین مدل توسعه شهرستان بروجرد خواهد بود .در این
همایش  93مقاله و  3پروپزال طرح/ایده پذیرفته شد و عالوه
بر سخنرانیهای مدیران کشوری و استانی در بخش سخنرانی
تخصصی در سه پنل اقتصاد توسعه ،جامعه شناسی توسعه و
محیط زیست ،مقاالت و پروپزالها ارائه گردیدند.

◆ توانمند سازی در تولید ثروت از پژوهش
از دیگر افقهای چشم انداز دانشگاه توانمندی در تولید ثروت
از پژوهش نام برده شده است و این هدف مبنای بسیاری از
تصمیمگیریها و آییننامههای پژوهشی قرار گرفت به طوری
که با افزایش تعامالت بیرونی دانشگاه با نهادهای دولتی و
خصوصی و استفاده از ظرفیتهای موجود در بند (ز) و (ح)
تبصره  9قانون بودجه در دو سال اخیر جهش قابل توجهی در
مبالغ و تعداد قراردادهای طرحهای پژوهشی بیرونی دانشگاه
به ثبت رسیده است .با شناخت ظرفیتهای علمی مناسب
اعضای هیئت علمی دانشگاه بخشی از پروژههای کاربردی
و موردنیاز دانشگاه در قالب طرحهای پژوهشی داخلی
به سرانجام رسیدند که به عنوان نمونه می توان :طراحی
سیستم هوشمند سردر دانشگاه ،طراحی وبسایت و اپلیکیشن
دانشگاه ،طراحی اپلیکیشن کانون فارغ التحصیالن و طراحی
و ساخت بردهای الکترونیکی  AVRویژه آزمایشگاه
الکترونیک دانشگاه نام برد.

یکی از بسترهای مورد نیاز برای تولید ثروت از پژوهشهای
تقاضامحور تجهیز هرچه بیشتر آزمایشگاهها و کارگاههای
پژوهشی دانشگاه است .خوشبختانه با توجه به فرصت به
وجود آمده در ظرفیتهای اجرایی بند (ه) تبصره  4قانون
بودجه سال  98به انضمام سایر اعتبارات تامین شده توسط
خود دانشگاه تقریبا معادل  20میلیارد ریال تجهیزات
آزمایشگاهی به دانشگاه اضافه گردید که البته تا رسیدن به
نقطه مطلوب الزم است در سالهای آینده اعتبار بیشتری
اختصاص یابد.
◆ کیفیت محوری در تولیدات علمی
در دو سال گذشته  16آیین نامه پژوهشی دانشگاه با هدف
ارزشگذاری بیشتر به پژوهشهای اصیل و ارزش آفرین مورد
تغییرات اساسی قرارگرفت و همین موضوع باعث رشد قابل
مالحظه توجه مقاالت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
گردیده است .رشد سرانه مقاالت با نمایه  WOSدر دوره
تیرماه  98تا تیر  99نسبت به دوره مشابه سال قبل و دو
سال قبل آن به ترتیب  50و  28درصد ثبت شده است .در
مورد مقاالت با نمایه  Scopusنیز این رشد در دورههای ذکر
شده به ترتیب معادل  68و  36درصد ثبت گردیده است .با
توجه به توصیههای برنامه پنجم توسعه تا کنون  10کرسی
علمی ترویجی با موضوعات مختلف در حوزههای علوم انسانی
تشکیل شده و در حوزه نشر کتاب نیز از  29اثر دریافت شده
توسط اعضای هیئت علمی 5 ،کتاب چاپ و  15مورد نیز
مجوز چاپ را از انتشارات دانشگاه دریافت کردهاند.
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برگزاری نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان
و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری

نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود
فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری
سازی فناوری برگزار می گردد.
نمایشگاه رینوتکس  2020امسال در  20زون تخصصی و
در چهار بخش شامل ایدههای فناورانه ،توسعه و تجاری
سازی فناوری ،فروش محصوالت فناورانه و دانش بنیان و
نیازمندی های فناورانه از تاریخ  22لغایت  28آذرماه ماه
سال جاری بدلیل شرایط ویژه کرونایی ،به شکل مجازی
برگزار خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه در نظر دارد باهدف معرفی پتانسیل
شرکتهای مستقر در پردیس تبریز( مرکز رشد فناوریهای
پیشرفته دانشگاه ) با مدیران عامل یا مسئولین شرکتهای
مذکور مصاحبه نماید.

در این راستا با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر تبریز و
موسس "سامانه بیمه سی" که در زمینه مقایسه و خرید
آنالین انواع بیمه فعالیت دارد مصاحبه نمودیم.
◆ مهندس توحیدنیا ضمن اشاره به حوزه فعالیت شرکت
کار کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر تبریز،
به " سامانه بیمه سی" بعنوان محصولی مهم ودانش بنیان
این شرکت اشاره نمود و گفت:
شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر
تبریز و سامانه بیمه سی همانطور که از حوزه فعالیتشان
نیز مشخص است ،تنها در زمینه بیمه فعالیت دارند و در
واقع خدماتی چون فروش بیمه نامه و ارائه مشاوره بیمه
ای به مشتریان خود را ارائه می دهند .عالوه بر اینکه در
شرکت آینده نگر تبریز از ابتدای تاسیس تالش براین بوده
است تا نه بعنوان یک فروشنده بیمه بلکه به عنوان مشاور
امین مشتریان خود فعالیت کنیم ،بیمه سی حاصل ترکیب
خالقیتهای چند دانشجوی نخبه در زمینههای مختلف برنامه
نویسی سیستم وحمایت هدفمند بخش خصوصی ( شرکت

کارگزاری بیمه آینده نگر تبریز) می باشد.
با راه اندازی" سامانه بیمه سی" به عنوان ارائه دهند ه آنالین
خدمات بیمهای همه شرکت های بیمهگر برای عموم مردم به
صورت آنالین ،مشاوره رایگان  24ساعته بیمه ای نیز توسط
کارشناسان مجرب به عموم مردم ایران ارائه داده می شود.
در این سامانه عالوه بر ارائه انواع بیمه نامهها ،بیمه نامه کرونا
و بیمه نامه درمان تکمیلی خانواده نیز ارائه شده و بر اساس
نیازهای روز مردم قدم به قدم موارد جدید را به این سامانه
اضافه می شود.
وی افزود :بیمه نامههایی که سامانه بیمه سی ارائه می شود،
بیمه نامههایی هستند که از سوی شرکت های بیمه بازرگانی
صادر می شوند و ما به عنوان کارگزار بیمه دارای پروانه
فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان
مشاور بیمه ای بیمه گذاران براساس نیاز های عموم مردم
بیمه نامهها را طراحی و ارائه می نماییم .در واقع در این
سامانه تالش می کنیم تا امکان مقایسه را به خریداران خود
داده و آن ها را قادر سازیم که بتوانند بدون نیاز به مراجعه
حضوری و قبول ریسک های آن ،بهترین و به صرفه ترین
بیمه را برای خود تهیه کنند .در واقع ،بیمه گذار با مراجعه به
سامانه بیمه سی می تواند نیازهای بیمه خود را که ما به زبان
ساده طراحی کرده ایم ،به صورت آنالین مقایسه و از شرکت
بیمه منتخب خود خریداری کند .همانطور که گفته شد ،با
توجه به اینکه بیمه مرکزی بیمه نامه فیزیکی را حذف کرده
است ،در این سامانه وقتی بیمه نامه ای صادر می شود ،در
پروفایل بیمه گذار بارگذاری می شود و مشتری با مراجعه به
سایت و وارد کردن مشخصات اطالعات بیمه نامه را مشاهده
و حتی می تواند اصالت آن را از سامانه سنهاب بیمه مرکزی
بررسی کند.
◆ موسس سامانه بیمه سی در تشریح مزیتهای سامانه
بیمه سی اظهارداشت:
از مزیت های استفاده از سامانه بیمه سی می توان در وحله
اول به عدم نیاز برای مراجعه حضوری اشاره کرد .به خصوص
اینکه این روزها خطرات بیماری کرونا نیز به سایر دشواری
های مراجعه حضوری اضافه شده است و این عدم مراجعه
عالوه بر کاهش ریسک ،می تواند در زمان و هزینه نیز صرفه
جویی نماید .در ادامه نیز خرید از بیمه سی این مزیت را به
خریداران می دهد که بیمه نامه را بر اساس نیاز واقعی خود
و بودجه ای که تعریف کرده اند خریداری کنند .اجباری به
خرید از یک شرکت خاص نیست و تالش می کنیم به ساده
ترین شکل ممکن تفاوت های قیمتی و پوششی انواع بیمه

نامهها را به مشتری ارائه کرده و امکان مقایسه را به طور کامل
فراهم کنیم .همچنین خریداران از این سامانه کارشناسان ما
را همیشه در کنار خود خواهند دید و به خصوص در زمان
دریافت خسارت احتمالی نیازی به تخصص بیمه ای نداشته
و بدون سردرگمی به خواسته خود خواهند رسید .به طوریکه
عموم مردم می توانند به صورت آنالین با مراجعه به سایت
 www.Bimasi.irو يا نصب اپليكيشن آن درگوشي همراه
از خدمات بیمه مورد نیاز بهره مند شوند.
◆ وی درپاسخ به سوالی در خصوص برنامههای آتی
شرکت گفت:
توسعه خدمات آنالین در سامانه بیمه سی اصلی ترین برنامه
آتی شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده نگر
تبریز است .به طوریکه تالش می کنیم تا انواع بیمه نامه
جدید را بر اساس نظرات مشتریان و نیازهای روز عموم مردم
ایران ارائه دهیم .برای نمونه بیمه کرونا جدیدترین محصول
بیمه ای است که به دلیل نیاز این روزهای مردم ایران به
خدمات درمانی برای این بیماری و هزینههای باالی مردم
در مبارزه با بیماری کرونا به سامانه بیمه سی اضافه شده
است .این روند توسعه ای در سامانه بیمه سی همچنان
ادامه خواهد داشت .به خصوص اینکه با پذیرش و استقرار
در مرکز رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان زمینههای همکاری با متخصصان دانشگاهی و
نخبگان دانشجویی نیز فراهم شده است و تالش می کنیم
تا با ترکیب دانش متخصصان دانشگاهی و تجربه کارشناسان
شرکت آینده نگر تبریز ،در آینده نزدیک به اهداف خود بلند
اجتماعی کشور عزیزمان در این حوزه برسیم.
◆ مهندس توحید نیا در پایان با ابراز خوشحالی از حضور
سامانه دانش بنیان بیمه سی در مرکز رشد دانشگاه گفت:
اگرچه شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آینده
نگر تبریز یکی از شرکت های جدید پذیرش شده در مرکز
رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
است اما قدم های اولیه برای همکاری با این دانشگاه برداشته
شده است و به نظر می رسد که هر دو طرف برای برداشتن
قدم های بیشتر و مستحکم تر آماده هستند .اقداماتی که
دانشگاه برای پذیرش و استقرار آینده نگر تبریز و سامانه
بیمه سی در این مرکز انجام داده است ،بیشتر از حد انتظار
و شایسته تقدیر است .آینده نگر تبریز اولین شرکت بیمه ای
و سامانه بیمه سی اولین سامانه فعال در حوزه بیمه است ،که
در مرکز رشد پذیرفته شده است و این اقدام مبارکی برای
صنعت بیمه شمالغرب کشور خواهد بود.
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■

در راستای جهش تولید و حل مشکالت استانی؛
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

طرح کاربردی محققان دانشگاه گلستان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان و
وزارت علوم قرار گرفت

طرح کاربردی "سیستم پایش بر خط آفات با بهره گیری از
تلههای فورمونی و فناوری اینترنت اشیاء" به عنوان یکی از طرح
های برگزیده کشوری در راستای تحقق ماموریت سال و حل
مشکالت با بهره گیری از ظرفیت های استانی توسط وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت
قرار گرفت.
هدف از طرح پیشنهادی ،جایگزینی راهکارهای موثر و هوشمند
جهت نظارت و پایش دقیق آفات در مزارع و باغات به جای

روش سنتی (بازدید چشمی متخصصین کشاورزی در مزارع)
به منظور کاهش مصرف سموم کشاورزی و افزایش بهره وری
محصوالت می باشد .همچنین عالوه بر حل معظالت کشاورزان،
دادههای مستخرج در شناسایی و تحلیل مدل وقوع و شیوع
آفات ،نقش موثری ایفا خواهد کرد.
این طرح توسط اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه گلستان ،آقایان دکتر محمد مقصودلو و دکتر علی
سبطی ،طراحی و راه اندازی شده است.

ح شهید احمدی روشن
پذیرش طرح عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در پنجمین دوره طر 
طرح پیشنهادی خانم دکتر
مهناز اقدسی عضو هیأت علمی
گروه زیست شناسی دانشگاه
گلستان با عنوان "استفاده از
فناوری های نوین در آموزش
دروس آزمایشگاهی" پس
از ارزیابی بنیاد ملی نخبگان
و دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
پنجمین دوره کشوری طر ح شهید احمدی روشن مورد پذیرش
و حمایت قرار گرفت.
گفتنی است هدف اصلی طرح فناوری های نوین در امر آموزش،
ارائه روش آموزشی ساده و گویا برای دانشجویان و عالقمندان

به یادگیری تجارب آزمایشگاهی است .این راهکار می تواند تاثیر
بسزایی در یادگیری عملی علوم آزمایشگاهی به ساده ترین
شکل ممکن در هر زمان و مکانی داشته باشد.
شایان ذکر است طر ح شهید احمدی روشن با هدف حل
مشکالت اساسی کشور با تاکید بر بهره گیری از پتانسیل اساتید
خبره و آموزش و تربیت نیروی انسانی مستعد میباشد.

افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان؛

حضور دو عضو هیات علمی در
مشار  2درصد دانمشندان برتر دنيا
با انتشار اسامی  160هزار دانشمند  2درصد برتر دنیا
توسط متخصصان دانشگاه استنفورد در مجله PLOS
در  16اکتبر  ،2020دو عضو هیات علمی دانشگاه
گلستان در لیست دانشمندان برتر جهان دراین سال
قرار گرفتند.
در لیست منتشر شده 433 ،دانشمند از کشور ایران
در زمره دانشمندان  2درصد برتر حضور داشتند که از
دانشگاه گلستان اسامی دکتر قاسم بهلکه و دکتر محمد
صالح شفیعیان اعضای هیات علمی گروه مهندسی
شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول ،بدلیل
استنادات باالی مقاالت تحقیقی و سهم بسزای آنان در
پیشرفت حوزههای تخصصی ،دیده میشود.
گفتنی است دانشمندان  %2برتر دنیا ،بر اساس شاخص
کامپوزیت  Cو شش شاخص زیر مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفته اند:
◾ Total citation
◾ H-index
◾ Coauthorship-adjusted H-index
◾ Total citation to single autored papers
◾ Total citation to single+first authored
papers
◾ Total citation to single+first+last
authored papers

آغاز به کار نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان
مجله تازه تاسیس دانشگاه گلستان در حوزه جغرافیا
با عنوان نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی
( )Journal of Climate Change Researchاز وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی کسب مجوز کرده است .این مجله
آماده دریافت مقاالت نویسندگان و پژوهشگران محترم در
حوزه تخصصی و میان رشتهای مرتبط با علل و پیامدهای
تغییرات آب و هوایی به دو زبان فارسی و انگلیسی با سردبیری
دکتر غالمرضا روشن و همکاری هیئت تحریریه بینالمللی از
دانشگاههای مطرح جهان میباشد.
الزم به ذکر است آدرس الکترونیکی نشریه فوق ccr.gu.ac.ir
می باشد.
این مجله آماده دریافت مقاالت نویسندگان و پژوهشگران
محترم در حوزه تخصصی و میان رشتهای مرتبط با علل و
پیامدهای تغییرات آب و هوایی به دو زبان فارسی و انگلیسی
با سردبیری دکتر غالمرضا روشن و همکاری هیئت تحریریه
بینالمللی از دانشگاههای مطرح جهان میباشد

کسب عنوان اثر برگزیده در بخشهای پايان نامه و مقاله
چهارمین دوره جشنواره پايان نامههای برتر ايران (جايزه
ويژه پروفسور حسابی) توسط دانش آموخته مهندسی
شیمی دانشگاه گلستان علی دهقانی با راهنمایی دکتر
قاسم بهلکه عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی
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دستاوردهای پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود از آبان سال  1398لغایت آبان 1399
◆ مقدمه
پژوهش ،یكی از مهمترین ابزارهای انسان برای كسب آگاهی
و كشف حقیقت است و رشد و توسعة جوامع بشری در طول
تاریخ ،به ویژه در قرون متأخّ ر ،نتیجة پژوهش بوده است .امروزه
معمول انسانی بر پایة انواع
نیز اغلب برنامه ریزیها و فعالیتهای
ِ
پژوهشها صورت می گیرد .بنابراین ،پیشرفت و پویایی دانش
بشری در گرو انجام پژوهش است .بدون انجام پژوهش ،امور
علمی نیز از پویایی و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود .ازاین
رو یكی از عوامل اساسی پیشرفت در كشورهای توسعه یافته
را می توان رویكرد ویژۀ آنان به پژوهش دانست .خوشبختانه
در سالهای اخیر مجموعة مدیریت كشور نگاه ویژه ای به
امر پژوهش داشته است .در این میان ،مسئوالن و مدیران
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،به منزلة كانون
اصلی پژوهش در كشور ،در صدد برآمده اند تا از این فرصت
كمیت و كیفیت پژوهش در این
به وجود آمده بهره ببرند و بر ّ
مؤسسات بیفزایند.
دانشگاه صنعتی شاهرود نیز همانند هرسال درهفته پژوهش
به ارائه گزارش پژوهشی و اقدامات انجام یافته در این زمینه
می پردازد .که شامل مواردی می باشد که در ادامه به آن
اشاره می شود.

◾جمعاً  24قرارداد به ارزش  11/360میلیارد ریال در یک سال
گذشته خاتمه یافته است.
◾جمعاً  123قرارداد به ارزش  913/126میلیارد ریال در
جریان میباشد.

◆ مقاالت در ISI

◆ درآمد حاصله از قراردادهای تحقیقاتی

◆ قراردادهای تحقیقاتی
◾ جمعاً  41قرارداد به ارزش  494/70میلیارد ریال در یک
سال گذشته منعقد گشته است.

◆ افتخارات
◾ سه دانشمند یک درصد برتر جهان (پایگاه  )ISIاز دانشگاه
صنعتی شاهرود
◾  10دانشمند دو درصد برتر جهان از دانشگاه صنعتی شاهرود
◾ داشتن هشت نشریه با نمایههای بینالمللی و داخلی
درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود در آیین پایانی رویداد
فناورانه پترولیوم تیکاف وزارت نفت
در آیین پایانی رویداد فناورانه پترولیوم تیکاف وزارت نفت
در آذر ماه  1398همزمان با هفته پژوهش با حضور مهندس
زنگنه وزیر نفت و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور ،این دانشگاه توانست در بخش استارتاپى
"پتروتست" در حوزه ارایه راهكار برای چالشهاى وزارت
نفت به مقام نخست دست یابد.
نام نشریه

چارک مجله در
وزارت علوم

نمایهمعتبر

مکانیک سازهها و شارهها

الف

Isc. Scholar

مدیریت منابع انسانی در
ورزش

ب

Isc. Scholar

مهندسی تونل و فضاهای
زیرزمینی

ب

Isc. Scholar

پژوهشهایژئوفیزیک
کاربردی

ب

Isc. Scholar

& Journal of AI
Data Mining

الف

Isc. Scholar.
Doaj

Journal of Mining
and Environment

الف

WOS.Isc.
Scholar. Doaj

Journal of
Algebraic Systems

الف

Scopus. Isc.
Scholar. Doaj

Renwable Energy
Research and
Application New

الف

Scholar
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این رویداد با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت با محوریت
بههمرسانی حوزههای فناوری در بخش عرضه و تقاضا و با
حضور شرکتهای فعال در حوزههای نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی و اهدافی مشتمل بر توسعه ،یادگیری ،کارآمدسازی،
انتخاب و فرصتسازی در محل پژوهشگاه صنعت نفت از 23
لغایت  27آذر ماه جاری برگزار شد.
تیم دانشگاه صنعتى شاهرود به سرپرستى یونس یونسیان
کارشناس شتاب دهنده شاهكار ،توانست با پشت سرگذاشتن
دانشگاههای صنعتی شریف ،تهران و صنعتی امیركبیر
به مقام نخست رویداد نایل شود و در میان همه ایدهها و
استارتاپ ها ،با ارایه پلتفرم پتروتك در حوزه كارآمدسازی
توزیع فرآوردههاى نفتی ایران ،جایزه و گرنت این رویداد را
از آن خود كند.
در این رویداد ،تیم های استارتاپی دانشگاه صنعتی شاهرود

ت
ع
ف

برای نخستین بار در قالب ارائه مشخصات توانمندی ،قطعه
سازی و یا ارایه محصول و خدمات موردنیاز همراه با حضور
نفرات کلیدی و متخصص بخش عملیات مرتبط با آن خدمات
و تجهیز ،راهكارهای خود را به جامعه هدف (عرضهکنندگان
فناوری و گروههای تحقیقاتی) ارائه و ضمن برگزاری جلسات در
صورت احراز توانمندی هر یک از عرضهکنندگان فناوری نسبت
به انعقاد تفاهمنامه یا قرارداد اقدام نمودند.
◆ حضور دانشگاه در رتبه بندیهای بینالمللی
نتایج رتبه بندی بینالمللی تایمز ۲۰21
◾ در جمع برترین دانشگاههای جوان دنیا رتبه جهانی +301
◾ در حوزه مهندسی و فناوری رتبه +601
◾ در حوزه علوم فیزیکی رتبه +601
حضور دانشگاه در رتبه بندی الیدن 202
حضور دانشگاه در رتبه بندی Nature Index
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◆ جایگاه جهانی دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس
تازهترین رتبهبندی تایمز
بر اساس تازهترین رتبهبندی تایمز ،دانشگاه صنعتی شاهرود در
دو موضوع مهندسی و علوم فیزیكی در رتبه  601-800جهان
قرار گرفت.
رتبهبندی تایمز به عنوان یكی از مهمترین نظامهای رتبهبندی
بینالمللی كه دانشگاههای جهان را ارزیابی میكند ،در تازه
ترین بررسی خود بهترین دانشگاههای جهان و ایران را براساس
موضوعات علمی در سال 2021معرفی كرد.
شایان ذكر است كه موضوع مهندسی شامل رشتههای
مهندسی برق و الكترونیك ،مكانیك ،هوا فضا ،عمران و
مهندسی شیمی بوده و موضوع علوم فیزیكی نیز شامل ریاضی
و آمار ،فیزیك و نجوم ،علوم محیط زیست ،علوم زمین و علوم
دریایی می باشد.

گزارش فعالیتهای پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز
معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز در راستای
تحقق اهداف پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان یکی از بزرگترین
مراکز آموزشی غیر انتفاعی کشور در یک سال اخیر و در
زمینههای گوناگون فعالیت های شاخصی را به انجام رسانده
است .شرایط بحرانی ایجاد شده به علت شیوع ویروس کرونا
نه تنها مانع فعالیت های پژوهشی نبوده است بلکه در این دوره
پویایی بیشتر این اهداف با همت محققان موسسه آموزشی عالی
زند شیراز کامال مشهود است .از بارزترین این فعالیت ها می
توان به چاپ بیشاز 150مقالهی علمی در مجالت بینالمللی
و داخلی ،ارائهی بیش از  200مقاله در کنفرانسهای ملی
و بینالمللی ،چاپ کتاب ،راهنمایی بیش از  100دانشجوی
کارشناسی ارشد ،انجام طرحهای پژوهشی ،اقدام به برگزاری
همایش ملی ،برگزاری جلسات هم اندیشی آنالین و برگزاری
کارگاههای مختلف با اساتید برجسته اشاره کرد .از مباحثی
مهمی که معاونت پژوهشی موسسه به صورت زیربنایی پیگیری
کرده است احیای ارتباط موسسه با دانشگاهها و مراکز علمی
بزرگ کشور می باشد .در راستای برگزاری همایش ملی زبان با
پیگیری های انجام شده موفق به کسب حمایت دانشگاه شیراز،
دانشگاه فردوسی مشهد ،انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
ایران (تلسی) ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCمرکز
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و سیویلیکا شده است.
همچنین با درک وظیفه و نقش خطیر جامعه دانشگاهی در
شرایط به وجود آمده تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا ،در
حوزههای مرتبط با این بحران اقدام به پژوهش و تحقیقات نموده
است که ثمره آن ساخت نانو حسگر فوق حساس ویروس کرونا
توسط محققان جوان موسسه زند شیراز می باشد .در این روش
برای نخستین بار در دنیا کیت نانوسنور تشخیص سریع کرونای
پرندگان و انسانی  2-SARS-COVبا واسطه اثر انگشت ثابت
آن در محیط های بیولوژیکی توسط محققان جوان شیرازی
موسسه آموزش عالی زند ،شرکت های دانش بنیان برج و بارو و
ابتکار نانو صنعت کیمیا و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
موسسه آموزش عالی زند شیراز و موسسه سرم سازی رازی
ساخته شد .از دیگر طرح های پژوهشی انجام شده می توان به
اجرای طرح جامع توسعه بوم گردی و گردشگری شهر میمند
توسط اساتید موسسه آموزش عالی زند شیراز اشاره کرد .از دیگر
دستاوردهای تحقیقاتی می توان آزمایشگاه مجهز در رشتههای
حوزه زیست شناسی را نام برد که با بازدیدها و ارزیابی صورت
گرفته به عنوان عضو فعال در شبکه آزمایشکاهی فناوری های
راهبردی ریاست جمهوری انتخاب شده است .معاونت پژوهشی

موسسه آموزش عالی زند شیراز در راستای لزوم نشست های
علمی اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی آنالین در رشتههای
گوناگون نموده است .در این جلسات نتایج آخرین تحقیقات
علمی میان محققان به بحث گذاشته می شود که در بسیاری
از این جلسات چهرههای برجسته علمی و اساتید دانشگاههای
مطرح داخل و خارج از کشور به عنوان سخنران حضور داشته
اند .از سخنرانان برجسته این جلسات می توان به سرکار خانم
دکتر الهه الهی (استاد ژنتیک دانشگاه تهران) ،جناب آقای دکتر
حسین فراجی (استاد مدعو از دانشگاه  Canterburyنیوزلند)
و اساتید هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز اشاره
کرد .همچنین موضوعات انتخاب شده جهت بررسی و بحث
علمی در این جلسات کامال مرتبط با مسائل روز بوده و از این
بین میتوان جلسات برگزار شده پیرامون ویروس کرونا را نام
برد .از دیگر بخشهایی که در طی یک سال اخیر مورد توجه
قرارگرفته است ،لزوم دسترسی اساتید و دانشجویان به منابع و
کتاب های موسسه به صورت آنالین بوده است .تاکنون بیش
از  30عنوان کتاب تحت حمایت موسسه آموزش عالی زند
شیراز به چاپ رسیده است که اکنون با دریافت مجوز انتشارات
اندیشمندان زند ،چاپ کتاب های جدید با نام و لوگوی موسسه
میسر شده است .این اقدام در جهت ارائه بستری مناسب جهت
انتشار تولیدات علمی و پژوهشی هیات علمی ،اساتید محترم
و دانشجویان گرامی حائز اهمیت خواهد بود .همچنین با راه
اندازی سامانه آنالین فروش کتاب های موسسه در راستای
تسهیل تهیه کتاب توسط دانشجویان ،استقبال بی نظیری
از کتاب های چاپ جدید این موسسه صورت گرفته است به

گونه ای که تعداد زیادی از آنها به چاپ دوم و سوم رسیده اند
و مخاطبین این آثار نه تنها دانشجویان موسسه آموزش عالی
زند ،بلکه دانشجویان دیگر دانشگاههای سراسر کشور می باشند.
در پایان امید می رود با مرتفع شدن شرایط بحرانی موجود و
استفاده از تجارب به دست آمده در شرایط دشوار و پرچالش
کنونی بتوان در آینده گام های موثرتری در راستای تحقق
اهداف پژوهشی و تحقیقاتی کشور برداشت.

❚❚
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عملکرد مختصر دانشگاه شهید رجائی در حوزه پژوهش و فناوری
کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه مدیون
بیشک ارتقای ّ
تالش و زحمات اعضای هیأت علمی ،مدرسان و دانشجویان
دانشگاه است و همواره اهتمام دانشگاه شهیدرجایی بر فراهم
سازی بستر مناسب برای پژوهش در دانشگاه به منظور
اعتالی نام دانشگاه در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی
استوار است .چاپ مقاالت اعضای هیأت علمی دانشگاه در
معتبرترین مجالت دنیا ،رشد کمی و کیفی مقاالت دانشگاه،
افزایش قابل توجه در مبالغ قراردادهای برون دانشگاهی و
تعامالت سازنده با بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش
در راستای رفع نیازهای این وزارتخانه ،افزایش منابع چاپی
و الکترونیکی کتابخانه مرکزی ،دسترسی جامع به پایگاههای
علمی داخلی و بینالمللی ،چاپ متعدد کتاب های تخصصی،
افزایش تعداد مجالت علمی-پژوهشی و راه اندازی کامل مرکز
داده و به روز رسانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری
دانشگاه همگی حاکی از توانمندی و عزم راسخ دانشگاه برای
ارتقای جایگاه خود بین دانشگاههای کشور است.
کسب رتبه ششم سرآمدان علمی کشور در سال  99بین
تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از افتخارات
این دانشگاه است .همچنین با توجه به شاخص های نظام
رتبه بندی بینالمللی تایمز و تولیدات علمی پژوهشگران
این دانشگاه به عنوان یکی از این شاخصهای مهم ،دانشگاه
شهید رجایی برای نخستین بار در نظام رتبهبندی جهانی
تایمز قرار گرفت و در آخرین رتبه بندی جهانی تایمز حایز
رتبه  ۱۰۰۱+شده است.
نکته قابل ذکر درباره رتبهبندی  ۲۰۲۱تایمز (اعالم شده در
سال  ،)۲۰۲۰رقابت بسیار باالی دانشگاههای ایرانی است
طوری که  ۴۷دانشگاه ایرانی در نظام رتبهبندی تایمز در
سال  ۲۰۲۰در بین  ۱۵۰۰دانشگاه از سراسر جهان حایز
رتبه شدند .روند رو به رشد مقاالت دانشگاه شهید رجایی
در نمودار ( )1آورده شده است .دانشگاه شهید رجایی در
سال  98موفق به چاپ  816مقاله در مجالت معتبر داخلی
و خارجی گردید .فراوانی مقاالت چاپشده در  Scopusبا
توجه به رشته در بازه  2سال منتهی به آبان  1399در شکل
( )1آورده شده است .به گزارش پایگاه 25.6 ، Scopus

درصد از مقاالت این دانشگاه در حوزه مهندسی به چاپ
رسیده است.
◆ برگزاری کنفرانس الکترونیک قدرت ،محرکههای
الکتریکی و فناوری های وابسته ()PEDSTC
یکی از کنفرانس های بینالمللی برگزار شده در دانشگاه،
برگزاری کنفرانس الکترونیک قدرت ،محرکههای الکتریکی
و فناوری های وابسته ()PEDSTCبود .یازدهمین دوره
این کنفرانس از تاریخ  ۱۵الی  ۱۷بهمن  ۱۳۹۸به میزبانی
دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
برگزار شد .در روز اول کنفرانس ،سه شنبه  15بهمن
کارگاه های مختلفی با استقبال شرکت کنندگان برگزار شد.

افتتاحیه این کنفرانس صبح روز شانزدهم بهمن با حضور
جمع گسترده ای از دانشمندان ،متخصصین و مسئولین
این حوزه مهندسی در سالن شهید تهرانی مقدم دانشگاه
برگزار شد .ارائه بیش از  ۱۵۰مقاله ،سخنرانی های کلیدی
و میزگردهای علمی-فنی ،کنفرانس جذاب و پرباری را برای
شرکت کنندگان به همراه داشت .اختتامیه این کنفرانس در
عصر روز هفدهم بهمن ماه طی مراسمی با حضور مسئولین
کنفرانس و شرکت کنندگان برگزار شد .شایان ذکر است که
مقاالت این کنفرانس در پایگاه  IEEEنمایه گردید.
از دیگر همایشهای مهم برگزار شده در دانشگاه که با توجه

به شرایط کشور به صورت مجازی برگزار گردید می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
◾ اولین همایش بینالمللی و پنجمین همایش ملی
معماری و شهر پایدار
◾ دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و
توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی
◾ دومین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان
◾ چهارمین کنفرانس اسالم و ارزشهای متعالی با تاکید
بر معنای زندگی
◾ دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
◾ دوازدهمین دهمین همایش ملی آموزش
◆ امضاء تفاهم نامه با مشاور امور نمایه سازی
نشریات علمی -پژوهشی دفتر سیاستگذاری و برنامه
ریزی امور پژوهشی وزارت عتف
در تیر ماه سال جاری تفاهم نامه ای با مشاور امور نمایه
سازی نشریات علمی -پژوهشی دفتر سیاستگذاری و برنامه
ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت
استانداردسازی و نمایهسازی بینالمللی دو نشریه Journal
of Electrical and Computer Engineering
 Innovationsو نشریه فناوری آموزش دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجایی امضا شد .این تفاهم نامه با هدف ارائه
کمک و مشاوره در آماده سازی بهینه امور نشر و ارتقاء کیفی
این دو نشریه جهت نمایه شدن در پایگاههای بینالمللی

 Scopusو  Web of Scienceمنعقد گردیده است.
کسب رتبه ششم سرآمدان علمی ایران در سال 1399
در آخرین گزارش فدراسیون سرآمدان علمی کشور (زیر
مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ،دانشگاه
شهید رجائی رتبه ششم را در بین کلیه دانشگاهها و موسسات
پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاههای وابسته به سایر
دستگاههای اجرایی کسب کرد.
بر اساس این گزارش آقای دکتر مهدی نیک عمل دانشیار
گروه فیزیک دانشگاه شهید رجائی با قرارگیری در گروه
الف سرآمدان علمی کشور و کسب  ۱۰۳۹امتیاز توانست
این افتخار را برای دانشگاه شهید رجائی کسب نماید .بنابر
این گزارش ،دانشگاه شهید رجائی توانست پس از دانشگاه
صنعتی شریف با  ۹۳۳۱امتیاز ،دانشگاه تربیت مدرس با
 ۶۱۷۵امتیاز ،دانشگاه شهید بهشتی تهران با  ۱۷۸۶امتیاز،
پژوهشگاه دانشهای بنیادی با  ۱۵۸۵امتیاز و دانشگاه علوم
پزشکی تهران با  ۱۵۸۵امتیاز ،رتبه ششم کشوری را به خود
اختصاص دهد.
◆ کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی توسط عضو
هیئت علمی گروه محیط زیست
پیرو انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه شهید رجایی و بنیاد
نخبگان استان تهران ،آقای دکتر سعید خلیلی عضو هیأت
علمی گروه محیط زیست دانشگاه ،با توجه به فعالیت های
علمی و پژوهشی خود ،موفق به کسب جایزه دکتر کاظم
اشتیانی و دریافت اعتبار پژوهشی جهت تسهیل فعالیت های
پژوهشی شدند.
◆ ارتقای پهنای باند دانشگاه
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در سال  1399بدلیل نیاز به ارتقای سرویس آموزش از راه
دور ،پهنای باند  600مگابیتی بر روی فیبر نوری برقرار گردید.
در حال حاضر مجموع پهنای باند دانشگاه  850مگابیت بوده
که بستر مناسبی را برای آموزش مجازی فراهم آورده است.
◆ قراردادهای برون دانشگاهی
با تعامالت سازنده ای که با دستگاههای مختلف از جمله
وزارت آموزش و پرورش انجام شد ،قراردادهای پژوهشی
متعددی در سالهای اخیر منعقد گردیده است .نمودار ()2
تعداد قراردادهای برون دانشگاهی در سال های مختلف را
نشان می دهد .در سال  98رشد ریالی مبلغ قراردادهای
برون دانشگاهی به بیش از  60درصد رسید .یکی از طرح
های پژوهشی ملی انجام شده در دانشگاه" ،طرح پژوهش
ملی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)" بود که
توسط اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه
شهید رجایی به سفارش وزارت آموزش و پرورش به انجام
رسید .یکی از پیامد های اصلی ماشینی شدن زندگی ،تغییر
در ساختار و ترکیب بدنی و افزایش شیوع چاقی است.
شیوع اضافه وزن و چاقی به طور فزاینده ای در کودکان
در حال افزایش است .این افزایش شیوع چاقی زنگ خطر
جدی است .بسیاری از مشکالت سالمتی مثل پرفشارخونی،
کلسترول خون باال ،دیابت نوع ،2گسترش بیماری های
قلبی عروقی و ناهنجاری های ارتوپدیک با چاقی دوران
کودکی ارتباط دارد .لذا به احتمال زیاد کودکان چاق در
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طوالنی مدت به بزرگساالن چاق تبدیل شده و در معرض
افزایش خطر بیماری های ناتوان کننده و مرگ و میر قرار
می گیرند .در این راستا معاونت تربیت بدنی و سالمت
وزارت آموزش و پرورش با همکاری دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به اجرای طرح پژوهش
ملی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) اقدام کرد .در
مرحله آزمایشی این طرح که در سال تحصیلی  98 – 99به
اجرا در آمد ،در مجموع  18921دانش آموز در مرحله اول
مورد آزمایش قرار گرفتند و از این تعداد  4176دانش آموز
دارای اضافه وزن یا چاق تشخیص داده شدند و در مداخله
شرکت کردند.
نتابج اولیه نشان داد  25درصد دختران و  23درصد پسران
دارای اضافه وزن و  9درصد دختران و  11درصد پسران چاق
هستند .با این مالکها ،درصد بیشتری از پسران مشکل چاقی
دارند و درصد باالتری از دختران از مشکل اضافه وزن رنج
می برند .مشکل چاقی در دختران دانش آموز تهرانی بسیار
جدی است .در برخی استانها مثل هرمزگان ،مشکل کمبود
وزن جدی تر از اضافه وزن و چاقی است .در صورتی که نورم
های جهانی مالک تشخیص اضافه وزن و چاقی باشد ،بیش
از یک سوم دختران و پسران دانش آموز  10تا  18ساله
ایرانی مشکل اضافه وزن یا چاقی دارند .درصد اضافه وزن
و چاقی دانش آموزان ایرانی با استاندارد جهانی  33درصد
و با استاندارد ایران  20درصد است .این نشان می دهد که
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حدود  13درصد از دانش آموزانی که دارای اضافه وزن یا
چاق هستند ،در استاندارد ایران دارای وزن طبیعی تشخیص
داده می شوند .این یافته نشان می دهد که مداخله باید باعث
کاهش وزن  13درصد از دانش آموزان شود.
اقدامات مداخله ای در خصوص تغییر عادات رفتاری،
کنترل تغذیه و افزایش فعالیت های ورزشی دانش آموزان
در مدت سه ماه باعث کاهش  1تا  2واحد از BMI
در تمامی گروههای سنی دانش آموزان شده است .قطع
ارتباط دانش آموزان با معلمان و خانه نشینی ناشی از
شیوع کرونا برای مدت دو ماه باعث از بین رفتن اثرات
مداخله و حتی افزایش  BMIدانش آموزان در بسیاری از
گروههای سنی شده است.

❚❚

"پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید" فرصتی ارزشمند برای تغییر رویکردها و ماموریت های دانشگاهی

اسداله تیموری یانسری

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

امروزه اثرگذاری و اثربخشی اجتماعی دانشگاهها یکی از
کلیدی ترین چالشهای مدیریت دانشگاههای نسل نو است
و نیاز به تغییر بنیادین در چشم اندازها و ماموریت های آن
بیش از پیش احساس می شود .ساختارهای سنتی ،کالسیک
و بدون انعطاف امروز دانشگاهها با اینکه ظرفیت گسترده ای
را فراهم نموده اند ولی نمی-تواند در برابر تغییرات و تحوالت
سریع ،شتابان و بحران های جهانی مانند تغییر اقلیم ،بحران
های زیست محیطی ،بحران آب ،پدیدههای غیرمترقبه مانند
پاندمی کرونا و نظایر آن تاب آوری کند ،مگر اینکه دانشگاهها
با انعطاف پذیری ،چابکی و هوشمندی و آینده نگری بتوانند
ضمن دغدغه مندی و نقدپذیری ،با گسترش مرزهای علم و
فناوری با شناسایی نیازها و مشکالت امروز و آتی زیست بوم و
جامعه ،بتوانند در رفع آنها اقدامی کارا داشته باشند .در چنین
عصری تخصصی شدن ،ماموریت گرا یی و جامعه محوری
دانشگاهها با واگذاری اختیارات در خور ،به کارگیری خالقیت،
نوآوری و فناوری به روز در تصمیم گیری ،تغییر رویکردها،
ماموریت های دانشگاهی و ایجاد ارتباطی هدفدار ،نظام مند و
ساختاری با جامعه می تواند به اثر بخشی اجتماعی و انسانی

دانشگاهها کمک شایانی کند .در سطوح بیرونی رقابتی شدن
و بینالمللی شدن دانشگاهها و در سطوح درونی تغییر در
ساختارهای آموزشی -پژوهشی ،ارزش آفرینی ،کیفی سازی
آموزش و پژوهش ،شبکه ای شدن آموزش و پژوهش و
فعالیت های بین رشته ای و فرارشته ای می تواند ضمن
بومی سازی علوم ،مشارکت هر چه بیشتر دانشگاهها را در
برطرف ساختن نیازهای جامعه امکان پذیر سازد.
با اعالم سال "جهش تولید" در سال  1399از سوی مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری به عنوان یک دانشگاه تخصصی ،با توان
مضاعفی در جهت تبدیل علم به فناوری ،ارتباط بیشتر با
صنایع مرتبط و سوق دادن پژوهشها به سمت پژوهشهای
کاربردی و تقاضامحور گام برداشته است تا با رفع مشکالت
استان و منطقه ،گرهها و موانع تولید با توان علمی استادان
و پژوهشگران دانشگاه برطرف گردد .این دانشگاه با قدمتی
نزدیک به پنجاه سال در راستای اهداف خود در زمینه توسعه
و ارتقاء سطح کشاورزی و صنایع مرتبط استان تالش جدی
در بازنگری و بهبود ارتباط خود با جامعه و صنعت بر اساس

تجارب موفقیت آمیز و شکست خورده داشته است .اعتقاد بر
این هست که این دانشگاه تخصصی در استانی با محوریت
کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به عنوان دانشگاهی
فعال و کنشگر از یک سو با فراهم آوردن نیروی انسانی
کارآمد و کارآفرین مورد نیاز جامعه و از سوی دیگر با انجام
پژوهشهای کاربردی و مورد تقاضای جامعه و صنعت ضمن
حل مسایل و چالشهای فرارو ،زمینه ساز حرکتی نوین در
کشاورزی دانش-بنیان و پیشرو در آینده نزدیک و در جهت
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باشد .در چنین شرایطی
است که می توان بهره وری بهینه از هزینههای انجام شده
در پژوهشهای دانشگاهی را با نقش آفرینی دانشگاهها در
جامعه گره زد .الزام هدفمندی پایان نامهها و رسالهها با
راهکار عملیاتی نمودن یافتههای پژوهشی در جامعه و صنعت
می تواند ما را به چنین هدفی نزدیک سازد .در همین راستا،
تقویت رویکرد مبتنی بر نوآوری ،کارآفرینی و اثربخشی
اجتماعی در نظام دانشگاهی به عنوان یکی از راههای رسیدن
به این هدف در اولویت برنامههای دانشگاه قرار دارد.
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خالصه ای از عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
◆ معرفی ساختار معاونت و اهداف کالن حوزه
حوزه معاونت پژوهش و فناوری متشکل از بخشهای مدیریت
امور پژوهشی ،کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی ،دفتر امور
فناوری و ارتباط با صنعت ،دفتر مجالت ،انتشارات ،اداره فناوری
اطالعات ،مرکز کارآفرینی و آزمایشگاه مرکزی می باشد .در
ادامه به طور خالصه ،اهم فعالیت های مرتبط با این حوزهها در
یکسال گذشته ارایه می شود .این حوزه در راستای توسعه علم
و تکنولوژی های مرتبط با مدیریت ،حفاظت و بهره برداری از
منابع اساسی حیات بشر ،اهداف کالن خود را به شرح ذیل در
نظر گرفته است:
 ارتقای جایگاه دانشگاه در شناسایی و رفع مشکالت جامعهو صنعت در راستای مسوولیت اجتماعی خود ،ارایه راه حل
های علمی برای رفع موانع تولید مرتبط با کشاورزی و منابع
طبیعی در سطح منطقه ای و ملی ،توسعه همکاری های علمی-
تحقیقاتی در سطوح ملی و بینالمللی ،ارتقای جایگاه دانشگاه
در نظام های رتبه-بندی ملی و بینالمللی با همکاری سایر
بخشهای دانشگاه ،توسعه مشارکت دانشجویان در فعالیت های
تحقیقاتی با هدف مساله یابی و رفع آنها ،حمایت از زنحیره
تبدیل ایده به پدیده و توسعه فناوری ها در راستای تحقق
اقتصاد دانش بنیان.
◆ اهم فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه
● سیاستگذاری ها
برای دستیابی به اهداف کالن حوزه پژوهش و فناوری
دانشگاه ،اولین و اساسی ترین برنامه حوزه بر سیاستگذاری
های توسعه ای و ارتقای مسوولیت پذیری دانشگاه در قبال
جامعه بنا نهاده شد .در این راستا ،آیین نامهها و شیوه
نامههای مختلفی تصویب و اجرایی شد .تصویب شیوه نامه
اجرایی دورههای پژوهشی پسادکتری برای ایجاد زمینه
اشتغال دانش آموختگان دوره دکتری رشتههای مرتبط
یکی اساسی ترین فعالیت-های ساختاری بود .این شیوه
نامه بالفاصله اجرایی شد و در طی کمتر از یکسال اخیر در
قالب  5طرح بیرونی  5پژوهشگر پسادکتری شروع به کار
کردند .تصویب شیوه نامه اجرایی تاسیس واحدهای پژوهشی
تقاضامحور برای ارتقای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و
حل مسایل مبتالبه مرتبط در قالب طرح های پژوهشی گام
اساسی دیگری در برنامههای توسعه دانشگاه بود .در حال
حاضر ،مقدمات تاسیس دو پژوهشکده سنجش از دور و
 GISمحیطی و آب ،انرژی و تولیدات کشاورزی و در فرایند
نهایی آغاز به کار می باشند .تدوین دستورالعمل مربوط به
هستههای دانشجویی پژوهش محور برای هدایت هدفمند
دانشجویان عالقه مند و استفاده از این پتانسیل عظیم برای
توسعه و تعالی پژوهشها و تدوین مشوق های مناسب برای
تشویق دانشجویان ،فعالیت ساختاری دیگری هست که در
طی یک سال اخیر آغاز و عملیاتی شده است .عالوه بر
این ،برای هدفمندی پارساها در مسیر تقاضامحوری و رفع
مشکالت جامعه ،شیوه نامه انتخاب پایان نامههای ارشد و
رسالههای دکتری تدوین و ساالنه از پارساهای مرتبط تقدیر
می شود .تدوین برنامههای راهبردی در مسیر توسعه دانشگاه
سبز با تبدیل فرایندهای کاغذی به الکترونیکی در تمامی
فعالیت های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ،یکی
دیگر از برنامههای راهبردی این حوزه بوده است.
عالوه بر موارد مذکور ،در راستای اهداف کالن ،اصالحاتی
اساسی در برخی شیوه نامههای موجود انجام شد .به عنوان
نمونه ،افزایش سقف امتیاز انتشارات علمی معتبر ،مشخص
کردن امتیاز موارد مختلف به طور شفاف و حذف دامنه امتیازی،

افزایش امتیاز فعالیت های مشترک با پژوهشگران بینالمللی،
لحاظ امتیاز قابل توجه برای افتخارات ملی و بینالمللی،
در نظر گرفتن امتیاز برای افراد دارای شاخص هرش باال،
افزایش امتیاز اختراعات و ارایه نظریههای نوین ،لحاظ امتیاز
برای بکارگیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی در طرح های
پژوهشی ،امتیازدهی به فعالیت های فناورانه و توسعه پژوهشی
نظیر مشارکت در فعالیت های مرتبط با مراکز رشد و شرکت
های دانش بنیان ،گروه ،هسته ،قطب ،پژوهشکده ،پژوهشگاه و
سمن ،لحاظ امتیاز برای راهنمایی پژوهشگر پسادکتری ،شرکت
در فرصت های مطالعاتی ،راه اندازی گرایشهای جدید بین
رشته ای ،دبیری همایشها ،سردبیری و عضویت در هیات
تحریریه مجالت و برگزاری مسابقات و جشنوارههای تخصصی
برخی از تغییرات ایجاد شده در شیوه نامه اعتبار ویژه پژوهشی
دانشگاه بوده است.
● برگزاری نمایشگاهها و نشست های تخصصی
به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه ،آگاهی دانشجویان و پرسنل
دانشگاه با انتشارات دانشگاه ،بهبود تعامل دانشگاه با سایر
انتشارات و فروشگاههای کتاب استان و ایجاد جریان های
علمی و ادبی در دانشگاه ،نمایشگاه کتاب استان به صورت
ساالنه برگزار می شود .در نمایشگاه سال گذشته ،بیش از
 1500عنوان کتاب علمی ،تاریخی ،ادبی ،مذهبی ،داستانی،
سیاسی ،کارآفرینی ،انگیزشی و شعر توسط ناشران مختلف
استان و انتشارات دانشگاه در نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ارایه شد .برای فراهم شدن
زمینه خرید ،همه کتابهای عرضه شده حداقل دارای تخفیف
 20درصدی بودند .نکته مهم دیگر ،استفاده از پتانسیل های
دانشجویی در تمام مراحل برگزاری نمایشگاه بود .بیش از
 3000تن از جمله دانش آموزان مقاطع مختلف از نمایشگاه
کتاب دانشگاه بازدید کردند.

برگزاری نمایشگاه کتاب و بازدید دانش آموزان و اقشار مختلف

حسب دستور وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری و با توجه به
نقش کلیدی دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری در بررسی موضوعات مرتبط با آب ،کشاورزی ،منابع
طبیعی و محیط زیست ،این دانشگاه در سال گذشته اقدام به
نیازسنجی و شناخت مسایل اساسی منطقه و برگزاری نشست
های مختلف با حضور ذینفعان و سازمان های ذی ربط نموده
است .برخی از این نشست ها شامل اولین نشست تخصصی
زهکشی اراضی شالیزاری و آب بندان با حضور مسووالن ارشد
ب با حضور
وزارت جهاد کشاورزی ،نشست تخصصی سیال 
مسوولین منابع طبیعی استان های مازندران و گلستان ،نشست
تخصصی روز جهانی خاک با مسوولین جهاد کشاورزی و
نشست روز هوای پاک با همکاری مسسولین اداره کل محیط
زیست و هواشناسی بودند.

نشست تخصصی زیست فناوری

نشست تخصصی زهکشی اراضی شالیزاری

درختکاری به همراه مدیر کل محیط زیست استان
مازندران بعد از نشست روز هوای پاک

نشست روز جهانی خاک

● اهم فعالیت های آزمایشگاه مرکزی
با توجه به سیاست های وزارت علوم در خصوص ساماندهی
آزمایشگاههای دانشگاهها در قالب آزمایشگاههای آموزشی و
پژوهشی با رویکرد تقویت آزمایشگاههای مرکزی ،بعد از تهیه
فهرست تمام آزمایشگاههای دانشگاه و تجهیزات مربوطه از
گروهها و دانشکدههای مختلف ،تا حد ممکن آزمایشگاههای
موجود به آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی تفکیک شدند.
همچنین ،تمامی درخواست های جدید از طریق آزمایشگاه
مرکزی بررسی شده و در صورت تایید ضرورت تاسیس و عدم
همپوشانی اهداف مورد نظر با آزمایشگاههای موجود ،مبادرت
به صدور مجوز گردید .اهم فعالیت های ذیل این مجموعه در
یکسال اخیر به شرح ذیل می باشد:
◾ خرید و تامین تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی
◾ بروزرسانی و تامین قطعات تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی
◾ دریافت گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه مرکزی
◾ انجام تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی
◾ اجرایی نمودن دستورالعمل هاي  HSEدر دانشگاه و لزوم
طی دوره  HSEتوسط دانشجویان تحصيالت تكميلي قبل از
تصویبپیشنهاده.
◾ آغاز پاالیش پساب آزمایشگاهی برای حفظ محیط زیست
◾ امحا پسماند آزمایشگاهی با استفاده از كوره در سطح پایلوت
برای توسعه دانشگاه سبز
◾ ساخت دستگاه تولید بایوچار و بایواویل برای تبدیل
پسماندهای آلی و بقایای گیاهی به مواد اصالحی مفید و تبدیل
ترکیبات چربی حاصل از پسماندهای آلی و بقایای کشاورزی به
سوخت زیستی
◾ ساخت دستگاه تولید کربن فعال برای کاهش کربن ورودی
به جو
◾ ساخت فیلتر حذف نیترات و آرسنیک برمبنای پوشش
کاتیونی کربن اکتیو با کآرایی مطلوب برای تصفیه آبهای کشور
با صرف هزینه کمتر نسبت به نمونههای خارجی
◾ ساخت شیکر با قابلیت کار بی وقفه به مدت طوالنی (حداقل
شش ماه) جهت استفاده در تحقیقات میکروبیولوژی
◾ تهيه و نصب كپسول هاي آتش نشاني و جعبه كمك هاي
اوليه در تمامي آزمايشگاه ها و كارگاههاي دانشگاه

برگزاری دورههای HSE

فیلتر حذف نیترات و آرسنیک بر مبنای پوشش کاتیونی کربن _ اکتیو دستگاه تولید کربن فعال (بیوچار)
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● مروری بر عملکرد دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
همکاری بین صنعت و دانشگاه برای پیشرفت اقتصادی در جامعه
از الزمههای رشد یک جامعه است .دانشگاه از یک سو با فراهم
آوردن نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و از سوی دیگر انجام دادن
پژوهشهای کاربردی و مورد تقاضای جامعه و صنعت یک اهرم
اساسی برای رشد جامعه است و همکاری هرچه بیشتر با صنعت
موجب توسعه پایدار آن می شود .دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری در راستای اهداف خود در زمینه توسعه و
ارتقای سطح کشاورزی و صنایع مرتبط استان تالش جدی در
ارتقای ارتباط خود با جامعه و صنعت داشته است.
با اعالم سال "جهش تولید" در سال  1399از سوی مقام
معظم رهبری (مد ظله العالی) ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری به عنوان یک دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع
طبیعی ،با توان مضاعفی در جهت تبدیل علم به تکنولوژی،
ارتباط بیشتر با صنایع مرتبط و سوق دادن پژوهشها به سمت
کاربردی کردن هر چه بیشتر و تولید گام برداشته است تا با رفع
مشکالت استان و منطقه ،گرهها و موانع تولید با بازوی علمی
استادان و پژوهشگران دانشگاه برطرف گردد .در این زمینه
یکی از راهکارهای دانشگاه ،حل مشکالت و معضالت شرکت
ها و دستگاههای اجرایی از طریق طرح های پژوهشی برون
دانشگاهی است .تعداد قراردادهای منعقد شده دانشگاه در پنج
سال اخیر به طور میانگین ساالنه  90درصد رشد داشته است
به طوری که حجم قراردادها در سال  1398بالغ بر  2/5میلیارد
تومان رسیده است .تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه که در
این طرح ها مشارکت داشته اند به طور میانگین در پنج سال
اخیر رشد  80درصدی را تجربه کرده است .از مهم ترین طرح
های برون دانشگاهی می توان به مشارکت در تولید بذور گواهی
شده ،تهیه سند توسعه کشاورزی استان مازندران ،عقد قرارداد
سند توسعه آب استان مازندران و ارزیابی جامع اثرات سوء
برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانههای کشور اشاره کرد.
از دیگر فعالیت های دانشگاه در بخش ارتباط با جامعه و
صنعت ،بحث تفاهم نامهها با سازمان ها و شرکت های
مختلف در راستای حل مشکالت و همکاری های پژوهشی
است که در بازه ی  5پنج ساله اخیر به طور میانگین ساالنه
 50درصد به تعداد تفاهم نامهها اضافه شده است .در بحث
مشارکت دانشجویان نیز به طور میانگین برای هر طرح برون
دانشگاهی  2/5دانشجو به عنوان همکار استفاده شده است .از
دیگر فعالیت های این قسمت می توان به تدوین دستورالعمل
پارساهای تقاضا محور اشاره کرد که تشویق مناسبی برای
اعضای هیات علمی و دانشجویان برای کاربردی کردن هرچه
بیشتر پارساها است.
در این زمینه یکی دیگر از فعالیت هایی که اخیرا انجام شده است،
ایجاد فرصت مطالعاتی در صنعت است که با اضافه شدن این
بخش فرصت خوبی برای اعضای هیات علمی و صنایع مرتبط
ایجاد شده است تا مشکالت صنعتی از این طریق شناسایی و
حل شوند .با ایجاد این فرصت در سال  98تا کنون پنج عضو
هیات علمی از این طریق برای شناسایی و حل مشکالت وارد
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صنعت شده و در سال  99نیز برنامه ریزی ها برای دو برابر شدن
این اعزام صورت گرفته است.
در بخش کارآموزی دانشجویان با افزایش ساالنه  130درصدی،
تالش شده است سطح کاربردی دانش آنها ارتقا یابد .همچنین
نشست های تخصصی و برگزاری دورههای مهارت آموزی به طور
مستمر در حال اجرا است .بر اساس سند طرح تحول ارتباط با
صنعت که توسط وزارت علوم در سال  98ابالغ گردیده ،شاخص
های دانشگاه در  6هدف کالن و  44اقدام اجرایی به طور مستمر
رصد و در حال پایش و بهبود است.
همکاری مستمر با شرکت های آب منطقه ای مازندران ،شرکت
گاز مازندران ،شرکت های صنایع غذایی ،جهاد کشاورزی ،اداره
کل محیط زیست و شرکت آب و فاضالب استان از نمونههای
موفق فعالیت های دانشگاه در سال های اخیر است .همچنین
ارتباط و همکاری تنگاتنگ با گلخانههای پیشرو استان در
راستای همکاری-های علمی ،پژوهشی و کاربردی و همکاری
گسترده بخشهای مختلف دانشگاه با شرکت های صنایع
غذایی جزء فعالیت های دائمی دانشگاه در راستای رسالت
خود برای نقش آفرینی در توسعه ملی و منطقه ای است.
همچنین مشارکت فعال در سیاستگذار ي هاي کالن استان
به ویژه چالشهاي کالن استان نظیر مثلث توسعه فرهنگی
اقتصادي استان با حضور مستمر در کارگروههای استان و
منطقه مستمرا در حال انجام است .حمایت های مختلف از
استادان و دانشجویان فعال در این بخش در راستای تشویق
و افزایش ارتباط با صنعت با تدوین آیین نامهها و دستورالعمل
های مرتبط و همچنین تدوین برنامه توسعه دارایی هاي فکري
دانشگاه به ویژه تولید دانش فنی نیز از دیگر فعالیت های این
بخش در معاونت پژوهشی دانشگاه است.
از برنامههای آتی بخش ارتباط با صنعت دانشگاه می توان به
تفاهم نامه همکاری با شرکت گاز استان مازندران برای حل
مشکالت رودخانهها ،علفهای هرز و زمین لغزش ،اختصاص
دفتر همکاریهای مشترک دانشگاه با شرکتهای صنایع
غذایی ،مراکز پژوهشی و شرکتهای مشاور ،تدوین برنامه
راهبردي تحول در حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه و مشارکت
در طرح جهش تولید بر مبناي مزایاي نسبی استان نام برد .امید
است با افزایش ارتباط با جامعه و صنعت در جنبههای مختلف
فوق الذکر عالوه بر رفع مشکالت و نیازهای استان و منطقه ،
شاهد پویایی و اثرگذاری هرچه بیشتر جامعه علمی در جامعه
و صنعت باشیم.
● عملکرد دفتر مجالت
اولین نشریه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
در بهار سال  1382با عنوان "علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خزر" منتشر و انتشار آن تا سال  1385با همین عنوان ادامه
یافت .از سال  1385این نشریه به سه ویژه نامه پژوهشنامه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی (علوم زراعی) ،پژوهشنامه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی (منابع طبیعی) و پژوهشنامه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی (دام و آبزیان) تفکیک شد .از سال
 1398نشریات دانشگاه به صورت تخصصی تر و با عناوین
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پژوهشنامه اصالح گیاهان زراعی (علمی) ،پژوهشنامه مدیریت
حوزه آبخیز (علمی) ،پژوهشهای تولیدات دامی (علمی) ،بوم
شناسی جنگل های ایران (علمی) ،راهبردهای کارآفرینی در
کشاورزی (علمی) و Journal of Plant Molecular
( Breedingعلمی) منتشر می شوند .عالوه بر موارد فوق،
نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی اخیرا آغاز به کار نموده و
به صورت دو فصلنامه و به صورت مشترک توسط دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری و انجمن آبخیزداری منتشر
خواهد شد .شایان ذکر است در حال حاضر تمامی نشریات
علمی دانشگاه دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی می باشند.
● کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی
با توجه به مشکالت مرتبط با بیماری کرونا ،در سال گذشته
فعالیت های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه عموما بر
توسعه امور الکترونیکی بنا نهاده شد .به طور کلی ،اهم فعالیت
های این حوزه به شرح ذیل می باشند:
◾ راه اندازی زیرسایت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی
دانشگاه به آدرس lib.sanru.ac.ir
◾ تهیه کلیپ معرفی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی
دانشگاه
◾ بارگذاری متن کامل فایل های الکترونیکی پارساها از سال
 1392به بعد در سامانه کتابخانه و قابلیت تورق برای اعضا
◾ بارگذاری فایل های الکترونیکی کتب انتشارات دانشگاه و
قابلیت تورق برای اعضا در حال حاضر و امکان تعریف هزینه
برای دانلود آن
◾ نهایی سازی قرارداد با شرکت پارس آذرخش برای ارتقاء
اپلیکیشن کتابخانه (دیجی لیب) و خرید نرم افزار تحت وب
آذرسا (نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه)
◾ تامین و تکمیل نسخههای کاغذی مجالت و کتب انتشارات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در کتابخانه
مرکزی
◾ فهرست نویسی  1050عنوان کتب فارسی 51 ،عنوان کتب
التین 350 ،عنوان پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
◾ خرید کتب فارسی و التین به ارزش  82میلیون تومان در
بهار سال  1399از نمایشگاه بینالمللی کتاب فارسی و التین
واقع در تهران 1918( .نسخه برابر با  946عنوان)
◾ خرید پاییزی کتب فارسی با اعتبار  40میلیون تومان بر
اساس لیست ارسالی دانشکدهها
◾ تامین کتب التین اهدایی تخصصی علوم کشاورزی و منابع
طبیعی به ارزش 100تا  120میلیون تومان از طریق شرکت
هندی ساپالی شامل  127عنوان و  175نسخه
◾ انعکاس و اطالع رسانی صفحات جلد کتب اهدایی از طریق
نمایشگاه مجازی در سایت اینترنتی کتابخانه مرکزی دانشگاه.
عالقمندان می توانند برای اطالع بیشتر درباره فعالیت های
پژوهشی و همچنین سایر حوزههای دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری به آدرس اینترنتی www.sanru.ac.ir
مراجعهنمایند.
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تنها راه برون رفت از وابستگی تکیه بر دانش و فناوری ساخت داخل است

دکتر هوشنگ طالبی
رییس دانشگاه اصفهان

رییس دانشگاه اصفهان در آستانه بیست و یکمین هفته
ملی پژوهش و فناوری و بیست و سومین مراسم تجلیل از
پژوهشگران برتر دانشگاه اصفهان در گفتگو با واحد خبر روابط
عمومی اظهار داشت :تنها راه برون رفت از وابستگی تکیه بر
دانش و فناوری ساخت داخل است.
هفته پژوهش و فناوری ،هفته ای است که فرصت مناسبی
برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوری در
کشور فراهم می آورد تا کلیه ذی نفعان ضمن اطالع از روندها
و وضعیت موجود در کشور برای آینده ،برنامه ریزی و اقدامات
بهتر و مهم تری را در دستور کار خود قرار دهند .انتخاب و
معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها
و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذی نفعان این حوزه به
شیوههای مختلف نظیر برگزاری نمایشگاه ،فن بازار ،همایش
ملی ،مصاحبههای مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فضایی را
در کشورایجاد و به آن دامن می زند که ضمن ارتقاء شأن و
جایگاه پژوهش و فناوری و فعالین در این عرصه ،بسترسازی
مستحکمی را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری
که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت ،رفاه و امنیت
برای مردم است در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید.
به همین مناسبت روابط عمومی دانشگاه با دکتر هوشنگ طالبی
رییس دانشگاه اصفهان مصاحبه ای انجام داده شده است :
◆ جناب آقای دکتر طالبی لطفا در خصوص نقش دانشگاه
اصفهان در پژوهش و فناوری و نفوذ آن در صنایع کشور
توضیحبفرمایید؟
در راستای تقویت تعامل دانشگاه با جامعه و ماموریت هایی
که در این زمینه برای دانشگاه تعریف شد ،در برنامهریزی

دانشگاه اصفهان سعی شده روی بعضی شاخههای کاربردی
برای پاسخگویی به نیازهای صنایع سرمایهگذاری و ظرفیت
سازی شود تا دانشگاه به قطب علمی برای بعضی صنایع
کشور دراین حوزهها تبدیل شود .از جملهی این موارد:
صنایع مرتبط با محیط زیست ازجمله پسماند و بازیافت،
صنایع اپتیک و فوتونیک پیشرفته با همکاری صنایع اپتیک
ایران ،مرکز ویروسشناسی ،مرکز نقشهبرداری مغز و علوم
شناختی ،مرکز بازیهای رایانهای و اینترنت اشیاء و مانند
اینها است .هر قدر امکان تمرکز سرمایهگذاریها روی
تعدادی محدودی از زمینههای پیشرفته بیشتر باشد ،امکان
پاسخگویی به نیازهای هر روز نوشوندهی جامعه بیشتر
میشود .مراکز نامبرده نه تنها در منطقه بلکه در سطح ملی
کارکرد و دارای ضریب نفوذ است.
◆ دیدگاه حضرتعالی در خصوص ارتباط دانشگاه با
صنعت و جامعه چیست و اقدامات دانشگاه اصفهان در
تداوم و تحکیم این ارتباط چگونه بوده است؟
در سالهای اخیر ما شاهد رشد صنایع دانش بنیان بیشتری در
کشور هستیم .از طرف دیگر دانشگاهها هر روز آمادگی بیشتری
برای ورود به رفع نیازها این صنایع کسب میکنند.همان طور
که در پاسخ به سوال قبل هم اشاره شد ،دانشگاه اصفهان سعی
کرده است تا با ایجاد فرصتهای مناسب برای صنایع در دانشگاه
(میزهای صنعت در دانشگاه) و نیز حضور اعضای هیات علمی
در صنایع (برای ورود به حوزهی تحقیق و توسعهی صنایع و
ت مطالعاتی صنعتی اعضای هیات علمی) این تعامل را
فرص 
نزدیکتر کند .به همین دلیل با یک سیاست برنامه ریزی شده
در حال حاضر چندین پژوهشکده و مرکز پژوهشی مشترک

دانشگاه و دستگاهها و نهاد های مختلف در دانشگاه مستقر و
فعالیت می کنند.
◆ لطفا در خصوص لزوم پژوهشهای کاربردی در ایران
توضیح دهید؟
با توجه به محدودیت منابع برای سرمایهگذاری روی همهی
حوزههای پژوهش در دانشگاه در حد کمال ،الزم است به عنوان
یک رسالت فرهنگی ،دانشگاهها اثبات کنند که پربازدهترین
ساختار از بعد اقتصادی ،نهاد پژوهش است .از این رو الزم
است بدون لطم ه خوردن به سرعت حرکت در مرزهای دانش،
به نیازهای امروز وفردای کشور هم توجه شود .دانشگاهها باید
تالش کنند هم به نیازهای فوری و امروز و هم به نیازهای
آیندهی کشور بیندیشند و این دو بعد را با هم پیش ببرند .با
توجه به این که روز به روز از صنایع متکی به بودجهی عمومی
و نفتی کاسته میشود ،به لحاظ اقتصادی نیازهای بیشتری به
سوی دانشگاهها متوجه میشود ،اما الزم است دانشگاهها به
شبکهی بازار ،فناوری ،پژوهش و آموزش به صورت یک زنجیره
توجه کنند و بدانند در هر بخش چه نقشی را باید ایفا کنند
و برای ورود بازیگران دیگر از جمل ه شرکتهای دانش بنیان
که محصول دانشگاهاند برنامهریزی کنند .امیدواریم بخشهای
مختلف جامعه که اساسا" به آن صنعت اتالق می شود به این
باور برسند که تنها راه برون رفت از وابستگی تکیه بر دانش
و فناوری ساخت داخل است و دستگاهها این ظرفیت علمی
را دارند که در مسیر طرح و توسعه به آن ها کمک کنند .در
چنین شرایطی دانشگاهها نیز به سمت و سوی پژوهشهای
خود را کاربردی کرده و خدمات متقابل دانشگاه و جامعه
تقویت می شود.

برگزاری مجازی هفته پژوهش در دانشگاه اصفهان

دکتر رسول رکنی زاده

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

دکتر رسول رکنی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در
آستانه بیست و یکمین هفته ملی پژوهش و فناوری و بیست
و سومین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه اصفهان

در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی اظهار داشت :با توجه به
شرایط ویژه امسال همه ی فعالیت-ها به شکل مجازی انجام
خواهد شد.
دکتر رسول رکنی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در
گفتگو با واحد خبر روابط عمومی ضمن گرامیداشت هفته
پژوهش به سواالت مطروحه به شرح زیر پاسخ داد:
◆ جناب دکتر رکنی زاده لطفا خالصه ای از فعاليتهاي
معاونت پژوهش و فناوري طي يك سال گذشته را شرح
دهید؟
دانشگاه اصفهان بزرگترین دانشگاه جامع در مرکز ایران است
که با بهره گیری از توان علمي بیش از  650عضو هيأت علمي

و  16000دانشجو در  71رشتة تحصيلي در مقطع کارشناسي،
 185رشتة تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد و  119رشته
در مقطع دکتري ،دارای ظرفیت کمنظیری برای پاسخ گویی
به نیازهای صنعتی و فرهنگی جامعه پویای ایران است .دانشگاه
اصفهان با توجه به دارا بودن زیرساختها و تجهیزات علمی در
حوزههای انسانی و علوم اجتماعی ،ظرفیت قابل اعتنایی در
ارتباط مؤثر با جامعه و تقویت حوزهی فناوریهای نرم دارد.
همچنین ،وجود آزمایشگاههای کمنظیر در حوزههای مختلف
اظهار داشت :دسی ،زیستی و علوم پایه ،وجود زیرساخت های
مناسب برای ارتباط با صنعت و قرارگرفتن در قلب صنعتی
ایران ،برای دانشگاه اصفهان موقعیت یکتایی برای تربیت و
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بکارگیری انبوهی از فارغالتحصیالن درجهت رشد و توسعهی
همه جانبه کشور به وجود آورده و در همین راستا دانشگاه
با درک صحیح از نیاز کشور به نوآوریهای دانشبنیان و
روابط نوپدید این حوزه ،حرکت برنامه ریزی شده به سمت
این اهداف عالی را مهمترین رسالت خویش می داند .معاونت
پژوهشی دانشگاه اصفهان در راستای عمل به رسالت ذاتی
دانشگاه در جهت توسعهی زیرساختهای دانشگاههای نسل
سوم و چهارم ،توجه به ویژه ای به امر پژوهش داشته و در
سال های اخیر با تمرکز و تقویت حوزههای مختلف پژوهشی
دانشگاه ،در راه تبدیل شدن به یک دانشگاه پیشرو در تراز بین
الملل گام بر می دارد .در این راستا ،کلیه واحدهای زیرمجموعه
معاونت پژوهشی دانشگاه با استفاده از فرصت های موجود به
ایفای موثر نقش خود در توسعه ،تکامل و حرکت دانشگاه به
سمت اهداف پیش بینی شده و در چارچوب سیاست های
کلی توسعه دانشگاه می پردازند .بررسی گزارش مختصری از
عملکرد واحدهای مختلف این معاونت در طی یک سال گذشته
نشانگر تالش قابل ستایش این مجموعه و نویدبخش آینده ای
روشن در راستای بلند آوازه کردن نام دانشگاه اصفهان در ایران
و منطقه است.
در بُعد بینالمللی در سال گذشته در دانشگاه اصفهان 55
ماموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی و  59شرکت و ارائه مقاله
در همایشهای بینالمللی انجام شده است .در بُعد داخلی و
ملی نیز برگزاری  18همایش علمی ملی و بینالمللی 14 ،طرح
ماموریت گرا 15 ،فرصت مطالعاتی در صنعت 342 ،رسالهي
دكتري 513 ،پايان نامهي كارشناسي ارشد 1070 ،مقاله بين
المللي 120 ،ثبت ژن 12 ،ثبت اختراع ،و چاپ هشت کتاب،
حاصل فعالیت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه اصفهان درطی یک سال گذشته بوده است.
همچنین از  50دوره ی پسادکترا نیز توسط خود دانشگاه
حمایت شده است و در کنار آن برای  15دوره حمایت بیرونی
جذب شده است .در راستای حمایت مالی از پژوهش نیز ،به
 1100دانشجو و  650عضو هیات علمی پژوهانه اختصاص
داده شده و  170نفر از اعضای هیات علمی از پژوهانه اضافه و
ترمیمی نیز استفاده کرده اند.
در حوزه ی ارتباط با صنعت و جامعه اهداف مشخصی ترسیم
شده است که به آن رسیده یا بسیار نزدیک شده ایم .ازجمله
می توان به موارد زیر اشاره کرد :تحقق  10درصد افزايش در
تعداد قراردادهاي پژوهشي منعقد شده و خاتمه يافته ،افزايش
ارزش ريالي مبالغ جذب شده طرحهاي پژوهشي نسبت
به دورهي قبل ،راه اندازي مراكز هدايت شغلي و كاريابي
تخصصي ،دفاتر نمايندگان صنايع در دانشگاه و همچنین
شوراي دانشجويي ارتباط با صنعت و جامعه .افزايش تعداد
قراردادهاي حمايت از پايان نامهها و رسالهها ،افزايش تعداد
تفاهم نامههاي منعقد شده دانشگاه اصفهان با سایر ارگان ها
و حضور موفق و نتيجه بخش بيش از  15نفر از اعضاي هيات
علمي در طرح فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي در صنعت
و جامعه نتیجه ی این تالشهاست .همچنین برای تسهیل
انجام طرح های پژوهشی ،اقدامات و پيگيريهاي مستمر
در جهت تسهيل امور بيمه قراردادها از طريق دستگاههاي
ذيربط و وزارت عتف انجام شده است .پیاده سازی نرم افزار
و اپلیکیشن ويرا براي مدیریت عرضه و تقاضاي طرحهاي
پژوهشي نیز به عنوان یک نمونه مناسب و موثر خدمت رسانی
مجازی به پژوهشگران انجام شده است.
در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان نیز فعالیت
های قابل توجهی انجام شده است .حضور  40واحد فناور
در دورههای رشد و پیشرشد ،حمایت از تاسیس شرکت
دانشبنیان و خالق با امکان پذیرش غیرمستقر ،فراهم کردن
تخفیفات آزمایشگاهی و کارگاهی ،فراهم کردن تسهیالت
مالی متنوع از جمله تسهیالت برای شرکت در نمایشگاهها
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و رویدادها فقط بخشی از این فعالیت ها است .از تالشهای
ارزشمند این مرکز می توان به ايجاد شبکه اطالعرسانی
منظم ،ايجاد شبکهی مشاوره و منتورشیپ و ايجاد شبکهی
سرمایهگذاری و شتابدهی از جمله فعالیت های این مرکز
اشاره نمود .همچنین اخیرا مرکز نوآوری صنایع سرگرمی به
عنوان قطب آموزش ،پژوهش و کارآفرینی در حوزهی صنایع
سرگرمی افتتاح شده است .این مرکز دارای سایت مجهز و
بهروز ،فضای کار اشتراکی وسیع و دلنشین ،کالسها و فضای
جلسات و لمکده ،آزمایشگاههای مجهز  ،VR/AR/MRثبت
حرکت ،صدا و موسیقی ،بازیهای رومیزی ،ثبت سیگنالهای
حیاتی و آزمایشگاه سرگرمیهای جدی با بیش از  40محصول
کمنظیر است .از جمله فعالیت های مرکز نوآوری صنایع
سرگرمی برگزاری دورهها و کارگاهها و کمپ تابستانی در
حوزهی بازیسازی و هچنین برگزاری ساالنهی کنفرانس
«بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها» است.
در راستای اهداف راهبردی دانشگاه اصفهان ،ايجاد ناحیهی
نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان در مساحت  32هکتار و
طراحی منظومهی خلق ارزش در دستور کار بوده و خوشبختانه
به نتیجه رسیده است .این منظومه شامل بازیگران مؤثر
زیستبوم کارآفرینی کشور شامال شبکههای سرمایهگذاری
و شتابدهی ،شبکههای مشاوره و منتورشیپ وشبکههای
ارتباط مؤثر با کارآفرینان و نوآوران است .این منظومه فضاهای
اشتراکی ،کارگاهی ،آزمایشگاهی ،دفاتر خدماتی حقوقی
و بازرگانی را برای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و
ارزشآفرین علمی در اختیار می گذارد .دانشگاه اصفهان بطور
جدی به تقویت زیرساختهای فکری ضروری برای تقویت
زیستبوم کارآفرینی (رویالتی ،مالکیت فکری ،سرمایهگذاری
خطرپذیر )... ،و برنامه ریزی برای انتفاع از سرمایهگذاری در
اسپینآفهای موفق در درازمدت می اندیشد.
اداره انتشارات و كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه اصفهان
نیز از مراکز پرکار و فعال محسوب می شود که در طی سال
گذشته در کنار وظیفه متداول خرید ،امانت و چاپ کتاب،
فعالیت های موثری از قبیل الکترونیکی کردن فرآيندهاي
داوري کتاب با هدف تسريع این فرآیندها ،گسترش حوزه چاپ
كتاب از حوزه كتب درسي به حوزههاي عمومي ،بسترسازی
براي بين المللي شدن مجالت با برگزاري كارگاههاي مختلف
نمايه سازي ،برگزاري كارگاههاي "آشنايي با نرم افزار كتابخانه
و پايگاههاي اطالعاتي علمي" جهت دانشجويان تحصيالت
تكميلي و برگزاري سلسله نشستهاي رونمايي و نقد و
بررسي كتاب با حضور نويسنده كتاب پرداخته است .همچنین
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جابجايي و سامان دهی كتابخانه ی دانشکدهها با هدف استفاده
بهینه از منابع ،احداث قرائت خانه سردار سليماني در محوطه
خوابگاه خواهران ،روزآمد سازي و تصحيح شمارههاي ديويي
كتابهاي موجود و اهداي شماري از كتابهاي وجين شده به
پژوهشکدهها انجام شده است.
در آزمايشگاه مركزي نیز که یکی از مراکز ارزشمند و مفید
دانشگاه اصفهان برای حمایت از پژوهشگران است ،فعالیت
های چشمگیری انجام شده که از جمله می توان به تجهيز
آزمايشگاههاي دانشكدهها و آزمايشگاه مركزي دانشگاه ،اقدام
به خريد تجهيزات با فناوري باال به ارزش حدود  100ميليارد
ريال و تامين بخشي از نيازمنديهاي تجهيزاتي آزمايشگاهي
دانشكدهها ،از محل نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهي ساخت
ايران به مبلغ  37ميليارد ريال اشاره نمود.
◆ فعالیت های برنامه معاونت پژوهشي در دوران همه
گیری بیماری کرونا چگونه بوده است؟
در دوران همه گیری بیماری کرونا ،به ناچار بسیاری از فعالیت
ها و مناسبات موجود در حوزه معاونت پژوهشی تحت تاثیر قرار
گرفت که با انعطاف ایجاد شده ،سعی شده است حتی االمکان از
تاثیرات منفی این موضوع کاسته و از فرصت های به وجود آمده
بهره برداری شود .در همین راستا پس از یک بررسی همه جانبه
در خصوص تقسيم كار و ميزان ساعات حضور و نحوه دوركاري
كاركنان ،گزارشهای تحلیلی موثری در این زمینه تهیه شد و
بر این مبنا اقدامات مناسب از قبیل ايجاد ساختار موثر ارتباط
تلفني و مجازی با مخاطبان و پاسخگويي حرفهاي كارشناسان و
همچنین بازنگري در فرايندهاي كاغذي-حضوري دانشجويان،
اعضای هیات علمی و کارشناسان انجام شد .همچنین شبكه
ارتباط مجازي تصميمسازي براي هماهنگي بين مديران مياني
در خصوص تصميمات مختلف پژوهشي ،آموزشي ،فرهنگي و
دانشجويي راه-اندازی شد که نقش بسزایی در ارتقاء عملکرد
دانشگاه در این ایام ایفا نمود .هم اکنون کلیه ارتباطات الزم
بین مدیران و کارشناسان در بستر شبکههای اجتماعی به نحو
مناسبی برقرار است و با استفاده از برگزاری جلسات مجازی،
تداوم برقراری ارتباطات درون و برون دانشگاهی در حوزههای
پژوهشی و صنعتی تضمین شده است .در این ایام و با توجه به
شرایط ،قراردادهای مختلفی با موسسات ارائه دهنده خدمات
جلسات مجازي منعقد شده كه حاصل آن تاکنون ،بيش از 50
هزار نفرساعت برنامههاي متنوع و گوناگون از وبينار ،كارگاه،
نشستهاي هم انديشي ،جلسات و  ...در سطح دانشگاه ،شهر،
استان ،ملي و بين المللي بوده كه با كيفيت مطلوب و در
فضايي امن به انجام رسيده است .در بخش تحصیالت ،تکمیلی
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شيوهنامه مبسوط جلسات دفاع برخط و برگزاري جلسات دفاع
برخط بر اساس تجربيات ،امكانات و فرهنگ سازماني تدوین
شده است .جزوههاي راهنماي پژوهشي و تحصيالت تكميلي
براي سطوح مختلف تدوین و منتشر شده و تعامل استادان
راهنما با گروههاي آموزشي و دانشجويان تحصيالت تكميلي به
صورت محسوس و نامحسوس به شکل مداوم پايش و نظارت
می شود .همچنین انواع كارگاههاي آموزشي به صورت مجازي
ازجمله حدود بيست كارگاه آشنايي با بخشهاي كتابخانه،
سامانهها و پايگاههاي اطالعاتي براي دانشجويان تحصيالت
تكميلي برگزار شده است .برای پرهیز از وقفه در انجام انواع
فرآیندهای پژوهشی و برقراری آرامش در مخاطبان ،کلیه
تصمیمات و اقدامات بطور مداوم با رو شهای متنوع اطالع
رسانی می شود .در مجموع می توان ادعا کرد که روند خدمت
رسانی در برخی قسمت ها حتی سریع تر از دوره ی قبل از
همه گیری شده است.
◆ دراين ايام با فراگير شدن بيماري كرونا ،تعامالت
پژوهشي درون سازماني و برون سازماني دانشگاه
چگونه بوده است؟
همه گیری بیماری کرونا فرصت ویژه ای برای بازنگری در
برخی فرآیندها و احیای بعضی موارد مغفول را فراهم آورده
است .چه بسا تجربههای کسب شده در این ایام در حوزه
ی خدمات گیری و خدمات رسانی برخط ،در آینده نیز با
قوت بیشتری ادامه یابد .در حوزه مدیریت امور پژوهشی و
تحصیالت تکمیلی ،تعامالت تا سر حد ممکن کم نشده و با
ایجاد روشهای مختلف ارتباطی (یا احیای مواردی که قبال
استفاده جدی نداشت) از کاهش ارتباطات اداری و تعامالت
مختلف جلوگیری شده است .سرعت عمل کارشناسان این
مدیریت در طول روزهای دورکاری بسیار بیشتر از ساعات
حضوری بوده است و رضایت نسبی مراجعان و کیفیت کارها
این را به وضوح نشان میدهد .حضور داوران خارج از دانشگاه
در جلسات دفاع دانشجويان تحصيالت تكميلي به صورت
مجازي باعث شده است که از داوران بهتری استفاده شود و
شاید این روند باعث استفاده از داوران بینالمللی نیز بشود.
همچنین به دلیل ایجاد امکان شرکت در وبینارها ،تالش
و حضور اعضای هیات علمی بیشتر شده است و بار علمی
حاصل بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه ،با توسعه فرهنگ استفاده
موثر و هدفمند از فضاي مجازي ،دانشگاه توانسته است از
امكانات فناوريهاي آنالين به نحو احسن استفاده نمايد .بر
اين اساس ،نه تنها در فعاليتهاي دانشگاه خللي وارد نشده،
بلكه شاهد افزايش تعامالت درون و بيرون دانشگاه بوده ايم،
چرا كه توسعه استفاده مطلوب از فضاي مجازي اين امكان را
فراهم ساخته تا بسياري از امور عالوه بر ساعات كاري روزانه،
در خارج از ساعات كاري رسمي نيز به انجام برسد؛ ضمن آنكه
دانشگاه اصفهان در حوزه معاونت پژوهش و فناوري ،عملكرد
بسيار خوبي را در اجراي برنامه دوركاري برخي كاركنان خود از
جمله دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تجربه كرده است.
در حوزه کتابخانه و پایگاههای اطالعاتی ،با پيگيري از حوزه
فناوري دانشگاه و ناشران مربوطه ،دسترسي به پايگاههاي
اطالعاتي فارسي و التين از منزل براي دانشجويان كارشناسي
ارشد همانند دانشجويان دكتري و اعضاي محترم هيات علمي
دانشگاه اصفهان فراهم شده است .همچنین پس از بارگذاري
فايل نسخ خطي در بانك پيام مشرق ،امكان مطالعه آنالين
و رايگان نسخههاي خطي دانشگاه اصفهان براي كاربران
كتابخانههاي دانشگاه اصفهان و كاربران ميهمان فراهم شده
است .دسترسي آنالين به متن كامل پايان نامهها (فقط
خواندني) نیز از منزل براي دانشجويان كارشناسي ارشد و
دكتري و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاهها در سامانه
سپندا ایجاد شده است .در کتابخانه نیز مراقبت های بهداشتی
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در خصوص ايزوله کردن كتابهاي بازگشتي از امانت كاربران
انجام می شود و طبق نظر مرکز بهداشت دانشگاه ،کتاب ها
قبل از امانت مجدد به متقاضيان بعدي حداقل  5روز ايزوله
خواهند شد .در این حوزه كارگاههاي آموزشي مجازي متعددی
ويژه كتابداران برگزار شده است .همچنین نشست های "كتاب
شناخت" و مسابقه كتاب خواني به مناسبت هفته كتاب نیز
به شکل برخط برگزار شده است .در بخش تسویه حساب
دانشجویان و مواردی مانند بررسي شيوه نگارش پايان نامهها
نیز  80درصد فرآیندها به صورت برخط انجام ميپذيرد.
◆ چه تغييراتي در سامانههاي پژوهشي داخلي انجام
گرفته است در اين مورد اگر توضيحي هست بفرماييد؟
در دانشگاه اصفهان سامانه پژوهشی به نام نگین پژوهش وجود
داشت که در خود دانشگاه توسعه یافته بودو در طی بیش از ده
سال گذشته مورد استفاده قرار می گرفت .با توجه به تحوالت
سالیان اخیر نیاز به ارتقا یا تغییر این سامانه احساس می شد.
با توجه به تجربیات طوالنی مدت دانشگاه در زمینة تولید
و ارتقای سامانة پژوهشی قبلی ،سامانة جدید با برنامهریزی
دقیق و استفاده از فرصتهای موجود در سال  99پیادهسازی
و جایگزین شد .برای این منظور می بایست اطالعات موجود
در سامانة قبلی با دقت کامل به سامانة جدید منتقل شود به
طوری که هیچ وقفهای در گزارشها پیش نیاید .این کار با دقت
فراوان انجام شد .متعاقب آن ،ساختار ماژول ترفیع استادان در
سامانة جدید اجرا شد و با تالش بیوقفة کارشناسان مرتبط،
این ماژول کامال بر نیازهای دانشگاه منطبق شد .در ادامه نیز
بازنگری آییننامة ترفیع ،که با همکاری گسترده بین مدیریت
امور پژوهشی با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه انجام شده است،
جایگزین خواهد شد .در سامانه ی جدید ،پیاده سازی کلیه
ی روال-های پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پیش بینی شده
که از جمله می توان به اجرای آییننامة ارتقاء اساتید ،پیاده
سازی شیوهنامههای مرتبط با پژوهانه و محاسبات مالی ،اجرای
گزارشهای علمسنجی و  ...اشاره نمود.
در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان ،پس از
يك مطالعه چندین ماهه ،نرم افزار ويرا كه يك سامانه جامع
عرضه و تقاضاي طرحهاي پژوهشي است ،ایجاد شده است.
برآوردهای اولیه توسط تعدادي از اعضاي هيات علمي که از
امكانات آن بهره برداري نموده اند انجام شده و عملكرد آن
نسبت به ساير سامانههاي موجود در كشور خوب ارزيابي شده
است .اين نرم افزار در فازهاي اوليه پياده سازي بوده و در حال
توسعه است.
در آزمايشگاه مركزي دانشگاه ،سامانه مديريت جامع خدمات
الكترونيك آزمايشگاهي طراحي و راه اندازي شده است .در اين
سامانه ،پذيرش نمونه و ارسال پاسخ آناليز به صورت برخط
و به سهولت انجام مي شود .سامانه جامع مديريت تجهيزات
آزمايشگاهي نيز به منظور تهيه بانك تجهيزاتي مناسب و
نيز استانداردسازي و شفاف سازي فرايند خريد تجهيزات
آزمايشگاهي در حال طراحي و راه اندازي است .در سامانه ی
کتابخانه نیزتغییرات الزم برای انطباق باشرایط کنونی انجام
شده است تا خدمات کتابخانه ای ارتقا یابد.
◆ آيا براي الكترونيكي كردن كتابهاي دانشگاه برنامه
ريزي خاصي انجام شده است؟
كتابها هم اكنون به صورت الكترونيكي در سايت طاقچه
(هاتف) بارگزاري مي شوند .با شيوع بيماري كرونا ،اقدامات
الزم براي دسترسي و مطالعه رايگان  1200نسخههاي خطي
و تعدادي از پايان نامهها و كتابهاي التين انجام شد .در آينده
ی نزديك اقدامات بيشتري در اين خصوص و براي دسترس
پذيري كتابهاي فارسي انجام خواهد شد.
◆ لطفا در مورد كتابها و نشرياتي كه در يك ساله
اخير و با شرايط فعلي چاپ شده است توضیح دهید؟
علیرغم مشکالت ناشی از همه گیری بیماری کرونا ،در سال
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گذشته هشت عنوان کتاب در دانشگاه صفهان چاپ شده
است .این کتاب ها در حوزههای مختلف علوم و شامل کتب
درسی و غیردرسی بوده که همکاران ما در دانشگاه اصفهان
اقدام به تالیف ،گردآوری یا ترجمه آن نموده اند .عناوین این
کتاب ها عبارتند از تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه
با پياده سازي نرم افزاري ،فيزيولوژي گياهي جذب و انتقال
مواد از خالل غشاء ،گفتمان و پذيرش ديگري ،جامعه شناسي
احساسات ،مباني واج شناسي ،آسيب شناسي و مشاوره
تحصيلي ،شواهد تجربي حيات پس از مرگ و مباني آواشناسي
آكوستيكي.
◆ نقش معاونت پژوهش و فناوري در زيرساختهاي
آموزش مجازي چه بوده و آيا اين روند موفقيت آميز
بوده است؟
عمده ی آموزشهاي مجازي مورد نیاز به مركز فناوري ،رشد
و كارآفريني دانشگاه برون سپاري شده است .در اين راستا
قراردادي براي آن مركز با شبكه پژوهش و فناوري استان
اصفهان تنظيم و منعقد شد .ساير آموزشها نیز عمدتا مربوط
به حوزه معاونت آموزشي است.
◆ جناب آقاي دكتر ركني زاده بفرماييد دانشگاه
اصفهان در هفته پژوهش چه برنامههايي دارد؟
با توجه به شرایط ویژه امسال همه ی فعالیت ها به شکل
مجازی انجام خواهد شد .اتفاقا این موضوع باعث شده است
در بعضی موارد بتوانیم از موقعیت هایی که در شکل حضوری،
به راحتی در دسترس نیست استفاده کنیم .در این راستا می
توان به برگزاري سخنرانيها مجازي با استفاده از اساتيد داخل
و خارج از كشور و برگزاري كارگاهها و وبينارهاي مجازي با
شرکت اساتید مطرح اشاره نمود .در بخش ارتباط با صنعت
وجامعه ،اعالم فراخوان و معرفي ايدههاي برتر در توسعه
ارتباط با صنعت وجامعه و امضاي تفاهم نامههاي همكاري
چندجانبه با سازمانها در هفته پژوهش برنامه ریزی شده
است .در کنار آن ،برگزاری نشستهاي مجازي با مديران
سازمانها و نمايشگاه آنالين هفته پژوهش با مشاركت
دانشگاه صنعتي اصفهان در دستور کار است .همچنین
وبينارهاي ارائه تجربيات موفق مجريان طرحهاي پژوهشي،
وبينارهاي ارائه تجربيات موفق توسعه ارتباط با صنعت و
جامعه وكارگاههاي آموزشي مجازي نگارش پروپوزالهاي
طرحهاي پژوهشي برگزار خواهند شد .مطابق رویه ی سالیان
قبل ،معرفي برگزیدگان در حوزههای كارفرمایي ،طرحهاي
پژوهشي ،واحدهای پژوهشي ،تاثيرگذاران اجتماعي ،نوآوران
و فناوران انجام می شود .همچنین دانشمندان ،دانشجويان
و دانشكدههاي برگزیده ی همكار با صنعت و جامعه معرفی
خواهند شد .انتخاب پژوهشگران برگزيده در سطح دانشگاه و
دانشكدهها و معرفي پژوهشگران منتخب در سطح استاني و
كشوري نیز انجام شده و نهایتا مراسم هفتة پژوهش دانشگاه
با رعایت به شکل برخط برگزار خواهد شد
◆ معاونت پژوهشي براي ارتقا سطح پژوهش دانشگاه
در آينده چه برنامههايي دارد؟
يكي از نيازهاي اوليه پژوهشگران براي انجام پژوهش با كيفيت
باال ،تامين تجهيزات مناسب است .در اين راستا معاونت
پژوهشي با حمايت وزارت عتف و معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري اقدام به خريد تجهيزات آزمايشگاهي مورد
نياز براي پژوهشگران کرده است .اين تجهيزات از شركتهاي
معتبر سازنده بين المللي و يا سازندگان معتبر داخلي تهيه می
شود .درحال حاضر خريد سرورهاي رايانه اي با سرعت باال به
منظور حمايت از پژوهشگراني كه نيازهاي محاسباتي دارند ،به
ارزش پنجاه ميليارد ريال در دست انجام است .همچنین فضاي
ساختماني آزمايشگاه مركزي در فضايي به ابعاد  700متر عالوه
بر ساختمان فعلي در دست ساخت است .از ديگر برنامهها ،راه
اندازي دستگاه داراي فناوري باال  XPSاست .همچنين بعضي
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از دستگاههايي كه به دليل نقص فني از خدمات دهي خارج
شده بوند ،در حال تعمير و راه اندازي مجدد هستند .استقرار
استاندار بين المللي ايزو  17025در آزمايشگاه مركزي دانشگاه
به منظور اعتبار بخشي به نتايج آزمونها از ديگر برنامههاي در
دست اقدام مي باشد .عالوه بر اين ،با توجه به شيوع ويروس
كرونا و احتمال شيوع ويروسهاي ديگري از اين دست در
آينده ،كه سرمايه گذاري براي پژوهش در اين حوزه را اجتناب
ناپذير مي سازد ،مركز تخصصي ويروس شناسي در دانشگاه
اصفهان در حال تجهيز و راه اندازي است .در حوزه ی ارتباط
با صنعت و جامعه ،رشد سالیانه ده درصدی در تعداد قراردادها
برنامه ریزی شده است .به این منظور توسعه زيرساختهاي
نرم افزاري پايش و كنترل پروژه قراردادهاي طرحهاي پژوهشي
و ايجاد زمينههاي الزم براي مشاركت حداكثري اعضا هيأت
علمي در رفع نيازهاي صنعت و جامعه در راستاي تحقق
اهداف دانشگاههاي نسل  3و  4و مسئوليت پذيري اجتماعي
دانشگاه مورد توجه دانشگاه قرار گرفته است .همچنین یک
هدف گذاری مهم در افزايش سهم پايان نامهها و رسالههاي
تحصيالت تكميلي به سفارش و حمايت جامعه و صنعت ،انجام
شده است.
◆ آيا پژوهشهاي انجام شده و يا در دست اقدام در
دانشگاه اصفهان  ،مبتني بر نياز جامعه است؟
با اجرای طرح پژوهانه ماموریتگرا و همکاری با استانداری
اصفهان برای دبیری گروه کاری پژوهش استان ،گامهای
واقعی و اثربخشی در این راستا برداشته شده است .جلسات
متعددی (حداقل  26جلسه در سال  )99برای تبیین اصول
دانشگاه اثربخش و جامعه محور با هیات علمی دانشگاه برگزار
شده است .دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز از بهمن  98در
کارگاههایی با مفاهیم تجاریسازی و نیازمحور کردن تحقیقات
آشنا میشوند .اعتقاد داریم که این فعالیتهای تبیینی باید با
جدیت و حوصله دنبال شود .با انجام این اقدامات تاكنون شاهد
رشد مناسبی در تعداد قراردادهاي طرحهاي برون دانشگاهي
بوده ايم كه عمده آنها به سفارش سازمان هاي توليدي و
خدماتي اعم از دولتي و خصوصي بوده است .تمركز فعلي
دانشگاه بر افزايش سهم پايان نامهها و رسالههاي تحصيالت
تكميلي مورد سفارش و حمايت جامعه و صنعت مي باشد.
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◆ پژوهشگران برتر دانشگاه بر اساس چه معيارهايي
معرفي مي شوند؟
در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه پژوهشگران برتر در چند
رده در دانشگاه معرفی و تشویق میشوند .معیارها در امور
كمي ترسیم شده
پژوهشي دانشگاه ،به دو صورت كيفي و ّ
كمي بر مبناي تعداد مقاالت بين المللي و
است .معیارهای ّ
داخلي ،طرحها ،تعداد كتابها ،ثبت اختراعات و ژنها و  ...است.
معیارهای كيفي مبتني بر كيفيت مقاالت ،مقاالت برتر ،شاخص
 ، Hپر استناد بودن مقاالت ،در نظر گرفتن اثر بخشي اجتماعي
هيات علمي است .این افراد در سطح گروه ،دانشکده ،دانشگاه
و سپس استان معرفی میشوند .چهار نفر نیز به عنوان کاندید
پژوهشگر کشوری در مهرماه  99به وزارت معرفی شدهاند.
در دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ،در هر بخش
معيارهاي خاصي مورد بررسي قرار مي گيرد .مث ً
ال در انتخاب
طرحهاي پژوهشي برتر ،به ترتيب معيارهايي چون ميزان
اعتبار جذب شده ،كيفيت و ميزان اثرگذاري طرح از منظر
توسعه پايدار (اجتماعي-اقتصادي-محيط زيست) و انجام
طرح در قالب حمايت از پايان نامه و رساله دانشجويان
تحصيالت تكميلي مورد بررسي قرار مي گيرد .همچنين ،در
انتخاب نوآور و فناور برگزيده ،معيارهايي مانند تأسيس واحد
پژوهشي يا شركت دانش بنيان ،حضور فعال در شبكههاي
علمي – اجتماعي ،نوآوريها و پتنتهاي ثبت شده ،جوايز
كسب شده ،تعداد طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته ،مجموع
اعتبارات جذب شده و برون دادهاي حاصل از طرحهاي
پژوهشي خاتمه يافته مورد ارزيابي قرار مي گيرد .در تعريف
بخشي از معيارها بر اساس رويهها و جداول امتيازدهي ابالغي
وزارت عتف عمل مي شود .همچنين ،از معيارهاي بين المللي
علم سنجي و معيارهاي تعريف شده و متناسب با زيست بوم
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت كشور نيز در اين گونه
ارزيابيها استفاده مي شود.
◆ فعاليت شركتهاي دانش بنيان در حوزه كرونا را
تشريحبفرماييد؟
در این زمینه مشاركت فعالی در كارگروههاي مشترك با
اتاق بازرگاني استان اصفهان براي مقابله با كرونا و مديريت
دوران پساكرونا انجام شده است .شرکت های دانش بنیان

129
پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

وابسته به دانشگاه اصفهان نیز فعالیت های موثری در زمینه
ی ساخت تجهيزات مختلف جهت پيشگيري و درمان بيماري
کرونا و همچنین توسعه ی فن آوری های مرتبط با رفع
مشكالت و مسايل مرتبط با شرايط خاص بوجود آمده انجام
داده اند .برخی دستاوردهای حاصل شده توسط چهار شرکت
دانش بنیان و مجموعه  Fablabمستقر در مرکز رشد و
فن آوری دانشگاه اصفهان عبارتند از :طراحي تست سريع
غربالگري ،طراحي ابزارگان (كيت) تغليظ ذرات ويروسي،
طراحي نقشه ژنتيكي ويروس ،ساخت دستگاه ونتيالتور
خانگي يا ونتيالتور اورژانس ،ساخت دستگاه گاليدوسكوپ،
تولید ملحقات دستگاه ونتيالتور ،ساخت فلومترهاي اكسيژن
مخصوي دستگاه ونتيالتور ،تولید محافظ صورت ،طراحي
قالب و ساخت فيلتر ماسك ،طراحي نرم افزار دوركاري امن،
تولید دستگاههای ضدعفمونی کننده غیرلمسی و پدالی،
تدوين پيشنهاده جلوگيري از دفع گوارشي آلودگي ويروس
و توسعه ابزارگان تشخيص مولكولي مبتني بر نوع جديدي از
تكثير ژنوم ويروس.
◆ در سال جهش توليد نقش دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه را توضيح دهيد؟
در اين خصوص از روزهاي ابتدايي سال  ،99كميته اي ويژه
براي بررسي موضوع تشكيل و جلسات متعددي برگزار گرديد.
سپس بر اساس فراخوان اعالم شده از طرف وزارت عتف،
ضمن تعامل با اتاق بازرگاني اصفهان ،تعامالت بسيار خوبي
با برخي صاحبان كسب و كارها از جمله در بخش صنايع
غذايي صورت گرفت و كارگروههايي در اين خصوص شكل
گرفت كه منجر به انجام بازديد از برخي از شركتهاي مورد
نظر و آسيب شناسي اوليه آنها شد و براي توسعه همكاري،
فعاليتهايي در حال انجام است .در بخش فناوري ،بر اساس
فراخوان وزارت عتف و تعيين صنايع دستي در استان اصفهان
به عنوان اولويت ،ضمن رايزني با رسته شغلي مورد نظر در
استان ،پيشنهاده اي از طرف دانشگاه براي طراحي و ساخت
دستگاه مورد استفاده در تراش سنگهاي زينتي ارائه شد كه
در مرحله اول ارزيابي در وزارت عتف مورد تاييد قرار گرفت
و در حال حاضر با ارسال مستندات و فرمهاي تكميلي در
مرحله بعدي ارزيابي قرار دارد.
❚❚
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پژوهش و فناوری جامعه محور نماد مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه

دکتر سید ضیاالدین میرحسینی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیالن

هر نهاد اجتماعی با ماموریت و مسئولیتی در راستای منافع
جامعه شکل می گیرد و یک نهاد مدنی بدون هم جهتی با
منافع جامعه سرنوشتی محتوم به شکست دارد .دانشگاه به
عنوان یک نهاد اجتماعی ،ماموریت و مسئولیت پذیری اصلی
اش در قبال منافع جامعه بطور کلی شامل پرورش و تربیت
نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ،حل مشکالت جامعه به طور
تخصصی ،کمک به تصمیم گیری بهتر نهادهای سیاست
گذار و همچنین گسترش مرز های علم است .بطور سنتی
دانشگاهها در ابتدا وظیفه اول را انجام می دادند و به تدریج
سایر وظایف در قالب دانشگاههای نسل دوم و سوم پدیدار
شده و امروزه یک دانشگاه نسل سوم مجموعه وظایف فوق
را به درجاتی انجام داده و در تولید ثروت برای جامعه نیز
نقش ایفا می کند .دانشگاه گیالن در سال  1394با علم به
این موضوع برنامه راهبردی خود را بگونه ای تدوین کرد
که در اکوسیستم پیرامونی خود ،نقشی اثرگذار داشته و
دانشگاهی مسئولیت پذیر باشد .به منظور جاری سازی این
رسالت و ماموریت در تمام ارکان دانشگاه ،به ویژه در بخش
پژوهش و فناوری به عنوان نوک پیکان این تغییرات ،ضرورت
ایجاد تغییرات در پنج سطح مفهومی ،ساختاری ،زیرساختی،
عملیاتی و توسعه فردی احساس شد .در سطح مفهومی با
تدوین سند کالن دانشگاه گیالن به عنوان دانشگاه کارآفرین،
باالترین تعهد خود را به نوآوری و ثروت آفرینی ابراز داشت.
در سطح ساختاری با هدف تسهیل در روند انجام فعالیتهای
فناوری،کارآفرینی و جامعه محور اصالح ساختار سازمانی
مجموعه فعالیت های پژوهش و فناوری را در دستور کار قرار

داد و در سال  1398این تغییرات را به تصویب هیات امنا
رساند .در سطح زیرساختی مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه
را با همکاری و هم افزایی پارک علم و فناوری و معاونت علمی
ریاست جمهوری توسعه داد .در سطح عملیاتی با نیازسنجی
دائم از نیازها و مشکالت جامعه به خصوص استان گیالن،
با تخصیص اعتبارات حمایتی محققان و فناوران دانشگاه را
به جامعه در قالب حل ملموس مشکالت و تولید محصوالت
فناورانه متصل ساخت و در نهایت در سطح توسعه فردی،
ضمن گسترش برنامههای توانمندسازی فناورانه دانشجویان
و استادان ،نسبت به توسعه فضاهای زیرساختی مانند
شهرک مینیاتوری توسعه فناوری و کارآفرینی اقدام نمود.
در خصوص سطح عملیاتی که به نفوذ پژوهش و فناوری
در جامعه منجر شد می توان به راه اندازی دفاتر تحقیق و
توسعه مشترک صنایع در حوزههای محتلف بین صنایع و
دانشگاه اشاره کرد .به لحاظ آماری و در مقام مقایسه نیز بر
اساس آخرین آمار منتشره توسط وزارت علوم در پایان سال
 ،1397دانشگاه گیالن توانسته در خصوص انعقاد قراردادهای
پژوهشی تقاضا محور رتبههای خوبی را در بین دانشگاههای
کشور به دست آورد .ضمن هماهنگی های انجام شده در تمام
کارگروههای استانی که به بررسی معضالت و مشکالت استان
گیالن پرداخته می شود نمایندگانی از محققان دانشگاه
حضور دارند .برای نمونه پژوهشکده حوضه آبی خزر ،به عنوان
بازوی مشورتی کمک به نواحی تاالبی کارگروه تاالب ها را
ایجاد کرده است و ساخت دستگاه شناور جمع آوری سنبل
آبی توسط دانشکده مهندسی مکانیک ،یکی از نمونههای

بسیار قابل توجه در کمک به نواحی تاالبی استان از هجوم
گیاهان مهاجم است .با ایجاد کارگروه تخصصی کیوی به
عنوان یک مزیت استانی در دانشکده کشاورزی ضمن تشکیل
زنجیره ارزش پیرامون این محصول ،فرصت مطالعاتی خارج از
کشور برای متخصص دانشگاه فراهم کرده تا زنجیره تحقیق
تا بازار این محصول را تقویت نماید .کمک به کارخانههای
شالیکوبی استان جهت اصالح و توسعه روشها و بهبود
کیفی برنج ایرانی را می توان از دیگر مصادیق نقش آفرینی
دانشگاه نام برد .پیگیری جدی مسائل و مشکالت امنیت
اطالعات نرمافزارها و سایتهای مراکز دولتی و خصوصی
توسط مرکز آپا ،شناسایی نیازمندیهای اساسی استان و
منطقه شمال کشور در حوزه بحران و پدافند غیرعامل و ارائه
طرحها و پروژهها برای حل مسائل شناساییشده ،کمک به
ایجاد اتاق فکرهایی در سازمانهای خدمت رسان مستقیم
به جامعه همچون محیطزیست ،شهرداریها ..... ،با حضور
اساتید دانشگاه جهت تعریف پروژههایی برای حل مسائل
جامعه از دیگر نمونههای هدایت پژوهش و فناوری به سمت
جامعه پیرامونی است.
یقین دارم که جاری سازی کامل سند دانشگاه گیالن به عنوان
دانشگاه کارآفرین در افق این برنامه( )1404این دانشگاه را به
دانشگاهی هم پیوند با جامعه پیرامون خود ساخته و مسئولیت
پذیری اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد .همچنین با این نگاه
دانشگاهها می توانند با کمک به توسعه و ایجاد دانش بومی در
کشور به خصوص در حوزه صنایع وابسته ،نقش بسیار پررنگ
تری را در توسعه پایدار کشور ایفا نمایند.

گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیالن در یکسال اخیر
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیالن با توجه به
ماموریت های محوله در سند برنامه راهبردی دانشگاه اقدام
به تغییرات ساختار سازمانی و توسعه فعالیت های مرتبط با
امور فناوری و کارآفرینی ،مانند احداث گروه مالکیت فکری
و انتقال فناوری ،علم سنجی ،پیگیری و امور قرارداهای
پژوهشی نمود .همچنین جهت بهره وری و مشارکت بهینه
کلیه بخشهای دانشگاهی ،طرح تمرکزدایی فعالیت های
پژوهش و فناوری در این حوزه اجرا گردیده است .قرار
گرفتن آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در بین آزمایشگاههای
همکار سازمان استاندارد و ارتقای سامانه داده پردازی

پژوهش مطابق با دستور العمل اعطای پژوهانه و آیین نامه
تشویق پدیدآورندگان آثار علمی ،از دیگر فعالیت های حوزه
پژوهشی بوده است.
در راستای توسعه ارتباط با جامعه و صنعت و توسعه طرح
های کاربردی ،انعقاد  66قرارداد پژوهشی جدید با سازمانها
و صنعت که تعداد  52قرارداد به صورت پروژههای استانی
و در جهت رفع نیازهای منطقه ،برگزاری  235کارگاه و
دوره و رویدادهای مهارتی -آموزشی و استارتاپی ( 176
دوره آموزشی و مهارتی تخصصی 59 ،دوره کارگاه آموزشی
و مهارتی عمومی) ،برگزاری تعداد  19دوره با مشارکت

و همکاری بخش صنایع از فعالیت های برجسته حوزه
پژوهشی بود .در حال حاضر حدود  185قرارداد فعال وجود
دارد که حدود  40مورد آنها با صنایع بخش خصوصی
است و طرحهای کاربردی بسیار خوبی در زمینههای
محیطزیست ،ساخت ربات ،صنایع غذایی و مشاوره
مدیریت در دانشگاه انجامشده است .این طرحها با حدود
 100کارفرمای مختلف توسط حدود  110عضو هیئتعلمی
در حال اجراست .طرح "تدوین دانش فنی ،طراحی و
ساخت نمونه نیمهصنعتی ربات جهت توانبحشی هر دو پا
در بیماران سکتهای و ضایعات نخاعی" به عنوان یکی از ده
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طرح برتر کاربردی وزارت علوم در سال  98انتخاب و تقدیر
شد .در حدود  25بازدید میدانی با دیدگاه مسئله یابی از
صنایع داخل استان توسط کارگروههای شورای صنعت به
عمل آمد .دفتر تحقیق و توسعه مشترک صنایع در دانشگاه
راهاندازی شد .همچنین می توان به  22مورد حمایت از
پایان نامههای کاربردی که توسط سازمانها و دستگاههای
استان صورت گرفته ،اشاره نمود .دانشگاه گیالن براساس
گزارش و اعالم حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف
در بخشی از شاخص ها ،حائز رتبههای ارزشمندی همچون
دوم و چهارم در بین60دانشگاه مورد ارزیابی و پایش ساالنه
گردیده است.
تشکیل کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه گیالن در
راستای صیانت از دستاوردهای پژوهشی ،دریافت مجوز
ارائه کد اخالق به پژوهشهای مورد نیاز ،توسعه بخش
علم سنجی با توجه به اهمیت باالی رصد تولیدات علمی
دانشگاه در بین دانشگاههای داخلی و خارجی و حضور
گسترده دانشگاه در نظام های رتبه بندی ملی و بینالمللی
را می توان از دیگر کارکردهای موفق یکسال اخیر این
حوزه دانست.
همچنین جهت استفاده از پتانسیل متخصصان ایرانی خارج
از کشور ،برنامه حمایت از این افراد طبق تفاهم نامه با
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا گردیده
است .قرار گرفتن نام سه نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه
در بین دانشمندان پر استناد و طالیه داران علم ،قرار
گرفتن بیش از  10نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه در
بین  %2دانشمندان برتر پایگاه استنادی اسکوپوس،کسب
پژوهشگر نمونه کشوری توسط عضو دیگر هیات علمی
دانشگاه ،برگزاری همایشهای مهم بینالمللی از جمله
برگزاری بیست و دومین اجالس اتحادیه دانشگاههای
دولتی حاشیه دریای خزر در دانشگاه گیالن از دیگر فعالیت
ها و دستاورده ای اثربخش این حوزه به شمار می رود.
در بخش حمایت از فعالیت های پژوهشی ،ایجاد بستر
مناسب از طریق در اختیار قرار دادن پژوهانه اعتباری و
همچنین پژوهانه تشویقی به پدیدآورندگان فعالیت های
متنوع پژوهشی و فناوری ،اعطا ،گرنت ویژه به اعضاء هیات
علمی جوان و فاقد تحصیالت تکمیلی ،برگزاری کرسی های
ترویجی و همچنین بخشهای دیگر فعالیت های موثر این
حوزه است.
فعالیتهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه گیالن در این سال
منتهی به برگزاری  5همایش ملی و  2همایش بینالمللی،
چاپ بیش از  20عنوان کتاب و آمادهسازی  25عنوان کتاب
در مرحله مقدمات چاپ ،کمک به تولید علم با 15عنوان
نشریه علمی -پژوهشی و یک نشریه  ، ISIچاپ بیش از
 1000مقاله در مجالت علمی داخلی و خارجی و ارائه بیش
از  500مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی شد.
فعال شدن دو قطب علمی ،فعالیت  8گروه پژوهشی،
برگزاری بیش از  10مورد کرسی نظریه پردازی ،تصویب
 20طرح پژوهشی داخلی ،تصویب  9عنوان طرح پسا
دکتری ،یک مورد اعزام جهت انجام فرصت مطالعاتی به
کشور کانادا ،برگزاری  6مورد کنفرانس  /کارگاه آموزشی در
راستای برنامه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور،
عملیاتی نمودن آیین نامه تشویق و اعطای تشویقی به
بیش از  400عضو هیات علمی و  300دانشجو بابت تقریبا
بیش از  1600فعالیت پژوهشی ،اعزام تنی چند از اعضای
هیات علمی به کشورهای چین ،سوئد ،یونان و آلمان جهت
ماموریت پژوهشی از دیگر فعالیت های حوزه پژوهشی
بوده است .همچنین مشارکت با سازمان فنی حرفه ای و
اداره کل تعاون استان گیالن برای راه اندازی مرکز هدایت
شغلی و کاریابی از فعالیت های برجسته حوزه پژوهشی در
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حوزه کارآفرینی بود .عالوه بر این ایجاد شهرک چالش برای
تربیت نخبگان به صورت حرفه ای و هدایت آنها به سمت
مرکز رشد دانشگاه حرکت هدفمند در مسیر چرخه فناوری
دانشگاه گیالن است.
توجه ویژه به مرکز رشد و استقرار  32شرکت در مرکز
رشد و فعالیت  8کانون خالقیت و شکوفایی در دانشکدهها،
برگزاری بیش از  25کارگاه آموزشی با حمایت مرکز
رشد دانشگاه ،برگزاری نمایشگاههای منطقهای و ملی
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ،استقرار  5شرکت دانش
بنیان در مرکز رشد ،دریافت اعتبار حمایتی  28میلیارد
ریالی از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری
به منظور بهره برداری از مرکز نوآوری دانشگاه ،بهره برداری
از مرکز رشد مشترک دانشگاه گیالن و پارک علم و فناری
گیالن ،ثبت یک مورد اختراع و دریافت یارانه تجاری سازی
 360میلیون ریالی وزارت علوم توسط شرکتهای مرکز رشد
در جریان نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار ،1398
فروش محصوالت فناورانه مرکز رشد به ارزش تقریبی 5
میلیارد ریال ،می توان اشاره نمود .همچنین آغاز روند
بازسازی  2000متر از فضاهای موجود با حمایت معاونت
علمی ریاست جمهوری در جهت ایجاد مرکز نوآوری و
همچنین جلب مشارکت خیرین برای ساخت یک مرکز
تجاری سازی با سطح زیر بنای  2100متر و همچنین
تصویب طرح مطالعاتی منطقه نوآوری  5هکتاری دانشگاه
گیالن در ورودی دانشگاه از جمله فعالیتهای دانشگاه در
زمینه توسعه نوآوری و تجاری سازی است .ایجاد ظرفیت
برای حمایت مالی تا  15میلیون تومان جهت ساخت
دستگاه و تولید محصول و ایجاد کمیته طرحهای پژوهشی و
فناورانه دانش بنیان ،اخذ کد شناسایی مالکیت فکری برای
دانشگاه گیالن ،برگزاری دورههای متعدد مالکیت فکری
در سطح استان و منطقه وتصویب ایجاد شرکت دانشگاهی
دانش بنیان جهت تعامالت فناورانه مورد تصویب هیات
امنا از اهم فعالیتها در راستای توسعه فناوری است.
تخصیص بیش از  4میلیارد ریال برای خرید کتاب برای
کتابخانههای دانشگاه از سی و دومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،تهیه و فراهم آوری  4600جلد کتاب فارسی
و عربی ،التین و سازمان دهی کلیه منابع اطالعات تدارک
دیده شده در نرم افزار جامع کتابخانه دانشگاه "آذرسا"،
راه اندازی دستگاه حفاظتی کتابخانه دانشگاه ( سیستم
اکتیو و دی اکتیو ) مخازن کتاب ها ،برنامه ریزی امور
مربوط به خرید کتاب از سی و سومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران و تخصیص مبلغ  5میلیارد ریال بودجه جهت
خرید کتاب برای کتابخانههای دانشگاه ،تخصیص بیش از
چهارصد میلیون ریال به منظور دسترسی کاربران دانشگاه
به تعداد  80پایگاه اطالعات دیجیتالی بینالمللی ،جذب
اعتبار بیش از  38درصد از ظرفیت اجرایی بند (ه) تبصره 4
قانون بودجه سال  ،98تعمیر دستگاههای پرکاربرد دانشگاه
بر اساس اولویت به ارزش بیش از  4میلیارد ریال از دیگر
فعالیت های این بخش بوده است.
انعقاد تفاهم نامههای متعدد حمایتی از جمله عقد تفاهم
نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص
ارائه گرنت پژوهشی به اساتید و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه همراه با راه اندازی پذیرش گرنت پژوهشی
اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه ،راه انداری بخش آنالیز مایکوتوکسین
ها و باقیمانده سموم در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ،اقدام
برای کسب صالحیت آزمایشگاه معتمد غذا و داروی استان
گیالن ،اقدام برای کسب صالحیت آزمایشگاه معتمد محیط
زیست در حوزههای آب و فاضالب از دیگر رخدادهای
پژوهشی در این سال بود.

❚❚

معریف اننو صفحه سنزت شده BC2N
به عنوان دارو رسان دارو های ضد
رسطان توسط محققین دانشگاه اراک
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،تیم تحقیقاتی گروه
شیمی دانشگاه اراک متشکل از دکتر محمد سلیمان نژاد،
عضو هیات علمی گروه شیمی و رضوان رحیمی دانشجوی
دکتری رشته شیمی موفق به ارائه نانو صفحه ای سنتز
شده به منظور دارو رسانی هدفمند شدند.
دکتر محمد سلیمان نژاد در مصاحبه با روابط عمومی
دانشگاه اراک در تشریح این اقدام پژوهشی اظهار کرد:
امروزه استفاده از نانو ساختارها در دارورسانی هدفمند به
بافتهای سرطانی در پزشکی نوین کاربردهای زیادی دارد.
با توجه به اهمیت موضوع در ادامه کارهای تحقیقاتی
که در دانشگاه اراک انجام شده است؛ نانو صفحه سنتز
شده  BC۲Nبعنوان نانو حامل مناسب برای دارو رسانی
هدفمند داروی ضد سرطان بتا-الپاچونه معرفی شده
است .نتایج بررسی و اثبات عملکرد مناسب طراحی انجام
شده در مجله بسیار معتبر Journal of Molecular
 Liquidsبا ضریب تاثیر  )Q۱( ۵,۰۶در سال ۲۰۲۰
پذیرفته شده است.
وی در تشریح نقش نانو ساختار ها در دارو رسانی عنوان
کرد :کاربرد فناوری نانو در پزشکی ،نوید بخش درمان
بسیاری از بیماریها میباشد  .نانوفناوری در سیستم رهایش
دارو ،تاثیر بسیار خوبی در شناخت انتخابی سلولهای
سرطانی ،رهایش هدفمند دارو در سلولهای سرطانی و
غلبه بر محدودیتهای شیمی درمانی مرسوم ایجاد کرده
است .رهایش هدفمند دارو باعث عدم تأثیر دارو بر دیگر
اعضاء سالم و در نتیجه کاهش عوارض جانبی و مشکالت
ناشی از استفاده مکرر دارو میشود.
دکتر سلیمان نژاد با شاره به تفاوت های عمده این دارو
رسان برای این بیماری خاص با نمونههای مشابه قبل گفت:
برخالف روشهای شیمی درمانی متداول که هم سلول
های سالم و هم سلول های سرطانی را هدف قرار میدهند
 ،داروی ضد سرطان  β-lapachoneکه روی نانوحامل
 BC۲Nحمل میشود میتواند فقط سلولهای سرطانی را
در سرطانهایی مانند پروستات  ،پانکراس و ریه به طور
خاص و دقیق از بین ببرد .تاکنون هیچ نانوساختاری برای
رهایش دارو ضد سرطان بتا-الپاچونه طراحی و معرفی
نشده است .بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه دارو
رسانی منحصرا درمورد جذب دارو بر روی نانو ساختار می
باشند و مسئله مهم تر یعنی رهاسازی دارو از نانوحامل در
مجاورت سلول سرطانی را بررسی نکرده اند .با توجه به این
واقعیت که بافتهای سرطانی دارای محیط اسیدی هستند
در تحقیق انجام شده بعد از اثبات جذب و حمل دارو توسط
نانو صفحه  ،BC۲Nرها سازی دارو از طریق پروتونه کردن
تحلیل شده است .نتایج بدست آمده از پروژه حاضر ،توانایی
نانوحامل سنتزشده ی  BC۲Nرا به عنوان یک حامل نوید
بخش برای حمل و رها سازی دارو ضد سرطان بتا-الپاچونه
در درمان سرطان را تایید می کند
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سید ابوالحسن نائینی

رئیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

بدون شک توسعه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسالمی و
رسیدن به افق های پیش بینی شده در اسناد باالدستی جز در
سایه توسعه علمی و فناوری کشور محقق نمی شود و دستیابی
به این مهم جز با نهادینه کردن فرهنگ پژوهشگری و فراهم
کردن زمینه حضور و گسترش جدی دامنه پژوهش به الیههای
مختلف جامعه میسر نخواهد شد.در سال های اخیر و با حمایت
های دلسوزانه مقام معظم رهبری از موضوع تحقیق و جنبش
تولید علم در کشور ،شاهدیم که اهمیت و جایگاه پژوهش در
رونق و شتاب چرخه تولید علم و فناوری بخوبی احساس می
شود به ویژه در دورانی که با تحریم شدیدی مواجه هستیم که
چرخه تولیدی و اقتصادی را تهدید می کند ،بی شک هیچ عامل
و عنصری جز ارتقاء توان علمی و پژوهشی سرمایههای کشور که
همان پژوهشگران ،صنعتگران و تولید کنندگان می باشند ما را

انم ۹تن از اعضای هیات علمی
دانشگاه اراک ،در میان دو درصد
دانمشند برتر جهان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،بر اساس متد
جدیدی که در مقاله اخیر متخصصین دانشگاه استنفورد
( ۱۶اکتبر  )۲۰۲۰در مجله  PLOSارائه شده است،
دانشمندان دو در صد برتر در دو رده ی کل مقاالت و
مقاالت  ،۲۰۱۹رده بندی شده اند .که در رده ی کل
مقاالت ( ،)Long termنام آقای دکتر خلیل فقیهی
در لیست وجود دارد و در رده ی مقاالت Short( ۲۰۱۹
 )termنام هشت عضو هیأت علمی دانشگاه اراک لیست
را مزین کرده است و افتخاری بزرگ برای دانشگاه اراک
رقم زده است .در این لیست نام آقایان دکترعلی بابایی
و دکتر محمدیاسر معصومی از گروه شیمی ،آقایان دکتر
آبتین عبادی و دکتر سید محسن حسینی از گروه
مهندسی شیمی ،آقای دکتر حامد صفی خانی از گروه
مهندسی مکانیک ،آقای دکتر علی خدیوی از گروه
مهندسی باغبانی ،آقای دکتر منصور قربان پور و خانم
دکتر مهرناز حاتمی از گروه گیاهان دارویی ،وجود دارد.
گفتنی است گزارش تهیهشده توسط متخصصان در
دانشگاه استنفورد ،فهرستی از دانشمندان را شامل
میشود که مقاالت منتشرشده آنها ،پیشرفت در
زمینههای مربوطه را تسریع و بر بهرهوری سایر
پژوهشگران نیز تاثیر بهسزایی داشته است.
روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت بزرگ را به
جامعه دانشگاهیان تبریک عرض نموده و آرزوی سالمتی
و توفیقات روزافزون برای این عزیزان دارد.

در این مسیر و رسیدن به اهداف مطلوب و مورد انتظار که همانا
انجام پژوهشهای متناسب با نیاز بخشهای مختلف جامعه و
نیز امکان تجاری سازی و کاربردی شدن یافتههای پژوهشی می
باشد کمک کننده و یاریگر نخواهد بود.
امروز هر حرکت علمی باید در مسیر دانش بنیان بودن باشد
چرا که توسعه پایدار براساس دانش و پژوهش و تحقیق میسر
می شود و یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی و توان کشورها
در عرصة رقابتپذیری ،توجه ویژه به مبحث نوآوری و ف ّناوری
است .رویکردهای پژوهشی یا پژوهش مداری راهکارهایی را
در مسیر آسیب شناسی و شناخت ضعف و نقصان به همراه
خواهد داشت که به طور یقین نتایج آن میتواند سبب توسعه
آموزش در کشور و جهت گیری آن به سمت تربیت دانش
آموختگانی با توانایی های فناورانه و بروز بشود .بدون تردید

ی ترین عناصر در مسیر توسعة
دانش و ف ّناوری یکی از اساس 
اقتصادی است و کشورهای موفق و پیشرو آنهایی هستند که
بتوانند نوآوریهای علمی و فنی را به ثروت تبدیل کنند .کشور
ما هم باید ب ه منظور همگام شدن با جریان این رشد پرشتاب
 ،همواره تالش کند تا با تولید محصوالت صنعتی و تجاری
مبتنی بر علم و ف ّناوری ،توسعة اقتصادی کشور را تسریع کند،
بنابراین همگام با پیشرفت علم و ف ّناوری  ،ضرورت بازنگری
مستمر در سیاست ها ،برنامه ریزی ها ،ساختارها و روشهای
نوین نظام آموزش متناسب با نیازهای کشور در همراهی با
تحوالت جهانی بیشازپیش احساس میشود ،همچنین در
این مسیر راههای تقویت ارتباط مؤثرتر صنعت با دانشگاه
برای آموزش مفیدتر و موثرتر ف ّناوری در رشتههای مختلف
دانشگاهی و کارآفرینی بسیار موثر است.

دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در مسیر توسعه
دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،در راستای اهداف کالن
نظام و همگام با سیاستهای دولت تدبیر و امید ،تمام ظرفیت
و توان خود را در جهت ایجاد بستری مساعد برای فعالیتهای
مناسب و متناسب دانشگاهیان در زمینه-های گوناگون علمی،
پژوهشی وفرهنگی ،بکار برده است و در این مسیر پیشرفت
چشمگیری داشته است که گواه آن افتخارات متعددی است که
در سال های اخیر نصیب دانشگاه شده است.
افزایش تعداد مقالههای ارائه شده توسط پژوهشگران دانشگاه
و رشد قابل توجه در شاخصهای مختلف پژوهشی دیگر ،از
جمله؛ ثبت اختراع ،چاپ کتاب ،ارائه طرحهای پژوهشی و ایجاد
شرکتهای دانش بنیان ،در سال های اخیر نام دانشگاه بارها در
رتبه بندی های معتبر جهانی قرار داده است که از مهمترین
این افتخارات میتوان به قرار گرفتن نام دانشگاه برای اولین
بار در رتبه بندی تایمز در سال  ،2020قرار گرفتن در بین
دانشگاههای جوان دنیا در همین سال  2020رتبه چهارم در
رتبه بندی شانگهای همراه با  35دانشگاه ایرانی و قرار گرفتن در
کسب رتبه چهارم از دانشگاههای برتر ایرانی قرار گرفته در رتبه
بندی تایمز دانشگاههای جوان دنیا در رتب کسب رتبهی دوم
توسط دانشگاه در بین دانشگاههای جامع کشور ،از نظر میزان
استناد نسبت به کل مقاالت ،قرارگرفتن در جمع موثرترینهای
دنیا در سال  2017و همچنین درخشش نام اعضای هیأت
علمی دانشگاه در فهرست دانشمندان برتر جهان ،اشاره کرد.
افزایش تعداد دانشجو با تأکید بر پذیرش دانشجویان در
مقاطع تحصیالت تکمیلی ،افزایش اعضای هیأت علمی با رتبه
دانشیاری و استادی در جهت اصالح هرم اعضای هیأت علمی
دانشگاه همراه با افزایش رشتههای تحصیلی با تأکید بر ایجاد
رشتههای کاربردی ،میانرشتهای و تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه

بینالمللی امام خمینی(ره) را در بین دانشگاههای بزرگ و مهم
ایران قرار داده است.
ت سلفهای
تجهیز و بهروزرسانی امکانات رفاهی و افزایش ظرفی 
دانشجویی ،همراه با رشد فزاینده فعالیتهای علمی و فرهنگی
دانشجویان با فراهم آوری بستری مناسب برای فعالیت دهها
ل دانشجویی و انجمنهای علمی،
ن فرهنگی ،چندین تشک 
کانو 
در جهت افزایش نشاط و پویایی علمی دانشجویان ،پرچم
دانشگاه را بارها در سالیان مختلف ،در جشنوارههای ملی باال
برده است.
و همچنین امضای دهها تفاهم نامهی همکاری با موسسات
آموزش عالی بیش از بیست کشور جهان با تأکید بر تبادل
دانشجو و هیأت علمی و انجام طرحهای مشترک آموزشی و
پژوهشی با وجود معتبرترین مرکز آموزش زبان فارسی کشور
در دانشگاه ،نامش را در سطح منطقه و جهان مطرح کرده و به
منظور تحقق اهداف و اعتالی هرچه بیشتر در سطح بینالمللی،
دانشگاه با تمام ظرفیتش میکوشد ،ضمن فراهم سازی زمینهی
تبادل اندیشهی پژوهشگران خود و مؤسسات همتای خارج از
کشور ،دامنه مراودات علمی فیمابین را توسعه دهد.
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کسبموفقیتپژوهشگراندانشگاهفردوسیمشهد
در پژوهش بین المللی بین رشته ای
انجام پژوهش استفاده  Biomarkersو Neuroalgorithms
به عنوان ابزاری در جهت تشخیص کودکان ADHD
این پژوهش توسط تیم تخصصی (دکتر حمیدرضا طاهری؛
دکتر علی مشهدی ؛ دکتر کامراد خوشحال؛ دکتر آندریاس مولر
و دکتر فائزه روحانی ) با مشارکت Brain and Trauma
 Foundation Graubünden/Switzerlandاز بهمن ماه
 ۱۳۹۷آغاز و در تابستان و پاییز  ۱۳۹۸مراحل اجرایی آن در
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
انجام پذیرفت.
سپس در بهمن ماه  ۱۳۹۸نماینده تیم (دکتر فائزه روحانی)
با حضور در کلینیک مغز و تروما در کشور سوئیس به تجزیه

و تحلیل و آنالیز داده ها با همکاری متخصصین نوروساینس
پرداخت .فرایند پژوهش در خرداد ماه  ۱۳۹۹به اتمام رسید.

برای مشاهده لینک خبر به تارنمای زیر مراجعه فرمایید.
https://gtsg.ch/en/biomarker-neuromarker-in-children-with-adhd/
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

نه عضو هیأت دانشگاه فردویس
مهشد در فهرست دانمشندان
پراستنادقرارگرفتند
براساس آخرین فهرست پژوهشگران یکدرصدبرتر از
پایگاه شاخصهای اساسی علم Essential Science
 ،)Indicators (ESIیعنی کسانی که بیشترین استنادها
را در هر حوزۀ موضوعی ،در طول دهسال گذشته در سطح
بین المللی دریافت کردهاند ،نه عضو هیأت دانشگاه فردوسی
مشهد ،موفق شدند که در فهرست  ٪۱دانشمندان پر استناد
جهان قرار بگیرند.
دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی از گروه آموزشی مهندسی
مکانیک ،دکتر محمدحسین انتظاری از گروه آموزشی
شیمی ،دکتر محمد پسندیده فرد از گروه آموزشی
مهندسی مکانیک ،دکتر محمد صالمصلحیان از استاد
گروه آموزشی ریاضی محض ،دکتر محمدفرزام از گروه
آموزشی مرتع و آبخیزداری ،دکتر محمود فرزانهگرد از گروه
آموزشی مهندسی مکانیک ،دکتر آرش کوچکی از گروه
آموزشی علوم و صنایع غذایی ،دکتر محبت محبی از گروه
آموزشی علوم و صنایع غذایی ،و دکتر کمال ناصری از گروه
آموزشی مرتع و آبخیزداری از دانشگاه فردوسی مشهد در
این فهرست قرار دارند.
پایگاه  ESIکه متعلق به شرکت Clarivate Analisys
 (ISIسابق) است ،ابزاری تحلیلی برای تعیین و تشخیص
پژوهشهای سطح باال در پایگاه Web of Science
است .این پایگاه بیش از  11000مجله علمی را در سراسر
جهان پوشش می دهد و رتبهبندی نویسندگان ،مؤسسهها،
کشورها و مجلهها را در  22حوزۀ مختلف بر اساس علم
اطالعات و اصول علمسنجی انجام میدهد .اطالعات ESI
بر اساس اطالعات یکدهۀ گذشته است و هر دوماه یکبار
رتبهبندی و استنادات ،شمارش شده و بهروز میشوند.

کسبموفقیتپژوهشگراندانشگاهفردوسیمشهد
در پژوهش بین المللی بین رشته ای
حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در هجدهمین مجمع
ساالنه اتحادیه روسای دانشگاههای آسیایی و امضاء تفاهمنامه با
چهار دانشگاه مهم شرق آسیا
با دعوت دبیرخانه مجمع ساالنه اتحادیه روسای دانشگاههای
آسیایی ( )AUPFدکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه در این مجمع که در دانشگاه دافادیل بنگالدش
از تاریخ  1تا  3آذرماه برگزار گردید شرکت کرد ،و در خالل
این مجمع با چهار دانشگاه مهم شرق آسیا تفاهمنامه همکاری
امضاء نمود.
گسترش برنامههای کارآفرینی در دانشگاههای آسیا از برنامههای
اصلی این اتحادیه است .در این مجمع  60دانشگاه از  13کشور
مختلف آسیایی حضور داشتند .اهداف دانشگاه فردوسی مشهد
از این سفر موارد زیر میباشد
◾ آشنایی با مدلها و روند جهانی حرکت دانشگاهها به سمت
کارآفرینی
◾ ارزیابی از ظرفیت دانشگاههای موفق برای توسعه همکاری
◾ آغاز مذاکره با دانشگاههای هدف
◾ امضای توافقنامه همکاری با دانشگاههای منتخب
در این مجمع درباره موضوعاتی همچون سرمایهگذاری در
آموزش ،تأسیس آزمایشگاه متمرکز و مستقل نوآوری و تأسیس

صندوق حمایت از توسعه کارآفرینی صحبت شد .در حاشیه این
مجمع ،دکتر بهرامی با مسئوالن دانشگاه دافادیل دیدار و گفتگو
کرد و برای ایشان برنامههای دانشگاه در حوزه بینالملل را
توضیح داد .همچنین با نمایندگان دانشگاههای مالزی ،لیتوانی،
اندونزی و  ...مذاکره نمود.
از جمله دستاوردهای این سفر امضاء تفاهمنامه همکاری با
دانشگاههای  Gnangchangچین ،دانشگاه پرلیس مالزی،
دانشگاه بینالمللی دافادیل بنگالدش و دانشگاه جنوبی
بنگالدش میباشد که شامل همکاری در زمینههای آموزشی،
دانشجویی ،پژوهشی و علمی بینالمللی است.
بر اساس هماهنگی قبلی مقام محترم رایزنی فرهنگی ایران
در داکا ،دکتر بهرامی با مدیر گروه «ادبیات زبان فارسی» در
دانشگاه داکا دیدار و گفت و گو کرد .به طوریکه در این گفتوگو
ها مشخص شد که اعضای هیأت علمی و مخصوصا دانشجویان
این دانشگاه دارای اشتیاق زیادی برای زنده نگه داشتن فعالیت
آکادمیک در حوزه زبان فارسی میباشند .همچنین در بازدید
از گروه مهندسی ژنتیک این دانشگاه مشخص شد که اطالعات
کافی از پیشرفتهای ایران و حوزههای تکنولوژی نوین از جمله
بیوتکنولوژی دارند و ضمن پاسداشت کشور ایران ،نسبت به
همکاری با کشور ایران عالقه نشان میدادند.

کتاب فلزات سنگین در خاک ترجمه
استاد دانشگاه فردویس مهشد جایزه
کتاب سال را دریافت کرد
آیین اختتامیه سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال
جمهوری اسالمی ایران و بیست و هفتمین دوره جایزه
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران با حضور دکتر
حسن روحانی رئیس جمهور و جمعی از مدیران کشوری
در تاالر وحدت برگزار شد.
در این مراسم کتاب فلزات سنگین در خاک ،ترجمه دکتر
امیر فتوت ،استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
به عنوان کتاب سال برگزیده شد و جایزه این نمایشگاه را
از آن خود کرد
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حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در هجدهمین مجمع ساالنه اتحادیه روسای
دانشگاههای آسیایی و امضاء تفاهمنامه با چهار دانشگاه مهم شرق آسیا

با دعوت دبیرخانه مجمع ساالنه اتحادیه روسای دانشگاههای
آسیایی ( )AUPFدکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه در این مجمع که در دانشگاه دافادیل بنگالدش
از تاریخ  1تا  3آذرماه برگزار گردید شرکت کرد ،و در خالل
این مجمع با چهار دانشگاه مهم شرق آسیا تفاهمنامه همکاری
امضاء نمود.
گسترش برنامههای کارآفرینی در دانشگاههای آسیا از برنامههای
اصلی این اتحادیه است .در این مجمع  60دانشگاه از  13کشور
مختلف آسیایی حضور داشتند .اهداف دانشگاه فردوسی مشهد
از این سفر موارد زیر میباشد
⦁ آشنایی با مدلها و روند جهانی حرکت دانشگاهها به سمت

کارآفرینی
⦁ ارزیابی از ظرفیت دانشگاههای موفق برای توسعه همکاری
⦁ آغاز مذاکره با دانشگاههای هدف
⦁ امضای توافقنامه همکاری با دانشگاههای منتخب
در این مجمع درباره موضوعاتی همچون سرمایهگذاری در
آموزش ،تأسیس آزمایشگاه متمرکز و مستقل نوآوری و تأسیس
صندوق حمایت از توسعه کارآفرینی صحبت شد .در حاشیه این
مجمع ،دکتر بهرامی با مسئوالن دانشگاه دافادیل دیدار و گفتگو
کرد و برای ایشان برنامههای دانشگاه در حوزه بینالملل را
توضیح داد .همچنین با نمایندگان دانشگاههای مالزی ،لیتوانی،
اندونزی و  ...مذاکره نمود.
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از جمله دستاوردهای این سفر امضاء تفاهمنامه همکاری با
دانشگاههای  Gnangchangچین ،دانشگاه پرلیس مالزی،
دانشگاه بینالمللی دافادیل بنگالدش و دانشگاه جنوبی
بنگالدش میباشد که شامل همکاری در زمینههای آموزشی،
دانشجویی ،پژوهشی و علمی بینالمللی است.
بر اساس هماهنگی قبلی مقام محترم رایزنی فرهنگی ایران در
داکا ،دکتر بهرامی با مدیر گروه «ادبیات زبان فارسی» در دانشگاه
داکا دیدار و گفت و گو کرد .به طوریکه در این گفتوگو ها
مشخص شد که اعضای هیأت علمی و مخصوصا دانشجویان
این دانشگاه دارای اشتیاق زیادی برای زنده نگه داشتن فعالیت
آکادمیک در حوزه زبان فارسی میباشند .همچنین در بازدید
از گروه مهندسی ژنتیک این دانشگاه مشخص شد که اطالعات
کافی از پیشرفتهای ایران و حوزههای تکنولوژی نوین از جمله
بیوتکنولوژی دارند و ضمن پاسداشت کشور ایران ،نسبت به
همکاری با کشور ایران عالقه نشان میدادند.

انتخاب دکتر محمد صال مصلحیان به عنوان برگزیده پنجمین دوره جایزه علمی عالمه طباطبایی
دکتر محمد صال مصلحیان ،عضو هیأت علمی گروه ریاضی
محض دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان برگزیده پنجمین دوره
جایزه علمی عالمه طباطبایی انتخاب شد.
در مراسم اعطای پنجمین دوره جایزه عالمه طباطبایی که
در هتل الله تهران با حضور سورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری رییسجمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان ،و جمعی
از اساتید ممتاز دانشگاهی و مفاخر فرهنگی و هنری برگزار
شد ،از دکتر صال مصلحیان با اعطای لوح ،جایزه و اعتبار
پژوهشی تقدیر شد.
جایزه علمی عالمه طباطبائی ،که از طرف بنیاد ملی نخبگان به
استادان برجسته و مطرح کشور با باالترین سطح تاثیرگذاری

آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و فرهنگی اعطا می شود ،معتبرترین
جایزه علمی کشور است که تا کنون به  109نفر از اعضای هیأت
علمی برجسته کشور اعطا شده است.
عضویت در فرهنگستان علوم ،عضویت در شورای اجرایی
انجمن ریاضی ایران و سردبیری دو نشریه آن ،محقق ارشد
وابسته به مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تریسته
ایتالیا ،عضویت هیأت تحریریه  4مجله خارجی با نمایه
 ،JCRسردبیری  3مجله با نمایه  WOS-JCRاز انتشارات
اسپرینگر ،مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه و معاونت
پژوهشی دانشکده علوم ریاضی بخشی از فعالیت های اجرایی
دکتر صال مصلحیان می باشد.

دکتر صال مصلحیان همچنین جزء یک درصد برتر پژوهشگران
پر استناد جهان منتخب موسسه Web of Scienceمی
باشد ،که به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال  1397و
عضو هیأت علمی برجسته از بنیاد دانشگاهی فردوسی در سال
 1392انتخاب شدند.

کسب جایزه روح مسابقات جساپ
توسط تیم دانشگاه فردویس مهشد

کسب عنوان برگزیده افتخاری بنیاد
تحقیقات گرانش در آمریکا توسط عضو
هیأت علمی دانشگاه فردویس مهشد

انتخاب دکرت جواد ابوالفضیل اصفهاین به
عنوانپژوهشگربرگزیدهبنیادتحقیقات
میل کره جنویب

دکتر حسین بذرافشان مقدم ،عضو هیأت علمی گروه
فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ،موفق به کسب عنوان
 Honorable Mentionاز بنیاد تحقیقات گرانش در
آمریکا ( )Gravity Research Foundationدر
سال  ۲۰۲۰شد .دکتر بذرافشان مقدم به همراه دکتر
 M.Olteanاز دانشگاه بارسلونا اسپانیا و دکتر R.Epp
از دانشگاه واترلو کانادا این جایزه را برای تحقیقاتشان روی
موضوع «قوانین پایستگی شِ به موضعی در کیهانشناسی»
دریافت کردند.
الزم به توضیح است بنیاد تحقیقات گرانش در آمریکا
( )Gravity Research Foundationیکی از معتبرترین
موسسات در حوزه گرانش در دنیا می باشد ،که امسال از سراسر
جهان  ۳۶پروژه تحقیقاتی در حوزه گرانش در موضوعات
مختلف موفق به دریافت این عنوان شده اند

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی عضو هیأت علمی گروه مکانیک
دانشگده مهندسی ،موفق به کسب عنوان پژوهشگر برگزیده از
سوی بنیاد تحقیقات ملی کره جنوبی شد و جایزه Brain
 Poolاین بنیاد را از آن خود کرد.
این جایزه هر ساله از طرف مرکز تحقیقات ملی کره به تعدادی
از پژوهشگران برجسته در سطح بین المللی اعطا میشود.
برنامه  Brain Poolیک برنامه پایه برای جهانی سازی علم
و فناوری کشورکره حنوبی است که به منظور تقویت منابع
انسانی متخصص و تبادل علمی و فناوری در بین دانشمندان و
مهندسان سراسر دنیا اجرا میشود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ،تیم دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد متشکل از دانشجویان گروه آموزشی
حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی با راهنمایی و نظارت
دکتر اعظم امینی عضو هیأت علمی گروه حقوق که برای اولین
بار در مسابقه شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری جساپ
(شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری) شرکت کرده بود
موفق به کسب جایزه روح در این مسابقات شد.
جساپ بزرگترین مسابقه شبیه سازی دادگاه درسطح جهانی
است که طی آن بیش از  ٧٠٠دانشکده حقوق ،از  ١٠٠کشور
به رقابت می پردازند .این رقابت دربردارنده شبیه سازی
اختالف فرضی بین کشورها نزد دیوان بین المللی دادگستری
(رکن قضایی سازمان ملل متحد ) می باشد .در این دوره محمد
علی خطاط ،هنگامه الهی فرد ،فهیمه مقصودی و فاطمه ولی
زاده به همراه دو مشاور حقوق بین الملل دکتر الناز نساری و
کتایون اشرفی شرکت کردند.
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انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور توسعه فناوری ازدیاد برداشت
میدان نفتی بینک

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور فناورانه در میدان نفتی
بینک یکی از میادین نفتی جنوب کشور با ظرفیت تقریبی2
میلیارد و  900میلیون بشکه انتخاب شد.
دکتر ملک زاده ،مدیر دفتر توسعه و انتقال فناوری در خصوص
این خبر گفت :از اوایل سال  95موضوع توسعه همکاری ها با
وزارت نفت بطور جدی در دانشگاه مطرح و قبل از واگذاری
مسئولیت توسعه فناوری ازدیاد برداشت میدان نفتی بینک،
کالن پروژه های « توسعه فناوری بهبود تصویرسازی زیرسطحی
در اکتشاف منابع هیدروکربونی در حوضهرسوبی کپهداغ»،
«تفسیر کمی لرزهای در جنوب دشت آبادان» و مشارکت
دانشگاه در «مگا پروژه الفین» به عنوان دانشگاه همکار تعریف و
در دست اجرا می باشند.
وی با اشاره به ظرفیت های علمی و اجرایی دانشگاه فردوسی
مشهد به ویژه گروه مهندسی شیمی ،گروه شیمی ،گروه زمین
شناسی و پژوهشکده های نفت و گاز و مرکز زمین لرزه شناسی
به عنوان پتانسیل های علمی همکاری با وزارت نفت ،اظهار
کرد :برنامه توسعه فناوری ازدیاد برداشت در این میدان با
شبکه سازی دانشگاه ها ،شرکت های دانش بنیان فعال درحوزه
نفت و گاز و شرکت های خدمات فنی و مهندسی با بهره گیری
از همکاری شرکتهای بین المللی برای ایجاد شبکه نوآوری
صنعت نفت اجرایی خواهد شد .فرآیند ایجاد ،انتقال و بومی
سازی فناوری در این طرح آثار اقتصادی ،اجتماعی ،علمی و
تکنولوژیک قابل مالحظه ای برای استان خواهد داشت..
در ادامه دکتر امین شهیدی ،رئیس پژوهشکده نفت و گاز
دانشگاه فردوسی مشهد و مجری طرح با بیان اینکه پیش از این
 9میدان برای بررسی و بهبود عملکرد در اختیار دانشگاه ها قرار
گرفته است ،خاطر نشان کرد :میدان نفتی بینک که بین بندر
گناوه و بندر دیلم در حاشیه خلیج فارس قرار دارد و در سال

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

ساخت دستگاه اندازه گیری
خواص جذب و واجذب هیدروژن در
دانشگاه فردویس مهشد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه
فیزیک دانشکده علوم به راهنمایی دکتر هادی عربی
در آزمایشگاه "انرژی های تجدید پذیر ،مغناطیس
و نانوتکنولوژی" ،موفق به طراحی و ساخت دستگاه
اندازه گیری خواص جذب و واجذب هیدروژن در مواد و
آلیاژها شدند.

 1328کشف و در سال  1346مورد بهره برداری قرار گرفته
است ،دومین مگاپروژه ای است که مسئولیت آن به دانشگاه
فردوسی مشهد واگذار شده است.
دکتر امین شهیدی نقش دانشگاه در این مگاپروژه را توسعه
ذخیره قابل استحصال نفت دانست و یادآور شد :این میدان 2
میلیارد و  900میلیون بشکه نفت اولیه دارد که از این مقدار ،
 700میلیون بشکه با انرژی خود مخزن استخراج می شود ،که
این میزان  %24ظرفیت بازیافت است و بقیه در زیر زمین باقی
می ماند که مسئولیت افزایش ضریب بازیافت مخزن به دانشگاه
واگذار شده است.
وی ادامه داد :دانشگاه فردوسی مشهد این طرح را برابر شرح
خدمات تعیین شده در  5فاز  )1شناخت چالش های میدان و
غربالگری اولیه و پیشرفته  )2مدل سازی و شبیه سازی مخازن
و ارزیابی اقتصادی  )3طراحی و اجرای پایلوت آزمایشگاهی
 )4اصالح مدل شبیه سازی مخزن و طراحی پایلوت و ارزیابی
اقتصادی  )5نظارت بر اجرای پایلوت میدانی با استفاده از همه
ظرفیت های موجود پیگیری و اجرا می نماید.
گفتنی است خبر این واگذاری در اواخر سال  98ابالغ شده
است و در حال حاضر بحث حقوقی انعقاد قرارداد دانشگاه در
حال پیگیری است.

ساخت ماده کاربردی گوانیدینیوم تیوسیانات در دانشگاه فردوسی مشهد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد" ،دکتر حسین
عشقی" ،استاد گروه شیمی دانشکده علوم با همکاری "شرکت
دانش بنیان گیلدا پژوهان سبز" ،با بهره گیری از دانش روز
در زمینه سنتز ترکیبات شیمیایی پرکاربرد ،موفق به سنتز
گوانیدینیوم تیوسیانات با خلوص باال شدهاند.
دکتر عشقی که مدیر عامل شرکت دانش بنیان گیلدا پژوهان
سبز نیز می باشد در مورد ساخت این ماده چنین گفت :این
ماده مشابه داخلی ندارد و ساخت آن باعث بی نیازی از واردات
این ماده از کشورهای دیگر می گردد.
وی ادامه داد :گوانیدین که کربامیدین نیز نامیده می شود  ،یک
باز قوی و دارای حاللیت باال در آب است .در شرایط معمولی
پایدار بوده و جاذب رطوبت می باشد .از آنجایی که گوانیدین
به آسانی به محصوالت گازی تجزیه می شود ،نمک های
گوانیدینیوم پایدارتر از گوانیدین است نمکهای گوانیدینیوم
می توانند با فرآیندهای کالسیک و به وسیله پروتون دار
کردن گوانیدین ها با استفاده از اسیدهای قوی به دست آورد.
مطالعات زیادی روی آمینو گوانیدین ها به منظور کاربردهای
دارویی انجام گرفته شده است ،به طوری که مشتقات گوانیدین
و آمینوگوانیدین با فعالیت ضدمیکروبی در زمینه طبی و
ضدعفونی کردن ،مورد بررسی زیادی قرار گرفته اند .یکی از
این ترکیبات ارزشمند از نمک های گوانیدین ،گوانیدیتیوم
تیوسیانات می باشد.
گوانیدینیوم تیوسیانات یا ایزوتیوسیانات گوانیدینیوم ()GITC
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یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک عامل مختل کننده
ی قوی پیوندهای هیدروژنی آب به کار می رود ،همچنین از
این ترکیب در استخراج  DNAو  RNAاز سلول ها به عنوان
محافظ اسید نوکلئیک به وفور مورد استفاده قرار می گیرد .از
دیگر کاربرد های این ترکیب ،استفاده به عنوان عامل غیرفعال
کننده ویروس هایی از قبیل ویروس آنفوالنزای اسپانیایی است.
این ترکیب ارزشمند یکی از اجزای اصلی کیت های تشخیصی
از جمله کیت تشخیص کرونا می باشد این عملکرد اهمیت
زیادی در مطالعه ی مطمئن و به دور از خطر ویروس ها دارد.
از دیگر کاربرد های مهم این ترکیب استفاده از آن در فرآیند
کافت ( )Lysisمی باشد که در آن غشای بیرونی یاخته از
بین می رود .این فرآیند در مطالعات زیست شناسی از اهمیت
زیادی در استخراج  RNAو DNAاز سلول ها و ذرات
ویروس برخوردار است .عالوه بر فرآیند کافت ،گوانیدینیوم
تیوسیانات با مختل کردن فعالیت آنزیم های  RNaseو آنزیم
های  DNaseسبب می شوند تا فرآیند استخراج با کمترین
آسیب به گونه های استخراج شونده پیش رود.
آزمایشگاه تحقیق و توسعه ی شرکت گیلدا پژوهان سبز با
بهره گیری از دانش روز در زمینه ی سنتز ترکیبات شیمیایی
پرکاربرد ،موفق به سنتز گوانیدینیوم تیوسیانات با خلوص باال
شده اند .این شرکت با افتخار اعالم می کند که آمادگی کامل
جهت تامین نیازهای پژوهشی و صنعتی کشور به این ترکیب
ارزشمند را دارا می باشد.

به گفته دکتر عربی ،این دستگاه بخشی از پایان نامه
مجتبی کمیلی دانشجوی دکتری فیزیک می باشد که
میزان هیدروژن جذب شده در مواد جاذب هیدروژن،
سنتیک جذب و واجذب هیدروژن و خواص ترمودینامیکی
آلیاژهای ذخیره کننده هیدروژن را با دقت باال اندازه
گیری می کند .عالوه براین آلیاژهای جاذب هیدروژن
که در آزمایشگاه فوق ساخته شده اند قابلیت کاربرد در
خودروهایی که با سوخت هیدروژن کار می کنند را دارد.
این دستگاه با کامپیوتر کنترل شده و بطور خودکار داده
برداری کرده و در نهایت قادر به استخراج منحنی های
فشار غلظت و دما ( ،)PCTمنحنی ونت هوف و منحنی
سنتیک جذب و واجذب هیدروژن در گستره وسیعی از
فشار زیاد متوسط و کم تا  160بار با دقت 1میلی بار در
فشار های پایین و  0.5بار در فشارهای باال است .عالوه
بر این اندازه گیری های فوق از دمای منفی چهل درجه
سانتیگراد تا دمای  600درجه سانتیگراد با دقت یک دهم
درجه سانتیگراد قابل انجام است.
وی در ادامه گفت :مجهز بودن دستگاه به  12حجم
استاندارد ،سیستم تمیز کننده هلیوم ،داده برداری دیجیتال،
سیستم خنک کننده و بخش اندازه گیری در خالء و فشار
های پایین از جمله مهم ترین ویژگی های دستگاه ساخته
شده است .این دستگاه با قابلیت های بیان شده ،برای اولین
بار در دانشگاه های ایران طراحی و ساخته شده است که
جزو دستگاه های اندازه گیری دقیق محسوب می شود و
با آلیاژهای استاندارد کالیبره شده است و از لحاظ دقت
قابل رقابت با نمونه های خارجی و از لحاظ هزینه بسیار
اقتصادی می باشد ،الزم به ذکر است که این دستگاه با
هزینه ای در حدود  700میلیون ریال ساخته شده است
که موارد مشابه فرانسوی و آمریکایی این دستگاه حدود 60
هزار دالر قیمت دارد.
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

ساخت سیستم جامع پایش سالمت هوشمند از راه دور
گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد موفق
به ساخت دستگاه سیستم جامع پایش سالمت هوشمند از راه
دور شدند.
دکتر بهشید بهکمال عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه
فردوسی و مدیر طرح در مورد ساخت این دستگاه گفت :با
توجه به شرایط فعلی به دلیل افزایش ناگهانی تعداد بیماران
مبتال به ویروس کرونا و تقاضای باال برای خدمات پزشکی،
امکان پذیرش همه مبتالیان در مراکز درمانی و بیمارستانها
وجود ندارد .بنابراین بسیاری از افراد در قرنطینه خانگی و
یا در نقاهتگاه های عمومی بستری می شوند و از خدمات
پزشکی بصورت مستقیم محروم هستند .در چنین شرایطی که
چالشها و کمبودهای جدی در حوزه درمان و مراقبت ایجاد می
شود ،یکی از اصلی ترین راه حل ها ،توسعه خدمات پزشکی و
پرستاری از راه دور است.
در این راستا ،به همت هسته فناور «سرو دیجیتال» مستقر در
مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و با اتکا بر توانمندی
دانشجویان و فارغالتحصیالن نخبه این دانشگاه و با مدیریت
اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی« ،سیستم جامع سالمت
هوشمند سرو» بعنوان اولین سیستم هوشمند مراقبت سالمت
مبتنی بر تکنولوژی اینترنت اشیا T-based health -
 monitoring solutionIoطراحی و تولید شد.

این محصول بصورت صفرتا صد (شامل همه بخشهای سخت
افزاری و نرم افزاری) توسط هسته فناور «سرو دیجیتال» تولید
شده و از نظر کیفیت و دقت با بهترین نمونه های خارجی رقابت
می کند .مهمترین ویژگی های محصول در زیر آمده است:
این سیستم دارای چهار سنسور برای سنجش عالیم حیاتی
است که شامل رطوبت بدن ،دمای بدن ،اکسیژن خون و ضربان
قلب است .در نسخه بعدی موقعیت جغرافیایی فرد نیز به همراه
عالیم ذخیره می شود .درحال حاضر نمونه مشابه داخلی و
خارجی وجود ندارد و در مراکز درمانی ،دستگاه های مختلفی
برای سنجش هریک از موارد فوق مورد استفاده قرار می گیرد.
امکان ثبت خودکار عالیم بالینی بیمار و نظارت آنالین پزشک
از راه دور وجود دارد .در این سیستم عالیم چهارگانه فرد توسط
یک دستبند هوشمند دریافت شده و در پایگاه داده ذخیره می
شود .پزشک یا پرستاری که در محل حضور ندارد ،می تواند از
طریق نرم افزار هشمند تحت وب بصورت آنالین عالیم بیمار را
مشاهده نماید.
در حال حاضر این سیستم می تواند به چند صورت مورد
استفاده قرار گیرد:
مدل مناسب برای بیمارستان :مدل کامل شده محصول،
عمکردی مشابه تجهیزات اتاق مراقبت های ویژه دارد و می
تواند عالیم حیاتی بیمار را مانیتور کند .سخت افزار سیستم

از نظر قیمت حدود یک دهم تجهیزات اتاق  ICUاست ،ولی
از نظر عملکرد کارایی بسیار بیشتری دارد .بخش نرم افزاری
سیستم امکانی دارد که در حال حاضر در اتاق  ICUوجود ندارد
و می تواند اطالعات را به پزشک در هر محل جغرافیایی از طریق
اینترنت به اشتراک بگذارد.
مدل مناسب برای نقاهتگاه :در این مدل ،هر بیمار یک دستبد
هوشمند دارد که توسط آن اطالعات عالیم حیاتی بیماران اندازه
گیری شده و روی مانیتور ایستگاه پرستاری نمایش داده می
شود .بنابراین یک نقاهتگاه می تواند از طریق نرم افزار مبتنی بر
وب ،توسط یک یا دو پرستار حاضر در محل و یا پزشکان خارج
از محل نقاهتگاه تحت نظارت کامل باشد.
مدل شخصی (خانگی) :در این مدل عالیم حیاتی فرد ،شرایط
محیطی و سایر پارامترهای با اهمیت بصورت خودکار از طریق
دستبند اندازه گیری شده و پس از تحلیل و بررسی توسط نرم
افزار اطالعات الزم و یا هشدارهایی برای اعضای خانواده خارج از
منزل ،پرستار و پزشک ارسال می کند.

توسعه فناوری چسب حساس به فشار
برای رفع نیاز صنعت توسط عضو هیات
علمی گروه شیمی

نصب اولین توربین ابدی  250کیلووات
تولید شده توسط پژوهشکده
هواخورشید دانشگاه فردویس مهشد

تولید انبوه دستگاه گرفنت حرشات زنده اب
مکش هوا در گروه مهندیس بیوسیسمت
دانشگاه فردویس مهشد

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه فردوسی مشهد به سرپرستی
دکتر غالمحسین ظهوری عضو هیأت علمی گروه شیمی
به همراه مهدی همتیان دامغانی پژوهشگر این پروژه و
دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه شیمی دانشکده علوم
فناوری ساخت نوعی چسب حساس به فشار تولید کرده اند که
در زمینه های متنوعی چون صنایع بسته بندی ،نوار چسب،
برچسب و ...کاربرد دارد .پروژه ساخت این چسب که دارای
ابعاد نانومتری است ،برای تامین نیاز شرکت تولیدی و صنعتی
سامد (چسب مشهد) اجرا شده است.
در این پروژه از پلیمریزاسیون امولسیونی دو مرحلهای به روش
هسته پوسته در شرایط کنترل شده و دقیق برای تولید چسب
استفاده شد .با کاهش ابعاد ساختار چسب به مقیاس نانومتری،
استحکام پوستگی از  ۰٫۰۷به  ۰٫۸۲نیوتن بر میلیمتر رسید
که نتیجه بسیار جالب توجهی است .البته ذرات در این چسب
کمتر از  ۱۰۰نانومتر قطر دارند.

انرژی باد جزء انرژی های پاک و تجدیدپذیر می باشد که
دارای توجیه اقتصادی در مناطق بادخیز کشور است .این انرژی
می تواند سبب صیانت از منابع انرژی آبی ،گازی و سایر انرژی
ها ی تجدیدناپذیر باشد و افق روشنی را جهت استفاده از این
نعمت خدادادی پیش روی صنعت برق قرار داده است.
نخستین نمونه داخلی توربین بادی  250کیلووات با توانایی
تولید میانگین  976مگاوات ساعت انرژی برق در سال ،ساخته
شده است .طرح مطالعاتی ساخت توربین بادی  250کیلوات
توسط پژوهشکده هواخورشید مستقر در دانشگاه فردوسی
مشهد با همکاری سازمان توان شروع شد و در سی و یکم
تیرماه  1399عملیات نصب توربین در منطقه بادی بینالود کلید
خورد و در حال حاضر کلیه مراحل نصب بخشهای مختلف تاور،
ناسل و مونتاژ قطعات روتور و اتصال آن به توربین به همراه امور
کیفی مربوطه با موفقیت به پایان رسیده است.
این توربین بادی شامل سه بخش پایه یا برج ،موتورخانه و روتور
است و دارای ارتفاع برج  30متر و قطر روتور  31متر می باشد.
توربین مذکور با حداقل سرعت باد  4متر بر ثانیه و حداکثر 23
متر بر ثانیه قادر به تولید انرژی برق می باشد .و دارای قدرت
تحمل سرعت باد تا  70متر بر ثانیه می باشد.
ن توانایی تولید برق برای نقاط بحرانی و یا تامین برق
این توربی 
زمین های کشاورزی و مراکز تجاری کوچک را دارا می باشد.

اجرای پروژه تولید انبوه دستگاه گرفتن حشرات زنده با مکش
هوا در گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد
انجام و تجاری سازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ،این طرح
ب ه صورت یک طرح نوآورانه و فناوارنه توسط دکتر رسول
ت علمی گروه مهندسی مکانیک
خدابخشیان ،عضو هیأ 
بیوسیستم به سفارش واحد حفظ نباتات جهاد کشاورزی
بندرعباس صورت پذیرفت.
طبق گفته مجری این طرح ،امروزه شاهد استفاده از
حشرهکشهای شیمیایى و کشته شدن حشرات در طیفی
وسیع هستیم .همچنین متخصصان حشرهشناسی و
دانشجویان رشته گیاهپزشکی نیاز به زنده گیرى حشرات
گاهاً سمى در اندازههای مختلف دارند .حشره گیری در حال
حاضر در ایران برای حشرات ریز با آسپیراتور و برای بقیه
حشرات با دست انجام میگیرد .با استفاده از این دستگاه
محیطزیست ،حشرات و یا کاربر (با سم یا نیش حشره)
آسیب نمیبینند.
دکتر رسول خدابخشیان در تکمیل این خبر اظهار داشت :در
این طرح  5نمونه از این دستگاه به سفارش جهاد کشاورزی
بندرعباس ساخته و به متخصصان واحد حفظ نباتات آن
سازمان تحویل داده شد.

همچنین ساخت این چسب در مقیاسهای حجمی یک لیتری
س نیمهصنعتی نزدیکتر باشد .با این
انجام شده تا کمی به مقیا 
کار تجاریسازی این فرآیند سادهتر میشود .با توجه به نتایج
بهدست آمده به نظر میرسد که مسیر برای تجاریسازی و
تولید صنعتی هموار شده است.
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كشف يك جنس و گونه جديد از سخت پوستان در خليج فارس
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دستاورد رساله دكتري دكتر فاطمه نظري از دانش آموختگان دكتري گروه زیست
شناسی دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر دکتر امید میرشمسی دانشیار این گروه كشف يك جنس و گونه جديد از سخت پوستان
(پاروپايان) خليج فارس و درياي عمان می باشد که جهت چاپ در مجله  Marine Biodiversityمورد پذيرش قرار گرفته است.
مجله  Marine Biodiversityدرفهرست  JCRداراي  1.48=IFو  Q2مي باشد .الزم به ذكر است نام گونه از توپونيمي
التين ( Sinus Persicaسينوس پرسيكا -خليج فارس) كه در ترجمه ي نوشته هاي  145AD-127 Ptolemyو
 24AD-63B Straboمورد اشاره قرار گرفته است ،به نام Pseudoneotachidius sinuspersici gen. et sp. nov
نامگذاري و توصيف شده است.
Pseudoneotachidius sinuspersici gen. et sp. nov., a new member of the family Tachidiidae Boeck,
1865 (Copepoda: Harpacticoida) from Iran
متخصصيني كه در توصيف اين آرايه جديد مشاركت داشته اند عبارتند از:
⦁ دكتر فاطمه نظري (دانش آموخته دكتري بيوسيستماتيك جانوري دانشگاه فردوسي و عضو هیأت علمي دانشگاه جيرفت)
⦁ دكتر عليرضا ساري (استاد تمام دانشكده زيست شناسي دانشگاه تهران)
⦁ دكتر منصور علي آباديان (استاد تمام دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد)
⦁ دكتر ساموئل گومز ( Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica Mazatlán,
) México Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, México
⦁ دكتر اميد ميرشمسي (دانشيار دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد -نويسنده مسئول)

كشف یک گونه گیاهی جدید توسط محققان پژوهشكده علوم
گياهيدانشگاهفردوسیمشهد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد ،گیاه شناسان پژوهشکدة علوم گیاهی در راستای همکاری های ملی و بین المللی
خود با گیاه شناسان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و موسسه  IPKآلمان موفق شدند یک گونة گیاهی جدید برای دنیا
از ایران کشف نمایند .این کشف ،متعلق به گون ه ای از جنس پیاز کوهی ( )Alliumاز تیره  Amaryllidaceaeمیباشد که
تخصصی گیاهشناسان این
برای نخستینبار از استان آذربایجان غربی شهرستان خوی جمعآوری شده است .پس از بررسیهای
ّ
پژوهشکده و محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و متخصصان موسسه  IPKمشخص شد که نمونه های مذکور گونه
ی جدیدی برای علم گیاهشناسی و دنیا هستند .صحت شناسایی و موقعیت تبارشناختی آن با استفاده از داده های مولکولی نیز
مورد تایید قرار گرفت .نمونه هلوتایپ این گونه در هرباریوم دانشگاهی فردوسی مشهد نگهداری میشود.
این گیاه با نام علمی  Allium schisticolaبصورت گزارشی در قالب یک مقالة تخصصی  ISIدر نشریه های ""Phytotaxa
به آدرس  https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.450.3.1بهچاپ رسیده است.

طرح دیجیتالسازی نسخههای خطی در مؤسسه ایرانشناسی
آکادمی علوم اتریش با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد
مؤسسه ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش با همکاری دانشگاه وین و دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به ایجاد یک پایگاه
اطالعاتی با هدف گردآوری تمامی نسخههای خطی فارسی و عربی مربوط به دوره حکومت ایلخانان تا اوایل دوره حکومت
تیموریان کرده است .هدف این طرح فراهم آوردن منابع اطالعاتی تازه برای گسترش مطالعات این دوره از تاریخ ایران
میباشد .از آنجا که در مورد این دوره از تاریخ ایران دیدگاههای متعارضی (از نابودی میراث علمی – فرهنگی ایران تا شکوفایی
فرهنگی – هنری) مطرح شده است ،گردآوری هزاران نسخه خطی مربوط به این دوران از کتابخانههای مختلف ایران و جهان
میتواند چشمانداز و ارزیابی دقیقتری از تحوالت رخ داده در این دوران حساس از تاریخ ایران در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
در چارچوب این طرح تاکنون صدها نسخه از جمله از مجموعه نسخههای خطی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده
الهیات ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی) شناسایی شده و کار بر روی نسخههای موجود در دیگر کتابخانههای ایران و دیگر
کشورها ادامه دارد .پیشبینی میشود پس از تکمیل پروژه منابع اطالعاتی تازهای با دسترسی رایگان در اختیار پژوهشگران
این دوره از تاریخ ایران قرار گیرد.
الزم به یادآوری است سال گذشته قرارداد همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسه ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش
به امضا رسید و دکتر جواد عباسی ،هیأت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مشاور با این طرح همکاری دارد.
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توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان و جهت استفاده
درکیتهایتشخیصی؛

شکلنوترکیبپروتئینهای
ویروس کووید ۱۹-تولید شد

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با بهرهگیری از مهندسی
ژنتیک و انتقال ژن از ویروس به باکتری ،موفق به تولید گونه
نوترکیب از پروتئین نوکلئوکپسید( )Nو بخشی از پروتئین
اسپایک ( )Sویروس کووید )۲-SARS-COV(۱۹به
منظور بهرهبرداری درکیتها و آزمایشهای تشخیصی این
بیماری شدند.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان،
عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی
کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اعالم این خبر گفت:
پروتئین نوکلئوکپسید بر روی ژنوم ویروس قرار دارد و با
توجه به ایمنی زایی و فراوانی باال یکی از بهترین آنتی ژن
های ویروس برای تشخیص بیماری است.
دکتر آذرشاه پیری افزود :پروتئین اسپایک ( )Sنیز بر روی
سطح ویروس قرار دارد و نقش مهمی در شناسایی گیرنده
و نفوذ ویروس به سلول دارد .از این روتولید و مطالعه این
پروتئین برای تحقیقات ضدویروسی و همچنین تولید
واکسن بسیار حائز اهمیت می باشد.
وی با بیان اینکه تولید این پروتئین ها تسهیل کننده ساخت
کیت های باکیفیت تشخیص بیماری کووید  ۱۹-است،
تصریح کرد :استفاده از پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید()N
و بخشی از پروتئین اسپایک ( )Sبرای کیت های االیزا و
کیت های تشخیص سریع در تشخیص آنتی بادی علیه
ویروس در خون مورد استفاده قرار میگیرد.
شاه پیری ،ادامه داد :عملکرد این پروتئین ها درگروه
بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با ساخت
کیت آزمایشگاهی از طریق پوشش دهی میکروپلیت با
پروتئین نوکلئوکپسید( )Nو استفاده از سرم های استاندارد
حاوی آنتی بادی های ( )IgGو( ،)IgMبررسی و به تأیید
رسیده است.
وی اضافه کرد :طبق این فرآیند وجود  IgMنشانگر عفونت
حاد و سابقه کوتاه مدت ابتال به ویروس میباشد .در حالی
که منفی شدن  IgMبه همراه با ال رفتن  IgGسابقه ابتالء
قبلی به عفونت را نشان می دهد.
عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی
اصفهان در ادامه افزود :در حالی که وارد کردن تنها یک
میلی گرم از این پروتئین حدود  ۴۰۰دالر هزینه در بر دارد،
تولید این محصول در مقیاس بزرگ در آزمایشگاه گروه
بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی این دانشگاه ،این هزینه را
بسیار مقرون به صرفه نموده و می تواند نیاز محققان کشور
را تأمین نماید.
شاه پیری ،تصریح کرد :درگام بعدی می توان با بهرهگیری
از مهندسی پروتئین و جهش زایی هدفمند بر روی ژن
های تولید کننده این پروتئین ها و تولید پروتئین های
جهش یافته ،به اطالعاتی در رابطه با مکانیسم دقیق عمل
این ویروس که مرتب درآن جهش های ژنتیکی روی می
دهد دست یافت و این اطالعات حتی در صورت ایمنی
شدن افراد با واکسن برای کنترل بیماری در آینده مفید
خواهد بود.
گفتنی است این دستاورد با حمایت مرکز نوآوری و
تجاریسازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان به انجام
رسیده و هم اکنون آماده ارائه نتایج جهت بهره برداری در
حوزه سالمت کشور میباشد.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید
گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه مازندران در سال 1398

اهمــــیت دانشــــگاه ،به قدر اهمیت آینـــده کشــــور است .اگر ما بخواهیم در آینده ،یک
کشور بزرگ ،آباد ،پیشرفته ،متــــرقى ،متمدن و داراى دو جنـــاح مادى و معنوى داشته باشیم،
باید به دانشگاه بپردازیم.
مقام معظم رهبری مدظله العالی
توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۸
⦁ خالصه ای از توانمندی های پژوهشی دانشگاه مازندران
⦁ انتشار مقاالت معتبر علمی بین المللی بر اساس پایگاه های  Scopusو Web of Science
⦁ انتشار کتاب های مختلف توسط انتشارات معتبر دانشگاهی
⦁ انجام طرح های پژوهشی مساله محور
⦁ برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های علمی
⦁ برگزاری کرسی های نظریه پردازی
⦁ جذب دانشجویان پسادکتری
⦁ کسب افتخارات مهم ملی و بین المللی
⦁ فعایت های مرکز ارتباط با صنعت و جامعه
⦁ فعالیت های مرکز رشد
◆ مقدمه
پژوهش به عنوان یکی از اساسیترین زیر ساختهای توسعه و پیشرفت کشورها محسوب میشود.
پژوهشهای هدفمند و مساله محور عالوه بر پاسخگویی به نیازهای صنعت و جامعه ،از موازی
کاری و اتالف وقت ،منابع و انرژی جلوگیری میکنند و اگر به تولید اطالعات علمی منجر شوند
میتوانند به عنوان یکی از شاخصهای رشد و توسعه یافتگی جوامع تلقی شوند .اهمیت تولید
اطالعات علمی و نقش انکار ناپذیر آن در توسعه پایدار به حدی است که بسیاری از کشورهای
پیشرفته دنیا حجم عظیمی از سرمایههای ملی خود را صرف توسعه پژوهش و مؤسسات پژوهشی
مینمایند .عالوه بر این ،افزایش گرایش عموم به فعالیتهای علمی که منجر به تولید اطالعات
علمی میشوند ،نشان از اهمیت این مسئله در توسعه و پیشرفت کشورها دارد .تولید و توسعه
علم و دستیابی به فناوری برای ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطوح بین المللی و کسب ثروت
به منظور بهبود وضع زندگی مردم و رفاه عمومی ،مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان ،دانشمندان،
محققان و فناوران دانشگاهها ،پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی وزارتخانه ها ،سازمانها ،مراکز دولتی
و غیر دولتی است .هفته پژوهش و فناوری ،هفتهای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز
روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری در کشور فراهم میآورد تا کلیه ذینفعان ضمن اطالع از
روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده ،برنامهریزی و اقدامات بهتر و مهمتری را در دستور
کار قرار دهند.
در این گزارش به بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه مازندران در سال  1398پرداخته میشود.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران در راستای منویات مقام معظم رهبری و با توجه به
اهمیت و نقش بی بدیل پژوهش و فناوری در توسعه کشور همواره در تالش است تا بستری
مناسب جهت ترویج و توسعه پژوهش فراهم نماید .به همین منظور معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه مازندران در زمینه انتشار مقاالت علمی در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی ،انعقاد
قراردادهای پژوهشی با سازمانهای دولتی و خصوصی ،فعالیتهای مرتبط با جامعه و صنعت،
فعالیتهای مرتبط با مرکز رشد و توسعه فعالیتهای فناورانه ،گامهای بسیار مهمی برداشته است
که در ادامه به مرور مهمترین دستاوردهای دانشگاه مازندران در این زمینهها پرداخته میشود.
◆ توانمندی های دانشگاه مازندران
ترکیبی از سرمایه های انسانی و فیزیکی موجود در دانشگاه مازندران باعث شده است تا این
دانشگاه بزرگ از نقش قابل مالحظه ای در پیشبرد پژوهش و فناوری در استان و در نتیجه کل
کشور برخوردار باشد .در این قسمت از گزارش ،به مروری بر پتانسیل های دانشگاه مازندران در
بخش پژوهش پرداخته می شود .همانطور که در ادامه مالحظه می شود ،دانشگاه معین استان
مازندران با برخورداری از حدود  10000دانشجو و بالغ بر  400عضو هیات علمی (شکل  )1یکی
از بهترین ذخایر سرمایه انسانی در استان محسوب می شود.

شکل  .1چارت نیروی انسانی شامل دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

فضاهای فیزیکی موجود و سرمایه گذاری های فیزیکی انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری را نیز
می توان از دیگر توانمندی های دانشگاه مازندران در توسعه و پیشرفت تحقیقات و فناوری در کشور
نام برد .دانشگاه مازندران با برخورداری از  56آزمایشگاه و کارگاه با تجهیزات فناوری پیشرفته و
متوسط در دانشکده های مختلف تابعه ( 18مورد در دانشکده فنی مهندسی و علوم دریایی17 ،
مورد در دانشکده شیمی 6 ،مورد در دانشکده علوم ورزشی و  4مورد در دانشکده میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری) زیر ساخت پژوهشی بسیار مناسبی را در استان مازندران فراهم نموده
است .عالوه بر این ،دانشگاه مازندران در سال های  1398و  1399با تاسیس  14واحد پژوهشی از
قبیل هسته ،گروه و مرکز پژوهشی و جذب بیش از  20پژوهشگر در دوره های پسادکتری در این
دانشگاه گام های بسیار محکمی در تامین زیر ساخت های پژوهشی کشور برداشته است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران با برخورداری از مجموعه ای غنی و دیرینه بالغ بر 170000
جلد کتاب فارسی و التین و بیش از  10520عنوان پایان نامه تحصیالت تکمیلی یکی دیگر از
پتانسیل های پژوهش در استان مازندران محسوب می شود .دسترسی همزمان به منابع کتابخانه
ای در کنار متخصصین موضوعی (گروه های آموزشی مستقر در دانشگاه) همراه با امکانات و
تجهیزات آزمایشگاهی ،وجود بخش های مختلف و متنوع کتابخانه ای همراه با فضای مناسب
مطالعه به مساحت  8500متر مربع در پنج طبقه ،خرید سالیانه  250.000.000تومان کتاب
از فرصت های نمایشگاهی و اشتراک  5عنوان پایگاه های اطالعاتی فارسی و التین از دیگر
زیرساخت های پژوهشی موجود در استان مازندران می باشد.
◆ دستاوردهای دانشگاه مازندران در زمینه انتشار مقاالت معتبر علمی
تجارب فعالیتهای علمی در کشورهای مختلف نشان میدهد هرگونه تحرک و توسعۀ علمی اعم
کمی آن ،موکول به همکاری متقابل با کشورهای
از آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و ارتقای کیفی و ّ
صاحب علم و فناوری و همچنین همکاری و توان جذب دانشمندان و متخصصان برجستهای است
که با جریان علم روز مرتبطند ،و زمانی این امکان میسر خواهد شد که شرایط علمی مطلوب در
داخل بهویژه به لحاظ ارتباطات بینالمللی و تسهیالت الزم در این زمینه تأمین شود .دانشگاه
مازندران با توجه به اهمیت این مساله اهتمام ویژه ای به بعد بین المللی دانشگاه داشته است و با
ایجاد شورای روابط بین الملل دانشگاه و اتخاذ سیاست های مهم در این زمینه نتایج بسیار خوبی
در سال  1398و بویژه سال  1399کسب کرده است.
سند چشمانداز 1404کشور ،جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب
غربی را برای ایران تصویر کرده است .بررسی فرآیند توسعه در جهان ،حکایت از این واقعیت دارد
که نظامهای آموزش عالی ،همواره عامل بنیادی تکامل و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جوامع بودهاند .یکی از راه هایی که دانشگاه ها می توانند در ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی
یک کشور موثر واقع شوند توسعه ایده ها و اندیشه های علمی از طریق انتشار مقاالت علمی معتبر
بین المللی است .دانشگاه مازندران با نگاه به اهداف کالن کشور طی سال های اخیر گام های
موثری در این زمینه برداشته است و توانسته است حجم باالیی از تولیدات علمی بین المللی در
استان مازندران را به خود اختصاص دهد .میزان انتشار مقاالت معتبر بین المللی بر اساس پایگاه
اطالعاتی معتبر  Web of scienceدر شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2میزان انتشار مقاالت معتبر علمی بین المللی دانشگاه مازندران در سال های مختلف بر اساس پایگاه
Web of Science
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همانطور که مالحظه می شود بر اساس اطالعات حاصل از پایگاه اطالعاتی Web of Science
میزان انتشار مقاالت معتبر علمی در سال  2019برابر  502عدد می باشد که نسبت به سال ماقبل
آن افزایش یافته است.
وضعیت کلی دانشگاه از لحاظ تعداد استناد به مقاالت و شاخص  Hطی سال های  2002تا 2021
در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3وضعیت کلی دانشگاه به لحاظ تعداد کل انتشارات علمی معتبر ،شاخص  Hو تعداد ارجاعات بر اساس
پایگاه Web of Science

یکی دیگر از پایگاه های مهم نمایه انتشارات بین المللی ،پایگاه  Scopusمی باشد .تعداد مقاالت
علمی دانشگاه مازندران در این پایگاه ،طی سال های اخیر به تفکیک رشته های مختلف و به
صورت کلی در ادامه ارایه می شود (شکل  4و .)5

شکل  .6میزان مشارکت دانشگاه مازندران با دانشگاه های مختلف جهان طی  25سال اخیر بر اساس پایگاه
اطالعاتی Web of Science

شکل  .7میزان مشارکت دانشگاه مازندران با کشورهای مختلف جهان طی  25سال اخیر بر اساس پایگاه
اطالعاتی Web of Science

شکل  .4درصد و میزان انتشار مقاالت در پایگاه  Scopusبه تفکیک رشته های موجود در دانشگاه مازندران تا
سال 2021

یکی دیگر از پایگاه های معتبر علمی ،پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCمی باشد .در ادامه تعداد
مقاالت دانشگاه مازندران در سال های مختلف و به تفکیک دانشکده ها در سال  1398ارائه می
گردد (جدول  1و شکل .)8
جدول  .1تعداد مقاالت علمی پژوهشی نمایه شده در ISCبه تفکیک دانشکدهها

شکل  .5تعداد مقاالت دانشگاه مازندران با نمایه Scopus

همانطور که مالحظه می شود در سال  1398میزان مقاالت معتبر دانشگاه مازندران که دارای
نمایه  Scopusمی باشند برابر با  565می باشد که نسبت به سال  2018افزایش داشته است.
همچنین در سال  2020علیرغم همه گیری ویروس کوید 19-و کندی تولید علم در دنیا ،میزان
انتشارات دانشگاه مازندران برابر با  511می باشد.
یکی از مهمترین عناصر اساسی پیشرفت علم ،ترکیب ایدههای علمی و ایجاد ارتباط مؤثر بین
دانشمندان در فعالیتهای علمی است« .همکاری علمی» یکی از مقولههای اجتماعات علمی
کمی و کیفی آن ،یکی از اهداف اصلی جوامع
می باشد که دستیابی به آن و افزایش سطح ّ
علمی را تشکیل میدهد .به همین منظور دانشگاه مازندران طی سال های اخیر و بویژه در سال
 1398توجه ویژهای به گسترش همکاری های بین المللی داشته است .فراهم کردن شرایط الزم
برای فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان دکتری ،جذب بالغ بر  350دانشجوی بین المللی از
کشورهای همسایه و برگزاری کالس ها به زبان انگلیسی برای این دانشجویان از مهم ترین اقدامات
دانشگاه مازندران در سال  1398می باشد .در ادامه میزان مشارکت بین المللی دانشگاه مازندران
در انتشار مقاالت در مجالت معتبر علمی به تفکیک کشورها و دانشگاه های مختلف نشان داده
شده است (شکل  6و .)7

دانشکده

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

الهیات

39

30

37

32

تربیت بدنی

64

72

67

80

حقوق و علوم سیاسی

33

30

33

19

ریاضی

20

19

19

21

شیمی

8

8

5

6

علوم اقتصادی و اداری

106

98

85

77

انسانی

156

128

138

131

علوم پایه

44

46

34

26

علوم دریایی

15

23

22

6

فنی و مهندسی

23

22

36

29

میراث فرهنگی

9

5

4

4

هنر و معماری

22

27

18

29

کل دانشگاه مازندران

539

508

498

460

شکل  .8سرانه و تعداد کل مقاالت علمی پژوهشی نمایه شده در  ISCبه تفکیک دانشکدهها در سال 1398

عالوه بر فعالیت چاپ مقاالت در مجالت  ،ISCدانشگاه مازندران تعداد قابل توجهی
نشریه هم در این پایگاه نمایه کرده است .از میان نشریات این دانشگاه 2 ،مجله انگلیسی
( Caspian Journal of Mathematical Sciencesو )Journal of Genetic Resource
و  6مجله فارسی (پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،پژوهشنامه اقتصاد کالن ،فصلنامه برنامه
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شناسی نهاد های اجتماعی ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی
ریزی و توسعه گردشگری ،نشریه جامعه
ِ
و فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری) در پایگاه  ISCنمایه شده اند .الزم به ذکر است که
در ارزیابی وزارت عتف در سال  ،98یک نشریه حائز رتبه "الف" و  ۶مجله حائز رتبه "ب" شده اند.
آمار کلی فعالیتهای دانشگاه مازندران در زمینه انتشار مقاله در نمایه های مختلف ،طرح پژوهشی،
کتاب ،سخنرانی ،همایش و کرسی های نظریه پردازی در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  .9فعالیت های پژوهشی دانشگاه مازندران در سال 1398

دانشگاه مازندران عالوه بر چاپ مقاالت معتبر علمی در سال  ،1398در سایر موارد پژوهشی نیز
حضور موثر و فعالی داشته است .تعداد  57جلد کتاب توسط اعضا هیات علمی دانشگاه مازندران
در انتشارات معتبر دانشگاهی کشور به چاپ رسیده است .اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران
در سال  1398با برگزاری همایش ها و سخنرانی های مختلف در داخل و خارج دانشگاه نیز
حضوری درخشان داشته اند و برگزاری  62مجموعه سخنرانی و  201همایش حاصل فعالیت
دانشگاه مازندران در این زمینه بوده است .دانشگاه مازندران همواره کوشیده است تا گامی موثر در
زمینه ارتباط با جامعه و صنعت بردارد و با بررسی نیازهای جامعه و صنعت کوشیده است تا از نتایج
یافته های علمی در حل مشکالت صنعت و جامعه استفاده کند و به سمت کاربردی کردن نتایج
پژوهشها گام برداشته است .در این راستا دانشگاه مازندران با انجام  53طرح پژوهشی در ارتباط
با مسایل و مشکالت استان و کشور کوشیده است تا در زمینه استفاده از پژوهش در "جهش
تولید" نقش موثری ایفا کند .برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ایجاد فضایی شاداب جهت
نقد و بررسی نظرات پژوهشگران و اندیشمندان دانشگاهی و خارج دانشگاهی از دیگر فعالیت های
دانشگاه مازندران در حوزه پژوهش می باشد .برگزاری  9کرسی نظریه پردازی در سال 1398
حاکی از نگاه ویژه دانشگاه مازندران به نقد ،بررسی و تبادل اندیشه ها و آرا اندیشمندان مختلف
می باشد .انتشار بالغ بر  64مقاله علمی در سایر نمایه های خارجی و داخلی نیز از دیگر فعالیت
های حوزه پژوهش در سال  1398می باشد .یکی دیگر از رسالت های دانشگاه انجام آموزش های
کاربردی در کنار مباحث نظری و آماده کردن دانشجویان جهت ورود به بازار کار می باشد .دانشگاه
مازندران در سال  1398با برگزاری  84کارگاه علمی کوشیده است تا در کنار مباحث علمی و
نظری توجه ویژه ای به کاربردی کردن علوم داشته باشد .استفاده از فارغ التحصیالن دوره دکتری
دانشگاه و بهره برداری از پتانسیل باالی نیروی های جوان و مستعد فارغ التحصیل دکتری از دیگر
اقداماتی است که در سال  1398توجه ویژه ای به آن شده است با توجه به اهمیت این قضیه در
سال های آتی نیز برنامه ریزی مدونی در این زمینه انجام شده است .جذب بیش از  20پژوهشگر
پسادکتری در سال  1398حاصل نگاه ویژه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران به استفاده
از ظرفیت بسیار باالی نیروهای جوان و با استعداد در این زمینه است.
◆ کسب افتخارات معتبر ملی و بین المللی
یکی از مهم ترین افتخارات پژوهشی دانشگاه مازندران در دو سال اخیر کسب افتخارات معتبر
بین المللی توسط اساتید این دانشگاه می باشد .بر اساس نتایج یک پژوهش علمی از دانشمندان
برتر جهان و با توجه به شاخصهای استنادی استاندارد 8 ،عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در
بین  ۲درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند .این ارزیابی توسط یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه
استنفورد صورت گرفته و نتایج آن اخیرا ً در نشریه PLOS Biologyمنتشر شده است .این
ردهبندی مبتنی بر اطالعات پژوهشی یکصد هزار دانشمند به تفکیک دو بازه زمانی بلند مدت
(تا پایان سال  )2019و کوتاه مدت (فقط سال  )۲۰۱۹بوده است .دکتر کوروش نوذری ،دکتر
جهانبخش رئوف ،دکتر رضا اوجانی ،دکتر موسی قائمی ،دکتر حسین جعفری ،دکتر مصطفی
اسالمی ،دکتر حشمتاله علینژاد و دکتر شهرام قاسمی میر از دانشگاه مازندران به دلیل استنادات
باالی مقاالت معتبر علمی و سهم بهسزایی که در پیشرفت حوزههای تخصصی شان داشتهاند در
این لیست قرار دارند.
از دیگر افتخارات بین المللی دانشگاه مازندران قرار گرفتن نام دکتر مصطفی اسالمی از دانشکده
ریاضی در میان پژوهشگران یک صدم درصد جهان می باشد .بر اساس گزارش کالریویت انالتیکس
( ،)ISIدکتر مصطفی اسالمی در سال  2019و همچنین در سال  2020در میان یکصدم درصد
پژوهشگران برتر جهان قرار گرفته است.
از دیگر افتخارات ملی و بین المللی دانشگاه مازندران قرار گرفتن نام اساتید این دانشگاه در جمع
پژوهشگران یک درصد برتر جهان بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم می باشد.
بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،دکتر جهانبخش رئوف در حوزه شیمی ،دکتر
حسین جعفری و دکتر مصطفی اسالمی در حوزه ریاضیات و دکتر اکبر حاجی زاده مقدم در
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حوزه موضوعی علوم کشاورزی و دکتر محمود شارع پور در حوزه علوم اجتماعی موفق به کسب
این عنوان ارزشمند شدند.
◆ دستاوردهای مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه
با توجه به نیاز و ضرورت کاربردی کردن علوم و استفاده از ظرفیت دانشگاه در حل مشکالت
صنعت و جامعه ،دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه مازندران به صورت ویژه و تخصصی با
انجام برنامه های متنوع گامی مهم در این زمینه برداشته است .خالصه ای از فعالیت های این
مرکز در راستای کاربردی کردن علوم در سال  1398عبارتند از:
◾ ایجاد عالقمندی مدیران صنعتی و غیرصنعتی به حضور و نقش آفرینی در دانشگاه مادر استان
◾ برگزاری جلسات با مسئوالن ذیربط و یافتن مشکالت استان مازندران در زمینه های زیست
محیطی ،صنعتی ،گردشگری ،خدماتی و ...
◾ بررسی و شناسایی فرصتهای استفاده از نهادهای دانشگاهی در کمرنگکردن تاثیرات تحریمها
◾ نگارش آیین نامه فرصت مطالعاتی در صنعت برای اساتید
◾ نگارش آیین نامه توانمند سازی و اشتغال افزایی دانشجویان کارشناسی
◾ رایزنی با خیرین استان
◾ نگارش آیین نامه طرح تحول دانشگاه ها با جامعه و صنعت و اجرای طرح تحول دانشگاه ها
و موسسات پژوهشی با جامعه و صنعت و تشکیل دبیرخانه استانی در محل دانشگاه مازندران
_ تشکیل کارگروه دبیرخانه
_ تخصیص محل فیزیکی
_ تامین تجهیزات مورد نیاز
_ تعیین دبیر دبیرخانه
معرفی بیش از  40نماینده دانشگاه ها و دستگاه های دولتی جهت پیگیری اجرای این طرح
◾ پیگیری دریافت و بارگذاری نیازها و اواویت های پژوهشی ارگانهای اجرایی استان مازندران
و بارگذاری در سایت اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف و کسب مقام دوم در کشور
◾ اجرای طرح کوآپ و عقد تفاهم نامه با  5شرکت صنعتی برتر استان مازندران
◾ نصب دستگاه زلزله نگار با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
◾ برگزاری استارتآپ حوزه صنعت با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در سالهای
 97و 98
◾ برنامه ریزی برگزاری استارت آپ صنعت و بانوان در سال جاری
◾ اعزامبیشاز 4فرصتمطالعاتیاعضایمحترمهیاتعلمیبهدرخواستجامعهوصنعتدرسال1399
◾ اجرای کامل استفاده از سامانه ملی کارآموزی و مجازی نمودن فرآیند کارآموزی در دانشگاه مازندران
◾ برگزاری بیش از  10نشست مشترک و بازدید از صنایع استان جهت همکاری های مشترک
◆ دستاوردهای مرکز رشد
يكي از راه هاي ممكن جهت ايجاد همكاري ميان دولت ،دانشگاه و صنعت ،كه توسط ديگر
كشورهاي توسعه يافته به صورت جدي ترغيب و مورد بهره برداري قرار گرفته ،تاسيس پارك ها
و مراكز رشد علم و فناوري است .مرکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور
حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس میشود و با ارایه امکانات و تسهیالت عمومی ،زمینه پا
گرفتن شرکتهای جدید را فراهم میکند .استفاده از مراکز رشد ،امروزه به عنوان یکی از ابزارهای
پذیرفته شده برای تبدیل خالقیتها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت قابل ارایه به
بازار و توسعه کارآفرینی محسوب میشود .دانشگاه مازندران در سال  1398با توجه ویژه به مركز
رشد و با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين مؤسسات فناور نوپا و
با پشتيباني هاي الزم و ارائه خدمات اوليه ،نقش مؤثري در پا گرفتن و بالندگي و نهایتا افزايش
ضريب موفقيت اين واحدها در استان مازندران ایفا کرده است و با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد
و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده در
حوزه فناوری های پیشرفته و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی نموده است.
خالصه ای از فعالیت های مرکز رشد دانشگاه مازندران در سال  1398در جدول  2ارایه شده است.
جدول  .2لیست فعالیت های مرکز رشد دانشگاه مازندران

عنوان محصول
1

محلول کلوئیدی نقره با عصاره گیاهی

2

قطعات پیش ساخته بتنی

3
4
5
6

شرکت/هسته
شرکت پردیس آرمان شیمی
طبرستان
شرکت آروند سازه کارینا

سامانه کنترل و مدیریت یکپارچه موتورخانه روماک سیستم آویژه صنعت آریان
ضد عفونی کننده هاي هیبریدي برپایه ي
آریان کیمیا مامطیر
نانو بستر هاي پلیمري فعال زیستی
سیستم خوانش کنتور های آنالوگ آب ،
شرکت هوشیار فراپویش گران داده
برق و گاز طراحی و تولید
گسترش پیشگام پرتو کسری
موتور جستجوی چند رسانه ای

 7بلوک کامپوزیت پلی اتیلنی پیش ساخته

وضعیتفروش/تولید
تولید و فروش
تولید/عقد قرارداد
تولید و فروش
تولید و فروش
تولید و فروش
تولید

هسته فناور

تولید

8

کود ارگانیک

زیست شیمی گستران

تولید و فروش

9

دستگاه استریل و هوا ساز

طراحی و مهندسی معکوس ایلیا

تولید و فروش

10

پدل برد ورزش های آبی

هسته فناور

تولید و فروش

❚❚
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پژوهش هزينه نيست ،سرمايه است

⏪

دکتر ایرج مهدوی

ریس دانشگاه علوم و فنون مازندران

هدف پژوهش بايد حل مساله باشد ،خداوند
با اهداي عطيه عقل به بشر ،ابزاري قدرتمند
براي نزديك شدن به حقيقت عظيم جاري
در كائنات در اختيار وي قرار داده است.
دانشگاهها به عنوان پرچم داران عقل گرايي و
دانش محوري ،همواره در خط مقدم پژوهش
و گشودن دروازههاي جديد در حوزه علم و
تحقيق بودهاند.
هفته پژوهش فرصت مغتنمي است تا حاصل
عملكرد پژوهشگران و اساتيد را در عرصه
علم و فناوري به نمايش گذاشت .بيشك
برنامهريزي و سرمايهگذاري در امر تحقيق
به عنوان يك منبع استراتژيك میتواند هر
كشوري را در عرصهي رقابت جهاني ،رفاه

اقتصادي و رفاه ملي ،ارتقا توان رقابت بين
اللملي در توسعه دانش بنيان به طور موثر
ياري نمايد.
امروز كه كشور در عرصه اقتصادي درگير
يك جنگ نابرابر و ناعادالنه شده است و
پژوهشگران و دانشمندان اين سرزمين هدف
اقدامات بزدالنه جنايتكاران دنيا قرار گرفته،
اهميت استقالل صنعتي ،پژوهش كاربردي
و رهنمون ساختن تحقيقات به سمت توليد
در سالي كه جهش توليد نامگذاري شده
است ،بيش از پيش احساس ميشود .آنچه
امروز ميتواند تحولي شگرف در صنايع
توليدي كشور ايجاد نمايد ،بدون ترديد،
اتصال دانشگاهها و پژوهشگاهها با صنعت
خواهد بود .گسترش شركتهاي دانش بنيان
و هستههاي تحقيق و پژوهش كابردي در
دانشگاهها ،صنعت و جامعه در سالهاي اخير،
كمك شاياني به همگرا نمودن فعاليتهاي
پژوهشي و نياز جامعه كرده است.
دانشگاه علوم و فنون مازندران با نزديك به
 ٣٠سال سابقه در آموزش و پژوهش ،همواره
تالش نموده است تا با بكارگيري پژوهشگران
و اساتيد مجرب ،چراغ دانش پژوهي و علم

محوري را روشن نگه دارد .معرفي چندين
پژوهشگر برتر كشوري و استاني نتيجه اين
تالشها است .يكي از مهمترين دغدغههاي
اين دانشگاه از ابتدا تاسيس ،حركت به سمت
كاربردي نمودن پژوهش و نيازسنجي از
بستر جامعه و صنعت براي تعريف موضوعات
تحقيقاتي بوده است .حاصل اين كوشش،
امضاي تفاهم نامههاي همكاري با صنايع
مختلف در استان و كشور است.
در يكسال گذشته اين دانشگاه با ايجاد
حلقههاي پژوهشي در حوزه مهندسي برق،
مكانيك ،كامپیوتر ،صنايع و عمران ،ارتباط
موثري با اداره گاز استان مازندران ،مخابرات
استان مازندران ،پژوهشگاه شيمي ايران و
 ...برقرار نموده و همچنين بخش زيادي
از نيازهاي داخلي دانشگاه در حوزههاي
مختلف با كمك همين حلقههاي پژوهشي
مرتفع شده است.
عناوين عملكرد حوزه پژوهشي دانشگاه
علوم و فنون مازندران در سال گذشته:
◾ ارائه بيش از  5٠عنوان مقاله در مجالت
علمي و پژوهشي بين المللي و داخلي
◾ كسب افتخار عضو هيات علمي گروه

مهندسی برق ،جناب آقاي دكتر قاسمي ،با
قرار گرفتن در فهرست  ٢درصد پژوهشگر
برتر مطابق با پايگاه Scopus
◾ امضاي قرارداد طرح پژوهشي بين المللي
در قالب اولين فراخوان طرحهاي پژوهشي
مشترك ايران  -تركيه
◾ امضاي تفاهمنامه پژوهشي با پژوهشگاه
شيمي ايران و اداره گاز استان مازندران
◾ توسعه اتوماسيون اداري دانشگاه و
راهاندازي سامانههاي جانبي براي ارتقا
فعاليتهاي اداري دانشگاه به كمك
هستههاي پژوهشي مستقر در دانشگاه
◾ استقرار سامانه آموزش مجازي به همراه
سيستم اشتراك منابع ،جهت ارايه دروس،
برگزاري سمينار و دفاع از پايان نامه
◾ کمک به اساتید و دانشجویان برای راه
اندازی استارت آپ و شرکتهای دانش بنیان
در زمینه های؛ فناوری اطالعات ،تجهیزات
پزشکی ،مدیریت پسماند و ( ...بطور نمونه
می توان به تاسیس شرکت رایان گستر ویونا
نیک اندیشان توسط دانشجویان این دانشگاه
و استقرار آنها در مرکز رشد دانشگاه اشاره
نمود).
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خالصه ای از دستاوردها و فعالیت های پژوهشی در یک سال اخیر

عملکرد پژوهشی دانشگاه تفرش از سال  1390الی 1398
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دانشگاه فین و حرفه ای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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در این بخش یم خوانید:

دانشگاه فنی و حرفهای
معاونت پژوهش و فناوری

◆ اهم فعالیتهای انجام شده درحوزه مرکز رشد،
نوآوری و فناوری
◾ تدوین کلیه آیین نامهها و دستورالعملهای مرتبط با
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری مراکز رشد و نوآوری
(آییننامه-های پذیرش ،خدمات فنی تخصصی ،نظارت و
ارزیابی و کلیه فرمهای مرتبط با حوزه)

مدیریت دانش  ،سیاست نوآوری ،دانشگاه نسل
سوم (کارآفرین)

◾ بررسی کارشناسی ظرفیتها و توانمندیهای دانشکده/
آموزشکدهها و اعطای مجوز «ایجاد کانونهای شکوفایی
خالقیت و نوآوری» به  39مرکز در  29استان به عنوان
هسته اصلی مراکز رشد در راستای بسترسازی مناسب
جهت تجاریسازی ایدهها و ایجاد شرکتهای دانشبنیان
و تحقق هدف دانشگاه فنی و حرفهای در خصوص تبدیل
علم به ثروت
و ....

◾ برگزاری مجموعه وبینارهای آشنایی با قوانین،
آییننامهها و دستورالعملهای مراکز رشد و نوآوری
و کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری با رؤسای
دانشکدهها ،معاونین پژوهشی ،اعضای هیأت علمی و
مسئولین کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری  17استان
◾ برگزاری  10دوره آنالین "معرفی فرایندهای ارزیابی
شرکتهای متقاضی و برنامههای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان" با همکاری مرکز شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای
رؤسای مراکز ،معاونین پژوهشی ،مسئولین کانونهای
شکوفایی خالقیت و نوآوری و هستهها و شرکتهای
فناور مستقر در مراکز رشد و نوآوری کلیه دانشکده/
آموزشکدههای فنی و حرفهای کشور

⏪
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◾ برگزاری دو کارگاه آموزش مجازی تشریح آییننامه
های پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان با حضور رؤسا و
اعضای هیأت علمی و همکاران حوزه پژوهشی در
سراسر کشور ،با هدف معرفی آییننامه ها ،شرایط و
ضوابط نخبگی برای دانشجویان ،دانش-آموختگان و
اساتید در سطوح مختلف
◾ انعقاد تفاهمنامهای با ستاد فناوریهای نرم و هویت
ساز معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه صنایع
خالق و تعیین دانشگاه فنی وحرفهای به عنوان مبادی
معاونت علمی ریاست جمهوری در بخش فناوریهای
نرم و هویت ساز (شرکتهای خالق و نوآور؛ نیز تعیین
اساتید دانشگاه فنی و حرفهای به عنوان شبکهای از منتورها و داورها در سراسر کشور
به عنوان کارگزاران معاونت علمی ریاست جمهوری جهت تایید ،منتوری و استاندارد
سازی شرکتهای خالق و نوآور معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه تشکیل و اشاعه
شرکتهای خالق؛ همچنین تعیین شبکه کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه فنی وحرفهای
کشور به عنوان مبادی معاونت علمی ریاست جمهوری در سراسر کشور همراه با کلیه
حمایتها و سوبسیدهای معاونت علمی در این زمینه
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◾ برگزاری اولین فستیوال سفیران کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفهای در سطح کشور با
توجه به اهمیت رونق تولید و اشتغال زایی؛ با هدف شناسایی ،حمایت ،تجلیل و معرفی
دانشجویان ،دانشآموختگان و اساتید کارآفرین دانشگاه فنی و حرفهای
◆ اهم فعالیتهای انجام شده مرکز اسناد،کتابخانه و انتشارات از ابتدای سال
 99تا کنون
◾ تولید و چاپ کتاب براساس سرفصلهای بازنگری شده و رشته های جدید حوزه
برنامهریزی درسی پیرو مصوبه شورای انتشارات در تاریخ  98/11/26درخصوص فراخوان
تألیف کتاب دروس پایه ،تخصصی و اختیاری دانشگاه فنی و حرفه ای پس از اعالم فراخوان
تالیف و ارسال بخشنامه مربوطه به تمامی مراکز و ایجاد سامانه جهت انجام فرایند فراخوان،
اطالعات متقاضیان جمعآوری و مستندات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعالم
نظر دفتر برنامهریزی معاونت محترم آموزشی  11عنوان درسی مورد تأیید قرار گرفت و در
مرحله تولید محتوا میباشد.
◾ انتشارات (چاپ کتاب درسی و کمک درسی)

عناوین کتب چاپ شده در شش ماهه اول 99
ردیف گروه علمی
1

علوم انسانی

2

تربیت بدنی

3

◾ انجام مقدمات ایجاد و تشکیل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای
◾ طراحی و تغییر در سایت مرکز رشد با هدف هماهنگی بیشتر بین مراکز در انجام امور
و تسهیلگری برای متقاضیان و دسترسی آنها به فرآیندهای مختلف مراکز رشد با اعمال
تغییرات عمده و افزودن منوهای جدید

عنوان

نقش دانشمندان ایرانی و اسالمی در علوم و فنون مهارتی
مدیریت ورزش بین الملل

فنی و مهندسی حرارت مرکزی با پروژه (ویژه دانشجویان مهندسی و دانشکده های فنی و حرفه ای)

4

فنی و مهندسی

معادالت دیفرانسیل و کاربردهای آن در مهندسی و علوم

5

فنی و مهندسی

هیدرولیک و پنوماتیک کاربردی

6

هنر

بررسی تطبیقی تاریخ پوشاک ایران و اروپا

7

فنی و مهندسی

پایتون برای همه

8

فنی و مهندسی

ریاضی ترسیمی و استاتیک برداری

9

فنی و مهندسی

ضربه در کامپوزیت ها و سازه های ساندویچی

10

فنی و مهندسی

اصول و روش های بهسازی خاک (جلد اول و دوم)

◾ کتابخانه
• نشست با شرکتهای معتبر جهت راهاندازی کتابخانه مجازی (شرکت سیمرغ و پارس
آذرخش)
• راه اندازی کتابخانه الکترونیکی به آدرس http://library.tvu.ac.ir
• تجهیز کتابخانه مرکزی
◾ ارتقای مرتبه مجله کارافن برای اولین بار از رتبه  Cبه رتبه  Bو با کیفیت () Q2

◾ طراحی سامانه جامع مرکز رشد به منظور یکسان
سازی فرآیند پذیرش و کنترل و حفظ اطالعات
محرمانه ایدهها.
در این سامانه با طراحی منوهای مختلف مانند اخبار و
اطالعات ،فرآیند پذیرش ،اطالعات هستهها و واحدها،
بانک اطالعاتی سرمایهگذاری ،بانک اطالعاتی داوران،
بانک اطالعاتی مشاوران و سایر منوهایی که برای
داشتن یک مرکز رشد به وسعت کشور برای دانشگاه
بزرگ فنی و حرفهای مورد نیاز میباشد ،در نظر گرفته
شده است.

◾ تغییر توالی انتشار از دوفصلنامه به فصلنامه
◾ آماده سازی ،چاپ و انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه فنیو حرفهای
• دوره هفدهم ـ شماره یک (بهار  10- )1399عنوان مقاله در حوزه تخصصی فنی و
مهندسی
• دوره هفدهم ـ شماره دو (تابستان  11 - )1399عنوان مقاله در حوزه تخصصی
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کشاورزی (صنایع چوب و صنایع غذایی)

 5استان تخصیص یافت.

◾ آماه سازی جهت انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه فنیو حرفهای
• دوره هفدهم ـ شماره سه (پاییز  12 -)1399عنوان مقاله در حوزه تخصصی کارآفرینی
و حسابداری و مالی
• دوره هفدهم ـ شماره چهار (زمستان  12 -)1399مقاله در حوزه فنی و مهندسی
◾ آماه سازی جهت انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه فنیو حرفهای -ویژه نامه
مقاالت علوم پایه
◾ انجام مکاتبات با شرکت سینا وب و ایرانداک جهت خرید استفاده از نرم افزار
مشابهت یاب
◾ توسعه نشریه علمی در دانشگاههای استانی منتخب فنی و حرفهای و اقدام جهت اخذ
مجوز نشریه  3مرکز
◾ بهروزرساني و ساماندهي سايت فصلنامه كارافن
• شامل تغيير دامنهي سامانه كارافن از «سینا وب » به سايت دانشگاه فني و حرفهاي
• ويراست و بهروزرساني راهنماي نگارش مقاالت
• تکمیل بانک اطالعاتی سامانه
• تکمیل و اصالح بانک اطالعاتی داوران

◾ ایجاد اطلس جغرافیایی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای و رونمایی
در هفته پژوهش 99
در این اطلس اطالعاتی دقیق از تعداد دستگاهها و تجهیزات در هر استان ،هر مرکز ،هر
آزمایشگاه و هر کارگاه همراه با توضیحاتی نظیر تعداد دستگاهها به تفکیک جغرافیا ،به
تفکیک رشته ،به تفکیک دستگاهها و تجهیزات خدمترسان و درآمد زا (درآمد اختصاصی)،
استاندارد سازی نیازمندی هر آزمایشگاه و کارگاه تخصصی به تجهیزات مورد نیاز ارائه
خواهد شد.
◾ ایجاد کارگروه "آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری" استانها
این معاونت با هدف افزایش بازدهی استانها در امور پژوهشی و افزایش تعامل با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان با ارسال بخشنامهای تاکید به تشکیل و راه اندازی کارگروه
"آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری" استانها نمود در این کارگروه سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان میباشد .تاکنون برخی از روسای استانی دانشگاه فنی و حرفهای به
عضویت این کارگروه درآمده و تعدادی نیز در شرف عضویت می باشند.

◆ اهم فعالیت انجام شده در حوزه امور پژوهشی از ابتدای سال  99تا کنون
◾ جذب اعتبار ارزی جهت ایجاد آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مرکزی
دانشگاه فنی و حرفهای توانست هم تراز با دانشگاههای سطح یک کشور ،با ثبت بیش
از  3000آزمایشگاه و کارگاه به همراه مشخصات فنی و تجهیزات آنها در سامانه
شبکه شاعا وزارت علوم ،برای اولین بار حائز دریافت  100درصد از اعتبار ارزی وزارت
علوم برای ایجاد آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مرکزی گردد .این اعتبار بر اساس
پروپوزالهای دریافتی پیرو بخشنامه ارسالی به تمامی استانها ،بررسی شورای تجهیزات
دانشگاه و سپس بررسی و تأیید وزارت علوم ،در قالب  8آزمایشگاه و کارگاه مرکزی در

◾ ارسال فراخوان جمع آوری طرحهای پژوهشی
در راستای توسعه پژوهشهای کاربردی و استفاده از توانمندیهای علمی اعضاء هیأت
علمی و کادر آموزشی معاونت پژوهشی در شهریور ماه سال جاری اقدام به ارسال فراخوان
طرح های پژوهشی نمود که پس از بررسی اولیه در استانها  345طرح از کل کشور
دریافت شد و جهت ارسال به داورهای تخصصی در دست اقدام قرار گرفت.
◾ برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی صنعتی و اخالق در پژوهش دانشگاه فنی و حرفهای
در پی اعالم فراخوان طرحهای پژوهشی توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
و همچنین بخشنامه وزارت علوم مبنی بر برگزاری کارگاه اخالق در پژوهش ،کارگاه های
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تخصصی "پروپوزال نویسی صنعتی" و " اخالق در پژوهش" توسط حوزه معاونت پژوهش
و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای بصورت مجازی به میزبانی دانشکده فنی امام صادق(ع)
بابل در شهریور ماه سال جاری روز چهارشنبه  26شهریورماه سال جاری برگزار گردید که
مورداستقبال کادر آموزشی و اعضای هیأت علمی قرار گرفت.
◆ اهم فعالیتهای انجام شده درحوزه مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
◾ سلسله نشستهای کارآفرینی و کسب و کار ،برگزاری جلسات هماندیشی در حوزه
کارآفرینی و کسب و کار:
تعیین دورههای آموزشی عمومی و تخصصی کارآفرینی مورد نیاز دانشجویان و فارغ
التحصیالن جهت کارآفرینی و ایجاد کسب و کار از عمده برنامههای این کار میباشد.
در شرایط کنونی و با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال جاری  243دوره تخصصی
کارآفرینی و کسب و کار به صورت وبیناری و مجازی در  178مرکز دانشگاه فنی و حرفهای
برگزار گردیده است.
◾ ایجاد  178مرکز کارآفرینی در دانشکدهها /آموزشکدهها:
در راستای نهادسازی کارآفرینی و با توجه به طرح تحول همکاری دانشگاه با جامعه و
صنعت وزارت عتف ،دستورالعمل ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشکده/آموزشکده ها تهیه و
به تصویب هیأت رئیسه رسیده و به تمامی مراکز دانشگاه جهت راه اندازی این مراکز ابالغ
گردیده و در  178مرکز دانشگاه این مراکز راه اندازی شدهاند.
رسالت اصلی این مراکز تحقق وظایف دفتر در راستای افزایش روحیه کارآفرینی در
دانشجویان ،اساتید و فارغ التحصیالن دانشگاه و افزایش سطح معلومات عمومی و تخصصی
کسب و کار و استفاده بهینه از قابلیتها و توانمندیهای دانشگاه و اعضای جامعه دانشگاه
فنی و حرفهای در جهت توسعه کسب و کارهای خالق و دانشبنیان میباشد.
زمینه سازی جهت عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر امور جهت
درآمدزایی دانشگاه وظیفه این مراکز می-باشد.
برگزاری بازدیدهای صنعتی با هدف آشنایی دانشجویان با صنعت و همچنین آینده شغلی
رشتهای که در آن تحصیل میکنند.
ایجاد سامانه مشاوره در مراکز از دیگر برنامههای این مراکز میباشد همچنین مسائل
حقوقی ،راه اندازی کسب و کار ،سرمایه گذاری و مالی ،ثبت شرکت و ثبت اختراع ،مالکیت
معنوی ،مشاوره شغلی و طراحی مسیر شغلی ،مشاوره و کوچینگ تیمی میبایست به
دانشجویان مشاوره داده شود.
برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقای توانمندیها و سطح دانش اساتید و
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه (دورههای کوتاه مدت ،بلند مدت ،کارگاههای
آموزشی و سمینارها) از دیگر وظایف این مراکز میباشد.
پیگیری امور تشکیل و راهاندازی انجمن فارغ التحصیالن از جمله وظایف این مراکز میباشد.
یکی دیگر از وظایف این مراکز ایجاد دفاتر کاریابی و مشاوره و هدایت شغلی ذیل این مراکز
و نظارت بر آن میباشد.
پیگیری تشکیل کمیته ارتباط با صنعت مرکز از دیگر وظایف این مرکز میباشد.
◾ بسترسازی ایجاد مراکز مشاوره ،هدایت شغلی و کاریابی در مراکز تابعه:
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه دانشگاه با انجمن صنفی کاریابیهای کشور و اداره کل کاریابیهای
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد مراکز مشاوره ،هدایت شغلی و کاریابی در مراکز
کارآفرینی دانشگاه در گام اول  31مرکز در مرکز استانها راه اندازی میشود.
مشاوره ،استعداد یابی و هدایت شغلی دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ،کاریابی
پاره وقت جهت دانشجویان و کاریابی برای فارغ التحصیالن دانشگاه ،همکاری در برگزاری
نمایشگاههای اشتغال در مراکز دانشگاه برای اشتغال جامعه دانشگاهی از اهداف اصلی این
دفاتر میباشد.
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◾ اجرای طرح فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیأت علمی :
• تصویب دستورالعمل در هیأت رئیسه و ابالغ به همه مراکز
•  10نفر اجرای طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت و جامعه در 8
ماهه امسال
◾ بسترسازی ایجاد و راه اندازی کانون دانشآموختگان دانشگاه:
• تدوین اساسنامه و تصویب آن در هیأت رئیسه دانشگاه
• ارسال بخشنامه به مراکز جهت معرفی نمایندگان کانون
• در حال حاضر  31مرکز استانی دانشگاه در حال راه اندازی کانونهای استانی و 178
مرکز کانونهای مرکز میباشند.
• اولین مجمع سراسری بالفاصله با تشکیل کانونهای استانی تشکیل میگردد.
◾ مذاکره با سازمانها و صنایع جهت انعقاد قرارداد و تفاهم نامه به منظور همکاری
مشترک از جمله کارآموزی و بازدید علمی دانشجویان:
در راستای تفاهم نامه منعقده با شرکت ایساکو تعداد  4مرکز دانشگاه امسال در حال تجهیز توسط
شرکت ایساکو و راه اندازی کارگاههای مشترک جهت برگزاری دوره های آموزشی میباشد.
تفاهم نامه های فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران ،کنفدراسیون صنعت ایران و
شرکت سایپا یدک آماده امضا و در مرحله انعقاد میباشند.
◾ بازنگری و بهروز رسانی آیین نامه ها و شیوه نامه های مرکز
◾ مشارکت دانشگاه در تحقق جهش تولید:
• پیگیری دریافت  48طرح از دانشکده ها/آموزشکدهها ،بررسی ،داوری و انتخاب  26طرح
جهش تولید و معرفی به وزارت عتف
• تعداد  4طرح ارسالی دانشگاه در وزارت عتف پذیرفته و مقرر شد مورد حمایت معاونت
علمی ریاست جمهوری قرار گیرد.
• تعداد  5طرح ارسالی دانشگاه در وزارت عتف پذیرفته و مقرر شد مورد حمایت ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گیرد.
◾ مشارکت دانشگاه در تحقق طرح های مزیت استانی:
پیگیری دریافت  62طرح از سوی دانشکده ها/آموزشکده ها ،بررسی ،داوری و انتخاب 25
طرح مزیت استانی و معرفی به وزارت عتف
◾ رصد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه فنی و حرفهای
رصد میزان اشتغال  30271نفر از تعداد  50051کل فارغ التحصیالن سال 95-94
رشتههای گوناگون  178مرکز دانشگاه فنی و حرفهای
◾ عقد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی مراکز :
 7طرح صنعتی برگزیده دانشگاه برای وزرات عتف ارسال گردیده است.
◾ تهیه دستورالعمل انعقاد قراردادهای تحقیقاتی صنعتی و ابالغ به مراکز دانشگاه
◾ برگزاری  4دوره آموزشی مدرس کارآفرینی برای  320نفر از مدرسان کاترآفرینی با
همکاری مرکز امور مدرسان
◾ برگزاری اولین دوره آموزش مبانی ایمنی جهت مدرسان دانشگاه با همکاری مرکز امور مدرسان
◾ پیگیری و اخذ مجوز دوره های دریانوردی برای  3دانشکده فنی و حرفهای
◆ گزارش فعالیتهای انجام شده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 1399
• راه اندازی سرویس ادوبی کانکت
• انجام امور روتینگ و سوییچینگ و میکروتیک
• پشتیبانی روزانه سرورها مانند اتوماسیون و بکاپ و...
• پشتیبانی ،نگهداری و نصب نرم افزار ،پرینتر و اسکنر
• ایجاد پورتالهای مختلف درخواستی دانشگاه فنی و حرفهای
• طراحی انواع داشبوردهای مدیریتی مربوط به سامانههای مختلف دانشگاه
• برگزاری و پشتیبانی وبینارهای مختلف و پخش زنده دانشگاه فنی و حرفهای
• راهاندازی و نصب و بهروز رسانی کنسول مدیریتی آنتیویروس دانشگاه فنی و حرفهای
• طراحی سامانه میزخدمت جهت پاسخ دهی به دانشجویان و جلوگیری از پیگیری حضوری
• راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفهای (سمیـــــــاد)
• طراحی سامانههای مختلف دانشگاهی از جمله سامانه طرحهای پژوهشی ،غربالگری کرونا و ...
• برگزاری وبینارهای آموزشی مخصوص اساتید و همکاران آموزشکده/دانشکده در خصوص
سامانه سمیاد
• طراحی سامانه پشتیبانی فناوری اطالعات ( )Ticketingجهت پاسخ دهی به همکاران
دانشگاه فنی و حرفهای
• راه اندازی ایمیل سازمانی برای اعضای هیأت علمی و مدرسین بر اساس آئین نامه
تخصیص ایمیل دانشگاهی
• طراحی سامانه آپلودسنتر جهت بارگذاری فایلها برای کلیه اساتید و دانشجویان
آموزشکده/دانشکدههای فنی و حرفهای
• پیاده سازی و اجرای زیر ساخت ذخیره سازی و مجازی سازی کلیه سرورهای پروژه
سمیاد ،آموزش مجازی و LMS

❚❚
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مدیریتدانش
سیاست نوآوری

دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)

با توجه به ضرورت حرکت متناسب با مقتضیات زمان و تولید
دانش و نیروی متخصص ،دانشگاه کارآفرین به عنوان جدیدترین
دکتر محسن جهانشاهی

استاد تمام دانشگاه – متخصص فناوری نانو
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای

نسل تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص تعریف شده
است؛ که در هر لحظه می تواند با برخورداری از ایده ها و
اندیشه های نو ،نیروی نوینی را به شریان های حیاتی جامعه
که حرکت رو به رشدی دارد ،تزریق کند .لذا برای حرکت پویا
در کشور نوعی پویایی و تحول در نظام دانشگاهی نیاز است.
به همین منظور ضروری است که نسل سوم دانشگاه ها که
مجرای اصلی پویایی جامعه هستند شناسایی ،و مولفه های آن
اجرایی گردد .برای اینکه دانشگاه کارآفرین تعریف شود دانشگاه
ها باید مغزافزار توسعه نوآوری باشن د و مبنای توسعه و توسعه بر
مبنای دانایی با مشخصه های نوآوری ،نیروی انسانی کارآفرین،
واحدهای تحقیق و توسعه و  SMEها مطرح می باشد و
ساختارهای الزم در این زمینه مراکز رشد و پارک های علم و
فناوری و دانشگاههای کارآفرین می باشد.
همچنین ضمن در نظر گرفتن موضوع بسیار مهم پراکندگی
دانش در سطح بازیگران مختلف صنعت شامل شرکت های
بزرگ ،تأمین کنندگان سطح اول ،شرکت های کوچک و
متوسط و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به سرعت در حال
فراگیر شدن است .امروز به سختی میتوان ادعا کرد که تمام یا
بخش اصلی دانش در یک حوزه صنعتی ،درون تنها یک شرکت
قرار دارد .با در نظر گرفتن اینکه شرکتهای موفق دنیا با تکیه بر
ظرفیت های ویژه خود در خلق نوآوری های فناورانه بازه های
ملی و بین المللی را فتح کرده اند و نوآوری روز به روز در حال
دشوارتر شدن می باشد.
این دو روند فوق منجر به تغییر پارادایم در فرآیند نوآوری
شرکت های بزرگ شده است .در پارادایم سنتی شرکت های
بزرگ ارائه کننده محصول نهایی ،متولی خلق نوآوری فناورانه،
و تأمین کنندگان سطح اول مسئول ساخت زیرسیستم ها
هستند .اما در پارادایم جدید جایگاه خلق نوآوری از مراکز
تحقیق و توسعه شرکت ها به شبکههای نوآوری متشکل از
بازیگران کلیدی صنعت منتقل شده است؛ که به نظر می

رسد پیشران های این تغییر پارادایم در ایران نه تنها کمتر از
سایر کشورها نیست ،که در برخی موارد حتی بیشتر هم می
باشد؛ زیرا پراکندگی دانش در ایران میان دانشگاه ها ،مراکز
تحقیقاتی ،مراکز تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ و شرکت
های کوچک و متوسط فناوری محور ،همچنین کسب و کارهای
ذیل صنایع خالق وجود دارد .عالوه بر این شرکت های بزرگ
ایرانی از ظرفیتهای تحقیق و توسعه و انباشت دانشی زیاد،
برای نوآوری های فناورانه در سطح بینالمللی برخوردار نیستند.
ضمن اینکه پیشرانهای دیگری مانند تعداد زیاد شرکتهای
کوچک دانش بنیان دارای محصوالت قابل ارائه به کسب و
کارهای بزرگتر نیز بر جذابیتهای این رویکرد شبکهای افزوده
است .همچنین با در نظر گرفتن این نکته که در دنیای کنونی
نوآوری تنها موتور رقابت پذیری بلندمدت است که عنصر
ضروری در افزایش کارایی عوامل تولید محسوب می شود و
عامل بهبودبخش در اقتصاد دانشی مطرح شده است ،درک
سنتی از فرایند نوآوری در حال تغییر است؛ زیرا الگوهای فعلی،
کارایی خود را در تعیین نوآوری از دست داده اند و این فرآیند
به عنوان سیستم شبکه ای متشکل از ابعاد و عناصر گوناگون
مطرح شده است؛ و براساس مطالعات جدید در این حوزه
همکاری بین سه بخش صنعت ،دانشگاه و دولت ،در ارتقای
سیستم ملی و محلی نوآوری ضرورت دارد .از میان این سه
عامل ،دانشگاهها به دلیل داشتن رسالت ارائه جدیدترین دانش
ها و فنون ،نقشی پررنگ تر از سه بخش دیگر بر عهده دارند .بر
این اساس مأموریت دانشگاه در بستر زمان ،همگام با تحوالت و
دگرگونی های جهانی ،و در راستای هدف پاسخگویی به نیازهای
اقتضایی جوامع دچار تحول شده و به سوی مشارکت در پارادایم
کارآفرینانه در حال حرکت است .همچنین با توجه به اینکه
کسب دانش ،مهارت و فناوریهای نوین یکی از مهمترین ارکان
توسعه اقتصاد پایدار است ،دانشگاه فنی و حرفهای به عنوان تنها
دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور محسوب
می شود که از سال  ۱۳۹۰زیر مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری قرار گرفته است؛ همچنانکه کارآفرینی دانشگاهی به
عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور می باشد ،دانشگاه
فنی و حرفه ای به عنوان دانشگاه نسل سوم پیشران آموزش بر
پایه مهارت بوده و یکی از مهمترین بخش های پازل مهارت
آموزی نظام کشور را برعهده دارد؛ و به عنوان دانشگاه کارآفرین
نقش خطیری در جهت ایجاد چنین جامعه ای به عهده دارد

و تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش فنی و حرفهای از جمله
مهم-ترین رویکردهای این دانشگاه و تکیه بر افزایش توانایی
فنی و حرفه ای نیروی انسانی گامی استوار در نیل به خودکفایی
در زمینه فناوری و نوآوری خواهد بود.
یکی از استراتژی های اصلی گام دوم انقالب ،علم و فناوری است
و مسیر علم و پژوهش به عنوان مؤثرترین روش در تحقق این
بیانیه می باشد .بنا بر نامگذاری "جهش تولید" به عنوان شعار
سال توسط مقام معظم رهبری ،نیز تعیین "پژوهش اثربخش،
فناوری ارزش آفرین و رونق تولید" به عنوان شعار هفته پژوهش
توسط وزارت عتف ،توجه به رکن نوآوری و در اصل نوآوری های
فناورانه و صنایع خالق ،همسو با رسالت دانشگاه فنی و حرفه
ای ،می باشد؛ که بر پژوهش های کاربردی و کاربرد این یافته ها
در کوتاه مدت تمرکز یافته و فرمانبردار صنعت موجود ،افزایش
دسترسی به محصول /خدمت ،مدیریت زنجیره تأمین و افزایش
مقیاس کسب و کار می باشد.
گر چه بعضی از نهادها ممکن است این وظایف را انجام دهند اما
دانشگاه باید عملکرد چشمگیرتری داشته باشد تا بتواند به عنوان
یک منبع جهت گستره های عقالنی نوین و نوسازی منطقه ای
عمل کند .بی شک پتانسیل های موجود جهت توسعه ی بنگاه
هایی متناسب با رسالت و بافت دانشگاه فنی و حرفه ای ،بسیار
گسترده تر از علوم طبیعی و مهندسی است .توسعه ی دانشگاه
غیر خطی است و خوشه های دانشگاهی منطقه ای در مسیر
کارآفرینی تکامل می یابند و دانشگاه کارآفرین آموزش ،پژوهش
و خدمت به جامعه را پوشش می دهد.
در عمل هر دانشگاهی پتانسیل کمک به توسعه ی صنعتی
(بدون در نظر گرفتن سطح و مأموریت آن) را دارد .اما فقط
دانشگاه کارآفرین ،ظرفیت تکمیل حلقه ی همکاری سه جانبه
را دارد .شرط الزم برای خلق دانشگاه کارآفرین ،وجود یک توده
ی بحرانی از پژوهش با پتانسیل تجاری سازی است که در این
راستا دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به شرایط خاص خود که
هم در زمینه آموزش آکادمیک فعالیت داشته و هم به آموزش
مهارت های عملی می پردازد و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین
می کوشد جایگاه خود را به عنوان دانشگاه نسل سوم مبنی بر
کارآفرین بودن و تربیت نیروی خالق و کارآفرین در دو بعد
آموزش و پرورش و ایجاد نوآوری و خلق شرکت های کارآفرینانه
کسب کند و در این زمینه اقدامات و برنامه های چشمگیری
وجود داشته است.
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در این بخش یم خوانید:

گزارش عملکرد پژوهش و فناوری

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دکترمحمد حسین موسی زاده

مدیرکل دفتر نوآوری ،فناوری و تجاری سازی دانشگاه جامع
علمی کاربردی

گزارشعملکردپژوهشوفناوریدانشگاهجامععلمی
کاربردی

قرن بیست و یکم ،قرن شگفتیهاست ،قرنی که از
آغازین سالهای آن ،تحوالت و پیشرفتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،جهان را بواقع ،به یک "دهکده"
تبدیل کرده و این "دهکده جهانی" نیز تحت تاثیر
تحوالت اساسی در همه حوزهها ،با چالشهایی روبه
رو شده که از سرگذراندن آنها ،نیازمند تفکر خالق و
بازنگری در رویههای مرسوم است.

حوزه اقتصاد کسب و کار ،از جمله حوزههایی است که تاثیر

این تحوالت شگرف را در تار و پود وجودش حس کرده و
برای غلبه بر چالشهای پیشرو  ،هم در بخش نظری و هم
در بخش عملی وارد میدان شده است.
خلق ادبیات نو و داشتن نگاهی تازه و با طراوت به این
مقوله ،باعث شده که این حوزهها در فرآیند نوآوری و
خالقیت از سایر حوزهها عقب نمانند و در مواردی نیز،
پیشگام باشند .خلق واژهها و نهادهایی چون ،پارک علم و
فناوری ،شرکت دانش بنیان ،مرکز رشد ،هستههای نوآوری،
استارتآپ ،فرشتگان کسب و کار ،سرمایهگذاران خطرپذیر
و دهها واژه و نهاد نوآورانه دیگر که به ادبیات کسب و کار
وارد شدند ،با انکار جاماندگی ،بر موفقیت این عرصه ،مهر
تایید زدند.
یکی از مفاهیم پر طرفدار و پر رونق در این عرصه ،مفهوم
استارتآپ است که به کسب و کار نوپا ترجمه و شناخته
شده است .ابتنای استارت آپ بر ارائه یک ایده نوآورانه و
مبتنی بر کار تیمی است و ریسکپذیری ،عدم قطعیت و
دغدغه توسعه و رشد ،از ویژگیهای مهم آن است.
دانشگاه جامع علمی کاربردی ،همگام با رویکردهای
توسعهمحور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با الهام
از اسناد باالدستی ،در چند سال گذشته به برگزاری
استارتآپها به شیوهای نو و خالقانه و مبتنی بر آمایش
سرزمین ،با تاکید بر پتانسیلهای کشور اهتمام ورزیده و
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از هیچ تالش و همتی برای رسیدن به منظر متعالی "توسعه درونزا" دریغ نورزیده است.
این دانشگاه ،با هدف ترغیب دانشجویان و نوآوران به رفع نیازهای جامعه ،ارتقای دانش
بومی ،نهادینه کردن گفتمان کارآفرینی و تکیه بر "داشتهها" در سال  30 ، 1398رویداد
شتاب برگزار کرده و صدها جوان نوآور و خالق را به یک چالش ذهنی جذاب فراخوانده
است .ویژگیهای زیر ،بیانگر موفقیت و فعالیتهای دانشگاه جامع در سال  1398در این
حوزه نوپا و جدید است:
◾ برگزاری رویدادهای شتاب در  21استان کشور ،نشان از موفقیت این دانشگاه در
ارتقای فرهنگ نوآوری ،خالقیت و تولید دانش بومی در "سراسر کشور" و احتراز از نگاه
پایتخت  -محور است .
◾ از  30رویداد برگزاری شده 16 ،رویداد در حوزه کشاورزی 7 ،رویداد در حوزه صنعت و
 7رویداد در سایر حوزهها نظیر گردشگری ،محیط زیست و هنر و الکترونیک بوده که نشان
از توجه به تمامی جنبه_های توسعه درون زا دارد.
◾ نگاهی به موضوع رویدادها ،از توجه به پتانسیلهای ناشناخته سرزمین ما حکایت
میکند .عناب ،خرما ،موسیر ،کنجد ،انگور و سایر فرآوردههای کشاورزی ،نوآوران را به
نگاهی دوباره و تازه به این محصوالت فرا میخواند.
◾ ثروتآفرینی از داشتهها و چشمبرداشتن از منابع و ذخایر طبیعی که باید به عنوان
میراث ما برای آیندگان باقی بماند ،ویژگی دیگر این رویدادها است .برای مثال ثروتآفرینی
از گیاهان دارویی در استان چهارمحال و بختیاری ،کردستان و کهگیلویه و بویراحمد و
همچنین ،خرما در استانهای کرمان و هرمزگان مهر تائیدی براین ادعاست.
برای سال  1399نیز  124رویداد شتاب برنامهریزی گردیده که از این تعداد تاکنون 47
رویداد برگزار شده و مابقی در حال انجام است .اطالعات کامل رویدادهای شتاب دانشگاه

رویدادهای شتاب برگزار شده در سال 99
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

استان
اصفهان
البرز
البرز
البرز
آذربایجان شرقی
تهران
چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
سمنان
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد
گیالن
مازندران
مرکزی
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

موضوع رویداد شتاب

ثروت آفرینی از گیاه موسیر
صنایع خودروسازی ،پانل سازی ،مخابرات و...
صنعت مبلمان شهری

سازمانهایهوشمند
صنعت نخودچی
صنعتتوانبخشی
گیاهان دارویی
صنعت جوش
عناب
صنعت انگور و فرآوردههای آن

موتیف ها و نقش مایه های ایل سنگسری
ایمنی کار در ارتفاع
صنعت آسانسور و باالبر
صنعت خودرو
صنعت فالوده شیرازی و دسرهای سنتی
صنعت فرآوردههای گوشتی
HSE
صنعت ایرانگردی ،بومگردی (گردشگری)
تولیدو فرآوری گیاهان دارویی
همایش HSE
تولید و فرآوری خرما
فناوری اطالعات و ارتباطات (اپلیکیشنهای موبایل)
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
تولید و فرآوری گیاهان دارویی
محیط زیست و انرژیهای نو و تجدید پذیر
اپتیک و صنایع وابسته
کشاورزی هوشمند
راهاندازی کسب و کارهای حوزه امنیت در بستر فضای مجازی
صنایع دستی و فرش
صنعت خرما
صنعت انگور ،شیره و صنایع وابسته
صنعت محصوالت کنجدی
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در سایت استارتاپ دانشگاه (با لینک ) uastartup.uast.ac.irقرار دارد.
دانشگاه جامع علمی کاربردی با افتخار اعالم میکند در فعالیتی کم سابقه در کشور ،با
نگاهی به درون و داشتن اندیشه جهانی شدن از طریق جهانی کردن محصوالت ،حفظ
منابع طبیعی برای آیندگان و قانع نبودن به حداقلها ،در مسیری گام نهاده است که رشد
و توسعه پایدار ،همه جانبه و درونزا ،مقصد نهایی آن است.

رویدادهای شتاب برگزار شده از ابتدای سال 99تا آذرماه99
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

استان
اردبیل
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
خراسان رضوی
خوزستان
خوزستان
سمنان
فارس
فارس
کرمان
کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه
لرستان
مازندران
مازندران
هرمزگان
یزد

موضوع رویداد شتاب
صنعت عسل

اصفهان  1400هاب شیرینی ایران
طراحی لباس ویژه مهرگان
گردشگری خرید
مدلهای ایجاد کسب و کار تولید پوشاک
میناکاری
بتن  -ساختمان
هوشمندسازی و اینترنت اشیاء
خانه های هوشمند ،اینترنت اشیا و کسب و کار الکترونیک
صنایع غذایی
ماشینسازی و صنایع وابسته
سازمانهایهوشمند
محصوالت غذایی سالمت محور
بیستارت
عسل و فرآورده های آن
کالچ اتوماتیک
صنعت اسب
تنپوش کودک (بحران کرونا)
آموزش مجازی موسیقی
RTUها و شبکههای هوشمند
طراحی و اجرای دوخت لباس
گرافیک
استفاده از بازیسازی در بازاریابی و فروش
گردشگری خالق و تجربهگرا
معماری کمجا
فناوریهای نوین درکسب و کارهای ورزشی و تجهیزات وابسته
تربیت بدنی ،علوم ورزشی با رویکرد رفتار حرکتی
طراحی و دوخت لباس فرم اداری و رسمی بانوان
فناوری نوین در صنعت تصفیه هوا
کفش و صنایع وابسته
گردشگری
سالمت در صنایع غذایی
کشاورزی
فرآورده های لبنی
شهرونددیجیتال
نشر معارف قرآن در فضای مجازی
سازه های نوین
فناوری اطالعات و ارتباطات (اپلیکیشنهای موبایل)
گردشگری نیکور
ایمنی ،امداد و نجات جادهای
شهر سبز
کسب و کارهای بیمه در بستر فضای مجازی
گیاهان دارویی و بلوط
طراحی لباس فرم دانشآموزان متوسطه دوم
ريختهگري
گردشگری جزیره قشم و هرمز
گردشگری خالق
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رویدادهای شتاب در دست اقدام (به صورت مجازی)تا پایان سال 99

ردیف

استان

موضوع رویداد شتاب

ردیف

استان

موضوع رویداد شتاب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

اردبیل
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
ایالم
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
بوشهر
بوشهر
بوشهر
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خراسان شمالی
خوزستان
خوزستان
زنجان
زنجان

گیاهان دارویی
سنگهایساختمانی
طراحی و دوخت لباس
فوالد و صنایع وابسته
توت (پیش رویداد)
صنعت نمک
شوید هرندی
نوآوری در مدیریت شهری
نوآوری در مدیریت پسماند
روشهای نوین در بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ()HSE
غالت و فرآوردههای وابسته
قطعات خودرو ،خدمات و صنایع وابسته
صنایع دستی و دوخت های سنتی
از ایده تا محصول ویژه کسب و کارهای خانگی بانوان تبریز
آسانسور و صنایع وابسته
رباتیک
هنرهای تصویری
گیاهان دارویی
تخمه آفتابگردان و فرآورده های آن
سیب و فرآورده های آن
روشهای نوین آبیاری و بهرهوری در کشاورزی
گیاهان دارویی
صنایع دستی و گردشگری
صنعت پیچ ،مهره ،اتصاالت و لوازم جانبی (پیچ تاب)
فرآوری و بستهبندی خشکبار
طرحینو
گوهرتراشی و نوآوری در طراحی زیورآالت
همافزایی علم و هنر و صنعت چاپ و نشر
چهرهپردازی
طراحی و دوخت لباس مجلسی بانوان
فناوریهای نوین ساختمان
عکاسی حرفهای
تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی
پرهون خالق طراحی طال و جواهر
مدیریتپسماند
حوزه توانبخشی
تبلیغات (پیش رویداد در تاریخ  20آبان برگزار شد)
نوفا
نوآوری در غذاهای ایرانی با پخت و سرو سریع
صندلی خودرو و صنایع وابسته
آرد ،بهبوددهنده و نان
صنعت تخم مرغ
فناوریهای نوین در صنعت سینما و موسیقی
چهرهپردازی
خاموش کنندهها
هنر صنعت مبلمان
طراحی کت و شلوار
برق و مکانیک خودرو
تبلیغات در فضای مجازی
صنعت شیالت و آبزی پروری
کسب و کارهای کوچک و متوسط
صنعت زعفران
شیره انگور و فرآوردههای آن
ایمنی در حریق و حوادث شهری
طراحی و توسعه محصوالت صنعتی
گردشگری
شیره انگور و بیسکوئیت
بتن (عمران و شهرسازی)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

زنجان
زنجان
زنجان
سمنان
سمنان
سمنان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
فارس
قزوین
قزوین
قزوین
قزوین
قم
قم
کرمان
کرمان
کرمان
کرمان
کرمان
کرمانشاه
کرمانشاه
گیالن
گیالن
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مازندران
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
هرمزگان
هرمزگان
همدان
همدان
همدان
یزد

زیتون و فرآورده های آن
گیاهان دارویی
چاقوسازی و صنایع برنده
صنعت کلر و نمک
طراحی اپلیکیشن موبایل
گردشگری کویر
صنعت خرما
زیورآالت سنتی
انبه ،لیمو و فرآوردههای آن
اپلیکیشنهایموبایل
حصیربافی و صنایع وابسته
صنایع دستی دریایی
گیاهان دارویی و معطر
صنایع دستی سنتی استان سیستان و بلوچستان
شهر خالق
فوریتهای مکانیکی خودرو در فضی مجازی
اطفای حریق در ساختمانهای بلندمرتبه
حمل و نقل هوشمند
اینترنت اشیا و ساختمان هوشمند
ارگونومی در صنعت ساخت
تولید نهال و گیاهان از طریق کشت بافت
جایگزینی گوشت قرمز در تولید فرآوردههای پروتئینی
صنعت ذغال اخته
ارائه روش های کنترل عوامل بیولوژیک زیانآور محیط کار
ایمنی ،امداد و نجات
مدیریتپسماند
پارچه و البسه هوشمند
صنعت سوهان و حلوا
فیروزه
صنعت هوانوردی
توسعه فناوریهای نوین آبیاری
کسب و کارهای پایدار در صنعت آرایشی و بهداشتی
تولید و فرآوری خرما ()2
صنعت نخود
طراحی لباس
طراحی لباس اجتماع (اداری و رسمی) بانوان
شهر هوشمند (مدیریت پسماند)
خدمات توسعه کسب و کار
پهپاد
ماشين هاي کنترل عددي
لیموناد
نیشکر
حمل و نقل هوشمند شهری
صنعت چوب و کاغذ
طراحی لباس فرم دانشآموزان دختر
کدو حلوایی
هوشمند سازی پلیس در حوزه رسانههای شبکهای
کسب و کار بر پایه شیره ،انگور و کشمش
پرورش و نگهداری پرندگان زینتی و صنایع وابسته
فناوری های نوین در صنعت جوش
ماشینآالت راهسازی ،عمرانی و معدنی
ماهی ساردین و متوتا
صنعت خرما
شیره انگور مالیر
سنتز رنگزا و رنگدانهها از مواد شیمیایی پایه
نوآوری در صنعت سفال و سرامیک
طال
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

در این بخش یم خوانید:
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور:

ریل گذاری موفق دانشگاه پیام نوربه عنوان
دانشگاه نسل سوم کارآفرین
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور مبنای توسعه
و پیشرفت کشورها در دنیای امروز را نوآوری و به روز
بودن در کسب دانش های نو و جهت دار دانست و
گفت :برای فائق آمدن بر مشکالت و معضالت اقتصادی،
اجتماعی و بحران بیکاری ،پژوهش های مؤثر و هدفمند
نقشی اساسی ایفا می کنند و دانشگاه ها و مجموعه های
متولی پژوهش و فناوری در عرصه ملی و بین المللی باید
عالوه بر پژوهش های بنیادی متداول ،به پژوهش های
فناورانه و ثروت آفرین که منجر به تولید دانش فنی و
محصوالت نو می شود ،توجه ویژه داشته باشند.

ظرفیتدانشگاهپیامنوردرریشهیابیفقروایجاد
اشتغال
عدالتآموزشییکیازآمالانقالببودکهدانشگاهپیام
نورآنرامحققکرد
اقداماتمهمدانشگاهپیامنوربرایاشتغالدانشجویان
پژوهشوفناوری
و ....

دکتر محمدعلی کریمی به جایگاه دانشگاه پیام نور به عنوان
بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور اشاره کرد و افزود :این دانشگاه
با گستردگی خاص در سطح ملی و بین المللی ،بهره مندی از
قریب چهار هزار عضو هیأت علمی ،قریب نیم میلیون دانشجو
در مقاطع مختلف تحصیلی ،افزون بر  50هزار دانشجوی
تحصیالت تکمیلی ،بیش از  3هزار فضای آزمایشگاهی و
کارگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ،عالوه بر آموزش
ترکیبی و نیمه حضوری با استفاده حداکثری از فناوری های
نو توانست در بحران کرونا عالوه بر سرآمدی در حوزه آموزش
عالی ،سهم به سزایی در حوزه پژوهش های کاربردی ،فناوری
های نو ،ثروت آفرینی و کارآفرینی ایفا نماید.
◆ وظایف و ماموریت های معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه پیام نور
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور وظایف و ماموریت
های این دانشگاه در حوزه پژوهش را مواردی از قبیل؛ «حمایت
از طرح های پژوهشی در قالب پژوهانه و مشترک با نهادهای
خارج از دانشگاه مانند صندوق حمایت از پژوهشگران کشور»،
«تدوین و انتشار تعداد کثیری کتب و نشریات آموزشی،
تخصصی و علمی-پژوهشی»« ،چاپ قریب دو هزار مقاله  ISIو
 ISCعلمی پژوهشی» و «برگزاری همایش های علمی مختلف
در سطوح ملی و بینالمللی» عنوان کرد.
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• دستاوردهای پژوهشی دانشگاه پیام نور در دو سال اخیر
دکتر محمدعلی کریمی از عزم راسخ دانشگاه پیام نور در جهت توسعه کارآفرینی و ثروت آفرینی
خبر داد و دستاوردهای دانشگاه در این حوزه را طی یکسال اخیر تشریح کرد.
رشد  13پله ای دانشگاه پیام نور در سال  2020براساس نظام رتبه بندی الیدن
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور ضمن تاکید بر عملکرد بهتر دانشگاه در سال 2020
اظهار داشت :بر اساس نظام رتبهبندی الیدن ،دانشگاه پیام نور در معیار مرجعیت علمی به لحاظ
رتبهای نسبت به سال  2019عملکرد بهتری داشت ه است به صورتی که رتبه دانشگاه در بین
دانشگاه های جهان بهتر شد.

وی ادامه داد :دانشگاه پیام نور بر اساس رتبه بندی بین المللی الیدن در سال  2019رتبه 958
را بدست آورد ولی در سال  2020موفق شد رتبه  945را در بین دانشگاه های جهان از آن خود
کند که نشان دهنده کاهش  13پله ای رتبه دانشگاه می باشد.
وی افزود :دانشگاه هچنین بر اساس معیارهایی مانند (دیپلماسی علمی ،دسترسی آزاد و معیار
جنسیتی) جزو برترین دانشگاه های جهان و ایران شد .کریمی افزود :در رتبهبندی سال جاری این
نظام ،تعداد  ۳۶دانشگاه از ایران در جمع  ۱هزار و  ۱۷۶دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند ،این در
حالی است که در سال  ۲۰۱۹این تعداد برابر با  ۲۶دانشگاه بود و دانشگاه پیام نور در هر دو دوره
جزو دانشگاه های برتر کشور قرار گرفته است.
دانشگاه پیام نور برترین دانشگاه کشور در انتشار مقاالت علمی بر اساس پایگاه مرجع
دانشگاه های ایران ()Uniref.ir
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دکتر کریمی افزود :طبق اعالم این مرجع ،دانشگاه پیام نور از لحاظ تعداد مقاالت کنفرانس های
داخلی با ارائه  2955مقاله ،رتبه برتر را در بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی کشور بدست
آورد و رتبه دوم و سوم نیز به ترتیب به دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اختصاص یافت .همچنین بر
مبنای آمار این سایت ،دانشگاه پیام نور بعد از دانشگاه تهران با  570مقاله ژورنالی رتبه دوم را در
بین دانشگاه های کشور را در سال  98کسب کرده است.
وی افزود :پایگاه مرجع دانشگاه های ایران ضمن معرفی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
کشور ،عالوه بر نمایش نمودارهای رتبه بندی ساالنه و حجم تولیدات علمی هر مرکز به صورت
مجزا ،به ارائه تحلیل های پیشرفته تری از محتوای علمی تولید شده در دانشگاه ها می پردازد.
• راه اندازی  26مرکز رشد و  10مرکز نوآوری
وی افزود :این دانشگاه طی دو سال اخیر در کنار ماموریت ها و وظایف خود ،اهتمام جدی در
برگزاری استارتاپها و جشنواره های ملی حوزه فناوری های دیجیتال و غیردیجیتال ،راهاندازی
 26مرکز رشد با همکاری پارک های علم و فناوری و  10مرکز نوآوری با همکاری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در نقاط مختلف کشور ،ده ها شرکت دانش بنیان  ،تکمیل و راه اندازی
سامانه شبکه آزمایشگاهی دانشگاه (شاپنا) و امضای تفاهم نامه های متعدد داشته است.
طبق اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( )ISC؛
دانشگاه پیام نور در فهرست پراستنادترین دانشگاههای یک درصد برتر دنیا
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور افزود :دانشگاهها ،موسسات پژوهشی و پژوهشگران
پراستناد برتر کشور براساس عملکرد شاخصهای کیفی  ۱۰ساله در  ESIو  ISCمعرفی می
شوند و در رتبه بندی اعالمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از  27دانشگاه جامع کشور ،در
فهرست پراستنادترین دانشگاه های یک درصد برتر جهان قرار گرفت.

دکتر کریمی تصریح کرد :پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ESIمتعلق به شرکت کالریویت
آنالتیکس ( )ISIآخرین فهرست موسسات یک درصد برتر دنیا که بیشترین تعداد استنادها را در
طول  ۱۰سال گذشته دریافت کردهاند را منتشر و بطور مداوم به روزرسانی میکند .این دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی در سطح دنیا از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در مجموع موسسات یک
درصد برتر قرار گرفته اند .استنادها در دنیای علم بیانگر کیفیت تولیدات علمی هستند؛ بنابراین
علت افزایش تعداد این مراکز ،افزایش کیفیت تحقیقات کشور است.
وی ادامه داد :برای انتخاب موثرترین دانشگاهها ،کلیه دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دنیا بر
حسب میزان اثرگذاری آنها مشخص و مرتب سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر آنها که
دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند انتخاب و معرفی میشوند و دانشگاه پیام نور توانست در
بین  ۲۷دانشگاه جامع ۲۲ ،دانشگاه علوم پزشکی ۱۱ ،دانشگاه صنعتی و  ۵مرکز تحقیقاتی در
جمع موثرترینهای دنیا قرار گیرد.
• انعقاد تفاهم نامه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دکتر کریمی از انعقاد تفاهم نامه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد و گفت :این تفاهم نامه
در حوزه های؛ «فرصت مطالعاتی داخل کشور برای اعضای هیأت علمی دانشگاه»« ،پسادکتری
صنعتی»« ،حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری»« ،فاجد (کارورزی فارغ التحصیالن جوان
دانشگاهی)»« ،مشاور مادر صنعتی (اعضای علمی دانشگاه)» و «نخبگان صنعتی» امضا شد.
• تفاهم نامه همکاری مشترک در توسعه زیرساخت های کارآفرینی با معاونت پژوهش
و فناوری وزارت علوم
وی انعقاد تفاهم نامه «همکاری در توسعه زیرساخت های کارآفرینی و نوآوری» با معاونت پژوهش
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و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را یکی دیگر از این دستاوردها عنوان کرد و افزود :این
تفاهم نامه در راستای توسعه زمینههای همکاری مشترک و همه جانبه علمی ،پژوهشی و فناوری
و استفاده بهینه از ظرفیتها و قابلیتهای موجود و در راستای حمایت از ایدههای نو و فنآورانه به
ویژه مرتبط با نیازهای توسعهای استان ها امضا شده است.

وی تصریح کرد :در این زمینه کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان معاونت علمی ریاست
جمهوری و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تشکیل و قرارداد همکاری درخصوص راه اندازی
مراکز رشد مشترک بین پارک های علم و فناوری استان ها و دانشگاه های پیامنور استانی تهیه
و مصوب شد.
• پیاده سازی طرح مهارت افزایی و اختصاص وام  1میلیارد ریالی به دانشجویان
کارافرین در  7استان کشور
دکتر کریمی با تاکید بر لزوم توانمندسازی و توسعه کسب و کارگاهی روستایی و مناطق محروم
یادآور شد :تفاهم نامه «طرح حمایت ،توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای روستایی
و مناطق محروم» بین دانشگاه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
منعقد شد.

وی افزود :در حال حاضر شیوه نامه اجرایی طرح از سوی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دانشگاه تدوین و سرفصل های فاز  1و  2فرایند توانمندسازی تهیه شده است.
وی با عنوان اینکه نقش کلیدی دانشگاه در نظارت و ارزیابی طرح های توجیهی متقاضیان
به منظور معرفی به بانک عامل ،از دستاوردهای این طرح است ،اظهار داشت :این تفاهم نامه
عالوه بر رونق کسب و کارهای روستایی نقش بسیاری موثری در اشتغال زایی و ثروت آفرینی
خواهد داشت.
دکتر کریمی اذعان داشت :در حال حاضر دانشگاه پیام نور در  7استان شامل استان های لرستان،
فارس ،سیستان وبلوچستان ،کرمان ،خراسان رضوی ،مرکزی و همدان بر اساس اولویت های
تعیین شده برای آنها در حوزه گیاهان دارویی و کشت های گلخانه ای ،خرما و محصوالت جانبی،
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بوم گردی ،فرش و گلیم و پته بافی ،سنگ های تزیینی ،پوشاک ،صنایع دستی (سفال) فعال
است و  24استان باقی مانده متعاقبا بر اساس ظرفیت های اعالم شده ازسوی آنها جهت معرفی
متقاضیان واجد شرایط و دریافت تسهیالت به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معرفی
خواهند شد .در ضمن مبلغ پنجاه میلیارد ریال تخصیص اعتبار ویژه از جانب این معاونت در قالب
ابالغ اعتبار به سازمان های برنامه و بودجه استانی به کلیه دانشگاههای پیام نور استانی با رویکرد
ایجاد زیرساخت و امکانات و تجهیزات فراخور فعالیت مراکز کارآفرینی هر استان صورت گرفته که
در دیماه سالجاری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
• تفاهمنامه حمایتی برای «راهاندازی مرکز ملی نوآوری صنایع خالق»

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور با اشاره به امضای تفاهم نامه حمایتی برای راه
اندازی مرکز ملی نوآوری صنایع خالق بین دانشگاه پیامنور و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری اظهار داشت :طبق این تفاهم نامه ،عالوه بر دریافت وجوه حمایتی ،دانشگاه به عنوان
همکار ،مبادی و کارگزار ارائه خدمات خالق در سامانه «زیست بوم خالق معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری» معرفی می شود که این امر موجب افزایش قابل توجه مراجعه
متقاضیان به مراکز نوآوری دانشگاه و بهره مندی آنها از تسهیالت متنوع معاونت علمی و
همچنین درآمدزایی خواهد شد.
• عضویت دانشگاه در سامانه تاپ (طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار)
دکتر کریمی همچنین از عضویت دانشگاه در سامانه تاپ خبر داد و تصریح کرد :این سامانه با
هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و به کارگیری علم توسط معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه شده و عناصر مهم در این سامانه شامل اساتید ،دانشجویان و
فارغ التحصیالن سرباز هستند.
وی افزود :اساتید ،دانشجویان و فارغ التحصیالن سرباز در این سامانه می توانند ضمن کسب
مهارت ،نیازها و مشکالت جامعه را که در قالب پروژه تعریف شده ،رفع نموده و در اختیار عموم
قرار دهند.

وی هدف اصلی از عضویت در این سامانه را توسعه دانش بنیان بنگاه ها و ظرفیت سازی اشتغال
و تأمین اشتغال پایدار عنوان کرد و افزود :در گام نخست و در کوتاه مدت ،ایجاد یا فعال سازی و
توسعۀ واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه های متقاضی در اولویت قرار می گیرد.
وی با عنوان اینکه در گام دوم و در میان مدت ،دانش بنیان سازی محصوالت و عملکرد بنگاه ها
در اهداف برنامه قرار می گیرد ،دانش بنیان کردن ساختار ،تشکیالت ،عملکرد و محصول بنگاه
های اقتصادی را هدف نهایی این طرح دانست.

⏪

آذر  . 99شماره 43

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

⏪

ت
ع
ف

• تعداد طرح های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه پیام نور
دکتر کریمی طرح های ارتباط با صنعت و جامعه را از دیگر دستاوردهای دانشگاه در حوزه
پژوهشی عنوان کرد و اظهار داشت 364 :طرح ارتباط با صنعت توسط اعضای هیات علمی این
دانشگاه در سراسر کشور در یک دهه اخیر اجرا شده است.
وی با اشاره به طرح های برگزیده این دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت افزود :طرح؛ «مطالعات
استراتژیک با توجه به ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»
و «طراحی طرح جامع توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاههای گازی استان مازندران (با رویکرد
ملی)» به عنوان طرحهای صنعتی برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور از سوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در سال  1397معرفی شده اند و همچنین طرح ارتباط با صنعت «طراحی
طرح جامع توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاههای گازی استان مازندران (با رویکرد ملی)» به
عنوان طر ح ملی ارائه شد.
• امضای تفاهم نامه «طرح ملی استعدادیابی ،استعدادپروری ،آموزش و توانمندسازی
کدنویسی»
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور به نقش دانشگاه در هدایت دانش آموزان و دانشجویان
و کشف استعدادهای برتر در حوزه کامپیوتر و آی تی اشاره کرد و گفت :تفاهم نامه « طرح ملی
استعدادیابی ،استعدادپروری  ،آموزش و توانمندسازی کدنویسی» با هدف آموزش کدنویسی به
دانشآموزان  ۸تا  ۱۶ساله و کشف استعدادهای برتر بین دانشگاه پیام نور ،معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و سازمان فنی و حرفهای امضا شد.

وی افزود :با اجرای این تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با اختصاص و تجهیز دبیرخانه های استانی و در
ادامه اختصاص فضا در کلیه مراکز و واحدهای سراسر کشور را با گستره ملی فراهم آورد و با توجه
به دارا بودن  31ستاد استانی دانشگاه در کشور ،دانشگاه در کلیه ستادهای استانی کارشناسان
کارآفرینی را به عنوان سوپروایزر استانی طرح دارکوب معرفی می نماید.
دکتر کریمی با عنوان اینکه در حال حاضر باشگاه سفیران دارکوب با همکاری دانشگاه پیام نور
در  530نقطه از کشور در آستانه راه اندازی است ،افزود :دانشگاه با توجه به گستره جغرافیایی در
کشور و شروع به جذب و آموزش دانشجویان و دانش آموختگان به عنوان سفیران دارکوب در
سراسر کشور نموده تا عالوه بر داشتن پایگاه در  530نقطه به فرهنگ سازی و ترویج مفاد تفاهم
نامه در کشور کمک کنند.
• سربلندی دانشگاه پیام نور در برگزاری ازمون های آنالین در سامانه اختصاصی با
رویکرد دانش بنیان پیام من:
وی از راه اندازی شبکه اطالع رسانی هوشمند دانشگاه پیام نور خبر داد و اظهار داشت :اپلیکیشن
اطالع رسانی پیام من بر اساس تجربیات تعدادی از اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع
تحصیلی مختلف و در راستای دسترسی تمامی دانشجویان این دانشگاه به خدمات و اطالعات
استاندارد به ویژه از راه دور با همکاری و مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده است.
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وی افزود :این آپ به عنوان یک رسانه ساده و جامع برای استفاده از خدمات ارائه شده و جهت
استفاده اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است که از
جمله ویژگی های آن می توان به؛ «امکان دسترسی از طریق وب ،مو بایل ( IOSو اندروید) و سایر
دستگاه های هوشمند»« ،سطوح مختلف دسترسی برای افراد مختلف (دانشجو ،استاد ،کارمند
و مدیران)»« ،تعریف مقاطع و گروه های تحصیلی مختلف» «،اتصال محتواهای آموزشی (فیلم،
فایل متنی و عکس) به سامانه»« ،تقویم آموزشی کاربران ،تقویم آموزشی دانشگاه»«،راهنماهای
کاربردی مورد نیاز اساتید و دانشجویان» و « امکان ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و مدیریت
مشاوره ها به صورت متمرکز و غیرمتمرکز» اشاره کرد.
وی یادآور شد :نظر به اختصاصی بودن سامانه پیام من برای دانشگاه پیام نور ،راه اندازی آن
باعث صرفه جویی در تردد ارباب رجوع ،زمان و هزینه ی ایجاشده برای بسیاری از دانشجویان
خواهد شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه سربلندی دانشگاه پیام نور در برگزاری
آزمون های آنالین در دوره کرونا افتخاری بزرگ است ،گفت :اپلیکیشن «پیام من» ،نخستین
اپلیکیشن رسمی دانشگاه محسوب می شود که براساس ذائقه و نیاز دانشجویان و اساتید این
دانشگاه طراحی شده است و فقط در دوره آزمون نیمسال دوم  ۹۹-۹۸و در اوج مشکالت عارض
از کرونا و عدم امکان برگزاری آزمون های حضوری در اولین گام با برگزاری حدود  19هزار آزمون
در سراسر کشور و حتی برای دانشجویان خارج از کشور برای بیش از  210هزار استاد و دانشجو
فرصت استفاده از خدمات آموزشی موثر را فراهم کرد.
محمدعلی کریمی افزود :دانشگاه پیام نور در یک ضرب االجل که به واسطه ویروس کرونا و لزوم
توجه به حفظ سالمتی دانشجویان و کارکنان دانشگاه ایجاد شد ،نسخه های به روز اپلیکیشن
پیام من را با هدف کاربری آسان ویژه امتحانات پایان ترم دانشجویان راه اندازی کرد تا در زمان
امتحان دانشجویان به راحتی و به صورت رایگان توانستند از این اپلیکیشن استفاده کنند .در حال
حاضر نیز با ارتقاء فناوری امکان برگزاری آزمون های تشریحی در ترم جاری و در فاز بعدی فناوری
نظارت هوشمند آزمون ها را فراهم نموده است.
وی یادآور شد :دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از بزرگترین شبکه های دانشگاهی دنیا که
آموزش غیرحضوری را به عنوان بخش بزرگی از فعالیت خود در نظر دارد از سالهای گذشته
تالشهای فراوانی در حوزه آموزشهای از راه دور و دسترسی به آخرین فناوری های این حوزه
داشته است.
ایجاد هسته های دانش بنیان ،تولید محصوالت کاربردی و مهمتر از همه ایجاد زیرساخت های
مناسب با توجه به الزامات جامعه بخشی از مهمترین فعالیتهای این مجموعه در حوزه آموزش های
غیرحضوری است .اما در ماههای گذشته و با اوج گرفتن ویروس کرونا در کشور و تعطیل شدن
دانشگاهها ،ضرورت ایجاد یک پلتفرم چندگانه و قدرتمند که توانایی ایجاد ارتباط موثر و کارآ بین
اساتید ،دانشجویان و دانشگاه را برقرار کند بیش از پیش احساس میشد.
• انجام  2هزار و  783طرح پژوهشی با رویکرد کاربردی برای حل مشکالت دانشگاه
و جامعه
دکتر کریمی هدایت طرح های پژوهشی دانشگاه به سوی طرح های کاربردی را یکی از اولویت
های مهم دانست و اظهار داشت 4 :هزار و  368طرح پژوهشی خاتمه یافته که از این تعداد 2 ،هزار
و  783طرح به صورت کاربردی و در راستای حل مشکالت دانشگاه و جامعه بوده است.
• چاپ  5910مقاله  ISIو رکورد تالیف بیش از  2600عنوان کتاب
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور از چاپ تعداد  5910مقاله  ISIو  9650مقاله علمی-
پژوهشی و  ISCتوسط اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد و با عنوان اینکه  49نشریه علمی-
پژوهشی و علمی-تخصصی بصورت چاپی و الکترونیکی در این دانشگاه ارائه شده است ،افزود:
بیش از  2600عنوان کتاب نیز توسط اعضای هیات علمی جهت استفاده به عنوان منبع در داخل
دانشگاه تدوین و به چاپ رسیده است.
• اپلیکیشن کتاب خوان دانشگاه پیام نور
وی با معرفی اپلیکیشن کتاب خوان دانشگاه اظهار داشت :در حال حاضر تولید و ارائه بیش از
 500نسخه الکترونیکی کتاب های درسی دانشگاه (نسخه موبایلی) در قالب اپلیکیشن کتابخوان
دانشگاه قابل دریافت است و متقاضیان با مراجعه به این اپلیکیشن ازطریق آدرس Apps.pnu.
 ac.irمی توانند به نسخ الکترونیکی کتاب های درسی دسترسی یابند که این آمار با سرعت در
حال افزایش می باشد.
• راه اندازی شبکه آزمایشگاه های پیام نور ایران (سامانه شاپنا)
دکتر کریمی همچنین گفت :شبکه آزمایشگاه های پیام نور ایران (سامانه شاپنا) با هدف ؛ «بهره
گیری حداکثری از ظرفیت ها ،منابع و توانمندی های آزمایشگاهی و بهره برداری بهینه اقتصادی
از آنها»« ،امکان شناسایی تجهیزات پیشرفته و گران قیمت در مراکز/واحدها»« ،ایجاد شرایط الزم
برای دستیابی به شبکه آزمایشگاه های کشوری دانشگاه پیام نور و اطالع رسانی به اعضای هیات
علمی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و متقاضیان برون دانشگاهی» «،قابلیت ایجاد همکاری های
ملی و بین المللی در زمینه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی»« ،اولویت دادن به استفاده بهینه،
تکمیل و ارتقای ظرفیت های موجود نسبت به خرید تجهیزات» « ،مدیریت یکپارچه برای ارتباط
با ا عضای هیات علمی ،دانشجویان و پرسنل آزمایشگاه ها» و  ...راه اندازی شد.
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• شبکه یکپارچه ارتباطی به صورت سراسری و تامین اینترنت راه اندازی می شود
دکتر محمد علی کریمی از راه اندازی شبکه یکپارچه ارتباطی به صورت سراسری و تامین اینترنت
خبر داد و اظهار داشت :این شبکه با هدف؛ «ساماندهی وضعیت شبکه ارتباطی دانشگاه»« ،ایجاد
شبکه یکپارچه داخلی بین مراکز دانشگاه»« ،امکان اختصاص و مدیریت پهنای باند به صورت پویا
بین مراکز دانشگاهی»« ،ایجاد شبکه امن ارتباطی»« ،افزایش ضریب امنیت و پایداری»«،افزایش
کیفیت»« ،مدیریت و کاهش هزینه نهایی دانشگاه در این حوزه»« ،امکان ارائه اینترنت به مراکز
دور افتاده دانشگاه»« ،امکان ارائه طرحهای تشویقی به اعضای دانشگاه پیامنور» و « جلوگیری از
هزینه های ارتباط فیبر نوری» راه اندازی شد که چندین فاز آن تاکنون اجرایی شده و به زودی
در کل کشور توسعه یافته و برقرار خواهد شد.
سه استاد دانشگاه پیام نور در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا
وی افزود :امسال طبق فهرست منتشر شده از سوی دانشگاه استنفورد ،اسامی دانشمندان  ۲درصد
برتر دنیا که جزو دانشمندان شاخص دنیا هستند ،اعالم شد .از دانشگاه پیام نور نیز نام های؛ دکتر
زرین اسحاقی ،با مرتبه علمی استاد تمام؛ دکتر حسن کرمی ،با مرتبه علمی دانشیاری و دکتر
حجت ویسی ،با مرتبه علمی دانشیار ،در این فهرست دیده می شود.
آغاز به کار پژوهشکده های تخصصی
آغاز به کار پژوهشکده های تخصصی نوع  ۲خودگردان حسب پتانسیل های دانشگاه و استانها
شامل پژوهشکده های شیمی طبیعت ،زیست فناوری و بوم شناسی خلیج فارس ،توسعه پایدار و
آموزش محیط زیست ،فناوری بذر و نهال ،گوهر شناسی با هدف بهره مندی مناسب از ظرفیت
های طبیعی و تعامل و ارتباط گسترده تر با بخش های صنعت ،کشاورزی ،معادن و پدافند
غیرعامل و پژوهشکده های دیگر در اولویت و در دست اقدام نظیر پژوهشکده های فناوری
اطالعات و هوش مصنوعی ،ژئوبیوشیمی ،فیزیولوژی سالمت و تربیت بدنی و پژوهشکده پسماندها
نیز از جمله رویکردهای شاخص مورد نظر دانشگاه در حوزه پژوهش های هدفند و کاربردی
بوده است .شکل گیری آزمایشگاه ملی با رویکرد بهره مندی حداکثری از تجهیزات های تک
آزمایشگاههای استانها می باشد.
تجمیع هدفنمد چاپخانه و دفتر تدوین کتب و محتواهای آموزشی دانشگاه در قالب مرکز انتشارات
دانشگاه نیز در زمره رویکردهای مهم و موثر در تسریع نیل به اهداف و برنامه های دانشگاه نیز
حائز اهمیت می باشد.
عالوه بر این به اقدامات گسترده پیرامون موضوع کووید ۱۹-نظیر تولید ماسک و مواد ضدعفونی
کننده در چندین مرکز کارآفرینی و ارتباط باصنعت دانشگاه در استانهای مختلف نیز حائز توجه
بوده است.
کسب رتبه الف نشریه دانشگاه پیام نور در بین  1800مجله علمی پژوهشی کشور
وی با اشاره به رشد بسیار خوب نشریات در دانشگاه پیام نور افزود :در آخرین ارزیابی مجالت
علمی پژوهشی کشور که به وسیله وزارت علوم انجام شد مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی
و مجازی دانشگاه پیام نور در بین حدود  1800مجله کشور و همچنین در بین مجالت دانشگاه
پیام نور ،مفتخر به دریافت رتبه الف در کشور شد.
وی ادامه داد :یکی از ماموریت های مهم دانشگاه ها در کنار آموزش ،خدمات پژوهشی است به
همین دلیل نشر یافته های پژوهشی از ضروریات فعالیت های اعضای علمی است و در همین
راستا در دانشگاه پیام نور راه اندازی و چاپ نشریات علمی یکی از ماموریت های جدی دانشگاه
تلقی می شود.
پیشرفت و ارتقای کمی و کیفی ضریب تأثیر نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ()ISC
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به ارتقای ضریب تأثیر و افزایش تعداد نشریات دارای
ضریب تأثیر افزود :باالترین ضرایب تأثیر ،به ترتیب مربوط به نشریات «پژوهشهای رشد و
توسعه اقتصادی»( ،)1/370به سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلیپور« ،پژوهش در یادگیری
آموزشگاهی و مجازی» ( ،)0/764به سردبیری آقای دکتر حسین زارع ،آموزش محیط زیست و
توسعه پایدار( )0/571به سردبیری دکتر سیدمحمد شبیری« ،شناخت اجتماعی» ( )0/439به
سردبیری دکتر حسین زارع« ،روانشناسی سالمت» ( ،)0/412به سردبیری دکتر احمد علیپور و
«پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی» ( ،)0/333به سردبیری دکتر ابوالفضل فراهانی است.
وی با عنوان اینکه تعداد نشریات دارای ضریب از  11نشریه در سال گذشته به
 17نشریه ارتقاء یافته اظهار داشت :دو نشریۀ تخصصی دانشگاه پیامنور به نامهای
( Iranian Journal of Analytical Chemistryبه سردبیری دکتر محمد علی
کریمی) و ( Iranian Chemical Communicationبه سردبیری دکتر محسن افتاده) حائز
ضریب تأثیر از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم شدهاند.
شایان ذکر است نشریه «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی» حائز باالترین ضریب تأثیر در حوزۀ
نشریات اقتصادی در کشور شدهاست.
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور و سازمان سمت :کتب سمت در دانشگاه پیام
نور چاپ و توزیع می شود
دکتر کریمی افزود :این تفاهم نامه با هدف گسترش همكاريهای علمی ،فرهنگی و پژوهشی،
طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و انجام مطالعات مشترک برای توليد كتابهای مبنايی
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(پايه) در حوزه آموزشهای مهارتی و فعاليتها و اهداف مشترك ،مشاركت در تآليف و ترجمه
با هدف توليد ادبيات در حوزه دانش و آموزشهای مهارتی مورد نياز دانشگاه ،همكاری در
تآليف و تدوين كتابهای درسی و كمكدرسی در رشتههای مورد نياز و مرتبط طرفين ،نشر
و توزيع آثار مشترك ،برگزاری سمينارها ،كارگاههای آموزشی علمی -مهارتی ،نشستها و
دورههای علمی ،سخنرانی ،همایشها ،مشاركت در حوزه توليد محتوا برای آموزشهای مجازی
و نشر آن ،توليد نرمافزارهای چندرسانهای و شبيهسازهای تعاملی برای آموزش دروس مورد
نياز دانشگاه و همكاری در چاپ و نشر محتوای علمی به امضای روسای سازمان سمت و
دانشگاه رسیده است و در حال حاضر چاپ  22عنوان کتاب سازمان سمت در دانشگاه پیام
نور آغاز شده است.
کسب رتبه دوم طرح های ممتاز برگزیده دانشگاههای کشور
دکتر محمدعلی کریمی گفت :دانشگاه پیام نور با طرح ممتاز برگزیده "استفاده از خاک های
آلوده به مواد نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان در کارخانه سیمان اردستان و سایر کارخانه های
سیمان" حائز رتبه دوم و ممتاز در بین  ۱۱دانشگاه فعال برگزیده کشور در "رونق تولید ملی" شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه طبق اعالم معاونت پژوهشی وزارت علوم،
از تیرماه سال جاری طرح های برگزیده استانها در راستای شعار سال مبنی بر «رونق تولید ملی»
بررسی و انتخاب شده اند ،افزود :امسال  ۳۵دانشگاه سراسر کشور ،در راستای عمل به شعار سال
که همان رونق تولید ملی و همچنین حل معضالت منطقه و تقویت ارتباط دانشگاه ها و پژوهشگاه
های هر استان با بخش های مختلف جامعه و صنعت بود ۵۱ ،طرح پژوهشی ارائه دادند که از این
میان وزارت علوم  ۱۱طرح را به عنوان طرح های برگزیده ممتاز انتخاب کرد.
بیش از  ۳هزار آزمایشگاه دانشگاه پیام نور پای کار سازمان ملی استاندارد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور افزود :به موجب تفاهمنامه ای که در سازمان ملی
استاندارد و تحقات صنعتی ایران با هدف گسترش همکاریهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی و
استفاده از تواناییها و قابلیتهای فنی و تخصصی و بهرهگیری از تجارب و ظرفیتهای دو طرف
به امضای رییس سازمان ملی استاندارد ایران و رییس دانشگاه پیام نور رسیده است ،تمامی
آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور با مجوز استاندارد که به واسطه شاخص های موجود کسب شده
است ،به عنوان آزمایشگاه استاندارد معرفی و در اختیار متقاضیان در سراسر کشور قرار می گیرند.
وی افزود :به موجب این تفاهم نامه ،عالوه بر آزمایشگاه ملی دانشگاه ۳۴۰۰ ،آزمایشگاه دانشگاه
پیام نور که در  ۳۷۰مرکز و واحد سراسر کشور این دانشگاه موجود است همکاری های فنی و
تخصصی را با سازمان ملی استاندارد ایران خواهد داشت و به عنوان آزمایشگاه مجری سازمان
استاندارد ،درآمدزا می شوند .کریمی اضافه کرد :گستردگی و تجهیزات غنی آزمایشگاه های
دانشگاه پیام نور در سراسر کشور این فرصت را برای پژوهشگران ،محققان و دانشجویان فراهم
می کند تا بتوانند به عنوان آزمایشگاه مرجع از ظرفیت های موجود در این دانشگاه استفاده کنند.
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پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

ظرفیت دانشگاه پیام نور در ریشه یابی فقر و ایجاد اشتغال
دانشگاه پیام نور مورد اعتماد و اعتبار مردم است

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با عنوان اینکه دانشگاه پیام
نور یکی از دانشگاه های مورد اعتماد و اعتبار مردم است ،گفت:
ماموریت ویژه کمیته امداد طبق اساسنامه ،ریشه یابی فقر است
و دانشگاه پیام نور می تواند در حل این چالش کشور موثر باشد.
به گزارش روابط عمومی،سید مرتضی بختیاری امروز در مراسم
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و کمیته امداد
ضمن گرامیداشت شهید محسن فخری زاده و محکوم کردن
اقدام تروریستی افزود :امروز نگرانیم که تکان های اقتصادی،
ریزش و رویش هایی به وجود آورد که پسندیده نظام اسالمی
نیست چرا که در ریزش،ها طبقات محروم ،محروم تر و در
رویش ها ،طبقات مرفه پولدارتر می شوند .این یک مسئله علمی
است که برای حل آن باید از دانشگاه ها کمک بگیریم.
وی امضای این تفاهم نامه را گامی در جهت تحقق رسالت
اجتماعی دانشگاه پیام نور دانست و گفت :کمیته امداد می

تواند چالش های کشور را در قالب موضوع رساله دکترا و یا کار
تحقیقی دانشجویان ارائه کند و نتایج حاصل از این تحقیقات
ارزشمند برای حل مشکالت به کار گرفته شود.
وی ضمن تقدیر از دانشگاه پیام نور در پیشگامی این رسالت
گفت :همه مراکز اقتصادی و علمی در این برهه حساس باید
سهم مسئولیت اجتماعی خود را عملیاتی کنند تا بتوانیم اقتصاد
مقاومتی را در کشور نهادینه کنیم.
وی تاکید کرد :فارغ التحصیالن دانشگاه ها باید به جای تسلط
نظری ،از نظر مهارتی آموزش ببینند تا در صحنه کارآفرینی و
اشتغال رشد کنند.
وی در پایان با اشاره به  ۸۳هزار دانشجوی تحت پوشش کمیته
امداد ابراز امیدواری کرد :امضای این تفاهم نامه با دانشگاه پیام
نور کمکی باشد تا تکلیف خود را در قبال این دانشجویان و دیگر
دانشجویان آینده ساز کشور ادا کنیم.

پژوهش و فناوری
مح ّمدعلی کریمی

معاون پژوهش و فناوری

مبنای توسعه و پیشرفت کشورها در دنیای امروز عرصه و
عرضه بهره مندی حداکثری آحاد مردم آنها از علوم و فنون
روز و نوآوری و به روز بودن در کسب دانش های نو و جهت دار
می باشد .برای فائق آمدن بر مشکالت و معضالت اقتصادی و
اجتماعی و بحران بیکاری و حتی شبیخون بیماری ها و امراض
ناشناخته ای نظیر کرونا (کووید  )۱۹پژوهش های مؤثر و
هدفمند نقشی اساسی ایفا می نمایند.
براساس چنین رویکرد و آینده نگری به مقولۀ پژوهش و فناوری،
در دانشگاه ها و مجموعه های متولی پژوهش در عرصۀ ملی و
بین المللی ،عالوه بر پژوهش های بنیادی متداول ،به پژوهش
های نوآورانه ،فناورانه و ثروت آفرین منجر به دانش فنی و
محصوالت و راهکارهای نو توجه ویژه ای صورت می پذیرد.
در این بین ،دانشگاه عظیم دولتی پیام نور با گستردگی خاص
در سطح ملی و بین المللی و با بهره مندی از قریب چهار هزار
عضو هیأت علمی ،قریب نیم میلیون دانشجو در مقاطع مختلف
تحصیلی و افزون بر پنجاه هزار دانشجوی تحصیالت تکمیلی،
بیش از سه هزار فضای آزمایشگاهی و کارگاهی و تجهیزات
آزمایشگاهی پیشرفته ،عالوه بر آموزش ترکیبی و نیمه حضوری
با استفاده حداکثری از فناوری های نو نظیر کامپیوتر ،تلفن
همراه و اینترنت می تواند سهم به سزایی در حوزه پژوهش
های کاربردی ،فناوری های نو ،ثروت آفرینی و کارآفرینی ایفا
نمایند .جای بسی خرسندی است که حوزه معاونت پژوهش
و فناوری دانشگاه پیام نور در طی یک سال گذشته عالوه
بر وظایف و مأموریت های معمول آن نظیر حمایت از طرح
های پژوهشی در قالب پژوهانه و مشترک با نهادهای خارج

از دانشگاه نظیر صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ،تدوین
و انتشار تعداد کثیری کتب و نشریات آموزشی ،تخصصی و
علمی-پژوهشی ،چاپ قریب دو هزار مقاله  ISIو  ISCعلمی
پژوهشی و برگزاری همایش های علمی مختلف در سطوح ملی
و بینالمللی ،تالش جدی در برگزاری استارتاپها و جشنواره
های ملی حوزه فناوری های دیجیتال و غیردیجیتال با مشارکت
و همکاری نهادها ،سازمان ها و شرکت های مختلف دولتی
و غیردولتی ،راهاندازی بیست و شش مرکز رشد و ده مرکز
نوآوری در نقاط مختلف کشور و ده ها شرکت دانش بنیان و
نهایی نمودن سامانه شبکه آزمایشگاهی دانشگاه (شاپنا) و شروع
فعالیت آزمایشگاه ملی و راه اندازی پژوهشکده های تخصصی
خودگردان نظیر زیست فناوری و بوم شناسی خلیج فارس،
شیمی طبیعت ،توسعه پایدار و آموزش محیط زیست ،فناوری
نهال و بذر ،گوهر شناسی و نانوساختار را در استانهای مختلف و
تفاهم نامه های عدیده منجر به عقد قرارداد نموده است .عالوه
بر این ،در حوزه مقابله با بحران ویروس کرونا نیز ضمن راه
اندازی سامانه/اپلیکیشن پیام من با رویکرد اطالع رسانی قوی و
برگزاری آزمون های سهل و مطمئن الکترونیکی و نیز آموزش و
عرضه محتواهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی در بستر آن ،در
قالب کارآفرینی اخذ مجوزهای قانونی و فعالیت هایی نظیر تولید
ماسک استاندارد و موادضدعفونی کننده در چندین استان کشور
صورت پذیرفت .در این راستا ،جا دارد از حمایت های جدی و
بی شائبه معاونت های علمی و فناوری و نیز توسعه روستایی و
مناطق محروم ریاست جمهوری تشکر ویژه داشته باشیم.
معاونت پژوهش و فناوری با وجود همه تنگناها و محدودیت
های مالی دانشگاه به ویژه در این حوزه ،با اعتقاد و عزمی راسخ
بر لزوم چنین ریل گذاری همه جانبه ای و با هدف سوق و نیل
به چنین اهدافی و در جهت پژوهش های با رویکرد نوآوری،
ثروت آفرینی و کارآفرینی دانش بنیان از هیچ تالشی فروگذار
ننموده است .زیرا باور اصلی حاکم در این معاونت ،مدیران و
کارکنان در سطوح سازمان مرکزی و استان ها قائل بودن به
فرض لزوم ایفاگری نقش علمی و اجتماعی برجسته دانشگاه در
این عرصه می باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور:

اقدامات مهم دانشگاه پیام نور برای
اشتغالدانشجویان

رفع چالش های اجمتاعی ،رسالت دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور حل چالش های اجتماعی به ویژه در
مناطق محروم کشور را یکی از رسالت های اجتماعی این
دانشگاه دانست و گفت :شبکه علمی گسترده دانشگاه پیام
نور در سراسر کشور ظرفیت قابل توجهی است که می تواند
علت چالش های اجتماعی کشور را بررسی و مرتفع کند.
به گزارش روابط عمومی ،دکتر محمدرضا زمانی امروز در
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد ضمن
عرض تسلیت شهادت محسن فخری زاده دانشمند برجسته
کشور افزود :در شرایط حساس کنونی که کشور با چالش
های اقتصادی روبه روست ،دانشگاه پیام نور ،ایجاد اشتغال و
مهارت آموزی دانشجویان را وظیفه خود می داند و در این
راستا گام برمی دارد.
وی افزود :این دانشگاه با امضای دو تفاهم نامه با کانون
کارفرمایان و همچنین معاونت توسعه روستایی ریاست
جمهوری بسترهای مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان و
فارغ التحصیالن این دانشگاه را فراهم کرده است.
وی با عنوان اینکه با شیوع بیماری کرونا ،فعالیت این دوره
ها با کندی پیش می رود ،اظهار داشت :مطمئنا با پایان این
پاندمی ،دانشگاه پیام نور پرقدرت تر از قبل در این زمینه
فعالیت خواهد کرد .دکتر زمانی با اشاره به زیرساخت های
الکترونیکی غنی دانشگاه پیام نور اظهار داشت :قبل از شیوع
کرونا ،شیوه آموزش دانشگاه به صورت نیمه حضوری و
الکترونیکی بود اما بعد از شیوع بیماری و لزوم حفظ سالمت
دانشجویان و کارکنان ،آموزش و برگزاری آزمونها به صورت
 ۱۰۰درصد الکترونیکی درآمده است.
وی با عنوان اینکه بعد از پاندمی کرونا ،دانشگاه پیام نور این
شیوه آموزشی الکترونیکی را حفظ خواهد کرد ،افزود :شیوه
آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور در شبکه ای متصل و
گسترده ،محتوایی با کیفیت و یکسان را به کل کشور ارائه
می کند و از این جهت فرقی نمی کند که دانشجو در تهران
باشد یا در یک منطقه محروم و این نشان می دهد که
دانشگاه پیام نور توانسته عدالت آموزشی را در سراسر کشور
برقرار کند .این شیوه آموزشی همچنین به دانشجویان این
امکان را می دهد که بتوانند در کنار تحصیل بی دغدغه
شغلی داشته باشند و یا شاغلین در کنار کار به تحصیل
خود ادامه دهند.
وی شهریه دانشگاه پیام نور را یک سوم دیگر دانشگاه های
شهریه بگیر دانست و گفت ۹۰ :درصد دانشجویان دانشگاه
پیام نور از قشر متوسط هستند و این دانشگاه همواره به
حداقل افزایش شهریه اکتفا کرده است تا امکان تحصیل
برای همگان وجود داشته باشد.
وی با اشاره به بسترهای مناسب همکاری با کمیته امداد
گفت :کمیته امداد نیز مانند دانشگاه پیام نور در سراسر کشور
گسترده است و این شباهت می تواند در رفع چالش های
کشور و ایجاد اشتغال دانشجویان هر دو مجموعه موثر باشد.
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