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عتف  عالی  شورای  دبیرخانه  حمایت  و  همکاری  با 

پژوهش عتف
       و فناوری

هفته ملي  پژوهش و فناوري گرامی باد

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری ؛ زیر بنای تولید و اشتغال

وزیر علوم: 

تجاری سازی ایده های پژوهشی 
توسعه و اشتغال به همراه دارد

مقام معظم رهبری:

 عالج دردها و مشکالت کشور در پیشرفت علمی است

رئیس جمهور: 

پژوهش مقدس است
 و محصول آن نیز باید مورد احترام همگان باشد

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار برگزار شد

دبیر فن بازار:

شرکت ۲۰۰ مرکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری در فن بازار امسال هفته پژوهش

دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار:

ثبت بیش از 34۰۰ فناوری در سامانه ایران هاب تک حضور مشارکت کنندگان بین المللی

معاون علمی رییس جمهوری:

اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان 
با پول دولتی محقق نمی شود
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

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 به واقع 
در چارچوب اصول در مسیر تحقیق، به یافته ای رسیده است، آن یافته 

محصول پژوهش است.
پژوهش مقدس است و محصول آن نیز باید مورد احترام همگان باشد.

اگر کشور می خواهد 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 آن چنان به خالقیت پرداخت 
که ظرف چند قرن، کتب ایرانیان مورد استقبال دیگران برای ترجمه قرار 
گرفت و این سیر اندیشه ای است که مطلوب جامعه ایرانی و اسالمی است.
افتخار ما این است که در دانشگاه همان قدر که به دروس دانشگاهی و 
واحدهای درسی اهمیت می دهیم، به رساله ها نیز اهمیت بدهیم. رساله های 
کارشناسی ارشد و دکتری باید جایگاه خود را بیابد و هر آنچه الزم است 
برای تشویق دانشجویان و برای تدوین رساله ای که نه بخشی از نمره ای که 

مدرک او را پر کند بلکه بخشی از نیاز جامعه ما را پاسخگو باشد.
مقصد عالی پژوهش پاسخگویی به نیازها و مطالبات به حق مردم است نه 
یک حزب و گروه خاص. من از اینکه در گوشه ای ببینم برخی از تحقیقات 
برای پاسخ به مطالبات یک گروه خاص به انجام می رسد، برایم خوشحال 
کننده نیست. آن گاه 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 جامعه ای، پژوهش در سلسله مراتب ارزش ها و 

در چارچوب ارزش ها باید دیده شود.
به من اعتراض نکنید که پژوهش باید دستش باز باشد و کاری به 
ارزش ها ندارد. اگر پژوهشی خدای ناکرده به دسترسی آسان مردم به مواد 

مخدر منتهی شود،  آیا به نظر 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 
به شدت منفی است. ما نیاز داریم به تحقیقات و پژوهشی که به فناوری و 

مصرف کم آب منتهی شود.
نیازمند تحقیقی هستیم که به شدت آلودگی ها 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 برنامه هایش در بخش پژوهش آن است که تقاضا را زیاد 
کند. پژوهش یک عرضه است و این عرضه زمانی ارزشمند می شود 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 می یابد. 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 
اقتصاد صدها مسئله پیِش رو داریم و معموالً بخش دولت به کارشناسان 
خودش متکی است. گاهی هم برخی از محققان در گوشه و کنار بر او نقد 

می کنند ولی این کافی نیست.
به  نیازمند   ... و  اجتماعی  مسائل  فرهنگ،  اقتصاد،  در بخش های  ما 
پژوهشگر آزاد و پژوهش دانشگاه ها و پژوهشکده ها 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 گران قیمت 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 می کنم که خود در سالیان دراز مسئول یک مرکز پژوهشی بوده ام. 

برخی از منابع مالی به نام 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 رانت ها را از بین برده به محصول نگاه 
کنیم. ما در بودجه امسال وقت کافی برای این گونه امور نداشتیم ولی در 

سالهای آینده این کار را خواهیم کرد.
به امید موفقیت شما پژوهشگران که آینده ساز هستید، پس به امید آینده.

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج 

بیگانه تر شدن است.
شجاعت علمی، نوآوری، پرهیز از نگاه تقلیدی به پیشرفتهای علمی غرب، »اعتماد به نفس شخصی و 
ملی« و پرکاری را ویژگیهای الزم استادان دانشگاهها برای ایفای وظایف سنگین خود خواندند و افزودند: 
عالج دردها و مشکالت کشور در پیشرفت علمی است. رهبر معظم انقالب: عالج دردها و مشکالت کشور 

در پیشرفت علمی است

تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اّوِل اهمیت است. این را من از این جهت 
می گویم که باید یک فرهنگ بشود. این نو اندیشی، فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان 

و کّل محیط علمی هم است. 
دو   - می شود  تعبیر  اجتهاد  به  آن  از  اسالمی  معارف  فرهنگ  در  که   - علمی  نوآوری  برای  البته 
چیز الزم است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش 
وافر، ذخیره علمی الزم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن 
برخوردارند،  هم  علمی  قدرت  از  که  کسانی  بسا  ای  نیست.  کافی  این  اما  است؛  الزم  علمی،  قدرت 
از  را  ملت  یک  و  نمی برد  جلو  را  علم  کاروان  ندارد؛  کاربُرد  جا  هیچ  آنها  علمی  انباشته  ذخیره  اما 
علمی  لحاظ  از  بخواهید  اگر  است....  الزم  علمی  جرأت  بنابراین  نمی رساند.  اعتالء  به  علمی  لحاظ 
جزمیگری  زنجیره  و  قید  از  باید  دانشجو  و  استاد  باشید.  داشته  نوآوری  جرأت  باید  بروید،  پیش 

شوند. آنها خالص  دانستن  دائمی  و  القاء شده  علمی  تعریفهای 
در  نمی کنم.  توصیه  علمی  مهمل گویی  به  و  علمی  آنارشیزم  به  را  کسی  من  نشود؛  اشتباه  البته 
اگر بخواهند به خیال خودشان نوآوری کنند،  از دانشی برخوردار نیستند،  هر زمینه ای، کسانی که 
به مهمل گویی می افتند. ما در زمینه برخی از علوم انسانی و معارف دینی این را می بینیم. آدمهای 
می زنند  و حرف  می شوند  میدان  وارد  باشند،  برخوردار  کافی  و سواد  ذخیره  از  این که  بدون  ناوارد 
در  بنابراین  است.  مهمل گویی  نیست،  نوآوری  واقع  در  که  می کنند؛  نوآوری  خودشان  خیال  به  و 
کننده  مصرف  صرفاً  نباید  اما  فراگرفت؛  باید  نمی کنم.  توصیه  را  این  من  علمی،  مسائل  زمینه 
کار،  این  البته  کرد.  تولید  کلمه  حقیقی  معنای  به  را  علم  باید  بود.  دیگران  علمی  فرآورده های 
زنده شود  دانشگاه  نوآوری علمی در محیط  این است که روح  دارد. مهم  روشمندی و ضابطه الزم 
اساتید  در  و  بودم  کرده  احساس  دانشجویان  در  را  میل  و  این شوق  من  بماند. خوشبختانه  زنده  و 

را می بینم. هم آن 
 اینها باید دست به دست هم بدهد و سطح علمی کشور را باال ببرد. آن وقتی که علم با هدایت 
و  می کند  بزرگی  معجزه های  شود،  همراه  آگاهانه  و  روشن بینانه  معرفت  و  صحیح  عواطف  ایمان، 

بماند. معجزه ها  این  انتظار  در  می تواند  ما  کشور 

در  کشور  مشکالت  و  دردها  عالج   
پیشرفت علمی است

پژوهش مقدس است و محصول آن نیز باید مورد احترام همگان باشد

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور: 

توسعه دانش در سایه پژوهش است، گرچه خود پژوهش
 در سایه دانش امکان پذیر است و متولد می شود بنابراین، 
هم علت است و هم معلول.هم پژوهش می تواند علم را 
شکوفا کند و هم می تواند به توسعه علم و حتی آموزش 
و دارد  مساعد  محیط  به  نیاز  پژوهش  البته  بینجامد. 
این محیط  این محیط، آغازش آزادی آکادمیک است.   
مهمترین اصلش، بردباری و سعه صدر است و نمی توان
 به پژوهشی متقن دست یافت مگر آنکه پژوهشگر خالق
 باشد و خالقیت فقط در سایه آزادی امکان پذیر خواهد بود.

 علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است. تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری
 و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار 
قوی است. تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است. برای خدمت رسانی بهتر به

 مردم، کارهای دقیق پژوهشی الزم است.

مقام معظم رهبری، اهمیت پژوهش و فناوری

 به گزارش نشریه عتف و به نقل از خبرنگار ایرنا، منصور غالمی در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه 
نمایشگاه  امسال  شعار  افزود:  تهران  المللی  بین  نمایشگاه  در  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش  دستاوردهای 
پژوهش » تجاری سازی فناوری« است، امیدواریم این حرکت موجب تبدیل علم و فناوری به ثروت شود.
وی ادامه داد: مناسبت هفته پژوهش و فناوری یک فرصت است برای اینکه در زمان کوتاهی به عملکرد 

سالیانه مجموعه مراکز علمی و فناوری کشور توجه شود.
وزیر علوم ادامه داد: مراکز علمی و فناوری سرمایه های اصلی جامعه هستند، از این رو اید با اعتماد به 

این مجموعه دارای ذهن خالق، شرایط را برای تبلور ایده ها و خالقیت ها فراهم کنیم.
تحصیالت  دانشجویان  و  اساتید  چون  باالیی  های  ظرفیت  دانشگاهی  های  مجموعه  کرد:  تاکید  وی 
تکمیلی را در اختیار دارند و توجه و هدایت پژوهش ها به سمت کاربردی شدن، به به ثمر رسیدن آرزوها 

در زمینه به کارگیری علم منجر خواهد شد.
غالمی افزود: پارک ها و مراکز رشد توفیقات قابل توجه ای در گردآوری ایده ها و هدایت آنها به بازار 
دارند و تعداد رو به افزایش شرکت های دانش بنینان در سال های اخیر باعث خوشحالی و امیدواری است، 

از این رو اگر سیر سابقه این حرکت ها را نگاه کنیم باید با امیدواری تالش خود را مضاعف کنیم.
سایر  های  نمایشگاه  و  المللی  بین  نمایشگاه  در  دستاوردها  این  از  بخشی  قراردادن  گفت:  علوم  وزیر 
استان ها می تواند فرصتی باشد برای عالقه مندان به خصوص دانش آموزان و دانشجویانی که می توانند 

با مالحظه دستاوردها ایده های جدید مطرح کنند تا فرصت شکوفایی بیشتر فراهم شود.
وی با پر اهمیت دانستن تبدیل پژوهش به فناوری اضافه کرد: در بحث فن بازارها در سال 95 حدود 
77 میلیارد تومان قرارداد منعقده شده است که فروش دانش فنی در پارک ها را اگر به آن اضافه کنیم به 

مبلغی در حدود 277 میلیارد تومان می رسد.
غالمی ادامه داد: در بحث فناوری تولید محصوالت فناورانه نیز در همین سال 2400 محصول در مراکز 

رشد و پارک ها تولید شده که بیش از 50 درصد آنها تجاری سازی شده است.
وی گفت: ثبت 470 ا ختراع در مراکز فناوری نشان می دهد با اعتماد به جوان ها و ایده آنها می توانیم 

در این کشور به اشغال زایی تولید ثروت و پیشرفت امید داشته باشیم.
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار از 22 تا 26 آذر ماه به مناسبت هفته 

پژوهش در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. 

 

به گزارش  نشریه عتف و به نقل از خبرنگار علمی ایرنا، سورنا ستاری در آیین گشایش هیجدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار اظهار کرد: اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان را باید 
در کشور ایجاد کنیم و این زیست بوم فضایی است که صندوق های خطرپذیر، استارتاپ ها و شرکت 

های اطراف دانشگاه ها همه در آن حضور دارند. 
وی ادامه داد: این زیست بوم باید یک فرهنگ عمومی شود و همه نهادها و دستگاه ها باید در یک 

صف ایستاده و آن را تشکیل دهیم.
ستاری با اشاره به آمار دانشجویان پیش از انقالب و اکنون گفت: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 170 
هزار دانشجو داشتیم که صدهزار نفر از آنان در خارج از کشور و 50 هزار نفر در آمریکا تحصیل می 
کردند. امروز چهار میلیون و 700 هزار دانشجو داریم و 12 هزار نفر در خارج از کشور تحصیل می کنند.
وی تصریح کرد: اما چرا افزایش تعداد دانشجویان به افزایش و بهبود آمارها در تولید ناخالص داخلی 
آفرینی  ثروت  موجب  کنندگان  تحصیل  افزایش شمار  کشورها  همه  در  که  درحالی  است  نشده  منجر 

است.
ستاری در دومین روز از هفته پژوهش به تالش کشورهای مختلف برای ایجاد مراکز صنعتی و تولید 
ثروت اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه فعال شده و سرمایه گذاری کرده اند اما موفق 

نبودند زیرا اقتصاد دانش بنیان یک اکوسیستم است که باید ایجاد شود.
وی همچنین با انتقاد از آمارهای نادرست از دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفت: بسیاری از این 

آمارها واقعی نیست اما حساسیت جامعه نسبت به مهاجرت فرزندان خود خوب است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به موفقیت برخی استارتاپ ها گفت: امروز استارتاپ 
های فعال در حوزه خدمات هفته ای 10 درصد افزایش سود دارند و این امر باید به حوزه فناوری نیز 
سرایت کند. در این صورت است که افزایش تعداد دانشجویان و تحصیل کرده های کشور روی درآمد 

تاثیر می گذارد و دیگر نفت و گاز به عنوان تنها دارایی کشور توجه نمی شود.
تالش  آن  تحقق  برای  باید  و  داریم  فاصله  اکوسیستم  این  با  هنوز  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

کنیم.
هفته پژوهش از 21 تا 27 آذر با شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری؛ زیربنای تولید 
برگزار  بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه  هیجدهمین  برپایی  با  همراه  اشتغال  و 

می شود.
روزهای این هفته با عناوین روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه، پژوهش، فناوری و صنعت، 
ملی،  سرمایه  و  فناوری  پژوهش،  مقاومتی،  اقتصاد  فناوری  پژوهش،  خالقیت،  و  ایده  فناوری  پژوهش 

پژوهش فناوری، مهارت و کارآفرینی و پژوهش فناوری، حوزه و دانشگاه نامگذاری شده اند.

پژوهشی  های  ایده  سازی  تجاری 
توسعه و اشتغال به همراه دارد

های ایده  سازی  تجاری  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
 پژوهشی باعث توسعه و اشتغال می شود و رهبر معظم انقالب نیز

 در سال اقتصاد مقاومتی ما را به آن رهنمون کرده اند.

معاون علمی رییس جمهوری:

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت تحقق اکوسیستم اقتصاد 
دانش بنیان گفت: این امر با پول دولتی محقق نمی شود و باید آن را با تغییر فرهنگ

 و اقتصاد جامعه جابیاندازیم.

دولتی  پول  با  بنیان  دانش  اقتصاد  اکوسیستم 
محقق نمی شود

وزیر علوم: 
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

دراین مراسم که با حضور دکتر منصور غالمی و سیدمحمد بطحایی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و 
آموزش و پرورش، از پژوهشگران برتر دانش آموزی ایلیا ریحانی نیت از استان خراسان رضوی، امیرعرشیا 
فریادرس از استان همدان، رضا پور رحیمی از گیالن، امیرمحمد شاه منصوری از استان قزوین، محمدحسن 
لیاقت از استان فارس، محمدمهدی اربابی از استان تهران، سینا غالمی از استان خراسان شمالی در مقطع 

ابتدایی تقدیر شد. 
همچنین پژوهش های ویدا بلوچ زاده از استان خراسان رضوی، محمدامین زارعی از استان همدان، 
آذین ناظمی از تهران، فاطمه زارع موالیی از زنجان، زینب عباسی زاده از قم، حنانه طحانیان از استان 
سمنان، نیلوفر کاظم زاده از خراسان رضوی در مقطع متوسطه اول و فاطمه کبیری از استان اصفهان، رضا 

مهدی پور از کرمان، علی راشدی از استان البرز، سپیده احمدیان از استان یزد، ابوالفضل نورا از سیستان 
و بلوچستان، سینا زحمتکش از استان خراسان رضوی و رویا مولوی از تهران در مقطع تحصیلی متوسطه 

دوم برتر شناخته شد که لوح تقدیر خود را از وزرای علوم و آموزش و پرورش دریافت کردند. 
با عناوین پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه؛ پژوهش، فناوری و  روزهای هفته پژوهش امسال 
صنعت؛ پژوهش فناوری ایده و خالقیت؛ پژوهش، فناوری اقتصاد مقاومتی؛ پژوهش، فناوری و سرمایه 
اند. شده  نامگذاری  دانشگاه  و  حوزه  فناوری،  پژوهش  و  کارآفرینی  و  مهارت  فناوری،  پژوهش  ملی؛ 

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر روز 27 آذر با حضور رییس جمهوری از دیگر برنامه های 
این هفته است.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکترمنصور غالمی در مراسم اولین روز هفته پژوهش و فناوری به نام 
روز پژوهش، فناوری؛ دانش آموز و مدرسه همراه با تقدیر از پژوهشگران برتر دانش آموز اظهار کرد:علمی 

که تجاری سازی شود در جامعه کاربست مفید می یابد و عمال موجب اشتعال می شود. 
هفته پژوهش از 21 تا 27 آذر با شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری؛ زیربنای تولید و 

اشتغال همراه با برپایی هیجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار برگزار می شود.
وی با تاکید بر سرعت تولید علم و اثرگذاری آن در توسعه علم و فناوری یادآور شد: مقایسه شرایط 
امروز با یک یا دو دهه قبل سرعت سرسام آور پیشرفت علم را نشان می دهد و این سرعت در سال های 

آینده با حرکت مضاعف پیش می رود.

غالمی تاکید کرد: دانش آموزان سرمایه های فکری ما هستند و باید در  محیط های مدارس فضا را برای 
نگاه ویژه به علم و فناوری فراهم کنیم.

وزیر علوم ادامه داد: تبدیل ثروت به دانش امروزه جوامع را در رقابت های توسعه و ایجاد اقتدار موفق 
می کند؛ سرمایه های انسانی سرمایه های ارزشمند و ماندگار در توسعه هستند و سرمایه های مادی در 

صورتی موثر خواهند بود که پشتوانه سرمایه انسانی قرار بگیرند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
و فن بازار از فردا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گفت: دانش آموزان پژوهشگر در بعضی موارد 
به اندازه کافی به ارزش کار خود واقف نیستند و با دیدن آثار دیگر و کارهای خود در نمایشگاه ها انگیزه 

و اعتماد به نفس پیدا می کنند. 
وی تصریح کرد: از همکاران خود در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری می خواهم درهای این مراکز 
را به روی دانش آموزان باز کنند و بازدیدهای دانش آموزی ترتیب دهند زیرا این امر به توسعه نگاه دانش 

آموزان کمک می کند.
در این مراسم که در دبستان آرمینه مصلی نژاد تهران ) منطقه 6( برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش 
و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشتند و از 21 

دانش آموز پژوهشگر برتر نیز تقدیر شد.
با عناوین روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه؛ پژوهش، فناوری و صنعت؛  این هفته  روزهای 
پژوهش فناوری ایده و خالقیت؛ پژوهش، فناوری اقتصاد مقاومتی؛ پژوهش، فناوری و سرمایه ملی؛ پژوهش 
فناوری، مهارت و کارآفرینی و پژوهش فناوری، حوزه و دانشگاه نامگذاری شده اند. جشنواره تجلیل از 

پژوهشگران و فناوران برتر روز 27 آذر با حضور رییس جمهوری از دیگر برنامه های این هفته است.

تبدیل دانش به ثروت جوامع را در رقابت های 
توسعه ای موفق می کند

وزیرعلوم:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت تبدیل دانش به ثروت گفت: همین امر 
امروزه جوامع را در رقابت های توسعه و ایجاد اقتدار موفق می کند.

با  آذر  تا 27   21 از  پژوهش  هفته  نشریه عتف،  گزارش  به 
شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری؛ زیربنای 
نمایشگاه  هجدهمین  برپایی  با  همراه  اشتغال  و  تولید 
دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار برگزار می شود.

آغاز هفته پژوهش با تقدیر از پژوهشگران برتر دانش آموز

 به گزارش نشریه عتف به نقل از خبرنگار علمی ایرنا، مجید متقی 
طلب در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن 
بازار اظهار کرد: 193 مرکز ابتدا همه فناوری های خود را در سامانه 
ایران هاب تک ثبت کردند که از این میزان 1804 فناوری متقاضی 
داوری سطح آمادگی فناوری یا TRL بودند که از این تعداد 1732 
طرح بر مبنای TRL ارزیابی شدند و این طرح ها با سطح آمادگی 

فناوری باالی 7 آماده تجاری سازی شدن هستند.
فناوری  و  معاون علمی  و  علوم  وزیر  با حضور  مراسم  این  در   وی 
ارزیابی طرح های ثبت  ادامه داد: 300 داور برای  ریاست جمهوری 

شده با نمایشگاه همکاری کردند.
متقی طلب یادآور شد: امسال یک غرفه رونمایی یا کوییک النچ/ را 
در نظر گرفته ایم تا بازدیدکنندگان در بدو ورود بتوانند همه نمایشگاه 

را به طور خالصه ببینند و بخش های مدنظر خود را انتخاب کنند.

ادامه داد: برگزاری 65 کارگاه  رییس پارک علم و فناوری گیالن 
میزان  این  از  که  داریم  نظر  در  نمایشگاه  برگزاری  را حین  آموزشی 
17 مورد در سالن های نمایشگاه و بقیه در غرفه ها برگزار می شود؛ 
همچنین برای اولین بار اپلیکیشن نمایشگاه را طراحی کرده ایم که به 

بازدیدکنندگان در یافتن غرفه ها کمک می کند.
از دیگر  نیز  از طرح های منتخب مراکز  تاکید کرد: رونمایی  وی 
علوم،  وزیر  توسط  منتخب  است که 65 طرح  نمایشگاه  های  برنامه 
تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری رونمایی 

می شوند.
متقی طلب همچنین با آرزوی تجاری سازی شدن فناوری های حاضر 
در نمایشگاه گفت: میزان قراردادها را در مراسم اختتامیه اعالم می کنیم و 

امیدواریم از مرز 200 میلیارد تومان سال گذشته بیشتر باشد.
به گفته دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار 

همچنین برنامه بازدیدی برای سفرای کشورهای خارجی مستقر در 
تهران از نمایشگاه درنظر گرفته شده است. 

هفته پژوهش از 21 تا 27 آذر با شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری 
سازی فناوری؛ زیربنای تولید و اشتغال همراه با برپایی هیجدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازاز از 22 تا 26 آذر 

برگزار می شود.
و  آموز  دانش  فناوری،  پژوهش،  روز  عناوین  با  هفته  این  روزهای 
مدرسه، پژوهش، فناوری و صنعت، پژوهش فناوری ایده و خالقیت، 
ملی،  و سرمایه  فناوری  پژوهش،  مقاومتی،  اقتصاد  فناوری  پژوهش، 
و  حوزه  فناوری،  پژوهش  و  کارآفرینی  و  مهارت  فناوری،  پژوهش 

دانشگاه نامگذاری شده اند.
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر روز 27 آذر با حضور 

رییس جمهوری از دیگر برنامه های این هفته است.

دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار:

هاب تک  ایران  سامانه  در  فناوری   34۰۰ از  بیش  ثبت 
حضور مشارکت کنندگان بین المللی

گفت:  نمایشگاه  این  درباره  بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه  هجدهمین  دبیر 
3449 فناوری در سامانه ایران هاب تک ثبت شد و برای اولین بار مشارکت کنندگانی از کشورهای 

پاکستان، آذربایجان و قزاقستان در نمایشگاه داریم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اعالم کرد؛

افزایش 15 درصدی اعتبارات پژوهشی در بودجه 97
تزریق منابع مالی به پارک های فناوری بر اساس عملکرد

درصدی   15 افزایش  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اعتبارات پژوهشی در الیجه بودجه 97 خبر داد.

 
به گزارش نشریه عتف به نقل خبرنگار ایسنا در گفتگو با مسعود برومند ، با اشاره 
به الیحه بودجه 97 افزود: در حال بررسی موارد مختلف در بودجه هستیم، جلساتی 

با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی داریم. هم 
وی ادامه داد: در الیحه بودجه سال 97 مجموع بودجه بخش پژوهش حدود 15 
کشور  بودجه ای  شرایط  به  توجه  با  حال  عین  در  ولی  است؛  یافته  افزایش  درصد 
درصدد هستیم برنامه ای را تنظیم کنیم تا در صورتی که در جایی بودجه بیشتر نیاز 

با تعامل با مجلس و سازمان برنامه و بودجه مشکالت را حل کنیم. بود، 
میزان  اینکه  بر  تاکید  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
نسبت  پژوهش  کرد:  خاطرنشان  است،  یافته  افزایش   97 سال  پژوهشی  بودجه های 
افزایش بودجه کشور رشد بیشتری داشته است و نسبت به سال 96 نیز  به متوسط 

افزایش بودجه داشته ایم. حدود 15 درصد 
بسته  به شرایط مختلف مجموعه ها  توجه  با   97 بودجه سال  اینکه  بیان  با  برومند 
شده است، ادامه داد: مهم این است که برنامه با بودجه هماهنگ شود، از این رو با 
توجه به شرایط اگر بودجه کم است، باید اقدامات خاصی در زمینه بررسی و تحلیل 

تا اهداف مورد نظر محقق شود. برنامه ها صورت گیرد 
وی با تاکید بر اینکه در بخش پژوهشی هرچه بودجه بیشتر باشد، عملکرد بهتری 
کار  اجرایی  فرایندهای  طراحی  روی  باید  ولی  کرد:  اضافه  داشت،  انتظار  می توان  را 
بودجه  می کند  دولت سعی  حال  هر  در  کنیم،  استفاده  مالی خوب  منابع  از  و  کرده 
باید  می دهیم،  ارائه  که  برنامه هایی  با  هم  ما  و  دهد  اختصاص  پژوهش  به  را  الزم 

کنیم. جذب  بیشتری  بودجه  بتوانیم 
اساس  بر  اعتبارات  تخصیص  زمینه  در  علوم  وزارت  برنامه  خصوص  در  برومند 
علوم  وزارت  کار  دستور  در  امر  این  شد:  یادآور  فناوری،  و  علم  پارک های  عملکرد 
عملکرد  اساس  بر  بودجه  که  برود  سمتی  به  باید  کشور  همه  آنکه  ضمن  دارد،  قرار 

یابد. تخصیص 
اصالحی  اقدامات  با  باید  است،  ضعیف  دستگاهی  عملکرد  اگر  کرد:  تاکید  وی 

تقویت شود و بودجه پارک های علم و فناوری نیز به این سمت رفته است.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

رونمایی از 64 محصول فناورانه همزمان با گشایش هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

به گزارش نشریه عتف به نقل از خبرنگار علمی ایرنا، آیین گشایش 
با  بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای  نمایشگاه  هیجدهمین 
حضور وزیر علوم تحقیقات، فناوری و معاون علمی و فناوری رییس 

جمهوری در نمایشگاه بین المللی در حال برگزاری است.
مراکز  منتخب  فناوری  و  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  که  آنجا  از 
رشد،  مراکز  فناوری  و  علم  های  پارک  ها،  پژوهشگاه  دانشگاهی، 

موسسات تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان بخش ویژه در برنامه 
فناوری  مختلف  مراکز  از  است،  فناوری  و  پژوهش  هفته  ملی  ستاد 
خواسته شده بود تا یک مورد از دستاوردهای برجسته پژوهشی حوزه 

مربوطه را به دبیرخانه نمایشگاه معرفی کنند. 
دستاورد  بود:  موارد  این  شامل  برگزیده  دستاورد  معرفی  شرایط 
مورد نظر از نظر پیچیدگی فناوری جزء فناوری های متوسط به باال 
باشد، سطح آمادگی فناوری در مرحله تجاری سازی و TRl یا سطح 
آمادگی فناوری باالتر از 6 باشد، دستاورد پیشنهادی حداکثر مربوط 
به دو سال اخیر باشد، عرضه محصول یا ماکت آن با شرایط رونمایی 

امکان پذیر باشد.
پیرو فراخوان، دبیرخانه نمایشگاه بیش از 180 درخواست دریافت 
 64 فضا  محدودیت  دلیل  به  ها  درخواست  این  مجموع  از  که  کرد 

طرح برای عرضه در غرفه ویژه رونمایی دستاوردهای منتخب برگزیده 
شدند.

هفته پژوهش از 21 تا 27 آذر با شعار پژوهش تقاضامحور و تجاری 
سازی فناوری؛ زیربنای تولید و اشتغال همراه با برپایی هیجدهمین 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار برگزار می شود.
و  آموز  دانش  فناوری،  پژوهش،  روز  عناوین  با  هفته  این  روزهای 
مدرسه، پژوهش، فناوری و صنعت، پژوهش فناوری ایده و خالقیت، 
ملی،  سرمایه  و  فناوری  پژوهش،  مقاومتی،  اقتصاد  فناوری  پژوهش، 
و  حوزه  فناوری،  پژوهش  و  کارآفرینی  و  مهارت  فناوری،  پژوهش 

دانشگاه نامگذاری شده اند.
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر روز 27 آذر با حضور 

رییس جمهوری از دیگر برنامه های این هفته است.

این نشست با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعت، معدت و تجارت و معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و شماری از مدیران ارتباط با 

صنعت دانشگاه ها برگزار شد. 

*    ارتباط صنعت با دانشگاه زنجیره چند مولفه ای است
مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست به چالش های مختلف این حوزه اشاره 
کرد و گفت: تمرکز دانشگاه ها بر آموزش، ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی دانشگاه ها با مقتضیات صنعت و بازار 

کار، زمان بر بودن تحقیقات دانشگاهی و نبود مهارت از جمله مشکالت این زمینه است.
محمدسعید سیف راهکارها را این گونه برشمرد و افزود: بهبود ساختار پژوهشی، افزایش توان علمی و رویکرد به 

فناوری های نانو از جمله راهکارها برای بهبود رابطه صنعت و دانشگاه است.
سیف در ادامه زنجیره ارتباط این دو نهاد را زنجیره ای چندمولفه ای دانست و اضافه کرد: قسمت های مختلف باید 

درست اقدام کنند تا ارتباط به خوبی برقرار شود.
وی همچنین ساماندهی اکوسیستم ارتباط دانشگاه با صنعت را مهم دانست و یادآور شد: استفاده از ظرفیت هایی 
مانند کارآموزی و کارورزی، پایان نامه ها تغییر نظام پذیرش دانشجو، آیین نامه استخدام و ارتقا می تواند به بهبود 

زیست بوم کمک کند.
سیف با درخواست برای تشکیل کارگروه های تخصصی در دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها ادامه داد: این کارگروه 

ها می توانند با صنایع و دستگاه های اجرایی ارتباط برقرار کنند.

*   فاصله در درک مشترک از نیازهای دو طرف
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست به اختالفات موجود در درک نیازهای 
صنعت و دانشگاه پرداخت و گفت: صنعت، دانشگاه را غیرحرفه ای می داند و معتقد است مستندات را به خوبی 
ارائه نمی دهند و دانشگاه، صنعت را رقابت پذیر نمی داند و زود جواب می خواهد در حالیکه پروژه های دانشگاهی 

زمان بر هستند.
مسعود برومند یادآور شد: عمده اقتصاد ما دولتی است و به همین دلیل نگاه دانشگاه در طرح های تحقیق و توسعه 

ای به بخش های دولتی است. 
وی با اشاره به خالی بودن جای صنعتگران بخش خصوصی در نشست گفت: سال آینده اینطور نخواهد بود و هنر 

در ارائه خدمات تحقیق و توسعه به بخش خصوصی و ارتباط با صنعت در این بخش است. 

* مفهوم ارتباط صنعت با دانشگاه به سمت مدل های عملی برود
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز با ارائه گزارشی از همکاری این وزارتخانه با دانشگاه ها گفت: 
9 قرارداد همکاری با دانشگاه های معتبر کشور با هدف افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز امضا و همین 

امر به تاسیس 12 انستیتوی تخصصی پایین دستی منجر شده است.
حبیب اهلل بیطرف با اشاره به مدت 5 و 10 ساله این قراردادها در صنایع پایین دستی و باالدستی ادامه داد: این کار 

دشواری است زیرا برای اولین بار انجام می شود  و دو طرف باید مشکالت زیادی را از پیش رو بردارند.
وی تاکید کرد: از سال 92 تاکنون در مجموع 370 فقره قرارداد با 66 دانشگاه منعقد شده است و برای مدیریت و 

راهبری بحث تحقیق و توسعه نظام نامه پژوهش و فناوری وزارتخانه را بازنگری می کنیم. 
بیطرف با اشاره به حمایت از سه هزار پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ادامه داد: اساتید می توانند 

دانشجویان را به انتخاب و انجام پایان نامه هایی ترغیب کنند که جزء نیازهای پژوهشی وزارتخانه باشد.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اضافه کرد: مفهوم ارتباط صنعت با دانشگاه باید به سمت مدل های 
عملی برود؛ روش هایی که این ارتباط را به محصول و ثروت تبدیل کند.

وی گفت: دانشگاه باید پارادایم جدید را بپذیرند و صنایع نیز ظرفیت های دانشگاهی را باور و استفاده کنند.

*باید برای انقالب صنعتی چهارم آماده شویم
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهارات خود بر عوامل موثر بر ایجاد رابطه 
دو طرف اشاره کرد و گفت: توجه به باز بودن سیستم دانشگاهی به روی تحقیقات پایه و صنعتی، حمایت مالی 
از پژوهش های دانشگاهی، نیاز دانشگاه ها به استفاده از منابع جدید برای تامین بودجه، اعطای مدرک معتبر در 

مقابل کار تحقیقاتی دانشجویان در صنعت می توانند در بهبود این رابطه کمک کنند.
برات قبادیان افزود: انقالب صنعتی دنیای دیگری است که مولفه های مختلف از جمله اینترنت اشیا، خانه های 

هوشمند، شهر هوشمند، داروهای نسل چهارم و...را دارد.
وی اضافه کرد: دانشگاه نسل سوم و انقالی صنعتی چهارم محصوالت جدید و متنوع را پدید می آورند، رقابت 
پذیری و زمان  عرضه محصوالت را کاهش داده و ایجاد مدل کسب و کار جدید و افزایش بهره وری را ممکن می 

کنند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت گفت: با وجود اهمیت پژوهش در توسعه صنعت و نوآوری هر زمان 

بودجه ای کم می شود، پژوهش را حذف می کنند.
وی با گله گذاری از استقبال نکردن دانشگاهیان از طرح فرصت مطالعاتی در صنعت گفت: در این طرح صنعت 
130 مورد پیشنهاد داده است اما تنها 30 مورد توسط دانشگاهیان استقبال شده و 2 مورد به عقد قرارداد رسیده 

است.
قبادیان همچنین به طرح وزارت صنعت برای بهبود رابطه صنعت و دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: طرح توانمندسازی 

تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ( طرح تحولی در راستای انقالب چهارم صنعتی و دانشگاه نسل سوم است.
وی گفت: یکی  از مهم ترین مولفه های این طرح منابع انسانی است و به عنوان یکی از بندها دانشجویان کارشناسی 

ارش و دکتری بعد از تحصیل باید دوره هایی را در صنایع بگذرانند.
قبادیان از مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها خواست دانشجویان و اعضای هیات علمی را برای مشارکت در این 

طرح ترغیب کنند.
این نشست در دو جلسه شامل جلسه اول سخنرانی های مزبور و در جلسه دوم پنل تخصصی و پرسش و پاسخ 
حضار از مدیران و معاونان صنعت همچنین محمدمهدی زاهدی نماینده مجلس شورای اسالمی و رییس کمیسیون 

آموزش و تحقیقات برگزار شد .
هیجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار ) 22 تا 26( آذر همزمان با هفته پژوهش )21 تا 

27 آذر( در محل نمایشگاه بین المللی برپاست.
روزهای این هفته با عناوین روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه، پژوهش، فناوری و صنعت، پژوهش فناوری 
ایده و خالقیت، پژوهش، فناوری اقتصاد مقاومتی، پژوهش، فناوری و سرمایه ملی، پژوهش فناوری، مهارت و 

کارآفرینی و پژوهش فناوری، حوزه و دانشگاه نامگذاری شده اند.
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر روز 27 آذر با حضور رییس جمهوری از دیگر برنامه های این هفته 

است.

تهران- ایرنا- همزمان با آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از 64 محصول
فناوری منتخب مراکز دانشگاهی، پژوهشگاهی و پارکهای 

علم و فناوری رونمایی شد.

گزارشی از یک نشست؛

صنعت و دانشگاه چگونه آشتی می کنند؟

مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در اولین نشست ساالنه به چالش ها 
از نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به  پرداختند.  نهاد  دو  این  بین  ارتباط  معضالت  و 
فناوری  پژوهش،  دستاوردهای  نمایشگاه  هجدهمین  از  روز  اولین  ایرنا،  خبرنگارعلمی 
و فن بازار میزبان اولین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بود.

و  حاضر  زمانه  در  نوظهور  پدیده  یک  عنوان  به  بازارها  فن  اساساً 
و  بازارها  فن  شوند.  می  محسوب  فناوری  دنیای  زمینه  در  ویژه  به 
همچنین نمایشگاه های آثار پژوهشی و فناوری مظهر قدرت، توسعه 
و اقتدار جوامع و کشورها در زمینه های علمی و فناوری محسوب می 
شوند و بطور قطع می توان از کمیت و کیفیت فن بازارها و نمایشگاه 
های علمی و فناوری به درجه پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها در 
زمینه های مختلف علمی، صنعتی، فناوری و نوآوری پی برد. گرچه 
این نمایش علمی و فناوری می توان بر  کارکردهای زیادی را برای 
شمرد ولی بروز و ظهور پدیده فن بازار تجلی گاه یک رقابت سالم و 
این رقابت سالم می تواند اسباب رشد و شکوفایی  سازنده است که 
و صنعتی  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  های  زمینه  در  را  یک کشور 

فراهم سازد.
در عصر حاضر سرمایه و دارایی های یک کشور که متضمن توسعه 
و پیشرفت پایدار کشورهاست از جنس منابع خام و معادن طبیعی به 
منابع فکری و دانشی تغییر هویت داده اند و بزرگترین دارایی ها و 
سرمایه های یک کشور، توانمندی های فکری انسانی است. توانمندی 
با کسب دانش  و  به همراه دارد  بالقوه در وجود خود  هایی که بشر 
ناشدنی  تمام  های  سرمایه  به  مبدل  عظیم  پتانسیل  این  فناوری  و 
می شوند که امروزه این سرمایه ها را به نام اختراع، اکتشاف، ایده، 

خالقیت، نوآوری، فناوری و نشان تجاری می شناسیم.
نمایشگاه ها و فن بازارها تجلی گاه سرمایه های عظیم انسانی است 
که به شکل یک محصول دانش محور و فناور و یا به شکل یک روش 
نوین بروز و نمود پیدا کرده است. مسلماً این محصول ها و این روش 
های دانش بنیان هستند که رفاه، آسایش و ثروت ملی را برای کشور 

عزیزمان به ارمغان خواهند آورد.
یکی از رسالت های اصلی مدیریت علمی کشور گفتمان سازی و 
فرهنگ سازی جامعه در راستای پذیرش علم و فناوری به عنوان یک 

دانش  و  باوری  علم  فرهنگ  توسعه  و  غالب جامعه  و  اصلی  گفتمان 
فن  و  فناوری  و  علمی  های  نمایشگاه  برگزاری  با  که  است  محوری 
به مردم،  فناوری  بازارها ضمن اطالع رسانی پیشرفت های علمی و 
خود سبب ترویج علم و فناوری در الیه های مختلف جامعه و نهادینه 
ایجاد فضای رقابت سالم علمی و همچنین سبب توسعه  کردن آن، 
گفتمان علمی و فناوری خواهد شد.  به طور قطع ایجاد این گفتمان 
موجبات دانش بنیان شدن تصمیم سازی، تصمیم گیری ها و برنامه 

ریزی ها خواهد شد.
مسلماً اگر بخواهیم جامعه را همگام با توسعه علمی و فناوری به 
ایده  ورزی،  اندیشه  هایی همچون  ویژگی  است  ببریم، ضروری  جلو 
به  افراد جامعه  اذهان تک تک  در  نوآوری  و  ابتکار  آوری، خالقیت، 

عنوان یک ارزش رفتاری ثبت و پذیرفته شود.
اگر این فرهنگ و این ارزش های رفتاری از زمان کودکی در ذهن 
و فکر ما نهادینه شود و در زمان بلوغ به تکامل برسد قدر مسلم ما 
شاهد نمایشگاه های دائمی دستاوردهای علمی و فناوری و فن بازار 

آن هم با پویایی بسیار باال در کشور خواهیم بود.
آنهم  بیکاری  وجود  جامعه،  حاضر  حال  اصلی  معضالت  از  یکی 
در بین قشر دانش آموختگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی است، و 
کار  جویای  بیشتر  باشند،  کارآفرین  باید  خود  که  التحصیالنی  فارغ 
شده اند. دلیل اصلی آن واضح و مبرهن است زیرا هنوز نظام فکری ما 
که متأثر از نظام آموزشی خانواده، مدرسه و دانشگاه است، تبدیل به 
یک نظام مبتکر، خالق و نوآور نشده است. بنابر این ضروری است که 
هم نظام فرهنگ سازی و هم نظام آموزشی همراستا با هم در جهت 
ارتقای قابلیت های دانشجویان و محققان به کارآفرینی و فن آفرینی 

متحول شوند.
التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  ها،  دانشگاه  خواهیم  می  اگر 
دروس  به   ها  و سرفصل  دروس  محتوای  باید  شوند  کارآفرین  ما 

نسل  دانشگاه  خواهیم  می  اگر  یابند،  تغییر  کاربردی  و  مهارتی 
را  نیاز  مورد  ساختارهای  باید  ابتدا  نماییم  ایجاد  چهارم  و  سوم 
انتقال  دفاتر  همچون  ساختارهایی  کنیم،  ایجاد  ها  دانشگاه  در 
صنعت  با  ارتباط  دفاتر  کارآفرینی،  مراکز  نوآوری،  مراکز  فناوری، 

ایجاد شوند. واقعی  به شکل  باید 
اگر می خواهیم دانشگاه ما مشکل صنعت را حل کند باید ارتباط و 
تعامل دو سویه و واقعی ایجاد شود باید بخش صنعت بپذیرد دانشگاه 
های ما می توانند نه تنها معضالت آنها را حل کنند بلکه می توانند 
موجبات رشد واقعی آنها را فراهم کنند، صنعت ما باید از دانشگاهیان 
به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه خود استفاده نماید. البته دانشگاه 
های ما نیز باید توان و قابلیت برآورده کردن نیازهای بخش صنعت 
را باید پیدا کنند. وجود بیش از 4 میلیون دانشجو، حدود 800 هزار 
و  پتانسیل  علمی  هیأت  هزار   90 و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجوی 
سرمایه عظیمی است که می تواند توسعه کشور را تضمین نماید البته 
نیازمند یک برنامه ریزی صحیح و اصولی است که بتوان این سرمایه 

را در خدمت پیشرفت کشور قرار داد.
خوشبختانه در سال های اخیر رشد پیشرفت های خوبی را هم در 
زمینه علمی و هم در زمینه فناوری در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 

پارک های علم و فناوری شاهد بوده ایم.
یکی از دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه ها و فن بازارها ایجاد 
در  خوبی  تعامل  که   است  بوده  تقاضا  و  عرضه  بخش  بین  ارتباط 
در  طوریکه  به  است  شده  ایجاد  بخش   2 این  بین  اخیر  های  سال 
سال 1392، فروش دانش فنی و قرارداد با بخش صنعت در فن بازار 
با یک  هفته پژوهش حدود 5 میلیارد تومان بوده است و این رقم  
رشد زیاد به 77 میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است که طبق 
گزارشات واصله از این رقم قرارداد، حدود 85 درصد آن عملیاتی و 

ارزش قرارداد پرداخت شده است.

هفته پژوهش وفناوری، مجالی برای ارایه دستاوردهای فناورانه

 

در طول سال تمامی دستگاه ها، سازمان ها و موسسات برای عینیت بخشیدن به ایده های مطرح از سوی 
منابع انسانی خود تالش می کنند. برخی از این تالش ها ممکن است موفق و برخی ناموفق بوده باشند. 

هدف نهایی از این تالش ها، دستیابی به سطحی از دانش و فناوری است که به صورتی 
مطلوب پاسخگوی نیاز جامعه به صورت رقابتی باشد. این رقابت پیرامون قیمت، 

توسعه  مبحث  در  مصرح  اهداف  به  دستیابی  با  پسندی  مشتری  کیفیت، 
پایدار است. 

نمی توان انتظار داشت همه عالقمندان به امر پژوهش و فناوری 
یک  دستاورد  عنوان  به  را  فناوری  و  پژوهش  از  یکسانی  سطح 

ساله خود به نمایش بگذارند چراکه اهداف و اولویت ها برای 
دستگاه ها و سازمان های علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی 

متفاوت است. 
پژوهشی  و  آموزشی  موسسات  برخی  که  حالی  در 
در طول یک سال گذشته ممکن است با توجه به نوع 
پایه عالقمند  به پژوهش های نظری و  ماموریت خود 
همین  در  را  خود  تالش  حاصل  هفته  این  در  و  بوده 
زمینه ارایه کنند، برخی دیگر که فعالیت های تولیدی 
و اقتصادی دارند در کنار این فعالیت ها ممکن است 
نتایج کار خود را که منجر به کاربرد مشخصی از یافته 
های پژوهشی باشد یا کاالها و محصوالت دانش پایه ای 

که بر مبنای تحقیق و توسعه است و تجاری سازی نیز 
شده را به نمایش بگذارند. 

اگر به صورت تقریبی در دو دهه گذشته روند برگزاری 

هفته پژوهش و فناوری مورد مالحظه قرار گیرد، پیشرفت چشمگیر حرکت رو به رشد از تحقیقات محض 
به تحقیقات کاربردی و توسعه ای به وضوح قابل مشاهده است. با این توصیف تا رسیدن به نقطه مطلوب و 

رقابت با کشورهای توسعه یافته راه درازی را در کشور در پیش روی خود داریم. 
در دو دهه پیش آنچه به نمایش گذشته می شد به صورت عمده پایان نامه ها و رساله های دکتری بود. 
با اذعان به اهمیت انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای در کشورهای مختلف جهان همچنین در ایران، در 
سالیان گذشته شاهد به نمایش گذاشته شدن نمونه های آزمایشگاهی اولیه تبدیل ایده به محصول بوده ایم. 
به تدریج که نمونه های آزمایشگاه در سطح پایلوت و در نهایت تجاری سازی شد، کاالهای دانش پایه 
جدید حاصل از طراحی های علمی و رسوخ فناوری دارای مزیتهایی بود که دیگر محصوالت 
قدیمی تر مشابه، نمی توانست در بازار با آنها چه از نظر قیمت و چه از لحاظ کیفیت 
رقابت کند. بنابراین، نه تنها محصوالت دانش بنیان بلکه شرکت های دانش بنیان 
اهمیت پیدا کردند و خوشبختانه امروز شاهد رشد سریع شرکت های دانش 
بنیان، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و مراکز 

رشد در کشور هستیم. 
اقتصاد  ارکان  و  اهداف  به  توجه  کنار  در  نیز  کشور  گیری  سمت 
بر  متکی  اقتصاد  بجای  بنیان  دانش  اقتصاد  به  دادن  بها  مقاومتی، 

منابع است که باید آن را به فال نیک گرفت. 
برای ارج نهادن به کار و تالش بخش های مختلف هر روز در 
'روز صنعت'  نام  به  نیز  روز  یک  و  عنوانی  تحت  پژوهش  هفته 
های  تالش  و  زحمات  از  روز  این  در  تا  است  شده  نامگذاری 
متولیان صنعت و بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری که فعالیت 
چشمگیر و قابل مالحظه ای در یک سال گذشته در ارتباط با 

پژوهش و فناوری داشته اند، قدردانی شود. 
همچنین ممکن است از تعدادی محصول دانش بنیان فناوری 
رونمایی  کشوری  مسئوالن  توسط  پیشرفته  صنایع  و  برتر  های 
شود. این هفته را به تالشگران عرصه های علم، پژوهش و فناوری 

تبریک عرض می گویم.

اصواًل کارکرد نمایشگاه ها و فن بازارها و فلسفه وجودی آنها در عصر حاضر چیست؟

هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی برای ارایه دستاوردهای پژوهشی وفناورانه
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، دستگاه های اجرایی و بنگاه ها اقتصادی بخش های 

دولتی، عمومی و خصوصی است.

برات قبادیان، *معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

یادداشت دکتر حسن خوش قلب سر دبیر نشریه عتف
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

شرکت ۲۰۰ مرکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری 
در فن بازار امسال هفته پژوهش

عالی  آموزش  مرکز   2۰۰ بر  بالغ  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  فن بازار  دبیر 
علمی و فناوری از بخش های دولتی و خصوصی حضور خواهند یافت. 

به گزارش نشریه عتف ، دکتر مجید متقی طلب  در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری با اشاره به 
حضور 193 دانشگاه و پارک علم و فناوری در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری از حضور یک 

گروه سرمایه گذاری از کشور مالزی در این نمایشگاه خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه فن بازار، تنها فناوری هایی عرضه می شود که مورد ارزیابی قرار گرفته 
باشد گفت: در سال جاری 193 دانشگاه، پارک علم و فناوری، مراکز رشد، فناوری های تولید شده را در 
سامانه ای به نام "ایران تک هاب" ثبت کرده اند و طرح های ثبت شده پس از ارزیابی های استاندارد انتخاب 

خواهند شد.
دکتر متقی طلب افزود: از 193 مرکز ثبت نام کننده ،86 دانشگاه، 20 پژوهشگاه، 33 پارک فناوری ، 19 
مرکز رشد و 15 سازمان اجرایی بوده است. ضمن آنکه وزارتخانه هایی چون جهاد کشاورزی، ارتباطات و 

فناوری اطالعات و دفاع دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند کر

      دکتر شریفی:

داشتن طرح پژوهشی شرط اصلی رقابت در جشنواره 
پژوهشگران برتر است

 به گزارش نشریه عتف، دکتر محسن شریفی، مدیر کل سیاسگذاری 
امور پژوهشی وزارت علوم، در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری، 
از معرفی 20 پژوهشگر و فناور برتر در هفته پژوهش و فناوری خبر 

داد.

 دبیر جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده با اشاره به 
برگزاری این آیین در روز 27 آذر ماه، خاطر نشان کرد: برای انتخاب 
به  ماه  این حوزه هر ساله دستورالعمل هایی در شهریور  برترین های 

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و دستگاه های اجرایی ارسال می شود.

دکتر متقی طلب اعالم کرد:

مدیر کل سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم 
در رقابت  اصلی  شرط  را  پژوهشی  طرح  داشتن 

گفت:  و  کرد  عنوان  برتر  پژوهشگران  جشنواره 
برای معرفی به  صرفا داشتن مقاالت علمی و کتاب 
عنوان پژوهشگر برتر کافی نیست بلکه داشتن طرح
پژوهشی، شرط ورود به این دوره از رقابت ها است.

وی به میزان قراردادهای منعقد شده در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال اول برگزاری فن بازار 
حجم قراردادهای تجاری سازی فناوری 5 میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال گذشته به 77 
میلیارد تومان افزایش یافت و امسال نیز پیش بینی می شود این رقم از رشد قابل توجه ای برخوردارشود.

 
دبیر فن بازار جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه عالوه بر پژوهشگران و فناوران 
داخلی، مهمانان خارجی از کشورهای آذربایجان، پاکستان و قرقیزستان نیز حضور خواهند داشت اضافه 
کرد: عالوه بر آن با گروهی از سرمایه گذاران کشور مالزی برای حضور در این نمایشگاه مذاکره صورت 

گرفته است

به گفته وی میزان ارجاعات به مقاالت منتشر شده و تعداد مقاالت 
در مجالت مهم دنیا از جمله شاخص های انتخاب پژوهشگران برتر به 

شمار می رود.
ترویج  علوم،  وزارت  پژوهشی  امور  سیاستگذاری  دفتر  کل  مدیر 
فرهنگ، معرفی توانمندی ها، تشویق انگیزه ها و ارتباط میان دانشگاه 
فناوران  و  پژوهشگران  انتخاب  مهم جشنواره  اهداف  از  را  با صنعت 

برگزیده نام برد.
دبیرخانه  به  پرونده   286 امر  این  برای  داد:  ادامه  شریفی  دکتر 
جشنواره ارسال شد که 60 پرونده مربوط به علوم پایه ، 81 پرونده 
مربوط به حوزه فنی، 79 پرونده مربوط به علوم انسانی، کشاورزی 31 
به  پرونده مربوط  به حوزه دامپزشکی، 18  پرونده مربوط  پرونده، 8 

حوزه هنر و 9 پرونده مربوط به حوزه علوم پزشکی بوده است.
به گفته وی، از این تعداد، 177 پرونده مربوط به دانشگاه ها و 60 

پرونده مربوط به مراکز پژوهشی بوده است.
دکتر شریفی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره 20 تا 25 نفر 
با  پژوهشگران  انتخاب  از  می گیرند،  قرار  تقدیر  مورد  پژوهشگران  از 
افزود: در این بخش، محققانی که دارای  رویکرد مهارتی خبر داد و 
مقاالت باال نیستند، ولی تحقیقات آنها با رویکرد مهارت افزایی بوده 

است مورد تقدیر قر ار می گیرند.
دبیر جشنواره تجلیل از برگزیدگان و فناوران برگزیده همچنین از 

معرفی 5 فناور برتر در حوزه های مختلف خبر داد.

معاون پژوهش و فناوري وزیرعلوم مطرح کرد؛

تشریح برنامه های هفته پژوهش و فناوري
 تالش برای افزایش بودجه پژوهشی

اینکه  بیان  با  علوم  فناوری  و  پژوهش  معاون  برومند،  دکتر 
استراتژی و راهبرد اساسی حوزه معاونت پژوهش و فناوری بر پایه 
با  فرآیند،  این  ابتدای  در  گفت:  است،  نوآوری  اکوسیستم  توسعه 
مفاهیمی مانند اثبات مفهوم و تئوری ها روبه رو هستیم که خروجی 
از آن توسعه  آن پتنت، مقاالت علمی و ثبت اختراع است و پس 

فناوری و تجاری سازی و توسعه محصول ایجاد خواهد شد.
تعداد  رشد  به  اشاره  با  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
داشت:  اظهار  بین المللی  معتبر  پایگاه   های  در  شده  چاپ  مقاالت 
در  و  مقاله   47200 ISI پایگاه  در   2016 سال  در  مقاالت  تعداد 
پایگاه Scopus به بیش از 50 هزار مقاله رسیده که نشان دهنده 

رشد 18 درصدی است.
به گفته دکتر برومند، رتبه علمی کشورمان از نظر تولید مقاالت 

علمی در پایگاه ISI و Scopus در سال 2017، رتبه 16 است.
دنیا  علمی  مقاالت  تولید  در  ایران  سهم  درصد  درخصوص  وی 
تصریح کرد: کشورمان در   Scopus و   ISI پایگاه  مطابق گزارش 
حالی که یک درصد جمعیت جهان را داراست ولی یک و 9 دهم 

درصد سهم مقاالت علمی دنیا را به خود اختصاص داده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، درخصوص رتبه علمی ایران 
بین کشورهای اسالمی و جهان در پایگاه ISI و Scopous ، اظهار 
کشورهای  بین  در  کشورمان  علمی  رتبه   2017 سال  در  داشت: 

اسالمی در این دو پایگاه معتبر، رتبه نخست است.
دکتر برومند به ارتقای 17 پله ای رتبه کیفیت تولیدات مقاالت 
علمی داغ و پراستناد کشور اشاره کرد و افزود: رتبه تولید مقاالت 
از رتبه 39 در سال 2011 به رتبه 21  داغ و پراستناد کشورمان 
کلیه  که  است  آن  بیانگر  امر  این  و  است  رسیده   2016 سال  در 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در راستای بهبود کیفیت مقاالت 

علمی خود تالش کرده اند.
وی درخصوص سهم ایران از کل علم دنیا و علم برتر دنیا مطابق 
گزارش پایگاه ISI خاطرنشان کرد: سهم ایران از کل مقاالت یک 
درصد برتر دنیا در سال 2016، دو و 2دهم درصد و سهم ایران از 
کل کمیت تولید علم دنیا، به یک و 8 دهم درصد رسیده است و این 

بدان معنی است که کیفیت از کمیت پیشی گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، با اشاره به رتبه شتاب علمی 
ایران در رشد تولید مقاالت علمی در میان 25 کشور برتر علمی دنیا 
تصریح کرد: گزارش پایگاه ISI بیانگر آن است که ایران در سال 

2014، رتبه ششم و در سال 2016 رتبه دوم را داراست.
دکتر برومند، درخصوص درصد رشد مدارک ثبت شده دنیا در 

پایگاه بین المللی ISI اظهار داشت: رشد مدارک ثبت شده علمی 
در سال 2016 به میزان 20 درصد بوده در حالی که متوسط رشد 

مدارک علمی در این سال 6 درصد گزارش شده است.
وی به سهم دیپلماسی علمی از کل تولید مقاالت علمی کشور 
مطابق  خارجی(  دانشمندان  مشارکت  با  علمی  مقاالت  )تولید 
گزارش پایگاه ISI اشاره کرد و گفت: منظور از دیپلماسی علمی، 
تولید علم، میزان و درصد مقاالت منتشر شده به صورت مشترک 
با محققان کشورهای دیگر است و مطابق گزارش پایگاه ISI سهم 
مقاالت مشترک ایران با دانشمندان خارجی در سال 2016 نسبت 
به سال 2012، به میزان 4 درصد رشد را نشان می دهد که این به 

معنای ارتقای دیپلماسی علمی است.
یک  هر  سهم  درخصوص  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
از نهادهای آموزش عالی از تولید علم ایران در سال های 2014 و 
 ISI عنوان کرد: با بررسی انجام شده در پایگاه ISI 2015 در پایگاه
سهم وزارت علوم در تولید مقاالت علمی ایران در آن پایگاه در سال 
2014 و 2015 به میزان حدود 56 درصد، سهم وزارت بهداشت 
27 درصد و سهم دانشگاه آزاد اسالمی حدود 19 درصد بوده است 
و حدود 2 درصد مقاالت نیز در سه دستگاه همپوشانی داشته است.

به گفته دکتر برومند هم اکنون 42 پارک های علم و فناوری و 
186 مرکز رشد واحدهای فناور در کشور مشغول فعالیت هستند 
و تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد تا پایان شهریورماه سال جاری 4716 واحد است که این تعداد 

در سال گذشته 4556 واحد بوده است.
در  مستقر  فناور  واحد   4716 مجموع  از  اینکه  بیان  با  وی 
پارک های علم و فناوری، تعداد 1065 شرکت دانش بنیان هستند 
افزود: یک چهارم شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری 
در حال دانش بنیان شدن هستند و همچنین تعداد اشتغال ایجاد 
شده مستقیم در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تا پایان سال 

1395، حدود 30 هزار شغل بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، درخصوص میزان صادرات 
محصوالت دانش بنیان توسط پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
تصریح کرد: یکی از سیاست های اصلی وزارت علوم، تقویت کیفیت 
محصوالت فناورانه و افزایش صادرات این محصوالت بوده است که 
صادرات  دالر  میلیون   500 از  بیش  اخیر  سال   3 در  خوشبختانه 
صادرات  میزان  و  است  رسیده  ثبت  به  بنیان  دانش  محصوالت 
به حدود 232 میلیون دالر  بنیان در سال 2016  محصول دانش 

افزایش یافته است.

و  پژوهش  ملی  هفته  های  برنامه  تشریح  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
عتف، نشریه  گزارش  به  هستیم.  ها  فعالیت  این  برای  بیشتر  های  بودجه  جذب  دنبال  به  گفت:  فناوري 
گفت:  آذرماه   21 از  هفته  این  آغاز  به  اشاره  با   96 سال  پژوهش  هفته  خبری  نشست  در  برومند  مسعود 
اولین روز، روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه، 22 آذر پژوهش، فناوری و صنعت، 23 آذر پژوهش
سرمایه  و  فناوری  پژوهش،  آذر   25 مقاومتی،  اقتصاد  فناوری  پژوهش،  آذر   24 خالقیت،   و  ایده  فناوری   

ملی، 26 آذر پژوهش فناوری،   مهارت و کارآفرینی و 27 آذر پژوهش فناوری، حوزه و دانشگاه است.

ایده های تبدیل شده به  به گفته دکتر برومند، در سال 1395 تعداد 
محصول در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، 2478 ایده و تعداد 
ایده های تبدیل شده به محصول تجاری شده نیز 1259 ایده بوده است؛ 

به عبارتی معادل نیمی از آنها تجاری شده است.
ایجاد  را  مقاومتی  اقتصاد  راهبردهای  در  مهم  بحث های  از  یکی  وی 
بازار برای شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: این امر سبب می شود 
شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ تبدیل شده و شرکت های بزرگ 
نیز اشتغال بیشتر ایجاد کنند و در منطقه عملکرد خودشان را گسترش 

دهند.
اختراع  ثبت  تعداد  درخصوص  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
داخلی و خارجی ثبت شده در سازمان مالکیت معنوی ) WIPO ( اظهار 
افزایش   14279 به  شده  ثبت  اختراعات  تعداد   2015 سال  در  داشت: 

یافته است.
در  مستقر  شرکت های  فروش  مجموع  داشت:  اظهار  برومند  دکتر 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در سال 1391 مبلغ 170 میلیارد 
تومان، در سال 1394 مبلغ 1,900 میلیارد تومان و در سال 1395 این 

مبلغ به 3,000 میلیارد تومان افزایش یافته است.
اظهار  وزارت علوم  به  وابسته  انجمن های علمی  تعداد  وی درخصوص 
داشت: تعداد این انجمن ها تا پایان شهریورماه 1396، معادل 359 انجمن 

علمی است.
دارای  پژوهشی  تعداد مؤسسات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
مجوز اصولی – قطعی و آزمایشی را 447 مؤسسه دانست و گفت: ضرورت 
تا  ایده  جاری شدن  تا  کنیم  گونه ای حمایت  به  را  نوآوری  فرآیند  دارد 

محصول در این مجرا به خوبی انجام شود.
دکتر برومند بر ضرورت کیفی سازی نشریات علمی تأکید کرد و افزود: 
این تعداد 1107 نشریه  از  تعداد نشریات علمی 1258 نشریه است که 

علمی – پژوهشی هستند.
وی با اشاره به اینکه مبلغ قراردادهای منعقده با صنعت در نمایشگاه 
اظهار  است،  بوده  تومان  میلیارد   77 بر  بالغ  گذشته  سال  در  فن بازار  و 
امیدواری کرد امسال شاهد رشد بیشتر خرید و فروش فناوری در هفته 

پژوهش و فناوری باشیم.
در  که  ایرانی  دانشمندان  تعداد  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
میان یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار دارند در سال 2016 را 208 

نفر عنوان کرد.
گزارش  مطابق  نوآوری  نظر  از  ایران  رتبه  درخصوص  برومند  دکتر 
 2017 گزارش  داشت:  اظهار   )Global Innovation Index(
پایه  بر  که  است  شده  منتشر  حالی  در  نوآوری«  جهانی  »شاخص 
مؤسسه  و  »کرنل«  دانشگاه  »وایپو«،  مؤسسه  مشترک  گزارش 
را   75 جهانی  جایگاه  نوآوری«  جهانی  »شاخص  در  ایران  »اینسید«، 
فهرست  در  و  ارزیابی  کشور   127 گزارش  این  در  است.  کرده  کسب 

شده اند. رتبه بندی  نهایی 
 QS وی افزود: تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در نظام رتبه بندی
در سال 2016، دو دانشگاه و در سال 2017، پنج دانشگاه کشورمان قرار 
دارد. همچنین تعداد دانشگاه های برتر ایران در نظام رتبه بندی الیدن از 
5 دانشگاه در سال 2013 به 18 دانشگاه در سال 2017 افزایش یافته و 
از این میان از نظر تعداد دانشگاه برتر در میان دانشگاه های برتر دنیا رتبه 

14 را دارا هستیم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، درخصوص تعداد دانشگاه های ایران 
در بین دانشگاه های برتر دنیا براساس رتبه بندی تایمز اظهار داشت: رتبه 
کشورمان در سال 2013 از لحاظ تعداد دانشگاه های برتر ایران در این 

نظام رتبه بندی 33 بوده و هم اکنون رتبه هفدهم را دارا هستیم.
دکتر برومند خاطرنشان کرد: تعداد دانشگاه های برتر ایران در دنیا در 
نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2014، یک دانشگاه و در سال 2017، 

هشت دانشگاه کشورمان است.
مانند  شاخص هایی  دانشگاه ها،  رتبه بندی  بحث  در  کرد:  تصریح  وی 
و  اختصاصی  درآمدهای  ارجاعات،  علمی،  مقاالت  پژوهش،  آموزش، 

فعالیت های بین المللی دانشگاه دخیل هستند.
پژوهش  هفته  اینکه  بیان  با  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
 21 گفت:  می شود،  برگزار  تهران  در  آذرماه   27 تا   21 از  فناوری  و 
آذرماه؛ روز پژوهش، فناوری، دانش آموز و مدرسه، 22 آذر ماه؛ پژوهش، 
 24 خالقیت،  و  ایده  فناوری  پژوهش،  آذرماه؛   23 صنعت،  و  فناوری 
آذرماه؛ پژوهش، فناوری، اقتصاد مقاومتی، 25 آذرماه؛ پژوهش، فناوری 
 27 و  کارآفرینی  و  مهارت  فناوری،  پژوهش،  آذر؛   26 ملی،  سرمایه  و 

آذرماه؛ پژوهش فناوری، حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.
و  تقاضامحور  با شعار »پژوهش  این هفته  تصریح کرد:  برومند  دکتر 
و روز  برگزار می شود  اشتغال«  و  تولید  زیربنای  فناوری؛  تجاری سازی 
حضور  با  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  جشنواره  آذرماه،   27

رئیس جمهوری در سالن اجالس سران برگزار خواهد شد.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

اهم فعالیت های مدیریت پژوهشی:  �

بازنگری برنامه راهبردي پژوهش و فناوري دانشگاه: بازنگری برنامه راهبردي دانشگاه فردوسی مشهد به 
همت معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع دانشگاه و مشارکت این معاونت، از مهم ترین امور برنامه ریزي در 

حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه است که در سال هاي 93 تا 95 انجام شده است.
رتبه علمي دانشگاه: در بین دانشگاه هاي کشور در نظام رتبه بندی الیدن در سال 1392 که 708 بوده 
در سال 1396 با 199 پله صعود به جایگاه 509 ارتقاءیافته است. قابل ذکر است رتبه پژوهشی دانشگاه 
فردوسي مشهد در بین دانشگاه هاي جامع کشور در حال حاضر بعد از دانشگاه تهران و تربیت مدرس قرار 

دارد.
راه اندازي سامانه های جدید: ازجمله فعالیت های مهم در حوزه معاونت پژوهش و فناوری، راه اندازی 
سامانه های جدید ازجمله سامانه ظرفیت راهنمایی پایان نامه / رساله، بخش پژوهشی ترفیع، اعتبار پژوهه و 
تکمیل سامانه های قبلی است. تأمین منابع علمی دانشگاه: منابع علمی موردنیاز پژوهشگران و مراجعین از 
طریق عقد قرارداد با کارگزاران پایگاه های اطالعاتی مربوطه، به صورت روزآمد و به موقع انجام گرفته است.
حمایت و توسعه پژوهشکده ها و مراکز پژوهشي: همواره در طي سال های 93 لغایت 96 موردتوجه 
ویژه بوده است. در طي سال هاي فوق 2 پژوهشکده مهم هوا خورشید و فناوري زیستي و مرکز پژوهشی 
جانورشناسی کاربردی و مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
مجوز قطعی و عالوه بر این 3 پژوهشکده زیارت و گردشگری، نفت و گاز و فناوری هوایی مجوز فعالیت 

به صورت موافقت اصولی را دریافت نمودند. در سال جاري )1396( دانشگاه فردوسي مشهد داراي 27 واحد 
پژوهشی در قالب های پژوهشکده، مرکز و گروه است.

تدوین ضوابط و دستورالعمل هاي ترغیبی و تشویقي تولیدات علمی دانشگاه: تشویق مقاالت در این 
مدت ازجمله اقدامات موردتوجه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. تعداد مقاله 
هاي نما شده در وبگاه استنادی تامسون رویترز WOS از 950 در سال 1392 به 1300 عنوان در سال 
1395 و مقاله های علمی–پژوهشی از 1275 در سال 1392 به 1700 عنوان در سال 1395 افزایش یافته 

است.
برگزاری هفته پژوهش و فناوری: آذرماه هرسال به منظور فرهنگ سازی پژوهش در جامعه و دانشگاه و 
تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر در دانشگاه هفته پژوهش و فناوری برگزار می گردد. در طول سال های 

95-93، سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر کشوری نیز معرفی شده اند.
آئین نامه ها و  برای اصالح  اقداماتی  راستا  این  فناوری: در  و  آئین نامه و شیوه نامه های پژوهش  تدوین 
دستورالعمل های مرتبط با اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به منظور تالش در جهت 

تولیدات علمی باکیفیت و اصیل صورت گرفته است.
هیئت علمی  اعضاي  بین  در  فناوري  و  پژوهش  امر  کردن  نهادینه  و  رقابت  ایجاد  پژوهه: جهت  طرح 

دانشگاه به صورت مستمر موردبازنگری و اصالح قرار گرفته است.
دوره همکاری پژوهشی ویژه: به منظور تکمیل، عرضه و بهره برداری مناسب از پژوهش های صورت گرفته 
در دورۀ دکتری و پس از آن و با هدف تسهیل استفاده از همکاری دانش آموختگان دکتری در دانشگاه 

آئین نامه همکاری پژوهشی ویژه دانش آموختگان دکتری تصویب، تدوین و در مرحله تصویب قرار دارد.
پژوهشگر پسادکتری: ظرفیت پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 
گذشته افزایش قابل توجهی یافت. این افزایش ظرفیت در قالب عقد قرارداد با صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشور، بنیاد ملی نخبگان )به منظور پذیرش نخبگان غیر مقیم(، فدراسیون سرآمدان علمی کشور 

و جلب حمایت از دستگاه های اجرایی در دانشگاه انجام شده است. 
همایش های معتبر: به طور متوسط هرساله 25 همایش موردحمایت این معاونت قرار گرفته است. ضمناً 
در طول این سال ها با انجام مکاتبات با وزارت علوم و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ISC(( مبالغی 

برای برگزاری برخی همایش ها دریافت شده است.
با بحران ها، کمیته  با توجه به سیاست های کشور در زمینه آماده سازی برای مقابله  پدافند غیرعامل: 

پدافند غیرعامل در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.
شورای منطقه 9: دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 9 پژوهش و فناوری کشور در دانشگاه 
فردوسی مشهد راه اندازی شد و با برگزاری جلسات متعدد نسبت به بررسی موضوعات مرتبط اقدام نموده 

است. نتایج این جلسات در گردهمایی های معاونین پژوهش و فناوری کشور ارائه گردیده است.
دفتر علم سنجی: دفتر علم سنجی دانشگاه در مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تشکیل شد.
ارتباطات بین المللی دانشجویان تحصیالت تکمیلی: تعداد بالغ بر 25 نفر به فرصت تحقیقاتی داخل و 55 

نفر به فرصت تحقیقاتی خارج از کشور اعزام شدند.
به عنوان  دانشگاه فردوسی مشهد  از سال 1394  استان:  نوآوری  و  فناوری  آموزش، پژوهش،  کارگروه 

دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تعیین و فعالیت خود را آغاز نمود.
گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی: این گروه در تابستان سال 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد 
تشکیل شد. در طی این مدت )دو سال و دو ماه( چهل ونه پرونده رسمی و ده ها مورد غیررسمی به صورت 
تخصصی بررسی شد. از این میان سی ونه پرونده، خاتمه یافته که برای چندین مورد آن ها احکام صادر 

شده است.

اقدامات پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش نشریه عتف و به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دکتر احمدرضا بهرامی که از سال 1393، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد هستند در گفت وگو با نشریه عتف  در خصوص گرامیداشت 
هفته پژوهش و فناوری به شرح و توضیح این معاونت پرداختند و عملکرد 4 ساله حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد را بیان کردند.

دکتر بهرامی می گوید: انجام امور پشتیباني پژوهشی و فناوری، راه را برای شکوفایی علوم و فناوری هموار می سازد و زمینه ساز اصلی پیشرفت علم و فناوري است. معاونت پژوهشی و فناوری، اعضای هیئت علمی 
مجرب را به پژوهش و فناوری بهصورت تخصصی در زمینه های موردنیاز تشویق می کند و با ایجاد گروههای پژوهشی این امر را گسترش و تعمیم میدهد.

دکتر احمدرضا بهرامی 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

امور پژوهش و فناوري از مهم ترین اهداف دانشگاه های تراز اول دنیا است. سیاستگذاري
همکاري  و خارجي،  داخلي  دانشگاه هاي  با  ارتباط  برقراري  فناوري،  و  پژوهش  امر  در 
در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي از طریق برگزاري سمینارها و همایشهاي 
و  ها  کتابخانه  دانشگاه،  پژوهشي  امور  کلیه  بر  نظارت  و  یافته هاي علمي  نشر  علمي، 

بانکهاي اطالعاتي دانشگاهي جزء وظایف این معاونت است.

اهم فعالیت های مدیریت انتقال و توسعه فناوری:  �

تدوین آیین نامه خط مشی مالکیت فکری دانشگاه و تعریف حقوق مالکیت فکری.  -
تشکیل کارگروه های میان رشته ای در پنج اولویت ملی و منطقه ای )نفت، آب، صنایع غذایی، گردشگری زیارت، حاشیه نشینی(.  -

توسعه زیرساخت های مأموریت گرا در حوزه فناوری )راه اندازی فاز 1 مرکز فناوری های پیشرفته(.  -
راه اندازی مراکز شتاب دهی کسب وکار با مشارکت ذی نفعان بخش خصوصی.  -

ایجاد کرسی های ارتباط با دانشگاه در محل صنایع )8 مورد تاکنون(.  -
راه اندازی شبکه همکار دانشگاه با مشارکت شرکت های صنعتی فعال درزمینه تحقیق و توسعه.  -

تعریف و ایجاد مراکز تحقیقات تخصصی با مشارکت صنایع.  -
حمایت از راه اندازی شرکت های فناوری و دانش بنیان دانشگاهی با مشارکت اعضای هیئت علمی.  -
حمایت از راه اندازی پایلوت های نیمه صنعتی با مشارکت صنایع در زمینه های اولویت دار استان.  -

راه اندازی شبکه آزمایشگاه های به ویژه آزمایشگاه های تحقیق و توسعه درزمینه فناوری های پیشرفته.  -

اهم فعالیت های مرکز کارآفرینی و رشد واحدهای فناور:  �
با امضاء تفاهم نامه و مشارکت پارک علم و فناوري خراسان راه اندازی گردید. در راستای تحقق و نیل به اهداف دانشگاه  مرکز رشد جامع واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در مهرماه 1387 
کارآفرین در سال 1390 با اخذ مجوز وزارت علوم به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داده و در سال 1392 مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه نیز با اخذ مجوز مستقل از وزارت متبوع تأسیس گردید. 
بالغ بر 8000 مترمربع و در پنج ساختمان مستقل در حال فعالیت می  اند. این شرکت ها و واحدهای فناور در فضایی  هم اکنون بیش از 125 شرکت به شرح زیر در مراکز رشد مشغول به فعالیت شده 

از: فعالیت ها عبارت اند  اهم  باشند. 

ایجاد اشتغال مستقیم برای 926 نفر )590 نفر در مرکز رشد جامع و 336 در مرکز رشد علوم انسانی( و اشتغال غیرمستقیم برای 4054 نفر )3000 نفر در مرکز رشد جامع و 1054 نفر در مرکز رشد   -
علوم انسانی(؛

اخذ مجوز 26 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد جامع و 2 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد علوم انسانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛  -
خروج موفق بیش از 70 مورد شرکت از مرکز رشد واحدهای فناور؛  -

دریافت 55 گواهینامه ثبت اختراع برای محصوالت شرکت های تحت حمایت مرکز رشد واحدهای فناور؛  -
ثبت 228 مورد محصول فناورانه برای محصوالت شرکت های فعال در مرکز رشد؛  -

تأسیس شعبه صندوق پژوهش و فناوری استان در محل دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ارائه تسهیالت به شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد از طریق عقد قرارداد عاملیت، سرمایه گذاری و   -
خرید سهام صندوق توسط دانشگاه؛

شرکت در موارد متعدد از همایش ها و نمایشگاه ها و کسب عناوین برتر و افتخارات در این مقوله ازجمله کسب عنوان غرفه برتر در سه دوره متوالی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ملی و استانی   -
و جشنواره های مرتبط ازجمله جشنواره شیخ بهایی، جشنواره علم تا عمل و...

الزم به ذکر است از تاریخ 12 خردادماه 1395، مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک واحد مستقل در چارت دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شده است و فعالیت های این مرکز زیر نظر مستقیم ریاست 
دانشگاه صورت می پذیرد.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه شهید رجائی در نخستین روز از هفته ملی 
پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید

فناوری  و  پژوهش  ملی  گرامی داشت هفته  مراسم 
برگزیدگان و منتخبان حوزه پژوهش و  از  و تقدیر 
فناوری در روز سه شنبه مورخ 21 آذرماه 1396 در 
رجائی شهید  دانشگاه  مقدم  طهرانی  شهید  سالن 
آقای  حضور  با  که  مراسم  این  در  گردید.  برگزار   
پروفسور قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
ضمن  بود،  همراه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
رونمایی از کتب چاپ شده در انتشارات دانشگاه در
 یک سال اخیر، از اساتید و دانشجویان پژوهشگر 
مجریان دانشگاه،  برتر  کتاب  نویسندگان  برتر، 
 طرح پژوهشی برتر، واحد فناور برتر و نویسندگان 
مقاالت برتر تقدیر به عمل آمد. پیش از این مراسم 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری  هفتمین 
نمایشگاه دائمی  محل  در  رجائی  شهید  دانشگاه 
 های دانشگاه شهید رجائی مورد بازدید قرار گرفت.

عملکرد  گزارش  ارائه  به  اجمالی  طور  به  رجائی  شهید  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  علیائی  سعید  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در 
یک ساله این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری پرداخت. وی با اشاره به این که به طور متوسط در هر ماه یک رویداد و کنفرانس 
مهم ملی و بین المللی در حوزه پژوهش برگزار شده است، از برگزاری نوزدهمین جشنواره جوان و نیز مشارکت در برگزاری المپیاد 
دانشگاه  سوم  جایگاه  است.  رسیده  پایان  به  موفقیت  با  که  داد  خبر  جاری  سال  مهم  رویدادهای  عنوان  به   2017 کامپیوتر  جهانی 
فناوری ریاست جمهوری  و  استناد گزارش فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی  به  شهید رجائی در حوزه سرآمدان علمی کشور 
دانشگاه شهید رجائی  و سهم  با کیفیت  مقاالت  عنوان سرآمدان علمی کشور(، چاپ  به  بهشتیان  و دکتر  نیک عمل  انتخاب دکتر  )با 
اسکوپوس،  و  رویترز  تامسون  سایت  در  دانشگاه  مقاالت  به  ارجاعات  در  توجه  قابل  افزایش  اول،  چارک  نشریات  در  مقاالت  در چاپ 
ثبت پتنت بین المللی و افزایش قابل توجه در حجم قراردادهای برون دانشگاهی از جمله مواردی بود که در این گزارش ارائه گردید. 
با رویکرد  نامه های داخلی  آیین  بازنگری  به مواردی همچون  فناوری  و  برنامه های پیش رو در حوزه پژوهش  از جمله  دکتر علیائی 
کیفی بخشی، قرارگیری نام دانشگاه در رتبه بندی های جهانی، تقویت و حمایت از فعالیت های مرتبط با شرکت های دانش بنیان، 
و تجاری سازی محصوالت پژوهشی، اشاره کرد. در بخش دیگری از این مراسم، آقای دکتر حمید رضا عظمتی رئیس دانشگاه شهید 
رجائی، گزارش ارائه شده در خصوص شاخص های پژوهش و فناوری دانشگاه را بسیار مهم دانست و از فعالیت های معاونت پژوهش 
اینکه راه برون رفت از مشکالت اقتصادی، تکیه بر دانش بومی و توجه ویژه به پژوهش و  با بیان  و فناوری دانشگاه تقدیر نمود. وی 
فعالیت های دانش بنیان و عدم وابستگی به بودجه های رایج است، گام های برداشته شده در دانشگاه شهید رجائی را در این راستا 
بود،  این حوزه خواهیم  بسیار خوبی در  نزدیک شاهد خبرهای  ای  آینده  نکته که در  این  با ذکر  توجه دانست. وی  قابل  و  اهمیت  با 
برشمرد  دانشگاه  به حق  انتظارات  از  پژوهشی  و  علمی  های  فعالیت  در  را  دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضای  پیش  از  بیش  مشارکت 

باشد. قابل توجهی داشته  افزایش  بودجه پژوهش  نمود سهم  امیدواری  در این مراسم، دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه و راه کارهای برون رفت از بن بست موجود اشاره داشتند. وی افزود اظهار 
دانشگاه های نسل سوم دانشگاه هایی هستند که اشتغال پس از تحصیل دانشجویان در این دانشگاه ها نقش پررنگی دارد. وی با برشمردن ویژگی های دانشگاه نسل سوم، اظهار داشت، در صورتی که بخواهیم پنج 
دانشگاه کشور را که در راستای اهداف و نیازهای کشور گام بر می دارند و در واقع جزو دانشگاه های نسل سوم باشند  نام ببریم، حتما دانشگاه شهید رجائی یکی از آنهاست. وی ضمن با اهمیت دانستن گزارش ارائه 
شده از طرف معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجائی در خصوص کیفیت بخشی به محصوالت پژوهشی و رشد بسیار سریع شاخص های پژوهش و فناوری در این دانشگاه خاطر نشان ساخت که این دانشگاه 
شانه به شانه دانشگاه های بزرگ و با سابقه و تراز اول کشور گام بر می دارد و شاخص های ارتقای آن بسیار قابل قبول است. وی با توجه به انقالب صنعتی چهارم که از سال 2012 آغاز شده و به واقع تجهیزات 
موبایل در آن نقش ویژه ای دارد، تاکید کرد که دانشگاه ها و مراکز صنعتی باید در اهداف خود جایگاه ویژه ای به این موضوع اختصاص دهند. وی در پایان با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص کیفیت محصوالت 

پژوهشی )عالوه بر کمیت آنها( و مالحظاتی که در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری به دست آورده بود، افق بسیار روشن و درخشانی را برای دانشگاه شهید رجائی پیش بینی نمود.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

فن بازار به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادالت فناوری و ساماندهی جریان انتقال
فناوری و خرید و فروش نظام مند، مستمر و پایدار فناوری در یک زمینه یا مجموعه ای 

از زمینه ها با استفاده از ساز و کار تجاری مشخص محسوب می شود.

در راهبرد کالن 3 از فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور، »جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری 
به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد« مورد تاکید قرار گرفته است. و متعاقب آن یکی از راهبردهای ملی: 
»تسهیل و کارآمدسازی فرایند عرضه و انتقال، انتشار علم و فناوری و توسعه زیرساخت های رقابت پذیر 

در تولید فناوری و خدمات و محصوالت مربوط« عنوان شده است.

 دو اقدام ملی 8 و 10 ذیل راهبرد کالن سوم عبارتند از:
اقدام ملی 8 : ساماندهی فن بازارهای عمومی و ایجاد فن بازار تخصصی در حوزه اولویت دار کشور

اقدام ملی10 : کمک به بازاریابی، صادرات و خدمات پس از فروش محصوالت فناورانه شرکت های 
دانش بنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوق های صادراتی و حمایت از ایجاد ساز و کارهای 

تبلیغاتی برای بازاریابی و توسعه شرکت های واسط بازرگانی و پشتیبانی

بعالوه در فرازی از سیاست های کلی ابالغی علم و فناوری کشور )ابالغی مقام معظم رهبری( 
موارد زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

ماده 5 : ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر:
افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی. 	•

حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و  	•
خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم 56 

درصد.
ماده 6: گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها 
و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور، با تأکید 
بر: توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت 
دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات 

و صادرات کشور.

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
در یک نگاه

همه ساله در ایام هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با حضور دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 

می گردد.
امسال نیز هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ، فناوری و فن بازار از تاریخ 22 الی 26 آذرماه 
المللی تهران با حضور 193 دانشگاه ، پژوهشگاه، پارک های علم و  1396، در محل نمایشگاه های بین 

فناوری و مراکز رشد به همراه تعداد قابل توجهی از مراکز صنعتی و اجرایی، برپا می شود.

در نمایشگاه فن بازار امسال، تنها فناوری هایی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک ها و مراکز رشد و غیره 
عرضه می شود که مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

تاکنون بیش از 3500 فناوری در سامانه ای "ایران تک هاب" ثبت شده است تا طرح های ثبت شده پس از 
ارزیابی  برمبنای استانداردهای بین المللی، انتخاب و در نمایشگاه حضور یابند. الزم به توضیح است که این 
طرح ها توسط حدود 400 نفر داور از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکر صنعتی 
کشور داوری شده و ارزیابی نهایی آنها در محل نمایشگاه با استفاده از متخصصان ارزش گذاری فناوری 

انجام خواهد شد. این ارزیابی بر مبنیای سطح آمادگی فناوری یا TRL  انجام می شود

سطح آمادگی فناوری )Technology Readiness Level - TRL( چیست؟

TRL یک ابزار تحلیلی برای سنجش و ارزیابی 
سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار خطرپذیری 
یک  توسعه  در  فناوری  یک  از  استفاده  از  ناشی 
منظور  به  فناوری  آمادگی  است. سطوح  محصول 
ارائه توصیفی از ایده اولیه تا محصول نهایی در 9 
سطح بیان می شود. این مدل مفومی شامل سه 

فاز کلی زیر می باشد.
پژوهش های کاربردی )شکل گیری و   -1

توسعه مفهوم نظری(
ساخت نمونه آزمایشی و اولیه )توسعه   -2

و اثبات فناوری(
تجاری سازی و آمادگی سرمایه گذاری   -3

برای روانه شدن به بازار.
فاز  سه  قالب  در  آمادگی  سطوح  نهایت  در  و 

توسعه فناوری شامل 9 سطح می باشد.

فعال  حضور  شاهد  امسال  نمایشگاه  در   
تجارت،  و  معدن  صنعت،  چون  وزارتخانه هایی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کشاورزی،  جهاد 
بود  خواهیم  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  و 
عرضه  نمایشگاه  این  در  را  دستاوردهای خود  که 

خواهند نمود. همچنین 193 مرکز ثبت نام کننده شامل: 86 دانشگاه، 20 پژوهشگاه، 33 پارک فناوری 
، 19 مرکز رشد و 15 سازمان اجرایی بوده و بقیه از شرکت ها و موسسات صنعتی و فناور بخش خصوصی 

تشکیل می شود. 
طبق اطالعات دریافتی برای نمایشگاه هجدهم زمینه مذاکره و انعقاد 117 قرارداد تجاری سازی فناوری 
و 11 تفاهم نامه همکاری آماده شده و انتظار می رود حجم قراردادها نسبت به سال گذشته)که حجم 

قراردادهای فناوری 5 میلیارد تومان بود( از رشد قابل توجه ای برخوردار باشد.
در نمایشگاه امسال با هدف توسعه روابط بین المللی و در راستای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 
و جذب سرمایه گذاری خارجی، عالوه بر پژوهشگران و فناوران داخلی، گروهی از فناوران و سرمایه گذاران 

کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، پاکستان ، قزاقستان و قرقیزستان نیز حضور خواهند داشت.
بعالوه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل عضو اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا نیز متقاضی حضور 
اموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی  برای مراکز  ارتباط  این طریق زمینه های  از  تا  بوده  نمایشگاه  در 

فراهم شود.

هجدهمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری؛ 
زیربنای تولید و اشتغال

لزوم توسعه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

این  و  نیست  برخوردار  هدفمندی  و  منسجم  ساختار  و  نظام  از  کشور  در  فناوری  انتقال  و  مبادله 
مساله موجب بروز مشکالت فراوان برای عرضه کنندگان فناوری )شامل شرکتهای دانش بنیان، نخبگان، 
دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه( و متقاضیان فناوری )دولت، صنایع کوچک و متوسط و سرمایه 

گذران( می شود. 

مشکالت روش های سنتی مبادالت فناوری
مشکالت روشهای سنتی »مبادالت فناوری« شامل موارد زیر است:

عدم اجرای فرایند مبادله فناوری به صورت سامان یافته و منسجم 	•
حضور مقطعی عوامل مبادله فناوری بین منابع و مقصدهای فناوری 	•

عدم حمایت های پیوسته از عوامل مبادله فناوری و در نتیجه، کارایی پایین آن ها 	•
عدم اعتماد بنگاه ها به عوامل مبادله فناوری 	•
عدم ارتباط کافی میان عوامل مبادله فناوری 	•

پاسخ به تقاضای فناوری و پویا کردن دانشگاه ها و محققین در گرو ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با کاربران 
فناوری است. از این رو اهمیت بازار فناوری کمتر از خود فناوری نیست. سازماندهی و تشکیل دبیرخانه 
دائمی فن بازار جمهوری اسالمی توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز 
در راستای اقدام برای ساماندهی وضعیت مبادالت فناوری در کشور صورت گرفته است. از جمله اقداماتی 
این  با  بازارهای فیزیکی است.  و  نمایشگاه ها  انواع  باشد،  فناوری ضروری می  بازارهای  که در راستای 
وصف، اهداف برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار بشرح زیر قابل بیان می باشد:

اهداف:
تقویت و تسهیل تبادل فن آوری  ◆

حمایت و حفاظت از عرضه فن آوری و دانش فنی  ◆
تامین نیازهای فن آوری  ◆

بهره گیری از فنون تجاری سازی  ◆
انتقال و انتشار فناوری با تاکید بر فناوری پیشرفته  ◆

معرفی سامانه تک هاب

سامانه "تک هاب" برای ارزیابی سطح فناوری ها مورد استفاده قرار می گیرد. سامانه »تک هاب« یک 
سامانه جامع عرضه فناوری با محوریت TRL یک سامانه تحت وب و تلفن همراه جهت ثبت فناوری ها، 
تصدیق و طبقه بندی و رتبه بندی و تعیین سطح آمادگی فناوری ها و معرفی آنها به سرمایه گذاران و 

مشتریان است.

هدف اصلی آن افزایش سهولت و سرعت دسترسی به اطالعات فناوران ، فناوری ها و سرمایه گذاران و 
تصدیق و رتبه بندی آنها جهت بهبود و توسعه سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان است که ویژگی 

های کلی آن به شرح زیر است:
اختصاص پروفایل اختصاصی به هریک از فناوران 	•
اضافه شدن بخش ویژه سرمایه گذاران در سامانه 	•

اختصاص پروفایل اختصاصی به هریک از فناوری های ثبت شده 	•
تعیین امتیاز TRL  در سه سطح نقره ای )آپلود مستندات(، طالیی )آپلود مستندات و مصاحبه(، و  	•

الماسی )آپلود مستندات ، مصاحبه و شرکت در یکی از رویدادهای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(
سامانه هوشمند محاسبه خودکار سطح آمادگی فناوری 	•

فیلترینگ هوشمند فناوری ها 	•
ایجاد ارتباط موثر بین فناوران و سرمایه گذاران 	•

ایران تک هاب یک سامانه هوشمند است که امکان گزارش گیری در آن پیش بینی شده است و در سال 
جاری هر نهادی که فناوری های خود را در این سامانه وارد کند، امکان دریافت گواهینامه رسمی را دارد.

راه اندازی اپلیکیشن راهنمای نمایشگاه در
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

تنوع  همچنین  و  گذشته  سال های  در  مخاطبان  نیاز  رصد 
و  کامل  معرفی  برای  نوین  رسانه های  از  استفاده   ، فناوری ها 
دسترسی آسان مخاطبین به محتوای نمایشگاه ضروری و از سوی 
دیگر، تغییر ذائقه و کشش تقاضای مخاطبین برای تسهیل و تسریع 
اطالع رسانی و دسترسی جامع تر و هوشمند به اطالعات نمایشگاه 
از طریق رسانه های نوین خصوصا اپلیکیش های تلفن همراه سبب 
شد تا طراحی و پیاده سازی اولین راهنمای نمایشگاه هفته پژوهش، 

فناوری و فن بازار پیگیری و اجرایی شود.
درخواست و اعالم نیاز مخاطبین و ناممکن بودن معرفی حجم 
نوین  ابزارهای  از  استفاده  بدون  فناوری ها  از  متنوعی  و  وسیع 
امکان  آن،  با  تا  اپلیکیشن شد  این  تولید  به  اطالع رسانی منجر 
اطالعات  و  شرکت ها   اطالعات  نمایشگاه،  نقشه  به  دسترسی 

فناوری ها دسته بندی ، تا به آسانی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
این اپلیکیشن اندرویدی امکان برگزاری جشنواره های امتیازی بر 
اساس مشارکت در نظرسنجی ها یا بازدید گسترده تر و دقیق تر از 
نمایشگاه را بوجود آورده و در طراحی آن امکان نظر سنجی آن الین 

نیز گنجانیده شده است.
نقشه نمایشگاه بصورت آنالین و با قابلیت ویرایش و به روزرسانی 
در دسترس بوده و امکان دستیابی به مکان دقیق از طریق اسکن کدهای QR نصب شده در نقاط مختلف 
نمایشگاه را بوجود می آورد. با استفاده از این تکنولوژی بدون نیاز به اینترنت و جی پی اس افراد می توانند مکان 

دقیق خود را با اسکن نزدیک ترین کد  QR بر روی نقشه پیدا کنند.
در این راهنما ، شرکت کنندگان می توانند بطور آزادانه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح و در قالب 

پرسشنامه در نظرسنجی و ارزیابی غرفه داران و فناوران مشارکت نمایند.
در  را  خود  اطالعات  فناوری،  نوع  و  نام  یا  و  موسسات  نام  فعالیت،  موضوع  اساس  بر  می توانند  افراد 

اپلیکیشن جستجو نموده و از مکان دقیق آنها بر روی نقشه مطلع گردند.

) "Quick Launcher" راه اندازی غرفه )غرفه جامع نمایشگاه
در هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش ، فناوری و فن بازار

هفته  نمایشگاه  های هجدهمین  گی  ویژ  از جمله 
اندازی  راه  و  طراحی  بازار   فن  و  فناوری  پژوهش، 

کوئیک النچر )غرفه جامع نمایشگاه ( است.

غرفه  یک  النچر  کوئیک   "Quick Launcher"
ویژه ، برای کمک به مخاطبین در برنامه ریزی دقیق 
مخاطبین  غرفه  این  در  است.  نمایشگاه  از  بازید 
می توانند با استفاده از فناوری نوین چندرسانه ای در 
نمایشگاه دست  از  به اطالعات جامعی  زمان کوتاهی 
یافته و برای بازدید خود از نمایشگاه برنامه ریزی کنند.

پروسه کار به این شکل است که یک غرفه ویژه با 
راه اندازی  نمایشگاه  در   Quick Launcher عنوان 

می شود که از یک میز مدیریت لمسی و 6 نمایشگر تشکیل شده و هر یک از بازدیدکنندگان می توانند 
با مراجعه به این غرفه به جستجوی شرکت کنندگان و موضوعات مورد عالقه خود پرداخته و به نتایج 
مورد نظر دست یافته و پس از آگاهی از موقعیت محققان ، فناور و یا شرکت های فناور ، به سادگی به 

او دسترسی یابند.
تمام امکانات اپلیکیشن و سامانه ایران تک هاب در غرفه کوییک النچر توسط مشاوران حرفه ای عرضه 
شده و از دیگر قابلیت های دیگر آن می توان به جستجو و دسته بندی فناوران و پخش ویدئوی معرفی و یا 

تبلیغی هر شرکت و نیز نمایش موقعیت شرکت کننده در نقشه اشاره نمود.

رونمایی از فناوری های منتخب 

با توجه به اطالعات دریافتی بیش از 180 محصول فناورانه جهت رونمایی معرفی شده اند که از بین 
آنها تعدادی بر مبنای برخی از ویژگی ها از جمله نوع و زمینه فناوری، سطح آمادگی فناوری و ... تعیین و 
در فضایی که به همین منظور آماده خواهد شد با حضور مقامات عالی رتبه کشوری رونمایی خواهد شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی 

براساس نظر خواهی انجام شده و دریافت نیازها در نمایشگاه هیجدهم بیش از 64 کارگاه آموزشی در 
ایام نمایشگاه برگزار خواهد شد.

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار با بیش از 200 غرفه در سالن های 27 
و25A و 25B و 8،9 و 10،11 در هفته پژوهش و فناوری امسال برگزار خواهد شد. از جمله ویژگی های 
نمایشگاه 96 استفاده از آپلیکیشن ها و نرم افزارهای مبتنی بر وب برای راهنمایی بازدید کنندگان می 

باشد.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

ریزی  برنامه  و  گذاری  سیاست  دفتر  کل  مدیر  شریفی  ،دکتر  عتف  نشریه  گزارش  به 
امور پژوهشی و دبیر علمی جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده، اهداف
 برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ پژوهش و فناوري در کشور و ارتقاي منزلت
 و جایگاه پژوهش و فناوري، معرفي توانمندي هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري کشور، 
تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه در اعضاي هیأت علمي و پژوهشگران و فناوران کشور و
 همچنین فراهم سازي زمینه ارتباط حوزه کاربرد با حوزه پژوهش و فناوري اعالم نمود.

برتر،  فناوران  و  پژوهشگران  انتخاب  و  بررسی  فرآیند  نشان شدند  ادامه خاطر  آقای دکتر شریفی در 
طبق دستورالعمل مربوطه که توسط کمیته علمی جشنواره تدوین گردیده است، صورت می پذیرد. ایشان 
همچنین متذکر گردیدند که امسال دستورالعمل جشنواره مورد بازنگری قرار گرفته و تغییراتی در آن 

اعمال گردید از جمله این تغییرات موارد ذیل بودند:
امتیاز پژوهشگران دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي و  واحدهای پژوهشی،  در جدول محاسبه   .1
حوزه هاي علمیه، شاخص هاي محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاهي، حداقل امتیاز الزم در مورد طرح 
هاي پژوهشي برابر 20 امتیاز بود به دو بخش 10 امتیازي مربوط به طرح هاي پژوهشي پایان یافته و 

فناوري شده تقسیم تا شرایط مشارکت بیشتر پژوهشگران در جشنواره تسهیل گردد.
در جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاههاي اجرایي، حداقل امتیاز الزم در مورد مقاالت،   .2

از 60 امتیاز به 50 امتیاز و در مورد طرح هاي پژوهشي از 60 امتیاز به 70 امتیاز، تغییر یافت. 

جدول  قالب  در  جدید  هاي  شاخص  افزایي  مهارت  رویکرد  با  پژوهشگران  انتخاب  بمنظور   .3
به دستورالعمل هجدهمین جشنواره  و  تدوین شد  با رویکرد مهارت افزایی،  پژوهشگران،  امتیاز  محاسبه 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده اضافه گردید و از سال 1396 پژوهشگران با رویکرد مهارت افزائي 

نیز مي توانند در جشنواره شرکت نمایند.
تصویب و ابالغ دستورالعمل هجدهمین جشنوراه در ستاد هفته پژوهش و بارگزاری آئین نامه و فرم 
معرفي پژوهشگران بر روي وبگاه دفتر امور پژوهشي )http://rppc.msrt.ir( و ارسال نامه درخواست 
به تمام دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین کلیه دستگاههای  برای معرفی پژوهشگران 
اجرایی از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در کمیته علمی بوده است که مدیر کل دفتر سیاست گذاری 
و برنامه¬ریزی امور پژوهشی به آنها اشاره نمودند. دبیر علمی جشنواره در ادامه اعالم نمود که ماحصل 
اقدامات صورت گرفته در کمیته منجر به دریافت 286 پرونده از پژوهشگران در 7 گروه علوم، پایه، فنی 
و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر و معماری و علوم پزشکی گردید. از 
این تعداد پرونده، 177 مورد مربوط به دانشگاهها، 60 مورد مربوط به مراکز پژوهشی، 46 پرونده به سایر 

سازمانها و وزارتخانه ها و 3 مورد نیز به وزارت بهداشت تعلق داشتند. 
دکتر شریفی خاطر نشان شدند با توجه به برگزاری جلسات داوری تخصصی در گروههای هفت-گانه، 
انتخاب خواهد شد و در روز جشنواره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.  پژوهشگران و فناوران برگزیده 
ایشان همچنین تاکید داشتند که توجه به شاخص هایی همچون تعداد استنادات)Citation( و شاخص 
هرش )h-index( افراد منتخب بسیار با اهمیت بوده و باید در بین افراد گروه و زمینه تخصصی خود 

قابل قبول باشد.

به گزارش نشریه عتف دکتر محسن شریفي مدیرکل دفتر برنامه ریزي و سیاستگذاري 
امور پژوهشي و دبیر کمیسیون نشریات علمي گفت :  ارزیابي و رتبه بندي سال 1396 
نشریات معتبر علمي بر اساس عملکرد آنها در سال 1395 انجام شده است، که نتایج آن
 بزودي برروي سامانه رتبه بندي نشریات به آدرس journals.msrt.ir قرار خواهد گرفت. 

گفتني است ارزیابي امسال با تأکید بر محتواي مقاالت )داوري( و شاخص هاي شکلي )کارشناسي( براي 
شماره هاي سال 1395 نشریات انجام شده است. مهمترین شاخص هاي شکلي شامل وضعیت انتشار، 
حضور در نمایه هاي بین المللي، تعداد مقاالت سردبیر و نویسندگان تکراري، وضعیت سامانه هاي نشریات 
و رعایت دستور العمل استاندارد تهیه مقاالت مي باشد. همچنین شاخص هاي محتوایي شامل کیفیت، 
با موضوع و خط مشي نشریه و کیفیت  انطباق محتواي مقاالت  چکیده، فهرست منابع، اصول نگارش، 
محتوایي مقاله ها مي باشند. شاخص هاي ارزیابي نشریات جهت اطالع در  قسمت رتبه بندي 1396 

سامانه رتبه بندي نشریات قرار دارند.

شایان ذکر است نشریات بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از شاخص هاي مذکور به 4 سطح رتبه 
بندي شده اند. 

1-سطح یک یا A : نشریاتي که بیش از 80 امتیاز کسب نموده اند) نشریاتي که بیش از 90 امتیاز 
کسب کنند به عنوان نشریات گروه A+ محسوب مي شوند(.

2- سطح دو یا B  : نشریاتي که بین 65 تا 79 امتیاز کسب نموده اند.
3- سطح سه یا C  : نشریاتي که بین 50 تا 64 امتیاز کسب نموده اند.
4- سطح چهار یا D  : نشریاتي که کمتر از 64 امتیاز کسب نموده اند.

مدیرکل دفتر سیاستگذاري و برنامه ریزي امور پژوهشي خاطر نشان کرد که نتیجه این ارزیابي و رتبه 

بندي ها برای اعطاي امتیاز به مقاالت اعضاي هیأت علمي و دانشجویان، در کمیته هاي مربوطه مورد 
توجه قرار  مي گیرد. همچنین هر گونه حمایت مالي ساالنه نشریات بر اساس نتایج این رتبه بندي صورت 

خواهد گرفت.

گزارش عملکرد و 
اقدامات هجدهمین 
جشنواره تجلیل از 

پژوهشگران و فناوران 
برگزیده

�

 عملکرد نتایج ارزیابي نشریات علمي در سال 1396 بزودي اعالم مي شود 
دانشگاه  از خیرین  اولین همایش تجلیل  فناوري در  و  وزیر علوم تحقیقات   دکتر منصور غالمي 
اصفهان که روز نهم آذرماه سال جاري و همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري  در محل 
در  که  شاکریم  را  خدا  داشت:  اظهار  شد  برگزار  دانشگاه  اعظم)ص(  پیامبر  هاي  همایش  سالن 
کشوري زندگي مي کنیم که خیرین ایثارگر آن سرامد جهان هستند و در طول تاریخ با همت هاي 
بلند خود نقش آفریني نموده اند. وي در ادامه افزود: اگر تاریخ را ورق بزنیم ،چهره هایي در طول 
زمان درخشیده اند که نام نیکي از آنان باقي مانده است. دکتر غالمي، همکاري خیرین با آموزش 

ابراز خرسندي نمود. اتفاق بزرگ و تعامل سازنده  از این  عالي را رویکرد بسیار مثبتب قلمداد و 
وزیر علوم تحقیقات و فناوري ضمن تقدیر از خیرین که ایثار گرانه در راه گسترش علم و دانش 
علمي کشور شده  بنیه  تقویت  باعث  دانش  و  علم  به  عالقه خیرین  داشت:  اظهار  دارند  مي  بر  گام 

است.
وي دانشگاه ها را مراکز زندگي قلمداد نمود و وجود خوابگاه ها و سایر مراکز علمي دانشگاه را 

دانست.  مجموعه  این  در  مستمر  نشانگر حیات 
تالشگرانه  که  ها  دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید،کارشناسان  هاي  تالش  از  پایان  در  غالمي  دکتر 

براي کشور زحمت مي کشند، تقدیر نمود.  توفیقات علمي  در راه کسب 
از  تربیتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان که بخشي  شایان ذکر است ساختمان دانشکده علوم 
آن با مشارکت خیرین، در زمیني به مساحت 15 هزار و 200 متر مربع و با هزینه اي بالغ بر 140 

افتتاح شد.  با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوري   ، میلیارد ریال تکمیل شده است 
توسط  که  سلطاني  یاد سهیل  زنده  متاهلي  خوابگاه  از  فناوري  و  تحقیقات  علوم  وزیر  همچنین   
مراکز  ساخت  کلنگ  و  بازدید  است  تجهیز  و  ساخت  حال  در  شمس  پوراندخت  اندیش  نیک  خیر 
الکترونیکي آزاد را به  خدمات روانشناسي و مشاوره ،مرکز رشد واحد هاي فناوري و آموزش هاي 

زمین زد. 
شایان یادآوري است، ،وزیر علوم تحقیقات و فناوري در جریان بازدید از دستاوردهاي پژوهشي 
دکتر  توسط  که  سواري  خودروهاي  انتشار  فاکتور  گیري  اندازه  همراه  سامانه  از  اصفهان  دانشگاه 
امید غفارپسند عضو هیات علمي گروه فیزیک دانشگاه اصفهان و تیم فني ایشان طراحي شده بود 

بازدید به عمل آوردند. نیز 

فناوري  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
همزمان با برگزاري هفته پژوهش 
و فناوري در دانشگاه اصفهان  در 
از  تجلیل  همایش  اولین  مراسم 
اظهار  اصفهان  دانشگاه  خیرین 

داشت: 

همکاري خیرین با آموزش عالي رویکردي مثبت است

دکتر غالمي وزیر علوم تحقیقات و فناوري در اولین
 همایش تجلیل از خیرین دانشگاه اصفهان اظهار داشت:
 همکاري خیرین با آموزش عالي رویکرد مثبتي است
 که اتفاقات بزرگ و تعاملي سازنده را به همراه دارد.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري ،نمایشگاهي از دستاوردهاي پژوهش و فن آورانه حوزه امور 
فناوري و مرکز رشد و کارآفریني، مرکز بازي هاي  رایانه اي،مدیریت سبز دانشگاه و ارتباط با صنعت و

 جامعه در محل سالن نمایشگاه دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان برگزار شد.

خوابگاه همدانیان دانشگاه اصفهان،گواهي بر نیک اندیشي خیران است

همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري،دکتر طالبي در اولین همایش تجلیل از خیرین دانشگاه 
اصفهان اظهار داشت: خوابگاه همدانیان اولین ساختمان خیر ساز دانشگاه اصفهان مي باشد که گواهي 

بر نیک اندیشي خیرین این مرز و بوم است.
دکتر هوشنگ طالبي رئیس دانشگاه اصفهان در اولین همایش تجلیل از خیرین که همزمان با هفته 
پژوهش و فناوري و  با حضور دکتر منصور غالمي وزیر علوم تحقیقات و فناوري ،شهردار اصفهان و دیگر 
شخصیت هاي علمي و اجرایي استان ، روز پنجشنبه 9 آذرماه سال جاري در محل سالن همایش هاي 
پیامبر اعظم)ص( دانشگاه اصفهان برگزار شد، حضور خیرین در این مراسم را نوعي ایثار قلمداد نمود و 
اظهار داشت: براي دانشگاه اصفهان ،افتخار بزرگي است که به شهري منتسب است که مردان و زنان خیر 

آن، از سرآمدترین و فرهیخته ترین افراد جهان هستند. 
دکتر طالبي در ادامه ضمن اشاره به ساختمان هاي ارزشمند خیر ساز دانشگاه افزود: اولین خوابگاه 
دانشگاه اصفهان توسط مرحوم همدانیان احداث شد و دانشجویاني که در این خوابگاه زندگي کردند،گواهي 

مي دهند که چه قدر این خوابگاه در تحصیل و تربیتشان موثر بوده است. 
و  نیکوکاران  زحمات  مرهون  دانشگاه  این  خاک  ذره  ذره  افزود:  خود  بیانات  ادامه  در  همچنین  وي 

خیریني است که در ساخت و تجهیزو توسعه این دانشگاه موثر بوده اند.
رئیس دانشگاه در ادامه ضمن بیان ظرفیت هاي دانشگاه که شامل اساتید مجرب،دانشجویان با هوش 

وپرتالش و تجهیزات آزمایشگاهي موجود اظهار داشت: امروز کار خیر به ساختمان سازي محدود نمي 
شود،مي توان با تجهیز آزمایشگا ها و پژوهشکده ها ،شاهد موفقیت هاي بیشتري براي این دانشگاه جامع 

و تاریخ ساز در عرصه هاي علمي جهان باشیم . 
در پایان این مراسم ،31 نفر از خیرین دانشگاه ساز تقدیر و لوح سپاس خود را از وزیر علوم تحقیقات 
و فناوري دریافت نمودند. همچنین از دکتر حسین یقیني اولین طراح آرم دانشگاه اصفهان نیز تقدیر 

به عمل آمد. 
رشته  در  هاي جامع کشور  دانشگاه  از  یکي  قدمت  قریب 70 سال  با  اصفهان  دانشگاه  است  گفتني 
هاي علوم انساني،علوم پایه و فني و مهندسي، محسوب شده که با 15000 دانشجو و 640 عضو هیات 
علمي و 13 دانشکده،10 پژوهشکده و مرکز پژوهشي،هشت قطب علمي،76 رشته تحصیلي در مقطع 
راستاي  در  همواره  دکتري  مقطع  در  رشته   105 و  ارشد  کارشناسي  مقطع  در  رشته  کارشناسي،182 

اعتالي علم و دانش گام هاي موثر برداشته است . 
همچنین دانشگاه اصفهان در نظام رتبه بندي الیدن در بین یک هزار دانشگاه برتر رتبه 797 دنیا ،15 
کشور و 269 آسیا_ در نظام رتبه بندي تایمز رتبه 801 جهان،201 آسیا،8 کشور_ در نظام رتبه بندي 
سایمگو رتبه 596 جهاني و در نظام رتبه بندي وبومتریکس 1682 جهان،509 آسیا ،73 خاورمیانه و 20 

کشور را به خود اختصاص داده است.

در  اصفهان  دانشگاه  رایانه  هاي  بازي  است،مرکز  ذکر  به  الزم 
که  فیزیوبسکت  ،بازي  ،فناوري  پژوهش  دستاوردهاي  نمایشکاه 
حرکات  انجام  به  بیماران  تشویق  براي  حرکتي  رایانه اي  بازي  یک 
براي  حرکتي  رایانه اي  بازي  یک  که  پرش  بازي  دست،  فیزیوتراپي 
،سیستم  بازي  پیشبرد  براي  پرشي  انجام حرکتهاي  به  تشویق کودکان 
تمریني هوشمند تکواندو،درمان ترس از پرواز به کمک فناوري واقعیت 
حفظ  رایانه اي  بازي  و  هوشمند  کمربند  و  واقعي  تصاویر  با  مجازي 

ارائه نمودند.  cp را  تعادل براي کودکان مبتال به عارضه فلج 
حوزه  آورانه  فن  دستاوردهاي  کارآفریني  مرکز  غرفه  در  همچنین 
با  تراشه  بدون  حفاري   : مانند  کارآفریني  و  رشد  مرکز  فناوري  امور 
دکتر  مدیریت  با  گلخانه  اقلیم  کنترل  سامانه   ، زارع  دکتر  مدیریت 
شفیعي ، نانو آفت کش با مدیرت مختار نصرتي ، بسته آموزش مفاهیم 
پنجه  پزوتز  و  طغیاني  مهدي  دکتر  مدیریت  با  کودکان  به  اقتصادي 
با  آزمایشگاهي  جمشیدي،تجهیزات  نیما  دکتر  مدیریت  با  کامپوزویتي 
علیرضا  دکتر  مدیریت  با  یاب  جنین  ،ابزارک  محمودي  احمد  مدیریت 
دکتر  مدیریت  با  فشار  مانیتور  هلتر    ECG مانیتور  هلتر  و  کریمیان 

گذاشته شد. نمایش  به  یزدچي  محمدرضا 
شایان یادآوري است در غرفه ارتباط با صنعت و جامعه نیز مواردي 
حذف  جهت  بهینه  مشخصات  ارائه  و  چاه ها  دهي  ماسه  مانند:بررسي 
آزمایشگاه  گیري  اندازه  دستگاه  اندازي  چاه،راه  آب  از  معلق  ذرات 
پوشش هاي  جوي،ساخت  معلق  ذرات  سنجي  اندازه  شونده  جا  به  جا 
دانش بنیان(،ساخت  )محصول  آبي  پایه  پلي یورتان هاي  خوردگي  ضد 
مهندسي  گروه  به  مربوط  میکروراکتور  آزمایشگاهي  تجهیزات 
حرارتي  خورشیدي  خودکار  واحد  اندازي  راه  و  ساخت  گاز،طراحي 
تشخیص  سرمایش،سیستم  جهت  باال  دماي  در  وات  کیلو  چهل 
بدون  هواپیماي  تصویري  بري  ،ناو  بومي  خوان  آلودگي،پالک  خواب 
در  آب  سطح  سنجش  الکترونیکي  سنسور  ساخت  و  سرنشین،طراحي 
اندازه  سنسور  ساخت  و  هرمزگان،طراحي  فوالد  مجتمع  هاي  حوضچه 
کلینیک  سرد،معرفي  نورد  ناحیه  در  فوالدي  هاي  ورق  عرض  گیري 
کاربران  شبکه  مدیریت  و  همسازي  خوراکي،سامانه  پلیمر،پیتاز  صنعت 
مکانیکي  فیوز  هاي  مقره  از  استفاده  اقتصادي  و  فني  سبالن،بررسي 
همراه  سامانه  همچنین  و  درآمد  نمایش  به  برق  توزیع  هاي  شبکه  در 
امید  دکتر  توسط  که  سواري  خودروهاي  انتشار  فاکتور  گیري  اندازه 
غفار پسند عضو هیات علمي گروه فیزیک دانشگاه اصفهان و تیم فني 

ایشان طراحي شده است نیز در این نمایشگاه به نمایش درآمد.

برگزاري نمایشگاه پژوهش و فناوري در دانشگاه اصفهان

همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه اصفهان، رئیس دانشگاه اصفهان تاکید نمود: 

ثبت پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیالت تکمیلی در کانونی ملی، در بندهای
 بسیاری از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )1392/11/29( و همچنین قانون برنامه
 پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )از جمله در ماده 16 بند »وـ  6«(، قانون برنامه ششم
 توسعه جمهوری اسالمی ایران )از جمله در ماده 64 بند »ت«(، و قانون پیشگیری و مقابله
 با تقلب در تهیه آثار علمی )مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسالمی(  آشکار یا نهان 
آمده است. چنین رویکردی در الیة نظام علم و فناوری کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات،
پژوهشگاه ها؛  و  دانشگاه ها  پزشکی؛  آموزش  و  درمان،  بهداشت،  وزارت  فناوری؛  و 
و استادان و پژوهشگران دارای دستاوردهای بسیاری است که برخی از آنها عبارت اند از:  

نگه داری و حفظ اطالعات در یک آرشیو ملی با شیوه های استاندارد و ایفای نقش پایگاه داده    •
یکپارچه ملی؛

اعتباربخشی به داده های پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها با ثبت آنها؛  •
و  اصطالح نامه ها  کاربرد  با  اطالعات  و یک پارچه  استاندارد،  علمی،   نمایه سازی  و  سازمان دهی   •

واژه نامه های تخصصی و همچنین فهرست های مستند نام ها؛
مشاهده پذیری  بیشتر دستاوردهای پایان نامه ها و رساله ها در کشور به زبان فارسی و در جهان   •

با ارائه آنها از یک درگاه ملی به زبان های دیگر؛
و  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  به  و کمک  رساله ها  و  پایان نامه ها،  پیشنهاده ها،  در  همانندجویی   •

استادان در پیش گیری از بدرفتاری های علمی؛
مدیریت یکسان و یکپارچه مالکیت فکری و کپی رایت؛  •

و  پایان نامه ها،  پیشنهاده ها،  اطالعات  به  ملی  در سطح  یکپارچه  و  یکسان  مدیریت دسترسی   •
رساله ها و پیش گیری از سردرگمی کاربران در مراکز اطالع رسانی و وبسایت های گوناگون؛

همچنین  و  ملی  بهره وری  افزایش  و  رساله ها  و  پایان نامه ها  در  دوباره کاری  از  پیش گیری   •
آسان سازی یافتن موضوع برای پژوهش در پایان نامه ها و رساله ها؛

کانون ثبت پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها 

دکتر علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

پایان نامه و رساله )پارسا(، گزارشی از یک پژوهش است
از  نفر  چند  یا  یک  هدایت  با  و  دانشجو  یک  توسط  که   
می آید. در  نگارش  به  موضوعی  حوزه  یک  متخصصان 
دریافت  شرایط  از  یکی  دنیا،  دانشگاه های  بیشتر  در   
برای و   » »پایان نامه  تدوین  ارشد،  کارشناسی  درجه 

 درجه دکتری تدوین »رساله « است )منصوریان 1389(. 

هرچند، در برخی کشورها همچون امریکا )برخالف انگلستان( در 
مقطع کارشناسی ارشد از واژه »Thesis« و در مقطع دکتری از واژه 
این  نگارشی  ساختار  و  شیوه  می شود.  استفاده   »Dissertation«
با  است.  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  ارزشمند  اطالعاتِی  منابع 
این حال، این شیوه ها و ساختارها در مؤسسه  های آموزشی و پژوهشی 
ناهماهنگی هایی  میشود  سبب  امر  همین  است.  متفاوت  کشور  در 
این  اجرای  در  موسسه ها  ناکافی  نظارت  و  نادرست  اجرای  جمله  از 
و  بازیابی  با  مرتبط  چالش های  نگارشی،  راهنماهای  و  شیوه نامه ها 
این  بازیابی  می تواند  چالش ها  این  شود.  ایجاد  منابع  این  مدیریت 
و   ) ایرانیان  علمی  )گنجینه  گنج  سامانه های  در  اطالعاتی  منابع 
ثبت  را با دشواری های فراوانی مواجه سازد. بنابراین، یکسان سازی و 
استانداردسازی شیوه نامه و ساختار نگارشی پارسا با تدوین راهنمای 
 »rah.irandoc.ac.ir« نگارش پارسا که به صورت تحت وب به نشانی
دانش آموختگان  و  دانشجویان  یاری گر  می  تواند  است  دسترس  قابل 
باشد. این راهنما بر پایة »راهنمای نگارش گزارش های علمی و فنی« 

)علیدوستی و ناخدا 1393( و با بررسی راهنماها و شیوه نامه های تهیه 
شده در دانشگاه های داخلی و خارجی تدوین شده است. همراه با این 
راهنما، الگو هایی  مبتنی بر »مایکروسافت آفیس ورد« در نسخه های 
است.  فراهم شده  دانشجویان  برای  و 2016   2013 ،2010 ،2007
تأثیر  الگوها،  و  راهنما  تدوین  در  عتف  وزارت  همکاران  یاری  البته، 
بسزایی در شکل گیری بهینه این راهنما داشته است. همچنین نامه ای 
در تاریخ 1396/8/6 از سوی این وزارت، به معاونین پژوهش و فناوری 
دانشگاه  ها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی ابالغ و از همه 
را به دفتر  مسئوالن درخواست شده، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود 

سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی ارسال فرمایند. 
 امید آن می رود این راهنما بتواند باعث بهبود و ارتقاء نگارش پارسا 

در موسسه های آموزشی و پژوهشی کشور شود.
منابع: 

نگارش  راهنمای   .1393 ناخدا.  مریم  و  سیروس،  علیدوستی، 
ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  فنی.  و  علمی  گزارش های 

)ایرانداک(، چاپار.
منصوریان، یزدان. 1389. صد نکته در پایان نامه نویسی. فصلنامه 

نقد و اطالع رسانی، 151، 93-78.
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راهنمای نگارش پایان نامه و رساله: راهی برای بهبود
*دکتر رضا رجبعلی بیگلو، استادیار ایرانداک

دسترسی بهتر پژوهشگران به پیشینه پژوهش در پایان نامه ها و رساله ها و کاربرد یافته های   •
پیشین و هم افزایی بیشتر پژوهش ها؛

شناخت وضعیت علمی و پژوهشی هر یک از مؤسسه ها، گروه ها، و استادان به تنهایی و در   •
مقایسه با یک دیگر و شناخت جامع از عملکرد استادان در راهنمایی، مشاوره، و داوری پایان نامه ها و 

رساله ها در کشور؛
از رهگذر یک  نوآوری  نظام ملی  دانشگاه در چارچوب  و  پیوند صنعت، دولت،  آسان سازی   •

پایگاه جامع و ملی از پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها و تقوییت سمت عرضه در بازار پژوهش؛
هدایت پژوهش در پایان نامه ها و رساله ها با بازخورد از کارهای انجام شده و در دست انجام   •
با نیازها و  و پشتیبانی آسان تر از پایان نامه ها و رساله ها برای نهادهای گوناگون و هم راستاسازی آنها 

درخواست ها و سندهای باالدست مانند نقشه جامع  علمی کشور؛
اندازه  و  ملی  سطح  در  رساله ها  و  پایان نامه ها  در  پژوهش   اثربخشی  و  کارایی  شناخت   •

نیازمحوری و پاسخ گویی آنها به درخواست های جامعه؛ 
از  ملی  و  جامع  پایگاه  یک  رهگذر  از  دولت  و  صنعت  برای  تخصص   یافتن  آسان سازی   •

پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها و کمک به اشتغال دانش آموختگان؛
شبکه سازی علمی و تخصصی میان پدیدآوران پایان نامه ها و رساله ها؛  •

نگاشت روندهای پیشین پژوهش کشور در پایان نامه ها و رساله ها بر پایه متن کامل آنها؛  •
شناخت روندهای آینده پژوهش کشور در پایان نامه ها و رساله ها بر پایه پیشنهاده آنها؛  •

پایش یکپارچه اطالعات پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها بر پایه طرح آمایش سرزمین و   •
کاربرد دستاوردهای آن در سیاست گذاری علم و فناوری؛

انجام طرح های ملی و راهبردی زبان شناسی رایانشی مانند ساخت پیکره های علمی؛  •
اشاعه داده های کمی )آماری( و کیفی گردآوری شده در پایان نامه ها و رساله ها؛  •

پایان نامه ها، و  انجام پژوهش های گوناگون علم سنجی روی اطالعات یکپارچه پیشنهاده ها،   •
تولید  و  تحلیل  علم سنجی،  نمایه نامه های  تولید  کشور،  دانش  از  روزآمد  نقشه  تولید  مانند  رساله ها، 

شبکه های همکاری پژوهشگران و مؤسسه ها؛
ارزیابی پایان نامه ها و رساله ها بر پایه دستاوردهای آنها پس از دفاع و در طول زمان و شناخت   •

پایان نامه ها و رساله های برتر؛
دست یابی به کالن داده ها  و تحلیل آنها با کاربرد روش های نوین مانند داده کاوی و متن کاوی؛  •

تحلیل یکپارچه الگ های جست وجو و اطالعات بازیابی شده برای دست یابی به رویکردهای   •
کاربران و نیازهای پژوهشی؛

رهنمودها،  و  استانداردها  تصویب  برای  یکپارچه  و  نهادی  جایگاه  یک  تثبیت  و  راه اندازی   •
نظارت، بررسی، و مشاوره در زمینه درستی و اخالق پژوهش در پایان نامه ها و رساله ها.

و  پایان نامه ها،  پیشنهاده ها،  ثبت  به  همگی  مؤسسه ها  و  درآیند  انجام  به  قوانین  و  سیاست ها  اگر 
رساله های خود در ایرانداک بپردازند؛ می توان امیدوار بود که به زودی یک پایگاه داده بالغ از این مدارک 
داشته باشیم. این پایگاه می تواند کارکردهایی اهرمی داشته باشد و به سوی یک پایگاه جامع و بروز از 
منابع علمی ایران بالنده شود، اگر و تنها اگر سیاست گذاران در کشور از داده ها در سیاست گذاری  و دولت 

و صنعت از یافته های علمی در کار خود بهره برند.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

*دکتر رویا پورنقی، استادیار ایرانداک

راهکارهای کاهش سرقت علمی دانشجویان 
)بخش اول(

با رشد فزایندۀ فناوری های گوناگون  برای نگارش، توزیع، و انتشار 
آثار علمی و ادبی سرعت رشد نوشته های علمی سیری افزایشی پیدا 
نوشته های علمی  بیشتر شدن است.  نیز در حال  به روز  و روز  کرده 
عموماً حاصل و  فرآوردۀ پژوهش در دانشگاه ها و پژوهشگاه هایی است 
که در خط مقدم آموزش و پژوهش قرار دارند. در دهه های اخیر، تدوین 
آیین نامه ها و قوانین مختلف سنجش  وارزیابی نویسندگان در سطح 
انگیزه های نگارش  دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سبب تغییر و دگرگونی 
علمی و ادبی شده است. انگیزه هایی مانند  انتشار افکار تازه و ایده های 
بدیع و کمک به پیشبرد پژوهش های علمی، در  نگارش متون علمی 
شایسته و قابل تقدیر است،  لیکن در جامعه دانشگاهی کنونی، ارتقای 
شغلی و تحصیلی، مدرک گرایی، و ... نیز به عنوان انگیزه های نگارش 
علمی در دوران جدید خصوصاً در میان دانشجویان دانشگاه مطرح شده 
اند. »بدرفتاری دانشگاهی« یکی از نتایج انگیزه های منفی پژوهش در 
عصر حاضر است. این پدیده در دنیای امروز می تواند در هر زمینة علمی 
و هر گونه رسانه ای اتفاق بیافتد و می توان آن را در دستة انحراف های 
آورد.  به شمار  اجتماعی،  انحراف های  باالتر  در سطحی  و  دانشگاهی، 
در مقابل بدرفتاری دانشگاهی، صداقت پژوهشی قرار دارد که اساس 
اعتماد عمومی به نظام پژوهش دانشگاهی را شکل می دهد. به اعتقاد 
صاحب نظران، صداقت پژوهشی پایة سرمایه گذاری مداوم در پژوهش و 

اتکا به یافته های پژوهشی در تصمیم گیری است.
از  ای  مجموعه  دانشگاهی  بدرفتاری  صاحبنظران   عقیده  به   
اقدامات غیرقابل قبولی است که از سوی یک پژوهشگر برای پیشبرد 
اهداف پژوهش و یا افزایش وجاهت حرفه ای خود صورت می گیرد و 
مصداق های مختلفی را شامل می شود. اعم این مصداق ها عبارتند از: 
استناد  نادرست،  برداری  نادرست، کپی  )پارافریز کردن  سرقت علمی 
نادرست، خودسرقتی، سرقت کلی آثار، سرقت بخشی از آثار، سرقت 
علمی ایده، ترجمه غیر مجاز، مقاله یا متن معجون(،   تقلب )در امتحان و 
در تکالیف درسی ( دستکاری )تحریف و جعل(، کمک  گرفتن و کمک 

کردن غیرمجاز) تبانی و سایه نویسی( و دروغگویی و کاله برداری . 
در دانشگاه های کشور گسترش پدیده هایی همچون سرقت علمی و 
سایر مصداق های بدرفتاری دانشگاهی می تواند در طوالنی مدت اعتماد 
کم  کند.  مواجه  با چالش  را  پژوهشی  یافته های  و  پژوهش  به  اتکا  و 
توجهی سیاست گذاران علمی و پژوهشی به این امر، باعث رواج آن شده 
و می تواند دامنة آن را روز به روز گسترده تر و قدرتمندتر سازد. بدون 
تواند  ترویج سرقت علمی می  و  و گسترش  این مسئله،  تداوم  شک، 
خسارات جبران ناپذیری بر بدنة علمی دانشگاه ها و فضای پژوهشی 
عدم  پژوهشی،  یافته های  به  اتکا  و  اعتماد  عدم  وارد سازد؛  در کشور 
سرمایه گذاری کارآمد در حوزه های پژوهشی، افزوده شدن پژوهشگران 
بی تجربه به فضای علمی کشور، عدم رشد ایده ها و آثار مبتکرانه در 
ترویج سرقت  پیامدهای  از  تعداد کمی  تنها  و غیره  بافت های علمی، 

علمی هستند.
در این میان مسئله مهم این است که با افزایش میزان مصادیق سرقت 
علمی،  چگونه می توان با برنامه ریزی درست و منطقی سرقت علمی در 
میان دانشجویان را کاهش داد، و در این میان دانشگاه ها در سراسر جهان

چه اقدامات و پیش بینی هایی جهت کاهش و پیشگیری از سرقت 
علمی در میان دانشجویان خویش انجام داده اند.  از این رو پژوهشی با 
هدف بررسی راهکارهای کاهش مصادیق سرقت علمی دانشجویان در 
مرور  به روش  ایران   اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  در  دانشگاه 
سیستماتیک انجام شد. از انجا که نتایج مطالعات مرور سیستماتیک 
به شناخت مشکالت  بسیاری  دارد، کمک  المللی  بین  و  ملی  بازتاب 
و ارائه راهکارها و برنامه ریزی های مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت 
راهکارهای  می دهد  نشان  پژوهش ها  می کند.  مشکل  این  رفع  جهت 
اصلی  دانشگاه ها حول هفت محور  در  علمی  کاهش مصادیق سرقت 

است:
�  عدم آگاهی و درک و نگرش متفاوت دانشجویان نسبت 

به مصادیق سرقت علمی
از  یکی  علمی  سرقت  مصادیق  به  نسبت  دانشجویان  آگاهی  عدم 
نگرش  و  درک  که  آنجا  از  است.   عمل  این  انجام  بر  اثرگذار  عوامل 
واحدی نسبت به مصادیق سرقت علمی در میان دانشجویان و همچنین 
اساتید آنها وجود ندارد  در بسیاری ازموارد افزایش ارتکاب این عمل 
مشاهده می شود. در واقع  آگاهی کامل از بدرفتاری دانشگاهی و ابعاد 
گوناگون آن نخستین گام در مبارزه با این پدیده است که می تواندبه 
کاربست راهبردهای موفق برای کاهش این پدیده بینجامد. در این بین 
الزم است راهبردهای آموزشی جهت افزایش آگاهی نسبت به این پدیده 
بکار گرفته شود و دانشجویان با این پدیده در قالب برگزاری کالس ها 
و دوره های توجیهی آشنا شوند.  افزایش آگاهی و تفکر انتقادی میان 
دانشجویان منجر به کاهش بدرفتاری دانشگاهی در میان آنها می شود. 
هرچه روندها و رویه های مبارزه با سرقت علمی و تقلب در دانشگاه بهتر 
و مناسب تر و شفاف تر باشد این پدیده ها کمتر در محیط دانشگاه رخ 

می دهند. 
�  مبارزه با سرقت علمی توسط اساتید

یکی از مؤثرترین افراد برای جلوگیری از این مسئله اساتید دانشگاه ها 
می باشند که می توانند نظارت بیشتر بر کار دانشجویان انجام دهند. بدین 
منظور اساتید دانشگاه  می توانند جهت مبارزه با این رفتار غیر اخالقی 
تنبیه های سفت و سخت نسبت به تقلب در نظر گیرند و به طور مستمر 
با این پدیده مبارزه نمایند.  همچنین ارائه تعریف دقیق  مصادیق سرقت 
علمی در اولین جلسة درس به طور شفاف برای دانشجوان و تآکید قوی 
روی پرهیز از آن بسیار کمک کننده خواهد بود. در کنار این موارد یکی 
از راه های مبارزه با بدرفتاری دانشگاهی افزایش شمار اساتیدی است 
که با این پدیده مبارزه می نمایند و همچنین توجیه کردن اساتید در 
مواجهه با سرقت علمی است که می تواند از طریق سیستم آموزشی و 

نظام دانشگاهی اعمال شود.
�   آموزش آشنایی با مصادیق سرقت علمی و شیوه های 

نگارش صحیح دانشگاهی
آموزش و آشنایی با شیوه های صحیح نگارش متون علمی و شناسایی 
دارد.  علمی  سرقت  کاهش  در  بسزایی  تاثیر  علمی  سرقت  مصادیق 
اقداماتی که توسط دانشگاه های مختلف در این زمینه صورت گرفته 
عبارتند از: راه اندازی مراکز صداقت پژوهشی و آموزش صداقت پژوهشی 
و اخالق پژوهش، راه اندازی مراکز آموزش نگارش دانشگاهی،  آموزش 
مصادیق سرقت  شناخت  آموزش  دانشجویان،  توسط  درست  پژوهش 
علمی، ایجاد تغییر نگرش دانشجویان به تمرینهای کالسی) تکالیف جای 
تمرین هستند نه جای سرقت علمی( ، انتشار راهنماها و دستنامه های 
نگارش دانشگاهی، تشویق استفاده از نرم افزارهای مدیریت استناددهی 
همانند اندنوت،  طراحی و برگزاری برنامه های آموزشی در همة سطوح 
و  اجباری،  دوره ها  دروس  قالب  در  مستمر  صورت  به  دانشگاهی 
کارگاه های آموزشی رسمی و مداوم می تواند در کاهش دستبرد ادبی 
نقش داشته باشد. همچنین آموزش اساتید ، آموزش مدیریت زمان و 
تقویت خودکارآمدی دانشجویان  و در نهایت آموزش و ارتقای سواد 

اطالعاتی دانشجویان در این مسئله بسیار مفید است.
�   فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ ارزشگذاری پژوهش های 

اصیل و اخالق پژوهش
یکی از دالیل ارتکاب به سرقت علمی عامل فرهنگی است. افزایش 
کاهش  جهت  راه  مؤثرترین  دانشجویان  و  اساتید  فرهنگی  آگاهی 
تدوین  رهنمودها،  ارائة  صاحبنظران  علمی  است.  سرقت  مصادیق 
رویه های شناسایی سرقت علمی، و ترویج فرهنگ اخالق پژوهش برای 

کاهش سرقت علمی را مفید می دانند. در این میان   اقداماتی همچون: 
افزایش درک و آگاهی دانشجویان و اساتید از ارزش های کلیدی علم و 
دانشگاه همانند صداقت و انصاف و احترام و مسئولیت پذیری و ترویج 
آنها،  ترویج و تشویق فرهنگ صداقت ادبی و اخالق پژوهش به جای 
گذاشتن تنبیه ها و مجازات ها ، آموزش ارزش های صداقت پژوهشی، کار 
با دانشجویان،  اساتید  آنها) همکاری  به جای کار علیه  با دانشجویان 
منحصربه  و  دقیق تر  ارزشیابی های  بیشتر،  تحصیلی  انگیزه های  ایجاد 
فرد، تشویق دانشجویان به مطالعه( ، نگارش و انتشار کدهای اخالقی، 

ایجاد و خلق دانشگاه قانون مدار در ذهن دانشجویان، مفید است.
�   ایجاد قوانین و آیین نامه های مبارزه با سرقت علمی

بازنگری و تقویت  تدوین آیین نامه های مرتبط و کارآمد، بررسی و 
 ، آیین نامه ها  اجرای  از  اطمینان  دانشگاه،  موجود  آیین نامه های 
شیوه های  تغییر  اساتید،  و  دانشجویان  به  ها   آیین نامه  آگاهی رسانی 
آگاهی رسانی به دانشجویان و اساتید، افزایش سخت گیری در آیین نامه ها 
و قوانین ، شفاف کردن مجازات ها، سیاست ها و آیین نامه های دانشگاهی 
از نمونه کارهایی است که در دانشگاه های جهان جهت کاهش سرقت 

علمی انجام شده است.
�   متناسب بودن تکالیف دانشگاه بر اساس زمان و توان 

دانشجویان
ترم های  طول  در  دانشجویان  توان  اندازه  از  بیش  تکالیف  وجود 
تحصیلی عاملی مهم در جهت افزایش انگیزه و ترغیب به عمل سرقت 
علمی است. در جهت کاهش این مسئله در دانشگاه ها اقدامات ذیل 
از  فنی  و  انسانی،  زمانی،  منابع  گذاشتن  اختیار  در  بود:  خواهد  مؤثر 
طرف دانشگاه  برای انجام تکالیف ، کاربردی کردن تکالیف)خلق تکالیف 
با  تناسب بیشتر تکالیف  اصیل، فرایندی و گام به گام کردن تکالیف(، 
ترم تحصیلی، آموزش کار گروهی ، نظارت مداوم بر آثار دانشجویان در 
روند انجام تکالیف، شخصی سازی تکالیف )به گونه ای نتوان در انجام آن 
مرتکب دستبرد علمی شد همانند برگزاری کارگاه، نمایشگاه، فروم ها، 

کار روی نمونه های واقعی(.
�   استفاده از نرم افزارها کشف سرقت علمی

در کنار اینترنت نرم افزارهای کشف تقلب و همانندجویی که متن 
مخازن  در  که  متونی  با  را  علمی  متون  سایر  و  نامه ها  مقاالت، پایان 
اطالعاتی خویش گردآوری کرده اند مقایسه و تطبیق می دهد و درصد 
در  گسترده ای  صورت  به  می کند  بیان  را  همانندی  و  تشابه  میزان 
این  در  راهکارهایی که  از جمله  استفاده می شود.  کشورهای مختلف 
خصوص در جهان بکارگرفته شده است می توان به: طراحی و توسعه 
تجهیز  همانندیاب،  ابزارهای  از  استفاده   ، یاب  همانند  نرم افزارهای 
دانشگاه ها به نرم افزارهای همانندیاب و در اختیار قراردادن رایگان آنها 
برای اساتید و دانشجویان، آموزش تفسیر نتایج نرم افزارهای همانندیاب، 
تشویق استفاده از نرم افزارهای همانندیاب توسط دانشجویان و اساتید، 

اشاره نمود.
برقراری تعادل میان سه بعد سرقت علمی )پیشگیری، شناسایی، و 
تنبیه( از اهم واجباتی است که باید در  برنامه ریزی های کوتاه مدت 
این  پیشگیری  گیرد.  قرار  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  بلندمدت  و 
از  پرهیز  آموزش  می گیرد.  صورت  آموزش  با  هرچیز  از  بیش  مسئله 
بدرفتاری های دانشگاهی و سرقت علمی مزیت هایی دارند: صرفه جویی 
در وقت اساتید، کاهش نیاز به تنبیه، کاهش جلسات بررسی بدرفتاری 
دانشگاهی دانشجویان،  کمک به دانشجویان، افزایش مثبت نگری اساتید 
و دانشگاه  همچنین درک صحیح صداقت دانشگاهی توسط دانشجویان. 
در این میان نکته حائز اهمیت این است که طراحی یک الگو نمی تواند 
برای همه دانشجویان در دوری از سرقت علمی کارآمد باشد لذا در کنار 
بررسی پژوهش ها و الگوهای دانشگاه های مختلف پیاده سازی روش ها 
در هر بافت و محیط دانشگاهی نیازمند دقت و وسواس باالیی است تا 
بتوان انتظارات مورد نظر در این زمینه را برآورد. در کنار راهکارهایی که 
ارائه و بحث شد ، نگارش طرح درس سرقت علمی برای دانشگاه های 
این  ارائه  و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  در سطوح  کشور 
درس از طریق وزارت علوم و وزارت بهداشت در دانشگاه های کشور به 
عنوان دروس پایه و اجباری و همچنین ایجاد انجمن ها و کارگروه های 
این  در  می توانند  پژوهش  اخالق  و  علمی  حوزه سرقت  در  تخصصی 

خصوص نقش کمک کننده و پیشگیرانه داشته باشند.
ادامه دارد...

پایه استناد »گوگل اسکالر« در جوالی 2۰17، نشان می دهد که 159  بر   نظام رتبه بندی دانشگاه ها  ویرایش چهارم 
موسسه ایرانی در فهرست  5۰۰۰ موسسه ای این نظام جای گرفته اند.

در بین دانشگاه های ذیل وزارت علوم دانشگاه تهران رتبه اول را داراست و سپس »تربیت مدرس«، »علوم پزشکی شهید بهشتی«، 
در  ایران«  صنعت  و  »علم  و  بهشتی«،  »شهید  اصفهان«،  پزشکی  »علوم  اصفهان«،  »صنعتی  امیرکبیر«،  »صنعتی  شریف«،  »صنعتی 

تا دهم ملی جای گرفته اند. رتبه های دوم 
ارزیابی شده است. گفتنی است، در ویرایش چهارم این نظام »پروفایل« نزدیک به پنج هزار موسسه شناسایی و 

هدف کلیدی از انتشار این نظام رتبه بندی، تشویق موسسه ها به حضور بیشتر و فعال تر در فضای وب است. آزمایشگاه »سایبرمتریکس« 
با نشانی وب سایتشان  از این نظام را در ماه های جوالی و دسامبر منتشر می کند. این نظام رتبه بندی، موسسه ها را  ساالنه دو ویرایش 

را پایش می کند. آنها  10 »پروفایل« عمومی  پایگاه »گوگل اسکالر« شناسایی و  در 
یک  برای  گوناگونی  »پروفایل« های  اگر  می شوند.  رتبه بندی  استنادهایشان  شمار  پایه  بر  موسسه ها  و  شمارش  استنادها  آن  از  پس 

دارد. بهتری  باشد، »پروفایلی« گزینش می شود که عملکرد  اسکالر«  پدیدآور در »گوگل 

استناد »گوگل  پایه  بر  دانشگاه ها  رتبه بندی  نظام  ایرانی در  برتر  10 موسسه  استنادهای  رتبه ملی و جهانی و شمار  در جدول فوق، 
است. آمده  اسکالر« 

استناد   1734533 با   »Harvard University«  ،2017 جوالی  در  اسکالر«  »گوگل  استنادهای  پایه  بر  دانشگاه ها  فهرست  در 
 Stanford University«، »Johns Hopkins University«، »University of California Berkeley«،« پیشگام است و
 »MIT«، »University of Chicago«، »University of Cambridge«، »Princeton University«، »University

College London«،  و »University of Oxford« در جایگاه دوم تا دهم هستند.

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

گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در نشانیnema.irandoc.ac.ir  در دسترس همگان است.

استناد  پایه  بر  دانشگاه ها  رتبه بندی  در  ایرانی  دانشگاه   159
»گوگل اسکالر« برگزیده شدند

رتبه و شمار استنادهای 1۰ موسسه برتر ایرانی در نظام رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه استناد »گوگل اسکالر«

ثبت 4۰۰ هزارمین 
پایان نامه در سامانه 
ملی ثبت پایان نامه ، 

رساله، و پیشنهاده

با پیشتازی پایان نامه های گروه علوم انسانی،
ثبت  ملی  در سامانه  پایان نامه  هزارمین   4۰۰  
رسید. ثبت  به  پیشنهاده  و  رساله  پایان نامه ، 

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران« از آغاز ثبت پایان نامه در سامانه ملی 
ثبت پایان نامه ، رساله و پیشنهاده تاکنون بیش از 400 

هزار پایان نامه در این سامانه به ثبت رسیده است.
ثبت  سامانه  در  شده  ثبت  پایان نامه های  بیشترین 
مربوط به گروه علوم انسانی با بیش از 178 هزار رکورد 
بوده و پس از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی، علوم 
پایه، کشاورزی، هنر و علوم پزشکی و دامپزشکی قرار 

دارند.
در این میان، بیش از 375 هزار پایان نامه در مقطع 
کارشناسی ارشد و 25 هزار پایان نامه در مقطع دکتری 
بوده است که دانشجویان بیش از 737 موسسه اقدام 

به ثبت پایان نامه های خود در این سامانه می نمایند.
جاری  سال  نخست  ماه  شش  در  است،  گفتنی 
تبریز،  مدرس،  تربیت  مشهد،  فردوسی  دانشگاه های 
ترتیب  به  طباطبایی  عالمه  و  تهران  استان  نور  پیام 
ثبت  در  کشور  دانشگاه های  بین  در  را  آمار  بیشترین 

پایان نامه به خود اختصاص داده اند.
فایل   ثبت،  تازۀ  سامانه  طراحی  در  است،  گفتنی 
گرامی  کارشناسان  تایید  از  پیش  را  دانشجو  ارسالی 
تایید  و  بررسی  ایرانداک  کارشناسان  موسسه ها، 
می کنند و در پایان نیز فایل تایید شده  به عنوان نسخه 
از  ایرانداک ذخیره و سازماندهی می شود و  نهایی در 
)لوح  الکترونیکی  نسخه  فرستادن  به  نیازی  پس  این 
نسخه  و  رساله ها  و  پایان نامه ها  سی.دی.(  یا  فشرده 

چاپی آنها به ایرانداک نیست.
افزودنی است، در حال حاضر اطالعات بیش از 447 
هزار پایان نامه در پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( در 

دسترس کاربران قرار گرفته است.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

۲۲ موسسه ایرانی در رتبه بندی دانشگاه ها 
بر پایه عملکرد علمی قرار گرفتند

پژوهشگاه عمومی  »روابط  گزارش  به 
رتبه بندی ایران«  اطالعات  فناوری  و  علوم 

دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی یا »یوَرپ« 
جایگاه درباره  را  خود   2۰17 ویرایش 
که است  کرده  منتشر  جهان  موسسه های 
نام 22 موسسه ایرانی در میان25۰۰ موسسه 

برتر جهان به چشم می خورد.

»رتبه بندی دانشگاه ها بر پایه عملکرد علمی« یا »یوَرپ« ویرایش ۲۰۱۷ نام ۲۲ موسسه ایرانی را در میان۲۵۰۰ موسسه برتر جهان قرار داد.

 University of Toronto«، »University of Oxford«، »Pierre & Marie« پیشگام موسسه های جهان است و »Harvard University« ،»بر پایه گزارش سال 2017 نظام رتبه بندی »یوَرپ
 University« و ،»Curie University-Paris VI«، »Stanford University«، »University College London«، »MIT«، »Johns Hopkins University«، »University of Cambridge

of California Berkeley« نیز در جایگاه های دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف، با راه اندازی سامانه »نما« جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان( می کوشد نتایج نظام های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و 
نوآوری را پایش کند و گزارش هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در نشانی nema.irandoc.ac.ir در دسترس همگان است.

 رتبه موسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »یورپ«

که  است  جهانی  رتبه بندی  نظام های  از  »یورپ« 
را  آنها  جایگاه  و  شناسایی  را  جهان تراز  موسسه های 

نسبت به یک دیگر ارزیابی می کند.
شمار مقاله ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، 
جهانی  همکاری  و  پژوهشی،  تاثیر  علمی،  بهره وری 
ارزیابی  برای  »یوَرپ«  نظام  کلیدی  سنجه  شش 

موسسه های آموزش عالی است.

در جدول مقابل، رتبه های ملی و جهانی موسسه های 
ایرانی آمده است:

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« »موسسه کالریویت آنالیتیکس« هر ساله بیش از سه هزار پژوهشگر را از سراسر جهان در 21 حوزه موضوعی به  عنوان پژوهشگر پراستناد 
شناسایی و نام آنها را منتشر می کند و در آخرین شناسایی، هفت دانشمند ایرانی از تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم قرار گرفته اند.

برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، 134 هزار و 832 مقاله پراستناد در نشریه های نمایه شده »وب آو ساینس« در حوزه علوم و علوم اجتماعی در 11 سال گذشته )از 2005 تا 2015( پیمایش شده اند.
گفتنی است، مقاله های پراستناد آنهایی هستند که بیشترین استناد را در حوزه های موضوعی خود می گیرند و در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه »شاخص های اساسی علم« )آی. اس. آی.( فهرست 

می شوند.
هم چنین، پژوهشگرانی که مقاله پراستناد دارند، پژوهشگران تاثیرگذار به شمار می روند و آنهایی که نامشان با فراوانی بیشتری می آید تاثیرگذارتر هستند. از این رو، پژوهشگران بر پایه شمار مقاله های پراستنادشان 

رتبه بندی و آنهایی که در رتبه های نخستین جای گرفته اند به  عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می شوند.
گفتنی است، در ویرایش پیشین فهرست پژوهشگران پراستناد، شش دانشمند ایرانی بودند، ولی در ویرایش 2017، هفت ایرانی در این فهرست جای گرفته اند.

فهرست پژوهشگران پراستناد سال 2017 نزدیک به 3400 پژوهشگر را در بر دارد که پیشگام تاثیرگذاری علمی در حوزه های موضوعی خود هستند.
 

نام پژوهشگران ایرانی پراستناد، به همراه حوزه موضوعی، وابستگی سازمانی نخست، و وابستگی سازمانی دوم آنها در جدول زیر آمده است:

 پژوهشگران ایرانی در فهرست »پژوهشگران پراستناد« دنیا

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

سامانه »نما« در نشانی nema.irandoc.ac.ir در دسترس همگان است.

هفت دانشمند ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد جهان

بر پایه گزارش سال 2۰17 موسسه »کالریویت آنالیتیکس« درباره »پژوهشگران پراستناد« 
جهان، هفت دانشمند ایرانی از تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم شناسایی شدند.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

جدول 1. امتیاز کل و رتبه موسسه های ایرانی در نظام »رتبه بندی دانشگاه های جهان«

»مرکز رتبه بندی دانشگاه های جهان« هشت دانشگاه ایرانی را 
           در فهرست برترین های خود جای داد

را خود   2۰17 ویرایش  جهان«  دانشگاه های  رتبه بندی  »مرکز 
درباره »رتبه بندی دانشگاه های جهان«  منتشر کرد که بر پایه آن،
تهران«، پزشکی  »علوم  »تهران«،  شریف«،  »صنعتی  دانشگاه های 
»صنعتی اصفهان«، »تربیت مدرس«، »صنعتی امیرکبیر«، »شیراز«، و 
»علم و صنعت ایران« در رتبه های نخست تا هشتم ملی جای گرفته اند.

»رتبه بندی  ایران«  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به   
دانشجویان،  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  کیفیت  که  است  نظامی  تنها  جهان«  دانشگاه های 
و  رایج  پیمایشهای  از  بی نیاز  را  دانشگاه ها  پژوهش  کیفیت  و  علمی،  هیئت  اعضای  پرستیژ 
این رتبه بندی جای گرفته  ایرانی در  پرسشنامه می سنجد و بر همین اساس هشت دانشگاه 

اند.
در  را  گوناگون  موسسه های  ساله  هر  دانشگاه های جهان«  رتبه بندی  »مرکز  است،  گفتنی 
منتشر  را  برتر  موسسه  هزار  فهرست  و  ارزیابی  کلیدی  سنجه  هشت  پایه  بر  جهان  سراسر 

می کند.
انتشارات،  علمی،  هیئت  اعضای  کیفیت  دانش آموختگان،  اشتغال  آموزش،  کیفیت 
این  که  اختراع سنجه هایی هستند  ثبت  پروانه های  و  تأثیر گسترده،  استنادها،  تأثیرگذاری، 

می برد. به کار  رتبه بندی  نظام 

در جدول یک، امتیاز کل و رتبه های ملی و جهانی موسسه های ایرانی و در جدول دو نیز 
آنها در سنجه های گوناگون آمده است. رتبه 

بر پایه ویرایش 2017 رتبه بندی »سی. دبلیو. یو. آر.« »Harvard University« دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه های جهان است و پس از آن
 Stanford University«، »MIT«، »University of Cambridge«، »University of Oxford«، »Columbia University«، »University of California,  

Berkeley«، »University of Chicago«، »Princeton University«، و »Yale University« در جایگاه دوم تا دهم هستند.

جدول 2. رتبه موسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام »رتبه بندی دانشگاه های جهان«

استنادهای دهقانی اظهار داشت: یک درصد از مقاالتی که در مجالت آی.اس.آی منتشر می شوند، 18    
دو دنیای علم را دریافت می کنند که به آنها تولید علم برتر گفته می شود.  مقاالت یک درصد  هر  برتر 

ماه یکبار و بر اساس میزان استفاده از مقاالت یا همان استنادهای دریافتی تعیین می شوند. اگر مقاالت از 
کیفیت الزم برخوردار باشند در میان مقاالت برتر باقی مانده، در غیراینصورت حذف می شوند و همچنین 
مقاالتی که قبال در فهرست نبوده اند برحسب میزان استنادهای دریافتی در آن قرار می گیرند. این مقاالت 

در پایگاه شاخص های اساسی علم )ISI-ESI( ارائه می گردند. 
 

وی گفت: تعداد مقاالت پراستناد و داغ کشور در سال 2007 میالدی تنها 56 مورد بود که این مقدار 
در سال 2015 به 223 مورد و در سال 2016 به 350 مورد رسیده است. در سال 2017  تاکنون تعداد 

مقاالت برتر کشور 197 مورد می باشد. 
 

دهقانی ادامه داد: در سال 2007 تعداد مقاالت پراستناد و داغ دنیا 10514 مورد گزارش شده است که 
تعداد آن در سال 2015 به 15347 مورد رسید و در سال 2016 به 15679 مورد افزایش یافت. 

 

سهم کشور از مقاالت برتر دنیا در طول زمان افزایش یافته است بنحویکه از 0,5 در سال 2007 به 
2,2 در سال 2016 و 2,9 در سال 2017 افزایش یافت.

 
سرپرست ISC گفت: کمیت تولید علم کشور در سال 2007 میالدی و بر اساس پایگاه آی.اس.آی 

13476 مورد بود که در سال 2016 به 47047 مورد رسیده است. در سال 2017 تاکنون این رقم 34324 
مورد است.

این در حالی است که در سال 2007 میالدی کل تولید علم دنیا 1830602 رکورد بود که در سال 

2016 به 2776475 مورد رسیده است. همزمان با افزایش کمیت تولید علم دنیا سهم ایران از کل تولید 
علم دنیا نیز افزایش یافته است، اما سهم ایران از کل تولید علم برتر دنیا از کمیت تولید علم کشور پیشی 

گرفته است.
فناوری  و  علم  کالن  های  سیاست  سند  از  بند  اولین  علمی  مرجعیت  که  کرد  نشان  خاطر  باید 
از هر چیز  این جایگاه الزم است بیش  به  برای دستیابی  بوده که  ابالغی توسط مقام معظم رهبری 
ها  به سایر شاخص  توجه  نیز  و  کیفیت  افزایش  دنبال  به  علم   تولید  به کمیت  تکیه صرف  به جای 
بر جنبه های کاربردی  تاکید  با  اقتصادی  اثرگذاری  نیز  و  نوآوری  و  فنآوری  به  تبدیل علم  از جمله 

اقدام شود. علم تولید شده 

المللی بین  علمی  های  همکاري  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
دهقانی دکتر    ،)ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه 
به دنیا  برتر  علم  تولید  از  ایران  سهم  گفت:   ISC سرپرست 
2.9    در سال 2۰17 میالدی و 2.2   در سال 2۰16 میالدی رسید.
پایگاه اساس  بر  دنیا  علم  تولید  کل  از  ایران  سهم  زمان  همین  در 

آی.اس.آی 1.9    در سال 2۰17 و 1.7     در سال 2۰16 است.
 

تعداد و سهم تولید علم برتر ایران 
در سال ۲۰17 افزایش یافت

آمار سال ۲۰17 هنوز تکمیل نشده است
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آذرماه 1396

۲6۲7

پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

فعالیت های نخست  روز  یکصد  گزارش  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
منابع،  مدیریت  و  مالی  اداری،  فناوری،  و  پژوهش  آموزشی،  حوزه های  در  خود 

دانشجویی، همکاری های علمی بین المللی و فرهنگی اجتماعی را منتشر کرد. 
 

مقدمه
در نظام های سیاسی مدرن که نهاد دولت برآمده از اراده مردم و مبتنی بر آرای ملت است، شفاف سازی 

عملکردها و توجه به اصل پاسخگویی در برابر افکار عمومی، ضرورتی اساسی و ارزشمند به شمار می آید.
توجه به این اصل در دولت های یازدهم و دوازدهم به مثابه یک الگوی ضروری محسوب می شود که همواره 
در اظهارنظرها و سخنان ریاست محترم جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است. این مهم در ابتدای تشکیل دولت 
دوازدهم و زیرعنواِن گزارش یکصد روز فعالیت دولت طرف توجه و تاکید قرار گرفته؛ چرا که می تواند ضمن ترسیم 
و تبیین وضعیت موجود در نهاد دولت و دستگاه های اجرایی و معرفی دستاوردها و همچنین چالش های کنونی، 
تا حد زیادی چشم انداز فعالیت ها و سیاست های آتی دولت را در مسیر چهار ساله پیش روی مبتنی بر عهد و 

پیمانی که با مردم بسته است، ارائه نماید.
به انتشار گزارش فعالیت های از این روست که دولت دوازدهم همچون دولت پیش از آن اهتمام و توجه ویژه ای 

خود را ملزم به انتشار این 100 روزه خود داشته و وزارتخانه ها و دستگاه های مهم اجرایی زیرمجموعه 
گزارش کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این راستا، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به مثابه نهاد متولی و مرجع اصلی توسعه علم و فناوری 
و  ها  داشته  بر  تاکید  با  ایران،  در  پاسخگو  و دستگاهی همیشه  در کشور 
ظرفیت های گرانسنگ خود در جامعه نخبگان و دانشگاهی کشور، تصمیم 
ها و اقدامات اساسی را از آغاز فعالیت دولت دوازدهم انجام داده که به برخی 
از رئوس مهم آن در حوزه های مختلف فعالیت و ماموریت آن اشاره می شود.

 
آموزش  آمایش  اساس  بر  دانشگاه ها  مأموریت گرا کردن  و  ساماندهی 

عالی
فراهم کردن مقدمات الزم برای اجرایی کردن طرح آمایش و تعادل بخشی میان توسعه 

آموزش عالی با نیازهای محلی، منطقه ای و ملی، از مهم ترین اقدامات وزارت علوم در 
دولت دوازدهم است.

مدیریت  و  منطقه  به 10  عالی کشور  آموزش  بندی  تقسیم  راستا،  این  در 
بحث  به  توجه  عالی،  آموزش  مراکز  برنامه ای  ساماندهی  دانشگاه ها،  منطقه ای 
ماموریت گرایی  دانشگاه ها،  سطح بندی  طرح  نتابج  شدن  اجرایی  و  کیفیت 
موسسات آموزش عالی، لزوم تدوین طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش 
عالی، ضرورت ایجاد نظام جامع آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی و در نهایت 
اشتغال پذیری و ایجاد رابطه هدفمند میان تحصیل و بازار کار از دیگر اقدامات 

وزارت علوم در 100 روز نخست فعالیت آن به شمار می رود.
استمرار بازنگری برنامه های درسی آموزش عالی که مشتمل بر 800 برنامه 
است با مشارکت بالغ بر 650 نفر از استادان برجسته کشور در قالب حدود 70 
کارگروه تخصصی و ارتقای سطح کیفی در حوزه های مختلف آموزشی )علوم 
مهم  رئوس  دیگر  از  و...(  انسانی  علوم  هنر، کشاورزی،  مهندسی،  و  فنی  پایه، 
اقدامات مهم حوزه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که می تواند 

عاملی مهم در بهبود کیفیت و ارتقای فعالیت های آموزشی دانشگاه ها باشد.
 

آموزش منشور حقوق شهروندی و دانشجویی
اقدام برای آموزش منشور حقوق شهروندی و حقوق دانشجویی در راستای سیاست ها و برنامه های دولت و نیز 
تحقق وعده های ریاست محترم جمهوری و تشکیل و تقویت شوراهای تخصصی و راهبردی متشکل از نخبگان 

ملی و دانشگاهیان از اهم اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه بوده است.
برنامه ریزی برای حفظ آرامش، تقویت پویایی و نشاط در دانشگاه ها و حمایت از برگزاری جشنواره های فرهنگی 
و هنری دانشجویی در سطح ملی، برنامه ریزی و اقدام برای تثبیت ایده »دانشگاه به مثابه کانون گفت وگوی ملی و 
ائتالف اجتماعی برای پیشرفت کشور« از دیگر اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در 100 روز نخست 

فعالیت این وزارتخانه در دولت دوازدهم است.
 

تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری
تقویت اقدامات انجام شده در رابطه با ایجاد ارتباط مؤثر دانشگاه با جامعه، بازار کار و صنعت و نیز توسعه 
پژوهش های کاربردی نظیر راه اندازی سامانه عرضه و تقاضای علم و فناوری، تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری 
در حوزه علوم انسانی و هنر و ساماندهی، بهینه سازی و ارتقای کیفی انجمن های علمی با توجه به نیازهای کشور 

از اهم اقدامات حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم در 100 روز نخست فعالیت در دولت دوازدهم بوده است.
تقویت شبکه علمی کشور و توسعه مدیریت سیستم ها، فرایندها و خدمات در این حوزه و تالشی ویژه برای 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت های دولتی خارج از وزارتخانه، تدوین آمایش فناوری و پیشنهاد 
راه اندازی نهادهای واسط متناسب با توانمندی های جغرافیایی در مناطق ده گانه وزارت علوم و طراحی و ایجاد 

سامانه گردآوری مشخصات محصوالت شرکت های فناوری و دانش بنیان و نیازسنجی دستگاه های اجرایی دولتی 
از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

صدور مجوز 20 مرکز نوآوری در مراکز علمی دولتی و 5 مرکز نوآوری در دستگاه های خصوصی، از فعالیت های 
مهم 100 روزه وزارت علوم در دولت دوازدهم بوده است.

 
توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

پیگیری پروژه راه اندازی سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ستاد وزارت علوم و برخی دانشگاه ها زیر نظر 
دانشگاه های صنعتی بابل، خواجه نصیرالدین طوسی و الزهرا )س( و به عنوان پایلوت در دانشگاه شیراز )در سطح 
استخراج بهای تمام شده فعالیت ها و مراکز مسئولیت و محصول( از اهم اقدامات حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع 

وزارت علوم در 100 روز نخست فعالیت این وزارتخانه در دولت دوازدهم بوده است.
اقدام و پیگیری به منظور تحقق اعتبارات سال 1396 دانشگاه ها و وزارت علوم و تدوین طرحی برای بودجه سال 
1397 مبتنی و متناسب با قانون برنامه ششم توسعه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز زیرساخت های 
دولت الکترونیک شامل ایجاد و استقرار سامانه الکترونیکی هیئت های امنا و هیئت های ممیزه و اجرای کامل 
فرایندهای عملیاتی سامانه جامع امور دانشجویی از دیگر اقدامات این حوزه می باشد که امید است بتوان با کمک 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهش و فناوری آنها را اجرایی کرد.
پیشبرد موفق پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم، ارائه الگوی عددی جهت رتبه بندی دانشگاه ها براساس 
عملکرد مدیریت سبز و بسترسازی برای مشارکت بیشتر خّیرین و فعال سازی بنیادهای خیرین در حوزه های 
آموزش عالی از دیگر اقدامات حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در 100 روز نخست فعالیت 

این وزارتخانه در دولت دوازدهم را تشکیل می دهند.
 

کسب مجوز قطعی راه اندازی دانشگاه سازمان اقتصادی کشورهای اسالمی
اقدام در مورد ایجاد بستر مناسب و الزم به منظور بین المللی شدن آموزش عالی 
از جمله تصویب تأسیس و راه اندازی دانشگاه سازمان اقتصادی کشورهای اسالمی 
»D 8 « با محوریت دانشگاه بوعلی سینای همدان اهم اقدامات حوزه همکاری های 
علمی بین المللی وزارت علوم در 100 روز نخست فعالیت این وزارتخانه در دولت 

دوازدهم را تشکیل می دهد.
از  را  خود  اصولی  موافقت  اسالمی،  کشورهای  اقتصادی  سازمان  دانشگاه 
شورای گسترش آموزش عالی دریافت کرده است و اساسنامه آن تایید اولیه مرکز 
همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم و وزارت امور خارجه را داشته و مقدمات 

الزم برای پذیرش دانشجو از ترم اول سال تحصیلی 97-1396 فراهم شده است.
قرار گرفتن 8 دانشگاه وابسته به وزارت علوم در فهرست 200 دانشگاه برتر در رتبه 
بندی آسیایی تایمز و 6 دانشگاه در زمره 500 دانشگاه برتر، حضور در عرصه بین المللی 
و افزایش سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان کشور به 5 درصد )حدود 21000 
نفر(، توسعه دیپلماسی علمی و بین المللی سازی آموزش عالی و توسعه کرسی های زبان 
فارسی، ایران شناسی، اسالم شناسی و جذب دانشجو از دیگر برنامه های وزارت علوم، در 
حوزه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است که در یکصد روز 

نخست فعالیت وزارت علوِم دولت دوازدهم به ثمر نشسته است.
 

آغاز فعالیت سامانه جامع امور دانشجویی
فراهم شدن شرایط برای اجرای کامل فرآیندهای عملیاتی سامانه جامع امور دانشجویی 
در راستای توسعه دولت الکترونیک با قابلیت ارزشیابی مدارک تحصیل دانشگاه های خارج 
از کشور، از مهم ترین اقدامات وزارت علوم در 100 روز اول فعالیت این وزارتخانه در حوزه 

دانشجویی بوده است.
استمرار ارتقا و بهبود خدمات رفاهی دانشجویی از جمله رتبه بندی خوابگاه های موجود و تعمیر و تجهیز آن ها 
به منظور ارتقای سطح خوابگاه های نامطلوب به حد قابل قبول؛ تجهیز خوابگاه ها به اتاق سالمت و تربیت بدنی؛ 
افزایش وام های دانشجویی به ویژه به دانشجویان دکتری از طریق وام ویژه دکتری و وام ضروری در سال جاری با 
جهش باال؛ ارتقا سطح خدمات غذاخوری های دانشجویی شامل بهبود آشپزخانه ها و توسعه رستوران های متنوع 
و مکمل در دانشگاه ها از دیگر اقداماتی است که در ماه های ابتدایی فعالیت دولت دوازدهم نیز پیگیری شده است.

 
تشکیل ستاد بازسازی یک روستای الگو و مقاوم در برابر زلزله

پس از حادثه غم بار زلزله در غرب کشور در استان های کرمانشاه و ایالم که موجب خسارات مالی و جانی به 
مردم شریف این دو استان و همچنین تخریب منازل مسکونی و ساختمان های اداری در سطح این استان ها شد، 
هماهنگی جهت تشکیل ستادهای مرکزی بحران در دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای و 
همچنین تشکیل این ستادها در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کرمانشاه، ایالم، صنعتی کرمانشاه، پارک علم و 

فناوری ایالم و کرمانشاه با هدف خدمت رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان زلزله انجام شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین در ابالغی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه 
را مامور تشکیل ستاد بازسازی یک روستای الگو و مقاوم در برابر زلزله کرد تا با مشارکت صاحب نظران 
و هماهنگی دستگاه های مسئول از جمله وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و... نسبت به بازسازی 
حداقل یک روستای الگو با ساختمان های مقاوم در برابر زلزله و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی 

اقدام کند.

از آغاز اجرای طرح آمایش آموزش عالی تا تنوع بخشی و
 افزایش خدمات رفاهی به دانشجویان

اقدامات ۱۰۰ روز نخست کاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم تشریح شد؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه سومین جشنواره نشان دهخدا که به منظور بررسی 
آثار اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور در حوزه علوم انسانی توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
ارشاد  و  فرهنگ   ، فناوری  و  تحقیقات  علوم،  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه های  با مشارکت  و 
اسالمی و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: به عنوان مسئول بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور 
اعالم می کنم که افراد در جامعه به دالیل فقر ، نابرابری های اجتماعی از فرصت های یکسان برخوردار 

نیستند.
وی افزود: بسیاری از مسائل اجتماعی هستند و حتی سیاست هم اجتماعی است و می تواند در ساحت 
اجتماعی دیده شود، با این حال ما کار اجتماعی بلد نیستیم و ما و دانشگاهیان در بررسی ناکافی مسائل 

اجتماعی مقصریم .
در این مراسم، مسعود کوثری، مدیر عامل انتشارات علمی فرهنگی گزارشی از روند برگزاری سومین 
دوره جایزه دهخدا ارائه کرد و گفت: در این دوره بیش از 26هزار کتاب احصا شد که طی پاالیش این 
آثار 232 کتاب به مرحله بعدی راه یافتند و در مرحله سوم 187 اثر انتخاب شدند و در نهایت 45 اثر به 

مرحله پایانی رسیدند.
علوم مهدی محسنیان  راد نیز در بخش  اینکه  بیان  با  مراسم  این  از  دیگری 

جهان  تمامی  در  دارد انسانی  خاص  سرنوشتی  و  وضعیت 
در  رشته  این  البته  ایران افزود:  مانند  جهان  هیچ کجای 
طی  را  مسیری  آنکه چنین  وجود  با  و  است  نکرده 
جایزه  دوره  سومین  دهخدا 27 اثر دریافت شده و در 
نسبی  رضایت  نهایت  باید در  ندارد  وجود  آثار  این  از 
انتظار ما در حوزه علوم انسانی بگویم این عملکرد بیش از 

نویسندگان  چراکه  علوم انسانی در ایران دایما در است 
معرض تهاجم هستند.

اینکه شخصیت روزنامه نگارانه دهخدا مغفول مانده است، گفت:  بیان  با  این مراسم  مسجدجامعی در 
شاید اگر تالش های میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل نبود مقاالت بسیار ارزشمند دهخدا که تحت عنوان 

کتاب »چرند و پرند« به چاپ رسید و نیز کتاب لغت نامه دهخدا به دست ما نمی رسید.
وی ادامه داد: دهخدا به این نتیجه رسیده بود که برای عمق بخشیدن به فضای جامعه ایران باید کار 
علمی اساسی کرد و این همان چیزی بود که دکتر لطفی نیز که مجموعه آثار افالطون را ترجمه کرده 

نیز به این نتیجه رسیده بود.
»فرآیند  کتاب  دو  دهخدا«  »نشان  سومین جشنواره  به  ارسالی  آثار  میان  از  داوران  هیئت  پایان  در 
ساخت یابی نهاد زندان« در حوزه علوم اجتماعی نوشته دکتر یعقوب خزائی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
محمود  دکتر  نوشته  فارسی  ادبیات  حوزه  در  مجازی«  عشق  سال  »صد  و  خمینی)ره(  امام  بین المللی 

فتوحی رود معجمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان برگزیده انتخاب کرد.
در  جامعه«  و  علم  »پیمایش  کتاب  پنج  دهخدا«  »نشان  جشنواره  سومین  داوران  هیئت  همچنین 

هیئت  عضو  قانعی راد،  محمدامین  دکتر  نوشته  اجتماعی  علوم  علمی مرکز تحقیقات حوزه 
مهدی سیاست علمی کشور، »تحویل گرایی و فیزیکالیسم« در حوزه فلسفه  دکتر  نوشته 
حوزه غیاثوند، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، »سرنوشت اسیر در  در  اسالم« 
و دین و الهیات نوشته دکتر سیدعلی میرشریفی، عضو هیئت علمی  مطالعه  سازمان 

ادبی« تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، »فرهنگ توصیفی  مطالعات 
کورش  دکتر  نوشته  فارسی  ادبیات  و  زبان شناسی  حوزه  عضو در  صفوی، 
و  »پژوهش ها  و  طباطبائی)ره(  عالمه  دانشگاه  علمی  ی هیئت  یشه ها ند ا
، سینمایی« در حوزه هنر-سینما نوشته دکتر احمد ضابطی  می جهر
آثار  یسته عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما را به عنوان  شا «

تقدیر« اعالم کرد.

اعطای نشان دهخدا به 
دکتر محمدامین قانعی راد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در مراسم سومین  دوره
کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور )نشان دهخدا( در حوزه 
علوم انسانی، کتاب "پیمایش علم و جامعه؛ تجربه جهانی و اجرای نسخه ایرانی"، اثر
 دکتر محمدامین قانعی راد عضو هیأت علمی مرکز، شایسته تقدیر شناخته شد و نشان

 دهخدا به ایشان اهدا شد.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

چکیده 

ارتباط فناوری و دانشگاه موضوعی است که طی سالهاي اخیر بارها و بارها از سوي صاحب نظران مورد 
بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن از زوایاي تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است  ارتباط مستقیم بین 
این دو در ایران در راستاي کاربردي کردن پژوهش ها از اهمیت فراواني برخوردار است. یکي از راهکارها 
جهت رسیدن به این هدف، ایجاد و تقویت مراکز پژوهشي خصوصي است؛ به طوري که از نیروي پژوهشگر 
دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشي استفاده نموده و به صنایع خدمات رساني کنند. این مراکز اگر هم راستا 
با نیاز جامعه باشند در دراز مدت عالوه بر اینکه کشور را به سمت بومي کردن علوم فناوری پیش مي برند 
در عین حال مشاغلي در خور شأن دانش آموخته هاي رده هاي باالي علمي ایجاد کرده و از مهاجرت آنها 
جلوگیري مي کند. در این مطالعه بعد از بیان ضرورت ارتباط فناوری و دانشگاه، وضعیت ارتباط دانشگاه 
و فناوری در ایران بررسی شده، و پس از اشاره به عوامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و فناوری، موانع ارتباط 
بهینة دانشگاه و فناوری ارائه شده اند. در نهایت پس از نتیجه گیري پیشنهاداتی براي بوجود آمدن این 

ارتباط ارائه شده است.

 
واژه هاي کلیدي: فناوری، دانشگاه، روابط فناوری و دانشگاه، موانع روابط فناوری و دانشگاه

1ـ مقدمه 

هویت  پژوهشی،  و  آموزشی  های  ماموریت  کنار  در  تکنولوژی  توسعه  و  نوآوری  در  فزاینده  مشارکت 
جدیدی است که دانشگاه ها در جامعه دانش محور اتخاذ میکنند براین اساس دانشگاه ها به مثابه نهاد 
مولد دانش و همچنین به عنوان کارآفرین نقشی اساسی در نوآوری ایفاء میکنند. در دنیاي پر شتاب کنونی 
بیشک توسعة ملی و اقتصادي نیاز به نیروي انسانی مؤثر دارد و نیروي انسانی مؤثر جز با آموزشی مناسب 
مهیا نمیشود. حال مسأله این جاست که آیا هر آموزشی به اصطالح مناسب میتواند گره از مشکالت توسعه 
نیافتگی بگشاید یا خیر؟ مسلم است آموزشی مناسب است که علم عملی را به نیروي کار ببخشد و این امر 
نیز بدون همراهی علم )مجامع دانشگاهی و عمل )صنایع( میسر نمیشود. اگر بتوان فناوری را براي جریان 
توسعة اقتصادي به خون بدن یک انسان و دانشگاه را به اکسیژن تشبیه کرد، بیشک قلب این انسان ارتباط 
مناسب مجامع دانشگاهی و صنایع خواهد بود لذا توسعه اقتصادي دنیاي امروز بر پایه نوآوري و خالقیت 
و استفاده از دانش استوار بوده و بزرگترین سرمایه هاي یک بنگاه اقتصادي، منابع انسانی یا نیروهاي اهل 
فکر، یادگیرنده و خاّلق هستند و این نیروها کسانی جز کارآفرینان نیستند. کارآفرینی و همچنین نوآوري 
منتج از خالقیت به عنوان پیش فرضهاي رشد اقتصادي، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم میزنند. 
ویژگی بارز اقتصاد امروز، تغییرات سریع است و کشورهای ی می توانند در چنین اقتصادي موفق باشند 
که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که میزان فعالیتهاي کارآفرینانه باالیی دارند، 
به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با این تغییرات، قادرند موفقیت بیشتري را کسب کنند. تردیدي 
نیست که عامل انسانی و به ویژه نیروي انسانی متخصص، کارآفرین و خالق، نقشی محوري در رشد و 
توسعه و به ویژه توسعة اقتصادي ایفا میکند و از آنجا که انسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به 
تخصص و مهارت است، ناگریز نظام آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در این راستا داشته باشد. بدین 
خاطر انسان به عنوان زیربنا، عامل و هدف توسعه باید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد 
میکند، جامعه را به سمت رشد و توسعة همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامه ریزي آموزشی 
مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارتها و تخصص هاي کسب شده، در بخش فناوری و خدمات جامعه، 
امکانپذیر نیست. بنابراین براي دستیابی به این مهم، سه گروه از نیازها و ضروریات مطرح است. اول، براي 

کم کردن فاصلة عقب ماندگی، نیاز به کسب دانش، مهارت و تخصص هاي مناسب خواهد بود که این مهم 
از طریق آموزش و برنامه ریزي مناسب امکانپذیر است. دوم، نیاز به نیروي انسانی خالق و کارآفرین براي 
کسب دانش ها و مهارت هاي الزم خواهد بود تا به عنوان عامل توسعه از طریق کسب مهارت هاي الزم 
از طریق نظام آموزشی مطلوب، قادر به انجام این مهم شویم و سوم همکاري و ارتباط مستمر و مناسب 
و عملکردهاي  کارکردها  در  تحول  از طریق  توسعه  و خدمات جامعه که  فناوری  نظام  با  آموزشی  نظام 
آن، امکانپذیر است، نیاز خواهد بود. بدین خاطر با کمی تعمق و ژرفنگري میتوان دریافت که چگونگی 
پاسخگویی به سه نیاز فوق، در ارتباط تنگاتنگ با چگونگی رابطة دانشگاه با فناوری است و به عبارت بهتر 
در دنیاي پرشتاب کنونی ارتباط فناوری و دانشگاه، شاهرگ پیکرۀ توسعة اقتصادي است و پرواز تکنولوژي 

و جهش اقتصادي با دو بال فناوری و دانشگاه میسر میشود.

2- نقش دانشگاه در توسعه فناوری

اقتصادي   توسعة  در جهت  کارآمد  اي  مقوله  عنوان  به  دانشگاه  و  فناوری  بین  مطلوب  ارتباط  امروزه 
اجتماعي و موفقیت برنامه هاي آتي یک جامعه، ضرورتي انکار ناپذیر شده است. ارتباط فناوری با دانشگاه، 
با توجه به نقشي که این دو نهاد در جامعه بازي مي کنند، نیازمند سازوکارهاي ویژه اي است که بدون 
پرداختن به آن ها و نیز بدون ایجاد زمینه هاي مناسب به عنوان حلقه هاي واسط این ارتباط، نمي توان 
برکارآمدي آن ها دل خوش داشت . فناوری براي شکوفایي خود و روي آوري به دانشگاه نیازمند زمینه 
سازي و بلوغ خاصي است که بدون آن ، چنین چیزي ممکن نمي شود . دانشگاه نیز براي جذب فناوری، 
توانمندي هاي خاصي نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایي  آن مي تواند بر روي آوري فناوری، امیدوار 
از  تأثیرگذاري متقابل  و  پذیري  تأثیر  به  نهاد است که  این دو  آمیختگي  و  اتحاد  امر،  نهایت  . در  باشد 
همدیگر، زمینه هاي رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال مي آورد. بنابراین دانشگاه و فناوری دو رکن 
اساسي توسعه در هر جامعه اي محسوب مي شوند و همکاري بین این دو ، شرط الزم براي موفقیت و 
شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است. دانشگاه ها تأمین کننده ي نیروي انساني 
متخصص و بسیاري از توانایي هاي علمي، تحقیقاتي و آزمایشگاهي مورد نیاز صنایع اند. مراکز فناوریي نیز 
که آزمایشگاه هایي عملي براي تجربه ي آموخته هاي دانشگاهي اند، به منظور بهره گیري از فناوري مورد 
نیاز خود، از یک سو به نیروي انساني متخصص براي مشاغل فني و مدیریتي و از سوي دیگر به تحقیق و 
توسعه نیاز دارند . بنابراین، نیازهاي متقابل این دو قطب و در نهایت تسریع فرآیند توسعه ضرورت برقراري 
ارتباط دانشگاه و فناوری را تعیین مي کند. براي برقراري و پایداري این ارتباط، الزم است فعالیت هاي 
آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها براساس نیازهاي حال و آینده ي جامعه، به ویژه نیازهاي فناوریي، تدوین 
شود . هم چنین بقا و رشد مراکز فناوریي در گرو همگامي با تحوالت علمي و فناورانه است . با توجه به 
روند سریع تحوالت علمي و فناورانه، به ویژه در چند دهه ي اخیر، این نکته اهمیت خاصي یافته است. 

نمودار شماره 1نشان دهنده نحوه ي تعامل دانشگاه و فناوری است.

 
اندکي مطالعه و تأمل ما را به این نکته رهنمون مي شود که این ارتباط نتایج و خدمات گسترده اي در 
کشورهاي فناوریي در برداشته، یا در توسعه و پیشروي این تحوالت نقش عمده اي داشته اند. به عبارت 

دیگر، فناوری همواره در حال توسعه و دانشگاه ها همواره محرک و پیشگام این توسعه بوده اند.

ارتباط فناوری و دانشگاه 
در حل معضالت جامعه 

داود دومیری گنجی
    عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل                             

3-  عوامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و فناوری

عوامل مؤثر بر تعامل دانشگاه و فناوری را می توان به دو دسته عوامل، یعنی عوامل طرف عرضة دانش 
و تکنولوژي و عوامل طرف تقاضاي دانش و تکنولوژي و عوامل مربوط به شرایط چارچوب، تقسیم کرد.

الف( عوامل مؤثر از طرف عرضه:

بر تعامل دانشگاه- فناوری در طرف عرضه، کیفیت دانش و تکنولوژیاي است   مهمترین عامل مرثر 
که دانشگاه ها عرضه میکنند. هر چقدر کیفیت محصول تولید دانشگاه باال باشد، هم بنگاه هاي فناوریی 
موجود براي خرید و کسب آن بیشتر ترغیب میشوند و هم خود دانشگاه ها بهتر میتوانند به واسطة آنها 
دست به کارآفرینی و ایجاد بنگاههاي مبتنی بر دانش بزنند. سایر عوامل مؤثر بر توسعة تعامل دانشگاه و 

فناوری در طرف عرضه را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
بهبود نظام ارزیابی تحقیقات؛ 	•

توسعة آزمایشگاه هاي تبدیل دانش به تکنولوژي؛ 	•
ایجاد دانشگاه هاي تحقیقاتی؛ 	•

جذب محققان بین المللی؛ 	•
توسعة رقابت بین دانشگاه ها؛ 	•

افزایش بهره وري فرآیندهاي تولید دانش و تکنولوژي؛ 	•

ب( عوامل مؤثر از طرف تقاضا:

انگیزش بنگاه به تقاضاي دانش و تکنولوژي از دانشگاه وابسته به انگیزش بنگاه به فعالیتهاي نوآوري 
و  دانش  تقاضاي  بر  مؤثر  عوامل  انگیزانند،  برمی  را  بنگاه  نوآوري  فعالیتهاي  که  عواملی  واقع  در  است. 
تکنولوژي از دانشگاه توسط فناوری هستند. تمام اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در طرف 
تقاضا سه عامل ساختار سازمانی، اندازۀ بنگاه و ساختار بازار، بر ترغیب بنگاه ها براي فعالیت هاي نوآوري 

و در نتیجه کسب دانش و تکنولوژي و مهارت از دانشگاه مؤثرند، اما در این که ساختار 
بازار، ساختار بنگاه و اندازۀ بنگاه چه باشد اختالف نظر وجود دارد.

4- موانع ناشی از ضعف فناوری

1 ( درونزا نبودن فناوری در ایران: به طور کلی این 
واقعیت را نباید نادیده گرفت که فناوری در کشور ما، 

فناوریی درونزا نبوده و از ابتداي شکل گیري متکی 
بر امکانات و توانایی هاي خارجی بوده است. یکی 
از ویژگی هاي فناوری وابسته آن است که امکان 
سریعتر  بسیار  خارجی  تکنولوژي  انتقال  و  خرید 
به  دستیابی  براي  بررسی  و  تحقیق  هرگونه  از 
طبیعی  بنابراین  است،  داخلی  یا  ملی  تکنولوژي 
براي  فناوری  طرف  از  بیشتري  رغبت  که  است 
جذب تکنولوژي به جاي تحقیق و در نهایت خلق 

تکنولوژي وجود داشته باشد.
دانشگاه:  به  فناوری  اطمینان  نبود   )  2
صنعتگران ما هنوز این اطمینان و اعتماد را پیدا 

را  خود  مشکالت  و  مسائل  میتوانند  که  اند  نکرده 
انسانی  نیروي  با کمک  و  توسعه  و  تحقیق  از طریق 

از موارد  متخصص بومی حل کنند، چراکه در بسیاري 
پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند. نداشتن اطالع و شناخت 

صنایع از چگونگی امکانات موجود و توانمندی هاي دانشگاهها 
واحدهاي  که  شده  موجب  دیگر،  طرف  از  بنیادي  تحقیقات  به 

فناوریی از انجام تحقیقات کاربردي در دانشگاهها مأیوس شوند.
3 ( نبود فرهنگ مشاوره فناوری: استفاده از خدمات فناوری میتواند 

راهگشاي توسعه فناوری باشد. چنانچه به سوابق تحصیلی اساتید و محققان دانشگاهی نگاه کنیم، در 
می یابیم که توانایی هاي بسیار باالیی براي مشاوره فناوری در اختیار داریم، اما از آنجایی که فرهنگ 
مشاورۀ فناوری هنوز در میان صاحبان صنایع ما رواج نیافته است، از این توانایی ها نیز استفاده چندانی 

به عمل نمی آید.
آموزش  تکنولوژي،  ارتقاي  بر  از عوامل مؤثر  ناکافی به آموزش در بخش صنعت: یکی  4 ( توجه 
به  از فروش،  توجهی  قابل  فناوری، درصد  امروزه در کشورهاي  فناوری است.  کارکنان شاغل در بخش 
آموزش و بازآموزي کارکنان اختصاص می یابد. این امر موجب میشود که رابطة بین شاغالن در فناوری و 
متخصصان دانشگاهی حفظ شود و راهی براي طرح مشکالت باز شود. متأسفانه در ایران، این آموزش ها 

به طور کافی مورد توجه مدیران صنایع قرار نگرفته است.

عالوه بر موارد فوق الذکر سایر موانع را می توان به صورت زیر عنوان نمود:

فقدان مقررات و نظارت بر کیفیت خدمات و تولید منجر به کاهش کیفیت تولید و خدمات در  	•
جامعه گردیده و لذا مدیران و صنعتگران را وادار به همکاري با جامعة علمی و دانشگاهی نمیکند؛

عدم احساس نیاز سازمان ها و فناوری به دانشگاهیان به دلیل وجود تفکر سنتی و تغییرناپذیري  	•
در شیوههاي مدیریتی و فضاي رقابتی در عرضة تولید و ارائة خدمات؛

نبود استراتژیهاي اصولی در برقراري ارتباط دانشگاه ها با فناوری و دستگاه هاي اجرایی در  	•
مدیریت کالن 

سرمایه گذاري بیشتر در فعالیت هاي تجاري به ویژه واردات در مقایسه با فعالیت هاي تولیدي  	•
و لذا عدم نیاز  فناوری به تحقیق به دلیل ورود ارزان مواد اولیه و یا کاالي نهایی؛

دخالت گروه هاي سودجو و غیر متخصص در عرصه فعالیت هاي تحقیقاتی، اجرایی و تولیدي  	•
و به دنبال آن

کیفیت نامطلوب پروژه ها و کاالها؛ 	•
عدم تجربه و کارآمدي دانشگاهیان در انجام پروژه هاي کاربردي و اجرایی 	•

فقدان اهرمهاي تشویقی در ترغیب دانشگاهیان به استفاده 	•

5-  بحث و نتیجه گیري

همچنان که ذکر شد ارتباط دو نهاد دانشگاه و فناوری از ضروري ترین مناسبات هر جامعه هاي است 
که به رشد و شکوفایی این دو نهاد و نیز ارتقاء و بهبود شرایط کل جامعه یاري میرساند. تجربه کشورهاي 
مختلف حاکی از آن است که ایجاد و باروري چنین رابطه هاي عاملی مهم در رشد و توسعه اقتصادي، 
اجتماعی و فرهنگی آنها بوده است. در ایران پس از ورود دانشگاه و ایجاد صنایع جدید دغدغه رابطه این دو 
نهاد همیشه مطرح بوده است. پس از انقالب و به خصوص در سالهاي اخیر گام هایی در جهت ارتقاء چنین 
ارتباطی برداشته شده است که میتوان به گسترش آن امیدوار بود. با توجه به مباحث مطرح شده، جایگاه 
برتر پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله ایران از نظر علم و فناوري در خاورمیانه، در 
صورتی قابل دستیابی خواهد بود که به ابعاد مختلف این بحث توجه شده و با توجه به شرایط خاصی که 
کشور با آن مواجه است، تدابیر سیاستی مناسب در بخشهاي مختلف در نظر گرفته شود. ناگفته پیداست 
که موانع موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه و فناوری به سرعت و به سادگی مرتفع نمی شود. با این وجود 

الزم است با صورتبندي مالحظات و جست و جوي راه حلی مناسب براي مرتفع کردن آنها اقدام نمود.

6- پیشنهادات:

دادن آزادی عقالیی و منطقی به دانشگاهها و احترام به استقالل علمی آنها؛ 	•
اجازه بدهیم دانشگاه یک نهاد عمومی باشد که در هیأت امنای آن، نمایندگانی  	•
دانشجویان،  ها،  خانواده  نمایندگان  دانشگاه،  علمی  هیأت  اعضای  فناوری،  از 
و  اصناف  بخصوص  باشند،  داشته  حضور  مختلف  اصناف  بویژه  و  دولت 
فناوری چون آنها می توانند از نظر مالی به دانشگاه کمک کنند و 
به شکلی عقالیی  دانشگاه هم  و  فناوری  ارتباط  این صورت  به 

شود؛ برقرارمی 
تصویب و اجراي سیاستهاي تشویقی براي توسعه،  	•
تقویت و سازماندهی تعامل دانشگاهها و مراکز پژوهشی با 

بخش فناوری و اجرایی کشور؛
براي  نخبگان  و  اندیشمندان  نظرات  از  استفاده  	•
تخصصی شدن تصمیم گیریهاي مربوط به حوزه علم؛

به  پژوهشی  بودجه  تخصیص  نظام  در  تغییر  	•
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بر مبناي قابلیت و کیفیت 

فعالیتهاي پژوهشی؛
سازي  تجاري  براي  الزم  هاي  زیرساخت  توسعة  	•
توسعه  و  ایجاد  با  ها  دانشگاه  پژوهشی  هاي  یافته 
شرکت هاي توسعه فناوري، شهرک ها و پارک هاي 

فناوري 
جذب  رویکرد  با  ساالري  شایسته  نظام  برقراري  	•
و  ها  سازمان  مدیریتی  مشاغل  تصدي  براي  نخبه  افراد 

نهادهاي علمی کشور؛
تصویب و اجراي قانون مالکیت معنوي به منظور  	•

شفاف شدن مالکیت نتایج پژوهش هاي دانشگاهی و فناوری؛
علمی  هیأت  اعضاي  از  استفاده  جهت  در  قوانین  تصویب  	•

دانشگاه ها به عنوان مشاوران واحدهاي فناوری و دستگاه هاي اجرایی؛
سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به سمت جنبه هاي کاربردي، تجاري  	•
و پاسخگویی به نیازهاي اقتصادي کشور و در واقع تولید دانش بر اساس نیازهاي کشور و در بستري 

کاربردي؛
مشخص کردن و اولویت بندي نیازهاي ملی؛ 	•

همگرایی و یکپارچگی سیاست هاي علم و فناوري و راهبردهاي توسعه و سیاست هاي اقتصاد کالن؛ 	•
تغییر مالک هاي ارزیابی اعضاي هیأت علمی از ارائه مقاله صرف یا حضور در همایش ها به  	•

حضور در فناوری و کار کردن روي موضوعاتی که براي پیشبرد فناوري در صنایع الزم است؛
عمل دولت به وظایف خود در زمینه اصالح ساختار اقتصاد کشور و سامان دهی بخش فناوری  	•
از طریق کاهش حجم دولت، افزایش رقابت پذیري صنایع جهت انگیزش افزایش تقاضا براي نوآوري و در 

نتیجه تقاضاي دانش و فناوري؛
مشارکت فناوری در ایجاد رشته هاي جدید و میان رشته هاي دانشگاهی بر اساس نیاز بازار کار  	•

و فناوری؛
تشکیل نشست ها، سمینارها و کنفرانس ها از طریق دعوت از مدیران و کارشناسان موفق بخش  	•
فناوری در دانشگاه ها و بهره گیري از تجارب عملی آنان و آگاهی دانشگاهیان از معضالت فراروي بخش 
فناوری و پیشنهاد براي انجام تحقیقات کاربردي مشترک براي حل آن از طریق تعامل دانشگاهیان و بخش 

فناوری؛
افزایش رقابت پژوهشی و کارآفرینی در میان دانشگاه ها؛ 	•

ایجاد رقابت در بین بنگاه هاي فناوری براي انگیزش افزایش تقاضا براي نوآوري و در نتیجه  	•
تقاضاي دانش و فناوري.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

مبنای  بر  را  خود  عمومی  رفاه  و  توسعه  و  بودجه  که  کشورهایی 
اقتصاد نفتی بنا نهاده اند همواره نگران نوسانات بهای این ماده سیاه 
و  صدور  کاهش  برای  جهانی  سیاسی  های  بازی  در  گرفتار  و  رنگ 
قیمت آن می باشند. کشور ما نیز فارغ از این مشکالت نیست که ابزار 
تحریم های نفتی و اختالل در بازار فروش هم عاملی تشدید کننده 
و  متمادی  های  سال  طول  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبری  است. 
در مناسبت های گوناگون و به ویژه در شعارهای راهبردی سال ها 
آن  به  تعلق  های  زیان  و  نفتی  اقتصاد  به  وابستگی  عدم  بر  همواره 
سخن گفته اند. به راستی اگر با یک برنامه ریزی و مدیریت علمی و 
واقع گرایانه در طول همین 20 سال اخیر ساالنه پنج درصد از اتکای 
به اقتصاد نفتی کاسته بودیم امروزه دیگر نباید در اندیشه نوسانات 
قیمتی و کسر بودجه و تحریم ها باشیم.قطع این وابستگی شاید کار 
آسانی نباشد اما در یک فرایند برنامه ریزی شده زمانی و اقتصادهای 
جایگزین حتما ممکن بوده است.درست به خاطر دارم که چند سال 
اقتصاد  و  بنیان  ادبیات موسسات دانش  پیش در روزگاری که هنوز 
در  و  نبود  برخوردار  جایگاهی  و  شهرت  از  کشور  در  آن  بر  متکی 
محجوریت به سر می برد به عنوان نماینده پارک های علم و فناوری 
اجرایی کشور در فضایی که  ارشد  مقامات  از  یکی  کشور در حضور 
سخن از اداره کشور با نفت 7 دالری بود گفتم که اگر موسسات فناور 
و دانش بنیان را به درستی تقویت کنیم و اقتصادی متکی بر دانش و 
فناوری را طراحی و اجرا نماییم ، به این نفت 7 دالری هم احتیاجی 
فناورانه  اکنون خوشبختانه فضای کسب و کارهای  نخواهیم داشت. 
و حمایت از موسسات دانش بنیان از حال و هوای خوشی برخوردار 
است. بدون تردید توجهات هوشمندانه مقام معظم رهبری به مقوله 
هایی چون علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد و کار و توسعه درون زای 
کشور و نیز سیاست های حمایتی و اجرایی ارزشمند دولت یازدهم 

و دستگاه های متولی در ایجاد چنین فضایی بسیار موثر بوده است.
واقعیت این است که اقتصاد قرن بیستم  با نفت شکل گرفته است 
و این ماده بر تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی و تغییر الگوهای 

ای  توسعه  و  تمدنی  های  عرصه  همه  و  زندگی شهرنشینی 
تاثیر اساسی داشته و دارد و از آن به عنوان ابزاری برای 
علیه  تحریم  و  اقتصادی  روانی،  سیاسی،  های  جنگ 
دولت ها استفاده شده است. آن گاه که تولید نفت رو 
به کاهش بگذارد، مصرف بیش از تولید آن زلزله ای در 
اقتصاد جهانی به وجود خواهد آورد و شرایط جدیدی را 

دنیا  براون برای  لستر  که  زند  می  رقم 
در کتاب طرح امید پالن  

B از آن به روان 
سی  شنا

تهی شدن چاه ها تعبیر می نماید.امروزه به منظور رهایی از اقتصاد 
نفتی دانش و فناوری چنان تاثیری بر توسعه دنیای پیشرفته داشته 
است که اکنون سخن از اقتصاد یادگیری، اقتصاد ایده و ایده پردازی، 
کلی  طور  به  و  فرهنگ  اقتصاد  دیجیتالی،  اقتصاد  اطالعات،  اقتصاد 
تبلور  و  باشد  می  اقتصاد  عرصه  در  دانش  مدیریت  و  دانش  اقتصاد 
آشکار این سخن امیرمومنان علی )ع( است که )العلم سلطان( دانش 

قدرت است.
را  اقتصاد  نرم شدن  امروز جهان،  اقتصادی  از سوی دیگر شرایط 
تبیین می نماید و روند نرم شدن اقتصاد به سرعت در حال گسترش 
است. نرم شدن اقتصاد به طور کلی به وضعیتی اطالق می شود که 
در آن ارزش افزوده بازار نرم اهمیت بیشتری در مقایسه با بازار سخت 
یعنی فعالیت های تجاری مانند مواد ، کاال و انرژی یافته است. علم 
نرم به عنوان علم و فناوری جامعی تلقی می شود که هدف اصلی آن 
توسعه و به کارگیری نظریه ها، روش ها و ابزارهایی است که با تبیین 
مسائل پیچیده و متنوع، فرایندهای تصمیم گیری و اجرا جنبه علمی 
به خود بگیرد. هدف تحقیق علم نرم این است که تصمیم گیری ها را 
علمی تر و آسان تر سازد و تمرکز آن بر راهبردها،روش های تصمیم 
گیری و سیاستگذاری و مدیریت معطوف نماید . محققان چند عرصه 
پیشنهادی برای علم نرم تعریف کرده اند که عمدتا عبارتنداز 1-علم 
نرم اطالعات، 2- علم نرم انرژی 3- علم نرم عمومی 4-علم نرم مواد 
5- علم نرم زندگی 6- علم نرم سیاست 7- علم نرم سیستم ها 8- 
علم نرم محیط 9- علم نرم رفتار همه و همه عرصه هایی برای کار و 
فعالیت و شکل گیری اقتصاد دانشی هستند که البته شرح آن ها در 

این نوشتار نمی گنجد.
واقعیت این است که برای تحقق توسعه پایدار و یکپارچه کشور و 
نیل به اقتصاد مقاومتی و در فرایند تبدیل دانش به ایده و فناوری و 
تولید علم نرم و خلق ثروت، موسسات بزرگ و کوچک دانش بنیان 
مانند  کشورهایی  هستند.تجربه  بدیل  بی  نقشی  دارای  ها   SME و 

ترکیه، کره، مالزی و چین گویای این مهم است.
به  و  است  توسعه  رشدو  و  زندگی  علم  مثابه  به  بنیانی  دانش 
–من  اعظم)ص(  پیامبر  پرمعنای  بیان 
اکثر  یفسد  ما  کان  علم  غیر  علی  عمل 
و  علمی  غیر  کار  که  کسی  مایصلح_ 
فسادش  دهد،  انجام  کارشناسی  غیر 

بیشتر از صالحش است.
نظریه  ظهور  با   90 دهه  اوایل  از 
به  دانان  اقتصاد  زا،  درون  رشد  های 
اصلی  عامل  عنوان  به  دانش  اهمیت 
اند  نموده  اشاره  پایدار  رشد  حفظ  در 
هر چند مطرح شدن دانش به 
حیاتی  عامل  یک  عنوان 
در حفظ و مزیت بنگاه 
چیز  اقتصادها  و  ها 
جدیدی نیست. آلفرد 
قرن  یک  مارشال 
کتاب  در  پیش 
اقتصاد  مبانی 
دانش  خود، 
را به عنوان 
ی  قو
ین  تر

موتور تولید می داند .بدون تردید امروزه دانش در مرکز رقابت پذیری 
قرار گرفته است و مدیریت دانش چیزی است که بنگاه ها و سازمان 
ها را در قرن 21 حفظ می کند. مزیت پایدار یک بنگاه ناشی از دانش 
از چیزهایی که  و خرد جمعی آن است که چطور به گونه ای موثر 
می داند استفاده کند و در جهت تعالی کسب و کار از دانش جدید 
و نوآوری ها بهره جوید.به عبارت دیگر اقتصاد دانش اقتصادی است 
که مستقیما بر تولید و استفاده از دانش و اطالعات استوار است. در 
تفاوت  بیان  برای  متدوالی  واژه  به  تبدیل  دانش  امروز شکاف  دنیای 
میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است و در دنیای 

پیشرفته R&D-1 جای خود را به R&BD-2 داده است.
تاکید رهبری انقالب در منشور ابالغی اقتصاد مقاومتی بر عوامل 
راهبردی چون پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و نظام ملی نوآوری  و 
رقابت پذیری اقتصادی؛ کشور را به گونه ای آماده خواهد نمود تا با 
کنار گذاشتن اقتصاد نفتی عرصه های توسعه و پیشرفت یکی پس از 
دیگری به شکوفایی و کمال برسد. باید اذعان نمود که علی رغم نرخ 
باالی تولید علم در کشور و علی رغم همه اقدامات انجام شده در حوزه 
توسعه فناوری و موسسات دانش مدار، هنوز تا  رسیدن مطلوب تعیین 
شده در ایران 1404 و نرخ تبدیل دانش به فناوری و خلق ثروت و رفاه 
عمومی فاصله زیادی داریم که تالش های پرشتاب و منظم همگانی 
را می طلبد. هنوز موسسات فناور و دانش بنیان که می توانند محور 
اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان باشند و علی رغم وجود 
قانون مترقی حمایت از این موسسات  آن ها با مشکالت ریز و درشتی 
روبه رو هستند. باید مراجع ذیربط در حل و فصل آن ها با جدیت 
بکوشند و سایر دستگاه ها در بخش خصوصی و دولتی و عمومی هم 
همراهی های الزم را بنمایند. به باور نویسنده این نوشتار موارد زیر 

باید در دستور کار قرار گیرند.

1-فرهنگ سازی و نهادینه نمودن باور همگانی در خصوص اقتصاد 
مقاومتی، دانش بنیان و علم نرم.

2-باور نمودن جایگاه و نقش و اهمیت فناوری و کسب و کارهای 
دانش بنیان در توسعه درون زای کشور توسط بخش های دولتی ، 

عمومی و خصوصی
3-ایجاد رویه مناسب برای استاندارد سازی محصوالت فناورانه و 

دانش بنیان
دیوان  های  خم  و  پیچ  از  بنیان  دانش  موسسات  ماندن  4-دور 
ساالری های اداری و مالی به ویژه در حوزه هایی مانند بیمه، مالیات، 

گمرک، تسهیالت و ضمانت نامه ها  
5- اجتناب مدیران دولتی از برخوردهای سلیقه ای با قانون حمایت 

از موسسات دانش بنیان و عزم همگانی برای اجرای جدی آن
6-تعامل مثبت و همکاری های هم افزا در مدیریت تجاری سازی 

و فن بازار و حمایت از موسسات دانش بنیان 
7-ایجاد رویه مناسب برای ارزش گذاری محصوالت فناورانه و ایده 

محور
8-تعیین ضوابط برند شدن محصوالت فناورانه

 )VC(9-تحقق منابع سرمایه گذاری ریسک پذیر
10- تدوین قوانین مناسب و روان برای صادرات و مبادالت فناورانه 

با سایر کشورها 
منابع  زیرساختی،  تسهیالت  و  اعتبارات  اساسی  11-ترمیم 
کارشناسی و هزینه ای پارک ها و مراکز رشد فناوری به عنوان حامیان 

اصلی شرکت های دانش بنیان، 
12-تقویت مشارکت های مردمی در گسترش فعالیت های دانش 
در  فناور  های خیرین  مجمع  تشکیل  از طریق  نوپا  موسسات  بنیان 

استان های مختلف

در پایان
مقتدر شد چو گشت هم پایه 
صنعت و علم و کار و سرمایه

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس  
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

 

* دکتر سید حسن علم الهدایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوي

فرهنگ دانش بنیانی و علم نرم

موزه ملی علوم و فناوری ایران، همانند سال های گذشته در زمینه فناوری های 
حضور  فناوری  و  پژوهش  بین المللی  نمایشگاه  هجدهمین  در  هویت ساز  و  نرم 

فعال دارد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، این موزه در نظر دارد 
محصوالت  تولید  برای  را  خود  توانمندی های  فناوری  و  پژوهش  هفته  در  تا 
اهداف سازمانی،  به  نیل  به منظور  نرم افزاری، سخت افزاری معرفی کند.  متنوع 
قالب  این فعالیت ها در  موزه فعالیت های متنوعی را طراحی و اجرا می کند که 
دستاوردهای موزه در طراحی و اجرای نمایشگاه های دائم و سیار، همایش ساالنه 
موزه  اسناد  سامانه  اجرای  و  طراحی  همه«،  برای  »علم  ساالنه  موزه، جشنواره  
ملی علوم و فناوری ایران تحت وب، فراخوان طرح های پژوهشی در سطح ملی، 
آثار  دریافت  فناوری،  و  علوم  موزه های  حوزه  در  پژوهش  از  حمایتی  طرح های 
تاریخی در حوزه علم و فناوری و کنفرانس سار) سخنگاه اندیشه راهبر(، معرفی 

خواهند شد.
ایجاد شعبه  برای  توانمندی های موزه تفاهم نامه ای  همچنین در حاشیه معرفی 
موزه ملی علوم و فناوری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند با محوریت انرژی 
بین طرفین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبادل خواهد شد. از دیگر 

اقدامات موزه در هفته پژوهش برگزاری دو کارگاه در محل موزه مرکزی است.
شایان ذکر است، عالقه مندان می توانند با مراجعه به غرفه 821 در سالن های 8 
و 9 در نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 8 صبح تا 17 عصر از غرفه موزه ملی 

علوم و فناوری ایران بازدید کنند.

موزه ملی علوم و فناوری ایران به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، در تاریخ های 
25 الی 27 آذرماه، کارگاه های یک روزه »عمومی سازی علم در موزه های علوم و 
فناوری« و دو روزه »نمایش علمی« را در سالن اجتماعات موزه واقع در خیابان 

سی تیر برگزار می کند.
 به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، همزمان با هفته پژوهش 
و فناوری، این موزه قصد دارد در راستای اهداف کالن خود مبنی بر ترویج علم در 
میان همگان، اقدام به برگزاری دو کارگاه علمی با عناوین »عمومی سازی علم در 
موزه های علوم و فناوری« و »نمایش علمی« در محل نمایشگاه دائمی موزه کند.
براساس این گزارش، کارگاه »نمایش علمی« به صورت دو روزه بوده و سخنران 
علمی آن دکتر مجید واعظ زاده، استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است و 
بخش نمایشی با هدایت سرکار خانم هاجر زارعی در تاریخ های 25 و 26 آذرماه 

96 برپا خواهد شد. 
همچنین، کارگاه »عمومی سازی علم در موزه های علوم و فناوری« یک روزه و 
توسط آقای دکتر کورس سامانیان، رئیس انجمن مطالعات موزه ها، با سرفصل های 
آموزشی: معرفی منابع موزه شناسی و ارتباط موزه های علوم و فناوری با یادگیری 
و ترویج علوم از منظر مبانی موزه شناسی و معرفی شیوه های جذاب و مناسب 
برای معرفی و آموزش آثار با تأکید بر تعدادی از آثار موزه ملی علوم و فناوری 
تیر  سی  خیابان  در  موزه  اجتماعات  سالن  در   ،96 آذرماه   27 تاریخ  در  ایران، 

برگزار می شود.
بیشتر می توانند  اطالعات  برای کسب  کارگاه ها،  این  در  به شرکت  عالقه مندان 
با شماره تلفن های 88914934 - 88851450 )داخلی 7719( تماس حاصل 

کنند. 

موزه ملی علوم و فناوری ایران در تکمیل نهادهای مرتبط با توسعه نظام علم و 
فناوری کشور در سال 1389 به عنوان یک مؤسسه پژوهشی تحت نظارت وزارت 

حضور موزه ملی علوم و فناوری در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی پژوهش و فناوری

و  دانش  پایه های  نمایش  با  موزه  این  راه اندازی شد.  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
تحول فناوری، مأموریت دارد نسبت به هم افزایی دانش، گسترش تفکر علمی و 

ارتقای سطح زندگی و تعالی روح انسان قدم بردارد.
عنوان  متوالی،  سال   5 مدت  به  است  توانسته  کوتاه  مدت  این  در  موزه  این 
موزه برتر کشور را در شاخص های مختلف که از سوی ایکوم مورد ارزیابی قرار 
می گیرد، کسب کند و در حال شش گالری تخصصی »مورس تا موبایل«، »گالری 
هسته ای«، »ابزار جراحی«، »فناوری های بومی«، »فیزیک و مکانیک« و »گالری 
ابزار نجوم« در موزه ملی علوم و فناوری ایران به صورت دائمی برپا بوده و در 

معرض بازدید عالقه مندان است.
هدف این موزه این است تا بتواند با برنامه ریزی های مناسب و بهره گیری از منابع 
انسانی دانش مدار، دستیابی به این مهم را امکان پذیر سازد به گونه ای که بتواند 
در کشور،  ملی  آموزشی مشاهده محور  و  علمی  رسانی  اطالع  نخستین مؤسسه 

درحد بهترین در منطقه و دارای جایگاه معتبری در جهان باشد.
از  پذیرایی  آماده  فناوری،  و  پژوهش  هفته  در  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 

تمامی عالقه مندان و پژوهشگران جهت بازدید از گالری های موزه است.

دبیر اجرایی سار اعالم کرد: هفتمین کنفرانس سار با عنوان »سار پاییز 96«، روز 
جمعه 24 آذرماه 96 مصادف با هفته پژوهش و فناوری، از ساعت 14 الی 17 در 
سالن اجتماعات موزه ملی ایران واقع در ابتدای خیابان سی تیر برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، رضا سلیمانی گفت: در 
دومین جلسه جهت  انتخاب سخنرانان،  منظور  به  داوران  هیئت  ادامه جلسات 
ارائه پیشنهادات و انتخاب سخنرانان نهایی »سار پاییز 96« با حضور هفت نفر از 
اعضاء که همگی از سخنرانان پیشین کنفرانس سار بودند، برگزار گردید. استفاده 
از خرد جمعی و سیتماتیکی شدن فرایند انتخاب از جمله اهداف برگزاری این 

جلسات است.
وی افزود: جلسه دبیرخانه دائمی جهت هماهنگی، برنامه ریزی و به اشتراک گذاری 
نقطه نظرات و مرور وظایف در هفته منتهی به کنفرانس سار پاییز سال 1396 
برگزار خواهد شد. همچنین، برای اولین بار در این کنفرانس در تیم اجرایی از 
مربی سخنران جهت نظارت و ویرایش متن سخنرانی و ارائه پیشنهادات به منظور 
ارائه جذاب و مؤثر در قالب کنفرانس سار از جمله کوتاهی، روایی و ... استفاده 

خواهد شد.
»ساِر  در  سخنران  هفت  قبل،  کنفرانس های  همانند  کرد:  خاطرنشان  سلیمانی 
و  پرداخت  خواهند  سخنرانی  به  متنوع  موضوعات  با  و  حاضر   ،1396 پاییز« 

سخنرانان سار پاییز عبارتند از:
1- جادی میرمیرانی، برنامه نویس، بالگر، فعال عرصه اینترنت و نر م افزار متن باز

2- سارا چرتابیان، معمار و مدیر جمعیت باور )بیداری، آگاهی و رشد(
3-  طاهر قدیریان، پژوهشگر حیات وحش ایران 

4- محمدرضا ابولقاسمی، پژوهشگر علوم شناختی 
5- اکرم نصیری، مدیر و مؤسس مدرسه دبیرستان نخبگان عالمه طباطبایی 

6- محّمد ابوالحسنی، بنیانگذار مجموعه پویانمایی »دیرین دیرین«
7- کاوه یزدی فرد، مدیر ارشد عملیات آواتک و فعال حوزه کارآفرینی

موزه ملی علوم و فناوری ایران دوره آموزشی 8 ساعته مدیریت رفتار سازمانی 
پیشرفته با عنوان »مدیریت تعارض در سازمان ها« را با مربیگری دکتر جواد الهی، 

ویژه مدیران این مجموعه برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، در این دوره آموزشی که 
با همکاری شرکت سامان به اندیش برگزار شد به مفاهیم تعارض، تاریخچه نگاه 
به تعارض، انواع تعارضات و روش های حل آنها اشاره شد. همچنین با استفاده از 

مثال های درون مجموعه ای، فراگیران به اجرای تمرینات پرداختند.
جواد الهی با بیان این که در گذشته تعارض را به عنوان نیروی ویران گر تلقی 

موزه ملی علوم و فناوری ایران به مناسبت هفته پژوهش  و فناوری برگزار می کند:

هفتمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری ایران 
در هفته پژوهش و فناوری

کارگاه آموزشی »مدیریت تعارض در سازمان ها« در 
موزه ملی علوم و فناوری ایران

موزه ملی علوم و فناوری ایران پذیرای پژوهشگران 
عالقه مند در هفته پژوهش و فناوری

اجالس جهانی موزه های آسیا و اقیانوسیه )ASPAC(، روز چهارشنبه 
10 آبان ماه 96، با حضور جمعی از رؤسای موزه های ایران و مدیران 
موزه های کشورهای بنگالدش، پاکستان، هند، نپال، چین، ژاپن و 

کره آغاز به کار کرد و تا روز جمعه 12 آبان ادامه داشت.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، در نشست 
موزه های منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای بین المللی موزه ها که از 
دهم آبان ماه 96، در منطقه آزاد چابهار شروع شد، عالوه بر سخنرانی 
اجالس  به  شده  دعوت  ملی  موزه های  مدیران  مقاالت  مدعوین، 
موزه های آسیا و اقیانوسیه درباره »بحران آب« و »آموزش مدیریت 

آن در موزه ها« ارائه شد.
در نشست مذکور موزه ملی علوم و فناوری ایران، به عنوان بازوی 
و   علمی  پنل های  جمله  از  مختلفی  مسئولیت های  ایکوم،  اجرایی 
ثبت نام  در  همکاری  سخنران ها،  انتخاب  آموزش،  و  آب  تخصصی 
مشارکت کنندگان، جمع آوری  مقاالت علمی داخلی، جمع آوری و 
نظارت بر ترجمه مقاالت خارجی، مسئولیت اجرایی جلسات اعضا 
بین المللی،  مراسالت  مسئولیت  چابهار،  و  تهران  در  آسپک  بورد 
 ،VIP همراهی مهمانان خارجی همایش، استقبال از مهمانان خارجی
مستندنگاری   ،2017 آسپک  اجالس  اجرایی   کمیته  در  همکاری 
و   اجالس  خبری  پوشش  و  نشست ها  و  جلسات  تصویربرداری  و 

نشست های علمی و تخصصی جانبی را بر عهده داشت.
سیف اله جلیلی، رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران، به عنوان یکی 
از سخنران این نشست در سخنرانی خود ضمن توجه به سیر تحول 

تعریف و کاربرد موزه ها به تغییر اساسی نقش موزه ها اشاره کرد.
که  دانست  آموزشی  نقش  را  موزه ها  امروزی  نقش  مهم ترین  وی 
پویا  و  فعال  انسانی  تربیت  و  پایدار  جامعه  تشکیل  در  می تواند 

تاثیرگذار باشد.
گفت:  موزه ها  نقش  تاریخی  و  تدریجی  سیر  خصوص  در  جلیلی 
موزه ها در ابتدا به عنوان مرکز تفریحی برای مردم بودند و به تدریج 
در  آموزشی  مراکز  قالب  در  نهایت  در  و  کردند  پیدا  علمی  کاربرد 
نمادی گام  و  آموزشی؛ گفتاری، متنی، مصور  تغییر شیوه  راستای 

برداشتند.  
رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران گفت: در اواخر قرن 18 موزه ها 
به شکل امروزی و علمی درآمدند، در اواخر قرن 19 از موزه ها برای 
آموزش و پرورش استفاده شد و کشورهای آمریکا، انگلستان، سوئد و 
بلژیک در این زمینه پیشگام بودند و در قرن 20 تأکید بسیار بیش تر 
بر نقش آموزشی موزه ها یعنی استفاده از موزه ها برای آموزش همه 

علوم شد.
را در  ایران و موزه های مشابه  وی نقش موزه ملی علوم و فناوری 
قرن 21، ارتباط نزدیک همه مردم با مفاهیم علمی، آموزش مؤثر، 
ملموس و ماندگار در تمام سطوح )از مهد کودک تا دانشگاه(، ایجاد 
آینده،  و  ملی(  )غرور  قبلی  نسل های  با  فعلی  نسل  علمی  ارتباط 
ایجاد  ایده پروری(،  و  ایده ها  رشد  برای  )محلی  خالقیت  و  نوآوری 
به  کمک  علوم(،  موزه  یک  مختلف  نیازهای  به  توجه  )با  اشتغال 
به  کمک  و  کارآفرینی(  و  آموزش  طریق  )از  بنیان  دانش  اقتصاد 
تربیت نسلی مفید و کارآمد برای جامعه )با توجه به نیازهای یک 
جامعه پیش رو و در زمان حال و آینده( عنوان کرد و گفت: اعتقاد 
دارم سرمایه یک کشور را انسان های شایسته تشکیل می دهد و ما 

باید به سمت جامعه پایدار و توسعه پایدار حرکت کنیم.

از بین می برد  با واکنش های منفی، آن را  باید  می کردند و مدیریت سازمان 
گفت: اما امروزه »تعارض« پیامد منطقی و بدیهی هر سازمانی است چرا که 
هر یک از کارکنان، دارای ویژگی های شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی خاصی 

هستند که بروز تعارض را در سازمان ها اجتناب ناپذیر کرده است.
مربی دوره آموزشی »مدیریت تعارض« تأکید کرد: تحقیقات نشان داده است 
بعضی از مدیرانی که به علت ناتوانی در درک درست تعارض سعی کردند با 
را در سازمان های خود  نظرها  اختالف  و  تضاد  قهرآمیز،  به شیوه های  توسل 
سرکوب کنند، عموماً در محیط های رقابتی با شکست مواجه می شوند، چرا که 
اعضای چنین سازمان هایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق 
خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی اند 

که تصور می کنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند.

موزه ملی علوم و فناوری ایران بازوی اجرایی ایکوم 
)ASPAC( در نشست بین المللی آسپک

کارگاه های »عمومی سازی علم در موزه های علوم و 
فناوری« و »نمایش علمی«
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

آیین گشایش سومین جشنواره »علم براي همه« صبح روز، شنبه 20 آبان با 
برج  حضور مهمانان و مسئوالن شهري و کشوري در سالن همایش سعدي 

میالد آغاز شد.
ابتداي مراسم،  ایران، در  به گزارش روابط عمومي موزه ملي علوم و فناوري 
سیفاله جلیلي، رئیس موزه، ضمن خوشآمدگویي به مهمانان، از حامیان جشنواره 
»علم براي همه« به ویژه مسئوالن و مدیران برج میالد تهران کمال تقدیر را 

بعمل آورد.
وي گفت: ما هر سال در جشنواره »علم براي همه« یک موضوع را دنبال میکنیم 
و در جشنواره امسال موضوع »زلزله« را که کشور ما بسیار به آن دچار است، 

مد نظر قرار دادهایم. 
دکتر جلیلي با بیان این که رفع چالشهاي علمي بدون ایجاد ارتباطات ممکن 
نیست، ادامه داد: ما از کشورهایي نظیر آلمان، فرانسه و هند هم درخواستهایي 
مبني بر ایجاد همکاریهاي متعدد براي این جشنواره داشتیم اما با محدودیتهاي 
مالي مواجه بودیم و امیدواریم بتوانیم از جشنواره چهارم به سمت بینالمللي 

شدن آن حرکت کنیم.
جلیلي در پایان، خاطر نشان کرد: 10 نوامبر مصادف با روز جهاني »علم در 
خدمت صلح و توسعه« است که در کشور ما مصادف با آغاز هفته علم است و 
ما امیدواریم با برگزاري چنین جشنوارههایي، علم را بیش از پیش بتوانیم به 

صلح و توسعه درآوریم.
در ادامه این برنامه، علي درویش پور، مدیر عامل برج میالد، ضمن خوشآمدگویي 
به مهمانان، افتتاح سومین جشنواره »علم براي همه« را تبریک گفت و افزود: 
از  استفاده  فرهنگسازي  نیز  و  مشارکتجویي  دنبال  به  جشنواره  این  که  این 
راهحلهاي علمي براي مواجهه با چالشها و مسائل مختلف زندگي است، نشان از 

همت عالي برگزارکنندگان آن است.
سومین سخنران افتتاحیه جشنواره »علم براي همه«، دکتر ضیاءهاشمي، عضو 
هیئت علمي دانشگاه تهران بود. وي نیز از اهتمام و ایده برگزارکنندگان قدرداني 
کرد و افزود: موزه ملي علوم و فناوري در این سالها جهش خوبي نشان داده و 
برج میالد هم جهتگیریهاي فرهنگي خوبي داشته است. براي اهمیت موضوع 
این جشنواره مي توان به ضد آن توسل جست. نام این جشنواره »علم براي 
همه« است که مي توانست »علم براي هیچ کس« باشد. در جامعه ما میزان 
علم، تخصص و مراکز علمي و پژوهشي بسیار باالست. ما به نسبت جمعیت مان، 
داراي تعداد مراکز علمي و پژوهشي بسیار باال در دنیا هستیم )چیزي بیش از 
2600 مرکز علمي، پژوهشي و فناوري( اما این سطح باال، با »بهره مندي از 
آموزش« همراه نیست. امیدواریم با اقداماتي همچون این جشنواره، سطح بهره 

مندي از علم نیز باال برود.
ضیاهاشمي مخاطبان این جشنواره را »نخبگان علمي«، »نخبگان اجتماعي و 

فرهنگي«، »افکار عمومي و رسانهها« و اقشار مختلف دانست.
در بخش دیگر از مراسم افتتاحیه، کودکان سازمان هالل احمر به سرودخواني 

پرداختند که تشویق حاضرین را به همراه داشت.
بود  برنامه  این  سخنران  چهارمین  جشنواره،  علمي  دبیر  میرزایي،  نوربخش 
که پاورپوینتي با موضوع »لرزهخیزي و خطر زمین لرزه در ایران« ارائه داد و 
اطالعاتي در مورد تعداد، قدرت و محلهاي وقوع زلزله در کشور اطالعات جامعي 
در اختیار حاضران گذاشت و ابراز امیدواري کرد با آموزش همگاني، آحاد مردم 
بدانند زمین لرزه یک پدیده کاماًل طبیعي است و با این آموزش بتوان خطرات 

را کاهش داد.
همه«،  براي  »علم  جشنواره  سومین  افتتاحیه  سخنران  آخرین  و  پنجمین 
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بود. وي در ابتدا به اهمیت 
موضوع زلزله اشاره کرد و گفت: کسي نمیدانست قرار است در 12 ثانیه، 34 هزار 

نفر جان خود را در بم از دست بدهند.
وي مردم را ُرکن و اساس کار پیشگیري دانست و تصریح کرد: امروز در ژاپن 
زلزلههاي باالي 7 ریشتر اتفاق میافتد اما با آگاهیهاي عمومي و رعایت همگاني 
که انجام میشود، مردم هنگام زلزله فقط مواظب هستند که لیوان آب روي 

میزشان، زمین نریزد.
پذیراي  آبانماه 96،  پنجشنبه 25  روز  تا  و  به مدت یک هفته  این جشنواره 
عالقهمندان از سراسر کشور بود و روزانه به طور متوسط هزار دانشآموز از مقاطع 
مختلف تحصیلي با حضور در برج میالد از نمایشگاه »همزیستي با زلزله« و 
همچنین نمایشگاه آثار ارسالي توسط شرکتکنندگان در رواق هنر بازدید کردند.

روز پنجشنبه 25 آبانماه 96، موزه ملي علوم و فناوري ایران در مراسم 
هجدهمین سال »جایزه ترویج علم« این جایزه را از آِن خود کرد.

به گزارش روابط عمومي موزه ملي علوم و فناوري ایران، روز پنجشنبه 
25 آبانماه 96 همزمان با روز آخر هفته جهاني علم در خدمت صلح و 
ترویج  نهادهاي  و  سازمانها  از  تجلیل  سال  هجدهمین  مراسم  توسعه، 
علم کشور در باغ کتاب تهران برگزار شد و پس از داوري هیئت داوران 
انجمن ترویج علم ایران، موزه ملي علوم و فناوري برنده تندیس و لوح 

سپاس هجدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران شد.
بر اساس این گزارش، دکتر نعمتاله ارشدي به نمایندگي از موزه ملي 
علوم و فناوري ایران، در این مراسم حضور داشت و جایزه هجدهمین 

دوره ترویج علم ایران را از هیئت داوران دریافت کرد. 
وي ضمن سپاس از مسئوالن برگزاري این مراسم، با ارائه بیانیه رئیس 
تمام  ارزشمند  خدمات  و  تالش  از  گفت:  فناوري  و  علوم  ملي  موزه 
همکاران در موزه ملي علوم و فناوري ایران، از بدو تأسیس تاکنون، به 

عنوان یک سازمان مروج علم در ایران، صمیمانه سپاسگزارم.
متن بیانیه رئیس موزه ملي علوم و فناوري ایران

بسمه تعالي
متنوع،  جوانان  نیازهاي  دارد.  جوان  جمعیتي  ایران،  عزیزمان  کشور 
اساسي  نیاز  دو  شغل،  و  آموزش  هست.  باالیي  هاي  داراي  و  پیچیده 
جامعه امروزي ایران است. آموزش رسمي در ایران تا دبیرستان و حتي 
جامعه  نیازهاي  پاسخگوي  و  است  اساسي  ایرادات  داراي  دانشگاه  در 
امروز ما نیست. نظام آموزشي ما فقط بر محفوظات تأکید دارد و همواره 
نمیتواند  آموزشي  نظام  این  است،  فریبنده  و  متعدد  آمارسازي  پي  در 
جوانان را براي ورود به زندگي در جامعهاي چندبعدي امروز و فردا آماده 
کند. جوانان این مرزو بوم عالوه بر آموزش دروس پایه که همان نیز به 
شیوهاي درست انجام نمیشود، نیاز به آموزش مهارتهاي زندگي دارند. 
پیش  و سختیهاي  با مشکالت  مواجه  در  را  آنان  بتواند  که  مهارتهایي 
رو استوار نگه دارد و آنان را توانایي بخشد تا در مواقع ضروري بتوانند 
تصمیم درست بگیرند. از این رو نظام آموزشي ما نیاز به یک بازنگري 
جدي و همه جانبه دارد. در کنار مجموعه سازمانهاي مرتبط به آموزش 
رسمي، مراکز ترویج علم میتوانند نقش بسیار تعیینکنندهاي در آماده 
میان  این  در  ایفا کنند.  زندگي  به  آگاهانه  ورودي  براي  سازي جوانان 
موزههاي علوم و فناوري به عنوان نهادي که مسئولیت ترویج علم را نیز 
بر عهده دارند میتوانند به خوبي به تربیت شهروندان علمي کمک کنند.

بر این باورم که در ایران امروز مردم ما در هر سني که باشند به آموزش 
نیاز دارند. آموزش عمومي مقولهاي بسیار مهم که تاکنون در کشورمان 
مورد توجه جدي قرار نگرفته است. موزههاي علوم و فناوري رسانههایي 
نوین هستند که امروزه در همگانیسازي علم و آموزش مهارتهاي زندگي 
نقشي تأثیرگذار بر رشد و بلوغ علمي جامعه دارند و الزم است تا این 

رسانه نو بهتر به مردم معرفي شود.
حالتوسعه  در  و  توسعهیافته  کشورهاي  کارکرد  همین  دلیل  به 
و  علوم  موزههاي  گسترش  و  ایجاد  در  شگفتانگیزي  سرمایهگذاریهاي 
فناوري انجام میدهند. موضوعي که متأسفانه تاکنون در کشور ما توجه 
جدي به آن نشده است. امیدواریم که مسئوالن محترم کشور با توجه 
به اهمیت این موضوع منابع مالي الزم براي توسعه موزه ملي علوم و 
فناوري ایران را تأمین کنند و زمینه گسترش آن را نیز به سراسر کشور 

فراهم آورند.
در پایان از مسئوالن محترم انجمن ترویج علم که با انتخاب خود، ضمن 
افزودن بر بار مسئولیت ما، موزه ملي علوم و فناوري ایران را به ادامه 
بسیار  کردند،  دلگرمتر  علم  ترویج  عرصه  در  ویژه  به  خود  فعالیتهاي 

قدرداني میکنم.    
 

                                                    سیف اله جلیلي   
                                         رئیس موزه ملي علوم و فناوري ایران

سومین جشنواره »علم براي همه« در یک نگاه

مراسم اختتامیه جشنواره »علم براي همه«  
اختتامیه سومین جشنواره »علم براي همه« موزه ملي علوم و فناوري ایران عصر 
با حضور مسئوالن،  و  برج میالد  آبان در محل سالن رواق هنر  پنجشنبه 25 

میهمانان و برگزیدگان بخش رقابتي جشنواره برگزار شد.
در ابتداي این مراسم، متن بیانیه رئیس موزه ملي علوم و فناوري قرائت شد. متن 
بیانیه به شرح ذیل است: »مراسم اختتامیه سومین جشنواره علم براي همه زماني 
برگزار میشد که زلزله در بخشهاي وسیعي از کشور عزیزمان ایران خسارات زیادي 
به بار آورده و همه مردم کشور را عزادار از دست دادن هموطنان خوب مان کرده 
است. با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در منطقهاي زلزله خیز، چنین رخدادهاي 
طبیعي گریزناپذیر است و باید بدانیم که طبیعت همواره مسیر خود را طي خواهد 

کرد و ما باید براي مواجه شدن با رخدادهاي طبیعي آماده باشیم.
آنچه در این راستا اهمیت دارد ارائه آموزشهاي همگاني است تا همه بدانند در 
مواجهه با چنین رخدادهایي باید چه رفتاري از خود نشان دهند. البته باید توجه 
داشت که آموزش به تنهایي کافي نیست و داشتن زیرساختها و ساختمانهاي 
مقاوم در مقابل چنین رخدادي نیز نقش بسیار تعیینکننده در کم کردن اثرات 
تخریبي دارد و در این خصوص بایستي مسئوالن مربوطه توجه و دقت الزم را 

به کار گیرند.
ایران در راستاي نقش خود تالش کرده است براي  موزه ملي علوم و فناوري 
آموزشهاي همگاني برنامههاي متنوعي ارائه کند و جشنواره علم براي همه یکي 

از این مناسبتها است.
امیدواریم دولت تدبیر و امید به موزه ملي علوم و فناوري ایران توجه ویژهاي 
داشته باشد و با توجه به بینش این مجموعه در همگاني کردن علم، بودجه و 

فضاي مناسب در اختیار قرار دهد.
در پایان از همه همکاران خوبم در موزه ملي علوم و فناوري ایران و همه سازمانها 
و نهادهایي که در برگزاري این جشنواره همکاري کردهاند و همچنین از همه 
شرکتکنندگان این جشنواره که با ارسال آثار خود به غناي علمي جشنواره افزودند 

تقدیر و تشکر  مي کنم«.  
                                                     سیف اله جلیلي  

                                                    رئیس موزه ملي علوم و فناوري ایران

در ادامه صونا آقابابایي، دبیر جشنواره، با اشاره به نحوه برگزاري جشنواره گفت: 
سومین جشنواره علم براي همه در شیوه اجرا و همچنین در جذب عموم مردم 
براي حضور در بخشهاي مختلف جشنواره رشد چشمگیري داشت. امسال شاهد 
تغییراتي نسبت به سالهاي گذشته بودیم. یکي از مهمترین آنها تأکید بخش 
رقابتي به مسئله خانوادهها و مشارکت و همراهي خانوادگي بود. به طوري که 
امسال دو اثر برگزیده به دلیل مشارکت اعضاي یک خانواده در مراحل ایدهپردازي 
تا طراحي و اجرا، تندیس خانواده علمي رو دریافت کردند. تغییر دیگر اضافه شدن 

یک بخش نمایشگاهي ویژه به جشنواره است.
امسال در یک فرایند یک ساله نمایشگاهي با عنوان همزیستي با زلزله طراحي 
و تهیه شد که همزمان با جشنواره در معرض دید عموم قرار گرفت و با استقبال 
بینظیر خانوادهها و دانشآموزان روبرو شد. در این نمایشگاه  بازدیدکنندگان با 
منشاء زلزله، انواع گسل، انواع لرزهنگارها و مسائل ایمني قبل، هنگام و بعد از 
زلزله آشنا میشوند. این نمایشگاه قرار است به صورت مستقل در برخي شهرهاي 

زلزلهخیز ایران در طول یک سال آینده به نمایش گذاشته شود.
در بخش رقابتي امسال 418 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نسبت به سال 
گذشته 30 درصد رشد داشت. قالبهاي نقاشي و داستاننویسي هر کدام با 140 اثر 
بیشترین تعداد شرکتکننده و بازیهاي رایانهاي با 3 اثر کمترین تعداد شرکتکننده 
را داشتند. برخي از آثار ارسالي بسیار خالقانه و علمي و آموزشي و البته برخي 
نشاندهنده نداشتن اطالعات کافي و دانش الزم در مفاهیم پایهاي علمي بودند و 

همین نشاندهنده این نیاز ضروري جامعه به آموزش و تغییر نگرشهاست. 
این  بتوانیم  امیدواریم  را در پیش روي خود دارد که  زیادي  راه  این جشنواره 
مسیر را با همیاري مردم و همت مسئوالن کوتاه کنیم  و در سالهاي آینده شاهد 
برگزاري جشنواره علم در شهرستان هاي مختلف باشیم. باور ما این است که هر 
ایراني باید در سال امکان بازدید و حضور در حداقل یک جشنواره علم را داشته 

باشد.
ضمن  دوم  سخنران  عنوان  به  آیندهسازان،  مؤسسه  رئیس  استعدادي،  ارشاد 
تسلیت به بازماندگان زلزله غرب کشور، گفت: یکي از دالیلي که ما را ترغیب 
کرد در این جشنواره حضور داشته باشیم، مبحث »ترویج و امید علمي«، »تقویت 

روحیه پژوهش« و »تفکر خالق« بود. 
وي افزود: ما شاید جشنواره دیگري سراغ نداشته باشیم که مخاطبان آن، تمام 
عناصر و اقشار جامعه را در برگیرد. امروز عماًل علم در زندگي ما نقشي ندارد در 
حالي که هدف علم و یادگیري آن، زندگي بهتر است و آنچه در این جشنواره 

شاهد بودیم تلفیق علم براي زندگي بهتر است.
سخنران پایاني، هادي خورشاهیان نویسنده و پژوهشگر کتاب هاي علمي بود که 
ضمن قدرداني از برگزارکنندگان جشنواره »علم براي همه« از تجربیات خود در 

زمینه تألیف کتاب هاي علمي گفت.
»مجموعه  کتاب  از  رونمایي  جشنواره،  رقابتي  بخش  برگزیدگان  از  تقدیر 
تقدیم  و  امضا  جشنواره،  فیلم  پخش  تخیلي«،  علمي-  کوتاه  داستان هاي 
کتاب هاي علمي از سوي نویسندگان به حاضران برنامه، گرفتن عکس یادگاري 
و در نهایت بازدید از برج میالد از دیگر برنامه هاي اختتامیه سومین جشنواره 

»علم براي همه« بود.

جایزه »ترویج علم« در ویترین موزه ملي 
علوم و فناوري ایران
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

سه محصول فناورانه شرکت هاي دانش بنیان مستقر در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان توسط دکتر منصور 
غالمي، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در محل این شهرک رونمایي شد.

به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، دستگاه وکیوم تراپي زخم مدل  Integro، محصول 
شرکت طب تجهیز پایا است که شامل دستگاه Integro  و پانسمانIntegro مي باشد و با سه مکانیسم جذب 
ترشحات زخم به الیه جاذب پانسمان، اجازه تبخیر مقداري از ترشحات توسط الیه پلي اورتان و انتقال ترشحات 

زخم به میزان 50 سي سي به محفظه جمع آوري، ترشحات عفوني را از سطح زخم به بیرون هدایت مي کند.
دستگاه وکیوم تراپي زخم مدل  iSimplex دیگر فناوري شرکت طب تجهیز پایا است که امکان درمان زخم را 
با محلول هاي آنتي سپتیک و یا شستشوي زخم را با نرمال سالین به طور اتوماتیک مي دهد. این دستگاه دریچه 
جدیدي را براي درمان زخم هاي مزمن و عفوني باز مي کند، همچنین تکرر و زمان شستشوي زخم در برنامه دستگاه 

قابل تنظیم است و بعد از آن بدون نیاز به حضور پرسنل پزشکي، شستشوي زخم توسط دستگاه انجام مي شود.
فلورید منیزیم، محصول شرکت رایکا صنعت افرند نیز توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رونمایي شد.

این محصول یکي از مهمترین گروه هاي سرامیکي فلوریدي محسوب مي شود که با توجه به خواص منحصر به فرد 
آن در زمینه تولید پنجره هاي مادون قرمز و پوشش هاي ضد انعکاس، داراي کاربرد بسیار فراواني است، از این رو 
و با توجه به نیاز کشور در صنایع مختلف جهت جلوگیري از خروج ارز و بومي سازي تولید این ماده، شرکت رایکا 

صنعت افرند در زمینه تولید نانو پودر منیزیم فلورید در حال فعالیت است.
ریزساختار نانومتري با ابعاد 30 تا 50 نانومتر، خلوص باالي 9/99، تک فاز بودن محصول، قیمت تمام شده کمتر 

نسبت به نمونه تجاري و قابلیت ایجاد تغییر در ماهیت ریز ساختار از جمله مزایاي این فناوري است.
شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان با ایجاد و بهره برداري از مراکز رشد و پارک  هاي علم و فناوري وابسته به خود 
توانسته است با نقش آفریني در اکوسیستم نوآوري و کارآفریني و ایجاد زیرساخت هاي الزم براي رشد و توسعه بیش 

از  480 شرکت دانش بنیان، قدم هاي موثري را در راه توسعه اقتصادي کشور بردارد.

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در بازدید از شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان
 درجمع خبرنگاران گفت: تالش مي کنم تا با کمک رئیس شهرک علمي وتحقیقاتي 
اصفهان و به منظور حمایت از شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارک هاي علم 
را  بنیان  دانش  محصوالت  خارجي  نمونه هاي  واردات  کاهش  کشور،  فناوري  و 

پیگیري کنم.

رونمایي از سه محصول فناورانه شرکت هاي دانش بنیان 

مستقر در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان

در  غالمي  منصور  دکتر  اصفهان،  تحقیقاتي  و  علمي  شهرک  عمومي  روابط  گزارش  به 
پاسخ به این سوال که آیا توافقي با دولت براي جلوگیري یا کاهش واردات نمونه هاي مشابه 
خارجي محصوالت دانش بنیان کشورمان در راستاي حمایت از شرکت هاي نوپا شده است 
یا خیر؟، گفت: شاید هنوز به آن صورت این کار انجام نشده و بنده در مدت کمي که در 
مسئولیت وزارت علوم قرار گرفتم فرصت آن را پیدا نکردم اما بدون شک این موضوع را در 

هماهنگي با سایر وزارتخانه ها، پیگیري مي کنم.
وي با اشاره به بازدید خود از چند شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمي و تحقیقاتي 
اصفهان افزود: این شرکت هاي نوپا نیز خواهان هماهنگي با سایر وزارتخانه ها براي ادامه کار 
خود و جلوگیري از تضعیف کارشان بودند که قول مساعد به آن ها دادم، تا این موضوع را با 

کمک رئیس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان پیگیري کنم.
غالمي با تاکید بر اینکه پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد، جایگاه خود را در کشور 
پیدا کرده اند، گفت: این مراکز در حال توسعه و تقویت هستند و شهرک علمي و تحقیقاتي 

اصفهان از نمونه هاي موفق است.
زمینه هاي  در  را  دانش بنیان  شرکت هاي  از  خود  حمایت هاي  دولت  اینکه  بیان  با  وي 
نوآوري و شکوفایي،  این حمایت ها در قالب صندوق  مختلف آغاز کرده است، اضافه کرد: 
ضوابط و مقررات شرکت هاي دانش بنیان و حمایت هاي مالي از مراکز رشد و شرکت هاي 

نوپا در حال انجام است.

وزیر علوم تاکید کرد:

کاهش واردات نمونه هاي خارجي محصوالت دانش بنیان را پیگیري مي کنم

 
شرکت دانش بنیان پیشرو  اندیشه پرداز سي پل، مستقر در شهرک علمي و تحقیقاتي 
اصفهان موفق شد براي توسعه فناوري کالن داده و آموزش هاي مرتبط، کالسترهاي 

میکروکامپیوتري تولید کند.
به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، این محصول با ظرفیت 
حداکثر 480 هسته یک گیگاهرتز براي انجام پردازش هاي کالن داده و اینترنت اشیا 
ارائه  شده است و از کاربردهاي اصلي این محصول که نسبت به نمونه خارجي آن با 
قیمتي بسیار پایین تر تولید شده، مي توان به استفاده در آزمایشگاه هاي دانشگاهي 

و مراکز داده کوچک اشاره کرد.
انرژي و هزینه  پایین تر  اندازه کوچکتر، مصرف  امروز،  اینکه در دنیاي  به  با توجه 
کمتر به  عنوان مزیت هاي  اصلي یک سیستم پردازشي شناخته مي شود و نیز کافي 
نبودن نیروي متخصص در این حوزه، یکي از چالش هاي فناوري کالن داده در کشور 

محسوب مي شود، تولید این فناوري ضروري به نظر مي رسد.
تاکنون  آموزش،  تجهیزات جهت  این گونه  به  دلیل دسترسي محدود  به  همچنین 
دلیل  به همین  نیستیم  شاهد  متخصص  نیروي  تربیت  در حوزه  را  مناسبي  رشد 
این فناوري به عنوان یک محصول آموزشي و کاربردي مي تواند قابل استفاده کلیه 

عالقمندان به فناوري کالن داده باشد که با نام تجاري بیگ لب ارائه  شده است.
شرکت پیشرو  اندیشه  پرداز سي پل )cpol.co( با تمرکز بر روي تولید محصوالت 
امنیتي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات از سال 1395 در مرکز رشد تخصصي 

فناوري اطالعات و ارتباطات شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان مستقر بوده است.
این مرکز رشد، با همکاري مرکز توانمندسازي و تسهیل گري کسب  وکارهاي نوپا 
و اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اصفهان وظیفه حمایت بیش از 80 

شرکت حوزه فاوا را به عهده دارد.
با ایجاد و بهره برداري از مراکز رشد   )istt.ir( شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان
اکوسیستم  در  نقش آفریني  با  است  توانسته  خود  به  وابسته  فناوري  پارک هاي  و 
نوآوري و کارآفریني و ایجاد زیرساخت هاي الزم براي رشد و توسعه بیش از 480 

شرکت دانش بنیان، قدم هاي موثري را در راه توسعه اقتصادي کشور بردارد.

ساخت کالسترهاي میکرو کامپیوتري توسط 
فناوران شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان

 به منظور هم اندیشي در خصوص تدوین سومین برنامه راهبردي پنج ساله شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان )1397 تا 1401( نشستي با حضور روساي سابق شهرک و اعضاي شوراي تدوین برنامه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، در این نشست عالوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص عملکرد شهرک در دومین برنامه راهبردي )1396-1392( مهمترین اولویت هاي شهرک در 
برنامه سوم از جمله رویکردها و اهداف توسعه فناوري و کسب و کارهاي دانش بنیان، توسعه اقتصادي، بین المللي  سازي، ارتقاء خدمات با ارزش افزوده قابل ارائه به واحدهاي فناور، توسعه منابع مالي، کارآمدي 

و ارتقاء سیستم ها و همچنین ضرورت مشارکت شهرک در توسعه منطقه اي بررسي شد.
در نشست هم اندیشي تدوین سومین برنامه راهبردي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، همه روساي شهرک از ابتداي تاسیس تاکنون حضور داشتند. دکتر محمد جعفر صدیق )77 تا 80(، دکتر مصطفي 

کریمیان اقبال )80 تا 82(، دکتر مهدي کشمیري )82 تا 84(، دکتر قاسم مصلحي )84 تا 90( و دکتر محمود شیخ زین الدین )90 تا 92( ریاست شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان را برعهده داشته اند.
اولین برنامه راهبردي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان )1386 تا 1391( در اسفندماه 1385 و دومین برنامه راهبردي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان )1392 تا 1396( در شهریورماه 1391 در هیات 

امناي شهرک تصویب شده بود و در حال حاضر سومین برنامه راهبردي )1397 تا 1401( در حال تدوین است.
شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري در کشور با هدف توسعه مبتني بر دانایي در اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي ایران شکل گرفته است 
و تالش مي کند تا با ایجاد بستري مناسب براي توسعه فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، زمینه الزم را براي تجاري سازي دستاوردهاي آن ها و جذب سرمایه گذاري هاي داخلي و خارجي فراهم آورد.

در حال حاضر بیش از 480 واحد فناور در این شهرک مستقر هستند.

 

شرکت فني مهندسي آیندهسازان پردازش امن )آسپا(، مستقر در شهرک علمي و 
تحقیقاتي اصفهان، موفق شد گونه اي از نوع فایروال را براي استفاده اشتراکي تولید 

کند.
برنامه هاي  فایروال  اصفهان،  تحقیقاتي  و  علمي  شهرک  عمومي  روابط  گزارش  به 
کاربردي تحت وب با استقرار در کنار کارگزارهاي وب یک سازمان و تمرکز بر روي 
ترافیک وب، حمالت تحت وب را تشخیص داده و مانع از نفوذ هکرها به وب سایت ها 

مي شود.
این نوع دیواره آتش با تمرکز بر پیام هاي ارسالي در الیه کاربرد شبکه و پروتکل هاي 
مربوط به وب، حمالتي را که از دید فایروال هاي عادي و سیستم هاي تشخیص نفوذ 
در الیه هاي پایین تر پنهان مي مانند، تشخیص داده و عکس العمل مناسبي را در برابر 

آن ها اتخاذ مي کند.
تاکنون بیشترین استفاده از فایروال وب )WAF( که مهم ترین ابزار براي جلوگیري 
از هک و نفوذ به وب سایت ها و برنامه هاي کاربردي تحت وب به شمار مي رود توسط 
سازمان هاي بزرگ با هزینه باال رایج بوده است که با طراحي وب اشتراکي، استفاده 

از این ابزار با هزینه ي بسیار کم در اختیار عموم قرار میگیرد.
کلیه دارندگان وب سایت بدون داشتن دانش تخصصي امنیت و ایجاد زیر ساخت ویژه 
مي توانند با استفاده از این ابزار امنیت وب سا یت هاي خود را تامین کنند همچنین 
همکاري  با  سرویس  یک  عنوان  به  را  آن  دارد  نظر  در  محصول  این  کننده  تولید 

ارائه دهندگان خدمات هاستینگ در اختیار مشتریان قرار دهد.
شرکت فني مهندسي آیندهسازان پردازش امن )آسپا( )aspaco.org( با تمرکز بر 
روي تولید محصوالت امنیتي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات از سال 1394 در 
مرکز رشد تخصصي فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT(  شهرک علمي و تحقیقاتي 

اصفهان مستقر بوده است.
مرکز  همکاري  با   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  تخصصي  رشد  مرکز 
فناوري  و  ارتباطات  کل  اداره  و  نوپا  کسب  وکارهاي  تسهیل گري  و  توانمندسازي 
اطالعات استان اصفهان وظیفه حمایت بیش از 80 شرکت حوزه فاوا را به عهده دارد.

شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان با ایجاد و بهره برداري از مراکز رشد و پارک هاي 
نوآوري  اکوسیستم  در  نقش آفریني  با  است  توانسته  به خود  وابسته  فناوري  و  علم 
 480 از   بیش  توسعه  و  رشد  براي  الزم  زیرساخت هاي  ایجاد  و  کارآفریني  و 

شرکت دانش بنیان، قدم هاي موثري را در راه توسعه اقتصادي کشور بردارد.

 

و  علمي  میان شهرک  پیام،  اقتصادي  ویژه  منطقه  در  فاوا  بین المللي  توسعه شهرک  و  طرح  دوم  فاز  قرارداد 
تحقیقاتي اصفهان به نمایندگي از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شرکت سنگاپوري Galaxy امضا شد.

به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، شهرک بین المللي فاوا با هدف استقرار شرکت هاي 
بین المللي فعال در حوزه هاي  ICT در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان و همکاري با شرکت هاي ملي و محلي 

و توسعة بازار این شرکت ها در فرودگاه پیام کرج ایجاد خواهد شد.
در فاز اول، مشاور بین المللي این پروژه، با موضوع و اهداف اجراي منطقه اي آن آشنا شد که در ادامه، در وزارت 

ارتباطات و فناوري اطالعات، نهایي و قرارداد فاز دوم منعقد شد.
همچنین این پروژه از ظرفیت ایجاد 150 هزار شغل در یک بازۀ زماني 15 ساله براي دانش آموختگان دانشگاهي 

و افراد صاحب ایده در این حوزه برخوردار است. 
تدوین طرح کالن اقتصادي و تجاري طرح، تدوین انگیزه هاي مالي و اقتصادي براي سرمایه گذاران داخلي و 
خارجي براي سرمایه گذاري در طرح، تدوین انگیزه هاي مالي و اقتصادي طرح براي شرکت هاي بزرگ بین المللي 
و چند ملیتي براي استقرار در شهرک، طراحي کالن فیزیکي و کالبدي و نیازهاي زیرساختي شهرک و بازاریابي 
طرح در بازارهاي بین المللي و مذاکره با سرمایه گذاران خارجي و شرکت هاي بزرگ بین المللي از جمله محتواي 

قابل توجه در فاز دوم این طرح است.
شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان با هدف توسعه مبتني بر دانایي از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک هاي علم و 

فناوري در اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي ایران شکل گرفته است.
در حال حاضر بیش از 480 شرکت و موسسه فناور در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان فعالیت مي کنند و 
این شهرک در سال هاي اخیر، بین المللي  شدن را در قالب توسعه همکاري با شرکت هاي مطرح در سطح دنیا به 

عنوان یک برنامه محوري دنبال مي کند.

با حضور روساي سابق شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان؛

جلسه هم اندیشي تدوین سومین برنامه راهبردي پنج ساله 

شهرک برگزار شد

Galaxy میان شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان و شرکت سنگاپوري

قرارداد فاز دوم طرح و توسعه شهرک بین المللي فاوا امضا شد

توسط فناوران شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان؛
تولید فایروال وب اشتراکي )امنیت وب براي همه(
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آذرماه 1396

3637

پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

 
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت چالش
بالعکس  و  دانشگاه  بخش  به  صنعت  بخش  بی اعتمادی  را  کشور  عمده   
دانست و گفت: بر اساس اعالم صنعتگران یکی از استان ها تمام بخش های
 صنعتی این استان دچار مشکل فنی بوده اند، ولی تنها یک شرکت حاضر 

به رفع مشکل خود از طریق دانشگاه ها شده است.

نمایشگاه  پنجمین  افتتاحیه  در  امروز  قبادیان  برات  دکتر   ، عتف   نشریه  گزارش  به 
نوآوری و فناوری ربع رشیدی با بیان اینکه در ایران بیش از کشور چین دانشگاه تاسیس 
نفر  میلیون  پنج  دارای  جمعیت  نفر  میلیون   80 بودن  دارا  با  ایران  افزود:  است،  شده 
ارشد  کارشناسی  و  دکتری  مقاطع  در  نفر  هزار   800 تا   700 حدود  که  است  دانشجو 

مشغول به تحصیل هستند.
در  اساسی  مشکالت  دچار  ما  دانشجو  میزان  این  با  چرا  که  سوال  این  طرح  با  وی 
اظهار کرد: مشکل آن است که دانشگاه و  اقتصادی و محیط زیست هستیم،  حوزه های 

صنعت هر کدام راه خود را می روند و هر کدام از طرفین به طرف مقابل اعتماد ندارند.
قبادیان خاطرنشان کرد: ما تا به این باور نرسیم که هیچ کشوری توسعه نمی یابد، مگر 
از طریق دانش و کاربردی کردن یافته های علمی و همچنین کاربرد فناوری در عرصه های 

مختلف کشور راه به جایی نخواهیم برد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت 
تغییر رویکرد در بخش های مختلف کشور، یادآور شد: ما تا باور نکنیم که باید راه هایی که 

رفته ایم، برگردیم و تفکر را در همه امور به کار بندیم، موفق نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: بر این اساس در دولت تالش شده است تا رابطه صنعت و دانشگاه یک 
رابطه دوستانه باشد و درصدد بودیم تا دیوار بی اعتمادی میان دو طرف برداشته شود که 
در این راستا تفاهم نامه های زیادی برای حضور دانشجویان در بخش های صنعتی و حضور 

صنعت در دانشگاه ها به امضا رسیده است.
با اشاره به جلسه ای با حضور صنعتگران و دانشگاه ها در یکی از استان های  قبادیان 
کشور، یادآور شد: در این جلسه مشاهده کردیم که همه بخش های صنعتی آن استان 
دچار مشکالت صنعتی هستند و تنها یک شرکت به سمت دانشگاه برای رفع مشکل خود 

رفته است.

به گزارش نشریه عتف، دکتر برات قبادیان درباره اهمیت برگزاری هفته پژوهش به صورت مشترک با 
وزارت علوم گفت: هفته پژوهش فرصتی است تا اقدامات انجام شده بین صنعت و دانشگاه در یک فضای 

مشترک به نمایش گذاشته شود تا از نزدیک، بتوانیم تعامالت بیشتری ایجاد کنیم.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمار واحدهای صنعتی در 
کشور و لزوم رسوخ فناوری در صنایع کشور گفت: ما نزدیک به 90 هزار واحد صنعتی در کشور داریم 
که اگر این واحدها بخواهند با روند فعلی در مسیر دانش بنیان شدن قرار بگیرند، سال ها به طول خواهد 
روند  فناوری می توانند  و  علم  های  پارک   و  پژوهشی  مراکز  دانشگاهیان،  راستا، حضور  این  در  انجامید. 

دانش بنیان شدن صنایع و گسترش R&D در صنعت را تسریع کنند.
از حالت  ما  اقتصاد  افزود: متأسفانه هنوز  و  تاکید کرد  فناوری در صنعت  و  بر نقش علم  ادامه  او در 

خام فروشی خارج نشده و یکی از راه کارهای عملی در این زمینه، رسوخ علم و فناوری در تولیدات و صنایع است.
قبادیان گفت: مطمئناً توسعة علم و فناوری در صنایع و گسترش R&D برای صنعت سرمایه محسوب 

می شود و این تفکر می تواند یکی از راه های برون رفت از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده باشد.
او درباره تعامالت بین وزارت علوم و وزارت صنعت در هفته پژوهش افزود: خوشبختانه امسال سومین 
سال همکاری مشترک در برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری با وزارت علوم هستیم. برگزاری برنامه هایی 
شبیه هفته ملی پژوهش و فناوری می تواند در فرهنگ سازی ادبیات و فهم مشترک بین صنعت و دانشگاه 

نقش به سزایی داشته باشد.
هجدمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار از تاریخ 22 تا 26 آذر امسال در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت خبر داد:

7۰درصد از تولید و خلق ثروت در اختیار 
هفده درصد شرکت های دانش بنیان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت در نشست ستاد ملی
دانش بنیان شرکت های  از  17درصد  گفت:  فناوری  و  پژوهش  هفته 
این  بیشتر  که  دارند  اختیار  در  را  ثروت  خلق  و  تولید  از  7۰درصد 

شرکت ها مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

تالش دولت برای شکستن دیوار بی اعتمادی میان صنعت و دانشگاه

قبادیان در افتتاحیه نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی مطرح کرد؛

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا( از حمایت 221 میلیارد ریالی صحا 
از شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور طی سال های 1394 و 1395 
خبرداد.دکتر علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( در 
گفتگو با گاهنامه عتف بر نقش و اهمیت حضور استارتاپ ها در بدنه اقتصاد تاکید کرد و گفت: صحا به خوبی

توانسته جایگاه این شرکت ها را درک کند و برای حل نیازهای آنها گام های خوبی بردارد.

وی افزود: استارتاپ ها و تامین کنندگان کوچک منبعی کلیدی برای نوآوری بنگاه های بزرگ محسوب می شوند و نقش مهمی در 
توسعه نوآوری شرکت ها دارند. هم اکنون اقتصادهای بزرگ دنیا توجه زیادی به حوزه استارتاپی دارند و میزان فعالیت آن ها از سال 

2010 تاکنون رشد چشمگیری داشته است. در کشور ما نیز 1765 شرکت دانش بنیان نوپا در حال فعالیت هستند.
دکتر وحدت همچنین به جایگاه صنعت الکترونیک در اقتصاد استارتاپی نیز اشاره کرد و در این زمینه افزود: میزان و حجم 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف این صنعت مانند خدمات تجاری، سخت  افزار، نرم افزار، کاالهای مصرفی ارتقای مناسبی داشته 

است. 
وی در ادامه این گفتگو با اشاره به حمایت جدی صحا از شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر 
کشور به عنوان استارتاپ های برآمده از اکوسیستم نوآوری کشور خاطرنشان کرد: در مجموع دو سال گذشته حمایت از 98 شرکت 

از پارک ها و مراکز رشد به ارزش 221 میلیارد ریال در صندوق مصوب شده است.
به گفته مدیرعامل صحا در سال 95 تعداد تسهیالت اعطایی به شرکت های پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، 2 برابر و 

مبلغ تسهیالت اعطایی 1,5 برابر نسبت به سال 94 شده است.
وی با بیان اینکه تسهیالت اعطایی به شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد از کل تسهیالت صحا در سال 95، به نظر 
تعداد سهم 30 درصدی و از نظر ملبغی دارای سهم 16 درصدی بوده است، گفت: البته در سال 95 سهم ریالی تسهیالت اعطایی 
به پارک ها و مراکز رشد از مجموع تسهیالت اعطایی صحا، بیش از 2 برابر و سهم تعدادی حدود 3 برابر نسبت به سال 94 افزایش 

داشته است.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در ادامه تامین نیازهای سرمایه ای، بازار و فنی را سه عامل 
فناوری دسترسی دارد  به  اگر شرکتی  و  فناورانه است  توانمندی های  نیازهای فنی همان  برشمرد و گفت:  استارتاپ ها  موفقیت 
می تواند نیاز فنی خود را به سادگی رفع کند. نیازهای سرمایه ای نیز در چهار دسته سرمایه اقتصادی، فرهنگی، نمادین و اجتماعی 
طبقه بندی می شوند. شرکت برای رفع نیازهای سرمایه ای احتیاج به صندوق های خطرپذیر و یا VC دارد، زیرا VC می تواند عالوه 

بر تامین سرمایه ای اقتصادی مورد نیاز استارتاپ ها سه سرمایه ای الزم دیگر را نیز تامین نمایند.
دکتر وحدت ادامه داد: در کشور ما کمبود VC مشاهده می شود و باید در این زمینه تالش کنیم تا این کمبود جبران شود. 
صندوق خطرپذیر می تواند با تزریق منابع مالی سرمایه اقتصادی را تامین کند، با انتقال دانش و تجربه مدیریتی سرمایه فرهنگی، 
با در اختیار قرار دادن شبکه ارتباطی سرمایه اجتماعی و با کسب شهرت به واسطه خوش نامی سرمایه نمادین یک شرکت را تامین 

کند.
با  بتواند  به خوبی  باید  استارتاپ  کرد:  اضافه  و  نامید  استارتاپ  یک  موفقیت  آخرین حلقه  را  بازار  نیاز  ادامه  در  دکتر وحدت 
بخش های مختلف بازارهای جهانی ارتباط برقرار کند و به اهمیت ورود به شبکه جهانی توجه داشته باشد تا نیاز بازار خود را رفع 

کرده و موفقیت خود را تکمیل کند.

دکتر وحدت در پایان صحبت های خود به نقش صحا در حمایت از تامین نیازهای مختلف شرکت ها پرداخت و گفت: صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکتی دولتی است که منابع مالی خوبی در اختیار دارد و با شناسایی نیازهای 
و حمایت های  کارشناسی  ارائه خدمات  با  زمینه  این  در  اقدام می کند.  نیازها  این  رفع  به  نسبت  استارتاپی  مختلف شرکت های 
مالی می توانیم نیازهای فنی و سرمایه ای شرکت ها را حل کنیم. همچنین با نگاه به بازارهای بین المللی و ارائه برنامه های مشوقی 

صادراتی، ارائه تسهیالت شرکت در نمایشگاه های خارجی سعی در رفع نیاز بازار شرکت های استارتاپی داریم.

 تصویب حمایت 1۰ میلیارد 

ریالی صحا از طرح های 
برگزیده در هفته پژوهش 

استان یزد

صنایع  از  حمایت  صندوق  طرح های  ارزیابی  اداره  رئیس 
الکترونیک)صحا( از تصویب حمایت 1۰ میلیارد ریالی صحا 
از طرح های الکترونیک در هفته پژوهش و فناوری استان 

یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی صحا، مهندس فرصاد جان احمدی
فناوری  نمایشگاه هفته پژوهش و  به حضور صحا در  اشاره  با 
استان  فناوری  و  پژوهش  هفته  نمایشگاه  گفت:  یزد  استان 
یزد طی روزهای 7 تا 9 آذرماه در دانشگاه یزد برگزار شد که 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا( 
با شرکت مجرب ترین کارشناسان خود در این رویداد، حداقل 
استان  الکترونیک  صنایع  طرح های  با  کارشناسی  جلسه   20

کرد. برگزار 
در  صحا  کارشناسان  حضور  روز   3 در  اینکه  بیان  با  وی 
ارزیابی شدند، تصریح کرد: در  و  بررسی  27 طرح  نمایشگاه، 
شد  تصویب  ریال  میلیارد   10 حدود  مبلغ  به  طرح   7 نهایت 
امکان  شرکت ها  سوی  از  نهایی  مدارک  ارائه  صورت  در  که 

ارائه تسهیالت از سوی صحا وجود دارد.
کرد:  خاطرنشان  صحا  طرح های  ارزیابی  اداره  رئیس 
مبلغ  به  طرح   10 تصویب  امکان  ها  بررسی  طی  همچنین 
و  پرسشنامه  ارائه  صورت  در  دارد  وجود  ریال   میلیارد   35
مدارک الزم می توانند وارد مراحل ارزیابی و تصویب اعطای 

گیرند. قرار  تسهیالت 
نوآوری  مرکز  مسئوالن  با  نیز  جلساتی  البته  افزود:  وی 
کارآفرینی پارک یزد در رابطه با حمایت از افراد با ایده های 
رشد  مرکز  به  ورود  از  قبل  و  رشد  پیش  مرحله  در  نوآورانه 
بستر  ایجاد  ساز  زمینه  زودی  به  امر  این  که  گردید  برگزار 
این  با  ای  نامه  تفاهم  به محصول طی  ایده  تبدیل  برای  الزم 

موضوع خواهد شد.

 
حمایت ۲۲1 میلیارد ریالی صحا از شرکت های 

پارک های علم و فناوری سراسر کشور 

  
مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در گفتگو با عتف خبرداد: 
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

انجام  اقدامات  درخصوص  پیری  دکتر   ، عتف  نشریه  گزارش  به 
شده درخصوص جشنواره انتخاب فناور برگزیده اظهار داشت: پس از 
تشکیل کمیته فناوری، فراخوان و شیوه نامه حوزه فناوری جشنواره به 
کلیه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، دانشگاه ها 
جهت  وزارتخانه ها،  و  اجرایی  دستگاه های  پژوهشی،  واحدهای  و 
معرفی فناور پیشنهادی به منظور ایجاد دسترسی ثبت اطالعات و 

مستندات در سامانه مپفا )مدیریت، پژوهش و فناوری( ارسال شد.
وی با بیان اینکه 91 فناور، موفق به ثبت نام در سامانه مپفا شدند، 
از این تعداد 34 پارک علم و فناوری، 29 مرکز رشد  تصریح کرد: 
واحدهای فناور، 19 دانشگاه و واحد پژوهشی و 9 دستگاه اجرایی 
نهایی،  داوری  از  پس  و  کردند  دریافت  مپفا  سامانه  در  معرفی نامه 
فناوران برگزیده به دبیرخانه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش 

و فناوری معرفی خواهند شد.
وزارت  فناوری  امور  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  دفتر  مدیرکل 
شناسایی  جشنواره  درخصوص  شده  انجام  اقدامات  زمینه  در  علوم 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  )شتاب(  برگزیده  ایده های  توانمندسازی  و 
مرحله اول این جشنواره به صورت استانی برگزار شده، پس از ارسال 
فراخوان استانی به پارک های علم و فناوری استان ها و داوری استانی 
جهت سه ایده منتخب استان و معرفی به دبیرخانه ملی، جمع بندی 
ایده های منتخب دریافت شده هر استان جهت ارسال به مرحله دوم 

داوری انجام شد.
ایده در سراسر کشور ثبت شده است،  اینکه 2818  بیان  با  وی 
برق،  علمی؛  گروه های  در  تفکیک  به  ایده  تعداد  این  کرد:  تصریح 
کامپیوتر، فناوری های نرم، مکانیک، هوافضا، کشاورزی، علوم دامی، 
پلیمر،  نانوتکنولوژی، عمران،  علوم زیستی، صنایع شیمی، نساجی، 
متالوژی، معدن، علوم پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوتکنولوژی، علوم 
کاربردی و سایر گروه ها قرار داد که 1753 ایده فردی و 1065 ایده 
به سال  ایده ها نسبت  از رشد 54 درصدی  نشان  گروهی است که 

1395 دارد.
برگزیده  ایده های  توانمندسازی  و  شناسایی  ملی  جشنواره  دبیر 
)شتاب(، خاطرنشان کرد :84 ایده منتخب از 28 پارک استانی جهت 
مرحله دوم داوری معرفی شده اند و آئین تجلیل از 10 ایده برگزیده 
در روز 23 آذر ماه که به نام »روز پژوهش، فناوری؛ ایده و خالقیت« 

نامگذاری شده است، برگزار می شود.

 به گزارش  نشریه عتف، همزمان با اختتامیه نمایشگاه فن بازار، آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده 
استان یزد، روز پنجشنبه 9 آذرماه با حضور خسرو پیری؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت 
داریوش  یزد،  استاندار  انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  معاون  عزالدینی؛  علی  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدصالح اولیاء؛ رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولین 

و مدیران استان، پژوهشگران و فناوران در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار شد.
در ابتدای این مراسم رئیس دانشگاه یزد، به ارائه گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه فن بازار و برنامه 

های هفته پژوهش و فناوری پرداخت و از همکاری نهادهای مرتبط در برگزاری نمایشگاه تقدیر کرد.
در ادامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تشریح سیاست ها 
و برنامه های این وزارت پرداخت و جدی تر شدن حرکت های علمی در کشور و پرداختن به برنامه های 

کیفی به جای برنامه های کمی را از مزیت های برنامه ها و سیاست جدید وزارت دانست.
خسرو پیری با اشاره به عدم توجه کافی به بخش فناوری در دانشگاه ها عنوان کرد: در سال های گذشته 
پژوهش های انجام شده در دانشگاه ها تنها برای نگه داری درکتابخانه ها کاربرد داشت که این فرآیند 
ناقص پژوهش در دانشگاه ها، در حال تکمیل است و امیدواریم خروجی این پژوهش ها بتواند در جامعه 

کاربردی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف ایجاد دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، 
ایجاد مراکز فناوری تخصصی به منظور ارتباط بیشتر با صنعت را یکی از ماموریت های این دفتر دانست و 
توسعه تعداد پارک های علم و فناوری از رقم 36 در سال 93 به تعداد 42 پارک در سال 96 را بخشی از 

اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد.

و  با همکاری بخش خصوصی  فناوری تخصصی  پارک های  توسعه  افزود: همچنین  این مقام مسئول 
دستگاه های اجرایی از دیگر ماموریت های این دفتر بود که در این راستا مراکز نوآوری و مراکز رشد 

واحدهای فناور از تعداد 154 در سال 93 به 186 در سال جاری رسیدند.
وی همچنین ایجاد دانشگاه کارآفرین، آمایش فناوری و برنامه راهبردی پنج ساله را از برنامه ریزی ها 

و سیاست های ملی فناوری در این دفتر مطرح کرد.
پیری خاطر نشان کرد: تهیه شاخص های کالن ارزیابی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، 
تدوین سند آمایش فناوری و تهیه نقشه راه فناوری از اقدامات مدنظر این دفتر در برنامه آمایش فناوری 

است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت همکاری بین دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، ارائه شاخص های 
ورودی فرآیندی و خروجی مربوط به دانشگاه کارآفرین و تدوین مدل همکاری پارک های علم و فناوری 

با دانشگاه ها را از سرفصل های برنامه ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور برشمرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امورفناوری وزارت علوم خبر داد:

رشد 54 درصدی ایده ها در استان های کشور جهت 
شرکت در جشنواره »شتاب«

دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امورفناوری وزارت علوم، از رشد 
54 درصدی ایده ها در استان های کشور در سال جاری، جهت شرکت در جشنواره شناسایی 

و توانمندسازی ایده های برگزیده )شتاب(، نسبت به سال 1395 خبر داد. 

ایجاد 3۰ هزار شغل در حوزه فناوری در سال جاری

خسرو پیری در اختتامیه نمایشگاه فن بازار اظهار داشت: با توجه به زیرساخت های 
فراهم شده در کشور توسط دولت، در سال جاری3۰ هزار شغل در حوزه فناوری ایجاد 

شده است.

پارک علم و فناوری؛ عاملی برای پیوند 
صنعت و دانشگاه

انتخاب سه شرکت 
پارک علم و فناوری یزد 
به عنوان فناوران برتر استان

 در بخش معرفی ایده های برگزیده، احسان گلشن کیا با ایده کنتاکتور فوق کم مصرف ایمن به عنوان نفر برتر شناخته شد. سیدمحمد رسولی 
ابرقویی با ایده گرد افشان سانتریفیوژ و مجتبی ذبیحی با ایده کمک رسان GBA به عنوان نفرات دوم وسوم را کسب کردند.

در این مراسم از پنل تغییرات خانواده و چالش های آن به مدیریت عباس عسگری ندوشن به عنوان پنل برتر نیز تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است در این مراسم همچنین از محصول ترکیبی ضدسرطان وگیاهی ساخته شده توسط شرکت ریز زیست فناوران فردانگر )مستقر 
در پارک علم و فناوری یزد( به مدیریت بی بی فاطمه حقیرالسادات، پایه روشنایی با چراغ متحرک توسط محمد مهدی ابوترابی و فناوری تولید 

انبوه عوامل بیولوژیک کنه های شکارگر توسط امیدجوهرچی رونمایی شد.

در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان
از پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد تقدیر به 
عمل آمد که حمیدرضا جعفریان مقدم مدیرعامل

و  علم  پارک  در  )مستقر  نوین  داده  پویش  شرکت 
فناوری یزد( توانست رتبه اول شرکت های دانش
مجتبی آورد.  دست  به  را  استان  فناور  و  بنیان 
عامل مدیران  آبادی  نجف  فاضل  سمیه  و  مرآت 
شرکت های علم و صنعت یزد و آینده پژوهی سمن

یاران یزد از دیگر شرکت های مستقر در پارک یزد 
نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد، در این پنل با اشاره به فعالیت های پارک 
علم و فناوری اظهار داشت: تجربه احداث پارک های علم و فناوری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان در این پارک ها، یک تجربه جهانی است و کشورهای 
پیشرفته دنیا برای وابسته کردن اقتصاد به دانش و تخصص نیروی انسانی در 

این زمینه اقدام کرده اند.
پورسراجیان، فلسفه وجودی تاسیس پارک ها و مراکز رشد را توانمند سازی 
و ایجاد عدم وابستگی شرکت های مستقر به دولت عنوان کرد و حمایت های 

هدف دار را بستر ساز رسیدن به این مهم دانست.
وی با بیان اینکه مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم 
افزایی بین عناصر آن است، خاطر نشان کرد: پایش، رصد و صیانت مستمر از 
شرکت های مستقر در پارک برای جلوگیری از انحراف شرکت ها و راهنمایی 

آنها در راه تولید محصول، از دیگر مزیت های پارک علم و فناوری است.
دانشگاه  و  بین صنعت  موثری  ارتباط  باید  اینکه  بیان  با  مقام مسئول  این 
و  بین صنعت  ارتباط  به واسطه یک مکانیزم واسط،  پارک  افزود:  ایجاد کرد، 

دانشگاه را برقرار میکند و در نتیجه موجب رونق در بازار تکنولوژی می شود.
و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل  سپهر؛  محمد  پنل  این  از  دیگر  بخشی  در 

فناوری استان یزد به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکه ذات فناوری با ریسک همراه است، ادامه داد: تامین مالی 
باید متناسب با این ریسک و از روش هایی باشد که بازده بهتری داشته باشد 

و ریسک را کاهش دهد.
سپهر با اشاره به اینکه در صندوق پژوهش و فناوری استان 20 روش تامین 
مالی داریم، ادامه داد: در شکل کلی، تامین مالی مبتنی بر بدهی و یا مبتنی بر 
سرمایه است که شرکت های نوپا باید تامین مالی مبتنی بر سرمایه را انتخاب 

کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های استارتاپ در زمینه شناسایی بازار و قیمت 
شکست  موجب  موضوع  همین  کرد:  تصریح  کنند،  نمی  عمل  خوب  گذاری 
بسیاری از آنها می شود در حالی که همکاری آنها با سرمایه گذار خطر پذیر، 

این مشکل را مرتفع می کند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان در پایان با بیان اینکه صندوق 
در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر ورود کرده است، افزود: ورود صندوق به 

فعالیت های اینچنینی موجب موفقیت بیشتر شرکت های نوپا خواهد شد.

پنل نهادهای علم و فناوری در اکوسیستم نوآوری استان، روز سه شنبه 7 آذر ماه در حاشیه نمایشگاه فن
بازار، با حضور داریوش پورسراجیان؛ رییس پارک علم و فناوری یزد، محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد، 
محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان و چندی دیگر از مسئوالن حوزه فناوری برگزار شد.
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پژوهش عتف
ویژه هفته       و فناوری

صنعت  شاخص  شرکت  جدید  محصوالت  از  رونمایی 
پارس

در حاشیه تور فناوری مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز ایران از پارک 
علم و فناوری خراسان، برای اولین باز از نمونه توپی شیر با قطر 56 اینچ از 

محصوالت شرکت شاخص صنعت پارس رونمایی شد. 
با دسته بندی شیرها به لحاظ مهندسی و فرآیند،امکان استفاده ازشیرهای 
خام  LNG،نفت  گاز طبیعی،  در صنایع  استفاده  برای  بزرگ  قطر  با  توپی 
وخطوط انتقال محصوالت پتروشیمی عالوه بر سایر تقاضاهای صنعتی این 

محصول فراهم شده است.
بار در کشور توسط شرکت شاخص صنعت  اولین  توپی 56 اینچی برای 
اندازی شده  پارس تولید شده است و خط تولید آن هم به طور کامل راه 

است. از این توپی در شیرآالت خط لوله سراسری گاز استفاده می شود.

فناوری  و  علم  پارک  بنیان  دانش  درخشش شرکت 
با  برق  صنعت  نمایشگاه  درهفدهمین  خراسان 
تولید محصولی برای اولین بار در دنیا و قرار گرفتن 
برق فناوری  صاحب  برتر  کشور  پنج  جمع  در 

 پارک علم و فناوری خراسان 
جمع پنج کشور برتر دنیا

شرکت کیان ترانسفو از شرکت های فناور پارک علم و فناوری خراسان از دو 
محصول جدید و منحصر به فرد خود در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

برق ایران رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، یکی از این محصوالت با عنوان 
"ترانسفورماتور با هسته 3D آمورف" برای اولین بار در جهان توسط شرکت کیان ترانسفو طراحی گردیده 
و خط تولید آن نیز راه اندازی شده است. این ترانسفورماتور از نوع ترانسفورماتورهای بدون تلفات می باشد 

که در کاهش تلفات و آزادسازی شبکه برق بسیار موثر است.  

آقای مهندس سوزنچی، مدیر عامل شرکت کیان ترانسفو همچنین از تولید سوئیچگیرهای GIS ردیف 
145kv خبر داد که حاصل سه سال و نیم کار و تالش روزافزون مهندسان و مختصصان شرکت کیان 

ترانسفو بوده و ایران را در زمره پنج کشور تولید کننده این سوئیچگیرها قرار می دهد.
اعالم کردند که  تاکید کردند و  برای کشور  این محصول  ارزآوری  اهمیت  بر  آقای مهندس سوزنچی 
با تولید این محصول از خروج ساالنه حداقل 180 میلیارد ریال ارز از کشور برای واردات این محصول 
جلوگیری می شود. ایشان همچنین از اشتغال زایی، فراهم شدن بستر اجرای پروژه های خدماتی و قابلیت 

صادرات، به عنوان دیگر مزیت های تولید این محصول در کشور نام بردند.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با حضور بیش از 458 شرکت داخلی و 310 شرکت 

خارجی از کشورهای مختلف در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

لوله  اضطراری خطوط  عملیات  ویژه  از خودرو  رونمایی 
نفت و گاز

در حاشیه تور فناوری مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز ایران از پارک 
علم و فناروی خراسان، از خودرو ویژه عملیات اضطراری خطوط لوله نفت و 
گاز از محصوالت جدید شرکت کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ، از شرکت های 

دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان رونمایی شد.
مواقع  در  که  باشد  می  جوشکاری  قابلیت  با  خودرو  یک  خودرو،  این 
اضطراری به محل اعزام می گردد و کلیه ابزارآالت مورد نیاز جهت عملیات 

در داخل خودرو پیش بینی شده است.
جهت  ابزار  کمد  شامل  خودرو  داخل  در  شده  تعبیه  تجهیزات  و  لوازم 
جاسازی کلیه ابزار آالت مورد استفاده در تعمیرات خط لوله، دستگاه باالبر 
جهت انتقال ابزارآالت سنگین، تانکر آب و لوله کشی جهت پر و خالی نمودن 
منبع از بیرون خودرو و دیزل ژنراتور برای تولید برق می باشد و فضای الزم 
برای انجام عملیات ظهور فیلم رادیوگرافی و جاسازی پروژکتور جهت روشن 

نمودن سایت عملیات تعبیه شده است. 

رونمایی از 8 محصول فناور همزمان با 
افتتاح هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش و فناوری چهارمحال و بختیاری

افتتاحیه با آیین  پارک علم و فناوری استان، روز آذر همزمان  به گزارش روابط عمومي 
جشنوراه و نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار، نماینده مردم شهرستان لردگان

از  و جمعی  ها  دانشگاه  رؤسای  فناوری،  و  علم  پارک  رئیس  اسالمی،  مجلس شورای  در 
مدیران استانی و پژوهشگران در فرهنگسرای بزرگ از 8 محصول فناور رونمایی شد.

آیین  این  در  بختیاری  و  چهارمحال  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  پیرعلی  اسماعیل  دکتر 
به  توجه  گفت:  است،  گرفته  قرار  جوامع  همه  سرلوحه  شدن  دانش بنیان  اینکه  بیان  با 
اقتدار و عزت و پیشرفت در راهبردهای کالن کشور  افزایش  باعث  پژوهش و هزینه در آن 
دهه  یک  دانش بنیان طی  اقتصاد  گفتمان  آغاز  به  اشاره  با  وی  کشورهاست.  سایر  به  نسبت 
دانشگاه های  به  و  شده  گرا  مأموریت  راستا  این  در  نیز  دانشگاه ها  افزود:  کشور،  در  گذشته 

داده اند. رویه  تبدیل  کارآفرین 
و  علم  پارک  توسط  فناوری  و  پژوهش  هفته  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  پیرعلی  دکتر 
فناوری افزود: امسال برای نخستین بار کوچه باغ استارتاپ برای معرفی استارتاپ های استان 
است.  شده  برپا  نمایشگاه  در  فناور  و  نوین  های  کارآفرینی  سازی  فرهنگ  و  تبیین  منظور  به 
وی برگزاری نشست های تخصصی دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان را از برنامه 
برنامه ریزی های صورت گرفته در  به  با توجه  تاکید کرد  نمایشگاه عنوان نمود و  های جانبی 
پژوهشی  مدیران  دانشگاهی،  اساتید  دانشجویان،  برای  فناوری  تور  نمایشگاه،  برگزاری  طول 

دستگاه های اجرایی و دانش آموزان برگزار خواهد شد.

آلتراسونیک  ژنراتور  مجازی،  آزمایشگاهی  صنایع  نظیر  فناور  محصول   8 از  آئین  این  در 
ریخته  ای  ماسه  های  قالب  محفظه  تولید  چاپگر  موور،  جت  لمسی،  تمام  وات  کیلو   3
پاکسازی  )داروی   B-War ارگانیک،  و  سالم  محصوالت  اصالت  تأیید  سامانه  گری، 
بخش  ،آرامش  گذاری  تخم  محرک  )شربت   Healthy-B کنه(،  کندو.انواع  کننده ی 
به  متصل  )اینورتر(  ژنراتور  آموزشي  و  تحقیقاتي  مجموعه  عسل(،  زنبور  کننده  مقاوم  و 

شد رونمایی  شبکه 

تولید و فروش محصوالت فناور و دانش بنیان 
در مجتمع کارگاهی شهدای علم و فناوری از 

مرز 75۰ محصول گذشت

به تولید و تجاری سازی با هدف کمک  پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری 
محصوالت دانش بنیان و فناور شرکت های مستقر در پارک و همچنین ایجاد اشتغال پایدار
شهدای کارگاهی  مجتمع  تجهیز  و  اجاره  به  1393اقدام  بهمن  در  دانش  و  علم  بر  مبتنی 

مربع  متر   15۰۰ بنای  زیر  با  زمین  مربع  متر   38۰۰ دارای  مجتمع  این  نمود.  فناوری  و  علم 
می باشد و در مرداد 1394 توسط جناب آقای دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری
مرکز رییس  صالحی  دکتر  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  سازی  تجاری  و 
طرح های کالن ملی فناوری و جمعی از مدیران و روسای دانشگاه های استان افتتاح گردید. 

در این مجتمع در ابتدا 4 شرکت فناور و دانش بنیان با اشتغالزایی 15 نفر مستقر بودند و هم اکنون 
18 شرکت فناور و دانش بنیان در این مجتمع مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال 70 نفر به طور 

مستقیم و 100 نفر به طور غیر مستیقم را فراهم شده است. 
اعتبار هزینه شده جهت خرید و تجهیز این مجتمع 12 میلیارد ریال می باشد که 7 میلیارد ریال از 

این اعتبار از طریق حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین گردیده است.
دستگاه نورد سه غلطکه، دستگاه نقطه جوش پنوماتیک و جوش ریکتیفایر، دستگاه تراش، دستگاه 
فرز یونیورسال و ... برخی از دستگاه ها و تجهیزاتی هستند که پارک علم و فناوری استان خریداری و 

در محل کارگاه عمومی این مجتمع به منظور استفاده شرکت های مستقر قرار داده است.

در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و سومین فن بازار استان مازندران، از چهار 
محصول جدید تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان استان، در حوزه های مختلف صنایع، فناوری 

اطالعات، پزشکی و کشاورزی رونمایی شد.
با حضور استاندار  این نمایشگاه  به گزارش پارک علم و فناوری استان مازندران، در حاشیه برگزاری 
مازندران و نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود، رئیس پارک علم و فناوری مازندران و دیگر 
میزان  اندازه گیری  دستگاه  چگالشی،  داغ  آب  بویلر  نظارت،  ارجاع  هوشمند  سامانه  از  استانی،  مدیران 

گشودگی دهانه رحم و برنج طارم روشن به نام و یاد شهید احمدی روشن، رونمایی شد.
سامانه هوشمند ارجاع نظارت، در حوزه سازمان نظام مهندسی جهت ارجاع عادالنه نظارت کاربرد دارد. 
برنج طارم روشن نیز از لحاظ کیفیت )عطر، بو و پخت( همانند طارم بومی است و میزان برداشت آن 2 برابر 

طارم بومی و در هر هکتار 7 تا 7 و نیم تن است. حوزه کاربرد و بازار هدف این محصول، حوزه کشاورزی، 
شالیزارهای کشور و در نهایت مصرف کننده برنج است.

دستگاه اندازه گیری میزان گشودگی دهانه رحم، در امر معاینه توسط پزشک یا ماما، به صورت حرفه ای و 
در امر آموزش برای دانشجوهای پزشکی به صورت مقدماتی مورد استفاده قرار می گیرد و برای اندازه گیری 

میزان گشودگی دهانه رحم در زمان زایمان در حوزه پرشکی کاربرد دارد.
بویلر آب داغ چگالشی، نیز از دیگر محصوالت جدید تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان استان 
استان  بازار  فن  سومین  و  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  هجدهمین  در  که  است  مازندران 

رونمایی شد.

در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان مازندران صورت گرفت؛

رونمایی از چهار محصول جدید تولید شده توسط شرکت  های دانش بنیان استان
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ویژه هفته       و فناوری

8 قرارداد پژوهشی با ارزش بیش از 46 میلیارد ریال خروجی 

رییس پارک علم و فناوری خوزستان تصریح کرد:

رییس پارک علم و فناوری خوزستان از پایان نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان خوزستان خبر داد و گفت:  8 قرارداد و تفاهم نامه پژوهشی با ارزش بیش از 46 میلیارد ریال 
خروجی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان خوزستان بود که موفقیت ارزشمندی محسوب می شود.

بابک مختاری با بیان اینکه 27 سازمان و دانشگاه، 19شرکت دانش بنیان و یک غرفه ویژه رسانه در مساحت 1060 متر مربع در نمایشگاه حضور داشتند، از رشد جایگاه و اهمیت نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 
در خوزستان خبر داد و بیان کرد: سال 88 در راستای توجه و اهمیت بیشتر به هفته پژوهش، نمایشگاه آن که هر سال در دانشگاه ها برگزار می شد به عنوان یک نمایشگاه استانی در برنامه نمایشگاهی استان قرار 
گرفت و پارک علم و فناوری هم به عنوان متولی برگزاری انتخاب شد، اکنون مشاهده می شود نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان به عنوان محلی برای رقابت بین سازمان ها و شرکت 

های دولتی و خصوصی و عرضه دستاوردها و محصوالت خود تبدیل شده است که نشان از رشد چشمگیر اهمیت پژوهش و فناوری دارد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان خوزستان

وی به معرفی قراردادهای انجام شده پرداخت و ادامه داد: انعقاد قرارداد پژوهشی بین پارک علم و فناوری و سازمان آب و برق خوزستان به مبلغ یک میلیارد و 142 میلیون ریال، عقد 5 قرارداد پژوهشی شرکت 
مناطق نفت خیز جنوب با مراکز علمی کشور با مجموع ارزش بیش از 45 میلیارد ریال، توافق نامه حمایت از توسعه اشتغال و کارآفرینی خوزستان میان سازمان جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری خوزستان 
به منظور تحقق مصوبات شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در راستای حمایت از توسعه اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیالن و تفاهم نامه پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه 

صنعتی شهدای هویزه از جمله قراردادهایی بود که در طول نمایشگاه امضا شد.

مختاری اظهار کرد: برگزاری جشنواره ایده های دانش آموزی)ایتاپ(، اولین رویداد شتابدهی رشد با محوریت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایل با همکاری مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه شهید چمران 
اهواز و مسابقه کتابخوانی شهروندی با همکاری شهرداری اهواز از دیگر برنامه های نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان بود و با استقبال خوبی هم مواجه شد.

دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و پنجمین فن بازار استان خوزستان با اشاره به اینکه نحوه حضور دستگاه ها در نمایشگاه چه از نظر نوع نمایش دستاوردها و چه از نظر نوع نمایش آن ها 
نسبت به سال های گذشته بسیار بهتر شده بود،  ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت پربارتر بودن نمایشگاه برخی سازمان ها به ارایه خدمات مفیدی به بازدید کنندگان پرداختند به عنوان مثال؛ 
اداره کل ثبت احوال استان بخشی از فرآیند صدور کارت ملی هوشمند را در غرفه خود در نمایشگاه و در معرض دید عموم انجام می داد همچنین دانشگاه های علوم پزشکی نیز به ارایه خدمات بخش بهداشت و 

سالمت پرداختند. 
   

بابک مختاری به بازدیدهای مسئوالن کشوری و استانی در طول نمایشگاه پرداخت و گفت: نمایشگاه هفته پژوهش با حضور استاندار خوزستان و مسئوالن استانی افتتاح شد. در طول نمایشگاه بازدیدهای خوبی 
صورت گرفت، خانم دکتر گودرزی دبیر جشنواره هفته پژوهش و فناوری وزارت کشور، مهندس عباس پاپی زاده رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی، دکتر 

همایون یوسفی نماینده مردم اهواز و سهراب گیالنی نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسالمی از مسئوالنی بودند که از این نمایشگاه بازدید کردند.
وی بیان کرد: در نمایشگاه هفته پژوهش ما دو تفاوت عمده با نمایشگاه سال گذشته از لحاظ واگذاری غرفه ها داشتیم. یکی اختصاص غرفه ای تحت عنوان خانه بازار برای کسب و کارهای خانگی به شرکت 
خانه بازار مستقر در پارک علم و فناوری که در زمینه کسب  و کارهای خانگی و به خصوص مشاغل ویژه بانوان فعالیت دارد و تفاوت دیگر اختصاص غرفه ویژه برای رسانه ها بود ضمن اینکه ما پخش زنده افتتاحیه 
را از شبکه های پرمخاطب استان داشتیم این موضوع کمک بسزایی در رشد تولید اخبار و پوشش فعالیت های نمایشگاه داشت به طوری که در طول نمایشگاه بیش از 150 خبر تولیدی در رسانه های استان کار 

شد و این در نوع خود بی سابقه بود.
  

رییس پارک علم و فناوری خوزستان در پایان گفت: اگر نمره نمایشگاه هفته پژوهش در سال گذشته تا 50 در نظر بگیریم نمره نمایشگاه امسال 90 خواهد شد.
گفتنی است: این نمایشگاه از 9 تا 12 آذر از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 21 در سالن امام رضا)ع( نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار شد.
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و  ها  دانشگاه  صنعت  با  ارتباط  مدیران  ساالنه  نشست 
پژوهشگاه های کشور که به همت دفتر ارتباط با صنعت 
تقدیر  با  گردید  برگزار  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزرات 
منتخب  پژوهشی  های  طرح  کارفرمایان  و  مجریان  از  

وزراتخانه ها و دستگاه های اجرایی به پایان رسید. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر برومند پنجشنبه در این آئین هدف از برگزاری جشنواره شتاب را کمک به تجاری 
سازی ایده های برتر دانست.

وی اظهار امیدواری کرد قوانین و مقرراتی تصویب شود تا از این طریق بتوان از ایده های برتر حمایت کرد تا به ارائه دهندگان 
ایده اجازه دهد که ایده خود را در قالب پایلوت ارائه دهد.

در این مراسم پس از ارائه 15 طرح از سوی صاحبان ایده، در داوری نهایی 10 طرح به عنوان ایده برگزیده انتخاب و معرفی 
شدند.

مبین احمدی و معین احمدی با طرح »سی ان سی برش اسفنج با تیغه نوسانی«، حسن کرمی، فاطمه صادقی و قهرمان 
آقاجانی با طرح »تولید نانو آفت کش ارگانیک«، علیرضا صادقی ماهوک، بیتا طباطبایی عمید و محیا شریعت علوی با طرح 
»تولید پروتئین هیدرولیز شده با قابلیت آنتی اکسیدانی و کاهندگی نیترات از ضایعات گوجه فرنگی جهت کاربرد در فرموالسیون 

فرآورده های گوشتی« جزو برگزیدگان این جشنواره ملی بودند.
همچنین سیدمحمد صفی الدین اردبیلی و مصطفی کیانی با طرح »تولید پیوسته بیودیزل توسط امواج ریزموج با قابلیت 
کنترل دما و توان واکنشی«، مجتبی پیرنظر، سیدحافظ هاشمی نسب و فریدون اسالمی با طرح »دستمال پاک کننده پالک 
میکروبی دندان قبل از مسواک زدن«، حسن داروغه با طرح »کاربرد فِرمون در کنترل آفات« و حمیدرضا صادقی و محمدمهدی 

توالیی با »طراحی و ساخت فنرهای جاذب انرژی رینگی« از دیگر برگزیدگان جشنواره ملی شتاب هستند.
علی محمودزاده، مهدی قراباغی و محمود تمدنی سرای با طرح »تولید نانوذرات سنتزی نوین به عنوان جایگزینی با کارایی 
باالتر برای کلکتورهای سنتی مورد استفاده در فرآیند فلوتاسیون مس«، الهه امیرخانی، مریم کرباسی و اسکندر کشاورز علمداری 
با طرح »آندهای نانوکامپوزیتی« و احسان، محسن و ایمان گلشن نیز با طرح »کنتاکتور فوق کم مصرف« نیز از برگزیدگان 

جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده بودند.

تقدیر از مجریان و کارفرمایان طرح های پژوهشی منتخب 
وزراتخانه ها و دستگاه های اجرایی

دکتر مسعود برومند در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره 
شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده، بر ضرورت ایجاد شرایط و 

بسترهای الزم برای تجاری سازی ایده های برتر تاکید کرد. 

اسامی برترین های هفته ملی پژوهش و فناوری کشور اعالم شد

در نشست ساالنه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه  ها و پژوهشگاه های کشور که به همت دفتر ارتباط با 
صنعت وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید، از چهار وزارت خانه برتر در ایجاد تعامل بین صنعت و 

دانشگاه تقدیر به عمل آمد
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت، صنعت معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو چهار 
زیر  آن  های  زیرمجموعه  و  وزارتخانه  این  گرفتند.  قرار  تقدیر  مورد  مراسم  این  در  که  بودند  ای  وزارتخانه 
بیشترین نقش را در ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه، تعاریف پروژه های پژوهشی و بسترسازی برای توسعه 

این ارتباط ایفا کرده اند.
روز  در  کشور،  های  پژوهشگاه  و  ها  دانشگاه   صنعت  با  ارتباط  مدیران  ساالنه  نشست  نخستین 
چهارشنبه 22 آذر ماه 1396 در روز دوم هفته پژوهش و فناوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران 

گردید. برگزار 

وزارتخانه های برگزیده در ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه
 معرفی گردیدند 




