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ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری- وابسته به معاونت پژو هش و فناوری

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد:

توسعه علمی پیش نیاز توسعه همه 
جانبه کشور است

وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها تاکید کرد:

حمایت از واحدهای فناور دانشگاه ها 

و پارک ها در تولید محصول یا خدمت 

موثر در مقابله با کرونا

▪ ماموریت به پژوهشگاه ژنتیک برای تامین 
نیازهای مرتبط با همکاری متخصصان 

سراسر کشور

 معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم 
در بخشنامه ای به روسای دانشگا ه ها تأکید کرد؛

ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان 
و  خوابگاه ها  مهمانسراها،  در  افراد 
تشکیل اردوهای تحصیلی، ورزشی و 

همایش ها

معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به 
روسای دانشگاه ها تأکید کرد: 

ضرورت بهره گیری از انواع روش های 
»برخط« و »برون خط« و ظرفیت فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی مجاز 
برای تداوم فعالیت های آموزشی

در نامه ای به وزیر علوم صورت گرفت:

تقدیر رئیس جمهوری از برنامه های 
مهارت افزائی و اشتغال پذیری 

دانشجویان

پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری 
انجام شد؛

توصیه های رهبر انقالب به مردم درباره 
بیماری ناشی از ویروس کرونا
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■ پس از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر 
معظم انقالب اسالمی دو اصله نهال میوه غرس کردند. 

 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پایگاه اطالع رسانی مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در سخنانی، 
در خصوص  و  خواندند  برکت  با  را حرکتی  درخت  کاشت 
از  قباًل  همچنانکه  گفتند:  کشور،  در  شده  شایع  بیماری 
پزشکان، پرستاران و مجموعه های درمانی صمیمانه تشکر 
کردم، الزم می دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بسیار 
با ارزش خود در حال جهاد در راه خدا هستند، تشکر کنم.

رهبر انقالب اسالمی مشاهده نمونه های درس آموز از تالش 
را  بیماران  به  رسیدگی  در  درمانی  کادرهای  فداکاری  و 
دانستند  آنان  انسانی  تعهد  و  نشان دهنده مسئولیت پذیری 
پزشکان،  خانواده های  از  می دانم  الزم  افزودند: همچنین  و 
پرستاران و همه عوامل درمانی که با صبر و تحمل خود در 
کنار تالش شبانه روزی عزیزانشان هستند، سپاسگزاری کنم.

ایشان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین طلب رحمت 

و  بیماری و صبر  این  از  برای درگذشتگان  الهی  و مغفرت 
به مردم  آنها، چند توصیه خطاب  بازماندگان  برای  آرامش 

بیان کردند.
و  توصیه ها  رعایت  بر  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  پیشگیری  خصوص  در  مسئوالن  دستورالعمل های 
جلوگیری از آلودگی، افزودند: از این دستورها نباید تخطی 
شود، چرا که خداوند ما را موظف کرده است در قبال سالمت 
خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، بنابراین هر چه به 
سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، 

حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند، سیئه است.
رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای دیگر همگان را به توسل و 
توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: البته این بال آنچنان 
بزرگ نیست و بزرگ تر از آن نیز وجود داشته است اما بنده 
به دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار 
به  امیدوارم، چرا که توسل  برای دفع بالهای بزرگ بسیار 
ائمه  و  اسالم  مکرم  نبی  از  شفاعت  طلب  و  خداوند  درگاه 

بزرگوار می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف کند.
بسیار  دعای  سجادیه  هفتم صحیفه  دعای  افزودند:  ایشان 
خوب و خوش مضمونی است که می توان با این الفاظ زیبا و 

با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین همه دستگاههای کشور 
را به همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت 

بهداشت که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد، توصیه 
کردند و گفتند: نیروهای مسلح و دستگاههای مرتبط با دفتر 

رهبری نیز به انجام این کار موظف شده اند.
کشورهای  شدن  درگیر  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
زیادی در دنیا با این بیماری، افزودند: مسئوالن ما از روز اول 
با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند و مردم را در 
جریان قرار دادند اما برخی کشورهای دیگر که این بیماری 
در آنها شدیدتر و همه گیرتر است، پنهان کاری می کنند البته 

ما برای آن بیماران نیز از خداوند طلب عافیت می کنیم.
فوق العاده  نه  و  گذرا  مسئله ای  را  پدیدآمده  حادثه  ایشان 
خیلی  را  مسئله  نمی خواهم  من  البته  گفتند:  و  دانستند 
این  نکنیم،  هم  بزرگ  را خیلی  آن  اما  کنم  فرض  کوچک 
برای کشور وجود خواهد  نه چندان طوالنی  مدتی  مسئله 
داشت و سپس رخت برمی بندد اما تجربیات حاصل از آن و 
فعالیت مردم و دستگاهها که به مثابه یک رزمایش عمومی 

است، می تواند به عنوان یک دستاورد باقی بماند.
اقدامات پسندیده و  به  اشاره  با  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
نوع دوستانه برخی هموطنان مانند کمکهای مالی و توزیع 
با  و  است  خوب  بسیار  کارها  این  افزودند:  بهداشتی  اقالم 
حفظ این دستاوردها، بال به نعمت و تهدید به فرصت تبدیل 
عزیز  ملت  برای  کامل  عافیت  روزگار  امیدواریم  و  می شود 

ایران نزدیک باشد.

توصیه های رهرب انقالب به مردم درباره بیامری ناشی از ویروس کرونا

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
سبز  مدیریت  راهبری  شورای  جلسه  چهارمین  در 
دانشگاه ها با تاکید بر لزوم ورود اندیشمندان دانشگاهی 
در حل مسائل زیست محیطی کشور گفت: الزم است در 
سرفصل دروس دانشگاهی کاربردی همچون مهندسی 
کشاورزی، مهندسی معدن و مواردی از این قبیل، مسائل 

و یافته های زیست محیطی گنجانده شوند. 
 

به گزارش  نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، در این نشست که در دفتر وزیر علوم برگزار شد، دکتر 
غالمی با اشاره به اینکه دانشگاه ها در بحث مدیریت سبز عملکرد 
مناسبی داشته اند، اظهار داشت: محیط های دانشگاهی به علت 
علم به کار و آگاهی بیشتر درخصوص مسائل زیست محیطی، 
فضای مناسبی برای اعمال مدیریت سبز و انتقال آن به بخش 
مدیریتی دانشگاه، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان 
است و می توان از اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها به عنوان 
یک دستاورد علمی یاد کرد و باید سهم علم و فناوری دانشگاه ها 

در این موارد دیده شود.
عنوان یک  به  مدیریت سبز  اعمال  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
فرهنگ مدیریتی در دانشگاه ها جا افتاده است، گفت: این مساله 
باید در محیط کالن کشور هم جا بیفتد که در محیط های 
دانشگاهی مباحث فرهنگی، آموزشی و زیست محیطی فراوانی 
وجود دارد که باید از این پتانسیل به بهترین نحو در راستای 
حل مسائل کشور استفاده شود. البته تعامل دانشگاه ها در این 
خصوص مناسب بوده و الزم است این همکاری ها و تعامالت و 
روال شکل گرفته و تجربیات به دست آمده در راستای اعمال 

مدیریت سبز در دانشگاه ها تثبیت شوند.
وی افزود: معموالً با تغییر مدیریت ها برخی موارد انجام شده به 
فراموشی سپرده می شوند و یا با تأخیر دوباره انجام می شوند ولی 
درخصوص اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها و ایجاد دانشگاه 
سبز، اگر موارد انجام شده تثبیت شوند، زحمات کشیده شده 
و فعالیت های انجام یافته زودتر به مرحله نهایی و بهره برداری 

می رسند.
با شهرداری ها و  بیشتر دانشگاه ها  ارتباط  لزوم  بر  وزیر علوم 
سایر سازمان های شهری تاکید کرد و گفت: ارتباط دانشگاه ها 
با شهرداری ها و سایر سازمان های خدماتی شهری باید همیشه 
را همانند یک  دانشگاه ها  بوده و مسئوالن شهری  هماهنگ 

شهرک در نظر بگیرند و به آنها خدمات ارائه دهند.
با  انجام پروژه های مشترک دانشگاه ها  افزود: در راستای  وی 
امسال، شهرداری  فناوری  و  پژوهش  نیز در هفته  شهرداری 
تهران در کتابی تحت عنوان شهر هوشمند، بیش از یک هزار 
کار تحقیقاتی را که دانشگاه ها می توانند در انجام آنها همکاری 
کنند نام برده که چندین مورد از این امور به مرحله قرارداد هم 

رسیده است.

در نامه ای به وزیر علوم صورت گرفت:

تقدیر رئیس جمهوری از برنامه های 
مهارت افزائی و اشتغال پذیری دانشجویان

رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات 
برنامه ریزی های  و  از مجموعه تالش ها  فناوری،  و 
و  مهارت افزائی  راستای  در  شده  انجام 
کارشناسی  دوره های  دانشجویان  اشتغال پذیری 

قدردانی کرد. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی 
ارائه گزارش دکتر منصور غالمی،  از  وزارت علوم، پس 
جمهوری  رئیس  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
اشتغال پذیری  و  مهارت افزائی  »برنامه های  قالب  در 
دانشجویان دوره های کارشناسی«، مراتب »تشکر رئیس 
جمهور از تالش ها و برنامه ریزی های انجام شده« از سوی 
رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر 

علوم ابالغ شد.
گفتنی است گزارش تفصیلی یادشده در محورهای: »ایجاد 
برنامه های  تغییرات اساسی در فرایند تحصیل«، »اجرای 
توسعه مهارت، برنامه ریزی و هدایت شغلی دانش آموختگان« 
و »اقدامات پشتیبانی و با هدف تحقق اثربخش تر طرح جامع 

مهارت افزایی« تنظیم و ارائه شده بود.

■ وزیر علوم در جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه ها تاکید کرد:  ■

لزوم ورود اندیشمندان دانشگاهی در حل مسائل زیست محیطی کشور
گنجاندن مسائل و یافته های زیست محیطی در رسفصل دروس دانشگاهی
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■  معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد:

توسعه علمی پیش نیاز توسعه همه جانبه کشور است
دانشگاه های ایران رتبه نخست را در بین کشور های اسالمی و منطقه دارند

پیش نیاز  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
توسعه همه جانبه کشور توسعه علمی است، گفت: پایگاه 
توسعه علمی کشور، دانشگاه ها هستند و باید تالش کنیم 
شدن  بنیان  دانش  سمت  به  کشور  اقتصاد  مجموعه  تا 

حرکت کند. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون 
مراسم  در  جهانگیری  اسحاق  دکتر  جمهوری،  رئیس  اول 
تجلیل از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی 
نمونه، به کارهای بزرگی که دانشگاه های کشور در سطح 
منطقه ای و بین المللی انجام داده اند اشاره کرد و گفت: 
کشورهای  بین  در  را  نخست  رتبه  ما  های  دانشگاه  امروز 

اسالمی و منطقه دارا هستند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران تا پیش از این 
همواره به عنوان کشوری دارای ذخایر و منابع طبیعی نظیر 
نفت شهرت داشته است، اظهار داشت: در کنار همه فرصت 
ها و ظرفیت ها، بزرگترین سرمایه کشور، جوانان، نخبگان 
و مغزهایی هستند که می توانند آینده کشور را رقم بزنند.

وی ضمن تبیین شرایط خطیر، پیچیده و دشوار اقتصادی 
تالش  گفت:  آمریکا،  سخت  های  تحریم  خاطر  به  کشور 
که  راهکارهایی  با  ایران  اقتصاد  فروپاشی  برای  دشمنان 
پیش بینی کرده بودیم به شکست منجر شده است. اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی توانسته است ما را در برابر 
آوری  تاب  و  کند  مقاوم  تحریم  مانند  بیرونی  های  تکانه 

کشور و مردم را باال ببرد.
های  گیری  جهت  مهمترین  از  یکی  جهانگیری  دکتر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را رویکرد دانش بنیان شدن 
اقتصاد کشور توصیف کرد و با اشاره به اینکه در چند سال 
تحقیقات  علوم،  وزارت  با مسئوالن  متفاوتی  اخیر جلسات 
و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز 
روسای دانشگاه ها برای تحقق دانش بنیانی اقتصاد برگزار 
در کنار همه دانشگاه های  امروز تقریباً  شده است، گفت: 
اصلی کشور، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایجاد 
شده تا ایده های نخبگان به سرعت تبدیل به طرح، ایجاد 

شرکت و تولید شود.
کرد: محصوالت شرکت  تصریح  رییس جمهور  اول  معاون 
های دانش بنیان کشور با افتخار قابل ارائه در بازارهای بین 
المللی است و من امیدوارم این روند با قوت ادامه پیدا کند.

کردن  بنیان  دانش  دنبال  به  باید  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
بنگاه های بزرگ و اقتصاد ایران باشیم، گفت: با اینکه تالش 
اقتصاد  اما  بفروشد  نفت  نتواند  ایران  تا  انجام شد  بسیاری 
ایران که حجم تجارت آن ۲۰۰ میلیارد دالر است و نفت 
نیمی از این تجارت را در اختیار داشت، در برابر فشارها تاب 
توانمندی هایی در  وجود صنایع و  آورد و دلیل آن حتماً 
عرصه های مختلف از پتروشیمی تا فوالد، صنایع غذایی تا 

سایر بخش های تولیدی است.
دانش  برای  باید  ها  دانشگاه  کرد:  تاکید  جهانگیری  دکتر 
نوآوری  آثار  تا  کنند  پیدا  ورود  کشور  اقتصاد  بنیان شدن 

و مغز انسان ها در تولیدات این شرکت ها اثرگذار باشد.
معاون اول رییس جمهور جهت گیری دیگر سیاست های 
درآمدهای  از  کشور  اقتصاد  شدن  رها  را  مقاومتی  اقتصاد 
نفتی و منابع طبیعی ارزیابی کرد و گفت: باید در یک بازه 
زمانی چند ساله اقتصاد کشور از منابع نفتی منفک شود اما 
نباید تصور کنیم وقتی ۵۰ درصد از اقتصاد یک کشور قرار 

است کنار برود این اقتصاد کوچک شود زیرا با کوچک شدن 
کیک اقتصاد سهم مردم از آن کاسته می شود.

به  ساالنه  کشور  اقتصاد  که  است  این  هنر  داد:  ادامه  وی 
بزرگتر شود که  آن  از  بیشتر  و حتی  اندازه رشد جمعیت 
در این صورت مردم احساس رفاه بیشتر و زندگی بهتری 

خواهند داشت.
نفتی  درآمدهای  به  اتکاء  کاهش  افزود:  جهانگیری  دکتر 
اگر  زیرا  نیست؛  کشور  اقتصاد  کردن  کوچک  معنای  به 
اقتصاد کوچک شود، زندگی و معیشت مردم نیز سخت تر 
خواهد شد. کاهش اتکا به نفت یعنی باید درآمد دیگری را 

جایگزین درآمدهای نفت کنیم.
معتقدند  افراد  برخی  داد:  ادامه  رییس جمهور  اول  معاون 
اتکا به معادن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای 
نفتی باشد اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که معادن 
نیز مانند نفت جزو منابع طبیعی کشور محسوب می شوند 
که هر کدام ذخیره ای محدود دارند و روزی تمام خواهند 

شد.
جایگزین  تواند  می  که  منبعی  تنها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشور  طبیعی  منابع  به  متکی  درآمدهای  برای  مناسبی 
باشد، مغز، دانش و قدرت خالقیت و نوآوری جوانان است، 
تحصیلکرده،  جوان  نیروی  نظر  از  ایران  کرد:  نشان  خاطر 
در  هنوز  متاسفانه  اما  است  برخوردار  استثنایی  فرصتی  از 
انسانی زبده  نیفتاده که نیروی  باید جا  کشور آن طور که 
از نفت و سایر منابع  و تحصیلکرده سرمایه ای گرانبها تر 

طبیعی است.

مسیر  در  که  کسانی  کرد:  نشان  خاطر  جهانگیری  دکتر 
کنند،  می  اخالل  کشور  نخبگان  و  انسانی  نیروی  فعالیت 
اما  باشد  دلسوزی  از سر  آنها  اقدامات  است  اگرچه ممکن 
در واقع مانند کسانی هستند که درآمدهای نفتی کشور را 

تحریم کرده اند.
و  نخبگان  سفر  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
وطن  به  بازگشت  و  خارج  به  کشور  تحصیلکرده  نیروهای 
به  خدمت  برای  بیشتر  تجربیات  و  دانش  کسب  از  پس 
کشور، امری مثبت و مفید است اما اینکه عده ای شرایط 
کشور را به گونه ای فراهم کنند که ایران جزو کشورهایی 
باشد که میزان فرار مغزها در آن باالست، این جفا و خیانت 

به کشور است.
وی تصریح کرد: وظیفه دولت و مجموعه حاکمیت این است 
که حرمت نیروهای علمی کشور را حفظ کنند و شرایط را 
به گونه ای مهیا سازند تا نخبگان کشور بتوانند از ظرفیت 
های علمی خود برای توسعه کشور استفاده کرده و خالقیت 
و دانش خود را در راه بهبود اقتصاد و رفاه مردم بکار گیرند.
دکتر جهانگیری با اشاره به طرح برخی مطالبات در مراسم 
از سوی نمایندگان دانشجویان برتر گفت: قول ها و تعهداتی 
باید عملیاتی  که در این جشنواره ها داده می شود، حتماً 
شوند. وعده هایی که سال گذشته به دانشجویان داده شد 

نیز اگرچه ممکن است برخی از این تعهدات قدری با تاخیر 
محقق شود اما این تعهدات و وعده ها سرجای خود باقی 

است و باید اجرا شوند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه 
نتوانسته آن گونه  به دلیل محدودیت ها و فشارها، دولت 
آنها  به  دانشگاه ها است  اعضای هیئت علمی  که شایسته 
توجه کند، تصریح کرد: در هفته های گذشته تصمیماتی در 
دولت اتخاذ شد که پرداخت های فوق العاده ۵۰ درصدی به 

بخش کارشناسان دولت انجام شود.
وی افزود: در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها نیز توافقاتی صورت گرفته که این توافقات حتماً 
رسید  نهایی خواهد  بندی  به جمع  سالجاری  اسفندماه  تا 
این موضوع  فناوری  و  که الزم است وزیر علوم، تحقیقات 

را پیگیری کند.
البته این پرداخت ها  معاون اول رییس جمهور ادامه داد: 
ها  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  که  جایگاهی  به  توجه  با 
دارند منتی بر سر آنها نیست زیرا در مقایسه با شرایطی که 
آنها می توانند در خارج از کشور برای خود رقم بزنند، این 
پرداخت ها جزو ضعیف ترین پرداخت ها محسوب می شود 
اما با این وجود این عزیزان عاشقانه و با عالقمندی در کشور 

مانده اند و مشغول خدمت هستند.
دکتر جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با استقبال از 
طرح ها و پیشنهادات دانشجویان برتر و نخبه کشور گفت: 
وزارت  از طریق  را  توانند طرح های خود  این عزیزان می 
علوم با دستگاه های مرتبط مطرح کنند و چنانچه نیاز به 
پیگیری بیشتر باشد، شخصاً آمادگی دارم که این طرح ها 

را پیگیری کنم.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن 
قدردانی از حمایت معاون اول رییس جمهور از برنامه های 
پیشگیرانه این وزارتخانه در جلوگیری از شیوع و گسترش 
ویروس کرونا نظیر لغو پروازهای مسافری به چین، موفقیت 
های ایران در عبور از بیماریهای فراگیر در سالهای گذشته 
را برشمرد و گفت: ملت ایران مطمئن باشند با بسیج همه 
امکانات کشور بویژه حضور جامعه پزشکی ویروس کرونا را 

به زودی مهار خواهیم کرد.
علوم  های  دانشگاه  گیری  شکل  تاریخچه  به  اشاره  با  وی 
و  کشور  علمی  نخبگان  مهاجرت  موضوع  کشور،  پزشکی 
تالش برای نگهداشتن دانشجویان برگزیده را یادآور شد و 
گفت: همه باید در کنار هم برای توسعه و پیشرفت کشور 

تالش کنیم.
این جشنواره  برگزاری  نیز  فناوری  و  وزیر علوم، تحقیقات 
جامعه  به  نمونه  دانشجویان  شناساندن  در جهت  گامی  را 
ارزیابی کرد و گفت: تالش ما این است که صاحبان فکر و 
اندیشه به جای نشستن پشت میزهای اداری در فضاهایی 
مشغول به کار شوند که نتیجه عملکرد آنها توسعه هر چه 

سریعتر کشور باشد.
دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان و دبیر کمیته 
نیز  نمونه  دانشجوی  انتخابات  دوره  هشتمین  و  بیست 
گزارشی از روند انتخاب و شاخص های درنظر گرفته شده 
و حضور دانشجویان از دانشگاه های مختلف کشور در این 

جشنواره ارائه کرد.
همچنین در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور 

به تعدادی از دانشجویان برگزیده لوح تقدیر اهدا شد.
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■  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگا ه ها تأکید کرد؛

رضورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهامنرساها، خوابگاه ها و 
تشکیل اردوهای تحصیلی، ورزشی و هامیش ها

دکتر محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه ای به روسای 
آموزشی،  مراکز  و  موسسات  پژوهشگاه ها،  دانشگا ه ها، 
پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بر ضرورت خودداری از 
پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها، خوابگاه ها و تشکیل 

اردوهای تحصیلی، ورزشی و همایش ها تأکید کرد. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، دکتر نظرپور در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع 
بیماری کرونا )covid-19( در برخی از استان های کشور و با 

از  به سایرین و جلوگیری  این ویروس  اشاعه  از  هدف پیشگیری 
احتمال ابتالی گردشگران، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و 
اسکان افراد در مهمانسراها، خوابگاه ها و تشکیل اردوهای تحصیلی، 

ورزشی و همایش ها تا اطالع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید.

سازمان  ایرانی  غیر  دانشجویان  امور  کل  اداره 
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  صدور  با  دانشجویان  امور 
تعطیالت  ایام  در  هستند  مایل  که  دانشجویانی 
بدون  می توانند  باشند  خود  کشور  در  دانشگاهی 
برای  را  به اخذ جواز خروج و مراجعت کشور  نیاز 

سپری کردن تعطیالت ترک کنند. 
 

امور  سازمان  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
دانشجویان، متن این اطالعیه به شرح ذیل است:

به  شاغل  بین المللی  دانشجویان  کلیه  توجه  "قابل 
تحصیل در دانشگاه های کشور"

بین المللی  دانشجویان  از  دسته  آن  اطالع  به 
دانشگاه ها که قصد مراجعت به کشور متبوع خود و 
استفاده از تعطیالت را دارند می رساند با عنایت به 
مساعدت و هماهنگی به عمل آمده با اداره پلیس 
بر  و  انتظامی ج.ا.ایران  نیروی  و گذرنامه  مهاجرت 
اساس بخشنامه مورخ پنجم اسفندماه ۱۳۹۸ اداره 
مذکور، این دسته از دانشجویان می توانند با رعایت 
موارد و در دست داشتن مدارک زیر بدون نیاز به 
برای سپری  را  مراجعت کشور  و  اخذ جواز خروج 

نمودن تعطیالت ترک نمایند.

● کارت یا گواهی دانشجویی معتبر
● گذرنامه دارای پروانه اقامت دانشجویی معتبر

● اقدام به خروج از مبادی و مرزهای اصلی کشور

قصد  که  دانشجویان  از  دسته  آن  است  گفتنی 
مراجعت از مسیرهای هوایی را دارند ضروری است 
هشت ساعت زودتر از زمان پرواز در فرودگاه باشند.

از سوی سازمان امور دانشجویان اعالم شد؛

ارائه تسهیالت خروج دانشجویان 

بین املللی از کشور در ایام تعطیالت 

دانشگاهی در ایران

◼ معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها تأکید کرد:  ◼
رضورت بهره گیری از انواع روش های »برخط« و »برون خط« و ظرفیت فضای مجازی و 

شبکه های اجتامعی مجاز برای تداوم فعالیت های آموزشی

دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، در بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی بر ضرورت بهره گیری از انواع روش های »برخط« و »برون 
خط« و ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجاز برای 

تداوم فعالیت های آموزشی تأکید کرد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در متن این 
بخشنامه آمده است:

با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور و لزوم 
تصمیم گیری شایسته درباره فعالیت های آموزشی به گونه ای که 
ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کمترین آسیب، وقفه و 
کاستی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور باشیم، 
به آگاهی می رساند فعالیت عادی دانشگاه ها در مسیر فعالیت های 
پژوهشی دانشجویان، انجام پروژه های تحصیالت تکمیلی، دفاعیه ها 
و... تا پایان سال جاری می تواند به روال معمول ادامه یابد؛ اما در 
زمینه برگزاری کالس های درس به شیوه غیرحضوری، دانشگاه ها 
دانشگاه،  امکانات  و  شرایط  به  توجه  با  می توانند  موسسات  و 
فعالیت های آموزشی خود را مدیریت کرده و به انجام رسانند. در 

این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:
❰❰  خوشبختانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بسیاری از 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در دو دهه اخیر در راه اندازی 
ارائه  به منظور  الکترونیکی  ابزارهای  از ساختارها و  و بهره مندی 
دروس دانشگاهی تجربه اندوخته اند و از آمادگی نسبی برای ایجاد 
تحولی مطلوب در گرایش به آموزش های غیرحضوری برخوردارند. 
با این همه ایجاد هماهنگی و اخذ مشورت در این مسیر برای حفظ 

کیفیت و دستیابی به موفقیت، ضروری است.
❰❰  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور جلوگیری از 
اتالف وقت دانشجویان و مدرسان و بروز وقفه ناخواسته در اجرای 
تقویم آموزشی مجازند از انواع روش های »برخط« و »برون خط« 
و ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجاز برای تداوم 
دروسی  برای  حال  عین  در  بگیرند.  بهره  آموزشی  فعالیت های 

که به هر علت امکان آموزش غیرحضوری در هفته های پیش رو 
فراهم نیست، الزم است برنامه ریزی الزم برای برقراری کالس های 
جبرانی در ابتدای سال آتی و ادامه نیمسال تحصیلی صورت پذیرد.
❰❰  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرصت پدید آمده را برای 
ایجاد و تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مغتنم 

شمرده و تأمین و تجهیز الزم در این زمینه را پیگیری کنند.
❰❰  از مجموعه جامعه دانشگاهی کشور و اعضای هیئت علمی و 
مدرسان دانشگاه ها انتظار می رود که ضمن همراهی و تطبیق با 
شرایط ویژه کنونی، استفاده از شیوه تدریس غیرحضوری را کارا 
و اثربخش دنبال کنند و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز 
ضروری است که در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی 
اعضای هیئت علمی با شیوه ها و ابزار آموزش غیرحضوری اقدام 

الزم به عمل آورند.
❰❰  دانشگاه هایی که در حال حاضر از زیرساخت های الزم برای 
ظرفیت،  از  می توانند  نیستند  بهره مند  الکترونیک  آموزش های 
توان، امکانات و تجربه دانشگاه های باسابقه و همچنین امکانات 
غیردولتی-  عالی  آموزش  موسسات  نرم افزاری  و  سخت افزاری 

غیرانتفاعی فعال در آموزش های الکترونیک، بهره گیری کنند.
❰❰  با توجه به تشکیل »کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی«، 
این کارگروه به عنوان ستاد مرکزی و هماهنگ کننده آموزش های 
غیرحضوری عهده دار برنامه ریزی، هدایت و راهنمائی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی خواهد بود. مراکز آموزش عالی می توانند 
هرگونه ابهام و پرسش خود را در حوزه آموزش های غیرحضوری در 
هماهنگی و همکاری با کارگروه یادشده برطرف سازند تا به بهترین 
روش، کمترین هزینه کرد و حفظ کیفیت بتوانند امور را مدیریت 
کنند. برای این منظور ارتباط با دکتر سید علی اکبر صفوی )عضو 
هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز و 
عضو کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی( پیشنهاد می شود.

❰❰  برای دروس عملی و کارگاهی نیز راهنمائی های الزم از طریق 
کارگروه یادشده قابل دریافت خواهد بود.

❰❰  آن دسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که از نظر 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری امکان همرسانی خدمات 
با دیگر مراکز آموزشی را دارا هستند، شایسته است توان و امکانات 
خود را به »کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی« اعالم کنند.
 )  ... نرم افزاری،  )سخت افزاری،  علت  هر  به  صورتی که  در    ❱❱
شود،  برگزار  مطلوب  شکل  در  نتواند  غیرحضوری  آموزش های 
شایسته است تدبیر الزم برای جبران این کاستی در ادامه نیمسال 

تحصیلی صورت پذیرد.

عتف
ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
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نقش دانشگاه ها در نهادینه کردن و آموزش معارف مدیریت سبز
ارائه برنامه های علمی اجرایی توسط دانشگاه ها برای مدیریت کار آمد محیط زیست در سطح استانی و کشوری

علم نافع موجب تعالی انسانیت و امنیت است

مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون  نظرپور،  محمدتقی  دکتر 
منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهارمین جلسه 
شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه ها با تاکید بر نقش 
مدیریت  معارف  آموزش  و  کردن  نهادینه  در  دانشگاه ها 
با  و  به عنوان قطب علمی کشور  سبز گفت: دانشگاه ها 
دارا بودن سرمایه های عظیم فکری، نقش مهمی در ارائه 
کارآمد  برای مدیریت  اجرایی  و علمی  برنامه های دقیق 

محیط زیست در سطح استانی و کشوری دارند. 
 

به گزارش  نشریه عتف به نقل ازاداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، در این نشست که در دفتر وزیر علوم برگزار شد، دکتر 
نظرپور با بیان اینکه استقرار الگوی مدیریت سبز در سازمان های 
مختلف، نقشی موثر در مدیریت مصرف منابع )آب، انرژی، کاغذ 
و ...( داشته و منجر به حفظ محیط زیست و افزایش بهره وری 

مشکالت  اکثر  اینکه،  به  توجه  با  داشت:  اظهار  شد،  خواهد 
زیست محیطی از عادت ها و رویکردهای اشتباه نشات می گیرد، 
این راستا، یکی  پایدار ضروری است و در  الگوی رفتاری  ارائه 
به توسعه  به منظور دست یابی  برنامه های ملی  از اساسی ترین 

پایدار، استقرار نظام مدیریت سبز می باشد.
وی با اشاره به وظایف محوری وزارت علوم تحت عنوان نهادینه 
ارائه  و  جامعه  در  پایدار  توسعه  و  سبز  مدیریت  مفهوم  کردن 
الگوی نظری عملی مدیریت سبز، در خصوص نقش وزارت علوم 
در پرورش استعدادهایی از این نوع گفت: دانشگاه ها می توانند با 
بررسی معضالت جدید زیست محیطی، راه حل های پیش گیرانه 
را جهت حفظ محیط زیست ارائه کنند. لذا ضمن بهره گیری از 
تخصص های متنوع، زمینه اشتغال و فرصت های شغلی جدید را 
برای نیروهای تحصیل کرده و شرکت های دانش بنیان در حوزه 

های مرتبط فراهم کنند.
در جهت  علوم  وزارت  آتی  اقدامات  در خصوص  نظرپور  دکتر 
به روزرسانی  گفت:  دانشگاه ها  در  سبز  مدیریت  اعمال  تقویت 
دستورالعمل مدیریت سبز و تدوین دستورالعمل جدید مدیریت 
سبز به دلیل ضرورت، تدوین سیاست های آتی با مشارکت کلیه 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بررسی 
عملکرد دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در 
حوزه مدیریت سبز در جلسات دوره ای و ایجاد کرسی مدیریت 
سبز در یونسکو برای وزارت علوم از جمله برنامه های در نظر 
اعمال مدیریت سبز در دانشگاه  تقویت  گرفته شده در جهت 

ها است.
حل  جهت  در  مختلف  سازمان های  با  تعامل  همچنین  وی 
مشکالت زیست محیطی و مدیریت سبز، تدوین گزارش عملکرد 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه 
مدیریت سبز توسط تیم های تخصصی برای ارایه به هیات دولت 
توسط مقام عالی وزارت وتهیه مستند فعالیت های دانشگاه ها، 
مدیریت  در حوزه  فناوری  و  علم  پارک های  و  پژوهشی  مراکز 
سبزرا از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای تقویت اعمال 

مدیریت سبز در دانشگاه ها ذکر کرد.
دکتر نظرپور همچنین در زمینه های تعامالت برون سازمانی، به 
همکاری مستمربا شهرداری تهران در زمینه های حمل و نقل، 
توسعه  پسماند،  مدیریت  انرژی،  مدیریت مصرف  هوا،  آلودگی 
این  اشاره کرد و گفت: در  فضای سبز و مدیریت مصرف آب 
در  زیست  محیط  سازمان حفاظت  با  مناسبی  همکاری  راستا 
مواردی از قبیل فرسایش خاک، تخریب جنگل، پوشش گیاهی، 
تصفیه فاضالب و بازچرخانی پساب و احیای قنات و مدیریت 

پسماند داریم.
در  علوم  وزارت  تجربیات  از  بهره گیری  همچنین  وی 
سیاست گذاری های کالن ملی در حوزه مدیریت سبزو توسعه 
آموزش در حوزه توسعه پایدار در دستگاه های دولتی با همکاری 
سازمان حفاظت محیط زیست )فرهنگ سازی، نهادینه کردن و 
انتقال تجربیات( را از دیگر موارد تعامل وزارت علوم با سازمان 

حفاظت محیط زیست ذکر کرد.

دکترعلی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: علم نافع موجب تعالی انسانیت و امنیت است 
نافع  علم  به  بشریت  )عج(  با ظهور حضرت مهدی  انشااهلل  و 

کامل برسد. 
 

خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
از  رونمایی  مراسم  در  نصیرالدین طوسی، دکترخاکی صدیق 
کتاب علم و دین در افق جهان بینی توحیدی که در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، گفت: مباحث 
فرهنگی همواره از دغدغه های مسئوالن دانشگاه بوده است و 

پرداختن به مباحث ریشه ای فرهنگی بسیار دشوار است.
وی افزود: در دانشگاه مجموعه ای از کارهای متنوع فرهنگی 
صورت می گیرد و برخی از اقدامات ریشه های عمیق فرهنگی 

دارند و اثرات طوالنی مدت بر جای می گذارند.
اقدامات  این  از  یکی  داد:  ادامه  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
فرهنگی با اثرات طوالنی مدت چاپ کتاب علم و دین در افق 
جهان بینی توحیدی تالیف دکترمهدی گلشنی است که در 

راستای راهبرد فرهنگی دانشگاه به چاپ رسیده است.
از  یکی  دکترگلشنی  بی شک  کرد:  بیان  صدیق  دکترخاکی 
شایسته ترین افراد برای تالیف در حوزه علم و دین است که 
پیش گفتار این کتاب به قلم مرجع گرانقدر آیت اهلل سبحانی 

نیز موید این مطلب است.
استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
با بیان اینکه ورود به بحث علم و دین کاماًل حرفه ای و دشوار 
است، گفت: بنده تنها به چند نکته اشاره و پرسش هایی را 

مطرح می کنم.

وی افزود: آیا بین علم و دین تعارض وجود دارد؟ اگر ما دین 
را بر پایه وحی بدانیم و وحی را نیز پیام خدا بدانیم، از طرفی 
نیز علم را بر پایه طبیعت و طبیعت را فعل خدا بدانیم امکان 
تعارض بین کالم، و فعل خدا نیست؛ در اصل قضیه امکان ندارد 
بین علم و دین تعارضی ببینیم اما آنچه به عنوان تعارض مطرح 
می شود و علمای علم تجربی و دینی نیز به آن اشاره کرده اند، 
فهم و تفسیر افراد از این موضوعات است. این برداشت ها با هم 
در تضاد هستند، از یک طرف یک فیزیکدان برجسته که اخیراً 
فوت شد ادعا می کند که طومار بحث دین را برچیده و ادعای 
اثبات عدم وجود خدا را می کند و دیگری در لباس عالم دینی 
می آید و کتاب علمی را می سوزاند، اینها تعارض هایی است بر 

اساس استنباط های خودشان.
در  که  مهمی  مسئله  کرد:  بیان  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
"کتاب علم و دین در افق جهان بینی توحیدی" به آن پرداخته 
شده است این است که علم در چه بستری شکوفا شده است؟ 
آیا پایه های اعتقادی و زیرساخت های فکری که براساس آن 
نظریه های جدید را بنا می دهیم و علوم و فناوری پیشرفت می 
کند، دین گریز یا دین زدا هستند؟ یا اینکه بی توجه به دین 

هستند و کار خود را انجام می دهند.
و  علمی  نظریه پردازی های  اگر  کرد:  بیان  صدیق  دکترخاکی 
فناوری ها از بستر دین بر می خواستند آیا وضعیت کنونی دنیا 
متفاوت از این چیزی می بود که داریم؟ تبعات و قوانین مطرح 
در این زمینه، چقدر عمق پیدا می کرد، این موضوع جای تامل 
جدی دارد. البته پاسخ آن نیز آسان نیست. چون تجربه ای از 

علم و نظریه پردازی دینی به معنای واقعی نداریم.
وی افزود: اگر دانشمندانی وجود داشتند که در مکتب ائمه اطهار 
بودند و  امام زمان )ع(  یا علما در خدمت  بودند  یافته  پرورش 
می توانستند پاسخ های علمی را بگیرند، شرایط متفاوت می شد. 
قطعاً محیط زیست اکنون این شرایط را نداشت، قطعاً اخالق انسانی 
و حرفه ای و رفاه و امنیت به گونه ای دیگر بود. جهت گیری های 
علمی برای منفعت طلبی ۱۰۰% مادی نبود و متاسفانه این تجربه 

با غصب والیت ائمه از بشریت گرفته شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: بشریت از علم درست 
دینی، محروم شده است که اگر محروم نمی شد، جایگاه امروز 

ما تا قیامت تحت تاثیر قرار می گرفت.
وی تاکید کرد: علم نافع، موجب تعالی انسانیت و امنیت است، 
توجه جدی به اخالق حرفه ای دارد و همچنین در توسعه و 
حضرت  ظهور  با  ان شاا..  امیدواریم  و  دارد  زیاد  نقش  اخالق 

مهدی )عج( بشریت به علم نافع برسد.
دکترخاکی صدیق گفت: در جهان اسالم ستارگان ارزشمندی 
همانند،  داشتند  هم  عظیم  دستاوردهای  غیردینی  علوم  در 
افتخار  آنان  وجود  به  که  فارابی  خوارزمی،  بیرونی،  ابوریحان 
می کنیم اما اگر بخواهیم کسی را در قله بگذاریم، عالمه خواجه 

نصیرالدین طوسی است.

◼ معاون آموزشی وزارت علوم:  ◼
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امروزه بر کسی پوشیده نیست که رشد و شکوفایی اقتصاد 
ارتباط مستقیمی با توسعه نوآوری ها و تجاری سازی ایده های 
مبتنی بر فناوری دارد. این مهم بدون دسترسی به منابع مالی 
و  نیست  دستیابی  قابل  کارا  بوم  زیست  یک  وجود  و  کافی 
همین موضوع لزوم دسترسی به منابع مالی توسط شرکت ها و 

مؤسسات نوآور و دانش بنیان را برجسته می سازد. 
با نگاهی به گذشته و همچنین تجارت دیگر کشورها می توان 
به وضوح مشاهده کرد که بسیاری از پیشرفت های فناورانه  
رخ  سرمایه گذاری  به  نسبت  مناسب  رویکرد  نتیجه ی  در 
داده اند. اهمیت سرمایه گذاری در آنجاست که تامین کننده 
از  ناشی  نااطمینانی های  و  ریسک ها  در  کارآفرینان  با  مالی 
فعالیت های نوآورانه مشارکت می کند و همین موضوع امکان 
اتخاذ یک راهبرد جسورانه و حرکت بر فناوری های بنیادی 
را برای کارآفرینان و محققان فراهم می سازد. در این راستا و 
با توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری، نهادهایی همچون 
صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه در کشور تشکیل شدند تا از این ره گذر تامین مالی 
نوآوری تسهیل شده و تنگناهای ذاتی این حوزه مرتفع گردد. 
از آنجا که سرمایه گذاری در حوزه های فناورانه عالوه  لیکن 
بر نااطمینانی های گسترده نیازمند رویکردهای کامال متفاوت 
نسبت به سرمایه گذاری سنتی است، دولت ها نیز در اشکال 
و قالب های مختلف در این بازار حاضر شده و کمک می کنند 
بخشی از چالش های مربوط به تامین منابع مالی جسورانه 
مرتفع شود. مشارکت دولت ها در بازار سرمایه گذاری جسورانه 
در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت توسعه یافتگی مشهود 
است. داده های مربوط به تامین مالی جسورانه صندوق های 
 ۲۰ حدودا  مشارکت  میانگین  نشان گر  اروپا  سرمایه گذاری 
درصدی سازمان های دولتی در سال ۲۰14 و 13.8 درصدی 
آنها در سال ۲۰18 از کل منابع جذب شده است. این در حالی  
است که کشورها با سطح توسعه یافتگی پایین تر و بازارهای 
بخش  مشارکت  و  از حضور  باالتری  عمق تر سهم  کم  مالی 
عمومی برای شکل دهی بازار سرمایه گذاری جسورانه دارند.  

شرکت های  و  نوآورانه  فعالیت های  از  حمایت  ایران  در 
دانش بنیان با تصویب و اجرای »قانون حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات« از 
سال 1389 شدت گرفت. در راستای تحقق اهداف این قانون 
»صندوق  دانش بنیان،  اقتصاد  توسعه  به  کمک  منظور  به  و 
نوآوری و شکوفایی« در سال 1391 زیر نظر رییس جمهور 
آغاز به کار کرد. این صندوق از ابتدای فعالیت در سه حوزه 
از  توانمندسازی  خدمات  ارایه  و  ضمانت نامه  تسهیالت، 
شرکت های دانش بنیان حمایت و تالش نمود مسئله تامین 
مالی نوآوری را در ابعاد ملی مورد توجه قرار دهد. همزمان با 
اوج گرفتن و توسعه گستره فعالیت های دانش بنیان در کشور، 

رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از اواسط سال 139۷ 
با همه نهادهای  تغییر کرد. در گام نخست برنامه همکاری 
فعال در اکوسیستم در دستور کار قرار گرفت و بعد توسعه 
سرویس های مالی از صندوق های پژوهش و فناوری کمک 
خواستیم و در نتیجه حجم پرداخت تسهیالت به شدت افزایش 
یافت؛ به نحوی که تسهیالت این صندوق در ده ماهه ابتدایی 
سال 1398 حدود 3 برابر کل تسهیالت پرداختی از ابتدای 
فعالیت بود. در بخش ضمانت نامه و خدمات توانمندسازی نیز 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در ابعاد چند برابری رشد 
کرد و دامنه حمایت به شکل قابل  توجهی توسعه یافت. در 
گام بعدی موضوع سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان یکی از 
مهمترین الزامات توسعه زیست بوم نوآوری با کمک نهادهایی 
مانند صندوق های جسورانه بورسی و صندوق های پژوهش و 
اساس  این  بر  و  گرفت  قرار  کار صندوق  دستور  در  فناوری 

برنامه های اجرایی از ابتدای سال 98 آغاز شد. 
مختلف  ابعاد  به  توجه  خصوص  این  در  اهمیت  حایز  نکته 
بازار تامین  از توسعه سرمایه گذاری و  حمایت بخش دولتی 
مالی جسورانه است. در کنار تمامی جذابیت هایی که موضوع 
سرمایه گذاری از آن برخوردار است، عدم اتخاذ رویکرد مناسب 
و استفاده از ابزار کارآمد امکان انحراف عمده در منابع و عدم 
حصول به نتیجه را افزایش می دهد. از این روی گام نخست 
شناخت دقیق حوزه دخالت، دالیل ورود نهاد دولتی به این 
و  نوآوری  صندوق  است.  بهینه  ابزار  طراحی  نهایتا  و  حوزه 
شکوفایی در این راستا راهبرد اجرایی و منسجمی را با مطالعه 
تجارب مشابه در سایر کشورها و سابقه موجود در کشور اتخاذ 
ابزار اصلی را برای حمایت از توسعه  نمود. بر این اساس ۲ 
سرمایه گذاری مورد توجه قرار داد و تالش کرد با اتکای بر 
آنها اهدف خود را اجرایی سازد. این ابزار به نحوی طراحی 
شدند که در کنار عملیاتی نمودن موضوع تزریق منابع مالی 
به بازار، چالش  عدم دخالت دولت در فرایندهای تصمیم گیری 
و مدیریتی را از یک سو و امکان هدایت بازار به سمت ایجاد 
نهادهای پایدار را نیز از سوی دیگر به عنوان ماموریت خود مد 
نظر قرار دهد. بنابراین اولویت صندوق بر کمک به کارآفرینان 
نهادهای حرفه ای خصوصی  توسعه  رویکرد  و  بازار  بستر  در 
قرار گرفت.در ادامه نوشتار حاضر مرور مختصری بر چارچوب 
مفهومی و راهبرد اصلی سیاست صندوق در استفاده از ابزار 

مورد اشاره خواهد داشت. 

مشارکت در تاسیس و توسعه صندوق های
 سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی

بخشی از موضوعات نوآورانه به دالیل مختلف از ریسک فنی، 
عملیاتی و مالی کمتری برخوردار هستند. این پروژه ها ذاتا 
با استقبال بخش خصوصی روبرو می شوند و سرمایه گذاران 
حرفه ای نیز تمایل به حضور در این حوزه ها دارند. سیاست 
صندوق نوآوری و شکوفایی صرفا افزایش منابع مالی در دسترس 
بخش خصوصی برای عبور از مرحله گذر و شکل گیری بازار 
منطبق بر منطق تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود است. بر 
این اساس بستر و سازوکار حمایتی صندوق برای شرکت های 
استارت آپی و دانش بنیانی که از خصوصیات فوق برخوردارند، 
مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی 
است. لذا صندوق نوآوری و شکوفایی در دو قالب ۲۰ درصدی و 
4۰ درصدی اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق ها می کند. 
سیاست صندوق در این مشارکت ها عدم دخالت در سازوکار 
مدیریتی است. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در ایران 
تجربه نوپایی است که در بستر بازار سرمایه کشور  شکل گرفته 
است؛ علیرغم این واقعیت که این صندوق ها به عنوان یک 
تجربه جدید همچنان نیازمند بهینه سازی عملکرد و بهبود 

روش های اجرایی هستند، ظرفیت ایجاد شده به نحوی است 
که پروژه های نوآورانه ای که از جذابیت های نسبی برای بخش 
خصوصی برخوردار باشند، می توانند در یک فضای حرفه ای و 
شفاف به توسعه فعالیت و تامین مالی بپردازند. بنابراین دسته 
اول موضوعات نوآورانه که ذاتا نیم رخ ریسک و بازده معقول و 
منطقی از منظر سرمایه گذاران خصوصی دارند امکان دریافت 
و حمایت مالی در این چارچوب خواهند داشت. بدیهی است 
پروژه هایی با ویژگی های برشمرده نباید به صورت گلخانه ای 
توسط نهادهای عمومی و دولتی تحت حمایت قرار گیرند؛ و 
وظیقه صندوق  نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد مالی دولتی 
صرفا افزایش منابع مالی بازار برای فعاالن و تسهیل تامین 
مالی است؛ تا از این مسیر رشد و بلوغ آنها در فضای رقابتی و 

مبتنی بر ساختار بازار انجام شود.  

مدل هم سرمایه گذاری
در کنار موضوعات مورد اشاره که از ریسک و بازده جذابی 
فناورانه  موضوعات  است،  برخوردار  خصوصی  بخش  برای 
متعددی نیز وجود دارد که به دلیل نااطمینانی های فنی و 
ابهامات ذاتی، برای بخش خصوصی جذابیت پایین تری داشته 
این  باالی  ریسک  تحمل  امکان  خصوصی  سرمایه گذاران  و 
موضوعات را به تنهایی ندارند. در عین حال این موضوعات 
به دلیل نگاه به آینده و یا اولویت های راهبردی، برای توسعه 
کشور یک الزام حیاتی هستند و به عنوان زیرساخت توسعه 
کشور و توان رقابتی از اهمیت باال برخوردارند. چارچوب این 
پروژه ها به نحوی است که نمی توان از سرمایه گذار خصوصی 
سودآوری  متعدد  فرصت های  وجود  علیرغم  داشت  انتظار 
در فضای اقتصادی کشور، رغبتی برای حضور چشمگیر در 
باشد و ریسک های باالی توسعه  حوزه ها مورد اشاره داشته 
دانش فنی یا سرمایه گذاری در این فعالیت ها را بدون حمایت 
دولت متحمل شود. در این گونه موضوعات نیاز است که دولت 
با حمایت حداکثری زمینه رشد و توسعه ایده را فراهم نموده 
و در عین حال باعث از بین رفتن ساختار اقتصادی حاکم بر 
آن کسب وکار نیز نشود. ساختار حمایتی صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای این موضوعات افزایش جذابیت پروژه از طریق 
بهبود نیم رخ ریسک و بازده آن است. لذا در فعالیت هایی که 
سیاست  است،  کمتر  آنها  به  نسبت  بخش خصوصی  رغبت 
منابع  تزریق  بستر  از  طرح  اقتصادی  توجیه  بهبود  صندوق 
پیش روی  قرمز  خط  همچنان  حال  عین  در  است؛  عمومی 
توسعه آن  و دخالت در سازوکار  از مدیریت  پرهیز  صندوق 
کسب وکار تعریف شده است. به بیان دیگر صندوق به جای 
نیم رخ  که  می کند  تالش  بالشرط  حمایت  و  مستقیم  ورود 
به  خود  دخالت  با  را  اینچنینی  پروژه های  بازده  و  ریسک 
نحوی تغییر دهد که با الگوی تصمیم گیری بخش خصوصی 
منطبق شود و از این ره گذر توجیه اقتصادی پروژه و جذابیت 
این بخش  یابد. مدل سرمایه گذاری صندوق در  افزایش  آن 
این  بر  است.  یافته  توسعه  هم سرمایه گذاری  عنوان  تحت 
مبنا وظیفه انتخاب، مدیریت و هدایت طرح تماما بر عهده 
سرمایه گذار منتخب خصوصی )عامل سرمایه گذاری(  است 
و صندوق صرفا در قالب یک تامین کننده مالی منفعل  و در 
یک ساختار نامتقارن  ایفای نقش می کند. در این سازوکار 
برابر سرمایه گذاری  تا سقف 4  و شکوفایی  نوآوری  صندوق 
کرد.  خواهد  مالی  تامین  به  اقدام  پروژه  یک  در  عامل  یک 
صندوق در کنار آورده 4 برابری خود ساختار غیرمتقارن را 
در توزیع سود و زیان پروژه نیز تدارک دیده است تا از این 
به عدم حصول  مربوط  در ریسک های  طریق سهم صندوق 
از موفقیت پروژه نیز کمتر  بازده حاصل  نتیجه بیشتر و در 
از بخش خصوصی باشد. بنابراین صندوق در این قالب نقش 

چارچوب سیاست گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه رسمایه گذاری جسورانه

دکتر علی وحدت 
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
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که  دارد  عهده  بر  را  محور  ماموریت  مالی  تامین  نهاد  یک 
تالش می کند انگیزه حضور سایرین برای ورود به اولویت های 
راهبردی کشور باشد. چارچوب تامین مالی به نحوی است که 
صندوق صرفا قواعد بازی را به گونه ای چیدمان کرده است که 
توجیه دوگانه ریسک و بازده برای بخش خصوصی منطبق با 
شرایط بازار شود و لذا پروژه های راهبردی نیز همچون دسته 
اول پروژه ها با مدیریت و ساختار تصمیم گیری سرمایه گذاران 

حرفه ای راهبری شود.
صندوق نوآوری شکوفایی با توجه به تجربه حضور دولت ها در 
فضای کسب وکار بایدها و نبایدهای مربوط به دخالت دولت در 
سازوکار بازارهای اقتصادی را مورد توجه خود دارد. لذا علیرغم 
استقبال گذرا و کوتاه مدتی که بعضا از دخالت حداکثری و 
خود  موضع  بر  همچنان  می آید،  عمل  به  منابع  زیاد  توزیع 
مبتنی بر سرمایه گذاری هدفمند، با دخالت حداقلی و راهبری 
بخش خصوصی مانده و معتقد است که مسیر توسعه پایدار 
تامین مالی نوآوری در کشور با اتکای به توان بخش خصوصی 

حمایت  برای  دولت  اندک  تجربه  است  بدیهی  است.  میسر 
زیست بوم  در  بالغ  اجزای  کمبود  نوآورانه،  فعالیت های  از 
موضوع  کشور،  محیط کسب وکار  ذاتی  تنگناهای  و  نوآوری 
سرمایه گذاری و مشارکت را با معضالت و چالش های بزرگی 
نیز  عرصه  این  در  کشور  هر حال  در  لیکن  می سازد،  روبرو 

نیازمند آموزش با الهام از تجربه سایر کشورها است. 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دستیابی به یک بازار 
سرمایه گذاری خطرپذیر پویا نیازمند توسعه ابزارهای متعدد 
اتکا بر آنها بتوان  با  و یافتن سازوکارهای متنوعی است که 
نیازهای موجود در زیست بوم  تامین مالی را تسهیل کرد و 
با  آتی  سال  در  است  امید  ساخت.  مرتفع  را  کشور  نوآوری 
توسعه ابزار جدید، نواورانه و کارا بتوانیم گام موثری در بهبود 
زیرساخت های  و  برداشته  کشور  دانش بنیان  اقتصاد  جایگاه 
حیاتی اقتصاد دانش بنیان را به صورت منطقی و علمی اجرایی 
کنیم. تردیدی نیست که شکوفایی اقتصادی از بستر نوآوری 

و اقتصاد دانش بنیان می گذرد.

⏪

معرفی دکرت محمد جعفر حسینی شیرازی کارآفرین در حوزه پزشکی

در زندگی امروزی بشر فرازو نشیب ها ، همیشه موفقیت و 
چالش ها را در کنار هم دارد. شاید بررسی زندگی افراد موفق 
در جامعه بتواند چراغ راهی برای نسل جدید باشد تا نسل 
جدید بهتر بیاندیشند که هر موفقیتی سختی های زیادی را 

دنبال خود داشته است. 
دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی کارآفرین و سازنده بیش 
از یکصد کارخانه تولید تجهیزات پزشکی در ایران ، یکی از 
کوشی  سالها سخت  گذراندن  با  تنوانسته  که  است  افرادی 
المللی  بین  مجامع  در  را  ایران  نام  امروز  زندگی،  فشار  و 
ارتقای سطح سالمت در  برای  بدرخشاند. و جوایز ویژه ای 

ایران عزیز بدست آورد.

ایشان اینطور ماجرای زندگی  خود را شرح می دهند:
بودم  پانزده ساله ای   سی و پنج سال پیش وقتی نوجوان 
در اثر مشکالت بیماری پارکینسون پدرم مجبور شدم وارد 

عرصه کار شوم. 
و  جنگ  داشت.  دیگری  شکل  زندگی  شرایط  روزها  آن 
مشکالت آن گریبان ایران را گرفته بود و کار و تالش وامرار 
معاش نیاز به صرف زمان طوالنی و تحمل مرارت های فراوان 
داشت. یادم است که بواسطه یکی از دوستان پدرم وارد یک 
پاره وقت درآنجا کار  بتوانم بصورت  تا  شرکت دولتی شدم 
کنم البته آن هم بعنوان کار دوم چرا که کار اول من اداره 
آنجا  از  را  زندگی شان  مایحتاج  مردم  بود که  ای  مغازه  ی 
تهیه می کردند. نزدیک به بیست ساعت کار در شبانه روز 
امان را بریده بود با خود فکر می کردم آیا می شود پدرم را 
که پزشکان گفته بودند به یک سال نیز زندگی او ادامه پیدا 

نخواهد کرد را کمک کنم؟
برای  که  بودم  فرورفته  دنیایی  فشار  و  درهیاهوی  من  آری 
من فقط کار و تالش را رقم زده بود. از آنجا که پدرم یکی از 
صنعت گران بنام زمان خود بود تا بیش از پانزده سالگی با 
پروسه های تولید قطعات صنعتی و ترسیم نقشه های فنی 
آشنا بودم، لذا در آن شرکت دولتی توانستم بسرعت جایگاه 

خوبی برای خود فراهم کنم.
تا جایی که چند سال بعد از آن توانستم در واحد پژوهش 
دانش  و  خالقیت  که  بود  آنجا  شوم.  بکار  مشغول  شرکت 

سازگار با صنعت ایران به کمکم آمد.
در طراحی دستگاه ها و خطوط تولید نوآوری حرف اول کارم 
شده بود و بگونه ای کارم بسمت طراحی و ساخت دستگاه 
از  های خطوط تولید تجهیزات پزشکی پیش رفت که بعد 

گذشت سه دهه امروز که به گذشته خود می نگرم ، ایجاد 
باتعداد  بینم. یکصد کارخانه  را می  از یکصد کارخانه  بیش 
در  ما  فرزندان  اشتغال  یعنی  این  و  کارمند  و  کارگر  زیادی 
در  فناوری  و  علم  توسعه  و حرکت چرخ های  تولید  عرضه 

ایران عزیزمان.
المللی  بین  از سی  عنوان ملی و هفت جایزه  بیش  کسب 
از  پزشکی  تجهیزات  کارخانه  یکصد  ساخت  تاج  جمله  از 
پالتینیوم  جایزه   ، پاریس  کیفیت  ستاره  نشان   ، انگلستان 
کیفیت و تکنولوژی فرانکفورت ، نشان و جایزه ویژه ارسطو 

از اروپا مرا درزمره دوستاران ایران قرار داده است.
 ارائه بسیاری از خدمات درمانی ، تشخیصی و بهداشتی به 
ممکن  مناسب  تجهیزات  و  ابزار  کارگیری  به  بدون   ، بیمار 
نقش  کیفیت،  با  پزشکی  تجهیزات  تولید  رو  این  از  نیست. 
واقع  در  دارد .         کشورمان  کارایی سیستم سالمت  در  مهمی 
کنند  می  کار  پزشکی  تجهیزات  تولید  زمینه  در  کسانیکه 
دستی بر شفای بیماران دارند. آیا می توان نقش یک سرنگ 

و یا نخ جراحی را در بهبود یک بیمار نادیده گرفت؟
ما در کشور عزیزمان فقط سی درصد از آنچه در تجهیزات 
ایم و هفتاد  تولید نموده  پزشکی مصرف می کنیم را خود 
درصد الباقی تجهیزات پزشکی وارداتی می باشد. و بازار مالی 
بسیار عالی برای این صنعت وجود دارد که سرمایه گذاران 
از آن کمتر اطالع دارند . این در حالی است که کشورهای 
پزشکی  تجهیزات  تولید  کارخانه  ترکیه  بجز  ایران  همسایه 
ندارند و بهترین فرصت برای ایران با تعداد زیاد کشورهای 
همسایه است که با رونق در این صنعت اشتغال قشر جوان و 

تحصیل کرده را باال ببرد.
سطح  جهان  در  کشوری  هر  پیشرفت  های  معیار  امروز   
شک  بدون  و  است.  جامعه  آن  روحی  و  جسمی  سالمتی 
تجهیزات پزشکی تضمین کننده یکی از ارکان مهم سالمت 

یک جامعه می باشد. ارتقای سطح سالمت در جامعه ایران 
همیشه هدف اصلی ام بوده چراکه عمر کاری ام با یک اتفاق 
که  اتفاقی  است.  رقم خورده   ، بود  پدرم  بیماری  که  ناگوار 
ایشان  بیماری  ادامه  سال  چهارده  طی  و  انگیز  غم  گرچه 
سختی های زیادی را برایم بوجود آورد اما با لطف خداوند 
کنار  در  بودم  کوره مشکالت  در  آهنی  تکه  که  مرا  مهربان 
حرارت ذغال کوره تبدیل به فوالد نمود و بارها با خود تکرار 
هم  اند  کشیده  بلیت  همیشه  حق  "خاصان  که  کردم  می 
بیشتر عنایت هم بیشتر عنا"  تو باید تالش کنی و به وظیفه 

خود عمل کنی.
جامعه امروز ما نیازمند تالش است و همه ما مسئولیم که در 
هر جایی که هستیم تالش کنیم تا زندگی زیباتری را برای 

آیندگان به ارمغان بگذاریم.

کالم آخر
ما نیاز به تالش براي کمک به اقتصاد کشورمان داریم . هر 

ساله در کشور نیاز است اشتغال پایدار ایجاد شود.
تغییر  نیازمند اصالح و  پویا در کشور  اقتصاد مریض و غیر 

است با دستان من و توست.
با تالش و همت ما و کمک مسولین کشور مي توانیم گام 

هاي عملي داشته باشیم
بازده سرمایه گزاري در جهان  بیشترین  اخیر  در سال های 
مربوط به حوزه سالمت بوده و شما واقف هستید که ایران در 
منطقه اي قرار گرفته که قطب مصرف تجهیزات پزشکي است.

حاال با ایجاد یک اقتصاد پویا و با پیوند ایده هاي نو و تجاري 
سازي آنها و جذب سرمایه هاي سرگردان در داخل کشور و 
ایجاد ارتباطات تجاري و اقتصادي معني دار بین دانشگاهیان 
بعنوان صاحبان ایده و سرمایه گزاران بعنوان صاحبان ثروت 

مي توان حرکت هاي موثري انجام دهیم.
ارتباط با مراکز علمي ، تحقیقاتي خارج ایران و انسیتو هاي 
افزوده  ارزش  ایجاد  سمت  به  را  ما  تواند  مي  آموزشي  غیر 

باالتر از صنایع پتروشیمي ببرد .
اینجانب بعنوان یک فرد از جامعه آماده کمک و توسعه کشور 
در این بخش و هدایت سرمایه های سرگردان بسمت رونق 

تولید در بخش تجهیزات پزشکی هستم.

کوه اندازه  به  غمی  رسد  روز  یک 
دشت اندازه  نشاط  رسد  روز  یک 
گلم است  چنین  زندگی  افسانه 
در سایه کوه باید از دشت گذشت

❚❚
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نیمه دهه 4۰  از  تر  کلی  نگاهی  در  و  اخیر  در سه دهه  آنچه 
شمسی در پنج دهه گذشته در کشور کم و بیش با روندی مشابه 
دنبال شده، توسعه ناپایدار بوده است. نمونه مهمی از این توسعه 
ناپایدار که نماد و نمونه تیپ برای توسعه برای تمام کشور است، 
شهر تهران است. در این یادداشت به دو مساله زلزله و منابعآب 

در توسعه  استان تهران می پردازیم. 
زلزله 31 خرداد 69  به چهلمین سالروز  ماه 1399  در خرداد 
منجیل می رسیم. حدود 1۵8۰۰ نفر در این زلزله کشته شدند 
. برآورد می شود که شهر تهران در سال 1369 شش میلیون و 
دویست هزار نفر جمعیت داشته، و جمعیت شهر های  استان 
تهران به غیر از شهر تهران حدود یک و نیم میلیون نفر بوده 
است )آن موقع کرج و حومه- استان البرز کنونی- هم جزو استان 
تهران بود(. بنابراین کل جمعیت محدوده ای که امروزه شامل 
استان های تهران و البرز می شود در سال 1369 حدود هفت 
میلیون و هفتصد هزار نفر بوده است. این محدوده در سرشماری 
سال 139۵ جمعیتی بالغ بر 16 میلیون نفر داشته است . این 
بدان معنی است که در طی ۲8 سال گذشته جمعیت این پهنه دو 
برابر شده است )جمعیت ایران از حدود ۵۵ میلیون نفر در سال 
69، به 81 میلیون نفر در سال 9۵ رسیده است، و حدودا 1.۵ 
برابر شده است(. آمار نشان می دهد که رشدی کامال نامتوازن و 
مخاطره آمیز طی ۲8 سال گذشته به سوی مرکز کشور با توسعه 

ای ناپایدار و ریسکی رخ داده است. 
در سالهای اخیر ساخت و ساز گسترده ای در پهنه گسل شمال 
این  در   . دارد  ادامه  و  آغاز شده  ویژه در منطقه ۲۲  به  تهران 
در    فعال  گسلش  دلیل  به  جوان  آبرفتهای  شدگی  کج  محل 
تهران مشهود است و ساخت شهرک مسکونی و برج  مربوطه 
در   پهنه گسله شمال تهران رخ داده است . ساخت بازار بزرگ 
ایران – ایران مال- نیز بدون توجه به مالحظات مدیریت بحران  
و میزان ریسک زلزله در همین منطقه ۲۲ در دهه اخیر صورت 
گرفته است. درمنطقه جنوبی تهران گسل مهمی مانند گسل 
رباط کریم با طول حدود 9۰ کیلومتر و توان لرزه زایی زلزله ای 
با بزگای حدود ۷ وجود دارد، این گسل از شهر رباط کریم واز 
حدود 4کیلومتری جنوب فرودگاه امام خمینی و نیز ۷ کیلومتری 
شهرپرند عبور می کند. اما سازندگان شهر پرند به این که این 
شهرنزدیک گسل است توجهی نکرده و تمرکز جمعیتی جدیدی 
در چنین ناحیه ای ایجاد کرده اند، به نظر می رسد که بیشتر 
به اولویت های دیگری مانند فاصله مناسب با تهران و اینکه یک 
شهر مدرنی ساخته شود و فرودگاه در آن نزدیکی وجود دارد 
بیشتر مورد توجه بوده است. اما به بحث زلزله خیز بودن توجهی 
ای  نیز مساله  این شهر  تامین آب  متاسفانه حتی  است  نشده 
جدی  است. خط انتقال آب به پرندبا موقعیت گسلهای منطقه 

نشان داده شده است. 
  در منطقه جنوب غرب و  غربی تهران چهار شهر اسالم شهر، 

شهریار ، شهر قدس و مالرد  بر پایه سرشماری 139۵ جمعیتی 
در حدود ۲ میلیون و چهارصد هزار نفر زندگی می کنند. 

گسل شمال تهران، در یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی، با یک نبود 
لرزه ای مهم مواجه بوده و این نبود لرزه ای، بسیار قابل توجه 
است. گسل پیشوا در سال 1384 میالدی )6۲9 سال قبل( در 
دوره تیموری، زمینلرزه بزرگ و مخربی را موجب شده که به 
برای زلزله  انجامید.  معموالً  ویرانی پیشوا، ورامین و شهر ری 
های شدید )با بزرگای 6  به باال( نبود لرزه ای بر روی یک قطعه 
از گسل مورد توجه قرار میگیرد. نبود لرزه ای یعنی اینکه در 
قطعه ای از گسل به مدت طوالنی )و از زمانی مشخص( زلزله ی 
مشخصی )معموال مهم(  رخ ندهد. عماًل می توان گفت در 3۰۰۰ 
سال گذشته، زلزله با بزرگای بیش  از ۷ روی گسل شمال تهران 
رخ نداده است. یکی از بزرگترین فعالیت هایی که این گسل از 
خود نشان داده مربوط به 3۰۰۰ سال قبل بوده که برآورد های 
دیرینه لرزه شناسی و باستانشناختی و وجود زمینلغزش های 
دارد. وجود  این رخداد  برای  از ۷  فراتر  بزرگایی  از  نشان  مهم 
گسیختگی سطحی ، رخداد خرد زمین لرزه ها، و تعیین سن 
انجام شده در محل ترانشه وردآورد توسط سازمان زمین شناسی 
)که رخداد 9 زلزله با   با بزرگای 6 تا ۷.۵ در بازه زمانی حدود 
3۰ هزار سال  گذشته را در این پهنه نشان می دهد(  و همچنین 
ویرانی تمدن قیطریه )بر پایه یافته های باستانشناسی در دهه 4۰ 
شمسی( در بازه حدود 3۲۰۰ سال قبل )که احتماال در رخداد 
زمینلرزه رخ داده است(، همگی نمایانگر فعال بودن این گسل 
است. توسعه شهر تهران در  حریم گسل شمال تهران، آن هم در 
فرآدیواره گسل منطقی و معقول به نظر نمی رسد. بر اساس آیئن 
نامه الکوئیست پریرو AP Act در آمریکا، در فاصله حدود ۵۰۰ 
متری از طرفین گسیختگی سطحی )اثر سطحی گسله( امکان 
راهمنای  اساس  بر  دارد.  وجود  سطحی  های  گسیختگی  وقع 
ممنوعیت ساخت و ساز در کشور نیوزیلند برای ساختمانهای واقع 
در پهنه گسلهای فعال که در رده گسل شمال تهران قرار دارد 
صرفا ساخت منازل کوچک و کم اهمیت و با متراژ پایین اجازه 
داده شده است و ساخت هر نوع تاسیسات حساس ممنوع است. 
 رشد مصرف آب از سال 138۰ در تهران و در سایر استان های 
کشور از جمله خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان و سایر 
استان ها به اوج خود رسید. رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، 
ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی 
و حفاظت اکوسیستم ها، تقاضای آب را بیشتر می کند. استان 
تهران یک میلیارد و 6۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال نیاز 
دارد که یک میلیارد مترمکعب از آن در شهر تهران مصرف می 
شود، 33 درصد از این میزان آب از سد کرج، ۲۲ تا ۲8 درصد 
از آب های زیرزمینی، 3۰ درصد از سدلتیان و مابقی از سد الر 
تامین می شود.از منابع آبی استان تهران ، ۵ سد موجود برای 
تامین آب این استان است که 3 سد عماًل خارج از محدوده این 
استان هستند. فشار مضاعف به منابع آبی استان تهران در یک 
روند 1۰ ساله، آن را با مشکل مواجه کرده است .  رشد جمعیت 
در پیرامون این استان نیز بسیار باالست بنابراین در سال 1398 
و در سالهای پیش رو فشار مضاعفی  بر حوزه آبریز استان تهران 

وارد خواهد شد. 
فعالیت های  برای  زیرزمینی  آب  منابع  از  رویه  بی  برداشت 
کشاورزی ، روش غرقابی برای آبیاری محصوالت کشاورزی در 
استان تهران نیز همچنان بر منابع آب زیر زمینی استان تهران 
فشار بیشتر وارد میکند. حاصل این وضع فرونشست زمین در 
دشت های استان تهران ، به ویژه در دشتهای ورامین، دماوند 

و شهریار است. 
استان تهران با حدود 13 هزار کیلومتر وسعت و جمعیت ثابت 
حدود 13 میلیون سیصد هزار نفر در سرشماری139۵ ،  شانزده 
شهرستان   دارد و     برآورد می شود تا جمعیت ثابت این استان 

در سال 1398 ، 14  میلیون نفر باشد. برآورد می شود که حدود 
۵ میلیون نفر در این استان در طی روز عمدتا برای کار جابه جا 
می شوند.  و دست کم حدود ۲ میلیون نفر در طی روز با ورود 
جمعیت از استانهای دیگر به جعمیت استان افزوده می شود. 
فاضالب و پساب این میزان جمعیت در حال حاضر به ویژه برای 
نواحی جنوبی تهران به یک  مشکل  زیست محیطی تبدیل شده 
است.  آبفای استان تهران برآورد کرده است  شاهد رشد 4.۵ 
درصدی مصرف آب شرب در استان  هستیم. به نظر می رسد 
افزایش بارشهای ابتدای سال تصوری در مورد ازدیاد منابع آب در 
استان تهران ایجاد کرده است   این در حالی است که استان تهران 
کی از استان های خشک کشور است و در دهه گذشته محیط 

این استان صدمات گوناگونی از خشکسالی دیده است. 
پروژه  کار  به  آغاز  در   نیرو  وزارت  آبفای  معاون   98 تیرماه 
جمع آوری آب های سطحی مناطق ۲1 و ۲۲ تهران اعالم کرد: 
پروژه جمع آوری آبهاب سطحی  انتظار می رود به بازچرخانی 
آب در استان تهران کمک کند. این برمانه عالوه بر جمع آوری 
سیالب،  تقسیم  بر   عالوه  و ۲۲  مناطق ۲1  آب های سطحی 
می تواند به بازچرخانی آب کمک کند.تهران پرمصرف ترین استان 
کشور در حوزه آب است و ساالنه یک هزار و 3۰۰ میلیون متر 
مکعب آب آشامیدنی و 3۰۰ میلیون متر مکعب در آب در بخش 

فضای سبز مصرف می کند.
از  تهران  اعالم کرد که منطقه ۲۲  در همان زمان مقام مذکر 
نظر آب در مضیقه است، اکنون شبکه فاضالب تهران نزدیک 
۷۰ درصد به طور میانگین و منطقه ۲۲ نزدیک به ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.  تصفیه خانه ای در منطقه ۲۲ در دست 

ساخت داریم که انتظار می رود تا پایان سال 98 اندازی  شود. 
این منطقه های غربی تهران )۲1 و ۲۲( نواحی هستند که قبل 
از تامین حداقلهای نیاز های شهرسازی توسعه یافته اند .  در 
منطقه ۲۲ تعاونی های   زیادی اقدام به ساخت برج هایی با 
تعداد طبقات متفاوت کرده اند که خود باعث تغییر این پهنه از 
شهر شده است. برجهای بلند این منطقه اکثرا در منطق شمالی 
منطقه و در حریم گسل شمال تهران و گسل پردیسان جایابی 
و احداث شده اند. این ناحیه  منطقه ای بود که تا حدود 3۰ 
مناطق  و  خالی  های  زمین  را  آن  از  مهمی  بخش  قبل   سال 
بدون سکنه تشکیل داده بود. البته کار اشتباه دیگری در سالهای 
قبل از انقالب صورت گرفته بود و آن توسعه منطقه صنعتی در 
محور جاده مخصوص کرج  در دهه های 4۰ و ۵۰ شمسی بود. 
تهران،  منطقه ۲1 شهرداری  ای  در محدود  ناحیه عمدتا  این 
تا  تهرانسر درست  ناحیه  انبوه سازی در  و  آپارتمان  با ساخت 
دیواره غربی فرودگاه مهرآباد تهران ! به استقرار جمعیت انبوه 
ثابت و ساکن در منطقه در  حدود ۲۰۰ هزار نفردر سال 1398 
و  گردشگری  عنوان قطب  با  البته  منطقه ۲۲  است.  انجامیده 
منطقه سازگار با محیط زیست در تهران از حدود ۲۰ سال قبل 
توسعه ای شتابان داشته ولی امروزه مشاهده می شود که عالرغم 
ساخت برجها و  ایجاد دریاچه مصنوعی چیتگر  ، و ساخت مرکز 
خریدهای به سبک غربی )مانند بازار بزرگ ایران( هم به مشکل 
محیط زیستی شهر تهران تبدیل شده، و هنوز سامانه فاضالب 
به سامان ندارد، و هم اینکه به آلوده تر شدن هوای تهران کمک 
می کند، و هم ریسک زلزله را با تجمع جمعیت در برجها افزایش 

داده است. 
این نوع توسعه به سبک آمریکا و کانادا، در غرب تهران، در جایی 
که هم خطر زلزله باالست و هم منابع آب محدود، در آینده به 
زائده کالنشهر تهران منجر نمی شود. به نظر نگارنده، این نحوه 
توسعه در تهران، نماد توسعه و تبدیل مرکز استانهای کشور به 
اساس  بر  آن،  در  باید  اساس  از  و  است،  پرجمعیت  های  شهر 
منابع واقعا موجود و پیش بینی برای وضع حداقل 3۰ سال آینده 

کشور، تجدید نظر و برنامه ریزی مجدد نمود. 

توسعه بدون در نظر گرفنت مدیریت بحران کشور را آسیب پذیرتر می کند  

دکتر مهدی زارع 
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، و عضو 

وابسته فرهنگستان علوم
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2019-ISC نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم
حضور 43 دانشگاه از ایران

 )ISC( به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
")ISC( گفت: نتایج  "رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم ISC دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست

ISC Islamic World University Rankings در سال ۲۰19 انتشار یافته و 43 دانشگاه از 
ایران در میان ۲48 دانشگاه از ۲4 کشور در لیست مربوطه حضور دارد. 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: بررسی نتایج حاصله نشان می دهد دانشگاه 
های علوم پزشکی تهران و تهران در زمره ده دانشگاه برتر قرار دارند. پس از آنها دانشگاه های 
صنعتی شریف، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، 
شیراز، فردوسی مشهد و دانشگاه شهید بهشتی از جمله دانشگاه های برتر حاضر در این رتبه 

بندی هستند.
وی افزود: بیشترین تعداد حضور دانشگاه  ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و مالزی می باشد 

که به ترتیب ۷۷، 43 و ۲1 دانشگاه در این رتبه بندی دارند.
 دهقانی اظهار داشت: رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم ISC می تواند با نشان دادن نقاط 
ضعف و قوت دانشگاه ها براساس هر معیار، جایگاه هر دانشگاه را در بین کشورهای اسالمی نشان 

دهد و اساس هدف گذاری و سیاست گذاری دانشگاه ها قرار گیرد.
در "رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم ISC"، دانشگاه هایی مورد بررسی قرار می گیرند که 
حداقل 8۰۰ مدرک در سال های ۲۰1۷-۲۰1۵ در پایگاه وب آو ساینس )WoS( به ثبت رسانیده 
 USPTO، WoS، Incite المللی از پایگاه های اطالعاتی بین  باشند. اطالعات این رتبه بندی 

گردآوری شده است.
در  اسالم  جهان  دانشگاه های  رتبه بندی  منظور  به   )ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه 
معیارهای خود، مهم ترین مأموریت دانشگاه ها که عبارتند از پژوهش )با وزن6۰ درصد(، نوآوری 
)با وزن 1۵ درصد(، آموزش )با وزن 1۰ درصد( و فعالیت های بین المللی )با وزن 1۵ درصد( در 
نظر گرفته و بر این اساس دانشگاه های کشورهای اسالمی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. 

  

معیار پژوهش شامل ۵ شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقاالت و تأثیر استنادی نرمال شده، 
تأثیر استنادی نسبت به کل جهان و تعداد مقاالتی است که در نشریات برتر به چاپ رسیده اند. 
بازه زمانی سه ساله ۲۰1۵-۲۰1۷ در این شاخص ها از جمله تعداد کل انتشارات هر دانشگاه در 
بازه زمانی سه ساله، تعداد کل استنادات به مقاالت منتشر شده، تأثیر استنادی نرمال شده، تأثیر 
استنادی نسبت به کل جهان، تعداد مقاالت باکیفیت دانشگاه )نشریات Q1، مجالت نیچر، ساینس 

و فهرست نشریات نیچر ایندکس( می باشد. 
 ۲4 از  دانشگاه   ۲48 مجموع  در  اسالمی،  کشور   ۵۷ های  دانشگاه   میان  از  گفت:  دهقانی 
کشور در این نظام رتبه  بندی حضور دارند و 1۰ دانشگاه برتر حاضر در این رتبه  بندی از 
کشورهای عربستان، ترکیه، ایران، مالزی و مصر بوده که کشور عربستان با 4 دانشگاه، ترکیه 
و ایران با ۲ دانشگاه، مالزی و مصر هرکدام با یک دانشگاه در میان ده دانشگاه برتر جهان 

اسالم قرار گرفته اند. 
کشورهای  به  متعلق  ها  دانشگاه   حضور  تعداد  بیشترین  گفت:  ادامه  در   ISC سرپرست 
ترکیه، ایران و مالزی می باشد که به ترتیب ۷۷، 43 و ۲1 دانشگاه در این رتبه بندی دارند. 
وضعیت سایر کشورهای اسالمی به لحاظ تعداد دانشگاه  های حاضر در رتبه  بندی به ترتیب 
تعداد دانشگاه بدین صورت است: مصر )18 دانشگاه(، پاکستان )1۵ دانشگاه(، اندونزی )13 
دانشگاه(، عربستان سعودی )1۲ دانشگاه(، تونس )8 دانشگاه(، نیجریه و الجزایر )هر کدام ۷ 
دانشگاه(، مراکش )۵ دانشگاه(، امارات )4 دانشگاه(، اردن )3 دانشگاه(، لبنان، قطر، قزاقستان 

و بنگالدش )هر کدام ۲ دانشگاه(، اوگاندا، عمان، کویت، کامرون، عراق، سنگال و سودان )هر 
کدام 1 دانشگاه(.

 ISC در جدول زیر تعداد و رتبه های دانشگاه های ایران در رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم
و نیز در سطح کشور نشان می دهد.

الزم به ذکر است که دانشگاه هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه 
بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی ISC بر اساس حروف 
الفبا )به التین( است. بنابراین دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی 
اصفهان، علوم پزشکی مشهد و نیز تبریز در رتبه 11 کشوری و در بازه یکسان ۷۵-۵1 در میان 

دانشگاه های کشورهای اسالمی هستند. 
دهقانی افزود: در این رتبه  بندی تعداد ۲3 دانشگاه جامع کشور حضور دارند که به ترتیب دانشگاه 
-های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان، کاشان، گیالن، 
بوعلی سینا، رازی کرمانشاه، سمنان، مازندران، یزد، شهید باهنر کرمان، ارومیه، یاسوج، الزهراء، 

بین المللی امام خمینی، شاهد، شهید چمران اهواز، شهرکرد، محقق اردبیلی می باشند. 
وی گفت: از دانشگاه  های علوم پزشکی نیز 1۲ دانشگاه و به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، بقیه اهلل، مازندران، کرمان، جندی شاپور 

اهواز، کرمانشاه در این رتبه  بندی قرار دارند. 
از دانشگاه  های صنعتی نیز 8 دانشگاه و به ترتیب دانشگاه  های صنعتی شریف، اصفهان، امیرکبیر، 
علم و ایران، خواجه نصیر الدین طوسی، نوشیروانی بابل، سهند و شاهرود در این نظام رتبه  بندی 

قرار دارند.
دهقانی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت ها و توصیه  های برنامه ده ساله کشورهای اسالمی مصوب 
)اجالس آستانه- قزاقستان در سال ۲۰1۷( حضور ۵۰ دانشگاه از کشورهای اسالمی در رتبه های 
زیر۵۰۰ در نظام های رتبه  بندی بین المللی است. برهمین اساس و نیز با توجه به مأموریت 
ISC مبنی بر پایش و رصد جایگاه دانشگاه های جهان اسالم، دانشگاه های کشور می توانند با 
توجه به نتایج "رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم" نقاط ضعف و قوت خود را براساس هر 
معیار مشخص و جایگاه خود را در بین کشورهای اسالمی ارتقا داده و موارد را در هدف گذاری و 

سیاست گذاری خود مد نظر قرار دهند.

2019-ISC معیارها و شاخص های رتبه  بندی دانشگاه  های جهان اسالم

معیاروزنتشاخصوزن
A1حجم پژوهش۲۵

پژوهش6۰
A۲تعداد استناد به مقاالت1۵
A3تاثیر استنادی نرمال شده1
A4تأثیر استنادی نسبت به کل جهان4
A۵تعداد مقاالت نشریات برتر1۵
آموزشB11۰نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی۵ B۲تعداد اعضای هیئت علمی پر استناد۵
C1تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقاالت بین المللی1۰

فعالیت بین المللی1۵ C۲تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی4
C3میزان شهرت دانشگاه1
D1تعداد پروانه های ثبت اختراع1۰

نوآوری1۵ D۲درصد هم انتشاری با صنعت۵

کمیت
کیفیت
کیفیت
کیفیت
کیفیت

 رتبه در
جهان اسالم

نام دانشگاه ردیف

9 علوم پزشکی تهران 1
1۰ تهران ۲
۲۷ صنعتی شریف 3

۲8  علوم پزشکی شهید
بهشتی 4

3۰ صنعتی اصفهان ۵
33 تربیت مدرس 6
39 صنعتی امیر کبیر ۷
43 شیراز 8
4۷ فردوسی مشهد 9
۵۰ شهید بهشتی 1۰

۵1-۷۵

*علوم پزشکی ایران

11
*علم و صنعت ایران

*علوم پزشکی اصفهان
*علوم پزشکی مشهد

*تبریز

۷6-1۰۰

خواجه نصیر الدین طوسی

1۲
علوم پزشکی شیراز
علوم پزشکی تبریز

اصفهان

1۰1-1۲۵

علوم پزشکی بقیه اهلل

13
علوم پزشکی مازندران

کاشان
گیالن

 رتبه در
جهان اسالم

نام دانشگاه ردیف

1۲6-1۵۰

صنعتی نوشیروانی بابل

14

بوعلی سینا
علوم پزشکی کرمان

رازی کرمانشاه
سمنان
مازندران

یزد

1۵1-۲۰۰

 علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز

1۵
علوم پزشکی کرمانشاه

صنعتی سهند
شهید باهنر کرمان

ارومیه
یاسوج

+۲۰1

الزهراء

16

بین المللی امام خمینی
شاهد

شهید چمران اهواز
شهرکرد

صنعتی شاهرود
محقق اردبیلی

* دانشگاه ها هم رتبه بوده و ترتیب قرار گرفتن 
آنها بر مبنای حروف الفبا به انگلیسی است.

2019-ISC تعداد و رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم
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مروری بر وضعیت علمی کشور  در سالگرد انقالب
گزارش رشد کمی، کیفی و مشارکت بین املللی در تولید علم و جایگاه ایران در دنیا، جهان اسالم و منطقه

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: اولین سال دهه چهارم انقالب اسالمی در 
حالی به پایان نزدیک می شود که رشد علمی ایران به نقطه عطف مهمی رسیده است و در گامی 

قرار داریم که روند تولید علم از کمّیت به کیفیت سوق یافته است. 
دهقانی اظهار داشت:  در این گزارش روند تولید علم ایران از نظر کمی، کیفی و نیز مشارکت 
 Clarivate( بین المللی در دو دهه اخیر در پایگاه های معتبر بین المللی کالریویت آنالیتکیس
Analytics و محصوالت آن نظیر WOS،  ESI و Incit(، اسکوپوس )Scopus( و نیز پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC(  مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان میدهد 
که درطول ۲۰ سال اخیر میزان تولید علم توسط پژوهشگران جمهوری اسالمی ایران  درتمامی 
پایگاههای استنادی یاد شده به طور مستمر در حال افزایش بوده و جنبش علمی ایجاد شده در 
کشور علیرغم محدودیت های بین المللی با رشد و شتاب منحصر بفرد در  دنیا به ویژه در میان 
۲۰ کشور برتر دنیا ادامه دارد. به طور خاص توجه به بعد کیفی تولید علم کشور در چند سال 
اخیر بسیار پر اهمیت است، به طوری که در سال ۲۰19 میالدی که سهم تولید علم کشور در 
دنیا ۲ درصد بوده است سهم تولید علم برتر و یا کیفیت تولید علم بیش از 3 درصد رسیده است.

وی افزود: نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که کل مدارک علمی نمایه شده در پایگاه 
استنادی اسکوپوس از ایران در طول تاریخ ) ۲۰19-18۲3 حدود 196 سال ( برابر با  ۵99344 
مورد بوده که حدود 366844 مورد آن یعنی بیش از 6۰ درصد آن در سخت ترین شرایط تحریم 
همه جانبه کشور یعنی در 6 سال اخیر )۲۰19-۲۰13( بوده است. همچنین کل مدارک علمی 
موجود نمایه شده توسط جمهوری اسالمی ایران در پایگاه WOS  در بازه      19۰۰-۲۰19 
)1۲۰ سال( برابر با ۵۰۵۵61 بوده که حدود 3۲63۰9 مدرک آن یعنی بیش از 64 درصد مربوط 

به 6 سال اخیر ) ۲۰19-۲۰13( می باشد.
داده های ارائه شده در این گزارش از پایگاه استنادی ) Web of Science )WOS ، اسکوپوس 
)Scopus( و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(  در تاریخ 16 بهمن سال 1398 استخراج 

شده است .  
با ورود دانشگاهها و موسسات آموزشی به دوره نسل سوم  و عرصه پژوهش و فنآوری  یکی از 
شاخص های سنجش و ارزیابی  عملکرد علمی آنها میزان حجم فعالیت های علمی درسطح بین 
المللی از قبیل مشارکت در انتشار مقاالت علمی در مجالت معتبر، همایش های علمی و تالیف 
و تدوین کتب بوده است. امروزه برخی از نظام های رتبه بندی وجود حداقل تعداد مشخصی 
مقاله علمی در سال را یکی از شروط اساسی دانشگاه به نظام رتبه بندی قرار داده اند. بنابراین 
هرچندتعداد و حجم کارهای پژوهشی به اهمیت کیفیت کارنیست ولی یکی از شاخص های 
سنجش عملکرد علمی و کارآیی مطرح هست.  در این بخش وضعیت جمهوری اسالمی ایران از 
نظر حجم و تعداد انتشار مقاالت و مدارک علمی و بعبارت دیگر تولید علم بررسی خواهد شد.  

کمیت  تولید علم
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ادامه داد: براساس آخرین آمار مستخرج از پایگاه 
استنادی ) WOS( Web of Science و اسکوپوس )Scopus( تعداد مدارک ثبت شده در ۲۰ 
سال اخیر) ۲۰۰۰-۲۰19(  در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که از نمودار مالحظه 
میشود از آغاز شروع جنبش علمی در کشور علیرغم فراز و نشیب ها و محدودیت های مختلف 

در طول برخی سالها استمرار حرکت علمی همواره ادامه داشته است.

تعداد مدارک نمایه شده در دو پایگاه استنادی بین المللی در بازه زمانی 20 سال اخیر

از بدو تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC( از سال 1388 تاکنون یعنی در طول 1۰ 
سال اخیر بیش از ۵۰۰ هزار مقاله علمی توسط پژوهشگران کشور در این پایگاه نمایه شده است. 

بر اساس آمار فوق پژوهش های علمی ثبت شده در این پایگاه استنادی به ترتیب در حوزه علوم 
انسانی و اجتماعی، پزشکی و کشاورزی و سایر حوزه های علمی می باشد. همچنان که از جدول 
نشان داده شده است روند رشد تولید علم ثبت شده در این پایگاه در طول سالهای اخیر به طور 
مستمر ادامه دارد هرچند  آمار مقاالت نشریات نمایه شده در ISC مربوط به سال های  بدلیل 

به روز نبودن نشریات در طول سالهای ۲۰18 و ۲۰19 هنوز تکمیل نشده است.

ISC تعداد مدارک نمایه شده ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

میزان کل تولید علم جمهوری اسالمی ایران در سه پایگاه استنادی بزرگ دنیا در نمودار زیر 
نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود پایگاه استنادی اسکوپوس، پایگاه استنادی 
ISC و نیز) WOS  ) ISI به ترتیب بیشترین سهم را در نمایه کردن مقاالت جمهوری اسالمی 

ایران داشته اند

میزان سهم و مشارکت دو پایگاه استنادی) WOS ) ISI و نیز ISC   در نمایه سازی تولید 
علم جمهوری اسالمی ایران در حوزه های موضوعی مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است. 
همانطور که مشاهده میشود  بیشترین سهم و مشارکت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(  از تولید علم در حوزه های علوم اجتماعی،  علوم انسانی و هنر با بیش از 8۰ درصد و 

کمترین سهم این پایگاه در حوزه علوم فیزیکی و فنی و مهندسی بوده است.  

سهم پایگاههای استنادی ) WOS )ISI  و نیز پایگاه ISC  در نمایه کردن مقاالت جمهوری اسالمی ایران   
دهقانی گفت: آمار مقاالت نمایه شده در طول سالهای مختلف نشان می دهد که  میزان تولید 
علم جمهوری اسالمی ایران در طول ۲۰ سال و در واقع از بدو حرکت علمی همواره دارای رشد 
و شتاب مناسب بوده است. هرچند میزان رشد فوق در طول سالهای مختلف متفاوت بوده ولی 
در همه بازه های زمانی از متوسط رشد جهانی، منطقه و جهان اسالم باالتر بوده است. نتایج 
⏪تحلیلی نشان می دهد که  در طول ۲۰ سال اخیر با افزایش 34.6 برابری  میزان رشد متوسط 
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ساالنه برابر با 19.3 درصد بوده است. جهت اطالع میزان رشد متوسط ساالنه دنیا در همین بازه 
برابر با 3.8 درصد و میزان رشد متوسط جهان اسالم ) ۵۷ کشور( حدود 13 درصد می باشد.

همانطور که مالحظه می شود سهم ایران در تولید علم کل دنیا در هر دو پایگاه بین المللی در هر 
سال افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰ سهم جمهوری اسالمی ایران از تولید علم کمتر از ۰.1 
درصد بود که در سال ۲۰19 یعنی بعداز گذشت ۲۰ سال  با افزایش ۲۰ برابری در هردو پایگاه 

استنادی اسکوپوس و WOS به بیش از ۲ درصد رسیده است. 
ضمنا در ۲۰ سال قبل سهم تولید علم کل کشورهای اسالمی حدود ۲ درصد بود که درسال 
۲۰19 به حدود 1۰ درصد افزایش یافته است. براساس سند ده ساله علم و فنآوری و نوآوری 
اجالس سران کشورهای اسالمی )آستانه- قزاقستان( الزم است تا سال  ۲۰۲6 میالدی سهم 
تولید علم کشورهای اسالمی در دنیا به بیش از دو برابر افزایش یابد و این به معنای آن است که 

تا شش سال آینده سهم کل کشورهای اسالمی به حدود 16 درصد برسد.
ضمنا سهم ایران از کل تولید علم در هر دو پایگاه استنادی در سال ۲۰19 در کشورهای منطقه 
حدود 3۰ درصد ) ۲9.۵ درصد در WOS و ۲9.۷ درصد اسکوپوس(  و در کشورهای  جهان 

اسالم ۲۰ درصد ) ۲1.8 درصد در WOS و 19.۵ درصد اسکوپوس( رسیده است.

براساس  بررسی های انجام شده، در پایگاه WOS بر مبنای تعداد و حجم تولید علم رتبه ایران 
در  سال ۲۰1۲ ایران با 31۰39 مدرک ثبت شده در جایگاه ۲1 دنیا و در همین سال ترکیه با 
34۵31 مدرک در رتبه 18 قرار داشت. در سالل ۲۰1۵ رتبه ایران به 19 و در سال ۲۰16 به 
رتبه 18  و از سال ۲۰1۷ تاکنون  یعنی سه سال متوالی دررتبه 16 بین المللی قرار دارد. این 

درحالی است که ترکیه در همین سال با ۵1۵9۵ مدرک در رتبه 1۷ قرار دارد.
الزم به ذکر است که در پایگاه بین المللی اسکوپوس نیز ایران در سال ۲۰1۲ در جایگاه 18 
قرار داشت که از سال ۲۰16 تا ۲۰18 در سه سال متوالی در رتبه 16  قرار گرفته بود و در سال 
۲۰19 جایگاه بین المللی ایران در این پایگاه بین المللی 1۵ می باشد. البته میزان مدارک موجود 
در سال ۲۰19 هنوز کامل نشده است و به دلیل اختالف اندک با کشور بعد) کشور هلند( ممکن 

است بعد از تکمیل نتایج  مجددا ایران به جایگاه  16 برگردد. 
ضمنا  در سه سال  اخیر در هردو پایگاه استنادی اسکوپوس و  WOS  رتبه ایران از نظر کمیت 
و حجم تولید علم  در میان کشورهای اسالمی و نیز کشورهای منطقه خاورمیانه همواره رتبه 

اول را داشته است. 

کیفیت  تولید علم
سرپرست ISC گفت: یکی از مهمترین شاخص ها برای بررسی جایگاه کیفی تولید علم بر مبنای 
تحلیل استنادی است. اساس این شاخص بر مبنای تعداد استنادهای صورت گرفته به علم تولید 
شده است.  بر همین مبنا شاخص های مختلف از جمله میزان استناد به مقاله، میزان استناد 
نرمال شده، شاخص هرش )H-index(، مقاالت برتر متشکل از مقاالت داغ )Hot Papers( و 
مقاالت پر استناد )Highly cited( می باشد. بررسی و تحلیل های انجام شده نشان می دهد 
که فعالیت های علمی جمهوری اسالمی ایران همزمان با رشد تولید علم در سطح بین المللی 

توجه به رشد کیفیت تولیدات علمی بخصوص در چند سال اخیر بیشتر از کمیت بوده است.
میزان استنادات یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت تولید علم بوده، اگر چه این شاخص به 
تنهایی نمیتواند بیانگر کیفیت علم باشد ولی در هر حال یکی از مالک هایی است که بر مبنای 
در  و  گرفته  قرار  نظر  مد  علمی  تولیدات  به  شده  انجام  ارجاعات  میزان  یا  و  استنادها  میزان 
حال حاضر اساس ارزیابی کیفی نشریات علمی، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و کشورهاست.
همچنین یکی از معیارهای مهم مورد توجهبرخی نظام های رتبه بندی بین المللی است.  بر 
اساس آمار مستخرج از پایگاه بین المللی WOS رتبه استنادی ایران در هشت سال اخیر همواره 
سیر صعودی داشته و از رتبه ۲4 در سال ۲۰1۲ به رتبه ۲۰ در سال ۲۰1۵ و سپس به رتبه 18 

در سال ۲۰18 و نهایتا به  رتبه 16 در سال ۲۰19 ارتقا یافته است. 

میزان استناد نرمال شده با نرمالیزه کردن تعداد استنادهای یک کشور، یک دانشگاه، یک 
کردن  مستقل  منظور  به  که  است  هایی  شاخص  جمله  از  پژوهشگر   یک  حتی  و  نشریه 
استنادهای دریافت شده از حوزه موضوعی، سال انتشار و نیز نوع مدرک صورت می گیرد. 
استنادهای  متوسط  بر  دریافتی   استنادهای  تعداد  تقسیم   با  شده  نرمال  استناد  میزان 
اگر  صورت  این  در  میآید.  بدست  شده  تولید  علمی  مدرک  نوع  و  موضوعی  حوزه  سال، 
استناد نرمال شده برابر واحد باشد به معنی این است که کیفیت علم تولید شده مطابق با 
استاندارد جهانی بوده و اگر بزرگتر و یا کوچکتر از واحد باشد این کیفیت به ترتیب باالتر 
و یا کمتر از استاندارد جهانی بوده است. بررسی میزان استناد نرمال شده ایران در پایگاه 

WOS رتبه ایران در دنیا، منطقه و جهان اسال   بر اساس پایگاه های استنادی اسکوپوس و

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 سال

16 16 16 18 19 ۲1 ۲1 ۲1 WOS
1۵دنیا 16 16 16 1۷ 16 18 18 SCOPUS

1 1 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ WOS
1منطقه 1 1 1 1 1 1 1 SCOPUS

1 1 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ WOS
جهان اسالم

1 1 1 1 1 1 1 1 SCOPUS

⏪

⏪
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افزایش  به  نیز  رو  این شاخص  WOS نشان می دهد که در سال های اخیر  المللی  بین 
و ارتقا بوده است. به طور خاص در سال ۲۰1۲ استناد نرمال شده برابر با ۰/8  بوده که 
در سال ۲۰1۷ به ۰.86 افزایش یافته و در سال ۲۰18 به ۰.93 و نهایتا در سال ۲۰19 

به ۰/9۷ افزایش یافته است. 
شاخص هرش )H-index(  که بر مبنای تحلیل استنادی استوار است نیز یکی از معیار هایی 
یا حتی پژوهشگر استفاده  است که برای سنجش کیفیت تولید علم کشور، دانشگاه، مجله و 
میشود. بر اساس تعداد مقاالت انتشار یافته هر چه این شاخص بزرگتر باشد به معنای کیفی 
بودن مقاالت و انتشارات علمی کشور خواهد بود. شاخص هرش کشور در طول سال های اخیر 
در پایگاه بین المللی ESI در جدول زیر آمده است. همانطور که مشاهده می شود شاخص هرش 
در هر سال سیر صعودی داشته است. بر اساس آمار مستخرج شده از پایگاه شاخص های اساسی 
علم )ESI(  شاخص هرش کشور در سال ۲۰1۲  برابر با 1۵۰ بوده که در سال ۲۰1۷ به ۲4۵ و 
در سال ۲۰18 به ۲۷۲ افزایش و در نهایت  در سال ۲۰19 با افزایش۲ برابری  نسبت به 6 سال 

قبل به 313 رسیده است. 

تعداد مقاالت انتشار یافته در سطح بین المللی در مجالت دارای ضریب تاثیر باال بر مبنای 
یا مقاالت  و   )Q1( اول  برتر، چارک  از جمله مجالت یک درصد  بندی های مختلف  دسته 
پر استناد )Highly cited papers( و مقاالت داغ )Hot papers( و نیز مقاالت برتر 
)Top papers( از جمله شاخص های ارزیابی کیفی عملکرد یک کشور، دانشگاه و موسسه 
پژوهشی و یا پژوهشگر  است. مقاالت برتر )و یا یک درصد برتر( سهم مهمی از علم روز بوده 
که جهت توسعه علمی در سطح بین المللی را نشان می دهد و در واقع به دو دسته مقاالت 
آنالیتیکس  کالریویت  مؤسسه  علم  داران  طالیه  شود.  می  تقسیم  داغ  مقاالت  و  استناد  پر 
حسب  بر  و  نموده  تقسیم  موضوعی  رشته   ۲۲ به  را  بین المللی  مجالت  معتبرترین   )ESI(
تعداد استنادهای دریافت شده، مقاالت پر استناد را معرفی می کنند. این شامل یک درصد از 
مقاالت دنیا در طول ده سال گذشته می گردد، اما مقاالت داغ، مقاالت تنها یک دهم درصد 
از مقاالت برتر در دو سال اخیر را تشکیل می دهند. باید در نظر داشت که انتشار این دسته 
از مقاالت ساده نیست و هر مقاله برخی مواقع بیش از یکسال زمان می برد. آمار موجود در 
طالیه داران علم )ESI( حاکی از آن است که پژوهشگران کشور در چند سال اخیر با توجه 
و تأکید بر کیفیت توانسته اند سهم کشور از مقاالت یک درصد برتر دنیا را به موازات رشد 

تولید علم کشور افزایش دهند.

همان طورکه مشاهده می شود تعداد مقاالت علمی پر استناد و داغ کشور در سال ۲۰1۲ برابر 
با 1۰4 مورد بود که در طول شش سال اخیر سیر صعودی داشته به طوری که در سال ۲۰1۷ 
به 434 و در سال ۲۰19 با افزیش بیش از 4 برابری نسبت به سال ۲۰1۲ به 4۵8 مورد رسیده 
است.  همچنین سهم مقاالت انتشار یافته در نشریات با ضریب تاثیر واقع شده در چارک اول 
)Q1( نسبت به کل مقاالت در سال 9۲ برابر با حدود ۲6 درصد بود که درسال ۲۰1۷ به حدود 

3۰ درصد و در سال ۲۰19 به 33 درصد ارتقا یافته است. 

براساس آخرین آمار مستخرج ازESI  سهم ایران در تولید علم برتر دنیا در 8 سال اخیر در 

حال افزایش بوده است. در الی که در سال ۲۰1۲ سهم لیران در این شاخص در دنیا برابر با ۰.8 
درصد بود در سال ۲۰1۷ به ۲ درصد، در سال ۲۰18 به ۲.6 درصد و درسال ۲۰19 به حدود  

3 درصد رسیده است. 
همانطور که در جدول نشان داده شده سهم ایران از کل تولید علم برتر  درمنطقه و کشورهای 
اسالمی در سال ۲۰1۲ برابر با ۲۰ درصد بود که در سال  در سال ۲۰19 در کشورهای منطقه 

حدود 3۵ درصد و در کشورهای اسالمی  3۲ درصد افزایش یافته است. 

نمودار مقایسه ای  سهم تولید علم ایران از دنیا و نیز تولید علم برتر دنیا نشان میدهد  که از 
سال ۲۰1۵  سهم تولید علم برتر جمهوری اسالمی ایران از تولید علم پیشی گرفته است. به طور 
ویژه در سال ۲۰19 در حالی که سهم ایران از تولید علم دنیا ۲ درصد می باشد، سهم کشور از 
تولید علم برتر دنیا 3 درصد بوده است. این امر به معنای توجه و تاکید به بعد کیفی تولیدات 

علمی همزمان با رشد و شتاب علمی می باشد.  

نیچر ایندکس به عنوان یک نظام شناخته شده در جامعه بین المللی از سال ۲۰1۲ رتبه بندی 
موسسات و کشورها را انجام می دهد. این نظام که دارای اعتبار باالیی در مجامع و مورد استناد 

جامعه علمی بین المللی است به صورت سالیانه نتایج خود را منتشر می کند. 
نیچر ایندکس بر پایه برونداد پژوهشی و دستاوردهایی که آن موسسه یا دانشگاه طی یکسال 
گذشته ازکیفیت استاندارد مورد تایید نیچر باشند را مورد پردازش قرار می دهد. هدف از این 
کار ارائه ی الگویی برای مشخص کردن پژوهشهای با کیفیت در آن موسسه، کشور و جهان 
است.مقاالتی که در مجالت نیچر و ساینس  و نیچرایندکس منتشر می شوند مقاالت معتبری 
از کیفیت مقاالت باشد. نمودار زیر تعداد  هستند که چاپ مقاله در آنها می تواند نشانه ای 
مقاالت ایران در مجالت مجالت نیچر و ساینس و نیچرایندکس در بازه زمانی ۵ ساله )۲۰18-

۲۰14( نشان داده شده است.
براساس تعداد انتشارات در مقاالت در نشریات ساینس و نیچر و نیچر ایندکس در بازه زمانی 
مورد بررسی شاهد رشدی  بالغ بر 66 درصد در انتشار در این نشریات هستیم که به نوعی نشان 

دهنده این است که کیفیت مقاالت منتشر شده بهتر شده است.

WOS سهم ایران از مقاالت پر استناد و داغ ثبت شده در دنیا، منطقه و جهان اسالم در
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
3.1 ۲.6 ۲ 1.8 1.۲ 1.1 ۰.9 ۰.8 دنیا )درصد(
3۵.3 ۲9.9 ۲4.8 ۲3.۲ 18.9 18.6 ۲۰.4 ۲۰.1 منطقه)درصد(
3۲.3 ۲9.۵ ۲4.4 ۲3.3 19.1 19.1 ۲1.۲ ۲۰.8 جهان اسالم )درصد(

⏪
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آمار مقاالت ایران در مجالت مجالت نیچر و ساینس  و نیچرایندکس در بازه زمانی 5 ساله

مشارکت بین المللی در تولید علم و دیپلماسی علمی 
توسعه مشارکت های علمی در سطح بین المللی یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسالمی 
ایران است که نظام آموزش عالی کشور نیز تاکید ویژه ای بر آن دارد. مشارکت های علمی 
یکی از سیاستهای مورد تاکید در سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام 
معظم رهبری نیز می باشد. بررسی پایگاه استنادی کالریویت آنالتیکس ) WOS( در فاصله 
سالهای ۲۰13 تا ۲۰19 نشان می دهد که مقاالت با مشارکت بین الملل کشور در ۲۰19 
به ۲8% رسیده است. البته برای بدست آمدن آمار قطعی باید ماههای آینده صبر کرد زیرا 
که اطالعات سال ۲۰19 هنوز تکمیل نشده است و تکمیل آن تا خرداد سال آینده به طول 

خواهد کشید.
در سال ۲۰13 مقاالت با مشارکت بین الملل کشور ۲1% از کل تولید علم کشور را در بر می 
گرفتند. این مقدار در طی سال های ۲۰13 تا ۲۰16 تقریباً همین مقدار بود. در سال ۲۰1۷ 
این مقدار به ۲۲% رسید. در سال ۲۰18 میزان مشارکت بین الملل کشور افزایش یافته و 
به ۲۵% رسید. با افزایش مجدد مشارکتهای علمی براساس پایگاه های استنادی بین المللی 

می بینیم که این مقدار در سال ۲۰19 به ۲8% رسیده است.  

این  علیرغم  و  است  افزایش  حال  در  مرتبا  کشور  علم  تولید  میزان  که  داشت  نظر  در  باید 
فاصله  یافته است. در  افزایش  به صورت مرتب  باید گفت که مشارکت علمی کشور  واقعیت 
سالهای ۲۰13 تا ۲۰19 تعداد مقاالت با مشارکت بین الملل کشور ۷3۷99 مورد بوده است. 
این مقدار در سال ۲۰13 به میزان ۷431 بود که در سال ۲۰14 به 8۲۲۷ رسید. در سال 
۲۰1۵ این مقدار دوباره افزایش یافته و به 88۰6 مورد رسید. در طی سالهای ۲۰16 و ۲۰1۷ 
این مقدار دوباره افزایش یافته و به 1۰۲1۷ و 1۲۰49 مورد افزایش یافت. این افزایش در 
سالهای ۲۰18 و ۲۰19 نیز همچنان ادامه یافته که به مقدار 13۷۵۰ و 13319 مورد رسید. 

خاطر نشان می سازد که اطالعات سال ۲۰19 هنوز تکمیل نشده و در حال افزایش است. 
بند ششم از سیاست های کالن علم و فناوری  ابالغی مقام معظم رهبری به دیپلماسی علمی 
یا مواردی که به صورت کامل تحت تاثیر دیپلماسی علم و فناوری هستند. استفاده از قدرت 
علم و فناوری به منظور توسعه و تعمیق روابط دیپلماتیک با سایر کشورها مهمترین تعریف 
دپیلماسی علم و فناوری است. دیپلماسی علم و فناوری به صورت عملیاتی در اولین سطح به 
تعامل دو محقق در دو کشور مختلف حول محور انجام یک پژوهش، فناوری یا نوآوری اطالق 
می گردد که هر یک می توانند به صورت یک فعالیت پژوهشی مشترک یا ثبت اختراع و یا 
یا چندین  از چند کشور  بین چندین محقق  تواند  تعامل می  این  ارائه گردند.  یک محصول 
مهمترین  اخالقی  و  علمی  اعتماد  پذیرد.  صورت  صنعتی  یا  تحقیقاتی  موسسه  یا  دانشگاه 
های  پژوهش  برای  را  فضا  و  گرفته  شکل  محققان  بین  زمان  طول  در  که  است  عنصری 

مشترک بعدی باز می کند. زمانی که این تعامالت علمی در سطح گسترده ای بین محققان 
دو یا چندین کشور به شکل بلند مدت صورت پذیرد تاثیر آن قابل مالحظه خواهد بود. این 
تعامالت در سطحی باالتر از محقق، تعامالت بین موسسات و دانشگاه های دو یا چند کشور 

را در بر می گیرد که به صورت شریک ثابت تحقیقاتی یکدیگر محسوب می شوند.

سوئیس،  نظیر  اروپایی   کشورهای  برخی  در  کشورها  سایر  با  پژوهشگران  علمی  مشارکت 
اطریش، سوئد و هلند بیش از 6۰ درصد می باشد. به طور کلی بیش از نیمی از ۵۰ کشور 
برتر تولید کننده علم دنیا، حداقل ۵۰ درصد تولید علم خود را به صورت مشارکتی تولید می 
کنند . بنابراین تقریبا از هر دو پژوهشی که در این کشورها انجام می شود یکی با مشارکت 
بین المللی است. همچنین  ۷6 درصد این کشورها بیش از 4۰ درصد تولید علم خود را با 
مشارکت سایر کشورهای دنیا تولید می کنند. بررسی های انجام شده نشان میدهد که در 1۵ 
سال اخیر دیپلماسی علم وفناوری در همه دنیا از جمله کشورهای خاورمیانه در حال رشد 
بوده است، اما در مقایسه با کشورهای اروپایی و  غربی، کشورهای خاورمیانه نیازمند تالش 
المللی  بیشتری برای ارتقا جایگاه دیپلماسی علمی دارند. هرچند سهم مشارکت علمی بین 
درسایر کشورهای اسالمی نظیر ترکیه، پاکستان و مالزی نیز افزایش یافته است، اما سرعت و 
میزان این رشد در این کشورها با یکدیگر فرق می کند. کشورهای مالزی و پاکستان در سال 
۲۰13 به ترتیب 3۵% و 4۰% مقاالتشان با مشارکت بین الملل بود که این مقدار در سال 
۲۰19 به ۵۲% رسیده است یعنی بیش از نیمی از مقاالت آنها با مشارکت بین الملل است. 
در سال ۲۰13 ترکیه 1۷% مقاالتش با مشارکت بین الملل بوده است که در سال ۲۰19 این 

مقدار افزایش  یافته و به ۲4% رسیده است.

نتیجه گیری 
و  و رشد  دانش  و  علم  و جایگاه مهم  نقش  بدلیل  است که  واقعیتی  علم  ارزیابی  و  سنجش 
پیشرفت آن در ارتقاء سالمت، رفاه و پیشرفت ابعاد گوناگون جامعه بشری  بسیار ارزشمند و 
با اهمیت است. پایش و رصد مسیر علمی طی شده کشور، دانشگاهها و پژوهشگران و تطابق 
نحوه عملکرد همه جانبه  با استاندارهای جهانی، شناسایی برترین و اثربخش  ترین کشورها، 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، سازمان ها، پژوهشگران و سایر عوامل مرتبط با مسأله تولید 
ارتباط و همکاری نظامند علمی شود و همچنین  علم می تواند راهگشا و زمینه ساز برقراری 
کمک  کشوری  و  منطقه ای  کالن  سطح  در  راهبردی  برنامه  ریزی های  تدوین  و  طراحی  به 
شایانی نماید. براساس سند ده ساله علم و فنآوری و نوآوری اجالس سران کشورهای اسالمی 
)آستانه- قزاقستان( الزم است تا سال  ۲۰۲6 میالدی سهم تولید علم کشورهای اسالمی در 
دنیا به بیش از دو برابر افزایش یابد و این به معنای آن است که رشد متوسط ساالنه تولید 
علم کشور در سالهای آینده به همین صورت و بلکه بیشتر ادامه یابد. البته این امر بارها مورد 
تاکید رهبری انقالب قرار گرفته است. باید خاطر نشان کرد که دست یابی مرجعیت علمی 
کشور در سایه توسعه واقعی علم و توجه دانشگاهها و پژوهشگران کشور به تمامی ابعاد علمی 
حاصل خواهد شد. مرجعیت علمی اولین بند از سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی 
بعد  باید  نافع  علم  تولید  شتاب  و  رشد  استمرار  بر  عالوه  و  بوده  رهبری  معظم  مقام  توسط 

افزایش اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده مورد توجه قرار گیرد.
توسعه  برای  المللی   بین  سطح  در  کشور  علمی  جایگاه  و  موقعیت  بکارگیری  همچنین 
دیپلماسی در بین کشورهای منطقه،  جهان و کشورهای نیاز به تالش و برنامه ریزی جدی 
فاصله  واقعی  جایگاه  به  رسیدن  تا  المللی،  بین  علمی  های  مشارکت  رشد  علیرغم  و  دارد 
زیادی وجود دارد. این در حالی است در سند سیاست های کالن علم و فناوری بر گسترش 
همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز 
کشور  استقالل  تحکیم  با  همراه  اسالم  جهان  بویژه  جهانی  و  منطقه ای  معتبر  فنی  و  علمی 

تاکید شده است. 
 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در راستای ماموریت خود به دقت ابعاد مختلف تولید علم 
کشور، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پژوهشگران را مد نظر قرار داده و با تحلیل ها و تهیه 
گزارش های متناوب نقاط قوت و ضعف و نیز آسیب های احتمالی را به کلیه دانشگاهها و 

مدیریت آموزش عالی کشور معرفی می نماید.

⏪
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به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی کیو اس دهمین دوره رتبه 
بندی موضوعی دانشگاه های جهان را منتشر کرد. در این رتبه بندی تعداد  1،368 دانشگاه، از 83 
کشور در 48 موضوع ارزیابی شده اند. از کشور ایران 14 دانشگاه در 13 حوزه موضوعی حضور دارند. 

دهقانی اظهار داشت: رتبه بندی کیو اس یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که 
توسط موسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می گیرد. یکی از رتبه بندی های مهمی که این 
پایگاه به صورت ساالنه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف 
است. رتبه بندی موضوعی کیو اس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، 
تعداد استنادها به ازای هر مقاله و h-index  صورت می پذیرد و این شاخص ها هر کدام با وزنی 
متناسب با هر حوزه موضوعی، جهت معرفی بهترین دانشگاه ها مشخص می شوند. بخشی از اطالعات 
مورد نیاز رتبه بندی موضوعی کیو اس از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس و بخش دیگر نیز از اطالعات 

حاصل از نظرسنجی ها به دست می آید.
رتبه بندی کیواس در سال ۲۰۲۰ میالدی دانشگاه های برتر دنیا را در 48 حوزه موضوعی در قالب 
۵ حیطه کلی علوم طبیعی؛ مهندسی و فناوری؛ علوم زیستی و پزشکی؛ علوم اجتماعی و هنر و علوم 
انسانی مورد رتبه بندی قرار داده است. جدول زیر حیطه های کلی و حوزه های مرتبط با آن ها را 

نمایش می دهد.

رتبه بندی در ۵ حیطه کلی کیو اس سال 2020
سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی که در ۵ حیطه کلی علوم طبیعی؛ مهندسی و فناوری؛ 
علوم زیستی و پزشکی؛ علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی صورت پذیرفته است، دانشگاه های ایران 
همانند سال ۲۰19 در سه حیطه مهندسی- فناوری، علوم زیستی-پزشکی و علوم طبیعی دارای رتبه 

در بین دانشگاه های برتر دنیا شده اند که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است.
وی افزود: همانطور که در جدول فوق دیده می شود با اینکه در حوزه کلی مهندسی و فناوری مانند 
رتبه بندی سال ۲۰19 سه دانشگاه صنعتی شریف و تهران و صنعتی امیرکبیر حضور دارند، هر سه 
دانشگاه نسبت به سال پیش ارتقا رتبه بسیار خوبی داشته اند. دانشگاه صنعتی شریف توانسته است از 
رتبه 3۰8 به ۲۲1 و دانشگاه تهران توانسته است از بازه رتبه ای 4۰1-4۵۰ به ۲۷۲ و دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر از رتبه 4۵1-۵۰۰ به 361 ارتقا پیدا کند. 
در حوزه کلی پزشکی و علوم زیستی مانند سال گذشته تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارد. 
در حوزه کلی علوم طبیعی شاهد حضور دو دانشگاه می باشیم و دانشگاه تهران نیز عالوه بر دانشگاه 
صنعتی شریف که تنها دانشگاه این حوزه در سال ۲۰19 بود، توانسته است در این رتبه بندی حضور 

داشته باشد.

رتبه بندی در ۴۸ حوزه موضوعی سال 2020 کیو.اس
سرپرست ISC ادامه داد: نتایج حاصله نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ دانشگاه های  ایران در 13 
حوزه موضوعی حضور دارند. این در حالی است که در سال ۲۰16، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
حوزه پزشکی با رتبه 3۰۰-۲۵1 حضور داشته است. افزایش حضور دانشگاه های ایران در سال ۲۰1۷ 
از یک حوزه به 8 حوزه، در سال ۲۰18 به 9 حوزه موضوعی و در سال ۲۰19 به 13 حوزه موضوعی 
حاکی از تالش مستمر علمی دانشگاه های کشور برای حضور در میان دانشگاه های تراز جهانی است. 
جدول زیر عملکرد مقایسه ای دانشگاه های ایران را در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد. مقایسه نتایج رتبه 
بندی ۲۰۲۰  نسبت به ۲۰19 حاکی از ارتقا معنادار جایگاه اکثر دانشگاه های کشور در برخی حوزه 
های موضوعی است. به طور خاص ارتقای1۰۰ پله ای دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و شیراز، 
ارتقای  ۲۰۰ پله ای دانشگاه صنعتی امیر کبیر در حوزه مهندسی برق و الکترونیک و نیز حضور دانشگاه 
های صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، خواجه نصیر الدین طوسی و فردوسی مشهد در این 
حوزه است. همچنین، ارتقای ۵۰ پله ای دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و امیر کبیر در حوزه علوم 

کامپیوتر  و نیز حضور دانشگاه علم و صنعت در این حوزه می باشد.

حضور رو به رشد دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی موضوعی »کیواس«
 رتبه دانشگاه های ایران در 13 حیطه موضوعی در سال 2020

حوزه های موضوعیحیطه اصلی

باستان شناسی – معماری- طراحی و هنر- زبان و ادبیات انگلیسی-تاریخ-زبان شناسی-زبان هنر و علوم انسانی
های مدرن- هنرهای نمایشی- فلسفه- الهیات و مطالعات مذهبی - تاریخ کالسیک و باستانی

مهندسی و 
فناوری

علوم کامپیوتر و سیستم های اطالعاتی- مهندسی شیمی- مهندسی عمران و سازه – 
مهندسی برق و الکترونیک - مهندسی مکانیک، تولید و حمل و نقل هوایی- مهندسی  مواد 

معدنی و معدن
علوم زیستی و 

پزشکی
کشاورزی و جنگلداری-آناتومی و فیزیولوژی- علوم بیولوژیکی- دندانپزشکی- پزشکی- 

پرستاری-داروسازی و فارماکولوژی - روان شناسی - علوم دامپزشکی
شیمی- علوم دریا و زمین- علوم محیط زیست – جغرافیا – علم مواد – ریاضیات- فیزیکعلوم طبیعی

علوم اجتماعی و 
مدیریت

حسابداری و مالی- مردم شناسی – مدیریت کسب و کار- مطالعات ارتباطات و رسانه- 
مطالعات توسعه - اقتصاد و اقتصادسنجی- تحصیالت- صنعت مهمانداری و مدیریت اوقات 

فراغت- قانون - مطالعات سیاست و بین المللی - سیاست اجتماعی - جامعه شناسی- 
موضوع های مرتبط با ورزش - مدیریت کتابداری و اطالعات - آمار و تحقیق در عملیات

وضعیت دانشگاه های ایران در رتبه بندی حیطه ای  کیو اس در سه سال اخیر

2018 2019 2020 نام دانشگاه حیطه کلی
۵۰۰-4۵1 3۰8 ۲۲1 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی و فناوری

- 4۵۰-4۰1 ۲۷۲ دانشگاه تهران
- ۵۰۰-4۵1 361 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4۵۰-4۰1 4۵۰-4۰1 4۵۰-4۰1 دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی و علوم زیستی
- 4۵۰-4۰1 4۵۰-4۰1 دانشگاه صنعتی شریف علوم طبیعی 
- - ۵۰۰-4۵1 دانشگاه تهران

نتایج رتبه بندی موضوعی کیو اس سال 2020
رتبه 2019رتبه 2020نام دانشگاهحوزهحیطه کلی

مهندسی و 
فناوری

مهندسی برق 
و الکترونیک

۲۵1-1۵13۰۰-۲۰۰دانشگاه صنعتی شریف
۲۵1-1۵13۰۰-۲۰۰دانشگاه تهران

4۵1-۲۵1۵۰۰-3۰۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-3۰1-3۵۰دانشگاه صنعتی اصفهان

-3۵1-4۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران
4۵1-3۵1۵۰۰-4۰۰دانشگاه شیراز

-4۰1-4۵۰دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
-4۵1-۵۰۰دانشگاه فردوسی مشهد

علوم کامپیوتر 
و نظام های اطالعاتی

3۰1-۲۵13۵۰-3۰۰دانشگاه صنعتی شریف
4۵1-4۰1۵۰۰-4۵۰دانشگاه تهران

۵۵1-۵۰16۰۰-۵۵۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-۵۵1-6۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی شیمی
-۲۰1-۲۵۰دانشگاه صنعتی شریف

-۲۵1-3۰۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-۲۵1-3۰۰دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک

۲۵1-1۵13۰۰-۲۰۰دانشگاه صنعتی شریف
۲۵1-۲۰13۰۰-۲۵۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3۰1-۲۰13۵۰-۲۵۰دانشگاه تهران
4۰1-3۵14۵۰-4۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران

3۵1-3۵14۰۰-4۰۰دانشگاه شیراز
3۵1-4۵14۰۰-۵۰۰دانشگاه صنعتی اصفهان

-4۵1-۵۰۰دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
1۵1-1۵1۲۰۰-۲۰۰دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران و سازه

علوم زیستی و 
پزشکی

کشاورزی و جنگلداری

۲۵1-۲۰13۰۰-۲۵۰دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۰1-۲۰1۲۵۰-۲۵۰دانشگاه تهران
-۲۵1-3۰۰دانشگاه شیراز

-3۰1-3۵۰دانشگاه تربیت مدرس
-3۵1-4۰۰دانشگاه فردوسی مشهد

پزشکی

3۰1-3۵13۵۰-4۰۰دانشگاه علوم پزشکی تهران
4۰1-4۰14۵۰-4۵۰دانشگاه تهران

4۵1-4۵1۵۰۰-۵۰۰دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-۵۰1-۵۵۰دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1۵1-۲۰۰-دانشگاه علوم پزشکی تهرانداروسازی

علوم طبیعی

شیمی
4۰1-4۵14۵۰-۵۰۰دانشگاه تهران

4۰1-۵۰14۵۰-۵۵۰دانشگاه صنعتی شریف
-۵۵1-6۰۰دانشگاه شهید بهشتی

4۵1-4۰1۵۰۰-4۵۰دانشگاه صنعتی شریففیزیک و علوم نجوم
-۵۰1-۵۵۰دانشگاه تهران

ریاضیات

3۰1-3۰13۵۰-3۵۰دانشگاه صنعتی شریف
3۰1-3۰13۵۰-3۵۰دانشگاه تهران

-3۵1-4۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران
-4۰1-4۵۰دانشگاه آزاد اسالمی

علم مواد

۲۵1-۲۰13۰۰-۲۵۰دانشگاه صنعتی شریف
۲۵1-۲۵13۰۰-3۰۰دانشگاه تهران

3۵1-3۵14۰۰-4۰۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3۵1-3۵14۰۰-4۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران

علوم اجتماعی 
و مدیریت

۲۵1-3۰۰-دانشگاه تهرانزبان شناسی
1۵1-1۵1۲۰۰-۲۰۰دانشگاه صنعتی شریفآمار

-4۵1-۵۰۰دانشگاه تهراناقتصاد و اقتصادسنجی
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گرچه از پیروزی انقالب اسالمی به این سو، توسعه علم و فناوری 
همواره در زمره سیاست های کالن کشور بوده است، اما یکی از 
مهمترین نقاط عطف زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را باید 
دانش بنیان«  موسسات  و  شرکت ها  از  حمایت  »قانون  تصویب 
با  که  دانست  اسالمی  شورای  مجلس  در   ۱۳۸۹ سال  در 
رسمیت بخشیدن به مفهوم »شرکت های دانش بنیان« و طراحی 
معافیت ها، حمایت ها و مشوق های مختلف برای شرکت هایی که 
کسب وکارشان با توسعه و تجاری سازی فناوری گره خورده است، 

جان تازه ای در کالبد زیست بوم نوآوری دمید. 

با  که  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  قانون  معماران 
آشنا  دانش بنیان  کسب وکارهای  توسعه  مختلف  چالش های 
می تواند  مالی«  منابع  »تامین  می دانستند  خوبی  به  و  بودند 
پاشنه آشیل توسعه این کسب وکارها باشد، تاسیس »صندوق 
نوآوری و شکوفایی« با سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی را به 
عنوان یک نهاد جدید زیر نظر مستقیم رئیس جمهور به عنوان 
رئیس شورای عالی عتف )علوم، تحقیقات و فناوری( پیش بینی 
کردند و تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را 

برعهده آن گذاشتند. 
این گونه بود که صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹2 به عنوان 
مولود قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تاسیس شد و تالش 
کرد خدمات و ابزارهای مختلفی را به شرکت های دانش بنیان ارایه 
نماید. نخستین بسته خدمتی که در صندوق نوآوری و شکوفایی 
پا گرفت، »تسهیالت« بود که در انواع مخلتف، از »نمونه سازی« 
تا »تولید صنعتی«، »سرمایه در گردش« و »لیزینگ« با نرخ هایی 
به مراتب کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به شرکت های 
دانش بنیان ارایه شد. »ضمانت نامه « های پیمان که عمدتاً نه از 
طریق صندوق، بلکه از طریق شبکه بانک های همکار صندوق با 
سپرده کمتر در اختیار شرکت ها قرار می گرفت، خدمت دیگری 

بود که با استقبال شرکت های دانش بنیان نیز روبرو شد. 
به تدریج اما، همسو با تجربیات مشابه جهانی، خدمات دیگری به 
سبد خدمات صندوق اضافه شد: خدمات توانمندسازی که ماهیت 
آن »کمک بالعوض« است، اما جنبه نقدی ندارد و در قالب آن ها، 
صندوق بخشی از هزینه دریافت خدمات موسوم به تجاری سازی 

را به شرکت ها می پردازد، از هزینه حضور در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی گرفته تا دریافت استانداردها، گواهینامه ها و تاییدیه های 
فنی، حفاظت از مالکیت فکری، آموزش، مشاوره و امثال آن. از 
آنجا که با ارایه یک »خدمت« توسط کارگزاران حرفه ای و باتجربه 
گره خورده است، ارزش قابل توجهی برای شرکت های دانش بنیان 

ایجاد می کند. 
مشارکت  معنای  به  »سرمایه گذاری«  به  نوبت  آن  از  پس 
استارت آپ های  و  فناورانه  زیان طرح های  و  در سود  صندوق 
از  به عنوان یک ضرورت  سرمایه پذیر رسید؛ خدمتی که هم 
سوی کارشناسان زیست بوم فناوری و نوآوری مورد تاکید قرار 
اما  بود،  دانش بنیان  شرکت های  تقاضای  مورد  هم  و  داشت 
سرمایه گذاری  قالب  در  ویژه  به  آن،  پیچیدگی های  و  ظرایف 

مستقیم، اجازه نمی داد جان بگیرد. 
مشابه  نهادهای  شد.  مشخص  جهانی  تجربیات  بررسی  با 
صندوق نوآوری و شکوفایی در سایر کشورها با اتخاذ سیاست ها 
گام های  بودند  توانسته  خالقانه،  و  متفاوت  رویکردهای  و 
موثری در راستای کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر و کاهش 
صندوق  بردارند.  حوزه  این  در  خصوصی  بخش  ریسک های 
دراندازد  تازه ای  طرح  تا  شد  آن  بر  نیز  شکوفایی  و  نوآوری 
سبد  با  خطرپذیر«،  »سرمایه  گذاری  خدمات  بازتعریف  با  و 
متنوع تری از خدمات به یاری شرکت های دانش بنیان بشتابد. 
خدمات  و  رویکردها  بر  اجمالی  مروری  و  مدل  این  توضیح 
سرمایه گذاری  حوزه  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  جدید 

خطرپذیر در یادداشت بعدی توضیح داده خواهد شد. 

تحوالت جمعیتی کشور در دهه های اخیر پیامدهای مختلف 
اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته که آثار آن در سطوح 
مختلف خرد و کالن مشهود است. کاهش مستمر مرگ ومیر 
شدید  کاهش  سپس  و  باروری  مدت  کوتاه  افزایش  با  همراه 
ساختار سنی جمعیت  تغییرات  به  اخیر  دهه  در سه  باروری 
و جمعیت  کودکان  تعداد  افزایش  با  است.  منجر شده  کشور 
الزم التعلیم در دهه ۱۳6۰، افزایش نیازهای آموزشی در کشور 
مشهود بود که با سرمایه گذاری توامان در حوزه های آموزش 
دهه  در  انسانی  سرمایه  توسعه  و  گیری  به شکل  بهداشت  و 
های بعد منجر شد. افزایش تحصیالت جوانان در سالهای اخیر 

همراه با گذار ساختار سنی به سنین جوانی و سپس به دوران 
نتیجه  که  است  ارزشمندی  های  پتانسیل  بیانگر  میانسالی 
سیاست-های توسعه محور کشور بویژه در حوزه آموزش عالی 
از ویژگی های توسعه ای نظیر  امروزه، جمعیت جوان  است. 
تحوالت  منشاء  تواند  که می  است  برخوردار  عالی  تحصیالت 
نظر  در  با  باشد.  کشور  در  چشمگیری  اجتماعی  و  اقتصادی 
در  جمعیتی  گذار  تجربه  این  بالقوه  مزایای  و  منافع  داشتن 
تعبیر  جمعیتی"  "پنجره  به  جمعیتی  ساختار  چنین  کشور، 
می شود. اما سوال این است که آیا این سود جمعیتی می تواند 

سود اقتصادی پایدار را رقم بزند؟.
گسترش آموزش و تحصیالت عالی، نقش کلیدی در تبدیل سود 
جمعیتی به سود اقتصادی دارد. اهمیت آن تاجایی است که نه 
صرف داشتن پنجره جمعیتی، بلکه وجود توامان پنجره جمعیتی 
و پنجره تحصیلی است که منجر به رشد و توسعه اقتصادی پایدار 
می شود. از اینرو، بهبودها در تحصیالت عالی کلید تبیین رشد 
بهره وری و درآمد سرانه است و بخش اصلی مولفه اقتصادی، 
آموزش،  توسعه  همه جانبه در حوزه های  است.  سود تحصیلی 
بهداشت، اشتغال مولّد و بهبود وضعّیت اقتصادی از ابعاد مهم و 
راهبردی بهره وری از سرمایه ی انسانی در کشور قلمداد می شوند. 
در همین ارتباط،  رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه گام دوم به 
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، خطاب به جوانان کشور 
به اهمیت سرمایه انسانی کشور اشاره فرمودند: »مهمترین ظرفّیت 
امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق 
و اصیل ایمانی و دینی است. جمعّیت جوان زیر ۴۰ سال که بخش 
مهّمی از آن نتیجه موج جمعّیتی ایجاد شده در دهه 6۰ است، 
فرصت ارزشمندی برای کشور است. ۳6 میلیون نفر در سنین 
میانه ۱۵ و ۴۰ سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیالت 
عالی، رتبه دّوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه 
جوانانی که با روحیه انقالبی رشد کرده و آماده تالش جهادی 

برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محّقق و اندیشمندی که 
به آفرینشهای علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ 
اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته ماّدی با آن 

مقایسه نمیتواند شد«.
 بالفعل شدن این سرمایه بالقوه انسانی، به عنوان پایه و بنیان 
اقتصاد دانش بنیان، مستلزم آنست که اوالً، شناخت درستی از 
ویژگی ها، مزایا و نیازهای جمعیت جوان کشور وجود داشته 
باشد، و ثانیاً، امکانات و بسترهای الزم در سایه مدیریت و برنامه 
در  گردد.  فراهم  موهبتی  از چنین  استفاده  برای  ریزی خوب 
به  تواند  می  کشور  انسانی  سرمایه  که  است  شرایطی  چنین 
سرمایه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، و تولید و بهره وری، 
رشد و رونق اقتصادی پایدار را تضمین نماید. اما در مقابل، در 
صورتی که نیازهای جمعیت بطور عام، و نیازهای نسل جوان 
بطور خاص تامین نشود و پتانسیل های ارزشمند این سرمایه 
انسانی عظیم استفاده نگردد، ضرر مضاعفی به کشور وارد خواهد 
اقتصادی  و  اجتماعی  های  چالش  و  مسائل  سری  یک  و  شد 
و سیاسی به همراه خواهد داشت. نرخ های باالی بیکاری، به 
اقتصادی  مشارکت  پایین  نرخ  تحصیلکرده،  جوانان  برای  ویژه 
زنان، سودای مهاجرت و در تمنا و تقالی رفتن دانش آموختگان 
سرمایه  خروج  و  مهاجرت  افزایش  حال  در  روند  دانشگاهی، 
انسانی از ایران، بیانگر اتالف سرمایه انسانی در کشور است. از 
این رو، سرمایه انسانی ایران به افزایش مورد انتظار و متناظر در 
رشد اقتصادی منجر نشده و به سرزمین سرمایه های انسانی 
بهره برداری نشده تبدیل شده ایم. بنابراین، بازار آموزش عالی 
از یک طرف و بازار کار تحصیکرده ها از سوی دیگر باید همواره 
رصد و مورد تحلیل دقیق قرار گیرد. همچنین، سیاست ها و 
برنامه-های ملی توسعه باید با فراهم کردن زمینه ها و فرصت 
های بهره گیری از ظرفیت سرمایه انسانی، امکان تحقق رشد و 

توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار را مهیا سازند.  

صندوق نوآوری و شکوفایی و رسمایه گذاری خطرپذیر

رسمایه انسانی در ایران: بهره مندی یا هدر رفت

دکتر محمدصادق خیاطیان
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

رسول صادقی
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران
و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور
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گزارش عملکرد یک ساله صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه های مختلف منتشر شد که نشان 
دهنده رشد قابل توجه خدمات اعطا شده به شرکت های دانش بنیان است. 

به گزارش روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، گزارش خالصه عملکرد این صندوق در 
پایان بهمن  تا  حوزه های تسهیالت، اعطای ضمانت نامه، خدمات سرمایه گذاری، توانمندسازی 
1398منتشر شد که این گزارش نشان دهنده رشد قابل توجه خدمات اعطا شده به شرکت های 
دانش بنیان در تمامی  ابزارها و خدمات ارائه شده در دور جدید هیات عامل صندوق نوآوری و 

شکوفایی است. 

تسهیالت

با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  از  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  صف  گزارش،  این  اساس  بر 
ارائه  ابزارهای جدید طراحی شده در سال 98 شکسته شده به طوری که در سبد تسهیالت 
شده به شرکت های دانش بنیان از آذر ماه 9۷ تا پایان بهمن 98 در مجموع ۲3۷9 میلیارد 
تومان قرارداد منعقد و مبلغ ۲۰۰۵ میلیارد تومان نیز تسهیالت پرداخت شده است که این امر 
نشان دهنده رشد ۲/4 برابری اعطای تسهیالت در دور جدید فعالیت هیات عامل نسبت به کل 

عملکرد گذشته صندوق است. 
از سه طریق صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق  این مدت  تسهیالت پرداخت شده در 
نوآوری و شکوفایی و سیستم منابع اهرمی  صندوق نوآوری نزد بانک های عامل صورت گرفته 
 1۵19 میزان  اهرمی  به  منابع  برابر  سه  از  بیش  بانک   1۲ همکاری  با  رابطه  این  در  است. 
تسهیالت  بنیان  دانش  شرکت های  به  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  معرفی  با  تومان  میلیارد 

اعطا شده است.
زمینه  فناوری  و  پژوهش  به 18 صندوق  تسهیالت  تومان  میلیارد  پرداخت ۲69  با  همچنین 
فعالیت گسترده این صندوق ها به عنوان عامالن صندوق نوآوری و شکوفایی در سراسر کشور 

فراهم شده است. 

ضمانت نامه ها

این صندوق،  عامل  هیات  فعالیت  دوره جدید  در  و شکوفایی  نوآوری  رویکردهای صندوق  از 
چابک سازی و بروکراسی زدایی از فرآیندهای ارائه خدمات و صدور ضمانت نامه برای شرکت های 
دانش بنیان است. این خدمت از جمله خدمات اولویت دار صندوق نوآوری و شکوفایی است که 
با تسهیل حضور شرکت های دانش بنیان در معامالت و مناقصات، زمینه تقویت توان تجاری 

شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند.
بر اساس این گزارش، کل مبلغ ضمانت نامه های صادر شده برای شرکت های دانش بنیان از آذر 
ماه 139۷ تا پایان بهمن 98 به 1۰8۵ میلیارد تومان می رسد که این مبلغ بیش از ۲9 برابر کل 
عملکرد گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است. صدور ضمانت نامه از طریق شبکه بانکی 

و مورد پذیرش تمامی  کارفرمایان، با ایجاد شرایط ترجیحی برای شرکت ها انجام شده است.
این گزارش می افزاید فرآیندهای کاری مربوط به اعطای ضمانت نامه، بازنگری شده و میانگین 
زمان صدور ضمانت نامه به کمتر از یک هفته یعنی ۲۵ درصد کمتر از زمان قبلی در دوره های 

گذشته کاهش یافته است.

سرمایه گذاری

در دوره جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مدل سرمایه گذاری مستقیم بازنگری 
شده و مدل هم سرمایه گذاری و ضمانت سرمایه گذاری جایگزین آن شده است به طوری که در 
یک سال اخیر پس از بازنگری و طراحی مدل ها، در تاسیس 6 نهاد مالی خطرپذیر مشارکت و 

هم سرمایه گذاری در سبد 3 صندوق پژوهش و فناوری تصویب شده است. 
این گزارش نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری در دور جدید هیات عامل 148 میلیارد و 

۵1 میلیون تومان بوده است.
دانش  شرکت های  برای  الزم  سرمایه  تأمین  طرح ها،  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  از  منظور 
بنیان و نوآور و مشارکت در سود یا زیان احتمالی این شرکت ها است. در سرمایه گذاری تعهدی 
برای بازپرداخت منابع دریافتی وجود ندارد و بدیهی است وثیقه ای نیز برای اصل یا فرع مبالغ 
تخصیص داده شده اخذ نخواهد شد. در این چارچوب صندوق در سود و زیان احتمالی برابر با 

سهم الشرکه خود سهیم است.

توانمندسازی

پرداخت کمک بالعوض برای اخذ استاندارد ها و تاییدیه های داخلی و بین المللی، ثبت پتنت و 
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اعزام و پذیرش هیات های تجاری از جمله خدمات 
بازار شرکت های دانش بنیان در دوره  توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه 
جدید فعالیت هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی است. بر اساس این گزارش در دور جدید 

هیات عامل خدمات توانمندسازی بیشتر و متنوع تر دنبال شده است. 
و  نمایشگاه ها  در  شرکت  فناوری،  تبادل  و  شبکه سازی  بخش  سه  در  توانمندسازی  خدمات 
پایان بهمن 98 نشان  تا  آموزش و مشاوره است. گزارش عملکرد صندوق نوآوری وشکوفایی 
می دهد که به صورت میانگین هر دو روز یک رویداد فناورانه در صندوق برگزار شده است، به 
این معنی که در بخش شبکه سازی و تبادل فناوری، 936 شرکت مشارکت داشتند و 13 رویداد 
برگزار شده و 148 خریدار بزرگ برای محصوالت شرکت های دانش بنیان تقاضا داشته اند و 

46۷4 میلیارد تومان تفاهم نامه و قرارداد امضا شده است. 
این گزارش می افزاید که 1۰۷۰ شرکت از خدمات حضور در نمایشگاه های صندوق نوآوری و 
شکوفایی در دور جدید هیات عامل استفاده کرده اند و در 199 نمایشگاه حضور داشتند که از 
این تعداد 33 حضور نمایشگاهی به صورت پاویون شرکت های دانش بنیان بوده است و 1۷ 

هیات تجاری پذیرش یا اعزام شده اند.
عالوه بر آن ۲349 شرکت نیز از خدمات آموزش و مشاوره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده 
کرده اند که این میزان شامل ۲3 هزار و 61۰ نفر ساعت آموزش، 1۲41 جلسه مشاوره و 43 

جلسه عارضه یابی بوده است. 

برنامه های در دست اقدام
این گزارش در پایان به برنامه های در دست اقدام صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرده است 
که مشارکت در حل مسائل اجتماعی، مشارکت در حل مسائل راهبردی، کمک هزینه تحقیق و 
توسعه و حمایت از فناوری های آینده از برنامه های آینده این صندوق برای تامین مالی و حمایت 

از شرکت های دانش بنیان است. 

■  عملکرد یک ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان داد:

رشد 2/4  برابری در اعطای تسهیالت تا جهش 29 برابری صدور ضامنت نامه برای دانش بنیان ها
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مقدمه
امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاه ها حاکی از نیازهای 
اساسی کشور می باشد. این ارتباط به دانشگاه ها کمک می کند تا فعالیت های آموزشی 
و پژوهشی خود را در راستای رفع مشکالت موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده 
با جامعه و صنعت و  ارتباط  و متخصصان توانا و شایسته را پرورش دهند. طرف دیگر 
این  قالب  در  را  فناوری خود  و خواسته های  نیازها  از  برخی  است که  دانشگاه، صنعت 
و هماهنگی های الزم  ارتباط مستمر  برقراری  که  آن جایی  از  برآورده می سازد.  ارتباط 
ضروریست  است،  بوده  همراه  مشکالتی  با  همواره  صنعتی  واحدهای  و  دانشگاه  میان 
تعامل  به  سمت  دو  هر  تشویق  و  ارتباط  این  در  تسهیل  جهت  اقداماتی  و  برنامه ها 
با جامعه و صنعت، معاونت  ارتباط  گسترده تر به اجرا گذاشته شود. بدین منظور دفتر 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت ها و برنامه هایی را در سال 
و  فعالیت ها  این  اهم  است  داده  قرار  کار خود  9۷ در دستور  نیز همچون سال   1398

از:  اقدامات عبارتند 
●  ابالغیه ها و بخش نامه های مهم در حوزه  ارتباط با جامعه و صنعت 

●  طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها با جامعه و صنعت
●  قراردادها و همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها

●  مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
●  وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

●  ساماندهی جذب کارکنان وظیفه مامور در حوزه ارتباط با صنعت
●  مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

●  اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت
●  طرح های برگزیده صنعتی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

رفع  راستای  در  عالی  آموزش  مراکز  و  ها  پژوهشگاه  ها،  دانشگاه  برگزیده  ●  طرح های 
مشکالت و رونق تولید استان 

●  نشست های مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور
این  پیش برد  است. مسلما  بیان شده  و محور  از هر موضوع  در گزارش حاضر خالصه ای 
این  اقدامات بدون همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی میسر نبوده و 
مراکز نقش بسزایی را ایفا نمودند. اگرچه این فعالیت ها در سرآغاز خود قرار دارند لذا الزم 
است، بیش از پیش همکاری و هم افزایی میان سازمان ها، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی ایجاد شود. امید است با همکاری و مساعدت همکاران و بخش های 
مرتبط شاهد هم افزایی بیشتر و اثربخشی این اقدامات در جهت توسعه هر چه بیشتر ارتباط 

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با جامعه و صنعت باشیم.

 ابالغیه ها و بخش نامه های مهم در 
حوزه  ارتباط با جامعه و صنعت

نامه های  و  ابالغیه ها   ،98 سال  در   
وزارت  اهداف  پیشبرد  حوزه  در  مهمی 
دانشگاه ها،  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
عالی  آموزش  مراکز  و  پژوهشگاه ها 
مهم  نکات  آنها  در  که  است  ارسال شده 

و راهبردی جهت تسهیل ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت ذکر شده است. با توجه به 
اینکه این ابالغیه ها و نامه ها، خطوط راهنمای موثری را در راستای جهت دهی فعالیت های 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ترسیم کرده اند، د  ر بخش یازدهم این گزارش متون آنها 

جهت هرگونه بهره برداری ارائه شده است. لیست این ابالغیه ها به شرح ذیل است:
●  بخش نامه رئیس محترم جمهور در راستای استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفیت 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری جهت ارتقاء و تقویت توان تولیدی و 

خدماتی بنگاه ها و مراکز اقتصادی و خدماتی
با بخش نامه رئیس جمهور در  فناوری مرتبط  و  ابالغیه وزیر محترم علوم، تحقیقات    ●

راستای اصالح برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها 
●  ابالغیه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ابالغ طرح تحول همکاری های 

دانشگاه ها با جامعه و صنعت 

ششمین  پیرامون  برومند  دکتر  آقای  جناب  فناوری  و  پژوهش  محترم  معاونت  نامه     ●
نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها 
و موسسات پژوهشی وفناوری با جامعه و صنعت 
مراکز  مشارکت  و  حضور  نیازمند  کشور  توسعه 
عرصه های  تمامی  در  فناوری  و  پژوهشی 
مورد  فرهنگی  و  صنعتی  اجتماعی،  اقتصادی، 
نیاز است. در چند دهه اخیر رشد کمی و کیفی 
کشور  علمی  حوزه های  تمامی  در  خوبی  بسیار 
فراهم  خوبی  دانشی  زیرساخت  گرفته  صورت 
شرایط  لحاظ  به  دیگر  سوی  از  است.  گردیده 
خاص کشور و مسایل مشکالت اقتصادی، زیست 

محیطی و اجتماعی، نیازهای گسترده ای برای مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 
ایجاد شده است. بر این اساس الزم است طی یک برنامه جامع با لحاظ نمودن شرایط 
دانشگاه ها،  مفید  و  موثر  مشارکت  و  حضور  برای  مناسبی  اقدامات  و  برنامه ها  کشور، 

پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور برای توسعه و بهبود شرایط کشور فرآهم آید.
فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت در حوزه دانشگاه و موسسات آموزش عالی تاکنون 
موجود  افزا،  هم  رویکردی  با  یکپارچه،  برنامه  یک  قالب  در  و  نداشته  منسجم  برنامه ای 
نبوده است. طرح تحول همکاری های دانشگاه و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و 
صنعت شامل 6 هدف کالن 8 راهبرد اصلی و 44 اقدام اجرایی است که ضمن انسجام  
بخشیدن به اقدامات، برنامه ای جامع برای ارتقاء و توسعه ارتباط دانشگاه ها با صنعت و 

جامعه است.
موجود  شرایط  خالصه  بصورت  ابتدا  که  است  بوده  صورت  بدین  طرح  این  تهیه  شیوه 
و سپس  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  بیان شده  از حوزه ها  پاره ای  در  در کشور 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  است.  گردیده  بیان  تحول  طرح  اجرای  تدوین  ضرورت های 
آن ها،  در  برشمرده  سیاست های  و  باالدستی  اسناد  از  بهره برداری  ضمن  گردیده  سعی 
خطوط راهنما و خط مشی های تعیین شده مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. گستردگی 
که  می کند  ایجاب  فناوری  و  پژوهشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  طیف  متفاوت  شرایط  و 
برنامه های فوق بصورت یک راهنمای کلی مدنظر قرار گیرد و با تکیه بر شرایط منطقه ای 
و تخصصی هر مؤسسه برنامه های مفید و اختصاصی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شوند. 
این اساس صورت گیرد.در نهایت  بر  بایستی  نیز  برنامه ریزی های وزارتخانه  مشارکت و 
با تجمیع نتایج حاصل از مطالعات پشتیبان و نظرات خبرگان، چشم انداز، اهداف کالن، 
راهبردهای اصلی و اقدامات اجرایی هر راهبرد احصاء شده است. الزم به ذکر است این 
اقدامات  و  راهبردها  و  گیرد  قرار  بازنگری  مورد  مختلف  زمانی  بازه های  در  باید  طرح 

اجرایی بروزرسانی شود. 
جزئیات این طرح توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر غالمی 
فناوری سراسر کشور  و  پارک های علم  و  تمامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی  به 
ابالغ شده است. در این ابالغ، دکتر غالمی خطاب به روسای محترم دانشگاه ها پژوهشگاه 
ها پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی ابتدا مهمترین راهبرد های این طرح 

ذکر کردند که عبارتند از:
●  بهبود و اصالح ساختار فرآیندها و آیین نامه های اجرایی

●  پیش بینی مشوق ها و پشتیبان ها
●  هدفمند کردن برنامه های آموزشی و پژوهشی

●  توسعه همکاری ها و مشارکت با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور
زمان  تا  انتظار  می رود  ها  دانشگاه  از  که  داشتند  عنوان  ایشان  ابالغیه  این  ادامه  در 
برنامه ریزی و اقدام متناسب در جهت اجرای جزئیات این طرح به صورت مستمر فعالیت 
لزوم  بر  نمایند همچنین دکتر غالمی  پایش و رصد  را  اجرا طرح مذکور  ها و مشکالت 
اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  مشارکت  جلب  برای  ریزی  برنامه  و  رسانی  اطالع 

مرتبط تاکید کردند. 

عملکرد سال98
حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

⏪



18
اسفند 98 . شماره 38 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری 19عتف

اسفند 98 . شماره 38 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف # کرونا را شکست می دهیم

قراردادها و همکاری های دانشگاه ها 
و پژوهشگاه های کشور در حوزه

 ارتباط با جامعه و صنعت
ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی 
است که در سال های اخیر بسیار مورد 
آمارهای  است.  گرفته  قرار  توجه 
قراردادهای  خصوص  در  موجود 
اجرایی  دستگاه های  و  صنایع  ارتباط 

در  نشان می دهد.  را  آمارها  این  پژوهشی کشور خوشبختانه رشد  مراکز  و  دانشگاه ها  با 
سال های اخیر تفاهم نامه هایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی امضا و همکاری های خوبی آغاز شده است که نتیجه ی آن واگذاری 
پروژه های تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور بوده است. اعضای 
هیئت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژه ها نقش تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن 
چرخه ی ارتباط با جامعه و صنعت و اقتصاد کشور ایفا کرده اند. از طرف دیگر آمارهای 
حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کالن دانشگاه ها با وزارتخانه ها و دستگاه های 
دیگر  عبارت  به  دارد.  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای  و  دانشجویان  نسبت  به  اجرایی 
هنوز هم از پتانسیل دانشگاه ها بخوبی استفاده نشده است و می توان انتظار رشد بسیار 
بیشتری را در آینده داشت.گزارش جامعی از آمار مرتبط با قراردادها در سال های اخیر 
آمده،  به دست  نتایج  اساس  بر  اند.  ارایه گردیده  است که شاخص های مختلف در آن 
تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا( از 3۰3۵ مورد در سال 9۲ 
به 8۰۰۲ در سال 9۷ رسیده است. این در حالی است که مبلغ این قراردادها در سال 
که  رسیده   9۷ سال  در  تومان  میلیارد   19۵3 به   9۲ سال  در  میلیارد   3۲۵ از  مذکور 
نشان از رشد قابل توجه نسبت به سالهای گذشته دارد. همچنین تعداد کارفرمایان این 
قراردادها در سال 9۷، 3941 مورد بوده است. این میزان افزایش که در تعداد کارفرمایان 
مبالغ قراردادها و تعداد قراردادها وجود دارد به نسبت دانشجویان و اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و مراکز علمی کشور درصد زیاد قابل توجهی نیست که باید این آمار با افزایش 

چشمگیری پیدا کند.

شکل1. مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا

شکل2. تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها
 و مراکز آموزش عالی

اشتغال  خصوص  در  موجود  آمارهای 
دانشجویان  تعداد  و  آموختگان  دانش 
نرخ  بودن  نامناسب  بیانگر  کشور 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  اشتغال 
جمله  از  متعددی  عوامل  باشد.  می 
کاهش  کار،  و  کسب  فضای  بهبود 

تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری 
های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد 
شد. بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل 

دیگر نیز می بایست مورد توجه نهادهای ذی ربط قرارگیرد.
چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیالن را می تواند ناشی 
از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت های 
عمومی و شغلی، کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری اجرای برنامه های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، توسعه دوره 
های کارآموزی، همکاری در تدوین چارچوب نظام صالحیتحرفه ای و رصد اشتغال فارغ 
التحصیالن دانشگاهی را در برنامه های خود قرار داد. برخی از اهداف برگزاری و ساماندهی 

دوره های مهارت افزایی به شرح ذیل می باشد:
●  ارتقاي توانمندي های مهارت های شغلی و حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان 

دانشگاهی به عنوان نیروي ماهر و مورد نیاز بازار کار کشور
●  توسعه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از طریق همکاری با دستگاه های 

اجرایی
●  سازماندهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی در دانشگاه و هم افزایی ظرفیت های 

موجود
بر اساس پایش صورت گرفته، مطابق اطالعات دریافتی از 6۰ دانشگاه، تعداد دوره برگزار 
شده در سال 98 4۵۵1 و تعداد شرکت کنندگان در این دوره 13۲464 نفر بوده است. 
تعداد دوره های برگزار شده با مشارکت واحدهای صنعتی نیز در این سال ۲۰۰ مورد بوده 
است. به طور متوسط، میانگین تعداد شرکت کنندگان دوره های مهارت  افزایی در سال 98 
نسبت به سال 9۷، ۷۲ درصد رشد نشان می دهد. در بخش تعداد دوره های برگزار شده نیز 

این رشد، ۷۰ درصد بوده است. 

شکل2. میانگین تعداد دوره های برگزار شده به تعداد دانشگاه ها در سال های96 الی98

شکل3. میانگین تعداد شرکت کنندگان در دوره ها به تعداد دانشگاه ها در سال های 96 الی98

وضعیت اشتغال دانش آموختگان 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

کشور
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
وضعیت  رصد  فرهنگ سازی  اهداف  با 
موسسات  و  دانشگاه ها  در  دانش آموختگان 
آموزشی، ایجاد نظام مناسب اطالع رسانی به 
ذی نفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک 

از رشته های دانشگاهی، رصد مستمر ظرفیت های محیطی و شرایط بازار کار منطقه ای و شناسایی 
⏪شکاف دانشی و مهارتی دانش آموختگان خود و اخذ اطالعات از سامانه های اطالعاتی وزارت تعاون، 
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کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است. 
اشتغال  وضعیت  اطالعات  دریافت  با  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اشتغال  رصد  طرح  کتاب 
آمده،  دست  به  نتایج  اساس  بر  گردید.  تدوین  کشور  دانشگاه   9۰ حدود  فارغ اتحصیالن 
درصد،   63.6۷ ارشد  کارشناسی  درصد،   81.۵9  98 سال  در  دکتری  دانش آموختگان 
کارشناسی ۵۲.9۷ و کاردانی ۵9.81 اشتغال دارند. همچنین رشته  آموزش زبان، مهندسی 

مکانیک و مهندسی مواد به ترتیب بیشترین درصد اشتغال را به خود اختصاص دادند. 

  شکل 4. میانگین وزنی درصد اشتغال در کل کشور بر حسب مقطع تحصیلی

ساماندهی جذب کارکنان وظیفه مامور در 
حوزه ارتباط با صنعت 

یافته  و سازمان  ارتباط منسجم  برقراری  امروزه 
بین دانشگاهها با جامعه و صنعت یکی از نیازهای 
اساسی کشور بوده و این مهم تاثیرات جدی بر 

هدفمند بودن آموزشها و اشتغال دانشآموختگان خواهد داشت. بر این اساس و در راستای تحقق 
سیاست های کلی اشتغال ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری و تکالیف وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه همکاری 
مشترک با ستاد کل نیرو های مسلح با اهداف ارتقاء توانمندی های مهارت های شغلی و حرفه ای 
مشمولین دانشآموخته دانشگاهی، بهرهمندی از دانش آموختگان دارای مهارت به عنوان کارکنان 
وظیفه مامور در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری در مورخ 96/1۲/14 امضا گردید. بر اساس 
تفاهم نامه فوق، خوشبختانه در تاریخ 98/۰۵/۰۲ طرح بکارگیری تعدادی از مشمولین بصورت 

کارکنان وظیفه مامور مورد تایید قرار گرفت و بهره برداری از ظرفیت های آن آغاز شد. 
بر اساس سهمیه اختصاص داده شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، طرح توزیع نیروهای 
امریه برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری تهیه گردید. به منظور ساماندهی 
فرآیند جذب سامانه amriye.msrt.ir در وزارت عتف ایجاد و فرآیند جذب برای اعزام های 
98/1۰/1، 98/1۲/1، 99/۲/1، از طریق این سامانه انجام گردید. در مجموع سه اعزام گذشته 
1۲3 دانش آموخته دانشگاهی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری جذب 

شده  اند. تاکنون 49 دانشگاه و موسسه پژوهشی و فناوری از این سهمیه ها استفاده نمودند.

جدول1. میزان سهمیه درنظر گرفته شده

شکل 5. فرایند جذب نیروی امریه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
و  دانشگاه ها  فعالیت های  توسعه 
باعث  خوشبختانه  عالی  مراکزآموزش 
و  شده  دانشگاهی  تحصیکرده های  افزایش 
اثربخشی  و  هماهنگی  برای  است  ضروری 
برنامه های  جامعه  در  دانش آموختگان  این 

انجام  های  پژوهش  و  اطالعات  آمارها،  که  است  درحالی  این  گردد.  تدوین  مناسبی 
شده درخصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان 
دانشگاهی در سال های اخیر است. با توجه به رشد تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
فناوری، توسعه  پایه ی  بر  به سمت کسب و کارها  تر شدن مشاغل و حرکت  تخصصی 
ایجاد  کشور،  صنایع  بهره وری  و  توسعه  لزوم  و  بنیان  دانش  شرکت های  و  رشد  مراکز 
مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی جهت افزایش اشتغال پذیری دانش آموختگان 

امری ضروری می باشد.
و صنعت صورت  جامعه  با  ارتباط  دفتر  توسط  مناسبی  برنامه ریزی های  منظور،  بدین 
را  مرکزی  چنین  تاسیس  ایجاد  شرایط  که  دانشگاهی   4۰  ،98 سال  در  پذیرفت. 
از  پس  گرفتند.  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  نمودند  اعالم  را  خود  آمادگی  و  داشته 
کاریابی  و  شغلی  هدایت  مرکز  ایجاد  جهت  دانشگاه   ۲3 دانشگاه ها،  عملکرد  ارزیابی 
دانشگاه   ۲۰ از  مالی  حمایت  و  گرفته  قرار  مالی  حمایت  مورد  و  انتخاب  تخصصی 
مناسب  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  منظور  به  باشد.   می  پیگیری  درحال  نیز  دیگر 
 98/11/3۰ مورخه  در  منتخب  دانشگاه   ۲3 نمایندگان  با  هماهنگی  جلسه  اولین 
برگزار گردید. در این جلسه پس از ارایه تجربیات دانشگاه های صنعتی شریف)رصد 
کاریابی  و  شغلی  هدایت  )مرکز  خوارزمی  )کارآموزی(،  امیرکبیر  صنعتی  اشتغال(، 
این  آینده  ماه   6 پیشنهادی  برنامه  باما  مجازی  سامانه  و  تهران  دانشگاه  تخصصی(، 

گردید.  ابالغ  و  تعیین  مرکز 

اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین 
در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت

محرک  موتور  عنوان  به  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  امروزه 
توسعه دانش و فناوری محسوب می شود. از این رو، اقدامات 
اجرای  اولویت  در  باید  ارتباط  این  توسعه  های  سیاست  و 
از  استفاده  گیرد.  قرار  اجرایی  های  دستگاه  و  ها  سازمان 
هرچه  اثربخشی  در  تواند  می  نوین  الگوهای  و  ها  شیوه 
دنیای  در  چراکه  نماید.  شایانی  کمک  ارتباط  این  بیشتر 
مدرن،ایده های خالقانه همواره نقطه عطف توسعه است. از 

این رو معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای 
سیاست ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت اقدام 
به برگزاری رویدادی با عنوان »اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری 
دانشگاه با جامعه و صنعت« همزمان با هفته پژوهش نموده است. هدف این رویداد 

احصاء ایده های نوین در ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت می باشد.
 1۵ پایان  تا  و  بود  گردیده  اعالم  فراخوان  صورت  به  آبانماه  ابتدای  از  رویداد  این 
مهرماه، بالغ بر 1۲۰ ایده از سراسر کشور احصاء شد. این ایده ها طی 4 مرحله داوری 
به ۵۵ ایده برای چاپ در کتاب رویداد غربالگری شده و در نهایت در روز رویداد، 1۲ 
ارائه  ایده   1۲ از میان  رویداد دعوت شدند.  روز  ارائه حضوری در  برای  ایده منتخب 
3 ایده توسط هیات داوران حاضر در سالن به عنوان ایده های  شده در روز رویداد، 
بر اساس نظرسنجی حاضرین در  ادامه،  اهدا گردید. در  نفیسی  انتخاب و جوایز  برتر 

آمد.  به عمل  تقدیر  نگاه مخاطبان  از  برتر  ایده  نیز تحت عنوان  ایده  از یک  سالن، 

طرح های برگزیده صنعتی
 دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 
داخلی  صنایع  مشکالت  و  نیازها  رفع 
و بی نیاز کردن آنها از وابستگی های 
دانشگاه  های  رسالت  از  یکی  خارجی 
ها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. این 
و  منطقی  گسترش  طریق  از  تنها  امر 
سیستماتیک ارتباط دانشگاه با صنعت 

و جامعه امکان پذیر است. در این مسیر اهمیت مستندسازی و معرفی دستاوردهای دانشگاه 
ها و پژوهشگاه های کشور بیشتر از پیش به چشم می آید. 

لذا دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اقدام به جمع 
آوری و تدوین قراردادهای برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گردیده است. طرح ها 
و دستاوردهای تدوین شده تنها گوشه ای از هزاران طرح پژوهشی جاری در دانشگاه 

ظرفیت )نفر( تعداد موسسات ردیف
4 31 دانشگاه های معین هر استان  1
4 8 دانشگاه های بزرگ  ۲
۲ 11 پژوهشگاه ها 3
1 ۲۵ پارک های علم و فناوری 4

۲6۵ در سال  مجموع
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 طرح ساماندهی مشارکت وزارت عتف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

 حوزه ارتباط با جامعه و صنعت98 عملکرد سال

یا پژوهشگاه فراخوان بر اسا  طرح توزی  نیروی امریه دانشگاه

 بت درخواست توس  مت اضی در سامانه جذب 
مشمولی  امریه وزارت عتف

های ارسالی در دبیرخانه وزارت عتفبررسی اولیه رزومه

های تایید شده وزارت عتف و انتخاب بر بررسی رزومه
اسا  ظرفیت دانشگاه یا پژوهشگاه

اعال  به ستاد ک  نیروهای مس  

اعال  به دانشگاه یا پژوهشگاه جهت ان ا  امور مالی 
مربوط به مشمولی  امریه

مراجعه به وزارت پ  از اتما  دوره آموزشی جهت 
دریافت بر ه معرفی به مح  خدمت

ح ور در مح  و بکار یری و ادامه خدمت

عد  تایید مت اضی

عد  تایید

عد  تایید

عد  تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

تایید

 

 یو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق هیامر یرویجذب ن ندیفرا. 5شکل 

  
⏪
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❚❚

ها بوده و می تواند نمونه هایی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود را به نمایش بگذارد. 

طرح های برگزیده دانشگاه ها در
 راستای رفع مشکالت و رونق تولید استان 

دانشگاه ها،  اصلی  مأموریت های  از  یکی 
عالی  آموزش  مراکز  و  پژوهشگاه ها 
ملی  مشکالت  رفع  راستای  در  تالش 
نامگذاری  به  باتوجه  است.  منطقه ای  و 

و  دانشگاه ها  ارتباط  تقویت  راستای  در  و  تولید  رونق  سال  نام  به   98 سال 
بهره  جهت  در  و  صنعت  و  جامعه  مختلف  بخش های  با  استان  هر  پژوهشگاه های 
منطقه،  هر  معضالت  حل  و  تولید  رونق  منظور  به  کشور  علمی  ظرفیت  از  گیری 
و  بررسی  شناسایی،  استان،  هر  معین  های  دانشگاه  کمک  با  سال جاری،  تیرماه  از 
در  متعددی  های  پروژه  استان  هر  گردید.  آغاز  استانی  برگزیده  های  طرح  انتخاب 
طرح  فقط  طرح،  این  در  اما  دارد.  را  استان  مشکالت  رفع  و  تولید  رونق  راستای 
هایی که مجری آن ها دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بوده اند، مدنظر قرار 
های  طرح  عنوان  به  طرح   ۵1 استان،   18 مجموع  از  نهایت  در  است.  شده  گرفته 
طرح  از  تقدیر  منظور  به  گردید.  دریافت  تولید  رونق  زمینه  در  استانی  برگزیده 
علمی  هیأت  عضو  از  گرفتند،  قرار  تایید  مورد  که  تولید  رونق  استانی  برگزیده  های 
ممتاز  برگزیده  طرح   11 مجری  علمی  هیأت  اعضای  از  همچنین  و  طرح  مجری 
جانبه  همه  و  تر  گسترده  مشارکت  با  است  امید  آمد.  عمل  به  تقدیر  و  حمایت 
وضعیت  بهبود  شاهد  ها  استان  مشکالت  رفع  در  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 

باشیم.  کشور  های  استان  اجتماعی  و  اقتصادی 

شکل6. روند انتخاب طرح های برگزیده رونق تولید هر استان

 

شکل7.  تعداد طرح های برگزیده در زمینه رونق تولید هر استان

نشست های مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

فعالیتهاي  ارتباط  و  تعامل  خصوص  در  گسترده اي  انتظارات  اخیر  هاي  سال  طي 
راستا  این  در  خوشبختانه  است.  شده  مطرح  کشور  هاي  اولویت  و  نیازها  با  پژوهشي 
الگوهاي  و  برنامهها  و  آغاز   را  مناسبي  اقدامات  نیز  کشور  پژوهشگاههاي  و  دانشگاهها 
مفیدي در جهت توسعه قراردادها، بهبود دورههاي کارآموزي، اشتغال فارغ التحصیالن، 
ارتباط  تقویت  نمودهاند.  اجرا  و  تعریف  مشابه  موارد  و  ملي  چالشهاي  رفع  به  کمک 
دانشگاهها و مراکز علمي با صنعت مستلزم پرورش زیست بوم مناسب متشکل از بازیگران 
و کارکردهاي مختلف خواهد بود. در این راستا مراکز پژوهشي، نهادهاي پشتیبان، صنایع 
آفریني مناسب  با یکدیگر نقش  تعامل  بتوانند در  این حوزه ميبایست  بازیگران  وسایر 
با صنعت دانشگاه ها و  ارتباط  برگزاري نشست هاي مشترک مدیران  باشند.  را داشته 
این هدف طرح ریزي شده است. در سال جاری، 6 نشست  با  نیز  پژوهشگاه هاي کشور 

جامع و مشترک برگزار شده است.
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 حوزه ارتباط با جامعه و صنعت98 عملکرد سال

 
 روند انتخاب طرح های برگزیده رونق تولید هر استان .6شکل

 

 تعداد طرح های برگزیده در زمینه رونق تولید هر استان . 7شکل

  5  

  3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3  
  2    2    2    2    2  

  0  
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  

 ها
رح
د ط
عدا
ت

 

تشکی   روه داوری متشک  از نمایند ان مراکز آموزش عالی، استانداری و دستگاه های اجرایی استان توس  
 دانشگاه معی  استان

 طرح( 51ها به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف )م موعا انتخاب طرح های بر زیده استان و معرفی آن

داور متشک  از صاحب نظران و متخصصی  دانشگاهی و صنعتی توس  دفتر ارتباط  15 روه داوری با ح ور تشکی  
 طرح با باالتری  امتیاز داوری 20با جامعه و صنعت وزارت عتف و تعیی  

الی استان به معرفی طرح های خاتمه یافته مرتب  با رونق تولید و رف  مشکالت استان توس  دانشگاه ها و مراکز آموزش ع
 دانشگاه معی  استان

 ارسال فراخوان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان توس  دانشگاه معی  هر استان

 داوری نهایی طرح های دارای باالتری  امتیاز و انتخاب طرح های بر زیده ممتاز مرتب  با رونق تولید
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داور متشک  از صاحب نظران و متخصصی  دانشگاهی و صنعتی توس  دفتر ارتباط  15 روه داوری با ح ور تشکی  
 طرح با باالتری  امتیاز داوری 20با جامعه و صنعت وزارت عتف و تعیی  

الی استان به معرفی طرح های خاتمه یافته مرتب  با رونق تولید و رف  مشکالت استان توس  دانشگاه ها و مراکز آموزش ع
 دانشگاه معی  استان

 ارسال فراخوان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان توس  دانشگاه معی  هر استان

 داوری نهایی طرح های دارای باالتری  امتیاز و انتخاب طرح های بر زیده ممتاز مرتب  با رونق تولید

ف
زمان محل برگزاریعنوان نشستردی

برگزاری

چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت 1
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 
ایران

اردیبهشت 
98

پنجمین نشست مدیران ارتباط با صنعت ۲
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

نمایشگاه بین المللی تهران همزمان با 
نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و 

رونق تولید

مرداد 
98

ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت 3
مهرماهوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

98 

هفتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت 4
آبانماهوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

98 

هشتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت ۵
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

نمایشگاه بین المللی تهران همزمان با 
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

آذرماه 
98

نهمین نشست مدیران ارتباط با صنعت 6
بهمن ماه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

98
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جلسه دیدار اعضای هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر اسحاق 
جهانگیری یکی از جهت گیری های اصلی دولت را حمایت از 
شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: صندوق نوآوری و 
شکوفایی باید بتواند با گسترش خدمات خود به شرکت های دانش 
بنیان، حمایت های خود را از این شرکت ها از مرحله ایده تا بازار 

افزایش دهد.
دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش عملکرد یکساله صندوق نوآوری 
را مثبت  این صندوق  از سوی  انجام شده  اقدامات  و شکوفایی، 
ارزیابی و خاطرنشان کرد: تحول ایجاد شده در خدمات این صندوق 
به شرکت های دانش بنیان ظرف یکسال اخیر قابل تقدیر است و 
نشان می دهد که دست اندرکاران این صندوق از روحیه ریسک 

پذیری و نوآوری برخوردار هستند.
معاون اول رییس جمهور افزود: کمک به شرکت های دانش بنیان 
و بسترسازی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی ضروری 
است و از اهمیت فراوانی برخوردار است که نهادهایی مثل صندوق 
نوآوری و شکوفایی می توانند با همکاری معاونت علمی و فناوری 

رییس جمهور در این زمینه پیشتاز باشند.

دکتر جهانگیری افزود: میزان تسهیالتی که نظام بانکی در سال ارائه 
می دهد بیش از بودجه دولت است ضمن آنکه پرداخت منابع مالی 
گسترده ای نیز در قالب تسهیالت روستایی و تسهیالت اشتغالزایی 
در دستور کار دولت قرار دارد که صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
می تواند از طریق تعامل با نظام بانکی تالش کند تا بخشی از این 

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت شود.
نوآوری و شکوفایی  این جلسه رییس هیئت عامل صندوق  در 
گزارشی از عملکرد یکساله این صندوق در چهار بخش سرمایه 
گذاری، توانمندسازی، ارائه ضمانت نامه و پرداخت تسهیالت به 

شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در بخش 
تسهیالت از آذر ۱۳۹7 تا کنون حدود 2.۴ برابر کل عملکرد گذشته 
این صندوق بوده و مبلغ ضمانتنامه صادر شده در سال ۹۸ از سوی 

صندوق نیز بیش از 22 برابر کل عملکرد گذشته آن بوده است.
رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین به تشریح 
انواع خدمات این صندوق به شرکت های دانش بنیان پرداخت و 
افزود: کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره 
بازار، تجاری سازی نوآوری ها، دستاوردهای پژوهشی و  تا  ایده 
اختراعات، کاربردی کردن دانش از طریق ارائه کمک ها و خدمات 
مالی و پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان از جمله 

ماموریت های صندوق نوآوری و شکوفایی است.
وی همچنین از کمک ها و حمایت های این صندوق برای پیشبرد 
طرح های ملی در حوزه سالمت، آب و محیط زیست، حمل و نقل، 
صنایع غذایی، صنایع لوازم خانگی و سایر حوزه ها خبر داد و اظهار 
داشت: با کمک های صندوق نوآوری و شکوفایی طرح های مهمی 
نیز در حوزه های واکسن و سرم، تجهیزات پزشکی و حوزه فناوری 

اطالعات به اجرا رسیده است.
رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: این صندوق 
عالوه بر ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان، کمک های 
بالعوض نظیر ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و عارضه یابی به این 

شرکت ها ارائه می دهد.
در ادامه این جلسه اعضای هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
به بیان دغدغه ها و دیدگاه های خود پرداختند و خواستار توجه 
بیش از پیش دولت به این صندوق برای تقویت منابع مالی و افزایش 
امکان تسهیالت دهی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان شدند.

عملکرد یکساله صندوق نوآوری و شکوفایی قابل تقدیر است

هیأت مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز 
عرصه  در  فعال  افراد  حقیقی  عضویت  شرایط  ایران،  رشد 
نوآوری و فناوری کشور را تسهیل نموده و از کلیه فعاالن این 
حوزه برای عضویت و مشارکت در مدیریت و انجام برنامه های 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  آورد.  می  بعمل  دعوت  انجمن 
به تارنمای انجمن به آدرس www.stpia.ir مراجعه نمایید.

ایران  انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
در شماره قبلی به طور مختصری معرفی شده است. در این 
شماره به نحو دقیقتری به فعالیت های انجمن و عملکرد آن 

طی دوره نسبتاً کوتاه مدت جدید، آشنا خواهید شد.
ایران  انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
سال  در  که  باشد  می  غیرانتفاعی  و  غیردولتی  ای  مؤسسه 
و  پژوهشی  علمی،  های  زمینه  در  فعالیت  هدف  با   ۱۳۹۱
فناورانه آغاز به کا رنموده است. اهداف و مأموریت های این 

مجموعه شامل موارد ذیل می باشد:
●  شبکه سازی فعالین حقیقی و حقوقی حوزه اقتصاد دانش 

بنیان
●  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در راستای 

نظام نوآوری کشور
●  برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی

●  انتشار نشریات علمی
●  برگزاری تورهای فناوری

●  ارزیابی و پایش نظام های نوآوری و فناوری
در همین راستا، انجمن مذکور در نیمه دوم سال جاری اقدم 

به برگزاری سه کارگاه آموزشی نموده است.
در حاشیه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، اولین کارگاه 
"پیاده  عنوان  با  انجمن  مدیره  هیأت  سوم  دوره  آموزشی 
سازی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری" و نیز با 
حضور کارشناسان و مدیران پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد ایران در تاریخ ۱7 آذر ماه ۱۳۹۸ در محل تاالر اصفهان، 

مدرس  است.  گردیده  برگزار  تهران  المللی  بین  نمایشگاه 
دانشگاه  )مدرس  فرازی  دکتر محمدصالح  آقای  فوق  کارگاه 
کارلوس سوم مادرید و استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف( 
مختلف  بخش-های  از  نفر   ۵۰ از  بیش  تعداد  و  است  بوده 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور در کارگاه فوق 

حضور داشته اند.
کارگاه  این  در  بحث  مورد  عناوین  ترین  مهم 

عبارت  بوده اند از:
●  مفهوم نوآوری باز

●  محرک ها، فعال کننده ها و موانع نوآوری باز
●  راهبردها و تاکتیک های نوآوری باز

●  همگرایی و نوآوری باز
●  رویکردهای جدید در نوآوری باز و کارآفرینی

انجمن علمی پارک های علم وفناوری و مراکز رشد ایران، با 
هدف ارتقای تعامالت بین المللی شرکت های دانش بنیان، 
واحدهای فناور، کارشناسان پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد ایران، رشد فناوری فعالین حوزه نوآوری و کارآفرینی، 
توانمند سازی نیروهای مستقر در شرکت های دانش بنیان و 
کارکنان پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران جهت 
کسب  پذیری  رقابت  افزایش  المللی،  بین  مذاکرات  فعالیت 
فناورانه  های  طرح  سازی  تجاری  راه  نقشه  ترسیم  و  کار  و 
"رشد  عناوین  با  آموزشی  المللی؛ دو کارگاه  بین  زمینه  در 
فناوری و تجاری سازی در اروپا" )ویژه شرکت های دانش 
بنیان و واحدهای فناور( و "دورنما و تجربیات مراکز رشد 
و  علم  های  پارک  رؤسای  و  کارکنان  )ویژه  المللی"  بین 

فناوری و مراکز رشد ایران( برگزار نموده است.
با حضور مدرس بین المللی آقای فرانک ساویان و با مشارکت 
بیش از۴۰ شرکت از پارک های علم و فناوری کشور )شامل 
"رشد  عنوان  با  آموزشی  کارگاه  بنیان(،  دانش  شرکت   ۱۱
فناوری و تجاری سازی در اروپا )الزامات و روش های 

تجارت("، به همراه چند نشست B2B در روز سه شنبه ۱7 
نوآوری و شکوفایی تهران  دی ماه ۱۳۹۸ در محل صندوق 

برگزار شد.
عناوین و سرفصل هایی که در این کارگاه مورد بررسی قرار 

گرفت، شامل موارد ذیل بوده است:
 ،LC جهانی شدن در برابر بازارهای منطقه ای، گشایش حساب

سرویس های ابری، بالک چین ها و مدل های نوین تجارت
توسعه کارآفرینی و نوآوری، یا به عبارت دیگر مرتبط کردن 
ظرفیت های دانشی طرف عرضه به طرف تقاضا، که با تقویت 
هر دو طرف صورت می پذیرد، از مهترین دستاوردهای این 

کارگاه آموزشی بوده است.
هم چنین در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دی ماه با حضور آقای فرانک 
ساویان از کشور ایتالیا انجمن با میزبانی پارک فناوری پردیس 
و همکاری پارک های دبیرخانه آموزش شامل پارک های علم 
و فناوری مازندران، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، همدان، 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  و  یزد  تهران،  دانشگاه 
و  علم  های  پارک  مدیران  و  کارکنان  ویژه  آموزشی  کارگاه 
فناوری و مراکز رشد ایران با عنوان "مراکز رشد بین المللی 

)دورنما و تجربیات(" برگزار نموده است.
در این کارگاه آموزشی که بیش از ۸۰ نفر از رؤسا و کارکنان 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران حضور داشتند، 
به مدت دو روز در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد و 
 ،Fast Forward Advisor موضوعاتی شامل معرفی شرکت
توسعه فناوری و نوآوری در اروپا و نیز عوامل تأثیر گذار بر 
توسعه نوآوری و فناوری شامل دولت و جامعه مورد بررسی 
قرار گرفت. از مباحث مهمی که در این کارگاه مورد استقبال 
قرار گرفت، مطالعه موردی 2۰ اکوسیستم برتر و تأثیر گذار بر 
 Silicon Allee، Silicon نوآوری و کارآفرینی در اروپا شامل
 Rounabout، Crypto Valleys، Silicon Valley،

TTR ELAt و ...بودند.

دعوت به عضویت در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران
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صندوق نوآوری و شکوفایی ، در نظر دارد با هدف کمک به مقابله 
کیت های  ساخت  از  اعم  مرتبط  های  طرح  از  کرونا  بیماری  با 
تشخیص، مواد ضد عفونی کننده، دستگاه های ضد عفونی کننده، 
ماسک، داروهای مؤثر در کنترل عوارض بیماری، سامانه های نرم 
افزاری مرتبط با پایش، اطالع رسانی و کنترل بیماری، مدل سازی و 

شبیه سازی های نرم افزاری و نظایر آن حمایت کند.
هدف  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
صندوق نوآوری  از شناسایی شرکت های دانش بنیان و فناور توانمند 
زمینه سازی برای رفع نیازهای کشور به منظور کمک سریع به 
تشخیص این بیماری در بین مردم و جلوگیری از شیوع آن است 

که در قالب اعطای تسهیالت ارزان قیمت صورت می پذیرد.
این حمایت ها از فعالیت هایی نظیر نمونه سازی، سرمایه در گردش 
برای تولید و نیز راه اندازی خطوط تولید جدید یا افزایش ظرفیت 
خطوط فعلی صورت می گیرد. این تقاضاها به صورت ویژه و خارج 
از نوبت رسیدگی شده و به صورت مستقیم یا از طریق صندوق های 

پژوهش و فناوری در اسرع وقت پرداخت می شود.

شرکت های تولیدی یا دانش بنیان که دارای سابقه و تجربه تولید 
هستند و در این مقطع زمانی نیاز به تامین مالی برای افزایش 
تولید و ایجاد خطوط جدید دارند، می توانند درخواست خود را به 

صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند درخواست خود را به رایانامه 
inif.ir@COViD19 ارسال و جهت کسب اطالعات بیشتر 
تماس   ۰2۱۴2۱7۰6۱۱ و   ۰2۱۴2۱7۰۱۱۸ های  شماره  با 

حاصل نمایند.

فراخوان شناسایی و حامیت از رشکت های تولیدکننده دارای طرح های 
مقابله با ویروس کرونا

در راستای کنترل و مبارزه با شیوع ویروس کرونا، پهپاد محلول 
و  طراحی  مازندران  فناوری  و  علم  پارک  محققان  توسط  پاش 

ساخته شد. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری مازندران، 
این پهپاد از نوع ۸ روتوره یا به اصطاحی دیگر یک اوکتاکوپتر است 
که با فناوری پیشرفته ای که برای آن در نظر گرفته شده هنگام 
معیوب شدن یکی از روتورها تعادل پرنده را برای یک فرود امن و 

آسان امکان پذیر می سازد.
باال  مهندسی  با  مقاوم  پالستیکی  مواد  از  پرنده  این  پروانه های 

ساخته شده اند که با ابعاد 2۱×7 اینج حدود ۵۸ گرم وزن دارند.
جمله  از  و  است  آسان  بسیار  پهپاد  روی  بر  ملخ ها  این  نصب 
مزیت های این پهپاد، سرعت باالی محلول پاشی )تقریباً ۴۰ برابر 
روش نیروی انسانی و ماشین ها(، تنظیم خودکار شدت پاشش، 
تنظیم ارتفاع پاشش بر مبنای سرعت باد افقی، با قابلیت اسکن 
خودکار منطقه و محیط به صورت کامالً هوشمند، محلول پاشی هر 

هکتار در ۱۰ دقیقه بالغ بر ۵۰ هکتار در یک روز، ارتفاع پروازی 
باالی ۱2۰ متر و با برد 2 الی۵ کیلومتری، قابلیت محلول پاشی 
به صورت 2۴ ساعته، پاشش هم زمان و یکنواخت بر روی سطوح و 

دارای حالت محلول پاشی از پهلو و باال به پایین می باشد.

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و 
فناوری لرستان موفق به ساخت کیت تشخیص کرونا شدند. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری لرستان، علی 
غالمی مدیر عامل شرکت میکروب آزما پارس درخصوص فرآیند 
ساخت این کیت اظهار داشت: قبل از اینکه ویروس وارد کشور 
شود و پس از آنکه ژنوم این ویروس در پایگاه اطالعاتی آمریکا قرار 

گرفت، طراحی این کیت در دستور کار قرار گرفت.
استانداردهای  براساس  کرونا  اینکه کیت تشخیص  بیان  با  وی 
محققان  کرد:  تصریح  است،  شده  طراحی  و  ساخته  جهانی 
این شرکت دانش بنیان، قطعه ای از ژنوم ویروس را به صورت 
شبیه سازی شده در آورده و سنتز کردند و در آزمایش کیت بسیار 

عالی جواب گرفتیم.
غالمی افزود: بعد از اینکه ویروس وارد کشور شد، یک نمونه ویروس را 
به صورت RNA از آزمایشگاه امام رضا)ع( اراک تهیه شد و فرآیندهای 
الزم را انجام و سپس با کیت تولیدی شرکت آن را آزمایش و به صورت 

کامالً موفقیت آمیز جواب مثبت به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت میکروب آزما پارس با تاکید بر اینکه یک نمونه 

مورد بالینی از اراک با کیت های تولیدی ما تست شده و موفقیت 
آمیز بوده است، اظهار داشت: هم اکنون تنها نیاز است کیت تولیدی 
را با کیتی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد 

شده و در مراکز درمانی استفاده می شود، مقایسه کنیم.
وی با اشاره به اینکه روزانه می توانیم در حدود ۱۵۰ تا 2۰۰ کیت 
تشخیص کرونا بسازیم که هر کیت نمونه ۵۰ بیمار را شناسایی 
می کند، گفت: هزینه کیت تولیدی ما کمتر از یک سوم کیتی 
است که وزارت بهداشت خریداری می کند و هزینه آن به حدود ۳ 

میلیون تومان کاهش یافته است.

طراحی و ساخت ربات جایگزین پرستار برای اولین بار در 
خاورمیانه توسط شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم 

و فناوری اردبیل؛
این ربات در طی چهار روز توسط شرکت الکترونیک پردازش 
سبالن به دستور  استاندار و با حمایت و پیگیری های ریاست 
پارک علم و فناوری اردبیل طراحی و ساخته شد. این رباط به 
عنوان دومین ربات پرستار که به نام حکیم نام گذاری شده 
است بعد از چین در ایران توسط فناوران اردبیل ساخته شد.   
از قابلیت های ربات پرستار حکیم متصل به شبکهرو اینترنت 
به  مجهز  بسته،  مدار  دوریبن  به  مجهز  و  وایرلس، شارژی 
میکروفون و بلندگو، فرمان پذیری از طریق کامپیوتر و موبایل، 
مجهز به تب سنج لیزری، سرعت باالی عملیاتی، حمل دارو و 
غذا ال ۱۵ کیلوگرم، ارتباط صوتی و تصویری آنالین می باشد. 
رئیس  و  دادگستری  رئیس کل  استاندار،  توسط  ربات  این 

دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل رونمایی شد. 

به گزارش نشریه عتف به نقل از  روابط عمومی پارک علم 
و فناوری فارس، همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور و 
عزم ملی در کنترل این بیماری و نقش موثر شرکتهای فناور 
و دانش بینان در این موضوع، تعدادی از شرکتهای مستقر در 
پارک علم و فناوری فارس که توانمندی تولید ژل و محلول 
ضدعفونی کننده سطح و دست را داشتند نسبت به تهیه این 

محصوالت اقدام کردند.
بر اساس این گزارش یکی از شرکت های مستقر با ظرفیت 
تولید فعلی روزانه ۴۰۰۰ عدد مایع ضد عفونی کننده دست و 
با توانمندی افزایش این میزان به ۱۵۰۰۰ عدد در روز اقدام به 

تولید نموده است.
شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به کسب 
نیز  آینده  روزهای  ظرف  ذیصالح  مراجع  از  الزم  مجوزهای 

محصوالت دیگر شرکت ها روانه بازار خواهد شد.

طراحی و ساخت ربات جایگزین 
پرستار برای اولین بار در خاورمیانه

رشکت های فناور  پیرشو در مقابله 
با شیوع ویروس کرونا

تولید پهپاد محلول پاش توسط محققان پارک علم و فناوری مازندران

ساخت کیت تشخیص کرونا توسط محققان پارک علم و فناوری لرستان

■ نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در کنترل و مبارزه با شیوع ویروس کرونا؛
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سه شرکت دانش بنیان مازندران با حمایت، پیگیری و تسهیالت 
ویژه پارک علم و فناوری مازندران، تولید انبوه دستگاه و مواد 
ضدعفونی کننده را برای مقابله با کروناویروس و بر حسب نیاز 

استان آغاز کردند. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از پارک علم و فناوری مازندران، 
کرونا ویروس که توسط سازمان جهانی بهداشت)WHO( با 
نام علمی کووید 19 شناخته می شود و در همین مدت بنا 
بر اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲4۵ نفر 

را مبتال کرده است.
برای مقابله با این ویروس که سرعت انتقال آن بسیار باالست؛ 
نیاز به عزم عمومی مورد تأکید است و همگان در هر قشری 
باید نکات بهداشتی را رعایت کنند تا از افزایش شمار مبتالیان 
جلوگیری شود. در بین مبتالیان افراد عادی تا کارکنان مراکز 

بهداشتی و درمانی دیده می شوند.
سه شرکت فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 
مازندران باتوجه به نیاز کشور به دستگاه ها و محصوالتی که در 
کاهش مبتالیان و پیشگیری از کرونا ویروس نقش دارند؛ با 
حمایت پارک علم و فناوری و مجوزی که از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران دریافت کرده اند، دست به کار شدند و تولیدات 

خود را افزایش دادند که به برخی از آنها اشاره می شود.
یکی از این تولیدات، ماده ضدعفونی کننده دست و سطوح با 

پایه گیاهی می باشد که به علت استفاده از فرموالسیون موجود
دست ها پس از استفاده خشک نمی شوند، کاربرد وسیع الطیف 

علیه میکروب ها شامل باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و.... دارد.
عملکرد این محصول با دارابودن اکتیویته باال و تاثیر برروی 
سلول های میکروبی می تواند بافت غشای سلولی میکروب.ها 

را از بین ببرد.

از دیگر محصوالت این شرکت محلول ضدعفونی کننده میوه 
این محصول یک  "گیاهی پوشان" است،  پایه  با  و سبزیجات 
عصاره های  از  متشکل  گیاهی  پایه  با  و ضدباکتری  ضدقارچ 
گیاهی است که توسط شرکت دانش بنیان "پوشش حیات 

سبز" تولید می شود.
همچنین دستگاه ضدعفونی و استریل اتاق عمل نیز توسط 
یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مازندران تولیدات 
استریل  قابلیت  دستگاه  این  است،  داده  افزایش  را  خود 
البسه  و  ملحفه  ضدعفونی  پزشکی،  و  آزمایشگاهی  وسایل 
شیمیایی،  مواد  حذف  و  بیماری ها  کاهش   ،… و  بیماران 
کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا نظیر قارچ ها، باکتری ها و 

ویروس ها را دارد.
کاهش بو و گازهای آلی در هوای بیمارستان و سرویس های 
بهداشتی، تولید آب خالص برای مصارف دارویی و آزمایشگاهی، 
بیمارستانی،  پساب  تصفیه  و  بیمارستانی  زباله های  تصفیه 
اکسیژن فعال بعد از واکنش به اکسیژن تبدیل شده، افزایش 
اکسیژن و بهبود کیفیت هوا و ضدعفونی بالش و ملحفه در 

هتل ها از دیگر قابلیت های این دستگاه است.
محصول دیگر، ژل الکلی نام دارد که برای ضدعفونی دست، 
ضد عفونی تمامی وسایل تجهیزات اعم از درب ها، دستگیره، 

کامپیوتر و موبایل است.
این محلول همچنین ضدعفونی کننده محوطه ها و فضاهای 
عمومی از قبیل فضای داخلی اماکن عمومی به ویژه سازمان ها و 
ادارات، کارخانجات، ایستگاه های مترو، اتوبوس، قطار و فرودگاه ها 

و …، داخل مترو ها و اتوبوس ها و هواپیماها و… است.
ظرفیت تولید این محلول روزانه )در حال حاضر( ۵ تن ژل الکلی 
در حجم های ۲۵۰ میلی لیتری، 1 لیتری و 4 لیتری است، ۵ تن 
نیز محلول الکلی در حجم های 1 و 4 و 1۰ و ۲۰ و ۲۲۰ لیتری 

و 3۰ تن نیز محلول ضدعفونی کننده محوطه، است.
و  علم  پارک  ویژه  تسهیالت  و  حمایت  با  محصوالت  این 
فناوری مازندران به مرحله عملیاتی رسیده اند و در هفته آینده 
تولیدصنعتی خواهند داشت تا بخشی از مشکالت جامعه در 
بحث ویروس کرونا را مرتفع کنند؛ ضمن اینکه مجوزهای مورد 

نظر صادر شد تا تولید انبوه داشته باشند.

تولید دستگاه و مواد ضدعفونی کننده در پارک علم و فناوری مازندران 

تولید  به  فناوری آذربایجان غربی موفق  پارک علم و  محققان 
از  استفاده  با  محیط  گندزدایی  و  کننده  ضدعفونی  دستگاه 

تکنولوژی پالسمای سرد شدند. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری آذربایجان 
پایا  الکترونیک  دانش  ایده پردازان  شرکت  مدیرعامل  غربی، 
و ضدعفونی محل  استریل  توانایی  این دستگاه  اینکه،  بیان  با 
بدون نیاز به هیچ گونه ماده شیمیایی و به صورت نامحدود را 
دارا می باشد، اظهار کرد: این دستگاه به دلیل استفاده از سیستم 
نظارتی و پایش خودکار توانایی کارکرد مداوم را دارا می باشد و 
دستگاه کاماًل هوشمند و برنامه پذیر بوده و نیاز به اپراتور ندارد.

و  کردن  شارژ  به  نیاز  وسیله  این  افزود:  دوست  الهام  توحید 
بر  عالوه  و  نداشته  دستگاه  داخل  در  اولیه  ماده  دادن  قرار 
به  مجهز  وات(،   6۰ )حدود  می باشد  کم مصرف  کاماًل  اینکه 
سنسورهای O – PIR – DS TEMP – O2 3 و سیستم 

خنک سازی هوشمند است.
می باشد،  استفاده  قابل  دستگاه  این  که  مکان هایی  درباره  وی 

توضیح داد: این وسیله قادر به استریل کردن محیط هایی نظیر 
بیمارستان ها، فروشگاه ها، کابین اتوبوس، کابین خودرو، سطل 
لباس و کمد های  اتاق های پرو  بیمارستان ها،  زباله های عفونی 
و  استریل کردن آب  برای  به آب  تزریق  قابلیت  و  بوده  لباس 
استفاده از آب به عنوان شوینده قوی و سازگار با پوست می باشد.

توان،  به  نسبت  دستگاه ها  این  قیمت  دوست،  الهام  گفته  به 

غلظت و هچنین سیستم های کنترلی و فیلترهای استفاده شده 
از ۲ میلیون تومان تا 1۰ میلیون تومان است.

الهام دوست درباره مزیت های استریل کردن محیط با گاز ازن 
توضیح داد: روش استریل کردن توسط گاز ازن مزیت های فراوانی 
نسبت به روش های معمول استفاده از مواد صنعتی و شیمیایی 
استفاده  به  نیاز  آن، عدم  بودن  ارگانیک  کاماًل  دارد که شامل 
ایزوالسیون  و  استریل  توانایی  و  شیمیایی  ماده  هیچ گونه  از 
مواد  برخالف  همچنین  می باشد.  نامحدود  صورت  به  محیط 
شیمیایی صنعتی )وایتکس، الکل و...( خورنده نمی باشد و نیاز به 

شست وشوی محیط بعد از ایزوالسیون را ندارد.
از  یکی  که  می باشد  اتمی   3 مولکول  یک  ازن  است،  گفتنی 
قوی ترین اکسید کننده های موجود هست که تاکنون کشف و 
و  تولید  از  بعد  گاز  این  است،  شده  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
را  کردن محیط  ایزوله  و  استریل  توانایی  در محیط  رهاسازی 
در کوتاه ترین زمان ممکن دارد و بعد از استریل کردن و ایزوله 
کردن محیط به اکسیژن خالص تبدیل می شود و به هیچ گونه 

ماده شیمیایی برای شست وشوی محیط نیاز ندارد.

ماسک های  به  کشور  نیاز  و  کرونا  ویروس  انتشار  پی  در 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  شرکت  دو  فیلتردار، 
نوع  این  تولید  چهارمحال و بختیاری ساخت دستگاه های 

ماسک را آغاز کردند. 
 

فناوری  و  علم  پارک  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
چهارمحال و بختیاری، این دستگاه ها با استفاده از تکنولوژی 
آلتراسونیک وظیفه دوخت، برش و جوش قسمت های مختلف 
این  از  ماسک های فیلتردار مدل n۹۵ که جهت جلوگیری 

انتشار این ویروس توصیه می شود را انجام می دهند.
سفارش  به  دستگاه   ۱۳ اول  مرحله  در  است  گفتنی 

ملزومات  تولید  شرکت های 
خواهد  تحویل  بهداشتی 
ضد  مواد  تولید  شد. 
عفونی کننده انفرادی بر 
اساس استاندارد سازمان 
جهانی بهداشت از دیگر 
علم  پارک  فعالیت های 
و  چهارمحال  فناوری  و 
بختیاری در مقابله با کرونا 

ویروس است.

ساخت دستگاه  های تولید ماسک 
فیلرتدار توسط پژوهشگران پارک علم 

و فناوری چهارمحال و بختیاری

تولید دستگاه گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پالسامی رسد توسط محققان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
■ نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در مقابله با ویروس کرونا؛

در پی شیوع ویروس کرونا در کشور صورت پذیرفت؛
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یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد شهرستان رودبار وابسته به 
پارک علم و فناوری گیالن، اقدام به تولید و توزیع یک تن محلول 
ضدعفونی کننده به صورت رایگان برای استفاده بیمارستان های 

استان کرد. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری گیالن، با توجه 
به شیوع بیماری کوید- 19 و کمیاب شدن محلول های ضدعفونی 
کننده، محمد مستوفی مدیر عامل شرکت آرامیس هنر پارسی یکی 
از شرکت های مستقر در مرکز رشد شهرستان رودبار اقدام به تولید 
و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده به صورت رایگان برای 

استفاده بیمارستان های استان کرد.
گفتنی است با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته، هم اکنون 

این محموله در اختیار بیمارستان های استان قرار گرفته است.

فناوران یکی از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری 
البرز موفق به طراحی و ساخت دستگاه های تفکیک و دفع انواع 
پسماندهای خانگی و شهری و زباله های آالینده محیطزیست شدند. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل ازپارک علم و فناوری البرز، حمید 
عباسعلی زاده مدیرعامل شرکت ستاره آریا نوین آیلین در این 
خصوص گفت: این شرکت تولیدکننده دستگاه بیو کمپوستر خانگی 
و صنعتی در ایران است که توانسته انواع دستگاه های تفکیک و دفع 
انواع پسماندهای خانگی و شهری و زباله های مراکز مختلف اداری 
را طراحی و تولید کند که با استقبال خوب هم مراکز دولتی و 

خصوصی و هم خانواده ها مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های این شرکت توجه به بهبود 
و حفظ محیط زیست است اظهار داشت: با استفاده از این دستگاه 
شرایط حفظ محیط زیست و تبدیل زباله های تولیدی به کود و سایر 

محصوالت قابل استفاده فراهم می شود.
عباسعلی زاده از استقبال مدارس کشور در استان های البرز و تهران از 
این محصول تولیدی خبر داد و افزود: با توافقی که با برخی مسئوالن 
آموزش و پرورش داشتیم در حال حاضر بیش از 3۰ مدرسه در 
استان تهران از این محصول بومی استفاده می کنند و در صدد 
هستیم این محصوالت را به سایر مدارس و دستگاه ها نیز ارائه کنیم.

وی گفت: تنها راه حفظ محیط زیست، مدیریت صحیح و بهداشتی 
زباله ها و پسماندهاست و باید از ورود شیرابه ها و سایر مواد آالینده 
به محیط زیست از طریق استفاده از این دستگاه ها جلوگیری کنیم.
عباسعلی زاده درباره ویژگی های این دستگاه ها و مدل های آن تصریح 
کرد: این دستگاه ها با عنوان دستگاه های کمپوستر استارکلین با 
ظرفیت و مدل دو تا سه کیلوگرم تا ۵۰۰ و 1۰۰۰ کیلوگرم تولید 
می شود که برای خانواده ها و منازل تا مصارف باالتر شهری و صنعتی 

کاربرد دارد.
وی در پایان گفت: دستگاه های ذیربط مثل شهرداری ها، سازمان 
مدیریت های پسماند شهرها، وزارت کشور، یبیمارستان ها و مدارس 

می توانند مخاطب اصلی این محصول فناورانه تلقی شوند.

با توجه به افزایش تقاضای ماسک در بازار در پی بروز ویروس 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  دانش بنیان  واحد  یک  کرونا، 

کرمانشاه کار تولید ماسک های نانو فیلتر را آغاز کرده است.
این شرکت دانش بنیان با دستگاهی به نام »الکتروریسی« اقدام به 
تولید الیافی در مقیاس نانو و میکرو می کند، این الیاف کاربردهای 
متفاوتی دارد که بخشی از کاربرد آن در حوزه پزشکی و در تهیه 
 ،N95 ،)انواع ماسک از جمله ماسک های پزشکی سه الیه )جراحی

P95 ،R99 ،R95 ،N99 و P99 است.
دکتر معصومه خان احمدی، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه 
از توانمندی شرکت های دانش بنیان استان برای ساخت تجهیزات 

و ملزومات مقابله با کرونا خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر چند شرکت فناور و دانش بنیان در این 
خصوص عزم جدی خود را در ساخت ماسک های نانو فیلتر و ژل 

و مواد ضد عفونی کننده مورد نیاز آغاز کرده اند.
دانش بنیان  شرکت های  اینکه  به  اشاره  با  احمدی،  خان  دکتر 
قابل توجهی در تمام حوزه ها تحت حمایت پارک علم و فناوری 
کرمانشاه هستند افزود: روز گذشته پس از تأیید نمونه محصول 
ماسک این شرکت توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

استان بخشی از حمایت.های مالی الزم در حداقل زمان ممکن 
برای این شرکت توسط پارک علم و فناوری تامین شد تا در جهت 

تقاضای استان این شرکت چالش جدی نداشته باشد.
وی در پایان از توجه مسوالن غذا و دارو استان در فراهم کردن 
زمینه اخذ مجوز این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن تشکر و 

قدردانی کرد.
شیرزادیان مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده ماسک های 
فیلتر  که  ذراتی  میزان  بر حسب  ماسک ها  این  نانوفیلتر گفت: 
می کنند، طبقه بندی می شوند که ماسک های سری P قوی ترین 

آنها هستند.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  اداره  رئیس 
افزود: با ارزیابی صورت گرفته بر روی ۵۰۰ ماسک تولیدی این 
شرکت قرار بر این شد تا ظرف سریع ترین زمان ممکن مجوز تولید 
از وزارت بهداشت برای این شرکت صادر شود و این شرکت از 
عماًل کار تولیدروزانه دو هزار ماسک را در استان شروع کرده است.
شیرزادیان تصریح کرد: نوع ماسک های تولیدی این شرکت در 
حد ماسک.های N95 است و دارای الیه محافظتی میکرو و نانو 

می باشد.

تولید ماسک های نانو فیلرت در پارک علم و فناوری کرمانشاه

توسط فناوران پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت؛

راه اندازی خط تولید طیفی از مواد 
تخصصی ضدعفونی کننده جهت کنرتل 

شیوع ویروس کرونا

محققان یکی از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و 
از مواد تخصصی ضدعفونی کننده ها  البرز، طیفی  فناوری 
مراکز  استفاده  منظور  به  که  کرده اند  تولید  و  طراحی  را 
تحقیقاتی به دلیل ماهیت ویژه فضاها و فرآیندهای کار در 

حیطه بیولوژی و مولکولی و تحقیقات پزشکی کاربرد دارد. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل ازپارک علم و فناوری البرز، 
غالمرضا طاهری پاک مدیرعامل شرکت آواژن پویش مستقر 
در پارک علم و فناوری البرز با اعالم اینکه نام یکی از این 
محصوالت، محلول ضدعفونی کننده سل پاد است، گفت: 
در سبد محصوالت مولکولی خود طیف تخصصی ضدعفونی 

کننده ها را طراحی کرده و قرار داده بودیم.
وی افزود: فناوری اصلی ما بر مبنای ضدعفونی کننده های 
بودن  کم  پوست،  اثر خشک کنندگی  که  بوده  الکل  بدون 
دوام پایداری، تحریک سیستم مخاطی بدن را در فضاهای 
تحقیقاتی نداشته باشد. در حقیقت ضدعفونی کننده های 
کننده ها  نوین ضدعفونی  نسل  و سطح،  دست  الکل  فاقد 
هستند. هر چند در مقایسه الکل سرعت عمل بیشتری دارد 
اما محصوالت این شرکت پایایی تاثیر، سازگاری با سیستم 
های زیستی و محدوده ضدعفونی کننده وسیع تر و زیست 

سازگاری بیشتری دارد.
طاهری با اشاره به اینکه زمینه فعالیت این شرکت در زمینه 
سالمت  محصوالت  و  مولکولی  بیولوژی  محصوالت  تولید 
محور است، گفت: تولید دانش فنی محصوالت ضد عفونی 
کننده از محورهایی است که مورد توجه بوده و موفق به 

تولید محصول شده ایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: 
یکی از زمینه های فعالیت ما توسعه فناوری در حوزه سالمت 
دیجیتال است و به این حوزه مانند یک حوزه بین رشته ای 
توجه می کنیم و تالش می کنیم از فارغ التحصیالن رشته 

های مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر استفاده کنیم.
تالش  و  است  بین رشته ای  ما  فعالیت  زمینه  افزود:  وی 
می کنیم در بسیاری از فعالیت ها از هوش مصنوعی نیز 

استفاده کنیم.
طاهری از اشتغال شش نفر در این واحد فناور خبر داد و 
گفت: با فعال کردن بخش تحقیق و توسعه تالش می کنیم 
هم از امکانات پارک علم و فناوری البرز و هم دانشگاه علوم 

پزشکی ایران برای تجاری سازی ایده ها استفاده کنیم.

تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده به صورت رایگان برای استفاده بیامرستان های استان گیالن

دستگاه های تفکیک و دفع انواع پسامندهای خانگی و شهری طراحی و ساخته شد

■ از سوی پارک علم و فناوری گیالن انجام شد؛

■ توسط فناوران پارک علم و فناوری البرز؛
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از شیوع  به منظور جلوگیری  یزد  فناوری  پارک علم و  فناوران 
ویروس کرونا در کشور، موفق به تولید ژل های آنتی باکتریال و 

ضدعفونی مخصوص دست شدند. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری یزد، کرونا 
ویروس که توسط سازمان جهانی بهداشت با نام علمی کووید 19 
شناخته می شود چند هفته ای است که به ایران آمده و به سرعت 
در حال انتقال و باال بردن آمار مبتالیان است. با توجه به شیوع 
وزارت  و  بهداشت  جهانی  سازمان  مسئوالن  ویروس  این  باالی 
بهداشت ایران، از هموطنان خواستند با رعایت بهداشت فردی 
انجام مواردی چون شستن مرتب دست ها، ضدعفونی کردن  و 
سطوح، جلوگیری از تماس دست ها با بینی، دهان و چشم ها و 
عدم حضور غیرضروری در محیط های شلوغ، مسئوالن را در کنترل 

این ویروس یاری دهند.
در این میان و با توجه به کمبود بعضی اقالم بهداشتی چون دستکش 
یکبار مصرف، ژل های ضدعفونی کننده دست ها، الکل و ماسک 
شرکت های فناور و دانش بنیان دست به کار شدند تا نیازهای 

کشور را در این زمینه برطرف کرده و به کمک مردم بشتابند.
در پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک 
علم و فناوری یزد، تعدادی از آزمایشگاه ها با حداکثر توان، مشغول 
برای پیشگیری و کنترل  نیاز  تولید محصوالت مورد  تحقیق و 

ویروس کرونا هستند.
نورباال تفتی، مدیرعامل شرکت پارس زیگ ماد یزد، یکی  الهه 
از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد، با بیان اینکه 
این شرکت در حال حاضر در حال تولید ژل های آنتی باکتریال و 
ضدعفونی مخصوص دست است، گفت: فرموالسیون این محصول 
به گونه ای است که عالوه بر ضدعفونی دست ها، به پوست طراوت 

بخشیده و آن را نرم و لطیف می کند.
وی افزود: این شرکت مذاکرات الزم با استانداری یزد برای تسهیل 
در دریافت مجوز این محصول را انجام داده تا بتواند در این شرایط 

بحرانی با تولید هرچه بیشتر، آن را به بازار عرضه کند.
بی بی فاطمه حقیرالسادات، مدیرعامل شرکت تعاونی ریز زیست 
فناوران فردانگر که در زمینه نانوبیوتکنولوژی فعال است، از فعالیت 
این شرکت در دو حوزه ساخت کیت های تشخیص ویروس کرونا 

و تولید ژل های گیاهی ضدعفونی کننده دست ها خبر داد و گفت: 
با توجه به کمبود کیت های تشخیص این ویروس و اعالم فراخوان 
عمومی به شرکت های دانش بنیان برای ساخت این کیت ها، گروهی 
از همکاران ما در آزمایشگاه مشغول تحقیق در این زمینه هستند.

وی افزود: متاسفانه ژل های ضدعفونی کننده موجود در بازار به 
مرور زمان باعث خشکی زیاد دست ها و ازبین رفتن بافت پوست 
می شوند. به همین دلیل متخصصان شرکت تعاونی ریز زیست 
فناوران فردانگر در حال تحقیق برای تولید نوعی ژل ضدعفونی 

کننده گیاهی هستند که انشااهلل به زودی وارد بازار می شود.
به نظر می رسد شرکت های فناور و دانش بنیان یزد نیز سعی دارند 
در این شرایط سخت در کنار مردم بوده و هر چه بیشتر برای رفع 
نیازهای آنان تالش کنند تا با کمک آن ها بتوان به سالمت از این 

بحران عبور کرد.

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و 
فناوری استان زنجان موفق به تولید انواع ضدعفونی کننده انسانی، 

آبزی پروری ها و مرغداری ها شدند. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری استان زنجان، 
در شرایط بحرانی کنونی، تمام ضدعفونی کننده ها آبزی پروری ها و 
مرغداری ها وارداتی هستند. ویژگی ضدعفونی کننده های دست نانو 
با ترکیبات نقره می باشد که منجر به طوالنی شدن سطح پایداری 
محیط از لحاظ باالبردن زمان و طوالنی شدن اثر بخشی می باشد.

یعنی  است؛  سبز  شیمی  دانش بنیان،  شرکت  این  محصوالت 
تاثیر مخرب ندارد. در این راستا محصوالت  تجزیه پذیر است و 
ضدعفونی کننده آبزی پروری آب و اکسیژن آزاد می کند. همچنین 

ضدعفونی کننده دام و طیور تجزیه پذیر است.
دکتر معصومه میرزایی مدیر عامل شرکت پویا اندیش باران سالمت، 
درخصوص این محصوالت گفت: ضد عفونی کننده های انسانی 
 E دست عالوه بر از بین بردن میکروارگانیسم ها دارای ویتامین

نیز می باشد.
وی افزود: "نتایج استانداردها و آزمایش های مقایسه ای ضدعفونی 

 deconex کننده های سطح و ابزار پزشکی از نتایج آزمایش های
سوئیس هم باالتر است."

این شرکت در حال تولید انواع ضدعفونی کننده به ویژه پزشکی و 
دامپزشکی دارای مجوزهای مربوطه بوده که از شش ماه پیش برای 
دریافت سیب سالمت اقدام کرده است. همچنین محصول ضد 

عفونی کننده سطح این شرکت گواهی ce اروپا دارد.
به منظور حمایت از کاالی ایرانی، عمده مواد اولیه این محصوالت 
ساخت ایران است. ظرفیت تولید این شرکت به طور میانگین 3۵ 

تن روزانه در یک شیفت کاری است.

تولید ژل های آنتی باکرتیال و ضدعفونی مخصوص دست توسط فناوران پارک علم و فناوری یزد

تولید انواع ضدعفونی کننده انسانی، آبزی پروری و مرغداری ها توسط محققان 
پارک علم و فناوری زنجان

■ به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت:

■ در پی شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفت؛

سیستم نیوماتیکی انتقال مواد برای اولین بار در کشور، توسط 
فناوران یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و 

فناوری کرمان بومی سازی و بهینه سازی شد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری کرمان، 
دانش بنیان  شرکت  عامل  مدیر  غفاری  محمدرضا  مهندس 
یدک جویان کوشا مستقر در پارک علم و فناوری کرمان گفت: 
سیستم انتقال مواد نیوماتیکی قبالً توسط شرکت های اروپایی، 
چینی و امریکایی ساخته و به کشور وارد می شد، اما با توجه 
به تحریم ها و باالرفتن قیمت دالر امکان خرید و تامین قطعات 

یدکی و پشتیبانی برای شرکت های داخلی محدود شد.
از  توسعه شرکت متشکل  و  تحقیق  تیم  تصریح کرد:  وی 
طراحی  و  مکانیک  برق،  تخصص های  با  بومی  نخبگان 
هم زمان با نیازسنجی بازار صنایع هدف، کار بر روی طراحی، 
بومی سازی و بهینه سازی را آغاز کرد و نهایتاً پس از یک سال 
تالش و آزمون و خطا توانستیم برای اولین بار و با موفقیت 
از این سیستم ها را ساخته و در صنعت مس اجرا و  یکی 

عملی کنیم.
مهندس غفاری با بیان شاخصه های مهم این سیستم گفت: 
این محصول قادر است مواد پودری با محتوای رطوبتی را به 
فواصل دور انتقال دهد و قیمت تمام شده آن نصف قیمت 

نمونه خارجی و کلیه قطعات در این شرکت تولید می شود.
وی بیان داشت: این سیستم در صنایع معدنی به ویژه فوالد 
کاربرد دارد اما تیم تحقیق و توسعه شرکت یدک جویان کوشا 
عالوه بر بومی سازی موفق به بهینه سازی و ارتقاء سیستم شد 
که شاخصه دوزینگ و یا کنترل تناژ از مهمترین شاخص های 

بهینه سازی این محصول می باشد
این سیستم در صنایع  مهندس غفاری اظهار داشت: نهایتاً 
قابلیت  است  مواجه  مشکل  با  آنها  مواد  انتقال  که  معدنی 

جایگزینی و رفع مشکالت را دارد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

بومی سازی سیستم انتقال 
نیوماتیکی مواد توسط محققان 

پارک علم و فناوری کرمان

غذای کنسانتره حاوی آرتمیا برای آبزیان، برای نخستین بار در 
کشور توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و 

فناوری گلستان تولید شد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری گلستان، 
این محصول با استفاده از جدیدترین اطالعات تغذیه ای، فرموله و 

با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی اکستروژن تولید شده است.
در تولید این خوراک از مواد اولیه با کیفیت و با قابلیت هضم باال از 
قبیل: پودر آرتمیا، پودر ماهی، پودر کیلکا، کنجاله سویا، آرد گندم، 

مکمل های ویتامینی و معدنی، رنگدانه استفاده می گردد.

همچنین غذای کنسانتره تولید شده بیشتر برای مصرف ماهیان 
زینتی استفاده می گردد و از مهم ترین ویژگی های غذای تولیدی 
و  شناوری  منظم،  شکل  داشتن  قبیل  از  مواردی  به  می توان 
و  یکنواخت  و  سریع  رشد  ایجاد  آب،  در  مناسب  غوطه وری 
جلوگیری از ناهنجاری های اسکلتی در آبزیان، قابلیت هضم باال 
و کاهش فضوالت و افزایش مقاومت ماهیان در برابر بیماری و 

استرس اشاره کرد.
گفتنی است در حال حاضر شرکت طعام سازان آریا گستر هیرکان 
عالوه بر تولید غذای کنسانتره حاوی آرتمیا، در زمینه تولید بیومس 

آرتمیا نیز فعالیت دارد.

غذای کنسانرته حاوی آرمتیا برای آبزیان تولید شد

■ با تالش پژوهشگران پارک علم و فناوری گلستان؛
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سونا  دستگاه  مازندران،  فناوری  و  علم  پارک  محققان  توسط 
اکسیژن فعال جهت تخریب مستقیم و شکست مولکول چربی 
در بدن و دفع آن از منافذ پوست وهمچنین افزایش سیستم 

ایمنی بدن و جوان سازی پوست تولید شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از  روابط عمومی پارک علم و 
و  مفید  مولکولهای  این  ها   اکسیدان  آنتی  مازندران،  فناوری 
ارزشمند در بسیاری از مواد غذایی وجود دارند و حتی تعدادی 
از ویتامینها هم انواعی از همین آنتی اکسیدانها محسوب می 
بدن  در  اکسیدانها  وجود  بدلیل  بیماریها  از  بسیاری  و  شوند 
بعضا در  موادی مخرب هستندکه  اکسیدانها  ایجاد می شوند. 
روند سوخت و ساز بدن بطور ناخواسته تولید می شوند. آنتی 
اکسیدانها مولکولهایی هستند که اکسیدانها را خنثی کرده و 

اثرات مخرب آنها را از بین می برند.
بدن  در  اکسیدان  آنتی  تولید  موثر  بسیار  روشهای  از  یکی 
استفاده از اتم اکسیژن یا  اکسیژن فعال  است که قابلیتهایی 
اکسیژن  این جهت  از  دارد.   اکسیژن  مولکول  از  فراتر  بسیار 
فعال  مثل تزریق واکسن عمل می کند و همانطور که واکسن 
می  جلوگیری  بیماری  بروز  از  ایمنی  سیستم  تحریک  با 
با  اکسیدان  آنتی  تسهیل ساخت  با  نیز  فعال  اکسیژن   ، کند 

اکسیدانهای مخرب بدن مبارزه می کند. 
اکسیژن فعال  قابلیتهای دیگری نیز دارد از جمله اینکه می تواند 
باعث از بین رفتن میکروبها و ویروسها  و حذف بافتهای مرده از 
بدن شود .همچنین اکسیژن فعال  می تواند با افزایش سوخت و 
ساز بدن و بخصوص سلولهای چربی زیر جلدی، به کاهش وزن 

و از بین رفتن سلولیتهای پوست کمک نماید  .
 علی خواجوی مقدم مدیر عامل شرکت مدار گستر فناور چالوس 
در این باره گفت: دستگاه های سونا اکسیژن فعال جهت تخریب 
مستقیم و شکست مولکول چربی در بدن و دفع آن از منافذ 
پوست به صورت امالح  و درافزایش مولکول DPG 2,۳  به 
عنوان محرک قوی گلبول های قرمز در اکسیژن رسانی به بافت 
ها  و جوان سازی پوست- احیای عالی سیستم گردش خون – 

تقویت سیستم ایمنی بدن  بسیار مفید است.
وی نقش این دستگاه را در  کاهش ۴۰۰ تا 6۰۰ کالری  در هر 

جلسه استفاده از دستگاه و همچنین  تسریع در بهبود زخم  و 
سم زدایی بدن، اکسید و دفع سموم و فلزات سنگین بوسیله 
تعریق بدن ،  تسریع  روند درمان بیماری های عفونی و خود 
افزایش سیستم دفاعی در مقابل  افزود:  ایمنی موثر دانست و 
سرطان و دیابت و بیماریهای خود ایمنی ،  کاهش درد  توام با  

آرامش  ریلکس شدن بدن بسیار مفید خواهد بود.
وجود  گفت:  چالوس  فناور  گستر  مدار  شرکت  عامل  مدیر   
روشهای درمانی بسیار گران و پرخطر نیاز جامعه را برای متد 
های درمانی جایگزین موثر تر و ایمن تر را بیش از پیش افزایش 
میدهد . حس امنیت در درمان امری بسیار ضروری برای مردم 
فعال   اکسیژن  سونا  دستگاه  کمک  به  ما  و  باشد  می  جامعه 
راهکارهای موثر در مشکالت مربوط به پوست و الغری و زیبایی 
در حوزه پزشکی و ورزشی که درمان ان به روش های متداول 

ممکن نیست و یا هزینه باالتری دارد را ارئه می دهیم .
خواجوی افزود: عدم وجود رقیب داخلی، کاهش قیمت به یک 
سوم نسبت به نمونه خارجی با همان کیفیت و استاندارد، دقت باال 
تر و عملکرد بهتر نسبت به نمونه خارجی با روش ابداعی، سهولت 

استفاده از دستگاه از مزید های رقابتی این دستگاه می باشد.
ملی  استاندارد  فعال  اکسییژن  سونا  دستگاه  کرد:  تصریح  وی 

ایران،  گواهی های CE  ISO -  را دارا می باشد.

به گزارش  نشریه عتف به نقل از روابط عمومی دانشگاه فردوسی 
مشهد روشی برای خوشه بندی توزیع شده در شبکه های حسگر 
 Method for Decentralized بی سیم با عنوان التین
 Clustering in Wireless Sensor Networks
توسط دکتر نعمت اللهي و همکاري دکتر محمود نقیب زاده و 
ابریشمي اختراع و در دفتر ثبت اختراعات آمریکا  دکتر سعید 

)USPTO( ثبت نهایي شد و در اختیار عموم قرار گرفت. 

این اختراع این اختراع دومین پتنت آمریکاي دانشگاه فردوسي 
مشهد است و هزینه هاي این پتنت توسط معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري )صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور( 
پرداخت شده ضمن اینکه دانشگاه فردوسي مشهد بعنوان یکي از 

مخترعین مي باشد. 
امروزه شبکه های بی سیم در کاربردهای گوناگونی مورد استفاده 
قرار می گیرند و در آینده، توسعه بیشتری خواهند یافت. اختراع 

حاضر با شبکه های بی سیم شامل تعدادی گره و به طور ویژه، با 
خوشه بندی گره ها در این شبکه ها مرتبط است. قابل توجه است 
که این اختراع در انواع مختلف شبکه های بی سیم، بعنوان نمونه 
اینترنت اشیا )از جمله شهر هوشمند(، شبکه های حسگر بی سیم 
و شبکه های تلفن همراه می تواند مورد استفاده باشد و می تواند 
باعث کاهش مصرف انرژی گره ها و افزایش طول عمر شبکه شود.

به گونه ای  را  شبکه  گره های  فوق  اختراع  در  شده  ارائه  روش 
خوشه بندی می کند که هر گرهی دقیقاً در یکی از خوشه ها قرار 
انتخاب  به عنوان سرخوشه  را  گرهی  همسایگی  هر  در  و  گیرد 
می کند که بیشترین امتیاز را در آن همسایگی دارد به شرط آن که 
قباًل عضو سرخوشه دیگری با امتیاز بیش تر نشده باشد. بنابراین، 
امتیاز هر گره سرخوشه )در زمان انتخابش( از سایر گره های عضو 
خوشه بزرگ تر یا مساوی است. همچنین، سرخوشه های انتخاب 
شده در برد خوشه یکدیگر قرار ندارند و به خوبی در محیط توزیع 
شده اند. حداکثر زمان فرآیند خوشه بندی ارائه شده در اختراع 
ابعاد شبکه  یا  حاضر متناهی و ثابت است و به تعداد گره ها و 
بستگی ندارد. به عالوه، روش ارائه شده نیاز به تبادل پیام کمی 
برای خوشه بندی دارد. این اختراع از نوع نرم افزای است و در نتیجه 

دستگاه سخت افزاری برای آن ساخته نشده است.

ثبت اخرتاع روشی برای خوشه بندی توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم در 
)USPTO( دفرت ثبت اخرتاعات آمريكا

تولید دستگاه سونا اکسیژن فعال  )ازون( توسط محققان پارک علم و فناوری مازندران  

اکوسیستم  مایکرو  یک  ایجاد  هدف  با  یزد  نوآوری  کارخانه 
نوآوری از عناصر زیست بوم نوآوری استان و با محوریت حمایت 
از شرکت های نوآفرین )start up( و تسهیل در ارتباطات 
عناصر زیست بوم، توسط سازمان منطقه ویژه علم و فناوری 
استان و با حمایت معاونت علم و فناوری، استانداری و پارک 

علم و فناوری استان در حال راه اندازی است.
  

این کارخانه نوآوری در بخشی از ساختمان قدیمی و تاریخی 
 ۱۸۰۰۰ حدود  مساحت  به  یزد  درخشان  نساجی  کارخانه 

مترمربع در حال راه اندازی می باشد.
دهنده ها  خدمات  و  شتابدهنده ها  اشتراکی،  کار  فضاهای 
کارخانه  این  در  داده شده  اختصاص  کاربری های  مهمترین 
می باشد و پیش بینی می شود در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ 

فاز اول این کارخانه به بهره برداری برسد.

کارخانه نوآوری یزد  
راه اندازی می شود
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از منایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی 
در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد

به گزارش نشریه عتف رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان 
: این مرکز با هدف حمایت از  شرقی با اعالم این خبر گفت 
ایده ها، ابتکارات و خالقیتهای حوزه فرهنگی و هنری ایجاد 

خواهد شد.
دکتر واعظی با بیان اینکه در گام دوم انقالب باید فناوری وارد حوزه 
فرهنگ شود خاطرنشان کرد : مرکز رشد فناوری های فرهنگی 
تالش خواهد کرد تمام بازیگران و فعاالن بخش فرهنگ و هنر 
استان را برای تولید و به کارگیری فناوری های نوین در این حوزه 

در یک مجموعه گردهم آورد.
وی درباره زمان آغاز فعالیت این مرکز هم گفت : هم اکنون در 
حال بررسی مکان مناسب در مرکز کالنشهر تبریز برای استقرار 

این مرکز هستیم.
اولین مرکز رشد فناوریهای فرهنگی در کشور در سال ۹۳ در شهر 

مشهد راه اندازی شده است.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی همچنین از راه اندازی 
مرکز نوآوری و توسعه تعاون تبریز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

شماره یک این شهر در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر واعظی افزود : تفاهم نامه ایجاد این مرکز آذرماه امسال بین 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پارک علم و فناوری استان با 
حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد که بر اساس 
آن ، شرکتهای تعاونی دانش بنیان استان در این مرکز مستقر 

خواهند شد.
به گفته معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراکز نوآوری 
و توسعه تعاون به منظور ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری در 
بخش تعاون و توسعه فناوری در این بخش، تا پایان سال در ۱2 

استان کشور راه اندازی می شود.

دومین مرکز رشد فناوری های فرهنگی کشور در تربیز راه اندازی می شود
■ رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در گفتگو با اراده نیوز عنوان کرد؛

معاون علمی  و فناوری ریاست جمهوری ، از شرکت های دانش 
بنیان و نمایشگاه دستاوردهای دارویی و تجهیزات پزشکی در پارک 

علم و فناوری خراسان بازدید کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از  خبرگزاری ایسنا؛ سورنا ستاری، 
از  بازدید  مراسم  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی   معاون 
پارک علم  وفناوری خراسان و شرکت های دانش بنیان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان و اتفاقاتی که در 
داخل و خارج از پارک علم  و فناوری استان خراسان می افتد، مورد 
توجه همگان است و برای ما مهم و قابل قبول هستند، اگرچه هنوز 

با پتانسیل های ذاتی استان فاصله زیادی دارند.
وی افزود: در حال حاضر با وجود تحریرم ها، اتکای کشور به این 
شرکت ها است. خوشبختانه در یک سال گذشته اتفاقات خوبی 
تمام حوزه ها،  در  است.  رقم خورده  بازار شرکت ها  توسعه  برای 
شرکت های دانش بنیان در حال فعالیت هستند و امید داریم این 

روند ادامه داشته باشد.
شایان ذکر است دکتر سورنا ستاری از شرکت های دانش بنیان سامان 
داروی هشتم، خدمات نیروگاهی آهار شرق و ایمن موج توس بازدید 
کرد.وی همچنین از نمایشگاه شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی در 
پارک علم و فناوری خراسان بازدید و با دستاوردهای آن ها آشنا شد.

۳0 شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی 
و دارویی داریم

دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 
در حاشیه این بازدید گفت: خوشبختانه با خوش فکری هایی که 
در استان وجود داشته، ما نزدیک به ۳۰ شرکت دانش بنیان در 
حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی داریم و بعضی از آن  شرکت ها در 
واحدهای فناور هستند. نزدیک به 2۰ شرکت از آن ها عضو پارک 

علم  و فناوری خراسان هستند.
وی افزود: بعضی از این شرکت های فناور و جوانان نخبه توانسته اند 
محصوالتی را تولید کنند که قبل از آن، ما فقط وارد کننده آن ها 
بودیم. درحال حاضر، با توجه به مشکالتی که در کشور وجود دارد 
ما نمی توانیم نیازهای اولیه را وارد کنیم و اگر این جوانان را نداشتیم 

نمی دانستیم کشور را چگونه اداره کنیم. 
می توانیم  که  درنقطه ای هستیم  اکنون  داد:  ادامه  قنبری  دکتر 

مسائل کشور را به این جوانان واگذار کنیم.  

هدف ما افزایش امید، بهبود کیفیت زندگی 
و ایجاد امنیت خاطر در بیماران صعب العالج است

امیر حسین مقصودلو، مدیرعامل شرکت سامان داروی هشتم، 
مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در جمع خبرنگاران افزود: 
رسالت ما تولید محصوالت با کیفیت با هدف افزایش امید، بهبود 
کیفیت زندگی و ایجاد امنیت خاطر در بیماران صعب العالج است. 
سازمان ما اعتقاد دارد خواستن، توانستن است. ما توانسته ایم همراه 
با استفاده از نوآوری های علم بیوتکنولوژی، شرایط منحصر به فردی 

برای تحقق اهداف سازمان فراهم کنیم.
وی افزود: با اجرای اصول راهبردی، وفاداری به ارزش های اخالقی 
و کرامت انسانی توانستیم به هدف اصلی که کشف توسعه و ارائه 

داروهای جدید برای غلبه بر بیماری های خاص است، برسیم.
مدیر عامل شرکت سامان داروی هشتم در خصوص اهداف شرکت 
بیان کرد: شرکت سامان داروی هشتم، براساس استانداردهای الزم 
در پی اهداف خود است که شامل افزایش امید، بهبود کیفیت زندگی 
و ایجاد امنیت خاطر در بیماران خاص و صعب العالج، دستیابی به 
باالترین استانداردهای جهانی در تولید داروهای نوترکیب انسانی، 
دقت عمل و رعایت اصول اخالقی، دست یابی به نوآوری های علمی 
برای تولید محصوالت باکیفیت و ایمن، تصمیم گیری به موقع و عمل 
سریع و شجاعانه همراه با پذیرش ریسک معقول، برنامه ریزی دقیق 
جهت رسیدن به اهداف شرکت و توان تغییر تاکتیک و استراتژی 
جهت دستیابی به اهداف عالی، باور به توانمندی های نیروهای جوان، 
متعهد، متخصص و ایجاد فرصت های مبتنی بر شایستگی و توانمندی 

علمی آن ها جهت رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته است.

دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی  از 
اختصاص اداره امور مالیاتی ۱۳۳۹ تبریز، به منظور رسیدگی به 

امور مالیاتی شرکت های فناور و دانش بنیان خبر داد.
 این اداره به منظور رسیدگی ویژه به امور مالیاتی شرکت های 
مستقر در پارک و شرکت های دانش بنیان استان و تسریع در 
انجام فرایند های مربوطه و ارائه مشاوره های الزم در حوزه امور 

مالیاتی به شرکت های فناور شروع به کار نمود. 
موضوع اختصاص دفتر ویژه  رسیدگی به امور مالیاتی شرکت 
های فناور و دانش بنیان با توجه به درخواست های مکرر 
شرکت های فناور در دومین گپ تایم فناوری پارک علم و 
فناوری آذربایجان شرقی که با حضور مدیر کل امور مالیاتی 
استان برگزار شده بود  مطرح و با مساعدت اداره کل امور 

مالیاتی استان عملیاتی شد. 
و  رشد  مراکز  و  پارک  در  مستقر  فناور  های  شرکت  کلیه 
همچنین شرکت های دانش بنیان استان میتواند با مراجعه به 
این اداره از خدمات و مشاوره های کارشناسان مستقر بهره مند 

شده و نسبت به انجام امور مالیاتی خود اقدام نمایند.

در ادامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خراسان 
رضوی، مجهزترین خط تولید پیوسته مبدل های انرژی الکتریکی 

در سطح خاورمیانه در شهرستان چناران به بهره برداری رسید.
به گزارش  نشریه عتف به نقل از روابط عمومی و امور بین 
الملل پارک علم و فناوری خراسان، بزرگترین و مجهزترین 
و  علم  پارک  عضو  الکترونیک،  نیان  شرکت  توسعه  طرح 
فناوری خراسان در تولید مبدل های انرژی با فناوری پیوسته 
و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  دکتر  حضور  با  یکپارچه  و 
تجارت، رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، مهندس مس 
فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دکتر 
رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان در شهرستان 

چناران افتتاح شد.
دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز رضایت 
و خشنودی در بازدید از این کارخانه مدرن گفت: خوشبختانه 
راه اندازی طرح توسعه شرکت نیان الکترونیک با قابلیت کاهش 
ارزبری بالغ بر 1۰۰ میلیون دالر در سال در زمینه سیستم های 
تغذیه مخابراتی و مبدل های انرژی الکتریکی در راستای برنامه 

نهضت ساخت داخل قلمداد می شود.
تجهیزات  تمامی  کرد:  تاکید  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
تولیدی در این واحد تا سال گذشته کامال وارداتی بوده که 
امروز خوشبختانه به طور 1۰۰ درصد در این واحد، تولید و به 

بازار مصرف کشور ارائه خواهد شد.
مهندس چمنیان، مدیر ارشد گروه صنعتی نیان الکترونیک 
گفت: در این طرح برای 4۰۰ نفر اشتغال مستقیم و 1۰۰۰ نفر 

اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
این  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
طرح ظرفیت تولید سالیانه 1۰۰۰ مگاوات مبدل های انرژی 
اینورترهای  الکتریکی شامل سیستم های تغذیه مخابراتی، 
تغذیه  نتابع  بادی،  نیروگاه  کانورترهای  خورشیدی،  نیروگاه 
صنعتی و ... با ۵۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری را دارد که 
ضمن تامین نیاز کامل کشور در زمینه تولید مبدل های انرژی 
در صنعت مخابرات، تجدیدپذیر و انرژی، با توان رقابت کیفی 
با محصوالت خارجی و با توجه به استانداردهای کسب شده 
جهانی، می تواند این محصوالت High-Tech را صادر نماید.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رشکت 
نیان الکرتونیک در شهرستان چناران افتتاح شد

اختصاص دفرت جداگانه ای برای رسیدگی به 
امور مالیاتی رشکت های فناور و دانش بنیان 

استان آذربایجان رشقی
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و رانتی ایران انجام بشود که با توجه به شرایط سیاسی،اجتماعی 
و بین المللی در حال حاضر امکان پذیر نیست و یا به صورت 

تدریجی و گام به گام.

در قالب شبکه نو آوری ملی، دولت به عنوان مدیر    ❱❱
ارشد این شبکه، چه سیاست کالنی را برای مشخص کردن 
اولویت های توسعه اقتصادی فناورانه کشور در دست اقدام 
دارد؟ آیا این الویت ها منطبق با نیازهای راهبردی، ظرفیت 

های مناطق مختلف کشور است؟
در حال حاضر کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد. قبل از تحریم 
اولویت های تحقیقاتی و فناورانه در کشور به سه حوزه هسته 
ای، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی محدود بود اما در حال حاضر 
اولویت های ما تامین نیازهای فنی-تکنولوژیک صنایع داخلی 
است و همچنین تامین نیاز کشور به داروهایی که قبال از خارج 
وارد می شد. اتفاقا قبال از این مصاحبه  پارک و علم و فناوری 
استان میزبان یازدهمین جلسه کمیته علمی مشترک با شرکت 
فناوری  و  علم  پارک  این همکاری  در  آنها  بود.  مس سونگون 
استان از طریق شبکه شرکت های دانش بنیان خود نیاز های 
فناورانه و تجهیزاتی را که شرکت مس از خارج وارد می کند را 

تامین خواهد کرد.

❰❰   به نظر شما مناطق آزاد با داشتن موقعیت های منحصر 
به فرد ژئوپلتیک، ظرفیت های خاص اقتصادی در حوزه 
صنعت، کشاورزی، تجارت و توریسم، در دسترس بودن 
لحاظ  از  نسبی  آزادی  و  –بیرونی  درونی  ارتباطی  شبکه 
اقتصادی  نظام  ایجاد  اقتصادی  چه جایگاهی در  قوانین 

دانش بنیان ملی دارند؟
مناطق آزاد با ظرفیت های قانونی و زیرساخت های سرمایه گذاری 
خودشان می توانند در ارتباط با ایجاد شرکت های دانش بنیان 
مشترک با کشورهای خارجی بهترین نقش را داشته باشند. چون 
اگر ما بخواهیم پروژه های مشترکی با شرکت های دانش بنیان 
خارجی تعریف کنیم و آنها را به به سرزمین اصلی دعوت کنیم به 
دلیل بروکراسی سنگین و قوانین دست و پاگیر فراوان عمال آنها 
را گرفتار خواهیم کرد. اما مناطق آزاد به دلیل سهل بودن قوانین 
و چابک بودن نظام اداری می توانند بهترین جایگاه همکاری های 

مشترک فناورانه با شرکت های دانش بنیان خارجی باشند.
ما امروز نمی توانیم نفت بفروشیم این یک فرصت بی نظیر برای 
میزان  گذشته  سال  است.  درست  مسیر  در  ما  اقتصاد  حرکت 
میزان  و  میلیون دالر  ما 2۵۰  بنیان  دانش  صادرات شرکتهای 
فروش داخلی کشور هم بیش از 6۰۰۰ میلیارد تومان گزارش شده 
است امسال یعنی در آمار سال ۱۳۹۸ قطعا این رقم ها افزایش 
قابل توجهی خواهد داشت. خوشبختانه دولت نیز با افزایش 7۳ 
درصدی بودجه پارک های علمی-فناوری در سال ۱۳۹۹نشان داد 
که گسترش فعالیتهای دانش بنیان را راهکار برون رفت از شرایط 

جنگ اقتصادی فعلی می داند.
قیمت دالر هم یک فرصت دیگری برای افزایش رقابت پذیری 
محصوالت تولیدی شرکت های دانش بنیان ما بوده است و به 
آنها این امکان را داده است که در رقابت قیمتی با کاالهای چینی 
دست باالتر را داشته باشند. البته کیفیت کاالی تولیدی شرکت 
های دانش بنیان ما در برخی موارد حتی قابل رقابت با محصوالت 
اروپایی است اما واردات کاالهای خارجی بخصوص چینی با دالر 
ارزان عمال فرصت رشد را از شرکت های داخلی می گرفت. پس 
هر بخشی از کشور که از افزایش قیمت دالر متضرر شده باشد 
تحول  این  از  بنیان  دانش  های  شرکت  و  بنیان  دانش  اقتصاد 

اقتصادی بهره برده است.

❰❰  به نظر شما مسیر رشد شرکت های دانش بنیان برای 

بعد از تحریم ها و نوسانات ارزی هم قابل پیش بینی است؟
در این ارتباط واقعا نگران هستیم. اگر احیانا بعد از گذشت شرایط 
تحریم ما به رویه قبل از تحریم بازگردیم و بخواهیم به پول نفت 
تکیه کنیم و شرکت های فناورانه خود را که تازه پا گرفته اند 
و  بنیان  دانش  های  شرکت  تعطیلی  با  بار  این  کنیم  فراموش 
مهاجرت آنها از کشور مواجه خواهیم شد که اثرات سوء آن به 

مراتب بیشتر از مهاجرت نخبگان خواهد بود.

❰❰  آیا مناطق آزاد می توانند با داشتن استقالل نسبی 
قانونی در حوزه اقتصاد خرده نظام اقتصادی منحصر به فرد 
خود را طراحی و اجرا نمایند؟ همچنین این خرده نظام باید 
در راستای توسعه بازار های صادراتی می تواند شکل بگیرد 

یا جایگزینی واردات محصوالت خاص در شرایط تحریم؟
بله می توانند چون همانطور که می گویید از استقالل نسبی در 
ساختار اداری و قوانین برخودار هستند و این خیلی مهم است. اما 
این که اولویت این خرده نظام بازار داخل باشند یا بازار کشورهای 
هدف و همسایه مناطق آزاد، نظر ما این است که پارک های علم 
و فناوری متولی تولید و توسعه فناوری باشد و مناطق آزاد شرایط 
مناسب را برای تولید و صادرات محصوالت فناوری و دانش بنیان 

فراهم نمایند. 

❰❰   از نظر شما کدام یک از مناطق آزاد ایران در بحث 
اقتصاد دانش بنیان پیشرو بوده اند؟

۱۰۰ درصد منطقه آزاد ارس. ارس امروز در موضوع حمایت از 
شرکت های دانش بنیان الگوی موفقی برای سایر مناطق آزاد 
است. ما با همکاری ویژه  منطقه آزاد ارس کارهای چند جانبه 
ایم و  انجام داده  بنیان  از شرکت های دانش  برای حمایت  ای 
ارس در حال تبدیل شدن به هاب بزرگ تولید و محصوالت دانش 

بنیان است.
در منطقه آزاد ارس صندوق پژوهش و فناوری با سرمایه اولیه ۳۰ 
میلیارد ریالی تشکیل شده است و متعاقب آن ۹۰ میلیارد ریال 
هم خط اعتباری از طرف صندوق نوآوری وشکوفایی و ۱۰ میلیارد 
ریال هم از طرفمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این 
صندوق برای حمایت از شرکتهای فناور و دانش بنیان تزریق شده 
است. در کنار صندوق پژوهش و فناوری،راه اندازی مرکز رشد 
واحدهای فناور ارس و برنامه ریزی برای ایجادشهرک فناوری ۵۰ 
هکتاری منطقه آزاد ارس را پیشرو توسعه اقتصاد دانش بنیان در 

میان مناطق آزاد ایران کرده است.

❰❰  یکی از مباحث موجود در شکل گیری اقتصاد دانش 
است  خارجی  تجارت  از  تکنولوژی  سرریز  بحث  بنیان، 
در این ارتباط مناطق آزاد چگونه می توانند مبدا واردات 

تکنولوژی و بومی سازی آن برای اقتصاد کشور باشند؟
مناطق آزاد همانطور که در پاسخ به سواالت قبلی عنوان کردم 
بهترین بستر برای رشد و توسعه شرکت های فناور خارجی و 
چند ملیتی هستند. اما قبل از آن در کشور ما به صورت کلی 
الزم است که رویه صدور مجوز فعالیت های اقتصادیاصالح شود. 
در ایران برای ایجاد یک مجتمع تولیدی ۴۰ مورد مجوز و تاییده 
باید تهیه کنی، برای واردات ۴ تا و برای قاچاق هم هیچی. این 
رویه باید اصالح شود یعنی برای تولید ۴ مجوز، برای واردات ۴۰ 

تا و قاچاق هم متوقف بشه. 
مابایدنظام تجارت خارجی خودمان را نیزبه صورت جدی اصالح 
کنیم و ساختاری را که اجازه می دهد پراید بدون هیچ گونه ما 
به ازای فناورانه با تنفس مصنوعی دولت تولید شود اصالح کنیم 
و اجازه بدهیم شرکت های تولیدی برای پایداری در بازار رقابت 
به طرف علم، فناوری و بهره وری حداکثری بشتابند نه رانت های 

تجاری و مالی.

عبدالرضا واعظی
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

توسعه اقتصاد دانش بنیان در میان مناطق آزاد

تاکیدات مقام معظم رهبری در  با  اخیر  در سالهای    ❱❱
قالب بند های 1.2.۳راهبرد اقتصاد مقاومتی و پیگیری های 
معاونت علمی- و  وزارت علوم  مجّدانه دولت محترم در 

فناوری ریاست جمهوری ما شاهد حرکت های خوبی در 
جهت توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم. با 
عنایت به این که اقتصاد دانش بینان یک نظام اقتصادی-
اجتماعی با استلزامات و  قواعد مبنایی جهان شمول است 
به نظر شما ایران چه نوع تعریف بومی از  نظام اقتصادی 
دانش بنیان می تواند اقتصاد منابع محور ایران را متحول 

نماید؟
اولین اقدام برای داشتن اقتصاد دانش بنیان جدا شدن و "رها 
شدن" از اقتصاد نفتی و یا به اصطالح اقتصاد رانتی است. درآمد 
نفت باعث شده است دانشگاه، صنعت و مدیریت در کشور ما تحت 
تاثیر قرار گرفته و ناکارآمد شود. دانشگاهی که تمام فعالیتهای آن 
اعم از تربیت دانشجو، پایان نامه و رساله های تحقیقاتی و یا حقوق 
اساتید و پژوهشگران از طریق دولت و با پول نفت تامین شود 
احساس نیاز نخواهد که به طرف صنعت و تولید برود. صنعت نیز 
که تحت حمایت شدید دولت است و برای تولید محصولی مانند 
"پراید" )که هیچ گونه نیازی به علم و تکنولوژی ندارد( انحصاری 
عمل می کند و متاسفانه کمک های آن چنانی هم از بودجه دولت 
میگیرد قطعا خود را ملزم به رعایت استاندارد های جهانی خودرو 
و استفاده از فناوریهای نوی نمی بیند که سراغ دانشگاه و پژوهش 

و فناوری بیاید.
در سطح مدیریت هم وضع ما تعریف چندانی ندارد. مدیریت 
در کشور ما یعنی دست یافتن به مالکیت فیزیکی. یعنی نفت، 
معدن،جامدات و مایعات. در حالی که در اقتصاد دانش بنیان 
منابع انسانی و دانش و مهارت یعنی ثروت و سرمایه. بنابراین 
استقرارواقعی اقتصاد دانش بنیان در نتیجه فروریختن اقتصاد 
وری  بهره  و  مهارت  دانش،  بر  مبتنی  اقتصاد  و ساختن  نفتی 

محقق می شود.

❰❰  یعنی می فرمایید ما نظام اقتصادی دانش بنیان نداریم 
اما؟!

اما در چند سال اخیر قدم های خوبی برای پیاده سازی اقتصاد 
دانش بنیان برداشته ایم بستر سازی نهادی و ساختاری کرده 
ایم که فضای تنفس بیشتر برای اقتصاد دانش بنیان ایجاد شود. 
در این راستا نقشه جامع علمی کشور و سند ملی راهبرد علم و 
فناوری کشور جزء اولویت های وزارت علوم قرار گرفته است و 
مشوق های و معافیت های زیادی را برای شرکت های دانش 
بنیان در قالب مدیریت پارک های علم و فناوری در نظر گرفته 
ایم و در تالش هستیم ساختار، قوانین و مقررات  در جهت بستر 
سازی برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان اصالح گردد. به هر حال 
اقتصاد دانش بنیان یا باید با تخریب دفعی ساختار اقتصاد مریض 
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تفاهم نامه همکاری میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
وزارت نفت با حضور وزرای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری به 

امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
نفت،  فناوری های  توسعه  و  ایجاد  راستای  در  تفاهم نامه  این 
گاز، پاالیش و پتروشیمی میان وزارت نفت و شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان منعقد شد.
به  شتابدهی  جهت  فناوری  و  نوآوری  بستر  توسعه  و  ایجاد 
روند دستیابی به فناوری های مد نظر صنعت نفت با حمایت 
فناورانه  توسعه شبکه همکاری  و  ایجاد  فناور،  از شرکت های 
در راستای هم افزایی صنعت نفت و شرکت های فناور و ارائه 
فرصت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاران و تسهیل روند 
تجاری سازی در حوزه فناوری صنعت نفت از جمله اهداف این 

تفاهم نامه پنج ساله است.
از ۵2۰ واحد فناور در شهرک علمی و  در حال حاضر بیش 
تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند که در حدود 2۰ درصد آنها 
در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی فعالیت می کنند.

وزیر علوم در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه اظهار 
داشت: نیروهای نخبه موتور محرکه کشور در توسعه هستند. 

به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی 
نمونه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعید 
نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکترصدیقی، معاون 
وزیر علوم و دبیر جشنواره و جمعی از مسئوالن و دانشجویان برتر 

کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جشنواره دکتر منصور غالمی، با اشاره به حمایت ویژه اسحاق 
خانواده  و  دانشگاه ها  از  جمهوری  رئیس  اول  معاون  جهانگیری، 
آموزش عالی کشور خاطرنشان کرد: دانشجوها به یاد داشته باشند 
که ما همواره تالش می کنیم به واسطه جشنواره هایی از این دست 

به آنها اعالم کنیم که فکر و ایده شما دیده می شود.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت های بزرگ آموزش عالی کشور 
تعداد باالی دانشجویان آن است، افزود: دانشجویان برگزیده در این 
جمع نماینده خانواده بزرگ نخبه دانشگاهی ایران هستند. تا جایی 
که می توانیم در تالش هستیم تا از این ظرفیت باالی آموزش عالی 

کشور استفاده کنیم.
وزیر علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بعد از انقالب 
اسالمی توانستیم نیاز نیروی انسانی کشور را در دانشگاه ها تامین 
کنیم، اظهار داشت: ما در دوره ای در مقطع کارشناسی ارشد به اعزام 
دانشجو به کشورهای دیگر اقدام می کردیم اما امروز فقط در مقطع 
دکترا و آن هم در رشته های خاص به جهت تبادل علمی بین المللی 

دست به اعزام دانشجو می زنیم.
وی با تاکید بر اینکه کشور ایران امروزه در دنیا به عنوان کشور 
صاحب فناوری شناخته می شود ادامه داد: این دستاورد به دلیل 
استفاده از ظرفیت نخبه دانشگاهی بوده است. ما امروز 43 پارک 
علم و فناوری فقط در حوزه وزارت علوم داریم. حاصل این پارک ها 
احداث تعداد بسیاری زیادی از شرکت های دانش بنیان بوده است. 

امروزه 163۰ شرکت دانش بنیان در پارک ها حضور دارند.
دکتر صدیقی، معاون وزیر علوم و دبیر جشنواره نیز با اشاره به اینکه 
این دوره از جشنواره، هفتمین دوره برگزاری در دولت تدبیر و امید 
است، خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره برخی از شاخص های 

انتخاب دانشجوی برتر را اصالح کردیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: تعداد شرکت کنندگان 
۷48 نفر در دو وزارتخانه بود که از این تعداد در نهایت 13 نفر در 
وزارت علوم و 1۰ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد: امسال از دانشگاه آزاد اسالمی نیز دانشجویانی 
در میان نفرات برتر قرار دارند. از میان برگزیدگان وزارت علوم ۷ نفر 
از علوم انسانی، 1 نفر از علوم پایه و ۵ نفر از حوزه فنی و مهندسی 
انتخاب شدند. این 13 دانشجوی برتر از میان 11 دانشگاه کشور 

انتخاب شده اند.
همچنین در این مراسم دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به حمایت های دکتر جهانگیری از جامعه دانشگاهی 
کشور اظهار داشت: از نخستین روزهایی که صدای پای کرونا در 
حوالی ایران شنیده می شد یکی از اصلی ترین حامیان ما در اجرای 
طرح های مراقبتی و اقدامات جدی معاون اول رئیس جمهور بودند. 
جامعه پزشکی کشور تا امروز موج های بیماری های گوناگونی را از 
سر گذرانده و به امید خدا کرونا را نیز شکست خواهیم داد. در آینده 

نزدیک پیام مهار این بیماری را در سراسر کشور خواهیم شنید.
در ادامه این نشست از دانشجویان نمونه دانشگاهی در سال 1398 

تقدیر شد.

کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق اصفهان تشکیل شد

کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی اصفهان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
دکتر جعفر قیصری در اولین جلسه این کمیسیون با اشاره به 
این که اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ملی و کمک به اشتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نقش مهمی داشته است، اظهار 
کرد: در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکنون 7هزار 

شغل ایجاد شده است.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: در شرایطی 
که بسیاری از صنایع قدرت رقابت ندارند، دستاورد اشتراک 
نخبگان، شرکت های دانش بنیان و صنایع می تواند به این 

نیاز پاسخ دهد.
وی در ادامه گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد اساسی 
در صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نقطه اتصال بین سه 
ضلع اتاق بازرگانی، انجمن شرکت های دانش بنیان و شهرک 

می تواند بسیار مفید باشد.
دکتر حمیدرضا قلمکاری نیز در این جلسه گفت : اقتصاد 
دانش بنیان، اقتصادی است که به طور مستقیم بر تولید، 

توزیع و استفاده از دانش و اطالعات متمرکز باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی با اشاره 
به اینکه بر اساس مطالعات انجام گرفته، پایدارترین اقتصادها 
در جهان مربوط به اقتصادهای دانش محور است، اظهار کرد: 

در این میان کسب و کارهای کوچک دانش بنیان، محرک و 
توسعه این اقتصادها هستند.

وی ادامه داد: اشتغال در بنگاه های کوچک به ویژه شرکت های 
فناور در دوران رکود و التهاب اقتصادی، پایدارتر از اشتغالی 

است که توسط بنگاه های بزرگ ایجاد شده است.
قلمکاری با ارائه گزارشی از شرایط کنونی اقتصاد دانش بنیان 
در جهان و مقایسه اجمالی با اقتصاد دانش بنیان در کشور 
گفت: اقتصاد دانش بنیان یکی از راه های نجات اقتصاد کشور 

است و پرداختن به این موضوعات ضرورت دارد.
و  علمی  شهرک  تالش  با  بنیان  دانش  اقتصاد  کمیسیون 
تحقیقاتی اصفهان، اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی 
ایران  اتاق  در  بنیان  دانش  شرکت های  انجمن  و  اصفهان 

تشکیل شد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و وزارت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد از شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از تامین کنندگان 
برگزیده شرکت  فوالد مبارکه اصفهان با اهدا لوح، تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
شهرک  این  در  فناور  واحد   ۵۰۰ از  بیش  حاضر  حال  در 
با  مرتبط  موارد  حوزه  در  شرکت   ۱۰۰ که  هستند  مستقر 

فوالد فعالیت می کنند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اولین و تنها سازمان در نوع 
خود است که با بیش از ربع قرن سابقه توانسته شرکت های 
فناور بزرگی ایجاد و حمایت کند و بیش از دودهه است که با 
فوالد مبارکه اصفهان در زمینه های انرژی و سیاالت، ساخت 
قطعات و تجهیزات، برق و ابزار دقیق، مواد و متالوژی و فناوری 

اطالعات و ارتباطات به عنوان تامین کننده در ارتباط است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
تامین کننده برتر فوالد مبارکه شد

وزیر علوم در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه:

نیروهای نخبه موتور محرکه کشور 
در توسعه هستند
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 برپایه گزارش عملکرد تبصرة نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی در سال 
تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشتاز همانندجویی و ثبت 

پارسا است.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران«، ۴۹7 دانشگاه ، پژوهشگاه ، و 
مؤسسه  آموزش  عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸، عضو سامانه 

همانندجو هستند.
بر پایة تبصرة نُه »قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی« مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹6 
مجلس شورای اسالمی و آیین نامة اجرایی مصوب 2۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همة دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش  عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام متن 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را که طبقه بندی ندارند، در پژوهشگاه 
)پروپوزال ها(،  پیشنهاده ها  تمام متن  و  همانندجویی  )ایرانداک(  ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم 
دانشگاه ها،  عملکرد  گزارش  این  کنند.  ثبت  را  خود  )پارساهای(  رساله های  و  پایان نامه ها، 
پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش  عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد 

شده در سال تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸ نشان می دهد.
همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانة »همانندجو« با پشتوانة روزافزوِن تمام متن بیش از 
۳۰۰ هزار پارسا و بیش از 2۰۰ هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می شود. 
سامانة »همانندجو« با کاوش خودکار در این آثار، نوشته های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و 
منبع اطالعات همانند را نمایش می دهد. در سال تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸، پیرامون 2۴ هزار استاد، 
و بیش از ۴۵ هزار دانشجوی عضو سامانة همانندجو از ۴۹7 مؤسسه، بیش از ۸7 هزار درخواست 
همانندجویی داشته اند. گفتنی است دانشجویان عضو سامانة همانندجو در مقایسه با سال گذشته 

تحصیلی، ۳6 درصد رشد داشته است.گزیدة عملکرد همانندجویی در جدول زیر دیده می شود.

عملکرد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش  عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در 
سال تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایة وابستگی سازمانی آن ها 

در جدول زیر آمده است.

 SABT.IRANDOC.AC.IR همچنین ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانة »ثبت«  در نشانی
انجام می شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده ها و تمام متن آن ها را 
درون دهی و شناسة ره گیری دریافت می کنند. پارسا نیز پس از درون دهی داده ها و بارگذاری 
فایل تمام متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه مي شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت 

پارسا به پایان می رسد.
در سال تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸، روی هم ۴2۴ مؤسسه، بیش از 6۳ هزار پارسا و ۳6۴ مؤسسه، 
این در حالی است که در سال تحصیلی  پیرامون ۳7 هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده اند. 
گذشته، ۳۳۹ مؤسسه، بیش از ۵۵ هزار پارسا و پیرامون ۳2 هزار پیشنهاده در این سامانه ثبت 

کرده است.گزیدة عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می شود.

عملکرد دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش  عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در 
سال تحصیلی ۱۳۹7- ۱۳۹۸ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن ها در جدول 

زیر آمده است.

ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان نامه ها، رساله ها، و پیشنهاده  ها در سال تحصیلی ۱۳۹7- 
۱۳۹۸ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشتاز هامنندجویی و ثبت پارسا

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها، پیشنهاده ها، و مقاله ها در سال تحصیلی 1397- 1398

شمارعملکرد همانندجویی

49۷مؤسسه های عضو سامانة همانندجو
8۷.۵9۰درخواست های همانندجویی مؤسسه ها

۲3.894استادان عضو سامانة همانندجو
4۵.398دانشجویان عضو سامانة همانندجو

۷۲نشریه های علمی عضو سامانة همانندجو
۷۰8درخواست های همانندجویی نشریه ها
1همایش های عضو سامانة همانندجو

6۵۲درخواست های همانندجویی همایش ها

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاده در سال تحصیلی 1397- 1398

شمارعملکرد ثبت پیشنهادهشمارعملکرد ثبت پایان نامه و رساله
مؤسسه های عضو سامانة ثبت 

مؤسسه های عضو سامانة ثبت برای 4۲4برای ثبت پایان نامه و رساله
364ثبت پیشنهاده 

36.۷86ثبت پیشنهاده63.۰۰۵ثبت پارسا

عملکرد مؤسسه ها در همانندجویی پایان نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایۀ وابستگی سازمانی آن ها در
 سال تحصیلی 1397- 1398

وابستگی سازمانی
شمار

مؤسسه های
 عضو

شمار 
درخواست 
همانندجویی

شمار 
استادان 

عضو
شمار همۀ 
استادان*

شمار 
دانشجویان 

عضو

شمار دانش 
 آموختگان 
تحصیالت 
تکمیلی*

1۰144.۰6416.139۲6.11919.۰3۵39.۷33وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
13۵4.4۵۰3.3۵84.۵1۰۲.64۷1۰.8۵8دانشگاه پیام نور

۲1۲1۵9۷4دانشگاه جامع علمی کاربردی 
-۲۵۷۵3433دانشگاه فنی و حرفه ای 

443۵۲۰۷8488۲9دانشگاه فرهنگیان 
وزارت بهداشت، درمان، و 

آموزش پزشکی
11111۷.۷۲88۵13.3۵1

۲31.۰9۵۵18۵361.۰8۲1.939سایر دستگاه های اجرایی
مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی 

غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
19۵۲8.141۲.۲313.1۵۷14.3۲38.۰۲3

339.۷۷61.11۷3۲.۲۰98.۰۵۲1۰۲.16۰دانشگاه آزاد اسالمی
-44-141حوزه های علمیه

49۷8۷.۵9۰۲3.8948۵.۵9۲4۵.3981۷6.16۷همه
* شمار استادان و دانش آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹6- ۱۳۹7 از مؤسسة پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

عملکرد مؤسسه ها در ثبت پایان نامه،  رساله، و پیشنهاده بر پایۀ وابستگی سازمانی آن ها در سال تحصیلی 
1398 -1397

وابستگی سازمانی
شمار 

دانش آموختگان
تحصیالت 
تکمیلی *

ثبت پیشنهادهثبت پارسا

شمار
مؤسسه ها

شمار
ثبت 

شمار
مؤسسه ها

شمار
ثبت 

39.۷331۰434.98689۲۰.649 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
1۰.8۵8۲۲3.8۵8181.1۵8 دانشگاه پیام نور

۷484۰36 دانشگاه جامع علمی کاربردی 
۰۰۰۰۰ دانشگاه فنی و حرفه ای 

۲9614468۲ دانشگاه فرهنگیان 
13.3۵14۵۲913 وزارت بهداشت، درمان، و آموزش  پزشکی

1.939161.14۲9638 سایر دستگاه های اجرایی
 مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی 

غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
8.۰۲319911.9۰618۲11.۰۵۲

1۰۲.16۰6۵1۰.4۰۰۵63.198 دانشگاه آزاد اسالمی
۰۰۰۰- حوزه های علمیه

1۷6.16۷4۲463.۰۰۵36436.۷86همه
* شمار دانش آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹6- ۱۳۹7 از مؤسسة پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.
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به گزارش »روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران«، 
در  ایرانی  مؤسسه های  شمار  »نما«،  سامانه  گزارش  تازه ترین  برپایه 
نظام های رتبه بندی فراگیر جهانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است که البته بخشی از این افزایش متأثر از تغییر روش شناسی نظام های 
رتبه بندی است. در این گزارش ۱7 نظام گوناگون رتبه بندی فراگیر جهانی 

بررسی و جایگاه مؤسسه های ایرانی در آنها پایش و گزارش شده اند.
بر پایة گزارش »نمای فراگیر مؤسسه ها 2۰۱۹: جایگاه مؤسسه های 
ایرانی در نظام های فراگیر رتبه بندی«، »مؤسسة آموزش عالی تایمز« 
در ویرایش 2۰2۰ خود که در سال 2۰۱۹ میالدی منتشر شده، نام ۴۰ 
مؤسسة ایرانی را در سیاهة مؤسسه های برتر جهان منتشر کرده است 
و ۱۳ مؤسسة ایرانی نیز در میان ۱۰۰۰ مؤسسة برتر جهان در ویرایش 
2۰۱۹ میالدی نظام رتبه بندی »شانگهای« هستند. نظام رتبه بندی 
ایرانی را در سیاهة مؤسسه های برتر  »کیو. اس.« نیز شش مؤسسة 
ویرایش 2۰2۰ خود جای داده است. افزون بر این، بر پایة گزارش سال 
2۰۱۹ میالدی نظام »رتبه بندی دانشگاه ها بر پایة عملکرد علمی« یا 
»یوَرپ« ۴۵ مؤسسة ایرانی در میان 2۵۰۰ مؤسسة برتر جهان هستند. 

در ویرایش 2۰۱۹ نظام رتبه بندی »الیدن« هم نام 26 مؤسسة ایرانی 
به چشم می خورد و ۱۹ مؤسسه نیز در میان برترین های »یو ـ مالتی 
رنک« در سال 2۰۱۹ میالدی هستند. هشت مؤسسه ایرانی در سیاهة 
پایانی نظام رتبه بندی »تایوان« در سال 2۰۱۹ میالدی، ۳۱ مؤسسه 
در نظام رتبه بندی »یو. اس. نیوز«، ۳7 مؤسسه در نظام »رتبه بندی 
 2۳ »راوند«،  رتبه بندی  نظام  در  موسسه   ۱2 جهان«،  دانشگاه های 
نظام  در  مؤسسه   2۹ »گرین متریک«،  رتبه بندی  نظام  در  مؤسسه 
رتبه بندی آسیایی »مؤسسة آموزش عالی تایمز«، و ۱۴۳ مؤسسه در 
نظام رتبه بندی »سکیمگو« در سال 2۰۱۹ میالدی جایگاه جهانی به 

دست آورده اند.
«نمای فراگیر مؤسسه ها 2۰۱۹« از شمار گزارش های کلیدی و کاربردی 
سامانة »نما: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان« است. سامانه 
»نما« که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران راه اندازی شده 
و روزآمد می شود، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران 
 nema.irandoc.ac.ir در جهان می پردازد. این سامانه در پیوند

رایگان در دسترس همگان است.

تازه ترین گزارش سامانة »نما« با عنوان »نمای نشریه ها 2۰۱۹: جایگاه 
نشریه های ایرانی در نظام های ارزیابی جهانی« منتشر شد. 

ایران«،  به گزارش »روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
تازه ترین گزارش سامانة »نما« با عنوان »نمای نشریه ها 2۰۱۹: جایگاه 
نشریه های ایرانی در نظام های ارزیابی جهانی« منتشر شد. در این گزارش 
جایگاه نشریه های ایرانی در نظام های جهانی ارزیابی در سال 2۰۱۹ آمده 
است که داده های آن از عملکرد نشریه ها در سال 2۰۱۸ گردآوری شده اند. 
افزون بر این، روند ساالنة شمار و میزان تأثیر نشریه های ایرانی در این نظام ها 
به همراه جدول های مقایسه ای با کشورهای منطقه نیز گزارش شده است. 
حضور در نمایه نامة »وب آو ساینس«، حضور در نمایه نامة »اسکوپوس«، 
ضریب تأثیر، امتیاز استنادی، شاخص »اسنیپ«، و رتبه بندی نشریه های 

»سکیمگو« از سرنویس های این گزارش هستند.
با افزایش شمار نشریه ها در نیمة دوم سدة بیستم، متخصصان علم سنجی 
کوشیدند سنجه هایی برای ارزیابی اعتبار و کیفیت آنها درست کنند. از 
این روی، سنجه هایی کمی و کیفی ساخته شدند و پس از آن نظام هایی 
جهانی برای بررسی اعتبار و کیفیت نشریه ها بر پایة این سنجه ها پدید 
آمدند. دو نمایة استنادی »وب آو ساینس« و »اسکوپوس« نخستین 
نظام ها برای سنجش کیفیت و اعتبار نشریه ها بوده اند که حضور یک 
نشریه در این نمایه ها خود گویای سطحی از کیفیت است، ولی در یک 
دهة گذشته نهادهای علم سنجی دیگری نیز کوشیده اند چارچوبی برای 
این کار طراحی کنند. در این میان مؤسسة علم سنجی »سکیمگو« و 

»مرکز مطالعات علم و فناوری« در دانشگاه الیدن هلند نامدارترند.
بر پایة گزارش تازة سامانة »نما«، ۳6 نشریة ایرانی دارای ضریب تأثیر در 

نمایه نامة »وب آو ساینس« حضور داشته اند و بر این پایه ایران در جایگاه 
سوم میان کشورهای منطقه پس از ترکیه با 6۰ و امارات متحدة عربی با 
۳۹ نشریه جای دارد. افزون بر نشریه های دارای ضریب تأثیر، ۱۰۰ نشریه 
دیگر ایرانی نیز در »نمایه استنادی منابع نوپدید« هستند که ضریب تأثیر 
ندارند. میانگین ضریب تأثیر نشریه های ایرانی نمایه شده در »وب آو 
ساینس« ۱/۳۰ بوده که در برابر اندازة ۱/۰۵ سال پیش رشد داشته است. 
همچنین،  ۱67 نشریة ایرانی در نمایه نامة »اسکوپوس« حضور داشته اند 
که یک عنوان بیشتر از سال پیش است و بر این پایه ایران در جایگاه سوم 

میان کشورهای منطقه پس از مصر و ترکیه جای دارد.
بر پایة گزارش نمای نشریه ها 2۰۱۹، میانگین امتیاز استنادی نشریه های 
ایرانی ۰/۸۱ بوده و این اندازه ایران را در جایگاه چهارم میان کشورهای 
منطقه پس از عربستان سعودی، مصر، و امارات متحدة عربی جای داده 
است. افزون بر این، گزارش نشان می دهد که میانگین شاخص »اسنیپ« 
نشریه های ایرانی ۰/۵۱ است و بر این پایه ایران در جایگاه ششم میان 
کشورهای منطقه جای دارد. همچنین، ۱7۴ نشریة ایرانی نیز در سیاهة 
رتبه بندی نشریه های »سکیمگو« دیده می شوند که سه عنوان در برابر 
گزارش سال پیش رشد داشته است و بر این پایه ایران در جایگاه سوم 

کشورهای منطقه پس از مصر و ترکیه جای دارد.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( با راه اندازی سامانة 
»نما« )جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان( می کوشد نتایج 
و  کند  پایش  را  نوآوری  و  فناوری،  علم،  ارزیابی  گوناگون  نظام های 
گزارش هایی کاربردی در اختیار سیاست گذاران قرار  دهد. سامانة »نما« 
در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

به گزارش »روابط  عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران«، 
ویرایش 2۰۱۸ جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان )نما( 

منتشر شد.
در کانون رویکرد تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، مفهوم 
سنجش و ارزیابی نهفته است که ابزارهایی کلیدی را برای بررسی و بهبود 
کیفیت، کارایی و اثربخشی برنامه ها در دست مدیران علم، فناوری و 
نوآوری می گذارد. از این رو، ساخت و توسعه چنین ابزارها و شاخص هایی 
برای اندازه گیری حوزه های گوناگون، یکی از دغدغه های سیاست گذاران 
و برنامه ریزان بوده است. اگر چه تاکنون شاخص های گوناگونی در این 
زمینه طراحی شده اند، ولی این شاخص ها و جایگاه کشور در آنها به خوبی 
و یک جا پایش و گزارش نمی شوند. از این رو نیز گاهی دریافت یک پارچه 
از وضعیت کشور در این زمینه شدنی نیست. برای پاسخ به این نیاز، 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( سامانه »جایگاه علم، 
اندازی کرده  راه  و  را طراحی  )نما(  ایران در جهان  نوآوری  و  فناوری، 

که کوششی برای شناسایی، توصیف، و گزارش درست و روزآمد جایگاه 
کشور در شاخص های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری است. »نمای 
2۰۱۸«، پنجمین اثر از مجموعه ای است که اطالعات »نما« را در بر 
دارد. این اثر، گزارش تفصیلی جایگاه ایران را در پیرامون ۹۰ شاخص 
گوناگون جهانی علم، فناوری، و نوآوری در سال 2۰۱۸ میالدی پوشش 
می دهد. این اثر دربردارنده هفت فصل است: جایگاه پژوهشگران، جایگاه 
مجله های علمی، جایگاه مؤسسه ها در نظام های رتبه بندی کلی، جایگاه 
مؤسسه ها در نظام های رتبه بندی موضوعی، جایگاه مؤسسه ها در نظام های 
رتبه بندی وبگاه ها، وضعیت ایران در نمایه های استنادی، و جایگاه ایران در 

رتبه بندی های علم، فناوری، و نوآوری.
ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  در  که  »نما«  سامانه 
علم،  جایگاه  گزارش  و  پایش  به  می شود،  روزآمد  و  شده  راه اندازی 
نشانی  در  »نما«  سامانه  می پردازد.  جهان  در  ایران  نوآوری  و  فناوری 

NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

منای فراگیر مؤسسه ها در سال 2019 منترش شد.

منای نرشیه های 2019 منترش شد

ویرایش 2018 جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان منترش شد
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»وبومتریکس«  رتبه بندی  سامان  ژانویة  ویرایش  پایة  بر 
میالدی،   2۰2۰ سال  در  دانشگاه ها(  وب  رتبه بندی  )یا 
این  مؤسسه ای  هزار   2۰ سیاهة  در  ایرانی  مؤسسة   6۵۵

هستند. سامان 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایرانی  برتر  مؤسسة  تهران«  »دانشگاه  )ایرانداک(،  ایران 
است که در این سیاهه در رتبة ۴۳6 جهان و نخست ملی 
پزشکی  »علوم  دانشگاه های  این،  از  است. پس  گرفته  جای 
»علوم  امیرکبیر«،  »صنعتی  شریف«،  »صنعتی  تهران«، 
صنعت  و  »علم  مدرس«،  »تربیت  بهشتی«،  شهید  پزشکی 
»شیراز«  و  مشهد«،  »فردوسی  اصفهان«،  ایران«، »صنعتی 

در رتبه های دوم تا دهم ملی هستند.
رتبه بندی  تنها  نه  »وبومتریکس«،  انتشار  از  کلیدی  هدف 
آزمایشگاه  است.  وبی  انتشارات  بهبود  بلکه  وبگاه ها، 
نظام »وبومتریکس«  از  ویرایش  »سایبرمتریکس« ساالنه دو 
از  پشتیبانی  می کند.  منتشر  جوالی  و  ژانویه  ماه های  در 
و  علمی،  انتشارات  به  الکترونیکی  دسترسی  آزاد،  دسترسی 
هدف های  نخستین  از  دانشگاهی  منابع  دیگر  به  دسترسی 
این نظام رتبه بندی است. حضور )یا اندازة اطالعات در وب(، 
بودن(،  باز  )یا شفافیت/  )یا مشاهده پذیری(، دسترسی  تأثیر 
و سرآمدی )پژوهش( سنجه هایی هستند که »وبومتریکس« 
جدول  در  می برد.  کار  به  مؤسسه ها  وبگاه  ارزیابی  برای 
نظام  در  ایرانی  برتر  مؤسسة   ۱۰ جهانی  و  ملی  رتبة  یک، 
آنها  جهانی  رتبة  دو،  در جدول  و  »وبومتریکس«  رتبه بندی 
در سنجه های گوناگون آمده است. سیاهة همة مؤسسه های 

ایرانی را در این رتبه بندی می توان در سامانة »نما« دید.

 Harvard« »وبومتریکس«،  رتبه بندی  گزارش  پایة  بر 
است  پیشگام  امتیاز  بیشترین  با   »University
 Stanford University«، »MIT«،« و 
 »University of California Berkeley«،
 »University of Washington«، »University
 of Michigan«، »University of Oxford«،
 »Columbia University New York«،
 University of« و   ،»»Cornell University

Pennsylvania« در جایگاه دوم تا دهم هستند.
با  )ایرانداک(  ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه 
و  ارزیابی  برای  حرفه ای  ابزارهایی  بروزرسانی  و  ساخت 
به  تا  می کوشد  کشور  نوآوری  و  فناوری،  علم،  سنجش 

کارآمد  و  درست  برنامه ریزی های  برای  سیاست گذاران 
جایگاه  سامانة  انتشارات  از  پیش رو  گزارش  رساند.  یاری 
ایران در جهان )نما( که به پایش  علم، فناوری، و نوآوری 
نهاد   ۵۵ از  گوناگون  شاخص   ۹۰ به  نزدیک  گزارِش  و 
و  می پردازد  نوآوری  و  فناوری،  علم،  حوزه های  در  جهانی 
NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس  در نشانی 

است.  همگان 

کارشناسان دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف با 
حضور در ایرانداک، با فعالیت ها و سامانه های آن، آشنا شدند.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران« نشست آشنایی کارشناسان دبیرخانه کمیسیون نشریات 
ایرانداک  گفت و گوی  تاالر  در  ایرانداک  با  عتف  وزارت  علمی 

برگزار شد.
از  برخی  و  ایرانداک،  فعالیت های  نشست  این  ابتدای  در 
سامانه های  فناوری،  و  علم  اطالعات  مدیریت  سامانه های 
پشتیبان سیاست گذاری علم و فناوری، و سامانه های پشتیبان 

پژوهش برای بازدیدکنندگان تشریح شد.
در ادامه کارشناسان دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت 
عتف از آموزش، و آرشیو ملی پایان نامه ها و رساله  ها بازدید کردند.

کارشناسان دبیرخانه کمیسیون نرشیات علمی وزارت عتف از ایرانداک بازدید کردند

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه بندی »وبومتریکس« در ژانویۀ 2020
رتبۀ جهانیرتبۀ ملینام مؤسسه
1436دانشگاه تهران

۲۵68دانشگاه علوم پزشکی تهران
3۷68دانشگاه صنعتی شریف

4۷9۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵۷93دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

686۰دانشگاه تربیت مدرس
۷9۵3دانشگاه علم و صنعت ایران
89۵4دانشگاه صنعتی اصفهان
99۵6دانشگاه فردوسی مشهد

1۰11۰6دانشگاه شیراز

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در سنجه های گوناگون نظام رتبه بندی »وبومتریکس« در ژانویۀ 2020
سرآمدیدسترسیتأثیرحضورنام مؤسسه
1661۰8۲۵39۲8۲دانشگاه تهران

18۵1۵۷۲3984۰4دانشگاه علوم پزشکی تهران
8۵91۵4۵۲13۰498دانشگاه صنعتی شریف

144۰۲698693448دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲93188۷6۰3698دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۰۷33۷463۲۵44دانشگاه تربیت مدرس
4۵33۷4۵81۵۵81دانشگاه علم و صنعت ایران
9383۷۲6۷6۵۵۷1دانشگاه صنعتی اصفهان
۲38۲86۰861۷۷6دانشگاه فردوسی مشهد

13۵۷36۲99۰۰۷۷1دانشگاه شیراز

وبومرتیکس جایگاه جهانی 655 مؤسسة ایرانی را در ژانویة 2020 منترش کرد
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کرسی یونسکو در ترویج علم با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات 
ایوبی دبیر کل  سیاست علمی کشور، غالمرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم، حجت اهلل 
کمیسیون ملی یونسکو، دکتر قدیمی، رییس کرسی یونسکو در ترویج علم و معاون پژوهش و 
فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و برخی دیگر از اصحاب علم و فناوری کشور در 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افتتاح شد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از  روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر اکرم 
قدیمی، رئیس کرسی یونسکو در ترویج علم و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور در این مراسم گفت: این فصلی است که علیرغم تمام مشکالت با تداوم امید و 
فعالیت توفیق دریافت مجوز کرسی یونسکو در ترویج علم برای اولین بار در منطقه به جمهوری 
اسالمی ایران اعطا شده است. وی با اشاره به این که این امر رسالت مرکز تحقیقات سیاست 
این کرسی در مرکز تحقیقات  افتتاح  افزود:  این زمینه سنگین تر می کند،  را در  علمی کشور 
سیاست علمی کشور فرصتی برای کل جامعه علمی کشور است تا با استفاده از ظرفیت های 

علمی پژوهشی کشور و منطقه در راستای عمومی سازی علم گام بردارد.
رئیس کرسی یونسکو در ترویج علم ضمن ابراز امیدواری برای آن که توفیق همکاری همراه با همدلی 
به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت توسعه کشور در این کرسی به دست آید، گفت: امیدوار هستیم 
با خردورزی بتوانیم از جمع به مجموع تبدیل شویم و در نهادینه سازی فرهنگ و اخالق علمی مشارکت 
کنیم. دکتر قدیمی اضافه کرد: ساختار این کرسی شامل ۱2 کارگروه مختلف با موضوعات ارتباط دانشگاه 
با جامعه، انجمن های علمی و غیره است و همچنین اولین کارگروه با عنوان زن و علم کار خودش را آغاز 
کرده است. وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین درصدد هستیم مراسمی به مناسبت روز جهانی زنان 
و دختران در علم به میزبانی دانشگاه الزهرا و با همکاری دکتر الهه حجازی رئیس دانشکده روانشناسی 
دانشگاه تهران و دکتر مالنظری رئیس دانشگاه الزهرا برگزار کنیم که این برنامه گفتمان پیشروی علمی 

نام دارد و 2۸ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

چشم انداز کرسی یونسکو در ترویج علم شبکه سازی گفتمان ها است
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ترویج علم را رسالت عمومی جامعه دانست و گفت: 
شبکه سازی  و  علم  ترویج  عرصه  در  گفتمان سازی  علم  ترویج  در  یونسکو  کرسی  چشم انداز 

گفتمان ها است.
دکتر وحید احمدی با بیان اینکه ترویج علم یک بحث اساسی است، به خصوص زمانی که توسعه 
علمی مطرح می شود، گفت: وقتی کشورها توسعه علمی پیدا می کنند تازه مرز بین دانشمندان 
و جامعه شکل می گیرد و جامعه نیازمند این است که رابطه علما و جامعه را تعریف کرده و 
مرزها برداشته شود. وی ترویج علم را رسالت عمومی جامعه و همه آحاد جامعه دانست و افزود: 
ترویج علم یک مسئولیت ملی و بین المللی است. وی اظهار امیدواری کرد از طریق این کرسی 
پایه محکمی برای ارتباط علم و جامعه و افزایش سواد مردم به وجود آید. رئیس مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه افتتاح هفدهمین کرسی یونسکو در ایران منفعت ها و 
است،  شبکه ای  فعالیت های  از  مجموعه ای  نیازمند  و  دارد  همراه  به  را  زیادی  مسئولیت های 
گفت: منفعت این کرسی این است که از طریق آن می توانیم از مجاری و محمل های بین المللی 
استفاده کرده و صدای خود و مخاطبان مان را به دنیا اعالم کنیم. همچنین پیام ها و ارتباطات 
بین المللی را به مجموعه های داخلی برسانیم. مشاور وزیر، ترویج علم را پذیرش درک مشارکت 
همگان در علم و کاهش شکاف بین علم و الیه های مردم تعریف کرد و افزود: باید دانست که 
ترویج علم از کسانی که تامین کننده بودجه هستند و مصرف کنندگان این بودجه و همچنین 
خواص را هم شامل می شود و هدف، این است که علم به صورت عمودی و افقی به تمام الیه های 
جامعه و طبقات آن رسوخ کند. وی ضمن اشاره به چند تعریف دیگر از ترویج علم یکی از این 
تعریف ها را کاربرد علم در سطوح مختلف زندگی اجتماعی عنوان کرد و ضمن تاکید بر نقش 
رسانه ها، موزه ها، آسمان نماها و ... در ترویج علم، افزود: در قرن بیستم ترویج علم به یک پروژه 
اجتماعی تبدیل شد که اندیشمندان فراتر از ارتباطات فردی خود به آن پا گذاشتند. این در 

حالی است که اینترنت و گسترش رسانه های ارتباطی نیز ترویج علم را بهتر و گسترده تر کرد.کرسی یونسکو در ترویج علم افتتاح شد
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یادآور شد: همچنان که با افزایش رشد علمی مواجه 
هستیم، فاصله طبقات عمومی با نخبگان نیز بیشتر می شود. از جمله اهداف ترویج علم، تغییر 
نگرش و باور عمومی نسبت به علم، آموزش عمومی، برقراری ارتباط بین ارزش های فردی و 
اجتماعی، کمک به تحقق عدالت جنسیتی، حفاظت از محیط زیست و افزایش همبستگی و 

انسجام اجتماعی است.
دکتر احمدی در پایان تاکید کرد: باید در میان مخاطبان و عالمان زبان مشترک ایجاد کنیم 
که این موضوع نیازمند مجموعه ای از برنامه هاست و چشم انداز کرسی یونسکو در ترویج علم نیز 

گفتمان سازی در این عرصه و شبکه سازی گفتمان ها است.

سهم ایران از تعداد کرسی های یونسکو سهم خوبی است
ایران سه رکن اساسی یونسکو را علم، آموزش و فرهنگ  دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در 
کار  تقسیم  تا  داد  تشکیل خواهیم  زودی  به  را  راهبری کرسی ها  و گفت: شورای  عنوان کرد 
درستی صورت گیرد. حجت اهلل ایوبی با بیان اینکه سهم ایران از تعداد کرسی های یونسکو سهم 
خوبی است و با وجود مراکز تحقیقاتی و پیشرفت علم در این کشور باید هم اینطور باشد، اظهار 
کرد: قلبا خوشحال هستم که ریاست کرسی را بانوی با تجربه و دانشمند، سرکار خانم قدیمی 

بر عهده دارد که البته این موضوع مسئولیت ما و ایشان را بیشتر می کند.
وی ادامه داد: برخی کرسی ها بسیار فعال هستند. در حالی که از فعالیت برخی راضی نیستیم. 
به زودی شورای راهبری کرسی ها را تشکیل خواهیم داد تا بتوانیم به درستی تقسیم کار کنیم 
و از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کنیم. دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، یونسکو را 
شبکه شبکه ها نامید و خاطرنشان کرد: همچنان که چهار شهر خالق و هفت شهر یاد گیرنده 
به هم وصل می کند و سرمایه  را  این سازمان مجموعه های جهانی  به وجود آمد،  در یونسکو 

نمادین آن ارتباطات است.
وی افزود: شبکه بیش از 7۰۰ کرسی یونسکو به یکدیگر متصل هستند و در راستای فعالیت 
بیشتر کرسی ها با اهداف مشابه شناسایی خواهند شد، علم، آموزش و فرهنگ سه رکن اساسی 
یونسکو هستند که ایران هم تجربه های فراوانی در این سه عرصه دارد و با وجود رویکرد تازه ای 
که در یونسکو به وجود آمده و حمایت دکتر منصور غالمی، رئیس کمیسیون و وزیر علوم و 

همراهی معاونان ایشان انشاءهلل این فعالیت ها را پیگیری خواهیم کرد.
این مراسم  نیز در  از بخش علوم دفتر منطقه ای یونسکو در تهران  همچنین، خانم مهردادی 
ضمن تبریک به اخذ این کرسی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گفت: از سال های قبل 
همکاری خوبی با این مرکز داشته ایم. یکی از پنج برنامه اصلی برنامه های بین المللی یونسکو 
امیدوار  که  است  و دختران  زنان  برای  علم  برنامه  نیز  علوم  برنامه های  از  یکی  و  علوم  برنامه 

هستیم با همکاری مرکز تحقیقات در این حوزه همکاری های خوبی انجام دهیم.

یکی از کارهای مهم کرسی یونسکو در ترویج علم کمک به تحقق عدالت دانایی است
معاون فرهنگی وزیر علوم با تاکید بر نقش کلیدی کرسی های یونسکو در تحقق عدالت دانایی 
گفت: افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مسئولیت 
بزرگی را متوجه این مرکز می سازد. دکتر غالمرضا غفاری افزود: مرکز تحقیقات سیاست علمی 
از چند  این موضوع  انتخاب شده که  ایران  برای میزبانی هفدهمین کرسی یونسکو در  کشور 
طیف اهمیت دارد؛ نخست این که مرکز تحقیقات صرفا در خود مجموعه خالصه نمی شود بلکه 
به خاطر پیوند مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور تولید کننده بخش قابل توجهی از تولیدات 

علمی کشور است و همچنین می تواند در ترویج علم اثرگذار باشد.
وی افزود: یکی از کارهای مهم کرسی یونسکو در ترویج علم کمک به ساحت بحث عدالت و 
ما چنین می گویم هر که موسسات  آموزشی  دانایی است در خصوص عدالت  ویژه عدالت  به 
آموزشی در پهنه وسیع تر و گسترده تری پراکنده شوند به عدالت آموزشی نزدیک تر خواهیم 
شد این در حالی است که توزیع مناسب عدالت اجتماعی نیز در گرو برخورداری رفاهی و توزیع 
کیفیت زندگی در جامعه است. حال این که دانایی جامعه چه توزیعی دارد عمومی سازی علم 
تعیین می کند و کرسی ترویج علم می تواند در  همین راستا قدم برداشته وبه تحقق عدالت 

دانایی کمک کند.
معاون فرهنگی وزیر علوم خاطر نشان کرد: زمانی که صحبت از انجام تکالیف و رعایت حقوق شهروندان 
است بار دیگر این موضوع به شرط کسب دانایی و شناخت از سوی شهروندان محقق می شود. همچنین 
توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و به طور کلی هر جا که بخش انتخاب مطرح باشد و نیاز به کنش 

کنشگران اجتماعی باشد این دانایی است که جهت گیری کنش ها را تعیین می کند.
به اهمیت مسئولیت اجتماعی مجموعه های سهمیم در تولید علم اشاره کرد و گفت: موضوع 
مسئولیت اجتماعی در چارچوب موسسات جدید آموزشی مطرح است و تحقق این وجه نیز در 

گرو آن است که این مجموعه ها برای اجتماع و جامعه باشند.
وی در پایان افزود: نقش ترویجی برا ی دیگر کرسی های یونسکو نیز کلیدی است و این مجموعه 
افتتاح هفدمین  البته  باشد که  می تواند در تحقق عدالت دانایی سهم تعیین کننده ای داشته 

کرسی در مرکز تحقیقات نیز مسئولیت بزرگی را متوجه این مرکز می سازد.
در پایان نیز کرسی یونسکو در ترویج علم رسما در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آغاز 

به کار کرد.
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کرسی یونسکو در ترویج علم همزمان با روز جهانی زنان 
مردم،  عموم  برای  علم  سازی  ساده  هدف  با  و  علم  در 
نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی )گپ(: ایده ها و 
را در محل دانشگاه  فناوری  و  زنان در علم  تجربه های 

الزهرا برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز  تحقیقات سیاست علمی کشور 
در این مراسم که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و 
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر لعیا جنیدی، 
معاون حقوقی رییس جمهور، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش 
و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس کرسی 
ترویج علم، دکتر مهناز مالنظری، رییس دانشگاه  یونسکو در 
الزهرا، دکتر زهیر صباغ پور، سرپرست معاونت بین الملل مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و جمعی از مدیران و 
سفیران برگزار شد، دکترندا مقدم، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه الزهرا  اظهار داشت: دانشگاه الزهرا با ۵۵ سال قدمت 
از بزرگترین مراکز علمی و فرهنگی کشور همچنین بزرگترین 
مرکز جامع دختران در بین ایران و کشورهای همسایه است. 
وی افزود: در ۱۰ ماه گذشته ۸۸۰ برنامه در معاونت فرهنگی 
دانشگاه برگزار شد که بیش از ۵۰ درصد این برنامه ها مربوط به 

انجمن های علمی است.

زنان در تولیدات علمی کشور مشارکت ۵0 درصدی دارند
برگزاری  از  هدف  اینکه  بیان  با  رویداد  این  در  احمدی  دکتر 
این نشست، فراگیر کردن گفتمان علم است تا علم به الیه های 
مختلف جامعه رسوخ کند، گفت: خوشبختانه امروزه در کشور 

شاهد حرکت رو به پیشرفت در حوزه علم و فناوری هستیم.
وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه فناوری و رتبه ۱6 در تولید 
مقاالت علمی در دنیا افزود: در دستیابی به توفیقات و افتخارات 
علمی و پژوهشی، همراهی ۵۰ درصد جامعه زنان وجود داشته 
است و درواقع اکنون جمعیت زنان و مردم در کشور ما تقریبا 

۵۰ - ۵۰ است.
مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در 
ادامه با بیان اینکه تعداد دانشجویان زن در دانشگاه های دولتی 
اظهارداشت:  کرده ،  پیدا  افزایش  دانشگاه ها  در  از سال ۱۳۸2 
آمار زنان در مقام آموزشگران دانشگاهی در سال ۱۳۹۴ حدود 
۳۳ درصد بوده است. همچنین براساس بررسی های انجام شده 
در حال حاضر نرخ بیکاری خانم ها 2۰ درصد و بیکاری مردان 

در کشور ۱۰ درصد است.
احمدی ادامه داد: سهم زنان از اشتغال در سمت های مدیریتی 
از سال 2۰۱7 رو به افزایش بوده اما هنوز با میانگین جهانی 

فاصله دارد.
با اشاره به میزان ثبت  مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اختراعات از سوی زنان با بیان اینکه از سال ۹۴ تا ۹۸ حدود 7 
درصد اختراعات به صورت اختصاصی از سوی بانوان ثبت شده 
است و 2۴ درصد اختراعات نیز به صورت مشترک با آقایان به 
انجام رسیده است، گفت: در سال جاری 27 اختراع از سوی 
بانوان، ۱۰6 طرح مشترک بانوان و آقایان و 2۵۴ طرح از سوی 

آقایان به ثبت رسیده است.
وی در ادامه با تاکید بر نقش قابل قبول زنان در عرصه علم 
و فناوری مطرح کرد: اگرچه امروزه نقش زنان در عرصه های 
مختلف رشد چشمگیری داشته اند اما در حال حاضر با توجه 
به ظرفیت موجود در دانشگاه ها حضورشان در حوزه تحصیل 
از  اعم  در حوزه های مختلف  مشارکت  علمی جهت  مجامع  و 
تحلیل  نیازمند  امر  این  که  یابد  ارتقا  باید  مدیریت  و  اقتصاد 

اجتماعی، آموزشی و فرهنگی است.

شهرداری برای باالبردن نرخ اشتغال بانوان تالش می کند
مرکز  بین الملل  معاونت  سرپرست  صباغ پور،  زهیر  دکتر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نیز اظهار کرد: بیش 
از ۵۵ درصد انسان ها در شهر زندگی می کنند و این موضوع 
ما  می برد.  باال  را  دولتی  غیر  نهادی  به عنوان  شهرداری  توان 
توجه ویژه ای به زنان در شهرداری تهران داریم و دفتری ویژه 
یعنی  درصد   ۱۵ فقط  داد:  ادامه  وی  کرده ایم.  راه اندازی  آنها 
7۰۳ پست مدیریتی در اختیار زنان است که در تالش هستیم 
ارتباطات  افزایش دهیم. معاونت بین الملل مرکز  این تعداد را 
و امور بین الملل شهرداری تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم 
شهری با توازن جنسیتی داشته باشیم. دو شهردار زن داشته ایم 
که تجربیات موفقی داشته اند و امیدوارم بیشتر از پتانسیل زنان 
استفاده شود. دکتر صباغ پور در پایان افزود: همکاری و تعامل 
خوبی با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور داریم و ان شااهلل 

در آینده نیز همکاری های گسترده تری خواهیم داشت.

سرمایه گذاری برای اشتغال زنان در بخش خصوصی و
 دولتی ضروری است

درصدی   26 آمار  به  اشاره  با  رئیس جمهور   حقوقی  معاون 
به  باید  آمار  این  گفت:  مدیریتی،  پست های  در  زنان  اشتغال 
۳۰ درصد برسد. دکتر لعیا جنیدی با اشاره به این که در تمام 
متون مقدس از جمله قرآن به کرات زنان فاضل، موثر، پارسا و 
نقش آفرین معرفی شده اند، اظهار کرد: امروز دانش از بزرگترین 
فضیلت ها به شمار می آید، ضمن آن که این فضیلت در کنار 
پارسایی قرار گرفته و دو فضیلت دانش و پارسایی نوعا با هم 
قرین هستند؛ کسانی که به طور اصیل به سوی دانش می روند، 
خواه ناخواه لباس پارسایی را بر تن می کنند. وی ضمن اشاره به 
دوستی ارزشمند خود با مریم میرزاخانی، نخستین بانوی برنده 
مدال فیلدز در ریاضیات، گفت: زمانی که دوره پسادکتری را 
در دانشگاه هاروارد می گذراندیم، ایشان نیز در مقطع دکتری 
تحصیل می کردند و چیزی که از نزدیک شما را در برخورد با 
او تحت تاثیر قرار می داد، بیش از آن که دانش و نبوغ باشد، 

اخالق این بانوی بزرگوار بود.
دکتر لعیا جنیدی با اشاره به افزایش سطح سواد عالیه نقش 
زنان در گفتمان سازی علمی، تعداد زنان مبتکر دانش پژوهش و 
مخترع و کارآفرین گفت: حدود ۵۰۰ نفر از مدیران شرکت های 
و 2۳  زن  پزشک  هزار  زن هستند، همچنین 22  دانش بنیان 

دارند؛  فعالیت  جامعه  در  زن  علمی  هیات  عضو   ۴6۴ و  هزار 
این در حالی است که حدود ۴۵ درصد از زنانی که در معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری فعالیت دارند، نیز زن هستند. وی با 
اشاره به رشد ۳6 درصدی انتصاب مدیران زن از سال ۹6 به این 
سو، تعداد مدیران پایه در سال های ۹6، ۹7 و ۹۸ را به ترتیب 

7۹۹۰، ۹7۳6 و ۱۰۸۵۹ نفر اعالم کرد.
وی با بیان این که از لحاظ آمار مسیر رو به پیشرفتی در این 
حوزه وجود دارد، تصریح کرد: به طور کلی کلیت نظام قانونی 
جزو ماده واحده ای که مربوط به تعیین قضات می شود، منعی 
برای حضور زنان ندارد و در قانون زنان حتی برای حضور در 
مناصب وزارت، معاونت ریاست جمهوری و خود رئیس جمهور 
منعی ندارند، اما اگر اینها در عمل واصل نمی شود، مسئله ای 

دیگری بوده و نیازمند تالش مضاعف است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در سطح دادگاه های 
تجدید نظر و دادگاه خانواده عضو خانم داریم که با رتبه قضایی 
در مسند خدمت هستند و معتقد هستم زمان آن رسیده که 
منابع فقه اسالمی بازخوانی شود؛ چرا که تفسیر مرجع در این 
حوزه منافاتی با خدمت بانوان در بخش قضایی و حقوق عمومی 

ندارد.
وی اضافه کرد: در حوزه حقوق مدنی نیز باالی ۹۰ درصد حقوق 
مرد و زن در قانون یکسان است؛ جز پاره ای از موارد همچون 
موضوع دیه و ارث که به عنوان مثال در خصوص دیه می توان 
راه حل هایی برای تحقق برابری در چارچوب بیمه تعریف کرد. 
این  قانون  باالی ۹۰ درصد  بودن  یکسان  به  توجه  با  بنابراین 

اجرای درست قانون است که اهمیت دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های 
و  معنوی  توانمندی  جمله  از  اصلی  توانمندی  دو  به  خود 
فرهنگی و اقتصادی و مالی اشاره کرد و گفت: توانمندی معنوی 
بخش  در  البته  که  می دانم  دانش  به  دسترسی  را  فرهنگی  و 
این حوزه  و  است  فراهم  این حوزه  در  شرایط خوبی  آموزش 
باید تعمیق شود تا آموزش موثر داشته باشیم؛ دانش و آگاهی 

بهترین ابزار برای دوری از تبعیض ها و فشار است.
این  اقتصادی، گفت: منشا  و  مادی  توانمندی  به  اشاره  با  وی 
توانمندی اشتغال است که مقداری رشد داشته، اما در مقایسه 
با نرخ اشتغال مردان چندان مطلوب نیست، برای این عرصه 

در بخش دولتی و خصوصی باید سرمایه گذاری صورت گیرد.
زنان  و  میلیون  مردان 2.۵  دولتی  در بخش  تصریح کرد:  وی 
یک میلیون منصب را اشغال کردند که این تفاوت باید جبران 

نخستین رویداد گفتامن پیرشو علمی )گپ(: ایده ها و تجربه های زنان در علم و فناوری
■ همزمان با روز جهانی زنان در علم برگزار شد؛ 

⏪
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شود؛ این در حالی است که زنان برای انجام مناصب دولتی از 
قضا بایستی قانع هم باشند و با توجه به پشتکار و قناعت زنان 
بایستی شرایط اشتغال آنها هم در این بخش و هم در بخش 

خصوصی فراهم شود.
فوق  توانمندی  دو  به  اشاره  با  رئیس جمهور   معاون حقوقی 
گفت: هر انسانی توانمندی های معنوی و فرهنگی و اقتصادی 
نیاز دارد و هرقدر در  و مادی برای توسعه فردی و اجتماعی 
این حوزه تشویق  برگردیم، در  فقه  به عمق  و  به عقب  تاریخ 

هم می بینیم.
دکتر جنیدی در پایان استقالل مالی را دستمایه ای برای شغل 
توصیه  گفت:  و  دانست  گسترده تر  مالکیت  منشا  را  شغل  و 
می کنم گسترش دانش و مهارت به نحوه غیر تبعیض آمیز در 
دستور کار وزارت علوم قرار گیرد؛ البته تاکنون نیز در جهت 
رفع تبعیض تالش های زیادی انجام شده، اما باید توجه داشت 
که تامین اشتغال عزت نفس بانوان را در جامعه تضمین می کند 
و به طور کلی بانو یا آقایی که اشتغال دارد، از بدی های اخالقی 

دوری می کند.

 حضور کمرنگ زنان در موقعیت های علمی پدیده ای 
جهانی است

تحقیقات  مرکز  فناوری  و  پژوهش  معاون  قدیمی،  اکرم  دکتر 
یونسکو  علم  ترویج  کرسی  رئیس  و  کشور  علمی  سیاست 
نیزاگفت: امروز در اینجا گرد هم آمده ایم تا ضمن بزرگداشت 
نقش زنان در علم به دشواری های پیش  روی آنها در این مسیر 
سخت، اما شیرین اشاره ای داشته باشیم. زنان در تاریخ در سپهر 
عمومی حضور کمرنگ تری نسبت به مردان داشتند، در سنوات 
متمادی جنسیت سبب دوری زنان از مشارکت در عرصه های 
به ویژه  اجتماعی  عرصه های  به  زنان  ورود  است.  شده  علمی 
عرصه های علمی پدیده ای متاخر است و در مطالعه تاریخ علم 

ناموزونی حضور زنان در عرصه های علمی قابل مشاهده است.
رئیس کرسی ترویج علم یونسکو ادامه داد: حضور کمرنگ زنان 
باور همگان  به  است.  پدیده ای جهانی  موقعیت های علمی  در 
این  به نحوی که نقش  فناوری است،  و  قرن حاضر قرن علم 
ابعاد و جنبه های زندگی بشر تجلی یافته و در  دو در تمامی 
است،  آشکار  و  واضح  علم  نقش  بشر  به مشکالت  پاسخگویی 
عرصه  این  در  جهان  جمعیت  از  نیمی  نقش  متاسفانه  اما 
هنوز دچار ابهامات زیادی است. زنان و مردان بسیاری بودند 
اطرافشان  آنچه در  به  نسبت  و  داشتند  پرسشگری  اذهان  که 
می گذشته، تفکر و تعمق کردند؛ زنان و مردان بسیاری بودند 
که حل مشکالت جامعه را در زمره مسئولیتهای اجتماعی خود 
برشمردند، اما علیرغم این اشتراک در دغدغه پیشبرد جامعه 
بانوان در عرصه های  از سوی هر دو گروه شامل حضور کمتر 

علمی هستیم.
دکتر قدیمی تأکید کرد: با وجود تمامی چالش ها و مشکالت 
علمی  مختلف  عرصه های  در  زنان  حضور  منکر  نمی توان 
دارم  باور  شخصاً  اگرچه  شد.  اخیر  سال  چند  در  اقتصادی  و 
زنان  و  مردان  دسته  دو  در  علمی  فعالیت های  طبقه بندی 
حاکی از دیدگاه جنسیتی به مقوله علم است، اما در عین حال 
نمی توان این حرکت را منکر شد که ناچار به ورود به چنین 
مقوله ای هستیم. آموزش، دانش و یاد دادن گرچه طبقه بندی 
مبتنی بر زن و مرد ندارد و به قول پیامبر اکرم )ص( بر تمامی 
مسلمین واجب است، اما این مهم در طی تاریخ به دالیل بسیار 
که اکنون جای پرداختن به آن نیست، جای خود را از همگان 
به دو ساحت جداگانه زنان و مردان داده است. باور دارم هر چه 
میزان تعداد زنان تحصیل کرده در جامعه افزایش یابد، نتیجه 
آن ارتقای سطح فرهنگ جامعه است؛ اگر قیودی که نه سنت، 
نه شهر و نه قانون به آن باور ندارند، از مسیر تحصیل و آموزش 
زنان و مشارکتشان در عرصه علم اندوزی برداشته شود و فرصت 

برابر برای زنان و مردان ایجاد شود، دیگر معنایی برای تفکیک 
این دو گروه همیار در علم اندوزی و ترویج علم وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز جامعه به دخیل کردن زنان در حل 
مسائل گوناگون و به میدان آوردن اندیشه و دیدگاه های آنان 
برای مقابله با چالش های مختلف نیازمند است و به چنان بلوغ 
فکری رسیده است که نمی توان از کنار ضرورت ها، تحول ها و 
نیازها و مسائل مختلف زنان با بی تفاوتی گذشت؛ پس باید از 
همه فرصت های نظری و عملی در جامعه بهره برد و در این 

مسیر زنان اندیشمند و صاحب نظر کشور نقش مهمی دارند.
اظهار  علمی کشور   تحقیقات سیاست  مرکز  پژوهشی  معاون 
مکان  این  در  علمی  پیشرو  گفتمان  نخستین  در  امروز  کرد: 
گرد هم آمدیم تا بار دیگر گوشزد کنیم برای نهادینه کردن و 
تعمیم بخشیدن به تفکر علمی باید نوع دیگر اندیشید، این که 
با نگاهی زنانه به علم بنگریم یا مردان با اندیشه مردانه آن را از 
آن خود بدانند، ما را به جایی نمی رساند. علم میراث جهانی و 
متعلق به همگان است و همگان یعنی جامعه متشکل از زنان 

و مردان هستند.
و  پیشرفت  که  خرسندم  بسیار  گفت:  پایان  در  قدیمی  دکتر 
افزایش سطح کیفی و کمی بانوان کشورم، نه به مثابه رقابت 
که انگیزه برای افزایش همبستگی ها است. از تمام همراهان این 
برنامه تشکر می کنم و دست یاری به تمام اندیشمندان زن این 
خطه دراز می کنم و مطمئنم که همگی شما نیز موفقیت را در 

یک نگاه مشترک به علم و ترویج علم می بینید.
عنوان  با  علم  ترویج  در  یونسکو  کرسی  رویداد  نخستین  در 
"گفتمان پیشرو علمی )گپ(: ایده ها و تجربه های زنان در علم 
بانوان پژوهشگر و متخصص در  از  ایده  و فناوری"، تعداد ۵7 
حوزه های مختلف دریافت شد. صاحبان 6 ایده منتخب، ایده 
های خود را در مدت زمان ۵ دقیقه ارائه کردند و ۱۳ ایده نیز 

به شکل پوستری ارائه شدند.

نشست کارگروه های ملی هامهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین املللی برگزار شد

نشست کارگروه های  ملی هماهنگی و پیگیری همکاری 
احمدی،  وحید  دکتر  حضور  با  المللی  بین  علمی  های 
علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  زییس  و  وزیر  مشاور 
بین  امور  در  وزیر  مقام  قائم  ساالرآملی،  دکتر  کشور، 
الملل،  بین  علمی  های  همکاری  مرکز  رئیس  و  الملل 
سازمان  و  علمی  های  همکاری  معاون  کوهیان،  دکتر 
های تخصصی، دکتر علیزاده، مدیرکل اموردانشجویان 
غیرایرانی و جمعی از مدیران همکاری های بین المللی 

دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  گزارشی  کوهیان  دکتر  نشست  این  ابتدای  در  کشور، 
و  اجرایی  بخش  دو  در  گرفته  صورت  اقدامات  عملکرد 
سیاستگذاری در  مرکز همکاری های علمی بین المللی ارائه 
المللی  ادامه نیز مراجع ملی تعامالت علمی بین  کرد و در 
از فعالیت های صورت  )فوکال پوینت ها( هر یک گزارشی 

گرفته و چالش های موجود ارائه دادند.
دکتر قره پتیان، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو نیز بر لزوم 
شکل گیری یک کمسیون مشترک بین دولت های دو کشور 
تجربه  افزود:  همچنین  وی  کرد.  تاکید  آنها  میان  ارتباط  و 
چند ساله نشان داده است که باید بتوانیم مزیت هر کشور 
را پیدا کنیم و آن را هدف قرار دهیم و مراجع ملی هر کدام 
روی یک هدف برنامه ریزی کنند و به آن بپردازند. دکتر قره 
پتیان بر لزوم اختصاص بودجه جداگانه دولتی برای همکاری 

های علمی بین المللی تاکید کرد.

دکتر احمدی نیز گزارشی در خصوص شناسایی چالش های 
سیاست توسعه تعامالت علمی بین المللی از طریق مراجع 
راهکارهای  و  کرد  ارائه  ها(  پوینت  )فوکال  منتخب  ملی 
پیشنهادی را نیز عنوان کرد. وی ضمن اشاره به اینکه کار 
بسیار خوبی شروع شده است گفت: در حال حاضر ما در حال 
تغییر از درون گرایی به برون گرایی جامعه علمی هستیم و 
این تغییر نیازمند فکر علمی و ساختار سازی و نوآوری است. 
دکتر احمدی با تاکید بر اینکه نشست ها و هم اندیشی ها 
کمک میکند تا راه صحیحی پیش گرفته شود گفت: ما بری 
با  احمدی  دکتر  هستیم.  راه  نقشه  یک  نیازمند  تحول  این 
بیان اینکه در حال حاضر با تمرکز بر ۴ مرجع ملی کشورهای 
فرانسه، ترکیه، آلمان و مجارستان در حال بررسی و جمع 
آوری اطالعات هستیم افزود: هدف مورد انتظار حضور فعال 
و هدفمند در سازمان های بین المللی و منطقه ای، جذب 
گسترش  و  فناوری  صاحب  کشورهای  از  نوآوری  و  دانش 

تحقیقاتی  و  آموزشی  نهادهای  و  مراکز  با  علمی  ارتباطات 
معتبر بین المللی است.

مشاور وزیر چالش های موجود را به چهار دسته در حوزه 
وزارتی،  درون  حکمرانی  های  چالش  کالن،  سیاستگذاری 
چالش های هماهنگی برون وزارتی و چالش های عملیانی 
تقسیم کرد. دکتر احمدی راهکارهای در سطح سیاستگذاری 
و حکمرانی مراجع ملی و راهکارهای در سطح عملیات مراجع 
رییس  داد.  ارائه  موجود  های  با چالش  مقابله  برای  را  ملی 
مرکز تحقیقا سیاست علمی کشور در پایان ضمن اشاره به 
اینکه ادامه کار مراجع ملی در صورتی میتواند موفقیت آمیز 
باشد که وزارت عتف  ساز و کار ویژه ای را در پیش بگیرد 
گفت: وزارت عتف باید بر اجرایی سازی این راهکارها نظارت 

دقیق انجام دهد.
در پایان این نشست دکتر ساالر آملی ضمن اشاره به اینکه 
نتیجه فعالیت های صورت گرفته در جهت حرکت از درون 
اظهار  بوده  بخش  اثر  گرایی  برون  به  ها  دانشگاه  گرایی 
المللی  بین  علمی  امکانات  ز  بتواند  جامعه  کرد  امیدواری 
استفاده کند. وی در ادامه تاکید کرد دانشگاه های درون گرا 
در دنیای امروزی جایی ندارند و برای داشتن حرکتی بالنده 

باید برون گرایی در دستور کار باشد.
کرد:  عنوان  الملل همچنین  بین  امور  در  وزیر  مقام  قائم    
امروزه دنیا بر اساس شبکه سازی در حال شکل گیری است 
از شبکه جهانی علمی حذف شویم  اجازه دهیم  نباید  ما  و 
باال  سطح  در  را  علمی  المللی  بین  تعامالت  بتوانیم  باید  و 

حفظ کنیم.

⏪
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جمعیت و پویایی آن آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور 
یا منطقه بدنبال دارند که مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری 
است. بدون شناخت عمیق و تخصصی از تحوالت جمعیتی و  
ویژگیها و ساختار آن، تدوین سیاستهای جمعیتی موثر و پایدار 
نیز میسر نیست. از اینرو، جمعیت شناسان و محققین جمعیتی 
نقش عمده ای در انجام تحقیقات و پژوهش های هدفدار علمی، 
ایجاد و توسعه بستر  مسئله محور و کاربردی جمعیتی دارند. 
پژوهشی و نهادینه کردن تحقیقات جمعیتی می تواند زمینه ای 
انجام  منظور  به  پژوهشگران جمعیتی  و  محققین  برای جذب 
تحقیقات و همکاری های پژوهشی را فراهم نماید، و امکان انتقال 
نتایج پژوهشی به سیاستهای جمعیتی در کشور را تسهیل نماید.

در پاسخ به نیازهای پژوهشي کشور و منطقه در زمینه مسایل 
پژوهش هاي  و  مطالعات  مرکز  جمعیت،  تخصصي  مباحث  و 
جمعیتي آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري در سال ۱۳77 پا به عرصه وجود نهاد 
که تا بحال تحقیقات جمعیتی متعدد و ارزشمندی به کشور و 
جامعه علمی عرضه نموده است. مرکز فوق در سال ۱۳۹2 به 
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 

تبدیل و تغییر نام یافت.
فعالیتهای پژوهشی موسسه در حوزه جمعیت و توسعه، جمعیت؛ 
و  ازدواج،  خانواده،  و  سالمت،  و محیط زیست، جمعیت  منابع 
و  انسانی  نیروی  شهرنشیني،  و  مهاجرت  باروری؛  تحوالت 
اشتغال توسط شش گروه پژوهشي در قالب دو پژوهشکده انجام 
پژوهشي در سطح کشور  تنها مؤسسه  این مؤسسه  می پذیرد. 
است که با انجام تحقیقات گسترده و نشر کتاب ها وگزارش هاي 
در  متعدد در حوزه هاي مختلف جمعیت، مشارکت  تحقیقاتي 
تدوین سیاست هاي جمعیتي و همچنین مشارکت در سمینارها 
و همایش هاي ملي و بین المللي جمعیت ایفاي نقش مي کند.

ابالغ  و  یافتن مباحث جمعیتي در کشور  اهمیت  به  با عنایت 
سیاست هاي جمعیتي توسط مقام معظم رهبري، این مؤسسه 
در  همکاری  و  موضوعات جمعیتی  شناخت  در  مهمی  رسالت 

تدوین برنامه های جمعیتی به عهده دارد.
گروه های حوزه پژوهشی

مطالعات تطبیقي و بین رشته اي
 
 

گروه مطالعات تطبیقي و بین رشته اي با ماموریت انجام مطالعات 
بنیادی، توسعه ای و کاربردی در سطح ملی و منطق های درباره 
موضوعات و مسائل جمعیتی مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و تاریخی و بررسی روابط متقابل آن ها با یکدیگر 
و ارائه سیاست ها و برنامه های الزم جهت ساماندهی مسائل از 
سال ۱۳۸۹ شکل گرفت. بخشی از مطالعات پیش رو در این گروه 
به روش ها و مدلسازی آماری در جمعیت شناسی می پردازد. هدف 
از انجام این فعالیت ها توسعه و کاربرد روش ها و مدلسازی آماری 
در تجزیه و تحلیل مباحث جمعیتی مانند باروری، مرگ و میر و 

مهاجرت است. اهم فعالیت  ها در این بخش به شرح ذیل است:
●  اجرای طرح های پژوهشی با هدف بررسی و ارائه روش های 
عملی ممکن برای کاهش خطاهای نمونه گیری و غیر نمونه گیری 

افزایش  برای  راهکارهایی  ارائه   کلی  به طور  و  آمارگیری ها  در 
بهره وری طرح های آمارگیری در مباحث جمعیتی.

●  مطالعه و بررسی روش های نوین آماری در برآورد پارامترها و 
مدلسازی مباحث جمعیتی.

ایجاد  و  بقا  تحلیل  پیشرفته  روش های  بررسی  و  مطالعه    ●
جداول عمر.

●  ارائه  مشاوره آماری  مورد نیاز سازمان ها و ارگان های مختلف 
کشور در زمینه  اجرای طرح های پژوهشی در مباحث جمعیتی.

با  اجرایی  و  علمی  تجربیات  تبادل  و  مشاوره های  انجام    ●
واحدهای دانشگاهی، مراکز پژوهشی، انجمن ها و شخصیت های 

علمی در مباحث جمعیتی.
❰❰  برنامه جامع تحقیقاتی گروه :

زمینه  در  موجود  مطالعات  کیفی  و  کمی  ضعف  دلیل  به 
روش های  از  استفاده  عدم  جمعیت،  حوزه  در  روش شناسی 
پیشرفته آماری در تجزیه و تحلیل داده های جمعیت، عدم وجود 
منابع تخصصی پیشرفته مدون و جامع در حوزه روش شناسی 
زمینه  در  دانشگاهی  کتب  کمبود  و  جمعیتی  مطالعات 
جمعیت شناسی ریاضی و تحلیل جمعیت شناختی، گروه مطالعات 
تطبیقي و بین رشته اي برنامه جامع تحقیقاتی زیر که به تصویب 
شورای پژوهشی موسسه رسیده، را در دستور کار خود قرار داده 
و فعالیت های پژوهشی خود  در پنج سال آینده را در چارچوب 

این برنامه  انجام می دهد:

مطالعات خانواده، ازدواج و طالق
 

گسترش  ماموریت  با   ۱۳۹۱ سال  از  خانواده  مطالعات  گروه   
تحقیقات در حوزه خانواده، و با هدف شناخت عمیق تحوالت 
اجتماعي و جمعیتي خانواده، شناخت وضعیت موجود خانواده 
تمایالت  بررسي رفتارها و  و درک تحوالت کمي و کیفي آن، 
باروري، ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره اي به سیاست گذاران و 
این گروه در تالش  برنامه ریزان در حوزه خانواده تشکیل شد. 
است تا با انجام مطالعات بنیادي، توسعه اي و کاربردي در سطح 
ملي و منطقه اي، راهکارهاي مناسب در راستاي تشکیل خانواده، 
حفظ سالمت و تحکیم بنیان آن، سالمت و تحکیم بنیان خانواده 
ارائه نماید. فعالیت هاي این گروه شامل انجام تحقیقات کاربردی 
و توسعه ای حوزه خانواده، برگزاري کارگاه هاي آموزشي، جلب 
حمایت و مشارکت با سایر، نهادها، گروه ها و موسسات پژوهشي 

ذیربط مي باشد.
❰❰  محورهاي مطالعاتي و تحقیقاتي گروه: 

و  رفتارها  باروری،  تحوالت  طالق؛  ازدواج،  خانواده،  تغییرات 
تمایالت باروری؛ روابط زوجین

❰❰  برنامه جامع تحقیقاتی گروه: 
همچنین  و  موسسه  اهداف  و  ماموریت ها  رسالت ها،  اساس  بر 
در  خصوص  رهبري  معظم  مقام  ابالغي  سیاستهاي جمعیتي 
بالندگي و پویایي جمعیت و تحکیم بنیان خانواده، گروه مطالعات 
خانواده، ازدواج و طالق دو برنامه جامع تحقیقاتی که به تصویب 
شورای پژوهشی موسسه رسیده را به شرح زیر دستور کار خود 
قرار داده و تالش می کند فعالیت های پژوهشی خود را پیرامون 

این دو برنامه به انجام رساند:
الزامات سیاستي:  ●  باروري پایین در ایران: علل، پیامدها و 
مجری این برنامه خانم دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد است. 
با توجه به تجربه باروري زیر سطح جانشیني از سال ۱۳7۹ 
جمعیتي  سیاست هاي  تغییر  خصوص  در  مباحثي  ایران،  در 
همین  در  شد.  مطرح  اخیر  سال هاي  در  باروري  افزایش  و 
راستا در سیاست هاي جمعیتي ابالغي مقام معظم رهبري نیز 
موضوع افزایش باروری مورد توجه قرار گرفته است. موفقیت 
درک  نیازمند  باروري  افزایش  زمینه  در  جدید  سیاست هاي 
عمیق از علل و پیامدهاي باروري پایین در کشور مي باشد. به 
همین دلیل یکي از برنامه هاي تحقیقاتي گروه خانواده متمرکز 
بر باروري پایین در جمهوري اسالمي ایران خواهد بود. اهداف 
بر  تکیه  با  خانواده  تغییرات  بررسي  است  عبارت  برنامه  این 
ارزش ها و رفتارهاي فرزندآوري، شناخت عوامل موثر بر باروري 
ارائه راهکارهاي مناسب  نتایج به سیاستگزاران،  ارائه  پایین و 
معظم  مقام  ابالغي  جمعیتي  سیاستهاي   ۱ بند  تحقق  براي 
افزایش  با  جمعّیت  جوانی  و  بالندگی  پویایی،  )ارتقاء  رهبري 

نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی(
●  بررسی روابط و پیوندها در خانواده و پیامدهای جمعیت شناختی 
آن: مجری این برنامه خانم دکتر فاطمه مدیری است. خانواده 
واحد اولیه هر اجتماعی است و تغییر و تحوالت اجتماعی و وقایع 
جمعیتی در بستر خانواده به وقوع می پیوندد. هر تغییری در 
خانواده می تواند در آینده ای نزدیک یا دور منجر به تغییرات 
جمعیت شناسی گردد، از اینرو شناخت خانواده از ابعاد مختلف 
باشد. در راستای شناخت وضعیت موجود  الزم و ضروری می 
ابعادی از خانواده ایرانی، و ارائه پیشنهاداتی به منظور  تحکیم و 
پایداری خانواده یکی از برنامه های جامع تحقیقاتی گروه خانواده 
بررسی روابط و پیوندها در خانواده و پیامدهای جمعیت شناختی 
و  روابط  شناخت  است  عبارت  برنامه  این  اهداف  است.  آن 
پیوندهای اعضای خانواده ایرانی، بررسی روند تحول خانواده در 
موضوعات مورد مطالعه، پیش بینی و آینده نگری خانواده ایرانی، 

بررسی رابطه میان پیوندهای خانوادگی با تغییرات جمعیتی

جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار
 

گروه پژوهشي جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار از سال 
۱۳77 با هدف انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در 
سطح ملی و منطقه ای درباره موضوعات جمعیتی، محیط زیست 
و توسعه پایدار و روابط متقابل آن ها با یکدیگر شکل گرفت. بر این 
اساس، مطالعه پیامدهاي تغییر کمي و کیفي در جمعیت و محیط 
زیست و ارتباط آن با محقق شدن توسعه ي پایدار در جامعه از 
اهداف اصلي این گروه است. همچنین در این گروه، سعی بر آن 
است تا تغییرات فرهنگي و اقتصادي در ایران و پیامدهاي این 
تغییرات در تحوالت جمعیتي مورد توجه قرار گیرد. در همین 
رابطه ابعاد اقتصادی و فرهنگِی رفتارهای جمعیتی و پیامدهای 
آن مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. در رابطه با جمعیت و توسعه 
پایدار شهری و روستایی نیز، مطالعه ی پایداری اجتماعات محلی 
و پیوندهای شهری و روستایی دیگر حوزه ی مورد بررسِی این 

معرفی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
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گروه را تشکیل می دهد. بنابراین فعالیت هاي این گروه شامل 
در  مروري  و  تطبیقي  مطالعات  و  کاربردی  تحقیقات  انجام 
حوزه های مذکور، برگزاري کارگاه هاي آموزشي، جلب حمایت 
موسسات پژوهشي ذیربط در خارج از مرکز و انجام پژوهش های 

میان رشته ای با سایر گروه ها مي باشد.
❰❰  برنامه جامع تحقیقاتی گروه:

گروه پژوهشي جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار دو برنامه 
جامع تحقیقاتی زیر را که به تصویب شورای پژوهشی موسسه 
رسیده است، برای پنج سال آینده در دستور کار خود قرار داده 
است و در تالش است فعالیت های خود را در چارچوب این برنامه 

ها به انجام برساند:
اقتصادی و فرهنگِی رفتارهای جمعیتی؛ مجری  بسترهای    ●
این برنامه دکتر عادل عبدالهی است. به دلیل کمبود مطالعات 
در  اقتصادی  شناسی  جامعه  کاربرد  خصوص  در  آکادمیک 
مطالعات جمعیتی، تغییر درالگوی مصرف و پیامدهای جمعیتی 
آن در بین خانواده های ایرانی و تاکید سیاست های کلی جمعیت 
ارتقای کیقیت  بر  ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری مبنی 
و  زندگی  هزینه های  تأمین  در  جوانان  توانمندسازی  زندگی، 
تحکیم بنیان خانواده انجام این برنامه ضرورت دارد. به منظور 
دستیابی به اهداف برنامه جامع، انجام تحقیقاتی پیرامون ابعاد 
اقتصادی و فرهنگِی رفتارهای جمعیتی، بررسی نحوه ی تعامل 
متغیرهای فرهنگی و اقتصادی در رفتارهای جمعیتی، بررسی 

تحوالت فرهنگی - اقتصادی و تغییرات جمعیتی ضروری است.
و  روستایی  و  شهری  پیوندهای  روستایی،  مهاجرت های    ●
ولي اله  دکتر  برنامه  این  مجری  محلی:   اجتماعات  پایداری 
رستمعلي زاده است. امروزه یکی از مسائل مهم فراروی جامعه ی 
روستایی، مهاجرفرستی بی رویه و تخلیه روستاها و مناطق مرزی 
و کم تراکم کشور است. با خروج مهاجران از روستا، نیروي کار 
روستا و در نتیجه تولید روستایي کاهش مي یابد و همین امر 
باعث ناپایداری روستایی مي گردد. آمار روستانشینی نشانگر دو 
واقعیت تاحدودی مربوط به هم است. اول این  که عدم توسعه ی 
روستایی بر سیل مهاجرت و تخلیه ی روستاها افزوده و ناپایداری 
روستایی را تقویت می کند. دوم، اکثر روستاها و شهرستای ایران 
دارای جمعیت مهاجری قابل توجهی در شهرهای بزرگ هستند. 
در اینجاست که ضروری است که اوالً از تخلیه روستاها و مناطق 
پتانسیل های مهاجران  از  ثانی  تراکم جلوگیری نمود و در  کم 
در توسعه مبدأ سود جست. از دیگر ضروریات مهم و کاربردی 
و ۱2  بندهای ۹، ۱۰، ۱۱  تاکید  برنامه  این  و سیاست گذارانه 
سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری است که در 
آن تاکید به حفظ و جذب جمعیت در مناطق روستایی، کم تراکم 
و مناطق مرزی شده و همچنین بازتوزیع فضایی و جغرافیایی 
جمعیت و همچنین استفاده از پتانسیل های مهاجران اشاره شده 
است. از این رو اهداف کلی این برنامه انجام تحقیقاتی در دو حوزه 
مهاجرت های روستایی و پایداری اجتماعات محلی و پیوندهای 

روستا – شهری می باشد.

جمعیت،منابع، اشتغال و بهره وري

با   ۱۳77 سال  از  بهره وری  و  اشتغال  منابع،  جمعیت،  گروه 
هدف توسعه دانش و پژوهش در زمینه شناخت مسائل نوظهور 
و  بهره وری  و  اشتغال  منابع،  جمعیت،  موضوع  با  مرتبط  و 
توانمندسازي جمعیت در سن کار، شکل گرفته است. از اهداف 

این گروه انجام پژوهش های توسعه ای وکاربردی و پاسخگویی به 
نیازهای تحقیقاتی درحوزه جمعیت، منابع، اشتغال و بهره وری 
نیروی انسانی، برگزاري کارگاه هاي آموزشي و جلب حمایت و 
مشارکت با سایر گروه ها و موسسات پژوهشي ذیربط خارج از 
مرکز مي باشد. کمک به تحقق اهداف و مأموریت های پژوهشی و 
توسعه علمی موسسه، انجام پژوهش های توسعه ای وکاربردی با 
استفاده از روش ها وتکنیک های پیشرفته علمی به روز، مشارکت 
علمی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی مرتبط با توسعه منابع 
انسانی درسطح ملی، پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی درحوزه 
جمعیت، منابع، اشتغال و بهره وری  نیروی  انسانی و اولویت 
بندی انجام آنها با مشارکت و تعامل مجامع علمی و مراجع تصمیم 
ساز و برنامه ریز کالن کشور، برگزاري کارگاه هاي آموزشي و جلب 
حمایت و مشارکت باسایر گروه ها و اساتید و پژوهشگران متعهد، 
برجسته و عالقه مند در این حوزه و نیز توسعه همکاری های 
پژوهشی و علمي در سطح ملی و  بین المللی در چارچوب اهداف 
و رسالت های موسسه از اهداف راهبردی گروه به شمار می آیند.

جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده

توسعه،  مأموریت  با  خانواده  تنظیم  و  بهداشت  گروه جمعیت، 
مسائل  حوزه  در  آموزش  و  تحقیقات  از  حمایت  و  ساماندهي 
سالمت جمعیت شامل مرگ و میر و سالمت باروري در سال 
۱۳77 تاسیس شد. در راستای ماموریت و چشم انداز پنج ساله 
موسسه از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، اهداف راهبردی گروه عبارتند از:

●  توسعه کمي و کیفي تحقیقات جمعیتی در  حوزه سالمت 
باروری در سطح ملی و منطقه ای در  سه حوزه

۱. رفتارهاي باروري جنسي ، 2. سالمت باروري – جنسي و ۳. 
سالمت، مرگ و میر و طول عمر

●  شناخت عمیق وضعیت سالمت باروري- جنسي در ایران در 
گروه هاي مختلف جمعیت شامل جمعیت جوان

با  تحقیقات  انجام  در  پژوهشي  توان  و  ها  ظرفیت  توسعه    ●
کیفیت در حوزه های پژوهشي گروه

●  ایجاد و توسعه ظرفیت در جهت جذب منایع مالي تحقیقاتي 
برون سازماني  مرتبط با حوزه هاي گروه

●   توسعه و گسترش همکاري تحقیقاتي و آموزشي  با دانشگاهها 
و موسسات تحقیقاتي خارج  و داخل کشور

❰❰  محورهاي مطالعاتي و تحقیقاتي گروه:
جنسي،  و  باروري  سالمت  جنسي،  و  باروري  بهداشت  شامل 
بیماري هاي  و  ایدز  وي،  اي  اچ  جنسي،   – باروري  رفتارهاي 

مقاربتي؛ سالمت، مرگ و میر و طول عمر
❰❰  برنامه جامع تحقیقاتی گروه:  

بر اساس بند ششم سیاست هاي ابالغي مقام معظم رهبري در 
اردیبهشت ۱۳۹۳، مبني بر “ارتقا امید زندگي، تامین سالمت و 
تغذیه سالم جمعیت و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي، بویژه  
اعتیاد ، سوانح، آلودگي هاي زیست محیطي و بیماري ها“ برنامه 
جامع تحقیقاتی گروه که به تصویب شورای پژوهشی موسسه 

رسیده است، به شرح زیر است:
و  باروری  رفتارهای  و  بهداشت  تحقیقات  توسعه    ❱❱

جنسی جوانان در ایران: 
مجری این برنامه خانم دکتر فریده خلج آبادی فراهانی می باشد. 
پنج  در  تنظیم خانواده  و  بهداشت  گروه جمعیت،  فعالیت های 
سال آینده در چارچوب این برنامه خواهد بود. با توجه به روند 
افزایشي انتقال اچ ي وي از طریق تماس جنسي بخصوص در 

جوانان، افزایش سن ازدواج، توجه ناکافی جمعیت شناسان به 
در  ازدواج  از  قبل  و جنسی جوانان  باروری  رفتارهاي  تغییرات 
سال هاي اخیر و همچنین تاثیرات بالقوه آن بر تمایل به ازدواج، 
باروري و سالمت جمعیت جوان در ایران، وجود گزارشات متعدد 
و متناقض و بعضا“ غیر قابل استناد از شیوع رفتارهاي جنسي 
قبل از ازدواج و کمبود شواهد مبتني بر تحقیقات جامع و علمي 
در خصوص بهداشت باروري و جنسي و رفتارهاي مرتبط با آن 
در قبل از ازدواج، برنامه جامع تحقیقاتی گروه را ضروری می سازد. 
در این راستا برنامه جامع تحقیقاتی اهداف زیر را دنبال می کند: 
بررسي تحقیقات موجود در زمینه سالمت و رفتارهای باروری و 
جنسی جوانان در ایران و کشف نیازهاي تحقیقاتي در سطح ملي، 
تولید شواهد علمي کمی و کیفی از وضعیت رفتارهاي باروري 
)استفاده از روش هاي پیشگیري از بارداري، حاملگي ناخواسته و 
سقط( و جنسي )تماس جنسي، تعدد شرکاي جنسي، محافظت 
از بیماري هاي مقاربتي و اچ آي وي( در جوانان در سطح ملي؛ 
بررسي تاثیرات تغییرات رفتارهاي باروري و جنسي قبل از ازدواج 
بر سایر متغیرهاي جمعیتي و سالمت جمعیت؛ ارائه بازخورد به 

سیاستگذارن سالمت براي ارتقا سطح سالمت جوانان

مهاجرت،شهرنشینی و توزیع فضایی جمعیت
 

وسیع  حجم  نیز  و  شهرنشیني  رشد  به  رو  روند  به  توجه  با 
مهاجرت هاي داخلي و خارجي در کشور این گروه از سال ۱۳۸۹به 
منظور مطالعه و تحقیق در زمینه مهاجرت هاي داخلي، خارجي و 
شهرنشیني در ایران و سایر مناطق جهان و ارائه راهکارهاي موثر 
جهت برنامه ریزي و ساماندهي شهرنشیني و روندهاي مهاجرتي 
داخلي، خارجي در کشور شکل گرفته است. فعالیت هاي این گروه 
شامل انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه مهاجرت و 
شهرنشینی، همکاری با سازمان های دخیل در جمع آوری داده ها 
مهاجرت و سیاست گذاری در زمینه شهرنشینی و مهاجرت های 
کاربردی  و  پایه  کتاب های  تالیف  و  ترجمه  خارجی.  و  داخلی 
در حوزه مهاجرت و شهرنشینی، برگزاري کارگاه هاي آموزشي 
و در نهایت جلب حمایت و مشارکت سایر گروه ها و موسسات 
پژوهشی  فعالیت های  انجام  در  از مرکز  پژوهشي ذیربط خارج 

مشترک مي باشد.
❰❰   برنامه جامع تحقیقاتی گروه: 

عنوان برنامه جامع تحقیقاتی گروه برای پنج سال آینده که به 
تصویب شورای پژوهشی موسسه رسیده است، ساختار مهاجرت 
در ایران، ابعاد، فرآیندها و تعیین کننده ها است. مجری این برنامه 
دکتر محمود مشفق است. گروه مهاجرت، شهرنشیني و توزیع 
فضایي جمعیت در پنج سال آینده در چارچوب این برنامه فعالیت 
خواهد کرد. ضعف جدی در زمینه داده ها و روش های تحلیل 
مهاجرت، فقدان مطالعات دقیق در زمینه مهاجرتهای داخلی و 
خارجی با استفاده از الگوها و مدلهای جمعیتی انجام این برنامه 
تحقیقاتی را در گروه مهاجرت، شهرنشیني و توزیع فضایي جمعیت 
ضروری ساخت. در همین راستا برنامه فوق با هدف گسترش و 
توسعه مطالعات جمعیتی در زمینه  مهاجرت داخلی در کشور، 
شناخت سطوح و جریانات مهاجرتی در کشور،  تحلیل و تبیین 
نقش این گونه مهاجرتها در تحوالت اقتصادی و اجتماعی مناطق 
مختلف، بسترسازی علمی جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
زمینه مهاجرت و شهرنشینی در کشور، کمک به اجرایی نمودن 
سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت و مهاجرت بویژه بندهای 

۹ تا ۱2 سیاست های جمعیتی انجام می شود.

⏪

❚❚
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و  فناوری  علم،  حوزه  در  مناسب  سیاست گذاری  منظور  به 
توانمندی  و  ظرفیت  ها  از  دقیق  و  جامع  شناخت  نوآوری، 
پژوهشگران  متخصصان،  ظرفیت  شناخت  به ویژه  کشور   های 
و  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاه  ها  علمی  هیئت  اعضای  و 

پژوهشی ضروری است.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 
در این راستا این مرکز به عنوان بازوی فکری و تخصصی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به ایجاد سامانه اطالعاتی از اعضای 
هیئت علمی، پژوهشگران و نخبگان، "شبکه علمی متخصصان" 

کرده است.
بدیهی است توسعه شبکه علمی متخصصان، عالوه بر ایجاد یک 
بانک جامع برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به تسهیل روند 
ارتباطات علمی کمک کرده و زمینه تعامل هرچه بهتر بخش 

صنعت و سایر سازمان  ها و نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی کشور 
با خبرگان و متخصصان حوزه های مختلف را فراهم خواهد کرد.   

از "شبکه علمی متخصصان" روز دوشنبه 2۸ بهمن ۹۸ همزمان 
با برگزاری نخستین رویداد کرسی یونسکو در ترویج علم با عنوان 
گفتمان پیشرو علمی )گپ(: "ایده ها و تجربه های زنان در علم و 

فناوری" رونمایی شد.
 www.stinet.nrisp.ac.ir امکان ثبت روزمه از طریق آدرس

برای اعضای محترم هیئت علمی فراهم شده است.

آیین رومنایی و آغاز به کار "شبکه علمی متخصصان" برگزار شد

تاکنون اسپکتروفوتومترهای انتقالی ساخته شده همگی با استفاده از حسگرهای خطی 
بوده اند. استفاده از حسگر خطی این الزام را ایجاد می کرد که دستگاه نیاز به کالیبراسیون 
طول موجی روی حسگر داشته باشد. این کار با استفاده از فیلترهای استاندارد که دارای 

بیشینه جذب در طول موجهای مشخص هستند انجام می پذیرفت. 
متداول  بعدی  دو  حسگرهای  از  استفاده  با  تصویر  پایه  بر  انتقالی  اسپکتروفوتومتر 
ساخته شده است. این دستگاه این قابلیت را دارد که با استفاده از منبع نوری خاص 
های  کالیبراسیون  از  نیاز  بی  دلیل  به همین  و  کالیبره شود  در دستگاه  رفته  کار  به 
طول موجی است. همچنین نرم افزار و واسط کاربری این دستگاه در پژوهشگاه رنگ 
پژوهشگاه،  اعضای هیات علمی  از  نهاوندی یکی  علیرضا محمودی  آقای دکتر  توسط 

طراحی گردیده است. 

دریافت منایه بین املللی DOAJ توسط نرشیه پژوهشگاه رنگ

امروزه به علت کثرت نشریات ادواری، مسئله نمایه سازی آن ها 
بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. داشتن نمایه، بخصوص 
برای نشریاتی که حاوی گزارش های پژوهشی و تحقیقاتی 
هستند بسیار ضروری است و اینگونه نشریات بدون داشتن 
نمایه های معتبر به زحمت می توانند مورد استفاده محققین 
قرار گیرند. پژوهشگاه رنگ صاحب امتیاز نشریه علمی پژوهشی

بوده که به زبان انگلیسی مقاالت علمی در حوزه رنگ را چاپ و منتشر 
می کند. با افتخار اعالم می داریم که این نشریه به تازگی در پایگاه

DOAJ )Directory of Open Access Journals(

"Progress in Color, Colorants and Coatings"

آدرس  به   DOAJ استنادی  پایگاه  اند.  شده  نمایه 
جامع  اطالعاتی  بانک  یک  دارای   www.doaj.org
این پایگاه اطالعاتی در  در حوزه-های مختلف علوم است. 
بخش های مختلفی مانند سالمت، فنی مهندسی، علوم پایه، 
هنر و معماری، کشاورزی و دامپزشکی، اطالعات مورد نیاز 
پژوهشگران را فراهم می آورد. پژوهشگاه رنگ اولین ناشر 
در خاورمیانه است که توانسته در حوزه رنگ این نمایه بین 

المللی را به دست آورد.

اخرتاع اسپکرتوفوتومرت انتقالی بر پایه تصویر 
در پژوهشگاه رنگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در تازه ترین پژوهش محققان دانشگاه بیرجند بررسی شد؛

میزان تاثیر مترین تناوبی شدید 
و عصاره زعفران در بافت تومور 
موش های حامل رسطان پستان

تناوبی  تمرین  اثر  بیرجند،  دانشگاه  محققان  توسط 
ژن بیان  بر  زعفران  آبی  عصاره  مکمل  دهی  و  شدید 

                                در بافت تومور موش های ماده 
« بررسی شد.  حامل رده سلولی سرطان پستان     

 
در  بیرجند،  ازدانشگاه  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
مطالعه حاضر، ۴۰ سر موش پس از فرآیند القای سرطان، 
در چهار گروه کنترل،  تمرین تناوبی شدید، مکمل زعفران 
مکمل  مصرف  و  شدید  تناوبی  تمرین  همزمان  انجام  و 
زعفران قرار گرفتند و پس از چهار هفته  مداخله تمرینی و 
دریافت عصاره زعفران، بافت تومور با عمل جراحی از بدن 
حیوان خارج و سنجش های بیوشیمیایی  مربوطه در بافت 

تومور انجام گرفت.
نتایج نشان داد که تمرین تناوبی شدید، مصرف عصاره آبی 
زعفران و انجام همزمان تمرین  تناوبی شدید و مکمل دهی 
آبی زعفران، می تواند موجب کاهش سرعت رشد  عصاره 
پستان شود.  از طرفی  به سرطان  مبتال  تومور موش های 
بیان  بیشتری در  تغییرات  به  تناوبی شدید منجر  تمرین 
با  ژن هایی شد که در سرکوب تومور نقش موثری دارند 
بر  زعفران  عصاره  مصرف  و  تمرین  از  ترکیبی  این  حال، 
بیان ژن های مورد مطالعه در این تحقیق تأثیر گذار نبود، 
لذا به نظر می رسد  مکانیسم های دیگری در سرکوب رشد 

تومور در این گروه فعال شده باشد.
کارآزمایی  تحقیقات  برای  زمینه ای  مطالعه  این  نتایج 
و  شدید  تناوبی  تمرین  اثر  که  می نماید  فراهم   بالینی 
مصرف عصاره آبی زعفران را به عنوان یک روش مکمل 

درمان در سرطان  پستان مورد مطالعه قرار دهد. 
پژوهش  این  از  شده  استخراج  مقاله  همچنین 
 ۸۳ بین  از   6 رتبه  دارای  که  آمریکایی  ژورنال  در 
عنوان: است  با  ورزشی  علوم  ژورنال  JCR  حوزه 

 
با ضریب تأثیر                                چاپ شد. 

دوست  نظام  زینب  دکتری  رساله  قالب  در  پژوهش  این 
دانشجوی فیزیولوژی ورزشی باعنوان: »بررسی اثر تمرین 
بیان  بر  زعفران  آبی  مکمل  دهی  عصاره  و  شدید  تناوبی 
ژن                                  دربافت تومور موش های 
ماده حامل رده سلولی سرطان پستان         « به  راهنمایی 
دکتر مرضیه ثاقب جو عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند 
بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اساتید  همکاری  با  و 
علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت بدنی شهر 
ورشو کشور  لهستان در دانشگاه بیرجند انجام شده است. 

« High-Intensity Training and 
Saffron: Effects on Breast 
Cancer–related Gene  Expression »

   )JCR-Q1    IF=4.48   (  

 SIRT1- ،hTERT،p53 

 SIRT1- ،hTERT،p53 

 4T1 

4T1
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داروهای  از  زیادی  تعداد  بیوانفورماتیکی  بررسی  و  تحقیق 
موجود برای یافتن داروی مناسب جهت مهار آنزیم پروتئاز 
بیماری،  این  در  مؤثر  داروهای  معرفی  ۱۹و  کووید  کرونا 
توسط پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در حال انجام 

می باشد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، 
زیست شناسی  گروه  هیئت علمی  عضو  دایر  محمدرضا  دکتر 
دراین باره  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  علوم  دانشکده 
روش  از  استفاده  با  شد  تالش  پژوهش  این  در  کرد:  بیان 
داروهای متعدد موجود در درمان  از میان  و  بیوانفورماتیک 
بیماری های ویروسی یا برخی بیماری های دیگر و بر اساس 

مطالعه ساختار-عمل، دارو یا داروهایی را شناسایی کرد.
روش های  از  استفاده  با  مطالعه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  گردید،  انجام  علمی  جامعه  در  قابل قبول  محاسباتی 
فعال  جایگاه  به  اتصال  قدرت  که  داروهایی  یا  دارو  کرد: 
آنزیم  احتمالی  مهارکننده  به عنوان  می توانند  دارند  آنزیمی 
بررسی  از  پس  تا  گرفته شده  نظر  در   ۱۹ کووید  پروتئاز 

کلینیکی میزان مؤثر بودن آن ها مورد ارزشیابی قرار گیرد.
دکتر دایر، افزود: علم بیوانفورماتیک و روش های بسیار متنوع 
آن زمینه نسبتاً جدیدی در علم بوده و جایگاه ویژه ای میان 
علوم زیستی را به خود اختصاص داده که طی آن با دسترسی 
تحقیقات  می توان  جهانی  معتبر  اطالعاتی  بانک های  به 

ارزشمند علمی و قابل اتکا انجام داد.

که  دارد  متفاوتی  گونه های  کرونا  ویروس  داد:  ادامه  وی 
مهم ترین آن سارس و مرس است و در حال حاضر نیز کرونا 

ویروس ۱۹ یا کووید -۱۹ دیگر گونه شناخته شده است.
توضیح  در  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
عنوان  میزبان،  سلول  در  کرونا  ویروس  عملکرد  چگونگی 
کرد: ویروس کرونا پس از وارد شدن به سلول میزبان تکثیر 
پیدا می کند. محصول اولیه این تکثیر پروتئین هایی است که 
به صورت پلی پروتئین می باشند که برای تبدیل شدن آن ها 
به ویروس های بالغ به عملکرد آنزیمی بنام پروتئاز نیاز دارند. 
طراحی مهارکننده برای این آنزیم یکی از رویکردهای مهم 
و مؤثر در طراحی داروهای ضدویروسی است. همچنین یکی 
از راه های سریع برای رسیدن به این هدف بررسی ترکیبات 
داروئی مختلف موجود ازنظر قدرت مهاری به کمک روش های 
بیوانفورماتیکی است زیرا که این داروها ازنظر خواص داروئی 

برای کاربرد درمانی قباًل بررسی و تائید شده اند.
دکتر دایر، اضافه کرد: پیش ازاین و در قالب پروژه کارشناسی 

به  آن  مقاله  و  انجام  سارس  ویروس  روی  مشابه  کار  ارشد 
از میان داروهای  ناویر  لوپی  چاپ رسیده که در آن داروی 
ضد پروتئاز ویروس ایدز معرفی شده که امروزه این دارو جزء 

داروهای مورداستفاده در درمان بیماری سارس می باشد.
وی، خاطرنشان کرد: در این پژوهش، ساختار پروتئاز ویروس 
اشعه  کریستالوگرافی  کمک  به  اخیراً  که   ۱۹ کووید  کرونا 
دانلود  پروتئینی  داده های  وب سایت  از  مشخص شده  ایکس 

و با ساختار سارس مقایسه گردید.
این  گفت:  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
با   ۱۹ کووید  پروتئاز  ساختار  که  داد  نشان  اولیه  مطالعه 
ساختار سارس تفاوت ساختاری دارد لذا داروهای مؤثر روی 
این  خروجی  باشند.  متفاوت  احتماالً  ویروس  گونه  دو  این 
مطالعه که در قالب یک مقاله تحقیقی در حال چاپ است 
معرفی چند دارو باقابلیت اتصال و احتماالً قدرت مهاری باال 
می باشند که ارزش بررسی کلینیکی توسط محققین بالینی 

رادارند.
روش های  اساس  بر  تحقیق  این  کرد:  اظهار  دایر،  دکتر 
پژوهشی  نرم افزارهای  کمک  با  و  علمی  جامعه  قابل قبول 
قابل استناد انجام و نتیجه گیری ها نیز بر اساس منطق رایج 
انتشار  و  ثبت  است.  گرفته  صورت  تحقیقات  این گونه  در 
زودهنگام یافته های این تحقیق با هماهنگی معاونت محترم 
پژوهشی دانشگاه از طریق دانشگاه علوم پزشکی اهواز یا دیگر 
مجالت معتبر داخلی در دست پیگیری است تا یافته های آن 

زودتر در دسترس محققان قرار گیرد.

ایثار  و  جان فشانی  راستای  در  ایران  یونسکو  ملی  کمیسیون 
روزهای  این  در  که  کشور  پرستاری  و  پزشکی  بزرگ  جامعه 
سخت جلوه های بی نظیری از فتوت و جوانمردی را برای نجات 
و  اخالص  در طبق  اهریمن گون »کرونا«  از هجوم  هم وطنان 
پاکی نهاده اند، در نظر دارد، جشنواره گرافیک »سپیدجامگان، 
این  از  قدرشناسی  و  پاسداشت  هدف  با  را  عشق«  تیمارگران 

فرشتگان پاکی برگزار کند. 
 

یونسکو  ملی  کمیسیون  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
ایران، بخش های جشنواره شامل طراحی پوستر و اینفوگرافی 
می باشد. در بخش طراحی پوستر، هنرمندان می توانند ایده های 
بهداشتی  و  کادرهای درمانی  فداکاری  از  تجلیل  برای  را  خود 
و اطالع رسانی درباره اهمیت و ارزش خدمات ایشان در قالب 

پوسترهایی در ابعاد ۵۰ در 7۰ سانتی متر ارائه کنند.
هشدارها،  می توانند  هنرمندان  اینفوگرافی،  طراحی  بخش  در 
درمان  و  پیشگیری  بر  موثر  عوامل  و  پیشگیری  توصیه های 
ویروس کرونا را در قالب اینفوگرافی در ابعاد ۵۰ در 7۰ سانتیمتر 

ارائه کنند.
کمیسیون ملی یونسکو با الهام از این سخن جاودان موالنا جالل 
را  دریافتی  آثار  نخواهیم«  مزد  زکس  الهیم  »طبیبان  الدین: 
قالب کتاب  در  را  برندگان  آثار  و  بررسی  معتبر  داوران  توسط 
مصور چاپ و در فضای مجازی بی درنگ با هدف تقویت روحیه، 

نشاط و قدرشناسی از تیمارگران عشق منتشر خواهد ساخت.
همچنین این جشنواره، با برگزاری نمایشگاهی از آثار در داخل و 
خارج از کشور، پیام هنرمندان را در پاسداشت خدمات عاشقانه 
انعکاس  جهانی  سطح  در  عشق«  تیمارگران  جامگان:  »سپید 

خواهد داد. امید است این همراهی هوشمندانه اصحاب هنر و 
فرهنگ، ارج گزاری کوچکی به مقام بلند فرشتگان پاکی و نور 

باشد.
و  هنرمندان  اساتید،  همه  از  ایران  یونسکو  ملی  کمیسیون 
این  در  می نماید  دعوت  هنر  و  فرهنگ  عرصه  دانشجویان 

جشنواره مشارکت کنند.
بدون  دانشجویان  و  گرافیک  طراحان  گزارش،  این  اساس  بر 

محدودیت سنی می توانند در این جشنواره شرکت کنند. 
شرایط شرکت در این جشنواره به شرح زیر می باشد:

●  هنرمندان و اساتید پیشکسوت می توانند در بخش خارج از 
مسابقه شرکت کنند.

●  از هر شرکت کننده حداکثر سه اثر در هر بخش برای داوری 
پذیرفته می شود.

●  اصالت و اعتبار آثار ارسالی بر عهده شرکت کنندگان است 
آثار سایر دیگران،  از  قانونی  برداشت غیر  و  و در صورت کپی 

مسئولیت آن بر عهده طراح خواهد بود.
●  شرکت کنندگان باید فایل آثار را با فورمت pdf یا jpeg در 
ابعاد ۵۰ در 7۰ سانتی متر و با کیفیت 300dpi در وقت مقرر 

 Irartsfestival@gmail.comو از طریق نشانی ایمیل
به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

●  دبیرخانه جشنواره با توجه به سیاست و اهداف آن می تواند 
آثار را با ذکر نام طراح در کتاب جشنواره، رسانه های مجازی 
خود، و بروشورها و کاتالوگ های کمیته ملی یونسکو منتشر کند.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا تاریخ بیستم فروردین ماه 
۱۳۹۹ می باشد و زمان اعالم نتایج داوری نیز بیست و پنجم 

فروردین ماه است.
برگزاری نمایشگاه اصلی و نمایشگاه های مجازی، آیین اختتامیه و 
اعطای جوایز به برگزیدگان از دیگر بخش های این جشنواره است.

این جشنواره را دکتر حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران در مقام رییس، بابک برزویه در مقام دبیر و 
بهنام زنگی در مقام رییس هیات داوران همراهی می کنند و طبق 
اعالم داواران این رویداد از بین اساتیدی چون میترا معنوی راد، 
استاد قباد شیوا، بهنام زنگی، علی وزیریان، زهرا مسعودی امین، 
مهدی  و  پارسانژاد  کوروش  ادیبی،  فرزاد  امامی فر،  نظام الدین 

محمدی انتخاب خواهند شد.
به آثار برگزیده هر بخش جوایزی به شرح زیر تعلق می گیرد:
●   نفرات اول هر بخش لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال 

)مجموعه 6۰ میلیون ریال(
●   نفرات دوم هر بخش لوح تقدیر و مبلغ 2۰ میلیون ریال 

)مجموعه ۴۰ میلیون ریال(
●   نفرات سوم هر بخش لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال 

)مجموعه 2۰ میلیون ریال(
به آثار راه یافته به جشنواره گواهی شرکت و یک نسخه از کتاب 

مجموعه آثار جشنواره اعطا می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران جشنواره هرنی »سپیدجامگان، تیامرگران عشق« را برگزار می کند
■ با هدف پاسداشت ایثار جامعه پزشکی و پرستاری در مقابله با کرونا؛`

  ■ از سوی پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز صورت می گیرد؛  ■

بررسی بیوانفورماتیکی داروهای موجود به منظور یافنت کاندیدای مناسب برای مهار کرونا ویروس
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لزوم  و   )19- )کویید  کرونا  ویروسی  بیماری  شیوع  پی  در 
مرکز  محققان  دست،  کننده  ضدعفونی  مواد  به  دسترسی 
تولید  به  موفق  فارس  خلیج  دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوری 

کارگاهی ژل ضدعفونی کننده دست شدند. 

فارس،  خلیج  دانشگاه  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
طبق  دست  کننده  ضدعفونی  ژل  این  فرموالسیون 
مطالعات  با  محصول  این  و  است  بین المللی  استاندارد های 
مداوم در حوزه مواد آرایشی و بهداشتی تهیه و تولید شده 
بین  از  را  باکتری  و  قارچ  ویروس،  گونه  هر  ژل  این  است. 
را  پوست  ترمیم کنندگی  و  نرم کنندگی  خاصیت  و  می برد 

هم دارد.

تحقیقاتی  با مدیریت محسن رضایی، مسئول گروه  تیم  این 
و  توزیع کننده  تولید و همکاری حامد پریچه، مدیر گروه  و 
با سرمایه گذاری مشترک، تولید این محصول را در دانشکده 
مرکز  حمایت های  تحت  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  مهندسی 
کرده اند.  آغاز  فارس  خلیج  دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوری 
به  اکنون روزانه هزار عدد است که  این گروه  تولید  ظرفیت 

زودی به دو هزار عدد خواهد رسید.
قیمت این ژل برای مصرف کننده 1۵ هزار تومان اعالم شده 
نیاز  بازار و تامین  نیاز  با هدف جبران کمبود  است. این کار 
مبرم مردم در روزهای جاری برای مقابله با بیماری کرونا و 
بهداشتی خود و ضد  نیازهای  تامین  آنان در  کاهش دغدغه 

عفونی کردن دست تولید و وارد بازار شده است.

محلول  لیتر  هزار  پنج  متوسط  به طور  روزانه 
ضدعفونی کننده سطوح و اشیاء در مرکز رشد و نوآوری 

دانشگاه تبریز تولید و توزیع می شود. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه تبریز، دکتر 
اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز 
با اعالم این خبر گفت: به دنبال شیوع ویروس کرونا 
مبرم  نیاز  و  کشور  شهرهای  و  استان های  برخی  در 
پیشگیری  به منظور  ضدعفونی کننده  محصوالت  به 
نوآوری  و  رشد  مرکز  همت  به  ویروس  این  شیوع  از 
شرکت های  و  اساتید  همکاری  با  و  تبریز  دانشگاه 
دانش بنیان محلول ضدعفونی کننده سطوح و اشیاء در 

دانشگاه تولید شد.
ضدعفونی کننده  محلول  این  افزود:  عسگری  دکتر 
شیمی  دانشکده  اساتید  همکاری  و  همت  به  سطوح 
و سه شرکت دانش بنیان مسقر در مرکز رشد دانشگاه 

تولید شده است.
وی با اشاره به امکان تولید روزانه حدود پنج هزار لیتر 
دانشگاه  در  اشیاء  و  سطوح  ضدعفونی کننده  محلول 
این  اولیه  مواد  تأمین  صورت  در  داشت:  اظهار  تبریز 
هزار   1۰ روزانه  تولید  آمادگی  دانشگاه  این  محصول، 

لیتر از این مایع را دارد.
به  اشاره  با  تبریز  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
رشد  مرکز  در  تولیدشده  محصول  مطلوب  کیفیت 
از  بعد  محصول  این  افزود:  تبریز  دانشگاه  نوآوری  و 
آزمایش های دقیق در آزمایشگاه های دانشکده شیمی 
کل  اداره  هماهنگی  با  و  مجرب  اساتید  نظر  زیر  و 

استاندارد استان آذربایجان شرقی تولید شده است

مبنای  بر  و  بزرگ  مقیاس  در  کننده سطح  محلول ضدعفونی 
ترکیبات کلردار، دومین محصول فناورانه ضد ویروس کرونا به 
همت محققان دانشگاه خلیج فارس و پس از تالش های مداوم 

تولید شد. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه خلیج فارس، محصول 
یادشده بیش از 9۰ درصد ویروس ها و باکتری ها را از بین می برد 
و ترکیبات کلردار قدرت بسیار باالیی در از بین بردن انواع باکتری 
و ویروس ها را دارد. محلول ضد عفونی کننده سطح در مقیاس 
بزرگ از جمله موردهای کاربرد آن در بیمارستان ها، درمانگاه ها، 

فضاهای شهری و شناورها است.
از محلول ذکر  استفاده  نکاتی دیگر که می بایست در  از جمله 
شده رعایت شود این است که مناسب فضاهای سربسته نیست 
به  باید  پنجره  دارای  برای فضاهای سربسته  لزوم  و در صورت 
مقدار محدود استفاده شود. همچنین هنگام استفاده از محلول 
ضدعفونی سطح از دستکش معمولی استفاده و از افزودن ترکیب 

یا محلول دیگری به آن اجتناب شود.

محصول یادشده برای ضدعفونی پوست بدن و دست ها به هیچ 
نکردن  ایجاد  نیز  آن  بارز  ویژگی های  و  نیست  مناسب  عنوان 

خوردگی روی سطوح است.
این امر با هدف جبران کمبود نیاز بازار و تامین نیاز مبرم مردم در 
روزهای جاری برای مقابله با بیماری کرونا و کاهش دغدغه آنان 
در تامین نیازهای بهداشتی خود و ضد عفونی کردن توسط تیم 
مستقر در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس آقایان 
حامد پریچه، محسن رضایی و مهدی رضا پور تولید و وارد بازار 

شده است.

با تالش و همت متخصصان دانشگاه تبریز، محلول ضدعفونی کننده 
دست با فرموالسیون جدید در مرکز رشد و نوآوری این دانشگاه 

تولید شد. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه تبریز، به دنبال شیوع 
ویروس کرونا و نیاز فوری و فراوان به محصوالت ضدعفونی کننده 
و به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس، به همت مرکز رشد و 
نوآوری دانشگاه تبریز و با همکاری اساتید و شرکت های دانش بنیان 
مستقر در این مرکز، محلول ضدعفونی کننده دست در این دانشگاه 

به مرحله تولید رسید.
)محلول  قبلی  محلول  همانند  ضدعفونی کننده  محلول  این 
ضدعفونی کننده سطوح( به همت و همکاری اساتید دانشکده 
شیمی و سه شرکت دانش بنیان مسقر در مرکز رشد و نوآوری 

دانشگاه تولیدشده است.
همچنین تولید این محلول بطور متوسط 3 هزار لیتر در روز است 
که در صورت نیاز جامعه و تامین مواد اولیه این میزان به 1۲ هزار 

لیتر قابل افزایش در تولید خواهد بود.
این محصول بعد از آزمایش های دقیق در آزمایشگاه های دانشکده 
شیمی، زیر نظر اساتید مجرب و با هماهنگی اداره کل استاندارد 

استان آذربایجان شرقی تولید شده است، کیفیت آن در حد مطلوب 
است و بسیار مقرون به صرفه می باشد.

محلول  تولید  به  موفق  این  از  پیش  تبریز  دانشگاه  متخصصان 
ضدعفونی کننده سطوح شده بودند و با تالش های بی وقفه و شبانه 

روزی شان در گام دوم توانستند به این مهم دست یابند.
متخصصان دانشگاه تبریز با همدلی و دلسوزی و با کمک علم و 
تخصص برای خدمت و کمک به همنوعان خود در راستای مهار 
تولید مواد ضدعفونی کننده در کنار سایر  با  این ویروس  شیوع 
متخصصان و مسئوالن امر، آماده همکاری برای تولید محصوالت 

ضدعفونی کننده هستند.

تولید محلول ضدعفونی کننده سطح در مقیاس بزرگ توسط محققان دانشگاه خلیج فارس

تولید محلول ضدعفونی کننده دست با فرموالسیون جدید توسط متخصصان دانشگاه تربیز

در پی شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت؛
تولید روزانه ۵هزار لیرت محلول ضدعفونی کننده 

سطوح و اشیاء در دانشگاه تربیز

ژل ضدعفونی کننده دست در مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس تولید شد
■ نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در ساخت ملزومات مقابله با ویروس کرونا؛
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دانشگاه مازندران هم اکنون بزرگترین مرکز آموزش عالی استان 
به شمار می رود و دارای سابقه ای بالغ بر 4۷ سال است که هسته 
اولیه آن را مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی، مدرسه علوم 
کشاورزی ساری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز 
تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیالت تکمیلی بابلسر 
عالی  با تصویب شورای  و  اند که در سال 13۵8  داده  تشکیل 
انقالب از ادغام این مراکز ، دانشگاه مازندران به صورت رسمی 
تاسیس و در طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو 

عرصه کمی و کیفی داشته است.
پوشش  تحت  پزشکی  ی  دانشکده   1364 سال  در  همچنین 
دانشگاه مازندران، ابتدا در ساری و سپس در بابل تاسیس گردید 
های  مجتمع  در  گرفتن  قرار  با  تحصیلی 66-6۷  سال  در  که 
پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
دانشگاه مازندارن جدا و از آن تاریخ به صورت مستقل در آمدند. 
دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در سال 1368 از 
دانشگاه مازندران منتزع و به صورت دانشگاه مستقل شکل گرفت.

در پی برنامه توسعه و گسترش آموزشی عالی در استان و ایجاد 
دانشگاه های تخصصی،  دو مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
مصوبات  مطابق  نیز  بابل  نوشیروانی  مهندسی  و  فنی  و  ساری 
ریاست محترم جمهوری از دانشگاه مازندران منتزع و به صورت 
دانشگاه های مستقل درآمدند. ضمناً  مقرر شد تا جامعیت دانشگاه 
مازندران به عنوان محور آموزش عالی استان، در قالب ایجاد رشته 

های فنی و مهندسی و کشاورزی حفظ گردد.    
کار آموزش و تدریس دانشجویان را 3۵۰ عضو هیات علمی )تعداد 
3۷ استاد، 88 دانشیار، ۲۰۰ استادیار و ۲4 مربی( و تعدادی از 
مدرسین حق التدریس بر عهده دارند. تعداد رشته های موجود در 
دانشگاه مازندران بیش از 8۲ رشته در مقطع کارشناسی در دوره 
های روزانه و شبانه، بیش از 98 رشته گرایش در مقطع کارشناسی 

ارشد و بیش از 66 رشته گرایش در مقطع دکترا می باشد.
در حال حاضر این مرکز آموزش عالی  بر اساس سیاست های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهداف متعددی در عرصه تولید 
علم و فناوری و پژوهش، خدمات آموزشی و فعالیت های فرهنگی 
در عرصه تبادل اندیشه و شکوفا نمودن استعداد ها و اندیشه های 
نسل فرهیخته جامعه بر عهده دارد و بر همین اساس، با اتخاذ 
راهبردهایی در حوزه طرح های عمرانی، برنامه های زمان بندی 
شده آموزشی، پروژه ها و طرح های پژوهشی و فرهنگی فعالیت 

های مجدانه ای در دست اقدام دارد.
دانشگاه مازندران تالش می نماید به همت اساتید محترم، کارکنان 
شریف و دانشجویان عزیز و با مساعدت های مسئوالن وزارتی و 
استانی، فعالیت هایی در خور شأن این خطه و جامعه اسالمی 

داشته باشد و بتواند دین خود را نسبت به جامعه ادا نماید.

معرفی دانشگاه مازندران در یک نگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، در حاشیه  بیست 
علمی  انجمن های  اتحادیه  نشست مجمع عمومی  یکمین  و 
مرکز  همت  با  و  کشور  سراسر  برق  مهندسی  دانشجویی 
کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران، کافه کارآفرینی 
با حضور مهمانان و دبیران انجمن علمی برق دانشگاه های کشور 

برگزار شد.
با حضور  این کافه کارآفرینی که  این گزارش، در  بر اساس 
برق  توزیع  شرکت  برنامه ریزی  معاون  سماکوش  مهندس 
سازمان  صنایع  امور  معاون  نژاد  یوسف  مهندس  مازندران، 
و  نوآوری  مرکز  مدیر  سیادتی  مهندس  مازندران،  صمت 
فناوری مازندران، مهندس عنایتی و مرادی از مدیران با سابقه 

اعضای هیات  از  و جمعی  مازندران  ای  منطقه  برق  شرکت 
برگزار  دانشگاه  پردیس  محل  در  مازندران  دانشگاه  علمی 
گردید، میهمانان این رویداد در فضای دوستانه با دانشجویان 
ضمن تبادل نظر در خصوص زمینه های شغلی و ایجاد کسب و 

کارهای مرتبط، به انتقال تجربه پرداختند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم در آخرین بررسی انجام گرفته، فهرست یک درصد 

پژوهشگران برتر جهان را اعالم کرد.
بر اساس این گزارش، دکتر علیرضا خصالی معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه مازندران در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه 
ضمن اعالم این خبر افزود: بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم 
جعفری  حسین  دکتر  رئوف،  جهانبخش  دکتر  اسالم،  جهان 
اعضای هیات علمی  ترتیب  به  زاده مقدم،  اکبر حاجی  و دکتر 
دانشکده های شیمی، علوم ریاضی و علوم پایه دانشگاه مازندران 

در جمع یک درصد پژوهشگران برتر جهان قرار گرفتند.
دکتر خصالی ادامه داد: طبق گزارش معاونت پژوهش و فناوری 

دکتر پایگاه استنادی علوم  اسالم،  با جهان  رئوف  جهانبخش 
تعداد کل 34۲6 استناد در حوزه شیمی، دکتر حسین جعفری 
با تعداد کل 413 استناد در حوزه ریاضیات و دکتر اکبر حاجی 
علوم  استناد در حوزه موضوعی  تعداد کل ۵6۷  با  زاده مقدم 

کشاورزی موفق به کسب این عنوان ارزشمند شدند.

    در حاشیه  نشست مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور برپا شد:     

کافه کارآفرینی، محفلی برای تبادل تجربیات

نام 3 پژوهشگر دانشگاه مازندران در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفت

■ بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از اختصاص ۵ هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای حمایت از ایده ها و طرح های شرکت های 

دانش بنیان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبرداد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر 
به  صندوق  این  خدمات  و  تسهیالت  درباره  وحدت  علی 
شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه تولید مایحتاج مردم و 
کنترل شیوع ویروس کرونا گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی 
به عنوان نهاد تامین مالی برای شرکت های دانش بنیان و فناور، 
حمایت های ویژه ای برای تولید محصوالت و خدمات مرتبط 

با کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا مصوب کرده است.
وی افزود: در ابتدا طی فراخوان از شرکت هایی که اقالم یا 
محصوالتی در این زمینه تولید می کنند دعوت به عمل آمد. 
ژل  تولیدکننده  شرکت های  شامل  فراخوان  این  محورهای 
ماسک  کننده،  ضدعفونی  دستگاه های  عفونی،  ضد  مواد  و 
بیماری  تشخیص  کیت های  مشابه،  تجهیزات  و  روپوش  و 
کرونا، نرم افزارها و اپلیکیشن ها و شبیه سازها و نرم افزارهای 

مدل سازی و داروهای کنترل عوارض ویروس کووید ۱۹ بود.
از  دانش بنیان  استقبال شرکت های  میزان  مورد  در  وحدت 
این فراخوان اظهار کرد: بیش از 2۰۰ شرکت اعالم آمادگی 
کردند و بعد از ارزیابی الزم حدود ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار 
برای کمک در این زمینه در هیات عامل در نظر گرفته شد 
که از طریق شبکه عاملیت در سطح کشور مانند صندوق های 
پژوهش و فناوری توزیع خواهد شد و تا پایان سال جاری 

شرکت ها امکان استفاده دارند.
به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دارای 
طرح های مرتبط یا باید تاییدیه از مراجع ذی صالح داشته 
باشند و یا سازمان غذاو دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت، ستاد فناوری نانو و زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری مکلف شده اند که درخواست ها را 

خیلی سریع بررسی کنند.
وی ادامه داد: عالوه بر این، از آنجا که شیوع ویروس کرونا 
کسب وکار برخی از شرکت های دانش بنیان را متاثر ساخته 
تا  داریم  آمادگی  عامل صندوق،  هیات  مصوبه  است، طبق 
به شرکت هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری معرفی می شوند، تسهیالتی برای جبران 

آسیب های ناشی از این وضعیت بپردازیم.
دکتر وحدت به افزایش سقف تسهیالت سرمایه در گردش 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  و شکوفایی  نوآوری  فوری صندوق 
خدمات  گفت:  و  کرد  اشاره  نوآوری  صندوق  های  حمایت 
زود در  بود که خیلی  تسهیالتی  فوری  سرمایه در گردش 
اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گرفت سقف این خدمت 
در حالت عادی یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان بود که 
هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی این سقف را به ۱۵ 
میلیارد تومان افزایش داد  و این مبلغ می توانست ۵۰ روز در 
اختیار شرکتها قرار بگیرد که با شرایط کنونی به ۹۰ روز برای 

این شرکت ها افزایش پیدا کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با سرعت عملی که برای 
خدمات رسانی به این شرکت ها به خرج می دهیم، بتوانیم با 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور به غلبه بر 

این بیماری کمک کنیم.

اختصاص 5000 میلیارد ریال اعتبار 
برای تولید اقالم مقابله با کرونا توسط 

رشکت های دانش بنیان و فناور
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برگزاری پنجمین کنفرانس بین املللی بازي هاي رايانه اي فرصت ها و چاش ها 

 در دانشگاه اصفهان

بازیهاي  المللي  بین  کنفرانس  »پنجمین  افتتاحیه  مراسم 
رایانه اي؛ فرصتها و چالش ها« با حضور پژوهشگران حوزه هاي 

علوم انساني و علوم فني در دانشگاه اصفهان برگزار شد.  
 

 دکتر رسول رکني زاده معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در 
پنجمین کنفرانس بین المللي بازي هاي رایانه اي فرصت ها و 
چاش ها، خالقیت را نماد حکمت و شکوفایي دانست و اظهار 
داشت: ساختار آموزش و پرورش باید بر مبناي خالقیت بنا شود 
و مفهوم خالقیت را نمي توان از خودشکوفایي جدا نمود. وي در 
ادامه نیاز به انسان خالق را بسیار ضروري قلمداد نمود و تصریح 
نمود: نیاز به انسان خالق ضروري تر از نیاز به انسان تعلیم دیده 
است. دکتر رکني زاده در ادامه به تشریح پرورش خالقیت در 
جامعه پرداخت و یکي از مهم ترین شروط این مهم را بریدن از 
آینده و گذشته دانست. راه پرورش ایده هاي خالق به اشتراک 

گذاشتن این ایده هاست.
المللي بازي   دکتر جواد راستي دبیر پنجمین کنفرانس بین 
هاي رایانه اي فرصت ها و چاش ها نیز در این مراسم ضمن 
و  انساني  علوم  حوزه  پژوهشگران  تعامل   ضرورت  بر  تاکید 
اندازي  راه  با  اصفهان  داشت:دانشگاه  اظهار  فني  علوم  حوزه 
مرکز نوآوري صنایع سرگرمي به توسعه ي آموزش و پژوهش 
آفرین  ثروت  و  استراتژیک   ، مهم  حوزه  این  در  کارآفریني  و 
برداشته است  این راستا  همت گماشته و گام هاي جدي در 
که از مهم ترین آن ها، مي توان به راه اندازي دبیرخانه دایمي 
کنفرانس بازي هاي رایانه اي فرصت ها و چالش ها با هدف 
شکل دهي علمي به پژوهش هاي پراکنده ي این حوزه نوین 

فناوري اطالعات اشاره کرد.
پنجمین کنفرانس بین المللي بازي هاي رایانه اي فرصت ها 
شاخه  در  جدید  هاي  پژوهش  ارایه  براي  محلي  ها  چاش  و 
روانشناسي،جامعه  از جمله  اي  رایانه  بازي هاي  هاي مختلف 
و  اطالعات،هنر،پزشکي،مدیریت،اقتصاد  شناسي،فناوري 
بازي  تولید  و  تحلیل  براي  محملي  تا  است  وابسته  سایرعلوم 

هاي رایانه اي فاخر باشد.
این همایش 11۲  براي  نمود:  تصریح  ادامه   در  راستي  دکتر 
مقاله به دبیرخانه همایش از سراسر کشور ارسال شد که داوري 
سخت و سنگیني داشت و این سختي به دلیل بین رشته اي 
بودن این بازي هاي رایانه اي است. داوران از رشته هاي مختلف 
مقاالت را مورد بررسي و ارزیابي قرار دادند. به طور کلي 1۲۰ 
در  و  بودند  فعال  کنفرانس  این  مقاالت  داوري  روند  در  داور 
مجموع 39 مقاله به صورت شفاهي و ۲9 مقاله به صورت پوستر 

پذیرفته شدند. 
هاي  بازي  صنعت  سرشار  هاي  ظرفیت  افزود:  ادامه  در  وي 
رایانه اي در خلق ثروت در کنار کارکردهاي آن در حوزه هاي 
در  سازي  فرهنگ  و  تبلیغات  درمان،  آموزش،  مانند  هدفمند 
نیازبه  مختلف،  هاي  جنبه  از  آن  ي  بالقوه  هاي  آسیب  کنار 
از پیش عیان مي  را بیش  این حوزه  پژوهش هاي عمیق در 
سازد و دانشگاه اصفهان بنا بر رسالت خویش امسال نیز به این 

مهم گماشته است.
دکتر راستي همچنین تصریح نمود: کنفرانس بازي هاي رایانه 
و  نهادهاي معتبر علمي  از حمایت  ها  اي فرصت ها و چاش 
فرهنگي و اجتماعي سود مي برد.امکان ارزیابي ایده ها و مقاالت 
پژوهشي توسط بزرگترین شبکه ي پژوهشي کشور در حوزه ي 
هیات  اعضاي  نفراز  از ۲۵۰  بیش  شامل  اي  رایانه  هاي  بازي 
آورد. مي  فراهم  را  و خارج کشور  داخل  هاي  دانشگاه  علمي 

مقاالت پذیرفته شده را در معتبرترین نمایه ها به پژوهشگران 
دیگر عرضه مي کند.با مجالت معتبر علمي داخل و خارج کشور 
در ارتباط است و براي چاپ نسخه ي گسترش یافته ي مقاالت 

برتر کنفرانس با آنان رایزني موثر انجام مي دهد.
همچنین بابرگزاري کارگاه ها و پنل هاي تخصصي، پژوهشگران 
را با جنبه هاي نویني از علوم و فنون مرتبط به ویژه در ارتباط 

با علوم شناختي و مارکتینگ آشنا مي کند.
دبیر کنفرانس افزود: به لحاظ سابقه ي برگزاري،اصالت،ماهیت 
علمي برگزارکنندگان و رعایت اصول علمي در داوري و پذیرش 
تضمین  آن  در  شده  پذیرفته  مقاالت  اعتبارپژوهشي  مقاالت، 

شده است.
ترین  شاخص  با  کنندگان  شرکت  مستقیم  ارتباط  امکان 
پژوهشگران داخل و خارج کشور در حوزه ي بازي هاي رایانه 
اي که امسال مهمان کنفرانس هستند را فراهم مي کند.میزبان 
فعاالن پیشرو صنعت بازي سازي است تا در کنار پژوهش هاي 
علمي،شرکت کنندگان را با آخرین دستاوردهاي فني و تجاري 
سازي نیز آشنا کند.نگاه ویژه این دوره به بازي هاي درماني 
این محورها جایگاه  با  مرتبط  پژوهش هاي  و  دارد  اختصاص 

ویژه اي خواهند داشت. 
دکتر  شامل:  کنفرانس  این  برگزاري  کمیته  است  گفتني 
هوشنگ طالبي رییس دانشگاه اصفهان رییس کنفرانس، دکتر 
جواد راستي دبیر کنفرانس، دکتر حسین کارشناس دبیر علمي 
بخش فني و مهندسي کنفرانس، دکتر امیر قمراني دبیر علمي 
بخش علوم انساني کنفرانس، دکتر پریسا دارویي دبیر علمي 
بخش هنر کنفرانس، دکتر افسانه فاطمي مسئول نشست ها ، 
دکتر امین بابادي مسئول هماهنگي هاي بین المللي و خانم 

نسیبه صرامي مسئول دبیرخانه کنفرانس هستند. 
همچنین دکتر استفان پیازسکي روانشناس برجسته دانشگاه 
علوم  و  شناسي  جامعه  رشته  تمام  استاد  و  آلمان  هایدلبرگ 
الیه  ي  زمینه  در  خود  تحقیقات  آخرین  نتایج  نیز  سیاسي 
هاي زیرین اخالقي و فکري بازي هاي واقعیت مجازي را براي 
شرکت کنندگان از طریق ویدئو کنفرانس ارایه نمود. در ادامه 
دکتر نیکوال لیبراتي پژوهشگر پسا دکتري فلسفه در دانشگاه 
توئنته هلند و دانشیار دانشگاه شانگهاي ژیائو تونگ چین در 
زمینه آنالیز فلسفي اثر استفاده از فناوري هاي نوین از طریق 

ویدئو کنفرانس سخنراني نمود.
هاي  کار  و  کسب  کارگاه  همایش  این  در  است  ذکر  به  الزم 
مبتني بر بازتواني شناختي توسط دکتر آناهیتا خرمي بنارکي، 
توسط  موبایلي  هاي  بازي  در  تبلیغات  از  درآمدزایي  کارگاه 
دکتر  توسط   HCI و  مغز  قدرت  کارگاه   ، الدیني  تاج  مهدي 
حامد علي یاري ، کارگاه بازي هاي شناختي و ردیابي چشمي 
توسط دکتر آناهیتا خرمي و پنل مشترک تپسآل آواگیمز و کافه 
بازار نیز توسط مهدي تاج الدیني،هادي دعایي، مرتضي امیري 
و حسین مزروعي برگزار و پژوهشگران حوزه هاي مختلف به 

بحث و تبادل نظر در زمینه هاي علمي مطروحه پرداختند.
مراسم اختتامیه این کنفرانس با تقدیر از مقاالت و پایان نامه 

هاي برتر در محل تاالر فارابي دانشگاه اصفهان برگزار شد.

اوراسیا  دانشگاهي  نمایشگاه  و  کنفرانس  دوره  پنجمین 
از دانشگاه  با حضور جمع زیادي  با عنوان یوري ۲۰۲۰ و 
هاي کشورهاي جهان )از جمله ایران، ترکیه، آلمان، روسیه، 
انگلستان،  پاکستان،  هند،  مالزي،  اندونزي،  مالزي،  امریکا، 
فرانسه، کرواسي، بالروس، برزیل، بنگالدش، ایتالیا، ایرلند( 
المللي روملي )Rumeli( شهر  نمایشگاهي بین  در محل 

استانبول ترکیه برگزار شد.

 دکتر سید کمیل طیبي مدیر دفتر همکاري هاي علمي و بین 
الملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي 
بنا به دعوت  بار  اولین  اظهار داشت: دانشگاه اصفهان براي 
اتحادیه  هاي  دانشگاه  دبیرخانه  که  ترکیه  آیدین  دانشگاه 
اوراسیاست، در این رویداد شرکت نمود. عالوه بر این، دانشگاه 
هاي تهران، تبریز، تربیت مدرس، یزد، صنعتي نوشیروان بابل 

و چند دانشگاه دیگر ایراني شرکت کرده بودند. 
 EURIE وي در ادامه تصریح نمود: کنفرانس و نمایشگاه 
عالي،  آموزش  مؤسسات  براي  مالقات  و محل  رویداد  یک 
سراسر  از  دانشگاهیان  و  آموزشي  خدمات  دهندگان  ارائه 
جهان است که به دنبال ایجاد یک شبکه همکاري ارزشمند 
هستند. چشم انداز این کنفرانس تقویت بین المللي سازي 
مقیاس  در  بلکه  اوراسیا  منطقه  در  فقط  نه  عالي  آموزش 

جهاني با ایجاد فرصت هاي جدید براي دانشگاه ها است.
کننده  شرکت  هزار  سه  حدود  جاري  سال  رویداد  در 
دانشگاهي بین المللي و شرکت هاي فناوري و استارت آپ 
هاي ترکیه اي فعالیت داشتند و در آن دانشگاه اصفهان نیز 
براي معرفي توانمندي ها و فعالیت هاي علمي بین المللي 
خود اقدام به برپایي غرفه نمود که مورد استقبال شرکت 
کنندگان مختلفي از جمله قائم مقام وزارت علوم ترکیه و 

جمعي از مسئوالن ترکیه اي قرار گرفت.
رئیس  مشاور  طیبي  دکتر  رویداد  این  در  است،  گفتني 
دانشگاه و مدیر بین الملل دانشگاه و دکتر مهرداد حجازي 
مسئول بین المللي سازي دانشکده مهندسي عمران و حمل 
و نقل و هماهنگ کننده همکاري هاي دانشگاه اصفهان و 
دانشگاه هاي ترکیه حضور داشتند و با دانشگاه هاي مختلف 
ترکیه و سایر کشورها در خصوص همکاري هاي دوجانبه، 
برنامه هاي اراسموس پالس و طرح موالنا مذاکره نمودند و 

به توافقات زیادي دست یافتند.  
در حاشیه نمایشگاه همچنین پانل هاي مختلف سخنراني، 
و  ها  شبکه  دانش،  گسترش  براي  میزگردها  و  سمینارها 
فرصت هاي همکاري و تعامالت علمي برگزار شد که در این 
ارتباط پانلي با عنوان "تحصیل در ایران" اختصاص داشت. در 
این پانل نمایندگان دانشگاه هاي اصفهان، تبریز و تهران به 
ایراد سخن پرداختند. در این خصوص دکتر طیبي در جمع 
حاضرین ضمن معرفي دانشگاه اصفهان در خصوص همکاري 
هاي منطقه اي در آموزش عالي و اثرات سرریزي آن به ایراد 

سخن پرداخت و به سواالت حاضرین در جلسه پاسخ داد.

رشکت دانشگاه اصفهان در منایشگاه 
اوراسیا Eurie۲۰۲۰ٍ( ۲۰۲۰( در شهر 

استانبول ترکیه
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افتتاح "ناحيه نوآوري و فناوري دانشگاه اصفهان "با حضور معاون علمي و فناوري رييس جمهور

دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رییس جمهوري در 
آستانه فرا رسیدن دهه فجر، در راس هیاتي به منظور بازدید از روند 
انجام پروژه ها و طرحهاي نوآورانه، فناورانه مراکز علمي و شرکتهاي 
دانش بنیان و استارتاپي استان اصفهان،  ناحیه نوآوري و فناوري 

دانشگاه اصفهان را نیز افتتاح نمود. 
 

  دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رییس جمهور و هیات 
همراه در مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوري و فناوري دانشگاه اصفهان، 
این دانشگاه را به عنوان یکي از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز 
علمي ایران قلمداد و بر حمایت معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري از مراکز رشد فناوري و شرکت هاي دانش بنیان تاکید 
نمود. وي با بیان این که اقدام هاي خوب و موثري از سال گذشته 
تا کنون در مرکز نوآوري صنایع سرگرمي صورت گرفته است اظهار 
داشت: دانشگاه اصفهان به عنوان یک دانشگاه پیشرو در فراهم 
آوردن زیرساخت هاي استارتاپي به منظور فعالیت سازنده جوانان 
عملکرد بسیار خوب و مثبتي داشته است . وي در ادامه افزود: 
این اراده دانشگاه اصفهان در پیشبرد امور محوله، مسئولیت ما را 
دوچندان نموده است. دکتر ستاري همچنین از حمایت همه جانبه 
معاونت علمي و فناوري رییس جمهور از طرح هاي پیشنهادي 
دانشگاه اصفهان در تکمیل و توسعه ناحیه نوآوري و فناوري این  

دانشگاه خبر داد و بر این مهم تاکید نمود. 
شایان ذکر است در این مراسم دکتر هوشنگ طالبي رییس دانشگاه 
اصفهان نیز ضمن ابراز خرسندي از حضور و حمایت همه جانبه 
معاون علمي و فناوري رییس جمهور از )ناحیه نوآوري و فناوري 
دانشگاه اصفهان( اظهار داشت: با حمایت هاي معاونت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري، مرکز بازي هاي رایانه اي در دانشگاه 
اصفهان راه اندازي و اولین ساختمان ناحیه فناوري در این دانشگاه 

افتتاح شد.
وي تصریح کرد: تفاوتي که دانشگاه اصفهان با دیگر دانشگاه ها 
در  نوآوري  ناحیه  این  که  است  این  دارد  شریف  دانشگاه  مانند 
گران قیمت ترین نقطه شهر قرار دارد و نمي توانیم مانند دانشگاه 
شریف طرح همراهي بخش خصوصي در اطراف دانشگاه را پیاده 
سازي کنیم و یا مانند دانشگاه تهران از لحاظ مالي نمیتوانیم تمام 

واحدهاي مجاور را براي کمک به این ناحیه خریداري کنیم.
رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: ناحیه نوآوري و فناوري ضمن 
این که در مالکیت دانشگاه است با کاربري نوآوري خود مي تواند 
استارتاپ ها و شرکت هاي مختلف را در خود جاي دهد. هدف ما 
تنها آموزش، پژوهش و کارآفریني نیست، بلکه در سطحي باالتر به 
اثرگذاري بر جامعه خود چشم دوخته ایم . دانشگاه نسل چهارم با 
هدف درآمیختگي فرهنگي با جامعه خود و گستره نیازهاي جامعه 
اعم از فناورانه، اجتماعي و سایر نیازهاي اساسي، سعي در حل 

مشکالت جامعه دارد.  
 الزم به ذکر است دکتر جواد راستي رییس مرکز نوآوري صنایع 
سرگرمي و رییس مرکز رشد و نوآوري دانشگاه اصفهان در این 
مراسم ضمن سپاسگزاري از حمایت هاي دکتر ستاري معاونت 
علمي و فناوري رییس جمهور و حمایت ها و پشتیباني دکتر طالبي 
رییس دانشگاه، دکتر رسول رکني زاده معاون پژوهش و فناوري و 
دکتر ولي اله میرخاني معاون اداري و مالي دانشگاه اظهار داشت: 
از سال 139۲ با راه اندازي کارگروه بازي هاي رایانه اي متشکل از 
اعضاي هیات علمي عالقه مند به حوزه استراتژیک، ثروت آفرین 
و پر مخاطب بازي هاي رایانه اي، پاي در راهي نهاد که از سال 
139۵ با سرمایه گذاري مشترک معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري و دانشگاه اصفهان با راه اندازي مرکز تخصصي بازي هاي 
رایانه اي در فضاي کمتر از ۲۰۰ متر با سرمایه اي بالغ بر سیصد 
میلیون تومان، رنگ و بویي دیگر به آن داد. برگزاري ده ها رویداد 
بازي سازي، کارگاه و دوره ي آموزشي و 4 دوره کنفرانس بین 
المللي، گوشه اي از فعالیت هاي دانشگاه اصفهان در این حوزه 
است. از سال 139۷ دانشگاه اصفهان به توسعه ي مرکز بازي هاي 
رایانه اي همت گماشت و با سرمایه گذاري بیش از 3 میلیارد تومان 
و جلب حمایت یک میلیارد توماني معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري در فضایي بالغ بر 1۵۰۰ متري در دانشکده ي بازسازي 
شده ي روانشناسي قدیم در محیطي زیبا و جذاب و با هدف توسعه 
ي فعالیت هاي هدفمند خود، مرکز نوآوري صنایع سرگرمي را راه 
اندازي کرد که عالوه بر بازي هاي رایانه اي، گستره ي بزرگتري 
از کسب و کار هاي مبتني بر سرگرمي را در بر مي گیرد. در 
مرکز نوآوري صنایع سرگرمي دانشگاه اصفهان فضاي مشترک 
کاري تیمي، آزمایشگاه واقعیت مجازي/افزوده/ترکیبي، آزمایشگاه 
بوردگیم،استدیو تولید انیمیشن،آزمایشگاه ثبت حرکات،آزمایشگاه 
تست عملکرد، استدیو صدا و موسیقي،کالس هاي آموزشي، سایت 
مجهز، رندرفام،اتاق جلسات،اتاق هاي استراحت، غذاخوري مجهز 
و امکانات دیگر داریم که همه در اختیار کساني است که عالقه 
و پشتکار و انگیزه خود را براي درآمدزایي از حوزه ي سرگرمي 

متمرکز کرده اند.

دکتر راستي در ادامه افزود: بازسازي ساختمان جدید مرکز رشد و 
کارآفریني دانشگاه اصفهان که در زمیني بالغ بر 6۰۰۰ متر مربع 
بنا شده و متراژ بناي آن ۲۰۰ متر است از بهمن 139۷ با اعتباري 
بالغ بر سي میلیارد ریال آغاز شد و در مرداد 1398 به مرکز رشد 
تحویل گردید و با اعتباري بالغ بر هشتصد میلیون تجهیز شد. این 
ساختمان در حال حاضر داراي 1۰۰ متر فضاي ستادي،۷۰۰ متر 
فضاي دفتري براي واحد هاي فناور و 3۰۰ متر فضاي عمومي 
است) بخشي از ساختمان در اختیار مرکز نوآوري صنایع سرگرمي 
دانشگاه اصفهان است ( و شامل ۵۵ دفتر اختصاصي) از مساحت 
1۵ تا 3۵ متر(، دو فضاي استراحت ویژه آقایان و خانم ها،یک 
برگزاري  براي  وسیع  تاالر  یک  و  همنشیني،دوآبدارخانه  فضاي 
رویدادها و کارگاه ها و دوره ها مي باشد. وي در ادامه در خصوص 
نخستین Fablab دانشگاهي کشور نیز اظهار داشت: Fablab به 
یک فضاي کار اشتراکي در زمینه ساخت دیجیتال و غیر دیجیتال 
گفته مي شود که با هدف گردهم آوردن افراد مستعد با عالقه هاي 
مشترک در زمینه هاي مکانیک ، الکترونیک،روباتیک، کامپیوتر 
و برنامه نویسي،هنر و معماري،طراحي و ساخت صنعتي و حتي 
زمینه هاي فناورانه بنا مي شود.در حال حاضر قرارداد راه اندازي 
یک Fablab در مساحتي بالغ بر 3۰۰ متر در کنار مرکز رشد 
منعقد شده و فضاي مزبور در حال بازسازي و تجهیز است تا ان 
شااله با راه اندازي قریب الوقوع آن نقش مهمي در رونق اکوسیستم 
کارآفریني دانشگاه اصفهان و نیز ارایه خدمات به واحد هاي فناور 
مجموعه  این  است  گفتني  باشد.  داشته  رشد  مرکز  در  مستقر 
نخستین Fablab دانشگاهي کشور است. دکتر راستي همچنین 
افزود: در حال حاضر کریدور جامع دانش نیز در مرکز رشد با هدف 
آموزش کارآمد به دانش آموزان راه اندازي شده است و همچنین 
شتاب دهنده صنایع خالق اصفهان که با حمایت معاونت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري در دانشگاه اصفهان با هدف حمایت از 
کسب و کارهاي خالق در سال 1398 تاسیس شد، درصدد است از 
شاخه هاي زیر در صنایع خالق حمایت کرده و آن ها را به صورت 
خوشه هاي مجزا سازماندهي کند. خوشه طراحي لباس،طال و جواه

ر،موسیقي،انیمیشن،سینما،صنایع دستي و هنرهاي تجسمي.

. گفتني است ناحیه نوآوري و فناوري دانشگاه اصفهان در مساحت 
3۲ هکتار شامل مرکز نوآوري صنایع و سرگرمي، مرکز رشد و 
نوآوري، کریدور جامع دانش، نخستین Fablab دانشگاهي کشور 
و شتاب دهنده ي صنایع خالق به منظور حمایت از نوآوري و 
کارآفریني در دانشگاه اصفهان ،صبح امروز )شنبه-19بهمن(، با 
حضور دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد علمي نخبگان، دکتر هوشنگ طالبي رئیس دانشگاه 

اصفهان و هیات رییسه

دانشگاه  علوم  دانشکده  دانشیار  موحد  استاد  سعید  دکتر 
ار  پس  و  روزه   ۱۸ اکسپدیشن  یک  در  مشهد  فردوسی 
طی ۱۳۰ کیلومتر کوه نوردی حرفه ای موفق به صعود به 
بلندترین نقطه کره خاکی )خارج از آسیا( قله آکانکاگوا واقع 
در مرز آرژانتین و شیلی گردید و نماد پر افتخار 7۰ سالگی 

دانشگاه فردوسی مشهد  را به اهتزاز درآورد.
آند  های  کوه  متری   7۰۰۰ قله  این  است  ذکر  شایان 
)Andes( به دلیل خشکی و فاصله زیاد از خط استوا تنها 

 ۲۵٪ شانس صعود دارد
در  غیره  و  رومانی  ژاپن،  از کشور های  زیادی  و گروه های 

صعود های اخیر خود ناکام بودند.

صعود موفقیت آمیز عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به قله آکانکاگوا
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دانشگاه شمال به عنوان یکی از دانشگاه های جوان کشور در بخش 
خصوصی است که با سپری شدن نزدیک به ۲3 سال از تأسیس 
آن، هم اکنون میزبان بیش از ۵۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف 
تحصیلی از کاردانی تا دکتراست و با دانش آموختگی بیش از 
۲3۰۰۰ نفر، تاثیر بسزایی در تحول علمی-آموزشی منطقه ای 
و ملی به فراخور بضاعت خود داشته است. این دانشگاه به دلیل 
برخورداری از زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، 
با چاالکی و انعطاف مختص بخش خصوصی، یکی از دانشگاه 
های رو به توسعه و مستعد برای انجام ماموریتهای آموزشی و 

پژوهشی ملی و فرا ملی می باشد. 

پژوهش هزینه نیست، سرمایه است
یکی از مهمترین منابع راهبردی در عصر فراصنعتی، دانش است 
که ماحصل پژوهش می باشد. بنابراین برنامه ریزی و سرمایه 
گذاری در امر تحقیق به عنوان تقویت کننده منبع استراتژیک 
می تواند هر کشوری را در عرصه رقابت جهانی، رفاه اقتصادی 
و رفاه ملی، ارتقاء توان رقابت بین المللی در توسعه دانش بنیان 
. عوامل مختلفی در  نماید  یاری  به طور موثر  دانایی محور  یا 
ساماندهی و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در دنیا موثر می باشند، 
: سیاست ها و خط مشی ها،  از  این عوامل عبارتند  از  برخی 
انسانی، منایع اطالعاتی  برنامه ریزی، کمیت و کیفیت نیروی 
نتایج تحقیقات  از  استفاده  انتشار و  و اطالع رسانی، مدیریت، 
کاربردی و فراهم شدن تجهیزات مورد نیاز می باشد. از مهمترین 
ارکان در این شاخص ها منابع مالی و سهیم شدن بخش غیر 

دولتی در تامین، توسعه و پشتیبانی در امر پژوهش می باشد.
خوشبختانه حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه شمال از جایگاه 
خطیر و مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه 
برخوردار است و طی بیش از دو دهه فعالیت این حوزه، تالشهای 
زیادی درجهت ایجاد فضای علمی، تحقیقاتی و فیزیکی مناسب 
برای دانشجویان شاغل به تحصیل و اعضای هیات علمی نموده 
است. با توجه به همکاری بیش از 3۰۰ عضو هیات علمی تمام 
وقت و مدعو در این دانشگاه، طیف وسیعی از وظایف و ماموریتها 
است  شده  تعریف  حوزه  این  در  فناوری  و  پژوهشی  حوزه  در 
دانشگاه  در  دانشجو  و  استاد  موثر  تعامل  اساسی  نیازهای  تا 
محیا گردد و زمینه های الزم در جهت کاربردی سازی نتایج 
تحقیقاتی این عزیزان در صنعت و سایر ارکان اجرایی و سازمانی 
کشور فراهم گردد. دانشگاه شمال همواره نگاهی فراسازمانی به 
مقوله پژوهش و نوآوری داشته و سرمایه گذاری در این بخش را 

نه هزینه، بلکه سرمایه می داند.

نشر کتاب، چاپ مقاالت و حضور در کنفرانس ها
به  پاسخ  در  شمال  دانشگاه  در  و  است  پژوهش  زاییده  دانش 
دانشگاهی کشور  و  علمی  روزافزون جامعه  نیازهای  از  بخشی 
سعی شده است از یک سو به تولید دانش و از سوی دیگر به 
انتقال آن توجه همزمان گردد. در حوزه نشر کتاب، طی سالهای 

گذشته از طرف اعضاء محترم هیات علمی این دانشگاه، بیش 
از 1۰۰ عنوان کتب درسی و کمک آموزشی بصورت تالیف یا 
ترجمه نگارش و  پس از طی کردن فرایند داوری، توسط ناشران 
معتبر کشور به چاپ رسیده و در اختیار دانشگاهیان کشور قرار 

گرفته است. 
های  دوره  رشد  به  توجه  با  اخیر،  سال  چند  در  همچنین 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ساالنه بطور متوسط ده ها مقاله در 
مجالت معتبر علمی-پژوهشی داخلی نمایه شده در ISC   و 
یا مجالت بین المللی نمایه شده در ISI و Elsevier  توسط 
اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده های 
فنی-مهندسی، علوم انسانی و علوم ورزشی این دانشگاه به چاپ 
ترغیب  دانشگاه جهت  گذاری  سیاست  با  همچنین  رسد.  می 
اساتید و دانشجویان برای حضور در رویدادهای علمی کشور، 
ساالنه موارد زیادی شرکت در کنفرانسها و مجامع معتبر علمی 
داخلی و خارجی همراه با ارایه مقاالت توسط پژوهشگران این 

دانشگاه صورت می پذیرد. 

میزبانی کنفرانس های منطقه ای، ملی و بین المللی
در  شمال  دانشگاه 

طول بیش از دو دهه حیات خود، میزبان و برگزار کننده بیش 
از 3۰ کنفرانس بین المللی، ملی و منطقه ای بوده است. بطوری 
که در سال تحصیلی جاری برای سه کنفرانس ملی و همایش 
منطقه ای برنامه ریزی الزم صورت پذیرفته است که کنفرانس 
علوم ورزشی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوشگران برگزار 
شد و دو کنفرانس دیگر نیز که یکی در حوزه علوم کامپیوتر و 
سامانه های هوشمند و دیگری در حوزه فرهنگی و اجتماعی در 

بهار سال 1399 برگزار خواهند شد. 
     

ارتباط صنعت و دانشگاه

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بسترهای مناسبی را جهت معرفی 
اساتید هیات علمی به بخش صنعت و سازمانهای خصوصی و 
دولتی برای انجام پروژه های پژوهشی محیا کرده است. بطوری 
که ضمن انجام چندین طرح پژوهشی با همکاری اعضاء محترم 
هیات علمی این دانشگاه در راستای نیازهای اساسی کشور در 
حوزه های مختلف علمی و صنعتی، در سال گذشته سه پروژه 
مشترک با بنیاد نخبگان استان مازندران، استانداری مازندران و 
اداره کل ورزش و جوانان به سرانجام رسیده است. عالوه براین 
نمایندگان بخش خصوصی صنعت  با  را  نشست های مشترکی 
جهت هم اندیشی و امضا تفاهم نامه های علمی – صنعتی محیا 
کرده است که از مهمترین آنها می توان به امضا تفاهم نامه با 
شرکت سیم و کابل آمل و نشست مشترک با نخبگان کارآفرین 

متوسط  بطور  ساالنه  همچنین  نمود.  اشاره  صنعت  بخش  در 
این مرکز به معرفی بیش از 6۰۰ کارآموز بصورت هدفمند به 
بخش صنعت جهت گذراندن دوره های کارورزی و کارآموزی و 
همچنین بیش ازیکصد دانشجو به مراکز علمی و پژوهشی جهت 
زمینه حضور  تا  مبادرت می کند  تحقیقاتی  پروژه های  انجام 
برای تجربه اندوزی و جذب در بازار کار دانشجویان فراهم گردد. 

 
برگزاری کارگاه های تخصصی علمی

دانشگاه  تحصیل،  به  شاغل  دانشجویان  توانمندسازی  بمنظور 
شمال ساالنه میزبان برگزاری تعداد زیادی کارگاه های تخصصی 
از ۲۵  بیش  گذشته  سال  در  که  بطوری  است.  بوده  آموزشی 
هیات  اعضاء  تدریس  با  ویکند  آپ  استارت  و  آموزشی  کارگاه 
که  است  کرده  برگزار  کشور  سراسر  از  مدعو  اساتید  و  علمی 
استقبال بسیار خوب محققین منطقه را به دنبال داشته است. 
این کارگاه ها با نیاز سنجی از سوی حوزه پژوهش و فناوری در 
راستای رفع مشکالت و ارتقاء توان علمی محققان طراحی و به 

صورت مدون برگزار می گردد.

دستاوردهای پژوهشی دانشجویی

با وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز و اساتید توانمند، فضا 
برای ایده پردازی و ابتکار در دانشگاه شمال آماده شده است و 
در این بین، هرسال شاهد عملیاتی شدن و به بار نشستن این 
نوآوریهای علمی - تحقیقاتی در دانشگاه شمال هستیم، بطوری 
که در سال گذشته تیم دانشجویی رشته مهندسی عمران به 
سرپرستی دکتر ایزدی موفق به ساخت دستگاه متراکم کننده 
تیر خمشی آسفالت شده است. همچنین انجمن علمی رباتیک 
و ساخت  به طراحی  موفق   ، برق  و  کامپیوتر  مهندسی  رشته 
نظر  تحت  هوشمند  هدایت  و  ریزی  برنامه  قابل  پرنده  ربات 
اساتید متخصص هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه گردیده که 
در چندین جشنواره دانشجویی شرکت و موفق به کسب مقام 

شده است.

پژوهش و نوآوری در دانشگاه شامل

پروفسور عباسعلی رستمی
شمال دانشگاه  موسسین  از  و  رئیس   

⏪
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همکاریهای علمی و بین المللی

دانشگاه  امناء  هیات  طرف  از  شده  تعریف  اهداف  از  یکی 
به  توجه  با  المللی  بین  های  همکاری  گیری  شکل  شمال، 
ظرفیتهای موجود در دانشگاه بوده است. در همین راستا، در 
انگلیسی،  دانشگاه  با چند  هایی  نامه  تفاهم  دهه گذشته  دو 
است  رسیده  امضا  به  گرجستانی  و  استرالیایی  کانادایی، 
میزبان  شمال  دانشگاه  ها  نامه  تفاهم  این  از  یکی  تحت  که 
آموزش  جهت  مختلف  کشورهای  از  دانشجویان  از  تعدادی 
نامه  تفاهم  نیز  گذشته  سال  در  است.  بوده  فارسی  زبان 
همکاری از طرف نمایندگان دو دانشگاه کانادایی UCW  و 
برگزاری دوره های کوتاه  به  TRU صورت گرفته که منجر 
مدت با نظارت دانشگاه شمال در ایران شده است و در حال 
فراهم سازی مقدمات کار برای توسعه این دوره ها و همکاری 

بیشتر با دانشگاههای فوق الذکر هستیم. 

مرکز کارآفرینی دانشگاه شمال

کارآفرینی  توسعه  هدف  با  شمال  دانشگاه  کارآفرینی  مرکز 
کار  کارآفرین،  دانشگاه  سوی  به  حرکت  جهت  در  تالش  و 
خود را آغاز و در این راستا به فعالیت می پردازد. از آنجا که 
ادامه فعالیت هر سازمان یا نهاد نیازمند برنامه ریزی و تدوین 
چشم انداز، ماموریت، استراتژی و برنامه است، مرکز کارآفرینی 
دانشگاه، اهداف و برنامه های خود را در قالب مجموعه ای مدون 
تعریف نموده و در حال تالش برای عملیاتی کردن این اهداف 
است. این مرکز، در ابتدای سال 1396 در جهت اجرای آیین 
کشور(  های  دانشگاه    در  کارآفرینی  توسعه  )طرح  کاراد    نامه 
ارتقاء  منظور  به  فناوری،  و  تحقیقات  و  علوم  وزارت  مصوب 
توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه شمال تأسیس گردید، 
برگزاری  شامل  مرکز  فعالیت  های  عمده  ماه 1396  اسفند  تا 
دانشجویان،  درخواست  مورد  ترویجی  و  آموزشی  دوره های 
اساتید و یا نهادهای دولتی و غیر دولتی بوده است. طی دوسال 
گذشته این مرکز میزبان چندین استارت آپ ویکند در حوزه 
علوم ورزشی، کامپیوتر و کارآفرینی صنعتی با همکاری اساتید 
و  انسانی  علوم  و  ورزشی  علوم  فنی-مهندسی،  دانشکده  سه 
جهت  منتخب  گروههای  برای  بستر  و  است  بوده  اجتماعی 
بالندگی در این مجموعه محیا شده است. هم اینک این مرکز 
میزبان شرکتهای نوبنیادی هست که اسامی و زمینه فعالیت 

برخی از آنها در فهرست ذیل مشاهده می شود:
ارائه  و  تولید  و  توسعه  زمینه  گستر)در  رای  مجموعه    ●
شرکتی  سازمانی،  سطح  در  کاربردی  افزاری  نرم  محصوالت 

و عمومی(
●  مجموعه آرک)در زمینه نرم افزار آرک بعنوان اولین و تنها 

سامانه جامع صنعت ساختمان کشور(
تولید  زمینه  آمارد)در  اروند  پارس  صنعتی  توسعه  گروه    ●

عقرب، زهر و روغن آن(

)IT گروه میکروآرت )در زمینه الکترونیک، کامپیوتر و  ●
درس  ارایه  افزاری  نرم  ربات  زمینه  بهسازان)در  گروه    ●

خودکار و آموزش مجازی ایلس(
●  شرکت تسهیل گران  اقتصادی گنجینه دومان)در زمینه 
ترویج  و  سازی  فرهنگ  سرمایه،  چرخش  زایی،  اشتغال 

خصوصی پروری(
زمینه  الکترونیکی)در  پیشرفته  آموزشهای  مرکز    ●
توانمندسازی  و  الکترونیکی  آموزش  و  مارکتینگ  دیجیتال 

استارت آپ ها (
●  هوشمندسازه شمال گستر ارج)در زمینه هوشمند سازی 

ساختمانهای مسکونی و تجاری و شرکتها(
تولید وسایل پزشکی و  ●  شرکت روجین صنعت)در زمینه 

ورزشی(
●  شرکت کارآفرینان سبز)در زمینه تولید گیاهان زینتی و 

درختان خاص(

بیش از ۸0 آزمایشگاه و کارگاه تخصصی با تجهیزات
 پیشرفته در دانشگاه شمال

 

دادن  قرار  اختیار  در  برای  مختلف  آزمایشگاههای  تجهیز 
مقاطع  در  دانشجویان  به  عملی  آموزشهای  خدمات  بهترین 
مختلف تحصیلی از جمله دغدغه های اصلی دانشگاه شمال 
بوده است و در این مسیر، با راه اندازی و تجهیز 8۰ آزمایشگاه 
و کارگاه، گام بلندی در این راستا برداشته است. بطوری که 
و  کارگاهها  انواع  تاسیس  با  مهندسی  و  فنی  دانشکده  در 
الکترونیک،  کامپیوتر،  عمران،  های  رشته  های  آزمایشگاه 
را  استانداری  خدمات  کشی  نقشه  و  معماری  شیمی،  برق، 
به دانشجویان و محققین عالقمند  ارایه می دهد. همچنین 
فیزیولوژی  مجهز  آزمایشگاه  دو  با  ورزشی  علوم  دانشکده 
و   بهترین  به  مجهز  که  اصالحی  و  شناسی  آسیب  و  ورزش 
و  آموزشی  امور  برای  گیری  اندازه  دستگاههای  بروزترین 

پژوهشی بوده، هم اکنون مشغول کار است.  

مرکز آموزش عالی آزاد و کوتاه مدت

 139۵ سال  در  که  شمال  دانشگاه  آزاد  عالی  آموزش  مرکز 
فعالیت خود را بصورت رسمی در منطقه شمال کشورآغاز کرده 
ارتقای  است، در کنار برگزاری دورهای متعدد کوتاه مدت و 
نظام مهندسی، برای اولین بار در استان مازندران دوره های 
MBA و DBA را با مجوز وزارت علوم برگزار نموده که با توجه 

میزبان  آسان،  دسترسی  و  آمل  شهر  جغرافیایی  مرکزیت  به 
دانشپذیرانی از غرب و شرق استان مازندران است. از آنجاییکه 
آمل نزدیکترین شهر شمالی به تهران است، عالوه بر استادان 
بهره  مرکز  این  در  نیز  بنام کشور  و  استادان مطرح  از  بومی، 
برده است. هم اکنون نیز این مرکز با استفاده از زیرساخت های 
کامل آموزش مجازی از استادهای ایرانی خارج از ایران برای 
آموزش دانشپذیران از اقصی نقاط ایران بهره می برید. برنامه 
با  منطقه  نیاز  مورد  مختلف  های  دوره  برگزاری  برای  ریزی 
مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر برنامه های این 

مرکز می باشد.
 

خدمات در حوزه فناوری اطالعات

جمله  از  متنوع  مسولیت  دانشگاه  اطالعات  فناوری  بخش 
کامپیوتر  دستگاه   4۰۰ از  بیش  ارتقای  و  نگهدار  حفظ، 
ارتقای  و  حفظ  وبسایت،  بروزرسانی  و  نگهداری  دانشگاه، 
دارد  و...  اینترنت  باند  پهنا  افزایش  و  کیفیت  سرورها، حفظ 
که با حضور کارکنان متخصص در حوزه IT و شبکه مشغول 
به دادن خدمات به اساتید، دانشجویان و کادر اداری هستند. 
شمال  دانشگاه  گانه  سه  های  دانشکده  از  هریک  همچنین 
سایت تخصصی مختص خود را داشته و عالوه بر آن، سایت 
عمومی مرکزی با ۵4 سیستم و سایت تحصیالت تکمیلی با 
اساتید  و  به دانشجویان  31 سیستم مشغول خدمات رسانی 
است.  محور   IT کارگاههای  برگزاری  برای  محلی  و  محترم 
بدلیل  دانشگاه  آموزشی  بخش  که  اسفند98  روزهای  در 
شیوع ویروس کرونا، در تعطیلی بسر برده است، کارشناسان 
برگزاری  مناسب،  پلتفورمهای  سازی  فراهم  با  حوزه  این 
دانشجویان  برای  اول  فاز  در  را  برخط  مجازی  کالسهای 
تحصیالت تکمیلی و در مرحله بعد برای دانشجویان کاردانی 

و کارشناسی محیا کرده اند.
  

کتابخانه مرکزی و دیجیتالی
بیشتر  برای دسترسی  تا  در دانشگاه شمال تالش شده است 
دانشجویان و اساتید دانشگاه به منابع علمی، کتابخانه و مرکز 
اسناد دانشگاه تا حد امکان به مهمترین و جامع ترین کتابها و 

نشریات بصورت فیزیکی و الکترونیکی مجهز گردد. 
مجزی،  و  مدرن  مطالعه  سالنهای  آرام،  و  وسیع  محیطی 
و  الکترونیکی  روز  به  منابع  به  آسان  و  سریع  دسترسی 
را  مساعدی  فضای  بخش،  این  در  اختصاصی  کامپیوترهای 
برای پژوهش و فراگیری در کتابخانه مرکزی دانشگاه فراهم 

آورده است.
کتابخانه این دانشگاه با مخرن و دو سالن مطالعه خواهران و 
گیرد  می  دربر  را  مترمربع   8۰۰ حدود  مساحتی  در  برادران 
جلد   ۲۰۰۰ حدود  و  فارسی  کتاب  جلد   ۲۰۰۰۰ حاوی  و 
کتاب التین می باشد و روزانه پذیرای صدها دانشجو بصورت 

حضوری یا مجازی می باشد.

⏪

❚❚
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برند پرونایس
به  و  زیبا  ، تجربه ای  بودن  بودن در کنار منحصربه فرد  اولین 
یادماندنی برای مصرف یک محصول است و محصوالت خاویاری 
)پرونایس( با برخورداری از این ویژگی های ممتاز ، توانسته اند 
بخش عمده ای از نیازها و سلیقه های * خاص* مصرف کنندگان 

محصوالت آرایشی_ بهداشتی کشور را تحت پوشش قرار دهند.
محصوالت خاویاری پرونایس برای اولین بار در کشور با استفاده 
از بهترین و مرغوب ترین خاویار دریای خزر بعنوان اولین برند 
آرایشی_بهداشتی دریایی کشور، در شرکت دانش بنیان داروسازی 
بهداشتی دکتر جهانگیر فرموله و وارد بازار  شده اند. تولید کرم های 
ضدآفتاب خاویار پرونایس، شامپو و نرم کننده خاویار پرونایس، 
شامپو ضدشوره و تثبیت کننده رنگ مو خاویار ، خمیردندان خاویار 
پرونایس و ...نشان می دهد که ظرفیت های این برند خاص برای 
پاسخگویی به نیازها و سلیقه های سطح باال و متفاوت در جامعه به 

وجه قابل قبولی، باالست.
واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر 
از سال۱۳۹۱ تاکنون در این پارک علم و فناوری مستقر بوده و از 
مزایایی قانونی پارک علم و فناوری لرستان استفاده نموده است 
این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۰۰نفر نیروی انسانس دارد و 
محصوالت خودر ا به  برخی از کشورهای همسایه صادر می نماید.

شرکت میکروب آزما پارس

شرکت میکروب آزما پارس با مدیریت عاملی علی غالمی از شرکت 
های فناور مستقر در پارک علم و فناوری  لرستان موفق به ساخت 
کیت تشخیص ویروس کرونا شده است. این شرکت از سال ۹6 به 
عضویت این پارک علم و فناوری درآمده که پارک علم و فناوری 
براساس رسالت خود یک آزمایشگاه را جهت انجام تجاری سازی 
پارس  آزما  میکرب  شرکت  است.  نهاده  شرکت  اختیار  در  ایده 
توانسته است در شرایط حساس کشور کیت تشخیص ویروس کرونا 
را تولید نماید.  این شرکت یک نمونه ویروس را به صورت RNA از 
آزمایشگاه امام رضا)ع( اراک تهیه نموده و فرآیندهای الزم را انجام 
و سپس با کیت تولیدی آزمایش و به صورت کامالً موفقیت آمیز 
جواب مثبت به دست آمده است. شرکت میکرب آزما پارس می 
تواند با همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

روزانه ۱۵۰ تا 2۰۰ کیت تشخیص ویروس کرونا تولید نماید

معرفی رشکت های موفق در پارک علم و فناوری لرستان

تاریخچه شرکت دانش بنیان داروسازی بهداشتی 
دکتر جهانگیر 

شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر در سال ۱۳6۰ تحت 
عنوان البراتوار دکتر جهانگیر شروع به کار نمود. کارخانه وی در 
محصوالت  تولید  هدف  با  آباد،  خرم  شهرستان  لرستان  استان 
بهداشتی نظیـر شامپو و مایع ظرفشویی تأسیس گردید و سپس 
فعالیت خود را درجهـت تولید ظروف پلی اتیلنی و سفیدکننده 
اخذ مجوز  به  موفـق  در سال ۱۳7۳  این شرکت  نمود.  توسعه 
ساخت دارو از وزارت صنایع و بهداشت گردید. شرکت داروسازی 
بهداشتی دکتر جهانگیراسـاس فعالیـت خود را بر پایه روندهای 
نوین و قابل اطمینان قرار داده است. برنامه های کارآموزی علمی 
و عملی بطور منظم به منـظور باال بردن اطالعات افراد شاغـل 
در شرکت در زمینه محصـوالت، تجهیـزات و مقررات بهداشتی 
مطابق با استاندارد )GMP( انجام می پذیرد. فعالیت های بـخش 
تحقیقاتی و توسعه این شرکت با راهنمایی مشـاورین شرکت و یا 
توسط متخصـصین شرکت صورت می گیرد. در سال ۱۳7۳ این 
شرکت موفق به اخذ مجوز افزایش ظرفیت و تولید محصـوالت 
جدید دارویی، آرایشی و بهداشتی گردید. برنامه هایی در جهت 
فعالیت مستمر و بیشتر در بازار داخلی و ورود سریـع به بازارهای 

خارجی صورت پذیرفته است. 
افزایش روزافزون سطح تقاضای محصوالت گیاهی و طبیعی  در 
زمینه  پوست و مو در کنار ضرورت پاسخگویی به نیازها و سلیقه 
های متنوع جامعه سبب شد که شرکت داروسازی بهداشتی دکتر 
جهانگیر با رویکرد توسعه برند، اقدام به ایجاد برندهای جدیدی به 

نام پرمون و هربکس نماید.
برند پرمون

تولید محصوالت  ایرانی در زمینه  انگیز  نام آشنا و خاطره  برند 
آرایشی- بهداشتی گیاهی و طبیعی  با بیش از ۳۵ سال سابقه تولید 
مستمر و باکیفیت است. محصوالت پرمون به طورعمده  شامل انواع  

شامپوهای گیاهی ، نرم کننده و حالت دهنده مو و ... می باشد که 
در طی سال ها تولید و تخصص گرایی ، با بهترین کیفیت و درجه 
باالی مطلوبیت، در دسترس عموم اقشار جامعه  قرار گرفته است. 
بهره گیری از پتانسیل  گیاهان دارویی اقلیم  زرخیز زاگرس در کنار 
توسعه تحقیقات کاربردی و پژوهشی و تاکید بر نوآوری در تولید، 
از جمله ظرفیت های این برند است که به ما اطمینان می بخشد 

در پس سال ها تجربه موفق بگوییم : پرمون  پاسخی از طبیعت.
هم اکنون محصوالت پرمون شامل شامپو سبوس برنج پرمون ، 
شامپو رزماری پرمون ، شامپو چای سبز پرمون، شامپو روغن درخت 
چای پرمون ، شامپو تقویتی پرمون، شامپو کتیرا پرمون ، شامپو سیر 
پرمون، شامپو بدن پرمون ،شامپو بچه پرمون، ژل کتیرا پرمون، سرم 
مو پرمون، اسپری چسب مو پرمون ، کرم و روغن شترمرغ پرمون و 
... با برترین کیفیت  و بهترین مواد موثره در راستای پاسخگویی به 

نیازهای جامعه در اختیار هم وطنانمان قرار دارد.

برند هربکس
 هربکس فصل نوینی از دستاوردهای حوزه محصوالت بهداشتی- 
آرایشی و درمانی کشور در زمینه پوست و موست که با تکیه  بر 
سال  در  کاربردی«  و  پژوهشی  »تحقیقات  و  نوآوری«  »رویکرد 
۱۳۹۰ وارد بازار محصوالت آرایشی و بهداشتی ایران شد. بهره 
گیری از تجهیزات نوین تکنولوژیکی ، استفاده از فناوری های نوین 
از جمله نانو و ... در کنار برخورداری از پیشینه درخشان تولیدی، 
از جمله ظرفیت ها و مزیت هایی است که در تولید محصوالت 
این برند از جمله خمیردندان بره موم هربکس، لوسیون ضدریزش 
ارثی و تقویت کننده هربکس،کرم ترمیم کننده هربکس، لوسیون 
شستشوی صورت هربکس، ماسک های الیه بردار روشن کننده، 
ضدجوش و ذغالی هربکس، کرم های ضدآفتاب هربکس)بی رنگ 
و رنگی(، کرم روشن کننده، شیرپاک کن هربکس، لوسیون و شامپو 
بدن هربکس، شامپو تثبیت کننده رنگ مو هربکس، ژل اصالح 

بدون کف هربکس و ...به کار رفته است.

از میان شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس، ۱7 شرکت 
قادر به تولید محصوالتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و 
کمک به درمان بیماران مبتال به این ویروس هستند که تولید 
کیت های تشخیصی و اسپری و پل از جمله این محصوالت است.

به گزارش ایسنا، پس از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و 
تایید رسمی آن در ایران و ابتالی روزافزون مردم به این بیماری، 
شرکت های حوزه سالمت و فناوری اطالعات عضو پارک فناوری 
پردیس شروع به تولید یا افزایش ظرفیت تولید محصوالتی برای 
مقابله با شیوع این ویروس کردند. از این رو ۱7 شرکت عضو 
"پیشگیری"،  عملکرد  با ۴  تولید محصوالت  امکان  پارک  این 

"تشخیص"، "درمان" و "مطالعات پژوهشی" را دارند.
در حوزه تشخیص، یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در 
پارک پردیس فاز پژوهشی تولید »کیت تشخیص ویروس کرونا 

Corona Virus Rapid Test« را طی کرده و به زودی 
این محصول وارد بازار خواهد شد.

یکی دیگر از این شرکت ها نیز در حال تولید »کیت تشخیص 
بازار  وارد  نزدیک  آینده ای  ویروس کرونا PCR« است که در 

خواهد شد.
تولید  فناوری در حال  پارک  این  از  همچنین شرکت دیگری 
برپایه  دست«  کننده  ضدعفونی  »محلول  و  »اسپری«  »ژل«، 
بنزالکونیوم کلراید و پروپیلن گلیکول )کروسپت( است. همچنین 
»ساشه خوراکی«، »ویال خوراکی« و »کپسول های تقویت کننده 
سیستم ایمنی بدن« از تولیدات دانش بنیان یکی دیگر از این 

شرکت ها به شمار می رود.
دو شرکت دیگر این پارک نیز محلول و اسپری ضدعفونی کننده 
دست بر پایه انواع الکل را برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 

تولید می کنند.
یکی از شرکت های فعال در حوزه الکترونیک در حال تولید ماشین 
بیهوشی برای مراقبت از بیماران در آی سی یو« بیمارستان ها 

است که در حوزه درمان کاربرد دارد.
تولید تجهیزات بیمارستانی مانند دستگاه "کاور کفش اتوماتیک 
حرارتی"، "ظروف کاغذی یکبار مصرف بیمارستانی ضد آب و 
رسیور("، دستگاه  و  ادرار  لوله  بیمار،  زیر  لگن  )شامل  گیاهی 
"تخت  پالسما"،  "استریالیزر  دستگاه  رومیزی"،  "اینوکالو 
دیگر  از  ابزار شوی"  "دستگاه  و  بیمار"  ضدعفونی  و  شستشو 
فناوری  پارک  در  مستقر  شرکت های  دانش بنیان  محصوالت 

پردیس برای مقابله با ویروس کرونا است.

تولید محصوالت مقابله با ویروس کرونا در پارک فناوری پردیس
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به گزارش موزه ملی علوم و فناوری ایران، این دوره آموزشی 
با هدف ایجاد نگرش و مطالعه درباره چیستی علم، روش علم، 
روزهای  علمی،  تفکر  و  روش ها  علم،  و شبه  علم  تمایز  مسئله 
ابتدای  از  هفته   ۸ مدت  به   ۱7 تا   ۱۵ ساعت  از  پنجشنبه 
امیرحسن  حضور  با   ۹۹ اردیبهشت  پایان  تا   ۹۸ اسفندماه 
در  تکنولوژی  و  علم  فلسفه  دکترای  دانشجوی  موسوی، 
عنوان مدرس  به  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

دوره برگزار می شود.
بالقوه  طور  به  دوره  مخاطبان  گزارش،  این  اساس  بر 
روزنامه نگاران علم، محققان علوم پایه علوم اجتماعی، معلمان 
علوم، متخصصان حوزه علم و عالقه مندان ترویج علم هستند و 
سرفصل های آکادمیک که در این دوره ارائه می شود عبارتند 
از: واقعگرایی و ناواقع گرایی علمی، شبه علم، علم و متافیزیک، 
علم و دین، نقش تاریخ علم در فلسفه، فلسفه های علوم خاص، 
رایج  اشتباهات  علم،  ترویج  نقادانه،  تفکر  وتکنولوژی،  علم 

فلسفی هوش مصنوعی.  فلسفه ذهن، جنبه های  درعلم، 
دانشجویان  برای  درصدی  بیست  تخفیف  است،  ذکر  شایان 
عالقه مندان  و  می شود  اعمال  ثبت نام  کارشناسی جهت  مقطع 
این  محتوای  و  نحوه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
آدرس به  رویداد  این  سایت  به  می توانند  آموزشی  دوره  

                           مراجعه کنند.

الی  تاریخ 2۱  از  ایران  شیمی  آموزش  ملی  کنفرانس  یازدهمین 
2۳ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان اصفهان، انجمن شیمی 
ایران و موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان یکی از حامیان این 

کنفرانس در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، این کنفرانس 
با  تابستان ۹۹،  و  بوده  مهندسی شیمی  حوزه  در  روزه،  سه  ملی 
همکاری انجمن شیمی ایران در دانشگاه فرهنگیان اصفهان برگزار 
می شود. موزه ملی علوم و فناوری ایران نیز همچون دوره های قبلی به 

عنوان یکی از حامیان برگزاری این کنفرانس ملی خواهد بود

محورهای یازدهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران عبارتند از:
آموزش شیمی و محیط زیست

اخالق علمی در آموزش و پژوهش شیمی
روش های تدریس فعال در آموزش شیمی

نقد و بررسی برنامه  ی درسی و محتوای کتاب  های درسی شیمی 
دوره  ی متوسطه دوم

ایجاد پیوند میان آموزش و پژوهش؛ درس پژوهی و اقدام پژوهی
با تاکید بر شایستگی  های حرفه  ای  آموزش شیمی در دانشگاه 

استادان و دانش آموختگان
آموزش شیمی و فناوری اطالعات و ارتباطات

آموزش شیمی مبتنی بر آزمایشگاه و طراحی آزمایش های کم هزینه
شیمی و آموزش مهارت های زندگی؛ آموزش همگانی شیمی

آموزش عرصه های نو شیمی؛ شیمی سبز، نانوشیمی و ......
کج فهمی های رایج در آموزش شیمی

طراحی آموزشی و طراحی واحد یادگیری در آموزش شیمی
آموزش شیمی و صنعت با تاکید بر کارآفرینی و نیازهای صنایع

شایان ذکر است، مقاالت برتر کنفرانس به صورت یک ویژه نامه در 

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش شیمی که از انتشارات 
دانشگاه فرهنگیان است چاپ می شود. همچنین در پایگاه سیویلیکا 

و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه این 
 -۰۹۳۰26۸76۳۹ شماره های۰۳۱۳7۸۰۵7۰۰-  با  کنفرانس 
۰۹۰۱۹۵۰۳۳76 تماس گرفته و یا به وبسایت رسمی کنفرانس به آدرس 

                                            مراجعه کنند.

عنوان  هستید«  دانشمند  یک  »شما  کتاب 
توسط  که  است  علمی  و  جذاب  کتاب  آخرین 
با  و  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  انتشارات 
هیأت  عضو  اخوان،  مژده  خانم  سرکار  ترجمه 
علمی موزه، به چاپ رسیده و در اسفندماه سال 

۹۸ از آن رونمایی می شود.

گالري  فعالیت هاي  از  الهام  با  حاضر  کتاب 
Wonder lab در موزه علوم لندن تدوین شده 
و  کودکان  که  است  تجربه هایي  شامل  و  است 
نوجوانان را قادر مي سازد تا هم چون دانشمندان 
به مشاهده  محیط پیرامون خود و طرح پرسش 
در مورد پدیده هاي گوناگون بپردازند و از طریق 
هوشمندانه   حدس  آزمودن  و  فرضیه سازی 

خویش با روش علمي آشنا شوند. 
این کتاب  تجربه های سرگرم کننده  و  آزمایش ها 
گونه اي  به  و  گردآوري  مختلف  محور  هشت  در 
تنظیم شده  است که خواننده را به تفکر، تجربه و 
ثبت دیدگاه ها و مشاهده های خود در هر صفحه  
کتاب  انتهایي  بخش  در  کند.  تشویق  کتاب 
برگه هایي  شده،  گذاری  نام  »آزمایشگاه«  که 
و  آزمایش  که  است  شده  تعبیه  جداشدنی 
پیش بیني  آن ها  در  کاردستي ها  انواع  ساختن 
و  جذاب تر  تجربه هایي  مخاطب  تا  است  شده 

شخصی تر به دست آورد. 
تا ضمن  است  این کتاب تالش شده  ترجمه  در 
و  کتاب  کلي  فضاي  حفظ  و  امانت داري  رعایت 
لحن طنزگونه آن، به منظور قابل  درک تر کردن 
متن براي مخاطبان فارسي زبان، تغییرات اندکی 
ترجمه  فرایند  است که طی  گفتنی  ایجاد شود. 
فعالیت  این  بودن  انجام شدنی  از  اطمینان  برای 

ها، همه ی آنها از نو اجرا شده است.
اسالمی  جمهوری  فناوري  و  علوم  ملي  موزه 
ارایه  و  فناوری  و  علم  ترویج  راستاي  در  ایران 
مفاهیم علمي در چارچوب هاي جذاب و اثرگذار، 
و  کودکان  به  را  خواندني  کتاب  این  افتخار  با 
مي کند.  تقدیم  عزیزمان  میهن  نوجوانان 
فعالیت ها  انجام  و  کتاب  این  خواندن  امیدواریم 
و آزمایش هاي آن، طعم شیرین و لذت بخش علم 

را به شما بچشاند.

دوره آموزشی فلسفه علم برای غیر فیلسوفان
■  موزه ملی علوم و فناوری با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

موزه ملی علوم و فناوری حامی یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

 http://icec11.cfu.ac.ir 

غیر  برای  علم  فلسفه   « آموزشی  دوره  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  همکاری  با  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
فیلسوفان« را به مدت ۸ هفته از ابتدای اسفندماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سالن اجتماعات موزه برگزار می کند.

evnd.co/gtdlj

شام يك دانشمند هستيد
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عمومی و با حضور اساتید، موزه داران، جمعی از مدیران روابط 
 ۱ چهارشنبه  عصر  رسانه  اصحاب  و  تهران  موزه های  عمومی 

خردادماه ۹۸ در موزه ملی علوم و فناوری برگزار شد.
ارتباطات  گروه  علمي  هیئت  عضو  قائم  منتظر  مهدی  دکتر 
حسینعلی  دکتر  و  تهران  دانشگاه  اجتماعي  علوم  دانشکده 
افخمی، عضو هیئت علمي و مدیر گروه روابط عمومي دانشکده 

ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي به سخنرانی پرداختند.
❰❰  برگزاری بزرگداشت روز جهانی نور

مراسم بزرگداشت روز جهانی نور پنجشنبه 26 اردی بهشت ماه 
در  الی 2۰:۱۵  از ساعت ۱۸:۳۰  متعدد،  برنامه های  اجرای  با 
نصیری  سعداله  دکتر  سخنرانی  با  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
نیز  و  باقرزاده  مرتضی  دکتر  و  بلخاری  حسن  دکتر  قیداری، 
انجام  نور«،  »علم  فیلم  نمایش  جمله:  از  برنامه هایی  اجرای 
آزمایش های ساده نور و بازدید از گالری نور در موزه ملی علوم 

و فناوی برگزار شد.
و  »کودکان  شاخص  در  فناوری  و  علوم  ملی  موزه    ❱❱

نوجوانان« موزه برتر کشور شد
»روز  مناسبت  به  که  کشور  برتر  موزه های  انتخاب  آیین  در 
جهانی موزه« و هفته میراث فرهنگی با حضور روسا و نمایندگان 
موزه های سراسر کشور در فرهنگستان هنر برگزار شد موزه ملی 
علوم و فناوری با کسب جایزه در شاخص »کودکان و نوجوانان« 
از موزه« در هفتمین  و تقدیر در حوزه »پژوهش« و »بازدید 

سال متوالی، موزه برتر کشور شد.
❰❰  فراخوان »باهم جدول دوره ای بسازیم« 

به مناسبت »سال جهاني جدول دوره اي عنصرها« موزه ملي 
برای  فراخوانی  عالقمندان،  مشارکت  برای  فناوری  و  علوم 

ساخت جدول دوره ای ارائه کرد.
در بخشی از این فراخوان که تا پایان شهریور ۹۸ مهلت داشت، 

چنین آمده بود:
از  را  خودتان  روایت  هنر،  ابزار  با  می کنیم  دعوت  شما  »از 
عنصرها و نقش شان در زندگی تجسم کنید. در نهایت با کنار 
هم قرار دادن آثار منتخب، جدولی دوره ای از عنصرها را با نگاه 

هنری شما در ایران خواهیم ساخت.«
❰❰  امضای تفاهم نامه همکاری میان دو موزه مطرح کشور

صبح شنبه ۱۸ خرداد ۹۸ تفاهم نامه همکاری میان »موزه ملی 
به  دفاع مقدس«  و  اسالمی  انقالب  و »موزه  فناوری«  و  علوم 

امضا رسید.
این تفاهم نامه در سه بند »همکاری های اجتماعی و فرهنگی«، 
حوزه  در  »همکاری ها  و  پژوهشی«  علمی-  »همکاری های 

جلیلی  سیف اله  دکتر  توسط  اختیارات«،  و  امکانات  دریافت 
جعفری  علی اصغر  دکتر  و  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  رئیس 

مدیرعامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به امضا رسید.
به  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  از  »رایگان«  بازدید    ❱❱

مناسبت درگذشت دکتر حافظی
بزرگ  خیر  حافظی،  محمدرضا  دکتر  درگذشت  مناسبت  به 
مدرسه ساز و رئیس هیات امنای مجمع خیرین موزه ملی علوم 
خردادماه   27 دوشنبه  روز  در  موزه  این  از  بازدید  فناوری،  و 

رایگان بود.
بهار 9۸« موزه ملی علوم  برگزاری کنفرانس »سار    ❱❱

و فناوری
با عنوان  سیزدهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری 
»سار بهار ۹۸«، روز جمعه 2۴ خردادماه، از ساعت ۱۴ الی ۱7 

در محل موزه ملی ایران با هفت سخنران برگزار شد:
از  تعهد  عدم  کشورهای جنبش  نمایندگان  بازدید    ❱❱

موزه ملی علوم و فناوری
نمایندگان بیش از ۱6 کشور عضو جنبش عدم تعهد که برای 
و  علم  ترویج  سیاست گذاری  بین المللی  کارگاه  در  شرکت 
فناوری در ایران حضور داشتند، عصر چهارشنبه 2۹ خردادماه 

۱۳۹۸ از موزه ملی علوم و فناوری بازدید کردند.
نخستین  در  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  حضور    ❱❱

گردهمایی سازندگان مراکز علم 
نخستین گردهمایی طراحان و سازندگان مراکز علم کشور با 
با  ایرانی«  تجربه  یک  علم؛  مرکز  ساخت  و  »طراحی  موضوع 
حضور نمایندگان مراکز علم کشور و با سخنرانی عضو هیات 
علمی موزه ملی علوم و فناوری در آستانه دومین سال افتتاح 
بزرگترین مرکز علم و سرگرمی کشور، روز سه شنبه ۱۱ تیر 

ماه ۱۳۹۸ در باغ کتاب تهران برگزار شد.
❰❰  حضور نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در 

هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسالمی
هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسالمی در پیشبرد 
علوم تجربی توسط »اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان 
فیزیک  معلمان  آموزشی  علمی  »انجمن  و  ایران«  فیزیک 
شهرستان های تهران« و با همکاری »موزه ملی علوم و فناوری« 
روز پنج شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ در مدرسه تاریخی دارالفنون 

برگزار شد.
❰❰  اجرای ُجنگ علمی در مناطق سیل زده لرستان

و  علوم  ملی  موزه  علمی  جنگ  مجریان  از  پور  رحیم  بابک 
فناوری، از 22 تیرماه به مدت پنج روز در روستای مورانی از 
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فعالیت های  و  رویدادها  این موسسه در طول سال نشست ها، 
علمی و فرهنگی بسیاری برگزار کرده است که در ادامه به طور 

خالصه به آنها پرداخته می شود:

تاثیر  داوینچی«  لئوناردو  »نبوغ  علمی  برنامه   ❱❱
همکاری  با  داوینچی   بر  ایرانی-اسالمی  دانشمندان 

سفارت ایتالیا
برنامه علمی »نبوغ لئوناردو داوینچی« به همت سفارت ایتالیا 
با همکاری موزه ملی علوم و فناوری و موزه ملی  ایران و  در 
و  جهان  در  ایتالیا  پژوهش  بین المللی  روز  مناسبت  به  ایران، 
هم زمان با پانصدمین سال درگذشت این دانشمند ایتالیایی با 
حضور فعاالن و رایزنان فرهنگی و اهالی علم دو کشور ایران و 
ایتالیا دوشنبه 26 فرودین ۹۸ در سالن اجتماعات موزه دوران 

اسالمی برگزار شد.
❰❰  آغاز رسمی »سال جهانی جدول دوره ای عنصرها« 

عنوان  با  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  روزه  یک  علمی  مراسم 
»آغاز رسمی سال جهانی جدول دوره ای عنصرها در ایران« 
به مناسبت نام گذاری سال 2۰۱۹ به نام »سال جهانی جدول 
موزه  محل  در  و  باستان  موزه  همکاری  با  عنصرها«  دوره ای 

دوران اسالمی، عصر سه شنبه 27 فروردین ماه برگزار شد.
انجمن فیزیک ایران، انجمن شیمی ایران، انجمن ترویج علم 
ایران، انجمن بیوشیمی ایران، انجمن الکتروشیمی ایران، دفتر 
منطقه ای یونسکو در تهران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
و موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران از حامیان 

این نشست بودند.
❰❰  نمایشگاه »باستان شناسی برای کودکان« با همکاری 

موزه ملی علوم و فناوری و مجموعه نیاوران
همکاری  نخستین  کودکان«  برای  »باستان شناسی  نمایشگاه 
مشترک مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و موزه ملی علوم و 

فناوری از ۱۴ تا 2۴ اردی بهشت ۹۸ برگزار شد.
زندگی  غارنشینی،  زندگی  شامل:  نمایشگاه  این  بخش های 
و  نگاری  ایالم، داستان خط، الیه  تمدن  و  روستانشینی، هنر 
شناخت مفهوم زمان، هویت فردی و اجتماعی بود که همه آثار، 
قالب موضوعات و بخش های  آفریده های کودکان در  دست 

نمایشگاه بوده است.
❰❰  بررسی سیاه چاله ها در موزه ملی علوم و فناوری

به مناسبت آغاز هفته جهانی نجوم، موزه ملی علوم و فناوری 
با همکاری گروه آوای کیهان، برنامه علمی »سیاه چاله ها« را 
در روز ۱6 اردی بهشت ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ تا 2۰ برگزار کرد.

❰❰  کارگاه »تجربه زیست خالقانه« 
کارگاه »تجربه زیست خالقانه« رویدادی بر مبنای هم آموزی  
و تمرین »تفکر طراحی« بود. این کارگاه پنجشنبه ۱2 اردی 
بهشت از ساعت ۹ الی ۱۴ در موزه ملی علوم و فناوری برگزار 
مخاطبان  تا  بود  شده  طراحی  ای  گونه  به  کارگاه  این  شد. 

ظرفیت خالقیت خود را آزاد کنند.
❰❰  جشنواره دو روزه »حرکت« با حضور موزه ملی علوم 

و فناوری
جشنواره علمی »حرکت« با حضور موزه ملی علوم و فناوری 
در روزهای ۱6 و ۱7 اردی بهشت ماه در دانشگاه علم و صنعت 

برگزار شد.
موزه ملی علوم و فناوری در غرفه شیمی این جشنواره، برخی 

از آثار نمایشگاهی خود را به نمایش گذاشت.
❰❰  برگزاری نشست »موزه و رسانه ها« در هفته ارتباطات 

و روابط عمومی
⏪نشست »موزه و رسانه ها« به مناسبت هفته ارتباطات و روابط 
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اخیر  برای کودکان آسیب دیده سیل  پلدختر  توابع شهرستان 
این منطقه، ُجنگ مفرح آموزشی اجرا کرد.

❰❰  رویداد آموزشی »بیا ز سنگ بپرسیم«
رویداد آموزشی »بیا ز سنگ بپرسیم« با موضوع سنگ شناسی، 
از اول اَمرداد ۱۳۹۸ به مدت یک هفته توسط موزه ملی علوم 
و فناوری در مجتمع معین مال برگزار و با استقبال خانواده ها 

روبرو شد.
در این رویداد، مخاطبان با نگاه میکروسکوپی به ساختار بلوری 
با بهره گیری  برخی سنگ ها، کشف سنگواره ها از دل خاک و 
از تکنولوژی واقعیت مجازی، با جنبه های کمتر شناخته شده 

سنگ ها و کانی ها در محیط و بدن انسان آشنا شدند.
❰❰  برگزاری  نشست تخصصی »رابطه ی علم و هنر« 

نشست تخصصی موزه ملی علوم و فناوری با عنوان »رابطه ی 
موزه  محل  در   ۹۸ امرداد   ۹ چهارشنبه  عصر  هنر«  و  علم 

ارتباطات و با حضور اندیشمندان حوزه علم و هنر برگزار شد.
کاظم  آموزشی،  فیلم های  کارگردان  دوستان،  ضیایی  رضا 
طالیی طراح، گرافیست، تصویرساز، مترجم و مدیر انتشارات 
طالیی، محمدرضا طهماسب پور عکاس و تصویرساز کتاب های 
درسی علوم تجربی، دکتر مسعود سپهر طراح گرافیک و نایب 
صمدی  هادی  دکتر  ایران،  گرافیک  طراحان  انجمن  رئیس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  علم  فلسفه  گروه  علمی  هیات  عضو 
دانشگاه  دانشیار  فهیمی فر  اصغر  دکتر  تحقیقات،  علوم  واحد 
هنر،  دانشگاه  دانشیار  صالحی  سودابه  دکتر  مدرس،  تربیت 
دکتر باوند بهپور مدیر و مدرس مدرسه بیاض و مهندس مونا 
سخنرانان  بیاض  مدرسه  مدرس  و  هنرمند  معمار،  طبیبیان 

این نشست بودند.
اثر موزه ملی علوم و فناوری در  ❰❰  نمایش چهار تک 

چهارراه ولیعصر
معرفی  هدف  با  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  اثر  تک  چهار 
فناوری های بومی ایران با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی 
مترو تهران در زیرگذر چهارراه ولیعصر به نمایش درآمد. این 
تک اثرها شامل: پیل اشکانی، اسطرالب، کاس العدل و ترازها 
بود که به مدت 2 ماه در ماه های شهریور و مهر ۹۸ در »نگاه 

خانه« زیرگذر چهارراه ولیعصر به نمایش عموم گذاشته شد.
فناوری  و  علوم  ملی  موزه  رسمی  میزبانی  اعالم    ❱❱
علوم  های  موزه  المللی  بین  کمیته  نشست  برای  ایران 

و فناوری جهان 
بین المللی  شورای  عمومی  کنفرانس  پنجمین  و  بیست  در 
موزه ها)ایکوم( که در شهر کیوتوی ژاپن و در ابتدای شهریورماه 
برگزار شد، موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران 
و  علوم  موزه های  بین المللی  کمیته  نشست  میزبان  عنوان  به 

فناوری )سیموست( در سال 2۰2۰ انتخاب شد.
آبان ماه  اوایل  )اواخر مهر و  اکتبر سال 2۰2۰  این نشست در 
در  فناوری  و  علم  مراکز  و  موزه ها  نقش  موضوع  با   )۱۳۹۹

حفاظت از محیط زیست برگزار خواهد شد.
❰❰  برگزاری سلسه سخنرانی های »مساله  ترویج علم در 

ایران معاصر« توسط موزه ملی علوم و فناوری
پژوهشگاه  و همکاری  فکری  با هم   فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
برگزاری  با  گرفت  تصمیم  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 
ابعاد  از  را  ایران  در  علم  ترویج  مساله  سلسله سخنرانی هایی، 
دهد.  قرار  نظران  معرفت  شناسانه صاحب   نقد  مورد  گوناگون 
 27 تاریخ  در  فاضلی  اهلل  نعمت  دکتر  توسط  سخنرانی  اولین 
شهریورماه با عنوان »چگونه به ترویج علم در ایران نگاه کنیم« 
ماه  این سخنرانی ها در آخرین عصر چهارشنبه هر  ایراد شد. 

برگزار می شود.
❰❰  برگزاری کنفرانس »سار تابستان 9۸«

چهاردهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری با عنوان 
»سار تابستان ۹۸«، روز جمعه 2۹ شهریورماه در سالن همایش 

کارخانه نوآوری آزادی با 7 سخنران برگزار شد:
❰❰  ایجاد مقدمات برپایی نمایشگاه آثار فضانوردی در 

موزه ملی علوم و فناوری
موزه ملی علوم و فناوری ایران طی یک تفاهم نامه در تاریخ 2۵ 
شهریور با روزنامه نگار شهیر علمی، سیروس برزو، نمایشگاهی 
نمایشگاه  این  می کند.  برگزار  فضایی«  آثار  »مجموعه  از 
مجموعه ای متشکل از ۱۵۰۰ قلم از آثار گردآوری شده فضایی 

توسط این روزنامه نگار علمی است.
چه  مغزت  »تو  آموزشی-تفریحی  رویداد  برگزاری    ❱❱

خبره«
توسط  که  خبره«  چه  مغزت  »تو  آموزشی-تفریحی  رویداد 
موزه ملی علوم و فناوری و همکاری هیأت مدیره و مدیرعامل 
مجتمع تجاری معین مال در روزهای ۱۱، ۱2، ۱۸ و ۱۹ مهر 
برای خانواده ها و روزهای ۱۳ تا ۱7 مهرماه برای دانش آموزان 

برگزارشد، مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت.
سعی  که  بود  ایستگاه   6 شامل  آموزشی-تفریحی  رویداد  این 
می کرد به زبان ساده و از طریق بازی درباره آنچه در مغز انسان 

اتفاق می افتد با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند.
در  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  نمایشگاهی  غرفه    ❱❱

گنبد مینا
به مناسبت روز کودک، موزه ملی علوم و فناوری غرفه ای از آثار 
خود را روز سه شنبه ۱6 مهرماه از ساعت ۹ الی 2۱ در گنبد 

مینا واقع در بوستان نوروز به نمایش گذاشت.
❰❰  برگزاری نشست »تاملی در تاثیر اجتماعی علم«

علم  ترویج  مساله  سخنرانی های  سلسله  از  نشست  دومین 
با  علم«  اجتماعی  تاثیر  در  »تاملی  عنوان  با  معاصر  ایران  در 
روز چهارشنبه 2۴ مهرماه  فراستخواه  سخنرانی دکتر مقصود 
ساعت ۱6 در محل موزه ملی علوم و فناوری واقع در خیابان 

امام، خیابان سی تیر برگزار شد.
❰❰  برگزاری پنجمین جشنواره »علم برای همه«

پنجمین جشنواره »علم برای همه« توسط موزه ملی علوم و 
ماه  آبان  تا 2۴  تاریخ ۱۸  از  ایران  اسالمی  فناوری جمهوری 
در  »علم  شعار  با  علم  جهانی  هفته  با شروع  همزمان   ۱۳۹۸
خدمت صلح و توسعه« و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری و همراهی باغ موزه قصر و بیش از بیست انجمن و 
مرکز علمی و فرهنگی کشور با هدف ایجاد بستر مناسب برای 
ایجاد عالقه و نشاط  و  با دستاوردهای علمی  رویارویی مردم 

علمی در خانواده ها، در محل باغ موزه قصر برگزار شد.
❰❰  برگزاری نشست »ترویج علم و حوزه عمومی«

سومین نشست از سلسله سخنرانی های مساله ترویج علم در 
ایران معاصر با عنوان »ترویج علم و حوزه عمومی« با سخنرانی 
دکتر هادی خانیکی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
روز چهارشنبه 2۹ آبان ۹۸ ساعت ۱6 در محل موزه ملی علوم 

و فناوری واقع در خیابان امام، خیابان سی تیر برگزار شد.
❰❰  برگزاری نمایشگاه عکس »به یاد مریم«

فناوری  و  علوم  ملی  موزه  همت  با   ،۹۸ آذرماه   ۱ جمعه  روز 
ایران، کمیته بین المللی IMU و بنیاد دیهیم و با حضور جمعی 
از فرهیختگان حوزه ریاضی، نمایشگاه عکس ده روزه »به یاد 
ریاضیدان  بزرگداشت مقام شامخ مریم میرزاخانی،  مریم« در 
باشگاه دیهیم واقع در خیابان شریعتی،  ایران، در محل  فقید 

باالتر از پل صدر افتتاح شد.
شدن  اجتماعی  و  »رسانه ها  نشست  برگزاری     ❱❱

شناخت«
چهارمین نشست از سلسله سخنرانی های مساله ترویج علم در 
ایران معاصر در موزه ملی علوم و فناوری با عنوان »رسانه ها 
نمک  دکتر حسن  با سخنرانی  و  اجتماعی شدن شناخت«  و 

دوست روز چهارشنبه 27 آذرماه ۹۸ ساعت ۱6 برگزار شد. 
❰❰  نوزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری 

در سبزوار
نوزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری صبح شنبه 
با روز دانشجو با حضور مدیران آموزشی،  ۱6 آذرماه همزمان 
علوم،  موزه  مدیران  سبزوار،  شهرستان  فرهنگی  و  پژوهشی 

در  رسمی  طور  به  دانشجویان  گرم  حضور  و  رسانه  اصحاب 
دانشگاه حکیم سبزواری گشایش یافت.

این نمایشگاه از شنبه ۱6 آذر لغایت سه شنبه ۱۹ آذر به مدت 
دانشگاه حکیم سبزواری  روز در سالن محمدتقی شریعتی   ۴
با ارائه حدود ۵۰ اثر از علوم و فناوری قدیم و جدید پذیرای 

دانشجویان و عالقه مندان بود.
❰❰  برگزاری پانزدهمین کنفرانس سار

پانزدهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری موسوم به 
سار پاییز ۹۸ در چهارمین سال از برگزاری این کنفرانس ها و 
همزمان با هفته پژوهش و فناوری، روز جمعه 2۹ آذرماه ۹۸ از 
ساعت ۱۴ با حضور 7 سخنران با موضوعات متنوع و جذاب در 

موزه ملی ایران باستان برگزار شد.
ساله   ۴0 تمبرهای  و  ارتباطات  نمایشگاه  برپایی    ❱❱
انقالب در برج میالد با همکاری موزه ملی علوم و فناوری
و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  همکاری  با  میالد  برج 
ایام دهه فجر و سالگرد  با  موزه ملی علوم و فناوری همزمان 
پیروزی انقالب اسالمی نمایشگاهی از اشیای پستی و ۴۰ سال 
تمبرهای انقالب اسالمی، تجهیزات قدیمی ارتباطی و نمایشگاه 
عکس وسایل ارتباطی از این دو موزه را در ارتفاع 2۸۰ متری 

این برج از تاریخ ۱2 تا 22 بهمن برپا کرد.
❰❰  رویداد علمی- آموزشی »جدولیم« به مدت 1۷ روز 

پذیرای عالقه مندان علم شیمی بود
جدول  معرفی  هدف  با  »جدولُیم«  آموزشی  علمی  رویداد 
دوره ای عنصرها، با حضور عالقه مندان علم، فعاالن حوزه شیمی 
موزه  محل  در  بهمن   ۱6 چهارشنبه  صبح  رسانه  اصحاب  و 
تا 2 اسفند ۹۸ پذیرای  ملی علوم و فناوری گشایش یافت و 

عالقه مندان بود.
ِجنگای عنصری، گلف مندلیف، مار و پله عنصری، عنصرگرام، 
زودکورت و معمای جدول، بخش های مختلف این رویداد مهیج 

و آموزشی را تشکیل می دادند.
کار  گسترش  »ضرورت  تخصصی  نشست  برگزاری    ❱❱

داوطلبانه«
سال  در  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  تخصصی  نشست  دومین 
حضور  با  داوطلبانه«  کار  گسترش  »ضرورت  عنوان  با   ۱۳۹۸
استادان و عالقه مندان حوزه کار داوطلبانه، عصر چهارشنبه ۱6 

بهمن ماه در محل موزه ارتباطات برگزار شد.
طاهره رستگار، پریچهر نسرین پی عضو شورای کتاب کودک، 
زهرا گیتی نژاد بنیان گذار موسسه مهر گیتی، احمد بختیاری 
ترویج کار داوطلبانه و فیروزه صابر مدیرعامل  مدیر دبیرخانه 
موسسه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه از سخنرانان 

این نشست بودند.
❰❰  بیستمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری 

در شاهرود
به دعوت  فناوری  نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و  بیستمین 
موزه خصوصی آب شاهرود از تاریخ ۱2 تا ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ 

در سالن ورزشی شهرداری شاهرود برگزار شد.
در این نمایشگاه ۵۵ اثر شامل ۳7 اثر از علوم قدیم و ۱۸ اثر از 

علوم جدید به نمایش عموم در آمد. 
غیر  برای  علم  »فلسفه  آموزشی  دوره  برگزاری    ❱❱

فیلسوفان« 
علوم  پژوهشگاه  همکاری  با  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
انسانی و مطالعات فرهنگی دوره آموزشی » فلسفه علم برای 
غیر فیلسوفان« را به مدت ۸ هفته از ابتدای اسفندماه ۹۸ تا 

پایان اردیبهشت ۹۹ در سالن اجتماعات موزه برگزار می کند.
❰❰  برگزاری شانزدهمین کنفرانس سار

شانزدهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری موسوم به 
سار زمستان و آخرین سار ۹۸ در چهارمین سال برگزاری این 
کنفرانس ها، روز جمعه 2۳ اسفندماه ۹۸ از ساعت ۱۴ با حضور 
ایران  ملی  موزه  در  جذاب  و  متنوع  موضوعات  با  سخنران   7

باستان برگزار شد.

⏪
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حامیت از واحدهای فناور دانشگاه ها و پارک ها 
در تولید محصول یا خدمت موثر در مقابله با کرونا

وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها تاکید کرد:

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای 
و  دانشگاه ها  فناور  واحدهای  از  لزوم حمایت  بر  تأکید  دانشگاه ها ضمن 
پارک های علم و فناوری در تولید محصول یا خدمت موثر در مقابله با کرونا، 
به پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مأموریت داد بر تامین 

نیازهای مرتبط با همکاری متخصصان سراسر کشور اهتمام ورزد. 
به گزارش  نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
متن بخشنامه دکتر غالمی که در دو بخش "اقدامات عمومی" و "اقدامات 
تخصصی" به تشریح دقیق هر یک از فعالیت ها و اقدامات الزم در خصوص 

پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا پرداخته، به شرح زیر است:

رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری
بدین وسیله از اقدامات انجام شده به دست خانواده بزرگ آموزش عالی در 
مواجهه با مشکالت حاصل از شیوع بیماری کووید -19 که با حفاظت از 
سالمت دانشجویان، استادان و کارکنان از طریق تمهیدات اتخاذشده به 
منظور بهره گیری از آموزش های الکترونیک و نیز آگاه سازی، اطالع رسانی 
و ترویج دانش و مهارت های پیشگیری از شیوع ویروس آغاز شد تشکر و 

قدردانی می کنم.
فناوری در  و  به مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات  با توجه  بدیهی است 
»کارگروه علم و فناوری« و نیز در شرایطی که این بیماری تمامی عرصه های 
قرار داده است، مواجهه و کاهش  تأثیر  را تحت  اجتماعی مردم  زندگی 
هزینه ها و پیامدهای آن عزم ملّی و تالش مضاعفی را می طلبد و الزم است 
تمامی رؤسا و همکاران با ورود عالمانه و مؤثر در این عرصه ها اقدامات زیر 

را به اجرا درآورند:
اقدامات عمومی

❰❰  تقویت اعتمادسازی نسبت به نهادهای متخصص و دست اندرکار موضوع
❰❰  ترویج گفتمان همدلی و همبستگی ملّی

❰❰  برجسته سازی مسئولیت پذیری کنشگران این عرصه، تقویت روحیه 
ازخودگذشتگی، فداکاری و نوع دوستی

❰❰  کمک به باال بردن ایمنی، ذهنی و روانی و اجتماعی جامعه و پرهیز از 
ایجاد گسترش ناامنی و هراس فردی و جمعی

❰❰  کمک به اثربخشی نظام ارتباطی جامعه از جمله صدا و سیما، مطبوعات 
و رسانه های محلی و تخصصی، حرفه ای و شبکه های معتبر اجتماعی در 
استان ها، به منظور آموزش همگانی و سبک زندگی مناسب با شرایط بحران
❰❰  برقراری کانال ارتباطی با استادان، دانشجویان و کارکنان به منظور 
تقویت فرایند آگاه سازی و فعال کردن آنها در حوزه پیشگیری از انتقال 

بیماری در خانواده ها و فضاهای عمومی
مقابله  اجتماعی  پویش  به  پیوستن  برای  دانشجویان  از  دعوت    ❱❱
لینک به  مراجعه  با  می توانند  )دانشجویان   19- کووید  بیماری  با 

 نسبت به ثبت نام در این پویش ملّی اقدام کنند(.

و  پویش ها  به  پیوستن  در  دانشجویان  و  استادان  شرکت  تسهیل    ❱❱
فعالیت های خیرخواهانه

❰❰  فعال بودن دانشگاه در تمامی عرصه ها به غیر از حوزه آموزش حضوری 
و پرهیز از هرگونه تصمیم گیری خارج از ضوابط و چارچوب های ملّی برای 

فعالیت های دانشگاه.
اقدامات تخصصی

❰❰  تشکیل ستاد آگاه سازی، همکاری و پیشگیری از شیوع بیماری کووید 
-19 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه معین استان ها

❰❰  ارتباط مستقیم با دانشگاه های علوم پزشکی در استان به منظور کمک 
به رفع نیازهای پژوهشی و عملیاتی آنها. در این خصوص الزم است رئیس 
دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی در ستاد کرونای استان و کمیته های 
تخصصی حضور دائمی داشته باشند تا بتوانند موارد را با مدیریت دانشگاه و 

اعضای هیئت علمی هماهنگ کنند.
❰❰  استمرار فعالیت های آموزشی غیرحضوری.

❰❰  با توجه به توانمندی های موجود در حوزه های علوم پایه و زیست 
و  کشاورزی  پایه،  علوم  دانشکده های  در  به ویژه  دانشگاه ها،  در  فناوری 
دامپزشکی و ضرورت همکاری آنها با وزارت بهداشت در تهیه کیت های 
تشخیصی و بررسی نمونه ها و سایر عملیات پشتیبانی مقرر شد تا پژوهشگاه 
ملّی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مسئولیت هماهنگی های الزم را به 

عهده داشته باشد.
از این رو، الزم است که معاونان محترم پژوهشی مؤسسات با هماهنگی 
پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نسبت به تأمین نیازهای 

زیر به دست همکاران متخصص اقدام کنند:
●  ساخت واکسن های متنوع بر اساس روش های نوین

●  تولید داروهای مؤثر جهت پیشگیری و درمان ویروس کووید -19
●  تولید کیت های تشخیصی و مواد اولیه مورد نیاز آنها

●  انجام مطالعات ژنومی سویه های کووید -19 شایع در ایران
و  ویروس  مهارکننده  فاکتورهای  تأثیر  به  مربوط  مطالعات  انجام    ●

تقویت کننده سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس
●  مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد مؤثر آنها

●  مطالعات همه گیری شناختی )اپیدمیولوژیک( گسترش و مهار ویروس 
در جمعیت ایران و جهان

●  تولید مواد ضدعفونی کننده مؤثر و روش های نوین ضدعفونی کردن
❰❰  حمایت از واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد دانشگاهی و پارک های 
علم و فناوری که در زمینه تولید محصول یا خدمت مورد استفاده با هدف 
کاهش بار خسارت ویروس کویید -19 فعالیت می کنند. در این ارتباط الزم 
می دانم از پارک های علم و فناوری که حسب گزارش های دریافتی بیش 
از 6۰ واحد فناور و شرکت های دانش بنیان خود را جهت تولید دستکش، 

ماسک و مواد ضدعفونی پشتیبانی و فعال کرده اند، تشکر کنم.
❰❰  از تمامی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی دانشگاه ها و 

مؤسسات پژوهشی و همچنین، آزمایشگاه های تخصصی که دارای امکانات و 
تجهیزات الزم برای تولید در هر سطح و مقیاسی هستند انتظار می رود که 

تولید اقالم مورد نیاز را با پشتیبانی مؤسسه در دستور کار خود قرار دهند.
به  نسبت  مؤسسات  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونان  که  است  ❰❰  الزم 
فعال سازی هسته های فکری در قالب شبکه های جامعه و دانشگاه یا اتاق 

فکر به شرح زیر اقدام کنند:
●  هسته اجتماعی-اقتصادی با حضور استادان رشته های جامعه شناسی، 
اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و… با هدف تحلیل پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی راهکارهای کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی حاصل از 

معضل کرونا
●  تشکیل هسته مشاوره اجتماعی–فرهنگی با حضور استادان روان شناسی، 

مشاوره، علوم تربیتی و… با هدف:
- آموزش و بحث در خصوص تاکتیک های مربوط به شیوه های پیشگیری 

)ازخودمراقبتی تا برنامه های سازمانی(
- برگزاری و معرفی برنامه هایی که موجب کاهش احساس درماندگی، 
سرخوردگی و ناامیدی، یأس و اضطراب، بی پناهی و بی اثری و انفعال 

مردم می شود.
- معرفی برنامه ها و راهکارهایی جهت کاهش تنش های روانی و بیم و نگرانی 

در جامعه
●  تشکیل هسته بررسی های محیطی و بوم شناختی با حضور استادان 
رشته های محیط شناسی، جغرافیا، برنامه ریزی منطقه ای، شهری، روستایی 
راهکارهای  و  محیطی  شیوع  برنامه های  و  فنون  معرفی  هدف  با  و… 
و  منطقه ای  و  محیطی  خطرات  معرفی  و  پیشگیرانه  و  آگاهی دهنده 

راهکارهای آگاهی دهنده و پیشگیرانه
❰❰  هماهنگی با صدا و سیما و سایر رسانه های تخصصی و محلی استان ها 
برای حضور استادان در برنامه ها برای ارائه تحلیل های واقع بینانه با هدف 

آرامش بخشی و کمک به کاهش آالم مردم
❰❰  از آنجایی که بررسی تأثیر تحوالت ناشی از شیوع بیماری کووید -19 
به اقتصاد، صنعت، و تجارت جامعه و ارائه راهکارهای الزم از اهمیت زیادی 
برخوردار است، الزم است معاونان محترم پژوهشی با تشکیل کارگروه های 
تخصصی نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با 

اثرات سوء آن اقدام کنند و پیشنهادات قابل اجرای خود را اعالم کنند.
❰❰ از آنجا که انجمن های علمی، حرفه ای و تخصصی و همچنین کرسی های 
یونسکو در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توانند ظرفیت های مؤثری برای 
باالبردن تاب آوری جامعه در شرایط دشوار فعلی ایجاد کنند و خوشبختانه 
گام های مثبتی در این زمینه داشته اند در فراهم آوردن امکان حضور و 

مشارکت استادان و دانشجویان با آن ها مورد تأکید است.
❰❰  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مسئولیت انجام هماهنگی های الزم 
در حوزه علم وفناوری در شرایط فعلی با همه توان خود، در سطح مقدورات 

و امکانات وزارت عتف، از انجام اقدامات فوق پشتیبانی می کند.

ماموریت به پژوهشگاه ژنتیک برای تامین نیازهای مرتبط با همکاری متخصصان رسارس کشور

http://itmfd.behdasht.gov.ir/page/corona

# کرونا را شکست می دهیم


