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وزیر علوم تاکید کرد
ضرورت انجام تحقیقات مشترک با
پارکهای فناوری سایر کشورها

معاون پژوهشی وزیر علوم:
اعتبارات پژوهشی مراکز دولتی به
صورت صحیح مصرف نمی شود

رشد تولید علم برتر در
جمهوری اسالمی ایران

ارتقا چند برابری سطح
کیفیت پژوهش در کشور
رشد کمیت تولید علم از شروط الزم برای توسعه علمی است،
اما شرط کافی نیست .سند سیاست های کالن علم و فناوری
ابالغی توسط مقام معظم رهبری نیز بر ابعاد مختلف توسعه
علمی تاکید دارند و توســعه علمی در مســیر ایجاد ثروت و
قدرت با حفظ ارزش های اسالمی را مورد توجه قرار داده اند.
در دنیای علم استنادها یا ارجاعات بیانگر میزان استفاده جامعه
علمی از علم تولید شده هستند .ارجاع به معنی محل رجوع
قرار گرفتن است .تمامی پژوهش های منتشر شده در دنیای
علم به یک اندازه ارجاع دریافت نمی کنند ،بلکه تعداد اندکی
از مدارک بیشترین تعداد ارجاعات را دریافت می کنند.
هر چند پایگاه های اســتنادی مدعی هستند که معتبرترین
مجالت بین المللی را نمایه سازی می کنند ،اما درجه اهمیت
و اعتبار این نشریات با یکدیگر برابر نیست که دلیل آن تفاوت
در میزان ارجاعاتی اســت که به این گروه از نشریات صورت
می گیرد .هر چه میزان ارجاع به نشریات بیشتر باشد کیفیت
آن ها نیز باالتر است .هر چند ضریب تاثیر نشریات مبتنی بر
یک فرمول خاص محاسبه می گردد ،اما اساس این محاسبه
را ارجاعات یا همان استنادها تشکیل می دهند.
براســاس ضریب تاثیر میزان اثرگذاری نشــریات یا کیفیت
آن ها مشــخص می گردد .یک طبقه بندی معمول تقسیم
نشــریات به چارک ها مختلف بر همین اساس است .در این
تقسیم بندی به ترتیب نشــریات چارک اول دارای باالترین
میزان کیفیت یا اثرگذاری و نشــریات چارک چهارم دارای
کمترین میزان اثرگذاری یا کیفیت هستند.
به تازگی پایگاه استنادی تامسون رویترز (آی.اس.آی) گزارش
استنادی نشریاتش (جی.سی.آر) را روزآمد کرد به نحوی که
ضرایب تاثیر نشــریات و در نتیجه کیفیت نشریات در سال
 ۲۰۱۵قابل دســترس گردیدند .در این سال نیز نشریات در
چارک های اول ،دوم ،ســوم و چهارم قرار گرفتند .تقریبا هر
یک از چارک ها تعداد برابری از نشــریات را در بر می گیرد.
اطالعات مستخرج از پایگاه اســتنادی آی.اس.آي تا تاریخ
 ۱۳۹۵/۴/۱۱بیانگر آن اســت که تعداد مدارک کشــور در
مجالت چارک اول در ســال  ۲۰۱۵نســبت به سال قبل از
آن افزایش یافته است بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که
پژوهشگران و دانشگاه ها کشــور مرتبا در حال ارتقا سطح
کیفی پژوهش هایشان هستند.
در ســال  ۲۰۱۰جمهوری اســامی ایران  ۳۳۸۸مدارک در
مجالت چارک اول منتشر کرده بود .این مقدار در سال ۲۰۱۱
به  ۵۰۹۴مورد رســید .در سال  ۲۰۱۲مجددا میزان تولیدات
علمی کشور در این دسته از مجالت افزایش یافته و به ۵۵۶۷
مدرک رســید .در ســال  ۲۰۱۳کمیت تولید علم برتر کشور
دوباره افزایش یافته و به  ۵۸۲۴مورد رســید .در سال ۲۰۱۴
نیز تعداد مدارک کشور در مجالت چارک اول مجددا افزایش
یافت و به  ۶۶۲۵مورد افزایش یافت .در آخرین ســال قابل
محاسبه یعنی در ســال  ۲۰۱۵کیفیت پژوهش های کشور
نسبت به ســال  ۲۰۱۴افزایش یافته و به  ۶۸۵۴مورد رسید.
تعداد مدارک کشور با کیفیت کشور در سال  ۲۰۱۵نسبت به
سال  ۲۰۱۰دو برابر شده است.
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اخبار

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

حمایت  88میلیاردی
«صحا» از شرکتهای
دانشبنیان
سرپرســت معاونت آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت،
معدن و تجــارت از تصویب 34
طــرح در صنــدوق حمایــت از
تحقیقــات و توســعه صنایــع
الکترونیک (صحا) خبر داد و گفت:
برای حمایت از این تعداد طرح 88 ،میلیارد ریال از سوی این
صندوق مصوب شده است.
به گزارش گاهنامه عتف  ،در بیســتوپنجمین نشســت
رؤســای پارکهای علم و فنــاوری با اشــاره به امضای
تفاهمنامهای میــان وزارت علوم و صنعت ،معدن و تجارت
افزود :بر اســاس این تفاهمنامــه ،ظرفیتهای خوبی برای
شــرکتهای دانشبنیان ایجاد شده است و عالوه بر آن در
وزارتخانه صنعت درصدد ایجاد صنعت دانشبنیان هستیم.
وی با اشــاره به اعطای تسهیالت اشــتغالی در دولتهای
مختلف ادامه داد :عــاوه بر آنها به دنبال ایجاد حلقههایی
بودیم تا فناوریهای تولیدشده در پارکهای علم و فناوری
در شــرکتهای دانشبنیان مورد بهرهبــرداری قرار گیرد،
چراکه دغدغه اصلی محققان کشــور پاک شدن دانشهای
فنی است.
صادقزاده با تاکید بر اینکه اغلب صنایع کشور وارداتی است،
خاطرنشــان کرد :ولی برخی دیگر از صنایع با ظرفیتهایی
که در کشور ایجاد شد ،توانستند با بهرهگیری از صنایع نوین
فعالیتهای خود را در بعد ملی رقابتپذیر کنند.
وی با تاکید بر رسوخ فناوریهای نوین و پیشرفته در صنایع
موجود یادآور شــد :در این راستا پارکهای علم و فناوری و
شرکتهای دانشبنیان میتوانند موثر باشند ،ضمن آنکه از
رؤسای ســازمانهای صنایع خواسته شده است تا مشاوران
پژوهشی داشته باشــند و این مشاوران باید از میان رؤسای
دانشگاهها انتخاب شــوند تا مسائل پارکها و دانشگاهها با
رویکرد علمی رفع شود.
سرپرست معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت،
معدن و تجارت رســوخ فناوریهای نویــن در صنایع را از
سیاستهای اصلی این وزارتخانه نام برد و اظهار کرد :برخی
از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری
به تولید انبوه محصوالت خود رسیدهاند و دارای ارزش افزوده
زیادی هستند.
وی اضافه کرد :برای تقویت ایــن نوع محصوالت باید در
مکانیزم تعرفهها تجدیدنظر شــود که یکی از آنها افزایش
تعرفه واردات است تا از این طریق از تولیدات داخل حمایت
شود.
صادقزاده با اشاره به اشــتراکات وظایف پارکهای علم و
فناوری با شــهرکهای صنعتی خاطرنشــان کــرد :از این
ظرفیت باید برای شرکتهای دانشبنیان بهرهبرداری شود،
چراکه این شــهرکها میتوانند اقدام به واگذاری زمین به
شرکتهای دانشبنیان متقاضی برای تولید انبوه کنند.
وی با اشاره به توافق میان وزارتخانه علوم و صنعت ،معدن و
تجارت در زمینه قانون رفع موانع تولید ادامه داد :شرکتهای
صنعتی که مالیات پرداخت میکنند ،میتوانند تا ســقف 10
درصد مالیات خــود را صرف پروژههای تحقیقاتی کنند که
این پروژهها میتواند در قالب پروژههای تحقیقاتی با دانشگاه
در مراکز پژوهشی اجرا شود.
صادقزاده ایجاد صندوق حمایــت از صنایع الکترونیک را
از دیگر ظرفیتهای کشــور برای حمایت از شــرکتهای
دانشبنیان نام برد و افزود :این صندوق در آینده منحصر به
صنایع الکترونیک نمیشود ،بلکه شامل فناوریهای پیشرفته
و نوین خواهد شد.
وی تصریح کرد :در ســال گذشــته  60طرح که اغلب آنها
از ســوی شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و
فنــاوری بودهاند ،در این صندوق مورد ارزیابی قرار گرفت و
 34طرح مصوب شــد که  88میلیارد ریال از این شرکتها
حمایت شده است.
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وزیر علوم تاکید کرد

ضرورتانجامتحقیقاتمشترک

با پارکهای فناوری سایر کشورها
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری بر ضروت انجام تحقیقات
مشترک با پارکهای علم و فناوری دیگر کشورها تأکید کرد
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر محمد فرهادی در نشســت
رؤســای پارکهای علم و فناوری سراســر کشور  ،از اینکه
در ســالهای اخیر ادبیات و مفاهیــم مهمی در حوزه علم و
فناوری تولید شده است ،اظهار کرد :علیرغم وجود  38پارک
علم و فناوری در حال حاضر ،ما به پارکهای تخصصی نیاز
داریم و بخش خصوصی نیز درصدد ایجاد پارکهای علم و
فناوری است.
وی تأکید کرد :اگر چه بخش تحقیقات در کشــور باید مورد
توجه جــدی قرار گیرد و حدود  20تــا  25درصد تحقیقات
باید بنیادی و مرز دانشــی و  75تا  80درصد کاربردی باشد،

امــا حوزه فناوری نیز نیازمند توجه جدی اســت که این کار
از طریق تدوین و ابالغ قوانین و مقررات تســهیل کننده در
دستور کار قرار دارد.
دکتر فرهادی با ابراز خوشحالی از توجه دولت به مقوله بودجه
مراکــز پژوهش و فناوری اضافه کــرد :در آخرین تصمیمها
مصوب شده که تسهیالت قابل قبولی در اختیار شرکتهای
دانشبنیان قرار گیرد و سرمایه اولیه آن نیز فراهم شده است.
وزیــر علوم اظهار کرد :شــرکتهای دانش بنیان نیز باید با
برنامهســازی ،برقــراری تعامالت بینالمللــی و انجام کار
مشترک ،برنامههای خود را به پیش ببرند.
دکتر فرهادی درخصوص برندسازی شرکتهای دانش بنیان
اظهار کرد :شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری

باید دارای برند باشند و برندسازی هم یک علم است که به
مدیریت ،برنامه و ســاختار نیــاز دارد و امیدواریم هر یک از
شرکتها قادر باشند تبدیل به یک برند جهانی شوند.
وی با اشــاره به بحث اقتصاد مقاومتی تصریح کرد :تا پایان
امسال دولت باید حداقل گزارش  100اقدام در زمینه اقتصاد
مقاومتی را اعالم کند و از این بین چهار طرح مربوط به حوزه
آموزش عالی ،علم و فناوری است.
وزیر علــوم ضمن تأکید بــر انجام تحقیقات مشــترک با
پارکهای علم و فناوری دیگر کشورها خاطرنشان کرد :هم
اکنون  140طرح تحقیقاتی مشترک با دیگر کشورها داریم
که بخش عمده آنها پس از برجام انجام شده است.

« آمايش مؤسسات پژوهشي كشور»
به گزارش گاهنامه عتف ،دكتر محسن شريفي مديركل
دفتر سياستگذاري و برنامهريزي امور پژوهشي با اعالم خبر
آغاز فعاليت در خصوص آمايش مؤسســات پژوهشي كشور،
آمايش مراكز و مؤسسات پژوهشي كشور را در ذيل آمايش
آموزش عالي به عنوان زير مجموعه آمايش سرزمين عنوان
كردند كه شامل اقدامات ساماندهي و نظام بخشي به فضاي
طبيعــي ،اجتماعي و اقتصادي در ســطوح ملي و منطقهاي
است.
آمايش مؤسسات ،بر اســاس تدوين اصليترين جهتگري
هاي توســعه بلندمدت كشور و در قالب تلفيق برنامهريزيها
بــا تكيه بر قابليتها ،توانمنديها و محدوديتهاي منطقهاي در
يك برنامهريزي هماهنــگ و بلندمدت صورت ميگيرد .در
نبود چنين رويكردي ،سياســتها ميتواند به تشديد نابرابري
هاي منطقهاي دامن زده و كارآمدي برنامه و اقدامات توسعه
بخشي را در عرصه ســرزميني با ترديد مواجه سازد .عالوه
بر اين در چنين وضعيتي ،طبيعي اســت كه بهرهبرداري از
ظرفيتها و قابليتهاي سرزميني با ترديد مواجه سازد عالوه بر
اين در چنين وضعيتي ،طبيعي است كه از ظرفيتها و قابليتهاي
سرزميني بطور مناسب و عادالنه بهرهبرداري نگردد .از آنجا
كه مؤسسات پژوهشــي نمادي از تحقيق و توسعه هستند،

توزيع نابرابر آنها در عرصه سرزميني نه تنها نمايانگر نابرابري
فضايي توسعه ،بلكه تدوام بخش اين نابرابري خواهد بود.
دكتر شريفي در ادامه افزودند ،مسلم است كه پژوهش يكي
از بنيانهاي مهم توســعه علمي هر كشوري به شمار ميرود.
بطوري كه هر كشــوري از بنيانهاي پژوهشي نظاميافتهتر و
قويتري برخوردار باشد ،از توســعه علمي باالتري برخوردار
خواهد شد .طبيعي است كه مراكز و مؤسسات پژوهشي بستر

و فرصت انجام و پيشبرد نظام يافته و رشد يابنده پژوهش را
فراهم ميسازند.
از اينرو گســترش و توســعه مراكز و مؤسسات پژوهشي در
كشور ميتواند زمينهساز توسعه علمي و اقتصادي و اجتماعي
گردد .با اين حال عدالت و كارايي حكم ميكند كه سياســت
توسعه مؤسسات پژوهشي كشور ،از يك طرف همه ظرفيتها
و قابليتهاي سرزميني را طرف توجه قرار دهد و از طرف ديگر
توزيع فضايي مناســب و كارآمدي از مؤسسات را درعرصه
سرزميني ترغيب و تشويق كند .اما توزيع مراكز و مؤسسات
پژوهشي كشور گواهي بر وجود و اثر بخشي چنين سياستي
نيســت .اين در حالي است كه در اصل چهل و هشتم قانون
اساسي جمهوري اســامي ايران ،در راستاي توزيع متوازن
عوامل توسعه در بين مناطق تصريح شده است كه ميبايست
هر منطقه فراخور نيازها و اســتعداد رشــد خود ،ســرمايه و
امكانات الزم را در دسترس داشته باشد.
به گفته دكتر محســن شــريفي مديركل دفتر برنامهريزي
و سياســتگذاري امور پژوهشي طبيعت ًا يكي از امكانات الزم
جهت توســعه مناطق ،ارتقاي منابع انساني و نوآوري و رشد
علمي اســت كه توزيع متوازن مؤسسات پژوهشي در سطح
كشور به تحقق آن كمك خواهد كرد.
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رویکرد وزارت علوم در
توسعه دپیلماسی علمی:

صدور  120میلیون دالری
خدمات دانشی از سوی
پارکهای علم و فناوری

دکتر احمدی اعالم کرد

تالش برای تحقق بودج ه سال  95و افزایش وام دانشجویان دکتری
معاون پژوهــش و فناوری وزیر علــوم ،تحقیقات و
فناوری با تاکید بر اینکه در ســال جاری در قالب جدول
شــماره  14بودجه مناسبی برای توسعه پارکهای علم و
فناوری در نظر گرفته شده است ،ابراز امیدواری کرد که با
تحقق این اعتبارات مشــکالت موجود در توسعه پارکها
رفع شود.
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر وحید احمدی در رؤسای
پارکهای علم و فناوری با اشاره به دانشگاههای خارجی
فاقد مجوز از وزارت علوم اظهار کرد :این دانشــگاهها که
در فهرست دانشــگاههای وزارت علوم قرار ندارند ،مورد
پذیرش نیستند و از این رو مدارک صادر شده از سوی این
دانشگاهها نیز مورد قبول نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ســوابق کاری موجب صدور مدرک
برای شاغلین در این دانشگاهها نمیشود ،ادامه داد :وزارت
علــوم قانونی در این زمینــه ندارد و تمام افــراد باید در
دانشگاههای معتبر کشور واحدهای موردنظر را طی کنند.

توسعه پارکهای علم و فناوری

احمدی با تاکید بر اینکه پارکهای علم و فناوری کشور
وضعیت رو به رشــدی را دارند ،خاطرنشان کرد :در حال
حاضر در تمام استانهای کشور پارک علم و فناوری ایجاد
شــده اســت که برخی از آنها قدیمیتر و صاحب تجربه
هستند و برخی دیگر نیز در حال شکلگیری قرار دارند.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری اردبیل در یک سال
اخیر ایجاد شده اســت ،اضافه کرد :این پارک علیرغم

اینکه یک سال از عمر آن میگذرد ،ولی رشد خوبی داشته
است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به عملکرد
مطلوب پارکهای علم و فناوری یادآور شد :در این راستا
تالش داریم تا بتوانیم بودجههای دانشــگاهها را افزایش
دهیم؛ ضمن آنکه اقدام به صدور مجوزهای ساخت و ساز
برای آنها کنیم.
احمدی ادامه داد :بر این اســاس خوشــبختانه در ردیف
بودجهای سال جاری در قالب جدول شماره  14اعتبارات
مناســبی برای توسعه پارکها در نظر گرفته شده است و
امیدواریم با تحقق این اعتبارات مشکالت این پارکها از
لحاظ ساخت و ساز رفع شود.

توسعه صندوقهای پژوهش و فناوری

وی ایجــاد صندوقهای پژوهش و فنــاوری را یکی از
معضالت کشــور در حوزههای علم و فناوری دانســت و
گفت :یکــی از معضالت ما این بود که علیرغم آنکه در
برنامه سوم توسعه بر ایجاد صندوقهای پژوهش و نوآوری
تاکید شــده بود ،ولی در قانون پنجم توسعه پیشبینی آن
صورت نگرفته بود.
وی اضافه کرد :بر این اساس ایجاد صندوقهای پژوهش
و فناوری به صورت قانون درآمده اســت و به این ترتیب
مشکالت ما رفع شد.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزیر علــوم ،صندوقهای
پژوهش و فناوری را یکی از ابزارهای تسهیالتی مالی به

شرکتهای دانشبنیان دانست و ادامه داد :در حال حاضر
این صندوقها در حال شکلگیری هستند و تعداد آنها رو
به افزایش است.
وی با اشــاره بــه مذاکرات وزارت علوم با شــرکتهای
ســرمایهگذار ابراز خرسندی کرد که تعداد قابل توجهی از
این شرکتها آمادگی خود را برای راهاندازی صندوقهای
پژوهــش و فناوری اعالم کردهانــد .به گفته وی ،حضور
شرکتهای ســرمایهگذار به رفع مشــکالت شرکتهای
دانشبنیان کمک خواهد کرد.

توسعه تعامالت بینالمللی

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به اقدامات
انجام شده از سوی این وزارتخانه در زمینه توسعه تعامالت
بینالمللی خاطرنشــان کرد :در تالش هســتیم تا زمینه
حضور شرکتهای خارجی را در پارکهای علم و فناوری
فراهم کنیم.

رفع چالشهای شرکتهای دانشبنیان

وی با اشــاره به قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
یادآور شــد :بر اساس این قانون شرکتهای دانش بنیان
مشمول معافیت  10ساله مالیاتی میشوند .بر این اساس با
تصویب آییننامه اجرایی این قانون و ابالغ آن ،مشکالت
مرتبط با معافیت مالیاتی شرکتها رفع شد .وی همچنین
با اشاره به وام دانشجویان دکتری ،از افزایش  30درصدی
این وام خبر داد.

تدوین شیوه نامه کاربردی سازی علوم انسانی

و مطالعات فرهنگی در پژوهشگاه علوم انسانی
دكتر حســنعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگي گفت :شــیوه نامه کاربردی سازی علوم
انسانی در این پژوهشــگاه تدوین شده و به تصویب هيئت
رئیسه پژوهشگاه رسیده است.
بــه گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،دكتر قبادی با اعالم
اين خبر اظهار داشت :پژوهشگاه علوم انسانی به حوزه عملی
کاربردی سازی علوم انسانی وارد شده و در این راستا اقدام به
تدوین شیوه نامه کاربردی سازی علوم انسانی اقدام کرده است.
وی افــزود :در این طرح با همکاری دولت و دســتگاههای
اجرایی نیازهای کشور درحال شناسایی هستند و پژوهشگاه

پروژههای تحقیقاتی را در راستای نیازهای جامعه تدوین می
کند..
دكتر قبادی خاطرنشان کرد :این پژوهشگاه پروژه ای در حوزه
مالیات دارد که این پروژه با همکاری دســتگاههای مالیاتی
کشور درحال انجام است.
وي با اشــاره به فعالیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگي در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود :این پژوهشگاه اقدام
به اجرای پروژه توانمندسازی سواحل مکران با سه دانشگاه
این منطقه کرده است که اجرای این پروژه نمونه بارز اجرای
اقتصاد مقاومتی در کشور است.

قائم مقــام وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری در امور
بینالملل با اشــاره بــه رویکرد وزارت علوم در توســعه
دیپلماسی علمی ،از صدور  120میلیون دالر خدمات دانشی
از ســوی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در سال
گذشته خبر داد.
دکتر حسین ساالر آملی ،صدور خدمات دانشی و فناوری
را از برنامههای وزارت علوم دانست و یادآور شد :در سال
گذشــته حدود  120میلیون دالر خدمات دانشی از سوی
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد صادر شده است.
ساالر آملی با اشــاره به برنامههای وزارت علوم در زمینه
توسعه دیپلماسی علمی اظهار کرد :ما در این زمینه درحال
برنامه ریزی هســتیم تا دانشگاههای دارای مزیت را وارد
عرصههای بینالمللی کنیم؛ به طور مثال دانشگاه علم و
صنعت را برای ایجاد ارتباط با موسسات آموزشی و علمی
کشورهای آلمان انتخاب کردیم.
وی دلیل انتخاب دانشــگاه علم و صنعت را فعالیت این
دانشگاه در حوزههای فنی ذکر کرد.
ساالرآملی با تاکید بر این که این برنامهها به تدریج نهایی
خواهد شد ،خاطر نشان کرد :برای وارد کردن دانشگاهها به
عرصههای بین المللی درصدد نیستیم که همه دانشگاهها
وارد شــوند؛ لذا از میان دانشــگاههای دولتــی  20تا 30
دانشگاه در نظر گرفته شده است.
قائم مقام وزیــر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشــاره به
رویکرد این وزارتخانه در خصوص وارد کردن دانشگاههای
آزاد و غیر دولتی در عرصههای بین المللی اظهار کرد :در
این زمینه ما به مسؤوالن دانشــگاه آزاد یادآوری کردیم
قصد نداریم که به یک باره  500دانشــگاه کشور را وارد
همکاریهــای بین المللی کنیــم و در گام اول بر تعداد
محدودی از دانشگاهها که دارای پتانسیلهای بین المللی
شدن هستند ،متمرکز خواهیم شد.
وی همــکاری با کشــورهای اروپایی کــه خصومتی با
جمهوری اســامی ایران نداشته باشــند را از برنامههای
وزارت علوم نام برد و در این باره اظهار کرد :در این برنامه
همکاریهای علمی و آموزشــی ما با کشورهای اروپایی
ماننــد ایتالیا ،آلمان و اتریش کــه خصومتی با جمهوری
اسالمی ایران ندارند ،خواهد بود.
ســاالر آملی اضافه کــرد :با کشــورهای اروپایی مانند
انگلستان که خصومت خود را علیه ایران نشان داده است،
تمایــل به همکاری نداریم و در برنامههای این وزارتخانه
قرار ندارد.
به گزارش ایســنا بر اســاس برنامههــای وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری دانشــگاه تبریز بــرای همکاری با
موسســات علمی ترکیه ،معاونت پژوهشــی وزارت علوم
برای ایجاد ارتباط با مراکز علمی ایتالیا ،دانشگاه امیرکبیر
برای همکاری با موسسات پژوهشی فرانسه ،سازمان امور
دانشجویان برای همکاریهای علمی با کشور افغانستان و
دانشگاه تربیت مدرس برای ایجاد همکاریهای علمی با
کشور چین انتخاب شدهاند که به گفته قائم مقام وزیر علوم
در امور بین الملل این برنامه تاکنون نهایی نشده است.
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دکتر احمدی از فعالیت  6مرکز رشد حوزه
علوم انسانی در سطح کشور خبر داد

تسهیلدرشیرین
سازی آب دریا با سنتز
غشاینانوکامپوزیتی
دردانشگاه صنعتی بابل
محققان دانشــگاه صنعتی بابل بــا انجام یک پژوهش
آزمایشگاهی موفق به سنتز غشای نانوساختاری شدند که می
توان با آن فرایند شیرین سازی آب را تسهیل کرد.
به گزارش گاخنامه عتف  ،کاهش میزان آب ،جهان مدرن را
با مشــکالت جدی روبهرو کرده است .یکی از راههای تولید
آب آشامیدنی ،شــیرین کردن آب دریا از طریق نمکزدایی
است و از فرایندهای متداول نمکزدایی ،نمکزدایی گرمایی
است.
مهمترین محدودیــت فرایند نمکزدایــی گرمایی ،نیاز به
مصرف باالی انرژی در مرحل ه تبخیر است .بنابراین با توجه
به تالش کشور در راستای کاهش مصرف انرژی و موضوع
گرمایش زمین ،استفاده از روشهای سنتی شیرین سازی آب
دریاها توجیه چندانی نخواهد داشت .از اینرو محققان همیشه
به دنبال ارائه و معرفی روشهای جدید و بهین ه شیرین سازی
آب بودهاند.
مهندس زهیر دباغیان محقق دانشــگاه صنعتی بابل گفت:
درحال حاضر تکنولوژی غشــایی اسمز معکوس رایجترین
نوع نمکزدایی غشایی اســت .اما مصرف باالی انرژی در
این روش بهواســط ه نیاز به اعمال فشــار باال و همچنین
مسئل ه گرفتگی بیولوژیکی غشاها ،استفاده از این روش را با
محدودیت جدی مواجه کرده است.
وی افــزود :از اینرو فرایند اســمز مســتقیم در توســعه
فناوریهای غشایی مورد توجه واقع شده است .با این حال،
قطبش غلظتی که در واقع پدیدهای است که به علت تجمع
ذرات نمک بر روی ســطح غشا به وجود می آید ،مهمترین
مشــکل غشای اسمز مســتقیم اســت ،از این رو هدف از
انجام این تحقیق سنتز یک غشــای ایدهآل با هدف بهینه
کردن فرایند اســمز مســتقیم در نمکزدایی آب دریا است
مهندس زهیر گفت :استفاده از غشای سنتز شده دراین طرح
منجر به افزایش بازدهی فرایند نمکزدایی از آب دریا شده و
کاهش هزین ه آن را در پی دارد..
ش دکتراحمد رحیمپور و
همچنين این تحقیقات حاصل تال 
پروفسورمحسن جهانشاهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه
صنعتی بابل و مهندس زهیــر دباغیان دانشآموخته مقطع
کارشناسی ارشد این دانشگاه است.
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به گزارش گاهنامه عتف دكتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزير علوم از برنامه
اين وزارت در توجه به حوزه علوم انســانی و ابالغ آیین نامه شــورای توسعه و پژوهش به
دانشگاهها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،دكتر احمدی بااعالم از فعالیت شش مرکز رشد
در حوزه علوم انسانی در کشور اظهار داشت :توسعه علوم انسانی یکی از اولویتهای
اصلی وزارت علوم است ،زیرا علوم انسانی حدود  45درصد ظرفیت دانشگاه ها را
تشکیل می دهد.
معاون پژوهشــی و فناوری وزير علوم افزود :در صورتی که علوم انسانی در حوزه
تولید فناوری ،مقاله و دانش کمک کند ،معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم با
دو موتور قوی یکی در حوزه علوم انسانی و دیگری در حوزه بقیه رشتهها تقویت و
از جهش علمی برخوردار می شود.
وي ایجاد شورای توســعه و پژوهش فناوری در حوزه علوم انسانی را به عنوان یکی
از اقدامات مهم در راستای توسعه علوم انسانی عنوان كرد و گفت :آیین نامه این شورا
با حضور وزیر علوم تنظیم و به دانشــگاه ها ابالغ شــده اســت .در سطح کشور
شــش مرکز رشد در حوزه علوم انسانی فعال هستند که افراد فارغ
التحصیل در این رشته می توانند با همکاری با سایر رشته
ها در این مراکز به تولید فناوری مشترک بپردازند.
دكتر احمدي یادآور شد :مرکز رشد ،مرکزی است
که با در اختیــار قرار دادن امکانات و خدمات از
یک ســو و مشــاورههای الزم در زمینههای
فنی ،مدیریتی ،حقوقی از ســوی دیگر ،به
ایجــاد ،پرورش و توســعه واحدهای نوپا
کمک می کند و مرکز رشــد واحدهای
فناوری علوم انسانی ،مرکزی است که

با بهره برداری از توانمندیهای علمی و اجرایی دانشگاهیان در تجاری سازی دستاوردهای
پژوهشی دانشگاه در حوزه فناوریهای نرم اقدام می کند.
همچنین دكتر خســرو پیری مدير كل دفتر برنامهريزي امور
فنــاوري در اين خصوص گفت :با راه اندازی مرکز رشــد
علوم انسانی دانشگاه عالمه تعداد مراکز رشد تخصصی
کشــور در این حوزه افزایش پیدا می کند .فعالیت در
حوزه علوم انسانی تنها مختص مراکز رشد تخصصی
در این حوزه نیســت و در دیگر مراکز رشد کشور نیز
موضوعات مربوط به حوزه علوم انسانی دنبال می شود.
وي خاطرنشــان كــرد :باتوجــه به گســتردگی فارغ
التحصیالن رشتههای علوم انسانی در کشور باید بستری
فراهم شود تا این فارغ التحصیالن بتوانند در زمینههای
اقتصادی فعالیت کنند ،از این رو راه اندازی مراکز رشد
کمک زیادی به این امر می کند.

رئیس دانشگاه فنی حرفه ای:

جشنواره «مشا» با هدف ساماندهی جوانان برگزارشد
به گزارش گاهنامه عتف  ،دكترمســعود شــفیعی رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای گفت :جشنواره «مشا» با هدف
ساماندهی به زندگی جوانان و ایجاد چرخه مهارت آموزی ،شغل یابی و ازدواج آنان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،دكترشفيعي در در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی گفت :بیکاری
یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان اســت ،به همین منظور دانشگاه فنی حرفه ای در نظر دارد با برگزاری
جشنواره مشا ،شیوههای مهارت آموزی را به جوانان معرفی و زمینه اشتغال آنان را فراهم کند.
وی با بیان اینکه این دانشگاه نهادی تقاضا محور است و براساس نیاز بازار نیرو تربیت می کند ،افزود :بیش
از  70درصد از دانش آموختگان ما جذب بازار کار می شوند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به تحصیل  200هزار دانشجو در  173واحد آموزشی این دانشگاه
در سراســر کشور گفت :همه ساله جشنواره دانشجویی قرآنی در  24رشته در سطح آموزشکده ،استان،
منطقه و سراسری برگزارمی شود که امسال نیز از بین  10هزار شرکت کننده 500 ،نفر به مرحله پایانی راه
یافته اند.
دكترشفیعی نمایشگاه را محلی برای ارائه جدیدترین محصول با بهترین شیوههای تولید دانست و گفت:
هنر قالب مناسبی برای عرضه محصوالت فرهنگی است و تاثیر و ماندگاری آن را در اذهان
بیشتر می کند.
وی با اشاره به نمایش  150اثر نفیس قرآنی و دینی دانشجویان در غرفه دانشگاه
فنی و حرفه ای افزود :معرفی زیبای قرآن به جوانان بر جذابیت آن می
افزاید و آنان را به ســوی فهم بهتر و بیشــتر قرآن هدایت می
کند.

دانشگاه
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مدیرکل دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم خبر داد:

اجرای فرایند لغو مجوز برای مراکز پژوهشی ضعیف
ی امور پژوهشی
مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامهریز 
وزارت علوم با بیان این که پایش عملکرد پژوهشــگاهها بر
اســاس برنامه راهبردی آنها خواهد بود ،گفت :مجوز مراکز
پژوهشی دارای عملکرد ضعیف ،فرایند لغو را طی خواهند کرد.
به گزارش گاهنامه عتف دکتر محسن شریفی  ،شکلگیری
پژوهشــگاهها در کشور را بر اســاس ماموریتهای خاصی
دانست و اظهار کرد :پژوهشــگاهها و مراکز پژوهشی یکی
از حلقههــای تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و ثروت
هستند و ما معتقدیم اگر نقش پژوهشگاهها به درستی تعریف
نشــود ،این چرخه دیرتر تکمیل خواهد شد؛ از این رو ما به
دنبال مشارکت بیشتر پژوهشگاهها در حوزههای پژوهشی و
فناوری هستیم.
وی اضافه کرد :بر این اســاس از پژوهشــگاهها خواســته
شــده اســت تا برای خود یک برنامه راهبردی متناسب با
ماموریتهای تعریف شده تدوین کنند و در وزارت علوم نیز
بر اســاس این برنامههای راهبردی ،اقدام به پایش عملکرد
آنها در پایان سال خواهد شد.
شریفی با اشاره به محتوای این برنامهها ،یادآور شد :بر اساس
این برنامهها ،پژوهشگاهها باید دستاوردهای دانشگاهها که در

قالب پایاننامهها اجرایی میشــوند را دریافت و آن دسته از
تحقیقات که پتانسیل توسعه و تجاری سازی را داشته باشند
برای تحقیقات توسعهای و در نهایت تجاری سازی ،سرمایه
گذاری کنند.
وی اضافه کرد :عالوه بر آن برنامه ارزیابی و نظارت عملکرد
واحدهای پژوهشــی که مجوز دارند را در دستور کار داریم و
مجوز مراکز پژوهشــی که فعالیت آنها کم است و یا فعالیت
ندارند ،تجدید نظر خواهند شد.
شریفی ادامه داد :در صورتی که مراکز پژوهشی دارای عملکر
ضعیفی باشند ،مجوز آنها فرآیند لغو را طی خواهند کرد.

پذیرش دانشجو در پژوهشگاهها

مدیر کل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم ،با اشاره به پذیرش
دانشجو در پژوهشگاهها با تاکید بر این که پذیرش در مراکز
پژوهشــی باید متفاوت از پذیرش در دانشگاهها باشد ،خاطر
نشان کرد :پذیرش دانشــجویان دکتری در پژوهشگاهها به
صورت «پژوهش محور» است به این صورت که دانشجو باید
پروژه تحقیقاتی مصوب در واحدهای پژوهشی را اجرایی کند.
وی پذیرش دانشــجوی مشــترک میان پژوهشــگاهها و

دانشگاهها را روش دیگری از پذیرش دانشجو در پژوهشگاهها
ذکر کرد و یادآور شد :در این شیوه پذیرش دانشجویان ،بخش
قابل توجهی از پروژههای تحقیقاتی در قالب تفاهم نامهای در
پژوهشگاه اجرایی خواهند شد.
شریفی یادآور شــد :برای پذیرش مشــترک دانشجو آیین
نامهای را در حال تدوین داریم که در صورت نهایی شــدن،
پذیرش در پژوهشگاهها نظام مند خواهد شد.

تدوین الگویی برای همگرا
شدن تحقیقات دانشگاهی

شریفی با تاکید بر ضرورت همگرا شدن تحقیقات دانشگاهی
افزود :تسهیالت ارائه شــده به فعالیتهای پژوهشی که در
قالب پایان نامه ،فرصتهای مطالعاتی ،گرنت و پسادکتری
اجرایی میشــوند ،باید به یکدیگر گره بخورند از این رو در
صورت حمایــت از یک موضوع باید اعطــای اعتبارات به
فرصتهای مطالعاتی ،پایان نامهها و رســالهها و دورههای
پسادکتری در راستای آن موضوع تحقیقاتی باشد.
وی ادامه داد :در این راســتا اقدام به تدوین نظام پژوهش و
فناوری کردیم.

امضای تفاهم نامه همکاری مابین
پژوهشگاه مواد و انرژی
و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
این تفاهم نامه مابین پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و
انرژی به نمایندگی دکتر محمد پازوکی و پژوهشکده مکانیک
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به نمایندگی دکتر
فواد فرحانی بغالنی منعقد شد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،موضوع تفاهم نامه شامل همکاری
طرفین در زمینه اجــرای فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در
حوزههــای مختلف انــرژی در قالب طرحهای پژوهشــی،
شناسایی نیازمندی فناوریهای مورد نیاز بخشهای علمی
و صنعتی ،ارتقا ســطح توانمندی نهادهای علمی و صنعتی
کشــور در راستای توســعه بومی ســازی فناوری ،توسعه
پایدار و پیشــرفت اقتصاد دانش بنیان در کشور و همچنین
مشــارکت طرفین در حوزه آموزشهای کاربردی می باشد..
بررســی طرحهــای پیشــنهادی جهت انجــام پروژههای
مشــترک ،امکان اســتفاده از امکانات و تجهیزات طرفین
در ارتبــاط با پروژههای حائز شــرایط همکاری بر اســاس

شــرایط قراردادهای تحقیقاتی منعقده ،برگزاری جلســات
مشــترک به منظور بررســی فعالیت ها و تبادل نظر و ارائه
گزارش در خصوص پیشرفت پروژههای حائز شرایط تفاهم
نامه و همچنین فراهم ســازی امکان اســتفاده از ظرفیت
اعضای هیئت علمی متخصص طرفین در راســتای هدایت
و مشــاوره دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی به عنوان
محورهــای همکاری در این تفاهم نامه قید شــده اســت.
همچنین ،جهــت نظارت بر حســن اجرای تفاهــم نامه،
رابطین اجرایی مفاد تفاهم نامه از ســوی پژوهشکده انرژی
دکتر حسین قدمیان و از ســوی پژوهشکده مکانیک دکتر
حســنعلی ازگلی معرفی شــدند که می بایســت گزارشات
ســه ماهه عملکرد را بــه طرفین تفاهم نامــه ارائه کنند.
گفتنی است ،اعتبار این تفاهم نامه که در  6ماده و  4نسخه
تنظیم شده است ،به مدت  2سال می باشد و درصورت تمایل
طرفین ،قابل تمدید است.

شریفی خبر داد:

شرط وزارت علوم برای
اعطایگرنت/میزان
ارجاعدهی شاخص
انتخاب پژوهشگران برتر
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
وزارت علوم  با تاکید بر این که بر اساس «نظامنامه مدیریت
ت از پایان نامهها و
پژوهشــی تحصیالت تکمیلی» حمایــ 
اعطای گرنت اساتید ساماندهی خواهد شد ،گفت :عالوه بر
آن شیوه انتخاب پژوهشگران برتر نیز تغییر خواهد کرد.
به گزارش گاهنامه عتف دکتر محسن شریفی با اشاره به رشد
و گســترش دورههای تحصیالت تکمیلی در کشور ،افزود:
هدایــت پایان نامهها به ســمت رفع نیازهای کشــور یکی
از اولویتهــای کاری دفتــر سیاســتگذاری و برنامهریزی
امور پژوهشــی وزارت علوم اســت؛ از این رو در سال جاری
برنامههایی را در دستور کار قرار دادیم.
وی تدوین نظام نامه مدیریت پژوهشی تحصیالت تکمیلی
در دانشگاهها و مراکز پژوهشی را از جمله این اقدامان نام برد
و اظهار کرد :بر اساس این نظام نامه که تدوین آن در مراحل
نهایی قرار دارد ،دانشگاهها موظف خواهند شد تا پروپوزالهای
دانشجویان را با توجه به نیازهای کشور هدایت کنند.
به گفته وی بر اســاس این نظام نامه پایاننامههایی که در
راستای نیازهای کشور هســتند ،از سوی معاونان پژوهشی
دانشگاهها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
شــریفی اجرای این نظام نامه را در راســتای هدایت پایان
نامههای تحصیالت تکمیلی به سمت اسناد باال دستی کشور
دانســت و ادامه داد :اجرای این برنامه نیز موجب ساماندهی
حمایتهای وزارت علوم از پایان نامههای کارشناسی ارشد و
رساله دکتری و همچنین گرنت اساتید خواهد شد؛ به گونهای
که اعطای اعتبارات گرنتها و حمایت از پایان نامهها منوط
به ارائه پروپوزالهایی در راســتای اهداف اسناد باالدستی و
رفع نیازهای کشور میشود.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :
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حضور رئیس پارک علم و فناوری
خراسان جنوبی در نخستین
نشست کمیته مشترک علمی
ایران و پاکستان در اسالم آباد
نخستين نشست كميته مشترك علمي ايران و پاكستان به ميزباني اسالم آباد،
كار خود را آغاز كرد.
در اين نشســت دو روزه که با حضور دكتر دوســتي رئيس پارك علم و فناوري
خراسان جنوبي ،دكتر بنداني رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان ،دكتر حاج جباري
مدير كل امور دانشــجويان غير ايراني ،دكتر ملبوبي معاون فناوري پژوهشــگاه
ژنتيك ،زمينه هاي توسعه همكاري هاي علمي،آموزشي و فناوري بين دو كشور
را بررسي مي كنند.
همچنين دراين نشســت ،كميته تخصصي مشــترك علمي ،فناوري و آموزشي
جمهوري اســامي ايران و جمهوري اسالمي پاكستان ،زمينه هاي همكاري دو
كشور را در حوزه هاي مختلفي از جمله انجام تحقيقات مشترك ،تبادل تجربيات
در حوزه تاســيس ،راه اندازي و مديريت پارك هاي علم و فناوري ،تبادل استاد و
دانشجو ،اعطاي بورس هاي كوتاه مدت و بلند مدت ،تاسيس دانشكده ها و دوره
هاي مشــترك ،آموزش اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي،
توســعه همكاري ها ميان مراكز علمي و پژوهشي دو طرف مورد بحث و بررسي
قرار خواهد داد.
گفتنی است رئيس بنياد علوم پاكستان ،نماينده شوراي تحقيقات علمي و صنعتي
پاكستان ،مشــاور علمي وزارت علوم و فناوري ،نماينده كميسيون آموزش عالي،
نماينده دانشگاه ملي علوم و فناوري و نماينده فناوي اطالعاتي موسسه كامستس،
اعضاي پاكستاني اين كميته را تشكيل مي دهند .

رئیس پارک علم و فناوری خراسان:

ریشه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد دانشبنیان است
رئیس پارک علم و فناوری خراسان تاکید کرد :ریشه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد
دانشبنیان و اقتصاد یادگیری است.
بــه گزارش گاهنامه عتــف دکتر علم الهدی  ،با بیان اینکــه اصوال فعالیتهای
موسســات فناور و دانشبنیان براساس اقتصاد مبتنی بر دانایی و دانش و نه منابع
فعالیت دارد ،گفت :بنابراین اصلیترین کار این موسسات در راستای شکلدهی به
اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامــه داد :در پارکهای علم و فنــاوری مباحث اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد
یادگیری دنبال میشود همچنین این مجموعهها بحث اقتصاد مقاومتی که نتیجه
اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد یادگیری است را دنبال میکنند .بنابراین رسالت و کار
اساسی موسسات فناور و شرکتهای دانشبنیان این است که دانش تولید شده در
کشور را به ایده ،محصول ،تجاریسازی محصول و خلق ثروت تبدیل کنند.
علمالهدایی خاطرنشــان کرد :در نتیجه این فعالیتهاســت که توسعه درونزا رخ
خواهد داد .این امر جزو رســالتهای اصلی ماســت .با فعالیت این موسســات و
شرکتهای دانشبنیان دیپلماســی علمی رخ خواهد داد و توسعه درونزا صورت
میگیرد .خوشــبختانه رتبه ما در کار مشــترک علمی و دیپلماسی علمی باالتر از
میانگین جهانی است.
رئیس پارک علم و فناوری خراســان اضافه کرد :ارتباط علمی ما با دنیا از طریق
فرصتهای مطالعاتی دانشجویان و اساتید و همچنین رفت و آمد اساتید خارجی و
ایرانی بین کشورها ،فعالیتهای مشترک فناوری ،ایجاد دفاتر مبادالت فناوری و...
صورت میگیرد .این اقدامات زمینه توســعه علمی و فناوری و دستیابی به اقتصاد
مقاومتی را فراهم خواهد کرد.
علمالهدایی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشــاره به برخی موانع برای ورود
محصوالت دانشبنیان به بازار و تبدیل شدن آن به محصول عنوان کرد :بخشی از

طرح های برگزیده پارک علم و فناوری استان یزد
در جشنواره ایده های برتر توسط تجار بین المللی حمایت می شوند
جشــنواره تجاری سازی فناوری های پیشــرفته در زمینه توسعه مناسبات و
ارتباطات بین المللی با حضور پارک علم و فناوری اســتان یزد در کشــور امارات
متحده عربی برگزار شد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری استان
یزد به همراه شهرام شــکوهی معاون پشتیبانی و هیئت همراه ،در سفر به کشور
امارات متحده عربی و حضور در جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته در
زمینه توسعه مناسبات و ارتباطات بین المللی مجموعه پارک و شرکت های فناور
مستقر در آن با تجار و سرمایه گذاران اماراتی و ایرانیان مقیم دبی گفتگو کردند.
شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک طی گفتگویی در زمینه اهداف و دستاوردهای
این ســفر گفت :با توجه به تغییر رویکرد در یازدهمین جشــنواره ایده های برتر و
گرایش به سمت انتخاب ایده هایی دارای پتانسیل بازار ،نیاز به نگاهی جهان شمول
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موانع تجاریسازی داخلی و مربوط به قوانین است .به هر حال این شرکتها نیازمند
تسهیالت و ضمانتهایی هستند که معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در این
ت در
رابطه قولهایی دادهاند .غالبا این شــرکتها از سرمایههای کافی برای شرک 
بازارهای بینالمللی برخوردار نیستند .این شرکتها باید حمایت شوند تا راه خود را
در بازارهای خارجی پیدا کنند.
وی تصریح کرد :البته برخی منعهای بینالمللی هم میتواند ایجاد مشــکل کند؛
ت داشتهاند،
با این حال شــرکتهای ما هر گاه در سطح بینالمللی حضور و فعالی 
سرافراز و موفق بودهاند.
رئیس پارک علم و فناوری خراســان در خصــوص نقش صنعت برای حمایت از
محصوالت دانشبنیان گفت :صنعت ما صنعت مونتاژ است و تولید آن در حد رقابت
با تولیدات خارجی نیست .صنعت باید اصالح شده و صنایع تعطیل شده هم باید با
حمایت حســاب شده دولت به عرصه تولید بازگردند و بتوانند با نوآوری و خالقیت
توانمندی رقابت با بازارهای خارجی را در خود احیا کنند.
وی با بیان اینکه اگر بنا باشــد صنعت با رویه چندین ســال پیش کار کند ،موفق
نخواهد بود ،تاکید کرد :صنعت باید مرتبا خود را به روز کند .امروز توسعه فناوری و
علمی به گونهای نیست که دیگران صبر کنند تا ما به آنها برسیم .حتی مشتری
داخلــی هم محصوالت داخلی و خارجی را مقایســه میکند و بعضا با قیمتهای
ارزانتری از سوی تولیدکنندگان اجناس خارجی مواجه میشود.
علمالهدایــی افــزود :در صنعت ما هزینه تمام شــده و اتالف انرژی باالســت.
ریختوپاشهای صنعتی هم وجود داشته که در شرکتهای دانشبنیان این مساله
وجود ندارد .توصیه من این اســت که در هر ردهای شــرکتهای دانشبنیان چه
صنعتی و چه غیرصنعتی را تقویت کنیم.
بود و از طرف دیگر این ایده ها عالوه بر ســرمایه نیازمند تجربیاتی در بازار بودند
و بهترین گروهی که می توانســتند این امر را تسهیل کنند ،سرمایه داران بازار یا
همان تجار بودند.
شکوهی افزود :طبق توافق قرار است از بین طرح های ارائه شده چند طرح انتخاب
و سرمایه گذاری روی آن ها آغاز شود.
وی سرمایه گذاری بر روی فناوری های شرکت های پارک را یکی دیگر از مباحث
مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت :با رئیس ایرانی شورای بازرگانان مقیم
دبی جلساتی برگزار شد و قرار شد طی سفری به پارک علم و فناوری استان یزد از
نزدیک توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک را مشاهده کنند.
شکوهی گفت :این گروه تجار می تواند محصوالت شرکت های ساخته شده پارک
علم و فناوری یزد را در داخل کشــور و با اعمال برخی تغییرات در بســته بندی،
برندسازی و بومی ســازی ،در منطقه به فروش برساند و با توجه به تجربه دوران
تحریم و داشــتن شرکای تجاری در نقاط مختلف جهان می توانند محصوالت را
خیلی سریع و ارزان تجاری سازی کنند.
وی در پایان افزود :البته تالش شرکت های پارک علم و فناوری استان یزد اهمیت
باالیی از جهت تجاری سازی دارد و شرکت ها فناوری های خود را در بسته بندی
و با قیمت گزاری مناســب به بازار ارائه کنند تا در نهایت بتوانند ارتباط خوبی را از
این طریق با بازارهای بین المللی برقرار سازند.

پارک علم و فناوری
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
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مدیرکل دفتر برنامه ريزي امور فناوری وزارت علوم

بازنگری روند فعالیت پارک های
علم و فناوری دانشگاهی
به گزارش گاهنامه عتف ،دكتر خســرو پيري مدیرکل دفتر برنامه ريزي امور
فناوری وزارت علوم گفت :درحال تدوین برنامه فعالیت پارک های علم و فناوری
دانشگاهی هســتیم و براین اساس در این مراکز یک بازنگری مجدد صورت می
گیرد.
وي در ادامه گفت :وزارت علــوم در روند بازنگری مجدد فعالیت پارک های علم
و فناوری دانشــگاهی دالیل موفقیت و مشکالت جاری این مراکز را مورد بررسی
قرار می دهد
مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم ،افزود :در این بازنگری به نوعی
پارک های علم و فناوری دانشگاهی ساماندهی مجدد می شوند.
وي خاطرنشــان کرد :درحال حاضر در سطح استان تهران  ۶پارک علم و فناوری

کسبمقام«صادرکننده
نمونه به اروپا» توسط
پارک علم و فناوری
استانگیالن

دانشگاهی مشــغول به فعالیت هستند و در سطح کشور نیز سه پارک دانشگاهی
سمنان ،زنجان و کرمان وجود دارد.
دكتر پیری اضافه کرد :دانشگاه شهیدبهشتی نیز درخواست راه اندازی پارک علم و
فناوری کرده است که درخواست این دانشگاه نیز درحال بررسی است.
وی گفــت :برای بازنگری رونــد فعالیت پارک های علم و فناوری دانشــگاهی
کارگروهی در وزارت علوم تشکیل شده است که این کارگروه نقاط قوت و ضعف

این مراکز را بررسی می کند.
مدیــرکل دفتر برنامه ريزي امور فناوری وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم به
رئیس پارک علم و فناوری گیالن از کسب مقام «صادرکننده نمونه به اروپا»
پارک های علم و فناوری دانشگاهی نگاه مثبت دارد ،خاطرنشان کرد :هدف ما در
در حــوزه تولیــد نرمافزار یکــی از شــرکتهای فناور این اســتان خبــر داد.
این بازنگری اصالح روند فعالیت این مراکز است.
به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر مجید متقیطلب در جلســه هماندیشــی اقتصاد
مقاومتی این شهرســتان اظهار کرد :سالهای گذشــته پنج علم را مبنای توسعه
میدانستند و اکنون علم جدید تفکر یا مغز بر مبنای اقتصاد دانشبنیان اضافه شده
است.
وی راهــکار اقتصــاد مقاومتــی را اقتصــاد دانشبنیــان عنوان کــرد و افزود:
ســاالنه بر اســاس گزارش رقابتپذیری در دنیا کشــورها رتبهبندی میشوند.
رئیس پارک علم و فناوری گیالن با بیان اینکه مقاوم بودن یک مفهوم طیفی است،
تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی یک مفهوم مطلق بوده و دارای اندازه مشخص نیست.
وی اقتصاد مقاومتی قبل از علم را یک مفهوم عقلی خواند و بیان کرد :در تمام دنیا
اصل بر استحکام ،مقاومت و قوام مهم بوده و این یک اصل عقلی است.
دکتر متقیطلب مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد چابک عنوان کرد و گفت:
اقتصاد بر پایه تولید ،توزیع و استفاده از دانش و اطالعات قرار دارد و در این راستا دو
مفهوم جدید در پارک علم و فناوری گیالن مطرح و تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد با ثبات و رقابتپذیر از مؤلفههای کلیدی اقتصاد مقاومتی
است ،خاطرنشان کرد :اقتصاد درونزا ،اقتصاد برونگرا و اقتصاد عدالتبنیان از دیگر
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است.
رئیــس پارک علــم و فنــاوری گیالن بــر فعال کــردن دانشــگاهها و مراکز
علمــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی در ایــن اســتان تأکید کــرد و یادآور
شــد :نیاز اســت کمیته ویــژهای در مورد مذکور در اســتان تشــکیل شــود.
وی خواســتار تعریف میزان آمادگی فناوری در گیالن شــد و اظهار کرد :ســطح
آمادگی صنعتی و سرمایهگذاری در استان از دیگر موضوعهای مهم به منظور ایجاد
وی هدف از این طرح را ایجاد ظرفیت و فرصت برای فعالیتهای پژوهشی برشمرد شرکتهای دانشبنیان است.
و افزود :در واقع پژوهشهایی که از اول فرودین ماه امسال آغاز شدهاند
متقیطلب از همکاری پارک علم و فناوری گیالن با دانشگاههای استان خبر داد و
شــمول این بخشودگی هســتند و برای تحقیقات ماقبل این تاریخ کارایی ندارد .افزود :همکاری با صنعت و جذب سرمایه در گیالن آغاز شده است.
برزگری تغییر دیگر را توجه به فعالیتهای پژوهشــی دانشگاهها عنوان و اضافه وی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــرکتهای فنــاور گیــان بــه عنــوان
کرد :در قاعده قبلی دانشگاه از اشخاص ماده  ۲محسوب میشد اما در قاعده جدید «صادرکننــده نمونــه بــه اروپــا» توســط وزارت علوم معرفی شــده اســت،
فعالیــت اقتصادی پژوهش محور در قالب اظهارنامه و نگهداری اســناد و مدارک تصریــح کرد :شــرکت مذکــور در حــوزه نرمافــزار و گیم فعالیــت میکند.
اعالم میشود.
رئیس پارک علم و فناوری گیالن متذکر شــد :اســتان هــر مقدار ظرفیت ایجاد
وی افزود :عالوه بر این خدمتی که در قالب پژوهش است از مالیات بر ارزشافزوده شرکتهای دانشبنیان را داشته باشد ،آمادگی پذیرش و حمایت از شرکتها نیز در
معاف است
پارک علم و فناوری گیالن وجود دارد.

فعاالن پژوهشی در پارکهای علم و فناوری
از معافیت مالیاتی برخوردارمی شوند
به گزارش گاهنامه عتف ،معاون مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور
مالیاتی گفت :در صورتی که فعال پژوهشــی از رئیس پارک علم و فناوری مجوز
فعالیت داشته و در پارک فعالیت کند ،معافیت مالیاتی خواهد داشت.
محمد برزگری در دومین روز از اجالس معاونان پژوهشــی دانشــگاههای کشور
با اشــاره به برخی مشوقهای پیشبینیشــده برای پژوهشگران تصریح کرد :در
حال حاضر امور مالیاتی برخی معافیتهای پژوهشی و تحقیقاتی را در فعالیتهای
پژوهشی ،فناوری و مهندسی اعمال میکند.
وی افزود :الزمه این معافیت فعالیت در پارکهای علم و فناوری است و فعالیت نیز
باید با اخذ مجوز همراه باشد.
معاون مدیرکل دفتر فنی و حسابرســی سازمان امور مالیاتی با اذعان به اینکه در
پارکها پژوهشگران فعالیت میکنند و این فعالیت هزینهبر بوده و درآمد مشمول
اســت ،اضافه کرد :با تغییراتی که از هشــت فرودین ماه اعمال شده است فعاالن
پژوهشی با مجوز فعالیت میتوانند از معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند.
برزگری یکی از مشــکالت فعلی حوزه پژوهش را نبود مشــتری برای تولیدات
پژوهشــی عنوان و اضافه کرد :در قالب ماده  ۳۱قانون رفع موانع تولید ،ماده ۱۳۲
تغییراتی اعمال شده که با هدف ایجاد بازار کار است.
وی متذکر شــد :در این بند ســعی شــده تا آنجا که امکانپذیر اســت پژوهش
موردحمایت قرار گیرد و به رویکرد دانشگاه محور بودن پژوهش نیز توجه شود.
به گفته معاون مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی بر این اساس
معــادل هزینهای که برای تحقیــق و پژوهش در واحد تولیدی انجام میشــود
بخشودگی مالیاتی اعمال میشود.
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی
امور فناوری وزارت علوم:



نقشه راه توسعه
فناوری استانهای کشور
تدوین می شود

به گزارش گاهنامه عتف ،دكتر خسرو پيري مديركل دفتر
برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم ،در آغاز نشست روساي
پارك هاي علم و فناوري ،هدف از تشــكيل اين نشست را
بررسي موضوعات برند ســازي و انتقال فناوري از داخل به
خارج از كشور و خارج به داخل كشور اعالم كرد.
دكتر پيري اظهار داشت :اساس و بناي اقتصاد مقاومتي كه
موضوع مورد تاكيد همه مســئوالن نظام جمهوري اسالمي
است،اقتصاد دانش بنيان است كه بايد از طريق توسعه شركت
هاي دانش بنيان عملياتي شود.
وي افزود:برنامه معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم براي
نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي  ،ايجاد شركت هاي كوچك
و متوسط اســت و پارك هاي علم و فناوري بازوي اجرايي
وزارت علوم در اين زمينه هستند.
دكتر پيري گفت :بايد تالش كنيم پارك هاي علم و فناوري
به عنوان يك الگوي موفق انتقال فناوري در كشــور مطرح
شــوند زيرا اين موضوع اثر فرهنگي زيادي براي گسترش
اقتصاد دانش بنيان در پي خواهد داشت.
وي گفــت :وزارت علوم از صادرات محصوالت دانش بنيان
حمايت و پشــتيباني مي كند كه اين حمايت از طريق پارك
هاي علم و فناوري اعمال مي شود و حمايت از كسب دانش
جديــد براي طراحي و توليد محصــوالت نيز از برنامه هاي
وزارت علوم است.
مديركل برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم گفت :پارك
هاي علم و فناوري بايد در تغيير ماموريت دانشگاهها به سمت
دانشگاه نسل سوم و كارآفرين به اين دانشگاهها كمك كنند.
وي با اشاره به اينكه تعدادي از ايرانيان خارج از كشور مالك
شركت هاي دانش بنيان هستند گفت :تالش مي كنيم از اين
ظرفيت براي انتقال فناوري هاي نو به داخل استفاد كنيم.
دكتر پيري اظهار داشت :ايجاد يك شبكه ارتباطي براي پيوند
پارك هاي علم و فناوري از برنامه هاي وزارت علوم اســت
كه به زودي از ســامانه آن رونمايي مي شــود و اين شبكه
در چهارچوب شبكه پارك هاي علم و فناوري جهان اسالم
فعاليت خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه اسناد راهبردي پارك هاي علم و فناوري
به صورت عملياتي تدوين شده و آماده انتشار است گفت :بر
مبناي همين اسناد ،نقشه راه توسعه فناوري استانهاي كشور
تدوين مي شود.

پارک های علم و فناوری
مدلپیشراناقتصادمقاومتی
دكتر داريوش پورسراجيان

*

بــا نگاهی بــه تاریخچه و
زمینه های شکل گیری پارک
های علم و فناوری جهان ،درمی
یابیــم که اکثر آن هادر بســتر
تاریخی اجتماعی خاصی شکل
گرفتــه اند که متاثــر از تبعات
جنگ ها و رکود اقتصادی بوده است .ظهور پارک ها و ترویج
فرهنگ نوآوری و کسب و کار مبتنی بر دانش ،راهکاری برای
برون رفت از این مشکالت و در پاسخ به یک نیاز اجتماعی
برای غلبه بر رکود اقتصادی به شــمار می آید .در زمانی که
تمامی تحلیل هــای اقتصادی و قوانیــن آن از ارائه جواب
مناســب باز می مانند ،دانش و دانشــگاه است که به کمک
جامعــه می آید و مدلی را تعریف می کند که بر اســاس آن
جوامع متحول می شوند .شــکل گیری اولین پارک علم و
فناوری در تاریخ معاصر در "دره ی ســیلیکون" و درست در
زمانی که آمریکا به ســبب هزینه های جنگ جهانی دوم و
شکســت نظریه های اقتصادی خود دچار بحران اقتصادی
شــده حکایت از رویکرد عملی برای رسیدن به یک اقتصاد
پایدار دارد که نتیجه آن سال ها بعد در قالب تشکیل بزرگترین
شرکت های فناور و ثبات اقتصادی رخ می نمایاند.
ســابقه تاریخی "ربع رشیدی" ،شــهر علم و فناوری که به
همت وزیر مدبر ایرانی ،خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی
ایجاد شد ،نیز نشان از تاثیر کیمیای علم و دانش در بازسازی
و پیشــرفت ایران پس ازحمله مغــول دارد .به گونه ای که با
تجمیع تمامی ظرفیت های علمی ،فناوری ،اجتماعی و مذهبی
و هنرمند نمودن آن ها راه توسعه ایران هموار می گردد.

پــارک های علم و فناوری به عنوان ســاختارهای نوین در
اقتصاد جهانی با تســهیل فرایند جذب ،پذیرش و اســتقرار
شرکتهای دانش بنیان و ترویج فرهنگ نوآوری و تکمیل
زنجیره تبدیل ایده به محصول ،نقشــی بی بدیل در اقتصاد
امروز ایفا می کنند که بر اســاس آن دانش محوری و ارتباط
دانشگاه و صنعت یکی از مولفه های اصلی اقتصادی به شمار
می آید.
اســتفاده بهینه از ایده های نخبگان و دانشمندان و تالش
برای تجاری سازی ایده ها مدلی مناسب برای مقاوم سازی
اقتصاد بر مبنای سرمایه های نامشهود هر ملت است .ایجاد
ثــروت با تکیه بر منابــع نامحدود علم و اندیشــه و ارزش
افزوده اجتماعی حاصل از آن پایه های اقتصاد یک کشــور
را استحکام می بخشد.
منابع طبیعی هر ســرزمینی محدودیت های خاص خود را
دارد و روزی پایــان خواهد یافت .تنها منبعی که پایان ندارد
علم و دانش است که امروزه به عنوان زیر بناییترین اصول
اقتصادی در جهان تعریف شده است.
با توجه به اینکه علم و دانش حــد و مرزی ندارد ،به خوبی
می توان از منابع سرشــار آن با استفاده از تعامالت صحیح
و ارتباطات بین المللی استفاده نمود .نقش بین المللی پارک
ها به عنوان تسهیلگر این بده بســتان(دادو ستد) علمی و
پیوند دهنده اقتصاد علمی به اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت
است .به گونه ای که با اقتصاد دانش بنیان می توان عالوه بر
استفاده از ظرفیت های بومی و ملی به اقتصاد جهانی متصل
شد و از ظرفیت های آن بهره گرفت بدون آنکه تحت تاثیر
تبعات اقتصادهای سنتی قرار گرفت.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

شاید بتوان مهمترین نقش پارک ها را ایجاد توازن منطقه ای
و هم افزائی در جهت بســیج منابع با محوریت علم ،دانش و
نوآوری دانست.
کشــور ایران با بهره مندی از جوانان تحصیلکرده و دارای
نبوغ ،دانشــگاه ها ،مراکز پژوهشی در زمینه علم پروری
و دانش پــروری ظرفیت باالیی برای توســعه اقتصادی
مبتنی بر دانش دارد .ســرعت رشد علمی کشور و ترتیب
کارشناســان خبره گرچه به خودی خود دارای ارزش است
اما زمانی ارزش واقعــی خود را پیدا می کند که در جهت
رفع نیازهای کشور و برای تعالی دانش و فناوری و کسب
ثروت از طریق دانش به کار گرفته شود .به همین منظور
پارک ها و مراکز با هدف دستیابی به این مهم و با در نظر
گرفتن تمامی فرصت ها و تهدیدهای این عرصه با ایجاد
محیطی سالم برای کسب و کار جوانان و فاغ التحصیالن
دانشگاهی تاسیس شــده و با توجه به نوپا بودن ،کارنامه
مثبتی را از خود به جا گذاشته اند.
تقویت این مراکز گامی موثر در راســتای استقالل کشور
و عزت آن به شــمار می رود به گونه ای که دیپلماســی
خاصی تحت عنوان دیپلماسی فناوری به منظور تعامالت
در عرصــه بین المللی و نمایاندن وجــه دیگری از وجوه
جمهوری اســامی ایران در منطقه و جهان ،شکل گرفته
که عالوه بر تامین منافع کشــور می تواند به عنوان یک
مولفه قدرت علمی-فناوری و اقتصادی در منطقه و جهان
مطرح گردد.
* رئيس پارك علم و فناوري يزد

شرکتهای با فناوری باال در استان از مزایا و حمایتهای پارک علم و فناوری برخوردار می شوند
به گزارش گاهنامه عتف ،دكتر اسماعیل پیرعلی رئيس
پارك علم و فناوري اســتان چهارمحــال و بختياري گفت:
کمک به صادرات محصوالت این شــرکتها ،بهره مندی از
معافیتهای گمرکی و مالیاتی و تسهیل حضور شرکت ها در
نمایشــگاه های داخلی و بین المللی از مهمترین حمایتهای
پارک علم و فناوری است.
وی گفت :قرار گرفتن در یک مجتمع کارگاهی و تحقیقاتی
و استفاده از همجواری شرکت ها و واحدهای فناور عالوه بر
مردادماه  .95شمارة 8

هم افزایی و ایجاد محصوالت جدید موجب برطرف شــدن
مشکالت فنی این شرکت ها از طریق تبادل فناوری می شود.
دكتر پیرعلی در ادامه از پرداخت  11میلیارد ریال تسهیالت به
مراکز مورد حمایت پارک علم و فناوری در سال گذشته خبر
داد و گفت :امسال تسهیالت ارائه شده به این شرکت ها 20
درصد افزایش می یابد.
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با اشاره به
بازدید خود از شرکت توان آوران آسیا که بزرگترین تولیدکننده

ورق قلع اندود در خاورمیانه است ،گفت :این مرکز از شرکت
های با تکنولوژی باال است که پتانسیل دانش بنیان شدن را
دارد و می تواند از حمایت های پارک علم و فناوری اســتان
بهره مند شود.
در پايان گفتني اســت هم اکنون  130شرکت و هسته فناور
و  11شرکت دانش بنیان در استان فعال است که تاکنون به
موفقیت هــای زیادی در ثبت اختراع و تبدیل علم به ثروت
دست یافته اند.

یادداشت
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رئیس پارک علم و فناوری مازندران اعالم کرد

ت تکنولوژی محور
اعمال مشوقهای مناطق آزاد تجاری برای شرک 
رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اعالم حمایت از
شرکتهای دانشبنیان مستقر در این پارک گفت :مشوقهای
منطقــه آزاد تجاری بهمدت  20ســال برای شــرکتهای
تکنولوژیمحور مســتقر در پارکهای علم و فناوری فراهم
میشود.
دکتر علی معتمدزادگان ،با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری
یکی از راهکارهای توسعه فناوری هستند که در نهایت منجر
بــه خلق ثروت برای یک جامعه میشــوند ،اظهار کرد :این
مجموعههــای علمی ،با ایجاد یک ارتباط ســازمانیافته و
منطقی بین دانشگاه و صنعت ،در واقع بهعنوان حلقه مفقوده
ارتباط بین این دو نهاد عمل میکنند.
وی بــا اعالم اینکه پارک علم و فناوری مازندران بســتری
مناسب برای توسعه همکاریهای سهجانبه (دولت ،دانشگاه و
صنعت) است ،افزود :طراحی سیستم نوآوری ملی برای ارتباط
بین دانشگاه و صنعت ،حمایت مؤثر از احداث صنایع کوچک
متکی بر نوآوری ،افزایش قدرت رقابت در مؤسســات بزرگ
موجود و ایجاد یک فضای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی
بهمنظور توسعه اقتصادی از دیگر شاخصههای آن است.
رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت :این پارک ،ابزاری
مطمئن برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به

محصوالت و نیز ترغیب کارآفرینی ،توســعه فناوری و خلق
فرصتهای جدید شغلی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد دانشبنیان بهعنوان
موتور پیشــرو اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه جایگاه
ویژهای در کشور داشته که در هیچ مقطع زمانی به این اندازه
مهم جلوه نکرده اســت ،تصریح کرد :مطابق قانون حمایت
از شــرکتها و مؤسسات دانش بنیان ،پارک علم و فناوری،
منطقه آزاد تجاری محســوب میشود با این تفاوت که تنها
شرکتهای تکنولوژیمحور میتوانند در آن فعالیت کنند.
معتمدزادگان ادامه داد :منطقه اقتصادی دانشبنیان عالوه بر
اســتفاده از مزایای قانون حمایت از شــرکتها و مؤسسات
دانشبنیان ،امکان استفاده از مشوقهای منطقه آزاد تجاری
ازجمله معافیت گمرکی ،مالیاتی ،عوارض و  ...را بهمدت 20
سال برای شــرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری
فراهم میکند.
وی با بیان اینکه مشــوقهای یادشــده میتوانند زمینهساز
ســرمایهگذاری شــرکتهای دارای فناوری باال در استان
مازندران باشــند ،افزود :پارک علم و فناوری مازندران ضمن
دعوت از شــرکتهای بزرگ برای اســتقرار بخش تحقیق
و توســعه در پردیس بهمنظور استفاده بیشتر از مشوقهای

قانونی ،از شرکتهای کوچک و متوسط نیز برای تبدیل شدن
به نهاد قوی اقتصادی و دانشبنیان دعوت و حمایت میکند.
.رئیس پارک علم و فناوری مازندران در پایان از مراکز رشد
بهعنــوان یکی از ارکان زیربنایــی پارکها یاد کرد و گفت:
آنها تسهیلســاز تبدیل جریان دانش و فناوری دانشگاهها،

فناوری
درزمینشناسی

مؤسسههای تحقیق و توسعه به شرکتهای متکی بر فناوری
و نوآوری با اثربخشــی باال محسوب شده و نقش ویژهای را
در حمایت از شــرکتهای فناور و نوآور نوپا و رقابت آنها در
بازارهای ملی و بینالمللی ایفا میکنند.

زمین شناسی ،درس و رشته ای که در کشورمان مغفول مانده و به آن بی توجهی شده است .درس پایه
ای که در دبیرستان فقط در سال سوم و پیش دانشگاهی آن هم رشته تجربی تدریس و به تازگی هم زمزمه
کاهش ساعات تدریس آن شنیده میشود .این در حالی است که اغلب این ساعات هم با حضور دبیران غیر
زمین شناس تدریس میشود.
رشته زمین شناسی به عنوان رشته پایه در ارتباط نزدیک با رشته های عمران ،نفت ،معدن ،زلزله شناسی،
فیزیک ،شیمی ،محیط زیست ،پزشکی ،داروسازی ،آب شناسی ،گردشگری ،باستان شناسی ،جامعه شناسی
و  ....میباشد .همین ارتباط ثابت میکند که این رشته از پتانسیل باالیی جهت کاربردی کردن برخوردار است.
توانمندیهایی که با فناوریهای جدید میتواند به عنوان مولد ثروت در جامعه باشد و ایجاد اشتغال نماید .علوم
بین رشته ای مانند ژئوتوریسم ،ژئو میتولوژی ،ژئو آرکئولوژی ،ژئو هیدرولوژی ،زمین شناسی پزشکی ،کانی
دارویی ،ژئوشیمی ،ژئوفیزیک ،ژئومورفولوژی و سایر علوم بین رشته ای زمین شناسی به عنوان منبع بالقوه
کسب درآمد مطرح میباشند.
ژئوتوریسم به عنوان فناوری نرم به شمار می آید که در دنیا یک مقوله کامال شناخته شده است .نگارنده به
عنوان اولین نفر بر روی ژئوتوریسم یا زمین گردشگری فعالیت عملی خود را با برگزاری ژئوتور ویژه عموم
مردم آغاز نمودم .اســتقبال عموم مردم از این حوزه چشمگیر بوده و با توجه به رشد صنعت گردشگری در
ایران و دنیا ،مسیر مناسبی در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان تلقی میگردد .برگزاری ژئوتور با
توجه به اقلیم کشور متناسب با توسعه پایدار بوده و در جهت تولید ثروت ،حفظ محیط زیست و ایجاد اشتغال
جامعه محلی مؤثر است.
متاسفانه در کشور ما ،توجه به زمین شناسی بسیار کم است و دانش آموختگان توانایی باز تعریف رشته خود
را به صورت کاربردی ندارند و این وظیفه دانشگاهها ،مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را بیش از پیش
سنگین میسازد.
علیرغم وجود قوانین و مقررات مناســب ،متاسفانه بوروکراسی اداری و نبود فرهنگ فناوری به طور عام و
خاص ،ضررهای زیادی را متوجه این رشــته نموده است .فناوری زمین شناسی پزشکی و کانی دارویی به
عنوان بحث روز دنیا ،تا کنون در ایران به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است .در طبیعت کانیهایی وجود
دارد که به عنوان داروی پایه و فرعی مورد استفاده قرار میگیرند ،ولی تا کنون به طور خاص به آنها پرداخته
نشــده اســت و این بحث به عنوان یکی از موارد روز دنیا مطرح میباشد .همچنین در حوزه زمین شناسی
پزشکی ،علیرغم تهیه نقشه های مربوطه که نشانگر ارتباط بیماریها و کمبود عناصر در بدن است ،فعالیت
کاربردی رخ نداده است.
در حوزه ژئومیتولوژی یا زمین جامعه شناســی که در حوزه فناوریهای نرم قرار دارد هم بدین گونه اســت و
در این قالب میتوان در مطالعات جامعه شناسی و فعالیتهای کاربردی توریسم فرهنگی نقش آفرینی کرد.
موارد یاد شده تنها مثالهای کوتاهی بودند از درس و رشته پایه زمین شناسی که مورد غفلت قرار گرفته است.
رفع موانعی چون انحصار دســتگاههای حاکمیتی ،بوروکراسی پیچیده اداری ،فقدان فرهنگ فناوری ،عدم
آشنایی دانش آموختگان با کاربردی شدن رشته تحصیلی و نبود فعالیتهای علمی جدید در حوزه های جدید
میتواند بستر ساز حرکت مناسبی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
محمد صادق سبط الشیخ انصاری
دانشجوی دکترا زمین شناسی
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پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ( ایرانداک)
فناوری فناوری
تحقیقات و
تحقیقات و
گاهنامۀ علوم،
گاهنامۀ علوم،

پیام دکتر احمدی

رئیسچهارمینهمایشملی
مدیران فناوری اطالعات

فناوریمناسبفرصتی
برای توسعه متوازن
علی فتی ـ رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان

حرکت کشورها در توسعه فناوری آنچنان سرعت گرفته که در دنیای کنونی به
مثابه یک تیم ورزشــی عمل می کند .برخی کشورها در رشته هایی آنچنان قوی
هستند که انگار رقیبی ندارند و گاها بسیاری از تیم ها با شنیدن نام آنها بدون اینکه
پایه های خود را قوی تر کنند خود را بازنده پیش از رقابت می دانند و آنچه در زمین
اتفاق می افتد نیز همان شکستی بود که احساس می شد .در این مسیر شاید تزریق
انگیزه تا حدودی کمک یار ما باشد اما مهمتر از آن پر کردن خالء هاست .این خالء
ها می توان با ســرمایه گذاری روی تیم های پایه پر کرد همانطور که در توسعه
ورزش والیبال ما صورت گرفت.
در عرصه توسعه علمی و فناوری کشور نیز چنین است .ما باید بپذیریم که از توسعه
جهانی عقب افتاده ایم اما این پذیرش نباید به مثابه شکست و توقف تالش هایمان
باشــد .در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادي به
دنبال دست يابي سريع فناوری هاي برتر جهت پر كردن شكاف هاي فناوری مي
باشند .در این مسیر تاکتیک ها می تواند راه رسین به هدف را روشن تر نماید .یکی
از این تاکتیک ها استفاده از «فناوری مناسب» است.
عنوان «فناوری مناســب» برای اولین بار در سال  1970در تحقیقات دکتر فریتز
شــوماخر اقتصاد دان بریتانیایی مطرح شد .فناوری مناسب روشی است ریشهای
برای قرار گرفتن در مسیر صحیح پیشرفت فناوری در یک منطقه به گونه ای که
پیوند ارگانیک بین انسان ،محیط زیست و فرهنگ منطقه حفظ شود .پیاده سازی
مفهوم فناوری مناسب چارچوب و متد ثابت ندارد بلکه بسته به شرایط ،متغیر است
باید با محیطی که قرار اســت در آن پیاده شــود همگونسازی گردد .یک فناوری
مناسب در دراز مدت به بهترین نحو در اجتماع یک منطقه پذیرفته میشود چرا که
بر اساس نیازهای ابتدایی افراد و توسط خود آن ها ایجاد میشود.
فناوری مناســب  ،فناوری اســت که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی یک
منطقه جغرافیایی ،قرار است باعث ارتقا سطح زندگی مردم و نیز افزایش اعتماد به
نفس شــود .این مفهوم شامل روشهایی است که به مردم در استفاده از فرصتهای
منطقه ای کمک می کند و بیشتر در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته استفاده
می شود.
برای روشــن تر شدن مفهوم «فناوری مناسب» الزم است اشاره ای به نوع پیاده
ســازی آن داشته باشم .یک فناوری ممکن اســت در یک مکان معین عملکرد
متفاوتی در زمان های مختلف داشــته باشد به عنوان مثال فناوری مورد نظر می
تواند در مكان معين طی دو زمان عملکرد مناســب یا نامناسب داشته باشند و این
ناشی از تغيير در محيط يا هدف هاي اصلي است .بنابراين سطح فناوری به معنای
مناسب بودن نيست بلكه در ارتباط با محيطي كه در آن مورد استفاده قرا ر مي گيرد
و نيز نسبت به هدفي كه دارد معنا پيدا مي كند.
در این مسیر با توجه به سیاستهای حمایتی و ترویجی پارک علم و فناوری استان
هرمزگان ،گام هایی توســط واحدهای فناور این مجموعه برداشــته شده است و
فناوران هرمزگانی توانســته اند از مواد خام موجود که تاکنون بالاســتفاده بوده یا
ارزش چندانی برای بومیان نداشتند ،ارزشی دو چندان به آن ببخشند از جمله آن می
توان به استفاده از پکیج داروی گیاهی با محوریت درخت خرما اشاره کرد .همچنین
استفاده از خرما به عنوان استفاده در داروی رفع ناباروری از دیگر قابلیت های موجود
در این منطقه است که توسط فناوران هرمزگان صورت گرفته است.
بنابراین هدف اصلی از پیاده ســازی این مهم را مــی توان به ارضای نیازهای
اصلی مردم منطقه ،جذب نیروی کار بیشتر از جمله نیروی کار زنان ،حفظ پیشه
های سنتی و خلق پیشــه های تازه ،استفاده از مواد خام و تسهیالت خدماتی،
استفاده مجدد از مواد زائد ،کاهش نابرابری درآمد ،سازگار با فرهنگ محلی و...
اشاره کرد.
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چهارمین همایش مدیران فناوری اطالعات در رویکردی نوین ،در پی آن است
کــه افزون بر دســتاوردهای علمی ـ فنی و سیاســتی ـ مدیریتی ،به زمینههای
اجتماعــی و فرهنگی فناوری اطالعات بیش از پیش توجه کند .این رویکرد از آن
روی دارای اهمیت اســت که امروزه در مراکز علمی و پژوهشی جهان ،پیامدهای
اجتماعی و فرهنگی ناشی از رشد و توسعة فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی همراه
با دیگر زمینههای علمی مرتبط ،همزمان مطالعه و بررسی میشود .مدیران فناوری
اطالعات باید به عنوان حلقة پیوند میان پژوهشگران علوم انسانی و مهندسان ،با
مالحظــات و دغدغههــای اجتماعی و فرهنگی گوناگــون در کاربرد و مدیریت
دستاوردهای علمی و فناورانه بیگانه نبوده و چنین مسائلی را با همکاری مهندسان
فناوری اطالعات در طراحی ،تولید ،و توسعه محصوالت مورد مالحظه قرار دهند.
از این رو ،توجه به چنین مالحظاتی برای جامعة علمی کشــورمان در راســتای
بومیســازی دســتاوردهای علمی و فنی دارای اهمیت است .چنانکه ضرورت
گفتوگو و تعامل میان متخصصان ،مهندســان ،و مدیران فناوری اطالعات با
اندیشمندان علوم انســانی و اجتماعی ضروری مینماید .بنابراین ،فراهمسازی

این فرصت برای تبادل آرا میان طیف گســتردهای از متخصصان و پژوهشگران
پیرامون موضوعات و مســائل فنی ،مدیریتی ،و اجتماعی مرتبط با فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی را میتوان گامی ارزنده برای «دســت یافتن به جایگاه اول
اقتصادی ،علمی ،و فناوری در ســطح منطقة آســیای جنوب غربی با تأکید بر
جنبش نرمافزاری و تولید علم» ذیل اهداف ســند چشــمانداز  1404جمهوری
اسالمی ایران برشمرد.
امیــدوارم در چهارمین همایش مدیران فنــاوری اطالعات ،جامعة علمی و فنی
کشــور در راستای تحقق سیاســتهای کلی علم و فناوری نظام آموزش عالی
برای «حاکمیت مبانی ،ارزشها ،اخالق ،و موازین اسالمی در نظام آموزش عالی،
تحقیقات ،و فناوری» بتوانیم با همکاری و همگرایی تمامی ارکان نظام مدیریت
فناوری اطالعات آموزش عالی ،گام مؤثر در این مسیر و استفاده بهینه از علم و
فناوری برداریم .از زحمات ارزشمند تمامی دستاندرکاران ،مدیران و پژوهشگاه
علــوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانــداک) در برگزاری این همایش صمیمانه
سپاسگزارم.

دسترسیسیاستگذارانبهشاخصهای
پایش ارزیابی علم و فناوری
*لیال نامداریان ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک)

در بیشتر کشورهای توسعهیافته برای ارزیابی علم
و فنــاوری ،برنامههای ریزبینانهای هســت که کار
بررسی ،تدوین ،و تعیین شاخصها و همچنین اجرای
فرایند ارزیابی را بســامان کنند .شاخصهای علم و
فناوری ،مجموعهای از دادههای قابل اندازهگیری و
سازمان یافتهاند که وضعیت و پویایی جایگاه علمی و
فناورانة یک کشور را نشان میدهند .این شاخصها از بنیادهای هر گونه برنامهریزی
و سیاســتگذاری به شــمار میروند .تدوين و سنجش شــاخصهاي ارزيابي علم،
فناوري ،و نوآوری در جهان پیشینهای بلند دارد و نهادها و سازمانهای گوناگونی در
این زمينه پیشرو بودهاند.
ایران نیز در سالهای گذشته به این گردونه وارد شده است .سند چشم انداز بیست
ســاله یکی از مهمترین اسناد باالدستی کشور است که بر اهمیت تولیدات علمی
کشــور تأکید دارد .در این سند «ایران کشوری اســت دست یافته به جایگاه اول
اقتصادی ،علمی ،و فناوری در مقیاس منطقهای» .در قانون برنامة پنجسالة پنجم
توسعة جمهوري اســامی ایران ( )1390-1394نیز به برنامهریزی برای تحقق
شاخصهای اصلی علم و فناوری مانند سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت
و خدمات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و میانی ،سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی
از علم و فناوری ،شــمار گواهیهای ثبت اختراع ،شمار تولیدات علمی در جهان،
نسبت سرمایهگذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینههای پژوهش
کشور ،و شمار شرکتهای دانشبنیان اشاره شده است .بر پایة این برنامه دولت باید
بهگونهای برنامهریزی نماید که تا پایان آن دستکم به جایگاه دوم منطقه برسد.
از دیگر اسناد باالدستی توسعة علم و فناوری کشور سند نقشه جامع علمي كشور
اســت که در سال  1389به تصویب رسید .این سند برای دستيابي به هدفهای
علم و فناوري در سند چشمانداز بيست ساله نظام جمهوي اسالمي ايران و طراحي
چگونگي رشــد علمي كشور از وضع موجود به مطلوب ،با راهبردهاي معين تهيه
شد تا با يك نگاه متوازن به رشتههاي علمي و دانشگاهها ،ايران را در زمان تعيين
شــده در چشمانداز به رتبة نخست علم و فناوري در منطقه برساند و علمگرايي و
علممحوري را گفتمان چیره در همة حوزههاي جامعه قرار دهد.
ســند تحول راهبردی توســعة علم و فناوری کشور از دیگر اســنادی است که
مجموعهای از شاخصها را برای تفسیر کمی چشمانداز و هدفهای پیشرفت ارائه
کرده است .ویژگی مهم این شاخصها آن است که با استناد به همة مراجع معتبر
جهانی از یک سو و بهرهگیری از دادهها و مصوبات ملی از سوی دیگر طراحی شده
و از این رو ارزیابی دقیق و مقایسة درست جایگاه کشور را در رقابت منطقهای شدنی
میکند .در سال  1393سیاست های کلی علم و فناوری نیز ابالغ شد که به ارتقای
جایگاه ایران در علم و فناوری پرداخته است و نیاز به ارزیابی را آشکار مینماید.
فراوانی و پراکندگی این شاخصها در اسناد و گزارشهای ملی و جهانی ،دسترسی
ش و کاربردشان را برای سیاستگذاران و پژوهشگران دشوار ساخته
به آنها و گزین 
اســت .بنابراین دسترسی به این شاخصها از یک درگاه واحد با توان سازماندهی

و جســتوجوی برخط در میان آنها میتواند کار کاربران را آســان سازد .در این
میان ،ایرانداک میتواند بخشــی از این راهحل را ارائه کند .سامانه منابع اطالعات
شــاخصهای پایش و ارزیابی علم ،فنــاوری ،و نوآوری (شــاخص) ،برای ارائه
تصویری از سازمانهای ملی و جهانی که در این زمینه کار میکنند ،شاخصهای
ارزیابی و طبقهبندی موضوعی آنها ،و معرفی منابع کلیدی اطالعات در این زمینه
به پژوهشگران و سیاستگذاران راهاندازی شده است .این سامانه ،منابع اطالعات
داخلی شاخصها را مانند کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،رساله ،گزارش دولتی ،سند ملی،
و طرحهای پژوهشی معرفی میکند .پایگاه داده این سامانه ،جستوجوی ساده و
پیشــرفته را به دو زبان فارسی و انگلیســی در میان شاخصهای علم ،فناوری ،و
نوآوری با کاربرد واژههای معادل و بازنمایی و پیوند به منابع جهانی و ملی فراهم
میآورد.
در طراحی ســامانه شاخص ،تالش شــده است تا بر اساس مطالعه تجربیات ملی
و بین المللی ،شــاخصها به گونهای طبقهبندی شــوند که این طبقات عالوه بر
دارا بــودن مالحظات ملی ،مالحظات بینالمللی را نیز در نظر گرفته و دربردارنده
شــاخصهای مهم پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری باشــد .جهت افزایش
شفافیت و انسجام طبقهبندی پیشنهادی ،هر یک از طبقات در نظر گرفته شده به
چند زیر طبقه تقســیم بندی شدهاند .طبقه سرمایه انسانی علم ،فناوری و نوآوری
از  5زیر طبقه ،طبقه انتشــارات علمی و اشاعه دانش از  7زیر طبقه ،طبقه فناوری
از  7زیر طبقه ،طبقه نوآوری و رقابت پذیری از  7زیر طبقه ،طبقه نهادها و محیط
علــم ،فناوری و نوآوری از  7زیرطبقه و طبقه منابع مالی علم ،فناوری و نوآوری و
سرمایه گذاری از  5زیر طبقه تشکیل شده است .پس از پاالیش شاخصهای یافت
شده از گزارشها و اسناد معتبر ملی و بینالمللی ،با حذف همانندها و ویرایش نام
برخی از آنها 845 ،شاخص بهدست آمد .سپس شاخصهای بهدست آمده  ،برای
سهولت دسترسی و جستوجو ،به طبقهبندی جامع و مانعی که پیشتر اشاره شد،
تخصیص یافتند.
در ســامانه ،برای هر یک از شــاخصها نیز شــناسنامهای نگاشته شده است که
اطالعات دقیقی در خصوص آن شــاخص نظیر نام فارسی ،نام انگلیسی،تعریف،
گونه ،واحد اندازهگیری ،منبع ،چگونگی اندازهگیری آن را در بر دارد.
همچنین در این ســامانه ،کاربران نیز میتوانند با پیشــنهاد شــاخصها یا منابع
اطالعات به بلوغ و روزآمدی آن کمک کنند« .شاخص» با افزایش مشاهدهپذیری
و دسترسپذیری شاخصها ،ســازمانها ،و منابع اطالعات پایش و ارزیابی علم،
فناوری ،و نوآوری میتواند درگاهی ارزشــمند برای سیاستگذاران و پژوهشگران
این حوزه و تعامل آنها با یکدیگر باشد.
گفتنی است ،پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ،سامانة منابع
اطالعات شــاخصهای پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری (شــاخص) را در
نشانی  shakhes.IRANDOC.AC.IRراهاندازی کرده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ( ایرانداک)
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
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ادامة صفحة یک
بعد از نشــریات چارک اول نشــریات چارک دوم قرار دارند .این نشریات از لحاظ
کیفیت در طبقه نیمه برتر تولید علم دنیا قرار می گیرند که همان  ٪۵۰برتر است.
تعداد مدارک کشور در مجالت چارک دوم نیز در طول شش سال گذشته افزایش
یافته است.
در سال  ۲۰۱۰تعداد  ۴۰۰۹مدرک در مجالت چارک دوم منتشرشده بود .در خالل
ســال های  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۳به ترتیــب  ۷۳۱۵ ،۶۹۶۷و  ۷۶۸۱مدرک از جمهوری
اســامی ایران در مجالت چارک دوم منتشر شد .در سال  ۲۰۱۴این رقم مجددا
افزایش یافته و به  ۷۸۵۲مورد رســید .در سال  ۲۰۱۵مجددا شاهد افزایش حجم
تولید علم کشور در مجالت چارک دوم نسبت به سال  ۲۰۱۴هستیم به نحوی که
تعداد مدارک در این ســال به  ۸۸۱۳مورد رســید که نشان دهند یک رشد ( ٪۱۲
دوازده درصد) نسبت به سال گذشته است .در مقایسه با سال  ۲۰۱۰حجم مدرک
منتشر شده کشور در مجالت چارک دوم نیز همانند چارک اول دوبرابر شده است.

با رونمایی سامانه «پژوهشکار»؛

تسهیلخودتوانمندسازیپژوهشیو
مولدسازی پژوهشها با سامانه «پژوهشکار»
سامانه «پژوهشکار» برای کمک به خودتوانمندسازی پژوهشی و مولدسازی
پژوهشها با حضور دکتر شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در (ایرانداک) رونمایی شد.
به گزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علوم و فنــاوري اطالعات ايران" دکتر
مریم نظری ،مجری طرح ســامانه «پژوهشکار» ضمن معرفی این سامانه گفت:
این ســامانه پاسخی به یک نیاز پژوهشی مبنی بر به متوقف کردن پژوهشهای
رفعتکلیفی و بداخالقیهای علمی از طریق کمک به خودتوانمندســازی خانواده
تحقیق و توسعه دانشگاهی است.
نظری افزود« :پژوهشکار» ســامانهای برای یادگیری ،آموزش و ارزیابی پژوهش
اســت و برای تمام کســانی که درگیر کار پژوهــش ،داوری پژوهش ،راهنمایی
پژوهش ،نشر پژوهش و یا تجاریسازی پژوهش هستند و میخواهند از خودشان،
دانشگاهشان ،یا نشریهشان شروع کنند ،مناسب خواهد بود.
وی تاکیــد کرد« :پژوهشکار» از دو طریق طراحــی محتوا با رویکرد «یادگیری
چگونگی یادگیری» و ارائه منابع و نمونههای پشــتیبان برای یادگیری ژرفتر و
کاملتر آموزهها خودتوانمندسازی را تغذیه میکند.
سپس ،دکتر شریعتی با کلیک بر روی وبگاه سامانه «پژوهشکار» ،این سامانه را
رونمایی نمود و از تالشهای صورت گرفته در پژوهشــگاه برای طراحی و اجرای
این سامانه و دیگر فعالیتهای علمی و فناورانه ایرانداک قدردانی کرد.
شــریعتی گفت :یکی از نقاط ضعف بخشهای مختلف سازمانهای ایران فقدان
تمرکــز در حوزه آمار و اطالعات اســت که منجر به دوبــارهکاری و موازیکاری

میشود؛ «سامانه پژوهشکار» از یک سو موجب تقویت توجه به آمار ،ذخیرهسازی
اطالعات و از ســوی دیگر آموزش جامعه علمی کشــور بــرای ورود اطالعات،
پژوهشها و آگاهی از منابع را ایجاد کرده است.
وی وجود برخی از تخلف ها و بدرفتارهای در عرصه های علمی و آموزشی را ناشی
از کم آگاهی از شیوههای پژوهشــی دانست و گفت :این سامانه می تواند اطالع
رسانی مناسبی در این زمینه انجام دهد.
شــریعتی ضمن تاکید بر به لزوم همکاری بین وزارت علوم و پژوهشــگاه علوم و
فناوری ،از آمادگی وزارت علوم برای تقویت همکاری با پژوهشگاه برای رفع برخی
مشکالت خبر داد.
دکتــر شــریعتی در پایان از بخشهــای مختلف ایرانداک دیدن کرد و با ســایر
فعالیتهای آن آشنا شد.
گفتنی اســت ،این مراسم دوشنبه  24خرداد  1395از ساعت  9:30تا  12با حضور
دکتر شریعتی نیاسر ،معاون آموزشی وزارت عتف ،دکتر نوه ابراهیم ،مدیر کل دفتر
برنامهریزی آموزش عالی ،دکتر زکایی ،رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف،
دکتر ابری نیا ،مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی ،دکتر شــهریاری و داوری،
مشاوران معاونت آموزشی ،دکتر علیدوستی ،رئیس پژوهشگاه ،استادان و کارکنان
در ایرانداک برگزار شد.
گفتنی است ،ســامانه پژوهشکار در نشانی  research.irandoc.ac.irدر
دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.

با افزودن نزدیک به  29هزار پایاننامه؛

بیش از  375هزار پایاننامه در دسترس
کاربران پایگاه گنج قرار گرفت
اطالعات بیش از  870هزار مدرک علمی در پایگاه اطالعاتی ایرانداک (گنج)
در دسترس کاربران قرار گرفت.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران» با افزایش
تعداد رکوردهای پایگاه گنج ،در حال حاضر  870هزار و  422رکورد اطالعات علمی
توجو است.
بر روی پایگاه گنج قابل جس 
در آخرین بهروزرســانی نزدیک به  29هزار کورد به پایاننامهها و بیش از  12هزار
رکورد به پروپوزالها افزوده شده است.

یکی از شــاخص های اساسی مورد تاکید در اسناد باالدستی دستیابی به مرجعیت
علمی در ســطح بین المللی است ،لذا انتخاب راهبرد مناسب در جهت ارتقا سطح
اثرگــذاری تولیدات علمی در کنار افزایش کمیــت این تولیدات از اهمیت فراوانی
برخوردار است .یکی از راهبردهای مناسب ،جهت دهی به انتشارات علمی به مفهوم
انتخاب نشریات هدف برای نشر نتایج پژوهش های جمهوری اسالمی ایران است.
پژوهش های علم سنجی نشان داده اند که هر چقدر کیفیت و اثرگذاری نشریات
باالتر باشد ،نتایج پژوهشی که در آن ها منتشر می گردد نیز از اثرگذاری باالتری
برخوردار است ،عاملی که به طور مستقیم بر افزایش مرجعیت علمی کشور اثر می
گذارد .البته باید بر این نکته تاکید کرد که نمی توان این پدیده را به طور مطلق و
بدون در نظر گرفتن سایر شاخص ها مد نظر قرار داد.

هیات تحریریه:
دکتر فتح اهلل مضطر زاده
دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر مهدخت بروجردی
همکاران این شماره:
سید وحید عربزاده
معصومه غفاری
میالد ادیب
احسان کمیزی
مختار عباسی
لیال فالح نژاد
سعیده صفری
مریم السادات حسینی
تورج صادقی اصل
رحیم ستار زاده
علی رستمی
مهدی رمضانی
ابوالفضل لطفی
نسرین سیدزواره
بهروز عزتی
مرتضی عیوضی
و کارکنان مرکز نشر دانشگاهی

بر اســاس گزارش ،با افزودن بیــش از  29هزار پایاننامه بــه پایگاه گنج ،تعداد
پایاننامههای این پایگاه به  375هزار و  424رکورد رسید.
همچنین ،تعداد پروپوزالهای این پایگاه پس از به روزرســانی به  77هزار و 768
رکورد رسیده است.
گفتنی است ،از دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری ،مجموعا  41هزار
و  430رکورد ،به پایگا ه پایاننامهها و پروپوزالهای گنج افزوده شده است.
برای مشاهده این اطالعات به  ganj.irandoc.ac.irمراجعه نمایید.
مردادماه  .95شمارة 8
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شورای عالی عتف
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

با حضور دکتر وحید احمدی

مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد
با حضــور دکتر وحید احمدی؛ مراســم تودیع و معارفه
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد
مراسم تکریم و تودیع دکتر ابویی اردکان و معارفه دکتر حمید
کاظمی ،روز یکشنبه ،سی خردادماه با حضور معاون پژوهش
و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاســت علمی
کشــور ،مراســم تکریم دکتر محمد ابویی اردکان ،رئیس
مرکز و معارفه دکتر حمید کاظمی ،سرپرســت جدید مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور ،صبح امروز ،یکشنبه ،مورخ
 30خردادماه ،با حضور دکتر وحید احمدی ،معاونت پژوهش و
فناوری وزارت عتف ،رئیس ایرانداک ،اعضای هیات علمی و
کارکنان مرکز برگزار شد.
در ابتدای این مراســم ،دکتر ابویی ضمن ارائه گزارشــی از
عملکرد خود در طی ســی ماه تصدی سمت ریاست مرکز
تحقیقات سیاســت علمی کشور ،به برنامه های خود در بدو
ورود به مرکز اشــاره کرد و گفت :در آذرماه  ،92برنامه ای را
ارائه کردیم که ایجاد تحرک و ســرعت بخشیدن به استقرار
و نهادی شدن دبیرخانه شورای عالی عتف ،تولید دانش پایه
ای و کاربردی برای سیاســتگذاری در عرصه علم و فناوری
از اهداف آن به شما می رفت .او ادامه داد :البته ،در آن برهه
زمانی درک کافی از وظایف و مسئولیت های مرکز نداشتم
و ممکن است در برنامه ارائه شده کاستی های وجود داشته
باشد ،که موضوعی اجتناب ناپذیر است.
او مهمترین استراتژی مرکز را فرایندمحور شدن اعالم کرد
و گفت :در این راستا ،اقداماتی انجام شد که مهمترین آن ها
تدوین برنامه ترکیبی اســتراتژیک مرکز و دبیرخانه شورای
عالی عتف ،تدوین برنامه هــای اقدام و عمل وزارت عتف،
تدوین پیش نویس احکام پیشــنهادی فصل علم و فناوری
برنامه ششم توســعه ،بازطراحی ساختار تشکیالتی مرکز و
دبیرخانه شــورای عالی عتف ،طراحی سیستم ها و فرایندها
برای ایجاد پایگاه اطالعاتی پشتیبان تصمیم گیری و توسعه
سناریوهای ساختار و استراتژی به نحوی که فرایندها طوری
طراحی شوند که در هر شرایطی بخش های مختلف بتوانند

بطور منظم با هم همکاری کنند ،بود.
دکتر ابویی اردکان مهمترین اقدام انجام شده در زمینه منابع
انســانی را افزایش متوسط دســتمزد کارکنان و تغییر آئین
نامه های اســتخدامی مرکز دانست و گفت :سرمایه انسانی
و ســرمایه اجتماعی ســازمان یکی از اولویت های ما بود تا
ظرفیت و عقالنیت در تصمیم گیری هایمان باال رود
در ادامه ،دکتر ابویی ضمن تشکر از دکتر احمدی گفت :من
پیشتر در سمت مشاور ،افداماتی انجام داده بودم ولی در سطح
اجرایی ،تجربه خاصی جز تجربه ایرانداک نداشــتم و بخش
اعظمی از حضور خود در اینجا را مدیون اعتمادی هستم که
دکتر احمدی به من داشتند .او همچنین گفت :از مشکالت
زیاد صحبت می شود ،اما حقیقتا دیدن افرادی که با خلوص
نیت و علیرغم تمام مشکالت کار می کنند ،به ما اعتماد به
نفس می دهد .در پایان دکتر ابویی اردکان از مجموعه مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور خواست تا جو دوستانه خود را
حفظ کنند و در این مســیر به دکتر حمید کاظمی نیز یاری

برســانند تا مرکز در ادامه مســیر نیز موفق عمل کرده و به
موقعیت بهتری دست یابد.
سپس ،دکتر حمید کاظمی ،سرپرست مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور ،ضمن تشکر از دکتر احمدی بابت حسن نظر
ایشان و دکتر ابویی اردکان بابت حمایت هایشان ،به زمان
باقی مانده از دولت یازدهم اشاره کرد و گفت :تالش خواهیم
کرد تا در چارچوب برنامه استراتژیک مرکز حرکت کنیم و
به انتظارات معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری جامه عمل بپوشانیم .او ادامه داد :قبال رسم بر این
بود که فــردی که در راس مجموعه مرکز قرار می گرفت،
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف نیز محسوب می شد،
ولی در مورد بنده این چنین نیســت .کاظمی ادامه داد :به
این ترتیب وقت بیشــتری برای مرکز در اختیار داریم و می
توانیم جایگاه واقعی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را
که نقش اتاق فکر معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف
را دارد ،محقق سازیم .او حمایت معنوی دکتر وحید احمدی

را مهمترین مطالبه مرکز دانست و گفت :برای بودجه مزاحم
ایشان نخواهیم شد ،فقط درخواست ما این است که حمایت
معنوی الزم را از ما انجام دهند تا بتوانیم آنگونه که شایسته
اســت به معاونت پژوهش و فنــاوری وزارت عتف خدمت
رسانی کنیم.
در ادامه جلســه ،دکتر احمدی ،معــاون محترم پژوهش و
فناوری وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری در مورد اهمیت
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توضیحاتی ارائه کرد
و گفت :این مرکز پیش از انقالب نیز وجود داشته و اهمیت
آن بر هیچکس پوشیده نیست ،اما متاسفانه بنا به مشکالت،
نتوانســته جایگاه واقعی خود را پیدا کند .او ادامه داد :چون
در دهه  70خودم در این مجموعه فعال بوده و تعلق خاطر
خاصی به مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور دارم و
معتقدم یکی از مراکزی است که وزارت علوم می تواند از آن
بیشترین استفاده را داشته باشد.
احمــدی بر نقش اتاق تفکر بودن مرکــز برای نظام علم و
فناوری کشــور و معاونت پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد و
گفت :شــورای عالی عتف نیز مهمترین اقدام نظام در زمینه
علم ،فناوری و نوآوری بوده است و از این جهت بنده ،متولیان
این موضوع را تحسین می کنم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف ،همچنین از دکتر ابویی
اردکان تقدیر کرد و گفت :ایشان تالش های بسیاری در این
مدت داشــتند و موفقیت های خوبی نیز کسب کرده اند ،اما
تصمیم شخصی ایشــان بر رفتن است ،البته ما از توانمندی
های ایشان در سمت مشاور ،بهره خواهیم برد.
دکتر وحید احمدی ،دکتر حمید کاظمی را سرپرســت مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور و مهندس مصطفی کاظمی
را معاون اجرایی دبیرخانه شــورای عالی عتف معرفی کرد و
گفت :برای تحقق جایگاه واقعی هر دو نهاد ،این تفکیک که
البته فعال در مراحل ابتدایی است و هنوز مدل خاصی مد نظر
ما نیست ،ضروری به نظر می رسد .او ادامه داد :تالش بر این
بود تا دو نفر از داخل مجموعه که با چالش های سازمانی از
نزدیک آشنا هستند انتخاب شوند تا با تعهد کافی نسبت به
سازمان خود عمل کنند.
در ادامه جلســه ،دکتر ناصرعلی عظیمی بــه نمایندگی از
اعضای هیــات علمی مرکــز و دکتر علیدوســتی ،رئیس
ایرانداک ،سخنرانی کردند.
همچنین احکام قبول استعفای دکتر ابویی و تقدیر از ایشان
از سوی دکتر فرهادی و حکم مشاور معاونت پژوهشی وزارت
عتف از ســوی دکتر احمدی قرائت شد .احکام دکتر کاظمی
و مهندس کاظمی نیز متعاقبا خوانده شد و هدایایی از سوی
حوزه ریاست مرکز ،اعضای هیات علمی و کارکنان به رسم
یادبود تقدیم دکتر ابویی اردکان گردید.

دکتر ابویی اردکان:

تا امروز با تمام کاستی
در مسیری که قول داده
بودیم ،حرکت کردیم
دکتر محمد ابویی اردکان پس از مراســم تودیع خود از
ســمت قائم مقام دبیرکل شــورای عالی عتف در گفتگویی
اختصاصی با روابط عمومی دبیرخانه این شورای عالی ،گفت:
بزرگترین چالش شــورای عالی عتف ،نهادهای موازی با آن
است که البته راه حل آن نیز وجود دارد و امکان پذیر است.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقــات و فناوری (عتف) ،دکتر محمد ابویی اردکان ،قائم
مقام سابق دبیرکل شورا ،در گفتگویی اختصاصی گفت :راهی
که در این سی ماه طی شده است در دو گزارش جلسه 142
کمیســیون دائمی و جلسه تودیع و معارفه روز یکشنبه ارائه
شــد .او ادامه داد :زمانی که به مرکز و دبیرخانه شورای عالی
عتف آمدیم ،صرف نظر از چالش های ســازمان و فشارهای
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اقتصادی که در شــرایط کنونی برجســته تر نیز شده اند و
همچنین مشــکالت اقتصادی که از دولــت قبل به میراث
رسیده بود ،این موضوع را وظیفه خود می دانستم که سازمان
را بازطراحی کنم.
ابویی افزود :اگر در ســازمان علیرغم تمامی اقدامات ،دچار
خالء کارآمدی هستیم ،ناشــی از طراحی بد سازمان است؛
در آن دوران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیرخانه
شــورای عالی عتف حتی حداقل های یک ســازمان را نیز
نداشتند؛ بنابراین در وهله اول نظام تحول را معرفی کردیم و
تا امروز خوشبختانه با تمام مشکالت و کاستی ها ،تقریبا در
مسیری که قول داده بودیم ،حرکت کردیم.
او در مورد بازطراحی دبیرخانه شــورای عالی عتف و احیای

کمیسیون های تخصصی شــورا نیز توضیحاتی ارائه کرد و
گفت :کمیسیون های تخصصی احیا شدند و نظام قراردادها
تغییر کرد ،اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی با پیگیری دبیرخانه
ترمیم شدند و نهایتا کمیسیون های تخصصی فعالیت جدی
تری داشتند و نقش آن ها در جریان سازی در فضای علم و
فناوری کشور تشدید شد.
ابویی همچنین از برگزاری به موقع و جدی جلسات کمیسیون
دائمی شورای عالی عتف و پخته تر شدن تصمیم گیری های
این شــورا نیز خبر داد و افزود :تابلوی فعالیت ما ،جلســات
شــورای عالی است که خوشــبختانه با وجود حجم باالی
دستورها ،اغلب تمامی موضوعات در جلسه مطرح شدند و در
دو جلسه اخیر نیز به طور مشخص ،دکتر جهانگیری در مورد

اقدامات دبیرخانه رضایت خود را اعالم کردند.
او دستاوردهای فعالیت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را
در اختیار شورای عالی عتف دانست و گفت :در این همکاری،
پیش نویس احکام فصل علم و فناوری الیحه برنامه ششم
و برنامه اقدام و عمل دولت در وزارت عتف تنظیم شد که هر
دو در نوع خود بهترین برنامه بودند.
به گفته ابویی ،اقدامات مرکز و دبیرخانه شورای عالی عتف
کامال در چارچوب ،در راســتای هدف و با حداقل فرسایش
بوده اســت .ابویی از مذاکره با دستگاه های ذیربط پیش از
جلســات شورای عالی عتف نیز خبر داد و گفت :رمز سرعت
عمل دبیرخانه در تصویب امور در شورای عالی عتف ،مذاکره

شورای عالی عتف
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دبیر کل شورای عالی عتف:

شورای عالی عتف از پیشرفتهترین
و عاقالنهترین حوزه علوم و
تحقیقات در کشور است
دبیرکل شورای عالی عتف در مراسم تکریم و تودیع دکتر
محمد ابویــی اردکان در مورد اهمیت شــورای عالی عتف
صحبت کرد و گفت :به جرات می توانم بگویم که مهمترین
اقــدام نظام در زمینه علم و فناوری از زمان پیروزی انقالب،
قانون وزارت عتف و تاســیس شــورای عالی عتف در سال
 1383بوده است.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،دکتر وحید احمدی ،دبیرکل شورا
در مراسم تودیع دکتر ابویی اردکان ،در مورد اهمیت شورای
عالی عتف توضیحاتی ارائه کرد و گفت :به جرات می توانم
بگویم که مهمترین اقدام نظــام در زمینه علم و فناوری از
زمان پیروزی انقالب ،قانون وزارت عتف و تاســیس شورای
عالی عتف در سال  1383بوده است.
او ادامه داد :شــورای عالی عتف ،یکی از پیشــرفتهترین و
عاقالنهترین نهادهای حوزه علوم و تحقیقات در کشور است
و علیرغم وجود چالش ها ،قانون وزارت عتف در تاریخ ایران
نقطه عطفی بوده است و واقعا پیشرفته است.
دبیرکل شورای عالی عتف ،همگرایی را در تمامی ابعاد این
نهاد جاری دانســت و گفت :با وجود رئیس جمهور در صدر
شورا و چند تن از وزرا ،نمایندگان انجمن های علمی ،دانشگاه
ها ،مجلس و نماینده مقام معظم رهبری در جلسات شورای
عالی عتف ،مصوبات این شورا ،حائز اهمیت بسیار هستند.
او افــزود :در این مدت ،دبیرخانه شــورای عالی عتف نیز با
چالش های بســیاری مواجه بوده است که با وجود تصویب
شرح وظایف تفصیلی شورای عالی عتف ،احتماال این چالش
ها از جمله چالش های حقوقی ،بودجه ای و ساختاری برطرف
خواهند شد.

احمدی گفت :امروز وضعیت شورای عالی عتف نسبت به دو
سال و نیم گذشته ،بسیار بهتر است و از جنبه های مختلف،
امــور قوام یافته اند .او دکتر ابویی را دلســوز ،خوش فکر و
پرانرژی خواند و گفت :انصافا شــورای عالی عتف با کمک
زحمت های ایشان مسیر خوبی را طی کرده است.
دبیرکل شورای عالی عتف همچنین بر لزوم تفکیک دبیرخانه
شورای عالی عتف و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز
تاکید کرد و افزود :مرکز و دبیرخانه حتی االمکان باید تفکیک
شوند و برای این منظور باید مدل مناسبی طراحی شود.
او همچنین ادامه مسیر با وجود دو تن از مدیران میانی سابق
در مقام سرپرســتی مرکز و معاونت اجرایی دبیرخانه شورای
عالی ،یعنی دکتر کاظمی و مهندس کاظمی را نکته ای مثبت
خواند و گفت :خوشبختانه تیم جدیدی قرار نیست اوضاع را
کنترل کند و این عزیزان از داخل مجموعه هستند و با ِعرق
بیشتری نسبت به سازمان خود عمل خواهند کرد.

با تمامی دستگاه های درگیر و به توافق رسیدن با آن ها برای
حداقل کردن میزان چالش ها و فرسایش ها بود.
قائم مقام ســابق دبیرکل شــورای عالی عتف از بهسازی
زیرســاخت ها ،راه انــدازی پورتال عتــف و نظام مدیریت
مستندات ( )DMSو به طور کلی سایر فرایندها نیز یاد کرد و
گفت :این موضوعات نویدبخش قوی تر شدن مدیریت ما بر
دانش کسب شده هستند.
ابویــی بزرگترین چالش پیش روی دبیرخانه شــورای عالی
عتف را وجــود نهادهای موازی با وظایف قانونی یکســان
دانســت و اضافه کرد :برای روبرو شدن با این چالش باید با
تعریف موضوعات اولویت دار و تدوین خط مشــی ها از بروز
اصطکاک جلوگیری کنیم.
به باور ابویی اردکان سیاست گذاری باید از تخصیص بودجه
جدا باشــد و الزاما سیاستگذار نیازمند دسترسی به تخصیص
بودجه نیســت .او فضای غبارآلود ناشی از تخصیص بودجه
به ســایر دستگاه ها را مقدمه ای بر شروع مناقشات سیاسی
دانست که سازمان های سیاســتگذاری چون شورای عالی
عتف عمیقا باید از آن دوری کنند .دکتر ابویی از تجربه خود
در اداره دبیرخانه شورای عالی عتف با دست خالی به عنوان
یک تجربه موفق یاد کرد .ابویی گفت :با دست خالی ،ما در
دبیرخانه شــورای عالی عتف توانستیم ضریب نفوذ گزارش
عملکــرد بودجه یک درصدی را از رقمی تقریبا  34درصدی
به  63درصد برســانیم که با شــرایط سیاستی تامین شده،
احتمــاال این ضریب در آینده باالتر نیز خواهد رفت .او ادامه
داد :همچنین بدون بودجه مجزا ،از طریق تصویب آئین نامه

پیشرو و هماهنگ در زمینه طرح های کالن ملی ،توانستیم از
بروز حاشیه ها در زمینه توزیع منابع جلوگیری کنیم.
ابویی راهکار مقابله با چالش نهادهای موازی را روشن شدن
نظام تقسیم کار توسط شخص رئیس جمهور دانست و گفت:
در کنار این موضوع ،ســازمان ها باید وظایف قانونی خود را
بدون مســامحه انجام دهند و با قدرت ایده مندرج در قانون
را عملی کنند .او ادامه داد :این حق تمام سازمان های درگیر
با دبیرخانه اســت که از امکاناتی در شأن شورای عالی عتف
برخوردار باشند و از بودجه ،فضای کار ،منابع انسانی مناسب
بهره مند شوند.
دکتر محمد ابویی اردکان در ادامه به لزوم همکاری و تعامل
دبیرخانه شورای عالی عتف با سایر نهادهای موازی نیز تاکید
کرد و گفت :تا وقتی که این اندیشــه کــه دبیرخانه رقیب
دستگاه هاست ادامه یابد ،این وضعیت به سامان نمی رسد و
برای این منظور باید تالش بسیاری انجام شود.
قائم مقام سابق دبیرکل شورای عالی عتف ،در پایان موفقیت
خود را مدیون همکاری جدی در ســطح دبیرخانه شــورای
عالی عتف و کارکنان و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور ،مدیران وزارت علوم و معاون پژوهش
و فناوری وزارت عتف ،اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون
های تخصصی عتف دانســت و گفت :همکاری بلند مدت
این تیم و وقت گذاشتن آن ها با وجود همه کمبودها ،نشان
دهنده حضور اراده ای اســت که تا وقتی ایــن اراده برای
خدمت به کشور وجود دارد ،مشکالت یکی پس از دیگری
حل خواهند شد.

تالشی سی ماهه برای قوام یافتن دبیرخانه؛

مراسم تودیع و معارفه در
جلسه 142کمیسیوندائمی
شورای عالی عتف برگزار شد
در جلسه یکصد و چهل و دوم کمیسیون دائمی شورای
عالی عتف ،مراسم تودیع دکتر محمد ابویی اردکان ،قائم مقام
دبیرکل شــورا و معارفه مهنــدس مصطفی کاظمی با حفظ
سمت معاونت اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف ،برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،یکصد و چهل و دومین جلســه
کمیسیون دائمی این شورای عالی ،برگزار شد.
در ابتدای جلسه ،دکتر احمدی ،دبیرکل شورای عالی عتف،
ضمن قدردانــی از زحمات دکتر ابویــی اردکان ،قائم مقام
دبیرکل شــورا گفت :دکتر ابویی در این سی ماه ،تالش بی
وقفه و همه جانبه ای داشــتند ،به نحوی که دبیرخانه قوام
یافــت و کارها روال خود را پیدا کرد .او ادامه داد :از این پس،
مهندس مصطفی کاظمی ،با حفظ ســمت معاونت اجرایی
دبیرخانه شورای عالی عتف ،مسئولیت دبیرخانه این شورای
عالی را بر عهده خواهند داشت.
در ادامه جلســه صد و چهل و دوم کمیسیون دائمی شورای
عالی عتف ،دکتر محمد ابویی اردکان ،به ارائه گزارشــی در
مورد دبیرخانه از آذرماه  92تا خرداد  ،95پرداخت و گفت :در
این دوره ،با همکاری تمامی کارشناسان در دبیرخانه شورای
عالی عتف و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توانستیم
دستاوردهای خوبی داشته باشیم که از آن جمله می توان به
تصویب شرح وظایف تفصیلی شورای عالی عتف و ابالغ آن،
تشکیل کارگروه ها و فعالیت آن ها در زمینه های مشخص
شده ،فعال ســازی مناطق ویژه علم و فناوری در استان ها،
ســازماندهی وضعیت اجرای طرح هــای کالن ،طراحی و
استقرار سیستم مدیریت پروژه طرح کالن ملی ،تهیه گزارش
های ملی و ارســال آن به مراجع ذیصالح ،تشویق دستگاه

ها برای گــزارش دهی در زمینه مــاده  224از فعال کردن
کمیسیون ها ،و رسیدن به  63درصد گزارش دهی در زمینه
ماده  ، 224مستند ســازی فرایندهای موجود در دبیرخانه و
بازطراحی فرایندها ،راه اندازی پورتال دبیرخانه شورای عالی
عتف ،ترویج و فرهنگ سازی و اطالع رسانی ،به روز رسانی
سیاســت ها و اولویت های علم و فناوری ،بررسی و تدوین
پیش نویس احکام پیشــنهادی برنامه ششــم ،ایجاد پایگاه
مستند دانشی ،تحلیل محتوای یک دهه فعالیت های شورای
عالی و کمیســیون های وابســته در  15مجلد ،تدوین شرح
مشاغل دبیرخانه ،و بازطراحی سامانه ثبت اطالعات پژوهشی
دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
ســپس ،هر یک از اعضای محترم کمیسیون دائمی از دکتر
ابویی تشکر کردند و برای او آرزوی موفقیت نمودند .همچنین
آن ها نســبت به ادامه پیگیری ها و موفقیت های دبیرخانه
شورای عالی عتف ابراز امیدواری کردند.
در دستور جلسه صد و چهل و دوم کمیسیون دائمی شورای
عالــی عتف ،آئین نامه اجرایی نظــام پایش و رزیابی علم و
فناوری و نوآوری کشور که از ســوی دبیرخانه این شورای
عالی پیشنهاد شده بود ،ارائه شد.
پس از بحث و تبادل نظــر اعضای محترم ،مقرر گردید که
کلیه اعضا به مدت دو هفته موضوع را بررسی کرده ،نظرات
مکتوب خود را در دو حوزه چارچوب و محتوا ،برای دبیرخانه
ارســال کنند و پس از آن دبیرخانه شورای عالی عتف ،با در
نظر گرفتن نظرات اعضا ،پیش نویس اولیه را در کمیسیون
دائمی شــورای عالی عتف ارائه کند تــا بدون اتالف وقت،
خروجی این آئین نامه اجرایی برای طرح و تصویب در جلسه
بعدی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری آماده شود
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شورای عالی عتف
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف:

تداخل ها را به حداقل و تعامل
ها را به حداکثر می رسانیم
مهنــدس مصطفی کاظمی ،پس از دریافت حکم ابقا در
مقام معاونت اجرایی دبیرخانه شــورای عالی عتف از سوی
دبیــرکل این شــورای عالی ،گفت :برخــی از چالش های
دبیرخانه نیازمند اقداماتی در ســطح رئیس جمهور و مجلس
شورای اسالمی است .او همچنین از تالش دبیرخانه برای به
حداقل رســاندن تداخل میان نهادهای موازی و به حداکثر
رساندن تعامل میان آنان نیز خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،مهندس مصطفی کاظمی ،معاون
اجرایــی این دبیرخانه در مورد چالش های دبیرخانه در زمان
تصدی دکتر ابویی در ســمت قائم مقام دبیرکل این شورای
عالی توضیحاتی ارائه کرد و گفت :یکی از چالش های جدی
دبیرخانه شورای عالی عتف بحث شرح وظایف تفصیلی این
شــورای عالی بود که علیرغم تدوین آن در دولت هشتم ،در
هیات وزیران به تصویب نرســیده بود .او ادامه داد :این عدم
تصویب تمامی فعالیت های دبیرخانه را تحت الشــعاع قرار
می داد.

او در پاســخ به این ســوال که آیا از بین رفتن ســمت قائم
مقام دبیرکل شورای عالی عتف می تواند به معنای تفکیک
دبیرخانه این شورای عالی از مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشــور باشد ،نیز گفت :با توافقاتی که صورت گرفته ،تقسیم
کاری میان دبیرخانه شــورای عالی عتف و مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور انجام شده است.
کاظمی افزود :درســت است که هنوز دبیرخانه از نظر بودجه
ای و امکانات مادی به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
وابسته است ،اما از جهت فعالیت تفکیک شده است و در واقع
این مقدمه ای بــرای تفکیک عملی این دو نهاد از یکدیگر
اســت .او گفت :شــورای عالی عتف یک نهاد فرادستگاهی
اســت ،در حالیکه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یک
نهاد درون دستگاهی است و از این جهت موضوعات مربوط
به این دو نهاد بهتر است از یکدیگر تفکیک شوند.
کاظمــی در مورد عدم تحقق جایگاه واقعی شــورای عالی
عتف در طی  12ســال اخیــر نیز توضیحاتــی ارائه کرد و
گفت :در طول این مدت ،تخلفــات قانونی در مورد اجرایی

کاظمی در مورد وضعیت شورای عالی عتف پس از تصویب
این شرح وظایف گفت :موقعیت شورای عالی عتف و دبیرخانه
آن با توجه به این مصوبه هیات دولت ،ارتقا یافته اســت .او
ادامه داد :این شرح وظایف برای شورای عالی عتف تکالیفی
را ایجاد مــی کند که از آن جمله طراحی ســاختاری برای
دبیرخانه اســت؛ این ساختار باید به تصویب برسد و سپس با
توجه به این روند می توانیم امیدوار باشیم که دبیرخانه برای
سال های آتی ردیف بودجه جداگانه ای دریافت کرده و بتواند
ساختمانی مجزا نیز داشته باشد.
کاظمی به سازماندهی غیررسمی دبیرخانه پیش از تصویب
شــرح تفصیلی وظایف نیز اشاره کرد و افزود :ما قبال نیز به
صورت غیررسمی ،برای دبیرخانه ساختاری را در نظر گرفته
بودیم تا کارها و فرایندها سر و سامان بگیرند؛ بنابراین تغییری
از این جهت نخواهیم داشت و فقط از این پس پشتوانه قانونی
قوی تری داریم.
معاون اجرایی دبیرخانه شــورای عالی عتف ،در مورد برنامه
های آتی دبیرخانه شــورای عالی عتــف پس از تودیع دکتر
ابویی اردکان نیز اطالعاتی ارائه کرد و گفت :برنامه دبیرخانه
این اســت که ستادهای  6گانه پیشین به صورت فعال تری
عمــل کنند و تمامی وظایف قانونــی دبیرخانه از کانال این
ستادها پیگیری شــوند .او افزود :برای سال جاری ،تصویب
ســاختار دبیرخانه و پیش بینی ردیف بودجه نیز جزء برنامه
های اصلی دبیرخانه شورای عالی عتف خواهد بود.
کاظمی همچنین از بازگردانده شــدن الیحه برنامه ششــم
توسعه توسط مجلس شورای اسالمی به دولت نیز به عنوان
یک فرصت برای دبیرخانه شــورای عالــی عتف یاد کرد تا
بتواند به طور جدی پیگیر تدویــن و گنجاندن احکام حوزه
علم ،تحقیقات و فناوری در این الیحه باشد.

شدن مصوبات شورای عالی عتف صورت گرفته است .او به
ضرورت تاکید بر نقش فرادستگاهی شورای عالی عتف برای
تثبیت جایگاه آن از طریق تعامل و همکاری تمامی دستگاه
های دخیل نیز اشاره کرد.
به گفته کاظمی ،چنانچه این جایگاه فرادســتگاهی محقق
نشــود و تخلفاتی که تاکنون به وقوع پیوسته اند ادامه یابند،
در واقع شورای عالی عتف بی اثر شده است و عمال اختیارات
آن به یک دستگاه اجرایی که خود نماینده ای در این شورای
عالی دارد و بخشی از آن است واگذار شده است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف ،مشکالت پیش
آمده در مورد ابالغ دستورالعمل اجرایی ماده  56قانون الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نقض
غرض شورای عالی عتف دانست و گفت :اینکه کارشناسی در
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،مصوبات شورایی در
ســطح معاون اول رئیس جمهور ،وزرا و حتی رئیس سازمان
مدیریت را زیر ســوال ببرد ،در واقع نقض غرض اســت و
نیازمند اقداماتی جدی از سوی رئیس جمهور یا حتی مجلس
شورای اسالمی است.
کاظمی همچنین از تالش دبیرخانه شــورای عالی عتف در
یک ســال باقیمانده از دولت یازدهم ،برای همسو سازی و
تقســیم کار در نهادهای موازی در زمینه سیاستگذاری علم
و فنــاوری نیز خبر داد و گفت :تمام تــاش ما بر این بوده
و هســت که با تعامل به تعیین نقش میان نهادهای موازی
بپردازیــم و امیدواریم که بتوانیم در ایــن مدت باقیمانده از
دولت ،تمامی این نهادها را دور یک میز جمع کرده و امکان
فعالیت در میدان های مختلــف را محقق کنیم .او در پایان
تاکید کرد :تالش ما بر این اســت که تداخل ها به حداقل و
تعامل ها به حداکثر برسند.

مردادماه  .95شمارة 8

دبیرکل شورای عالی عتف در جلسه کمیسیون دائمی:

تصویب شرح وظایف شورای عالی
مشکالت قانونی را برطرف می سازد
یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای
عالی عتف ،روز چهارشنبه  29اردیبهشت ماه برگزار شد .در
این جلسه ،گزارش هایی از برگزاری نوزدهمین جلسه شورای
عالی عتف در اردیبهشت ماه ،تصویب شرح تفصیلی وظایف
و اختیارات در هیات دولــت و همچنین منطقه ویژه علم و
فناوری خراسان رضوی ارائه شد.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،جلســه یکصــد و چهل و یکم
کمیســیون دائمی این شــورای عالی ،روز چهارشــنبه 29
اردیبهشــت ماه برگزار شد .این جلسه نخستین نشست این
کمیسیون پس از برگزاری جلسه نوزدهم شورای عالی عتف
در هفتم اردیبهشت ماه بود.
در ابتدای این جلســه ،دکتر وحید احمدی ،دبیرکل شورای
عالی عتف ،گزارشی از مصوبات نوزدهمین جلسه این شورای
عالی را ارائه کرد و گفت :خوشبختانه ،تمامی یازده دستورکار
جلسه نوزدهم شــورای عالی عتف که پیشتر در کمیسیون
دائمی مطرح شــده بود در این جلسه به تصویب رسید .وی
در مورد برخی پیشــنهادهای مطرح شــده توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشــور و تطابق نظر شــورای عالی
با رای کمیســیون دائمی نیز توضیحاتــی ارائه کرد و افزود:
در خصوص پیشــنهاد اصالح دستورالعمل اجرایی ماده ،56
اصالح ماده  28آئین نامه اجرایی ،شــورا هم راســتا با رای
کمیســیون دائمی ،نظر داد ولی در خصوص ترکیب اعضای
شــورای عالی ،معاون اول محترم رئیس جمهور ،از دبیرخانه
نظر کارشناسی خواسته اند تا سپس به صورت الیحه تغییر
ترکیب اعضای شــورای عالی عتف به مجلس برود .او ادامه
داد :دبیرخانه در یک نامه ،نظر کمیسیون دائمی مبنی بر منفی
بودن نظر این کمیســیون را به دفتر دکتر جهانگیری اعالم
کرده است .احمدی همچنین به سرعت عمل تصمیم گیری
ها در شورای عالی نیز اشــاره کرد و گفت :به دلیل فعالیت
مستمر و مناســب دبیرخانه ،خوشبختانه تمامی دستورها در
جلسه مطرح و به بحث و رای نیز گذاشته شد.
احمدی همچنین از ارائه گزارش ماده  224در جلسه شورای
عالــی عتف نیز خبر داد و گفــت :ارائه چنین گزارش هایی،
وضعیت واقعی کشــور را به تصویر می کشــد .او ادامه داد:
خوشــبختانه در سال  ،94به مدد زحمات دبیرخانه ،در زمینه
گــزارش گیری ماده  63 ،224درصد همکاری داشــتیم که
نسبت به میزان همکاری سال های قبل ،رقم قابل توجهی
است.
دبیرکل شورای عالی عتف ،همچنین موضوع تصویب شرح
تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی در هیات دولت
را مطرح نمود و گفت :تصویب این شــرح وظایف بسیاری از
مشــکالت قانونی و حقوقی پیش پای شورای عالی عتف را
در بحث سیاســتگذاری نظام علم و فناوری کشور برطرف
خواهد کرد.
او ســپس در مورد گزارش عملکرد اعتبــارات تحقیقاتی و
عملکرد کشــور در ســال  93نیز توضیح داد و افزود :یکی
از وظایف قانونی شــورای عالی عتف ،تدوین نظام پایش و
ارزیابی علم و فناوری و نوآوری کشور است .احمدی ادامه داد:
بایــد آئین نامه اجرایی این نظام را طراحی کنیم و در همین
دوره به نتیجه نهایی برسد .او سپس تدوین این آئین نامه را
به عهده کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت
های علم و فناوری دانست.
ســپس ،دکتر محمد ابویی ،قائم مقام دبیرکل شورای عالی
عتــف ،تصویری کلی از پایش و ارزیابــی ابویی ارائه کرد و
گفت :در دولت ،هشت مرکز رصد قانونی وجود دارد و معاونت
علمی نیز دو مرکز بخش خصوصی را تعیین کرده اســت .او
ادامه داد :البته پروژه های رصدی دیگری نیز وجود دارند که

نشان دهنده تنوع گزارش ها و منابع جمع آوری آن هاست.
ابویی افزود :بر اساس شــرح تفصیلی وظایف شورای عالی
عتف ،پایش در دولت بر عهده شورای عالی قرار گرفته است
و بنابراین این موضوع ،یکی از مهمترین اقداماتی است که ما
باید به سرانجام برسانیم.
همچنین موضوع تدوین پیوست فناوری در ستاد نقشه جامع
نیز مطرح شــد و دکتر احمــدی در ادامه این موضوع افزود:
وظایف قانونی انتقال فنــاوری و بومی کردن آن ،در قانون
وزارت علوم اســت و صراحت دارد که تدوین به پیشــنهاد
شورای عالی عتف صورت گیرد .او افزود :بنابراین ،در جلسه
ستاد نقشه جامع علمی کشــور ،این موضوع را مطرح کردم
که تدوین پیوست فناوری از وظایف ذاتی شورای عالی عتف
است.
در ادامه جلسه یکصد و چهل و یکم کمیسیون دائمی شورای
عالی عتف ،دکتر ملک زاده ،مدیر منطقه ویژه علم و فناوری
خراسان رضوی ،گزارشــی از عملکرد این منطقه ویژه ارائه
کرد .این گزارش شــامل تصویر کلی از منطقه ویژه بود .به
گفته ملک زاده 43 ،درصد جمعیت اســتان خراسان رضوی
در این قســمت جغرافیایی قرار دارند و  160هزار دانشجوی
لیســانس و باالتر در این منطقه هستند .او افزود :نهادهای
مردم نهاد فعالی در این بخش از استان قرار دارند ،اما متاسفانه
تنها  4درصد صنایع دارای واحد تحقیق و توســعه هستند و
سهم ارزش افزوده ناشی از فعالیت های دانش بنیان مشخص
نیست .ملک زاده همچنین در مورد چالش های کنونی منطقه
ویژه خراســان رضوی نیز توضیحاتی ارائه کرد .او با اشــاره
به چالش های کنونی منطقه ویژه علم و فناوری خراســان
رضوی گفت :چالش ها مربوط به تمام کشور است و منحصر
به اســتان خراسان رضوی و منطقه ویژه علم و فناوری این
استان نیست.
ملــک زاده در ادامه به برخی چالش ها اشــاره کرد و گفت:
نقــش نهادهای دولتی در پژوهش و فناوری باالســت و در
عوض شاخص فناوری کشور ،سهم شرکت های دانش بنیان
در ایجاد ارزش افزوده پایین اســت .مدیر منطقه ویژه علم و
فناوری خراسان رضوی ،حمایت های ستادی از کریدورها ،
توجه به عدم توازن و مزیت های نسبی استان ها و پذیرش
مدل های اجرایی مختلف ،ضرورت سیاســت گذاری ارتباط
بازار سرمایه با اولویت های پژوهش و فناوری؛ تقویت منابع
صندوق های ریسک پذیر؛ ضرورت بازنگری و توسعه روش
های حمایت از ایجاد شــرکت های دانش بنیان را ضروری
دانســت و افزود :خواهشمندم به این موضوعات توجه جدی
داشــته باشــید و به عنوان تقاضاهای منطقه ویژه خراسان
رضوی آن ها را در نظر بگیرید.
در پایان جلسه ،اعضای کمیسیون دائمی پرسش های خود
را در مورد این منطقه ویژه مطرح نمودند و و بحث و تبادل
درباره این موضوع انجام شد.

گزارش
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

آغاز پنجمین دوره دریافت گزارشات عملکرد
پژوهشی دستگاه های اجرایی

دستگاه ها بر اساس کیفیت و
کمیت گزارش های ارسالی خود
بودجه دریافت می کنند
دبیرخانه شــورای عالی عتف ،پنجمیــن دوره دریافت
گزارشات عملکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور را آغاز
کرد .به گفتــه معاون اجرایی این دبیرخانه ،کارگروهی برای
تعیین میــزان تخصیص اعتبار بر مبنــای کیفیت و کمیت
گزارش های ارسالی هر دستگاه تشکیل می شود.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،مهندس مصطفی کاظمی ،معاون
اجرایــی این دبیرخانه از آغاز دوره جدید دریافت گزارشــات
عملکرد پژوهشــی دســتگاه های اجرایی توسط دبیرخانه
شــورای عالی عتف خبر داد و گفت :دبیرخانه شورای عالی
علوم ،تحقیقات و ف ّناوری ،در راستای اجرای جزء  1بند میم
ماده  224قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور ،پنجمین
دوره دریافت گزارش عملکرد پژوهشی را آغاز نموده است.
به گفته معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف ،پنجمین
دوره دریافت گزارش عملکرد پژوهشــی توسط این شورای
عالی ،نسبت به دوره های قبل متفاوت خواهد بود.
کاظمی ضمن تاکید بــر تغییرات حاضر ،گفــت :دبیرخانه
شــورای عالی عتف به منظور ارتقای کیفیت گزارش های

ارســالی دستگاه ها اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛
در همین راستا ،از یک سو ،صحت اطالعات ارسالی از سوی
دستگاه های اجرایی را با استفاده از سامانه های ملی موجود
در کشــور ارزیابی خواهد کرد و از ســوی دیگر ،با توجه به
مصوبهنوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورخ 07/02/95
مقرر شــده است تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه ها
متناســب با کمیت و کیفیت گزارش های ارسالی از دستگاه
ها انجام شود.
کاظمی در مورد تشــکیل کارگروهی برای تخصیص اعتبار
به دســتگاه های اجرایی در راستای عمل به مصوبه جلسه
نوزدهم شــورای عالی عتف نیز اطالعاتی ارائه کرد و افزود:
به منظور اجرای مصوبه جلســه نوزدهم شورای عالی عتف
مبنی بر تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه ها بر اساس
کیفیت و کمیت گزارش های ارســالی آن ها ،کارگروهی با
عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و
نمایندگان شورای عالی عتف ،جهت تعیین میزان تخصیص
اعتبار به دســتگاهها بر مبنای کمیت و کیفیت گزارشهای
ارسالی از دستگاهها تشکیل می شود.

با تصویب هیات وزیران؛

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات
شورای عالی عتف ابالغ شد
شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس
از تصویب هیات وزیران ،در تاریخ هشــتم اردیبهشــت ماه،
توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،شرح تفصیلی وظایف و اختیارات
این شــورای عالی که در مــورخ  95/2/1به تصویب هیات
محترم وزیران رســیده بود ،در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه
 ،95توســط معاون اول محترم رئیس جمهور ،دکتر اسحاق
جهانگیری ابالغ شد .متن این تصویب نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
“با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی -وزارت آموزش و پرورش -سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور -بانک مرکزی جمهور اسالمی ایران
هیئت وزیران در جلســه مورخ  01/02/1395به پیشــنهاد
شماره /96247و مورخ  24/5/1394وزارت علوم ،تحقیقات و
ف ّناوری و به استناد تبصره ( )1ماده ( )4قانون اهداف ،وظایف
و تشــکیالت وزارت علوم ،تحقیقــات و ف ّناوری – مصوب
 -1383تصویب کرد:
ماده  -1شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم،
تحقیقات و ف ّناوری که در این تصویب نامه به اختصار "شورا"
نامیده می شود به شرح زیر تعیین می شود:

الف -سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن

هشتمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی برگزار شد

روششناسی تدوین
اولویتها در دستور کار

هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی با محوریت معرفی و بررسی
روش شناسی تدوین اولویت های علم و فناوری در این زمینه ،برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) ،هشــتمین جلســه کمیسیون
تخصصی حقوقی و قضایی این شورای عالی ،برگزار شد.
در این جلســه که اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی
در ســال جاری بود ،نماینده کمیسیون تدوین و هماهنگی
سیاست ها و اولویت های علم و فناوری ،نیز حضور داشت.
دستور اول جلســه ،به بررســی روند اولویت گذاری علم و
فناوری و ارائه گزارشی در مورد روش شناسی تدوین اولویت
های علم و فناوری اختصاص داشت.
در دســتور اول جلسه ،نماینده کمیسیون تدوین و هماهنگی
سیاست ها و اولویت های علم و فناوری شورای عالی عتف،
متدولوژی پیشنهادی این کمیسیون را برای اعضای کمیسیون
تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی عتف ارائه کرد.

ســپس ،موضوع لزوم به نتیجه رسیدن روند اولویت گذاری
در این کمیسیون توســط دبیر کمیسیون ،دکتر لعیا جنیدی
مطرح شد .او در این مورد گفت :با توجه به اهمیت موضوع،
کمیســیون تدوین و هماهنگی سیاســت ها و اولویت های
علم و فناوری تاکید دارد که اولویت های مد نظر کمیسیون
تخصصــی حقوقی و قضایی تا پایان تیرماه به دســت این
کمیسیون برسد ،تا کمیسیون هماهنگی نیز بتواند در موعد
زمانی مقرر ،به وظایف قانونی خود بپردازد.
دستور دوم جلسه هشتم کمیسیون حقوقی و قضایی شورای
عالی عتف به موضوع حدنصاب اعضای کمیسیون تخصصی
برای تشــکیل جلسه اختصاص داشت که با توجه به کمبود
وقت ،بررسی این دستور به جلسات بعدی کمیسیون موکول
شد.
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 -1تعیین نظام سیاستگذاری علم ،ف ّناوری و نوآوری و تعیین
محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز ،بر مبنای
رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد باالدستی
 -2تعیین راهبردها و برنامههای کالن توسعه در حوزههای
علوم ،تحقیقات و ف ّناوری در چارچوب سند چشمانداز و اسناد
باالدستی
 -3تعییــن اولویتهــای ملــی و طرحهــای بلندمــدت
ســرمایهگذاری در بخشهای علوم ،تحقیقات و ف ّناوری به
منظور هماهنگی و همســویی با اســناد باالدستی کشور و
نیازهای اعالمی دستگاهها
 -4تعیین سیاســتهای نظارت ،ارزیابی و استانداردســازی
فعالیتهای علوم ،تحقیقات و ف ّناوری در کشور
 -5تعیین سیاستهای تجاریسازی و کاربست دستاوردهای
پژوهشی ،انتقال و اشاعه ف ّناوری در کشور و تعیین سهم هر
دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار
 -6تعیین سیاســتهــای اجرایی توســعه همکاریهای
بینالمللی و جذب منابع خارجی در زمینههای آموزش علوم،
تحقیقات و ف ّناوری
 -7تعیین سیاســت های الزم به منظور تقویت حوزه علوم،
تحقیقات و ف ّناوری نظام برنامه ریزی منطقه ای ،اســتانی و
مناطق ویژه علم و ف ّناوری در آن حوزه
 -8تدوین و تصویب شیوه نامه فرایند ارائه ،انتخاب و تصویب
طرح های کالن ملی و نحوه نظارت بر آنها
 -9پیشــنهاد لوایح قانونی مرتبط بــا رفع موانع اقتصادی و
حقوقی توسعه علوم ،تحقیقات و ف ّناوری به هیئت وزیران

ب -حمایت و تأمین منابع حوزه های علوم،
تحقیقات و ف ّناوری

 -1تعیین منابع مالی موردنیاز
 -2تعیین سیاســتهای توزیع منابع عمومــی و اعتبارات
دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 -3تعیین برنامهها و سازوکارهای الزم برای تأمین و استفاده
از منابع جدید مالی ،با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ت نهادهای
 -4تعیین سیاستهای الزم برای حمایت از فعالی 
مدنی و بخش غیر دولتی

 -5تعیین سیاســت های حمایتی از سرمایه گذاری منطقه
ای در حوزه علوم ،تحقیقــات و ف ّناوری در چارچوب آمایش
سرزمین
 -6تصویب سیاستهای مرتبط با افزایش کارآیی طرحهای
مصوب شورا
 -7تصویب سیاستهای مرتبط با فعالیتهای بخش غیردولتی
در حوزه تحقیق و توسعه با تأکید بر حمایت از مراکز کوچک
و متوسط و نیز حمایت از توسعه صندوق های مالی غیردولتی

پ -هماهنگی ،پایش و ارزیابی

 -1ایجاد هماهنگیهای کالن بین بخشــی و فرابخشی و
بین المللی در راستای اجرایی شدن سیاستهای باالدستی و
مصوبات شــورا و همچنین اجرای اثربخش طرحهای کالن
ملی
 -2پایش و ارزیابی کالن تحقق اهداف و سیاستهای ابالغی
در حوزه علوم ،تحقیقات و ف ّناوری در ســطح دستگاههای
اجرایی ،ستادی و استانی
 -3تعیین شــاخص های علم ،تحقیقات و ف ّناوری و نوآوری
کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع آوری اطالعات و تحلیل
و انتشار مستمر آن توسط دستگاههای مسئول
 -4تدوین و نهادینه کردن فرآیند نظارتی در کلیه ســطوح
مرتبط بــا حوزه علوم ،تحقیقات و ف ّنــاوری و طراحی نظام
تدوین اطلس ظرفیتهای این حوزه در سطح بخشی و استانی
و نظارت بر اجرای آن

سایر امور

 -1تصمیمگیری دربارة ضرورت و تشکیالت داخلی مورد نیاز
به منظور پیگیری و استمرار فعالیتها و امور تفویضی شورا با
رعایت قوانین و مقررات مربوط
 -2تصویب آییننامه داخلی شورا
 -3انجام سایر اموری که از طرف رئیس جمهوری و یا هیئت
وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول میشود
 -4تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات
شورا
مــاده  -2محل دبیرخانه شــورا در وزارت علوم ،تحقیقات و
ف ّناوری است.
ماده  -3شــورا حداقل چهارمرتبه در ســال تشکیل جلسه
میدهد.
تبصره -نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نائب
رییس شورا و یا یک سوم اعضا برگزار میشود.
ماده  -4تفسیر مصوبات شــورای عالی صرف ًا در صالحیت
خود شورا است.
ماده  -5بودجــه الزم برای اجرای وظایــف مندرج در این
تصویــب نامه همه ســاله در بودجه ســنواتی وزارت علوم،
تحقیقات و ف ّناوری ذیل ردیفی مستقل در الیحه بودجه کل
کشور پیش بینی خواهد شد.
ماده  -6دبیرخانه شــورا طبق مصوبات شورا اعتبارات تعیین
شده برای دســتگاه های اجرایی را اعالم می کند تا نسبت
به تنظیم موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اقدام گردد.
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 ۱۱دانشگاه برتر ایران در تولید علم

ایران از ترکیه پیشی گرفت
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت :تازهترین اطالعات
مستخرج از پایگاه استنادی  ISIنشان می دهد که تولید علم برتر در ایران در حال
افزایش است و  ۱۱دانشگاه در این حوزه برتر هستند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی مرکز منطقه ای
اطالع رســانی علوم و فناوری ( ،)RICeSTدکتر محمدجواد دهقانی سرپرســت
پایگاه اســتنادی علوم جهان اســام ( )ISCگفت :اطالعات مستخرج از پایگاه
استنادی آی.اس.آی تا تاریخ  ۱۳۹۵/۴/۴نشان می دهد که تولید علم برتر در ایران
در حال افزایش است.
دهقانی اظهار داشــت :به طور میانگین از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵هر ساله حدود دو
میلیون مدرک در پایگاه وب آو ســاینس تامسون رویترز (آی.اس.آی) نمایه شده
اند .در مجموع از سال  ۲۰۰۶تاکنون بیش از بیست و یک و نیم میلیون مدرک در
آی.اس.آی نمایه شده است که از آن تحت عنوان تولید علم نام برده می شود .از
این میزان حدود  ۱۹میلیون مدرک در معتبرترین مجالت بین المللی منتشر شده و
( ۴.۵چهار و نیم) میلیون نیز در معتبرترین کنفرانس ها ارایه شده اند .از این تعداد
مدرک تنها  ۱۲۶۴۲۹مورد مقاالت برتر (پراستناد) هستند که آن را تولید علم برتر
می نامند.

سرپرست  ISCتصریح کرد :استنادها در دنیای علم مهمترین عامل مرجعیت علمی
هســتند .استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده هستند و هر چقدر مقدار
استنادها بیشتر باشــد به آن معنی است که میزان اثرگذاری آن علم بیشتر است.
مقاالت پراســتناد هر چند تحت عنوان مقاالت یک درصد برتر نیز شــناخته می
شــوند ،اما ارقام نشــان می دهند که سهم این مقاالت از کل مدارک دنیا کمتر از
یک درصد است.

 ۲۰۰۶تنها ( ٪۰.۳سه دهم درصد) از مقاالت پراستناد دنیا را تولید کردیم ،اما این
رقم در ســال  ۲۰۱۵به ( ٪۱.۵یک و نیم درصد) و در سال  ۲۰۱۶به  ( ٪۲.۲دو و
دو دهم درصد) رســیده است .برخالف ایران ،سهم ترکیه از پراستنادترین مقاالت
دنیا به طور مرتب در حال کاهش است .سهم ترکیه از مقاالت پراستناد بین المللی
از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۹یک روند رو به رشد را تجربه کرده است و از  ( ٪۰.۶شش
دهم درصد) به  ( ٪۱.۱یک و یک دهم درصد) رسید .اما در سال  ۲۰۱۰این رقم به
 ( ٪۰.۹نه دهم درصد) رسید و در سال  ۲۰۱۶سهم ترکیه از مقاالت پراستناد دنیا
 ( ٪.۰۹نه دهم درصد) بود.

دهقانی افزود :مقایسه تعداد مقاالت پراستناد ایران و ترکیه نشان می دهد که سهم
ایران از مقاالت پراستناد به سرعت در حال افزایش است و ترکیه را از سال ۲۰۱۳
پشت سرگذاشته اســت .در سال  ۲۰۱۲تعداد مقاالت پراستناد ترکیه  ۱۲۷مورد و
ایران  ۱۰۹مورد بود ،اما در ســال  ۲۰۱۳ســهم ایران به  ۱۵۶مورد رسید و سهم
ترکیه هر چند به  ۱۴۸مورد افزایش یافت ،اما بعد از ایران قرار گرفت .ایران درسال
 ۲۰۱۴تعداد  ۱۹۱مقاله پراســتناد تولید کرد در حالیکه که تعداد مقاالت ترکیه به
 ۱۶۱مورد رســید .در سال  ۲۰۱۵دوباره تعداد مقاالت پراستناد ایران افزایش یافته
و به  ۲۲۷مورد رسید ،اما در این سال تعداد مقاالت پراستناد ترکیه کاهش یافت و
به  ۱۵۲مورد رسید.

پراستناد تولید می کند .انگلستان حدود  ٪۶علم دنیا و حدود  ٪۱۴مقاالت پراستناد
دنیا را تولید کرده است .سهم مقاالت پراستناد این کشور نیز بیش از دو برابر سهم
تولید علم این کشــور اســت .چین حدود  ٪۱۲علم دنیا و حدود  ٪۱۳از مقاالت
پراستناد دنیا را تولید کرده است .آلمان  ٪۶علم دنیا و  ٪۱۲از مقاالت پراستناد دنیا را
تولید می کند .فرانسه حدود  ٪۴علم دنیا و  ٪۸مقاالت پراستناد دنیا را تولید می کند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت :براساس تعداد مقاالت
در فاصله سال های  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۶رتبه ایران  ۲۲و رتبه ترکیه  ۱۸خواهد بود ،اما
از نظر تعداد مقاالت پراستناد و به عبارت دیگر کیفیت مقاالت تولید شده برای دو
کشور وضعیت متفاوت است .بر این اساس ،رتبه ایران  ۳۵و رتبه ترکیه  ۳۳است.
ترکیه حــدود  ( ٪۱.۵یک و نیم درصد) از علم دنیا را تولید کرده ،اما حدود (٪۰.۹
نه دهم درصد) از مقاالت پراستناد دنیا در این دوره زمانی را به خود اختصاص داده
است .در همین فاصله زمانی ایران حدود  ٪۱از علم دنیا را تولید کرده است و حدود
 ( ٪۰.۸هشت دهم درصد) از مقاالت پراستناد دنیا را به خود اختصاص داده است.
دهقانی افزود :هم اکنون در سال  ۲۰۱۶ایران از لحاظ کمیت تولید علم در پایگاه
آي.اس.آی از ترکیه پیشی گرفته اســت .ایران تا تاریخ  ۱۳۹۵/۴/۴تعداد ۱۵۸۵۲
مدرک و ترکیه تعداد  ۱۵۳۵۸مدرک تولید کرده است .هر چند اطالعات سال ۲۰۱۶
هنوز کامل نشده است ،اما سهم تولید علم ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته
و از  ( ٪۱.۵یک و نیم درصد) در سال  ۲۰۱۵به  ( ٪۱.۸یک و هشت دهم درصد)
در سال  ۲۰۱۶رسیده است.
وی گفت :نقش دانشگاه های کشور در تولید مقاالت پراستناد با یکدیگر متفاوت
است .دانشگاه شریف در دوره زمانی  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۶بیشترین تعداد مقاالت پراستناد
را تولید کرده است .این دانشگاه  ۹۵مقاله پراستناد در معتبرترین مجالت بین المللی
منتشر کرده است .دانشگاه تهران با تولید  ۸۳مقاله بعد از دانشگاه شریف قرار دارد.
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،پژوهشگاه دانش های بنیادی ،علم
صنعت ایران ،تربیت مدرس ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه شیراز ،تبریز و فردوسی
مشــهد به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .این دانشگاه ها به
ترتیب  ۳۷ ،۳۸ ،۵۴ ،۵۶ ،۵۹ ،۶۱ ،۸۰ ،۸۰و  ۳۲مقاله پراستناد تولید کرده اند.
رتبه
۱
۲

۳
۳
۴

وی گفت :سهم ایران از مقاالت پراستناد دنیا مرتبا در حال افزایش است .در سال
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دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

80

دانشگاه تربیت مدرس

۷

۱۰

80

56

علوم پزشکی تهران

۹

83

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۵

۸

95

61

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶
دهقانی ادامه داد :پایگاه اســتنادی آی.اس.آي همیشه به ارایه مقاالت پراستناد در
ده سال اخیر می پردازد .اگر به سهم تولید علم کشورهای مختلف دنیا از مقاالت
پراســتناد و ســهم آنها از کل تولید علم دنیا در فاصله سال های  ۲۰۰۶تا ۲۰۱۶
بنگریم واقعیت های جالبی پدیدار می شــود .آمریکا  ٪۲۷از علم دنیا را تولید می
کند و از این لحاظ جایگاه نخست دنیا را در اختیار دارد .این کشور  ٪۵۱از مقاالت
پراســتناد دنیا را تولید می کند بنابراین تقریبا دو برابر ســهم تولید علمش مقاله

دانشگاه

تعداد مقاالت پراستناد

دانشگاه شیراز

دانشگاه تبریز

دانشگاه فردوسی مشهد

59

54
38
37
32
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حضور  8دانشگاه ایرانی در
جمع  200دانشگاه برتر آسیا
سرپرست پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبا اعالم انتشار فهرست
دانشــگاههای برتر آسیا سال  2016توســط پایگاه رتب ه بندی تایمز ،از حضور 8
دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع  200دانشگاه برتر آسیا خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه اســتنادی
علوم جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم
جهان اســام ( )ISCبا اعالم این خبر اظهار کرد :پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از
نظام های معتبر بین المللی است که از سال  2004اقدام به رتبه بندی بین المللی
دانشــگاه ها کرده است .با توجه به رشــد و ارتقای علمی چشمگیر دانشگاه های
آسیایی و حرکت قدرت علمی دنیا از غرب به شرق ،پایگاه رتبه بندی تایمز از سال
 2013تاکنون به صورت ساالنه رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را نیز منتشر می
کند .در این رتبه بندی همانند رتبه بندی جهانی تایمز ،از  13شاخص کاربردی در
قالب  5معیار کلی آموزش ،پژوهش ،استنادات ،درآمد صنعتی و وجهه بین المللی به
ترتیب با وزن های  %7.5 ،%30 ،%30 ،%25و  %7.5استفاده می شود.
دهقانی اظهار داشت 13 :شــاخص رتبه بندی تایمز عبارتند از )1 :میانگین تعداد
استنادها به ازای مقاالت منتشر شده (در معیار استنادها)؛  )2بررسی شهرت پژوهشی،
 )3تعداد مقاالت منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی و  )4درآمد پژوهش (در
معیار پژوهش)؛  )5بررسی شهرت آموزشــی )6 ،نسبت مدرک دکتری ارائه شده
توسط مؤسســه به تعداد اعضای هیأت علمی )7 ،نسبت تعداد کل دانشجویان به
اعضای هیأت علمی )8 ،نســبت مدرک دکتری به کارشناســی ارائه شده توسط
مؤسسه )9 ،درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت علمی (در معیار آموزش)؛
 )10نســبت اعضای هیأت علمی بینالمللی به بومی )11 ،نســبت دانشــجویان
بینالمللی به بومی )12 ،ســهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار
بینالمللی (در معیار وجهه بین المللی)؛  )13درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازای
اعضای هیأت علمی (در معیار درآمد صنعتی).
وی گفت :رتبه بندی تایمز در چهارمین دوره رتبه بندی دانشــگاه آســیایی 200
دانشگاه برتر این قاره را مورد پوشش خود قرار داده است و این در حالی است که
از سال  2013تا  2015تنها  100دانشگاه برتر آسیا مورد ارزیابی قرار گرفته بودند.
سرپرســت  ISCادامه داد :در ســال  2016تعداد دانشگاه های برتر ایران نیز از 3
دانشگاه در سال گذشته به  8دانشگاه ارتقا یافته است و به لحاظ تعداد دانشگاه های
برتر در منطقه آسیا ایران رتبه  7آسیا و  2خاورمیانه را کسب کرده است.
دهقانی بیان داشت :دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه

صنعتی اصفهان ،دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه صنعتی
خواجه نصیر ،دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب با کسب رتبه های
 160-151 ،150-141 ،140-131 ،110-101 ،76 ،61 ،57 ،52در جمــع 200
دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند .جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور در معیار های
این رتبه بندی نشان می دهد.
وی گفت :هر چند بخش عمده دانشگاه های حاضر در فهرست منتشر شده متعلق
به کشورهای آسیای شرقی است ،اما از سوی دیگر منطقه خاورمیانه هم به لحاظ
کمی و هم به لحاظ کیفی در حال رشد ارتقا است .ایران در سال گذشته دارای 3
دانشــگاه برتر در جمع  100دانشگاه برتر بوده است و در سال  2016توانسته این
تعداد را به  4دانشــگاه افزایش دهد .همچنین کشــورهای ترکیه و عربستان نیز
عملکردی مشابه ایران داشــته اند و توانسته اند یک دانشگاه را به تعداد دانشگاه
های برتر خود در جمع  100دانشگاه برتر آسیایی افزایش بدهند.
تایمز برای رتبه بندی دانشگاه ها از  3منبع به شرح زیر بهره می جوید:
 )1اطالعات تولید علم دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس
)2اطالعات نظرسنجی شهرت از متخصصان آموزش عالی
 )3اطالعاتی که به صورت خود اظهاری از دانشگاه استعالم و گردآوری می شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCادامه داد :برای اولین بار در رتبه
بندی دانشــگاههای برتر آسیایی دو دانشگاه سنگاپور در صدر جدول قرار گرفتند،
که نشان دهنده برنامه هدفمند دانشگاه های این کشور برای حضورمستمر و موثر
در بین دانشگاههای برتر دنیا است .دانشگاه ملی سنگاپور با یک پله رشد نسبت به
سال گذشته مقام اول آسیا را کسب کرده است .دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور
و دانشــگاه پکینگ چین نیز تواما در رتبه دوم آسیا قرار گرفته اند .دانشگاه هنگ
کنگ ،دانشگاه تسینگوآ و دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ نیز مقام های  4و 5
و  6آسیا را به خود اختصاص داده اند .دانشگاه توکیو که همواره رتبه نخست آسیا
را در اختیار خود داشت نیز با  6پله افت نسبت به سال گذشته در رتبه  7آسیا قرار
گرفت .دانشگاه علم و صنعت پوهانگ ،دانشگاه ملی سئول و موسسه پیشرفته علم
و صنعت کره از کشور کره جنوبی نیز رتبه های  8تا  10جدول را از آن خود کردند.
دهقانی گفت :در رتبه بندی منتشر شده  200دانشگاه از  22کشور آسیایی حضور
دارند که دانشگاههای کشور های بنگالدش ،اندونزی ،اردن ،عمان ،پاکستان و قطر
برای اولین بار در رتبه بندی آسیایی تایمز حضور یافته اند.
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معرفینظامپرداخت
الکترونیکیمرکزمنطقه
ای اطالع رسانی علوم
و فناوری ()RICeST
مرکز منطقهای اطالع رســانی علوم و فناوری ( )RICeSTیک مرکز اطالع
رسانی و پژوهشی در شهر شیراز است که هدف آن بهبود در چرخه تولید و توزیع
اطالعات علمی در ســطح ایران و کشــورهای منطقه میباشد .مرکز منطقهای
نخستین کتابخانه و مرکز اطالع رسانی کشور است که توانسته متن کامل مدارک
علمی از قبیل مقاله مجالت ،مقاله کنفرانس ها ،مقاالت روزنامه ها ،چکیده پایان
نامه ها ،مقاالت انگلیسی ،مقاالت عربی ،طرح های تحقیقاتی و سایر مدارک علمی
همچون استانداردها و غیره را از طریق وب سایت خود در اختیار کاربران قرار دهد.
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ( )RICeSTدر راستای نیل به اهداف
اطالع رسانی خود و تســهیل امر دستیابی به منابع اطالعاتی برای پژوهشگران،
محققین ،دانشجویان و ...نظام پرداخت الکترونیکی را راه اندازی کرده است.
عالقه مندان به استفاده از خدمات اطالع رسانی مرکز منطقه ای میتوانند ،با استفاده
از سیســتم ثبت نام آنالین و پرداخت الکترونیکی ،بصورت غیر حضوری و بدون
نیاز به برقراری تماس مســتقیم با مرکز از امکانات ســامانه شامل دریافت انواع
مقاالت به زبانهای فارسی ،انگلیسی و عربی و سایر مدارک علمی بهره مند شوند.
اطالعات بیشــتر در مورد امکانات ســامانه مرکز منطقــه ای در آدرس http://
 ricest.ac.irدر بخش خدمات اطالعرسانی موجود است.

فهرست  8کشور دارنده بیشترین تعداد دانشگاه برتر آسیایی
کشور

تعداد دانشگاه

کشور

تعداد دانشگاه

چین

39

ترکیه

11

تایلند

7

39

ژاپن

کره جنوبی

هند

24

تایوان

16

ایران

24

8

عملکرد دانشگاه های کشور در معیار های رتبه بندی آسیایی تایمز
دانشگاه

معیار
آموزش

وجهه بین
المللی

30.2

12.2

دانشگاه صنعتی شریف

29.2

دانشگاه صنعتی اصفهان

21.6

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

16.5

22.2

24.8

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

14.1

22.5

7.1

32.7

24.3

31.9

17.2

28.5

دانشگاه علوم پزشکی تهران

35.4

33.7

87.8

35.8

52

28.8

7.7

59

دانشگاه خواجه نصیرطوسی

15.9

پژوهش

استنادها

درآمد صنعتی

نمره کل

رتبه

13.8

31.5

22.6

23.3

42.3

39.5

61.2

99.5

35.3

34.6

57

61

34.8

55.7

31.7

76

22.6

45.5

-

140-131

58.9

-

9.3

15.8

11.4

30
-

-

-

110-101

150-141

160-151
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پایگاه های فارسی
مرکز منطقه ای اطالع
رسانی علوم و فناوری
()RICeST
یکــی از مهمتریــن خدمات مرکز منطقه ای اطالع رســانی علــوم و فناوری
( )RICeSTبه آدرس اینترنتی ( ،)http://ricest.ac.irایجاد و قابل دســترس
نمودن پایگاه های اطالع رســانی متفاوت آن می باشد .این پایگاه ها در قالب های
مختلف مدارک علمی و به سه زبان فارسی ،انگلیسی و عربی وجود دارند.
پایگاه های فارسی موجود در مرکز منطقه ای به دو پایگاه فارسی عمومی و موضوعی
تقســیم شده است .کنترل اطالعات کتابشناختی و منابع فارسی و آثاری که به زبان
های غير فارســی در کشور منتشر می شــود ،اهميت بسزایی برای مرکز منطقه ای
اطالع رســانی علوم و فناوری دارد .بر اين اســاس ،نخستين پايگاه اطالعاتی مرکز
منطقه ای ،پايگاه مقاله های فارسی بود که از نخستين سال تاسيس مرکز منطقه ای
اطالع رسانی علوم و فناوری طراحی و تاسيس شده است.
پایگاه فارسی عمومی شامل این موارد اســت :مقاله های فارسی ،کتابهای فارسی،
مقاله های کنفرانس ها ،نشریات فارسی ،نقشه ها و اطلس ها ،مقاله های روزنامه ها،
طرح های پژوهشی ،طرح های تحقیقاتی ،چکیده پایان نامه های فارسی ،کاتالوگ
کتابخانه ،بانک کتابخانه های دانشــگاهی کشور ،سامانه مدارک علمی الکترونیکی،
بانک کتابــداران و متخصصــان علم اطالعــات و دانش شناســی ،بانک آزمون
استانداردهای علومتربیتی و روانشناسی
پایگاه فارســی موضوعی نیز شامل این موارد اســت :ایران کامپندیکس ،ایران لیزا،
دانشــوران معاصر ایران ،راه و ترابری ،زلزله ،معادن کشــور ،سوخت و انرژی ،سیل،
صنایع ایران ،صنایع و استانداردهای متالورژی ،محیط زیست
از ابتداي تأســيس مركز منطقه ای تمامي مجالت منتشر شده در كشور خريداري و
مقاالت آنها پس از نمايه ســازي علمي وارد پايگاه مقاالت فارسی شده است .اين
مجالت شامل مجالت علمي -پژوهشي ،علمي -ترويجي و حتي مجالتي است كه
داراي رتبه علمي نيستند ولي داراي محتواي علمي و ارزشمند ميباشند.
قبل از آنكه انتشار الكترونيكي مجالت مرسوم شود نسخه چاپي مجالت خريداري و
پس از اسكن كردن نسخه الكترونيكي آنها توليد شده است .پس از گسترش استفاده از
فناوري در توليد و چاپ مجالت نسخه الكترونيكي توسط ناشران آنها به مركز ارسال
و متن كامل مقاالت وارد اين پايگاه ميگردد.
مراكز ديگري نيز موازي با مركز منطقــهاي به گردآوري و توزيع مقاالت مجالت
پرداختــه اند اما محتــواي هيچ كدام از آنها قابليت رقابت بــا محتواي اين پايگاه را
ندارند .چرا كه از يك سو اين پايگاه تمامي مجالت كشور را شامل ميشود و پوشش
موضوعي گسترده آن در رشتههاي علوم انســاني ،علوم اجتماعي ،علوم پايه ،فني،
مهندسي ،هنر و حوزههاي پزشكي پاسخگوي متخصصان حوزههاي مختلف ميباشد
كه چنين جامعيت و پوششي را هيچ كدام از مراكز ندارند .از سوي ديگر نمايه سازي
علمي مجالت توسط متخصصان علم اطالعات و دانش شناسي در مركز نقطه قوتي
اســت كه بازيابي حداكثري موضوعات را بــراي محققان به ارمغان ميآورد .تحليل
محتواي مقاالت ،انتخاب كليدواژههاي مناســب ،انتخاب روش نمايه سازي علمي و
دقت در پوشــش همه موضوعاتي كه در مقاالت از آنها بحثي به ميان آمده ريزش
كاذب خروجيهاي نامربوط در اين پايگاه را به حداقل ميرساند.
همچنين نرم افزار مورد اســتفاده در مركز با مشــاوره متخصصان علم اطالعات و
دانش شناسي طراحي شده است كه اين مزيت نيز به درونداد و جستجوي تخصصي
مطالب كمك فراواني مينمايد و اســتراتژيهاي مناســبي را در جستجوي اطالعات
در اختيار كاربران قرار ميدهد .امكان جســتجوي مطالــب به صورت موضوعي ،از
طريق نام پديدآورندگان ،جســتجوي تاريخي ،جستجو در عناوين ،جستجوي شماره
مدركي خاص و جســتجو در تمامي فيلدها در نظر گرفته شــده است .همچنين بر
اساس منطق بولي امكان تركيب كلمات ،جستجوي عبارتي ،گسترش واژهها و ايجاد
محدوديتهاي مورد نياز در جستجوي مطالب وجود دارد .راهنماي جستجو و دانلود
مطالب در پايين صفحه جســتجو براي استفاده كاربران تدوين شده است .پس از هر
جســتجو ليستي از مقاالت مربوط نمايش داده ميشــود كه در آن عناوين مقاالت،
نويسندگان ،تاريخ ،نام مجله ،دوره و شــماره آن وجود دارد .كاربران ميتوانند براي
دسترسي به اطالعات كامل تر شامل كليدواژهها و چكيده مقاالت از گزينه «اطالعات
بيشتر» استفاده نمايند.
دسترســي به متن كامل نشريات از طريق وب سايت مركز منطقهاي اطالع رساني
علوم و فناوری يك كتابخانه ديجيتالي را ايجاد نموده است كه فارغ از محدوديتهاي
زماني و مكاني امكان استفاده از مطالب علمي براي كاربران را فراهم مينمايد .با وجود
اين پايگاه هيچ كتابخانه اي در ســطح كشور نياز به گردآوري و سازماندهي مجالت
فارســي را ندارد .چرا كه راهكارهاي متفاوتي براي دسترسي افراد ،مراكز تحقيقاتي،
موسسات و دانشگاهها براي استفاده از مطالب علمي در نظر گرفته شده است.
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معرفیبرترینها
در حوزه علوم پایه دانشگاه شریف
سرپرست  ISCگفت :از لحاظ کمیت تولید علم به ترتیب ،دانشگاه تهران ،تربیت مدرس ،شریف ،شهید بهشتی و امیرکبیر بیشترین کمیت علم در حوزه علوم پایه را
تولید کرده اند.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی سرپرست  ISCگفت :بررسی نمایه
نامه های نشریات در پایگاه های  ISIو  ISCدر فاصله سال های  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۴نشان می دهد که حدود  ٪۲۴از تولیدات علمی کشور در حوزه علوم پایه صورت می
گیرد.
ISC
(
اسالم
جهان
علوم
استنادی
پایگاه
در
شده
نمایه
مدرک
2۲.664
شامل
که
افزود:
وی
) و  11۳.۱۸۸مدرک در پایگاه استنادی وب آو ساینس تامسون رویترز (آی.
اس.آی) می شود .حدود  ٪۱۷از تولید علم کشور در حوزه علوم پایه در  ISCو  ٪۸۳آن در  ISIمنتشر می شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCاظهار داشت :از لحاظ کمیت تولید علم به ترتیب ،دانشگاه تهران ،تربیت مدرس ،شریف ،شهید بهشتی و امیرکبیر
بیشترین کمیت علم در حوزه علوم پایه را تولید کرده اند .این دانشگاه ها به ترتیب ۴۸۵۵ ،۵۳۲۵ ،۶۹۹۸ ،۱۰۹۹۷۸و  ۴۵۰۶مدرک در پایگاه های استنادی  ISCو ISI
نمایه کرده اند.

وی گفت :از لحاظ کمیت تولید علم ،دانشگاه های شیراز ،فردوسی مشهد ،صنعتی اصفهان ،اصفهان و پژوهشگاه دانش های بنیادی در جایگاه پنجم تا دهم قرار گرفته
اند .میزان کمیت تولید علم آنها به ترتیب  ۳۵۴۵ ،۴۰۶۹ ،۴۲۸۹ ،۴۳۸۲و  ۳۳۵۶است.
سرپرست  ISCافزود :استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده یا بعبارت دیگر میزان اثرگذاری آن ها هستند .زمانی که به تعداد کل استنادهای صورت گرفته به
مدارک دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در حوزه علوم پایه می نگریم وضعیت متفاوتي را مشاهده می کنیم.
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دهقانی تصریح کرد :دانشگاه های تهران ،شریف ،تربیت مدرس ،شیراز و صنعتی
اصفهان به ترتیب بیشترین میزان استنادها در این حوزه را دریافت کرده اند .تولیدات
علمی حوزه علوم پایه این دانشگاه ها به ترتیب 41208 ،50127 ،51220 ،62261
و  36667استناد دریافت کرده است.
وی افزود :کمیت تولید علم هر چند موجب اثرگذاری در دنیای علم می شود ،اما
نباید فراموش کرد که بررسی پایگاه  ISIدر فاصله سال های  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۴نشان
می دهد که تنها  ٪۱از مدارک منتشر شده نزدیک به  ٪۱۹از استنادهای دنیا در این
دوره زمانی را دریافت کرده اند.
وی در ادامه گفت :پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه شهيد
بهشتي ،دانشگاه تبریز و دانشگاه رازی از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در جایگاه
های ششــم تا دهم را به خود اختصاص داده اند .کمیت تولید علم آنها به ترتیب
 23863 ،27454 ،29385 ،30400و  21761اســتناد دریافت کرده اســت .بدین
ترتیب ،اختالف بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مشهود است.

دهقانی خاطرنشــان کرد ٪35 :از تولیدات علم دنیا در حوزه علوم پایه صورت می
گیرد .این حوزه از رشته های تحصیلی مختلفی تشکیل شده است و اندازه این رشته
ها از لحاظ تعداد محققان فعال متفاوت اســت .این تفاوت باعث می شود تا تعداد
استنادهای دریافتی از یک رشته به رشته دیگر تفاوت داشته باشد .همچنین رفتار
استنادی محققان در رشته های مختلف نیز متفاوت است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت :سال عامل دیگری است
که باعث افزایش تعداد اســتنادها می شود .برای محاسبه میزان اثرگذاری مدارک
تولید شده بایستی استنادها نرمال سازی شوند.
وی گفت :در این روش ،استنادهای یک مقاله به متوسط تعداد استنادهای دریافت
شده در رشته و سال انتشار مقاله تقسیم می شود .اگر حاصل آن بیشتر از عدد یک
شود به این معنی است که اثرگذاری مقاله بیش از متوسط رشته در آن سال بوده
است و اگر نتیجه کمتر از عدد یک شود به این معنی است که اثرگذاری مقاله کمتر
از متوسط رشته بوده است.

دهقانی اظهار داشــت :پژوهش های منتشر شده توســط پژوهشگاه دانش های
بنیادی در حوزه علوم پایه بیش از متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند .پژوهش
های دانشگاه صنعتی شریف و اصفهان در حد متوسط جهانی استناد دریافت کرده
اند و پژوهش های سایر دانشگاه ها کمتر از متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند.
در این شاخص ،اثر حجم مقاالت خنثی می شود.
وی افزود :استنادهای نرمال شده امکان مقایسه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را
فراهم می آورد ،زیرا تفاوت رشته ها و سال ها از میان می رود .مجموع استنادهای
نرمال شــده بیانگر میزان اثرگذاری دانشــگاه در سطح بین المللی است .دانشگاه
شریف اثرگذارترین دانشگاه کشور در حوزه علوم پایه در سطح بین المللی است .بعد
از آن به ترتیب دانشگاه تهران ،امیرکبیر ،پژوهشگاه دانش های بنیادی و دانشگاه
صنعتی اصفهان بیشترین اثرگذاری را در سطح بین المللی داشته اند.

بیست و پنج دانشگاه و موسسات تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم پایه
رتبه

ISI

ISC

ISC+ISI

اثرگذاری
علمی

کل
کمیت

کل
استنادها

دانشگاه/موسسهتحقیقاتی

کل مدارک

کل استنادها

کل مدارک

کل استنادها

مجموع
استنادهای
نرمال شده

1

3

2

دانشگاه شریف

456

498

3

5

7

دانشگاه امیرکبیر

370

2

4

5

6

7

8

9

1

1

10

6

2

3

8

6

4

5

4

8

12

13

11

15
16
17

18

19
20
21

22

23
24

25

دانشگاه شیراز

دانشگاه شهيد بهشتي

15
9

1490

2112

1221

1636

3634

474

613

2774

535

13

دانشگاه فردوسي مشهد

10

دانشگاه رازی

215

87

2011

12

19

17

18

20
24

25

139

2409

1137

20

22

625

3847

1415

21

16

535

3599

3152

17

23

دانشگاه تبریز

198

5508

7

14

14

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان

470

12

16

13

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

67

98

3289

14

10

4136

29187

3944

0.9

4506

3030

4216

دانشگاه علم و صنعت ایران

9

4869

50722

5262

1.0

5325

7948

286

11

11

دانشگاه تهران

15

18
24
22

23

19
25

21

دانشگاه مازندران

249

دانشگاه بو علی سینا

415

دانشگاه کاشان

160

دانشگاه اصفهان

949

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

0

دانشگاه خوارزمي

693

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه یزد

1192

2596

0

1227

41

1391

36132

48015

40583

25818

17744

23250

16913

14362

21674

21117
17650
12534

14558

256

266

86

1111

9327

1618

9541

دانشگاه الزهرا

340

پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران

2127

30302

168

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دانشگاه زنجان

497

1991

58045

1650

516

دانشگاه گیالن

148

313

188
32

897

1517

298

1533

375

1257

382
57

12

متوسط تعداد استنادهای کل تولید
علم
نرمال شده به کل مدارک

975

1109

10283

10719
9735

4757

3830

3794

3615

3058

2285

2266

2109

1966

1594
1555

1554

1523
1149

1138

1091
977

1.2

1.0

0.6

0.8

0.6

0.9

0.7

0.6

0.8

0.7

0.7

0.6
0.8

0.9

0.6
0.6

51220

10978

62261

3356

30400

4069

6998

4382

4855

2695

3248

4289

2240

2226

2542

3545
1551

1227

1906
2210

29385

36667

50127

41208

27454

17883

23863

18328

14510

21761

21614

18842
12575

14558

10451
11616

973

0.8

1377

9413

950

0.6

1931

9923

953

10529

726

10023

614

7274

0.6

کل استنادها

625

0.6

0.6
0.6

0.6

2049

1597
1163
1141

10033
10904
7331

10035
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20

گزارش

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

رتبه دانشگاه های برتر براساس اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

 ۳۰دانشگاه کشور دارای بیشترین میزان
اثرگذاری فناورانه و نوآورانه هستند.
تبدیل علم به ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسالمی اساس سند سیاست
های کالن علم و فناوری ابالغی توســط مقام معظم رهبری را تشکیل می دهد.
یکی از ملزومات تحقق این اســاس پیوند میان علم ،فناوری و نوآوری اســت که
نیازمند تولید علمی است که اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه داشته باشد.
از سال  ۱۳۷۳شمسی ،دنیا با شتاب بیشتری بدنبال تولید چنین علمی است ،بنابراین
تاکید یک جانبه و صرف بر کمیت تولید علم بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد توسعه
علمی باعث خواهد شد تا از مسیر تبدیل علم به ثروت و قدرت دور شویم.
تاکید یک جانبه بر کمیت ،راهبردی اشتباه در تولید علم است و به تنهای به توسعه
علمی منجر نخواهد شــد .همچنین این امر مغایر سند سیاست های کالن علم و
فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری است.
از سال گذشته پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تمام اهتمام خود را در جهت تبیین
ابعاد مختلف این سند بکار برد .مرجعیت و دیپلماسی علمی دو بعد دیگری هستند
که همزمان با افزایش کمی تولید علم باید مورد توجه قرار گیرند .بعالوه دانشگاه ها
و موسسات تحقیقاتی در کنار توجه به افزایش کمیت تولید علم باید برای اثرگذاری
فنآورانه و نوآورانه آن نیز برنامه ریزی نمایند.
یکی از روش های مرسوم برای سنجش میزان اثرگذاری فنآورانه (Technological
 )Impactو نوآورانــه علم ( ،)Innovational Impactالف) محاســبه میزان
بکارگیری آن در تولیدات علمی بخش های تحقیق و توسعه صنایع ،ب) بکارگیری
آن در تولید اختراعات یا نوآوری ها ،ج) مشارکت دانشگاه و صنعت در پروژه های
تحقیقاتی د) مشــارکت با صنایع خارج از مرزهای ملی است .بر اساس این چهار
شــاخص دانشگاه های کشور مورد رتبه بندی قرار گرفتند .در این رتبه بندی وزن
این چهار شاخص به ترتیب  ۱۰ ،۳۰ ،۳۰و  ۳۰است.
بخش های تحقیق و توسعه صنایع مختلف در سطح بین المللی همانند دانشگاه ها
بخش قابل مالحظه ای از نتایج پژوهش های خود را در معتبرترین مجالت علمی
بین المللی نمایه سازی می کنند.
برای محاسبه مقدار این شاخص نمایه تامسون رویترز (آی.اس.آی) در فاصله سال
های  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۴مورد بررسی قرار گرفت که یک فاصله  ۱۰ساله را شامل می
گردد .تعداد اســتنادهای صورت گرفته توسط هر یک از این پژوهش ها به کمیت
تولید علم دانشگاه های کشور مورد اندازه گیری قرار گرفت که در دنیا آن را تحت
عنوان اثرگذاری فنآورانه علم می شناسند.
برای سنجش اثرگذاری نوآورانه علم میزان بکارگیری علم تولید شده در اختراعات
ثبت شده بین المللی یو.اس .پتنت ( )US patentشمارش شد .نظام ثبت اختراعات
یو.اس .پتنت به همراه نظام اروپا ( )European patentو ژاپن (Japanese
 )patentاز مهمترین نظام های بین المللی در این زمینه محسوب می شوند که از
مقبولیت جهانی برخوردارند.
بخشی از نتایج پژوهشی که به صورت مقاالت پژوهشی در سطح بین المللی منتشر
می گردند ماحصل فعالیت های مشــترک بین دانشگاه و صنعت هستند .مجالت
بین المللی که نتایج این پژوهش ها را منتشر می کنند نشان می دهند که آیا این
پژوهش ها نتیجه یک مشارکت درون مرزی هستند یا اینکه یک دانشگاه با جذب
یک صنعت برون مرزی به انجام پژوهش پرداخته است.
بنابراین در رتبه بندی صورت گرفته هر دو نوع همکاری مورد محاسبه قرار گرفت.
باید در نظر داشــت که انجام این دســته از پژوهش ها نیازمند وجود بخش های
تحقیق و توسعه در بخش صنعت و همچنین قدرت دانشگاه در جذب صنایع است.
بر همین اساس در بین دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشــکی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان و دانشگاه علوم پزشکي بقية اهلل (عج) رتبه های اول تا دهم را کسب کردند.
در بین دانشگاه های جامع کشور به ترتیب دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه شیراز ،دانشگاه فردوسی مشــهد ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه رازی،
دانشگاه تبریز،دانشگاه بو علی سینا ،دانشگاه اصفهان و دانشگاه مازندران رتبه های
اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.
در بین دانشــگاه های صنعتی به ترتیب دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشــگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،
دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه صنعتی شاهرود بیشترین
اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه را کسب کردند.
سهم هر یک از دانشگاه های کشور از کل کمیت تولید علم و استنادهای دریافت
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شــده کشور متفاوت است .به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله
ســالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۴نه ممیز دو دهم درصد از کمیت علم کشور تولید کرده
اســت و در همین فاصله زمانی  ( ٪۹.۷نه ممیز هفت دهم درصد) از اســتنادهای
کشور را دریافت کرده است.
همچنین میزان اســتنادهای دریافت شده از بخش های تحقیق و توسعه صنایع و
همچنین اختراعات ثبت شده در دانشگاه های مختلف با یکدیگر بنا بر نوع کمیت
علمی که تولید می کنند متفاوت است بدین ترتیب در برخی دانشگاه ها علم تولید
شده اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه بیشتری داشته است.
به عنوان مثال  ٪۳.۶از کل استنادهای دریافت شده توسط دانشگاه تهران از سوی
بخش های تحقیق و توسعه صنایع صورت گرفته است و ( ٪۰.۲دو دهم درصد) از
استنادهای صورت گرفته از اختراعات ثبت شده توسط کشورهای مختلف دنیا در
سهم
مشارکت
صنعتی بین
المللی از
کل مقاالت
دانشگاه

سهم
مشارکت سهم استنادهای
دریافتی از
صنعتی
اختراعات از
(ملی و بین
کل استنادهای
الملل) از
کل مقااالت دریافتی دانشگاه
دانشگاه

%0.23

%2.54

%0.29

%0.23

%1.93

%0.25

%0.36
%0.21
%0.28
%0.48
%0.30

%0.16
%0.24
%0.06
%0.55
%0.24
%0.49
%0.38
%0.50
%0.04

%0.19
%0.07

%0.17
%0.17
%0.53
%0.36

%0.18
%0.44
%0.33
%0.00
%0.23
%0.94
%0.21
%0.29

%2.63
%1.31
%1.63
%1.62
%2.75
%1.65
%2.44
%4.24
%3.81
%3.84
%1.58
%2.05
%2.35
%3.94
%1.57
%1.52
%1.47
%1.05
%2.80
%3.65
%2.56
%1.95
%3.73

%3.19
%3.50

%0.17
%0.12
%0.52
%0.50

%0.17
%0.20

%0.15
%0.05
%0.22

%0.17
%0.19
%0.12
%0.14
%0.15
%0.04

%0.10
%0.31
%0.42

%0.16
%0.15
%0.13
%0.26

%0.10
%0.24
%0.06

%14.36

%0.04

%2.85

%0.08

%3.69

%0.09

سهم
استنادهای
صنعتی
از کل
استنادهای
دریافتی
دانشگاه
%2.80
%2.68
%2.75
%2.60
%2.75
%2.54
%2.66
%3.49
%2.99
%2.86
%3.59
%3.33
%2.43
%2.78
%2.56
%3.20

%2.12
%2.56
%2.20
%2.04
%2.89
%3.08
%3.60
%2.70

%3.11
%3.80
%2.64
%6.74
%4.67
%1.92

نظام ثبت اختراعات یو.اس .پتنت بوده است.
مقاالت پژوهشی تمامی تولیدات علمی دانشگاه ها را تشکیل نمی دهند ،اما آنچه
امروزه در ســطح کشور با عنوان کمیت تولید علم مرسوم شده عمدتا انتشار نتایج
پژوهش ها در معتبرترین مجالت بین المللی را در بر می گیرد .با توجه به اهمیت
این دســته از انتشــارات نه فقط در سطح کشور بلکه در سطح بین المللی نیز این
بخش از تولیدات علمی دانشگاه ها مورد تاکید بسیار زیادی قرار می گیرند.
دانشگاه های مختلف با نسبت های مختلفی با بخش های تحقیق و توسعه صنایع
همکاری می کنند از همین رو ســهم مقاالت حاصل از مشــارکت با یک بخش
صنعتی از کل مقاالت از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر فرق می کند.
به عنوان مثال ســهم مقاالتی که دانشــگاه صنعتی شریف با مشارکت صنایع در
مجالت بین المللی منتشــر کرده است ( ٪۲.۸دو ممیز هشتم دهم درصد) از کل
تولید علم این دانشگاه است و همچنین  ( ٪۰.۵نیم درصد) از کل کمیت تولید علم
این دانشگاه با همکاری صنایعی از خارج از کشور صورت گرفته است.
هر چند کمیت تولید علم در طی سال های گذشته بیش از هر چیز به عنوان سنجه
ای برای توسعه علمی مورد استفاده قرار گرفته است ،اما دنیای علم بدنبال کمیتی
علمی است که اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه نیز داشته باشد.
این مسئله به روشنی در سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام
معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است .بر همین اساس تمایز بین علم کاربردی
و علم بنیادی از طریق شمارش میزان بکارگیری آن در بخش های تحقیق و توسعه
صنایع یا اختراعات ثبت شده از یک طرف و میزان استفاده از آن در محیط های غیر
صنعتی مانند دانشگاه ها مشخص می گردد.
در حالی که جمهوری اسالمی ایران همواره خواهان حرکت در مسیر توسعه پایدار
اســت توانایی تشخیص بین علم کاربردی و علم بنیادی به منظور ایجاد تعادل در
تولید علم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سهم از کل
سهم از کل
استنادهای
کمیت تولید
دریافتی
علم کشور
کشور

نام دانشگاه

ردیف

%9.7

%9.2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

%1.8

%2.2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

%4.0
%2.0
%1.5
%1.5
%0.9
%0.7
%0.7
%0.6
%9.8
%6.6
%4.5
%2.8
%2.8
%2.0
%3.0

%2.1
%1.8
%1.7
%7.3
%5.4
%4.0
%4.9
%1.8
%0.6
%0.8
%0.3
%0.5
%0.6

%4.2
%2.7
%2.0
%2.0
%1.3
%0.7
%0.7
%0.9
%9.7
%5.2
%3.6

%3.1
%2.6
%1.5
%2.2
%1.5
%1.7
%1.0
%5.4
%5.2
%3.7
%3.5
%2.0
%0.5
%0.7
%0.4
%0.5
%0.8

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3
5

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

8

دانشگاه علوم پزشکي بقية اهلل (عج)

10

دانشگاه تربیت مدرس

2

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه رازی

6

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه تهران
دانشگاه شیراز

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تبریز

9

1

3
5

دانشگاه مازندران

10

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9

1

2

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

5

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

7

دانشگاه صنعتی سهند

9

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتی شاهرود

جامع

7

دانشگاه بو علی سینا

دانشگاه صنعتی شریف

پزشکی

7

8

دانشگاه اصفهان

نوع دانشگاه

4

6
8
10

صنعتی

معرفی دانشگاه

صنعتیشریف
نخستیندانشگاهتخصصیکشور
دانشــگاه صنعتی شــریف 50ســال قبل به منظور تربيت مهندســان و
متخصصان کارآمد از یک طرف و ایجاد دانشگاهی هم تراز با مؤسسات معتبر
بين المللی تأسيس شد .رهبر معظم انقالب در بازدیدی که در سال  1378از
این دانشــگاه داشته فرمودند« :انســان دو خصوصيت ممتاز در تاریخچه این
دانشگاه مشاهده میکند یکی خصوصيت علمی و دیگری خصوصيت انقالبی
دینی ٬دانشگاه شــما هم از لحاظ علمی در سطح باالیی است و هم از لحاظ
فعاليتهای انقالبی و به این دليل یکی از دانشگاههای موفق و پيشرو محسوب
میشود ...این دانشگاه یک نمونه زنده برجسته علمی از بهم تنيدگی دین و علم
هست».
مرحوم دکتر مجتهدی بنيانگذار و نخســتين رئيس دانشگاه در خاطرات خود
چنين بيان میکند «مملکت ما به مهندسين عاليقدر احتياج داشت میخواستم با
تأســيس این دانشگاه ثابت کنم که جوانهای با استعداد در دانشگاههای خوب
آدم حسابی خواهند شد این جوانان فاضل و دارای اعتماد به نفس قوی هستند
که احتياجات مملکت را مرتفع میکنند».
دانشگاه صنعتی شریف در سال  1345با پذیرش  407دانشجو در قالب چهار
دانشــکده ٬مهندسی برق ٬مهندســی مکانيک ٬مهندسی شيمی ٬مهندسی
متالورژی شــروع به کار کرد و سپس در ســالهای بعد با احداث ساختمانهای
جدید دانشــکده های مهندسی شــيمی و مهندســی علوم (بعدها) ریاضی٬
فيزیک ٬شيمی مهندسی صنایع و مهندسی سازه (عمران) تأسيس شد .دوره
های کارشناسی ارشد ابتدا در رشته کامپيوتر و سپس در سایر رشته ها آغاز به
کار کرد .پس از پيروزی انقالب اسالمی ابتدا در دانشکده فيزیک و علوم ریاضی
دوره دکتری در ســال  1367تأسيس و سپس به تدریج در تمامی دانشکده ها
دوره دکتری آغاز به کار کرد.
دانشگاه صنعتی شریف پس از نيم قرن فعاليت بيش از 48هزار فارغ التحصيل
در قالــب 28هزار دانش آموخته دوره کارشناســی18 ٬هــزار دانش آموخته
کارشناسی ارشــد و هزار و 400فارغ التحصيل دکتری به جامعه تقدیم کرده
است ٬که اکثر آنها اعضای هيأت علمی دانشگاههای کشور هستند .نام دانش
آموختگان این دانشگاه در تمام صنایع بویژه مخابرات ٬ ٬ITبرق ٬نفت ٬گاز٬
پتروشــيمی ٬عمران ٬مکانيک و مواد پرآوازه اســت ٬فارغ التحصيالن این
دانشگاه که به خارج از کشــور عزیمت کرده اند درخشش چشمگيری داشته
و نام ایران اســامی را پرآوازه کرده اند .به عنوان مثال خانم دکتر مریم ميرزا
خانی به عنوان نخســتين زن برنده جایزه فيلدز در ریاضيات و نخستين برنده
در خاورميانه هســتند .بيش از نود درصد از فارغ التحصيالن دوره دکتری این

دانشگاه در داخل کشور در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به کار اشتغال دارند
و کســب جوایز مختلف توسط استادان ٬فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه در
مجامع داخلی و بين المللی و برگزاری بيش از ســی و دو کنفرانس و همایش
داخلی و بين المللی در سال  1394حاکی از وجود نشاط علمی در این دانشگاه
است .کسب رتبه اول مسابقات ریاضی کشور برای سی و هشتمين بار متوالی
توسط دانشجویان این دانشگاه ٬کسب چهار رتبه اول مسابقات برنامه نویسی
کامپيوتر  ACMدر ســال 1394توسط دانشجویان دانشگاه و کسب  17مقام
ممتاز المپيادهای علمی در ســال  1394که توســط سازمان سنجش آموزش
کشــور برگزار می شــود نمونه ای از افتخارات علمی دانشگاه است .برگزاری
مسابقات مختلف دانشجویی نظير مســابقات طراحی ماشين ٬موتورسيکلت
الکتریکی ،شــناورهای هوشمند که سالهاســت با مشارکت دانشجویان ،فارغ
التحصيالن و اعضای هيئت علمی این دانشــگاه برگزار میگردد موجب جلب
مشارکت سایر دانشگاهها و توســعه فناوری در کشور شده است .در کنار این
فعاليتها ٬دانشــگاه صنعتی شریف نقش مهم و مؤثری در حل مسائل اساسی
کشور داشــته و برجستهترین دانشگاه از نظر حجم قراردادهای صنعتی است.
کســب مجوز ایجاد پارک فناوری دانشگاه و احداث مجتمع خدمات فناوری و
مرکز خدمات آزمایشگاهی از دیگردستاوردهای دانشگاه برای توسعه دهه آینده
است .در زمينه فرهنگی حضور دانشجویان در گروههای مختلف فوق برنامه٬
جمعيتهای خيریه ٬برگزاری مراسم باشکوه مذهبی درماه محرم و ماه مبارک
رمضان حاکی از جریان تفکر ناب مذهبی و شــعائر اسالمی است .همچنين
تعداد قابل توجهی از اســتادان دانشــگاه صنعتی شریف به عنوان چهره های
ماندگار علمی کشور در سال های اخير معرفی شده اند که هر یک از آنان سهم
قابل توجهی در ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در سطح ملی و جهانی داشته اند.
از ســوی دیگر دانشــجویان و فارغ التحصيالن این دانشگاه نيز هر یک به
جایگاه و رتبه علمی دســت یافته و امروزه در سراسر جهان می توان نام فارغ
التحصيالن شریف را در مناصب علمی شــنيد .در پایان باید گفت بزرگترین
نقطه قوت دانشگاه سرمایه انسانی آن یعنی استادان برجسته ٬دانشجویان نخبه
و سرآمد کشور و کارکنان خدوم و زحمتکش است و این سرمایه بهرغم کمبود
منابع مالی و کالبدی در پنج دهه فعاليت برجسته موجب درخشش دانشگاه در
ميهن اسالمیمان و جامعه علمی جهانی شده است.
اینک که دانشــگاه پنجاهمين سال فعاليت خود را آغاز میکند اطمينان کامل
وجود دارد تا با اتکا به این ســرمایه عظيم کماکان راه خود را به عنوان اولين
دانشگاه تخصصی کشور با افتخار ادامه خواهد داد
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رییس دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرد:

استفاده نکردن بهینه ازنیروهای
متخصصاصلیترینمشکل
تجاری سازی علم

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ،استفاده نکردن صحیح از نیروهای متخصص و
تربیت شــده را اصلیترین عامل بروز بسیاری از کاستی ها از جمله حوزه تجاری
سازی علم و دانش در کشور عنوان کرد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر محمود فتوحی فیروزآباد با تاکید بر اینکه فرار مغزها
را به تنهایی نمی توان عامل اصلی تبدیل نشــدن علم به ثروت در کشور دانست،
گفت:به هر حال بحث فرار مغزها در قالب مهاجرت نخبگان و دانشمندان تا حدودی
در تمامی کشــورها مطرح است و این مساله به هیچ وجه محدود به ایران نیست.
وی با بیــان اینکه ،به قدر کافی نیروی متخصص ،توانمند و دانشــمند در حوزه
های مختلف در کشــورمان وجود دارد ،بر شناســایی دقیق راهکارهای استفاده
صحیــح و بهینه از این نیروهای ارزشــمند تاکید کرد و گفــت :در غیر اینصورت
حجــم فعلی مهاجرت ها به خارج بیش از پیــش افزایش خواهد یافت .فتوحی با
اشــاره به این که ،دانشگاه های کشــورمان در حال حاضر در حوزه فعالیت های
پژوهشی بنیادی و کاربردی و مسائل مرتبط با آن از پتانسیل های بسیار مناسبی
برخوردارنــد ،گفت :به هرحــال در حال حاضر با انباشــت نیروهای متخصص و
قابلی در فضای علمی کشــور مواجه ایم و در چند ســال اخیر و پس از راه اندازی
دوره های تکمیلی در دانشــگاه ها این ســرمایه ارزشــمند افزایش یافته است.
وی بــا تاکید براینکه ،راهکار اســتفاده از این ســرمایه ارزشــمند علمی نیازمند
مقــداری برنامه ریــزی و پیگیری بــه منظور بارور شــدن هرچه بیشــتر این
اســتعدادهای نهفته اســت ،الزمه اصلی تبدیل علم به محصول و ثروت آفرینی
را اســتفاده و بهره گیری صحیح از نیروهای متخصص دانشــگاه ها عنوان کرد.
رییس دانشــگاه صنعتی شریف با بیان اینکه ،در حوزه خلق و پرورش ایده تاکنون
موفق عمل کرده ایم ،درعین حال اظهارکرد :مشــکل ما در مرحله تبدیل ایده به
محصول و ثروت اســت که شاید به دلیل آن اســت که در ابتدای راه قرار داریم.
وی با بیان اینکه ،موضوع مالکیت فکری از جمله مســائلی است که در کشورمان
خیلی به آن اهمیت داده نشــده اســت ،گفت :به هرحال هنگامی که کســی در
کشــور ایــده ای را خلق می کند ،خواه ناخواه بخشــی از آن ایــده مربوط به آن
دانشــگاه یا مرکز پژوهشی مربوطه اســت که البته به این قوانین خیلی پرداخته
نشــده اســت و این موضوع برای نهادینه شــدن نیازمند کار بیشــتری اســت.
رییــس دانشــگاه صنعتــی افزود:دومین بحث این اســت که چه کســی می
خواهــد ایده خلق شــده را به محصول تبدیل کند ،آیا این تنها وظیفه دانشــگاه
اســت یا اینکه دانشــگاه مــی تواند با همــکاری بخش خصوصــی ایده خلق
شــده را به صورت مشــترک بــه محصول تبدیــل و به جامعــه عرضه کنند.
وی همچنین با تاکید براینکه ،تبدیل علم به محصول و ثروت یکی از موضوعات
قابل پیگیری و از اصول اصلی دانشگاه صنعتی شریف محسوب می شود ،گفت :در
حال حاضر اساتید ،دانشجویان و حتی فارغ التحصیالن دانشگاه شریف می توانند
برای پروکاربردی کردن ایده ها خود از تجارب و آموخته های اساتید و دانشجویان
سایر مراکز علمی و پژوهشــی خارج از کشور به اشکال مختلف از جمله بصورت
استاد معین بهره مند شوند.
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جشن 50سالگی دانشگاه صنعتی شریف
جشــن پنجاه سال درخشــش و بالندگی علمی دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،دکتر فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ،دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،دکتر حدادعادل رئیس فرهنگستان علوم و نیز جمع کثیری از اساتید ،دانش
آموختگان ،دانشجویان و کارکنان این دانشگاه برگزار شد.

دکتر ستاری :فارغالتحصیالن با انگیزه،
کلید اصلی اقتصاد دانشبنیان

معاون اول رئیس جمهور :دانشگاه
صنعتی شریف در توسعه ی کشور بسیار
تعیین کننده است

در این مراسم با شکوه ،دکتر اسحاق جهانگیری ضمن اشاره
به توانمندی ها و افتخاراتی که در این پنجاه ســال توســط
دانشگاه صنعتی شریف کسب شده است گفت :به عنوان یکی
از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف از افتخار آفرینی
های این دانشگاه احساس غرور میکنم.
وی افزود :اســتراتژی توسعه صنعتی کشــور با کمک این
دانشگاه تضمین شــده و این تصویر مثبت همیشه درذهن
من مانده که دانشگاه شریف همواره به حل مشکالت کشور
کمک میکند.
معــاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه دانشــگاه
شریف در مقطعی ایجاد شد که نهادهای توسعهای در کشور
به وجود آمد خاطر نشان کرد :تاسیس یک دانشگاه پر تحرک
و همسو با تحوالت پرشــتاب علمی جهان ،پاسخگویی به
نیازهای کشــور و تربیت نیروی انسانی با هدف دستیابی به
توسعه از جمله اهداف تاسیس این دانشگاه بوده است و من
به عنوان یک مسؤل اجرایی عرض میکنم دانشگاه شریف
کارنامه بسیار درخشانی دارد.
دکتر جهانگیری در ادامه خاطرنشــان کرد :دانشگاه شریف
یکی از دانشــگاههای خوب در داخل و خارج از کشور است
و  47هزار فارغ التحصیل این دانشگاه اکنون مسئولیتهای
مهمی بر عهده دارنــد .البته یکی دیگر از موفقیتهای این
دانشگاه احساس مشــترک و همدلی مجموعه این دانشگاه
است که این همدلی منجر به تاسیس کانون دانش آموختگان
دانشگاه شریف در داخل و خارج از کشور شده که این کانون
یک سرمایه کم نظیر برای کشور است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه امروز و آینده دانشگاه شریف
بسیار امیدوارکننده است و این دانشگاه در توسعه کشور نقش
مهمی دارد ،اظهار داشــت :دولت باید به نیازهای دانشــگاه
شــریف توجه کرده و محدودیت های آن را برطرف کند و
دانشگاه شریف هم باید موتور محرک اقتصاد مقاومتی باشد.
دکتر فتوحی :دانشگاه صنعتی شریف منشاء تحوالت اساسی
در آموزش عالی بوده است.
مردادماه  .95شمارة 8

دانشگاه صنعتی شــریف در رتبه بندی های مختلف گفت:
دانشگاه شریف جزو دانشگاههای برتر بر اساس استنادهای
مختلف است .این دانشگاه برای چندین سال جزو یک درصد
دانشگاههای برتر دنیا بوده است و میتوان از آن به عنوان یک
دانشگاه کارآفرین و نسل سومی یاد کرد.
وزیر علوم با بیان اینکه امکانات دانشــگاه شریف کم است،
گفت :بایــد بودجه الزم برای فعالیت هــای مثمر ثمر این
دانشگاه فراهم شود.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در
بخش دیگری از این مراسم گفت :ما باید بتوانیم در صنعت
تأثیرگذار باشیم تا فرهنگ و آینده مملکت را حفظ کنیم.
دکتر ســتاری در ادامه خاطرنشان کرد :دانشجویان دانشگاه
شــریف باید بدانند که به این دانشگاه متعهد هستند ،زیرا ما
هرچه داریم از دانشگاه و مملکتمان است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پایان صحبتهایش
اظهارداشــت :مهم این اســت که ما خود را مدیون کشور و
دانشــگاه خود بدانیم و در آینده به این دو متعهد باشــیم تا
کشورمان پیشرفت نموده و به اهداف واالی خود برسد.
در این مراســم پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی
شــریف از  50خدمتگزار و نیز  50دانــش آموخته منتخب
این دانشــگاه تقدیر شد .همچنین اساتید و مدیران موسس،
حامیان دانشگاه ،اســاتید بازنشسته ،و کارکنان پیشکسوت،
دیگر افرادی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین؛ در این مراســم همچنین از چهــار کتاب؛ روزگار
شــریف(مروری بر نیم قــرن تالش و پویایــی) ،افالکیان
شــریف ،شــریف از آغاز تا کنون به روایت اساتید(جلد دوم)
 ،یادگاران(جلد دوم) که توسط دبیرخانه مستندسازی و اسناد
دانشگاه صنعتی شــریف تهیه و تالیف گردیده بود ،رونمایی
شد.
.
دکتر محمود فتوحی رئیس دانشــگاه شــریف در مراســم
پنجاهمین ســالگرد تاســیس دانشــگاه صنعتی شــریف
ضمــن اشــاره بــه تاریخچــه ی ایــن دانشــگاه گفت:
دانشگاه شــریف در سال  1345توســط مرحوم مجتهدی
کــه فــردی منضبــط و مدیری توانا بود تاســیس شــد.
وی با بیــان اینکه بیش از  ۹۰درصد برترین های کشــور
دانشگاه شریف را انتخاب می کنند ،گفت :بیش از  ۹۰درصد
دارندگان مدال طالی المپیادهای مختلف در دانشگاه شریف
هستند.
رئیس دانشگاه صنعتی شــریف ادامه داد :بیش از  ۹۰درصد

فارغ التحصیالن این دانشــگاه اکنــون عضو هیئت علمی
هســتند و این نشان دهنده این اســت که دانشگاه صنعتی
شریف منشاء تحوالت اساسی در آموزش عالی بوده است.

دکتر فرهادی :دانشگاه صنعتی شریف
مصداق واقعی دانشگاهی کارآفرین

وزیر علوم با بیان اینکه امکانات و اعتبارات کافی در دانشگاه
شریف فراهم نیســت ،گفت :باید بودجه الزم برای دانشگاه
شریف فراهم شود.
دکتر محمد فرهادی ضمن اشاره به موفقیت ها و برتری های

نشست علمی اساتید دانش
آموخته ی دانشگاه شریف

گفتنی ست؛ به مناســبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه
صنعتی شــریف ،نشست علمی اساتید دانش آموخته ی این
دانشگاه برگزار شد .در این نشست فارغ التحصیالن دانشگاه
صنعتی شریف که هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی در
دانشگاههای مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند حضور
داشتند.
این نشست به منظور ارج نهادن به جایگاه دانشگاه صنعتی
شریف و تبیین نقش آن در توسعه و تحول علمی کشور و با
هدف تحکیم ارتباط میان دانش آموخته گان شریف که دست
اندرکار آموزش و پژوهش در کشور هستند برگزار گردید.

یاد یاران

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
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سوابق پژوهش –کاربردی

مديريت و مشــارکت در اجرای حداقل  20طرح
کاربردی با صنایع و ســازمانهای مختلف در سطح
ملي از جملهــوزارت مخابــرات ،وزارت نيرو ،وزارت
صنعت و معدن و تجارت ،كشاورزي و صنايع بزرگ از
جمله فوالد مباركه
مديريت طرح پژوهشی" طراحی و پيادهسازی سيستم
ارزيابی عملکرد آموزشــی اعضا هيات علمی دانشگاه
صنعتی اصفهان"
ناظر و مشاور شهرداری اصفهان در اجرای طرح نظام
جامع آماري شهرداري در سال 1390
مسووليتهاي علمي
راهاندازي و ریاســت مرکز پژوهشــی آمار دانشــگاه
صنعتی اصفهان از سال  1378الی 1385
عضويت در شوراهاي آموزشي ،پژوهشي و تحصيالت
تكميلي دانشكده علوم رياضي در سالهاي مختلف

جشنواره را در دوره چهارم از دکتر خسروی تحویل
گرفتیــد و در دوره دوازدهم دوباره به دکتر خســروی
تحویل دادید ،چه چیزی تحویل گرفتید؟

جشنوارهای که در حال حاضر به عنوان جشنواره ملی فنآفرینی
شیخبهایی مطرح است در دورههای ابتدایی به عنوان جشنواره
کارآفرینی مطرح بود و بیشــتر در این مبحث فعالیت میکرد.
همچنین اگرچه جشنواره ملی بود ،اما آنچنان که باید به دالیلی
همچون جدید بودن آن مبحث ،هنوز به صورت ملی مطرح نبود.

جشــنواره کارآفرینی شیخبهایی از دوره چهارم به
عنوان جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی تغییر نام داد،
دلیل این تغییر چه بود؟

اولیــن کاری که از دوره چهارم انجــام دادیم این بود که تمام
مســتندات این جشــنواره را به عنوان یک جشنواره ملی که با
موضوع علمی و فناوری برگزار میشد به بنیاد ملی نخبگان که
مرجع اصلی تأیید جشنوارههای علمی در سطح کشوری است،
ارایه کردیم که خوشــبختانه مورد تأیید قــرار گرفت و در حال
حاضر جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی یکی از چهار جشنواره
برتر ملی کشــور در مباحث علم و فناوری است .تغییر نام این
جشــنواره نیز در همان دورهای کــه تغییر نام وزارت فرهنگ و
آموزش عالی به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بود ،انجام شد
که نشــان از اهمیت نقش فناوری در بخشهای علمی کشور
داشــت که هیات امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به
عنوان برگزار کننده اصلی این جشــنواره نظر به تغییر نام آن از
کارآفرینی به فنآفرینی یعنی کارآفرینی مبتنی بر فناوری داد.
آیا غیر از نام ،بخشهای دیگر جشنواره نیز تغییر
کرد؟

تغییر خاصی در ماهیت جشنواره انجام نشد و بخشهای مختلف
مسابقهای و غیر مسابقهای سه دوره قبل برگزار میشد ،اما تغییر
در هدف انجام شد چون دیگر کارآفرینی صرف مطرح نبود بلکه
کارآفرینی مبتنی بر فناوری مطرح بود .البته از دوره نهم بورس
عرضه و فروش فناوری ،بخــش جدیدی بود که با هدف ارایه
طرحهای نیمه صنعتی در این بورس برای داوری ،قیمتگذاری

دکترای آمار از دانشگاه کارلتون کانادا در سال 1374
كارشناسي ارشد آمار از دانشگاه شيراز در سال 1368
كارشناسي آمار از دانشگاه شيراز در سال 1365
سوابق آموزشی
راهنمایی دهها رساله کارشناسی ارشد
مشاوره بيش از  20رساله کارشناسی ارشد و دكتري
ارایه دورههاي مختلــف آموزش آمار و روش تحقيق آماري

براي كارشناسان صنايع
سوابق پژوهش – نظری
چاپ دو مقاله در مجالت اروپا و آسيا
چاپ يک مقاله در مجله علوم و تکنولوژی ايران
چاپ يک مقاله در مجله علوم آماري
ارایه سه مقاله در کنفرانس بينالملی آمار كشورهاي اسالمي
در سالهاي  1390-1387و 1392

ارایه پنج مقالــه در کنفرانسهای آمار ايران و يك مقاله در
كنفرانس نساجي و يك مقاله در كنفرانس صنايع
ارایه دو مقاله در سمپوزيم فوالد ايران
يك مقاله در دست چاپ در مجله علوم آماري
يك مقاله در دســت داوري ارایه شده به مجله بينالمللي در
انگلستان

عضو شوراي راهبردي تدوين سند چشم انداز آموزشي
دانشگاه
عضو شوراي تدوين آئين نامه و دستورالعملهاي مركز
رشد دانشگاه
نماينده انجمن آمار در دانشگاه

دبیر علمی جشــنواره منطقهای اختراعات کوهرنگ –

سال همزمان با ســالروز بزرگداشت «شیخبهایی» در
اصفهان و در سطح ملی برگزار میشود.
ســروش علیمرادی یکــی از مردان پایــه ثابت این
جشــنواره است او که زاده پایتخت شعر و ادب فارسی
اســت ،اعمال بر روی اعداد را در کانادا آموخت و در
دانشــگاه صنعتی اصفهان عضو هیــات علمی و به
تدریس ریاضی مشغول است.
او آرزو می کند که "روزی سرمایهگذاری از ملک ،طال
و ارز به ســمت فناوری سوق داده شود و شرکتهای
دانشبنیــان به جــای اینکه از دولــت وام بگیرند یا
همیشــه چشمشــان به حمایت دولت باشد بتوانند از
سرمایه بخش خصوصی استفاده کنند و این جشنواره
بتواند رابط خوبی در این امر باشد".
آنچه در ذیل می آید گفت و گوی کوتاه خبرنگار علمی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان با
سروش علیمرادی ،دبیر ســابق جشنواره شیخ بهایی
است که زوایای جشنواره را بررسی کرده است:

مسوولیتهای اجرایی
دبیر جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی از سال 1386
تاکنون به مدت  8دوره
رییس مرکز کارآفرینی دانشــگاه صنعتی اصفهان از
سال  1386تاکنون
دبيــر جشــنواره طــرح كســب و كار دانشــجويان
دانشگاههاي اســتان اصفهان از سال  1387به مدت
 6دوره
عضو شوراي راهبردي و اجرایي مركز رشد دانشگاه
مشاور بنياد نخبگان استان اصفهان در امر تجاريسازي
اختراعات از سال  1390تاكنون

بنیاد نخبگان استان اصفهان 1390
عضو کميته آمار و برنامهريزی دانشگاه از سال 1386
تا 1388
عضو هيات نظارت بر تهيه و راهاندازي سيستم جامع
آموزشي دانشگاه (سيستم گلستان)
رییس مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان  1380الی 1383
مديركل امور آموزشي دانشگاه از سال  1376تا 1380
به مدت  4سال
مناسب است اشــارهای به یکی از آخرین گفتگوهای
ایشان با خبرگزاری ایسنا داشته باشیم که در خصوص
جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در طول مدت
مسولیتشان داشتهاند:
جشنواره فنآفرینی شیخبهایی با هدف توسعه فرهنگ
خالقیت ،نوآوری و فنآفرینی و شناســایی و تشویق
ایرانیان فنآفرین سراســر جهان ،اردیبهشت ماه هر

و ارایه به ســرمایهگذاران عالقهمند ایجاد شــد که توانست
تأثیرات خوبی ایجاد کند.

دوره یازدهم در دانشــگاه شهید بهشتی تهران
برگزار شــد ،به نظر شما آیا بازخوردهای خوبی برای
جشنواره داشت؟

اجرای یک جشــنواره در تهران کار بسیار دشواری است که
خوشــبختانه توانســتیم آن را خوب برگزار کنیم و احساس
میکنم حداقل بیشتر دیده شدیم.

ظاهرا ً بورس ایده نیز داشتید ،با بورس عرضه و
فروش چه تفاوتی داشت؟

در تجربیاتــی که ما پیدا کردیــم فهمیدیم ایده خام آنچنان
نمیتواند نظــر مخاطب هدف را جلب کنــد چون معمو ًال
سرمایهگذار بیشــتر به دنبال ســرمایهگذاری بر روی یک
فناوری اســت تا یک ایده خام که هنوز برنامه و فعالیتی بر
روی آن صورت نگرفته است ،به همین دلیل تالش شد فکر
اصلی بر بورس عرضه و فروش فناوری متمرکز شود.
از تاریخچــه که بگذریم هــدف برگزاری این
جشنواره چه بود؟

اگر بخواهم یک هدف اصلی برای این جشــنواره نام ببرم،
توسعه شــرکتهای دانشبنیان است .اگر در بعد وسیعتری
بخواهیم توضیــح دهیم باید بگویم بخشهای مختلف این
جشنواره در توسعه شرکتهای دانشبنیان تأثیر گذار هستند.
به طور مثال بخش طراحان کســبوکار و اینکه به یک فرد
یا یک تیم کاری کمک شود که یک طرح خوب بنویسد در
نهایت این طرح منجر به تشــکیل یک شرکت دانشبنیان
میشــود یا به فنآفرینــان که اکثراً صاحب یک شــرکت
دانشبنیان کوچک و متوســط هستند مشاوره داده شود که
چگونه بتوانند در مسیر فعالیتشان موفق عمل کنند.
آیا میتوان گفت جشنواره شیخبهایی یک برند است؟

بله .به جرات میتوانم بگویم این جشــنواره پس از  11دوره
برگزاری یک برند موفق در میان جشــنوارههای از نوع خود
اســت و به صورتی منحصر به فرد عمل کرده اســت .البته
متأسفانه در طول این سالها جشــنوارههای موازی برگزار
میشود که افراد هدف این جشنوارهها را به گونهای جشنواره
زده کــرده و این به دلیل نبــود هدفگذاری صحیح در این
بخش است که ما در سالهای اخیر شاهد سرخوردگی برخی
برای حضور در جشنوارههای علمی و فناوری هستیم.

به موازات جشــنواره در دوره یازدهم یک المپیاد
دانشجویی نیز برگزار شد ،هدف آن چه بود؟

فکر میکنید این جشنواره در طول این  11دوره
چه تأثیری در جامعه هدف خود داشته است؟

یک نظرســنجی میدانی در میان برگزیدگان بخش طراحان
کســبوکار انجام شد که متوجه شدیم بیشتر افرادی که در
این بخش حضور داشــتند پس از یک سال حداقل یک پله
باالتر رفته بودند .به طور مثال اگر ایده بود ،طرح نیمه صنعتی
شــده بود یا اگر نیمه صنعتی بود پس از حضور صنعتی شده
بود که این بسیار حایز اهمیت است.

به طور حتم یکی از شــاخصهای مهم جشنواره
ملی فنآفرینی شیخبهایی ،برگزاری در شهری به جز
تهران بود ،فکر میکنید این مسئله چه شاخصههای
منفی و مثبتی به همراه داشته است؟

بنده بســیار موافق این مســئله بودم که تمرکز همیشه در
تهران نباشــد ،اما متأسفانه این مسئله بســیار دشوار است.
اگرچه ما توانستیم این جشنواره را در سطح ملی در اصفهان
برگزار کنیــم اما یکی از بزرگترین مشــکالت ،رفت و آمد
شرکتکنندگان و داوران از دیگر نقاط کشور به اصفهان بود.
چون پرواز و قطار از همه شــهرها به اصفهان وجود ندارد و
یا حداقل در طول هفته بسیار کم است این حرکت را دشوار
میکند .به همین دلیل و دالیل دیگر مثل بهتر دیده شــدن
دوره یازدهم در تهران برگزار شد.

اصو ًال طرح کسبوکار و نوشتن آن ،اصول دشوار و پیچیدهای
دارد که شــاید از عهده بسیاری از دانشــجویان بر نیاید .به
همین دلیل تصمیم گرفتیم با تشــویق این قشــر که شاید
مهمترین قشر هدف ما برای تشکیل شرکتهای دانشبنیان
باشند نوشتن طرح کســبوکار آموزش داده شود و به آنها
کمک شود که مشکالت خود را در این زمینه رفع نمایند که
خوشــبختانه مورد استقبال وزارت علوم قرار گرفت و در دوره
یازدهم برگزار شد.
آقای دکتر علیمرادی ،آرزوی شما برای جشنواره
شیخ بهایی چیست؟

آرزوی من این بود که یک حرکت اجتماعی شــکل گیرد تا
هر کســی که اید ه یا فناوری دارد آن را با اهمیت تلقی کرده
و با حضور در این جشنواره آن ایده و فناوری را عرضه کند تا
داوری شده و نقصها و ویژگیهای آن ایده به شرکت کننده
گفته شــود در نهایت منجر به ایجاد و کمک به یک شرکت
دانشبنیان شود که خوشــبختانه این حرکت انجام شد ،اما
آرزوی من این است که روزی سرمایهگذاری از ملک ،طال و
ارز به سمت فناوری سوق داده شود و شرکتهای دانشبنیان
به جای اینکه از دولت وام بگیرند یا همیشــه چشمشــان به
حمایت دولت باشد بتوانند از سرمایه بخش خصوصی استفاده
کننــد و این جشــنواره بتواند رابط خوبی در این امر باشــد.
جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی ،مجموعهای با ارزش از
خاطرات و تجربیاتی بود که شاید برای آن خیلی هزینه کردم،
اما همیشه برایم ارزش باالیی خواهد داشت.
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صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

طرح کاربردی پل

روشی نو برای احیاء صنایع غیر فعال  ،نیمه فعال و  ...جاری سازی سرمایه های
راکد و بهره وری بنگاه های موجود باهمکاری صنعت  ،دانشگاه و دولت
محمد رضا ظهیر امامی *

موضوع طرح پل:
موضوع این طرح تحول صنعت ،از طریق تقویت ســاز و
کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشــگاه و موتور
توسعه کشــور و دانشــگاه به عنوان پایگاه دانش و نیروی
محرکه جامعه دانشــی و تربیت کننده نیروی متخصص می
باشد .این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور  ،نتیجه گرا،
جامع  ،متفاوت ،ســاختارمند و متکی بر برنامه و به دور از هر
رویکرد تبلیغی و احیان ًا نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش
محور ،در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد .بنابراین چشم
انداز این طرح اینگونه تعریف شده است:
" استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید
ثروت و اشــتغال زایی در راستای توســعه پایدار" و بالطبع
ماموریت طرح مذکور:
"ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های
کاربردی در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکترا
جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه"
چارچــوب فراینــدی و نــگاه متمایــز طــرح بــه همه ی
ذینفعــان ،از جملــه  :دولــت ،بخش خصوصی ،دانشــگاه ،
بانک ها  ،نمایندگان تشــکل های صنفی و جامعه  ،استراتژی
محوری و توجه به ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت تمام
ذینفعان از ویژگی های این طرح اســت  ،این بار اقدام کننده،
صنعت  ،به عنوان مشتری بود که به سراغ دانشگاه می رفت.
طرح مذکور هم اکنون بصورت پایلوت در سطح صنایع استان
فــارس و با تعریف گام های اجرایــی ،از جمله پژوهش های
آماری ،ایجاد ساختار مناســب و تشکیل کمیته ها و کارگروه
های تخصصی و کارشناســی ،مرکب از نمایندگان اســاتید،
دانشجویان و دانشگاه ،ســازمان صنایع معادن و تشکل های
صنعتی  ،همچنین کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی شیراز با
همکاری ســازمان صنعت و معدن فارس تدریج ًا در مســیر و
گردونه ی اجرا قرار گرفته است.

زمینه های شکل گیری طرح پل چه بود؟
چالش ها و موانع پیش روی دانشگاه :

اگر از منظر صنعت و افراد دلســوز بــه حال صنعت و اقتصاد
کالن قضیه عمده دانشگاه
کشــور به دانشــگاه نگاه کنیم در ِ
های کشــور که تعدادشان هم قابل مالحظه است در هر حال
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از بودجــه عمومی ،هر چند به صورت قطره چکانی ،اســتفاده
می کنند لیکن غالب ًا فارغ التحصیالن دانشگاه ،که تعدادشان
هم به لحاظ کمیت قابل مالحظه است نمی توانند آنچنان که
باید باری از دوش صنعت کشور بردارند به اعتباری محصول
دانشگاه:
نه غالب ًا نیروی انسانی توانمند در حوزه تحصیالت مرتبط است
نــه تولید دانش و فناوری کاربردی روز ،متناســب با نیازهای
صنعت امروز
البته به هیچ وجه قصد نداریم دســتاوردهای علمی و پژوهش
های ارزشمند نظری دانشگاه های کشور را ندیده بگیریم که
اتفاق ًا در این حوزه موفقیت های چشمگیری را هم شاهد بوده
ایم و برخی دانشــگاه ها در تولید مقاالت علمی ،رتبه هایی
خوب هم در عرصه جهانی کسب کرده اند  ،اما بناست در اینجا
از زاوبــه دید نیاز بنگاه های کســب و کار به ارزیابی موضوع
بپردازیم.
معمو ًال در میان فارغ التحصیالن دانشگاه با دو گروه روبه رو
هستیم یک دسته افرادی محدودتر که شایستگی و قابلیت های
متمایزی را از خود بروز می دهند که متاسفانه بعض ًا راه مهاجرت
را بر می گزینند و گروه دیگر طیف وسیع تر فارغ التحصیالن
هستند که جذب بازار کار می شوند در حالی که آموزه های آنها در
دانشــگاه برای پاســخگویی به نیازی کســب و کار کافی و
کاربردی نیســت و آنها در محیط کار باید بسیاری از مطالب
را از آغاز یاد بگیرند که این امر برای بازار کار  ،مســتلزم زمان
و هزینه است.
از طرف دیگر این در حالی اســت که رساله های دانشگاهی
فــارغ التحصیالن دوره ی دکترا صرف ًا ابعاد تئوریک و مفاهیم
و مقولــه های صرف ًا علمی را در بــر می گیرد و به نیاز عملی
مشخصی در جهت توسعه بازار کسب و کار در راستای توسعه
ی پایدار کشور پاسخ مناسب نمی دهد
حــال اگر این نتیجه در مجموع غیر کاربردی را به محدودیت
مالی دانشگاه ها اضافه نماییم .
دو نیاز اصلی دانشگاه خود را نشان می دهد:
نیاز دانشگاه به دسترسی به منابع و تامین مالی بیشتر  ،برای
توسعه فعالیت های آموزشی پژوهشی .
نیاز دانشــگاه به ارتباطی موثرتــر و هدفمند با صنعت و بازار
کار ،برای یادگیری بیشــتر و درک و دریافت نیازهای واقعی و
متناسب با بازار کار از جمله شناسایی واقعی بنگاه های کسب

و کار و حتی دریافت سفارش کار مستقیم از صنایع از یک سو
و پاســخ گویی بهتر به مطالبات جامعه ،از جمله صنعت و بازار
کســب و کار ،در زمینه تولید دانش کاربردی و تربیت نیروی
انســانی ماهر و آماده به کار ،جــذب و تزریق دانش روز آمد و
کاربردی به بنگاه های صنعتی توسط دانشگاه و دانشگاهیان
از سوی دیگر.
چالش ها و موانع پیش روی صنعت :
آمارهای هر چند متفاوت ،حکایت از واقعیت تلخی می نماید که
تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور بدالیل مختلفی
از جمله شــتابزدگی در صدور مجوزهای بی رویه ،برای افراد
فاقد سرمایه  ،تجربه و دانش علمی و عملی و سرعت و نحوه
تخصیص منابع مالی بــه این واحدها نقصان های مدیریتی ،
مشارکتی ،تکنولوژیکی  ،بازاریابی و ...در حالت رکود و یا نیمه
فعال قرار دارند و علیرغم تزریق ســرمایه ای قابل مالحظه به
آنها و بسترهای ایجاد شده سخت افزاری  ،اغلب واحدها فوق
الذکر تعطیل بوده و منتج به خواب ســرمایه و دارایی شده اند
 .این در حالی اســت که بسیاری از واحدهای فعال صنعتی نیز
در خوش بینانهترین حالت با ظرفیت نامناســب و اغلب پایین
تر از ظرفیت خود کار می کنند این به آن معناست که بخشی
از سرمایه کشور که از طریق منابع بانکی تامین شده است در
این طرح ها ،راکد مانده اســت و بدیهی است زیر ساخت های
فیزیکی این واحدها نیز نه تنها بهره ور نیست که تدریج ًا فرآیند
استهالک و اضمحالل را طی می نمایند و بالطبع ظرفیت های
اشتغال آفرینی واحدهای مذکور نیز معطل مانده است.
چه باید کرد؟
طرح پل طرحی کاربردی اســت که در جســتجوی پاسخی
عملی برای غلبه بر چالش های یاد شده است.
طرح یاد شده با رویکردی علمی و پژوهشی و بررسی همه ابعاد
مســاله  ،خصوص ًا با تحلیل دقیق و جامع شرایط و ویژگی ها
دانشگاه و صنعت و تمرکز بر امکان احیاء صنایع راکد به کمک
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و به ویژه دکترا بر آن است
تا در این برهه ی حســاس اقتصادی کشور در روند توسعه ی
متوازن کشور و ایجاد اشتغال پایدار نقشی موثر ایفا نماید.
چــرا که این طرح با زمان شناســی ویژه و درک درســت از
مشکل واحدهای تولیدی تعطیل ،نیمه فعال و راکد ،عوارض
و پیامدهای آن از جمله :سرمایه های راکد و بلوکه شده بانک
ها تدوین و سر آن دارد تا با ساماندهی و بهره گیری درست از

ظرفیت های تعاملی و تبادلی موثر صنعت و دانشگاه در راستای
احیاء صنایع راکد گام های عملی و ســنجیده ای بردارد و به
اعتباری نهضتی را آغاز نماید که اینبار بخش خصوصی در آن
پیشــگام بوده و پیش از نهادهای رسمی  ،بخش خصوصی و
دانشگاه با درک نیازهای مشترک به ضرورت آن پی برده اند .
اســتعاره ی پل را برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد دانشگاه
و صنعت به عنوان مهمترین نهادهای اجتماعی امروز ،به ویژه
پــس از انقالب صنعتی برگزیده ایم .و این عنوان را به طرحی
کاربردی ،غیر نمایشی و کام ً
ال نظام مند اختصاص داده ایم که
برخی گام ها اجرایی آن را برداشته ایم .
در این طرح دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگی و علمی در مسیر
آموزش و پرورش نسل جوان جامعه  ،تولید علم و فناوری می
نماید و به لحاظ مالی منتفع می شــود ،صنعت و بازار کسب و
کار نیز به عنوان نهادی اقتصادی که کاال ،تجهیزات و خدمات
تولید می نماید به بیشترین سطح بهره وری دست می یابد.
چرا کــه درصورت تولید مطلوب دانــش روز و نیروی کارآمد
توسط دانشگاه ،صنعت میتواند مصرف کننده و بکارگیرنده آن
باشد که در این تبادل و عرضه دانش و کاربردی شدن دانش ها
در صنعت و انتقال درست تجربیات صنعت به دانشگاه و ایجاد
هم افزایی ،هم دانش ها ،و خالقیت های تازه ای به منصه ی
ظهور می رسد و هم برای دانشگاه تولید ثروت اتفاق می افتد.
برای ایجاد پلی ارتباطی میان صنعت و دانشــگاه و فراتر از آن
برقراری تعامل و تعادلی پویا بیش از هر چیز صنعت می بایستی
به دانشــگاه اعتماد کند و دانشگاه نیز تصویری روشن و واقع
گرایانه از صنعت داشته باشد.
بدون شــک ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از
مهمترین مولفه های رشد و توسعه پایدار زمینه ساز هم افزایی
صنعت و دانشگاه و بومی سازی فناوری و دانش روز خواهد بود.
کــدام چالش ها و موانع اساســی و ملموس ما را به طرح پل
رساند؟

برخی از کلیدیترین چالش ها:

وجود تعداد قابل توجهی از شرکت های بحرانی راکد با خواب
سرمایه قابل مالحظه
سرمایه قابل مالحظه بلوکه شده بانک ها
نیاز مالی دانشگاه جهت توسعه هدفمند فعالیت های آموزشی
و پژوهشی

صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

کانالیزه شــدن عمده وقت و ظرفیت های دانشــگاه در حوزه
پژوهش های نظری و عدم توجه کافی به جنبه های فناورانه
کاربردی طرح های منطبق بر دانش و تکنولوژی روز دنیا .
وجود معضل بیکاری به عنوان یک چالش اساسی در کشور

لیست کامل حمایتهای
گمرکی از شرکتهای
دانشبنیان

بسترهای موجود برای آغاز طرح:

درک ضرورت و وجود باور مشــترک نسبت به لزوم همگرایی
میان دولت  ،صنعت و دانشگاه .
آمادگــی بخش خصوصی برای نقش پذیری بیشــتر در گره
گشایی دشواری های موجود.
ضرورت ایجاد انگیزش کافی برای اساتید و دانشجویان جهت
تعریف رساله های کاربردی و دانشــجویان عالقمند و آماده
مشــارکت خصوص ًا در سطح کارشناسی ارشد و دکترا و امکان
سوق غالب رساله های دکترا و کارشناسی ارشد به سمت بهره
وری بیشتر صنایع و توانمندی واحدهای غیر فعال یا فاقد بهره
وری الزم.
امکان شــفاف سازی بیشتر در تامین مالی و بسترهای قانونی
مشارکت در تولید ثروت و کارآفرینی در صنعت و دانشگاه
همکاری سازمان صنایع و معادن و تجارت

ویژگی های طرح پل:

طــرح یاد شــده از جامعیت خاصی برخوردار اســت و تمامی
ابعــاد آن از جمله راه کارهای تامیــن بودجه به صورت دقیق
تعریف و گام های اجرایی در مدل نیز لحاظ شــده اســت در
این طرح نقش ها به درستی تعریف شده است به عنوان مثال
اتاق بازرگانی می تواند از محل پولی که از صنایع دریافت می
نمایــد طرح های اجرایی را حمایت کنــد  ،بانک ها در زمینه
ارائه تسهیالت و یا ســرمایه گذاری جهت اجرای طرح هایی
که موفقیت آنها تضمین شــده اســت عملکرد موثرتر داشته
باشند ،دولت و مجلس با وضع قوانین و درصورت لزوم بودجه
مناسب موفقیت این طرح را افزایش دهند  .صنایع نیز می توانند
درصورتــی که اجرای طرح ،در دراز مدت منجر به راه اندازی ،
بهره وری و فعال شدن شان شود درصدی از درآمد خود را در
قالب قراردادهای حقوقی ،مناسب به این امر اختصاص دهند.

نتایج مورد انتظار از اجرای طرح پل :

ایجــاد و تقویت بنیــان های تبادلی و تعاملــی از طریق پلی
مستحکم و قابل اتکاء
به جریان انداختن سرمایه ی راکد و زیر ساخت های معطل
احیاء صنایع نیمه فعال و غیر فعال
نجات سرمایه راکد بانک ها نزد واحدهای صنعتی راکد
بهــره وری صنایع و واحدهای موجود در اســتفاده از منابع و
حداکثر سازی بهره وری از ظرفیت های واقع ًا موجود
بهینه ســازی سیســتم ها ،چابکی و رقابت پذیری صنایع در
شرایط پساتحریم.
ثروت آفرینی برای دانشگاه وبه نوعی حتی ایجاد خودکفایی
در بودجه مراکز دانشــگاهی کشور از طریق انعقاد قراردادهای
فیکس جهت هر پروژه بهبود و یا منتفع شدن از نتایج حاصله
از بهره ور شدن صنعت.
ایجاد تحول در طراحی دروس و رشــته های دانشــگاهی به
صورت کاربردی و متناســب با نیازهای صنعت و سایر بخش
های اقتصادی
ارتقاء قابلیت ها و توان علمی و عملی دانشــجویان و دانشگاه
برای اجرای پروژه هــای تحولی و بهبود در عرصه صنعت با
مضامین فنی  ،زیست محیطی و مدیریتی .
نکته آخر اینکه  :طرح پل کمک می کند صنایع مشکل دار در
پژوهشی کمی و کیفی شناسایی شوند عوارض و مشکالت آنها
با شفافیت آشکار شود  .در افقی دیگر اجرای موفق طرح ،به
برنامه ریزان اقتصادی کشور کمک های ویژه ای خواهد داد
که در فرصت های مناسب به آن خواهیم پرداخت .
امیداست در آینده نزدیک گزارش آماری  ،شفاف و مستندی از
نتایج حاصله در استان فارس از اجرای طرح به مخاطبان ارائه
کنیــم و در مراحل بعد بتوانیم طرح مذکور را به عنوان الگویی
مناسب در سطح کشور معرفی نماییم.
مطلب را با شــعری از زنده یاد مجتبی کاشــانی به پایان می
رسانیم:
بی پل قدمی به انتهایی نرسد
آواز کسی به آشنایی نرسد
بی پل نه شکفتنی نه علمی  ،سخنی
بی پل که تمدنی به جایی نرسد
*عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

و عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
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معاون پژوهشی وزیر علوم:

اعتباراتپژوهشیمراکزدولتی
به صورت صحیح مصرف نمی شود
معاون پژوهشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان این که تنها پنج درصد از کل
بودجه پژوهشی دستگاه های دولتی صرف قرارداد با دانشگاه ها شده و این میزان بسیار
پایین است ،گفت :اعتبارات پژوهشی مراکز دولتی صحیح مصرف نمی شود.
به گزارش گاهنامه عتف  ،پژوهش فرایند دستیابی به راه
حلهای قابل اطمینان از طریق گردآوری ،تحلیل و تفســیر
دادهها به گونهای برنامهریزی شده و نظاممند است و بستری
مهم برای رشد ،توسعه و بالندگی جوامع محسوب می شود.
به اعتقاد صاحبنطران ،رشد و توسعه جوامع پیشرفته و صنعتی
به طور حتم مدیون توجه ویژه و ســرمایه گذاری کشــورها
در حوزه تحقیق و پژوهش بوده ،حوزه ای که متاســفانه در
ایران مغفول واقع شده و آنچنان که شایسته است ،مورد توجه
نیست.
در حال حاضر حوزه پژوهش در کشورمان از مسائلی همچون
کمبود بودجه ،موازی کاری و پراکنده کاری و از همه مهمتر
نبود نیاز ســنجی رنــج می برد ،ضمن این که بســیاری از
کارشناسان معتقدند که این ضعف ساختاری و نبود مدیریت
صحیح حوزه پژوهش کشــور به عنوان مانع دســتیابی به
پیشرفت و توسعه ،هرچه زودتر باید ساماندهی شود.
متخصصان امر معتقدند که ساز و کارها و مقررات الزم باید
به شیوه ای تدوین شــود تا انجام امور پایان نامه ها ،رساله
ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها و تخصیص اعتبارات
پژوهشی تنها در راستای رفع مسائل و مشکالت و نیازهای
اساسی کشور باشد.
این موضوعی اســت که معــاون پژوهشــی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری نیز بر آن تاکید دارد و می گوید :مسائلی
همچون جلوگیری از موازی کاری و یا نیازسنجی در پژوهش
در برنامــه ای تحت عنوان آمایش علــم و فناوری در حال
پیگیری است که مدتی از شروع این برنامه می گذرد و البته
مقداری زمانبر است.
وحیــد احمدی در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا ،در
خصوص انتقاداتی که به لحاظ ســاختاری به حوزه پژوهش
وارد اســت ،تصریح کرد :ساماندهی حوزه پژوهش در کشور
در حال حاضــر از اولویت های کاری شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری (عتف) است.
وی افــزود :به منظور ســاماندهی هرچه بیشــتر اعتبارات
پژوهشــی ،معاونت پژوهشی وزارت علوم به دنبال اصالح و
ابالغ آئین نامه های مربوط به حوزه اعتبارات پژوهشی است
به طوری که ارائه امتیازات و اعتبارات در سطح دانشگاه ها و
همچنین تحصیالت تکمیلی سر و سامان گیرد.
وی با اشاره به برخی مشکالت و معضالت موجود در حوزه
پژوهش کشور به خصوص موازی کاری ها ،با بیان این که
متاسفانه این مشکلی اســت که از گذشته گریبانگیر بخش
پژوهش کشور بوده است ،گفت :در حال حاضر نیز مقداری از
بودجه پژوهش کشور بدین صورت بین دستگاه های موازی
پخش و هزینه می شود و به عبارتی هدر می رود.
معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تاکید کرد:
برخی از مشــکالت موجود در حوزه پژوهش کشور نیازمند
ایجاد هماهنگی از سوی ســطوح عالی نظام مانند دولت و

مجلس اســت و هماهنگی بین دســتگاهی نیــز می تواند
از طریق شــورای عالی فناوری یا شــورای علوم ،تحقیقات
وفناوری (عتف) صورت گیرد.
وی با اشــاره به وظیفه قانونی شــورای علوم ،تحقیقات و
فناوری در ارائه گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی
و تحقیقاتی دســتگاه های اجرایی کشور به مجلس شورای
اسالمی گفت :این شورا طبق وظیفه قانونی خود هرساله این
گزارش را به مجلس ارائه می کند.
احمدی تصریح کرد :در گزارش اخیر تصریح شــده که تنها
پنج درصد از کل بودجه پژوهشــی دستگاه ها صرف قرارداد
با دانشــگاه ها شده است و این عدد بسیار پایینی به حساب
می آید.
وی افزود :این در حالی اســت که عمده قرارداد پژوهشــی
دستگاه ها باید با دانشگاه ها منعقد شود و این موضوع نشان
می دهد مراکز دولتی مختلف اعتبارات پژوهشــی را درست
مصرف نمی کنند و خیلــی از این بودجه صرف هزینه ها و
حقوق و جاری این دستگاه ها می شود.
دبیرکل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ادامه
داد :پس از این گزارش ،قرار اســت نظارت بیشتری از سوی
دســتگاه های نظارتی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور در تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه هایی
کــه این اعتبارات را در جاهای غیرضروری و نامرتبط هزینه
می کنند ،صورت گیرد و به نحوی جلوی آن گرفته شود.
احمــدی در ادامه با تاکید بر این که مجموعه نظام پژوهش
و تحقیقات کشــور باید ماموریت گرا شــود ،گفت :این امر
خوشبختانه با اصالح و ساماندهی قوانین در حال انجام است.
وی با اشــاره به دائمی شــدن قانون یک درصد تخصیص
اعتبارات دستگاهها به مقوله پژوهش ،اظهارکرد :ما معتقدیم
که این قانون از امور هزینهای صرف باید به تملک و دارایی
نیز گسترش یابد که البته زمینه آن نیز فراهم و مصوبه نیز از
شورای عالی عتف در این خصوص وجود دارد.
دبیرکل شــورای عالی علوم ،تحقیقات و فنــاوری (عتف)
یادآورشــد :با مذاکرات و پیگیریهای انجام شده در انتهای
برنامه ششم توسعه سهم بودجه پژوهش به  3درصد میرسد.
وی با بیان این که معاونت پژوهشــی وزارت علوم در حال
حاضر از اختیار الزم برای ورود به ساماندهی حوزه پژوهش
در دانشــگاه ها و مراکز علمی برخوردار است افزود :مدیریت
بودجه پژوهشــی مراکز و دســتگاه های دولتی نیز نیازمند
دخالت شورای علوم ،تحقیقات و فناوری است.
معاون پژوهشــی وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری در عین
حال یادآور شــد :البته رفع معضالت حوزه پژوهش کشــور
تنها برعهده این معاونت یا شورای عتف نیست و در مواقعی
نیازمند هماهنگی الزم از ســوی سطح باالتر مانند سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مجلس شورای اسالمی
است.

به گزارش گاهنامه عتف ،حمایت های گمرکی از شرکت
های دانش بنیان شــامل  ۱۹بند است و در گام نخست ۲۶
شرکت دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به گمرک ایران معرفی و لیست این شرکتها به
منظور بهره مندی از مزایا و تسهیالت گمرکی جهت اجرا به
گمرکات سراســر کشور ابالغ شده که این تسهیالت شامل
موارد ذیل است:
 .۱استفاده از تسهیالت ماده  ۵۷آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
 .۲پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص
قطعی ماده  ۶قانون امورگمرکی
 .۳پذیــرش ضمانت نامه بانکی کلی برای ترخیص قطعی و
سایر رویه ها ماده  ۶آئین نامه اجرائی فانون امور گمرکی
 .۴استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
 .۵ترخیص کاال خارج از مسیر قرمز
 .۶استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید
 .۷استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات
 .۸تخفیــف در هزینــه خدمات انجام خدمــات گمرکی به
پیشنهاد گمرک و تایید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف
ماده  ۳آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف
 ۵۰درصد
 .۹اســتفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون
امور گمرکی وآئین نامه اجرائی به تضمین اشاره شده است
 .۱۰رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی
مجاز بصورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیونهای رسیدگی
به اختالفات گمرکی
 .۱۱ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
 .۱۲انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیالت
پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
 .۱۳نگهداری بخشــی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت
مطابق تسهیالت پیش بینی شده دربسته حمایت از تولید با
اخذ تعهد.
 .۱۴اســتفاده از ماده  ،۴۲اجازه رئیــس کل گمرک و تعهد
باالترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه
وجوه متعلقه و صدور حکم
 .۱۵استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد ۳-۳۲کنوانسیون
تجدید نظر شده کیوتو
 .۱۶استفاده از تســهیالت ماده  ۶قانون امورگمرکی کاالی
متعلق به وزارتخانه ها و موسســات دولتی با تعهد مسئوالن
مالی ســازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر
سقف یکساله.
 .۱۷رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعیین
شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکتهای تولیدی) در
سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسری.
 .۱۸پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان
 .۱۹گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جای ضمانتنامه
حمید بیــات مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای
گمرکی در این خصوص گفت :پیرو ابالغ سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و در راستای اجرای سیاست «پیشتازی اقتصاد دانش
بنیان ،پیاده سازی و اجرای نقشه جامع ملی کشور ساماندهی
نظــام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشــور و
افزایش ســهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش
بنیان و دســتیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه
گمرک تسهیالتی را برای شرکت های دانش بنیان در نظر
گرفت و نظر به تأکیدات مقام محترم ریاســت کل مبنی بر
توســعه طرح فعاالن اقتصادی مجاز ( )AEOبه منظور ارائه
تسهیالت بیشتر به شرکتهای دانش بنیان ۲۶ ،شرکت دانش
بنیان کــه ازطرف معاون محترم علمی ریاســت جمهوری
معرفی شده بودند پس از طی مراحل الزم و تایید معیارهای
تعیین شده توســط کمیته مربوطه در فهرست فعاالن مجاز
اقتصــادی قرار گرفت و طی بخشــنامه ای از طرف معاون
محترم فنی و امورگمرکی جهت ارائه تسهیالت به گمرکات
اجرایی معرفی شدند.
ادامه در صفحة بعد
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صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ادامة صفحة قبل
بیات در ادامه گفت  :به منظور آشنایی شرکت های دانش بنیان با تسهیالت گمرکی
همایشی در محل معاونت علمی رئیس جمهور با حضور مدیران شرکت های دانش
بنیان دوم تیر ماه ســالجاری برگزار و تســهیالت و خدماتی که گمرک ایران به
شرکتهای پذیرفته شده دانش بنیان در راستای طـــرح فعاالن مجاز اقتصـــادی
ارائه می دهد توسط نمایندگان دفتر برنامه ریزی و دفتر واردات تشریح گردید و به
سئواالت مختلف این شرکت ها در زمینه امورگمرکی پاسخ داده شده که این امر
مورد توجه شرکت های مذکور و برگزارکنندگان همایش قرار گرفت.
وی افزود  :طبق تعریف فعاالن اقتصادی مجاز ،اشــخاص (حقیقی یا حقوقی) می
باشند که در جابجایی بین المللی کاال به نحوی انجام وظیفه می نمایند و به وسیله
یک اداره گمرک ملی به عنوان رعایت کننده استانداردهای امنیتی سازمان جهانی
گمرک مورد تأیید قرار گرفته اند.
به گفته بیات ،پروژه فعاالن اقتصادی مجاز ( )AEOدر تعداد زیادی از کشورهای
دنیا از جمله ژاپن ،کره جنوبی ،مالزی ،اندونزی ،ســوئیس ،ســنگاپور ،نیوزیلند و
اتحادیه اروپا در سطح ملی و بین المللی با موفقیت اجرا شده است.
مدیــر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی تاکید کرد :اجرای برنامه
فعــاالن اقتصادی مجاز منافع زیادی هم بــرای دولت و هم برای بخش تجارت
کشورها به دنبال داشته که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .۱تســریع در ترخیص ،کاهش زمان ترانزیت ،پائین آمدن هزینه های انبارداری،
کاهش بازدیدهای گمرکی و نیز کاهش هزینه ها
 .۲ارائه امکان دسترســی به ارزش محموله ها برای برنامه فعاالن اقتصادی مجاز
( )AEOبا امکان دسترسی به سوابق با رضایت طرفین
 .۳امکان بازبینی و حسابرسی قبل و بعد از ترخیص ،تخفیف در مورد تخلفات غیر
عمدی و مساعدت در مورد کمبود نقدینگی واجد شرط بودن برای ترخیص از راه دور
 .۴شناسایی و به رسمیت شناختن متقابل فعاالن اقتصادی کشورها که موافقتنامه
دو جانبه را امضاء نموده اند.
 .۵توســعه یک سیستم بین المللی تأییدیه و به رسمیت شناختن وضعیت فعاالن
اقتصادی مجاز در سطح دو جانبه ،منطقه ای و در آینده در سطح جهان می باشد
به نحوی که یک فعال اقتصادی مجاز تأیید شــده مورد پذیرش ســایر گمرکات
کشورها نیز باشند.
به گفته بیات ،فاز اول این پروژه ،با اولویت شــرکتهای پتروشــیمی آغاز شد و
سپس در فاز دوم شرکتهای تولیدی و دانش بنیان مشمول برخورداری از تسهیالت
مصوب شــده اند .مدیر کل دفتر برنامه ریــزی و بهبود فرآیندهای گمرکی خاطر
نشــان کرد :عملکرد شرکتهای دانش بنیان تأثیر بسزایی در ارتقای رتبه جایگاه
علمی ،تجاری و قدرت اقتصادی کشور بر جای می گذارد و در راستای حمایت از
این شرکتها ،سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها با ارائه تسهیالت مناسب به آنها در
رسیدن به این هدف کمک می نمایند که گمرک نیز از این امر مستثنی نبوده و به
منظور ارائه خدمات و تسهیالت ویژه به شرکتهای دانش بنیان در گام نخست ۲۶
شرکت معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مشمول
برخورداری از تسهیالت فعاالن مجاز اقتصادی نموده است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان:

فاصله افتادن بین دانشگاه و صنعت
تفکر انحرافی و عامل فقیر شدن کشوراست
دکتر نیلی تاکید کــرد :قطعا کلید واژه عبور صنعت از اقیانوس بیکران علم و
فناوری دانشگاه ها می باشد و بدیهی است تفکر فاصله بین دانشگاه و صنعت تفکر
انحرافی و باعث و فقیر نمودن کشور خواهد شد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،رئیس دانشگاه صنعتی همدان با تبریک روز صنعت به
کارگران ،مهندسین و مدیران صنایع و صنعتگران پرتالش استان همدان گفت :روز
صنعت را به تالش گران جبهه اقتصاد تبریک گفته و از
تالش بی وقفه این عزیزان در صحنه پیچیده صنایع
جهانی قدردانی می کنم.
وی افزود :همه واقفیم که توســعه و پیشرفت کشور در
گرو تکمیل زنجیره صنعت و دانشگاه می باشد و تالش
ما در دانشگاه صنعتی همدان تربیت نیروی انسانی تاثیر
گذار در صنعت می باشد.
وی تصریح کرد :درواقع وظیفه دانشگاه ها به خصوص
دانشگاه های صنعتی کمک به توسعه کشور و ارتقای
فرهنگ عمومی دانشجویان است و در دانشگاه صنعتی
سعی شده به این موضوع به خوبی توجه شود.
دکتر نیلی شاهکلید توسعه و پیشرفت را آموزش دانست
و گفت :قطعا دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه
مدیران و صنعتگران آینده کشــور محســوب می شــوند و با آمــوزش و تربیت
متخصصان توسعه و پیشرفت صنعتی کشور را رقم زد.
وی اظهار کرد :در دانشگاه صنعتی به دنبال آن هستیم که فارغ التحصیالنی را به
عرصه صنعت تقدیم کنیم که دارای انگیزه خدمت و پایه علمی و فنی قوی باشند
تا مدیران صنعتی را برای کسب دستاورد های صنعت جهانی یار و یاور باشند.
دکتر نیلی تصریح کرد :صنعت و دانشگاه باید درطول سال و به طور مستمر با هم
در ارتباط باشند و دانشگاه صنعتی همدان همواره به دنبال تعامل جدی با جامعه و
ارتباط با صنعتگران استان است.
وی افزود :امروز دانشــگاه به عنوان قلب تپنــده و مغز متفکر آماده همکاری در
توسعه صنعت می باشــد و تالش دانشگاه این است که افراد موثری را به صنایع
تحویل دهند که در طراحی های خود حفظ محیط زیســت و بهینه کردن هزینه
ها را لحاظ كنند.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان گفت :مدیران صنعت به عنوان متولیان توسعه ،

با پشیبانی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک صورت می گیرد:

طراحی و ساخت بردهای مدارچاپی فرکانس باال
محققــان پارک علم و فناوری یزد با حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و
توســعه صنایع الکترونیک (صحا) به دنبال طراحی و ساخت بردهای مدارچاپی
فرکانس باال هستند.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
(صحا) ،در حال حاضــر تکنیکها و فناوریهای موجود در کشــور که عمدتا
فناوری لیتوگرافی اســت ،امکان چاپ و تهیه صنعتی چنین مدار چاپیهایی را
بــا دقت بهتر از  ۲۰۰میکرون فراهم نمیآورند؛ اما با انجام این طرح و حمایت
صحا ،فرآیند ســاخت و نمونهســازی بردهای مدارچاپی فرکانس باال به روش
لیتوگرافی و با دقت کمتر از  70میکرون فراهم خواهد شد.
مسعود موحدی مدیرعامل شــرکت پایا الکترونیک دنیای نوین از شرکتهای
مســتقر در پارک علم و فناوری اســتان یزد و مجری ایــن طرح با بیان اینکه
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ،یکی از جنبههای حائز اهمیت صنایع الکترونیک و
مخابرات ،افزایش سرعت انتقال اطالعات و به حداقل رساندن زمان الزم برای
انتقال حجم زیادی از اطالعات است ،گفت :یکی از مهمترین روشهایی که در
این زمینه پیش روی مهندســان برق برای افزایش نرخ ارسال داده و اطالعات
قرار دارد ،افزایش فرکانس کاری سیســتمهای مخابراتی و در پی آن ،افزایش
فرکانس کاری سخت افزار این سیستمها است.
موحــدی با بیان اینکه یکی از ملزومات سیســتمهای مخابراتی جدید ،طراحی
مدارها و زیر سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی برای کار در فرکانسهای باال
است ،تصریح کرد :برای طراحی و ســاخت مدارهای الکترونیکی که بتوانند تا
فرکانسهای بســیار باال (که امروزه به حد چند صد گیگا هرتز رســیده است و
و مطمئنا در آیندهای نزدیک به باالتر از این فرکانسها نیز خواهد رســید) کار
کنند ،باید شــرایط به خصوصی فراهم شده و فناوری خاصی مورد استفاده قرار
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بگیرد .فناوریهای جدید مثل میکروالکترونیک و نانوالکترونیک دقیقا در همین
راســتا توسعه یافته و اســتفاده از آنها به دالیل بیان شده روز به روز بیشتر نیز
میشود.
وی تصریح کرد :برای رســیدن به یک سیستم مخابراتی در فرکانسهای باال،
بلوکهــا و زیربخشهای متعددی که هر کــدام وظیفه خاصی را ایفا میکنند،
باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا سیســتم کلی شــکل گرفته و عملکرد مورد
نظر را از خود نشان دهد .این بلوکها و زیرسیستمها را از یک دیدگاه میتوان
به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد.
موحدی ادامه داد :بلوکهایی که شامل عناصر فعال هستند؛ مثل تقویتکنندهها،
تقویتکنندههای کم نویز ،نوسانســازها ،میکسرها که امروزه عمدتا به صورت
مدارهای مجتمع ( )ICتولید میشــوند و بلوکهای دیگر که تنها شامل عناصر
غیر فعال بوده و تحت عنوان زیر سیستمهای غیر فعال شناخته میشوند .از این

گوهــر گرانبها ی تجربه را به جوانانی هدیه خواهند داد که مغز های هوشــمند و
هوش سرشاری را با خود به همراه دارند.
وی اظهار کرد :امســال در شرایطی جشن روز صنعت را برگزار می کنیم که ملت
نظــاره گر ایفای نقش مهم و تاثیر گزار صنعــت گران در تحقق اقتصاد مقاومتی
هستند.
دکتر نیلی تاکید کرد :قطعا کلیــد واژه عبور صنعت از
اقیانوس بیکران علم و فناوری دانشــگاه ها می باشد و
بدیهی اســت تفکر فاصله بین دانشگاه و صنعت تفکر
انحرافی و باعث عقب افتادن کشور و فقیر كردن کشور
خواهد شد.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان اظهار داشــت :طرح
بررســی توسعه صنعت اســتان و شناسایی چالشها و
نقاط ضعف و قوت صنعتی و ارائه راهکارها در دســت
اقدام و بررسی می باشد و امسال برای نخستین بار سند
راهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه تصویب می شود.
وی یادآور شــد :ما رشــته هايی در دانشــگاه صنعتی
همدان داریم که با صنعت و معدن استان مرتبط است
و مهندســی معدن یکی از این رشته ها می باشد که
با توجه به وجود معادن غنی این رشــته دانشگاهی می تواند از جایگاه ویژهای در
استان برخوردار باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان اظهار کرد :علي رغم وجود  ۱۷۷۹میلیون تن ظرفیت
در معادن استان تنها سهم اســتخراج از معادن استان ۱۶.۵ ،میلیون تن است که
باید با استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص دانشگاهی این عرصه متحول شود و
نقش بهرهوری از معدن در استان معدنی ما افزایش یابد.
وی تصریح کرد :مسئولیت دانشگاه پرورش نیروهای مستعد و با دانش در عرصه
صنعت می باشد اما انتظار میرود نیروهای توانمند و با استعدادی که تربیت شدهاند،
مورد توجه مسئوالن استان در عرصههای تولید و توسعه و اشتغال باشند.
وی در پایان تصریح کرد :دانشــگاه صنعتی همدان بار دیگر دست یکایک صنعت
گــران عزیزان را برای آغاز راهی که ثمره آن پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر دانش
است به گرمی می فشارد و در نظر دارد تا راهبرد خود را درراستای پیشرفت کشور
و ایجاد رفاه و آرامش مردم عزیز ساماندهی كند.
دسته میتوان به خطوط انتقال ،کوپلرها ،تقسیمکنندههای توان ،آنتنها و غیره
اشــاره کرد .در تهیه این بلوکها بســته به نوع کاربرد ،از ساختارهای متفاوتی
میتوان بهره گرفت.
وی با اشــاره به اینکه در بسیاری از کاربردها در سیستمهای مخابراتی متعدد،
به علت محاســنی که خطوط انتقال صفحهای ( )planar structuresاز خود
نشان میدهند ،عمدتا از این ســاختارها در تحقق بلوکهای غیرفعال استفاده
میشــود ،ادامه داد :این خطوط انتقال که ســاختاری مشــابه مدارهای چاپی
معمولی ( )PCBدارند ،به علت ســازگاری با مدارهای مجتمع و امکان اتصال
مســتقیم بلوکهای فعال به آنها ،بســیار زیاد مورد توجه قرار گرفته و کاربرد
زیادی در فرکانسهای باال پیدا کردهاند.
وی خاطر نشــان کرد :تکنولوژی ســاخت و تولید این ســاختارها که عمدتا به
چهار گروه  Stripline، Microstrip، Slotlineو Coplanar Waveguide
 )(CPWتقســیم بندی میشــوند ،با باال رفتن فرکانس پیچیدهتر شده و دیگر
قابل تولید به روشهای ســنتی مورد استفاده در تولید مدارهای چاپی معمولی
نیستند .به عنوان مثال ،در طراحی ساختارهای صفحهای در فرکانسهای چند
ده و یا چند صد گیگا هرتز الزم خواهد بود که ساختارهایی با عرض نوار فلزی
( )stripو فواصل هوایی ( )gap spaceکمتر از  m 100با دقت چند میکرون
تولید شــوند .متاســفانه در حال حاضر ،فناوریهای موجود امکان چاپ و تهیه
چنین ســاختارهایی را با دقت بیان شده فراهم نمیآورند .بنابراین در این طرح
سعی شده است ،ضعف فناوری که در کشور وجود دارد  ،مرتفع شود.
موحدی دربــاره بازار مصرف این محصول اظهارکــرد :امروزه صنایع مختلفی
از سیســتمها و زیرسیستمهای فرکانس باال اســتفاده میکنند که از آن جمله
میتوان به صنایع الکترونیکی و مخابراتــی مختلف و همچنین صنایع نظامی
اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه با بومیشدن و صنعتیشدن این فناوری ،نیاز به واردکردن
این مدارها از کشورهای دیگر مرتفع خواهد شد ،خاطرنشان کرد :در واقع امروزه
خیلی از این مدارات برای تولید به شــرکتهای خارجی سفارش داده میشوند
که با اینکار ،هم از خارج شــدن ارز برای تولید این مدارات در خارج از کشــور
جلوگیری میشود و هم در زمان تهیه این مدارات صرفهجویی خواهد شد.

صنعت و دانشگاه
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علی یزدانی خبر داد:

غیر فعال بودن ۷۰۷۸واحد
در شهرک های صنعتی
صنایع کوچک رونق می گیرد

نشستمشترکسازمانپژوهشهای
علمی و صنعتی ایران با کنفدراسیون صنعت ایران برگزار شد
منظــور بحــث و تبادلنظــر درخصــوص زمينههاي
همكاريهاي مشترك علمي و فناوري نشست مشتركي با
حضور معاون نوآوري،تجاري سازي و انتقال فناوري سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دبير كل كنفدراسيون
صنعت ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،در اين ديدار كه همت
دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه با صنعت سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران برگزار شــد ،جمعي از رؤسا و اعضاي
هيئت مديره كنفدراسيون صنعت ايران و مديران كل سازمان
پژوهشهاي علمــي و صنعتي ايران درخصوص زمينههاي
همكاريهاي مشترك به بحث و تبادلنظر نشستند.
بر پايه اين گزارش ،معرفي فعاليتها و سامانههاي الكترونيك
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از جمله سامانه
مالکیــت فکری ،درگاه تجاریســازی فنــاوری ،دعوت از
صنعتگران برای پیشــرفت فضای کارآفرینی در کشــور و
همكاري و تعامل بیشــتر با دانشــگاههاي كشور و سازمان
پژوهشهــاي علمي و صنعتي ايــران ،معرفی فعاليتها و

خدمات دفاتر كل ارتباط با صنعت ،تجاری سازی فناوری و
كارآفريني دانشبنيان و معرفي توانمنديها در موضوع انتقال
فنــاوری و ممیزی به هنگام عقد قرارداد در مذاکرات صنایع
با صاحبان تکنولوژی از جمله موضوعات مطرحشده از سوي
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بود.
اهميت دادن به صادرات و رعایت استانداردها ،رقابتپذیری و
برخورداری از تکنولوژی پیشرفته براي صادرات موفق كاالها
و خدمات ،ظهور بحران ضعف تکنولوژیکی در ايران در مقایسه
با جهان پیشــرفته ،توجه الزم به مديريت نوين ،بهرهوري
مناسب و فناوريهاي نوين ،ايجاد تحول با بهرهگيري از ابزار
مدیریت و تکنولوژی ،اعالم آمادگي كنفدراسيون براي اشاعه
فرهنگ توسعه فناوری به صنايع كشور با همكاري سازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،افزايش بهرهوري صنايع
با استفاده از رهنمودهای حرفه ای سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ،ارتقــای تعامالت بخش های مختلف با یکدیگر
و تدوین اســتراتژی بعنوان راه حل اساســي برون رفت از
مشکالت صنعت كشور ،اشاره به نقاط ضعف قانون و سامانه

مالکیت معنوی و افزايش تعامل و همافزايي صنايع با يكديگر
نيز از سوي کنفدراسیون صنعت ایران مطرح شد.
همچنين در اين نشســت پيشــنهاداتي نيز از سوي طرفين
مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
ایجاد یک کارگروه مشترک بين سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران و كنفدراسيون ،براي تدوین استراتژی مشاركت
و همكاري في مابين ،همكاري مشترك براي ورود و توسعه
بهکارگیری فناوریهای نوین در صنایع ،ارزیابی و تشخیص
ســط ح و طبقهبندی صنایع بهصورت پايلوت در صنعت گاز
كشــور (صنايع گازسوز از سطح خانگي تا خودروي گازسوز)
توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،مشارکت
در انتقال فناوری با رویکرد تهيه پيوست انتقال فناوری برای
انعقاد قراردادها در شــرایط پسابرجام ،تصمیمگیری در مورد
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تهيه پيشنهاد مشترك بهمنظور
تدوين قانون براي موضــوع مالكيت فكري و الزامات آن و
همكاري مشترك در معرفي و ثبت اختراعات صنايع نوآور از
جمله پيشنهادات مطرح شده در اين نشست بود

مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های
صنعتی ایران از وجود  ۳۷هزار و  ۱۴۸واحد تولیدی و صنعتی
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت :از این
تعداد هفت هزار و  ۷۸واحدغیر فعال است.
به گزارش گاهنامه عتف  ،علی یزدانی در کارگروه تســهیل
و رفع موانع تولید خراســان جنوبی با اشاره به طرح رونق در
صنایع کوچک و متوســط کشــور ،اظهار کرد :الویت اصلی
پرداخت تسهیالت این طرح ،آن دسته از بنگاه های تولیدی
کوچک و متوسط است که دارای مشکالت نقدینگی بوده و از
لحاظ ظرفیت تولید ،دانش فنی ،توان مدیریت و بازار نداشته
و با دریافت این تســهیالت قادر به راه اندازی سریع و ایجاد
اشتغال جدید باشند.
وی بیان کرد :نرخ ســود این تســهیالت بر اساس مصوبه
شــورای پول و اعتبار در مورد سرمایه در گردش نرخ عقود
مبادله ای و برای طرح های نیمه تمام نرخ عقود مشــارکتی
خواهد بود.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از
وجود  ۳۷هزار و  ۱۴۸واحد تولیدی و صنعتی در شهرک ها
و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت :از این تعداد  ۳۰هزار
و  ۷۰واحد فعال و هفت هزار و  ۷۸واحد نیز غیر فعال است.
وجود  ۱۰۰هزار طرح صنعتی نیمه تمام در کشور
یزدانی ادامه داد :همچنین از این تعداد  ۳۴هزار و  ۵۵۷واحد
کوچک ،یک هــزار و  ۷۲۳واحد متوســط و  ۸۶۸واحد نیز
واحدهای صنعتی بزرگ هستند.
وی ،همچنین تعداد طرح های صنعتی در حال ساخت و ساز
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را  ۲۹هزار و  ۹۹۷طرح
عنوان کرد و افزود :از این تعداد نیز یک هزار و  ۳۹۳طرح بین
 ۶۰تا  ۸۰درصد پیشرفت و یک هزار و  ۷۱۶طرح نیز باالی
 ۸۰درص پیشرفت فیزیکی دارند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجــارت با بیان اینکه در حال
حاضر حدود  ۱۰۰هزار و  ۹۵۲طرح صنعتی در حال ساخت در
کشور داریم ،عنوان داشت :سه هزار و  ۷۶۶مورد از این طرح
ها بین  ۶۰تا  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
یزدانی اضافه کرد :تعداد چهار هزار و  ۸۵۷طرح صنعتی کشور
نیز تاکنون بیش از  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی ،توسعه صنایع کوچک و ایجاد و توسعه زیرساخت های
صنعتــی را از جمله ماموریت های اصلی ســازمان صنایع و
شهرک های صنعتی ایران دانست.

ديدار هيئتي از دانشگاه پلي تكنيك ميالن
با مدير كل دفتر برنامهريزي امور فناوري وزارت علوم
هيئتي از استادان دانشــگاه پلي تكنيك ميالن با دكتر
خسرو پيري مدير كل دفتر برنامهريزي امور فناوري و جمعي
از مديــران بينالملل دانشــگاهها و مراكز تحقيقاتي ديدار و
گفتوگو كردند.
در اين ديدار دكتر پيري به ســابقه همــكاري ايران و ايتاليا
و نيز همكاري با دانشــگاهها و موسسات علمي و پژوهشي
ايتاليا اشاره كرد و برنامه «پيترو دالواله» كه در اولين كميته
مشترك ايران و ايتاليا در فروردين ماه سال جاري پيشنويس
آن به امضا رسيده را شروع خوبي براي همكاري با دانشگاه
پلي تكنيك ميالن دانست.
مدير كل دفتر برنامهريــزي امور فناوري بر برگزاري كارگاه
آموزشي مشــترك بين ايران و ايتاليا در جهت ايجاد ارتباط
در زمينه فناوري و اســتفاده دو كشــور از تجربيات يكديگر
تأكيد كرد.

در ادامه پروفسور باليو رئيس هيئت اعزامي و رئيس نمايندگي
ارتباط با كشــورهاي خليج فارس و ايران ،از تحصيل تعداد
زيادى از دانشــجويان ايراني كه در اين دانشــگاه مشغول
تحصيل هستند خبر داد وى هدف از سفر اين هيات به ايران

را برقراري ارتباط با دانشگاهها و مراكز فناورى ايران عنوان كرد.
وي همچنين عالقهمندي آن دانشگاه را جهت همكاري در
زمينه هاى پژوهشــى و فناورى و تبادل دانشــجو در مقطع
دكترا اعالم كرد.
مردادماه  .95شمارة 8
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قرارداد همکاری مشترک
میان وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری با موسسه تبادالت
آکادمیک آلمان به امضا رسید
قرارداد همکاری مشترك میان وزارت علوم جمهوری اسالمی ایران با موسسه
تبادالت آکادمیک آلمان توسط دکتر حسین ساالر آملی ،قائم مقام وزیرعلوم در امور
بین الملل و دوروته روالن ،دبیر کل اين موسسه به امضا رسيد.
به گزارش گاهنامه عتف  ،دکتر ساالر آملی در مراسم امضاي اين قرارداد ،با اشاره
بر وجود تعداد زیادی از تفاهم نامه ها با موضوعات و در زمینه های مختلف علمی،
آموزشی ،پژوهش و فناوری با کشورهای جهان ،تاکید کرد :این نخستین باری است
که قراردادی به صورت مشــترک با عنوان برنامه بورس مشترک و در زمینه اعزام
دانشجو امضا مي شود.
وي از کشــور آلمان ،به عنوان نقطه اوج اولویت ها برای همکاری در زمینه های
علمی ،آموزشــی و پژوهش و فناوری یاد کرد و افزود :در راســتای توســعه این
همکاری ها در سال جاری ،معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان ،به همراه روسای
انجمن ماکس پالنک و بنیاد تحقیقات آلمان ســپتامبر  2016به کشورمان سفر
خواهند کرد.
وی همچنین به سفر روسای دانشگاه های ایران به کشور آلمان در ماه اکتبر امسال
اشاره کرد.
گفتنی است بر اساس این قرارداد،نخستین گروه 75نفره از دانشجویان ایرانی دوره
دکتری ،برای گذراندن دوره های  6تا حداکثر  9ماهه فرصت مطالعاتی با استفاده
از بورس مشترک ،به دانشگاه هاي آلمان اعزام می شوند

همکاری دانشگاه های ایران با
دانشگاهپلیتکنیکمیالن
جلسه ای با حضور جمعی از دانشگاه های ایران و هیاتی از دانشگاه پلی تکنیک
میالن در اول خرداد ماه سال جاری به ریاست آقای دکتر پیری ،مدیر کل محترم
دفتــر برنامه ریزی امــور فناوری وزارت متبوع در محــل وزارت علوم ،تحقیقات
وفناوری تشکیل شد.
به گزارش گاهنامه عتف ،در ابتدای جلســه دو طرف خود را معرفی کردند و آقای
دکتر پیری ،به سابقه مختصری از همکای علمی و پژوهشی ایران و ایتالیا از جمله
همکاری با  ،ICTP، CNR،ICGEBو موسســات پژوهشی دیگر ،تعمیق روابط
دو طرف از طریق جذب محققان و پژوهشگران عالقه مند و برجسته طرفین برای
همکاری ،شناسایی ظرفیت های متنوع و نوین و ارائه رویکرد های خالقانه ،برنامه
جابجایی پیترو دال واله برای محققان جوان دکتری و پســا دکترا که برنامه خوبی
برای شــروع همکاری ها می باشد و به همکاری دانشــگاه های ایران ازجمله
دانشگاه علم و صنعت با دانشگاه های پلی تکنیک میالن اشاره نمودند.
پروفسور فرانسســکو بالیو ،نماینده ریاست در روابط با کشور های خلیج فارس و
ایران که ریاست این هیات را بر عهده داشتند نیز بر قدمت  150ساله این دانشگاه،
سابقه خوب در تبادالت بین المللی ،عالقه به همکاری با ایران با توجه به تعداد
زیاد دانشجوی ایرانی در دانشگاه ،تالش برای همکاری با دانشگاه ها و عالقه به
برنامه تبادل یا برنامه مشترک با دانشگاه ها اشاره نمودند و هدف اولیه خود را ایجاد
ارتباط با دانشــگاه های ایران بیان کردند و در این راستا تبادل دانشجو و شناخت

بر اساس آمار پایگاه های معتبر؛

ایران باالترین نرخ رشد دنیا در تولید علم برتر را کسب کرد
جدیدترین آمار پایگاه  ISIنشان می دهد تنها  ۲۵کشور  ۸۴درصد کمیت تولید
علم دنیا را تولید کرده اند که جمهوری اســامی ایران در میان این کشــورها رتبه
نخست رشد دنیا در تولید علم برتر را کسب کرد.
به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر علی گزنی معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی
علوم جهان اســام با اعالم این خبر گفت :بررسی پایگاه استنادی  ISIدر یک دهه
اخیر نشان می دهد که تنها  ۲۵کشور  ۸۴درصد کمیت تولید علم دنیا را تولید کرده
اند.
وی افزود :در بین این  ۲۵کشــور ،جمهوری اسالمی ایران در سال  ۲۰۱۵نسبت به
سال  ۲۰۱۴رتبه نخست رشد دنیا در تولید علم برتر را داشته است.
گزنی یادآور شــد :در تولید مقاالت یک درصد برتر دنیا  ۱۹درصد رشــد و در تولید
مقاالت  ۱۰درصد برتر دنیا  ۶۶درصد رشد داشته ایم ۵۷ .درصد استنادهای شبکه علم
تنها به  ۱۰درصد از مقاالت برتر صورت می گیرد و  ۳۸درصد از مقاالت حتی یکبار
نیز مورد استفاده قرار نمی گیرند.

تولید علم برتر چیست؟

معاون پژوهش و فناوری پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم گفت :هر چند پایگاه
مردادماه  .95شمارة 8

اســتنادی  ISIمبتنی بر فلسفه وجودیش ســعی کرده است تا معتبرترین مجالت و
کنفرانس های دنیای علم را نمایه سازی کند ،اما تمامی این مجالت و کنفرانس ها و
همچنین تمامی محتوای نمایه شده در این پایگاه از وزن یکسانی از لحاظ اثربخشی
برخوردار نیستند.
وی گفت :مدارک در خُ ردترین و پایینترین ســطح نظام های استنادی قرار دارند و
مقاالت مهمترین و غالبترین نوع مدرکی هســتند که نظام های اســتنادی بواسطه
مجالت و کنفرانس ها نمایه می شــوند .این مقاالت توسط پژوهشگران منتشر می
شوند و پژوهشگران نیز وابسته به یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی هستند.
معاون  ISCادامه داد :هر نتیجه پژوهشــی صرف اینکه در قالب یک مقاله مجله در
پایگاه های استنادی نمایه شده باشد اثربخش نیست .میزان استفاده از نتایج پژوهش
یا به عبارت دیگر میزان استنادهای دریافتی میزان اثربخشی آن را معین می کند .در
فاصله  ۲۶سال اخیر حدود  ۴۵۰میلیون استناد در پایگاه استنادی  ISIثبت شده است.
گزنی اظهار داشت :در شبکه علم بین الملل ۰.۰۱ ،درصد از مقاالت حدود  ۱.۶درصد
از استنادها را دریافت می کنند .مقاالت  ۰.۱درصد برتر  ۵.۵درصد از استنادها دنیا را
به خود اختصاص داده اند.
وی خاطرنشــان کرد :در مرحله بعدی مقاالت  ۱درصد برتر قرار دارند که  ۱۹درصد

دانشگاه های دو کشور را بیان کردند .ایشان در ادامه خاطر نشان ساختند در شروع
همکاری می توان با هزینه کم پیش رفت و در آیند آن را افزایش داد.
اعضای ایتالیایی نظرات خود را برای همکاری با دانشگاه های ایران بیان کردند،
پــس از آن جناب آقای دکتر منصوری ،مشــاور محترم معاون پژوهش و فناوری
اضهار داشتند تجربه ما در ایران نشان می دهد که موثرترین راه همکاری با کشور
های دیگر در حوزه هایی مثل فناوری در پروژه های مثل " جندی شاپور" است که
حدود  15سال پیش با کشور فرانسه بین محققان ما و پژوهشگران فرانسوی منعقد
شــده است .با همکاران ایتالیایی در چند ماه گذشته صحبت شده تا پروژه ای را با
ایتالیا داشــته باشیم و اکنون پروژه ای با نام" پیترو دال واله" که در هر حوزه ای از
علم و فناوری بین ایران و ایتالیا داریم همانند پروژه جندی شاپور با کشور فرانسه
که به زودی فراخوان آن به دانشگاه های ایران و ایتالیا اعالم خواهد شد.
در ادامه هیات دانشــگاهی ایران نقطه نظرات خود را بیان کرد و پس از آن آقای
پروفســور بالیو در جمع بندی نهایی بر تمرکز بر تحقیقات مشترک ،گرنت برای
دانشجویان ،تبادل دانشــجو در سطح دکتری ،تحصیل به زبان انگلیسی در دوره
ارشد و دکتری اشــاره مردند و آقای دکتر پیری نیز به برگزاری جلسات و کارگاه
آموزشی مشترک به منظور شناخت بیشتر یکدیگر و آماده ساختن پروژه ،به اشتراک
گذاشتن تجربیات در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت و برنامه کمیسیون اروپا 2020
برای همکاری بیشتر اشاره کردند.
اســتنادهای دنیا را دریافت کرده اند .زمانی که بــه مقاالت  ۱۰درصد برتر نگاه می
کنیم در می یابیم که این گروه از مقاالت حدود  ۵۷درصد استنادهای دنیا را دریافت
کرده اند.
ISC
معاون
گفت :حدود  ۷۶درصد از اســتنادهای دنیا به مقاالت  ۲۰درصد برتر دنیا
صورت گرفته است و حدود  ۹۶درصد از استنادهای دنیا به  ۵۰درصد از مقاالت برتر
دنیا صورت گرفته است.
وی افزود ۵۰ :درصد از مقاالتی که در پایگاه اســتنادی  ISIمنتشر می شوند فقط ۴
درصد از استنادهای شبکه علم را دریافت می کنند ،این مقاالت در دسته مقاالت برتر
قرار نمی گیرند .در فاصله سال های  ۱۹۹۰-۲۰۱۵کل تولید علم دنیا در پایگاه وب
آو ساینس تامسون رویترز ( )ISIتعداد  ۴۱میلیون و  ۹۲هزار و  ۵۴۱مدرک بوده است.
گزنی یادآور شــد ۳۸ :درصد از این مقاالت حتی یکبار هم مورد استفاده قرار نگرفته
اند ،بنابراین هر تولید علمی در نظام های اســتنادی مورد استفاده جامعه علمی قرار
نمی گیرد.
وی گفت :تولید علم برتر به تحقیقی اطالق می شود که از اثرگذاری باالیی (High-
 )Impactدر شبکه علم برخوردار است و مبانی سنجش اثرگذاری میزان استفاده یا
همان استنادها هستند .مقاالت  ۱۰درصد برتر که تعدادشان بالغ بر  ۴میلیون و ۱۰۹
هزار و  ۲۵۴مدرک اســت حدود  ۵۷درصد استنادها یعنی  ۲۵۲میلیون و  ۱۳۷هزار و
 ۲۱۳استناد دریافت کرده اند.
معاون پژوهش و فناوری پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم گفت :یکی از راه های
سیاستگذاری برای حرکت در مسیر تولید علم برتر انتخاب مجالت برتر برای انتشار
مقاالت اســت .مقاالتی که در مجالت برتر منتشر می شوند به صورت بالقوه امکان

امور بینالملل

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

در سي و امين نشست كميته اجرايي و پانزدهمين مجمع عمومي

همکاری گسترده ایران و مجمع عمومي
كميته دايم همكاري هاي علمي فناوري
سازمان همكاري اسالمي ()COMSTECH
پس از دعوت پروفسور شوكت حميد خان هماهنگ كننده كل كميته دايم
همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسالمي ( )COMSTECHاز
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري براي شــركت در سي و امين نشست كميته
اجرايي و پانزدهمين مجمع عمومي كامستك ،هياتي به سرپرستي جناب آقاي
دكتر وحيد احمدي معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در اين اجالس شركت نمودند.
این اجالس از تاريخ  10لغايت  12خرداد  1395در اسالم آباد پاكستان برگزار
شد .در روز اول ،نشست كميته اجرايي با حضور هشت كشور عضو برگزار شد.
در ســي و امين نشســت كميته اجرايي كه روز دوشنبه دهم خرداد با حضور
كشورهاي عضو برگزار شد موضوعات مختلف زير مورد بررسي قرار گرفت:
مرور فعاليت هاي كامستك و ارگان هاي زير مجموعه ان
بررسي برنامه عمل ده ســاله (  )٢٠١٦-٢٠٢٥دوم علم و فناوري سازمان
همكاري اسالمي،
STIO
(
نوآوري
و
علمي،فناوري
سازمان
هاي
بررسي فعاليت
)،
بررسي برنامه و بودجه سه ساله  ٢٠١٤-٢٠١٧كامستك
جناب آقاي دكتر احمــدي معاون محترم پژوهش و فنــاوري وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري به عنوان يكي از هشــت عضو كميته اجرايي پيشنهادات
زير را مطرح نمودند:
تاكيد بر زنجيره علم،تحقيقات ،فناوري ،و توليد ثروت و ارزش افزوده،
تاكيد بر رويكرد به ســمت دانشگاه هاي نسل سوم(كارآفرين) براي ايجاد
كارآفريني
تاكيــد بر ايجاد ارتباط بين صنعت،دانشــگاه به عنــوان مهمترين چالش
كشورهاي اسالمي
تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي براي مشاركت دانشگاه ها براي انتقال فناوري
تاكيد بر ضرورت حضور بخش خصوصي براي انتقال فناوري
پيشنهاد ايجاد شبكه آزمايشگاه هاي علمي بين كشورهاي اسالمي
پيشنهاد مشــاركت فعال ايران به عنوان مركزيت توسعه مهارت افزايي در
كشورهاي اسالمي
اعالم آمادگي ايــران براي حضور فعال در همكاري هاي تحقيقاتي پروژه
هاي بزرگ چشــمه نور و رصدخانه ملي كشور به عنوان مركزيت ارتباطات

همكاري هاي علمي بين كشورهاي اسالمي
طرح جايزه علمي و فناوري مصطفي ( ص) و تاكيد بر حمايت كامستك از
اين جايزه
در دومين روز از اجالس مجمــع عمومي كميته دايم همكاري هاي علمي
فناوري سازمان همكاري اسالمي ضمن بيان گزارشي از دستاوردهاي علمي
 ،فناوري و آموزش عالي كشــورمان و به منظور توسعه همكاري هاي علمي
فناوري ميان كشورهاي اســامي ،بر تقويت همكاري بين محققان ايران و
جوامع علمي كشورهاي اســامي تاكيد نمودند .ايشان اظهار داشتند جوامع
علمی در جهان اسالم بايستي به صورت جمعی به منظور ایجاد یک نظم نوین
جهانــی واقعا عادالنه که در آن فاصله بین فقیر و غنی ،نابرابری های منطقه
ای و نابرابری بین المللی به حداقل برسد تالش كنند .در اين راستا کشورهای
اســامی بایستي در برنامه ریزی بلند مدت خود در علم ،فن آوری و نوآوری
( )STIو سرمایه گذاری در ظرفيت سازي علم و فناوري تاكيد نمايند .ايشان
با بيان ظفرفيت ها و پتانسيل هاي باالي علمي و فناوري كشورمان از افزايش
ميزان  R&Dكشورمان به يك درصد توليد ناخالص ملي خبر داد.
همچنين روساي سه شبكه نانو فناوري،پارك هاي علم و فناوري و دانشگاه
هاي مجازي كشورهاي اسالمي نيز گزارشي از فعاليت هاي خود ارايه نمودند.
اين اجالس با تصويب قطعنامه پاياني خود به كار خود پايان داد
پيشــنهادات هيات ايراني در اين اجالس كه در قطعنامه پاياني مورد تصويب
كشورهاي عضو قرار گرفت به شرح زير مي باشد:

دریافت استنادهای بیشتر را دارند.
وی افزود :هدایت نشر علم کشور به سمت نشریات برتر به عنوان یک سیاست مطلق
در جهت تولید علم برای رفع نیازهای کشور جای بحث دارد ،اما برای کسب مرجعیت
علم بین الملل سیاستی کارآمد است.

29

ايجاد فن بازار كشورهاي اسالمي
تاسيس صندوق سرمايه گذاري خطر پذير با حمايت بانك توسعه اسالمي
،كامستك و كشورهاي عضو براي حمايت از تجاري سازي محصوالت فناوري
ارايــه  ٥بورس تحصيلي براي دانشــجويان تحصيالت تكميلي و كانون
آموزش مهارتي به دانشجويان كشورهاي اسالمي
تاسيس شبكه آزمايشگاه هاي كشورهاي اسالمي
حمايت از جايزه بين المللي مصطفي (ص)
در حاشــيه اجالس كامستك روســاي شــبكه پارك هاي علم و فناوري
كشورهاي اسالمي و شبكه فناوري اطالعات كشورهاي اسالمي براي توسعه
همــكاري ها و تبادل دانش و تجريه در حضور آقــاي دكتر احمدي معاون
پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري به امضاي يادداشت تفاهم
همكاري پرداختند.
همچنین آقای دکتر احمدی ،معاون محترم پژوهش و فناوری با پروفســور
شــوكت حميد خان هماهنگ كننده كل كميتــه دايم همكاري هاي علمي
فناوري ســازمان همكاري اسالمي (کامستک) دیدار کرد .در اين مالقات دو
طرف بر ضرورت انسجام و هماهنگي بيشتر براي توسعه همكاري هاي علمي
و فناوري ميان كشــورهاي اســامي طراحي مدل جديدي از همكاري بين

كشورها تاكيد كردند همچنين آقاي دكتر احمدي پيشنهاد تاسيس صندوق
بين اسالمي سرمايه هاي خطر پذير  ،حمايت كامستك از درج جايزه مصطفي
در ســند نهايي اجالس و برنامه ده ساله علم و فناوري كشورهاي اسالمي،
آمادگي ايران براي پذيرش مرجع ملي آموزش هاي فني و مهارتي در جهان
اســام آمادگي براي ارايه بورس تحصلي به كشــورهاي اسالميو تاكيد بر
حمايت ج.ا.ايران از ســه شبكه بين االسالمي موجود در كشورمان را مطرح
كردند كه مورد حمايت و تاييد آقاي شوكت خان قرار گرفت.
به عالوه در ديدار جناب آقاي دكتر احمدي با آقاي دكتر ســومرو رييس بنياد
علمي اكو در اسالم آباد پاكستان،به منظور توسعه همكاري هاي علمي فناوري
با كشــورهاي عضو اكو جناب آقاي دكتر احمدي پيشنهاد همكاري مشترك
تحقيقاتي مثل مدل همكاري هاي جندي شاپور با اعضاي اكو مطرنمودند و
مقرر شد بنياد مذكور پروژه هاي اولويت دار در چهارچوب اقتصاد دانش بنيان
را جهت شروع همكاري ها به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ارسال نمايد تا
دانشگاه ها و موسسات علمي پژوهشي از طريق اين بنياد با كشورهاي عضو
همكاري نمايند.
در ادامه جناب آقای دکتر احمدی مالقات هایی را با سفير جمهوري اسالمي
ايران در اسالم آباد ،آقاي دكتر محمد اصغر رييس دانشگاه ملي علوم و فناوري
پاكســتان ( ،)NUSTدكتر شهداد علم رييس شوراي علمي و پژوهش هاي
صنعتي پاكســتان ،مدير بين الملل وزارت آموزش و علوم فدراسيون روسيه،
احمد محمد علي ريس بانك توسعه اسالمي انجام دادند.
حدود  ۱۴۵هزار پژوهش ثبت می شود که نشان از انرژی زیادی دارد که در این زمینه
صرف می شود.

رتبه نخست دنیا در رشد تولید علم برتر
 -مقاالت یک درصد برتر

وی اظهار داشــت :جمهوری اسالمی ایران در سال  ۲۰۱۴تعداد  ۱۹۱مقاله پراستناد
تولید کرد .تعداد مقاالت یک درصد برتر کشــور در سال  ۲۰۱۵به  ۲۲۷مورد رسید.
بدین ترتیب کشور یک رشد حدود  ۱۹درصدی را تجربه کرد.
گزنی افزود :بعد از ایران هند بیشترین میزان رشد را دارد .هندوستان در سال  ۲۰۱۴و
 ۲۰۱۵به ترتیب تعداد  ۳۳۵و  ۴۱۸مقاله یک درصد برتر منتشر کرد .رشد این کشور
حدود  ۱۸درصد است.
وی یادآور شد :چین در رتبه سوم دنیا از لحاظ رشد تولید علم برتر قرار دارد .این کشور
در ســال های  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵به ترتیب تعداد  ۲۸۲۹و  ۳۱۷۰مدرک منتشر کرد که
در دسته مقاالت یک درصد برتر قرار می گیرند .بدین ترتیب این کشور از یک رشد
حدود  ۱۲درصد برخوردار بوده است.

رتبه دوم دنیا در رشد تولید علم برتر
 -مقاالت  ۱۰درصد برتر

معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسالم افزود :در سال  ۲۰۱۴تعداد

 ۲۶۶۰مقاله کشــور در زمره مقاالت  ۱۰درصد برتر دنیا قرار گرفت .این رقم در سال
 ۲۰۱۵به  ۴۴۲۰مورد افزایش یافت .بنابراین جمهوری اســامی ایران یک رشد ۶۶
درصد را تجربه کرده است که از این لحاظ بعد از ترکیه قرار دارد.
وی افزود :در سال  ۲۰۱۴تعداد  ۲۲۰۶مدرک از ترکیه در زمره مقاالت  ۱۰درصد برتر
قرار داشــت .این رقم در سال  ۲۰۱۵به  ۳۹۲۶مورد افزایش یافت .از همین رو رشد
ترکیه  ۷۸درصد بوده است .بعد از ایران کشورهای برزیل ،لهستان ،روسیه ،هند ،ژاپن
و کره جنوبی به ترتیب حدود  ٪۵۴ ،٪۶۰ ،٪۶۴ ،٪۶۴ ،٪۶۶و  ٪۵۲رشد نشان داده اند.
گزنی خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از دانشگاهیان
هدایت مقاالت علمی به سمت نیازهای کشور را مورد تاکید قرار دادند .آمارهای پایگاه
معتبر علمی ملی و بین المللی در سال های اخیر نشان می دهد که ساالنه در ایران

وی یادآور شــد :بنابراین هدایت این پژوهش ها به سمت نیازهای کشور از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .فقط پژوهش کافی نیست ،بلکه اثربخشی پژوهش در جامعه،
اقتصاد ،تغییر کیفیت و سطح زندگی و فناوری اولویت دارد.
معاون پژوهش و فناوری پایگاه اســتنادی علوم جهان اســام گفت :برای هدایت
مقاالت علمی به ســمت نیازهای کشور نگاه به ابعاد مختلف تولید علم الزم است و
تاکید صرف بر کمیت تولید علم آسیب زا خواهد بود ،مسئله ای که در سند سیاست
های کالن علم و فناوری ابالغی توســط مقام معظم رهبری به صراحت مورد تاکید
قرار گرفته است.
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مقاله

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

دوبالاقتصادمقاومتی

(بخش اول)

دکتر سید حسن علم الهدی

*

در بیش از یک دهه اخیر مقام معظم رهبری در قالب شعار های سال بر عناصر
کلیدی ای چون کار ،تولید ملی اشــتغال مولد ،بهره وری ،اصالح الگوی مصرف،
جهاد اقتصادی و حماسه ،سرمایه ایرانی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،دانش و
فرهنگ و اقتصاد و باالخره اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی تأکید داشته اند.
شعار های سال در واقع ترسیم نقشه راه و حرکت کشور و مردم برای تحقق اقتدار
ملی یا اقتدار اسالمی-ایرانی است .طرح اقتصاد مقاومتی در سال  92از سوی ایشان
برای برون رفت از معضالت اقتصادی و میل به توسعه درون زا برای کشور ما یک
راهبرد اساسی است .امروزه سخن از مدیریت دانایی و دانشی است و اقتصاد دانش
بنیان و کسب و کار های دانایی محور راز و رمز توسعه ملی و رقابت در بازار های
جهانی است .آلفرد مارشال( )Marshall1982در یک قرن پیش در کتاب مبانی
اقتصاد خود میگوید که دانش قویترین موتور تولید است .واقعیت مهم این است
که اقتصاد مقاومتی با تعریف و مشــخصه هایی که دارد ریشه عمیقی در اقتصاد
دانش بنیان و اقتصاد یادگیری دارد .بنابراین میتوان گفت  :دانش بنیانی و یادگیری
دوبال برای تعالی و پرواز اقتصاد مقاومتی اســت .نکته دیگر این که مفهوم و واژه
شــکاف دانش اکنون تبدیل به واژه متداولی برای بیان تفاوت میان کشــور های
توسعه یافته و درحال توسعه شده است و نوآوری و نظام نوآوری نقطه عزیمت به
قله های توسعه و پیشرفت هر جامعه ای است .لینسیوکیم (  )Lin siu kimبا 20
ســال مطالعه در کره کتاب معروف خود را از تقلید تا نوآوری نوشت .به نظر کیم
مهمترین عامل در رشــد کره ،یادگیری سریع به وسیله بنگاه های کره ای است
( )2000,Kimچهار دهه قبل کره جنوبی و غنا درآمد سرانه یکسانی داشته اند اما
دراوایل دهه  90سرانه درآمد کره  7برابر غنا شد.
آنچه مهم اســت آینده ایران در گروی پیشتازی مدیریت دانایی ،نوآوری و اقتصاد
دانش بنیان و در نتیجه اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع انســانی و طبیعی است.
فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی وابســته و البته بهــره گرفتن از یافته های علمی و
فناورانه دنیا و رقابت در بازار های جهانی و حضور قدرتمند در عرصه های سیاسی
از جمله راهبرد هایی است که باید به آنها توجه جدی داشت .یک واقعیت اساسی
در اقتصاد مقاومتی این است که مشارکت ملی و همگانی را میطلبد یعنی از خانه و
مدرسه و خانواده و اداره آغاز میشود تا به بنگاه ها و سازمان های کوچک و بزرگ
اقتصادی و صنعتی می رسد.
در این عرصه توجه به مزیت های نسبی و منطقه ای در جای جای میهن اسالمی
ما و تقویت کسب و کار های دانشی کوچک و متوسط و ترویج اشتغال مولد توسط
جوانان به ویژه تحصیلکرده های پرشمار کشور یک اصل است.
اکنون در این نوشتار با دو پرسش اساسی روبه رو هستیم که ارائه پاسخ های مناسبه
علمی و عملی به آن ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به مثابه یک راهبرد
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اساسی برای رشد و سالم سازی اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است.
پرسش اول :به راستی اقصتاد مقاومتی از چه ویژگی ها و شاخص هایی برخوردار است؟
پرسش دوم :منابع و امکانات کشور چگونه ممکن است در تحقق و توسعه اقتصاد
مقاومتی به کار گرفته شود؟
الزم به یاد آوری اســت که در اینجا بنابر اختصار و اجمال است وگرنه هرکدام از
مشخصه های موردنظر نیازمند مباحث تخصصی فراوانی است که در حوصله این
نوشتار نیست .بنابراین ضمن برشمردن پاره ای از این ویژگی ها به برخی از الزامات
اجرائی اقتصاد مقاومتی هم اشاره خواهد شد.
در پاسخ به پرسش اول حداقل به چندین مورد اشاره گذرا خواهد شد.
 -1اقتصاد مقاومتی  ،اقتصادی مردمی  ،فراگیر و همگانی اســت که با اراده مردم
و سرمایه آنان و عزم ملی امکان پذیر است .یک اقتصاد دولتی و نفتی نیست و در
عین حال عالوه بر اتکای به ظرفیت های انسانی و طبیعی کشور که درون زایی آن
را شکل میدهد درون گرا و گرفتار حصار های درون کشوری نمی ماند.
 -2اقتصاد مقاومتی به دنبال رشد و توسعه متوازن  ،پایدار و یک پارچه کشور است
و با عنایت به ظرفیت های بومی و منطقه ای و مزیت های منحصر به فرد نقاط
مختلف میهن اسالمی شــکل میگیرد .در واقع هیچ نیروی کاری و هیچ ظرفیت
انســانی و طبیعی از دایره تالش در عرصه شــکل گیری و رشد اقتصاد مقاومتی
بیرون نمی ماند.
 -3همه آحاد جامعه ،خانواده ها  ،مشاغل گوناگون  ،صنعتگران  ،فناوران ،دانشگاهیان
 ،فرهیختگان  ،دانشجویان و جوانان ذینفعان و مخاطبان اقتصاد مقاومتی هستند و
نیازمند نوعی تعاون  ،هم افزایی  ،همدلی و همزبانی و مشارکت هستند.
 -4اقتصاد مقاومتی ،برآیند دانش  ،فرهنگ و اقتصاد است و همانگونه که قبال نیز
اشارت رفت دارای دو بال اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد یادگیری است.
 -5نیازمند فرهنگ ســازی است .ابعاد و مؤلفه های مقاومتی و اینکه بنابر دالیل
فراوان  ،آینده توســعه کشــور و راه نجات اقتصاد و سالم سازی آن در گرو تحقق
ســاز و کار چنین اقتصادی اســت یک واقعیت انکار ناپذیر است .آشنایی با چنین
نیاز و ظرفیتی  ،نیازمند فرهنگ ســازی طوالنی مدت و پیوسته است زیرا بسیارند
کسانی که در کشور حتی در میان نخبگان و صاحبان اندیشه و کار آفرینان با چنین
اقتصادی آشنایی زیادی ندارند .بنابراین وظایف رسانه ها  ،مطبوعات و رسانه ملّی
و هم مراکز علمی و تحقیقاتی و فناوری است که به درستی در این فرهنگ سازی
مشارکت و همکاری نمایند.
اقتصــاد مقاومتی عدالت محور و اخالق مدار و رفاه محور اســت .به
	-6
دنبال ریاضت و تقســیم فقر نیست بلکه بدنبال تولید و خلق ثروت ،توزیع عادالنه
فرصت ها و امکانات و منابع میباشــد .هدف نهایــی اش تحقق عدالت و رفاه و

ســامت همگانی و اجتماعی است .کوتاه نمودن دستان مافیای قدرت و ثروت و
کاهش فاصله های طبقاتی و برخوردار شدن همه مردم از تولید و اشتغال مولد به
طور جدی مورد توجه اســت .به عالوه معتقد به تمرکز زدایی است و اینکه همه
چیز در چند شهر بزرگ متمرکز باشد در ادبیات توسعه اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه
شکوفایی ظرفیت ها ،و باروری منابع و کارآفرینی های محلی مد نظر است.
 -7تقویت کسب و کار ها و بنگاه های کوچک و متوسط فن آور و دانش بنیان (
 ) SMEاز جمله اهداف اساســی در مقاوم سازی اقتصادی است .بنگاه هایی که
با سرمایه های نسبت ًا اندک اما دارای نیروی انسانی ایده پرداز میتوانند ضمن رونق
بخشیدن به کسب و کار های متنوع ،موجب تقویت اشتغال مولد و کاهش نرخ رشد
بیکاری به ویژه در میان جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی باشند .کشور هایی
مانند ترکیه  ،کره  ،مالزی  ،ســنگاپور  ،هند و چین با گسترش و تقویت ( )SME
ها توانستند نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملّی خود را به میزان قابل مالحظه
ای افزایش دهند .این مهم در کشور ما به ویژه در مراکز رشد فناوری و پارک های
علم و فناوری و حتی در بخش صنعت با یک برنامه ریزی و مدیریت و حمایت و
نظارت مناســب در میان م ّدت به خوبی قابل پیاده شدن است .در این میان حتی
سامان دهی و تقویت مشاغل خانگی نیز باید مورد توجه باشد .نگارنده این نوشتار
خود چند سال پیش در مصر بانک قرض الحسنه ای را بازدید نمود که صرفا برای
پرداختن تسهیالت قرض الحســنه به مشاغل خانگی و روستایی با شرایط آسان
تأسیس شــده بود .ایجاد چنین الگویی در کشور ما هم میتواند حمایتگر خوبی از
چنین مشاغل و کارآفرینانی باشد.
 -8آموزش و توانمند ســازی نیروی کار و مهارت آموزی و ارتقاء بهره وری کار و
سرمایه هم جایگاه ویژه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد .از سوی دیگر ،تسهیل
قوانین مرتبط با کار و سرمایه و صادرات و حمایت ها و مشاوره های تخصصی و
مالی نیز باید اعمال گردد.
 -9سیســتم بانکی و حمایتی در کشور باید برنامه ها و روش کار خود را بر اساس
مشــخصه های اقتصاد مقاومتی و حمایت از مؤسسات کوچک و بزرگ فناوری و
دانش بنیان و صنایع کوچک باز تعریف و اجرایی نماید .متأســفانه هنوز در کشور
ما فناوری و ایده های فناورانه تأیید شده ارزیابی مالی نمیشوند و طبع ًا در سیستم
بانکی هم ناشناخته اند .گرفتار شدن در پیچ و خم های سخت تسهیالت بانکی و
ضمانت ها از جمله آفت های جدی برای رشــد و توسعه کسب و کار های دانش
بنیان و ( )SMEها و در نتیجه تضعیف اقتصاد مبتنی بر دانایی و اقتصاد مقاومتی
میباشــد؛ به عالوه بی انگیزگی و تضعیــف روحیه کارآفرینان جوان را هم موجب
خواهد شد ( .ادامه دارد ) ...
* رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

موزه علم و فناوری

موزه ها و مراکز علم چرا مهم اند؟
دکتر محمدرضا نوروزی*

برگزاری پرشور نخستین
نشست تخصصی سار
و در آماده برگزاری
نشست دوم

نخستین نشست تخصصی اندیشه های راهبر از سلسله
نشست های فصلی موزه علوم و فناوری روز جمعه 7خرداد با
حضور پژوهشگران ،اساتید ،اندیشمندان ،هنرمندان ،مدیران،
کارآفرینان خالق و اصحاب رســانه از ساعت  ۱۵الی  ۱۹در
سالن همایش موزه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم و فناوری این نشســت
با هدف توسعه اندیشه اقتصاد دانش بنیان و گسترش علم و
فناوری ،در یک جمع پر شور برگزار شد و حاضران تجربیات،
ایده های خالق و راه های دستیبابی به موفقیت را به اشتراک
گذاشتند.
«ســخنگاه اندیشه های راهبر» یا همان «سار» که در سال
جاری توســط موزه علوم کلید خورد ،محل مناســبی برای
اطالع رسانی شــرکت های دانش بنیان ،نهادهای آموزشی
و محصوالت و رویدادهای علمی و فناورانه است.
این پروژه قصد دارد ذهنهــای خالق و آماده را با کارهای
انجام شده و مسیرهای مناسب برای شکلگیری و پرورش
ایدهها آشنا کند و کمک نماید تا عالقمندان به علم و فناوری
و ترویج علم با چهرههای علمی و ایدههای نوآورانهی آنها
آشنا گردند.
در این برنامه ،دکتر ســیف اله جلیلــی (رئیس موزه علوم و
فناوری) درباره ایده راه اندازی و اهداف پروژه سار ،محمدرضا
نوروزی (مروج علم و هم آفرین پروژه راز) درباره ترویج علم
در بستر اینترنت ،مجید میرزا وزیری (استاد دانشگاه فردوسی
مشهد) درباره آموزش غیررســمی شهر ریاضی ،حازم فری
پور (مدیر عامل شــرکت فن آموز) درباره آموزش مبتنی بر
انگیزش ،علی عمیدی (از کارآفرینان برتر) درباره نحوه تبدیل
ایده های ذهنی به شــرکت های بزرگ ،سمیه کرمی (عضو
تحریریه مجله شــگفت زار) درباره ادبیات علمی -تخیلی،
مهران نوروزی (طراح مفهومی مــوزه علوم) درباره طراحی
موزه های علم و فناوری و پویا نیکجو (فعال محیط زیست)
دربــاره رویکرد طبیعــت گرایی در آموزش بــه کودکان به
سخنرانی و ارائه بحث پرداختند.
دومین برنامه از این سلسله نشست ها با عنوان سار تابستان
در تاریخ جمعه 12شــهریور در ســالن همایش موزه ملی با
حضور پرشور عالقمندان برگزار خواهد شد.
جهت ثبت نام و دریافت اطالعات بیشتر به سایت www.
 sar.irstm.irمراجعه نمایید.

کانت میگوید« :موزهها در دنیای مدرن همچون معابد
دنیای باســتان هستند »...به نظر چندان هم بیراه نمیگوید.
موزههــا همهی داشــتههای آدمیزاد را گــردآوری کرده و
بیواســطه به مخاطبشــان ارائه میدهند .موزهها همهی
نیکیهــا و زیباییها و حتی گاه آمال و آرزوهای یک قوم را
دور هم جمع میکنند و از سوی دیگر در دنیای مدرن نقش
آموزشی قویای دارند و به عبارتی بخشی از بار فرآیندهای
آموزش را موزهها بر دوش میکشند.
موزهها به شــکل عام و موزههای علمی به شــکل خاص،
همچون مدارســی عمومی که همهی افراد جامعه را بدون
هیچ نوع فیلتری پوشش میدهند ،مفهوم تازهای از آموزش
را برای ما ایجــاد کردهاند :آموزشهــای مادامالعمر .آنها
میتواننــد با گردآوری مجموعهای از اشــیا ،مواد و ابزارها و
ساماندهیشــان به شــکل موزهای و بر اســاس شیوهها و
اســتانداردهای موزهداری ،ابزارهای آموزشــی را مهیا کرده
و ســپس موزهگردانان بر اســاس این داراییها ،به طراحی
برنامههای بازدیدی اقدام نمایند .برنامههای بازدید همچون
ســرفصلهای درسی یک آموزشگاه هســتند که مخاطب
(آموزش پذیر) را به سطح تازهای از دانایی میرسانند.
بر خالف مدارس و دانشــکدهها و آموزشــگاههای رایج که
مجبورند عالوه بر انواع و اقســام فیلترهای سنی و جنسی و
ردههای تحصیلی ،دورههای آموزشــی مشخصی را در طول
یک بازهی زمانی خاص (مثال  ١٢ســال عمومی ،یا  ۴سال
کارشناسی) تعریف کرده و پس از اینکه مخاطب این دورهها
را از ســر گذراند ،او را فارغالتحصیل اعالم میکنند ،موزهها
برای مخاطبان خود و ارزشهایی که طراحی میکنند ،هیچ
فارغالتحصیلی ندارند .آنها آموزش را در بطن زندگی روزمره
میانگارند و میتوانند تا انتهای عمر ،این آموزشها را جاری
نگه دارند.
از وجــوه متمایز و خاص دیگری کــه موزهها ،به خصوص
موزههای علمی ،دارا هســتند و مــوزهداران و موزه گردانان
عالقمند هستند تا آن را تقویت کنند ،وجه جذابیت و سرگرمی
اســت .موزهها «میتوانند» و «باید» از مهمترین هدفهای
ســرگرمی برای شهروندان محسوب گردند و این وجه یعنی
قرارگیری آموزش و ســرگرمی در کنار هم ابزار قدرتمندی
برای باال بردن ســطح دانایی عموم شهروندان است که از
اهداف عمومی همهی موزهها میباشد.
عموم موزهها کمتر از  ۲۰۰ســال اســت که احداث شدهاند.
نخستین نمونههای موزههای علمی ،موزههای حیات وحش
محسوب میشــدند (و در ایران هم بیشتر موزههای علمی
از این دسته هســتند) حتی در یک دستهبندی ،باغوحشها
را هم میتوان موزههای علمی محســوب کرد .با گسترش
نیاز و مفاهیم موزهداری ،موزههای علمی دیگری هم ســر
و کلهشــان در جوامع یافت شــد .موزههای تاریخ علمی با
رویکــردی تاریخی به علم پرداختنــد ،موزههای موضوعی
در حوزهی علم تاســیس شــدند و فناوری هم در کنار علم،
موزههای خودش را یافت و ...اما اندکاندک نیاز به یک اتفاق
و رویکرد تازه در موزهداری کالسیک ،به خصوص در حوزه
علم ،احساس میشد .چیزی که اثربخشی موزه را افزون کند،
میزان ســرگرمی و برنامهپذیری موزهها را افزایش دهد و از

همه مهمتر نیازهای بسیار متنوع و عمال نامتناهی مخاطبان
موزه را پاسخ دهد.
در موزهداری کالسیک ،غیرممکن بوده که برای هر مخاطب
بتوان یک برنامه یا داســتان و یا چیدمان اختصاصی ایجاد
کرد .موزههای کالسیک از اجرای این خواستهی مخاطبان
عاجزند و طبیعی بود که حتی نتوان تصور کرد که یک موزه
بتواند برای تکتک مخاطبانش ختصاصیســازی شود ...اما
ظاهرا کار نشــد ندارد ...االن که دارید این متن را میخوانید
موزههــای زیادی در دنیا وجود دارند کــه کم و بیش برای
تکتک مخاطبانش اختصاصیسازی شدهاند و هر مخاطب
بر حســب نیاز ،عالقه ،توانایی و داناییهایش بهرهای از آن
میبرد که انگار کامال برای او طراحی و چیدمان شده است.
مخاطــب در این موزهها میتواند خــودش برنامهی بازدید
خاص خودش را طرحریزی کند و یا شاید فقط با یک بخش
از کل موزه درگیر شود و با باقی بخشها کاری نداشته باشد
و دریافت و آموزشــی که در موزه میبیند کامال برای خود او
اختصاص یافته باشد.
از ایــن جالبتر و مهیجتر این که حتی یک مخاطب خاص
میتواند هر بار که به این موزه مراجعه میکند ،دریافتی تازه
کسب کند و انگار که موزه هم با مخاطب رشد میکند و در
یک تعامل دوســویه ،مخاطب نیازهای تازهی خودش را به
موزه میدهد و موزه نیازهای تازهی مخاطب را رفع میکند!
همین االن موزههای علمی زیادی در دنیا هستند که با این
رویکرد طراحی و ساخته شدهاند .در ایران خودمان هم چنین
موزههای علمیای یافت میشوند؛ هر چند خیلی قدیمیتر از
نمونههای جهانی هستند و انگار خالقیت طراحی و نیازهای
ویژهی این مراکز فراموش شده است ،اما به هر حال در ایران
هــم این موزهها را میتوانید بیابید .البته در دنیای موزهداری
و طراحی موزهها برای اینکه این نوع موزهها را با دیگر انواع
مرسومتر اشتباه نگیرند ،نام این موزههای علمی را کمی تغییر
داده و واژهی مــوزه را از آن حذف کردهاند و به آنها «مرکز
علم» میگویند .مراکز علمی جایی هستند برای کشف ،برای
اینکه خود مخاطب بر حسب سطح داناییاش به سوی کشف
دانایی و ســازوکار علم هدایت شــود .معلم به شکلی بسیار
نامحســوس در این مراکز حضور دارد .ابزارهای طراحیشده
معلم حمایتکننده را با هم بر عهده
در این مراکز نقش ابزار و ِ
طراح ابزار و موزه ،همهی نیازهای اولیهی آموزشی
گرفته و ِ
را پیش از ورود و حضور مخاطب به مرکز علم در طراحیها
و چیدمانها و ایدهپردازیها لحاظ کرده اســت .برای همین
اســت که وقتی مخاطب به یک مرکز علم وارد میشود ،به
سادگی ورود به یک شــهربازی لذت بردن از ابزارها را آغاز
ِ
میکند و همزمان به کشف روابط علت و معلولی ،به کشف
مهم مغز و دست
دادههای عمومی علمی و به کشف رابطهی ِ
میپردازد و هنگام خروج از مرکز علم جدا از داناییهای کم
و بیشی که کسب کرده اســت (و شاید این خیلی هم مهم
نباشد!) یک برداشت بسیار مهمتر با خود بیرون میآورد؛ این
برداشت باارزش که مراکز علم باید برای مخاطبانشان مهیا
کرده باشند چیزی نیست جزِ :
لذت دانایی و اکتشاف.
*مروج علم و مشاور علمی رصدخانه زعفرانیه

جشنواره تابستانه موزه علوم و فناوری ،تا چند روز دیگر
جشنواره تابستانه موزه علوم و فناوری از تاریخ 27تیر الی
11شهریور ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم و فناوری ،این جشنواره
کامال آزاد است و تمام عالقمندان به صورت فردی ،گروهی
و خانوادگی می توانند در آن شرکت کنند.
جشنواره تابستانه موزه علوم هر روز در دو سانس صبح و عصر
در مکان نمایشــگاه دائمی موزه واقع در خیابان امام ،خیابان
سی تیر ،ساختمان سابق کتابخانه ملی برگزار می شود.
عناوین برنامههای جشنواره:
کارگاهها شــامل :رباتیک ،نجوم رصدی ،داستان نویسی
علمی-تخیلی ،قصه خوانی برای کــودکان ،بازیافت ،تئاتر

عروسکی ،ساخت ابزار علمی ،آموزش و ساخت ساعت آفتابی،
آزمایشهای مفرح شــیمی ،آزمایشهــای مفرح فیزیک،
نمایش فیلم علمی
آموزش علم در کنار مجموعههای علمی (ریاضی ،فیزیک،
شیمی ،محیط زیست ،نجوم ،رباتیک ،اُپتیک ،رآکتور)
برنامه مفرح حباب سازی در فضای باز
رصد با چتر آسمان نما
فروش محصوالت آموزشی
عالقمنــدان می توانند جهت ثبت نــام و دریافت اطالعات
بیشتر به ســایت  www.irstm.irمراجعه و یا با شماره
های 88914934تماس برقرار کنند.
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دانشمندان کوچک موسسه محک
از موزه علوم و فناوری دیدن کردند
موزه علــوم و فنــاوري در يك صبح بهــاري ميزبان
متفاوتترين بازديدكنندگان بود .حدود  40نفر از دانشمندان
كوچك محك به همراه دوستان و خانوادههايشان در اردويي
يكروزه به كاوش تاريــخ علوم و فناوري در اين موزه ملي
پرداختند.
بــه گزارش روابط عمومی موزه علــوم و فناوری ،قهرمانان
مبارزه با سرطان در اين بازديد با همراهي راهنمايان موزه كه
با توجه و مهرباني پاسخ سؤاالت كودكانهشان را ميدادند از
ي فناوريهاي بومي همچون بخش
بخشهاي مختلف گالر 
ســازهها و ماشينهاي ســاده ديدن كردند .كودكان محک
ترازوها و آونگهاي علم فيزيك را به دست گرفتند و مفاهيم
رياضي را به زباني ساده و به همراه بازي آموختند.
گالري مركــز علم ،در بخش ديگري از ايــن موزه ميزبان
والدين و فرزنــدان محك بود .آنهــا در بخش «مورس تا
موبايل» تاريخچه اولين رسانه ارتباطي را فرا گرفتند و روزی
پر از صمیمیت را برای موزه داران و خود رقم زدند.
در پایان مســئوالن محك با بیســت و پنج سال فعالیت در
زمینه پشتیبانی از کودکان سرطانی ،از همكاري موزه علوم و
فناوري در فراهم كردن اين رويداد علمي براي ارتقاي دانش
فرزندان اين سرزمين تقدیر نمودند.
اميد است موزه علوم توانسته باشد جرقه خالقیت و نوآوري
را در ذهن این کودکان و خانواده هایشــان ایجاد کرده باشد
و بزودی موجبات برپایی نمایشــگاه سیار را نیز در موسسه
محک فراهم آورد.

ابوالحسن قاینی (ابن بامشاد)

ابوالحسن قاینی از ریاضیدانان و ستاره شناسان ایرانی
است .از زادروز و زاد مرگ و نیز دوران زندگی او اطالع بسیار
اندک در دست است .دو مقاله از وی موجود است که از روی
آن ها نام و کنیه و نسبت او به طور دقیق معلوم می شود و از
روی یکــی از آن ها می توان دانســت که وی دســت کم
قســمتی از عمر خود را در زادگاهش یعنــی قاین واقع در
خراســان گذرانده است ولی از اســتادانش اطالع دقیقی در
دست نیست.
ابوریحان بیرونی که معموال در نوشته های ریاضی و نجوم
خود فقط از ریاضیدانان و منجمان بزرگ نام می برد ،برهان
دو قضیه هندســی را از قاینی نقل کرده اســت و این نشان
دهنده آن اســت کــه قاینی در زمان بیرونــی در ریاضیات
شــهرت داشته است .بیرونی در یک موضع او را «ابوالحسن
ابن بامشــاد»و در موضع دیگر «ابوالحسن علی بن عبدا...
بامشاد»نامیده است.
تعدادی از مکتوبات علمی:
مقاله فی استخراج ساعات مابین طلوع الفجر و طلوع
الشــمس کل یوم من ایام الســنه بمدینه قاین (موضوع آن
تعیین روش محاســبه مدت زمان بیــن طلوع فجر و طلوع
آفتاب و همچنین غروب آفتاب و غروب شــفق اســت که
در هریک از روزهای ســال می توان آن را برای شهر قاین
حســاب کرد .این مقاله در سال  1961میالدی توسط خانم
«ماری داویدیان» و «دکتر کندی» به زبان انگلیسی ترجمه
شده و مورد بحث قرار گرفته است.
مقاله فی اســتخراج تاریخ الیهود (این مقاله در سال 1366
ه.ق در حیدر آباد دکن چاپ شده است .موضوع آن ،محاسبه
روزهای تاریخ یهودی و مقایسه آن با تاریخ اسکندری است.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سردبیر :دکتر حسن خوشقلب
مدیر تحریریه :رضا فرجتبار
مدیر پشتیبانی :جاوید سلطانی
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری هماهنگی :بابک چوبداری ،علیرضا صادق
دبیر صفحة فناوری :مهندس عباسعلی ارفع
دبیر صفحة شورای عالی :مسعود مقصودی
دبیر صفحة ایرانداک :نوراهلل رزمی
دبیر صفحة موزة علم و فناوری :محسن جعفرینژاد
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
پشتیبان  :ITسید حسین هاشمی
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دبیر صفحة بینالملل :ثریا طیبی
دبیر صفحه امور پژوهشی :لیال فالح نژاد
مسئول دبیرخانه عتف :محمدرضا فراهانی
طراح گرافیک :علیاکبر محمدخانی
باتشکر از خانم دکتر بروجردی و همکاران ادارة کل روابط عمومی
آدرس :میدان صنعت ،بلوار خوردین ،خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،طبقة  ،۱۱معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن ،82233500 :فکس 88575677 :سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :

اختصاص زمین به موزه ملی علوم و فناوری در اراضی بوستان والیت
پیرو امضــای تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و
شهرداری تهران ،بخشی از زمین بوستان والیت به احداث ساختمان موزه علوم و
فناوری اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی موزه علوم ،پس از ســال ها تالش و پیگیری مسئوالن
این مجموعه مبنی بر توجیه مقامات عالی رتبه کشــور در راستای نهادینه کردن
جایــگاه موزه علوم و فناوری در نظام آموزشــی ،باالخره امروز در محل نگارخانه

برگ تفاهم نامه اختصاص زمین در اراضی بوستان والیت جهت احداث ساختمان
مستقل موزه ملی علوم و فناوری بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شهرداری
تهران به امضاء رسید.
در ابتدای این مراسم بابک نگاهداری ،مدیر مرکز مطالعات شهرداری تهران تعامل
بین مدیریت شــهری و نهادهای علم و فناوری را بــرای هر دو طرف برد -برد
توصیف کرد و امضای این تفاهم نامه را تجلی گر تعامل دو سویه مدیریت شهری
و نهاد های علم و فناوری دانست.
در آیین امضای تفاهم نامه ،محمدباقر قالیباف شهردار تهران با بیان این که موزه
علوم و فناوری می تواند برای مردم مفید واقع شــود افزود :با توجه به این که این
موزه دارای ردیف بودجه دولتی است بنابراین بر اساس تفاهم صورت گرفته زمین
مورد نیاز برای احداث این موزه از ســوی شــهرداری تهران و اعتبارات آن توسط
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تامین می شود.
دکتــر فرهادی نیز با بیان این که موزه علوم و فناوری حدود  ۵ســال اســت که
فعالیتش را در ساختمان سابق کتابخانه ملی آغاز کرده و  ۴سال پیاپی بعنوان موزه
برتر کشور شناخته شده است افزود :این موزه در سال گذشته حدود  ۳۰۰هزار نفر
بازدید کننده داشته که نشان از حجم باالی عالقمندان آن دارد .وزیر علوم با تاکید
بر جایگاه آموزشی موزه های علوم و فناوری در دنیا و نیز ضرورت معرفی جایگاه
علم و فناوری کشور ،به عدم برخورداری موزه علوم از فضای مناسب اشاره کرد و
افزود :این موضوع با شهرداری تهران مطرح و با امضای تفاهم نامه مذکور فضای
جدیدی در بوستان والیت به موزه علوم و فناوری اختصاص یافت.
در انتهای این برنامه دکتر جلیلی رییس موزه علوم و فناوری ضمن تشکر از دکتر
فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و دکتر قالیباف شــهردار تهران ،از مراسم
کلنگ زنی ســاختمان موزه علوم و فناوری در هفته های آینده با حضور مسئوالن
عالی رتبه کشور خبر داد.

موزه علوم و فناوری موزه برتر کشور شد
موزه علوم و فناوری به جهت کسب  8عنوان برتر در شاخصهای گوناگون از
سوی شورای بینالمللی موزهها بعنوان موزه برتر سال  94انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم ،روز چهارشنبه  29اردیبهشت همزمان با روز
جهانی موزه و یکصدمین سال تاسیس موزه ملی ایران و نیز هفتادمین سال تاسیس
ایکوم (شورای بین المللی موزهها) ،آیین انتخاب برترین موزههای کشور در سال 94
با حضور هانس مارتین هنز رئیس شورای بینالمللی موزهها برگزار شد و موزه علوم
و فناوری در مجموع با برتری در  8شاخص ،بعنوان برترین موزه کشور شناخته شد.
این آیین با فراهم کردن زمینهای برای انتقال تجربیات و دســتاوردهای یکســاله
دســتاندرکاران نهادهای موزهای کشــور و با هدف قدردانی و حقشناســی از
زحمتکشــان این عرصه و با حضور پروفســور هانس مارتین هنز رئیس ایکوم
جهانی ،رئیس ایکوم ارمنستان ،سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری ،محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری و سیداحمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران برگزار شد.
شــایان ذکر است  460موزه کشور برای رقابت در بخش «موزه برتر» دعوت شده
بودند که از این تعداد 116 ،موزه شــرکت کردند که پس از بررسی از سوی هیات
اجرایی 72 ،موزه به مرحله نهایی راه یافتند.
انتخاب موزه برتر بر اســاس تقسیم بندی اســتاندارد ایکوم جهانی ،در سه سطح
بزرگ ،متوســط و کوچک و در دو بخش خصوصی و عمومی انجام شد .موزه ها
در  12شاخص« :بازدید از موزه»« ،گردآوری»« ،معرفی»« ،نگهداری و حفاظت»،
«پژوهش»« ،اعمال استانداردهای فنی»« ،توسعه فیزیکی»« ،توسعه مدیریتی»،
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«خالقیــت و نوآوری»« ،تــاش برای بقاء»« ،روز جهانی مــوزه» و «کودک و
نوجوان» به رقابت پرداختند که در بخــش «موزههای دولتی بزرگ» موزه علوم
و فناوری در  8شاخص :توسعه مدیریت ،روز جهانی موزه ،معرفی ،آموزش ،تالش
برای بقا ،گردآوری ،نوآوری و خالقیت و کودک و نوجوان بعنوان موزه برتر شناخته
شد.
مجموعه جهانی کاخ گلستان در شــاخص «بازدید» ،مجموعه فرهنگی تاریخی
نیاوران درشاخص«نگهداری» موزه سینما در شاخص «اعمال استانداردهای فنی»
و «توســعه فیزیکی» و «پژوهش» بعنوان دیگر موزههــای برتر مورد تقدیر قرار
گرفتند.
دونلی نوازی شیرمحمد اسپندار و اهدای چنگ سنتی از سوی هنرمندان به هانس
مارتین هنز رئیس شورای بینالمللی موزهها از حواشی این مراسم بود.

ایکوم (شوراي بينالمللي مو زهها)

شــورای بینالمللی موزهها (ایکوم) ،ســازمان غيردولتي مربوط به امور موزهها و
كارگزاران حرفهاي آنهاســت .این شــورا مادر شــوراها و انجمنهای بینالمللی
موزههای جهان اســت که با هدف ترویج منافع موزهشناســی و دیگر رشتههای
وابســته به آن و هماهنگی و گســترش فعالیتهای موزهها ایجاد شده است .در
این میان شوراهای تخصصی دیگری نیز هستند که در زمینههای مختلفی چون
هنر و صنعت فعالیت میکنند که شــورای بینالمللی موزههای علوم و فناوری از
آن جملهاند.

اين شــورا از اعضاي خود -كه به طور مشــترك با كميتههاي ملي و بينالمللي
فعاليت مي كنند -و همچنين از سازمانهاي تابعه و منطقهاي تشكيل شده است.
مقر شوراي بينالمللي موزهها در پاريس است .این شورا بيش از  30.000عضو دارد
و داراي  117كميته ملي و  31کمیته بین المللی اســت .از فعالیتهای دیگر این
شورا میتوان به تبادل همكاريهاي حرفهاي ،توسعه دانش و افزایش سطح آگاهي
جامعه نســبت به موزهها ،آموزش پرســنل ،حفاظت از ميراث فرهنگي و مبارزه با
قاچاق غير قانوني اموال فرهنگي اشاره کرد .شوراي بينالمللي موزهها كه به منظور
پيشــبرد منافع موزهشناسي و ساير نظامهاي مربوط به مديريت و عملكرد موزهها
تأسيس شده ،در كشورهاي مختلف دفاتري را به منظور ترويج فعاليتهاي خود با
تأييد يونسكو ايجاد كرده است:.

روز جهانی موزه

از ســال  1977تاکنون ،روز هجدهم ِمی بعنوان روز جهانی موزه در سراســر دنیا
شــناخته شده اســت که هدف از نامگذاری آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به
اهمیت موزهها در توسعه جامعه است .شورای مشاوران ایکوم موضوعاتی را انتخاب
میکنند که کشورهای بسیاری را درگیر میکند .این رویداد فرهنگی ممکن است
یک روز ،یک آخر هفته ،یک هفته یا یک ماه به طول انجامد .این روز در امریکا،
اقیانوسیه ،افریقا ،اروپا و آسیا از محبوبیت خاصی برخوردار است .درسالهای اخیر،
روز جهانی موزه در ســی هزار موزه که در بیش از  120کشور پراکندهاند ،برگزار
میشود.

