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دکتر پیري
نقشه راه توسعه فناوری 

استان های کشور
 تدوین می شود 

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

استفاده نکردن بهینه 
ازنیروهای متخصص اصلی  ترین 

مشکل تجاری سازی علم

 وزیر علوم تاکید کرد
ضرورت انجام تحقیقات مشترک با 

پارک های فناوری سایر کشورها

زنده یاد دکتر سروش 
علیمرادی

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 
۲۰1۵ قابل 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 
1۳۹۵/۴/11 بیانگر آن اســت که تعداد مدارک کشــور در 
مجالت چارک اول در ســال ۲۰1۵ نســبت 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 ۲۰1۰ جمهوری اســالمی ایران ۳۳۸۸ مدارک در 
مجالت چارک اول منتشر کرده بود. این مقدار در سال ۲۰11 
به ۵۰۹۴ مورد رســید. در سال ۲۰1۲ مجددا میزان تولیدات 
علمی کشور در این دسته از مجالت افزایش یافته و به ۵۵۶۷ 
مدرک رســید. در ســال ۲۰1۳ کمیت تولید علم برتر کشور 
دوباره افزایش یافته و به ۵۸۲۴ مورد رســید. در سال ۲۰1۴ 
نیز تعداد مدارک کشور در مجالت چارک اول مجددا افزایش 
یافت و به ۶۶۲۵ مورد افزایش یافت. در آخرین ســال قابل 
محاسبه یعنی در ســال ۲۰1۵ کیفیت پژوهش های کشور 
نسبت به ســال ۲۰1۴ افزایش یافته و به ۶۸۵۴ مورد رسید. 
تعداد مدارک کشور با کیفیت کشور در سال ۲۰1۵ نسبت به 

سال ۲۰1۰ دو برابر شده است.

ایران
بر فراز قله علمی جهان 

رشد تولید  علم برتر در 
جمهوری اسالمی ایران

ارتقا چند برابری سطح 
کیفیت پژوهش در کشور

براساس آمار پایگاه های معتبر 

ادامه در صفحة ۲۸
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
اخبار2

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضروت انجام تحقیقات 
مشترک با پارک های علم و فناوری دیگر کشورها تأکید کرد
به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر محمد فرهادی در نشســت 
رؤســای پارک های علم و فناوری سراســر کشور ، از اینکه 
در ســال های اخیر ادبیات و مفاهیــم مهمی در حوزه علم و 
فناوری تولید شده است، اظهار کرد: علی رغم وجود ۳۸ پارک 
علم و فناوری در حال حاضر، ما به پارک های تخصصی نیاز 
داریم و بخش خصوصی نیز درصدد ایجاد پارک های علم و 

فناوری است.
وی تأکید کرد: اگر چه بخش تحقیقات در کشــور باید مورد 
توجه جــدی قرار گیرد و حدود ۲۰ تــا ۲۵ درصد تحقیقات 
باید بنیادی و مرز دانشــی و ۷۵ تا ۸۰ درصد 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 تصمیم ها 
مصوب شده که تسهیالت قابل قبولی در اختیار شرکت های 
دانش بنیان قرار گیرد و سرمایه اولیه آن نیز فراهم شده است.

وزیــر علوم اظهار کرد: شــرکت های دانش بنیان نیز باید با 
برنامه ســازی، برقــراری تعامالت بین المللــی و انجام کار 

مشترک، برنامه های خود را به پیش ببرند.
دکتر فرهادی درخصوص برندسازی شرکت های دانش بنیان 
اظهار کرد: شرکت های مستقر در پارک های 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 

شرکت ها قادر باشند تبدیل به یک برند جهانی شوند.
وی با اشــاره به بحث اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تا پایان 
امسال دولت باید حداقل گزارش 1۰۰ اقدام 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 
پارک های علم و فناوری دیگر کشورها خاطرنشان کرد: هم 
اکنون 1۴۰ طرح تحقیقاتی مشترک با دیگر کشورها داریم 

که بخش عمده آنها پس از برجام انجام شده است. 

وزیر علوم تاکید کرد

ضرورت انجام تحقیقات مشترک
 با پارک های فناوری سایر کشورها

حمایت 88 میلیاردی 
»صحا« از شرکت های 

دانش بنیان

سرپرســت معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت از تصویب ۳۴ 
طــرح در صنــدوق حمایــت از 
صنایــع  توســعه  و  تحقیقــات 
الکترونیک )صحا( خبر داد و گفت: 
برای حمایت از این تعداد طرح، ۸۸ میلیارد ریال از سوی این 

صندوق مصوب شده است.
به گزارش گاهنامه عتف ،   در بیســت وپنجمین نشســت 
رؤســای پارک های علم و فنــاوری با اشــاره به امضای 
تفاهمنامه ای میــان وزارت علوم و صنعت، معدن و تجارت 
افزود: بر اســاس این تفاهم نامــه، ظرفیت های خوبی برای 
شــرکت های دانش بنیان ایجاد شده است و عالوه بر آن در 

وزارتخانه صنعت درصدد ایجاد صنعت دانش بنیان هستیم.
وی با اشــاره به اعطای تسهیالت اشــتغالی در دولت های 
مختلف ادامه داد: عــالوه بر آنها به دنبال ایجاد حلقه هایی 
بودیم تا فناوری های تولیدشده در پارک های علم و فناوری 
در شــرکت های دانش بنیان مورد بهره بــرداری قرار گیرد، 
چراکه دغدغه اصلی محققان کشــور پاک شدن دانش های 

فنی است.
صادق زاده با تاکید بر اینکه اغلب صنایع کشور وارداتی است، 
خاطرنشــان کرد: ولی برخی دیگر از صنایع با ظرفیت هایی 
که در کشور ایجاد شد، توانستند با بهره گیری از صنایع نوین 

فعالیت های خود را در بعد ملی رقابت پذیر کنند.
وی با تاکید بر رسوخ فناوری های نوین و پیشرفته در صنایع 
موجود یادآور شــد: در این راستا پارک های علم و فناوری و 
شرکت های دانش بنیان می توانند موثر باشند، ضمن آنکه از 
رؤسای ســازمان های صنایع خواسته شده است تا مشاوران 
پژوهشی داشته باشــند و این مشاوران باید از میان رؤسای 
دانشگاه ها انتخاب شــوند تا مسائل پارک ها و دانشگاه ها با 

رویکرد علمی رفع شود.
سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رســوخ فناوری های نویــن در صنایع را از 
سیاست های اصلی این وزارتخانه نام برد و اظهار کرد: برخی 
از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری 
به تولید انبوه محصوالت خود رسیده اند و دارای ارزش افزوده 

زیادی هستند.
وی اضافه کرد: برای تقویت ایــن نوع محصوالت باید در 
مکانیزم تعرفه ها تجدیدنظر شــود که یکی از آنها افزایش 
تعرفه واردات است تا از این طریق از تولیدات داخل حمایت 

شود.
صادق زاده با اشاره به اشــتراکات وظایف پارک های علم و 
فناوری با شــهرک های صنعتی خاطرنشــان کــرد: از این 
ظرفیت باید برای شرکت های دانش بنیان بهره برداری شود، 
چراکه این شــهرک ها می توانند اقدام به واگذاری زمین به 

شرکت های دانش بنیان 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: شرکت های 
صنعتی که مالیات پرداخت می کنند، می توانند تا ســقف 1۰ 
درصد مالیات خــود را صرف پروژه های تحقیقاتی کنند که 
این پروژه ها می تواند در قالب پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه 

در مراکز پژوهشی اجرا شود.
صادق زاده ایجاد صندوق حمایــت از صنایع الکترونیک را 
از دیگر ظرفیت های کشــور برای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان نام برد و افزود: این صندوق در آینده منحصر به 
صنایع الکترونیک نمی شود، بلکه شامل فناوری های پیشرفته 

و نوین خواهد شد.
وی تصریح کرد: در ســال گذشــته ۶۰ طرح که اغلب آنها 
از ســوی شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک های علم و 
فنــاوری بوده اند، در این صندوق مورد ارزیابی قرار گرفت و 
۳۴ طرح مصوب شــد که ۸۸ میلیارد ریال از این شرکت ها 

حمایت شده است. 

به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر محسن شریفي مدیرکل 
دفتر سیاست گذاري و برنامه ریزي امور پژوهشي با اعالم خبر 
آغاز فعالیت در خصوص آمایش مؤسســات پژوهشي کشور، 
آمایش مراکز و مؤسسات پژوهشي کشور را در ذیل آمایش 
آموزش عالي به عنوان زیر مجموعه آمایش سرزمین عنوان 
کردند که شامل اقدامات ساماندهي و نظام بخشي به فضاي 
طبیعــي، اجتماعي و اقتصادي در ســطوح ملي و منطقه اي 

است.
آمایش مؤسسات، بر اســاس تدوین اصلی ترین جهت گري

هاي توســعه بلندمدت کشور و در قالب تلفیق برنامه ریزی ها 
بــا تکیه بر قابلیت ها، توانمندی ها و محدودیت هاي منطقه اي در 
یک برنامه ریزي هماهنــگ و بلندمدت صورت می گیرد. در 
نبود چنین رویکردي، سیاســت ها می تواند به تشدید نابرابري
هاي منطقه اي دامن زده و کارآمدي برنامه و اقدامات توسعه 
بخشي را در عرصه ســرزمیني با تردید مواجه سازد. عالوه 
بر این در چنین وضعیتي، طبیعي اســت که بهره برداري از 
ظرفیت ها و قابلیت هاي سرزمیني با تردید مواجه سازد عالوه بر 
این در چنین وضعیتي، طبیعي است که از ظرفیت ها و قابلیت هاي 
سرزمیني بطور مناسب و عادالنه بهره برداري نگردد. از آنجا 
که مؤسسات پژوهشــي نمادي از تحقیق و توسعه هستند، 

توزیع نابرابر آنها در عرصه سرزمیني نه تنها نمایانگر نابرابري 
فضایي توسعه، بلکه تدوام بخش این نابرابري خواهد بود.

دکتر شریفي در ادامه افزودند، مسلم است که پژوهش یکي 
از بنیان هاي مهم توســعه علمي هر کشوري به شمار می رود. 
بطوري که هر کشــوري از بنیان هاي پژوهشي نظام یافته تر و 
قوی تري برخوردار باشد، از توســعه علمي باالتري برخوردار 
خواهد شد. طبیعي است که مراکز و مؤسسات پژوهشي بستر 

و فرصت انجام و پیشبرد نظام یافته و رشد یابنده پژوهش را 
فراهم می سازند.

از این رو گســترش و توســعه مراکز و مؤسسات پژوهشي در 
کشور می تواند زمینه ساز توسعه علمي و اقتصادي و اجتماعي 
گردد. با این حال عدالت و کارایي حکم می کند که سیاســت 
توسعه مؤسسات پژوهشي کشور، از یک طرف همه ظرفیت ها 
و قابلیت هاي سرزمیني را طرف توجه قرار دهد و از طرف دیگر 
توزیع فضایي مناســب و کارآمدي از مؤسسات را درعرصه 
سرزمیني ترغیب و تشویق کند. اما توزیع مراکز و مؤسسات 
پژوهشي کشور گواهي بر وجود و اثر بخشي چنین سیاستي 
نیســت. این در حالي است که در اصل چهل و هشتم قانون 
اساسي جمهوري اســالمي ایران، در راستاي توزیع متوازن 
عوامل توسعه در بین مناطق تصریح شده است که می بایست 
هر منطقه فراخور نیازها و اســتعداد رشــد خود، ســرمایه و 

امکانات الزم را در دسترس داشته باشد.
 به گفته دکتر محســن شــریفي مدیرکل دفتر برنامه ریزي 
و سیاســتگذاري امور پژوهشي طبیعتاً یکي از امکانات الزم 
جهت توســعه مناطق، ارتقاي منابع انساني و نوآوري و رشد 
علمي اســت که توزیع متوازن مؤسسات پژوهشي در سطح 

کشور به تحقق آن کمک خواهد کرد.

» آمایش مؤسسات پژوهشي کشور«
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پروژه های تحقیقاتی را در راستای نیازهای جامعه تدوین می 
کند..

دکتر قبادی خاطرنشان کرد: این پژوهشگاه پروژه ای در حوزه 
مالیات دارد که این پروژه با همکاری دســتگاه های 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. 

اخبار

رویکرد وزارت علوم در 
توسعه دپیلماسی علمی:

صدور 120 میلیون دالری 
خدمات دانشی از سوی 
پارک های علم و فناوری

قائم مقــام وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری در امور 
بین الملل با اشــاره بــه رویکرد وزارت علوم در توســعه 
دیپلماسی علمی، از صدور 1۲۰ میلیون دالر خدمات دانشی 
از ســوی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در سال 

گذشته خبر داد.
دکتر حسین ساالر آملی، صدور خدمات دانشی و فناوری 
را از برنامه های وزارت علوم دانست و یادآور شد: در سال 
گذشــته حدود 1۲۰ میلیون دالر خدمات دانشی از سوی 

پارک های علم و فناوری و مراکز رشد صادر شده است.
ساالر آملی با اشــاره به برنامه های وزارت علوم در زمینه 
توسعه دیپلماسی علمی اظهار کرد: ما در این زمینه درحال 
برنامه ریزی هســتیم تا دانشگاه های دارای مزیت را وارد 
عرصه های بین المللی 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 حوزه های فنی ذکر کرد.
 ساالرآملی با تاکید بر این که این برنامه ها به تدریج نهایی 
خواهد شد، خاطر نشان کرد: برای وارد کردن دانشگاه ها به 
عرصه های بین المللی درصدد نیستیم که همه دانشگاه ها 
وارد شــوند؛ لذا از میان دانشــگاه های دولتــی ۲۰ تا ۳۰ 

دانشگاه در نظر گرفته شده است.
 قائم مقام وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره به 
رویکرد این وزارتخانه در خصوص وارد کردن دانشگاه های 
آزاد و غیر دولتی در عرصه های بین المللی اظهار کرد: در 
این زمینه ما به مسؤوالن دانشــگاه آزاد یادآوری کردیم 
قصد نداریم که به یک باره ۵۰۰ دانشــگاه کشور را وارد 
همکاری هــای بین المللی کنیــم و در گام اول بر تعداد 
محدودی از دانشگاه ها که دارای پتانسیل های بین المللی 

شدن هستند، متمرکز خواهیم شد.
 وی همــکاری با کشــورهای اروپایی کــه خصومتی با 
جمهوری اســالمی ایران نداشته باشــند را از برنامه های 
وزارت علوم نام برد و در این باره اظهار کرد: در این برنامه 
همکاری های 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 برنامه های این وزارتخانه 

قرار ندارد.
 به گزارش ایســنا بر اســاس برنامه هــای 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 همکاری های علمی با کشور افغانستان و 
دانشگاه تربیت مدرس برای ایجاد همکاری های علمی با 
کشور چین انتخاب شده اند که به گفته قائم مقام وزیر علوم 

در امور بین الملل این برنامه تاکنون نهایی نشده است. 

معاون پژوهــش و فناوری وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری با تاکید بر اینکه در ســال جاری در قالب جدول 
شــماره 1۴ بودجه مناسبی برای توسعه پارک های علم و 
فناوری در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد که با 
تحقق این اعتبارات مشــکالت موجود در توسعه پارک ها 

رفع شود.
به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر وحید احمدی در رؤسای 
پارک های علم و فناوری با اشاره به دانشگاه های خارجی 
فاقد مجوز از وزارت علوم اظهار کرد: این دانشــگاه ها که 
در فهرست دانشــگاه های وزارت علوم قرار ندارند، مورد 
پذیرش نیستند و از این رو مدارک صادر شده از سوی این 

دانشگاه ها نیز مورد قبول نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ســوابق کاری موجب صدور مدرک 
برای شاغلین در این دانشگاه ها نمی شود، ادامه داد: وزارت 
علــوم قانونی در این زمینــه ندارد و تمام افــراد باید در 
دانشگاه های معتبر کشور واحدهای موردنظر را طی کنند.

توسعه پارک های علم و فناوری
احمدی با تاکید بر اینکه پارک های علم و فناوری کشور 
وضعیت رو به رشــدی را دارند، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر در تمام استان های کشور پارک علم و فناوری ایجاد 
شــده اســت که برخی از آنها قدیمی تر و صاحب تجربه 

هستند و برخی دیگر نیز در حال شکل گیری قرار دارند.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری اردبیل در یک سال 
اخیر ایجاد شده اســت، اضافه کرد: این پارک علی رغم 

اینکه یک سال از عمر آن می گذرد، ولی رشد خوبی داشته 
است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به عملکرد 
مطلوب پارک های علم و فناوری یادآور شد: در این راستا 
تالش داریم تا بتوانیم بودجه های دانشــگاه ها را افزایش 
دهیم؛ ضمن آنکه اقدام به صدور مجوزهای ساخت و ساز 

برای آنها کنیم.
احمدی ادامه داد: بر این اســاس خوشــبختانه در ردیف 
بودجه ای سال جاری در قالب جدول شماره 1۴ اعتبارات 
مناســبی برای توسعه پارک ها در نظر گرفته شده است و 
امیدواریم با تحقق این اعتبارات مشکالت این پارک ها از 

لحاظ ساخت و ساز رفع شود.

توسعه صندوق های پژوهش و فناوری
وی ایجــاد صندوق های پژوهش و فنــاوری را یکی از 
معضالت کشــور در حوزه های علم و فناوری دانســت و 
گفت: یکــی از معضالت ما این بود که علی رغم آنکه در 
برنامه سوم توسعه بر ایجاد صندوق های پژوهش و نوآوری 
تاکید شــده بود، ولی در قانون پنجم توسعه پیش بینی آن 

صورت نگرفته بود.
وی اضافه کرد: بر این اساس ایجاد صندوق های پژوهش 
و فناوری به صورت قانون درآمده اســت و به این ترتیب 

مشکالت ما رفع شد.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزیر علــوم، صندوق های 
پژوهش و فناوری را یکی از ابزارهای تسهیالتی مالی به 

شرکت های دانش بنیان دانست و ادامه داد: در حال حاضر 
این صندوق ها در حال شکل گیری هستند و تعداد آن ها رو 

به افزایش است.
وی با اشــاره بــه مذاکرات وزارت علوم با شــرکت های 
ســرمایه گذار ابراز خرسندی کرد که تعداد قابل توجهی از 
این شرکت ها آمادگی خود را برای راه اندازی صندوق های 
پژوهــش و فناوری اعالم کرده انــد. به گفته وی، حضور 
شرکت های ســرمایه گذار به رفع مشــکالت شرکتهای 

دانش بنیان کمک خواهد کرد.

توسعه تعامالت بین المللی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به اقدامات 
انجام شده از سوی این وزارتخانه در زمینه توسعه تعامالت 
بین المللی خاطرنشــان کرد: در تالش هســتیم تا زمینه 
حضور شرکت های خارجی را در پارک های علم و فناوری 

فراهم کنیم.

رفع چالش های شرکت های دانش بنیان
وی با اشــاره به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
یادآور شــد: بر اساس این قانون شرکت های دانش بنیان 
مشمول معافیت 1۰ ساله مالیاتی می شوند. بر این اساس با 
تصویب آیین نامه اجرایی این قانون و ابالغ آن، مشکالت 
مرتبط با معافیت مالیاتی شرکت ها رفع شد. وی همچنین 
با اشاره به وام دانشجویان دکتری، از افزایش ۳۰ درصدی 

این وام خبر داد. 

دکتر احمدی اعالم کرد

تالش برای تحقق بودجه  سال 95 و افزایش وام دانشجویان دکتری

دکتر حســنعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگي گفت: شــیوه نامه کاربردی سازی علوم 
انسانی در این پژوهشــگاه تدوین شده و به تصویب هیئت 

رئیسه پژوهشگاه رسیده است.
بــه گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکتر قبادی با اعالم 
این 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 دســتگاه های 
اجرایی نیازهای کشور درحال شناسایی هستند و پژوهشگاه 

تدوین شیوه نامه کاربردی سازی علوم انسانی
 و مطالعات فرهنگی در پژوهشگاه علوم انسانی



به گزارش گاهنامه عتف ، دکترمســعود 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، دکترشفیعي 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، شیوه های 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 ۷۰ درصد از دانش آموختگان ما جذب بازار کار می شوند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به تحصیل ۲۰۰ هزار دانشجو در 1۷۳ واحد آموزشی این دانشگاه 
در سراســر کشور گفت: همه ساله جشنواره دانشجویی قرآنی در ۲۴ رشته در سطح آموزشکده، استان، 
منطقه و سراسری برگزارمی شود که امسال نیز از بین 1۰ هزار شرکت کننده، ۵۰۰ نفر به مرحله پایانی راه 

یافته اند.
دکترشفیعی نمایشگاه را محلی برای ارائه جدیدترین محصول با بهترین شیوه های 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 1۵۰ اثر 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. 
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به گزارش گاهنامه عتف دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از برنامه 
این وزارت در توجه به حوزه علوم انســانی و ابالغ آیین نامه شــورای توسعه و پژوهش به 

دانشگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکتر احمدی بااعالم از فعالیت شش مرکز رشد 

در حوزه علوم انسانی در کشور اظهار داشت: توسعه علوم انسانی یکی از اولویت های 
اصلی وزارت علوم است، زیرا علوم انسانی حدود ۴۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها را 

تشکیل می دهد.
معاون پژوهشــی و فناوری وزیر 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 رشته ها 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 کرد 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.
دکتر احمدي یادآور شد: مرکز رشد، مرکزی است 

که با در اختیــار قرار دادن امکانات و خدمات از 
یک ســو و مشــاوره های الزم در زمینه های 

فنی، مدیریتی، حقوقی از ســوی دیگر، به 
ایجــاد، پرورش و توســعه واحد های نوپا 

کمک می کند و مرکز رشــد واحدهای 
فناوری علوم انسانی، مرکزی است که 

تسهیل درشیرین 
سازی آب دریا با سنتز 
غشای نانوکامپوزیتی 
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 روبه رو کرده است. یکی از راه های تولید 
آب آشامیدنی، شــیرین کردن آب دریا از طریق نمک زدایی 
است و از فرایندهای متداول نمک زدایی، نمک زدایی گرمایی 

است.
مهم  ترین محدودیــت فرایند نمک زدایــی گرمایی، نیاز به 
مصرف باالی انرژی در مرحله  تبخیر است. بنابراین با توجه 
به تالش کشور در راستای کاهش مصرف انرژی و موضوع 
گرمایش زمین، استفاده از روش های سنتی شیرین سازی آب 
دریاها توجیه چندانی نخواهد داشت. از این رو محققان همیشه 
به دنبال ارائه و معرفی روش های جدید و بهینه  شیرین سازی 

آب بوده اند.
مهندس زهیر دباغیان محقق دانشــگاه صنعتی بابل گفت: 
درحال حاضر تکنولوژی غشــایی اسمز معکوس رایج ترین 
نوع نمک زدایی غشایی اســت. اما مصرف باالی انرژی در 
این روش به  واســطه  نیاز به اعمال فشــار باال و همچنین 
مسئله  گرفتگی بیولوژیکی غشاها، استفاده از این روش را با 

محدودیت جدی مواجه کرده است.
وی افــزود: از این رو فرایند اســمز مســتقیم در توســعه  
فناوری های غشایی مورد توجه واقع شده است. با این حال، 
قطبش غلظتی که در واقع پدیده ای 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 ایده آل با هدف بهینه 
 کردن فرایند اســمز مســتقیم در نمک زدایی آب دریا است

مهندس زهیر گفت: استفاده از غشای سنتز شده دراین طرح 
منجر به افزایش بازدهی فرایند نمک  زدایی از آب دریا شده و 

کاهش هزینه  آن را در پی دارد..
همچنین این تحقیقات حاصل تالش  دکتراحمد رحیم پور و 
پروفسورمحسن جهانشاهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی بابل و مهندس زهیــر دباغیان دانش آموخته مقطع 

کارشناسی ارشد این دانشگاه است. 

دکتر احمدی از فعالیت 6 مرکز رشد حوزه 
علوم انسانی در سطح کشور خبر داد

با بهره برداری از توانمندی های علمی و اجرایی دانشگاهیان در تجاری سازی دستاوردهای 
پژوهشی دانشگاه در حوزه فناوری های نرم اقدام می کند.

همچنین دکتر خســرو پیری مدیر کل دفتر برنامه ریزي امور 
فنــاوري در این 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 کــرد: باتوجــه به گســتردگی فارغ 
التحصیالن رشته های علوم انسانی در کشور باید بستری 
فراهم شود تا این فارغ التحصیالن بتوانند در زمینه های 
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
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دانشگاه

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی  امور پژوهشی 
وزارت علوم با بیان این که پایش عملکرد پژوهشــگاه ها 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 ، شکل گیری 
پژوهشــگاه ها در کشور را بر اســاس ماموریت های خاصی 
دانست و اظهار کرد: پژوهشــگاه ها و مراکز پژوهشی یکی 
از حلقه هــای تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و ثروت 
هستند و ما معتقدیم اگر نقش پژوهشگاه ها به درستی تعریف 
نشــود، این چرخه دیرتر تکمیل خواهد شد؛ از این رو ما به 
دنبال مشارکت بیشتر پژوهشگاه ها در حوزه های پژوهشی و 

فناوری هستیم.
وی اضافه کرد: بر این اســاس از پژوهشــگاه ها خواســته 
شــده اســت تا برای خود یک برنامه راهبردی متناسب با 
ماموریت های تعریف شده تدوین کنند و در وزارت علوم نیز 
بر اســاس این برنامه های راهبردی، اقدام به پایش عملکرد 

آنها در پایان سال خواهد شد.
شریفی با اشاره به محتوای این برنامه ها، یادآور شد: بر اساس 
این برنامه ها، پژوهشگاه ها باید دستاوردهای دانشگاه ها که در 

قالب پایان نامه ها اجرایی می شــوند را دریافت و آن دسته از 
تحقیقات که پتانسیل توسعه و تجاری سازی را داشته باشند 
برای تحقیقات توسعه ای 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 پژوهشگاه ها
مدیر کل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم، با اشاره به پذیرش 
دانشجو در پژوهشگاه ها با تاکید بر این که پذیرش در مراکز 
پژوهشــی باید متفاوت از پذیرش در دانشگاه ها باشد، خاطر 
نشان کرد: پذیرش دانشــجویان دکتری در پژوهشگاه ها 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 پژوهشــگاه ها و 

دانشگاه ها را روش دیگری از پذیرش دانشجو در پژوهشگاه ها 
ذکر کرد و یادآور شد: در این شیوه پذیرش دانشجویان، بخش 
قابل توجهی از پروژه های تحقیقاتی در قالب تفاهم نامه ای در 

پژوهشگاه اجرایی خواهند شد.
شریفی یادآور شــد: برای پذیرش مشــترک دانشجو آیین 
نامه ای را در حال تدوین داریم که در صورت نهایی شــدن، 

پذیرش در پژوهشگاه ها 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 فعالیت های پژوهشی که در 
قالب پایان نامه، فرصت های مطالعاتی، گرنت و پسادکتری 
اجرایی می شــوند، باید به یکدیگر گره بخورند از این رو در 
صورت حمایــت از یک موضوع باید اعطــای اعتبارات به 
فرصت های مطالعاتی، پایان نامه ها و رســاله ها و دوره های 

پسادکتری در راستای آن موضوع تحقیقاتی باشد.
وی ادامه داد: در این راســتا اقدام به تدوین نظام پژوهش و 

فناوری کردیم. 

مدیرکل دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم خبر داد: 

اجرای فرایند لغو مجوز برای مراکز پژوهشی ضعیف

این تفاهم نامه مابین پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و 
انرژی به نمایندگی دکتر محمد پازوکی و پژوهشکده مکانیک 
سازمان پژوهش های 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 فعالیت های علمی و تحقیقاتی در 
حوزه هــای مختلف انــرژی در قالب طرح های پژوهشــی، 
شناسایی نیازمندی فناوری های مورد نیاز بخش های 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 آموزش های کاربردی می باشد..

بررســی طرح هــای پیشــنهادی جهت انجــام پروژه های 
مشــترک، امکان اســتفاده از امکانات و تجهیزات طرفین 
در ارتبــاط با پروژه های 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 پروژه های 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 ۶ ماده و ۴ نسخه 
تنظیم شده است، به مدت ۲ سال می باشد و درصورت تمایل 

طرفین، قابل تمدید است. 

امضای تفاهم نامه همکاری مابین 
پژوهشگاه مواد و انرژی 

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شریفی خبر داد:
 شرط وزارت علوم برای 

اعطای گرنت/میزان 
ارجاع دهی شاخص 

انتخاب پژوهشگران برتر

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی 
وزارت علوم  با تاکید بر این که بر اساس »نظام نامه مدیریت 
پژوهشــی تحصیالت تکمیلی« حمایــت  از پایان نامه ها و 
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 دوره های تحصیالت تکمیلی در کشور، افزود: 
هدایــت پایان نامه ها به ســمت رفع نیازهای کشــور یکی 
از اولویت هــای کاری دفتــر سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
امور پژوهشــی وزارت علوم اســت؛ از این رو در سال جاری 

برنامه هایی را در دستور کار قرار دادیم.
 وی تدوین نظام نامه مدیریت پژوهشی تحصیالت تکمیلی 
در دانشگاه ها 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، دانشگاه ها موظف خواهند شد تا پروپوزال های 

دانشجویان را با توجه به نیازهای کشور هدایت کنند.
 به گفته وی بر اســاس این نظام نامه پایان نامه هایی که در 
راستای نیازهای کشور هســتند، از سوی معاونان پژوهشی 

دانشگاه ها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
 شــریفی اجرای این نظام نامه را در راســتای هدایت پایان 
نامه های تحصیالت تکمیلی به سمت اسناد باال دستی کشور 
دانســت و ادامه داد: اجرای این برنامه نیز موجب ساماندهی 
حمایت های وزارت علوم از پایان نامه های کارشناسی ارشد و 
رساله دکتری و همچنین گرنت اساتید خواهد شد؛ به گونه ای 
که اعطای اعتبارات گرنت ها و حمایت از پایان نامه ها منوط 
به ارائه پروپوزال هایی در راســتای اهداف اسناد باالدستی و 

رفع نیازهای کشور می شود. 
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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. 

دفتر برنامه ریزی پژوهشی

نخستین نشست کمیته مشترک علمي ایران و پاکستان به میزباني اسالم آباد، 
کار خود را آغاز کرد.

در این نشســت دو روزه که با حضور دکتر دوســتي رئیس پارک علم و فناوري 
خراسان جنوبي، دکتر بنداني رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر حاج جباري 
مدیر کل امور دانشــجویان غیر ایراني، دکتر ملبوبي معاون فناوري پژوهشــگاه 
ژنتیک، زمینه هاي توسعه همکاري هاي علمي، آموزشي و فناوري بین دو کشور 

را بررسي مي کنند.
همچنین دراین نشســت، کمیته تخصصي مشــترک علمي، فناوري و آموزشي 
جمهوري اســالمي ایران و جمهوري اسالمي پاکستان، زمینه هاي همکاري دو 
کشور را در حوزه هاي مختلفي از جمله انجام تحقیقات مشترک، تبادل تجربیات 
در حوزه تاســیس، راه اندازي و مدیریت پارک هاي علم و فناوري، تبادل استاد و 
دانشجو، اعطاي بورس هاي کوتاه مدت و بلند مدت، تاسیس دانشکده ها و دوره 
هاي مشــترک، آموزش اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، 
توســعه همکاري ها میان مراکز علمي و پژوهشي دو طرف مورد بحث و بررسي 

قرار خواهد داد.
گفتنی است رئیس بنیاد علوم پاکستان، نماینده شوراي تحقیقات علمي و صنعتي 
پاکستان، مشــاور علمي وزارت علوم و فناوري، نماینده کمیسیون آموزش عالي، 
نماینده دانشگاه ملي علوم و فناوري و نماینده فناوي اطالعاتي موسسه کامستس، 

اعضاي پاکستاني این کمیته را تشکیل مي دهند . 

حضور رئیس پارک علم و فناوری 
خراسان جنوبی در نخستین 

نشست کمیته مشترک علمی 
رئیس پارک علم و فناوری خراسان تاکید کرد: ریشه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران و پاکستان در اسالم آباد

دانش بنیان و اقتصاد یادگیری است.
بــه گزارش گاهنامه عتــف دکتر علم الهدی ، با بیان اینکــه اصوال فعالیت های 
موسســات فناور و دانش بنیان براساس اقتصاد مبتنی بر دانایی و دانش و نه منابع 
فعالیت دارد، گفت: بنابراین اصلی ترین کار این موسسات در راستای شکل دهی به 

اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامــه داد: در پارک های علم و فنــاوری مباحث اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد 
یادگیری دنبال می شود همچنین این مجموعه ها بحث اقتصاد مقاومتی که نتیجه 
اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد یادگیری است را دنبال می کنند. بنابراین رسالت و کار 
اساسی موسسات فناور و شرکت های دانش بنیان این است که دانش تولید شده در 

کشور را به ایده، محصول، تجاری سازی محصول و خلق ثروت تبدیل کنند.
علم الهدایی خاطرنشــان کرد: در نتیجه این فعالیت هاســت که توسعه درون زا رخ 
خواهد داد. این امر جزو رســالت های اصلی ماســت. با فعالیت این موسســات و 
شرکت های دانش بنیان دیپلماســی علمی رخ خواهد داد و توسعه درون زا صورت 
می گیرد. 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 
فرصت های مطالعاتی دانشجویان و اساتید و همچنین رفت و آمد اساتید خارجی و 
ایرانی بین کشورها، فعالیت های مشترک فناوری، ایجاد دفاتر مبادالت فناوری و... 
صورت می گیرد. این اقدامات زمینه توســعه علمی و فناوری و دستیابی به اقتصاد 

مقاومتی را فراهم خواهد کرد.
علم الهدایی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشــاره به برخی موانع برای ورود 
محصوالت دانش بنیان به بازار و تبدیل شدن آن به محصول عنوان کرد: بخشی از 

موانع تجاری سازی داخلی و مربوط به قوانین است. به هر حال این شرکت ها نیازمند 
تسهیالت و ضمانت هایی هستند که معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در این 
رابطه قول هایی داده اند. غالبا این شــرکت ها از سرمایه های کافی برای شرکت  در 
بازارهای بین المللی برخوردار نیستند. این شرکت ها باید حمایت شوند تا راه خود را 

در بازارهای خارجی پیدا کنند.
وی تصریح کرد: البته برخی منع های بین المللی هم می تواند ایجاد مشــکل کند؛ 
با این حال شــرکت های ما هر گاه در سطح بین المللی حضور و فعالیت  داشته اند، 

سرافراز و موفق بوده اند.
رئیس پارک علم و فناوری خراســان در خصــوص نقش صنعت برای حمایت از 
محصوالت دانش بنیان 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 گونه ای نیست که دیگران صبر کنند تا ما به آن ها برسیم. حتی مشتری 
داخلــی هم محصوالت داخلی و خارجی را مقایســه می کند و بعضا با قیمت های 

ارزان تری از سوی تولیدکنندگان اجناس خارجی مواجه می شود.
علم الهدایــی افــزود: در صنعت ما هزینه تمام شــده و اتالف انرژی باالســت. 
ریخت وپاش های صنعتی هم وجود داشته که در شرکت های دانش بنیان این مساله 
وجود ندارد. توصیه من این اســت که در هر رده ای شــرکت های دانش بنیان چه 

صنعتی و چه غیرصنعتی را تقویت کنیم. 

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 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان:

 ریشه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد دانش بنیان است

طرح های برگزیده پارک علم و فناوری استان یزد
 در جشنواره ایده های برتر توسط تجار بین المللی حمایت می شوند 
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وی هدف از این طرح را ایجاد ظرفیت و فرصت برای فعالیت های پژوهشی برشمرد 
و افزود: در واقع پژوهش هایی که از اول فرودین ماه امسال آغاز شده اند 

 شــمول این بخشودگی هســتند و برای تحقیقات ماقبل این تاریخ کارایی ندارد.
برزگری تغییر دیگر را توجه به فعالیت های پژوهشــی دانشگاه ها عنوان و اضافه 
کرد: در قاعده قبلی دانشگاه از اشخاص ماده ۲ محسوب می شد اما در قاعده جدید 
فعالیــت اقتصادی پژوهش محور در قالب اظهارنامه و نگه داری اســناد و مدارک 

اعالم می شود.
وی افزود: عالوه بر این خدمتی که در قالب پژوهش است از مالیات بر ارزش افزوده 

معاف است 

مدیرکل دفتر برنامه ریزي امور فناوری وزارت علوم

بازنگری روند فعالیت پارک های 
علم و فناوری دانشگاهی 

پارک علم و فناوری

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 دانشــگاه های کشور 
با اشــاره به برخی مشوق های پیش بینی شــده برای پژوهشگران تصریح کرد: در 
حال حاضر امور مالیاتی برخی معافیت های پژوهشی و تحقیقاتی را در فعالیت های 

پژوهشی، فناوری و مهندسی اعمال می کند.
وی افزود: الزمه این معافیت فعالیت در پارک های 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 
پارک ها پژوهشگران فعالیت می کنند و این فعالیت هزینه بر بوده و درآمد مشمول 
اســت، اضافه کرد: با تغییراتی که از هشــت فرودین ماه اعمال شده است فعاالن 

پژوهشی با مجوز فعالیت می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار باشند.
برزگری یکی از مشــکالت فعلی حوزه پژوهش را نبود مشــتری برای تولیدات 
پژوهشــی عنوان و اضافه کرد: در قالب ماده ۳1 قانون رفع موانع تولید، ماده 1۳۲ 

تغییراتی اعمال شده که با هدف ایجاد بازار کار است.
وی متذکر شــد: در این بند ســعی شــده تا آنجا که امکان پذیر 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 هزینه ای که برای تحقیــق و پژوهش در واحد تولیدی انجام می شــود 

بخشودگی مالیاتی اعمال می شود.

کسب مقام »صادرکننده 
نمونه به اروپا« توسط 
پارک علم و فناوری 

استان گیالن 
 

رئیس پارک علم و فناوری گیالن از کسب مقام »صادرکننده نمونه به اروپا« 
 در حــوزه تولیــد نرم افزار یکــی از شــرکت های فناور این اســتان خبــر داد.
به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر مجید متقی طلب در جلســه هم اندیشــی اقتصاد 
مقاومتی این شهرســتان اظهار کرد: سال های گذشــته پنج علم را مبنای توسعه 
می دانستند و اکنون علم جدید تفکر یا مغز بر مبنای اقتصاد دانش بنیان اضافه شده 

است.
وی راهــکار اقتصــاد مقاومتــی را اقتصــاد دانش بنیــان عنوان کــرد و افزود: 
 ســاالنه بر اســاس گزارش رقابت پذیری در دنیا کشــورها رتبه بندی می شوند.
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 متقی طلب 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 رقابت پذیر از مؤلفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی 
است، خاطرنشان کرد: اقتصاد درون زا، اقتصاد برون گرا و اقتصاد عدالت بنیان از دیگر 

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است.
رئیــس پارک علــم و فنــاوری گیالن بــر فعال کــردن دانشــگاه ها و مراکز 
علمــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی در ایــن اســتان تٔاکید کــرد و یادآور 
 شــد: نیاز اســت کمیته ویــژه ای در مورد مذکور در اســتان تشــکیل شــود.

وی خواســتار تعریف میزان آمادگی فناوری در گیالن شــد و اظهار کرد: ســطح 
آمادگی صنعتی و سرمایه گذاری در استان از دیگر موضوع های مهم به منظور ایجاد 

شرکت های دانش بنیان است.
متقی طلب از همکاری پارک علم و فناوری گیالن با دانشگاه های استان خبر داد و 

افزود: همکاری با صنعت و جذب سرمایه در گیالن آغاز شده است.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــرکت های فنــاور گیــالن بــه عنــوان 
»صادرکننــده نمونــه بــه اروپــا« توســط وزارت علوم معرفی شــده اســت، 
 تصریــح کرد: شــرکت مذکــور در حــوزه نرم افــزار و گیم فعالیــت می کند.

رئیس پارک علم و فناوری گیالن متذکر شــد: اســتان هــر مقدار ظرفیت ایجاد 
شرکت های دانش بنیان را داشته باشد، آمادگی پذیرش و حمایت از شرکت ها نیز در 

پارک علم و فناوری گیالن وجود دارد. 

به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر خســرو پیري مدیرکل دفتر برنامه ریزي 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
مدیرکل دفتر برنامه ریزي 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 ۶ پارک علم و فناوری 

فعاالن پژوهشی در پارک های علم و فناوری 
از معافیت مالیاتی برخوردارمی شوند 

دانشگاهی مشــغول به فعالیت هستند و در سطح کشور نیز سه پارک دانشگاهی 
سمنان، زنجان و کرمان وجود دارد.

دکتر 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 ریزي امور فناوری وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم به 
پارک های علم و فناوری دانشگاهی نگاه مثبت دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما در 

این بازنگری اصالح روند فعالیت این مراکز است. 
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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 ،دکتر خسرو پیري مدیرکل دفتر 
برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم، در آغاز نشست روساي 
پارک هاي علم و فناوري ،هدف از تشــکیل این نشست را 
بررسي موضوعات برند ســازي و انتقال فناوري از داخل به 

خارج از کشور و خارج به داخل کشور اعالم کرد.
دکتر پیري اظهار داشت: اساس و بناي اقتصاد مقاومتي که 
موضوع مورد تاکید همه مســئوالن نظام جمهوري اسالمي 
است،اقتصاد دانش بنیان است که باید از طریق توسعه شرکت 

هاي دانش بنیان عملیاتي شود.
وي افزود:برنامه معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم براي 
نقش آفریني در اقتصاد مقاومتي ، ایجاد شرکت هاي کوچک 
و متوسط اســت و پارک هاي علم و فناوري بازوي اجرایي 

وزارت علوم در این زمینه هستند.
دکتر پیري گفت: باید تالش کنیم پارک هاي علم و فناوري 
به عنوان یک الگوي موفق انتقال فناوري در کشــور مطرح 
شــوند زیرا این موضوع اثر فرهنگي زیادي براي گسترش 

اقتصاد دانش بنیان در پي خواهد داشت.
وي گفــت: وزارت علوم از صادرات محصوالت دانش بنیان 
حمایت و پشــتیباني مي کند که این حمایت از طریق پارک 
هاي علم و فناوري اعمال مي شود و حمایت از کسب دانش 
جدیــد براي طراحي و تولید محصــوالت نیز از برنامه هاي 

وزارت علوم است.
مدیرکل برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم گفت: پارک 
هاي علم و فناوري باید در تغییر ماموریت دانشگاهها به سمت 
دانشگاه نسل سوم و کارآفرین به این دانشگاهها کمک کنند.
وي با اشاره به اینکه تعدادي از ایرانیان خارج از کشور مالک 
شرکت هاي دانش بنیان هستند گفت: تالش مي کنیم از این 

ظرفیت براي انتقال فناوري هاي نو به داخل استفاد کنیم.
دکتر پیري اظهار داشت: ایجاد یک شبکه ارتباطي براي پیوند 
پارک هاي علم و فناوري از برنامه هاي وزارت علوم اســت 
که به زودي از ســامانه آن رونمایي مي شــود و این شبکه 
در چهارچوب شبکه پارک هاي علم و فناوري جهان اسالم 

فعالیت خواهد کرد.
وي با اشاره به اینکه اسناد راهبردي پارک هاي علم و فناوري 
به صورت عملیاتي تدوین شده و آماده انتشار است گفت: بر 
مبناي همین اسناد، نقشه راه توسعه فناوري استانهاي کشور 

تدوین مي شود. 

بــا نگاهی بــه تاریخچه و 
پارک  گیری  زمینه های شکل 
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 
شرکت های 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 بنایی  ترین 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 تسهیل گر 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.

شاید بتوان مهم  ترین 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 اســالمی ایران در منطقه و جهان، شکل گرفته 
که عالوه بر تامین منافع کشــور می تواند به عنوان یک 
مولفه قدرت علمیفناوری و اقتصادی در منطقه و جهان 

مطرح گردد. 

* رئیس پارک علم و فناوري یزد

هم افزایی و ایجاد محصوالت جدید موجب برطرف شــدن 
مشکالت فنی این شرکت ها از طریق تبادل فناوری می شود.

دکتر پیرعلی در ادامه از پرداخت 11 میلیارد 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 ۲۰ 

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 

پارک های علم و فناوری 
مدل پیشران اقتصاد مقاومتی

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 پایان گفتني اســت هم اکنون 1۳۰ شرکت و هسته فناور 
و 11 شرکت دانش بنیان در استان فعال است که تاکنون به 
موفقیت هــای زیادی در ثبت اختراع و تبدیل علم به ثروت 

دست یافته اند. 

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:
 شرکت های با فناوری باال در استان از مزایا و حمایتهای پارک علم و فناوری برخوردار می شوند 

به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر اسماعیل پیرعلی رئیس 
پارک علم و فناوري اســتان چهارمحــال و بختیاري 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 

دكتر داريوش پورسراجيان*
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محصوالت و نیز ترغیب کارآفرینی، توســعه فناوری و خلق 
فرصت های جدید شغلی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد دانش بنیان به عنوان 
موتور پیشــرو اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه جایگاه 
ویژه ای در کشور داشته که در هیچ مقطع زمانی به این اندازه 
مهم جلوه نکرده اســت، تصریح کرد: مطابق قانون حمایت 
از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، پارک علم و فناوری، 
منطقه آزاد تجاری محســوب می شود با این تفاوت که تنها 

شرکت های تکنولوژی محور می توانند در آن فعالیت کنند.
معتمدزادگان ادامه داد: منطقه اقتصادی دانش بنیان عالوه بر 
اســتفاده از مزایای قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان، امکان استفاده از مشوق های منطقه آزاد تجاری 
ازجمله معافیت گمرکی، مالیاتی، عوارض  و ... را به مدت ۲۰ 
سال برای شــرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری 

فراهم می کند.
وی با بیان اینکه مشــوق های یادشــده می توانند زمینه ساز 
ســرمایه گذاری شــرکت های دارای فناوری باال در استان 
مازندران باشــند، افزود: پارک علم و فناوری مازندران ضمن 
دعوت از شــرکت های بزرگ برای اســتقرار بخش تحقیق 
و توســعه در پردیس به منظور استفاده بیشتر از مشوق های 

قانونی، از شرکت های کوچک و متوسط نیز برای تبدیل شدن 
به نهاد قوی اقتصادی و دانش بنیان دعوت و حمایت می کند.

.رئیس پارک علم و فناوری مازندران در پایان از مراکز رشد 
به عنــوان یکی از ارکان زیربنایــی پارک ها یاد کرد و گفت: 
آنها تسهیل ســاز تبدیل جریان دانش و فناوری دانشگاه ها، 

مؤسسه های تحقیق و توسعه به شرکت های متکی بر فناوری 
و نوآوری با اثربخشــی باال محسوب شده و نقش ویژه ای را 
در حمایت از شــرکت های فناور و نوآور نوپا و رقابت آنها در 

بازارهای ملی و بین المللی ایفا می کنند.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران اعالم کرد 

اعمال مشوق های مناطق آزاد تجاری برای شرکت  تکنولوژی محور
رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اعالم حمایت از 
شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک گفت: مشوق های 
منطقــه آزاد تجاری به مدت ۲۰ ســال برای شــرکت های 
تکنولوژی محور مســتقر در پارک های علم و فناوری فراهم 

می شود.
دکتر علی معتمدزادگان، با بیان اینکه پارک های علم و فناوری 
یکی از راهکارهای توسعه فناوری هستند که در نهایت منجر 
بــه خلق ثروت برای یک جامعه می شــوند، اظهار کرد: این 
مجموعه هــای علمی، با ایجاد یک ارتباط ســازمان یافته و 
منطقی بین دانشگاه و صنعت، در واقع به عنوان حلقه مفقوده 

ارتباط بین این دو نهاد عمل می کنند.
وی بــا اعالم اینکه پارک علم و فناوری مازندران بســتری 
مناسب برای توسعه همکاری های سه جانبه )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 سرمایه گذاران خارجی 

به منظور توسعه اقتصادی از دیگر شاخصه های آن است.
رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: این پارک، ابزاری 
مطمئن برای تبدیل نوآوری ها و دستاوردهای تحقیقاتی به 

فناوری 
در زمین شناسی

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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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 کشورهاي در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادي به 
دنبال دست یابي سریع فناوری هاي برتر جهت پر کردن شکاف 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 1۹۷۰ در تحقیقات دکتر فریتز 
شــوماخر اقتصاد دان بریتانیایی مطرح شد. فناوری مناسب روشی است ریشه ای 
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 مکان معین طی دو زمان عملکرد مناســب یا نامناسب داشته باشند و این 
ناشی از تغییر در محیط یا هدف هاي اصلي است. بنابراین سطح فناوری به معنای 
مناسب بودن نیست بلکه در ارتباط با محیطي که در آن مورد استفاده قرا ر مي گیرد 

و نیز نسبت به هدفي که دارد معنا پیدا مي کند. 
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. 

فناوری مناسب فرصتی 
برای توسعه متوازن

علی فتی ـ رئيس پارک علم و فناوری هرمزگان

چهارمین همایش مدیران فناوری اطالعات در رویکردی نوین، در پی آن است 
کــه افزون بر دســتاوردهای علمیـ  فنی و سیاســتی ـ  مدیریتی، به زمینه های 
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 فناوری های اطالعاتی و ارتباطی همراه 
با دیگر زمینه های علمی مرتبط، هم زمان مطالعه و بررسی می شود. مدیران فناوری 
اطالعات باید به عنوان حلقة پیوند میان پژوهشگران علوم انسانی و مهندسان، با 
مالحظــات و دغدغه هــای 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 
بومی ســازی دســتاوردهای علمی و فنی دارای اهمیت است. چنانکه ضرورت 
گفت وگو و تعامل میان متخصصان، مهندســان، و مدیران فناوری اطالعات با 
اندیشمندان علوم انســانی و اجتماعی ضروری می نماید. بنابراین، فراهم سازی 

این فرصت برای تبادل آرا میان طیف گســترده ای از متخصصان و پژوهشگران 
پیرامون موضوعات و مســائل فنی، مدیریتی، و اجتماعی مرتبط با فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی را می توان گامی ارزنده برای »دســت یافتن به جایگاه اول 
اقتصادی، علمی، و فناوری در ســطح منطقة آســیای جنوب غربی  با تأکید بر 
جنبش نرم افزاری و تولید علم« ذیل اهداف ســند چشــم انداز 1۴۰۴ جمهوری 

اسالمی ایران برشمرد.
امیــدوارم در چهارمین همایش مدیران فنــاوری اطالعات، جامعة علمی و فنی 
کشــور در راستای تحقق سیاســت های کلی علم و فناوری نظام آموزش عالی 
برای »حاکمیت مبانی، ارزش ها، 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 دست اندرکاران، مدیران و پژوهشگاه 
علــوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانــداک( در برگزاری این همایش صمیمانه 

سپاسگزارم. 

پیام دکتر احمدی

رئیس چهارمین همایش ملی 
مدیران فناوری اطالعات

در بیشتر کشورهای توسعه یافته برای ارزیابی علم 
و فنــاوری، برنامه های ریزبینانهای هســت که کار 
بررسی، تدوین، و تعیین شاخص ها و همچنین اجرای 
فرایند ارزیابی را بســامان کنند. شاخص های علم و 
فناوری، مجموعهای از داده های قابل اندازهگیری و 
سازمان یافتهاند که وضعیت و پویایی جایگاه علمی و 
فناورانة یک کشور را نشان می دهند. این شاخص ها از بنیادهای هر گونه برنامهریزی 
و سیاســتگذاری به شــمار میروند. تدوین و سنجش شــاخص هاي ارزیابي علم، 
فناوري، و نوآوری در جهان پیشینه ای بلند دارد و نهادها و سازمانهای گوناگونی در 

این زمینه پیشرو بوده اند. 
ایران نیز در سال های گذشته به این گردونه وارد شده است. سند چشم انداز بیست 
ســاله یکی از مهم ترین 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 منطقه ای«. در قانون برنامة پنجسالة پنجم 
توسعة جمهوري اســالمی ایران )1۳۹۰1۳۹۴( نیز به برنامهریزی برای تحقق 
شاخص های اصلی علم و فناوری مانند سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت 
و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی 
از علم و فناوری، شــمار گواهی های ثبت اختراع، شمار تولیدات علمی در جهان، 
نسبت سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های علم و فناوری به هزینه های پژوهش 
کشور، و شمار شرکت های دانش بنیان اشاره شده است. بر پایة این برنامه دولت باید 

به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان آن دست کم به جایگاه دوم منطقه برسد.
از دیگر اسناد باالدستی توسعة علم و فناوری کشور سند نقشه جامع علمي کشور 
اســت که در سال 1۳۸۹ به تصویب رسید. این سند برای دست یابي به هدف های 
علم و فناوري در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوي اسالمي ایران و طراحي 
چگونگي رشــد علمي کشور از وضع موجود به مطلوب، با راهبردهاي معین تهیه 
شد تا با یک نگاه متوازن به رشته هاي علمي و دانشگاه ها، ایران را در زمان تعیین 
شــده در چشم انداز به رتبة نخست علم و فناوري در منطقه برساند و علم گرایي و 

علم محوري را گفتمان چیره در همة حوزه هاي جامعه قرار دهد.
ســند تحول راهبردی توســعة علم و فناوری کشور از دیگر اســنادی است که 
مجموعه ای از شاخص ها را برای تفسیر کمی چشم انداز و هدف های پیشرفت ارائه 
کرده است. ویژگی مهم این شاخص ها آن است که با استناد به همة مراجع معتبر 
جهانی از یک سو و بهرهگیری از داده ها و مصوبات ملی از سوی دیگر طراحی شده 
و از این رو ارزیابی دقیق و مقایسة درست جایگاه کشور را در رقابت منطقه ای شدنی 
می کند. در سال 1۳۹۳ سیاست 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 می نماید.
فراوانی و پراکندگی این شاخص ها در اسناد و گزارش های ملی و جهانی، دسترسی 
به آن ها و گزینش  و کاربردشان را برای سیاست گذاران و پژوهشگران دشوار ساخته 
اســت.  بنابراین دسترسی به این شاخص ها از یک درگاه واحد با توان سازمان دهی 

و جســت وجوی برخط در میان آن ها می تواند کار کاربران را آســان سازد. در این 
میان، ایرانداک می تواند بخشــی از این راه حل را ارائه کند. سامانه منابع اطالعات 
شــاخص های پایش و ارزیابی علم، فنــاوری، و نوآوری )شــاخص(،   برای ارائه 
تصویری از سازمان های ملی و جهانی که در این زمینه کار می کنند، شاخص های 
ارزیابی و طبقه بندی موضوعی آن ها، و معرفی منابع کلیدی اطالعات در این زمینه  
به پژوهشگران و سیاست گذاران راه اندازی شده است. این سامانه، منابع اطالعات 
داخلی شاخص ها را مانند کتاب، مقاله،  پایان نامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، 
و طرح های پژوهشی معرفی می کند. پایگاه داده این سامانه،  جست وجوی ساده و 
پیشــرفته را به دو زبان فارسی و انگلیســی در میان شاخص های علم، فناوری، و 
نوآوری با کاربرد واژه های معادل و بازنمایی و پیوند به منابع جهانی و ملی فراهم 

می آورد. 
در طراحی ســامانه شاخص،  تالش شــده است تا بر اساس مطالعه تجربیات ملی 
و بین المللی، شــاخص ها به گونه ای طبقه بندی شــوند که این طبقات عالوه بر 
دارا بــودن مالحظات ملی، مالحظات بین المللی را نیز در نظر گرفته و دربردارنده 
شــاخص های مهم پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری باشــد. جهت افزایش 
شفافیت و انسجام طبقه بندی پیشنهادی، هر یک از طبقات در نظر گرفته شده به 
چند زیر طبقه  تقســیم بندی شده اند. طبقه سرمایه انسانی علم، فناوری و نوآوری 
از ۵ زیر طبقه، طبقه انتشــارات علمی و اشاعه دانش از ۷ زیر طبقه، طبقه فناوری 
از ۷ زیر طبقه، طبقه نوآوری و رقابت پذیری از ۷ زیر طبقه، طبقه نهادها و محیط 
علــم، فناوری و نوآوری از ۷ زیرطبقه و طبقه منابع مالی علم، فناوری و نوآوری و 
سرمایه گذاری از ۵ زیر طبقه تشکیل شده است. پس از پاالیش شاخص های یافت 
شده از گزارش ها و اسناد معتبر ملی و بین المللی، با حذف همانند ها و ویرایش نام 
برخی از آن ها،  ۸۴۵ شاخص به دست آمد. سپس شاخص های به دست آمده ، برای 
سهولت دسترسی و جست وجو، به طبقه  بندی جامع و مانعی که پیش تر اشاره شد،  

تخصیص یافتند.
در ســامانه،  برای هر یک از شــاخصها نیز شــناس نامه ای نگاشته شده است که 
اطالعات دقیقی در خصوص آن شــاخص نظیر نام فارسی،  نام انگلیسی،  تعریف، 

گونه،  واحد اندازه گیری،  منبع، چگونگی اندازه گیری آن را در بر دارد.
همچنین در این ســامانه،  کاربران نیز می توانند با پیشــنهاد شــاخص ها یا منابع 
اطالعات به بلوغ و روزآمدی آن کمک کنند. »شاخص« با افزایش مشاهده پذیری 
و دسترس پذیری شاخص ها، ســازمان ها، و منابع اطالعات پایش و ارزیابی علم، 
فناوری، و نوآوری می تواند درگاهی ارزشــمند برای سیاست گذاران و پژوهشگران 

این حوزه و تعامل آن ها با یک دیگر باشد.
گفتنی است،  پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، سامانة منابع 
اطالعات شــاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری )شــاخص( را در 

نشانی shakhes.IRANDOC.AC.IR راه اندازی کرده است. 

دسترسی سیاست گذاران به شاخص های 
پایش ارزیابی علم و فناوری  

*ليال نامداريان،  عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران)ايرانداک(

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) ایرانداک(

http://shakhes.irandoc.ac.ir/
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سامانه »پژوهش کار« برای کمک به خودتوانمندسازی پژوهشی و مولدسازی 
پژوهش ها 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 ایران" دکتر 
مریم نظری، مجری طرح ســامانه »پژوهش کار« ضمن معرفی این سامانه گفت: 
این ســامانه پاسخی به یک نیاز پژوهشی مبنی بر به متوقف کردن پژوهش های 
رفع تکلیفی و بداخالقی های علمی از طریق کمک به خودتوانمندســازی خانواده 

تحقیق و توسعه دانشگاهی است.
نظری افزود: »پژوهش کار« ســامانه ای برای یادگیری، آموزش و ارزیابی پژوهش 
اســت و برای تمام کســانی که درگیر کار پژوهــش، داوری پژوهش، راهنمایی 
پژوهش، نشر پژوهش و یا تجاری سازی پژوهش هستند و می خواهند از خودشان، 

دانشگاهشان، یا نشریه شان شروع کنند، مناسب خواهد بود.
وی تاکیــد کرد: »پژوهش کار« از دو طریق طراحــی محتوا با رویکرد »یادگیری 
چگونگی یادگیری« و ارائه منابع و نمونه های پشــتیبان برای یادگیری ژرف تر و 

کامل تر آموزه ها خودتوانمندسازی را تغذیه می کند.
سپس، دکتر شریعتی با کلیک بر روی وبگاه سامانه »پژوهش کار«، این سامانه را 
رونمایی نمود و از تالش های صورت گرفته در پژوهشــگاه برای طراحی و اجرای 

این سامانه و دیگر فعالیت های علمی و فناورانه ایرانداک قدردانی کرد.
شــریعتی گفت: یکی از نقاط ضعف بخش های مختلف سازمان های ایران فقدان 
تمرکــز در حوزه آمار و اطالعات اســت که منجر به دوبــاره  کاری و موازی کاری 

با افزودن نزدیک به 29 هزار پایان نامه؛

بیش از 375 هزار پایان نامه در دسترس 
کاربران پایگاه گنج قرار گرفت

اطالعات بیش از ۸۷۰ هزار 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 ۸۷۰ هزار و ۴۲۲ رکورد اطالعات علمی 

بر روی پایگاه گنج قابل جست و جو است.
در آخرین به روزرســانی نزدیک به ۲۹ هزار کورد به پایان نامه ها و بیش از 1۲ هزار 

رکورد به پروپوزال ها افزوده شده است.

بر اســاس گزارش، با افزودن بیــش از ۲۹ هزار پایان نامه بــه پایگاه گنج، تعداد 
پایان نامه های این پایگاه به ۳۷۵ هزار و ۴۲۴ رکورد رسید.

هم چنین، تعداد پروپوزال های این پایگاه پس از به روز رســانی به ۷۷ هزار و ۷۶۸ 
رکورد رسیده است.

گفتنی است، از دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری، مجموعا ۴1 هزار 
و ۴۳۰ رکورد، به پایگاه  پایان نامه ها و پروپوزال های گنج افزوده شده است.
برای مشاهده این اطالعات به ganj.irandoc.ac.ir مراجعه نمایید. 

می شود؛ »سامانه پژوهش کار« از یک سو موجب تقویت توجه به آمار، ذخیره سازی 
اطالعات و از ســوی دیگر آموزش جامعه علمی کشــور بــرای ورود اطالعات، 

پژوهش  ها 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 شیوه های 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 بخش هــای مختلف ایرانداک دیدن کرد و با ســایر 

فعالیت های آن آشنا شد.
گفتنی اســت، این مراسم دوشنبه ۲۴ خرداد 1۳۹۵ از ساعت ۹:۳۰ تا 1۲ با حضور 
دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت عتف، دکتر نوه ابراهیم، مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی 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 پژوهش کار در نشانی research.irandoc.ac.ir در 

دسترس پژوهشگران قرار گرفته است. 

با رونمایی سامانه »پژوهش کار«؛

تسهیل خودتوانمندسازی پژوهشی و 
مولدسازی پژوهش ها با سامانه »پژوهش کار«

 
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 ۵۰٪ برتر است. 
تعداد مدارک کشور در مجالت چارک دوم نیز در طول شش سال گذشته افزایش 

یافته است.
در سال ۲۰1۰ تعداد ۴۰۰۹ مدرک در مجالت چارک دوم منتشرشده بود. در خالل 
ســال های ۲۰11 تا ۲۰1۳ به ترتیــب ۶۹۶۷، ۷۳1۵ و ۷۶۸1 مدرک از جمهوری 
اســالمی ایران در مجالت چارک دوم منتشر شد. در سال ۲۰1۴ این رقم مجددا 
افزایش یافته و به ۷۸۵۲ مورد رســید. در سال ۲۰1۵ مجددا شاهد افزایش حجم 
تولید علم کشور در مجالت چارک دوم نسبت به سال ۲۰1۴ هستیم به نحوی که 
تعداد مدارک در این ســال به ۸۸1۳ مورد رســید که نشان دهند یک رشد ٪1۲ ) 
دوازده درصد( نسبت به سال گذشته است. در مقایسه با سال ۲۰1۰ حجم مدرک 
منتشر شده کشور در مجالت چارک دوم نیز همانند چارک اول دوبرابر 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 عرب زاده

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

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) ایرانداک(

http://ganj.irandoc.ac.ir
http://research.irandoc.ac.ir/
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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 
۳۰ خردادماه، 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 ۹۲، برنامه 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 مهم  ترین استراتژی مرکز را فرایندمحور شدن اعالم کرد 
و گفت: در این راستا، اقداماتی انجام شد که مهم  ترین 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 مهم  ترین 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 

با حضور دکتر وحید احمدی

 مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد

را مهم  ترین 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 ۷۰ خودم 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 مهم  ترین 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 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 1۴۲ 
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 

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 

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 

دکتر ابویی اردکان: 

تا امروز با تمام کاستی 
در مسیری که قول داده 

بودیم، حرکت کردیم
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 

شورای عالی عتف
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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 )DMS( و 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 ۳۴ درصدی 
به ۶۳ درصد 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 

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 مهم  ترین 
اقــدام نظام در زمینه علم و فناوری از زمان پیروزی انقالب، 
قانون وزارت عتف و تاســیس شــورای عالی عتف در سال 

1۳۸۳ بوده 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 مهم  ترین اقدام نظــام در زمینه علم و فناوری از 
زمان پیروزی انقالب، قانون وزارت عتف و تاســیس شورای 

عالی عتف در سال 1۳۸۳ بوده است.
 او ادامه داد: شــورای عالی عتف، یکی از پیشــرفته  ترین و 
عاقالنه  ترین 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. 

دبیر کل شورای عالی عتف: 

شورای عالی عتف از پیشرفته ترین 
و عاقالنه ترین حوزه علوم و 
تحقیقات در کشور است 

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 ۹۲ تا خرداد ۹۵، پرداخت 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 ۲۲۴ از فعال کردن 
کمیسیون ها، و رسیدن به ۶۳ درصد گزارش دهی در زمینه 
ماده ۲۲۴ ، مستند 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 1۵ مجلد، 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 

تالشی سی ماهه برای قوام یافتن دبیرخانه؛ 

مراسم تودیع و معارفه در 
جلسه 142 کمیسیون دائمی 
شورای عالی عتف برگزار شد

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. 

شورای عالی عتف
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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.

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 ۶ گانه 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.

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 1۲ ســال اخیــر نیز توضیحاتــی ارائه کرد و 
گفت: در طول این مدت، تخلفــات قانونی در مورد اجرایی 

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 ۵۶ قانون 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 تــالش 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. 

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف: 

تداخل ها را به حداقل و تعامل 
ها را به حداکثر می رسانیم

یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای 
عالی عتف، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت 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 ۲۹ 
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 ۵۶، 
اصالح ماده ۲۸ آئین 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 ۲۲۴ در 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 ۹۴، به مدد زحمات دبیرخانه، در زمینه 
گــزارش گیری ماده ۲۲۴، ۶۳ درصد 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 ۹۳ نیز 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 مهم  ترین 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، ۴۳ درصد جمعیت اســتان خراسان رضوی 
در این قســمت جغرافیایی قرار دارند و 1۶۰ هزار دانشجوی 
لیســانس و باالتر در این منطقه هستند. او افزود: نهادهای 
مردم نهاد فعالی در این بخش از استان قرار دارند، اما متاسفانه  
تنها ۴ درصد 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. 

دبیرکل شورای عالی عتف در جلسه کمیسیون دائمی: 

تصویب شرح وظایف شورای عالی 
مشکالت قانونی را برطرف می سازد

شورای عالی عتف
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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 ۹۵/۲/1 به تصویب هیات 
محترم وزیران رســیده بود، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 
۹۵، توســط 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 ۰1/۰۲/1۳۹۵ به پیشــنهاد 
شماره ۹۶۲۴۷/و مورخ ۲۴/۵/1۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و 
فّناوری و به استناد تبصره )1( ماده )۴( قانون اهداف، وظایف 
و تشــکیالت وزارت علوم، تحقیقــات و فّناوری – مصوب 

1۳۸۳ تصویب کرد:
ماده 1 شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فّناوری که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" 

نامیده می شود به شرح زیر تعیین می شود:

الف سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن
1 تعیین نظام سیاستگذاری علم، فّناوری و نوآوری و تعیین 
محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز، بر مبنای 

رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد باالدستی
۲ تعیین راهبردها و برنامه  های کالن توسعه در حوزه های 
علوم، تحقیقات و فّناوری در چارچوب سند چشم انداز و اسناد 

باالدستی
۳ تعییــن اولویت هــای ملــی و طرح هــای بلندمــدت 
ســرمایه گذاری در بخش های علوم، تحقیقات و فّناوری به 
منظور هماهنگی و همســویی با اســناد باالدستی کشور و 

نیازهای اعالمی دستگاهها
۴ تعیین سیاســت های نظارت، ارزیابی و استانداردســازی 

فعالیت های علوم، تحقیقات و فّناوری در کشور
۵ تعیین سیاست های تجاری سازی و کاربست دستاوردهای 
پژوهشی، انتقال و اشاعه فّناوری در کشور و تعیین سهم هر 
دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار

۶ تعیین سیاســت  هــای اجرایی توســعه همکاری های 
بین المللی و جذب منابع خارجی در زمینه های آموزش علوم، 

تحقیقات و فّناوری
۷ تعیین سیاســت های الزم به منظور تقویت حوزه علوم، 
تحقیقات و فّناوری نظام برنامه ریزی منطقه ای، اســتانی و 

مناطق ویژه علم و فّناوری در آن حوزه
۸ تدوین و تصویب شیوه نامه فرایند ارائه، انتخاب و تصویب 

طرح های کالن ملی و نحوه نظارت بر آنها
۹ پیشــنهاد لوایح قانونی مرتبط بــا رفع موانع اقتصادی و 

حقوقی توسعه علوم، تحقیقات و فّناوری به هیئت وزیران

ب حمایت و تأمین منابع حوزه های علوم، 
تحقیقات و فّناوری

1 تعیین منابع مالی موردنیاز
۲ تعیین سیاســت های توزیع منابع عمومــی و اعتبارات 

دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳ تعیین برنامه ها و سازوکارهای الزم برای تأمین و استفاده 

از منابع جدید مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۴ تعیین سیاست  های الزم برای حمایت از فعالیت  نهادهای 

مدنی و بخش غیر دولتی

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 فّناوری، در راستای اجرای جزء 1 بند میم 
ماده ۲۲۴ قانون 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 ۰۷/۰۲/۹۵ 
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. 

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

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. 

هشتمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی برگزار شد

 روش شناسی تدوین 

اولویت ها در دستور کار

۵ تعیین سیاســت های حمایتی از سرمایه گذاری منطقه 
ای در حوزه علوم، تحقیقــات و فّناوری در چارچوب آمایش 

سرزمین
۶ تصویب سیاست های مرتبط با افزایش کارآیی طرحهای 

مصوب شورا
۷ تصویب سیاست های 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
1 ایجاد هماهنگی های کالن بین بخشــی و فرابخشی و 
بین المللی در راستای اجرایی شدن سیاستهای باالدستی و 
مصوبات شــورا و همچنین اجرای اثربخش طرحهای کالن 

ملی
۲ پایش و ارزیابی کالن تحقق اهداف و سیاستهای ابالغی 
در حوزه علوم، تحقیقات و فّناوری در ســطح دستگاههای 

اجرایی، ستادی و استانی
۳ تعیین شــاخص های علم، تحقیقات و فّناوری و نوآوری 
کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع آوری اطالعات و تحلیل 

و انتشار مستمر آن توسط دستگاههای مسئول
۴ تدوین و نهادینه کردن فرآیند نظارتی در کلیه ســطوح 
مرتبط بــا حوزه علوم، تحقیقات و فّنــاوری و طراحی نظام 
تدوین اطلس ظرفیتهای این حوزه در سطح بخشی و استانی 

و نظارت بر اجرای آن

سایر امور
1 تصمیم گیری دربارة ضرورت و تشکیالت داخلی مورد نیاز 
به منظور پیگیری و استمرار فعالیت ها و امور تفویضی شورا با 

رعایت قوانین و مقررات مربوط
۲ تصویب آیین نامه داخلی شورا

۳ انجام سایر اموری که از طرف رئیس جمهوری و یا هیئت 
وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول می شود

۴ تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات 
شورا

مــاده ۲ محل دبیرخانه شــورا در وزارت علوم، تحقیقات و 
فّناوری است.

ماده ۳ شــورا حداقل چهارمرتبه در ســال تشکیل جلسه 
می دهد.

تبصره نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نائب 
رییس شورا و یا یک سوم اعضا برگزار می شود.

ماده ۴ تفسیر مصوبات شــورای عالی صرفاً در صالحیت 
خود شورا است.

ماده ۵ بودجــه الزم برای اجرای وظایــف مندرج در این 
تصویــب نامه همه ســاله در بودجه ســنواتی وزارت علوم، 
تحقیقات و فّناوری ذیل ردیفی مستقل در الیحه بودجه کل 

کشور پیش بینی خواهد شد.
ماده ۶ دبیرخانه 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. 

با تصویب هیات وزیران؛ 

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات 
شورای عالی عتف ابالغ شد

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.

گزارش
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۲۰۰۶ تنها ۰.۳٪ )سه دهم درصد( از مقاالت پراستناد دنیا را تولید کردیم، اما این 
رقم در ســال ۲۰1۵ به 1.۵٪ )یک و نیم درصد( و در سال ۲۰1۶ به ۲.۲٪ ) دو 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 ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ یک روند رو به رشد را تجربه کرده است و از ۰.۶٪ ) شش 
دهم درصد( به 1.1٪ ) یک و یک دهم درصد( رسید. اما در سال ۲۰1۰ این رقم به 
۰.۹٪ ) نه دهم درصد( رسید و در سال ۲۰1۶ سهم ترکیه از مقاالت پراستناد دنیا 

۰۹.٪ ) نه 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 ۲۰1۳ 
پشت سرگذاشته اســت. در سال ۲۰1۲ تعداد مقاالت پراستناد ترکیه 1۲۷ مورد و 
ایران 1۰۹ مورد بود، اما در ســال ۲۰1۳ ســهم ایران به 1۵۶ مورد رسید و سهم 
ترکیه هر چند به 1۴۸ مورد افزایش یافت، اما بعد از ایران قرار گرفت. ایران درسال 
۲۰1۴ تعداد 1۹1 مقاله پراســتناد تولید کرد در حالیکه که تعداد مقاالت ترکیه به 
1۶1 مورد رســید. در سال ۲۰1۵ دوباره تعداد مقاالت پراستناد ایران افزایش یافته 
و به ۲۲۷ مورد رسید، اما در این سال تعداد مقاالت پراستناد ترکیه کاهش یافت و 

به 1۵۲ مورد رسید.

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 ۲۰۰۶ تا ۲۰1۶ 
بنگریم واقعیت های جالبی پدیدار می شــود. آمریکا ۲۷٪ از علم دنیا را تولید می 
کند و از این لحاظ جایگاه نخست دنیا را در اختیار دارد. این کشور ۵1٪ از مقاالت 
پراســتناد دنیا را تولید می کند بنابراین تقریبا دو برابر ســهم تولید علمش مقاله 

پراستناد تولید می کند. انگلستان حدود ۶٪ علم دنیا و حدود 1۴٪ مقاالت پراستناد 
دنیا را تولید کرده است. سهم مقاالت پراستناد این کشور نیز بیش از دو برابر سهم 
تولید علم این کشــور اســت. چین حدود 1۲٪ علم دنیا و حدود 1۳٪ از مقاالت 
پراستناد دنیا را تولید کرده است. آلمان ۶٪ علم دنیا و 1۲٪ از مقاالت پراستناد دنیا را 
تولید می کند. فرانسه حدود ۴٪ علم دنیا و ۸٪ مقاالت پراستناد دنیا را تولید می کند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: براساس تعداد مقاالت 
در فاصله سال های  ۲۰۰۶ تا ۲۰1۶  رتبه ایران ۲۲ و رتبه ترکیه 1۸ خواهد 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 ۳۵ و رتبه ترکیه ۳۳ است. 
ترکیه حــدود 1.۵٪ ) یک 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 1٪ از علم دنیا را تولید کرده است و حدود 
۰.۸٪ ) هشت دهم درصد( از مقاالت پراستناد دنیا را به خود اختصاص داده است.

دهقانی افزود: هم اکنون در سال ۲۰1۶ ایران از لحاظ کمیت تولید علم در پایگاه 
آي.اس.آی از ترکیه پیشی گرفته اســت. ایران تا تاریخ 1۳۹۵/۴/۴ تعداد 1۵۸۵۲ 
مدرک و ترکیه تعداد 1۵۳۵۸ مدرک تولید کرده است. هر چند اطالعات سال ۲۰1۶ 
هنوز کامل نشده است، اما سهم تولید علم ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
و از 1.۵٪ ) یک و نیم درصد( در سال ۲۰1۵ به 1.۸٪ ) یک و هشت دهم درصد( 

در سال ۲۰1۶ رسیده است.
وی گفت: نقش دانشگاه های کشور در تولید مقاالت پراستناد با یکدیگر متفاوت 
است. دانشگاه شریف در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰1۶ بیشترین تعداد مقاالت پراستناد 
را تولید کرده است. این دانشگاه ۹۵ مقاله پراستناد در معتبرترین مجالت بین المللی 
منتشر کرده است. دانشگاه تهران با تولید ۸۳ مقاله 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 ۸۰، ۸۰، ۶1، ۵۹، ۵۶، ۵۴، ۳۸، ۳۷ و ۳۲ مقاله پراستناد تولید کرده اند. 

تعداد مقاالت پراستناد دانشگاه  رتبه
۹۵ دانشگاه صنعتی شریف 1
۸۳ دانشگاه تهران  ۲
۸۰ دانشگاه امیرکبیر ۳
۸۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۳
۶1 پژوهشگاه دانش های بنیادی ۴
۵۹ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵
۵۶ دانشگاه تربیت مدرس ۶
۵۴ علوم پزشکی تهران ۷
۳۸ دانشگاه شیراز ۸
۳۷ دانشگاه تبریز ۹
۳۲ دانشگاه فردوسی مشهد 1۰

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: تازه  ترین اطالعات 
مستخرج از پایگاه استنادی ISI نشان می دهد که تولید علم برتر در ایران در حال 

افزایش است و 11 دانشگاه در این حوزه برتر هستند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی مرکز منطقه ای 
اطالع رســانی علوم و فناوری )RICeST(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرســت 
پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم )ISC( گفت: اطالعات مستخرج از پایگاه 
استنادی آی.اس.آی تا تاریخ 1۳۹۵/۴/۴ نشان می دهد که تولید علم برتر در ایران 

در حال افزایش است. 
دهقانی اظهار داشــت: به طور میانگین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰1۵ هر ساله حدود دو 
میلیون مدرک در پایگاه وب آو ســاینس تامسون رویترز )آی.اس.آی( نمایه شده 
اند. در مجموع از سال ۲۰۰۶ تاکنون 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 1۹ میلیون مدرک در معتبرترین مجالت بین المللی منتشر شده و 
۴.۵ )چهار و نیم( میلیون نیز در معتبرترین کنفرانس ها ارایه شده اند. از این تعداد 
مدرک تنها 1۲۶۴۲۹ مورد مقاالت برتر )پراستناد( هستند که آن را تولید علم برتر 

می نامند.

سرپرست ISC تصریح 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.

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

11 دانشگاه برتر ایران در تولید علم

 ایران از ترکیه پیشی گرفت

)ISC ( پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم
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سرپرست پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( با اعالم انتشار فهرست 
دانشــگاه های برتر آسیا سال ۲۰1۶ توســط پایگاه رتبه  بندی تایمز، از حضور ۸ 

دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه اســتنادی 
علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم 
جهان اســالم )ISC( با اعالم این خبر اظهار کرد: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از 
نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ اقدام 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 
۲۰1۳ تاکنون به صورت ساالنه رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را نیز منتشر می 
کند. در این رتبه بندی همانند رتبه بندی جهانی تایمز، از 1۳ شاخص کاربردی در 
قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی به 

ترتیب با وزن های ۲۵٪، ۳۰٪، ۳۰٪، ۷.۵٪ و ۷.۵٪ استفاده می شود.
دهقانی اظهار داشت: 1۳ شــاخص رتبه بندی تایمز عبارتند از: 1( میانگین تعداد 
استنادها به ازای مقاالت منتشر شده )در معیار استنادها(؛ ۲( بررسی شهرت پژوهشی، 
۳( تعداد مقاالت منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی و ۴( درآمد پژوهش )در 
معیار پژوهش(؛ ۵( بررسی شهرت آموزشــی، ۶( نسبت مدرک دکتری ارائه شده 
توسط مؤسســه به تعداد اعضای هیأت علمی، ۷( نسبت تعداد کل دانشجویان به 
اعضای هیأت علمی، ۸( نســبت مدرک دکتری به کارشناســی ارائه شده توسط 
مؤسسه، ۹( درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت علمی )در معیار آموزش(؛ 
1۰( نســبت اعضای هیأت علمی بین المللی به بومی، 11( نســبت دانشــجویان 
بین المللی به بومی، 1۲( ســهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار 
بین المللی )در معیار وجهه بین المللی(؛ 1۳( درآمد 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 ۲۰۰ 
دانشگاه برتر این قاره را  مورد پوشش خود قرار داده است و این در حالی است که 
از سال ۲۰1۳ تا ۲۰1۵ تنها 1۰۰ دانشگاه برتر آسیا مورد ارزیابی قرار گرفته بودند.

سرپرســت ISC ادامه داد: در ســال ۲۰1۶ تعداد دانشگاه های برتر ایران نیز از ۳ 
دانشگاه در سال گذشته به ۸ دانشگاه ارتقا یافته است و به لحاظ تعداد دانشگاه های 

برتر در منطقه آسیا ایران رتبه ۷ آسیا و ۲ خاورمیانه 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 
۵۲، ۵۷، ۶1، ۷۶، 11۰1۰1، 1۴۰1۳1، 1۵۰1۴1، 1۶۰1۵1 در جمــع ۲۰۰ 
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 ۳ 
دانشــگاه برتر در جمع 1۰۰ دانشگاه برتر بوده است و در سال ۲۰1۶ توانسته این 
تعداد را به ۴ دانشــگاه 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 1۰۰ دانشگاه برتر آسیایی افزایش بدهند.

تایمز برای رتبه بندی دانشگاه ها از ۳ منبع به شرح زیر بهره می جوید: 
1( اطالعات تولید علم دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس

۲(اطالعات نظرسنجی شهرت از متخصصان آموزش عالی 
۳( اطالعاتی که به صورت خود اظهاری از دانشگاه استعالم و گردآوری می شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( ادامه 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 ۴ و ۵ 
و ۶ آسیا را به خود اختصاص داده اند. دانشگاه توکیو که همواره رتبه نخست آسیا 
را در اختیار خود داشت نیز  با ۶ پله افت نسبت به سال گذشته در رتبه ۷ آسیا قرار 
گرفت. دانشگاه علم و صنعت پوهانگ، دانشگاه ملی سئول و موسسه پیشرفته علم 
و صنعت کره از کشور کره جنوبی نیز رتبه های ۸ تا 1۰ جدول را از آن خود کردند. 
دهقانی گفت: در رتبه بندی منتشر شده ۲۰۰ دانشگاه از ۲۲ کشور 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. 

حضور 8 دانشگاه ایرانی در 
جمع 200 دانشگاه برتر آسیا

عملکرد دانشگاه های کشور در معیار های رتبه بندی آسیایی تایمز

دانشگاه
معیار

وجهه بین آموزش
رتبهنمره کلدرآمد صنعتیاستنادهاپژوهشالمللی

۲۹.۲1۵.۹۳۵.۴۳۳.۷۸۷.۸۳۵.۸۵۲دانشگاه صنعتی شریف
۳۰.۲1۲.۲۳1.۹۴۲.۳۶1.۲۳۵.۳۵۷دانشگاه علم و صنعت

۲1.۶1۷.۲۲۸.۸۳۹.۵۹۹.۵۳۴.۶۶1دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۸.۵۷.۷۳1.۵۳۴.۸۵۵.۷۳1.۷۷۶دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۵۹1۴.1۲۲.۵۹.۳۳۰11۰1۰1دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۴.۸۷.1۲۲.۶۲۲.۶۴۵.۵1۴۰1۳1دانشگاه خواجه نصیرطوسی

۳۲.۷1۶.۵۲۲.۲1۵.۸1۵۰1۴1دانشگاه تهران
۲۴.۳1۳.۸۲۳.۳11.۴۵۸.۹1۶۰1۵1دانشگاه شهید بهشتی

معرفی نظام پرداخت 
الکترونیکی مرکز منطقه 
ای اطالع رسانی علوم 
 )RICeST( و فناوری

مرکز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری )RICeST( یک 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 می باشد. مرکز منطقه ای 
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 )RICeST( در 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. 
http:// اطالعات بیشــتر در مورد امکانات ســامانه مرکز منطقــه ای در آدرس

ricest.ac.ir  در بخش خدمات اطالعرسانی موجود است. 

فهرست ۸ کشور دارنده بیشترین تعداد دانشگاه برتر آسیایی 

تعداد دانشگاهکشورتعداد دانشگاهکشور
1۶هند۳۹ژاپن
11ترکیه۳۹چین

۸ایران۲۴کره جنوبی
۷تایلند۲۴تایوان

)ISC ( پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم

http://ricest.ac.ir/
http://ricest.ac.ir/
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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 
)RICeST( به آدرس اینترنتی )http://ricest.ac.ir(، ایجاد 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 غیر فارســی در کشور منتشر می شــود، اهمیت بسزایی برای مرکز منطقه ای 
اطالع رســانی علوم و فناوری دارد. بر این اســاس، نخستین پایگاه اطالعاتی مرکز 
منطقه ای، پایگاه مقاله های فارسی بود که از نخستین سال تاسیس مرکز منطقه ای 

اطالع رسانی علوم و فناوری طراحی و تاسیس 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 علوم تربیتی 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 تأســیس مرکز منطقه ای تمامي مجالت منتشر شده در کشور خریداري و 
مقاالت آنها پس از نمایه ســازي علمي وارد پایگاه  مقاالت فارسی شده است. این 
مجالت شامل مجالت علمي پژوهشي، علمي ترویجي و حتي مجالتي است که 

داراي رتبه علمي نیستند ولي داراي محتواي علمي و ارزشمند مي باشند.
قبل از آنکه انتشار الکترونیکي مجالت مرسوم شود نسخه چاپي مجالت خریداري و 
پس از اسکن کردن نسخه الکترونیکي آنها تولید شده است. پس از گسترش استفاده از 
فناوري در تولید و چاپ مجالت نسخه الکترونیکي توسط ناشران آنها به مرکز ارسال 

و متن کامل مقاالت وارد این پایگاه مي گردد.
 مراکز دیگري نیز موازي با مرکز منطقــه اي به گردآوري و توزیع مقاالت مجالت 
پرداختــه اند اما محتــواي هیچ کدام از آنها قابلیت رقابت بــا محتواي این پایگاه را 
ندارند. چرا که از یک سو این پایگاه تمامي مجالت کشور را شامل مي شود و پوشش 
موضوعي گسترده آن در رشته هاي علوم انســاني، علوم اجتماعي، علوم پایه، فني، 
مهندسي، هنر و حوزه هاي پزشکي پاسخگوي متخصصان حوزه هاي مختلف مي باشد 
که چنین جامعیت و پوششي را هیچ کدام از مراکز ندارند. از سوي دیگر نمایه سازي 
علمي مجالت توسط متخصصان علم اطالعات و دانش شناسي در مرکز نقطه قوتي 
اســت که بازیابي حداکثري موضوعات را بــراي محققان به ارمغان مي آورد. تحلیل 
محتواي مقاالت، انتخاب کلیدواژه هاي مناســب، انتخاب روش نمایه سازي علمي و 
دقت در پوشــش همه موضوعاتي که در مقاالت از آنها بحثي به میان آمده ریزش 

کاذب خروجي هاي نامربوط در این پایگاه را به حداقل مي رساند.
همچنین نرم افزار مورد اســتفاده در مرکز با مشــاوره متخصصان علم اطالعات و 
دانش شناسي طراحي شده است که این مزیت نیز به درونداد و جستجوي تخصصي 
مطالب کمک فراواني مي نماید و اســتراتژیهاي مناســبي را در جستجوي اطالعات 
در اختیار کاربران قرار مي دهد. امکان جســتجوي مطالــب به صورت موضوعي، از 
طریق نام پدیدآورندگان، جســتجوي تاریخي، جستجو در عناوین، جستجوي شماره 
مدرکي خاص و جســتجو در تمامي فیلدها در نظر گرفته شــده است. همچنین بر 
اساس منطق بولي امکان ترکیب کلمات، جستجوي عبارتي، گسترش واژه ها و ایجاد 
محدودیت هاي مورد نیاز در جستجوي مطالب وجود دارد. راهنماي جستجو و دانلود 
مطالب در پایین صفحه جســتجو براي استفاده کاربران تدوین شده است. پس از هر 
جســتجو لیستي از مقاالت مربوط نمایش داده مي شــود که در آن عناوین مقاالت، 
نویسندگان، تاریخ، نام مجله، دوره و شــماره آن وجود دارد. کاربران مي توانند براي 
دسترسي به اطالعات کامل تر شامل کلیدواژه ها و چکیده مقاالت از گزینه »اطالعات 

بیشتر« استفاده نمایند.
دسترســي به متن کامل نشریات از طریق وب سایت مرکز منطقه اي اطالع رساني 
علوم و فناوری یک کتابخانه دیجیتالي را ایجاد نموده است که فارغ از محدودیت هاي 
زماني و مکاني امکان استفاده از مطالب علمي براي کاربران را فراهم مي نماید. با وجود 
این پایگاه هیچ کتابخانه اي در ســطح کشور نیاز به گردآوري و سازماندهي مجالت 
فارســي را ندارد. چرا که راهکارهاي متفاوتي براي دسترسي افراد، مراکز تحقیقاتي، 

موسسات و دانشگاه ها براي استفاده از مطالب علمي در نظر گرفته شده است. 

سرپرست ISC گفت: 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 بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: بررسی نمایه 
نامه های نشریات در پایگاه های ISI و ISC  در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰1۴ نشان می دهد که حدود ۲۴٪  از تولیدات علمی کشور در حوزه علوم پایه صورت می 

گیرد.
وی افزود: که شامل ۲۲.۶۶۴ مدرک نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(  و 11۳.1۸۸ مدرک در پایگاه استنادی وب آو ساینس تامسون رویترز )آی.

اس.آی(  می شود. حدود ۱۷٪ از تولید علم کشور در حوزه علوم پایه در ISC و ۸۳٪ آن در ISI منتشر می شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( اظهار داشت: از لحاظ کمیت تولید علم به ترتیب، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر 
 ISI و ISC بیشترین کمیت علم در حوزه علوم پایه را تولید کرده اند. این دانشگاه ها به ترتیب  1۰۹۹۷۸، ۶۹۹۸، ۵۳۲۵، ۴۸۵۵ و ۴۵۰۶ مدرک در پایگاه های استنادی

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 ۴۳۸۲، ۴۲۸۹، ۴۰۶۹، ۳۵۴۵ و ۳۳۵۶ است. 

سرپرست ISC افزود: 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. 

معرفی برترین ها 
در حوزه علوم پایه دانشگاه شریف

گزارش
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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 ۶۲۲۶1، ۵1۲۲۰، ۵۰1۲۷، ۴1۲۰۸  

و ۳۶۶۶۷ استناد دریافت کرده است.
 وی افزود: کمیت تولید علم هر چند موجب اثرگذاری در دنیای علم می شود، اما 
نباید فراموش کرد که بررسی پایگاه ISI  در فاصله سال های 1۹۹۰ تا ۲۰1۴ نشان 
می دهد که تنها 1٪ از مدارک منتشر شده نزدیک به 1۹٪ از استنادهای دنیا در این 

دوره زمانی را دریافت کرده اند.
وی در ادامه گفت: پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید 
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 
۳۰۴۰۰، ۲۹۳۸۵، ۲۷۴۵۴، ۲۳۸۶۳ و ۲1۷۶1 اســتناد دریافت کرده اســت. بدین 

ترتیب، اختالف بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مشهود است.

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

ISCISI ISC+ISI رتبه

اثرگذاری 
علمی

کل 
کمیت

کل 
کل استنادهاکل مدارککل استنادهاکل مدارکدانشگاه/موسسه تحقیقاتیاستنادها

مجموع 
استنادهای 
نرمال شده

متوسط تعداد استنادهای 
نرمال شده به کل مدارک

کل تولید 
کل استنادهاعلم

۴۵۶۴۹۸۴۸۶۹۵۰۷۲۲۵۲۶۲1.۰۵۳۲۵۵1۲۲۰دانشگاه شریف1۳۲
۳۰۳۰۴۲1۶۷۹۴۸۵۸۰۴۵۴۷۵۷۰.۶1۰۹۷۸۶۲۲۶1دانشگاه تهران۲11
۳۷۰1۹۸۴1۳۶۲۹1۸۷۳۹۴۴۰.۹۴۵۰۶۲۹۳۸۵دانشگاه امیرکبیر۳۵۷
۶۷۹۸۳۲۸۹۳۰۳۰۲۳۸۳۰1.۲۳۳۵۶۳۰۴۰۰پژوهشگاه دانشهای بنیادی۴1۰۶
۴۷۰۵۳۵۳۵۹۹۳۶1۳۲۳۷۹۴1.۰۴۰۶۹۳۶۶۶۷دانشگاه صنعتی اصفهان۵۸۵
1۴۹۰۲11۲۵۵۰۸۴۸۰1۵۳۶1۵۰.۶۶۹۹۸۵۰1۲۷دانشگاه تربیت مدرس۶۲۳
۵۳۵۶۲۵۳۸۴۷۴۰۵۸۳۳۰۵۸۰.۸۴۳۸۲۴1۲۰۸دانشگاه شیراز۷۶۴
1۲۲11۶۳۶۳۶۳۴۲۵۸1۸۲۲۸۵۰.۶۴۸۵۵۲۷۴۵۴دانشگاه شهید بهشتي۸۴۸
۲۸۶1۳۹۲۴۰۹1۷۷۴۴۲۲۶۶۰.۹۲۶۹۵1۷۸۸۳دانشگاه علم و صنعت ایران۹1۲1۴
۴۷۴۶1۳۲۷۷۴۲۳۲۵۰۲1۰۹۰.۷۳۲۴۸۲۳۸۶۳دانشگاه تبریز1۰11۹
11۳۷1۴1۵۳1۵۲1۶۹1۳1۹۶۶۰.۶۴۲۸۹1۸۳۲۸دانشگاه فردوسي مشهد11۷1۳
۲۴۹1۴۸1۹۹11۴۳۶۲1۵۹۴۰.۸۲۲۴۰1۴۵1۰دانشگاه مازندران1۲1۴1۶
۲1۵۸۷۲۰11۲1۶۷۴1۵۵۵۰.۷۲۲۲۶۲1۷۶1دانشگاه رازی1۳1۵1۰
۴1۵۴۹۷۲1۲۷۲111۷1۵۵۴۰.۷۲۵۴۲۲1۶1۴دانشگاه بو علی سینا1۴1۳11
۹۴۹11۹۲۲۵۹۶1۷۶۵۰1۵۲۳۰.۶۳۵۴۵1۸۸۴۲دانشگاه اصفهان1۵۹1۲
1۶۰۴11۳۹11۲۵۳۴11۴۹۰.۸1۵۵11۲۵۷۵دانشگاه کاشان1۶۲11۷
۰۰1۲۲۷1۴۵۵۸11۳۸۰.۹1۲۲۷1۴۵۵۸دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان1۷۲۳1۵
۲۵۶1۶۸1۶۵۰1۰۲۸۳1۰۹1۰.۶1۹۰۶1۰۴۵1دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی1۸1۹۲۰
۶۹۳۸۹۷1۵1۷1۰۷1۹۹۷۷۰.۶۲۲1۰11۶1۶دانشگاه خوارزمي1۹1۶1۸
۲۶۶۸۶1111۹۳۲۷۹۷۳۰.۸1۳۷۷۹۴1۳دانشگاه یزد۲۰۲۲۲۴
۵1۶۲۹۸1۵۳۳۹۷۳۵۹۵۳۰.۶۲۰۴۹1۰۰۳۳دانشگاه شهید باهنر کرمان۲11۷۲۲
۳1۳۳۸۲1۶1۸۹۵۴1۹۵۰۰.۶1۹۳1۹۹۲۳دانشگاه گیالن۲۲1۸۲۳
۳۴۰۳۷۵1۲۵۷1۰۵۲۹۷۲۶۰.۶1۵۹۷1۰۹۰۴دانشگاه الزهرا۲۳۲۰1۹
1۸۸۵۷۹۷۵۷۲۷۴۶۲۵۰.۶11۶۳۷۳۳1دانشگاه زنجان۲۴۲۴۲۵
۳۲1۲11۰۹1۰۰۲۳۶1۴۰.۶11۴11۰۰۳۵پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران۲۵۲۵۲1

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. 

دهقانی خاطرنشــان کرد: ۳۵٪ 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 )ISC( گفت: 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. 

گزارش
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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 1۳۷۳ شمسی، 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.
 Technological( یکی از روش های مرسوم برای سنجش میزان اثرگذاری فنآورانه
Impact(  و نوآورانــه علم  )Innovational Impact(، الف( 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 ۳۰، ۳۰، 1۰ و ۳۰ است.
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 ۲۰۰۵ تا ۲۰1۴ مورد بررسی قرار گرفت که یک فاصله 1۰ ساله 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 patent( شمارش شد. نظام ثبت اختراعات 
 Japanese( و ژاپن )European patent(  یو.اس. پتنت به همراه نظام اروپا
patent( از 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 بقیة 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 

شــده کشور متفاوت است. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله 
ســالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰1۴ نه ممیز دو دهم درصد از کمیت علم کشور تولید کرده 
اســت و در همین فاصله زمانی ۹.۷٪ ) نه 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 ۳.۶٪ از کل استنادهای دریافت شده توسط دانشگاه تهران از سوی 
بخش های تحقیق و توسعه صنایع صورت گرفته است و ۰.۲٪ )دو دهم درصد( از 
استنادهای صورت گرفته از اختراعات ثبت شده توسط کشورهای مختلف دنیا در 

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 ۲.۸٪ )دو ممیز هشتم دهم درصد( از کل 
تولید علم این دانشگاه است و همچنین ۰.۵٪ ) نیم 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. 

نوع دانشگاه ردیف نام دانشگاه
سهم از کل 
کمیت تولید 
علم کشور

سهم از کل 
استنادهای 
دریافتی 

کشور

سهم 
استنادهای 
صنعتی 
از کل 

استنادهای 
دریافتی 
دانشگاه

سهم استنادهای 
دریافتی از 
اختراعات از 

کل استنادهای 
دریافتی دانشگاه

سهم 
مشارکت 
صنعتی 

)ملی و بین 
الملل( از 

کل مقااالت 
دانشگاه

سهم 
مشارکت 

صنعتی بین 
المللی از 

کل مقاالت 
دانشگاه

پزشکی

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران ٪۹.۲ ٪۹.۷ ٪۲.۸۰ ٪۰.۲۹ ٪۲.۵۴ ٪۰.۲۳
۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ٪۴.۲ ٪۴.۰ ٪۲.۶۸ ٪۰.1۷ ٪۲.۶۳ ٪۰.۳۶
۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ٪۲.۲ ٪1.۸ ٪۲.۷۵ ٪۰.۲۵ ٪1.۹۳ ٪۰.۲۳
۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ٪۲.۷ ٪۲.۰ ٪۲.۶۰ ٪۰.1۲ ٪1.۳1 ٪۰.۲1
۵ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ٪۲.۰ ٪1.۵ ٪۲.۷۵ ٪۰.۵۲ ٪1.۶۳ ٪۰.۲۸
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ٪۲.۰ ٪1.۵ ٪۲.۵۴ ٪۰.۵۰ ٪1.۶۲ ٪۰.۴۸
۷ دانشگاه علوم پزشکی ایران ٪1.۳ ٪۰.۹ ٪۲.۶۶ ٪۰.1۷ ٪۲.۷۵ ٪۰.۳۰
۸ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ٪۰.۷ ٪۰.۷ ٪۳.۴۹ ٪۰.۲۰ ٪1.۶۵ ٪۰.1۶
۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ٪۰.۷ ٪۰.۷ ٪۲.۹۹ ٪۰.1۵ ٪۲.۴۴ ٪۰.۲۴
1۰ دانشگاه علوم پزشکي بقیة اهلل )عج( ٪۰.۹ ٪۰.۶ ٪۲.۸۶ ٪۰.۰۵ ٪۴.۲۴ ٪۰.۰۶

جامع

1 دانشگاه تهران ٪۹.۷ ٪۹.۸ ٪۳.۵۹ ٪۰.۲۲ ٪۳.۸1 ٪۰.۵۵
۲ دانشگاه تربیت مدرس ٪۵.۲ ٪۶.۶ ٪۳.۳۳ ٪۰.1۷ ٪۳.۸۴ ٪۰.۲۴
۳ دانشگاه شیراز ٪۳.۶ ٪۴.۵ ٪۲.۴۳ ٪۰.1۹ ٪1.۵۸ ٪۰.۴۹
۴ دانشگاه فردوسی مشهد ٪۳.1 ٪۲.۸ ٪۲.۷۸ ٪۰.1۲ ٪۲.۰۵ ٪۰.۳۸
۵ دانشگاه شهید بهشتی ٪۲.۶ ٪۲.۸ ٪۲.۵۶ ٪۰.1۴ ٪۲.۳۵ ٪۰.۵۰
۶ دانشگاه رازی ٪1.۵ ٪۲.۰ ٪۳.۲۰ ٪۰.1۵ ٪۳.۹۴ ٪۰.۰۴
۷ دانشگاه تبریز ٪۲.۲ ٪۳.۰ ٪۲.1۲ ٪۰.۰۴ ٪1.۵۷ ٪۰.1۹
۸ دانشگاه بو علی سینا ٪1.۵ ٪۲.1 ٪۲.۵۶ ٪۰.1۰ ٪1.۵۲ ٪۰.۰۷
۹ دانشگاه اصفهان ٪1.۷ ٪1.۸ ٪۲.۲۰ ٪۰.۳1 ٪1.۴۷ ٪۰.1۷
1۰ دانشگاه مازندران ٪1.۰ ٪1.۷ ٪۲.۰۴ ٪۰.۴۲ ٪1.۰۵ ٪۰.1۷

صنعتی

1 دانشگاه صنعتی شریف ٪۵.۴ ٪۷.۳ ٪۲.۸۹ ٪۰.1۶ ٪۲.۸۰ ٪۰.۵۳
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ٪۵.۲ ٪۵.۴ ٪۳.۰۸ ٪۰.1۵ ٪۳.۶۵ ٪۰.۳۶
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ٪۳.۷ ٪۴.۰ ٪۳.۶۰ ٪۰.1۳ ٪۲.۵۶ ٪۰.1۸
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان ٪۳.۵ ٪۴.۹ ٪۲.۷۰ ٪۰.۲۶ ٪1.۹۵ ٪۰.۴۴
۵ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ٪۲.۰ ٪1.۸ ٪۳.11 ٪۰.1۰ ٪۳.۷۳ ٪۰.۳۳
۶ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ٪۰.۵ ٪۰.۶ ٪۳.۸۰ ٪۰.۲۴ ٪۳.1۹ ٪۰.۰۰
۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ٪۰.۷ ٪۰.۸ ٪۲.۶۴ ٪۰.۰۶ ٪۳.۵۰ ٪۰.۲۳
۸ دانشگاه صنعت نفت ٪۰.۴ ٪۰.۳ ٪۶.۷۴ ٪۰.۰۴ ٪1۴.۳۶ ٪۰.۹۴
۹ دانشگاه صنعتی سهند ٪۰.۵ ٪۰.۵ ٪۴.۶۷ ٪۰.۰۹ ٪۳.۶۹ ٪۰.۲1
1۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ٪۰.۸ ٪۰.۶ ٪1.۹۲ ٪۰.۰۸ ٪۲.۸۵ ٪۰.۲۹

رتبه دانشگاه های برتر براساس اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

30 دانشگاه کشور دارای بیشترین میزان 
اثرگذاری فناورانه و نوآورانه هستند.
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21 معرفی دانشگاه 

دانشــگاه صنعتی شــریف۵۰ ســال قبل به منظور تربیت مهندســان و 
متخصصان کارآمد از یک طرف و ایجاد دانشگاهی هم تراز با مؤسسات معتبر 
بین المللی تأسیس شد.  رهبر معظم انقالب در بازدیدی که در سال 1۳۷۸ از 
این دانشــگاه داشته فرمودند: »انســان دو خصوصیت ممتاز در تاریخچه این 
دانشگاه مشاهده میکند یکی خصوصیت علمی و دیگری خصوصیت انقالبی 
دینی٬ دانشگاه شــما هم از لحاظ علمی در سطح باالیی است و هم از لحاظ 
فعالیتهای انقالبی و به این دلیل یکی از دانشگاههای موفق و پیشرو محسوب 
میشود... این دانشگاه یک نمونه زنده برجسته علمی از بهم تنیدگی دین و علم 

هست.«
 مرحوم دکتر مجتهدی بنیانگذار و نخســتین رئیس دانشگاه در خاطرات خود 
چنین بیان میکند »مملکت ما به مهندسین عالیقدر احتیاج داشت میخواستم با 
تأســیس 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 احتیاجات مملکت را مرتفع میکنند.«
 دانشگاه صنعتی شریف در سال 1۳۴۵ با پذیرش ۴۰۷ دانشجو در قالب چهار 
دانشــکده٬ مهندسی برق٬ مهندســی مکانیک٬ مهندسی شیمی٬ مهندسی 
متالورژی شــروع به کار کرد و سپس در ســالهای بعد با احداث ساختمانهای 
جدید دانشــکده های مهندسی شــیمی و مهندســی علوم )بعدها( ریاضی٬ 
فیزیک٬ شیمی مهندسی صنایع و مهندسی سازه )عمران( تأسیس شد. دوره 
های کارشناسی ارشد ابتدا در رشته کامپیوتر و سپس در سایر رشته ها آغاز به 
کار کرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی ابتدا در دانشکده فیزیک و علوم ریاضی 
دوره دکتری در ســال 1۳۶۷ تأسیس و سپس به تدریج در تمامی دانشکده ها 

دوره دکتری آغاز به کار کرد.
دانشگاه صنعتی شریف پس از نیم قرن فعالیت بیش از ۴۸هزار فارغ التحصیل 
در قالــب ۲۸هزار دانش آموخته دوره کارشناســی٬ 1۸هــزار دانش آموخته 
کارشناسی ارشــد و هزار و۴۰۰ فارغ التحصیل دکتری به جامعه تقدیم کرده 
است٬ که اکثر آنها اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور هستند. نام دانش 
آموختگان این دانشگاه در تمام صنایع بویژه مخابرات٬IT ٬ برق٬ نفت٬ گاز٬ 
پتروشــیمی٬ عمران٬ مکانیک و مواد پرآوازه اســت٬ فارغ التحصیالن این 
دانشگاه که به خارج از کشــور عزیمت کرده اند درخشش چشمگیری داشته 
و نام ایران اســالمی را پرآوازه کرده اند.  به عنوان مثال خانم دکتر مریم میرزا 
خانی به عنوان نخســتین زن برنده جایزه فیلدز در ریاضیات و نخستین برنده 
در خاورمیانه هســتند. بیش از نود درصد از فارغ التحصیالن دوره دکتری این 

دانشگاه در داخل کشور در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به کار اشتغال دارند 
و کســب جوایز مختلف توسط استادان٬ فارغ التحصیالن برجسته دانشگاه در 
مجامع داخلی و بین المللی و برگزاری بیش از ســی و دو کنفرانس و همایش 
داخلی و بین المللی در سال 1۳۹۴ حاکی از وجود نشاط علمی در این دانشگاه 
است. کسب رتبه اول مسابقات ریاضی کشور برای سی و هشتمین بار متوالی 
توسط دانشجویان این دانشگاه٬ کسب چهار رتبه اول مسابقات برنامه نویسی 
کامپیوتر ACM در ســال1۳۹۴ توسط دانشجویان دانشگاه و کسب 1۷ مقام 
ممتاز المپیادهای علمی در ســال 1۳۹۴ که توســط سازمان سنجش آموزش 
کشــور برگزار می شــود نمونه ای از افتخارات علمی دانشگاه است. برگزاری 
مسابقات مختلف دانشجویی نظیر مســابقات طراحی ماشین٬ موتورسیکلت 
الکتریکی، شــناورهای هوشمند که سالهاســت با مشارکت دانشجویان، فارغ 
التحصیالن و اعضای هیئت علمی این دانشــگاه برگزار میگردد موجب جلب 
مشارکت سایر دانشگاهها و توســعه فناوری در کشور شده است. در کنار این 
فعالیتها٬ دانشــگاه صنعتی شریف نقش مهم و مؤثری در حل مسائل اساسی 
کشور داشــته و برجسته  ترین 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 زمینه فرهنگی حضور دانشجویان در گروههای مختلف فوق برنامه٬ 
جمعیتهای خیریه٬ برگزاری مراسم باشکوه مذهبی درماه محرم و ماه مبارک 
رمضان حاکی از جریان تفکر ناب مذهبی و شــعائر اسالمی است.  همچنین 
تعداد قابل توجهی از اســتادان دانشــگاه صنعتی شریف به عنوان چهره های 
ماندگار علمی کشور در سال های اخیر 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 التحصیالن این دانشگاه نیز هر یک به 
جایگاه و رتبه علمی دســت یافته و امروزه در سراسر جهان می توان نام فارغ 
التحصیالن شریف را در مناصب علمی شــنید. 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 فعالیت برجسته موجب درخشش دانشگاه در 

میهن اسالمیمان و جامعه علمی جهانی شده است.
اینک که دانشــگاه پنجاهمین سال فعالیت خود را آغاز میکند اطمینان کامل 
وجود دارد تا با اتکا به این ســرمایه عظیم کماکان راه خود را به عنوان اولین 

دانشگاه تخصصی کشور با افتخار ادامه خواهد داد 

صنعتی شریف
 نخستین دانشگاه تخصصی کشور

رییس دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرد:
استفاده نکردن بهینه ازنیروهای 

متخصص اصلی  ترین مشکل 
تجاری سازی علم

رئیس دانشگاه صنعتی شریف، استفاده نکردن صحیح از نیروهای متخصص و 
تربیت شــده را اصلی  ترین 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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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 

معرفی دانشگاه

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 می کند.
معــاون اول رئیس جمهور هم چنین با بیان اینکه دانشــگاه 
شریف در مقطعی ایجاد شد که نهادهای توسعه ای 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 می کنم دانشگاه شریف 

کارنامه بسیار درخشانی دارد.
دکتر جهانگیری در ادامه خاطرنشــان کرد: دانشگاه شریف 
یکی از دانشــگاه های خوب در داخل و خارج از کشور است 
و ۴۷ هزار فارغ التحصیل این دانشگاه اکنون مسئولیت های 
مهمی بر عهده دارنــد. البته یکی دیگر از موفقیت های 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.

جشن 50 سالگی دانشگاه صنعتی شریف 

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 1۳۴۵ توســط مرحوم مجتهدی 
 کــه فــردی منضبــط و مدیری توانا بود تاســیس شــد.

وی با بیــان اینکه بیش از ۹۰ درصد برترین های کشــور 
دانشگاه شریف را انتخاب می کنند، گفت: بیش از ۹۰ درصد 
دارندگان مدال طالی المپیادهای مختلف در دانشگاه شریف 

هستند. 
رئیس دانشگاه صنعتی شــریف ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد 

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 ستاری: فارغ التحصیالن با انگیزه، 
کلید اصلی اقتصاد دانش بنیان                 
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 ۵۰ خدمتگزار و نیز ۵۰ دانــش 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.
.

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. 

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.
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  جشنواره را در دوره چهارم از دکتر خسروی تحویل 
گرفتیــد و در دوره دوازدهم دوباره به دکتر خســروی 

تحویل دادید، چه چیزی تحویل گرفتید؟ 
جشنواره ای که در حال حاضر به عنوان جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی مطرح است در دوره های ابتدایی به عنوان جشنواره 
کارآفرینی مطرح بود و بیشــتر در این مبحث فعالیت می کرد. 
همچنین اگرچه جشنواره ملی بود، اما آنچنان که باید به دالیلی 
همچون جدید بودن آن مبحث، هنوز به صورت ملی مطرح نبود.

  جشــنواره کارآفرینی شیخ بهایی از دوره چهارم به 
عنوان جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 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 می شد به بنیاد ملی نخبگان که 
مرجع اصلی تأیید جشنواره های علمی در سطح کشوری است، 
ارایه کردیم که خوشــبختانه مورد تأیید قــرار گرفت و در حال 
حاضر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی یکی از چهار جشنواره 
برتر ملی کشــور در مباحث علم و فناوری است. تغییر نام این 
جشــنواره نیز در همان دوره ای کــه تغییر نام وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود، انجام شد 
که نشــان از اهمیت نقش فناوری در بخش های 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 فن آفرینی یعنی کارآفرینی مبتنی بر فناوری داد.

  آیا غیر از نام، بخش های دیگر جشنواره نیز تغییر 
کرد؟

تغییر خاصی در ماهیت جشنواره انجام نشد و بخش های مختلف 
مسابقه ای و غیر مسابقه ای سه دوره قبل برگزار می شد، 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 
طرح های نیمه صنعتی در این بورس برای داوری، قیمت گذاری 

و ارایه به ســرمایه گذاران عالقه مند ایجاد شــد که توانست 
تأثیرات خوبی ایجاد کند.

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

در تجربیاتــی که ما پیدا کردیــم فهمیدیم ایده خام آنچنان 
نمی تواند نظــر مخاطب هدف را جلب کنــد چون معمواًل 
سرمایه گذار بیشــتر به دنبال ســرمایه گذاری 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 شــرکت های دانش بنیان است. اگر در بعد وسیع تری 
بخواهیم توضیــح دهیم باید بگویم بخش های مختلف این 
جشنواره در توسعه شرکت های دانش بنیان تأثیر گذار هستند. 
به طور مثال بخش طراحان کســب وکار 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 دانش بنیان 
می شــود یا به فن آفرینــان که اکثراً صاحب یک شــرکت 
دانش بنیان کوچک و متوســط هستند مشاوره داده شود که 

چگونه بتوانند در مسیر فعالیتشان موفق عمل کنند.

  آیا می توان گفت جشنواره شیخ بهایی یک برند است؟
بله. به جرات می توانم بگویم این جشــنواره پس از 11 دوره 
برگزاری یک برند موفق در میان جشــنواره های از نوع خود 
اســت و به صورتی منحصر به فرد عمل کرده اســت. البته 
متأسفانه در طول این سال ها جشــنواره های موازی برگزار 
می شود که افراد هدف این جشنواره ها را به گونه ای جشنواره 
زده کــرده و این به دلیل نبــود هدف گذاری صحیح در این 
بخش است که ما در سال های اخیر شاهد سرخوردگی برخی 

برای حضور در جشنواره های علمی و فناوری هستیم.

زنده یاد دکتر سروش علیمرادی
طلوع:1339  -  غروب:1395

سوابق پژوهش –کاربردی
مدیریت و مشــارکت در اجرای حداقل ۲۰ طرح 
کاربردی با صنایع و ســازمان های مختلف در سطح 
ملي از جملهــوزارت مخابــرات، وزارت نیرو، وزارت 
صنعت و معدن و تجارت، کشاورزي و صنایع بزرگ از 

جمله فوالد مبارکه
مدیریت طرح پژوهشی" طراحی و پیاده سازی سیستم 
ارزیابی عملکرد آموزشــی اعضا هیات علمی دانشگاه 

صنعتی اصفهان"
ناظر و مشاور شهرداری اصفهان در اجرای طرح نظام 

جامع آماري شهرداري در سال 1۳۹۰
مسوولیت هاي علمي

راه اندازي و ریاســت مرکز پژوهشــی آمار دانشــگاه 
صنعتی اصفهان از سال 1۳۷۸ الی 1۳۸۵

عضویت در شوراهاي آموزشي، پژوهشي و تحصیالت 
تکمیلي دانشکده علوم ریاضي در سال هاي مختلف

عضو شوراي راهبردي تدوین سند چشم انداز آموزشي 
دانشگاه

عضو شوراي تدوین آئین نامه و دستورالعمل هاي مرکز 
رشد دانشگاه

نماینده انجمن آمار در دانشگاه    

مسوولیت های اجرایی
دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از سال 1۳۸۶ 

تاکنون به مدت ۸ دوره 
رییس مرکز کارآفرینی دانشــگاه صنعتی اصفهان از 

سال 1۳۸۶ تاکنون
دبیــر جشــنواره طــرح کســب و کار دانشــجویان 
دانشگاه هاي اســتان اصفهان از سال 1۳۸۷ به مدت 

۶ دوره
عضو شوراي راهبردي و اجرایي مرکز رشد دانشگاه

مشاور بنیاد نخبگان استان اصفهان در امر تجاري سازي 
اختراعات از سال 1۳۹۰ تاکنون

دبیر علمی جشــنواره منطقه ای اختراعات کوهرنگ – 
بنیاد نخبگان استان اصفهان 1۳۹۰

عضو کمیته آمار و برنامه ریزی دانشگاه از سال 1۳۸۶ 
تا 1۳۸۸

عضو هیات نظارت بر تهیه و راه اندازي سیستم جامع 
آموزشي دانشگاه )سیستم گلستان(

رییس مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان 1۳۸۰ الی 1۳۸۳

مدیرکل امور آموزشي دانشگاه از سال 1۳۷۶ تا 1۳۸۰ 
به مدت ۴ سال

مناسب است اشــاره ای به یکی از آخرین گفتگوهای 
ایشان با خبرگزاری ایسنا داشته باشیم که در خصوص 
جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در طول مدت 

مسولیتشان داشته اند:
جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی با هدف توسعه فرهنگ 
خالقیت، نوآوری و فن آفرینی و شناســایی و تشویق 
ایرانیان فن آفرین سراســر جهان، اردیبهشت ماه هر 

سال همزمان با ســالروز بزرگداشت »شیخ بهایی« در 
اصفهان و در سطح ملی برگزار می شود. 

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 سرمایه گذاری از ملک، طال 
و ارز به ســمت فناوری سوق داده شود و شرکت های 
دانش بنیــان 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:

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

یک نظرســنجی میدانی در میان برگزیدگان بخش طراحان 
کســب وکار 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 شــاخص های مهم جشنواره 
ملی فن آفرینی شیخ بهایی، برگزاری در شهری به جز 
تهران بود، فکر می کنید این مسئله چه شاخصه های 

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 
شرکت کنندگان 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 
می کند. به همین دلیل و دالیل دیگر مثل بهتر دیده شــدن 

دوره یازدهم در تهران برگزار شد.

  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 

می کنم حداقل بیشتر دیده شدیم.

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

اصواًل طرح کسب وکار و نوشتن آن، اصول دشوار و پیچیده ای 
دارد که شــاید از عهده بسیاری از دانشــجویان بر نیاید. به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم با تشــویق این قشــر که شاید 
مهم ترین قشر هدف ما برای تشکیل شرکت های دانش بنیان 
باشند  نوشتن طرح کســب وکار آموزش داده شود و به آن ها 
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 ایده  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 نقص ها و ویژگی های آن ایده به شرکت کننده 
گفته شــود در نهایت منجر به ایجاد و کمک به یک شرکت 
دانش بنیان شود که خوشــبختانه این حرکت انجام شد، اما 
آرزوی من این است که روزی سرمایه گذاری از ملک، طال و 
ارز به سمت فناوری سوق داده شود و شرکت های دانش بنیان 
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 فن آفرینی شیخ بهایی، مجموعه ای با ارزش از 
خاطرات و تجربیاتی بود که شاید برای آن خیلی هزینه کردم، 

اما همیشه برایم ارزش باالیی خواهد داشت. 

براي کارشناسان صنایع  
سوابق پژوهش " نظری

چاپ دو مقاله در مجالت اروپا و آسیا
چاپ یک  مقاله در مجله علوم و تکنولوژی ایران

چاپ یک مقاله در مجله علوم آماري
ارایه سه مقاله در کنفرانس بین الملی آمار  کشورهاي اسالمي 

در سال هاي 1۳۹۰1۳۸۷ و 1۳۹۲

ارایه پنج مقالــه در کنفرانس های آمار ایران و یک مقاله در 
کنفرانس نساجي و یک مقاله در کنفرانس صنایع

ارایه دو مقاله در سمپوزیم فوالد ایران
یک مقاله در دست چاپ در مجله علوم آماري

یک مقاله در دســت داوري ارایه شده به مجله بین المللي در 
انگلستان

دکترای آمار از دانشگاه کارلتون کانادا در سال 1۳۷۴
کارشناسي ارشد آمار از دانشگاه شیراز در سال 1۳۶۸

کارشناسي آمار از دانشگاه شیراز در سال 1۳۶۵
سوابق آموزشی

راهنمایی ده ها رساله کارشناسی ارشد
مشاوره بیش از  ۲۰ رساله کارشناسی ارشد و دکتري

ارایه دوره هاي مختلــف آموزش آمار و روش تحقیق آماري 
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
صنعت و دانشگاه 24

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 احیاناً 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 تدریجاً 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 
کشــور به دانشــگاه نگاه کنیم در کالِن قضیه عمده دانشگاه 
های کشــور که تعدادشان هم قابل مالحظه است در هر حال 

از بودجــه عمومی، هر چند به صورت قطره چکانی، اســتفاده 
می کنند لیکن غالباً  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 غالباً 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 
اتفاقاً 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.
معمواًل 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 بعضاً  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 صرفاً ابعاد تئوریک و مفاهیم 
 و مقولــه های صرفاً 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 بینانه  ترین 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 تدریجاً 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 ، خصوصاً 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 مهم  ترین نهادهای اجتماعی امروز، به ویژه 
پــس از انقالب صنعتی برگزیده ایم. و این عنوان را به طرحی 
کاربردی، غیر نمایشی و کاماًل 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 کلیدی  ترین 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

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 ظهير امامی *
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به گزارش گاهنامه عتف ، پژوهش فرایند دستیابی به راه 
حل های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفســیر 
داده ها به گونه ای برنامه  ریزی شده و نظام مند 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 دستگاه ها به مقوله پژوهش، اظهارکرد: ما معتقدیم 
که این قانون از امور هزینه ای 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 پیگیری های انجام شده در انتهای 
برنامه ششم توسعه سهم بودجه پژوهش به ۳ درصد می رسد.

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. 

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

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 خصوصاً 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 واقعاً 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 

معاون پژوهشی وزیر علوم:

اعتبارات پژوهشی مراکز دولتی 
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 ،حمایت های گمرکی از شرکت 
های دانش بنیان شــامل 1۹ بند است و در گام نخست ۲۶ 
شرکت دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به گمرک ایران معرفی و لیست این شرکت ها به 
منظور بهره مندی از مزایا و تسهیالت گمرکی جهت اجرا به 
گمرکات سراســر کشور ابالغ شده که این تسهیالت شامل 

موارد ذیل است:
1. استفاده از تسهیالت ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی

۲. پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص 
قطعی ماده ۶ قانون امورگمرکی

۳. پذیــرش ضمانت نامه بانکی کلی برای ترخیص قطعی و 
سایر رویه ها ماده ۶ آئین نامه اجرائی فانون امور گمرکی

۴. استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
۵. ترخیص کاال خارج از مسیر قرمز

۶. استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید
۷. استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات

۸. تخفیــف در هزینــه خدمات انجام خدمــات گمرکی به 
پیشنهاد گمرک و تایید وزیر محترم امور اقتصادی )بند الف 
ماده ۳ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی( حداکثر تا سقف 

۵۰ درصد
۹. اســتفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون 

امور گمرکی وآئین نامه اجرائی به تضمین اشاره شده است
1۰. رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی 
مجاز بصورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیونهای رسیدگی 

به اختالفات گمرکی
11. ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

1۲. انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیالت 
پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

1۳. نگهداری بخشــی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت 
مطابق تسهیالت پیش بینی شده دربسته حمایت از تولید با 

اخذ تعهد.
1۴. اســتفاده از ماده ۴۲، اجازه رئیــس کل گمرک و تعهد 
باالترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه 

وجوه متعلقه و صدور حکم
1۵. استفاده از تسهیالت موضوع استاندارد۳۳۲ کنوانسیون 

تجدید نظر شده کیوتو
1۶. استفاده از تســهیالت ماده ۶ قانون امورگمرکی کاالی 
متعلق به وزارتخانه ها و موسســات دولتی با تعهد مسئوالن 
مالی ســازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر 

سقف یکساله.
1۷. رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعیین 
شده با ضریب اهمیت زمانی دو )معادل شرکتهای تولیدی( در 

سامانه جامع امورگمرکی بصورت سراسری.
1۸. پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان

1۹. گرفتن 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 )٪٪٪( به 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.

لیست کامل حمایت های 
گمرکی از شرکت های 

دانش بنیان

ادامه در صفحة بعد



مردادماه 95. شمارة 8

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
26

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 )AEO( در 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:
1. تســریع در ترخیص، کاهش زمان ترانزیت، پائین آمدن هزینه های انبارداری، 

کاهش بازدیدهای گمرکی و نیز کاهش هزینه ها
۲. ارائه امکان دسترســی به ارزش محموله ها برای برنامه فعاالن اقتصادی مجاز 

)AEO( با امکان دسترسی به سوابق با رضایت طرفین
۳. امکان 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

۴. شناسایی و به رسمیت شناختن متقابل فعاالن اقتصادی کشورها که موافقتنامه 
دو جانبه را امضاء نموده اند.

۵. توســعه 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 شــرکت های 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 شرکت های 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. 

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 شاه کلید 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 کنند.
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان گفت: مدیران صنعت به عنوان متولیان توسعه ، 

بگیرد. فناوری های جدید مثل میکروالکترونیک و نانوالکترونیک دقیقا در همین 
راســتا توسعه یافته و اســتفاده از آنها به دالیل بیان شده روز به روز بیشتر نیز 

می شود.
وی تصریح کرد: برای رســیدن به یک سیستم مخابراتی در فرکانس های باال، 
بلوک هــا و زیربخش های متعددی که هر کــدام وظیفه خاصی را ایفا می کنند، 
باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا سیســتم کلی شــکل گرفته و عملکرد مورد 
نظر را از خود نشان دهد. این بلوک ها و زیرسیستم ها را از یک دیدگاه می توان 

به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. 
موحدی ادامه داد: بلوک هایی که شامل عناصر فعال هستند؛ مثل تقویت کننده ها، 
تقویت کننده های کم نویز، نوسان ســازها، میکسرها که امروزه عمدتا به صورت 
مدارهای مجتمع )IC( تولید می شــوند و بلوک های دیگر که تنها شامل عناصر 
غیر فعال بوده و تحت عنوان زیر سیستم های غیر فعال شناخته می شوند. 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 کردن کشور 

خواهد شد. 
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان اظهار داشــت: طرح 
بررســی توسعه صنعت اســتان و شناسایی چالش ها 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 هایی 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 ویژه ای در 

استان برخوردار باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان اظهار کرد: علي رغم وجود 1۷۷۹ میلیون تن ظرفیت 
در معادن استان تنها سهم اســتخراج از معادن استان، 1۶.۵ میلیون تن است که 
باید با استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص دانشگاهی این عرصه متحول شود و 

نقش بهره وری 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 می رود نیروهای توانمند و با استعدادی که تربیت شده اند، 

مورد توجه مسئوالن استان در عرصه های 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 کند. 

رئیس دانشگاه صنعتی همدان: 

فاصله افتادن بین دانشگاه و صنعت 
تفکر انحرافی و عامل فقیر شدن کشوراست

دسته می توان به خطوط انتقال، کوپلرها، تقسیم کننده های توان، آنتن ها و غیره 
اشــاره کرد. در تهیه این بلوک ها بســته به نوع کاربرد، از ساختارهای متفاوتی 

می توان بهره گرفت. 
وی با اشــاره به اینکه در بسیاری از کاربردها در سیستم های مخابراتی متعدد، 
به علت محاســنی که خطوط انتقال صفحه ای )planar structures( از خود 
نشان می دهند، عمدتا از این ســاختارها در تحقق بلوک های غیرفعال استفاده 
می شــود، ادامه داد: این خطوط انتقال که ســاختاری مشــابه مدارهای چاپی 
معمولی )PCB( دارند، به علت ســازگاری با مدارهای مجتمع و امکان اتصال 
مســتقیم بلوک های فعال به آنها، بســیار زیاد مورد توجه قرار گرفته و کاربرد 

زیادی در فرکانس های باال پیدا کرده اند. 
وی خاطر نشــان کرد: تکنولوژی ســاخت و تولید این ســاختارها که عمدتا به 
 Coplanar Waveguide و  Stripline، Microstrip، Slotline  چهار گروه
CPW(( تقســیم بندی می شــوند، با باال رفتن فرکانس پیچیده تر شده و دیگر 
قابل تولید به روش های ســنتی مورد استفاده در تولید مدارهای چاپی معمولی 
نیستند. به عنوان مثال، در طراحی ساختارهای صفحه ای در فرکانس های چند 
ده و یا چند صد گیگا هرتز الزم خواهد بود که ساختارهایی با عرض نوار فلزی 
)strip( و فواصل هوایی )gap space( کمتر از m 1۰۰ با دقت چند میکرون 
تولید شــوند. متاســفانه در حال حاضر، فناوری های موجود امکان چاپ و تهیه 
چنین ســاختارهایی را با دقت بیان شده فراهم نمی آورند. 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 سیســتم ها و زیرسیستم های فرکانس باال اســتفاده می کنند که از آن جمله 
می توان به صنایع الکترونیکی و مخابراتــی مختلف و همچنین صنایع نظامی 

اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه با بومی شدن و صنعتی شدن 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 شــرکت های خارجی سفارش داده می شوند 
که با این کار، هم از خارج شــدن ارز برای تولید این مدارات در خارج از کشــور 

جلوگیری می شود و هم در زمان تهیه این مدارات صرفه جویی خواهد شد.

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 تکنیک ها و فناوری های موجود در کشــور که عمدتا 
فناوری لیتوگرافی اســت، امکان چاپ و تهیه صنعتی چنین مدار چاپی هایی را 
بــا دقت بهتر از ۲۰۰ میکرون فراهم نمی آورند؛ اما با  انجام این طرح و حمایت 
صحا، فرآیند ســاخت و نمونه ســازی بردهای مدارچاپی فرکانس باال به روش 

لیتوگرافی و با دقت کمتر از ۷۰ میکرون فراهم خواهد شد.
مسعود موحدی مدیرعامل شــرکت پایا الکترونیک دنیای نوین از شرکت های 
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 روش هایی که در 
این زمینه پیش روی مهندســان برق برای افزایش نرخ ارسال داده و اطالعات 
قرار دارد، افزایش فرکانس کاری سیســتم های مخابراتی و در پی آن، افزایش 

فرکانس کاری سخت افزار این سیستم ها است.
موحــدی با بیان اینکه یکی از ملزومات سیســتم های مخابراتی جدید، طراحی 
مدارها و زیر سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی برای کار در فرکانس های باال 
است، تصریح کرد: برای طراحی و ســاخت مدارهای الکترونیکی که بتوانند تا 
فرکانس های بســیار باال )که امروزه به حد چند صد گیگا هرتز رســیده است و 
و مطمئنا در آینده ای نزدیک به باالتر از این فرکانس ها نیز خواهد رســید( کار 
کنند، باید شــرایط به خصوصی فراهم شده و فناوری خاصی مورد استفاده قرار 

با پشیبانی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک صورت می گیرد:

طراحی و ساخت بردهای مدارچاپی فرکانس باال

ادامة صفحة قبل

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(
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علی یزدانی خبر داد:

غیر فعال بودن 7078واحد 
در شهرک های صنعتی

صنایع کوچک رونق می گیرد

مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران از وجود ۳۷ هزار و 1۴۸ واحد تولیدی و صنعتی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت: از این 

تعداد هفت هزار و ۷۸ واحدغیر 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  ۳۷ هزار و 1۴۸ واحد تولیدی و صنعتی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۰ هزار 
و ۷۰ واحد فعال و هفت هزار و ۷۸ واحد نیز غیر فعال است.

وجود 1۰۰ هزار طرح صنعتی نیمه تمام در کشور
یزدانی ادامه داد: همچنین از این تعداد ۳۴ هزار و ۵۵۷ واحد 
کوچک، یک هــزار و ۷۲۳ واحد متوســط و ۸۶۸ واحد نیز 

واحدهای صنعتی بزرگ هستند.
وی، همچنین تعداد طرح های صنعتی در حال ساخت و ساز 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را ۲۹ هزار و ۹۹۷ طرح 
عنوان کرد و افزود: از این تعداد نیز یک هزار و ۳۹۳ طرح بین 
۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت و یک هزار و ۷1۶ طرح نیز باالی 

۸۰ درص پیشرفت فیزیکی دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود 1۰۰ هزار و ۹۵۲ طرح صنعتی در حال ساخت در 
کشور داریم، عنوان داشت: سه هزار و ۷۶۶ مورد از این طرح 

ها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
یزدانی اضافه کرد: تعداد چهار هزار و ۸۵۷ طرح صنعتی کشور 

نیز تاکنون بیش از ۸۰  درصد 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. 

منظــور بحــث و تبادل نظــر درخصــوص زمینه هاي 
همکاري هاي مشترک علمي و فناوري نشست مشترکي با 
حضور معاون نوآوري،تجاري سازي و انتقال فناوري سازمان 
پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران و دبیر کل کنفدراسیون 

صنعت ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، در این دیدار که همت 
دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه با صنعت سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ایران برگزار شــد، جمعي از رؤسا و اعضاي 
هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و مدیران کل سازمان 
پژوهش هاي علمــي و صنعتي ایران درخصوص زمینه هاي 

همکاري هاي مشترک به بحث و تبادل نظر نشستند.
بر پایه این گزارش، معرفي فعالیت ها و سامانه هاي الکترونیک 
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران از جمله سامانه 
مالکیــت فکری، درگاه تجاری ســازی فنــاوری، دعوت از 
صنعتگران برای پیشــرفت فضای کارآفرینی در کشــور و 
همکاري و تعامل بیشــتر با دانشــگاه هاي کشور و سازمان 
پژوهش هــاي علمي و صنعتي ایــران، معرفی فعالیت ها و 

خدمات دفاتر کل ارتباط با صنعت، تجاری سازی فناوری و 
کارآفریني دانش بنیان و معرفي توانمندي ها در موضوع انتقال 
فنــاوری و ممیزی به هنگام عقد قرارداد در مذاکرات صنایع 
با صاحبان تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح شده از سوي 

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران بود.
اهمیت دادن به صادرات و رعایت استانداردها، رقابت پذیری و 
برخورداری از تکنولوژی پیشرفته براي صادرات موفق کاالها 
و خدمات، ظهور بحران ضعف تکنولوژیکی در ایران در مقایسه 
با جهان پیشــرفته، توجه الزم به مدیریت نوین، بهره وري 
مناسب و فناوري هاي نوین، ایجاد تحول با بهره گیري از ابزار 
مدیریت و تکنولوژی، اعالم آمادگي کنفدراسیون براي اشاعه 
فرهنگ توسعه فناوری به صنایع کشور با همکاري سازمان 
پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران، افزایش بهره وري صنایع 
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 کشور، اشاره به نقاط ضعف قانون و سامانه 

مالکیت معنوی و افزایش تعامل و هم افزایي صنایع با یکدیگر 
نیز از سوي کنفدراسیون صنعت ایران مطرح شد.

همچنین در این نشســت پیشــنهاداتي نیز از سوي طرفین 
مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

ایجاد یک کارگروه مشترک بین سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ایران و کنفدراسیون، براي تدوین استراتژی مشارکت 
و همکاري في مابین، همکاري مشترک براي ورود و توسعه 
به کارگیری فناوری های نوین در صنایع، ارزیابی و تشخیص 
ســطح  و طبقه بندی صنایع به صورت پایلوت در صنعت گاز 
کشــور )صنایع گازسوز از سطح خانگي تا خودروي گازسوز( 
توسط سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران، مشارکت 
در انتقال فناوری با رویکرد تهیه پیوست انتقال فناوری برای 
انعقاد قراردادها در شــرایط پسابرجام، تصمیم گیری در مورد 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، تهیه پیشنهاد مشترک به منظور 
تدوین قانون براي موضــوع مالکیت فکري و الزامات آن و 
همکاري مشترک در معرفي و ثبت اختراعات صنایع نوآور از 

جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود 

نشست مشترک سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران با کنفدراسیون صنعت ایران برگزار شد

هیئتي از استادان دانشــگاه پلي تکنیک میالن با دکتر 
خسرو پیري مدیر کل دفتر برنامه ریزي امور فناوري و جمعي 
از مدیــران بین الملل دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتي دیدار و 

گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتر پیري به ســابقه همــکاري ایران و ایتالیا 
و نیز همکاري با دانشــگاه ها و موسسات علمي و پژوهشي 
ایتالیا اشاره کرد و برنامه »پیترو دالواله« که در اولین کمیته 
مشترک ایران و ایتالیا در فروردین ماه سال جاري پیش نویس 
آن به امضا رسیده را شروع خوبي براي همکاري با دانشگاه 

پلي تکنیک میالن دانست.
مدیر کل دفتر برنامه ریــزي امور فناوري بر برگزاري کارگاه 
آموزشي مشــترک بین ایران و ایتالیا در جهت ایجاد ارتباط 
در زمینه فناوري و اســتفاده دو کشــور از تجربیات یکدیگر 

تأکید کرد.

در ادامه پروفسور بالیو رئیس هیئت اعزامي و رئیس نمایندگي 
ارتباط با کشــورهاي خلیج فارس و ایران، از تحصیل تعداد 
زیادی از دانشــجویان ایراني که در این دانشــگاه مشغول 
تحصیل هستند خبر داد وی هدف از سفر این هیات به ایران 

دیدار هیئتي از دانشگاه پلي تکنیك میالن 
با مدیر کل دفتر برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم 

را برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراکز فناوری ایران عنوان کرد.
وي همچنین عالقه مندي آن دانشگاه را جهت همکاري در 
زمینه های پژوهشــی و فناوری و تبادل دانشــجو در مقطع 

دکترا اعالم کرد. 

صنعت و دانشگاه 
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قرارداد همکاری مشترک 
میان وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری با موسسه تبادالت 
آکادمیك آلمان به امضا رسید

 
قرارداد همکاری مشترک 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  این موسسه به امضا رسید. 
به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر ساالر آملی در مراسم امضاي این 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 ۲۰1۶ به 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 گروه۷۵ نفره از دانشجویان ایرانی دوره 
دکتری، برای گذراندن دوره های ۶ تا حداکثر ۹ ماهه فرصت مطالعاتی با استفاده 

از بورس مشترک،  به دانشگاه هاي آلمان اعزام می شوند 

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،ICGEB، و 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 1۵۰ ساله 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 

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 موثر  ترین راه همکاری با کشور 
های دیگر در حوزه هایی مثل فناوری در پروژه های مثل " جندی شاپور" است که 
حدود 1۵ سال 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 ۲۰۲۰ 

برای همکاری بیشتر اشاره کردند. 

همکاری دانشگاه های ایران با 
دانشگاه پلی تکنیك میالن

جدیدترین آمار پایگاه ISI نشان می دهد تنها ۲۵ کشور ۸۴ درصد کمیت تولید 
علم دنیا را تولید کرده اند که جمهوری اســالمی 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 اســالم با اعالم این خبر گفت: بررسی پایگاه استنادی ISI در یک دهه 
اخیر نشان می دهد که تنها ۲۵ کشور ۸۴ درصد  کمیت تولید علم دنیا را تولید کرده 

اند.
وی افزود: در بین این ۲۵ کشــور، جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰1۵ نسبت به 

سال ۲۰1۴ رتبه نخست رشد دنیا در تولید علم برتر را داشته است.
گزنی یادآور شــد: در تولید مقاالت یک درصد برتر دنیا 1۹ درصد رشــد و در تولید 
مقاالت 1۰ درصد برتر دنیا ۶۶ درصد رشد داشته ایم. ۵۷ درصد استنادهای شبکه علم 
تنها به 1۰ درصد از مقاالت برتر صورت می گیرد و ۳۸ درصد 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 

اســتنادی ISI مبتنی 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 ُخردترین و پایین  ترین 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 ISC ادامه 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 ۲۶ سال اخیر حدود ۴۵۰ میلیون استناد در پایگاه استنادی ISI ثبت شده است.
گزنی اظهار داشت: در شبکه علم بین الملل، ۰.۰1 درصد از مقاالت حدود 1.۶ درصد 
از استنادها را دریافت می کنند. مقاالت ۰.1 درصد برتر ۵.۵ درصد از استنادها دنیا را 

به خود اختصاص داده اند.
وی خاطرنشــان کرد: در مرحله بعدی مقاالت 1 درصد برتر قرار دارند که 1۹ درصد 

اســتنادهای دنیا را دریافت کرده اند. زمانی که بــه مقاالت 1۰ درصد برتر نگاه می 
کنیم در می یابیم که این گروه از مقاالت حدود ۵۷ درصد استنادهای دنیا را دریافت 

کرده اند.
معاون ISC گفت: حدود ۷۶ درصد از اســتنادهای دنیا به مقاالت ۲۰ درصد برتر دنیا 
صورت گرفته است و حدود ۹۶ درصد از استنادهای دنیا به ۵۰ درصد از مقاالت برتر 

دنیا صورت گرفته است.
وی افزود: ۵۰ درصد از مقاالتی که در پایگاه اســتنادی ISI منتشر 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 1۹۹۰۲۰1۵ کل تولید علم دنیا در پایگاه وب 
آو ساینس تامسون رویترز )ISI( تعداد ۴1 میلیون و ۹۲ هزار و ۵۴1 مدرک 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.  
High( وی گفت: تولید علم برتر به تحقیقی اطالق می شود که از اثرگذاری باالیی

Impact( در شبکه علم برخوردار است و مبانی سنجش اثرگذاری میزان استفاده یا 
همان استنادها هستند. مقاالت 1۰ درصد برتر که تعدادشان بالغ بر ۴ میلیون و 1۰۹ 
هزار و ۲۵۴ مدرک اســت حدود ۵۷ درصد استنادها یعنی ۲۵۲ میلیون و 1۳۷ هزار و 

۲1۳ استناد 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 

بر اساس آمار پایگاه های معتبر؛

ایران باالترین نرخ رشد دنیا در تولید علم برتر را کسب کرد

امور بین الملل
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پس از  دعوت پروفسور شوکت حمید خان هماهنگ کننده کل کمیته دایم 
همکاري هاي علمي فناوري سازمان همکاري اسالمي )COMSTECH( از 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوري براي شــرکت در سي و امین  نشست کمیته 
اجرایي و پانزدهمین مجمع عمومي کامستک، هیاتي به سرپرستي جناب آقاي 
دکتر وحید احمدي معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوري در این اجالس شرکت نمودند.
این اجالس از تاریخ 1۰ لغایت 1۲ خرداد 1۳۹۵ در اسالم آباد پاکستان برگزار 
شد. در روز اول، نشست کمیته اجرایي با حضور هشت کشور عضو برگزار شد. 
در ســي و امین  نشســت کمیته اجرایي که روز دوشنبه دهم خرداد با حضور 

کشورهاي عضو برگزار شد موضوعات مختلف زیر مورد بررسي قرار گرفت: 
 مرور فعالیت هاي کامستک و ارگان هاي زیر مجموعه ان 

 بررسي برنامه عمل ده ســاله ) ۲۰1۶۲۰۲۵( دوم علم و فناوري سازمان 
همکاري اسالمي، 

، )STIO( بررسي فعالیت هاي سازمان علمي،فناوري و نوآوري 
 بررسي برنامه و بودجه سه ساله ۲۰1۴۲۰1۷ کامستک

جناب آقاي دکتر احمــدي معاون محترم پژوهش و فنــاوري وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري به عنوان یکي از هشــت عضو کمیته اجرایي پیشنهادات 

زیر را مطرح نمودند: 
 تاکید بر زنجیره علم،تحقیقات، فناوري، و تولید ثروت و ارزش افزوده، 

 تاکید بر رویکرد به ســمت دانشگاه هاي نسل سوم)کارآفرین( براي ایجاد 
کارآفریني

 تاکیــد بر ایجاد ارتباط بین صنعت،دانشــگاه به عنــوان مهمترین چالش 
کشورهاي اسالمي 

 تاکید بر ضرورت برنامه ریزي براي مشارکت دانشگاه ها براي انتقال فناوري
 تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصي براي انتقال فناوري

 پیشنهاد ایجاد شبکه آزمایشگاه هاي علمي بین کشورهاي اسالمي
 پیشنهاد مشــارکت فعال ایران به عنوان مرکزیت توسعه مهارت افزایي در 

کشورهاي اسالمي
 اعالم آمادگي ایــران براي حضور فعال در همکاري هاي تحقیقاتي پروژه 
هاي بزرگ چشــمه نور و رصدخانه ملي کشور به عنوان مرکزیت ارتباطات 

همکاري هاي علمي بین کشورهاي اسالمي
 طرح جایزه علمي و فناوري مصطفي ) ص( و تاکید بر حمایت کامستک از 

این جایزه
 در دومین روز از اجالس مجمــع عمومي کمیته دایم همکاري هاي علمي 
فناوري سازمان همکاري اسالمي ضمن بیان گزارشي از دستاوردهاي علمي 
، فناوري و آموزش عالي کشــورمان و به منظور توسعه  همکاري هاي علمي 
فناوري میان کشورهاي اســالمي، بر تقویت همکاري بین محققان ایران و 
جوامع علمي کشورهاي اســالمي تاکید نمودند. ایشان اظهار داشتند جوامع 
علمی در جهان اسالم بایستي  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 کنند. در این راستا کشورهای 
اســالمی بایستي  در برنامه ریزی بلند مدت خود در علم، فن آوری و نوآوری  
)STI( و سرمایه گذاری در ظرفیت سازي علم و فناوري  تاکید نمایند. ایشان 
با بیان ظفرفیت ها و پتانسیل هاي باالي علمي و فناوري کشورمان از افزایش 

میزان R&D    کشورمان به یک درصد تولید ناخالص ملي خبر داد.
همچنین روساي سه شبکه نانو فناوري،پارک هاي علم و فناوري و دانشگاه 
هاي مجازي کشورهاي اسالمي نیز گزارشي از  فعالیت هاي خود ارایه نمودند. 

این اجالس با تصویب قطعنامه پایاني خود به کار خود پایان داد
پیشــنهادات هیات ایراني در این اجالس که در قطعنامه پایاني مورد تصویب 

کشورهاي عضو قرار گرفت به شرح زیر مي باشد:

 ایجاد فن بازار کشورهاي اسالمي
 تاسیس صندوق سرمایه گذاري خطر پذیر با حمایت بانک توسعه اسالمي 
،کامستک و کشورهاي عضو براي حمایت از تجاري سازي محصوالت فناوري 
 ارایــه ۵ بورس تحصیلي براي دانشــجویان تحصیالت تکمیلي  و  کانون 

آموزش مهارتي به دانشجویان کشورهاي اسالمي  
 تاسیس شبکه آزمایشگاه هاي کشورهاي اسالمي

 حمایت از جایزه بین المللي مصطفي )ص(
در حاشــیه اجالس کامستک روســاي شــبکه پارک هاي علم و فناوري 
کشورهاي اسالمي و شبکه فناوري اطالعات کشورهاي اسالمي براي توسعه 
همــکاري ها و تبادل دانش و تجریه در حضور آقــاي دکتر احمدي معاون 
پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري به امضاي یادداشت تفاهم 

همکاري پرداختند.
 همچنین آقای دکتر احمدی، معاون محترم پژوهش و فناوری با پروفســور 
شــوکت حمید خان هماهنگ کننده کل کمیتــه دایم همکاري هاي علمي 
فناوري ســازمان همکاري اسالمي )کامستک( دیدار کرد. در این مالقات دو 
طرف بر ضرورت انسجام و هماهنگي بیشتر براي توسعه همکاري هاي علمي 
و فناوري میان کشــورهاي اســالمي طراحي مدل جدیدي از همکاري بین 

کشورها تاکید کردند همچنین آقاي دکتر احمدي پیشنهاد تاسیس صندوق 
بین اسالمي سرمایه هاي خطر پذیر ، حمایت کامستک از درج جایزه مصطفي 
در ســند نهایي اجالس و برنامه ده ساله علم و فناوري کشورهاي اسالمي، 
آمادگي ایران براي پذیرش مرجع ملي آموزش هاي فني و مهارتي در جهان 
اســالم آمادگي براي ارایه بورس تحصلي به کشــورهاي اسالمیو تاکید بر 
حمایت ج.ا.ایران از ســه شبکه بین االسالمي موجود در کشورمان را مطرح 

کردند که مورد حمایت و تایید آقاي شوکت خان قرار گرفت.
به عالوه در دیدار جناب آقاي دکتر احمدي با آقاي دکتر ســومرو رییس بنیاد 
علمي اکو در اسالم آباد پاکستان،به منظور توسعه همکاري هاي علمي فناوري 
با کشــورهاي عضو اکو جناب آقاي دکتر احمدي پیشنهاد همکاري مشترک 
تحقیقاتي مثل مدل همکاري هاي جندي شاپور با اعضاي اکو مطرنمودند و 
مقرر شد بنیاد مذکور پروژه هاي اولویت دار در چهارچوب اقتصاد دانش بنیان 
را جهت شروع همکاري ها به وزارت علوم،تحقیقات و فناوري ارسال نماید تا 
دانشگاه ها و موسسات علمي پژوهشي از طریق این بنیاد با کشورهاي عضو 

همکاري نمایند.
 در ادامه جناب آقای دکتر احمدی مالقات هایی را با سفیر جمهوري اسالمي 
ایران در اسالم آباد، آقاي دکتر محمد اصغر رییس دانشگاه ملي علوم و فناوري 
پاکســتان )NUST(، دکتر شهداد علم رییس شوراي علمي و پژوهش هاي 
صنعتي پاکســتان، مدیر بین الملل وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه، 

احمد محمد علي ریس بانک توسعه اسالمي انجام دادند.  

  در سي و امین  نشست کمیته اجرایي و پانزدهمین مجمع عمومي

همکاری گسترده ایران و مجمع عمومي 
کمیته دایم همکاري هاي علمي فناوري

)COMSTECH( سازمان همکاري اسالمي

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.

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

وی اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران در سال ۲۰1۴ تعداد 1۹1 مقاله پراستناد 
تولید کرد. تعداد مقاالت یک درصد برتر کشــور در سال ۲۰1۵ به ۲۲۷ مورد رسید. 

بدین ترتیب کشور یک رشد حدود 1۹ درصدی را تجربه کرد.
گزنی افزود: بعد از ایران هند بیشترین میزان رشد را دارد. هندوستان در سال ۲۰1۴ و 
۲۰1۵ به ترتیب تعداد ۳۳۵ و ۴1۸ مقاله یک درصد برتر منتشر کرد. رشد این کشور 

حدود 1۸ درصد است.
وی یادآور شد: چین در رتبه سوم دنیا از لحاظ رشد تولید علم برتر قرار دارد. این کشور 
در ســال های ۲۰1۴ و ۲۰1۵ به ترتیب تعداد ۲۸۲۹ و ۳1۷۰ مدرک منتشر کرد که 
در دسته مقاالت یک درصد برتر قرار می گیرند. بدین ترتیب این کشور از یک رشد 

حدود 1۲ درصد برخوردار بوده است.
 

رتبه دوم دنیا در رشد تولید علم برتر 
 مقاالت 1۰ درصد برتر

معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسالم افزود: در سال ۲۰1۴ تعداد 

۲۶۶۰ مقاله کشــور در زمره مقاالت 1۰ درصد برتر دنیا قرار گرفت. این رقم در سال 
۲۰1۵ به ۴۴۲۰ مورد افزایش یافت. بنابراین جمهوری اســالمی ایران یک رشد ۶۶ 

درصد را تجربه کرده است که از این لحاظ بعد از ترکیه قرار دارد.
وی افزود: در سال ۲۰1۴ تعداد ۲۲۰۶ مدرک از ترکیه در زمره مقاالت 1۰ درصد برتر 
قرار داشــت. این رقم در سال ۲۰1۵ به ۳۹۲۶ مورد افزایش یافت. از همین رو رشد 
ترکیه ۷۸ درصد بوده است. بعد از ایران کشورهای برزیل، لهستان، روسیه، هند، ژاپن 
و کره جنوبی به ترتیب حدود ۶۶٪، ۶۴٪، ۶۴٪، ۶۰٪، ۵۴٪ و ۵۲٪ رشد 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 

حدود 1۴۵ هزار پژوهش ثبت می شود که نشان از انرژی زیادی دارد که در این زمینه 
صرف می شود.

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 اســالم 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. 

امور بین الملل



مردادماه 95. شمارة 8

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
30

)بخش اول(دوبال اقتصاد مقاومتی

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 اسالمیایرانی است. طرح اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ از 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)Marshall۱982( در یک قرن پیش در کتاب مبانی 
اقتصاد خود میگوید که دانش قوی  ترین 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 kim( با ۲۰ 
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 
)Kim.۲۰۰۰( چهار دهه قبل کره جنوبی و غنا درآمد سرانه یکسانی داشته اند اما 

دراوایل دهه ۹۰ سرانه درآمد کره ۷ برابر 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 

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.

1 اقتصاد 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.
۲ اقتصاد 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.
۳ همه 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.
۴ اقتصاد مقاومتی، برآیند دانش ،  فرهنگ و اقتصاد است و همانگونه که قبال نیز 

اشارت رفت دارای دو بال اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد یادگیری است. 
۵ نیازمند 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   ۶
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 

ســالمت 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.
۷ تقویت کسب و کار ها و بنگاه های کوچک و متوسط فن آور و دانش بنیان ) 
SME (   از جمله اهداف اساســی در مقاوم سازی اقتصادی است. بنگاه هایی که 
با سرمایه های نسبتاً 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 
)SME ( مانند ترکیه ، کره ، مالزی ، ســنگاپور ، هند و چین با گسترش و تقویت

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 مّدت 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.
۸ آموزش 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.
۹ سیســتم 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 طبعاً 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  )SME( ها 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

مقاله

 دكتر سيد حسن علم الهدی* 
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کانت می گوید: »موزه ها در دنیای مدرن همچون معابد 
دنیای باســتان هستند...« به نظر چندان هم بیراه نمی گوید. 
موزه هــا همه ی داشــته های آدمیزاد را گــردآوری کرده و 
بی واســطه به مخاطبشــان ارائه می دهند. موزه ها همه ی 
نیکی هــا و زیبایی ها و حتی گاه آمال و آرزوهای یک قوم را 
دور هم جمع می کنند و از سوی دیگر در دنیای مدرن نقش 
آموزشی قوی ای دارند و به عبارتی بخشی از بار فرآیندهای 

آموزش را موزه ها بر دوش می کشند.
موزه ها به شــکل عام و موزه های علمی به شــکل خاص، 
همچون مدارســی عمومی که همه ی افراد جامعه را بدون 
هیچ نوع فیلتری پوشش می دهند، مفهوم تازه ای از آموزش 
را برای ما ایجــاد کرده اند: آموزش هــای مادام العمر. آن ها 
می تواننــد با گردآوری مجموعه ای از اشــیا، مواد و ابزارها و 
ساماندهی شــان به شــکل موزه ای و بر اســاس شیوه ها و 
اســتانداردهای موزه داری، ابزارهای آموزشــی را مهیا کرده 
و ســپس موزه گردانان بر اســاس این دارایی ها، به طراحی 
برنامه های بازدیدی اقدام نمایند. برنامه های بازدید همچون 
ســرفصل های درسی یک آموزشگاه هســتند که مخاطب 

)آموزش پذیر( را به سطح تازه ای از دانایی می رسانند.
بر خالف مدارس و دانشــکده ها و آموزشــگاه های رایج که 
مجبورند عالوه بر انواع و اقســام فیلترهای سنی و جنسی و 
رده های تحصیلی، دوره های آموزشــی مشخصی را در طول 
یک بازه ی زمانی خاص )مثال 1۲ ســال عمومی، یا ۴ سال 
کارشناسی( تعریف کرده و پس از اینکه مخاطب این دوره ها 
را از ســر گذراند، او را فارغ التحصیل اعالم می کنند، موزه ها 
برای مخاطبان خود و ارزش هایی که طراحی می کنند، هیچ 
فارغ التحصیلی ندارند. آن ها آموزش را در بطن زندگی روزمره 
می انگارند و می توانند تا انتهای عمر، این آموزش ها را جاری 

نگه دارند.
از وجــوه متمایز و خاص دیگری کــه موزه ها، به خصوص 
موزه های علمی، دارا هســتند و مــوزه داران و موزه گردانان 
عالقمند هستند تا آن را تقویت کنند، وجه جذابیت و سرگرمی 
اســت. موزه ها »می توانند« و »باید« از مهم ترین هدف های 
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 همه ی موزه ها می باشد.
عموم موزه ها کمتر از ۲۰۰ ســال اســت که احداث شده اند. 
نخستین نمونه های موزه های علمی، موزه های حیات وحش 
محسوب می شــدند )و در ایران هم بیشتر موزه های علمی 
از این دسته هســتند( حتی در یک دسته بندی، باغ وحش ها 
را هم می توان موزه های علمی محســوب کرد. با گسترش 
نیاز و مفاهیم موزه داری، موزه های علمی دیگری هم ســر 
و کله شــان در جوامع یافت شــد. موزه های تاریخ علمی با 
رویکــردی تاریخی به علم پرداختنــد، موزه های موضوعی 
در حوزه ی علم تاســیس شــدند و فناوری هم در کنار علم، 
موزه های خودش را یافت و... اما اندک اندک نیاز به یک اتفاق 
و رویکرد تازه در موزه داری کالسیک، به خصوص در حوزه 
علم، احساس می شد. چیزی که اثربخشی موزه را افزون کند، 
میزان ســرگرمی و برنامه پذیری موزه ها را افزایش دهد و از 

 جشنواره تابستانه موزه علوم و فناوری از تاریخ ۲۷تیر 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 برنامه های جشنواره: 

 کارگاه  ها شــامل: رباتیک، نجوم رصدی، داستان نویسی 
علمیتخیلی، قصه خوانی برای کــودکان، بازیافت، تئاتر 

عروسکی، ساخت ابزار علمی، آموزش و ساخت ساعت آفتابی، 
آزمایش های مفرح شــیمی، آزمایش هــای مفرح فیزیک، 

نمایش فیلم علمی
 آموزش علم در کنار مجموعه های 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.ir مراجعه و یا با شماره 

های۸۸۹1۴۹۳۴ تماس برقرار کنند.

موزه ها و مراکز علم چرا مهم اند؟

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 ۷خرداد با 
حضور پژوهشگران، اساتید، اندیشمندان، هنرمندان، مدیران، 
کارآفرینان خالق و اصحاب رســانه از ساعت 1۵ الی 1۹ در 

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 ذهن هــای خالق و آماده را با کارهای 
انجام شده و مسیرهای مناسب برای شکل گیری و پرورش 
ایده ها آشنا کند و کمک نماید تا عالقمندان به علم و فناوری 
و ترویج علم با چهره های علمی و ایده های نوآورانه ی آن ها 

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 1۲شــهریور در ســالن همایش موزه ملی با 

حضور پرشور عالقمندان برگزار خواهد شد.
www. جهت ثبت نام و دریافت اطالعات بیشتر به سایت

sar.irstm.ir مراجعه نمایید. 

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 1۹۶1 میالدی 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 1۳۶۶ 
ه.ق در حیدر آباد دکن چاپ شده است. موضوع آن، محاسبه 
روزهای تاریخ یهودی و مقایسه آن با تاریخ اسکندری است. 

دانشمندان کوچك موسسه محك 
از موزه علوم و فناوری دیدن کردند

موزه علــوم و فنــاوري در یک صبح بهــاري میزبان 
متفاوت ترین بازدیدکنندگان بود. حدود ۴۰ نفر از دانشمندان 
کوچک محک به همراه دوستان و خانواده هایشان در اردویي 
یک روزه به کاوش تاریــخ علوم و فناوري در این موزه ملي 

پرداختند.
بــه گزارش روابط عمومی موزه علــوم و فناوری، قهرمانان 
مبارزه با سرطان در این بازدید با همراهي راهنمایان موزه که 
با توجه و مهرباني پاسخ سؤاالت کودکانه شان را مي دادند از 
بخش هاي مختلف گالري  فناوري هاي بومي همچون بخش 
ســازه ها و ماشین هاي ســاده دیدن کردند. کودکان محک 
ترازوها و آونگ هاي علم فیزیک را به دست گرفتند و مفاهیم 

ریاضي را به زباني ساده و به همراه بازي آموختند.
گالري مرکــز علم، در بخش دیگري از ایــن موزه میزبان 
والدین و فرزنــدان محک بود. آنهــا در بخش »مورس تا 
موبایل« تاریخچه اولین رسانه ارتباطي را فرا گرفتند و روزی 

پر از صمیمیت را برای موزه داران و خود رقم زدند.
در پایان مســئوالن محک با بیســت و پنج سال فعالیت در 
زمینه پشتیبانی از کودکان سرطانی، از همکاري موزه علوم و 
فناوري در فراهم کردن این رویداد علمي براي ارتقاي دانش 

فرزندان این سرزمین تقدیر نمودند.
امید 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.

جشنواره تابستانه موزه علوم و فناوری، تا چند روز دیگر

همه مهم تر نیازهای بسیار متنوع و عمال نامتناهی مخاطبان 
موزه را پاسخ دهد.

در موزه داری کالسیک، غیرممکن بوده که برای هر مخاطب 
بتوان یک برنامه یا داســتان و یا چیدمان اختصاصی ایجاد 
کرد. موزه های کالسیک از اجرای این خواسته ی مخاطبان 
عاجزند و طبیعی بود که حتی نتوان تصور کرد که یک موزه 
بتواند برای تک تک مخاطبانش ختصاصی ســازی شود... اما 
ظاهرا کار نشــد ندارد... االن که دارید این متن را می خوانید 
موزه هــای زیادی در دنیا وجود دارند کــه کم و بیش برای 
تک تک مخاطبانش اختصاصی سازی شده اند و هر مخاطب 
بر حســب نیاز، عالقه، توانایی و دانایی هایش بهره ای از آن 
می برد که انگار کامال برای او طراحی و چیدمان شده است. 
مخاطــب در این موزه ها می تواند خــودش برنامه ی بازدید 
خاص خودش را طرح ریزی کند و یا شاید فقط با یک بخش 
از کل موزه درگیر شود و با باقی بخش ها کاری نداشته باشد 
و دریافت و آموزشــی که در موزه می بیند کامال برای خود او 

اختصاص یافته باشد.
از ایــن جالب تر و مهیج تر این که حتی یک مخاطب خاص 
می تواند هر بار که به این موزه مراجعه می کند، دریافتی تازه 
کسب کند و انگار که موزه هم با مخاطب رشد می کند و در 
یک تعامل دوســویه، مخاطب نیازهای تازه ی خودش را به 
موزه می دهد و موزه نیازهای تازه ی مخاطب را رفع می کند! 
همین االن موزه های علمی زیادی در دنیا هستند که با این 
رویکرد طراحی و ساخته شده اند. در ایران خودمان هم چنین 
موزه های علمی ای یافت می شوند؛ هر چند خیلی قدیمی تر از 
نمونه های جهانی هستند و انگار خالقیت طراحی و نیازهای 
ویژه ی این مراکز فراموش شده است، اما به هر حال در ایران 
هــم این موزه ها را می توانید بیابید. البته در دنیای موزه داری 
و طراحی موزه ها برای اینکه این نوع موزه ها را با دیگر انواع 
مرسوم تر اشتباه نگیرند، نام این موزه های علمی را کمی تغییر 
داده و واژه ی مــوزه را از آن حذف کرده اند و به آن ها »مرکز 
علم« می گویند. مراکز علمی جایی هستند برای کشف، برای 
اینکه خود مخاطب بر حسب سطح دانایی اش به سوی کشف 
دانایی و ســازوکار علم هدایت شــود. معلم به شکلی بسیار 
نامحســوس در این مراکز حضور دارد. ابزارهای طراحی شده 
در این مراکز نقش ابزار و معلِم حمایت کننده را با هم بر عهده 
گرفته و طراِح ابزار و موزه، همه ی نیازهای اولیه ی آموزشی 
را پیش از ورود و حضور مخاطب به مرکز علم در طراحی ها 
و چیدمان ها و ایده پردازی ها لحاظ کرده اســت. برای همین 
اســت که وقتی مخاطب به یک مرکز علم وارد می شود، به 
سادگِی ورود به یک شــهربازی لذت بردن از ابزارها را آغاز 
می کند و همزمان به کشف روابط علت و معلولی، به کشف 
داده های عمومی علمی و به کشف رابطه ی مهِم مغز و دست 
می پردازد و هنگام خروج از مرکز علم جدا از دانایی های کم 
و بیشی که کسب کرده اســت )و شاید این خیلی هم مهم 
نباشد!( یک برداشت بسیار مهم تر با خود بیرون می آورد؛ این 
برداشت باارزش که مراکز علم باید برای مخاطبانشان مهیا 

کرده باشند چیزی نیست جز: لذِت دانایی و اکتشاف. 

*مروج علم و مشاور علمی رصدخانه زعفرانیه

دكتر محمدرضا نوروزی*

موزه علم و فناوری
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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 ۵ ســال اســت که 
فعالیتش را در ساختمان سابق کتابخانه ملی آغاز کرده و ۴ سال پیاپی بعنوان موزه 
برتر کشور شناخته شده است افزود: این موزه در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار 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. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سردبیر: دکتر حسن خوش قلب

مدیر تحریریه: رضا فرج تبار
مدیر پشتیبانی: جاوید سلطانی

هماهنگی: بابک چوبداری، علیرضا صادق
دبیر صفحة فناوری: مهندس عباسعلی ارفع
دبیر صفحة شورای عالی: مسعود مقصودی

دبیر صفحة ایران داک: نوراهلل رزمی
دبیر صفحة موزة علم و فناوری: محسن جعفری نژاد

پشتیبان IT: سید حسین هاشمی

دبیر صفحة بین الملل: ثریا طیبی
دبیر صفحه امور پژوهشی: لیال فالح نژاد 
مسئول دبیرخانه عتف: محمدرضا فراهانی

طراح گرافیک: علی اکبر 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 11، معاونت پژوهشی و فناوری
 www.msrt.ir :تلفن: ۸۲۲۳۳۵۰۰، فکس: ۸۸۵۷۵۶۷۷ سایت

Atf_mag@msrt.ir :پست الکترونیک
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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.

اختصاص زمین به موزه ملی علوم و فناوری در اراضی بوستان والیت

موزه علوم و فناوری به جهت کسب ۸ عنوان برتر در شاخص های گوناگون از 
سوی شورای بین المللی موزه ها بعنوان موزه برتر سال ۹۴ انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی موزه علوم، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت همزمان با روز 
جهانی موزه و یکصدمین سال تاسیس موزه ملی ایران و نیز هفتادمین سال تاسیس 
ایکوم )شورای بین المللی موزه ها(، آیین انتخاب برترین موزه های کشور در سال ۹۴ 
با حضور هانس مارتین هنز رئیس شورای بین المللی موزه ها برگزار شد و موزه علوم 
و فناوری در مجموع با برتری در ۸ شاخص، بعنوان برترین موزه کشور شناخته شد.

این آیین با فراهم کردن زمینه ای برای انتقال تجربیات و دســتاوردهای یکســاله 
دســت اندرکاران نهادهای موزه ای کشــور و با هدف قدردانی و حق شناســی از 
زحمت کشــان 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 ۴۶۰ موزه کشور برای رقابت در بخش »موزه برتر« دعوت شده 
بودند که از این تعداد، 11۶ موزه شــرکت کردند که پس از بررسی از سوی هیات 

اجرایی، ۷۲ 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 1۲ شاخص: »بازدید از موزه«، »گردآوری«، »معرفی«، »نگهداری و حفاظت«، 
»پژوهش«، »اعمال استانداردهای فنی«، »توسعه فیزیکی«، »توسعه مدیریتی«، 

»خالقیــت و نوآوری«، »تــالش برای بقاء«، »روز جهانی مــوزه« و »کودک و 
نوجوان« به رقابت پرداختند که در بخــش »موزه های دولتی بزرگ« موزه علوم 
و فناوری در ۸ شاخص: 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 موزه هــای برتر مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
دونلی نوازی شیرمحمد اسپندار و اهدای چنگ سنتی از سوی هنرمندان به هانس 

مارتین هنز رئیس شورای بین المللی موزه ها از حواشی این مراسم بود.

ایکوم )شوراي بین المللي موز ه ها(
شــورای بین المللی موزه ها )ایکوم(، ســازمان غیردولتي مربوط به امور موزه ها و 
کارگزاران حرفه اي آنهاســت. این شــورا مادر شــوراها و انجمن های بین المللی 
موزه های جهان اســت که با هدف ترویج منافع موزه شناســی و دیگر رشته های 
وابســته به آن و هماهنگی و گســترش فعالیت های موزه  ها ایجاد شده است. در 
این میان شوراهای تخصصی دیگری نیز هستند که در زمینه های مختلفی چون 
هنر و صنعت فعالیت می کنند که شــورای بین المللی موزه های علوم و فناوری از 

آن جمله اند.

این شــورا از اعضاي خود که به طور مشــترک با کمیته هاي ملي و بین المللي 
فعالیت مي کنند و همچنین از سازمان هاي تابعه و منطقه اي تشکیل شده است. 
مقر شوراي بین المللي موزه ها در پاریس است. این شورا بیش از ۳۰.۰۰۰ عضو  دارد 
و داراي 11۷ کمیته ملي و ۳1 کمیته بین المللی اســت. از فعالیت های دیگر این 
شورا می توان به تبادل همکاري هاي حرفه اي، توسعه دانش و افزایش سطح آگاهي 
جامعه نســبت به موزه ها، آموزش پرســنل، حفاظت از میراث فرهنگي و مبارزه با 
قاچاق غیر قانوني اموال فرهنگي اشاره کرد. شوراي بین المللي موزه ها که به منظور 
پیشــبرد منافع موزه شناسي و سایر نظام هاي مربوط به مدیریت و عملکرد موزه ها 
تأسیس شده، در کشورهاي مختلف دفاتري را به منظور ترویج فعالیت هاي خود با 

تأیید یونسکو ایجاد کرده است.:

روز جهانی موزه
از ســال 1۹۷۷ تاکنون، روز هجدهمِ می بعنوان روز جهانی موزه در سراســر دنیا 
شــناخته شده اســت که هدف از نام گذاری آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به 
اهمیت موزه ها در توسعه جامعه است. شورای مشاوران ایکوم موضوعاتی را انتخاب 
می کنند که کشورهای بسیاری را درگیر می کند. 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. درسال های اخیر، 
روز جهانی موزه در ســی هزار موزه که در بیش از 1۲۰ کشور پراکنده اند،  برگزار 

می شود. 

موزه علوم و فناوری موزه برتر کشور  شد

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 
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