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عتف عالی  شور ا ی  د بیرخانه  حما یت  و  همکاری  با 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

شرکت های دانش بنیان تاکنون ۴۲ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده است

معاون آموزشی وزارت علوم:

»ساماندهي« و »مدیریت منطقة اي« جزو برنامة هاي جدي وزارت علوم است

دکرت وحید احمدی در نشست هم اندیشی راهکارهای ترویج دستاوردهای علمی: 

 "درهاي باز دانشگاه ها" نماد برداشتن حصار بین دانشگاه و مردم است

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خرب داد:

گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعة و صنعت براي اعضاي 
هیئت علمي تازه استخدام شده الزامي شد

قائم مقام وزیر علوم در امور بین امللل تاکیدکرد؛

حمایت از فعالیت های انجمن بین المللی روسای دانشگاه های جهان

 آغاز سال تحصیلي جدید و طلوع دوباره خورشید مهر  

مبارك باد...
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سه  به   نزدیک  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
فناوری  و  پارک علم  و  بنیان  دانش  500 شرکت  هزار و 
در کشور وجود دارد که در مجموع این مراکز 42 هزار  

فرصت شغلی را  ایجاد کرده است.

های  طرح  افتتاح  حاشیه  در  غالمی  منصور  دکتر 
پارک  از  حمایت  خبرنگاران،  جمع  در  کاشان  دانشگاه 
علوم  وزارت  های  سیاست  از  را  فناوری  و  علم  های 
مراکز  خصوص  به  رشد  مراکز  افزود:  و  کرد  عنوان 
اساتید  و  علمی  هیات  اعضای  کنار  در  دانشگاهی  رشد 
بستر  ایده،  صاحب  و  تحصیلکرده  جوانان  و  توانمند 
بالندگی دانشگاه هاست. و  برای  شکل گیری  مناسبی 

کنار  در  مراکز  این  استقرار  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مجموعه دانشگاه ها کمک می کند که هر صاحب ایده  
بتوانند رشد پیدا کنند و امیدواریم شاهد گسترش این 

باشیم. مراکز 
با  مراکز  این  در  شغل  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است  سنتی  های  روش  از  ارزانتر  روش  این 
های  برنامه  اجرای  کنار  در  بنیان  دانش  های  شرکت 
بخش  در  نیاز  مورد  هزینه  پنجم  یک  با  فناور  و  نوآور 

کنند. ایجاد می  فرصت شغلی  صنعت، 
وزیر علوم ساماندهی آموزش عالی را از دیگر برنامه های 
عالی  آموزش  ساماندهی  گفت:  و  کرد  بیان  علوم  وزارت 
انقالب  عالی  برنامه ششم و مصوبه شورای  قانون  تکلیف 
فرهنگی است که با اجرای آن رشد کمی را در حوزه های 
مختلف و رشته هایی که ضرورت ندارد توسعه پیدا کند 

به غیر از رشته های جدید متوقف می شود.
و  رشته  مجوز  شامل  رشد،  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
واحدهای  ایجاد  و  دانشجو  پذیرش  ها  رشته  برخی  در 

جدید در کشور خواهد بود.
مورد  را  ها  دانشگاه  شدن  گرا  ماموریت  علوم  وزیر 
شدن  گرا  ماموریت  بحث  در  افزود:  و  داد  قرار  تاکید 
برنامه  قانون  و  شود  می  سنجیده  ها  دانشگاه  ظرفیت 
دانشگاهی  مراکز  برخی  برای  که  کرده  تعین  ششم 
هر  که  منظور  بدین  شود  تعریف  محلی  های  ماموریت 
مشکالت  و  مسایل  حل  به  بتواند   دانشگاهی  واحد 

بپردازد. خود  منطقه 
از  را  المللی  بین  و  ملی  استانی،  منطقه  غالمی  دکتر 
گفت:  و  کرد  عنوان  دانشگاهها  های  ماموریت  دیگر 
توان الزم  تمام دانشگاه هایی که  بزرگ و  دانشگاههای 
ایفا  نقش  مناطق  این  سطح  در  بتوانند  باید  دارند  را 

باشند. تاثیرگذار  و  کنند 

رشکت های دانش بنیان تاکنون ۴۲ هزار 

فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

گرم  هوا  نسل جدید  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه  محققان  توسط 
پژوهشگاه  این  انرژی  پژوهشکده  در  خورشیدی  های  کن 

طراحی و ساخته شد.

قدمیان  حسین  دکتر  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشیار پژوهشکده انرژی و مجری این طرح با بیان این خبر 
افزود: کاربرد این محصول برای ساختمان ها بطور عام، و برخی 
ساختمان های خاص نظیر هتل ها، بیمارستان ها، ورزشگاه ها 
و ساختمان های تجاری می باشد که یکی از ویژگیهای این 

محصول نوین امکان نصب آن در نمای ساختمان می باشد. 
این  ایده و ساخت  وی گفت: حدود سه سال، طرح، پرورش 
پروژه طول کشید که طی دو پروژه پژوهشی، یک پروژه قرار 
پژوهشکده  توسط مجری  داخلی  پروژه  و یک  دادی-صنعتی 

انرژی انجام شد.
این پژوهشگر با اشاره به مزیت این نسل از هواگرم کن ها، گفت: 
هواگرمکن های خورشیدی که پیش از این ساخته می شدند 
دارای متریال بسیار سنگین و قدیمی، و اکثراً فلزی بودند ولی 
و  سبک  مواد  از  و  کرده  تغییر  متریال  این  پژوهش  این  در 

پلیمری ساخته شده است.
وی افزود: شکل ظاهری آن نیز از نظر ابعاد و سایز عوض شده 
تبدیل شده  N ضلعی  به شکل  مستطیلی  تخت  از شکل  و 
است که ورود و خروج و کانال های جریانی آن، عملکرد انرژی 

سیستم را حدود 9 تا 13 درصد افزایش داده است.
روی  که  است  سال   30 حدود  اینکه  بیان  با  قدمیان  دکتر 
سیستم های هواگرمکن خورشیدی کار می شود، اظهار داشت: 
این سیستم ها کابردهای متفاوتی نظیر خشک کن خورشیدی 
دارد و یا در بستر در بام ساختمان نصب می شود و بعنوان یک 
جاذب انرژی خورشیدی، هوا را گرم می کند و هوای گرم شده 

وارد شبکه تهویه مطبوع یک ساختمان می شود.
وی افزود: این سیستم به طور مستقیم هوا را گرم می کند با 
انرژی خورشیدی و یک فن دیگر که مصرف انرژی کمی دارد 
هوا را وارد ساختمان می کند. این کارکرد برای مناطقی که 
تابش آفتاب دارند اما مناطق سردسیر محسوب می شوند مانند 
"نظیر استانهای آذربایجان  نوار شمال غربی و شرقی کشور  

شرقی، اردبیل و خراسان شمالی" موثر است.  
های  کن  گرم  هوا  جدید  نسل  این  گفت:  پروژه  این  مجری 
تا حدود  ایجاد کند  تواند  دمایی که می  اختالف  خورشیدی 
17 درجه سانتی گراد است، یکی از نوآوری های این محصول 
مدل سازی و شبیه سازی دینامیک این سیستم ها بوده است 
که شرایط تطبیق کارکرد سیستم را بر اساس تغییرات تابش 

خورشیدی و دمای محیط میسر می نماید.
عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی درخصوص مراحل ساخت 
این طرح گفت: این طرح در ابتدا توسعه نرم افزاری پیدا کرد و 
شبیه سازی شد و در مرحله دوم نمونه پایلوت آن ساخته شد 
و نمونه اولیه سه ماه مورد تست و آزمون قرار گرفت و اندازه 
گیری میدانی آن انجام شد و نهایتا با بررسی چگونگی رفتار 
سیستم نسبت به شرایط محیطی و رفع نقاط ضعف در ساخت 

و شبیه سازی، محصول نهایی ساخته شد.
وی با اشاره به اینکه نمونه اصلی، ثبت اختراع شده و از طرف 
گرفته  تاییدیه  کشور  و صنعتی  علمی  های  پژوهش  سازمان 
تجاری  مرحله  در  حاضر  حال  در  محصول  این  افزود:  است، 

سازی است و آمادگی ثبت سفارش را دارا می باشد. 
دکتر قدمیان در پایان خاطرنشان کرد: بطور دقیق و علمی باید 
گفت این محصول با ویژگي های اعالم شده و توسعه سه عامل 
در آن همچون: سبک سازی با کاربرد مواد پیشرفته )کاهش 
وزن(، تغییر هندسه و شمای ظاهری و افزایش راندمان انرژی، 

مشابه داخلی و خارجی ندارد. 

دکتر حسین ساالرآملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل 
در دیداررییس انجمن بین المللی روسای دانشگاه های جهان 
)IAUP( بر حمایت از فعالیت های این انجمن بین المللی 

تاکید کرد. 
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این دیدار 
دکتر ساالر آملی با ابراز خرسندی از سفردکتر شنگیلیا،رییس 
به  ایران،  به  های جهان  دانشگاه  روسای  المللی  بین  انجمن 
ابراز  و  پرداخت  ایران  المللی  بین  و  علمی  موقعیت  تشریح 
های  ظرفیت  و   IAUP انجمن  کمک  با  کرد  امیدواری 
و  تعامالت  ایران،  فناورانه  و  تحقیقاتی  علمی  مناسب  بسیار 
زمینه های مناسبی برای همکاری بین روسای دانشگاه های 
ایران و جوامع علمی بین المللی ایران و جهان صورت پذیرد.

در این دیدار دکترکاخا شنگیلیا با توجه به آشنایی و شناخت 
از جایگاه ممتاز علمی و دانشگاهی و تحقیقاتی ایران، همکاری 

انجمن بین المللی دانشگاه ها را با مراکز علمی و دانشگاهی 
ایران را یک ضرورت دانست.

وی همچنین با اذعان به جایگاه ممتاز علمی ایران در منطقه 
و جهان، ابراز امیدواری کرد با حمایت و پشتیبانی مسئوالن 
توسعه  نزدیک شاهد  آینده  در  بتوانند  ایران  های  دانشگاه  و 
بین  علمی  های  نشست  برگزاری  و  ها  همکاری  این  بیشتر 

روسای دانشگاه های ایران و سایر کشورها باشند.

■  قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل تاکیدکرد؛

■  در پژوهشگاه مواد و انرژی محقق شد: 
ساخت نسل جدید هوا گرم کن های خورشیدی

حامیت از فعالیت های انجمن بین املللی روسای دانشگاه های جهان
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در  علوم  وزارت  آموزشی  معاون  نیاسر  شریعتی  مجتبی  دکتر 
دانشگاه های  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونان  نشست 
ساماندهی  وجه،  سه  در  ساماندهی  گفت:  کشور  پنج  منطقه 
موسسات غیر دولتی در قالب ادغام، تجمیع و تغییر مأموریت، 
زمینه های  در  محتوایی  ساماندهی  و  رشته ها  ساماندهی 
و  تصمیم سازی  ماموریت  دو  با  منطقه ای  مدیریت  و  مختلف 

تصمیم گیری از برنامه های جدی وزارت علوم است. 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه ایالم، در این نشست 
که در دانشگاه ایالم برگزار شد، دکتر شریعتی نیاسر، اظهار 
است  متنوع  کشور  جغرافیایی  شرایط  اینکه  به  نظر  داشت: 
دارد،  زمینه  این  در  را  خود  خاص  دغدغه  دانشگاهی  هر  و 
لذا یکسان سازی تقویم دانشگاه ها در مناطق کشور با در نظر 
گرفتن شرایط و مصالح دانشگاه های آن منطقه ضروری است.
وی با بیان اینکه جایگاه کارگروه ها در حوزه ستادی معاونت 
این  افزود:  است،  مهم  و  تأثیرگذار  علوم  وزارت  آموزشی 
ارتقا پیدا  بازوی فکری در دوره جدید  به عنوان  کارگروه ها 
این  تفویض شده است که  آنها  به  زیادی  اختیارات  و  کرده 
همین  برای  و  است  جهت گیرانه  و  اساسی  تحول  یک  امر 
امر  این  به  نسبت  که  می خواهیم  علمی  هیئت  اعضای  از 
حساس بوده و در روند انتخاب این کارگروه ها حضور فعال 
داشته باشند، که این امر نیازمند جدیت، اهتمام و پی گیری 

مدیریت دانشگاه ها است.
باید  دانشگاه ها  کرد:  تصریح  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
اعضای هیئت علمی را برای شرکت در این انتخابات ترغیب 
کنند و با برنامه های متنوع، زمینه شناساندن استادان مطرح 

خود در سطح کشور و در بین دانشگاه ها را فراهم کنند.
گفت:  کشور،  دانشگاه های  سطح بندی  درخصوص  وی 
سطح بندی، به معنای درجه بندی نیست، بلکه بدین معناست 
این  اگر  و  گیرند  قرار  هم  کنار  در  همتراز  دانشگاه های  که 

به  خود  معرفی  برای  دانشگاه ها  نمی شد،  انجام  سطح بندی 
خوبی  روند  که  کردند  می  استناد  جهانی  سطح بندی های 

نخواهد بود.
وزارت  جهت گیری  کرد:  خاطرنشان  نیاسر،  شریعتی  دکتر 
علوم، اقتدار بیشتر دانشگاه هاست و علی رغم اینکه اختیارات 
شده  داده  کشور  مختلف  مناطق  در  دانشگاه  به  خوبی 
نمی شود  استفاده  اختیارات  این  تمامی  از  متأسفانه  است، 
جمله  از  و  کشور  دانشگاه های  که  هستیم  آن  خواستار  و 
بیشتر  موجود  اختیارات  از  کشور  پنج  منطقه  دانشگاه های 

استفاده کنند.
را  فعلی  صورت  به  علمی  هیئت  اعضای  جذب  روند  وی 
دارای اشکاالت متعدد عنوان کرد و گفت: متأسفانه در روند 
می گیرد  صورت  زیادی  معطلی  علمی  هیئت  اعضای  جذب 
و برای تسهیل در این امر باید دانشگاه ها با حفظ چارچوب 
این  در  را  دانشگاهی  درون  برنامه های  آیین نامه،  رعایت  و 
زمینه تعریف کنند تا این مکانیسم اصالح شود و روند جذب 

شتاب بیشتری بگیرد.
اینکه موضوع »مدیریت  بیان  با  معاون آموزشی وزارت علوم 
حال  در  علوم  وزارت  طرف  از  جدی  صورت  به  منطقه ای« 
در  منطقه ای  مدیریت  طرح  داشت:  بیان  است،  پی گیری 

راستای تفویض اختیار به مناطق که مورد تأکید ویژه و جدی 
وزیر علوم نیز است، با تأکید بر دو ماموریت تصمیم سازی و 
حال  در  آن  فرآیند  که  شده  طراحی  مناطق،  تصمیم گیری 

تکمیل است و به زودی ابالغ می شود.
وزارت  ویژه  برنامه های  از  دیگر  یکی  را  »ساماندهی«  وی 
علوم در سطح کشور دانست و افزود: ساماندهی در سه وجه، 
و  تجمیع  ادغام،  قالب  در  دولتی  غیر  موسسات  ساماندهی 
تغییر مأموریت، ساماندهی رشته ها در سه گروه کم متقاضی، 
پر متقاضی و همتراز با تأکید بر اولویت دانشگاه های دولتی و 
ساماندهی محتوایی در زمینه های مختلف و از جمله بازنگری 
افزودن  و  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  مجوزه  دادن  در 

شاخص های جدید در این زمینه انجام خواهد شد.
دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه ایالم نیز در این آیین 
با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه همزمان با آغاز سال 
تحصیلی جدید، اظهار داشت: به دالیل مختلف دانشگاه های 
سطح  در  جمله  از  و  مختلف  سطوح  در  کشور  پنج  منطقه 
همکاری های  و  مناسب  تعامل  هم  با  دانشگاه ها  رؤسای 
دوجانبه خوبی دارند، که این امر نقش مهمی در پیشبرد امور 

در این دانشگاه ها دارد.
تعیین  و  مختلف  تحوالت  علی رغم  اینکه  بیان  با  وی 
مأموریت های جدید برای دانشگاه ها، همچنان آموزش جایگاه 
بیان کرد: دانشگاه بدون آموزش معنا ندارد  نخست را دارد، 
و خوشبختانه در چند سال اخیر اهتمام خوبی برای اهمیت 
انجام  اصلی،  جایگاه  به  آن  بازگرداندن  و  آموزش  به  دادن 
گرفته و در همین زمینه برگزاری دهه سرآمدی آموزش یک 
اتفاق میمون بود، که با برنامه های متنوع و متعدد در چند 

سال اخیر در دانشگاه ایالم انجام می شود.
در این نشست همچنین معاونان آموزش و تحصیالت تکمیلی 
دیدگاه ها،  نظرات،  بیان  به  کشور  پنج  منطقه  دانشگاه های 

مشکالت و انتقادات خود پرداختند.

»ساماندهی« و »مدیریت منطقه ای« جزو برنامه های جدی وزارت علوم است
■  معاون آموزشی وزارت علوم:

دکتر منصورغالمی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛ 
دانشجوی  زارعین،  محمد  و  حرم  مدافع  شهید  اسداللهی،  رضا  حمید  شهیدان  های  خانواده  با 

بسیجی شهید که در عملیات کربالی 8 به فیض شهادت نائل آمد، دیدار و گفت و گو کرد. 
 

در  منازل شهیدان  در  دیدارها که  این  در  علوم،  وزارت  روابط عمومی  اداره کل  به گزارش 
جنوب تهران انجام شد، دکتر غالمی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس 
و شهدای مدافع حرم اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور این نکته برای امت اسالمی است 
که هر وقت با اتحاد و انسجام در مسیر آرمان های انقالب اسالمی قرار گرفتیم، موفقیت مان 

تضمین شده است.
وزیر علوم با بیان اینکه شهدای دفاع مقدس از برترین جوانان کشور بودند، گفت: اینکه فردی 
از روی اختیار قبول کند و در راه دفاع از آرمان ها و اعتقادات، جان خود را در طبق اخالص 

به پیشگاه خداوند متعال هدیه کند، امری متعالی است.
وی خاطرنشان کرد: باید به بزرگداشت این ایام به مناسبت یادآوری دوران دفاع مقدس و 

مجموعه مدعی دموکراسی و حقوق بشر بر علیه مردم کشورمان توجه ویژه ای کنیم.
وزیر علوم همچنین بر ثبت وقایع وتاریخ دفاع مقدس به اشکال گوناگون در کتاب ها و اسناد 
دوران  آن  متعالی  های  ارزش  با  جامعه  جوان  نسل  بیشتر  آشنایی  برای  مختلف  مدارک  و 

تاکید کرد.
دانشجویی،  بسیج  سازمان  رئیس  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  دیدارها  این  در 
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دکتر غالمی 

را همراهی می کردند.

■  همزمان با ایام هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛

دیدار وزیر علوم با خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم
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■  با هدف گسترش تعامالت علمی بین المللی صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه تورین ایتالیا

نوعی  کمک  به  شدند  موفق  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
ارزشمند  نانوذرات  به  را  بی مصرف  قراضه های  آهن  باکتری ها،  از 

تبدیل کنند.  سوپرپارامغناطیس 

ستاد  از  نقل  به  علوم  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
صنایع  در  مغناطیسی  نانوذرات  وسیع  کاربرد  نانو،  فناوری  توسعه 
مختلف از جمله صنایع تولید تجهیزات ذخیره اطالعات، حسگرها و 
همچنین مصارف پزشکی از قبیل تصویربرداری MRI موجب شده 
تا مطالعات بسیاری در حیطه تولید، کنترل ابعاد، ساختار و خواص 
ویژه این مواد صورت گیرد. روش شیمیایی از جمله روش های رایج 
نانوذرات مغناطیسی است، اما معایب زیاد این شیوه، مسیر  تولید 
تولید نانوذرات مغناطیسی را به سمت تولید زیستی آن ها متمایل 

کرده است.
ابعادی  توزیع  نانوذرات،  تجمع  حسینی  رئوف  محمد  سید  دکتر 
تولید  روش های  معایب  مهم ترین  از  را  پایداری  عدم  و  وسیع 
نیز  نانوذرات  زیستی  تولید  افزود:  و  برشمرد  نانوذرات  شیمیایی 
اندک  بازدهی  جمله  از  عیوبی  دارای  مثبت،  ویژگی های  کنار  در 
زیستی  تولید  تا  شده  موجب  موضوع  این  است.  پایین  سرعت  و 

نانوذرات در مقیاس صنعتی، غیرممکن باشد.
وی افزود: در طرح حاضر که در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته 
است، روشی ارائه شده که باوجود اینکه از روش زیستی جهت تولید 
نانوذرات مغناطیسی استفاده می شود، از سرعت و بازدهی باالیی نیز 
برخوردار است. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح 
از  و  اولیه  به عنوان مواد  از ضایعات آهن  استفاده  از یک سو  کرد: 

سوی دیگر، عدم استفاده از مواد شیمیایی گران قیمت و آالینده در 
فرایند زیستی ابداع شده، طرح حاضر را از هر لحاظ مقرون به صرفه 

کرده است.
اما  است،  فرومغناطیس  خاصیت  دارای  به خودی خود  مگنتیک 
نانو میل کند،  به سمت  و  ابعاد ذرات آن کوچک شود  زمانی که 
خواص سوپرپارامغناطیس آن نمایان می گردد. این خاصیت موجب 
می شود تا المان های مغناطیسی ماده در کسری از ثانیه در حضور 
میدان مغناطیسی خارجی جهت گیری کرده و پس از قطع میدان 
خارجی، به همان سرعت به حالت اولیه بازگردند. این خاصیت، که 
کاربردهای بسیاری در حوزه پزشکی و غیرپزشکی دارد، تنها در این 
نوع از نانوذرات مشاهده شده است. بنابراین کنترل ابعاد نانوذرات 

سنتز شده جهت حفظ خاصیت مذکور بسیار حائز اهمیت است.
در طرح حاضر، کنترل ابعاد ذرات سنتز شده توسط عوامل فعال 
تجزیه کننده  باکتری های  توسط  که  می شود،  انجام  سبز  سطحی 

اوره تولید می شوند.
از روش پراش پرتو  نانوذرات،  از سنتز  به گفته محقق طرح، پس 
روش  از  و  تشکیل شده  فازهای  تعیین  جهت   )XRD( ایکس 
خواص  است.  شده  استفاده  آن ها  کمی  اندازه گیری  جهت  ریتولد 
مغناطیسی نانوذرات به وسیله مگنومتر ارتعاشی )VSM( سنجیده 
است.  شده  ترسیم   DLS آنالیز  توسط  آن ها  ابعاد  توزیع  و  شده 
نتایج آزمون FT-IR جهت تعیین نوع و نحوه اتصال عوامل فعال 
سطحی سبز به سطح ذرات به کار گرفته شده است. ضمن اینکه 
الکترونی  میکروسکوپ  توسط  ذرات،  مورفولوژی  و  شکل  بررسی 

عبوری انجام شده است.
نتایج، حاکی از مغناطیس پذیری emu/g 130 و ابعاد زیر 100 
نانومتری ذرات سنتز شده است. ضمن اینکه زمان سنتز از یک ماه 

به چند دقیقه کاهش یافته است.
دکتر سید محمد رئوف حسینی عضو هیئت علمی و مجید دانشور 
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در 

انجام این تحقیقات همکاری داشته اند.
 Journal of Hazardous مجله  در  کار،  این  نتایج 
 ،۲01۸ سال   ،3۵7 )جلد   ۶.۴3۴ تأثیر  ضریب  با   Materials

صفحات 393 تا ۴00( به چاپ رسیده است.

علمی  تعامالت  گسترش  هدف  با  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه 
بین المللی، با دانشگاه تورین ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کرد. 

 
به گزارش  نشریه عتف به نقل از پژوهشگاه مواد و انرژی، این 
تفاهم نامه با هدف تبادالت علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری 
دو  بین  مشترک  های  پروژه  از  و حمایت  تشویق  منظور  به  و 
دانشجویان،  و  کارشناسان  دانشمندان،  استادان،  تبادل  کشور، 
و کنفرانس های  برگزاری همایش ها  ای،  آموزش های حرفه 

مشترک به امضا رسیده است.
موافقت  صورت  در  و  دارد  اعتبار  سال   ۵ تا  نامه  تفاهم  این 

طرفین قابل تمدید است.
دانشگاه تورین یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های 
دارای  دارد،  دانشجو  هزار   70 از  بیش  که  است  ایتالیا  کشور 
مرتبه ۲11 در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان است و 

در رتبه ۵ در سطح ملی کشور ایتالیا در سال ۲01۸ قرار دارد.

در گلشن عشق آب و تاب است شهید                  
شیـرازة سرخ انقالب است شهید

دارد چـه اگـر غروب خورشیـد، اما                
آفتاب است شهید تفسیـر طلـوع 

 
یادآور  مقدس،  دفاع  هفتة  آغاز  شهریورماه،   31
و  زمین  ایران   غیور  مردم  جاودانة  رشادت های 
این  طلیعة  است.  و خاک  آب  این  شریف  فرزندان 
شکیبایی  و  صبر  اسوة  شهادت  با  امسال  هفته، 
امام  سیدالساجدین،  حضرت  تعهد،  و  تعبد  و 
مصلحت  است.  شده  مصادف  )ع(  زین العابدین 
خداوند بر آن بود که آن امام همام در واقعة کربال 

باشند بیمار 
بعد  را  امامت  بار مسئولیت  تا  نرسند  به شهادت  و 
از حضرت سیدالشهدا )علیه السالم( بردوش کشند. 
امام چهارم )ع( پس از  آن واقعة بی تکرار، با گریه 
خاطرة  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  و  نینوا  شهیدان  بر 
جانبازی آنان اهداف شهیدان کربال را دنبال کرد.

گفت  وگوی  روز  نیز  و  مناسبت  دو  این  تقارن 
زمانی  فاصلة  به  که  صلح  جهانی  روز  و  تمدن ها 
می دارد  آن  بر  را  ما  گذاشته ایم،  سر  پشت  اندکی 
که به تأسی از مرام سیاسی و منش اجتماعی امام 
انقالب  از  صیانت  و  حفظ  در  نیز  ما  )ع(،  سجاد 
و  رزمندگان  دالورمردی های  پاسداشت  و  اسالمی 
و  بکوشیم  مجاهدانه  میهن  شهیدان  مقدس  خون 
یاد و خاطرة دفاع از کشور و ناموس مان را گرامی 
نفس  مذهبی  و  میهنی  ملی،  غروری  با  و  بداریم 

دفاع از وطن را محترم بشماریم.
مقدس،  دفاع  هفتة  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
و  کربال  شهیدان  واالی  روح  و  متعال  خداوند  از 
ایران، سالمتی، عاقبت به خیری  شهیدان اسالم و 
عمر  لحظات  سودمندی  و  زندگی  در  برکت  و 
و  جانبازان  رزمندگان،  ویژه  به  همگان،  برای  را 
ملت  معززشان،  های  خانواده  سرافراز،  آزادگان 
و  آبادانی  راه  در  که  کسانی  تمام  و  دالور  و  فهیم 
مسئلت  برمی دارند،  گام  ایران  توسعة  و  سرافرازی 

می نمایم.
 

عمران ابراهیم صالحی 
   رئیس دانشگاه

پیام رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای به مناسبت 
آغاز هفته دفاع مقدس

■  به همت محققان دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت؛

تبدیل آهن قراضه  به نانوذرات ارزشمند 
سوپرپارامغناطیس
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شهرک  در  مستقر  دانش بنیان  شرکت های  فناورانه  محصول  چهار 
آذری  محمدجواد  مهندس  توسط  اصفهان  تحقیقاتي  و  علمی 
جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در محل این شهرک 

شد. رونمایي 

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
مهندسی  فنی  شرکت  توسط  که  اشتراکی  وب  فایروال  در 
آینده سازان پردازش امن )آسپا( تولید شده است، برنامه هاي 
یک  وب  کارگزارهاي  کنار  در  استقرار  با  وب  تحت  کاربردي 
را  وب  تحت  وب، حمالت  ترافیک  روي  بر  تمرکز  و  سازمان 
تشخیص داده و مانع از نفوذ هکرها به وب سایت ها مي شود.

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

عکس العمل مناسبي را در برابر آن ها اتخاذ مي کند.
نُهام که توسط شرکت مروارید پیام پرداز طراحی شده است، 

سامانه دیگری بود که رونمایی شد.
اساس  بر  دور  راه  امن  الکترونیِک  رای گیری  سامانه،  این 
فراهم  را  امنیتی  و  رمزنگاری  پروتکل های  پیشرفته ترین 
شده  گرفته  کار  به  امن  پروتکل های  همچنین  می کند، 
فرآیند  به  کاربردی  ویژگی های  افزودن  بر  عالوه  نهام،  در 
رای گیری سنتی، نهایت امنیت و اعتماد را برای رای دهندگان 

فراهم می آورد.
مختلف  مراحل  بودن  وارسی پذیر  و  آرا  محرمانگی  تامین 
رای گیری از جمله مهم ترین ویژگی های امنیتی نهام هستند.

شده  طراحی  شریف  ایده بنیان  شرکت  توسط  که  صاپست 
است، فناوری رونمایی شده دیگری توسط آذری جهرمی بود.

را  کد  یک  که  داده هاست  رمز  بر  مبتنی  نوین،  فناوری  این 
تا  متقاضی  و سپس،  کرده  مرسوم  نشانی  و  آدرس  جایگزین 
خواهد  استفاده  نشانی  عنوان  به  کد  یک  از  تنها  عمر،  پایان 
تمام  و  برطرف  همیشه  برای  آدرس  تغییر  معضل  و  کرد 
مرسوالت پستی در آخرین نقطه ای که متقاضی حضور دارد، 

به وی تحویل داده خواهد شد.
همچنین در مواقع دلخواه، استفاده کنندگان می توانند آدرس 

خود را پنهان کرده و کد صاپست را جایگزین آن کنند.
با شناخت رفتار  سامانه تحلیل رفتاری ترافیک )NBA( که 
ترافیک شبکه در سطح عمیق )DPI(، رفتارهای غیرطبیعی 
و  داده  تشخیص  را  )مثل حمالت جدید(  شبکه  در  داده  رخ 
ساخته  و  طراحی  پرداز  پیام  شرکت  توسط  می دهد،  هشدار 

شده و توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد.
ستون  در   )zero-day( ناشناخته  حمالت  شناسایی 
برای  الزم  امکانات  ایجاد  هزینه،  کمترین  با  شبکه  فقرات 
در  امنیتی  استانداردهای  با  کاربران  فعالیت  تطابق سنجی 
جهت  ارزشمند  ترافیکی  نشانه های  تولید  کاربرد،  الیه  سطح 
 )APT( پیشرفته  مانای  حمالت  شناسایی  جرم شناسی، 
و  مدرن   SOC ایجاد  جهت  ها   SIEM با  مجمتع سازی  با 
شکار  چرخه ی  ایجاد  جهت  تحلیلگران  به  الزم  امکانات  ارائه 
این  قابلیت های  جمله  از   )Threat Hunting( تهدیدات 

است. سامانه 
بهره برداري  و  ایجاد  با  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
خود  به  وابسته  فناوری  و  علم  پارک  های  و  رشد  مراکز  از 
و  نوآوري  اکوسیستم  در  نقش آفرینی  با  است  توانسته 
توسعه  و  رشد  براي  الزم  زیرساخت هاي  ایجاد  و  کارآفریني 
توسعه  راه  را در  فناور، قدم هاي موثري  ۵00 واحد  از  بیش 

بردارد. کشور  اقتصادي 

شانزدهمین دوره مسابقات ملی بتن به مناسبت 
به  و  حامی(  احمد  استاد  )بزرگداشت  بتن  روز 
برگزارشد.  تبریز  آزاداسالمی  دانشگاه  میزبانی 

 
دانشگاه  از  نقل  به   عتف  نشریه  گزارش  به 
بتن  انجمن  مدیره  هیئت  ،رئیس  الزهرا)س( 
مسابقه  این  برگزاری  از  هدف   )ICI( ایران 
بین  در  بتن  تکنولوژی  دانش  ارتقای  را 
کنیم  می  تالش  گفت:  و  کرد  بیان  دانشجویان 
ساخت  اجرایی  و  علمی  سطح  ارتقای  موجب 

در کشور شویم. سازه ها 
متشکل  که  )س(  الزهرا  دانشگاه  بتن  گروه 
عمران  مهندسی  کارشناسی  دانشجویان  از 
دوم  رتبه  کسب  به  موفق  بود،  الزهرا  دانشگاه 

از مسابقات شدند. این دوره 

فناوری  و  به همت معاونت پژوهش  این مسابقه 
بتن  انجمن  و  تبریز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

برپا شد. ایران 

موفقیت دانشجویان 
دانشگاه الزهرا)س( در 

شانزدهمین مسابقات ملی بنت

■  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

چهار محصول فناورانه توسط وزیر ارتباطات 
رومنایی شد

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
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و  فناوری  و  علم  پارک های  جهانی  کنفرانس  پنجمین  و  سی 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  حضور  با  نوآوری  مناطق 
و  افغانستان  علوم  وزیر  جمهور،  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
و  علمی  شهرک  توسط  جهان  کشور   50 از  شرکت کننده   500

تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: 
حوزه  در  ویژه  به  باالیی  علمی  ظرفیت های  اسالمی  جمهوری 
پارک های علم و فناوری به عنوان موضوعی جدید در دنیا دارد و با 

توجه به جمعیت جوان کشور، بسیار موفق عمل شده است.
دکتر منصور غالمی افزود: ایران در بین کشورهای پیشرو نشان 
داد که در همین ایام کوتاه کمتر از دو دهه، زمینه های وسیعی را 
در این پارک های علم و فناوری و حمایت از شرکت های فناور و 

دانش بنیان فراهم کرده است.
که  داریم  کشور  در  فناوری  و  علم  پارک   ۴3 داد:  ادامه  وی 
توجهی  قابل  تعداد  هم چنین  است،  اصفهان  در  آن  قدیمی ترین 
مراکز رشد در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تاسیس شده 

که از ایده های نو پشتیبانی می کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: امروز دانشگاه های ما موظف 
هستند در همکاری نزدیک با پارک های علم و فناوری، عالوه بر 
کمک به تامین پشتیبانی علمی و فکری، در تربیت نیروی انسانی نیز 
به سمت دانشگاه های کارآفرین حرکت کرده تا دانشجویانی تربیت 
شوند که ما را به اهدافمان در خصوص توسعه فناوری نزدیک کنند.

با بیان  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم 
اینکه بزرگترین زیست بوم استارتاپی خاورمیانه را داریم، گفت: سال 
گذشته حدود 300 میلیون دالر فروش شرکت های نانوتکنولوژی 

کشور بوده است.
دکتر سورنا ستاری افزود: بیش از 100 سال است که اقتصاد مبتنی 
بر نفت در ایران حاکم است، اما طی چهار سال گذشته بر روی بحث 

جدیدی با عنوان اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شده است.
شرکت های  قطعا  را  ایران  اقتصاد  آینده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانش بنیان می سازند، اضافه کرد: نباید فراموش کرد که سیستم 
آموزشی  مقاطع  بگوییم  که  این  است،  تغییر  حال  در  آموزشی 
در حال  و  می رود  بین  از  مفاهیم  این  آینده  در  داریم،  مستقلی 

حاضر آموزش تا پایان عمر مد نظر است.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حوزه پارک های فناوری در 
این کنفرانس مقاله داشتند و حدود ۲7 تا 30 مقاله از ۲0 کشور 
جهان در زمینه مدیریت پارک های فناوری، حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و مقاالتی در راستای شعار اصلی کنفرانس یعنی شهرها 

و جوامع پایدار بود، بصورت شفاهی در این کنفرانس ارائه شد.
از جمله مهمترین برنامه های جانبی کنفرانس، نمایشگاهی با حدود 
۲0 غرفه بود که انجمن بین المللی پارک های علمی )IASP( به 
و  اسپانیا  و  فرانسه، چین  از کشورهای  فناوری  پارک  همراه سه 
از پارک های علم و فناوری داخل کشور در این  همچنین نیمی 

نمایشگاه حضور فعال داشتند.
یکی دیگر از برنامه های جانبی که می توان بعنوان دستاورد بزرگ 
این کنفرانس از آن یاد کرد، پیاده سازی پلت فرمی بود که افراد حاضر 
در این کنفرانس از جمله رؤسای پارک های فناوری داخل و خارج 
با همدیگر داشته و زمینه های همکاری  بتوانند مذاکره رو در رو 
این  در  مذاکره  از ۲00  بیش  که  کنند  بررسی  را  خود  مشترک 
کنفرانس بین رؤسای پارک های علم و فناوری داخل و خارج از کشور 
انجام گرفت و این مذاکرات بیشتر در چهار چوب همکاری مشترک 
شرکت های دانش بنیان، انتقال فناوری، توسعه صادرات محصوالت و 

خدمات دانش بنیان بود.
سی و ششمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری در نانت 
فرانسه برگزار می شود و در حاشیه برگزاری کنفرانس سی و پنجم در 
اصفهان، مجمع عمومی انجمن بین المللی پارک های علمی نیز برگزار 
شد و از بین سه پارک علم و فناوری از کشورهای مکزیک، اسلونی و 
اسپانیا، پارک فناوری کارتوخا اسپانیا با کسب ۶۲ رای مثبت از 10۲ 

رای اعضا، میزبان کنفرانس IASP در سال ۲0۲0 شد.
پارک های  جهانی  کنفرانس  پنجمین  و  سی  میزبانی  درخواست 
علم و فناوری و مناطق نوآوری )IASP ۲01۸( در سال ۲01۵ 
مطرح شد که با ارائه این درخواست، کاندیداتوری شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در هیات مدیره انجمن بین المللی پارک های 

علم و فناوری تصویب شد.
در سال ۲01۶ در سی و سومین دوره این کنفرانس در مسکو، 
مجمع عمومی انجمن برای انتخاب میزبان ۲01۸ برگزار شد که با 
رای گیری از ۸۵ عضوی که در مجمع عمومی انجمن حاضر بودند، 
ایران با کسب 73 رای مثبت به عنوان میزبان سال ۲01۸ این 

کنفرانس انتخاب شد.
سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق 
نوآوری توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و بسیاری از پارک های علم و فناوری کشور از 11 تا 1۴ شهریورماه 
سال جاری برای نخستین بار به میزبانی جمهوری اسالمی ایران در 
اصفهان برگزار و در مراسم اختتامیه، پرچم نمادین کنفرانس توسط 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به پارک فناوری آتالنپول فرانسه، 

میزبان کنفرانس سال ۲019 تحویل شد.

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری برگزار شد
■  توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

با حکم وزیر علوم؛

دکرت مسعود برومند به سمت مجری پروژہ های 
اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهشی منصوب شد 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر مسعود برومند دبیرکل شورای عالی علوم، 
فرماندهی  پروژه های مصوب ستاد  عنوان مجری  به  با حفظ سمت  را  فناوری  و  تحقیقات 
اقتصاد مقاومتی؛ بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی، طراحی 
الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشکالت کالن، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور و 

گسترش آموزش عالی مهارتی و سامان دهی نظام صالحیت حرفه ای منصوب کرد. 
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در متن حکم دکتر غالمی خطاب به 

دبیرکل شورای عالی عتف آمده است:

به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و با استناد به تصویب نامه شماره 29۸۶۸ مورخ 
9 خردادماه ۱۳97 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به موجب این حکم به سمت 

مجری پروژه های مصوب به شرح ذیل منصوب می شوید:
۱- بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی

و  دستگاهی  کالن،  مشکالت  حل  در  دانشگاه ها  نقش  تغییر  الگوی  طراحی   -2
بنگاه های اقتصادی کشور

۳- گسترش آموزش عالی مهارتی و سامان دهی نظام صالحیت حرفه ای
انتظار می رود طرح ها در چارچوب منشور تدوین، برنامه عملیاتی آنها طبق زمان بندی 
اجرا و اقدامات به طور مستمر به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود.

نحو  به  تابعه  متبوع و دستگاه های  و مدیران وزارت  معاونت ها  کلیه  بدین منظور، 
بایسته همکاری و هماهنگی خواهند کرد.

امید است با عنایت و توفیق الهی و تالش جناب عالی و همکاران محترم اهداف 
طرح ها تحقق یابد.
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دمای  کاهش  سنسور  سازی  تجاری  از  دانشگاه  کارآفرینی  مرکز  مدیر  رحمانیان  دکترسعید 
خودرو خبر داد. 

 
از دانشگاه جهرم، عضو هیات علمی دانشگاه جهرم ضمن  به گزارش  نشریه عتف به نقل 
در  آسان  بسیار  قابلیت نصب  با  بر روی خودروها گفت:  این سنسور  آسان  به نصب  اشاره 
موتور خودرو و هزینه پایین آن ما توانستیم بخش قابل توجهی از سهم بازار سنسورهای 

کاربردی را به خود اختصاص دهیم.
وی ضمن تشریح مراحل تجاری سازی این پروژه افزود: پس از انجام تحقیقات آزمایشگاهی 
توزیع کنندگان قطعات  اختیار  اولیه، سنسور مذکور جهت تست در  نمونه های  و ساخت 

یدکی خودرو قرار گرفت و این سنسور به صورت انبوه وارد بازار شد.
دانشجویی  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  را  پروژه  این  از  هدف  رحمانیان  سعید 
رحیمی  رضا  محمد  همکاری  با  پروژه  این  داشت:  ابراز  و  کرد  عنوان  جهرم  دانشگاه  در 

دانشجوی سال چهارم رشته مهندسی مکانیک اجرا شده است.

وی در پایان افزود: دانشجویان عالقه مند می توانند با مراجعه به مرکز کارآفرینی دانشگاه 
جهرم با فرآیندها و برنامه های تجاری سازی محصوالت آشنا شوند

عالی  شورای  دبیرخانه  در  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  اعتراضات  به  رسیدگی  جلسه  دهمین 
عتف برگزار شد 

قانون   )7( ماده  اجرای  راستای  در  عتف،  عالی  شورای  دبیرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانش بنیان و ماده 30 آیین نامه اجرای آن، یکشنبه یازدهم شهریور، دهمین جلسه رسیدگی 
عالی  دبیرخانه شورای  نمایندگان  با حضور  دانش بنیان  موسسات  و  اعتراضات شرکت ها  به 
معترض  شرکت های  نمایندگان  همچنین  و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  نمایندگان  عتف، 

برگزار شد.
با ثبت اعتراض  گفتنی است فرایند رسیدگی به اعتراضات در دبیرخانه شورای عالی عتف 
ادامه جهت  در  و  آغاز،  دبیرخانه  اعتراضات  به  رسیدگی  سامانه  در  معترض  توسط شرکت 
اولیه،  از بررسی کارشناسی  بعد  از شرکت دریافت می شود.  تکمیل پرونده، مستندات الزم 
نماینده  و همچنین  متشاکی  دستگاه  نمایندگان  دبیرخانه،  نمایندگان  با حضور  کارگروهی 
شرکت معترض تشکیل می شود و اعتراض شرکت از جنبه های مختلف، بررسی و راهکارهای 

الزم اتخاذ و ابالغ می شود.
در  دانش بنیان  و موسسات  اعترضات شرکت ها  به  است که شیوه نامه رسیدگی  شایان ذکر 

مورخ 9۶/10/۲7 به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسیده است.

میزلرزه منحصر به فردی در خاورمیانه با ۶درجه 
با همکاری  امیرکبیر  آزادی در دانشگاه صنعتی 
کاربردی  تحقیقات  انجام  راستای  در  ژاپنی ها 

راه اندازی می شود. 
 

دانشگاه  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
رهایی  علیرضا  دکتر  امیرکبیر،  صنعتی 
دانشگاه  عمران  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 

راه اندازی میز  امیرکبیر در خصوص  صنعتی 
لرزه منحصر به فرد در خاورمیانه گفت: قرار 
)سازمان  جایکا  با  که  توافقاتی  طی  است 
داریم  ژاپن(  المللی  بین  همکاری های 
امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  در  را  ای  میزلرزه 

راه اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه این میزلرزه با ۶درجه آزادی 
و تناژ باال است، گفت: با استفاده از این میز، 

در  می توان  گسترده ای  و  دقیق  مطالعات 
بر سازه های حساس  اثر آن  خصوص زلزله و 

انجام داد.
درجه  شش  اینکه  بر  تاکید  با  رهایی  دکتر 
آزادی در میز لرزه در خاورمیانه بی نظیر است، 
که  است  یک سال  از  بیش  پروژه  این  گفت: 
شروع شده است و اکنون زمین و فندانسیون 

بتن ریزی شده و آماده هستند.
دانشگاه  در  لرزه  میز  این  اینکه  بیان  با  وی 
صنعتی امیرکبیر نصب می شود، خاطر نشان 
کرد: اکنون منتظر انتقال تجهیزات از اسپانیا و 

ژاپن برای نصب هستیم.
دکتر رهایی با تاکید بر اینکه اعتبار و تجهیزات 
می شود،  تامین  ژاپن  از سوی  میز  به  مربوط 
پروژه های  انجام  برای  کشور  این  کرد:  اظهار 
با کمک  زلزله  زمینه مهندسی  تحقیقاتی در 
محققان کشور از این میز لرزه بهره می گیرند.

امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  عضو هیئت علمی 
و  سازه  به  مربوط  مطالعات  اینکه  بیان  با 
انجام  میز  این  از  استفاده  با  تهران  در  زلزله 

ساخت بزرگرتین میز لرزه خاورمیانه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
■ با همکاری ژاپنی ها صورت می گیرد؛

تجاری سازی فناوری سنسور خودرو توسط 
عضو هیات علمی دانشگاه جهرم

دهمین جلسه رسیدگی به اعرتاضات رشکت ها 
و موسسات دانش بنیان 

صرفاً  لرزه  میز  این  کرد:  عنوان  گیرد،  می 
بلکه  نمی دهد  انجام  را  بنیادی  تحقیقات 
انجام  آن  روی  نیز  کاربردی کشور  تحقیقات 
خواهد گرفت؛ همچنین تکمیل مطالعات ریز 
میز  این  از  استفاده  با  هم  تهران  پهنه بندی 

صورت می گیرد.
نمونه های کوچک سازه ای  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  می شوند،  شبیه سازی  لرزه  میز  روی 
این  از  می توانند  هم  زلزله  دانشجویان  البته 

میز در مطالعات خود بهره ببرند.
دکتر رهایی با اشاره به زمان راه اندازی میز 
لرزه با ۶درجه آزادی گفت: میز لرزان از زمان 
شروع و تخصیص منابع یک سال به طول می 

انجامد که به بهره برداری برسد.
وی افزود: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
همکاری های  سازمان  زلزله،  مهندسی  و 
علمی  معاونت  و  )جایکا(  ژاپن  بین المللی 
پروژه  این  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و 

همکاری دارند.
میز لرزه در ابعاد و تناژ مختلف، به صورت یک 
کاربرد  و  نیاز  به  بسته  و چند محوره  محوره 
ساخته می شود. از میز لرزه در آزمایشگاه های 
سازه و زلزله جهت شبیه سازی نوسانات زلزله 
و  فلزی  بتنی،  برروی سازه های  و مدل سازی 

بنایی استفاده می شود.
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تفاهـم نامه همكاري مشرتک دانشگاه شهید رجائی و ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد گردید

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید رجائی و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
فنی  دانش  بهینه  وری  بهره  و  دو طرف  های  توانمندی  افزایی  هم  راستای  در  ریاست جمهوری 
منعقد گردید. بنا بر گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیر حوزه ریاست دانشگاه شهید رجائی، در 
راستای تحقق آرمان های ملی سند توسعه زیست فناوری در به کارگیری فناوری زیستی و همچنین 
اهداف کالن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با موضوع بهسازی و تحول در نظام برنامه ریزی 
آموزشی، به منظور گسترش همکاري درزمینه ترویج زیست فناوری، تفاهم نامه ای بین ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه شهید رجائی به امضای دو طرف 
تیرماه 1397 در محل سالن  نامه که در روز شنبه ۲3  تفاهم  این  این گزارش،  بر اساس  رسید. 
جلسات حوزه ریاست دانشگاه شهید رجائی به امضای دکتر حمیدرضا عظمتی، رئیس دانشگاه و 
دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری رسید، با موضوع برنامه ریزی جهت استفاده 
بهینه از توانمندی های علمی و قانونی موجود در ستاد و توانمندی های علمی و آموزشی موجود در 

دانشگاه به منظور دستیابی به موارد ذیل تدوین گردیده است:
■  همکاری در جهت معرفی و ترویج مفاهیم و کاربردهای زیست فناوری به عنوان فناوری کلیدی 
دبیران  و  دانشجویان  دانش آموزان،  بین  در  بویژه  جامعه  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی  جهت  در 

آموزش  و پرورش
■  همکاری مشترک در جهت تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه زیست فناوری

حوزه  در  محور  خالقیت  آموزشی  رویکردهای  توسعه  جهت  در  برنامه ریزی  و  بسترسازی    ■
زیست فناوری

و  زیست فناوری  حوزه  در  دبیران  و  دانشجویان  استعدادهای  شکوفایی  بستر  نمودن  فراهم    ■
زمینه سازی جهت هدایت آنان در اشتغال زایی

■  انگیزه بخشی به دبیران در جهت شرکت در فعالیت های پژوهشی
■  فراهم نمودن بستر آشنایی دانشجویان،اساتید دانشگاه، مسئولین و صاحبان صنعت با اولویت های 

زیست فناوری
■  هدایت دستاوردهای پژوهشی حوزه زیست فناوری به منظور برطرف نمودن نیازها و مشکالت کشور

■  کمک به تجاری سازی علوم زیستی از طریق ارائه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی
■  زمینه سازی برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در حوزه زیست فناوری

سطح  در  زیرساختی  توسعه  جهت  در  فناوری  زیست  آموزش  رشته  راه اندازی  همکاری    ■
آموزش و پرورش ودانشگاه

■  همکاری در جهت بازنگری کتب درسی در راستای ترویج زیست فناوری
 

مدیر حوزه ریاست دانشگاه شهید رجائی، دکتر سعید علیائی در این گزارش افزوده است که در 
بخش تعهدات مربوط به ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

دانشگاه شهید رجائی به مواردی از جمله عناوین زیر اشاره شده است:
● پیاده سازی رویکردهای تحصیل پژوهش محور در امر آموزش، در جهت رشد خالقیت دانش آموز 
در تبدیل دانش به فناوری و ثروت هم راستا با راهبرد کالن ۶ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

و هدف کالن 3 نقشه جامع علمی کشور
● مشارکت و همکاری با ستاد برای طراحی و پیاده سازی سازوکارهای آموزشی و پژوهشی در جهت 

ترویج زیست فناوری هم راستا با راهبرد کالن 7 سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
● همکاری با ستاد در جهت آشناسازی دبیران و دانشجویان با مفاهیم و کاربردهای زیست فناوری 
با بهره گیری از فرصت برنامه های آموزشی و ترویجی دانشگاه همچون برگزاری کالسهای آموزشی، 

برگزاری مسابقات، جشنواره ها، همایش ها و نمایشگاه ها
● برنامه ریزی و ابالغ دستورالعمل های الزم جهت تسهیل فرآیند همکاري دانشگاه با ستاد

● برگزاري جلساتی براي دبیران و دانشجویان باهدف ارائه ایده های خالقانه توسط آن ها و فراهم 
کردن شرایط تحقیق و پژوهش جهت تبدیل ایده های آنها به طرح های پژوهشی و انتخاب دبیران و 

دانشجویان توانمند در زمینه زیست فناوری و معرفی به ستاد
در حوزه  زیست فناوری  ترویج  و  پژوهش  آموزش،  درامر  فعال  تأسیس شرکت های  از  حمایت   ●

دانشجویی، دبیران و فارغ التحصیالن
● زمینه سازی هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد پیش از ورود به دانشگاه به سمت یادگیری 
سازوکارهای  پیاده سازی  و  مرتبط  دانشگاهی  رشته های  معرفی  طریق  از  نوین  فناوری های 
استعدادیابی دانش آموزان در راستای دستیابی به بند ۵ و ۶ اهداف بخشی نقشه جامع علمی کشور

● فراهم کردن شرایط هدایت طرح های پژوهشی دانش آموزي و دانشجویی در حوزه زیست فناوری 
به سمت تولید محصول و حمایت های مادی و معنوی از فعالیت ها و طرح های پژوهشی

● فعال سازی پتانسیل های موجود در بدنه وزارت آموزش و پرورش به منظور فعالیت های آموزشی، 
پژوهشی و فناورانه در حوزه زیست فناوری

● برنامه ریزی جهت آموزش ضرورت تأمین اصول اخالقی در استفاده از زیست فناوری از طریق 
محتوای درسی، کمک درسی و یا نشریات آموزشی

● حمایت از تخصیص ساعت های آموزشی پژوهشی در دانشگاه به حوزه ی زیست فناوری
● به رسمیت شناختن حقوق مادي و معنوي ستاد در خصوص نتایج حاصل از فعالیت های مشترک

● تعیین و معرفی حوزه های اولویت دار مختلف زیست فناوری
● تدوین سند تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری

● حمایت از فعالیت  های آموزشی، کارگاه ها و دعوت از متخصصین بین المللی حوزه زیست فناوری
از  تقدیر  و  ستاد  های  اولویت  با  مطابق  دانشجویان  های  رساله  و  ها  نامه  پایان   از  حمایت   ●

فعالیت های محققین برجسته در حوزه زیست فناوری
● حمایت از برگزاری نشست های تخصصی و نمایشگاه ها و همایش های داخلی و بین المللی در 

حوزه زیست فناوری
برای  دانشگاه  فناوری مستقر در مرکز رشد  واحدهای  به  ارائه تسهیالت  و  حمایت، پشتیبانی   ●

تجاری سازی محصوالت و توسعه کسب و کار حوزه زیست فناوری
تخصصی  های  همایش  و  ها  نشست  ها،  کارگاه  برگزاری  جهت  الزم  های  هماهنگی  انجام   ●

زیست فناوری
● همکاری جهت انجام و پیگیری فعالیت های ترویجی و آموزشی مورد نظر ستاد

● همکاری در زمینه آموزش های تخصصی الزم در حوزه کسب و کار و کارآفرینی به دانشجویان 
و اساتید رشته های مرتبط با زیست فناوری

● تبادل دستاوردها و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در راستای ارتقای فعالیت های آموزشی 
و پژوهشی و تولیدی

● حمایت مادی و معنوی در برگزاری دوره آموزشی دبیران و شاغالن آموزش وپرورش در راستای 
تحول  سند   ۴ راهبرد  و  کشور  علمی  جامع  نقشه   ۸ کالن  راهبرد  با  مطابق  و  تفاهم نامه  اهداف 

راهبردی علم و فناوری کشور
● حمایت از دانشگاه در اجرای فعالیت های ترویجی در حوزه زیست فناوری

● کمک به تأمین محتوای آموزشی مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی دبیران و دانشجویان 
دبیری با موضوع زیست فناوری

حوزه  در  ستاد  تأیید  مورد  دانش بنیان  شرکت های  و  تولیدی  تحقیقاتی،  علمی،  مراکز  معرفی   ●
زیست فناوری به دانشگاه جهت برقراری ارتباط های علمی، پژوهشی، بازدید و انجام هماهنگی های الزم
● معرفی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی به عنوان همکار ستاد در حوزه آموزش زیست فناوری 

در سطح دبیران
مختلف  موضوعات  در  ستاد  پیشنهادی  آموزشی  کارگاه های  برنامه  سرفصل  تنظیم  و  تدوین   ●
زیست فناوری و سایر خدمات قابل ارائه در حوزه های آموزشی و پرورشی مرتبط با همکاری دانشگاه

● حمایت مادی و معنوی از برگزاری مسابقه ها، همایش های دانش آموزی و دانشجویی در حوزه 
زیست فناوری

● معرفی کارشناسان متخصص جهت ایده پردازي و هدایت طرح های پژوهشی
● حمایت از ایده ها، طرح ها و اختراعات نوآورانه دانشجویان و دبیران در حوزه ی زیست فناوری

● حمایت راهبردی در جهت راه اندازی رشته آموزش زیست فناوری در سطح تحصیالت تکمیلی
فعالیت های  از  نتایج حاصل  دانشگاه در خصوص  معنوي  و  مادي  به رسمیت شناختن حقوق   ●

مشترک
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چاپ مقاله عضو هیات علمی 
 Nature دانشگاه شهید رجائی در نرشیه

تعامل بین امللل در زمینه ریاضیات 
کاربردی و محاسباتی

از  این تفاهم نامه یک “کارگروه مشترک” متشکل  در این گزارش آمده است که به منظور اجرای 
نمایندگان ستاد و دانشگاه با رویکرد اجرایی شدن اهداف زیر تشکیل می شود: 

■  ایجاد رشته زیست فناوری در دوره تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شهید رجائی
■  همکاری در جهت اصالح کتب درسی

■  همکاری در راستای تألیف کتب آموزشی زیست فناوری
■  آموزش معلمین برای طرح های مصوب در ستاد و طرح های پیش رو

■  تعریف واحدهای درسی زیست فناوری برای دانشجویان تربیت دبیر زیست شناسی
■  تخصیص امکانات آموزش مجازی برای آموزش دبیران علوم تجربی و زیست

■  استفاده از محیط آزمایشگاهی برای آموزش و پژوهش دبیران، دانشجویان و دانش آموزان
■  امکان استفاده از محیط دانشگاهی برای برگزاری مسابقات، جشنواره یا همایش و نمایشگاه

■  حمایت، پشتیبانی و ارائه تسهیالت به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد دانشگاه
■  همکاری در جهت استفاده از پتانسیل های مشترک طرفین و تعریف برنامه های همکاری جدید

گفتنی است در ابتدای این نشست که با حضور نمایندگانی از دوطرف تشکیل گردید، آقای دکتر 
عظمتی از پتانسیل های موجود در دانشگاه شهید رجائی و ظرفیت های ویژه کشوری و افتخارات 
به  اشاره  با  فناوری  قانعی دبیر ستاد توسعه زیست  آقای دکتر  یاد کردند. همچنین  این دانشگاه 
لزوم سهم سه درصدی زیست فناوری در اقتصاد کشور، ضرورت دستیابی به این هدف را آموزش 
در مدارس کشور دانست و اضافه کردند: با توجه به رسالت تربیت دانشجو معلمان سراسر کشور، 
انسانی  نیروی  از  بزرگی  بخش  که  است  کشور  های  دانشگاه  مهمترین  از  رجائی  شهید  دانشگاه 
متخصص آموزش و پرورش را  تامین می کند و البته  بذر این مهم باید در مدارس کاشته شود و 
الزم است متخصصان و صاحب نظران در هر جایی از کشور که حضور دارند به مشکالت آن حوزه 
فکر کرده و در صدد رفع آنها برآیند و در این میان نقش این دانشگاه شهید رجائی بی بدیل است. 
در پایان این نشست، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و هیات همراه، از امکانات و تجهیزات زیست 

فناوری دانشگاه شهید رجائی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی، پژوهشگر برتر کشور در رشته فیزیک در سال 93 و 
دانشیار این دانشگاه، دکتر مهدی نیک عمل طی یک همکاری مشترک بین المللی با دانشمندانی 
از انگلستان و بلژیک به بررسی اثرات کنترلی میدان الکتریکی بر شارش آب از میان الیه های گرافن 
و گرافن اکساید پرداختند. دکتر مهدی نیک عمل که به استناد فدراسیون سرآمدان علمی کشور 
)زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( از سرآمدان علمی کشور در سال های 
اخیر هستند، در این پژوهش ارزنده، سرپرستی تیم شبیه سازی کامپیوتری را به عهده داشته اند. 

این تیم برای نخستین بار یونیزاسیون آب در میان الیه های گرافن را مورد بررسی قرار داده اند.
بر اساس این گزارش، دکتر نیک عمل افزود:  اثرات یون های هیدروکسید و هیدرونیم بر شارش 
آب در یک محیط متخلخل هنوز به درستی شناخته نشده است و بسیاری از پژوهشگران علوم مواد 
دو بعدی در حال بررسی این موضوع هستند. وی اضافه کرد: چنین پژوهش هایی نهایتا به صنعت 

تصفیه اب و شیرین سازی آن کمک خواهد کرد اما هنوز در فاز پژوهشی می باشد.
گفتنی است، نتایج این پژوهش در مهم ترین مجله علمی دنیا، Nature  با ضریب تاثیر بیش از 
۴0 در یازدهم ژوالی به چاپ رسید. این پژوهشگر اخیرا هم مقاله دیگری روی همین موضوعات در 
مجالت Nature NanoTechnology  و در سال های گذشته هم چند مورد روی موضوع 
آب شیرین سازی در مجله Nature Communications  به چاپ رسانده اند. با توجه به 
از پژوهشگران و دانشمندان نخبه  رویکردهای چند ساله اخیر دانشگاه شهید رجایی در حمایت 
علمی، رشد چشمگیر در تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه صورت گرفته است و موفقیت اخیر نیز 
گواه بر این است که با تکیه بر توانمندی های داخلی و باور اساتید و دانشجویان بویژه جوانان که 
می توان افق های روشن تر از حضور دانشمندان ایرانی در عرصه های بین المللی را تصویر نمود. 

متن کامل مقاله ایشان در لینک زیر قابل دسترسی است:
https://www.nature.com/articles/s-0292-018-41586y

نظریه  آموزشی  کارگاه  کاربردی،  ریاضیات  زمینه  در  الملل  بین  تعامل  راستای  در 
گروه  از  تریپاتی  شایلیش  دهمرودکتر  ماتیاس  دکتر  حضور  با  آن  کاربردهای  و  گراف 
  UMIT دانشگاه   Biomedical Computer Science and Mechatronics
دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده  اجتماعات  سالن  در   97 مردادماه   ۴ تاریخ   در  اتریش  کشور 
سایر  و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  کثیری  جمع  شرکت  با  و  رجائی  شهید 
با  تخصصی  سخنرانی  اشرفی  علیرضا  دکتر  کاگاه،  این  در  ضمنا  شد.  برگزار  عالقمندان 

نمودند. ارائه  ها”  گراف  “گروه خودریختی  موضوع 
بین  علمی  گفتگوی  جلسات  المللی،   بین  پژوهشی   - علمی  تعامل  راستای  در  همچنین 
اساتید فعال در زمینه ریاضیات کاربردی و گروه ریاضی دانشکده با ایشان برگزار شد. ضمناً 
ریاضی  دکتری  دانشجویان  ویژه  محاسباتی  افزارهای  نرم  از  تعدادی  کارگاه  این  حاشیه  در 

3 جلسه تخصصی  آموزش داده شد. طی 
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به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به نقل از دانشجو، دکتر وحید احمدی، 
مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز؛  در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو به تشریح اهمیت 

و وضعیت دیپلماسی علم و فناوری در ایران و سایر کشور های جهان پرداخت.

موضوع  اساتید  دیدار  در  انقالب  رهبر  بیانات  اصلی  محور های  از  یکی  دانشجو: 
شما  نظر  به  بود.  فناوری  و  علم  درحوزه  بین المللی  تعامالت  و  علمی  دیپلماسی 

تعریف دیپلماسی علمی چیست و چه اهمیتی دارد؟
در  رویکرد های جدید  به  توجه  با  است.  جهان  در  علمی  توسعه  اصلی  جزء  علمی  دیپلماسی 
زمانی  اگر  می شود.  محسوب  اقتدار  مبنای  علمی  دیپلماسی  دنیا  کشور های  کنونی  حاکمیت 
مباحث تجاری اقتصادی و سیاسی مبنای ارتباطی بین کشورها بود هم اکنون ارتباطات علمی و 
فناوری عمده ترین ابزار تعامل بین کشور ها محسوب می شود. در حقیقت وقتی می گوییم کشوری 
اقتدارعلمی دارد به این معنی است که در حوزه های مختلف علمی با کشور های زیادی تعامل دارد. 
البته لزوما این ارتباطات علمی در همه ابعاد مشخص و تعریف شده نیست. از قرارداد های مشترک 
علمی، پژوهشی و فناوری گرفته تا تبادل اساتید و دانشجو و برگزاری کنفرانس های مشترک 

علمی تا پژوهش های مشترک علمی منطقه  ای و بین المللی مثل یونسکو را شامل می شود.
وقتی می گوییم دیپلماسی علمی یعنی دنیای بدون مرزی که هم اکنون شکل گرفته است. امروز 
یک استاد در کشور خود در یک اتاق می نشیند و با اساتید کشور های دیگر طرح یا مقاله  مشترک 
علمی انجام می دهد. علوم تحقیقات و فناوری مرز نمی شناسد، هم به لحاظ توسعه تکنولوژی و 
رسانه ای و هم به لحاظ گستردگی حوزه های مختلف علمی وقتی فردی از نظر تخصص علمی 
در دنیا شناخته می شود می تواند در تمام نقاط جهان در حوزه تخصصی خود تاثیرگذار باشد 
چرا که سایر کشور ها برای استفاده از ظرفیت آن احساس نیاز می کنند. توجه شود هنگامی که 
از بازشدن مرزها در دیپلماسی علمی می گوییم بدین معنی نیست که هیچ در و پیکری نداشته 
باشد اتفاقا دیپلماسی علمی یعنی اینکه در یک چهارچوب مشخص هم ما بهره ببریم هم دیگران

بیرون چه  دنیای  با  ارتباطاتی که می توانیم  و  و کار ها  ابزار ها ساز  یعنی مجموعه  دیپلماسی 
جامعه جهانی و چه جوامع اسالمی داشته باشیم. دیپلماسی علمی باید یک معامله برد-برد 

باشد که در آن هر دو طرف متقابال ازهم بهره می برند.
دانشجو: از نمونه ها و تجارب موفق سایر کشورها در دیپلماسی علم وفناوری بگویید؟

یکی  کرده اند.  عمل  دیگران  از  تر  موفق  علمی  دیپلماسی  در  آمریکایی  و  اروپایی  کشور های 
ازخروجی های مثبت دیپلماسی علمی جذب نخبگان است که با فراهم کردن شرایط می توان 
این  در  کانادا  و  آمریکا  ویژه  به  و  دنیای غرب  به سمت خود کشید.  را  علمی  برجسته  افراد 
کارعملکرد بهتری داشته اند. در آسیا کشور های ژاپن و کره جنوبی هم در سال های اخیر در 

زمینه دیپلماسی علم و فناوری پیشرفت های خوبی داشته اند.
کشور های مذکور برای جذب نخبگان سرمایه گذاری زیادی کرده اند. برای مثال بورسیه می دهند 
و گرنت های زیادی برای سایر کشورها بخصوص کشور های همسایه مثل اندونزی مالزی وچین 
در نظر گرفته اند. بنده در پنج سالی که در ژاپن حضور داشتم و االن هم اطالع دارم شاهد 
سرمایه گذاری های عظیم و موفقی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری در آنجا بودم. چینی ها 
هم بعد از باز شدن فضای سیاسی کشورشان در بحث جذب نخبه و تعامالت بین المللی علمی 
سرمایه گذاری اساسی کردند. بنابر این یکی ازدالیل اصلی پیشرفت کشور های غربی و پیشرفته 

آسیایی بهره گیری از دیپلماسی علمی و ظرفیت های مختلف در سراسر جهان است.
ما در کشورمان در بحث دیپلماسی علمی ضعف داشته ایم. بخشی از آن به فشار های سیاسی 

خارجی و تحریم ها بر می گردد و قسمتی هم به مدیریت داخلی مربوط است که باید بیشتر 
به آن توجه شود.

باالدستی کشورمان چیست؟  اسناد  فناوری در  و  علم  دیپلماسی  جایگاه  دانشجو: 
مهمترین اهداف و راهبرد های آن کدام است؟

در سیاست های کلی علم و فناوری که مقام معظم رهبری اعالم کرده اند و نقشه جامع علمی 
کشور و همینطور سند جامع روابط بین المللی مصوبه  شورای عالی انقالب فرهنگی درسال 9۶ 

به ارتباطات موثر علمی با سایر کشورها تاکید شده است.
تقریبا همه نکاتی که در دیپلماسی علمی قابل توجه می باشد در نقشه جامعه علمی کشور آمده 
است. برای مثال در نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کالن 9؛ تحت عنوان »تعامل فعال و اثرگذار 
با کشور های دیگر به ویژه کشور های اسالمی منطقه و جهان اسالم«  درحوزه علم و فناوری 
که راهبرد ها را تقویت و توسعه  شبکه های مناسبات ملی و فراملی دانشمندان و پژوهشگران 
و همکاران بین المللی با الویت کشور های اسالمی و فارسی زبان اصالح ساز و کار ها و قوانین 
استخدام ارتقاء محققان و تخصیص مشوق ها ، بورسیه های تحصیلی، فرصت های مطالعاتی برای 
افزایش همکاری های بین المللی محققان و همچنین فعال با جهان اسالم و ایفای نقش پیش 

گامی برای تولید علم مورد نیاز تمدن نوین اسالمی در نظر گرفته شده است.
در سند جامع علمی کشور راهکار های افزایش پذیرش دانشجویان خارجی تقویت جریان معادل 
سازی برای واژه های علمی، توسعه و ابداع روش های سریع فارسی آموزی، حمایت از تاسیس 
رشته زبان فارسی در دانشگا های مختلف جهان، اصالح و تحول در روش های آموزش زبان به 
ویژه عربی و انگلیسی، تقویت جریان مفید درحوزه بین المللی و انجمن های علمی، ساماندهی 
تعامالت و ارتباطات بین المللی درحوزه علم و فناوری، حمایت ازطرح های علمی پژوهشی و 
فناوری بین المللی آمده است. ۲۵ اقدام در سند جامع علمی کشور لحاظ گردیده است که 
از کشور و  ایرانی خارج  ایرانی و غیر  مهمترین آن ها شامل جلب مشارکت موثر پژوهشگران 

حمایت از ارائه مقاالت معتبرعلمی می شود.
ما در برخی از این راهبرد ها و راهکار ها در سال های گذشته ورود کردیم اما متاسفانه در بعضی از 
آن ها ضعیف بودیم برای نمونه فرض کنید یکی ازمشکالتی که ما داشتیم برگزاری کنفرانس ها 
و همایش های بین المللی بود که محدودیت های مختلف سیاسی ایجاد می شد در چندین سال 
قبل یعنی قبل از دولت نهم و دهم 1۵ درصد مقاالت چاپ شده ما درمجامع بین المللی مربوط 
به همایش های بین المللی بود که در دولت نهم و دهم به ۵ درصد کاهش پیدا کرد. چرا که 
یا تحریم بودیم و یا پول نداشتیم به دانشجویان و اساتید بدهیم البته هنوز هم این مشکالت 
وجود دارد اما در دولت یازدهم وضعیت بهتر شد و از ۵ درصد به حدود 10 درصد افزایش یافت.

در سیاست های کلی علم و فناوری که در سال 93 توسط رهبر انقالب ابالغ شد 3 بند اساسی آن 
مربوط به دیپلماسی علم و فناوری است. بند ۵-۸ »توسعه و تقویت شبکه های ارتباطات ملی و 
فراملی میان دانشگاه ها و مراکزعلمی و دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه های توسعه علمی و فناوری 
داخلی و خارجی و گسترش همکاری ها در سطوح دولتی و نهاد های مردمی با الویت کشور های 
اسالمی«. بند ۶ »گسترش همکاری و تعامل سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر 
کشور ها و مراکزعلمی و فنی منطقه ای به ویژه جهان اسالم، توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم 
و فناوری جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی و 
دارای ویژگی مزیت و ظرفیت باال، اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش، طراحی و ساخت برای 
تولید محصوالت کشور، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و جذب متخصصان و 
محققان برجسته سایر کشور ها به ویژه کشور های اسالمی«. دراسفند سال 9۶ شورای عالی انقالب 
فرهنگی سند جامع روابط بین الملل جمهوری اسالمی ایران را تصویب کرده که آن هم مبتنی بر دو 

سند باالدستی تکلیف توسعه  دیپلماسی علم و فناوری را مشخص نموده است.
دانشجو: وضعیت کشور ما در جذب دانشجویان خارجی چگونه است؟

جذب دانشجوی خارجی دردنیا معیار بسیار مهمی برای جایگاه علمی دانشگاه ها در رنکینگ 
حداقل ۵  علمی  ارتقاء سطح  علوم  وزارت  اصلی  پروژه های  از  یکی  می شود.  محسوب  جهانی 
دانشگاه و ۵ پژوهشگاه کشور به تراز بهترین دانشگاه های بین المللی است.  بنابر این یکی از 
جذب  با  ما  که  است  این  واقعیت  است.  شدن  بین المللی  بحث  هدف  این  اساسی  محور های 
دانشجویان خارجی در مقایسه با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داریم چرا که غیر از سطح 
علمی به زیرساخت های زیادی همچون خوابگاه های مناسب، حل کردن مشکل زبان انگلیسی و 
بورسیه تحصیلی نیازمندیم. البته ما تجربه های خوبی با دانشگاه های جامعة المصطفی و دانشگاه 
امام خمینی)ره( داشتیم و هم اکنون در کشور حدود ۴0 هزار دانشجوی خارجی  بین المللی 
داریم، اما این تعداد ظرفیت قابل توجهی از مجموعه دانشجویان ما حدود ۴ و نیم میلیون نفر است 
را تشکیل نمی دهد. با این وجود ما در جذب دانشجویان خارجی در مسیر رو به رشدی حرکت 

دیپلامسی علمی جزء الینفک رسیدن به مرجعیت در منطقه است
توسعه  علمی بدون دیپلامسی علم و فناوری امکان پذیر نیست.
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می کنیم که باید در منطقه به عنوان مرجعیت علمی شناخته شویم.
الزم است تسهیالت و بورسیه هایی در نظر گرفته شود تا کشور های همسایه بتوانند از این اقبال 
بهره مند شوند و ظرفیت دانشجوی خارجی در کشورمان افزایش یابد. برخی معتقدند باید به سطحی 
از پیشرفت برسیم که جاذبه ها افراد خارجی را جذب اینجا کند اما واقعیت این است که االن اگر کسی 
بخواهد به آمریکا هم برود اول به دنبال بورس است چرا که هزینه ها زیادند بنابراین اغلب دانشجویان 
به دنبال گرنت های پولی هستند لذا نمی توانیم بگوییم، چون سطح آن کشور ها باالست همه به آنجا 

می روند، آنها برای جذب دانشجو سرمایه گذاری می کنند و ما هم باید سرمایه گذاری کنیم.
بخش زیادی از مشکالت ما با مدیریت صحیح قابل حل است. اگر مخارج اضافی در بخش های 
داده شود  فناوری  و  علم  دیپلماسی  به مسائل مهمی مثل  الویت  و  غیر ضروری حذف شود 

مطمئنا در مدت مناسبی به اهداف اسناد باالدستی در این زمینه خواهیم رسید.
دانشجو: آیا دیپلماسی علمی بخصوص با نگاه به کشور های دوست و همسایه می تواند 
مشکالت بر مشکالت اقتصادی کشور اثرگذاری کند و برای ما درامدزایی و ارز آوری 

داشته باشد؟
اینکه علوم ما بتواند مستقیما برایمان درآمدزایی از خارج از کشور داشته باشد حرف سنگینی 
است چرا که باید بتوانیم فناوری صادر کرده و بفروشیم که این کار زمان بر است، اما فعالیت در 
این راستا شروع شده و ارتباطات شرکت های دانش بنیان و پروژه های فناوری مشترک با سایر 

کشور ها در حال شکل گیری است.
برای نمونه در اوایل سال گذشته با کشور ایتالیا اجالسی داشتیم که غیر از ایجاد ارتباط بین 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها زمینه ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری 
در کشور فراهم شد. این شرکت ها یکدیگر را پیدا می کنند و کافیست بتوانند با هم به یک پروژه 
مشترک برسند، مثل کاری که در تمام دنیا انجام می شود. در واقع این »دیپلماسی فناوری« 

است که به دنبال دیپلماسی علمی بدست می آید.
از طرفی رشد دیپلماسی فناوری را در قالب »پیوست های فناوری« شروع کردیم. مثال وقتی با 
شرکتی مثل ایرباس قرارداد می بندیم باید در کنار آن دفاتر تحقیق و توسعه مشترک ایجاد کنیم 
تا ارزش افزوده علمی بدست آوریم. این رویکرد تحقیق و توسعه باید در همه  صنایع مانند فوالد، 
نفت، کشاورزی و... مورد استفاده قرار گیرد. در واقع وقتی خرید تجاری در پروژه های سنگین 

انجام می دهیم باید برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور هم تدابیری بیاندیشیم.
و  صنعت  خدمت  به  تا  شود  کاربردی  می تواند  چگونه  دانشگاهی  علوم  دانشجو: 

تولید کشور درآید؟
قسمتی از دیپلماسی علمی، دیپلماسی علمی داخلی است یعنی اینکه بتوانیم ارتباطات داخلی 
بین صنعت و دانشگاه در چهارچوب علمی برقرار کنیم که به نوعی دیپلماسی علمی محسوب 
می شود. تبادل بین صنعت و دانشگاه می تواند پاسخگوی نیاز های علمی بخش صنعت و محیا 

کردن نیاز های تحقیقاتی و تجربی مراکز علمی باشد.
شدن  ماموریت گرا  اصلی  محور های  از  یکی  مقاومتی،  اقتصاد  برنامه های  به  توجه  با  قطعا 
دانشگاه ها برای حل مشکالت اقتصادی کشور است که در این موضوع ارتباط با صنعت داخل و 
خارج از کشور اهمیت باالیی دارد. در پروژه های وزارت نفت مشاور علمی بین المللی از کانال 

دانشگاه تعریف شده که فکر بسیار عالمانه ای است.
یکی از کار های بزرگی که در همین راستا انجام شد واگذاری تحقیقات توسعه ی ۲0 میدان نفتی 
به دانشگاه ها بود که این دانشگاه ها می توانند در تحقیقات خود از مشاورین بین المللی هم بهره مند 
شوند البته در همه صنایع این حرکت خوب در دست اقدام است که بنده یک نمونه از آن ها را 
مثال زدم بنابراین در ارتباط دانشگاه با صنعت هم پروژه های مشترک علمی دانشگاهی و شبکه 
سازی بین المللی فعال شده است و می توانیم از ظرفیت دیپلماسی علمی در رفع نیاز های صنعتی 

و متعاقب آن برطرف کردن ضعف های اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
با  دانشگاهی درگیر  اساتید  و  دانشگاه ها در مراکز علمی  این است که همه   وضعیت مطلوب 
دیپلماسی علمی باشند که متاسفانه اینچنین نیست و فعال محدود است، اما در مسیر خوبی 
قرار گرفتیم و امیدواریم دیوار بی اعتمادی که ناشی از عدم شناخت کافیست میان مجموعه  

صنعت و دانشگاه فرو ریزد.
دانشجو: برای فراگیر شدن حرکت های مثبت و موثر در دیپلماسی علم و فناوری 
چه  داخلی  علمی  دیپلماسی  همان  یا  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط  در  بخصوص 

است؟ نیاز  زیرساخت هایی 
یکی از جنبه های فراگیر کردن ارتباطات علمی این است که صنعت ما باید رقابتی شود. به معنی 
حضور در بازار های داخلی منطقه ای و بین المللی که در گذشته خیلی وجود نداشته است. صنعتی 
که رقابتی نباشد ذاتا به دنبال تحقیق و توسعه نمی رود. امروز ما سنگ معدن به کشور های اسپانیا 
و ایتالیا صادر می کنیم و آن ها بعد از فرآوری صادرش می کنند، در واقع ما خام فروشی می کنیم، 

اما آن ها با ارزش افزوده می فروشند، چرا که صنایع آن ها در بازار های رقابتی حضور دارد.
اگر می خواهیم صنعتی زنده و پویا داشته باشیم الزمه آن تقویت دیپلماسی علمی و همینطور 
دیپلماسی اقتصادی است که مکمل یکدیگر می باشند. دفاتر تحقیق و توسعه دانشگاهی باید به 
سمتی بروند که پاسخگوی نیاز های کاربردی صنعتی و اقتصادی کشور باشند. از طرفی صنایع 
ما باید به تحقیق و توسعه توجه کنند که خوشبختانه با در نظر گرفتن تشویق ها و معافیت های 

مالیاتی در حال هدایت به این جهت می باشند. اگر شرکتی مثل سامسونگ در دنیا مطرح شد 
برای تحقیق و توسعه هزینه کرد.

 از سوی دیگر با در نظر گرفتن حق الزحمه برای دانشجویان و اساتید قطعا آن ها هم مشتاق به 
کاربردی کردن مطالعات و تحقیقات خود خواهند بود، بنابراین ما ظرفیت و توانمندی الزم در 
حل مشکالت بخش صنعتی را داریم، اما ارتباط بین صنعت و دانشگاه به خوبی برقرار نشده است.
طبق قوانین باید ۴ درصد از GDP  ما به تحقیق و توسعه )R&D( تخصیص داده شود. االن 
این عدد نیم درصد است. بنابراین وقتی برای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نکنیم نه صنعت 
ما و نه سایر مسائل اقتصادی اجتماعی بهداشتی و فرهنگی ما رشد نخواهد کرد. شروع فعالیت 
شرکت های خودروسازی ایران با شرکت های کره جنوبی تقریبا در مقطع زمانی بود، اما از زمانی 
که آن ها برای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کردند خود را در بازار های جهانی و در رقابت با 

شرکت های بزرگ بین المللی مطرح کردند.
و  موجود  وضعیت  المللی  بین  سمینار های  و  کنگره ها  برگزاری  بحث  در  دانشجو: 

وضعیت مطلوب کشور چگونه است؟
برای سفر  آمریکا  از سوی  ایجاد محدودیت  و  فشار های خارجی  اعمال  با  اخیر  در سال های 
مسافران خارجی به ایران و همچنین کمبود بودجه برای برگزاری کنگره های بین المللی شاهد 
کاهش حضور نخبگان و دانشمندان خارجی در کشور بودیم، البته در نقاط مختلف دنیا اکثر 
هزینه های کنگره ها و سمینار ها توسط اسپانسر بخش خصوصی تامین می شود و لذا نمی توان 
همه هزینه ها را به دولت تحمیل کرد. در دنیا بسیاری از کارخانه ها و صنایع و کشور ها حامی 

برگزاری کنفرانس های علمی و تحقیقی هستند.
درسال های اخیر وضعیت بهتری در برگزاری کنفرانس ها و همایش های بین المللی پیدا کردیم، 
اما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم؛ لذا بایستی نگاه کاهش هزینه ای به تحقیق و توسعه 
و برگزاری کنفرانس های علمی به نگاه سرمایه گذاری تغییر یابد و به اولویت تبدیل شود تا به 

شناخت سایر کشور ها نسبت به ظرفیت های داخلی ما و بهره برداری از توانایی ها کمک کند.
امسال بسیاری از شرکت های علم و فناوری دنیا در اجالسی که در اصفهان تدارک دیده شده شرکت 
می کنند که امیدواریم شاهد مراودات اثرگذاری در حوزه علم و فناوری در سطوح بین المللی باشیم.
نظر  در  تدابیری  چه  المللی  بین  کنفرانس های  و  سمینار ها  برگزاری  در  دانشجو: 

گرفته شده تا بتوانیم  ارتباطات و تعامالت را مستمر و روز افزون کنیم؟
شاید برای ارتقاء این ارتباط نتوان فرمول مشخصی ارائه داد چرا که نیازمند ارتباطات شخصی، 
عاطفی و تنگاتنگ است. به نوعی می توان گفت ارتباطات بین المللی یک علم است که باید به افراد 

آموزش داده شود یا برای آن ها مشاور در نظر گرفت.
دیپلماسی  ارتقاء  خصوص  در  چشمگیری  رشد  آیا  برجام  امضای  از  بعد  دانشجو: 

ایم؟ علمی داشته 
و  ارتباط  برقراری  علمی می رفتم شاهد  و  دانشگاهی  در جلسات  وقتی  بنده  داشته ایم.  قطعا 
احترام بیشتری از طرف اساتید دانشگاه های بزرگ و معتبر دنیا با اساتید خودمان بودم. ارتباط 
ما بعد از برجام با دانشگاه های اروپایی بیشتر شد، اما اینکه سطح دیپلماسی علمی ما رشد 

چشمگیری داشته باشد به تداوم نیاز دارد.
پیشبرد طرح ها و پروژه های مشترک علمی زمان بر و طوالنی مدت است، اما به نظر می رسد 
با برهم خوردن برجام، دوباره در روابط بین المللی خلل ایجاد شود. در مجموع می توان گفت 
برجام به توسعه روابط علمی با سایر کشور ها کمک کرد. اما اینکه در همه جهات و پایدار و 

مستمر باشد جای تامل و بررسی دارد.
با  مناسبات  و  مراودات  در  کشور  دیپلماسی  دستگاه  نیست  نیاز  آیا  دانشجو: 

کند؟ با خود همراه  را  از دانشگاه  سایر کشورها، یک هیات علمی 
شاید نتوان یک شکل و قالب همیشگی برای همراهی دانشگاه با دیپلمات های کشور متصور شد، 
اما هماهنگی بین وزارت علوم و وزارت امور خارجه ضرورت دارد. اگر قرار است تفاهم نامه یا 
قرارداد با یک کشور دیگر بسته شود بهتر است با هماهنگی مجامع علمی و دانشگاهی انجام شود 
تا بتوان از ظرفیت های علمی و متخصصان و نخبگان دانشگاهی در قرارداد های خارجی بهره برد.

ما در برخی کشور ها رایزن علمی داریم که در گذشته صرفا پیگیر مسائل دانشجویان ایرانی 
خارج از کشور بودند، اما امروز نیاز است تا سایر مسائلی که مطرح شد در دستور رایزن های 
علمی ما قرار گیرد، و البته تعداد رایزن های علمی کشور در دستگاه دیپلماسی افزایش یابد. 
رایزن های علمی می توانند زمینه ارتباطات علمی را فراهم کرده و ظرفیت و پروژه های کشور ها 
را شناسایی کنند، در واقع شناخت ما از ظرفیت ها و زمینه های همکاری با آن ها در حوزه علم 

و فناوری کم است که رایزن های علمی می توانند این شناخت را افزایش دهند.
توسعه ی علمی بدون دیپلماسی علم و فناوری امکان پذیر نیست، توسعه علمی مبنای توسعه 
کشور است، اگر به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم که به معنی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد با 
محوریت علم است باید در دیپلماسی علمی سرمایه گذاری کنیم و بنده مطمئنم که ما برگ 

برنده های بزرگی داریم به این دلیل که ظرفیت علمی دانشگاه های ما بسیار باال است.
یکی از اساتید به من می گفت چرا شما نمی روید خارج که به او گفتم کجا بروم وقتی بهترین 
دانشجویان را همینجا دارم. امروز باید همه ی ما برای ارتقاء ارتباطات بین المللی تالش کنیم 

و پیوست های فناوری را رشد دهیم.



مهر 97 . شماره 24 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
12 عتف

گفتامن های بین رشته ای، الگوی مناسب برای ورود به مسائل اجتامعی و تعاطی اندیشه ها

■   مشاور وزیر علوم در اولین نشست خط مشی گذاری آینده نگارانه جمعیت: 

مشی گذاری  »خط  نشست های  سلسله  از  نشست  اولین  در 
مرکز  مشترک  پروژه  عنوان  به  جمعیت«،  آینده نگارانه 
مدیریت  و  مطالعات  موسسه  و  کشور  علمی  سیاست  تحقیقات 
جمعیتی(،  مطالعات  )موسسه  کشور  جمعیت  تخصصی  و  جامع 
استفاده  با  تا  آمد  عمل  به  دعوت  مرتبط  حوزه  های  خبرگان  از 
از نظرات و پیشنهادات آنها و به کمک روش های آینده نگاری 
ایران  جمعیت  آینده  برای  مشی گذاری  خط  آینده پژوهی،  و 

گیرد. صورت 

برگزار  مرکز  در  کارگاه  سه  قالب  در  که  نشست ها  این  در 
آینده پژوهی،  جمعیت،  حوزه های  خبرگان  می شوند، 
دستگاه های  برخی  نمایندگان  و  فلسفه  سیاست گذاری، 
وزارت  کار،  وزارت  بودجه،  و  برنامه  سازمان  مانند  دولتی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  بهداشت، 
نشست  در  و  دارند  حضور  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
در  جمعیت،  آینده  برای  مختلف  سناریوهای  به  اول، 
در  و  سناریوها  الیه ای  تحلیل  و  بررسی  به  دوم،  نشست 
جمعیت  آینده  برای  مشی گذاری  خط  به  سوم،  نشست 

می شود. پرداخته 
پژوهشی  گروه  مدیر  ناظمی،  امیر  دکتر  کارگاه،  اولین  در 
به  حاضران،  به  خوش آمدگویی  ضمن  مرکز،  آینده اندیشی 
بیش  مشترک،  برنامه  این  گفت:  و  پرداخت  کارگاه  معرفی 
دیسیپلین  دو  بین  علمی  گفتگوی  نماینده  چیزی،  هر  از 
از  یک  هر  ذهن  روی  می تواند  احتماال  که  است  مختلف 
یک  از  بتوانیم  که  می کند  کمک  و  باشد  تاثیرگذار  اعضا 
عینک متفاوت به مسئله نگاه و آن را چارچوب بندی کنیم 

بپردازیم. به شناسایی عوامل دیگر  و 
اشتراک گذاری  به  که  نشست ها   این  اصلی  هدف  به  وی 
روال  با  رابطه  در  و  کرد  اشاره  است  مختلف  دیدگاه های 
مختلف  دیدگاه های  اشتراک گذاری  به  افزود:  آنها  برگزاری 
مسئله  این  به  منظری  از چه  بدانیم  که  است  این  مسلتزم 
نگاه می شود. به همین دلیل، در این نشست ها با ارائه های 
ابزارهای  بر جعبه  مبتنی  که  را  دیدگاه های مختلف  کوتاه، 
آینده پژوهشی است، در حیطه جمعیت به بحث می گذاریم 

و در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی آنها نظر می دهیم.

وزیر  مشاور  احمدی،  وحید  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 
نیز  کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  رئیس  و  علوم 
اعیاد گذشته و در  با تبریک  به حاضران خیرمقدم گفت و 
و  اظهار خوشحالی کرد  پروژه مشترک  این  انجام  از  پیش، 
بین  مشترک  و  هماهنگ  حرکت  چنین  این  داشت:  بیان 
و  پژوهشی  مراکز  اساسی  فعالیت های  از  یکی  موسسه،  دو 

است. تحقیقاتی 
وی افزود: در کنار اهمیت توجه به مسئله جمعیت کشور، 
پاسخ این سئوال نیز مهم است که آیا نگرش ما به مسئله 
سنتی  روش های  با  جمعیت،  مدیریت  و  جمعیت شناسی 
و  آینده نگاری  با  همراه  علمی  روش های  با  یا  بود  خواهد 
به  توجه  با  امروزه،  علمی  دنیای  در  قطعاً  سیاست پژوهی؟ 
بهره مندی  آن،  در  موجود  قطعیت هایی  عدم  و  تحوالت 
با  همراه  را  آینده ای  بتواند  که  تئوری هایی  مجموعه  از 
واقع  در  دارد.  ضرورت  کند،  پیش بینی  علمی  نگرش های 
اصل عدم قطعیت، که در مکانیک کوانتوم تعریف می شود، 
دارد.  وجود  نیز  اجتماعی  پدیده های  و  اقتصاد  دنیای  در 
این  با  هم  جمعیت شناسی  مسئله  در  که  معتقدم  من 
سنتی  روش های  با  نمی توانیم  ما  و  هستیم  درگیر  مسئله 
همراه  و  نوآورانه  نگرش  پس  کنیم.  پیش بینی  را  آینده 

بپردازیم. این موضوع  به  تا  نیاز است  مدل های علمی 
هماهنگی  اهمیت  و  ضرورت  بر  تاکید  با  علوم  وزیر  مشاور 
آینده پژوهی  و  جمعیت شناسی  مدل های  مجموعه  بین 
آینده پژوهِی  برای  مناسب  مدل  یک  به  یافتن  دست  برای 
جدی  پارامترهایی  از  یکی  کرد:  تصریح  کشور،  جمعیت 
شورای  در  کشور  عالی  آموزش  تحوالت  گزارش  در  که 
که  بود  جمعیت  پارامتر  شد،  مطرح  علوم  وزارت  معاونین 
آموزش  بر   ۶0 دهه  جمعیتی  جهش  تأثیر  آن،  طی  در 
مربوطه  آمار  و  نمودارها  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  عالی 
مربوط  مباحث  علمی  تحلیل  و  مطالعه  که  دادند  نشان 
این  بنابراین  دارند.  فراوان  اهمیت  جمعیتی  پدیده های  به 
برای  مناسبی  بسیار  الگوی  رشته ای،  بین  گفتمان های  نوع 
و  آرا  برخورد  اندیشه ها،  تعاطی  اجتماعی،  مسائل  به  ورود 

ورود صاحب نظران در این حوزه خواهد بود.
مدل های  که  داریم  نیاز  ما  کرد:  تأکید  احمدی  دکتر 

آنها  همه  شاید  کنیم،  بنچ مارک  خود  جامعه  در  را  جهانی 
الگویی  بهترین  بررسی،  و  بحث  با  باید  و  نباشند  پاسخگو 
نظِر  مورد  و  مطلوب  جامعه  ایجاد  جهت  در  می تواند  که 
اسالمی  ارزش های  با  و  بوده  اثرگذار  و  سازنده  انقالب، 

سازگار باشد را بدست آوریم.
ما  که  است  تقدیر  جای  کرد:  نشان  خاطر  انتها  در  وی 
توانستیم به سمت مباحث بین رشته ای و برداشتن مرزهای 

کنیم. مختلف حرکت  علوم  بین  سنتی 
شوازی،  عباسی  جالل  محمد  کتر  نشست،  این  ادامه  در 
از  تشکر  ضمن  جمعیتی،  مطالعات  موسسه  رئیس 
نشست  این  برگزاری  جهت  در  گرفته  صورت  تالش های 
دادن  نشان  در  عطفی  نقطه  کارگاه  این  برگزاری  گفت: 
جمعیت  موضوع  بودن  رشته ای  بین  و  تخصص  به  توجه 

است.
مسائل  از  یکی  جمعیت  موضوع  اینکه  بیان  با  وی 
به  توجه  داشت:  اظهار  است،  کشوری  هر  استراتژیک 
به آن، در درجه  برنامه ریزی های مربوط  و  مسائل جمعیت 
ابعاد  مسئله  این  است.  حکمرانی  و  دولت ها  وظیفه  اول 
سنی  ساختار  تحوالت  جمعیت،  رشد  مانند،  دارد  مختلفی 
تحصیالت،  سالمت،  و  مرگ و میر  حوزه  باروری،  جمعیت، 

رفاه، فقر و چالش های موجود در جامعه.
رو  و  "جوان  رده  در  را  ایران  حاضر  حال  در  جمعیت  وی 
با تحوالتی  افزود: خوشبختانه  به میان سال" عنوان کرد و 
بهداشت  و  تحصیالت  حوزه  در  اسالمی  انقالب  از  بعد  که 
هستیم.  جوان  و  خاص  جامعه ای  شاهد  گرفته،  صورت 
مانند  پیامدهایی  دارای  جمعیتی  تحوالت  این  طبیعتاً، 
کاهش باروری و کاهش رشد جمعیت و مشکل اشتغال نیز 
رو  جمعیتی  تحوالت  با  یک جهت  از  ما  واقع  در  می باشد. 
بدون  که  برنامه ریزی هایی  با  دیگر  از طرف  و  بودیم  رو  به 
بنابریان دچار معضالتی  این تحول صورت گرفته،  توجه به 

در کشور شده ایم که باید مورد توجه قرار گیرند.
گفت:  تخصص  کاربرد  اهمیت  بر  تاکید  با  عباسی  دکتر 
دلسوزی  جهت  در  فعالیت ها  از  بسیاری  آنکه  وجود  با 
بر  چون  متاسفانه  اما  گرفته،  انجام  کشور  توسعه  برای 
به وجودآمدن  باعث  فعالیت ها  همان  نبوده،  تخصص  مبنای 
چالش هایی در کشور شده است و در صورت ادامه استفاده 
از روش های سنتی، ممکن است این چالش ها بیشتر شوند.
باید  اینکه  به  اشاره  با  جمعیتی  مطالعات  موسسه  رئیس 
مهم  کرد:  تصریح  بود،  آینده  و  حاضر  نسل  پاسخگوی 
این سرمایه عظیم چگونه  از  برای استفاده  بدانیم که  است 
برنامه ریزی کنیم تا در جهت منافع کشور باشد. ما نیازمند 
باید  این معنا که  به  به تخصص هستیم،  احترام  و  تخصص 
نقد  برای  باید  حتی  و  بگذاریم  احترام  تخصصی  نقد  به 

کنیم. سرمایه گذاری  برنامه ها  و  سیستم 
مسائل  بودن  بعدی  چند  کرد:  خاطرنشان  انتها  در  وی 
را  مختلف  دیدگاه های  ما  که  است  آن  مستلزم  جمعیتی 

باشیم. در کنار هم داشته 

دیدگاه های  اشتراک گذاری  و  ارائه ها  به  نشست  این  ادامه 
جمعیت  آینده نگارانه  مشی گذاری  خط  جهت  در  مختلف 
برگرفته  استفاده،  مورد  مدل  که  است  ذکر  شایان  گذشت. 
علمی  تحقیقات سیاست  مرکز  دانشجوی دکترای  رساله  از 

می باشد. اردبیلی،  مریم  خانم  کشور، 
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■   در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بررسی شد: 

چالش ها و راهکارهای ساختار مدیریت منطقه ای سند آمایش نظام آموزش عالی

منطقه ای  مدیریت  برنامه  تدوین  راهبری  شورای  جلسه  دومین 
آموزش عالی برای تدوین ساختار مدیریت منطقه ای سند آمایش 
کشور  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  در  عالی  آموزش  نظام 

برگزار شد.

در این جلسه، دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس 
وزارت  آموزشی  معاون  نیاسر،  مجتبی شریعتی  دکتر  مرکز، 
نفت،  صنعت  پژوهشگاه  رئیس  توفیقی،  جعفر  دکتر  علوم، 
امور علمی و  دکتر رضا فرجی دانا، مشاور رئیس جمهور در 
آموزشی و مشاور عالی رئیس دانشگاه تهران، دکتر مقصود 
فراستخواه، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
رئیس مرکز  عالی، دکتر محمدجواد رسایی، مشاور  آموزش 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ممیزه  هیأت های  و  امنا  هیأت 
فناوری، دکتر حسین رحیمی، مشاور معاون آموزشی وزارت 
علوم، دکتر امیر ناظمی و دکتر رضا نقی زاده اعضای هیئت 
سند  تدوین  راهبری  کمیته  اعضای  عنوان  به  مرکز،  علمی 

حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه دکتر احمدی، به ارائه گزارش مختصری 
آنکه  از  بعد  گفت:  و  پرداخت  گرفته  های صورت  فعالیت  از 
علوم  وزیر  مقام محترم  قائم  از طرف  تدوین سند  مسئولیت 
به مرکز ابالغ شد، در قدم اول اعضای شورای راهبری با نظر 
ایشان تعیین شدند. در این مدت، بر اساس مجموعه مباحثی 
که در جلسه اول مطرح شد، مطالعاتی روی اسناد باالدستی، 
وضعیت  و  بهداشت  وزارت  و  عالی  آموزش  کنونی  وضعیت 

ساختاری و تشکیالتی کشورهای مختلف صورت گرفت.

و  عملیاتی  برنامه  چالش ها،  جهت،  این  در  افزود:  وی 
توسط  سند،  تدوین  برای  وظایف  تقسیم  راهکارهای 
نهایتاً  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مرکز  در  مجموعه ای 

گزارشی در حدود ۵00 صفحه، امروز آماده شده است.
مرکز  به  شده  محول  تکالیف  به  اشاره  با  علوم  وزیر  مشاور 
توضیح داد: برای این منظور، با توجه به مدل علمی بررسی 
پنج  به  وزارتخانه  کارکردهای  مرکز،  مجموعه  توسط  شده 
فرهنگی  اداری،  و  مالی  فناوری،  و  پژوهش  آموزشی،  حوزه 

و دانشجویی و حوزه ستادی وزارتخانه تقسیم شده است.
دکتر احمدی در ادامه از تدوین ساختار مدیریت منطقه ای 
ماموریت  عنوان  به  عالی،  آموزش  آمایش  سند  با  مطابق 
نام  علوم  وزارت  راهبری  و  حکمرانی  ساختار  ارائه  در  اول 
انجام شده  فعالیت های  از  به مرور مختصری  برد و سپس 
و توضیح گام های اجرای ماموریت، تحلیل وضعیت کنونی، 
مسیر  و  تحول  ره نگاشت  تحول،  و  تغییر  چارچوب  طراحی 

پیش رو پرداخت.
بین  تناقضی  اگر  است  مهم  کرد:  خاطرنشان  انتها  در  وی 
هیأت  وظایف  مانند،  کالن  سیاست های  و  منطقه ای  بحث 
امور  سرعت  افزایش  و  تسهیل  دانشگاه ها،  استقالل  امنا، 

وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
چالش های  اینکه  بیان  با  توفیقی  دکتر  طرح،  ارائه  از  پس 
اساسی شیوه مدیریت فعلی کالن آموزش عالی باید بررسی 
شود گفت: باید دید که آیا طرح منطقه ای چالش هایی مانند 
بروکراسی و تمرکز را که از چالش های موجود در مدیریت 

آموزش عالی است، برطرف می کند؟

و  بین المللی  ترازیابی  به  مربوط  عمیق تر  مطالعات  وی 
را  امریکا  و  آلمان  کشور  دو  علمی-پژوهشی  مطالعات 
خواستار شد و در انتها با اشاره به اینکه باید به دنبال مدلی 
بود که چالش های موجود را ساده تر حل کند، بیان داشت: 
در کنار طرح جامع ارائه شده، بررسی مدلی که بر اساس آن 
در سال 13۸۴، دانشگاه تهران تمام اختیارات آموزش عالی 

را در دست داشت، می تواند مفید باشد.
در ادامه، دکتر فرجی دانا با اشاره به ضرورت وجود یک الگوی 
توسعه آموزش عالی در کشور اظهار کرد: ایجاد دانشگاه های 
از  بزرگ،  از یک دانشگاه  اقماری  به صورت دانشگاه  جدید، 
مورد  اطراف  در کشورهای  که  است  توسعه ای  الگوی  جمله 
استفاده قرار گرفته است و همین الگو را، دانشگاه تهران در 

کشور به صورت موفقیت آمیز اجرا کرد.
طرح  تدوین  جهت  در  گرفته  انجام  فعالیت های  از  وی 
است  آن  هدف  داشت:  بیان  و  کرد  استقبال  مرکز  توسط 
اطراف  محیط  به  پاسخگو  مستقل  صورت  به  دانشگاه ها  که 
تعریف شوند که به عنوان مثال بتوانند بر حسب نیاز رشته 
نیز، ساختار نظارتی  این راستا  یا حذف کنند و در  ایجاد و 

درست وجود داشته باشد.
وی در انتها  با اشاره به اینکه در دولت های محلی کشورهایی 
بر  تاثیرگذاری  مکانیزم  و  دارد  وجود  گرنت  آلمان،  مثل 
هدایت  را  گرنت  تخصیص  است،  نرم  مکانیز  عالی  آموزش 
منطقه بندی  کرد:  تاکید  و  کرد  عنوان  عالی  آموزش  کننده 
ختم  بیشتر  بروکراسی  به  مالی،  تاثیرگذاری  داشتن  بدون 
می شود. ما باید اساس کار را روی مکانیزهای نرم بنا کنیم و 

به این ترتیب خواهیم دید که کار پیش می رود.
خود  نظرات  نقطه  بیان  به  نیاسر،  شریعتی  دکتر  ادامه  در 
پرداخت و با توضیح شرایط آموزش عالی کنونی کشور گفت: 
به  باید  ماموریت گرایی  و  ساماندهی  که  است  این  من  باور 
موازات هم پیش روند زیرا ساماندهی باعث می شود که ادغام 
مورد نظر در رابطه با دانشگاه ها انجام پذیرد و به این ترتیب 
اختیارات  با  گسترده  و  فعال  متمرکز،  دانشگاهی  واحدهای 

کامل، شبیه به دانشگاه تهران، شکل گیرد.  
در این جلسه مقرر شد، در جهت تکمیل فرآیند برنامه ریزی، 
مراکز  و  دانشگاه ها  رؤسای  و  صاحبنظران  با  نشست هایی 
بازخوردهای  و  دیدگاه  و  شود  برگزار  فناوری  و  پژوهشی 

احتمالی کسب و در تنظیم برنامه مورد استفاده قرار گیرد.

رسپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان ایالم 
منصوب شد

 
پریچهر قنبری،سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان ایالم شد.

دکتر ابراهیم صالحی عمران؛ رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ،طی حکمی در تاریخ 
97/07/01 پریچهر قنبری را به عنوان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان ایالم 

منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ،در حکم انتصاب پریچهر قنبری آمده است :

نظر به تعهد و تجارب ارزنده سرکارعالی در آموزش عالی و با توجه به مصوبه دستور بیست و 
دوم چهارمین نشست از دوره  دوم هیأت محترم امناء،  مورخ 95/04/0۸  به موجب این ابالغ 

به سمت »سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان  ایالم« منصوب می شوید.
در جهت اجرای مصوبه دستور هفتم پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنا مورخ 95/۱2/02،  

در چارچوب سیاست های اجرایی دانشگاه شرح وظایف جنابعالی به شرح ذیل می باشد:
۱-مشارکت در طراحی و تدوین سیاست ها و فرایندهای اجرایی نظام تجمیع دانشکده ها و 

آموزشکده های فنی و حرفه ای
2-انجام امور اجرایی و مدیریتی تجمیع دانشگاه فنی و حرفه ای استان

۳-انجام تمام امور برنامه ریزی، اجرایی و نظارتی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان
امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن اهتمام در جهت توسعه و شکوفایی اهداف 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در راستای دستورات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
و سیاست های دولت تدبیر و امید و توجه به امر صرفه جویی در هزینه ها و ارتقاء سطح 
بهره وری منابع ،از طریق  جلب مشارکت و فعال سازی تمام همکاران ، در انجام امور محوله 

موفق باشید.
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■   دکتر وحید احمدی در نشست هم اندیشی راهکارهای ترویج دستاوردهای علمی: 

"درهای باز دانشگاه ها" مناد برداشنت حصار بین دانشگاه و مردم است
خصوص  در  رسانه  اصحاب  و  خبرگان  با  هم اندیشی  نشست 
راهکارهای ترویج دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 

در جامعه، در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی که هدف نهایی آن تدوین طرح "مدل 
کارآمد و عملیاتی ترویج دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز علمی با 
استفاده از روش  نظریه سازی داده بنیاد )GT(" توسط مرکز است، 
دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز، دکتر علیرضا 
عبدالهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدجواد 
رسایی، مشاور قائم مقام وزیر علوم، دکتر علی متقیان، مدیرعامل 
خبرگزاری ایسنا، دکتر اکرم قدیمی، مدیر گروه پژوهشی ترویج علم 
و دکتر مصطفی مهرآئین، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی علم و 

جامعه مرکز و برخی از خبرگان و اصحاب رسانه حضور داشتند.
دکتر احمدی، در ابتدا ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به مدعوین، 
بررسی سیاست های کالن در خصوص ترویج دستاوردهای دانشگاهی 
و روش های اجرایی آن را از اهداف برگزاری این نشست برشمرد و 
گفت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان کانون فکری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت پژوهش و تدوین برنامه 

در حوزه های کالن علم، فناوری و نوآوری را برعهده دارد.
وی در ادامه با مرور کوتاه تاریخچه فعالیت مرکز و با بیان اینکه 
مجموعه مراکز آموزش عالی کشور توانمندی های عظیمی به خصوص 
در سال های اخیر داشته اند، اظهار کرد: وزارت علوم با توجه به نیازی 
احساس  جامعه  در  دانشگاهی  دستاوردهای  ترویج  زمینه  در  که 
می شود و وجود گسیختگی ارتباط بین مخاطبین در سطوح مختلف 
جامعه، مسئولیت بررسی و تدوین برنامه ای برای ترویج علم را بر 

عهده مرکز گذاشته است.
دکتر احمدی یکی از دالیلی این گسیختگی  را چالش های مالی 
عنوان کرد و افزود: این چالش ها در بخش خصوصی نیز مشاهده 
می شود و هنوز نتوانسته اند ارتباط منسجم با دانشگاه ها برقرار کنند.

وی ادامه داد: اگر چه در سال های اخیر تالش هایی در این زمینه 
صورت گرفته، اما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در انتهای صحبت های 

خود، موضوع "درهای باز دانشگاه ها" را نماد برداشتن حصار بین 
دانشگاه و مردم دانست و گفت: ما باید برنامه ها را طوری ترتیب دهیم 
که مردم احساس کنند هیچ دیواری بین جامعه خاص و عام وجود 

ندارد و در زمینه ارتباط علم و جامعه، فرهنگ سازی کنیم.
دکتر قدیمی در ادامه این نشست، ضمن معرفی و بیان مأموریت 
از  یکی  مرکز،  گفت:  آن  کالن  راهبردهای  از  یکی  درباره  مرکز، 
نهادهای اصلی و اثرگذار در ترویج، توانمندسازی و مهارت افزایی در 

حوزه های سیاستی STI است.
وی سپس به برخی از فعالیت های شاخص دانشگاه ها و مراکز علمی 
و پژوهشی در راستای تعامل با جامعه اشاره کرد و بیان داشت: 
پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  برخی  در  باز"،  "درهای  روز  امسال 
مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، الزهرا )س(، خواجه نصیرالدین 
طوسی و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. این کار با هدف آشنایی 
دانش آموزان با رشته های تحصیلی، امکانات و تسهیالت دانشگاه ها و 

توسعه وظایف اجتماعی صورت گرفت.
رئیس انجمن ترویج علم افزود: این در حالی است که این طرح بدون 
هیچ برنامه ریزی خاصی اجرایی می شود و هر دانشگاه یک روز را 
برای اجرای این طرح انتخاب می کند. در دیگر کشورها، "روز جهانی 
علم در خدمت توسعه" )10 نوامبر( به عنوان روز درهای باز دانشگاه 

اعالم شده است.
وی برگزاری دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجوی، 
برگزاری همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، 
مبانی، راهکارها و فراخوان برگزاری کارگاه بازتعریف نقش دانشگاهیان 

در ترویج علم و فناوری را از جمله فعالیت های در حال انجام مرکز در 
رابطه با تعامل علم و جامعه عنوان کرد و در ادامه به توضیح سابقه 

دستاوردهای دانشگاهی در کشورهای دیگر پرداخت.
دکتر قدیمی در انتها، برخی از دستاوردهای اجرای فاز اول پروژه 
را طرح موضوع در سطح جامعه، حساس سازی جامعه نسبت به 
دانشگاه ها  حساس سازی  علمی،  مراکز  و  دانشگاه ها  فعالیت های 
در خصوص توجه به ارتباط با جامعه و ارتقای اعتماد عمومی به 

دانشگاه ها عنوان کرد.
در ادامه دکتر عبدالهی نژاد با اشاره به پیشینه همکاری وزارتخانه 
و مرکز در رابطه با این پروژه گفت: در بحث ترویج علم، بخشی از 
روزنامه نگاری با عنوان روزنامه نگاری علم پررنگ می شود و در این 
حوزه قرار است که به رسانه ای شدن علم و فناوری و ساده سازی 

مفاهیم علمی پیچیده کمک کنیم.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم با بیان اینکه به دنبال بحران عدم 
اعتماد عموم و از دست رفتن تدریجی سرمایه های اجتماعی، ما با 
یک بن بست گفتگویی در جامعه مواجه شده ایم، اظهار داشت: این 

اعتماد عمومی مهمترین سرمایه رسانه محسوب می شود.
دکتر عبدالهی نژاد در انتهای سخنرانی خود، بر اهمیت استفاده از 
رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی در بحث ترویج تاکید کرد.

دکتر متقیان نیز، به اهمیت رابطه دانشگاه و صنعت اشاره کرد و 
گفت: سال هاست در تالشیم این ارتباط را ایجاد کنیم؛ در این راستا 
ایجاد تغییر در سیاست های علمی و دانشگاهی و نحوه تفکر ممکن 
است گره گشا باشد. باید سعی کنیم صنعت و دانشگاه، همدیگر را 
باور کنند و رسانه ها نیز در این زمینه باید به سمت عمومی کردن 
هرچه بیشتر دستاور دانشگاه ها در حل مشکلی از صنعت پیش روند.
فعالیت های گسترده ای در  اینکه  بیان  با  همچنین دکتر رسایی، 
حوزه ترویج علم انجام گرفته، تصریح کرد: ما در کشور جشنواره ها و 
مسابقات گوناگونی، مانند جشنواره خوارزمی و جشنواره کتاب سال، 
برگزار می کنیم که در دسته ترویج علم هم قرار می گیرند، اما در ادامه 

این مسیر باید از روش های نوین بهره برداری بیشتری کنیم.
در ادامه این نشست، حاضران به بیان نظرات، فعالیت ها و برنامه های 

پیشنهادی برای ترویج دستاوردها پرداختند.

فراخوان دریافت خالصه مقاله برای هامیش 
»تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتامعی: رضورت، مبانی، راهکارها«

همه  از  بیش  کشورها  توسعة  امروز  جهان  در 
متکی بر پیشرفت علم، فناوری و نوآوری است. 
دانشگاه ها و مراکز علمی نیز بنا به تعریف یکی از 
مهم ترین کانون های تولید، پیشبرد و به کارگیری 
علم، فناوری و نوآوری به شمار می آیند. بنابراین، 
شاید طبیعی به نظر برسد که ادعا کنیم تقویت 
نظام دانشگاهی در هر کشور به توسعة آن منجر 
خواهد شد. اما آنچه سبب می شود به لحاظ نظری 
در برقراری چنین رابطة مستقیمی تردید کنیم 
و تجربة کشورهایی مانند ایران نشان دهد که در 
عمل نیز چنین رابطه ای برقرار نیست، بی توجهی 
به عاملی سوم به نام جامعه و فضای اجتماعی 
است. منظور از فضای اجتماعی هر نوع محیطی، 
اعم از واقعی و مجازی، است که در آن شهروندان 
گرد می آیند، با هم تعامل دارند، دربارة نظرات و 
کنش های هم اظهار عقیده و داوری می کنند و در 
یک کالم زندگی جمعی خود را سامان می دهند. 

فضای اجتماعی به واسطة دسترس پذیری آن برای 
همة شهروندان محل شکل گیری و بروز عالیق و 
سالیق جمعی و بستر تحقق دموکراسی است. 
اجتماعی  از طریق فضای  باید  دانشگاهی  نظام 
نیازهای جامعه  و  از مسائل  و گفتمان عمومی 
به  این فضا  را در  اعتماد عمومی  خبردار شود، 
خود جلب کند، دستاوردهایش را در همین فضا 
عرضه کند و از شهروندان دربارة این دستاوردها 
و میزان کارآمدی آنها بازخورد دریافت کند. در 
چنین فضایی است که علم، فرهنگ، صنعت و 
عموم شهروندان از طریق ابزارهایی که در اختیار 
دارند بر هم اثر متقابل می گذارند و یکدیگر را به 
پاسخگویی و لحاظ کردن نیازها، حساسیت ها و 
ارزش های دیگر بازیگران وامی دارند. بدون فضایی 
حائل که بین دانشگاه ها و مراکز علمی از یک سو 
و جامعه از سوی دیگر پیوند برقرار کند، نهادهای 
بدنة  با  بی ارتباط  جزیره هایی  همچون  علمی 

جامعه به کار خود مشغول خواهند بود و جامعه 
نیز نیازهای خود را به منابعی دیگر عرضه می کند 

و راه حل ها را از آن منابع می گیرد.
هدف:

نظام  »تعامل  همایش  برگزاری  از  هدف 
مبانی،  اجتماعی: ضرورت،  فضای  و  دانشگاهی 
و  نظری  مختلف  ابعاد  به  پرداختن  راهکارها« 
نهادهای  میان  واسط  اجتماعی  فضای  عملِی 
نقش  و  شهروندان  عموم  و  دانش  تولیدکنندة 
آن در کارآمد کردن پژوهش ها و دستاوردهای 

دانشگاهی است.
محورهای همایش:

عوامل  و  اجتماعی  فضای  انواع  و  چیستی   ◼
تأثیرگذار بر شکل گیری و تقویت آن

◼ رویکردهای نظری گوناگون به تعامل نظام 
دانشگاهی و فضای اجتماعی

نظام  پیوند  میزان  ارزیابی  شاخص های   ◼

دانشگاهی و جامعه
◼ بررسی و تحلیل وضعیت فعلی پیوند میان 

نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
◼ بررسی و تحلیل نمونه های موفق بین المللی 
در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای 

اجتماعی
ارتباط  تقویت  ارائة سازوکارهای  و  الگویابی   ◼
میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
تاریخ برگزاری همایش: 22 آبان ماه ۱۳97
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■   معاون آموزشی وزارت علوم در اهواز خبرداد:

بهبود شاخص نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های کشور

ابالغ  از  علوم  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون  برومند  مسعود  دکتر 
و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای  مطالعاتی  فرصت  شیوه نامه 
موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت خبر داد و گفت: برای تبدیل 
پیمانی  ابتدای سال ۱۳۹8 دوره  از  وضعیت اعضای هیئت علمی که 
یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند، گذراندن فرصت مطالعاتی در 

جامعه و صنعت الزامی است. 
 

به گزارش  نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، دکتر برومند با اعالم این خبر اظهار داشت: این شیوه نامه در 
راستای برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاه 
با بخش های جامعه و صنعت در همه حوزه های علمی و عملیاتی 
نیازهای  با  آنان  آشنایی  و  علمی  هیئت  اعضای  یافته های  کردن 

واقعی صنعت و جامعه تدوین شده است.
مؤسسه  علمی  هیئت  اعضای  مطالعاتی  فرصت های  افزود:  وی 
توانمندی ها و  ارتقای  برای  را  در جامعه و صنعت زمینه مناسبی 
مهارت های آنان در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی 

به جامعه فراهم می سازد.
این  با  مطابق  کرد:  تصریح  علوم  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 

شیوه نامه، در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد 
عملیاتی دولتی یا غیردولتی )شامل بخش های صنعتی، اجتماعی 
پژوهشی  مراکز  یا  کشاورزی(  و  خدماتی  اقتصادی،  فرهنگی،  و 
به  می یابد؛  حضور  مؤسسه  فعال  رشته های  و  صنایع  با  مرتبط 
وظایف  در  مشکل  بروز  از  جلوگیری  و  انسجام  حفظ  منظور 
هیئت  اعضای  اعزام  ظرفیت  باید  مؤسسه  در  سازمانی  واحدهای 
و  آموزشی  وظایف  به  خللی  که  شود  تعیین  گونه ای  به  علمی 

پژوهشی مؤسسه وارد نشود.
ابتدای سال 139۸  از  نامه  این شیوه  اینکه  بیان  با  برومند  دکتر 
الزم االجراست افزود: بر اساس بندهای »د« ماده 1۲ و 1۴ آیین نامه 
استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی که از ابتدای 
می کنند  آغاز  را  آزمایشی  رسمی  یا  پیمانی  دوره   139۸ سال 

گذراندن فرصت مطالعاتی درجامعه و صنعت الزامی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این شیوه نامه دوره فرصت مطالعاتی 
در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی در دوره پیمانی دست 
کم ۶ ماه تمام وقت یا 1۲ ماه نیمه وقت و در دوره رسمی آزمایشی 

3 ماه تمام وقت یا ۶ ماه نیمه وقت است.
از  مؤسسه ها  علمی  هیئت  اعضای  شناخت  افزایش  به  کمک 
با  مؤسسه  ارتباط  تقویت  صنعت،  و  جامعه  در  واقعی  کار  فضای 
علمی  پایداری  و صنعت، همچنین گسترش همکاری های  جامعه 
و پژوهشی بین مؤسسه و واحد عملیاتی، استفاده مفید و مؤثر از 
جهت دهی  عملیاتی،  واحدهای  تجهیزات  و  آزمایشگاه ها  امکانات، 
به پژوهش های مؤسسه و گسترش دانش و فناوری کاربردی مورد 
و  دانش  جدید  یافته های  ترویج  و  انتقال  و  صنعت  و  جامعه  نیاز 
علمی  توان  ارتقای  هدف  با  صنعت  و  جامعه  به  مؤسسه  فناوری 

و فنی واحدهای عملیاتی برخی از اهداف این شیوه نامه می باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: 
تقریباً  یازدهم  دولت  اوایل  به  نسبت  کشور  دانشجویی  جمعیت 
اعضای  تعداد  دیگر  سوی  از  و  کاهش  نفر  هزار   800 به  نزدیک 
بهبود  معنای  به  که  است  داشته  قابل مالحظه  افزایش  هیئت علمی 
در  و  است  دانشگاه های کشور  در  دانشجو  به  استاد  نسبت  شاخص 

کیفی سازی آموزش عالی تاثیر گذار خواهد بود.
بهبود شاخص نسبت استاد  به دانشجو در دانشگاه های کشور

از دانشگاه  نقل  به  اداره کل روابط عمومی وزارت علوم  به گزارش 
این  از  بازدید  نیاسردر  اهواز، دکتر مجتبی شریعتی  شهید چمران 
دانشگاه در خصوص جمعیت دانشجویی سال تحصیلی جدید گفت: 
پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی با سال گذشته تفاوت چندانی 
 ۲۴ غیردولتی،  مراکز  احتساب  با  دکترا  مقطع  در  و  است  نداشته 
هزار و ۴00 نفر ظرفیت پذیرش وجود داشت، همچنین در مقطع 

کارشناسی ارشد نیز تغییر زیادی در جذب دانشجو نداشته ایم.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: وزارت علوم باید جایگاه نظارت 
خود را بیش از پیش تقویت کند و نقش اجرایی را کم رنگ تر کرده و 

به مراکز دانشگاهی تفویض اختیار نماید.
موردتوجه  که  خوبی  بسیار  نکته های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
به  است؛  عالی  آموزشی  متولی  دستگاه  نظارتی  جایگاه  قرارگرفته، 
واسطه این مسئله توانستیم بعضی از مراکز دانشگاهی را که عملکرد 
مطلوبی  وضعیت  که  دیگر  برخی  و  دهیم  ارتقا  داشته اند  مطلوبی 

نداشته و از استاندارد فاصله داشته اند یا ظرفیت ها را به صفر برسانیم 
یا منحل کنیم که این مسئله بیشتر در بخش غیردولتی ها است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح کرد: اخیراً 
در فضای رسانه ای مطرح شده که مدارک تحصیلی بعضی از مراکز 
دانشگاهی ممکن است از اعتبار کمتری برخوردار باشند؛ بار دیگر 
تأکید می کنم مدارک کلیه مراکز آموزش عالی کشور که از دستگاه 
آموزش عالی یا از شورای گسترش مجوز گرفته اند از اعتبار یکسانی 

برخوردار است.
دستگاه های  از  هیچ کدام  قطعاً  داد:  ادامه  نیاسر  شریعتی  دکتر 
کنند  اعالم  نیستد  مجاز  قانونا  دانشگاهی  مرکز  و  کشور  اجرایی 
مدارک برخی دانشگاه ها و یا زیر نظام ها مورد تأیید نیست؛ و از نظر 
وزارت علوم مدارک دانشگاه های کشور از ارزش یکسان استخدامی 

برخوردار هستند.
دکتر شریعتی نیاسر، ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهیدان حادثه 
و  وحدت  آیین  این  برگزاری  با  کرد:  اظهار  اهواز  اخیر  تروریستی 
یکپارچگی جامعه علمی کشور را برای اعتالی نظام جمهوری اسالمی 

ایران اعالم می کنیم.
وی افزود: دانشگاه شهید چمران اهواز جزو دانشگاه های جامع کشور 
است و حمایت خود را از این دانشگاه اعالم می کنیم و امیدوار هستیم 
که در پرتو این حمایت ها بتوانیم زمینه رشد و تعالی بیشتر منطقه را 

در حوزه آموزش عالی فراهم کنیم.

■  معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد:

لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای 
هیئت علمی تازه استخدام شده

درحاشیه پانزدهمین اجالس علم و 
فناوری در ژاپن صورت گرفت؛

دیدار دکرت غالمی و وزیر 

آموزش ورزش و جوانان 

جمهوری چک

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  دکترمنصور 
و  علم  اجالس  پانزدهمین  درحاشیه  فناوری 
پالژه،  رابرت  دکتر  با  ژاپن  درکیوتوی  فناوری 
در  چک  جمهوری  جوانان  و  ورزش  وزیرآموزش، 
و  علمی  مشترک  های  همکاری  گسترش  خصوص 

کرد. گفتگو  و  دیدار  کشور  دو  فناوری 

علوم،  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
ظرفیت  معرفی  با  غالمی  دکتر  دیدار  این  در 
های  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  های 
علم  های  پارک  فناوری،  و  پژوهشی  دانشجویی، 
برای  را  خود  آمادگی  رشد  مرکز  و  فناوری  و 
جمله  از  چک  جمهوری  با  جامع  همکاری  توسعه 
ایجاد دوره های مشترک  دانشجو،  و  استاد  تبادل 
و  علمی  مشترک  های  پروژه  انجام  و  دکتری 

کرد. اعالم  فناوری 
جوانان  و  ورزش  وزیرآموزش،  پالژه،  رابرت  دکتر 
به  سفر  برای  را  خود  نیزآمادگی  چک  جمهوری 
علمی  مشترک  های  همکاری  سند  انعقاد  و  ایران 

کرد. اعالم  فناوری  و 
های  همکاری  برای  هایی  زمینه  دیدار  این  در 
بایو  تکنولوژی،  نانو  فیزیک،  جمله  از  مشترک 
حرفه  و  فنی  های  آموزش  ژنتیک،  تکنولوژی، 
اسالمی  های  هنر  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  ای، 

شد. مطرح 
چک،  علوم  وزارت  حضورمعاون  با  دیدار  این 
آملی،  ساالر  دکتر  ژاپن،  در  جمهوری چک  سفیر 
دکتر  الملل،  بین  امور  در  وزیرعلوم  مقام  قائم 
دکتر  تبریز،  اسآلمی  هنر  دانشگاه  رئیس  نژاد  کی 

شد انجام  ژاپن  در  ایران  سفیر  معاون  زنجانی 



مهر 97 . شماره 24 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
16 عتف

■   توسط صندوق حمایت از صنایع الکترونیک صورت گرفت:

اعطای تسهیالت هزار میلیارد ریالی به رشکت های دانش بنیان و 
فناور صنایع الکرتونیک کشور

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک 
علم وفناوری کرمانشاه و دانشگاه جامع 

علمی کاربردی واحداستان کرمانشاه 

صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  عملکرد  بررسی 
اعطایی در سه  مالی  نشان می دهد تسهیالت  الکترونیک)صحا( 
سال   ۱۶ طی  قبلی  تسهیالت  مجموع  درصد   ۱۳0 از  اخیر  سال 
از  در سال گذشته،  تنها  به طوریکه  است.  پیشی گرفته  فعالیت 
به   ، الکترونیک کشور  فناور صنایع  و  دانش بنیان  ۱۶۷ شرکت 
میزان نزدیک به هزار میلیارد ریال حمایت صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی صحا، صندوق حمایت از تحقیقات و 
توسعه صنایع الکترونیک)صحا(، شرکتی دولتی و مادر تخصصی 
وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به حمایت از 
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش های خصوصی و 
تعاونی می پردازد. قانون تاسیس صحا در سال 137۵ به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و اساسنامه آن در سال 137۶ 

مورد موافقت  هیئت وزیران قرار گرفت.
اعطای  الکترونیک شامل  از صنایع  خدمات صندوق حمایت 
تسهیالت با نرخ ترجیحی)۵ تا 1۵ درصد( و صدور ضمانت نامه 

به شرکت های فعال صنایع الکترونیک است.
در اساسنامه صحا، صنایع الکترونیک شامل صنایع ارتباطی، 
الکترونیک،  قطعات  نوری،  الکترونیک  اتوماسیون،  رایانه ای، 
الکترونیک کاربردی تعریف شده است و تمامی این صنایع در 
بخش های مختلف اعم از سخت افزار و نرم افزار توسط صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک مورد حمایت 

قرار می گیرند.
اعطای تسهیالت با نرخ 5 تا 15 درصد 

تسهیالت مالی قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان و فناور 
می تواند در قالب حمایت از طرح های تحقیقاتی، نمونه سازی 
تجهیز،  صنعتی،  و  نیمه صنعتی  نمونه سازی  آزمایشگاهی، 
انتقال  انبوه،  و  نیمه صنعتی  تولید  تاییدیه،  اخذ  بهینه سازی، 
قرارداد و شرکت در  اجرای  نقدینگی  تامین کسری  فناوری، 

نمایشگاه و همایش ها باشد.
نوع  و  فناوری  سطح  به  بسته  صحا  تسهیالت  سود  نرخ 
فعالیت)سقف: 3 درصد کمتر از شبکه بانکی، کف: یک سوم 
سود شبکه بانکی( در حال حاضر ۵ تا 1۵ درصد بوده و به 
صورت قابل توجهی کمتر از نرخ تسهیالت شبکه بانکی کشور 
می باشد. میانگین دوره بازپرداخت تسهیالت 3 سال است که 
با یک دوره استراحت، بر اساس ماهیت و شرایط طرح و نیز 

عواملی چون دوره بازگشت سرمایه تعیین می گردد.
همچنین تضامین جهت ارائه خدمات مالی و اعتباری به متقاضیان 
با دید حمایتی بر اساس ماهیت طرح، اعتبارسنجی توانمندی های 
متقاضی از جنبه های مالی، علمی و فنی، بازار، سوابق قبلی و سایر 

عوامل مرتبط با ریسک طرح تعیین می گردد.
صنایع  به  ریالی  میلیارد  هزار  تسهیالت  اعطای 

الکترونیک کشور
روند حمایتی صحا در سال های اخیر نشان می دهد که تسهیالت 
مالی اعطایی در سه سال اخیر از 130 درصد مجموع تسهیالت 
قبلی طی 1۶ سال فعالیت پیشی گرفته است. به طوریکه تنها 
در سال گذشته، از 1۶7 شرکت فعال صنایع الکترونیک کشور، 
به میزان نزدیک به هزار میلیارد ریال حمایت صورت گرفته 
است. همچنین در سال 139۶ برای نخستین بار امکان استفاده 

از منابع بانکی به صورت اهرمی فراهم شده است. 
نکته قابل توجه این است که علی رغم رشد گردش مالی به 
بیش از 3 برابر سال های گذشته)بازپرداخت ساالنه بیش از ۶00 

میلیارد ریال( نسبت مطالبات واخواستی با روند نزولی به کمتر 
از 3 درصد رسیده است.

صدور 620 میلیارد ریال ضمانت نامه برای شرکت های 
دانش بنیان و فناور 

همچنین در بخش ضمانت نامه، صحا در سال گذشته موفق به 
صدور 1۵۶ فقره ضمانت نامه به ارزش ۶۲0 میلیارد ریال شده 
است که این میزان امکان گرفتن بیش از ۴700 میلیارد ریال 
الکترونیک کشور میسر  را توسط شرکت های صنایع  قرارداد 
کرده است که این عدد برای سه سال اخیر به مبلغ 9۵00 

میلیارد ریال بالغ می شود.
ضمانت نامه های صادرشده صحا در سه سال اخیر بیش از ۵ برابر 
ضمانت نامه های صادرشده 1۶ سال قبل از آن بوده است و بیش 
از ۴0 درصد متقاضیان دریافت ضمانت نامه در سال 139۶ برای 
نخستین بار از این خدمت صحا بهره برده و تعیین سقف اعتباری 
شده اند. رشد چشمگیر تعداد ضمانت نامه های صادر شده در کنار 
رشد مبلغ آنها نشان دهنده فراگیر شدن مرجعیت صحا در امر 

ضمانت نامه های مورد نیاز فعاالن صنایع الکترونیک است.
الکترونیک طی  محتلف صنعت  رشد حوزه های  روبه  فرآیند 
سال های اخیر، صحا را بر آن داشته است تا کلیه منایع موجود 
خود را جهت تامین مالی حداکثری این صنعت به کار گیرد 
که در این راه عالوه بر تخصیص حداکثری سرمایه صحا، از 
توانمندی اهرمی برای ارتقاء ظرفیت و افزایش توان صندوق در 
حمایت از پروژه ها استفاده شده است. همچنین توانمندی  صحا 
در ارزیابی طرح های اقتصادی حوزه الکترونیک به لحاظ توان 
فنی و کارشناسی نیز باعث تخصیص تسهیالت در زمان کوتاه 

به متقاضیان شده است.
افزایش ماموریت های حمایتی صحا به صنایع پیشرفته

صنایع الکترونیک در دهه 70 مهم ترین بخش از صنایع پیشرفته 
محسوب می شد و دولت به درستی با درک این موضوع اقدام به 
تشکیل صحا کرد. از طرفی در طی سال های گذشته صنایع 
پیشرفته ارتقای بسیاری داشته اند و رشته های جدیدی به آن 
اضافه شده است و متناسب با این تغییرات فعالیت صندوق نیز 

رو به گسترش بوده است.
بر همین مبنا و با احساس این نیاز، دولت در  احکام دائمی 
برنامه ششم توسعه کشور پیش بینی کرد که حوزه فعالیت 
صندوق به صنایع پیشرفته گسترش پیدا کند و پس از تصویب 
در مجلس شورای اسالمی، اساسنامه جدید در حال تصویب در 
هیئت وزیران است. از این رو می توان گفت فعالیت های صندوق 
از ابتدای تأسیس سیری منطقی را دنبال کرده و توانسته نقش 
قابل توجهی را در حمایت از صنایع پیشرفته کشور داشته باشد 
و امید است طی دوره جدید فعالیت خود؛ بتواند اثربخشی جدی 
در توسعه صنایع پیشرفته و همچنین توسعه فناوری در صنایع 

موجود کشور داشته باشد.

جامع  دانشگاه  و  کرمانشاه  دانشگاهی  جهاد  فناوری  و  علم  پارک 
فرهنگ  توسعه  منظور  به  کرمانشاه  استان  واحد  کاربردی  علمی 
کارآفرینی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در میان دانشجویان مراکز 

علمی کاربردی استان تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، مزدک راد 
مکلشاهی امروز)دوم شهریور( در نشست انعقاد این تفاهم نامه، بابیان 
اینکه دانشگاه علمی و کاربردی یک دانشگاه مهارتی است، اظهارکرد: 
در این دانشگاه هدف سوق یافتن دانشجویان و دانشگاهیان به سمت 

اشتعال از طریق مهارت آموزی است.
وی ادامه داد: در این راستا باید فارغ التحصیالن و دانشجویان کار 
تیمی را تجربه کنند، وارد مراکز رشد شوند و بااستفاده از امکانات 

پارک علم و فناوری به مقصود موردنظر برسند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تاکید کرد: انعقاد این تفاهم 
نامه کمک خواهد کرد تا دانشجویان این مرکز نیز از امکانات پارک علم 

و فناوری استفاده و از برنامه های مختلف آن بهره مند شوند.
راد ملکشاهی با اشاره به راه اندازی واحدهای کارآفرینی در تمام مراکز 
علمی کاربردی استان از سالهای گذشته، تاکیدکرد: هرچند که در 
این مراکز نمایندگانی را مستقر کرده ایم، اما در اجرا شاهد عملکرد 
مطلوبی از آنها نبوده ایم که امیدورایم در قالب این تفاهم نامه به 

تحرک و پویایی این مراکز نیز کمک کنیم.
وی باتاکید بر تعامل هرچه بیشتر دانشگاه ها با پارک علم و فناوری 
از  تا اساتید دانشگاه  باید بستری فراهم کنیم  استان، اضافه کرد: 
فعالیت های پارک علم وفناوری بازدید داشته باشند، چراکه زمانی 
دانشجویان می توانند در بحث های کارآفرینی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان حضوری فعاالنه و پررنگ داشته باشند که اساتید به 

ترغیب آنها بپردازند.
در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه بابیان اینکه تجربیات 
خوبی در سطح کشور در حوزه علم وفناوری در پارک ها وجود دارد، 
اظهارکرد: یکی از حساسیت هایی که درحال حاضر در وزارت علوم 

وجود دارد، بحث نگاه به نظام جدید نوآوری، علم و فناوری است. 
دکتر معصومه خان احمدی افزود: طبق این نگاه دانشگاه ها دیگر 
نباید معیار دستاوردهای خود را تعداد فارغ التحصیالن، تعداد مقاالت 
و اعضای هیات علمی بدانند، بلکه باید بتوانند اثرگذاری اقتصادی و 

اجتماعی نیز داشته باشد. 
خان احمدی با اشاره به جایگاه پارک علم و فناوری کرمانشاه در سطح 
کشور، گفت: پارک علم و فناوری کرمانشاه از نظر زیرساخت و خدمات 
جزو پنج پارک برتر کشور محسوب می شود و می توانیم تجربیات و 

خدمات موفق خود را در اختیار دانشگاه های استان قرار دهیم. 
خان احمدی اضافه کرد: در این راستا تفاهم نامه هایی را با دانشگاه های 
مختلف استان به منظور همکاری نزدیک تر در حوزه های برگزاری 

رویدادها، استفاده ازتوان مشاوره، برگزاری کارگاه و ... داریم. 
وی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری کرمانشاه این آمادگی را دارد 
تا در جهت توسعه شرکت های دانش بنیانی که از دل فارغ التحصیالن، 

اساتید و صاحبان ایده دانشگاه ها هستند، ارائه خدمت کند. 
سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمانشاه تاکید کرد: همچنین 
از پایان نامه هایی که دارای قابلیت تجاری سازی باشند حمایت می 
کنیم تا دانشجویان در جریان انجام پایان نامه مهارت خود را درحوزه 

کسب و کار تقویت کنند. 
وی با اشاره به ماموریت مهارت گرا بودن دانشگاه های علمی کاربردی 
و انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری با این دانشگاه در استان، 
اظهارکرد: امیدواریم دستاوردهای این تفاهم نامه را در زمانی کوتاه و 

بصورت واقعی و ملموس ببینیم.

صدور 620 میلیارد ریال ضامنت نامه
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■   دانشجویان تازه نفس آمدند
بیش از دوهزار و۷۰۰ نفر در دانشگاه یزد پذیرفته  شده اند

نشست  در  یزد  دانشگاه  رییس  اولیاء  صالح  محمد  دکتر 
کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری که روز شنبه 
31 شهریور ماه در سالن موحدین استانداری یزد با حضور 
و  پژوهش  امر  متولی  های  سازمان  و  مسئولین  از  جمعی 
فناوری برگزار شد، تبدیل ایده های خوب به یک سند واحد 

و پیشرو را الزمه توسعه همه جانبه استان دانست.
تبدیل ایده ها به یک سند واحد و پایدار

خواندن  اهمیت  پر  با  نشست  این  در  یزد  دانشگاه  رییس 
تدوین سند آمایش علم و فناوری استان، صرف ابراز ایده ها 
را ناکافی دانست و خواستار ایجاد بستر و زمینه برای تدوین 

ایده ها به یک سند واحد استانی شد.
دکتر اولیاء گفت: سندها باید بتوانند مکانیزم هایی را تعبیه 
کنند تا بتوانند اثربخشی مثبت خود را اعمال کنند هر چند 

که این اثربخشی به صورت صدرصدی نباشد.
 وی با اشاره به شاخص های مورد نظر در این سند گفت: 
ما برای تدوین این سند شاخص های متعددی را در نظر 
کل  به  دانشجو  تعداد  شاخص  آنها  مهمترین  که  گرفتیم 

جمعیت است.
وی ادامه داد: بر این اساس می توان گفت در حال حاضر 
است  به کل جمعیت 1.9 درصد  دانشجویان  تعداد  نسبت 
که در برنامه ریزی های ما تالش بر این است که این رقم 

به 3 درصد برسد.
سند امایش؛ ایجاد هماهنگی بین بخش های متولی 

امر پژوهش
بین بخش های مختلف دستگاههای  ایجاد هماهنگی  وی 
متولی امر پژوهش و فناوری را علت مهم تشکیل کارگروه 
آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنین تدوین سند 

آمایش علم و فناوری استان برشمرد.
 رییس دانشگاه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به مهاجر پذیری استان گفت: همانگونه که یزد استانی مهاجر 
پذیر است از سوی دیگر بسیاری از نخبگان علمی این استان 

نیز در حال مهاجرت به شهرهای بزرگتر هستند.
دکتر اولیاء تصریح کرد: نگهداشتن نخبگان در استان عالوه 
بر اینکه نیاز به تأمین سیاست های خاص دارد به اندازه ای 
نیز چالش برانگیز است اما می توان در زمینه های پژوهش و 

فناوری تا زمانی که در یزد هستند از نخبگان استفاده کرد.
محور  راستا سه  این  در  داشت:  اظهار  یزد  دانشگاه  رییس 
فعالیتی، شهرستانی و موضوعی لحاظ شده است و برای هر 
کدام از این سه محور نیز زیرمجموعه هایی در نظر گرفته 

شده است.
رییس دانشگاه یزد همچنین مشخص کردن جهت گیری و 
اصالح رفتار را مهمترین فلسفه وجودی سند آمایش برشمرد.

آزمون  کارشناسی  دوره  پذیرفته شدگان  حضوری  نام  ثبت 
سراسری ۹۷ در دانشگاه یزد روز ۳۱ شهریورما جاری با حضور 
پرشور دانشجویان ورودی جدید در سالن فجر این دانشگاه آغاز و 
تا 4 مهرماه ادامه دارد، در سال تحصیلی جدید تعداد 2هزار و۷۶2 

نفر در مقطع کارشناسی در دانشگاه یزد پذیرفته شده اند.
معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه با اعالم این خبر با اشاره به 
اینکه در سال جاری ۲هزارو 7۶۲ در دانشگاه یزد در مقطع 
کارشناسی پذیرفته شده اند که از این تعداد یکهزارو ۵79 نفر از 

پذیرفته شدگان زن و یکهزارو 1۸3 نفر مرد هستند.
 عبدالخالق ابویی یادآور شد: حدود ۲۲0 نفر از پذیرفته شدگان 
تحصیل  به  مشغول  دانشگاه  مهریز  پردیس  شبانه  دوره  در 

خواهند شد.
وی گفت: ثبت نام حضوری و تحویل مدارک دانشجویان ورودی 
جدید مقطع کارشناسی دانشگاه یزد از شنبه 31 شهریورماه تا 

چهارشنبه ۴ مهرماه به صورت متمرکز در محل سالن فجر 
درحال انجام است.

ابویی تاکید کرد: تمامی اطالعیه ها و فرم های الزم، در کانال های 
 ، "سروش"  در  یزد  دانشگاه  آموزشی  امور  مدیریت  مجازی 
 @TazehayeAmoozesh آدرس به  "ایتا"  یا  "گپ" 
آدرس  به  یزد  دانشگاه  تارنمای  صفحه  همچنین  و 
قسمت  در  آموزش  صفحه  زیر  در   www.yazd.ac.ir
اطالعیه های آموزشی و یا صفحه ورود به سیستم آموزشی 
داده  قرار    golestan.yazd.ac.ir آدرس  به  گلستان 

شده است.
وی یادآور شد: الزم است پذیرفته شدگان، اطالعیه مذکور و 
فرم های آن را دانلود نموده و پس از تکمیل، اسکن فرمهای 
غیرحضوری  پذیرش  در  مدارک  ارسال  مرحله  در  را  الزم 
بارگذاری نموده و اصل فرمها را در زمان های اعالم شده برای 
تحویل مدارک و ثبت نام حضوری، به اداره پذیرش دانشگاه یزد 
مستقر در سالن فجر )جنب درب ورودی دانش( تحویل نمایند.
کالسی  هفتگی  برنامه  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
دانشجویانی که پذیرش حضوری خود را کامل می نمایند از 
قبل مشخص شده و از صبح روز بعد از پذیرش حضوری از 
طریق گزارش شماره ۸۸ سیستم آموزشی گلستان دانشجو 

قابل مشاهده است.
انجام  از  پس  بالفاصله  خوابگاه  اختصاص  وی  گفته  به 
دانشگاه  به  دانشجو  مراجعه  اولین  در  و  پذیرش حضوری 

یزد به انجام می رسد.

پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون  حضور  با 
شهید  و  فرهنگیان  ای،  و حرفه  فنی  های  دانشگاه  مشترک  نشست 

رجایی برگزار شد.
این نشست صمیمی با حضور دکتر عبدالرسول عمادی معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، دکتر ابراهیم صالحی 
خنیفر  حسین  دکتر  ای،  حرفه  و  فنی  دانشگاه  رییس  عمران 
آموزشی  معاون  پورکمالی  دکتر  فرهنگیان،  دانشگاه  رییس 
رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
مهندس گرد رییس دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران، 
و  ای  حرفه  و  فنی  دفترآموزش  مدیرکل  مقدم  حسینی  دکتر 
مهندس آذرکیش مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش در 
سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.

جهت  در  مذکور  نشست  عمومی،  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
هماهنگی الزم جهت تربیت دبیر فنی وزارت آموزش و پرورش 
توسط دانشگاه فنی و حرفه ای، استفاده از ظرفیت های مشترک 

و اجرای تفاهم نامه های فی ما بین برگزار شده است.

سرپرست اداره کل امور مالی:

مرحله دوم پرداخت حق الزحمه 
اساتید حق التدریس پرداخت شد

اعالم  با  یزدانیان  دکتر  عمومی،  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
اساتید  از  دیگر  نفر  هزار   ۴ الزحمه  حق  دوم  مرحله  پرداخت 
حق التدریس گفت: بدینوسیله از همه همکاران محترم در ستاد 
و استانها که با تالش شیانه روزی و تکمیل اطالعات در سامانه 
مساعدت  ها  پرداخت  سازی  بهینه  و  سازی  شفاف  به  مروارید 

کردند، تقدیر و تشکر می نمایم.
اطالعات  ثبت  به  موفق  هنوز  که  استانهایی  سایر  افزود:  وی 
اساتید خود نگردیده اند امروز یکشنبه اول مهر ماه فرصت دارند 
تا با ورود به سامانه مروارید و انتخاب گزینه پرداخت اول مهرماه، 
از طریق سامانه  برای ستاد  ارسال  و  تغذیه اطالعات  به  نسبت 
این  انشااّل  التدریس  حق  ای  سامانه  پرداخت  تا  نمایند  اقدام 

هفته نهایی شود.

ایده های خوب را باید به یک سند واحد و پیرشو تبدیل کرد
■  رییس دانشگاه یزد:

نشست مشرتک دانشگاه های فنی و حرفه ای، 

فرهنگیان و شهید رجایی برگزار شد
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در نشستی که با حضور معاون خدمات شهری و مدیرعامل سازمان 
دانشجویی  و  فرهنگی-اجتماعی  اداری-مالی،  معاونین  و  پسماند 
دانشگاه در روز سه شنبه 2۷ شهریورماه ۱۳۹۷ در دانشگاه یزد برگزار 
شد، زمینه های همکاری دانشگاه و سازمان پسماند در زمینه تفکیک 

زباله مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش دریافتی از امور فرهنگی و اجتماعی، دکتر علی مروتی 
معاون اداری و مالی دانشگاه در این نشست، با اشاره به شیوه نامه 
مدیریت سبز در دانشگاه یزد و شکل گیری شورای راهبری، بر 

اجرای طرح تفکیک زباله تاکید کرد.
دکتر محمدرضا صادقیان شاهی، معاون دانشجویی دانشگاه یزد 
هم در این نشست با اشاره به اینکه ما در راستای کاهش تولید 
زباله اقداماتی را انجام داده ایم گفت: در سالیان گذشته، ظروف 
یکبار مصرف متعددی به دانشجویان داده می شد که در مواردی 
حذف شده است، همچنین در گذشته، دانشجویان خوابگاهی 
برای صرف چای، از لیوان های یکبار مصرف استفاده می کردند 
که در راستای کاهش تولید زباله، به استفاده از لیوان شیشه ای 

تغییر یافته است.
وی افزود: همچنین، طرح جایگزینی کیسه های پارچه ای با کیسه 
نایلکس را آغاز کردیم که توزیع آن در تعدادی از فروشگاه های 

دانشگاه، آغاز شده است.
دکتر کاظم مندگاری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد، 
برای  دانشجویی  ظرفیت های  از  بهره گیری  بر  سخنانی  طی 

اجرایی سازی موفقیت آمیز طرح تاکید کرد.
دکتر ابوالفضل مرشدی، دبیر کمیته فرهنگی- آموزشی دانشگاه 

سبز، در این نشست به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در 
این زمینه، اشاره کرد و جلسه مذکور را نقطه عطفی در پیشبرد 

پروژه دانست.
وی بیان کرد: دانشگاه یزد در سال های گذشته اهتمام جدی در 
راستای تحقق دانشگاه سبز داشته است و طرح های مختلفی را 
دراین زمینه انجام داده است که از جمله آن می توان به طرح 
تفکیک زباله اشاره کرد، گرچه در این راستا گام هایی برداشته 
شده است اما به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب تبدیل به 

فرآیند نشده است.
دانشجویان  کرد،  بیان  گذشته  سال  تجربه  به  اشاره  با  وی 
درصد  داریم 30  انتظار  و  هستند  حوزه  این  در  دغدغه مندی 

دانشجویان در ابتدای امر، با طرح همراه باشند.
وی همچنین اشاره کرد: چهارده هزار دانشجو در دانشگاه یزد در 
حال تحصیل هستند که هرکدام می توانند سفیران پیام تفکیک 

زباله برای خانواده و جامعه باشند.
 ارتباط علم و تجربه

حسین صالحیان، معاون خدمات شهرداری، از ورود دانشگاه به 
موضوع مدیریت پسماند استقبال و ابراز امیدواری کرد: این جلسه 

زمینه ساز ارتباط علم و تجربه بوده و شاهد نتایج خوبی باشیم.
وی اولین گام مدیریت پسماند را کاهش تولید زباله و در گام 

بعدی، تفکیک زباله که منجر به بازیافت می شود دانست.
صالحیان، از تامین زیرساخت های تفکیک زباله در دانشگاه یزد 
خبر داد و در ادامه پیشنهاد واگذاری اجرا و مدیریت پسماند 
را در حوزه های تفکیک، انتقال، آموزش و درمواردی تفکیک را 
به دانشجویان داد و بیان کرد مدیریت پسماند می تواند بستر 

کارآفرینی و درآمدزایی باشد.
زهره چمنی، از انتشار فایلی با موضوع تجربیات جهانی در زمینه 
استارت آپ های حوزه پسماند ازسوی نهاد ریاست جمهوری خبر 
داد که می تواند ایده دهنده و جهت دهنده خوبی برای فعالیت های 

دانشجویی باشد.
 دانشجویان یاری گر سازمان پسماند باشند

حمیدرضا رحیمدل، مدیرعامل سازمان پسماند نیز بیان کرد: 
شهر مشهد با 10 درصد تفکیک زباله، بیشترین نرخ تفکیک زباله 

استان را دارد که این آمار در استان یزد به ۴ درصد می رسد.
وی یکی از دالیل آن را عدم اطالع رسانی کافی و عدم مطالبه گری 
زمینه  این  در  می توانند  دانشجویان  کرد  بیان  و  دانست  مردم 

یاری گر سازمان پسماند باشند.
در ادامه نحوه اجرایی سازی طرح مورد بررسی بیشتر قرار گرفت 
و نمایندگان شهرداری، از خوابگاه و سطح دانشگاه بازدید میدانی 

به عمل آوردند.

خبری  نشست   ،۹۷-۹8 جدید  تحصیلی  سال  شروع  اول  هفته  در 
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در سالن کنفرانس مرکز 

الزهرا)س( با اصحاب رسانه برگزارشد.
رئیس  منصوری نسب  اکبر  ،دکتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  بوشهر  استان  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه 
یکی  بوشهر  استان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  اینکه  بیان  با 
پایدار  اشتغال  و  کارآفرینی  برای  موثر  و  مهم  دانشگاه های  از 
است اظهار داشت: این دانشگاه نقش موثری درمهارت آموزی 
و توانمندسازی دانش آموختگان برای ورود به عرصه کسب و 

کار و کارآفرینی دارد.
خاطر  دانشگاه  این  در  دانشکده  دو  تاسیس  به   اشاره  با  وی 
نشان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر دارای 3 هزار 
دانشجو در دو دانشکده دختران و پسران است که در 7 رشته 

کارشناسی ناپیوسته  و 1۵ رشته کاردانی فعالیت می کند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر با اشاره به وجود 
۲۲0 استاد در دو دانشکده الزهراء)س( و امام خامنه ای افزود: 
فعالیت در مرکز رشد و  برای  این دانشکده ها   نوآور  تیم   1۲

پارک فناوری مجوز صادر دریافت کرده اند.
دکتر منصوری نسب از تجهیز کارگاه های این دانشگاه به امکانات 
مورد نیاز خبر داد و افزود: براساس ظرفیت های استان بوشهر 
رشته های این دانشگاه تدوین و عملیاتی شده که  امسال چهار 
طراحی  و  کامپیوتر  مهندسی  عمران،  خودرو،  مکانیک  رشته 
دوخت در مقطع کارشناسی ناپیوسته بر رشته های این دانشگاه 

افزوده شده است.
سومین  کرد:  بیان  دانشگاه  با  صنعت  تعامل  بر  تاکید  با  وی 
دانشکده  فنی و حرفه ای استان بوشهر برای پرورش نیروهای 
مورد نیاز صنایع نفت و گاز در جوار تاسیسات پارس جنوبی 

تاسیس می شود.
تخصیص  از  بوشهر  استان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
اعتبارات خبرداد و بیان کرد: اعتبارات این دانشگاه امسال 10 
میلیارد تومان است که ۵0 درصد آن از اعتبارات ملی و مابقی 

از محل اعتبارات استانی تامین می شود.
ظرفیت های  از  یکی  را  کرانه ای  اقتصاد  منصوری نسب  دکتر 
استان ساحلی بوشهر دانست و افزود: همایش اقتصاد کرانه ای 
از سوی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در سطح ملی 

امسال برگزار می شود.
دکتر منصوری نسب با اشاره به گرایش ۴۵ درصد از دانش آموزان 
متوسطه اول استان بوشهر به سمت رشته های فنی و حرفه ای 
حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رشته های  مجوز  کرد:  خاطرنشان 

براساس نیاز صنعتی و کارآفرینی استان صادر می شود.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ها به اشتغال نباید به سمت پست های 
دولتی باشد، تصریح کرد: رویکرد جامعه نسبت به دانشگاه فنی 
و حرفه ای با توسعه هنرستان های جوار صنعت و دانشگاه تقویت 
می شود. هنرستان های موجود باید تقویت شوند .با توجه به 
تغییر نگاه ها نسبت به رشته های فنی و حرفه ای بودجه های 
علمی عالوه بر اینکه در بخش نظری هزینه می شود باید به 

سمت رشته های فنی و حرفه ای نیز هدایت شود.
اینکه  بر  تاکید  با  بوشهر  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
پایان نامه های دانشجویان باید زمینه ساز رفع مشکالت بیکاری، 
اقتصاد و توسعه استان باشد، گفت: همه ظرفیت های کارگاهی و 

دانشگاهی استان در خدمت آموزش و پرروش قرار دارد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر با اشاره به ضعیف 
بودن ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: هرچند تفاهم نامه هایی 
با صنعت امضا می شود ولی اسناد باالدستی در این بخش یا 
کم است و یا اگر وجود دارد قابلیت اجرایی ندارد که تقویت این 

ارتباط در جامعه ضروری است.
تفاهم نامه ای بین استانداری بوشهر و دانشگاه فنی حرفه ای استان 
بوشهر که با حضور دکتر صالحی عمران ریاست فنی حرفه ای 

کشور  که به استان بوشهر سفر خواهد کرد امضا می شود .
تاکنون 10 تفاهم نامه بین سازمان های مختلف با دانشگاه فنی 
و حرفه ای انجام شده است و همچنین 3 پروژه مهم در حال 
احداث می باشد که نگاه ویژه گراوند استاندار و دکترعوض پور 
رئیس سازمان برنامه وبودجه استان بوشهر به دانشگاه فنی و 

حرفه ای مفید بوده و قابل تقدیر و تشکر است.

همکاری دانشگاه یزد و سازمان پسامند در زمینه تفکیک زباله
■ در راستای کاهش تولید زباله؛

نشست خربی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر با اصحاب رسانه
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ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات با موضوع »کسب و 
کار داه محور در خدمت جامعه« برگزار می شود. 

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، اعالم 
کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، ششمین همایش 
ملی مدیران فناوری اطالعات را در آذر ماه برگزار خواهد کرد. 
در  کاربردی  همایش های  برگزاری  علیدوستی  سیروس  دکتر 
رشد  و  پیشبرد  به  کمک  برای  را  داده محور  کسب وکار  حوزه 
علمی فناورانه دستاوردهای فناوری اطالعات ضروری دانست و 

نیاز آن را به مالحظات فرهنگی اجتماعی تبیین کرد. 
به گفته دکتر سیروس علیدوستی، این همایش تنها همایش 
محصوالت  که  است  اطالعات  فناوری  حوزه  در  میان رشته ای 
فناورانه، سیاستی- مدیریتی  را در سه محور علمی-  فناورانه 
برترین  به  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  اجتماعی  فرهنگی-  و 
محصوالت، جایزه ملی فاب )فناوری اطالعات برتر( را در سه 

سطح طالیی، نقره ای و برنزی اعطاء خواهد کرد. 
)فاب(  برتر  اطالعات  فناوری  افزود: جایزه  این زمینه  وی در 
در همایش ملی مدیران فناوری اطالعات برای معرفی و تقدیر 
از کاربردهای برتر فناوری اطالعات اعطا می شود. این جایزه 
و  پژوهشگران  و  متخصصان  تشویق  و  شناسایی  برای  ملی 
فناورانه  دستاوردهای  ارائه  در  اطالعات  فناوری  سازمان های 
و نوآورانه خود در یکی از بزرگ ترین همایش های این رشته 

طراحی شده و تنها جایزه ملی بر پایه کاربست دستاوردهای 
فناوری اطالعات است. 

دکتر سیروس علیدوستی با اشاره به برگزاری ششمین همایش 
ملی مدیران فناوری اطالعات در آذر ماه گفت: دبیرخانه همایش 
ملی مدیران فناوری اطالعات آمادگی دارد همه دستاوردهای 
حوزه فناوری اطالعات از جمله محصوالت و خدمات نرم افزاری، 
سخت افزاری، و ارتباطاتی )شبکه ای(؛ استانداردها، معماری ها، 
سامانه های  توسعة  و  ساخت  و  طراحی  روش شناسی های  و 
کاربردی؛ و روش ها و استانداردهای آسان سازی کاربرد و اشاعه 
فناوری اطالعات در بستر فرهنگی و اجتماعی را در کمیته های 

علمی و تخصصی همایش، ارزیابی و معرفی کند. 
و  جوایز  از  می توانند  همایش  این  برگزیدگان  است،  گفتنی 
امتیازات ویژه این دوره، ازجمله: امکان استقرار در پارک فناوری 
پردیس، استفاده از خدمات صندوق صحا وزارت صمت، دریافت 
در  برگزیده  محصوالت  رایگان  بازاریابی  لیزینگ،  تسهیالت 

سایت فن بازار ملی ایران و... بهره مند شوند.
ماه  آذر  در  اطالعات  فناوری  مدیران  ملی  همایش  ششمین 
در  فعال  شرکت های  و  سازمان ها  شد.  خواهد  برگزار   1397
محصوالت  و  مستندات  می توانند  اطالعات  فناوری  زمینه 
جایزه  فراخوان  در  شرکت  و  داوری  برای  را  خود  فناورانه 
فناوری  اطالعات برتر )فاب( تا ۲0 آبان ماه 1397 در وبگاه 

همایش به نشانی itmanc.irandoc.ac.ir ارائه کنند.

ششمین هامیش ملی مدیران فناوری اطالعات با موضوع »کسب و کار داه محور در خدمت جامعه«

دکتر سیروس علیدوستی
 رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ) ایرانداک(

دریافت رتبه A ایرانداک در سامانه ارزیابی 

پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دیدار معاون اول رییس جمهور از 

غرفه ایرانداک

براساس رتبه بندی دانشگاه ها وموسسات پژوهشی کشور در سال 139۴، پژوهشگاه علوم و 
فناوری اطالعات ایران از لحاظ عملکرد پژوهشی رتبه A )باالترین رتبه( را از وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری دریافت کرده است.
به گزارش »روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران«، بر پایة آخرین رتبه بندی 
واحدهای پژوهشی کشور که نتیجة آن منتشر  شده است، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران )ایرانداک( در سال 139۴ باالترین رتبه )A( را از وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری 
)سامانة ارزیابی واحدهای پژوهشی researcheo.msrt.ir( دریافت کرد. گفتنی است، 
پایة ۲1 شاخص پژوهشی  بر  را  ارزیابی آموزش عالی همه ساله مؤسسه ها  مرکز نظارت و 
رتبه بندی می کند و ایرانداک پیش از این در سال 1393 رتبة A  و در سال های 139۲ و 
1391 رتبة B و سال های پیش تر نیز رتبة C را در این ارزیابی دریافت کرده بود. باالترین 
امتیازهای ایرانداک در سه شاخص درآمد تجاری سازی یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری 
به ازای هر پژوهشگر، تعداد نوآوری )محصول/ فرایند تازه یا بهبودیافته( به ازای هر پژوهشگر، 
و نسبت پروژه هایی که نتایج آنها به بهره برداری رسیده به کل پروژه های پایان یافته بوده است.

دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از غرفه ایرانداک دیدن کرد.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« اجالس سراسری روسای 
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور، در دانشگاه علم 
و صنعت ایران برگزار شد و ضمن حضور رئیس ایرانداک در این اجالس، سامانه های ایرانداک 

در حاشیه این اجالس برای حاضران به نمایش گذاشته شد.
گفتنی است، همکاران ایرانداک با حضور در غرفه پژوهشگاه به معرفی سامانه های مدیریت 
نشست ها و مصوبه های هیئت های امنا )سامان ها(،  عرضه و تقاضای پژوهش )ساعت(، پایگاه 
اطالعات علمی ایران )گنج(، سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده، رصدخانه پژوهش 

و فناوری و همانندجو پرداختند.

اجالس سراسری روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری 
کشور، روز دوشنبه 19 شهریور در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
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کتاب »بازی وارسازی: مفاهیم و کاربردها« منترش شد

وب سایت دانشگاه سمنان در جمع 16 دانشگاه برتر وزارت علوم قرار گرفت

جهان  دانشگاه هاي  وب  سایت  رتبه  بندي  ترین  جدید  اساس  بر 
در سال 20۱8 از سوی  وبومتریکس دانشگاه سمنان توانست رتبه 

۱۹5۳ را کسب نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، معاون پژوهشی 
این  گفت:  خبر  این  اعالم  با  سمنان  دانشگاه  فناوری  و 
بر  که  است  جهان  در  رتبه بندی  ترین  وسیع   رتبه  بندی 
اساس آن بیش از ۲۸ هزار دانشگاه  و مؤسسه تحقیقاتي 
جهان بر مبناي چهار شاخص اصلي رتبه بندي می شوند.

بندی  رتبه  این  اساس  بر   : افزود  اصل  دکتر علی حقیقی 
خود  به  را   9۶ رتبه  میانه  خاور  در  سمنان  دانشگاه 

اختصاص داده است.
ارزیابی  به  وبومتریک  رتبه بندی  نظام  داشت:  اظهار  وی 
حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب 

آنان می پردازد. دانشگاهی  سایت های 
نشان  خاطر  سمنان  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
شده  منشر  وبومتریکس  نظام  بندی  رتبه  اساس  بر  کرد: 
در جوالی ۲01۸، دانشگاه سمنان حائز رتبه 1۶ در بین 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است

دکتر حقیقی با اشاره به بهبود این رتبه نسبت به پارسال 
دانشگاه  رتبه  جهانی  سطح  در   ۲017 سال  در   : افزود 
سمنان ۲0۵۴ بود که  امسال به رتبه 19۵3 و در سطح 

خاورمیانه از رتبه ی 10۸ به 9۶ ارتقاء یافته است.
به گفته وی ؛ توسعه صفحات وب و افزایش محتوای مفید 
در سایت دانشگاه و جذب مخاطب، باعث ارتقای این رتبه 

شده  است.
یاد آور می شود، شاخص Excellence نشان دهنده تعداد 
مقاالتي است که از دانشگاه در نمایه استنادي اسکوپوس از 

لحاظ میزان استنادات جزء 10 درصد برتر است.

وب سایت  فایل هاي  تعداد  بیانگر   Openness شاخص 
دانشگاه است که در گوگل اسکالر نمایه شده است.

شاخص Presence بیانگر تعداد صفحات ایندکس شده 
از وب سایت دانشگاه در گوگل است.

بیروني  لینک هاي  تعداد  نشان دهنده    Impact شاخص 
به وب سایت و ارجاع به دامنه  وب سایت دانشگاه است.

نوشته دکتر مرضیه  و کاربردها«  مفاهیم  »بازی وارسازی:  کتاب 
زرین بال ماسوله منتشر شد. 

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران« کتاب »بازی وارسازی: مفاهیم و کاربردها« نوشته دکتر 
مرضیه زرین بال ماسوله توسط انتشارات ایرانداک و نشر چاپار 

به چاپ رسید.
بازی وارسازی یا gamification مفهومی جدید در کسب و 
کار بوده و در تالش است با استفاده از سرگرمی و مفاهیم مطرح 
در بازی ها، کاربران را به آغاز و یا ادامه فعالیت تشویق کرده، 
مشارکت آنان را افزایش داده، برخی از چالش ها را حل نموده 
و یا رفتاری خاص را در جامعه هدف خود ایجاد نماید. به سخن 
دیگر، بازی وارسازی ابزاری برای حل چالش های کسب و کار 
است که با کاربران و مشارکت آنان در ارتباط بوده و از طریق 

بکارگیری سرگرمی انجام می شود.
بازی وارسازی به معنای تبدیل تمام کسب و کار به بازی نیست 
بلکه به معنای استفاده از ابزارها و روش های مورد استفاده در 
بازی ها برای حل چالش های مرتبط با مشارکت کاربران در 
کسب و کار است حتی اگر راه حل های ارائه شده شبیه بازی 
نباشند. براین اساس برای طراحی و اجرای موفق بازی وارسازی 
تسلط بر دو حوزه دانش مورد نیاز است: دانش حوزه کسب و 
کار و دانش حوزه طراحی بازی. با ترکیب این دو حوزه و تعامل 
مناسب آنها می توان روش هایی را طراحی و پیاده نمود که با 
کمک آنها چالش های کسب و کار برطرف شده و اشتیاق و 

انگیزه کاربران افزایش یابد.
بدون  و  نگر  کل  و  جامع  الگویی  داشتن  بدون  همه،  این  با 
بازی وارسازی را  از روشی ساختارمند نمی توان  بهره گیری 
پیاده سازی کرد. کتاب حاضر به دنبال ارائه چنین الگویی است 
که در طی آن به کاربران، نیازمندی ها و الزامات آنان توجه شده 
و روش های بازی-وارسازی به شکلی ساختارمند برای پاسخ به 

این نیازمندی ها درتعامل با یکدیگر اجرا شوند.
این الگو از سه عامل کلیدی طراح به عنوان شکل دهنده بازی 
وارسازی و هدایت کننده فعالیت ها، سیستم به عنوان آنچیزی 
عنوان  به  کاربران  و  هستیم  آن  وارسازی  بازی  دنبال  به  که 
مشارکت کنندگان و تعامل کنندگان با سیستم تشکیل شده 
است. در طراحی سیستم عناصری وجود دارندکه در تعامل با 
کاربران بوده و آنان را درگیر می سازد. امتیازات، نشان ها و 
تابلوی امتیازات از پرکاربردترین این عناصر هستند که برای 
اجرای موفق بازی وارسازی می توان در طی الگویی هدفمند 
طراحی شده و مورد استفاده قرار گیرند. در کتاب حاضر این 
الگو در قالب محرک های هشت گانه مطرح شده و عناصر مطرح 
در بازی  وارسازی در قالب آن ها بازنمایی می شوند. همچنین 
از  برخی  تا  است  شده  تالش  ساختار  این  از  گیری  بهره  با 
نمونه های موفق کسب و کار در حوزه های آموزش و یادگیری، 
سالمت، گردش گری، حمل و نقل و کسب و کار الکترونیک 

بررسی گردند.

سازمان های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای 
در  تحقیق  و  پژوهش  از  حمایت  ضمن  علمی،  و  اجتماعی 
در  و  فناوری ها  ایجاد  و  نوآوری  باعث  کشور،  علمی  مراکز 
اطالعات  فناوری  ملی  پیشرفت جامعه می شوند. جایزة  نهایت 
بار در قالب ششمین همایش ملی  برتر )فاب( برای چهارمین 
برگزیده  دستاوردهای  از  تعدادی  به  اطالعات  فناوری  مدیران 
پژوهشگاه  جانب  از  اطالعات،  فناوری  کاربست  حوزه  در 
ریاست  نهاد  از  نمایندگی  به  ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم 
جمهوری، وزارت کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد گردید. هدف از اهدای 
بازار؛  ایجاد  به  و کمک  فناورانه  معرفی محصوالت  فاب  جایزه 
تشویق به توسعه محصوالت فناورانه؛ کمک به تولید و صادرات 
محصوالت فناورانه؛ و توجه به مالحظات فرهنگی و اجتماعی 

محصوالت فناورانه است.

زنگ ایرانداک در دانشگاه ها 
به صدا درمی آید

زنگ ایرانداک در دانشگاه ها با شعار ایرانداک؛ همراهِ هر گاِم پژوهش 
و پژوهشگران به صدا درمی آید.

اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
دانشگاه ها  در  ایرانداک«  »زنگ  نام  با  آموزشی  کارگاه  ایران« 

برگزار خواهد شد.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، با پنجاه سال 
پیشینه؛ ده ها سامانه، پایگاه اطالعات، و پایگاه وب، و ارائة خدمات 
بر خط به جامعة علمی و سیاست گذاران علم و فناوری کشور، برای 
آشنایی بیشتر مدیران، استادان، و دانشجویان دانشگاه های متقاضی 
با برخی از این خدمات، کارگاه آموزشی با نام »زنگ ایرانداک«، )با 
شعار: ایرانداک؛ همراهِ هر گاِم پژوهش و پژوهشگران( برگزار می کند. 
برای  ایرانداک« نهم مهرماه،  گفتنی است نخستین کارگاه »زنگ 
استادان دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد و کارگاه بعدی برای 

دانشجویان دانشگاه تهران و امام صادق )ع( برگزار خواهد شد.

جایزه ملی فاب به برگزیدگان »فناوری 

اطالعات برتر« اعطا خواهد شد
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افزایش همکاری سه جانبه پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران و  بنیاد حامیان دانشگاه تهران و 

بنیاد نیکوکاری جمیلی

منایه شدن مجله دانشکده مهندسی مکانیک 

دانشگاه سمنان در پایگاه بین املللی 

Scopus

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ تفاهم نامه همکاری فی مابین 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی 
روز سه شنبه 10 مهرماه   با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهاي فناور از طریق 
ارائه خدمات عمومي و تخصصي با ارزش افزوده باال و تامین اعتبار تولید نمونه محصول و 
راهبری هسته های فناور  در محل بنیاد جمیلی با حضور روسا و مدیران سه مجموعه به 

امضا رسید.
رویدادهای  و  ها  برنامه  اجرای  به  میتوان  نامه  تفاهم  این  جانبه  زمینه های همکاری سه  از 
ایجاد کسب و کارهای  ایده و  از صاحبان  کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک، حمایت 
جشنواره  ویکند  آپ  استارت  برگزاری  های  هزینه  کلیه  تامین  مشترک،  صورت  به  جدید 
از  اعتبار تولید نمونه محصول  تامین  بنیاد جمیلی،  اندیشمندان و دانشمندان جوان توسط 
ایده های پذیرفته شده در رویدادها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی، ارائه خدمات زیر 
ساختی و راهبری هسته های پذیرفته شده توسط پارک، ارائه مشاوره و خدمات در حوزه 
داوری و انتخاب هسته های فناور توسط پارک ، کمک در تامین منابع مالی الزم برای احداث 
و  مالی  حمایت  و   )Co-Working Spaces( پارک  مشترک  کاری  فضاهای  تجهیز  و 
راهبری تیم ها و هسته ها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی، فراهم کردن زمینه های الزم 

برای جذب سرمایه در مراحل رشد و توسعه بصورت مشترک اشاره کرد 
مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از 

طرفین قابل تمدید خواهد بود

 Mechanics of Advanced Composite Structures مجله انگلیسی زبان
اظهار  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  شد.معاون  نمایه   Scopus المللی  بین  پایگاه  در 
المللی  بین  پایگاه  در  است  توانسته  الزم  امتیازات  آوردن  دست  به  با  مجله  این  داشت: 
ها  تالش  با  خوشبختانه  کرد  نشان  خاطر  اصل  حقیقی  شود.دکترعلی  نمایه   Scopus
از  فصلنامه  دو  این  مجله  مسئولین  سایر  و  سردبیر  مسئول،  مدیر  ارزشمند  همکاری   و 
نمایه های  از  بانک اطالعاتی اسکوپوس که  ۲01۸ موفق شده است در  اول سال  شماره 
افتخاری  را  علمی  ارزشمند  رویداد  این  ایشان  شود.  نمایه  است  المللی  بین  معتبر 
دانشگاه   مجالت  سایر  مجله  براین  عالوه  داشت  عنوان  و  برشمرد  دانشگاه  برای  بزرگ 
باشند  می  کشور  علمی  نشریات  بررسی  کمیسیون  از  اعتبار  دارای  مجله  عنوان   1۲ که 
دارند.معاون  بر  گام  مسیر  این  در  هدفمند  ریزی  برنامه  یک  با  دارند  را  قابلیت  این 
پژوهش و فناوری دانشگاه از پژوهشگران و عالقه مندان به موضوعات مهندسی مکانیک 
http:// آدرس   به  مراجعه  طریق  از  کرد  دعوت  پیشرفته  های  کامپوزیت  بویژه  و 
را  خود  پژوهشی  مقاالت  نویسی،  نام  از  پس  و   macs.journals.semnan.ac.ir
اصل  حقیقی  نمایند.دکتر  ارسال  نویسندگان  راهنماي  اساس  بر  و  مجله  چارچوب  در 
ضمن قدردانی از مسئولین مجله اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزد این مجله موفق 
پروفسور  مجله  این  است سردبیر  ذکر  شایان  نماید.  دریافت   ISI المللی  بین  نمایه  شود 
اعضای  از  بهمن  قلعه  قاسمی  احمد  دکتر  مجله  مسئول  مدیر  و  فریدون  عبدالحسین 

باشند. می  سمنان  دانشگاه   مکانیک  مهندسی  دانشکده  علمی  هیأت 

قرار گرفنت نام دانشگاه  سمنان در جمع 500 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۸

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان از قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در رده ۴01 - ۵00 
دانشگاه برتر جهان در نظام رتبه بندی شانگهای در رشته مهندسی شیمی در سال ۲01۸ 

خبر داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر علی حقیقی اصل با اعالم این خبر افزود : 
رتبه  بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه 
شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود که در سال ۲01۸ این رتبه بندی در ۵۴ رشته در 
قالب پنج حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )۲۲ رشته(، حوزه علوم پایه )۸ رشته(، حوزه علوم 
زیستی )۴ رشته(، حوزه علوم پزشکی )۶ رشته( و حوزه علوم اجتماعی )1۴ رشته( صورت 

گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با بیان اینکه بر اساس این رتبه بندی و در رشته 
شیمی ۲1 دانشگاه ایران در جمع ۵00 دانشگاه برتر قرار گرفتند افزود : دانشگاه سمنان هم 
توانست با کسب امتیازات الزم در ارزیابی های انجام شده در جمع دانشگاه های برتر در رشته 

مهندسی شیمی قرار گیرد .

دکتر حقیقی اصل اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار 
گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲01۶-۲01۲ در پایگاه وب آو ساینس 

برخودار باشند.
وی گفت : در این رتبه بندی دانشگاه های واجد شرایط بر اساس پنج شاخص ارزیابی می شوند 
که شامل شاخص pub )تعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی ( ، TOP ) تعداد 
تولیدات علمی در مجالت برتر در هر حوزه ( ، IC ) درصد همکاری های بین المللی در تولید 
مقاالت ،  CNCI ) میانگین تاثیر مقاالت یا استنادات نرمال شده ( و AWARD ) تعداد 

برندگان جوایز مشهور بین المللی ( است .

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی ، قرارگرفتن نام دانشگاه 
گرفته  صورت  های  تالش  مرهون  بندی  رتبه  این  در  را  شیمی  مهندسی  رشته  در  سمنان 
همکارانی که در این رشته فعالیت دارند دانست و اظهار امیدواری کرد : نام سایر رشته ها نیز 

در آینده نزدیک در این رتبه بندی  قرار گیرد .
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تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم 

و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه صدا و 

سیامی جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و 
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران شهریورماه  باحضور 
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و رییس دانشکده صدا و 
سیما  با هدف همکاری و مشارکت در راه اندازی پارک علم، هنر 
و فناوری در دانشگاه، همکاری و مشارکت در اجرای پروژههای 
در حوزههای تخصصی  المللی  بین  و  داخلی  فناوری  پژوهشی- 
رادیو- تلویزیون، فنی و مهندسی رسانه و علوم ارتباطات رسانه، 
شرکتهای  و  پارک  دانشگاه،  بین  جانبه  سه  تعامل  زمینه  ایجاد 
فناور مستقر در پارک به منظور تسهیل تجاری سازی ایده ها و 
به ویژه در حوزه علوم، فنون و  بنیان دانشگاه  محصوالت دانش 
هنرهای رسانه ای، همکاری در جهت تحقق هدف ایجاد محیط 
زیست پایدار و ایجاد دانشگاه سبز، همکاری و مشارکت متقابل در 

رویدادها و برنامه های پارک و دانشگاه به امضا رسید.
مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد 

بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود

واگذاری دومین قطعه از اراضی پارک علم و 

فناوری مازندران به رشکت های دانش بنیان

و  علم  پارک  فناوری  زیست  پردیس  اراضی  از  قطعه  دومین 
بنیان  دانش  شرکت  به  قراردادی  امضای  با  مازندران  فناوری 

فناوران کودهای نوین پارسه واگذار گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران: قطعه 
زمینی به مساحت ۴000 مترمربع با کاربری تولیدی، تحقیق و 
توسعه به شرکت دانش بنیان فناوران کودهای نوین پارسه در 
پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازندران واگذار شد. 
شرکت دانش بنیان فناوران کودهای نوین پارسه با موضوع کار 
بر روی تولید کود های تلفیقی و تخصصی برای بهبود شرایط 

تغذیه گیاه در زراعت، باغبانی و گلخانه ها فعالیت می نماید.
گفتنی است که در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری 
مازندران با اولویت زیست فناوری و براساس ضوابط طرح جامع 
پارک، امکان احداث واحدهای اداری، تحقیق و توسعه و تولید 
های  زمینه  در  فناورانه  محصوالت  و  خدمات  صنعتی  نیمه 

متفاوت وجود دارد.

مراسم استقبال از دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۹۷ دانشگاه کاشان برگزار شد

مراسم استقبال از یک هزار و ۴00 نو دانشجوی کارشناسی ورودی سال تحصیلی 9۸-97 دانشگاه کاشان برگزار شد.
رئیس دانشگاه کاشان در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بسیاری از پیشرفت هایی که امروز شاهد آن 

هستیم در گرو رشادت های ایثارگران دوران دفاع مقدس است.
دکتر عباس زراعت با تبریک ورود نو دانشجویان به دانشگاه کاشان افزود: دانشگاه کاشان از دانشگاه هایی است که در بسیاری 
از شاخص های رتبه بندی از بسیاری از دانشگاه های مراکز  استان های کشور باالتر است   و در ردیف 10 دانشگاه برتر کشور 

قرار دارد . در سند چشم انداز 1۴0۴ نیز پیش بینی شده است  این مرکز علمی جزء ۵ دانشگاه برتر کشور قرار گیرد.
وی به وجود پنج دانشمند بین المللی در ۵ رشته ،حدود ۲0 استاد تمام و ۶0 دانشیار و  ۲00 رشته گرایش در مقاطع 
اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه کاشان در سطح بندی آموزش عالی که  فعالیت های  این دانشگاه  مختلف تحصیلی 
منطقه ای، استانی،  ملی و بین المللی را مالک قرار می دهد  در سطح دانشگاههایی گرفته است که فعالیت های بین المللی 

و ملی هم جزء ماموریت های آنهاست.
تایمز و  از جمله  گرین متریک، کیو اس،  المللی  از شاخص های بین  وی خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان در بسیاری 
شانگ های در  رتبه های مطلوب  جهانی هم  قرار دارد و در نظام رتبه بندی اخیر گرین متریک رتبه دوم  ایران و 109 

جهانی را کسب کرده و در چندین رشته جزو ۵00 دانشگاه برتر جهان است.
رئیس دانشگاه کاشان به افتخارات این دانشگاه در سطح ملی اشاره کرد و افزود: دانشگاه کاشان در جذب خیرین ، بهره وری 
پژوهشی وآزمایشگاه مرکزی رتبه نخست ودر  مدیریت سیز رتبه دوم و در جذب دانشجویان خارجی و چند شاخص دیگر 

جزو ۵ دانشگاه برتر  کشور قرار دارد.
دکتر زراعت با اشاره به شعار "هر دانشجو یک شغل"، مهارت آموزی را از سیاست های اصولی این دانشگاه عنوان کرد و افزود: 
در دانشگاه کاشان با توجه با انعقاد تفاهم نامه با مرکز فنی حرفه ای و ایجاد پارک علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی 
و کارگاه های آموزشی و ... زمینه مهارت آموزی دانشجویان فراهم شده است تا انشال در آینده هیچ دانشجویی بیکار نباشد.

تصمیم دانشگاه بر آن است که هر دانشجو عالوه بر مدرکی که اخذ می کند یک مهارت را نیز فراگیرد.
وی تدوین نقشه راه را به دانشجویان توصیه کرد و گفت: رمز موفقیت  دانشجوی موفق داشتن نقشه راه و تعیین هدف برای 
زندگی است.همه ما باید در زندگی حداقل یک الگو داشته باشیم زیرا یک جوان بیت ساله تجربه و خرد یک انسان ۵0 ساله 
را ندارد همانگونه که یک انسان ۵0 ساله توان یک شخص ۲0 ساله را ندارد اما هوش اخالقی به ما یاد می دهد چگونه در 

سن پرتوانی از تجربه الگوها استفاده کرده وبرای موفقیت راه میانبر بزنیم.
وی امام علی )ع( را بهترین الگو برای جوانان دانست و اظهار تاسف کرد که غربیها و انسان های بی دین با بهره گیری از پندهای 
این امام همام پیشرفت های زیادی کرده اند اما ما که شیعه او هستیم به وی توجهی نداریم.از دانشجویان می خواهم که هرروز 

مقداری نهج البالغه مطالعه کنند و در آن تدبر نمایند بویژه مباحث اخالقی و اجتماعی که گمشده امروز جامعه ماست.
رئیس دانشگاه کاشان اخالق محوری و جامعه محوری را از دیگر سیاست های دانشگاه ذکر کرد و اظهار داشت: رمز توسعه 

دانشگاه اخالق محوری است و پایبندی  به اصول اخالقی باید در دانشجویان نهادینه شود.
وی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزمایشگاه بزرگی برای تجربه اخالق و شهروندی است پس باید بیشترین استفاده را از آن 
ببریم.دانشجو عالوه بر اینکه به آموزش و پرورش بها می دهد باید به اخالق وزندگی اجتماعی نیز توجه کند.اخالق فردی 
و اجتماعی نه تنها کمتر از آموزش و تحقیقات نیست بلکه ارزش واالتری دارد زیرا استفاده مناسب از آموخته ها مرهون 

هوش اخالقی است.
دکتر زراعت با اشاره به اینکه دانشجو قلب تپنده وهدایتگر جامعه است خاطر نشان کرد: باید دانشجویان ،خود را برای 
مسئولیت های بزرگ  آماده کنند و مؤلفه ها و شاخص های اخالقی  نظیر خرد، صداقت، درستکاری، عفت، ایثار، پایبندی 

به تعهدات و مسئولیت پذیری را در زندگی  خود مالک قرار دهند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان نیز در این مراسم با تبریک ورود دانشجویان به دانشگاه کاشان، خوب 

درس خواندن و تالش و کوشش را به دانشجویان توصیه کرد و افزود: تحصیل و علم آموزی بزرگترین فضیلت و عبادت است.
حجت االسالم روحانی از دانشجویان خواست مراقب خودشان باشند و تعهد، پایبندی به انسانیت، خردورزی و دیانت را 

سرلوحه کار خود قرار دهند و به اصول ، قوانین و ضوابط دانشگاه توجه داشته باشند.
ارائه گزارش مدیر عامل صندوق فاطمه الزهرا)س( از  فعالیت های این صندوق، و میزگرد آشنایی با خدمات معاونت های 

آموزشی و دانشجویی فرهنگی و قرائت پیمان نامه نو دانشجویان از دیگر برنامه های این مراسم بود.
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فعالیت های تحقیق و توسعه ذاتا هزینه بر و پرخطر محسوب می شوند چرا که 
عموما اینگونه پروژه ها نیاز به افراد متخصص، تجهیزات خاص و تست های 
آزمایشگاهی دارند و در دراز مدت سوددهی خواهند داشت]۲,1[. همچنین 
پس از تکمیل شدن بحث فنی پروژه، ضروری است محصول با جلب نظر 
مشتری در بازار جا باز کتد تا در معادالت مالی به نقطه سر به سر در مدت 
زمان مطلوب برسد. تغییرات ناگهانی و نامطمئن در تورم که عالئم قیمتی را 
تحریف می کند و به دلیل عدم پیش بینی و تخصیص منابع کافی شرایط را 
برای کارآفرینان را در اداره شرکت کمرنگ می کند. چرا که ارزیابی محصول 
تحت تاثیر دوعامل تورم و عملکرد بازار قرار دارد و تعیین مسیر برای آینده 
شرکت سخت خواهد بود. از طرفی قرارگیری تورم در باالی بازه میانگین مورد 
انتظار عاملی محسوب می شود که شرکت ها در استراتژی تخصیص هزینه خود 
گزینه ای با کمترین ریسک را انتخاب کنند یا اینکه پروژه یا موقعیتی را جهت 
سرمایه گذاری برگزینند که بیشترین سود آوری را برایشان به همراه داشته 
باشد و ارزش پول خود را حفظ نگه دارند. لذا انتظار می رود نرخ تورم باال باعث 

دلسردی بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخش R&D شود.
در تحقیقی]3[ میزان بودجه ی تخصیص داده شده به بخش R&D و میزان 
مورد  سالهای ۲00۸-19۸1  بین   OCED عضو  کشور  در 1۵  بازار  تورم 
آمار  دو  از  داده های حاصل  بین  مقایسه ای  آن،  پی  در  گرفت.  قرار  مطالعه 
صورت گرفت تا تاثیر تورم بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها در بخش تحقیق 
و توسعه مشخص شود. نتایج نشان داد که اثر تورم در کوتاه مدت مثبت بوده 
و در دراز مدت می تواند اثرات منفی بر جای بگذارد. زمانی که تورم بازار را در 
بر گرفته است شرکت ها برای ماندن در مسیر رقابت دنبال راه هایی می گردند 
تا صورت حساب سود وزیان خود را مثبت نگه دارند. تحقیقات نشان داده 
R&D یکی از بهترین راه ها در این شرایط به حساب می آید]۴[ و با ایجاد 
تغییر در فرآیند تولید یا مشخصات محصول نهایی می توان هزینه های تولید 

را کاهش داد و حاشیه سود مطمئن را تامین کرد.]۵[
یکی دیگر از دستاویزهای شرکت ها برای رشد اقتصادی بحث صادرات است. 
اما از آنجایی که صنعت ایران هنوز به عنوان قطب شناخته نشده است و نیاز 
به پیشرفت های زیادی برای مطرح کردن خود به عنوان یک کشور صنعتی 
دارد، برای ارتقا و تبیین جایگاه خود در سطح بین المللی نیاز است از ابزار 
توسعه فنی استفاده کند و با تولید محصوالتی به روز و منطبق با استانداردهای 
محلی یا جهانی رشد اقتصادی مطلوب را رقم بزند. اما در این بین تورم همواره 
به عنوان یک بیماری مزمن اقتصادی مورد بحث بوده است. تورم مخصوصا 
در سطوح باال، عالوه بر آنکه نظام قیمت ها را مختل می سازد، موجب از بین 
رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، عدم تخصیص بهینه منابع و افت بهره وری 
عوامل تولید می شود و درنهایت تولید داخلی و تولید کاالهای تجاری را تحت 
تاثیر قرار می دهد. تورم در کوتاه مدت، البته به صورت کنترل شده، تا حدودی 
انگیزه عرضه صادرات غیر نفتی را افزایش می دهد و به دلیل این تاثیر مثبت، 
ابزارهای  با  شرکت ها باید نگاهی فراتر از تامین نیازداخلی داشته باشند و 

متفاوت ازجمله تحقیقات توسعه ای و بهروری از منابع خام داخلی بر مشکالت 
کمبود نقدینگی، محدودیت واردات مواد اولیه و غیره فائق آمده و صادرات را 

در دستور کار خود قرار دهند.]۶[
در  اساسی  عوامل  از  پولی  واحد  و  اقتصادی  پایداری  که  هرچند  همچنین 
از  نباید  اما  محسوب می شود   R&D به سرمایه گذاری در تمایل  افزایش 
نقش پررنگ دولت در ایجاد گرایش به محصوالت به روز نیز غافل شد. به طور 
مثال حمایت دولت از طرح های نوآورانه و کاربردی در حوزه های برق و فضای 
مجازی عالوه بر کاهش بسیاری از هزینه های اداری و رضایت شهروندی، باعث 
رونق بخشیدن به شرکت های فعال و تشویق فناوران به قدم گزاردن به سوی 

فعالیت های توسعه ای می شود.
به طور کل رفع شرایط متورم کنونی مستلزم سیاست گزاری در سطح کالن 
کشوری و بین المللی است و از حیطه اختیارات بسیاری از شرکت های صنعتی 
خارج است. لذا ضروری است مدیران عامل با تدابیر هوشمندانه تهدید را به 
فرصت کرده و با بهره گیری از عنصر خالقیت زنجیره ثروت آفرینی خود را 

پایدار نگه دارند.
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R&D تورم و رسمایه گذاری در

هامیش بین املللی »آسیب شناسی مطالعات تاریخ و سیره اهل بیت «
■   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزارمی کند؛

به گزارش نشریه عتف به نقل از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تأثیر آموزه های 
کالمی و تاریخی بر مطالعات سیره پیامبر )ص( و معصومان )ع(، تأثیر آثار 
و آراء مستشرقان بر مطالعات سیره پیامبر )ص( و معصومان )ع(، تأثیر 
رویکردهای فقهی بر مطالعات سیره پیامبر )ص( و معصومان )ع( و نقد 
و بررسی آرای نواندیشان دینی مسلمان در مطالعات سیره پیامبر )ص( 
و معصومان )ع( برخی از محورهای اصلی این همایش بین المللی است.

جاری  سال  مهرماه   10 درتاریخ  همایش  این  نخست  نشست  پیش 
اسالمی  علوم  دانشکده  رئیس  التمیمی  عبدالنبی  دکترهادی  با حضور 
دانشگاه نجف، استادانی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه اصفهان، 
و  العالمیه  المصطفی )ص(  جامعه  اسالمی،  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 

و  پژوهشگاه حوزه  در  امام خمینی »ره«  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه 
دانشگاه برگزار می شود.

تاکنون دانشگاه های اصفهان و شهید بهشتی، دانشگاه باقرالعلوم )ع(، 
و  رضوی  قدس  آستان  های  پژوهش  بنیاد  اسالم،  تاریخ  پژوهشکده 
انجمن ایرانی تاریخ اسالم و پژوهشکده تاریخ اسالم آمادگی خود را برای 

مشارکت در این همایش بین المللی اعالم کرده اند.
)ص(  المصطفی  جامعه  اسالمی،  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  همچنین 
العالمیه، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی »ره« و انجمن تاریخ 
پژوهان حوزه علمیه برای همکاری در برگزای این همایش بین المللی 

اعالم آمادگی کرده اند.

به  اقتصادی،  پیچیدگی  و  ملی  اقتصاد  همایش 
با  کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  همت 
همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه الزهرا 
و با حضور استادان و دانشجویان حوزه اقتصاد در 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
 

مرکز  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
رویکرد  کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات 
توسط   ۲00۶ سال  در  اقتصادی  پیچیدگی 
محققان دانشگاه هاروارد و ام آی تی معرفی و 
در سال ۲01۶ به عنوان بهترین روش تخمین 
رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد و 
با توجه به اهمیت این نگرش در سطح جهان، 
تحقیقات  مرکز  علم  اقتصاد  پژوهشی  گروه 
سیاست علمی کشور طی چند سال گذشته به 
صورت تخصصی در حوزه پیچیدگی اقتصادی 
در  آن  ترویج  در خصوص  و  کرده  پیدا  ورود 

کشور اهتمام ورزیده است.
در این راستا این گروه، سنجش حجم دانش 
معیاری  بررسی  اقتصاد،  در  موجود  مهارت  و 
مناسب برای نشان دادن مسیر صحیح توسعه 
اقتصادی، ارزیابی نحوه توزیع دانش و مهارت 
بررسی  اقتصادی،  بخش های  و  صنایع  در 
جهت  موجود  قابلیت های  پیش بینی  توانایی 
ایجاد صنایع جدید، کمک به سیاست گذاران 
تصمیم گیری  جهت  علم  و  اقتصاد  حوزه  در 
رقابت پذیری  توان  افزایش  و  کارآمدتر 
محصوالت تولیدی و صادرات کشور را محور 

فعالیت های خود قرار داده است.
این موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی 
مورد  و  شده  معرفی  نشست  چندین  طی 
استقبال شورا قرار گرفته است به طوری که 
در  اقتصادی  پیچیدگی  رویکرد  است  قرار 

بازبینی نقشه جامع علمی کشور لحاظ شود.
عضو  مومنی،  فرشاد  دکتر  همایش  این  در 
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر 
بهروز شاهمرادی، دبیر علمی همایش و عضو 
هیئت علمی گروه پژوهشی اقتصاد علم مرکز 
علی  دکتر  کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات 
موسسه  علمی  هیئت  عضو  ترکمانی،  دینی 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دکتر علی 
چشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد، حول مباحثی با عناوین، نظام دانایی 
در  اقتصادی  توسعه  اقتصادی،  پیچیدگی  و 
سایه پیچیدگی اقتصادی، انباشت ظرفیت های 
سازمانی و پیچیدگی اقتصادی و بایسته های 
به  اقتصادی  پیچیدگی  شکل گیری  نهادهای 

ایراد سخنرانی پرداختند.

در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد،

هامیش 
"اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی"

گروه تاریخ اسالم پژوهشکده علوم اسالمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، همایش بین المللی آسیب شناسی 
مطالعات تاریخ و سیره اهلبیت علیهم السالم را برگزار می کند. 

ایمان شریعت
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در سومین گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی که 
به مناسبت اغاز سال تحصیلی جدید در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، دکتر بطحایی، مقام عالی 
وزارت از دانشگاه شهید رجائی با عنوان تنها دانشگاه ماموریت گرا در زمینه فنی کشور یاد کرد 
و از فعالیت های چشمگیر این دانشگاه تشکر نمود. بر اساس این گزارش، در مراسم گردهمایی 
مدیران دانشگاه شهید رجائی که در روز سه شنبه سوم مهرماه و در آغاز سال تحصیلی 1397-9۸ 
با حضور اعضای هیات رئیسه، اعضای شورای دانشگاه، روسا و معاونان آموزشی- پژوهشی و فنی- 
دانشجویی، مدیران حوزه های ستادی و مدیران گروه های آموزشی تشکیل گردید، دکتر عظمتی 
رئیس دانشگاه شهید رجائی به ارائه گزارش عملکرد دانشگاه پرداختند. این گزارش در حوزه های 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی، فرهنگی و دانشجویی، اداری و پشتیبانی، پژوهشی و 

فناوری و روابط عمومی و بین الملل دانشگاه ارائه شد.
  

به دست آوردن این دستاوردها در شرایط سخت امروزی کار ساده ای نیست
دانشگاه شهید رجائی به عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش است

در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی که صبح روز سه شنبه سوم مهرماه در اردوگاه شهید 
باهنر برگزار گردید، پس از ارائه گزارش عملکرد رئیس دانشگاه شهید رجائی، وزیر آموزش و 
پرورش با چشمگیر خواندن دستاوردهای دانشگاه شهید رجائی در سالیان اخیر، افزود: به دست 
آوردن این دستاوردها در این شرایط سخت کار ساده ای نیست و نشان دهنده تالش مضاعف 
همه مدیران دانشگاه بوده است.  در فراز دیگری از سخنان مقام عالی وزارت، از دانشگاه شهید 
رجائی به عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر آموزش و پرورش یاد کرد و تالش بیشتر دانشگاه را 
در اجرایی ساختن سند تحول بنیادین خواستار شد. وزیر آموزش و پرورش با ذکر این نکته که 
الزم است نحوه اداره آموزش و پرورش متحول شود نقش دانشگاه شهید رجائی را مهم ارزیابی 
نمود و بر لزوم ایجاد خالقیت در همه عرصه ها تاکید نمود. دکتر بطحایی به منظور اصالح 
ساختارهای عملیاتی افزود: الزم است در دانشگاه شهید رجائی کارگروهی به عنوان اتاق فکر و 
هیات اندیشه ورز تشکیل گردد و در جهت رفع مشکالت وزارت آموزش و پرورش و تحول در 

محتوا و متن برنامه ها اقدام نماید.
بر اساس این گزارش انتظارات معطوف به دانشگاه شهید رجائی در دو محور تربیت نیروی انسانی 

و تحصیالت تکمیلی و پژوهش را می توان به شرح زیر خالصه نمود:

الف( تربیت نیروی انسانی
1( تامین نیروی انسانی )معلم های حوزه فنی و حرفه ای( عالم و فرهیخته در طراز جمهوری 
اسالمی ایران برای نظام تعلیم و تربیت کشور مطابق مأموریت تعریف شده در سند راهبردی مصوب 
دانشگاه )این بخش یعنی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، یکی از زیر نظام های 

مهم سند تحول آموزش و پرورش نیز می باشد(.
۲( ارتقأ سطح علمی و مهارتی دبیران مخصوصا حوزه فنی و حرفه ای از طریق دوره های کوتاه 

مدت و ضمن خدمت.
3( ضرورت بر قراری تعامالت بین المللی مخصوصاً با کشورهای اسالمی به منظور امکان تحصیل و 
ارتقأ معلمین مورد نیاز این کشورها که می توانند به عنوان سفیران فرهنگی جمهوری اسالمی در 

کشور شان باشند.
۴( برنامه ریزی، طراحی و راه اندازی دوره ها، رشته های جدید و دانشکده های مورد نیاز، مطابق 

برنامه های تدوین شده در کتب درسی
۵( بازنگری و به روز رسانی برنامه های درسی تربیت معلم در حوزه فنی و حرفه ای.

۶( استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه جهت توانمند سازی نیروهای شاغل وزارت متبوع ازجمله 
دوره های آموزشی از راه دور.

7( دانشگاه شهید رجایی می بایست در جهت رسیدن به سطح اول دانشگاه های کشور مبتنی 
بر مأموریت خود )تربیت دبیر فنی و حرفه ای( و به عنوان یک دانشگاه نمونه و الگوی نسل سوم 

)دانشگاه کارآفرین( نقش آفرین باشد.
ب( تحصیالت تکمیلی و پژوهش

بخش پژوهش و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه می بایست به عنوان یک بازوی توانمند باعث 
تقویت و استحکام بنیان های علمی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و در دیدگاه وسیع تر 
درسطح کشور باشد. همچنین تحصیالت تکمیلی برای دانشگاه یکی از ابزارهای مهم به روز ماندن 
سطح علم و دانش اساتید این دانشگاه است و لکن نکته حائز اهمیت هدفمند کردن تولیدات 
علمی و رساله های آن می باشد و از جمله نمودهای فعالیت تحصیالت تکمیلی می تواند شامل 

موارد ذیل باشد:
1( رفع نیاز های علمی و پژوهشی وزارت آموزش و پرروش با نیاز محور نمودن پایان نامه های 

دوره های تحصیالت تکمیلی.
۲( هدفمند کردن پژوهش ها و رساله های دوره تحصیالت تکمیلی برای دست یابی به مرجعیت 

علمی مخصوصاً درراستای مأموریت دانشگاه )حوزه فنی و حرفه ای(.
3( آینده پژوهی آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت در کشور.

۴( دانشگاه شهید رجایی می بایست در حوزه فنی و حرفه ای محور مدیریت دانش در نظام تعلیم 
و تربیت باشد و در این حوزه مرجعیت علمی کسب نماید.

۵( دانشگاه می بایست به تعبیر مقام معظم رهبری الگوی مجسم علم نافع باشد و فرآیند تولید 
علم به ثروت سرآمد باشد.

 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید رجائی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد گردید

 دانشگاه شهید رجائی تنها دانشگاه مأموریت گرا در زمینه فنی در کشور است
■   وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی به مناسبت سال تحصیلی جدید:

مناسبت  به  که  رجائی  شهید  دانشگاه  مدیران  گردهمایی  سومین  برگزاری  درحاشیه 
همکاری  نامه  تفاهم  شد،  برگزار  باهنر  شهید  اردوگاه  در  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
تهران  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  و  دانشگاه شهید رجائی  بین  مشترک 

گردید.  منعقد 
رجائی،  دانشگاه شهید  مدیران  مراسم گردهمایی  از  بخشی  در  گزارش،  این  اساس  بر 
و  رجائی  شهید  دانشگاه  رئیس  عظمتی،  حمیدرضا  دکتر  امضای  به  نامه  تفاهم  این 
همین  در  رسید.  تهران  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  گرگین،  رضا  دکتر 
 )SCD( دانشجویان  ای  حرفه  های  شایستگی  ارتقای  مرکز  ایجاد  مجوز  با  راستا 

گردید. موافقت 
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رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از بسته های تشویقی پارکهای علم و 
فناوری برای شرکت های دانش بنیان و فناور استفاده از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط 

کار و معافیت های مالیاتی است. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری، دکتر اسماعیل 
پیرعلی در نشست تخصصی پارک علم و فناوری و اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن معرفی 
مقاومتی گفت: در شرایط  اقتصاد  اجرای سیاست های  فناوری در  و  پارک های علم  ظرفیت 
تحریم و التهاب اقتصادی، شرکت های دانش بنیان می توانند تحریم ها را به فرصت تبدیل 
کنند که یکی از ملزومات این امر استفاده از همه ظرفیت های قانونی و حمایت همه جانبه 

مسئوالن از این شرکت هاست.
وی یکی از این ظرفیت ها را معافیت های مالیات بر حقوق و دستمزد، معافیت مالیات بر درآمد 
و ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: متاسفانه وجود برخی از ابهامات موجب عدم استفاده مناسب 

از این قوانین شده است.
کوروش بیگدلی مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری نیز عدم آگاهی از قوانین 
مالیاتی را یکی از آسیب های این حوزه دانست و گفت: با توجه به تصویب قانون الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرایط معافیت ها دشوارتر شده است.
وی افزود: یکی از شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی در حوزه شرکت های دانش بنیان و 
فناور، تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر مالی است که متاسفانه در برخی موارد 

رعایت نمی شود.
بیگدلی در پایان اظهار امیدواری کرد اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد در چارچوب قانون، 

زمینه رشد را برای استفاده جوانان خالق و کارآفرین استان فراهم آورد.

بیست و یکمین اجالس اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر با حضور روسای دانشگاه ها یا 
نمایندگان آنان در دانشگاه نفت و گاز آتیرائو قزاقستان برگزار شد. 

 
ایران  از  اجالس  از  دوره  این  در  مازندران،  دانشگاه  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
و  قزوین  )ره(  خمینی  امام  بین المللی  گیالن،  مازندران،  دانشگاه های  نمایندگان  و  روسا 

داشتند. مدرس حضور  تربیت  دانشگاه  دریایی  علوم  و  طبیعی  منابع  دانشکده 
و  دو  های  همکاری  در  عملی  گام های  برداشتن  به  اعضا  تمامی  گزارش،  این  اساس  بر 
آموزشی  کارگاه های  گسترش  و  تحقیقات  دانشجو،  تبادل  تفاهم نامه،  عقد  جانبه،  چند 
نیز  دانشگاه ها  بین  همکاری  تفاهم نامه  نشست  این  حاشیه  در  و  کردند  تاکید  مشترک 

رسید. امضا  به 
فعالیت های  از  دهه  وارد سومین  که  دریای خزر  دانشگاه های کشورهای حاشیه  اتحادیه 
خود شده است، در طی این سال ها و پس از برگزاری بیست نشست، توانسته زمینه های 
عضو  دانشگاه های  بین  در  دانشگاهی  و  علمی  همکاری های  توسعه  برای  را  مناسبی 

آورد. فراهم 
دوره ای  ریاست  عنوان  به  قزاقستان  گاز  و  نفت  دانشگاه  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
آنها  پیگیری  و  اجالس  مصوبات  اجرای  برای  مقدماتی  برنامه ریزی  شد،  انتخاب  اتحادیه 

شد. فراهم 

حاشیه  دولتی  دانشگاه های  اتحادیه  دانشجویی  ورزشی  المپیاد  ششمین  است  گفتنی 
انجام است. نیز به طور هم زمان در دانشگاه دولتی آتیرائو در حال  دریای خزر 

معافیت های مالیاتی یکی از مشوق های پارک های 
علم و فناوری است

بیست و یکمین اجالس اتحادیه دانشگاه های دولتی 
حاشیه دریای خزر برگزار شد

با میزبانی قزاقستان؛رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

دانشجویان  امور کنسولی  مسئول  با حضور  دانشگاه کاشان  ایرانی  غیر  دانشجویان  دفتر کنسولی 
دانشگاه کاشان  در  مراسمی  استادان طی  از  و جمعی  دانشگاه  رئیس  اصفهان،  استان  ایرانی  غیر 

شد. افتتاح 

دفتر  این  اندازی  راه  از  هدف  کاشان  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
امور  دفتر  گفت:  و  کرد  ذکر  خارجی  دانشجویان  گذرنامه  و  اقامتی  مسائل  پیگیری  را 
ایجاد شده  به تحصیل در کاشان  دانشجویان غیرایرانی مشغول  رفاه حال  برای  کنسولی 

تا این دانشجویان بتوانند به آسانی مشکالت و مسائل اقامتی خود را پیگیری کنند.
دکتر قنبرعلی شیخ زاده اظهار داشت: با افتتاح این دفتر کلیه خدمات کنسولی از جمله 
اعتبار  تمدید  مهاجرت،  تمدیداقامت،  اقامت،  صدور  تحصیلی،  روادید  و  پاسپورت  صدور 

پاسپورت و صدور ویزای تحصیلی در این دفتر پیگیری می شود.
 ۵00 حدود  را  دانشگاه  این  خارجی  دانشجویان  تعداد  کاشان  دانشگاه  آموزشی  معاون 
دانشجویان خارجی  دانشگاه جذب  اصلی  برنامه های  از  یکی  افزود:  و  بیان کرد  دانشجو 
هزار  یک  به  تعداد  این  دانشگاه  انداز  چشم  سند  برنامه  در  تا  شود  می  سعی  و  است 

برسد. دانشجو 

افتتاح دفرت کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه کاشان
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مقاله دکتر هادی غائبی عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی با عنوان» سیستم 
مجله  در  اجکتوری«  تبرید  و  کالینا  چرخه  های  سازی  یکپارچه   با  تبرید  و  توان  همزمان  تولید 
اساس  بر  و  منتشر   Q1 با رده   7۶۴ )۲01۸(130 Applied Thermal Engineering

گزارش پایگاه استنادی Web of Science به صورت مقاله Highly Cited معرفی شد. 
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر غائبی 
پایین  دما  حرارتی  منابع  از  استفاده  زمینه  در  پژوهشی  در  وی  نظر  تحت  پژوهشی  تیم  و 
مانند حرارت خروجی یا اتالفی از فرایندهای صنعتی و منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی 
خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده برای تولید اشکال مختلف انرژی نظیر توان، برودت، 

آب شیرین و هیدروژن به تحقیق پرداخته اند.
در این پژوهش یک چرخه تولید همزمان توان و تبرید با ترکیب چرخه کالینا و چرخه تبرید 
اجکتوری با منبع حرارتی دما پایین زمین گرمایی و با استفاده از محلول آب آمونیاک مورد 

بررسی قرار گرفت.
با استفاده از تحلیل جامع ترمودینامیکی مدلسازی سیستم تولید همزمان جدید توان و تبرید 
پیشنهادی با تلفیق یکپارچه چرخه توان کالینا و چرخه تبرید اجکتوری و با استفاده از منبع 

حرارتی دما پایین زمین گرمایی انجام شده است.
سیستم پیشنهادی توسط دکتر غائبی و تیم تحقیقاتی وی دارای دو سپراتور، سه کندانسور، 

دو شیر فشار شکن و دو مبدل حرارتی بازیاب است.

عالوه بر این برای افزایش راندمان چرخه ترکیبی از یک گرمکن سیال تغذیه نیز استفاده شده 
است. در حالت استفاده تنها از چرخه کالینا راندمان حرارتی سیستم ۵/ 9 درصد بوده که با 

سیستم تولید همزمان جدید در حالت بهینه راندمان 1۵ درصد بدست آمده است.
همچنین با تغییر در ساختار چرخه کالینا و تعبیه یک سیستم تولید برودت اجکتوری عالوه بر 

تولید توان به میزان ۴/ ۲ مگاوات، 1۵/ 1 مگاوات برودت نیز تولید شده است.

تولیدات علمی دانشمندان کشورهای جهان در هشت  بررسی 
ماه سپری شده از سال ۲01۸  در پایگاه بین المللی استنادی 
نشان   )Clarivate Analytics(آناالیتیس کالریویت 
اند  توانسته  مدت  این  در  جهان  دانشمندان  که  میدهد 
یکی  که   ،)WOS( استنادی  پایگاه  در  مدرک   1۶۴3۸۶۸
نمایند.  ثبت  است،  آناالیتیس  های  کالریویت  اززیر مجموعه 
)WOS(؛  در  شده  نمایه  علمی  مدارک  تعداد  این  میان  از 
تعداد 1۵۴9۲۲ مدرک توسط پژوهشگران ۵7 کشور اسالمی 
در این پایگاه به ثبت رسیده و لذا  سهم کشورهای اسالمی از 
تولید علم جهانی 9/۴۲  ) نه ممیزه چهل و دو (درصد است. 
با تعداد مدارک 3۴103   ایران  دراین میان جمهوری اسالمی 
 ۲۲ از  بیش  و  علم جهان  تولید  از  ۲/07 درصد سهم  حدود  
داشته  را  اسالمی  کشورهای  کل  علم  تولید  سهم  از  درصد 
است. براین اساس ایران در میان کشورهای اسالمی رتبه اول 

و در دنیا رتبه 1۶  تولید علم را دارد.
میزان  نظر  از  اسالمی  برتر  کشورهای  وضعیت  بررسی 
میدهد  نشان   )WOS( پایگاه  در  شده  نمایه  انتشارات 
شده  ثبت  مدرک   3۴103 با  ایران  اسالمی  جمهوری  که  
نظر  از  را  نخست  جایگاه   )WOS( استنادی   پایگاه  در 
آورده  بدست  اسالمی  کشور   ۵7 میان  در  علم  تولید  میزان 
سعودی،  عربستان  ترکیه،  کشورهای  ایران  از  پس  است. 
و   11۸73  ،1۲919 ۲۶39۲؛  با  ترتیب  به  مصر  و  مالزی 
میان  در  را  پنجم  تا  دوم  جایگاه  نمایه شده  مدرک   11709
کشورهای  همچنین  کرده اند.  کسب  اسالمی  کشورهای 
تا  رتبه های هفدهم  نیز  کامرون  و  اوگانادا  قزاقستان،  لبنان، 
اند.  اختصاص داده  به خود  بین کشورهای اسالمی  را  بیستم 
بیشترین  که  برتر  اسالمی  کشورهای  بررسی  همچنین 
مشارکت در میان کشورهای اسالمی و در  تولید علم دنیا  
داشته اند نشان می دهدکه  جمهوری اسالمی ایران با بیش 
کشورهای  علم  تولید  در  را  سهم  بیشترین  ۲۲درصد؛  از 

با 17/03درصد؛  ایران؛ ترکیه  از  اسالمی داشته است. پس 
و  7/۶۶درصد  با  مالزی  درصد،   ۸/33 با  سعودی  عربستان 
میان  را  علم  تولید  سهم  بیشترین  درصد   7/۵۵ با  مصر 

کشورهای اسالمی به خود اختصاص داده اند.
از نظر سهم و مشارکت تولید علم در دنیا جمهوری اسالمی 
را  سهم  بیشترین  جهانی  علم  تولید  درصد   ۲/07 با  ایران 
با  ترکیه  است.  کرده  خود  آن  از  اسالمی  کشور   ۵7 میان 
 0/7۲ مالزی  درصد،   0/7۸ سعودی  عربستان  درصد،   1/۶
درصد و مصر 0/71 درصد بیشترین سهم تولید علم را در 

سطح جهان و در میان کشورهای اسالمی داشته اند.

نشان  برتر جهان در سال ۲01۸  ۲0 کشور  به وضعیت  توجه 
میدهدکه  ایاالت متحده آمریکا؛ در هشت ماه گذشته؛ با ثبت 

۴۲۵3۴0 مدرک در WOS جایگاه نخست را با فاصله زیادی 
نمایه  مدرک   ۲۸7۸3۵ دارای  که  چین؛  یعنی  دوم  کشور  از 
شده در همین مدت مدت زمان می باشد؛ کسب نموده است. 
پس از این دو کشور؛ کشورهای انگلستان با 11۲0۶۶، آلمان 
با 99۶1۶ و هند 73۵۵9 مدرک جایگاه های سوم تا پنجم را 

از لحاظ کمیت تولید علمی به خود اختصاص داده اند. 
ایران  اسالمی  جمهوری  جهان؛  برتر  کشور   ۲0 میان  در 
ایران؛  از  پس  است.  کرده  خود  آن  از  را  شانزدهم  جایگاه 
با  ترتیب  به  لهستان  و  سوئد  ترکیه،  سویس،  کشورهای 
۲۸3۶۸؛ ۲۶39۲؛ ۲۵1۴۴ و ۲۴739  رتبه های هفدهم تا 

بیستم را کسب نموده اند. 

با  تنها  الملل  بین  علم  مرجعیت  که  کرد  فراموش  نباید 
افزایش کمیت تولید علم حاصل نمی شود. مرجعیت علمی 
اولین بند از سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی 
توسط مقام معظم رهبری است. مرجعیت علمی پیامدهای 
بنابراین  داشت.  به همراه خواهد  برای کشور  زیادی  مثبت 
علم  تولید  کمیت  به  تکیه صرف  جای  به  چیز  هر  از  بیش 
علم  اجتماعی  و  اقتصادی  اثرگذاری  افزایش  دنبال  به  باید 

باشیم. تولید شده 
محمد جواد دهقانی

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم سرپرست 

جمهوری اسالمی ایران پیشتاز بالمنازعه تولید علم در منطقه و در جهان اسالم در سال 2018

اختصاص بیش از 2 درصد تولید علم دنیا و بیش از 22 درصد از سهم تولید علم جهان اسالم

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مقاله پر استناد در سطح دنیا معرفی شد
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سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با بیان این  که نتایج رتبه  بندی بین المللی تایمز ۲019 
اعالم شد، از رشد ۶0 درصدی حضور دانشگاه های ایرانی در این رتبه بندی خبر داد و افزود: در 

رتبه بندی ۲019 تایمز شاهد حضور ۲9 دانشگاه ایرانی در جمع 1۲۵۸ دانشگاه برتر جهان هستیم.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین 
نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی که 
در سال  ۲01۲  تا ۲01۴ از ایران تنها  یک دانشگاه و در سال ۲01۵ دو دانشگاه صنعتی شریف و 
صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند در سال ۲01۶ تعداد دانشگاه ها به ۸ مورد و در 

سال ۲017 به 13 دانشگاه و در ۲01۸ این تعداد  به 1۸ دانشگاه افزایش یافته است.
وی اظهار داشت:  در رتبه بندی اخیر در سال ۲019 با ورود 11 دانشگاه جدید شاهد حضور ۲9 
دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع 1۲۵۸ دانشگاه برتر جهان  از ۸۶ کشور بوده و این 
موضوع نوید بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاه های توانمند ایران در رتبه بندی های معتبر بین 
المللی است. دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، شهید مدنی آذربایجان، 
علوم پزشکی ایران، مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، صنعتی 

شاهرود و ارومیه برای اولین بار در رتبه بندی تایمز حضوریافته اند.

سرپرست ISC در ادامه افزود: بر این اساس در رتبه بندی تایمز در سال ۲019، دانشگاههای 
کاشان، علوم پزشکی مشهد و صنعتی شیراز، که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور داشتند 
ای  رتبه  بازه  با  بابل  نوشیروانی  دانشگاه صنعتی  اینحال  با  اند.  نموده  رتبه های خوبی کسب 
3۵1-۴00  و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز دانشگاه کاشان  با قرار گرفتن در بازهای رتبه ای 
۵01-۶00  در بین دانشگاه های برتر در این نظام رتبه بندی قرار دارند. رتبه سایر دانشگاه های 

ایران در جدول زیر نشان داده شده است.

الزم به ذکر است که دانشگاههایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و 
ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی تایمز و بر اساس حروف الفبا ) به 
التین ( است. بدین ترتیب از ۲9 دانشگاه کشور یک دانشگاه در رتبه 1) صنعتی نوشیروانی بابل(، دو 
دانشگاه در رتبه ۲ ) صنعتی امیر کبیر و کاشان( ، ۸ دانشگاه در رتبه ۴ ) علم وصنعت، صنعتی اصفهان، 
علوم پزشکی مشهد، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران(، 10 دانشگاه 
در رتبه  1۲ ) شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، گیالن، علوم پزشکی ایران، اصفهان، خواجه 
نصیرالدین طوسی، مازندران، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز(  و هشت دانشگاه در 
رتبه ۲۲ ) الزهرا، بیرجند، خوارزمی، باهنر کرمان ، صنعتی شاهرود، ارومیه ، یزد و زنجان( قرار دارند.

روش شناسی رتبه بندی تایمز
سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال 

۲00۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.  این رتبه 
بندی از 13 شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با 
وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین المللی با وزن 7,۵ درصد و ارتباط با صنعت 

با وزن ۲,۵ درصد بهره گرفته است. 

 )PWC( محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز
انجام شده است. محاسبات شاخص ها و نمرات توسط 3 منبع اطالعاتی صورت گرفته است که 

این منابع عبارت هستند از:
1- داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می گردند

۲- داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی
3- اطالعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس.

داده های رتبه بندی سال ۲019 بیش از ۲۵000 نشریه علمی را که توسط پایگاه اسکوپوس الزویر 
نمایه می شود را در برمی گیرد.تولیدات علمی دوره  ۵ ساله ۲013-۲017 و استنادات دوره شش 

ساله ۲013-۲01۸ را شامل می شود.
جایگاه دانشگاههای جهان در رتبه بندی تایمز 2019

دهقانی اظهار کرد: سه دانشگاه آکسفورد و کمبریج ) از انگلیس(  و استنفورد ) از آمریکا(  در رتبه 
بندی سال  ۲019 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و نیز دانشگاههای MIT ، صنعتی کالیفرنیا، 
هاروارد، پرینستون، ییل و کالج لندن به ترتیب دررتبه های ۴ الی 10 دنیا قرار گرفته اند. در بین 10 

دانشگاه برتر جهان 3 دانشگاه از کشور انگلستان و 7 دانشگاه از ایاالت متحده بوده اند.  
وی افزود: کشور آمریکا با 17۲ دانشگاه، انگلیس با 9۸ دانشگاه  آلمان ۴7 دانشگاه، استرالیا 3۵ 
دانشگاه، فرانسه 3۴ دانشگاه و کانادا ۲7 دانشگاه در این رتبه بندی داشته اند. دانشگاه سوربن فرانسه با 
کسب رتبه 73 باالترین رتبه را در میان دانشگاه های تازه وارد ) newcomer( در رتبه بندی دارد. 
سرپرست ISC افزود: در منطقه آسیا کشور چین با7۲ دانشگاه و کسب رتبه جهانی ۲۲ توسط 
دانشگاه تسینگ هوا  ))Tsinghua بهترین رتبه جهانی در میان دانشگاه های آسیا معرفی 
شده و  کشور سنگاپور با دو دانشگاه و کسب رتبه جهانی ۲3 توسط دانشگاه NUS  در جایگاه 
بعد قرار دارد. کشور ژاپن با 103 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه و دانشگاه توکیو رتبه جهانی 
۴۲ را کسب کرده است. کشور چین 7 دانشگاه، ژاپن ۲ دانشگاه و سنگاپور نیز ۲ دانشگاه رتبه 

زیر ۲00 داشته اند.  
دانشگاههای کشورهای اسالمی در رتبه بندی تایمز 2019

دهقانی گفت: از نظر تعداد دانشگاهها، جمهوری اسالمی ایران با ۲9 دانشگاه بیشترین تعداد 
حضور را داشته است. وی یادآور شد: از سایر کشورهای اسالمی کشورترکیه با ۲3 دانشگاه، مصر 
با 19 دانشگاه، مالزی 11 دانشگاه، پاکستان با 9 دانشگاه و عربستان سعودی و الجزایر هرکدام با ۶ 
دانشگاه، اندونزی با ۵ دانشگاه، مراکش، اردن و امارات متحده عربی هرکدام ۴ دانشگاه، قزاقستان 
۲ دانشگاه و سایر کشورهای عراق، عمان،  نپال ، تانزانیا، جامائیکا، قطر و کویت با یک دانشگاه  در 
رتبه بندی سال ۲019 قرار گرفته اند. در رتبه بندی امسال تایمز برای اولین بار دانشگاههایی از 
کشورهای عراق، جامائیکا، نپال، تانزانیا و قزاقستان در رتبه بندی حضور داشته اند. در مجموع از 

کشورهای اسالمی حدود 1۴1 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.
کشورهای  برتر  های  دانشگاه  میان  در  گفت:  اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
اسالمی، عربستان سعودی دربازه ۲۵0-۲01 ، مالزی و امارات متحد عربی در بازه 301-3۵0 
، ایران ، ترکیه و اردن در بازه ۴00-3۵1  بهترین رتبه جهانی را کسب نموده اند.  در مجموع 
از میان کشورهای اسالمی تنها 11 دانشگاه رتبه زیر ۵00 داشته اند. این در حالی است که 
طبق برنامه 10 ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای اسالمی عضو OIC )مصوب ۲017  در 
قزاقستان (  الزم است تا ۲0۲۶ تعداد ۵0 دانشگاه  از کشورهای اسالمی  در میان ۵00 دانشگاه 
برتر دنیا قرار گیرند.  به همین دلیل باید تالش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه 
راه مناسب  توسط دانشگاههای این کشورها صورت گرفته تا عالوه بر افزایش تعداد دانشگاهها 

رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب نمایند.

نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز 2019 اعالم شد

رشد 60 درصدی حضور دانشگاه هاي كشور در رتبه بندي تاميز سال 2019
رتبه اول  ایران از نظر تعداد دانشگاهها در میان کشورهای اسالمی
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قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل در دیدار رایزن فرهنگی سفارت عراق با تاکید بر ضرورت 
های  دانشگاه  شعب  ایجاد  برای  کشورمان  آمادگی  از  دوجانبه،  های  همکاری  راه  نقشه  تدوین 
و  استاد  تبادل  تقویت  و  بغداد  در  مشترک  فناوری  و  علم  پارک  اندازی  راه  عراق،  در  ایرانی 

دانشجو خبر داد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در دیدار دکتر حسین ساالر آملی با دکتر یاسر 
الججاج دو طرف بر توسعه و تعمیق روابط و تعامالت علمی و دانشگاهی بین دو کشور تاکید کرده 
و با توجه به وجود ظرفیت ها و مشترکات قابل توجه فرهنگی، مذهبی و حسن همجواری بین 
دو کشور حمایت خود را از گسترش روابط و همکاری های جامعه دانشگاهی و تبادل هیات های 

علمی و مسئوالن سطح باالی دو کشور اعالم کردند.
دکتر یاسر الججاج، رایزن فرهنگی سفارت عراق، از عالقه مندی مسئوالن و دانشگاهیان کشور 
عراق برای بهره مندی از توانمندی های باالی علمی ایران و افزایش جمعیت اشتغال به تحصیل 
دانشجویان عراقی در ایران به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی خبر داد و خواستار حمایت های 

علمی و پشتیبانی دانشگاه های ایران از جامعه علمی و دانشگاهی عراق شد.
های  همکاری  برای  راه  نقشه  ترسیم  کشور،  دو  علمی  های  همکاری  تفاهم  یادداشت  تمدید 
دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و عراق و همچنین برنامه ریزی برای نشست روسای دانشگاه های 

برتر دو کشور، از جمله موضاعات مورد گفتگو در این دیدار بود.

مجارستان  کشور  به  سفر  در  مجارستان  و  ایران  علمی  همکاری های  ملی  کارگروه  نمایندگان 
با  برزیلی  دانشگاه های  گروه  و  مجارستان  دانشگاه های  روسای  کنفرانس  برگزاری  حاشیه  در  و 
بوداپست،  دانشگاه های  روسای  با  مختلف  نشست های  در   2۱ قرن  در  جهانی  دانشگاه های  عنوان 
دانشگاه سگد مجارستان، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بوداپست و رییس اتحادیه دانشگاه های 
کشور مجارستان به بررسی همکاری های دانشگاه های ایران به ویژه دانشگاه های عضو کارگروه و 

دانشگاه های مجارستان پرداختند. 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه یزد، در این کنفرانس دکتر محمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه 

یزد در خصوص نقش راهبری دانشگاه ها در نظام نوآوری منطقه ای به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی پس از مرور وضعیت علم و فناوری در ایران به تشریح نظام نوآوری و همچنین تحلیل اجزا آن 

در استان یزد پرداخت و تجربیات دانشگاه یزد در این راستا را معرفی کرد.
هیئت ایرانی شامل روسای دانشگاه های یزد، سمنان و علوم پزشکی شیراز و معاونان بین الملل 
دانشگاه های یزد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نشستی با رییس دانشگاه فنی و اقتصاد بوداپست 
و هیئت همراه درخصوص همکاری های آتی کارگروه با این دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین هیئت ایرانی با همراهی سفیر جمهوری اسالمی ایران در مجارستان در دیدار با رییس و 
مسئوالن جدید دانشگاه "سگد"  به عنوان دانشگاه نماینده در کشور مجارستان به بررسی فعالیت های 
این کارگروه در چند ماه گذشته پرداختند و از مرکز اپتیک و کوانتوم الکترونیک دانشگاه سگد و 

همچنین مرکز تحقیقاتی لیزر آتوثانیه ایالی بازدید کردند.

قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل اعالم کرد:در حاشیه اجالس دانشگاه های جهانی در قرن 21؛

آمادگی ایران برای تاسیس پارک علم و فناوری در بغداد و ایجاد 

شعب دانشگاههای ایرانی در عراق

راه های گسرتش همکاری های علمی ایران و مجارستان مورد 

بررسی قرار گرفت

 Time   تایمز بندي  رتبه  پایگاه  عتف،  نشریه  گزارش  به 
دانشگاه  برترین  از  فهرستي    Higher Education
هاي دنیا در سال ۲019 را منتشر نمود که دانشگاه صنعتي 
نوشیرواني بابل براي دومین سال حضور در نظام رتبه بندي 
ایران جاي  هاي  دانشگاه  نخست  رده  در  دنیا  هاي  دانشگاه 
گرفت. در این دوره از رتبه بندي تایمز، اسامي ۲9 دانشگاه 
گذشته  سال  به  نسبت  که  میخورد  چشم  به  ایراني  معتبر 

افزایش چشمگیري داشته است.

در  نیز  این  از  پیش  بابل  نوشیرواني  صنعتي  دانشگاه 
فهرست منتشر شده برترین دانشگاه جهان در رتبه بندي 
دانشگاه  برترین  عنوان  به   ۲01۸ سال  در  تایمز  جهاني 
بندي  رتبه  این  در  ایراني  معتبر  دانشگاه   1۸ میان  کشور 

است. گردیده  معرفي 
هاي  همکاري  دفتر  رئیس  نژاد،  رحیم  مصطفي  دکتر 
مناسبت  به  تبریک  ضمن  دانشگاه،  المللي  بین  و  علمي 

و  کارمندان  اساتید،  تمامي  به  بزرگ  موفقیت  این 
جایگاه  این  بابل،  نوشیرواني  صنعتي  دانشگاه  دانشجویان 
علم  اهل  تمامي  شائبه  بي  هاي  تالش  نتیجه  را  ارزنده 
مي  کردند  نشان  خاطر  و  دانستند  دانشگاه  این  دانش  و 
توان با با برنامه ریزي هاي هدفمند  در جهت بین المللي 

برداشت. قدم  دانشگاه  این  بیشتر  هرچه  سازي 

از مشهورترین نظام هاي رتبه بندي  تایمز یکي  رتبه بندي 
بر  را  دنیا  برتر  هاي  دانشگاه  ساله  هر  که  است  المللي  بین 
اساس 13 شاخص عملکردي در قالب ۵ معیار کلي آموزش، 
پژوهش، استنادات، درآمد صنعتي و وجهه بین المللي جهت 
انجام مقایسه هاي جامع و متوازن مورد ارزیابي و رتبه بندي 

قرار مي دهد. 
اطالعاتي شامل  منبع  از سه  تایمز  بندي  رتبه  در  همچنین 
از  شده  ارائه  اطالعات  ها،  نظرسنجي  از  حاصل  اطالعات 
سوي دانشگاه ها و اطالعات پژوهشي دانشگاه ها در پایگاه 
استنادي اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره 

گرفته شده است.
روابط عمومي، کسب این موفقیت بزرگ و غرور آفرین را که 
باشد،  مي  عزیز  دانشگاهیان  همه  مشارکت  و  تالش  حاصل 

صمیمانه تبریک وتهنیت عرض مي نماید.

كسب رتبه يك دانشگاه دربني دانشگاه هاي كشور
 

به گزارش نشریه عتف ، مهندس امیر غفاري، دانشجوي 
کارشناسي ارشد رشته ي بیوتکنولوژي دانشکده مهندسي 
شیمي دانشگاه نوشیرواني بابل، با موفقیت دوره مطالعاتي 
خود را در دانشگاه ETH سوئیس به عنوان دانشجوي 

مهمان، به پایان رساندند.
ایشان به عنوان دانشجوي مهمان، یک نیمسال در دانشکده 
سیستم هاي زیستي و مهندسي دانشگاه ETH  زوریخ به 
تحقیق و تکمیل پایان نامه خود با مضمون حسگر هاي 
زیستي الکتروشیمیایي پرداختند. پروژه تحقیقاتي مهندس 
حمایت  مورد  هاي  پژوهش  از  اي  مجموعه  زیر  غفاري 
اتحادیه ي اروپا بوده و با انجام این پروژه در خارج از کشور 

بیش از ۲00 میلیون تومان صرفه جویي شده است.
الزم به ذکر است، دانشگاه اي اتي اچ با حمایت از دانشجوي 
دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل و با پرداخت هزینه هاي 
اقامت ایشان و همچنین همکاري در تکمیل این پروژه 
پروژه ي  از  با هدف پیشبرد بخشي  در کشور سوئیس، 
تحقیقاتي نوروساینس اروپا به صورت پایان نامه ي ارشد 
آقاي امیرمحمد غفاري نقش قابل توجهي در این خصوص 
را ایفا نمود.  مهندس غفاري پایان نامه خود را در تاریخ 
۲0 شهریور سال جاري در شهر بازل سویس دفاع نمودند.

پايان موفقيت آميز دوره فرصت مطالعايت 

دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشريواين بابل 

در دانشگاه ETH سوئيس
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هفده سال پیش در نیمه فصل تابستان عده ای از اهالی علم و فرهیختگان استان یزد توانستند 
پس از تالش و تحقیق فراوان پارک علم و فناوری یزد را در یکی از قدیمی ترین کارخانه های شهر 
زیبا و تاریخی یزد تاسیس و افتتاح کنند. مجموعه ای که از همان سال تا کنون محل تجمع عده 
ای از جوانان نخبه، فعال و تحصیل کرده بوده و در حال حاضر یکی از بزرگترین پارک های علم و 

فناوری در کشور است.
پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را در چهار حوزه زیست فناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
انرژی های نو و نساجی در مرداد ماه 13۸0 آغاز کرده و به مرور زمان بر اساس نیازهای استان و 
اقتضائات زمانی و مکانی، فعالیت های خود را در حوزه هایی چون نانوتکنولوژی، کاشی و سرامیک، 

آب و فناوری های نرم گسترش داده است. 
از  ای  بر خالصه  داریم  مروری  فناوری  و  علمی  این مجموعه  تاسیس  در هفدهمین سال  اکنون 

فعالیت های آن: 
در حال حاضر ۲۵9 شرکت فناور در 1۴ نهاد فناوري وابسته به پارک مشغول فعالیت هستند. 

معرفی برخی نهادهای پارک علم و فناوری یزد: 

پردیس های فناوری:
توسعه ی پردیس های تخصصی فناوری با توجه به رویکرد جدید پارک علم وفناوری یزد در زمینه 
ساختار اداری و با هدف تقویت توان پارک در ارائه ی خدمات تخصصی و جدید به ویژه در بخش 
بازار، مشاوره و آموزش، از طریق تقویت مراکز رشد و تفویض مدیریت خدمات هر حوزه به پردیس 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پردیس  سه  راه اندازی  راستا،  این  در  می شود.  دنبال  آن  تخصصی 
)ICT(، زیست فناوری و سیستم های پیشرفته ی صنعتی و فناوری های نرم در دستور کار پارک 

علم وفناوری یزد قرار گرفته و در حال فعالیت می باشند.
پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی: 

این پردیس در گروه های تخصصی کشاورزی، محیط زیست و گیاهان دارویی، معدن و متالوژی، 
و  بیوتکنولوژی  نساجی،  پلیمر،  و  مهندسی شیمی  سرامیک، شیمی،  و  کاشی  پزشکی،  مهندسی 

مکانیک فعالیت می کند.
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات:   

پردیس فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از 3 پردیس تخصصی فناوری در زمینه هاي 
تولید نرم افزار، آموزش الکترونیکي، اتوماسیون صنعتي، سیستم هاي اطالعاتي و سایر زمینه های 

مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت می کند.
پردیس علوم انسانی و هنر)فناوری های نرم( 

پردیس علوم انسانی و هنر، نخستین مرکز در این حوزه، عمدتا خدمات محور،  پژوهشی و دانش 
بنیان بوده که در ارتباط با کارآفرینی فارغ التحصیالن و متخصصان علوم انسانی در پارک علم و 
فناوری یزد در سال 13۸7 هسته اولیه آن شکل گرفت. در حال حاضر این مرکز به نام مرکز رشد 
علوم انسانی و هنر )فناوری های نرم( شناخته می شود. این پردیس در سه گروه تخصصی علوم 

انسانی، هنر و صنایع خالق و صنایع فرهنگی فعالیت می کند. 
 

نهادهای فناوری همکار :
بر اساس سیاست های کالن پارک علم و فناوری یزد در خصوص توسعه متوازن زیرساخت های 
فناوری در سطح استان پارک در صدد است بنا به ظرفیت موجود در شهرستان ها و نیز دستگاه ها 
و مراکز آموزشی و پژوهشی نسبت به ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری اقدام نماید. در این راستا 
دفتر هماهنگی نهادهای همکار وظیفه امکان سنجی، ایجاد و مدیریت یکپارچه این نهادها را بر 

عهده داشته است.                             
مراکز توسعه فناوری : 

حمایت از ایجاد مراکز توسعه فناوری مبتنی بر ظرفیت ها و چالش های منطقه ای شامل کاشی و 
سرامیک، انیمیشن و هنر های دیجیتال، آب، فناوری های نوین شهری و برنامه ریزی جهت ایجاد 
مراکز توسعه فناوری مواد پیشرفته، انرژی، صنایع هوایی و هوانوردی از مهم ترین دستاوردهای 

پارک علم و فناوری یزد در سال های آینده است. 

نهادهای حمایتی و ترویجی :
دفاتر مبادالت فناوری بین المللی 

این مرکز با پلت فرم مبادله ی فناوری و کمک به صادرات محصوالِت شرکت های فناوری یزد ایجاد 
شده و بر اساس آن دفاتر و مراکز وابسته با مشارکت بخش خصوصی در زمینه های مختلف صادرات، 

انتقال تکنولوژی، مشاوره و سایر موارد مرتبط خدماتی را به شرکت های مذکور ارائه می دهد.
اقدامات انجام شده توسط  "دفاتر مبادالت فناوری بین المللی" :

گشایش دفتر مبادالت فناوري ایران و گرجستان در تفلیس با مشارکت بخش خصوصي به عنوان 
اولین دفتر مبادالت فناوری درخارج از کشور

کریدور  همکاري  با  گرجستان  در کشور  بنیان  دانش  و  فناور  نشست شرکت هاي  اولین  برگزاري 
صادرات و اتاق بازرگاني و آژانس توسعه فناوري گرجستان 

دفتر مالکیت فکری
دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، به عنوان تنها 
مرجع منطقه ای ذیصالح استان یزد جهت ارزیابی اختراعات از سال 13۸۸ فعالیت خود را در استان 

شروع نموده است. خدمات دفتر مالکیت فکری به شرح ذیل است:
⚫  ارزیابی و داوری پرونده های ادعای اختراع ارسالی از سوی اداره مالکیت صنعتی

⚫  ارزیابی و داوری درخواست های مخترعین برای تأییدیه های علمی اختراع
⚫  ارائه خدمات مشاوره ثبت انواع مالکیت های فکری

⚫  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با مالکیت فکری در سطح استان

زندگی با طعم فناوری ایرانی در زیباترین شهر خشتی جهان
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لزوم توجه دانشگاه های استان به 
کارآفرینی و فناوری

استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم، رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان قم در 
اشاره  با  قم  پارک  با  مشترک  نامه  تفاهم  امضای  مراسم 
تحصیل  برای  کافی  انگیزه  باید  دانشجویان  اینکه  به 
را  دانش  فناوری  و  علم  میان  فاصله  گفت:  باشند  داشته 

کند. می  منزوی  و  ناکارآمد 
دکتر محمد نادری در بازدید از پارک علم و فناوری استان 
از جمله  اینکه  کاربردی کردن دانش روز  به  با اشاره  قم 
اظهار  است  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  ذاتی  وظایف 
کرد: سوق دادن علم به مهارت از اهداف و مهم برنامه های 

دانشگاه است.
با مباحث  از فاصله گرفتن دانشگاهیان  تاسف  ابراز  با  وی 
باید  فناوری  و  علم  مراکز  گفت:  فناوری  و  افزایی  مهارت 
با توسعه  را  برگزاری تورهای مجازی جامعه دانشگاهی  با 

فناوری وکارآفرینی آشنا کرده و ارتباط دهند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید براینکه کامال 
افزود: یکی  داریم  اعتقاد  پارک  فعالیت  اهداف  و  به محور 
از فرایندهای مهم این دانشگاه مولفه »مسیرشغلی« است 
و  پارک های علم  فناورانه آن نقش  اشتغال  که در بخش 
فناوری بسیار مهم و انکار ناپذیر تعریف و تبیین شده است. 
دکتر نادری با ابراز خرسندی از همکاری مشترک با پارک 
و  شغلی  مشاوره  کلینیک  پروژه  فعالیت  و  اندازی  راه  در 
کارآفرینی گفت: بدون شک این پروژه باید با قوت و قدرت 

بیشتری ادامه پیدا کند.
در ادامه این نشست، رئیس پارک علم و فناوری استان قم 
با بیان اینکه پارک ارتباط خوبی با جامعه پیدا کرده است 
تولید  و  تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه   100 از  بیش  گفت: 
اخبار متعدد و متنوع در خبرگزاری ها و مطبوعات در سال 
های اخیر در خصوص فعالیت های پارک انجام شده است.
و  توجهی  بی  از  انتقاد  با  علوی  اخوان  دکتر سید حسین 
دوری دانشگاه ها با فرایند توسعه و فناوری گفت: در حال 
فناوری  مباحث  خصوص  در  استان  رویکرد  و  نگاه  حاضر 

مطلوب نیست و باید این رویکرد تغییر اساسی پیدا کند.
جامعه  محتوم  و  مختوم  سرنوشت  براینکه  تاکید  با  وی 
در  است گفت:  فناوری  و  علم  توسعه  به  توجه  دانشگاهی 
اهمیت اقتصاد دانش بنیان همین بس که در حوزه صنعت 
برای ایجاد یک شغل حدود 300 میلیون و در حوزه فناوری 

کمتر از 30 میلیون تومان هزینه نیاز است.
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس  است،  ذکر  شایان 
تدبیر  فناور جوامع  واحد  دو  از  همراه  هیئت  و  قم  استان 
و  آوردند  عمل  به  بازدید  آزما  دانش  هوش  مانا  و  سالم 
علمی  جامع  دانشگاه  میان  همکاری  نامه  تفاهم  پایان  در 

کاربردی و پارک علم وفناوری استان قم امضا شد.

در نشست امضای تفاهم نامه دانشگاه جامع 
علمی کاربردی با پارک تاکید شد

⚫  ارائه خدمات مشاوره تجاری سازی ثبت اختراع
⚫  ارائه خدمات مشاوره ای با موضوع انتقال تکنولوژی

⚫  مراکز نوآوری 
هسته مرکزی مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای  
حمایت از افراد خالق و نوآور و به منظور پرورش ایده های نو 
و کاربردی در سال 13۸3به عنوان اولین مرکز نوآوری در بین 

پارک های علم و فناوری کشور تاسیس شده است.
ماموریت های مرکز :

⚫  آموزش وارتقاء مهارت های پایه و پیشرفته با اجرای طرح
⚫  حمایت از طرح های نوآورانه و کاربردی با قابلیت تجاری سازی

⚫  ترویج فناوری های نوین در جامعه
⚫  هدایت نوآوران در جهت رفع مشکالت جامعه

با استفاده از تجارب به دست آمده ومتناسب با ظرفیت هایی که 
در دانشگاهها، شهرستان ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وجود 
و  اندازی  راه  همکار  های  نهاد  همکاری  با  و  پارک  توسط  دارد 

راهبری می شود. 
در حال حاضر مراکز نوآوری ذیل در حال فعالیت می باشند:

1- مرکز نوآوری مجتمع آموزشی جواداالئمه
۲- مرکز نوآوری دانشگاه فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد

3- مرکز نوآوری دانشگاه یزد
۴- مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۵- مراکز نوآوری در شهرستان های ابرکوه، میبد، مهریز، خاتم، 
بافق، بهاباد

۶- مرکز نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی
7- مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور

۸- مرکز نوآوری مرکز تحقیقات جهادکشاورزی
9- مرکز نوآوری انرژی های نو

پارک علمی کودکان و نوجوانان 
عبارت  به  بخشیدن  تحقق  منظور  به  یزد  وفناوری  علم  پارک 
پارک علمی  احداث مجموعه  به  اقدام  با طعم لذت"  "یادگیری 

کودکان و نوجوانان نموده است.
رشته های فعال:

- رباتیک 
- هوافضا

- آزمایشگاه شیمی
- کارگاه فیزیک

- دومینو
- نجوم

مهم ترین دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد: 
⚫  حمایت از ایجاد، رشد و توسعه بیش از 7۶7 هسته و موسسه 

فناور 
و  نخبگان  از  نفر   1۵00 حداقل  پایدار  اشتغال  ایجاد    ⚫
از این اشتغال در  التحصیالن کارآفرین استان )۴0 درصد  فارغ 

برنامه چهارم توسعه پارک محقق شده است(
⚫  ایجاد اولین صندوق پژوهش و فناوری کشور در سال ۸3 با 

هدف ارائه انواع خدمات و تسهیالت مالی- اعتباری شامل: 
-  اعطای انواع تسهیالت/ صدور انواع ضمانت نامه/ عاملیت مالی 

مراجع و صندوق های حمایتی/ سرمایه گذاری ریسک پذیر 
 - ارائه مبلغ۶73  میلیارد ریال تسهیالت در قالب ۲۶۸1 طرح 

فناوری 
توسعه  چهارم  برنامه  تسهیالت طی  ریالی  کل حجم  از   %7۵(  

پارک محقق شده است(
نوآوری  و  شکوفایی  صندوق  از  ریالی  1۲۸میلیارد  منابع  جذب 
معاونت علمی و فناوری )رتبه اول جذب منابع از صندوق مذکور(

سرمایه گذاری خطرپذیر در 10 طرح فناوری کالن منطقه ای به 
مبلغ 9۸ میلیارد ریال

این صندوق در سال 139۵ به عنوان صندوق برتر کشور انتخاب گردید

⚫  تمرکز به توسعه همکاری های علمی و فناوری بین المللی
- ریاست بخش آسیای غربی انجمن بین المللی پارک های علم 

 )IASP( و فناوری و مناطق نوآوری
- ایجاد دفاتر مبادالت فناوری گرجستان و عمان

- صادرات محصوالت فناوری به ارزش 1/۶ میلیون دالر از سال 
93 تا کنون )10 درصد صادرات پارک های علم و   فناوری کشور 

و کسب مقام دوم(
- برگزاری تور های فناوری بین المللی

- امضای قرارداد 30 میلیون یورویی انتقال دانش فنی ساخت و 
تولید هواپیما های آموزشی سبک بین شرکت ایتالیایی  و یکی 

از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد
و  علم  پارک های  المللی روسای  بین  آموزش های  دبیرخانه   -
مدیران  برای  تخصصی  های  آموزش  برگزاری  و  کشور  فناوری 

شرکت های فناور
⚫  ایجاد اولین مرکز نوآوری کشور در سال 13۸3 

- حمایت از730 طرح نوآوری پارک و ثبت بیش از 130 اختراع 
توسط نوآوران مرکز

- توسعه مراکز نوآوری در نهادهای آموزشی و پژوهشی استان
- ایجاد پارک علمی کودکان و نوجوانان در سال 13۸۸ و اجرای 

فاز توسعه آن در سال 9۶
⚫  ایجاد دفتر مالکیت فکری به عنوان مرجع منطقه ای ارزیابی 

علمی اختراعات از سال 13۸۸ و تایید بیش از ۲00 اختراع 
⚫  برگزاری 13 دوره جشنواره ملی ایده های برتر و هشت دوره 

مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 
⚫  انجام مطالعات ایجاد راه اندازی نخستین منطقه ویژه علم 

و فناوری در کشور
⚫  حمایت از ایجاد مراکز توسعه فناوری مبتنی بر ظرفیت ها 
انیمیشن و  و چالش های منطقه ای شامل: کاشی و سرامیک، 
هنر های دیجیتال، آب، فناوری های نوین شهری و برنامه ریزی 
انرژی، صنایع  ایجاد مراکز توسعه فناوری مواد پیشرفته،  جهت 

هوایی و هوانوردی
⚫  عاملیت فن بازار منطقه استان یزد از سال 9۴

⚫  تاسیس انجمن توسعه فناوری استان با هدف بهره گیری از 
خدمات خیری در حوزه علم و فناوری  و عضویت نماینده این 

انجمن در هیات امنای بنیاد حامیان علم و فناوری کشور
⚫  توسعه فضای استقرار شرکت های فناور

- احیا و مرمت مرکز فناوری اقبال با شعار "پیوند سنت و نوآوری" 
به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی استان در حوزه 
علم و فناوری و تکمیل آن در قالب ساختمان "مراکز رشد اقبال"

-برنامه ریزی فازهای توسعه مرکز فناوری اقبال/ محدوده فناوری 
اقبال و طرح جامع پارک 

⚫  توسعه پردیس های فناوری و مراکز نوآوری دانشگاهی )مدل 
دانشگاه یزد( به سایر دانشگاه ها/ مراکز تحقیقاتی )پیام نور/ آزاد 

و دانشگاه های شهرستان های دارای پتانسیل(
⚫  حوزه عمرانی و تامین زیرساخت:

-تکمیل طرح مرکز فناوری اقبال از طریق احداث مجتمع رفاهی-
فرهنگی/ مرمت و فاخر سازی بخش تاریخی مرکز فناوری اقبال 
فناوری  مرکز  مربع جانبی(  متر  )زمین 1۴000  توسعه  و طرح 
اقبال شامل پارکینگ طبقاتی، فاز توسعه پارک علمی کودکان و 

ساختمان های چند مستاجره
-سامان دهی طرح محدوده فناوری اقبال )10 هکتار( از طریق 
فناوری یزد  کارگزاری سازمان عامل توسعه منطقه ویژه علم و 

)1۵000 مترمربع مرمت و بازسازی(
-تامین زیرساخت و واگذاری ۲0 هکتار از زمین های طرح جامع 

به موسسات فناور
-تامین زیرساخت زون بین المللی طرح جامع

-ایجاد مجتمع اقامتی )هتل فناوری( در طرح جامع پارک
حامیان  )بنیاد  استان  فناوران  توسعه  انجمن  سازی  فعال    ⚫

پارک علم و فناوری یزد( 
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دانشگاه  و  شهرکرد  دانشگاه  مشترک  همکاری  تفاهم  نامه 
شد. امضا  اسپانیا  اکسترمادورا 

همت  به  شهرکرد،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرکرد  دانشگاه  بین المللی  و  علمی  همکاری های  دفتر 
عضو  ورنامخواستی  قاسمی  مهدی  دکتر  همکاری  و 
 1397 مهرماه   1۴ روز  کشاورزی،  دانشکده  علمی  هیات 
تبادالت  و  همکاری  تفاهم نامه   ،)۲01۸ اکتبر   10(
دانشگاه   و  شهرکرد  دانشگاه  بین  مشترک  علمی 
اکسترمادورا)Extremadura(  اسپانیا، به منظور توسعه 
به صورت  پژوهشی،  همکارهای  و  آموزشی  علمی-  تبادالت 
غیرحضوری به امضا دکتر سعید کریمی سرپرست دانشگاه 
 Segundo( دوران(  پریز  سگوندو  پرفسور  و  شهرکرد 
اکسترمادورا  دانشگاه  رییس    piriz Duran

)University of Extremadura(  رسید.
توسعه  و  آموزشی  و  علمی  تبادل  باهدف  تفاهم نامه  این 
دانشجو،  و  استاد  تبادل  ی  درزمینه  پژوهشی  همکاری 

همایش،  برگزاری  مشترک،  پژوهشی  طرح های  اجرای 
کارگاه، کنفرانس مشترک، تسهیل روند اعطای فرصت های 
علمی  ظرفیت سازی  کتابخانه ای،  منابع  تبادل  و  مطالعاتی 

متقابل و... به امضا رسیده است.
تمرکز  ساله   ۴ نامه   تفاهم  این  دستاوردهای  مهمترین  از 
ویژه بر بحث تبادل دانشجو وراه اندازي دوره هاي دکترای 
در  باشد.  می   )Cottotell کوتوتل  ترددی)  مشترک 
اجراي  در  توانند  می  دانشگاه  دو  نامه  تفاهم  این  قالب 

دکترای  دوره  اولین  و  -المللي  بین  مشترک  هاي  دوره 
یک  و  شهرکرد  دانشگاه  بین    )Cottotell(مشترک

باشند. آمیزی داشته  اروپایی همکاری موفقیت  دانشگاه 
شایان ذکر است،  دکترای ترددی )Cottotell( دوره ای 
است که رساله دکترای آن در دو کشور تهیه می  شود و دو 
استاد راهنما ایرانی  و خارجی بر آن نظارت دارند و دانشجو 
در دو دانشگاه ثبت نام  و رساله با قراردادی که به امضای 

دو دانشگاه می  رسد، به طور رسمی  اجرایی می  شود.

گفتنی است، دانشگاه اکسترمادورا در سال 1973 تاسیس 
است.   اسپانیا  کشور  برتر  های  دانشگاه  از  یکی  و  شده 
پردیس،  هر  که  دارد  دانشگاهی  پردیس   ۴ دانشگاه  این 
مهندسی،  .فنی  علوم،  از جمله  خود   های خاص  دانشکده 
علوم  دامپزشکی،  پزشکی، حقوق،  ،آموزش،  اقتصادی  علوم 
درمانی،پلی  کار  و  پرستاری   ، معلمان  آموزش  ورزشی، 
تکنیک، فلسفه، کسب و کار و گردشگری  دارد و رشته های 

مختلف در آن تدریس می شود.

صنعتی  دانشگاه  بیومکانیک  کارشناسی ارشد  دانش آموخته 
تمایل  تشخیص  سیستم  یک  تولید  و  طراحی  از  شریف 
منظور  به  عضالنی  سیگنال های  روی  از  انسان  حرکتی 
اگزو،  شریف  کمک کننده  پوشیدنی  ربات  بهینه سازی 
صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  حمایت  با 

داد. خبر  الکترونیک)صحا( 

به گزارش روابط عمومی صحا، این ربات پوشیدنی پیش از 
این در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال 139۵ 
با  اینک  و  بود  شده  کاربردی  پژوهش های  دوم  رتبه  حائز 

حمایت صحا ارتقا داده شده است.
تمایل  تشخیص  سیستم  به  تجهیز  با  پوشیدنی  ربات  این 
بیماران  دست  حرکت  به  که  یافته  را  امکان  این  حرکتی 
که  افرادی  یا  و  جانبازان  فوقانی،  اندام   عملکرد  آسیب  با 
و  آرنج  مفاصل  حرکت  در  مختلف  دالیل  به  آن ها  دست 
مچ ناتوان شده و یا بازه حرکتی محدودی پیداکرده است، 

کند. کمک 
کارشناسی ارشد  دانش آموخته  محمدی،  اسماعیل  مهندس 
بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مجری پروژه گفت: این 
ربات پس از این که بیمار آن را پوشید و اراده برای حرکت 
دست داشت، مسیر حرکت را تشخیص داده و ادامه حرکت 

را انجام خواهد داد.
دانشگاه  بیومکانیک  کارشناسی ارشد  دانش آموخته  این 
اعصاب،  تحریک  باعث  عمل  این  افزود:  شریف  صنعتی 
جلوگیری از تنبل شدن عضالت درگیر و به مرورزمان افزایش 

بازه حرکتی آرنج و مچ می شود.
مدل  دو  در  محصول  این  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
پوشیدنی و رومیزی روانه بازار خواهد شد، در خصوص موارد 
به  قابلیت کمک  ربات  این  گفت:  بیماران  برای  آن  استفاده 
التهابی،  ضایعات  )شکستگی،  مچ  ناحیه  آسیب  با  بیماران 
و  مغزی  سکته  بیماران  و...(،  مفصل  خشکی  عصب،  آسیب 

آسیب نخاعی و بیماران فلج مغزی را دارد.
انجام  به  محصول  این  کمک  به  اشاره  با  محمدی  مهندس 

فعالیت های روزمره زندگی و نیز ارزیابی دقیق دامنه و قدرت 
عضالنی به صورت کمی، گفت: این محصول در کلیه مراکز 
تمرینات  انجام  فیزیوتراپی( جهت  و  )کاردرمانی  توان بخشی 
حرکتی  بازآموزی  قدرت،  حرکتی،  دامنه  افزایش  جمله  از 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  نیز  و  بهبودی  تسریع  به  کمک  و 
علمی  اختراع های  و  تحقیقات  جهت  توان بخشی،  تحقیقاتی 

قابل استفاده است.
مجری این پروژه در توضیحی در خصوص محصول تولیدی، 
گفت: ربات های توان بخشی شریف اگزو شامل دو نوع ربات 
بیوفیدبک  دستگاه  و  آرنج  و  مچ  اکتیو  و  پسیو  اگزو  شریف 

دو کاناله است.
با  که  کرد  توصیف  دستگاهی  را  دوکاناله  بیوفیدبک  وی 
را  عضله ای  فعالیت های  سطحی  الکترودهای  از  استفاده 
زیرین  اسکلتی  عضالت  از  می کنند  انقباض  به  شروع  که 
کاربر  به  باالیی  بسیار  دقت  با  و  با سرعت  و  داده  تشخیص 

نمایش می دهد.
دانشگاه  بیومکانیک  کارشناسی ارشد  دانش آموخته  این 
و  کوچک  بر  عالوه  بیوفیدبک  این  افزود:  شریف  صنعتی 
قابل حمل بودن به درمانگر در روند تشخیص و درمان کمک 

خواهد کرد.
شده،  طراحی  محصول  مزایای  به  اشاره  با  همچنین  وی 
هستند  دستگاهی  دنبال  به  بیمارستان ها  و  مراکز  گفت: 
بتواند  و  بوده  قابل حمل  پسیو،  حرکات  انجام  بر  عالوه  که 
نیز  اکتیو  حرکات  بیمار  دست  حرکت  از  گرفتن  ورودی  با 
آن  از  بهبود  جهت  بیماران  از  بیشتری  بازه  تا  دهد  انجام 
را  ربات  نیاز  صورت  در  بتواند  نیز  بیمار  و  کنند  استفاده 
را  برده و تمرین خود  یا محل کار  به منزل  به همراه خود 
اگزو  شریف  ربات  طراحی  در  که  دهد  ادامه  مداوم  به طور 

این مهم برآورده شده است.
خارجی  دستگاه های  که  مطلب  این  بیان  با  پروژه  مجری 
هم  و  خریداری  برای  هم  باال  بسیار  هزینه  مستلزم  موجود 
برای تعمیر و نگهداری است، اظهار کرد: با تولید دستگاه های 
از  ارز  از خروج  و جلوگیری  اشتغال زایی  بر  موردنظر، عالوه 

کشور، می توان کمبود این تجهیزات را در مراکز توان بخشی 
جبران کرده و جایگزین مناسبی برای نمونه مشابه وارداتی 

آن فراهم کرد.
این  نیمه صنعتی  نمونه  تولید  به  اشاره  با  محمدی  مهندس 
عمر  چرخه  معرفی  مرحله  در  پروژه  داشتن  قرار  محصول 
محصول، در مورد پیش بینی ها در خصوص میزان تقاضا برای 
و  بوده  درصد   100 محصول  این  بازار  سهم  گفت:  محصول 
می توان خود را به عنوان رهبر بازار معرفی کرد، اما تحقق این 
امر نیاز به سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت 

و میان مدت دارد.
مجری پروژه از مراکز فیزیوتراپی، توان بخشی، بیمارستان ها، 
افرادی که  افراد ضایعه نخاعی گردنی،  جانبازان و معلولین، 
به عنوان  شده اند،  شکستگی  و  تصادف  مغزی،  سکته  دچار 
گروه ها  این  همه  گفت:  و  برد  نام  محصول  این  مشتریان 
داشت  خواهند  محصول  کیفیت  به  نسبت  باالیی  حساسیت 
حساسیت  این  به  مثبتی  پاسخ  ما  محصول  امیدواریم  ما  و 

داشته باشد.
دانشگاه  بیومکانیک  کارشناسی ارشد  دانش آموخته  این 
صنعتی شریف در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های 
امکان  صحا  مالی  کمک  بدون  گفت:  پروژه  این  از  صحا 

طراحی و تولید این دستگاه وجود نداشت.

ارتقای سیستم تشخیص متایل حرکتی انسان ربات پوشیدنی رشیف
■ با حمایت صحا از برگزیده جشنواره جوان خوارزمی محقق شد؛

امضای تفاهم  نامه همکاری دانشگاه شهرکرد و دانشگاه اکسرتمادورا اسپانیا
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برگزاری اولین نشست شورای هامهنگی شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان چهارمحال و بختیاری

دانشگاه  و  جامعه  ملی  شبکه  هماهنگی  شورای  نشست  اولین 
استان چهارمحال و بختیاری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز یک شنبه 1۵ 
مهر 1397 اولین نشست شورای هماهنگی شبکه ملی جامعه 
و دانشگاه استان چهارمحال و بختیاری با حضور دکتر سعید 
کریمی سرپرست دانشگاه شهرکرد و  رییس شورای هماهنگی 
مردانی  جعفر  مهندس  استان،  دانشگاه  و  جامعه  ملی  شبکه 
و  چهارمحال  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
دبیران  شبکه،  هماهنگی  دبیر  کرمی  مهدی  دکتر  بختیاری، 
ادارات  کارشناسان  و  مدیران  از  برخی  و  کارگروه های شبکه 
و سازمان های مرتبط با کارگروه های تخصصی در محل دفتر 

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد.
دکتر سعید کریمی سرپرست دانشگا شهرکرد در این نشست 
از  تشکیل  اظهار خوشوقتی  به حاضرین و  ضمن خیر مقدم 
تشکیل  اهداف  درباره  توضیحاتی  ارائه  به  شورا  جلسه  اولین 
واحدهای استانی این شبکه بر اساس آیین نامه مصوب وزارت 
علوم پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه ها در شبکه ملی جامعه 
و دانشگاه به معنای موازی کاری با کارگروه های سازمان ها و 
ادارات  دیگر نیست بلکه این شبکه قصد استفاده و جمع بندی 
خروجی کار آنها و ارائه راه حل نهایی برای سازمان ها و ادارات 

در سطح استان و کشور را دارد.
نیز طی سخنانی گفت: شکل گیری  مردانی  مهندس جعفر 
اما  است  مفیدی  و  خوب  کار  دانشگاه  و  جامعه  ملی  شبکه 
به شرطی که اهتمام ویژه ای به اهداف آن  از جانب همه، 
یک  امر  این  برای  وباید  شود  ها  سازمان  مدیران  بخصوص 
در  استان   مدیران  تمامی  از  و  شود  ایجاد  قوی  دبیرخانه 

جهت نیل به مقصود استفاده شود.
در این نشست همچنین دکتر کرمی دبیر شبکه ملی جامعه و 
دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد  با اشاره به آیین 
نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برای این شبکه،  
شکل  و  پویای  برای  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به 
گیری شبکه و همچنین به ارائه آماری از وضعیت شاخص های 

مختلف استان چهارمحال و بختیاری پرداخت.

اشتغال،  های  کارگروه  دبیران  نشست  این  در  است،  گفتنی 
گردشگری و آب و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان های 
مرتبط با این کارگروه های نظرات خود را بیان کردند و مقرر 
شد کارگروه چهارمی با عنوان مسائل اجتماعی و سالمت روان 

نیز تشکیل شود.
شایان ذکر است، تشکیل کارگروه های علمی بر اساس اولویت 
سیاست  و  شناسانه  مسئله  گزارش های  تهیه  استانی،  مسائل 
استان)در  سطح  در  پایدار  توسعه  مسائل  درباره ی  محور 
مهم  مسائل  مورد   در  گزارش  تهیه   کارگروه ها(،  موضوعات 
استانی، شناسایی و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی بر 
اساس کارگروه های علمی ، توصیه های سیاست محور کاربردی 
درباره مسائل استانی به مراجع ذی صالح استانی و ملی، تعامل 
با دستگاه های ذی نفع و ذی ربط طرف تفاهم از مأموریت های 

واحدهای استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه است.
انجام  وظایف واحدهای استانی شبکه ملی  گفتنی است، در 
با ترکیب رییس  جامعه و دانشگاه، شورای هماهنگی استانی 
سیاسی،  معاون  شورا(،  استان)رییس  جامع  و  مادر  دانشگاه 
امنیتی و اجتماعی استاندار)عضو شورا(، رییس سازمان برنامه و 
بودجه استان)عضو شورا(،  سه نفر به نمایندگی از تشکل های 
واحد  دبیر  و  خصوصی)عضوشورا(  بخش  و  اصناف  مردمی، 

استانی)دبیر شورای هماهنگی استان( تشکیل می شود.

کسب رتبه ی نخست جشنواره ملی حجم سازی با مواد بازیافت 

))طبیعت بی جان، دست های جان بخش(( توسط دانشکده  هرن 

و علوم انسانی  فارسان دانشگاه شهرکرد

ثبت نام یک هزار و ۶۷۰ دانشجوی جدید در دانشگاه شهرکرد 

در سال تحصیلی 97-98

اثر هنری چیتا )یوزپلنگ ایرانی( از دکتر افسانه قانی هیات علمی دانشکده هنر فارسان و احسان 
دانشگاه  فارسان  انسانی  علوم  و  هنر  دانشکده  دستی  صنایع  آموخته  دانش  هفشجانی  باقری 

شهرکرد رتبه نخست جشنواره ملی طبیعت بی جان، دست های جان بخش را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، در نخستین جشنواره ملی حجم سازی با مواد بازیافت 
تحت عنوان ))طبیعت بی جان، دست های جان بخش(( که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شمیرانات و شمال تهران و همکاری موسسه 
فرهنگی و هنری هنرپژوهان نواندیش و دیگر سازمان ها از تاریخ 1۴ تا 17 شهریورماه 1397 
در تهران برگزار شد، اثر هنری چیتا )یوزپلنگ ایرانی( دکتر افسانه قانی هیات علمی گروه فرش 
دانشکده علوم و هنر فارسان و احسان باقری هفشجانی دانش آموخته صنایع دستی رتبه اول را 

کسب کرد.
زنجیرهای  شاتون  دنده،  چرخ  بلبرینگ،  همچون  بازیافتی  مواد  با  مجسمه  این  است:  گفتنی 
مختلف، فنرهای مختلف دیسک ماشین، فنر کمک موتور، فنر کمک ماشین، شاتون های مختلف 
ماشین و موتور، پمپ چاپوقی، شیلنگ هیدرولیک فرمان ماشین، سوپاپ ولوو، دیسک و صفحه 
خودروهای سواری، لنت های تویوتا )تخت و منحنی(، شمع های ماشین و موتور، فیلتر روغن 

پژو، زنجیربِِول، شیر بنزین موتور و ... ساخته شد.
از مهمترین اهداف این جشنواره: فرهنگ سازی در جهت کاهش تولید پسماند و پاک سازی 
محیط زیست، تشویق و گسترش فعالیت های هنری در حوزه تجسمی با رویکرد استفاده از مواد 
بازیافتی و پسماند، کشف و شناسایی هنرمندان نوپا و معرفی ایده ها و آفرینش های اصیل و 

خالق هنری را می توان عنوان کرد.

یک هزار و ۶۷0 دانشجوی جدید در مقاطع مختلف برای  سال تحصیلی ۹8-۹۷ در دانشگاه 
شهرکرد ثبت نام  شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، در سال تحصیلی 9۸-97 در مقطع کارشناسی 
دکترای  دانشجو،   9۸ تخصصی  دکترای  دانشجو،   ۵۵1 ارشد  کارشناسی  دانشجو،   9۸۵
حرفه ای 3۶ دانشجو و در مجموع یک هزار و ۶70 دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف  

در دانشگاه شهرکرد  ثبت نام نمودند.
گفتنی است، دانشگاه شهرکرد در حال حاضر داراي 330 عضو هیأت علمي، بیش از ۲۵0 
کارشناسي  79 رشته  کارشناسي،  در مقطع  ۴9 رشته  و  دانشجو  هزار   7 از  بیش  کارمند، 
ارشد ، 3۶  رشته دکتري تخصصي و 1 رشته دکتري حرفه اي مي باشد و داراي ۸ دانشکده 
منابع  کشاورزي،  دامپزشکي،  ریاضي،  پایه،  علوم انساني،علوم  و  ادبیات  مهندسي،  و  )فني 
دام،  جنین  )فناوری  پژوهشکده   ۶  ، فارسان(  هنر  و  انسانی  علوم  زمین،  علوم  و  طبیعي 
آب،  منابع  تحقیقات  مرکز  رشد،  مرکز  دام،  و  انسان  مشترک  بیماریهاي  فناوری،  زیست 

مي باشد. نانو( 
شایان ذکر است ، دانشگاه شهرکرد در سال ۲017 میالدي براي اولین بار در فهرست یک 
درصد دانشگاه هاي برتر جهان و هم چنین در زمره دانشگاه هاي موثر مهندسي جهان قرار 
گرفت و به لحاظ تولید بیشترین مقاالت یک درصد برتر ISI  در میان دانشگاه هاي جامع 
کشور موفق به کسب رتبه 1۸ گردید. این دانشگاه از سال 139۶ شروع به جذب دانشجویان 

خارجي در رشته هاي ادبیات و علوم انساني، حقوق و ریاضی کرده است.
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 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، سامانه پژوهش به منظور مدیریت فرایند 
بررسی و اجرای طرح های پژوهشی، طرح های فناوری، دریافت کد اخالق و بانک اطالعات و 
رزومه اعضاء هیات علمی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رونمایی و راه اندازی شد.

نشست  در  پژوهشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  پژوهشی  معاونت  سرپرست  کاشی  علی  دکتر 
شورای هم اندیشی اعضاء هیات علمی ضمن معرفی این سامانه اظهار کرد: سامانه پژوهش 
با راه اندازی این  نیازهای پژوهشی در حوزه ورزش کشور راه اندازی شده است و  برای رفع 
سامانه شاهد کاهش زمان بررسی و اجرا، سیستماتیک شدن و کاهش هزینه های فرایندهای 
پژوهشی در پژوهشگاه علوم ورزشی خواهم بود. وی افزود: سامانه مذکوراین قابلیت را دارد 
دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضاء  نیازهای  پاسخگوی  ملی  صورت  به  و  کالن  سطح  در  تا 

تحصیالت تکمیلی کشور باشد.
امکانات پژوهشی می توانیم دغدغه های سازمان ها  تقویت سخت افزاری  با  وی  تصریح کرد: 
و مؤسسات و حتی اعضاء هیات علمی سراسر کشور را در خصوص بهینه نمودن فرایندهای 

پژوهشی مرتفع نموده و بیش از پیش به رفع نیازهای پژوهشی کشور بپردازیم.
سامانه پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی یک سامانه جامع است که تمامی فرایندهای بررسی، 

کشور  در سطح  را  ورزشی  علوم  حوزه  در  تحقیقی  پروژه های  اطالع رسانی  و  اجرا  تصویب، 
مدیریت خواهد کرد.

که  دارد  را  قابلیت  این  پژوهشگاه  فناوری  و  پژوهشی  طرح های  بررسی  ضمن  سامانه  این 
پروپوزال های کد اخالق دانشجویان و محققان در سطح کشور را نیز موردبررسی قرار داده و 

کد اخالق پژوهشگاه علوم ورزشی از این پس تنها از طریق این سامانه ارائه می شود.
از دیگر قابلیت های این سامانه ثبت اطالعات و رزومه اعضاء هیات علمی پژوهشگاه و سایر 
پژوهشگران کشور خواهد  اطالعات  بانک  بزرگ ترین  عنوان  به  دانشگاه های کشور  همکاران 
بود. کارورزان پژوهشی )دانشجویان تحصیالت تکمیلی عالقه مند به پژوهش در حوزه علوم 
طرح های  همکار  و  نموده  ثبت  را  خویش  اطالعات  سامانه  این  در  می توانند  نیز  ورزشی( 

پژوهشی باشند.
شایان ذکر است از این تاریخ تمام طرح های پژوهشی و فناوری و پروپوزال های کد اخالق 
طرح ها  نوع  این  ناظران  و  داوران  مجریان،  و  می گیرد  قرار  موردبررسی  سامانه  این  در 
ris.ssrc.ac.ir با پژوهشگاه علوم ورزشی  می توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی: 

نمایند. همکاری 

وزیر علوم: 

تحریم علمی با حقوق برش در تقابل قرار دارد

پکن- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه علم و 
دانش پدیده ای بین المللی و متعلق به همه مردم جهان است تاکید کرد تحریم و محدودیت 
های علمی و اقتصادی در تقابل با حقوق بشر و توسعه پایدار قرار دارد و مورد قبول جوامع 

نیست. علمی 
و  »علم  اجالس  پانزدهمین  در  ر  "منصور غالمی"  ایرنا،  از   نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
فناوری در جامعه« در توکیو بر ضرورت بین المللی سازی آموزش، انجام بدون محدودیت 
تبادالت علمی دانشگاهی برای توسعه علم و فناوری و تحقق جهش علمی و چرخه مغزها، 
های  محدودیت  و  مرزها  برداشتن  و  فناوران  و  دانشمندان  میان  علوم  المللی  بین  انتقال 

موجود برای تحقق توسعه پایدار، تاکید کرد. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران همچنین در میزگردی که با حضور 
از وزرای علوم و فناوری کشورهای شرکت کننده در اجالس به ریاست وزیر علوم  ۲0 تن 
و فناوری ژاپن و با سخنرانی "کوجی امی" رئیس اجالس برگزار شد گزارشی از روند علم 
و مراکز تحقیقاتی در جمهوری اسالمی  توسعه دانشگاه ها  و  فناوری و دستاوردهای آن  و 

ایران ارایه نمود.
غالمی همچنین در ادامه نشست های پانزدهمین اجالس علم و فناوری در شهر کیوتو در 

ژاپن، در نشست تغییرات آب و هوایی سخنرانی کرد.
او در این نشست به برخی مصادیق تغییرات آب و هوایی از جمله غبار ناشی از فعالیت های 

انسانی و کشاورزی، کاهش و تغییر زمان بارش ها، گرمای هوا و کاهش آب اشاره نمود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران در ادامه سخنرانی خود راه های مقابله 
با آنها از جمله همکاری علمی بین المللی در سطح منطقه ای و جهانی، تبادل تجارب در 
با منشا غیر نفتی  از جمله مالچ پاشی  از راه کارهای دوستدار طبیعت  این زمینه، استفاده 

را مورد تاکید قرار داد.

غالمی در اجالس علم و فناوری توکیو؛

مبادالت دانشگاهی کشورها بدون محدودیت 
انجام شود

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در میزگرد پانزدهمین »اجالس علم و فناوری در جامعه« بر 
انجام مبادالت دانشگاهی وعلمی بدون محدودیت  المللی سازی آموزش تاکید کرد و  بین 

برای توسعه علم و فناوری را یادآور شد .
 

پانزدهمین  در  برای شرکت  که  منصور غالمی   ، ایرنا  از   نقل  به  عتف  رنشریه  گزارش  به 
المللی  بین  انتقال   ، است  کرده  سفر  ژاپن  توکیوی  به  جامعه  در  فناوری  و  علم  اجالس 
علوم میان دانشمندان و فناوران ، تحقق جهش علمی ، چرخش مغزها و برداشتن مرزها 

ومحدودیت های موجود برای تحقق توسعه پایدار را یادآور شد .
براساس گزارش وزارت علوم ، شرکت در میزگرد وزیران علوم و فناوری با شرکت وزرای 
این  مهم  های  برنامه  از جمله  ژاپن  فناوری  و  علوم  وزیر  وزیر  ریاست  به  ۲0 کشور  علوم 

سفر بود.
وی با ارائه گزارشی از روند علم و فناوری و دستاوردهای آن و توسعه دانشگاه ها و مراکز 
ای  پدیده  دانش  و  علم   : کرد  تصریح  علوم  وزرای  میزگرد  دز  کشور  در سطح  تحقیقاتی 
و  تحریم  تحمیل  و  است  جهان  سراسر  در  مردم  همه  به  متعلق  که  است  المللی  بین 
محدودیت های علمی و اقتصادی در تباین با حقوق بشر و توسعه پایدار قرار داشته و برای 

ما قابل قبول نیست. 
در ادامه برنامه های این اجالس و پس از اتمام "میزگرد وزرای علوم و فناوری جهان" که 
به دنبال دستیابی به توسعه پایدار در جهان با استفاده از علم و فناوری است، غالمی در 

نشست "تغییرات آب و هوا" سخنرانی می کند. 

رومنایی و راه اندازی سامانه پژوهش در پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم 
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رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: 
جای خالی مقوله وقف در دانشگاه ها محسوس است و امیدوارم 
با  بیشتر  ارتباط  و  سازی  فرهنگ  همچون  مختلف  اقدامات  با 

خیرین شاهد فعال شدن وقف دانشگاهی باشیم.

حجت االسالم مصطفی رستمی در گفت وگو با خبرنگار گروه 
ایرنا اظهار داشت: یکی از ساختارهای موثری که در  دانشگاه 
اهداف  به سمت  دارایی متمکنان  و  اموال  برای هدایت  اسالم 

ارزشمند طراحی شده، موضوع وقف است. 
وی با بیان اینکه اغلب افراد عالقه مند به ماندگاری آثارخود در امر 
خیر هستند و البته همگان نیز موفق به این کار نمی شوند، گفت: 
بر همین اساس وقف به عنوان یک روش برای جاودانه کردن و 
ماندگاری بخشی از دارایی در مسیر امور خیر که آثارش محدود به 

زمان حیات واقف نیست؛ موضوعی مطلوب و جذاب است. 
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: 
اما مشکلی که در فرهنگ عمومی در این زمینه وجود دارد؛ به 

سبب بی توجهی به وقف طی یک قرن اخیر است. 
وی یادآور شد: سیاست های دوران پهلوی در زمینه موقوفات و 
آسیب زدن به آنها و یا تغییر کاربری و تصرف موقوفه ها سبب 
شد تا فرهنگ وقف به شدتی که در گذشته و در تاریخ ایران 

اسالمی وجود داشته، مورد توجه قرار نگیرد. 
رستمی اظهار داشت: این دوره بی مهری نسبت به وقف سبب 
شد تا مقوله وقف از برنامه ریزی ایرانیان متمول خارج شود؛ هر 
چند که بعد از پیروزی انقالب اسالمی تالش های زیادی برای 

ترویج فرهنگ وقف صورت گرفته است
حجت االسالم رستمی تصریح کرد: ایرانیان بعد از پذیرش دین 
مبین اسالم دائما به مقوله وقف مرتبط بودند و در حوزه های 
مختلف نیازهای انسانی همچون تاسیسات آبرسانی، درمانی، عبادی، 
آموزشی و غیره یکی از مهمترین منابع تامین آنها به شمار می رفت. 
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: 
واقعیت آن است که هنوز هم از آن جایگاهی که باید در این 
حوزه بدان دست یابیم؛ فاصله داریم و نیازمند اقدامات و برنامه 

ریزی های بیشتری هستیم. 
وی افزود: امروزه مراکزی مانند سیستم آموزشی کشور یعنی 
دانشگاه ها، حوزه های علمی و آموزش و پرورش و درمانی یکی 

واقفین  اقدامات  را در  نیازهایشان  تامین  منابع  ترین  اصلی  از 
تعریف کرده اند. 

از  بسیاری  که  چند  هر  داد:  ادامه  رستمی  االسالم  حجت 
 ، آموزشی  فضاهای  زمینه  در  واقفین  مواهب  از  ها  دانشگاه 
آزمایشگاه ها، کتابخانه ها و غیره بهره مند شده اند؛ اما این امر 
با ظرفیت واقعی وقف و نیازهای مراکز علمی کشور فاصله زیادی 
دارد. یعنی هم ظرفیت باالی گرایش به امور خیر و وقف در 
ثروتنمندان جامعه وجود دارد و هم نیاز فراوانی در حوزه های 

مختلف از جمله مسائل دانشگاهی احساس می شود. 
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: 
هم اکنون نیازمند متصل شدن این دو بدنه به همدیگر هستیم و 
این با فرهنگسازی وقف به صورت عمومی و اطالع رسانی و نهادن 

پروژه های قابل تعریف و جذاب برای واقفین امکان پذیر است. 
وی با تاکید بر تجربه موفق ارتباط خیرین با آموزش و پرورش 
کشور افزود: دانشگاه ها نیز باید در این عرصه فعال تر شوند و با 

مجموعه واقفین ارتباط بیشتری برقرار کنند. 
علمی کشور  مراکز  برخی  یادآور شد:  االسالم رستمی  حجت 
همچون دانشگاه تهران اقدامات مناسب و مطلوبی در این راستا 
با  کشور  های  دانشگاه  تمامی  در  باید  موضوع  اما  اند  داشته 

جدیت پیگیری شود. 
نیت  اجرای  برای  ها  دانشگاه  قوانین  تسهیل  ضرورت 

خیر واقفین 
وی اظهار داشت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
نیز تالش کرده با برگزاری جلسات مشترک با مسووالن سازمان 

اوقاف و امور خیریه در این مسیر گام های مشترکی بردارد. 
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: البته 
قطعا با ظرفیت غنی که در این زمینه وجود دارد؛ فاصله داریم و 
امیدوارم با همکاری متولیان آموزشی کشور از جمله وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری گام های مناسب و مطلوب تری برداریم. 
برای  قوانین  تسهیل  همچنین  افزود:  رستمی  االسالم  حجت 
اجرای نیت خیر واقفین یکی دیگر از ضروریات این امر است و 
باید در مقررات مربوط به سرمایه گذاری در دانشگاه ها مبحث 

وقف به صورت ویژه و متفاوت دیده شود. 
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه 
اگر  که  داریم  زمینه  این  در  خوبی  مقررات  خوشبختانه  داد: 

شناسانده و شناخته شود؛ می تواند بسیار مفید واقع شود. 
وی افزود: یکی از قوائد مقررات این است که اگر دانشگاهی بتواند 
بیرون از ظرفیتش سرمایه ای را به صورت خیره جلب کند؛ وزارت 
علوم نیز به همان میزان به دانشگاه مربوطه کمک خواهد کرد. این 
امر بدین معناست که بسترها و زیرساخت های تشویقی وجود 
دارد اما نیازمند شناساندن قوانین تسهیل کننده و رفع موانع 

دست و پاگیر که واقف را از نیت خودش دور می کند؛ هستیم.

با وجود مشکالت ارزی و وقفه ایجاد شده؛

اعزام برای فرصت های 
تحقیقاتی دانشجویان دکرتی 

ادامه خواهد یافت
با  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس  و  علوم  وزیر  معاون 
تحقیقاتی  فرصت  مدت  کوتاه  های  دوره  وضعیت  تشریح 
ارزی  مشکالت  وجود  با  کرد:  تاکید  دکتری  دانشجویان 
تحقیقات  های  فرصت  برای  اعزام  شده،  ایجاد  وقفه  و 

دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی 
این  جایگزینی  به  صدیقی  مجتبی  دکتر  علوم،  وزارت 
دوره ها به جای اعزام برای بورس کامل خارج به عنوان 
تأکید کرد  اشاره و  سیاست اصولی و قطعی وزارت علوم 
پژوهش  از  بخشی  ماهه،   ۶ های  دوره  این  طریق  از  که 
رساله های دکترا با هماهنگی اس تادان راهنمای داخل 
صورت  خارج  معتبر  های  دانشگاه  از  یکی  در  خارج  و 
می گیرد و به ویژه در پروژه هایی با تحقیقات کاربردی 
وسیع  استقبال  مورد  دارند  نیاز  خاصی  تجهیزات  به  که 
به  است.  گرفته  قرار  آنها  استادان  و  دکتری  دانشجویان 
علوم،  وزارت  تالش  با  اخیر،  های  در سال  منظور  همین 
قابل  به طور  کوتاه مدت  دوره های  این  برای  اعزام  آمار 

توجهی افزایش یافته است.
وی گفت: در سال جاری با توجه به سیاست های ارزی، تا 
پایان شهریور ماه 97 با ارز ۴۲00 تومانی این اعزام ها با 
افزایش کمیت ادامه پیدا کرد؛ به گونه ای که در ۶ ماهه 
نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 
درصد افزایش اعزام داشتیم. با توقف پرداخت ارز به نرخ 
قبل، در کنار پیگیری های وزارت برای تأمین مابه التفاوت 
ریالی ارز به نرخ جدید، یک راه، توقف اعزام ها از ابتدای 
مهر ماه بود که مشکالت زیادی را برای دانشجویان ایجاد 
می کرد و راه دیگر با پیش بینی های قبلی، استفاده از 
دانشجویانی  اعزام  برای  اول  ماه   ۶ ارز  محدود  انداز  پس 
که ویزا اخذ نموده یا می نمایند و مهلت کمی دارند بود 
و اینکه از آنها خواسته شود طول دوره را کاهش دهند تا 
تعداد بیشتری از دوستان شان موقتاً از این امکان محدود 
را  بتوان شرایط  اعتبار  تأمین  با  انشاءا...  تا  استفاده کنند 

مشابه گذشته ادامه داد.
روند  این  که  کرد  تأکید  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
مداوم،  های  پیگیری  هستیم  امیدوار  و  بوده  موقتی 
توجه  )با  سال  اواسط  در  اعتبار  تأمین  مشکالت  علیرغم 
به عدم پیش بینی در اعتبارات مصوب( به نتیجه برسد. 
با  دکترا  دانشجویان  برای  امتیاز  این  تداوم  درهرحال 
از  ها  نامه  پایان  کیفیت  افزایش  در  آن  تأثیر  به  توجه 
چند  در  که  همانگونه  است؛  علوم  وزارت  های  سیاست 
دهد  می  نشان  مندان  بهره  صعودی  روند  گذشته  سال 
که دوره های کوتاه مدت از اولویت برخوردار بوده است.

رسپرست معاونت پژوهشی و تحصیالت 
تکمیلی پژوهشگاه علوم ورزشی منصوب شد 

طی حکمی از سوی سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی سرپرست 
معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه منصوب شد.

علوم ورزشی، دکتر علی  پژوهشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
شریف نژاد سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی طی حکمی دکتر 
علی کاشی را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیالت 

تکمیلی پژوهشگاه علوم ورزشی منصوب کرد.
متن حکم سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی بدین شرح  می باشد:

جناب آقای دکتر علی کاشی

با سالم و احترام،
با توجه به تعهد وتخصص جنابعالی، بدینوسیله بعنوان 
تکمیلی"  تحصیالت  و  پژوهشی  معاونت  "سرپرست 
و  همدلی  با  امیدوارم  می شوید.  منصوب  پژوهشگاه 
مشارکت تمامی همکاران در پیشبرد امور و ارتقاء جایگاه 

و اثربخشی پژوهشگاه موفق باشید.
دکتر علی شریف نژاد
 سرپرست پژوهشگاه

جای خالی وقف در دانشگاه ها
■ در گفت وگوی ایرنا با رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها مطرح شد
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به گزارش نشریه عتف  به نقل از ایرنا، شرکت کاسپر مستقر 
برای  دوشنبه  روز  زنجان  استان  فناوری  و  علم  پارک  در 
مدیرعامل  به گفته  رونمایی کرد که  پوشاکی  از  بار  نخستین 

این شرکت، توانایی نمایش تب در کودکان را دارد.

چهار  کمک  به  فناوری  این  اینکه  بیان  با  حجتی  رحیم 
نتیجه  به  و  شد  شروع  آپی  استارت  کار  یک  و  دانشجو 
و  لباس  برای  شرکت  این  تولیدی  پارچه  افزود:  رسید، 
صورت  در  که  دارد  را  هوشمندی  این  کودکانه  پوشاک 
از  والدین  تا  دهد  رنگ  تغییر  کودک،  بدن  دمای  افزایش 

وجود مشکل مطلع شوند. 
وی تب باال را برای بسیاری از کودکان مشکل ساز خواند 
داشت:  اظهار  و  برشمرد  آنها  در  بیماری  وجود  عالمت  و 
از مشکل سالمت کودکان  به موقع  والدین  در صورتی که 
به  هم  را  درمان  برای  الزم  اقدامات  حتم  به  شوند  مطلع 

گیرند. می  پی  موقع 
حجتی دمای متعادل برای بدن کودک را 3۸ درجه خواند 
و ادامه داد: به محض افزایش دمای بدن کودک، رنگ این 
به  دما  افت  از  پس  و  شود  می  سفید  و  کرده  تغییر  لباس 

رنگ قبلی خود باز می گردد.
مدیرعامل شرکت کاسپر با بیان اینکه این فناوری با کمک 
تاکید  است،  آمده  دست  به  تکنولوژی  نانو  و  بایو  فناوری 
بار  از نخ طبیعی برای نخستین  الیاف و پارچه  کرد: چنین 

در ایران تولید شده و تمام دانش آن بومی است.
وی اضافه کرد: به سبب فناوری جدید به کار رفته در این 
و  شد  جهانی  بازارهای  وارد  سرعت  به  توان  می  پوشاک 

جای پایی برای این حوزه باز کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان هم در این مراسم 
اما  نابسامانی به سر می برد  گفت: اکنون کشور در شرایط 
و  علم  پارک  و  فناور  های  برای شرکت  نیز  همین وضعیت 

فناوری یک فرصت به شمار می آید.
کسانی  برای  شرایط  این  کرد:  خاطرنشان  مرادخانی  داوود 
را  کشور  نیاز  مورد  محصوالت  توانند  می  و  دارند  ایده  که 

تولید و تامین کنند یک فرصت محسوب می شود.
بهداشت  پزشکی،  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
مراسم  این  ادامه  در  هم  زنجان  استان  درمانی  خدمات  و 
است  پیشرفت  و  رشد  که کشور خواهان  در صورتی  گفت: 

باید از عرصه فناوری بهره گیرد.
علیرضا شغلی ایران را دارای رتبه 1۶ جهانی در عرصه تولید 
های  زیر ساخت  و  بودجه  با  افزود:  و  خواند  علمی  مقاالت 
کشورهای  پیشرفت  پای  به  سرعت  به  توان  نمی  کنونی 

اروپایی و آمریکا رسید و راه طوالنی در پیش است.
در  و  دارد  وجود  فناوری  نام  به  میانبری  کرد:  تصریح  وی 

کشور هم شرایط این حوزه به خوبی مهیا شده است.

شغلی با بیان اینکه رتبه ایران از نظر فناوری در خاورمیانه 
ندادن  آموزش  را  بودن  پایین  این  علت  است،  پایین  بسیار 
التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  به  خالقیت  و  محوری  ایده 

برشمرد. دانشگاهی 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت و 
خدمات درمانی استان زنجان گفت: ایران در زمینه فناوری 
می تواند با برترین کشورهای دنیا رقابت کند در حالی که 

شاید در حوزه علم این زیر ساخت ها فراهم نباشد.
وی سیاست دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری را ایجاد 
فضایی برای رشد جوانان خواند و اقتصاد کشور را در گروی 

برشمرد. فناوری  تولید 
در  یکباره  به  رشد  فناوری  ماهیت  داد:  ادامه  شغلی 

عرصه های مختلف و صاحبنظر شدن در آن حوزه است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت 
نسل  های  دانشگاه  گفت:  زنجان  استان  درمانی  و خدمات 
می  محوری  آموزشی  و  دانشجو  تربیت  به  فقط  اول 
شد  محور  پژوهش  دوم  نسل  در  رویه  این  که  پرداختند 
محوری  ایده  و  کارآفرینی  سه،  نسل  های  دانشگاه  در  اما 

مد نظر قرار دارد.
کنونی  شرایط  در  خصوص  به  فناوری  داشت:  اظهار  وی 
طی  که  موضوعی  داد،  بها  آن  به  و  گرفت  جدی  باید 
مد  هم  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  گذشته  های  سال 

است. گرفته  قرار  نظر 
اجتماعی  سالمت،  حوزه  شعار  اکنون  کرد:  تاکید  شغلی 
بخش  مردم  باید  که  ایم  شده  متوجه  است،  آن  سازی 
در  آموزشی  و  دولتی  بدنه  و  کنند  مدیریت  را  سالمت 

خدمت آنان باشد.

به گزارش نشریه عتف  به نقل از ایرنا، مدیرعامل شرکت آداک 
از  رونمایی  مراسم  در  دوشنبه  روز  سامانه  این  طراح  عنوان  به 
آن، افزود: این شرکت به تازگی 2 طرح برای شهرداری زنجان 
دیگری  و  خودرو  بازار  به  مربوط  یکی  که  است  داده  انجام 

سامانه جمع آوری و شناسایی متکدیان است. 

متکدیان  مشکل  با  زنجان  کرد:  خاطرنشان  نیتی  اصغر 
غیربومی مواجه است، به طور معمول شهرداری جمع آوری 
و دادگستری هم اقدام به جریمه و رها سازی آنان می کند و 
در نهایت این متکدیان بار دیگر به سطح شهر باز می گردند.

وی یادآور شد: این شرکت موفق به طراحی سامانه ای شده 
دستگیری  محل  و  تصویر  انگشت،  اثر  اطالعات،  که  است 
برای  قانونی  مراجع  اختیار  در  و  کند  می  ثبت  را  متکدی 

رسیدگی قرار می دهد.
دوم  بار  برای  متکدی  که  صورتی  در  داشت:  اظهار  نیتی 
دستگیر شود، اطالعات وی در اختیار مراجع قانونی است که 
می توانند به عنوان جرم به تخلف این متکدی رسیدگی کنند.

مدیرعامل شرکت آداک گفت: در مرحله بعد، این سامانه به 
شکل نرم افزار در اختیار شهروندان قرار می گیرد و مردم می 
توانند با ارسال تصویر و محل مشاهده متکدی، تخلف مورد 

نظر را گزارش کنند تا در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد.
وی نخستین مشتری این سامانه را دادگستری استان زنجان 
به کل  ارجاع  قابلیت  این سامانه  نشان کرد:  و خاطر  معرفی 
کشور و ثبت اطالعات تمام متکدیان در شهرهای مختلف را 
دارد و می تواند به آسانی اطالعات آنان را در اختیار مراجع 

ذیصالح قرار دهد.
این مراسم  رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان هم در 
متکدیان  این  ساماندهی  برای  اقدامی  کسی  تاکنون  گفت: 
نکرده بود و به جرات می توان گفت نزدیک 90 درصد آنان 

غیر بومی بودند.
داوود مرادخانی افزود: این سامانه می تواند به مراجع مربوطه 
در ثبت اطالعات متکدیان و شناسایی آنها کمک کند و شهر 

را از این معضل نجات دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان هم در 
ادامه این مراسم گفت: شرکت های فناور ایده را به محصول و 
آن را به کسب و کار تبدیل می کنند و محصول هم ابزاری در 

خدمت کسب و کار قرار می گیرد.
افزار شناسایی، جمع  نرم  و  افزود: سامانه  تقی فتحی  محمد 
و  شناسایی  خصوص  تواند  می  متکدیان  ردیابی  و  آوری 

پیشگیری از وقوع جرم در این بخش موثر واقع شود.
جاری  سال  برای  برنامه   ۴۶ معاونت  این  شد:  یادآور  وی 
نیاز  و  بوده  فنی  آنها  از  بسیاری  که  است  کرده  تعریف 

ایده های جدید دارد.
فتحی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع مردم نه حق خود قائل 
هستند و نه به حقوق دیگران، اظهار داشت: در صورتی که به 
عنوان یک انسان به وضعیت پیرامون و حقوق خود واقف باشیم، 
به حتم نسبت به نقض حقوق شهروندی هم سکوت نمی کنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: 
ایده های جدید شرکت های فناور در پیشگیری از وقوع جرم، 
آگاه سازی مردم و اطالع رسانی از حقوق شهروندی می تواند 

موثر واقع شود و کمک کند.
 13 متکدیان  آوری  جمع  زمینه  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دستگاه مسئولیت دارند، اما فقط شهرداری به جمع آوری و 

دادگستری به جریمه و رسیدگی آنان اقدام می کند.
فتحی ادامه داد: حداکثر جریمه دادگستری برای هر متکدی 
به یک میلیون ریال می رسد، رقمی که کمتر از درآمد یک 

ساعته آنان است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: 
تکدی گری یکی از معضالت جامعه است که علیرغم آسیب 

بودن، آسیب زا هم محسوب می شود.
وی تاکید کرد: این سامانه و نرم افزار برای رفع این پلشتی 
از جامعه می تواند کمک کند؛ تکدی گری و دعا نویسی در 
قانون جرم انگاشته شده اند و باید به کمک مردم هم جمع 

آوری شوند.
پیش از این معاون خدمات شهری شهردار زنجان اعالم کرده 
بود که این شهر نزدیک ۴۸0 نفر متکدی دارد که بیش از ۸0 

درصد آنان غیر بومی هستند.

پوشاک هوشمند تب منا در زنجان رومنایی شد

سامانه جمع آوری متکدیان در زنجان رومنایی شد
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دهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری برگزار شد

عنوان  با  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  سار  کنفرانس  دهمین 
»سار تابستان 97«، روز جمعه 1۶ شهریورماه، از ساعت 1۴ 

الی 17 در محل موزه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری 
تابستان« 1397 برخالف  ایران، در کنفرانس »ساِر  اسالمی 
نفر   ۶ اما  بار  این  داشت،  سخنران   7 که  پیشین  سارهای 
به  متنوع  موضوعات  با  عالقمندان  و  مخاطبان  حضور  در 

پرداختند. سخنرانی 

سخنرانان و عنوان سخنرانی آنان عبارت بودند از:
هوا  فیل  و  »من  عنوان  با  داستان نویس  دادخواه،  سینا   -1

کردن با چرا من کپی رایتر شدم؟«
۲- بابک نیک خواه، روزنامه نگار و سردبیر نشنال جئوگرافیک 

فارسی با عنوان »رفتار آنالین ما«
3- آرش شریفی، پژوهشگر علوم زمین و دیرینه اقلیم شناس 

با عنوان »آتش زیر خاکستر«
۴- حمیدرضا ششجوانی، پژوهشگر اقتصاد فرهنگ و هنر با 
عنوان »ایران و آینده اقتصاد جهانی، چگونه اقتصاد فرهنگ 

به کمک ما می آید؟«
۵- رها اشرفی، معمار با عنوان »الگوریتم خالقیت«

۶- آتوسا افشین نوید، نویسنده با عنوان »از تغییر بزرگ تا 
تغییر کوچک«

ملی  موزه  در   139۵ سال  ابتدای  از  سار  های  کنفرانس 
اندازی  راه  اصلی  ایده  می گردند.  برگزار  فناوری  و  علوم 
برگزاری   ،TED کنفرانس های  از  الهام  با  کنفرانس،  این 
سخنرانی هایی است به عنوان بستری برای طرح “ایده هایی 
که ارزش انتشار دارند”. کنفرانس های سار به صورت فصلی 
برگزار و با نام فصل برگزاری شان »ساِربهار«، »ساِرتابستان«، 

»ساِرپائیز« و »ساِر زمستان« نام گذاری می شوند

شایان ذکر است، برای تماشا کردن یا شنیدن سخنرانی های 
سامانه  به  می توانید  سار  کنفرانس های  در  شده  انجام 
»کنفرانس سار« به نشانی  sar.inmost.ir مراجعه کنید.

اظهار  زنجان  علوم پزشکی  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
کرد: شرایط توسعه فناوری به خوبی در کشور فراهم شده است 

و زمان این رسیده که در این زمینه ورود پیدا کنیم .

به گزارش نشریه عتف  به نقل از  ایسنا، منطقه زنجان، علیرضا 
جمع آوری  سامانه  از  رونمایی  مراسم  در  امروز  ظهر  شغلی 
متکدیان و پوشاک هوشمند از فناوری واحدهای مستقر در 
با  دولت  هفته  تبریک  ضمن  استان،  فناوری  و  علم  پارک 
ایران  مردم  برای  دردناکی  هفته  هفته،  این  اینکه  به  اشاره 
است؛ چرا که دو تن از چهره های برجسته و مردمی خود را 
در  رشد  زمینه های  می خواهیم  اگر  گفت:  داده اند،  دست  از 

کشور مهیا شود، باید در زمینه فناوری قدم برداریم.
وی ادامه داد: شاید نتوان انتظار این را داشت که در زمینه 
دانش در سطح جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ چرا 
با شرایط  که رتبه شانزدهم تولید علم را در جهان داریم و 
و  زمینه  این  در  شده  گرفته  نظر  در  بودجه های  و  فعلی 
زیرساخت های موجود در کشور، به دست آوردن فرصت های 
این  در  باید  و  است  انتظار  از  دور  زمینه  این  در  چشم گیر 

خصوص تالش های زیادی انجام شود.
رفته  تکرار مسیرهای  با  امروز  کرد:  این مسئول خاطرنشان 

شده نمی توان به افق های روشن دست پیدا کرد و تنها راه 
فناوری  میانبر  زمینه  این  در  پیشرفت  و  توسعه  به  رسیدن 
است این در حالی است که فرصت رتبه ایران در فناوری در 
سطح جهان رتبه آخر در خاورمیانه است و این نشان از این 

است که در این زمینه خالقیتی نداریم .
شغلی افزود: شرایط توسعه فناوری به خوبی در کشور فراهم 
پیدا  ورود  زمینه  این  در  که  رسیده  این  زمان  و  است  شده 
کنیم . امروز می توانیم در فناوری رقابت کنیم ولی در علم 
این سمت  به  کشور  سیاست های  لذا  می رسد،  نظر  به  بعید 
حرکت می کند که برای جوانان شرایطی فراهم شود که رشد 

و توسعه در زمینه فناوری داشته باشیم.
یک  در  است  این  فناوری  ماهیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفتن  برای  حرفی  که  کنید  رشد  می توانید  چنان  شاخه ای 
بگیریم؛  جدی  را  فناوری  باید    امروز  افزود:  باشد،  داشته 
چرا که اگر آمریکا امروز می تواند زور بگوید، به خاطر همین 

دالیل است .
با  زنجان    علوم پزشکی  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
اشاره به اینکه در حال حاضر تمرکز خود را بر روی این امر 
گذاشته ایم که دانشگاه ها به سمت نسل سومی شدن حرکت 
و   است  ایده محور  دانشگاه  یک  سوم،  دانشگاه  گفت:  کنند، 
نسل سومی  به سمت  باید  ما  دوم  و  اول  نسل  دانشگاه های 

شدن و کار آفرین بودن حرکت کنند.
و  می دهد  پرواز  جرات  ما  به  ایده  اینکه  به  اشاره  با  شعلی 
کرد:  تصریح  می کند،  باز  افراد  برای  را  جدیدی  مرزهای 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارای دو مرکز رشد است که یکی 
از آنها مرکز رشد نانوفناوری دارو و دیگری مرکز رشد فناوری 
سالمت است و این دانشگاه از همه افرادی که ایده های خوبی 
دارند دعوت می کند تا برای تبدیل ایده های مربوط به سالمت 
یک  به  ایده  تبدیل  در  تا  کنند  مراجعه  مراکز  این  به  خود 

محصول دانش بنیان آنها را همیاری و همراهی کنیم.

رشایط توسعه فناوری در کشور به خوبی فراهم شده است
■ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
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کارگاه آموزشی »مانور 
اطفای حریق« در موزه ملی 

علوم و فناوری برگزار شد

حریق«  اطفای  »مانور  روزه  یک  دوره 
کارشناسان  حضور  با   ۱۳۹۷ شهریور 
تهران  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان 
علوم  ملی  موزه  همکاران  برای 

برگزار شد. وفناوری 

ملی  موزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارگاه  این  در  فناوری،  و  علوم 
عیدی  مهدی  حضور  با  که  آموزشی 
و  علوم  ملی  موزه  ایمنی  مشاور 
ایستگاه  فرمانده  نیکوسیما  و  فناوری 
تهران  شهرداری  نشانی  آتش   130
انواع  حریق،  مفهوم  شد،  می  برگزار 
اماکن، نوع  ایمنی  حریق، روش های 
مواد  و  اجسام  انواع  سوزی،  آتش 
اطفای  کپسول  انواع  اشتعال،  قابل 
آموزش  حریق  اطفای  نحوه  و  حریق 

داده شد.
کارشناس آتش نشانی با بیان این که 
سه ضلع حریق عبارتند از »حرارت«، 
است  سوختنی«  »مواد  و  »اکسیژن« 
یادآور شد اگر هریک از این سه ضلع 
خاموش  آتش  شود،  برداشته  میان  از 

می شود.

اطفای  مانور  با  آموزشی  کارگاه  این 
ملی  موزه  بیرونی  فضای  در  حریق 
انواع  عملی  اجرای  و  فناوری  و  علوم 
مشارکت  و  کمک  با  حریق  اطفای 

پایان رسید. به  همکاران موزه 

از موزه های سنتی تا موزه علم و فناوری؛ 
»تعاملی« بودن چالش انواع موزه ها

رئیس موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران نقش اصلی 
ارتقای سطح  و  »ترویج علم« در جامعه  را  فناوری  و  موزه های علوم 
این  بین  اینکه  به  اشاره  با  و  کرد  عنوان  مردم  علمی-فناورانه  سواد 
موزه و »موزه های دانشگاهی« تفاوت هایی وجود دارد، گفت: خیلی 
»تعاملی«  موزه  عنوان  به  اما  هستند،  دانشگاهی»علمی«  موزه های  از 
بسیار  نیازمند فضا و صرف هزینه  ایجاد موزه علم  شناخته نمی شوند؛ 
مسئوالن  و  و ساختار حاکمیت  نبوده  دانشگاه  وظیفه  اساساً  است که 

دولت باید در ساخت آن مشارکت داشته باشند.

بین  اینکه  بیان  با  ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جلیلی  سیف اله 
موزه علم، موزه دانشگاهی و موزه های سنتی تفاوت وجود دارد، بر 
خاصیت تعاملی موزه های علوم و فناوری تأکید کرد و افزود: منظور 
تاریخ  و  بشری  تجربه  و  علم  بازسازی  مرکز،  این  بودن  تعاملی  از 
از  بازدیدکنندگان  است که  قالب وسایلی  و جهان در  علمی کشور 
مفهوم  از  اولی  دست  تجربه  به  آن ها،  با  کردن  کار  و  لمس  طریق 

یا فناوری دست می یابند. علمی 
را  فناوری  و  علم  موزه های  مبنای  فناوری  و  علوم  موزه  رئیس 
پژوهشی دانست و اظهار کرد: برخی وسایل قدیمی به موزه آورده 
و  بازسازی  بازطراحی،  پژوهش   مبنای  بر  آن ها  بیش تر  که  شده 
از  مواردی  ساخت  به  می توان  زمینه  همین  در  می شود؛  بازنمایی 
قبیل آسیاب بادی، ساعت آبی، انرژی خورشیدی، انرژی باد و … 

در موزه اشاره کرد.
هر  علمی  میراث  حفظ  را  فناوری  و  علم  موزه های  نقش  جلیلی 
بیان  با  و  برشمرد  علم  ترویج  و  جهان  علمی  میراث  حفظ  ملت، 
اینکه ترویج علم مهم ترین نقش این موزه هاست، اضافه کرد: هدف 
اصلی ما ساده سازی مفاهیم علمی برای همه مردم است؛ این از آن 
طراحی  دانشمندان  سوی  از  معموالً  علمی  فرآیندهای  که  روست 
و اجرا می شوند و مردم عادی با الفبای کار آشنا نیستند؛ بنابراین 
باید این فرآیندها را به زبان خیلی ساده بیان کرد تا مردم با آن ها 

شوند. آشنا 
وی مهم ترین اثر ترویج علم را ارتقای سطح علمی و فرهنگ جامعه 
فرهنگی،  نظر  از  بتواند  باید  جامعه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
اکثر  سوم  جهان  جوامع  در  کند.  جذب  را  مختلف  فناوری های 
فناوری ها وارداتی بوده و فرهنگ سازی برای آن ها نقش مهمی در 

ارتقای جامعه دارد.
رئیس موزه علوم و فناوری افزایش سواد جامعه را موضوع مهم دیگر 
بعد از ارتقای علمی-فرهنگی نام برد و تشریح کرد: منظور از سواد 
که  است  این  بلکه  نیست،  نوشتن  و  خواندن  عادی  سواد  اینجا  در 
مردم در حوزه های مختلف علمی، از اطالعات کافی برخوردار باشند.

تعاملی؟ یا  علمی  دانشگاهی؛  موزه های 
اظهار  و  پرداخت  دانشگاهی”  “موزه های  تشریح  به  سپس  جلیلی 
کرد: این موزه ها معموالً دستگاه ها یا وسایلی را که از نظر تاریخی 

مهم باشند، گردآوری کرده و به نمایش می گذارند.
سنتی  موزه های  به  دانشگاهی  موزه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعتی،  دانشگاه  یک  است  ممکن  مثاًل  داد:  ادامه  نزدیک ترند، 
نمایش  به  را  برق  مثاًل  خاص  حوزه  یک  تاریخی  سیر  و  وسیله ها 
اساساً  این صورت یک موزه معمولی محسوب می شود.  بگذارد؛ در 
واقعی  معنای  به  فناوری  و  علم  موزه  نام  به  چیزی  دانشگاه ها  در 

آن نداریم.
دانشگاه طراحی  وظیفه  اینکه  اعالم  با  فناوری  و  علوم  موزه  رئیس 
موزه علم نیست، وظایف دانشگاه را مشخص دانست و گفت: خیلی 
از موزه های دانشگاهی، “علمی” هستند و به موزه های علم نزدیک 

اما به عنوان موزه تعاملی شناخته نمی شوند. شده، 

راه اندازی  در  کشور  مسئولین  و  ساختار  مشارکت  لزوم 
موزه های علم و فناوری

در  گفت:  و  کرد  عنوان  سنتی“  “موزه های  را  سوم  دسته  جلیلی 
این موزه ها اشیای تاریخی گردآوری شده، به نمایش درمی آید که 
تعاملی در  برای آن ها خاصیت  می توان گفت در 99 درصد موارد، 

نظر گرفته نشده است.
تعاملی  به سمت  امروزه موزه های سنتی هم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  استان ها  در  که  است  این  ما  تالش  گفت:  می روند،  پیش  بودن 
دارند، حمایت های الزم  را  امکانات الزم  که  فضاهایی  و  دانشگاه ها 

برای راه اندازی موزه های علم و فناوری را به عمل آوریم.
مورد  متخصص  نیروی  حضور  لزوم  فناوری  و  علوم  موزه  رئیس 
گفت:  و  شد  یادآور  را  علم  موزه  یک  برای  زمینه ها  همه  در  نیاز 
بلکه  کند،  ایجاد  علوم  موزه  بتواند  دانشگاه  که یک  نیست  این طور 
تمام ساختار و مسئولین یک استان باید در راه اندازی آن مشارکت 

باشند. داشته 
ایران طوالنی  در  فناوری  و  علوم  موزه  سابقه  اینکه  بیان  با  جلیلی 
از یک  بیش  به  دنیا  در  آن ها  از  برخی  در حالی که سابقه  نیست، 
باید  کشور  مسئوالن  چیز،  هر  از  پیش  کرد:  تأکید  می رسد،  قرن 
لحاظ  به  که  زمانی  تا  ببرند؛  پی  فناوری  و  علوم  موزه  اهمیت  به 
به  را  علمی  فرآیندهای  مردم  که  نرسیم  جایگاهی  به  فرهنگی 
پایداری  و  پیشرفته  جامعه  گیرند،  نظر  در  پیشرفت  عامل  عنوان 

داشت. نخواهیم 

وجود تنگناهای مالی در برگزاری جشنواره “علم برای همه”
به دنبال حامی هستیم

در  گفت:  و  پرداخت  موزه  این  فعالیت های  برخی  به  سپس  وی 
حوزه های  در  که  مختلفی  گالری های  و  مرکزی  نمایشگاه  کنار 
انرژی های  ارتباطات،  مکانیک،  فیزیک،  جمله  از  علمی  گوناگون 
شده  راه اندازی  موزه  در  که   … و  ایران  بومی  فناوری های  نو، 
روزانه  و  هفتگی  برگزاری  موزه  اصلی  فعالیت های  از  یکی  است، 
و  ساده  زبان  به  حال  عین  در  و  دیدنی  جذاب،  علمی  رخدادهای 

قابل درک است.
برگزار  کارگاه های  به  زمینه  در همین  فناوری  و  علوم  موزه  رئیس 
شده در موزه اشاره کرد و گفت: برای مثال اخیراً کارگاه “آب، باد، 
خاک، آتش و عنصر پنجم” برگزار شد و مردم را با تأکید بر عنصر 
با فعالیت های محیط زیستی  آشنا کرد. خانواده و به صورت عملی، 

تأکید  با  و  کرد  اشاره  علمی  جشنواره های  به  همچنین  جلیلی 
جشنواره ها  نوع  این  روی  زیادی  سرمایه گذاری  دنیا  در  اینکه  بر 
ساالنه  که  همه«  برای  »علم  جشنواره   کرد:  خاطرنشان  می شود، 
همه  به  متعلق  می شود،  اجرا  موزه  توسط  علم  ترویج  هفته  در 
مهم جامعه  و  موضوع خاص  به یک  و هر سال  است  اقشار جامعه 

اختصاص دارد.
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شهریور   4 و   ۳ روزهای  ایران  شیمی  آموزش  کنفرانس  دهمین 
با  دانشگاه«،  تا  مدرسه  از  بافتار؛  بر  مبتنی  »تدریس  عنوان  با   ،۹۷
و  علوم  ملی  موزه  »رازی«  جانبی  نمایشگاه  برپایی  و  همکاری 
آموزش  مربیان  و  مدیران  اندیشمندان،  حضور  با  ایران،  فناوری 

شیمی کشور در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
 

دکتر  فناوری،  و  علوم  ملی  موزه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصلی  سخنرانان  از  یکی  عنوان  به  موزه  این  رئیس  جلیلی 
افتتاحیه این کنفرانس دو روزه، به نقش شیمی در مواجهه 
با چالش های قرن بیست و یکم اشاره کرد و افزود: اهمیت 
اما  نیست  پوشیده  هیچکس  بر  روزمره  زندگی  در  شیمی 
نتوانسته ایم به خوبی از علم شیمی در حل مشکالت جامعه 

استفاده کنیم.
استقبال  معتبری  کنفرانس  چنین  از  اینکه  شد  یادآور  وی 
کمی شده است داللت بر دو چیز دارد. اولی شاید به دلیل 
اما مورد دوم که به نظر من دلیل اصلی  مسایل مالی باشد 

است مربوط به ناامیدی از شیمی است.
دکتر جلیلی با اشاره به پرهیز از سخنرانی کلی، عنوان کرد 
که دوست دارد به یک مسئله و چالش علمی در سخنرانی 
در  شیمی  »نقش  را  خود  سخنرانی  عنوان  و  بپردازد  خود 

مواجهه با چالش های قرن بیست و یکم« بیان کرد.
معاصر  قرن  در  بشر  اصلی  چالش های  جمله  از  افزود:  وی 
آلودگی  هوایی،  و  آب  تغییرات  را  آن  که  است  زمین  نجات 
محیط زیست، استفاده از بیش از اندازه از منابع زیرزمینی، 
چالشی  انرژی  می کند.  تهدید   ... و  فسیلی  سوخت های  و 
انرژی های  از  استفاده  و سوی  به سمت  باید  است که  دیگر 

تجدید پذیر رفته شود.
از  دیگر  یکی  گفت:  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  رئیس 
ما  کشور  در  که  است  طبقاتی  فاصله  امروزی  چالش های 
بسیار زیاد شده است. رشد مناسب جمعیت جامعه از جمله 

چالش های پیش رو است.
وی یادآور شد: زندگی پایدار جامعه را به سوی توسعه پیش 
می برد در واقع منظور از شیوه زندگی پایدار به آن معناست 
جامعه  افراد  اختیار  در  مساوی  صورت  به  امکانات  همه  که 
قرار بگیرد. استفاده از سالح های هسته ای و بیولوژی تهدید 

و چالشی جدی برای جهان و قرن بیست و یکم است،
از دیگر  را  تروریسم  دکتر جلیلی جهانی سازی، خنثی سازی 
و  مناسب  برخورد  باید  افزود:  و  نامید  امروزی  چالش های 

موثری در این زمینه ها داشته باشیم.
جامعه  در  را  خالقیت  رشد  زمینه های  باید  شد:  یادآور  وی 
شغلی  نباشد  جامعه  در  خالقیت  اگر  که  زیرا  کنیم  فراهم 
افراد  درصد   10 تنها  شاید  جوامع  در  شد.  نخواهد  ایجاد 
را  بقیه  جور  می تواند  کمتر  درصد  همین  اما  باشد  خالق 

بکشد و کشور را به سمت توسعه سوق دهد.
رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران خاطرنشان کرد: غلبه 
بر بیماری ها از جمله چالش های جدی در حال حاضر است 

قبولی  قابل  رشد  زمینه  این  در  ما  کشور  خوشبختانه  که 
دارد. افزایش پتانسیل و کارایی انسان ها و مهاجرت ژن ها از 
دیگر موارد مطرح در جامعه است که بحث مهاجرت ژن ها 
ملتی  و  کند  مواجه  ژن های خوب  با خأل  را  کشور  می تواند 
که خالی از ژن های خوب شود به مشکل بر می خورد. بعضی 
از مسئوالن از مهاجرت استقبال می کنند اما به این موضوع 
که فرد مهاجر دیگر به کشور بازنمی گردد و با خود ژن های 

خوب را از کشور خارج می کند توجه نمی کنند.
دیگر  چالشی  کامپیوتر  چیرگی  با  انسان  مقابله  افزود:  وی 
بر  موارد  بعضی  در  بشر  ساخت  کامپیوتر  واقع  در  که  است 
اختیار می گیرد.  را در  انسان  انسان چیره می شود و کنترل 
همچنین خطرات استفاده از محصوالت تراریخته موجودیت 
شدت  به  کشورها  از  بسیاری  است.  گرفته  هدف  را  انسان 
سوم  جهان  جوامع  در  اما  کنند  می  مقابله  موضوع  این  با 
فرا  کاوش  است.  شده  فراگیر  محصوالت  این  از  استفاده 
دیگر  باید  را  پیشرفته  تمدن  برای  برنامه ریزی  و  بشریت 

چالش قرن بیست و یکم ذکر کرد.
مصنوعی  هوش  اهمیت  به  دیگری  بخش  در  جلیلی  دکتر 
عنوان  به  نانوتکنولوژی  گفت:  و  پرداخت  جهان  آینده  در 
این  آتی  جهان  در  اما  می شود  تلقی  سوم  صنعتی  انقالب 
هوش مصنوعی است که حرف اول را خواهد زد و به نوعی 
انقالب صنعتی چهارم نامیده می شود. رئیس جمهور روسیه 
در نطقی گفته است:در آینده کشوری موفق خواهد بود که 

بتواند هوش مصنوعی را در کنترل خود داشته باشد.
برای رسیدن  بپرسیم  از خود  باید  افزود: حال  ادامه  وی در 
یونسکو 17 مورد  از دیدگاه  باید کرد؟  پایدار چه  به جامعه 
افزایش کیفیت آموزش، آب پاک،  فقر،  از جمله: کم کردن 
الزم  پایدار  جامعه  به  رسیدن  برای   )  ... و  برابری جنسیتی 
به  مورد   10 از  بیش  مورد،   17 این  از  که  است  ضروری  و 
طور مستقیم به شیمی و نقش حیاتی آن در جامعه مربوط 
نیاز  آن  به  حاضر  حال  در  که  نکته ای  مهم ترین  می شود. 
داریم »آموزش« است. آموزش عین آماده سازی جامعه برای 
به  رسیدن  برای  باید  و  است  جدید  فرهنگ  یک  پذیرش 
جامعه پایدار آموزش صحیح داشت و در واقع آموزش کلید 
رسیدن به جامعه پایدار است و هدف اصلی در آموزش کسب 
سواد است. البته سواد خواندن و نوشتن علم تنها بخشی از 
معنای  به  سواد  که  است  حالی  در  این  است.  آموزش  این 
محاسبه  و  ارتباط  خلق،  تغییر،  در  شناسایی  توانایی  واقعی 

است و با سواد کسی است که بتواند ایده جدید ارائه کند.
تربیتی،  رسانه ای،  مالی،  ارتباطی،  عاطفی،  سواد  جلیلی 
انواع  جمله  از  را  و..  فرهنگی  تحلیلی،  کشاورزی،  رایانه ای، 
سواد مورد نیاز جامعه امروز بر شمرد و تصریح کرد: ساختار 

آموزشی، کلید آموزش مهارت های زندگی است.
رئیس موزه ملی علوم و فناوری ضمن انتقاد از شیوه آموزش 
آیا  است؟  مناسب  ما  کشور  در  آموزش  آیا  گفت:  کشور  در 
می کند  تحصیل  دانشگاه ها  و  مدارس  در  که  دانش آموزی 
است.  کرده  را کسب  جامعه  به  ورود  برای  الزم  مهارت های 

جواب این سؤال ها به نظر من خیر است.
کنکور  شدت  به  ما  درسی  کتب  و  مدارس  در  آموزش 
جهت  پرورش  و  آموزش  به  کنکور  مافیای  و  هستند  محور 
کتب  اصالح  و  تغییر  مقابل  در  حتی  مافیاها  این  می دهند. 
مدیران  و  نامناسب  مدیریت  می کنند.  مقاومت  درسی 
آموزش های  آموزش،  به  جهت دار  نگرش های  سیاست زده، 
اجباری و دروس اجباری، تصمیمات عجوالنه و بدون مطالعه 
و آزمایش، مهارت محور نبودن آموزش در مدرسه و دانشگاه، 
رشد بی رویه مدرک گرایی و رشد تحصیالت تکمیلی بدون 

پشتوانه از مشکالت سیستم کنونی آموزش و پرورش است.
طوسی،  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
مدیریت  گفت:  کشور  آموزش  بر  حاکم  دیدگاه  از  انتقاد  با 
کانون  رأس  در  زده  سیاست  مدیران  حضور  و  نامناسب 
آموزش ایران باعث شده است تا هیچ برنامه مشخصی برای 
به  نگرش های جهت دار  نشود.  ترسیم  کشور  آموزشی  آینده 
زوری  آموزش  که  بدانیم  باید  و  شود  حذف  باید  آموزش 
نیست و کسی که می خواهد آموزش ببیند باید قدری آزادی 
دانشجو  و  دانش آموز  دانشگاه،  و  مدرسه  باشد.  داشته  عمل 
را به عنوان شهروند تربیت نکرده و مهارت های زندگی را به 

آنها آموزش نمی دهند.
شد:  یادآور  کنکور  مؤسسات  غلط  سیاست  از  انتقاد  با  وی 
به  غریب  و  عجیب  پیشنهادات  کنکور  موسسات  از  بعضی 
که  می دهند  دروغ  تبلیغات  جهت  دانشگاه ها  اول  رتبه های 
این توهین به حساب می آید. همچنین تصمیمات عجوالنه و 
بدون مطالعه و آزمایش در نوع خود عامل اصلی عقب ماندن 
سیستم  چندبار  تاکنون  ببینید  شما  است.  قافله  از  آموزش 
میلیون   ۸0 با  جامعه  در  و  است  کرده  تغییر  ما  آموزش 
جمعیت، این تصمیمات بدون تأمل تا چه افراد جامعه را با 

مشکل مواجه نموده است.
رئیس موزه علوم و فناوری ایران همچنین به توسعه بی رویه 
تحصیالت تکمیلی بدون نیازسنجی و وجود بیش از چندین 
اشاره  کشور  در  دکتری  مقطع  در  بیکار  فارغ التحصیل  هزار 
از  حجم  این  وجود  با  که  دارد  سوال  جای  کرد:   تاکید  و 
دانشجوهای فارغ التحصیل تحصیالت تکمیلی با کمبود معلم 

مواجه بوده و نمی توانیم آنها را به مدارس بفرستیم.
به  موجود،  مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  جلیلی  دکتر 
راهکارهایی برای این مشکالت پرداخت و گفت: قرار گرفتن 
آن  پذیرش  و  رسمی  آموزش  کنار  در  رسمی  غیر  آموزش 
مدیران  وجود  و  آموزشی  منابع  تغییر  معلمان،  سوی  از 
مستقل و نه سیاست زده در آموزش و پرورش، حذف کنکور 
بازنگری  رشته های دانشگاهی، آموزش  به هر طریق ممکن، 
خانواده ها، تقویت اخالق علمی در آموزش که به شدت دچار 
ضعف در آن هستیم، تغییرات اساسی در کتاب های درسی  
و انتخاب مدیران الیق از جمله راهکارهایی است که می توان 

به آن اشاره کرد.
اخالق  کرد:  نشان  خاطر  ایران  فناوری  و  علوم  موزه  رئیس 
و  پول  که  زمانی  از  است؛  بسته  رخت  ما  جامعه  از  علمی 
باید  که  دیده  موضوع صدمه  این  شد،  آموزش  وارد  تجارت 
سایر  شده  آزمایش  تجربه های  از  نیز  و  کنیم  تقویت  را  آن 

کشورها در این زمینه بهره مند شویم.
نمایشگاه  از  مراسم سخنرانی،  از  گزارش، پس  این  براساس 
جانبی »رازی« که به همت موزه ملی علوم و فناوری ایران 
در دانشگاه علم و صنعت و محل برگزاری دهمین کنفرانس 
آموزش شیمی ایران دایر شده است، رونمایی شد و حاضران  

از این نمایشگاه بازدید کردند.

دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران با همکاری موزه ملی علوم و فناوری برگزار شد
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حضور  اولین  در  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
بین المللی خود در نمایش آثار علمی، بر اساس نظر 
بین المللی  مسابقات  سوم  رتبه  حائز  داوران،  هیئت 

طراحی و ساخت آثار علمی ۲01۸ چین شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، 
بار  اولین  برای  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
در  »الحیل ها«  از  آثاری  با  بین المللی،  تجربه  در 
بین المللی  مسابقات  جادویی«  »شیشه های  بخش 
در  که  چین   ۲01۸ علمی  آثار  ساخت  و  طراحی 
حاشیه برگزاری کنفرانس جهانی »دانش علمی« در 
بسیار  استقبال  با  و  کرد  بود، شرکت  برگزاری  حال 
به  داوران،  هیئت  بررسی  از  پس  و  روبرو  مخاطبان 

عنوان سومی این دوره از مسابقات دست یافت.
برگزاری  راستای  در  گزارش،  این  اساس  بر 
کنفرانس جهانی »دانش علمی«، موزه ملی علوم و 
لغایت   1۵ تاریخ  از  میزبان  عنوان  به  چین  فناوری 
1۸ سپتامبر ۲01۸ )۲۴ الی ۲7 شهریور 97( اقدام 
علمی  آثار  ترویج  بین المللی  مسابقات  برگزاری  به 
تشویق  و  ترغیب  برای  منظور  همین  به  و  نمود 
و  همکاری ها  گسترش  و  بین المللی  علمی  آثار 
علمی  آثار  توسعه  و  خلق  حوزه  در  علمی  تبادالت 
در  علمی  عنوان   100 با  فراخوانی  ارسال  به  اقدام 
علمی  مقاالت  و  عکس  نمایشگاهی،  آثار  حوزه های 

. نمود  میکروفیلم  و 
موزه  رئیس  جلیلی،  سیف اله  دکتر  دستور  به  بنا 
این  در  بر حضور  مبنی  ایران،  فناوری  و  علوم  ملی 
و  بین ا لملل  همکاری های  دفتر  همت  به  و  مسابقه 
امور نمایشگاهی این موزه، موزه ملی علوم  معاونت 

و فناوری در بخش »شیشه های جادویی« آثار خود 
الحیل های  که  نمود  ارسال  نمایشگاه  این  برای  را 
بازسازی شده مربوط به قرن سوم و چهارم هجری 
شهیر  دانشمند  خراسانی  شاکر  موسی  بن  احمد 

شدند. انتخاب  ایرانی 
کننده  میان کشورهای شرکت  از  است،  ذکر  شایان 
آلمان،  انگلستان،  امریکا،  ایران،  جمله  از  کشور   ۲0
چین، کنیا و… برای نمایش و توضیح حضوری آثار 
انتخاب شدند. موزه ملی علوم و فناوری ایران نیز به 
نمایش الحیل های شماره 1، 1۲، ۲7 و ۵1 پرداخت. 
امروزی  علوم  دسته بندی های  در  را  الحیل  علم 
شمار  به  مکانیک  مهندسی  دسته  در  می توان 
و  مکانیکی  دستگاه های  و  ابزارها  از  آن  در  و  آورد 
صد  شرح  کتاب  این  در  می شود.  بحث  هیدرولیکی 
دستگاه آمده است که خودکار و با استفاده از خواص 
ویژگی های  دیگر  از  می کنند.  کار  سیاالت  مکانیکی 
این کتاب آن است که دستگاه ها به گونه ای تشریح 
امکان پذیر  امروزه  را  آنان  امکان ساخت  که  شده اند 
ممتازترین  از  یکی  الحیل  کتاب  بی شک  می نماید. 
مهندسی  کتاب  کم نظیرترین  و  مهندسی  آثار 
می شد  محسوب  میالدی  شانزدهم  قرن  تا  مکانیک 
این  تألیف  از  پس  سال   ۶00 به  قریب  اروپاییان  و 

کتاب به این شاخه علمی و فنی پرداخته اند.
موزه  توسط  الحیل  کتاب  طرح های  از  تعدادی 
تصاویر  است.  شده  بازسازی  فناوری  و  علوم  ملی 
این  آثار  بازسازی  برای  شده  استفاده  نسخه های 
مجلس  اسناد  مرکز  و  کتابخانه  به  مربوط  بخش 

شورای اسالمی و کتابخانه شهید مطهری است.

کسب رتبه سوم مسابقات بین املللی طراحی و ساخت آثار علمی ۲۰۱۸ چین توسط موزه ملی علوم و فناوری ایران

عتف
گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری


