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عتف عالی  شورای  دبیرخانه  حمایت  و  همکاری  با 

بر اساس اعالم پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۷؛ 

ایران پیشتاز رشد دیپلماسي علمي شد

نوروز 97
دکرت حسن روحانی رئیس جمهور:  

سخت گیري هاي بي جا باید کنار برود
معاون اول رئیس جمهوری در آیین تقدیر از دانشجویان منونه:

بار توسعه علمی کشور بر دوش دانشگاه ها است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

مدیران صنعت برای حل مسائل به دانشگاه ها رجوع کنند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خربداد:

ایجاد ۳۰ هزار شغل در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور 

دکرت عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت هاى امنا و هیئت ممیزه مرکزی؛

سوق دادن منابع در راستاي ایجاد سرمایه گذاري هاي پایدار در دانشگاه ها

معاون فرهنگی و اجتامعی وزیر علوم: 

دانشگاه با ابزار هنر به بررسی 
پردازد می  جامعه  مسایل 

معاون آموزشی وزارت علوم خرب داد:

از سال آینده درصد باالیی از مفاد آئین 
نامه های آموزشی به دانشگاه ها 
واگذار خواهد شد

رییس سازمان امور دانشجویان خرب داد:

امکان ادامه تحصیل در مقاطع باال بدون آزمون و استفاده از امکانات 
بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان نمونه

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت :

تاپ، طرح ریشه ای برای رفع 
بسیاری از مسائل کشور

با هدف امتیاز دهی به تحقیقات کاربردی داخلی:

آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمي بازنگري مي شود

سال نو مبارک

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
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به گزارش  نشریه عتف به نقل از خبرنگار سیاسی 
ایرنا، دکتر حسن روحانی در آیین سی و یکمین 
جشنواره بین المللی خوارزمی با بیان این که امروز 
جوانان این کشور، اراده و انگیزه الزم برای رسیدن 
به پیشرفت دارند، افزود: دولت باید محیط الزم را 
ایجاد کند و اگر می خواهیم کشور پیشرفته در علم 
و فناوری باشیم، محیط علمی باید برای پژوهش 

آزاد باشد.
بتوانند  باید  دانشگاه ها  در  اساتید  افزود:  روحانی 
بیان  آزادانه  صورت  به  را  خود  نظرات  راحت تر 
کنند؛ البته این به معنای آن نیست که بخواهند در 
دانشگاه ترویج مسایل سیاسی داشته باشند، چرا که 
محل ترویج مسایل سیاسی کالس درس و دانشگاه 

نبوده بلکه احزاب است.
وی همچنین گفت: باید در پژوهش آزاد باشیم و 
نباید هدف پژوهش را از ابتدا تعیین کنیم، در رابطه 
با یک نظریه، فرضیه و چارچوبی که مطرح می شود، 
تحقیق الزم صورت گیرد تا نتیجه مشخص شود، 
نه اینکه از پیش هدف یک پژوهش مشخص باشد.

یادآور شد: در گذشته سیاست، علم و همه  وی 
چیز در غرب بر مبنای سلطه بود و این که گروهی 
مسلط باشند ، حال هم در دنیای امروز طراحی و 
برنامه ریزی بسیاری از مراکز سیاسی دنیا برای علم 

به عنوان سلطه است.
رییس جمهوری تاکید کرد: دانشگاه ها باید علم 
جدید در اختیار ما بگذارند دانشگاه ها نقال نیستند 
که علمی که 10 سال قبل بوده پنج سال پیش 
برای  را  دانشگاه آن  استاد  امسال  و  ترجمه شود 
دانشجو توضیح دهد ، با این اقدام دانشجوی ما به 
30 سال قبل به دانشی که در غرب بوده برمی 

گردد. 
روحانی افزود: ما برای نقالی نیامده ایم ما برای علوم 

پایه و برای ایجاد خالقیت و ابداع آمده ایم.

وی با بیان این که معیار دانشگاه ها باید کارآفرینی 
باشد، تصریح کرد: برنامه و بودجه در سال های 
ها  دانشگاه  به  کارآفرینی  مبنای  بر  باید  آینده 

اختصاص یابد. 
رییس قوه مجریه ادامه داد: من به عنوان مسئول 
اجرایی کشور به دانشگاهی امتیاز می دهم که همه 

فارغ التحصیالن آن بعد از دو سال بیکار نباشند.
روحانی به آلودگی هوا در کشور اشاره کرد و گفت: 
منشا آلودگی ها کجا است باید با آن مبارزه کنیم. 
امروز صنعت ناقص هوای تنفسی ما را کم کرده 

است.
وی یادآور شد: مشکالت آلودگی را باید حل کنیم، 
در دولت دوازدهم یکی از تصمیمات مهم که در 
شدبرای  بینی  پیش  هایی  تبصره  امسال  بودجه 
کاهش آلودگی هوا بود. قدم های خوبی در این 
زمینه شروع کرده ایم که اساتید و دانشگاهیان باید 

کمک کنند. 
رییس جمهوری ادامه داد: هر طرح و پژوهشی که 
بتواند آلودگی هوا را کاهش دهد و هوای سالم را 
به ریه مردم برساند ، با ریزگردها و گردو خاک و 
مشکل بی آبی و کم آبی کمک کند، برای ما اولویت 

است.

■  اسالم تأکید دارد که برای علم و دانش 
نمی توان مرز و محدودیت قائل شد 

روحانی در ابتدای سخنانش با بیان این که ایران 
بزرگ، در طول تاریخ منشاء تمدن، علم و دانشوری 
تحوالت  در  همواره  دانشگاه  گفت:  است،  بوده 

سیاسی و اجتماعی نقش اساسی داشته و دارد.
وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع اصحاب علم 
و برگزیدگان این رویداد علمی، افزود: ایران کشوری 
است که در دو مقطع پیش از اسالم و پس از اسالم 
نقشی ارزنده در تولید و رشد علم و ایجاد و پرورش 

تمدن بشری داشته است.
رییس جمهوری یادآور شد: پیش از اسالم در ایران 
هنرمندان،  اندیشمندان،  صاحب نظران،  باستان 
معماران و عالمانی در این کشور داشتیم که با خلق 
تمدنی در خور رقابت با تمدن های بزرگ و باستانی 
آن زمان مثل تمدن مصر، چین و یونان خلق ، 

ایران را به کشوری بزرگ که اندیشه، حرف، برنامه 
و مراکز علمی و دانشوری برجسته داشت، تبدیل 

کرده بودند.
روحانی با تشریح مقطع دوم و پس از اسالم،  اظهار 
داشت: اساساً اسالم نه تنها پیروان خود را به علم 
و دانش دعوت می کرد، بلکه این مکتب با امر به 
خواندن آغاز شد. اسالم آیینی است که به علم و 

دانش مزیت بخشیده و برای آن برتری قائل است.
وی تصریح کرد: اسالم در دوره ای که باسواد بودن 
در شبه جزیره عربستان مزیت به حساب نمی آمد و 
اشراف و بزرگان در آن دوره سواد نداشتن را برای 
خود مزیت می دانستند و حتی باسوادی را برای 
خود عار می دانستند، برای علم و دانش مزیت و 
برتری قایل شد و به پیروان خود آموخت که باید 

علم را از هر کجا که مقدور است، آموخت.
روحانی ادامه داد: دین یک نگاه، رویکرد و تفکر 
بلند برای هدایت زندگی بشر است که علوم مختلف 
در ذیل آن تعریف می شوند و علوم از لحاظ اهداف 
و نتایج آنها البته به دو دسته کلی قابل تقسیم 
هستند. یک دسته که علم را بر مبنای تفکر مادی 
و  می داند  دیگران  بر  قدرت  اعمال  و  ابزار سلطه 
تعالی  و  را در خدمت رشد  علم  دسته دیگر که 

انسان ها می خواهد.
وی همچنین گفت: در تفکر مادی علم وسیله ای 
برای قدرت یافتن و سلطه بر دیگران است و بر 
این مبنا همه علوم از سیاست تا فیزیک و شیمی 
بر مبنای تفوق یابی تعریف می شوند که امروز نیز 

در  علم  از  رویکرد  این  به  توسعه  و  توجه  شاهد 
بسیاری از مراکز سیاسی دنیا هستیم.

رییس جمهوری یادآور شد: علم مطلوب در خدمت 
رفاه و پیشرفت بشر و حل مشکالت جامعه است 
و به دنبال شناخت خالق جهان قواعد طبیعت و 
روابط صحیح میان انسان هاست و به این معنا هر 
علمی که در خدمت به تعالی بشر باشد، اسالمی 

است.
که  آنجا  قرآن  در  خداوند  کرد:  تصریح  روحانی 
می خواهد مزیت انسان بر دیگر مخلوقات را معلوم 
کند به قدرت علم آموزی و فراگیری بشر و بیان و 

توضیح این آموخته ها اشاره می کند.

■  ایران نخستین کشور منطقه است که 
به  دینی  مردم ساالر  حکومت  مدل  یک 

جهان ارایه کرد
رییس دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود با بیان 
اینکه سومین مقطع از نقش آفرینی ایران در عرصه 
تولید علم و تمدن سازی با پیروزی انقالب اسالمی 
آغاز شده است، گفت: این که ما می توانیم سازنده 
یک تمدن بزرگ باشیم یا نه وابسته به برنامه ریزی 

دقیق و کار و تالش فوق العاده است.
روحانی افزود: امروز برخی کشورهای آسیایی در 
و  دارند  پرشتابی  حرکت  علمی  پیشرفت  زمینه 
حتی در برخی زمینه ها با کشورهای غربی رقابت 
می کنند و بسیاری می گویند که پایان قرن حاضر 
با برتری علمی کشورهای آسیایی در عرصه علم 

مصادف خواهد بود.
ما  به  را  توانمندی  این  کرد: خداوند  تصریح  وی 
ایرانی ها داده که بتوانیم تمدن آفرینی کرده و آن را 
در مسیر رشد و تعالی پرورش دهیم. ایران نخستین 
کشور منطقه است که از دمکراسی و مردم ساالری 
برخوردار شده و در برگزاری انتخابات پیشتاز است 
و یک مدل حکومت مردم ساالر دینی به جهان ارایه 

کرده است.
رییس جمهوری اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
در 40 سال گذشته پیشرفت های خوبی داشته و در 
توسعه انسانی گام های خوبی به جلو برداشته است. 
دانشگاه های کشور هیچگاه عظمت و وسعت امروز 
را نداشته که 12 میلیون دانش آموخته دانشگاهی 
دانشجو  میلیون  چهار  و  دهد  تحویل  جامعه  به 
داشته باشیم. روحانی تاکید کرد: این اعداد و ارقام 
بزرگی هستند که در مسایل سیاسی ، اجتماعی و 

سرنوشت ساز کشور تأثیرگذار خواهند بود.
روحانی یادآور شد: رتبه شانزدهم رشد دانشگاه های 
کشور و پیشرفت هایی که در برخی فناوری های نو 
به طور قابل مالحظه به دست آمده که می تواند ما را 
به مرحله رقابت با کشورهای صنعتی جهان برساند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز در رشته های 
بنیادین،  سلول های  برتر(،  )فناوری  تک  های 
بیو  و  ژنتیک، علوم فضایی، هسته ای، آی سی تی 
جهان  پیشرفته  کشورهای  جزو  نانوتکنولوژی،  و 

هستیم.
رییس جمهویر با بیان این که امروز جوانان این 
کشور، اراده و انگیزه الزم برای رسیدن به پیشرفت 
دارند، گفت: دولت باید محیط الزم را ایجاد کند و 
اگر می خواهیم کشور پیشرفته در علم و فناوری 

باشیم، محیط علمی باید برای پژوهش آزاد باشد.
بتوانند  باید  دانشگاه ها  در  اساتید  افزود:  روحانی 
بیان  آزادانه  صورت  به  را  خود  نظرات  راحت تر 
کنند؛ البته این به معنای آن نیست که بخواهند در 
دانشگاه ترویج مسایل سیاسی داشته باشند، چرا که 
محل ترویج مسایل سیاسی کالس درس و دانشگاه 
نبوده بلکه احزاب است. استاد از لحاظ علمی باید 
آزاد باشد تا هر نظری که به آن رسیده را در تمامی 
علوم چه حقوق، جامعه شناسی، علوم سیاسی و 

غیره عالمانه و آزادانه بیان کند.
رییس جمهوری با بیان این که باید در پژوهش آزاد 
باشیم و نباید هدف پژوهش را از ابتدا تعیین کنیم، 
خاطرنشان کرد: در رابطه با یک نظریه، فرضیه و 
چارچوبی که مطرح می شود، تحقیق الزم صورت 
گیرد تا نتیجه مشخص شود، نه اینکه از پیش هدف 

یک پژوهش مشخص باشد.

سخت گیری های بی جا باید کنار برود
■  حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور:  

رییس جمهوری گفت: دولت باید شرایط مساعد 
را برای پیشرفت علم و پژوهش در کشور فراهم 
اساتید،  به  که  است  نادرست  حرف  این  کند. 
 ، باشیم  مشکوک  همیشه  جوانان  و  پژوهشگران 

سخت گیری های بی جا باید کنار برود.

رییس جمهور : 
معیار دانشگاه ها باید کارآفرینی 
باشد، برنامه و بودجه در 
سال های آینده باید بر مبنای 
کارآفرینی به دانشگاه ها 
اختصاص یابد.

دکتر حسن روحانی: 
رتبه شانزدهم رشد 
دانشگاه های کشور و 
پیشرفت هایی که در برخی 
فناوری های نو به طور قابل 
مالحظه به دست آمده که 
می تواند ما را به مرحله رقابت 
با کشورهای صنعتی جهان 
برساند.
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معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: ۳۰ هزار شغل در ۴۲ پارک علم و 
فناوری و ۱۸۶ مرکز رشد و فناوری کشور ایجاد 

شد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از ایرنا، دکترمسعود 
برومند در حاشیه مراسم بهره برداری از ساختمان 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و فنون دریایی 
خرمشهر اظهار داشت: در حال حاضر پارک های 
هزار  کشور 30  در  رشد  مرکز  و  فناوری  و  علم 

میلیارد ریال گردش مالی دارند.
وی فعالیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
زمینه  گفت:  و  کرد  ارزیابی  خوب  را  خوزستان 
فعالیت های مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
در استان خوزستان باال است و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی می توانند در این مراکز علمی فعالیت 

خوبی داشته باشند.
دکتربرومند با اشاره به فعالیت علمی و پژوهشی 
دانشگاه های کشور گفت: فعالیت دانشگاه ها در 
حوزه ایجاد اشتغال پذیری و ارتقای سطح مهارت 
های عمومی فارغ التحصیالن از مهم ترین برنامه 

دانشگاه ها در سال آینده است.
وی فعالیت های علمی- بین المللی در دانشگاه 
ها را جزو ارکان اساسی فعالیت های سال 13۹۷ 
عنوان کرد و گفت: مجموعه فعالیت ها به خصوص 
در حوزه توسعه فناوری از اهداف ویژه دانشگاه ها 

در سال آینده خواهد بود.

به گزارش نشریه عتف به نقل از خبرنگار علمی 
ایرنا، دکتر منصور غالمی در آیین اختتامیه سی 
با  که  خوارزمی  المللی  بین  یکمین جشنواره  و 
جمهوری  رییس  روحانی  حسن  دکتر  حضور 
و خارجی  داخلی  برگزیده  از 15  تقدیر  برای  و 
برگزار شده بود، گفت: تاریخ علمی ما پر است از 
نام آوران دانش و اندیشه و بزرگانی چون رازی، 
ابن سینا و خوارزمی و جا دارد برای حضور در 

عرصه علمی جهان امروز بیشتر تالش کنیم.
از  به ثبت 3۷5هزار مستند علمی  اشاره  با  وی 

دانشمندان ایرانی در جهان طی بیش از 3 دهه 
گذشته افزود: امروز ایران در تولید علم در منطقه 

رتبه اول و در جهان رتبه 16 را دارد.
درصد  یک  ما  اینکه  با  داد:  ادامه  علوم  وزیر 
جمعیت جهان را داریم 1.۹درصد مقاالت نمایه 

شده بین المللی به نام ایران ثبت شده است.
زمینه  در  ارزنده  اقدامات  به  اشاره  با  وزیرعلوم 
فناوری های جدید گفت:امروز 42 پارک علم و 
فناوری 1۹0 مرکز رشد زمینه اشتغال 30 هزار 
دانش آموخته را فراهم آورده اند و 3 هزار میلیارد 

تومان درآمدزایی دارند.
دانش  شرکت   4۷00 استقرار  به  اشاره  با  وی 
بنیان در این پارک ها و مراکز رشد افزود:با توجه 
به بسترهای ایجاد شده انتظار می رود صادرات 
محصوالت فناورانه در سال آینده از 230 میلیارد 

دالر فراتر رود.
توسعه  پرشتاب  به حرکت  اشاره  با  دکترغالمی 
زمینه  امر  این  کرد:  تاکید  نوین  های  فناوری 
داخلی  پژوهشگران  و  ها  دانشگاه  بین  همکاری 
و خارجی را فراهم می آورد و اکنون 22درصد 
قالب  در  ایرانی  دانشمندان  علمی  انتشارات 

همکاری های بین المللی انجام می شود.
علوم،  های  وزارتخانه  همکاری  بر  تاکید  با  وی 
معاونت  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 

کرد:  تصریح  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
همه این نهاد ها درهماهنگی با هم و با سامندهی 
بوم  زیست  توسعه  به  پژوهشی  و  علمی  مراکز 
نوآوری کمک می کند و در آینده نزدیک شاهد 

اثرات بزرگی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
به گزارش ایرنا از مجموع 33۷ طرح داخلی، 133 
طرح خارجی از 4۹ کشور 10 طرح از محققان 
داخلی و 5 طرح از طراحان خارجی برگزیده و 

امروز از آنها تجلیل شد.
کاربردی،  بنیادی،  های  گروه  در  ها  طرح  این 
فناوری  در  ای  توسعه  و  نوآوری  و  اختراع 
شیمیایی، برق و کامپیوتر، معماری، کشاورزی، 
های  فناوری  کاربردی  گروه  در  طبیعی  منابع 
برق، کامپیوتر، معماری، کشاورزی و  با  مرتبط 
منابع طبیعی، در اختراع و نوآوری فناوری های 
و پزشکی  فناوری  رایانه، زیست  برق،  مکانیک، 
استرالیا،  از کشورهای  های خارجی  برگزیده  و 

چین، آلمان، فرانسه و سوئیس هستند. 
ترین  قدیمی  خوارزمی  المللی  بین  جشنواره 
به همت  ایران است که  جشنواره علمی و فنی 
ایران  صنعتی  و  علمی  های  پژوهش  سازمان 
امسال  و  شود  می  برگزار  ساله  هر   66 سال  از 
را  دوره  یکمین  و  سی  الملل  بین  بخش  در 

پشت سر گذاشت.

حامیت از زیست بوم نوآوری برای رفع چالش های ملی را دنبال می کنیم

■  وزیر علوم در اختتامیه جشنواره خوارزمی:  

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم 
خبرداد: 

ایجاد ۳۰ هزار شغل در 
مراکز رشد و پارک های 

علم و فناوری کشور

این  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دو ماموریت 
بوم  زیست  از  آتی حمایت  در سال  را  وزارتخانه 
تبدیل  بنیان،  دانش  اقتصاد  توسعه  برای  نوآوری 
دانش به ثروت و همچنین ایفای نقش موثر در رفع 
چالش های ملی کشور برای کمک به دولت و در 

جهت آسایش مردم برشمرد.

دانشگاه  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
بازدید  این  در  نیاسر  شریعتی  دکتر  کاشان، 
سال  دکترای  سراسری  آزمون  اینکه  بیان  با 
متقاضی  هزار   235 حدود  شرکت  با   ۹6-۹۷
در سراسر کشور برگزار می شود، اظهار داشت: 

آزمون  کنندگاندر  از شرکت  درصد   10 امسال 
دکترا در دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: امسال همچون سال قبل 
50 درصد نمره پذیرش نهایی این افراد از طریق 
آزمون سراسری انجام و بقیه در اختیار دانشگاه 

مصاحبه  و  عملکرد  ارزیابی  ازطریق  که  هاست 
انجام خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: امیدواریم که 
به تدریج بتوان بر اساس آن چیزی که در قانون 
تعریف شده سهم دانشگاه ها را در تشخیص و 
انتخاب داوطلبان مستعد بیشتر شود و سیاست 
دنبال  کماکان  ها  دانشگاه  به  اختیار  تفویض 

شود.
تفویض  سیاست  افزود:  نیاسر  شریعتی  دکتر 
برای  را  عمل  میدان  ها،  دانشگاه  به  اختیار 
کرد  خواهد  فراهم  دانشگاهی  مراکز  رؤسای 
و  ای  منطقه  اقلیمی،  شرایط  با  متناسب  که 
دانشگاهی بتوانند برخی از تبصره ها و بندهایی 
دانشجویان  تحصیلی  و  جاری  امور  به  که  را 

مربوط می شود خودشان تصمیم گیری کنند.
اینکه  بر  تاکید  با  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
یکی از اثرات مهم این تفویض اختیار این است 
که سطح مسئولیت پذیری رؤسای دانشگاه ها 
باال خواهد رفت، خاطر نشان کرد: این تفویض 
اختیار مساوی است با افزایش سطح مسئولیت 
اجرای  با  امیدواریم  که  گویی  پاسخ  و  پذیری 
این طرح مسئوالن دانشگاه ها بتوانند به خوبی 

جوابگوی نیاز دانشجویان باشند.

■  معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد:  

از سال آینده درصد باالیی از مفاد آئین نامه های آموزشی به دانشگاه ها 
واگذار خواهد شد

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در بازدید ازحوزه 
برگزاری آزمون سراسری مقطع دکترا دردانشگاه کاشان، با بیان اینکه تفویض اختیار یکی از سیاست های 
آموزش عالی است و یکی از مصادیق آن پذیرش و جذب دانشجویان دکترا است، گفت: از سال آینده 
درصد باالیی از مفاد آئین نامه های آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه ها 

واگذار خواهد شد. 
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دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس 
در  مرکزی،  ممیزه  هیئت  و  امنا  هیئت های  مرکز 
آیین سومین گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی 
حوزه  در  باید  که  جدیدی  حیطه  گفت:  کشور، 
سمت  به  منابع  دادن  سوق  شود،  تعریف  خیرین 
سرمایه گذاری هایی است که بتواند منابع پایدار برای 

دانشگاه ها ایجاد کند. 
 

به گزارش نشریه عتف ، دکتر باقری در این آیین 
دانشگاه  فنی  دانشکده های  پردیس  که در محل 
شکل گیری  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تهران 
نهادهای نیکوکاری در دانشگاه های ایران سابقه 15 
ساله دارد و در چهار سال اخیر، 65 بنیاد خیرین 
دانشگاهی در آموزش عالی ایجاد شده و این بنیاد 

مردم نهاد باید در دیگر دانشگاه ها نیز شکل گیرد.
وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته 550 
هزار مترمربع فضای فیزیکی با مشارکت خیرین 
هزار  اکنون 125  هم  افزود:  است،  شده  ساخته 
در  خیرین  مشارکت  با  عمرانی  پروژه  مترمربع 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دست احداث 

است.
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی، 
از آموزش  امروزه  انتظاراتی که  اینکه  به  اشاره  با 
عالی کشور می رود متفاوت از گذشته است عنوان 
تربیت  بر  عالوه  کشور  دانشگاه های  امروزه  کرد: 
نیروی انسانی متخصص برای بخش های آموزشی، 

پژوهشی، خدماتی و اقتصادی کشور، باید معضالت 
پیش روی جامعه را نیز مرتفع کند.

حلقه  یک  باید  خیرین  کرد:  خاطرنشان  وی 
واسط بین دانشگاه با صنعت و جامعه باشند؛ اگر 
دادن  سوق  در  می تواند  شود  ایجاد  حلقه ها  این 
دانشگاه ها به سوی دانشگاه کارآفرین مؤثر باشد. در 
این خصوص باید هسته های کوچکی در دانشگاه ها 
شکل گیرد تا در بلند مدت بتوانیم اعتماد بخش 
صنعت به بخش های خصوصی و توان دانشگاه ها را 

در جامعه جلب کنیم.
بورس های  راه اندازی  بر  همچنین  باقری  دکتر 
کرد  تأکید  استان ها  در  استعداد  با  دانشجویان 
و افزود: بنیادها باید در دادن بورس به رتبه های 
برتر کنکور در شهرستان ها اقدام کنند و این امر 
به بهبود ارتقای کیفی دانشگاه های کشور کمک 

شایانی می کند.
ایرانیان  از سرمایه های  باید  وی خاطرنشان کرد: 
توسعه  راستای  در  کشور  خارج  در  عالقه مند 
علمی کشور استفاده کنیم و این امر نیازمند آن 
است که بنیاد حامیان علم و فناوری، عضویت های 
انجمن های نیکوکاری بین المللی را دریافت کند 
به  بال  فراغ  با  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  تا 

سازمان های مردم نهاد کمک کنند.
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی 
یکدیگر  با  بنیادها  تجربیات  انتقال  بر  همچنین 
تأکید کرد و افزود: باید درصدد باشیم تجربیات، 
دستاوردها و فعالیت های خالقانه بنیادها در اختیار 

یکدیگر قرار گیرد.
دکتر باقری بر لزوم ایجاد شبکه بزرگی از حامیان 
آموزش عالی در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: 
باید از همه ظرفیت های موجود در جامعه در راستای 
توسعه علمی کشور، فراهم کردن زیرساخت ها و 

ایجاد اشتغال و کارآفرینی استفاده کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات 
جامعه  مسائل  به  دانشگاه  امروز  گفت:  فناوری  و 
بی تفاوت نیست و هنر در بررسی محیط پیرامون، 
ابزاری مهم تلقی می شود و به بررسی مسائل جامعه 

می پردازد 
 

مراسم  ایرنا،  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش   به 
و  فیلم  سراسری  جشنواره  هفتمین  اختتامیه 
عکس دانشجویی با حضور دکترغالمرضا غفاری، 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
دانشگاه  رئیس  بندانی  دکترعلیرضا  فناوری،  و 
سیاسی،  معاون  مرعشی  بلوچستان،  و  سیستان 
امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، 
جمعی از مدیران فرهنگی و هنری و فیلمسازان و 
هنرمندان در سالن مالصدرای دانشگاه سیستان و 

بلوچستان برگزار شد.
دکترغفاری در این مراسم اظهار کرد: وقتی از آینه 
عکس و فیلم و هنر صحبت می کنیم نسبت به 
جهان های اجتماعی پیش رو، وارد عرصه ای می 
شویم که هنری و دانشی و به تعبیری عرصه ای 

سیاستی است.
وی ادامه داد: اینجا دیگر هنر برای هنر و علم برای 
علم نیست، بلکه همه اینها گوهر هستند و انسانیت، 
این  با  انسانی  بالندگی و جایگاه جوامع  بشریت، 
گوهرها تعریف می شود، هنر و علم با تعهد همراه 
می شوند و به این پرسش پاسخ می دهند که هنر 
و فرهنگ قرار است به کدام پرسش های اجتماع 

پاسخ دهند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری تاکید کرد: امروز دیگر با نگاه کالسیک و 
سنتی نمی توان سراغ مسائل و موضوعات مطرح در 
عرصه های مختلف برویم. ما امروز باید صحبت از 

یک دانشگاه دیگر کنیم.

دکترغفاری ادامه داد: وقتی ما سخن از دانشگاه 
موثر می گوییم، یعنی دانشگاهی که تجربه دارد 
و بی اعتنا به مسائل محیط خود نیست و این امر 
ابزار و مکانیزم می خواهد که مهم ترین ابزار در این 

زمینه هنر است.
وی افزود: گاهی عنوان می شود که یک کالم و 
شعر و عبارت، کار هزاران عکس و فیلم را می کند، 
اما خالف این موضوع نیز صادق است و یک عکس 

و فیلم می تواند کار هزاران کتاب را انجام دهد.
از دغدغه  فناوری  و  وزیر علوم، تحقیقات  معاون 
دانشجویان هنرمند حاضر در جشنواره سراسری 
گفت:  و  کرد  تقدیر  دانشجویی  عکس  و  فیلم 
جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  امروز  خوشحالم 
سراسری فیلم و عکس دانشجویی شاهد محصول 

این دغدغه هستیم.
و  هنر  اهالی  مصائب  به  اشاره  با  دکترغفاری 
کرد:  تاکید  آثار هنری  در خلق  دانشجویان هنر 
کدام کار اثرگذار است که بی مسئله و مشکل و 
بی هزینه نباشد؟ اگر هنرمندان ما با مسائل بیشتر 
و دغدغه های بیشتری سر و کار دارند به دلیل کار 
اثرگذار آنها است، به ویژه با توجه به مواجه شدن ما 
با مسائل و مشکالت متعدد، ورود به این مسائل از 
پنجره هنر می تواند کارگشا باشد و اثر این مهم در 

زمینه های مختلف نمایان می شود.
وی با ذکر حکایتی از سعدی سخنان خود را به 
پایان رساند و گفت: هنر هرکجا رود قدر بیند و 

در صدر نشیند.

■  معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: ■  دکتر باقری در سومین گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی تأکید کرد؛ 

ایجاد  راستای  در  منابع  دادن  سوق 
رسمایه گذاری های پایدار در دانشگاه ها

دانشگاه با ابزار هرن به بررسی مسایل 
جامعه می پردازد

دکترابراهیم صالحی عمران سرپرست دانشگاه فنی 
و حرفه ای  بهمن ماه سال جاری  از آموزشکده 
فنی و حرفه ای دختران  الزهرا) س( مشهد بازدید 
نمود و ازنسخه کامل قرآن فاخر سوزن دوزی شده 

رونمایی کرد . 
 

ابراز  ضمن  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  سرپرست 
خرسندی از خاتمه این کار نفیس و فاخر  ، این 

طرح را در راستای گسترش فرهنگ دینی و قرآنی 
، اقدام کم نظیری در سطح جهان اسالم دانست که 
همزمان از ایمان ،  عشق و  هنرنسل جدید ومومن   

در خلق این اثر برخوردار بوده است  . 
گفتنی است  کل  این قرآن فاخر در ۷85 صفحه  )  
قطع هر صفحه  ۷0 × 50  ( توسط 1500 دانشجو 
ی  هنرمند آموزشکده فنی و حرفه ای دختران  
الزهرا )س( مشهد در طی 15 سال زیر نظر اساتید 

گروه طراحی دوخت و لباس و با حمایت روسای 
وقت  سوزن دوزی شده است . 

ضمن  عمران  صالحی  ابراهیم  دکتر  خاتمه   در 
آرزوی توفیق  و طلب خیر برای دست اندر کاران 

این طرح بزرگ قرآنی در خصوص ثبت اثر فوق و 
مقاوم سازی صفحات این قرآن که بر روی پارچه 
دست دوزی شده است  ، دستورات الزم و ویژه ای 

را صادر نمود .

ازنسخه کامل قرآن فاخر سوزن دوزی 
شده در مشهد رومنایی شد

از نسخه کامل نفیس قرآن دست دوزی شده  توسط دکرت ابراهیم صالحی عمران 
رسپرست دانشگاه فنی و حرفه ای در آموزشکده فنی و حرفه ای دخرتان  الزهرا) س( 

مشهد رومنایی شد.
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نخستین مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی 
فناوری  و  علم  پارک  همت  به  کشور  کشاورزی 
جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  در  گیالن 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رشت آغاز به 

کار کرد. 
 

علوم  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
دراین  گیالن،  فناوری  و  علم  پارک  از  نقل  به 
پژوهشگاه  رئیس  سیما  دکترخوش خلق  مراسم 
بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه یکی از موانع 
اساسی در مسیر اثربخشی تحقیقات عدم ارتباط 
است،  صنعت  و  پژوهشی  مراکز  بین  مناسب 
گفت: درپژوهشگاه تالش داریم پلی برای انتقال 
دستاوردهای تحقیقاتی به واحدهای صنعتی باشیم؛ 
لذا توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد در 

دستور کار پژوهشگاه قرار دارد.
افزود:  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس 
پژوهش می تواند ثروت ایجاد کند و ما از طریق 
ایجاد مراکز رشد واحدهای فناور مانند همین مرکز 
رشد در منطقه شمال کشور در صدد هستیم ایده 

را به ثروت تبدیل کنیم.
بینی  به پیش  دکترخوش خلق سیما همچنین 
خروجی های فناورانه به ازای هر یک میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در تحقیق در بخش های مختلف 
اشاره و عنوان کرد: ما باید به ازای هر یک میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در زمینه های درآمدزایی، 
یافته  فناوری،  انتقال  قرارداد  پتنت،  فنی،  دانش 
وضعیت  استارتاپی،  های  شرکت  و  ترویجی 
تجاری سازی دانش را از طریق تحقیقات کاربردی 

ارتقا دهیم.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم 
برنامه ریزی پژوهشگاه برای راه اندازی پارک علم 
تا سال 1404  البرز  استان  فناوری زیستی در  و 
استان  فناوری  و  علم  پارک  و  گیالن  دانشگاه  از 
زمینه  رشد  مرکز  از  حمایت  با  کرد  درخواست 
نقش آفرینی موثرتر آن در توسعه زیست فناوری 

کشاورزی کشور را فراهم کنند.
درادامه دکترمجید متقی طلب رئیس پارک علم و 
فناوری استان گیالن با ابراز خرسندی از افتتاح این 
مرکز رشد، گفت: واحدهای فناور مستقر در مراکز 

رشد از همه تسهیالت شرکت های دانش بنیان به 
جز معرفی به صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند 

می شوند.
وی افزود: پارک علم و فناوری گیالن با 2۹0 شرکت 

و هسته فناور جزو دو، سه پارک برتر کشور است.
تومان  میلیارد   20۹ انعقاد  به  طلب  دکترمتقی 
قرارداد پژوهشی در نمایشگاه هفته پژوهش امسال 
اشاره کرد و گفت: انعقاد این حجم قرارداد که 10 
میلیارد تومان آن مربوط به شرکت های پارک علم 
و فناوری گیالن بود در حالی است صورت گرفت 
که حجم قراردادهای هفته پژوهش سال گذشته 
حدود ۷۷ میلیارد تومان بود و پیش بینی ما برای 

امسال هم حدود 140 تا 150 میلیارد تومان بود.
اینکه  بیان  با  رئیس پارک علم و فناوری گیالن 
زیست فناوری جزو 16 فناوری برتر دنیاست و می 
تواند حالل بسیاری از مشکالت باشد، ابراز امیدواری 
کرد که مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی در رشت 
بتواند نقش شایسته ای در توسعه این حوزه فناوری 
و بهره مندی کشور از دستاوردها و محصوالت آن 

ایفا کند.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
بنگاه  که  است  معنقد  الکترونیک)صحا(  صنایع 
های بزرگ باعث ایجاد موج فناوری در کشور می 

شوند. 
به گزارش به گزارش نشریه عتف به نقل از روابط 
هیئت  رئیس  وحدت  علی  دکتر  صحا،  عمومی 
فعاالن  درجمع  در  صحا  مدیرعامل  و  مدیره 
صنعتی، اقتصادی و دانشگاهی حوزه الکترونیک 
استان گیالن که در محل سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان برگزار شد، ضمن معرفی تسهیالت 
و خدمات صندوق گفت: بیش از 60 درصد صنایع 
پیشرفته دنیا با صنایع الکترونیک مرتبط هستند 
که فرصت ویژه ای را برای شرکت های فناور این 
بخش فراهم می کند که با کسب بیشترین سود، 

نقش خود را در اقتصاد بازی کنند.
 

وی ادامه داد: از سوی دیگر ظرفیت نیروی انسانی 
بسیار خوبی در بخش های مختلف صنایع الکترونیک 
فارغ  بهترین  طوریکه  به  است  موجود  کشور  در 
التحصیالن دانش آموز کشور وارد رشته های برق و 
الکترونیک بهترین دانشگاه های کشور می شوند. اما 
متاسفانه اتصال مناسبی با بخش تولید کشور برقرار 
نشده است به طوریکه عمال تولید ثروت با کمک 

این بخش نزدیک به صفر است.

دکتر وحدت در عین حال تاکید کرد: فلسفه وجودی 
نهادهایی همچون صندوق حمایت از تحقیقات و 
توسعه صنایع الکترونیک)صحا( حمایت اثر بخش 
از حوزه های مختلف صنعت الکترونیک است. صحا 
دارای زمینه های حمایتی متنوع و جامعی است که 
می توان به ارائه تسهیالت با نرخ ترجیحی 5 تا 15 
درصد در زمینه های تجهیز آزمایشگاه تخصصی 
و مرجع، آموزش نیروی انسانی، توسعه تحقیق و 
توسعه، اخذ تاییدیه بین المللی و داخلی اشاره کرد.

صنایع  مالی  تامین  روش های  خصوص  در  وی 
پیشرفته گفت: ساده ترین روش تامین مالی حوزه 
دانش بنیان اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی است، 
اما مدل های دیگر مانند سرمایه گذاری ریسک 
پذیر و تامین مالی جمعی هم وجود دارد که کمتر 

به آنها پرداخته شده است.
صحا  راستا  این  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  وحدت 
الگوی سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر مستقیم را 
تدوین کرده و در هم اکنون چند نمونه عملیاتی 
شده است. نحوه اجرای آن به این شکل است که 
تسهیالت بلند مدت به نهادهای مالی خصوصی یا 
بنگاه های تولیدی بزرگ خصوصی اعطا می شود تا 
آنها نیز با ارائه سبدی از 3 تا 5 طرح، با سازوکار 

مصوب صحا بتوانند vc  کنند.
وی با بیان اینکه نبود ارتباط بین المللی موثر و عدم 

تعریف مگاپروژه های ملی از چالش های اکوسیستم 
به شمار می رود، گفت: در همین  نوآوری کشور 
ارتباط تحرک و توجه جدی به بنگاه های بزرگ 
مختلف  بخش های  در  فناوری  موج  ایجاد  باعث 
کشور می شوند و از سوی دیگر ارتباط بین المللی با 
هدف یادگیری فناوری و ورود به بازارهای جدید از 

اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است.
وحدت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
توانمندی های شرکت های حوزه الکترونیک استان 
گیالن گفت: در بازدیدی که از دو شرکت توانمند 
نکته  داشتیم،  استان  الکرونیک  صنایع  در  فعال 
 )R&D(حائز اهمیت، توجه به تحقیق و توسعه
در این شرکت ها بود که کمتر در کشور به آن 
توجه می شود که این ویژگی می تواند مزیت نسبی 
استان قلمداد شده و رونق صنایع استان را به ارمغان 

بیاورد.
مدیرعامل صحا با تاکید بر اینکه توجه به صنایع 
استان گیالن  نسبی  مزیت  تواند  الکترونیک می 
و  آب  به شرایط  توجه  با  کرد:  باشد، خاطرنشان 
هوایی و محیطی گیالن و لزوم توجه به محیط 
که  بود  استان  در  صنایعی  دنبال  باید  زیست، 
کمترین آلودگی را به همراه داشته باشد، بنابراین 
را در  بهترین فرصت  الکترونیک می تواند  صنایع 

استان فراهم آورد.

■  دکتر وحدت در نشست با شرکت های فناور استان گیالن مطرح کرد: 

■ با همکاری پارک علم و فناوری گیالن؛

بنگاه های بزرگ باعث ایجاد 
موج فناوری می شوند

بیوتکنولوژی  رشد  مرکز  نخستین 
کشاورزی آغاز به کارکرد

رئیس دانشگاه خوارزمی خبر داد:

دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه 
طرح   ۱۵۰ آغاز  نشست  در  خوارزمی، 
بین المللی  مشترک  پژوهشی  و  آموزشی 
سالن  در  دوشنبه  روز  که   ،۱۳۹۶ سال  در 
برگزار  علوم  وزارت  علمی  جهاد  شهدای 
شد، از تصویب ۱۷ پروژه همکاری مشترک 

تحقیقاتی با کشور اتریش خبر داد. 
 

سبحان  دکتر  عتف،  نشریه  گزارش  به 
گزارشی  ارائه  ضمن  نشست  این  در  اللهی 
زمینه  در  که  منسجمی  فعالیت های  از 
انجام  اتریش  کشور  با  مشترک  همکاری 
شده، اظهار داشت: پس از راه اندازی سایتی 
در دانشگاه خوارزمی و اعالن فراخوان برای 
به  طرح   ۷8 مشترک،  پروژه های  انجام 
منظور داوری در زمینه های فنی مهندسی، 
علوم طبیعی، پزشکی، فرهنگ و هنر، علوم 
و  اجتماعی  و  انسانی  علوم  انرژی،  زیستی، 

تعلیم و تربیت ارسال شد.
پروژه های  انتخاب  فرآیند  درخصوص  وی 
از داوری ها، در  اظهار داشت: پس  مشترک 
انتخاب  در  و  پروژه مصوب شد،  نهایت 1۷ 
کلیه  آنکه  بر  عالوه  شد  سعی  پروژه ها 
تنوع  شود،  شامل  را  تحقیقاتی  زمینه های 

دانشگاهی نیز در آن رعایت شود.
دکتر سبحان اللهی با بیان اینکه سال آینده 
خوارزمی  دانشگاه  تأسیس  سال  یکصدمین 
است، تصریح کرد: در سال 13۹۷ یک روز 
تعیین  اتریش  کشور  با  همکاری  برای  ملی 

شده است.

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

تصویب ۱۷ طرح همکاری  
مشرتک تحقیقاتی با 

کشور اتریش
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طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  دبیر 
از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای 
»علم و  نهایی کردن سند  برگزاری نشستی برای 
فناوری بخش کشاورزی« خبر داد و گفت: این 
نشست با هدف نهایی کردن این سند و ارائه آن به 

شورای عالی عتف برگزار خواهد شد. 

به گزارش نشریه عتف ، دکتر بهزاد قره یاضی در 
برگزاری  به  اشاره  با  ایسنا،  با خبرنگار  گفت وگو 
عالی  شورای  کشاورزی  کمیسیون  نشست 
علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(، گفت: نشست 
بخش  فناوری  و  علم  سند  »تدوین  تخصصی 
کشاورزی« به همت کمیسیون کشاورزی شورای 
عالی عتف و سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج 

کشاورزی برگزار می شود.
وی همچنین افزود: برگزاری این نشست با هدف 
تدوین نهایی سند علم و فناوری بخش کشاورزی 
و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای  به  ارائه  برای 

فناوری به منظور تصویب و ابالغ آن است.
نشست  این  در  اینکه  بر  تاکید  با  قره یاضی 
250 نفر از نخبگان علمی و اجرایی بخش های 
طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  کشاورزی،  آب، 
دستگاه های مختلف حضور خواهند داشت، یادآور 
وزارتخانه های  از  نمایندگانی  اساس  این  بر  شد: 
نیرو، بهداشت، درمان و  علوم، جهاد کشاورزی، 
آموزش پزشکی و همچنین سازمان استاندارد و 

محیط زیست حضور خواهند داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی دبیرخانه شورای عتف 
اضافه کرد: خروجی این نشست تخصصی اصالح 
و تایید پیش نویس سندی است که سابقه حدود 

8 سال تحقیقات را در پی دارد.
حوزه  در  مختلف  دستگاه های  وفاق  قره یاضی 
و  برد  نام  سند  این  ویژگی های  از  را  کشاورزی 
اظهار کرد: بر این اساس این سند هرگز یک سند 

دستگاهی نیست بلکه سند فرادستگاهی است.
منابع طبیعی  و  دبیر کمیسیون کشاورزی، آب 
شورای عتف با اشاره به جزئیات این سند یادآور 
در  متوازن  توسعه  بر  سند  این  تاکیدات  شد: 
حوزه های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست است؛ به نحوی که هم امنیت غذایی امروز 
ما را به ارمغان بیاورد و هم پایداری را تضمین 
کند، ضمن آنکه سهم آیندگان را در نظر داشته 

باشد.
در  سند  این  تاکیدات  به  اشاره  با  قره یاضی 
حوزه خشکسالی، خاطر نشان کرد: هیچ سند و 
برنامه ای بدون در نظر گرفتن مساله تغییر اقلیم 
و خشکسالی کاربردی نیست؛ از این رو در این 
نشست 5 کمیته تخصصی تعریف شده است که 
از آن جمله می توان به کمیته های »تغییر اقلیم« 

و »مدیریت منابع آب« اشاره کرد.
افزود:  ایران،  با اشاره به وضعیت بارش های  وی 
ایران در نقطه ای در کره زمین قرار گرفته است 
و  جهانی  سوم  یک  آن  بارش های  میانگین  که 
جهانی  میزان  برابر   3 آب  تبخیرهای  میانگین 

است؛ از این رو در مجموع ۹ برابر کم برخوردارتر 
از میانگین جهانی است، از این رو باید با پدیده 

خشکی زندگی کنیم.
نباید  زمینه  این  در  اینکه  بر  تاکید  با  قره یاضی 
حواس ها را با عبارت نامناسب »خشکسالی« پرت 
کنیم، اضافه کرد: ایران دچار »خشکسالی« و یا 
بارش های  میانگین  که  نیست؛ چرا  »تر سالی« 
سال های مختلف تفاوت معنی داری با هم ندارند 
و باید توجه شود که معضل اصلی کشور معضل 
»خشکی« است و باید برنامه یزی برای کنار آمدن 

با معضل خشکی داشته باشیم.

با  تاریخ  طول  در  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
معضل خشکی مواجه بوده است، یادآور شد: بر 
این اساس ایرانیان بنیانگذار قنات هستند و چند 
که  قنات حفر شده  در کشور  کیلومتر  هزار  ده 
این قنوات ابزاری برای جمع آوری و استفاده از 

آب است.
منابع طبیعی  و  دبیر کمیسیون کشاورزی، آب 
با خشکی  مقابله  برای  ما  رو  این  از  اضافه کرد: 

چاره ای نداریم جز کنار آمدن با تغییر اقلیم.
دیگر  از  را  کشت  الگوی  تغییر  قره یاضی، 

رویکردهای این سند نام برد.

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید آجر با دمای محیط یا حداکثر دمای ۶۰ درجه با پسماند 
کارخانه های شن و ماسه شدند. 

 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از ایرنا، دکتر سید حسام مدنی، اولین محقق فوق دکتری دانشکده 
مهندسی عمران و محیط زیست این دانشگاه در خصوص طرح خود به نام تولید مصالح ژئوپلیمری 
از پسماند کارخانه های شن و ماسه گفت: این طرح به امکان سنجی استفاده از پسماند کارخانه 

های شن و ماسه برای تولید مصالح ژئوپلیمری می پردازد.
مناطق  برخی  در  سنگدانه  شستشوی  فرآیند  در  ها  کارخانه  این  پسماند  حجم  کرد:  اظهار  وی 
و  زیست محیطی  مساله  به  تبدیل  که  است طوری  یافته  افزایش  به شدت  تهران  همچون شرق 

اقتصادی شده و برخی کارخانه ها در شرف تعطیلی هستند.
وی با بیان اینکه فرآیند تولید آجر به شکل سنتی آن به لحاظ حذف تدریجی یارانه های سوخت 
توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: حجم باالی گازهای آالینده در فرآیند تولید آجر نیز با مبانی 

توسعه پایدار در تعارض است.
دکتر سید حسام مدنی بیان کرد: با توجه به این معضالت سعی کردیم به یک روش سبز از پسماند 

کارخانه های شن و ماسه در تولید آجرهای مدرن ژئوپلیمری استفاده کنیم.
وی افزود: این روش نیاز به حرارت و مصرف سوخت باال ندارد و آجرها حتی در دمای محیط یا 

حداکثر دمای 60 درجه سانتیگراد قابل تولید هستند.
این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: مشابه آجرهای تولید شده در سطح جهانی وجود 
ندارد و طبق مستندات موجود تنها یک کارخانه در استرالیا از مصالح متفاوت تولید آجر ژئوپلیمری 

را دارد.
وی در توضیح روش کار خود گفت: طی این پروژه در مورد محصوالت ژئوپلیمری مطالعه آزمایشگاهی 

■ توسط محققان دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت؛

تولید آجر با پسامند کارخانه های شن و ماسه

گسترده روی اثر مواد مختلف بر پسماند اولیه و 
در نهایت انتخاب درصدهای مناسب از افزودنی 
و  استاندارد  مناسب،  آجر  یک  تولید  برای  ها 

البته مدرن انجام شد.
مهندسی  دانشکده  دکتری  فوق  محقق  اولین 
طراحی  داد:  ادامه  زیست  محیط  و  عمران 
از  صحیح  شناخت  مستلزم  ژئوپلیمری  مصالح 
مواد  دقیق درصد  تعیین  و  مرتبط  علم شیمی 
افزودنی است که در این تحقیق به واسطه انجام 
آزمایش ها و بررسی مطالعه گذشتگان به دست 

آمده است.
وی با تاکید بر اینکه آجرهای سبز ژئوپلیمری 
از پسماند کارخانه شن و ماسه مشابه خارجی 
همچون  دیگر  اولیه  مواد  با  البته  افزود:  ندارد، 
چندان  که  شده  انجام  تحقیقاتی  ها  پوزوالن 

سنخیتی از لحاظ مواد اولیه با کار حاضر ندارد. 
در  کارخانه  یک  تنها  موجود  مستندات  طبق 
استرالیا به صورت صنعتی آجرهای ژئوپلیمری 
حاضر  تحقیق  پسماند  با  غیرمشابه  موادی  از 

تولید می کند.
این طرح گفت:  مزیت  به  اشاره  با  مدنی  دکتر 
تولید آجرهای ژئوپلیمری به لحاظ ثبت اختراع 
دیگر  های  مجموعه  برای  تولید  امکان  داخلی 
تحقیقات همواره سعی  ادامه  با  و  نمی دهد  را 
قابل  و  بهبود  مصالح  این  کیفیت  شد،  خواهد 

رقابت با سایر انواع آجرها باشد.
پروژه گفت:  به کاربردهای  اشاره  با  این محقق 
سبز  مصالح  نوعی  حاضر  ژئوپلیمری  آجرهای 
محسوب می شوند و به صورت وسیع در صنعت 

ساختمان قابل استفاده خواهند بود.
وی با بیان اینکه مصالح ژئوپلیمری می توانند به 
صورت وسیع در صنعت ساختمان مورد استفاده 
قرار گیرند، خاطرنشان کرد: سرمایه گذار برای 
موانع صنعتی  رفع  با  و  دارد  وجود  مسئله  این 
این  از  توان شاهد استفاده  به زودی می  شدن 
آجرهای دوستدار محیط زیست در سطح کشور 

خواهیم بود.
از  پور  رمضانیان  دکتر  راهنمایی  با  طرح  این 
امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  علمی  هیات  اعضای 

انجام شده است.

برگزاری نشستی برای نهایی کردن سند علم و فناوری بخش کشاورزی در اسفند ماه
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در ادامه به منظور روشن شدن روند تولید و رشد علمی جمهوری اسالمی ایران در 20 سال اخیر 
منتهی به سال 2016 میالدی، ) 1۹۹6-2016( میزان تولیدات علمی بین سال های 13۷5 تا پایان 

سال 13۹5 استخراج و نشان داده می شود.

 میزان تولیدات علمی ایران در پایگاه WOS بین سال های 1۹۹6- 2016 میالدی

دهقانی گفت: همانگونه که در نمودار مشاهده می شود، روند رشد تولیدات علمی جمهوری اسالمی 
ایران  همواره صعودی بوده است. در سال 1۹۹۷ میالدی ) 13۷6 خورشیدی( تعداد مدارک علمی 
ثبت شده با وابستگی جمهوری اسالمی ۹83 مورد بود که در سال 2016 ) 13۹5 )یعنی بعد از گذشت 
20 سال به 4۷۷81 مورد افزایش یافته است. محاسبه نرخ رشد در 20 سال اخیر نشان می دهد که 
میزان رشد ساالنه برابر با 21/5 درصد بوده است. به طور خاص در سال های 2015 و 2016 این روند 
رشد، شتاب بیشتری گرفته است. چنانچه در سال 2012،  30۹38 مورد مدرک در WOS برای ایران 
ثبت شده است که این رقم در پایان سال 2016 به 4۷۷81 مدرک رسیده است و در طی چهار سال 

گذشته، 16843 مدرک به تعداد مدارک ایران نسبت به سال 2012 اضافه شده است. 
وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی نیچر ایندکس که در 24 ژانویه 2018 
انتشار یافته است جمهوری اسالمی ایران در دهه گذشته  بیشترین رشد را در حوزه  های مختلف 
علوم و فنی و مهندسی داشته و در مقایسه با سایر کشورهای جهان، بزرگترین جهش علمی را در 
حوزه  های علوم و فنی و مهندسی انجام داده است به طوری که  مقام نخست را در جهان از نظر رشد 

علمی  کسب نموده است.
دهقانی گفت: بر اساس آمار موجود از کل مقاالت حوزه علوم و فنی مهندسی در دهه گذشته، میزان 
رشد متوسط ساالنه برابر با 6 درصد می باشد؛ اما در میان تمامی کشورهای جهان، جمهوری اسالمی 
ایران با 22 درصد رشد بیشترین جهش علمی را در میان کشورهای جهان کسب کرده است. پس از 
ایران، کشورهای چین و هند با 14 درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده اند. کشورهای برزیل، 
کره جنوبی، استرالیا، اسپانیا، ایتالیا، روسیه و کانادا به ترتیب در جایگاه های بعدی این رتبه بندی 

قرار دارند. 
وی در پایان گفت: هر چند تولید علم در طی سالیان گذشته به عنوان مهمترین معیار برای سنجش 
رشد و توسعه علمی مورد توجه قرار گرفته است، سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط 
مقام معظم رهبری محورهای با اهمیت دیگری را مورد تاکید قرار داده است. کسب مرجعیت علمی 
و فناوری در جهان، بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور، تحقق دانشگاه 
های اسالمی مبتنی بر مبانی و ارزش های اسالمی، افزایش درک اجتماعی از توسعه علم و فناوری،  
دیپلماسی علمی و مشارکت علمی با دنیا، افزایش اثربخشی اقتصادی دانشگاه ها و تبدیل علم به ثروت 
و قدرت با حفظ ارزش های اسالمی هسته اصلی سیاست های کالن علم و فناوری هستند که الزم 

است مورد نظر قرار گیرند.
 

بزرگرتین جهش علمی جهان در حوزه های 
)  Nature Index  (علوم و فنی  مهندسی

■ چهار دهه رشد پرشتاب جمهوری اسالمی ایران در علم

 )ISC به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
) دکتر دهقانی سرپرست ISC گفت: انقالب اسالمی مبدا تحوالت اجتماعِی زیادی در ایران شد. پس 
از گذشت حدود ۳۹ سال از انقالب اسالمی در ایران، موسسه های معتبر علمی در جهان، رشد این کشور 
در عرصه  ی علم و فناوری را در ۳۹ سال اخیر پرشتاب ارزیابی نمودند. انقالب اسالمی با برخورداری از 
هویت دینی، اقدام به تاسیس نظام اجتماعی نمود که علم و علم آموزی از یک سو و  استقالل طلبی و 
خودباوری از سوی دیگر جزء الینفک نظام ارزشی آن به شمار می آید. فریضه شمردن علم و از سوی 
دیگر نیاز به علم برای  استقالل، زمینه های ارزشی، اجتماعی و فرهنگی را برای دست یابی به علم مهیا و 

فرهنگ علمی را در جامعه ایران نهادینه کرد.  
دهقانی اظهار داشت: یکی از اساسی ترین مؤلفه  های سنجش میزان استقالل و قدرت هر کشور، 
توانایی های علمی آن کشور است. ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی، و به خصوص در دو دهه 
گذشته، روند پرشتابی را در جهت دستیابی به علوم و دانش نوین آغاز کرده است. در همین خصوص 
سرمایه گذاری های جدی بر روی فناوری راهبردی مانند سلول  های بنیادی، انرژی های نو، زیست 
فناوری، فناوری میکرو الکترونیک، هوا فضا، فناوری نانو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و... انجام داده که 
در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی 

در کنار کشورهای برتر جهان قرار گرفته است. 
سرپرست ISC گفت: براساس گزارش اخیر مؤسسه نیچر ایندکس که در  24 ژانویه 2018  میالدی 
انتشار یافته است، جمهوری اسالمی ایران در دهه گذشته با 22 درصد نرخ رشد ساالنه در مقایسه با 
سایر کشورهای جهان، بزرگترین جهش علمی را در حوزه های علوم و فنی مهندسی انجام داده و مقام 

نخست را در حوزه های علوم و فنی و مهندسی در سطح جهان کسب نموده است.
وی تصریح کرد: به منظور نشان دادن دقیق رشد پرشتاب علمی ایران پس از انقالب اسالمی، روند 
تولید علم در قبل و پس از انقالب  به طور مختصر بررسی می شود. روند تولید علم ایران مستخرج از 
پایگاه استنادی  )Web of Science )WOS نشان می دهد که تعداد مدارک ثبت شده از حدود 
500  مدرک در سال 5۷  به بیش از 4۷ هزار مدرک در سال ۹6 رسیده است. ایران در سال 5۷  با  
سهم و مشارکت  0.0۹5  درصد ) نود و پنج هزارم درصد( در تولید علم دنیا در رتبه 43 دنیا قرار 
داشت و در سال ۹6 با میزان مشارکت  حدود 1.۹ درصد    ) یک و نه دهم درصد( در جایگاه 16 
دنیا قرار گرفته است. بنابراین تولید علم و تعداد مدارک ثبت شده در این مدت بیش از ۹0 برابر و 
نیز مشارکت ایران در سطح بین المللی در تولید علم در این مدت 20 برابر شده است.  سرپرست 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم افزود: به طور کلی میزان تولید علم ایران پس از انقالب اسالمی تا 
سال 201۷، برابر با 3۷۷408 بوده است ، در صورتی که تولید علم ایران قبل از انقالب یعنی ما بین 
سال های 1۹00 میالدی تا سال پیروزی انقالب فقط 2۷11 مورد است. به عبارت دیگر، برای کشور 
ایران از سال 1۹00 تا 201۷ میالدی تعداد 38011۹ مورد مدرک در پایگاه WOS ثبت شده است؛ 

که ۹۹/2 درصد آنها مربوط به پس از انقالب اسالمی ایران می باشد.

 میزان تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران پیش و پس از انقالب اسالمی 

این سازمان مقاالت پژوهشی معتربترین مجالت در سطح جهان را بررسی و 
گزارش های خود را در سطح سازمان ها، کشورها و مناطق منترش می مناید. داده های 
این پایگاه به صورت ماهانه ویرایش و به روزرسانی شده و به صورت رایگان در 
https://www.natureindex.com                  دسرتس کاربران قرار دارد



عتف

اسفند 96 . شماره 19 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

8

وزارت علوم  روابط عمومی  اداره کل  به گزارش 
به نقل از دانشگاه صنعتی خاتم االنبیای بهبهان، 
دکترسید نژاد رئیس دانشگاه درآئین بهره برداری 
ازاین طرح گفت: ضرورت ایجاد مزرعه تحقیقاتی 
همواره در شهرستان و دانشگاه احساس می شد 
که این مهم با پیگیری مسئوالن دانشگاه در قالب 
مزرعه تحقیقاتی گل نرگس و گیاهان دارویی به 
سرانجام رسید. این مزرعه در پیشبرد تحقیقات 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همکاران هیات 

علمی دانشکده ها بسیار موثر می باشند.
پژوهشی  و  آموزشی  معاون  فرجی  دکترمحمد 
دانشگاه صنعتی خاتم االنبیای بهبهان نیز گفت: 
گل  گذشته  ماه  نشست  مصوبات  از  مزرعه  این 
کاران  نرگس  حضور  با  دانشگاه  این  در  نرگس 
علمی  هیات  اعضای  و  شهرستان  مسئوالن  و 
دانشگاه با مهندس شمسایی مدیرعامل سازمان 
آب و برق خوزستان بوده که ایشان قول مساعدت 

و حمایت از احداث آن را داده اند و از اهداف مهم 
آن تحقیقات گل نرگس با هدف باال بردن کمی و 
کیفی تولید گل نرگس در شهرستان بهبهان می 
باشد ودر فاز اول این مزرعه با حمایت اداره منابع 
یاز  آقای تجلی 20000پ  و  طبیعی شهرستان 

گل نرگس کاشته شد.

تحقیقاتی  مزرعه  مسئول  دکترپوررضایی 
و  نرگس  تحقیقات گل  درخصوص طرح جامع 
ایجاد  و  گلخانه  اندازی  راه  به  دارویی،  گیاهان 
بومی  های  درختچه  و  درختان  کلکسیون 
استان و منطقه در آینده نزدیک در این مزرعه 

خبر داد.

فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اند  توانسته  قمی  مبتکران  از  گروهی  قم،  استان 
با  کامل  سازگاری  با  جاروب  چندکاره  دستگاه 

شرایط آب و هوایی و مقرون به صرفه بسازند.
 

سید محمد حمیدی با بیان اینکه طراحی و ساخت 
این دستگاه حداقل 2 سال زمان برده است اظهار 
کرد: این دستگاه حاصل تالش و همفکری و اجرای 
5 نفره نخبگان دانشگاهی در حوزه های مکانیک، 

الکترونیک، مدیریت است.
وی با اشاره به اینکه از تکامل تدریجی این دستگاه 

خبرداد گفت: در حال حاضر این دستگاه حداقل 
سه کاربرد همزمان فراشی، باالبر و دستگاه جوش 
است و قرار است این دستگاه با محوریت نظافت و 
جاروب محیطی در مجموع از 14 نوع کاربرد نیز 

بهره مند شود.
 تشریح مشکالت نمونه خارجی 

نباید  براینکه  تاکید  با  سویپر  دستگاه  مخترع 
کاربردهای این دستگاه مختص شهرداری ها تصور 
کرد افزود: هر مکان عمومی تفریحی، سیاحتی، 
تجاری و زیارتی می تواند از این سیستم مختصر 

و مفید استفاده کند.
حمیدی با اشاره به این مطلب که نمونه مشابه 
است  اساسی  مشکالت  دارای  دستگاه  خارجی 
و  یدکی  تامین قطعات  و  ارزبری  و  گفت: گرانی 
ناسازگاری با آب و هوای گرد و خاک آلود ایران از 

جمله مشکالت مهم مشابه خارجی آن است.
وی با تاکید براینکه دستگاه سویپر شهری ایرانی 
را با حداقل قیمت 50 میلیون تومان می توانیم 

به بازار عرضه کنیم، توضیح داد: قیمت تمام شده 
تومان  میلیون   350 تا  خارجی  مشابه  دستگاه 
هزینه دارد ضمن اینکه این دستگاه با آب و هوای 
مرطوب و عاری از خاک و غبار کشورهای اروپایی 

سازگاری دارد.
مدیر اجرایی دستگاه سویپر با اعالم اینکه نمونه 
اولیه دستگاه ساخته شده است اظهار کرد: اصرار 
داریم این دستگاه پس از آزمایش های الزم و رفع 

کامل اشکاالت احتمالی وارد بازار شود.
نمونه ایرانی با یک هفتم قیمت مشابه خارجی

های  شهرداری  از  برخی  اینکه  بیان  با  حمیدی 
عالقه  کوچک  شهرهای  و  روستاها  در  مستقر 
بسیاری به حمایت و راه اندازی این دستگاه دارند 
گفت: با توجه به اینکه محیط های روستایی نظافت 
بیشتری می خواهد و از طرفی بودجه کافی برای 
تامین دستگاه گران خارجی ندارند از طرح بومی 

شده ما استقبال شده است.
در  ها  دستگاه  این  آزمایشی  اندازی  راه  از  وی 
روستاها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: متاسفانه 
اما گویا  این دستگاه  ابتدایی  اندازی  راه  با وجود 
نمونه  از  که  دارند  عالقه  همچنان  شهرداری ها 
خارجی آن که فقط ارز بری دارد و پشتیبانی کافی 

هم ندارد استفاده کنند.
حمیدی با بیان اینکه تاکنون با حمایت سازمان 
قم  استان  فناوری  و  پژوهشی   ، علمی  بسیج 
موفق به طراحی و ساخت دستگاه سویپر شهری 
قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  گفت:  ایم  شده 
با پذیرش طرح این گروه قرار است که نیازهای 
کارگاهی و آزمایشگاهی ساخت و تکمیل دستگاه 

را حمایت کند.

پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با 

اتاق بازرگانی بغداد،  اتحادیه صنایع عراق، 

برصه  دانشگاه  و  بغداد  جامع  دانشگاه 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند

فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهارمحال و بختیاری هیات تجاری- فناوری از پارک 
علم و فناوری چهارمحال و بختیاری متشکل از 10 
شرکت دانش بنیان و فناور در زمینه های تخصصی 
مورد نیاز کشور عراق ، رئیس و کارشناسان پارک و 
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری به عراق سفر نمود.

  دکتراسماعیل پیرعلی هدف ازاین سفر را آشنایی 
صادرات  نحوه  با  بنیان  ودانش  فناور  شرکتهای 
محصوالت فناور وداش بنیان به کشور عراق و نشست 
با دانشگاه های بصره و جامع بغداد به منظورایجاد 
تعامل وایجاد دفتر انتقال فناوری و همچنین انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی بغداد، شهرداری 
بغداد و اتحادیه صنایع عراق با هدف شناسایی تجار 
، بازرگانان و مقامات دولتی عراق بیان کرد  که در 
حاشیه این نشست ها بیش از 20 جلسه بین شرکت 
های پارک علم و فناوری استان و تجار و بازرگانان و 
طرف های عراقی تشکیل شد. دکتر اسماعیل پیر 
علی خیرآبادی در حاشیه برگزاری مراسم امضای 
العراقی  شبکه  با  مصاحبه  در  ها  نامه  تفاهم  این 
با اشاره به اهمیت ایجاد روابط همکاری های بین 
الملل پارک های علم و فناوری اظهار داشت جذب 
سرمایه، صادرات محصوالت فناورانه و ورود شرکتهای 
دانش بنیان ایرانی به بازارهای بین الملل از مهمترین 
برنامه های پارک علم و فناوری استان چهارمحال و 

بختیاری می باشد. 
ایجاد شرایط الزم جهت  داد،  ادامه  پیرعلی  دکتر 
سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان در ایران 
، فراهم کردن زمینه برگزاری نمایشگاه های مشترک 
محصوالت فناورانه، انجام پروژه های مورد نیاز عراق 
توسط شرکت های فناور ودانش بنیان، همکاری و 
تبادل فناوری توسط پارکهای علم وفناوری و ایجاد 
دفتر همکاری های مشترک توسط دانشگاهجامع 
بغداد و دانشگاه بصره از دیگر مفاد این تفاهم نامه ها 

است.
نامه  تفاهم  این  توافق صورت گرفته در  اساس  بر 
ها پارک چهارمحال  وبختیاری متعهد به معرفی 
محصوالت شرکتهای فناور و دانش بنیان ایرانی و 
طرف های عراقی متعهد به حمایت و فراهم آوردن 
بستر صادرات و سرمایه گذاری شرکت های مذکور 
در راستای ارتقای صنعت و زیر ساخت عراق اقدام 
فناوری  و  علم  پارک  شد  مقرر  همچنین  نمایند، 
چهارمحال و بختیاری تدابیر و تمهیدات الزم را برای 
بازدید اساتید دانشگاه های عراق از شرکت های فناور 
و دانش  بنیان پارک های علم و فناوری ایران فراهم 
نماید و طرف های عراقی موظف شدند زمینه سرمایه 
گذاری و واردات محصوالت دانش بنیان ایرانی را از 

طریق سرمایه گذاران و تجار عراقی فراهم آورند.

■ دردانشگاه صنعتی خاتم االنبیای بهبهان صورت گرفت؛

راه اندازی مزرعه تحقیقاتی گل نرگس و گیاهان دارویی
مزرعه تحقیقاتی گل نرگس و گیاهان دارویی به مساحت دو هکتار، در دانشگاه صنعتی خاتم االنبیای بهبهان راه اندازی شد. 

ساخت دستگاه  جاروب کامال بومی و مناسب ایرانی
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در  گفت:  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
حرفه ای  و  فنی  دانشگاه   ۳۰ انقالب  ابتدای 
اما یک  به ۱۷۰ مورد رسیده،  امروز  داشتیم که 
به  نیاز  هنوز  کارگاه  و  آزمایشگاه   ۳۰۰ و  هزار 

تجهیز شدن دارند.

به گزارش نشریه عتف ، ابراهیم صالحی عمرانی 
رویکرد  با  خیرساز  خوابگاه  افتتاح  مراسم  در 
و  فنی  دانشکده  خوابگاهی  جوار  کسب وکار 
از  دست کشی  داشت:  اظهار  نیشابور  حرفه ای 
توانایی  این  که  می خواهد  جرأت  و  دل   مال، 
نیک اندیش  خیر  نمی شود،  هرکسی  نصیب 
شفیعی، اما این توانایی را در خود ایجاد کرده 

و از او متشکریم.
عینک  با  باید  فعالیتی  هر  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی نگاه شود و دانشگاه نیز از این رویکرد 

سیاسی،  نگاه های  کنار  در  باید  نیست،  جدا 
را  اقتصادی  رویکردهای  فرهنگی  و  اجتماعی 

نیز دخیل و به آنها توجه شود.
خاطرنشان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس  
کرد: هرگاه به سمت سرمایه گذاری در سیستم 
آموزشی حرکت می کنیم، باید نگاه اقتصادی و 

بازگشت سرمایه را مدنظر داشته باشیم.
سرمایه گذاری  کشور  کل  در  داد:  ادامه  وی 
آن چنانی بر روی آموزش نداریم، سرمایه هایی 
سمت  به  را  می آیند  مسیر  این  در  که  هم 
پایه نمی بریم و در سرمایه گذاری های  آموزش 

آموزش عالی نیز درست عمل نمی کنیم.
باید آموزش  اینکه  به  با اشاره  صالحی عمرانی 
که  دانشگاهی  و  ساخت  هدفمند  را  عالی 
هدفمند  امروز  شرایط  در  کند،  حرفه گرایی 
تصمیمات  مجلس  و  دولت  کرد:  بیان  است، 

و  فنی  دانشگاه  رشته های  برای  خوبی 
را  امیدوارم کمکشان  و  داده اند  انجام  حرفه ای 

دریغ نکنند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: بازده 
خصوصی و اجتماعی باید مدنظر سرمایه گذاران 
ویژگی  دو  این  که  باشد  آموزشی  مراکز  در 
اما  دارد،  وجود  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  در 

به درستی اهمیت آن درک نشده است.
وی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، 
آموزش های  در  باید  دانشجویان  از  درصد   30
اتفاقی  چنین  تاکنون  اما  باشند،  مهارتی 

نیفتاده است.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  عمرانی  صالحی 
و  می خواهد  زیادی  سرمایه  حرفه ای  و  فنی 
عالوه بر هزینه های کارگاهی و آزمایشگاهی، 
متذکر  دارد،  نیز  متخصص  مربی های  به  نیاز 

دانشگاه   30 اسالمی،  انقالب  ابتدای  در  شد: 
 1۷0 به  امروز  که  داشتیم  حرفه ای  و  فنی 
 300 و  هزار  تعداد  اما  است،  رسیده  مورد 
تجهیز  به  نیاز  هنوز  کارگاه  و  آزمایشگاه 

دارند. شدن 
داد:  ادامه  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس  
برنامه های درسی دانشگاه فنی و حرفه ای نیاز 

به بازنگری براساس نوآوری دارد.
حاضر  حال  در  داد:  توضیح  عمرانی  صالحی 
موافقت  آن  گسترش  با  که  دانشگاهی  تنها 
می شود، دانشگاه فنی و حرفه ای است و همت 
دانشگاه  این  به  کمک  برای  علمی  نهضت  و 

باید ایجاد شود.
وی تأکید کرد: ما نیز باید آموزش مان را کیفی 
کنیم، چراکه مردم انتظار داند که خروجی های 

ما منتهی به بازار کار شود.

صدری  مسعود  ،دکتر  عتف  نشریه  گزارش  به 
نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی 
بین المللی-  وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و 
دبیر اجرایی کمیته راهبری در خصوص برگزاری 
بیست و هشتمین نشست عمومی فرهنگستان علوم 
نشست  مرکز  این  کرد:  اعالم  )تواس(  جهان 
بار  اولین  برای   ۲۰۰۰ سال  در  را  تواس  عمومی 
با تکیه بر تجربه برگزاری  برگزار نموده است و 
نشست  دومین  سال،  هجده  از  بعد  اکنون  آن، 

تواس را در پائیز ۱۳۹۷ برگزار خواهد نمود. 

28مین   مقدماتی  جلسه  اولین  منظور  بهمین 
نشست عمومی تواس  در اسفند 13۹6 در محل 
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری در 

شهر شیراز برگزار شد. در این جلسه آقایان: 
■  دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
تحقیقات  معاون  زاده،  ملک  رضا  دکتر    ■
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  فنآوری  و 

پزشکی،
امور  معاون  بیرنگ  مرتضی  علی  مهندس    ■
بین المللی و تبادل فناوری معاونت علمی ریاست 

جمهوری
■  دکتر مورنزی دبیر کل اجرایی فرهنگستان 

علوم جهان و 
مرکز  رئیس  نسب  صدری  مسعود  دکتر    ■
مطالعات و همکاری های علمی بین المللی حضور 

داشتند.

همچنین آقایان:
■  دکتر فیروزآبادی عضو دائم تواس،

مرکز  رئیس  دهقانی  محمدجواد  دکتر    ■
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ، 
■  دکتر رضا منصوری عضو دائم تواس،

■  دکتر بیتا مسگرپور مشاور معاونت تحقیقات 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  فناوری  و 

پزشکی، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  بهادر  دکتر    ■

شیراز، 
■  دکتر نادگران رییس دانشگاه شیراز  

همکاریهای  معاون  کوهیان،  عطااهلل  دکتر    ■
بین  علمی  همکاریهای  مرکز  دوجانبه  علمی 

المللی
از دیگر اعضای کمیته راهبری 28مین نشست 

عمومی فرهنگستان علوم جهان میباشند.
هماهنگی  جلسه  حاشیه  در  است  گفتنی 
صدری  دکتر  تواس،  عمومی  نشست  برگزاری 
نسب، فرهنگستان علوم جهان را صدای رسای 
درحال  )کشورهای  جنوب  منطقه  از  که  علم 
را  آن  کرده،  ارزیابی  است،  برخاسته  توسعه( 
محفلی برای پیشرفت علم در کشورهای درحال 
توسعه میدانند. تواس درپی دست یافتن به رشد 
پایدار از طریق پژوهش، سیاست گذاری آموزشی 

و دیپلماسی علم است.
علمی  همکاری های  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
گفت:  تواس  تاریخچه  خصوص  در  بین المللی 
ایتالیا  تریست،  شهر  در  فرهنگستان  این  مقر 

میباشد، در سال 1۹83 ، تواس توسط یک گروه 
برجسته از دانشمندان کشورهای در حال توسعه 
به سرپرستی دکتر عبدالسالم )فیزیکدان مطرح 

پاکستانی و برنده جایزه نوبل( تاسیس شد.
وی افزود:  آنها بر این باور بودند که کشورهای 
در حال توسعه با دستیابی به تخصص های علوم 
و مهندسی و با کمک دانش و مهارت، میتوانند 
بر چالش ها و مشکالتی چون گرسنگی، بیماری 

و فقر غلبه کنند.
علمی  همکاری های  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
بین المللی-  وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 
فرهنگستان،  کار  ابتدای  گفت:در  ادامه  در 
و  ایتالیایی  دانشمندان  را  پشتیبانی  بیشترین 
انجام  تواس  از  آن کشور  وقت  رهبران سیاسی 
دادند، تا اینکه در سال 1۹85 این آکادمی طی 
ملل  سازمان  وقت  رئیس  حضور  با  مراسمی 
این  کار  آغاز  در  گردید.  افتتاح  رسمی  طور  به 
به عضویت  بطور رسمی  نفر   42 ، فرهنگستان 
آن  درآمدند که تعدادی از آنها را برندگان جایزه 

نوبل بودند.
نشست های  خصوص  در  نسب  صدری  دکتر 
نشست های  کردند:  اضافه  تواس  بین المللی 

میشود،  برگزار  هرساله  که  تواس  عمومی 
علمی  دستاوردهای  دادن  نشان  برای  فرصتی 
اعضای  است،  توسعه  درحال  کشورهای 
ادوار  برندگان  شامل:نخبگان،  شرکت کننده 
امورخارجه  وزرای  تواس،  جوایز  مختلف 
آکادمی های  و  دانشگاه ها  روسای  کشورها، 
علمی است، به عنوان مثال هو جینتائو رئیس 
سال  در  آکادمی  نشست  در  چین  جمهور 
همچنین  کرد،  سخنرانی  و  شرکت   2012
نیز در  ایران و هند  روسای جمهور کشورهای 

این مراسم سخنرانی کردند.
نشست  هشتمین  و  بیست  است،  ذکر  به  الزم 
علوم  فرهنگستان  عضو  پژوهشگران  و  محققان 
میزبانی  به   2018 سال  در  )تواس(  جهان 
بهداشت،  فناوری؛   و  تحقیقات  علوم،  وزارتین 
علمی  معاونت  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
شیراز  شهر  در  جمهوری   ریاست  فنآوری  و 

برگزار خواهد شد.
همکاری های  و  مطالعات  مرکز  ا ست  گفتنی 
و  رویداد  این  دبیر  عنوان  به  بین المللی  علمی 
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فن آوری 

برگزارکننده محلی آن است.

■ رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای:

فنی و حرفه ای در کشور  آزمایشگاه  و  کارگاه   1300
نیازمند تجهیز هستند

28مین نشست فرهنگستان علوم جهان
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین املللی برگزاری میکند



عتف

اسفند 96 . شماره 19 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

10

 Tsinghua و  است  آسیا  پیشگام موسسه های  و  امتیاز  بیشترین  با   »National University of Singapore« »تایمز«،  عالی  آموزش  پایه گزارش سال 2018 موسسه  بر 
 University«، »Peking University«،»University of Hong Kong «،»Hong Kong University of Science and Technology«،»Nanyang
و   »Technological University, Singapore«، »Chinese University of Hong Kong«،»University of Tokyo«، »Seoul National University

»Korea Advanced Inst. of Sci & Tech. « در جایگاه دوم تا دهم این نظام هستند.

گفتنی است، در ویرایش پیشین این نظام 14 موسسه ایرانی در فهرست 300 موسسه برتر جای گرفته بودند.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی عتف، با راه اندازی سامانه »نما« )جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان(می کوشد نتایج نظام های 

گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست گذاران بگذارد. سامانه »نما« در دسترس همگان است.

پایه آخرین  بر  و  ایران«  فناوری اطالعات  به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و 
ویرایش گزارش موسسه آموزش عالی »تایمز« که در سال 2018 منتشر شده دانشگاه های 
امیرکبیر«، »صنعتی اصفهان«،  بابل«، »صنعتی شریف«، »صنعتی  »صنعتی نوشیروانی 
نصیرالدین  »خواجه  »تبریز«،  تهران«،  پزشکی  »علوم  »تهران«،  وصنعت«،  »علم 
طوسی«، »شیراز«، »شهید بهشتی«، »فردوسی مشهد«، »اصفهان«، »گیالن«، »الزهرا 
)س(«، »بیرجند«، »یزد«، و »زنجان« توانسته اند به ترتیب در جایگاه نخست تا هجدهم 
ایرانی نیز در فهرست 100 موسسه برتر  ملی قرار گیرند. چهار موسسه از 18 موسسه 

آسیا جای گرفته اند.
از  این در ویرایش 2018 نظام رتبه بندی »تایمز« روی هم رفته 35۹ موسسه  بر  افزون 
25 کشور آسیایی در شمار موسسه های برتر »تایمز« رتبه بندی شده اند. نظام رتبه بندی 
چشم انداز  آموزش،  حوزه  پنج  در  را  آسیا  پیشرو  موسسه های  »تایمز«  عالی  آموزش 
جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه 13 سنجه کمی ارزیابی می کند. 
در جدول یک، رتبه های ملی و جهانی و امتیاز کل موسسه های ایرانی و در جدول دو 

امتیاز آنها در شاخص های گوناگون آمده است.

نام ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست موسسه های برتر آسیا

بر پایه آخرین ویرایش گزارش موسسه آموزش عالی »تایمز« که در سال ۲۰۱۸ منترش شده نام ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست موسسه های برتر آسیا قرار گرفته است.

جدول 2. امتیاز موسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام رتبه بندی آسیایی جدول 1. امتیاز کل و رتبه موسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی آسیایی موسسه آموزش عالی »تایمز«
موسسه آموزش عالی »تایمز«
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بیش از سه هزار و ۵۰۰ فراخوان پژوهشی در موضوعات مختلف در سامانه عرضه و 
تقاضای پژوهش )ساعت( توسط سازمان های کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« از ابتدای راه اندازی سامانه عرضه 
و تقاضای پژوهش )ساعت( در بهار سال جاری، 146 سازمان و بیش از 2 هزار و 340 پژوهشگر در این 
سامانه نام نویسی کرده اند  و بیش از سه هزار و 500 فراخوان پژوهشی در موضوعات مختلف توسط 

سازمان های کشور در این سامانه به ثبت رسیده است.
از یک هفته فراخوان های  از این سامانه به گونه ای بوده است که در کمتر  گفتنی است، استقبال 
پژوهشی ثبت شده توسط سازمان ها در )ساعت( به ۷0 مورد رسیده و این فراخوان ها در حوزه های 

آب، برق، سدسازی، نیروگاه، آالینده های محیطی، کشاورزی، مصرف انرژی بوده است.
در مجموع بیش از 3500 فراخوان پژوهشی در موضوعات مختلف در سامانه وجود دارد که سازمان های 
کشور با بارگذاری آنها و تعیین شرایط و حمایت های مربوط به هر کدام در حال جذب پژوهشگران 

مورد نظر خود هستند.
سامانه ساعت، عالوه بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، طرح های پژوهشی کشور را نیز در بر 
می گیرد و سعی دارد در گام نخست، پیوند میان طرح های پژوهشی را با نیازهای پژوهشی سازمان ها 
)نیازها و حمایت ها( و  پژوهش  تقاضای  از  پایگاه روزآمد و جامع  با یک  پیوند  این  دنبال می کند. 
عرضه پژوهش )توانمندی ها و نیاز به حمایت( پشتیبانی می شود. سازمان ها می توانند در این سامانه، 

آگاهی  به  را  خود  حمایت های  و  درخواست ها 
پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، 
تامین  مشاوره،  خدمات  مالی،  منابع  تأمین 
تجهیزات و سخت افزار، تامین اطالعات و مانند 
پژوهشگران  دیگر،  سوی  از  دارد.  بر  در  را  آنها 
پژوهشی  گرایش های  و  توانمندی ها  می توانند 
خود را به همراه حمایت هایی که برای پی گیری 

آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان ها برسانند.
حمایت های  و  نیازها  »ساعت«  است،  گفتنی 

همگان  آگاهی  به  پژوهش  از  را  سازمان ها 
می رساند و از سوی دیگر، با معرفی پژوهشگران 
به سازمان ها، همکاری های بلندمدت را میان آن 
ساده می سازد. در این سامانه، سازمان ها می توانند 
به جست وجوی پژوهشگران بپردازند و با پیشینه 
پیشنهادیه های  همچنین  و  علمی  کارنامه  و 
با  می توانند  نیز  پژوهشگران  شوند.  آشنا  ایشان 
جست وجوی فراخوان های سازمان ها به نیازهای 

پژوهشی و حمایت های آنان پی برند.

با توجه به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی 
بروندادهای  انتشار  بستر  به عنوان  آن  ابزارهای  و 
و  ارزیابی  ضرورت  علمی،  ارتباطات  و  پژوهشی 
داوری کیفیت آن دسته از پژوهش های علمی که 
از طریق این بستر منتشر می شوند، بیش از پیش 
انجام این مطالعه بکارگیری  از  وجود دارد. هدف 
آلتمتریکس)شاخص های جایگزین( یا شاخص های 
بررسی  برای  راه حلّی  به عنوان  اجتماعی  شبکه 
رسانه های  در  پژوهشی  فعالیت های  اثرگذاری 
اجتماعی است. معیارهای آلتمتریکس برگرفته از 
وب اجتماعی رویکرد جدیدی است که می تواند 
با هدف تکمیل و رفع معایب شاخص های سنتی 
علم سنجی همچون ضریب تاثیر برای ارزیابی تاثیر 
و سودمندی مقاالت و دیگر بروندادهای علمی و 
پژوهشی بکار رود. آنچه که این معیار را از دیگر 
معیارهای مطرح در مطالعات علم سنجی متمایز 
می کند، سرعت، سهولت و شفافیت مقیاس های آن 
است که موجب اعتباربخشی به مطالعات آلتمتریک 
می شود. از سوی دیگر  از آنجا که نمرات آلتمتریکس 
میزان  بر  عالوه  مقاالت،  به  داده شده  اختصاص 
استناد، به میزان بازدید، بارگیری، نشانه گذاری ها، 
عالقمندی ها، بحث و ذخیره مقاالت در شبکه های 
اجتماعی می پردازد، بنابراین می توان با شناسایی 
ارتقای  به  مختلف  اجتماعی  شبکه های  دقیق 
نظام امتیازدهی مقاالت با استفاده از شاخص های 

جایگزین کمک نمود. بررسی اثرگذاری پژوهش ها 
از سنجه های  استفاده  با  اجتماعی  رسانه های  در 
برای  را  انتشارات  اجتماعی  تأثیر  نه تنها  مناسب، 
نویسندگان منعکس می نماید، بلکه در کتابخانه ها، 
کاربرد  نیز  پژوهشی  سازمان های  و  دانشگاه ها 
برنامه ریزی،  در  را  و سیاستمداران  داشت  خواهد 
از  می کند.  یاری  منابع  تخصیص  و  بودجه بندی 
سوی دیگر، تنوع، سرعت، گستردگی و محبوبیت 
که از مزایای به کارگیری شاخص های آلتمتریکس 
در ارزیابی تحقیقات است، باعث می شود تا انتشارات 
فارغ از شکل رسمی خود و در کمترین زمان ممکن 
ارزیابی شوند و عالوه بر تأثیر علمی، تأثیر اجتماعی 

آثار نیز سنجیده شود.
نقش  بررسی  منظور  به  که  پژوهش  این  در 
میزان  ارزیابی  در  علمی  اجتماعی  شبکه های 
تأثیر پژوهش های حوزه موضوعی علم سنجی در 
ایرانداک انجام شد،  نتایج حاصل از تحلیل داده  ها 
نشان داد که رسانه هاي اجتماعی به ویژه  مندلی، 
در  مناسبی  پوشش  از  توییتر  و  سایت یوالیک 
خصوص مقاله های حوزه علم سنجی برخوردارند 
آنها  در  مقاالت  توییت  و  نشان گذاري  و ذخیره، 
مقاالت  این  تأثیر  از  نوعی  بیان کننده  می تواند 
اجتماعی  رسانه های  سایر  باشد.  کاربران  بر 
منتشرکننده مقاالت حوزه علم سنجی عبارتند از: 
بالگ، فیس بوک، گوگل پالس، ویکی پدیا و ..... با 

توجه به یافته های پژوهش و وجود رابطه معنادار 
و مثبت بین حضور مقاله های علمی در رسانه های 
شبکه های  آنها،  استنادی  عملکرد  و  اجتماعی 
اجتماعی می توانند تأثیر مثبتی بر میزان استناد 
به مقاالت علمی داشته باشند. بنابراین، محققان 
حوزه های مختلف علمی به منظور جستجوي بهتر 
اطالعات و نیز افزایش استناد به فعالیت هاي علمی 
استفاده  اجتماعی  رسانه هاي  از  می توانند  خود، 
اجتماعی  رسانه هاي  در  را  خود  آثار  و  نموده 
مختلفی به اشتراک گذارند. یافته ها نشان می دهد 
آن دسته از شبکه های اجتماعی علمی که تعداد 
بیشتری از مقاالت پژوهشگران را تحت پوشش 
دارند و مقاالت آنها نشانه گذاری بیشتری کسب 
استنادها  میان  معناداری  همبستگی  و  کرده 
احتماالً  دارد،  وجود  آن  نشانه گذاری های  و 
ابزاری  به عنوان  که  هستند  دارا  را  قابلیت  این 
جایگزین یا مکّمل در ارزیابی پژوهشگران مورد 
استفاده قرار گیرند. بر این مبنا  در این پژوهش 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  برای  شواهدی 
ابزاری مّکمل و  مندلی و سایت یوالیک به عنوان 
نه جایگزین، برای ارزیابی پژوهش ها به دست آمد؛ 
اما برای شبکۀ توییتر این فرض محقق نشد. در 
مجموع یافته های فوق بیانگر آن است که برخی 
شبکه های اجتماعی و شاخص های آنها مي توانند 
مقاالت  اثرگذاري  از  بازنموني  استنادها  همانند 

نتایج  که  همانگونه  حال،  این  با  باشند.  علمي 
با توجه  آزمون های همبستگی نشان داده است 
به قوي نبودن ضرایب همبستگي، جایگزیني این 
دو دسته شاخص توصیه نمي شود، بلکه مي توان 
مکّمل  عنوان  به  آلتمتریکس  شاخص های  از 
و  پژوهش  ارزیابي  در  علم سنجي  شاخص هاي 

محاسبۀ اثرگذاري علمي بهره برد.
از  استفاده  صورت  در  آن که  پایانی  سخن 
سنجه های جایگزین برای ارزیابی پژوهش، الزم 
شاخص های  همانند  دقیقاً  سنجه ها  این  است 
علم سنجی مبتنی بر یک فرآیند داوری تخصصی 
این  بر  مبتنی  نتایج  بنابراین  باشند.  آگاهانه 
به  منجر  مستقیم  بطور  باید  نه تنها  ارزیابی  نوع 
تصمیم گیری درباره بودجه های تحقیقاتی شود، 
بلکه الزم است برای کمک به کارشناسان جهت 
تصمیم گیری در یک فرآیند داوری تخصصی مورد 
استفاده قرار گیرد. معیارهای سنتی و جایگزین 
تخصصی  داوری  فرآیند  یک  در  را  یکدیگر  باید 
آگاهانه تکمیل نمایند نه اینکه جانشین یکدیگر 
شد  عنوان  که  همانگونه  دیگر  بعبارت  شوند.  
وب  بر  مبتنی  جایگزین  سنجه های  درحقیقت 
کنار  در  مکّملی  عنوان  به  می توانند  اجتماعی 
عملکرد  بررسی  برای  علم سنجی  شاخص های 
پژوهش و اثرگذاری تولیدات علمی مورد استفاده 

قرار گیرند.

ثبت ۳۵۰۰ فراخوان  پژوهشی با کاربرد سامانه عرضه و تقاضای پژوهش )ساعت(

کاربرد شبکه های اجتامعی علمی در ارزیابی 
اثربخشی پژوهش ها

یادداشتی درباره درباره طرح پژوهشی »بررسی کاربرد شبکه های اجتامعی علمی 
در ارزیابی اثربخشی پژوهش ها ) مطالعه موردی: تحقیقات حوزه علم سنجی(« 

مهری صدیقی
مربی پژوهشکده علوم اطالعات، گروه 
پژوهشی علم سنجی و تحلیل اطالعات
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بنیان بهین آب زنده رود، مستقر در  شرکت دانش 
در  موفق شد  اصفهان  تحقیقاتي  و  علمی  شهرک 
ششمین جشنواره پژوهش و فناوري صنعت، معدن 
و تجارت سال ۹۶، عنوان مرکز پژوهشي برتر کشور 

را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتي 
اثر  بررسي   « پژوهشي  طرح  همچنین  اصفهان، 
سامانه گندزدایي آب خوراک واحد RO شرکت 
شرکت  این  توسط  که  اصفهان«  نفت  پاالیش 
سیزدهمین  در  است  شده  اجرایي  دانش بنیان 
نمایشگاه پژوهش و فناوري اصفهان به عنوان طرح 

پژوهشي برتر استان اصفهان انتخاب شد.

آب  بهین  تحقیقات  و  مشاور  مهندسین  شرکت 
زنده رود با هدف حفاظت و بهبود سالمت جامعه و 
محیط زیست به عنوان یک شرکت دانش بنیان در 
شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان فعالیت مي کند.

 این شرکت، مطالعات، طراحی و ساخت تجهیزات 
پایش زیست محیطي را در دستور کار خود قرار 
داده و در حال حاضر داراي چندین ثبت اختراع 
در این زمینه است، همچنین مطالعات، طراحي و 
ساخت سامانه هاي گندزدایي آب از جمله سامانه 
از  که  بکو  اکسیدان  مولتي  پیشرفته  گندزدایي 
در سال هاي  این شرکت  مهمترین دستاوردهاي 
اخیر است، به تولید انبوه رسیده و به راحتي قابل 

رقابت در بازارهاي داخلي و بین المللي مي باشد.
با   )istt.ir( اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
پارک  های  و  رشد  مراکز  از  بهره برداری  و  ایجاد 
فناوري وابسته به خود توانسته است با نقش آفریني 
ایجاد  و  کارآفریني  و  نوآوري  اکوسیستم  در 
از  و توسعه بیش  براي رشد  زیرساخت هاي الزم 
480 واحد فناور، قدم هاي موثري را در راه توسعه 

اقتصادي کشور بردارد.
در حال حاضر هفت درصد از واحدهای فناور مستقر 
در حوزه  اصفهان  تحقیقاتي  و  علمی  در شهرک 

کشاورزي، آب و محیط زیست فعالیت مي کنند.
 

■  شرکت بینش  پژوهان فناور سپاهان 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  در  مستقر 
بومی سازی  و  تولید  به  موفق  اصفهان، 
اجراي  جهت  مدیریت،  و  آنالیز  پلتفرم 

پروژه هاي اینترنت اشیا در کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتي 
دنیاي  در  مفاهیم  جدیدترین  از  یکي  اصفهان، 
فناوري اطالعات و ارتباطات، موضوع اینترنت اشیا 
بسیار  نقش  خود  وسیع  کاربردهای  با  که  است 

مهمي در دنیاي کارآفرینان بازي مي کند.
پژوهان  بینش   دانش بنیان  شرکت  راستا  این  در 
فناور سپاهان اقدام به بومي سازي پلتفرمي کرده که 
قابلیت اتصال به انواع سنسورها و مودم هاي موجود 
در بستر اینترنت اشیاء را دارد و مي تواند در مقیاس 
بسیار وسیع، عملیات گردآوري و آنالیز داده ها، در 
طیف گسترده اي از سنسورها را به صورت لحظه اي 

انجام دهد.
این نرم افزار در کاربردهای مختلفی مانند مدیریت 
انرژي و منابع شهري، مدیریت حوادث مربوط به 
سبز  فضاهاي  مدیریت  آتش نشاني،  و  اورژانس 
و  هوشمند  مجتمع هاي  و  ساختمان ها  شهري، 
بیمارستان هاي هوشمند و سایر حوزه هاي مشابه 
تجهیزات  کنندگان  تولید  داشت.  خواهد  کاربرد 
از  استفاده  با  مي توانند  اشیا،  اینترنت  با  مرتبط 
این پلتفرم از یک استاندارد واحد براي مخابره و 
جمع آوري اطالعات استفاده کنند که این موضوع 
براي ایجاد سازگاري بین سیستم هاي تولید شده 

توسط تولید کنندگان مختلف بسیار مفید است.
در حالی که فناوری اینترنت اشیا در ابتداي راه خود 
قرار دارد، کسب  وکارهاي متعددي بر محور این 
از پیش  راه اندازي شده اند و هرروز بیش   فناوري 
تغییرات و نوآوري هاي جدیدي در آن رخ مي دهد. 
به  اینترنت اشیاء مي توان  از کاربردهاي گسترده 
موضوعاتي مانند شهر هوشمند، سیستم هوشمند 
مدیریت حمل و نقل، خانه هاي هوشمند، مدیریت 
انرژي، مدیریت بحران، سالمت الکترونیک و از این 

قبیل اشاره کرد.
شرکت دانش بنیان بینش  پژوهان فناور سپاهان از 
سال 13۹6 در مرکز رشد تخصصی ICT شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقرشده است. این مرکز 
رشد با همکاری مرکز توانمندسازی و تسهیل گري 
کسب  وکارهاي نوپاي فاوا وظیفه حمایت بیش از 80 

شرکت حوزه فاوا را به عهده دارد.
با   )istt.ir( اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
پارک  های  و  رشد  مراکز  از  بهره برداری  و  ایجاد 
با  است  توانسته  خود  به  وابسته  فناوري  و  علم 
نقش آفریني در اکوسیستم نوآوري و کارآفریني و 
ایجاد زیرساخت هاي الزم براي رشد و توسعه بیش 
از 480 واحد فناور، قدم های موثری را در راه توسعه 

اقتصادی کشور بردارد.

بازدید معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری 
از شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان 

پژوهش  امور  در  نفت  وزیر  معاون   ■
تحقیقاتي  و  علمی  شهرک  از  فناوری  و 

اصفهان بازدید کرد.
و  علمی  شهرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  بیطرف،  اهلل  حبیب  اصفهان،  تحقیقاتي 
همراه  به  فناوري  و  پژوهش  امور  در  نفت  وزیر 
مدیران حوزه پژوهش و فناوري این وزارتخانه در 
بازدیدي از شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در 
جریان عملکرد این شهرک و واحدهاي فناور در 

آن قرار گرفت.
همچنین از نمایشگاهی که توسط واحدهاي فناور 
فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمي ایجاد شده بود 
دیدن کرد و با فناوري هاي ساخته شده توسط این 

واحدها آشنا شد.
شرکت های  از  کننده  بازدید  گروه  نیز  ادامه  در 
زیست  معین  پالسما،  بنیان سوین سطح  دانش 
آریا، بهیار صنعت سپاهان، آزمایشگاه فیلتراسیون 
و نیز ساختمان پارک علم و فناوري ابوریحان بازدید 

کردند.

بازدید نمایندگان وزارت بهداشت فالندر بلژیک از 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 
ناحیه  بهداشت  وزارت  از  نمایندگانی   ■
با  آشنایی  منظور  به  بلژیک  فالندر 
دانش بنیان  شرکت های  قابلیت های 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  از 

بازدید کردند.
و  علمی  شهرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارین  خانم  بازدید  این  در  اصفهان،  تحقیقاتی 
فالندر  بهداشت  وزارت  رفاه  دبیرکل  مویکنز، 
آقای  و  بونن  کارین  خانم  همراه  به  بلژیک 
فعالیت های  با  آشنایی  ضمن  دومینگوئز  فابیان 
گزارشی  مستقر،  فناوری  شرکت های  و  شهرک 
 Flanders' تشویقی  برنامه  فعالیت های  از 
Care ارائه کردند. این برنامه تشویقی با هدف 
ترویج نوآوری و کارآفرینی در پاسخ به تغییرات 
حال  در  بلژیک  فالندر  ناحیه  در  اجتماعی 
را  بهداشتی  مراقبت های  کیفیت  و  است  اجرا 

تضمین می کند.
در پایان، هیات بلژیکی از شرکت بهیار صنعت 
پارس  نخ جراحان  و همچنین شرکت  سپاهان 
و  علمی  شهرک  در  مستقر  فناور  واحدهای  از 
تولید  زمینه  در  فعال  و  اصفهان  تحقیقاتی 

تجهیزات پزشکی، بازدید کردند.
موسسه  و  شرکت  از 4۹0  بیش  حاضر  حال  در 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  در  فناوری 
مستقر هستند و حدود 2 درصد از این واحدها در 

زمینه مهندسی پزشکی فعالیت می کنند.

■  راه اندازی سامانه ارائه خدمات رایانش 
ابری در شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان

در  مستقر  ساینا  هوشمند  پردازش  شرکت 
به  موفق  اصفهان  تحقیقاتي  و  علمی  شهرک 
ساینا  ابري  رایانش  خدمات  سامانه  راه اندازي 
  www.  sainacloud.ir آدرس:  به  کلود 
به عنوان یکی از اولین سامانه هاي رایانش ابري 

یکپارچه در مراکز داده داخلي و خارجي شد.
و  علمی  شهرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
رایانش  اخیر  سال های  در  اصفهان،  تحقیقاتي 
حال  در   )Cloud Computing( ابري 
حوزه ي  در  مهم  فناوری  یک  به  تبدیل شدن 
دلیل  همین  به  است  اطالعات  فناوري 
باورند که رایانش  این  متخصصان این حوزه بر 
ابري )Cloud Computing(، روش پردازش 
اطالعات  فناوری  حوزه ی  در  را  فرآیندها 

دگرگون خواهد کرد.
ابري  رایانش  فناوری  اصلی  هدف 
ساختن  میسر   )Cloud Computing(
از منابع محاسباتي  دسترسی به حجم عظیمي 

به  صورت مجازي سازي است .
راه اندازی  با  ساینا  هوشمند  پردازش  شرکت 
این پروژه به متخصصان حوزه فناوري اطالعات 
روز  فناوري  آخرین  با  تا  مي دهد  را  اجازه  این 
میزبانی   ،OpenStack پلتفرم  روي  بر  دنیا 
نرم افزاري،  سرورهاي  اطالعاتي،  سیستم هاي 
به  را  خود  و...  رایانه اي  داده هاي  پردازش ها، 

سامانه ابري ساینا کلود بسپارند.
از این سامانه »پرداخت به ازای  هزینه استفاده 
استفاده از منابع« است که صرفه جویي اقتصادي 
بسیار زیادي براي کاربران آن به ارمغان مي آورد.

از سال 13۹0  شرکت پردازش هوشمند ساینا 
و  اطالعات  فناوری  تخصصی  رشد  مرکز  در 
اصفهان  تحقیقاتي  و  علمی  شهرک  ارتباطات 
و  علم  پارک  در  حاضر  حال  در  و  شد  مستقر 

فناوري شیخ بهایي این شهرک استقرار دارد.
و  اطالعات  فناوری  تخصصی  رشد  مرکز 
و  توانمندسازي  مرکز  همکاری  با  ارتباطات 
اداره  و  فاوا  نوپاي  تسهیل گري کسب  وکارهاي 
کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اصفهان 
وظیفه حمایت بیش از 80 شرکت حوزه فاوا را 

به عهده دارد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )istt.ir( با 
از مراکز رشد و پارک های  ایجاد و بهره برداری 
با  است  توانسته  خود  به  وابسته  فناوري 
نقش آفریني در اکوسیستم نوآوري و کارآفریني 
و ایجاد زیرساخت هاي الزم براي رشد و توسعه 
قدم های  دانش بنیان،  شرکت   480 از  بیش 

مؤثری را در راه توسعه اقتصادي کشور بردارد.

عنوان مرکز پژوهشی برتر کشور برای رشکت مستقر در شهرك علمی و تحقيقايت اصفهان
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سخنران های این نشست، دکتر میثم سفیدخوش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رضا 
امیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، حسام سالمت، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران و سهیل 
توانا، دانشجو دکترای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در دو پنل به ارائه نقطه نظرات 

خود پرداختند.
در ابتدای نشست، دکتر سفید خوش با اشاره به نسبت امر تجاری و دانشگاه گفت: دانشگاه فلسفه دارد و 
فلسفه می خواهد؛ به این معنا که دانشگاه به عنوان یکی از ارکان مهم تمدن انسانی، نیاز به ایده راهنما، 
تعریف مشخص برای خود و تمام کنشگران این نهاد و رسالت مشخص نیاز دارد و به این ترتیب ایده دانشگاه، 

اصالت و ساختار دانشگاه را معین می کند.
دکتر سفیدخوش با اشاره به چهار ایده ای که از سده سیزدهم به بعد در دانشگاه ها تحقق پیدا کردند، گفت: 
دانشگاه با اتکا بر ایده خدمتگزاری به الهیات، دانشگاه با اتکا بر ایده خدمتگزاری به دولت و ملت، دانشگاه با 
اتکا بر ایده جستجوی حقیقت و دانشگاه با اتکا بر ایده درآمدزایی و کارآفرینی چهار ایده محقق شده هستند 
که مورد آخر در سده بیستم به عنوان ایده راهنمای دانشگاه معرفی شد و دانشگاه های مشخصی در دنیا 

تالش کردند بر اساس این ایده، کل ساختار دانشگاه را بازنگری کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه درباره شرایط استعالیی تأسیس دانشگاه درآمدزا و کارآفرین 
در ایران بیان داشت: زمانی که صحبت از دانشگاه کارآفرین می کنیم، باید بدانیم این نوع دانشگاه ها هیچ 
وابستگی مالی و سیاستگذاری به دولت ندارند. همچنین باید درنظر داشت که رسالت دانشگاه درآمدزا، 
جستجوی حقیقت نیست و نیازی ندارد استاد و دانشجو خود را به سمت مقاله نویسی سوق دهد؛ به عبارت 

دیگر، مقاله ای برای آنها ارزشمند است که مستقیماً منجر به درآمد شود.
وی با اشاره به اینکه بحران اصلی دانشگاه های ایران در رابطه با مفهوم دانشگاه درآمدزا، بی ایده  بودن است 
تصریح کرد: اگر کسانی مدعی ارزش دانشگاه کارآفرین و درآمدزا هستند باید به لحاظ نظری وضعیت خود را 
با غلبه الهیات بر دانشگاه، جستجوی حقیقت و خدمتگزاری دانشگاه مشخص کنند. انحصارگرایی قاطع این 

ایده، بحران دوم است که مسئولین باید در نظر داشته باشند.
دکتر سفیدخوش در انتها خاطرنشان کرد: دانشگاه درآمدزا و کارآفرین که ایده تجاری سازی علم و دانشگاه را 
دربردارد، به طور جدی اراده گرا است. در این خصوص باید توجه ویژه به پدیده جدیدی با نام مدیریت گرایی 
داشت که در آن سعی بر این است که برای تمام فعالیت ها، برنامه ریزی مدیریتی شود. مخصوصاً در جامعه ما 

مدیریت گرایی، کشش بسیار جدی برای استبداد دارد.
در ادامه پنل اول این نشست، حسام سالمت به تعریف مفهوم تجاری سازی علم و دانشگاه به طور جداگانه 

پرداخت و سپس شکل گیری این ایدئولوژی و پیامدهای آن را توضیح داد.
وی با بیان اینکه در ایران یک ترکیب پیچیده از هم نشینی هر سه نسل دانشگاه ها ایجاد شده که تنها در هر 
برهه تاریخی یکی از آن گفتمان ها غلبه داشته است، گفت: در واقع کسری بودجه و لزوم کوچک سازی دولت، 
همچنین ضرورت استقالل دانشگاه ها از راه استقالل مالی، ارتباط برقرار کردن دانشگاه با جامعه و تصریح 

بر استقرار اقتصاد دانش بنیان از دالیل این امر، که 
امروزه دست برتر به تجاری سازی و نسل سوم تعلق 

دارد، می باشد.
هنوز  که  وضعیت  این  پیامدهای  درباره  سالمت 
مطالعه مشخصی در قبال مولفه های تجاری سازی 
دانشگاه ها وجود ندارد افزود: به واسطه تجاری سازی 
دیگر  تابع  قبل  از  بیش  دانشگاهی  عرصه  علم، 
است،  شده  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه  های 
و  ارزش ها  دگردیسی  به  گام  به  گام  نتیجه  در 
نظام های دانشگاهی پیش می رویم و در این صورت 
تجاری سازی بر همه قلمروهای دانشگاهی غلبه پیدا 

خواهد کرد.
دکتر رضا امیدی، به عنوان سخنران اول پنل دوم، 
در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه آموزش 
عمومی، آموزش عالی و بازارکار ارتباط تنگاتنگی با 
هم دارند، مجموعه ای از دالیل سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی را بر سیاستگذاری بخش خصوصی در 

آموزش عالی و عمومی تاثیرگذار دانست.
کشور  دانشگاه های  بعضی  بودجه  بررسی  در  وی 
گفت: سهم دولت به نسبت درامدهای اختصاصی 
کل بودجه عمومی دانشگاه ها کاهش نیافته و مثال 
درآمدهای دانشگاه تهران در سال ۹0 حدود 25 
درصد و در سال ۹6 نیز همین میزان از کل بودجه 
صنعتی  دانشگاه  دو  درآمدهای  تنها  است.  بوده 
شریف و عالمه طباطبایی در این بررسی مقایسه ای 
از 25 درصد به 40 درصد افزایش یافته و دولت 
همچنان سهم قابل توجهی از حوزه آموزش را تامین 

می کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره 
این ادعا که »دولت به دلیل کسری بودجه، مایل 
به خودکفایی دانشگاه هاست« گفت: بررسی بودجه 
در حوزه های  نشان می دهد  در سال های گذشته 
عمومی کسری بودجه نداریم و می توانیم با منطقی 

کردن نظام تخصیص، مسائل را حل کنیم.
وی در انتها با اشاره به اینکه دانشگاه، بازیگر حوزه 
سیاستگذاری نیست، افزود: با وجود اینکه دانشگاه 
نقش سیاستگذاری ندارد ولی باید حضور و تأثیر 

خود را در این زمینه تحمیل کند.
در انتهای این نشست، سهیل توانا با بیان اینکه امروز 
با هر دیدی که به دانشگاه نگاه می شود، انتقاداتی 
وجود دارد گفت: بررسی و تحقیِق فاکتورهایی چون 
به  دانشجو  شاخص  علمی،  هیأت  رفاه  و  کیفیت 
استاد، هزینه سرانه آموزش عالی، نسبت هزینه های 
جاری آموزش عالی به تولید ناخالص ملی و سهم 
دانشگاه ها از تولید ناخالص ملی نشان می دهد ما در 

جایگاه مناسبی قرار نداریم.
توانا در قسمت دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به بحث فوکو درباره دانشگاه کارآفرین گفت: سرمایه 
انسانی در این نوع دانشگاه ها، به دوشکل اکتسابی 
فوکو  است.  برخوردار  فراوان  اهمیت  از  ذاتی،  و 
آینده ای را پیش بینی می کند که ژنتیک به عنوان 
یکی از دانش های تجاری شده، این سرمایه انسانی 
را به سمت باال بردن، تغییر خواهد داد. در نتیجه، 
با توجه به سلطه گری این ایده، ما در آینده با علم 
و دانشگاهی مواجه خواهیم شد که منافع طبقات 

فرادست را افزایش می دهد.
دانشگاه  ایده  که  صورتی  در  گفت:  انتها  در  وی 
از  سیاست زدایی  شود،  اجرایی  کامل  کارآفرین 
دانشگاه ها به صورت همه جانبه صورت خواهد گرفت 
و این مسئله باعث ایجاد بحران بزرگی خواهد شد. 

■در میز مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری بررسی شد: 

تجاری سازی علم و دانشگاه
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سومین نشست از سری نشست های میز 
مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری با عنوان »نقد و بررسی تجاری سازی علم و دانشگاه« با حضور 
کارشناسان حوزه جامعه شناسی، فلسفه علم و آموزش عالی روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه به همت میز 

مطالعات اجتماعی علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

امروز بیکاری جمعیت جوان کشور یکی از مهم 
ترین بحران های کشور محسوب می شود. بیکاری 
دامن فارغ التحصیالن دانشگاهی را گرفته و دامنه 
این چالش عظیم حتی به مقطع دکتری نیز رسیده 
و بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف 
امروز به چرخه بیکاران وارد شده، نه سیستم اداری 
کشور توان پذیرش این افراد را دارند و نه خود این 

افراد توان کارآفرینی دارند.
براساس آخرین آمارها بیش از 3 میلیون نفر 
را  بیکار در کشور داریم که درصد عمده آن 
شوند  می  شامل  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
خواهد  افزوده  تعداد  این  به  نیز  سال  هر  و 
فرصت  تعداد  که  است  حالی  در  این  شد، 
چند  تا  حتی  شده  بینی  پیش  شغلی  های 
در  را  مشکل  این  تواند  نمی  نیز  آینده  سال 

کند. رفع  کشور 
حوزه  گذار  سیاست  عنوان  به  علوم  وزارت 
به صورت جدی  اخیر  عالی در دوره  آموزش 
ها  دانشگاه  کردن  گرا  ماموریت  موضوع  به 
فاصله  عملی،  تدابیر  اتخاذ  با  تا  کرده  ورود 
بتواند  تا  کرده،  کم  را  کار  بازار  و  دانشگاه 

بازار کار هدایت کند. به  را  دانشجویان 
در  داشت:  اظهار  زمینه  این  در  علوم  وزیر 
فارغ  که  هستیم  نقد  مورد  عالی  آموزش 
باشند  کارآفرین  باید  دانشگاهی  التحصیالن 

کنند. اشتغالزایی  بتوانند  و 
های  آموزش  توسعه  خصوص  همین  در 
مطرح  پیش  روز  چند  علوم  وزیر  که  مهارتی 

بود. این معضل  برای حل  امیدی  بارقه  کرد 
دانشگاه های  دانشجویان  آموزی  مهارت  طرح 
عالمه  دانشگاه  در  آن  شروع  که  دولتی 
طباطبایی صورت گرفته در سایر دانشگاه ها 
طی  سربازان  آموزش  و  شد  خواهد  اجرا  نیز 
ای  حرفه  فنی  های  دانشگاه  توسط  خدمت 
است  مطلب  این  بیانگر  کاربردی،  علمی  و 
توانمند  برای  جدی  برنامه  علوم  وزرات  که 

دارد. التحصیالن  فارغ  سازی 
یکی از اقدامات دیگر که می توان در همین 
و  کار  بازار  سنجی  نیاز  داد،  صورت  خصوص 
عالی  آموزش  در  تحصیل  متقاضیان  هدایت 

بود. این رشته ها خواهد  به 
چاره ای نداریم جز اینکه دانشگاه را مامورت 
باید  که  هستند  ها  دانشگاه  این  و  کنیم  گرا 
و  بگیرند  قرار  بیکاری  با  مبارزه  مقدم  خط 
و  کار  بازار  فاصله  بردن  بین  از  جز  حلی  راه 

نیست. دانشگاه 

تدبیر عملی وزارت 
علوم برای باز کردن 
گره کور ارتباط بازار 

کار با دانشگاه

سپهر،  محمد 
نور پیام  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 



عتف

اسفند 96 . شماره 19 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

16

■ مقدمه
اگر چه در نگاه مرسوم اقتصاددانان، معموالً به هر 
محصولی به مثابه ترکیبی از عوامل تولید از قبیل 
نیروی کار، سرمایه و زمین نگاه می شود، اما می توان 
به محصوالت با نگاهی متفاوت و بر حسب میزان 
دانش انباشته شده در آنها نیز توجه کرد. در این 
مهارت  و  دانش  بیانگر  می تواند  محصول  منظر، 
بکار رفته در خود باشد، و این همان چیزی است 
که پیچیدگی اقتصادی به دنبال سنجش آن است. 
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه براي 
بیان میزان توانایی کشورها در تولید کاالهاي پیچیده، 
از رهگذر فراهم ساختن ساختارهاي مناسب براي 
تعامل افراد در جهت انباشت دانش هاي مولد پراکنده 
و کاربردي کردن آن به کار می رود. با توجه به جدید 
بودن مبحث پیچیدگی اقتصادی و سنجش دانش 
مولد با استفاده از این رویکرد، پرداختن به مفاهیم 
و ریشه یابی شکل گیری آن می تواند بستری را فراهم 
نماید تا هم جایگاه این رویکرد را در ادبیات پژوهش 
تعیین نماید و هم دیگر پژوهشگران را در راستای 

تحقق پژوهش های آتی خود یاری رساند. 
تاریخچه شکل گیری شاخص پیچیدگی اقتصادی

توسط  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  معرفی  ایده 
گروهی از دانشمندان و محققان دانشگاه های هاروارد 
و ام  ای تی در سال 2006 کلید خورد. در این راستا 
پروفسور »ریکاردو هاسمن « استاد برجسته اقتصاد 
توسعه و رئیس مرکز توسعه بین المللی  دانشگاه 
هاروارد، و نیز فیزیکدان جوان ماساچوست، »سزار 
هیدالگو «، با تشکیل گروه تحقیقاتی گسترده ای 
به مطالعه ایده پیچیدگی اقتصادی و سپس فضای 
محصول پرداختند. آنها با نوشتن مقاالت متعدد از 
سال 200۷ به بعد اقدام به معرفی آن به دنیای خارج 
نمودند. از آنجا که این روش دارای برتری چشمگیری 
نسبت به روش های دیگر در توصیف دالیل اختالف 
رشد اقتصادی کشورهای مختلف بود، در نتیجه از 
اقبال خوبی برخوردار گردید؛ به نحوی که آنها بر 
آن شدند تا در سال 2011 اولین اطلس پیچیدگی 
اقتصادی جهان را منتشر کنند . دومین نسخه از این 
اطلس نیز در سال 2013 تدوین شد  و آخرین نسخه 
آن در سال 13۹3 مورد بازبینی مجدد قرار گرفته 
است . آنها همچنین اقدام به ارائه یک نسخه آنالین 
از این اطلس نموده اند که می توان از طریق وب گاه 
دانشگاه هاروارد به آن دسترسی پیدا کرد . محبوبیت 
و معقولیت این شاخص تا به آنجا ادامه پیدا کرده که 
در سال 2016 به عنوان بهترین روش تخمین رشد 
و توسعه اقتصادی توسط روزنامه گاردین در بین ده 
روش برتر انتخاب گردید. به عالوه، بخش ترسیمی 
مرکز تجارت سازمان ملل نیز بخش هایی از وبگاه 
خود را به این رویکرد اختصاص داده است  که نشان 

از اهمیت و آینده خوش بینانه این شاخص دارد.

■ مفهوم پیچیدگی اقتصادی
روش های متفاوتی برای توصیف رشد و توسعه 
روشها،  این  از  یکی  دارند.  وجود  اقتصادها 
حوزه  در  سنتی  کتاب های  از  کردن  پیروی 
عوامل  به  اقتصاد  بازطراحی  و  کالن  اقتصاد 
انسانی  فیزیکی، سرمایه  قبیل سرمایه  از  تولید 
کردن  دنبال  دیگر،  روش  است.  کار  نیروی  و 
اقتصاد  و تجزیه کردن  کتاب های علوم طبیعی 
به همان نحوی است که چیزهای دیگر را تجزیه 
انرژی، ماده و اطالعات. الزم به   می کنند، مثل 
تحلیل  و  تجزیه  روش  دو  این  که  است  ذکر 
آگاهی  واقع،  در  نیستند.  مانعه الجمع  اقتصاد، 
از روش ترکیب این دو رهیافت می تواند نوعی 
می توان  حالت  این  در  زیرا  باشد،  روشنفکری 
برحسب  اقتصادی  عوامل  سنتی  تفسیر  به 
کمک  اجتماعی  پروسه های  و  فیزیکی  مقادیر 
اقتصادی  عوامل  پیوند  راه  از  همچنین  کرد. 
که  شد  خواهیم  متوجه  آنها  فیزیکی  تفسیر  با 
یک عامل مازاد دیگری وجود خواهد داشت که 
باید لحاظ شود. این عامل مازاد همان دانش و 
مهارت انباشته شده در سطح انبوه است که به 
افزایش تنوع و مهارت در فعالیت های اقتصادی 
تحت  هیدالگو  و  هاسمن  توسط  و  می انجامد 
عنوان پیچیدگی اقتصادی نامگذاری شده است. 
این  بر  اقتصادی  پیچیدگی  رویکرد  اصلی  ایده 
یک  ساخت  چنانچه  که  است  استوار  اساس 
محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت 
کشوری  که  گرفت  نتیجه  می توان  آنگاه  باشد، 
که آن محصول را تولید می کند دانش و مهارت 
بیان  به  دارد.  نیز  را  آن  تولید  برای  نیاز  مورد 
ردپای  کشور،  یک  تولیدی  محصوالت  دیگر 
نشان  را  کشور  آن  در  موجود  مهارت  و  دانش 
با اقتصاد پیچیده  می دهند. متعاقباً کشورهای 
دانش  از  زیادی  که حجم  دارند  را  این  قابلیت 
و مهارت مرتبط را در قالب شبکه های وسیعی 
متنوع  مجموعه ای  و  نموده  تجمیع  افراد  از 
آنکه  حال  نمایند.  تولید  را  مولد  کاالهای  از 
کم  انباشت  دارای  کم  پیچیدگی  با  کشورهای 
و ضعیفی از دانش و مهارت بوده و دارای تنوع 
آنجا که  از  تولیدی کمتری هستند.  محصوالت 
محصوالت این دسته از کشورها معموالً توسط 
آنها  به  می شود،  تولید  زیادی  کشورهای 
مشابه،  طور  به  می گویند.  فراگیر   محصوالت 
قابلیت های  نیازمند  معموالً  فراگیر  محصوالت 
با  محصوالت  سخن،  دیگر  به  هستند.  کمتری 
نسبت  به  قابلیت های  نیازمند  کمتر،  فراگیری 
بیشتری هستند. در نتیجه به کشوری پیچیده 
هم  و  پیچیده  کاالهای  هم  که  می شود  گفته 

کاالهای متنوع زیادی را تولید می کند. 

■ نحوه محاسبه پیچیدگی اقتصادی 

در شکل شماره 1 تولیدات سه کشور هلند، آرژانتین 
بررسی ساده  با یک  و غنا نشان داده شده است. 
می توان پی برد که کشور هلند بیشترین تنوع در 
تولید )تولید تمامی محصوالت موجود( و کشور غنا 
کمترین تنوع در تولید )تولید تنها یک محصول( را 
به خود اختصاص داده است. از آنجا که محصول 
تولید شده توسط غنا، توسط تمامی کشورهای دیگر 
نیز تولید می شود، آنرا محصول فراگیر می نامند و 
کشور هلند را نیز به دلیل تولید تمامی محصوالت 
موجود، کشوری با تنوع باال نامند. حال با توجه به 
اینکه هلند هم کشوری متنوع است و هم کاالهایی 
تولید می کند که کشورهای دیگر قادر به تولید آن 
نیستند، به اصطالح کاالهای پیچیده، بنابراین لقب 
کشور با پیچیدگی اقتصادی باال دریافت می کند؛ در 
حالیکه کشور آرژانتین کشور با پیچیدگی اقتصادی 
متوسط و غنا کشوری با پیچیدگی اقتصادی پایین 

لقب می گیرند.

شکل شماره 1- پیچیدگی اقتصادی سه کشور آرژانتین، هلند و غنا 
منبع: هاسمن و هیدالگو )2014(

 
■ رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص پیچیدگی اقتصادی

با توجه به موارد ذکر شده، نگاهی اجمالی به رتبه بندی کشورها و محصوالت بر اساس شاخص های پیشنهاد 
داده شده خواهیم انداخت. به طور مثال، می توان ده کشور دارای باالترین و پایین ترین شاخص پیچیدگی 

اقتصادی را در جداول 1 و 2 مشاهده کرد.

جدول1- ده کشور برتر از لحاظ شاخص پیچیدگی اقتصادی
http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/country :منبع

جدول 2-ده کشور پایین از لحاظ شاخص پیچیدگی اقتصادی
http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/country  :منبع

■اقتصاد ایران چقدر دانش و مهارت پیچیده دارد؟ 

تحلیل سیاست های پیچیدگی اقتصادی ایران در مقایسه با 
کشورهای سند چشم انداز

دکتر بهروز شاهمرادی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
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به همین نحو با استفاده از شاخص پیچیدگی محصول نیز میتوان اقدام به رتبه بندی محصوالت بر اساس 
محصوالت با سطح پیچیدگی زیاد و یا کم نمود. در جداول 3 و 4 به ترتیب پنج قلم محصول با پیچیدگی باال 

و پنج قلم محصول با پیچیدگی پایین نمایش داده شده اند. 

جدول 3- پنج محصول برتر از لحاظ شاخص پیچیدگی محصول

 /http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/product :منبع

جدول 4- پنج محصول پایین از لحاظ شاخص پیچیدگی محصول

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/product  :منبع

■ پیچیدگی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز
در این بخش سعی شده است که شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای سند چشم انداز مقایسه شود؛ 
این کشورها عبارتند از آذربایجان، اردن، ارمنستان، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، ایران، ترکمنستان، 
عمان، کویت، رژیم اشغالگر قدس، بحرین، ترکیه، فلسطین ، گرجستان، مصر، افغانستان، پاکستان، سوریه، 
قرقیزستان، لبنان، امارات متحده عربی، تاجیکستان، عراق، قزاقستان و یمن. جدول 5 بیانگر شاخص پیچیدگی 
اقتصادی ایران و کشورهای سند چشم انداز از سال 1384 تا 13۹3 است. الزم به ذکر است که رتبه بندی انجام 
شده برای کشورهای مذکور در این جدول بر اساس میانگین شاخص پیچیدگی اقتصادی  )ECI( در طول 
سال های 1384 تا 13۹3 است. ارقام جدول نشان می دهند که رژیم اشغالگر قدس همیشه جایگاه نخست را 
طی این دوران به خود اختصاص داده است. نکته جالبی که اینجا مشهود است حضور کشور لبنان بعد از رژیم 
اشغالگر قدس است. هر چند که از سال 13۹0 به بعد میزان این شاخص برای کشور لبنان کاهش یافته است، 
اما با توجه به میانگین باالی این کشور طی دوره مطالعه می توان رتبه دوم را برای این کشور لحاظ نمود. کشور 
ترکیه نیز جایگاه بعدی را در این شاخص به خود اختصاص داده است. شواهد بیانگر این است که این کشور 
بعد از سال 13۹0 به نسبت، وضعیت بهتری از لحاظ ECI کسب نموده است. بعد از ترکیه نیز کشورهایی 
همچون اردن، عربستان، امارت، گرجستان و ... قرار دارند. متاسفانه کشور ایران از منظر این شاخص جایگاه 
هفدهم را دارا است و پس از ایران نیز یمن و ترکمنستان قرار دارند. کمترین میزان شاخص پیچیدگی در 
ایران معدل 1/14- مربوط به سال 1388 بوده و بیشترین مقدار هم برابر 0/38- مربوط به سال 1384 است. 

جدول 5- مقادیر ECI مربوط به کشورهای منطقه؛ 1384-13۹3

منبع: محاسبات محقق

نمودار 1 شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران را با 5 کشور برتر سند چشم انداز مقایسه کرده است. همانطور 
که از نمودار 1 قابل مشاهده است تقریباً پنج کشور برتر در سند چشم انداز )به استثنای عربستان( طی 
سال های 1384 تا 13۹3 دارای شاخص پیچیدگی مثبت بوده اند، این در حالی است که ایران طی تمام این 
سالها از شاخص پیچیدگی با مقادیر منفی برخوردار بوده است. روند ترکیه به نحوی که در باال نیز اشاره 
شد، در طی این سال ها روند رو به رشدی داشته است. به هر حال این نمودار نشان می دهد که حجم دانش 
مولد یا همان دانش و مهارت موجود در اقتصاد ایران به نسبت 5 کشور برتر در موقعیت مطلوبی قرار ندارد. 

همین قضیه را نیز می توان به نحوی دیگر در نمودار 2 مشاهده نمود.

نمودار 1- مقادیر شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و 5 کشور برتر سند چشم انداز )بر اساس متوسط 
ECI(؛1384-13۹3

منبع: محاسبات محقق

نمودار 2 بیانگر همبستگی بین شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با شاخص پیچیدگی کشورهای منطقه 
طی دوره زمانی 1384 تا 13۹3 است. همانطور که مشاهده می شود شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران 
از همبستگی باالیی با شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای عربستان، آذربایجان، قطر، عمان، کویت و 
گرجستان برخوردار است. با نگاهی گذرا به اقتصاد این کشورها می توان متوجه شد که غالب این کشورها 
از اقتصادی مشابه اقتصاد ایران، یعنی حضور صنعت نفت در آنها، برخوردارند. اگر چه ایران در سال های 
اخیر سعی داشته تا با مالک قرار دادن کشورهایی مثل ترکیه در منطقه، به رشد و توسعه ای مشابه به 
آنها دست یابد؛ اما نتایج همبستگی موجود در جدول فوق حاکی از آن است که در این مهم نتوانسته 
به نتایج مطلوبی دست یابد. چراکه وجود همبستگی منفی باالی ترکیه با ایران تنها دال بر معکوس 
بودن روند رشد این کشور در مقایسه با ایران بوده است. لذا وجود همبستگی منفی شاخص پیچیدگی 

اقتصادی بین ایران و ترکیه بیانگر به خطا رفتن ایران در مقایسه با کشور ترکیه است.

نمودار 2- روند شاخص پیچیدگی ایران و پنج کشور برتر منطقه؛ 1384-13۹3
 

منبع: محاسبات محقق
در نمودار 3 سعی شده است تا روند شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهایی که دارای بیشترین 
از کشوری  به عنوان نمادی  نیز  را  به عالوه، کشور ترکیه  بودند، نشان داده شود.  ایران  با  همبستگی 
با شاخص پیچیدگی اقتصادی پایدار رو به رشد نیز نشان داده ایم. مشاهده می شود که به استثنای 
ترکیه بقیه کشورها از جمله ایران از نوسانات شدید در روند شاخص پیچیدگی اقتصادی رنج می برند. 
دایره نوسانات از سال 138۷ به بعد بیشتر می شود که بخش عمده آن را می توان منتج از بحران مالی 
اواسط 1386 به بعد دانست. در هر صورت چنانچه بخواهیم روندی پایدار، مشابه آنچه که ترکیه تجربه 
نموده است را به دست آوریم، نیاز است تا از چنین نوساناتی پرهیز نموده و اقتصادی با روندهای قابل 

پیش بینی تر و قابل اتکاء تر داشته باشیم.



عتف

اسفند 96 . شماره 19 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

18

نمودار 3- همبستگی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای منتخب منطقه؛ 1384-13۹3

منبع: محاسبات محقق

■ تاثیر سیاست های دولت در ایجاد اقتصادی با پیچیدگی باال
در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران که از فقدان پیچیدگی اقتصادی رنج می برند، سیاست ها باید به سمتی 
هدایت گردد که یک دولت فعال جهت کمک به انباشت و ایجاد قابلیت ها و دانش و مهارت های پیچیده مفید 
واقع شود. با این حال، حضور دولت نباید منجر به ایجاد بنگاه های دولتی گردد. بلکه دولت می بایست بستری 
جهت خلق نهادها و سازمان های جدید ایجاد کند تا مسیر بخش خصوصی در راستای ظهور بازیگران مورد 
نیاز در اقتصاد پیچیده را فراهم نماید. به نحوی که در این راستا، هم از قابلیت های کنونی و هم از پتانسیل های 
آتی استفاده شود. بنابراین از منظر پیچیدگی اقتصادی حضور دولت نه تنها به عنوان تسهیل کننده مسیر 
خلق و ایجاد قابلیت های تولیدی توجیه پذیر است بلکه سیاستگذاری ها باید به نحوی باشند که  تقویت 
کننده بخش خصوصی باشند، در نتیجه ترسیم و تعیین قابلیت های مورد نیاز جهت در اختیار داشتن دانش 

و مهارت های متنوع و پیچیده در راستای توسعه بازارها و هدایت اقتصاد به سمت تولید کاالهای پیچیده 
می تواند در زمره وظایف دولت مردان ما گنجانده شود. 

■ جمع بندی و نتیجه گیری
ایجاد اقتصادهای پیچیده نیازمند حضور پررنگ و فعال دولت ها است؛ بنابراین به مدیران و سیاستگذاران حوزه 
اقتصاد کالن پیشنهاد می شود تا با ایجاد بسترهایی جهت افزایش توزیع دانش و مهارت متنوع در جامعه در 

تحقق اقتصادی با پیچیدگی باال مشارکت نمایند.
یکی از هنرهای اصلی ایجاد شبکه های درهم تنیده در رویکرد پیچیدگی اقتصادی، توانایی دولت ها به 
تجمیع و مدیریت دانش و مهارت های پراکنده در جامعه است. لذا چنانچه مدیران و سیاستگذاران ما بتوانند 
سیاست هایی را اتخاذ نمایند که دانش و مهارت های موجود در جامعه را در قالب شبکه های در هم تنیده 

تجمیع کنند، آنگاه می توان شاهد تولید محصوالت با درجه پیچیدگی باالتری بود.
شناسایی صنایع با پیچیدگی باال می تواند منجر به شکوفایی و رونق اقتصادی گردد به همین دلیل هدایت 
نظام های تصمیم گیری، سیاستگذاری و قانونگذاری در راستای تسهیل و ایجاد صنایع با پیچیدگی اقتصادی 

باال می تواند در زمره تالش های سیاستگذاران اقتصادی این حوزه قرار گیرد.
هر چند که رویکرد پیچیدگی اقتصادی در ترسیم دانش و مهارت کمک شایانی به ما می کند، اما صرف 
دانستن موقعیت و حجم دانش و مهارت در کشوری مثل ایران نمی تواند منجر به شکوفایی اقتصاد گردد. 
پرداختن به جنبه های مختلف این رویکرد می تواند گام اول در تحقق هدف اصلی آن یعنی توسعه یافتگی 
باشد. به همین دلیل با توجه به جدید بودن این مبحث و عدم وجود مطالعات مرتبط داخلی نیاز به تحقیقات 
پیوسته، منسجم و همه جانبه در این زمینه به شدت احساس می شود تا بتوان به درک درستی از این رویکرد 
جهت استفاده عملی از آن رسید. بنابراین با توجه به فقدان مطالعات قابل اتکاء در زمینه معرفی پیچیدگی 
اقتصادی به عنوان معیاری جهت سنجش دانش و مهارت در داخل کشور پیشنهاد می گردد تا در مطالعات 
آتی به ابعاد مختلف این رویکرد جهت ترسیم نقشه دانش و مهارت بخش های مختلف در ایران همت گماشته 
شود. زیرا شناسایی موقعیت دانش و مهارت در ایران می تواند ضمن ترسیم مسیر توسعه یافتگی کشور، 
قابلیت ها و ظرفیت های موجود در کشور را ارائه نمود. در نتیجه مادامی که با پتانسل های آشکار و نهفته 
داخل کشور آشنا نباشیم هر نوع سیاستی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی ممکن است منجر به تضییع 

منابع  کشور گردد.

عالی  دبیرخانه شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
عتف و به نقل از گروه علمی ایرنا، سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی میزبان بیش از 250 تن 
از متخصصان، صاحبنظران و خبرگان این حوزه از 
سراسر کشور به منظور هم اندیشی برای تدوین 
برنامه ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در 

حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود.
بهزاد قره  اندیشی یک روزه ای که به گفته  هم 
یاضی دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و 
عتف  عالی  شورای  طبیعی  منابع  زیست  محیط 
در راستای مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی 

عتف که دبیرخانه این شورا را موظف کرده است 
با همکاری دستگاه  های اجرایی برنامه های ملی 
علم و فناوری و اقتصادهای دانش بنیان حوزه های 
مرتبط با کمیسیون های تخصصی را تدوین و به 
تصویب شورای عالی عتف برساند، برگزار می شود و 
از جنس کنفرانس های معمولی که به طور معمول 
روزانه شاهد برگزاری تعدادی از آنها هستیم نیست.

وی در گفت وگو با خبرنگارعلمی ایرنا با اشاره به 
تکلیف قانونی این کمیسیون برای تدوین و تصویب 
برنامه های علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
در حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست و منابع 

تدوین پیش نویس سند برنامه ملی علم و فناوری در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی

دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، از بررسی و 
تدوین سند ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی با حضور جمعی 

از نخبگان و مدیران این حوزه خبر داد. 

طبیعی اظهارکرد: امروز با همکاری دستگاه های 
و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  بخصوص  اجرایی، 
ترویج کشاورزی، پیش نویس آماده شده برنامه علم 
و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی پس 

از بررسی و بازبینی تدوین شد.
دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و محیط 
زیست منابع طبیعی شورای عالی عتف گفت:این 
جمع خبرگان شامل مدیران اجرایی بخش های 
آموزش و تحقیقاتی وزارتخانه های علوم، کشاورزی، 
محیط  از  سازمان حفاظت  و همچنین  بهداشت 
زیست، روسای دانشگاهای سراسر کشور و انجمن 
های علمی و متخصصان و فعاالن بخش خصوصی 

می باشند.
ارائه  ضمن  امروز  اندیشی  هم  در  داد:  ادامه  وی 
راهکارها و اقدامات ملی اهداف بخش علم و فناوری 
را بر مبنای آنچه که قبال در شورای تحقیقات و 
فناوری به تصویب از سوی این جمع خبرگان مورد 
تفاهم قرار گرفت و وضعیت موجود تببین و برای 

وضعیت مطلوب هدفگذاری صورت گرفت.
قره یاضی با تاکید بر اینکه، خروجی این نشست 
تخصصی اصالح و تایید پیش نویس سندی است 
که سابقه حدود 8 سال تحقیقات را در پی دارد، 
تصریح کرد: تک تک افراد حاضر در این نشست 
یکروزه از سراسر کشور بدون توجه به کمیت دارای 
حداقل 20 سال مدیریت اجرایی در بخش های 
مختلف و سالها سابقه علمی و پژوهشی و فعالیت 

های دانشگاهی می باشند.

دکترقره یاضی با بیان اینکه، از نظر محتوایی نیز 
چهار پنل تخصصی شامل امنیت غذایی، مدیریت 
اقلیم و  ، منابع طبیعی، تغییر  آب و آبخیرداری 
همچنین مدیریت اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار 
شد، اظهارکرد: دو پنل از چهار پنل تنها به آب، 
آب خیزداری و منابع طبیعی و تغییر اقلیم محیط 
امنیت  بحث  در  اگرچه  داشت  اختصاص  زیست 
محیط  جمله  از  پوشانی  هم  های  بخش  غذایی 
زیست و سالمت غذا بطور ویژه مورد تاکید قرار 
و  اجتماعی  مدیریت  در  اینکه،  ضمن  گرفت 
اقتصادی نیز نقش عوامل انسانی، آموزش و ترویج 

برای افزایش بهره وری مورد توجه قرار گرفت. 
وی باتاکید بر اینکه، برنامه امروز ملهم از سیاست 
های کلی ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب در 
زیست،  محیط  حوزه  فناوری،  و  علم  های  حوزه 
کشاورزی و امنیت غذایی است افزود:به طور حتم 
بار دستگاه هایی که به توسعه پایدار، محیط زیست 
و تغییر اقلیم نگاه مناسب دارند و منابع طبیعی و 
ذخائر توارثی را ارزشمند می دانند در این نشست 

بسیار بیشتر بود.
دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و محیط 
زیست منابع طبیعی شورای عالی عتف در ادامه 
اظهار کرد مباحث مطرح شده در نشست امروز پس 
از تدوین در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری تصویب و پس از آن از سوی 
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب 
نهایی و ابالغ به رییس جمهور تقدیم خواهد شد. 
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با اجرایی شدن طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال 
پایدار )تاپ( درکشور که از سوی وزارت صنعت، 
و  دانشگاه  مستحکم  پیوند  برای  تجارت  و  معدن 
انسانی  منابع  از  استفاده  با  تهیه شده است،  صنعت 
دانش آموخته به عنوان پتانسیل های ارزان موجود، 
بسیار از مسائل و مشکالت جاری کشور رفع خواهد 

شد.
 

نظام  فراروی  ابرچالشی  امروز  بیکاری  موضوع 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است و پیش 
بینی می شود در دوره اجرای برنامه ششم توسعه 
عرضه  ساالنه  افزایش  متوسط   )13۹6-1400(
نیروی کار جدید در کشور حدود یک میلیون نفر 
باشد که حدود ۷00 هزار نفر از این تعداد )بیش از 
64 درصد( دارای تحصیالت دانشگاهی خواهند بود.

برای  اشتغال  ایجاد  گفته می شود  در حالی که 
دشوار  و  پرهزینه  آموختگی  دانش  باالی  سطوح 
در سال جاری  که  است  آن  بیانگر  آمارها  است، 
حدود ۹0 هزار نفر دانشجوی دوره دکتری، 800 
هزار دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و4 میلیون 
در  کاردانی  و  کارشناسی  های  دوره  دانشجوی 

دانشگاه های کشور به تحصیل اشتغال دارند. 
 ،13۹5 سال  علمی  هیات  جذب  فراخوان  در 
در حالی که ظرفیت جذب تنها 4 هزار نفر بود، 
تعداد متقاضیان به 30 هزار نفر رسید که بیانگر 
تراکم شدید و پر فشار در عرضه کار است، چالش 
و تهدیدی جدی که حاال معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه یک 
طرح تحت عنوان »تاپ« قصد دارد آن را تبدیل به 

فرصت کند.
در حال حاضر سرعت تغییر در فناوری های تولید 
در برخی صنایع از خط ساالنه نیز پایین تر آمده 
از دانش فنی به صورت ماهانه  و حجم عظیمی 
دچار دگرگونی می شود، بنگاه های صنعتی در 
این خصوص درگیر ریسک ها و خطر پذیری های 
در  نوآورانه  پرشتاب  تحوالت  جمله  از  گوناگونی 

فناوری ها هستند.
دانش  انسانی  نیروی  وجود  امروز  حتم  طور  به 
در  فناوری  کردن  روز  به  برای  توانمند  آموخته 
بخش های مختلف از جمله صنعت بسیار اثرگذار 

و راهگشا است.
بنگاه های صنعتی باید نگاه نوآورانه و آینده نگرانه 
به تحوالت بازار علم و فناوری را در سازمان خود 
نیازمند نیروی  امر  این  درونی و نهادینه کنند و 
های  بنگاه  است،  توانمند  آموختۀ  دانش  انسانی 

غفلت زده از این امر به طور حتم دچار سرنوشت 
فناوری  بازار  در  آلکاتل،  یا  نوکیا،  های  شرکت 

ارتباطات ایران خوهند شد.
این دو برند جهانی، به سرعت موقعیت و فرصت 
های خود را در بازار 80 میلیونی ایران و در بخش 
عمده ای از بازارهای جهانی به رقیبان نوآور چون 

سامسونگ واگذار کردند.
درگیر  حاضر  حال  در  بشریت  که  این  ضمن 
وضعیتی از گفتمان »کیش دانش« است که در 
آن انقالب ها و دگرگونی های پیاپی فنآوری، پیشه 
ها، کسب و کارها و تخصص های موجود را از میان 
بر می دارد. در این میان فرد دارای دانش و مهارت 
های حرفه ای و بنگاه نوآور و خالق می تواند در 

بازار کسب و کار کنشگری کند. 
دولت  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  حال 
دوازدهم برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال 
فراگیر در کشور این بار به دنبال طرحی نو، تحت 
عنوان توانمندسازی و توسعۀ اشتغال پایدار »تاپ« 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت خیز برداشته است.

دولت  که  است  »تکاپو«  طرح  از  جدا  طرح  این 
رونق  پایدار،  اشتغال  توسعه  به  منظور کمک  به 
اقتصادی در جامعه هدف ) روستاییان، خانواده، 
معلولین، زنان سرپرست خانوار و زندانیان(، ارتقای 
درآمد و معیشت واحدها در کوتاه ترین مدت به 
حداکثر سود)معیشت مردم( تدوین کرده است که 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می 

شود.
تاپ در واقع راهبرد اساسی در طرح توانمندسازی و 
توسعۀ اشتغال پایدار در بنگاه های صنعتی، معدنی 

و تجاری کشور، توسعه دانش بنیان بنگاه ها 
از طریق خلق  و ظرفیت سازی اشتغال 

ارزش افزودۀ جدید و بنابر این تأمین 
اشتغال پایدار است.

این طرح در گام نخست و در کوتاه 
مدت، بر ایجاد یا فعال سازی و 
و  تحقیق  واحدهای  توسعۀ 
توسعه در بنگاه های متقاضی 
تأکید دارد، بنا بر آمار موجود 
در شرایط کنونی کمتر از یک 
درصد از بنگاه های صنعتی 
دارای واحد تحقیق و توسعه 

هستند.
میان  در  و  دوم  گام  در  تاپ 
سازی  بنیان  دانش  نیز،  مدت 
محصوالت و عملکرد بنگاه ها و 
بلندمدت، دانش  و  در گام سوم 

تشکیالت،  ساختار،  کردن  بنیان 
های  بنگاه  محصول  و  عملکرد 

اقتصادی را به عنوان هدف نهایی مد 
نظر دارد.

■  تاپ و رفع ریشه ای بسیاری از مسائل 
جاری کشور

بااجرای طرح تاپ بسیار از مسائل جاری کشور رفع 

و فرصت های جدیدی ایجاد خواهد شد که برخی 
از آنها به شرح ذیل است: 

-رفع مشکل ارتباط صنعت و دانشگاه
-رفع مشکلی از جامعه از طریق انجام پایان نامه 
و  محوری  مساله  پایه  بر  دکتری  رساله  و  ارشد 

هدفمند
های  بنگاه  در   R&D واحدهای  گیری  -شکل 

اقتصادی
-دانش بنیان کردن محصوالت تولیدی بنگاههای 

اقتصادی
-آشنایی دانشجویان ارشد و دکتری با بنگاههای 

اقتصادی به هنگام تحصیل
جامعه)صنعت،  در  دانشگاه  استادان  -حضور 
کشاورزی، خدمات و ...( بمنظور هدایت دانشجویان 

ارشد و دکتری
-کسب تجربه عملی دانشجویان ارشد و دکتری به 

هنگام تحصیل
-فراهم کردن زمینه جذب دانش آموختگان پس 

از دانش آموختگی
آموختگان  دانش  توان  از  حداکثری  -استفاده 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مازاد بر نیاز 

وزارت دفاع

■ رفع مسائل جاری کشور با استفاده از 
منابع انسانی دانش آموخته ارزان

متشکل  واقع  در  تاپ  طرح 
بخش  دو  از 

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

تاپ، طرح ریشه ای برای رفع بسیاری از مسائل کشور
تقاضا و عرضه است
الف- طرف عرضه:

منابع انسانی دانش آموخته و توسعه یافته.
ب- طرف تقاضا:

خدمات،  جامعه)صنعت،  اقتصادی  بخشهای 
کشاورزی و .....(.

بدلیل مشکالت اقتصادی و بویژه عدم توان پرداخت 
بخش تقاضا به اجبار باید از پتانسیل های موجود 

تقریبا ارزان و موجود در کشور استفاده کرد.

به  تقاضا  طرف  برای  که  موجود  های  پتانسیل 
صورت تقریبی مجانی تمام می شود، دانشجویان 
گذراندن  از  پس  دکتری  دانشجویان  و  ارشد 
آموختگان  و دانش  از یک سو  واحدهای درسی 
از  است  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
دیگر سو است که باید به خدمت سربازی بروند 

ومازاد نیاز ارتش و سپاه هستند.
این افراد 45 روز تا 2 ماه دوران آموزشی را می 
گذرانند و سپاس در واحدهای متقاضی توزیع می 
شوند و باقیمانده خدمت سربازی را در این واحدها 

می گذرانند. 

موفقیت طرح در ابتدا در گرو فرهنگ سازی 
در سه بخش است:

گیر  تصمیم  مسؤالن  سازی  فرهنگ   -1
کشوری)توجیه شوند(

2- فرهنگ سازی در طرف عرضه
3- فرهنگ سازی در طرف تقاضا

و  عرضه  طرف  در  هم  که  است  ذکر  به  الزم 
نظر  در  هایی  مشوق  تقاضا  طرف  برای  هم 
و  جذاب  را  طرح  این  که  است  شده  گرفته 

قابل اجرا می کند.
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 ازراه حمایت و دانشگاه فناوری و پژوهش پردیس اندازی
 بنیانهایدانششرکت

 دادهایکارآفرینیمبتنیبرنوآوریاجرایروی 
 هایکاربردیتصویبواجرایطرح 
 تعلمیستفادهازپژوهانهبرایاعضایهیأافزایشوتسهیلا

 ونیزاختصاصپژوهانهبهدانشجویانتحصیالتتکمیلی
 پژوهشی-نامهدستیارآموزشیوهتصویبشی 
 فناوریراه و علم مطالعات مرکز تحقیقات  اندازی مرکز و

 المللیبادگیربین
 کانونتصویبشیوه شهرنامه تفکر کانون ایجاد و هایتفکر

 وکانونتفکرآبهوشمند
 فرایندهای بهبود در اطالعات فناوری از استفاده تقویت

 سازمان
 ب ازطریقبرگزاریهمایشافزایشارتباطمؤثر جامعه هایا

راه اجرایتفاهماندازیمرکزمتعدد، انعقادو کار، نامهعلمو
 هاهایاجراییوسازمانبادستگاه

 هایتجدیدپذیردراستاناندازانرژیتهیهچشم 
 

 

 
 ادانایرانیمقیمخارجازکشوروهمچنینگسترشحضوراست

 انیوانتقالتجربیاتودانشراستادانخارجیجهتسخن
 همکاری بینتوسعه افغانستان،های عراق، کشورهای با المللی

بنگالدش،ارمنستان،اسپانیا،فرانسه،روسیه،هلند،ایتالیا،آلمان،
 اتریش

 هادانشگاهالمللیمجددوفعالدراتحادیهبینعضویت(IAU) 
 هایعلمیوعنوانمرجعملیهمکاریهانتخابدانشگاهیزدب

 المللیبامجارستانوعضویتدرکارگروهایتالیابین
 افزایشپذیرشوتنوعدانشجویانخارجی 
 ایرانی دانشمندان با همکاری پایگاه به یزد دانشگاه پیوستن

 غیرمقیم
 شاخص به معتتوجه بینبهای برنامهالمللیر انجامدر و ها

بر مستمر رتبهاقدامات در دانشگاه رتبه ارتقای هایبندیای
 دانشگاهی

 
 

 
 

 

 هاندهیوبهبودکیفتخدماتخوابگاهساما 
 خوابگاهبرون مدیریسپاری دانشجویی، ورزشی،های اماکن ت

 هاینقلیهسرویس،سرویسسلف
 غذاایجادرقابتوافزایشتنوعغذایدانشجویی،حذفرزرو

 هاجوییقابلتوجهدرهزینههمراهباصرفه
  هوشمند سیستم اجرای طریق از برافزایشامنیت نظارت

 خوابگاهیپسرانودخترانهایورودوخروجدرپردیس
 ها،ها،بوفههاشاملفروشگاهتوسعهامکاناترفاهیدرخوابگاه

 پارکینگ،مهمانسرایدانشجویی
 اندازیانجمنراه و ورزشهایورزشی هایهمگانیوتوسعه

شرکتبیشازحرفه ورزشیجاریبا ای)برگزاریجشنواره
 فر(ن2400

 
 

 انسانیعلی منابع مدیریتموثر بازنشستگیبیشاز 30رغم
 نفرازکارکنان

 هایقابلواگذاریسپاریفعالیتبرون 
 هزینه اختیار پردیستفویض به بودجه از بخشی وکرد ها

 هاومشارکتآناندرنظارتبرپیمانکاراندانشکده
 استخدامیمثلنظامارتقاینامهاجرایبندهایاجرانشدهآیین

 کارکنانوسختیکار
 هایسازمانیبینکارکنانبازبینیدرتوزیعپست 
 مکانیزم از )اضافهاستفاده کارکنان برای انگیزشی کار،های

 پاداش،خدماترفاهیو...(
 فعالکردنستادرفاهیوتأسیسشورایصنفیهیاتعلمی

 وکارکنان
 

 هاهایجدیدوتعادلنسبیدرفعالیتتشکلگیریتشکلشکل
 هایمختلفباگرایش

 سلیقه برخورد تشکلعدم با قانونای و نمودنها فعالیتمند
 هاآن

 تشکل به بودجه شاخصتعیین اساس بر وها عملکرد های
 هانظارتبرفعالیتآن

 هاعلمیوتقویتارتباطبادانشکدههایتوسعهفعالیتانجمن 
 فعالیت اردوها،گسترش قالب در دانشجویی مختلف های

 .ها،...نشریات،نشست
 تشکیلاتاقفکراستان 

 پروژه )آمفیاستمرار قبلی وهای هنر دانشکده معماری،تئاتر،
 سازی(آزمایشگاهمرکزی،محوطه

 ساختمان پردیسبهسازی مرکزی، )ساختمان موجود های
 دانشکده فجر،آزادی، ساختمان آموزش، اداره اجتماعی، علوم

 مرکزفناوری(ساختماناستقاللو
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به گزارش  نشریه عتف ، دکتر غالمی در بیست و 
هشتمین نشست رؤسای پارک های علم و فناوری 
کنونی  شرایط  در  داشت:  اظهار  کشور  سراسر 
فناوری  پارک های علم و  مجموعه علمی کشور، 

بخش مهمی از ساختار و سازمان آموزش عالی به 
معنای علوم، تحقیقات و فناوری هستند که روز به 
روز نیز هم جایگاه آنها ارتقا می یابد و هم انتظارات 
جامعه از مجموعه های این چنینی بیشتر می شود.

بهبود وضعیت  این وزارتخانه در جهت  برنامه های اصلی  به  معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم 
های  برنامه  اجرای  کرد:  تاکید  و  اشاره  عالی  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  اشتغال 
نظام  چهارچوب  تدوین  در  همکاری  آموزی،  کار  های  دوره  توسعه  و  ساماندهی  افزایی،  مهارت 
التحصیالن و برنامه ریزی و مشارکت دانشگاه ها در توسعه  صالحیت حرفه ای، رصد اشتغال فارغ 

استان ها از جمله برنامه های اصلی در این حوزه به شمار می رود. 

گذشته  سال های  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
و  فناوری و شهرک های علمی  و  پارک های علم 
تحقیقاتی از لحاظ وسعت عملکرد و تأثیرگذاری 

های در جامعه دیده شده و نمود داشته است.
و  فعال  برای حضور  علوم، شرایط  وزیر  گفته  به 
گسترده تر پارک های علم و فناوری فراهم است، و 
این امر حمایت های خوبی را در سطح کشور به 
سوی پارک های علم و فناوری سازماندهی می کند.

و  علم  پارک های  فعالیت  سابقه  به  اشاره  با  وی 
فناوری و مراکز رشد افزود: در دولت دوازدهم بخش 
مهمی از برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به  دانش  تبدیل  و  اشتغال  توسعه ای،  مباحث  بر 
ثروت متمرکز است که یکی از اصلی ترین مسیرها 
در محقق کردن این برنامه ها از طریق پارک های 

علم و فناوری و مراکز رشد میسر می شود.
که  داریم  انتظار  کرد:  خاطرنشان  غالمی  دکتر 
پارک های علم و فناوری نمود مهم دیگری در کنار 
دانشگاه ها از حضور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
منطقه ،  هر  در  که  معنا  بدین  باشد؛  صحنه  در 
ایده های  ورود  مرجع  فناوری  و  علم  پارک های 
به سطح  ایده  مراحلی که یک  به  جدید، کمک 
تولید و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی می رسند و 

حمایت از ایده و فناوری های نو باشند.
تقویت  برای  گسترده تری  تالش  باید  افزود:  وی 
مأموریت های  با  منطبق  برنامه ریزی  و  مدیریت 
وسیعی که هم در گذشته بوده و هم در مرحله 
زمانی کنونی توسعه جدی تری پیدا کرده، داشته 
به  و  علمی  دستاوردهای  از  استفاده  لذا  باشیم؛ 

اشتراک گذاری تجربیات پارک های علم و فناوری 
که توفیقات خوبی کسب کرده اند، کمک می کند 

که این مأموریت با قدرت بیشتری به پیش رود.
به گفته وزیر علوم، پارک های علم و فناوری، بخش 
منطقه  اجرایی  مجموعه  به  کمک  برای  مهمی 
و استان محسوب می شوند و ارتباط با مسئوالن 
منطقه و استان بسیار مهم و کارگشاست؛ چرا که 
به  استانی  و  منطقه ای  حمایت های  جلب  سبب 

سوی پارک های علم و فناوری خواهد شد.
وی بر »لزوم حفظ و گسترش ارتباطات هدفمند 
پارک های علم و فناوری با دانشگاه ها« تأکید کرد 
و گفت: این ارتباط باید هم با مدیریت و هم با بدنه 
علمی دانشگاه ها )اعضای هیئت علمی و گروه های 
در  که  کاری  زمینه های  حسب  بر  آموزشی( 

پارک های علم و فناوری شکل گرفته، ایجاد شود.
دکتر غالمی با تأکید بر اطالع رسانی و گزارش دهی 
در مورد دستاوردها و محصوالت نوین پارک های 
علم و فناوری در دانشگاه ها اظهار داشت: در این 
راستا معرفی پارک های علم و فناوری به دانشجویان، 
بخصوص دانشجویانی که در سال های آخر تحصیل 
خود در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 

هستند بسیار مفید است.
وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: اطالع رسانی 
و  فعالیت ها  درخصوص  موقع  به  و  دقیق 
دستاوردهای علمی و فناوری به مسئوالن و جامعه 
سبب می شود تا هم ایده های جدید به سوی این 
مجموعه ها منتقل شوند و هم حمایت های علمی و 

فکری را از این طریق می توان جلب کرد.

■ وزیر علوم در نشست رؤسای پارک های علم و فناوری کشور:

عملکرد پارک های علم و فناوری در توسعه 
اشتغال در استان ها چشمگیر است

دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اشتغال و توسعه اقتصادی را از دغدغه های دولت دوازدهم 
دانست و گفت: آثار فعالیت های چشمگیری که در پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مجموعه های 
استارتاپی و فن بازارها اتفاق می افتد در توسعه اشتغال در استان ها، سبب می شود نگاه دولت، وزرا و مسئوالن 

ملی به دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری، نگاهی احترام آمیز، توأم با اعتماد و امیدواری باشد. 

■ دکتر برومند در پنجاه و یکمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های کشور تشریح کرد؛

برنامه های اصلی وزارت علوم برای 
بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن

کل  اداره  از  نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به   
روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مسعود برومند 
معاونان  سراسری  اجالس  یکمین  و  پنجاه  در 
پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش 
نیروی  بهبود کیفیت  افزود:  عالی سخن گفت، 
کار نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری کشور 

ایفا می کند.
حیاتی  و  مهم  نقش  به  اشاره  با  برومند  دکتر 
اشتغال فارغ التحصیالن در کشور گفت: تعداد 
دانشجویان کشور در حال حاضر در حدود چهار 
این  از  که  باشد  می  نفر  هزار   384 و  میلیون 
مقطع  در  نفر   1۹1 و  هزار   115 حدود  تعداد 
مقطع  در  نفر  هزار   ۷8 و  تخصصی  دکتری 
دکتری حرفه ای و ۷4۷ هزار نفر در کارشناسی 
ارشد مشغول به تحصیل هستند و نرخ بیکاری 

می  درصد   18/5 دانشگاهی  آموختگان  دانش 
باشد.

موجود  های  چالش  به  اشاره  با  برومند  دکتر 
گفت:  اشتغال  و  افزایی  مهارت  راستای  در 
عدم  درسی،  ومتون  ها  برنامه  ناهمخوانی 
آمار  وجود  عدم  نیاز،  مورد  های  مهارت  وجود 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، کمبود  از 
گذاری  هدف  عدم  عملی،  تجربه  های  فرصت 
کم  انسانی  نیروی  پذیرش  عدم  یابی،  مسیر  و 
تجربه در محیط های کاری را از جمله عوامل 
و مشکالت در راستای اشتغال دانش آموختگان 

کشور است.
وی با اشاره به مهارت های مورد نیاز دانشجویان 
تخصصی  مهارتهای  گفت:  التحصیالن  فارغ  و 
به  تحصیل  حین  دانشجویان  که  دانشگاهی 

شامل  عمومی  های  مهارت  و  آورند  می  دست 
مهارت هایی که به فارغ التحصیالن کمک می 
کند تا بتواند در یک محیط کار واقعی به عنوان 
وحرفه  فنی  های  مهارت  و  باشند  مؤثر  فردی 
فارغ  نیاز  مورد  های  مهارت  از  فردی،  و  ای 

التحصیالن می باشد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه 
افزود: تفاهم نامه های مهارت افزایی با مراکزی 
رسانده  امضاء  به  هستند  ارتباط  این  در  که 
کل  ستاد  با  همکاری  نامه  تفاهم  یکی  که  ایم 
بخشی  اثر  افزایش  راستای  در  مسلح  نیروهای 
خدمت سربازی و تفاهم نامه با سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در راستای اجرای طرح 
فارغ  و  دانشجویان  توانمند سازی مهارتی  ملی 

التحصیالن است.

دکتر برومند به طرح های مرتبط در خصوص 
اشتغال فارغ التحصیالن اشاره کرد گفت: طرح 
ارتقای بهره وری و فناوری، طرح تدوین روش 
های افزایش اثر بخشی دانشگاه ها و طرح بهبود 
توسعه  و  خدمت  کسر  های  پروژه  بخشی  اثر 
مشارکت اساتید و دانشجویان رشته های علوم 
های  طرح  جمله  از  صنایع  با  انسانی  و  پایه 

دردست اجرای وزارت علوم می باشد.
به  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  پژوهش  معاونان  میان  ها  نشست  افزایش 
فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
تفکیک  با  و گفت: تالش می کنیم  اشاره کرد 
جلسات دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و 
پژوهشگاه ها، تعداد این نشست ها را افزایش و 

سطح کیفی آن را ارتقا دهیم.
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به گزارش نشریه عتف به نقل از خبرنگارعلمی 
حسن  دکتر  حضور  با  که  مراسم  این  در  ایرنا 
منصورغالمی  دکتر  جمهوری،  رییس  روحانی 
سورنا  دکتر  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عنوان  به  زمرشیدی«  »حسین  از  شد،  برگزار 
با  ایرانی  ویژه در گروه معماری سنتی  برگزیده 
طرح نقش موثر در مدون سازی معماری سنتی 
ایران با رویکرد طراحی نقوش در هنرهای قدسی 

تقدیر شد.
اول  رتبه  کریمی«  »بابک  دکتر  همچنین 
تخصصی  گروه  در  را  بنیادی  های  پژوهش 
فناوری های شیمیایی با طرح ساخت کاتالیزورهای 
انتخابگربرپایه ترکیبات مزوحفره منظم و کاربرد 

آن ها در تبدیالت شیمیایی به دست آورد.
های  پژوهش  اول  رتبه  یاوری«  »احیا  مهندس 
موقعیت  با طرح سامانه  برق  گروه  در  کاربردی 
یاب زمین پایه و دکتر»غالمحسین طهماسبی« 
با طرح بومی سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلنی 
با استفاده از ملکه های اصالح  های زنبورعسل 
ایرانی رتبه دوم پژوهش های کاربردی را  شده 

کسب کردند.
پژوهش  سوم  رتبه  شفیعی«  »محمدرضا  دکتر 
های کاربردی را در گروه تخصصی کشاورزی و 
منابع طبیعی با طرح معرفی ارقام جدید و برتر 
گل داوودی خوشه ای، باغچه ای و شاخه بریده 

به دست آورد.
همچنین دکتر »لطف اهلل بیگی« رتبه اول طرح 
های توسعه ای گروه تخصصی برق و کامپیوتر را 

با طرح سامانه انتقالی نوری ترابیتی کسب کرد.
اول طرح  رتبه  آبادی«  نظام  »مرتضی  مهندس 
با طرح  را  مکانیک  توسعه گروه تخصصی  های 
 MAP2B گاز  های  توربین  ساخت  و  طراحی 

جشنواره بین املللی خوارزمی برگزیدگان خود را شناخت
سی و یکمین دوره جشنواره بین املللی خوارزمی با اعطای لوح تقدیر به ۱۰ محقق ایرانی و ۵ پژوهشگر خارجی توسط ریاست 

جمهوری به کار خود پایان داد.

و مهندس »علیرضا ناصری حسینی« رتبه دوم 
بسته  با طرح  را  توسعه همین گروه  طرح های 

تزریق پساب واحدهای نمکزدایی کسب کردند.
طرح های  سوم  رتبه  انصاری«  »سمیرا  دکتر 
توسعه را از گروه تخصصی زیست فناوری با طرح 
نوترکیب  داروی  شش  تولید  و  فناوری  توسعه 
در  موفق  برگزیده  همتی«  »محمد  مهندس  و 
تولید ملی با عنوان طرح تجاری سازی سیستم 
فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر 

استانداردهای هوایی شدند. 
همچنین دکتر »اریک ویویه « از فرانسه رتبه اول 
زیست  تخصصی  گروه  در  بنیادی  های  پژوهش 
تحریک  طرح  با  پزشکی  پایه  علوم  و  فناوری 
ایمنی ذاتی علیه سرطان، دکتر »جیانفانگ وانگ« 
رتبه اول پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی 
فناوری نانو با طرح کریستال های فلزی پالسما 
مایع کلوئیدی، دکتر»ماجد شرگینی« از سوئیس 
رتبه دوم پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی 
مواد متالورژی و انرژی های نو با طرح تجزیه و 
تحلیل مواد اولیه خورشیدی، دکتر »کاترینا گئاو« 
رتبه سوم پژوهش های بنیادی در گروه تخصصی 
زیست فناوری و علوم پایه با طرح تصویربرداری تک 
سلولی از سیگنالینگ سلول ، دکتر »بورخارد بودل« 
از آلمان در گروه تخصصی زیست فناوری و علوم 
پایه پزشکی با طرح نقش لیسه ها و سینوباکتری 
در پوسته های خاک زیستی رتبه سوم طرح های 

توسعه ای را کسب کردند.
در این مراسم، دبیر علمی سی و یکمین جشنواره 
رهیافت  را  رویداد  این  خوارزمی  المللی  بین 
سنجیده ای برای شناسایی و معرفی دانشمندان 
و پژوهشگران و نوآوران دانست که سال 1366 
آغاز شد و در طی سه دهه ۹82 طرح برگزیده، 
بنیادی، کاربردی توسعه ای و اختراع و نوآوری 

برجسته را به جامعه علمی کشور معرفی کرده 
است. فرج اهلل مهنازاده گفت: 2۷8 پژوهشگر و 
دانشمند خارجی و ایرانی مقیم خارج را تاکنون 

در جمع برگزیدگان خود معرفی کرده ایم.
وی افزود: روند برگزاری سی و یکمین جشنواره 
و  آغاز   13۹6 فروردین  خوارزمی  بین المللی 
مرکز  و  دانشگاه  هزار  به  جشنواره  فراخوان 
تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور با چهار زبان 

فارسی انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی ارائه شد. 
معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی ادامه داد: در این دوره از جشنواره 3۷۷ 
طرح داخلی و 133 طرح خارجی از 4۹ کشور 
نتیجه  در  که  شد  ارسال  دبیرخانه  به  جهان 
فعالیت چند ماهه 18 گروه های داوری 30 طرح 

به هیات داوران ارائه شد.
بررسی  از  بعد  داوران  هیات  در  داد:  ادامه  وی 
های متعدد 10 طرح داخلی و پنج طرح خارج به 

عنوان برگزیده انتخاب شد.
مهنازاده اشاره کرد: جشنواره بین المللی خوارزمی 
بنیادی،  های  پژوهش  اصلی  محورهای  در 
کاربردی، طرح های توسعه ای، اختراع و نوآوری 
مکانیک،  برق،  مهندسی  های تخصصی  گروه  و 
نانو،  فناوری  شیمیایی،  فناوریهای  مکاترونیک، 
مواد، متالورژی، انرژی های نو، فناوری اطالعات، 
پایه  علوم  و  فناوری  زیست  مدیریت،  و  صنایع 
پزشکی کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست 
علوم پایه، عمران، هوا فضا، معماری و شهرسازی، 
هنر، علوم پزشکی و نظایر آن در سطح ملی و بین 

المللی برگزار می شود.
ترین  قدیمی  خوارزمی  المللی  بین  جشنواره 
ایران است که به همت  جشنواره علمی و فنی 
ایران  صنعتی  و  علمی  های  پژوهش  سازمان 

برگزار می شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم:

ابیانه معاون اداری، مالی و  دکتر حسین عسکریان 
مدیریت منابع وزارت علوم در آیین بهره برداری از 
ساختمان مهندسی دانشگاه کاشان گفت: دو میلیون 
و ۲۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور در حال ساخت است. 

 
به گزارش  نشریه عتف به نقل از دانشگاه کاشان، 
دکتر عسگریان ابیانه در این آیین اظهار داشت: یک 
میلیون و 140 هزار متر مربع از این فضاها توسط 
توسط خیرین  نیز  مربع  متر  هزار  و ۹60  دولت 

ساخته می شود.
وی با اشاره به اینکه این میزان متراژ شامل 4۷0 
پروژه می شود، افزود: 52 درصد از این فضاها توسط 
دولت و از اعتبارهای عمومی و بقیه توسط خیرین 

و سایر منابع ساخته می شود.
اتمام  برای  کرد:  تصریح  ابیانه  عسکریان  دکتر 
تومان  میلیارد   400 و  هزار  چهار  طرح ها  این 
بودجه نیاز است تا طی دو الی سه سال آینده به 

بهره برداری برسد.
وی اعتبارات جاری اختصاص یافته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری را 10 هزار و ۷00 میلیارد تومان 
بیان کرد و افزود: این رقم نسبت به سال جاری 1۹ 

درصد رشد داشته است.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، 
خاطرنشان کرد: هشت هزار و 800 میلیارد تومان از 
این اعتبارات برای دانشگاه ها و 600 میلیارد تومان 
برای پژوهشگاه ها و 140 میلیارد تومان نیز برای 

پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شده است.
دکتر عسکریان ابیانه عنوان کرد: دانشگاه کاشان به 
لحاظ تعداد جذب خیرین و تنوع و متراژ فضاهای 
آموزشی و پژوهشی پیشتاز و رتبه نخست را در 

کشور دارد.
وی همچنین از اجرای طرح گوشه فاخر برای اولین 
بار در دانشگاه های کشور خبر داد و افزود: این طرح 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه  سوی  از 
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شد و این سازمان 
به شکل متمرکز ردیف اعتباری را برای اجرای آن 

تخصیص داده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، 
طرح  این  اجرای  در  افزود:  فناوری  و  تحقیقات 
تندیس مفاخر و مشاهیر علمی دانشگاه ها برای ارج 
نهادن و پاسداشت آنها در دانشگاه ها نصب می شود.

در این مراسم ساختمان دانشکده مهندسی دکتر 
ساتر و خانم کتابچی با حضور جمعی از خیرین به 

بهره برداری رسید.

2 میلیون و ۲۰۰ هزار مرت 
مربع فضای آموزشی در 
کشور در حال ساخت است
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به گزارش نشریه عتف به نقل از خبرنگار ایلنا، 
اولین  در  امروز  صبح  عمران  صالحی  ابراهیم 
نشست همایش عمومی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه، ضمن بیان این توصیه که دانش آموزان و 
جوانان به جای اینکه وارد دوره های نظری شوند 
بهتر است وارد دوره های مهارتی شوند، گفت: 
این دوره ارتباط تنگاتنگی با بازار کار و اشتغال 
و  بازار کار کند  وارد  را  نیروها  تواند  دارد و می 
در نهایت به توسعه فردی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی کمک کند.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به این مطلب 
که آموزش های فنی و حرفه ای، یکی از آموزش 
های اساسی، پایه ای و مورد نیاز هر کشوری به 
شمار می رود، افزود: برای اینکه سربازان شادابی 
و نشاط بیشتری داشته باشند و بتوانند وارد کار، 
تولید و اشتغال شوند، طرح آموزش مهارتی سربازان 
وظیفه، توسط ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شده  
و قرار است این طرح با همکاری دانشگاه فنی و 
حرفه ای، دانشگاه علمی کاربردی، سازمان فنی و 

حرفه ای و تمام نهادهای مرتبط اجرایی شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در  خصوص 
بررسی مختلف ابعاد این طرح گفت: در راستای 
و  برگزار شده  عملی  آزمون  اجرایی شدن طرح، 
تالش بر این است که سربازان را وارد دوره های 
آموزشی مهارتی کنیم تا بتوان خدمات اجتماعی و 

اقتصادی به کل جامعه ارائه دهیم.
آموزی  مهارت  طرح  تشریح  در  عمران  صالحی 
سربازان وظیفه گفت: آموزش های مهارتی که به 
این سربازان ارائه می شود، در ارتباط با حرفه ها 
و مشاغل است. متأسفانه آموزش نظری ما برای 

برات  ایرنا، دکتر  به گزارش خبرنگار گروه علمی 
کنگره  بیستمین  خبری  نشست  در  قبادیان 
سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت 
برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال 
اظهار کرد: برگزاری همایش هایی همچون کنگره 
سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت 
برای توسعه ملی، یکی از راه های فرهنگ سازی و 
پیشبرد اهداف عالیه ارتباط صنعت و دانشگاه است 
که مباحثی همچون اقتصاد و توسعه اقتصاد دانش 

بنیان را دربرمی گیرد.
وی افزود: امروز کشور در ارتباط با بحث توسعه 
اقتصادی و به ویژه اقتصاد دانش بنیان در جایگاه 
مناسبی قرار دارد چراکه از لحاظ تعداد دانشگاه ها و 

دانشجویان در وضعیت بسیار مطلوبی در مقایسه با 
سایر کشورهای جهان قرار دارد.

قبادیان خاطرنشان کرد: همچنین حدود 2 هزار و 
800 دانشگاه و واحد آموزشی در کشور وجود دارد و 
یک سرمایه پنج میلیونی دانشجویی در کشور داریم 
که در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکترا مشغول به تحصیل هستند و سرمایه بسیار 
عظیم، پایدار، دانشی، ارزشی و خالق ثروت برای 

کشور محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه تا چند سال پیش، به طور معمول 
اقتصادهای دنیا بر اساس منابع پایدار بوده است، 
کشورهای  برخی  که  است  درحالی  این  افزود: 
پیشرفته همچون ژاپن به تدریج وابستگی خود را 

■ معاون وزیر صنعت:

رسمایه های ارزشمند علمی زمینه جهش 
بزرگ اقتصادی کشوررا فراهم کرده است

از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد فکر، اندیشه، 
نوآوری و پویایی سوق داده ند که البته این ظرفیت 

در کشور ما نیز وجود دارد.
قبادیان با اشاره به مشکالت اقتصادی ازجمله معضل 
بیکاری در کشور اظهار کرد: در گذشته کوتاهی ها 
و اشتباهاتی داشته ایم و برگزاری این کنگره نیز در 
واقع تاکید بر استفاده از دانش و تزریق آن به اقتصاد 

برای رفع این مشکالت است.
وی ادامه داد: ما نسبت به آینده بسیار خوشبین 
هستم و مسئوالن ارشد نظام ازجمله رهبر معظم 
انقالب، رییس جمهوری و دولت عزم خود را در 
ارتباط با حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی به عنوان 
یک اقتصاد درون زا و همچنین اقتصاد دانش بنیان 

جزم کرده اند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 
هایی  طرح  نیز  ما  کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن 
به  رسیدن  و  گذشته  های  کاستی  جبران  برای 
ایم  هدف در کوتاه مدت تعریف و طراحی کرده 
در  کنگره  این  برگزاری  زمان  در  و  آینده  در  که 
سخنرانی ها، میزگردها و نشست های خبری آنها 

را تشریح خواهیم کرد.
قبادیان طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال 
پایدار )تاپ( را ازجمله این طرح ها نام برد و با تاکید 
بر اینکه این طرح در ارتباط با وضعیت خاص کشور 
طراحی شده است، گفت: بخشی از این طرح که 
رسانه ها در فرهنگ سازی آن کمک شایانی داشته 
اند، حاصل تجربه دیگر کشورها است و بخشی دیگر 
نیز مربوط به وضعیت و توانمندی های داخلی است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ادامه داد: بودجه طرح تاپ در بودجه 
سنواتی سال 13۹۷ دیده شده است ضمن اینکه 
ارکان اجرایی این طرح شامل دستگاه های اجرایی 
همچون صنعت، کشاورزی و همچنین وزارت علوم 

و مراکز دانشگاهی و علمی است.
دکتر مسعود شفیعی دبیر بیستمین کنگره سراسری 
همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه 
ملی اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال نیز در این 
نشست اظهار کرد: این کنگره به همت جمعیت 
ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر در روزهای 15 و 16 اسفندماه 
جاری در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی 

برگزار می شود.
وی افزود: موضوعات این کنگره شامل نقش ارتباط 
صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی، جایگاه 
ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه ششم توسعه، 
روش های بهینه سازی ارتباط آموزش های مهارتی 
در صنعت، جایگاه ارتباط آموزش و صنعت در برنامه 
درسی دانشگاه ها و مدارس، تدوین سیاست ها و 
و  دانش  سازی  تجاری  و  کارآفرینی  راهکارهای 
ثروت آفرینی، اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت 
و  دانشگاه  تعامالت  در حوزه  بخش  اثر  راهبردی 

صنعت است.
شفیعی با بیان اینکه، صبح 15 اسفندماه کارگاه 
کارآفرینی و خلق ثروت برگزار می شود، اظهار کرد: 
در این کارگاه چند پیشکسوت موفق حوزه صنعت، 
تجربیات مدیریتی خود را ارائه می کنند ضمن اینکه 
بعدازظهر همان روز آئین افتتاحیه کنگره را با دعوت 

از مسئوالن بلندپایه کشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه 16 اسفندماه نیز از 
ساعت 8.30 تا 16 سه نشست تخصصی برگزار 
می شود که آموزش های مهارتی و کارآفرینی 
با حضور پنج سخنران، نشست نهادهای موظف 
به ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین نشست 
را  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  و  نوآوری  چرخه 

شامل می شوند.
دبیر بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، 
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی 
و تولید اشتغال علمی همچنین اظهار کرد: آئین 
اختتامیه کنگره نیز با حضور یکی از وزیران برگزار 
می شود و قرائت قطعنامه و نکوداشت تعدادی از 
افراد برجسته و معرفی صنایع و دانشگاه های برتر از 

دیگر بخش های این کنگره است.
دولت،  های  کنگره سراسری همکاری  بیستمین 
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی 
و تولید اشتغال به همت جمعیت ایرانی پیشبرد 
ارتباط صنعت و دانشگاه و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
سالن  در  جاری  اسفندماه  و 16  روزهای 15  در 

اجتماعات مرکزی این دانشگاه برگزار می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیستمین کنگره همکاری های 
دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال در مقطعی از تاریخ کشور برگزار 
می شود که وجود سرمایه های ارزشمند علمی، شرایط را برای یک جهش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش 

بنیان فراهم کرده است.

■ رییس دانشگاه فنی و حرفه ای: 

۸۰ درصد حرفه ها آموزش مهارتی ندارند
پیشنهاد آموزش مهارت به رسبازان وظیفه در ۲ سال

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: درصد حرفه ها آموزش مهارتی ندارند و فرد با تجربه شخصی وارد 
شده و این باعث می شود سطح بهره وری آن کاهش یابد. 

آموزش  ولی  نیست  و مشاغل، مناسب  حرفه ها 
فنی و حرفه ای، به طور مستقیم آموزش شغل را 

در بر می گیرد.
برای  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
بسیاری از مهارت ها و حرفه هایی که در جامعه 
وجود دارد، آموزشی وجود ندارد؛ یعنی 80 درصد 
تجربه  با  فرد  و  ندارند  مهارتی  آموزش  ها  حرفه 
سطح  شود  می  باعث  این  و  شده  وارد  شخصی 

بهره وری آن کاهش یابد.
بر  تاکید  فنی و حرفه ای صمن  دانشگاه  رئیس 
اینکه در جامعه به تکنسین نیاز داریم، افزود: در 
کشورهای توسعه یافته 1۷-18 درصد نیروی کار 
را تکنسین ها تشکیل می دهند در حالی که در 
کشور ما به این شکل نیست. دانشگاه فنی و حرفه 
ای آمادگی کامل دارد، آموزش های مهارتی را در 
طول 2 سال مدت سربازی به سربازان ارائه دهد تا 
بتوانند بعد از خدمت سربازی وارد حرفه و شغلی 

که به آن عالقه مند هستند، شوند.
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به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر 
مهناز مالنظری، با بیان این مطلب اظهار داشت: 
معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا به دلیل ارتباط 
تنگاتنگی که با دانشجویان دارد یکی از حساس ترین 
معاونت ها به حساب می آید و در این راستا سعی 
کردیم در دانشگاه الزهرا با برنامه محور کردن امور 
در زمینه های مختلف آموزشی، پروهشی و فرهنگی 

گام های بلندی در این زمینه ها برداریم.
رساندن  نتیجه  به  برای  سازمانی  هر  افزود:  وی 

آمورش نیازمند برنامه های راهبردی است ودر این 
دانشگاه عزم جمعی فراهم شده تا بتوانیم انجام امور 

در قالب برنامه را در دستور کار قرار دهیم.
دکتر مال نظری در ادامه گفت: یکی از اصالحات 
محتوایی  برنامه  تقویت  عملیاتی  ریزی  دربرنامه 
دانشجویان و شفاف سازی شرح وظایف معاونت 
ها بود، زیرا دانشگاه الزهرا بر آن است تا از طریق 
ارتقای جایگاه و رتبه دانشگاه بکوشد تا ارایه دهنده 

زن کارآفرین و معتقد به ارزش های اسالمی شود.
برنامه  اینکه،  بیان  با  )س(  الزهرا  دانشگاه  رئیس 
ارتقای  ارتقای دانش و فناوری،  بر  دانشگاه عالوه 
کارهای پژوهشی است، گفت: در برنامه عملیاتی 
۹6 ارتقای فعالیت های دانشجویی و تامین سالمت 
و پویایی دانشجویی از جمله آشنایی دانشجویان و 
خانواده ها با وظایف، ارتقای سالمت جسم و روان 
دانشجویان از طریق پایش های مختلف، برگزاری 
جلسات مشاوره ای در خوابگاه ها و هر آنچه بتواند به 
ارتقای سالمت و بهبود سطح زندگی در خوابگاه ها 
انجام شده در سال  اقدامات  از دیگر  کمک کند، 

جاری بوده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به 
نقل از دانشگاه صنعتی همدان، دکتر نیلی هدف 
اصلی تدوین برنامه 20 ساله برای توسعه معادن 
ارتقای فناوری  استان را حفظ محیط زیست و 
 500 اشتغال  به  قادر  گفت:  و  دانست  معادن 

فارغ التحصیل طی 20 سال آینده خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در این کنگره تحول و ارتقای 
خورد،  خواهد  رقم  همدان  و  کشور  در صنعت 
دانشجویان  همت  به  کنگره  این  کرد:  اظهار 
انجمن معدن و حمایت استادان گروه مهندسی 

معدن برگزار شده است.
تجهیز  تحقیقاتی،  آزمایشگاه  راه اندازی  وی 

■ رئیس دانشگاه الزهرا)س( اعالم کرد:

■ رئیس دانشگاه صنعتی همدان اعالم کرد :

ارتقای روابط علمی، بین املللی و افزایش تعداد 
دانشجویان خارجی از اهم برنامه های دانشگاه الزهرا)س(

افتتاح شصت  آیین  در  الزهرا)س(  دانشگاه  رئیس 
سراسر  دانشجویی  معاونان  گردهمایی  یکمین  و 
کشور که به میزبانی این دانشگاه در حال برگزاری 
و  المللی  بین  علمی،  روابط  ارتقای  است،گفت: 
افزایش تعداد دانشجویان خارجی از اهم برنامه های 
این دانشگاه است و دراین راستا در سال ۹۶ خوابگاه 
مناسبی برای دانشجویان بین المللی دانشگاه ساخته شد. 

رضورت تدوین برنامه ۲۰ ساله برای توسعه معادن 
استان همدان

دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه صنعتی همدان 
در آیین آغاز به کار کنگره ملی »مهندسی معدن 
برای  ساله   ۲۰ برنامه  تدوین  خواستار  ایران« 

توسعه معادن استان همدان شد. 

آزمایشگاه هایتک و استانداردسازی آزمایشگاه های 
آموزشی را از اقدامات الزم در تقویت زیرساخت ها 
توسعه  و  پژوهشی  قراردادهای  افزود:  و  برشمرد 
زیرساخت های شبکه ای در دانشگاه جزو برنامه های 

اساسی این دانشگاه است.
و  دولتی  مدیران  اینکه  بیان  با  نیلی  دکتر 
همدان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 
به دانشگاه و فارغ التحصیالن معدن با نگاه یک 
شود،  توجه  پرقدرت  انسانی  نیروی  و  پتانسیل 
یادآور شد: واقعیت این است نمی توانیم دانشگاه 

و صنعت را از هم جدا بدانیم.
کرد:  اظهار  همدان  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
انسانی  منابع  همدان  صنعتی  دانشگاه  معتقدم 
تحویل  باید  و  می کند  تربیت  را  قبول  قابل 
جامعه داده شود ودرخواست می کنم که دولت 
همجوار  استان های  و  استان  ارشد  مسئوالن  و 
داشته  فارغ التحصیالن  اشتغال  برای  فکری 
نیروی  نفر  هزار   200 جذب  تابتوانیم  باشند 

پشتیبان را در معادن داشته باشیم.
با  خانم  دانشجویان  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
استعداد و با عالقه بسیار در رشته معدن، گفت: 
برای  راهی  معدن  صنعت  بزرگان  دارم  تقاضا 
بخش  در  خانم ها  عظیم  نیروهای  از  استفاده 

معدن، تبیین و تدوین کنند.
این  در  گفت:  همدان  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
و  حاضر  حال  اولویت دار  چالش های  کنگره 
حضور  با  کشور  معدنی  صنایع  و  معادن  آینده 
بزرگان معدنی بررسی می شود وچگونگی ایجاد 
حل های  راه  گسترش  و  پیشرفت  بسترهای 
در  مدرن  معدن کاری  توسعه  برای  نوآورانه 
بنیان  دانش  هسته های  تشکیل  از جمله  ایران 
در عرصه معدن و صنایع معدنی از دیگر موارد 

مورد بررسی در کنگره خواهد بود.
مؤثر  نقش  روزه  دو  کنگره  این  در  همچنین 
بانوان و فرصت های شغلی آنان در عرصه معادن 
بانوان  موفق ترین  حضور  با  معدنی  صنایع  و 

معدنی ایران تبیین می شود.
این رویداد شامل دو بخش اصلی است که شامل 
برنامه های علمی آموزشی و بازدید علمی خواهد 
بود. برگزاری کارگاه های آموزشی به همراه ارائه 
با  تخصصی  میزگرد  و  پنل ها  معتبر،  مدرک 
حضور مدیران و صاحب نظران برتر این عرصه 

نیز از دیگر برنامه های روز اول بود.
روز دوم این رویداد دو روزه به بازدید از معادن 
استان اختصاص یافته و شرکت کنندگان مهمان 

معدن آهنگران خواهند بود.

مرکز جامع طراحی طال 

و جواهر دانشگاه فنی 

و حرفه ای افتتاح شد
 

مرکز جامع تخصصی طراحی طال، جواهر، نقره و 
سنگ های قیمتی دانشگاه فنی و حرفه ای باحضور 

رئیس این دانشگاه افتتاح شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه فنی 
و حرفه ای، آیین افتتاح مرکز جامع تخصصی 
طراحی طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی 
دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور رئیس دانشگاه 

فنی و حرفه ای برگزار شد.
مرکز  افتتاح  آیین  در  عمران  صالحی  ابراهیم 
و  نقره  جواهر،  طال،  طراحی  تخصصی  جامع 
سنگ های قیمتی با ابراز خرسندی از نگاه مثبت 
دولت، مجلس شورای اسالمی و جامعه به توسعه 
و  فنی  دانشگاه  باالخص  مهارتی  آموزش های 
عظیمی  ظرفیت  و  پتانسیل  گفت:  ای  حرفه 
این  توسعه  و همچنین  ها  و حرفه  اصناف  در 

آموزش ها وجود دارد.
وی با بیان ضرورت همسویی اقتصاد و توسعه 
آموزشی، افزود: متاسفانه ما فقط به دنبال توسعه 
آموزش های رسمی، مقطع دار و عام بوده ایم که 
تحت  را  ما  از جمعیت هدف  محدودی  بخش 

پوشش قرار داده است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرد: برای 
رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی باید 
آموزش های غیررسمی و اقتصاد غیررسمی را 
یک فرصت تلقی کرد و بر این اساس مشاغل باید  
شناسایی شود و با تکیه بر آموزش های مبتنی بر 
حرفه و به دور از مدرک گرایی به دنبال ارتقای 
سیستم آموزشی و سرمایه انسانی و بهره وری 

نیروی کار باشیم.
صالحی افزود: دانشگاه ها باید ماموریت گرا باشند 
و با شناخت رسالت خاص خود بر مبنای آمایش 
مدلی  آموزش،  اقتصاد  به  توجه  با  و  سرزمین 
طراحی کنند که در آن مدل آموزش دانشجویان 
بر مبنای نیاز بازار کار و ارتباط با صنعت، اصناف 

و مشاغل مبتنی بر تولید و کارآفرینی باشد.
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به گزارش نشریه عتف به نقل باشگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا، دکتر غالمی اضافه کرد: یکی 
از دالیل این موضوع آن است که دانشگاه های ما، نوعاً درگیر آموزش بوده اند و استادان دانشگاه 
به دلیل تعداد باالی دانشجویان، وقت زیادی صرف آموزش در کالس درسی کرده اند و این باعث 
پژوهشی  تجربیات  و  دانش  انتقال  و  بگیرند  ارتباط  با صنعت  تا  پیدا شود  می شود فرصت کمی 
بتوانیم  امیدوارم  است،  کرده  پیدا  کاهش  دانشجویی  جمعیت  که  اکنون  اما  باشند،  داشته  را 

ارتباط گیری و ضرورت تعامل با صنعت بیشتر خودش رو نشان دهد.
دکتر منصور غالمی ادامه داد: یکی دیگر از دالیل هم این بوده است که صنعت به طرف دانشگاه 
نیامده و البته نباید غافل شد، نبود واحد تحقیق و توسعه در صنایع هم افزون بر این دالیل است.

وی اظهار کرد: اغلب صنایع ما، حتی صنایع بزرگ، بخش R&D فعال نداشته اند. البته الزم به 
ذکر است که تولیدات صنایع عمدتاً رقیب نداشته و وقتی بازار رقیب نداشته باشد احساس نیاز 

به تقویت امکانات موجود شکل نمی گیرد.
استادان  و  صنایع  مدیران  میان  هایی  نشست  اخیراً  که  بگویم  است  الزم  کرد:  بیان  علوم  وزیر 
دانشگاه انجام شده که ما از این اتفاق ها حمایت می کنیم برای توسعه کشور و در جهت اینکه 

اشتغال زایی بیشتر شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: سهم پژوهش از درآمدهای عمومی کشور که بحث مهمی است، قرار بوده 
یک درصد از gdp یا درآمدهای عمومی کشور به پژوهش اختصاص داده شود، ولی در بودجه 
تا یک درصد برسد و  البته در بودجه ۹۷ پیش بینی شده که  بود.  از نیم درصد  سال ۹6 کمتر 

امیدواریم که این امر محقق شود.
وی ادامه داد: البته جهش از زیر نیم درصد به یک درصد، جهشی خیلی بزرگ محسوب می شود، 

هرچند به لحاظ سابقه کاری هم اکنون باید باالی دو درصد می بودیم.
 

■   پیگیری جدی بودجه در مجلس و سازمان برنامه و بودجه
دکتر غالمی درخصوص بودجه سال ۹۷ وزارت علوم و مراکز آموزش عالی کشور اظهار داشت: 
زمانی که به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدم، الیحه بودجه در سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی و سازمان برنامه و بودجه تقریباً بسته شده و آماده ارائه به دولت بود.
و  کردم  برگزار  متعددی  جلسات  بودجه  و  برنامه  سازمان  مدیران  با  مستقیماً  بنده  افزود:  وی 
تالش های مجموعه وزارت علوم در این بخش با توجه به اینکه تنظیم اولیه بودجه اتفاق افتاده 
در  جمهوری  محترم  ریاست  روحانی،  دکتر  که  آنچه  اما  بود،  گذار  تاثیر  زیادی  حدود  تا  بود، 
کنفرانس خبری اخیر فرمودند، در جلسه هیأت دولت بوده و در فرصت محدودی مسأله بودجه 
وزارتخانه ها مطرح شد و در واقع هیچیک از وزرا فرصت نداشتند که به چالش و کاستی های 
بودجه بپردازند و نهایتاً نقطه نظرات که مطرح می شد، عموماً در سازمان برنامه و بودجه به بحث 
و بررسی گذاشته می شد، بنابراین آنجا جای اعتراض نبود و طبعاً در جلسه ای که دکتر روحانی 

بودند این اتفاق نمی افتاد.
نیز جلسات  نمایندگان مجلس شورای اسالمی  با رئیس و  بنده همچنین  یادآور شد:  وزیر علوم 
متعددی داشتم که در اخبار منتشر شد و در سازمان برنامه و بودجه نیز با دکتر نوبخت جلسه 

دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درخصوص موانع ساختاری موجود در ایجاد و 
تقویت ارتباط مطلوب میان دانشگاه و صنعت گفت: با وجود رشد ارتباطات میان دو بخش آموزش 
عالی و صنایع کشور، اما آنگونه که باید این ارتباط به شکل مطلوبی ایجاد نشده، که از دالیل اصلی 
آن تمرکز دانشگاه ها بر موضوع آموزش و نیز نبود اراده الزم در میان مدیران صنعتی برای مراجعه به 

دانشگاه در حل مسائل این حوزه است. 

مدیران صنعت برای حل مسائل به دانشگاه ها رجوع کنند
■ زمینه ها و بسترهای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت از نگاه وزیر علوم؛

بلکه  نبود،  اعتراض  بحث  عموماً  که  داشتیم 
قرا  نظر  مد   ۹۷ بودجه  نواقص  رفع  و  تکمیل 

گرفته شد.
الیحه  عنوان  به  که  آنچه  با  کرد:  اضافه  وی 
بودجه به مجلس رفت، قرار بر این بود که در 
تلفیق  کمیسیون  و  کنیم  پیگیری  هم  مجلس 
ذیل برخی از جداول، که بودجه هایی در اختیار 
کمیسیون و مجلس بود در همین پیگیری ها 
مبالغی را برای وزارت علوم پیش بینی کردند، 

قریب  چیزی  که 
سیصد  و  هزار  به 
در  تومان  میلیارد 
برای  جلسات  این 
وزارت علوم گذاشته 
آن  بخش  یک  شد. 
برای بازنشسته های 
بود  عالی  آموزش 
پاداش  ها  سال  که 
خود  بازنشستگی 
و  بودند  نگرفته  را 
افزایش  دیگر  بخش 
حقوق  مالیات 
علمی  هیأت  اعضای 

بود.
در  غالمی  دکتر 
خاطرنشان  ادامه 
واقع  در  کرد: 
باالی  های  حقوق 
تومان  میلیون  پنج 

را  مالیات  از  جداولی  دولتی  های  سیستم  در 
هیأت  اعضای  شامل  هم  بخشی  که  داشتند 
علمی با سابقه باالی خدمت می شود و بخشی 
که  بود  بازنشستگی  پاداش  به  مربوط  هم 
جمله  از  همه،  شامل  و  است  عمومی  هم  باز 

استادان دانشگاه می شود.
پنج  باالی  حقوق  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
میلیون تومان که در واقع پیشنهاد کمیسیونی 
را  اینها  همه  و  باشد  نداشته  افزایش  که  بود، 
که  هایی  صحبت  اساس  بر  و  کردیم  بحث 
درآمدهای دولت  عنوان  به  مالیات  شد، بخش 
این همه، پیگیری های وزارت  با  تصویب شد. 
علوم در سازمان برنامه و مجلس به طور جدی 
ادامه دارد و در کمیسیون های مختلف مجلس 
شورای اسالمی این موضوع مطرح شده است.

 
از   "۸ "دی  المللی  بین  دانشگاه   ■
اسالم  جهان  توسعه  درحال  کشورهای 

دانشجو می پذیرد
بخش  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
دانشگاه  دستاورد  به  خود،  سخنان  از  دیگری 
دانشگاه  تأسیس  و  تصویب  در  سینا  بوعلی 
این  در  و  پرداخت   )D8(  8 گروه  المللی  بین 
مدل  یک   )D8(  8 گروه  دانشگاه  گفت:  باره 

خاصی است که نوعاً در قالب بین المللی بین 
کشورهای گروه 8، یعنی هشت کشور در حال 
آن  در  است.  افتاده  اتفاق  اسالم  توسعه جهان 
توافقنامه قرار بوده یک دانشگاهی شکل بگیرد 
و دانشجویان عالقه مند از این 8 کشور در این 

دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

مدت  برای  دالیلی  به  موضوع  این  افزود:  وی 
چند سال به تأخیر افتاده بود، تا اینکه مسئوالن 
سینا  بوعلی  دانشگاه 
با  خودش  زمان  در 
وزارت  های  کمک 
اساسنامه  کار  علوم، 
این  اولیه  ساختار  و 
محقق  را  دانشگاه 
نشست  در  و  کرده 
اخیراً  که   ،8 گروه 
شد،  برگزار  ترکیه  در 
ریاست  روحانی  دکتر 
جمهوری  محترم 
رسماً  ایران،  اسالمی 
برای  آمادگی  اعالم 
دانشگاه  این  میزبانی 
اند  کرده  عنوان  را 
اردوغان  البته  و 
ترکیه  رئیس جمهوری 
رابطه  این  در  نیز 
خوبی  نظر  اظهار 
در  را  این  و  داشتند 
خوب  حرکت  یک  عنوان  به  هایشان  صحبت 
به جمهوری اسالمی ایران تبریک گفتند، البته 

این موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند.

المللی  بین  دانشگاه  کرد:  اظهار  غالمی  دکتر 
D8( 8(، ذیل مجموعه دانشگاه بوعلی  گروه 
فعالیت می کند و همکاران ما در حال  سینا 
هستند.  دانشگاه  این  برای  دانشجو  جذب 
از  که  است  این  اول  های  سال  در  کار  مدل 
می  استفاده  سینا  بوعلی  دانشگاه  استادان 
شود، تا به تدریج این دانشگاه بتواند خودش 
ساختار  اما  کند  ایجاد  مستقل  ساختار 
به  آموزش  و  دانشجویی  حوزه  و  پذیرش 
دانشگاه  این  دانشجویان  برای  مستقل  طور 

گیرد. می  شکل 

باید  دانشگاه  این  سایت  وب  کرد:  تأکید  وی 
فعال باشد و در سطح دنیا برای معرفی خودش 

و پذیرش دانشجو باید تبلیغ کند.
ادامه داد: در حال حاضر در مقطع  وزیر علوم 
پذیرش  محور  پژوهش  صورت  به  دکتری 
مقطع  در  آینده  در  و  داشت  خواهد  دانشجو 
کارشناسی ارشد نیز با همین سازوکار پذیرش 

دانشجو صورت می گیرد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری، 
به دستاورد دانشگاه بوعلی سینا 
در تصویب و تأسیس دانشگاه بین 
المللی گروه D8( 8( پرداخت و 
در این باره گفت: دانشگاه گروه 8 
)D8( یک مدل خاصی است که 
نوعاً در قالب بین المللی بین 
کشورهای گروه 8، یعنی هشت 
کشور در حال توسعه جهان اسالم 
اتفاق افتاده است. در آن توافقنامه 
قرار بوده یک دانشگاهی شکل 
بگیرد و دانشجویان عالقه مند از 
این 8 کشور در این دانشگاه ادامه 
تحصیل دهند.
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به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست 
طراحی  هم اندیشی  نشست  اولین  کشور،  علمی 
حضور  با  نفت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  نظام 
رئیس  و  علوم  وزیر  مشاور  احمدی،  وحید  دکتر 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر ناصر 
باقری مقدم، معاون پژوهش و فناوری مرکز و مشاور 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، 
دکتر جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، 
معاونت  پژوهش  امور  مدیرکل  شاکری،  دکتر 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، مدیران 
پژوهش و فناوری شرکتهای اصلی و شرکتهای تابعه 
و دیگر نهادهای پژوهش و فناوری صنعت نفت در 

این مرکز برگزار شد.
وزارت  اینکه  بیان  با  باقری مقدم  دکتر  ابتدا  در 
نفت، مسئولیت طراحی ساختار و نظام پژوهش و 
فناوری صنعت نفت را به مرکز تحقیقات سیاست 
از  هدف  گفت:  است،  کرده  واگذار  کشور  علمی 
برگزاری این نشست، ارائه گزارش مطالعات اولیه، 
که توسط تیم تخصصی مرکز و مشاوره جمعی از 
خبرگان این حوزه انجام شده، است تا با استفاده از 

نظر حاضرین در جلسه، در جهت طراحی هر چه 
بهتر این نظام اقدام شود. 

 دکتر احمدی، رئیس مرکز، در ادامه بیان داشت: از 
آنجایی بحث STI یکی از اساسی ترین محورهای 
توسعه کشور است، ضروری است که با دید علمی 
و نگرش تحقیقاتی به این حوزه وارد شویم. کشور 
در حوزه تولید و توسعه دانش و همچنین صنعت 
و فناوری، به بلوغ نسبی رسیده است و با توجه به 
نحوه عرضه و تقاضا در کشور، صنایعی وجود دارند، 
مانند صنعت انرژی و نفت، که متقاضی کاربردی 

کردن علم و فناوری هستند.
بازنگری نظام جامع پژوهش و فناوری،  ضرورت 
تشریح ابعاد پروژه و طراحی و استقرار این نظام، 
مباحثی است که دکتر شاکری در ادامه به آنها 
پرداخت. وی گفت: طبق جلسات برگزار شده در 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و با حضور 
شرکت های تابعه، مشکالت اجرایی نظام نامه که 
باعث محقق نشدن اهداف آن بوده، مطرح شدند 
بازنگری نظام نامه در دستورکار  این ترتیب  به  و 
قرار گرفت. طی شش ماه گذشته فاز شناخت و 

آسیب شناسی وضع موجود با همکاری مرکز و به 
با  انفرادی  صورت جلسات گروهی و گفتگوهای 
شرکت ها و مراکزی که مجریان پژوهش داخل 
و خارج از صنعت نفت محسوب می شوند، صورت 
گرفت و انتظار می رود ظرف شش ماه آینده، فاز 
اجرایی نظام جدید شروع شود. در نهایت بسیار 
علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  که  خوشحالیم 
کشور به عنوان یکی از قوی ترین مجموعه ها در 
در  فناوری  و   پژوهش  تدوین سیاستهای  حوزه 
کشور متولی بازنگری نظام فعلی و طراحی نظام 
جدید پژوهش وفناوری در وزارت نفت شده است.

در ادامه این نشست گزارش مطالعه اولیه مرکز 
نظام  معماری  و  طراحی  روش شناسی  شامل، 
و  پژوهش  نظام  مطالعه  مرتبط،  نظری  مبانی  و 
فناوری صنعت نفت نروژ و برزیل و آسیب شناسی 
و تحلیل چالشهای نظام موجود پژوهش و فناوری 
وزارت نفت، ارائه و در نهایت، طراحی اصول حاکم 
و چارچوب مفهومی نظام پژوهش و فناوری وزارت 

نفت، توسط آقای دکتر حیرانی ارائه گردید. 
آقای دکتر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 

با رویکردهای مختلفی که در توسعه  ارتباط  در 
پیشنهاد  می شوند،  مطرح  نوآوری  نظام های 
دارای  بین المللی  فضای  در  که  کشورهایی  داد: 
توسعه  رویکرد  از  هستند،  باثباتی  سیاست های 
DUI )یادگیری از طریق تعامالت و همکاری های 
بین الملل( شروع کرده و به سمت ظرفیت سازی 
و  پژوهش  مطالعات،  پایه  بر  )یادگیری   STI در 
تبدیل آنها به فناوری و نوآوری( پیش می روند، اما 
در کشور ما به دلیل وجود شرایط خاص سیاسی و 
تحریم های تکنولوژیک،STI  در طراحی این نظام، 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وی با تأکید بر ایجاد تحول با نگاه به داخل نظام 
فعلی، افزود: تجربه نشان می دهد ما باید به یک 
به  کامل  توجه  با  که  کنیم  فکر  ُگذار  استراتژی 
با  و  نفت  صنعت  نوآوری  نظام  موجود  وضعیت 
شناسایی و یافتن نقطه ضعف های موجود و همچنین 

طراحی وضع مطلوب این نظام تدوین گردد.
نظام،  طراحی  تکمیل  با  گردید  مقرر  نهایت  در 
و  به اشتراک گذاری  هدف  با  آتی  نشست های 

نهایی سازی نتایج مرحله ای کار ادامه یابد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، معاون 
آموزشی وزیر علوم که در شصت و یکمین گردهمایی 
کشوردر  سراسر  دانشگاه های  دانشجویی  معاونان 
دانشگاه الزهرا )س( سخن می گفت، افزود: در آئین 
به  اختیارات  واگذاری   ۹5 سال  آموزشی  نامه های 
دانشگاه ها را ابالغ کردیم که حدود پنجاه درصد مفاد 
آئین نامه های آموزشی مربوط به اختیارات دانشگاه ها 
به  آنها  از  عمده ای  بخش  آینده  سال  در  و  است 
دانشگاه ها واگذار می شود و این تفویض اختیار مساوی 
است با مسئولیت پذیری که باید شیوه اجرایی درون 

سازمانی را در دانشگاه ها تدوین کند.
دکتر شریعتی نیاسر گفت: دانشگاه های دنیا چشم به 
همکاری با دانشگاه های ما دوخته اند ویکی از مسائلی 

که می تواند دانشگاه های ما را بین المللی کند طرح 
اقتصاد مقاومتی است که ارتقای دانشگاه ها به سطح 

بین المللی را دارد.
وی ادامه داد: از مرحله شناسایی چالش ها عبور کردیم 
درست  شده  مرتفع  مشکالت  کنیم  ادعا  اینکه  اما 
نیست در این چهار سال اخیر توانستیم رشد جمعیت 
دانشجویی را مهار کنیم و باید در ادامه سیاست های 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
نظام پژوهش و فناوری وزارت نفت را باز طراحی می کند.

■ دکتر شریعتی نیاسر: 

زبان محلی می تواند به عنوان ۲ واحد اختیاری در دانشگاه ها تدریس شود
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم از تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه ها خبر داد و 

گفت: به دانشگاه ها ابالغ کردیم که زبان محلی می تواند به عنوان دو واحد اختیاری تدریس شود. 
اعتدالی را برای رفع این چالش ها به کار بگیریم و بین 

زیرنظام ها هم افزایی داشته باشیم.
حال  در  کرد:  اضافه  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
حاضر چهار میلیون و 500 هزار دانشجو داریم و در 
واقع ما چندین نظام آموزشی را اداره می کنیم که 
شامل دانشگاه آزاد اسالمی، غیرانتفاعی، جامع علمی 
کاربردی، دانشگاه های مهارتی و پیام نور هستند و 
یکی از کارهایی که می تواند تعامل ایجاد کند مدیریت 
منطقه ای است که از سال ۹3 در طرح آمایش آموزش 

عالی استارت آن را زده ایم.
وی همچنین توجه به کیفیت و مهارت افزایی فارغ 
التحصیالن را مورد تاکید قرار داد و گفت: ضعف کیفی 
فارغ التحصیالن مشکل اصلی آموزش عالی است که 
باید تالش کنیم دانشجو برای فارغ التحصیلی مهارت 
داشته باشد و برای مهارت آموزی دانشجویان تاکنون 
بیش از 800 برنامه درسی در مناطق مختلف بازنگری 

و ابالغ شده و سری جدید آن نیز بازنگری خواهد شد.
مرکز   2500 داشت:  اظهار  نیاسر  دکترشریعتی 
دانشگاهی داریم که بیش از 50 درصد مراکز آموزشی 
دولتی ما فاقد استاندارد هستند به همین دلیل جلوی 
افزایش جمعیت دانشجویی آنها را گرفتیم تا بتوانیم 

این مراکز را استانداردسازی کنیم.
وی در خصوص کمیسیون موارد خاص نیز گفت: 
به  رسیدگی  برای  قانونی  نهاد  یک  این کمیسیون 
دانشجویانی است که در شرایط خاص قرار دارند و 
باید رویکرد مساعدت آمیز به مسائل دانشجویان داشته 

باشد.
وی در مورد سطح بندی دانشگاه ها نیز گفت: سطح 
بندی دانشگاه ها را از دو سال قبل آغاز کردیم که در 
دو مرحله بازنگری شده و برای دوره جدید نیز آئین 
نامه آن بازنگری خواهد شد و تصمیم گیر ی های ستاد 
وزارت نیز براساس این رتبه بندی و سطح بندی است.
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با سال 2016 نشان از یک رشد 12 درصدی دارد که باالترین نرخ رشد در بین 30 کشور برتر تولید 
کننده علم دنیا است.

جمهوری  از  بعد  گفت:  فناوری  و  علوم  رسانی  اطالع  ای  منطقه  مرکز  علمی  هیات  عضو   
اسالمی ایران به ترتیب کشورهای تایوان، لهستان، ترکیه، هند، روسیه، جمهوری چک، مالزی، 
کانادا، کره جنوبی،  ایتالیا،  برزیل،  فرانسه،  ژاپن،  آمریکا،  انگلستان،  آفریقای جنوبی،  استرالیا، 
مکزیک، آلمان، بلژیک، اتریش، سوئیس، هلند، دانمارک، پرتغال، سوئد، نروژ و اسپانیا بیشترین 

رشد تعامالت علمی بین المللی را داشته اند.

گزنی افزود: سهم تعامالت علمی بین المللی از کل تولید علم در کشورهای سوئیس، بلژیک، اتریش، 
سوئد، دانمارک و هلند به ترتیب 68 درصد، 65 درصد، 63 درصد، 62 درصد، 61 درصد و 60 درصد 
است. به صورت نسبی و با در نظر گرفتن سهم تعامالت علمی بین المللی از کل تولید علم هر کشور، 

این 6 کشور مشارکتی ترین کشورها در شبکه علم بین الملل هستند.
 

■  رتبه دانشگاهها در تعامالت بین المللی در زمینه تولید علم
وضعیت تعامالت بین المللی دانشگاه های کشور بر اساس آمار اسکوپوس نشان می دهد که در 
بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با رتبه 14 دارای باالترین رتبه بر 
اساس سهم مقاالت با مشارکت بین الملل از کل مقاالت دانشگاه است. پس از آن دانشگاه های 

علوم پزشکی لرستان، کاشان و بابل در رده های بعدی قرار دارند.
همچنین وضعیت تعامالت بین المللی دانشگاه های کشور در گروه دانشگاه های جامع نیز نشان 
از برتری دانشگاه های دانشگاه شاهد، سیستان و بلوچستان، الزهرا )س( و کاشان با رتبه 13 است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر با رتبه 8 در میان دانشگاه های صنعتی و پژوهشگاه صنعت نفت با 
رتبه 5 باالترین رتبه بر اساس سهم مقاالت با مشارکت بین الملل از کل مقاالت هستند.

اما بر اساس تعداد مقاالتی که با مشارکت بین المللی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور 
تهیه شده است، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 4 هزار و 3۹3 مقاله در گروه پزشکی، دانشگاه 
تهران با 6 هزار و 402 مقاله در گروه جامع، دانشگاه صنعتی شریف با 3 هزار و ۷8 مقاله در گروه 
صنعتی و پژوهشگاه دانش های بنیادی با 1 هزار و 353 مقاله در گروه موسسات پژوهشی، در 

رتبه های اول قرار دارند.

به گزارش نشریه عتف  به نقل از خبرگزاری مهر، بررسی پایگاه استنادی اسکوپوس و 30 کشوری که 
بیشترین کمیت علم دنیا را در سال 201۷ منتشر کرده اند، حاکی از صدرنشینی ایران در رشد تعامالت 

علمی بین المللی است.
تعامالت علمی جمهوری اسالمی ایران در سال 201۷ نسبت به 2016 بیش از 12 درصد رشد داشته 
که باالترین نرخ رشد در بین قدرت های علمی جهان است. بیش از 83 درصد از کمیت علم دنیا در سال 

201۷ متعلق به همین 30 کشور است.
تعامالت علمی که از آن تحت عنوان دیپلماسی علمی نیز یاد می شود از ارکان سیاست های کالن علم 
و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور و همچنین قانون برنامه ششم 

توسعه است.

یک پژوهش می تواند حاصل فعالیت یک پژوهشگر یا مشارکت علمی چند پژوهشگر از یک کشور یا 
بیش از یک کشور باشد. در صورتی که دو یا چند پژوهشگر از کشورهای مختلف برروی یک پروژه 
تحقیقاتی مشترک فعالیت کنند آن گاه یک تعامل علمی در سطح بین المللی رخ داده است که غالباً 

با هدف گسترش مرزهای دانش صورت می پذیرد.
دکتر علی گزنی عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری درخصوص دیپلماسی 
علمی گفت: بر اساس بررسی اسکوپوس، در سال 2012 نزدیک به 18 درصد از مقاالت ایران با 
مشارکت بین المللی انجام شده بود. به عبارت دیگر، در این سال 82 درصد پژوهش ها به صورت 

مستقل و بدون تعامل مستقیم بین المللی به سرانجام رسیده بود.
وی افزود: این در حالی است که توسعه تعامالت علمی بین المللی به عنوان یک سیاست، بسترسازی 
و اقدامات علمی در این زمینه از جمله عوامل مهمی بوده اند که موجب شده اند تا سهم پژوهش ها 
با مشارکت بین الملل در سال 2013 به قدری بیش از 1۹ درصد و در طی سالهای 2014 تا 2016 

به حدود 20 درصد برسند.
گزنی خاطر نشان کرد: در سال 2016 سهم دقیق علم تولید شده با مشارکت بین الملل از کل علم 
تولید شده کشور 1۹.8 درصد بود. در سال 201۷ با یک افزایش 2.4 درصدی در رشد تعامالت 
علمی کشور مواجه هستیم. در این سال سهم مقاالت با مشارکت بین المللی از کل مقاالت کشور 

از مرز 22 درصد گذشت.
وی یادآور شد: مقایسه رشد سهم مشارکت بین الملل از کل مقاالت کشور در سال 201۷ در مقایسه 

■ بر اساس اعالم پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۷؛

ایران پیشتاز رشد دیپلامسی علمی شد

آمار پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد جمهوری اسالمی ایران صدر نشین رشد 
تعامالت علمی بین المللی است و این تعامالت باالترین میزان رشد را در بین قدرت های علمی جهان دارد. 
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ایسنا،  از  نقل  به  عتف،  نشریه  گزارش  به   
اول  معاون  جهانگیری  دکتر  حضور  با 
وزیر  فرهادی  محمد  دکتر  رئیس جمهوری، 
علوم، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت 
وزیر  معاون  صدیقی  مجتبی  دکتر  همچنین 
دانشجویان،  امور  سازمان  رئیس  و  علوم 
دانشجویی  معاون  فراهانی  محمدرضا  دکتر 
اساتید  و  روسا  بهداشت،  وزارت  فرهنگی 
دانشجوی   ۲۷ از  کشور  دانشگاه های  برخی 
 ۱۳ علوم،  وزارت  دانشگاه های  نمونه 
وزارت  دانشگاه های  برگزیده  دانشجوی 
بهداشت و روسای دانشگاه تهران و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در حوزه معرفی تعداد 
به  تجلیل  و  تقدیر  کشوری  نمونه  دانشجوی 

عمل آمد.

همچنین در حوزه دانشگاه های وزارت علوم، 
هر  "دانشگاه خوارزمی"  و  تهران"  "دانشگاه 
و  برگزیده  دانشجوی  سه  معرفی  با  کدام 
معرفی  با  بلوچستان"  و  سیستان  "دانشگاه 
دو دانشجوی برگزیده در صدر قرار گرفتند.

نیز  بهداشت  وزارت  دانشگاه های  حوزه  در 
معرفی  با  اصفهان"  پزشکی  علوم  "دانشگاه 
علوم  دانشگاه  و  برتر  دانشجوی  چهار 
نمونه  دانشجوی  دو  معرفی  با  فسا  پزشکی 

رتبه های اول تا دوم را کسب کردند.
و  آثار  مرمت  رشته  در  کوچک زایی  علیرضا 
تخصصی  دکتری  مقطع  در  تاریخی  اشیاء 

نوری  مهرداد  اصفهان،  هنر  دانشگاه  از 
مقطع  صنایع  مهندسی  رشته  در  کوهپایی 
خوارزمی،  دانشگاه  از  تخصصی  دکتری 
مقطع  شیمی  رشته  مجد  منصوری  سمیرا 
کردستان،  دانشگاه  تخصصی  دکتری 
فیزیک  رشته  در  الت محله  مرادی  محمود 
دانشگاه  از  تخصصی  دکتری  مقطع 
فناوری  مهندسی  رشته  لک  بهزاد  یاسوج، 
دانشگاه  تخصصی  دکتری  مقطع  اطالعات 
مدیریت-  رشته  کالبی  امیرمحمد  قم، 
دانشگاه  تخصصی  دکتری  مقطع  کارآفرینی 
شیمی  رشته  محمدپور  فرزانه  تهران، 
سیستان  دانشگاه  تخصصی  دکتری  مقطع 
رشته  صدرآباد  جلیلی  سمانه  بلوچستان،  و 
دانشگاه  تخصصی  دکتری  مقطع  شهرسازی 
سعدی خانی  محمودرضا  صنعت،  و  علم 
تخصصی  دکتری  مقطع  خاک  علوم  رشته 
رشته  حزباوی  زینب  لرستان،  دانشگاه  از 
علوم  بیابان-  و  آبخیز  مرتع،  علوم  مجموعه 
دکتری  مقطع  آبخیزداری  مهندسی  و 
رضا  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از  تخصصی 
مقطع  شیمی  مهندسی  رشته  حق بخش 
محمد  شیراز،  دانشگاه  از  تخصصی  دکتری 
ایران  تاریخ  تاریخی-  علوم  رشته  بی طرفان 
از  تخصصی  دکتری  مقطع  اسالم  از  بعد 
رشته  کفاش  انوشه  خوارزمی،  دانشگاه 
تخصصی  دکتری  مقطع  زیست  محیط 
رشته  ایمانی  الناز  تهران،  دانشگاه  از 

از دانشگاه  معماری مقطع دکتری تخصصی 
رشته  الماسی  علی  تبریز،  اسالمی  هنر 
کشاورزی  حشره شناسی  گیاه پزشکی- 
شهید  دانشگاه  از  تخصصی  دکتری  مقطع 
شیمی  رشته  احمدی  مظاهر  اهواز،  چمران 
بوعلی  دانشگاه  از  تخصصی  دکتری  مقطع 
مشاوره  رشته  احمدیان  علیرضا  سینا، 
دانشگاه  از  تخصصی  دکتری  مقطع 
مهندسی  رشته  نظری  مرتضی  خوارزمی، 
سیستم های  مدیریت  برنامه ریزی  برق- 
دانشگاه  از  ارشد  کارشناسی  مقطع  انرژی 
اطالعات  علم  رشته  رحمانی  مهدی  تبریز، 
ارشد  کارشناسی  مقطع  دانش شناسی  و 
سیدعلی  بهشتی،  شهید  دانشگاه  از 
معارف  و  الهیات  رشته  مستجاب الدعواتی 
دانشگاه  از  ارشد  کارشناسی  مقطع  اسالمی 
حبیب آباد  صادقی  علی  مذاهب،  و  ادیان 
کارشناسی  مقطع  معماری  مهندسی  رشته 
تربیت دبیر شهید رجایی،  از دانشگاه  ارشد 
برق،  مهندسی  مجموعه  رشته  فانی  داود 
ارشد  کارشناسی  مقطع  سیستم  مخابرات 
مرضیه  بلوچستان،  و  سیستان  دانشگاه  از 
مقطع  لیست فناوری  رشته  موسی زاده 
کارشناسی از دانشگاه الزهرا، کیان حشمت 
مقطع  عروق  و  قلب  بیماری های  رشته 
علوم  دانشگاه  از  بالینی  تخصصی  دکتری 
رشته  منصوری  برهان  اصفهان،  پزشکی 
تخصصی  دکتری  مقطع  محیط  بهداشت 

وحدت  کردستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از 
پزشکی  ویروس شناسی  رشته  پورطهماسبی 
علوم  دانشگاه  از  تخصصی  دکتری  مقطع 
مدیریت  رشته  غریبی  فرید  تهران،  پزشکی 
دکتری  مقطع  درمانی  بهداشتی  خدمات 
تبریز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  تخصصی 
مقطع دکتری  پرستاری  رشته  زینب همتی 
اصفهان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  تخصصی 
سیاست گذاری  رشته  آغداش  اعظمی  صابر 
دانشگاه  از  تخصصی  دکتری  مقطع  سالمت 
رشته  منافی  علیرضا  ایران،  پزشکی  علوم 
دانشگاه  از  حرفه ای  دکتری  مقطع  پزشکی 
رشته  عابدینی  امین  فسا،  پزشکی  علوم 
دانشگاه  از  حرفه ای  دکتری  مقطع  پزشکی 
علوم پزشکی اصفهان، سعیده بحرانی رشته 
دانشگاه  از  حرفه ای  دکتری  مقطع  پزشکی 
علوم پزشکی اصفهان، نوروز محمودی رشته 
بهداشت محیط مقطع کارشناسی  مهندسی 
بقیۀاهلل،  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  ارشد 
ایمنی  سالمت  مدیریت  رشته  پیرانی  داود 
از  ارشد  کارشناسی  مقطع  زیست  محیط  و 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عباس 
مقطع  آزمایشگاهی  علوم  رشته  شاهی 
و  فسا  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  کارشناسی 
عمل  اتاق  رشته  رحمانی  وحید  نهایت  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  کارشناسی  مقطع 
بودند  کشوری  نمونه  دانشجوی   40 مراغه 

که امروز مورد تقدیر قرار گرفتند.

■ با حضور معاون اول رئیس جمهور؛
40 دانشجوی منونه کشوری معرفی و تقدیر شدند

40 دانشجوی منونه کشوری در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد تجلیل قرار گرفت.
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دکتراسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری 
در آیین تقدیر از دانشجویان نمونه با تاکید بر اینکه، 
بار توسعه علمی بر دوش دانشگاه ها است ، گفت: 
مقرر کرده ایم تا سال ۱۴۰۰، پنج دانشگاه ایران در 

بین ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار بگیرند. 
 

به گزارش نشریه عتف ، دکتر اسحاق جهانگیری 
در آیین تقدیر از دانشجویان نمونه سراسر کشورکه 
عصر امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار 
شد، با اظهار خوشحالی از حضور مجدد در میان 
نمونه شدن شما نتیجه  دانشجویان گفت: یقیناً 

زحمات خودتان، استادان و خانواده شما است.
معاون اول رئیس جمهوری توسعه علمی و فناوری 
نیازهای  بین  در  پیش نیاز  مهم ترین  را  کشور 
کشور دانست و گفت: اینکه اتکای ما در توسعه 
به منابع طبیعی و نفت است، مطمئناً دیر یا زود 
این  از  استفاده  در  اگر  تمام می شود.  منابع  این 
برمی خوریم،  مشکل  به  نشود  آینده نگری  منابع 

کما اینکه امروز هم به مشکل برخورده ایم
به عنوان مثال در یک مقطعی بی حساب و کتاب 

منابع آبی را صرف کردیم و امروز در برخی مناطق 
زمین نشست می کند یا شور شده است.

آینده نگری  نیازمند  نیز  را  جمعیت  بحث  وی 
دانست و گفت: مهم این است که جمعیت به هر 
میزانی که باشد نیازمند مدرسه، اشتغال و دانشگاه 
هستند و جمعیت اکنون وارد بازار دانشگاه شده 
اگر آینده نگری  اقتصاد شده است و  بازار  و وارد 

نکنیم، مردم اذیت می شوند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه، دانشگاه 
باید مستقل و امن باشد و دانشجو نباید از هیچ 
چیزی بترسد، الزمه کارآفرینی را ریسک پذیری 
دانست و گفت: ما قدر نخبگان را می دانیم و همه 
تالش مان را هم می کنیم تا جوانان زمینه رشد و 
شکوفایی را پیدا کنند. آنچه که من انتظار دارم 
این است که هرکدام از شما باید به یک کانون 

توسعه در رشته های خودتان تبدیل شوید.
باید در  ادامه سخنان خود تصریح کرد:  وی در 
کنار توسعه علمی، توسعه منابع انسانی هم مورد 
منابع  فقط  کشور  این  بگیرد.  قرار  جدی  توجه 
خوبی  استعدادهای  بلکه  ندارد،  نفت  و  طبیعی 

■ معاون اول رئیس جمهوری در آیین تقدیر از دانشجویان نمونه :
بار توسعه علمی کشور بر دوش دانشگاه ها است

می توانند  شوند،  شکوفا  و  شناخته  اگر  که  دارد 
کارهای بزرگی را در این کشور رقم بزنند. توسعه 
انسانی و توسعه علمی مهم ترین پیش نیاز برای 
توانمندی های  براساس  باید  و  هستند  آینده 
ایران به سمت شرکت های دانش بنیان و اقتصاد 
دو  این  با  جز  حرکت  این  و  برویم  دانش بنیان 

پیش نیاز نمی تواند شکل بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری در پایان به صحبت های 
اخیر خود درباره دهه شصتی ها هم اشاره کرد و 
گفت: دهه شصتی ها جزو عزیزترین جوانان کشور 
را  سختی ها  بیشترین  دوره ای  هر  در  هستند. 
تحمل کرده اند تا آن دوره ها را پشت سر بگذاریم 
به  راه سرمایه های زیادی هم  این  در  و مطمئناً 

دست آمده است.

به گزارش نشریه عتف، دکتر منصور غالمی در بیست و ششمین جشنواره تقدیر از دانشجویان 
نمونه که بعد از ظهر امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شد، تاکید کرد: دوره دانشجویی دوره ویژه ای است و رقابت ها نیز در 
این دوره بسیار محسوس است اما کسانی که به طورمستمر در دوره تحصیلی عالوه بر برتری 
تحصیلی در همه ویژگی های موردانتظار از یک دانشجو را کسب می کنند کسانی هستند که 

امروز به عنواندانشجوی نمونه معرفی می شوند.
نقادانه  وجودنگاه  و  رشد  برای  الزم  زمینه های  تا  کنیم  تالش  باید  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
شایستگی  خودشان  اینکه  ضمن  افراد  این  واقع  در  افزود:  بگیرد،  شکل  دانشجویان  بین  در 
تعدادشان  که  دیگری هستند  نمونه  دانشجویان  سایر  نماینده  بلکه  دارند  را  نمونه  دانشجوی 

در کشور کم نیست.
وزیر علوم به مهم ترین انتظارات از دانشجویان نمونه اشاره کرد و گفت: برخی از این انتظارات 
به نگاه به آینده علم و دانش دانشجویان مربوط می شود و چون این دانشجویان خودشان در 
نقادانه و تیزبینانه به مسائل را داشته  باید نگاه  برنامه ریزان مهم هستند و  آینده مجریان و 

باشند که البته این نگاه در بین دانشجویان وجود دارد.
انجام  نمونه  دانشجویان  انتخاب  برای  ساله  هر  کارهایی  مجموعه  کرد:  تاکید  غالمی  دکتر 
می شود و این روند مدلی هست که سال های گذشته موردتوجه بوده ودانشجویان برآن اساس 
تکمیل  برای  دانشگاه ها  رؤسای  و  علمی  هیأت  اعضای  دانشجویان،  اگر  اما  می شدند  انتخاب 
فرهنگی  و  علوم  دانشجویی  معاونت  به  می توانند  باشند  داشته  مدلپیشنهاداتی  این  ارتقای  و 
را  دانشجویان  بتوانیم  وسیع تری  نگاه  با  آینده  سال های  در  تا  بدهند  ارائه  بهداشت  وزارت 

انتخاب کنیم.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه افزایش سنوات نباید مانع استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان 
دانشجویان  و  کند  ایجاد  مانع  نمونه  دانشجویان  برای  موضوع  این  نباید  گفت:  شود،  دکتری 
نمونه نیز که سال های قبل به فرصت مطالعاتی رفتند و بخشی از هزینه را از جیب خودشان 

■ وزیر علوم در آیین تقدیر از دانشجویان نمونه تاکید کرد:

توصیه ویژه  به هیات های جذب اعضای هیات علمی برای جذب دانشجویان منونه
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در آیین تقدیر از دانشجویان نمونه تاکید کرد: 
به  به عنوان اعضای هیات علمی در دانشگاه ها توصیه ویژه ای  در خصوص جذب دانشجویان نمونه 
هیات های جذب شده که در بررسی های خود برای جذب دانشجویان نمونه ، نگاه و اولویت ویژه ای 

داشته باشند

را  به معاونت دانشجویی وزارت علوم هزینه های خود  با مراجعه  نیز می توانند  هزینه کرده اند 
دریافت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نگاه ما به دانشجویان نمونه به عنوان آینده سازان کشور نگاه 
بسیار ویژه ای است. بنابراین وظیفه ما است که برای حضور مؤثر آنها در آینده توجه ویژه ای 
داشته باشیم اما باید توجه کرد در شرایط فعلی مباحث اشتغال دانش آموختگان موضوع نگران 
کننده ای است و ما در وزارت علوم و بهداشت تالش می کنیم در برنامه ریزی های اقتصادی و 

توسعه کشور نگاه ویژه ای به این افراد داشته باشیم.
وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم طرحی را برای 
مهارت آموزی شغلی دانشجویان اجرا می کنیم که دانشگاه عالمه طباطبایی اولین دانشگاهی 
است که این طرح را با موفقیت انجام داد و در سایر دانشگاه ها نیز انجام می شود تا بر اساس 

آن دانشجویان بعد از دانش آموختگی مهارت های شغلی بیشتری نیز داشته باشند.
وی در پایان گفت: مراسم انتخاب دانشجویان نمونه کشوری یک بار در سال برگزار می شود 
و در واقع این مراسم یک نماد است و تکلیف ما این است که همه ساله و همه روزه این نگاه 

را به دانشجویان داشته باشیم.
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بدون  شک اهالی دانش و فناوری مؤسسه دارالفنون 
را می شناسند و همه نیک می دانند که این مدرسه یا 
به عبارت بهتر مرکز فنی و حرفه ای و در یک کالم 

دانش و فناوری توسط امیرکبیر بنیان نهاده شد
هدف از تأسیس این مرکز، تولید دانش و فناوری 
و پاسخگویی به نیازهایی بود که ارتباط با دنیای 
می کرد؛  طلب  مختلف  عرصه های  در  را  پیشرفته 
ارتباط با دانشگاه ها، مراکز علمی و فناوری و استادان 
فن آشنا که امکان انتقال فناوری را از دنیای متمدن 
آن روز به ایران فراهم می نمود؛ ارتباطی که بذر دانش 
فنی را در جامعه ای بپاشد که سال ها از جاده ترقی 
و پیشرفت و علم و فناوری عقب افتاده  و آحاد ملت 
را با رخوت و سستی مواجه ساخته بود. امیرکبیر 
که دیماه هر سال یادآور عروج شهادت گونه ایشان 
است-  بذر امید را در دل ایرانیان کاشت، نهال دانش 
نمود و مدلی  آبیاری  را  فناوری و حرفه آموزی  و 
بومی - بین المللی از مسیر توسعه دانش و فناوری 

کارآفرینی و کارفرمایی با تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

رضا فرج تبار
مدیر تحریریه عتف

به گزارش نشریه عتف، دکتر صدیقی در آیین تقدیر 
از برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره دانشجویان 
اول  با حضور معاون  ازامروز  بعد  نمونه کشور که 
در  بهداشت  و  علوم  وزرای  و  جمهوری  ریاست 
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: این بیست و 
ششمین جشنواره دانشجویی نمونه کشوری است 
که برگزار می شود اما 5 بار از این جشنواره در دولت 
تدبیر و امید برگزار شده و طی این مدت دانشجویان 
نمونه کشوری در عرصه های مختلف معرفی شدند 
و امروز نیز 40 دانشجو به عنوان دانشجوی نمونه 

معرفی خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: تغییری که در بیست و 
ششمین جشنواره دانشجوی نمونه صورت گرفته 
این است که هر سال این جشنواره در نهاد ریاست 
جمهوری برگزار می شد اما امسال برای اولین بار 
تصمیم گرفتیم این مراسم را در جمع دانشگاهیان 
و در یک دانشگاه برگزار کنیم که وزارت بهداشت 

میزبانی آن را عهده دار شد.
دبیر بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه 
تاکید کرد: امسال دانشجویان توانستند در بیست 
کشوری،  نمونه  دانشجوی  جشنواره  ششمین  و 
براساس آیین نامه در این جشنواره ثبت نام کنند 
از  بعد  و  دانشگاهی  ابتدا در سطح  بررسی ها  که 

آن در سطوح دو وزارتخانه علوم و بهداشت صورت 
گرفته است. در واقع همه مراحل ثبت نام به صورت 

الکترونیکی و غیرحضوری صورت گرفت.
و ششمین  بیست  در  یادآور شد:  دکتر صدیقی 
دانشجویی نمونه کشوری امسال 3105 نفر امسال 
وزارت علوم و 124۷  به  وابسته  دانشگاه های  در 
نفر نیز از دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت 
ثبت نام کرده اند و در مرحله دانشگاه ها، ۹۷2 نفر 
از دانشگاه های علوم، و 46۷ نفر نیز از دانشگاه های 
دانشگاهی  داوری  سطح  در  بهداشت  وزارت 

پذیرفته شده اند.
معاون وزیر علوم گفت: در نهایت تعداد 220 نفر از 

■ رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد:

امکان ادامه تحصیل در مقاطع باال بدون آزمون و استفاده از امکانات بنیاد 
ملی نخبگان برای دانشجویان منونه

و ششمین  بیست  برگزیدگان  از  تقدیر  آیین  در 
دکتر  کشور،  نمونه  دانشجویان  جشنواره 
رئیس   ، علوم  وزیر  معاون  صدیقی،  مجتبی 
جشنواره  این  دبیر  و  دانشجویان  امور  سازمان 
نمونه  دانشجویان  هدایای  اینکه  بر  تاکید  با   ،
واریز  آنها  حساب  به  امروز  صبح  علوم  وزارت 
باال  مقاطع  در  تحصیل  ادامه  امکان  گفت:  شد، 
مدت  کوتاه  دوره های  آزمون، گذراندن  بدون 
مطالعاتی و استفاده از امکانات بنیاد ملی نخبگان 
دانشجویان  به  که  است  تسهیالتی  مهم ترین  از 

نمونه ارائه خواهد شد. 

دانشجویان شرکت کننده بعد از ارزیابی های سطح 
دانشگاهی به دو وزارتخانه علوم و بهداشت معرفی 
شدند و در نهایت 2۷ نفر از دانشگاه های وابسته به 
وزارت علوم و از 13 نفر نیز از دانشگاه های وابسته 
به وزارت بهداشت به عنوان دانشجویان منتخب و 

نمونه کشوری انتخاب شدند.
به گفته دکتر صدیقی، از 2۷ دانشجوی برگزیده 
دانشگاه های وزارت علوم در جشنواره دانشجوی 
نمونه تعداد 20 نفر در دوره دکتری، یک نفر در 
دوره کارشناسی ارشد، یک نفر دکتری حرفه ای و 
5 نفر نیز از دانشجویان دوره کارشناسی هستند. 
این  ولی  نیست  متناسب  مقطعی  توزیع  اگرچه 
صورت  شده  حاصل  امتیازات  براساس  انتخاب 

گرفته شده است.
علوم  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
برگزیده  دانشجوی   2۷ از  کرد:  خاطرنشان 
دانشگاه های وزارت علوم تعداد 8 نفر از گروه علوم 
انسانی، 6 نفر در گروه فنی و مهندسی، 5 نفر در 
گروه علوم پایه، 5 نفر علوم کشاورزی و سه نفر هنر 

تقدیر خواهند شد.
به گفته وی، از 2۷ دانشجوی برگزیده وزارت علوم، 
تعداد 1۹ نفر آقا و 8 نفر نیز دانشجوی خانم هستند 
و از 1۷ دانشجوی برگزیده وزارت بهداشت نیز ۷ 

نفر آقا و بقیه خانم هستند.

و انتقال فن و دانش در دارالفنون جاری ساخت که 
شاید بتوان الگویی از ارتباط دانشگاه و جامعه و یا 

همان دانشگاه و صنعت قلمداد کرد.
امیرکبیر  می گذرد،  زمان  آن  از  سال  اینک 1۷0 
قربانی شد و شاید هزاران کوچک و بزرگ دلسوز به 
سرنوشت ایران که خواهان پیشرفت در عرصه های 
سرکوب،  امیرکبیر،  اتهام  همان  به  بودند،  جدید 
وی  که  شعله ای  ولی  شدند؛  منکوب  یا  شهید 
برافروخته بود در دل هزاران عاشق این مرز و بوم 

همچنان زنده است.
خوشبختانه روند کنونی جامعه دانش گرا و طالب 
امروز  ایران  در  آموزی  مهارت  و  فناوری  و  علم 
شاهدی بر این مدعاست که هنوز درد مشترک ما، 
ضعف در عرصه دانش و فناوری است. بیانگر این 
اصل است که بدون پرداختن به دانش و فناوری 
و مهارت آموزی، بدون توجه به انتقال فناوری و با 
غفلت از دانش روز جهانی راه به جایی نخواهیم برد.

بی پرده باید گفت با وجود همه نیازی که به توسعه 
فناوری و مهارت آموزی در کشور از اوایل انقال ب 
اسال می تا کنون وجود داشته، ولی هنوز مقوله فناوری 
و مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای در 
ابتدای راه است. چرخ تولید علم و فناوری و توسعه 
ولی  درآمده  حرکت  به  بنیان  دانش  شرکت های 
همچنان پاشنه آشیل آموزش های دانشگاهی، فنی و 
حرفه ای کمبود بودجه، ضعف کیفیت آموزش های 

مهارتی به دلیل استاندارد نبودن آن ها در حوزه های 
مختلف فنی و حرفه ای و بطور کلی آموزش های 

رسمی و غیررسمی در کشور است.
بنیادی،  سلول های  هسته ای،  فناوری های 
توانمندی های پزشکی، نظامی و تسلیحاتی، قدری 
 80 ملت  آنچه  با  ولی  می نوازد  را  ملی مان  غرور 
میلیونی ایران را در دنیا سرافراز کند، فاصله دارد.
چرا که هنوز مهارت آموزی و آموزش های فنی و 
حرفه ای به گفتمان اصلی اشتغال و بازار کار تبدیل 
نشده است و هنوز دانش آموخته دانشگاهی ترجیج 
می دهد بیکار در منزل بنشیند تا مهارت بیاموزد و 
به دلیل ضعف آموزش های مهارتی، هنوز کارجویی 
فرهنگ غالب است تا کارفرمایی و کارآفرینی! براین 
اساس میتوان با تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، 
سمت  به  کارجویی  جای  به  را  غالب  فرهنگ 

کارآفرینی و کارفرمایی سوق داد.  
حرکت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای، وزارت 
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
جهاد دانشگاهی و سایر دستگاه ها اگر چه به اقدامات 
و گام های درخوری انجامیده ولی از مدلی جامع و 
فناوری های  به ویژه  فناوری  توسعه  در  همه جانبه 
متوسط که نیاز جامعه و مردم را پاسخ دهد و کشور 
بازار جهانی مطرح کند غافل  را در عرصه رقابت 

مانده است.

هنوز راهبرد و سیاست مشخصی در انتقال دانش و 
فناوری و مهارت آموزی از کشورهایی که به گونه ای 
مجاورت فنی و معنوی دارند، حاصل نشده است. 
هنوز ورود ماشین آال ت، کارخانه و ادوات به عنوان 
انتقال  درحالی که  می شود  قلمداد  فناوری  انتقال 
فناوری به این معناست که به دست خود، این صنایع 
را پی ریزی کنیم و با دانش و مهارت و آموزش های 
کاربردی و کارآفرینی خود دانش فنی تولید نماییم.

همه  با  توسعه  ششم  برنامه  می رسد   به  نظر 
محدودیت های ملی و بین المللی راه خود را یافته 
است و با نظر مسووالن آگاه به »معجزه مهارت و 
اشتغال  و  بازارکار  اصلی  چالش  آموزی«،  مهارت 
کشور در آموزش های فنی و حرفه ای تشخیص 
داده شده است و نوش داروی معضل اصلی کشور 
که همان بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن است 
در توجه به مقوله ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه 
و حمایت از آموزش های فنی و حرفه ای و کیفیت 
بخشیدن به آنها و ارائه هر چه بیشتر به جامعه هدف 

تحقق می یابد.
نشربه عتف افتخار دارد با درک مسائل مهم جامعه 
و  صنعتگران  و  دانشگران  ارتباط  مقوله  جمله  از 
فروش  و  خرید  و  فناوری  انتقال  بحث  همچنین 
دانش فنی و تبادل آن در سطح بین الملل بتواند 
و  اشتغال  برای  سازی  فرهنگ  راستای  در  گامی 

کارآفرینی در کشور بردارد. 
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■  تاریخچه
طرح مطالعات ایجاد پارک علم و فناوری مازندران از سال 138۷ شروع گردید. این مطالعات در قدم اول 
منجر به شکل گیری مرکز رشد واحدهای فناور طبرستان گردید که بعد ها با استقالل از پارک علم و 
فناوری از دانشگاه به عنوان یک مرکز رشد دانشگاهی ذیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
ادامه فعالیت داد. مجوز پارک علم و فناوری مازندران رسماً در سال 13۹0 از شورای گسترش آموزش 
عالی اخذ و همان سال شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر 120 هسته، واحد فناور،   شرکت  رشد یافته 
و   واحدهای R&D  صنایع بزرگ  با گردش مالی 580 میلیارد ریال  در سال، صادرات سه و نیم میلیون 
دالری قرار دارند و  1۷۹ ثبت اختراع   مورد بررسی و ارزیابی پارک علم و فناوری مازندران قرار گرفته است.

با توجه به عملکرد مثبت پارک علم و فناوری مازندران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با ارتقاء پارک 
علم و فناوری مازندران از سطح سه به سطح دو موافقت نمود. الزم به توضیح است اکثر پارک های علم و 

فناوری کشور در سطح سه قرار دارند.

■  یخش های مختلف پارک علم و فناوری مازندران:
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری با ارایه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای 
جدید توسط کارآفرینان در قالب هسته و واحدهای نوپای فعال صاحب ایده، در حوزه کشاورزی  با تاکید 
بر برنج و مرکبات، شیالت، آبزیان و صنایع مرتبط و همچنین فناوری های حوزه سالمت با تاکید بر گیاهان 
دارویی، تغذیه سالم و فناوری های پیشگیری مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می کند. این مرکز به 
عنوان مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندرن نقش مهمی در تدوین آیین نامه های داخلی، جذب 
و پذیرش، هماهنگی با سایر مراکز رشد استان، برنامه ریزی برای برگزاری رویداد های فناوری و ارزیابی 

سایر مراکز رشد استان را بر عهده دارد.
    

■  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ
مرکز رشد سیمرغ  با همکاری دانشگاه علمی و کاربری و با هدف توسعه و حمایت از کسب و کار های 
کوچک و متوسط دانش بنیان و کمک به رونق اقتصاد منطقه مبتنی بر فناوری، با تکیه بر ظرفیت های 
بومی به صورت سرمایه گذاری خطر پذیر در طرح های مورد نظر با اولویت گردشگری، کشاورزی، زیست 
فناوری، بیوتکنولوژی و بیو صنعت فعالیت می نماید. این مرکز جشنواره هوایی و هوانوردی را بصورت دو 
ساالنه برگزار می نماید و بواسطه ظرفیت های ایجاد شده در حوزه هوایی و هوانوردی، پارک علم و فناوری 

مازندران به عنوان دومین مگا پارک علم و فناوری کشور به ثبت رسیده است.
 

■  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهر
مهم ترین زیر ساخت در توسعه شرکت ها ی نوپا در غرب استان مازندران مرکز رشد واحد های فناور 
نوشهر می باشد که همانند دیگر مراکز رشد در کشور بر اساس سیاستهاي برنامه توسعه دولت به منظور 
ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهي و همچنین اقدامي هوشمندانه براي رفع برخي موانع ساختاري 
و مدیریتي در فرآیند توسعه کشور میباشد که با توجه به ظرفیت های موجود شهرستان و زمینه های 
فعالیت این مرکز که صنایع دریایی، گردشگری و گل و گیاه زینتی و دارویی بوده  استارت ها و رویدهای 

پارک علم و فناوری مازندران در یک نگاه

حوزه دریایی را در سطح منطقه و ملی برگزار می نماید. 
   

■ مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل
مرکز رشد واحد های فناور آمل با همکاری بخش خصوصی در صنعتی ترین شهر استان مازندران و در 
فعالترین شهرک صنعتی استان  با محور های صنعت، متالوژی و صنایع غذایی راه اندازی گردید. مرکز 
رشد واحد های فناور شهرستان آمل با برگزاری رویداد و کافه تک های تخصصی می کوشد تا تولید صنعت 

استان را به سمت فناوری سوق دهد.
 

■  پردیس زیست فناوری 
عملیات ایجاد زیرساخت ها در پردیس زیست فناوری در زمینی به مساحت 12/5 هکتار آغاز گردید. امید 
است در هفته دولت آماده افتتاح و بهره برداری قرارگیرد و همچنین اراضی پردیس زیست فناوری آماده 

واگذاری به شرکت های حوزه زیست فناوری می باشد.
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■  مجمع خیرین حامی علم و فناوری مازندران
مجمع خیرین حامی علم و فناوری مازندران با برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های 
مردمی و دولتی در جهت توسعه خدمات، ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز فناوران راه اندازی 
گردید و از این رو با کمک  خیرین آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران  راه اندازی 
گردید تا  گامی در جهت تحقق یافته های علمی، توانمند سازی و توسعه فناوری خدمات ارائه 
نماید. همچنین یکی دیگر از برنامه های آتی این مجمع ساخت مرکز کارآفرینی و اشتغال نخبگان 

و جوانان می باشد.

■  برخی از رویداد های که در طول سال 
برگزار می شود:

جشنواره هوایی و هوانوردی سیمرغ
ایده بازار دریایی
کافه تک فناوری

استارت آپ دریایی
فن بازار استانی

رویداد شتاب طیور و ماکیان
مجموعه کارگاه های توانمند سازی 

محور  تقاضا  های  فناوری  ملی شتاب:   رویداد 
طبری

محور  تقاضا  های  فناوری  ملی شتاب:   رویداد 
طبری یکی از رویداد های مهمی می باشد که  
شد.  خواهد  برگزار   13۹۷ سال  ماه  خرداد  در 
صنعت  نیاز  مورد  فناوری   50 رویداد  این  در  
با اطالع رسانی در سطح کشور  احصاء شده و 
شده  پاالیش  و  آوری  جمع  مربوطه  های  ایده 
متقاضی سرمایه گذاری  توسط شرکت های  و 

خواهد شد.

به گزارش نشریه عتف به نقل  اداره کل روابط 
عمومی وزارت علوم، دکتر غالمی در این دیدار 
که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به رشد 
و  کرد  اشاره  زمانی  مقطع  یک  در  دانشگاه ها 
پاسخ  در  و  زده  شتاب  حرکت  یک  در  گفت: 
به نیاز روزافزون ورود به دانشگاه، حدود 1۹0 
مرکز مورد حمایت دولت در سطح کشور ایجاد 

■دکتر غالمی در دیدار با نمایندگان بسیج دانشجویی: 

باید در برابر نقدهای منصفانه صبور باشیم

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
دانشجویی  بسیج  نمایندگان  با  دیدار  در  فناوری 
با بیان اینکه »فرهنگ نقد در  دانشگاه های کشور 
باید در برابر  کشور نهادینه نشده است«، تصریح: 
نقدهای منصفانه صبور باشیم ، قول احسن را شنیده 
و تبعیت کنیم و تحمل خود را در مواجهه با نقدهای 

سازنده افزایش دهیم.

سمت  به  دانشگاه ها  هدایت  لزوم  بر  علوم  وزیر 
کرد  تأکید  پژوهش  انجام  محل  از  درآمدزایی 
آینده وابستگی بودجه  و گفت: در بودجه سال 
این  است؛  رسیده  درصد  به حدود 28  نفت  به 
عدم وابستگی فشارهایی را به کلیه دستگاه ها و 
همچنین دانشگاه ها وارد می کند؛ لذا دانشگاه ها 
حداقل  هستند  موظف  اخیر  سال های  در 
درآمدهای  محل  از  را  خود  بودجه  درصد   15
های  پروژه  انجام  محل  از  بویژه  و  اختصاصی 

تحقیقاتی و پژوهش های مختلف کسب کنند.
نمایندگان  همچنین  صمیمانه،  نشست  این  در 
بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور، درخواست ها 
و انتظارات خود از وزیر علوم بیان کردند. از جمله 
محورهای اصلی مطرح شده از سوی نمایندگان 
بسیج دانشجویی کشور می توان به »عدم نظارت 
مرتبط  دانشجویان  مقاالت  ارائه  جهت دهی  و 
مقررات  و  قوانین  »تدوین  جامعه«،  نیازهای  با 
»طراحی  دانشجویان«،  پوشش  درخصوص 
اشتراک گذاری  به  راستای  در  جامع  سایتی 
علمی  تولیدات  و  استادان  علمی  تجربیات 
کارآفرین«،  دانشجوی  »تربیت  دانشگاه ها«، 
»لزوم ارتزاق دانشگاه ها از درآمدهای پژوهشی«، 
»به روزرسانی سرفصل دروس بخصوص در حوزه 
حفظ  و  روزآمدسازی  »ارتقاء،  و  انسانی«  علوم 

دانشگاه های مادر« اشاره کرد.
جلسه وزیر علوم با نمایندگان بسیج دانشجویی 
است  هایی  نشست  سلسله  از  یکی  کشور 
و  رو  در  رو  دیدار  منظور  به  غالمی  دکتر  که 
و  مختلف  های  تشکل  نمایندگان  با  صمیمانه 
متنوع دانشجویی و آگاهی از دغدغه ها و نقطه 

نظرات آنها برگزار می کند.

بر  آمده،  پیش  مشکالت  به  توجه  با  که  شد، 
اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در 
به  عالی  آموزش  ساماندهی  سال 13۹4، طرح 
منظور جلوگیری از اتالف منابع، مأموریت گرا 
کردن واحدها و عمق بخشیدن به مأموریت های 

آنان انجام می شود.
بر  تکیه  با  کشور  معضالت  رفع  بر  وی 
مراکز  و  دانشگاه ها  علمی  دستاوردهای 
تحقیقاتی تأکید کرد و گفت: تالش می شود با 
هیئت علمی،  اعضای  ارتقای  آیین نامه  بازنگری 
کاربردی  تحقیقات  برای  امتیازدهی  ظرفیت 
داخلی را که مبتنی بر حل مشکالت و معضالت 

کشور انجام می شوند، افزایش دهیم.
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کمیته ملی اقتصاد سبز ضمن تشریح اهداف و ساختار 
اجرایی خود سه رویکرد راهبردی حرکت به سوی 

اقتصاد سبز را به شرح ذیل تدوین نموده است:
و  کارها  راه  بر  تمرکز   : اقتصادی  رویکرد    -1

سیاست های اقتصادی.
2-  رویکرد اجرایی : تاکید وضع قوانین و آیین 

نامه ها .
3-  رویکرد ترکیبی : تلفیقی از دو رویکرد فوق.

این کمیته در نهایت بر رویکرد ترکیبی به عنوان 
رویکرد مناسب جهت پیشبرد اهداف اقتصاد سبز به 

اتفاق نظر رسیده اند.
سبز ضمن صحه  اقتصاد  فرهنگ  مروجان  طرح 
که  است  آن  بر  شده  یاد  رویکردهای  بر  گذاری 
رویکردی تازه با مضمون فرهنگی اجتماعی )تحت 
عنوان رویکرد چهارم ( را طرح ریزی نماید و به نوعی 
تالش نماید تا بسترهای فرهنگی اجتماعی برای به 
فراهم  مذکور  گانه  سه  رویکردهای  رسیدن  ثمر 
شود. چرا که به درستی پیش نیاز هر اقدام بنیادی 
فرهنگ سازی و ترویج نگرش و رفتاری است که آن 
اقدام توسط آحاد جامعه مورد پشتیبانی قرار گیرد 
و فرهنگ ، منش و باورهای هر جامعه، به عنوان 
تبلوری از هویت آن جامعه، منشاء کیفیت رفتار آن 
جامعه با یکدیگر، با طبیعیت و سایر جوامع است . 
به باور ارائه دهنده طرح، فرهنگ چراغی است که 
روشن می کنیم تا راه را برای نشان دادن هموارترین 
و کوتاه ترین مسیر رسیدن به مقصد نشان دهد و 
این اتفاق تنها و تنها در سایه مشارکت همگانی ، 
هدفمند و توام با آگاهی همدالنه ی مردم می تواند 
محقق شود تا تمام افراد بتوانند در قالب یک نهضت 
همگانی برای سعادت و نیک بختی خود و دیگران 
با نگاهی مسئوالنه به نسل های آینده شرکت نموده 

و تاثیر گذار باشند.
درجه  در  را  آرمانی  و  مطلوب  جامعه  تردید  بی 
اول افراد آن جامعه، نوع رفتار و کنش گری های 
آنان در عرصه های گوناگون می سازد.  نقش تک 
تک افراد جامعه در بنا کردن بنیان های اخالقی، 

طرحی یکپارچه به منظور ایجاد بسرتهای فرهنگی، ساماندهی و جلب مشارکت 
همگانی و هموار سازی مسیر حرکت شتابان به سوی اقتصاد سبز

مروجان فرهنگ اقتصاد سبز

محمد رضا ظهیرامامی
عضو کمیسیون آب ، محیط زیست ، اقتصاد 
سبز اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی 

ایران و مدیر عامل شرکت فراسان

فرهنگی، اجتماعی و تمدنی هر جامعه بر هیچ کس 
ارتقاء همین  راستای  در  دقیقا  و  نیست  پوشیده 
نگرش ها،کنش ها و در جهت مسئولیت پذیری 
و مسئولیت های اجتماعی است که طرح مروجان 

اقتصاد سبز سامان یافته است .
از آنجا که هیچ توسعه ای نمی تواند بدون فرهنگ به 
پایداری برسد، این طرح ابتدا به ساکن یک رویکرد 
فرهنگی-اجتماعی است برای نهادینه کردن یک 
نگرش مسئولیت پذیرانه در قبال شهر ، کشور ، 
زمین و سرزمینی که در آن زندگی می کنیم که در 
این زمینه مروجان اقتصاد سبز مسئولیتشان  افزون 
است . اما برای عینیت بخشیدن به همین مسئولیت 
پاسخگویانه است که مروجان اقتصاد ساختار خاص 
خودش را برای عملیاتی کردن اهداف و آرمان های 
در حوزه  است.  نموده  ریزی  پی  تعریف شده اش 
بهداشت محیط شهر و روستا، حفظ منابع و محیط 
سبز،  اقتصاد  و  پایدار  توسعه  راستای  در  زیست 
شهریار در روستا برای انجام رسالت خود روستایار 
می شود، در مناطق کوهستانی و جنگل ها جنگل 
یار و کوه یار می شود، در واحدهای صنعتی ، صنعت 
یار می شود، در مدرسه پیشاهنگ و یا مدرسه یار 

می شود .
■  مفاهیم بنیادین:

این رویکرد بر مفاهیم بنیادین ذیل طرح ریزی شده 
است:

- تمرکز بر فرهنگ به عنوان پیش نیاز اقتصاد سبز.
- اقدام پیشگیرانه به جای عالج واقعه پس از وقوع.

- ترویج و آگاهی بخشی در حوزه ارتقاء مسئولیت 
اجتماعی شهروندان و اخالق شهروندی .

- جلب مشارکت همگانی برای پیگری اهداف.
■  چشم انداز

جلب مشارکت همگانی جوانان، داوطلبین ، اساتید و 
دبیران بازنشسته به منظور:

-  هموار نمودن بستر فرهنگی و اجتماعی در جهت 
حرکت  شتابنده به سوی اقتصاد سبز .

-  ارتقاء بهداشت، سالمت و کاهش خطرات زیست 
محیطی در فعالیت های اقتصادی.

-  ارتقاء بهره وری، کارآیی و ایجاد اعتدال در توزیع 
منابع و کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر.

برای  و  آینده  برای  منابع  حفاظت  تضمین   -
نسل های آینده.

■  ماموریت طرح :
- تسهیل گری و هموار سازی مسیر اقتصاد سبز از طریق 

ایجاد نوعی نهضت فرهنگی ، ترویج و آگاه سازی .
و  تولید  نهادینه سازی فرهنگ  و  نهاد سازی   - 
مصرف بهینه و همچنین مدیریت مصرف بهینه 
انرژی ، آب و سایر منابع حیاتی ) مستند سازی و 
ایجاد پایگاه، همچنین ارزیابی و پایش فرایند انجام 

شده(.
آموزش  های  فرصت  ایجاد   ، سازی  ظرفیت   -
، فرهنگ سازی و توانمند سازی افراد در مسائل 

زیست محیطی.
- تقویت ابزارهای اجرایی و حمایتی موجود.

- فراهم آوری امکان ترویج فرهنگ و اطالع رسانی از 
طریق ابزارهای مالی ، حقوقی و قانونی .

- پاکیزه نگاه داشتن محیط زندگی از آلودگی ها، 
کمک به تفکیک و بازیافت زباله 

و  جنگل  دریا،  رودخانه،  طبیعت،  داشتن  نگاه   -
بطورکلی محیط زیست و محیط پیرامون انسان ها 

از آلودگی ها.
■  اهداف مروجان فرهنگ اقتصاد سبز:

هدف )1( ترویج آگاهی و ایجاد حساسیت نسبت به 
مقوله توسعه پایدار و اقتصاد سبز و ایجاد زیر 

ساخت های فرهنگی مورد نیاز.
حفظ  فرهنگ  های  اولویت  شناسایی   )2( هدف 
 ، و خدمات  کاال  بهینه  مصرف  و  تولید  مدیریت 
صرفه جویی در مصرف منابع تجدیدناپذیر از جمله 
آب و انرژی و کاهش مصرف حامل های انرژی با 

تمرکز بر مدیریت پایدار آب و بهداشت عمومی.
هدف )3( ترویج اخالق شهروندی با تمرکز بر حفظ 
طبیعت، محیط زیست و منابع طبیعی و محیط 

زندگی انسانها.
هدف )4( ترویج فرهنگ ورزش و زندگی توام با 

سالمت و بهداشت عمومی.
هدف )5( فرهنگ سازی و جلب مشارکت های 
های  آموزش  توسعه  و  ترویج  منظور  به  مردمی 
زیست محیطی در قالب مقاله ، سخنرانی، فیلم، 
داستان، سمینار، نمایشگاه و همه ابزارهای موجود 

دیگر.
هدف )6( توسعه و ترویج فرهنگ صنعت سبز و 
فناوری های پاک و دوستدار محیط زیست ، بازیافت 
و مدیریت پسماند و زباله به منظور اصالح چرخه 
مواد، محافظت از منابع، انرژی و ... با تمرکز بر توسعه 

پایدار و رشد اشتغال سبز.
هدف )۷( توسعه مشارکتها در حفظ فضای سبز، 
جنگل ها و ...،  ایجاد فضای سبز عمومی جدید و 

توسعه عملیات جنگل کاری .
هدف )8( بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی در زمینه فرهنگ حفاظت از 

محیط زیست و اقتصاد سبز.
نسل جوان جهت کسب  آماده سازی   )۹( هدف 
آموزش های فرهنگی و بهره گیری مناسب از توان 
، مشارکت و استعدادهای جوانان در توسعه و ارتقاء 

فرهنگی جامعه.
■  مسئول اجرای طرح:

این طرح درصورت تصویب زیر نظر و تحت نظارت 
مستقیم سازمان محیط زیست کشور به اجرا در 

می آید.
فرایند کامل اجرایی شدن اعم از:

- برنامه ریزی و نقش هدایتی، تولید مستندات و 
رسانه های  قالب  در  ابزار سازی  و  کاربردی  منابع 

مناسب.
- نهاد سازی، طرح ریزی و اجرای فرایند

از  و حمایت  فرهنگی، مدیریت  نهادینه سازی   -
برنامه های فرهنگی، جلب مشارکت مردم .
- تقویت همیاری ملی و محلی و نهادی و ...

- ایجاد هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری.
- تسهیل ارتباطات عمودی و افقی بین اجزا شامل 
کمیته ها ، کار گروه ها و اعضاء و سایر کنشگران 
شبکه های همکاری و ... تماماً تحت نظارت سازمان 

یاد شده به انجام خواهد رسید.
- انجام پشتیبانی های مالی و حقوقی و نظایر آن.

■  طرح مروجان فرهنگ اقتصاد سبز چگونه 
می تواند به اجرا در بیاید؟

ترجیح بند طرح مروجان فرهنگ اقتصاد سبز این 
است که بدون توجه به پیش نیاز و شالوده اساسی کار 
یعنی فرهنگ سازی راه به جایی نمی بریم ضمن صحه 
گذاری بر شاه بیت اصلی طرح درخصوص ضرورت 
ایجاد بسترهای فرهنگی خود را ملزم می دانیم که به 
این پرسش اساسی نیز پاسخ بدهیم و آن پرسش در 
چگونگی ایجاد این بسترهای فرهنگی است به عبارتی 
هر نهاد درگیر و عامل در اجرای این طرح ملی باید به 
روشنی بداند چگونه می تواند در ترویج فرهنگ اقتصاد 
سبز نقش آفرینی نماید؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی 
البته طرح ساکت نیست هر چند ارائه دهنده طرح بر 
این باور است نقش ها در پروسه زمانی و روند اجرا و با 
فرایند خالق یادگیری می تواند بسط و گسترش یافته و 
عمق بیشتری پیدا کند اما در اینجا نمونه وار به چند راه 

کار عملی می پردازد:
آموزش و پرورش: از طریق برنامه ریزی در تدوین 
درسی،  کتب  اصالح  آموزشی،  مباحث  تکمیل  و 
آموزش معلمین در حوزه های ذیربط طرح و در 
نهایت انتقال مسئوالنه و توام با خالقیت مفاهیم و 
رفتارهای درست در زمینه مسائل زیست محیطی و 

اقتصاد سبز می توانند نقش آفرین باشند.
دانشگاه ها:  طراحی دروس در سطح عالی تر و 
در حوزه اقتصاد سبز، جانمایی برخی آموزش های 
مرتبط در واحدها ی درسی عمومی و اختصاصی، 
به   ... و  و کارگاه های مرتبط  برگزاری سمینارها 
منظور آماده سازی هر چه بیشتر نسل جوان جامعه 

برای مسئولیت پذیری های بیشتر.
مجلس شورای اسالمی: تصویب قوانین ، اصالح 
و تقویت قوانین موجود و ایجاد بسترهای مناسب 
قوانین تشویقی و انگیزشی و درصورت لزوم تنبیهی.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
- برگزاری تورهای گردشگری داخلی و خارجی با تم 

آموزش های زیست محیطی
- بهینه کاوی از کشورهای موفق در حوزه های 

گردشگری وفادار به محیط زیست 
رسانه ها : رسانه ها بیشترین نقش را می توانند در 
این زمینه ایفا نمایند . به عنوان مثال صدا و سیما 
با طرح ریزی برنامه ها، متناسب سازی محتوای 
برنامه با مسائل زیست محیطی، افزایش کمیت و 
کیفیت برنامه ها در این زمینه، طرح ریزی مسابقات 
در زمینه اقتصاد سبز و توسعه پایدار و ... می تواند در 

موفقیت طرح نقش آفرین باشد.
معاونت  خصوصاً  ها  شهرداری  ها:  شهرداری 
فرهنگی اجتماعی این نهاد با اجرای متنوع ترین 
پروژه های فرهنگی می تواند بستر ساز زمینه های 
فرهنگی، حرکت جامعه به سمت اقتصاد سبز باشد.

هر اقدام مناسب و هدفمند شهرداری ها و شورای 
تا  شهری  مبلمان  اجرای  و  ریزی  طرح  از  شهر 
مدیریت صحیح پسماندها می تواند در این زمینه 

منشاء اثر باشد.
نقش دولت: تنوع فعالیت هایی که دولت می تواند 
در این زمینه انجام دهد گسترده است و در اینجا 

فهرست وار تنها به محورهای مهم آن می پردازیم.
-  ایجاد چتر گسترده حمایتی.

-  ایجاد فرصت و برداشتن موانع پیش پای فعاالن 
حوزه اقتصاد سبز.

-  اعتماد سازی و ترویج باور به اهمیت اجرای طرح.
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-  پشتیبانی مالی و تسهیل تامین مالی پروژه های 
فرهنگی مرتبط با اجرای طرح و تخصیص اعتبارات 

الزم در مواقع لزوم 
-  اجرای سیاست های تشویقی در زمینه اجرای طرح.

-  حمایت از انجام پژوهش های ضروری مرتبط 
با اجرای طرح و ارائه امار و گزارشات و اطالعات 

کلیدی موجود و مورد نیاز در مواقع لزوم.
■  مروجان اقتصاد سبز قرار است چه کاری 

را و چگونه به انجام برسانند؟
سبز شهریاران محله به محله ، مدرسه به مدرسه 
، خانه به خانه، مسجد به مسجد، ورزش گاه به 
ورزش گاه، زیارتگاه به زیارتگاه در راستای محقق 
نمودن ماموریت خود اقدام و فرهنگ سازی می 
نمایند. محور فعالیت شهر یاران تمیز نگاه داشتن 
شهر ، روستا، محیط صنعت ، مدرسه ، دانشگاه  و 
محیط زندگی ، تفکیک و بازیافت زباله ها ، آموزش 
و ایجاد فرهنگ و نهادینه کردن بهداشت محیط ، 
حفظ محیط زیست وهمچنین حفاظت از انرژی و 
منابع تجدیدناپذیرو ترویج فرهنگ استفاده از مصرف 

محصوالت سبز می باشد.
سبز شهریاران پیشگام به منزله پیشاهنگان توسعه و 
اقتصاد سبز عمل می نمایند . آنان پیشگامان شهر 
و کشور خویشند . آنها در عمل ارزش هایی چون 
مسئولیت پذیری پاسخگویانه را ترویج نموده و برای 
آیندگان به میراث می گذارند. آنها می روند تا مروجان 
فرهنگ پذیرش مسئولیت بیشتر در قبال محیط 
زندگی زمین، خانه ، محله، دشت ، کوه، جنگل و 

انرژی های جاری در دل جهان هستی باشند.
 ، از روش  الگوی مناسبی  اینکه خود  آنان ضمن 
منش و رفتار یک شهروند نمونه را در عمل نشان 
می دهند. این ارزش ها را تدوین و به عنوان پیمان 
نامه امضاء نموده و در همه جا مبشر آن خواهند بود.

آنان هم خود می آموزند تا رفتار بهتری با جلوه های 
حیات انسانی داشته باشند هم این دانش و دانندگی 

را با مردم به اشتراک می گذارند.
هر چند شهریاران در قبال محیط زندگی و کار 
مسئولیت اصلی را به عهده دارند اما به عنوان یک 
تشکل مردمی سازمان یافته در مواقع سوانِح طبیعی 
مثل سیل ، زلزله، بارش برف سنگین و نظایر آن 
مدد کاران سازمان یافته ای هستند که درصورت 
لزوم و در چارچوب مقررات و براساس پیشنهاد تابع 

ستادهای بحران نیز میتوانند منشاء اثر فراوانی 
باشند. )انجام این کار به صورت اضطراری 

تنها  و  موقت 
ت  ر صو ر د
ست  ا درخو

سازمان های ذیربط خواهد بود(.
■ سبز شهریاران پیشگام چه کسانی هستند؟

عمده عناصر شکل دهنده "NGO یکپارچه سبز 
شهر یاران " را دو نسِل جامعه تشکیل می دهند:

1- جوانان: )دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه( 
-  بخشی از مشمولین خدمت سربازی  در قالب  
انجام خدمت سربازی و حتی دختران فارغ التحصیل 
که به نوعی از خدمت معاف می باشند. )نحوه بهره 
گیری مناسب از این قشر جوان تحصیل کرده در 
آیین نامه اجرایی این تشکل مردمی به وضوح و 

شفافیت الزم تشریح خواهد گردید(.
و کهنسال  میانسال  افراد    : برنادل  2-  پیران 
جامعه، بازنشستگان بویژه از میان اساتید دانشگاه 
، دبیران بازنشسته  و عالقمندان به فعالیت های 
اجتماعی و کامالً داوطلبانه زیست محیطی و عام 

المنفعه ، اعم از زنان و مردان است.
الزم به ذکر است افراد یاد شده اعم از داوطلب یا 
های  آموزش  دیدن  ضمن  بایستی  می  موظف، 
ضروری و کسب مهارت های الزم ، فرایند تایید و 
احراز صالحیت های اخالقی، روانی و الزامات دیگر 
 ... را از طریق مصاحبه و تحقیقات طی نموده و 
دارای کارت شناسایی معتبر از مرکز ذیصالح باشند 
و حوزه فعالیت و ماموریت آنها به درستی و شفافیت 
کامل و به صورت تخصصی، با لحاظ نمودن مکانیزم 

های نظارتی تعریف شده باشد.
و   سبز  اقتصاد  فرهنگ  مروجان  ارکان   ■

ساختار سبز شهریاران:
هر چند محوریت ساماندهی و همینطور مدیریت 
و پایش و اندازه گیری طرح، سازمان حفظ محیط 
زیست می باشد، نقش آموزش و پرورش خصوصاً 
بازنشستگان فرهنگی به خاطر قدرت انتقال مفاهیم 
و همنطور وزارت نیرو به خاطر فلسفه وجودی اش 
در حوزه آب به عنوان یک منبع حیاتی مهم، از 

همیت  نی ا ا و ا فر
ر  ا د ر باشد. برخو می 
اما در ابعاد 
ش  ز مو آ

ی  ها

تخصصی مروجان می توان از امکانات و پتانسیل 
جهاد   ، درمان  و  بهداشت  نیرو،  وزارت  های 

کشاورزی به تناسب تخصص ها بهره گیری نمود.
اجرای این طرح ملی نیازمند ساختار دهی مناسب 

به شرح ذیل می باشد:
1-  دبیرخانه اجرایی )به منزله ستاد برنامه ریزی ، 

هدایت، پایش ، نظارت و کنترل (
2-  حلقه های اجرای )به منظور تقویت کارگروهی 
که به هم پیوستن شهریاران به مثابه حلقه هایی 
همگرا، همراه و هم سو به یکدیگر برای محقق نمودن 
اهداف ترسیم شده می باشد،  این حلقه ها متشکل از 
4 تا ۷ نفر خواهند بود. یک نفر به عنوان سر حلقه و 
به نوعی رهبر تیم خواهد بود که در گام های آغازین 
رهبر حلقه از دبیرخانه )ستاد اجرای( معرفی می شود 
و در روند آتی ممکن است این حلقه ها به صورت 

خود جوش نیز امکان ساماندهی بیابند.
3-  مجمع عمومی و کنگره سراسری به صورت 
دوره  ای ابتدا هر شش ماه و بعد به صورت یک 
ساله به منظور گزارش دهی، ایجاد هم سویی و 
هم افزایی بیشتر و تشویق و ترغیب بیشتر عوامل 

و دست اندرکاران تشکیل خواهد شد.
4-  دبیرخانه یا ستاد اجرایی به منظور تقسیم کار 
مناسب،  سایر ارکان را به شرح ذیل ساماندهی می نماید. 
5-  تعیین رابطین ادارات و سازمان های ذیربط به 
منظور ارتباطات تعاملی بیشتر برای پیشبرد اهداف

همچنین تشکیل کمیته ها شامل:
الف : کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی 
این کمیته ضمن تدوین برنامه های راهبردی کوتاه 
مدت )یک ساله ( میان مدت )سه ساله( و بلند مدت 
)پنج ساله( و همچنین تدوین و استقرار مکانیزم های 
ارزیابی و پایش نتایج، تمهیداتی را به منظور تشویق و 
ایجاد انگیزه های الزم در قالب جوایز ، تندیس و لوح 

تقدیر و نظایر آن پیش بینی می نماید.
ب : کمیته علمی پژوهشی )این کمیته پژوهش های 
راهبردی مورد نیاز در حوزه زیست محیطی را انجام 
و مکانیزم های مناسب اجرایی را تدوین و از طریق 

دبیرخانه به بخش های ذیربط ابالغ می نماید(.
بدیهی است نقطه آغازین فعالیت کمیته مذکور، 
سایر  عملکرد  شناسی  آسیب 
NGO های همتراز جهت اخذ 
بهتر  خروجی 
تکرار  عدم  و 

خطاها و نارسائی های احتمالی آنها خواهد بود.
ج: کمیته آموزش و مشاوره و ترویج: )تعریف دوره 
ها و پکیج های آموزشی، فعالیت های ترویجی در 
قالب فیلم، پوستر، مقاله ، نشریات و غیره به عهده 

این کمیته خواهد بود(.
د: کمیته: تامین منابع، بودجه، مالی و اعتبارات: به 
منظور تامین بودجه از طریق  بهره گیری از کمک 
بخش  های  کمک   ، دولتی  نیمه   ، دولتی  های 
خصوصی و شهروندان . این کمیته همچنین می تواند 
شیوه های معقول درآمدزایی که مغایرتی با اهداف و 
آرمان های تعریف نشده  و قوانین کشوری نداشته 
باشد را بررسی و طبق ضوابط و آیین نامه های 

ذیربط اقدام نماید.
■ شعار محوری:

شعار محوری مروجان فرهنگ اقتصاد سبز در گام 
اول این خواهد بود:

" آموزش همگانی برای قبول مسئولیت های بیشتر"
■ مزایا و ویژگی های طرح یکپارچه شهریاران 
1-  یکپارچگی و لحاظ کردن همه بخش های 
جامعه اعم از شهر و روستا و بخش های دیگر نظیر 
واحدها و تدوین روش ها و راه کارهای متناسب 

برای ترویج فرهنگ در هر بخش .
2-  ایجاد امکان برقراری پیوند میان نسل جوان 
جامعه با میانساالن و پیران جامعه و بهره گیری 
از علم روز جوانان و شور اشتیاق آنان و همینطور 
تجربه کهنساالن در قالب کار تیمی )حلقه ها ( برای 
نجات شهر و حفظ طبیعت و کالبد جسمانی فضای 

زندگی ، منابع و جایی که زندگی و کار می کنیم.
3-  بهره گیری از جوانان مشمول خدمت سربازی 
در حوزه زیست محیطی و به نوعی ایجاد بسیجی 

هدفمند در حوزه اقتصاد سبز.
پذیری  مسئولیت  فرهنگ  تقویت  و  ایجاد    -4
اجتماعی و کارگروهی در حلقه ها و فرهنگ تواضع 
و فروتنی. چرا که در حلقه ها فضیلتی باالتر از شوق 
خدمت نیست و هر کس شهریار شهر خودش است.
5-  آشنا نمودن نسل جوان جامعه با مسئولیت های 
اجتماعی و یادگیری مهارت های زندگی از جمله 
کارگروهی، کمک به هویت بخشی هر چه بیشتر آنها و 

دور شدن از پوچی و بیهودگی.
6-  نشان دادن تعهدات و پایبندی های بین المللی 
نسبت به اقتصاد سبز، کاهش دمای زمین، 
مدیریت مصرف انرژی و سمت گیری 
به سوی انرژی های نو و بهبود رتبه 
جهانی کشور در زمینه محیط 
زیست و پیاده سازی اقتصاد 

سبز.
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- جمع آوری و بررسی بیش از ۷00 پروژه مدیریت سبز در دست اجرای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری به منظور  توزیع اعتبار از ردیف طرح مدیریت سبز به شماره 180302544۷ ؛
- ابالغ   الزام تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز و لحاظ نمودن یک درصد از اعتبار سالیانه در یک 
ردیف جداگانه با عنوان مدیریت سبز در بودجه تفصیلی سالیانه به منظور تصویب در هیات امنا از سوی 

رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت عتف به دانشگاه ها، موسسات آموزشی وپژوهشی؛ 
- رتبه بندی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس شاخص های مدیریت 

سبز جهت بهره برداری در الیحه بودجه سال 13۹۷.
■ نمایشگاه

- برگزاری دومین  نمایشگاه دستاوردهای اجرائی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی وپارک های 
علم وفناوری در حوزه مدیریت سبز  در محل سازمان برنامه وبودجه کشور.

 

■ همایش
- برگزاری  اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز  به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد. 

تعامالت و تفاهم نامه ها
1.   تعامل با سازمان ها و ارگان هاي ذیربط از جمله : 

- معاونت توسعه امور علمي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور
- معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 

- سازمان حفاظت محیط زیست
- سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران)ساتبا(

- شرکت بهینه سازي مصرف سوخت
- دفتر کمیسیون ملی یونسکو- ایران

2.-  انعقاد تفاهم نامه همکاري في مابین دانشگاه هنر و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به منظور  
راه اندازی کارگروه راهبری مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری ؛

3. انعقاد تفاهم نامه سه جانبه همکاری في مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، معاونت توسعه امور 
علمي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق ایران )ساتبا( در خصوص ترویج استفاده از سامانه های تولید برق تجدید پذیر در دانشگاه ها، مراکز 

آموزشي، پژوهشي و پارک هاي علم و فناوري؛
4. انعقاد تفاهم نامه سه جانبه همکاري في مابین وزارت علوم،تحقیقات وفناوري، معاونت توسعه امور 
علمي و فرهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت بهینه سازي مصرف سوخت در خصوص  
بهینه سازي مصرف انرژي، افزایش کارایی و بهره وری انرژی در موتورخانه ها و ساختمان های دانشگاه 

ها  در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری.

دکتر خادمی مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و سرپرست اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی 
در رابطه با اجرای مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
گفت: موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در قانون برنامه پنجساله 
پنجم و ششم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري 
مورد تاکید خاص قرار گرفته است. افزون بر این، از آنجا که دانشگاه ها و مراکز پژوهشي از ظرفیت هاي 
الزم در امر آموزش و فرهنگ سازي جامعه برخوردارند، مناسب ترین مکان ها جهت ترویج فرهنگ 
صرفه جویي مصرف، حفظ محیط زیست و بهره برداري از انرژي هاي تجدید پذیر به شمار مي روند. 
پیاده سازی این رویکرد در دانشگاه ها یک مکان- رفتار آموزشی جهت آموزش نسل آینده به وجود می 
آورد که مدیران، برنامه ریزان و طراحان فضاهای دانشگاهی با رعایت مالحظات زیست محیطی در پروژه 

های ساختمانی، طرح های جامع و توسعه دانشگاه ها نقش مؤثری در این مهم خواهند داشت. 

در این راستا اعمال مدیریت سبز ابزار قدرتمندی برای اجرایی نمودن ماده 1۹0 قانون برنامه پنجم 
توسعه اقتصادی است که اهمیت و جایگاه ویژه ای در دستگاه های دولتی یافته و به عنوان یک 
مسئولیت اصلی مدیریتی هر دستگاه محسوب می شود. این امر با هدف صرفه جویی، اصالح و بهبود 
فرآیندها، اصالح الگوی مصرف، اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و اعمال مدیریت زمان  می تواند شاخص 

مناسبی برای عملکرد درحوزه اقتصاد مقاومتی نیز باشد. 
در این زمینه و با رویکرد مذکور، کارگروه  راهبری مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، 
پژوهشی و پارک های علم و فناوری   از سال13۹2 با هدف توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر، مدیریت 
مصرف آب، انرژي و حفظ محیط زیست در دانشگاه-ها، موسسات آموزشی، پژوهشي و پارک هاي 
علم و فناوري در اداره کل نظارت بر طرح هاي عمراني ذیل معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع 
و  پارک هاي علم  و  دانشگاه ها، مراکزپژوهشي  راهبری   فناوري جهت  و  وزارت علوم، تحقیقات 

فناوري تشکیل شده است.
 اهم وظایف این کارگروه برنامه ریزی، سیاست گذاری، تدوین و ابالغ آیین نامه ها، دستورالعمل 
هاي اجرایي، ارائه راهکارهاي عملي بهینه سازي مصرف انرژي و توسعه مدیریت سبز، ترغیب و 
تشویق دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به این مهم و حمایت از پروژه های مدیریت سبز  با توزیع اعتبار 
مورد نیاز بوده است. در این راستا در گام اول با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و کارگروه 
فناوری«  مذکور »دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و پارک های علم و 
تدوین و جهت بهره برداري به کلیه دانشگاه ها،  موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و 
فناوری در مرداد ماه ۹5 ابالغ شد. مطابق با این دستورالعمل بیش از  150 مرکز تاکنون شوراهای 
راهبری مدیریت سبز خود را با هدف تصویب سیاست هاي کالن مدیریت سبز و تهیه و تدوین 
برنامه اجرایي آن موسسه تشکیل داده اند. پایش، ارزیابی و نظارت بر عملکرد و اقدامات مدیریت 
سبز در این مراکز آموزش عالی به عهده ی کارگروه مدیریت سبز ستاد می باشد که .مهم ترین 

اقدامات آن در سال 13۹6 به شرح زیر است:
■ آموزش

-  برگزاری کارگاه آموزشی  مدل تلفیقي- تطبیقي رتبه بندي و ارزیابي دانشگاههاي سبز ) تراز سبز(  
ویژه سنجشگران سبز دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشي؛

   

- برگزاری اولین گردهمایی  دبیران شوراهای راهبری مدیریت سبز   دانشگاه ها، مراکزپژوهشی و 
پارک های علم و فناوری.

■ پژوهش
- تهیه طرح  مدل تلفیقي- تطبیقي رتبه بندي و ارزیابي دانشگاههاي سبز )تراز سبز(  با همکاری 

دانشگاه شیراز؛
- تهیه  طرح پیشنهادی معاینه فنی موتورخانه ها در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری ؛

- راهبری طرح   الگوی قراردادهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات دانشگاه ها  ؛
- تهیه ویرایش دوم کتاب  گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي، پژوهشي 

و پارک هاي علم و فناوري ؛

دکتر خادمی  
مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و 
سرپرست اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی

اقدامات ارزنده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه 
راهربی مدیریت سبز در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
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که جامعه انتظار دارد دانشگاه ها در خصوص آن بررسی و پژوهش کرده و راهکار عملیاتی 
برای حل مشکالت محیط زیستی به مدیران و عموم جامعه ارائه دهند.

وزیر علوم افزود: مشکالت محیط زیستی و اقلیمی در حدی هستند که برگزاری شورا های 
مشورتی در دستگاه های اجرایی و انجام مطالعات پراکنده در کشور برای حل آنها کافی 

نیست و حتماً باید در این زمینه با دانشگاه ها و محیط های علمی هم فکری شود.
معاون توسعه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور: امروز دانشگاه، 

مدیریت و اقتصاد سبز را به عنوان یک رویه درست برای اداره کشور می دانیم.
 در ادامه دکتر سعید نمکی ضمن اشاره به اینکه دانشگاه، مدیریت و اقتصاد سبز به عنوان 
یک رویه درست برای اداره کشور می باشد بیان کرد در این راستا، نشست های مختلفی 
برگزار شده و روند آن طوری بوده است که در نشست 1۹۷2 استکهلم، شاخص های زیست 
بر محیط زیست  موثر  اجتماعی  اما در نشست 2012 شاخص های  محیطی مطرح شد، 

بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
   

معاون توسعه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: 
دانشمندان،  نماد که  به عنوان یک  مناسب  و  موثر  به عنوان یک حرکت  دانشگاه سبز 
بسیار  کار  می کند،  مدیریت  خود  طبیعت  با  متناسب  را  خود  کار  و  زندگی  محیط 

شایسته  ای است. 
مشاور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و سرپرست اداره کل طرح های عمرانی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری: دانشگاه ها پایلوت طرح مدیریت سبز در کشور هستند
دکتر سیامک خادمی افزود: برخی از دانشگاه های کشور از بسیاری از شهرک های مسکونی 
بزرگ تر، جمعیت بیشتری و دارای زیرساخت هایی مشابه یک شهر است، بنابراین پس از به 
کاربستن اصول و روش های مدیریت سبز در محیط دانشگاه ها، جامعه می تواند از کارآمدی 

و صرفه اقتصادی این طرح ها اطمینان حاصل کند و آن را به کار ببندد.
ایشان با تاکید بر مشارکت بیشتر اندیشمندان علوم انسانی در بحث مدیریت سبز گفت: 
گفتمان سازی روش مدیریت سبز در جامعه به آموزش اصول مدیریت سبز به مدیران از 

زمینه هایی است که نیازمند حضور بیشتر اندیشمندان علوم انسانی است.
در خاتمه برنامه های افتتاحیه از رؤسای دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایالم، کاشان، شیراز، 
فردوسی مشهد به سبب عملکرد مناسب آن دانشگاه ها در دومین نمایشگاه "دستاوردهای 
اجرایی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه 
مدیریت سبز"  که در روز های 15 الی 18 مهرماه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور 

برگزار شد، تقدیر به عمل آمد.
اختتامیه این همایش در روز دوم با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، مشاور وزیر 
و مدیرکل دفتر وزارتی و جمعی از روسای دانشگاه ها برگزار گردید. دکتر عسکریان ابیانه 
در این مراسم ضمن تشکر از دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجرایی همایش از میزبانی 

دانشگاه اصفهان برای دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز خبر داد.

انرژی های تجدید پذیر، مدیریت آب و پساب، مدیریت  این همایش در هشت محور 
ارتباطات سبز،  انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری اطالعات و  مصرف 
المللی تعریف شد  ارائه تجربیات ملی و بین  پایدار و  طراحی پردیس های دانشگاهی 
که در طول این دو روز در هفت پنل و چهار کارگاه تخصصی با حضور صاحب نظران 
از  برجسته  اساتیدی  همچنین  گردید.  برپا  سبز  مدیریت  حوزه  در  خارجی  و  داخلی 
به همراه دکتر منظور حسین سومرو  پاکستان   اندونزی و  ژاپن،  لبنان،  دانشگاه های 
جهانی  رتبه بندی  موسسه  رئیس  ساری  فطری  ریری  دکتر  و  اکو  علمی  بنیاد  رئیس 
ارایه  و  سخنرانی  ایراد  به  همایش  مختلف  های  بخش  در  »گرین متریک«  دانشگاهی 

پرداختند. المللی خود  بین  تجربیات 
   

شرکت  از  محدودی  تعداد  حضور  با  سبز  بازار  فن  نمایشگاه  همایش  این  درحاشیه 
های دانش بنیان فعال در حوزه مدیریت سبز نیز برپا گردید که مورد بازدید شرکت 

قرار گرفت. کنندگان 

حل  فناوری:  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
مشکالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیازمند تخصیص بودجه بیشتری است.
قدردانی  و   خوشامدگویی  ضمن  همایش  افتتاحیه  در  ابیانه  عسکریان  حسین  دکتر 
افزایش بودجه دانشگاه ها در سال های اخیر،  از سازمان برنامه و بودجه کشور برای 
بودجه کل کشور  2 درصد  معادل  عالی  آموزش  بودجه   13۹2 اظهار داشت: در سال 
بود که هم اکنون در الیحه بودجه سال 13۹۷ به 2/63 )دو و شصت وسه صدم( درصد 
بودجه کل کشور افزایش یافته است؛ با این حال، این بودجه پاسخگوی نیازهای صدها 

دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور نیست.
وی با اشاره به دستاوردهای اجرایی و کاربردی مدیریت سبز و صرفه جویی در مصرف 
کاهش  و  پاک  انرژی  زمینه  در  توسعه  برای  ها  دانشگاه  گفت:  ها،  دانشگاه  در  انرژی 

انرژی نیازمند سرمایه گذاری دولتی و غیر دولتی بیشتری هستند.  مصرف 
   

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در افتتاحیه همایش گفت: برگزاری 
همایش بین المللی دانشگاه سبز نشانه جدیت دانشگاههای کشور در موضوع حفاظت از 
از محیط  اینکه فراگیر کردن موضوع توجه به حفاظت  بیان  با  محیط زیست است. وی 
زیست در جامعه از وظایف دانشگاه ها است افزود: موضوع محیط زیست از موضوعاتی است 

■ دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

افتتاحیه اولین هامیش بین املللی دانشگاه سبز
 برگزاری هامیش بین املللی دانشگاه سبز نشانه جدیت دانشگاه های کشور در موضوع حفاظت از محیط زیست است.

اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه، توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف با همکاری معاونت توسعه 
امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مدیران و مسئوالن وزارت، سازمان برنامه و 

بودجه کشور، کمیسیون ملی یونسکو، بنیاد علمی اکو، معاونین اداری و مالی  و برخی از روسای دانشگاه ها برگزار شد.
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به گزارش  نشریه عتف به نقل ازاداره کل روابط 
عمومی وزارت علوم، دکتر غالمی در این آیین 
اظهار داشت: تاریخ پرافتخار کشورمان پر است 
اندیشه که  نام دانشمندان و صاحبان علم و  از 
هر یک نقطه عطفی درگسترش مرزهای دانش 
و فناوری در دوران  های مختلف بوده اند؛ بزرگانی 
رازی  فارابی،  بیرونی،  ابن سینا، خوارزمی،  چون 

و دیگران.
وی با تأکید بر اینکه باید برای حضور مجدد در 
عرصه دانش و فناوری روز جهان تالش مضاعف 
می کنیم  اعالم  افتخار  با  افزود:  باشیم  داشته 
در 40 سال گذشته بیش از 3۷5 هزار مستند 
ثبت  جهان  در  ایرانی  دانشمندان  از  علمی 

شده است و در حال حاضر از نظر رشد انتشار 
دستاوردهای علمی در منطقه حائز رتبه اول و 
در بین کشورهای جهان رتبه 16 را دارا هستیم.

است که  این در حالی  علوم تصریح کرد:  وزیر 
داشتن یک درصد جمعیت جهان،  با  ایران  در 
شده  نمایه  مقاالت  مجموع  درصد  دهم   1.۹
بین المللی و 2.۹ دهم درصد مقاالت پر استناد 
در جهان را استادان و پژوهشگران کشورمان در 

عرصه علم و فناوری ارائه کرده اند.
دکتر غالمی با بیان اینکه حجم مبادالت علمی 
 4 در  کشور  بین المللی  مقاالت  و  فرهنگی  و 
است،  داشته  چشمگیری  رشد  گذشته  سال 
بین المللی  انتشارات  درصد   22 داشت:  اظهار 

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
را  کیفیت  و  افزایی  مهارت  به  توجه  فناوری 
برای دانشجویان یک الزمه دانست، تا بتوانند از 
آموخته های خود به نحو صحیحی استفاده کنند. 

 
به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه خلیج 
تاسیس  سال  پنجمین  و  بیست  مراسم  فارس، 
دکترمجتبی  حضور  با  فارس  خلیج  دانشگاه 
علوم  وزارت  آموزشی  معاون  نیاسر  شریعتی 
گراوند  عبدالکریم  فناوری،  و  تحقیقات 
دانشگاه  فعلی و سابق  بوشهر، روسای  استاندار 
سالن  در  استانی  مسوالن  سایر  و  فارس  خلیج 
اجتماعات دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی این 

دانشگاه برگزار شد.
دکتر شریعتی نیاسر در این مراسم با بیان اینکه 
به  تا  گذاشتیم  سر  پشت  را  سختی  دوران  ما 
شرایط امروز برسیم، اظهار داشت: امروز میدان 
ورود به عرصه بین الملل برای ما باز شده است 
و باید با هماهنگی در سیاست گذاری و اجرا، از 

این فرصت بزرگ به خوبی استفاده کنیم.

آمایش  مهم  های  بخش  از  یکی  افزود:  وی 
آموزش عالی طرح تقسیم آموزش عالی به 10 
منطقه است که استان بوشهر در منطقه ۷ قرار 
خواهد گرفت و درخود منطقه ۷، مقام دوم را 

خواهد داشت.
عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در این مراسم 
تاسیس  سال  پنجمین  و  بیست  تبریک  ضمن 
دانشگاه خلیج فارس گفت: یکی از کارهای زیبا 
وارزشمند تشکر و قدردانی از همه کسانی است 
که این کار خیر علمی را پایه گذاری کرده یا به 
نحو احسنت ادامه داده اند است، که این قدردانی 
این  به  باشد،  میتواند  طیبه  شجره  مصادیق  از 
منظور که یک دانشگاه به عنوان یک درخت و 
شاخه وبرگ آن میتواند آرامش، توسعه و آبادانی 

برای استان و ایران عزیزمان باشد.
خلیج  دانشگاه  رئیس  مصلح  عبدالمجید  دکتر 
تبریک 25 سالگی  مراسم ضمن  این  در  فارس 
دانشگاه گفت: دانشگاه خلیج فارس با درایت و 
جمهوری  مسئوالن  معنوی  و  مادی  پشتیبانی 
بلند  همت  و  وقفه  بی  تالش  با  و  اسالمی 

■ وزیر علوم در آیین سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی خبر داد: 

ارزش صادرات محصوالت فناورانه از میزان ۲۳۰ میلیون دالر فراتر خواهد رفت

دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز شنبه در آیین اختتامیه سی و یکمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی گفت: در سال پیش رو با توجه به بسترهای ایجاد شده و پشتیبانی های موجود، صادرات 

محصوالت فناورانه از پارک های علم و فناوری کشور از میزان ۲۳۰ میلیون دالر فراتر خواهد رفت. 

مشارکت های  قالب  در  کشورمان  دانشمندان 
پژوهشی بین المللی صورت گرفته است.

جدید  فناوری های  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
مقایسه  در  حضورمان  نبودن  طوالنی  وجود  با 
بسیار  اقدامات  دنیا،  یافته  توسعه  کشورهای  با 
ارزنده ای در طول سال های اخیر صورت گرفته 
و در حال انجام است، گفت: وجود بیش از 42 
پارک علم و فناوری و حدود 1۹0 مرکز رشد، 
از 30  بیش  اشتغال  زمینه  فراهم کردن  ضمن 
هزار نفر، فروشی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان را 

نیز به همراه داشته است.
از  بیش  استقرار  کرد:  عنوان  غالمی  دکتر 
4۷00 شرکت پارک های علم و فناوری که یک 
در  نیز  را  کشور  دانش بنیان  شرکت های  سوم 
تمامی  در  را  باالیی  بسیار  ظرفیت  دارند،  خود 
استان های کشور برای پشتیبانی از توسعه پایدار 

فراهم ساخته است.
وی افزود: پشتوانه اصلی در این توفیقات و افق 
روشن آینده آن، زیست بوم نوآوری کشور است 
که از جمع بزرگ اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
نفر هستند  از 80 هزار  و پژوهشگاه ها که بیش 
بخصوص  دانشجویان  و  محققان  آنها  کنار  در  و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل شده است.

توسعه  پرشتاب  حرکت  کرد:  بیان  علوم  وزیر 
توسعه  زمینه های  ایجاد  و  نوین  فناوری های 
فراهم  با  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  فنی 
و  دانشگاه ها  بین  همکاری  زمینه  های  شدن 
اقتصادی  بخش های  و  دستگاه های اجرایی 

دریچه های جدیدی را در توسعه پایدار خواهد 
گشود.

از  نشان  را  جشنواره هایی  چنین  برگزاری  وی 
و  دانست  فناوری  بوم  زیست  زایای  و  پویایی 
خاطرنشان کرد: حضور دانشمندان و فناوران از 
کشورهای دیگر جهان در این مراسم در راستای 
همکاری های  به  کشور  علمی  جامعه  توجه 
صورت  روابط  این  توسعه  اهمیت  و  بین المللی 

می گیرد.
میان  در  علوم،  وزارت  افزود:  غالمی  دکتر 
مأموریت حمایت  دو  مأموریت های کالن خود، 
نوآوری کشور  بوم  از زیست  و پشتیبانی کامل 
به منظور توسعه علم و فناوری، تجاری سازی 
و توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل دانش به 
ثروت که در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
حل  در  مؤثر  نقش  ایفای  همچنین  و  است 
چالش های ملی کشور که الزم است در تعامل 
در  امر  متولی  دستگاه های  سایر  با  همکاری  و 
آسایش  کردن  فراهم  و  دولت  به  کمک  جهت 
انجام طرح های  فکری مردم عزیز مشارکت در 

بزرگ ملی انجام گیرد، را نیز پیش رو دارد.
فضل  به  کرد  امیدواری  اظهار  خاتمه  در  وی 
الهی در آینده ای نزدیک شاهد تغییرات و اثرات 
بسیار بزرگی در فضای اقتصادی کشور خواهیم 
بود و از تالش ها و زحمات سازمان پژوهش های 
برگزاری  مسئولیت  که  ایران  صنعتی  و  علمی 
این جشنواره را از ابتدا تا کنون برعهده داشته و 

دارند قدردانی کرد.

■ معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد؛
دانشجویان باید با مهارت افزایی بتوانند از آموخته های خود به نحو صحیحی استفاده کنند

و  کارمندان  علمی،  هیات  اعضای  دانشجویان، 
را در پیش  ترقی  و  پیشرفت  مدیران آن مسیر 
گرفته و به کامیابی های فراوانی دست یافته است.

سال  پنجمین  و  بیست  در  افزود:  مصلح  دکتر 
تاسیس، دانشگاه خلیج فارس به پشتوانه همه 
بر  ارزشمندش،  های  اندوخته  و  دستاوردها 
اساس برنامه ای راهبردی که به تصویب هیات 
امنای آن رسیده است، کارآفرین شدن، ارتقای 

جایگاه علمی و بین المللی و مرجعیت علمی در 
حوزه خلیج فارس را به عنوان اهداف راهبردی 
همه  کارگیری  به  با  و  کرده  معین  خویش 
تحقق  برای  انسانی خود  و  مادی  های  سرمایه 

این اهداف قدم بر می دارد.
خلیج  دانشگاه  سرود  از  مراسم  این  ادامه  در 
توسعه  آفرینان  نقش  از  و  رونمایی  فارس 

دانشگاه خلیج فارس تجلیل شد.
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فناوری  و  علم  پارک  رئیس  کزازی،  دکترمجید 
از  پارک  این  حمایت های  درخصوص  همدان 
این  دانش بنیان  شرکت های  و  فناور  واحدهای 
استان، از اعطای هشت هزار میلیون ریال تسهیالت 
داخلی  منابع  محل  از  فناور  واحدهای  به  کم بهره 
پارک و صندوق نوآوری و شکوفایی و تصویب 
۱۵۴ میلیارد ریال از محل تسهیالت اشتغال روستایی 

برای ۴۰ طرح فناورانه روستایی خبر داد. 
 

علم  ازپارک  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
مناسبت  به  کزازی  دکتر  همدان،  فناوری  و 
تبیین  در  و  اسالمی  انقالب  بهار  چهلمین  آغاز 
فعالیت  ثمرات  به  اشاره  با  انقالب  دستاوردهای 
پارک های علم و فناوری ازبرگزاری 21 مورد دوره 
نمایشگاه   ۷ در  استانی، حضور  و  ملی  آموزشی 
بین المللی، ملی و استانی و برگزاری 15 رویداد 

کارآفرینی و همچنین 56 پرونده واصله از اداره 
ثبت اختراع خبرداد.

در  دانشگاهیان  نقش  تشریح  با  دکترکزازی 
کرد:  عنوان  اسالمی  انقالب  مختلف  برهه های 
دانشگاهیان و نخبگان کشور بعد از پیروزی انقالب 
مبنای  بر  توسعه  ایجاد  لزوم  خوبی  به  اسالمی 
تکیه بر علم، دانش و فناوری را پیگیری کرده و 
تالش های گسترده ای را در جهت بهبود وضعیت 
دستاوردهای  و  داده  انجام  فناوری  و  علم  تولید 

شگرف و تحسین برانگیزی به ارمغان آورده اند.
رئیس پارک علم و فناوری همدان درادامه با اشاره 
به موضوع تاسیس و گسترش پارک های علم و 
و  فناوری  و  پارک های علم  ایجاد  فناوری گفت: 
توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان در 
این  از  یکی  نیز  فناوری  و  علم  پارک های  بستر 
تالش ها می باشد که به تقویت اقتصاد دانش بنیان، 
جامعه  در  ثروت  تولید  و  کارآفرینی  و  اشتغال 

کمک کرده است.
وی پارک های علم و فناوری را یکی از نهادهای 
اجتماعی مؤثر در توسعه فناوری، توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی دانست و مهم 
بازاریابی،  را  علمی  مراکز  این  فعالیت های  ترین 
استانداردسازی  علمی،  پژوهش  ایده پردازی، 

فکری،  مالکیت  ثبت  دانش فنی،  تدوین  و 
بعدی  پشتیبانی های  و  فروش  تجاری سازی، 
برای تحقق محصوالت فناوری در عرصه مختلف 

صنعتی وعلمی برشمرد.
فناوری  و  علم  پارک  اینکه  بیان  با  دکترکزازی 
همدان در جهت تعالی و شکوه جمهوری اسالمی 
ایران تالش می کند، گفت: 134 واحد فناور در 
مراکز رشد و نوآوری تحت پوشش این پارک در 
شهرستان های همدان، مالیر، کبودراهنگ، رزن، 
نهاوند، تویسرکان و شهر اللجین فعالیت می کنند 
و در حال حاضر 58 شرکت دانش بنیان در استان 

همدان به فعالیت مشغول هستند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد زیر ساخت های مناسب 
برای شرکت های دانش بنیان، افزود: پروژه عمرانی 
و  فناور  واحدهای  مستاجره  چند  ساختمان 
شرکت های دانش بنیان همدان با مساحتی بالغ بر 
ده هزار متر مربع احداث شده که در حال حاضر 
پنج هزار متر آن حدود ۹0 درصد فازاول پیشرفت 

داشته است.
رئیس پارک علم و فناوری همدان در پایان گفت: 
و  دارد  پیشرفت  درصد   40 حدود  نیز  دوم  فاز 
بهار سال  با پیگیری های مناسب در  امیدواریم 

13۹۷ فاز اول آن به بهره برداری برسد.

بازدید مدیرعامل و مدیران صحا از صنایع 

الکرتونیک و پارک علم و فناوری استان گیالن
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
و  مدیران  همراه  به  الکترونیک)صحا(  صنایع 
کارشناسان صحا در سفری دو روزه به استان گیالن 

از صنایع الکترونیک استان بازدید کردند. 

به گزارش روابط عمومی صحا، دکتر علی وحدت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحا در جریان 
و  طراحی  شرکت  دو  از  گیالن،  استان  به  سفر 
صنعتی پارس زرآسا به عنوان یکی از قطب های 
خانگی  لوازم  طراحی  نوین  های  ایده  پردازش 
قدیمی  کننده  تولید  از  شهاب  پارس  شرکت  و 

المپ های LED بازدید کرد.
 همچنین مدیرعامل صحا در جمع مدیران عامل 
شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری 
و  تسهیالت  و جزئیات  استان گیالن حاضر شد 
توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  خدمات 
به سواالت  و  تشریح  را  الکترونیک)صحا(  صنایع 

حاضران پاسخ داد.
در ادامه این نشست، پیشخوان پذیرش و ارزیابی 
طرح ها با حضور کارشناسان صحا در محل پارک 
از 10  بیش  و طرح های  برپا شد  فناوری  و  علم 
شرکت فعال صنایع الکترونیک مورد ارزیابی فنی 

و اقتصادی قرار گرفت.
در دومین روز سفر به استان گیالن، دکتر وحدت 
دانشگاهی  و  اقتصادی  صنعتی،  فعاالن  درجمع 
سازمان  محل  در  که  استان  الکترونیک  حوزه 
صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، جضور 

یافت و ابعاد حمایتی صحا را تشریح کرد.
در ادامه مدیران و کارشناسان صندوق از 2 شرکت 
شهرک  و  رشت  شهر  در  رایانه ای  صنایع  فعال 

صنعتی الهیجان بازدید کردند.
در این سفر مهندس فرصاد جان احمدی رئیس اداره 
ارزیابی طرح ها، مهندس حسام خانکشی زاده مسئول 
امور اجرایی صحا و همچنین مهندس ناصر بیاری و 

نرگس محمدی از کارشناسان صحا حضور داشتند.

دانشگاه  علمی  های  همکاری  توسعه  برنامه 
دانشگاههای  با  ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
دانشگاه   ، آستراخان  دولتی   ، آلمان  ایلمنو-  فنی 
استاوروپل روسیه و دانشگاه کشاورزی اسلواکی در 
نشست طرح پژوهشی مشترک ایران و اتحادیه اروپا 

مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. 
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  از  نقل 
ساری، با حضور دکتر بهمنیار، رئیس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری در نشست پروژه 
اراسموس »پروژه مشترک مجمع پژوهشی اتحادیه 
اروپا و ایران« که 23 الی 2۷ بهمن ماه در دانشگاه 
فنی ایلمنو- آلمان؛ برگزار شد، توسعه همکاری های 
اروپایی  با چندین دانشگاه  علمی دانشگاه ساری 

مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، در حاشیه نشست اراسموس 
روسیه،  آلمان،  ایران،  دانشگاه های  حضور  با  که 
ایتالیا و اسلواکی در دانشگاه فنی ایلمنو- آلمان 
برگزار شد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری در دیدار با رئیس دانشگاه فنی ایلمنو 
به معرفی توانمندی های این دانشگاه و پتانسیل های 

علمی و پژوهشی آن پرداخت.
از  اعزامی  هیات  بین  که  نشستی  در  همچنین 
ساری،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه 
استاوروپل  دانشگاه  و  آستراخان  دولتی  دانشگاه 
)کشت  ساری  دانشگاه  پروژه  شد  برگزار  روسیه 
واریته های برنج ایرانی در استاراخان( مورد پیگیری 

قرار گرفت.

براساس این گزارش، در حاشیه نشست اراسموس، 
علوم  دانشگاه  رئیس  بهمنیار،  دکتر  حضور  با 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مذاکرات اولیه با 
دکتر Josef Redl از دانشگاه کشاورزی اسلواکی 
دانشگاه  تجربه  به  توجه  با  و  برگزارشد  صورت 
آموزش های  خصوص  در  اسلواکی  کشاورزی 
تفاهم  امضای  با  تا  انالین، مقرر شد  الکترونیکی 
نامه همکاری از تجربه آن دانشگاه در دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری استفاده شود.

■ عملکرد پارک علم و فناوری استان همدان در سال ۱۳۹۶ تشریح شد:

اعطای ۸۰۰۰ میلیون ریال تسهیالت کم بهره برای حامیت 
و تقویت واحدهای فناور و رشکت های دانش بنیان

■ همزمان با برگزاری نشست طرح پژوهشی مشترک ایران و اروپا در آلمان ؛
برنامه توسعه همکاری های علمی دانشگاه ساری با دانشگاههای 

اروپایی پیگیری شد
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وزیر علوم در کنگره ملی آموزش عالی 
مهارتی تاکید کرد:

توجه به آموزش های مهارتی 

در اولویت برنامه های 

وزارت علوم است 

به  توجه  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
آموزش های مهارتی در اولویت برنامه های وزارت 
علوم است و در یک سال گذشته برنامه های درسی 
به  بیشتر  آموزی  مهارت  راستای  در  دانشگاهها 
دانشجویان مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته است. 

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، 
ملی  کنگره  چهارمین  در  غالمی  منصور  دکتر 
آموزش های عالی مهارتی، فناوری و اشتغال در 
تکلیف  اساس  بر  داشت:  اظهار  تهران  دانشگاه 
قانونی برنامه ششم توسعه کشور برای مهارت 
انقالب فرهنگی  آموزی و مصوبه شورای عالی 
در زمینه ساماندهی آموزش عالی، وزارت علوم 
توجه به مهارت آموزی را در اولویت برنامه های 

خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه دو مجموعه بزرگ و کارآمد، 
دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل ارزشمندی در زمینه 
مهارت آموزی دارند، تصریح کرد: با برنامه ریزی 
وزارت علوم طرح مهارت آموزی به دانشجویان 

همه دانشگاه های کشورآغاز شده است.
آشنایی  طرح  کرد:  خاطرنشان  غالمی  دکتر 
رشته های  شغلی  مهارت های  با  دانشحویان 
عالمه  دانشگاه  در  گذشته  ترم  در  تحصیلی 
علوم  دانشگاه  بزرگترین  عنوان  به  طباطبایی، 
انسانی کشور اجرا شد و در سایر دانشگاه ها نیز 

به اجرا در خواهد آمد.
مهارت آموزی  و  اشتغال پذیری  داد:  ادامه  وی 
و  فنی  و  کاربردی  علمی  جامع  دردانشگاه 
که  دانشگاه ها  سایر  با  مقایسه  در  حرفه ای 
می شود  منجر  سنتی  مدارک  به  تحصیالت 
انتظار می رود که  و  نظر می رسد  به  مناسب تر 
فارغ التحصیالن دانشگاه های علمی - کاربردی 
باشند و  و فنی و حرفه ای، هم اشتغال داشته 

هم کارآفرین باشند.
چهار مین کنگره ملی آموزش های عالی مهارتی 
تاالر عالمه امینی  در  بهمن  و 25  روزهای 24 
آموزش  برگزار می شود و سهم  تهران  دانشگاه 
نقش  عالی،  آموزش  نظام  در  کاربردی  علمی 
و  مهارت  عالی  آموزش  در  پژوهشی  آینده 
فناوری، جایگاه صالحیت حرفه ای در آموزش 
و  پژوهش  کاربست  و  فناوری  و  مهارت  عالی 
این  محورهای  از  اشتغال  توسعه  در  فناوری 

کنگره است.

ابراهیم  ؛  عتف  نشریه  خبرنگار  گزارش  به 
صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
آموزی  مهارت  ملی  نشست همایش  در  کشور 
با  آموزی  مهارت  بحث  گفت:  وظیفه  کارکنان 
و  اشتغال  بیکاری،  نظیر  موضوعاتی  به  توجه 
توسعه به یکی از نیازهای اصلی کشور تبدیل 
های  مهارت  آموزش  منظر  دو  از  است،  شده 
یکی  که  است  مهم  بسیار  ای  حرفه  و  فنی 
رشد اقتصادی جامعه و دیگری رشد شخصیت 

فردی است.
آموزی  مهارت  اینکه  بیان  با  عمران  صالحی 
سازمان  هماهنگی  نیازمند  وظیفه  کارکنان 
محور  مهارت  های  آموزش  سازی  کیفی  و  ها 
موجب  آموزی  مهارت  طرح  گفت:  است، 
هماهنگی سازمان هایی همچون سازمان فنی 
و حرفه ای، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه 
آموزی  مهارت  قرارگاه  و  کاربردی  علمی 
امیدواریم  و  شده  مسلح  نیروهای  سربازان 
کردن  عملی  برای  شروعی  همایش  این 

آموزش های مهارتی باشد.
به  اشاره  با  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
اتصال  اینکه مشکل نظام آموزشی کشور عدم 
سیستم  گفت:  است،  اشتغال  و  تولید  به  آن 
این  تواند  می  محور  مهارت  آموزش  های 

نقیصه را تا حدود زیادی برطرف کند.
و  سرزندگی  انرژی،  از  مملو  سربازان   

هستند نشاط 
قرارگاه  فرمانده  فرهی  مهدی  سردار  ادامه  در 
مهارت آموزی سربازان نیروهای  مسلح ضمن 
انقالب  پیروزی  و  فجر  دهه  اهلل  ایام  تبریک 
سربازان  اخیر  های  سال  در  گفت:  اسالمی 
وظیفه، هویتی قابل توجه در کشور پیدا کرده 
اند، روزانه به طور میانگین بیش از هزار سرباز 
وارد نظام وظیفه شده و هزار نفر از آن خارج 
از جوانان کشور  تعداد  این  به  باید  می شوند، 
به  هستند  پراکنده   هم  کشور  سراسر  در  که 

عنوان یک ثروت ملی نگاه کنیم.
تعداد سربازان  اینکه  به  اشاره  با  فرهی  سردار 
افزایش  به  رو  همواره  دانشگاهی  تحصیالت  با 
از  درصد   13 تنها   85 سال  در  گفت:  است، 
ورودی ها به خدمت مقدس سربازی تحصیالت 
دانشگاهی داشتند، در حالیکه امروز این تعداد 
به 40 درصد رسیده و به زودی به 50 درصد 

خواهد رسید.
کارکنان  آموزی  مهارت  ملی  همایش  رئیس 
انرژی،  از  مملو  سربازان  اینکه  بیان  با  وظیفه 
این  جمع  گفت:  هستند،  نشاط  و  سرزندگی 
شده  ملی  عظیم  ثروت  یک  به  منجر  موارد 
است که نیازمند یک مدیریت سراسری است، 
استعداد  شدن  شکوفا  صورت  در  حقیقت  در 
توفیق  توان  می  کشور  جوانان  خصوصا  افراد 
اقتصادی  و  علمی  رشد  در  زیادی  بسیار 
بیکاری  رفع  به  منجر  هم  که  داشت  کشور 
را  نشاط  و  انگیزه  جوانان  در  هم  و  شود  می 

افزایش می دهد.
سردار فرهی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
سربازی  خدمت  با  رابطه  در  را  تدبیر   1۷0
فرماندهی  از طرف  ما  گفت:  اند،  کرده  مطرح 
باید  که  داریم  زیادی  های  توصیه  قوا  کل 
را  وظیفه  نظام  دوره  کیفیت  آنها  مبنای  بر 

افزایش دهیم.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات نیروهای مسلح 
عمده  گفت:  است،  شده  محور  فناور  عمدتا 
تجهیزات امروز نیروهای مسلح مجهز به علوم 
نیازمند  آنها  از  استفاده  برای  که  است  مدرن 
است،  تخصصی  های  مهارت  به  آشنا  سرباز 
مختلف  های  مهارت  سطح  کنیم  تالش  باید 

در سربازان به  نقطه مطلوب برسد.
کارکنان  آموزی  مهارت  ملی  همایش  رئیس 
اساسی  مشکل  امروز  اینکه  بیان  با  وظیفه 
حل  برای  کرد:  اظهار  است،  اشتغال  جامعه 
مشکل بیکاری رسالت بزرگی بر دوش سازمان 

■ در نشست همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه مطرح شد؛

رسبازان، ثروت عظیم ملی برای رشد کشور هستند
مشکل نظام آموزشی کشور عدم اتصال آن به تولید و اشتغال است

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیرو های مسلح گفت: روزانه به طور میانگین بیش از هزار سرباز وارد 
نظام وظیفه شده و هزار نفر از آن خارج می شوند، باید به این تعداد از جوانان کشور که در سراسر کشور هم 

پراکنده هستند به عنوان یک ثروت ملی نگاه کنیم. 

به  نیاز  راستا  است که در همین  نظام وظیفه 
همکاری تمام سازمان ها و ارگان ها داریم.

افزایی  مهارت  طرح  اجرای  در  مولفه   30
سربازان موثر است

سردار فرهی با بیان اینکه 30 مولفه در اجرای 
طرح مهارت افزایی سربازان موثر است، گفت: 
16 مولفه مربوط به وزارت آموزش و پرورش 
نهادهای  به  مربوط  دیگر  های  مولفه  و  بوده 
زیرمجموعه رهبری مانند سازمان نظام وظیفه 
انصار،  بانک   4 سیماست،  و  صدا  سازمان   و 
هم  کوثر  مالی  موسسه  و  قوامین  حکمت، 
مربوط به نهادهای مالی و پولی کشور هستند 

که در این طرح مشارکت دارند.
سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  فرمانده 
 30 این  در  اینکه  بر  تاکید  با  مسلح  نیروهای 
هستند،  ها  دانشگاه  عامل  مهم ترین  مولفه 
دارای  وظیفه  سربازان  50درصد  گفت: 
مطلب  این  که  هستند  دانشگاهی  تحصیالت 
می  بیان  را  ها  دانشگاه  جایگاه  و  اهمیت 
کند، اگر مهارت های الزم در دوران دانشگاه 
آموزش داده شود دوران سربازی دوره مهارت 
برای  کار  سابقه  یک  به  تبدیل  و  شده  ورزی 
دو  ماهیت  میان  این  در  شود،  می  جوانان 
کاربردی  علمی  و  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه 
اساساً مهارت محور است و این دو دانشگاه به 
مسلح  نیروهای  آموزی  مهارت  قرارگاه  همراه 
و  است  افزایی جوانان کشور  مهارت  سه ضلع 

متن این مثلث سربازان وظیفه است.
بیان  با  آموزی  مهارت  ملی  همایش  رئیس 
اینکه قرارگاه مهارت آموزی به همت سازمان 
مهارتی  آزمون  دو  تاکنون  ای  حرفه  و  فنی 
ماه  اسفند  نهم  گفت:  است،  کرده  برگزار 
آزمون  در  وظیفه  سرباز  هزار    50 حدود  هم 
همچنین  کرد،  خواهند  شرکت  سوم  مهارتی 
 220 تا   200 برای  سال  پایان  تا  تالشیم  در 
برگزار  را  افزایی  مهارت  های  نفر کالس  هزار 
کنیم که حداقل نیمی از آنها در پایان خدمت 
وحرفه  فنی  دیپلم  دریافت  به  موفق  سربازی 

ای می شوند.
در  وظیفه  سربازان  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
هایی  محدودیت  به  توجه  با  امروز  طرح  این 
که وجود دارد اختیاری است، گفت: قطعاً در 
پوشش  افزایی  مهارت  طرح  آینده  های  سال 
صد در صدی خواهد داشت، حدود 40 مشوق 
مربوط به قبل، حین و بعد از خدمت سربازی 
برای کارکنان وظیفه در نظر گرفته شده است 
برای  و  شده  بندی  جمع  سرفصل   26 در  که 
سردار  و  قوا  کل  فرماندهی  به  گیری  تصمیم 

باقری داده شده است.
اردیبهشت سال   1۹ یادآور شد:  فرهی  سردار 
کارکنان  آموزی  مهارت  علمی  همایش  آینده 
با  بتوانیم  امیدواریم  شود،  می  برگزار  وظیفه 
وظیفه  سربازان  مهارت  بهتر  ای  ایده  و  فکر 

را ارتقا دهیم.
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نظام  ارتقاء  و  بهبود  خصوص  در  ناظمی  دکتر 
کرد  اشاره  فناوری  و  علم  حوزه  در  حکمرانی 
ارتقاء حکمرانی، شیوه هایی قابل  که شیوه های 
وی  است.  حوزه های حکمرانی  سایر  به  تعمیم 
با اشاره به ناآرامی های اخیر، در پاسخ به این 
فعلی،  وضعیت  در  است  قرار  اگر  که  سئوال 
چه  گیرد،  انجام  تصحیح  و  دهد  رخ  بهبودی 
راه  حل می  به نظر من چهار  باید کرد، گفت: 
تواند برای هر جامعه ای وجود داشته باشد. این 
به چگونگی  ما  پاسخ های  4 گزینه در حقیقت 
آغاز فرآیند توسعه در ایران نیز هست. به عبارت 
دیگر برای شروع فرآیند توسعه قاعدتا متعلق به 

یکی از 4 گزینه ی زیر هستیم:

۱-تغییرات ساختاری: 
ایجاد  نارضایتی ها،  به  پاسخ  در  اول  حل  راه  
شرایط  بهبود  منظور  به  ساختاری  تغییرات 
است، چرا که آن سیستم مورد نظر، یا ساختار 
ناکارآمد  موجود  نهادهای  یا  و  حکمرانی 
از  نارضایتی  وجود  صورت  در  مثاًل  هستند. 
وضعیت نوآوری، راه  حل این است که ساختار 
تغییر دهیم.  را  نوآوری  و حکمرانی  حاکمیتی 
زیاد  این گزینه  انتخاب  از نظر من، مخاطرات 
باشد، زیرا  این راه حل نمی تواند موفق  است و 
جدید  ساختار  بودن  کارآمد  برای  اطمینانی 
است  شیوه ای  همان  شیوه  این  ندارد.  وجود 
اشاره  با  است.  کوتاه مدت  نگاه  از  برآمده  که 
کاتوزیان  دکتر  کلنگی  جامعه ی  نظریه ی  به 
رفتار  همان  شیوه  این  که  گفت  می توان 
امکان  که  است  بوده  ایرانی  جامعه ی  تاریخی 
است  برده  بین  از  را  تجربه  و  سرمایه  انباشت 
کرده  کلنگی  جامعه ی  یک  به  تبدیل  را  ما  و 
است؛ یعنی جامعه ای که برای نوسازی همواره 
دوست دارد تا کلنگ به دست بگیرد و انباشت 
سازد.  ویران  را  گذشته  ساختارهای  و  گذشته 
به همین دلیل این گزینه، گزینه ای پرمخاطره 
سخت  ساختار  اصالح  است.  ناکارآمد  اغلب  و 
اراده  فقدان  فعلی،  بازیگران  وجود  با  نیز 
سیاسی الزم و پرهزینه بودن این مسیر، اغلب 

امکان پذیر نبوده است.

۲-تغییر در راهبردها: 
با حفظ ساختار  استراتژی  تغییر  راه حل دوم، 
و اعضا است. پیش فرِض تمام افراد و نهادهایی 
که به سندنویسی رو می آورند این گونه است. 
من اسم این روش را  "کاریکاتور سندنویسی" 
می گذارم. سئوال من این است که چرا با وجود 

استفاده از این روش در تمام سال های گذشته، 
بوده  تأثیر  بی  همچنان  راهبرد  تغییر  نوع  این 
است؟ شاید بتوان دالیل متنوعی را در خصوص 
ناکارآمدی این گزینه طرح کرد ولی مهم ترین 
تغییر  عدم  به  بازمی گردد  ناکارآمدی  دالیل 
نهادینه  رویه های  و  فکری  الگوهای  ذهنیات، 
شده در ساختار موجود که با سندنویسی قابل 
تغییر نیست. همچنین سندها به دالیل دیگری 
بلکه  نمی شوند؛  سخت  انتخاب های  به  تبدیل 

کشکولی از دیدگاه های متناقض است.

۳-تغییر در بازیگران و کنش گران: 
که  واقعیت  این  پذیرش  با  سوم،  حل  راه  در 
نمی توان ساختار نهادی موجود را تغییر داد، 
در  داشت،  آن جهت دهی  تغییر  برای  می توان 
یا  قاعدتاً جوان  و  تیم هم فکر  این صورت یک 
برای  تیم  این  تا  شود  انتخاب  باید  متفاوتی 
این  به  و  کند  زمینه سازی  نهادی  تغییرات 
راهبردهای جدید هم داشته  تواند  ترتیب می 
برای  الزم  زمینه های  می تواند  حتی  یا  باشد؛ 
این راه حل  نیز فراهم کند.  را  اصالح ساختار 
استنادات موفق تاریخی دارد؛ به عنوان مثال، 
سال های  بین  ایران  در  جدی  صنعتی  تحول 
1341 تا 1351، زمانی اتفاق افتاد که با تغییر 
وزیر اقتصاد )علی نقی عالیخانی( و سایر اعضاء 
تاثیرگذار مانند حضور رضا نیازمند در سازمان 
و  مرکزی  بانک  در  یگانه  محمد  و  گسترش 
همچنین  و  مدیریت  سازمان  در  اصفیا  صفی 
این  در  جوان  مشاوران  همراه  جدید  تیم  یک 
تحول  این  کنند.  می  کار  به  شروع  وزارتخانه 
منجر به رشد صنعتی باالی 10 درصد در آن 
میزان  بیشترین  نیز،  انقالب  از  بعد  شد.  دوره 
رشد اقتصادی، از سال 13۷6 تا 1385 است، 
کار  روی  هماهنگ  نسبتا  تیم  یک  که  زمانی 
بودند. به نظر می رسد در حال حاضر این راه به 
یک  که ساختن  چرا  نباشد  امکان پذیر  راحتی 
تیم منسجم در وضعیت فعلی دشوار است. این 
امکان پذیر  به راحتی  اما  راه حل مطلوبی است 

نمی باشد.

۴-بهبود و ارتقاء تنظیم گری: 
پاسخ های  و  گری  تنظیم  حوزه  بر  تمرکز 
راه  گذاشتن،  استراتژی   جای  به  تنظیم گرانه، 
به  یعنی،  تنظیم گرانه  پاسخ  است.  چهارم  حل 
عنوان مثال، هر سازمانی ملزم به رعایت برخی 
اصول مانند الزام به رعایت شفافیت در عملکرد 
یا  منافع  تعارض  رفع  تنظیمات  حاکمیت  یا 

دسترسی آزاد به اطالعات باشد.
دکتر ناظمی افزود: من فکر می کنم در وضعیت 
فعلی راه چهارم برای نقطه شروع توسعه، گزینه 
اینکه  ضمن  است؛  امکان پذیری  و  مناسب 
می تواند برای اجرای راه سوم زمینه ساز خوبی 

باشد.
از  یکی  سئوال  به  پاسخ  در  ناظمی 
وضعیت  تغییر  مسئله  آیا  که  شرکت کنندگان 

بیان  به  خیر،  یا  است  مسئولین  دغدغه  فعلی، 
و  پرداخت  خصوص  این  در  خود  دیدگاه  دو 
نباشد،  دغدغه  مسئولین  برای  اگر  گفت: حتی 
از  دارد.  اهمیت  شهروندان  برای  مسئله  این 
طرف دیگر، بعضی از ناکارآمدی ها مثل بحران 
هوا،  آلودگی  یا  و  اشتغال  مشکل  آب،  کمبود 
به  تبدیل  و  نیستند  کردن  پنهان  قابل  دیگر 
این  ادامه  در  است.  افراد شده  دغدغه شخصی 
این همه  با وجود  سئوال پیش می آید که چرا 
سندنویسی و استراتژی گذاشتن، وضعیت فعلی 
حال  در  باشد،  چه  هر  پاسخ  نمی کند؟  تغییر 
حاضر به دنبال راه حلی برای گذار از این بحران 

با کمترین هزینه هستیم.
در ادامه نشست، بعد از بیان موردی شکست های 
سندنویسی در نقشه جامع علمی کشور، ناظمی 

و  جامع  برنامه ریزی  رویای  مفهوم  به  اشاره  با 
خیلی  کرد:  تصریح  ایران،  تاریخ  در  آن  ریشه 
فرهنگی  ویژگی های  به  شده  مطرح  مسائل  از 
قرار  اجتماعی جامعه و ساختاری که در آن  و 

داریم باز می گردد.
در  سندنویسی  بودن  ناکارآمد  توضیح  در  وی 
ایران افزود: در سال 1341، برای نوشتن برنامه 
دانشگاه  از  تیمی  انقالب،  از  قبل  توسعه  سوم 
هاروارد به ایران دعوت می شوند. این تیم بعد 
به  می کنند  پیدا  مسئولین  با  که  اختالفی  از 
امریکا برگشته و در آن زمان کتابی را با عنوان 
که  زمانی  می نویسند.  ایران"  در  "برنامه ریزی 
اختالف  وجود  با  می خوانید،  را  کتاب  این 
زمانی 55 سال، به نظر می رسد برای وضعیت 
امروز نوشته شده است، زیرا ما با حفظ همان 
در  بازاندیشی  به  عالقه ای  گذشته،  اخالق 
اشاره  موضوع  این  به  کتاب  در  نداریم.  خود 
برنامه ریزی  می کنند  تصور  ایرانی ها  که  شده 
امور.  تمام  برای  جامع  برنامه ای  تدوین  یعنی 
برنامه ریزی  همچنان  ایرانی ها،  ما  حالی  در 
سال  در  که  می دانیم،  ارزش  یک  را  جامع 
1341 بیان شد زمان اینگونه برنامه ریزی ها به 
برنامه های توسعه  پایان رسیده است. در واقع 
متمرکز  برنامه ریزی  دوران  میراِث  چندساله، 
شوروی،  فروپاشی  با  که  است  بلوک شرق  در 
این چنین برنامه ریزی ها نیز از بین رفت، زیرا 

ناکارآمد بودند.
وی گفت: سئوال من این است که در حال حاضر 
ایران، در  از  به غیر  برنامه های توسعه صنعتی، 
کدام کشورها نوشته می شوند؟ چند کشور دنیا 
چشم انداز جامع دارند؟ کجا این راه حل موفق 
بوده است؟ اگر نمی توان به این سئوال ها پاسخ 
برنامه ریزی  نظام  یعنی  حل،  راه  این  پس  داد 
جامع، یا اشتباه است یا نیاز به نمونه های موفق 

دارد، که من سراغ ندارم.
مدیر گروه آینده اندیشی مرکز، در رابطه با ریشه 
فرهنگی این مسائل گفت: اینکه در حال حاضر 
اراده ای برای بازاندیشی و خودآگاهی ملی وجود 

دارد یا نه نیز جای سئوال است.
وی در انتهای نشست خاطرنشان کرد: ما باید به 
این خودآگاهی برسیم که برای ایجاد تغییر، باید 
یاد بگیریم  ببریم  و  از بین  را  میل به تخریب 
بهتر  را  شرایط  تخریب،  بدون  می توان  چگونه 
راه  معتقدم  است که من  دلیل  به همین  کرد. 
حل چهارم می تواند پاسخگوی چگونگی تغییر 
شرایط فعلی باشد؛ پاسخی که هم امکان پذیرتر 

و هم اثربخش تر است.

فناوری سندنویسی 
یا کاریکاتور سندنویسی در ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اولین نشست گپ و گفت های صمیمی 
و نقادانه در زمینه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری با موضوع فناوری سندنویسی یا کاریکاتور 
سندنویسی در ایران، به همت انجمن مدیریت فناوری ایران و با همکاری مرکز رشد و نوآوری علوم 
انسانی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با حضور دکتر 
امیر ناظمی، مدیر گروه پژوهشی آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان سخنران، 

روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه برگزار شد.

دکتر ناظمی: 
سئوال من این است که در حال 
حاضر برنامه های توسعه صنعتی، 
به غیر از ایران، در کدام کشورها 
نوشته می شوند؟ چند کشور دنیا 
چشم انداز جامع دارند؟ کجا این 
راه حل موفق بوده است؟ اگر 
نمی توان به این سئوال ها پاسخ 
داد پس این راه حل، یعنی نظام 
برنامه ریزی جامع، یا اشتباه است یا 
نیاز به نمونه های موفق دارد، که 
من سراغ ندارم.

مدیر گروه آینده اندیشی مرکز، در 
رابطه با ریشه فرهنگی این 
مسائل گفت: اینکه در حال 
حاضر اراده ای برای بازاندیشی و 
خودآگاهی ملی وجود دارد یا نه 
نیز جای سئوال است.
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دانشگاهی  موزه های   تخصصی  نشست  چهارمین 
کشور به همت و میزبانی موزه ملی علوم و فناوری 
و  مدیران  حضور  با  و  موزه  این  محل  در  ج.ا.ا 

نمایندگان دانشگاه های مختلف کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری 
ج.ا.ا در ابتدای این نشست دکتر جلیلی رئیس موزه 
علوم و فناوری به جایگاه موزه های علوم و فناوری در 
دنیای مدرن اشاره و تأکید کرد: امروز کم تر جایی 
در دنیا پیدا می کنیم که موزه علوم نداشته باشد؛ 
برای  ما  گونه ای که حتی کشورهای همسایه  به 
خودشان تاریخ درست می کنند تا موزه ایجاد کنند.

آموزشی  مهم  نقش  برخالف  کرد  تأکید  وی 
موزه های علوم، اما رویکرد مدیران نسبت به این 
مراکز مطلوب نیست و ما برای سر پا نگه داشتن 
همین موزه علوم مشکالت بسیار زیادی داشتیم. 
در حالی که اگر همین مدیران را به نشست های 
از تجارب موزه های  اینچنینی دعوت کنیم قطعاً 
ایران  در  علوم  موزه های  ایجاد  لزوم  و  دنیا  علوم 

خواهند گفت!
بند 12  اساس  بر  گفت:  جلیلی  اله  سیف  دکتر 
ماده 5 اساسنامه موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا، 
یکی  دانشگاهی«  علوم  موزه های  »ساماندهی 
از وظایف این موزه و یکی از اهداف تشکیل این 

نشست محسوب می شود. 
در همین راستا دکتر جلیلی پیشنهادهایی به شرح 
زیر مطرح کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت:

و  تشویق  جهت  دانشگاهی  موزه های   ارزیابی   -
انتخاب  از طریق  بیش تر  فعالیت  به  آنها  ترغیب 
موزه های  دانشگاهی فعال بر مبنای ارزیابی ساالنه 

فعالیت ها بر طبق شاخص های معین؛
- طراحی و تولید کتابچه موزه های دانشگاهی با 
هزینه موزه ملی علوم و فناوری و ارسال رایگان به 

موزه های دانشگاهی سراسر کشور؛
- ایجاد شعب موزه ملی علوم و فناوری با همکاری 
دانشگاه ها در مراکز استان با اختصاص فضا و مشارکت 
جمله  از  نهادها  برخی  و  استان  آن  مادر  دانشگاه 

شهرداری با همکاری موزه ملی علوم و فناوری ایران
- صدور مجوز برای دانشگاه ها بر اساس اساسنامه 
موزه علوم جهت راه اندازی موزه علوم و تصویب در 
هیئت امنای آن دانشگاه مطابق با ماده 5 بند 12 

اساسنامه موزه ملی علوم و فناوری

- صدور بلیت مشترک شبکه موزه های دانشگاهی 
در سطح کشور با لوگو همه موزه های  دانشگاهی، 
این بلیت توسط موزه ملی علوم و فناوری چاپ 

خواهد شد؛
و  جمله  از  رخدادهایی  اجرای  به  توصیه   -
نشست های علمی در کنار بازدید از موزه با یا بدون 

همکاری گالری سیار موزه ملی علوم و فناوری
- درگیر کردن دانشجویان از طریق حمایت و جلب 

مشارکت آنها در فعالیت های ترویجی؛
- فراهم کردن مکانی برای ارائه دستاوردهای علمی 
دانشجویی در زمینه فعالیت های مختلفی که موزه 

می تواند داشته باشد؛
- فراهم آوردن امکان بازدید عموم مردم از موزه از 
طریق برگزاری نشست های عمومی با حضور اساتید 

و دانشجویان هر یک از رشته های تخصصی
در ادامه، دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم، 
با بیان این که هدف این انجمن اشاعه علم در جامعه 
و خدمت رسانی به فعاالن این عرصه است افزود: ما در 
کشور هیچ نهادی که متولی ترویج علم باشد نداریم 
و موزه های دانشگاهی می توانند پایگاه خوبی برای 

گسترش دانش در جامعه به حساب آیند.
دکتر قدیمی با بیان این که در قانون، بودجه خاصی 
برای ترویج علم نداریم تصریح کرد: اما در دانشگاه ها 
ظرفیت خوبی از جمله »انجمن های دانشجویی« 
داریم که با بازتعریف کارهای فرهنگی، می توان آنها 
را به فعالیت در موزه های علوم دانشگاهی ترغیب کرد.

مختلف  دانشگاه های  نمایندگان  از  پایان  در  وی 
خواست اگر پیشنهادی در زمینه تغییر آیین نامه 

انجمن ترویج علم دارند ارائه دهند.
استاد احمد محیط طباطبایی سومین سخنران این 
نشست بود. وی با اشاره به این که اولین موزه ایران 
در قرن نوزدهم و در دوره ناصرالدین شاه محتوای 
درباری داشت تأکید کرد: اما اولین »موزه مدرن« 
توسط نهاد علمی و در دارالفنون تأسیس شد که 
نشان می دهد سهم علمی و آموزشی در دوره جدید 
غیرقابل انکار است. وی با بیان این که در ابتدا باید 
باشد  داشته  وجود  فناوری«  و  علوم  موزه  »نهاد 
افزود: امروز موزه ملی علوم و فناوری باعث ایجاد 
این نهاد شده است و از این پس باید در سراسر 

کشور گسترده شود.
محیط طباطبایی گفت: »آموزش« بدون مجوز در 
دانشگاه ها بی معنی است. چرا که امروزه هر باشگاه 

ورزشی هم موزه خاص خود را دارد. 
از  پیش  باید  گفت:  موزه ها  ملی  کمیته  رییس 
و  استمرار  به  فناوری  و  علوم  موزه های  تأسیس 
تأثیرگذاری آنها اندیشید. ما 10 سال پیش نشستی 
با نام »موزه های دانشگاهی« نداشتیم اما امروز تفکر 

ترویج علم باعث شده چنین جمعی تشکیل شود.
در ادامه، نمایندگان دانشگاه رازی، دانشگاه اردبیل، 
و  سیستان  دانشگاه  تبریز،  اسالمی  هنر  دانشگاه 
بلوچستان، باغ موزه دفاع مقدس، دانشگاه نیشابور، 
هنر  موزه  شناسی،  گیاه  موزه  اصفهان،  دانشگاه 
اصفهان، دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه 
الزهراء، دانشگاه اراک، موزه جانورشناسی دانشگاه 
فردوسی، دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی شریف 

به ارائه دیدگاه ها و  نظرات خود پرداختند.
دکتر قیطولی، معاون مدیر امور پژوهشی دانشگاه 
رازی، درباره همکاری در زمینه تأسیس موزه های 

دانشگاهی اعالم آمادگی کرد.
دکتر انوار، رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی، به ارائه گزارشی از فعالیت این شعبه از موزه 
علوم در طول سه سال بازگشایی اش پرداخت و 
تصریح کرد: این موزه ماهانه 300 بازدیدکننده دارد 

که همه به طور رایگان انجام می شود.
اصغرزاده، نماینده دانشگاه هنر تبریز، با بیان این که 
باز بودن دائمی موزه های دانشگاهی چندان عملی 
نیست مگر هماهنگی های الزم با وزارت علوم انجام 
شود افزود: موزه دانشگاه هنر تبریز تماماً با مشارکت 
دانشجویان و اساتید فعالیت می کند و ما عالوه بر 
توجه  نیز  »کارآفرینی«  به  »آموزش«  موضوع 
اداره کار  با  تفاهم نامه ای که  با  داشته ایم چرا که 
به امضا رسید، یک چهارم دانشجویان این دانشگاه 

درگیر کار شده اند.
وی به جشنواره علمی که هر ساله از طریق این 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  شود  می  برگزار  دانشگاه 
موزه های  علوم و فناوری، پیش از مقوله »آموزش« 

باید ببینیم چه چیزهایی را »نباید« آموزش داد.
دانشگاه  عمرانی  مدیر  معاون  آذرکیش،  دکتر 
سیستان و بلوچستان، گفت: ما در دانشگاه خودمان 
موزه علوم و فناوری نداریم و امیدواریم این نشست 
کمک کند تا بتوانیم ایده های الزم را برای تأسیس 

چنین مرکزی بدست آوریم.
دکتر احمدی، معاون امور پژوهشی باغ موزه دفاع 
و  فیزیک  به  محدود  را  علوم  اگر  گفت:  مقدس، 
شیمی نبینیم می توانیم بسیاری از علوم انسانی را 

مشمول موزه علوم و فناوری بدانیم. 
وی ادامه داد: باغ موزه دفاع مقدس با 205 هزار 
متر مربع مساحت که 65 هزار متر مربع آن مسقف 
موزه  پیشرفته ترین  و  دارد  آمفی تئاتر   4 است، 
خاورمیانه به لحاظ تکنولوژیک محسوب می شود و 
آمادگی الزم برای همکاری با موزه های دانشگاهی و 

برگزاری انواع جشنواره های علمی را دارد.
تنوع  جهت  مقدس  دفاع  موزه  باغ  نماینده 
خدمت رسانی، خواست میزان تعامالت میان موزه ها 

افزایش یابد.
دکتر حسن باصفا، معاون دانشجویی، فرهنگی و 

■ در چهارمین نشست تخصصی موزه های دانشگاهی کشور مطرح شد:

پیشنهادهایی برای تأسیس موزه های علوم و فناوری

اجتماعی دانشگاه نیشابور، نیز گفت: باید زمینه 
ایجاد موزه علوم فراهم شود. وی خواست چارتی 
تنظیم شود تا دانشگاه ها آسان تر بتوانند موضوع 
ایجاد موزه علوم را در هیئت رئیسه خود تصویب 

کنند و ردیف بودجه در نظر بگیرند.
نماینده موزه دانشگاه اصفهان با بیان این که مشکل 
ما چارت است و باعث سردرگمی شده گفت: وزارت 
علوم باید راهکاری در نظر بگیرد و با تنظیم یک 
پروتکل از ایجاد موزه های علوم حمایت کند. وی 
خواست میزان آشنایی موزه ها از همدیگر و جامعه 

دانشگاهی از موزه های علوم بیشتر شود.
در  حاضر  اصفهانی  نمایندگان  به  جلیلی  دکتر 
نشست گفت: اصفهان حتماً نیاز به موزه علوم دارد 
تا مردم بدانند پشت فناوری های آثار اصفهان چه 

چیزهایی نهفته است.
دکتر اسکندری، نماینده مؤسسه تحقیقات گیاه 
پزشکی کشور، گزارشی از آثار نگهداری شده در 
این مؤسسه ارائه داد و در زمینه همکاری موزه های  

علوم سراسر کشور اعالم آمادگی کرد.
دکتر سجاد باغبان، نماینده دانشگاه هنر اصفهان، 
گفت: این دانشگاه گروه موزه گردی دارد اما خودش 
موزه ندارد و می تواند با کمک اساتید و دانشجویان 

موزه داری، موزه علوم تأسیس کند.
نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای کشور نیز گفت: 
نگهداری  دانشگاه  این  در  کشور  کامپیوتر  اولین 
می شد اما به دلیل فقدان فضای مناسب و عدم 
وجود موزه علوم امکان تداوم نگهداری آن فراهم 

نبود. 
وی ادامه داد: این دانشگاه به جهت برخورداری از 
انواع رشته های دانشگاهی و ابزار و اشیاء علمی و 
صنعتی می تواند با کمک دانشجویان خود بستر الزم 
برای ایجاد موزه علوم در این دانشگاه را فراهم کند.

زودی مجموعه  به  الزهرا گفت:  دانشگاه  نماینده 
مقبره مستوفی الممالک به موزه مقدم این دانشگاه 
موزه  گسترش  و  تجهیز  برای  و  پیوست  خواهد 
علوم در این دانشگاه، نیازمند کمک تمام موزه های  

کشور هستیم.
در ادامه، نماینده موزه دانشگاه اراک و دکتر یزدانی 
نماینده موزه تاریخ طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد 
دادند  ارائه  خود  دانشگاهی  موزه های  از  گزارشی 
با افزایش تعامل با دیگر  ابراز امیدواری کردند  و 
موزه های  دانشگاهی بتوانند به گسترش موزه های 

علوم خود بپردازند.
دکتر کاشف نماینده دانشگاه ارومیه گفت: موزه این 
دانشگاه به طور غیررسمی از سال 85 در پردیس 
دانشگاه ارومیه که بیش از 150 سال قدمت دارد 
ساختمان  داریم  تصمیم  و  است  شده  راه اندازی 
قدیمی پردیس، موسوم به »ساختمان چوبی« را 
که دکتر کاکران برای اولین بار در آن به آموزش 
پزشکی می پرداخت، به عنوان فضایی برای موزه 
علوم و فناوری اختصاص دهیم.  وی گفت: ما به 
این نشست به عنوان کارگاه آموزشی نگاه می کنیم 

تا بدانیم موزه خود را چگونه تجهیز کنیم.
به  پایان نماینده دانشگاه صنعتی شریف هم  در 
ویژگی های موزه این دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
موزه دانشگاه شریف دو بخش »اسناد مکتوب« و 
»تجهیزات فناوری« دارد که بخش اول به خوبی 
تجهیز شده اما در تجهیز بخش دوم، امیدواریم این 

نشست بتواند به ما کمک کند.
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■ مقدمه:
روغن های گیاهی کاربردهای متعددی در زندگی بشر داشته و دستگاه های روغن کشی بسیاری از دوران 
باستان شناخته شده است. پیدایش روغن گیری از دانه های گیاهی بی شک به پیش از آسیاب گندم 
برمی گردد. از جمله کاربردهای روغن های نباتی می توان به خوراک، تأمین روشنایی )در چراغ های 
روغن سوز(، درمان بیماری ها، امور صنعتی )دباغی، چوب، رنگ و ...( اشاره کرد. نمونه های روغن های 
استحصالی نیز عبارتند از: کنجد، پنبه دانه، خشخاش، بَزرک )بذرک(، َمنداب)ککوج یا ِکیُکج(، کافشه، 

روغن زیتون، روغن بید انجیر، روغن کرچک و روغن برنجیل. 
عصارخانه )کارخانه روغن کشي(، روشنگر ویژگي هایي در زمینه هاي اقتصادي، صنعتي و کشاورزي 
مناطق اطراف خود بوده است. به خصوص شیوه معماري عصارخانه هاي کهن بسیار جلب توجه مي کند 
و کیفیت ساختماني این آثار، از لحاظ انواع تیرها، سنگ ها، آسیاها و خمره ها و نیز نحوه نصب هریک، 
نگرنده را به تعجب وامی دارد. اوج رونق این کارگاه ها در عصر صفوی به ویژه در دوره شاه عباس اول 
بود به طوری که صنعت عصاری در اصفهان تکمیل و رواج فراوان یافت و عصارخانه های بزرگی مانند 
عصارخانه شاهی و عصارخانه شاهزادگان با معماری مخصوص ساخته شد )شکل 1(. ساختن عصارخانه 
عالوه بر اصفهان کم کم در دیگر شهرها مانند یزد و دیگر بخش های مرکزی ایران )مانند نجف آباد، 

لنجان، شهرضا، شهرکرد، اردستان، قم و کاشان( و روستاهای اطراف نیز ادامه یافت. 
 

شکل 1: نمایی از یک کارگاه عصاره گیری 

■ پیشینه  موضوع عصارخانه در موزه علوم و فناوری:
اهمیت صنعت عصاری به عنوان یکی از فناوری های بومی، موجب شد که در سال 8۹، این موضوع در 
قالب ماکتی از تجهیزات روغن کشی عصارخانه های کهن )تیرخانه و آسیای سنگی( ساخته شده و به 

نمایش در بیاید )شکل 2(. 
  

 

شکل 2: ماکت عصارخانه، ساخته  آقای هوشنگ شاهین زاده

این ماکِت ابتدایی تا اواسط سال ۹3 در نمایشگاه دائم و بعضا در نمایشگاه های سیار در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرارداشت ولی با رشد کیفی موزه و باال رفتن انتظار کارشناسان موزه و بازدیدکنندگان 

از استاندارد آثار موزه ای، به مخزن منتقل شد.

■ پروژه ساخت ماکت عصارخانه جدید:
در سال ۹3، رئیس وقت موزه، طراحی و ساخت ماکت جدیدی از عصارخانه را در برنامه  فعالیت های 
موزه قرار داد. این تصمیم در پی تشکیل و تقویت واحد طراحی و ساخت در سازمان و انجام پژوهش 

مربوط به عصارخانه در واحد مطالعات اتخاذ شد. 
در بُعد کارشناسی، تصمیم بر آن شد که در ماکت جدید به جای تأکید بر اجزاء مکانیکی روغن کشی، 
نگاه را وسیع تر کرده و با نمایی کلی تر از بنای عصارخانه ها، فضاهای کارگاهی و اجزاء ساختمانی، یک 
عصارخانه  نوعی را به نمایش کشیده و در سناریوی نمایشی این اثر، آن را به عنوان یک عنصر اقتصادی 

و اجتماعی در زمان خود معرفی کنیم. 
در طراحی فضاها، عصارخانه شاهی اصفهان )شکل3( به عنوان طرح اولیه در نظر گرفته شد  ولی برای 

تطابق با اهداف نمایشی موزه اصالحاتی بر آن وارد شد.
  

)           .360degrees.org شکل 3: عصارخانه شاهی اصفهان )از سایت
برشی  با  تیرخانه؛  اجزاء طراحی شد: 1-  این  با  بنای عصارخانه  بیرونی  نمای  از  ماکتی  نهایت  در 
جانبی برای نمایش فضای داخلی و اجزاء مکانیکی روغن گیری، 2- پیشخوان، 3- شترخوان روباز، 

4- شترخوان روبسته، 5- بارانداز، 6- انبار دانه های روغنی، ۷- گرمخانه، 8- انبار روغن )شکل 4(. 
 

  شکل 4: تصاویر کامپیوتری از مدل طراحی شده در نرم افزار سه بعدی
از شروع طراحی ماکت در سال ۹3 تا کنون از حضور و کمک چند کارشناس در پروژه بهره برده شده 
است که خود نشان دهنده  چند وجهی بودن این مسئله و نیاز به چند تخصص برای این امر است 
مانند مسائل تاریخی، معماری، نمایشی، ماکت سازی، فنی و ساخت. البته، اولویت های برنامه عملیاتی، 
تغییرات سازمانی، جابجایی و جدایی کارشناسان از عمده دالیل طوالنی شدن این پروژه بوده است 
ولی با هّمت و عزم کارشناسان نهایتا به مرحله  ساخت رسید. امید است وجود این اثر در موزه  علوم و 

فناوری به غنای آثار موجود در زمینه  دستاوردهای بومی بیافزاید. 

معرفی عصارخانه موزه ملی علوم فناوری ایران به عنوان اثر جدید منایشگاهی

WWW



هشتمین کنفرانس سار با عنوان »سار زمستان ۹6«، روز جمعه 18 
اسفندماه ساعت 14 تا 1۷ در محل موزه هنرهای معاصر واقع در 
کنفرانس  این  سخنرانان  شد.  خواهد  برگزار  شمالی  کارگر  خیابان 
نیز همانند کنفرانس های قبلی، براساس استفاده از خرد جمعی و 
که  اعضاء  از  نفر  هفت  حضور  با  انتخاب  فرایند  شدن  سیتماتیکی 
تماماً از سخنرانان پیشین کنفرانس سار می باشند، انتخاب می شوند.

به  یا  راهبر  اندیشه  سخنگاه  فصلی  کنفرانس  است،  ذکر  شایان 
اختصار »سار« با هدف گسترش ایده های نوآورانه و خالق، هم چنین 

فناوری  و  علوم  ملی  موزه  همت  به  تأثیرگذار  و  موفق  تجربه های 
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای سال 13۹5 راه اندازی شده است. 
سعی  و  است  شده  گرفته   TED کنفرانس های  از  سار  اولیه  ایده 

می کند با توجه به شرایط کشور این کنفرانس را بومی کند.
خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان 
کنفرانس  هشتمین  در  شده  مطرح  موضوعات  و  سخنران ها 
شماره های  با  یا  و  مراجعه    sar.inmost.ir وب سایت  به  سار 

02188914934 و 09905397909 تماس حاصل کنند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: معاونت پزوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف

مدیر تحریریه: رضا فرج تبار
مدیر هماهنگی: علیرضا صادق

دبیر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: مسعود مقصودی
دبیر صفحه ایرانداک: نوراهلل رزمی

دبیر صفحه موزه علم و فناوری: محسن جعفر نژاد
پشتتیبان IT : سید حسین هاشمی

دبیرخانه بین الملل: ثریا طیبی
دبیر امور پژوهشی: لیال فالح نژاد

مسئول دبیرخانه عتف: سعیده صفری 
طراح و گرافیست: فاطمه حبیبی

آدرس: میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه 11، معاونت پژوهشی و فناوری

www.msrt.ir :تلفن: 82233500 ، فکس: 88575677 ، سایت
 Atf-mag@msrt.ir :پست الکترونیک

شورای سیاست گذاری :
دکتر فتح اهلل مضطر زاده

دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار

مهندس مصطفی کاظمی

همکاران این شماره:
احسان کمیزی
بابک چوبداری
معصومه غفاری

مختار عباسی
لیال فالح نژاد

دکتر مسعود عزیزي
مریم السادات حسینی

تورج صادقی اصل
رحیم ستار زاده

علی رستمی
ابولفضل لطفی

بهروز عزتی
مرتضی عیوضی

معصومه رمضانی
نوشین ایل بیگی

امیر بامه
محبوبه کریمي

رضا بابایی

برای کاربردی کردن  از موزه های علوم و فناوری، زمینه ای  بازدید 
آموزش ها و انتقال مفاهیم درسی به میدان تجربه، عمل و مشاهده 
آموزه های  بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  می توانند  موزه ها  این  است. 

نظری و ذهنی با آموزه های عملی و مهارتی باشند.
فناوری،  و  علوم  موزه های  آموزشی  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
نوع  این  است.  تعامل«  و  تجربه  »مشاهده،  سبک  به  یادگیری 

یادگیری، پایدارتر و عمیق تر از سایر یادگیری هاست.
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران، به عنوان اولین 
مرکز مشابه مراکز علم در دنیاست که در مدت کوتاهی از تشکیل 
آثار  خود  بومی  و  جوان  نیروهای  از  استفاده  با  است  توانسته  آن 
فناورانه  و  علمی  دستاوردهای  دادن  نشان  برای  جالبی  نمایشی 
ایرانیان در قدیم و همچنین علوم جدید به مخاطبان خود ارائه دهد.

و  است  تخصصی  گالری  هفت  دارای  حاضر  حال  در  موزه  این 
گالری های  از  خود  عالقه مندی  حسب  بر  می توانند  مخاطبان 
قدیمی،  جراحی  ابزار  کهن،  نجومی  ابزار  کهن،  بومی  فناوری های 
مورس تا موبایل، هسته ای، مرکز علم )فیزیک و مکانیک( و گالری 

اپتیک )نورشناسی( که اخیراً به افتتاح رسیده است، بازدید کنند.
جای  در  را  آموزشی  و  تفریحی  فراغت  اوقات  دارید  تمایل  اگر 
جدیدی  تجربه کنید، پیشنهاد می کنم به همراه دوستان، خانواده 
یا همکالسی های خود از موزه ملی علوم و فناوری ایران بازدیدی 
به فناوری های بومی  اگر  باشید.  آزادانه و تجربه ای متفاوت داشته 
یخچال  و  بادگیر  بوم،  کشتی  بادی،  آسیاب  آبی،  )آسیاب  ایران 
طبیعی( عالقه مندید یا ابزار نجومی کهن )اسطرالب، کره سماوی، 

رصدخانه سمرقند( و ابزار جراحی قدیم )انبرها، سوزن ها و داغ ها( 
را تا به امروز ندیدید و یا اگر دوست دارید سیر تحول ارتباطات از 
و  تلفن همراه  کامپیوتر،  مورس،  تلفن،  )تلگراف،  موبایل  تا  مورس 
گرامافون( و نرم افزارهای جدید رو یکجا ببینید همچنین با پروفسور 
کیای دانا درگالری انرژی نو و استخراج سنگ اورانیوم و دنیای نور 
و اپتیک و تجربه تعاملی آثار مرکز علم آشنا شوید، موزه ملی علوم 

و فناوری منتظر شماست.
بازی هایی  اسباب  آثار موزه و فیل فضانورد و کلی خرید  با  عکس 

علمی از دیگر اتفاقات خوب این مجموعه است.
همچنین امکان بازدید مدارس به صورت گروه های سنی متفاوت 
رو  دانش آموزی  بازدید  فرایند  حتما  رزرو  جهت  که  دارد  وجود 
از  یکی  و  مطالعه    www.inmost.ir نشانی  به  موزه  سایت  در 
)فیزیک،  علمی  برنامه های  با  همراه  به  بازدید  یا  بازدید  بسته های 
شیمی، نجوم، دنیای دیدن، قصه گویی و غیره ....( را انتخاب کنید. 

درب های این موزه در تمام روزهای هفته و حتی در ایام تعطیالت 
نوروزی نیز به روی بازدیدکنندگان باز است )شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۹ الی 16 و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ الی1۷(
برای آشنایی بیشتر با موزه ملی علوم و فناوری می توانید ما را از 

طریق یکی از روش های تماس دنبال کنید.
شماره تماس با روابط عمومی

88918220  -66724694-09198962008 
www.inmost.ir  :سایت موزه

  Iran_science_museum :اینستاگرام
@SCIENCEFORALL  :تلگرام

آدرس نمایشگاه دائمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی 
ایران  موزه  از  بعد  تیر،  سی  خیابان  خمینی،  امام  خیابان  ایران: 
فناوری  و  علوم  ملی  موزه  ملی،  کتابخانه  سابق  باستان، ساختمان 

جمهوری اسالمی ایران 

ایام عید و بازدید از موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان موزه ای متفاوت 

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

هشتمین کنفرانس سار در اسفندماه 96 برگزار می شود

عتف


