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آنچه خواهید خواند:
ــن  ــرورت تبیی ــر ض ــوم ب ــر عل - وزی
ــه نســل جــوان  پیشــرفت های علمــی ب

ــرد ــد ک ــه تأکی جامع
در  علــوم  وزیــر  قائم مقــام   -
ــر  ــا معــاون وزی امــور بین الملــل ب
ــرد ــو ک ــدار و گفت و گ ــاد دی اقتص
ــی در  - کلنــگ احــداث ۴ طــرح عمران
ــن زده  ــه زمی ــی اراک ب ــگاه صنعت دانش

شــد
- معــاون آموزشــی وزیــر علــوم از 
ــرد ــد ک ــه بازدی ــی ارومی ــگاه صنعت دانش
ــعه  ــرای توس ــزی ب ــزوم برنامه ری  - ل
نخبــه  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
ــت  ــا محوری ــم ب ــره قش ــور در جزی مح
خلیج فــارس زیســت فناوری  پــارک 
ــن  ــزاری آئی ــرای برگ ــگاه ها ب - پژوهش
هفتــه پژوهــش و فنــاوری اهتمــام ویــژه 

داشــته باشــند
 - نشســت فعالیــن فرهنگــی دانشــگاه 
معــاون  بــا  فــارس  اســتان  هــای 
علــوم  وزارت  اجتماعــی  فرهنگــی 

ــد ــزار ش برگ

وزارت علوم تحقیقات و فناوریوزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم بر ضرورت تبیین پیشرفت های علمی به نسل جوان جامعه تأکید کرد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در اختتامیه 
ــا  ــه ب ــت ترجم ــی نهض ــن الملل ــش بی همای
مانــدگار  روایــت  اندیشــه ها  پــرواز  عنــوان 
کــه بــا حضــور فرهیختگانــی از ۲۰ کشــور 
جهــان در دانشــگاه مالیــر برگــزار شــد، گفــت: 
مشــکالت و محدودیت هــای زیــادی داریــم 
ــته ها و  ــا داش ــم ام ــع کنی ــد آن را رف ــه بای ک
ــادی هــم داریــم کــه  پیشــرفت های خیلــی زی
ــه نســل جــوان جامعــه تبییــن و  بایــد آن را ب

ــم. ــی کنی امیدآفرین
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مالیــر 
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل امــروز پنجشــنبه 
۲6 آبــان مــاه در اختتامیــه اولیــن همایش بین 
المللــی پــرواز اندیشــه هــا روایــت مانــدگار کــه 
ــی از ۲۰ کشــور جهــان  ــا حضــور فرهیختگان ب
ــه  ــا اشــاره ب در دانشــگاه مالیــر برگــزار شــد ب
ســال هــای آغازیــن پیــروزی انقــالب اســالمی، 
ــازه متوجــه  گفــت: آن زمــان دنیــای ســلطه ت
ــت  ــرار اس ــه ق ــه ک ــکل گرفت ــی ش ــد نظام ش
شــعار اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی را 
محقــق کنــد، نظامــی کــه قــرار اســت بــا شــعار 
ــه غربــی، خــودش باشــد و درون  ــه شــرقی ن ن
ــرای مدیریــت  مرزهــای جغرافیایــی خــودش ب

کشــورش تصمیــم بگیــرد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دنیــای ســلطه 
و اســتکبار معمــوال کشــورها را بصــورت 
ــای  ــت: دنی ــرد، گف ــی پذی ــتقل نم مس
ــه  ــورها ب ــد کش ــی کن ــاش م ــلطه ت س
ــی  ــه دارای منابع ــورهایی ک ــژه کش وی
ــته  ــود داش ــلطه خ ــت س ــد را تح باش
ــداف  ــرای اه ــع ب ــا از آن مناب ــد ت باش

ــد. ــتفاده کن ــود اس خ
ــان  ــا بی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
اینکــه دنیــای اســتکبار بالفاصلــه پــس از 
پیــروزی انقــالب، جنــگ را بــه ایــران تحمیــل 
کــرد، افــزود: پشــت صــدام و صدامیــان تمــام 
دنیــای اســتکبار بــود و آنهــا تمــام تــالش خود 
ــکار گرفتنــد کــه ایــن کشــور را ســرنگون  را ب
کننــد امــا جوانــان ایــران و مــادران و خواهــران 
ــوان خــود در  ــه فراخــور ت آن روز هــر کــس ب
ــد  ــرد و اجــازه ندادن ــاع مقــدس شــرکت ک دف
ــمن  ــه دش ــرزمین ب ــن س ــاک ای ــی از خ وجب

واگــذار شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه نخبــگان شــهید دوران 
ــاع مقــدس، اگــر امــروز در جامعــه حضــور  دف
داشــتند حتمــا افــراد بســیار تأثیرگــذاری 
بودنــد، افــزود: همــه شــهدای مــا انســان هــای 
ــی،  ــف سیاس ــای مختل ــی در عرصه ه اثربخش
فرهنگــی و علمــی بودنــد کــه خالصانــه جــان 
خــود را در طبــق اخــالص قــرار داده و از کیــان 

اســالم دفــاع کردنــد.
زلفــی گل بــا تاکیــد بــر اینکــه یادمــان باشــد 
ــده  ــت نیام ــت بدس ــالمی راح ــوری اس جمه
اســت، مطــرح کــرد: یادمــان نرفتــه اســت کــه 
ــمن  ــی دش ــاران هوای ــر بمب ــا زی ــهرهای م ش
تخریــب شــدند؛ یادمــان باشــد ســاختن هزینــه 

ــر و تخریــب آســان اســت. ــر و زمــان ب ب

وزیــر علــوم ســاخت دانشــگاه مالیــر را مولــود 
انقــالب اســالمی دانســت و بیــان کــرد: امــروز 
بــه وجــود دانشــگاه مالیــر افتخــار مــی کنیــم 
کــه بــه یــک شــهرک دانشــگاهی تبدیــل شــده 
اســت و بــا پیشــنهاد دکتــر هــادی بیگــی نــژاد، 
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای 
ممیــزه  هییــت  و  امنــا  هئیــت  اســالمی، 

ــر مســتقل شــد. دانشــگاه مالی
وی ادامــه داد: اســتقالل هییــت امنــا و و 
هییــت ممیــزه دانشــگاه یعنــی ایــن دانشــگاه 
ــرای  ــد ب ــودش میتوان ــیده و خ ــوغ رس ــه بل ب

ــرد. ــم بگی ــودش تصمی خ
زلفــی گل بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری بــر لــزوم جهــاد تبییــن گفــت: 
بایــد از خــود ســوال کنیــم مــا بــه چــه میــزان 
ایــن پیشــرفت های جمهــوری اســالمی را قــدر 
مــی دانیــم و تــا چــه انــدازه در راســتای جهــاد 

تبییــن گام برداشــتیم.
ــای  ــرفت ه ــه پیش ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
ــه اخیــر  چشــمگیر کشــور طــی چهــار ده
ــو  ــو، بای ــی، نان ــف علم ــای مختل ــه ه در عرص
ــن  ــرا ای ــرد: چ ــان ک ــد، بی ــو پدی ــوم ن و عل
ــس  ــوان منعک ــل ج ــه نس ــا را ب ــرفت ه پیش
محدودیت هــای  و  مشــکالت  نمی کنیــم؟ 
زیــادی داریــم کــه بایــد بپذیریــم و رفــع کنیــم 
ــم. ــم داری ــادی ه ــی زی ــای خیل ــته ه ــا داش ام

زلفــی گل بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال 
ــزات  ــایل و تجهی ــن وس ــرفته تری ــر پیش حاض
در کشــور ســاخته مــی شــود، گفــت: قبــل از 
ــای  ــا دوره ه ــالب اســالمی، در دانشــگاه ه انق
ــر دوره  ــال حاض ــا در ح ــتیم ام ــری نداش دکت
ــش  ــای دان ــرکت ه ــری و ش ــا دکت ــای پس ه

ــم. ــیاری داری ــان بس بنی
وی وجــود ۸۴۰ دانشــمند یــک درصــد بیــن 
ــات  ــار و مباه ــه افتخ ــی در کشــور را مای الملل
ــرد: دانشــمندان دو درصــد  ــان ک دانســت و بی
ــن  ــر ای ــا دو براب ــی در کشــور تقریب ــن الملل بی

تعــداد اســت.
وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
ــا و اســتانداردهای  ــا شــاخص ه دانشــمندان ب
ــی انتخــاب شــدند،  ــه بیــن الملل ســخت گیران
گفــت: وجــود ایــن دانشــمندان بــه ایــن معنــا 
ــت  ــا مرجعی ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــت ک اس

ــت. ــده اس ــناخته ش ــا ش ــی در دنی علم

ــه  ــب رتب ــه کس ــن ب ــی گل همچنی زلف
ــوزان  ــش آم ــط دان ــر توس ــای برت ه
کشــور در المپیادهــای بیــن المللــی 
دنیــا  کــرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره 
ــمندان  ــران و دانش ــی ای ــت علم مرجعی
ــد  ــی شناس ــمیت م ــه رس ــران را ب ای
ــیما و  ــدا و س ــم ص ــار داری ــس انتظ پ
رســانه هــای مختلــف ایــن توفیقــات را 

ــد. ــی کنن ــه و معرف مقایس
ــان  ــه جوان ــد ب ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
کشــور امیــد دهیــم، مطــرح کــرد: بــا اســتفاده 
از جــوان گرایــی در سیســتم اداری و مدیریتــی 

کشــور، روحیــه و نشــاط جوانــی را بــه سیســتم 
تزریــق مــی کنیــم.

زلفــی گل بــا بیــان اینکــه امــروز کشــور 
ــه  ــی دارد، ادام ــه اول علم ــه رتب ــا در منطق م
ــا  ــدی دنی ــه بن ــا در رتب ــای م داد: دانشــگاه ه

ــد. ــمندی دارن ــیار ارزش ــای بس ــگاه ه جای
ــخصیت  ــد ش ــرد: بای ــح ک ــوم تصری ــر عل وزی
یــک جامعــه شــخصیت جامــع االطــراف باشــد 
یعنــی بایــد از هــر قشــری یــک الگــو معرفــی 
ــته  ــی نداش ــی موفق ــر معرف ــه اگ ــود وگرن ش

ــود. ــی ش ــوری م ــا کاریکات ــیم الگوه باش
وی گفــت: امســال بــرای توزیــع متــوازن 
ــه  ــگان برنام ــاد علمــی نخب ــا بنی اســتعدادها ب
ــای  ــه در المپیاده ــرادی ک ــم اف ــزی کردی ری
بیــن المللــی مدال کســب کردنــد، در دانشــگاه 

ــد. ــل کنن ــته تحصی ــان رش ــز در هم نی
ــی  ــن الملل ــش بی ــزاری همای ــی گل برگ زلف
مفاهیــم ارزشــی دفــاع مقــدس را برنامــه 
ــه نســل جــوان  ــد ب فرهنگــی دانســت کــه بای
ــگاری  ــه ن ــن تجرب ــزود: ای ــود و اف ــل ش منتق
کــه از دوران دفــاع مقــدس انجــام مــی دهنــد 
بســیار ارزشــمند بــوده و فرهنــگ کشــور را بــه 

ــد. ــی کن ــی م ــا معرف دنی
ــاده  ــن پرچــم افت ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ای اســت کــه مترجمــان بــه اهتــزاز درآوردنــد، 
تصریــح کــرد: بایــد در همــه زمینــه هــا تجربــه 

نــگاری کنیــم.
وزیــر علــوم مطــرح کــرد: علــم تاریــخ بــه مــا 
کمــک مــی کنــد بــرای یــک بحــران و مشــکل 
ــا بررســی نقــاط  ــه نکنیــم و ب ــار هزین ــد ب چن
قــوت و ضعــف، تصمیــم اشــتباه را دوبــاره 

ــم. تکــرار نکنی

ــای  ــگاری در دنی ــه ن ــی گل تجرب زلف
پیشــرفته را جــز اصــول مســلم دانســت 
و تاکیــد کــرد: جوانــان بــه امیــد، 
نشــاط، تقویــت و هویــت مــداری دارنــد 
کــه بــا معرفــی داشــته هــا و هــم فکری 
ــان و اســتفاده از ظرفیــت آنهــا  ــا جوان ب
ــود. ــی ش ــاد م ــور ایج ــده کش ــرای آین ب

وی بــا بیــان اینکــه کشــور مــا ظرفیــت 
پیشــرفت در عرصــه هــای مختلــف را دارد، 
ــه  ــا ب ــروز م ــئولیت ام ــرد: مس ــان ک خاطرنش
ــا  ــار و گذشــت شــهدا و آزادگان م واســطه ایث

ــت. اس
ــه  ــجویان فرهیخت ــت دانش ــر اس ــایان ذک ش
غیرایرانــی بــا اهــداء  نمــاد هــای بومــی، 
علــوم  وزیــر   از  خــود  کشــور   فرهنگــی 

کردنــد. تجلیــل  فنــاوری  و  تحقیقــات 
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علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه از ۷۷۳۵ 
شــرکت دانش بنیــان موجــود در کشــور ۲۱۳۰ 
شــرکت دانش بنیــان مســتقر در پارک هــای 
فنــاوری هســتند، گفــت: کل فــروش شــرکت ها 
حــدود ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه 
ــای  ــه دانش بنیان ه ــوط ب ــوم آن مرب ــک س ی

ــت. ــا اس ــوزه پارک ه ح
ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــک  ــه مناســبت ی ــروز ب ــری ام در نشســت خب
ســالگی ایجــاد معاونــت فنــاوری و نــوآوری در 
وزارت علــوم در روز 6 آذر مــاه ســال گذشــته،  
و  دانشــگاه ها  بیــن  تعامــل  ایجــاد  گفــت: 
ــود کــه  ــده ب ــول مان ــا در گذشــته مغف پارک ه
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــت فن ــاد معاون ــا ایج ب
علــوم ایــن امــر بــا تاکیــد و تمرکــز بــر بحــث 
ــه  ــت ب ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــاوری و ارتب فن
عنــوان مهم تریــن راهبــرد معادنــت در دســتور 

ــت. ــرار گرف کار ق
وی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای برنامه هــای 
ایــن معاونــت ۵ راهبــرد تعریــف شــده اســت، 
زیســت بوم  تکمیــل  و  تقویــت  داد:  ادامــه 
ــه در  ــت ک ــوده اس ــرد ب ــن راهب ــاوری اولی فن
ایــن راســتا بــا تدویــن و ابــالغ آیین نامــه 
کارآفرینــی و نــوآوری تکمیــل شــد تــا مراکــز 

ــرد. ــکل بگی ــوآوری ش ــی و ن کارآفرین
پارک هــای  فعالیــت  توســعه  خیرالدیــن، 
ــت  ــر فعالی ــد را از دیگ ــز رش ــاوری و مراک فن
ــروز  ــه داد: ام ــرد و ادام ــام ب ــت ن ــن معاون ای
ــز رشــد  ــاوری و ۵۱ مرک ــم و فن ــارک عل ۵۱ پ
فعالیــت  کــه  شــده  راه انــدازی  کشــور  در 

ــم در  ــد داری ــد دارد. قص ــه رص ــاز ب ــا نی آنه
ــه  ــد و در هم ــز رش ــتان ها مراک ــه شهرس هم
اســتان ها یــک پــارک علــم و فنــاوری تاســیس 

ــود.  ش
ــزار و  ــر ۱۱ ه ــال حاض ــه وی در ح ــه گفت ب
ــرکت  ــزار و ۱۳۰ ش ــاور و ۲ ه ــد فن ۹۰۰ واح
مســتقر  پارک هــا  ایــن  در  دانش بنیــان 

هســتند.
علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ایجــاد  دانش بنیــان  شــرکت های  مجمــوع 
شــده در کشــور را ۷ هــزار و ۷۳۵ شــرکت ذکــر 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه داد:  ش ــرد و ادام ک
مســتقر در پارک هــا ۱۱۱ هــزار شــغل و در 
ــان  ــغل دانش بنی ــزار ش ــته ۳۵ ه ــال گذش س
ــد کــه ایــن آمــار  در دانشــگاه ها ایجــاد کرده ان
ــل  ــه ســال قب رشــد ۵۰ درصــدی را نســبت ب

نشــان مــی دهــد.
تفاهــم  اســاس  بــر  کــرد:  اضافــه  وی 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــا معاون ــوم ب وزارت عل
ریاســت جمهوری، مجــوز شــرکت های نــوع 
ــد و  ــاوری داده ش ــم و فن ــای عل ــه پارک ه ۳ ب
از ابتــدای ســال تاکنــون ۹۰۰ شــرکت دانــش 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــاد ش ــوع ۳ ایج ــان ن بنی
شــرکت ها توانمنــدی فناورانــه شــرکت های 
ــد، ولــی هســته های فنــاور  ــوع ۱ و ۲ را ندارن ن
ــای  ــرکت  ه ــه ش ــدن ب ــل ش ــتانه تبدی در آس

ــتند. ــرفته هس ــان پیش ــش بنی دان
ــه  ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــاوری وزی ــاون فن مع
مصوبــه شــورای راهبــردی فنــاوری و تولیــدات 
دانش بنیــان بــا حضــور رئیــس جمهــوری 
گفــت: در ایــن شــورا مصــوب شــد شــرکت های 
شــرکت های  امتیــازات  از  هــم   ۳ نــوع 
دانش بنیــان نــوع ۱ و ۲ برخــوردار باشــند.

پردیس هــای  توســعه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داد: طــی ســال گذشــته  ادامــه  فنــاوری، 
مجــوز تاســیس ۳۳ پردیــس فنــاوری را صــادر 
مراکــز  بیــن  واســط  پردیس هــا  کردیــم، 
ــگاه ها  ــه دانش ــتند  هم ــا هس ــد و پارک ه رش
یــا  باشــند  داشــته  پردیــس  می تواننــد 
ــاد  ــی ایج ــش خصوص ــط بخ ــا توس پردیس ه

ــوند. ش
ــرد  ــی را راهب ــوزش و کارآفرین ــن، آم خیرالدی
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــت دانس ــن معاون دوم ای
طــرح ملــی کارآفرینــی را پیشــنهاد دادیــم کــه 
بــر اســاس ایــن طــرح هــر دانشــجو ۱ میلیــون 
تومــان اعتبــار دریافــت می کنــد، هــر دانشــگاه 
۱۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار دارد و بــر اســاس 
ــد. ــی کنن ــد کارآفرین ــجویان می توانن آن دانش

اشــتغال  و  تجاری ســازی  افــزود:  وی 
ــوده کــه  دانش بنیــان نیــز از راهبردهــای مــا ب
طــرح دســتیار فنــاور را بــرای تحقــق آن اجــرا 
ــزار و  ــون ۲ ه ــار تاکن ــاس آم ــر اس ــم. ب کردی
۱۷۱ دانشــجو در مرحلــه اول در طــرح شــرکت 
کرده انــد. هــر پــارک علــم و فنــاوری ۳6۰ 
میلیــون تومــان اعتبــار در ایــن طــرح دارد، در 
مجمــوع بــرای ایــن طــرح ۲۵ میلیــارد تومــان 
ــان  ــارد توم ــه ۱۵ میلی ــم ک ــاز داری ــار نی اعتب
ــجو  ــرح دانش ــن ط ــت. در ای ــده اس ــن ش تامی
ــاه در یــک شــرکت دانش بنیــان  ــد 6 م می توان
ــا  ــون ت ــد و از ۱ میلی ــاور کار کن ــد فن ــا واح ی
۳ میلیــون تومــان ) از مقاطــع کارشناســی تــا 

ــرد. ــتمزد بگی ــری( دس دکت
عمــده  مســائل  حــل  و  شبکه ســازی  وی، 
کشــور بــر اســاس تحقیقــات نیازمحــور را 
راهبــرد دیگــر ایــن معاونــت دانســت و گفــت: 
اعطــای پایه هــای تشــویقی بــه اعضــای هیــات 
علمــی بــر اســاس دســتاوردهای فنــاوری 
فعالیت هــای  و  کاربــردی  پژوهش هــای  و 
ــه  ــوم ب ــن اســاس در وزارت عل ــر ای ــاوری ب فن
ــای  ــت ه ــی فعالی ــه نوع ــا ب ــب رســید ت تصوی
فنــاوری بــرای اعضــای هیــات علمــی فرهنــگ 

ــود. ــازی ش س
خیرالدیــن افــزود: طــرح نظــام ایده هــا و 
ــا هــدف نیازمحــور  ــان نیــز ب نیازهــا ســامانه ن
ــا حلقــه مفقــوده  ــاد ت ــده هــا راه افت کــردن ای
ــع شــود. تاکنــون  بیــن صنعــت و دانشــگاه رف
6 هــزار و ۱۲۹ نیــاز و ۵۳6 ایــده در ایــن 
ســامانه ثبــت شــده کــه وزارت نفــت از دیگــر 

ــت. ــوده اس ــر ب ــای فعال ت ــه ه وزارتخان
وی ادامــه داد: در آذر مــاه ســال قبــل نامــه ای 

ــه  ــوم ب ــر عل ــی گل، وزی ــر زلف ــوی دکت از س
وزیــر کشــور بــه منظــور ایجــاد ســتاد اقتصــاد 
دانــش بنیــان در اســتان ها ارســال شــد کــه بــا 
ــن ســتادهای اســتانی  ــر کشــور ای دســتور وزی

راه انــدازی شــدند.
خیرالدیــن اظهــار کــرد: تاکنــون ۱۳۰ جلســه 
ــزار  ــان برگ ــش بنی ســتاد اســتانی اقتصــاد دان
ــال  ــتانداران فع ــاه از اس شــده و در روز 6 آذرم

در ایــن حــوزه تقدیــر خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد: در کنــار آن ســتاد ملــی 
ــکل   ــن ش ــه ریاســت م ــان ب اقتصــاد دانش بنی

ــت. ــه اس گرفت
ــن  ــت را تدوی ــن معاون ــرد ای ــن راهب وی آخری
ــوآوری در حــوزه آمــوزش عالــی  نظــام ملــی ن
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن ســند تدویــن و در 

بهمــن مــاه ارائــه خواهــد شــد. 
ــا )توســعه و  ــه گفتــه وی، اجــرای طــرح تان ب
ارتقــای زیســت بــوم فنــاوری( بــر اســاس مــاده 
ــوده  ــان ب ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ۱۲ قان
ــده و  ــزار ش ــداد آن برگ ــون ۱۳ روی ــه تاکن ک
طــی آن نیازهــا ارائــه شــده و شــرکت های 

ــد. ــه می دهن ــود را ارائ ــای خ ــاور ایده ه فن
ــا  ــوم ب ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن مع
ــن  ــت: در ای ــان«، گف ــامانه »ن ــه س ــاره ب اش
ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــاز ب ــامانه ۴۵۰ نی س

دیگــر  از  را  یونســکو  جایــزه  اعطــای  وی 
ــادآور  ــرد و ی ــام ب ــت ن ــن معاون ــای ای برنامه ه
شــد: تفاهم نامــه ای بــا دانشــگاه تهــران و 
ــاوری  ــزه فن ــای جای ــور اعط ــه منظ یونســکو ب
یونســکو بــه امضــا رســید و طــی آن از فنــاوران 
برتــر از ســطوح دانــش آمــوزی بــه بــاال تقدیــر 

می شــود.
وی ارائــه یارانــه تجاری ســازی را از دیگــر 
ــر  ــوم ذک ــاوری وزارت عل ــت فن ــات معاون اقدام
ــن  ــه ای ــوط ب کــرد و ادامــه داد: آیین نامــه مرب
طــرح نهایــی شــده و بــر اســاس آن فناورانــی 
ــای  ــش قرارداده ــه پژوه ــد در هفت ــه بتوانن ک
تجــاری ســازی منعقــد کننــد تــا ســقف ۵۰۰ 

ــد شــد. ــت خواهن ــان حمای ــون توم میلی

وزیر علوم:
برای جذب نخبگان، در برخی دانشگاه ها رشته های برنامه محور ایجاد می شود

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــورای  ــب ش ــا تصوی ــور ب ــاز کش ــاس نی ــر اس ب
برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، بــرای جــذب 
نخبــگان، در برخــی دانشــگاه ها رشــته های 

برنامــه محــور ایجــاد می شــود.
ــرای جــذب نخبــگان، در برخــی دانشــگاه ها  ب

ــود ــاد می ش ــور ایج ــته های برنامه مح رش
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
حاشــیه  در  زلفــی گل،  محمدعلــی  علــوم، 
ــت:  ــزی گف ــی برنامه ری ــورای عال ــت ش نشس
ــته ای  ــن رش ــته های بی ــه رش ــژه ب ــه وی توج
ــی  ــورای عال ــه ش ــته ای در جلس ــان رش و می
برنامــه ریــزی وزارت علــوم مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــه برخ ــده ک ــه ش ــم گرفت ــت و تصمی گرف
از رشــته های برنامــه محــور در تعــدادی از 
دانشــگاه های وزارت علــوم کــه از شــرایط الزم 
برخــوردار هســتند بــرای جــذب نخبــگان ایجاد 
ــد  ــه منعق ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش ــوند. وی ب ش

شــده بــا وزارت جهــاد کشــاورزی، توضیــح داد: 
ــزی  ــی برنامه ری ــورای عال ــروز ش ــه ام در جلس
وزارت علــوم، مصوبــات الزم در ارتبــاط بــا 
ــز  ــاورزی نی ــش کش ــرداران بخ ــوزش بهره ب آم
ــزان  ــس، می ــن پ ــید و از ای ــب رس ــه تصوی ب
ــاورزی  ــاد کش ــط وزارت جه ــه توس ــازی ک نی
ــرش  اعــالم می شــود، یکــی از مالک هــای پذی
ــر  ــف اســت. وزی دانشــجویان در مقاطــع مختل
ــاس  ــر اس ــه ب ــته ها ک ــن رش ــاره ای ــوم درب عل
نیــاز کشــور و در علــوم نوپدیــد هســتند، اظهار 
کــرد: ایــن رشــته ها در راســتای گســترش 
دانــش جدیــد در کشــور ارائــه می شــوند و 
ــر ایــن اســت کــه نیازهــای جامعــه  تصمیــم ب
ــن  ــرد، بنابرای ــرار گی ــا مدنظــر ق در ایجــاد آنه
ــن  ــور ای ــتند. منظ ــی نیس ــته ها دائم ــن رش ای
ــن  ــه ای ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــی ک ــت، زمان اس
ــا  ــجو در آنه ــرش دانش ــد، پذی ــته ها نباش رش
ــا حــدودی  ــن رشــته ها ت ــف می شــود. ای متوق
علمــی  دانشــگاه  رشــته های  بــه  شــبیه 

کاربــردی هســتند کــه بــر اســاس نیــاز جامعــه 
تعریــف می شــوند.

مجــری  دانشــگاه های  دربــاره  گل  زلفــی 
ــدادی از دانشــگاه های  ــت: تع ــه گف ــن مصوب ای
ــه را  ــه صــورت مــوردی ایــن مصوب متقاضــی ب
ــود  ــعه وج ــکان توس ــر ام ــد. اگ ــرا می کنن اج
ــز  ــر نی ــگاه های دیگ ــد ، در دانش ــته باش داش
اجــرا می شــود. دانشــگاه ها بایــد متقاضــی 
ــورت  ــه ص ــوم ب ــه وزارت عل ــرا ک ــند چ باش

مــوردی دانشــگاهی را انتخــاب نمی کنــد.
وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص دربــاره 
ــگاه ها  ــرم دانش ــان ت ــات پای ــزاری امتحان برگ
ــورت  ــه ص ــاری ب ــرم ج ــای ت ــت: کالس ه گف
حضــوری در حــال برگــزاری اســت. امیــدوارم 
ــرم  ــان ت ــرم و پای ــان ت ــات می ــم امتحان بتوانی
ــزار کنیــم و بتوانیــم  ــع برگ را نیــز بــه موق
نشــاط  بــا  را  بعــدی  تحصیلــی  نیم ســال 

ــم. ــاز کنی ــتری آغ بیش
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با معاون وزیر اقتصاد دیدار و 
گفت و گو کرد

قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل 
علمــی  همکاری هــای  مرکــز  رئیــس  و 
بین المللــی وزارت علــوم بــا معــاون وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایــی و رئیــس  کل ســازمان 
و  اقتصــادی  کمک هــای  و  ســرمایه گذاری 

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــران دی ــی ای فن
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه   
وزارت علــوم، در ایــن مالقــات در خصــوص 
ــاری  ــط اعتب ــذ خ ــرای اخ ــای الزم ب فرآینده
ــا  ــی از کشــورهای خارجــی ب و تســهیالت مال
ــی،  ــدات داخل ــت از تولی ــون حمای ــت قان رعای
ــات  ــگاه ها و امکان ــز آزمایش ــور تجهی ــه منظ ب
ــی  ــی کــه تولیــد داخل دانشــگاه ها در حوزه های
ــورت  ــر ص ــادل نظ ــث و تب ــدارد، بح ــود ن وج

ــت. پذیرف
وحیــد حــدادی اصــل در ایــن دیــدار بــا 
ــانی  ــه روزرس ــه ب ــی ک ــرات مختلف ــر تاثی ذک
ــش  ــظ و افزای ــر حف ــگاه ها ب ــزات دانش تجهی
رشــد علمــی کشــور دارد، از معــاون وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی درخواســت نمــود حداکثــر 
ــاظ  ــوزه لح ــن ح ــی الزم را در ای ــگاه حمایت ن

ــد. کن
ســازمان  رئیــس  فکــری  علــی  دکتــر 

اقتصــادی  کمک هــای  و  ســرمایه گذاری 
و فنــی ایــران نیــز بــا بیــان تاریخچــه ای 
از تالش هــای صــورت گرفتــه بــه منظــور 
ــه دانشــگاه ها  و موسســات پژوهشــی،  کمــک ب
راهکارهــای مــد نظــر خــود بــا هــدف تســریع 
در بــه نتیجــه رســیدن ایــن تالش هــا را اعــالم 

ــرد. ک
در  ایــن جلســه کــه مدیــرکل دفتــر حمایــت 
و پشــتیبانی امــور پژوهشــی و معاونیــن مرکــز 
ــز حضــور  ــی نی همکاری هــای علمــی بین الملل
داشــتند، مقــرر شــد جلســات مشــترک بیــن 
دو طــرف در ســطوح مختلــف بــرای رفــع 
ــیر  ــن مس ــی در ای ــکالت احتمال ــع و مش موان

ــه صــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد. ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
ــاون  ــور مع ــا حض ــه ب ــتی ک ــه، در نشس ارومی
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی آموزش
و هیئــت همــراه، رئیــس دانشــگاه ارومیــه 
و هیئــت همــراه، اعضــای هیئــت رئیســه 
ــه، روســای دانشــکده  ــی ارومی دانشــگاه صنعت
هــا و مدیــران آموزشــی برگــزار شــد؛ در مــورد 
ــول  ــند تح ــق س ــگاه ها در تحق ــگاه دانش جای
دولــت مردمــی در وزارت علــوم بــا تأکیــد 
ــش  ــی و آمای ــگاه های صنعت ــش دانش ــر نق ب
ــی مباحــث جامعــی  ســرزمین آذربایجــان غرب

ــت. ــام گرف انج
ــات انجــام شــده  ــی اقدام ــو عابدین ــر عم دکت
ــوم  ــد در وزارت عل ــوزش هدفمن ــوزۀ آم در ح
را بطــور کامــل تشــریح نمــود و در حــوزۀ 
ــرش  ــام پذی ــول در نظ ــرای تح ــازی ب بسترس
ــاگرد  ــتادمحوری، ش ــص دانشــجو )اس و تخصی
متعــددی  مــوارد  نیازمحــوری(  و  پــروری 

ــد. ــرح ش مط
ــوزۀ  ــده در ح ــام ش ــات انج ــن اقدام همچنی
ــری  ــت و بکارگی ــت، نگهداش ــول در حمای تح
ــاتید  ــگان و اس ــان و نخب ــتعدادهای درخش اس
ــوربطور  ــی کش ــوزش عال ــام آم ــوان در نظ ج

ــت. ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــل م تفصی
مشــکالت  و  مســائل  حــل  راســتای  در 
ــی  ــرفت و بالندگ ــش پیش ــگاهها و افزای دانش
نقــش  بــه  علیجانپــور  دکتــر  دانشــگاهها، 
ــد  ــاره نمودن ــت اش ــی دول ــدی و حاکمیت کلی
ــداد  ــود تع ــرای بهب ــت ب ــم دول ــزم مصص و ع
ــی  ــوان اصل ــی را بعن ــوزش عال ــات آم موسس
تریــن راهــکار ارتقــا ء کیفیــت دانشــگاهها بیــان 

ــد. نمودن
ــه   ــگاه  ارومی ــس دانش ــان رئی ــر مختاری دکت
ــت دانشــگاه در تربیــت  ــه مأموری ــت ب ــا عنای ب

ــاز  ــورد نی ــوده م ــی و کار آزم ــان فن متخصص
ــش  ــعه دان ــه توس ــک ب ــت، کم ــش صنع بخ
ــد  ــذاری در رش ــتان و اثرگ ــت اس ــور صنع مح
علــم و فنــاوری در کشــور بــه معرفی پتانســیل 
هــای دانشــگاه صنعتــی ارومیــه از قبیــل 
فضاهــای فیزیکــی، تجهیــزات آزمایشــگاه هــا، 
کارگاه هــا، اعضــای هیئــت علمــی و آمــار 

ــت. ــجویی پرداخ دانش
در ادامــه اعضــای جلســه در مــورد ســند 
تحــول آموزشــی و چگونگــی تحقــق آن در 
ــد. در  ــو پرداختن ــث و گفتگ ــه بح ــگاه ب دانش
انتهــای ایــن آئیــن نیــز در مــورد ایجــاد رشــته 
هــای بیــن رشــته ای در راســتای ســند تحــول 
ــا توجــه بــه امکانــات و  و آمایــش ســرزمینی ب
ــاد  ــای ایج ــگاه و راهکاره ــای دانش توانمندیه
ــدازی  ــا راه ان اشــتغال متناســب دانشــجویان ب

ــد. ــه ش ــی ارائ ــد گزارش ــای جدی ــته ه رش
الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه صنعتــی ارومیــه 
ــتان  ــی اس ــگاه صنعت ــا دانش ــوان تنه ــه عن ب
ــه کمــک اعضــای هیئــت  ــی ب آذربایحــان غرب
ــاوران علمــی  علمــی جــوان و دانشــجویان و ی
ــا  و دانــش آموختــگان عالقــه منــد توانســته ب
ــعه  ــش و توس ــای دان ــتن در مرزه گام برداش
آمــوزش  و  تربیــت  بــه  نویــن  فناوریهــای 

ــادرت ورزد. ــد مب ــن و توانمن ــگان موم نخب

با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛
کلنگ احداث ۴ طرح عمرانی در دانشگاه صنعتی اراک به زمین زده شد

ــگاه  ــی دانش ــرح عمران ــداث ۴ ط ــگ اح کلن
ــوم  ــر عل ــاون وزی ــا حضــور مع صنعتــی اراک ب
و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــه زمیــن 

زده شــد.
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  علــوم ب
آییــن  ایــن  در  داداش پــور  هاشــم  دکتــر 
بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه توســعه 
ــداف  ــی از اه ــجویی متاهل ــای دانش خوابگاه ه
ــت، از  ــاوری اس ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
عقــد تفاهــم نامــه وزارت علــوم بــا وزارت راه و 

ــر داد. ــتا خب ــن راس ــازی در ای شهرس
ــا اجــرای  ــد کــرد: ب ــوم تاکی ــر عل ــاون وزی مع
ــی در  ــود خوابگاه ــت موج ــرح ظرفی ــن ط ای
ــل توجهــی خواهــد یافــت  کشــور افزایــش قاب
و از طرح هایــی کــه در ایــن حــوزه باشــد 
ــه  ــم ک ــت می کنی ــدی حمای ــوری ج ــه ط ب
در  اراک  صنعتــی  دانشــگاه  خوشــبختانه 
ــاز دانشــجویان در ایــن  ــه نی راســتای پاســخ ب
ــور در  ــت.داداش پ ــده اس ــدم ش ــش ق ــر پی ام
جمــع مدیــران دانشــگاه صنعتــی اراک تاکیــد 
ــی و  ــای عمران ــرای طرح ه ــدف از اج ــرد: ه ک
توســعه ای در دانشــگاه ها، کاهــش دغدغه هــای 
دانشــگاهیان و افزایــش ســطح اســتانداردهای 
ــه قشــر دانشــگاهی اســت  ــانی ب ــات رس خدم
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــواره م ــد هم و بای
ــا  ــدان م ــه فرزن ــه مثاب ــع ب دانشــجویان در واق
ــن  ــرای ای ــی ب ــر تالش ــام ه ــتند و از انج هس
عزیــزان نبایــد کوتاهــی صــورت گیــرد. رئیــس 

ــح  ــه تصری ــور دانشــجویان در ادام ــازمان ام س
ظرفیت هــای  از  بایــد  دانشــگاه ها  کــرد: 
و  ســازمان ها  دیگــر  و  خیریــن  اجتماعــی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــب مس ــا در قال وزارتخانه ه
ــه ای جــز  ــا هیــچ دغدغ ــد ت و... اســتفاده کنن
ــی  ــجویان باق ــرای  دانش ــش ب ــری دان فراگی
نمانــده و فرصــت دانشــجویان بنــا بــه توصیــه 
ی مقــام معظــم رهبــری معطــوف بــه تحصیل، 

ــود. ــب و ورزش ش تهذی
از  بازدیــد  ضمــن  ادامــه  در  پــور  داداش 
ــی اراک  ــگاه صنعت ــف دانش ــای مختل بخش ه
ــام  ــهیدان گمن ــزار ش ــر م ــر س ــور ب ــا حض ب
طــرح  از  مقــدس،  دفــاع  دوران  یــادگاران 
ــام  ــن شــهید واالمق ــان ای ــای یادم ســاخت بن
ــکار  ــاز ب ــگ آغ ــد و ســپس کلن ــد نمودن بازدی
۴ طــرح توســعه عمرانــی در دانشــگاه صنعتــی 
ــس  ــن رئی ــد. همچنی ــن زدن ــه زمی اراک را ب
ســازمان امــور دانشــجویان ضمــن حضــور 
ــای  ــگاه ه ــاکن خواب ــجویان س ــع دانش در جم
حضــرت معصومــه )س(، امیرالمومنیــن )ع( 
بــا دانشــجویان بــه  و فاطمــه زهــرا )س( 
ــا مشــکالت و  ــک ب گفتگــو پرداخــت و از نزدی
ــا  ــگاه ه ــای دانشــجویان ســاکن خواب کمبوده
ــد و  ــن بازدی ــت در ای ــی اس ــد. گفتن ــنا ش آش
ــعه  ــرح توس ــی ۴ ط ــگ اجرای ــت ها کلن نشس
ــران،  ــهید چم ــی ش ــه ورزش ــی مجموع عمران
خوابــگاه حضــرت معصومــه )س(، احــداث 
ــگاه متاهلیــن دانشــگاه و ســاخت مقبــره  خواب

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــام ب ــهید گمن ش

معاون آموزشی وزیر علوم از دانشگاه صنعتی ارومیه بازدید کرد:

دکتر قاسم عموعابدینی معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از 
دانشگاه صنعتی ارومیه بازدید کرد

ــازمان  ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــور مع ــا حض ب
و  ایــران  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
ــه  ــگان تفاهم نام ــی نخب ــاد مل ــام بنی ــم مق قائ
از  بهره منــدی  موضــوع  بــا  همــکاری 
ــتعدادهای  ــگان و اس ــی نخب ــای علم ظرفیت ه
برتــر در توســعه نــوآوری در پژوهش هــای 

ــید. ــا رس ــه امض ــی ب ــی و صنعت علم
 بــه گــزارش روابــط عمومــی، بــا حضــور دکتر 
حســن زمانیــان معــاون وزیــر و رئیس ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و دکتــر 
ــی  ــاد مل ــام بنی ــم مق ــدم قائ ــری مق ناصــر باق
نخبــگان تفاهم نامــه همــکاری تحقــق اهــداف 
ــاله  ــت س ــداز بیس ــم ان ــم انداز چش ــند چش س
ــای  ــن و برنامه ه ــق ۱۴۰۴، قوانی ــور در اف کش
و  گســترش  اقتصادی-اجتماعــی،  توســعه 
ــی کشــور  ــت تعامــالت پژوهشــی و اجرای تقوی
و در نهایــت پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیــان بــه 
عنــوان رکــن اساســی در پیــاده ســازی اقتصــاد 
مقاومتــی در محــل ســازمان بــه امضــا رســید.

ــدی از  ــا موضــوع بهره من ــه ب ــم نام ــن تفاه ای
ــتعدادهای  ــگان و اس ــی نخب ــای علم ظرفیت ه
برتــر در توســعه نــوآوری در پژوهش هــای 
ــت  ــاد رقاب ــدف ایج ــا ه ــی ب ــی و صنعت علم
ــه  ــک ب ــور و کم ــع کش ــش صنای ــری بخ پذی
ــداف  ــا اه ــان و ب ــش بنی ــاد دان ــق اقتص تحق
قابــل پیــش بینــی زیــر در دســتور کار ســازمان 
ــت: ــد گرف ــرار خواه ــگان ق ــی نخب ــاد مل و بنی

ــش و  ــوخ دان ــای رس ــم آوری زمینه ه ۱- فراه
ــادی  ــای اقتص ــد در بنگاه ه ــای جدی فناوری ه

بــا کمــک اجتماعــات نخبــگان
بهــره وری  و  افــزوده  ارزش  افزایــش   -۲
ــا جــذب  ــی ب ــات و پژوهش هــای صنعت تحقیق

اســتعدادهای برتــر
۳- هدایــت و جهــت دهــی اســتعدادهای 
ــه  ــای فناوران ــق اولویت ه ــت تحق ــر در جه برت
ــت ــش صنع ــان و بخ ــش بنی ــرکت های دان ش

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و بنیاد ملی نخبگان تفاهم 
نامه همکاری امضا کردند
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در نشست معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد؛
لزوم برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و نخبه محور در جزیره قشم با محوریت پارک زیست فناوری خلیج فارس

و  فنــاوری  معــاون  مشــترک  نشســت  در 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی ن
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان 
ــت  ــارک زیس ــس پ ــم و رئی ــه آزاد قش منطق
بــرای  برنامه ریــزی  بــر  قشــم  فنــاوری 
نخبــه  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای  توســعه 
ــارک  ــت پ ــا محوری ــم ب ــره قش ــور در جزی مح
همچنیــن  و  خلیج فــارس  زیســت فناوری 
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــگان ب ــارکت نخب مش
برپایــه فعالیت هــای دانــش بنیــان تأکیــد 

ــد. ش
 بــه گــزارش اداره پــارک زیســت فنــاوری 
قشــم، دکتــر علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری 
و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــد  ــا می توانن ــت: دانش بنیان ه ــه گف ــن جلس ای
بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن اقتصــاد، صنعــت، 
دانشــگاه و مراکــز علمی-تحقیقاتــی حلقــه 
ــت  ــم و صنع ــای عل ــان عرصه ه ــی می ارتباط

ــند. باش
زیســت فناوری  پــارک  مجموعــه  وی 

ظرفیت هــای  دارای  را  )قشــم(  خلیج فــارس 
بســیار خوبــی بــرای توســعه فعالیت هــای 
ــا  ــم ب ــزود: امیدواری ــت و اف ــان دانس دانش بنی
ــگان  ــور نخب ــه حض ــوان زمین ــزی بت برنامه ری
ــرمایه گذاران بخــش خصوصــی در  ــی و س علم

ــرد. ــم ک ــه فراه ــن منطق ای
ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــوم در پای ــر عل ــاون وزی مع
ــره قشــم به واســطه موقعیــت اســتراتژیک  جزی
دارای ظرفیت هــای بســیاری اســت کــه بــا 
حضــور نخبــگان عــالوه بــر توســعه فعالیت های 
بــرای  می تــوان  منطقــه  در  دانش بنیــان 
و  علمــی  مختلــف  حوزه هــای  پیشــرفت 
ــود  ــدار و بهب اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال پای
کیفیــت زندگــی ســاکنان جزیــره تــالش 

ــود. نم
مدیرعامــل ســازمان  الهــی  فتــح  افشــار   
منطقــه آزاد قشــم نیــز در ایــن جلســه اظهــار 
داشــت: تقویــت و توســعه فعالیــت شــرکت های 
ــگان  ــت از نخب ــرد حمای ــا رویک ــان ب دانش بنی
کشــوری و دانشــگاهی بــا اولویــت رفــع نیازهــا 

ــای دارای  ــی از برنامه ه ــه یک ــعه منطق و توس
ــه آزاد قشــم اســت. ــت منطق اولوی

وی ادامــه داد: در جزیــره قشــم به شــدت 
هســتیم  دانشــی  و  علــم  تولیــد  نیازمنــد 
طرح هــا  اجــرای  چرخــه  در  بتوانــد  کــه 
عملیاتــی  و  گرفتــه  قــرار  مورداســتفاده 
ــارک  ــه پ ــور مجموع ــن منظ ــرای ای ــود و ب ش
حلقــه  به عنــوان  می توانــد  زیســت فناوری 
ــش  ــای نق ــرا ایف ــوزه اج ــش و ح ــال دان اتص

ــد. کن
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در 
ــرمایه گذاران  ــور س ــتقبال از حض ــا اس ــه ب ادام
ــای  ــعه فعالیت ه ــرای توس ــی ب ــش خصوص بخ
اظهــار  جزیــره،  دانشــگاهی  و  دانش بنیــان 
ــا همــکاری تمــام بخش هــا  ــم ب کــرد: امیدواری
ــی  و دســتگاه های دولتــی بتوانیــم اعتبــار خوب
ــی  ــد علم ــه رش ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ب

ــم. ــذب کنی ــه ج منطق
کــرد:  پایــان خاطرنشــان  در  الهــی  فتــح 
ــده  ــنتی و منسوخ ش ــیوه های س ــتفاده از ش اس
در حوزه هــای مختلــف بــه بهانــه تولید اشــتغال 
قابل قبــول نیســت و برنامه ریــزی خوبــی بــرای 
مجموعه هــای  و  شــرکت  فعالیــت  توســعه 
ــش روز و  ــتفاده از دان ــت اس ــان جه دانش بنی
ــریع  ــدار و س ــوازن، پای ــعه مت ــه توس ــک ب کم

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ص منطق

ــد در  ــاور بای ــتیار فن ــرح دس ط
همــه پــارک هــای علــم و فنــاوری 

ــود ــی ش اجرای
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــا هــدف بررســی و رفــع 
ــای  ــع پیــش روی فعالیــت ه مشــکالت و موان
فناورانــه قشــم از شــرکت هــای فنــاور و دانــش 
بنیــان مســتقر در پــارک زیســت فنــاوری 

ــرد. ــد ک ــارس بازدی ــج ف خلی
خیــر الدیــن ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه 
محصــوالت شــرکت هــای فنــاور و دانــش 
بنیــان مســتقر در پــارک زیســت فنــاوری 
قشــم، بــا مدیــران ایــن شــرکت هــا بــه گفتگــو 
ــش هــا و اقدامــات  ــان چال پرداخــت و در جری

ــت. ــرار گرف ــان ق آن
فعالیــت  از  اســتقبال  بــا  همچنیــن  وی 
ــاور  ــتیار فن ــوان دس ــه عن ــه ب ــجویانی ک دانش
در شــرکت های مســتقر در پــارک زیســت 
فنــاوری خلیــج فــارس قشــم مشــغول فعالیــت 
هســتند، بــر ضــرورت  اجــرای طــرح دســتیار 
فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد 
ــا هــدف فرهنــگ  ــزود: ایــن طــرح ب کــرد و اف
ســازی، کســب مهــارت و آشــنایی دانشــجویان 
بــا فعالیــت هــای نوآورانــه و فناورانــه در پــارک 

ــی شــده اســت. ــاوری اجرای ــم و فن ــای عل ه
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم ضمــن 
ابــراز خرســندی از فعالیــت هــای انجــام شــده 
در پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس 
قشــم،  تقویــت، حمایــت و رفــع موانــع و 
چالــش هــای واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان 
و نیــز برگــزاری رویدادهــای فناروانــه بــا هــدف 
معرفــی فعالیــت شــرکت ها را بســیار حائــز 

ــت. ــش دانس ــت بخ ــت و رضای اهمی
گفتنــی اســت، دکتــر محمــد شــریف رنجبــر 
رییــس پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس 
ــی از حضــور معــاون  قشــم نیــز ضمــن قدردان
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
ــای  ــت ه ــه گزارشــی از فعالی ــه ارائ ــاوری ب فن
ایــن پــارک پرداخــت و گفــت: برقــراری ارتباط 
ــش  ــاور و دان ــای فن ــن شــرکت ه ــل بی و تعام
ــعه و  ــات توس ــی از ضروری ــتقر  یک ــان مس بنی

ــه اســت. پیشــرفت فعالیــت هــای فناوران

نشست فعالین فرهنگی دانشگاه های استان فارس با معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد

ــش  ــی روی ــنواره مل ــن جش ــیه دهمی در حاش
بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز، نشســت فعالیــن 
ــا  ــارس ب ــتان ف ــای اس ــگاه ه ــی دانش فرهنگ
علــوم،  وزارت  اجتماعــی  فرهنگــی  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــا محوریــت طــرح 
ــجویان  ــی دانش ــائل فرهنگ ــا و مس ــه ه دغدغ

ــد. ــزار ش برگ
ــا حضــور نماینــدگان   در ایــن نشســت کــه ب
دانشــگاه هــای اســتان از جملــه دانشــگاه 
دانشــگاه  نــور،  پیــام  دانشــگاه  شــیراز، 
فرهنگیــان، دانشــگاه فنــی و حرفــه ای باهنــر، 

دانشــگاه  اقلیــد،  دانشــگاه  دانشــگاه فســا، 
ــاد دانشــگاهی، دانشــگاه  ــی شــیراز، جه صنعت
شــد،  برگــزار  الرســتان  دانشــگاه  و  هنــر 
دانشــجویان بــه طــرح مســائل مختلــف از جمله 
نیــاز بــه اصــالح آییــن نامــه هــای دانشــجویی 
فرهنگــی، لــزوم توجــه و تمرکــز بیشــتر وزارت 
ــوم در حمایــت از فعالیــت هــای فرهنگــی،  عل
ــخت  ــای س ــوزه ه ــود در ح ــای موج کمبوده
ــی،  ــای فرهنگ ــت ه ــاز فعالی ــورد نی ــزاری م اف
تســهیل ارتباطــات دانشــجویان و نهادهــای 
خــارج از دانشــگاه و راهکارهــای ارتقــای کیفــی 

ــد. ــی پرداختن ــای فرهنگ ــت ه فعالی
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر کالنتــری معاون 
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم پــس از 
اســتماع دیــدگاه هــا و مســائل دانشــجویان بــه 

دغدغــه هــای ایشــان پاســخ داد.
ــرش  ــدت پذی ــه در م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتای  ــود را در راس ــالش خ ــام ت ــئولیت تم مس
ــر  ــذار ب ــای تاثیرگ ــهیل فراینده ــود و تس بهب
رونــد اجــرای فعالیــت هــای فرهنگــی بــه کار 
ــه  ــد اصــالح آییــن نام ــزود: رون ــد اف ــه ان گرفت
هــای قدیمــی در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت و ایــن آییــن نامــه هــا بــه مــرور در حــال 

ــتند. ــانی هس ــه روز رس اصــالح و ب
ــت  ــه معاون ــالش مجموع ــام ت ــزود تم وی اف
فرهنگــی وزارت علــوم در راســتای رفــع موانــع 
ــت و  ــی اس ــای فرهنگ ــت ه ــاختاری فعالی س
مــا از تمــام ظرفیــت هــای ســتادی در جهــت 
ــی  ــه فرهنگ ــش مجموع ــش از پی ــای بی ارتق

ــود. ــم نم ــتفاده خواهی ــا اس دانشــگاه ه
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  همچنیــن 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا معاونیــن 
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه هــای منطقــه ۷ 
کشــور؛ بــا بیــان محدودیــت هــای اجرایــی در 
حــوزه فعالیــت هــای فرهنگــی اظهــار داشــت، 

بــا هــم افزایــی هــای ســازمانی مــی توانیــم راه 
میانبــر را طــی کنیــم

 دکتــر کالنتــری بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
عظیــم دانشــجویی بیــان داشــت، الزم اســت بــا 
اســتفاده از ظرفیــت خــود دانشــجویان، اجــرای 
برنامــه هــا فرهنگــی صــورت پذیــرد و ایــن کار 
ــه  ــان ب ــوان جوان ــدی از ت ــر بهره من ــالوه ب ع
ــگاه  ــی در دانش ــای فرهنگ ــت ه ــج فعالی تروی

ــد . کمــک شــایانی مــی کن
وی بــا اشــاره بــه تغییــرات فرهنگــی در 
دانشــگاه بــه لــزوم تقویــت ســاختارهای جدیــد 
و اجــرای برنامــه هــای خالقانــه اشــاره نمــود و 
بــر اســتفاده از فرصــت هــا و فضاهــای مجــازی 
و رســانه ای در راســتای ایجــاد هویــت و حفــظ 

کرامــت انســانی دانشــجویان تاکیــد کــرد.
همچنیــن  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
بــر اســتفاده از ظرفیــت اســاتید شــاخص 
هــای  برنامــه  و  جمــع  در  پیشکســوت  و 

داشــت. تاکیــد  دانشــجویان 
ــی و  ــن فرهنگ ــه، معاونی ــن جلس ــه ای در ادام
اجتماعــی دانشــگاه هــای منطقــه ۷ بــه بیــان 
دیــدگاه هــا دغدغــه هــا فرهنگــی و اجتماعــی 
و همچنیــن بررســی نحــوه اجــرای طــرح ملــی 

ــد. ــرفت پرداختن راهیان پیش
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معاون پژوهشی وزیر علوم در جلسه مجمع پژوهشگاه های ملی کشور تاکید کرد:
پژوهشگاه ها برای برگزاری آئین هفته پژوهش و فناوری اهتمام ویژه داشته باشند

همــه  از  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
پژوهشــگاه های کشــور خواســت تــا هفتــه 
به صــورت  را  امســال  فنــاوری  و  پژوهــش 
از تمــام  دانشــجو محــور برگــزار کننــد و 
ــوان دانشــجویان جهــت برگــزاری نمایشــگاه  ت
ــتفاده  ــه، اس ــی و فناوران ــتاوردهای پژوهش دس

نماینــد.
پژوهشــگاه های  مجمــع  نشســت  نهمیــن   
ملــی کشــور در ســال جــاری بــا موضــوع 
بررســی پیش نویــس آئین نامــه اســتخدامی 
اعضــای هیات علمــی پژوهشــی، بــا حضــور 
دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر علــی باقــر 
طاهــری نیــا دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های 
ملــی کشــور و رئیــس موسســه پژوهــش و 
ــران حــوزه  ــی مدی ــوزش عال ــزی آم ــه ری برنام
پژوهشــی و روســای پژوهشــگاه های عضــو 
مجمــع، بــه میزبانــی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــوری و مج ــورت حض به ص
بــه گــزارش روابــط  عمومــی وزارت علــوم 
بــه نقــل از  پژوهشــگاه مــواد و انــرژی، دکتــر  
صالحــی در  ســخنرانی خــود در ایــن نشســت،  
ــد و  ــاوری خوان ــش و فن ــاه پژوه ــاه را م آذرم
اظهــار داشــت: مــی بایســت تمــام همــت 
ــه  ــی هفت خــود را در برنامه هــای اســتانی و مل

ــم. ــی بگذاری ــات پژوهش ــش و موضوع پژوه
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س وی در ادام
دســتور جلســه ایــن نشســت درخصــوص 
موظفــی  آئین نامــه  پیش نویــس  تدویــن 
اعضــای هیات علمــی پژوهشــی، افــزود: در 
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــد ب ــه بای ــن آئین نام ای
داشــت کــه رابطــه ای متناســب و ملمــوس بین 
آمــوزش و پژوهــش برقــرار شــود و موظفی هــا 
گردنــد،  مجــزا  یکدیگــر  از  خروجی  هــا  و 
چراکــه خروجی هــا بــر اســاس ماموریــت و 

اهــداف ســازمان می باشــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــاون پژوهشــی وزی مع
حمایــت از پژوهشــگاه ها بــا تامیــن منابــع 
ارزی، خطــاب بــه اعضــای مجمــع، گفــت: بــه 
ســمت تجاری ســازی در راســتای اولویت هــای 
کشــور حرکــت کنیــد و انعقــاد تفاهم نامــه 
دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  همــکاری  و 
در  را  ســازمان  ماموریت هــای  جهــت  در 

برنامه هــای خــود بگذاریــد.

در ادامــه دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا رئیــس 
مؤسســۀ پژوهــش و برنامه ریــزی آموزش عالــی 
ــور  ــی کش ــگاه های مل ــع پژوهش ــر مجم و دبی
ضمــن  ارائــه گزارشــی از نشســت قبــل و 
ــت  ــاء خواس ــه، از اعض ــورت گرفت ــات ص اقدام
آئین نامــه  پیش نویــس  ارائــه  از  پــس  تــا 
اســتخدامی اعضــای هیات علمــی پژوهشــی 
توســط دکتــر محســن شــریفی مدیــرکل دفتــر 
ــی  ــور پژوهش ــتگذاری ام ــزی و سیاس برنامه ری
وزارت علــوم، نقطــه نظــرات و پیشــنهادات 

ــد . ــود را مطــرح کنن خ
رئیــس  امیــدوار  حمیــد  دکتــر  ســپس 
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی  بــه ارائــه گزارشــی 
درخصــوص تاریخچــه تاســیس پژوهشــگاه، 
آزمایشــگاه ها،  اقدامــات،  و  فعالیت هــا 
کارگاه هــا و پایلوت هــا، دســتاوردها، مرکــز 
ــت. ــگاه پرداخ ــبز پژوهش ــاختمان س ــد و س رش

پژوهشــکده  دو  ایجــاد  از  همچنیــن  وی 
ــکده  ــد و پژوهش ــاخت و تولی ــای س فناوری ه
تخصصــی  پردیــس  ایجــاد  سیاســتگذاری، 
فنــاوری و نــوآوری بــا همــکاری پــارک علــم و 
فنــاوری البــرز و ایجــاد تکنوپــارک باتری هــای 
صنعتــی  دانشــگاه  همــکاری  بــا  لیتیمــی 
امیرکبیــر و همچنیــن راه انــدازی ۲ مرکــز 
ــر داد. ــگاه خب ــن پژوهش ــرژی در ای ــوآوری ان ن

دکتــر امیــدوار در ادامــه افــزود: اخیــرا طــی دو 

حکــم جداگانــه از ســوی شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی، وظیفــه »تدویــن پیش نویــس ســند 
ملــی توســعه علــوم و فناوری هــای حــوزه مــواد 
پیشــرفته« و نیــز عنــوان »راهبــر برنامــه مــواد 
ــگاه  ــه پژوهش ــع« ب ــول صنای ــرفته و تح پیش

مــواد و انــرژی محــول گردیــده اســت.
ــن  ــرژی همچنی ــواد و ان ــس پژوهشــگاه م رئی
بــه تعریــف چندیــن طــرح کالن ملــی در ایــن 
ــا  ــوص آنه ــرد و درخص ــاره ک ــگاه اش پژوهش

ــود. ــه نم ــی را ارائ توضیحات
ــس  ــز درخصــوص پیش نوی ــریفی نی ــر ش دکت
آئین نامــه مذکــور توضیحــات الزم را ارائــه 
ــورت  ــع به ص ــای مجم ــه اعض ــود و در ادام نم
ــنهادات و  ــرح پیش ــه ط ــن ب ــوری و آنالی حض

ــد. ــود پرداختن ــرات خ ــه نظ نقط
ــدی  ــا جمع بن ــا ب ــر طاهری نی ــان دکت در پای
مطالــب مطــرح شــده در ایــن نشســت، ضمــن 
قدردانــی از دکتــر شــریفی و همکارانشــان بــه 
ــرد:  ــالم ک ــس، اع ــن پیش نوی ــه ای ــر تهی خاط
ــا حضــور دکتــر  کمیتــه تدویــن پیش نویــس ب
ــگاه  ــس پژوهش ــان رئی ــد حکیمی ــی محم عل
ــه  ــا توج ــود و ب ــکیل ش ــگاه تش ــوزه و دانش ح
بــه نقطــه نظــرات مطــرح شــده، نســخه جدیــد 
ــود   ــال ش ــع ارس ــه مجم ــه دبیرخان ــه و ب تهی
ــت  ــط معاون ــدن، توس ــی ش ــد از نهای ــا بع ت
ــود. ــالغ ش ــوب و اب ــوم مص ــی وزارت عل پژوهش

قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل 
ــترک  ــیون مش ــن دور کمیس ــیه نهمی در حاش
ــالمی  ــوری اس ــادی جمه ــای اقتص همکاری ه
بــا  ونزوئــال  بولیــواری  ایــران و جمهــوری 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــال دی ونزوئ
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ایــن دور از کمیســیون صبــح امــروز )یکشــنبه( 
ــر  ــا حضــور مقامــات دو کشــور از جملــه وزی ب
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و متولــی 
ــل و  ــر حم ــترک، وزی ــیون مش ــی کمیس ایران
ــی ونزوئالیــی کمیســیون  ــال و متول نقــل ونزوئ
مشــترک، معــاون علمــی و فنــاوری، آموزشــی 
ــاون  ــال، مع ــور ونزوئ ــس جمه ــت رئی و بهداش
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه، 
معــاون وزیــر خارجــه ونزوئــال و قائم مقــام 
وزیــر علــوم در امــور بین الملــل و رئیــس 
ــن  ــی ای ــی بین الملل ــای علم ــز همکاری ه مرک
وزارت در محــل هتــل اســتقالل تهــران افتتــاح 

شــد.
ــور  ــا حض ــه ب ــیون ک ــن کمیس ــت ای در نشس
برگــزار  مختلــف  دســتگاه های  نماینــدگان 
ــای  ــادالت و همکاری ه ــش تب ــر افزای ــد، ب ش
طرفیــن در حوزه هــای مختلــف از جملــه علــم 

ــد. ــد ش ــاوری تأکی و فن

وحیــد  دکتــر  جلســه،  ایــن  حاشــیه  در 
حــدادی اصــل قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور 
همکاری هــای  مرکــز  رئیــس  و  بین الملــل 
بــا گابریــال خیمنــس،  علمــی بین المللــی 
معــاون علمــی و فناوری، آموزشــی و بهداشــتی 
ــر افزایــش  ــدار و ب ــال دی رئیــس جمهــور ونزوئ
همکاری هــای دو کشــور در حــوزه علمــی، 

ــرد. ــد ک ــاوری تکی ــی و فن تحقیقات

ــدار  ــن دی ــل، در ای ــدادی اص ح
از آمادگــی وزارت علــوم بــرای 
کمیتــه  بعــدی  دور  برگــزاری 
مشــترک علمــی و فنــاوری دو 

کشــور خبــر داد.
معــاون علمی و فناوری، آموزشــی و بهداشــتی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــال نی ــور ونزوئ ــس جمه رئی
تبــادل نظــر و گفتگــوی خــود بــا وزیــر علــوم 
کشــورمان در تابســتان ســال جــاری  کــه بــه 
ــر  ــگاه وزی ــو کنفرانســی و در جای صــورت ویدئ
علــوم و آمــوزش عالــی ونزوئــال صــورت گرفت؛ 
از دعــوت مجــدد دکتــر زلفــی گل بــه منظــور 
ــراز  ــتقبال و اب ــترک اس ــه مش ــزاری جلس برگ
ــر  ــرد جلســه مشــترک وی و وزی ــدواری ک امی
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کشــورمان کــه در 
ــه جــاری برگــزار می شــود؛  روز سه شــنبه هفت

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور ونزوئا دیدار کرد 

معاون آموزشی وزیر علوم:

صندوق گرنت آموزشی ایجاد می شود

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم گفــت: در 
ــتی،  ــناد باالدس ــداف اس ــق اه ــتای تحق راس
بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی و طــرح تحول 
ــورای گســترش  ــر ش ــوزش، در جلســه اخی آم
آمــوزش عالــی چنــد مصوبــه مهــم بــه تصویــب 
ــا  ــورا ب ــت ش ــا موافق ــی از آنه ــه یک ــید ک رس

ــود. ــی ب ــت آموزش ــدوق گرن ــاد صن ایج
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــت:  ــی گف ــو عابدین ــم عم ــر قاس ــوم، دکت عل
ــورای  ــاه ش ــان م ــه ۱۵ آب ــاس مصوب ــر اس ب
گســترش، صنــدوق گرنــت آموزشــی تشــکیل 
می شــود و کارگروهــی بــرای عملیاتــی کــردن 
و  نامه هــا  و تصویــب شــیوه  ایــن مصوبــه 
مشــارکت  بــا  نیــاز  مــورد  آیین نامه هــای 
معاونــت آموزشــی وزارت علــوم و ســازمان 

ــود. ــی ش ــاد م ــه  ایج ــه و بودج برنام
ایجــاد  بــا  داشــت:  اظهــار  عموعابدینــی 
دانشــجویان  آموزشــی،  گرنــت  صنــدوق 
مســتعد کــه در رشــته های راهبــردی و مــورد 
نیــاز کشــور تحصیــل کننــد در همــه مقاطــع 
نیازهــای آموزشــی و  تحصیلــی در زمینــه 
ــد. ــی گیرن ــرار م ــت ق ــورد حمای ــی م پژوهش
رتبه بنــدی  شــیوه  در  تغییــر 

تعریــف  و  دانشــگاه ها 
بــرای  جدیــد  شــاخص های 

ی تبه بنــد ر
عموعابدینــی همچنیــن اضافــه کــرد: در ایــن 
رتبه بنــدی ســال ۱۳۹۹- جلســه گــزارش 

علــوم  اســتنادی  مؤسســه  توســط   ۱۴۰۰
)ISC( و پایــش علــم و فنــاوری ارائــه و مقــرر 
شــد دراســتای اجــرای مــاده ۴ مصوبــه شــماره 
۷۷6 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا 
موضــوع رتبه بنــدی مؤسســات آمــوزش عالــی 

ــد. ــر کن ــدی تغیی ــه بن ــیوه رتب کشــور ش
و  گســترش  شــورای  مصوبــه  از  وی 
ــری  ــرای بازنگ ــی ب ــوزش عال ــزی آم برنامه ری
و  داد  خبــر  دانشــگاه ها  رتبه بنــدی  شــیوه 
ــاخص های  ــری در ش ــد بازنگ ــرر ش ــت: مق گف
بــه  رتبه بنــدی مؤسســات آمــوزش عالــی 
ــوزش  ــات آم ــه موضوع نحــوی انجــام شــود ک
ــاز  ــگاه تمدن س ــازی، دانش ــی، توانمندس مهارت
و  اشــتغال آفرینی  بنیــان،  حکمــت  و 
ــی  ــی علم ــی و دیپلماس ــاخص های فرهنگ ش
مــورد توجــه بیشــتر قــرار گیــرد و نتایــج رتبــه 
بنــدی در ســال آینــده عــالوه بــر رتبــه کلــی 
ــالم شــود. ــز اع ــی نی ــه موضوع ــه صــورت رتب ب
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تشــکل های  و  اتحادیه هــا  نماینــدگان 
ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــان وزی ــجویی میهم دانش
ــران  ــت دبی ــن نشس ــد. در ای ــاوری بودن و فن
و نماینــدگان انجمــن اســالمی دانشــجویان 
ــم وحــدت(، بســیج دانشــجویی،  ــر تحکی )دفت
جنبــش  دانشــجویان،  اســالمی  جامعــه 
عدالت خــواه دانشــجویی و انجمــن اســالمی 
ــا و  ــان دیدگاه ه ــه بی ــتقل ب ــجویان مس دانش

ــد. ــود پرداختن ــرات خ نظ
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــت  ــن نشس ــی گل در ای ــی زلف ــر محمدعل دکت
گفــت: علی رغــم فروکــش کــردن و کــم شــدن 
ــوز در  ــات آن هن ــا، تبع ــه کرون ــال ب ــوارد ابت م

ــت. ــوم اس ــگاه ها و وزارت عل دانش
وی افــزود: چــه از بعــد فرهنگــی و اجتماعــی و 
چــه از ابعــاد مالــی و خدماتــی در دانشــگاه هــا 

درگیــر مســائل پســا کرونــا هســتم.
ــه  ــد بودج ــه درص ــاص س اختص

ــگ ــش فرهن ــه بخ ــاری ب ج
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت:  ب ــوم گف ــر عل وزی
در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــن  ــه ای ــی، ب ــوزش عال ــز آم دانشــگاه ها و مراک
موسســات ابــالغ شــد  کــه ۳% بودجــه جــاری 
بــه فعالیت هــای فرهنگــی اختصــاص یابــد.

ــدی  ــان تص ــت: از زم ــار داش ــی گل اظه زلف
عرصه هــای  در  کردیــم  تــالش  مســئولیت، 
علمــی، فرهنگــی، عمرانــی و پژوهشــی بــا 
ــدم  ــته ق ــه گذش ــبت ب ــتری نس ــتاب بیش ش
ــرای تمرکــز برنامه هــا و اقدامــات،  برداریــم و ب
دانشــگاه ها  و  ســتاد  بــرای  اولویــت  پنــچ 

ــد. ــالم ش ــف و اع تعری
و  مرجعیــت  شــامل  را  اولویــت  پنــچ  وی 
نــوآوری،  و  فنــاوری  علمــی  دیپلماســی 
هدفمنــد،  بــرون داد  و  پژوهــش  آمــوزش، 
نــوآوری فرهنگــی و فرهنــگ نــوآوری، شــاگرد، 
فنــاور و نــوآور پــروری و تولیــد خدمــت، ثــروت 
و ســرمایه از دانــش اعــالم کــرد و گفــت: بــرای 
ــف  ــی تعری ــای خاص ــه ه ــت برنام ــر اولوی ه

ــت. ــده اس ش
ــگاه های  ــت: در دانش ــار داش ــوم اظه ــر عل وزی
تابعــه وزارت علــوم در ســال گذشــته اتفاقــات 
علمــی و فنــاوری بزرگــی افتــاد کــه حــوادث و 

اغتشاشــات اخیــر مانــع دیــدن آنهــا شــد.
اعــالم کــرد: در مرجعیــت علمــی در  وی 
یکســال گذشــته ۲۰ مجلــه علمــی و پژوهشــی 
در حــال انتشــار در جمهــوری اســالمی ایــران 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــن الملل ــای بی ــت نمایه ه تح
ــئوالن  ــردبیران و مس ــوزش س ــویق و آم و تش
مجــالت علمــی در دســتور کار وزارت قــرار 

ــت. گرف
ــتاد  ــال ۱۳۸۳، ۴ اس ــت: در س ــی گل گف زلف
ــک درصــد دانشــمندان  ــی در فهرســت ی ایران
برتــر جهانــی قــرار داشــتند ولــی امســال  
۸۴۰ نفــر از دانشــگاه های ایــران در لیســت 
۱% دانشــمند برتــر قــرار دارنــد کــه ایــن 
علمــی  مرجعیــت  سیاســت  راســتای  در 
ــدود ۱۸۰۰  ــن ح ــت. همچنی ــوم اس وزارت عل
ــمندان  ــت ۲% دانش ــور در لیس ــمند کش دانش

ــد. ــرار دارن ــی ق ــن الملل ــر بی برت
وزیــر علــوم در ایــن جلســه ضمــن قدردانــی از 
ــجویی  ــکل های دانش ــای تش ــور و تالش ه حض
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه فعالیت ه در عرص
دانشــگاه ها گفــت: کنشــگران اصلــی فرهنگــی 
ــکل های  ــه تش ــگاه ها مجموع ــی دانش اجتماع

دانشــگاهی و دانشــجویی اســت.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــر  ــت بهت ــرای مدیری ــر ب ــات اخی در اغتشاش
روســای  بــا  زیــادی  جلســات  دانشــگا ها 
تالش هــا  تمــام  و  داشــتیم  دانشــگاه ها 
کــه  اســت  ایــن  دانشــگاه ها  مســئولین  و 
ســرمایه های  کــه  اســاتید  و  دانشــجویان 
ــیب  ــتند، آس ــور هس ــمند کش ــی و ارزش علم
و  شــود  دانشــگاه حفــظ  شــأن  و  نبیننــد 
ــه  ــری مطالب ــا پیگی ــا ب ــم ت ــالش کنی ــد ت بای
مقــام معظــم رهبــری، برگــزاری جدی تــر 
دانشــگاه ها  در  را  آزاداندیشــی  کرســی های 
ــی  ــا در محیط ــم ت ــرار دهی ــتور کار ق در دس
علمــی و بــا بــاز کــردن بــاب گفتگــو ســواالت 
و شــبهات را مطــرح کــرد و بــه بحــث و تبــادل 

ــت. ــر پرداخ نظ

وزیر علوم با دبیران پنچ تشکل دانشجویی دیدار و گفتگو کرد

با حضور وزیر علوم؛

آیین تجلیل از کارکنان نمونه ستاد وزارت علوم برگزار شد

آییــن تجلیــل از کارمنــدان نمونــه ســتاد 
وزارت علــوم بــا حضــور دکتــر زلفــی گل وزیــر 
علــوم، معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع و 
ــران کل ســتادی برگــزار و از 6۷  برخــی از مدی

ــه تجلیــل شــد. ــد نمون کارمن
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ  ب
علــوم، تأکیــدات مهــم وزیــر علــوم بــر افزایــش 
خدمــات رفاهــی و حــل مشــکالت کارکنــان و 
ــای  ــان از محوره ــای کارکن ــه ه ــرح دغدغ ط

ــود. ــی ب ــن نشســت صمیم ــی ای اصل

موفقیت هــای  کســب  در  کارکنــان 
ــل  ــن عام ــا و ادارات موثرتری ســازمان ه

ــتند هس
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، در ایــن نشســت، 
بــه معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع 
ــد  ــت تاکی ــن معاون ــران ای ــوم و مدی وزارت عل
کــرد: در چارچــوب قوانیــن و اعتبــارات وزارت،  
ــرای ارتقــای شــغلی  ــا ب از ظرفیــت هیــات امن

ــد. ــان( اســتفاده کنن ــاوران علمــی )کارکن ی
ــرای  ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری ــت: یک وی گف
ارتقــای کارکنــان، تعریــف پایه هــای تشــویقی 
ــر اســاس  ــه کارکنــان ب اســت کــه طبــق آن ب
ــداف  ــق اه ــر و اثربخــش در تحق ــرد موث عملک
ــود،  ــی ش ــویقی داده م ــه تش ــوم پای وزارت عل
ارتقــای  آیین نامــه  آنچــه کــه در  هماننــد 
ــروه در  ــن گ ــرای ای ــی ب ــت علم ــای هیئ اعض

ــه شــده اســت. نظــر گرفت

وزیــر علــوم افزایــش مهارت هــا و توانمندی هــا 
علمــی و اجرایــی کارکنــان را یــک اصــل بــرای 
بازدهــی و بهــره وری هــر ســازمانی دانســت و 
تأکیــد کــرد: آیین نامه هــای اداری اســتخدامی 
کارکنــان داخــل وزارت بایــد بــه شــکلی اصالح 
ــال  ــل و اعم ــه تحصی ــت ادام ــه فرص ــود ک ش

مــدرک باالتــر بــرای کارکنــان فراهــم شــود.
وزیــر علــوم همچنیــن داشــتن محیطــی ســالم 
و صمیمانــه شــغلی را در ایجــاد انگیــزه و شــور 
و نشــاط بــرای شــاغلین مهــم دانســت و اظهــار 
کــرد: وزارت علــوم هماننــد یــک خانــواده 
ــواده در  ــن خان ــراد در ای ــه اف ــت ک ــزرگ اس ب
ــالش  ــرای رشــد علمــی کشــور ت ــار هــم ب کن
ایــن خانــواده  در  و هــر چقــدر  می کننــد 
ــتر  ــل بیش ــت و درک متقاب ــتی و صمیمی دوس

ــود. ــد ب ــر خواهن ــق ت باشــد موف
زلفــی گل بــا تجلیــل از اقداماتــی کــه تاکنــون 

ــان   ــه کارکن ــی ب ــات رفاه ــه خدم ــرای ارائ ب
توســط معاونــت اداری مالــی و مدیریــت منابــع 
صــورت گرفتــه اســت برتــداوم و افزایــش ایــن 
خدمــات تاکیــد کــرد و حــل مســئله مســکن 
را در ایــن حــوزه مهــم دانســته و بــر حمایــت 
ــرا در  ــل اج ــی و قاب ــای قانون ــود از راهکاره خ

ایــن حــوزه تاکیــد کــرد.
ــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاهها و مراکــز  وی ب
پژوهشــی جزیــی از خانــواده بــزرگ وزارت 
ــتفاده از خدمــات  ــت: اس ــتند گف ــوم هس عل
ــی  ــا م ــه ه ــن مجموع ــی ای ــی و و رفاه اقامت
توانــد رضایــت کارکنــان و خانــواده آنــان را در 

ــر داشــته باشــد. ب

دکتر خطیبی:
آیین نامــه اســتخدامی یــاوران 

اصــاح   ) کارکنــان   ( علمــی 
د می شــو

دکتــر علــی خطیبــی، معــاون اداری، مالــی و 
مدیریــت منابــع وزارت علــوم در ایــن نشســت 
اســتخدامی  آیین نامــه  بازنگــری  گفــت: 
ــرات  ــذ نظ ــارکت و اخ ــا مش ــی ب ــاوران علم ی
ــب  ــرای تصوی ــاوران علمــی انجــام شــده و ب ی

ــا ارســال شــده اســت. ــات امن ــه هی ب
وی ضمــن گزارشــی از خدمــات رفاهــی ارائــه 
شــده بــه کارکنــان گفــت: بــا همــکاری بانــک 
ــون  ــران وام ۵۰۰میلی ــر ای ــرض الحســنه مه ق
ریالــی یــاوران علمــی نهایــی شــده اســت کــه 

ــان پرداخــت می شــود. ــه همــه کارکن ب
ــدات مســتمر و  ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــی ب خطیب
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــوم ب ــر عل ــه وزی دغدغ
ــته  ــدام شایس ــن اق ــی و همچنی ــاوران علم ی
جایــگاه  و  معیشــتی  ســطح  ارتقــا  بــرای 
ــون  ــه تاکن ــه ک ــت: آنچ ــان گف ــازمانی آن س
انجــام شــده در حــد بضاعــت مــا بــوده اســت، 
اگرچــه وظیفــه مــا بــرای جلــب رضایــت 

ــت. ــا اس ــش از اینه ــان بی کارکن

دکتر افکانه:
مشــکل ۱5 ســاله تبدیــل وضعیت 
اســتخدامی برخــی همــکاران حــل 

شد
دکتــر محمــد افکانــه، مدیــرکل منابع انســانی 
و پشــتیبانی وزارت علــوم نیــز در ایــن نشســت 
ــکل  ــتیم مش ــر توانس ــای اخی ــت: در روزه گف
ــان  ــر از کارکن ــت اداری ۱۳ نف ــل وضعی تبدی
پــروژه ای را کــه ۱۵ ســال انجــام نشــده بــود 
حــل کنیــم و ۴۷ نفــر از ایثارگــران عزیــز هــم 
ــل وضــع شــدند کــه حــدود ۱۰ درصــد  تبدی

کارکنــان ســتاد وزارت هســتند.
افکانــه بــا اشــاره بــه اینکــه ۴۸۹ نفــر از 
ــا داشــتن رابطــه اســتخدامی  یــاوران علمــی ب
بــه  اداری مســتقیم و حــدود ۲۰۰ نفــر  و 
روش هــای دیگــر مثــل ماموریــت و... بــا ســتاد 
از ۴۸۹  وزارت همــکاری می کننــد، گفــت: 
یــاور علمــی دارای رابطــه اســتخدامی ۲۲ نفــر 
ــی  ــر کارشناس ــرا، ۲۲۲ نف ــدرک دکت دارای م
ارشــد و ۱۳۹ نفــر کارشناســی هســتند گفــت: 
از نظــر داشــتن مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی، 
ــی   ــتگاه های اجرای ــن دس ــتاد وزارت در بی س

ــرار دارد. ــبی ق ــگاه مناس در جای
ــتیبانی وزارت  ــانی و پش ــع انس ــرکل مناب مدی
علــوم از مراحــل نهایــی تدویــن ســند توســعه 
منابــع انســانی ســتاد وزارت خبــر داد و گفــت: 
ــوم  ــان وزارت عل ــوزش کارکن ــع آم نظــام جام

نیــز تدویــن شــده اســت.
ــم  ــی از تنظی ــه بخش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اداره  مالــی دانشــگاه ها در  اداری و  مســائل 
صــورت  پشــتیبانی  و  انســانی  منابــع  کل 
می گیــرد، گفــت: تاکنــون ۲۳۰ ســند توســعه 
ــن اداره کل  ــگاه ها در ای ــانی دانش ــع انس مناب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــتیبانی وزارت  ــانی و پش ــع انس ــرکل مناب مدی
ــن اداره کل در تمــام  ــوم گفــت: خدمــات ای عل
اداری  مختلــف  زمینه هــای  در  ایــام ســال 
ــم  ــی کنی ــالش م ــداوم دارد  و ت ــی ت و رفاه
وظایــف  انجــام  بــرای  مناســبی  محیــط 

کارکنــان فراهــم کنیــم.
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تأکید معاون پژوهشی وزیر علوم بر امیدآفرینی در بین جوانان با اطاع رسانی دستاوردهای پژوهشی

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم تحقیقــات 
ــم و  ــوزه عل ــه در ح ــان اینک ــا بی ــاوری ب و فن
ــی  ــاط اجتماع ــک نش ــد ی ــاً بای ــاوری حتم فن
ــانی  ــا اطالع رس ــرد: ب ــد ک ــم تأکی ــاد کنی ایج
بایــد  فنــاوری،  و  پژوهشــی  دســتاوردهای 
ــیم. ــته باش ــان داش ــرای جوان ــی ب امیدآفرین

 
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر پیمــان صالحــی در نشســت 
دانشــگاه ها،  فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــان 
پژوهشــگاه ها، مراکــز و مؤسســات پژوهــش 
ــه  ــاوری ک ــم و فن ــای عل ــاوری و پارک  ه و فن
ــای  ــت »برنامه ه ــا محوری ــنبه( ب ــروز )دوش ام
ــه  ــال ۱۴۰۱« ب ــاوری س ــش و فن ــه پژوه هفت
ــزار شــد، گفــت: امســال  صــورت مجــازی برگ
ــخ  ــتانی از تاری ــاوری اس ــش و فن ــه پژوه هفت
ســطح  در  آذرمــاه  هفدهــم  تــا  دوازدهــم 

ــود. ــی ش ــزار م ــور برگ ــتان های کش اس
ــاوری  ــم و فن ــوزه عل ــرد: در ح ــح ک وی تصری
ــاد  ــی ایج ــاط اجتماع ــک نش ــد ی ــاً بای حتم
کنیــم و ضمــن اطالع رســانی دســتاوردهای 
ــی را  ــع امیدآفرین ــاوری، در واق پژوهشــی و فن

ــیم. ــته باش ــان داش ــرای جوان ب
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم افــزود: بــا 
ــور و  ــان وزارت کش ــه می ــم نام ــرای تفاه اج
وزارت علــوم، ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش 

ــجام  ــور انس ــه منظ ــر دارد ب ــاوری در نظ و فن
و  اســتانی  مراســم  برگــزاری  در  بیشــتر 
ــدار  ــل پای ــت تعام ــترهای الزم جه ــاد بس ایج
بهره بــرداران  و  کننــدگان  عرضــه  میــان 
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری بــا همــکاری 
دانشــگاه هــا پژوهشــگاه ها مراکــز پژوهشــی و 
ــتگاه های  ــاوری و دس ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
بــه  نســبت  اســتان  تحقیقاتــی  و  اجرایــی 
ســامان بخشــیدن بــه مراســم هفتــه پژوهــش 

ــد. ــدام کن ــاوری اق و فن
ــتورالعمل  ــق دس ــرد: مطاب ــان ک وی خاطرنش
بــه  اســتان  معیــن  دانشــگاه های  روســای 
عنــوان دبیــر ســتاد اســتانی هفتــه پژوهــش و 

فنــاوری معرفــی شــده اند.
نمایشــگاه های  در  کــرد:  تأکیــد  صالحــی 
و  پژوهــش  دســتاوردهای  ارائــه  اســتانی 
فنــاوری ســایر دســتگاه های اجرایــی نیــز بایــد 

ــود. ــه ش ارائ

رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
تاکیــد کــرد: بایــد برنامه ریــزی جهــت حضــور 
در  دانش آمــوزان  و  دانشــجویان  حداکثــری 
ــز  ــاوری نی ــش و فن ــه پژوه ــای هفت فعالیت ه

صــورت گیــرد.
ادامــه  عالــی عتــف در  دبیــرکل شــورای 
ــه  ــوزان ب ــد دانش آم ــر بازدی ــود ب ــخنان خ س
ــگاه ها  ــگاه ها پژوهش ــا از دانش ــراه خانواده ه هم
ــا هماهنگــی  ــاوری ب ــم و فن ــارک هــای عل و پ
ــی و  ــطح مل ــرورش در س ــوزش و پ وزارت آم

ــرد. ــد ک ــتانی تاکی اس
ضــرورت  بــه   اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
بهره منــدی از ظرفیــت انجمن هــای علمــی 
دانشــجویان افــزود: دانشــجویان باید خودشــان 
ــاوری  ــش و فن ــه پژوه ــی هفت ــران اصل بازیگ

ــند. باش
ــوص  ــوم درخص ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
ــای  ــب برنامه ه ــری مناس ــش خب ــزوم پوش ل
ــه  هفتــه پژوهــش و فنــاوری اظهــار داشــت: ب
دنبــال آن هســتیم کــه از اوایــل آذرمــاه اطــالع 
رســانی درخصــوص هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
ــه عبارتــی هفتــه پژوهــش و  را آغــاز کنیــم؛ ب
فنــاوری معطــوف بــه یــک هفتــه نبایــد باشــد 
و از اوایــل آذرمــاه یــک هیجــان پژوهشــی در 

کشــور ایجــاد کنیــم.
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و 

نــوآوری وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری 
ــال  ــت: امس ــار داش ــت اظه ــن نشس ــز در ای نی
ضــرورت دارد کــه بــه نوعــی بــا شــعار »امیــد 
بــه آینــده و ایجــاد نشــاط و امیــدواری در 
را  فنــاوری  و  پژوهــش  دانشــگاه ها« هفتــه 

ــم. ــو ببری جل
وی بــه بحــث یارانــه تجاری ســازی اشــاره 
ــه تجــاری ســازی  ــزود: امســال یاران ــرد و اف ک
فعــال   B2B هــای  برنامــه  راســتای  در  را 
و  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  و  می کنیــم 
تحقیقاتــی اگــر از شــرکت های دانش بنیــان 
ــرارداد  ــر ق ــقف ه ــا س ــد ت ــام دهن ــد انج خری
یارانــه  قالــب  در  تومــان  میلیــون   ۴۰۰
تجاری ســازی بــه آنهــا کمــک خواهیــم کــرد و 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران متولــی 

ــت. آن اس
ــه پژوهــش  ــرد: در هفت ــح ک ــن تصری خیرالدی
ــرای  و فنــاوری فضــای مناســب نمایشــگاهی ب
دانشــگاه ها و پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــتیبانی  ــا پش ــم ب ــم و امیدواری ــاد می کنی ایج
شــما دوســتان بــه نحــو مطلــوب برگــزار شــود.

وی در ادامــه ســخنان خــود خواســتار آن شــد 
ــه  ــازی هفت ــاده س ــزی و پی ــه ری ــا در برنام ت
پژوهــش و فنــاوری در اســتانهای مختلــف 
کشــور از اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان 
ــر  ــاور برت ــوان فن ــه عن ــز ب ــوزان نی و دانش آم

ــود. ــی ش ــر و قدردان تقدی

بــا حضــور وزیــر کشــور و معــاون پژوهشــی 
همــکاری  تفاهم نامــه   ۹ علــوم،  وزیــر 
و  دانشــگاه ها  از  تعــدادی  میــان  پژوهشــی 
پژوهشــگاه های زیــر مجموعــه وزارت علــوم 
وزارت  تابعــه  ســازمان های  و  معاونت هــا  و 

ــید. ــا رس ــه امض ــور ب کش
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــد  ــر احم ــور دکت ــا حض ــمی ب ــوم، در مراس عل
وحیــدی وزیــر کشــور و دکتــر پیمــان صالحــی 
ــه در محــل  ــوم، ک ــر عل ــاون پژوهشــی وزی مع
ســالن اجتماعــات وزارت کشــور برگــزار شــد؛ 
ــان وزارت  ــکاری می ــم هم ــت های تفاه یادداش
بهشــتی  شــهید  دانشــگاه های  بــا  کشــور 
ــادق)ع(  ــام ص ــی، ام ــه طباطبای ــران، عالم ته
و  حــوزه  پژوهشــگاه های  و   خوارزمــی  و 
ــز  ــالمی و مرک ــگ اس ــوم و فرهن ــگاه، عل دانش
تحقیقــات و سیاســت علمــی کشــور در حــوزه 

ــد. ــا ش ــی امض ــای تخصص مأموریت ه
ــر اســاس ایــن گــزارش، دانشــگاه های ذکــر  ب
ــی  ــای تخصص ــوص مأموریت ه ــده در خص ش
ــی و  ــتیبانی علم ــق پش ــور از طری وزارت کش
ــتانداری ها در  ــور و اس ــی از وزارت کش پژوهش
انجــام ماموریــت مربوطــه، تهیــه برنامــه هــای 
مــورد نیــاز جهــت تحقــق موضــوع توافق نامــه 
بــه  کشــور،  وزارت  بــه  پیشــنهاد  ارائــه  و 
کارگیــری ظرفیــت هــای ســخت افــزاری و نرم 
ــای  ــام محوره ــرای انج ــگاه ها ب ــزاری دانش اف
ــالت  ــای تحصی ــروژه  ه ــف پ ــی، تعری مأموریت
کارشناســی  هــای  نامــه   )پایــان   تکمیلــی 
ارشــد و رســاله هــای دکتــرا( معرفــی اعضــای 
هیــات علمــی جهــت گذرانــدن دوره هــای 
فرصــت مطالعاتــی و همــکاری در راســتای 

اســتفاده از دوره هــای پســادکترا بــا معاونت هــا 
کــه  وزارت  ایــن  تابعــه  ســازمان های  و 
ــکاری  ــتند هم ــا هس ــق نامه ه ــای تواف طرف ه

ــد. ــی کنن م
براســاس ایــن گــزارش عناویــن توافــق 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــده ب ــا ش ــای امض نامه ه

اســت:
ــت  ــوزه مدیری ــره وری در ح ــش به افزای
ــق  ــن تواف ــتایی: طرفی ــهری و روس ش
دانشــگاه خوارزمــی، ســازمان شــهرداری 

ــور ــای کش ــاری ه ــا و  دهی ه
روش هــا و الگوهــای نویــن در مدیریــت 
توافــق،  طرفیــن  انســانی:  منابــع 
ــت  ــی معاون ــه طباطبای ــگاه عام دانش

توســعه مدیریــت و منابع وزارت کشــور.

ــواده،  ــان خان ــت از بنی ــم و صیان تحکی
عامــه  دانشــگاه  توافــق:  طرفیــن 
ــی  ــور اجتماع ــازمان ام ــی و س طباطبای

ــور. کش
ــر و  ــان برت توســعه اثربخشــی کارآفرین
ــی  ــان در حکمران ــای دانش بنی فعالیت ه
کشــور طرفیــن توافــق:  مرکــز تحقیقات 
سیاســت علمــی کشــور) زیــر مجموعــه 
و معاونــت هماهنگــی  وزارت علــوم( 
ــه ای  ــعه منطق ــادی و توس ــور اقتص ام

ــور. وزارت کش
اقتصــادی  مدیریــت  توســعه 
اســتان های کشــور، طرفیــن توافــق 
معاونــت  و  تهــران  دانشــگاه  میــان 
ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام هماهنگ

کشــور. وزارت  منطقــه ای 

الگوهــای  و  روش هــا  بهبــود 
حکمرانــی کشــور، طرفیــن توافــق : 
ــی  ــت سیاس ــران و معاون ــگاه ته دانش

کشــور. وزارت 
الگوهــا و روش هــای نویــن در مدیریــت 
بحــران، طرفیــن توافــق : دانشــگاه 
ــت  ــازمان مدیری ــتی و س ــهید بهش ش

ــور ــران کش بح
ســاماندهی و ارتقــاء خدمــات در حــوزه 
توافــق:  طرفیــن  اجتماعــی،  امــور 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و ســازمان 

ــور ــی کش ــور اجتماع ام
ــعه  ــای توس ــا و الگوه ــود روش ه بهب
ــن  ــتایی، طرفی ــهری و روس ــاد ش اقتص
ــادق )ع( و  ــام ص ــگاه ام ــق؛ دانش تواف
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای 

ــور کش
در  خدمــات  ارتقــای  و  ســاماندهی 
حــوزه امــور اجتماعــی، طرفیــن توافــق، 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی و 
ــور ــی وزارت کش ــور اجتماع ــازمان ام س

ــه  ــور ب ــای مذک ــت؛ تفاهم نامه ه ــی اس گفتن
امضــای دکتــر صالحــی معــاون پژوهشــی وزیــر 
علــوم نیــز رســیده اســت و برنامه ¬ریــزی 
بــا  مرتبــط  حمایت هــای  پیگیــری  و 
برنامه هــای  چارچــوب  در  ماموریت¬ هــا 
و  وزارتخانــه  دو  هــر  بلندمــدت  و  ســاالنه 
ــن تســهیالت بودجــه ای  ــری جهــت تامی پیگی
و اعتبــارات مــورد نیــاز بــر عهــده وزارت علــوم 

و وزارت کشــور اســت.

گام مهم همکاری های پژوهشی میان دانشگاه ها و مجموعه وزارت کشور؛

وزارت علوم و وزارت کشور ۹ تفاهم نامه همکاری پژوهشی امضا کردند
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

پنجمین جلسه کمیته اجرایی نظام ایده ها و نیازها )نان( برگزار شد
ــا و  ــده ه ــام ای ــی نظ ــه اجرای ــه کمیت جلس
ــی  ــر محمدعل ــور دکت ــا حض ــان( ب ــا )ن نیازه
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل، وزی زلف
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــل وزارت عل در مح

ــد. ــزار ش برگ
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــی گل نظــام  در ابتــدای جلســه، دکتــر زلف
ــار  ــد در کن ــیر جدی ــا را مس ــا و نیازه ــده ه ای
مســیر تولیــد علــم بــه منظــور توســعه فنــاوری 
ــر  ــت و ب ــور دانس ــردی کش ــات کارب و تحقیق
ــر  ــگاه آن اشــاره کــرد. عــالوه ب اهمیــت و جای
ــه از  ــام ارکان وزارتخان ــت تم ــر حمای ــن، ب ای

ــد. ــد کردن ــه تأکی ــای دبیرخان ــت ه فعالی
وی افــزود: در هفتــه پژوهــش، دانشــگاه هــای 
سراســر کشــور ویــژه برنامــه ای جهــت معرفــی 
و ترویــج ســامانه نــان در دســتور کار قــرار 

دهنــد.
ــاوری  ــاون فن ــن مع ــر خیرالدی ــه، دکت در ادام
ــا  ــنهاد داد: پارس ــف پیش ــوآوری وزارت عت و ن
هــای ثبــت شــده مرتبــط بــا نیازهــا، در آییــن 

ــاظ  ــی لح ــأت علم ــای هی ــای اعض ــه ارتق نام
شــود.  وی همچنیــن، بــر لــزوم حمایــت مالــی 

ــه نیــز تأکیــد کــرد. از دبیرخان
ــل زاده،  ــد فاض ــید احم ــر س ــه، دکت در ادام
رئیــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
علــم و فنــاوری )ISC( گزارشــی از رونــد 
فعالیــت هــای اجرایــی و ترویجــی صــورت 
گرفتــه توســط دبیرخانــه ارائــه داد. همچنیــن، 
ــد  ــرح کردن ــه را مط ــی دبیرخان ــای مال نیازه
از  بیشــتر  و خواســتار ضــرورت پشــتیبانی 

ــدند. ــه ش ــای دبیرخان ــت ه فعالی

ســپس، دکتــر علــی نایبــی معــاون پژوهــش و 
فنــاوری ISC و دبیراجرایــی نظــام ایــده هــا و 
نیازهــا، گــزارش آمــاری از وضعیــت ســامانه را 

در حــوزه هــای گوناگــون ارائــه داد.
وی گفــت: در حــال حاضــر تعــداد 6۱۱۴ نیــاز 
و ۵۲۲ ایــده توســط ۲۲۲ کارگــزار نمایــه شــده 
اســت. در ســامانه نــان، تاکنــون بیشــترین 
ــای  ــوزه ه ــه ح ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــا ب نیازه
فنــی و مهندســی، کشــاورزی و منابــع طبیعــی، 
ــت،  ــوم بهداش ــه، عل ــوم پای ــانی، عل ــوم انس عل

ــوده اســت. دامپزشــکی و هنــر ب

و  ســنجش  پیشــنهادی  بســته  ادامــه،  در 
انگیــزش نظــام ایــده هــا و نیازهــا بــرای اعضای 
هیــات علمــی دانشــگاه هــا و    پژوهشــگاه هــا 
توســط دکتــر علــی نایبــی ارائــه شــد و توســط 
ــرار  ــورد بررســی ق ــی م ــه اجرای اعضــای کمیت

گرفــت.
ــام  ــامانه نظ ــرفت س ــزارش پیش ــن، گ همچنی
ــه  ــدس فاطم ــط مهن ــا توس ــا و نیازه ــده ه ای
و   ISC توســعه و  تحقیــق  مدیــر  خلیفــه، 
ــه¬ای و  ــای رایان ــامانه ه ــور س ــت ام سرپرس
ــد.  ــه ش ــان، ارائ ــه ن ــزاری دبیرخان ــور کارگ ام
یکــی از اهــداف ســامانه نــان یکپارچــه ســازی 
ــد  ــه واح ــه دریچ ــود و ارائ ــای موج ــامانه ه س
ــور  ــای کش ــا و نیازه ــده ه ــرای ای ــاوری ب فن
مــی باشــد. بــرای تحقــق ایــن هــدف، تاکنــون 
ارتبــاط ســامانه¬ای و خــودکار ســامانه نــان بــا 
ــا برخــی  ــا ایجــاد شــده و ب برخــی ســامانه ه
دیگــر در حــال تکمیــل اســت کــه گــزارش آن 
ــه  ــای رایان ــور ســامانه ه توســط سرپرســت ام

ــد. ــالم ش ــه اع ای دبیرخان

دکتر کانتری در دهمین جشنواره ملی رویش؛

کانون های دانشجویی تجلی گر مدنیت دانشگاه ها هستند

ــوم،  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
تحقیقــات و فنــاوری در دهمیــن جشــنواره 
ــجویی  ــای دانش ــت: کانون ه ــش گف ــی روی مل

تجلی گــر مدنیــت دانشــگاه ها هســتند.
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
علــوم، آییــن گشــایش دهمیــن جشــنواره ملــی 
ــگاه  ــتغیب دانش ــهید دس ــاالر ش ــش، در ت روی
شــیراز بــا حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
ــی  ــاوری و جمع ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــران فرهنگــی و دانشــجویان  ــان و مدی از معاون
ــر  ــی سراس ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
کشــور به میزبانــی دانشــگاه شــیراز برگــزار 

شــد.
ــه  ــری در افتتاحی ــین کالنت ــر عبدالحس دکت
اظهــار  رویــش  ملــی  جشــنواره  دهمیــن 
ایــن جشــنواره فرصتــی  امیــدواری کــرد: 
بــرای تجربه انــدوزی و بــه اشتراک گذاشــتن 
کانون هــای  تقویــت  و  ارتقــاء  و  ایده هــا 

باشــد. فرهنگــی و دانشــجویی 
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســال هایی کــه 
فعالیت هــای فرهنگــی دانشــجویی به دلیــل 
فراگیــری بیمــاری کرونــا در دانشــگاه ها دچــار 
ــق  ــرات عمی ــاهد تأثی ــود، ش ــده ب ــوت ش رخ
ــه  ــم ک ــور بودی ــجویی کش ــه ی دانش ــر بدن ب
جلوه هــای آن در وقایــع اخیــر دیــده شــد، 
افــزود: کم کاری هایــی در حــوزه  تربیتــی و 
ــروز خــود را نشــان  ــه ام فرهنگــی داشــتیم ک
ــای  ــدات فرصت ه ــن تهدی ــا در دل ای داده، ام
کــه  فرصت هایــی  دارد؛  وجــود  زیــادی 

دادنــد. نشــان  را  و کم کاری هــا  چالش هــا 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــرایط  ــر در ش ــه اگ ــان اینک ــا بی ــن ب همچنی
عــادی کار فرهنگــی انجــام ندهیــم، مجبوریــم 
ــق  ــا منط ــب ب ــادی، نامتناس ــرایط غیرع در ش
دانشــگاه کار غیرفرهنگــی انجــام دهیــم، گفــت: 
ــی اســالمی ثمــره ی همزیســتی و  تمــدن ایران
اســت کــه طــی  زندگــی مســالمت آمیزی 
ــته اند و  ــم داش ــار ه ــت در کن ــن مل ــا ای قرن ه

بایــد آن را قــدر نهیــم. باهــم بــودن و درکنــار 
هــم زیســتن و مداراکــردن را بایــد تجربــه کــرد 

ــدر نهــاد. و ق
ــش،  ــنواره روی ــت: جش ــار داش ــری اظه کالنت
در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  تنــوع  نمایــش 
دانشگاه هاســت؛ تنوعــی از عالیــق کــه ازســوی 
کانون هــای فرهنگــی، علمــی و تشــکل های 
ــع  ــد و درواق ــدا می کنن ــال پی ــجویی اعت دانش

ــت. ــدت اس ــن وح ــری در عی تکث
او ادامــه داد: کانون هــا در متــن دانشــگاه 
ــو  ــه نح ــه ب ــتند ک ــر هس ــن تکث ــر ای تجلی گ
متمدنانــه ای آن را نمایــش می دهنــد و درواقــع 

ــتند. ــگاه هس ــت در دانش ــگر مدنی نمایش
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
و  فرهنگــی  کانون هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
مهارت افزایــی  بــرای  فرصتــی  دانشــجویی، 
جامعه پذیــری، ارتقــای مســئولیت و تعهــد 
پیگیــری  و  جمعــی  فعالیــت  اجتماعــی، 
ــزود:  ــد، اف ــم می کن ــترک فراه ــای مش هدف ه
کانون هــا تمریــن زیســت جمعــی در متــن 

دانشــگاه هســتند.
ــگ را  ــه فرهن ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــری ب کالنت
بایــد در متــن دانشــگاه قــرار داد، گفــت: 
قــرار می گیــرد،  وقتــی فرهنــگ در متــن 
جامعــه  در  کنش هــا  انــواع  تســهیل کننده 

دانشــگاهی خواهــد شــد.

ــد در  ــری و نق ــام مطالبه گ از انج
ــیم ــگاهی نهراس ــای دانش فض

ــام  ــاط و انج ــاد نش ــرد: از ایج ــد ک وی تأکی
مطالبه گــری و نقــد در فضــای دانشــگاهی 
ــه  ــت ک ــی اس ــا برکات ــه این ه ــیم؛ چراک نهراس
در فضــای دانشــگاه نــازل می شــود و جامعــه را 
ــد  ــن مســیر بای ــه در ای ــد؛ البت ــش می کن پاالی
ــد و کنش گــری هــم  ــو، نق ــد گفت وگ ــه قواع ب

ــود. پایبنــد ب
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــنواره  ــروز جش ــه ام ــان اینک ــا بی ــن ب همچنی
ــد  ــیده و نیازمن ــی رس ــات خوب ــه ثب ــش ب روی
ضعف هاســت،  نقــاط  تقویــت  و  بازنگــری 
اعــالم کــرد کــه بــا پیگیری هــای انجــام 
شــده، جشــنواره حرکــت در تقویــم بنیــاد 
ملــی نخبــگان قــرار گرفتــه و دانشــجویان حائز 
رتبه هــای ایــن جشــنواره، از تســهیالت بنیــاد 
ــن  ــد. همچنی ــد ش ــد خواهن ــگان بهره من نخب
برآنیــم تــا جشــنواره ی رویــش را نیــز در 

ــم. ــرار دهی ــگان ق ــاد نخب ــی بنی ــم مل تقوی

تشــکل های  و  کانون هــا 
قلــب  دانشــجویی،  خودجــوش 

هســتند دانشــگاه ها  تپنــدۀ 
ــاون دانشــجویی  ــی حفیظــی، مع دکتــر عل
فرهنگــی دانشــگاه شــیراز نیــز در ایــن مراســم، 
ــرد: جشــنواره   ــان ک ضمــن خوشــامدگویی، بی
ــت  ــوی معاون ــاله ازس ــه هرس ــش ک ــی روی مل
برگــزار  علــوم  وزارت  اجتماعــی  فرهنگــی 
ــای  ــت  کانون ه ــی فعالی ــی ارزیاب می شــود، نوع
ــزه   ــا انگی ــه ب ــت ک ــی اس ــجویی فرهنگ دانش
معرفــی دســتاوردها و توانمندی هــای ایــن 
ــری در  ــود و گام مؤث ــزار می ش ــه برگ مجموع
ــه  ــی ب ــجویی فرهنگ ــای دانش ــای کانون ه ارتق

شــمار می آیــد.
وی بــا بیــان اینکه ۳۵۰۰ اثر از ۸۰ دانشــگاه به 
دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش ارســال شــده 
اســت، اظهــار کــرد: دانشــگاه ها به مثابــه ی 
مغــز متفکــر جامعــه هســتند و کانون هــا و 
قلــب  دانشــجویی،  تشــکل های خودجــوش 

ــتند. ــگاه ها هس ــده ی دانش تپن
معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه شــیراز 
بــا بیــان اینکــه در تشــکل ها و کانون هــای 
دانشــجویی عالیــق و ســلیقه های مختلــف 
کنــار هــم قرارمی  گیرنــد؛ گفــت: هــدف از 
ــن  ایجــاد نهادهــای خودجــوش دانشــجویی ای
ــای  ــار فعالیت ه ــجویان در کن ــه دانش اســت ک
آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری و... در ایــن 
تشــکل ها و کانون هــا انجــام کار گروهــی، روش 
ــد و  ــؤولیت پذیری بیاموزن ــأله و مس ــل مس ح
ــری در  ــرش مســؤولیت های بزرگ ت ــاده پذی آم

ــده باشــند. آین
و  فرهنگــی  معــاون  ا ســت،  گفتنــی 
ــن  ــیه  دهمی ــوم در حاش ــی وزارت عل اجتماع
ــیراز  ــگاه ش ــش در دانش ــی روی ــنواره مل جش
ــران  ــان و مدی ــا معاون ــه ب ــت جداگان دو نشس
آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  فرهنگــی 
عالــی و همین طــور نماینــدگان کانون هــا و 
تشــکل های دانشــجویی داشــت کــه در هریــک 
از ایــن نشســت ها افــراد بــه بیــان دیدگاه هــا و 

پرداختنــد. خــود  دغدغه هــای 
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پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 

آنچه خواهید خواند:
ــرای  ــم ب ــنواره »عل ــتمین جش - هش

همــه« شــروع شــد

-  نمایشــگاه ســیار مــوزه ملــی علوم 
و فنــاوری در رفســنجان افتتاح شــد

طرح هــای  از  مجلــس  حمایــت   -
ســازمان  محــور  مســئله  و  کان 
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 

ایــران

ــه  ــاوم ب ــون مق ــت زیت - کش
ــت  ــی در مینودش ــرما و کم آب س

ــتان گلس
رفــاه  صنــدوق  رئیــس   -
ــو  ــوان عض ــه عن ــجویان ب دانش
هیئــت رئیســه فدراســیون ملــی 
ورزش هــای دانشــگاهی منصــوب 

ــد ش
ــای  ــعه همکاری ه ــتر توس - بس
در  بین المللــی  و  منطقــه ای 
حــوزه مدیریــت ریســک و تــاب 

ــد ــم ش ــه فراه آوری زلزل
غذایــی  مــواد  اســتاندارد   -
می شــود تدویــن  پرمصــرف 
- برگــزاری همزمــان نمایشــگاه 
هــای محیــط زیســتی ســال 
آینــده در روز جهانــی محیــط 

ــت زیس

نمایشــگاه ســیار مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری 
ولی عصــر  دانشــگاه  همــکاری  بــا  ایــران 
مــس  مجتمــع  حمایــت  و  رفســنجان 
ــا  ــان ب سرچشــمه رفســنجان روز شــنبه ۲۱ آب
ــاتید  ــی از اس ــی و جمع ــات محل ــور مقام حض
ــی  ــگاه ول ــل دانش ــدارس در مح ــگاه و م دانش

ــد. ــاح ش ــنجان افتت ــر رفس عص
بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم 
ــت و  ــمی بیس ــاح رس ــم افتت ــاوری، مراس و فن
ــور  ــا حض ــوزه ب ــیار م ــگاه س ــن نمایش دومی
جمعــه  امــام  عســگری،  االســالم  حجــت 
رفســنجان، آقــای رضایــی، فرماندار رفســنجان، 
ــرورش  ــوزش و پ ــس آم ــفیعی، رئی ــای ش آق
ــورای  ــس ش ــی، رئی ــای رحیم ــنجان، آق رفس
شــهر رفســنجان، آقــای صالحــی، رئیــس 
ابوالهــادی،  مهنــدس  رفســنجان،  رادیــوی 
سرچشــمه،  مــس  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــی  ــس دانشــگاه ول ــر کریمــی رئی ــر رنجب دکت

ــاون  ــی، مع ــدس کاظم ــنجان، مهن ــر رفس عص
ــاوری و  ــوم و فن ــی عل ــوزه مل ــگاهی م نمایش
جمعــی از رؤســای دانشــگاه ها و مــدارس شــهر 
رفســنجان ســاعت ۹ صبــح روز شــنبه ۲۱ آبان 
در محــل دانشــگاه ولــی عصــر رفســنجان واقــع 
ــهدای  ــاختمان ش ــت س ــوار والی ــدای بل در ابت

ــد. ــزار ش ــام برگ گمن
ــس از  ــن پ ــزارش، حاضری ــن گ ــاس ای ــر اس ب
حضــور در مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه 

گشــایش  مراســم  در  رفســنجان  ولی عصــر 
کردنــد.  شــرکت  مــوزه،   ســیار  نمایشــگاه 
ــاون  ــی، مع ــمعیل کاظم ــم اس ــن مراس در ای
نمایشــگاهی مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری، 
حاضریــن،  بــه  خوشــامدگویی  ضمــن 
اهــداف  خصــوص  در  کوتاهــی  توضیحــات 
ــرد  ــه ک ــیار ارائ ــه نمایشــگاه س ــوزه در زمین م
ــار و  ــی از آث ــد کوتاه ــدگان بازدی و بازدیدکنن
ــوم  ــش عل ــوزه در دو بخ ــیار م ــگاه س نمایش

جدیــد و قدیــم داشــتند.
ــگاه  ــن نمایش ــت و دومی ــت، بیس ــی اس گفتن
ســیار مــوزه از ۲۱ آبــان تــا ۴ آذر همــه روزه از 
ســاعت ۸:۳۰ الــی ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ 
بــه صــورت رایــگان پذیــرای عالقه منــدان 
علــم و فنــاوری اســت و عالقمنــدان رفســنجان 
بــرای  می تواننــد  اطــراف  شــهرهای  و 
ــاس  ــماره تم ــا ش ــتر ب ــات بیش ــب اطالع کس

۳۱۳۱۲۴۳۹ – ۰۳۴ تمــاس بگیرنــد.

همزمان با هفته ترویج علم و سال جهانی علوم پایه:
نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در رفسنجان افتتاح شد

ــه«  ــرای هم ــم ب ــنواره ی »عل ــتمین جش هش
ــش  ــج بخ ــت در پن ــط زیس ــوع محی ــا موض ب
مدیریــت  بومــی  هــای  فنــاوری   معرفــی 
ــی،  ــش رادیوی ــی، نمای ــه گوی ــع آب، قص مناب
داستان نویســی علمــی تخیلــی و نقاشــی از 
ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــان آغ ــنبه ۱۸ آب روز چهارش

ــی  ــوزه ی مل ــی م ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرای  ــم ب ــنواره ی »عل ــاوری، جش ــوم و فن عل
ــود،  ــزاری خ ــال برگ ــتمین س ــه« در هش هم
ــران آب  ــتی، بح ــط زیس ــای محی ــا دغدغه ه ب
و مدیریــت منابــع آب را موضــوع محــوری 
خــود قــرارداده اســت. ایــن جشــنواره بــه 
ــامل  ــود و ش ــی ش ــزار م ــازی برگ صــورت مج

بخش هــای مختلفــی اســت.
»دادارچــه«، قصه هایــی از محیــط زیســت 

ایــران بــه شــکل موشــن ویدیــو، بــه گویش هــا 
و زبان  هــای رایــج در ایــران بــه منظــور آموزش 
همزیســتی و عشــق بــه محیــط زیســت و 
ــر  ــودکان زی ــرای ک ــت از آن ب ــت حفاظ اهمی
فنــاوری  معرفــی  »بوم رنــگ«،  ســال،   ۱۲
ــران را  ــع آب درای ــت مناب ــی مدیری ــای بوم ه
هــدف قــرارداده اســت و »راشــگو« شــامل ســه 
نمایــش کوتــاه رادیویــی بــا ضــرورت توجــه بــه 

ــران اســت.  ــوان اقلیمــی ای موضــوع ت
ــا  ــی ب ــوان نقاش ــرای فراخ ــت، ب ــی اس گفتن
ــتر«  ــوش و تیش ــطوره های آب، اپ ــوان »اس عن
کــه مربــوط بــه قدیمی تریــن داســتان های 
ــارزه ی تیشــَتر  ــه مب ــوط ب ــا مرب اســطوره ای م
)فرشــته ی بــاران( بــا اَپــوش )دیــو خشکســالی( 
بــه  تــا کنــون  باســتان  از دوره ی  و  بــوده 
ــانه ی  ــده و نش ــو ش ــف بازگ ــکل های مختل ش
اهمیــت آب و دیوصفتــی خشکســالی اســت ۵۸ 
ــی  ــش داستان نویس ــوان بخ ــرای فراخ ــر و ب اث
علمــی تخیلــی بــا عنــوان »نایــآب« کــه 
متمرکــز بــر دانــش بومــی آب و در ســه محــور 
تاریــخ جایگزیــن، تاریــخ آینــده و راه حل هــای 
داســتان   6۰ آب  مدیریــت  بــرای  فناورانــه 

دریافــت شــده و لیســت برگزیــدگان در ســایت 
ــت. ــاهده اس ــل مش ــنواره قاب جش

آبــان   ۱۸ چهارشــنبه  روز  از  عالقه منــدان 
همزمــان بــا روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح 
ــا  ــم، می تواننــد ب ــج عل و توســعه و هفتــه تروی
مراجعــه بــه ســایت مــوزه ملــی علــوم و فناوری 

https://www.inmost.ir/ آدرس  بــه 
ــای هشــتمین  ــار و محتواه festival۱۴۰۱ آث

ــد. ــه« را ببینن ــرای هم ــم ب جشــنواره »عل
و  ایــده   داشــتن  صــورت  در  همچنیــن 
پروژه هــای  در  مشــارکت  بــه  عالقه منــدی 
ــا  ــد ب ــاوری می توانی ــوم و فن ــی عل ــوزه مل م
بگیریــد. تمــاس   ۰۹۰۳۲۷۴۸۲۵۸ شــماره 

همزمان با هفته جهانی ترویج علم: 
هشتمین جشنواره »علم برای همه« شروع شد

به مناسبت روز و هفته ملی کودک:
حضور موزه ملی علوم و فناوری ایران در نمایشگاه کودک و آسمان آبی

ــران روز ۱6 و  ــوم و فنــاوری ای مــوزه ملــی عل
ــه  ــبت روز و هفت ــه مناس ــاه ۱۴۰۱ ب ۱۸ مهرم
ملــی کــودک در در نمایشــگاه کودک و آســمان 
آبــی بــا شــعار »کــودک، مهــر، دوســتی« که به 
همــت ایکــوم ایــران و مشــارکت چنــد مــوزه و 
نهــاد دیگــر بــه ترتیــب در کاخ مــوزه گلســتان 

و مجموعــه فرهنگــی تاریخــی نیــاوران برگــزار 
ــرد. ــد شــرکت ک می ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی 
علــوم و فنــاوری ایــران، کمیتــه ملــی موزه هــا 
)ایکــوم ایــران( بــه مناســبت هفتــه ملــی 
ــی«  کــودک، نمایشــگاه »کــودک و آســمان آب
را بــا مشــارکت و همــکاری کاخ موزه گلســتان، 
مجموعــه  فنــاوری،  و  علــوم  ملــی  مــوزه 
ــگ و  ــوزه فرهن ــاوران، م ــی نی ــی تاریخ فرهنگ
ــکو،  ــوزه ارتباطات،یونس ــح، م ــوزه صل ــل، م مل
ــوزه  ــاغ م ــران، ب ــکو ای ــی یونس ــیون مل کمیس
قصــر و خانــه مــوزه خیمــه شــب بــازی ایــران 
از روز ۱6 الــی ۲۲ مهرمــاه ۱۴۰۱، در محل کاخ 
مــوزه گلســتان و  مجموعــه فرهنگــی تاریخــی 
نیــاوران برگــزار کرد.براســاس ایــن گــزارش، در 
ــاوری  ــوم و فن ــی عل ــوزه مل ــگاه م ــن نمایش ای

ــتمین  ــای هش ــی فراخوان ه ــا معرف ــران، ب ای
ــش  ــه« در دو بخ ــرای هم ــم ب ــنواره »عل جش
داستان نویســی علمــی تخیلــی بــا عنــوان 
»نایــآب« و نقاشــی بــا موضــوع »اســطوره های 
آب«، معرفــی بخــش دادارچــه )قصه هــای 
و  زبان هــا  بــه  محیط زیســت  و  طبیعــت 
)بــه  ســاده رنگ  و  مختلــف(  گویش هــای 
همچنیــن  و  بســازید(  کاردســتی  ســادگی 
بنهــام«،  »دیســک  تعاملــی  آثــار  نمایــش 
»آونــگ تعادلــی« و »آونــگ نیوتــن« مشــارکت 
و  روز  برنامه هــای  اســت،  گفتنــی  داشــت. 
هفتــه ملــی کــودک بــا شــعار »کــودک، مهــر 
ــفال،  ــای س ــی کارگاه ه ــا برپای ــتی” ب و دوس
بــا گویــش  خیمــه شــب بازی، قصه گویــی 
محلــی، نمایشــگاه تمبــر و بازدیــد اختصاصــی 

ــود. ــراه ب ــنوا هم ــودکان ناش ک
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دکتر محمد حسن زاده :
رئیس ایرانداک در پنجاه و هفتمین اجاس معاونان پژوهش و فناوری سخنرانی کرد: ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها براساس رویت پذیری

و  پنجــاه  در  حســن زاده،  محمــد  دکتــر 
و  پژوهــش  معاونــان  اجــالس  هفتمیــن 
ــز و  ــگاه ها، مراک ــگاه ها، پژوهش ــاوری دانش فن
ــای  ــاوری و پارک ه ــش و فن ــات پژوه مؤسس
علــم و فنــاوری بــا موضــوع »رویت پذیــری 
عالــی«  آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاه ها 

کشــور ســخنرانی کــرد.
بــه گــزارش »روابــط  عمومــی پژوهشــگاه 
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران«، دکتــر 
در  پژوهشــگاه  رئیــس  محمــد حســن زاده، 
ــان پژوهــش  پنجــاه و هفتمیــن اجــالس معاون
ــز  ــگاه ها، مراک ــگاه ها، پژوهش ــاوری دانش و فن
ــای  ــاوری و پارک ه و مؤسســات پژوهــش و فن
علــم و فنــاوری کشــور رؤیت پذیــری دانشــگاه 
ــرای  ــم ب ــی مه ــا را عامل ــگاه ه ــا و پژوهش ه
ارتقــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت در ســطح 
ــد  ملــی و بین المللــی دانســتند و  اعــالم کردن
و  دانشــگاه ها  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  کــه 
ــری  ــت پذی ــزان روی پژوهشــگاه ها براســاس می

آنهــا توســط پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
ــت. ــام اس ــال انج ــران در ح ــات ای اطالع

ــه  ــاره ب ــن اش ــد حســن زاده، ضم ــر محم دکت
ــروز  ــای ام ــازه در فض ــای ت ــائل و رونده مس
از  یکــی  را  رؤیت پذیــری  عالــی،  آمــوزش 
ــه  ــه ب ــرد و توج ــوان ک ــائل عن ــن مس مهمتری
ــه های  ــگاه ها و مؤسس ــۀ دانش ــرای هم آن را ب
ــه  ــت. ب ــروری دانس ــی الزم و ض ــوزش عال آم
ــه  ــدی گفت ــه فراین ــری ب ــۀ وی، رؤیت پذی گفت
در  موجودیــت  یــک  آن  در  کــه  می شــود 
ــرای  ــرای ب ــش ب ــوزش و پژوه ــت بوم آم زیس

ــت یافتنی  ــی و دس ــا یافتن ــر موجودیت ه دیگ
می شــود.

کــه  کــرد  تأکیــد  ایرانــداک  رئیــس 
را  پژوهــش  تأثیــر  می توانــد  رؤیت پذیــری 
ــد،  ــش ده ــا را افزای ــد، همکاری ه ــتر کن بیش
عامــۀ مــردم را بــا پژوهــش درگیــر کنــد، 
و مؤسســه های آمــوزش عالــی را کارآمدتــر 
ســازد. در ایــن راســتا، رؤیت پذیــری بایــد 
ــای  ــت ها و برنامه ه ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ب
ــت گذاران  ــه سیاس ــون توج ــه ها در کان مؤسس
ــر  ــد. دکت ــی باش ــوزش عال ــزان آم و برنامه ری
حســن زاده مهمتریــن مســائلی کــه می تواننــد 
ــک  ــه ها کم ــری مؤسس ــش رؤیت پذی ــه افزای ب
کننــد را بــه ایــن شــکل عنــوان کــرد: انتشــار 
پژوهشــگران  جــذب  باکیفیــت،  محتــوای 
ــم،  ــج عل ــم آزاد، تروی ــه عل ــت، توجــه ب باکیفی
و  رتبه بنــدی جهانــی  نظام هــای  در  بــودن 
ملــی، داشــتن وب ســایت باکیفیــت، فعالیــت در 
پلتفرم هــای برخــط، و مســائلی از ایــن دســت. 

در ادامــه، رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
اطالعــات ایــران بــه بررســی رؤیت پذیــری 
یکــی از دانشــگاه های ایــران بــه عنــوان نمونــه 
گوناگــون  دیدگاه هــای  از  را  آن  و  پرداخــت 
ارزیابــی کــرد. افــزون بــر ایــن، یــک پژوهشــگر 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــوان نمون ــه عن ــز ب نی
گرفــت و امتیــاز رؤیت پذیــری آن ارزیابــی 
شــد. رئیــس ایرانــداک، در پایــان، ضمن اشــاره 
ــش  ــۀ افزای ــداک در زمین ــتیبانی ایران ــه پش ب
مؤسســه های  مؤسســه ها،  رؤیت پذیــری 
متقاضــی بررســی رؤیت پذیری شــان را دعــوت 
irandoc. ــد ــه پیون ــن ب ــا رفت ــه ب ــرد ک ک

ثبــت  را  درخواســت خــود   ac.ir/vcheck
کننــد تــا توســط تیــم تخصصــی رؤیت پذیــری 

ــود. ــی ش بررس
ــنبه  ــن ســخنرانی روز سه ش ــی اســت ای گفتن
ــای  ــازمان پژوهش ه ــاه ۱۴۰۱، در س ۲6 مهرم

علمــی و صنعتــی ایــران برگــزار شــد.

رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــد  ــخه جدی ــورد نس ــداک( در م ــران )ایران ای
ســامانه »همانندجــو« گفــت: خصوصیــت مهــم 
ســامانه جدیــد بــه طــور خالصه هوشمندشــدن 
و تحلیــل محتوایــی متــن اســت تــا از ســرقت 
علمــی و ادبــی بــه صــوت عمــدی یــا ســهوی 

جلوگیــری شــود.
ــا  ــو ب ــن زاده در گفت وگ ــد حس ــر محم دکت
خبرنــگار گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا در مــورد 
ــه   ــه ب ــو ک ــامانه همانندج ــد س ــخه جدی نس
ــد  ــت: بع ــار داش ــد، اظه ــی ش ــی رونمای تازگ
از تصویــب قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا 
ــال  ــوب س ــی )مص ــار علم ــه آث ــب در تهی تقل
ــگاه  ــالمی( پژوهش ــورای اس ــس ش ۱۳۹6مجل
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران موظــف شــد 
پیشــنهاده ها،  متــن  شــرایط همانندجویــی 
پایان نامه هــا و رســاله ها را فراهــم کنــد تــا 
مشــخص شــود متــون آمــاده شــده بــه عنــوان 
پایان نامــه یــا رســاله از ســوی دانشــجویان 
بــه لحــاظ محتــوا تــا چــه انــدازه منحصــر بــه 

ــت. ــنده اس نویس
ــهوی  ــگران س ــی پژوهش ــه داد: برخ وی ادام
یــا عمــدی در تهیــه آثــار علمــی دچــار خطــا 
می شــوند. هرچنــد بخــش عمــده ای از آن 
ــت.  ــی داده اس ــی رخ م ــود آگاه ــل نب ــه دلی ب
ــی و  ــش آگاه ــد بــا افزای ــان بای ــن می در ای
ــای  ــروز خطاه ــجویان از ب ــازی دانش توانمندس
ــای  ــاره خطاه ــود. درب ــری ش ــهوی جلوگی س
ــرای پیشــگیری  ــد ســازوکارهایی ب عمــدی بای

ــود. ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه ب و مقابل
رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــن  ــت: بنابرای ــار داش ــداک( اظه ــران )ایران ای
ــا شــخص  ســامانه همانندجــو طراحــی شــد ت

بدانــد متــن نوشــته او تــا چنــد درصــد بــا اثــر 
ــه  ــدی دارد، دانشــجو ب ــران همانن ــی دیگ علم
پایان نامــه اش چنــد  می دانــد  ایــن شــکل 
درصــد شــبیه متن هــای دیگــر اســت و تــالش 
ــروزه  ــد. ام ــل کن ــکل را ح ــا مش ــد ت می کن
ــی کــه  ــا ۳۵ درصــد هماننــدی در صورت ۲۵ ی
اســتناد درســت انجــام شــده باشــد، در دنیــای 

ــود. ــالم می ش ــاز اع ــم ُمج عل
 « ســامانه ای هوشــمند بــا قابلیــت 

ــل محتوا تحلی
وی گفــت: بــه صــورت طبیعــی همزمــان 
ــکاالت  ــرادات و اش ــامانه ها، ای ــت س ــا فعالی ب
ــای  ــده و قابلیت ه ــع ش ــایی و رف ــا شناس آنه
ســامانه  می شــود.  افــزوده  نیــز  جدیــدی 
ــکالت  ــع مش ــن رف ــد ضم ــوی جدی همانندج
ســاختاری ســامانه همانندجــوی قبلــی بــا 
ــه  ــای توســعه یافته ب برخــورداری از الگوریتم ه
شــکل هوشــمند محتــوای مــدارک را تحلیــل 

می کنــد.
ــت و  ــکده مدیری ــی دانش ــت  علم ــو هیئ عض
اقتصــاد دانشــگاه تربیــت مــدرس توضیــح 
ــوردار  ــت برخ ــن قابلی ــامانه از ای ــن س داد: ای
ــه  ــی ب ــه کلمات ــد چنانچ ــه می توان ــت ک اس
ــه  ــن اضاف ــط در مت ــارف و بی رب ــکل نامتع ش
ــرا  شــده باشــند آن هــا را تشــخیص دهــد. زی
ــات  ــزودن کلم ــا اف ــراد ب ــع اف ــی مواق در برخ
ــه یــک متــن کامــل قصــد داشــتند  ــط ب بی رب
ــر  ــا تغیی ــا ب ــد ی ــر نرس ــه نظ ــی ب ــن کپ مت
ــان  ــوری نش ــتند ط ــن می خواس ــاختار مت س
ــن از خــود نویســنده اســت در  ــه مت ــد ک دهن

ــود. ــور نب ــه اینط ــی ک حال
می توانــد  جدیــد  همانندجــوی  ســامانه 
ــط از برخــی  ــا بی رب ــارف ی اســتفاده های نامتع

کلمــات یــا تغییــر ســاختارها را هــم تشــخیص 
ــد. ــالع ده ــجو اط ــر و دانش ــه کارب و ب

رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــت  ــرد: خصوصی ــه ک ــداک( اضاف ــران )ایران ای
طــور خالصــه  بــه  ســامانه جدیــد  مهــم 
ــن  ــی مت ــل محتوای ــدن و تحلی ــمند ش هوش
اســت تــا از ســرقت علمــی و ادبــی بــه صــوت 
عمــدی یا ســهوی جلوگیــری کند و پژوهشــگر، 
ــران دانشــگاهی متوجــه  ــا و مدی اســتاد راهنم
ــد؛  ــم الزم را بگیرن ــوند و تصمی ــر ش ــن ام ای
زیــرا پژوهشــگاه صرفــاً متولــی بررســی میــزان 
ــری  ــی تصمیم گی ــون اســت ول ــانی مت همپوش

نمی کنــد.
ــه  ــوص ب ــه مخص ــذف شناس  « ح

هــر اســتاد
وی خاطرنشــان کــرد: ویژگــی دیگــر ســامانه 
ــتاد  ــر اس ــی ه ــه در نســخه قبل ــن اســت ک ای
ــق  ــه دانشــجو از طری ــه داشــت ک ــک شناس ی
ــا رســاله خــود  آن شناســه، متــن پایان نامــه ی
را بایــد در ســامانه وارد می کــرد امــا اگــر 
ــود،  اســتاد شناســه خــود را فرامــوش کــرده ب

ــد. ــکل می ش ــار مش ــجو دچ دانش
حســن زاده گفــت: در نســخه جدیــد همانندجو 
شناســه را حــذف و ســازوکار شناســایی را 
ــن  ــتادان تدوی ــمی اس ــل رس ــاس ایمی ــر اس ب
کردیــم. بــه ایــن شــکل وقتــی دانشــجو فرآیند 
همانندجویــی را طــی می کنــد، نتایــج بــه او و 
اســتاد ایمیــل می شــود و همــه مراحــل انجــام 
کار بــه شــکل ســابقه در کارپوشــه فــرد باقــی 

می مانــد.
بــه گفتــه رییــس ایرانــداک ویژگــی دیگــر این 
ــی  ــکان همانندجوی ــدن ام ــم ش ــامانه فراه س
کتــاب و مقالــه اســت، در حالــی کــه در 
نســخه قبلــی فقــط امــکان همانندجویــی 
بــه  پارســاها وجــود داشــت.  پیشــنهاده و 
ــج  ــد از نتای ــگران می توانن ــکل پژوهش ــن ش ای
همانندجویــی طرح هــا، مقــاالت و کتاب هــا 
ــد  ــخه جدی ــن نس ــوند. بنابرای ــع ش ــز مطل نی
ــات  ــت امکان ــم از جه ــو ه ــامانه همانندج س
گســترده تر شــده و هــم عمیــق و دقیق تــر 

ــت. ــده اس ش

رییس ایرانداک در گفت وگو با ایرنا:
خصوصیت سامانه جدید »همانندجو«، هوشمندی با قابلیت تحلیل محتواست

  همانندجویی کتاب به خدمات 
ایرانداک افزوده شد

بــا امضــای تفاهــم نامــه بــا مرکــز نشــر 
دانشــگاهی، همانندجویــی کتــاب بــه خدمــات 

ــد. ــزوده ش ــداک اف ایران

بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران« بــرای 
از  بــرای صیانــت  و  ســهولت در همــکاری 
حقــوق پدیــدآوران و پیشــگیری از بدرفتــاری 
نشــر  مرکــز  میــان  توافق نامــه ای  علمــی، 
نمایندگــی دکتــر حســن  بــه  دانشــگاهی 
ســودمند افشــار و پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
اطالعــات ایــران بــه نمایندگــی دکتــر محمــد 

ــد. ــته ش ــن زاده بس حس
بــر ایــن اســاس مرکــز نشــر دانشــگاهی 
کتاب هایــی را کــه پیــش از بســته شــدن 
و  اســت  کــرده  منتشــر  توافق نامــه  ایــن 
ایــن منتشــر  از  پــس  را کــه  کتاب هایــی 
ســامانۀ  در  همانندجویــی  بــرای  می کنــد، 
همانندجــو در اختیــار ایرانــداک می گــذارد. 
را  خــود  کتاب هــای  ایرانــداک  همچنیــن 
ــت  ــوم دارد، جه ــه عم ــه ب ــت عرض ــه قابلی ک
ارایــه در ســامانه تولیــد محتــوای مرکــز نشــر 

دانشــگاهی قــرار می دهــد.
گفتنــی اســت ایرانــداک »ســامانۀ همانندجو« 
 TIK.IRANDOC.AC.IR را در نشــانی
همــگان  دســترس  در  و  کــرده  راه انــدازی 

ــذارده اســت. گ
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به مناسبت روز جهانی علم و در گفت وگوی ایرنا با رئیس ایرانداک بررسی شد؛
برای جلوگیری از تقلب و تخلف علمی چه باید کرد؟

رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــل و مســائل  ــورد دالی ــداک( در م ــران )ایران ای
ــت:  ــف علمــی گف ــا تخل ــا ســرقت ی ــط ب مرتب
ــه  ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــاله در ای ــه مس س
ــازی  ــود؛ فرهنگ س ــیدگی ش ــه آن رس ــد ب بای
میــان نخبــگان علمــی، روزآمدســازی و تنقیــح 
ــه  ــا از جمل ــن نهاده ــی بی ــن و هماهنگ قوانی

دانشــگاه ها. و  وزارت خانه هــا 

« ســه دلیل بــرای تقلب و ســرقت 
ــا ــی در پایان نامه ه علم

گفت وگــو  در  حســن زاده  محمــد  دکتــر 
ــا در  ــوزش ایرن ــم و آم ــروه عل ــگار گ ــا خبرن ب
ــب و ســرقت علمــی  ــل وجــود تقل ــورد دالی م
در پارســاها )پایان نامــه  کارشناســی ارشــد 
ــی  ــاالت علم ــی مق ــری( و حت ــاله دکت و رس
اســتادان ایرانــی در خارج از کشــور توضیح داد: 
ســه مســاله در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ مســاله 
ــازی،  ــه فرهنگ س ــاز ب ــه نی ــل( اول اینک )دلی
ــه ای در  ــان حرف ــاد گفتم ــازی و ایج توانمندس
ــش و  ــالق پژوه ــه اخ ــدی ب ــش و پایبن پژوه

ــم. ــاوری داری فن
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ایــران )ایرانــداک( افــزود: در مــورد بخــش 
ــا  ــه برچســب ســرقت ی ــاری ک ــده ای از آث عم
تقلــب علمــی بــه آنهــا می خــورد، نویســنده از 
ــوای  ــرداری از محت ــرقت و بهره ب ــن س ــرز بی م
دیگــران آگاه نبــوده اســت. بنابرایــن ابتــدا 
بایــد تــا می توانیــم در حــوزه دانشــگاه ها و 
موسســات آمــوزش عالــی و همــه آنهــا کــه در 

پدیــدآوردن آثــار علمــی ســهم و نقــش دارنــد، 
فرهنگ ســازی و آنهــا را آگاه کنیــم.

ــت  ــن دانس ــح قوانی ــدی را تنقی ــدام بع وی اق
ــوق مالکیــت  ــا حق ــط ب ــن مرتب و گفــت: قوانی
معنــوی روزآمــد و تنقیــح شــود و هزینــه 
ــود  ــد. نب ــش یاب ــی افزای ــی و ادب ــرقت علم س
ــم  ــا عل ــط ب ــای مرتب ــن نهاده ــی بی هماهنگ
ــات  ــگاه ها و موسس ــه، دانش ــه وزارتخان از جمل
ــوزه  ــن ح ــائل ای ــر مس ــی از دیگ ــوزش عال آم

ــت. اس
و  مدیریــت  دانشــکده  هیئت علمــی  عضــو 
ــه داد:  ــدرس ادام ــت م ــگاه تربی ــاد دانش اقتص
بــرای نمونــه در قانــون مصــوب ســال ۹6 
ــر  ــه  صراحــت ذک ــس شــورای اســالمی ب مجل
شــده ایرانــداک وظیفــه همانندجویــی پارســاها 
را برعهــده دارد؛ امــا در آیین نامــه اجرایــی ایــن 
ــا موسســه مشــابه  ــداک ی ــده: »ایران ــون آم قان
همانندجویــی را برعهــده دارنــد«. همیــن امــر 
موجــب ســردرگمی در اجــرای قانــون شــده و 
ــه زودی حــل شــود. ــن مســاله ب ــم ای امیدواری

از آنجــا کــه ایرانــداک تنهــا مرجــع گــردآوری 
هیــچ  اســت،  رســاله ها  و  پایان نامه هــا 
ــدم دسترســی  ــل ع ــه دلی ــری ب موسســه دیگ
ــی را  ــد همانندجوی ــع نمی توان ــه مناب ــه هم ب

ــد. ــام ده ــع انج ــکل جام ــه ش ب
وی تاکیــد کــرد: بــرای اجــرای قانــون و 
ــی از  ــار علم ــه آث ــب در تهی ــگیری از تقل پیش
یــک ســو پژوهشــگران بایــد توانمند شــوند و از 
ســوی دیگــر، ســازوکارهای قانونــی و رویه هــای 
ــود و در  ــت ش ــوی تقوی ــت معن ــوق مالکی حق
نهایــت، هماهنگــی بیــن نهادهــا افزایــش یابــد.

 
حــوزه  اطاعــات،  فنــاوری   »
ــت ــاوری اس ــم و فن ــردی عل راهب

رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــن  ــداک( در مــورد اولویت هــای ای ــران )ایران ای
ــل  ــه دلی ــت: پژوهشــگاه ب ــز گف پژوهشــگاه نی
ســابقه و خدماتــی کــه بــه نظــام علــم و فناوری 
ــی رود چشــم و  ــرده، انتظــار م ــه ک کشــور ارائ
چــراغ نظــام علــم و فنــاوری در حــوزه علــوم و 
ــرداری از  ــا بهره ب ــد و ب ــات باش ــاوری اطالع فن
امکانــات درونــی و ارتباطــات بیرونــی بایــد بــه 

قطــب ایــن حــوزه تبدیــل شــود.
ــه  ــات از جمل ــاوری اطالع ــوم و فن ــوزه عل ح
ــاوری قلمــداد  ــم و فن حوزه هــای راهبــردی عل
می شــود و کشــور مــا بــه طــور ویــژه بــه 
ــن رو،  ــاز دارد. از ای ــه نی ــن زمین جهــش در ای
درصــدد آن هســتیم کــه ارتبــاط پژوهشــگاه را 
ــگاه ها و  ــت و دانش ــه، دول ــت و جامع ــا صنع ب

ــم. ــت کنی ــی تقوی ــات پژوهش موسس
ــی  ــع علم ــتراک مناب ــر اش ــد ب ــا تاکی وی ب
اظهــار داشــت: هــم اکنــون منابــع علمــی 
ــف  ــاوت و متنوعــی در دانشــگاه های مختل متف
وجــود دارد کــه در نبــود یــک شــبکه منســجم 

امــکان  دانشــگاهی  کتابخانه هــای  بیــن 
ــی  ــه علم ــا در جامع ــب از آنه ــتفاده مناس اس

ــدارد. ــود ن وج
 « همــه نهادهــا بایــد بروندادهــای 

خــود را همانندجویــی کننــد
پژوهشــگاه  داد:  ادامــه  ایرانــداک  رئیــس 
در  هم افزایــی  ایجــاد  بــا  اســت  درصــدد 
دانشــگاهی  کتابخانــه  شــبکه  یــک  قالــب 
منابــع علمــی را بهــم متصــل کنــد. همچنیــن 
بــه  بایــد  کشــور  در  علــم  مستندســازی 
ــوان  ــه عن ــود. ب ــج ش ــری تروی ــکل جدی ت ش
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــد کل ــک فراین ــی از ی بخش
یــک فرهنــگ علمــی و پژوهشــی ســالم، الزم 
اســت همــه نهادهــا کــه در ایجــاد بروندادهــای 
علمــی مشــارکت دارنــد، بروندادهــای خــود را 
ــتیم  ــالش هس ــا در ت ــد. م ــی کنن همانندجوی
ــت  ــای ثب ــرای ادعانامه ه ــکان ب ــن ام ــه ای ک
ــم  ــز فراه ــا نی ــاالت و کتاب ه ــات، مق اختراع

ــد. ــترش  یاب ــده و گس ش
ــگاه در  ــرد: پژوهش ــد ک ــن زاده تاکی دکترحس
ــی  ــت کارآفرین ــه اهمی ــه ب ــا توج ــر دارد ب نظ
نــوآوری  و  کارآفرینــی  حــوزه  در  فناورانــه 
و  ارتباطــات  علــوم  شــود.  فعــال  بیشــتر 
ــالدی  ــاری می ــال ج ــات در س ــاوری ارتباط فن
در  دولــت  ســرمایه گذاری  اولویت هــای  از 
ــی رود  ــار م ــوده و انتظ ــف ب ــورهای مختل کش
ــدر  ــان در ص ــز همچن ــده نی ــال های آین در س
جــدول باقــی بمانــد. بنابرایــن الزم اســت هــم 
ــد  ــش یاب ــه افزای ــن زمین ــرمایه گذاری در ای س
زمینــه  در  ســرمایه گذاری  ظرفیــت  هــم  و 

ــود. ــت ش ــتر حمای ــات بیش ــاوری ارتباط فن

سه مؤسسه ایرانی در میان برترین های رتبه بندی جهانی پایداری »کیو. 
اس.« قرار گرفت

ــور  ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــم مق ــم قائ ــا حک ب
طاهری نیــا  باقــر  علــی  دکتــر  بین الملــل، 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  رئیــس 
آمــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته 
ــد. ــوب ش ــر منص ــران و قط ــی ای ــترک علم مش

 بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه پژوهش 
و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، بــا حکــم دکتــر 
ــوم در  ــر عل ــام وزی ــم مق ــدادی، قائ ــد ح وحی
امــور بین الملــل، دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  رئیــس 
آمــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته 
ــران و قطــر منصــوب شــد. مشــترک علمــی ای

دکتــر حــدادی اصــل در ایــن  حکــم انتصــاب 

آورده اســت: نظــر بــه تعهــد، تخصــص و 
تجــارب علمــی و در راســتای یادداشــت تفاهــم 
همــکاری در زمینــه آمــوزش عالی میــان دولت 
ــی  ــر، جنابعال ــران و قط ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه مشــترک  ــر و عضــو کمیت ــه ســمت دبی را ب

ــم. ــی نمای ــران و قطــر منصــوب م علمــی ای
قائــم مقــام وزیــر در امــور بیــن الملــل و 
رئیــس مرکــز همکاریهــای علمــی و بیــن 
ــاب  ــم انتص ــن حک ــن در ای ــی همچنی علملل
ــت  ــا نشس ــت ت ــرده اس ــدواری ک ــار امی اظه
هــای کمیتــه یــاد شــده بــه صــورت منظــم بــا 
ــاوری  ــم علمــی و فن ــات مه ــت موضوع محوری
ــود.  ــزار ش ــه برگ ــران و دوح ــور در ته دو کش

رتبه مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی جهانی پایداری »کیو. اس.«
رتبه جهانیرتبه ملینام مؤسسه

۴۵۰-۱۴۰۱دانشگاه تهران

۵۵۰-۲۵۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۵۰-۲۵۰۱دانشگاه شیراز

ــن نظــام  ــد کــرد: در ای ــداک تاکی رئیــس ایران
رتبه بنــدی، مؤسســه های جهــان بــر پایــه 
ــوند،  ــی می ش ــدی ارزیاب ــنجه کلی ــت س هش
ــر  ــد فراگی ــنجه در دو بُع ــت س ــن هش ــه ای ک
»پایــداری  بُعــد  شــده اند.  دســته بندی 
ســنجه های  دربردارنــده  زیســت محیطی« 
»مؤسســه های پایــدار«، »آمــوزش پایــدار«، 
و »پژوهــش پایــدار« اســت. بُعــد »تأثیــر 

ســنجه های  دربردارنــده  نیــز  اجتماعــی« 
»تأثیــر  دانــش«،  »تبــادل  »برابــری«، 
آمــوزش«، »اشــتغال پذیری و فرصت هــا«، و 
ــک،  ــدول ی ــت. در ج ــی« اس ــت زندگ »کیفی
ــی در  ــی مؤسســه های ایران ــی و جهان رتبــه مل
ایــن نظــام رتبه بنــدی و در جــدول دو، امتیــاز 
آنهــا در ســنجه های گوناگــون آمــده اســت. 

ــه  ــر پای ــن زاده، ب ــر حس ــالم دکت ــق اع طب
ــگاه  ــو.اس.«، دانش ــال ۲۰۲۲ »کی ــزارش س گ
 University of California, Berkeley:«
 University« و  اســت  پیشــگام   »UCB
 of Toronto«، »University of
 British Columbia«، »University
 of Edinburgh«، »University of
 New South Wales«، »University of
 Sydney.«، »University of Tokyo«،
 »University of Pennsylvania«،
 University« و   ،»»Yale University
of Auckland« در جایــگاه دوم تــا دهــم 

ــتند. هس
ــه  ــرد ک ــان ک ــان بی ــن زاده در پای ــر حس دکت

ــران  ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش
)ایرانــداک( بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی 
حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، 
ــا در  ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
مأموریت هایــش  بــا  پیونــد  در  زمینه هــای 
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 
درســت و کارآمــد یــاری رســاند. گــزارش 
ــم،  ــگاه عل ــامانه جای ــارات س ــش رو از انتش پی
فنــاوری، و نــوآوری ایــران در جهــان )نمــا( کــه 
ــاخص  ــوِن ۹۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

ــت. ــگان اس ــترس هم دس

امتیاز مؤسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام نظام رتبه بندی جهانی پایداری »کیو. اس.«

نام 

مؤسسه

امتیاز در شاخص های گوناگون

مؤسسه های 

پایدار

آموزش 

پایدار

پژوهش

پایدار

برابری

تبادل

دانش

تأثیر

آموزش

اشتغال پذیری و 

فرصت ها

کیفیت

زندگی

دانشگاه 

تهران
۱۱.۸۳۱۷۶.۹۱۳.۲۶۸.۹۲۰.۸۵۳.۲۵۹.۱

دانشگاه 

صنعتی 

امیرکبیر

۱۹.۷۴۶.۸۱۳.۶۹.۱۶۷۱.۸۳۷.۱۹

دانشگاه 

شیراز
۳۷۴۶.۵۱۸۲۴.۶۱۸.۴۱۰.۵۲۱.۸۲۹
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52 مؤسسۀ ایرانی در میان برترین های »یو. اس. نیوز«

بهتریــن   ۲۰۲۳ ویرایــش  رتبه بنــدی 
ــر  ــنبه منتش ــان روز چهارش ــگاه های جه دانش
شــده اســت. ۵۲ موسســه ایرانــی  در ایــن 
ایــن  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  رتبه بنــدی 
ــس  ــن زاده رئی ــد حس ــر محم ــوص دکت خص
ــران  ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش

گفتگویــی انجــام داده اســت.
  رئیــس پژوهشــگاه گفــت: بــر پایــه ویرایــش 
دانشــگاه های  بهتریــن  رتبه بنــدی   ۲۰۲۳
ــو. اس. نیــوز« کــه در ســال ۲۰۲۲  جهــان »ی
ــه  ــت، ۵۲ مؤسس ــده اس ــر ش ــالدی منتش می
ــان  ــر جه ــه های برت ــان مؤسس ــی در می ایران
»تهــران«،  دانشــگاه های  گرفته انــد.  جــای 
ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــالمی«، »عل »آزاد اس
»صنعتــی  تهــران«،  درمانــی  بهداشــتی 
صنعتــی  »دانشــگاه  و  بابــل«،  نوشــیروانی 
ــن  ــی در ای ــر ایران ــج مؤسســۀ برت شــریف« پن
ــر ایــن، شــش  رتبــه بنــدی هســتند. افــزون ب
دانشــگاه »علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
درمانــی بابــل«، »صنعتــی کرمانشــاه«، »علــوم 
درمانــی  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی 
قزویــن«، »مراغــه«، »علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی ارومیــه«، و »علــوم پزشــکی 
ــز  ــدان« نی ــی زاه ــتی درمان ــات بهداش و خدم

ــان  ــر در می ــی فراگی ــدگاه ارزیاب ــه از دی اگرچ
۲۰۰۰ مؤسســه برتــر جهــان نیســتند، ولــی در 
ــوز«  ــو. اس. نی ــی »ی ــای علم ــی از زمینه ه یک

ــد. ــی دارن ــگاه جهان جای
افــزود:  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  اســتاد 
بهتریــن  رتبه بنــدی   ۲۰۲۳ ویرایــش  در 
نیــوز«،  اس.  »یــو.  جهــان  دانشــگاه های 
ــور  ــه از ۹۵ کش ــام ۲۰۰۰ مؤسس ــم، ن روی ه
ــده  ــی آم ــت پایان ــان در فهرس ــون جه گوناگ
نظــام  ایــن  پیشــین  ویرایــش  در  اســت. 
رتبه بنــدی ۴۴ مؤسســه از ایــران در میــان 
گرفتــه  جــای  جهــان  برتــر  مؤسســه های 
ــد ســاالنه شــمار  ــد. در نمــودار یــک، رون بودن
رتبه بنــدی  نظــام  در  ایرانــی  مؤسســه های 
ــوز«  ــان »یو.اس.نی ــگاه های جه ــن دانش بهتری
گــزارش شــده اســت. توجــه بــه ایــن امــر الزم 
اســت کــه هــر ســاله شــمار مؤسســه های 
افزایــش  رتبه بنــدی  نظــام  ایــن  در  برتــر 
داشــته اســت. بــرای نمونــه، در ویرایــش 
ــن نظــام رتبه بنــدی ۱۷۵۰ مؤسســه  ۲۰۲۲ ای
برتــر شــناخته شــده بودنــد، ولــی در ویرایــش 
۲۰۲۳ ایــن شــمار بــه ۲۰۰۰ مؤسســه رســیده 

ــت.  اس

دکتــر حســن زاده اعــالم کــرد کــه: رتبه بنــدی 
بهتریــن دانشــگاه های جهــان بــرای فهــم 
ــد  ــان پدی ــه ها در جه ــه مؤسس ــر مقایس بهت
ــا افزایــش دانشــجویانی کــه در  آمــده اســت. ب
ــی  ــورهای خارج ــل در کش ــه تحصی ــی ادام پ
هســتند، رتبه بنــدی بهتریــن دانشــگاه های 
علمــی  پژوهش هــای  و  آوازه  کــه  جهــان 
بــه  می توانــد  دارد،  بــر  در  را  مؤسســه ها 
ــاند.  ــاری رس ــه ها ی ــش مؤسس ــا در گزین آنه
تنهــا مؤسســه هایی در ایــن نظــام ارزیابــی 
مقالــه   ۱۲۵۰ دســت کم  کــه  می شــوند 
ــا ۲۰۲۰  ــته )از ۲۰۱6 ت ــال گذش ــج س در پن
»وب آو ســاینس«  نمایه نامــه  در  میــالدی( 
ــوز« از  ــو. اس. نی ــه »ی ــند. مؤسس ــته باش داش
ــی پژوهشــی،  ــدی )آوازه جهان ــنجه کلی ۱۳ س
ــارات،  ــمار انتش ــی، ش ــه ای پژوهش آوازه منطق
اســتنادی  تأثیــر  همایش هــا،  کتاب هــا، 

ــمار  ــتنادها، ش ــه اس ــمار هم ــده، ش تعدیل ش
انتشــارات  انتشــارات در میــان ۱۰ درصــد 
باکیفیــت، نســبت انتشــارات در میــان ۱۰ 
ــت، شــمار همــکاری  درصــد انتشــارات باکیفی
ــه کشــور[، شــمار همــکاری  ــی ]نســب ب جهان
در  پراســتناد  مقاله هــای  شــمار  جهانــی، 
میــان یــک درصــد انتشــارات باکیفیــت، و 
ــک  ــان ی ــتناد در می ــای پراس ــبت مقاله ه نس
ــی  ــرای ارزیاب ــت( ب ــارات باکیفی ــد انتش درص
داده هــای  می گیــرد.  بهــره  مؤسســه ها 
ــا همــکاری شــرکت  ــن ســنجه ها ب ــی ای ارزیاب
ــای  ــر پایگاه ه ــس« )ناش ــت آنالیتیک »کالریوی
ــردآوری  ــایتس«( گ ــاینس« و »اینس »وب آو س
و  کل  امتیــاز  زیــر،  جــدول  در  می شــوند. 
مؤسســه های  جهانــی  و  ملــی  رتبه هــای 

ــت. ــده اس ــی آم ایران

امتیاز کل و رتبه مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »یو. اس. نیوز« ویرایش 2۰2۳ میادی )ایرانداک 
به اقتباس از یو اس نیوز(

رتبه جهانیرتبه ملیامتیاز کلنام مؤسسه

5۷.۱۱۳2۹دانشگاه تهران

5۴.۶2۳۹۴دانشگاه آزاد اسامی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی تهران
5۰.۶۳5۱۷

۴۸.۳۴5۹۸دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۸.۳۴5۹۸دانشگاه صنعتی شریف

۴۷.۷۶۶25دانشگاه تبریز

۴۷.۳۷۶۳۳دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴5.5۸۷۰۸دانشگاه تربیت مدرس

امتیاز کل و رتبه مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »یو. اس. نیوز« ویرایش 2۰2۳ میادی )ایرانداک 
به اقتباس از یو اس نیوز(

رتبه جهانیرتبه ملیامتیاز کلنام مؤسسه

۴۴.۶۹۷۳۹دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی مشهد
۴۳.۷۱۰۷۷۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی ایران
۴۳.۳۱۱۷۹۴

۴2.5۱2۸2۱دانشگاه شیراز
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی دانشگاه شهید بهشتی
۴2.۴۱۳۸2۶

۴۱.۳۱۴۸۷۹دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی مازندران
۴۱۱5۸۹۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی تبریز
۳۹.۳۱۶۹۷5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شیراز
۳۹.2۱۷۹۷۷

۳۷.۸۱۸۱,۰۴2دانشگاه شهید بهشتی
۳۷.۷۱۹۱,۰۴۶دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کرمانشاه
۳۶.۴2۰۱,۱۰۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی اصفهان
۳5.۹2۱۱,۱2۹

۳5.۱22۱,۱5۸دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی
۳۴.۸2۳۱,۱۷2

۳۳.۳2۴۱,25۱دانشگاه کاشان
۳۱.۸25۱,۳۱۷دانشگاه یزد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی بقیه اهلل )عج(
۳۱.۷2۶۱,۳2۷

۳۱.۳2۷۱,۳5۰دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کرمان
2۹.۹2۸۱,۴۰۷

2۹.۶2۹۱,۴22دانشگاه گیان
2۹.۴۳۰۱,۴2۸دانشگاه ارومیه

2۸.۷۳۱۱,۴55دانشگاه صنعتی شاهرود
2۸.۶۳2۱,۴۶۳دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

2۸.۴۳۳۱,۴۷۳دانشگاه اصفهان
2۸.2۳۴۱,۴۷۸دانشگاه سمنان

2۸.2۳۴۱,۴۷۸دانشگاه شهید باهنر کرمان
2۷.۸۳۶۱,۴۹۸دانشگاه رازی

2۷.۸۳۶۱,۴۹۸دانشگاه کردستان
2۷.۷۳۸۱,5۰۶دانشگاه یاسوج

2۷.2۳۹۱,522دانشگاه صنعتی سهند
2۶.2۴۰۱,5۷۰دانشگاه شهید چمران اهواز

2۶.۱۴۱۱,5۷۸دانشگاه زنجان
2۴.۷۴2۱,۶۳۱دانشگاه خوارزمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
2۴.۶۴۳۱,۶۳۶

2۴.۳۴۴۱,۶5۸دانشگاه مازندران

2۳.۹۴5۱,۶۷۱دانشگاه شهرکرد

2۳.۶۴۶۱,۶۷۸دانشگاه لرستان
2۱.5۴۷۱,۷5۳دانشگاه بوعلی سینا

۱۸.۳۴۸۱,۸۴2دانشگاه پیام نور
۱۴.5۴۹۱,۹۱۶دانشگاه الزهرا )س(

۱۰.۸5۰۱,۹۷۱دانشگاه شاهد
۱۰.۱5۱۱,۹۷۳دانشگاه اراک

۷.552۱,۹۹2دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی بابل
---

---دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی قزوین
---

---دانشگاه مراغه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی ارومیه
---

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی زاهدان
---
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طبــق گفتــه رئیــس ایرانــداک، بــر پایــه 
»یــو.  رتبه بنــدی  نظــام   ۲۰۲۳ ویرایــش 
اس. نیــوز«، »Harvard University« بــا 
بیشــترین امتیــاز پیشــگام جهــان اســت و 
 Massachusetts« دانشــگاه های  ســپس، 
 Institute of Technology«، »Stanford
 University«، »University of
 California--Berkeley«، »University
 of Oxford«، »University of
 Washington«، »Columbia
 University«، »University of
 Cambridge«، »California Institute
 Johns Hopkins« و ،»of Technology
دهــم  تــا  دوم  جایــگاه  در   »University

هســتند.

رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــان اع ــداک( در پای ــران )ایران ای
ایــن پژوهشــگاه بــا ســاخت و بروزرســانی 
ابزارهایــی حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش 
علــم، فنــاوری، و نــوآوری کشــور می کوشــد تــا 
ــش  ــا مأموریت های ــد ب ــای در پیون در زمینه ه
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 
درســت و کارآمــد یــاری رســاند. ایــن گــزارش 
نیــز از انتشــارات ســامانه جایگاه علــم، فناوری، 
ــه  ــا( اســت ک ــان )نم ــران در جه ــوآوری ای و ن
ــاخص  ــوِن ۹۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

دســترس همــگان اســت.

بــر پایــۀ گــزارش ســال ۲۰۲۲ میــالدی 
ِمؤسســۀ »کالریویــت آنالیتیکــس« دربــارۀ 
 ۱۲ جهــان،  پراســتناد«  »پژوهشــگران 
ــی  ــه های ایران ــه مؤسس ــته ب ــگر وابس پژوهش
علــوم  پیشــرفت  در  تأثیرگذارترین هــا  از 

شــده اند. شناســایی 

بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران«، »مؤسســۀ 
ــام  ــال ۲۰۲۲ ن ــت آنالیتیکــس« در س کالریوی
نزدیــک بــه هفــت هــزار پژوهشــگر را در 
ــگران  ــت پژوهش ــی در فهرس ــۀ علم ۲۱ زمین
پراســتناد جــای داده اســت. ایــن پژوهشــگران 
نماینــدۀ نزدیــک بــه ۷۰ کشــور جهان هســتند. 
پیرامــون چهــار هــزار پژوهشــگر در زمینه هــای 
ــژه و بیــش از ســه هــزار پژوهشــگر  علمــی وی

شــده اند. دســته بندی  میان رشــته  در 
پراســتناد،  پژوهشــگران  شناســایی  بــرای 
مقاله هــای پراســتناد در نشــریه های نمایــه 
نمایه هــای  در  ســاینس«  آو  »وب  شــدۀ 
ــک  ــی در ی ــوم اجتماع ــوم و عل ــتنادی عل اس
ــالدی(  ــا ۲۰۲۱ می ــته )از ۲۰۱۱ ت ــۀ گذش ده
پراســتناد  مقاله هــای  شــده اند.  پیمایــش 
آنهایــی هســتند کــه بیشــترین اســتناد را 
و  می گیرنــد  خــود  علمــی  زمینه هــای  در 
ــد و در  ــای دارن ــت ج ــد نخس ــک درص در ی

پایــگاه »شــاخص های اساســی علــم« )ای. 
ــۀ  ــه مقال ــگرانی ک ــد. پژوهش اس. آی.( می آین
تأثیرگــذار  پژوهشــگران  دارنــد،  پراســتناد 
به شــمار می رونــد و آنهایــی کــه نامشــان 
ــر  ــد، تأثیرگذارت ــتری می آی ــی بیش ــا فراوان ب
هســتند. از ایــن رو، پژوهشــگران بــر پایــۀ 
شــمار مقاله هــای پراستنادشــان رتبه بنــدی 
نخســت  درصــد  یــک  در  کــه  آنهایــی  و 
پژوهشــگر  به عنــوان  گرفته انــد،  جــای 
ــت  ــرای رعای ــوند. ب ــی می ش ــتناد معرف پراس
ــام  ــن فهرســت، ن انصــاف، در روش شناســی ای
ــی دارای  ــکل افراط ــه ش ــه ب ــگرانی ک پژوهش
ــته  ــار گذاش ــتند کن ــتنادی هس ــار خوداس آم

. ند می شــو
ــگران  ــت پژوهش ــین فهرس ــش پیش در ویرای
مؤسســه های  از  پژوهشــگر   ۱۵ پراســتناد، 
 ،۲۰۲۲ ویرایــش  در  ولــی  بودنــد،  ایرانــی 
ســازمانی  وابســتگی  بــا  پژوهشــگر   ۱۲
فهرســت  ایــن  در  ایرانــی  مؤسســه های 
ــتناد  ــگران پراس ــام پژوهش ــد. ن ــای گرفته ان ج
ــراه  ــه هم ــی ب ــه های ایران ــه مؤسس ــته ب وابس
ــت،  ــازمانی نخس ــتگی س ــی، وابس ــۀ علم زمین
ــته  ــر داش ــا )اگ ــازمانی دوم آنه و وابســتگی س
باشــند( در جــدول زیــر آمــده اســت )ترتیــب 
ــی  ــی انگلیس ــام خانوادگ ــی ن ــۀ الفبای ــر پای ب

پژوهشــگران(.

۱2 پژوهشگر ایرانی در میان فهرست پژوهشگران
 پراستناد در سال 2۰22 میادی

جدول 1. پژوهشگران ایرانی در فهرست »پژوهشگران پراستناد« جهان در سال 2022 میالدی

نام نام
وابستگی سازمانی زمینۀ علمیخانوادگی

نخست
وابستگی 
سازمانی 

دوم

دانشگاه صنعتی ریاضیاتعباس زادهمصطفی
-امیرکبیر

دانشگاه صنعتی میان رشتهاحمدیمحمدحسین
-شاهرود

علوم کشاورزیاسدپورالهام
دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان

-

دانشگاه صنعتی ریاضیاتدهقانمهدی
-امیرکبیر

حسینی احمد
دانشگاه آزاد میان رشتهبنده قرائی

-اسالمی

دانشگاه آزاد میان رشتهکریمیمهدی
-اسالمی

دانشگاه علوم میان رشتهمیرزاییحامد
پزشکی کاشان

دانشگاه 
علوم 

پزشکی 
مشهد

محمدی بهنام
-دانشگاه تبریزمیان رشتهایواتلو

میان رشتهرحمتیامید
مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان 

کردستان
-

-پژوهشگاه رنگمیان رشتهرمضان زادهبهرام

صلواتی مسعود
-دانشگاه کاشانمیان رشتهنیاسری

دانشگاه علوم میان رشتهشریفی رادجواد
-پزشکی کرمان

فهرســت پژوهشــگران پراســتناد ســال ۲۰۲۲ 
ــه  ــر دارد ک ــگر را در ب ــالدی 6۹۳۸ پژوهش می
ــی  ــای علم ــذاری در زمینه ه ــگام تأثیرگ پیش
خــود هســتند. پیرامــون ۴۰ درصــد از فهرســت 
ــالدی  ــال ۲۰۲۲ می ــتناد س پژوهشــگران پراس
از مؤسســه های  وابســتگی ســازمانی یکــی 
ــن  ــگر(. چی ــد )۲۷6۴ پژوهش ــکا را دارن آمری
ــگاه دوم اســت، و  ــا ۱۱6۹ پژوهشــگر در جای ب
کشــورهای انگلســتان )۵۷۹ پژوهشــگر(، آلمان 
)۳6۹ پژوهشــگر(، و اســترالیا )۳۳۷ پژوهشــگر( 
هســتند.  بعــدی  جایگاه هــای  در  نیــز 
پژوهشــگر   ۲۳۳ بــا  هــاروارد«  »دانشــگاه 
 ۲۰۲۲ فهرســت  در  مؤسســه  پرتکرارتریــن 
اســت. پژوهشــگرانی کــه لغزشــی در وابســتگی 
ــه  ــد ب ــت، می توانن ــا رخ داده اس ــازمانی آنه س
recognition.webofscience. پیونــد 

ــر  com/awards/highly-cited/2022 س
ــد. ــزد کنن ــد و آن را گوش بزنن

ــران  ــاوری اطالعــات ای ــوم و فن پژوهشــگاه عل
)ایرانــداک( بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی 
حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، 
ــا در  ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
مأموریت هایــش  بــا  پیونــد  در  زمینه هــای 
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 
درســت و کارآمــد یــاری رســاند. گــزارش 
ــم،  ــگاه عل ــامانه جای ــارات س ــش رو از انتش پی
فنــاوری، و نــوآوری ایــران در جهــان )نمــا( کــه 
ــاخص  ــوِن ۹۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
  NEMA.IRANDOC.AC.IR نشــانی 

ــت. ــگان اس ــترس هم در دس

»یارانه« در پایان نامه ها و رساله ها
6۰۱  مــدرک از نزدیــک بــه ۱۰۰ دانشــگاه و 
مؤسســۀ آمــوزش عالــی کشــور در بــازۀ زمانــی 
۱۳۵6-۱۴۰۱ کلیدواژه هایــی ماننــد »یارانــه«، 
»سوبســید«، »کمــک مالــی دولــت«، و »کمک 
اقتصــادی دولــت« را در »پایــگاه اطالعــات 

علمــی ایــران )گنــج(«، در بــر داشــته اســت.
بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
بــر  ایــران«  اطالعــات  فنــاوری  و  علــوم 
ماننــد  کلیدواژه هایــی  جســت وجوی  پایــۀ 
»یارانــه«، »سوبســید«، »کمــک مالــی دولت«، 
»پایــگاه  در  دولــت«  اقتصــادی  »کمــک  و 
شــمار  )گنــج(«،  ایــران  علمــی  اطالعــات 
ــگاه و  ــه ۱۰۰ دانش ــک ب ــدرک از نزدی 6۰۱ م
مؤسســۀ آمــوزش عالــی کشــور در بــازۀ زمانــی 
۱۳۵6-۱۴۰۱ در بــر داشــته اســت.برخی از 
ــه«  ــا »یاران ــد ب ــا های درپیون ــا در پارس واژه ه
ــه  ــه« ک ــس از واژۀ »یاران ــد. پ ــتر آمده ان بیش

بــود  شــده  جســت وجو  واژۀ  کلیدی تریــن 
ــه  ــه ب ــران« ک ــالمی ای ــوری اس و واژۀ »جمه
دلیــل انجــام ایــن پژوهش هــا در ایــران بســیار 
ــدی  ــد »هدفمن ــی مانن ــت، واژه های ــده اس آم

ــرژی«،  ــای ان ــت«، »حامل ه ــا«، »قیم یارانه ه
»کشــاورزی«، »انــرژی«، »فقــر«، »تــورم«، 
»توزیــع درآمــد«، »مصــرف انــرژی«، »رفــاه«، 
موضــوع  و »صنعــت«  اقتصــادی«،  »رشــد 
ــه« را در کلیدواژه هــای پارســاها بیشــتر  »یاران
ــایی  ــدرک شناس ــد.از 6۰۱ م ــی کرده ان همراه
شــده در »گنــج«، ســال ۱۳۹۰ بیشــترین 

آغازیــن  را دربرداشــت. ســال  شــمار )66( 
ــه ۱۳۷۰  ــامانه ب ــت شــده در س ــدارک ثب م
ــمار از  ــن ش ــردد. ای ــدرک بازمی گ ــه م ــا س ب
ــک  ــن نزدی ــا ۱۳۸6 میانگی ســال های ۱۳۷۳ ت
ــی  ــر ســال داشــت، ول ــدرک را در ه ــه دو م ب
ــال  ــر س ــی را در ه ــد باالی ــال ۱۳۸۷ رش از س

نشــان می دهــد.
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 6۰۰ و  پیشــنهاده  یــک  شــمار،  ایــن  از 
ــع  ــه مقط ــا( در س ــاله )پارس ــه و رس پایان نام
ــه ای  ــری حرف ــد )۵۴۳(، دکت ــی ارش کارشناس

نوشــته   )۵6( تخصصــی  دکتــری  و   )۲(
ند. شــده ا

گــروه رشــته های علــوم اقتصــادی )۲۴۳(، 
اقتصــاد و ترویــج کشــاورزی )۱۰6(، مدیریــت 
)۵۱(، مهندســی صنایــع )۳۴(، علــوم اجتماعی 

)۲۸(، علــوم جغرافیایــی )۲۳(، و حقــوق )۲۰( 
ــتند. ــه هس ــن زمین ــا در ای پُرکارترین ه

پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــۀ »یارانــه« 
در سرتاســر کشــور گســترده شــده اند. در ایــن 
مؤسســه های  و  دانشــگاه ها  ســهم  میــان، 
ــران، سیســتان  ــی اســتان های ته ــوزش عال آم
فــارس،  رضــوی،  خراســان  بلوچســتان،  و 

مازنــدران، یــزد، آذربایجــان شــرقی، و اصفهــان 
اســت  گفتنــی  اســت.  بیشــتر  دیگــران  از 
ــا  ــران ب ــاهای در ته ــمار پارس ــاوت ش ــه تف ک

ــت. ــمگیر اس ــر چش ــتانهای دیگ اس

طباطبائــی،  عالمــه  دانشــگاه  همچنیــن 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  تهــران،  دانشــگاه 
تربیــت  دانشــگاه  مرکــزی،  تهــران  واحــد 
ــران،  ــتان ته ــور اس ــام ن ــگاه پی ــدرس، دانش م

ــی، دانشــگاه شــهید اشــرفی  دانشــگاه خوارزم
ــهید  ــگاه ش ــز، دانش ــگاه تبری ــی، دانش اصفهان
ــن  ــرا )س( پُرکارتری ــگاه الزه ــتی، و دانش بهش
ــتند. ــه هس ــن زمین ــور در ای ــگاه های کش دانش

ــتاورد  ــزارِش دس ــداک گ ــت ایران ــی اس گفتن
و  گــذارده  کار  دســتور  در  را  پارســاها 
پیشــنهاده ها  و  شــده  انجــام  پژوهش هــای 

را در زمینــۀ موضوع هــای روز و چالش هــای 
بدین ســان  می کنــد.  اطالع رســانی  کشــور 
می تواننــد  کشــورداران  و  سیاســت گذاران 

و  ببیننــد  را  پژوهش هــا  ایــن  یافته هــای 
ــل  ــی »عم ــۀ هم افزای ــا چرخ ــد ت ــه کار بندن ب
و علــم«، »کنــش و پژوهــش«، و »تصمیــم 

ــرمایه های  ــد و س ــردش درآی ــه گ ــر« ب و تفک
ــوند. ــره ور ش ــارور و به ــور ب کش

ــف  ــی وزارت عت ــع علم ــن مناب ــورای تامی ش
فنــاوری  و  علــوم  پژوهشــگاه  در  )مســتقر 
از دوره  اولیــن نشســت  ایــران(   اطالعــات 
ــاه ۱۴۰۱  ــد خــود را روز شــنبه ۲۳ مهرم جدی

ــرد.  ــزار ک برگ
بــه گــزارش روابــط  عمومــی پژوهشــگاه علــوم 
ــا  ــه ب ــن جلس ــران، ای ــات ای ــاوری اطالع و فن
ــو  ــی و دو عض ــای حقیق ــر اعض ــور ۱۰ نف حض
حقوقــی شــورا، دکتــر محمــد حســن زاده، 
ــوم و فنــاوری اطالعــات  رئیــس پژوهشــگاه عل
ایــران و رئیــس شــورای تامیــن منابــع علمــی 
فتح اللهــی  یعقــوب  دکتــر  و  عتــف  وزارت 
مدیــرکل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی پژوهشــی 
وزارت عتــف در روز شــنبه  ۲۳ مهرمــاه ۱۴۰۱ 

برگــزار شــد.
ــاه  ــفند م ــورا در اس ــات ش ــال انتخاب ــه دنب ب
۱۴۰۰، ده عضــو حقیقــی بــرای دوره ســه 
ــه  ــه ن ــدند ک ــاب ش ــاله ۱۴۰۱-۱۴۰۳ انتخ س
تــازه کتابخانه هــای  آنهــا مدیــران  از  نفــر 
از  نیــز  نفــر  ســه  و  کشــور  دانشــگاه های 
ــر و  ــار دیگ ــه ب ــتند ک ــین هس ــای پیش اعض

بــرای ایــن دوره انتخــاب شــده اند. 
ــا  ــورا، ب ــه ش ــه دبیرخان ــن جلس ــدای ای درابت
ــد قطــع شــدن دسترســی های  ــه رون ــاره ب اش

دانشــگاه ها  بــه منابــع و پایگاه هــای اطالعــات 
ــای  ــال ارز و کارکرده ــکالت ارس ــی، مش علم
بانک هــای عامــل تحــت نظــارت بانــک مرکــزی 
و نیــز کســری بودجــه و بدهــی بــه وجــود آمده 
بــرای دانشــگاه ها در نتیجــه جهــش نــرخ ارز در 
دو ســال گذشــته، گزارشــی از کارهــای جــاری 

و در دســت انجــام بــه شــورا ارائــه داد.
پــس از آن شــورا بــه دســتور کار خــود، 
بحــث بــرای ترســیم نقشــه راهــی بــرای 
ادامــه کار درســال ۲۰۲۳ میــالدی و پیگیــری 
ــی  ــای اطالعات ــد پایگاه ه ــه خری ــن بودج تامی
ــت  ــر فعالی ــا ب ــر آن اعض ــزون ب ــت. اف پرداخ
تاکیــد کردنــد  مجــدد کمیته هــای شــورا 
ــه  ــورد ب ــن م ــه در ای ــد دبیرخان ــرر ش و مق
ــورت  ــا در ص ــد ت ــزارش ده ــورا گ ــت ش ریاس
لــزوم در جلســه آتــی شــورا بــه بحــث گذاشــته 

ــود.  ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم 
ــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛  ب
ــترک  ــه مش ــن  در جلس ــی خیرالدی ــر عل دکت
پــارک  رئیــس  و  دانشــگاه ها  روســای  بــا 
ــر  ــاد ب ــرد: اقتص ــح ک ــاوری تصری ــم و فن عل
ــش  ــی و افزای ــه آن همگرای ــش الزم ــه دان پای
ارتبــاط دانشــگاه هــا و پارک هــای علــم و 
فنــاوری اســت.وی ادامــه داد: امیــد بــه آینــده 
ــرکت های  ــترش  ش ــا گس ــان ب ــن جوان در بی
رابطــه  می آیــد  وجــود  بــه  دانش بنیــان 
فضــای کســب وکار و نــگاه مثبــت بــه آن 
می شــود گامــی به ســوی پیشــرفت اســت.

رئیــس دانشــگاه هرمــزگان نیز بیان داشــت: راه 
رســیدن بــه تعالــی هیچ چیــزی جــز گفتگــو و 
توافــق نیســت. مــا در عصــر ســیالب اطالعاتــی 
قــرار داریــم در عصــری کــه داده هــای مکــرری 
بــه ســراغ مــا می آینــد و بعضــاً مدیریــت 
افــزود:  می گیرد.صادقــی  اختیــار  در  را  مــا 
در این چنیــن عصــری مــا بــا انســان هایی 
مواجــه هســتیم کــه ســؤاالت چندوجهــی 
ــیار  ــوالت بس ــؤاالت مجه ــن س ــه ای ــد ک دارن
زیــادی دارنــد و ســؤاالت چنــد مجهولــی آن هــا 
مــا را بــه ایــن ســمت بــرده کــه انســان هایی را 
می خواهیــم کــه ایــن پــازل هــا را حــل کننــد 

ــم کــه انســان هایی  ــن نداری و چــاره ای جــز ای
دارای مهــارت دارای فنــاوری و نــوآوری تربیــت 
کنیــم تــا بتوانیــم از پــازل گــذر کنیــم و 

ــم. ــواب بدهی ــئله را ج ــم مس بتوانی
گفــت  می شــود  شــاید  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــود م ــت می ش ــاوری صحب ــر از فن ــروز اگ ام
ــخ  ــرای پاس ــم و ب ــی بردی ــم پ ــفه عل ــه فلس ب
ــاوری در  ــراغ فن ــش ها س ــن پرس ــه ای دادن ب
معــدود  از  و  رفته ایــم  هرمــزگان  دانشــگاه 
دانشــگاه هایی هســتیم کــه پردیــس مشــترک 
ــاوری را تشــکیل  ــم و فن ــارک عل دانشــگاه و پ
داده ایــم کــه ایــن گام مبارکــی اســت و قطعــاً 
ــا  ــون م ــه پیرام ــا و جامع ــرای دانشــجویان م ب
هم افزایــی مؤثــری را خواهــد داشــت و در 
ــا  ــک م ــن یکای ــه مابی ــی ک ــار آن همگرای کن
ــطح  ــی در س ــوزش عال ــعه آم ــه توس در عرص
ــده ای روشــن را  ــد آین ــتان وجــود دارد نوی اس

ــد داد. ــد خواه ــف خداون ــه لط ب
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان نیــز 
در ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه تــالش هــای 
ــب و  ــعه کس ــا توس ــه ب ــف در رابط وزارت عت
کارهــای دانــش بنیــان و افزایــش حمایــت هــا 
گفــت: در هرمــزگان بــه واســطه همگرایــی کــه 
وجــود دارد آینــده خوبــی را متصــور هســتیم.

 علیرضــا نصیــری تصریــح کــرد: ظرفیــت های 
نهفتــه اســتان توســط دانشــگاه هــا شناســایی 
ــج مثبتــی  ــا نتای ــی شــود ت ــارک معرف ــه پ و ب
بــه ارمغــان آیــد. وی گفــت: روســای دانشــگاه 
ــارک  ــا پ ــل را ب ــا در اســتان بیشــترین تعام ه
ــب  ــه موج ــن روی ــد و ای ــاوری دارن ــم و فن عل
نزدیــک شــدن پــارک و دانشــگاه شــده اســت.

شورای تامین منابع علمی وزارت عتف اولین نشست از دوره جدید خود را 
برگزار کرد

معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف :
برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود
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هشتمین جشنواره »علم برای همه« با دغدغه ی محیط زیست ایران
صونا آقابابایی، دبیر هشتمین جشنواره علم برای همه

ــه ی  ــا و بقی ــا آدم ه ــه در آن م ــی ک ــه جای ب
ــم،  ــی می کنی ــن زندگ ــره ی زمی ــودات ک موج
ــه ی  ــی هم ــم. زندگ ــت می گویی ــط زیس محی
ــه هــم وابســته اســت و  ــن محیــط ب ــا در ای م

ــذارد.  ــر می گ ــر تاثی ــه همدیگ ب
نحــوه ی زندگــی مــردم یــک کشــور، بــر 
اســاس طبیعــت و محیطــی کــه بــرای مدتــی 
شــکل  می کننــد،  زندگــی  آن  در  طوالنــی 
ــخصیتی،  ــژادی و ش ــای ن ــرد و تفاوت ه می گی
ــای  ــای محیط ه ــه تفاوت ه ــادی، ب ــد زی ــا ح ت
ــه  ــی ک ــتگی دارد. آدم های ــا بس ــت آدم ه زیس
بــا  زندگــی می کننــد  در محیــط شــهری 
ــی  ــتایی زندگ ــط روس ــه در محی ــی ک آدم های
ــق و  ــد. خل ــی دارن ــت متفاوت ــد، زیس می کنن
ــد،  ــی دارن ــای فیزیکــی متفاوت خــو و ویژگی ه
ــت  ــج اس ــان رای ــی بینش ــای متفاوت بیماری ه
و غذاهــای متفاوتــی می خورنــد و مشــاغل 
ــه  ــا توج ــن انســان ب ــد. همچنی ــی دارن متفاوت
ارزش هــا و هدف هــای خــود،  نیازهــا،  بــه 
ــی  ــن دگرگون ــد. ای ــون می کن ــط را دگرگ محی
در طــول قرن هــا بــه آرامــی صــورت گرفتــه و 
ســاختاری ســازگار بــا محیــط زیســت داشــته 
ــاد  ــی افزایــش جمعیــت، مصــرف زی اســت. ول
ــر  ــده، تاثی ــب ش ــا موج ــعه ی فناوری ه و توس
انســان بــر محیط زیســت شــدت و ســرعت 
یابــد. آتــش ســوزی در جنگل هــا، بیابان زایــی، 
آلــوده شــدن آب دریاهــا و رودخانه هــا، همگــی 
مســائلی ناشــی از عملکــرد انســان هســتند. این 
پیامدهــا، تعــادل رابطــه ی مــا و محیــط زیســت 

ــم زده اســت.  ــه ه را ب
کشــور مــا در منطقــه ای از زمیــن اســت کــه 
ــر  ــت تاثی ــا تح ــایر مکان ه ــش از س ــاید بی ش

پدیــده ی موســوم بــه تغییــرات اقلیمــی باشــد. 
ــی  ــالی های پیاپ ــر، خشکس ــال های اخی در س
را شــاهد بوده ایــم، امنیــت غذایی مــان بــه 
خطــر افتــاده، فرســودگی خــاک و فرونشســت 
می کنــد.  تهدیــد  را  شــهرهایمان  زمیــن 
مــزارع،  خانه هــا،  شــدید،  ســیالب های 
ــان  ــرد و ج ــن می ب ــا را از بی ــا و جاده ه دام ه
ــث  ــا باع ــن دغدغه ه ــرد. ای ــان ها را می گی انس
شــده، در مــوزه ی ملــی علــوم و فنــاوری 
ــی از  ــم. یک ــی کنی ــروژه طراح ــد پ ــران چن ای
https://( ــه ــوان دادارچ ــا عن ــا ب ــن پروژه ه ای
www .inmost . ir /virtual-inmost /

مخاطبــان  می کنــد.  فعالیــت   )dadarche
ــتند و  ــال هس ــر ۱۲ س ــودکان زی ــه ک دادارچ
مــا تــالش می کنیــم قصه هایــی از محیــط 
زیســت ایــران را بــه شــکل موشــن ویدیــو بــه 
ــت  ــران روای ــج در ای گویش هــا و زبان  هــای رای
کنیــم. هــدف مــا ایــن اســت کــه همزیســتی و 
عشــق بــه محیــط زیســت و اهمیــت حفاظــت 
از آن را از کودکــی آمــوزش دهیــم. بــه همیــن 
ــازار  ــود در ب ــای موج ــار قصه ه ــر در کن خاط
ــی و اســطوره ای را هــم  ــاب، قصه هــای بوم کت

جمــع می کنیــم و آنهــا در حــال حاضــر بــه ۹ 
گویــش و زبــان شــامل ترکــی، لــری،  کــردی،  
ــی  ــی، گیلکــی، سیســتانی و عرب فارســی، کابل
ــن  ــی از قدیمی تری ــم. یک ــی می کنی قصــه گوی
بــه  مربــوط  مــا  اســطوره ای  داســتان های 
مبــارزه ی تیشــَتر )فرشــته ی بــاران( بــا اَپــوش 
)دیو خشکســالی( اســت کــه از دوره ی باســتان 
تــا کنــون بــه شــکل های مختلــف بازگــو شــده 
و نشــانه ی اهمیــت آب و دیوصفتی خشکســالی 
جشــنواره ی  هشــتمین  در  امســال  اســت. 
ــه در  ــتیم ک ــی داش ــه فراخوان ــرای هم ــم ب عل
اپــوش  قصــه ی  بایــد  شــرکت کنندگان  آن 
و تیشــتر را می خواندنــد و برایــش نقاشــی 
ــی ها را  ــه ی نقاش ــت هم ــیدند. در نهای می کش
ــان  ــی ۱۸ آب ــزاری جشــنواره یعن ــان برگ از زم
روی ســایت مــوزه می گذاریــم و تــا آخــر ســال 
ــار رســیده،  ــری از برخــی آث ــا بهره گی ۱۴۰۱ ب
ــازیم.  ــتر را می س ــوش و تیش ــو اپ ــن ویدی موش
بــوم رنــگ یکــی دیگــر از کارهایــی اســت کــه 
ــام  ــت انج ــط زیس ــه  محی ــا دغدغ ــوزه ب در م
می دهیــم. بــوم رنــگ ابتــدا بــا هــدف معرفــی 
نحــوه ی همــکاری جوامــع محلــی با کنشــگران 
محیــط زیســت آغــاز بــه کار کــرد. چنــد فیلــم 
کوتــاه ســاخته شــد کــه نشــان مــی داد چگونــه 
ــوان از انقــراض یــک  ــا اقدامــات محلــی می ت ب
گونــه ی حیوانــی یــا جانــوری جلوگیــری کــرد 
شــد.  جنگل هــا  ســوزی  آتــش  مانــع  یــا 
https://www. آدرس  در  را  فیلم هــا  ایــن 
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ــد ببینیــد.  می توانی

علــم  جشــنواره ی  هشــتمین  در  امســال 
ــی  ــش بوم ــان روی دان ــه، تمرکزم ــرای هم ب

ــت آب در  آب اســت. در تالشــیم نحــوه مدیری
ــول  ــران را در ط ــی ای ــیع و بیابان ــه ی وس پهن
ــای  ــم و فناوری ه ــش بگذاری ــه نمای ــا ب قرن ه
اینکــه  کنیــم.  معرفــی  را  مربوطــه  بومــی 
چگونــه ایــن همــه تنــوع و دانــش ســازگار بــا 
محیــط زیســت بــه ســرعت جــای خــود را بــه 
ــت ها  ــی از سیاس ــت یک ــاه داده اس ــور چ موت
ــا را  ــروز م ــه ام ــت ک ــی اس ــای غلط و رفتاره
بــا کمبــود آب مواجه کرده اســت. در همیــن 
راســتا همچنیــن فراخــوان داستان نویســی 
علمی-تخیلــی داشــتیم. ایــن فراخــوان در 
ــده  ــخ آین ــن، تاری ــخ جایگزی ــور تاری ــه مح س
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــه برگ ــای فناوران و راه حل ه
ــگاه  ــرای ن ــم راه را ب ــعی کرده ای ــوان س فراخ
ــا  ــم ت ــاز کنی ــال ب ــته و ح ــه گذش ــادی ب انتق
از دل آن ایده هــای جدیــدی بــرای آینــده 

ــد. ــرون بیای بی
www.inmost. ،همچنیــن در بخش راشــگو

ــه نمایش  ir/virtual-inmost/rashgou/ س
کوتــاه رادیویــی داریــم کــه بــا توجــه دادن بــه 
موضــوع تــوان اقلیمــی ایــران نشــان می دهنــد 
کــه چگونــه اشــتباهات کوچــک می تواننــد تــا 
ــاد  ــب ایج ــد و موج ــج کنن ــا را ک ــا راه م ثری

تغییــرات جبــران ناپذیــر در اقلیــم شــوند.
در پایــان، اگــر ایــده ای داریــد و دوســت 
داریــد در پروژه هــای مــوزه ملــی علــوم و 
ــد  ــید، می توانی ــته باش ــرکت داش ــاوری ش فن
ــد.  ــاس بگیری ــماره ۰۹۰۳۲۷۴۸۲۵۸ تم ــا ش ب
همچنیــن می توانیــد تمــام آثــار رســیده و 
محتواهایــی کــه تولیــد شــده را در وبــگاه مــوزه 

بــه نشــانی www.inmost.ir ببینیــد. 

به همت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری صورت می گیرد؛
کشت زیتون مقاوم به سرما و کم آبی در مینودشت گلستان

ــک  ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــس پژوهش رئی
ارقــام مختلــف  از کشــت  و زیســت فناوری 
ــه ســرما  ــاوم ب ــه هــای مق ــی نمون ــون حت زیت
و تنش هــای محیطــی ماننــد کــم آبــی در 
ــن  ــت ای ــه هم ــتان ب ــتان گلس ــت اس مینودش

ــر داد. ــگاه خب پژوهش

 بــه گــزارش ، ایــن پژوهشــگاه طــی نشســتی 
ــا پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران  ب
ــد. جــواد محمــدی  ــه ای امضــا کردن تفاهم نام
ــک  ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــس پژوهش رئی
ــاره  ــا اش ــت ب ــن نشس ــت فناوری در ای و زیس
ــز  ــایر مراک ــا س ــترک ب ــای مش ــه ه ــه برنام ب
علمــی گفــت: در شــرایط کنونــی تشــدید کــم 
آبــی محصــوالت کشــاورزی را بایــد بــا مقــاوم 
ــرد.  ــی حــل ک ــم آب ــه ک ــردن محصــوالت ب ک
ــه  ــت ک ــوالت اس ــن محص ــی از ای ــون یک زیت
در مینودشــت ارقــام زیتــون مقــاوم بــه ســرما 
ــه خشــکی و تنــش هــای محیطــی و  حتــی ب
قــارچ از طــرف پژوهشــگاه ژنتیــک کشــت مــی 

شــود.

ــت مشــارکت بخــش  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
خصوصــی بــا مراکــز آمــوزش عالــی گفــت: در 
ــا ســازمان  ــز ب ــن راســتا تفاهــم نامــه ای نی ای
ــرای  ــران ب ــادرات زعف ــد و ص ــت تولی مدیری
ــتاب دهنده،  ــی، ش ــه تحقیقات ــیس موسس تاس

ــه  ــس و مجموع ــان، اطل ــش بنی ــرکت دان ش
ــترک در  ــورت مش ــه ص ــران ب ــی زعف تخصص
پردیــس علــم و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی 
ــا  ــه امض ــت حیدری ــک و ترب ــی ژنتی مهندس
ــان اینکــه راهبــرد  ــا بی شــده اســت.محمدی ب
مــا کاِر گروهــی و اولویــت مــا کار ملــی اســت، 

ــه داد: ادام

 ایــن گونــه همکاری هــا باعــث ارتقــای کمــی 
و کیفــی محصــوالت کشــاورزی و پایــداری 
ــدل  ــن م ــابه ای ــه مش ــود ک ــی ش ــالت م تعام
تعامــل را بــا تولیدکننــدگان زیتــون نیــز 
ــن گاو گوشــتی  ــد جنی ــم. تولی ــرده ای ــاز ک آغ
ــه  ــت ک ــی اس ــی از اقدامات ــز یک ــیری نی و ش
ــظ  ــرای حف ــای مشــترک ب ــا اجــرای پروژه ه ب
ــرار  ــگاه ق ــت پژوهش ــی در اولوی ــت غذای امنی

دارد.

ســپس دکتــر غالمرضــا صالحــی رئیــس 
 )abrii( ــاورزی ــوژی کش ــگاه بیوتکنول پژوهش
پژوهشــگاه  هــای  فعالیــت  درخصــوص 
ایــن  فعالیــت هــای  بیوتکنولــوژی گفــت: 
ــل  ــاورزی مث ــای کش ــوزه ه ــگاه در ح پژوهش

گیاهــان دارویــی و غیــره اســت.

از  یکــی  نیــز  برنــج  تحقیقــات  مرکــز   

ــا  ــه ب ــاد کشــاورزی اســت ک ــز مهــم جه مراک
دارد. همــکاری  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه 

ــی  ــی مل ــه داد: ۲۰ موسســه تحقیقات وی ادام
ــات  ــازمان تحقیق ــه س ــوان زیرمجموع ــه عن ب
کشــاورزی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا 
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اســت. 
حــدود ۴۰ شــرکت نیــز در زمینــه کشــت 
ــت  ــگاه فعالی ــن پژوهش ــی در ای ــت گیاه باف

ــد. ــی کنن م

صالحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت شــبکه ســازی 
ــرد:  ــح ک ــترک تصری ــای مش ــکاری ه در هم
ــره  ــد زنجی ــای تولی ــوزه ه ــم در ح ــی توانی م

نهــال ســالم، دوره هــای آموزشــی ایمنــی 
و  بررســی  کشــاورزی،  محصــوالت  ســازی 
تامیــن نیازهــای بخــش کشــاورزی بــا همکاری 
ژنتیــک  پژوهشــگاه  بــا  بخــش خصوصــی 
ــه در پژوهشــگاه  ــرای نمون ــم. ب ــکاری کنی هم
نــوع درخــت  یــک  بیوتکنولــوژی، کشــت 
ــبه باکتری  ــک )ش ــاری جاروئ ــه بیم ــاوم ب مق
ــار  ــن ب ــرای اولی ــرش( ب ــاری لیموت ــی بیم نوع

ــت. ــده اس ــام ش ــران انج در ای
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با حکم قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل؛
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان دبیر کمیته 

مشترک علمی ایران و قطر منصوب شد

ــور  ــوم در ام ــر عل ــام وزی ــم مق ــم قائ ــا حک ب
طاهری نیــا  باقــر  علــی  دکتــر  بین الملــل، 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  رئیــس 
آمــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته 
ــد. ــوب ش ــر منص ــران و قط ــی ای ــترک علم مش

 بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه پژوهش 
و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، بــا حکــم دکتــر 
ــوم در  ــر عل ــام وزی ــم مق ــدادی، قائ ــد ح وحی
امــور بین الملــل، دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا 

برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  رئیــس 
آمــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته 
ــران و قطــر منصــوب شــد. مشــترک علمــی ای

دکتــر حــدادی اصــل در ایــن  حکــم انتصــاب 
آورده اســت: نظــر بــه تعهــد، تخصــص و 
تجــارب علمــی و در راســتای یادداشــت تفاهــم 
همــکاری در زمینــه آمــوزش عالی میــان دولت 
ــی  ــر، جنابعال ــران و قط ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه مشــترک  ــر و عضــو کمیت ــه ســمت دبی را ب

ــم. ــی نمای ــران و قطــر منصــوب م علمــی ای
قائــم مقــام وزیــر در امــور بیــن الملــل و 
رئیــس مرکــز همکاریهــای علمــی و بیــن 
ــاب  ــم انتص ــن حک ــن در ای ــی همچنی علملل
ــت  ــا نشس ــت ت ــرده اس ــدواری ک ــار امی اظه
هــای کمیتــه یــاد شــده بــه صــورت منظــم بــا 
ــاوری  ــم علمــی و فن ــات مه ــت موضوع محوری
دو کشــور در تهــران و دوحــه برگــزار شــود.

با حکم وزیر علوم؛
رئیس صندوق رفاه دانشجویان به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون 

ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شد

ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــا حکــم وزی ب
ــه عنــوان  رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان ب
ملــی  فدراســیون  رئیســه  هیئــت  عضــو 
ورزش هــای دانشــگاهی جمهــوری اســالمی 

ــد. ــوب ش ــران منص ای
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــاه دانشــجویان،  ــه نقــل از صنــدوق رف ــوم ب عل
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری طــی حکمــی دکتــر 
ــت  ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی را ب ــعود گنج مس
ورزش  هــای  ملــی  فدراســیون  رئیســه 
دانشــگاهی جمهــوری اســالمی ایــران منصــوب 

ــرد.  ک
در این حکم آمده است:

نظــر بــه تعهــد و تجــارب ارزنــده جناب عالــی 

ســازمان  رئیــس  پیشــنهاد  اســاس  بــر  و 
ــی  ــیون مل ــس فدراس ــجویان و رئی ــور دانش ام
ورزش هــای دانشــگاهی، بــه موجــب ایــن ابــالغ 
ــیون  ــه فدراس ــت رئیس ــو هیئ ــمت عض ــه س ب
جمهــوری  دانشــگاهی  هــای  ورزش   ملــی 

اســالمی ایــران منصــوب می شــوید.
ــت  ــت های دول ــوب سیاس ــدوارم در چارچ امی
مردمــی و هماهنگــی بــا رئیس فدراســیون ملی 
ورزش هــای دانشــگاهی در انســجام بخشــیدن 
ــی در  ــای ورزش ــردن فعالیت ه ــه ک و یکپارچ

ــی موفــق باشــید. مراکــز آمــوزش عال
توفیــق روزافــزون جنــاب عالــی را در پیشــبرد 
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
حکیــم  رهبــر  منویــات  و  ایــران  اســالمی 
انقــالب اســالمی )مدظلــه العالــی( از درگاه 

پــروردگار متعــال خواســتارم.

انتشار نتایج تحقیق »اندازه گیری آالینده های   )PAHs(   در پهنه های آبی 
ایران« در نشریه معتبر محیط زیستی

نتایــج تحقیــق »اندازه گیــری آالینده هــای 
  )PAHs(   در پهنه هــای آبــی ایــران« در نشــریه 
 Environmentalمعتبــر محیــط زیســتی

Research   منتشــر شــد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی  پژوهشــگاه 
جــوی،  علــوم  و  اقیانوس شناســی  ملــی 
ایــن تحقیــق کــه توســط دکتــر مهــری 
سیدهشــترودی عضــو  هیئــت علمــی ایــن 
پژوهشــگاه انجــام شــده اســت در نشــریه 
ــه  ــی  Environmental Research   ک علم
ــا  ــتی  ب ــط زیس ــر محی ــالت   معتب ــی از مج یک
رتبه بنــدی   Q۱  و ضریــب تاثیــر ۸.۴۳۱ اســت 
توســط  انتشــارات  Elsevier  منتشــر شــد. 

ســید هشــترودی در مــورد ایــن تحقیــق 
گفــت: در ایــن تحقیــق کــه  بــه منظــور پایــش 
ــه  ــات در منطق ــن ترکیب ــت ای ــتمر غلظ مس
و ارائــه داده هــای معتبــر  بــرای مدیریــت 
ــر  ــد، مقادی ــام ش ــتی انج ــط زیس ــدار محی پای
  ۱6ترکیــب  PAH  و 6 مشــتق تــک متیلــه آن 
در نمونه هــای جمــع آوری شــده از  منطقــه 
چابهــار مــورد بررســی و  وضعیــت منطقــه 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه نتایــج حاکــی 
ــود.    ــه ب ــط منطق ــا متوس ــم ت ــی ک از آلودگ
ــری  ــا بهره گی ــا ب ــالش شــد ت ــر آن ت ــالوه  ب ع
ــتم  ــا سیس ــق آن ب ــوری و تلفی ــم تئ از مفاهی
اطالعــات   ، )GIS(   جغرافیایــی اطالعــات 
ــخیصی  ــبت های تش ــورد  نس ــری در م دقیق ت
ــا  ــاط ب ــایی نق ــا و شناس ــن آالینده ه ــع ای مناب
ــد  ــت آی ــر بدس ــتی باالت ــط زیس ــر محی خط
ــر روی  ــز  ب ــور متمرک ــا بط ــن ارزیابی ه ــه ای ک

ــت.   ــام گرف ــار انج ــج چابه خلی
ــار  ــق اظه ــن تحقی ــج ای وی در خصــوص نتای
تغییــرات  دهنــده  نشــان  نتایــج  داشــت: 
ــب  ــات  PAH، غال ــکان ترکیب ــه م ــته ب وابس
و  نفــت  ناشــی  از ســوختن  منابــع  بــودن 
ــد و  ــزان ۷۱درص ــه می ــی ب ــای نفت فرآورده ه
همچنیــن شناســایی یــک نقطــه داغ بــا خطــر 
بــاالی محیــط زیســتی در مجــاورت  یــک 

ــود.   ــی ب ــز فصل ــه آبری ــه حوض منطق
 ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه در ادامــه 
ــای  ــی از آلودگی ه ــه یک ــن ک ــان ای ــن بی ضم

ــای  ــا و فعالیت ه ــی ه ــاظ ویژگ ــه لح ــم ب مه
انجــام  شــده در خلیــج فــارس و دریــای عمــان، 

ــت: ــی اســت، گف ــای نفت آلودگی ه
حلقــه ای  چنــد  معطــر  هیدروکربن هــای 
بســیار  و  آلــی  هــای  آالینــده   )PAHS(
متنوعــی در محیــط زیســت هســتند کــه 
شــامل ترکیبــات ناشــی از ورود مســتقیم نفــت 
ــات  ــک( و ترکیب ــی )پتروژنی ــوالت نفت و محص
ناشــی از احتــراق ناقــص نفــت، زغــال ســنگ، 
گاز و یــا ســایر مــواد آلــی )پیروژنتیــک( 

ــتند. هس
 وی ایــن   ترکیبــات را زیــر مجموعــه ترکیبــات  
افــزود:  و   آلــی   پایــدار  )POPs(  برشــمرد 
ــد  ــش از ص ــات بی ــن ترکیب ــداد ای ــه تع اگرچ
ترکیــب اســت، ولــی ۱6 ترکیــب از ایــن 
ــی  ــی  های آلودگ ــات در بررس ــته از ترکیب دس
البتــه  می گیرنــد.  قــرار  مطالعــه  مــورد 
گزارشــات ســالیان اخیــر  مشــخص کــرده 
اســت کــه بســیاری از مشــتقات ایــن ترکیبــات 
از جملــه ترکیبــات بــا اســتخالف آلکیــل 
ــدون  ــه و  ب ــات اولی ــّمی تر از ترکیب ــیار س بس
ــر  ــات دقیق ت ــتند و در مطالع ــتخالف هس اس

ــد.     ــرار گیرن ــر ق ــّد نظ ــد م بای
ــات   ــرد: مطالع ــح ک ــترودی تصری ــید هش س
 مربــوط   بــه   آالیندگی هــای   PAHs  در  
ــرات   دراز   ــه  اث ــوط ب ــتر مرب ــی   بیش  محیط هاب
ــوب   ــی،   عی ــرطان   زای ــر   س ــان   نظی ــدت آن  م
 بــاروری   و   پتانســیل   تجمــع   بیولوژیــک   و  
ــایر   ــه س ــی ب ــره غذای ــق زنجی ــال   از طری  انتق
 موجــودات   و   نهایتــاً   انســان   بــه   عنــوان   مصــرف  
 کننــده   فــراورده هــای   دریایــی   منتقل میشــود .   
قابــل  کّمــی  اطالعــات  داشــتن  بنابرایــن 
ــی  ــرای ارزیاب ــا ب ــورد  PAH  ه ــاد در م اعتم
اثــرات شــدید  و کوتــاه مــدت و همچنیــن 
ــط  ــر روی محی ــان ب ــدت آن ــی م ــرات طوالن اث
ــت. ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــت از اهمی زیس

وی همچنیــن تاکیــد کــرد  کــه بــا توجــه بــه 
ــش مســتمر آن در  ــده، پای ــن آالین ــت ای اهمی
محیط هــای دریایــی ایــران، ضــروری بــه نظــر 

می رســد.  

با مشارکت اندیشمندانی از ایران و مالزی؛
دو نشست تخصصی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

برگزار شد 

ــری  ــی، رهب ــی حکمران ــت های تخصص نشس
بین المللــی  و  عالــی  آمــوزش  مدیریــت  و 
پســاکرونا  دوران  در  عالــی  آمــوزش  شــدن 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  توســط 
ــی  ــکاری موسســه مل ــا هم ــی و ب ــوزش عال آم
ــزار  ــزی برگ ــی مال ــوزش عال ــای آم پژوهش ه

ــد. ش
 بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه پژوهش 
ــن امضــای  ــی،  آیی ــوزش عال ــزی آم و برنامه ری
ــه  ــه و موسس ــن موسس ــان ای ــه می ــم نام تفاه
ــینس  ــگاه س ــی )IPPTN( دانش ــوزش عال آم

ــزی )Sains( برگــزار شــد. مال
نامــه،  تفاهــم  امضــای  آییــن  از  بعــد 
نشســت های تخصصــی حکمرانــی، رهبــری 
همچنیــن  و  عالــی  آمــوزش  مدیریــت  و 
بین المللــی شــدن آمــوزش عالــی در دوران 
پســاکرونا در دو بخــش بــا حضــور دکتــر 
ــر  ــه، دکت ــس موسس ــا رئی ــر طاهری نی علی باق
ــز  ــاون مرک ــار مع ــدزاده عط ــا محم محمدرض
همکاری هــای علمــی و بیــن المللــی وزارت 
علــوم، اعضــای هیــات علمــی موسســه پژوهــش 

ــی و متخصصــان  ــوزش عال ــزی آم ــه ری و برنام
دیگــری از نهادهــای پژوهشــی مربــوط همچون 
مرشــدی ســیرت )Morshidi sirat( معــاون 
ــی و  ــوزش عال ــش آم ــه پژوه ــس موسس ریی
  )Muhammad muftahu(  محمــد مفتاهــو
مدیــر موسســه پژوهــش آمــوزش عالــی مالــزی 

ــد. ــزار ش برگ
در  اول  نشســت  افتتاحیــه  در  طاهری نیــا   
ــه  ــران ارائ ــی ای ــدات علم ــاری از تولی ــدا آم ابت
داد و گفــت: ایــران ۱/۱ درصــد از جمعیــت 
ــه  ــان  را ب ــاحت جه ــن مس ــان و همچنی جه
خــود اختصــاص داده اســت و ۲/۲ تولیــد علــم 
ــا  ــود. ام ــی ش ــد م ــران تولی ــز در ای ــان نی جه
ــاالت  ــد از مق ــار درص ــت چه ــش کیفی در بخ
ــاص دارد و  ــران اختص ــه ای ــان ب ــتناد جه پراس
درحالیکــه ده ســال پیــش یــک دانشــگاه ایــران 
ــداد  ــن تع ــروز ای ــود ام ــز ب ــدی تایم در رتبه بن

ــت. ــیده اس ــگاه رس ــه ۴۰ دانش ب
ــناختی دارد  ــه ش ــط وج ــش فق ــا دان آی

ــت؟ ــم هس ــناختی ه ــا غیرش ی
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  رئیــس 
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ــه  ــزار مجل ــزود: حــدود ۲ ه ــی اف ــوزش عال آم
علمــی در ایــران چــاپ می شــود؛ از ایــن تعــداد 
ــتند.  ــی هس ــن الملل ــر بی ــریه معتب ۲۰۰ نش
همچنیــن در پایــگاه داده اســکوپوس در ســال 
ــی  ــه علم ــزار مقال ــه ۷۸ ه ــک ب ۲۰۲۱ نزدی
ــت  ــای هیئ ــداد اعض ــت. تع ــده اس ــاپ ش چ
ــزار  ــه ۸۰ ه ــک ب ــز نزدی ــران نی ــی در ای علم
ــون و ۲۰۰  ــه ۳ میلی ــک ب ــت و نزدی ــر اس نف
ــد. ــل می کنن ــران تحصی ــجو در ای ــزار دانش ه

وی بــه موضــوع نظریــه ای در مــورد علــم 
ــه  ــط وج ــش فق ــا دان ــت: آی ــت و گف پرداخ
شــناختی دارد یــا وجــه غیزشــناختی هــم دارد 
و بیــن نظــر و عمــل شــکاف اســت؟ بــه عبــارت 
ــه آن  ــد ب ــزی بدان ــس چی ــر ک ــا ه ــر آی دیگ
ــا علــم دارد و عمــل نمــی  عمــل مــی کنــد، ی
ــد، ســیگار  کنــد؟ مثــال یــک پزشــک مــی دان

ــد. ــی کش ــیگار م ــی س ــرر دارد؛ ول ض
کشــور  پژوهشــگاه های  مجمــع  رییــس 
ــه  ــم وج ــرآن کری ــق ق ــرد: در منط ــد ک تاکی
ــر  ــش موث ــه دان ــم در عمــل ب غیرشــناختی عل
می داننــد  مشــرکان  نمونــه  بــرای  اســت. 
ــه  ــی ب ــت، ول ــن خداس ــمان و زمی ــق آس خال
ــم  ــرآن کری ــن در ق ــد و ای ــاد ندارن ــدا اعتق خ

ــت. ــده اس آم
ــم  ــت عل ــرد: حقیق ــان ک ــا خاطرنش طاهری نی
ــت  ــیت اس ــان و جنس ــا، زم ــر از جغرافی فرات
می خواهــد  وقتــی  حقیقــت  همیــن  ولــی 
ــان و  ــر زم ــل شــود دیگــر فرات ــه عمــل تبدی ب
ــر  ــل تاثی ــن عوام ــود و از ای ــد ب ــکان نخواه م
ــم  ــناختی عل ــه غیرش ــن وج ــرد. ای ــی پذی م
اســت. بــرای اینکــه همــه دانســته های مــا بــه 
عمــل تبدیــل شــود، بــه عناصــر غیرشــناختی، 
ــم ــاز داری ــدی نی ــه و باورمن ــد اراده، عالق مانن

ــای  ــعه همکاری ه ــر توس ــد ب تاکی
علمــی بــا مالــزی

ــن  ــی و بی ــای علم ــز همکاری ه ــاون مرک مع
المللــی وزارت علــوم نیــز در ایــن نشســت بــه 
تشــریح فعالیت هــای ایــن مرکــز در وزارت 
ــه  ــاری در زمین ــه آم ــا ارائ ــوم پرداخــت و ب عل
تولیــدات علمــی ایــران گفــت: ابــران رتبــه ۱۵ 
را در تولیــد علــم در جهــان دارد. جمعیــت 
ایــران یــک درصــد جمعیــت جهــان اســت و ۲ 
ــد می شــود. ــران تولی ــان در ای ــم جه درصــد عل

دیگــر  بــه  عطــار  محمــدزاده  محمدرضــا 
آمارهــای آمــوزش عالــی اشــاره کــرد و اظهــار 
ــروی کار  ــی نی ــوزش عال ــعه آم ــت: توس داش
ــا  ــت و م ــرده اس ــن ک ــران را تامی ــر در ای ماه
ــورها  ــه کش ــا هم ــی ب ــکاری علم ــاده هم آم

ــتیم. هس
وی بــا یــادآوری فعالیــت ۵۱ پــارک علــم 
ــوالت  ــدات محص ــور و تولی ــاوری در کش و فن
ــم  ــوزه عل ــکاری در ح ــزود: هم ــان اف دانش بنی
ــن  ــت ای ــای فعالی ــر زمینه ه و پژوهــش از دیگ
ــکاری در  ــاده هم ــران آم ــت و ای ــا اس پارک ه
ــت. ــالمی اس ــورهای اس ــا کش ــا ب ــن زمینه ه ای

و  علمــی  همکاری هــای  مرکــز  معــاون 
ــزی  ــرد: مال ــد ک ــوم تاکی ــی وزارت عل بین الملل
کشــور اولویــت داری بــرای مــا بــه شــمار 
ــای  ــرای ارتق ــادی ب ــای زی ــد و فرصت ه می آی
ــی  ــمندان ایران ــود دارد. دانش ــا وج همکاری ه
در زمینــه هــای مختلــف از جملــه نانوفنــاوری 
و زیســت فناوری همچنیــن داروهــای پیشــرفته 

ــتند. ــرو هس پیش
ــد  ــه تولی ــی در زمین ــه نمونه های ــه ارائ وی ب
پرداخــت  خــاص  بیماری هــای  داروهــای 

ــدید و  ــای ش ــم ه ــود تحری ــا وج ــت: ب و گف
ــن  ــه ای ــکالتی ک ــران و مش ــه ای ــه علی ظالمان
تحریم هــا پدیــد آوردنــد، مــا از آنهــا بــه 
ــرای مســتقل شــدن و حــل  عنــوان فرصتــی ب

می کنیــم. اســتفاده  مشــکالت 

ــی  ــاد کرس ــرای ایج ــی ب آمادگ
در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 

مالــزی دانشــگاه های 
ــن  ــی و بی ــای علم ــز همکاری ه ــاون مرک مع
بــرای  توصیه هایــی  علــوم  وزارت  المللــی 
اظهــار  و  داد  ارائــه  علمــی  روابــط  بهبــود 
مشــترک  نشســت های  برگــزاری  داشــت: 
ــد  ــزی، بازدی ــران و مال ــرف در ای ــن دو ط بی
پروژه هــای  فنــاوری،  و  علــم  پارک هــای  از 
مشــترک بیــن دانشــمندان ایرانــی و مالزیایــی 
و تبــادل فنــاوری بیــن دو طــرف، تبــادل 
ــات  ــات علمــی و دانشــجو از اقدام اعضــای هی

ــت. ــه اس ــن زمین ــد در ای مفی
وی تاکیــد کــرد: بایــد همایش هــای مشــترک 
مختلــف  رشــته های  بــرای  بورســیه ها  و 
ــاده ایجــاد  ــده شــود. همچنیــن آم ــدارک دی ت
ــگاه  ــی در دانش ــات فارس ــان و ادبی ــی زب کرس

ــتیم. ــزی هس مال

ــگاه ها  ــدی دانش ــای رتبه بن ارتق
بــا بودجــه زیــاد ممکــن اســت 

ــوزش  ــش آم ــه پژوه ــس موسس ــاون ریی مع
عالــی مالــزی هــم در ایــن نشســت بــه ســاختار 
وزارت علــوم مالــزی پرداخــت و گفــت: دولــت 
مالــزی در مقاطــع مختلــف بــا شــیوه های 
ــت،  ــرده اس ــا را اداره ک ــگاه ه ــی دانش مختلف
ــد و  ــل می ده ــتقالل کام ــا اس ــه آنه ــی ب گاه
گاهــی کامــل تحــت نظــر دولــت هســتند و بــا 
تغییــر دولــت وضعیــت اداره دانشــگاه هــا نیــز 

عــوض می شــود.
مرشــدی ســیرت در مــورد آمارهــای آمــوزش 
عالــی مالــزی نیــز اظهــار داشــت: مالــزی 
دانشــگاه ها  کلــی  رتبه بنــدی  جهــت  از 
و وضعیــت آمــوزش عالــی رتبــه ۲۷ و در 
ــه  ــی، رتب ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــه ب مقایس
۳۱ را در جهــان دارد امــا بهبــود رتبــه بنــدی 
دانشــگاه ها بــه بودجــه زیــادی نیــاز دارد و 
وزارت علــوم مالــزی اکنــون توجهــی بــه بهبــود 
ــدارد. ــل ن ــن دلی ــه ای ــا ب ــای دانشــگاه ه رتبه ه

ــگاه ها  ــیوه اداره دانش ــه دو ش ــه ب وی در ادام
ــر اســاس بودجــه دولتــی و بــدون آن اشــاره  ب
کــرد و یــادآور شــد: اداره دانشــگاه در هــر 
ــود  ــد ب ــاوت خواه ــرایط متف ــن ش ــدام از ای ک
و رابطــه دانشــگاه ها و دولــت بســیار مهــم 
ــد  ــتقل ش ــال ۱۹۵۷ مس ــزی در س ــت. مال اس
و تــا امــروز دوره هــای مختلفــی از جهــت 

ــت. ــده اس ــی گذران ــوزش عال آم
ــوزش  ــش آم ــه پژوه ــس موسس ــاون ریی مع

عالــی مالــزی توضیــح داد: آمــوزش عالــی 
ــوان  ــه عن ــا ۱۹۹6 ب ــال های ۱۹6۹ ت ــی س ط
دیــده  جامعــه  بازســازی  بــرای  ابــزاری 
می شــد، در ســال هــای ۱۹۹6 تــا از ۲۰۰۴ 
آمــوزش عالــی نقــش وســیله ای بــرای توســعه 
داشــت.  اقتصادی اجتماعــی  و  سیاســی 
بــه  تــا ۲۰۱۳  همچنیــن ســال های ۲۰۰۴ 
دالیــل سیاســی دانشــگاه ها از وزارت علــوم 
ــوان  ــه عن ــی ب ــوزش عال ــدند و آم ــتقل ش مس
ــزاز تقویــت دیپلماســی دیــده شــد و تعــداد  اب
ــدت  ــه ش ــزی ب ــی در مال ــجویان خارج دانش
افزایــش یافــت امــا بعــد از بررســی هــا متوجــه 
شــدیم آمــوزش عالــی نوعــی ســرمایه گــذاری 
اســت. در دوره ۲۰۱۳ تاکنــون در حــال تعییــن 
جهــان  در  مالــزی  دانشــگاه های  جایــگاه 

ــتیم. هس
ســیرت بــه گــران بــودن تحصیــالت عالیــه در 
ــی  ــواع مختلف ــت: ان ــرد و گف ــاره ک ــزی اش مال
ــا  ــد، ام ــود دارن ــزی وج ــگاه ها در مال از دانش
دانشــگاه   ۲۰ دولتــی  دانشــگاه های  تعــداد 
و دانشــگاه خصوصــی ۴۱۹ دانشــگاه اســت. 
ــز در  ــی )خارجــی( نی ــن الملل دانشــگاه های بی
مالــزی فعالیــت می کننــد. در مجمــوع هزینــه 
آمــوزش عالــی زیــاد اســت و دانشــگاه های 
دولتــی بایــد دســت کــم ۴۰ درصــد از بودجــه 

ــد. ــن کنن را خــود تامی
اداره  قوانیــن  تشــریح  بــه  ادامــه  در  وی 
دانشــگاه ها در مالــزی پرداخــت و از طــرح 
ــی در  ــوزش عال ــود اداره آم ــرای بهب ــی ب تحول

ــت. ــخن گف ــور س ــن کش ای

ــوب در  ــی خ ــای حکمران مولفه ه
ــی ــوزش عال آم

عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و 
ایــن  عالــی هــم در  آمــوزش  برنامه ریــزی 
نشســت در مــورد اجــزای حکمرانــی خــوب در 
آمــوزش عالــی ایــران اظهــار داشــت: حکمرانــی 
موضوعــی گســترده و بــه معنــای انتقــال 
مدیریــت از دولــت بــه مــردم اســت و رهبــری 

بخشــی از حکمرانــی بــه شــمار می آیــد.
ــن  ــکل ای ــه داد: مش ــن ادام ــا روش احمدرض
اســت چطــور می تــوان عملکــرد آمــوزش 
ــوب  ــی خ ــید و حکمران ــود بخش ــی را بهب عال
ــه  ــن زمین ــب در ای ــزاری مناس ــد اب ــی توان م
باشــد؛ حکمرانــی خــوب بــه معنــای همــکاری 
و تعامــل بیــن همــه ذی نفعــان از دانشــجویان 

ــت. ــه اس ــگاه و بقی ــتادان دانش ــا اس ت
ابزارهــای  از  یکــی  را  عالــی  آمــوزش  وی 
ــر اســاس  توســعه جامعــه معرفــی کــرد کــه ب
ــم  ــای مه ــده مولفه ه ــام ش ــه انج ــک مطالع ی
ــگاهی را  ــاتید دانش ــر اس ــی از منظ در حکمران
ــی  ــول اخالق ــل، اص ــاالری، تعام ــته س شایس
و  برابــری  قانــون،  شــفافیت،  دانشــگاهی، 
عدالــت کارآمــدی حــق انتخــاب و موضوعــات 

ــت. ــی دانس مال

عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و 
اگــر  گفــت:  عالــی  آمــوزش  برنامه ریــزی 
ــه درســتی اجــرا شــود  ــی ب ــم حکمران بخواهی
علــم بایــد قــدرت بایــد یکــی از اجــزای اصلــی 
ــات  ــی از موضوع ــل یک ــد. تعام ــی باش حکمران
اصلــی حکمرانــی اســت ایــن موضــوع در زمینه 
ــجویان و  ــان دانش ــی و می ــف علم ــای مختل ه
اعضــای هیئــت علمــی مصــداق دارد حکمرانــی 
بســیار مهــم اســت و همــه جنبه هــای آمــوزش 
عالــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و مهــم 
ــر  ــی بهت ــرای حکمران ــی ب ــه راه های ــت ک اس
بیابیــم. بــرای تحقــق حکمرانــی خوبــی دانــش 
بــه معنــای واقعــی در بدنــه و ســاختار حکومت 
ــر اســاس آن اداره شــود. نفــوذ کنــد و کشــور ب

ــش در  ــی پژوه ــی ارزیاب ــام مل نظ
ــران ای

ــکده  ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ ــن عض همچنی
شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  سیاســت گذاری 
ای  مطالعــه  اســاس  بــر  نشســت  ایــن  در 
ــی  ــی ارزیاب ــه تشــریح نظــام مل انجــام شــده ب
ــران پرداخــت و اظهــار داشــت:  پژوهــش در ای
سیســتم های ارزیابــی پژوهشــی موضوعــی 
تــازه در آمــوزش عالــی هســتند کــه بــه 
ــت  ــا، دول ــط مدیریت ه ــی توس ــکال مختلف اش

هــا و غیــره انجــام می شــود.
نجــم الدیــن یــزدی بــا مقایســه  مفصــل 
ــران،  ــش در ای ــی پژوه ــای ارزیاب ــن نظام ه بی
ــی  ــام مل ــح داد: نظ ــترالیا توضی ــس و اس انگلی
ــای دارد  ــران چالش ه ــش در ای ــی پژوه ارزیاب
ــات  ــای هی ــذب اعض ــا ج ــا ی ــامل ارتق ــه ش ک
علمــی بــر اســاس فعالیت هــای پژوهشــی، 
ــن  ــت و ای ــش  اس ــی پژوه ــی مل ــن مال تامی
مــوارد مانــع از تعامــل بــا دیگــر ذی نفعــان و در 
ــد  ــن بای ــی می شــود، بنابرای ــن الملل ســطح بی

ــود. ــی ش ــام بازطراح ــن نظ ای
در نشســت دوم کــه بــا عنــوان "بیــن المللــی 
ــا"  ــا کرون ــی در دوران پس ــوزش عال ــدن آم ش
برگــزار شــد دکتــر محمــد مفتاهــو مدیــر 
موسســه پژوهــش آمــوزش عالــی مالــزی 
ــی  ــن الملل ــوان "بی ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ س
شــدن آمــوزش عالــی پــس از همه گیــری 

ــرد. ــه ک ــا" ارائ کرون
ــزی  ــگاه های مال ــه داد: در دانش ــو ادام مفتاه
ــالق  ــی اط ــه کس ــی ب ــن الملل ــجوی بی دانش
مــی شــود کــه در حــوزه هــای مختلــف ماننــد: 
المللــی  بیــن  مــدارس  در  یــا  دانشــگاه ها، 
ــرورش تحصیــل  ــر نظــر وزارت آمــوزش و پ زی
می کنند،یــا در مراکــز مهارتــی زیــر نظــر 
ــد. ــام می کنن ــت ن ــانی ثب ــع انس وزارت مناب

مدیــر موسســه پژوهــش آمــوزش عالــی مالزی 
بــا اشــاره بــه برنامــه اســتراتژیک تدویــن شــده 
ــاء  ــزود : ارتق ــزی اف ــی مال ــوزش عال ــرای آم ب
بیــن المللــی شــدن آمــوزش عالــی در مالــزی 
یکــی از مهمتریــن ایــن اهــداف اســت امــا در 
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ــود دارد  ــز وج ــی نی ــوص چالش های ــن خص ای
ــی  ــزا طوالن ــت وی ــد دریاف ــه فرآین ــد اینک مانن
اســت و اینکــه دانشــجویان بــرای اشــتغال 

ــد. ــت دارن محدودی
مفتاهــو در ادامــه بــا ارائــه آمــاری از ثبــت نــام 
دانشــجویان بیــن المللــی در کشــور مالــزی از 
ســال ۲۰۰۳ تــا ۲۰۱۸ گفــت:  از ســال ۲۰۰۳ 
ــه اول را  ــی رتب ــجویان ایران ــی ۲۰۱۳ دانش ال
ــش  ــد کاه ــن رون ــا ای ــته اند ام ــزی داش درمال
ــا  ــی کرون ــس از پاندم ــت. پ ــرده اس ــدا ک پی
مــدل آمــوزش عالــی در مالــزی متفــاوت 
شــده و انعطــاف پذیــری آن نیــز بشــتر شــده 
اســت. نــوع آمــوزش نیــز تغییــر کــرده و رونــد 
ــال  ــان در ح حضــوری و مجــازی شــده همزم

انجــام اســت.
ــی  ــت علم ــو هیئ ــری عض ــاس قنب ــر عب دکت
دانشــگاه تهــران نیــز در ایــن نشســت بــا 
ــه ســابقه هجــده ســاله حضــور خــود  اشــاره ب
ــه  ــع ب ــزی؛ راج ــی مال ــوزش عال ــوزه آم در ح
علمــی  دیپلماســی  دانشــجویان در  قــدرت 
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــت: دیپلماس ــار داش اظه

یــک  عنــوان  بــه  علمــی(  )دیپلماســی 
ــکل دهی  ــعه، ش ــرای توس ــد ب ــتراتژی جدی اس
ــط بین المللــی در سراســر  و تغییــر شــکل رواب
جهــان پدیــدار شــده اســت و دانشــجویان بــه 
ــرفت  ــرای پیش ــد ب ــوری قدرتمن ــوان موت عن
ــد  ــی توانن ــی« م ــی علم ــعه »دیپلماس و توس
ــند. ــود باش ــورهای خ ــفیران" کش ــد "س مانن

وی همچنیــن بــه نتایــج یــک تحقیــق در ایــن 
ــاره اشــاره کــرد و گفــت تعــداد دانشــجویان  ب
ایرانــی در مالــزی از حــدود ۴۰۰ نفــر در ســال 
۲۰۰۳ بــه حــدود ۱۴۰۰۰ هــزار نفــر در ســال 
ــدود  ــه ح ــال ۲۰۱۷ ب ــا س ــید و ت ۲۰۱۲ رس

۴۰۰۰ هــزار نفــر کاهــش پیــدا کــرد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در 
ــجویان  ــی دانش ــتاوردهای علم ــه دس ــه ب ادام
ایرانــی در مالــزی اشــاره کــرد و گفــت: از نظــر 
ــجویانی  ــی، دانش ــی و پژوهش ــرد آموزش عملک
مالــزی  دانشــگاه های  از  موفقیــت  بــا  کــه 
ــط  ــور متوس ــه ط ــده اند ب ــل ش ــارغ التحصی ف
ســه مقالــه علمــی )نمایــه شــده و غیــر نمایــه 
شــده( و پنــج مقالــه ســمینار/کنفرانس منتشــر 

کرده انــد و از نظــر مالــی، بــر اســاس میانگیــن 
هزینــه هــر دانشــجوی بیــن المللــی در مالــزی، 
دانشــجویان ایرانــی تــا ســال ۲۰۱۵ بیــش از 6 
ــارد دالر(  ــزی )۱/6 میلی ــت مال ــارد رینگی میلی

ــد. ــه کــرده ان هزین
دکتــر ســید اســماعیل موســوی عضــو هیئــت 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  علمــی 
آمــوزش عالــی نیــز در ایــن نشســت بــه 
ــد ۱۹  ــد از کوی ــه بای ــی ک ــوع درس های موض
عالــی  آمــوزش  المللی ســازی  بیــن  بــرای 

آموخــت پرداخــت.
موســوی بــا تعریــف بیــن المللــی شــدن 
آمــوزش عالــی گفــت:  در ایــران رویکــرد غالــب 
بــرای همکاری هــای علمــی بیــن المللــی، 
رویکــردی فرهنگــی بــوده اســت و کشــورهای 
هــدف در ایــن خصــوص، کشــورهای همســایه 
ــترکات  ــه مش ــوده ک ــلمان ب ــای مس و ملت ه

ــم. ــا داری ــا آنه ــی و تاریخــی ب فرهنگ
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
۱.6۴درصــد از دانشــجویان ســال ۲۰۲۰ در 

ایــران، دانشــجویان بیــن المللــی هســتند 
گفــت: در ســال ۱۹۹۹ تعــداد دانشــجویان 
ــوده اســت کــه  خارجــی در ایــران ۹۸۰ نفــر ب
ــد  ــا از کشــور افغانســتان و بوســنی بودن عمدت
در حالــی کــه در ســال ۲۰۲۰ حــدود ۵۷۰۰۰ 
ــل  ــران تحصی ــزار دانشــجوی خارجــی در ای ه

. می کننــد
عضــو هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و 
ســال های  در  امــا  داد:  ادامــه  برنامه ریــزی 
جــذب  بــاره  در  رویکــری  تغییــر  اخیــر 
ــه  ــران شــکل گرفت دانشــجویان خارجــی در ای
بــه  فرهنگی-سیاســی  الگــوی  از  و  اســت 
ــدل  ــی و م ــی- آموزش ــدل علم ــی از م تلفیق
اقتصــادی تغییــر جهــت داده شــده اســت.

موســوی همچنیــن در ادامــه بیــان کــرد کــه 
در راســتای بیــن المللی ســازی بهتــر  آمــوزش 
آمــوزش  رویکــرد  ســه  از  می تــوان  عالــی 
ــی  ــدل ترکیب ــوری و م ــوزش حض ــط، آم برخ
اســتفاده کــرد و هــر ســه رویکــرد ویژگی هــا و 

ــود را دارد. ــای خ مزای

در پــی تصویــب الیحــه ایجــاد “مرکــز منطقــه 
ــک و  ــت ریس ــی مدیری ــی و پژوهش ای آموزش
تــاب آوری زلزلــه بــرای غــرب و مرکــز آســیا بــه 
عنــوان مرکــز منطقه ای یونســکو در پژوهشــگاه 
ــه  ــه شناســی و مهندســی زلزل بین المللــی زلزل
ایــران« توســط مجلــس شــورای اســالمی، 
بــرای  جدیــدی  افق هــای  و  هــا  فرصــت 
ــه  ــه در زمین ــن کشــورهای منطق همــکاری بی
ریســک،  کاهــش  زلزلــه،  خطــر  شــناخت 
مدیریــت بحــران و ارتقــای تــاب آوری در برابــر 
ــت  ــا محوری ــی ب ــرب طبیع ــده مخ ــن پدی ای

ــد. ــم ش ــران فراه ــالمی ای ــوری اس جمه
 بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیــن 
ــه،  ــی زلزل ــی و مهندس ــه شناس ــی زلزل الملل
توســط  مرکــز مذکــور  ایجــاد  درخواســت 
پژوهشــگاه و بــا همــکاری نمایندگــی جمهوری 
اســالمی ایــران در یونســکو و کمیســیون ملــی 
یونســکو در ســال ۱۳۹۴ بــه مقــر یونســکو در 
پاریــس ارســال گردیــد و بعــد از چندیــن ســال 
پیگیــری مســتمر و انجــام ارزیابــی هــای فنــی 
ــف توســط کارشناســان یونســکو و پــس  مختل
از تاییــد توانمنــدی پژوهشــگاه بــرای راهبــری 
مرکــز مذکــور، ایجــاد ایــن مرکــز بــه تصویــب 
ــپس در  ــید. س ــکو رس ــی یونس ــه اجرای کمیت
ــز  ــن مرک ــاد ای ــال ۱۳۹۸، ایج ــاه س ــان م آب
ــه شناســی و  ــی زلزل ــن الملل در پژوهشــگاه بی
مهندســی زلزلــه در چهلمیــن مجمــع عمومــی 

یونســکو در پاریــس و بــا حضــور مقامــات عالی 
رتبــه کشــورهای عضــو، مطــرح و بــا اجمــاع به 
تصویــب رســید. متعاقبــا موافقتنامــه مرتبــط با 
ایجــاد ایــن مرکــز پــس از انجــام ارزیابــی هــای 
ــذ  ــوری و اخ ــت جمه ــی ریاس ــت حقوق معاون
تاییدیــه هــای الزم از مراجــع ذیربــط و مصوبــه 
ــوم،  ــت عل ــر وق ــط وزی ــران، توس ــت وزی هیئ
ــر کل یونســکو در  ــاوری و مدی ــات و فن تحقیق
اواخــر ســال ۱۳۹۹ بــه امضــا رســید و جهــت 
تصویــب نهایــی بــه مجلــس شــورای اســالمی 

ارســال شــد.
پــس از بررســی و تصویــب ایــن موافقتنامــه در 
کمیســیون امنیــت ملــی و کمیســیون آمــوزش 
ــتگاه های  ــدگان دس ــور نماین ــا حض ــس ب مجل
ذیربــط نظیــر وزارت امــور خارجــه، وزارت 
ــور(،  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــور )س کش
ــه  ــاوری، الیح ــات و فن ــوم، تحقیق و وزارت عل
ــز در دســتور کار  ــن مرک ــا ایجــاد ای ــط ب مرتب
ــت و در روز  ــرار گرف ــس ق ــی مجل ــن علن صح
ــا رأی  ــاه ۱۴۰۱ ب ــان م ــدم آب ــنبه هج چهارش

ــب رســید. ــه تصوی ــدگان ب قاطــع نماین
ــر اســاس موافقــت نامــه ای کــه در راســتای  ب
اســت،  تدویــن شــده  آن، الیحــه مذکــور 
ماموریــت اصلــی ایــن مرکــز منطقــه ای کمــک 
ــع در غــرب و مرکــز آســیا  ــه کشــورهای واق ب
ــه  ــک زلزل ــش ریس ــت کاه ــه مدیری در زمین
ــده  ــن پدی ــر ای ــاب آوری در براب ــای ت و ارتق

طبیعــی براســاس ویژگــی هــای فیزیکــی، 
ــورهای  ــی کش ــادی و فرهنگ ــی  اقتص اجتماع
ــن  ــداف ای ــن اه ــد. مهم تری ــی باش ــه م منطق
ــد: ــده ان ــف ش ــر تعری ــرح زی ــه ش ــز ب ــز نی مرک
- کمــک بــه دولــت هــای منطقــه بــرای 
تهیــه نقشــه راه و تدویــن طــرح جامــع 
ــطوح  ــه در س ــری زلزل ــش خطرپذی کاه
مختلــف بــه منظــور ارتقــای تــاب آوری 

در برابــر زلزلــه؛
اولویــت  هــای مّلــی  - شناســایی 
کاهــش  زمینــه  در  ای  منطقــه   و 
بــه  پاســخ  و  ســوانح  خطرپذیــری 

مرتبــط؛ نیازهــای 
ــدی   ــا و توانمن ــت  ه ــت ظرفی - تقوی
ــه  ــه  ای در زمین ــا منطق ــی ت ــای مّل ه

ــه؛ ــری زلزل ــش خطرپذی کاه
آموزشــی  هــای  دوره   برگــزاری   -
جهــت ارتقــای آگاهــی عمومــی و دانــش 

ــه؛ ــی در منطق تخصص
ــای  ــت ه ــا و فعالی ــروژه  ه ــام پ - انج

ــترک؛ و ــی مش ــی و پژوهش آموزش
بیــن   حامیــان  مشــارکت  جلــب   -
المللــی بــرای پشــتیبانی از اجــرای 
پــروژه هــای کاهــش ریســک ســوانح در 

ــه. منطق

ــز  ــش مرک ــا ش ــون تنه ــت تاکن ــی اس گفتن
منطقــه ای و بیــن المللــی تحــت پوشــش 
در  ایــران  اســالمی  در جمهــوری  یونســکو 
زمینــه هــای مختلــف ایجــاد شــده اســت کــه 
ــن میــان حــوزه فعالیــت »مرکــز منطقــه   از ای
ــک و  ــت ریس ــی مدیری ــی و پژوهش ای آموزش
تــاب  آوری زلزلــه بــرای غــرب و مرکــز آســیا« 
تحــت  محــدوده جغرافیایــی  بعــد  از  هــم 
پوشــش )غــرب و مرکــز آســیا( و هــم از بعــد 
ــوزش و پژوهــش در  ــات تخصصــی )آم موضوع
زمینــه ریســک و تــاب آوری( منحصــر بــه فــرد 
ــت  ــد ظرفی ــی توان ــز م ــن مرک ــذا ای ــت. ل اس
هــای مضاعفــی بــرای توســعه همــکاری هــای 
ــاد  ــران ایج ــالمی ای ــوری اس ــه ای جمه منطق
نمایــد تــا بــا ارائــه خدمــات علمــی و فنــاوری، 
ــک و  ــت ریس ــای مدیری ــت ه ــت فعالی محوری
ــه عهــده  ــه را در ســطح منطقــه ب بحــران زلزل
ــز در  ــن مرک ــاد ای ــب ایج ــن ترتی ــرد. بدی بگی
ــه  ــاع کلی ــا اجم ــران، ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــکو،  ــی یونس ــع عموم ــو مجم ــورهای عض کش
ــوب  ــور محس ــرای کش ــژه ای ب ــتاورد وی دس
مــی شــود و مــی توانــد ضمــن تثبیــت جایــگاه 
علمــی کشــور در ایــن حــوزه در منطقــه و 
ــرای  ــد همــکاری را ب ــق هــای جدی ــان، اف جه

ــد. ــم کن ــه فراه ــورهای منطق کش

با تصویب مجلس شورای اسامی:
بستر توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه مدیریت ریسک و تاب آوری زلزله فراهم شد

در جلسه مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی عنوان شد
حمایت مجلس از طرح های کان و مسئله محور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهش هــای 
علمــی و صنعتــی ایــران در گفتگــو بــا اعضــای 
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
ــام  ــازمان را انج ــالت س ــالمی، رس ــورای اس ش

ــرد. ــان ک ــور بی ــئله مح ــای مس پژوهش ه
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان پژوهــش 
جلســه  ایــران،  صنعتــی  و  علمــی  هــای 
پژوهش هــای  ســازمان  مدیــران  مشــترک 
علمــی و صنعتــی ایــران و اعضــای کمیســیون 

آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی 
روز چهارشــنبه در محــل ایــن ســازمان برگــزار 

شــد.
ــا  ــان ب ــن زمانی ــر  حس ــه دکت ــن جلس در ای
ــای  ــازمان پژوهش ه ــالت س ــه رس ــان اینک بی
ــران  انجــام پژوهش هــای  علمــی و صنعتــی ای
ــکالت  ــل مش ــتای ح ــور در راس ــئله مح مس
ــام ســازمان  ــان داشــت: ن کشــور می باشــد، بی
ــران دارای  ــی ای ــی و صنعت ــای علم پژوهش ه
ــن  ــه ای ــد. ب ــخصی می باش ــی مش ــار معنای ب
ــه  ــش ب ــازمان پژوه ــن س ــه در ای ــوم ک مفه

همــراه فنــاوری اســت و ایــن همراهــی منجــر 
ــق  ــره خل ــود. زنجی ــد محصــول می ش ــه تولی ب
ایــده تــا تولیــد محصــول در ســازمان بــه 
صــورت کامــل و بــه هــم پیوســته شــکل 

ــت. ــه اس گرفت
ــا  ــه گفــت: ایده ه ــوم در ادام ــر عل ــاون وزی مع
در هفــت پژوهشــکده ســازمان خلــق می شــود 
ــا ایجــاد دانــش فنــی پیــش  و کار پژوهشــی ت
ــرکت های  ــار ش ــد از آن در اختی ــی رود و بع م
دانــش بنیــان و فــن آور که در ســازمان مســتقر 
و  پژوهشــکده ها  می گیــرد.  قــرار  هســتند 

اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده ها بــه 
عنــوان مغــز افــزار ۱۴۸ شــرکت فنــاور و 
دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فناوری 
شــرکت های  و  می کننــد  عمــل  ســازمان 
ــول  ــد محص ــازوی تولی ــوان ب ــه عن ــور ب مذک
ــی  ــل م ــول عم ــن محص ــازی ای ــاری س و تج

ــد. کنن
و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان  رئیــس 
اصالــت  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  صنعتــی 
بــه  ســازمان  حاکمیتــی  نقــش  و  ذاتــی 
ــه ای کشــور اســت،  دنبــال حــل مشــکالت پای
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ــه اینکــه کشــور مــا تشــنه  ــا توجــه ب گفــت: ب
محــور  مســئله  و  کاربــردی  پژوهش هــای 
ــاز  ــور نی ــن ام ــهیل در ای ــرای تس ــت و ب اس
ــد، در  ــات می باش ــاخت ها و امکان ــر س ــه زی ب
ــدازی  ایــن راســتا مــا در ســازمان بحــث راه ان
آزمایشــگاه ایزوتوپــی را داریــم چــرا کــه ایــن 
ــدت  ــه ش ــم و ب ــور نداری ــگاه را در کش آزمایش
پژوهشــگران مــا در داخــل کشــور بــه آن 
نیازمنــد هســتند. مــورد دیگــر راه انــدازی 
بــرای ســنتز  پژوهشــکده  شــیمی-دارویی 
داروهــای خــاص و هم چنیــن راه انــدازی مرکــز 
ــتراتژیک را در  ــی اس ــر معدن ــتحصال عناص اس
ــت  ــا حمای ــه زودی ب ــم و ب ــتور کار داری دس
مجلــس  هم چنیــن  و  کشــور  مســئولین 

شــورای اســالمی راه انــدازی خواهیــم کــرد.
در ادامــه دکتــر علیرضــا منــادی رئیــس 
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
ــندی از  ــراز خرس ــن اب ــالمی ضم ــورای اس ش
ــتاوردهای  ــا و دس ــا تالش ه ــتر ب ــنایی بیش آش
و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان  متمــادی 

صنعتــی ایــران در حــوزه حل مشــکالت کشــور 
ــای  ــا حمایت ه ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اب
ــت و هم چنیــن مجلــس شــورای اســالمی  دول

ــد. ــته باش ــداوم داش ــت ت ــن حرک ــران ای ای
وی در ادامــه گفــت: حتمــاً در کمیســیون 
ــازمان  ــه س ــژه ای ب ــگاه وی ــس ن ــوزش مجل آم
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و برنامــه 
ــم  ــروز خواهی ــدام آن از ام ــت اق ــای در دس ه
داشــت و تــالش خواهیــم کــرد از طرح هــا 
ــده  ــزی ش ــه ری ــی برنام ــای تحقیقات و پروژه ه

ــم. ــت کنی ــژه حمای ــه صــورت وی ســازمان ب
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
ــیون   ــن کمیس ــه در ای ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
از ابتــدا تمرکــز بــر تامیــن زنجیــره یک پارچــه 

ــوده  ــرح ب ــور مط ــش در کش ــد دان ــرای تولی ب
ــن  ــی در ای ــان داشــت: کارهــای خوب اســت بی
راســتا انجــام شــده اســت از جملــه اینکــه  در 
ــاده ای را  ــون ۲۲ م ــان، قان ــش بنی ــث دان بح
نوشــته ایم کــه حــدود ۱۱۰ مشــکل اعالمــی از 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــال  ــه آن مبت ــان ب ــش بنی کــه شــرکت های دان

ــم. ــع کرده ای ــد را مرتف بودن
قابــل ذکــر اســت اعضــای کمیســیون آمــوزش 
و تحقیقــات مجلــس در ادامــه از دســتاوردهای 
ــد  ــن تولی ســازمان در پژوهشــکده ها و هم چنی
ــش  ــب دان ــرکت منتخ ــد ش ــول در چن محص
بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. ــد کردن ســازمان بازدی

ــف  ــای مختل درد و دل پژوهشــگران حــوزه ه
بیانگــر آن اســت کــه همــه آنهــا در یــک جمله 
ــرای  ــا ب ــود تقاض ــد و آن نب ــر دارن ــاق نظ اتف
ــدرکاران  ــت ان ــن دس ــش و اراده الزم بی پژوه
اســتفاده  جهــت  کشــور  اجرایــی  حــوزه 
کاربــردی از نتایــج پژوهــش هــا اســت؛ مســئله 
ای جــدی کــه موسســه پژوهــش و برنامــه 
ــرای رفــع آن طرحــی  ریــزی آمــوزش عالــی ب

ــرده اســت. ــه ک ــو ارائ ن
موسســه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی، یکــی 
از مشــکالت حــوزه پژوهــش و فنــاوری در 
کشــورمان بــه طورحتــم عــدم ارتبــاط صحیــح 
ــگان  ــوان نخب ــه عن ــاوران ب ــگران  و فن پژوهش
ــا مدیــران اجرایــی ذیربــط در وزارتخانــه هــا  ب
ــرف  ــوص مص ــف بخص ــای مختل ــازمان ه و س
کننــده دولتــی و نبــود یــک حلقــه اتصــال بین 
ــای  ــتفاده از راهکاره ــور اس ــه منظ ــن دو ب ای
ــف  ــع مســائل مختل ــرای رف ــی ب مناســب علم

کشــور اســت.
صحبت هــای  بــه  کوتــاه  ای  مراجعــه 
پژوهشــگران و فنــاوران در حــوزه هــای مختلف 
بیانگــر آن اســت کــه همــه آنهــا در یــک جمله 
اتفــاق نظــر دارنــد و آن نبود تقاضــا و اراده الزم 
ــش  ــی بخ ــوزه اجرای ــت اندرکاران ح ــن دس بی
هــای مختلــف کشــور بــرای اســتفاده کاربــردی 
ــمند  ــات ارزش ــا و مطالع ــش ه ــج پژوه از نتای

انجــام شــده اســت.
آنهــا معتقدنــد کــه متاســفانه در بخــش 
تقاضــا در کشــورمان خیلــی اســتقبال و جنــب 
و جــوش و درخواســتی بــرای اســتفاده از ایــن 
ــاوری  ــه فن ــه و البت ــش پای ــای دان پژوهــش ه
هــای بومــی ســازی شــده مشــاهده نمــی 

ــود. ش
معضلــی کــه اکنون موسســه پژوهــش و برنامه 
ریــزی آمــوزش عالــی کشــور بــه عنــوان یکــی 
از زیرمجموعــه هــای وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری برای رفع قســمت پژوهــش آن طرحی 
در دســت اجــرا دارد کــه بــه طــور حتــم ایــن 
طــرح مــی توانــد بــه حــوزه مدیریــت فنــاوری 
ــاز  ــورد نی ــزات م ــه تجهی ــور ک ــوآوری کش و ن
ــف را بومــی ســازی کــرده  بخــش هــای مختل

انــد نیــز تســری یابــد.
»ایــده  عنــوان  تحــت  کــه  نــو  طرحــی 
ــا  ــی« ی ــران اجرای ــان مدی ــه زب پژوهشــگران ب
ــش  ــه پژوه ــس موسس ــه ریی ــه گفت ــا« ب »ازم
و آمــوزش عالــی  در بازدیــد وزیــر علــوم، 
ــه  ــه ارائ ــن مجموع ــاوری از ای ــات و فن تحقیق
ــن  ــز ضم ــی گل نی ــر زلف ــت و دکت ــده اس ش

و  سراســری  ترویــج  بــر  آن  از  اســتقبال 
آمــوزش ایــن طــرح و ایــده بــه پژوهشــگران و 
ــد. ــرده ان ــد ک ــور تاکی ــطح کش ــگاهیان س دانش
ــن  ــترک بی ــان مش ــک زب ــود ی نب
ــگران  ــی و پژوهش ــران اجرای مدی

ــور کش
ــو  ــا در گفت وگ ــر طاهری نی ــی باق ــر عل دکت
بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه، در طــول ســال هــای 
گذشــته پژوهشــگران همــواره  بــه زبــان خــود 
و بــه صــورت تخصصــی مســائل و مشــکالت را 
ــران  ــد و از ســویی دیگــر مدی واکاوی کــرده ان
اجرایــی نیــز بــه ســبک و ســیاق خــود کار مــی 
ــت  ــفانه در وضعی ــرد: متاس ــد ک ــد، تاکی کنن
ــران اجرایــی و پژوهشــگران  موجــود بیــن مدی

یــک زبــان مشــترک وجــود نــدارد.
وی یکــی از اشــکاالت جــدی کشــور در حــال 
حاضــر در حــوزه پژوهــش را جــدا بــودن 
ــا همــان  سیســتم پژوهــش و بخــش تقاضــا ی
مدیــران اجرایــی دانســت و تاکیــد کــرد: انجــام 
پژوهــش تنهــا و خــاک خــوردن آن در قفســه 
ــد  ــرای کشــور نخواه ــده و ســودی ب ــج فای هی

داشــت.
رییــس موسســه پژوهــش و آمــوزش عالــی بــا 
اشــاره تعریــف طــرح »ازمــا« از ســوی موسســه 
پژوهــش و آمــوزش عالــی افــزود: مــا بر اســاس 
ایــن طــرح یــک مدلــی را تعریــف کــرده ایــم 
کــه بیــن دو طــرف عرضــه و تقاضــا در حــوزه 
پژوهــش یــک مبــدل ایجــاد مــی شــود چراکــه 
ــن  ــان مشــترک بی ــم زب ــی خواهی ــی م هنگام
ــران اجرایــی و پژوهشــگران ایجــاد کنیــم  مدی

نیازمنــد یــک مبــدل اتصــال هســتیم.
وی گفــت: در طــرح »ازمــا« پژوهشــگران کار 
ــه  ــد ب ــی توانن علمــی خــود را انجــام داده و م
زبــان تخصصــی نیــز گــزارش کننــد امــا بایــد 
در آخــر بــرای عملیاتــی کــردن نتایــج پژوهش 
خــود آن را بــرای مدیــران و دســت انــدرکاران 

حــوزه اجــرا بــه زبــان ســاده درآورنــد.
ــک  ــال ی ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــا اف ــری نی طاه
ــجوی  ــرش دانش ــه پذی ــع ب ــگری راج پژوهش
خارجــی، بایدهــا و نبایدهــا و پیامدهــا کار 
ــزارش ۱۰۰  ــک گ ــرده اســت و ی ــی ک مطالعات
ــی  ــا م ــرده اســت حــاال م ــه ک صفحــه ای ارائ
گوییــم آخــرش بــه زبــان غیرتخصصــی و 
ســاده بــه مدیــر بیــن الملــل اعــالم کنیــد کــه 
ــا ایــن مســائل  بایــد چــه کاری انجــام شــود ت

ــع شــود. رف
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــتری اف ــح بیش وی در توضی
ایــن طــرح همــه پژوهشــگران حــوزه آمــوزش 

عالــی کــه کار پژوهشــی آنهــا تمــام مــی شــود، 
ــرده و  ــالم ک ــا اع ــه م ــود را ب ــرح خ ــج ط نتای
ــرای خالصــه  ــا را ب ــدل آنه ــوان مب ــه عن ــا ب م
نویســی و ارائــه ســاده نتایــج و راه حــل بــرای 
ــم  ــی کنی ــی م ــف راهنمای ــای مختل بخــش ه
بــه طــوری کــه پــس از پُرکــردن فــرم »ازمــا« 
ــرای  ــود را ب ــرح خ ــز ط ــگر نی ــود پژوهش خ
ــی مربوطــه گــزارش خواهــد کــرد. ــر اجرای مدی
و  پژوهشــگران  بیــن  شــکاف 
مدیــران بــا طــرح »ازمــا« برطــرف 

د می شــو
رییــس موسســه پژوهــش و آمــوزش عالــی در 
ادامــه، طــرح »ازمــا« را یــک الگــو و در واقــع 
کاربســت بروندادهــای طــرح هــای پژوهشــی و 
مطالعــات دانــش پایــه دانســت و تاکیــد کــرد: 
ــن  ــکاف بی ــادی از ش ــش زی ــم بخ ــه طورحت ب
پژوهشــگران و مدیــران  بــا طــرح »ازمــا« 

برطــرف خواهــد شــد.
ــک  ــزود: ی ــی اف ــر مثال ــا ذک ــا ب ــری نی طاه
اســتاد در رشــته تخصصــی اقتصــاد اســت 
ــم  ــور حت ــه ط ــدارد ب ــی ن ــابقه مدیریت ــه س ک
ــیر  ــی س ــای مدیریت ــک فض ــد در ی ــی توان نم
کنــد لــذا مــا بایــد همچــون یــک مبــدل پیــچ 
ــا  ــوزه اقتصــاد را ب ــن پژوهشــگر ح ــره ای و مه

ــم. ــل کنی ــه متص ــر مربوط ــر و مدی وزی
2۳ مســاله آمــوزش عالــی در قالب 
ــری  ــال پیگی ــا« در ح ــرح »ازم ط

است
ــی  ــوزش عال ــش و آم ــه پژوه ــس موسس ریی
و  جــاری  مســاله   ۲۳ ارجــاع  از  همچنیــن 
مبتالبــه آمــوزش عالــی کشــور از ســوی وزیــر 
علــوم بــه ایــن موسســه خبــر داد و افــزود: بــا 
ــرح  ــب ط ــده و در قال ــام ش ــزی انج برنامه ری
ــای  ــن مســائل راه حل ه ــع ای ــرای رف ــا« ب »ازم
دانــش پایــه، گــزارش و بســته سیاســتی ارائــه 

ــد شــد. خواه
ــرای  ــه ب ــوری ک ــه ط ــزود: ب ــا اف ــری نی طاه
ــوزش  ــوزه آم ــه ح ــوط ب ــاله مرب ــن ۲۳ مس ای
ــی  ــف م ــی تعری ــرح پژوهش ــور ط ــی کش عال

شــود و پــس از آن فــرم »ازمــا« روی آن مــی 
خــورد و در گام تکمیلــی خروجــی طــرح 
ــذار  ــای پژوهشــی در شــوراهای سیاســت گ ه
ــوزش  ــترش آم ــورای گس ــون ش ــط همچ ذیرب
ــی  ــوزش عال ــزی آم ــه ری ــی، شــورای برنام عال
ــود. ــی ش ــه م ــف ارائ ــورای عت ــه ش و دبیرخان

طــرح »ازمــا«  از قابلیــت تســری 
کشــور  بخش هــای  همــه  بــه 

ــت ــوردار اس برخ
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه  رییــس 
آمــوزش عالــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه، خــأ 
طــرح »ازمــا«در بســیاری از حــوزه های کشــور 
وجــود دارد، تاکیــد کــرد: بــه طــور حتــم ایــن 
ــل  ــگ تبدی ــک فرهن ــه ی ــد ب ــی توان ــرح م ط
ــه  ــا از جمل ــوزه ه ــیاری از ح ــه بس ــود و ب ش
حــوزه فنــاوری نیــز کــه از مشــکل تقاضــا رنــج 

ــرد، تســری یابــد. مــی ب
طاهــری نیــا بــا اشــاره بــه آغــاز اجــرای طــرح 
»ازمــا« از نظــام آمــوزش عالــی کشــور تصریــح 
ــده  ــام ش ــزی انج ــاس برنامه ری ــر اس ــرد: ب ک
ــات  ــای هی ــرای اعض ــی ب ــای آموزش کارگاه ه
علمــی برگــزار خواهیــم کــرد کــه در آن کارگاه 
اعضــای هیــات علمــی در حــوزه هــای مختلــف 
اعــم از علــوم انســانی، علــوم پایــه و فنــی 
ــر  ــد ه ــد و بع ــی کنن ــرکت م ــی ش و مهندس
کــدام بــه تناســب کار پژوهشــی کــه در دســت 
دارنــد، فــرم »ازمــا« را بــرای حــوزه خودشــان 

ــد. ــاده مــی کنن پی
ــگاهی  ــت دانش ــن  اس ــال ممک ــزود: ح وی اف
ــف  ــائل مختل ــورد مس ــی در م ــرح پژوهش ط
ــا  ــاک ی ــاورزی، آب، خ ــت، کش ــه صنع از جمل
ــر دانشــگاهی  ــه ه ــا داشــته باشــد ک ریزگرده
ــرار دهــد  ــا« را الگــو ق ــد طــرح »ازم ــی توان م
ــده و ارتقــای ســطح  ــن ای و در فراگیرشــدن ای
توانمنــدی پژوهشــگران در خصــوص بیــان 
ایــده هــای علمــی بــه زبــان مدیــران اجرایــی 
بــه منظــور رفــع مســائل مختلــف کشــور 

ــد. ــته باش ــود را داش ــذاری خ اثرگ

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:
شکاف بین پژوهشگران و مدیران اجرایی با طرح خاقانه )ازما( برطرف می شود
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در راستای توسعه فناوری در حوزه فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی:
تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با سازمان تدارکات پزشکی هال احمر جمهوری اسامی ایران امضا شد

ســرمایه گذاری  و  همــکاری  تفاهم نامــه 
و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان  بیــن 
ــدارکات پزشــکی  ــران و ســازمان ت ــی ای صنعت
ــا  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــالل احم ه
ــرمایه گذاری  ــکاری و س ــارکت، هم ــدف مش ه
ــان امضــا  ــش بنی ــوآوری و دان ــای ن در حوزه ه

شــد.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ایــران،  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای 
ــن  ــرمایه گذاری بی ــکاری و س ــه هم تفاهم نام
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 
ــالل  ــکی ه ــدارکات پزش ــازمان ت ــران و س ای
ــدف  ــا ه ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــر جمه احم
در  ســرمایه گذاری  و  همــکاری  مشــارکت، 
ــان شــامل  ــش بنی ــوآوری و دان ــای ن حــوزه ه
اجــرای پــروژه تحقیقاتــی، تولیــد محصــوالت، 
صنعتــی ســازی و تجاری ســازی در حوزه هــای 
دارویــی  پزشــکی،  ملزومــات  و  تجهیــزات 
)داروهــای گیاهــی و ســنتزی(  و همــکاری 
در جــذب منابــع و اعتبــارات در خصــوص 
طرح هــای مشــترک صبــح امــروز در محــل 

صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 
ــد. ــا ش ــران امض ای

در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر حســن  زمانیان 
ــر و رئیــس ســازمان پژوهش هــای  ــاون وزی مع
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــران ب علمــی و صنعتــی ای
و  دانــش  مســیر  از  کشــور  توســعه  رونــد 
ــت:  ــان داش ــت، بی ــد رف ــش خواه ــاوری پی فن
ــن  ــه ای ــم نام ــن تفاه ــا در ای ــروز م ــگاه ام ن
ــش محــور  ــدات دان ــه در بخــش تولی اســت ک
بتوانیــم خأهــای فنــاوری را جبــران و بــه 

ــیم. ــاوری برس خودب
ــه زمینه هــای  ــوم در ادامــه ب ــر عل معــاون وزی
ســازمان  می تواننــد  کــه  مختلفــی 

پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران بــا 
شــرکت های تابعــه ســازمان تــدارکات پزشــکی 
ــت:  ــرد و گف ــت داشــته باشــند اشــاره ک فعالی
حــوزه  طرح هــا  ایــن  مهم تریــن  از  یکــی 
ــش  ــرای بخ ــژه ب ــه وی ــکی ب ــزات پزش تجهی
ــا  ــت. ب ــراه اس ــز هم ــتگاه دیالی ــز و دس دیالی
همــکاری مشــترک می توانیــم صنعــت دیالیــز 
را در مجموعــه هــالل احمــر گســترش دهیــم و 
بــا دانــش روز بتوانیــم تجاری ســازی را در ایــن 
زمینــه ایجــاد کنیــم و ایــن بــا تقویــت بخــش 
پژوهــش و تحقیقــات در هــالل احمــر حاصــل 
خواهــد شــد و امیدواریــم بــه ســمت و ســویی 
برویــم کــه داروهــای خــاص را نیــز بتوانیــم در 

ــم. ــد کنی ــی تولی ــطح مل س
ــا  در ادامــه جلســه دکتــر علیرضــا عســکری ب
ــوی  ــال از س ــردی امس ــعار راهب ــه ش ــاره ب اش
ــکاری  ــرد: هم ــان ک ــری بی ــم  رهب ــام معظ مق
ــی  ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــا س ب
پتانســیل جدیــدی را در شــرکت های تولیــدی 
مــا ایجــاد مــی کنــد و ایــن ارتبــاط بیــن دانش 
ــأن  ــد درش ــق تولی ــه رون ــر ب ــت منج و صنع

مــردم  ایــران مبنــی بــر شــعار امســال کــه 
بــه عنــوان یــک راهبــرد اجتناب ناپذیــر اســت 

خواهــد شــد.
مدیرعامــل ســازمان تــدارکات پزشــکی افــزود: 
ــش  ــص  بخ ــده نق ــه عم ــان دارم ک ــده اذع بن
ســالمت محــور بــه موضــوع تحقیــق و توســعه 
بازمی گــردد و ســازمان پژوهش هــای علمــی و 
ــران یکــی از ســازمان های پیشــتاز  ــی ای صنعت
در ایــن زمینــه اســت کــه می توانــد ایــن 
خــالء را برطــرف کنــد و منجــر بــه هــم افزایــی 
شــود. ایــن همــکاری و تعامــل فرصتــی اســت 
کــه بایــد آن را غنیمــت شــمرد و انشــااهلل 
ــا  ــرده و ب ــی ک ــاز عملیات ــه را وارد ف تفاهم نام
بومی ســازی محصــوالت در بخــش صنعــت 
ــی را  ــای واقع ــکی نیازه ــزات پزش دارو و تجهی
بــرای ســال های آینــده نیــز پوشــش دهیــم. بــا 
تقویــت بخــش تحقیــق و توســعه مــی بایســت 
ــاران  ــأن بیم ــه را در ش ــز آنچ ــش دیالی در بخ
نیازمنــد دیالیــزی اســت انجــام دهیــم و اگر در 
ــا  ــایر حوزه ه ــق شــویم در س ــن بخــش موف ای

ــویم. ــا ش ــم خودکف ــز می توانی نی

ــگران پژوهشــگاه مــواد و انــرژی  پژوهش
در جدیدتریــن دســتاورد خــود، موفــق بــه 
ســاخت دســتگاه تصفیــه پســاب نیروگاه هــای 

ــدند. ــرق ش ــد ب تولی
 بــه کل روابــط  عمومــی پژوهشــگاه مــواد 
و انــرژی، دکتــر اســماعیل صالحــی عضــو 

هیئــت  علمــی و اســتاد تمــام پژوهشــگاه 
ــار داشــت:  ــن طــرح، اظه ــوان مجــری ای به عن
ــن  ــن دســتگاه براســاس طــرح مشــترک بی ای
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی، پژوهشــگاه نیــرو و 
شــرکت مــادر تخصصــی بــرق حرارتــی وزارت 
نیــرو، بــا توجــه بــه تجربیــات دو دهــه گذشــته 
و همچنیــن بنــا بــه ســفارش نیــروگاه شــهید 
مفتــح همــدان، بــرای حــذف فلــزات ســنگین 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س ــاب نیروگاه از پس
وی بــا بیــان اینکــه قابلیــت ایــن دســتگاه بــا 
شــکل فعلــی، جــذب فلــز ســنگین وانادیــم از 
پســاب نیروگاهــی اســت، افــزود: ایــن امــکان 
بــرای دســتگاه وجــود دارد کــه بــا انجــام 
تغییراتــی در حجــم مخــازن، قدرت میکســرها، 
ــرق،  ــتم ب ــن سیس ــگ و همچنی ــی پایپین دب
ــزات  ــاب دارای فل ــه پس ــه هرگون ــرای تصفی ب

ــه کار رود. ــز ب ــنگین نی س
دکتــر صالحــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن 
دســتگاه نســبت بــه نمونه هــای مشــابه مــورد 

ــب تری  ــت مناس ــور قیم ــتفاده در کش اس
دارد، خاطرنشــان کــرد: دســتگاه مذکــور بــرای 
ــا ایــن شــکل، نحــوه کارکــرد  ــار ب نخســتین ب
ــال  ــزات کام ــتفاده از تجهی ــا اس ــت، ب و کیفی
ایرانــی و قابلیــت بومی ســازی صــد در صــدی، 
در ایــران و پژوهشــگاه مــواد و انــرژی ســاخته 

شده اســت.
ــن  ــی ای ــت فعل ــت: قابلی ــگر گف ــن پژوهش ای
ــه  ــاب در دقیق ــر پس ــه 6۰ لیت ــتگاه تصفی دس
ــازه زمانــی  اســت به طــوری کــه می تــوان در ب
کارکــرد ۱۰ ســاعت ،6۰۰-۵۰۰ لیتر پســاب را 

تصفیــه کــرد.
ــی از  ــزود: چنانچــه حجــم مخــازن فعل وی اف
۱۰۰ لیتــر و قــدرت پمپ هــا از یــک لیتــر 
بــر دقیقــه افزایــش پیــدا کنــد و مثــال از 
ــر  ــا حتــی بزرگت ــری و ی مخــازن ۱۰/۰۰۰ لیت
ــرهای  ــا و میکس ــا پمپ ه ــود و ی ــتفاده ش اس
قدرتمندتــری بــه کار رود، امــکان تصفیــه ۱۰۰ 
ــد  ــم خواه ــز فراه ــه نی ــر دقیق ــر پســاب ب لیت

شــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه مــواد و 
انــرژی، بازگردانــدن آب اســتفاده شــده در 
ــه  ــدای چرخ ــه ابت ــه ب ــیکل تصفی ــای س انته
تصفیــه پســاب را یکــی از مزایــای بــزرگ ایــن 

ــت. ــتگاه دانس دس

در پژوهشگاه مواد و انرژی محقق شد؛
ساخت دستگاه تصفیه پساب نیروگاه های تولید برق

ــان  ــترک می ــه مش ــای تفاهم نام ــا امض ب
ــی  ــع غذای ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش موسس
ــا  ــوی و ب ــان رض ــتاندارد خراس و اداره کل اس
ــر  ــی ب ــواد غذای ــتقیم م ــر مس ــه تاثی ــه ب توج
ســالمت جامعــه، بــرای مــواد غذایــی پرمصرف 

اســتاندارد تدویــن می شــود.
 

موسســه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی، دکتــر ســید 
محمــد علــی رضــوی رئیــس ایــن موسســه در 
بازدید سرپرســت اداره کل اســتاندارد خراســان 
ــتاوردهای  ــوز دس ــه هن ــان اینک ــا بی رضــوی ب
علمــی بــه طــور شایســته اجرایــی نشــده 
گفــت: بــرای حــذف و کنتــرل ترکیبــات مضــر 
ــتاندارد  ــن اس ــد تدوی ــی نیازمن ــواد غذای از م
مــواد غذایــی بــا همــکاری دو مجموعــه و 

ــتیم. ــکی هس ــوم پزش ــگاه عل دانش
مزیــت  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــذا و  ــت غ ــوی در صنع ــان رض ــبی خراس نس
ظرفیت هــای خــوب موسســه پژوهشــی علــوم 
و صنایــع غذایــی و اداره کل اســتاندارد اســتان 
زمینــه  در  ملــی  مأموریت هــای  می تــوان 
ــی  ــواد غذای ــالمت م ــی و س ــر ایمن ــارت ب نظ

ــود. ــی ش ــف و اجرای تعری
رضــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولت می بایســت 
در حــوزه امنیــت غذایــی جدی تــر عمــل کنــد 
ــای  ــالمت بج ــت و س ــوراهای امنی ــزود: ش اف
ــد در حــوزه  ــا بای ــن نامه ه ــالغ آئی صــدور و اب
عملیاتــی و اجرایــی بیشــتر ورود پیــدا کننــد.

وی همچنیــن خواســتار تشــکیل کمیتــه 
ــان شــده  ــداف بی ــرای پیشــبرد اه مشــترک ب
ــواد  ــی م ــالمت و ایمن ــای س ــه ارتق در زمین

ــد. ــی ش غذای
اســتاندارد  کل  اداره  سرپرســت  ادامــه  در 
خراســان رضــوی دو مجموعــه را دارای وجــوه 
ــت:  ــی دانســت و گف مشــترک بســیار مأموریت
ســازمان ملــی اســتاندارد، ســازمانی تخصصــی، 
کــه  می شــود  محســوب  علمــی  و  فنــی 

نیازمنــد هــم افزایــی بــا ســازمان ها و 
نهادهــای علمــی و پژوهشــی اســت.

ســید محمــد ســجادی عطــار ادامــه داد: علــی 
رغــم اینکــه در بحــث بهداشــت مــواد غذایــی 
بــه رشــدی را طــی کرده ایــم  فرآینــد رو 
در زمینــه اســتفاده از ســموم و گســترش 

ــواد  ــالمت م ــه س ــتقیما ب ــه مس ــا ک بیماری ه
ــده  ــل نش ــوب عم ــت خ ــط اس ــی مرتب غذای

ــت. اس
ــکالت  ــایی مش ــر شناس ــالوه ب ــزود: ع وی اف
در حــوزه مــواد غذایــی و همــکاری در تدویــن 
اســتانداردهای الزم بــرای سالم ســازی آنهــا 
بــرای  موجــود  از ظرفیت هــای  می بایســت 

ــم. ــا اســتفاده کنی ــع آنه رف
ــکیل دو  ــه تش ــن ب ــار همچنی ــجادی عط س
و  داخلــی  تولیــدات  از  حمایــت  کارگــروه 
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان در اداره 
کل اســتاندارد خراســان رضــوی اشــاره و بیــان 
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــروه اول ب ــرد: کار گ ک
ــن  ــور تدوی ــه منظ ــروه دوم ب ــع و کارگ صنای
اســتاندارهای خــاص بــرای محصــوالت بــا 
تکنولــوژی بــاال بــا همــکاری موسســات علمی، 
پژوهشــی و تخصصــی تشــکیل شــده انــد کــه 
ــگ  ــکاری تنگاتن ــد هم ــه نیازمن ــن زمین در ای
بــا موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی 

ــتیم. هس
ــه  ــد ب ــن بازدی ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
منظــور پیشــبرد اهــداف مشــترک تفاهم نامــه 

ــد. ــا ش ــکاری امض هم

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک؛
استاندارد مواد غذایی پرمصرف تدوین می شود
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توسعه همکاری های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با مجتمع های 
پتروشیمی

و  پلیمــر  پژوهشــگاه  پژوهشــگران 
ــا  ــای خــود را ب ــران همکاری ه پتروشــیمی ای

می دهنــد. توســعه  پتروشــیمی  صنایــع 
 

پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــالم  ــر اع ــا ب ــران، بن ــیمی ای ــر و پتروش پلیم
دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت پژوهشــگاه پلیمــر و 
پتروشــیمی ایــران، طــرح بومی ســازی چســب 
دمــای بــاال مقــاوم در برابــر اســید بــا موفقیــت 
پایــان یافــت و بــه مجتمــع پتروشــیمی ارونــد 

ــه شــد. ارائ
دکتــر مهــدی مرتضــوی رئیــس دفتــر اتبــاط 
ــیمی  ــر و پتروش ــگاه پلیم ــت پژوهش ــا صنع ب
گفــت: تــالش پژوهشــگران پژوهشــگاه در 
ــه  ــرح و ارائ ــن ط ــز ای ــت آمی ــان موفقی پای

آن بــه صنعــت پتروشــیمی منجــر بــه قطــع 
واردات ایــن چســب از خــارج از کشــور شــده 

اســت.
وی افــزود: پیــش از ایــن هــم در قالــب 
قــرارداد دیگــری بــا ایــن مجتمــع پتروشــیمی 
ــازی پوشــش  ــه بومی س ــق ب پژوهشــگران موف
ایــن  بــا  بودنــد.  شــده   E-PVC راکتــور 
ــان کار واحــد پتروشــیمی   ــد زم پوشــش جدی
از ۱۴ روز بــه ۳۰ روز افزایــش یافتــه اســت.

ــای  ــعه همکاری ه ــا توس ــت: ب ــوی گف مرتض
پژوهشــگاه بــا مجتمــع پتروشــیمی ارونــد بــه 
ــی  ــی پل ــده داخل ــن تولیدکنن ــوان بزرگتری عن
ونیــل کلرایــد، بــرای تعامــل و همکاری بیشــتر 
ــی مابیــن منعقــد  ــاری ف ــه زودی خــط اعتب ب
ــگران در  ــان پژوهش ــیمی میزب ــن پتروش و ای

ــود. ــی خواهــد ب ــب فرصــت مطالعات قال
رئیــس دفتــر ارتبــاط باصنعــت پژوهشــگاه بــا 
ــع  ــا صنای ــا ب ــش همکاری ه ــه افزای ــاره ب اش
ــاری  ــط اعتب ــرارداد خ ــت: ق ــیمی گف پتروش
ــاط  ــهیل ارتب ــرای تس ــم ب ــیمی ج ــا پتروش ب
ــد  ــن منعق ــی مابی ــای ف ــش همکاری ه و افزای

شــده اســت.

توسط رابط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛
کسب رتبه دوم رابطین برتر مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی 

فناوری های راهبردی

بــر اســاس آخریــن ارزیابــی و رتبه بنــدی 
رابطیــن شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای 
راهبــردی و بررســی عملکــرد و فعالیــت بیــش 
از ۵۹۰ نفــر از آنهــا، رابــط موسســه پژوهشــی 
ــب  ــه دوم را کس ــی رتب ــع غذای ــوم و صنای عل

کــرد.
موسســه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــدس  ــی، مهن ــع غذای ــوم و صنای ــی عل پژوهش
ســحر صالحــی رابــط آزمایشــگاه مرکــزی 
ــی  ــع غذای ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش موسس
ــد از  ــب ۷۳.۸۱ بع ــا کس ــی، ب ــن ارزیاب در ای
و  شــیمی  پژوهشــگاه  مرکــزی  آزمایشــگاه 
ــه دوم را کســب  ــران رتب مهندســی شــیمی ای

ــرد. ک
ــبکه  ــری ش ــگاه خب ــزارش پای ــاس گ ــر اس ب
راهبــردی،  فناوری هــای  آزمایشــگاهی 
ــی  ــبکه، پل ــن ش ــگاهی در ای ــن آزمایش رابطی
مســتحکم و تعاملــی میــان مراکــز تحقیقاتــی، 
پژوهشــی و فنــاور بــا زیســت بوم گســترده 
ــردی  ــای راهب ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش

ــتند. هس
ایــن گــزارش می افزایــد: رابطیــن ایــن شــبکه 
ــانی  ــت خدمات رس ــزارش از وضعی ــه گ ــا ارائ ب

ــوی  ــه س ــگاه ب ــت آزمایش ــگاه ها، هدای آزمایش
ــگاهی،  ــبکه آزمایش ــردی ش ــای راهب اولویت  ه
ــن  ــوت و همچنی ــف و ق ــاط ضع ــناخت نق ش
ــه خدمــات  ــرای ارائ ایجــاد بســتری مناســب ب

بــه مشــتریان بــه عهــده  دارنــد.
مراکــز  در  رابطیــن  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی 
ــی و  ــترهای حمایت ــی از بس ــبکه، یک ــو ش عض
تشــویقی اســت کــه بــا هــدف معرفــی الگوهــا 
و  رقابت پذیــری  حــس  ایجــاد  معیارهــا،  و 
انگیزه منــدی، توســعه ارتبــاط مؤثــر میــان 
صــورت  عضــو  آزمایشــگاه های  و  شــبکه 

می گیــرد.
رتبه بنــدی،  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
شــاخص هایی چــون کیفیــت و کمیــت تعامــل 
رابــط بــا شــبکه آزمایشــگاهی و نقــش آنهــا در 
میــزان ارتبــاط بــا ســایر مراکــز عضــو شــبکه، 
تــالش رابــط در راســتای توســعه شــبکه 
آزمایشــگاهی، آشــنایی بــا دســتورالعمل ها 
ــه آنهــا، حضــور  و روال هــای شــبکه و عمــل ب
کیفیــت  و  رابطیــن  ســاالنه  نشســت  در 
ــه  ــن ارائ ــه رابطی ــردی ک ــای عملک گزارش ه

می کننــد، مــد نظــر قــرار می گیــرد.

رییس نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبر داد:
برگزاری همزمان نمایشگاه های محیط زیستی سال آینده در روز جهانی 

محیط زیست

محیــط  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  رییــس 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــالش س ــت از ت زیس
ــگاه  ــان نمایش ــزاری همزم ــرای برگ ــت ب زیس
ــده در روز  ــال آین ــتی س ــط زیس ــای محی ه

ــر داد. ــت خب ــط زیس ــی محی جهان
ــازمان  ــانی س ــگاه اطــالع رس ــزارش پای ــه گ ب
حفاظــت محیــط زیســت، محســن نقیلــو 
ــازمان  ــانه س ــی و رس ــط عموم ــرکل رواب مدی
حفاظــت محیــط زیســت و رییــس بیســتمین 
ــت در  ــط زیس ــی محی ــن الملل ــگاه بی نمایش
ــر از  ــا تقدی ــگاه ب ــن نمایش ــی ای ــن پایان آیی
شــرکت هــا، ارگان هــا و مجموعــه هــای 
حاضــر در ایــن رویــداد بــزرگ محیط زیســتی، 
ــبز  ــور س ــی از حض ــاس قدردان ــه پ ــت: ب گف
ــتمین  ــر در بیس ــای حاض ــه ه ــه مجموع هم
ــت، از  ــط زیس ــی محی ــن الملل ــگاه بی نمایش
ــط زیســتی  ــای محی ســوی یکــی از ســمن ه
بــرای هــر شــرکت کننــده یــک درخــت غــرس 
شــده اســت.وی افــزود: محــل کاشــت و گونــه 
غــرس شــده در گواهــی کســب و کار ســبز کــه 
ــام شــرکت کننــدگان صــادر شــده، درج  ــه ن ب

ــت. ــده اس گردی
پنــل   6 برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  نقیلــو 
تخصصــی توســعه پایــدار و چالــش هــای 
ــا،  ــی فلره ــا، بازیاب ــرح ه ــی ط ــت محیط زیس
مدیریــت آب و پســاب، مســوولیت اجتماعــی و 
مطالبــات ســازمان هــا و ســمن هــا، مدیریــت 
در  کارکنــان  بیولوژیــک  پایــش  و  کربــن 
ــای  ــت ه ــزاری نشس ــال، برگ ــگاه امس نمایش
ــتادی  ــران س ــا مدی ــگاران ب ــه خبرن صمیمان
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتانی س و اس
ــر  ــه ام ــازمان ب ــن س ــه ای ــتای توج را در راس
اطــالع رســانی دانســت و از حضــور چشــمگیر 
خبرنــگاران در نمایشــگاه امســال قدردانــی 

ــرد. ک
وی از امضــای ۱۰ تفاهــم نامــه همــکاری 

بیــن بخــش هــای مختلــف صنعتــی و مراکــز 
دانشــگاهی در ۴ روز برگــزاری نمایشــگاه خبــر 
داد و خاطرنشــان کــرد: ســازمان حفاظــت 
ســازی  تجــاری  بحــث  زیســت  محیــط 
بنیــان حــوزه محیــط  دانــش  محصــوالت 
علمــی،  معاونــت  همــکاری  بــا  را  زیســت 
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت 
جمهــوری دنبــال خواهــد کــرد. ضمــن اینکــه 
ــوان حامــی  ــه عن ــن ســازمان ب ــت اول ای اولوی
برنــد ســاخت ایــران، اســتفاده از کاالهــای 

ــت. ــی اس ایران
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش ــس بیس ریی
ــراز رضایــت از اســتقبال  ــا اب محیــط زیســت ب
زیســت،  محیــط  فعــاالن  و  دوســتداران 
نمایشــگاه  از  دانشــجویان  و  پژوهشــگران 
امســال، اظهــار کــرد: تــالش مــی کنیم بیســت 
و یکمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط 
زیســت بــا مســاعدت ســازمان توســعه تجــارت 
همزمــان بــا برپایــی نمایشــگاه هــای پســماند، 
انــرژی هــای تجدیدپذیــر، آب و ایــران گریــن 
ــده  ــال آین ــت س ــط زیس ــی محی در روز جهان

ــود. ــزار ش برگ
وی در پایــان از حمایــت هــا و راهنمایــی 
هــای دکتــر علــی ســالجقه - رییــس ســازمان 
ــورای  ــس ش ــت و ریی ــط زیس ــت محی حفاظ
نیــز مشــارکت  نمایشــگاه و  سیاســتگذاری 
ــتانی  ــتادی و اس ــران س ــان و مدی ــه معاون هم
ایــن ســازمان در برگــزاری هرچــه باشــکوه تــر 

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــتم تقدی ــگاه بیس نمایش

چهارمین فراخوان پذیرش مرکز 
نوآوری تخصصی علوم مهندسی 

دانشگاه شیراز )پاییز ۱۴۰۱(

چهارمیــن فراخــوان پذیــرش پاییــز ۱۴۰۱ 
مرکــز نــوآوری تخصصــی علــوم مهندســی 
ــوآوری  دانشــگاه شــیراز منتشــر شــد. مرکــز ن
ــیراز  ــگاه ش ــی دانش ــوم مهندس ــی عل تخصص
ــه ی  ــای زیرمجموع ــی از واحده ــوان یک به عن
وکارآفرینــی  فنــاوری  نــوآوری،  مدیریــت 
از  حمایــت  راســتای  در  شــیراز؛  دانشــگاه 
ــن  ــتارت آپی و همچنی ــای اس ــا و تیم ه ایده ه
ــروت،  ــه ث ــده ب ــل ای ــره ی تبدی ــل زنجی تکمی
فراهــم  را  متعــددی  امکانــات  و  خدمــات 
نمــوده اســت. در ایــن زنجیــره مراکــز نــوآوری 
ــت بوم  ــان در زیس ــن نقش آفرین ــوان اولی به عن
ــا،  ــای نوپ ــته ها و تیم ه ــرفت هس ــیر پیش مس
بــا محوریــت حمایــت از افــراد مســتعد و 
خــالق، ســعی در پــرورش ایده هــای نــو و 
کاربــردی بــا رویکــردی ثروت آفریــن دارنــد.

ــوم  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــا  ــر علیرض ــیراز، دکت ــگاه ش ــل از دانش ــه نق ب
حامــدی، سرپرســت مرکــز نــوآوری تخصصــی 
شــیراز ضمــن  دانشــگاه  مهندســی  علــوم 
اعــالم  چهارمیــن فراخــوان پذیــرش ایــن 
مرکــز، توضیــح داد: دانشــگاه شــیراز بــا توجــه 

ــتای  ــود در راس ــود خ ــای موج ــه ظرفیت ه ب
ــف  ــای مختل ــا در حوزه ه ــعه  ی نوآوری ه توس
ــامل  ــی ش ــات مختلف ــی خدم ــوم مهندس عل
فضــای کار اشــتراکی، مشــاوره هــای عمومــی 
دوره  تخصصــی،  منتورینــگ  کار،  و  کســب 
هــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی، خدمــات 
ــت بودجــه  کارگاهــی و آزمایشــگاهی و درنهای
هــای حمایتــی را بــه افــراد و تیــم هــای 

ــد داد. ــده خواه ــب ای صاح
مرکــز  در  حامــدی،  دکتــر  گفتــه ی  بــه  
نــوآوری تخصصــی مهندســی دانشــگاه شــیراز، 
ــراد شــامل فــرد کارآفریــن و  ســه دســته از اف
ــرد  ــده و ف ــا ای ــراه ب ــم هم ــده، تی ــب ای صاح
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــده م ــدون ای ــص ب متخص
می گیرنــد.و کشــاورزی، طــرح و یــا موضوعــی 
بــرای پیاده ســازی و راه انــدازی کســب وکار 
داشــته باشــند، به صــورت ویــژه در مرکــز 
ــد. ــد ش ــرش خواهن ــی پذی ــوآوری مهندس ن
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معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان:
5۳۳ نفر در سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه ثبت نام کردند

معــاون امــور دانشــجویان داخــل ســازمان 
امــور دانشــجویان گفــت: در مجمــوع ۵۳۳ 
نفــر در ۷ مقطــع تحصیلــی در ســی امین دوره 
ــد. ــام کردن ــه ثبت ن ــجوی نمون ــنواره دانش جش

جشــنواره  دوره  ســی امین  در  نفــر   ۵۳۳
کردنــد ثبت نــام  نمونــه  دانشــجوی 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  ــوم ب عل
دکتــر اردوان ارژنــگ معــاون امــور دانشــجویان 
داخــل ســازمان امــور دانشــجویان گفــت: پــس 
ــنواره  ــن جش ــام در ای ــت ثبت ن ــان مهل از پای

ــروه  ــج گ ــر در پن ــداد ۵۳۳ نف ــوع تع در مجم
ــی،  ــی و مهندس ــانی، فن ــوم انس ــی عل آموزش
ــه  ــوم پای ــکی، عل ــاورزی و دامپزش ــوم کش عل
و هنــر ثبت نــام نهایــی شــده اند کــه بعــد 
برگزیــدگان  دانشــگاه،  در  داوری  مرحلــه  از 
ــوری وارد  ــه داوری کش ــه مرحل ــگاهی ب دانش
خواهنــد شــد.معاون امــور دانشــجویان داخــل 
ســازمان امــور دانشــجویان در خصــوص مقاطع 
دانشــجویان ثبت نــام کننــده، گفــت: ۱۷۸ نفــر 
در مقطــع کارشناســی پیوســته، چهــار نفــر در 
مقطــع کارشناســی ارشــد پیوســته، ۷۸ نفــر در 
مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته، ۲6۷ نفــر 

در مقطــع دکتــری تخصصــی ناپیوســته، یــک 
نفــر در مقطــع دکتــری حرفــه ای و پنــج نفــر 
ــت  ــته ثب ــی پیوس ــری تخصص ــع دکت در مقط

ــده اند. ــی ش نهای
ارژنــگ تصریــح کــرد: ایــن درخواســت ها 
بــر مبنــای ۵ گــروه آموزشــی »کشــاورزی 
و دامپزشــکی ۷6 نفــر، علــوم انســانی ۲۳۰ 
ــی  ــی و مهندس ــر، فن ــه ۷۲ نف ــوم پای ــر، عل نف
۱۳۳ نفــر و هنــر ۲۲ نفــر« ثبــت نهایــی شــده 
اســت.وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: تمامــی 
ــی،  ــگاه های دولت ــی دانش ــجویان متقاض دانش
وزارت  تابعــه  پژوهشــگاه های  و  غیرانتفاعــی 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت، 
همچنیــن  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
و  اســالمی  آزاد  پیام نــور،  دانشــگاه های 
فرهنگیــان می توانســتند در ایــن جشــنواره 
ــل  ــه عم ــای ب ــا هماهنگی ه ــد. ب ــرکت کنن ش
ــه  ــجویان نمون ــل از دانش ــم تجلی ــده مراس آم
ــد. ــد ش ــزار خواه ــاری برگ ــال ج ــاه س آذر م

ــی  ــت: حرکت ــهرابی گف ــی ش ــعود میرزائ مس
جدیــد در راســتای توســعه و علــم همــگام بــا 

شــعار ســال و جهــاد تببیــن در پــارک علــم و 
ــت. ــان اس ــان در جری ــاوری خراس فن

حرکــت حقیقــی پــارک خراســان رضوی  
ــان  ــی در جه ــت علم ــمت مرجعی ــه س ب

است
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــن  ــهرابی در ای ــی ش ــوی، میرزائ ــان رض خراس
نشســت بــا بیــان اینکــه هــدف برگــزاری 
فنــاوران،  تخصصــی  نشســت  نخســتین 
مشــهد  در  طبیعــت  شــعور  و  شــیمیدانان 
ــی  ــت تخصص ــن نشس ــزاری ای ــی از برگ اصل
ــت  ــی اس ــت علم ــمت مرجعی ــه س ــت ب حرک
گفــت: بــه دنبــال حرکــت حقیقــی بــه ســمت 
ــان هســتیم. الجــرم  ــت علمــی در جه مرجعی
ــی  ــای پژوهش ــردن کار ه ــی ک ــتی از کپ بایس
ــل  ــم و مث ــز کنی ــی پرهی ــای علم و فرمول ه
همیشــه در جهــان پیشــرو باشــیم و گفتمــان 
جدیــد و نافــع علمــی خویــش را حاکــم کنیــم.

ــور را  ــای کش ــیاری از چالش ه ــه بس وی ریش
مســائل فرهنگــی و اجتماعــی دانســت و گفــت: 
ــی را  ــارکت جمع ــزا و مش ــفانه کار هم اف متاس
ــاهد  ــته ش ــکالت در گذش ــن مش ــل ای در ح
نبودیــم و انشــاءاهلل ایــن سلســله جلســات 
ــای  ــت، دریچه ه ــیل مثب ــا پتانس ــی ب تخصص
امیــد و بــاور مــا می توانیــم را در زندگــی 
مــردم کشــورمان بــاز کنــد و بصــورت مســتمر 
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــی منوی و عملیات

ــانیم. ــل بپوش ــع عم ــیزدهم را جام ــت س دول
ــته  ــاتید برجس ــان و اس ــت محقق ــی اس گفتن
همچــون دکتــر جمیلــه ســادات علــم الهــدی، 
اســتاد  دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی، دکتــر هــادی وکیلــی 
ــخ دانشــگاه  و عضــو هیئــت علمــی گــروه تاری
فردوســی در ایــن مراســم بــه ایــراد ســخنرانی 

ــد. پرداختن

فنــاوری  و  آموزشــی  پژوهشــی،  معــاون 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه گفــت: مأموریــت 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در تفاهم نامــه 
همــکاری امضــا شــده بیــن وزارت کشــور، 
ــگاه،  ــوزه و دانش ــگاه  ح ــوم و پژوهش وزرات عل
»ســاماندهی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 
عنــوان  در کالن شــهرها«  نشــینی  حاشــیه 
شــده و بنــا بــر ایــن اســت پژوهشــگاه حــوزه و 
دانشــگاه، قطــب پرداختــن بــه مســائل حاشــیه 
نشــینی در کشــور شــود و در ایــن زمینــه 

ــد. ــیس کن ــه   تأس دبیرخان

ــب  ــگاه، قط ــوزه و دانش ــگاه ح پژوهش
ــه مســائل حاشــیه نشــینی  پرداختــن ب

ــور در کش
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 
ــت  ــا یادداش ــه ب ــی در رابط ــد کاف ــر مجی دکت
ــان  ــش می ــدی پی ــه چن ــکاری ک ــم هم تفاه
وزارت کشــور، وزرات علــوم و پژوهشــگاه  حــوزه 
و دانشــگاه امضــا شــد، اظهــار کــرد: طرحــی در 
ــی  ــت گرای ــوان مأموری ــوم تحــت عن وزارت عل
مؤسســات  و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها، 
ــه در  ــت ک ــده اس ــرح ش ــی مط ــوزش عال آم
آن دانشــگاه ها موظــف شــدند در خصــوص 

از  کشــور  وزارت  تخصصــی  مأموریت هــای 
طریــق پشــتیبانی علمــی و پژوهشــی از وزارت 
کشــور و اســتانداری ها در انجــام مأموریــت 
مربوطــه، تهیــه برنامه هــای مــورد نیــاز جهــت 
ــنهاد  ــه پیش ــه و ارائ ــوع توافق نام ــق موض تحق
بــه وزارت کشــور، بــه کارگیــری ظرفیــت  هــای 
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری دانشــگاه ها 
ــف  ــی، تعری ــای مأموریت ــام محوره ــرای انج ب
)پایــان   تکمیلــی  تحصیــالت  پروژه هــای 
ــاله های  ــد و رس ــی ارش ــای کارشناس ــه  ه نام
دکتــرا(، معرفــی اعضــای هیئــت علمــی جهــت 
و  مطالعاتــی  فرصــت  دوره هــای  گذرانــدن 
ــای  ــتفاده از دوره ه ــتای اس ــکاری در راس هم
ــا معاونت هــا و ســازمان های تابعــه  پســادکترا ب
توافق نامه هــا  طرف هــای  کــه  وزارت  ایــن 

ــد. ــکاری کنن ــتند، هم هس
وی افــزود: از ایــن میــان ۱۵ مرکــز دانشــگاهی 
و مؤسســه پژوهشــی اعــم از دانشــگاه تهــران، 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دانشــگاه شــهید 
بهشــتی مســتثنا شــدند و مأموریــت آن هــا بــه 
ــن  ــور تعیی ــط وزرات کش ــتقیم توس ــور مس ط
ــز  ــگاه نی ــوزه و دانش ــگاه ح ــود؛ پژوهش می ش
یکــی از ایــن مراکــز اســت کــه مأموریــت آن به 
ــه  ــه ای ک ــر اســاس تفاهم نام ــور مســتقیم ب ط
ــده  ــا ش ــوم امض ــور و وزارت عل ــا وزارت کش ب

ــود. ــن می ش ــت، تعیی اس

فنــاوری  و  آموزشــی  پژوهشــی،  معــاون 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه گفــت: مأموریــت 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه از زمــان مطــرح 
شــدن ایــن بحــث، تحــت عنــوان »ســاماندهی 
مســائل فرهنگــی و اجتماعــی حاشــیه نشــینی 
ــن  ــر ای ــا ب ــن شــد و بن در کالن شــهرها« تعیی
ــب  ــگاه، قط ــوزه و دانش ــگاه ح ــت پژوهش اس
پرداختــن بــه مســائل حاشــیه نشــینی در 
ــه  ای را  کشــور شــود و در ایــن زمینــه دبیرخان

ــد. ــز تأســیس کن نی
کافــی تصریــح کــرد: هم چنیــن بایــد بخشــی 
از مأموریــت گروه هــای مختلــف پژوهشــگاه 
حــوزه و دانشــگاه اعــم گــروه جامعــه شناســی، 
گــروه روانشناســی، گــروه علــوم تربیتــی، 
ــوم سیاســی و گــروه  گــروه اقتصــاد، گــروه عل
نشــینی  حاشــیه  محــور  حــول  مدیریــت، 
ــی را  ــا پروژه های ــن گروه ه ــده و ای ــز ش متمرک

ــد. ــف کنن ــه تعری ــن رابط ــز در ای نی
وی ادامــه داد: در بحــث آمــوزش نیــز برخــی 
و  حــوزه  پژوهشــگاه  نامه هــای  پایــان  از 
ــینی  ــیه نش ــث حاش ــول بح ــد ح ــگاه بای دانش
طــرح شــود و نیــز نتایجــی کــه پژوهشــگاه در 
ــن  ــاد و هم چنی ــن آب ــهیل گری امی ــر تس دفت
ــاد و  ــث اعتی ــا بح ــه ب ــه در رابط ــی ک اقدامات
طــالق در حاشــیه نشــینی در اســتان هرمزگان 

ــوند. ــوب ش ــح و مکت ــت، منق ــام داده اس انج

فنــاوری  و  آموزشــی  پژوهشــی،  معــاون 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه اظهــار کــرد: 
ــت  ــف اس ــگاه موظ ــوزه و دانش ــگاه ح پژوهش
در راســتای ایــن تفاهم نامــه، بانــک اطالعاتــی 
علمــی از تمــام اطالعــات موجــود اعــم از 
پایان نامه هــا، مقــاالت و کتاب هایــی کــه در 
بحــث حاشــینه نشــینی کار کرده انــد را ایجــاد 

ــد. کن
کافــی در پایــان گفــت: هم چنیــن پژوهشــگاه 
ــن  ــبکه ای بی ــت ش ــگاه می بایس ــوزه دانش ح
محققــان، پژوهشــگران، اســاتید و اعضــای 
ــوزش  ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش ــت علم هیئ
عالــی در زمینــه حاشــینه نشــینی بــا محوریــت 
ــای  ــن دیدگاه ه ــرده و ای ــاد ک ــگاه ایج پژوهش
علمــی را بــه سیاســت مداران و ارگان هــای 
ــینی کار  ــیه نش ــث حاش ــه در بح ــی ک اجرای
ــد در  ــا بتوانن ــا آن ه ــد ت ــه ده ــد ارائ می کنن
گذاری هایشــان  سیاســت  و  برنامه ریزی هــا 
ایــن مــوارد را مدنظــر داشــته و رعایــت کننــد، 
ــی  ــز قراردادهای ــه نی ــم نام ــن تفاه ــل ای در ذی
ــد.  ــد ش ــد خواه ــات منعق ــام اقدام ــرای انج ب

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قطب پرداختن به مسائل حاشیه نشینی در کشور

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
حرکت حقیقی پارک خراسان رضوی به سمت مرجعیت علمی در جهان است
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

دکتر عاملی مطرح کرد:
تصویب سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو

آنچه خواهید خواند: 

- تصویــب ســند ملــی توســعه علــوم و 
فنــاوری نانــو

ــت  ــی در مدیری ــم ارزش آفرین - تراک
می شــود/در  مشــاهده  کشــور  کان 
جوامــع پســامدرن بهــم خوردگــی 

ــود دارد ــی وج ــام نخبگ نظ
ــور  ــی کش ــع علم ــه جام - نقش
متناســب بــا علــم و فنــاوری 
ــد  ــور بای ــائل کش ــان و مس جه

ــود ــد ش روزآم

جلســه ۸۷۳ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
بــه ریاســت آیــت اهلل دکتــر ســیدابراهیم 
رییســی عصــر روز ســه شــنبه در محــل نهــاد 

ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ریاس
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــی  ــعیدرضا عامل ــر س ــی، دکت ــالب فرهنگ انق
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــه ۸۷۳ ش ــیه جلس حاش
ــردم  ــه م ــاب را ب ــه کت ــت: هفت ــی گف فرهنگ
ــه خصــوص فعــاالن حــوزه  ــران ب ــه ای فرهیخت
ــز کشــور  ــداران عزی ــی و کتاب نشــر و کتابخوان
تبریــک عــرض می کنــم. براســاس آمــار وزارت 
ــته  ــال گذش ــالمی در س ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــاب چــاپ شــده اســت  ــوان کت ــزار عن ۱۱۲ ه
و ۵ هــزار ناشــر فعــال در کشــور وجــود دارد، 
ــه عمومــی نیــز در  ــه لحــاظ داشــتن کتابخان ب
جهــان اســالم اول و در آســیا چهــارم هســتیم؛ 
کــه نشــان از ظرفیــت بــاالی توســعه فرهنــگ 

ــت. ــور اس ــی در کش کتابخوان
ــورای  ــه ش ــتور جلس ــن دس ــاره اولی وی درب
عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت: در ایــن جلســه 
ســند ملــی توســعه علــوم و فنــاوری نانــو 
ــتاد  ــال ۱۳۸۵ س ــید. در س ــب رس ــه تصوی ب
فنــاوری نانــو بــا تصویــب شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی تشــکیل شــد کــه طــی ایــن 
۱6 ســال افزایــش چشــمگیر پیشــرفت در 

ــتیم. ــاهد هس ــو را ش ــوزه نان ح
ــی  ــگاه علم ــظ جای ــزود: حف ــی اف ــر عامل دکت
ــاوری  ــم و فن ــور در عل ــدار کش ــای اقت و ارتق
ــای  ــه فناوری ه ــر پای ــوآوری ب ــای ن ــو، ارتق نان
ــی  ــادی و اجتماع ــذاری اقتص ــا اثرگ ــع ب بدی
ــا بهره گیــری از  ــاال، ارتقــاء صنایــع موجــود ب ب
فنــاوری نانــو، صــادرات پایــدار و ارتقــای نشــان 
ــای  ــو در بازاره ــوالت نان ــران محص ــاخت ای س
ارتقــای  همچنیــن  و  جهانــی  و  منطقــه ای 
ــت  ــود کیفی ــو در بهب ــاوری نان ــذاری فن اثرگ
زندگــی و اثرگــذاری اجتماعــی از اهــداف کالن 

ــد. ــند می باش ــن س ای
ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــو  ــتاوردها در حــوزه نان ــه برخــی دس ــاره ب اش
فنــاوری بیــان کــرد: در حــوزه تولیــد مقــاالت 
علمــی از رتبــه ۵۷  در ســال ۲۰۰۱ بــه رتبــه 
چهــارم جهــان رســیده ایم و ۵ ســال کــه ایــن 
موقعیــت را حفــظ کرده ایــم. در ســال گذشــته 
ــه  ــتیم ک ــی داش ــراع بین الملل ــت اخت ۳۳۱ ثب
ــی  ــات جهان ــت اختراع ــهم ثب ــد س ۲۷ درص
توســط دانشــمندان ایرانــی اســت. رتبــه پنجــم 
در اســتانداردهای بیــن المللــی در حــوزه نانــو 
ــو از  ــوالت نان ــد محص ــن رش ــم، همچنی داری
۱۱ محصــول در ســال ۱۳۸۷ بــه یــک هــزار و 
۲66 محصــول در ســال ۱۴۰۰ رســیده اســت؛ 
در حــوزه بــازار و فــروش محصــول نیــز ۲۲۸۰ 
ــاص  ــو اختص ــوزه نان ــه ح ــان ب ــارد توم میلی

دارد.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عاملــی  دکتــر 
ســند ملــی توســعه علــوم و فنــاوری نانــو 
ــط  ــرژی، آب و محی ــه ان ــای پنجگان اولویت ه
زیســت، کشــاورزی، ســالمت و ســاخت و ســاز 
ــای  ــد اعض ــت: تاکی ــت، گف ــده اس ــن ش تعیی
ــت  ــن اس ــی ای ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــد  ــو بای ــده محصــوالت نان ــه در ۵ ســال آین ک
در تولیــد ناخالــص داخلــی نقــش چشــمگیری 
پیــدا کنــد؛ بدیــن منظــور در ایــن ســند 
شــاخص هایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا 

ــود. ــق ش ــد محق ــال ۱۴۱۲ بای س
وی ادامــه داد: جایــگاه جهانــی ایــران در 
توســعه علــم نانــو )تعــداد مقــاالت نانــو( 
رتبــه ۴ جهــان را دارد و تــا ســال ۱۴۱۲ بایــد 
همیــن رتبــه حفــظ شــود. ســهم مقــاالت نانــو 
در مجــالت باکیفیــت )Q۱( از کل مقــاالت 
نانــو کشــور هــم اکنــون ۳۴ درصــد اســت کــه 
ــال  ــد، در س ــد  ۵۰ درص ــال ۱۴۰۴ بای در س
۱۴۰۸ بــه ۵۵ و در ســال ۱۴۱۲ بــه 6۰ درصــد 

ــد. برس
فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــده  ــات استفاده ش ــداد اختراع ــرد: تع ــه ک اضاف
در  ثبت شــده  کشــور  فروخته شــده  یــا 
ــی  ــت بین الملل ــت پتن ــر ثب ــای معتب پایگاه ه
ــه   ــال ۱۴۰۵ ب ــت، در س ــون ۵۴ پتن ــم اکن ه
۲۰۰ پتنــت، در ســال ۱۴۰۸ بــه ۴۰۰ پتنــت و 
در ســال ۱۴۱۲ بــه ۷۰۰ پتنــت بایــد برســد. از 

نظــر تعــداد محصــوالت تجــاری دارای نــوآوری 
ــول  ــون ۴ محص ــم اکن ــی( ه ــی )تجمع جهان
ــول، در  ــه ۴۰ محص ــال ۱۴۰۴ ب ــت، در س اس
ســال ۱۴۰۸ بــه ۲۵ محصــول و در ســال 

ــد. ــول برس ــه ۴۵ محص ۱۴۱۲ ب
نســبت حجــم  داد:  ادامــه  عاملــی  دکتــر 
ــه  ــران ب ــاخت ای ــو س ــوالت نان ــروش محص ف
ــاری  ــت ج ــه قیم ــی ب ــص داخل ــد ناخال تولی
در ســال ۱۳۹۹ بــه میــزان ۰.۲۳ درصــد بــود، 
در ســال ۱۴۰۴ بــه ۰.۵ درصــد و در ســال 
ــه  ــال ۱۴۱۲ ب ــد و در س ــه ۱.۵ درص ۱۴۰۸ ب
۲.۵ درصــد برســد.  ســهم صــادرات از حجــم 
بــازار فنــاوری نانــو تــا ســال ۱۳۹۹ بــه میــزان 
۷.۳ درصــد بــود در ســال ۱۴۰۴ بایــد بــه ۱۵ 
ــه ۲۰ درصــد و در  درصــد و در ســال ۱۴۰۸ ب

ــد. ــد برس ــه ۲۵ درص ــال ۱۴۱۲ ب س
ــوع  ــه در مجم ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــر عامل دکت
ــاالت بیــن  ــران در انتشــار مق ــارم ای ــه چه رتب
ــه پنجــم در ثبــت اســتانداردهای  ــی، رتب الملل
ــو،  ــو، ســهم ۲۵ درصــد از ثبــت اختــراع نان نان
همــراه بــا کســب و کار بیــش از ۲۰هــزار 
ــره  ــل زنجی ــان از تکمی ــی، نش ــارد تومان میلی
علــم، پژوهــش، نــوآوری و کســب و کار در 

ــت. ــو اس ــوزه نان ح
ــورای  ــه ش ــدی جلس ــتور بع ــاره دس وی درب
ــتور  ــه داد: دس ــی ادام ــالب فرهنگ ــی انق عال
ــای  ــأت امن ــای هی ــاب اعض ــورا انتخ ــر ش دیگ
جهــاد دانشــگاهی بــود کــه ســه نفــر از اعضــای 
دانشــگاهی  پیشــنهاد جهــاد  بــه  حقیقــی 
مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد، لــذا آقایــان 
دکتــر حمیدرضــا طیبــی، دکتــر عبدالحســین 
شــاهوردی و دکتــر کیــوان مجیــدزاده بــه 
ترکیــب هیــأت امنــا اضافــه شــدند؛ همچنیــن 
ــش  ــاد دان ــاوری و اقتص ــی و فن ــاون علم مع
حقوقــی  عضــو  جمهــوری  رئیــس  بنیــان 
اعضــای هیئــت امنــای جهــاد دانشــگاهی شــد.

اســتاد دانشــگاه تهــران افــزود: دو نفــر از 
ــرای  ــکی ب ــوم پزش ــتان عل ــای فرهنگس اعض
عضویــت در هیئــت امنــای فرهنگســتان ها 
ــکی  ــوم پزش ــتان عل ــت فرهنگس ــط ریاس توس
پیشــنهاد شــدند و در ایــن زمینــه آقــای دکتــر 
محمدعلــی محقــق و دکتــر ســید حســن 
ــد اعضــای شــورای  ــورد تایی امامــی رضــوی م

ــت. ــرار گرف ــی ق ــالب فرهنگ ــی انق عال

دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 
دیــدار بــا جمعــی از نخبــگان در ســخنانی 
گفــت: تراکــم نظــام ارزش آفرینــی در مدیریــت 
اکنــون  می شــود،  مشــاهده  کشــور  کالن 
ــراث  ــه می ــه ب ــم ک ــاله ای داری ــراث ۴۳ س می
ــره  ــه زنجی ــل ب ــالب و تبدی ــرای انق ــزرگ ب ب

ــت. ــده اس ارزش ش

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی، دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، در دیــدار بــا 
جمعــی از نخبــگان اظهــار کــرد: بــرای موفقیت 
تجربــه  در  پیوســتگی  اجتماعــی  امــور  در 

خیلــی مهــم اســت. شــاید یکــی از چیزهایــی 
ــم،  ــه آن داری ــه ب ــه توج ــد ب ــا نیازمن ــه م ک
ــه  ــل آن ب ــا و تبدی ــردن تجربه ه ــه پیداک ادام

رویه هــای درســت اســت.
وی افــزود: خوشــبختانه در رهبــری نظــام 
ــس  ــتیم. موس ــاهد هس ــتگی را ش ــن پیوس ای
خمینــی)ره(  امــام  کــه  اســالمی  انقــالب 
ــرداد  ــی از خ ــارزه طوالن ــابقه مب ــا س ــد ب بودن
۴۲ و حتــی قبــل از آن شــروع شــد و بــه 
پیــروزی انقــالب اســالمی و پــس از آن رســید. 
ــری  ــن رهب ــز ای ــی)ره( نی ــام خمین ــد از ام بع
ــی از نفســانیات  ــه، الهــی، خال ــم، حکیمان عظی
ــت  ــر از حکم ــه، پ ــری خودخواهان و جهت گی
ــه آیــت اهلل خامنــه ای منتقــل شــد.  و تدبیــر ب

رهبــری حکیــم انقــالب نیــز ایــن مســیر 
ــه  ــوار ادام ــام بزرگ ــگاه ام ــان راه و ن ــا هم را ب
ــی  ــام ارزش آفرین ــم نظ ــن تراک ــد؛ بنابرای دادن
ــود،  ــاهده می ش ــور مش ــت کالن کش در مدیری
ــه  ــه ب ــم ک ــاله ای داری ــراث ۴۳ س ــون می اکن
ــه  ــل ب ــالب و تبدی ــرای انق ــزرگ ب ــراث ب می

ــت. ــده اس ــره ارزش ش زنجی
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت: 
ایــن مســیر از آغــاز همــواره دشــمنانی داشــته 
و تــا امــروز ایــن دشــمنی ها ادامــه پیــدا کــرده 
اســت.  شــاید یکــی از کســانی کــه همــواره بــه 
مفهــوم »دشــمن« تاکیــد کــرده، رهبــر معظــم 
انقــالب بوده انــد و در بیاناتشــان می گوینــد 
ــراد می پرســند کــه چــرا اینقــدر از دشــمن  اف
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ــی  ــل مختلف ــد، دشــمن عوام ــت می کنی صحب
ــت. ــد دشــمن را دســت کم گرف دارد و نبای

خوشــبختانه در رهبــری نظــام ایــن پیوســتگی 
ــالمی  ــالب اس ــس انق ــتیم. موس ــاهد هس را ش
کــه امــام خمینــی)ره( بودنــد بــا ســابقه مبارزه 
طوالنــی از خــرداد ۴۲ و حتی قبل از آن شــروع 
ــس  ــالمی و پ ــالب اس ــروزی انق ــه پی ــد و ب ش
ــز  ــی)ره( نی ــام خمین ــد از ام ــید. بع از آن رس
ایــن رهبــری عظیــم، حکیمانــه، الهــی، خالــی 
ــر  ــه، پ ــری خودخواهان از نفســانیات و جهت گی
ــه ای  ــت اهلل خامن ــه آی ــر ب ــت و تدبی از حکم
منتقــل شــد. رهبــری حکیــم انقــالب نیــز ایــن 
ــوار  ــام بزرگ ــگاه ام ــان راه و ن ــا هم مســیر را ب
ــام ارزش  ــم نظ ــن تراک ــد؛ بنابرای ــه دادن ادام
ــاهده  ــور مش ــت کالن کش ــی در مدیری آفرین
ــم  می شــود، اکنــون میــراث ۴۳ ســاله ای داری
کــه بــه میــراث بــزرگ بــرای انقــالب و تبدیــل 

ــه زنجیــره ارزش شــده اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه موضــوع جهانی شــدن بیــان 
ــرای دشــمن  ــی شــدن معکــوس ب کــرد: جهان
ــدن  ــی ش ــه جهان ــت چراک ــم اس ــی مه خیل
ــور  ــر مح ــی و ب ــای امریکای ــه ارزش ه ــر پای ب
اســتثناهای امریکایــی ایجــاد شــده اســت. نحوه 
نــگارش تاریــخ و مدیریــت جهــان نیــز بــر ایــن 
ــت  ــم شــده اســت، یعنــی مدیری اســاس تنظی
تــک ســویه و اســتکباری جهــان، البتــه شــکلها 
عــوض می شــود ولــی ماهیــت یکســان اســت؛ 
لــذا اگــر جریانــی معکــوس ایــن نظــام حاکــم 
ــد و  ــدا می کنن ــأله پی ــد، مس ــان باش ــر جه ب
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــمنی های ب دش
از بــاب جلوگیــری رشــد هنجارشــکنی نســبت 

ــه نظــام ســلطه آمریکاســت. ب
دکتــر عاملــی بیــان کــرد: مــا در نحــوه 
مدیریــت اجتماعــی بــا پیچیدگی هایــی مواجــه 
ــت  ــر اس ــیر تغیی ــا در مس ــن دنی ــدیم. ای ش
ــد  ــه می دانن ــی، هم ــال جهان ــئله انتق در مس
کــه جهــان در حــال تغییــر اســت امــا کســی 
ــور  ــه ط ــر را ب ــخصه های تغیی ــد مش نمی توان
قطعــی برجســته کنــد، لــذا بــا بیانــات کلــی در 
دوره انتقــال ایــن دوران را ســپری می کنیــم.

ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــت:  ــدد گف ــا تج ــور دوران پس ــه ظه ــاره ب اش
اســت.  بی قاعدگــی  دوران  ایــن  مشــخصه 
ــاوت  ــی و متف ــر بی قاعدگ ــن تفک ــداران ای طرف
ــن تفکــر  ــد و ریشــه ای ــودن را اصــل می دانن ب
ــردی اســت کــه بحــث  ــی ف در اســتقالل گرای
»کســی بــودن« در آن پررنــگ اســت. در ایــن 
ــه هــم خــورده چراکــه  دوران نظــام نخبگــی ب
در نظــام پســامدرن معتقدنــد کــه همــه نخبــه 
هســتند. دلیــل امــر میــدان پیــدا شــدن بــرای 
در  حضــور  طریــق  از  فــردی  کنش گــری 
ــت. ــت اس ــران اینترن ــاردی کارب ــای 6 میلی فض

وی بــا اشــاره بــه شــکوفایی زنــان و دختــران 
کــرد:  اضافــه  ایرانــی  کنونــی  جامعــه  در 
متاســفانه بــا پدیــده اغتشاشــات روبرو هســتیم 
و در صحنــه قــدرت نــرم دروغ پــردازی و دروغ 
ــه  ــی اینگون ــم، وقت ســازی را مشــاهده می کنی
ــاس  ــد و احس ــاق می افت ــردرگمی اتف ــود س ش

هــراس اجتماعــی بیشــتر مــی شــود.
ــل  ــت نس ــد ماهی ــد: بای ــی تاکی ــر عامل دکت
دوران  در  متاســفانه  بفهمیــم،  را  جدیــد 
ــوری  ــرورش حض ــوزش و پ ــاه آم ــا ۲۸ م کرون
ــازی،  ــوزش مج ــرای آم ــم و ب ــل کردی را تعطی
فرزندانمــان را در اینترنــت رهــا کردیــم و هــم 

ــتیم. ــاوت هس ــای متف ــاهد فض ــون ش اکن
دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 
ــی  ــا زمان ــرد: ت ــان ک ــه بی ــن جلس ــان ای پای

ــائل و  ــید از مس ــته باش ــئولیت نداش ــه مس ک
دغدغه هــا باخبــر نیســتید. قبــل از اینکــه 
ــی انقــالب فرهنگــی شــوم،  ــر شــورای عال دبی
ــی  ــه راحت ــودم و ب ــران ب ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــه  ــردم ب ــیدگی می ک ــف رس ــور مختل ــه ام ب
ــرح  ــدن مط ــر ش ــال دبی ــه احتم ــض اینک مح
ــاز  ــانه های خارجــی آغ ــا در رس ــد تخریب ه ش

ــه دارد. ــم ادام ــون ه ــد و تاکن ش
ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــت:  ــدد گف ــا تج ــور دوران پس ــه ظه ــاره ب اش
اســت.  بی قاعدگــی  دوران  ایــن  مشــخصه 
ــاوت  ــی و متف ــر بی قاعدگ ــن تفک ــداران ای طرف
ــن تفکــر  ــد و ریشــه ای ــودن را اصــل می دانن ب
ــردی اســت کــه بحــث  ــی ف در اســتقالل گرای
»کســی بــودن« در آن پررنــگ اســت. در ایــن 
ــه هــم خــورده چراکــه  دوران نظــام نخبگــی ب
در نظــام پســامدرن معتقدنــد کــه همــه نخبــه 
هســتند. دلیــل امــر میــدان پیــدا شــدن بــرای 
در  حضــور  طریــق  از  فــردی  کنش گــری 
ــت. ــت اس ــران اینترن ــاردی کارب ــای 6 میلی فض

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت کاربــران در فضــای 
ــد،  ــد باش ــد توانمن ــر بای ــت: کارب ــازی گف مج
بــا سیاســت کنترلــی نمی توانیــم شــهروند 
در  توانمنــدی  باشــیم.  داشــته  قدرتمنــد 
ــی و تشــخیص حــق  ــات  حقوق ــارت، اطالع مه

ــت. ــل اس از باط
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه شــرایط 
دوفضایــی شــده جدیــد، بیــان کــرد: در دنیــای 
ــراد ارتباطــات فیزیکــی و ارتباطــات  ــد اف جدی
ــبب  ــاط س ــوع ارتب ــن دو ن ــد ای ــازی دارن مج
ــند، در  ــاد باش ــض و تض ــراز تناق ــه پ ــده ک ش
ایــن مســیر راهــی جــز توانمنــد کــردن جامعــه 
ــوند کــه  ــد توانمنــد ش نداریــم، طــوری بای
خــود راهبــر باشــند و مســیر درســت و غلــط را 

ــد. تشــخیص دهن
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــا اشــاره ب ــی ب ــر عامل دکت
ــالمی  ــالب اس ــری در گام دوم انق ــم رهب معظ
ــه  ــن بیانی ــری در ای ــم رهب ــام معظ ــت: مق گف
بیــش از ۵۰ بــار از کلمــه جــوان اســتفاده 
کرده انــد، مــا چــاره ای جــز جابــه جایــی نســلی 
ــر  ــی ب ــد مبتن ــی بای ــن جابه جای ــم و ای نداری
ــن  ــه عمیق تری ــد چراک ــی باش ــص گرای تخص
الیــه عدالــت از طریــق تخصص گرایــی صــورت 
مــی گیــرد. در ایــن زمینــه نخبــگان می تواننــد 

ــد. کمــک کنن
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه شــرایط 
دوفضایــی شــده جدیــد، بیــان کــرد: در دنیــای 
ــراد ارتباطــات فیزیکــی و ارتباطــات  ــد اف جدی
ــبب  ــاط س ــوع ارتب ــن دو ن ــد ای ــازی دارن مج
ــند، در  ــاد باش ــض و تض ــراز تناق ــه پ ــده ک ش
ایــن مســیر راهــی جــز توانمنــد کــردن جامعــه 
ــوند کــه  ــد توانمنــد ش نداریــم، طــوری بای
خــود راهبــر باشــند و مســیر درســت و غلــط را 

ــد. تشــخیص دهن
وی ادامــه داد: کســانی کــه اســتعداد بیشــتری 
ــد ســهم بیشــتری در حــل مســئله  ــد بای دارن
ــد  ــت بگویی ــن اس ــند. ممک ــته باش ــهم داش س
ــه  ــی ک ــد کس ــی بدانی ــد ول ــی دهن ــا نم فض
حرفــی بــرای گرفتــن داشــته باشــد فضــا پیــدا 
مــی کنــد. حــرف درســت کار خــودش را جلــو 
مــی بــرد. حرف هــای شــما مــی توانــد دســتور 
کار شــورا و مجلــس باشــد. اصــال نبایــد اینگونه 

باشــد کــه کنــار بکشــیم.
ــای  ــر ظرفیت ه ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر عامل دکت
درونــی کشــور اضافــه کــرد: ظرفیت هــای 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــود دارد ک ــادی در کشــور وج زی
بی توجــه هســتیم، وجــود شــما نخبــگان یــک 

ــم. ــه آن توجــه کنی ــد ب ظرفیــت اســت کــه بای
در ایــن جلســه نخبــگان حاضــر، نظــرات خــود 

را در زمینه هــای مختلــف بیــان کردنــد.
محمدرضــا گنــج دانــش دارنــده مــدال طــالی 
المپیــاد دانشــجویی و المپیــاد شــیمی در ایــن 
جلســه در ســخنانی گفــت: قطعــا بخشــی 
از مشــکالت فعلــی مــا علــل خارجــی دارد 
و شــکی در آن نیســت امــا ایــن را مدنظــر 
ــکالت  ــرای مش ــدر ب ــه آنق ــید ک ــته باش داش
ــم  ــی درمان هــای مقطعــی درنظــر گرفتی داخل

ــت. ــان داده اس ــودش را نش ــروز خ ــه ام ک
وی بــا اشــاره بــه کتــاب آینــده انقــالب 
ــرد: شــهید  ــان ک اســالمی شــهید مطهــری بی
ــارب آرا در  ــه تض ــاب ب ــن کت ــری در ای مطه
ــر  ــت، در نظ ــناخت وکالی مل ــگا ه ها، ش دانش
ــاد و  ــق اجته ــه از طری ــای میان ــن راه ه گرفت
انجــام امــر بــه معــروف بــه صــورت مردمــی و 

ــد دارد. ــت تاکی ــق روحانی از طری
حل هــای  راه  بــا  داد:  ادامــه  نخبــه  ایــن 
ــش  ــز بی ــا تمرک ــده ایم. ب ــت ش ــی کرخ مقطع
ــا  ــی ج ــائل داخل ــمن از مس ــد روی دش از ح
مانده ایــم، بایــد فضــای نقــد را در جامعــه 
ــم را  ــه مه ــن وظیف ــانه ای ــم و رس ــاد کنی ایج

برعهــده دارد.
زهــرا عدالــت فــر دارنــده مــدال طــالی 
المپیــاد  ادبــی ســال ۹۷ نخبــه دیگــری کــه در 
ایــن جلســه حضــور داشــت،  گفــت: در بســتر 
ایــن  در  می دهــد،  رخ  ناآرامــی  اجتماعــی 
ــتری  ــذاری بیش ــد اثرگ ــگان بای ــرایط نخب ش
ــر  ــرادی فالوئ ــه اف ــی ک ــند در حال ــته باش داش
بیشــتر در فضــای مجــازی دارنــد تاثیــر گــذار 
شــده اند. متاســفانه بــر خــالف انتظــار عمومــی 

نمی بینیــم. نخبــگان  از  را  مســئله یابی 
ــا فضــای عمومــی  وی ادامــه داد: هم اکنــون ب
در فضــای مجــازی روبــرو هســتیم کــه تعریــف 
ــر  ــت اگ ــرده اس ــی ک ــار دگرگون ــه را دچ نخب
ــه را  ــادی نخب ــال المپی ــدال ط ــب م ــال کس قب
ــه ۵۰  ــری ک ــون بالگ ــرد اکن ــخص می ک مش
ــت.  ــذاری اس ــال اثرگ ــور دارد در ح ــزار فال ه
ــن  ــزان شــهرت، نخبگــی را تعیی متاســفانه می
بــرای  بازتعریفــی  بایــد  بنابرایــن  می کنــد 

ــرد. ــورت گی ــذار ص ــی اثرگ ــوم نخبگ مفه
ــر تاکیــد کــرد: در شــرایط التهــاب  ــت ف عدال
اجتماعــی مســائل تبدیــل بــه بحــران می شــود 
بحــران حــل نشــدنی اســت بررســی ها نشــان 
می دهــد کــه نخبــگان در فضــای مجــازی 
دامــن زدن بــه بحــران اســت و بحــران را 
ــه  ــری در مواجه ــش رهب ــد. کن ــل نمی کنن ح
ــل  ــد، در اوای ــو باش ــد الگ ــران می توان ــا بح ب
التهــاب ایشــان ســخنرانی کوتاهــی داشــتند و 
ســوال دقیــق مطــرح کردنــد، بــرای اینکــه در 
شــرایط بحرانــی بتوانیــم آرامــش ایجــاد کنیــم 
بایــد ســواالت دقیــق بپرســیم ولــی ایــن کار را 

ــتکی  ــل هش ــر تقاب ــم و درگی ــام نمی دهی انج
می شــویم.

ــت از نخبــگان مشــکالت  ــزود: در حمای وی اف
اقتصــادی مطــرح می شــود و اینکــه بایــد 
برطــرف شــود در صورتــی کــه مســئله اصلــی 
ــوم  ــت.نخبگان عل ــگان اس ــی نخب ــت یاب هوی
ــت  ــه هوی ــم و ب ــم داری ــور ک ــانی در کش انس

ــم. ــانی نیازمندی ــوم انس ــه عل ــی نخب یاب
مجتبــی زارع بیدکــی دارای مــدال طــالی 
المپیــاد جهانــی ریاضی  ســال ۹۴ و دانشــجوی 
دکتــری ریاضیــات، نخبــه دیگــر حاضــر در این 
جلســه بیــان کــرد: گسســت نســلی در جامعــه 
وجــود دارد. بایــد زبــان مشــترک و  فهــم 
مشــترک در جامعــه ایجــاد شــود. شــورای 
انقــالب فرهنگــی کارهــای بزرگــی  عالــی 
ــتم و  ــات هس ــص ریاضی ــن متخص ــد م می کن
ــد از  ــتم بای ــص نیس ــا متخص ــه حوزه ه در بقی
ــود. ــتفاده ش ــف اس ــته های مختل ــگان رش نخب

زیــادی  ایدئولوژی هــای  داد:  ادامــه  زارع 
داریــم، تاریــخ اگــر نــگاه کنیــم و تعالیــم دینــی 
ــه حــق را بشناســید. االن  ــد ک ــا می گوی ــه م ب
مــالک افــراد هســتند در صورتــی کــه اینگونــه 
نبایــد باشــد. برخــی اوقــات فکــر می کنــم کــه 
آقایــان دوســت دارنــد اینجــا چیــن شــود حزب 
ــاد را  ــط اقتص ــت و فق ــم اس ــت حاک کمونیس
ــرد. شــاید راهبــری درســت باشــد  پیــش می ب
ولــی فضــای مجــازی وجــود دارد و افــراد حــق 

ــد. انتخــاب دارن
وحیــد احســانیان دارنــده مــدال برنــز المپیــاد 
ــگاه  ــکی دانش ــجوی پزش ــجویی  و دانش دانش
ــرد:  ــان ک ــه بی ــن جلس ــتی در ای ــهید بهش ش
وقتــی بــه عنــوان مــادر خانــواده هســتید 
ــم  ــما ه ــود ش ــه ش ــر چ ــان ه ــت فرزندت عاقب
مســئول هســتید. بــرای پســری کــه سرکشــی 
ــا خــودش  می کنــد اگــر بســتر ایجــاد شــود ت
ــه احساســاتش فروکــش  را نشــان دهــد اینگون
می کنــد. بــه رســمیت شــناختن نیروهــای 
ــادل  ــه تع ــتم ب ــود سیس ــث می ش ــاد باع متض

برســد.
ــروف  ــه مع ــر ب ــرد: ام ــان ک ــجو بی ــن دانش ای
از شــریعت گرفتــه شــده اســت. جمهــوری 
اســالمی تعــادل بیــن قانــون و شــریعت اســت. 
االن همــش شــریعت حاکــم اســت در صورتــی 
کــه امــام علــی تعــادل را حفــظ می کــرد. 
ــر  ــادی را مدنظ ــت اقتص ــی اول عدال ــام عل ام
داشــتند و بعــد فروعــات دیــن را مدنظــر قــرار 
می دادنــد. شــهید مطهــری می گویــد کــه 
اراده مــردم را بایــد پذیرفــت، اگــر اشــتباه 
هــم باشــد بایــد اجــازه اشــتباه کــردن بدهیــم؛ 
ــم.  ــه نروی ــه بیراه ــه ب ــم ک ــی داری ــا ترس م
اگــر اشــتباه کننــد یــاد می گیرنــد. آدم از 
کــرده  اشــتباه  کــه  می فهمــد  اشــتباهش 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: در عصــر جدیــد بــا فردگرایی 
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مواجــه هســتیم چراکــه عصــر پســت مدرنیتــه 
اســت، جمهــوری اســالمی می خواهــد بــا 
بی ارزشــی مواجهــه داشــته باشــد، شــهید 
بهشــتی می گویــد ارزش هــا را بشناســید و 
ــید، اشــخاص  ــا بشناس ــا ارزش ه اشــخاص را ب
ــه  ــوند. در جامع ــا ش ــن ارزش ه ــد جایگزی نبای
ــورد  ــه اشــخاص م ــی شــود ک ــده م ــران دی ای
تهاجــم هســتند در صورتــی کــه اشــخاص 

ارزش هــا را تضمیــن نمی کننــد.
ایــن دانشــجو بیــان کــرد: چــون عدالــت 
ــم  ــه نخبــه اعتقــادی نداری ــم ب آموزشــی نداری
نخبــه وقتــی معنــا پیــدا مــی کنــد کــه عدالــت 
ــه  ــد دبیرخان ــی مانن ــد. نهادهای ــی باش آموزش
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بایــد تجربیات 

ــد. ــوم بگذارن ــار عم ــف را در اختی مختل
ــد  ــزود: می گوین ــا اف ــرار مغزه ــاره ف وی درب
امکانــات بدهیــم تــا نخبــگان بماننــد واقعیــت 
ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد جــواب نمی دهــد 
ــد  ــد و می گوین ــد می رون ــراد هدفمن ــا اف و ام
ــه  ــن ب ــم و ای ــر از اینجــا بروی ــه غی ــر جــا ب ه
ــق نمــی  ــه احســاس تعل ــل اســت ک ــن دلی ای
کننــد و بســتری هــم وجــود نــدارد کــه 
ــان  ــا خودش ــد، ب ــذاری کنن ــاس تاثیرگ احس
مــی گوینــد اگــر حــرف متفــاوت بزنیــم حــذف 
می شــویم بایــد بســتری ایجــاد شــود کــه 
افــراد در بطــن جامعــه بتواننــد فعالیــت کننــد. 
ــم  ــرای ه ــی ب ــت خوب ــگان فرص ــگاه نخب باش
ــوان جــدی  ــه میت ــگان اســت ک اندیشــی نخب
تــر از آن اســتفاده کــرد و فضــای چنــد رشــته 

ــرد. ــاد ک ــته ای ایج ــان رش ای و می
ــدی،  ــت ارتوپ ــوروزی، رزیدن ــد ن ــر محم دکت
ــده  ــری و دارن ــور سراس ــی کنک ــه تک رقم رتب
ــا اشــاره  ــاد دانشــجویی، ب ــدال طــالی المپی م
ــای  ــم  ه ــگان در تالط ــم نخب ــش مه ــه نق ب
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــی، ب اجتماع
اطــالع  نقش آفرینــی،  ایــن  ضروریــات  از 
ایشــان از فلســفه سیاســی و تاریــخ و فرهنــگ 
ــگان، باتوجــه  ــه اســت و الزم اســت نخب جامع
بــاالی  ظرفیــت  و  اجتماعــی  جایــگاه  بــه 
ــر  ــار تســلط ب ــد، در کن ــه دارن ــذاری ک تاثیرگ
رشــته های تخصصــی خــود، از احــوال جامعــه 
نیــز غافــل نشــوند کــه متاســفانه اکنــون 
ــه رخ داده و  ــگان و جامع ــان نخب گسســتی می
در حــال حاضــر مرجعیــت ایشــان در تحــوالت 
اجتماعــی زیــر ســوال اســت و بــا احیــای ایــن 
مرجعیــت می تــوان حرکت هــای اجتماعــی 
ــه ســمت اصــالح نقایــص جامعــه هدایــت  را ب
ــردن  ــگان و ب ــتفاده بیگان ــع سوء اس ــرد و مان ک
ــد.در  ــونت ش ــاش و خش ــمت اغتش ــه س آن ب
ــرف  ــا مص ــد صرف ــگان نبای ــزود: نخب ــه اف ادام
کننــده تصمیمــات دیگــران باشــند و بایــد 
ــور کشــور و مســئول حــل  ــی ام خــود را متول
ــن مهــم  ــرای ای ــد و خــود را ب مشــکالت بدانن

ــد. ــد کنن توانمن
ــده مــدال نقــره کشــوری  ــور دارن امیــن فتح پ
المپیــاد ریاضــی ســال ۱۳۹۳ و دانشــجویی 
ــز در  ــریف نی ــم دانشــگاه ش ــد فلســفه عل ارش
ایــن جلســه عنــوان کــرد: اتفاقــات اخیــر چنــد 
الیــه اســت، بنیادی تریــن الیــه آن تقابــل 
تمدنــی و تقابــل اســالم و مدرنیتــه اســت، 
ــد مشــخص شــود کــه جمهــوری اســالمی  بای
چــه نــوع حکومتــی اســت مــا بقیــه دنیــا فــرق 

ــیم. ــاره بیندیش ــد راه چ ــم و بای داری
وی ادامــه داد: ســاختارهای کشــور ماننــد 
دانشــگاه وارداتــی هســتند ایــن ســاختارها 
مناســب مــا نیســتند، ایــن دانشــگاه نمــی تواند 
بــرای جمهــوری اســالمی نظریــه پــردازی کند، 
دانشــگاه مــی توانــد تولیــد علــم و فــن داشــته 

ــه. ایــن ســاختار  باشــد، امــا نظریــه پــردازی ن
بایــد بــر اســاس اهــداف نظــام بازنگــری شــود 
و بــرای ایجــاد توســعه نیازمنــد حــل برخــی از 

ــم هســتیم. مفاهی
ــور گفــت: همــه میخواهیــم کشــور را  ــح پ فت
بســازیم واقعیــت ایــن اســت کــه چگونــه مــی 
خواهیــم توســعه ایجــاد کنیــم توســعه و اســالم 
ــد  ــن بای ــد بنابرای ــی دارن ــارض های ــم تع ــا ه ب

بحثهــای نظــری در ایــن زمینــه حــل شــود.
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه ــه داد: س وی ادام
نظــام نخبگانــی مــا چــه تربیــت مــی کنــد؟ بــا 
پزشــک و مهنــدس نمــی تــوان کشــور را اداره 
کــرد؟ مــا نظریــه پــرداز و روحانــی نخبــه مــی 
ــی  ــگان علم ــر نخب ــالوه ب ــور ع ــم، کش خواهی
ــاز دارد،  ــه نخبــگان اجتماعــی و فرهنگــی نی ب
ــد  ــی توان ــی م ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــه ســمت  ــگان ب ــا نخب ــد ت بســتری ایجــاد کن
کارهــای مــورد نیــاز نظــام جمهــوری اســالمی 

ــد. اســت برون
ــره   ــدال نق ــده م ــی دارن ــد حاتم ــید محم س
ــی ریاضــی ۲۰۱۹  و دانشــجوی  ــاد جهان المپی
مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــریف بــه 
عنــوان نخبــه حاضــر در ایــن جلســه نیــز گفت: 
ــه؟ اگــر  ــا ن ــا چیــن شــدن هــدف ماســت ی آی
ــه  ــم، اگــر ن ــه هســت دیگــر صحبتــی نداری بل
ــن راستاســت. االن  ــات در ای اســت چــرا اقدام
تــک صدایــی در کشــور حاکــم اســت. معتقــدم 
ــی در شــرایط  ــی نیســتیم ول در شــرایط بحران
ناآرامــی هســتیم کــه فقــط صــدای رادیکالهــا 
بــه هــم مــی رســد صــدای افــراد میانی شــنیده 
ــت  نمــی شــود. متاســفانه اصــال فضــای صحب
کــردن بــرای افــراد میانــی وجــود نــدارد، چــون 
مســئوالن دانشــگاه فقــط از تندروهــا حمایــت 
مــی کننــد و فقــط رادیــکال هــا صحبــت مــی 

کننــد و صــدای آنهــا شــنیده مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد: مســئوالن دانشــگاه مــی 
ــد  ــه ســروصدا کرده ای ــد ۴۰ روز اســت ک گوین
دیگــر بــس اســت، متاســفانه ایــن هــا فکــر می 
کننــد کــه مــا آمــده ایــم کــه ســروصدا کنیــم 
در صورتــی کــه اینگونــه نیســت مــا بــه دنبــال 
ــاه  ــا کوت ــد م ــج را بگوین نتیجــه هســتیم. نتای
مــی آییــم مــا اینقدرهــا هــم غیرمنطقــی 

نیســتیم.
حاتمــی ادامــه داد: بــه جــای اینکــه بــه 
نخبــگان مدیریــت آمــوزش دهیــد، فضــای کار 
کــردن بــه نخبــگان داده شــود. عــدم مطالعــه 
ــطح  ــا س ــی از دعواه ــه برخ ــده ک ــث ش باع
پاییــن باشــد، چــون بــا هــر اعتراضــی برخــورد 
ــی  ــکل نم ــو ش ــث و گفتگ ــده، بح ــی ش امنیت
گیــرد و ســواد الزم ایجــاد نمــی شــود و وقتــی 
کــه بحــث مــی شــود محتــوای مــورد انتظــار 

ــده نمــی شــود. دی
کــه  اســت  مطلــوب  آیــا  داد:  ادامــه  وی 
دانشــجویان دانشــگاه شــریف حــرف اجتماعــی 
ــه  ــد ک ــی گوین ــی م ــد؟ برخ ــی بزنن و سیاس
مهنــدس هســتید برویــد درســتان را بخوانیــد. 
ــمن  ــیب دش ــه آس ــئوالن آب ب ــی از مس برخ
ــگاه  ــجویان دانش ــد دانش ــی گوین ــد. م می ریزن
شــریف فحــش مــی دهنــد آن بچــه هــا کمتــر 
از ۵۰ نفــر بودنــد، در مقابــل در تجمعــات 
ســایر  داد  فحــش  دانشــجویی  وقــت  هــر 
ــه  ــا ب ــد. لطف ــت کردن ــه او پش ــجویان ب دانش
مســئوالن بگوییــد کــه هیــچ کاری نکننــد 
تــا مدتــی دانشــجویان حرفشــان را بزننــد، 
ــد  ــا ببینن ــد ت ــزار کنن ــع برگ ــد تجم بگذارن

ــت. ــادل کجاس ــه تع نقط
محمدحســین رمضانــی راد،  دارنــده مــدال برنز 

ــهید  ــکی ش ــجوی پزش ــی و دانش ــاد ادب المپی
بهشــتی، نیــز در ایــن نشســت تاکیــد کــرد: در 
جایــی در کشــور کــه امنیتــی هســتند، ثبــات 
ــه  ــروری ب ــع ض ــه در مواق ــم ک ــت داری مدیری
ــد  ــه میخواهن ــور ک ــد و آنط ــی آین ــه م صحن
ــه در  ــال دارد ک ــن احتم ــد ای ــی کنن ــل م عم
آینــده گــوی ســبقت از نخبــگان سیاســی 
ــا  ــی ه ــه امنیت ــیم ک ــن برس ــه ای ــد و ب برباین
کشــور را اداره کنیــم، دوســتان می پرســند کــه 
ــا چیــن مــی شــویم؟ مــن مــی پرســم کــه  م
ــویم؟ ــتان می ش ــالمی پاکس ــوری اس ــا جمه م

وی افــزود: بزرگتریــن مشــکل مــا ایــن اســت 
ــه جــای هــم اندیشــی، جلســات پاســخ  کــه ب
بــه شــبهات راه انداختیــم. پاســخ بــه شــبهات 
یعنــی اینکــه شــما افــرادی هســتید که توســط 
دشــمنان اســالم فریــب خورده ایــد و شــبهاتی 
برایتــان ایجــاد شــده اســت، حــاال بیاییــد مــا 
ــه جــای  ایــن شــبهات را برطــرف می کنیــم. ب
ــد  ــم بیایی ــی گوی ــراد، م ــه اف ــش ب ــال دان انتق
ســوال بپرســید مــا جــواب می دهیــم. مــن یک 
ســوال داریــم آیــا مســئله جمهــوری اســالمی 
اختــالط ســلف دانشــگاه اســت؟ اگــر اختــالط 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــرا ج ــلف هســت خــوب چ س
ــرورش اندیشــیده  ــدارد؟ پ جداســازی وجــود ن
بایــد در نخبــگان صــورت گیــرد، مرکــزی 
ــا  ــود ت ــاد ش ــگاه ایج ــگان در دانش ــرای نخب ب
ــرای اجتمــاع تربیــت شــوند. بنیــاد  نخبــگان ب
ــی  ــایی م ــک شناس ــک ت ــراد را ت ــگان اف نخب
ــری و  ــاد رهب ــوند. در نه ــاع ش ــا اجتم ــد ت کن
معاونــت فرهنگــی مــی تــوان بازتعریفــی ایجــاد 

شــود.
در  دولتــی  انحصــار  گفــت:  راد  رمضانــی 
افــرادی میبنیــم کــه بــه شــدت محافظــه 
ــگان  ــر از نخب ــن خاط ــه همی ــتند و ب کار هس
ــوری از  ــازی جمه ــد. جداس ــه ان ــه گرفت فاصل
ــم کــه  ــرم و پیشــنهاد می کن اســالمی نمی پذی
ــوری  ــوری اســالمی را از جمه مســئوالن جمه

ــم. ــدا کنی ــالمی ج اس
مــدال  دارنــده  ســهی  خــادم  محمدعلــی 
ــار  ــت:  انحص ــز گف ــک نی ــاد فیزی ــالی المپی ط
ــه  ــحالم ک ــد و خوش ــته ش ــکی شکس در پزش
ــد. ــوب کردی ــکی را مص ــت پزش ــش ظرفی افزای

نیــروی  از  خالــی  حاکمیــت  افــزود:  وی 
درس هــای  کیفیــت  اســت،  مختصــص 
دانشــگاهی مهندســی خــوب اســت امــا در 
ــران  ــتیم و از مدی ــف هس ــانی ضعی ــوم انس عل
متخصــص برخــوردار نیســتیم نیازمنــد اصــالح 

ســاختار علــوم انســانی هســتیم.
خــادم گفــت: ســربازی معضل اســت و موضوع 
فرهنگــی اســت. حاکمیــت فیدبکــی از جامعه و 
از تصمیمــات خــودش نمی گیــرد. مثــال همیــن 
ــد  ــی آی ــه م ــی ک ــرام و تبلیغات ــی تلگ پروکس
ــئوالن از  ــفانه مس ــت متاس ــرم آور اس ــا ش واقع
تصمیماتــی نظیــر فیلترینــگ تلگــرام فیدبــک 
ــرای تصمیم گیــری فرهنگــی تبعــات  ندارنــد. ب

اقتصــادی هــم دیــده شــود.
ــالی  ــدال ط ــده م ــی، دارن ــن کیان محمدامی
جهانــی زیســت شناســی و دانشــجوی کامپیوتر 
ــن جلســه گفــت:  ــز در ای دانشــگاه شــریف، نی
ــر  ــه همدیگ ــف ب ــد نظــرات مختل ــازه بدهی اج
برســد، بــا سانســور مشــکلی حــل نمــی شــود 
ــرده  ــاد ک ــتر را ایج ــن بس ــازی ای ــای مج فض
بایــد در فضــای حقیقــی و دانشــگاه هــا ایجــاد 
شــود و تشــکل های مختلــف شــکل بگیرنــد تــا 
ــا می توانیــم  ــد بعــد م ــان کنن نظراتشــان را بی

ــم. ــم بگیری تصمی
ــاد  ــز المپی ــدال برن ــده م ــی دارن ــر زمان امی

جهانــی زیســت شناســی نخبــه نیــز در گفــت: 
رویکــرد قــدرت محــور بــه دنبــال تمــام کــردن 
ــن  ــه ای ــم ک ــن میترس ــت ،م ــر اس ــه اخی قائل
رویکــرد در کشــور توســعه پیــدا کنــد. رویکــرد 
ــم  ــاهد بودی ــواره ش ــم هم ــور ه ــالق مح اخ
کــه رویکــرد فرهنگــی داشــتند در ایــن میــان 

ــم. ــم داری ســردار فرهنگــی ک
ــدا و  ــازی، ص ــای مج ــورای فض ــزود: ش وی اف
ســیما و دانشــگاه شــریف هــر یــک خودشــان 
تصمیــم مــی گیرنــد. ای کاش تصمیمــات 

ــت. ــجام داش انس
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــوال بن ــت: س ــی گف زمان
بعــد از ایــن ایــام چقــدر حاضــر هســتیم 
ــت  ــردم را بشــنویم. بیشــتر حال ــه حــرف م ک
ــرد  ــر خ ــم و کمت ــور داری ــی در کش فردگرای
جمعــی بــه کار گرفتــه مــی شــود. چقــدر بــه 
ــه  ــود و اینک ــی ش ــتناد م ــا اس ــنجی ه نظرس

ــد. ــر دهن ــاس تغیی ــن اس ــر ای ــن را ب قوانی
ــره  ــدال نق ــده م ــری آزاد دارن ــا جعف علیرض
ــت:  ــت گف ــن نشس ــجویی در ای ــاد دانش المپی
توجــه بــه ذینفعــان اهمیــت زیــادی دارد. وقتی 
ــد  ــم باش ــش مه ــد برای ــه دارد بای ــورا مصوب ش
کــه همــه ذینفعــان چــه احساســی دارد. مهــم 
نیســت افزایــش ظرفیــت پزشــکی خــوب اســت 
یــا نــه امــا اینکــه چــه احساســی دانشــجویان 
ــال  ــگار االن اص ــت. ان ــم اس ــکی دارد مه پزش
مهــم نیســت اینگونــه فضــای رادیکالــی ایجــاد 
مــی شــود و اعتراضــات رادیکالــی ایجــاد مــی 
ــم  ــم مــی توان شــود. وقتــی مــن احســاس کن
حــرف بزنــم و اظهارنظــر کنــم میتوانــم عاقالنه 

تــر رفتــار کنــم.  
محمدامیــن نجــارزاده رتبــه برتــر کنکــور 
ــرد: کاش  ــان ک ــن جلســه بی سراســری،  در ای
ــتان ها  ــکی بیمارس ــت پزش ــش ظرفی در افزای
و خوابگاه هــا را می دیــد. فضــای دانشــگاه و 
زیرســاخت ها بــرای افزایــش ظرفیــت مناســب 

نیســت.
ــجویان  ــه دانش ــدم ک ــن معتق ــزود: م وی اف
نمی تواننــد بــا خودشــان کنــار بیاینــد و اصــال 

ــو نیســت. ــی فضــای گفتگ فضــای فعل
ــت  ــپاه وضعی ــه س ــت: بیانی ــن دانشــجو گف ای
موجــود را تبییــن کــرده اســت. حملــه رســانه 
ای ســنگین رخ داد کــه ذهــن بچــه هــا را 
مشــوش کــرد مســئوالن بایــد وضعیــت را 
تبییــن مــی کردنــد ولــی حرفهــای ضدونقیــض 

ــد. ــر کردن ــا را بدت ــد و فض زدن
وی اضافــه کــرد: روســای دانشــگاه بایــد 
امنیــت جلســات را حفــظ کننــد. امــا اقدامــات 
شــدید امنیتــی شــکل مــی گیــرد کــه مناســب 
نیســت. فیلترینگ هایــی صــورت گرفتــه اســت 

کــه جــای تاســف دارد.
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دکتر کبگانیان:
نقشه جامع علمی کشور متناسب با علم و فناوری جهان و مسائل کشور باید روزآمد شود

ــورای  ــتم ش ــصت و هش ــد و ش ــه یکص جلس
ســتاد راهبــردی اجــرای نقشــه جامــع علمــی 
ــی  ــعیدرضا عامل ــر س ــت دکت ــه ریاس ــور ب کش
ــی انقــالب فرهنگــی، عصــر  ــر شــورای عال دبی
ــل  ــاه ۱۴۰۱ در مح ــان م ــنبه ۱۷ آب روز سه ش

ــزار شــد. ــن شــورا برگ ــه ای دبیرخان
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــان،  ــور کبگانی ــر منص ــی، دکت ــالب فرهنگ انق
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــن  ــه ۱6۸ ای ــیه جلس ــور در حاش ــی کش علم
ســتاد اظهــار کــرد: در ابتــدای جلســه گــزارش 
وضعیــت علــم و فنــاوری کشــور ارائــه و نتایــج 
ــای  ــی در آزمون ه ــوزان ایران ــرد دانش آم عملک
ــک  ــات، فیزی ــای ریاضی ــی در حوزه ه بین الملل
ــان ملــی آن کشــورها  ــه زب ــدن ب و ســواد خوان

ــه شــد. ارائ
وی افــزود: ایــن آزمون هــا همــه ســاله برگــزار 
ــه  ــای ارائ ــار و داده ه ــفانه آم ــود، متاس می ش
ــدیدی  ــت ش ــود و اف ــده ب ــران کنن ــده نگ ش
ــز  ــا ج ــور م ــه کش ــرا ک ــی داد چ ــان م را نش
چنــد کشــور آخــر اســت، در ایــن گــزارش بــه 
عملکــرد دانــش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــی 

ــاره شــده اســت. و هشــتم دبیرســتان اش
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
علمــی کشــور بیــان کــرد: قــرار شــده از وزارت 
ــرورش تذکــر و توضیــح خواســته  آمــوزش و پ
بشــود تــا گــزارش بدهنــد کــه در دولــت جدید 

ــع اشــکاالت  ــی در خصــوص رف چــه برنامه های
ــد؟ ــوزان دارن ــت ســواد دانش آم موجــود و تقوی

کبگانیــان تاکیــد کــرد: ریاضیــات بســیار 
ــدی در حــوزه  مهــم اســت. دســتاوردهای کلی
و  پهپادهــا  موشــک ها،  مهندســی  و  فنــی 
ــر  ــن رشته هاســت. اگ ســانتریفیوژها نتیجــه ای
ــل  ــتان ح ــتان و دبیرس ــکل در دبس ــن مش ای
نشــود ضربــه آنــرا صنعــت و حــوزه دانشــگاهی 
کشــور خواهــد خــورد. اعضــای ســتاد راهبــری 
ــد  ــور تاکی ــی کش ــع علم ــه جام ــرای نقش اج
کردنــد هــر چــه ســریعتر ایــن نقیصــه برطــرف 

ــود. ــه ش ــد ارائ ــای جدی و برنامه ه
وی ادامــه داد: در ادامــه جلســه، اعضــای 
ــی  ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب س
کشــور از ورود شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
بــه بحــث کنکــور تقدیــر کردنــد. چراکــه 
ــدا  ــی در کنکــور افزایــش پی اثرســوابق تحصیل
کــرده اســت بــه طــوری کــه امســال ۴۰ 
ــه ۵۰  ــده ب ــذار اســت و ســال آین درصــد اثرگ
ــد  ــد خواه ــه 6۰ درص ــت ب ــد و در نهای درص
ــرای  ــود را ب ــد خ ــوزان بای ــش آم ــید. دان رس
ــر  ــد و کیفی ت ــاده کنن ــات تشــریحی آم امتحان

درس بخواننــد.
ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
اشــاره بــه وظایــف ســازمان ســنجش آمــوزش 
ــری  ــتاد راهب ــای س ــدات اعض ــور و تاکی کش
ــن  ــور در ای ــی کش ــع علم ــه جام ــرای نقش اج
زمینــه گفــت: در جلســه تاکیــد شــد کــه 
وظیفــه اصلــی ســازمان ســنجش آمــوزش 
در  آمــوزش  کیفیــت  بــر  نظــارت  کشــور، 
وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها 
ــده  ــول مان ــون مغف ــفانه تاکن ــه متاس ــت ک اس
ــر  ــدت درگی ــه ش ــنجش ب ــازمان س ــت. س اس
کنکــور بــوده و ایــن بخــش رهــا شــده اســت. 
ــازمان  ــن س ــف ای ــوع در وظای ــن موض ــر ای اگ
وجــود نــدارد بایــد اصالح شــود چراکه ســازمان 

ســنجش آمــوزش زودتــر از ســتاد نقشــه بایــد 
ــق  ــم عم ــی داد. ک ــزارش م ــه گ ــن زمین در ای
ــر  ــتان خط ــتان و دبیرس ــوم در دبس ــدن عل ش

ــت دارد. ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــت ک ــدی اس ج
کبگانیــان بــا اشــاره بــه موضــوع روزآمدســازی 
نقشــه جامــع علمــی کشــور بیــان کــرد: نقشــه 
جامــع علمــی کشــور بیــش از ۱۰ ســال پیــش 
تصویــب شــد و دســتاوردهای بینهایتی داشــت. 
بــه همیــن دلیــل انســجام دســتاوردهای علم و 
ــور  ــر کش ــای دیگ ــتر از بخش ه ــاوری بیش فن
دیــده می شــود. اگــر هــم اکنــون آســیب هایی 
در حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ وجــود دارد، ایــن 
آســیب در علــم و فنــاوری کمتــر اســت و ایــن 

مرهــون ســند نقشــه جامــع علمــی اســت.
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــی  ــع علم ــه جام ــزود: نقش ــور اف ــی کش علم
ــان  ــاوری جه ــم و فن ــا عل ــب ب ــور متناس کش
شــود.  روزآمــد  بایــد  کشــور  مســائل  و 
اولویت هایــی در زمــان تصویــب وجــود داشــت 
کــه در ســند گنجانــده شــد. امــا امــروزه 
موضوعــات دیگــری نظیــر هــوش مصنوعــی و 
ــاخص ها  ــی از ش ــت. برخ ــرح اس ــوم مط کوانت
بایــد تغییــر نماینــد. بایــد روز آمدســازی انجــام 
شــود و ایــن امــر در نقشــه پیــش بینــی شــده 
به روزرســانی  نهایی ســازی  از  پــس  اســت، 
ــن  ــی در صح ــن نهای ــد مت ــات آن، بای جزیی

ــد. ــب برس ــه تصوی ــورا ب ش
ــی  ــه الزامات ــت: روزآمدســازی ب ــان گف کبگانی
نیــاز دارد کــه یکــی از الزامــات فرآینــدی 
ــود  ــخص ش ــد مش ــت، بای ــی اس ــده پژوه آین
کــه جهــان در ۱۰ ســال و ۱۵ آینــده بــه 
ــه  ــد ب ــا بای ــور م ــی رود و کش ــمت م ــدام س ک
ــش  ــن حــال آمای ــم. در عی ــدام ســمت بروی ک
ســرزمینی نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
الزامــات نگارشــی هــم وجــود دارد. البتــه 
ــدی  ــظ شــود،  زمانبن ــد حف ــی بای ــی کنون قالب

ــا  ــود ت ــده ش ــد گنجان ــی بای ــت اجرای و پیوس
روزآمدســازی بــه خوبــی اجــرا شــود و اعضــای 
ــی کــه ممکــن  ــا جای ســتاد تاکیــد داشــتند ت
ــر  ــازی را کوتاهت ــدی روزآمدس ــت زمان بن اس

ــم. کنی
ــه  ــر همراهــی قــوای ســه گان ــا تاکیــد ب وی ب
گفــت: بایــد آســیب شناســی الزم صــورت 
گیــرد تــا مشــخص شــود نقشــه جامــع علمــی 
ــوده  ــق ب ــا ناموف ــق و کج ــا موف ــور کجاه کش
اســت. توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقــالب 
ــد  ــورد تاکی ــازی م ــد س ــز در روزآم ــور نی کش
ــه ۴۰ ســال  ــن بیانی ــه منظــور ای اســت. چراک
آینــده اســت بایــد در نســخه جدیــد بــرای ۱۰ 
ــان  ــم. کبگانی ــزی کنی ــده برنامه ری ــال آین س
ــه  ــی ب ــع علم ــه جام ــر ورود نقش ــد ب ــا تاکی ب
ــت  ــان داش ــور بی ــعه ای کش ــای توس برنامه ه
ــی  ــع علم ــه جام ــود در نقش ــکام موج ــه اح ک
کشــور بایــد در تنظیــم برنامــه هفتــم توســعه 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــد  ــخه جدی ــه داد: در نس ــور ادام ــی کش علم
شــبکه های  از  بایــد  قبــل  هماننــد  نقشــه 
نخبگانــی کشــور اســتفاده شــود. در نســخه اول 
از چنــد هــزار نخبــه و دانشــگاه ها و موسســات 
ــای  ــم. اعض ــتفاده کردی ــی اس ــی مختلف پژوه
ــی  ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب س
کشــور تاکیــد کردنــد که بــا توجــه بــه امکانات 
فضــای مجــازی، نشســت ها و همایش هــای 
ایــن  روزآمدســازی  در خصــوص  مختلفــی 
نقشــه برگــزار شــود. دانشــگاه ها بــه ایــن 
و  طرح هــا  و  کننــد  پیــدا  ورود  موضــوع 
پیشــنهادهای خــود را ارائــه دهنــد. اگــر مقالــه 
ــتند  ــع داش ــه جام ــاره نقش ــی درب ــا تحقیقات ی
اعــالم کننــد. امیدواریــم کــه روزآمدســازی بــه 

ــش رود. ــرعت پی س

دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت: 
بایــد خروجی هــای متنــوع و تخصص هــای 
ــای  ــرای حوزه ه ــه   ب ــاز جامع ــا نی ــب ب متناس

ــم. ــه در نظــر بگیری علمی
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی، دکتــر ســعیدرضا عاملــی، دبیــر 
ــه  ــی، در جلس ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
هیــأت اندیشــه ورزی در جامعــه الزهــراء در 
ــل و  ــه قب ــوزه علمی ــرد: ح ــار ک ســخنانی اظه
ــل از  ــاوت دارد، قب ــم تف ــا ه ــالب ب ــد از انق بع
ــود و قشــری کــه وراد  انقــالب، کمیــت کــم ب
ــا  ــد ام ــی بودن ــر متفاوت ــدند قش ــوزه می ش ح
پــس از پیــروزی انقــالب افــراد فــوج فــوج بــه 
ــدم،  ــکا درس می خوان حــوزه رفتنــد، مــن امری
ــه  رشــته مکانیــک را نیمــه کاره رهــا کــردم ب
ــران برگشــتم. ــه ای ــوزه ب ــه ح ــدن ب ــد آم امی

ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
بیــان اینکــه منشــا علــم در دوره اســالمی 
ــرد: در آن  ــان ک ــوده اســت، بی ــی ب ــوم دین عل
دوره دوگانگــی درعلــم نبــود، دوگانگــی نتیجــه 
ســکوالر شــدن علــم اســت. علــم وقتــی 
ــدند. ــدا ش ــگاه ج ــوزه و دانش ــد ح ــکوالر ش س

ــادی از  ــراد زی ــان اف ــه داد: در آن زم وی ادام

ــی و ریاضــی را رهــا  ــف تجرب رشــته های مختل
ــالب  ــل انق ــد، اوای ــوزه رفتن ــه ح ــد و ب کردن
حــوزه علمیــه دیــوان ســاالری کنونــی را 
نداشــت، فضــای بــازی بــود و افــراد بــه راحتــی 
وارد حــوزه  علمیــه می شــدند.دبیر شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه منشــا 
علــم در دوره اســالمی علــوم دینــی بــوده 
دوگانگــی  دوره  آن  در  کــرد:  بیــان  اســت، 
درعلــم نبــود، دوگانگــی نتیجــه ســکوالر شــدن 
علــم اســت. علــم وقتــی ســکوالر شــد حــوزه و 

ــدند. ــدا ش ــگاه ج دانش
ــن  ــز ای ــا نی ــرد: م ــه ک ــی اضاف ــر عامل دکت
اتفــاق را دامــن زدیــم و روی جداســازی تاکیــد 

ــدیم. ــه ش ــار فاصل ــم و دچ کردی
وی بــا اشــاره بــه دغدغه هــای معیشــتی 
طــالب ادامــه داد: مشــکالت معیشــیتی طــالب 
بحــث مهمــی اســت، وضعیــت کنونــی طــالب 
و حتــی فضــالی حــوزوی بــا ســابقه تحصیلــی 
ــدم  ــل آن ع ــت و دلی ــب اس ــی نامناس طوالن
برنامه ریــزی بــرای بکارگیــری موثــر فــارغ 
ــن  ــه ای ــر چ ــت. اگ ــوزوی اس ــالن ح التحصی
فرهنــگ کــه علــم فــارغ التحصیلــی نــدارد، در 
حوزه هــای مــا تبدیــل بــه یــک فرهنــگ شــده 

ــخص  ــده مش ــف آین ــدون تعری ــی ب ــت، ول اس
ــدی دچــار مشــکل  علمــی و تخصصــی، کارآم
می شــود و جاذبــه حوزه هــا کــم می شــود.

ــا  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
تاکیــد بــر خروجــی حوزه هــای علمیــه گفــت: 
هــدف از تربیــت طــالب را مجتهدپــروری قــرار 
ــد، در  ــزش کردن ــادی ری ــداد زی ــم و تع دادی
ــت  ــع تربی ــد مرج ــوزه می توان ــه ح ــی ک حال
قضــات، مشــاوران تربیتــی، کارشناســان علــوم 
ــفه، الهیــات، تعلیــم  مختلــف همچــون فلس
و تربیــت، مشــاوره، زبــان و ادبیــات عــرب 
البتــه زبــان و ادبیــات فارســی و ده هــا  و 
حوزه هــای مهــم دیگــر علمــی، دانشــی و 
مهارتــی هــم باشــد، بایــد خروجــی هــای 
متفــاوت بــرای حوزه هــای علمیــه در نظــر 
ــف  ــوع و تعری ــای متن ــه در دوره ه ــم ک بگیری
شــده فــارغ التحصیــل شــوند و وارد حــوزه کار 
ــرورش  ــنتی پ ــیر س ــم مس ــور حت ــوند. بط ش
ــه و  ــوزه فق ــن ح ــی و متخصصی ــن دین مبلغی
اصــول اصالــت و مانــدگاری خــود را دارنــد.وی 
ــالب  ــتی ط ــای معیش ــه دغدغه ه ــاره ب ــا اش ب
ادامــه داد: مشــکالت معیشــیتی طــالب بحــث 
مهمــی اســت، وضعیــت کنونــی طــالب و حتی 
فضــالی حــوزوی بــا ســابقه تحصیلــی طوالنــی 

نامناســب اســت و دلیــل آن عــدم برنامه ریــزی 
بــرای بکارگیــری موثــر فــارغ التحصیــالن 
ــه  ــگ ک ــن فرهن ــه ای ــر چ ــت. اگ ــوزوی اس ح
ــای  ــدارد، در حوزه ه ــی ن ــارغ التحصیل ــم ف عل
ــت،  ــده اس ــگ ش ــک فرهن ــه ی ــل ب ــا تبدی م
ولــی بــدون تعریــف آینــده مشــخص علمــی و 
ــدی دچــار مشــکل می شــود  تخصصــی، کارآم

و جاذبــه حوزه هــا کــم می شــود.
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــا اشــاره ب ــی ب ــر عامل دکت
معظــم رهبــری در بازســازی انقالبــی ســاختار 
ــر  ــی فک ــفانه برخ ــرد: متاس ــان ک ــگ بی فرهن
ــی  ــای فرهنگ ــازی نهاده ــد بازس ــد بای می کنن
ــا  ــام ی ــادی را حــذف، ادغ ــد، نه را انجــام دهن
ــازی  ــا بازس ــه اینه ــی ک ــد درحال ــه کنن اضاف
ــه اول  ــا در درج ــت. م ــی نیس ــی فرهنگ انقالب
بــه بازســازی ســاختار نگرشــی بــه فرهنــگ را 
ــی  ــه فرهنــگ صنعت ــم. نگرشــمان ب ــاز داری نی
ــه  ــه اینگون ــم ک ــر کردی ــوده، فک ــی ب و کنترل
می توانیــم فرهنــگ را شــکل دهیــم. ایــن 
نــگاه بایــد تبدیــل بــه دانــش افزایــی، مهــارت 
ــی  ــازی فرهنگ ــت و توانمندس ــوزی و تقوی آم

دکتر عاملی:
باید خروجی های متنوع و تخصص های متناسب با نیاز جامعه   برای حوزه های علمیه در نظر بگیریم
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تبدیــل شــود. وی افــزود: همیــن نــگاه در 
اتفاقــات اخیــر هــم اثرگــذار بــوده اســت 
ــیون  ــه اپوزیس ــود ک ــخص می ش ــه مش چراک
ــش  ــه برای ــه کومل ــت ک ــطحی اس ــدر س چق
تعییــن تکلیــف می کنــد و بازیچــه صهیونیــزم 
ــدر  ــا چق ــی جوان ه ــه برخ ــا اینک ــود، ی می ش
ســطحی شــده اند کــه کوملــه بــرای آنهــا 
جرقــه ایجــاد می کنــد. مــا نیازمنــد نســل 
ــی  ــش فرهنگ ــه لحــاظ دان ــد ب ــق، توانمن عمی
و اجتماعــی هســتیم. دبیــر شــورای عالــی 
ــد  ــوزه بای ــرد: ح ــان ک ــی بی ــالب فرهنگ انق
برترین هــای حــوزه علــم و حکمــت الهــی 
در جهــان محســوب شــود و ایــن توانائــی 
منشــاء اعتبــار ملــی و جهانــی شــود. الزم 
ــی و  اســت دانشــمندان حــوزوی در ســطح مل
ــی و  ــی شــوند و نمــادی از توانائ ــی معرف جهان
ــان نســل  ــه و زب ــی باشــند. شــناخت زمان دانائ
جدیــد امــر مهــم دیگــری اســت کــه ضــرورت 
ــم  ــی و فه ــردم شناس ــناختی، م ــم جامع ش فه
ناشــی از درک فضــای ارتباطــی نســل جــوان 
یــک ضــروت کلیــدی بــرای مفاهمــه اجتماعــی 
ــد  ــد بای ــر می کنن اســت. متاســفانه برخــی فک
بازســازی نهادهــای فرهنگــی را انجــام دهنــد، 
ــد  ــه کنن ــا اضاف ــام ی ــذف، ادغ ــادی را ح نه
درحالــی کــه اینهــا بازســازی انقالبــی فرهنگــی 
نیســت. مــا در درجــه اول به بازســازی ســاختار 
نگرشــی بــه فرهنــگ را نیــاز داریــم. نگرشــمان 
ــر  ــوده، فک ــی ب ــی و کنترل ــگ صنعت ــه فرهن ب
فرهنــگ  می توانیــم  اینگونــه  کــه  کردیــم 
ــه  ــل ب ــد تبدی ــگاه بای ــن ن ــم. ای را شــکل دهی
ــت و  ــوزی و تقوی ــارت آم ــی، مه ــش افزای دان

ــود. ــل ش ــی تبدی ــازی فرهنگ توانمندس
کــرد،  تاکیــد  عاملــی  دکتــر  پایــان  در 
حوزه هــای مــا و بطــور برجســته حــوزه علمیــه 
ــره  ــی خی ــش علم ــالش و کوش ــاد ت ــم نم ق
کننــده هســتند. معمــوال اندیشــمندان حــوزوی 
یــک برنامــه علمــی بــرای ایــام درســی دارنــد 
و یــک برنامــه علمــی بــرای ایــام غیــر درســی 
دارنــد و یــک حــس مزیــت بــزرگ بهره منــدی 
ــوزوی  ــر ح ــان مفاخ ــم در می ــت عل از حقیق
وجــود دارد.  بایــد اذعــان کــرد کــه حوزه هــای 
مــا در ده هــای اخیــر، رشــد زیــادی داشــته اند 
و نظــام برنامه ریــزی روندهــای جدیــدی را 
تعریــف کرده انــد ولــی همچنــان حوزه هــا 
ــی  ــوع و تخصص ــای متن ــی ه ــد خروج نیازمن

ــه هســتند. ــای جامع ــا نیازه متناســب ب
ــر  ــر دبی ــوم« از نظ ــتعمار س  »اس
ــی انقــاب فرهنگــی/  شــورای عال
چــرا باید ســواد رســانه ای داشــته 

باشــیم
دبیــر شــورایعالی انقــالب فرهنگــی، خطــرات 
حضــور در فضــای مجــازی بــدون داشــتن 

ــرد. ــریح ک ــانه ای را تش ــواد رس س
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی، بــا پررنــگ تــر شــدن نقــش 
فضــای مجــازی در زندگــی افــراد، هــر روز 
ــه  ــورد ب ــوش می خ ــه گ ــدی ب ــای جدی واژه ه
ــد  ــا بای ــی آن ه ــتن معن ــرای دانس ــه ب طوریک
ــه  ــق و جشــتجو کنیم.فضــای مجــازی ب تحقی
ــری  ــی تصاوی ــه حت ــده ک ــترده ش ــدی گس ح
ــه  ــا متوج ــا بعده ــم ام ــم می بینی ــه چش را ب
می شــویم کــه صحــت نداشــته و تنهــا فریبــی 
ــه روز  ــه روز ب ــوده اســت.در حالیک رســانه ای ب
ــی و  ــبکه های اجتماع ــران ش ــداد کارب ــر تع ب
ــای  ــات فض ــایت ها و صفح ــی س ــور کل ــه ط ب
و  کوچــک  از  و  می شــود  افــزوده  مجــازی 
بــزرگ و پیــر و جــوان بــا گوشــی های شــخصی 
ــای  ــات فض ــار و اطالع ــه ای اخب ــو لحظ ــه ط ب

ــب  ــواع فری ــد، ان ــری می کنن ــازی را پیگی مج
رســانه ای نیــز افزایــش می یابــد و در ایــن میان 
اگــر اطالعــات کامــل برای حضــور در ایــن فضا 
ــب  ــوری؛ فری ــب می خ ــی فری ــته باش را نداش
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و ...کارشناســان 
حتــی بــر ایــن عقیده انــد کــه دنیــای مجــازی 
بــرای خــودش دنیایــی مجــزا شــده اســت کــه 
حضــور در ایــن دنیــا اطالعــات بــه روز مربــوط 
بــه آن را نیــاز دارد و نبایــد بــدون اطالعــات بــه 
ــن  ــام ای ــا وارد شــوی، کارشناســان ن ــن دنی ای
را گذاشــته اند »ســواد  اطالعــات  مجموعــه 
رســانه ای«؛ امــا اصــال ســواد رســانه ای چیســت 
ــوالمان  ــال س ــا اص ــد؟ ی ــه کار می آی ــه چ و ب
را اینگونــه مطــرح کنیــم کــه اگــر فــردی بــی 
ســواد رســانه ای باشــد ممکــن اســت در معرض 
کارشناســان  گیــرد؟  قــرار  خطراتــی  چــه 
ــوع درک  ــک ن ــانه ای ی ــواد رس ــد: س می گوین
می تــوان  کــه  اســت  مهــارت  بــر  متکــی 
براســاس آن درســت و نادرســت رســانه ها را از 
یکدیگــر تمیــز داد و انــواع تولیــدات رســانه ای 
ــه  ــرد. ب ــایی ک ــک و شناس ــر تفکی را از یکدیگ
ــا  ــانه ای ی ــواد رس ــت س ــوان گف ــری می ت تعبی
ــی و  ــک عمل ــی تکنی Media Literacy نوع
مهــارت بســیار ویــژه اســت کــه در عصــر حاضر 
یکــی از مهمتریــن آموزش هــا در جهــان تلقــی 
ــه افــراد ایــن توانایــی را می دهــد  می شــود و ب
ــا تحلیــل مناســبی از مطالــب منتشــر شــده  ت
ــد. ــته باش ــانه ای داش ــبکه های رس ــواع ش در ان

ــانه ای  ــواد رس ــب س ــرورت کس ــن رو ض از ای
در میــان اقشــار مختلــف مــردم در تمــام 
کشــورهای دنیــا اجتناب ناپذیــر اســت، دربــاره 
ــی  ــعیدرضا عامل ــا س ــرورت ب ــن ض ــی ای چرای
ــو  ــالب فرهنگــی گفت وگ ــر شــورایعالی انق دبی

ــم. کردی
بــا  مــا  گفت وگــوی  در  آنچــه   *
دبیــر شــورایعالی انقــاب فرهنگــی 

: نیــد ا می خو
* تاثیــر دنیــای مجــازی بــر کار و 
زندگــی افــراد و ضــرورت کســب ســواد 

ــانه ای رس
* بــدون داشــتن ســواد رســانه ای، 
ــای  ــی ممکــن اســت در دنی چــه خطرات
ــته  ــود داش ــراد وج ــرای اف ــازی ب مج

ــد؟ باش
ــاز  ــازی نی ــای مج ــی فض * آسیب شناس

بــه ســواد و توانمنــدی فراگیــر دارد
دنیــای  پیچیــده  قابلیت هــای   *

کدامنــد؟ مجــازی 
ــای  ــت و راه ه ــوم چیس ــتعمار س * اس

ــد؟ ــی از آن کدامن رهای
ــازی در  ــای مج ــت فض ــل وضعی * تحلی

آینــده
ــانه ای  ــواد رس ــوان س ــه می ت * چگون

ــش داد ــراد را افزای اف
از چرایــی ضــرورت  تحلیــل شــما 
چیســت؟ رســانه ای  ســواد  کســب 

بــه  اخیــر توجــه  عاملــی: در ســه دهــه 
ــردم  ــان م ــازی در می ــای مج ــت و فض اینترن
ــوان گفــت  ــدازه ای شــده کــه می ت ــه ان ــا ب دنی
بــا دو فضایــی شــدن جهــان رو بــه رو هســتیم 
ــوازات جهــان فیزیکــی و واقعــی،  ــه م یعنــی ب
دنیــای مجــازی نیــز شــکل گرفتــه که خواســته 
یــا ناخواســته بــر کار و زندگــی انســان ها تاثیــر 
ــواد  ــد س ــراد بای ــن رو اف ــت از ای ــته اس گذاش
ــا در  ــن فضــا را داشــته باشــند ت حضــور در ای

ایــن دنیــای جدیــد بــا آســیب مواجــه نشــوند و 
ــند. ــد باش ــا بهره من ــن فض ــای ای ــت ه از ظرفی

ــه گســتردگی فضــای مجــازی در  ــا توجــه ب ب
ــورها  ــووالن کش ــردم، مس ــی م ــی واقع زندگ
ــوزش ســواد  ــرای آم ــی را ب ــد دوره های ــز بای نی
رســانه ای و بــا دقــت بیشــتر ســواد مجــازی یــا 
ــت،  ــر اس ــر دقیق ت ــه تعبی ــازی ک ــش مج دان
ایجــاد کنند.شــما بــه قابلیت هــای دنیــای 
پیچیدگی هــای  تــا  کنیــد  دقــت  مجــازی 
ــا  ــن دنی ــواد ای ــتن س ــزوم داش ــا و ل ــن دنی ای
پیچیدگی هــا  ایــن  بــه  شــوید،  متوجــه  را 
خطــرات دنیــای مجــازی را هــم بیفزاییــد، 
ــه  ــم ک ــم درک کنی ــود می توانی ــن وج ــا ای ب
موضــوع ســواد رســانه ای و اطالعاتــی موضوعــی 
کامــاًل بــه روز و مهــم اســت.یکی دیگــر از 
مــوارد اهمیــت ســواد در فضــای مجــازی، 
جهانــی  ســکوهای  در  بــزرگ  انحصارهــای 
اســت، دقــت کنیــد امــروز از ۱۰ شــرکت 
بــزرگ دنیــا و دارای ارزش ســرمایه، ۹ شــرکت 
در حــوزۀ اطالعــات و ارتباطــات اســت؛ از ایــن 
جملــه می تــوان بــه شــرکت های آمــازون، 
ــوک اشــاره  ــر و فیس ب ــوپ، توییت گــوگل، یوتی
کرد.بــه طــور معمــول از کلمــه ســواد، مفهــوم 
ــدن و  ــی خوان ــان توانای ــه هم ــواد ک ــه س اولی
ــن  ــود، بنابرای ــت می ش ــت برداش ــتن اس نوش
ــم مفهــوم ســواد  ــه تعمی ــا توجــه ب ــوان ب می ت
رســانه ای و اطالعاتــی بــه دانــش بزرگــی مثــل 
دانــش مرتبــط بــا فضایــی مجــازی، ســایبری و 
ــای  ــازی به ج ــش مج ــوان دان ــال، از عن دیجیت

ــرد. ــتفاده ک ــانه ای اس ــواد رس س
ــای  ــت و راه ه ــوم چیس ــتعمار س  * اس

ــد؟ ــی از آن کدامن رهای
عنــوان  بــا  کتابــی  ســال ۱۳۸۹  در  مــن 
»اســتعمار ســوم« نوشــتم، کــه برایــن اســاس 
اســتعمار  جغرافیاگشــایی،  اول  اســتعمار 
تســخیر  و  جغرافیــا  از  عقب نشــینی  دوم 
بعــدی  اســتعمار  و  جهــان  فرهنگ هــای 
اســتعمار مجــازی اســت.در اســتعمار مجــازی 
کاربــر اینترنــت بــه  اســتعمار کشــیده می شــود 
و اطالعــات تولیــد شــده از ســوی کاربــران بــه  
قــرار  بهره گیــری  مــورد  اســتعماری  روش 

. می گیــرد
آیــا در کتــاب ایــن مســأله را هــم 
ــوان از  ــور می ت ــه چط ــد ک ــوان کردی عن

ــد؟ ــا ش ــتعمار ره ــن اس ای
عاملــی: بلــه، راه رهــا شــدن از ایــن اســتعمار، 
البتــه  اســت،  مجــازی  فضــای  شــناخت 
بایــد بــه یــک مجموعــه شــناخت دربــاره 
اینترنــت، شــبکه ای بودن، مــاژوالر  ماهیــت 
ــور  ــه ط ــت و ب ــت یاف ــودن آن دس و رقومی ب

ــش داد. ــازی را افزای ــواد مج ــد س ــی بای کل
و  فنــاوری  گــرداب  در  گرفتــاری   *
ــناخت از  ــتن ش ــدون داش ــات آن ب خدم

ــا ــن فض ای
بــدون ایــن شــناخت، افــراد در گــرداب فناوری 
می شــوند،  غــرق  آن  خدمــات  و  محتــوا  و 
ــتن  ــدن و نوش ــواد خوان ــه س ــر ب ــن اگ بنابرای
پدیده هــای  رمزگشــایی  توانایــی  بگوییــم 
ناشــناخته، می توانیــم بــه ســواد رســانه ای 
ــای  ــایی از فض ــی رمزگش ــم توانای ــم بگویی ه

رســانه ای و فضــای ارتباطــات و اطالعــات.
بــه نظــر مــن بــه طــور کلــی گروه هــای ســنی 
ــوای  ــه ۲ درصــد محت ــف در محیطــی ک مختل
ــخیص  ــرای تش ــد ب ــت بای ــگاری اس آن هرزه ن
اطالعــات درســت از اطالعــات و محتــوای 
نادرســت بــه ســطح ســواد تحلیلــی در فضــای 

مجــازی برســند، چــرا کــه اگــر اینگونــه نباشــد 
ــد  ــازی نمی توانن ــای مج ــران فض ــراد و کارب اف
از ۹۸ درصــد اطالعــات دیگــر ایــن فضــا 
ــرز  ــات ه ــوند و در دام آن اطالع ــد ش بهره من
غــرق می شــوند، یعنــی ســواد اطالعاتــی و 
رســانه ای هــم ناظــر بــر ســواد فنــاوری اســت 
و هــم ناظــر بــر ســواد محتــوای فنــاوری و هــم 

ــاوری اســت. ــر ســواد خدمــات فن ناظــر ب
ــاری در  ــگیری از گرفت ــای پیش * راه ه

ــد؟ ــازی کدامن ــای مج ــرات دنی خط
از خطــرات دنیــای مجــازی هــم صحبــت 
کردیــد و دانــش رســانه ای را راهــی بــرای 
ــروز ایــن خطــرات برشــمردید،  پیشــگیری از ب

چــه خطراتــی را مطــرح می کنیــد؟
عاملــی: ایــن فضــا بــه انــدازه ای پیچیده اســت 
ــن  ــد کشــور چی ــه در برخــی کشــورها مانن ک
ــت و  ــردن اینترن ــه ک ــف دو تک ــال تعری به دنب
ــن  ــا آیک ــاوت ب ــی متف ــام حکمران ــف نظ تعری
هســتند یعنــی بــرای کاهــش خطــرات داده هــا، 
ــت  ــدن حرک ــد تکه ش ــمت چن ــت به س اینترن
ــد:  ــدرو فینبــرگ می گوی ــد. پروفســور ان می کن
ــه عبارتــی فنــآوری  ــون اســت ب »خالقیــت قان
هــا قانــون زندگــی تولیــد مــی کننــد. لــذا، در 
ایــن مســیر بایــد بتوانیــم در بافــت، فرهنــگ و 
ــای  ــاوری ه ــه فن ــود ب ــی خ ــای بوم ویژگی ه
ــن  ــم و ای ــد کنی ــرم و ســخت تولی متناســب ن
ــائل  ــه مس ــخ ب ــه در پاس ــوآوری ک ــه ن از عرص
و ســئواالت تعییــن مــی یابــد، قابــل دســتیابی 
اســت.اگر کاربــران در فضــای عمومــی مجــازی 
وبالگ هــا  اجتماعــی،  رســانه های  ماننــد 
مرتکــب جــرم شــوند، قوانیــن موضوعــه جــزای 
ــه  ــم ب ــل تعمی ــرم قاب ــی آن ج ــری و مدن کیف
ــد  ــی بای ــه طــور کل فضــای مجــازی شــوند، ب
ــاز  ــازی نی ــای مج ــی فض ــم آسیب شناس بگوی

ــر دارد. ــدی فراگی ــه ســواد و توانمن ب
* تعمیــم یــک حادثــه دروغیــن در 
ــورت  ــکل ص ــه ش ــه چ ــردم ب ــان م می

؟ د می گیــر
جنــگ  اخیــر،  اغتشاشــات  همیــن  در 
نــرم رســانه ای در وســعت ظرفیــت همــه 
چنیــن  در  گرفــت.  شــکل  دنیای قــدرت، 
فضایــی، دانــش رســانه ای یعنــی شــناخت 
شــگردهای برجســته ســازی، دروغ پــردازی، 
فتنــه ســازی و ایجــاد فضــای خشــونت و دلهره 
ــی  ــب اسالم هراس ــیاه نمایی در قال ــق س از طری
دروغیــن  نمادســازی های  و  دولت هراســی  و 
ــی  ــال« م ــازی دیجیت ــه س ــم »حادث ــه ه ک
کننــد و حادثــه دروغیــن را تعمیــم مــی دهنــد 
ــر  ــداد دادن تصوی ــای امت ــا تکنیک ه ــد ب و بع
را  مســئله  دامنــه  دروغیــن  نمایش هــای  و 
ــر  ــازی ب ــش مج ــد دان ــی کنن ــی م بزرگ نمای
مبنــای توانائــی یافتــن منبــع، توجــه بــا قابــل 
اعتمــاد بــودن منبــع و ایجــاد فضــای تطبیــق 
بــا واقعیــت، کاربــران را تجهیــز کــرد تــا گرفتار 

ــوند. ــازی نش ــن مج ــای دروغی ــرداب ه گ
ــت  ــزرگ اس ــیار ب ــازی بس ــای مج ــه دنی البت
ــه حــوزه  ــا ب ــن دنی ــه بخشــی از ای ــه طوریک ب
ــغل،  ــه ش ــی از آن ب ــانه ای و بخــش عظیم رس
کســب و کار و اقدامــات مبتنــی بــر رشــته های 
تحصیلــی مختلــف اختصــاص دارد کــه در 
ــکی  ــش پزش ــد دان ــی مانن ــای تخصص دانش ه
ــم  ــا مفاهی ــمند ب ــکی هوش ــا پزش ــازی ی مج
مرتبــط بــا صنعــت فیزیکــی و ســایبری مواجــه 

ــتیم. هس
ــال  ــانه ای و انتق ــش رس ــت دان * اهمی
ــی ــش مهارت ــه دان ــی ب ــش اطاعات دان
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امــروزه دانــش مجــازی بــه طــور خــاص دانش 
ــا  ــه اســت و م ــادی یافت ــت زی ــانه ای اهمی رس
ــش  ــال دان ــا انتق ــق ب ــن طری ــم از ای می توانی
ــوان اســتفاده  ــی ت ــه دانــش مهارت ــی ب اطالعات
از تکنیک هــای اســتفاده از محیــط مجــازی را 

کســب کنیــم.
ــی  ــی برخ ــان فیزیک ــه در جه ــور ک همان ط
امــور ماننــد دزدی جــرم اســت در حــوزه 
مجــازی نیــز اگــر دانشــی بــدون رعایــت 
قوانیــن اســتفاده شــود، دزدی علمــی و تخطــی 
ــی  ــواد مهارت ــت، س ــده اس ــام ش ــی انج اخالق
ــود و  ــی می ش ــواد حقوق ــب س ــه کس ــر ب منج
ــند  ــد باش ــره من ــواد به ــن س ــراد از ای ــر اف اگ
مانــع از سواســتفاده کالهبــرداران می شــوند.
پیچیــده  دنیــای  قابلیت هــای   *

مجــازی
ــه  ــده چ ــای پیچی ــن دنی ــارس: ای ف

دارد؟ ذکــری  قابــل  قابلیت هــای 
عاملــی: دانــش رســانه ای در زمینــه فرهنــگ، 
ســبک زندگــی و اقتصــاد تجــارت قابلیت هایــی 

دارد بــه طوریکــه در حــال حاضــر اقتصــاد 
ــان  ــم جه ــاد پنج ــازی، اقتص ــال و مج دیجیت
اســت و در حــوزه اقتصــاد و کســب و کار 
مجــازی بــا درآمدهــای شــگفت انگیزی مواجــه 

ــتیم. هس
ــه  ــع هم ــی و در واق ــات اجتماع ــوزه خدم ح
ــادالت  ــوع کار اداری و تب ــه موض ــی ک خدمات
مبتنــی بــر داده اســت، موضــوع هوشــمند 
ســازی و الگوریتمــی شــدن بــر بســتر رقومــی 
ــا یــک  و شــبکه ای اســت. اساســا امــروز مــا ب
ــش  ــم و دان ــزرگ در حــوزه عل قلمروگشــایی ب
ــه  ــم ک ــده ای ــه ش ــات مواج ــت و خدم و صنع
ــود  ــی را بوج ــی از ســبک زندگ عرصــه متفاوت

ــت. آورده اس
ــوع  ــای متن ــه ه ــا الی ــد ب ــردم بای * م

ــوند ــنا ش ــازی آش ــای مج دنی
فــارس: بــا ایــن تفاســیر حضرتعالــی بفرماییــد 
را  رســانه ای  ســواد  می تــوان  چطــور  کــه 

افزایــش داد؟
عاملــی: بایــد در کشــور خودمــان در راســتای  

گســترش ســواد رســانه ای مــردم اقــدام کــرده 
ــالش  ــه ت ــن زمین ــزی در ای ــه ری ــرای برنام و ب
ــای  ــه ه ــا الی ــردم ب ــا م ــم ت ــتری کنی بیش
متنــوع دانــش رســانه ای آشــنا شــوند، بایــد از 
نــوآوری و خالقیــت در حوزه ســواد رســانه ای و 
اطالعاتــی بهــره گیــری کــرد، می تــوان نتایــج 
ــردازی در  ــردازی و نظریه پ ــل از مفهوم پ حاص
حوزه هــای ســواد رســانه ای و اطالعاتــی را 
ــرار داد کــه ســبب  مــورد تحلیــل و بررســی ق
ــه  ــش جامع ــدی و بین ــطح توانمن ــای س ارتق

ــی شــود. ــه ایران فرهیخت
ــوزه،  ــن ح ــترش ای ــه گس ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــا آن بســیار گســترده  دامنــه دانــش مرتبــط ب
شــده و بــه تعــداد رشــته های دانشــگاهی، 
ــای  ــگاهی، مهارت ه ــی دانش ــای علم گرایش ه
فنــی و حرفــه ای، بخش هــای صنعتــی موجــود 

ــر مواجــه هســتیم. ــا تغیی در کشــور ب
* تحلیــل وضعیــت دانــش رســانه ای در 

آینــده
ــه  ــه چ ــده ب ــش را در آین ــن دان ــت ای وضعی

صــورت تحلیــل می کنیــد؟
ــه،  ــن ده ــش ای ــده دان ــه آین ــی: در ده عامل
البتــه  می شــود.  تلقــی  ناقــص  دانــش 
دانش هــای پایــه، ریاضــی، شــیمی، علــوم 
ــانی  ــوم انس ــی و عل ــوم اجتماع ــی، عل مهندس
ارزش و ظرفیت هــای خــود را همچنــان حفــظ 
خواهنــد کــرد امــا تأثیرگذاری هــا و عملکردهــا 
ــش  ــر می کند.دان ــق، تغیی ــای تحقی و روش ه
ــش  ــمند و دان ــش هوش ــی، دان ــوش مصنوع ه
ــه  ــکل گرفت ــان ش ــد در جه ــی جدی الگوریتم
و انتقــال ارزشــی بســیاری را نیــز شــامل 
ــان  ــاری را بی ــد آم ــاره بای ــن ب ــود.در ای می ش
کنــم، در ۱۱ مــاه ســپری شــده از ســال ۲۰۲۰ 
نزدیــک بــه ۸۵ تریلیــون ایمیــل ارســال و 
ــتجوی  ــون جس ــش از ۹۰ تریلی ــن بی همچنی
اطالعــات انجــام شــده اســت بنابرایــن بــا 
توجــه بــه تغییــر مــدل هــای ارتباطــی جهــان، 
دانــش مرتبــط بــا آن نیــز بایــد تغییــر کنــد و 
کاهــش دادن ایــن دانــش بــه ســواد رســانه ای 
منجــر بــه ایجــاد فاصلــه در دانــش گســترده ای 

ــود. ــد، می ش ــود بیای ــه وج ــد ب ــه بای ک

حجت االسام والمسلمین بهجت پور اعام کرد؛
ایجاد خانه ملی گفت وگو در دانشگاه های کشور/ بستر فرهنگی نظریه پردازی باید در کشور ایجاد شود

از  حمایــت  هیئــت  رئیــس  مقــام  قائــم 
کرســی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره از 
ــو در دانشــگاه های  ــی گفت وگ ــه مل ایجــاد خان

ــر داد. ــور خب کش
حجــت االســالم عبدالکریــم بهجــت پــور، قائم 
ــی های  ــت از کرس ــت حمای ــس هیئ ــام رئی مق
نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره در نشســتی بــه 
ــی  ــالب فرهنگ ــورای انق ــالگرد ش ــبت س مناس
ــت  ــت حمای ــرد هیئ ــزارش عملک ــه گ در ارائ
ــرد:  ــار ک ــردازی اظه ــه پ ــی های نظری از کرس
ــد  ــورد تاکی ــردازی م ــه پ ــای نظری ــی ه کرس
ــی انقــالب فرهنگــی و  ــام)ره( و شــورای عال ام
مولــود چنیــن نگاهــی بــود، حضــرت امــام)ره( 
بــا نــگاه دوراندیشــانه مســئله تغییــر فرهنگــی 
ــه  ــتند و توصی ــه داش ــورد توج ــور را م در کش
داشــتند کــه متفکــران در ســتادی حاضــر 
شــوند تــا انقــالب فرهنگــی در ایــران اســالمی 
ــم و  ــش رفتی ــه پی ــر چ ــد، ه ــامان دهن را س
رشــد انقــالب را شــاهد بودیــم ایــن نــگاه 
توســعه پیــدا کــرد و در ســال ۸۱ بــه واســطه 
ــام معظــم  ــی از فضــال از مق درخواســت گروه
رهبــری زمینــه ایجــاد هیات هــای کرســی 
ــم شــد. ــد و مناظــره فراه ــردازی و نق ــه پ نظری

وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری در پاســخ بــه 
فضــال عنــوان کردنــد کرســی نظریــه پــردازی 
ــه بیشــتر  ــورد توج ــگان م ــرف نخب ــد از ط بای
ــد  ــه صراحــت میفرماین ــرد، ایشــان ب ــرار گی ق
ــوی  ــی جــز گفت وگ ــازی راه ــدن س ــرای تم ب
آزاد، نقــد و نــوآوری در میــدان هایــی کــه 
فرهیختــگان هســتند، نیســت تــا گفتمــان 
ــکل  ــه ش ــود وگرن ــب ش ــردازی قال ــه پ نظری
گیــری تمــدن اســالمی بــا چالــش مواجــه مــی 
ــت از  ــت حمای ــس هیئ ــام رئی ــم مق ــود. قائ ش
ــره  ــد و مناظ ــردازی نق ــه پ ــی های نظری کرس
ــالب  ــی انق ــورای عال ــه ش ــرد: در ادام ــان ک بی
فرهنگــی ســه جلســه برگــزار کــرد و نظامنامــه 
ــاد آن را  ــاند و ابع ــب رس ــه تصوی ــی را ب کرس
ــن  ــت ای ــه مدیری ــبت ب ــرد و نس ــخص ک مش
ــت  ــد، هیئ ــام دادن ــر الزم را انج ــان تدبی جری
ــردازی در  ــه پ ــای نظری ــی ه ــت از کرس حمای
فرهنگســتان علــوم شــکل گرفــت و بــه دنبــال 
ــه  ــه ب ــر دبیرخان ــای پویات ــی گفت وگوه برخ
پژوهشــگاه فرهنــگ و معــارف اســالمی منتقــل 

شــد، در ســال ۹۲ هیئــت حمایــت از کرســی 
هــای نظریــه پــردازی مجــددا کارش را شــروع 
ــورای  ــه ش ــه دبیرخان ــه آن ب ــرد و دبیرخان ک
عالــی منتقــل شــد.بهجت پــور گفــت: در ادامــه 
ــت از  ــات حمای ــه هی ــازی دبیرخان ــک س کوچ
ــردازی در دســتور کار  ــه پ ــای نظری کرســی ه
ــای  ــتگاه ه ــه در دس ــرد و دبیرخان ــرار میگی ق
مختلــف راه انــدازی مــی شــود. وی اعــالم 
ــت از  ــات حمای ــتهای هی ــداف و سیاس کرد: اه
ــد در  ــردازی در ۸ بن ــه پ ــای نظری ــی ه کرس
ــژه از  ــت وی ــت. حمای ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــه  ــه تجرب ــل آن ب ــمند و تبدی ــات روش مباحث
انباشــته و جمــع بنــدی حمایــت از تولید دانش 
مدنظــر قــرار گرفــت. علــوم انســانی در جهــان 
ــالب  ــس از انق ــر اســت پ ــدام در حــال تغیی م
فرانســه زیســت بــوم آن دیگــر از اســالم خــارج 
شــد امــا مــا ارزشــهای خودمــان داشــتیم بایــد 
در پاالیــش هــا بازبینــی الزم صــورت مــی 
ــات الزم  ــالمی نظری ــان اس ــت و متخصص گرف
را ارائــه بدهنــد، ســومین هــدف عینــی کــردن 
ــوری  ــود. کش ــا ب ــده ه ــه ای ــادالت و عرض مج
کــه آزاد اندیشــی نداشــته باشــد یــا بــه ســمت 
هــرج و مــرج مــی رود یــا بــه ســمت مردابــی و 
ایســتایی. وی ادامــه داد: رســالت هیئــت ایــن 
اســت کــه فضــا را بــرای گفت وگــوی آزاد 
فراهــم کنــد، اگــر فضــا بــرای گفت وگــوی آزاد 
ــان اندیشــه فراهــم شــود و راهکارهــا را  صاحب
ــه و  ــاب آوری جامع ــزان ت ــد می ــه بیاورن صحن
مســئوالن بــاال مــی رود و دیگــر دچــار شــرایط 

ــم شــد.  ــراض نخواهی شــکننده اعت
از  حمایــت  هیئــت  رئیــس  مقــام  قائــم 
ــره  ــد و مناظ ــردازی نق ــه پ ــی های نظری کرس
اضافــه کــرد: چهارمیــن هــدف نهادینــه ســازی 
ــو  ــق گفت وگ ــت منط ــا رعای ــه ب آزادی اندیش
اســت، نظام منــد کــردن گفت وگــو هــدف 
ــای  ــط گفت گوه ــه فق ــه اینک ــت ن ــدی اس بع
ســالگرد  در  رهبــری  شــود.  دنبــال  رایــج 
تاســیس هیئــت حمایــت از کرســی هــای 
نظریــه پــردازی پیــام دادنــد کــه بایــد مراقــب 
باشــیم کــه تریبــون دارهــا محــور گفت وگوهــا 
ــا  ــون ه ــه از تریب ــی ک ــد آنهای را دســت نگیرن
ــه  ــان ب ــد سخنانش ــم بای ــتند ه ــروم هس مح
ای  به گونــه  بایــد  برســانند.  مــردم  گــوش 

ــا  ــی ه ــوی بداخالق ــه جل ــم ک ــت کنی مدیری
ــدی  ــدف بع ــود. ه ــه ش ــا گرفت در گفت وگوه
پرهیــز از عــوام فریبــی اســت تــا گفت وگــو بــه 
ســمت ادبیــات چالــه میدانــی نــرود. همچنیــن 
ــا  ــراد ب ــا اف ــم ت ــه ای عمــل کنی ــه گون ــد ب بای
اندیشــه هــای غوغاســاالری فرصــت بیــان 
ــور  ــران را نگیرند.بهجــت پ ــای دیگ اندیشــه ه
ــه  ــد نظری ــدی تولی ــدف بع ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ــر علــوم انســانی و اســالمی اســت،  ــا تکیــه ب ب
ــه  ــر راه میان ــرای دوری از تحج ــد ب ــت: بای گف
بــرای توســعه نظریــه پــردازی در نظــر گرفتــه 
ــه  ــی نظریری ــت از کرس ــت حمای ــود، هیئ ش
پــردازی بایــد بتوانــد در ایــن زمینــه قدرتمنــد 

ــد. ــتیبانی کن ــد و آن را پش ــل کن عم
ــای  ــی ه ــت از کرس ــت حمای ** هیئ
نظریــه پــردازی بایــد نیازهــای جامعــه و 
ــد ــری کن ــایی و آن را راهب ــی شناس تمدن

ــی  ــت از کرس ــت حمای ــرد: هیئ ــان ک وی بی
ــه  ــای جامع ــد نیازه ــردازی بای ــه پ ــای نظری ه
و تمدنــی شناســایی و آن را راهبــری کنــد، 
ــرای  هفتمیــن هــدف جمــع بنــدی مباحــث ب
رشــد جامعــه اســت، بایــد تفــاوت و مرزبنــدی 

ــم.  ــران را مشــخص کنی ــا دیگ ب
از  حمایــت  هیئــت  رئیــس  مقــام  قائــم 
ــره  ــد و مناظ ــردازی نق ــه پ ــی های نظری کرس
ــوی آزاد  ــی گفت وگ ــه مل ــه خان ــاره ب ــا اش ب
گفــت: ســال ۱۳۸۵ مقــام معظــم رهبــری 
ــوی  ــی گفت وگ ــه مل ــه خان ــد ک ــه کردن توصی
آزاد تشــکیل شــود و از ســالیق مختلــف علمــی 
اجتماعــی در ایــن خانــه حضــور داشــته باشــند 
ــد،  ــان کنن ــارف بی ــر متع ــی ســخنان غی و حت
ــی  ــه مل ــه خان ــا اینک ــون ب ــان تاکن از آن زم
عالــی  شــورای  هیئــت  مصوبــه  گفت وگــو 
ــکیل  ــوز تش ــا هن ــی را دارد ام ــالب فرهنگ انق

ــت.  ــده اس نش
ــوی  ــی گفت وگ ــه مل ــدازی خان ** راه ان

آزاد
ــن  ــی ای ــم قطع ــراً تصمی ــه داد: اخی وی ادام
انــدازی شــود  ایــن خانــه راه  اســت کــه 
ــت  ــده هیئ ــر عه ــدازی آن ب ــئولیت راه ان مس
حمایــت از کرســی هــای نظریــه پــردازی 
ــرای  ســپرده شــده اســت، دســتورالعمل الزم ب

ــزار  ــده و ه ــته ش ــه نوش ــن خان ــدازی ای راه ان
و ۴۰۰ مجموعــه علمــی پژوهشــی ارســال 
شــده اســت.بهجت پــور اضافــه کــرد: بازخوانــی 
اساســنامه نیــز صــورت گرفتــه و تغییــرات آن 
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــن ش در صح
ــی  ــا نهای ــم ب ــد امیدواری ــد ش ــرح خواه مط
ــرایط  ــن ش ــو و تامی ــی گفتگ ــه مل ــردن خان ک
گفتگــوی آزاد بتوانیــم شــرایط را بــرای تحقــق 
ایرانــی آزاد فراهــم کنیــم چــرا کــه گفتگوهــای 
مشــفقانه کمتریــن هزینــه را دارد خوشــبختانه 
ایــن  ایجــاد  ابــالغ دســتورالعمل  از زمــان 
ــی  ــتقبال خوب ــف اس ــای مختل ــه بخش ه خان
داشــتند.وی ادامــه داد: کمیتــه هــای فــرا 
دســتگاهی را در دســتور کار داریــم آییــن 
ــه  ــا زمین ــن شــده اســت ت ــز تدوی ــه آن نی نام
بــرای گفتگوهــای کریمانــه و منطبــق بــر ارزش 
هــای ایرانــی اســالمی در جامعــه مطــرح شــود، 
امیدواریــم بــا ایــن اتفــاق مــردم و فرهیختــگان 
ــالب  ــه انق ــای عالمان ــی در فض ــیرینی زندگ ش
اســالمی را بــه چنــد تــا راه بــرای ســوء 

ــود. ــته ش ــدگان بس ــتفاده کنن اس
در  نظریه پــردازی  توســعه   **

هــا ز مر ا فر
از  حمایــت  هیئــت  رئیــس  مقــام  قائــم 
ــره  ــد و مناظ ــردازی نق ــه پ ــی های نظری کرس
ــه  ــه ســمت توســعه نظری ــد ب اظهــار کــرد: بای
ــوم  ــد عل ــم تولی ــا بروی ــرز ه ــردازی در فرام پ
دینــی و انســانی و علــوم پایــه را در ایــن بخــش 
ــای  ــه شــخصیت ه ــرا ک ــم چ ــال کنی ــا دنب ه
علمــی دارای اندیشــه هــای ژرف در کشــور 
ــد  ــی توان ــرد م ــن رویک ــتند، ای ــم نیس ــا ک م
شــکل گیــری تمــدن اســالمی را ســریعتر 
منجــر شــود.بهجت پــور گفــت: بحــث خانــواده 
و زنــان یکــی دیگــر از مســائلی اســت کــه بــه 
آن توجــه خــاص داریــم بایــد فرصــت بالندگــی 
را بــه زنــان بدهیــم و در کشــتی هــای نظریــه 
ــن  ــم ای ــن موضــوع توجــه کنی ــه ای ــردازی ب پ
بخــش بــه شــورای علــوم رفتــاری نیــز اضافــه 

شــده اســت.
ــد  ــز نیازمن ــت نی ــم و تربی ــزود: در تعلی وی اف
بــه نظریــه هســتیم در شــرایط پیچیــده کنونی 
و رابطــه مســتقیم فضــای مجــازی بــا فرزنــدان 
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ــن زمینــه را ســخت  ــردازی در ای ــه پ کار نظری
ــه  ــز فعاالن ــه نی ــن زمین ــد در ای ــا بای ــرده ام ک

عمــل کنیــم.
از  حمایــت  هیئــت  رئیــس  مقــام  قائــم 
ــره  ــد و مناظ ــردازی نق ــه پ ــی های نظری کرس
بیــان کــرد: عاملــی کــه باعــث عــدم راه انــدازی 
خانــه ملــی گفت وگــو شــد تبعــات آزادی 
ــو  ــه گفت وگ ــه ب ــا توج ــت ب ــان اس ــس از بی پ
هــا و تاکیــدات ریاســت جمهــوری و تغییــر در 
اساســنامه تدابیــر امنیــت نشســت هــا برقــرار 

خواهــد شــد، دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی مــی 
تواننــد بــا اساســنامه قبلــی خانــه ملــی گفتگــو 
را راه انــدازی کننــد آییــن نامــه اجرایــی آن را 
بــه زودی بــه ایــن مراکــز ارســال خواهیــم کرد 

ــورت  ــنامه ص ــدی در اساس ــات جدی و اصالح
ــه  ــت از نظری ــاره حمای خواهــد گرفــت.وی درب
پــردازی گفــت: ۷۳۰ برنامــه حمایــت از نظریــه 
پــردازی در کشــور وجــود دارد کــه اجــرا مــی 
شــود، مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه و بســتر 
اســت  جدیــد  نظریــات  تحمــل  فرهنگــی 
ــا مواجهــه ســخت در حــوزه  صاحــب نظریــه ب
ــه  ــن زمین ــود در ای ــی ش ــه م ــودش مواج خ
الزم اســت کرســی هــای ترویجــی برگــزار 
شــود، همچنیــن بــرای در ثبــت نظریــه هــای 
ــی  ــه نم ــرادی ک ــم اف ــم گرفتی ــد تصمی جدی

تواننــد وارد فراینــد اجرایــی ثبــت نظریه شــوند 
از طریــق شاگردانشــان عمــل کنند.قائــم مقــام 
رئیــس هیئــت حمایــت از کرســی های نظریــه 
پــردازی نقــد و مناظــره گفــت: در فرایندهــای 
ــتیم  ــد داش ــوآوری و نق ــه، ن ــی 6۳ نظری ارزیاب
کــه ۲۴ نظریــه ۳۲ نــوآوری و هفــت نقــد 
موفــق در طــول عمــر ۱۷ ســاله هیئــت ثبــت 
ــی  ــه کرس ــه ب ــال ۹۲ توج ــت در س ــده اس ش
ــت و  ــرار گرف ــای ترویجــی در دســتور کار ق ه
تــا کنــون ۵ هــزار و ۷۱۲ کرســی ترویجــی در 

ــت. ــده اس ــزار ش ــتگاهی برگ ۱۵۰ دس

حجت االسام و المسلمین پارسانیا مطرح کرد:
دو رویکرد در مواجهه با علوم انسانی مدرن

حجت االســالم حمیــد پارســانیا ضمــن اشــاره 
ــه  ــی در مواجه ــه طباطبای ــرآمدی عالم ــه س ب
بــا علــوم انســانی مــدرن تصریــح کــرد: از 
ــت  ــن معرف ــع بی ــی جم ــه طباطبای نظــر عالم
ــی و  ــی جمــع حقیق ــت وحیان ــی و معرف عقالن

ــت. ــک اس ــی و ارگانی طبیع
ــام  ــاله ام ــی رس ــی »بازخوان ــت تخصص نشس
علــی)ع( و فلســفه الهــی« تالیــف عالمــه 
حجت االســالم  ســخنرانی  بــا  طباطبایــی 
والمســلمین حمیــد پارســانیا، اســتاد دانشــکده 
ــروز ۲۲  ــران، ام ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع عل
امــام علــی)ع(  آبــان در مرکــز تحقیقــات 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ادامــه  را در  برگــزار شــد کــه گزیــده آن 
ــاره ای  ــت اش ــش اول نشس ــد؛در بخ می خوانی
ــرد  ــی و رویک ــه طباطبای ــخصیت عالم ــه ش ب
ایشــان خواهیــم داشــت. مرحــوم عالمــه کامــال 

معــروف و شناخته شــده هســتند.
 ایشــان بــه عنــوان انســانی کــه از یــک 
جامعیــت در علــوم مختلــف اســالمی برخــوردار 
بودنــد شــناخته می شــوند. امــروز بخشــی 
ــی  ــی و معرفت ــت علم ــی از موقعی ــل توجه قاب
قــم مرهــون تالش هایــی اســت کــه ایشــان در 
ــم داشــتند.  ســالیان حضــور خــود در شــهر ق
اجمــاال بخواهــم صحبــت کنــم جامعیــت 
ــی و ســلوک  ــوم مفهوم ــه عل ایشــان نســبت ب

ــت.  ــوی اس معن
ــن  ــی ای ــه طباطبای ــه عالم ــر اینک ــاف ب مض
توفیــق را داشــت کــه نــزد اســاتید برجســته ای 
ــذ  ــالمی تلم ــوم اس ــف عل ــای مختل در حوزه ه
کنــد و بهــره ببــرد. ایشــان هــم در علــوم 
درســی و بحثــی و هــم مســیر ســلوک و 
تزکیــه و شــهود دارای جامعیــت بودنــد. رســاله 
الوالیــه، ســفرنامه ســلوک معنــوی خود ایشــان 
اســت. اینکــه ایشــان اهــل مشــاهده و مکاشــفه 
بــوده و بهــره ای از ایــن علــوم داشــته و آنچــه 
می کــرده،  مشــاهده  بالعیــان  می خوانــده 
ــت. ــر اس ــت کم نظی ــن جامعی ــت. ای ــلم اس مس

دو رویکــرد در مواجهــه بــا علــوم 
انســانی مــدرن

ــا  ــاره جایگاهــی کــه عالمــه در مواجهــه ب درب
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی و فلســفه های 
ایــن  بایــد عــرض کنــم  مــدرن داشــتند 
قســمتی اســت کــه ایشــان نســبت بــه اســاتید 
خــود ســرآمد هســتند. ایشــان نــه تنهــا نســبت 
ــه اســاتید خــود در قلمــرو تعمــق در حــوزه  ب
عقالنیــت در جهــان اســالم ســرآمد بــود بلکــه 
ــوزه  ــه در ح ــود ک ــران خ ــه معاص ــبت ب نس
تهــران و قــم بودنــد نیــز در پرداختــن بــه علوم 
فلســفه های  و  اســالمی  علــوم  و  اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــه نیس ــت. اینگون ــرآمد اس ــدرن س م

ــه ایــن حوزه هــا وارد نشــده باشــند،  افــرادی ب
ــای  ــعرانی ویژگی ه ــه ش ــران عالم ــال در ته مث
برجســته ای در ایــن مواجهــه دارد. ایشــان 
ــرب  ــفه غ ــخ فلس ــاره تاری ــار درب ــرای اولین ب ب
ــد  ــخاصی بودن ــس اش ــد. پ ــاپ کردن ــری چ اث
کــه بــه ایــن مســائل می پرداختنــد ولــی آثــار 
و تاثــری را کــه عالمــه در ایــن زمینه داشــتند، 
آنهــا نداشــتند.ما امتــداد جریان فلســفی جهان 
اســالم کــه عمدتــا مســتقر در ایــران اســت را 
در ســده معاصــر بــا دو رویکــرد می توانیــم 

ببنیــم؛ 
ایــن  بــر  تالشــش  کــه  رویکــرد  یــک 
ــود و  ــظ ش ــفی حف ــنت فلس ــود س ــت خ اس
ــده  ــون فلســفی خوان ــوزش داده شــود و مت آم
ــیر  ــن مس ــروطه ای ــد از مش ــه بع ــود. البت ش
آســیب های جــدی دیــده ولــی نســلی کــه در 
ــود در ایــن شــرایط وظیفــه  معــرض آســیب ب
خــود می دانســت آگاهانــه یــا ناآگاهانــه در 
ایــن مقطــع تاریخــی تــالش کنــد ایــن میــراث 
ــراث  ــن می ــظ ای ــن حف ــد. بنابرای ــده بمان زن
خیلــی مهــم بــود و بخشــی از اندیشــمندان در 
آن دوران بودنــد کــه ایــن کار را می کردنــد.

ــه  ــن زمین ــراد در ای ــی از برجســته ترین اف یک
ســیدجالل الدیــن آشــتیانی اســت کــه کامــال 
در حــوزه تعلیــم و تعلــم عرفــان نظــری و 
همچنیــن فلســفه، خــودش را وقــف کــرد 
ــاله  ــد صــد س ــای چن ــار حکم ــای آث و در احی
ــز  ــه و مرک ــک مجموع ــه کار ی ــک تن ــر، ی اخی
پژوهشــی را انجــام داد ولــی ایشــان هرگــز خود 
ــد نکــرد،  ــر فلســفه های مــدرن و جدی را درگی
یعنــی ایــن خــال همچنــان وجــود داشــت. در 
عیــن حــال بخشــی از حــوزه حکمــت اســالمی 
ــی  ــه طباطبای ــد. عالم ــو ش ــن گفت وگ وارد ای
نیــز در ایــن عرصــه حضــور داشــت و در 
میــان شــاگردان ایشــان هــم شــهید مطهــری 
ــال  ــر ح ــه ه ــود. ب ــرآمد ب ــوزه س ــن ح در ای
عالمــه در ایــن جهــت یقینــا پیشــگام و متفــرد 
ــوزه  ــا ح ــث را ب ــن مباح ــت ای ــت و توانس اس
ــه  ــری ک ــان بش ــر جه ــری معاص ــائل نظ مس
ــور  ــالم حض ــان اس ــی در ج ــور مختلف ــه ص ب
ــی  ــد. بخش ــو کن ــت وارد گفت وگ ــال داش فع
ــزان  ــای المی ــای ج ــو را در ج ــن گفت وگ از ای

می توانیــم ببینیــم.

تبییــن معنــای فلســفه و عقــل در 
رســاله امــام علــی)ع(

ایــن رســاله، رســاله کوچکــی بــه زبــان عربــی 
اســت کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت. بــه 
ــا  نظــر می رســد ایشــان در ایــن رســاله هــم ب
ــو دارد و  ــان اســالم گفت وگ ــخ جه ســنت تاری
هــم بــا ســنت معرفتــی و علمــی جهــان مــدرن 
ــوده  ــان ب ــه ایش ــورد توج ــا م ــر دو اینه و ه
ــا جهــان اســالم ایشــان  اســت. در گفت وگــو ب
ــه دنبــال ایــن اســت نشــان دهــد عقالنیــت  ب
در جهــان اســالم چــه مســیری را طــی کــرده 
و چگونــه در تعامــل بــا ســطح دیگــری از 
معرفــت کــه معرفــت وحیانــی اســت قــرار دارد 
ــت  ــت معرف ــن هوی ــن مناســبت بی ــه همی و ب
ــی دارد و  ــی مقدمات ــت وحیان ــا معرف ــی ب عقل
ــف  ــن را تعری ــد، دی ــف می کن ــفه را تعری فلس
می کنــد و نســبت بیــن فلســفه و دیــن را 
تعریــف می کند.ایشــان در ایــن امتــداد موضــع 
ــت  ــن اس ــی ای ــد و در پ ــان می کن ــود را بی خ
کــه نشــان دهــد جمــع بیــن معرفــت عقالنــی 
ــی جمــع حقیقــی و طبیعــی  ــت وحیان و معرف
ــه  ــزی نیســت ک ــی چی ــک اســت یعن و ارگانی
فضــای فرهنگــی بخشــی از تاریــخ آن را آورده 
باشــد و تحمیــل کــرده باشــد. اصــال حقیقــت 
ــب  ــع را طل ــن جم ــی ای ــت وح ــل و حقیق عق
می کنــد. ایشــان بــه همیــن تناســب بــا 
رویکردهایــی کــه بــه جداســازی حــوزه عقــل و 
آنچــه قلمــرو وحــی یــا دیــن اســت و در جهــان 
ــه  ــد. البت ــاره می کن ــت اش ــرح اس ــدرن مط م
ایــن حــوزه تفکیــک در جهــان اســالم فضــای 

ــدارد.  غالبــی ن
مرحــوم عالمــه در اینجــا و در مقایســه با آنچه 
ــد و  ــان می کن ــه ای بی ــذرد نکت ــرب می گ در غ
آن اینکــه در غــرب عقــل مرجعیــت خــودش را 
از دســت داده و دانــش یــک ســطح نازل تــری 
یعنــی ســطح تجربــی پیــدا کــرده اســت.

عالمــه در ایــن رســاله عهــده دار تبییــن معنای 
کــه  می دهــد  نشــان  و  می شــوند  فلســفه 
ــی  ــه معنای ــرب چ ــان غ ــفه در جه ــال فلس اص
ــرده  ــه کار ب دارد. گاهــی فلســفه در معنایــی ب
می شــود کــه معلــوم نیســت معنــای تاریخــی 
ــراد  ــه آن را م ــی کــه عالم ــا معنای آن باشــد ی
دارد. ایشــان دقیقــا اشــاره بــه کانت و آگوســت 
کنــت دارد. وقتــی ایشــان از نســبت فلســفه بــا 
ــن  ــد ای ــد شــروع می کنن ــن ســوال می کنن دی

ــردن.  ــان ک ــبت ها را بی نس
ایشــان از موضــع روشــنگرانه فلســفه نســبت 
ــد و فلســفه از نظــر  ــع ســخن می گوین ــه واق ب
ایشــان صرفــا یــک ابــزار زندگــی نیســت بلکــه 
کامــال تــالش عقالنــی اســت، عقلــی کــه 
روشــنگر اســت، بــرای شــناختن حقایقــی کــه 
پرســش از آنهــا پرســش های طبیعــی انســان و 
فطــری انســان اســت که از دل زیســت انســانی 
برمی خیــزد و نیازهــای خــود را بــا آنهــا تامیــن 

می کنــد. 

جلسه هیات عالی جذب اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و مراکز 

آموزشی برگزار شد

ــات  ــای هی ــذب اعض ــی ج ــات عال ــه هی جلس
علمــی دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی بــه 
ریاســت دکتــر محمدعلــی کــی نــژاد روز 
دوشــنبه دوم آبــان ۱۴۰۱ در محــل دبیرخانــه 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
عالــی  هیــات  جلســه  فرهنگــی،  انقــالب 
ــگاه ها و  ــی دانش ــات علم ــای هی ــذب اعض ج
ــی  ــر دهقان ــور دکت ــا حض ــی ب ــز آموزش مراک
ــی  ــاد مل ــای بنی ــی از اعض ــادی و برخ فیروزآب
ــا  ــژاد و ب ــر کی ن ــت دکت ــه ریاس ــگان و ب نخب
ــتن  ــه داش ــذب و نگ ــای ج ــتور راهکاره دس

نخبــگان در کشــور، برگــزار شــد.

ــی  ــات عال ــر هی ــدی دبی ــواد محم ــر ج دکت
پایــان  در  علمــی،  هیــات  اعضــای  جــذب 
ایــن جلســه در ســخنانی گفــت: در ایــن 
جلســه مقــرر شــد مصوبــه ای، از طــرف هیــات 
عالــی جــذب بــرای اصــالح مصوبــه ۸۴۱ 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، در خصــوص 
راهکارهــای جــذب و نگه داشــتن نخبــگان، بــه 

ــود. ــنهاد ش ــورا پیش ــن ش ای

ــن جلســه  ــن در ای ــرد:  همچنی ــه ک وی اضاف
در راســتای اجــرای منویــات رهبــر معظــم 
انقــالب تاکیــد شــد، وزارت  علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری و وزارت بهداشــت، درمــان، آمــوزش 
پزشــکی و دانشــگاه آزاد اســالمی مصوبــه ســال 
ــی در  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــته ش گذش
خصــوص  راه هــای جــذب و نگــه داشــتن 
نخبــگان و همچنیــن ضوابــط مربوطــه بــه 
ــی  ــات عال ــال در هی ــه امس ــه را ک ــن مصوب ای
ــه نحــو احســن  ــه تصویــب رســید، ب جــذب، ب

ــد. اجــرا کنن
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پارک  اهی علم و فناوری پارک اهی علم و فناوری

پارک های علم و فناوری

آنچه خواهید خواند: 

- در نشســت معــاون فنــاوری و 
نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری و مدیــر عامل ســازمان 

منطقــه آزاد قشــم مطــرح شــد؛
وزیــر  معــاون  بازدیــد  در   -
علــوم تحقیقــات و فنــاوری از 
ــم  ــاوری قش ــت فن ــارک زیس پ

ــد: ــرح ش مط
انجمــن  برتــر  جایــزه   -
در  آســیا  علمــی  پارک هــای 
دســتان شــرکت دانش بنیــان 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 

اصفهــان
- ۱۶۰نفــر از دانــش آمــوزان 
ــم  ــید کاظ ــهید س ــتان ش دبیرس
رنگــرز از پــارک خراســان بازدید 

ــد کردن

فعالیت هــای  توســعه  بــرای  برنامه ریــزی 
قشــم/  در  محــور  نخبــه  و  دانش بنیــان 
قشــم ظرفیت بســیار خوبــی بــرای توســعه 
دارد/حضــور  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
ــش  ــت دان ــگان دانشــگاهی و انجــام فعالی نخب
بنیــان باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی در 

ــود ــی ش ــم م قش
و  فنــاوری   در نشســت مشــترک معــاون 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی ن
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان 
ــت  ــارک زیس ــس پ ــم و رئی ــه آزاد قش منطق
بــرای  برنامه ریــزی  بــر  قشــم  فنــاوری 
نخبــه  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای  توســعه 
ــارک  ــت پ ــا محوری ــم ب ــره قش ــور در جزی مح
و  )قشــم(  خلیج فــارس  زیســت فناوری 
ــعه  ــرای توس ــگان ب ــارکت نخب ــن مش همچنی
اقتصــادی برپایــه فعالیــت هــای دانــش بنیــان 

ــد. ــد ش تأکی
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
الملــل پــارک زیســت فنــاوری قشــم بــه نقــل 
ــل ســازمان  ــط عمومــی و امــور بین المل از رواب
ــاون  ــن، مع ــی خیرالدی ــم، عل ــه آزاد قش منطق
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن فن
فنــاوری در ایــن جلســه گفــت: دانش بنیان هــا 
ــاد،  ــن اقتص ــاط بی ــاد ارتب ــا ایج ــد ب می توانن
ــی  ــز علمی-تحقیقات ــگاه و مراک ــت، دانش صنع
حلقــه ارتباطــی میــان عرصه هــای علــم و 

ــند. ــت باش صنع

زیســت فناوری  پــارک  مجموعــه  وی 
ظرفیت هــای  دارای  را  )قشــم(  خلیج فــارس 
بســیار خوبــی بــرای توســعه فعالیت هــای 
ــا  ــم ب ــزود: امیدواری ــت و اف ــان دانس دانش بنی
ــگان  ــور نخب ــه حض ــوان زمین ــزی بت برنامه ری
علمــی و ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در 

ــرد. ــم ک ــه فراه ــن منطق ای
تأکیــد  پایــان  در  علــوم  وزیــر  معــاون 
موقعیــت  به واســطه  قشــم  جزیــره  کــرد: 
بســیاری  ظرفیت هــای  دارای  اســتراتژیک 
ــر  ــالوه ب ــگان ع ــور نخب ــا حض ــه ب ــت ک اس
ــه  ــان در منطق ــای دانش بنی ــعه فعالیت ه توس
ــف  ــای مختل ــرای پیشــرفت حوزه ه ــوان ب می ت
ــدار  ــتغال پای ــاد اش ــادی، ایج ــی و اقتص علم
ــره  ــاکنان جزی ــی س ــت زندگ ــود کیفی و بهب

ــود. ــالش نم ت
الهــی مدیرعامــل ســازمان  فتــح  افشــار   
منطقــه آزاد قشــم نیــز در ایــن جلســه اظهــار 
داشــت: تقویــت و توســعه فعالیــت شــرکت های 
ــگان  ــت از نخب ــرد حمای ــا رویک ــان ب دانش بنی

کشــوری و دانشــگاهی بــا اولویــت رفــع نیازهــا 
ــای دارای  ــی از برنامه ه ــه یک ــعه منطق و توس

ــه آزاد قشــم اســت. ــت منطق اولوی
وی ادامــه داد: در جزیــره قشــم به شــدت 
هســتیم  دانشــی  و  علــم  تولیــد  نیازمنــد 
طرح هــا  اجــرای  چرخــه  در  بتوانــد  کــه 
عملیاتــی  و  گرفتــه  قــرار  مورداســتفاده 
ــارک  ــه پ ــور مجموع ــن منظ ــرای ای ــود و ب ش
حلقــه  به عنــوان  می توانــد  زیســت فناوری 
ــش  ــای نق ــرا ایف ــوزه اج ــش و ح ــال دان اتص

ــد. کن
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در 
ــرمایه گذاران  ــور س ــتقبال از حض ــا اس ــه ب ادام
ــای  ــعه فعالیت ه ــرای توس بخــش خصوصــی ب
اظهــار  جزیــره،  دانشــگاهی  و  دانش بنیــان 
ــا همــکاری تمــام بخش هــا  کــرد: امیدواریــم ب
و دســتگاه های دولتــی بتوانیــم اعتبــار خوبــی 
ــی  ــد علم ــه رش ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ب

ــم. ــه جــذب کنی منطق
پایــان خاطرنشــان کــرد:  در  الهــی  فتــح 
ــده  ــنتی و منسوخ ش ــیوه های س ــتفاده از ش اس
در حوزه هــای مختلــف بــه بهانــه تولید اشــتغال 
قابل قبــول نیســت و برنامه ریــزی خوبــی بــرای 
مجموعه هــای  و  شــرکت  فعالیــت  توســعه 
ــش روز و  ــتفاده از دان ــت اس ــان جه دانش بنی
ــریع  ــدار و س ــوازن، پای ــعه مت ــه توس ــک ب کم

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ص منطق

در نشست معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح 
شد؛

در بازدید معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری از پارک زیست فناوری قشم مطرح شد:

ــارک  ــه پ ــد در هم ــاور بای ــتیار فن ــرح دس ط
ــی شــود/برگزاری  ــاوری اجرای ــم و فن ــای عل ه
ــرکت  ــی ش ــرای معرف ــه ب ــای فناوران رویداده
ــاوران  ــت فن ــت دارد/ فعالی ــی اهمی ــای پارک ه
در پــارک زیســت فنــاوری قشــم رضایــت 

ــت ــش اس بخ
 معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــا هــدف بررســی و رفــع 
ــع پیــش روی فعالیــت هــای  مشــکالت و موان
فناورانــه قشــم از شــرکت هــای فنــاور و دانــش 
بنیــان مســتقر در پــارک زیســت فنــاوری 

ــرد. ــد ک ــارس بازدی ــج ف خلی
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــارس  ــج ف ــاوری خلی ــارک زیســت فن ــل پ المل
قشــم، دکتــر علــی خیــر الدیــن در ایــن 
روز ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه محصــوالت 
ــان مســتقر  ــش بنی ــاور و دان شــرکت هــای فن
ــران  ــا مدی ــارک زیســت فنــاوری قشــم، ب در پ
ــت و در  ــو پرداخ ــه گفتگ ــا ب ــرکت ه ــن ش ای
ــرار  ــان ق ــات آن ــا و اقدام ــش ه ــان چال جری

ــت. گرف
فعالیــت  از  اســتقبال  بــا  همچنیــن  وی 
فنــاور  بعنــوان دســتیار  دانشــجویانی کــه 
در شــرکت های مســتقر در پــارک زیســت 
فنــاوری خلیــج فــارس قشــم مشــغول فعالیــت 
هســتند، بــر ضــرورت  اجــرای طــرح دســتیار 
فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد 
ــا هــدف فرهنــگ  کــرد و افــزود: ایــن طــرح ب
ســازی، کســب مهــارت و آشــنایی دانشــجویان 

بــا فعالیــت هــای نوآورانــه و فناورانــه در پــارک 
ــت. ــده اس ــی ش ــاوری اجرای ــم و فن ــای عل ه

علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری ضمــن ابــراز خرســندی از 
ــارک زیســت  فعالیــت هــای انجــام شــده در پ
فنــاوری خلیــج فــارس قشــم،  تقویــت، حمایت 
و رفــع موانــع و چالــش هــای واحدهــای فنــاور 
ــای  ــزاری رویداده ــز برگ ــان و نی ــش بنی و دان
ــرکت  ــت ش ــی فعالی ــدف معرف ــا ه ــه ب فناروان
ــز اهمیــت و رضایــت بخــش  هــا را بســیار حائ

دانســت.
گفتنــی اســت، دکتــر محمــد شــریف رنجبــر 
رییــس پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس 
ــی از حضــور معــاون  قشــم نیــز ضمــن قدردان
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
ــای  ــت ه ــه گزارشــی از فعالی ــه ارائ ــاوری ب فن
ایــن پــارک پرداخــت و گفــت: برقــراری ارتباط 
ــش  ــاور و دان ــای فن ــن شــرکت ه ــل بی و تعام
ــعه و  ــات توس ــی از ضروری ــان مســتقر  یک بنی

ــه اســت. پیشــرفت فعالیــت هــای فناوران

شرکت های دانش بنیان؛ کنشگران اصلی در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، 
نشســت مشــترک بــا ۱۵۰ شــرکت دانــش 
ــازه پذیــرش شــده در ایــن مجموعــه  بنیــان ت
ــرد. ــزار ک ــاه برگ ــان م ــنبه ۱6 آب را روز دوش

ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر علــی اســدی. 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران، 
دکتــر ایــرج الــه دادی معــاون توســعه فنــاوری 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، دکتــر 

مهــدی فریدونــد مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش 
ــم  ــدس میث ــران، مهن ــگاه ته ــاوری دانش و فن
یوســفی رییــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران و 
جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت هــای دانــش 

بنیــان برنامــه ریــزی و برگــزار شــد.
ــم و  ــارک عل ــس پ ــدی ریی ــی اس ــر عل دکت
ــت  ــان اهمی ــا بی ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش فن

توســعه زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری و 
ایجــاد همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش 
بنیــان در راســتای تحقــق ایــن موضــوع گفــت: 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، کنشــگران اصلــی 

ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــوزه ب ــن ح ای
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــگاه  ــوری دانش ــعار مح ــری و ش ــم رهب معظ
دانشــگاه  تحقــق  داشــت:  اظهــار  تهــران 
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ــش  ــای دان ــرکت ه ــور ش ــا حض ــن ب کارآفری
بنیــان میســر و ممکــن اســت. همــه کنشــگران 
ــه  ــر ب ــکاری یکدیگ ــا هم ــد ب ــان بای و ذی نفع
ــم.  ــک کنی ــور کم ــی کش ــداف عال ــق اه تحق
اســدی نتیجــه ایــن همــکاری را توســعه 
کشــور خوانــد و افــزود: کاهــش نــرخ مهاجــرت 
اشــتغال،  افزایــش  کشــور،  از  نخبــگان 
ایجــاد امیــد و نشــاط در جامعــه از دیگــر 
ــکاری  ــن هم ــه از ای ــت ک ــتاوردهایی اس دس

ــرد.  ــی گی ــات م نش
فنــاوری دانشــگاه  و  پــارک علــم  رییــس 
ــان  ــش بنی ــی دان ــت دیپلماس ــران از اهمی ته
و فنــاوری صحبــت کــرد و گفــت: در تالشــیم 
تــا بتوانیــم خــارج از مرزهــای کشــور بــه 
ــن اســاس جلســاتی  ــر ای ــم، ب ــت بپردازی فعالی
ــا دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه  ب
داشــته ایــم. طــی چنــد مــاه گذشــته بــا 
رووســای دانشــگاه های عــراق و همچنیــن 
رییــس دانشــگاه ایــروان جلســاتی برگــزار 
ــعب  ــه ش ــت ک ــن اس ــدف ای ــم. ه ــرده ای ک
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در 
دانشــگاه هــای عــراق و ایــروان ایجــاد و زمینــه 
ــان  ــش بنی ــادرات محصــوالت دان ــرای ص ای ب

ــود. ــم ش فراه
دکتــر اســدی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــور خاط ــق آزاد کش ــا مناط ب
ــه  ــه چندجانب ــم نام ــی تفاه ــای آت ــی روزه ط
ای بــا منطقــه آزاد انزلــی منعقــد خواهــد شــد، 
همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری در ارس، 

ــق  ــی مناط ــور کل ــه ط ــپین و ب ــش، کاس کی
ــت.  ــعبه اس ــرزی دارای ش م

وی در ادامــه از تاســیس پردیــس بیــن المللــی 
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک دانشــگاه تهــران در قشــم ی
در تالشــیم تــا بسترســازی الزم بــرای حضــور 
ــز  ــه نی ــن منطق ــاوری در ای ــم و فن ــارک عل پ
ــن  ــدف ای ــی ه ــور کل ــه ط ــرد. ب ــورت بگی ص
اســت تــا تســهیالت الزم بــرای صــادرات 
محصــوالت و همچنیــن واردات مــواد خــام 
مــورد نیــاز شــرکت هــای دانــش بنیــان فراهــم 

ــود.  ش
ــدوق  ــل صن ــد مدیرعام ــدی فریدون ــر مه دکت
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــه معرفی 
صنــدوق و خدمــات آن پرداخــت و گفــت: 
ــاوری دانشــگاه تهــران  صنــدوق پژوهــش و فن
طــی مجــوز کارگــروه مــاده ۱۰۰ صنــدوق 
هــای پژوهــش و فنــاوری بــا ســهامداری دولت 
ــران( و  ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل )پ

مشــارکت بخــش خصوصــی، بــر اســاس مــاده 
ــاده  ــن م ــوم و همچنی ــه س ــون برنام ۱۰۰ قان
ــارم توســعه اقتصــادی،  ــه چه ــون برنام ۴۵ قان
اســالمی  فرهنگــی جمهــوری  و  اجتماعــی 
ایــران، در ســال ۱۳۸۹ بــه ثبــت رســیده و بــا 
هــدف حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــد.  ــی نمای ــت م ــاور فعالی و فن
میثــم  مهنــدس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
یوســفی رییــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
ــا  ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ــاره ب اش
مبنــی بــر تکمیــل زنجیــره علــم و فنــاوری بــه 
معرفــی پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ــه برنامــه هــا، خدمــات و ظرفیــت هــای  و ارائ

ــت. آن پرداخ
ــد  ــا تاکی ــاه ب ــان یاورپن ــادی غفوری ــر ه دکت
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــه پ ــر اینک ب
ــگاهی  ــارک دانش ــن پ ــابقه تری ــا س ــران ب ته

ــت های  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت و ب ــور اس کش
ــا از  ــاخت ه ــعه زیرس ــر توس ــی ب ــد مبن جدی
ظرفیــت هــای جدیــد اســتقرار در پــارک علــم 
ــرد و  ــت ک ــران صحب ــگاه ته ــاوری دانش و فن
ــوع  ــاوری موض ــم و فن ــای عل ــت: پردیس  ه گف
ــم و  ــارک عل ــط پ ــه توس ــت ک ــدی اس جدی
فنــاوری دانشــگاه تهــران دنبــال مــی شــود، در 
حــال حاضــر پردیــس علــم و فنــاوری شــهید 
علــی محمــدی واقــع در میــدان بهمــن و 
پردیــس علــم و فنــاوری شــهید چمــران واقــع 
ــی  ــای کارگاه ــتهارد دارای فض ــه اش در منطق
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوده و ش و اداری ب
عضــو پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــی توانن م
ــا و  ــایر فضاه ــی س ــه معرف ــن ب وی همچنی
ظرفیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــط  ــک، محی ــعب ژئوفیزی ــه ش ــران از جمل ته
ابوریحان،تبریزچی،کیش،فارابــی،  زیســت، 
ارس، فومــن، کاســپین،اصفهان، کاشــان و... 

ــت. پرداخ
دکتــر غفوریــان از فرصــت هــای ســرمایه 
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــذاری در پ گ
و  فنــاوری  بــرج  کــرد.  صحبــت  تهــران 
ــی اســت  ــه موضوعات ســاختمان TH1 از جمل
کــه شــرکت هــا و عالقــه منــدان مــی تواننــد 
در امــر ســرمایه گــذاری آن اقــدام نماینــد.

ــل و  ــران عام ــی نشســت، مدی در بخــش پایان
ــه  ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــدگان ش نماین

ــد.  ــود پرداختن ــواالت خ ــرح س ط

پانزدهمیــن دوره آموزشــي مراکــز رشــد علــم 
و فنــاوري کشــور ویــژه مدیــران و کارشناســان 
و  علمــي  شــهرک  توســط  مراکــز،  ایــن 
تحقیقاتــي اصفهــان بــا همــکاری معاونــت 
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن

ــد. ــزار گردی ــان برگ ــاوری، ۲۴ و ۲۵ آب فن
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
وتحقیقاتــی اصفهــان،  در ایــن همایــش دو 
ــاوري  ــم و فن ــد عل ــز رش ــران مراک روزه، مدی
سراســر کشــور در پنل هــای آموزشــي بــه 
ــوان تخصصي شــان شــرکت  ــای ت منظــور ارتق
ــز رشــد  ــات مراک ــاي خدم مي کنند.طــرح ارتق
گامــي اســت در جهــت ارتقــاء ســطح کمــي و 
کیفــي خدمــات مراکــز رشــد فنــاوري کشــور 
کــه بــه طــور مشــترک توســط شــهرک علمــي 
و تحقیقاتــي اصفهــان و معاونــت فنــاوری و 
نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  
طــرح  ایــن  اصلــي  مي شــود.هدف  انجــام 
ــه  ــد ب ــز رش ــرویس  هاي مراک ــه س ــود ارائ بهب
منظــور توســعه کارآفرینــي و نیــل بــه اقتصــاد 
دانایي محــور و ایجــاد اشــتغال پایــدار و ثــروت 
ــازمان هاي  ــوان س ــه عن ــد ب ــت.مراکز رش اس
پیشــگام در امــر توســعه و ترویــج کارآفرینــي و 
نیــز تســهیل و تســریع در راه انــدازي کســب و 
ــم  ــای عل ــطح پارک ه ــک در س ــاي کوچ کاره
ــي  ــازمان هاي دولت ــگاه ها، س ــاوری، دانش و فن
ــا در  ــر نهاده ــات و دیگ ــي، موسس و غیردولت
گســتره ملــي و منطقــه اي نقــش موثــر و 
شــایاني را ایفــا مي کننــد و برگــزاري ایــن 
دوره  نیــز در راســتاي تقویــت و توانمندســازي 

ــز اســت. ــن مراک ــر چــه بیشــتر ای ه
ــی در  ــای عمل ــي گام ه ــن دوره آموزش در ای
جهــت آشــنایي مدیــران و کارشناســان مراکــز 
ــذب و  ــد ج ــع و فراین ــا مناب ــور ب ــد کش رش
و  واحدهــای  و هدایــت  پذیــرش، حمایــت 

هســته های فنــاور در دوره رشــد مقدماتــی 
ــازی  ــتیبانی و توانمندس ــات پش ــد، خدم و رش
ــی  ــی و ارزیاب ــای پژوهش ــرح ه ــات ط و خدم
ــده  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــز رش ــی مراک عمل
پانزدهمیــن  پایــان دوره دو روزه  اســت. در 
ــاوري  ــم و فن ــد عل ــز رش ــي مراک دوره آموزش
ــز  ــن مراک ــان ای ــران و کارشناس ــور، مدی کش
از شــرکتهای فنــاور و دانش بنیــان شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نیــز بازدیــد 
خواهنــد کرد.شــایان ذکــر اســت شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان فعالیــت اجرایــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــه ده ــه س ــک ب ــود را نزدی خ
ــز  ــن مرک ــدازی اولی ــا راه ان ــه طــور جــدی ب ب
رشــد در کشــور و بــا هــدف حمایــت و هدایــت 
شــرکتهای فنــاور نوپــا کــه ایده هــای نوآورانــه 
امکانــات الزم جهــت  و فناورانــه داشــته و 
ــه  ــاز کــرد و ب ــد، آغ ــی نمــودن را ندارن عملیات
عنــوان حلقــه واســط میــان دولــت، صنعــت و 
دانشــگاه در جهــت توســعه اقتصــادی مبتنــی 
بــر دانــش و نهایتــا تبدیــل علــم بــه ثــروت در 

ــت. ــرده اس ــش ک ــای نق ــور ایف کش
ــی  ــون در شــهرک علمــی و تحقیقات ــم اکن ه
ــتقر  ــاور مس ــد فن ــش از 6۴۰ واح ــان بی اصفه
نیــز  نفــر  از ۸۴۰۰   بــرای بیــش  بــوده و 

ــت. ــده اس ــاد ش ــدار ایج ــتغال پای اش

پانزدهمین دوره آموزشي مراکز رشد علم و فناوري کشور برگزار شد؛ 
انتقال تجربه برای حمایت از اشتغال پایدار و ثروت آفرینی دانش بنیان

معــاون وزیر تجــارت، صنعت و ســرمایه گذاری 
ــد از  ــان در بازدی ــی عم ــاق بازرگان ــس ات و رئی
علمــی  شــهرک  دانش بنیــان  شــرکت های 
داشــتند:  اظهــار  اصفهــان  تحقیقاتــی  و 
ــد  ــمندی داری ــوی و ارزش ــیار ق ــای بس ایده ه
ــع  ــتی مرتف ــی و درس ــه خوب ــازار را ب ــاز ب و نی
ــی شــهرک  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ کرده اید.ب
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، در ایــن بازدیــد، 
توانمندی هــای  و  شــهرک  معرفــی  ضمــن 
ــاوری  ــی و فن ــدی  صادرات ــی آن، توانمن جهان
دو  و  تشــریح  دانش بنیــان  شــرکت های 
شــرکت نصرالدولیــه و بهیــار صنعــت ســپاهان 
خــود  فنــاوری  و  محصــوالت  معرفــی  بــه 
پرداختنــد.در ایــن نشســت، صالــح بــن ســعید 
و  تجــارت، صنعــت  وزیــر  معــاون  مســن، 
ــه  ــس از مالحظ ــز پ ــان نی ــرمایه گذاری عم س
توانمندی هــای ایــن مجموعــه از حضــور خــود 
در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ابــراز 
خرســندی کــرد و اظهــار داشــت: شــهرک 
ــه  ــک مجموع ــان ی ــی اصفه ــی و تحقیقات علم
ــه  ــت ک ــاوری اس ــم و فن ــی عل ــطح عال در س
ــوی  ــات ق ــاص و تحقیق ــای خ دارای فناوری ه
ــز  ــت نی ــا صنع ــی را ب ــات خوب ــوده و ارتباط ب
برقــرار نمــوده اســت.در ادامــه، دو شــرکت 
نصرالدولیــه و بهیــار صنعــت ســپاهان بــه 
معرفــی توانمندی هایشــان پرداختند.معــاون 
وزیــر تجــارت، صنعــت و ســرمایه گذاری عمــان 
ــرکت  ــیل دو ش ــناخت پتانس ــس از ش ــز پ نی
ــنایی  ــندی از آش ــراز خرس ــن اب ــور، ضم مذک
ــی  ــده و ارتباطات ــی ش ــای معرف ــا فناوری ه ب
ــر  ــد، ب ــان دارن ــا عم ــرکت ب ــن دو ش ــه ای ک
ــرد و  ــد ک ــات تاکی ــت ارتباط ــم و تقوی تحکی
ــا  ــه مشــکل ی ــت: درصــورت وجــود هرگون گف
ــکاری  ــان، هم ــت در عم ــد فعالی ــع در رون مان
کامــل بــرای حــل آن و تقویــت ارتباطــات 

ــح  ــم کرد.صال ــالش خواه ــران ت ــور ای ــا کش ب
بــن ســعید مســن بیــان کــرد: مــا درصددیــم 
ــا شــهرک علمــی و  ارتباطــات گســترده ای را ب
ــوان  ــم و از ت ــرار کنی ــان برق ــی اصفه تحقیقات
ــی  ــت و آکادم ــگاه، صنع ــرای دانش ــهرک ب ش
نــوآوری عمــان بهره بــرداری کنیم.ایــن هیــات 
۱۵ نفــره ســپس از دو شــرکت بســپار شــیمی 
ــد  ــپاهان بازدی ــت س ــار صنع ــپیدان و بهی س
کردنــد و از نزدیــک در جریــات فعالیــت و 
تــوان تکنولــوژی و علمــی آنهــا قــرار گرفتنــد، 
در جریــان ایــن بازدیــد معــاون وزیــر تجــارت، 
اتــاق  رئیــس  و  ســرمایه گذاری  و  صنعــت 
بازرگانــی عمــان خطــاب بــه شــرکت ها اظهــار 
ــوی و ارزشــمندی  داشــت: ایده هــای بســیار ق
ــتی  ــی و درس ــه خوب ــازار را ب ــاز ب ــد و نی داری
ــن  ــت در ای ــر اس ــایان ذک ــع نموده اید.ش مرتف
بازدیــد صالــح بــن ســعید مســن، معــاون وزیــر 
ــان در  ــرمایه گذاری عم ــت و س ــارت، صنع تج
ــس  ــات تجــاری متشــکل از رئی ــک هی راس ی
اتــاق بازرگانــی و صنایــع عمــان، مشــاور وزیــر 
صنعــت، مدیــرکل صنایــع وزارت صنعــت و 
تجــارت، رئیــس اجرایــی شــرکت شــهرک های 
ــی،  ــاق بازرگان ــادی ات ــاور اقتص ــی، مش صنعت
مدیــران  از  تــن  چنــد  و  شــوراها  مدیــر 
ــدگان  ــراه نماین ــه هم ــی ب ــرکت های عمان ش
ــرب  ــدگان دفترغ ــان و نماین ــتانداری اصفه اس
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  آســیای 

ــتند. ــور داش حض

معاون وزیر تجارت، صنعت و سرمایه گذاری عمان؛

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یک مجموعه در سطح عالی علم و فناوری است



آبانماه 1401- نشریه شماره12 38ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

پارک  اهی علم و فناوری

ــم و  ــارک عل ــس پ ــدی؛ ریی ــی اس ــر عل دکت
فنــاوری دانشــگاه تهــران در گفــت وگــوی 
اختصاصــی بــا تیــم رســانه پــارک علــم و 
فنــاوری دانشــگاه تهــران درخصــوص نشســت 
بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان گفــت: در ایــن 
نشســت، بــا شــرکت هــای دانــش بنیانــی کــه 
فراینــد پذیــرش را طــی کــرده انــد، بــه گفــت 
ــی  ــا هماهنگ ــت ت ــرار اس ــم و ق ــو پرداختی وگ
ــرکت  ــن ش ــتقرار ای ــر اس ــی ب ــای الزم مبن ه
هــا در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 

انجــام شــود.  
ــال  ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر اس دکت
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــوان تولی ــا عن ب
آفرینــی اظهــار داشــت: در بخشــی از ایــن 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــات پ ــه خدم ــت ب نشس
و همچنیــن انتظــارات از شــرکت هــای دانــش 
ــعار  ــا ش ــم ت ــد و امیدواری ــه ش ــان پرداخت بنی
ســال و همچنیــن شــعار دانشــگاه تهــران 
مبنــی بــر جهــاد علمــی بــرای تحقــق دانشــگاه 
کارآفریــن بــا رویکــرد مســئولیت پذیــری 

ــود. ــق ش ــی محق اجتماع
وی در ارتبــاط بــا چشــم انــداز اســتقرار 

۲۰۰۰ واحــد فنــاور در پــارک علــم و فنــاوری 
ــه  ــرد: هم ــان ک ــر نش ــران خاط ــگاه ته دانش
ایــن شــرکت هــا را نمــی تــوان در ســاختمان 
ــر  ــع در امی ــاوری واق ــم و فن ــارک عل ــی پ اصل
ــا  ــور م ــن منظ ــه همی ــرد، ب ــتقر ک ــاد مس آب
اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری را توســعه داده 
ــا و دانشــکدگان  ــم و از فضــای دانشــکده ه ای

ــرد. ــم ب ــره خواهی ــران به ــگاه ته دانش
فنــاوری دانشــگاه  پــارک علــم و  رییــس 
تهــران اظهــار داشــت: هــدف اصلــی مــا 
ایــن اســت کــه هســته هــا و تیــم هــای 
ــا  ــکدگان و ب ــا و دانش ــکده ه ــاور در دانش فن
ــرد  ــکل بگی ــاتید ش ــجویان و اس ــور دانش حض

تــا ایــن چشــم انــداز محقــق شــود. همچنیــن 
ــرایط  ــه ش ــان ک ــش بنی ــای دان ــا شــرکت ه ب
ــک  ــم. نزدی ــاط گرفته ای ــد، ارتب ــتقرار دارن اس
ــالم  ــان اع ــش بنی ــرکت دان ــزار ش ــه ه ــه س ب
آمادگــی کــرده انــد و فراینــد پذیــرش ۱۰۰ تــا 

ــت. ــده اس ــام ش ــورد انج ۱۵۰ م
دکتر اســدی توســعه دیپلماســی دانــش بنیان 
و فنــاور را موضــوع مهمــی دانســت و گفــت: بــا 
توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، حضــور پارک 
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران را در مناطــق 
مــرزی ماننــد کیــش، ارس و کاســپین توســعه 

داده ایــم. 
ــگاه  ــا دانش ــاط ب ــاد ارتب ــه از ایج وی در ادام
هــای کشــورهای دیگــر صحبــت کــرد و افــزود: 
بــا دو دانشــگاه کشــور عــراق وارد مذاکــره 
شــده ایــم، رووســای ایــن دو دانشــگاه از پــارک 
علــم و فنــاوری و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــگاه  ــن دانش ــد، همچنی ــرده ان ــز ک ــد نی بازدی
ــه شــعبه ای  ــرده ک ــی ک ــالم آمادگ ــروان اع ای
ــران در  ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل از پ

آنجــا ایجــاد شــود.
ــرد:  ــان خاطــر نشــان ک ــر اســدی در پای دکت

ــی،  ــه انزل ــق آزاد از جمل ــا مناط ــی ب مذاکرات
سیســتان و کیــش صــورت گرفتــه و همچنیــن 
بــه زودی تفاهــم نامــه ای بــا منطقــه آزاد 
ــا  ــالش ه ــن ت ــد شــد، ای ــد خواه ــی منعق انزل
ــرکت هــای  بــرای ایــن اســت کــه کــه ش
ــای  ــارج از مرزه ــد در خ ــان بتوانن ــش بنی دان
ایــران فعالیــت هــای دانــش بنیانــی خودشــان 

ــند. ــته باش را داش

دکتر علی اسدی؛ 
توسعه دیپلماسی دانش بنیان، فرصتی برای فعالیت دانش بنیان ها در خارج از مرزهای کشور 

بســپار شــیمی ســپیدان شــرکت دانش بنیــان 
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  در  مســتقر 
اصفهــان موفــق بــه کســب جایــزه برتــر 
انجمــن پارک هــای علمــی آســیا در ســال 

۲۰۲۲ شــد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
ــیمی  ــپار ش ــروه بس ــان، گ ــی اصفه و تحقیقات
ــتقر  ــان مس ــرکت های دانش بنی ــپیدان از ش س
در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان پــس 
ــر  ــرکت برت ــار ش ــان چه ــری در می از قرارگی
پارک هــای علمــی و فنــاوری آســیا، موفــق بــه 
ــرکت های  ــزه )Excellence( ش ــب جای کس
ــیا  ــی آس ــای علم ــن پارک ه ــان انجم دانش بنی

)ASPA( در ســال ۲۰۲۲ شــد.

انجمــن  کنفرانــس  پنجمیــن  و  بیســت 

 ۲۰۲۲ )ASPA( آســیا  علمــی  پارک هــای 
بــه میزبانــی کشــور کــره برگــزار شــد و جایــزه 
ــان، رئیــس  ــر محمــد کریمی ــه دکت ــر آن ب برت
هیئــت مدیــره گــروه بسپارشــیمی ســپیدان و 
دکتــر احســان یزدیــان معــاون توســعه فنــاوری 
ــا  ــان اعط ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش

شــد.
شــرکت دانش بنیــان بســپار شــیمی ســپیدان 

تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  در  مســتقر 
ــا  ــدی ب ــد محصــوالت کامپان ــا تولی ــان ب اصفه
ارائــه ۴۰ محصــول دانش بنیــان اختصاصــی 
و  محصــوالت  تجاری ســازی  قابلیــت  بــا  و 
همچنیــن ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی در 
ــدف  ــا ه ــاورزی ب ــیمیایی و کش ــای ش حوزه ه
و  ارزش  زنجیــره  تامیــن  بــاال،  ســودآوری 
دسترســی بــه دانــش، موفــق بــه حضــور 
در جمــع چهــار شــرکت برتــر دانش بنیــان 

ــد. ــیایی ش آس
ــاله  ــر س ــزه ASPA  ه ــای جای ــم اعط مراس
از ســوی انجمــن پارک هــای علمــی آســیا 
در  مســتقر  موسســات  شــرکت ها،  میــان 
پارک هــای علــم و فنــاوری عضــو ایــن انجمــن 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــویق ش ــدف تش ــا ه ب

و فن آفریــن جهــت دســتیابی بــه روحیــه 
فناورانــه،  دســتاوردهای  تجاری ســازی 
راســتای  در  مناســب  فرصت هــای  ایجــاد 
ــای  ــی مدل ه ــاری و معرف ــریک تج ــن ش یافت

می شــود. برگــزار  موفــق  شــرکت های 
از  می تواننــد  مســابقه  ایــن  منتخبــان 
شــبکه ایــن انجمــن بــرای معرفــی و پیشــبرد 
ــریک  ــن ش ــود و یافت ــرکت خ ــای ش فعالیت ه

ــد. ــتفاده کنن ــب اس ــاری مناس تج
و  علمــی  شــهرک  اســت  ذکــر  شــایان 
تحقیقاتــی اصفهــان عضــو هیئــت مدیــره 
 )ASPA( ــیا ــی آس ــای علم ــن پارک ه انجم
اســت و تاکنــون شــرکت های متعــددی از 
ــزه  ــن جای ــه کســب ای ــق ب ــهرک موف ــن ش ای
از انجمــن پارک هــای علمــی آســیا شــده اند.

در بیست و پنجمین نشست ساالنه انجمن پارک های علمی آسیا؛
جایزه برتر انجمن پارک های علمی آسیا در دستان شرکت دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
تقویت شرکت های فناور و دانش بنیان با اجرایی شدن قانون جهش تولید

ــد  ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــر س دبی
و  علمــی  شــهرک  از  بازدیــد  در  کشــور، 
تحقیقاتــی اصفهــان اظهــار کــرد: در نظــر 
ــد  ــع تولی ــع موان ــروه رف ــد در کارگ ــه ش گرفت
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  بــه  اســتان 
اصفهــان جایــگاه ویــژه اعطــا شــود زیــرا ایــن 
شــهرک بــه صــورت کامــل در جریــان مســائل 
اســت. دانش بنیــان  واحدهــای  مشــکالت  و 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
ــهیل  ــتاد تس ــر س ــان، دبی ــی اصفه و تحقیقات
ــتر  ــت: بیش ــور گف ــد کش ــع تولی ــع موان و رف
و  علمــی  شــهرک  در  مســتقر  واحدهــای 
تحقیقاتــی اصفهــان در تامیــن ســرمایه در 
گــردش، تامیــن مــواد اولیــه از طریــق گمــرک، 
اخــذ مجوزهــای خــاص و ... بــا مشــکالتی 
مواجــه هســتند کــه می تواننــد آن را از طریــق 
ــع تولیــد اســتان پیگیــری  کارگــروه رفــع موان
ــه  ــرای هم ــروه ب ــن کارگ ــات ای ــرده و مصوب ک

الزم االجراســت. اجرایــی  دســتگاه های 

ــه  ــا توج ــرد:  ب ــح ک ــک زاده تصری ــر بی دکت
ــان  ــای دانش بنی ــه از واحده ــدی ک ــه بازدی ب
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  در  مســتقر 
ــون  ــد قان ــر می رس ــه نظ ــتیم، ب ــان داش اصفه
جهــش تولیــد کــه خردادمــاه توســط مجلــس 
شــورای اســالمی مصــوب و ابــالغ شــده اســت، 
ایــن  کــه  مســائلی  از  بســیاری  می توانــد 
شــرکت ها بــا آن مواجــه هســتند را رفــع 

ــد. کن
وی افــزود: ایــن قانــون نحــوه حمایــت و 
ــای  ــه مســائل و مشــکالت واحده رســیدگی ب
ــرف  ــون در ش ــرده و اکن ــن ک ــاور را تعیی فن
اجراســت. بــا اجرایــی شــدن ایــن قانــون عــالوه 
ــان،  ــای دانش بنی ــداد واحده ــش تع ــر افزای ب
ــی  ــان فعل ــای دانش بنی ــت واحده ــاهد تقوی ش

ــود. ــم ب ــز خواهی نی
ــد  ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــر س دبی
کشــور گفــت: مســائل و مشــکالت واحدهــای 
ــهیل  ــای تس ــب کارگروه ه ــان در قال دانش بنی

و رفــع موانــع تولیــد اســتان ها قابــل رســیدگی 
اســت. براســاس قانــون جهــش تولیــد، بخــش 
ــان  ــای دانش بنی ــا واحده ــط ب خصوصــی مرتب
نیــز در ایــن کارگــروه یــک رای دارد. براســاس 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــون، معاون قان
در  نخبــگان  علمــی  بنیــاد  و  جمهــوری 
ــد  ــده خواه ــر عه ــه را ب ــن وظیف ــتان ها ای اس

ــت. داش
احســان یزدیــان معــاون توســعه فنــاوری 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، نیــز در 
نشســتی کــه ابتــدای ایــن بازدیــد برگــزار شــد، 

بــه بیــان تاریخچــه و اهــداف تشــکیل شــهرک 
ــت. ــان پرداخ ــی اصفه ــی و تحقیقات علم

ــه  ــل ده ــهرک در اوای ــن ش ــه وی ای ــه گفت ب
ــه  ــروع ب ــد ش ــز رش ــک مرک ــوان ی ــه عن ۸۰ ب
فعالیــت کــرد . ابتــدا بــرای ســاختمان های 
ســرمایه گذاری  دولتــی  بخــش  شــهرک 
درصــد   ۹۵ از  بیــش  اکنــون  امــا  کــرد، 
ایــن  در  شــده  انجــام  ســرمایه گذاری های 
شــهرک توســط بخــش خصوصــی انجــام شــده 

ــت. اس
ــی و  ــهرک علم ــاوری ش ــعه فن ــاون توس مع
تحقیقاتــی اصفهــان گفــت: ایــن شــهرک 
نــوآوری  اکوسیســتم  در  ویــژه ای  جایــگاه 
ــا  ــاختارمند ب ــات س ــته و ارتباط ــتان داش اس
ســازمان های  کارآفرینــان،  بــزرگ،  صنایــع 
ســرمایه گذاری،  صندوق هــای  دولتــی، 
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی، منتورهــا و 

اســت. داده  شــکل  خدمات دهنــدگان 
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پارک اهی علم و فناوری

رویداد مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و فوالد مبارکه؛
ارائه طرح های سرمایه گذاری فناورانه شرکت های دانش بنیان به صنعت

مشــترک  ســرمایه گذاری  رویــداد  دومیــن 
ــان  ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــن ش بی
و شــرکت پشــتیبانی و توســعه فنــاوری و 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــوالد مبارک ــوآوری ف ن
ــط عمومــی شــهرک علمــی  ــزارش رواب ــه گ ب
مراســم ۴  ایــن  در  اصفهــان،  تحقیقاتــی  و 
شــرکت »آریــا ســنجش آســیا«، »محرکــه 
گســتر آرشــید«، »پایــا مغناطیــس پارتــاک« و 
»ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانــه« بــه معرفــی 
ســرمایه پذیر  طرح هــای  ارائــه  و  شــرکت 

ــد.  پرداختن
ــت  ــس هیئ ــالمی، رئی ــم اس ــدا ابراهی در ابت
مدیــره شــرکت آریــا ســنجش آســیا، بــا اشــاره 
ــال ۱۳۹۴ در  ــی س ــرکت ط ــیس ش ــه تأس ب
ــار  ــان اظه ــی اصفه ــی و تحقیقات شــهرک علم
ــاخت  ــه س ــه در زمین ــرکت ک ــن ش ــرد: ای ک
انــواع حســگرهای اندازه گیــری وزن و نیــرو 
ــی  ــه تازگ ــت، ب ــال اس ــتC  فع ــا کالس دق ب
موفــق شــد گواهــی اســتاندارد )اســتاندارد 
ــی  ــازمان مل ــود را از س ــوالت خ 66۳۵( محص

ــد. ــذ کن ــتاندارد اخ اس
وی افــزود: ایــن محصــوالت در صنایــع آهــن 
و فــوالد و ســایر فلــزات جهــت توزیــن در 
ــت  ــع باالدس ــا صنای ــف و ی ــای مختل بخش ه
ــرای توزین هــای غیــر متعــارف کــه نیازمنــد  ب
می شــود.  اســتفاده  اســت  سفارشی ســازی 
ــه  ــوع محصــول در هم ــن ن ــی ای ــور کل ــه ط ب
ــری  ــه اندازه گی ــد ب ــدی نیازمن ــای تولی واحده

ــرد دارد. ــرو و وزن کارب نی
ــز  ــن محصــول نی ــاره اهمیــت ای اســالمی درب
ــرو  ــری وزن و نی ــگرهای اندازه گی ــت: حس گف
همــواره مــورد نیــاز کشــور و ســاخت آن 
مســتلزم وجــود دانش فنــی اســت. ایــن دانــش 
ــی  ــان ایران ــت متخصص ــون در دس ــی اکن فن

ــرار دارد. ق

ــرم  ــا پلتف ــمند ب ــه هوش کارخان
ــی ــیا صنعت ــت اش اینترن

در گام دوم احمــد رضــا شــفیعی، مدیرعامــل 

شــرکت محرکــه گســتر آرشــید، در ارائــه 
ــا  ــی« ب ــیا صنعت ــت اش ــرم اینترن ــرح »پلتف ط
ــال  ــرکت در س ــن ش ــیس ای ــه تأس ــاره ب اش
۱۳۹۵ و پذیــرش آن در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان طــی ســال ۱۳۹۷، گفــت: 
ــخت افزار  ــش س ــده در دو بخ ــاد ش ــرم ی پلتف
بخــش  کــه  شــده  تشــکیل  نرم افــزار  و 
ــزات  ــرل تجهی ــه کنت ــخت افزاری آن وظیف س
و فرایندهــای صنعتــی و همچنیــن جمــع  آوری 
داده را بــر عهــده دارد و بخــش نرم افــزاری 
آن وظیفــه واســط کاربــری تحــت web جهــت 
پیکره بنــدی ســخت افزار، پایــش داده هــا و 
ــد. ــام می ده ــی را انج ــتورات کنترل ــال دس اعم

ــش  ــول در پای ــن محص ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــای  ــزات و فرآینده ــرل تجهی ــت و کنت وضعی
و  تعمیــر  هوشــمند،  کارخانــه  صنعتــی، 
دارایی هــا،  مدیریــت  هوشــمند،  نگهــداری 
ــت  ــمند، مدیری ــاختمان هوش ــاورزی و س کش
انــرژی، شــبکه هوشــمند )توزیــع بــرق( و 

مــواردی از ایــن قبیــل کاربــرد دارد.
ــید  ــتر آرش ــه گس ــرکت محرک ــل ش مدیرعام
بــا بیــان اینکــه اســتفاده از چنیــن محصوالتــی 
ــع  ــی صنای ــرد اصل ــه رویک ــران ب ــوز در ای هن
ــال ۲۰۲۰  ــت: در س ــل نشــده اســت، گف تبدی
ــن  ــرای ای ــارد دالری ب ــازار ۲۰۰ میلی ارزش ب
ــود  ــی می ش ــه پیش بین ــده ک ــت ش ــش ثب بخ
تــا ســال ۲۰۳۰ بــه بیــش از یــک هــزار میلیارد 
دالر افزایــش یابــد. همچنیــن انــدازه بــازار ایــن 
ــه( 6۰  ــاورزی )گلخان ــوزه کش ــول در ح محص

هــزار میلیــارد تومــان اســت.

بــا  انــرژی  مصــرف  کاهــش 
ــی ــای جرثقیل ــتفاده از مگنت ه اس

ــل  ــری، مدیرعام در بخــش ســوم مســعود باق
ــرد:  ــار ک ــاک، اظه ــس پارت شــرکت پایامغناطی
ــیس و در  ــال ۱۳۹۸ تأس ــرکت در س ــن ش ای
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان مســتقر 
ــر اســاس  شــد. اولیــن میــز مگنــت صنعتــی ب
ــن شــرکت ســاخته  ــاوری EPN توســط ای فّن
ــن  ــد چندی ــه عق ــق ب ــالوه موف ــه ع ــد. ب ش

قــرارداد مشــاوره در حــوزه محصــوالت مختلــف 
ــدیم. ــر ش ــل مذاب ب ــون جرثقی همچ

از  یکــی  جرثقیلــی  مگنــت  افــزود:  وی 
محصــوالت اصلــی شــرکت محســوب می شــود 
ــی  ــزرگ مغناطیس ــات ب ــل قطع ــه در حم ک
ــژه ای  ــش وی ــدن نق ــوالد و چ ــن، ف ــل آه مث
دارد. در نتیجــه اســتفاده از ایــن محصــول، 
فضــای انبــار بــه صــورت بهینــه مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و ســرعت بارگیــری و تخلیــه بــار 

افزایــش می یابــد.
ــاک  ــس پارت ــرکت پایامغناطی ــل ش مدیرعام
گفــت: فنــاوری بــه کار رفتــه در ایــن محصــول، 
ــف از  ــع مختل ــتفاده از آن در صنای ــکان اس ام
جملــه صنایــع نظامــی را فراهــم کــرده اســت. 
ــتفاده از  ــت اس ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــش و  ــرق را کاه ــرف ب ــی مص ــت جرثقیل مگن
اتــالف حرارتــی را بــه صفــر می رســاند کــه در 
نهایــت ثابــت بــودن تــوان باربــرداری و کاهــش 
دارد.  دنبــال  بــه  را  تعمیــرات  هزینه هــای 
ــا  ــه پاتیل ه ــری و تخلی ــان بارگی ــن زم همچنی

ــد. ــش می یاب ــز کاه نی

ــبز در  ــوالد س ــاخت ف ــاوری س فن
ــران ای

علــی اشــرفی، مدیرعامــل شــرکت ســهند 
ــه دو  ــز در ارائ ــه، نی ــوالد خاورمیان ــن و ف آه
ــازی  ــاوری و بومی س ــه فن ــتیابی ب ــرح »دس ط
یاتاقان هــای لغزشــی پایــه روی« و »تولیــد 
انرژی هــای  از  اســتفاده  بــا  ســبز  فــوالد 

تجدیدپذیــر« اظهــار کــرد: آلیاژهــای سایشــی 
پایــه روی کــه از روی، مــس و آلومینیــوم 
ــفید  ــز س ــام برن ــا ن ــت و ب ــده اس ــکیل ش تش
ــه رده  ــرکت و در س ــن ش ــهرت دارد، در ای ش
ــده و  ــی ش ــات حرارت ــی، عملی ــی ریختگ کیف

ــد. ــد ش ــده تولی ــی ش ــات ترمومکانیک عملی
ــی در  ــای لغزش ــوع آلیاژه ــن ن ــزود: ای وی اف
مقایســه بــا برنــد و ســایر آلیاژهــای ایــن فلــز، 
مقامــت سایشــی باالتــر و ســازگاری بیشــتری 

ــرایط کاری دارد. ــا ش ب
ــوالد و  ــن و ف ــهند آه ــرکت س ــل ش مدیرعام
خاورمیانــه گفــت: از ایــن محصــول بــه عنــوان 
ســنگین  صنایــع  در  لغزشــی  یاتاقان هــای 
ماننــد فــورج، خودروســازی و حمل ونقــل، 
ــع  ــزات صنای ــی تجهی ــدن و حت ــنگ و مع س
برابــر  در  محافــظ  پوشــش  کشــاورزی، 
ــای  ــی و توربین ه ــازه های دریای ــی س خوردگ
بــادی، ســازه های مقــاوم در برابــر زلزلــه، 
ــت  ــای دایکاس ــون روی، قالب ه ــای ی باتری ه
ــتفاده  ــر اس ــت تخریب پذی ــتنت های زیس و اس

می شــود.
اشــرفی دربــاره طــرح »فنــاوری تولیــد فــوالد 
ــر«  ــا اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذی ســبز ب
ــیله  ــه وس ــفنجی ب ــن اس ــای آه ــت: احی گف
ــد  ــد تولی ــای جدی ــی از روش ه ــدروژن یک هی
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــبز اس ــوالد س ف

کشــور ســوئد اجــرا شــد.
وی افــزود: شــرکتی مثــل ذوب آهــن بــه ازای 
هــر تــن تولیــد فــوالد کربنــی، ۱۱۸۰ کیلوگرم 
و فــوالد مبارکــه ۹۹۰ کیلوگــرم کربــن تولیــد 
ــد  ــه در فرآین ــا از قراض ــی تنه ــد. وقت می کن
ــه ۴۱۰  ــن ب تولیــد اســتفاده شــود، تولیــد کرب

ــد. ــش می یاب ــرم کاه کیلوگ
مدیرعامــل شــرکت ســهند آهــن و فــوالد 
ــرژی در  ــالف ان ــه ات ــاره ب ــا اش ــه ب خاورمیان
فرآینــد تولیــد فــوالد، اظهــار کــرد: اگــر بتــوان 
جلــوی اتــالف ایــن انــرژی را گرفــت می تــوان 
ــرای  گفــت فــوالد ســبز تولیــد شــده اســت. ب
ایــن کار می تــوان از ژنراتورهــای ترموالکتریــک 

اســتفاده کــرد.

 برگزاری رویداد ملی پسته شو

ــتین  ــرای نخس ــو ب ــته ش ــی پس ــداد مل روی
ــم  ــارک عل ــط پ ــمنان، توس ــتان س ــار در اس ب
ــه ی  ــه گفت ــد. ب ــزار ش ــتان برگ ــاوری اس و فن
ــم  ــارک عل ــس پ ــری، ریی ــن نظ ــر محس دکت
ــا  ــداد ب ــن روی ــمنان، ای ــتان س ــاوری اس و فن
مناســب  ظرفیت هــای  وجــود  بــه  توجــه 
حــوزه کشــاورزی در اســتان و بــه طــور خــاص 
محصــول اســتراتژیک پســته در شهرســتان 
ــوذ  ــت نف ــه اهمی ــر ب ــن نظ ــان و همچنی دامغ
ــته  ــرآوری پس ــد و ف ــو در تولی ــای ن فناوری ه
بــه منظــور رشــد اقتصــادی ایــن حــوزه، برگزار 
ــان  ــخ ۱۰ آب ــه تاری ــداد ک ــن روی ــد. در ای ش
ــان  ــگاه آزاد دامغ ــی دانش ــه میزبان ۱۴۰۱ و ب
برگــزار گردیــد، شــرکت های دانش بنیــان و 

واحدهــای فنــاور فعــال در حوزه هــای مختلــف 
کشــاورزی بــه ویــژه در زمینه هــای مرتبــط بــا 
ــد.  ــم آمدن ــرد ه ــته، گ ــرآوری پس ــد و ف تولی
دانش بنیــان،  و  جدیــد  محصــوالت  ارائــه 
و  شــرکت ها   B2B نشســت های  برگــزاری 
واحدهــای فنــاور بــا کشــت و صنعت هــای 
ایــران و ارائــه چالش هــای فناورانــه حــوزه 
پســته از محورهــای ایــن رویــداد بــود. در 
ایــن رویــداد ملــی بیــش از ۵۰ طــرح از ســوی 
ــف  ــاط مختل ــاوران از نق ــده و فن ــان ای صاحب
کشــور ارایــه شــد. همچنیــن در بخــش پایانــی 
محصــوالت  از  نمایشــگاهی  رویــداد،  ایــن 
شــرکت های فنــاور فعــال در حــوزه کشــاورزی 
پســته دایــر و محصــوالت و دســتاوردهای ایــن 

ــد.  ــه گردی ــدگان ارای ــه بازدیدکنن شــرکت ها ب
مهنــدس رضایــی، دبیــر انجمــن پســته ایــران، 
دکتــر رضایــی فــر  مدیــرکل دفتــر پشــتیبانی 
امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم و دکتــر 

اســماعیل زاده، رییــس پژوهشــکده پســته 
ایــران از جملــه حاضریــن در ایــن رویــداد 

ــد. بودن
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پارک  اهی علم و فناوری

توسط پارک علم و فناوری خراسان رضوی  انجام شد :
 نخستین نشست تخصصی فناوران، شیمیدانان و شعور طبیعت 

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی 
روز پنجشــنبه ۵ آبــان مــاه نخســتین نشســت 
شــعور  و  شــیمیدانان  فنــاوران،  تخصصــی 
ــا  ــال تجــارب و ایده ه ــدف انتق ــا ه ــت ب طبیع
ــمند در  ــای هوش ــن و فرمول ه ــوزه قوانی در ح

نظــام طبیعــت برگــزار شــد
ــاتید و  ــور اس ــا حض ــه ب ــت، ک ــن نشس  در ای
ــوم  ــیمی و عل ــم ش ــته عل ــمندان برجس دانش
دیگــر، همچنیــن مســئولین کشــوری در حــوزه 
ــی  ــر میرزائ ــت دکت ــورت گرف ــگاه ص و دانش
گفــت: هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن نشســت 
تخصصــی حرکــت بــه ســمت مرجعیــت علمــی 

اســت.
ــه  ــی ب ــت حقیق ــال حرک ــه دنب ــزود: ب وی اف
ــتیم.  ــان هس ــی در جه ــت علم ــمت مرجعی س
الجــرم بایســتی از کپــی کــردن کار هــای 
پژوهشــی و فرمول هــای علمــی پرهیــز کنیــم 
ــوده و  ــرو ب ــان پیش ــه در جه ــل همیش و مث
گفتمــان جدیــد و نافــع علمــی خویــش را 

ــم. ــم کنی حاک
رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
رضــوی ریشــه بســیاری از چالش هــای کشــور 
را مســائل فرهنگــی و اجتماعــی برشــمرد 

و افــزود: متاســفانه کار هم افــزا و مشــارکت 
جمعــی را در حــل ایــن مشــکالت در گذشــته 
شــاهد نبودیــم و ان شــاءاهلل ایــن سلســله 
مثبــت  پتانســیل  بــا  تخصصــی  جلســات 
می توانیــم  مــا  بــاور  و  امیــد  دریچه هــای 
ــد و  ــاز نمای ــورمان ب ــردم کش ــی م را در زندگ
ــام  ــات مق ــی منوی ــتمر و عملیات ــورت مس بص
ــع  ــیزدهم را جام ــت س ــری و دول ــم رهب معظ

ــانیم ــل بپوش عم
اســاتید  و  محققــان  اســت  ذکــر  شــایان 
برجســته همچــون خانــم دکتــر جمیله ســادات 
علــم الهــدی ، اســتاد برجســته دانشــکده 
ــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه شــهید  عل
ــات  ــی، عضــو هی ــر هــادی وکیل بهشــتی، دکت
ــان در  ــی عرف ــات تطبیق ــروه مطالع ــی گ علم
ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــم ب ــن مراس ای

به منظور آشنایی دانش آموزان با فعالیت های پارک علم و فناوری 
خراسان رضوی؛ 

۱۶۰نفر از دانش آموزان دبیرستان شهید سید کاظم رنگرز از پارک 
خراسان بازدید کردند

ــم و  ــارک عل ــاه، پ ــان م ــنبه ۲۸ ام آب روز ش
دانــش  میزبــان  فنــاری خراســان رضــوی 
ــود. ــرز ب ــم رنگ ــید کاظ ــتان س ــوزان دبیرس آم

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی، 
ــاه، ۱6۰  ــان م ــتم آب ــت و هش ــنبه بیس روز ش
نفــر از دانــش آمــوزان دبیرســتان ســید کاظــم 
ــاط  ــاد ارتب ــنایی و ایج ــدف آش ــا ه ــرز ب رنگ
ــوزه  ــا ح ــوزان ب ــش آم ــد دان ــر و هدفمن موث
علــم و فنــاوری، شــرکت های عضــو پــارک 
ــا مباحــث کارآفرینــی  ــرای آشــنایی ب ــز ب و نی
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــاوری،از پ و فن

ــد ــد کردن ــان بازدی خراس
 در ایــن بازدیــد دانش آموزان پس از شــناخت 

ــم  ــا وفعالیت هــای پارک هــای عل توانمنــدی ه
و فنــاوری و مراکــز رشــد،  بــا واژه های نــوآوری ، 
ــایر  ــراع و س ــکار، اخت ــت و  ابت ــاوری،  خالقی فن
ــد  ــدند و فرآین ــنا ش ــه آش ــات مربوط موضوع
ایــده پــردازی و رونــد آغــاز فنــاوری تــا بلــوغ 
،توســط مهنــدس مظلــوم زاده بــرای آنهــا 

ــد. تشــریح گردی

در راستای انجام ماموریت پارک علم و فناوری خراسان رضوی در 
حمایت از تجاری سازی محصوالت و دستاوردهای واحدهای فناور و 

توسعه تعامات در زیست بوم کارآفرینی و نوآوری منطقه؛ 
تفاهم نامه همکاری پارک خراسان رضوی با شرکت صنایع پیشرفته 

رضوی منعقد شد.
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور 
ــاوری خراســان  ــم و فن ــارک عل ــل پ ــن المل بی
ــاه،  ــان م ــم آب رضــوی، روز چهارشــنبه هجده
پــارک خراســان میزبــان دکتــر مجتبــی بهنــام 
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــی، مدیرعام تقدس

ــود. ــوی ب ــرفته رض ــع پیش ــرکت صنای ش
در ایــن نشســت دکتــر میرزائــی رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری خراســان تاکیــد کــرد: 
ــان بســیجی وار  ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل پ
و جهــادی پــای بــه میــدان فنــاوری گذاشــته 
ــان  ــان و نوجوان ــی جوان ــرای تمام اســت و پذی
فنــاور اســت. شــعار همیشــگی مــا ایــن بــوده 

ــوق  ــان پات ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــه پ ک
ــم و  ــای عل ــوزان و دانشــجویان جوی ــش آم دان

ــاوری . فن
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
گفــت: بــا توجــه بــه نــگاه رهبــر معظــم ایــران 
ــاوری و اقتصــاد  ــه بحــث فن و توجــه ایشــان ب
ــد  ــوزه بای ــن ح ــئولین ای ــان، مس ــش نی دان
ــق  ــد مش ــای جدی ــرد ه ــه رویک ــه ب ــا توج ب
ــدف  ــک ه ــتای ی ــد و در راس ــاوری بدهن فن
کامــل بــه صــورت تخصصــی بــرای هــر حــوزه 

ــود. ــن ش ــخص تعیی ــش مش ــط و م خ
ــران  ــور ای ــرد: کش ــان ک ــی اذع ــر میرزائ دکت

بیشــترین بســتر را بــرای کســب درامــد دارد و 
ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه کارهــای نکــرده 

ــده می شــود. ــور دی ــه وف در کشــور ب
ــاعل  ــی در مس ــش کاف ــود دان ــزود: نب وی اف
ــیار از  ــاد بس ــث ایج ــاورزی باع ــون کش همچ
ــی در  ــم آب ــی و ک ــت محیط ــکالت زیس مش
کشــور شــده اســت و هــدف مــا در امــر ارائــه 
راهــکار و حــل مشــکالت از طریــق نقطــه زنــی 
ــاز داد. ــه نی ــگاه ریزبینان ــه ن ــن ب ــه ای اســت ک

در ادامــه دکتــر مجتبــی بهنــام تقدســی نیــز 
تاکیــد کــرد: مــا همــه جــور آمادگــی همــکاری 
جهــت توســعه فنــاوری بــا پــارک علــم و 

ــم. ــان را داری ــاوری خراس فن
ــا  ــه ای م ــم نام ــت تفاه ــن نشس ــان ای در پای

بیــن پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی 
و شــرکت صنایــع پیشــرفته رضــوی بــا هــدف  
فنــاوری  و  علــم  پــارک  ماموریــت  انجــام 
خراســان رضــوی در حمایــت از تجــاری ســازی 
محصــوالت و دســتاوردهای واحدهــای فنــاور و 
توســعه تعامــالت در زیســت بــوم کارآفرینــی و 

ــد. ــه، منعقــد گردی ــوآوری منطق ن

دو شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دانش بنیان 
شدند.

ــروه  ــش« و »گ ــت کوم ــو صنع ــرکت ره ن »ش
تحقیــق و توســعه افــرا« از شــرکت های فنــاور 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان موفــق 
ــت  ــان از معاون ــش بنی ــوان دان ــب عن ــه کس ب

ــدند. ــت جمهوری ش ــاوری ریاس ــی و فن علم
ســمنانی،  محمدیــان  حمیدرضــا  دکتــر   
فنــاوری  و  علــم  پــارک  فنــاوری  معــاون 
ــر  ــن خب ــک ای دانشــگاه ســمنان، ضمــن تبری
ــت  ــو صنع ــرکت ره ن ــت: ش ــرت بخش گف مس
ــر ســید هــادی  ــی دکت ــه مدیرعامل کومــش، ب
ــزات  ــواع تجهی ــد ان ــه تولی رســتمیان، در زمین
هــای  همــزن  و  پیشــرفته  آزمایشــگاهی 
ــول  ــرای محص ــت دارد و ب ــگاهی فعالی آزمایش
ــق  ــونیک ۱۲۰۰ وات« موف ــزر التراس »هموژنای
بــه کســب عنــوان دانــش بنیــان شــده اســت؛ 
ــارک  ــاور از ســال ۱۳۹۸ در پ ایــن شــرکت فن
علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان پذیــرش شــد 
ــارک  ــای پ ــا حمایت ه ــال ها ب ــن س ــی ای و ط
علــم و فنــاوری و تــالش و پشــتکار تیــم کاری 
را بدســت  شــرکت موفقیت هــای بســیاری 
ــه گفــت:  ــان در ادام آورده اســت.دکتر محمدی
گــروه تحقیــق و توســعه افــرا، بــه مدیرعاملــی 
مهنــدس علــی اکبــری راد، در زمینــه طراحــی 
ــد  ــت دارن ــاری فعالی ــای تج ــرم خودروه پلتف
ــن  ــا عناوی ــرکت ب ــول ش ــرای دو محص ــه ب ک
و  برقــی«  متــره   ۸/۵ اتوبــوس  »پلتفــرم 
ــا  ــوس هــای low entry ۸/۵ ت ــرم اتوب »پلتف

ــش  ــوان دان ــب عن ــه کس ــق ب ــره« موف ۱۸ مت

ــرکت از  ــن ش ــن ای ــد؛ همچنی ــده ان ــان ش بنی
ــاب  ــی عق شــرکت های زایشــی شــرکت صنعت
ــه  ــاری ب ــال ج ــه در س ــد ک ــان می باش افش
خانــواده فنــاوران پیوســت و عضــو ایــن پــارک 
علــم و فنــاوری شــد.دکتر محمدیــان افــزود: بــا 
ــد،  ــان جدی ــش بنی ــرکت های دان ــاب ش احتس
ــالق  ــان و خ ــش بنی ــرکت های دان ــمار ش ش
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 
بــه ۲۰ مــورد افزایــش یافــت. ایشــان بــا 
ــرکت ها  ــی ش ــش بنیان ــای دان ــه مزای ــاره ب اش
ــی  ــات حمایت ــر ۱۱۰ خدم ــت: درحال حاض گف
متنــوع توســط معاونــت علمــی و فنــاوری 
دانــش  شــرکت های  بــه  ریاســت جمهوری 
ــعه  ــیر توس ــه در مس ــود ک ــه می ش ــان ارائ بنی
اســت،  اهمیــت  حائــز  بســیار  کســب وکار 
کــه از جملــه ایــن خدمــات می تــوان بــه 
گمــرک،  بــازار،  توســعه  توانمندســازی، 
صــادرات، بــورس و فرابــورس، تســهیالت مالــی 

ــود ــاره نم و .... اش

ــارک  ــور، پ ــام ن ــدازی و راهبــری مرکــز رشــد دانشــگاه پی ــرای راه ان ب
علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان و دانشــگاه پیــام نــور اســتان ســمنان 

تفاهــم نامــه همــکاری امضــا و مبادلــه نمودنــد.
بــرای گســترش زیرســاخت هــای توســعه 
ــش  ــای دان ــت ه ــت از فعالی ــاوری و حمای فن
ــان و توســعه ســاختارها و زیربناهــای الزم  بنی
ــور،  ــی مح ــای دانای ــت ه ــد فعالی ــرای رش ب
ــاوری دانشــگاه ســمنان و  ــم و فن ــارک عل پ
ــم  ــمنان تفاه ــتان س ــور اس ــام ن ــگاه پی دانش

ــد. ــه نمودن ــا و مبادل ــکاری امض ــه هم نام
 دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی معــاون 
فنــاوری پــارک علم و فناوری دانشــگاه ســمنان 
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن تفاهم نامــه به 
منظــور ایجــاد بســتری مناســب جهــت تحقــق 
ــوان زیرســاخت  ــه عن ــان ب ــش بنی اقتصــاد دان
اصلــی اقتصــاد مقاومتــی و در راســتای اجــرای 
ــاوری کشــور  ــم و فن ــی عل ــای کل سیاســت ه
بــرای جهــت دهــی بــه ســرمایه هــای اجتماعی 
ــان  ــش بنی ــای دان ــب و کار ه ــوی کس ــه س ب

منعقــد گردیــد.

وی افــزود: ایــن تفاهــم نامــه پنــج ســاله مــی 
باشــد و در ایــن مــدت، پــارک علم و فنــاوری و 
دانشــگاه پیــام نــور بــرای راه انــدازی و راهبری 
مرکــز رشــد دانشــگاه پیــام نــور اقــدام نمــوده و 
موجــب هدایــت ظرفیــت گســترده دانشــجویی 
ــاوران و  ــایر فن ــی و س ــأت علم ــای هی و اعض
نــوآوران بــه ســوی کارآفرینــی و اشــتغال زایــی 

خواهنــد شــد.
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پارک اهی علم و فناوری

در اولیــن دوره طــرح دســتیار فنــاوری بیــش 
از پنجــاه و یــک دانشــجو در شــرکت های 
فنــاور و دانــش بنیــان پذیــرش و مشــغول بــه 

ــت شــدند. فعالی
ــز  ــر مرک ــیان، مدی ــد کاش ــر عبدالمحم  دکت
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــاوری، ب ــد فن رش
ــرداد  ــاوری در خ ــتیار فن ــرح دس ــوان ط فراخ
مــاه ۱۴۰۱ انجــام شــد و تعــداد زیــادی از 
مقاطــع  و  رشــته ها  کلیــه  از  دانشــجویان 
تحصیلــی ثبت نــام اولیــه انجــام دادنــد و نهایتــاً 
در طــی مراحــل پذیــرش در شــرکت های 
ــناخته  ــرایط ش ــز ش ــجو حائ ــاور، ۵۱ دانش فن
شــده و فعالیــت خــود را در ۳۲ شــرکت فنــاور 

ــد. ــاز نمودن ــان آغ ــش بنی و دان
وی افــزود: در قالــب ایــن طــرح، دانشــجویان 
مهارت آمــوزی،  زمانــی شــش ماهه،  دوره  در 
ــه را  ــت فناوران ــی و فعالی ــی، کارآفرین کار تیم
در شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان تجربــه 
ــان دوره،  ــی پای ــر گواه ــالوه ب ــد و ع می کنن
ــت  ــز دریاف ــوان حق الزحمــه نی ــه عن مبلغــی ب

مــی کننــد.

ــارک  ــت: در پ ــه گف ــیان در ادام ــر کاش دکت
علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان، دانشــجویان 
ــور،  ــام ن ــان، پی ــمنان، دامغ ــگاه های س دانش
ــی  ــع علم ــگاه جام ــه ای و دانش ــی و حرف فن
ــام  ــکان ثبت ن ــمنان، ام ــتان س ــردی اس کارب
در ایــن طــرح را داشــتند کــه در پــی امضــای 
ــارک  ــگاه ها و پ ــن دانش ــان ای ــه می تفاهم نام

ــورده اســت. ــم خ ــاوری رق ــم و فن عل
دکتــر کاشــیان افــزود:در ایــن طــرح، شــرکت 
هــای فنــاور مــی تواننــد دانــش روز را از طریق 
ــا  ــن آنه ــد و از بی ــت کنن ــجویان دریاف دانش
نیروهــای آینــده خــود را بــر اســاس توانمنــدی 

هــا تأمیــن نماینــد.

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
الملــل پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ 
ــترک  ــه مش ــن  در جلس ــی خیرالدی ــر عل دکت
بــا روســای دانشــگاه هــا و رئیــس پــارک علــم 
ــگ  ــاد فرهن ــر ایج ــد ب ــن تاکی ــاوری ضم و فن
ــه  ــه در جامع ــه و نوآوران ــتغال های فناوران اش
ــان  ــش بنی ــه توســعه اقتصــاد دان ــت: برنام گف

ــود. ــن ش ــزگان تدوی در هرم
ــش  ــه دان ــر پای ــاد ب ــرد: اقتص ــح ک  وی تصری
ارتبــاط  افزایــش  و  همگرایــی  آن  الزمــه 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــا و پ ــگاه ه دانش

ــد. ــی باش م
امیــد بــه آینــده در بیــن جوانــان بــا گســترش  
ــد  ــود می آی ــه وج ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــت ب ــگاه مثب رابطــه فضــای کســب وکار و ن

ــرفت ــوی پیش ــی به س ــود گام آن می ش
وی ادامــه داد: در آینــده نزدیــک ازلحــاظ 
ــه ای  ــاس مصوب ــر اس ــز ب ــانی نی ــروی انس نی
ــص  ــروی متخص ــه ۳۰۰ نی ــورت گرفت ــه ص ک
را اســتخدام می شــود کــه ســهمیه خوبــی 
اختصــاص داده شــده اســت. برخــی مشــکالت 
ــورت  ــی به ص ــتقرار و اراض ــای اس ــد  فض مانن
تفاهم نامــه قابل حــل اســت و در خصــوص 
ــکار  ــز ابت ــات نی ــی و اداره مالی ــن اجتماع تأمی
ــل  ــران و تعام ــی مدی ــور میدان ــا حض ــل ب عم

ــل خواهــد بــود قابل ح
ــزگان  ــگاه هرم ــس دانش ــی رئی ــر صادق دکت
تعالــی  بــه  رســیدن  راه  داشــت:  بیــان 
هیچ چیــزی جــز گفتگــو و توافــق نیســت. مــا 
ــم در  ــرار داری ــی ق ــیالب اطالعات ــر س در عص
عصــری کــه داده هــای مکــرری بــه ســراغ مــا 
ــار  ــا را در اختی ــت م ــاً مدیری ــد و بعض می آین

می گیــرد.

وی افــزود: در این چنیــن عصــری مــا بــا 
انســان هایی مواجــه هســتیم کــه ســؤاالت 
ســؤاالت  ایــن  کــه  دارنــد  چندوجهــی 
ــؤاالت  ــد و س ــادی دارن ــیار زی ــوالت بس مجه
ــن ســمت  ــه ای ــا را ب ــا م ــی آن ه ــد مجهول چن
بــرده کــه انســان هایی را می خواهیــم کــه 
ــازل هــا را حــل کننــد و چــاره ای جــز  ایــن پ
ــارت  ــان هایی دارای مه ــه انس ــم ک ــن نداری ای
ــا  ــم ت ــت کنی ــوآوری تربی ــاوری و ن دارای فن
بتوانیــم از پــازل گــذر کنیــم و بتوانیــم مســئله 

ــم ــواب بدهی را ج
وی بیــان داشــت: شــاید می شــود گفــت 
ــا  ــود م ــت می ش ــاوری صحب ــر از فن ــروز اگ ام
ــخ  ــرای پاس ــم و ب ــی بردی ــم پ ــفه عل ــه فلس ب
ــاوری در  ــراغ فن ــش ها س ــن پرس ــه ای دادن ب
معــدود  از  و  رفته ایــم  هرمــزگان  دانشــگاه 
دانشــگاه هایی هســتیم کــه پردیــس مشــترک 
ــاوری را تشــکیل  ــم و فن ــارک عل دانشــگاه و پ
داده ایــم کــه ایــن گام مبارکــی اســت و قطعــاً 
ــا  ــون م ــه پیرام ــا و جامع ــرای دانشــجویان م ب
هم افزایــی مؤثــری را خواهــد داشــت و در 
ــا  ــک م ــن یکای ــه مابی ــی ک ــار آن همگرای کن
ــطح  ــی در س ــوزش عال ــعه آم ــه توس در عرص
ــده ای روشــن را  ــد آین ــتان وجــود دارد نوی اس

ــد داد. ــد خواه ــف خداون ــه لط ب

اجرای موفق اولین دوره طرح دستیار فناوری در پارک علم و فناوری 
دانشگاه سمنان

دوره آموزشــی »شــرایط اســتفاده از نــرخ 
ــارک علــم و  ــرای فنــاوران پ صفــر مالیاتــی« ب
فنــاوری دانشــگاه ســمنان بــه صــورت رایــگان 

ــد. ــزار گردی برگ
دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی، معــاون 
فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــن  ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــمنان ب س
برنامــه آموزشــی،  بــا هــدف آشــنایی شــرکت 
ــرخ صفــر  ــا نحــوه اســتفاده از ن ــاور ب هــای فن
مالیاتــی و بهــره منــدی از معافیــت هــای 

ــد. ــزار ش ــی برگ مالیات
 وی افــزود: مــدرس دوره آموزشــی، دکتــر 
ــره  ــأت مدی ــری تفرشــی، رئیــس هی رضــا زاغ
گــروه بیــن المللــی ســینا تدبیــر و فّعــال 
حــوزه کارآفرینــی و بازاریابــی مــی باشــند کــه 
بــه تشــریح جرائــم و مشــوق های مالیاتــی 
درخصــوص ارائــه اظهارنامــه و عــدم ارائــه 
ــی،  ــای مالیات ــن، معافیت ه ــد معی آن در موع
ــای  ــات ه ــون مالی ــمولین قان ــات و مش تخفیف

ــد. ــا پرداختن ــت ه ــتقیم و معافی مس
دکتــر محمدیــان ایــن دوره آموزشــی را گامــی 
مؤثــر در جهــت کاهــش مــوارد اختــالف بیــن 
دســتگاه مالیاتــی و شــرکت هــای فنــاور 
ــره  ــاوری، و به ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ مس
ــن  ــژه ای ــی وی ــای مالیات ــت ه ــدی از معافی من
مؤسســات، در راســتای اجــرای قوانیــن عنــوان 

کــرد.

دوره آموزشی »شرایط استفاده از نرخ صفر مالیاتی« در پارک علم و 
فناوری دانشگاه سمنان برگزار گردید.

دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و 
ــس  ــن کنفران ــوم در دومی ــوآوری وزارت عل ن
علمــی زیســت بــوم نــوآوری کشــور در رشــت 
ضمــن اظهــار خرســندی از برگــزاری ایــن 
رویــداد از دکتــر باســتی رئیــس پــارک علــم و 
فنــاوری گیــالن و دکتــر معتمــدزادگان رییــس 
انجمــن علمــی پــارک های فنــاوری و ســازمان 
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــران ب ــوآوری ای ــای ن ه
ــن اولیــن  ــس تشــکر کــرد و گفــت : ای کنفران
کنفرانــس حضــوری اســت کــه بــا تــالش 
ــان  ــا بی ــد .وی ب ــزار ش ــالن برگ ــران گی مدی
اینکــه در وزارت علــوم و فنــاوری بدنبــال برون 
ســپاری و تجــاری ســازی پژوهــش و فنــاوری 
هســتیم ؛ اظهــار کــرد : بدنبــال ایــن هســتیم 
ــور در  ــاوری کش ــای فن ــم رویداده ــه تقوی ک
پــارک هــای علــم و فنــاوری را تدویــن کنیــم 
ــگاه  ــردن نمایش ــی ک ــال قطع ــن بدنب همچنی
رینوتکــس هســتیم کــه در آذربایجــان شــرقی 
برگــزار مــی شــود و جشــنواره فیلــم نوآورانــه 

در قــم را برگــزار خواهیــم کــرد.وی کنفرانــس 
امــروز را رویــدادی مهــم اعــالم کــردو گفــت : 
ایــن کنفرانــس مــی توانــد هــم افزایــی داشــته 
ــزود :  ــردد.وی اف ــزار گ ــاله برگ ــد و هرس باش
مجمــع پارک هــای فنــاور شــکل گرفتــه و 
ــوی  ــان رض ــار خراس ــازی در اختی ــبکه س ش
ــاند  ــرانجام برس ــه س ــر را ب ــن ام ــا ای ــت ت اس
علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  .معــاون 
تجــاری نشــدن را از چالــش هــای زیســت بــوم 
اعــالم کــرد و گفــت : مشــکل مــا ایــن اســت 
ــازار  ــال ب ــردازز بدنب ــده پ ــاوری و ای کــه در فن
ــه در ســال  و تجــاری ســازی آن نیســتیم البت
ــی  ــرفت های ــن پیش ــته ای ــر توانس ــای اخی ه
در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و شــاخص 

معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف در جلسه مشترک با روسای 
دانشگاه ها و رئیس پارک هرمزگان عنوان کرد: 

برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در رشت ؛ 
تجاری سازی از چالش های زیست بوم کشور است

جهانــی نــوآوری ایــران از ۱۲۰ در ســال ۲۰۲۲ 
ــن در  ــید همچنی ــان رس ــه ۵۳ در جه ــه رتب ب
آســیای مرکــزی و جنوبــی بعــد از هنــد رتبــه 

ــم . ــروت داری ــه ث ــم ب ــل عل ــی در تبدی خوب
دکتــر خیرالدیــن تاکیــد کــرد : در فضــا 
ــذاری و  ــون گ ــای قان ــی ، فض ــازی سیاس س
ــذاری  ــرمایه گ ــد س ــب و کار بای ــای کس فض
ــیم  ــی برس ــه خوب ــا رتب ــا ب ــیم ت ــته باش داش
ــار  ــازی دچ ــگ س ــا در فرهن ــزود : م . وی اف
مشــکل هســتیم و علــت آن خطــی کار کــردن 
ــازار را  ــاوری ب ــا فن ــان ب ــد همزم ــت و بای اس
ــان  ــه همزم ــزوم توج ــه ل ــم .وی ب ــال کنی دنب
بــه ســطوح آمادگــی فــن آوری تاکیــد کــرد و 
گفــت : حــدود یــک درصــد از سیاســت هــای 
ــناد  ــوآوری در اس ــاوری و ن ــم ، فن ــوزه عل ح
ــازار  ــه طــرف تقاضــا و ب باالدســتی معطــوف ب
ــل  ــه عوام ــوم ب ــر عل ــاون وزی ــوده اســت .مع ب
گرفتــاری در دره مــرگ فنــاوری اشــاره کــرد و 
گفــت : حــدود ۸۰ درصــد فنــاوری هــای نویــن 
ــناخت  ــند و ش ــازار برس ــه ب ــد ب ــی توانن نم
ــوآوری ، عــدم وجــود  ناکافــی از اکوسیســتم ن
تقاضــا و بــازار بــرای محصــوالت ،نداشــتن 
ــی  ــش بین ــف در پی ــب و کار ، ضع ــرح کس ط
ــی و جــذب ســرمایه  ــع مال ــن مناب نحــوه تامی
ــا  گــذار از عوامــل ایــن گرفتــاری اســت .وی ب
ــه چالــش هــای پیــش روی اســتارت  اشــاره ب
و  بنیــان  دانــش  هــای  ،شــرکت  هــا  آپ 
واحدهــای فنــاور در ایــران ، گفــت : از چالــش 
هــای فنــاور ، انگیــزه نداشــتن اعضــای هیــات 

علمــی بــه تجــاری ســازی فنــاوری اســت کــه 
در کشــور تنهــا ۱۰ درصــد اســاتید در حــوزه 

ــد.  ــرده ان ــاوری ورود ک ــازی فن ــاری س تج
وی افــزود : کمــک بــه بخــش خصوصــی پارک 
ــدی  ــت ج ــی بایس ــاوری م ــم و فن ــای عل ه
ــت  ــی حمای ــش خصوص ــود و از بخ ــه ش گرفت
ــی را رد  ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــد و نبای نمایی
کــرد . وی راز پــارک هــای علــم و فنــاور موفــق 
را بــرون ســپاری کارهــا و ایجــاد کارگزارهــای 
متعــدد اعــالم کــرد و گفــت : پارک هــای علــم 
و فنــاوری بایــد بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه کار 
ــا  ــردو کاره ــورت گی ــازی ص ــم س ــد و تی کن
ــر  ــد . دکت ــش کنن ــردازان پخ ــده پ ــن ای بی
ــوم  ــن اظهــار کــرد : برنامــه زیســت ب خیرالدی
کشــور در حــال تکمیــل اســت و در کل کشــور 
۲6۰ مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور و ۵۱ پارک 
ــرکت  ــه ۲۸۰۰ ش ــم ک ــاوری داری ــم و فن عل
ــا مســتقر هســتند  ــارک ه ــان در پ ــش بنی دان
ــه تخصیــص اعتبــار مــاده ۳۴  ــان ب .وی در پای
ــدوق  ــه صن ــه ۱۴۰۱ ب ــی بودج ــط اجرای ضواب
ــت :  ــرداد و گف ــاوری خب ــش و فن ــای پژوه ه
طبــق ایــن ضوابــط ۱۰ درصــد تملــک دارایــی 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرای طــرح ه ــا ب اســتان ه
هزینــه مــی شــود کــه ایــن رقــم در کل کشــور 
۷۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه ســهم ۱۰ 
ــه  ــت و ب ــه اس ــل توج ــدوق قاب ــدی صن درص
ــاوری کشــور  ــم و فن ــای عل ــارک ه روســای پ
بــرای اجــرای طــرح هــا از احــداث و تاســیس 

ــا حمایــت ابــالغ شــده اســت . ت
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پارک  اهی علم و فناوری

آئیــن افتتاحیــه دفتــر پژوهشســرای آمــوزش 
تفاهــم  انعقــاد  پــی  فــارس در  پــرورش  و 
ــم  ــارک عل ــرورش و پ ــوزش و پ ــن آم ــه بی نام
ــزاری  ــا برگ ــان ب ــم زم ــارس، ه ــاوری ف و فن
گردهمایــی ســاالنه مدیــران 6۰ پژوهشســرای 
اســتان فــارس ، در ســالن جلســات پــارک علــم 
و فنــاوری و بــا حضــور دکتــر ذوالقــدر رئیــس 
پــرورش  و  آمــوزش  از  مهمانانــی  و  پــارک 

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس
ــوزی  ــش آم ــراهای دان ــش س ــوول پژوه مس
فــارس گفــت:  اســتان  وپــرورش  آمــوزش 
ــر، در  ــن دفت ــای ای ــت ه ــن فعالی ــده تری عم
حــوزه پژوهشســراهای دانــش آمــوزی اســتان 
اســت و تــالش خواهــد کــرد امــور ایــن مراکــز، 
ــری  ــا را پیگی ــا و برنامه ه ــرح ه ــه ط از جمل

ــد. ــی کن م
وی همچنیــن گفت:دعــوت آمــوزش و پرورش 
از ســایر نهادهــا و دســتگاه بــرای بهــره بــرداری 
ــژه در  ــه وی ــاد ب ــن نه ــی ای ــت علم از ظرفی
ــای  ــروژه ه ــام پ ــوزی و انج ــش آم ــش دان بخ
علمــی مشــترک از دیگــر فعالیــت هــای ایــن 

ــود. ــم و فنــاوری خواهــد ب ــارک عل دفتــر در پ
ــکاری  ــی از هم ــن قدردان ــروانی ضم پورخس
پــارک علــم و فنــاوری، بنیــاد نخبــگان و 
ســازمان علمــی پژوهشــی بســیج، تاکیــد کــرد: 
ــش  ــن دان ــل ارتباطــی بی ــر نقــش پ ــن دفت ای
ــرکت های  ــا ش ــتان ب ــان اس ــوزان و فرهنگی آم
دانــش بنیــان را ایفــا خواهــد کــرد. و در بحــث 
ــه پژوهشســرا  ــا پژوهشــگاه ها و تغذی ــل ب تعام

ــز فعالیــت خواهــد کــرد. نی
یــادآور مــی شــود: پژوهشســرای دانــش 
آمــوزی اســتان فــارس در دوســال اخیــر رتبــه 
اول کشــوری را در جشــنواره ملــی علمــی 

ــت. ــرده اس ــب ک ــی کس پژوهش

فارس اولین و تنها استان ایجاد کننده دفتر پژوهشسرای آموزش و پرورش 
در پارک علم و فناوری، در کشور

از  حمایــت  اســتانی  گــروه  کار  جلســه 
ــت از نخبــگان  تولیــدات دانــش بنیــان و صیان
ــر عباســی معــاون اســتانداری  ــا حضــور دکت ب
ــی  ــر کل بازرس ــی مدی ــدس اصالن ــالم، مهن ای
ــم  ــارک عل ــس پ ــی زاده ریی ــر ول ــالم،  دکت ای
و فنــاوری ایــالم و مدیــر عامــل شــرکت هــای 
دانــش بنیــان مســتقر در پــاک علــم وفنــاوری 
در محــل ســالن جلســات شــرکت پتروشــیمی 

ــزار شــد. ــالم برگ ای
 

محور اصلی جلسه:
۱.آشــنایی شــرکت هــای دانــش بنیــان، 
واحدهــای فنــاور و نخبــگان منتخــب بــا بخش 
ــوالت  ــف و محص ــای مختل ــت ه ــا و فعالی ه

تولیــدی و ...... 
هــای  راهــکار  شناساســی  و  ۲.بررســی 
مشــارکت و بهــره منــدی از تــوان دانــش 
بنیــان و فناورنــه بــرای ارتقــای کیفــی و کمــی 

ــش  ــا کاره ــراه ب ــیمی هم ــوالت پتروش محص
ــد. ــه تولی هزین

هــای  نیزمنــدی  شناســایی  ۳.برررســی 
تحقیقاتــی و کاالهــی خریــد خارجــی شــرکت 

پتروشــیمی ایــالم/
ــری  ــرش مج ــوه پذی ــن نح ــی و تبیی ۴.بررس
پژوهشــی و انعقــاد قــراردادی تحقیقاتــی و 
ــه  ــواد اولی ــوه م ــد انب ســفارش ســاخت و تولی
ــد  ــه تولی ــاز در چرخ ــورد نی ــوالت م ــا محص ی

ــیمی. پتروش

با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر 
در پارک علم و فناوری ایام 

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
ــاوری کردســتان، روز شــنبه  ــم و فن ــارک عل پ
مــورخ ۱۴ آبــان مــاه ۱۴۰۱ جلســه ای بــا 
حضــور واحدهــای فنــاور و دانش بنیــان فعــال 
در حــوزه ICT و بــا ســخنرانی مهنــدس 
افضلــی مدیــر امــور موسســات و مراکــز رشــد 
پــارک علــم و فنــاوری کردســتان برگــزار شــد. 

ــاره  ــا اش ــی ب ــه، افضل ــن جلس ــدای ای  در ابت
بــه حمایت هــای پــارک فــاوا از واحدهــای 
ــت: در  ــان گف ــرکت های دانش بنی ــاور و ش فن
حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن حمایت هــای 
ــوالت  ــعه محص ــت از توس ــاوا، حمای ــارک ف پ
ــز  ــتقر در مراک ــرکت های مس ــوزه ICT ش ح
رشــد عضــو شــبکه تحــت عنــوان برنامــه 
ــت  ــی باشــد. حمای ــاوری )رشــد( م ــت فن گرن
دوره  شــرکت های  بــه  فــاوا  پــارک  مالــی 
رشــد مســتقر در مراکــز عضــو شــبکه توســعه 
ــرد.  ــق می گی ــاد( تعل ــال )ت ــاد دیجیت اقتص

وی در ادامــه افــزود: بــا عنایــت بــه سیاســت 
در  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
خصــوص گســترش شــبکه تــاد، و در راســتای 
و  فنــاور  شــرکت های  ایجــاد  بــه  کمــک 
ــبکه  ــش ش ــه نق ــه ب ــز توج ــان و نی دانش بنی
در توســعه کارآفرینــی دانایی محــور، پــارک 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا اعطــای 
گرنــت رشــد در هشــت اســتان برگزیــده 
ــت از  ــه حمای ــبت ب ــتان نس ــه کردس از جمل
فنــاوری  ارتقــاء  یــا  و  ایجــاد  »طرح هــای 
شــرکت های  در  شــده  تعریــف  محصــول« 
نوپــای )رشــدی( در حــوزه ICT کــه در مراکــز 
ــب  ــاد مســتقر هســتند در قال ــبکه ت عضــو ش
ــدام  ــل، اق ــه شــرح ذی ــت رشــد ب اعطــای گرن

ــد:  نمای

ــای  ــه واحده ــوق ب ــی ف ــار تحقیقات ۱- اعتب
مراکــز  و  پارک هــا  در  شــده  پذیرفتــه 
ــرد.  ــق می گی ــاد تعل ــبکه ت ــکار ش ــد هم رش
در  می بایســت  مذکــور  فنــاور  واحد هــای 
قالــب شــرکت ســهامی خــاص بــه ثبــت 

رســیده و یــا در شــرف ثبــت باشــند.
۲- واحــد فنــاور می بایســت در زمــان دریافــت 
اعتبــار تحقیقاتــی در پــارک و یــا مرکــز رشــد 

مربوطــه بــه طــور کامــل مســتقر باشــند.
متقاضــی  فنــاور  واحــد  پیشــنهاد   -۳
باشــد: زیــر  شــرایط  دارای  می بایســت 

ــا خدمــت  ــه محصــول و ی ۳-۱-  دســتیابی ب
ــازار متعیــن دارای ب

بــه  دســتیابی  فنــی  امکان پذیــری   -۲-۳
محصــول یــا خدمــت پیشــنهادی

۳-۳  داشــتن تیــم نیــروی انســانی متخصــص 
مناســب بــرای اجــرای پــروژه و دســتیابی بــه 

محصــول
مدیــر امــور موسســات و مراکــز رشــد پــارک 
ــد  ــه فرآین ــاوری کردســتان، در ادام ــم و فن عل
درخواســت گرنــت و پذیــرش آن از ســوی 
پــارک فــاوا را بــرای شــرکت کنندگان تشــریح 

کــرد. 
ــه  ــا ب ــد صرف ــار رش ــرد: اعتب ــد ک وی تاکی
شــرکت های فنــاور تحــت حمایــت مراکــز 
عضــو شــبکه تــاد تعلــق می گیــرد و لــذا 
اینگونــه  دریافــت  بــه  عالقمنــد  مراکــز 
حمایت هــا بایــد بــا احصــاء شــرایط الزم و 

اخــذ پذیــرش، عضــو شــبکه تــاد شــوند.
ــا  ــه ب ــه ک ــن برنام ــه در ای ــت ک ــی اس گفتن
ــعه  ــبکه توس ــو ش ــای عض ــارکت پارک ه مش
اقتصــاد دیجیتــال انجــام می شــود، پــارک فــاوا 
ــرکت های  ــول ش ــعه محص ــای توس از پروژه ه
ــبکه  ــو ش ــز عض ــت مراک ــت حمای ــاور تح فن
حمایــت می کنــد. فراخــوان برنامــه گرنــت 
ــای  ــق اعض ــال و از طری ــار در س ــد دو ب رش
اســتان های  در  همزمــان  بصــورت  شــبکه 

ــود. ــالم می ش ــاد اع ــبکه ت ــو ش عض

جلسه معرفی دومین فراخوان گرنت رشد در پارک علم و فناوری کردستان 
برگزار شد. 

علــم  پــارک  بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه 
و  آمــوزش  کل  اداره  و  لرســتان  فنــاوری  و 
ــید.  ــا رس ــه امض ــتان ب ــتان لرس ــرورش اس پ
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــروز )یکشــنبه ۲۹  ــر ام ــاوری لرســتان، ظه فن
آذرمــاه( تفاهم نامــه همــکاری بیــن پــارک 
ــوزش  ــتان و اداره کل آم ــاوری لرس ــم و فن عل
ــه امضــا رســید.  ــتان ب ــتان لرس ــرورش اس و پ
رییــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان هــدف 
ــدازی و  ــه را راه ان ــم نام ــن تفاه ــای ای از امض
ــوآوری  ــرداری از مرکــز کارآفرینــی و ن بهــره ب
ــای  ــت ه ــت از فعالی ــت حمای ــترک جه مش
فناورانــه دانــش آمــوزان و معلمــان بــه منظــور 
نهادینــه کــردن فرهنــگ کارآفرینــی و نــوآوری 
ــانی  ــای انس ــرمایه ه ــت س ــدارس، تقوی در م
آینــده زیســت بــوم نــوآوری اســتان و هدایــت 
ــمت  ــه س ــوزی ب ــش آم ــه دان ــت جامع ظرفی
ــرح هــای  ــده هــا( و ط ــو )ای ــر ن ــق فک خل

ــا اشــاره  ــه برشــمرد. فرهــاد نامــداری ب فناوران
ــه وجــود ظرفیــت هــای موجــود در جامعــه  ب
ــران  ــان و دبی ــتان و معلم ــوزی اس ــش آم دان
ــدواری  ــراز امی ــرورش لرســتان، اب آمــوزش و پ
کــرد کــه بــا اجرایــی شــدن مفــاد ایــن تفاهــم 
نامــه زمینــه پــرورش روحیــه خالقیــت و 
ــد.  ــش یاب ــوزان افزای ــش آم ــی در دان کارآفرین
رضــا عزتــی؛ مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
اســتان لرســتان نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد 
بــر نقــش آمــوزش و پــرورش در ارتقــا روحیــه 
ــتقبال از  ــوزان و اس ــش آم ــی در دان کارآفرین
ــی،  ــگ کارآفرین ــعه فرهن ــاِی توس ــه ه برنام
نــوآوری و فنــاورِی پــارک علــم و فنــاوری 
ــن  ــدن ای ــی ش ــتای اجرای ــتان، در راس در اس

ــرد. ــی ک ــالم آمادگ ــا اع ــه ه برنام

امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری لرستان و آموزش و 
پرورش استان 

ایــده شــو  از رویدادهــای  هشــتمین دوره 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــا دارای ــی ت از دانای
لرســتان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی پــارک علــم و فنــاوری لرســتان؛ 
هشــتمین دوره از رویدادهــای ایــده شــو از 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــا دارای ــی ت دانای
لرســتان بــا موضــوع روش هــای نویــن و 
ــت قیمــت  ــفافیت و مدیری ــت ش ــه جه فناوران
ــات  ــالن جلس ــل س ــروز در مح ــح ام ــا، صب ه
ــورت  ــه ص ــتان ب ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل پ
حضــوری و مجــازی برگــزار شــد.رئیس پــارک 
علــم و فنــاوری لرســتان گفــت: در ایــن رویداد 
علمــی پــس از داوری ایــده هــای رســیده بــه 
دبیرخانــه رویــداد، تعــداد ســه ایــده در حــوزه 
روش هــای نویــن و فناورانــه جهــت شــفافیت 
ــده شــد. فرهــاد  و مدیریــت قیمــت هــا برگزی
بــا  رزاز  افزود:آقــای ســید رضــا  نامــداری 
ــنامه  ــز )LIIS(: شناس ــن  لی ــده »اپلیکیش ای
ــاختمان«،  ــن س ــفاف آنالی ــی ش ــی و اجرای فن
آقــای  مرتضــی میخــک بیرانونــد و خانــم هــا 
فاطمــه صارمــی مفــرد و ســارا شــیخی بــا ایــده 
ــای  ــر« و آق ــکن بهت ــوی مس ــن الگ »اپلیکیش

ــه  ــد فناوران ــده »رص ــا ای ــی ب ــین صالح حس
محصــوالت و مــکان یابــی مراکــز خدماتــی بــا 
اســتفاده از GIS«، بــه ترتیــب نفــرات اول تــا 
ســوم شدند.شــایان ذکــر اســت از نفــرات اول 
تــا ســوم برگزیــده ایــن رویــداد بــا اهــدای لوح 
تقدیــر و جوایــز نقــدی تقدیــر شــد. همچنیــن 
برگزیــدگان جهــت حمایــت از فرآینــد توســعه 
ایــده خــود، مشــمول عضویــت در مراکــز رشــد 
واحدهــای فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری 
لرســتان خواهنــد شــد. ایده شــو رویــدادی 
ــا هــدف ایجــاد فرصتــی مناســب  اســت کــه ب
ــرای  ــردازی، ب ــد در ایده پ ــراد توانمن ــرای اف ب
ــده  ــران، ای ــه دیگ ــال آن ب ــده و انتق ــان ای بی
 هــای نوآورانــه خــود را از لحــاظ عامــه  پســند 
ــودن  ــده ب ــع  کنن ــار و قان ــرای حض ــودن ب ب
بــرای داوران فنــی و فعــاالن اقتصــادی جهــت 

راه انــدازی یــک کســب و کار می ســنجند.

سه ایده برتر ایده شو روش های نوین و فناورانه جهت شفافیت و مدیریت 
قیمت ها معرفی شدند.
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پارک اهی علم و فناوری

روز چهارشــنبه ۱۱ آبــان مــاه ناحیــه نــوآوری 
دانشــجویان  از  نفــر   ۵۰ میزبــان  شــریف 
دانشــکده مهندســی انــرژی دانشــگاه صنعتــی 

ــود. ــریف ب ش
ــام  ــزا انج ــش مج ــه بخ ــد در س ــه بازدی برنام
شــد.  فــاز اول ایــن برنامــه بــه برگــزاری 
و  دانشــجویان  آشــنایی  و  آموزشــی  کارگاه 
دیگــر حضــار محتــرم بــا ناحیــه نــوآوری 
ــه  ــن جلس ــت. در ای ــاص داش ــریف اختص ش
ــد  ــزار ش ــریف برگ ــاوری ش ــرج فن ــه در ب ک
ــم  ــابق عل ــت س ــتاری، معاون ــورنا س ــر س دکت
مهنــدس  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت پ ــور ریاس دهبیدی پ
ــزی  ــر برنامه ری ــر، مدی ــدس جعف ــریف، مهن ش
پــارک علــم و فنــاوری شــریف و مهنــدس 
زیرســاخت  شــرکت  مدیرعامــل  حســن پور 
مرکــزداده ارم حضــور داشــتند. جلســه بــا 
ابتدائــی مهنــدس دهبیدی پــور  ســخنرانی 
ــراد  ــه ای ــتاری ب ــر س ــپس دکت ــد. س ــاز ش آغ

بیاناتــی در زمینــه پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــا در کشــور  ــن پارک ه ــرد ای و چگونگــی کارک
پرداختنــد. در ادامــه مهنــدس جعفــر مراحــل 
تکامــل ناحیــه نــوآوری شــریف از ابتــداء 
ــز  ــیس مرک ــل تأس ــامل مراح ــون ش ــا کن ت
کارآفرینــی در ســال ۱۳۷۹ تــا تأســیس پــارک 
در ســال ۱۳۹۵، مــکان جغرافیایــی و چگونگــی 
ــه  ــز را ب ــن مراک ــا ای ــجویان ب ــکاری دانش هم
تفصیــل بیــان داشــتند. در مرحلــه پایانــی ایــن 
کارگاه مهنــدس حســن پور گزارشــی از فراینــد 
ــود را مطــرح  ــد شــرکت خ شــکل گیری و رش

ــد. کردن

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاوران  ــی فن ــت صمیم ــتان، نشس ــاوری اس فن
بــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــن  ــد.در ای ــزار ش ــد برگ ــه و بویراحم کهگیلوی
نشســت کــه شــامگاه یکشــنبه )۱۵ آبــان مــاه 

ــد، ــزار ش ۱۴۰۱( برگ
 معــاون پــارک علــم و فنــاوری اســتان ضمــن 
ــاوری  ــت فن ــات معاون ــی از اقدام ــه گزارش ارائ
و نــوآوری پــارک گفــت: طــی چنــد مــاه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــته در مجموع گذش
ــم و  ــی ســاختاری صــورت دادی اســتان بازآرای
طــی ایــن اقــدام تعــدادی افــراد اضافــه شــدند، 
ــر  ــد و دفت ــی ش ــز بازبین ــه نی ــارت مجموع چ

ــه شــد. ــز اضاف ــی نی اداره فن
دکتــر روح الــه رحیمــی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــروه تخصص ــت کارگ »هش
شــده کــه اتــاق فکــر پــارک هســتند« اضافــه 
کــرد: دفاتــر مالکیــت فکــری و استانداردســازی 
ــارک  ــایت پ ــعه س ــند توس ــده، س ــاح ش افتت
مصــوب و ســند توســعه فرهنگــی نیــز در نظــر 

ــه شــده اســت.  گرفت
ــه ۲۰  ــک ب ــه »نزدی ــان اینک ــا بی ــی ب رحیم
شــرکت در حــال حاضــر در شــرف داوری 
بــرای ورود بــه پــارک هســتند« گفــت: اجرایی 
ســازی طــرح دســتیار فنــاور یکــی از اقدامــات 
ــوده  ــاه هــای گذشــته ب ــارک طــی م خــوب پ
ــت و  ــه جمعی ــبت ب ــرح نس ــن ط ــه در ای ک
ــته  ــه اول کشــور را داش ــرکت ها رتب ــداد ش تع

ــم. ای
 وی، گــردش مالــی شــرکت هــای زیــر نظــر 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــارد عن ــارک را ۱۷ میلی پ
امســال در همیــن چنــد ماهــه، گــردش مالــی 
ــا  ــوده و ت ــان ب ــارد توم شــرکت هــا ۵۰۰ میلی
پایــان ســال گــردش مالــی بیــش از ۲۰ برابــر 

شــده اســت.
ــارک  ــات پ ــئول مؤسس ــی مس ــین خلیل حس
ــاه  ــد م ــت: در چن ــتان گف ــاوری اس ــم و فن عل
ــد،  ــایی ش ــاوران شناس ــای فن ــته نیازه گذش
ــا  ــم ت ــاد کردی ــی ایج ــام نیازشناس ــک نظ ی
ــش  ــالت را پوش ــا و معض ــن نیازه ــم ای بتوانی

ــم.  دهی

وی اضافــه کــرد: یکــی از مهمتریــن مشــکالت 
ــه  ــه ب ــکان اســت ک ــاوران وجــود فضــا و م فن
زودی بخــش زیــادی از مشــکالت زیرســاختی 
مرتفــع خواهــد شــد. خلیلــی خاطرنشــان 
کــرد: بازاریابــی، مســائل حقوقــی و قراردادهــا، 
ــته بندی  ــول و بس ــی محص ــازی، طراح برندس
ــی  ــی برخــی از مؤسســات بازاریاب مشــکل اصل
اســت کــه بــرای آن برنامــه در نظــر گرفته ایــم. 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان نیــز در 
ایــن نشســت گفــت: بایــد از حــوزه فنــاوری و 
نــوآوری کــه قلــب پــارک بــه حســاب می آید و 
بقیــه دوســتانی کــه در ایــن مجموعــه همکاری 

ــژه داشــت. ــد، تشــکر وی می کنن
ــش  ــرد: پی ــار ک ــن اظه ــن فرزی ــر محس دکت
ــا  ــه ب ــتیم ک ــتیبانی نداش ــاون پش ــن مع از ای
ــت در  ــن معاون ــریع، ای ــراوان و س ــری ف پیگی
پــارک ایجــاد شــد.  فرزیــن خاطرنشــان کــرد: 
ــرای  ــی ب ــل مهم ــه عام ــوم و قبیل ــه، ق منطق
انتخاب هــای مــا نیســت، مــا هیــچ محدودیتــی 
ــا  ــرای پیشــرفت نمی بینیــم و رفتــاری کــه ب ب
ــا  ــه ب ــوده ک ــن ب ــته ایم ای ــاوران داش ــه فن هم

ــم. ــار کنی ــت رفت عدال
 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان افــزود: 
ــد  ــی نبای ــچ مانع ــه هی ــم ک ــده داری ــا عقی م
پیــش روی فنــاوران قــرار بگیــرد، در ایــن 
ــرش  ــل پذی ــی قاب ــه کوتاه ــچ گون ــوزه هی ح

ــت. نیس
 وی گفــت: یکــی از مهمتریــن مشــکالت 
مــا ناشــی از نــگاه مســوولین بــه پــارک بــوده 
اســت، بخــش زیــادی از مدیریــت اســتانی باید 
بــا حــوزه نــوآوری و فنــاوری همــراه شــوند تــا 

ایــن مســیر طــی شــود.

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی از ناحیه نوآوری شریف

نشست صمیمی فناوران با رئیس پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و 
بویراحمد برگزار شد

ــان  ــنبه )۲۸ آب ــه روز ش ــت ک ــن نشس در ای
مــاه ۱۴۰۱( برگــزار شــد، طیبــه آذرپیونــد بــه 
شــرح چگونگــی تبدیــل شــدن شــرکت هــای 
ــان پرداخــت و گفــت:  ــش بنی ــه دان مســتعد ب
ــاور  ــتعد و فن ــای مس ــرکت ه ــیاری از ش بس
در ایــن مقولــه دچــار مشــکل هســتند و ایــن 

ــزار شــد. ــل برگ ــن دلی ــه همی ــز ب کارگاه نی
ــش  ــوه دان ــی و نح ــای ارزیاب ــه معیاره  وی ب
ــاس  ــر اس ــت: ب ــت و گف ــدن پرداخ ــان ش بنی
ــای  ــرکت ه ــی  ش ــه ارزیاب ــن نام ــن آیی آخری
دانــش بنیــان، شــرکت هــای متقاضــی ۴ 
نــوع شــامل شــرکت های دانش بنیــان نوپــا 
ــوع  ــا ن ــان نوپ ــرکت های دانش بنی ــوع ۱، ش ن
۲، شــرکت های دانش بنیــان تولیــدی نــوع 
۱،  شــرکت های دانش بنیــان تولیــدی نــوع 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــن ش ــتند، همچنی ۲ هس
ــه از  ــت ک ــوقی اس ــته مش ــوع ۳ بس ــان ن بنی
ســال ۱۳۹۹ تــا ۱۴۰۱ بصــورت آزمایشــی 
برقــرار شــده  و شــرکت هــای مســتعد دانــش 

ــتند. ــدن هس ــان ش بنی
آذرپیونــد اظهــار کــرد: در آییــن نامــه مذکــور 
۱۱۰ عنــوان حمایتــی از شــرکت هــای دانــش 
ــوع ۱  بنیــان وجــود دارد کــه شــرکت هــای ن

مشــمول تمامــی حمایــت هــا مــی شــوند.
ــور  ــرد: در کش ــان ک ــن خاطرنش وی همچنی
بیــش از ۷ هــزار شــرکت دانــش بنیــان وجــود 

دارد کــه تعــداد تولیــدی نــوع ۱ بســیار انــدک 
ــای نابه جــای  ــت ه ــا فعالی ــی جاه اســت. خیل
شــرکت هــا موجــب مــی شــود نتواننــد دانــش 

بنیانــی خــود را احــراز کننــد.
ایــن فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
گفــت: شــرکت هــای تولیــدی نــوع ۲ از همــه 
ــی  ــت مالیات ــد معافی ــز بن ــه ج ــا ب ــت ه حمای

بهــره منــد هســتند.
ــان  ــش بنی ــه »دان ــراز اینک ــا اب ــد ب آذرپیون
حمایــت   ۱۱۰ از  کــدام  هیــچ  از   ۳ نــوع 
ــرکت  ــن ش ــت: ای ــود« گف ــی ش ــوردار نم برخ
ــوآوری و  ــدوق ن ــی صن ــات حمایت ــا از خدم ه

ــوند. ــی ش ــد م ــره من ــکوفایی به ش
ــان  ــیاری از صاحب ــرد: بس ــان ک وی خاطرنش
شــرکت هــا از قوانیــن حمایتــی شــرکت هــای 
ــه  ــا مطالع ــه ب ــد ک ــی خبرن ــان ب ــش بنی دان
قوانیــن و شــرکت در چنیــن کارگاه هایــی مــی 
تواننــد شــرکت خــود را تحــت حمایــت هــای 

ــرار دهنــد. بیشــتری ق

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، 
کارگاه آموزشی »صفر تا صد دانش بنیانی« در پارک علم و فناوری استان 

کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

ــام  ــس مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی ام ریی
اعضــای  و  رییــس  دیــدار  در  خمینــی)ره( 
هیئــت رییســه پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
قــم گفــت: وجــود پارک هــای علــم و فنــاوری 
ضرورتــی حیاتــی بــرای رفــع نیازهــای حیاتــی 

ــی کشــور اســت. اصل
 بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
ــم، حضــرت  ــتان ق ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ایــت اهلل رجبــی در ایــن دیــدار کــه ظهــر امروز 
یکشــنبه اول آبان مــاه و در موسســه آموزشــی 
ــد  ــزار ش ــی)ره( برگ ــام خمین ــی ام و پژوهش
ــود  ــر همیــن ضــرورت ب ــا ب اظهــار داشــت: بن
کــه پــس از درگذشــت عالمــه مصبــاح یــزدی، 
مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( تحقیقــات 
کاربــردی را بــه عنــوان یکــی از مطالبــات 
اصلــی در حکــم ریاســت جدیــد موسســه 
مطــرح فرمودنــد و مــا نیــز بــه حکــم وظیفــه 
اهتمــام جــدی داریــم کــه بــه فرمایــش ایشــان 

ــه عمــل بپوشــانیم. جام
ــر،  ــال های اخی ــزود: خوشــبختانه در س وی اف
برخــی طــالب و فارغ التحصیــالن موسســه 
ــانی و  ــوم انس ــه در عل ــات فناوران وارد موضوع
اســالمی شــده اند و بحمــداهلل توفیقــات خوبــی 
را هــم بــه دســت آورده انــد امــا از دیــد مــا این 
کافــی نیســت و امیدواریــم بــا همــکاری پــارک 

ــژه  ــالت وی ــه رس ــتان ک ــاوری اس ــم و فن عل
ــرده اســت  ــف ک ــوزه تعری ــن ح ــود را در ای خ
ــی و  ــه آموزش ــوب ورود موسس ــم چارچ بتوانی
ــوزه  ــن ح ــه ای ــی)ره( ب ــام خمین ــی ام پژوهش

ــم. ــن کنی ــف و تبیی مهــم و ضــروری را تعری
کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  رجبــی  آیــت اهلل 
ــریات  ــأوا، نش ــه م ــون موسس ــی چ ظرفیت های
علــوم  سیاســتگذاری  شــورای  تخصصــی، 
ــای آزاد  ــز آموزش ه ــالمی، مرک ــانی و اس انس
ــی  ــروه تخصص ــک گ ــورداری از ی ــز برخ و نی
علمــی و اجرایــی در حــوزه اقتصــاد و اســاتید 
ظرفیت هــای  جملــه  از  مجــرب  طــالب  و 
مهــم موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 
خمینــی)ره( بــرای ورود بــه حــوزه فنــاوری در 
علــوم انســانی و اســالمی اســت کــه ان شــاءاهلل 
در دســتورکار معاونــت پژوهشــی موسســه 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
مراســم،  ایــن  ابتــدای  در  اســت  گفتنــی 
ــارک  ــس پ ــرد ریی ــپار ف ــه رهس ــر خیرال دکت
علــم و فنــاوری اســتان قــم ضمــن ارائــه 
نــوآوری  زیســت بوم  وضعیــت  از  گزارشــی 
ــم و  ــگاه مه ــر جای ــم ب ــتان ق ــاوری اس و فن
بی بدیــل موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 
خمینــی)ره( در تولیــد محتــوا در حــوزه علــوم 

ــرد. ــد ک ــالمی تاکی ــانی و اس انس

کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی و اسامی مطالبه رهبری است
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پارک  اهی علم و فناوری

مدیــرکل، معاونیــن، مدیــران و روســای نواحی 
آمــوزش و پــرورش اســتان قــم از پــارک علــم و 

فنــاوری اســتان بازدیــد کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
ــا  ــم، علیرض ــتان ق ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ــن  ــیه ای ــه در حاش ــه ای ک ــی در جلس رحیم
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــد برگ بازدی
ــاد  ــه نه ــت: این ک ــاوری گف ــم و فن ــارک عل پ
مهمــی مثــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان در 
ــده  ــتقر ش ــکونی مس ــاختمان های مس ــن س ای
اســت زیبنــده اســتان قــم نیســت و مــن یقینــا 
بــرای کمــک بــه رفــع مشــکالت زیرســاختی و 
فضــای کالبــدی مــورد نیــاز در ســطح اســتان 

ــود. ــارک خواهــم ب مدافــع پ
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان قــم 
ــای  ــراها و گروه ه ــود پژوهش س ــن وج همچنی
آموزشــی را از جملــه ظرفیت هــای آمــوزش 
و پــرورش برشــمرد و گفــت: از آن جایی کــه 
ــی  ــاوری فرصت ــم و فن ــارک  عل ــا پ ــکاری ب هم
نــوآوری  و  خالقیــت  شــکوفایی  بــرای 
دانش آمــوزان اســت آمادگــی داریــم تــا از 
ــج و  ــرای تروی ــود ب ــای موج ــه ظرفیت ه کلی
ــتفاده  ــان اس ــاد دانش بنی ــازی اقتص فرهنگ س

ــم. کنی
اصلــی  هــدف  مردمی ســازی   

ــوآوری  ــاوری و ن ــوزه فن ــا در ح م
ــت  اس

ــارک  ــس پ ــز ریی ــه نی ــن جلس ــدای ای در ابت
علــم و فنــاوری اســتان قــم بــه اهمیــت شــعار 
ــال  ــذاری س ــت: نام گ ــرد و گف ــاره ک ــال اش س
جــاری توســط مقــام معظــم رهبــری بــه 
ــتغال آفرین”  ــان و اش ــد، دانش بنی ــال “تولی س
ــگاه  ــاء جای ــی در ارتق ــت بزرگ ــا موهب حقیقت
ــن  ــه ای ــا ب ــود ت ــاوری ب ــم و فن ــای عل پارک ه
واســطه بیشــتر از گذشــته در ســطح دولــت و 

ــوند. ــع ش ــه واق ــورد توج ــه م جامع
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــرد ب ــپار ف ــر رهس دکت
دولــت ســیزدهم شــعار دولــت مردمــی را 
ســرلوحه  اقدامــات خــود قــرار داده اســت 
ــن موضــوع وزارت  ــه همی ــت ب ــا عنای ــزود: ب اف
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مردمی ســازی 
فنــاوری را بــه عنــوان هــدف اصلــی در حــوزه 
فنــاوری و نــوآوری دنبــال می کنــد کــه محقــق 
شــدن آن در گــرو همــکاری نظــام آمــوزش و 
ــا  ــاط را ب ــترین ارتب ــه بیش ــت ک ــرورش اس پ

ــردم دارد. ــف م ــار مختل اقش
اینکــه  بــا توجــه بــه  وی تصریــح کــرد: 
ــوآوری و  ــروز ن ــبب ب ــد س ــی توان ــت م خالقی
ــائل  ــه مس ــه ب ــد و خالقان ــخ جدی ــاد پاس ایج
حــال و آینــده کشــور باشــد لــذا یکــی از 

ــه  ــتر ب ــه بیش ــارک توج ــی پ ــای اصل برنامه ه
دانــش آمــوزان مســتعد اســت تــا آن هــا را بــه 
ســمت پــرورش ایده هایشــان و کارآفرینــی 
ــش  ــق موجــب افزای ــن طری ســوق داده و از ای

ــود. ــه ش ــزه در جامع ــد و انگی امی

اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس 
فرهنــگ  ترویــج  راه هــای  از  یکــی  افــزود: 
نــوآوری بهره گیــری از ظرفیــت کانون هــای 
ــب  ــه به موج ــت ک ــکوفایی اس ــت و ش خالقی
ــای  ــم از دوره ه ــد ه ــوزان می توانن آن دانش آم
آموزشــی و توانمندســازی اســتفاده کننــد و هم 
ــز  ــه مرک ــات ورود ب اصــول تیم ســازی و ملزوم
ــه  رشــد و راه انــدازی یــک کســب و کار فناوران

ــد. ــرا گیرن را ف

دکتــر رهســپار فــرد در پایــان ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری 
ــاهد  ــرورش ش ــوزش و پ ــتان و  اداره کل آم اس
ــودک و  ــاوری ک ــم و فن ــارک عل ــدازی پ راه ان

ــیم. ــم باش ــتان ق ــوان در اس نوج

همکاری با پارک  علم و فناوری فرصتی برای شکوفایی خاقیت و نوآوری 
دانش آموزان است

ــان  جانشــین ســتاد توســعه اقتصــاد دانش بنی
و برخــی از مدیــران ارشــد اســتان قــم بــا 
ــر  ــای توســعه یافته ت ــا الگوه هــدف آشــنایی ب
ــت از  ــاوری در حمای ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
شــرکت های دانش بنیــان از پــارک فنــاوری 

ــد. ــد کردن ــس بازدی پردی
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای   
ــاوری  ــعه فن ــی توس ــع اصل مرج

بگیرنــد قــرار  اســتان ها 
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاوری  ــارک فن ــس پ ــم، ریی ــتان ق ــاوری اس فن
ــع  ــد و در جم ــن بازدی ــیه ای ــس در حاش پردی
ــان  ــش بنی اعضــای ســتاد توســعه اقتصــاد دان
اســتان قــم بــر آمادگــی ایــن پــارک بــرای بــه 
اشــتراک گذاری ظرفیت هــا و انتقــال تجربیــات 
ایــن پــارک بــا اســتان قــم تاکیــد کــرد و گفت: 
ــت و  ــدون حمای ــم ب رشــد و توســعه اســتان ق
اجرایــی  دســتگاه های  همه جانبــه  تقویــت 
مهنــدس  نمی شــود.  محقــق  اســتان  ایــن 
مهــدی صفاری نیــا بــا تاکیــد بــر لــزوم پرهیــز 
از فعالیت هــای جزیــره ای، پراکنــده خــارج 
ــتان ها  ــاوری در اس ــوزه فن ــوب در ح از چارچ
گفــت: بــرای تکامــل زیســت بوم نــوآوری و 
فنــاوری و تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان الزم 
اســت تــا تمــام ظرفیت هــای دســتگاه های 

ــه مشــخصی شــکل  ــی در مســیر و برنام اجرای
بگیرنــد کــه پارک هــای علــم و فنــاوری را 
ــتان ها  ــاوری در اس ــعه فن ــی توس ــع اصل مرج

قــرار می دهــد.
ــم  ــق ه ــوی موف ــن الگ ــه ای ــزود: نمون وی اف
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان 
دســتگاه های  ظرفیت هــای  کــه  اســت 
ــت  ــتانداری در خدم ــت اس ــا حمای ــی ب اجرای
فعالیت هــای فناورانــه پــارک قــرار گرفتــه 

ــت. اس
حوزه هــای  در  قــم  اســتان 
مختلــف بویــژه صنایــع نــرم و 
ــی  ــوم انســانی از ظرفیــت باالی عل

برخــوردار اســت
ــن نشســت جانشــین  در بخــش دیگــری از ای
ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان قم 
ــران  ــت آشــنایی مدی ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــز ب نی
ــر  ــا فرهنــگ فناورانــه حاکــم ب عالــی اســتان ب
پارک هــای توســعه یافتــه ای ماننــد پــارک 
ــم  ــت:  علی رغ ــار داش ــس اظه ــاوری پردی فن
ــی  ــای مختلف ــم در حوزه ه ــتان ق ــه اس این ک
بویــژه صنایــع نــرم و علــوم انســانی از ظرفیــت 
ــن  ــفانه ای ــا متاس ــت  ام ــوردار اس ــی برخ باالی
ــده  ــی نش ــد عملیات ــه بای ــه ک ــت آن گون ظرفی

اســت و بخــش اعظــم آن بــال اســتفاده مانــده 
اســت.

ــارک  ــاوری پ ــات فن ــدی از تجربی وی بهره من
پردیــس را مهــم دانســت و افــزود: ایــن پــارک 
ــی  ــی م ــاوری مل ــز فن ــک مرک ــوان ی ــه عن ب
توانــد بــه ســایر ارکان فنــاوری کشــور خدمــات 

ملــی ارائــه دهــد.
دســتاوردهای پــارک پردیــس 

ســتودنی و ارزشــمند اســت
در ادامــه رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
ــی  ــی از میزبان ــن قدردان ــز ضم ــم نی ــتان ق اس
فنــاوری پردیــس گفــت:  پــارک  شایســته 
ــه در صــورت  ــم نشــان داده اســت ک ــارک ق پ
همراهــی ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 
میتوانــد محــور اصلــی توســعه فنــاوری اســتان 

ــم باشــد. ق
ــه  ــان اینک ــا بی ــپارفرد ب ــه رهس ــر خیرال دکت
و  ســتودنی  پردیــس  پــارک  دســتاوردهای 
ــد  ــتاد بای ــای س ــت: اعض ــت گف ــمند اس ارزش
ــاوری،  ــد توســعه فن ــت و تعمــق در رون ــا دق ب
ــارک  ــتاوردهای پ ــدی از دس ــرداری مفی الگوب

ــند. ــته باش ــس داش پردی
گفتنــی اســت، در نشســت مشــترک مدیــران 
پــارک پردیــس بــا اعضــای ســتاد توســعه 
اقتصــاد دانــش بنیــان عــالوه بــر معرفــی 
دســتاوردهای ۲۰ ســاله پــارک پردیــس و فــن 
ــف  ــائل مختل ــا و مس ــش ه ــی، پرس ــازار مل ب
اعضــای ســتاد مطــرح و بحــث و تبــادل نظــر 

شــد.
ــاوری  ــور فن ــن ت ــت، در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
نمایشــگاه  از  ســتاد  اعضــای  روزه،  یــک 
محصــوالت، نمایشــگاه تجهیــزات پزشــکی، 
ــک واحــد  ــک و ی ــوزه رباتی ــاور ح ۲ واحــد فن
فنــاور دانــش بنیــان در حــوزه ترافیــک شــهری 

ــد.  ــد کردن بازدی

بازدید اعضای ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان قم از پارک فناوری پردیس

حل موضوع اراضی مورد نیاز پارک 
علم و فناوری باید در دستور کار 

فوری استان قرار بگیرد

رییــس و اعضــای هیئــت رییســه پــارک 
ــر احمــد  ــا دکت ــم ب ــاوری اســتان ق ــم و فن عل
ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ ــی دی ــادی فراهان امیرآب

امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بین الملــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم، 
دکتــر امیرآبــادی در ایــن دیــدار کــه در محــل 
دفتــر نماینــده مــردم قــم در مجــس شــورای 
اســالمی برگــزار شــد، عملکــرد پــارک علــم و 
ــاوری اســتان در ســال های اخیــر را موفــق  فن
ــتناد  ــه اس ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــی ک ارزیاب
از وضعیــت  بازدیدهــا و گزارش هایــی کــه 
اســتان  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت های 
علی رغــم  کــه  می کنــم  عــرض  داشــته ام 
خوشــبختانه  زیرســاختی،  محدودیت هــای 
ــرد  ــم عملک ــتان ق ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
موفــق و قابــل دفاعــی از خــود بــه جــای 

ــت. ــته اس گذاش
ــال از  ــت ده س ــا گذش ــرد: ب ــح ک  وی تصری
تاســیس پــارک علــم و فنــاوری اســتان، 
انتظــار ایــن بــود کــه دیگــر مشــکلی بــه اســم 
اراضــی بــرای پــارک وجــود نداشــته باشــد امــا 
ــوز  ــکل هن ــن مش ــه ای ــاهدیم ک ــفانه ش متاس
پابرجاســت و معطــل مانــدن آن دیگــر محلــی 

ــدارد. ــراب ن از اع
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــی در پای ــادی فراهان امیرآب
و  اســتاندار  بــا  تعامــل  در  و  بنــده  قطعــا 
ســایر مدیــران ذیربــط اســتانی از تمامــی 
ظرفیت هــای موجــود بــرای حــل فــوری ایــن 
پرونــده کــه بایــد در دســتورکار فــوری اســتان 
ــه ســهم خــودم  ــرد و ب باشــد بهــره خواهــم ب

ــود. ــم ب ــر آن خواه پیگی
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن دیــدار، دکتــر 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــرد رییــس پ رهســپار ف
مختصــری  گــزارش  ارائــه  اســتان ضمــن 
از آخریــن وضعیــت زیســت بوم نــوآوری و 
ــه ای  ــای بودج ــتان و محدودیت ه ــاوری اس فن
و زیرســاختی ایــن پــارک گفــت: امیدواریــم بــا 
همراهــی و توجــه بیــش از پیــش نماینــدگان 
قــم در  دلســوز و محتــرم مــردم شــریف 
مجلــس شــورای اســالمی شــاهد باشــیم کــه 
ــای  ــت)س( در حوزه ه ــل بی ــه اه ــهر کریم ش
و  نــرم  فناوری هــای  خصوصــا  فناورانــه 
ــطح  ــق در س ــی موف ــه الگوی ــز ب ــی نی فرهنگ

ــود. ــل ش ــی تبدی ــی و بین الملل مل
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اولیــن رویــداد تانــای لرســتان )توســعه و 
ارتقــای زیســت بــوم نــوآوری اســتان هــا( بــه 
ــتان در  ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل ــی پ میزبان
ــزار  ــتان برگ ــاری در اس ــال ج ــاه س دوم آذر م

ــی شــود. م
اولیــن رویــداد تانــای لرســتان )توســعه و 
ــا(  ــتان ه ــوآوری اس ــوم ن ــت ب ــای زیس ارتق

ــود ــی ش ــزار م برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
نقــل از  پــارک علــم و فنــاوری لرســتان؛ رویداد 
ــتان  ــوم نوآوریاس ــت ب ــای زیس ــعه و ارتق توس
ــکالت و  ــاء مش ــور احص ــه منظ ــا(، ب ــا )تان  ه

نیاز هــای دســتگاه هــای اجرایــی و صنایــع 
ارائــه پیشــنهادات و راهکار هــای  اســتان و 
نوآورانــه و خالقانــه بــرای رفــع ایــن مشــکالت 

در لرســتان اجــرا می شــود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان بیــان 
کــرد: بــه منظــور ارتقــاء ســطح نــوآوری 
و فنــاوری در لرســتان و اســتفاده از تــوان 
ــان در جهــت  ــش بنی ــاور و دان شــرکت های فن
رفــع مشــکالت و نیازمنــدی هــای صنایــع 
ــال  ــتان، در س ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه و دس
ــا  »تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن« ب
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــکار وزارت عل ابت
اجــرای پــارک علــم و فنــاوری لرســتان، رویداد 

توســعه و ارتقــای زیســت بــوم نوآوریاســتان  ها 
ــا( در دوم آذرمــاه ســال جــاری در اســتان  )تان

ــی شــود. ــزار م برگ
فرهــاد نامــداری تصریــح کــرد: در ایــن رویداد 
دســتگاه هــای اجرایــی و صنایــع اســتان 
مشــکالت و نیاز هــای خــود را در ســایت پــارک 
www. ــانی ــه نش ــتان ب ــاوری لرس ــم و فن عل

lstp.ir ثبــت مــی نماینــد. همزمــان اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی، فنــاوران و صاحبــان ایــده 
از جملــه دانشــجویان، اعضــای هیــات علمــی، 
شــرکت های دانــش  بنیــان، صاحبــان صنایــع، 
کارگاه هــای تولیــدی و ســایر افــراد می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه ســایت پــارک نیازمنــدی هــای 
مطــرح شــده را دریافــت و بــرای حــل مســائل 
ــه  ــود را ارائ ــنهادی خ ــل پیش ــه راه  ح مربوط
ــتان  ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل ــس پ  دهند.رئی
ــه  ــدگان در زمین ــارکت کنن ــرد: مش ــار ک اظه
 هــای مختلــف و تمامــی رشــته هــا می تواننــد 
نیازهــا و راه  حــل هــای مــورد نظــر خــود 
را بیــان کننــد و در دوم آذر مــاه؛ صاحبــان 
ــده در حضــور داوران، روســای دســتگاه های  ای

مرتبــط،  کارشناســان  و  مدیــران  اجرایــی، 
مســائل  حــل  بــرای  را  خــود  راهکار هــای 
مطروحــه ارائــه مــی دهنــد و بــر اســاس مفیــد 
ــور، از  ــای مذک ــل ه ــودن راه  ح ــا ب و راه گش

ــت خواهــد شــد. ــا حمای آن ه
ــدگان  ــه برگزی ــزود: ب ــداری اف ــر فرهادنام دکت
ایــن رویــداد بــر اســاس ســطح آمادگــی 
فنــاوری ایــده هــا، مبالــغ ۲۰ ،۳۰ و ۴۰ میلیون 
تومانــی بالعــوض، تســهیالت کــم بهــره، امکان 
اســتفاده از تســهیالت صنــدوق پژوهــش و 
ــه ۵۰  ــک هزین ــه کم ــتان و ارائ ــاوری لرس فن
درصــدی در قالــب طــرح احمــدی روشــن 

ــد. ــد ش ــا خواه اعط
و  عالقــه  منــدان  اســت؛  ذکــر  شــایان 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  صاحب نظــران 
نشــانی وب ســایت www.lstp.ir نســبت بــه 
دریافــت نیازهــای احصــاء شــده و ارائــه راهــکار 
مراجعــه و راه  حــل یــا ایــده پیشــنهادی خــود 
را در قالــب فایــل معرفــی، بــه رایانامــه موجــود 

ــد. ــال کنن ــی ارس ــت ارزیاب ــایت جه در س

اولین رویداد تانای لرستان )توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ها( برگزار می شود

توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛
پانزدهمین دوره آموزشی مراکز رشد علم و فناوری کشور برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی  وزارت علــوم بــه 
ــی اصفهــان،   نقــل از شــهرک علمــی وتحقیقات
در ایــن همایــش دو روزه، مدیــران مراکــز 
رشــد علــم و فنــاوری سراســر کشــور در 
ــوان  ــای ت ــه منظــور ارتق پنل هــای آموزشــی ب

می کننــد. شــرکت  تخصصی شــان 
ــی  ــد گام ــز رش ــات مراک ــای خدم ــرح ارتق ط
اســت در جهــت ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی 
ــه  ــور ک ــاوری کش ــد فن ــز رش ــات مراک خدم
ــی  ــهرک علم ــط ش ــترک توس ــور مش ــه ط ب
و تحقیقاتــی اصفهــان و معاونــت فنــاوری و 
نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  

انجــام می شــود.
ارائــه  بهبــود  طــرح  ایــن  اصلــی  هــدف 
ســرویس  های مراکــز رشــد بــه منظــور توســعه 
ــه اقتصــاد دانایی محــور و  ــل ب ــی و نی کارآفرین

ــت. ــروت اس ــدار و ث ــتغال پای ــاد اش ایج

ســازمان های  عنــوان  بــه  رشــد  مراکــز 
ــج کارآفرینــی  ــر توســعه و تروی پیشــگام در ام
و نیــز تســهیل و تســریع در راه انــدازی کســب 
و کارهــای کوچــک در ســطح پارک هــای علــم 
ــی  ــازمان های دولت ــگاه ها، س ــاوری، دانش و فن
ــا در  ــر نهاده ــات و دیگ ــی، موسس و غیردولت
گســتره ملــی و منطقــه ای نقــش موثــر و 
شــایانی را ایفــا می کننــد و برگــزاری ایــن 

دوره  نیــز در راســتای تقویــت و توانمندســازی 
ــز اســت. ــن مراک ــه بیشــتر ای ــر چ ه

ــی در  ــای عمل ــی گام ه ــن دوره آموزش در ای
جهــت آشــنایی مدیــران و کارشناســان مراکــز 
ــذب و  ــد ج ــع و فراین ــا مناب ــور ب ــد کش رش
و  واحدهــای  و هدایــت  پذیــرش، حمایــت 
هســته های فنــاور در دوره رشــد مقدماتــی 
ــازی  ــتیبانی و توانمندس ــات پش ــد، خدم و رش
ــی  ــی و ارزیاب ــای پژوهش ــرح ه ــات ط و خدم
ــده  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــز رش ــی مراک عمل

ــت. اس
دوره  پانزدهمیــن  روزه  دو  دوره  پایــان  در 
فنــاوری  و  علــم  رشــد  مراکــز  آموزشــی 
ــز  ــن مراک ــان ای ــران و کارشناس ــور، مدی کش
از شــرکتهای فنــاور و دانش بنیــان شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نیــز بازدیــد 

خواهنــد کــرد.

و  علمــی  شــهرک  اســت  ذکــر  شــایان 
ــود  ــی خ ــت اجرای ــان فعالی ــی اصفه تحقیقات
ــه طــور  ــه ســه دهــه اســت کــه ب را نزدیــک ب
جــدی بــا راه انــدازی اولیــن مرکــز رشــد 
در کشــور و بــا هــدف حمایــت و هدایــت 
شــرکتهای فنــاور نوپــا کــه ایده هــای نوآورانــه 
امکانــات الزم جهــت  و  فناورانــه داشــته  و 
ــه  ــاز کــرد و ب ــد، آغ ــی نمــودن را ندارن عملیات
عنــوان حلقــه واســط میــان دولــت، صنعــت و 
دانشــگاه در جهــت توســعه اقتصــادی مبتنــی 
بــر دانــش و نهایتــا تبدیــل علــم بــه ثــروت در 

ــت. ــرده اس ــش ک ــای نق ــور ایف کش
ــی  ــون در شــهرک علمــی و تحقیقات ــم اکن ه
ــتقر  ــاور مس ــد فن ــش از 6۴۰ واح ــان بی اصفه
بــوده و بــرای بیــش از ۸۴۰۰  نفــر نیز اشــتغال 

پایــدار ایجــاد شــده اســت.

در راستای ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور انجام شد؛
همکاری مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با هلدینگ های دانش بنیان

تفاهم نامــه همــکاری چهــار جانبــه میــان 
تهــران،  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
علــوم  گســترش  بنیــان  دانــش  هلدینــگ 
زیســتی ) لیدکو(، شــرکت پالســکوکار ســایپا و 
ــای  ــان توســعه فناوری ه شــتابدهنده دانش بنی

ــد. ــد ش ــس( منعق ــن ایرانیان)لیداک نوی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــترک پ ــکاری مش هم
هلدینگ هــای  بــا  و  تهــران  دانشــگاه 

ن نش بنیــا ا د
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــه در راســتای  ــن تفاهم نام دانشــگاه تهــران، ای
کمــک بــه ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای 
فنــاور از طریــق ارائــه خدمــات عمومــی و 
جــذب  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا  تخصصــی 
ــای  ــان و واحده ــرمایه گذار و ورود کارآفرین س
بازارهــای داخلــی و جهانــی  بــه  صنعتــی 

ــد. ــا ش ــم و امض تنظی

و  فنــاوری  حــوزه  در  همــکاری  انجــام 
ــای  ــرای پروژه ه ــای اج ــی در زمینه ه کارآفرین
پژوهشــی- فنــاوری داخلــی و بین المللــی، 
آزمایشــگاهی،  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
ــزات و مشــاوران تخصصــی و  ــی، تجهی کارگاه
کســب و کار طرفیــن بــرای کمــک بــه صاحبان 
ــاور،  ــرکت های فن ــعه ش ــد و توس ــده و رش ای
اجــرای برنامه هــا و رویدادهــای کارآفرینــی 
و فنــاوری بــه صــورت مشــترک، حمایــت 

ــای  ــب و کاره ــاد کس ــده و ایج ــان ای از صاحب
جدیــد بــه صــورت مشــترک، اولویــت داشــتن 
پــارک و شــرکت های مســتقر آن بــرای انجــام 
ــی  ــاورهای تخصص ــی و مش ــای پژوهش طرح ه
مناســب  ایده هــای  انتخــاب  کار،  و  کســب 
زمینه هــای  آوردن  فراهــم  و  ســرمایه گذاری 
ــی و  ــذاران داخل ــرای جــذب ســرمایه گ الزم ب
خارجــی و ایجــاد زمینــه تعامــل بیــن هلدینگ، 
ــتابدهنده، پــارک و شــرکت های  شــرکت، ش

ــه منظــور تســهیل  ــارک ب ــاور مســتقر در پ فن
محصــوالت  و  ایده هــا  ســازی  تجــاری 
ــن تفاهــم  ــی ای ــات اصل ــان از موضوع دانش بنی

نامــه می باشــد.
چهــار  و  مــاده  پنــج  در  تفاهم نامــه  ایــن 
نســخه بــه امضــای دکتــر علــی اســدی رییــس 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، دکتــر 
ــرکت  ــل ش ــواه مدیرعام ــمی خ ــد هاش محم
ــروزان فیروزکــوه  ــر ف پالســکو کار ســایپا، دکت
مقــدم نایــب رئیــس هیئــت مدیــره هلدینــگ 
دانش بنیــان گســترش علــوم زیســتی لیدکــو و 
دکتــر ســمیرا طالبــی مدیرعامــل شــتابدهنده 
دانــش بنیــان توســعه فناوری هــای نویــن 

ــید. ــس رس ــان لیداک ایرانی
گفتنــی اســت مــدت اعتبــار ایــن تفاهــم نامــه 
ــه مــدت ۳ ســال می باشــد و  از تاریــخ امضــا ب

بــا موافقــت طرفیــن قابــل تمدیــد اســت.
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گزارش نشست هماهنگی اجرای بند »ب« تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱

صندوق نوآوری و شکوفایی 

ریاست جمهوری

آنچه خواهید خواند: 

ــی  ــت هماهنگ ــزارش نشس - گ
 ۱۶ تبصــره  »ب«  بنــد  اجــرای 

قانــون بودجــه ۱۴۰۱

ــون  ــد خ ــی نیازمن -  کارآفرین
از  و  صبــوری  خــوردن،  دل 

اســت خودگذشــتگی 

ــوی  ــه س ــی ب ــاوری ایران - فن
گام  ســم  بــدون  کشــاورزی 

برداشــت

از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
ــل  ــرای کام ــرای اج ــدوق ب ــن صن ــی ای آمادگ
ــال  ــه س ــون بودج ــره ۱6 قان ــد »ب« تبص بن
۱۴۰۱ کل کشــور بــرای توســعه اقتصــاد دانــش 
بنیــان در کشــور خبــر داد و گفــت: امید اســت 
بــا اجــرای کامــل ایــن بنــد تجربــه خوبــی را در 
ســال دانــش  بنیــان بــرای شــرکت های دانــش 

بنیــان شــاهد باشــیم. 
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــروز یک شــنبه  ــح ام ــوآوری و شــکوفایی، صب ن
هماهنگــی  نشســت   ،۱۴۰۱ آبان مــاه   ۲۲
ــون بودجــه  ــد »ب« تبصــره ۱6 قان اجــرای بن
ــا حضــور  ــن نشســت ب ــزار شــد. ای ۱۴۰۱ برگ
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  مســئوالن 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
روســای  و  مجلــس  نماینــدگان  از  جمعــی 
ــد.  ــزار ش ــور برگ ــل کش ــای عام ــی بانک ه برخ
بــر اســاس بنــد »ب« تبصــره ۱6 قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور، بانــک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت از 
طریــق بانک هــای عامــل، مبلــغ ۵۰ هــزار 
ــپرده های  ــع س ــل مناب ــال از مح ــارد ری میلی
نظــام  قرض الحســنه  جــاری  و  پس انــداز 
بــا معرفــی صنــدوق نــوآوری و  بانکــی را 
ــان و  ــش  بنی ــرکت های دان ــه ش ــکوفایی ب ش

ــد. ــاص ده ــالق اختص خ
 در همیــن راســتا در نشســت امــروز کــه 

پیرامــون هماهنگــی اجــرای بنــد »ب« تبصــره 
ــدوق  ــل صن ــه ۱۴۰۱ در مح ــون بودج ۱6 قان
نــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــد، دکتــر علــی 
ــدوق  ــن صن ــل ای ــات عام ــس هی وحــدت، رئی
ــش  ــان اینکــه در ســال دان ــا بی در ســخنانی ب
ــی  ــد بررس ــد از فراین ــت بع ــرار اس ــان ق  بنی
ــط  ــارت توس ــان و نظ ــش  بنی ــرکت های دان ش
بانک هــا  شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق 
تســهیالت موردنظــر را بــه ایــن شــرکت ها 
پرداخــت کننــد، گفــت: بــه هــر یــک از بانک ها 
عــددی اختصــاص یافتــه کــه بــر حســب آن به 
شــرکت های دانش بنیــان تســهیالتی اعطــا 
ــول  ــدد را قب ــن ع ــی ای ــر بانک ــر ه ــد؛ اگ کنن
ــک  ــاون بان ــه مع ــوب ب ــد مکت ــدارد، می توان ن

ــد. ــالم کن ــزی اع مرک
ارزیابی هــای  طــی  داد:  ادامــه  وحــدت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تــا ۱۵ آبــان مــاه 
ــرای  ــان ب ــرکت دانش بنی ــزار  ش ــدود ۳ ه ح
ایــن تســهیالت ثبــت نــام کردنــد و قــرار اســت 
ــورت  ــه ص ــان ب ــارد توم ــک میلی ــقف ی ــا س ت
ــد. ــاص یاب ــرکت ها اختص ــه ش ــنه ب قرض الحس

ــن تســهیالت ۳۵۰۰  ــه وی ســقف ای ــه گفت ب
دانش بنیان هــا  کل  بــرای  تومــان  میلیــارد 

ــه  ــان ب ــارد توم ــن ۱۵۰۰ میلی ــت، همچنی اس
ــرای اعطــا  ــاوری ب صندوق هــای پژوهــش و فن
اســتارت آپ ها  و  خــالق  شــرکت های  بــه 

می یابــد. اختصــاص 
ــزار  ــن ۵ ه ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدت ب وح
ــور  ــاد کش ــرای اقتص ــاید ب ــان ش ــارد توم میلی
ــل  ــم قاب ــا رق ــرای م ــا ب ــد، ام ــددی نباش ع
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــه ای اس مالحظ
ــه  ــم ک ــاوری داری ــش و فن ــدوق پژوه 6۰ صن
اســتارت  و  خــالق  شــرکت های  می تواننــد 
ــه  ــرای دریافــت چنیــن تســهیالتی ب آپــی را ب

بانک هــا معرفــی کننــد.
رئیــس هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری و 
ــرد:  ــار ک ــوری اظه ــت جمه ــکوفایی ریاس ش
امیــد اســت بــا اجــرای کامــل بنــد »ب« 
تبصــره ۱6 قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ شــاهد 
ــرای  ــان ب ــش  بنی ــال دان ــی در س ــه خوب تجرب
شــرکت های دانــش بنیــان باشــیم. مــا نیــز در 
صنــدوق نــوآوری آمادگــی داریــم ایــن بنــد از 
ــم.  ــی کنی ــی اجرای ــه خوب ــه را ب ــون بودج قان

 
اقتصــاد دانــش بنیــان امــروز بــه 
گفتمــان محــوری حاکمیــت بــرای 
ــده  ــل ش ــاد تبدی ــبرد اقتص پیش

ست ا
ــاون  ــادی، مع ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان دکت
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز در 
ادامــه ایــن نشســت در ســخنانی اظهــار کــرد: 
امــروز دربــاره اقتصــاد دانــش  بنیانــی صحبــت 
می کنیــم کــه ۱۰ ســال پیــش خبــری از 

ــوری  ــان مح ــه گفتم ــون ب ــا اکن ــود ام آن نب
حاکمیــت بــرای پیشــبرد اقتصــاد تبدیــل 
ــرو  ــا در گ ــور قطع ــده کش ــت. آین ــده اس ش

ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســت.
ــاوری رئیــس جمهــور در  ــاون علمــی و فن مع
ادامــه بــا بیــان اینکــه منابــع کشــور بــه ســمت 
ــد  ــد ش ــت خواه ــان هدای ــش  بنی ــاد دان اقتص
چــون اقتصــاد دانــش  بنیــان، امــکان ســودهای 
تصریــح  می کنــد،  فراهــم  را  چندبرابــری 
دانــش  بنیــان  شــرکت های  امــروز  کــرد: 
در حوزه هــای پزشــکی، ســالمت، انــرژی و 
ــا ارزش افزوده  هــای  کشــاورزی محصوالتــی را ب

ــد.  ــد می کنن ــدی تولی ــد درص ــد ص چن
ــا رشــد و توســعه  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا، آینــده اقتصــاد از آن  ــم و اقتصــاد در دنی عل
ــر  ــت: اگ ــت، گف ــان اس ــش بنی ــای دان بنگاه ه
ــور  ــاد کش ــا و اقتص ــده بانک ه ــر آین ــه فک ب
هســتیم، امــروز وقــت ســرمایه گذاری روی 
دانــش  شــرکت های  شرکت هاســت.  ایــن 
ــزرگ اقتصــادی آینــده  بنیــان، مشــتری های ب
بانک هایــی  لــذا  بــود،  خواهنــد  بانک هــا 
بــه  آینده نگرانــه  و  بــاز  نگــرش  بــا  کــه 
در  می کننــد،  اعطــا  تســهیالت  شــرکت ها 
ــده خــود را  ــزرگ آین ــت مشــتری های ب حقیق

می ســازند.

صنــدوق  وثایــق  بانک هــا،   
شــرکت های  بــرای  نــوآوری 

بپذیرنــد را  دانــش  بنیــان 
ــن  ــر محس ــز دکت ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
ــش  ــاد دان ــیون اقتص ــس فراکس ــوی، رئی دهن
بنیــان مجلــس شــورای اســالمی در ســخنانی 
ــش  ــد دان ــال در تولی ــر فع ــرد: عناص ــار ک اظه
ــتند.  ــان هس ــش بنی ــرکت  های دان ــان، ش بنی
ــد  ــل می توانن ــای عام ــی بانک  ه ــر منطق ــا ه ب
ارائــه ایــن تســهیالت بــه شــرکت هــای دانــش 

ــد. ــرار دهن ــت ق ــان را در اولوی بنی
ــورای  ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین

ــه مشــکالت شــرکت های  ــا اشــاره ب اســالمی ب
دانــش  بنیــان در ســپردن وثیقــه نــزد بانک هــا 
گفــت: یکــی از راه هایــی کــه می تــوان در 
ــق  ــا وثای ــه بانک ه ــن اســت ک ــت ای نظــر گرف
ضمانــت  و  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
شــرکت های  از  را  ایــن صنــدوق  پرداخــت 

ــد.  ــان بپذیرن ــش  بنی دان
دهنــوی در پایــان ســخنان خــود خطــاب 
ــدگان  ــل و نماین ــران عام ــدگان مدی ــه نماین ب
بانک هــا گفــت: در اخــذ وثایــق ســاده بگیریــد 
ــارد  ــزار میلی ــن ۵ ه ــم ای ــاهلل بتوانی ــا ان ش ت

ــم.  ــت کنی ــان را پرداخ توم
وی در پایــان گفــت: امیدواریــم در بهمــن مــاه 
ــق  ــا تحق ــود ت ــزار ش ــر گ ــه ای ب ــن جلس چنی
بنــد ب تبصــره ۱6 را مــورد بررســی قــرار 

ــم. دهی
 

ــه  ــهیات ب ــه تس ــه ارائ ــبت ب نس
ــد  ــان نبای ــش بنی ــرکت های دان ش

بــا دیــد هزینــه نــگاه کــرد
مجتبــی توانگــر، رئیــس کمیتــه دانــش  بنیــان 
ــه  ــز در ادام ــس نی ــال مجل ــاد دیجیت و اقتص
ایــن جلســه، اظهــار کــرد: یکــی از تبصره هــای 
مــورد توجــه مجلــس تبصــره ۱6 بــوده اســت. 
ــال  ــان را دنب ــه نظارتی م ــس وظیف ــا در مجل م
ــد و  ــرای رش ــتر ب ــه و بس ــا زمین ــم ت می کنی
توســعه شــرکت های دانــش بنیــان فراهــم 
شــود. امیدواریــم در ایــن مــورد چالشــی 
ــه پیگیری هــای جــدی  ــاز ب ایجــاد نشــود و نی

ــس نباشــد. مجل
ــه  ــه ارائ ــبت ب ــه نس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــح  ــود، تصری ــگاه ش ــه ن ــد هزین ــا دی ــد ب نبای
ــن  ــوان ای ــه می ت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ک
تســهیالت را بــه عملکــرد شــرکت های دانــش 
بنیــان پیونــد دهیــم و از ظرفیت  هــای شــرکت 
بنیــان اســتفاده کنیــم؛ در ایــن صــورت رغبــت 
ــا  ــود ت ــاد می ش ــا ایج ــرای بانک ه ــتری ب بیش

ــد. ــه دهن تســهیالت بیشــتری را ارائ
 

ــه  ــرای مقابل ــا ب ــاح م ــا س تنه
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ــعه  ــادی، توس ــرایط اقتص ــا ش ب
ــت  ــان اس ــش  بنی ــاد دان اقتص

دکتــر علیرضــا منــادی ســفیدان، رییــس 
کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
ــر  ــی دیگ ــز یک ــالمی نی ــورای اس ــس ش مجل
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــت ب ــن نشس ــران ای از حاض
ــم  ــد عل ــث تولی ــروز در بح ــران ام ــه ای اینک
دو درصــد از ســهم کل دنیــا را بــه خــود 
ــا  ــروز در دنی ــت: ام اختصــاص داده  اســت، گف
موضــوع فرآیندهــای علمــی مبتنــی بــر مفهــوم 
دانــش  بنیــان مطــرح اســت؛ لــذا اســاس علــوم 

ــت.  ــان اس ــش بنی ــعه دان ــروز توس ام
دیــد  امــروز  اگــر  حاکمیــت  افــزود:  وی 

صحیحــی نســبت بــه فعالیت هــای دانــش 
ــی را در  ــی خوب ــد، خروج ــته باش ــان نداش بنی

اقتصــاد کشــور شــاهد نخواهیــم بــود. 
رییــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
فنــاوری مجلــس بــا بیــان اینکــه گــردش 
مالــی یــک اقتصــاد خــوب، وابســته بــه توســعه 
نــوآوری و فنــاوری اســت، گفــت: امــروز حــدود 
۸ هــزار شــرکت دانــش بنیــان در کشــور 
ــه فعالیــت هســتند و خروجی هــای  مشــغول ب
شــاهد  شــرکت ها  ایــن  از  نیــز  را  خوبــی 
ــش  ــرکت های دان ــز ش ــه آن نی ــتیم؛ نمون هس
ــریف  ــی ش ــگاه صنعت ــده از دانش ــان برآم  بنی
هســتند کــه در ســال گذشــته نیــز ۲ هــزار و 

ــتند.  ــروش داش ــان ف ــارد توم 6۰۰ میلی
منــادی ســفیدان در پایــان ســخنان بــا اشــاره 
بــه گــردش مالــی ۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــد  ــور، تاکی ــان در کش ــش بنی ــرکت های دان ش
کــرد: امــروز تنهــا ســالح مــا بــرای مقابلــه بــا 
شــرایط اقتصــادی، توســعه اقتصــاد دانــش 
 بنیــان اســت. مــا در مجلــس قانونــی ۲۰ 
مــاده ای را تنظیــم کردیــم کــه بــر اســاس آن 
ــش  ــار شــرکت های دان ــی در اختی ــع خوب مناب
 بنیــان قــرار می گیــرد. بنــده معتقــدم اعطــای 
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان، 

ــت. ــتی اس ــواب و وطن پرس ــن ث عی
 

ــش  ــرکت دان ــزار ش ــام ۳ ه ثبت ن
ــهیات  ــت تس ــرای دریاف ــان ب بنی

قرض الحســنه
ــهیالت  ــاون تس ــاری، مع ــر روح اهلل ذوالفق دکت
ــوآوری و شــکوفایی  و تجاری ســازی صنــدوق ن
ــاره  ــا اش ــخنانی ب ــت در س ــن نشس ــز در ای نی
بــه بنــد »ب« تبصــره ۱6 قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۱ کل کشــور اظهــار کــرد: بــر اســاس ایــن 
ــت از  ــده اس ــف ش ــزی مکل ــک مرک ــد، بان بن

ــه شــرکت های دانــش  طریــق شــبکه بانکــی ب
 بنیانــی کــه از طریــق صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی معرفــی می شــوند، ۵ هــزار میلیــارد 
تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــا هــدف 
ــالق  ــان و خ ــش بنی ــتغال دان ــه اش ــک ب کم

ــردازد. بپ
ــه  ــای آیین نام ــر مبن ــن ب ــزود: همچنی وی اف
اجرایــی تبصــره ۱6 قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۱ هیــات وزیــران مقــرر کــرده اســت کــه 
ــل  ــای عام ــغ را بانک ه ــن مبل ۷۰ درصــد از ای
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــتقیم ب ــور مس ــه ط ب
ــده  ــد باقی مان ــد و ۳۰ درص ــا کنن ــان اعط  بنی
ــه  ــاوری ب ــه صندوق هــای پژوهــش و فن ــز ب نی
ــرکت های  ــه ش ــهیالت ب ــای تس ــور اعط منظ
نــوآور )اســتارت آپی(، فنــاور و خــالق پرداخــت 

شــود.
ذوالفقــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تعییــن 
»ب«  بنــد  در  عامــل  بانک هــای  ســهمیه 
تبصــره ۱6 قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل 
ــت:  ــد، گف ــام ش ــرداد ۱۴۰۱ انج ــور در م کش
ــت ۱۵۰۰  ــک مل ــهمیه بان ــاس س ــن اس ــر ای ب
ــک قرض الحســنه رســالت  ــارد تومــان، بان میلی
ــران  ــک صــادرات ای ــان، بان ــارد توم هــزار میلی
هــزار میلیــارد تومــان، بانــک توســعه صــادرات 
۵۰۰ میلیــارد تومــان، بانــک صنعــت و معــدن 
ملــی ۷۰۰  بانــک  و  تومــان  میلیــارد   ۳۰۰

ــت. ــده اس ــن ش ــان تعیی ــارد توم میلی
ــدوق  ــازی صن ــهیالت و تجاری س ــاون تس مع
نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــاط  ــرد ارتب ــد ک ــالش خواه ــدوق ت ــن صن ای
را  بانک هــا  و  بنیــان  دانــش  شــرکت  های 
تســهیل کنــد، گفــت: فراخــوان شناســایی 
 ۱۴۰۱ مهرمــاه  از  متقاضــی  شــرکت های 
ــه  ــا نیم ــام و ت ــوآوری انج ــدوق ن ــط صن توس
اینکــه  ضمــن  داشــت.  ادامــه  مــاه  آبــان 
نیــز  را  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای 
ــای  ــه بانک ه ــا را ب ــی از آنه ــایی و برخ شناس
ــه ســه هــزار  ــب ب ــم. قری ــی کردی عامــل معرف
ــن  ــت ای ــرای دریاف ــان ب ــش  بنی ــرکت دان ش
ــزال«  ــامانه »غ ــنه در س ــهیالت قرض الحس تس
نــام  ثبــت  نــوآوری و شــکوفایی  صنــدوق 
ــد. ــرار دارن ــا ق ــی م ــد ارزیاب ــد و در فرآین کردن

 
میلیــارد  هــزار   ۹۹ پرداخــت 

شــرکت های  بــه  تســهیات 
ــال  ــدای س ــان از ابت ــش  بنی دان

۱۴۰۱ تــا پایــان مهــر 
در ادامــه ایــن نشســت، ابــوذر ســروش، معاون 
ــان  ــا بی ــک مرکــزی در ســخنانی ب نظــارت بان
ــد  ــوم تولی ــا مفه ــال ب ــذاری امس ــه نامگ اینک
ــت: در  ــره خــورده اســت، گف ــان گ ــش  بنی دان
ابتــدای ســال اقداماتــی از جملــه ابــالغ قانــون 
ــه  ــه مرحل ــاً ب ــه نهایت ــره ۱6 ک ــه و تبص بودج
اجــرا رســید را شــاهد بودیــم. مــا جلســاتی را با 
دکتــر ســتاری، معــاون علمــی و فناوری ســابق 
رییــس جمهــور و دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی 
ــت جمهوری  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

داشــتیم. ایــن جلســات دربــاره آیین  نامه هایــی 
کــه در حــوزه بانکــی در قانــون جهــش تولیــد 
ــزار  ــد برگ ــن می ش ــد تدوی ــان بای ــش  بنی دان
ــروه  ــوط در کارگ ــوارد مرب ــاً م ــه نهایت ــد ک ش
ــه  ــی ک ــب شــد و براســاس آن، بانک های تصوی
بــر اســاس مجــوز بانــک مرکــزی امــکان ورود 
ــد  ــد، می توانن ــان را دارن ــش  بنی ــه حــوزه دان ب
در تاســیس صندوق هــای پــروژه ای دانــش 

ــان مشــارکت داشــته باشــند.  بنی
ــی  ــا نهای ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک ســروش تصری
ــاه  ــد م ــی چن ــی آن ط ــازوکار اجرای ــدن س ش

ــد در حــوزه  ــده عمــال شــبکه بانکــی بتوان آین
بنیــان  دانــش  شــرکت های  مالــی  تامیــن 

ــود. ــش وارد ش ــش از پی بی
ــی  ــبکه بانک ــرد ش ــه عملک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــهیالت ب ــه تس در ارائ
ــان  ــا پای ــت: ت ــاری گف ــال ج ــی س ــان ط بنی
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۹۹ امســال  مهــر 
بــه شــرکت های دانــش  بنیــان تســهیالت 
پرداخــت شــده اســت کــه ایــن میــزان نســبت 
ــدود 6۸  ــته ح ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش درص
معــاون نظــارت بانــک مرکــزی در پایــان 
تاکیــد کــرد: الزم اســت زبــان مشــترکی 
بیــن بانک هــا و شــرکت های دانــش  بنیــان 
ــه نظــر می رســد مســیری کــه  ایجــاد شــود. ب
ــود.  ــد ب ــنی خواه ــیر روش ــده مس ــیم ش ترس
جــذب  در  شــرکت  ها  و  بانک هــا  عملکــرد 
ــد.  ــد ش ــاظ خواه ــاً لح ــهیالت قاعدت ــن تس ای
مــا در بانــک مرکــزی آمــاده هرگونــه همــکاری 
و کمــک بــه اکوسیســتم دانــش بنیــان در 

قالب هــای مختلــف هســتیم.
 

ــعه  ــاده توس ــی آم ــتم بانک سیس
ــوآوری  ــدوق ن ــا صن ــا ب همکاری ه
ــش  ــه دان ــهیات ب ــای تس در اعط

ــا بنیان ه
ــک  ــل بان ــین زاده مدیرعام ــین حس محمدحس
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــالت نی ــنه رس ــرض الحس ق
حاضــران ایــن نشســت بــود. وی اظهــار کــرد: 
ــن  ــی بی ــکاری تنگاتنگ ــته هم ــال گذش از س
صنــدوق نــوآوری و بانــک رســالت آغــاز شــده 
اســت. بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال بــه نــام 
تولیــد دانش بنیــان، انگیــزه جــدی مــا حمایــت 
ــت. ــان اس ــرکت های دانش بنی ــد از ش ــام ق تم

ــده از  ــی ش ــان معرف ــش بنی ــرکت های دان ش
ــوآوری از خوش حســاب ترین  ســوی صنــدوق ن

مشــتریان بانــک ملــت هســتند
هیــات  عضــو  وشوشــاد،  شــجاع  محســن 
مدیــره بانــک ملــت نیــز در ایــن نشســت 
بیــان کــرد: در راســتای همــکاری بــا صنــدوق 
اعطــای  دربــاره  تفاهم نامــه  دو  نــوآوری 
تســهیالت و ســرمایه گذاری امضــا کردیــم. 
صنــدوق  بــرای  نیــز  را  مســتقیمی  خــط 
نــوآوری تعریــف کرده ایــم تــا شــرکت های 
دانش بنیــان در هموارتریــن مســیر ممکــن 
ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــاز خ ــورد نی ــات م خدم

کــه  می کنــد  حکــم  انصــاف  افــزود:  وی 
یکــی  ملــت  بانــک  مجموعــه  در  بگوییــم 
مــا  مشــتریان  خوش حســاب  ترین  از 
ــه از  ــد ک ــی بوده ان ــش  بنیان ــرکت های دان ش
ســوی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه بانــک 

شــده اند. معرفــی 
 

نظــام بانکــی آمــاده توســعه 
ــور ــان در کش ــش بنی ــاد دان اقتص

علــی  ســید  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
ــک توســعه صــادرات  ــل بان حســینی، مدیرعام
ایــران گفــت: یکــی از اقدامــات مــا در راســتای 
حمایــت از اقتصــاد دانــش بنیــان تاســیس 
ــا  ــان ب ــش  بنی ــرکت های دان ــژه ش ــعبات وی ش

ــت. ــژه اس ــارات وی اختی
وی ادامــه داد: بانــک توســعه صــادرات از 
ــه  ــود کــه در راســتای ارائ ــی ب اولیــن بانک های
ــان گام  ــش  بنی ــرکت های دان ــه ش ــت ب خدم
برداشــت. مــا در بانــک توســعه صــادرات ایــران 
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــه توس ــژه ای ب ــام وی اهتم

ــم. ــان داری  بنی
ســید ضیــاء ایمانــی، مدیــر عامــل بانــک 
ــک  ــت: بان ــت گف ــن نشس ــز در ای ــادرات نی ص
ــدود ۱۸۰۰  ــون ح ــال ۹۸ تاکن ــادرات از س ص
میلیــارد تومــان در راســتای ارائــه خدمــات بــه 
ــرده  ــت ک ــان پرداخ ــش  بنی ــرکت های دان ش
اســت. امــروز نیــز حــدود ۱۳۰۰ میلیــارد 

ــم. ــی داری ــهیالت در بررس تس
هیــات  عضــو  موســوی،  فریــد  همچنیــن 
ایــن  بانــک ملــی در ســخنانی در  مدیــره 

ــش  ــرکت های دان ــرد: ش ــح ک ــت تصری نشس
بنیــان جایــگاه خاصــی در حــوزه اقتصــاد 
کشــور مــا دارنــد. یکــی از راه هــای برون رفــت 
ــای خــاص کشــور توســعه اقتصــاد  از چالش ه
دانــش  بنیــان اســت و بانــک ملــی در اینبــاره 
ــه  ــت. در زمین ــد داش ــی خواه ــام خاص اهتم
ــه شــرکت های دانــش  بنیــان  ــه خدمــات ب ارائ
ــه  ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــک مل ــی در بان تالش های

ــت. ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــبختانه ب خوش
عبدالرضــا ولی اللهــی، معــاون اعتبــارات و 
ــز  ــدن نی ــت و مع ــک صنع ــری شــعب بان راهب
ــک صنعــت و  ــرد: بان ــراز ک ــن نشســت اب در ای
ــر اســاس رســالتش، خــود را موظــف  معــدن ب
بــه ارائــه خدمــات در راســتای توســعه اقتصــاد 
ــته  ــال گذش ــت. س ــده اس ــان می دی دانش بنی
نیــز بیــش از ســه هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش  بنیــان 

ــم. ــت کردی پرداخ
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بــرای  ســامانه ای  طراحــی 
و  تعمیــر  هزینه هــای  کاهــش 
ــا  ــی ب ــزات صنعت ــداری تجهی نگه
میلیــارد   ۳ هم ســرمایه گذاری 

تومانــی صنــدوق نــوآوری
امیــن  »بهپویــان  بنیــان  دانــش  شــرکت 
میلیــارد   ۵/۴ ســرمایه  توانســت  منتظــر« 
بهبــود  بــرای  خــود  نیــاز  مــورد  تومانــی 
فرآیندهــای تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات 
از  صنعتــی  مجموعه هــای  و  کارخانه هــا 
طریــق طــرح هم ســرمایه گذاری دو جزیــی 
عاملیــت  و  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان خراســان 

رضــوی تامیــن کنــد.
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
نــوآوری و شــکوفایی، شــرکت »بهپویــان امیــن 
منتظــر« از ســال ۸6 تاســیس شــده و در حوزه 
بهــره وری صنایــع و تحــول دیجیتالــی صنعتــی 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــت اس در حــال فعالی
تازگــی توانســته اســت طرحــی را بــرای تعمیــر 
مجموعه هــای  در  تجهیــزات  نگهــداری  و 
هــوش  کاربــرد  بــا  کارخانه هــا  و  صنعتــی 

ــد. ــاز کن ــی آغ مصنوع
ــل  ــر عام ــین زاده، مدی ــی حس ــی تقوای مرتض
ــر،  ــن منتظ ــان امی ــان بهپوی ــرکت دانش بنی ش
ضمــن اشــاره بــه اینکــه ۱۸۲ نفــر در ۱۷ 
ــال  ــرکت در ح ــن ش ــی در ای ــه تخصص زمین
ــه  ــال ۱۳۹۹ ب ــا س ــتند،گفت: م ــت هس فعالی
ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه بــا توجــه 
بــه ســهم زیــاد نگهــداری و تعمیــرات در 
ــا 6۰  هزینه هــای ســازمان ها کــه شــامل ۲۵ ت
ــر  ــود و نظ ــاری می ش ــای ج ــد هزینه ه درص
بــه ســاختارهای موجــود در حــوزه نگهــداری و 
ــا روش هــای  تعمیــرات می تــوان فرآیندهــا را ب
ــود  ــاء و بهب ــر هــوش مصنوعــی ارتق ــی ب مبتن

داد.
وی افــزود: ســال ۱۳۹۹ بــا توجــه بــه افزایــش 
قیمــت ارز، میــزان جبــران خســارات تجهیــزات 

صنعتــی بیــش از ۱۰ برابــر افزایــش پیــدا کــرد. 
عــالوه بــر ایــن وقتــی یــک ماشــین یــا تجهیــز 
خــراب می شــود فرآینــد تولیــد نیــز تــا مدتــی 
بــه توقــف می انجامیــد و ایــن خــود خســارتی 
بزرگتــر بــود. همچنیــن در تعمیــر قطعــات در 
برخــی شــرکت ها یــا ســازمان ها سیســتم 
ــانی و  ــد آب رس ــی مانن ــات عموم ــه خدم ارائ

ــد. ــع می ش ــانی قط برق رس
ــان  ــان بهپوی ــرکت دانش بنی ــل ش ــر عام مدی
ــروز  ــرد: ام ــان ک ــن بی ــر همچنی ــن منتظ امی
در مجموعه هایــی ماننــد شــرکت آبفــا یــا 
ــاری  ــای ج ــد هزینه ه ــرق ۲۵ درص ــرکت ب ش
هزینــه نگهــداری و تعمیــرات اســت. در واقــع 
از درآمدهــای جــاری ۲۵ درصــد صــرف هزینــه 
ــدد  ــن ع ــود. ای ــرات می ش ــداری و تعمی نگه
ــن  ــه ای ــت ک ــل آن اس ــه دلی ــه ب ــل توج قاب
فرآینــد به طــور ســنتی صــورت می پذیــرد. مــا 
ایــن نکتــه را دریافتیــم کــه اگــر ایــن فرآیندها 
تلفیــق  مصنوعــی  هــوش  امکانــات  بــا  را 
ــن  ــی در ای ــن صرفه جوی ــوان ضم ــم می ت کنی
ــر  ــا را باالت ــن فعالیت ه ــا، اثربخشــی ای هزینه ه
ــد مشــاهده  ــداری تولی ــرد و نتیجــه را در پای ب

ــرد. ک
وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور پیاده ســازی 
ســامانه ای را شــروع کردیــم کــه بتوانــد قــدرت 
ــک  ــل خــروج ی ــی دالی ــی و پیش گوی پیش بین
تجهیــز از مــدار تولیــد را داشــته باشــد. پیــش 
از ایــن در صنایــع مختلــف اگــر تجهیــزی 
می کردنــد.  تعمیــر  را  آن  می شــد  خــراب 
پــس از توســعه امکانــات هــوش مصنوعــی ایــن 
ــی  ــات مهندس ــه مطالع ــد ک ــن ش ــه روش نکت
ــی  ــوش مصنوع ــات ه ــار مطالع ــد کن می توانن
ــز را  ــک تجهی ــه ی ــکلی ک ــه ش ــرد، ب ــرار گی ق
شبیه ســازی و پایــش لحظــه ای را آغــاز کنیــم 
ــرایط  ــی ش ــات مهندس ــر مطالع ــق ب و منطب
تخریــب آن تجهیــز را پیش بینــی کنیــم. ایــن 
ــرات  ــراغ تعمی ــه س ــت ک ــد آن اس کار نیازمن
ــن  ــای ای ــی از فایده ه ــم. یک ــه بروی پیش گویان
پیشــگویی در آن اســت کــه اگــر یــک قطعــه 

از یــک موتــور، خــراب شــود، قیمــت خــودش 
زیــاد نیســت امــا اگــر ســر موقــع عــوض نشــود 
ــک  ــع ی ــود. در واق ــب می ش ــور تخری کل موت
تعمیــر ارزان قیمــت بــا چنــد برابــر هزینــه بــه 

ــد.  ــام می رس انج
تقوایــی حســین زاده خاطرنشــان کــرد:  مــا در 
ــه از ۴۰۰  ــدیم ک ــه ش ــود متوج ــات خ مطالع
ــرکت  ــاری ش ــای ج ــان هزینه ه ــارد توم میلی
جــاری  هزینه هــای  تنهــا  فاضــالب  و  آب 
ــارد  ــه ۱۰۰ میلی ــور ب ــهرهای کش ــی از ش یک
تومــان می رســد و اگــر ایــن شــرکت بــا 
فرآیندهــای پیش بینــی شــرایط تجهیــزات 
ــردازد، ۲۰  ــا بپ ــداری از آن ه ــه نگه ــود، ب خ
ــرات  ــداری و تعمی ــای نگه ــد در هزینه ه درص
کاهــش  کــه  می کنــد  صرفه جویــی  خــود 
ــه  ــز ب ــروی انســانی مربوطــه نی ــای نی هزینه ه

افــزوده می شــود. آن 
ــان  ــان بهپوی ــرکت دانش بنی ــل ش ــر عام مدی
ــا در ســال ۹۹  ــرد: م ــار ک ــن منتظــر، اظه امی
ــدوق  ــه صن ــود را ب ــرح خ ــاز ط ــنهاد آغ پیش
ــان رضــوی  ــتان خراس ــاوری اس ــش و فن پژوه
ــز ۱۰  ــان نی ــدوق خراس ــم و صن ــه کردی ارائ
ــوآوری  ــدوق ن ــرح و صن ــه ط ــد از هزین درص
ــه را در  ــد از هزین ــز ۲۰ درص ــکوفایی نی و ش
کردنــد. تامیــن  هم ســرمایه گذاری  فرآینــد 

وی تصریــح کــرد: مــا ایــن طــرح را بــا 
مطالعــات گســترده ای آغــاز و پــس از بررســی 
اســتانداردهای مختلــف حــوزه نــت و امکانــات 
ــه  ــی، هم ــی و خارج ــابه داخل ــوالت مش محص
ــم.  ــعه دادی ــود توس ــول خ ــا را در محص آن ه

ــان  ــان بهپوی ــرکت دانش بنی ــه ش ــی ک محصول
ــی  ــت خوب ــرده ظرفی ــد ک ــر تولی ــن منتظ امی
ــک  ــا ی ــن راســتا م ــرای صــادرات دارد. در ای ب
دفتــر در کشــور ســوئیس تاســیس کــرده  و بــه 

ــتیم. ــود هس ــای خ ــعه بازاره ــال توس دنب
تقوایــی حســین زاده افــزود: مدتــی پیــش 
ــد  ــامانه بازدی ــن س ــت از ای ــران وزارت نف مدی
ــامانه  ــن س ــه ای ــتند ک ــار داش ــد و اظه کردن
ــر  ــه نمونه هــای دیگــر بســیار جامع ت نســبت ب
ــا  و کارآمدتــر اســت و امــکان اســتفاده از آن ب

ــرد.  ــام می پذی ــتری انج ــهولت بیش س
ــان  ــان بهپوی ــرکت دانش بنی ــل ش ــر عام مدی
امیــن منتظــر در پایــان اظهــار کــرد: مــا ایــن 
ــی  ــرح کالن مل ــک ط ــب ی ــامانه را در قال س
طراحــی کرده ایــم و بــاور داریــم کــه اســتفاده 
آن در بخش هــای مختلــف ســبب کاهــش 
قابــل توجــه هزینه هــای نگهــداری و تعمیــرات 

می شــود.
در ایــن مــورد عنایــت اهلل دزیانــی، نایــب 
رئیــس هیــات مدیــره صنــدوق پژوهــش و 
ــان  ــز بی ــوی نی ــان رض ــتان خراس ــاوری اس فن
بــا  مــا  هم ســرمایه گذاری  فرآینــد  کــرد: 
همراهــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
نیمــه اول ســال ۱۴۰۰ آغــاز و اواخــر ایــن 

ــد.  ــرارداد ش ــای ق ــه امض ــر ب ــال منج س
هزینه هــای  کاهــش  ســامانه  افــزود:  وی 
تعمیــر تجهیــزات صنعتــی، نوعــی ســامانه 
ــه در  ــت ک ــی اس ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری
ــرات  ــداری و تعمی ــرداری و نگه ــوزه  بهره ب ح

پیشــگیرانه کاربــرد دارد. 
ــن  ــه ای ــرمایه ای ک ــزان س ــزود: می ــی اف دزیان
شــرکت دانــش بنیــان دریافــت کــرده بــه ۴.۵ 
ــارد  ــه میلی ــه س ــد ک ــان می رس ــارد توم میلی
ــوآوری و  ــدوق ن ــدار را صن ــن مق ــان از ای توم
شــکوفایی و ۱.۵ میلیــارد باقــی را نیــز صنــدوق 
ــان رضــوی  ــتان خراس ــاوری اس ــش و فن پژوه

تامیــن کــرده اســت.

در سی امین نشست »خبرگی« مطرح شد؛
کارآفرینی نیازمند خون دل خوردن، صبوری و از خودگذشتگی است

در ســی امین نشســت »خبرگــی« کــه بــه 
همــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و بــا 
همــکاری پــارک علــم و فنــاوری البــرز برگــزار 
ــره شــرکت  شــد، یکــی از اعضــای هیــات مدی
تجربیــات  از  زیســت  تــک ژن  دانش بنیــان 
تولیــد صنعتــی  فرآینــد  در  ایــن شــرکت 

میکروارگانیســم گفــت.
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــنبه، ۲۵  ــر چهارش ــکوفایی، عص ــوآوری و ش ن
ــله  ــه از سلس ــی امین جلس ــاه ۱۴۰۱، س آبان م
مهــدی  بــا حضــور  خبرگــی  نشســت های 
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــای هی ــاکر ، از اعض پورش
همچنیــن  و  زیســت  تــک ژن  دانش بنیــان 
دانش بنیــان  شــتاب دهنده  مدیرعامــل 

الکتوویــژن، برگــزار شــد. 
در آغــاز ایــن برنامــه، پورشــاکر از ســابقه 
گفــت:  زیســت  تــک ژن  تاســیس شــرکت 
ــود را  ــه ۸۰ کار خ ــر ده ــا از اواخ ــرکت م ش
ــم  ــر مری ــرکت دکت ــس ش ــرد. موس ــاز ک آغ
تاج آبــادی بــود کــه در آن وقــت مشــغول 
ــد  ــوان تولی ــه می ت ــده شــد ک ــن ای بررســی ای
میکروارگانیســم را بــه صــورت صنعتــی انجــام 

ــر. ــا خی داد ی

تاج آبــادی،  دکتــر  یافته هــای  افــزود:  وی 
ــا  ــن حــوزه در دنی ــه ای ــود ک ــن ب ــی از ای حاک
ــت.  ــراه اس ــی هم ــیار باالی ــودآوری بس ــا س ب
ــه  ــال های ۸۸ و ۸۹ س ــه در س ــوری ک ــه ط ب
میلیــارد دالر حجــم درآمــد ایــن حــوزه در کل 
ــد  ــادی معتق ــر تاج آب ــت. دکت ــوده اس ــا ب دنی
بــود ایــران نیــز می توانــد از ایــن بــازار جهانــی 
ســهم خوبــی داشــته باشــد. بنابرایــن بــا 
گروهــی از اســتادان اقــدام بــه تاســیس هســته   
ــد کــه ایــن اعضــا ســابقه  اولیــه شــرکت کردن

ــتند. ــی داش ــی غن علم
بــود  ایــن  از  پــس  داد:  ادامــه  پورشــاکر 
ــط  ــن خ ــا اولی ــید ت ــول کش ــال ط ــه دوس ک
ــر  ــان دکت ــن می ــدازی شــود. در ای ــد راه ان تولی
تاج آبــادی برخــی از  دانشــجویان خــود را نیــز 
ــه همــکاری دعــوت می کننــد کــه مــن نیــز  ب
ــرای  ــا ب ــودم. م ــن دانشــجویان ب یکــی از همی
آن کــه بتوانیــم تولیــد را ادامــه دهیــم نیــاز بــه 
مجوزهــای مربوطــه داشــتیم. اولیــن مجوزهــا 
ــس از  ــه شــد و پ ــذا و دارو گرفت از ســازمان غ
ــک  ــد محصــوالت پربیوتی ــه خــط تولی ــن ک ای
ــرای اخــذ  ــدازی شــد، ب ــی راه  ان ــوزه دام در ح
مجــوز بایــد بــه ســراغ وزارت جهــاد کشــاورزی 

می رفتیــم. 

عضــو هیــات مدیــره شــرکت دانش بنیــان 
تــک ژن زیســت اظهــار کــرد: اگرچــه شــرکت  
کارمنــدان و متخصصــان خــود را داشــت و 
بــرای تســهیل فرآیندهایــی مثــل دریافــت 
ــد  ــن کار را انجــام دهن مجــوز می توانســتند ای
ــور را  ــن ام ــخصا ای ــرکت ش ــس ش ــا موس ام
ــی از  ــار حاک ــن رفت ــه ای ــرد ک ــری می ک پیگی

ــود.  ــان ب ــرای ایش ــئله ب ــت مس اهمی
پورشــاکر ادامــه داد: متاســفانه در فرآیندهــای 
اخــذ مجــوز رفتارهــای مناســبی انجــام نشــد 
ــا  ــن واداشــت ت ــر ای ــا را ب ــن مســئله م ــا ای ام
ــه  ــود را ادام ــش کار خ ــش از پی ــا اراده ای بی ب
ــا  ــد م ــاور نمی کردن ــه ب ــرادی ک ــه اف ــم ک دهی
قــادر بــه تولیــد محصــوالت پربیوتیــک شــویم 
ــه  ــد وادار ب ــراز می کردن ــه اب ــه طعن ــن را ب و ای

تحســین کار شــرکت تــک ژن زیســت شــوند. 
وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه در آغــاز 
رقبــای  زیســت  تــک ژن  فعالیــت شــرکت 
خارجــی قدرتمنــدی حضــور داشــتند کــه 
عمــال عرصــه بــازار را بــرای یــک شــرکت 
ــد. پورشــاکر  ــی ســخت تر می کردن ــای ایران نوپ
ــت  ــود داش ــه وج ــری ک ــئله دیگ ــزود: مس اف
ــه  ــم ک ــجویانی بودی ــا دانش ــه م ــود ک ــن ب ای
ســعی کردیــم میــان رشــته تحصیلــی و کاری 
کــه می خواهیــم انجــام دهیــم ارتبــاط برقــرار 
ــی اســتاد خــود توانســتیم  ــا همراه ــم و ب کنی
ــم.  ــت را بیابی ــگاه و صنع ــط دانش ــه واس حلق
عضــو هیــات مدیــره شــرکت  تــک ژن زیســت 
بیــان کــرد: اگــر چــه بســیاری از شــرکت های 
ــا  ــا ب ــد ام ــه دامپینــگ کردن ــدام ب خارجــی اق
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ــا  ــود م ــه ب ــی ک ــر زحمت ــه ه ــال ب ــن ح ای
ــاال  ــول را ب ــت محص ــم کیفی ــعی می کردی س
ــن  ــم و ای ــه داری ــت نگ ــت را ثاب ــم و قیم ببری
کار بــه فــداکاری زیــادی نیــاز داشــت. چه بســا 
می رســید کــه برخــی متخصصــان شــرکت بــه 
مــدت یــک هفتــه بــه خانــه خــود نمی رفتنــد 
تــا خــط تولیــد آمــاده ظرفیــت بیشــتری 
ــی  ــا در ط ــه م ــود ک ــئله ای ب ــن مس ــود. ای ش
ــه  ــم ک ــود آموختی ــه وج ــا هم ــد ب ــن فرآین ای
ــد  ــازار می رس ــه ب ــه عرص ــی ب ــی وقت محصول
ــد  ــه بای ــن مرحل ــرای ای ــا ب ــت دارد ام جذابی
خــون دل بســیار زیــادی خــورد، صبــور بــود و 

ــان داد. ــادی نش ــتگی زی از خودگذش

ــه  ــورت مجموع ــر ص ــه ه ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــا میکروارگانیســم صنعتــی را  هــدف داشــت ت
تولیــد کنــد. دانــش فنــی بــه شــدت در داخــل 
کشــور کــم بــود. بــه همیــن ســبب بــه دنبــال 
تجربه هــای  و  جدیــد  یافته هــای  بررســی 
خــارج از کشــور رفتیــم و توانســتیم ایــن 
تجربیــات را بــه مجموعــه خــود منتقــل کنیــم. 
توانســتیم از ارتبــاط انجمنــی اســتفاده کنیــم 
ــل  ــه داخ ــوژی را ب ــی تکنول ــور جزئ ــه ط و ب
بیاوریــم. از همــه مهم تــر ایــن بــود کــه 
فراینــد تولیــد صنعتــی میکروارگانیســم را 

کردیــم. بومی  ســازی 

دکتر دهقانی فیروزآبادی در نشست مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت 
علمی و فناوری:

سرمایه صندوق نوآوری باید افزایش جدی یابد/ صندوق نوآوری به شکل 
درستی در زیست بوم فناوری نقش آفرینی کرده است

و  نــوآوری  صنــدوق  نشســت  نخســتین 
شــکوفایی و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــی  ــر دهقان ــاب دکت ــس از انتص ــوری پ جمه
ــان  ــنبه، ۲۲ آب ــح روز یک ش ــادی صب فیروزآب
مــاه ۱۴۰۱ در محــل صنــدوق نــوآوری برگــزار 

شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری 
و شــکوفایی، در ایــن نشســت کــه دکتــر علــی 
ــادی  ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــدت، دکت وح
و معاونــان صنــدوق نــوآوری نیــز حضــور 
حمایت هــای  از  گزارشــی  ابتــدا  داشــتند، 
صنــدوق نــوآوری در طــول ۴ســال اخیــر )دوره 
ــرکت های  ــوم( از ش ــل س ــات عام ــتقرار هی اس
دانــش بنیــان و فنــاور و شــکل دهی بــه نظــام 

ــه شــد. ــاوری در کشــور ارائ ــی فن تامیــن مال
ــر  ــال اخی ــول ۴ س ــوآوری در ط ــدوق ن صن
ــواع  ــان ان ــارد توم ــزار میلی ــش از ۲۷.۳ ه بی
تســهیالت و خدمــات مالــی اعطــا کــرده کــه از 
ایــن میــان ۴۱۲۲ فقــره ضمانت نامــه بــه مبلــغ 
بیــش از ۸.۷ هــزار میلیــارد تومــان و بیــش از 
ــه  ــازی ب ــات توانمندس ــره خدم ــزار فق ۲۳ ه

ــه شــده اســت.  ــارد تومــان ارائ ــغ ۹۸ میلی مبل
ــوآوری همچنیــن تاکنــون بیــش از  صنــدوق ن
هــزار میلیــارد تومــان هم ســرمایه گذاری در 
ــان انجــام داده اســت. ــش بنی ۱۵۲ طــرح دان

وحــدت،  علــی  دکتــر  نشســت  ایــن  در 

ــن  ــوآوری و شــکوفایی ضم ــدوق ن ــس صن رئی
ــر روح اهلل  ــه دکت ــک ب ــی و تبری خوش آمدگوی
ــزارش  ــه گ ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
ــان  ــت بی ــن نشس ــده در ای ــه ش ــرد ارائ عملک
کــرد: گزارشــی کــه از عملکــرد صنــدوق 
نــوآوری ارائــه شــد، گذشــته نگر اســت. در 
واقــع هــدف مــا ایــن بــوده اســت کــه کار هایی 
کــه تاکنــون عملیاتــی شــده و بــه ثمــر رســیده 
ــی  ــا برنامه های ــه صرف ــم ن ــث بگذاری ــه بح را ب

ــیده اند. ــل نپوش ــه عم ــوز جام ــه هن ک

در ادامــه ایــن نشســت علــی اســفیدانی، 
و  نــوآوری  صنــدوق  برنامه ریــزی  معــاون 
شــکوفایی بــه تشــریح کلیاتــی از خدمــات 
حــوزه  در  نــوآوری  صنــدوق  چهارگانــه 
و  ضمانت نامــه  ســرمایه گذاری،  تســهیالت، 
توانمندســازی پرداخــت و اعــالم کــرد: صندوق 
ــاه ۱۴۰۱  ــا مهرم ــاه ۱۳۹۷ ت ــوآوری از آذرم ن
توانســته نزدیــک بــه ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــان ارائ ــه شــرکت های دانش بنی تســهیالت ب
دهــد. ایــن رقــم نشــان می دهــد کــه از ســال 
۹۸ کــه نســل دوم صنــدوق نوآوری مســئولیت 
ــروز  ــا ام ــه عهــده داشــت ت ــن صنــدوق را ب ای
ــهیالت  ــه تس ــی در ارائ ــل توجه ــش قاب افزای

ــت. ــده اس ــل ش حاص
در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر روح اهلل 
ذوالفقــاری، معــاون تســهیالت و تجاری ســازی 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه تشــریح 
ــرکت های  ــه ش ــهیالت ب ــه تس ــی ارائ چگونگ
دانــش بنیــان و فنــاور و نقــش ایــن صنــدوق 
کشــور  فنــاوری  مالــی  تامیــن  نظــام  در 
پرداخــت. ذوالفقــاری تاکیــد کــرد: هــدف مــا 
ــه از ســال ۹۷ رویکــردی  ــوده اســت ک ــن ب ای
ــته  ــی داش ــن مال ــد تامی ــه فرآین ــد ب نظام من
باشــیم و بتوانیــم روند هــای قابل تکــراری را 

ــا  ــه نباشــد کــه صرف طراحــی کنیــم  و اینگون
ــم. ــت کنی وام پرداخ

وی افــزود: در ایــن مــورد انتظــارات ذینفعــان 
ــه  ــه را ک ــم و آنچ ــی کردی ــتی را بررس باالدس
ــاز داشــتند مــورد  ــان نی شــرکت های دانش بنی
مطالعــه قــرار دادیــم تــا بــه رویکــردی جامــع 
برســیم و در همیــن راســتا یــک هــدف مهــم 
را بــرای خــود تعریــف کردیــم و آن ایــن بــود 
ــه نظــام تامیــن  کــه رســالت مــا شــکل دهی ب

مالــی فنــاوری در کشــور اســت.
در ایــن نشســت همچنیــن دکتر علــی ناظمی، 
معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی بــه ارائــه گزارشــی از اقدامــات ایــن 
ــت.  ــرمایه گذاری پرداخ ــوزه س ــدوق در ح صن
ناظمــی اشــاره کــرد کــه در چهــار ســال 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــوآوری ب ــدوق ن ــته صن گذش
ــد  ــه توانمن ــاوری در اســتان ها ب زیســت بوم فن
فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  کــردن 
ــر  ــته نظ ــن توانس ــه و همچنی ــتانی پرداخت اس
شــبکه بانکــی کشــور را بــه ســرمایه گذاری در 

طرح هــای دانش بنیــان جلــب کنــد.
ــدوق  ــرمایه گذاری صن ــاون س ــه مع ــه گفت ب
ــیس  ــکاری در تاس ــکوفایی، هم ــوآوری و ش ن
صندوق هــای جســورانه بورســی، مردمی کــردن 
دانش بنیــان  طرح هــای  بــر  ســرمایه گذاری 
از  بهره گیــری  بــا  هــدف  ایــن  پیشــبرد  و 
ــود  ــات رســانه ملــی از دیگــر اقداماتــی ب امکان
ــرای پیشــبرد فرآینــد  ــوآوری ب کــه صنــدوق ن
ــت. ــام داده اس ــاوری انج ــر فن ــرمایه گذاری ب س

ســیاوش  دکتــر  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــوآوری  ــدوق ن ــعه صن ــاون توس ــر، مع ملکی ف
ــرد  ــه اشــاره ک ــن نکت ــه ای ــز ب و شــکوفایی نی
نیازمنــد  دانش بنیــان  شــرکت های  کــه 
ــود را  ــوالت خ ــازار محص ــه ب ــتند ک ــن هس ای
بشناســند. ملکی فــر از ایــن گفــت کــه صنــدوق 
ــون  ــی همچ ــزاری برنامه های ــا برگ ــوآوری ب ن
ــرش  ــا هــدف پذی ــی« ب »یکشــنبه های صادرات
ــور های  ــاوری از کش ــاری و فن ــای تج هیات ه
ــه  ــی را ب ــای صادرات ــته بازار ه ــف، توانس مختل

بگشــاید. دانش بنیــان  شــرکت های  روی 
در  کــه  کــرد  بیــان  همچنیــن  ملکی فــر 
شــرکت های  فــروش  رقــم  ســال ها  ایــن 
از کشــور  دانش بنیــان در داخــل و خــارج 
رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت. در اینبــاره 
صنــدوق نــوآوری بــه ارائــه توانمندی هــای 
بخــش  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــله  ــزاری سلس ــا برگ ــه و ب ــی پرداخت خصوص
توانســته  زمینــه  ایــن  در  رویداد هایــی 
مشــتریان بزرگــی از بخــش خصوصــی را بــرای 

کنــد. فراهــم  دانش بنیــان  محصــوالت 
ــره  ــی، مذاک ــای بازرگان ــا اتاق ه ــی ب هماهنگ
ــف و  ــای تجــاری کشــور های مختل ــا هیات ه ب
یافتــن بازار هــا و از ســوی دیگــر فراهــم کــردن 
الزاماتــی همچــون ثبت نــام تجــاری و مالکیــت 
فکــری از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بــه گفتــه 
ــوآوری در مســیر توســعه  ــدوق ن ــر صن ملکی ف

صــادرات دانش بنیــان انجــام داده اســت.
 

در پایــان ایــن جلســه نیــز دکتــر روح اهلل 
دهقانــی فیروزآبــادی، معــاون علمــی، فنــاوری 
ــور در  ــس جمه ــان رئی ــش بنی ــاد دان و اقتص
ســخنانی گفــت: جــای بســیار خوشــحالی 
ــکوفایی در  ــوآوری و ش ــدوق ن ــه صن ــت ک اس
ــه  ــرار گرفت ــد هماهنــگ و منتظــم ق ــک رون ی

ــت. اس
وی ضمــن تقدیــر از بهره گیــری صنــدوق 
ــی  ــوآوری و شــکوفایی از ظرفیــت رســانه مل ن
ــش  ــوالت دان ــا و محص ــی طرح ه ــرای معرف ب
بنیــان گفــت: اقداماتــی از قبیــل ســاختن 
یــک برنامــه تلویزیونــی )کارویــا( بــرای ترویــج 
دانش بنیــان  طرح هــای  بــر  ســرمایه گذاری 

بســیار تحســین برانگیز اســت.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصاد دانــش بنیان 
ــر اینکــه یکــی از  ــا تاکیــد ب رئیــس جمهــور ب
اولویت هــای مــا در معاونــت علمــی، همراهــی 
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــا صن ــی ب و همگام
اســت، تصریــح کــرد: بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کــه ایــن دو نهــاد بــه صــورت یکپارچــه کنــار 
هــم فعالیــت و در مســیر توســعه اقتصــاد 

ــد. ــان حرکــت کنن ــش بنی دان
بــه گفتــه دهقانــی فیروزآبــادی، معاونــت 
علمــی و فنــاوری در ایــن دوره بــه عنــوان 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــتگذار و صن سیاس
ــزار  ــت بوم و اب ــعه دهنده زیس ــوان توس ــه عن ب

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــی عم مال
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ادامــه داد: صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی یــک 
مجموعــه پویــا اســت کــه بــه شــکل درســت و 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوم فن مطمئنــی در زیســت ب
نقــش آفرینــی کــرده اســت و بایــد ســرمایه آن 
افزایــش جــدی پیــدا کنــد. همانطــور کــه در 
دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کــردم 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه عنــوان بانک 
تخصصــی نظــام نــوآوری کشــور حداقــل بایــد 
ــته  ــرمایه داش ــش س ــارد دالر افزای ــا ۳ میلی ت

باشــد.

 همچنیــن در ایــن نشســت رضــا قربانــی 
زریــن، معــاون نــوآوری صنــدوق، از ایــن نکتــه 
گفــت کــه صنــدوق در ســال های گذشــته 
ــی  ــای مل ــا نیازه ــا ی ــا طرح ه ــرده ت ــالش ک ت
را احصــا کنــد و آن هــا را بــه شــرکت های 
دانش بنیــان انتقــال دهــد تــا فنــاوری مبتنــی 
ــه  ــر داد ک ــود. وی خب ــدا ش ــاز پی ــر آن نی ب
ــه ۹  ــام گرفت ــی های انج ــا بررس ــاره ب در اینب
اجرایی ســازی طرح هــا  بــرای  دســته کالن 
تعریــف شــد کــه حوزه هایــی از جملــه آب 
و محیــط زیســت، فنــاوری اطالعــات، امنیــت 
ــتند. ــر هس ــای دیگ ــاورزی و حوزه ه ــرم، کش ن

ــه ۱۸۲  ــن راســتا ب ــرد: در ای ــان ک ــی بی قربان
ــرح  ــه ۱6۹ ط ــیدیم ک ــان رس ــرح دانش بنی ط
از آن هــا بــا حمایــت ۲۱۰ میلیــارد تومــان 

ــت. ــده اس ــوب ش مص
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یــک شــرکت دانش بنیــان توانســته اســت بــه 
تکنولــوژی پــرورش و انبوه ســازی حشــرات 
ــان  ــتفاده از آن ــه اس ــد ک ــت یاب ــدی دس مفی
ــتفاده  ــرای اس ــبی ب ــن مناس ــد جایگزی می توان

ســموم در گلخانه هــا باشــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری و 
ــت پایش  ــان زیس ــرکت دانش بنی ــکوفایی، ش ش
ــا  ــی از کنه ه ــای متفاوت ــر، گونه ه ــاب کوی بازت
و ســن های شــکارگر آفــات را پــرورش داده 
کــه کشــاورزان گلخانــه داری را از اســتفاده 
ــاخته  ــاز س ــاورزی بی نی ــر کش ــموم مض از س

اســت.
مهساســادات ســروی مروســتی، مدیــر عامــل 
ــاب  ــش بازت ــت پای ــان زیس ــرکت دانش بنی ش
کویــر، دربــاره محصوالتــی کــه شــرکتش 
تولیــد کــرده اســت گفــت: مــا از ســال ۹۷ کــه 
فعالیــت خــود را آغــاز کردیــم توانســتیم یــک 
ــه از ســن شــکارگر آفــات را تولیــد کنیــم  گون
ــه ای  ــات گوجــه گلخان ــار آف ــه متناســب مه ک
ــن  ــر از ای ــه دیگ ــن، دو گون ــس از ای ــت. پ اس
ســن ها را پــرورش دادیــم کــه قــادر بــه مهــار 

ــد.  ــه ای بودن ــل گلخان ــات فلف آف
شــرکت  محصــوالت  دیگــر  از  افــزود:  وی 
و  پــرورش  کویــر،  بازتــاب  زیســت پایش 
کــه  اســت  کنــه  از  گونــه ای  انبوه ســازی 

دارد.  تارتــن  کنــه  شــکار  بــه  اختصــاص 
ــه  ــت ک ــی اس ــت عموم ــز آف ــن نی ــه تارت کن
گلخانه هــای بســیاری بــا آن درگیرنــد. شــرکت 
ــا از ســال ۹۷ تاســیس شــد و دارای مجــوز  م
کلینیــک گیاهپزشــکی و تولیــد حشــرات مفید 
ــد  ــه تولی ــا  در زمین ــه م ــن اینک ــت. ضم اس
ــال ۹۸  ــم. از س ــت داری ــز فعالی ــاوره نی و مش
ــر پــرورش ســن های  دانــش بنیــان شــدیم و ب
ــه  ــات گلخان ــرل آف ــرای کنت ــه ب ــکارگر ک ش
ــات  ــد آف گوجــه اســتفاده می شــود و مــی توان
ــدیم. ــز ش ــد، متمرک ــار کن ــه را مه ــی گوج اصل

ــرد: کار  ــان ک ــن بی ســروی مروســتی همچنی
ــزارع  ــک در م ــم بیولوژی ــا، تنظی ــی م تخصص
اســت کــه آن را در دو بخــش ارائــه محصــول و 
ــم. کار  ــه کشــاورزان عرضــه می کنی مشــاوره ب
مــا زیرمجموعــه یــک تخصــص بــه روز در دنیــا 
بــه نــام »مدیریــت تلفیقــی آفــات« اســت کــه 
ــکا  ــا و آمری ــال در اروپ ــا ۱۰۰ س ــدود ۷۰ ت ح

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. 

ــان  ــرکت دانش بنی ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
زیســت پایش بازتــاب کویــر، علــت تمرکــز 
ایــن شــرکت در ایــن حــوزه اضطــرار مصــرف 
ــود. وی  ــه ب ــاورزان گلخان ــان کش ــم در می س
ــال  ــه در ح ــدی گلخان ــات کلی ــه داد: آف ادام
ــموم  ــا ۹۸ درصــد س ــه ۹۵ ت ــا ب حاضــر تقریب
مقــاوم شــدند کــه همیــن مســئله باعــث 
بی ســابقه ای  نحــو  بــه  سم پاشــی ها  شــده 
ــه همیــن منظــور کشــاورزان  ــد. ب ــش یاب افزای
دنبــال راهــکاری هســتند تــا هــم آفــات رو بــه 
ــد و  ــار کنن ــود را مه ــای خ ــش گلخانه ه افزای
هــم بتواننــد بــا صــرف هزینــه کمتــر ایــن کار 

ــانند. ــرانجام برس ــه س را ب
ســروی مروســتی اظهــار کــرد: حشــرات 
مفیــد یکــی از بهتریــن راهکارهایــی اســت کــه 
ــبختانه  ــت. خوش ــره گرف ــوان از آن به ــی ت م
کشــاورزان نیــز بــه ایــن راهــکار دیــد مثبتــی 
دارنــد امــا بــه علــت اینکــه ایــن روش تازگــی 
ــود  ــاره آن وج ــز درب ــی نی ــداری نگران دارد مق
ــت  ــث ممنوعی ــه بح ــی ک ــه از زمان دارد. البت
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــران ب ــل ای ــادرات فلف ص
ســم زیــاد پیــش آمــد، بســیاری از کشــاورزان 
ــک  ــا کم ــات ب ــع آف ــراغ دف ــه س ــه دار ب گلخان
میــان  ایــن  در  آمده انــد.  مفیــد  حشــرات 
دغدغــه مــا نیــز ایــن اســت کــه چنیــن روش 
نوینــی تنهــا دربــاره محصــوالت صادراتــی بــه 
کار گرفتــه نشــود بلکــه در داخــل کشــور نیــز 

ــرف  ــم مص ــتفاده از س ــدون اس ــی ب محصوالت
شــود. 

وی افــزود: البتــه به کارگیــری حشــرات مفیــد 
ــتفاده از  ــر از اس ــات پیچیده ت ــع آف ــرای دف ب
ــرای سم پاشــی  ســموم اســت. یــک کشــاورز ب
ــا آب  ــورد نظــرش را ب ــاز دارد ســم م ــا نی تنه
قاطــی کنــد و آن را بــه کار گیــرد امــا اســتفاده 
ــاز  ــات نی ــار آف ــرای مه ــد ب ــرات مفی از حش
ــه  ــی دارد. هم ــرایط قبل ــردن ش ــم ک ــه فراه ب
ایــن عوامــل باعــث شــده تــا ســرعت مدیریــت 
ــی  ــرعت کم ــا س ــران ب ــات در ای ــی آف تلفیق
ــا ایــن حــال همــه تــالش  ــد امــا ب توســعه یاب
ــی  ــته کامل ــم بس ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــا ای م
بــرای گلخانــه داران و همچنیــن زارعــان و 
باغــداران از حشــرات مفیــد ارائــه دهیــم تــا در 
ــد.  ــه کار گیرن ــود ب ــات محصــوالت خ ــع آف دف
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان زیســت پایش 
بازتــاب کویــر همچنیــن تصریــح کــرد: مــا بــه 
ــا کشــاورزان ارتبــاط مســتقیم  ســبب اینکــه ب
داریــم دریافتیــم کــه اهمیــت حشــرات مفیــد 
ــیار  ــت بس ــا اهمی ــتفاده در گلخانه ه ــرای اس ب
ــرای  ــرورش حشــراتی ب ــر پ ــون ب ــا اکن دارد ام
ــز  ــی نی ــای زراع ــا و زمین ه ــتفاده در باغ ه اس
متمرکــز شــده ایم. بــه همیــن منظــور شــرکت 
مــا بــا شــدت بیشــتری بــر فعالیت هــای 

ــت. ــده اس ــز ش ــعه ای متمرک ــق و توس تحقی

فناوری ایرانی به سوی کشاورزی بدون سم گام برداشت

دکتر ملکی فر: 
صندوق نوآوری یک صندوق ملی برای حمایت از فناوری و نوآوری است

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
از اعطــای بیــش از ۴۷۰۰ میلیــارد تومــان 
ــان از  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــهیالت ب تس
ســوی صنــدوق نــوآوری در ســال ۱۴۰۰ خبــر 
ــدوق  ــک صن ــوآوری ی ــدوق ن ــت: صن داد و گف
ملــی بــرای حمایــت از فنــاوری و نــوآوری 

اســت.

 
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســیاوش  دکتــر  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
آشــنایی  آموزشــی  ســمینار  در  ملکی فــر، 
بــا  البــرز  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 
ــه تصویــب  ــا اشــاره ب ــی، ب مقــوالت دانش بنیان
قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان در بهــار 
و  علمــی  معاونــت  امــروز  گفــت:   ۱۴۰۱
ــه ۱۵۰  ــک ب ــاوری ریاســت جمهــوری نزدی فن
ــه  ــان ارائ ــرکت های دانش بنی ــه ش ــت ب خدم
دانش بنیــان  واقــع صالحیــت  در  می دهــد. 
ــودن یــک شــرکت بررســی می شــود و پــس  ب
از آن دســتگاه های مختلــف، بــه شــیوه های 
مختلــف از ایــن شــرکت حمایــت می کننــد.

ــه در  ــتگاه ها ک ــن دس ــی از ای ــزود: یک وی اف
ــان  ــت مســتقیم از شــرکت های دانش بنی حمای
گام برمی بــردارد، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 

اســت. صنــدوق نــوآوری بــه عنــوان یــک نهــاد 
تامیــن مالــی و شــکل دهنده بــه نظــام تامیــن 
ــا ســرمایه کمتــر از  ــران ب ــی فنــاوری در ای مال
ســه هــزار میلیــارد تومــان کار خــود را شــروع 
کــرده اســت. بــه طــور قانونــی قــرار بــود هــر 
ســال نیــم درصــد از بودجــه عمومــی بــه 
ســرمایه صنــدوق افــزوده شــود کــه ایــن اتفــاق 

هنــوز هــم کــه هنــوز اســت، نیفتــاده اســت.
ملکی فــر در ادامــه بــا اشــاره بــه توســعه 
ــال  ــت: س ــور گف ــان در کش ــاد دانش بنی اقتص
فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان  ۹۲ کــه 
بــه طــور رســمی شــروع شــد و مفهــوم 
ــت،  ــرار گرف ــا ق ــز توجه ه ــان در مرک دانش بنی
ــه  ــور ب ــان کش ــرکت های دانش بنی ــداد ش تع
ــای  ــروز در حوزه ه ــا ام ــید ام ــدد ۵۰ می رس ع
شــرکت های  تعــداد  فنــاوری  مختلــف 
ــرکت  ــزار و 6۰۰ ش ــت ه ــه هف ــان ب دانش بنی
رســیده اســت کــه هــر یــک از ایــن شــرکت ها 
ــاوری را  ــر فن ــی ب ــی مبتن ــا خدمت محصــول ی

ــد.  ــعه داده ان ــرده و توس ــی ک طراح
و  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون 
ــای  ــون فعالیت ه ــرد: تاکن ــار ک ــکوفایی اظه ش
دانش بنیــان یــک درصــد از ســهم کشــور را بــه 
خــود اختصــاص داده و بناســت کــه تــا پایــان 
ــد  ــج درص ــه پن ــزان ب ــن می ــال ۱۴۰۴ ای س
ــار  ــواه آم ــه گ ــد. ب ــران برس ــاد ای از کل اقتص
فــروش ســال ۹۹ شــرکت های دانش بنیــان 
ــت و در  ــوده اس ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۱۹۷ ه
ســال ۱۴۰۰ نیــز شــرکت های دانش بنیــان 
میلیــارد  هــزار   ۴۵۰ از  بیــش  توانســته اند 
داشــته  فــروش  داخــل کشــور  در  تومــان 

ــند. باش
وی همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه 

ایــن تصــور کــه شــرکت های دانش بنیــان 
صرفــا شــرکت هایی نوپــا کــه تــازه از دانشــگاه 
بیــرون آمــده و ســهم چندانــی در اقتصــاد 
کشــور ندارنــد، تصــوری اشــتباه اســت و افــزود: 
ــه  ــان هســتند ک برخــی شــرکت های دانش بنی
آمــار فــروش فصلــی آن هــا خبــر از ارقــام 
بــاالی ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان می دهــد 
و ایــن همــه ماجــرا نیســت. شــرکت های 
همــه  علیرغــم  توانســته اند  دانش بنیــان 
شــرایط دشــواری کــه فرآینــد صــادرات بــرای 
ایــران وجــود دارد، بــه یــک میلیــارد دالر 

ــند.  ــال ۱۴۰۰ برس ــادرات در س ص

چهارگانــه  خدمــات  تشــریح 
ــت بوم  ــه زیس ــوآوری ب ــدوق ن صن

ــور ــاوری کش فن
ملکی فــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه شــرکت های  ــوآوری ب از خدمــات صنــدوق ن
صنــدوق  داد:  ادامــه  و  گفــت  دانش بنیــان 
نــوآوری نیــز ماننــد نهادهــای مشــابه خــود در 
کشــورهای دیگــر خــود را یــک صنــدوق ملــی 
بــرای حمایــت از فنــاوری و نــوآوری می دانــد. 
صنــدوق بــه صــورت کلــی چهــار دســته 
ــته  ــار دس ــن چه ــد و ای ــه می ده ــت ارائ خدم
کلــی بیــش از خدمــت متفــاوت در حوزه هــای 

مختلــف را در برمی گیرنــد.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری تصریــح 
کــرد: دســته اول خدمــات صنــدوق از خانــواده 
تســهیالت اســت. شــرکت های دانش بنیــان 
ــد  ــف از تولی ــای مختل ــرای کاره ــد ب می توانن
ــردش، از  ــرمایه در گ ــش س ــا افزای ــه ت گرفت
ــرخ  ــد. ن ــت کنن ــوآوری وام دریاف ــدوق ن صن
ــت؛ گاه  ــاوت اس ــز متف ــا نی ــن وام ه ــود ای س

صفــر درصــد و گاه ۱۸ درصــد.  
وی ادامــه داد: مــا بــرای پرداخــت وام بــه 
شــرکت های دانش بنیــان صرفــا اینگونــه عمــل 
نکرده ایــم کــه بــه جیــب دولــت نــگاه بدوزیــم 
ــرای  ــا را ب ــه ابزاره ــم هم ــعی کرده ای ــه س بلک
ــاوری  ــی فن ــن مال ــام تامی ــه نظ ــکل دهی ب ش
ــزار  ــار ه ــم. در ســال ۱۴۰۰، چه ــه کار گیری ب
و ۷۷۵ میلیــارد تومــان وام بــه شــرکت های 
واقــع  در  اســت.  اعطــا شــده  دانش بنیــان 
وســط  را  بانک هــا  منابــع  توانســتیم  مــا 
ــرکت های  ــه ش ــاز ب ــا در آغ ــم. بانک ه بیاوری
در  متاســفانه  بودنــد.  بدبیــن  دانش بنیــان 
مجموعــه بانــک مرکــزی گــزارش غلطــی 
شــرکت های  بــاالی  رکــود  و  ضرردهــی  از 
ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــده ب ــه ش ــان ارائ دانش بنی
مــا ســعی در اصــالح نگــرش بانکــی بــه 
امــروز  و  کردیــم  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــاختمان  ــد و در س ــا همکارن ــا م ــک ب ۱۲ بان
ــرده و  ــدازی ک ــوآوری راه ان ــر ن ــدوق، دفت صن
ــرکت های  ــه ش ــهیالت ب ــع در دادن تس در واق

می   گیرنــد. ســبقت  هــم  از  دانش بنیــان 
ــوآوری  ــدوق ن ــعه صن ــاون توس ــه مع ــه گفت ب
و شــکوفایی، دســته دوم خدمــات صنــدوق 
ــرات  ــه می شــود. طــی مذاک شــامل ضمانت نام
ــر  ــور اگ ــای کش ــا بانک ه ــوآوری ب ــدوق ن صن
دریافــت  متقاضــی  دانش بنیانــی  شــرکت  
ضمانت نامــه باشــد بانــک بــه جــای ۱۰ درصــد 
تنهــا ۲.۵ درصــد از هزینــه ضمانت نامــه را 

بلوکــه می کنــد. 
ضمانت نامه هــا  صــدور  افــزود:  ملکی فــر 
ــزار  ــای ۳۵ ه ــبب امض ــته س ــال گذش در س
ــرارداد شــرکت های  ــان امضــای ق ــارد توم میلی
ــت.  ــده اس ــا ش ــر نهاده ــا دیگ ــان ب دانش بنی



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری53

صندوق نوآوری و شکوافیی ریاست جمهوری
@atfiran.ir

آبانماه 1401- نشریه شماره12

ثبت عامت تجاری یک شرکت دانش بنیان در کویت
 با حمایت صندوق نوآوری

شــرکت  یــک  تجــاری  عالمــت  ثبــت 
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــت ب ــان در کوی دانش بنی

نــوآوری

ــا  یــک شــرکت  دانش بنیــان توانســته اســت ب
حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی عالمــت 
ــت و از  ــت ثب ــور کوی ــود را در کش ــاری خ تج
ایــن طریــق بــازار قابــل توجهــی در کشــورهای 

حاشــیه خلیــج فــارس پیــدا کنــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــعه  ــه توس ــائلی ک ــی از مس ــکوفایی، یک و ش
ســرعت  را  دانش بنیــان  شــرکت های  بــازار 
آن هــا  تجــاری  عالمــت  ثبــت  می بخشــد 
ــئله  ــن مس ــت. ای ــی اس ــورهای خارج در کش
نه تنهــا بــه شــناخت محصــول آنــان در خــارج 
از مرزهــای کشــور کمــک می رســاند بلکــه بــه 
عنــوان یکــی از مهم تریــن دارایی هــای فکــری 

آنــان نیــز به شــمار می آیــد. 
عالمــت تجــاری یعنــی هــر نشــان قابــل 
یــا خدمــات  کاالهــا  بتوانــد  کــه  رؤیتــی 
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی را از هــم متمایــز 
ــه صــورت نامحــدود  ســازد. عالمــت تجــاری ب
ــی  ــرای دوره هــای متوال ــه ب ــا پرداخــت هزین ب
۱۰ ســاله حفاظــت می شــود. شــرکت های 
دارنــد،  صــادرات  قصــد  کــه  دانش بنیانــی 

ــورهای  ــا کش ــور ی ــه کش ــته ب ــد بس می توانن
هــدف از طریــق معاهــده مادریــد یــا فــاز ملــی 
ــت از  ــت و حفاظ ــه ثب ــدام ب ــور، اق ــر کش ه
عالمــت تجــاری شــرکت یــا محصــول خــود در 

ــد. ــور کنن آن کش
از ســوی دیگــر امــا حفاظــت اثربخــش از 
ــت  ــب ثب ــری در قال ــای ارزشــمند فک دارایی ه
ــر  ــالوه ب ــور، ع ــارج از کش ــاری خ ــت تج عالم
ــادی در  ــای زی ــت، پیچیدگی ه ــای ثب هزینه ه
ــتفاده از  ــتلزم اس ــور دارد و مس ــارج از کش خ

ــت.  ــه اس ــاوران باتجرب ــزاران و مش کارگ
نــوآوری و شــکوفایی  ایــن رو صنــدوق  از 
شــرکت های  توانمندســازی  هــدف  بــا 
ــرکت های  ــدی ش ــکان بهره من ــان، ام دانش بنی
دانش بنیــان از همراهــی و مشــورت کارگــزاران 
معتمــد و باتجربــه صنــدوق در زمینــه مالکیــت 
فکــری را فراهــم کــرده اســت و بخــش شــایان 
توجهــی از هزینــه خدمــات ثبــت عالمــت 

تجــاری را به طــور بالعــوض می پــردازد. 
صنــدوق نــوآوری هــر ســاله بــه هــر شــرکت 
دانش بنیانــی کــه متقاضــی ثبــت عالمــت 
ــا  ــد، ت ــری باش ــور دیگ ــود در کش ــاری خ تج
ســقف صــد میلیــون تومــان حمایــت بالعــوض 
حمایــت صنــدوق  درصــد  می کنــد.  ارائــه 
ــن  ــان در ای ــرکت های دانش بنی ــوآوری از ش ن
فراینــد تــا ســقف ۸۵ درصــد هزینه هــای 

ــت.  ــاری اس ــت تج ــت عالم ثب
شــرکت باریــج  اســانس یکــی از شــرکت هایی 
اســت کــه توانســته اســت بــا حمایــت صنــدوق 
ــود  ــاری خ ــت تج ــکوفایی، عالم ــوآوری و ش ن
را در کشــور کویــت ثبــت کنــد. ایــن شــرکت 
محلــول  از  جدیــدی  ترکیــب  دانش بنیــان 
رزمــاری را بــا نشــان تجــاری »باریــج اســانس« 
ــی  ــرده اســت، محصول ــازار ک ــه ب ــد و روان تولی
کــه در کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج 
ــده  ــه ش ــیاری مواج ــتقبال بس ــا اس ــارس ب ف

اســت. 
در ســال های گذشــته یکــی از کشــورهایی کــه 
ــج  اســانس  ــان باری محصــول شــرکت  دانش بنی
را بــه طــور غیــر مســتقیم وارد می کــرد، کویــت 
بــود. در همیــن راســتا شــرکت باریــج  اســانس 

ــوآوری  ــدوق ن ــات صن ــته ســوم خدم وی دس
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــکوفایی ب و ش
ــد  ــت: در فراین ــد و گف ــرمایه گذاری خوان را س
ــریک  ــان ش ــود و زی ــا در س ــرمایه گذاری م س
یــک  می شــویم.  دانش بنیــان  شــرکت های 
شــرکت بــه پــول نیــاز دارد و نمی خواهــد 
اســیر فراینــد دریافــت وام شــود. مــا در اینجــا 
از ابــزار ســرمایه گذاری خطرپذیــر اســتفاده 
می کنیــم. کاری کــه در حــوزه ســرمایه گذاری 
کردیــم ایــن بــود کــه اگــر می خواســتیم 
ــاف  ــم، کف ــدوق حســاب کنی ــرمایه صن ــر س ب
هیــچ کاری را نمــی داد. کارویــژه نهــادی مثــل 
ــع  ــول جم ــرود پ ــه ب ــت ک ــن اس ــدوق ای صن
ــت  ــول دول ــه پ ــش ب ــه نگاه ــه اینک ــد ن کن
ــن  ــم همی ــرمایه گذاری ه ــوزه س ــد. در ح باش
ــا  ــرات ب ــن کار مذاک ــرای ای ــم؛ ب کار را کردی
ــا را تشــویق  ــاز و آن ه بخــش خصوصــی را آغ
ــرکت های  ــر ش ــرمایه گذاری ب ــه س ــم ک کردی
ــا  ــز ب ــود نی ــد و خ ــاز کنن ــان را آغ دانش بنی

شــدیم.  هم  ســرمایه گذاری  وارد  آن هــا 
ابــزار  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون 

ــت از  ــرای حمای ــوآوری ب ــدوق ن ــارم صن چه
شــرکت های دانش بنیــان را ارائــه خدمــات 
مــا  داد:  ادامــه  و  خوانــد  توانمندســازی 
ــازار  خدمــات توانمندســازی را بــرای توســعه ب
می دهیــم؛  ارائــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
در  آنــان  حضــور  از  بالعــوض  حمایــت  از 
ــت  ــا حمای ــه ت ــی گرفت ــگاه های خارج نمایش
ــی  ــای آموزش ــی فراینده ــادرات و طراح از ص

ــا. ــرای آن ه ــازار ب ــت ب مدیری
خدمــات  برخــی  ایــن  از  پــس  ملکی فــر 
ــان  ــه زیســت بوم دانش بنی ــوآوری ب ــدوق ن صن

ــرد. ــریح ک ــرز را تش ــتان الب در اس
ــر منجــم زاده  ــن دکت ــداد همچنی ــن روی در ای
دانش بنیــان  شــرکت های  مرکــز  معــاون 
معاونــت علمــی و  فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
و  علــم  پــارک  رییــس  عباســی  مهنــدس 
ــین  ــر عقاب نش ــرز و دکت ــتان الب ــاوری اس فن
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان البــرز، دربــاره بخش هــای مختلــف 
ســخنرانی  کشــور  در  نــوآوری  زیســت بوم 

ــد. کردن

ــازار کویــت را آغــاز  ــر ب نیــز مطالعــات خــود ب
کــرد و توانســت بــرای فــروش محصــوالت 

خــود در کویــت نمایندگــی اخــذ کنــد. 
ــس از  ــان پ ــرکت دانش بنی ــن ش ــران ای مدی
ــت تجــاری خــود  ــت عالم ــه ثب ــدام ب ــن، اق ای
در کویــت کردنــد و در ایــن حــوزه از مشــاوره 
کارگــزاران صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
حمایــت  بالعــوض صنــدوق نیــز بهره منــد 

ــدند. ش

بــه گفتــه مدیــران باریــج  اســانس، ایــن 
شــرکت در پــی آن اســت کــه عالمــت تجــاری 
ــد.  ــت کن ــز ثب ــارات نی ــور ام ــود را در کش خ
ــازاری کــه کویــت تاکنــون  آن هــا می گوینــد ب
بــرای محلــول رزمــاری داشــته بــه ۱۰۰ هــزار 
دالر رســیده اســت و شــرکت توانســته اســت 
ــت،  ــود در کوی ــاری خ ــت تج ــت عالم ــا ثب ب
بخــش قابــل توجهــی از بازارهــای کشــورهای 

ــد. ــود کن ــول خ ــتری محص ــه را مش منطق

امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش، صندوق نوآوری 
و استانداری یزد

ــوآوری  ــدوق ن ــرورش، صن ــوزش و پ وزارت آم
ــول  ــند تح ــتای س ــزد در راس ــتانداری ی و اس
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش بــا هــدف ترویــج 
فرهنــگ خالقیــت و نــوآوری و کار گروهــی در 
میــان دانش آمــوزان اســتان یــزد تفاهــم نامــه 

ــد. همــکاری امضــا کردن

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــل  ــم در مح ــن تفاه ــکوفایی، ای ــوآوری و ش ن
اســتانداری یــزد بیــن دکتــر ملکــی فــر معــاون 
توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهــوری، دکتــر مهــدی کاظمــی معــاون 
آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش و 
دکتــر فاطمــی اســتاندار یــزد بــه امضــا رســید. 
همــکاری  تفاهم نامــه،  ایــن  اســاس  بــر 
ــابقات  ــزاری مس ــور برگ ــه منظ ــه جانبه ای ب س
ملــی ابتــکارات و نــوآوری دانش آمــوزی شــکل 

می گیــرد.
ــکارات  ــی ابت ــتا مســابقات مل ــن راس  در همی
ملــی،  ســطح  در  دانش آمــوزی  نــوآوری  و 
حوزه هــای  در  یــزد  اســتان  محوریــت  بــا 
فناوری هــای نویــن، علــوم پایــه و فناوری هــای 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــرم برگ ن
براســاس ایــن تفاهم نامــه، دبیرخانــه ایــن 
مســابقات ملــی در پــارک علــم و فنــاوری 

ــود.  ــد ب ــتقر خواه ــزد مس ــتان ی اس
گفتنــی اســت جامعــه هــدف ایــن مســابقات، 
دانش آمــوزان مقاطــع دوره اول و دوم دبســتان 

و دوره هــای اول و دوم متوســطه هســتند.
 ایــن مســابقات در دو مرحلــه مجــازی و 
ــد  ــزار خواه ــی برگ ــطح مل ــوری و در س حض
کشــور  سراســر  دانش آمــوزان  و  شــد 
ــابقات  ــن مس ــرکت در ای ــرای ش ــد ب می توانن

کننــد. ثبت نــام 

شــرکت های  بــذر  کاشــت 
و   ۱۴۱۰ دهه هــای  دانش بنیــان 
ایده هــای  از  حمایــت  بــا   ۱۴2۰

دانش آمــوزی نوآورانــه 
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
از  حمایــت  بــا  نــوآوری  صنــدوق  گفــت: 
جشــنواره های  و  نوآورانــه  ایده هــای 
بــذر  می کنــد  تــالش  دانش آمــوزی 
دهه هــای  در  را  دانش بنیــان  شــرکت های 

بــکارد.  ۱۴۲۰ و   ۱۴۱۰

ــر در حاشــیه مراســم  ــر ســیاوش ملکی ف دکت
ــوآوری  ــدوق ن ــان صن ــه می ــای تفاهم نام امض
بــا وزارت آمــوزش و پــرورش و اســتانداری 
یــزد بــه منظــور حمایــت از ایده هــای نوآورانــه 
دانش آمــوزان گفــت: رســالت اصلــی مــا در در 
ــرکت های  ــی ش ــن مال ــوآوری تامی ــدوق ن صن
ــن  ــام تامی ــه نظ ــکل دهی ب ــان و ش دانش بنی

ــوآوری در کشــور اســت.  ــی ن مال
ــن  ــال از تدوی ــه ۱۲ س ــروز ک ــزود: ام وی اف
و  شــرکت ها  از  حمایــت  قانــون  ابــالغ  و 
در  مــا  می گــذرد  دانش بنیــان  موسســات 
ــزار و 6۰۰  ــت ه ــش از هف ــب بی ــور صاح کش
ــار  ــه گــواه آم ــان هســتیم. ب شــرکت دانش بنی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــه ۴۵۰ هــزار  حجــم فــروش ایــن شــرکت ها ب

ــت. ــیده اس ــال رس ــان در س ــارد توم میلی
همــه،  ایــن  بــا  کــرد:  تصریــح  ملکی فــر 
عــدد فــروش شــرکت های دانش بنیــان بــا 
کشــور  در  فنــاوری  توســعه  ظرفیت هــای 
اینکــه  بــرای  دارد.  معنــاداری  فاصلــه  مــا 
ــک اقتصــاد  ــه ی ــل ب ــا تبدی اقتصــاد کشــور م
ــرکت های  ــد ش ــا بای ــود حتم ــان ش دانش بنی
داشــته  بزرگ تــری  و  بیشــتر  دانش بنیــان 
و  آمــوزش  وزارت  کنــار  در  لــذا  باشــیم، 
ــم و  ــرار گرفتی ــزد ق ــتانداری ی ــرورش و اس پ
دســت ایــن دو نهــاد را بــه گرمــی می فشــاریم 
ــی را در  ــت تدریجــی و فرهنگ ــک حرک ــه ی ک
ــم  ــا آمدی ــم. م ــاز کنی ــوزی آغ ــوزه دانش آم ح
ــار آن هــا  ــن مســیر کن ــم در ای ــا نشــان دهی ت

ــتیم. هس

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
تاکیــد کــرد: اگــر بخواهیــم بــذر روحیــه 
خالقیــت و کارآفرینــی را در افــراد جامعــه 
بکاریــم بایــد ایــن فراینــد را از آمــوزش و 
ایــن جشــنواره  در  کنیــم.  آغــاز  پــرورش 
بــذر  می کنیــم  تــالش  دانش آمــوزی 
 ۱۴۱۰ دهه هــای  دانش بنیــان  شــرکت های 

بکاریــم.  را   ۱۴۲۰ و 
وی ادامــه داد: مــا امســال نیــز همچــون 
جشــنواره های  از  گذشــته  ســال های 
ــر و  ــرات برت ــت از نف ــا حمای ــوزی، ب دانش آم
بــرای  تخصصــی  بوت کمپ هــای  برگــزاری 
ــد  ــل فراین ــه تکمی ــت ب ــان حمای ــوزش آن آم
ــوزان  ــان دانش آم ــی می ــکل گیری کارآفرین ش

می کنیــم. کمــک 
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شــرکت دانــش بنیــان فنــاوران پزشــکی 
توانســت ســرمایه  و صنعــت  علــم  هیــواد 
ــرای  ــاز خــود ب ــی مــورد نی ــارد تومان ۵/۹ میلی
طراحــی محصــول دانش بنیــان »هموکلیپــس« 
ــی  ــرمایه گذاری دو جزی ــرح هم س ــق ط از طری
عاملیــت  و  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ــت  ــم و صنع ــاوری عل ــش و فن ــدوق پژوه صن

ــد. ــن کن تامی
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــعه شــرکت  ــق و توس ــم تحقی ــکوفایی، تی و ش
ــه  ــت ب ــم و صنع ــواد عل ــکی هی ــاوران پزش فن
ــزات  ــی از تجهی ــا یک ــده ت ــق ش ــی موف تازگ
ــب و عــروق را  پزشــکی در حــوزه تخصــص قل
بــا ظرفیــت تامیــن نیــاز کل کشــور بــه تولیــد 

برســاند.
ــن  ــریع و ایم ــتن س ــرای بس ــس ب هموکلیپ
ــی  ــا ۱۳ میل ــت ۵ ت ــت از ضخام ــروق و باف ع
متــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن 
محصــول اســتراتژیک کــه بــه درخواســت اداره 
کل تجهیــزات پزشــکی در لیســت محصــوالت 
ــه  ــرار گرفت ــور ق ــاز کش ــورد نی ــرف و م پرمص
ــوده و در دســته  ــود دارای درجــه خطــر C ب ب
محصوالتــی قــرار می گیــرد کــه در داخــل 

ــد. ــی می مان ــه باق ــدون تجزی ــدن ب ب
ــرکت  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــواد مربوب محمدج
فنــاوران پزشــکی هیــواد علــم و صنعــت درباره 
محصــول ایــن شــرکت گفــت: تیــم تحقیــق و 
ــکل از  ــا متش ــه عمدت ــا ک ــرکت م ــعه ش توس
پزشــکی  و مهندســی  مکانیــک  مهندســان 
ــر  ــغ ب ــتند بال ــور هس ــر کش ــگاه های برت دانش
ــی  ــس کار مهندس ــر روی هموکلیپ ــال ب دو س
ــت  ــا کیفی ــی ب ــه محصول ــا ب ــد ت انجــام داده ان
ــتن  ــر داش ــالوه ب ــه ع ــد ک ــدا کنن ــت پی دس
الزامــات مربــوط بــه تجهیــزات پزشــکی دارای 
خطــر C بــه لحــاظ عملکــردی از رقبــای خــود 

ــر ظاهــر شــود. ــک ســر و گــردن باالت ی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محصــول هموکلیپس 
شــرکت هیــواد توصیه نامــه و تاییدیه هــای 
حــوزه  در  شــاخص  دکترهــای  و  اســاتید 
داراســت  نیــز  را  الپاروســکوپی  عمل هــای 
ــص  ــزان ارز تخصی ــه می ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
ــت  ــن قیم ــول و میانگی ــن محص ــه ای ــه ب یافت
ــازار ۱۵۰  ــک ب ــول ی ــرای محص ــی آن ب جهان
زده  تخمیــن  در ســال  هزارتایــی  تــا ۲۰۰ 

. می شــود
ــود  ــا وج ــه ب ــه ک ــرد: اگرچ ــان ک ــی بی مربوب
ــاز  ــن نی ــوان تامی ــه ت ــی ک ــده داخل تولیدکنن
ــن  ــه واردات ای ــور را دارد، ب ــس کش هموکلیپ
و  تعلــق می گیــرد  ترجیحــی  ارز  محصــول 
در  هنــوز  واردکننــده  شــرکت های  برخــی 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــال واردات آن هســتند، ام ح
از ابتــدای ســال تاکنــون فــروش محصــول مــا 
بــه مراکــزی کــه بــه لحــاظ کیفیــت محصــول 
ــد  را مــورد بررســی قــرار داده و تاییــد نموده ان
بــه صــورت ماهانــه ادامــه داشــته و ســیر 
ــورت  ــه ص ــز ب ــروش نی ــزان ف ــودی در می صع

ــت. ــاهده اس ــل مش ــه قاب ماهیان
ــواد  ــاوران پزشــکی هی مدیرعامــل شــرکت فن
ــول  ــرد: محص ــان ک ــت خاطرنش ــم و صنع عل
ــف  ــاظ ارزی، نص ــا، از لح ــرکت م ــدی ش تولی
ــود  ــی موج ــوالت چین ــت محص ــن قیم میانگی
ــر ارز ترجیحــی محصــول  ــازار اســت و اگ در ب
ــازار را  ــاز ب ــد نی حــذف شــود، شــرکت می توان

ــل پوشــش دهــد. ــه صــورت کام ب

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه فرایندهــای 
یــادآور  محصــول  ایــن  ســاخت  طی شــده 
ــول،  ــردی محص ــی عملک ــت بررس ــد: جه ش
ــت  ــد تس ــی مانن ــف تخصص ــت های مختل تس
نشــتی، تســت کشــش و ... وجــود دارد کــه در 
تمامــی ایــن مــوارد کیفیــت محصــول ســاخته 
شــده شــرکت هیــواد باالتــر از محصــوالت 
مشــابه چینــی، ترکیــه ای و اروپایــی بــوده 

ــت. اس
مربوبــی همچنیــن دربــاره صــادرات محصــول 
ــرکت  ــول ش ــرد: محص ــار ک ــس اظه هموکلیپ
ــا  هیــواد توانســته وارد رقابــت بســیار خوبــی ب
ــود و  ــر ش ــابه کشــورهای دیگ محصــوالت مش
ــا  ــتانداردهای اروپ ــن اس ــق باالتری ــروز مطاب ام
ــن  ــا ای ــود. ب ــه می ش ــد و عرض ــکا تولی و آمری
ــراوده  ــکاری و م ــدم هم ــل ع ــه دلی ــود ب وج
اخــذ  امــکان  ایــران،  بــا  کشــورها  مالــی 
ــا  ــدارد. ب ــود ن ــا FDA وج ــای CE ی مجوزه
ایــن وجــود شــرکت جهــت صــادرات محصــول 
ــاز  ــا نی ــن مجوزه ــه ای ــه ب ــه شــرکت هایی ک ب
ندارنــد، اقــدام کــرده کــه مــراودات آن در حــال 

انجــام اســت.
ــواد  ــاوران پزشــکی هی مدیرعامــل شــرکت فن
علــم و صنعــت بــا بیــان اینکــه شــرکت مــا در 
ــدوق  ــا صن ــرمایه گذاری ب ــد هم س ــک فرآین ی
پژوهــش و فنــاوری علــم و صنعــت و همچنیــن 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی وارد تعامــل 
ــار  ــرده اســت، اظه ــرمایه ک شــده و جــذب س
کــرد: شــرکت مــا از ســال ۱۳۹۸ تاســیس 
ــدای  ــرکت از ابت ــعه ش ــق و توس ــم تحقی و تی
تاســیس تاکنــون بــا تمرکــز بــر کســب دانــش 
ســاخت قطعــات، موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــول ش ــه محص س
محــل اســتقرار تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت 

ــت اســت. ــم و صنع ــز در دانشــگاه عل نی

هم ســرمایه گذاری  جزئیــات 
تولیــد  در  نــوآوری  صنــدوق 

» کلیپــس همو «
مدیرعامــل  شــوال پور،  ســعید  همچنیــن 
ــت  ــم و صنع ــاوری عل ــش و فن ــدوق پژوه صن
دربــاره آشــنایی ایــن صنــدوق بــا طــرح 
ــش و  ــدوق پژوه ــت: صن ــواد گف ــرکت هی ش
ــی  ــابقه خوب ــه س ــت ک ــم و صنع ــاوری عل فن
طرح هــای  در  ســرمایه گذاری  حــوزه  در 
شــرکت های دانش بنیــان دارد، در ســال ۹۹ 
ــر شــرکت هیــواد آغــاز  بررســی های خــود را ب
کــرد و ســرمایه گذاری در ایــن شــرکت کــه در 
حــوزه تولیــد محصــوالت الپاراســکوپی فعالیــت 

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــت، م داش

ــزود: پــس از تاییــد درخواســت جــذب  وی اف
مدیــره  هیــات  در  شــرکت  ایــن  ســرمایه 
صنــدوق، موضــوع بــرای بررســی تقاضــای 
و  نــوآوری  صنــدوق  بــه  هم ســرمایه گذاری 

ــد.  ــال ش ــز ارس ــکوفایی نی ش
شــوال پور خبــر داد: کل مبلــغ ســرمایه گذاری 
پیش بینی شــده در ایــن شــرکت در طــی ســه 
ــوده  ــان ب ــارد توم ــر ۵/۹ میلی ــغ ب ــه، بال مرحل
ــن  ــم کارآفری ــزان، تی ــن می ــه از ای ــت ک اس
تامیــن مبلــغ ۳ میلیــارد تومــان را تقبــل 
ــم و  ــدوق عل ــرده اســت. ســرمایه گذاری صن ک
ــارد  ــن شــرکت حــدود ۳/۱ میلی صنعــت در ای
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــوده و صن ــان ب توم
ــورد  ــع م ــان از مناب ــارد توم ــن ۲/۵ میلی تامی

ــه اســت. ــر عهــده گرفت ــاز را ب نی
مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری علــم 
و صنعــت ادامــه داد: تاکنــون ایــن شــرکت، دو 
مرحلــه از ســرمایه مــورد نیــاز را جــذب کــرده 
اســت. مجمــوع ســهام صنــدوق نــوآوری و 
ــن شــرکت، در  ــت در ای ــم و صنع ــدوق عل صن
ــرمایه گذاری  ــه س ــه مرحل ــن س ــورت تامی ص

ــود.  ــا ۲۸ درصــد خواهــد ب ــر ب فــوق، براب
ــرد: فعالیــت شــرکت  ــار ک ــن اظه وی همچنی
هیــواد بــا جدیــت و انگیــزه بســیار بــاالی 
ــت بخــش اســت  ــن بســیار رضای ــم کارآفری تی
و ایــن شــرکت، اهــداف مــورد نظــر در قــرارداد 
ســرمایه گذاری را بــه موقــع محقــق کــرده 
شــرکت  ایــن  فــروش  هم اکنــون،  اســت. 
در وضعیــت مطلوبــی اســت و بــر اســاس 
صورت هــای مالــی حسابرســی شــده ســال 
ــودآوری  ــت س ــرکت در وضعی ــن ش ۱۴۰۰ ای
ــن  ــدی ای ــول کلی ــار محص ــرار دارد. از چه ق
ــت  ــا موفقی ــون ب شــرکت، دو محصــول هم اکن
ــول  ــد و دو محص ــروش می رس ــه ف ــازار ب در ب
دیگــر نیــز در مراحــل نهایــی دریافــت مجــوز 
اداره تجیهــزات پزشــکی قــرار دارنــد کــه امیــد 
ــت  ــا دریاف ــز ب ــول نی ــن دو محص ــی رود ای م
ــاری وارد  ــال ج ــان س ــا پای ــای الزم ت مجوزه

ــوند.  ــازار ش ب
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل 
علــم و صنعــت ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
موفقیــت ایــن شــرکت در فــروش محصــوالت، 
هم اکنــون موضــوع طــرح توســعه ایــن شــرکت 
و خریــد ســوله و ماشــین آالت و تجهیــز کارگاه 
مســتقل بــرای شــرکت در دســت اقــدام اســت 
ــرای  ــف ب ــا ســرمایه گذاران مختل و مذاکــرات ب
جــذب ســرمایه جدیــد و توســعه شــرکت 
بــا  اســت  امیــد  اســت.  انجــام  حــال  در 
ــه  ــن زمین ــده در ای ــل ش ــرفت های حاص پیش
ــان ســال جــاری، شــاهد ورود شــرکت  ــا پای ت
بــه مرحلــه جدیــد جــذب ســرمایه نیــز باشــیم. 

اعطای تسهیات قرض الحسنه 2۰۰ 
میلیونی به شرکت های دانش بنیان 

به ازای جذب نخبگان

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه شــرکت های 
ــرح  ــده ط ــگان برگزی ــه نخب ــی ک دانش بنیان
ــگان را  ــی نخب ــاد مل ــدم بنی ــهید تهرانی مق ش
ــنه ۲۰۰  ــهیالت قرض الحس ــد، تس ــذب کنن ج

ــد. ــا می کن ــی اعط ــون تومان میلی

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــکوفایی، بنی ــوآوری و ش ن
در راســتای ایجــاد شــرایطی بــرای جــذب 
ــه  ــای فناوران ــر در نهاده ــگان برت دانش آموخت
طــرح جــذب در نهادهــای فناورانــه مزیــن بــه 
نــام »شــهید تهرانــی مقــدم« را طراحــی کــرده 
ــد  ــن طــرح می توانن ــدگان ای اســت کــه برگزی
در نهادهــای فناورانــه )از قبیــل مراکــز رشــد، 
ــوم و  ــای عل ــتقر در پارک ه ــرکت های مس ش
ــرکت های  ــی و ش ــای صنعت ــاوری، بنگاه ه فّن
و  شــوند  کار  بــه  مشــغول  دانش بنیــان( 
ــی دورۀ  ــرای ط ــتمزد ب ــی از دس ــاد بخش بنی
آزمایشــی حداکثــر ســه ماهه در نهــاد فناورانــۀ 

اعطــا می کنــد. به کارگیرنــدۀ وی 
ــز در ســال  ــوآوری و شــکوفایی نی ــدوق ن صن
بــا  اشــتغال آفرین«  دانش بنیــان،  »تولیــد، 
ــدف  ــا ه ــگان و ب ــی نخب ــاد مل ــکاری بنی هم
در  انســانی  نیــروی  توســعه  بــه  کمــک 
ــور  ــوان موت ــه عن ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــور، ب ــان در کش ــاد دانش بنی ــرک اقتص مح
آن دســته از شــرکت های دانش بنیانــی کــه 
برگزیــدگان ایــن طــرح را بــه اســتخدام خــود 
درآورنــد، بــه ازای هــر نفــر ۲۰۰ میلیــون 
دوره  بــا  قرض الحســنه  تســهیالت  تومــان 

بازگشــت ۳ ســاله اعطــا می کنــد.
جزئیــات نحــوه ثبــت درخواســت و ثبــت نــام 
ــدوق  ــترک صن ــوان مش ــی فراخ ــه زودی ط ب
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــکوفایی و بنی ــوآوری و ش ن

منتشــر خواهــد شــد.
ــاری  ــط ج ــاس ضواب ــر اس ــت، ب ــی اس گفتن
ــرکت های  ــکوفایی، ش ــوآوری و ش ــدوق ن صن
دانش بنیــان بــه ازای جــذب افــراد دارنــده 
ــا  ــر ب ــم و باالت ــوق دیپل ــی ف ــدرک تحصیل م
ــور  ــرط حض ــه ش ــال ب ــر از ۴۰ س ــن کمت س
ــد  ــه، می توانن ــت بیم ــاه در لیس ــل ۳ م حداق
تــا ۳۰ میلیــون تومــان )و مجموعــاً تــا ســقف 
۴۵۰ میلیــون تومــان بــه ازای جــذب ۱۵ 
نیــروی جدیــد( از تســهیالت قرض الحســنه ۳ 

ــوند. ــد ش ــاله بهره من س
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کدام شرکت ها در پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی ساختمان ازبکستان حضور دارند؟
در  بنیــان  دانــش  شــرکت های  پاویــون 
ــتان  ــاختمان ازبکس ــی س ــگاه بین الملل نمایش
بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
برپــا شــد و طــی آن ۱۹ شــرکت دانــش  بنیــان 
ایرانــی فعــال در حوزه ســاختمان و شهرســازی 
در ایــن پاویــون بــه عرضــه محصــوالت و 

توانمندی هــای خــود پرداختنــد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، نمایشــگاه بین المللــی ســاختمان 
ازبکســتان همزمــان بــا هفتــه نــوآوری در ایــن 
کشــور از امــروز چهــارم آبــان مــاه ســال جاری 
آغــاز بــکار کــرد. ایــن نمایشــگاه تــا روز ششــم 

آبــان ادامــه خواهــد داشــت.
ــن  ــز در ای ــکوفایی نی ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــون  ــک پاوی ــی ی ــه برپای ــدام ب ــگاه اق نمایش
ــان  ــش  بنی ــرکت های دان ــرای ش ــی ب اختصاص
ــون ۱۹  ــن پاوی ــت. در ای ــرده اس ــورمان ک کش
شــرکت دانــش  بنیــان حضــور دارنــد کــه 
و  می کننــد  فعالیــت  ســاختمان  حــوزه  در 

از امــروز بــا حضــور در نمایشــگاه، ضمــن 
ــا  عرضــه محصــوالت و توانمندی هــای خــود، ب
مشــتریان بالقــوه خارجــی خــود نیــز بــه انجــام 

ــت.  ــد پرداخ ــاری خواهن ــرات تج مذاک

اســامی شــرکت های حاضــر و نیــز 
محصــوالت ارائــه شــده در ایــن پاویــون 

ــد از: عبارتن
اندیشــه  آینــده  اقتصــادی  توســعه  گــروه 
در  تجاری ســازی  خدمــات  بــا  ایرانیــان 
حــوزه ســاختمان، فــن آوری خــال کهربــا 
بــا دســتگاه  Camera EMC، مهندســی 
 ،CNC  ــای ــا فرزه ــان ب ــتبر آری ــوس س آبن
نویــن ســازان تهــران بــا خــط اتوماتیــک 
ــبز  ــرژی س ــاز ان ــی، بهس ــور پانل ــد رادیات تولی
ــه،  ــمند موتورخان ــتم هوش ــا سیس ــان ب اندیش
ــمند  ــتگاه هوش ــا دس ــل ب ــن آور آنی ــک ف آنی
ــک،  ــوای آنی ــده ه ــد عفونی کنن ــه و ض تصفی
فرآینــد بنیــان معمــاری بــا طراحــی دیجیتــال 

داخــل ســاختمان، شــیمی فلــز الونــد بــا 
ــات  ــوز، تحقیق ــق و نس ــات عای ــا و قطع آجره
تولیــدی صنعتــی کرانگیــن بــا مــواد پلیمــری و 
شــیمیایی مــورد مصــرف در صنعت ســاختمان، 
بتــن اکســیر تجــارت عمــران نویــن بــا تولیــد 
ــواد شــیمیایی ســاختمانی،  ــن، ســیمان و م بت
آتیــه ســازان نویــن آبتیــن )فانــا( با نورپــردازی 
حبابــی،  و  موزیــکال  نمــای  آب  اجــرای  و 
ــرفته  ــتم های پیش ــا سیس ــو ب ــگال ن گیتی س
صنعــت  مهــر  ســاختمان،  هوشمندســازی 
دیــار نــون بــا انــواع الکتروموتــور، اطلــس 
پوشــش بــا پوشــش های حفاظتــی و ضــد 
ــگ  ــا رن ــی ب ــام گیت ــک ف ــو ت ــی، نان خوردگ
ــوالد  ــال، ف ــی باکتری ــان آنت ــی یورت ــر پل کلی
ــا نورگیــر خورشــیدی  ــرژی ب کوشــان نویــن ان
ــن  ــازان ف ــک س ــونده، الکترونی ــود تنظیم ش خ
ــترکین  ــاز مش ــخیص ف ــتگاه تش ــا دس ــا ب آری
در شــبکه های توزیــع، نوین ســازان ســتاره 
ــد  ــک تولی ــام اتوماتی ــتگاه تم ــا دس ــت ب صنع
ــا  ــک آکام ب ــو الکترونی ــاوری نان ــه و فن تیرچ

آسانســور. کنترلــی  سیســتم های 
ــدوق  ــای صن ــی از برنامه ه ــت یک ــی اس گفتن
ــه  ــک ب ــتای کم ــکوفایی در راس ــوآوری و ش ن
ــش   ــرکت های دان ــی ش ــازار صادرات ــعه ب توس
بنیــان، حمایــت از حضــور شــرکت های دانــش 
دائمی خارجــی  نمایشــگاه های  در  بنیــان 
معتبــر  نمایشــگاه های  در  حضــور  نیــز  و 
ــه دو صــورت حضــور مســتقل و  ــی ب بین الملل

ــت. ــون اس ــی پاوی برپای

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛
اعطای تسهیات صندوق نوآوری و شکوفایی به برگزیدگان جشنواره  

طراحی صنعتی ایران

اعطــای  از  نــوآوری و شــکوفایی  صنــدوق 
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
برگزیــده دومیــن جشــنواره طراحــی صنعتــی 

ــرداد.  ــران خب ای
 دومیــن دوره جشــنواره طراحــی صنعتــی 
ــران بــه همــت مرکــز طراحــی صنعتــی  ای
اکوسیســتم  فعــاالن  کمــک  بــا  و  ایــران 
نــوآوری و فنــاوری بــه ویــژه صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــا هــدف معرفــی محصــوالت 
بــا طراحــی برتــر در 6 حــوزه  »تجهیــزات 
»ماشــین آالت  آزمایشــگاهی«،  و  پزشــکی 
ــر  ــزات کامپیوت ــک«، »تجهی ــی و رباتی صنعت
داخلــی  »طراحــی  اطالعــات«،  فنــاوری  و 
فضاهــای نــوآوری )ویــژه مراکــز نــوآوری، 
ــتراکی و...(«،  ــای کار اش ــتابدهنده ها، فضاه ش
ــوزش،  ــته بندی« و »آم ــتی و بس ــع دس »صنای

می شــود.  برگــزار  ســرگرمی«  و  ورزش 
بررســی شــرکت های دریافت کننــده خدمــات 
طراحــی صنعتــی در ایــران در دهــه گذشــته، 
حاکــی از آن اســت کــه بــا بهره منــدی از 
دانــش و مهــارت طراحــان صنعتــی، ســود 
ــن شــرکت ها  ــروش و صــادرات ای حاصــل از ف
بیــش از دو برابــر افزایــش یافتــه اســت و 
ــرکت های  ــد در ش ــارت بای ــش و مه ــن دان ای

ــود. ــتفاده ش ــز اس ــان نی دانش بنی
کمــک  منظــور  بــه  نــوآوری  صنــدوق 
و  صنعتــی  طراحــی  فرهنــگ  اشــاعه  بــه 
تعمیــق ایــن توانمنــدی، بــه شــرکت های 
طراحــی  جشــنواره  منتخــب  دانش بنیــان 
صنعتــی کــه فــروش ســال گذشــته آنهــا 
ــر  ــت، در ه ــان اس ــارد توم ــر از ۵۰ میلی کمت
یــک از حوزه هــای شــش گانه، بــه ترتیــب 

ــرای رتبــه اول(، ۷۵۰  یــک میلیــارد تومــان )ب
میلیــون تومــان )بــرای رتبــه دوم( و ۵۰۰ 
میلیــون تومــان )بــرای رتبــه ســوم( تســهیالت 
ــی  ــا م ــدی اعط ــردش ۱۱ درص ــرمایه در گ س
ــت  ــه رقاب ــوط ب ــر شــده مرب ــز ذک ــد. جوای کن
اصلــی در بخــش جایــزه طراحــی صنعتــی 
اســت. جهــت حضــور طرح هــا در بخــش 
رقابــت اصلــی می بایســت طراحــی محصــوالت 
دارای شــرایط زیــر باشــند: ۱- اثبــات اصالــت 
 -۲ ارســالی  مســتندات  براســاس  طراحــی 
حضــور محصــول در بــازار )محصــوالت در بــازار 

ــند.( ــیده باش ــروش رس ــه ف ب
ــد  ــی مانن ــای جهان ــت، گزارش ه ــی اس گفتن
گــزارش طراحــی مکنــزی نیــز بــه رشــد 
ــاء  ــی ارتق ــرکت ها در پ ــادرات ش ــروش و ص ف
طراحــی صنعتــی اشــاره کــرده اســت. مکنــزی 
در گــزارش ارزش تجــاری طراحــی، بــا بررســی 
داده هــای مالــی ۳۰۰ شــرکت در طــول ۵ 
ــه  ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــال ب س
درآمــد شــرکت هایی کــه از طراحــی صنعتــی 
ــه  ــد، ب ــتفاده می کنن ــود اس ــای خ در فرآینده
طــور میانگیــن ۳۲ درصــد بیشــتر از ســایر رقبا 
و ســود ســهامدارن ایــن شــرکت ها نیــز %56 
از رقبــای آنــان بیشــتر اســت. ایــن بررســی ها 
ــان دهنده  ــکی نش ــزات پزش ــت تجهی در صنع
۴۲ درصــد درآمــد بیشــتر و ۱۰۸ درصــد ســود 

ســهامداران بیشــتر اســت. 
ایــن جشــنواره در ســه بخــش زیــر در روزهای 

پایانــی آذرمــاه ۱۴۰۱ برگــزار می گــردد: 
۱-    رقابت جایزه طراحی 
۲-    فروم طراحی صنعتی

۳-    چالش  طراحی محصول
ــد  ــدان می توانن ــت عالقمن ــر اس ــایان ذک ش
بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره تــا ۱۵ آبــان 
مــاه ۱۴۰۱ بــه درگاه ثبــت نــام مرکــز طراحــی 
صنعتــی ایــران بــه آدرس زیــر مراجعــه و یــا بــا 

دبیرخانــه جشــنواره تمــاس بگیرنــد.
irandesignoffice.ir

۰۲۱-6۳۱۰۳۱۳۱ و ۰۲۱-6۳۱۰۳۱۰۰

تولید اسکنرها و نرم افزارهای ناهنجاری های بدن با حمایت صندوق نوآوری

یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز 
ــت  ــا حمای رشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد ب
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه تولید 
ناهنجاری هــای  نرم افزارهــای  و  اســکنرها 

ــدن در کشــور شــد. ب

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری 
و شــکوفایی، ســجاد رحمان پــور، مدیــر عامــل 
شــرکت پایــا فنــاوران فردوســی در مــورد ســبد 
ــوالت  ــت: محص ــرکت گف ــن ش ــوالت ای محص
ــا، اســکنر  شــرکت مــا شــامل اســکنر فشــار پ
ــدن،  ــه بعدی ب ــکنر س ــا، اس ــف پ ــه بعدی ک س
دســتگاه  طبــی،  کفــی  طراحــی  نرم افــزار 
ــا، دســتگاه  ــت، اســکنر ســه بعدی پ ــز گی آنالی
آنالیــز پاســچر و دســتگاه ســاخت کفــی طبــی 
ــا اســتفاده از ایــن دســتگاه ها  اســت کــه مــا ب
کلینیک هــای  تجهیــز  بــه  نرم افزارهــا  و 
ــه  ــای تغذی ــی، کلینیک ه ــدی، فیزیوتراپ ارتوپ

و باشــگاه های ورزشــی می پردازیــم.
ــرای  ــل مصــرف ب ــن محصــوالت را قاب  وی ای
متخصصیــن  پروتــز،  ارتــوز  متخصصیــن 
و  کاردرمانــی  متخصصیــن  فیزیوتراپــی، 
ــن  ــکاران و متخصصی ــالح، ورزش ــرکات اص ح
تغذیــه و رژیــم درمانــی اعــالم کرد.مدیــر 
ــا  ــی ب ــاوران فردوس ــا فن ــرکت پای ــل ش عام
بیــان اینکــه محصــوالت ایــن شــرکت از نظــر 
کیفیــت، قابــل رقابــت و برابــری بــا نمونه هــای 

ــت،  ــی اس ــابه خارج مش
اظهــار کــرد: محصــوالت مــا برنــد اول کشــور 

اســت و در بحــث صــادرات نیــز خــوب عمــل 
ــان را  ــز محصوالتم ــون نی ــت. تاکن ــرده اس ک
ــادا،  بــه کشــورهای ترکیــه، عمــان، عــراق، کان

ــم.  ــادر کرده ای ــش ص ــس و اتری انگلی
رحمان  پــور تمرکــز فعالیــت ایــن شــرکت 
را بــر صــادرات بــه ســایر کشــورها اعــالم 
ــرکت  ــم انداز ش ــدف و چش ــت: ه ــرد و گف ک
مــا به کارگیــری تکنولــوژی بــرای افزایــش 

ــت. ــوده اس ــکی ب ــات پزش ــت خدم کیفی
ــرکت  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
مــا بــه عنــوان اولیــن تولیدکننــده اســکنرهای 
فشــار کــف پــا در داخــل کشــور مطــرح 
ــرکت  ــر ش ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــت، بی اس
مــا تنهــا تولیدکننــده دارای پروانــه ســاخت از 
وزارت بهداشــت اســت کــه بــرای رســیدن بــه 
ــری  ــا به کارگی ــن هــدف شــرکت توانســت ب ای
نیروهــای متخصــص دانشــگاهی پــرورش یافته 
در حوزه هــای بــرق، کامپیوتــر، مکانیــک و 
مهندســی پزشــکی محصوالتــی را بــرای اولیــن 
ــه  ــرده و ب ــد ک ــی و تولی ــور طراح ــار در کش ب
ــازار عرضــه کند.رحمان پــور از تجهیــز بیــش  ب
از ۵۰۰ کلینیــک، مرکــز درمانــی و ... در همــه 
ــا اســتفاده از محصــوالت  اســتان های کشــور ب

ــر داد. ــن شــرکت خب ای
مدیــر عامــل شــرکت پایــا فنــاوران فردوســی 
ــن  ــد ای ــرای تولی ــان اشــاره کــرد کــه ب در پای
محصــول دانــش بنیــان از تســهیالت ســرمایه 
ــرده  ــوآوری اســتفاده ک ــدوق ن ــردش صن در گ

اســت.
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هم زمــان بــا برپایــی نمایشــگاه هفتــه نــوآوری 
وزیــر  اولیــه  موافقــت  پیــرو  و  ازبکســتان 
ــرای  ــتی ب ــتان، نشس ــوآوری ازبکس ــعه ن توس
ــی  ــن مال ــوزه تأمی ــا در ح ــعه همکاری ه توس
ــور  ــا حض ــتان ب ــران و ازبکس ــن ای ــوآوری بی ن
ــران  ــوآوری و شــکوفایی ای نماینــده صنــدوق ن
ــم و  ــی عل ــن مال ــدوق تأمی ــل صن و مدیرعام
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــوآوری ازبکس ــت از ن حمای

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــاد  ــدار، بنی ــن دی ــکوفایی، در ای ــوآوری و ش ن
ــن  ــدوق تأمی ــل صن ــف، مدیرعام ــان اوکن ج
ــتان  ــوآوری ازبکس ــت از ن ــم و حمای ــی عل مال
ــی  ــن مال ــدوق در تأمی ــن صن ــه ای ــه تجرب ب
در  بین المللــی  پروژه هــای  و  اســتارت آپ ها 
بــالروس، مجارســتان و  کشــورهایی نظیــر 

ــرد. ــاره ک ــن اش اوکرای
دکتــر مرضیــه شــاوردی، مدیــر توانمندســازی 
ــن  ــدار ضم ــن دی ــز در ای ــوآوری نی ــدوق ن صن
اشــاره بــه تجربــه ایــن صنــدوق در راه انــدازی 
ــش  ــکاری بخ ــا هم ــورانه ب ــای جس صندوق ه
صنــدوق  تأســیس  پیشــنهاد  خصوصــی، 
طرح هــای  مالــی  تأمیــن  بــرای  مشــترک 

ــرد. ــرح ک ــور را مط ــه دو کش نوآوران

ــرر شــد دو طــرف  ــز مق ــان نشســت نی در پای
پیشــنهادهای خــود در دو حــوزه تأمیــن مالــی 
صنــدوق  تأســیس  و  مشــخص  پروژه هــای 

ــد. ــه کنن ــرا، ارائ ــت اج ــترک را جه مش

صنــدوق  نماینــده  مذاکــرات 
ــوآوری  ــا وزیــر ن ــوآوری ایــران ب ن

ازبکســتان
پیــش از ایــن دیــدار مدیــر توانمندســازی 
ریاســت  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
جمهــوری ایــران در حاشــیه برپایــی نمایشــگاه 
ــوآوری  ــر ن ــا وزی ــتان ب ــوآوری ازبکس ــه ن هفت

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــتان دی ازبکس
در ایــن دیــدار دکتــر مرضیــه شــاوردی، 
ــکوفایی را در  ــوآوری و ش ــدوق ن ــات صن خدم
ــرکت های  ــی ش ــن مال ــادرات و تأمی ــوزه ص ح
توســعه  بــر  و  تشــریح  دانش بنیــان 
تأکیــد  کشــور  دو  فناورانــه  همکاری هــای 

ــرد. ک
ــوآوری ازبکســتان نیــز در ایــن دیــدار  وزیــر ن
ــران در  ــوآوری ای ــدوق ن ــکر از صن ــن تش ضم
شــرکت های  حضــور  از  حمایــت  راســتای 
دانــش بنیــان ایرانــی در نمایشــگاه هفتــه 
نــوآوری ازبکســتان، پیشــنهاد ایجــاد خــط 
ورود  تســهیل  جهــت  مشــترک  اعتبــاری 
شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی بــه بــازار 
ازبکســتان و تخصیــص فضــای رایــگان بــه ایــن 
شــرکت ها بــرای اســتقرار محصــوالت فناورانــه 
ایرانــی در کشــور متبــوع خــود را مطــرح کــرد.

ــزارش  ــن گ ــاس آخری ــر اس ــت ب ــی اس  گفتن

شــاخص جهانــی نــوآوری کــه در ســال ۲۰۲۲ 
ــگاه دوم و  ــران در جای منتشــر شــده اســت، ای
ــیای  ــه آس ــوم منطق ــگاه س ــتان در جای ازبکس

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــزی و جنوب مرک

بازدیــد مقامــات ازبکســتانی از 
پاویــون ملــی ایــران در نمایشــگاه 

ــتان ــوآوری ازبکس ــه ن هفت
همچنیــن در طــول برپایــی نمایشــگاه هفتــه 
ــا  ــوآوری ازبکســتان کــه طــی روزهــای ۲6 ت ن
۲۹ مهــر مــاه ســال جــاری بــا شــعار »نــوآوری 
ــر  ــد، وزی ــزار ش ــکند برگ ــهر تاش ــبز« در ش س
رئیس جمهــور  مشــاور  نــوآوری،  توســعه 
ــر  ــان وزی ــوآوری، معاون ــور ن ــتان در ام ازبکس
توســعه نــوآوری ازبکســتان و ســفیر کشــورمان 
ــا  ــد و ب ــد کردن در تاشــکند از نمایشــگاه بازدی
شــرکت های  توانمندی هــای  و  محصــوالت 
ــدند.  ــنا ش ــون آش ــر در پاوی ــان حاض دانش بنی
ــوآوری  ــعه ن ــر توس ــت وزی ــر اس ــایان ذک ش
ازبکســتان در حیــن بازدیــد از پاویــون، ضمــن 
ــی،  ــان ایران ــوالت دانش بنی ــتقبال از محص اس
ــا  بــه منظــور توســعه همکاری هــای فناورانــه ب
ــان  ــه معاون ــتورات الزم را ب ــرکت، دس ــر ش ه
ــرو دســتور  ــرد و پی ــه ک و مشــاوران خــود ارائ
ــراد  ــا اف ایشــان، جلســات مذاکــره شــرکت ها ب

ــد. ــزار ش ــط برگ ــای مرتب و نهاده
ــان  ــرکت دانش بنی ــگاه ۳۰ ش ــن نمایش در ای
ــکوفایی و  ــوآوری و ش ــدوق ن ــت صن ــا حمای ب
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام مرک
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
دســتاوردها و محصــوالت خــود را بــه نمایــش 

ــرمایه گذارانی  ــداران و س ــا خری ــتند و ب گذاش
از ۱۷ کشــور جهــان بــه گفتگــو و مذاکــره 

ــتند. نشس

ــرکت های  ــدگان ش ــدار نماین دی
دانش بنیــان ایــران بــا ســفیر 

کشــورمان در ازبکســتان
شــرکت های  نماینــدگان  دیــدار  در 
دانش بنیــان بــا ســفیر کشــورمان در ازبکســتان، 
ــای  ــی ظرفیت ه ــادی ضمــن معرف ــر نیرآب دکت
ــی،  ــرکت های ایران ــرای ش ــتان ب ــازار ازبکس ب
ــیار  ــای بس ــا ظرفیت ه ــازاری ب ــازار را ب ــن ب ای
بــاال بــرای حضــور شــرکت های کشــورمان 
ــاره  ــن اش ــن ضم ــرد. وی همچنی ــف ک توصی
ــش  ــار بخ ــب چه ــفارت در قال ــاختار س ــه س ب
ــه  ــولی ب ــی، کنس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــه  ــد ک ــالم کردن ــان اع ــرکت های دانش بنی ش
ــا  ــود ب ــه خ ــای دو جانب ــد همکاری ه می توانن
ــی  ــرکت های خصوص ــا ش ــی ی ــای دولت نهاده
ــناس اقتصــادی  ــا کمــک کارش ازبکســتان را ب
ســفارت پیــش ببرنــد. در پایــان ایــن دیــدار نیز 
ــرکت های  ــان ش ــخ می ــش و پاس ــت پرس نشس
ــزار  ــتان برگ ــران در ازبکس ــفیر ای ــی و س ایران

شــد.
همچنیــن در حاشــیه برپایــی نمایشــگاه هفتــه 
ــکاری  ــرارداد هم ــک ق ــتان، ی ــوآوری ازبکس ن
فناورانــه بــه ارزش ۵.۵ میلیــون دالر و ۱۵ 
ــه ارزش 6.۵  ــه ب ــکاری فناوران ــه هم تفاهم نام
ــان  ــرکت های دانش بنی ــن ش ــون دالر بی میلی
و بخــش دولتــی و خصوصــی ازبکســتان منعقــد 

شــد.

راه اندازی پلتفرم شهر هوشمند با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در پــارک 
ــا حمایــت  علــم و فنــاوری خراســان شــمالی ب
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه 
راه انــدازی پلتفرم شــهر هوشــمند »پروســیس« 
ــه  ــتم های تعبی ــر سیس ــه زی ــت ک ــده اس ش
شــده در ایــن پلتفــرم شــامل شــبکه اجتماعــی 
»همینجــا«،  آنالیــن  بــازار  پیام رســان،  و 
سازمان ســاز  »پروســا«،  هوشــمند  مدرســه 
هوشــمند حرفــه ای »اســمارت« و »انجمــن 

ــت. ــی« اس ــله مراتب سلس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، محمــد اکبرپــور ســکه، مدیرعامل 
شــرکت پایشــگر پایــا پیونــد فــراداده پــرداز در 
ــیس«  ــمند »پروس ــهر هوش ــرم ش ــورد پلتف م
نــوآوری  سیســتم  گفــت:  و  داد  توضیــح 
الیــه  در  پروســیس  حرفــه ای  اجتماعــی 
چهــارم از شــهر هوشــمند، زیرســاخت پلتفــرم 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــمند را ایج ــهر هوش ش
دیگــر  سیســتم های  زیــر  و  اپلیکیشــن ها 

ــوند. ــوار ش ــه س ــن الی ــد در ای می توانن
ــهر  ــای ش ــاری الیه ه ــورد معم ــور در م اکبرپ
هوشــمند گفــت: شــهر هوشــمند از پنــج 
ــت«،  ــا و اینترن ــخت افزار«، »آنتن ه ــه »س الی
»سنســورها و IOT«، »الیــه نرم افــزاری« و در 
ــده  ــکیل ش ــن ها« تش ــه اپلیکیش ــت »الی نهای

اســت.
تعبیــه  سیســتم های  زیــر  داد:  ادامــه  وی 
شــده در ایــن پلتفــرم شــامل شــبکه اجتماعــی 
»همینجــا«،  آنالیــن  بــازار  پیام رســان،  و 

سازمان ســاز  »پروســا«،  هوشــمند  مدرســه 
هوشــمند حرفــه ای »اســمارت« و »انجمــن 

سلســله مراتبــی« مناســب بــرای تدریــس 
مجــازی اســاتید اســت. ایــن پلتفــرم در حــال 
ــدران و  ــتان مازن ــهر اس ــهر بهش ــر در ش حاض
از شــهرهای خراســان  شــیروان و بجنــورد 
ــه زودی در  ــدازی شــده اســت و ب شــمالی راه ان

ــد. ــد ش ــال خواه ــز فع ــاس نی ــهر بندرعب ش
ــرم را  ــن پلتف ــن ای ــن ُحس ــور بزرگتری اکبرپ
فراهــم کــردن زیرســاخت بــرای اســتارت آپ ها 
اســتارت آپ ها  گفــت:  و  کــرد  عنــوان 
راحتــی  بــه  را  ابزارهــای خــود  می تواننــد 
ــی  ــاژول خدمات ــک م ــردن ی ــه ک ــا اضاف و ب
ــهر  ــتر ش ــرده و در بس ــه ک ــرم اضاف ــه پلتف ب
ــد.  ــه دهن ــات ارائ ــیس« خدم ــمند »پرس هوش
ــا«  ــن »همینج ــازار آنالی ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ــازار  ــت. ب ــرم اس ــن پلتف ــات ای ــی از خدم یک
ــع  ــع جام ــوان مرج ــه عن ــی ب ــی محل اینترنت
کســب و کار عمــل می کنــد و فروشــگاه ها 
و ســازمان ها می تواننــد کاالهــا و خدمــات 

ــار شــهروندان  ــرده و در اختی ــت ک خــود را ثب
ــد.  ــرار دهن ق

وی در ادامــه در مــورد مزیــت ایــن فروشــگاه 
نیــز افــزود: محلــی بــودن فروشــگاه ها بــر 
ــگاه  ــاد فروش ــت ایج ــهر، قابلی ــر ش ــاس ه اس
اینترنتــی بــرای مشــاغل خانگــی، داشــتن 
فرآینــد خریــد اینترنتــی بســیار ســاده از 
ــت،  ــن مصــرف اینترن ــا کمتری هــر فروشــگاه ب
تخصیــص یــک ســایت و یــک اپلیکیشــن 
امــکان  شــده،  ثبــت  فروشــگاه های  بــه 
داشــتن فروشــگاه اینترنتــی مشــارکتی و غیــر 
مشــارکتی از مزایــای ایــن فروشــگاه اینترنتــی 

ــت. اس
مدیرعامــل شــرکت پایشــگر پایا پیونــد فراداده 
ــه ای  ــی حرف ــوآوری اجتماع ــرداز، سیســتم ن پ
پروســیس را تشــریح کرد و گفت: این سیســتم 
یــک زیرســاخت قدرتمنــد اســت کــه بــه عنوان 
ــد  ــا معمــاری چن ــر ب ــرم انعطاف پذی ــک پلتف ی
الیــه و مناســب بــرای شــهر هوشــمند، طراحی 
و پیاده ســازی شــده اســت. اپلیکیشــن های 
مختلــف کاربــردی در حوزه هــای کســب و 
ــازمان ها،  ــگاهی، س ــی و فروش ــای خدمات کاره
ادارات، آموزشــگاه ها، دانشــگاه ها و مــدارس 
ایــن زیرســاخت جامــع بــه  می تواننــد در 
ــر شــهروند  ــد. ه ــرار گیرن صــورت یکپارچــه ق
فقــط کافــی اســت اپلیکیشــن شــهر هوشــمند 
پروســیس را نصــب کــرده و بــا نقش هــای 
ــن در  ــک و آنالی ــات الکترونی ــف از خدم مختل
ــف شــهر  ــای مختل ســازمان ها و کســب وکاره

ــرد. هوشــمند بهــره بب

ــن  ــتقبال از ای ــزان اس ــورد می ــور در م اکبرپ
پلتفــرم گفــت: در حــوزه آمــوزش مجــازی 
ایــن  از  مــدارس  و  دانشــگاه ها  از  تعــدادی 
حــوزه  در  می کننــد.  اســتفاده  زیرســاخت 
ــازار آنالیــن  کســب و کارهــا نیــز اپلیکیشــن ب
ــرار داده  ــاخت ق ــر س ــن زی ــا« در ای »همینج
شــده اســت و مشــاغل خدماتــی و فروشــگاهی 
ــا  ــد. ت ــام می دهن ــاری انج ــت تج در آن فعالی
ــر،  بیــش از  ــه ۵۰ هــزار کارب امــروز نزدیــک ب
ــش از  ۵۰۰۰ کاال در  ۲۰۰۰ کســب و کار و بی

ــت. ــده اس ــت ش ــاخت ثب ــن زیرس ای

از  شــرکت  ایــن  اســتفاده  مــورد  در  وی 
ــوآوری و شــکوفایی نیــز  تســهیالت صنــدوق ن
ــرم  ــازی پلتف ــرای نمونه س ــرد: ب خاطرنشــان ک
شــهر هوشــمند »پرســیس« مبلــغ ۹۳ میلیــون 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  از  تومــان 
تســهیالت قرض الحســنه دریافــت کردیــم و در 
حــال حاضــر قــرارداد تســهیالت تجاری ســازی 
بــه میــزان ۲۰۰ میلیــون تومــان را بــا صنــدوق 
ــت  ــی از آن دریاف ــه بخش ــم ک ــوآوری داری ن

شــده اســت.

پیونــد  پایــا  پایشــگر  مدیرعامــل شــرکت 
ــم انداز  ــاره چش ــان درب ــرداز در پای ــراداده پ ف
آینــده ایــن شــرکت نیــز گفــت: در نظــر داریــم 
ــا در تمامــی شــهرهای کشــور ایــن بســتر را  ت
فراهــم کــرده و تمامــی بازارهــای محلی ســطح 

ــن پلتفــرم متصــل کنیــم. ــه ای کشــور را ب
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دو شــرکت دانش بنیــان ایرانــی توانســتند 
بــا صــادرات محصــوالت خــود بــه هندوســتان 
ــا حمایــت صنــدوق  ــه ارزش ۴۰ هــزار دالر ب ب
نــوآوری و شــکوفایی، گامــی بــزرگ بــرای ورود 

ــازار شــرق آســیا بردارنــد.  بــه ب
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، اولیــن محمولــه صادراتــی دو 
شــرکت دانش بنیــان ایرانــی کــه در تولیــد 
غذایــی  صنایــع  بســته بندی  ماشــین آالت 

ــید.  ــد رس ــه هن ــش ب ــدی پی ــد، چن فعالن
و  نویــن«  فنــاوری  »بهپــو  شــرکت های 
»اســتیل غــرب آســیا« پیــش از ایــن بــا 
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت 
مســیرهای منتهــی بــه بــازار هنــد را بررســی و 
در قالــب یــک هیئــت تجــاری بــرای همــکاری 
ــه ایــن کشــور ســفر  ــا شــرکت های هنــدی ب ب
ــا و  ــعه همکاری ه ــس از توس ــد. پ ــرده بودن ک
بــا آغــاز فعالیــت نمایشــگاه دائمــی محصــوالت 
حمایــت  بــا  هندوســتان  در  دانش بنیــان 
بالعــوض صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، اولیــن 
ــه هنــد  ــن دو شــرکت ب ــی ای ــه صادرات محمول
رســید کــه بــر اســاس آمــار، ارزشــی برابــر بــا 

۴۰ هــزار دالر دارد. 
ــتیل  ــرکت اس ــل ش ــی، مدیرعام ــعید فاتح س
ــه یکــی از شــرکت هایی اســت  ــرب آســیا ک غ
کــه بــه تازگــی موفــق بــه ورود بــه بــازار هنــد 
شــده اســت، گفــت: محصــول دانش بنیــان 
ــی  ــوالت غذای ــته بندی محص ــتگاه دس ــا دس م
ــر  ــرای بســته بندی بهت ــده ب ــاوری پیچی ــا فن ب
ــی آن  ــظ ارزش غذای ــا حف ــوأم ب ــول ت محص

اســت. 
نــام دســتگاهی کــه شــرکت  افــزود:  وی 
ــیلر  ــری ِس ــاخته، تِ ــیا س ــرب آس ــتیل غ اس
)ســیل وکیــوم( اســت کــه قالب هــای آن 
ــی  ــتری طراح ــرف مش ــه ظ ــاس نمون ــر اس ب
غذایــی  محصــوالت  می توانــد  و  می شــود 
را در ظــروف پالســتیکی بــا روش MAP و 

کنــد. بســته بندی  بــاال  مانــدگاری 
کاری  فرآینــد  دربــاره  همچنیــن  فاتحــی 
مــواد  بســته بندی  دانش بنیــان  دســتگاه 
غذایــی بیــان کــرد: نکتــه ای کــه دربــاره 
ــن اســت  ــود دارد ای بســته بندی محصــول وج
کــه ایــن فرآینــد بســته بندی در مرحلــه آخــر 
ــود و  ــام می ش ــی انج ــاده غذای ــک م ــد ی تولی
ــی در  ــول نهای ــا محص ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ارتبــاط اســت، بایــد بــا رعایــت کامــل نــکات و 
اســتانداردهای بهداشــتی بســته بندی را انجــام 
دهــد و دخالــت عامــل انســانی را در ایــن 

ــد. ــش ده ــه کاه مرحل
مدیرعامــل شــرکت ماشین ســازی اســتیل 
غــرب آســیا ادامــه داد: همچنیــن توانســته ایم 
ایــن دســتگاه را بــا ویژگی هــای متفــاوت 
ــن  ــه ای ــم ک ــه دهی ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ب
ویژگی هــا در افزایــش ســرعت تولیــد، ارتقــای 
و خودکاربــودن  دســتگاه  بهداشــت  ســطح 

انجــام کار، بــروز می یابــد.
فاتحــی تصریــح کــرد: بســته بندی بــا اســتفاده 
ــی را  ــواد غذای ــدگاری م ــتگاه مان ــن دس از ای
چندیــن برابــر افزایــش می دهــد. ایــن کار 
بــه کمــک گازی کــه دســتگاه بــه داخــل 
می شــود  ســبب  می کنــد  تزریــق  ظــرف 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــرف ب ــل ظ ــی داخ ــاده غذای م
افزودنی هــای شــیمیایی و مــواد نگه دارنــده 
ــد و از  ــدا کن ــتری پی ــدگاری بیش ــر، مان مض

ســوی دیگــر رشــد و تکثیــر باکتری هــای 
هــوازی و غیرهــوازی داخــل غــذا نیــز کنتــرل 

ــود. ش
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درباره 
برنامه ریزی هــای شــرکت اســتیل غــرب آســیا 
در ورود بــه بازارهــای جهانــی اظهــار کــرد: مــا 
تــا ســال ۹۷ در نمایشــگاه های بین المللــی 
ــه  ــاً ب ــا صرف ــم ام ــرکت می کردی ــی ش خارج
شــرکت های  غرفــه  مشــاهده کننده  عنــوان 
ــه  ــود را ب ــته ورود خ ــال گذش ــر؛ از ۳ س دیگ
رویکــردی  بــا  بین المللــی  نمایشــگاه های 
در  بــا حضــور  و  گرفتیــم  پــی  مجدانه تــر 
چندیــن نمایشــگاه در دبــی، روســیه، بــالروس، 
ــا حمایــت  ســوریه، عــراق، ســلیمانیه و هنــد ب
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  بالعــوض 
ــرکت  ــص ش ــه مخت ــان را در غرف محصوالت م
اســتیل غــرب آســیا یــا در پاویــون شــرکت های 

ــم. ــه کردی ــان عرض دانش بنی
ــت  ــن اس ــر ای ــا ب ــاور م ــه داد: ب ــی ادام فاتح
ــه و  ــاال رفت ــان ب ــت محصولم ــر کیفی ــه اگ ک
ــور  ــبب حض ــه س ــده ایم ب ــه ش ــب تجرب صاح
ــه در نمایشــگاه های داخلــی  مســتمر و پیگیران
و بین المللــی و تجربــه شــرکت های مشــابه 
بــوده اســت. از ســوی دیگــر اگــر می خواســتیم 
بایــد  بازارهــای بین المللــی وارد شــویم  در 

ــم. ــان می دادی ــود را نش ــوالت خ محص
اســتیل  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
غــرب آســیا تاکیــد کــرد: ورود محصــوالت مــا 
ــرای  ــود. ب ــی نب ــی کاف ــای بین الملل ــه بازاره ب
تثبیــت موقعیــت خــود تصمیــم گرفتیــم تــا در 
ــم  ــه صــادرات داری ــک از کشــورهایی ک ــر ی ه
نمایندگــی داشــته باشــیم کــه بتوانــد خدمــات 
ــد  ــه ده ــتریان ارائ ــه مش ــروش را ب ــس از ف پ
ــان  ــی می ــار خوب ــور اعتب ــن منظ ــه همی و ب

ــم. ــدا کردی مشــتریان خــود پی
پایین تــر  قیمــت  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــابه  ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــا نس ــول م محص
ــا  ــا آن ه ــز ب ــت نی ــر کیفی ــه از نظ ــی ک خارج
جــذب  دیگــر  عامــل  می کنــد  برابــری 
مشــتریانی مثــل شــرکت های هنــدی، روســی 

و کشــورهای عربــی شــد.
در  مــا  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  فاتحــی 
حــال همــکاری بــا شــرکت های داخلــی و 
ــور  ــی کش ــع غذای ــدار صنای ــای نام کارخانه ه
ــای  ــه ارتق ــا سال هاســت ک ــز هســتیم. آن ه نی
ــتریانمان را  ــدی مش ــا و رضایتمن ــول م محص
دیده انــد و می داننــد کــه پــس از فــروش 
مشــتری را رهــا نمی کنیــم و بــه همیــن 
ــار خاصــی در  ــا اعتب ــرای محصــول م خاطــر ب

گرفته انــد. نظــر 
شــرکت دانش بنیــان بهپــو فنــاوری نویــن 
ــه  ــت ک ــرکت هایی اس ــر از ش ــی دیگ ــز یک نی
ــید  ــد. س ــت یاب ــد دس ــازار هن ــه ب ــته ب توانس
ایــن  مدیرعامــل  مرتضــوی،  محمدجــواد 
ــی  ــواد غذای ــته بندی م ــت: در بس ــرکت گف ش
بخشــی از فراینــد مربــوط بــه اندازه گیــری 
وزن محصــوالت اســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــاز  ــتگاهی نی ــه دس ــته بندی ب ــد بس در فراین
ــری  ــوالت را پیمانه گی ــد محص ــا بتوان ــت ت اس
ــق  ــور دقی ــه ط ــرف را ب ــر ظ ــزان الزم ه و می
ــه ســبب افزایــش حجــم  ــد؛ ب اندازه گیــری کن
کــه  دســتگاهی  غذایــی  صنایــع  فعالیــت 
ــه ثمــر  ــا ســرعت باالتــر ایــن کار را ب ــد ب بتوان
ــت.  ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــاند از مزی برس
دســتگاهی کــه مــا تولیــد کردیــم ایــن قابلیــت 
را دارد کــه بــا ســرعت و دقــت بســیار بــاال ایــن 
ــه  ــد. البت ــرآورده کن ــی را ب ــع غذای ــاز صنای نی
کــه  مذکــور  دســتگاه  قدیمــی  نســل های 
ــد  ــران تولی ــام دارد، در ای ــن ن ــتم توزی سیس
می شــد، امــا وجــود ایــن دســتگاه بــا فنــاوری 
ــاوری  ــو فن ــی اســت کــه در بهپ ــر اتفاق به روزت

ــدیم. ــام آن ش ــه انج ــق ب ــن موف نوی
بهپــو  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
فنــاوری نویــن بیــان کــرد: اخیــراً موفــق 
بــه صــادرات محصــول خــود بــه کشــور 
ــد  ــز رون ــن نی ــه پیــش از ای ــد شــدیم. البت هن
صــادرات بــه کشــورهای همســایه را بــا جدیــت 
ــی از  ــا بخش ــول م ــم؛ محص ــری می کردی پیگی
بــازار کشــورهایی همچــون عــراق، افغانســتان، 
ــود  ــه خ ــه را ب ــان و ترکی ــوری آذربایج جمه
ــن محصــول از  ــرا ای اختصــاص داده اســت، زی
ــا محصــوالت مشــابه  نظــر کیفیــت و قیمــت ب

ــت.  ــت اس ــل رقاب قاب
مرتضــوی ادامــه داد: در داخــل کشــور نیــز بــه 
خوبــی توانســتیم جایــگاه خــود را در بــازار پیدا 
کنیــم تــا جایــی کــه بســیاری از کارخانه هــای 
ــا رجــوع  ــه م ــی داخــل کشــور ب ــع غذای صنای
در  مــا  دســتگاه های  امــروز  و  می کننــد 
بســیاری از کارخانجــات مطــرح صنایــع غذایــی 

کشــور در حــال کار اســت.

مســیر تجــارت بین المللــی دو 
ــی در  ــان ایران ــش بنی ــرکت دان ش

ــد؟ ــوار ش ــه هم ــد چگون هن
شــرکت  مدیرعامــل  قاســمی،  حســن 
دانش بنیــان تجــارت هوشــمند هیــراد کارگــزار 
ــوآوری و شــکوفایی اســت. تجــارت  صنــدوق ن
هوشــمند هیــراد بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری 

دو  بــرای  را  بین المللــی  تجــارت  مســیر 
ــاروی  شــرکت اســتیل غــرب آســیا و بهپــو فن

ــت.  ــرده اس ــوار ک ــن هم نوی
قاســمی دربــاره دو شــرکت مذکــور کــه موفــق 
بــه ورود بــه بــازار هنــد شــده اند، گفــت: 
ایــن دو شــرکت هــر دو در حــوزه صنایــع 
ــد و  ــت دارن ــی فعالی ــواد غذای ــته بندی م بس
تولیــد می کننــد.  بســته بندی  ماشــین آالت 
بــا محصــوالت دانش بنیــان مختلفــی کــه 
ــه  ــران ب ــازار ای ــون در ب ــد تاکن ــد  کرده ان تولی

یافته انــد. دســت  خوبــی  موفقیت هــای 
همه گیــری  آغــاز  از  پیــش  افــزود:  وی 
ــوآوری  ــا حمایــت صنــدوق ن ــا ب ــروس کرون وی
ــی  ــه هیئت ــتیم ک ــه ای داش ــکوفایی برنام و ش
۳۰ نفــره از شــرکت های دانش بنیــان را بــه 
ــم. شــرکت  ــزام کردی ــد اع ــه شــرقی هن منطق
بهپــو فنــاوری نویــن و اســتیل غــرب آســیا نیــز 

ــد. ــت بودن ــن هیئ ــران در ای از حاض
قاســمی ادامــه داد: هــدف از آن ســفر تجــاری 
ــا  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــه ش ــود ک ــن ب ای
بــازار هنــد آشــنا شــوند و رقبــای خــود در ایــن 
بــازار را بشناســند و بداننــد محصوالتشــان چــه 
ــن  ــور دارد. در ای ــن کش ــازار ای ــی در ب مخاطب
ــا دو  ــتیم و ب ــق داش ــد موف ــد بازدی ــتا چن راس
شــرکت بســیار بــزرگ صنایــع غذایــی در هنــد 
دانش بنیــان  و شــرکت های  کردیــم  دیــدار 
نیــز در ایــن جلســات محصــوالت خــود را 

ــد. معرفــی کردن
تجــارت  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن  در  کــرد:  اظهــار  هیــراد  هوشــمند 
بازدیــد بــود کــه شــرکت های دانش بنیــان 
دریافتنــد امــکان ورود بــه بــازار هنــد را دارنــد 
و می تواننــد فــروش موفقــی از محصــوالت 
خــود در ایــن کشــور داشــته باشــند. از ســوی 
دیگــر مزیــت رقابتــی محصــوالت دانش بنیــان 
ــیار  ــت بس ــت، قیم ــر کیفی ــالوه ب ــی ع ایران
ــه خــود  ــدی را ب ــود کــه طــرف هن مناســب ب

می کــرد. مجــذوب 
ــب  ــه و کس ــی های اولی ــه بررس ــه ب ــا توج ب
بــرای  هنــد  بــازار  از  مناســب  شــناخت 
محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی، راه انــدازی 
ــان در  ــوالت دانش بنی ــی محص ــگاه دائم نمایش
ــوآوری  ــدوق ن ــن کشــور در دســتور کار صن ای
و شــکوفایی قــرار گرفــت. مقدمــات کار از 
ــگاه  ــن پای ــت ای ــاز شــد و درنهای ــال ۹۸ آغ س
صادراتــی از ســال ۱۴۰۰ بــا حمایــت بالعــوض 
ــان  ــرکت دانش بنی ــور ۱۰ ش ــدوق از حض صن
آغــاز بــه کار کــرد و تاکنــون موفــق بــه 
ــرکت  ــان دو ش ــوالت دانش بنی ــادرات محص ص

ــت. ــده اس ش

صادرات ۴۰ هزار دالری دو شرکت  دانش بنیان ایرانی به هند با حمایت صندوق نوآوری
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انتشار فراخوان پژوهشی طرح »تهیه پروتکل تولید نشاء گوجه فرنگی از طریق کشت بافت گیاهی« با حمایت صندوق نوآوری
پژوهشــی طــرح  فراخــوان  بیســت ونهمین 
ــی  ــه فرنگ ــد نشــاء گوج ــکل تولی ــه پروت »تهی
ــت  ــا حمای ــق کشــت بافــت گیاهــی« ب از طری
ــم  ــک تی ــنهاد ی ــه پیش ــوآوری و ب ــدوق ن صن
پژوهشــی از دانشــگاه تربیــت مــدرس منتشــر 

شــد.  
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، گروه هــای پژوهشــی و فنــاور 
ــوزه  ــن ح ــل در ای ــه راه ح ــرای ارائ ــد ب توانمن
ــوزال و  ــال پروپ ــاه امس ــان  م ــا ۳۰ آب ــد ت بای
پیشــنهادهای خــود را از طریــق ســامانه غــزال 
ghazal.inif  ارســال  .ir/grant بــه نشــانی

ــد. کنن
ــاره ضــرورت ایــن طــرح بایــد گفــت کــه  درب
کشــت ســلول و بافــت گیاهــی، روشــی دانــش 
بنیــان بــا کاربردهــای متنــوع اســت کــه 
ــای  ــه  ای گونه ه ــر درون شیش ریزازیادی)تکثی
ــرخ  گیاهــی( یکــی از مهمتریــن آنهــا اســت. ن
ــه گیاهــان عــاری از  ــاال و دســتیابی ب تکثیــر ب

آفــات و بیمــاری، از مهمتریــن مزایــای تکثیــر 
ــت. ــادی اس ــق روش ریزازی ــان از طری گیاه

هــدف از ایــن پژوهــش، توســعه پروتــکل 
ــود. در  ــد ب ــی خواه ــه فرنگ ــادی گوج ریزازی
پروتکلــی کارآمــد،  بــه  صــورت دســتیابی 
مختلــف  مناطــق  در  بومــی  شــرکت های 
ــد  ــکل بهره من ــن پروت ــد از ای ــور می توانن کش
شــوند تــا بــا اســتفاده از نیروهــای بومــی 
آموزش دیــده، نســبت بــه تولیــد نشــاءهای 
ــم  ــن مه ــد. ای ــدام کنن ــه اق ــاز منطق موردنی
توســعه  ارزی،  صرفه جویــی  بــر  عــالوه 
کشــاورزی و افزایــش عملکــرد، منجــر بــه 

نیــز خواهــد شــد. اشــتغال زایی 
گفتنــی اســت مشــارکت در اکتســاب فنــاوری 
قالــب  در  پروپــوزال  ارائــه  و  طــرح  ایــن 
انفــرادی، گروهــی، شــرکتی و ســازمانی مجــاز 
اســت. پروپوزالــی کــه بیشــترین تناســب را بــا 
الزامــات ایــن اکتســاب فنــاوری داشــته باشــد، 
انتخــاب و بــه عنــوان »مشــارکت کننــده« 

بــرای مذاکــرات تکمیلــی بــه هســته پژوهشــی 
ــد. ــد ش ــی خواه متقاضــی معرف

آبان مــاه   ۳۰ تــا  می تواننــد  عالقمنــدان 
 Word ۱۴۰۱ پروپــوزال خــود را در قالــب

ghazal. ــه آدرس ــزال ب ــامانه غ ــق س از طری
inif ارســال کننــد و جهــت ارتبــاط  .ir/grant
شــماره های  بــا  بومرنــگ  کارگــزاری  بــا 
بگیرنــد. تمــاس   66۵۳۹۷۳۴ و   66۵۳۳۸6۴

با حمایت صندوق نوآوری برپا می شود؛
ثبت نام در پاویون اختصاصی شرکت های دانش بنیان در نهمین نمایشگاه حال سازمان همکاری های اسامی

ــان  ــون اختصاصــی شــرکت های دانش بنی پاوی
ســازمان  حــالل  نمایشــگاه  نهمیــن  در 
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــالمی ب ــای اس همکاری ه

نــوآوری و شــکوفایی برپــا می شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، نهمیــن نمایشــگاه حالل ســازمان 
ــالس  ــتمین اج ــالمی و هش ــای اس همکاری ه
ــی حــالل از ســوم تــا ششــم آذرمــاه  جهان
ــود. ــزار می ش ــتانبول برگ ــهر اس ۱۴۰۱ در ش

شــرکت های  پاویــون  نمایشــگاه  ایــن  در 
دانش بنیــان بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری 
ــرای  ــت.عالقه مندان ب ــرار اس ــکوفایی برق و ش

حضــور در ایــن پاویــون می تواننــد بــا مراجعــه 
ghazal.inif ــه آدرس . ــزال ب ــامانه غ ــه س ب

ــتر  ــات بیش ــت اطالع ــد و جه ــام کنن ir ثبت ن
ــد.  ــاس بگیرن ــماره۰۹۱۲۷۹۳۲۵۳۴ تم ــا ش ب
ــاه  ــام ۱6 آبان  م ــت ن ــت پیش ثب ــن مهل آخری
ــون  ــت پاوی ــی اس ــود. گفتن ــد ب ۱۴۰۱ خواه
ــت  ــان ظرفی اختصاصــی شــرکت های دانش بنی
محــدودی دارد و اولویــت بــا شــرکت هایی 
ــود را  ــور خ ــای حض ــر تقاض ــه زودت ــت ک اس

ــد. ــالم کنن اع
ــوازم آرایشــی  ایــن نمایشــگاه در حوزه هــای ل
ــاجی  ــوالت نس ــی، محص ــتی و داروی و بهداش

و لباس هــای ســنتی، گردشــگری حــالل و 
گردشــگری ســالمت، مــواد غذایــی، فــرآوری و 
بســته بندی مــواد غذایــی، ماشــین آالت تولیــد 
محصــوالت غذایــی و محصــوالت ارگانیــک 

برگــزار می شــود. شــرکت های دانش بنیانــی 
کــه در حوزه هــای مذکــور فعالیــت دارنــد 
و  محصــوالت  ارائــه  بــرای  می تواننــد، 
بازارهــای  توســعه  و  خــود  توانمندی هــای 

ــد. ــور یابن ــون حض ــن پاوی ــی در ای صادرات
و  نــوآوری  صنــدوق  برنامه هــای  از  یکــی 
شــکوفایی در راســتای کمــک بــه توســعه 
دانش بنیــان،  شــرکت های  صادراتــی  بــازار 
حمایــت از حضــور شــرکت های دان  بنیــان 
در نمایشــگاه های  خارجــی و نمایشــگاه های 
معتبــر بین المللــی بــه دو صــورت حضــور 

ــت. ــون اس ــی پاوی ــتقل و برپای مس

به همت صندوق نوآوری و با همکاری بیمه مرکزی منتشر شد؛
فراخوان رویداد شناسایی استارت آپ های بیمه ای و دارندگان طرح های فناورانه و نوآورانه صنعت بیمه

ــکاری  ــا هم ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن صن
بیمــه  مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــتارت آپی  ــنبه های اس ــداد دوش ــوان روی فراخ
اســتارت آپ های  شناســایی  موضــوع  بــا 
بیمــه ای و دارنــدگان طرح هــای فناورانــه و 
نوآورانــه صنعــت بیمــه را مختــص شــرکت های 
ــن  ــال در ای ــتارت آپ های فع ــان و اس دانش بنی

ــرد. ــر ک ــوزه منتش ح

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، صنــدوق نــوآوری در راســتای 
مأموریــت خــود مبنــی بــر تأمیــن مالــی 
ســرمایه گذاری  نیــز  و  نوآورانــه  طرح هــای 
طرح هــای  و  اســتارت آپ ها  در  جســورانه 
ــرمایه گذاری«  ــب »هم س ــرمایه پذیر را در قال س
بــا عامــالن ســرمایه گــذاری و همچنیــن 
شــتاب دهنده هــای دانــش  بنیــان آغــاز کــرده 
اســت. بــه  همیــن منظــور و بــا همــکاری بیمــه 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران در نظــر دارد 
ــداد  ــده روی ــه در برگیرن ــی را ک ــه جامع برنام
ــد  ــداد پیون ــتارت آپی و روی ــای اس ــنبه  ه دوش

ــد. ــزار نمای ــزاران برگ ــط کارگ ــد، توس باش
رویــداد  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
طرح هــای  دارنــدگان  و  اســتارت آپ ها 

در  نوآورانــه  طرح هــای  و  ســرمایه پذیر 
ــوان  ــه عن ــه، ب ــن بیم ــای نوی ــوزه فناوری ه ح
بود.همچنیــن  خواهنــد  ســرمایه پذیر 
صندوق هــای  خطرپذیــر،  ســرمایه گذاران 
ــورانه  ــای جس ــاوری، صندوق ه ــش و فن پژوه
ســایر  شــرکتی،  ســرمایه گذاران  بورســی، 
صندوق هــا و ســرمایه گذاران عالقه منــد بــه 
ســرمایه گذاری جســورانه، نماینــدگان صنــدوق 
ــز  ــتاب دهنده ها، مراک ــکوفایی، ش ــوآوری و ش ن
رشــد، پارک هــای علــم و فنــاوری از حاضــران 

دیگــر ایــن رویــداد خواهنــد بــود.

ــتریان  ــداران و مش ــه خری ــت ک ــی اس گفتن
ــی،  ــتارت  آپ ــات اس ــوه محصــوالت و خدم بالق
ســازمان ها و نهادهــای حامــی و سیاســت گذار، 
ــای  ــجویان، اعض ــگران، دانش ــاوران، پژوهش فن

هیــأت علمــی دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی، 
تحقیقاتــی  تیم هــای  یــا  و  مخترعــان 
عالقه  منــد بــه کارآفرینــی نیــز امــکان حضــور 
بــا  اســتارت آپی  دوشــنبه های  رویــداد  در 
ــه ای  ــتارت آپ های بیم ــایی اس ــوع شناس موض
و دارنــدگان طرح هــای فناورانــه و نوآورانــه 

ــت. ــد داش ــه را خواهن ــت بیم صنع
محورهــای ایــن رویــداد کاربــرد فنــاوری هــای 
ــت  ــن Blockchain، اینترن ــالک چی ــر ب نظی
و   ،)AI ( مصنوعــی  هــوش   ،)IOT( اشــیا 
بیمــه،  صنعــت  در   )Big data( داده  کالن 
ــن ها،  ــد اپلیکش ــه مانن ــای بیم ــی ابزاره طراح
موبایلــی،  افزارهــای  نــرم  و  بســته های 
مدیریــت ریســک مبتنــی بــر فناوری هــای 
ــن بیمــه، طراحــی محصــوالت و ابزارهــای  نوی
نویــن بیمــه ای بــا هــدف پوشــش انــواع 
ریســک های نوظهــور از قبیــل ریســک های 
ســایبری ، نظــارت هوشــمند ،شناســایی و 
ــت داده  ــه ای، حاکمی ــات بیم ــا تقلب ــه ب مقابل
ــن  ــه ای و همچنی ــازمان های بیم ــری س و راهب
ــات  ــات و اطالع ــبکه ارتباط ــازی ش یکپارچه س

ــود. ــد ب ــه خواه ــت بیم صنع

ــت از  ــن نوب ــرکت در ای ــرای ش ــان ب متقاضی

رویــداد دوشــنبه های اســتارت آپی و پیونــد 
https://forms. ــک ــق لین ــد از طری می توانن

نــام  ثبــت   inif .ir/web/guest/bimeh
کننــد. همچنیــن بــرای اطالعــات بیشــتر 
می تواننــد بــا شــماره تمــاس ۰۲۱۸6۰۱۳۸6۲ 

ــد. ــل کنن ــاس حاص تم
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مراکز دااگشنهی 

مراکز دانشگاهی 

آنچه خواهید خواند: 

ــد  ــاوری تولی ــازی فن ــی س - تبوم
بــرق از امــواج دریــا در دانشــگاه 

ــان ــی اصفه صنعت

- ابــاغ ماموریــت هــای مهــم ملــی 
ــهید  ــر ش ــت دبی ــگاه تربی ــه دانش ب
ــوزش و  ــر آم ــرف وزی ــی از ط رجائ
ــهید  ــام ش ــت ن ــا محوری ــرورش ب پ

ــدم ــی مق ــن طهران حس

- دومیــن کنفرانــس بین المللــی 
بهینــه ســازی سیســتم های تولیــدی 

ــد ــزار ش ــی برگ و خدمات

ــادکتری در  ــگر پس ــه پژوهش - مقال
رشــته شــیمی فیزیــک خانــم دکتــر 
ــی در نشــریه معتبــر  ــه دریجان مهدی
Food Chemistry بــا ضریــب تاثیــر 

۹,2۳۱ بــه چــاپ رســید

اباغ ماموریت های مهم ملی به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی از طرف وزیر آموزش و پرورش با محوریت نام 
شهید حسن طهرانی مقدم

ــای  ــات امن ــت هی ــن نشس ــی و هفتمی در س
ــه در روز دوشــنبه  ــی ک دانشــگاه شــهید رجائ
۲۳ آبــان مــاه ۱۴۰۱ در ســالن جلســات وزارت 
ــی  ــام عال ــور مق ــا حض ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــد،  ــکیل ش ــا تش ــات امن ــای هی وزارت و اعض
آقــای دکتــر نــوری مقــام عالــی وزارت آمــوزش 
ــهادت  ــالگرد ش ــه س ــاره ب ــا اش ــرورش ب و پ
ــه  ــدم، ایشــان را ب ــی مق شــهید حســن طهران
عنــوان یــک دانــش آموختــه برجســته دســتگاه 
تعلیــم و تربیــت و دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید 
ــای  ــل ه ــوی نس ــات و الگ ــه مباه ــی مای رجائ

مختلــف دانســتند و افزودنــد: از مســئولین 
ــا  ــی رود ب ــار م ــی انتظ ــهید رجائ ــگاه ش دانش
شناســایی ســبک منحصــر بــه فــرد رهبــری و 
مدیریــت شــهید طهرانــی مقــدم، ایــن ســبک 
ــن  ــاب درســی تدوی ــب کت ــی را در قال مدیریت
ــا  ــتر ب ــز بیش ــجومعلمان عزی ــا دانش ــد ت نماین
ایــن ســبک مدیرتــی و راهبــری آشــنا شــوند. 
ــی  ــن طهران ــهید حس ــت ش ــر اس ــایان ذک ش
ــران، دانــش آموختــه  ــدر موشــکی ای مقــدم، پ
دانشــگاه شــهید رجائــی بــوده انــد کــه ســبک 
مدیریتــی و راهبــری ایشــان در جهــان منحصر 

بــه فــرد اســت. 
ــخنان  ــر از س ــی دیگ ــوری در بخش ــر ن دکت
خــود بــه موضــوع مرکــز رشــد، مــوزه و پــارک 
ــد و از مســئولین  ــاوری اشــاره کردن ــم و فن عل
دانشــگاه خواســتند بــا ایجــاد ایــن مرکــز 
ــهید  ــام ش ــه ن ــزز، ب ــن مع ــکاری خیری ــا هم ب

ــی،  ــور فرهنگ ــبرد ام ــدم، در پیش ــی مق طهران
پژوهشــی و آموزشــی دســتگاه تعلیــم و تربیــت 
ــه  ــند. برنام ــته باش ــتری داش ــارکت بیش مش
محــور بــودن فعالیــت هــای دانشــگاه در حــوزه 
نیــروی انســانی، بودجــه و ســایر امــور دانشــگاه 
ــرم  ــر محت ــخنان وزی ــای س ــر محوره از دیگ

ــود. ــن نشســت ب ــرورش در ای ــوزش و پ آم
ــن نشســت  ــی اســت دســتور جلســه ای گفتن
هیــات امنــا شــامل مــوارد متعــددی در حــوزه 
هــای برنامــه و بودجــه، اداری و نیروی انســانی، 
ــط  ــه توس ــود ک ــی ب ــور رفاه ــی و ام آموزش
رئیــس کمیســیون دائمــی و دبیــر هیــات امنــا، 
ــژاد و دبیــر کمیســیون  ــای دکتــر مهــدی ن آق
ــور طــرح و  ــر اســماعیل پ ــای دکت ــی، آق دائم
ــب  ــورد تصوی ــادل نظــر، م ــس از بحــث و تب پ

قــرار گرفــت.

قرار گرفتن نام ۹ عضو هیات علمی دانشگاه در بین 2درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2۰22

ــش منتشــر  ــارم پژوه ــاس نســخه چه ــر اس ب
شــده توســط انتشــارات الزویــر کــه هــر ســاله 
ــود و  ــام می ش ــکوپوس انج ــای اس روی داده ه
در تاریــخ ۱۰ اکتبــر ۲۰۲۲ چــاپ شــده اســت، 
بین المللــی  پژوهشــگر   ۴۰۹ و  هــزار   ۲۰۰
پراســتناد در تمامــی رشــته ها و نیــز ۲ درصــد 
ــی  ــایی و معرف ــی، شناس ــای علم ــر حوزه ه برت
شــده اند کــه از دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید 
رجائــی نــام ۱۰ محقــق )شــامل ۹ عضــو هیــات 

ــد: ــن لیســت حضــور دارن علمــی( در ای

- آقــای دکتــر جــواد بهشــتیان، عضــو هیئــت 
علمــی گــروه شــیمی، دانشــکده علــوم 

پایــه )بــرای ســومین ســال متوالــی(
- آقــای دکتــر حمیدرضــا تقــی یــاری، 
ــکده  ــوب، دانش ــع چ ــروه صنای ــو گ عض
ــته  ــان رش ــوم می ــواد و عل ــی م مهندس

ــی( ــال متوال ــومین س ــرای س ای )ب
ــو  ــی، عض ــعید علیائ ــر س ــای دکت - آق
الکترونیــک،  گــروه  علمــی  هیئــت 
)بــرای  بــرق  مهندســی  دانشــکده 

ســومین ســال متوالــی(
ــو  ــا داوری، عض ــر علیرض ــای دکت - آق
هیئــت علمــی گــروه قــدرت، دانشــکده 
ــال  ــومین س ــرای س ــرق )ب ــی ب مهندس

ــی( متوال
ــو  ــدی، عض ــا مجی ــر روی ــم دکت - خان
هیئــت علمــی گــروه فیزیک، دانشــکده 

علــوم پایــه )بــرای ســومین ســال 
ــی( متوال

ــل،  ــک عم ــدی نی ــر مه ــای دکت - آق
ــک،  ــروه فیزی ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــن  ــرای دومی ــه )ب ــوم پای ــکده عل دانش

ــی( ــال متوال س
ــو  ــادری، عض ــان ن ــر پیم ــای دکت - آق
هیئــت علمــی گــروه قــدرت، دانشــکده 
ــال  ــن س ــرای دومی ــرق )ب ــی ب مهندس

ــی( متوال
- آقــای دکتــر جــواد کدخداپــور، عضــو 
هیئــت علمــی گــروه طراحــی جامــدات، 
ــرای  ــک )ب ــی مکانی ــکده مهندس دانش

دومیــن ســال متوالــی(
ــو  ــوم، عض ــی مظل ــر موس ــای دکت - آق
ــه،  ــازه و زلزل ــروه س ــی گ ــت علم هیئ
دانشــکده مهندســی عمــران )بــرای 

ــال( ــتین س نخس
ــز  ــان نی ــدی پیغ ــی احم ــای عل ــن آق همچنی
در ایــن گــزارش در فهرســت پژوهشــگران 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــهیدر جای ــگاه ش دانش
ــن  ــری ای ــا دکت ــگر دوره پس ــان، پژوهش ایش
دانشــگاه بــوده انــد کــه زیــر نظــر آقــای دکتــر 
ــته  ــی داش ــات پژوهش ــتیان تحقیق ــواد بهش ج
اند.شــایان ذکــر اســت کــه پایــگاه داده  الزویــر 
اطالعــات اســتاندارد شــده در زمینه  اســتنادها، 
h-index، اســتناد بــه مقــاالت و یک شــاخص 
ترکیبــی )Composite Indicator( را ارائــه 
و پژوهشــگران را در ۵ حــوزه موضوعــی اصلــی، 

و ۱۷6رشــته  فرعــی  ۲۲ حــوزه موضوعــی 
ورود  شــرط  اســت.  کــرده  طبقه بنــدی 
پژوهشــگران بــه فرآینــد رتبه بنــدی نیــز، 
ــوده اســت.به نقــل  ــه ب ــل ۵ مقال انتشــار حداق
ــل  ــد فاض ــید احم ــر س ــگاه ISC، دکت از پای
زاده رئیــس مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
علــم و فنــاوری )ISC( در همیــن زمینــه بیــان 
کردنــد: هــدف ایــن پایــگاه داده، ارائــه مجموعه  
ای از ســنجه  هــای اســتنادی اســتاندارد شــده 
ــمندان در  ــتنادی دانش ــی تاثیراس ــرای ارزیاب ب
ــف  ــی مختل ــای علم ــوزه  ه ــا و ح ــته  ه رش
داد:  ادامــه  وی  اســت.  جهــان  ســطح  در 
ــه  ای از  ــب، مجموع ــتنادی مرک ــاخص اس ش
ــه  ــت ک ــزا اس ــتنادی مج ــاخص اس ــد ش چن
پژوهشــگران دانشــگاه اســتنفورد در مقالــه 
ــرده   ــبه ک ــی و محاس ــود معرف ــال ۲۰۱6 خ س
ــداد  ــر تع ــی ب ــا مبتن ــاخص  ه ــن ش ــد. ای ان
اســتنادات دریافتــی مقــاالت دانشــمندان و 
جایــگاه هــای نویســندگی آنهــا )الگــوی هــم-

نویســندگی( و شــاخص هــرش مــی باشــد.
ــن  ــازه تری ــاس ت ــر اس ــت: ب ــس ISC گف رئی
بــه  روز رســانی ایــن پایــگاه داده کــه منتشــر 
شــده، دامنــه پوشــش داده هــا از ســال ۱۹۹6 
ــده  ــت دربرگیرن ــن فهرس ــت. ای ــا ۲۰۲۱ اس ت
شــاخص  براســاس  پراســتناد  نویســندگان 
اســتنادی مرکــب و جــزو دو درصــد پراســتناد 
ــوزه  ــی و ۱۷6 ح ــی اصل ــوزه موضوع در ۲۲ ح
فرعــی می باشــد. گفتنــی اســت در ایــن رتبــه 
بنــدی، ۱۸۷۰ پژوهشــگر ایرانــی در زمــره 
ــا  ــر دنی ــد برت ــتناد ۲ درص ــگران پراس پژوهش

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
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همکاری گسترده بین سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد( 
و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در اجرای طرح های پژوهشی ملی، 

برگزاری المپیادهای علمی و جشنواره جوان خوارزمی
ــه همــکاری هــای علمــی،  ــوط ب نشســت مرب
ــرورش  ــی پ پژوهشــی و فرهنگــی ســازمان مل
اســتعدادهای درخشــان و دانشــگاه تربیــت 
چهارشــنبه  روز  در  رجائــی  شــهید  دبیــر 
ــی از  ــا و برخ ــور روس ــا حض ــاه ب ــان م ۲۵ آب
مســئولین دو حــوزه برگــزار شــد.بر اســاس این 
گــزارش، دکتــر جمــال الدیــن مهــدی نــژاد بــا 
ــترک  ــی مش ــاد فضای ــراوان از ایج ــتقبال ف اس
بــه منظــور همــکاری هــای علمــی، پژوهشــی 
و فرهنگــی فرابخشــی، ایــن همــکاری را بــرای 
ــی و  ــور حیات ــت کش ــم و تربی ــتگاه تعلی دس

ــود. ــف نم ــت توصی ــز اهمی حائ
 همچنیــن خانــم دکتــر الهــام یــاوری رییــس 
ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان 
)ســمپاد( ضمــن بیــان تاریخچــه شــکل گیــری 
ســمپاد، بــه اهــداف عالیــه این ســازمان اشــاره 
ــترک  ــای مش ــت ه ــزاری فعالی ــود و از برگ نم

اســتقبال نمــود.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت، آقــای دکتــر 
مجتبــی قربانــی سرپرســت معاونــت پژوهــش و 
فنــاوری بــه لــزوم احیــای برگــزاری جشــنواره 
جــوان خوارزمــی بــا همــکاری دانشــگاه تربیــت 
دبیــر شــهید رجائــی اشــاره نمــود و پیشــنهاد 
اجــرای طــرح هــای پژوهشــی ملــی مــورد نیــاز 
ســمپاد را ارائــه نمــود کــه بــا اســتقبال ســرکار 
ــن  ــد. همچنی ــراه ش ــاوری هم ــر ی ــم دکت خان

آقــای دکتر اســماعیل پــور، معــاون اداری، مالی 
و مدیریــت منابــع نیــز بــا مــروری بر مشــارکت 
دانشــگاه در المپیادهــای ســیزده گانــه دانــش 
آمــوزی، بــرای ادامــه همــکاری اعــالم آمادگــی 
نمــود. وی بــا اشــاره بــه زیرســاخت هــای قوی 
دانشــگاه و حمایــت ریاســت محتــرم دانشــگاه 
ــا ســمپاد، بســتر  از فعالیــت هــای مشــترک ب
ایــن همــکاری را مهیــا ارزیابــی کــرد و از 
ــج  ــالم نتای ــه اع ــوط ب ــامانه مرب ــدازی س راه ان

توســط کارشناســان دانشــگاه خبــر داد.

شــایان ذکــر اســت ســرکارخانم دکتــر الهــام 
اصفهــان  فرزانــگان  دانش آموختــه  یــاوری 
و دارنــده مــدال طــالی کشــوری المپیــاد 
کامپیوتــر هســتند کــه در مقطــع دکتــری 
ــی  ــگاه برکل ــع از دانش ــی صنای ــته مهندس رش
ــد و در حــال حاضــر  ــه شــده ان ــش آموخت دان
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس 
و رییــس ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای 

ــند. ــی باش ــمپاد( م ــان )س درخش

مراســم دومیــن ســال بزرگداشــت روز فرهنگ 
ــاور و  ــور، مش ــر جعفرپ ــای دکت ــور آق ــا حض ب
ــوم،  ــی وزارت عل ــاون فرهنگ ــام مع ــم مق قائ
ــدی  ــر مه ــای دکت ــاوری، آق ــات و فن تحقیق
نــژاد، رئیــس دانشــگاه شــهید رجائــی، حجــت 
االســالم و المســلمین فضلعلــی، مســئول نهــاد 

ــداهلل  ــر عب ــای دکت ــری، آق ــم رهب ــام معظ مق
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  صلواتــی، 
دانشــگاه، دانشــجویان، اســتادان، و کارکنــان در 
ســالن شــهر طهرانــی مقــدم دانشــگاه تربیــت 

ــزار شــد.  ــی برگ ــر شــهید رجائ دبی
ــن مراســم، حجت االســالم و المســلمین  در ای
و  فرهنــگ  ظرافت هــای  از  فضلعلــی 
فرهیختگــی و رســالت مســئوالن فرهنگــی 
ــا  ــال تهدیده ــتادان در قب ــجویان و اس و دانش
ــاون  ــد. مع ــان کردن ــخنانی بی ــا س و فرصت ه
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه گزارشــی از 
رونــد تشــکیل ســتاد بزرگداشــت روز فرهنــگ 
ــجویان و  ــاتید و دانش ــاب اس ــی انتخ و چگونگ
ــان  ــد. ایش ــان کردن ــی را بی ــکاران فرهنگ هم
ــگ در  ــت فرهن ــه ضــرورت و اهمی ــه ب در ادام
دیــن اســالم و رســالت نبــی اکــرم )ص( - درود 

خــدا بــر او و خانــدان پاکــش بــاد - در اتمــام 
ــدان  ــد و دو چن ــاره کردن ــال اخــالق اش و اکم
ــت  ــگاه ماموری ــرورت در دانش ــن ض ــودن ای ب
گــرای شــهید رجایــی را متذکــر شــدند .در این 
ــژاد رئیــس  ــر مهــدی ن ــداد فرهنگــی دکت روی
دانشــگاه بــا اشــاره بــه کلیــد واژه هایــی مهــم 
در اخــالق و فرهنــگ بــه اهمیــت پرداختــن بــا 
حوصلــه و بــا برنامــه و نــگاه تــازه بــه مســائل 
ــدارس  ــی و تســری آن در م ــی و اخالق فرهنگ
ــگ  ــود فرهن ــث بهب ــه باع ــد ک ــاره کردن اش

ــد. ــد ش ــه خواه ــی درجامع عموم
ــه  ــه ب ــرورت توج ــژاد از ض ــدی ن ــر مه دکت
ــود  ــه وج ــات ب ــو التف ــل در پرت ــگ اصی فرهن
آدمــی و نحــوه بــون او ســخن گفــت و از ایــن 
ــه تحلیــل مســاله تربیــت پرداختنــد.  منظــر ب
ــور  ــر پ ــر جعف ــای دکت ــه آق ــه برنام در ادام
ــر  ــی وزی ــاون فرهنگ ــام مع ــم مق مشــاور و قائ
ــش  ــه نق ــز ب ــاوری نی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــی و  ــی فرهنگ ــت زای ــگاه درهوی ــی دانش اصل
اخالقــی بخصــوص در وقایــع اخیــر پرداختنــد. 
ــگاه  ــور از جای ــر جعفرپ ــای دکت ــن اق همچنی
مهــم و اثربخــش دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید 
رجایــی ســخن گفتنــد و تربیــت دبیــران 
معنویــت ســاز واخــالق گــرا را از وظایــف 
ــان  ــمردند .در پای ــر برش ــت دبی ــگاه تربی دانش
ــان و  ــاتید و کارکن ــر از اس ــه ۲۲ نف ــه ب برنام
ــوح  ــه و ل ــده فرهنگــی هدی دانشــجویان برگزی

ــد. ــدا ش ــگ اه ــود روز فرهن ــر و یادب تقدی

برگزاری دومین بزرگداشت روز فرهنگ

محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در یــک 
همــکاری علمــی بین المللــی بــا محققــان 
بــه  اقــدام  هامبــورگ،  صنعتــی  دانشــگاه 
ــوج  ــرِژی م ــدل ان ــک مب ــعه ی ــاخت و توس س

نقطــه ای دو بدنــه ای کردنــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان، مدیرگــروه پژوهشــی هیدرودینامیــک 
دانشــگاه صنعتــی  دریــا  زیــر  پژوهشــکده 
ــت:  ــان داش ــر بی ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب اصفه
ــاخت  ــاوری س ــازی فن ــی و بومی س ــش فن دان
ــه ای  ــوج دو بدن ــرِژی م ــدل ان ــدل مب ــن م اولی
ــی  ــگاه صنعت ــان دانش ــت محقق ــور به دس کش
اصفهــان در یــک همــکاری علمــی بین المللــی 

ــت. ــده  اس ــت آم به دس
ــه  ــاره ب ــا اش ــور زاده، ب ــهریار منص ــر ش دکت
ــده  ــد کنن ــدل تولی ــن مب ــی ای ــخصات فن مش
ــوت  ــدل پایل ــرد: م ــادآوری ک ــیته، ی الکتریس
ــت  ــا ظرفی ــکده ب ــن پژوهش ــده در ای ساخته ش
تولیــد بــرق ۸ وات، از یــک بدنــه شــناور و یــک 
بدنــه مغــروق ،شــامل یــک دکل و یک صفحــه 
ــن  ــده اســت . در ای ــی، تشکیل ش ــنگین افق س
ــای  ــا بدنه ه ــوج ب ــورد م ــر برخ ــدل، در اث مب
ــانی،  ــبی نوس ــت نس ــروق، حرک ــناور و مغ ش
ــود  ــه وج ــطح آب، ب ــر س ــود ب ــت عم در جه
سیســتم  یــک  در  حرکــت  ایــن  می آیــد. 
ــت  ــک حرک ــه ی ــدرت)PTO ( ب ــت ق برداش
ــور  ــه مح ــپس ب ــده و س ــل ش ــی تبدی دوران
تولیــد  و  منتقل شــده  بــرق  ژنراتــور  یــک 

می کنــد. الکتریســیته 
اســتادیار دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه ســاختار طراحی شــده ایــن دســتگاه 
توانایــی جــذب حداکثــر انــرژی از مــوج را 
ــه  داد: در  ــف دارد؛ ادام ــای مختل در فرکانس ه

صــورت ســاخت مبدلــی در مقیــاس بزرگتــر و 
در ابعــاد واقعــی، بــرق تولیــد شــده توســط این 
مبــدل قابلیــت اتصــال بــه شــبکه انتقــال نیرو و 
ــارژ  ــل ش ــای قاب ــازی در باطری ه ــا ذخیره س ی

را دارد.
عضــو هئیــت علمــی پژوهشــکده علــوم و 
فنــاوری زیــر دریــا بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح 
ــاد  ــه بنی ــه پیشــنهاد ب ــا ارائ در ســال ۲۰۱۹ ب
 Alexander von Humboldtعلمــی
Avh(( کشــور آلمــان آغــاز شــده  اســت؛ 
ــن  ــرای ای ــم اج ــداف مه ــی از اه ــزود: یک اف
برنامــه علمــی، توســعه مجموعــه آزمایشــگاهی 
و طراحــی و ســاخت مکانیزم هــای مناســب 
ــه  ــوج بودک ــای م ــدل مبدل ه جهــت تســت م

ــد. ــق ش ــبختانه محق خوش
گرنــت  دریافــت  بــا  افــزود:  منصــور زاده 
تحقیقاتــی مشــترک بــا اعتبــار ۵۵ هــزار 
یــورو توســط آقــای دکتــر پرویزیــان، از بنیــاد 
ــای  ــال ۲۰۱۹ فعالیت ه ــی )Avh( ، در س علم
ــدرو  ــگاه هی ــگاهی در آزمایش ــی و آزمایش علم
ــوم و فناوری هــای  ــکده عل ــک پژوهش دینامی
ــد و  ــاز ش ــروژه آغ ــن پ ــر روی ای ــا ب ــر دری زی
تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ میــالدی ادامــه خواهــد 

ــت. داش
عضــو هیئــت رئیســه پژوهشــکده علــوم و 
ــن مهــم  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــا، ب ــر دری ــاوری زی فن
کــه تولیــد بــرق از امــواج دریــا در ردیــف 
انرژی هــای ســبز و پایــدار شــناخته شــده  
ــکان وجــود  ــن ام ــرد: ای اســت، خاطرنشــان ک
دارد کــه بــا ســاخت مبدل هــای مــوج در 
ابعــاد بــزرگ و ایجــاد مزرعه  هــای بــزرگ 
مــورد  بــرق  دریــا،  در  امــواج  مبدل هــای 
ــا  ــاحل و ی ــی دور از س ــزات دریای ــاز تجهی نی

ایســتگاه های دریایــی را تأمیــن کــرد.
ــن  ــی ای ــای علم ــه یافته ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــد ژورن ــون درچن ــا کن ــی ت ــرح پژوهش ط
 Renewable جملــه  از  علمــی  معتبــر 
بــه   Ocean Engineering و   Energy
چــاپ رسیده اســت تصریــح کــرد: فنــاوری 
ــرژی مــوج، پیــش از  ایــن مــدل مبدل هــای ان
ــعه یافته از  ــور توس ــد کش ــار چن ــن در انحص ای
ــی می شــود،  ــا پیش بین ــود ام ــکا ب ــه آمری جمل
ــز علمــی  ــت مراک ــا حمای ــک ب ــده نزدی در آین
و تحقیقاتــی ایرانــی و خارجــی، زمینه هــای 
مــوج  مبــدل  تجاری ســازی  جهــت  الزم 
توســعه یافته در ابعــاد واقعــی فراهــم شــود.

ــش  ــر منصــور زاده خاطرنشــان کــرد: دان دکت
ــدل در بخــش  ــدل مب ــن م ــی و ســاخت ای فن
طراحــی و ســاخت و بهینه ســازی بدنه هــا و 
سیســتم برداشــت انــرژی توســط تیم دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان توســعه پیــدا کــرده اســت و 
در بخــش لنگرگاهــی، اعضــای هیئــت علمــی 

ــته اند. ــارکت داش ــورگ مش ــگاه هامب دانش
در اجــرای ایــن برنامــه علمــی مشــترک 
بین المللــی، ۲ نفــر هیئــت  علمــی ایرانــی 
ــی ، ۲ دانشــجوی  ،۱ نفــر هئیــت علمــی آلمان
ایرانــی، ۲ دانشــجوی آلمانــی و تعــداد دیگــری 
در  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در  دانشــجو 

بــه  مشــغول  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
ــدند. ــت ش فعالی

دکتــر جمشــید پرویزیــان عضــو هیئت علمــی 
دانشــکده مهندســی مکانیــک و دکتــر شــهریار 
منصــورزاده عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده 
ــای دانشــگاه صنعتــی  ــوم و فنــاوری زیردری عل
اصفهــان بــا همــکاری پرفســور الکســاندر 
ــارکت  ــا مش ــورگ ب ــگاه هامب ــتر از دانش دوس
دو نفــر از دانشــجویان نخبــه و برتــر دانشــکده 
ــان  ــد، آقای ــاخت و تولی ــش س ــک ،گرای مکانی
ســعید رضایــی و امیــر رحیمی و دو دانشــجوی 
کشــور آلمــان از دانشــگاه هامبــورگ، اعضــای 
ایــن طــرح بین المللــی دانشــگاه صنعتــی 

ــتند. ــان هس اصفه
ــاوری  ــوم و فن ــی اســت، پژوهشــکده عل گفتن
زیــر دریــا، از معــدود مراکــز تحقیقاتــی در 
ــری در  ــه قدم هــای مؤث ــت ک ــورمان اس کش
ــرژی  ــای ان ــوزه مبدل ه ــات ح ــه تحقیق زمین
مــوج برداشــته اســت. این پژوهشــکده بــا ایجاد 
ــاخت  ــی و س ــر طراح ــاخت هایی نظی ــر س زی
تانک هــای مــوج در آزمایشــگاه هیدرودینامیــک 
ــه  ــص در زمین ــراد متخص ــت اف ــود و تربی خ
رفتــار مــوج و نحــوه برداشــت انــرژی از امــواج، 
فنــاوری  توســعه  بــرای  را  زمینه هــای الزم 
ــواج فراهــم کــرده  اســت. ــرژی از ام برداشــت ان

برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛
بومی سازی فناوری تولید برق از امواج دریا در دانشگاه صنعتی اصفهان
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ــازی  ــی بهینه س ــس بین الملل ــن کنفران دومی
ــا حمایــت  سیســتم های تولیــدی و خدماتــی ب
علمــی ۴ انجمــن کشــوری و بــا حضــور اســاتید 
ــکده  ــی دانش ــه میزبان ــی ب ــته بین الملل برجس

فنــی مهندســی شــرق گیــالن برگــزار شــد.

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
گیــالن، دکتــر حمــزه امیــن طهماســبی دبیــر 
علمــی ایــن کنفرانــس ضمــن خیــر مقــدم بــه 
ــکر از  ــس و تش ــن کنفران ــرکت کنندگان ای ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــس، ب ــت اندرکاران کنفران دس
ــات  ــج تحقیق ــدف تروی ــا ه ــس ب ــن کنفران ای
ــتم های  ــا و سیس ــه بخش ه ــردی در کلی کارب
صنعتــی خدماتــی و انــواع مختلف کســب و کار 
ــه صــورت میان رشــته ای برگــزار مــی شــود،  ب
گفــت: فراهــم آوردن امــکان هم اندیشــی و 

ــف  ــاخه های مختل ــه در ش ــر آگاهان ــادل نظ تب
رشــته مهندســی صنایــع و آشناســازی صنایــع 
بــا روش هــای علمی-مهندســی صنایــع در 
بخش هــای مختلــف صنعــت و خدمــات رصــد 
مهندســی  حــوزه  در  علمــی  فعالیت هــای 
ــای  ــن یافته ه ــه آخری ــتیابی ب ــع و دس صنای
پژوهشــی از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن 

ــت. ــراس اس کنف

وی افــزود: محورهــای اصلــی ایــن کنفرانــس 
از  اســتفاده  مختلــف  حوزه هــای  شــامل 
ابزارهــای بهینه ســازی بــه صــورت عــام و 
ــامل  ــاص آن ش ــای خ ــت و محوره ــاص اس خ
ــامل  ــات ش ــت و خدم ــازی در صنع ــه س بهین
مدیریــت پــروژه، مدیریــت کیفیت و بهــره وری، 
ــتیک و  ــرات، لجس ــداری و تعمی ــت نگه مدیری

زنجیــره تامیــن، برنامه ریــزی تولیــد و کنتــرل 
ــد. ــی باش ــودی م موج

امیــن طهماســبی تصریــح کــرد: ایــن رویــداد 
بین المللــی بــا حمایــت علمــی ۴ انجمــن 
ــع  ــی صنای ــن مهندس ــامل انجم ــوری ش کش

ایــران،  انجمــن مدیریــت کیفیــت  ایــران، 
و  ایــران  هوشــمند  سیســتم های  انجمــن 
ــت و  ــاط صنع ــبرد ارتب ــی پیش ــت ایران جمعی
ــتنادی  ــگاه اس ــت پای ــت حمای ــگاه و تح دانش
علــوم جهــان اســالم در روزهــای ۲۵ و ۲6 

آبــان مــاه برگــزار می شــود.

ســخنرانان  افتتاحیــه  مراســم  ادامــه  در 
اســتاد  بابایــی،  عرفــان  دکتــر  کلیــدی؛ 
بــا  ترکیــه،  اســتانبول،   Istinye دانشــگاه 
 Sustainable Fuzzy « عنــوان ســخنرانی
 Multiple-Trip Location-Routing
 Problem for Medical Waste
 ۱۹-Management during the Covid
از  حاتمــی  ســارا  دکتــر   ،»Outbreak
 Universitat Politècnica دانشــگاه 

به میزبانی دانشگاه گیان؛
دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی برگزار شد

با هدف توسعه همکاری های علمی صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( و دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع(

دانشــگاه  رئیــس  زاده،  قاســم  دکتــر 
دکتــر  و  امــام خمینــی)ره(  المللــی  بیــن 
ــگاه  ــس دانش ــی، رئی ــازاری معموئ ــعید ج س
ــا هــدف توســعه  ــت)ع(، ب ــی اهــل بی بین الملل
همکاری هــای علمــی و هــم افزایــی بــرای 
تحقــق اهــداف مشــترک تفاهم نامــه  همــکاری 

ــد. ــا کردن امض

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن  خمینــی)ره(،  امــام  بین المللــی 
ــای  ــعه همکاری ه ــور توس ــه منظ ــه ب تفاهم نام
آموزشــی، پژوهشــی و بیــن المللــی دو طــرف، 
ــات  ــا و امکان ــل از ظرفیت ه ــدی متقاب بهره من
و همچنیــن توســعه ارتباطــات علمــی اســتادان 

و دانشــجویان دو دانشــگاه، منعقــد شــد.
فراهــم کــردن زمینه هــای بهره بــرداری از 
ظرفیــت هــای دانشــجویی و هیــأت علمــی دو 

دانشــگاه در زمینه مســائل آموزشی و پژوهشی، 
برنامــه ریــزی و برگــزاری دوره هــای مشــترک، 
ــی  ــای مطالعات ــای فرصت ه ــارکت در اعط مش
بــه صــورت متقابــل، تدویــن و ترجمــه منابــع 
دوره هــای  برگــزاری  آموزشــی،  متــون  و 
آمــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســی زبانــان، 
ــای  ــرای طرح ه ــزاری در اج ــارکت در برگ مش
ــمندان  ــوت از اندیش ــترک، دع ــی مش پژوهش
دیگــر  فرهنگــی  علمــی  شــخصیت های  و 
ــذب و  ــارکت در ج ــن مش ــورها و همچنی کش
ــی، از  ــن الملل ــای پژوهشــی بی ــرای طرح ه اج
مهــم تریــن محورهــای همــکاری مطــرح شــده 
ــی  ــید عل ــت.دکتر س ــه اس ــن تفاهم نام در ای
قاســم زاده، رئیــس دانشــگاه بین المللــی امــام 
ــت: رســالت  ــن نشســت گف ــی)ره( در ای خمین
المللــی امــام خمینــی)ره(  دانشــگاه بیــن 
ــت و  ــور اس ــی کش ــوزش عال ــازی از آم نمادس
ــه  ــه دنبــال ایجــاد یــک نمون در ایــن راســتا ب

ــتیم. ــالب هس ــراز انق ــگاه ت ــق از دانش موف
وی بــه برگــزاری همایش هــای بیــن المللیــدر 
ــاره  ــگاه اش ــالمی در دانش ــت اس ــوزه مقاوم ح
ــن  ــزاری چنی ــکاری در برگ ــزود: هم ــرد و اف ک
ــرد  ــا رویک ــه ب ــی ک ــن الملل ــای بی همایش ه
آینــده پژوهانــه و بــا حضــور اندیشــمندان 
بــزرگ کشــورهای اســالمی برگــزار شــود، 
مشــترک  زمینه هــای  از  یکــی  می توانــد 
ــرای  ــه پیگیــری ب همــکاری باشد.قاســم زاده ب
راه انــدازی مرکــز نوآوری هــای فرهنگــی در 
دانشــگاه اشــاره و اظهــار کــرد: انجــام دوره هــا 
ــور  ــه منظ ــی ب ــترک فرهنگ ــای مش و اردوه
انتقــال فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اســالمی برای 
دانشــجویان بیــن الملــل دو دانشــگاه می توانــد 
زمینــه خوبــی بــرای همــکاری دو جانبه باشــد.

ــگ  ــال فرهن ــی انتق ــل اساس ــان را عام وی زب
دانســت و بیــان کــرد: بــا وجــود ظرفیــت 

ــن  ــه از وجــود دانشــجویان بی ــی ک ــای خوب ه
ــی  ــر جهان ــل و اســاتید و پژوهشــگران برت المل
در دو دانشــگاه وجــود دارد، مــی توانیــم قلمــرو 
زبــان فارســی را در جهــان گســترش دهیــم و 
ــه  ــن گفت ــق ای ــه ســمت تحق در دانشــگاه ها ب
ــم  ــان عل ــد زب ــان فارســی بای رهبــری کــه “زب
ــس  ــی رئی ــر معموی ــت کنیم.دکت ــود” حرک ش
دانشــگاه بیــن المللــی اهــل بیــت )ع( نیــز در 
ــی  ــای فرهنگ ــزاری اردوه ــت، برگ ــن نشس ای
دانشــجویان بیــن الملــل، تبــادل دانشــجو 
متنــوع  رشــته های  در  ایشــان  هدایــت  و 
موجــود و همچنیــن برگــزاری کنفرانس هــا 
و همایش هــای مشــترک بیــن المللــی را از 
ــه  ــکاری دوجانب ــای هم ــن محوره ــم تری مه
ــان  ــن زم ــت در کمتری ــه الزم اس ــت ک دانس

ــوند. ــی ش عملیات

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در کنگره بین المللی تحقیقات شیات و آبزیان:
شیات و آبزی پروری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین امینت غذایی جهانی نیازمند توجه ویژه است

ــره  ــمین کنگ ــتایی در شش ــعبان ش ــر ش دکت
آبزیــان  و  شــیالت  تحقیقــات  بین المللــی 
ــاورزی  ــوم کش ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ــه ب ک
و منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار شــد، ضمــن 
قدردانــی از مشــارکت محققــان و پژوهشــگران 
در ایــن کنگــره، مطالبــی را درخصــوص ســابقه 
ــای آن  ــز محوره ــره و نی ــن کنگ ــزاری ای برگ
بیــان کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی از 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش
ــر بحــث امنیــت  ــا تأکیــد ب گــرگان، شــتایی ب
ــه شــیالت  ــه گفــت: توجــه ب ــی در جامع غذای
و آبزی پــروری یکــی از راهکارهــای تأمیــن 
ــوزه  ــن ح ــوده و ای ــا ب ــی در دنی ــت غذای امین
نیازمنــد نــگاه ویــژه ای از ســوی مســئوالن 
اســت.رئیس کنگــره بین المللــی تحقیقــات 
ــگاه  ــه دانش ــان اینک ــا بی ــان ب ــیالت و آبزی ش
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــه 
عنــوان یــک دانشــگاه تخصصــی و قدیمی تریــن 
ــی اســتان اســت گفــت: در  ــوزش عال ــاد آم نه
ــی  ــای پژوهشــی و تحقیقات دانشــگاه، اولویت ه
مشــکالت  و  چالش هــا  رفــع  راســتای  در 
دنبــال  بــه  و   بــوده  صنعــت  و  جامعــه 

ــا  ــدف ارتق ــا ه ــی ب ــط بین الملل ــعه رواب توس
جایــگاه علمــی دانشــگاه از طریــق انعقــاد 
ماننــد  پژوهشــی  علمــی-  تفاهم  نامه هــای 
هستیم.سرپرســت  اراســموس  تفاهم نامــه 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش
انجمن هــای  اتحادیــه  از  پایــان  در  گــرگان 
ــات  ــه تحقیق ــران و موسس ــیالتی ای ــوم ش عل
شــیالت و همــه کســانی کــه در شــکل گیری و 
اجــرای ایــن همایــش نقــش داشــتند قدردانــی 
کرد.ســپس دبیــر علمــی ایــن کنگــره بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن کنگــره بــا هــدف ارائــه 
آخریــن دســتاوردهای علمــی، پژوهشــی و 
حــوزه  محققــان  و  متخصصــان  تحقیقاتــی 
شــیالت و آبزی پــروری برگــزار شــد گفــت: بــا 
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ایــن کنگــره 
بین المللــی بــه صــورت مجــازی برگــزاری شــد 
و امیدواریــم بــا بهبــود شــرایط شــاهد برگزاری 
حضــوری ایــن کنگــره در دوره هــای آتــی 
ــن  ــینی فر ضم ــین حس ــیم.دکتر سیدحس باش
ــان  ــه بی ــس ب ــی کنفران ــای اصل ــه محوره ارائ
ــی  ــای بین الملل ــزاری کنفرانس ه ــت برگ اهمی
اطالعــات  راســتای شــکل گیری شــبکه  در 

ــد  ــش آن در رش ــن و نق ــن محققی ــی بی علم
ــزی  ــان در بخش هــای آب ــدار تولیــدات آبزی پای
ــا بیــان اینکــه  ــروری و صیــد پرداخــت.وی ب پ
پــس از فراخــوان دریافــت مقالــه، تعــداد ۲۹۵ 
ــه کنگــره ارســال شــد کــه  ــه دبیرخان ــه ب مقال
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــی های ص ــس از بررس پ
کمیتــه عملــی کنگــره، تعــداد ۱۳۳ مقالــه 
ــن  ــر علمــی ای ــرار گرفت.دبی ــرش ق مــورد پذی
ــرش  ــه پذی ــح کــرد: از ۱۳۳ مقال کنگــره تصری
شــده، تعــداد ۷۰ مقالــه بــه صــورت ســخنرانی 
ــده  ــرش ش ــتر پذی ــورت پوس ــه بص و 6۳ مقال
نشــان  خاطــر  پایــان  در  است.حســینی فر 
کــرد: در مجمــوع ۱۰ پنــل تخصصــی بــا 
ــرورش  ــر و پ ــان، تکثی ــه آبزی ــات تغذی موضوع
ــان،  ــای آبزی ــیکولوژی، بیماری ه ــی، توکس ماه
اکولــوژی و هیدروبیولــوژی آبزیــان، فیزیولــوژی 
ــان  ــان، ماهی ــراوری آبزی ــی، ف ــک ماه و ژنتی
ــرورش ســخت پوســتان در  ــر پ ــی و تکثی زینت

ــد. ــزار ش ــس برگ ــن کنفران ای
ــی  ــره بین الملل ــمین کنگ ــی شش ــر اجرای دبی
تحقیقــات شــیالت و آبزیــان ضمــن ارایــه 

و  کنگــره  شــکل گیری  رونــد  از  گزارشــی 
امــور اجرایــی مربــوط بــه آن گفــت: امیــدوارم 
ــورت  ــه ص ــم ب ــی بتوانی ــای آت در کنفرانس ه
ــجویان در  ــان و دانش ــان محقق ــوری میزب حض
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش

ــیم.  ــرگان باش گ
ــه پنل هــای  ــا اشــاره ب ــر رقیــه صفــری ب دکت
ــب  ــت مطال ــده و اهمی ــزاری ش ــی برگ تخصص
علمــی ارایــه شــده  در آن خاطــر نشــان 
ــه  ــج ب ــی، منت ــای بین الملل ــرد: کنفرانس ه ک
اشــتراک گذاری دانــش روز و فراهــم آوردن 
بســتر هــم افزایــی دانــش بیــن محققیــن 
تحقیقاتــی  شــبکه های  شــکل گیری  و 
کنگــره  ایــن  در  اســت  می  شــود.گفتنی 
 Gregory ALDO پروفســور  بین المللــی 
 Aileen TAN پروفســور   ،LEWBART
 Farhat پروفســور   ،SHAU HWAI
Junning CAI از  JABEEN و پروفســور 
کشــورهای امریــکا، مالــزی، پاکســتان و ایتالیــا 
ــه ســخنرانی  ــوان ســخنرانان کلیــدی ب ــه عن ب

پرداختنــد.
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لزوم تشکیل شورای رصد و پایش در دانشگاه های کشور

ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون فرهنگ مع
فنــاوری در ایــن نشســت اظهــار کــرد: شــورای 
کشــور  دانشــگاه های  در  پایــش  و  رصــد 
تشــکیل شــده و تاثیــر بســزایی در آرام ســازی 

ــت. ــته اس ــگاه داش ــای دانش فض
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــن و  ــت معاونی ــتان، نشس ــتان و بلوچس سیس
مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ها، 
ــه  ــی منطق ــوزش عال ــز آم ــات و مراک موسس
ــا حضــور معــاون و مدیــران حــوزه  ۸ کشــور ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــت فرهنگ معاون
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــاوری در دانش فن

ــد ــزار ش برگ
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون فرهنگ مع
فنــاوری در ایــن نشســت اظهــار کــرد: شــورای 
کشــور  دانشــگاه های  در  پایــش  و  رصــد 
تشــکیل شــده و تاثیــر بســزایی در آرام ســازی 

ــت. ــته اس ــگاه داش ــای دانش فض
دکتــر کالنتــری بــا تاکیــد بــر تشــکیل 
ایــن شــورا در دانشــگاه هــای سیســتان و 
ــائل کالن  ــورا مس ــن ش ــزود: ای ــتان، اف بلوچس
دانشــگاه را رصــد می کنــد و می توانــد بــا 

ــای  ــش پ ــکالت پی ــائل و مش ــایی مس شناس
بــرای توســعه  دانشــگاه ها، کمــک خوبــی 

باشــد. دانشــگاه ها  متــوازن 
را  اســتان  دانشــگاه های  همگرایــی  وی 
و  هم گرایــی  گفــت:  و  دانســت  ضــروری 
را  فرهنگــی  اقدامــات  هزینــه  هم افزایــی 
کاهــش می دهــد و بســیار تاثیــر گــذار خواهــد 

ــود. ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون فرهنگ مع
فنــاوری بــر تاثیــر فضــای مجــازی بــر اقدامــات 
گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  ریزی هــا  برنامــه  و 
فضــای مجــازی جایســت کــه دانشــجو و نســل 
جدیــد در آن زندگــی مــی کنــد، درس، جــزوه، 
ــوارد در آن  ــن م ــه ای دوســت و ســرگرمی هم
شــکل گرفتــه و در دســترس او قــرار دارد. 
ایــن تحــول را بایــد بــه دقــت بررســی کــرد و 

ــرد. ــدام ک ــا آن اق ــت و متناســب ب پذیرف
دکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه 
ــن نشســت  ــز در ای سیســتان و بلوچســتان نی
ــن  ــش در ای ــد و پای ــورای رص ــکیل ش از تش
دانشــگاه خبــر داد و گفــت: از همــان روزهــای 
ــه تشــکیل شــورای  ــه بخــش نام نخســتین ک
رصــد و پیــش ابــالغ شــد، ایــن اقــدام در ایــن 

دانشــگاه انجــام شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا حضــور قائــم مقام 
ــوم  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون
تحقیقــات و فنــاوری، مســائل و مشــکالتی 
ــد. ــی ش ــور بررس ــه ۸ کش ــگاه های منطق دانش

مهدیــه  دکتــر  خانــم  مقالــه 
دریجانــی، پژوهشــگر پســادکتری 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
در  فیزیــک  شــیمی  رشــته  در 
 Food Chemistry ــر ــریه معتب نش
ــاپ  ــه چ ــر ۹,2۳۱ ب ــب تاثی ــا ضری ب

ــید رس

پژوهشــی  معاونــت  حــوزه  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، مقالــه خانــم دکتــر مهدیــه دریجانی، 
دانشــگاه سیســتان  پژوهشــگر پســادکتری 
و بلوچســتان در رشــته شــیمی فیزیــک در 
بــا   Food Chemistry معتبــر  نشــریه 

ضریــب تاثیــر ۹.۲۳۱ بــه چــاپ رســید.

مطالعــه  تحقیقــی  مقالــه  ایــن  موضــوع 
ــا  ــب بت ــش تخری ــزم واکن ــینتیک و مکانی س
کاروتــن اســت. بتاکاروتــن بســبب قیمــت 
ــی  ــاده غذای ــک م ــروش مناســب ی ــد و ف خری
اســت کــه بــه عنــوان مــاده افزودنــی و مکمــل 
ــن  ــرد. ای ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــز م نی
ــگ  ــوان رن ــه عن ــی ب ــع غذای ــاده در صنای م
ــتفاده  ــورد اس ــیدان م ــی اکس ــی و آنت طبیع
قــرار مــی گیــرد. بتاکاروتــن بــرای پیشــگیری 
ــی،  ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــرطان، بیم از  س
دژنراســیون ماکــوالی چشــم و تقویت سیســتم 
ــک  ــن ی ــد اســت. بتاکاروت ــی بســیار مفی ایمن
ترکیــب بســیار حســاس اســت و بــه راحتــی در 
اثــر گرمــا، نــور و اکســیژن تخریــب مــی شــود. 
بنابرایــن تــالش مــی شــود تــا بــا فــرآوری های  
مختلــف مانــدگاری ایــن مــاده افزایــش یابد. در 
ایــن تحقیــق مکانیســم تخریــب پیچیــده ایــن 
ــده  ــی ش ــف بررس ــای مختل ــا مدله ــب ب ترکی
ــداری  ــش نگه ــه دان ــات ب ــن اطالع ــت. ای اس
ایــن منبــع مهــم غذایــی کمــک شــایانی 
ــدی  ــر مه ــق دکت ــان محق ــد. راهنمای ــی کن م
ــی هســتند.  ــر مصطفــی حبیب شــهرکی و دکت
جهــت دسترســی بــه ایــن مقالــه از لینــک زیــر 

ــد: ــتفاده نمایی اس

h t t p s: / / w w w . s c i e n c e d i r e c t .
com / sc i ence /a r t i c l e /abs /p i i /
S۰ ۳ ۰ ۸ ۸ ۱ ۴ 6 ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ۴ ۴ ۵

نشست معاونت فرهنگی وزارت 
عتف با شورای فرهنگی دانشگاه

شرکت دانشجوی دکترای فیزیک 
دانشگاه سیستان و بلوچستان در 

کارگاه علمی پژوهشی در ایتالیا

برگزاری نشست هم اندیشی 
اساتید دانشگاه های استان سیستان 
و بلوچستان با نماینده ولی فقیه در 

استان

مقاله پژوهشگر پسادکتری در رشته شیمی فیزیک خانم دکتر مهدیه 
دریجانی در نشریه معتبر Food Chemistry با ضریب تاثیر ۹,2۳۱ به چاپ 

رسید
حافــظ تقی پــور دانشــجوی دکتــرای فیزیــک 
ــخ ۱۸  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان از تاری
تــا ۲۲ مهرمــاه در کارگاه علمــی پژوهشــی در 

ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــرکت ک ــا ش ــت ایتالی تریس
پــور  تقــی  حافــظ  آقــای  روابط عمومــی، 
اصالنــی دانشــجوی دکتــرای فیزیــک دانشــگاه 
ــی: ــتان در کارگاه تخصص ــتان و بلوچس سیس
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کــه بــه صــورت مشــترک توســط مرکــز 
و  عبدالســالم  نظــری  فیزیــک  بین المللــی 
ــخ  ــرژی اتمــی در تاری ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
۱۸ تــا ۲۲ مهــر مــاه جــاری در تریســت ایتالیــا 
برگــزار شــد شــرکت کــرد و ضمــن ارائــه یــک 
ســخنرانی علمی-تخصصــی در جریــان آخریــن 
ــرار  ــه ق ــی مربوط ــی و فن ــتاوردهای علم دس
ــان  ــه پای ــا موفقیــت ب ــن دوره را ب ــه و ای گرفت
رســاله  اســت  یــادآوری  بــه  الزم  رســاند. 
ــا  ــترک و ب ــورت مش ــه ص ــان ب ــری ایش دکت
ــتابگرهای  ــک و ش ــکده فیزی ــکاری پژوهش هم
پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای ایــران در 

ــت. ــام اس ــال انج ح

عتــف  وزارت  فرهنگــی  معاونــت  نشســت 
بــا شــورای فرهنگــی دانشــگاه سیســتان و 
ــگاه های  ــای دانش ــور رؤس ــا حض ــتان ب بلوچس

اســتان در روز ۱۷ آبان مــاه انجــام شــد
ــت  ــه گــزارش روابط عمومــی، نشســت معاون ب
ــی  ــورای فرهنگ ــا ش ــف ب ــی وزارت عت فرهنگ
ــور  ــا حض ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
 ۱۷ روز  در  اســتان  دانشــگاه های  رؤســای 
نشســت  ایــن  در  شــد.  انجــام  آبان مــاه 
دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان 
بــه عنــوان رئیــس شــورای  بلوچســتان  و 
فرهنگــی دانشــگاه بــه بیــان دغدغه هــای 
اســتان  دانشــگاه های  خــاص  فرهنگــی 
پرداخــت. ســپس روســای دانشــگاه های اســتان 
ــر ویژگی هــای مذهبــی، قومیتــی،  ــا تاکیــد ب ب
ــا دو کشــور  ترکیــب جمعیتــی و همجــواری ب
ــیه  ــورهای حاش ــتان و کش ــتان و افغانس پاکس
ــود  ــرات خ ــان نقطه نظ ــه بی ــان ب ــای عم دری
پرداختنــد. در ادامــه دکتــر کالنتــری معاونــت 
فرهنگــی وزارت عتــف پــس از اســتماع نــکات 
مطــرح شــده، در رابطــه بــا سیاســت های 
و  جهانــی  خــاص  شــرایط  و  عتــف  وزارت 
کشــوری نقطــه نظــرات خویــش را مطــرح 

ــرد. ک
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن جلســه در 
حاشــیه نشســت معاونیــن و مدیــران فرهنگــی 
ــز  ــات و مراک ــگاه ها، موسس ــی دانش و اجتماع
ــه ۸ کشــور در دانشــگاه  ــی منطق ــوزش عال آم

ــد. ــام ش ــتان انج ــتان و بلوچس سیس

بــه گــزارش روابــط عمومــی نهــاد نمایندگــی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، نشســت هــم اندیشــی 
ــتان و  ــتان سیس ــگاه هــای اس ــاتید دانش اس
ــه  ــی فقی ــرم ول ــده مک ــا نماین ــتان ب بلوچس
ــا  ــدان ب ــزز زاه ــه مع ــام جمع ــتان و ام در اس
ــگاه  ــاتید دانش ــالت اس ــن رس ــوع »تبیی موض
ــتان« در روز  ــر اس ــائل اخی ــنگری مس در روش
چهارشــنبه ۴ آبان مــاه در ســالن همایــش 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در امــور 

ــد.  ــزار گردی ــل ســنت برگ اه
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای هیأت 
رئیســه دانشــگاه ها، مســئوالن نهــاد نمایندگــی 
ــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، اعضــای  مق
منتخــب هیــأت علمــی، دبیــران هــم اندیشــی، 
اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی و اســاتید گــروه 
هــای معــارف برگــزار گردیــد، ابتــدا پنــج نفر از 
اســاتید بــه نمایندگــی از اســاتید دانشــگاه های 
اســتان نقطــه نظــرات خــود را مطــرح نمــوده 
ــخن  ــراد س ــه ای ــی ب ــت اهلل محام ــپس آی و س

پرداختند. 
ایشــان ســه عنصــر عاطفــه، عقالنیــت و 
انصــاف را اســاس رفتارهــای یــک انســان 
ــه  ــر هم ــد: »اگ ــمرده و افزودن ــته برش شایس
مــا ملتــزم بــه اســتفاده از ایــن ســه عنصــر در 
ــات و حــل  ــر اتفاق زندگــی خــود باشــیم، تدبی
ــن  ــتان کاری دور از ذه ــر در اس ــائل اخی مس

ــود.« ــد ب نخواه

 de Catalunya - BarcelonaTECH.
ــخنرانی  ــوان س ــا عن ــپانیا، ب UPC کشــور اس
 Tasks Scheduling for Automated «
 Guided Vehicle with Potential
 Interruptions« ، Prof Muhamad
Zameri Mat Saman ، اســتاد دانشــگاه 
 Universiti Teknologi Malaysia
 Integration  « ســخنرانی  عنــوان  بــا 
 of Sustainable Manufacturing.
 Lean Manufacturing and Circular
 Economy: Proposal of a Research
از  رحیمیــان  حامــد  دکتــر   ،  «  Model
دانشــگاه Clemson University، کشــور 
 From Data« ــا عنــوان ســخنرانی ــکا ب آمری
to Decision« بــه بیــان مباحــث خــود 

پرداختنــد. 
ــی  ــس بین الملل ــن کنفران ــن در دومی همچنی
و  تولیــدی  سیســتم های  بهینه ســازی 
خدماتــی بالــغ بــر ۱۲۰ مقالــه از دانشــگاه های 
کنفرانــس  مختلــف  محورهــای  در  معتبــر 
دریافــت شــد کــه پــس از طــی مراحــل 
داوری، 6۱ مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و ۳۳ 
مقالــه بــه صــورت پوســتر پذیرفتــه شــد. ایــن 
ــاالر  ــی و ۴ ت ــت تخصص ــاالت در ۱۲ نشس مق

ــد. ــه  ش ــازی ارائ ــورت مج ــوازی به ص م

گفتنــی اســت در ایــن کنفرانــس دکتــر 
ــران  ــام دانشــگاه ته ــتاد تم ــدم اس ــی مق توکل
کلیــدی  ســخنرانان  از  یکــی  به عنــوان 
ــود ــس ب ــان کنفران ــوری، مهم ــورت حض به ص
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تأمیــن منابــع  مدیــر کتابخانــه مرکــزی، 
ــت:  ــان گف ــگاه کاش ــارات دانش ــی و انتش علم
ــوم و  ــتنادی عل ــه اس ــزارش مؤسس ــر گ ــا ب بن
ــاه  ــان م ــاوری )ISC( در آب ــم و فن ــش عل پای
ــر  ــگر پ ــان ۸۴۰ پژوهش ــاری، در می ــال ج س
ــران،  ــا وابســتگی ای اســتناد شناســایی شــده ب
ــت علمــی دانشــگاه کاشــان  شــش عضــو هیئ
در جمــع پژوهشــگران پــر اســتناد یــک درصــد 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــر دنی برت

ــان در  ــگاه کاش ــی دانش ــت علم ــو هیئ 6 عض
جمــع پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد 

ــد ــرار گرفتن ــا ق ــر دنی برت
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــر  ــان، دکت ــگاه کاش ــل از دانش ــه نق ــوم ب عل
احمــدی زاده گفــت: بــر اســاس ایــن گــزارش 
دکتــر مســعود صلواتــی نیاســری، دکتــر محمد 
عارفــی، دکتــر علــی قربــان پــور آرانــی، دکتــر 
ــدی  ــر مه ــی، دکت ــیان آران ــر عباس ــی اکب عل
محمــدی مهــر و دکتــر اکبــر محبــی در ایــن 

ــد. ــرار گرفتن لیســت ق
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن گــزارش فهرســتی 
حــوزه  در ۲۲  اســتناد  پــر  پژوهشــگران  از 
شــاخص های  پایــگاه  در  علــوم  موضوعــی 
ــرکت  ــه ش ــق ب ــم    )ESI( متعل ــی عل اساس
بــازه  در   )WOS( آنالیتیکــس   کالریویــت 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــه ش ــاله ارائ ــی ۱۰ س زمان
داشــت: بــه ایــن ترتیــب  پژوهشــگران در هــر 
ــه  ــتنادهایی ک ــداد اس ــب تع ــر حس ــته ب رش

ســپس  و  مرتب ســازی  کرده انــد  دریافــت 
ــاس  ــر اس ــر ب ــد برت ــک درص ــگران ی پژوهش
حــدود آســتانه اســتنادی ESI بــه عنــوان 
ــد. ــده ان ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــگان علم نخب

امنــا  هیئــت  مصوبــه  طبــق  افــزود:  وی 
مــاده ۵۳  اســاس  بــر  و  دانشــگاه کاشــان 
هیئــت  اعضــای  اســتخدامی  نامــه  آییــن 
ــه در  ــت علمــی ک ــر عضــو هیئ ــه ه علمــی، ب
فهرســت پژوهشــگران یــک درصــد مســتخرج 
از پایگاه هــای )ESI-WOS(  یــا »آی اس 

ــویقی در  ــه تش ــک پای ــرد ی ــرار بگی ــی« ق س
ــانی و  ــوم انس ــته های عل ــت )رش ــول خدم ط

ــت. ــد گرف ــق خواه ــه( تعل ــر، دو پای هن
ــن  ــرد: همچنی ــر نشــان ک ــدی زاده خاط احم
ــد در  ــه بتوان ــی ک ــت علم ــو هیئ ــر عض ــه ه ب
ــی  ــور متوال ــال حض ــج س ــت، پن ــن فهرس ای
داشــته باشــد یــک پایــه تشــویقی )رشــته های 
ــقف  ــا س ــه( ت ــر، دو پای ــانی و هن ــوم انس عل
ــه در طــول خدمــت، تعلــق خواهــد  چهــار پای

ــت. گرف

برگزاری کرسی ترویجی 
»خرده فرهنگ کجروانه به مثابه یک 

آسیب اجتماعی در شهر زاهدان«

۶ عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن کرســی 
ــان  ــاتید، فعالع ــی از اس ــور جمع ــا حض ــه ب ک
حــوزه آســیب هــای اجتماعــی شــهر زاهــدان 
ــده  ــه دهن ــد، ارائ ــزار گردی ــجویان برگ و دانش
کرســی دکتــر مرتضــی مســرور علــی نودهــی 
ــی  ــوم اجتماع ــروه عل ــی گ ــت علم عضــو هیئ
ابوالفضــل  دکتــر  کرســی  ناقــدان  بــود. 
ــه دادگســتری  ــوق عام ــاون حق احمــدزاده مع
دکتــر  و  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
محمدرضــا حســنی عضــو هیئــت علمــی 
گــروه علــوم اجتماعــی بودنــد و مدیریــت 
کرســی را دکتــر مهــدی فغانــی عضــو هیــأت 
علمــی گــروه حســابداری دانشــگاه سیســتان و 

ــت.  ــده داش ــر عه ــتان ب بلوچس

ــه  در ایــن کرســی، دکتــر مســرور ضمــن ارائ
توضیحاتــی در خصــوص علــل و عوامــل شــکل 
گیــری خرده-فرهنــگ هــای بزهکارانــه در 
جوامــع، تعریــف، ماهیــت و کارکــرد ایــن 
خرده-فرهنــگ هــا و دالیــل افــراد بــرای 
پیوســتن بــه آنهــا و نیــز پیامدهــای عضویــت 
بــرای افــراد و اســتراتژی هــای افــراد در برابــر 
ایــن پیامدهــا، بــه صــورت مشــخص بــه خــرده 
فرهنــگ کجروانــه شــکل گرفتــه در شــهر 
ــر  ــم فرات ــهر ه ــن ش ــه از ای ــه البت ــدان ک زاه
ــل  ــای عل ــه ه ــت و مولف ــت پرداخ ــه اس رفت
ــرد،  ــت و کارک ــری، ماهی ــکل گی ــل ش و عوام
دالیــل و پیامدهــای شــکل گیــری ایــن خــرده 

ــرار داد.  ــی ق ــورد بررس ــگ را م فرهن
ــر  ــی دکت ــدان کرس ــه، ناق ــه ی جلس در ادام
احمــدزاده و دکتــر حســنی از وجــوه مختلــف 
ــه نقــد کرســی پرداختنــد و نقــاط ضعــف و  ب
قــوت ایــن موضــوع را بررســی نمودنــد و ارائــه 
کننــده ضمــن پاســخگویی بــه نقدهــای داوران  
و تاییــد برخــی از نقدهــا جمع بنــدی خــود را 

ارائــه نمــود.

ــه طــرح  در انتهــای جلســه، برخــی حضــار ب
ــت و نحــوه  ــی در خصــوص ماهی پرســش های
عملکــرد ایــن گــروه هــا، تجربــه برخــورد خــود 
ــا ایــن گــروه هــا و نحــوه عملــی جلوگیــری  ب
از گســترش عضوگیــری ایــن گــروه پرداختنــد 
ــده و  ــه دهن ــی از ســوی ارائ ــا توضیحات ــه ب ک

ناقــدان همــراه شــد.

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
از دانشــگاه لرســتان، روز  بــه نقــل  علــوم 
بــا حضــور دکتــر  آبان مــاه،  یکشــنبه، ۲۹ 
عبدالحســین کالنتــری، معــاون فرهنگــی و 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی اجتماع
ــس اداره  ــی، رئی ــر احســان خامنوی خیابان دکت
فعالیت هــای دینــی و قرآنــی وزارت علــوم، 
دکتــر علــی نظــری، رئیــس دانشــگاه لرســتان، 
دکتــر محمــد حیاتــی، معــاون فرهنگــی و 
از  جمعــی  و  لرســتان  دانشــگاه  اجتماعــی 
دانشــگاه، »خانــه گفت وگــوی  دانشــجویان 

ــد. ــاح ش ــتان، افتت ــگاه لرس آزاد« دانش
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
تحقیقــات و فنــاوری در نشســت افتتــاح خانــه 
لرســتان گفــت:  آزاد دانشــگاه  گفت وگــوی 
و  آزاد  گفت وگــوی  خانه هــای  »فعالیــت 
تقویــت  باعــث  دانشــجویی،  مجموعه هــای 
فضــای نشــاط و کنشــگری مبتنــی بــر مدنیــت 

می شــوند«. دانشــگاه ها  در 
کالنتــری، توضیــح داد: »تــالش مــا ایــن 
دوران حضوری شــدن  در  کــه  اســت  بــوده 
ــی  ــای علم ــای انجمن ه ــگاه ها، فعالیت ه دانش
دانشــجویی، تشــکل ها و کانون هــا، احیــاء و 

ــوند«. ــال ش فع
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
دانشــجویی  »مجموعه هــای  کــرد:  تحلیــل 
ــای  ــد حلقه ه ــود دارن ــگاه ها وج ــه در دانش ک
ــه  ــردم و مجموع ــت، م ــن حاکمی ــطه بی واس
مســائل جامعــه هســتند؛ انجمن هــای علمــی، 

ــای  ــای دانشــجویی، فضاه تشــکل ها و کانون ه
میانــی کنش گــری هســتند کــه بایــد تقویــت 
»مجموعه هــای  کــرد:  تبییــن  شــوند«.وی 
را  جامعــه  مختلــف  مســائل  دانشــجویی، 
ــل  ــت منتق ــه حاکمی ــرده و ب ــدی ک صورت بن
ــورت  ــکالت به ص ــائل و مش ــا مس ــد ت می کنن
پراکنــده و بی هــدف، بیــان و مطالبــه نشــوند«.

وی اظهــار داشــت: »دانشــگاه ها بایــد فضاهــای 
ــت  فعالیــت مجموعه هــای دانشــجویی را حمای
ــگاه و  ــرفت دانش ــای پیش ــا فراینده ــد ت کنن

ــوند«. ــت ش ــه، تقوی جامع
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
تــا  بایســتی  »دانشــگاه ها  کــرد:  تأکیــد 
جایــی کــه ممکــن اســت در فعالیت هــای 
ــا و  ــی از ظرفیت ه ــی و علم ــی، اجتماع فرهنگ
کننــد« اســتفاده  دانشــجویی  مشــارکت های 

گفت وگــو بسترســاز تمــدن  نویــن 
اســامی است

نظــری،  علــی  دکتــر  نشســت،  ایــن  در 
ــو،  ــت: »گفت وگ ــتان گف ــگاه لرس ــس دانش رئی
ــن اســالمی اســت؛  بسترســاز تمدن ســازی نوی
ترویــج  جامعــه  در  را  گفت وگــو  هرچقــدر 
ــن اســالمی  ــم در مســیر تمدن ســازی نوی کنی

کرده ایــم«. حرکــت 
ــد بعــد از  دکتــر نظــری، توضیــح داد: »خداون
خلــق انســان، اولیــن نعمــت را کــه بیــان اســت 
ــو  ــان و گفت وگ ــن بی ــرد؛ ای ــاء ک ــه او اعط ب
بــرای ایــن اســت کــه انســان هــم بگویــد، هــم 
بنویســد بــا ایــن هــدف کــه میــزان و عدالــت، 
ــو  ــرد: »گفت وگ ــریح ک ــود«.وی تش ــق ش محق
بایــد مبتنــی بــر عقالنیــت، علمــی و روش منــد 
براســاس  و  بی پــرده  دانشــجویان  باشــد؛ 
را  خــود  دیدگاه هــای  منطــق،  و  اســتدالل 
ــتان  ــگاه لرس ــوی آزاد دانش ــه گفت وگ در خان
ــتان،  ــگاه لرس ــس دانش ــد«. رئی ــان می کنن بی
ــو و  ــز گفت وگ ــی ج ــا راه ــرد: »م ــح ک تصری
بیــان نظــام مســائل نداریــم تــا بتوانیــم نظــام 
ــش  ــا کاه ــم ی ــع کنی ــه را رف ــائل جامع مس

ــم«. دهی
گفتنــی اســت در نشســت افتتــاح خانــه 
گفت وگوی آزاد دانشــگاه لرســتان، دانشــجویان 
فعــال فرهنگــی، دبیــران و اعضــای انجمن هــای 
فرهنگــی،  کانون هــای  دانشــجویی،  علمــی 
هنــری، اجتماعــی، مذهبــی و تشــکل های 
دانشــجویی، برخــی مشــکالت و مطالبــات 
ــی و  ــاون فرهنگ ــا مع ــی، دانشــجویی را ب صنف
ــتند. ــان گذاش ــوم، در می ــر عل ــی وزی اجتماع

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم؛
خانه گفت وگوی آزاد دانشگاه لرستان افتتاح شد
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افتتاح دفتر ستاد نانو فناوری در دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

دفتــر ســتاد نانــو فنــاوری شــعبه بهبهــان بــا 
ــج و  ــر تروی ــق مدی ــری مطل ــر باق حضــور دکت
ــاوری  ــعه فن ــژه توس ــتاد وی ــازی س فرهنگ س
در  رئیســه  اعضــای هیئــت  و  نانــو  ســتاد 
دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــاء بهبهــان 

ــد. ــاح ش افتت

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی 
خاتــم االنبیــاء بهبهــان، دکتــر باقــری مطلــق 
و خانــم مســکراف کارشــناس ویــژه بنیــاد 
آمــوزش ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــا 
ــتاد  ــده س ــور نماین ــم مهدویان پ ــی خان همراه
ــد  ــن بازدی ــان، ضم ــتان بهبه ــو در شهرس نان
ــان،  ــاء بهبه ــم االنبی ــی خات ــگاه صنعت از دانش
دفتــر نمایندگــی ایــن ســتاد در شهرســتان را 

ــد. ــاح کردن افتت
 باقــری در آییــن افتتــاح ایــن دفتــر بــا بازدید 
از مراکــز پژوهشــی و آزمایشــگاهی و همچنیــن 
ــک  ــگاه، از نزدی ــوزی دانش ــارت آم ــز مه مرک

ــات و دســتاوردهای دانشــگاه آشــنا و  ــا امکان ب
در ادامــه بــا حضــور در نشســت هــم اندیشــی 
ــه بحــث و تبــادل نظــر  ــا اســاتید دانشــگاه ب ب

پرداختنــد.
فنــاوری  ســتاد  توســعه  و  ترویــج  مدیــر 
ــه  ــنیدن نقط ــن ش ــه ضم ــن جلس ــو در ای نان
نظــرات اســاتید، بــا ارائــه راهکارهــای الزم 
ــنهاد  ــاد، از پیش ــن نه ــهیالت ای ــی تس و معرف
راه انــدازی رشــته های تخصصــی در حــوزه 
نانــو فنــاوری توســط دکتــر مــرادی زیرکوهــی 
معــاون آموزشــی و پژوهشــی در ایــن دانشــگاه 

ــرد. ــتقبال ک اس
همچنیــن اعضــای شــرکت کننــده، در پایــان 
ایــن مراســم، ضمــن بازدیــد از پاالیشــگاه 
ــن  ــا ای ــک ب ــارس از نزدی ــج ف ــد خلی ــد بلن بی
پــروژه ملــی آشــنا شــدند و پــس از بازدیــد از 
ــا حضــور در نشســت هم اندیشــی  پاالیشــگاه ب
بــا برخــی مدیــران پاالیشــگاه بــه بحــث 
زمینه هــای  خصــوص  در  نظــر  تبــادل  و 
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه، پاالیشــگاه 

ــد. ــه ش ــاوری پرداخت ــو فن ــتاد نان و س
ــاوری  ــو فن ــتاد نان ــر س ــت، دفت ــی اس گفتن
مســتقر در بهبهــان، ذیــل حــوزه معاونــت 
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی خاتــم 
االنبیــاء بهبهــان و مدیریــت فنــاوری و ارتبــاط 

ــرده اســت. ــه کار ک ــاز ب ــت آغ ــا صنع ب

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( در مراسم اختتامیه جشنواره درون 
دانشگاهی حرکت:

انجمن های علمی عنصری تاثیرگذار در آینده شغلی دانشجویان

رئیــس دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی 
پانزدهمیــن  اختتامیــه  مراســم  در  )ره( 
ــه روز  ــت ک ــگاهی حرک ــنواره درون دانش جش
ــات  ــاالر اجتماع ــاه در ت ــان م ــنبه ۲۴ آب سه ش
ــی  ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل ــدا دانش دهخ
)ره( برگــزار شــد، بیــان داشــت: انجمــن هــای 
ــغلی  ــده ش ــذار در آین ــری تاثیرگ ــی عنص علم

ــت. ــجویان اس دانش

ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بیــن   ب
ــر قاســم زاده  ــی )ره(، دکت ــام خمین ــی ام الملل
ــان  ــت و بی ــی دانس ــگاه را علم ــت دانش ماهی
ــای علمــی را  ــم و انجمن ه ــد عل ــه بای ــرد ک ک

ــت. جــدی گرف
ــر رشــته های  ــوع کم نظی ــه تن ــا اشــاره ب وی ب
امــام  بین المللــی  دانشــگاه  در  دانشــگاهی 
خمینــی )ره( و حضــور پژوهشــگران پراســتناد 
ــی  ــگاه را ریل ــی دانش ــل اصل ــگاه، ری در دانش
ــی  ــگاه را محفل ــرده و دانش ــوان ک ــی عن علم
ــه عرصــه ی صنعــت  ــرای ورود دانشــجویان ب ب

ــت. ــه دانس و جامع
رییــس دانشــگاه  بیــن المللــی امــام خمینــی 
)ره(، انجمن هــای علمــی را عنصــری تاثیرگــذار 
ــرد  ــوان ک ــجویان عن ــغلی دانش ــده ش در آین

ــه  ــور مدرس ــن منظ ــه همی ــت: ب ــان داش و بی
ــگاه  ــاوری دانش ــد و فن ــز رش ــتغال در مرک اش
بین المللــی امــام خمینــی )ره( تشــکیل شــده 
ــاتید  ــت: اس ــار داش ــن اظه ــت. وی همچنی اس
برجســته دانشــگاه مایــه ی افتخــار دانشــجویان 
و جامعــه علمــی هســتند و شایســته اســت کــه 
انجمن هــای علمــی از ظرفیت هــای اســاتید 

ــد. بیشــترین بهــره را ببرن
ــای  ــرد: انجمن ه ــان ک ــر نش ــم زاده خاط قاس
علمــی  بایــد فضــای رخــوت علمــی را از 
بیــن ببرنــد و شــور و نشــاط علمــی را دوبــاره 
چراکــه  کننــد؛  تزریــق  دانشــگاهیان  بــه 
و  تــوان  نشــان دهنده  علمــی  انجمن هــای 
دانــش ایــران اســت. بــه همیــن منظــور، 
حمایــت  علمــی  انجمن هــای  از  دانشــگاه 
جــزو  بتوانیــم  تــا  می کنــد  حداکثــری 

باشــیم. جهــان  برترین هــای 
ایــن مراســم، دکتــر حســین  ابتــدای  در 
اجتماعــی  و   فرهنگــی  معــاون  محمــدی، 
پرشــور  حضــور  بــر  تاکیــد  بــا  دانشــگاه 
انجمن هــای علمــی در جشــنواره حرکــت، 
ــای علمــی  ــرای انجمن ه ــم ب ــت مه دو ماموری
ــراری نشــاط علمــی و  ــی برق برشــمرد کــه اول
موتــور پیشــران حرکت هــای علمــی و دیگــری 
در  دانشــجویان  مهارت هــای  خــال  جبــران 
ــا صنعــت و جامعــه بــود. وی خاطــر  ارتبــاط ب
نشــان کــرد کــه در حــال حاضــر هــدف 
ــای  ــه از انجمن ه ــت همه جانب ــگاه حمای دانش

ــت. ــی اس علم
گفتنــی اســت در پایــان، از ۱۸ انجمــن علمــی 

برتــر دانشــگاه تجلیــل شــد.

درخشش دوباره دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات بین 
المللی طراحی هواپیما

ــی  ــابقات بین الملل ــن دوره از مس در جدیدتری
دانشــجویان   ،  RAeS هواپیمــای طراحــی 
بــا  شــریف  صنعتــی   دانشــگاه   هوافضــای 
سرپرســتی دکتــر محمدباقــر مالئــک موفــق به 

ــدند. ــوم ش ــام س ــب مق کس
 

صنعتــی  دانشــگاه  عمومــی  گــزارش  بــه 
ــی  ــی طراح ــن الملل ــابقات بی ــریف، در مس ش
تیــم   ،۲۰۲۱-۲۰۲۲ ســبک  هواپیمــای 
دوره  دانشــجویان  از  متشــکل   ShadX
کارشناســی دانشــکده مهندســی هوافضــای 
ــق  ــک موف ــر مالئ ــه سرپرســتی دکت شــریف ب
ــا  ــده ب ــرکت کنن ــم ش ــان ۵۰ تی ــد، از می ش
ــوم  ــام س ــای LyreBird مق ــی هواپیم طراح
ــه خــود اختصــاص  ایــن دوره از مســابقات را ب

ــد. ده
رتبــه هــای اول و دوم ایــن دوره از مســابقات 
بــه ترتیــب توســط انگلســتان و ایتالیــا کســب 
شــد کــه اعضــای ایــن دو تیــم را دانشــجویان 
ــه  ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــکیل دادن ــرا تش دکت
اینکــه ShadX، تنهــا تیــم در ایــن مســابقات 
بــود کــه کلیــه اعضــای آن دانشــجویان مقطــع 

کارشناســی هســتند.

ملیــکا  ایــزدی،  آزاده  بختیــاری،  ســامان 
ــاری،  ــالد به ــو، می ــا اینانل ــبزیکاری، پارس س
ــای  ــده اعض ــرا جوین ــی و زه ــح لیپای آرش فت

تشــکیل دهنــده تیــم ShadX هســتند.
گفتنــی اســت علی رغــم اینکــه تیــم طراحــی 
هواپیمــای شــریف ShadX پیــش از ایــن در 
ســال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ در مســابقات بیــن المللــی 
AIAA  در  هوانــوردی و فضانــوردی آمریــکا  
ــب  ــه کس ــق ب ــا موف ــی هواپیم ــش طراح بخ
ــل  ــه دلی ــار ب ــن ب ــود، ای ــده ب ــام اول ش مق
ــابقات  ــت در مس ــم گرف ــود تصمی ــع موج موان

ــد. ــرکت کن ــتان ش RAeS انگلس

سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب وکار در 
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود

هفتــم  اهــواز  چمــران  شــهید  دانشــگاه 
اســفندماه امســال، میزبــان برگــزاری ســومین 
همایــش ملــی و دومیــن همایــش بین المللــی 

ــت. ــب وکار اس ــداری کس پای
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــای  ــه محوره ــواز، ازجمل ــران اه ــهید چم ش
ــد و  ــه تولی ــوان ب ــش می ت ــن همای ــژه  ای وی
ــداری  ــان و نقــش آن در پای اشــتغال دانش بنی
کســب وکار، امنیــت سیاســی- اجتماعــی و 
ــداری  ــران و پای ــب وکارها در ای ــداری کس پای
کســب وکارها در اســتان خوزســتان اشــاره 

ــرد. ک
را  خــود  مقــاالت  می تواننــد  عالقه منــدان 
ــن  ــه  ای ــه دبیرخان ــال ب ــاه امس ــا ۱۰ بهمن م ت

ــد. ــال کنن ــش ارس همای
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد 

 scu.ac.ir .https://confbs۲۰۲۳ بــه نشــانی
ــد. ــه کنی مراجع

کرسی آزاداندیشی مشکات اجتماعی روز کشور و چالش های عصر حاضر 
برای هویت زن ایرانی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

ــا موضــوع »مشــکالت  کرســی آزاداندیشــی ب
ــای  ــش ه ــز »چال ــور« و نی ــی روز کش اجتماع
ــه  ــی« ب ــت زن ایران ــرای هوی ــر ب ــر حاض عص
همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه بــا همکاری 
بیرجنــد  از دانشــجویان دانشــگاه  تعــدادی 
و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی، شــامگاه 
یکشــنبه ۲۲ آبــان ۱۴۰۱، در محــل تــاالر 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــگاه بیرجن ــت دانش والی
 

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بیرجنــد، کرســی آزاداندیشــی بــا موضــوع 
نیــز  و  کشــور«  روز  اجتماعــی  »مشــکالت 
»چالــش هــای عصــر حاضــر بــرای هویــت زن 
ایرانــی« بــه همــراه پرســش و پاســخ بــا حضــور 
ــی، پژوهشــگر مطالعــات  دکتــر ابوالفضــل اقبال

ــد. ــزار ش ــواده برگ ــیت و خان جنس
در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر محمــدی، 

ارائــه  بــا  مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه 
مبانــی  و  اصــول  خصــوص  در  توضیحاتــی 
ــو  ــگ گفتگ ــورد فرهن ــی در م ــو، مطالب گفتگ
مخالفــان  و  موافقــان  کــرد. ســپس  بیــان 
ــه  ــه، ب ــای جلس ــوص محوره ــی در خص کرس

ایــراد ســخن پرداختنــد.
ــوان کارشــناس  ــه عن ــی ب ــر اقبال ــاً، دکت نهایت
ــد جلســه، مباحثــی را مطــرح کــرد و در  و ناق
ــخ  ــده، پاس ــرح ش ــش های مط ــه پرس ــه ب ادام

ــد. دادن
گفتنــی اســت ایــن جلســه بــا حضــور بیــش از 

۳۰۰ دانشــجو برگــزار شــد.
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دانشگاه لرستان برگزار کرد؛
نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوانان

نشســت پرســش و پاســخ دانشــجویان 
دانشــگاه لرســتان بــا دکتــر وحیــد یامین پــور، 
ــان  ــان وزارت ورزش و جوان ــور جوان ــاون ام مع
ــزار شــد. ــان، برگ ــی جوان ــر شــورای عال و دبی

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه لرســتان، 
دکتــر وحیــد یامین پــور، در ایــن نشســت 
دانشــجویی کــه روز سه شــنبه، ۲۴ آبان مــاه 

ــتان  ــگاه لرس ــه دانش ــوم پای ــکده عل در دانش
برگــزار شــد، گفــت: قبــاًل قــدرت، فقــط 
تابعــی از قــدرت ســخت، نظامــی، اعمــال زور و 
خشــونت و قــدرت ســرمایه گذاری و اقتصــادی 
ــدرت  ــوم ق ــر مفه ــال اخی ــا در ۱۰ س ــود ام ب
ــه  ــت؛ اینک ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــز م ــرم نی ن
ــا. ــت ه ــی حکوم ــوان گفتمان ــی ت ــدرت یعن ق

کــه  شــاهد هســتیم  افــزود:  یامین پــور،   
ــاس  ــروز، براس ــان ام ــدرت در جه ــت ق اهمی
ــدا کــرده  ــرم و گفتمــان، افزایــش پی ــدرت ن ق
اســت؛ حاکمیت هــا و حکومت هــا بایــد قــدرت 
نــرم و گفتمانــی داشــته باشــند و قــدرت فقــط 
ــی و ســخت نیســت. ــدرت نظام ــه ق محــدود ب

وی، تشــریح کــرد: پیش تــر مفهــوم حاکمیــت 
ــروز  ــا ام ــی داشــت؛ ام ــای جغرافیای فقــط معن
شــاهد هســتیم کــه حاکمیــت فقــط محــدود 
بــه جغرافیــای مشــخص نیســت؛ شــهروند 
ســاکن یــک جغرافیــا می توانــد هم زمــان 
تحــت یــک حاکمیــت دیگــری هــم کــه همــان 
ــت  ــازی اس ــی مج ــبکه اجتماع ــی ش حکمران
ــی  ــت و حکمران ــا حاکمی ــروز ب ــا ام ــد؛ م باش
روبــه رو  مجــازی  اجتماعــی  شــبکه های 
هســتیم کــه ارزش هــای خــاص خــود را فراتــر 
ــج  از یــک جغرافیــای مشــخص، تبلیــغ و تروی

. می کننــد
ــه  ــان افــزود: اینگون دبیــر شــورای عالــی جوان
اعمــال حکمرانــی در بســیاری از مــوارد در 

اســت؛  ملــی  حکمرانی هــای  بــا  تعــارض 
شــهروند هــم متعلــق بــه حاکمیــت ملــی 
اســت و هــم متعلــق بــه حکمرانــی شــبکه های 

ــت. ــارض اس ــوع تع ــن ن ــی و ای اجتماع
 یامین پــور، اظهــار داشــت: اتفاقاتــی کــه 
در دو مــاه اخیــر روی داد ناشــی از همیــن 
تعــارض اســت؛ تعــارض بیــن حکمرانــی ملــی 

ــازی  ــی مج ــبکه های اجتماع ــی ش ــا حکمران ب
ــم  ــول نظ ــه محص ــهروندان ک ــر ش ــی ب جهان
نویــن جهانــی اســت؛ اولیــن تجلــی ایــن تضــاد 

هــم در ماجراهــای ســال ۸۸ رخ داد.
بیــن  تضــاد  و  تعــارض  داد:  توضیــح  وی، 
ــت  ــا حاکمی ــهروندان ب ــر ش ــی ب ــت مل حاکمی
شــبکه های اجتماعــی مجــازی جهانــی بــر 
ــود؛  ــا می ش ــاد تنش ه ــث ایج ــهروندان، باع ش
بســیاری از کشــورها هــم ایــن مشــکل را 

ــد. دارن
ــان  ــان وزارت ورزش و جوان معــاون امــور جوان
بیــان کــرد: اگــر از منظــر نظــرات فیلســوفانی 
ــت  ــه فعالی ــم ب ــار بخواهی ــون ژان بودری همچ
ــوع  ــن ن ــم ای ــگاه کنی ــانه ای ن ــازی و رس مج
ــه  ــتند بلک ــت نیس ــی واقعی ــا، بازنمای فعالیت ه
ــت را  ــی واقعی ــتند؛ یعن ــت هس ــی واقعی وانمای
ــد؛  ــس کن ــه منعک ــه اینک ــازد ن ــانه می س رس
مثــاًل در فضــای مجــازی گفتــه می شــود 
اعتصابــات سراســری در کشــور؛ در حالــی کــه 
ــدارد؛  ــزاره وجــود ن ــن گ ــت، ای ــم واقعی در عال
ــاخته  ــی و س ــت، وانمای ــا، واقعی ــس در اینج پ
می شــود؛ ایــن همــان فراواقعیــت اســت از 

ــار«. ــر ژان بودری منظ
 یامیــن پــور توضیــح داد اعتــراض حــق 
ــراض  ــه اعت ــی ک ــا جای ــت ام ــهروندان اس ش
منتهــی بــه آشــوب و اغتشــاش می شــود دولــت 
بایســتی از امنیــت ملــی و امنیــت شــهروندان 

ــا اعتــراض  ــا ب و خانواده هــا محافظــت کنــد. م
موافــق هســتیم و حــق شــهروندان اســت امــا 
ــری  ــز دیگ ــوب، چی ــاش و آش ــوع اغتش موض

ــت. اس

و  کمبودهــا  برخــی  بیــان 
ســتی ها کا

ــن  ــل از ســخنرانی  یامی ــن نشســت، قب در ای
پــور، دکتــر شــهرام رهنمــا، مدیــر حــوزه 
ریاســت دانشــگاه لرســتان در ســخنانی، ضمــن 
عــرض خیــر مقــدم بــه معــاون وزیــر ورزش و 
ــای  ــت همــراه، برخــی کمبوده ــان و هیئ جوان
دانشــگاه لرســتان را توضیــح داد. از جملــه 
اینکــه دانشــگاه لرســتان، تنهــا دانشــگاهی 
ــدارد و  ــتخر ن ــه اس ــت ک ــور اس ــرب کش در غ
توقــع مــی رود از وزارت ورزش و جوانــان بــرای 
ســاخت اســتخر همــکاری و همیــاری الزم 

ــرد. ــورت گی ص
ــر از  ــش نف ــداد ش ــح داد: تع ــا، توضی  رهنم
ــتان، در  ــگاه لرس ــی دانش ــت علم اعضــای هیئ
ــا  ــر دنی ــمندان برت ــد دانش ــت دو درص فهرس
قــرار دارنــد؛ یــک نفــر هــم از اعضــای هیئــت 
علمــی دانشــگاه لرســتان نیــز در فهرســت یــک 

ــرار دارد. ــا ق ــر دنی درصــد دانشــمندان برت
لرســتان  دانشــگاه  ریاســت  حــوزه  مدیــر 
ورزش  وزارت  از  داریــم  توقــع  داد:  توضیــح 
و جوانــان کــه از ســمن های دانشــجویی و 
ــد. ــت کن ــتان حمای ــگاه لرس ــی دانش نخبگان

برخی دیدگاه های دانشجویان
دانشــجویان،  برخــی  نشســت،  ایــن  در 
مطــرح  را  خــود  دیدگاه هــای  و  پرســش ها 

جملــه: از  کردنــد؛ 
۱-  یامین پــور اقدامــات خــود را در حــوزه 

ــد. ــح بده ــان توضی جوان
ــد در کشــور گســترش  ۲- بایــد فضــای نق
پیــدا کنــد؛ موضوعــات مختلــف بایســتی مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــد و پرســش ق نق
ــه  ــالمی چ ــی، اس ــم ایران ــث مفاهی ۳- در بح

و  جوانــان  و  ورزش  وزارت  در  اقداماتــی 
محتــوای کتاب هــا صــورت گرفتــه اســت؟

ــا  ــان ب ــن وزارت ورزش و جوان ــه بی ۴- رابط
دانشــجویان چگونــه اســت؟ نزدیــک بــه ۹ 
هــزار نفــر دانشــجو در دانشــگاه لرســتان داریــم 
ــذاری  ــاط اثرگ ــه ارتب ــه هیچ گون ــی ک در حال
ــجویان  ــا دانش ــان ب ــن وزارت ورزش و جوان بی

ــدارد. ــود ن وج
ــراض  ــرای اعت ــی ب ــای خاص ــرا مکان ه ۵- چ
فراهــم  شــما  سیاســت های  منتقــدان 

؟ د نمی شــو
6- مــا در سیاســت خارجــی مترقــی هســتیم؛ 
ولــی در سیاســت های داخلــی دارای کمبودهــا 
و کاســتی هایی هســتیم کــه بایــد اصــالح 

شــوند و تغییــر کننــد.
همچنیــن ســایر موضوعــات کــه توســط 

شــدند. مطــرح  دانشــجویان 
گفتنــی اســت، در ایــن نشســت، برخــی 
ــت  مقامــات اســتان همچــون سرپرســت معاون
ــی،  ــد منعم ــتان، مجی ــتاندار لرس ــی اس سیاس
اجتماعــی  امــور  مدیــرکل  خورشــیدوند، 
بیرانونــد،  کــوروش  لرســتان،  اســتانداری 
ــور سیاســی اســتانداری لرســتان،  ــرکل ام مدی
ــل  ــد غیرعام ــل پدافن ــرفی، مدیرعام ــالد ش می
اســتانداری لرســتان، ســیدآرش قیاســیان، 
ــر از  ــی دیگ ــان و برخ ــرکل ورزش و جوان مدی

ــتند. ــور داش ــران حض مدی
همچنیــن، معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان و هیئــت همــراه بــا حضــور در مــزار 
ــا  ســه شــهید گمنــام دانشــگاه لرســتان نیــز ب
قرائــت فاتحــه بــه مقــام شــامخ شــهیدان ادای 

احتــرام کردنــد.
ــیج  ــه را بس ــن برنام ــت، ای ــر اس ــایان ذک ش
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــگاه لرس ــجویی دانش دانش
دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت 

لرســتان برگــزار کــرد.
ــی را  ــی آزاداندیش ــز کرس ــش نی ــدی پی چن
بســیج دانشــجویی دانشــگاه لرســتان بــا عنــوان 

ــرد. ــزار ک ــر برگ ــات اخی ــه یابی اعتراض ریش

افزایش دوبرابری طرح های برون دانشگاهی و دارای حمایت مالی دانشگاه کاشان

معــاون پژوهشــی و ارتباطــات علمــی دانشــگاه 
طرح هــای  برابــری  دو  افزایــش  از  کاشــان 
بــرون دانشــگاهی و دارای حمایــت مالــی ایــن 

ــر داد. ــگاه خب دانش

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه کاشــان، 
دکتــر مهــدی شــبانی، معــاون پژوهشــی و 
ــن  ــالم ای ــا اع ــگاه، ب ــی دانش ــات علم ارتباط
بــرون  طرح هــای  کل  مبلــغ  گفــت:  خبــر 
ــارد و ۳۴۰  دانشــگاهی ســال ۱۴۰۰،  ۱۲ میلی

میلیــون ریــال اســت و ایــن در شــرایطی اســت 
کــه مبلــغ قراردادهــای طــرح بــرون دانشــگاهی 
ــال  ــه اول س ــش ماه ــان در ش ــگاه کاش دانش
۱۴۰۱ بــه بیــش از ۲۰ میلیــارد و ۹۱۹ میلیــون 

ــدا کــرده اســت. ــال افزایــش پی ری

انعقــاد  و  جلســات  تشــکیل  بــه  وی 
و  صنایــع  بــا  مختلــف  تفاهم نامه هــای 
تقویــت  و  تســهیل  جهــت  شــرکت هایی 
ــه اشــاره  ــا صنعــت و جامع ــاط دانشــگاه ب ارتب
و خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت حــدود ۲۰ 
ــه  ــت و جامع ــی صنع ــت مطالعات ــورد فرص م
اعضــای هیئــت علمــی اجــرا شــده اســت.

مبلــغ  درصــدی   ۵۰ افزایــش  شــبانی   
ــای  ــاتید در همایش ه ــرکت اس ــت از ش حمای
آئین نامه هــا،  اصــالح  بین المللــی، 

ــی  ــای پژوهش ــیوه نامه ه ــتورالعمل ها و ش دس
ــت  ــی و حمای ــامان دهی و نظم بخش ــت س جه
ــای  ــر فعالیت ه ــال را از دیگ از پژوهشــگران فع
ــت پژوهشــی و ارتباطــات علمــی  حــوزه معاون
ــزود:   ــرد و اف ــوان ک ــر عن ــال اخی ــی یک س ط
در همیــن مــدت اعتبــار پژوهانــه اســاتید 
جدیداالســتخدام دانشــگاه نیــز از ۵ میلیــون در 
یــک ســال بــه ۴۲ میلیــون ریــال در ســه ســال 
و ســقف کمــک هزینــه و جایــزه پژوهشــی نیــز 
ــدا  ــش پی ــون  افزای ــه ۱۲ میلی ــون ب از 6 میلی

ــت. ــرده اس ک

معــاون پژوهشــی و ارتباطــات علمــی دانشــگاه 
کاشــان بــه ارتقــای ســطح آزمایشــگاه مرکــزی 
ــرد و  ــاره ک ــد اش ــطح توانمن ــه س ــال ب از فع
گفــت: همچنیــن امســال رتبــه علمــی ۵ 
ــف  ــی و ال ــه بین الملل ــه رتب نشــریه دانشــگاه ب

ــرده اســت. ــدا ک ــاء پی ارتق
ــاتید  ــتخدامی اس ــه اس ــن نام ــالح آئی وی اص
را از دیگــر فعالیت هــای انجــام شــده طــی 
پیشــنهاد  افــزود:  و  کــرد  ذکــر  یک ســال 
اســتخدامی  آئین نامــه   ۵۳ مــاده  اصــالح 
ــف   ــه وزارت عت ــویقی( ب ــاتید)پایه های تش اس
ارســال و تصویــب و به کل دانشــگاه های کشــور 
ــای  ــت از پژوهش ه ــویق و حمای ــت تش در جه
ــه و  ــات فناوران ــردی و موضوع ــادی و کارب بنی

ــد. ــالغ ش ــه اب نوآوران
کرســی های  کــرد:  خاطرنشــان  شــبانی 
ــی  ــف علم ــی های مختل ــردازی و کرس نظریه پ
بــا محورهای اقتصــادی، اجتماعی، گردشــگری، 
ــا  ــز ب ــی  نی ــع طبیع ــری و مناب ــی ، هن فرهنگ
ــان در  ــه کاش ــاله در منطق ــل مس ــرد ح رویک

ــت. ــده اس ــکیل ش ــگاه تش دانش
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به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز؛
دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالوژی و معدن 

برگزار می شود

دومیــن کنفرانــس بین المللــی و ششــمین 
ــوژی و معــدن ۲6  ــی مــواد، متال ــس مل کنفران
بهمن مــاه ۱۴۰۱ بــه میزبانــی دانشــگاه شــهید 

ــود. ــزار می ش ــواز، برگ ــران اه چم
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش کل رواب ــه گ  ب
ــال  ــت ارس ــواز، آخرین مهل ــران اه ــهید چم ش
ــاه  ــا ۲۳ دی م ــس ت ــن کنفران ــه ای ــاالت ب مق
عالقه منــدان  همچنیــن  اســت.  امســال 
ــبت  ــال نس ــاه امس ــا ۱۰ بهمن م ــد ت می توانن
ــس  ــرکت در کنفران ــی ش ــی نهای ــه نام نویس ب

ــد. ــدام کنن اق
ــه  ــوان ب ــس می ت ــای کنفران ــه محوره ازجمل
عملیــات  ریخته گــری،  و  ذوب  اســتخراج، 
مــواد  نویــن، شــکل دهی،  مــواد  حرارتــی، 
پــودری، مهندســی ســطح و پوشــش، نانــو 
مــواد، خوردگــی و حفاظــت، جوشــکاری، مــواد 
دیرگــداز و ســرامیک، فــرآوری مــواد معدنــی، 
ــت،  ــدن، محیط زیس ــتخراج مع ــاف و اس اکتش
بهداشــت و ایمنــی در معــادن و اقتصــاد معــدن 

ــرد. اشــاره ک
گفتنــی اســت بــرای کســب اطالعــات بیشــتر 
  6meconf.scu.ac.ir//:http نشــانی  بــه 

ــد. ــه کنی مراجع

ثبت اختراع استادان دانشگاه صنعتی شریف در معتبرترین سیستم  ثبت اختراع جهان

ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــت علم ــو هیئ دو عض
شــریف بــا همــکاری پژوهشــگران این دانشــگاه 
ــوان  ــا عن ــود ب ــراع خ ــت اخت ــه ثب ــق ب موف
»کشــف جهش هــا بــه صــورت نــوری در یــک 
رشــته دی ان ای« در دفتــر ثبــت اختراعــات 
و عالئــم تجــاری آمریــکا »USPTO« بــه 
ــراع  ــت اخت ــتم  ثب ــن سیس ــوان معتبرتری عن

ــد. ــان ش جه
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی 
شــریف، دکتر ســمیه کوهی دانشــیار دانشــکده 
ــرا کاوه وش  ــر زه ــر و دکت ــی کامپیوت مهندس
دانشــیار دانشــکده مهندســی بــرق، بــا همکاری 
احســان ملکــی دانشــجوی مقطــع کارشناســی 
ارشــد دانشــکده مهندســی کامپیوتــر و حســین 
باباشــاه دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــال  ــس از ۴ س ــرق، پ ــی ب ــکده مهندس دانش
تــالش و پژوهــش موفــق شــدند اختــراع 
ــم  ــات و عالئ ــت اختراع ــر ثب ــود را در دفت خ
تجــاری آمریــکا »USPTO« ثبــت کننــد. 
بــرای کشــور  اختــراع  ایــن  دســتاوردهای 
ــان تشــخیص بیماری هــای  شــامل کاهــش زم
ناهنجاری هــای جســمی و  ماننــد  ژنتیکــی 
ناتوانی هــای ذهنــی، ســرطان، آلرژی هــا، و 
ــد ام اس  ــی )مانن ــتم عصب ــای سیس بیماری ه
ــاران  ــای بیم ــش هزینه ه ــون(، کاه و پارکینس
ــان  ــش زم ــی، کاه ــای ژنتیک ــرای آزمایش ه ب
ــه  ــعه در زمین ــق و توس ــی تحقی ــه مال و هزین
علــوم و مهندســی ژنتیــک، کمــک بــه ارتقــای 

مراکــز تحقیقاتــی و پزشــکی کشــور بــرای 
ــود. ــد ب ــک قطــب خواه ــه ی ــل شــدن ب تبدی

لــزوم  و  اهمیــت  خصــوص  در  کوهــی 
ایــن پژوهــش گفــت: در زیســت شناســی، 
ــتورالعمل های  ــامل دس ــته های دی ان ای ش رش
ــای  ــد پروتئین ه ــر و تولی ــرای تکثی ــاص ب خ
تعییــن کننــده عملکــرد و توســعه بیولوژیکــی 
ــده هســتند. هــر دی ان ای  تمــام موجــودات زن
ــی از نوکلئوتیدهاســت.  شــامل رشــته ای طوالن
دی ان ای  هــر  در  ناخواســته  جهش هــای 
رشــته  دســتورالعمل های  اســت  ممکــن 
دی ان ای را مختــل کنــد و باعــث از دســت 
تولیــد  یــا  پروتئینــی  ســاختار  رفتــن 
ــوان  ــه عن ــه ب ــود ک ــار ش ــای ناهنج پروتئین ه
نمونــه باعــث تغییــر در ظاهــر فــرد و یــا 
ــیار  ــی بس ــای ژنتیک ــه بیماری ه ــرد ب ــال ف ابت
جــدی ماننــد ســرطان می شــود. بنابرایــن 
مکان یابــی  و  تشــخیص  بیوانفورماتیــک،  در 
ــرای تشــخیص  ــا در رشــته دی ان ای ب جهش ه
ــان آن از  ــپس درم ــی و س ــای ژنتیک بیماری ه

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
ــا  ــد ب ــته دی ان ای کاندی ــتا، رش ــن راس  در ای
ــق  ــالم تطبی ــع س ــته دی ان ای مرج ــک رش ی
داده می شــود تــا بــا تعییــن شــباهت و تفــاوت 
جهش هــا  دقیــق  مــکان  رشــته  دو  بیــن 
ــودن  ــل ب ــه طوی ــه ب ــا توج ــود. ب ــف ش کش
ــارد  ــه میلی ــش از س ــته های دی ان ای )بی رش
دی ان ای  رشــته  دو  تطبیــق  نوکلئوتیــد(، 

ــه  ــت ک ــده اس ــی و پیچی ــیار طوالن کاری بس
داده هــای  روزافــزون حجــم  گســترش  بــا 
ــکی  ــک و پزش ــش ژنتی ــعه دان ــی و توس ژنوم
پیچیده تــر و مســتلزم پرداخــت هزینه هــای 
ــن  ــام ای ــن انج ــت. همچنی ــده اس ــزاف ش گ
کار بــا اســتفاده از پردازنده هــای الکتریکــی 
ــای  ــا چالش ه ــد ب ــریال دارن ــی س ــه ماهیت ک
ــردازش  ــراوان پ ــی ف ــد پیچیدگ ــددی مانن متع
ــی  ــوان مصرف ــان و ت ــی، زم ــته های طوالن رش
بســیار زیــاد در تطبیــق توالــی ژنــوم، نیــاز بــه 
ــاد  ــوی و حافظــه ذخیره ســازی زی ــده ق پردازن
روبــرو هســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
ــا  ــی، بایســتی جهش ه ــاری ژنتیک ــان بیم درم
و  کشــف  ممکــن  زمــان  ســریع ترین  در 

شــود. مکان یابــی 
وی افــزود: راهــکار چالــش فوق را می تــوان در 
پــردازش نــوری بــه  عنــوان یــک فنــاوری نویــن 
جســتجو کــرد کــه قــادر اســت حجــم باالیــی 
ــتفاده از  ــا اس ــاه ب ــی کوت ــا را در زمان از داده ه
موازی ســازی داده هــا و ســرعت بــاالی انتشــار 
نــور پــردازش کنــد. بــر همیــن اســاس در ایــن 
اختــراع، یــک روش جدیــد بــرای تطبیــق 
توالــی دی ان ای بــا اســتفاده از پــردازش نــوری 
ارائــه  شــده  اســت. هــدف از راهــکار ارائــه شــده 
ــوری  ــاًل ن ــاری کام ــک معم ــه ی ــتیابی ب دس
ــای  ــتفاده از ویژگی ه ــا اس ــد ب ــا بتوان ــت ت اس
ــالوه  ــوری ع ــواج ن ــرعت ام ــازی و س موازی س
بــر در تطبیــق توالــی دی ان ای، تعییــن دقیــق 
ــی ســاده  ــه آن در قالب ــا، و ارائ ــکان جهش ه م
و قابل فهــم بــا بهبودهــای قابل مالحظــه ای 
در مصــرف تــوان و زمــان پــردازش نســبت بــه 
ــد. ــراه باش ــابه هم ــی مش ــامانه های الکتریک س

کوهــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن اختــراع، بــا 
عبــور ســریع امــواج نــوری از قطعــات اپتیکــی 
ــا قابلیــت موازی ســازی و حجــم داده ورودی  ب
ــاال، بســیاری از مشــکالت موجــود در  بســیار ب
روش هــای الکتریکــی مشــابه را حــل می کنیــم. 
ــه  جــای  ــوری ب همچنیــن اســتفاده از امــواج ن
ــا، باعــث  ــردازش داده ه ــواج الکتریکــی در پ ام

ــن  ــی، از بی ــوان مصرف ــه ت ــل توج ــش قاب کاه
ــت  ــازی موق ــزای ذخیره س ــه اج ــاز ب ــن نی رفت
ــوری  ــق ن ــت. روش تطبی ــده اس ــات ش اطالع
ــه  ــج مرحل ــراع از پن ــن اخت ــده در ای ــه ش ارائ
ــذاری،  ــه شــامل کدگ تشــکیل شــده اســت ک
و  ساده ســازی،  اختــالل،  حــذف  تطبیــق، 

ــود خروجــی اســت. بهب
صــورت  بــه  شــد؛  یــادآور  پایــان  در  وی 
شــامل  اختــراع  ایــن  نوآوری هــای  کلــی، 
نــوری  کامــال  تطبیــق  روش  یــک  ارائــه 
مــکان  تعییــن  بــرای  دی ان ای  رشــته های 
دقیــق جهش هــا، ارائــه یــک کدگــذاری نــوری 
ــوری  ــال ن ــاری کام ــک معم ــه ی ــد، ارائ جدی
بســیار ســریع بــا تــوان پردازشــی بــاال، تولیــد 
یــک خروجــی ســاده و قابــل فهــم اســت. 
ــوان در مراکــز  ــراع می ت ــن اخت ــن از ای همچنی
تحقیقــات ژنتیــک، بیوتکنولــوژی و کشــاورزی، 
دانشــگاه های  ماننــد  آموزشــی  مراکــز 
پزشــکی، مراکــز تحقیقاتــی در زمینــه پزشــکی 
ــا  ــی، کلینیک ه ــای ژنتیک ــی و بیماری ه ژنتیک
تحقیقاتــی  شــرکت های  بیمارســتان ها،  و 
خدمــات  دارای  شــرکت های  داروســازی، 
تطبیــق رشــته های دی ان ای اســتفاده کــرد.

آمریــکا  پتنــت  سیســتم  همچنیــن 
ثبــت  سیســتم   مشــهورترین   »USPTO«
اختــراع در جهــان اســت. بــازار بســیار بــزرگ، 
فعالیــت و حضــور گســترده برخــی از بزرگترین 
ــن کشــور، توســعه و  ــاور در ای شــرکت های فن
ــور  ــای نوظه ــن فناوری ه ــازی آخری تجاری س
ســیلیکون  دره  ماننــد  اکوسیســتم هایی  در 
ــت،  ــک»US« پتن ــا ی ــت ت ــده اس ــب ش موج
ــرای  ــی بســیار ارزشــمندی ب ــوان دارای ــه عن ب
ــرکت های  ــگاهی و ش ــی دانش ــز تحقیقات مراک
ــی سراســر  ــه طــور کل ــی و ب ــف آمریکای مختل

ــود. ــوب ش ــا محس دنی
ــی طراحــی  ــای عمل ــی اســت آزمایش ه گفتن
و تســت سیســتم اختــراع شــده در آزمایشــگاه 
دانشــکده  در   )OPL( نــوری  پردازش هــای 

ــه اســت. ــر انجــام گرفت مهندســی کامپیوت

کسب عنوان برگزیده توسط کانون نجوم دانشگاه سیستان و بلوچستان

ــون نجــوم معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی  کان
ــن  ــتان در دهمی ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــه کســب  جشــنواره رویــش کشــوری موفــق ب

ــر )رتبــه اول( شــد. رتبــه برت

ــوم  ــون نج ــی، کان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت 

سیســتان و بلوچســتان در دهمیــن جشــنواره 
رویــش کشــوری موفــق بــه کســب رتبــه 
برتــر )رتبــه اول( شــد. دهمیــن جشــنواره 
رویــش ملــی  بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز در 
ــان ۱۴۰۱ برگــزار شــد  ــا ۲۵ آب روزهــای ۲۳ ت
.الزم بــه ذکــر اســت کانــون نجــوم یکــی از پــر 
افتخــار تریــن کانــون هــای دانشــگاه سیســتان 

ــد.  ــی باش ــتان م و بلوچس
ــی  ــنواره مل ــن دوره از جش ــن در ای  همچنی
نرجــس  از ســرکار خانــم  اثــر  دو  رویــش 
ــه بخــش  ــی ب ــون کارآفرین ــر کان کوهکــن دبی
ــرد. ــدا ک ــنواره راه پی ــن جش ــگاهی ای نمایش
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بهبهان برگزار شد آیین اختتامیه کنفرانس ملی توسعه 

کنفرانــس ملــی توســعه بهبهــان چالــش هــا، 
فرصــت هــا و راهکارهــا در بیانیــه گام دوم 

ــید. ــان رس ــه پای ــالب ب انق

ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــم  ــی خات ــگاه صنعت ــل از دانش ــه نق ــوم ب عل
ــن  ــه ای ــم اختتامی ــان، در مراس ــاء بهبه االنبی
کنفرانــس کــه در ســالن آمفــی تئاتر دانشــکده 
خاتــم  صنعتــی  دانشــگاه  طبیعــی  منابــع 
ــاء بهبهــان برگــزار شــد، دکتــر اصغــری  االنبی
ــکر از  ــا تش ــس ب ــی کنفران ــر علم ــری دبی پ
ــار  ــس اظه ــزاری کنفران ــدرکاران برگ دســت ان
ــه ای  ــس مقدم ــن کنفران ــرد ای ــدواری ک امی
ــرح  ــات مط ــری موضوع ــه و پیگی ــرای ادام ب
شــده باشــد . وی بــا اشــاره بــه اینکــه بهبهــان 

از دیــر بــاز تــا کنــون مهــد تفکــرات نــاب بــوده 
ــس  ــه کنفران ــه ب ــت ۵۸ مقال ــت، از دریاف اس
خبــر داد کــه توســط ۴۰ نفــر از اســاتید 
ــی و داوری  ــورد بررس ــس م ــص کنفران متخص

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
دکتــر ندائــی مدیــر کل ســرمایه گــذاری 
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور نیــز بــا 
ــی و  ــوب جغرافیای ــت خ ــه موقعی ــاره ب ــا اش ب
جاذبــه هــای گردشــگری شهرســتان از ایجــاد 
بازارچــه صنایــع دســتی و ســوغاتی شهرســتان 
تســهیالت  بــرای  و گفــت:  حمایــت کــرد 
در ایــن حــوزه اعتبــار کافــی در دســترس 
ــتان  ــن شهرس ــرای ای ــی ب ــم و محدودیت داری
پیــش بینــی نشــده اســت. ندائــی بــه فعــاالن 
ــع  ــول رف ــتان ق ــگری در شهرس ــوزه گردش ح
ــذاران  ــرمایه گ ــزود س ــان را داد و اف مشکالتش
ــه  ــد ک ــن شهرســتان وجــود دارن ــی در ای خوب
از آنهــا در حــوزه گردشــگری، صنایــع دســتی 
و میــراث فرهنگــی اســتقبال و حمایــت الزم را 

ــرد. ــم ک خواهی
ــرد  ــت ک ــس درخواس ــئوالن کنفران وی از مس
یافتــه هــای خــود را بــه اداره کل میــراث 

فرهنگــی اســتان ارســال کنند تــا در نمایشــگاه 
ــود. ــتفاده ش ــوری اس ــگری کش گردش

ســردار مظلومــی نماینــده پرتــالش و خــدوم 
مــردم شهرســتان بهبهــان و آغاجــاری نیــز در 
ــت  ــرد دول ــه رویک ــاره ب ــا اش ــود ب ســخنان خ
ســیزدهم در حــل مســائل و مشــکالت شــهرها، 
ــعه  ــث توس ــی را بح ــات عموم ــی از مطالب یک
همــه جانبــه و متــوازن عنــوان کــرد و گفــت: 
بــرای ایــن هــدف بــه همراهــی افــکار عمومــی 
ــا  ــزود م ــی اف ــی باشــد. ســردار مظلوم ــاز م نی
همــه مســئول هســتیم کــه در دســتگاه هــای 
ــع  ــئولیت، موان ــاس مس ــن احس ــی ضم اجرای
ــهیل  ــردم تس ــاه م ــت رف ــته و در جه را برداش
گــری انجــام داده و پیشــنهادات رســیده را 

ــم. ــردی کنی ــدی و کارب ــته بن دس
ــی  ــگاه صنعت ــس دانش ــماعیلی رئی ــر اس دکت
خاتــم االنبیــاء بهبهــان از دبیــران اجرایــی 
ــه در  ــانی ک ــه کس ــس و کلی ــی کنفران و علم
ــد،  ــده ان ــکاری کردن ــس هم ــزاری کنفران برگ
تشــکر کــرد و دانشــگاه را محــل تضــارب آرا و 
اندیشــه هــا دانســت کــه باعــث ایجــاد توســعه 
ــدار و صحیــح مــی شــود  و از اســتمرار در  پای

ــتقبال  ــی اس ــای تخصص ــت ه ــزاری نشس برگ
کــرد و دانشــگاه را بــه عنــوان یــک اتــاق فکــر 
بــرای نماینــده مــردم در مجلــس و فرمانــدار  و 
کلیــه مســئوالن اجرایــی دانســت و از دبیــران 
ــای  ــی ه ــرد خروج ــت ک ــس درخواس کنفران
کنفرانــس را دســته بنــدی نمــوده تــا مقدمــه 
ــعه  ــه راه توس ــه و نقش ــش منطق ــر آمای ای ب

ــد. ــتان باش ــدار شهرس پای
و  مســاعدتها  از  همچنیــن  همچنیــن  وی 
نماینــده محتــرم شهرســتان در  تالشــهای 
مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص توســعه 
دانشــگاه )بویــژه گســترش رشــته هــا و کمــک 

ــرد. ــی ک ــی( قدردان ــکالت مال ــل مش ــه ح ب
گفتنــی اســت در ایــن کنفرانــس جمــع بندی 
کشــاورزی،  توســعه  تخصصــی  نشســتهای 
منابــع طبیعــی و شــیالت توســط دکتــر رفیــع، 
ــط  ــی محی ــتهای تخصص ــدی نشس ــع بن جم
توســط  انــرژی  و  پایــدار  توســعه  زیســت، 
دکتــر روحــی پــور و جمــع بنــدی نشســتهای 
ــت  ــط حج ــی توس ــعه فرهنگ ــی توس تخصص

ــد. ــت ش ــار قرائ ــرای حض ــواف ب ــالم ط االس

دانشگاه لرستان برگزار کرد؛
هیئت علمی های بسیجی در این مقطع از تاریخ نظام جمهوری اسامی رسالت سنگینی بر عهده دارند/ تبیین مسائل برای دانشجویان و دانش آموزان یک 

ضرورت است

وبینــاری تحــت عنــوان »تبییــن حــوادث 
اخیــر در کشــور و دانشــگاه ها« بــا حضــور 
ــس  ــور و رئی ــس جمه ــی رئی ــاون پارلمان مع
ــی  ــور و جمع ــه ای کش ــی و حرف ــگاه فن دانش
از مســئوالن، مدیــران، اســتادان، کارکنــان 
و دانشــجویان بســیجی دانشــگاه در ســالن 
ــگاه  ــن دانش ــزی ای ــازمان مرک ــات س اجتماع

ــد. ــزار ش برگ
 بــه گــزارش روابــط عمومــی فنــی و حرفــه ای، 
در آغــاز مراســم، دکتــر خســرویان ضمن عرض 
خیرمقــدم بــه دکتــر حســینی و قدردانــی 
ــوان  ــه عن ــگاه، ب ــن دانش ــور وی در ای از حض
چهــره ای فرهنگــی و دانشــمندی انقالبــی، بــه 
ــه پرداخــت  ــر در جامع ــات اخی موضــوع جریان
ــگاه ها  ــه دانش ــات ب ــه اغتشاش ــت: دامن و گف
ــن و آگاه  ــگاهیان مؤم ــا دانش ــد ام ــیده ش کش
ایــن دانشــگاه بــا جریــان پیش آمــده همراهــی 
نکردنــد و بنابرایــن پــس از فروکــش هیجانــات 
تعــداد اندکــی از دانشــجویان، آرامــش بــه 

ــت. ــگاهی بازگش ــای دانش فض
رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای افــزود: 

اکنــون بخــش مهمــی از رســالت نخبــگان 
ــور  ــران کش ــگاهی و صاحب نظ ــی و دانش علم
ــائل  ــی مس ــه یابی و آسیب شناس ــی، ریش بررس

ــت. ــر اس اخی
وی بــا اشــاره به برگــزاری سلسله نشســت هایی 
ــا محوریــت جهــاد تبییــن در دانشــگاه فنــی  ب
ــر اهمیــت موشــکافی  ــار دیگــر ب و حرفــه ای، ب

جریانــات و عارضه یابــی مســائل تأکیــد کــرد.

امــروز تبییــن مســائل بــرای 
ــک  ــوزان ی ــجویان و دانش آم دانش

ــت ــرورت اس ض

دکتــر ســیدمحمد حســینی، معــاون پارلمانــی 
ــی  ــخنران اصل ــوان س ــه عن ــور ب ــس جمه رئی
ــالب،  ــر انق ــروری ب ــن م ــار، ضم ــن وبین در ای
ــه برخــی قصــور  ــا کنــون و اشــاره ب ــاز ت از آغ
ــرد:  ــار ک ــالب اظه ــول انق ــتی ها در ط و کاس
توجــه بــه نارضایتی هــای موجــود مهــم اســت 
علــل  شناســایی  بــر  عــالوه  می بایســت  و 

مشــکالت، راه کارهــای حــل آن هــا بــه ســرعت 
ــود. ــرا ش ــه و اج ارائ

 حســینی بــا اشــاره بــه توصیــه مؤکــد 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اهمیــت 
ــازی  ــت: اعتمادس ــه گف ــازی در جامع اعتمادس
می بایســت  نمی شــود؛  محقــق  شــعار  بــا 
تــالش  و  کار  ساده زیســتی،  بــا  و  درعمــل 
ــه و پرهیــز از رفتارهایــی کــه موجــب  مخلصان
ســلب اعتمــاد می شــوند، اطمینــان و دلگرمــی 

ــرد. ــت ک ــاد و تقوی ــردم ایج ــاد م را در آح
 معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور افــزود: 
ــران  ــل بح ــه دلی ــجویان ب ــو، دانش ــک س از ی
کرونــا بــرای مدتــی طوالنــی از فضــای معمــول 
درس و دانشــگاه دور بودنــد و مهرمــاه امســال 
بــرای دانش آمــوزان و دانشــجویان کشــور رنــگ 
ــمنانی  ــر، دش ــوی دیگ ــت؛ از س ــری داش دیگ
هســتند کــه پشــتکار و اهتمــام دولت ســیزدهم 
را دیدنــد و دریافتنــد کــه ایــن دولــت پــای کار 
مــردم اســت. بــا طــرح و برنامــه آمــده و آمــاده 
ــوه مشــکالت موجــود  ــع انب ــه رف ــه ب اســت ک
ــد را در دل  ــردازد و امی ــل بپ ــای قب از دوره ه
ــرت  ــن همــت و غی ــذا ای ــد، ل ــده کن ــردم زن م
ــدند و  ــت ش ــد فرص ــد، مترص ــاب نیاوردن را ت
مهیــای جنگــی بــه قــول رهبــر فرزانــه انقالب، 
ــر از  ــی مغتنم ت ــه فرصت ــی؛ و چ ــوع ترکیب از ن
ــان در مراکــز علمــی  ــان و نوجوان حضــور جوان
ــا  ــف ب ــه طــرق مختل ــن،  ب و آموزشــی. بنابرای
ــویق  ــات، تش ــا و توهم ــه دروغ ه ــن زدن ب دام
ــزرگ  ــگ ب ــژه جن ــی و به وی ــی مدن ــه نافرمان ب
ــا در پیشــرفت کشــور و  رســانه ای خواســتند ت
ــه ایجــاد  ــه مــردم وقف ــت ب خدمت رســانی دول

کننــد.
 حســینی بیــان کــرد: امــروز مظلومیــت 
ــه  ــت جبه نظــام اســالمی آشــکار اســت، تقوی
ــت  ــه اس ــادی را برانگیخت ــک ای ــت رش مقاوم
ــر در  ــام اخی ــه در ای ــن ک ــی اینچنی و اقدامات

ــود. ــن نب ــم دور از ذه ــاهد بودی ــور ش کش

وی بــا اشــاره بــه لــزوم روشــنگری در خصوص 
ــت  ــت: دول ــراض گف ــا اعت ــاش ب ــاوت اغتش تف
ــوش  ــرد گ ــت ک ــت ثاب ــه گذش ــالی ک در س
شــنوا بــرای طــرح اعتراض هــا و گالیه هــا 
را دارد و رســیدگی بــه امــور بازنشســتگان، 
کارگــران، رتبه بنــدی معلمــان و مــوارد دیگــر 
ــی  از پذیــرش اعتراض هــا اســت، امــا  نمونه های
بحــث اغتشــاش، ایجــاد ناامنــی در مملکــت و 
مزاحمــت بــرای کســب و کار مــردم موضوعــی 

ــه اســت. جــدی و درخــور برخــورد قاطعان
هیئت علمی هــای  رســالت  حســینی   
بســیجی را در ایــن مقطــع از تاریــخ نظــام 
ــت  ــم دانس ــنگین و مه ــالمی س ــوری اس جمه
ــائل  ــن مس ــنگری و تبیی ــانی، روش و اطالع رس
بــرای دانشــجویان و دانش آمــوزان را یــک 

ضــرورت برشــمرد.
در  جمهــور  رئیــس  پارلمانــی  معــاون 
پایــان مراســم بــه ســؤاالت و پرســش های 

داد. پاســخ  حضــار  مطرح شــده 
عضــو   ۳۰۰ از  بیــش  اســت  گفتنــی 
را   مذکــور  وبینــار  بســیجی  هیئت علمــی 
ــه  ــا دارد ب ــه بن ــاری ک ــد؛ وبین ــال کردن دنب

شــود. برگــزار  سلسله نشســت  صــورت 
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گسترش مرزهای دانش و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه رویکرد اصلی پانزدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلمیر 

ســمینار  پانزدهمیــن  افتتاحیــه  آییــن 
پلیمــر  تکنولــوژی  و  علــوم  بین المللــی 
)ISPST۲۰۲۲( بــه همــت انجمــن پلیمــر 
ایــران و دانشــکده مهندســی شــیمی دانشــگاه 
ــان مــاه  صنعتــی اصفهــان صبــح امــروز ۱۷ آب
در تــاالر بــزرگ شــیخ بهایــی دانشــگاه صنعتی 
ــاتید و  ــان، اس ــور متخصص ــا حض ــان ب اصفه

ــد. ــزار ش ــجویان برگ دانش
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
ــس  ــش رئی ــو من ــدی نک ــر مه ــان، دکت اصفه
انجمــن پلیمــر ایــران در آییــن افتتاحیــه 
پانزدهمیــن ســمینار بیــن المللــی علــوم و 
ــدف  ــه، ه ــان اینک ــا بی ــر ب ــوژی پلمی تکونول
ــر،  ــی پلیم ــمینارهای علم ــزاری س ــی برگ اصل
و  ایــران در جهــان  ارتقــا جایــگاه علمــی 
حرکــت در مرزهــای دانــش اســت، افــزود: 
ــبب  ــی، س ــن الملل ــیمنارهای بی ــزاری س برگ
ــای  ــدی ه ــش توانمن ــذاری و نمای ــتراک گ اش
علمــی محققــان و دانشــجویان تحصیــالت 
ــی  ــی م ــان خارج ــا محقق ــور ب ــی کش تکمیل

ــود. ش
ــی  ــی و اصل ــه ذات ــه وظیف ــان اینک ــا بی وی ب
و  دانــش  مرزهــای  در  حرکــت  محققــان 
توســعه دانــش و فنــاوری اســت تأکیــد کــرد: 
رســالت انجمــن پلمیــر حفــظ جایــگاه علمــی 
ســمینارهای پلیمــر اســت امــا نتایــج پژوهــش 
ــور،  ــاتید کش ــجویان و اس ــی دانش ــای علم ه

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه صنعــت تزریــق 
مــی شــود.

دکتــر نکومنــش افــزود: خوشــبختانه در ایــن 
ــای  ــرکت ه ــور ش ــاهد حض ــم ش ــمینار ه س
بــزرگ و صنعتــی کشــور هســتیم کــه حضــور 
ــره  ــبب به ــمینارها، س ــن س ــران در ای صنعتگ
ــرفت  ــی از پیش ــش و آگاه ــا از دان ــدی آنه من

ــت. ــت اس ــای روز در صنع ــاوری ه فن
عضــو هئیــت علمــی پژوهشــگاه پلیمــر و 
مــا  صنعــت  داشــت:  تصریــح  پتروشــیمی 
ــای روز  ــاوری ه ــمت فن ــه س ــت ب ــر اس ناگزی
ــگاهی  ــان دانش ــن متخصص ــد و ای ــت کن حرک
ــا  ــرار اســت چــرخ صنعــت را ب هســتند کــه ق

ــد. ــت درآورن ــه حرک ــای روز ب ــاوری ه فن
ــا  ــیمی ب ــر و پتروش ــگاه پلیم ــس پژوهش رئی
ــس از  ــان پ ــاالی محقق ــتقبال ب ــه اس ــاره ب اش
دو دوره وقفــه بــه علــت بیمــاری کرونــا، خاطــر 
نشــان کــرد: انجمــن پلمیــر ایــران بــه عنــوان 
متولــی برگــزاری ســیمنارهای علمی در ســطح 

کشــور، از میزبانــی و زیرســاخت هــای مناســب 
ــزاری  ــرای برگ ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
شایســته ی ایــن رویــداد قدردانــی مــی کنــد.

اجرایــی  دبیــر  دکتــر محمــود معصومــی 
پانزدهمیــن ســمینار علمــی علــوم و تکنولــوژی 
ــه  ــه آمــاری از مقــاالت ارای ــا ارای پلمیــر نیــز ب
ــداد  ــت: تع ــان داش ــداد بی ــن روی ــده در ای ش
ــال  ــس ارس ــه کنفران ــه دبیرخان ــه ب 6۲۵ مقال
ــه ۵۸۰  ــد داوری اولی ــس از فراین ــه پ ــد ک ش
مقالــه از اســتانداردهای الزم علمــی بــرای 

ــد. ــوردار ش ــس برخ ــرکت در کنفران ش
دانشــیار دانشــکده مهندســی شــیمی دانشــگاه 
ــطح  ــمگیر س ــا چش ــان از ارتق ــی اصفه صنعت
ــدود  ــزود: ح ــرد و اف ــاد ک ــاالت ی ــی مق کیف
۳۰۰ مقالــه از نظــر داوران علمــی شــرایط 
ــه  ــتند ک ــس را داش ــفاهی در کنفران ــه ش ارای
روزه   ۳ زمانــی  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا 
کنفرانــس، ۱۲۰ مقالــه باالتریــن امتیــاز بــرای 
ــداد  ــت آورد و تع ــس را بدس ــه در کنفران ارای
ــب پوســتر در معــرض  ــز در قال ــه نی ۴۰۰ مقال

ــت. ــرار گرف ــدگان ق ــرکت کنن ــد ش دی
امیبرکبیــر،  هــای  دانشــگاه  افــزود:  وی 
ایــران،  پتروشــیمی  و  پلمیــر  پژوهشــگاه 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دانشــگاه تربیــت 
در  را  مقــاالت  عناویــن  بیشــترین  مــدرس 
ــیون،  ــر و پلیمرازیس ــنتز پلیم ــای س ــوزه ه ح
ــن  ــه ای ــت ب ــو کامپوزی ــکی و نان ــت پزش زیس

ــد. ــرده ان ــه ک ــمینار ارای س

دکتــر معصومــی بــا اشــاره بــه حضــور شــرکت 
ــمینار  ــی س ــگاه جانب ــاور در نمایش ــای فن ه
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت کننــدگان 
و  اســاتید  متخصصیــن،  ســمینار  ایــن  در 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی در حــوزه 
هــای مختلــف پلیمــر هســتند، ایــن نمایشــگاه 
ــه  ــای فناوران ــه نیازه ــرای ارای ــا ب ــن فض بهتری
شــرکت هــا و برقــراری ارتبــاط میــان صنایــع و 

ــت. ــری اس ــگران پلیم پژوهش
ــن  ــایش ای ــن گش ــت در آیی ــر اس ــایان ذک ش
ســمینار بیــن المللــی ، اســاتید برجســته 
داخلــی و خارجــی، بــه عنــوان ســخنرانان 
ــود  ــی خ ــای علم ــه ه ــن یافت ــدی آخری کلی
ــه ســخنرانان کلیــدی  ــد. از جمل ــه کردن را ارای
و برجســته ایــن کنفرانــس مــی تــوان بــه 
پروفســور کلمنــس هولــزر از دانشــگاه مونتــان 
ــا  ــب نی ــره تائ ــر نی ــش، دکت ــور اتری لئوبنکش
محقــق دانشــگاه کارولینــا کشــور ســوئد، دکتــر 
علیرضــا فروزانــی اســتاد ایرانــی دانشــگاه 
یوهانــس گوتنبــرگ ماینــز کشــور آلمــان 
ــی  ــی و خارج ــته ایران ــاتید برجس ــر اس و دیگ

ــرد. ــاره ک اش
ــی  ــابقات علم ــزاری مس ــت: برگ ــی اس گفتن
دانشــجویی و اهــدای جایــزه ۱۰۰ میلیــون 
کاربــردی  و  علمــی  مقالــه  دو  بــه  ریالــی 
ــداد از  ــده در روی ــع شــرکت کنن توســط صنای
دیگــر برنامــه هــای ســه روزه، در پانزدهمیــن 
ســمینار بیــن المللــی علــوم و تکونولــوژی 

ــت. ــر اس پلمی

تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد.

معــاون حقــوق بشــر و امــور بیــن الملــل 
وزیــر دادگســتری ۱۵ آبــان در مراســم انقعــاد 
ــوق بشــر  ــت حق ــه همــکاری معاون ــم نام تفاه
و  دادگســتری  وزارت  الملــل  بیــن  امــور  و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــق اردبیل ــگاه محق دانش
دانشــگاه هــا ظرفیــت بســیار خوبــی در ارتقــای 
ــد، گفــت: امیــد مــی  ــواده هــا دارن دانــش خان
ــی  ــی مطلوب ــر ارزیاب ــکاری یکدیگ ــا هم رود ب
ــوزه  ــی در ح ــن الملل ــی و بی ــدات داخل از تعه
ــای  ــتگاه ه ــکاری دس ــا هم ــودک ب ــوق ک حق
ــیم. ــته باش ــل داش ــتان اردبی ــف در اس مختل

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه محقــق 
اردبیلــی، فتــاح احمــدی  بــه انســجام بخشــی 
ــه فعالیــت هــای تمامــی دســتگاه  ــه مجموع ب
ــتا  ــن راس ــزود: در همی ــرد و اف ــد ک ــا تاکی ه
اســتانداری  اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی 
ــدرکاران  نقــش هماهنگــی مجموعــه دســت ان
ایــن حــوزه در اســتان را دارد.احمــدی تصریــح 
کــرد: دانشــگاه هــا، کانــون وکال، انجمــن هــای 
خیریــه و شــهرداری هــا در کنــار ســایر ارگان 
ــرورش و  ــوزش و پ ــه آم ــف از جمل ــای موظ ه
ــای  ــور ارتق ــه منظ ــد ب ــی توانن ــتی م بهزیس
دســتاوردهای کشــور در حــوزه حقــوق کــودک 

ــد. ــا نماین ــی ایف نقــش خوب
معــاون حقــوق بشــر و امــور بیــن الملــل 
وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه گــروه هــای 
ــد  ــی توانن ــگاه م ــف در دانش ــی مختل آموزش
ــود را در  ــای خ ــاله ه ــا و رس ــه ه ــان نام پای
ــوق  ــت از شــهروند ســالم و حق راســتای حمای
ــا  ــت: دانشــگاه ه ــد، گف ــن نماین ــودک تدوی ک
ــددی  ــات متع ــد موضوع ــی توانن ــن م همچنی
را در خصــوص تاثیــر عوامــل بحرانــی روی 

کــودکان بــرای پایــان نامــه هــا و رســاله هــای 
ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــته ه ــجویان رش دانش
ــی  ــوق و روانشناس ــازی، حق ــاری، شهرس معم
از  دانشــگاه  حمایــت  دهنــد.وی  پیشــنهاد 
انــدرکاران حقــوق بشــر و حقــوق  دســت 
کــودک در اســتان را بســیار مهــم و تاثیرگــذار 
دانســت و افــزود: گــره هــای هــر اســتانی 
ــان  ــان و محقق ــش پژوه ــت دان ــه دس ــد ب بای
همــان اســتان بــاز شــود کــه در ایــن خصــوص 
ــاتید  ــا اس ــری ب ــی و همفک ــم افزای ــد ه نیازمن

ــتیم. ــا هس ــگاه ه دانش
محقــق  دانشــگاه  از  همچنیــن  احمــدی 
اردبیلــی خواســت تــا پایــان نامــه هــا و رســاله 
هــای برتــر دانشــجویان را در حــوزه هــای 
ــت  ــودک جه ــوق ک ــهروندی و حق ــوق ش حق
تجلیــل بــه عنــوان پایــان نامــه و رســاله برتــر 
ــد. ــی نمای ــتری معرف ــه وزارت دادگس ــال ب س

وی بــه اخــذ نظــرات علمــی و مشــورتی 
ــر و  ــورد نظ ــث م ــوص مباح ــاتید در خص اس
ــای  ــروژه ه ــه پ ــی و ارائ ــور مطالعات ــام ام انج
نامــه  تفاهــم  قالــب  در  مشــترک  علمــی 
ــن  ــت: همچنی ــرد و گف ــد ک ــن تاکی ــی مابی ف
همــکاری در جهــت شناســایی خالهــا، الزامــات 
ــی  ــی و قضای ــی، اجرای ــای تقنین و ضــرورت ه
ــرای  ــترک ب ــنهادات مش ــه پیش ــه و ارائ و تهی

ــن و تصویــب قوانیــن و مقــررات مرتبــط  تدوی
ــت. ــد اس ــورد تاکی م

معــاون حقــوق بشــر و امــور بیــن الملــل وزیــر 
ــی  ــیب شناس ــه آس ــاره ب ــا اش ــتری ب دادگس
علمــی قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا موضوعات 
ــطح  ــهروندی در س ــوق ش ــر و حق ــوق بش حق
ــکاری  ــاعدت و هم ــرد: مس ــه ک ــه، اضاف جامع
دوجانبــه بــرای حمایــت بیشــتر از انجمــن 
ــوان  ــتفاده از ت ــجویی و اس ــی دانش ــای علم ه
ــوه جامعــه دانشــگاهی در جهــت افزایــش  بالق
ســطح فرهنــگ عمومــی، حقــوق شــهروندی و 
ــداف  ــه اه ــه از جمل ــودک در جامع ــوق ک حق
مــا در انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه است.اســماعیل 
ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــت دانش ــی سرپرس چمن
نیــز ضمــن معرفــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی، 
گفــت: ایــن دانشــگاه جــزو دانشــگاه هــای برتر 
منطقــه و کشــور در حــوزه هــای مختلــف بــوده 
و روز بــه روز شــاهد ارتقــای رتبــه آن در رتبــه 

بنــدی هــای ملــی و بیــن المللــی هســتیم.
ــر و  ــوق بش ــت حق ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
ــهروندی  ــوق ش ــزود: حق ــودک، اف ــوق ک حق
دارای جنبــه هــای مختلفــی بــوده کــه حقــوق 
کــودک در ایــن خصــوص دارای اهمیــت ویــژه 

ــت. ای اس

ــای  ــروه ه ــود گ ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب چمن
و حضــور  حقــوق  و  روانشناســی  آموزشــی 
ــا،  ــروه ه ــن گ ــوری در ای ــر کش ــاتید برت اس
ــی  ــوم تربیت ــرد: دانشــکده هــای عل ــح ک تصری
ــانی در  ــوم انس ــات و عل ــی و ادبی و روانشناس
ــودک  ــوق ک ــهروندی و حق ــوق ش ــوزه حق ح
فعالیــت هــای خوبــی داشــته انــد کــه در ایــن 
ــن  ــزاری دومی ــه برگ ــوان ب ــی ت ــوص م خص
ــودک  ــی ک ــی بالین ــی روانشناس ــش مل همای
ــاره  ــالجاری اش ــاه س ــان م ــی آب ــوان ط و نوج

ــرد. ک
ــت:  ــی گف ــق اردبیل ــگاه محق ــت دانش سرپرس
تفاهــم نامــه فــی مابیــن معاونــت حقــوق 
ــتری  ــل وزارت دادگس ــن المل ــور بی ــر و ام بش
ــه مظــور بســط  ــی ب ــق اردبیل و دانشــگاه محق
ــی،  ــی، آموزش ــای علم ــکاری ه ــعه هم و توس
پژوهشــی و اجرایــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت 
ــی  ــد م ــن منعق ــای طرفی ــدی ه ــا و توانمن ه

شــود.

ــی در  ــن الملل ــات بی ــال تجربی ــه انتق وی  ب
موضوعــات حقــوق بشــر، حقــوق شــهروندی و 
ــادل  ــزود: تب ــرد و اف ــد ک ــودک تاکی ــوق ک حق
زمینــه  در  تجربیــات  انتقــال  و  اطالعــات 
ــک  ــکاری در تشــکیل بان ــف و هم ــای مختل ه
ــه  ــاالن عرص ــران و فع ــب نظ ــات صاح اطالع
ــن  ــه و تدوی ــارکت در تهی ــی و مش ــای علم ه
ــریات  ــار نش ــاالت و انتش ــه مق ــب، مجموع کت
علمــی تخصصــی مشــترک بــا موضــوع حقــوق 
کــودک، حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی در 
قالــب تفاهــم نامــه فــی مابیــن انجــام خواهــد 

ــت. گرف
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کسب بهترین رتبه دانشگاه سیستان و بلوچستان براساس گزارش موسسه 
)ISC( استنادی علوم و پایش علم و فناوری

یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت ویژه دستاوردهای انجمن های 
علمی دانشجویی دانشگاه در روز ۱۷ آبان ماه در دانشگاه سیستان و 

بلوچستان برگزار شد

رئیس دانشگاه تهران خبر داد:
واریز گرنت اعضای باشگاه طایه داران علم دانشگاه تهران در ابتدای هر سال

رئیــس دانشــگاه تهــران در آییــن افتتــاح 
ــم دانشــگاه تهــران، از  ــه داران عل باشــگاه طالی
واریــز گرنــت اعضــای ایــن باشــگاه در ابتــدای 

ــر داد. ــال خب ــر س ه
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران، 
ــران،  ــگاه ته ــم دانش ــه داران عل ــگاه طالی باش
ــر  ــی گل وزی ــی زلف ــر محمدعل ــا حضــور دکت ب
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر ســید 
تهــران  دانشــگاه  رئیــس  مقیمــی  محمــد 
از  از اســاتید دانشــگاه تهــران  و ۱۰۰ نفــر 
حوزه هــای مختلــف علــم کــه تولیــدات علمــی 
ــگاه  ــد جای ــی در رش ــذاری باالی ــا تأثیرگ آنه
ــت،  ــته اس ــران داش ــگاه ته ــی دانش بین الملل

ــد. ــاح ش افتت
دکتــر ســید محمــد مقیمــی رئیــس دانشــگاه 
ــه داران  ــگاه طالی ــاح باش ــن افتت ــران در آئی ته
علــم دانشــگاه تهــران کــه در ســالن آمفی تئاتــر 
مؤسســه الکتروشــیمی در پردیــس شــمالی 
ــزار شــد، گفــت: باشــگاه  ــران برگ دانشــگاه ته
ــدف  ــا ه ــران ب ــگاه ته ــم دانش ــه داران عل طالی
شناســایی و حمایــت هدفمنــد از دانشــمندانی 
تأســیس شــد کــه در عرصــه بین المللــی باعــث 
ــای  ــب رتبه ه ــاز کس ــوده و زمینه س ــار ب افتخ

ــوند. ــگاه می ش ــرای دانش ــاال ب ب
رئیــس دانشــگاه تهــران تصریــح کــرد: ایجــاد 
باشــگاه طالیــه داران علــم بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه بحــث بین المللی ســازی و ارتقــای 
ــر  ــط منحص ــگاه فق ــی دانش ــگاه بین الملل جای
بــه یــک تعــداد اعضــای هیــأت علمــی خــاص 
باشــد. بلکــه همــه اعضــای هیــأت علمــی 
ــه  ــه صــورت همه جانب ــد ب دانشــگاه تهــران بای

ــی،  ــی، آموزش ــف پژوهش ــای مختل در عرصه ه
ــی و … مشــارکت داشــته  فرهنگــی، بین الملل
ــگاه  ــه دانش ــم ک ــاد داری ــون اعتق ــند؛ چ باش
تهــران یــک دانشــگاه جامــع اســت و اســاتید 
کلیــه  جامع نگــر  صــورت  بــه  بایــد  هــم 

فعالیت هــا را دنبــال کننــد.
ــگاه  ــگاه دانش ــود جای ــد بهب ــتمرار رون وی اس
ــش  ــر و افزای ــای معتب ــران در رتبه بندی ه ته
شــتاب ارتقــای رتبــه دانشــگاه تهــران را یکــی 
از نتایــج مــورد انتظــار از تأســیس باشــگاه 
اظهــار  و  کــرد  عنــوان  علــم  طالیــه داران 
دانشــگاه  علمــی  هیــأت  اعضــای  داشــت: 
ــرای گفتــن  تهــران در همــه حوزه هــا حــرف ب
دارنــد امــا برخــی در حــوزه آمــوزش، برخــی در 
عرصــه پژوهــش، عــده ای در حــوزه بین الملــل 
و  فعالیت هــای فرهنگــی  نیــز در  برخــی  و 
ــن  ترویجــی دانشــگاه ســرآمد هســتند. بنابرای
بنــا داریــم گرنت هــای ویــژه متناســب بــا 
ــگاه  ــاتید دانش ــرای اس ــف ب ــای مختل حوزه ه
تهــران تعریــف کنیــم؛ در حــوزه فرهنگــی 
نیــز بــه دنبــال تعریــف گرفــت ویــژه فرهنگــی 

ــتیم. هس
ــا اعــالم اینکــه شــاخص های  دکتــر مقیمــی ب
تعییــن اعضــای باشــگاه طالیــه داران علــم 
ــه  ــأت رئیس ــب هی ــه تصوی ــران ب ــگاه ته دانش
دانشــگاه رســیده اســت، از معــدل میــزان 
در  اســاتید  علمــی  اســتنادات  و  تولیــدات 
ــن  ــی از ای ــوان یک ــه عن ــر ب ــال اخی ــه س س

بــرد. نــام  شــاخص ها 
رئیــس دانشــگاه تهــران در ادامــه تاکیــد کــرد: 
۱۰۰ عضــو باشــگاه طالیــه داران علــم دانشــگاه 
تهــران بــه گونــه ای انتخــاب شــده اند کــه 
ــته ها و  ــی، رش ــیون های تخصص ــه کمیس هم

حوزه هــای علــم در ایــن باشــگاه دارای نماینــده 
ــه ای  ــم بهان ــه داران عل ــگاه طالی ــند. باش باش
ــف  ــای مختل ــرآمدان حوزه ه ــه س ــا ب ــت ت اس
ــما  ــگاه ش ــه جای ــان ب ــم حواس م ــم بگویی عل
اســت چراکــه احتــرام بــه اســاتید و ســرآمدان 
ــر آن در  ــه تأثی ــم و ب ــود می دانی ــه خ را وظیف

ــم. ــاد داری ــا اعتق ــدن انگیزه ه ــده ش فزاین
باشــگاه  اعضــای  گرنــت  واریــز  از  وی 
ــم دانشــگاه تهــران در ابتــدای  ــه داران عل طالی
ــهمیه پســت  ــت: س ــر داد و گف ــال خب ــر س ه
بین المللــی  دانشــجوی  جــذب  و  داک 
راهنمایــی  بــه  مربــوط  ســهمیه های  و 
ــرای  ــژه ب ــه صــورت وی ــری، ب ــاله های دکت رس
اعضــای باشــگاه طالیــه داران علــم دیــده شــده 
اســت. همچنیــن ســاالنه ۳.۵ میلیــارد تومــان 
ــاص  ــگاه اختص ــای باش ــت از اعض ــرای حمای ب

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی
دکتــر مقیمــی در ادامــه بــه تشــریح وضعیــت 
ــج  ــن نتای ــاس تازه تری ــر اس ــران ب دانشــگاه ته
ــاس  ــر اس ــت: ب ــت و گف ــا پرداخ رتبه بندی ه
جدیدتریــن نتایــج نظــام رتبه بنــدی »یــو.

ــه  ــن پل ــا چندی ــران ب ــوز«، دانشــگاه ته اس.نی
ــه رتبــه ۳۲۹ دنیــا دســت پیــدا کــرد.  ارتقــا ب
در گذشــته نیــز دانشــگاه تهــران در ایــن نظــام 

ــوده  ــی ب ــت مل ــه نخس ــدی دارای رتب رتبه بن
اســت کــه امســال ضمــن حفــظ جایــگاه 
نخســت ملــی، بــا دانشــگاه بعــدی وزارت علــوم 
در ایــن رتبه بنــدی دارای ۲6۹ پلــه فاصلــه 

اســت.
ــز  ــس نی ــدی وبومتریک ــزود: در رتبه بن وی اف
ــاد، دانشــگاه  ــاق افت ــار اتف ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
تهــران بــرای اولیــن بــار رتبــه زیــر ۳۰۰ یــک 

ــی را کســب کــرد. دانشــگاه ایران
ــخنان  ــان س ــران در پای ــگاه ته ــس دانش رئی
ــالش و  ــر ت ــالوه ب ــه ع ــرد ک ــد ک ــود تاکی خ
ــگاه  ــگاه دانش ــای جای ــرای ارتق ــزی ب برنامه ری
در  بین المللــی،  رتبه بندی هــای  در  تهــران 
ــاد  ــل، ایج ــجوی بین المل ــذب دانش ــه ج زمین
شــعبه های دانشــگاه تهــران در کشــورهای 
هــدف و ســاماندهی تحقیقــات و پژوهــش 
دارای  خارجــی  دانشــگاه های  بــا  مشــترک 

ــت. ــه اس برنام
وی در ادامــه ایــن آئیــن، لــوح عضویــت 
ــگاه  ــی گل در باش ــی زلف ــر محمدعل ــم دکت دائ
طالیــه داران علــم دانشــگاه تهــران را به ایشــان 
اعطــا کــرد. بــه ایــن ترتیــب، دکتــر زلفــی گل 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اولیــن عضــو 

ــام گرفــت. ــم ایــن باشــگاه ن دائ
ــس  ــوم، رئی ــر عل ــور وزی ــا حض ــن ب همچنی
ــر  ــر دکت ــی نظی ــران و چهره های ــگاه ته دانش
صبــوری و دکتــر گالبچــی، از دکتــر زهــرا امــام 
جمعــه چهــره شــاخص حــوزه علــوم و صنایــع 
ــی  ــتوفی از مهندس ــد مس ــر نوی ــی، دکت غذای
شــیمی، دکتــر علــی فهیــم از علــوم مهندســی 
ــرژی و  ــوزه ان ــا از ح ــدی مهرپوی ــر مه و دکت

ــی شــد. ســوخت قدردان

بــه گــزارش اداره روابط عمومــی وزارت علــوم،  
تحقیقــات و فنــاوری بــه نقــل از  دکتــر ســید 
ــتنادی  ــس مؤسســه اس ــد فاضــل زاده رئی احم
 :)ISC( فنــاوری  و  علــم  پایــش  و  علــوم 
ــور  ــگاه کش ــی ۱۱۰ دانش ــدی و ارزیاب رتبه بن
ــت.  ــام گرف ــدی ISC انج ــروه رتبه بن ــط گ توس

ــی در جلســه ۹۵۸ شــورای  ــج ایــن ارزیاب نتای
علــوم،  وزارت  عالــی  آمــوزش  گســترش 
بــه  فنــاوری در روز یکشــنبه  و  تحقیقــات 
ــد  ــوب ش ــد و مص ــخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ تأیی تاری
ــد. ــالم ش ــگاه اع ــر دانش ــق ه ــه مطل ــه رتب ک

ــاً  ــال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، مجموع ــدی س در رتبه بن
ــه  ــتند ک ــور داش ــگاه حض ــداد ۱۱۰ دانش تع

اطالعــات آنهــا مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار 
ــگاه ها  ــت، دانش ــاس مأموری ــر اس ــت و ب گرف
قــرار  رتبه بنــدی  مــورد  و  دسته بندی شــده 
ــزارش دانشــگاه  ــن گ ــر اســاس ای ــد. ب گرفته ان
سیســتان و بلوچســتان رتبــه ۱6 را در بیــن ۷۴ 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور ب ــع کش ــگاه جام دانش
ــه ۲۲  ــی رتب ــن به طورکل ــت. همچنی داده اس

ــت. ــوده اس ــب نم ــور کس ــن ۱۱۰ کش را در بی

ــه در  ــن رتب ــن بهتری ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
طــول عمــر فعالیــت دانشــگاه سیســتان و 
روابط عمومــی  اداره  می باشــد.  بلوچســتان 
ــرم  ــه اعضــای محت ــن افتخــار را ب دانشــگاه ای
هیئت علمــی،  دانشــجویان گرامــی و کارکنــان 
زحمتکــش و خــدوم دانشــگاه سیســتان و 

بلوچســتان تبریــک عــرض می کنــد.

یازدهمیــن  روابط عمومــی،  گــزارش  بــه 
جشــنواره درون دانشــگاهی حرکــت ویــژه 
دســتاوردهای انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
دانشــگاه  در  آبان مــاه   ۱۷ روز  در  دانشــگاه 

سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد

در ایــن جشــنواره کــه از روز ســه شــنبه ۱۷ 
آبــان ۱۴۰۱ از ســاعت ۹ صبــح بــه مــدت 
ــد؛  ــزار گردی ــازار برگ ــن ب ــه ف ۲ روز در محوط
ارائــه  انجمن هــای علمــی دانشــجویی بــه 
انجــام  فعالیت هــای  و  طرح هــا  گــزارش 
شــده خــود در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

پرداختنــد. 
ــا اســتقبال دانشــجویان  ایــن جشــنواره کــه ب
و اســاتید همــراه بــود؛ حضــور میهمانــان 
ــاون  ــری )مع ــر کالنت ــون دکت ــژه ای همچ وی
ــت  ــف و هیئ ــی وزارت عت ــی و اجتماع فرهنگ

همــراه(، دکتــر رضایــی )رییــس دانشــگاه 
ــای  ــی از اعض ــتان( و جمع ــتان و بلوچس سیس
ــراه داشــت.  ــه هم ــت رییســه دانشــگاه را ب هیئ
دانشــگاه  دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 
ــداد  ــن دوره تع ــتان در ای ــتان و بلوچس سیس
ــی را  ــی و پژوهش ــی، آموزش ــرح علم ۲۳۱ ط
در قالــب کارگاه هــا، وبینارهــا، بازدیدهــای 
ــازه ها  ــت س ــی و دس ــاالت پژوهش ــی، مق علم
ارائــه نمودنــد؛ کــه در مجمــوع شــامل ۱۸۲۰۰ 
ــداد  ــن تع ــردد؛ همچنی ــی گ ــرح م ــاعت ط س
ــده از سراســر کشــور در  ۷۲۲۰۰ شــرکت کنن

ــتند.  ــور داش ــا حض ــن طرح ه ای
در پایــان نیــز روز چهارشــنبه ۱۸ آبــان ۱۴۰۱ 
از ســاعت ۱۸:۳۰ در تــاالر مالصــدرا بــا حضــور 
خانــواده انجمن هــای علمــی دانشــجویی و 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  مســئولین 
 ۸ در  دوره  ایــن  برگزیــدگان  از  دانشــگاه، 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــش، تقدی بخ



71

مراکز دااگشنهی 
@atfiran.ir

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریآبانماه 1401- نشریه شماره12

کاتالیست های سنتز شده در شرکت پیشتازان شیمی باختر

بسمه تعالی
شــرکت پیشــتازان شــیمی باختــر بنابــر نیــاز 
صنایــع فرآینــدی کشــور در حــوزه هــای نفــت، 
گاز و پتروشــیمی، صنایــع فوالد ســازی، صنایع 
ــا  ــت ه ــواع کاتالیس ــه ان ــی ب ــی و داوری غذای
جهــت پیشــبرد اهــداف در تولیــد محصــوالت 
محــل  در   ۱۴۰۱/۰۳/۱6 تاریــخ  در  متنــوع 
پردیــس دانشــگاه رازی فعالیــت خــود را آغــاز 
نمــود و در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۷/۱6 موفــق بــه 
دریافــت گواهــی تاییدیــه دانــش بنیــان )نوپــا 

ــد. ــوع ۱( گردی ن
شــرکت  فعالیــت  تمرکــز  اول  مرحلــه  در 
بــرروی تولیــد و بومــی ســازی کاتالیســت 
ــود  ــی ب ــای خوراک ــن ه ــیون روغ هیدروژناس
ــق واردات  ــوع از کاتالیســت از طری ــن ن ــه ای ک
از شــرکت خارجــی تولیــد کننــده تامیــن و در 
اختیــار کارخانــه هــای روغــن نباتــی قــرار داده 

ــی شــد. م
ــی  ــن خوراک ــیون روغ ــت هیدروژناس کاتالیس
ــد  ــت جام ــن، جه ــع روغ ــرف صنای ــورد مص م
باشــد.  مــی  نباتــی  خــام  روغــن  ســازی 
هیدروژناســیون بــر اســاس تبدیــل روغــن خــام 
ــد، در  ــه جام ــا نیم ــد ی ــت جام ــه حال ــع ب مای
یــک سیســتم راکتــوری ســه فــازی )کنورتــر( 
و در حضــور کاتالیســت مــورد اشــاره و در 
اتمســفریک هیــدروژن انجــام می شــود. دو 

ــد  ــت فرآین ــه اهمی ــرای توجی ــم ب ــل مه دلی
وجــود  روغــن  صنایــع  در  هیدروژناســیون 
ــت.  ــن اس ــداری روغ ــش پای ــی افزای دارد، اول
ــای  ــن غیراشــباع. مســتعد واکنش ه ــک روغ ی
اکسیداســیون خودبخــودی، تخریــب حرارتــی و 
ــر عطــر و  ــذار ب ــن واکنش هــای تاثیرگ همچنی
طعــم روغــن می باشــد. از ایــن رو انجــام فرآینــد 
ــی جهــت افزایــش طــول  هیدروژناســیون جزئ
ــد.  ــروری می باش ــن ض ــدگاری روغ ــر و مان عم
دلیــل دوم انجــام هیدروژناســیون جزئــی روغن 
ــب  ــد. اغل ــی آن می باش ــود کارای ــی، بهب نبات
و  مارگاریــن  نظیــر روغن هــای  محصــوالت 
ــرف  ــیرینی پزیی ها مص ــه در ش ــی ک روغن های
و  ذوب  نقطــه  خــواص  نیازمنــد  می شــود، 
هیدروژنــه  روغن هــای  بــا  منطبــق  نرمــی 
ــرای  ــه ب ــت بکاررفت ــند. کاتالیس ــده می باش ش
بــر  زیــادی  بســیار  تاثیــر  هیدروژناســیون 

ــده دارد.  ــد ش ــن تولی ــت روغ کیفی

همــکاران اصلــی ایــن شــرکت کــه دارای 
باشــند  مــی  کاتالیســت  اصلــی  تخصــص 
نزدیــک بــه یــک دوره ســه ســاله را طــی 
کردنــد کــه در بخــش آزمایشــگاهی قــادر 
ــد  ــنتز کنن ــتهایی را س ــه کاتالیس ــند نمون باش
ــا  ــل رقابتــی ب ــل قبــول و قاب کــه عملکــرد قاب
نمونــه هــا خارجی داشــته باشــند. خوشــبختانه 
تحقیقــات  واحــد  همــکاری صمیمانــه  بــا 
شــرکت کشــت و صنعــت ماهیدشــت )نــازگل(، 
ــای  ــن ه ــا روغ ــنتزی ب ــای س ــت ه کاتالیس
خامــی کــه شــرکت در مجموعــه خــود پیش از 
وارد کــردن بــه راکتــور صنعتــی اســتفاده مــی 
کــرد در اختیــار مــا قــرار مــی گرفــت و بــرای 
ــا و  ــت ه ــی کاتالیس ــی کارای ــکان بررس ــا ام م
ــت  ــه کاتالیس ــرد نمون ــا عملک ــا ب ــه آنه مقایس
هــای تجــاری در مقیــاس آزمایشــگاهی فراهــم 
شــد. بعــداز دریافــت تاییدیــه عملکــرد در 
مقیــاس آزمایشــگاهی بایــد عملکرد کاتالیســت 
ــورد  ــی م ــاس صنعت ــرکت در مقی ــنتزی ش س
ــم  ــرای فراه ــه ب ــت ک ــی گرف ــرار م ــی ق ارزیاب
شــدن ایــن امــر، واحــد تولیــد نیمــه صنعتــی 
ــورد  ــت م ــد و کاتالیس ــاخته ش ــت س کاتالیس
ــی  ــای تکمیل ــش ه ــام آزمای ــت انج ــاز جه نی
عملکــرد صنعتــی  تاییــد  دریافــت  جهــت 
کاتالیســت در اختیــار شــرکت کشــت و صنعت 
ــرکت  ــت. ش ــرار گرف ــازگل( ق ــت )ن ماهیدش
ــای  ــداز انجــام آزمایشــات و آنالیزه ــور بع مذک

کمــی و کیفــی مــورد نیــاز، بومــی ســازی ایــن 
ــود. ــد نم ــت را تایی کاتالیس

ــر  ــیمی باخت ــتازان ش ــرکت پیش ــه ش مجموع
امــروز مــی توانــد بــا اطمینــان ادعــا کنــد کــه 
فعالیــت مــا در تولیــد ایــن نــوع کاتالیســت کــه 
در هیدروژناســیون روغــن هــای خوراکــی بــکار 
ــی  ــای تحقیقان ــت ه ــه فعالی ــی رود از جمل م
بســیار انگشــت شــماری در کشــور بــوده اســت 
کــه تمــام مراحــل کســب دانــش فنــی و 
فنــاوری ســاخت کاتالیســت را در ســه مرحلــه 
اصلــی آزمایشــگاهی، تولیــد پایلوتــی و نهایتــا 
تولیــد نیمــه صنعتــی بــا  موفقیــت طــی کــرده 
ــه اول  ــن شــرکت در مرحل و انشــاهلل هــدف ای
برپــا کــردن یــک واحــد تولیــدی ســاخت ایــن 
نــوع کاتالیســت )بــا تجهیــزات فرآینــدی کامال 
داخلــی( کــه تاکنــون از منابــع خارجــی تامیــن 

مــی شــده در کشــور خواهــد بــود. 

ــتان  ــگاه سیس ــجویان دانش ــن از دانش ــه ت س
و بلوچســتان در هفتمیــن المپیــاد علمــی 
ــز  ــاه ۱۴۰۱ حائ ــت م ــجویی در اردیبهش دانش

ــدند.  ــر ش ــه برت رتب

بــه گــزارش روابــط عمومــی، مرحلــه نخســت 
بیســت و هفتمیــن المپیــاد علمــی دانشــجویی 
ــا حضــور  در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری  ب
6۰ نفــر دانشــجوی ممتــاز کارشناســی در 
برگــزار  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
ــجویان  ــر از دانش ــداد ۲۳ نف ــه تع ــد ک گردی
ــه  ــه مرحل ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــه  ــا توج ــد. ب ــدا کردن ــوری راه پی ــی کش نهای
بــه نتایــج مرحلــه نهایــی ۲ دانشــجوی ســال 
ســوم کارشناســی واجــد شــرایط دریافــت 
ــتان  ــگاه سیس ــی دانش ــه تحصیل ــک هزین کم
ــن  ــن بهتری ــد. همچنی ــتان گردیدن و بلوچس
معیــن  آقــای  بــه  متعلــق  امســال  رتبــه 
ــارم  ــال چه ــجوی س ــا، دانش ــی پارس ابراهیم
کارشناســی در رشــته شــیمی بــا کســب 
رتبــه ۱۰ کشــوری مــی باشــد کــه بــه ایشــان 
ــاوری  ــرا ی ــم زه ــاور ایشــان خان ــتاد مش و اس
ــزون  ــت روزاف ــک عــرض نمــوده و موفقی تبری

ــتاریم. ــال خواس ــد متع ــا را از خداون آنه

درخشش ۳ دانشجوی المپیادی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد.

نمایشــگاه رویــداد کمنــد بــه مــدت دو روز در 
تاریــخ چهارشــنبه ۴ و پنــج شــنبه ۵ آبان مــاه 
ــی  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــاختمان معاون در س

دانشــگاه برگــذار گردیــد

بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
ــکاری  ــتان و هم ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
و خانــواده  بانــوان  امــور  دفتــر  مدیــر کل 
ــدس  ــتان مهن ــتان و بلوچس ــتانداری سیس اس
ابراهیمــی و مرکــز رشــد دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان نمایشــگاه رویــداد کمنــد بــه مــدت 
دو روز در تاریخ چهارشــنبه مــورخ ۴/۸/۱۴۰۱و 
پنــج شــنبه ۵/۸/۱۴۰۱در ســاختمان معاونــت 

فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه برگــذار گردیــد. 
نمایشــگاه ایــن رویــداد در روز چهارشــنبه 
ــا حضــور دکتــر غالمرضــا  ــه صبــح ب ســاعت ن
رضایی ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچستان 
و  مســئول دفاتــر نهــاد رهبــری حجت االســالم 
ــر  ــر کل دفت ــری و مدی ــر بام والمســلمین دکت
مهنــدس  خانــم  اســتانداری  بانــوان  امــور 
ــدس نوشــین   ــم مهن ــن خان ابراهیمــی همچنی
حســابی مقــدم مشــاور امــور بانــوان شــهرداری 
زاهــدان افتتــاح گردیــد.در ایــن نمایشــگاه ۸۰ 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــردی و گروه ــر ف اث
ــوان  ــه عن ــر ب ــداد ۱۸ اث ــن تع ــه از ای ــد ک ش
اثــرات قابــل تقدیــر و نفــرات اول تــا ســوم هــر 
رشــته، توســط تیــم تخصصــی داوری انتخــاب 
ــداد از  ــن روی ــدگان ای ــرکت کنن ــد. ش گردیدن
دانشــگاهای سیســتان و بلوچســتان، دانشــکده 
ــگاه ازاد  ــاز، دانش ــهید خب ــه ای ش ــی وحرف فن
ــه در  ــد ک ــور بودن ــام ن اســالمی و دانشــگاه پی
آخــر در میــان نفــرات برگزیده از همه دانشــگاه 
هــای شــرکت کننــده بــه عنــوان نفــرات برتر و 

قابــل تقدیــر حضور داشــتند. در روز پنج شــنبه 
ــی  ــر کل فرهنگ ــاور مدی ــی مش ــر روزبهان دکت
وزارت علــوم و معاونــت فرهنگــی دانشــگاه 
ــوری و همچنیــن مدیــر کل فرهنگــی  دکتــر ن
ــه  ــد ب ــار بازدی ــری از نمایشــگاه اث ــر جعف دکت
عمــل آوردنــد. همچنیــن در حاشــیه ایــن 
نمایشــگاه ۵ کارگاه هنــری از جملــه: رنگــرزی 
ــا  ــرق و کار ب ــی. نگارگری.مع ــنتی.قالی باف س
چــوب توســط اســاتید دانشــکده هنــر دانشــگاه 
ــم  ــد. مراس ــذار ش ــتان برگ ــتان و بلوچس سیس
ــنبه  ــداد در روز پنــج ش اختتامیــه ایــن روی
ــی،  ــر روزبهان ــا دکت ــور ب ــد از ظه ســاعت 6 بع
جنــاب دکتــر برکاتــی مدیــر کل مرکــز رشــد، 
ــر  ــر کل دفت ــی مدی ــدس ابراهیم ــم مهن خان
ــت فرهنگــی  ــوری معاون ــوان، دکتــر ن امــور بان
ــر کل فرهنگــی  دانشــگاه، دکتــر جعفــری مدی
دانشــگاه برگــذار گردیــد کــه بــه  نفــرات برتــر 
و قابــل تقدیــر لــوح تقدیر.تندیــس و هدایــای 

نقــدی اهــدا شــد.

نشست بصیرت افزایی حول حوادث اخیر استان با حضور سردار کرمی فرمانده 
سپاه قدس

نشســت بصیــرت افزایــی حــول حــوادث اخیــر 
ــده  ــی فرمان ــردار کرم ــور س ــا حض ــتان ب اس
ــدس و حجــت االســالم و المســلمین  ســپاه ق
بامــری مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه و 
ــخ ۲  ــگاه در تاری ــه دانش ــأت رئیس ــای هی اعض
ــگاه  ــراج دانش ــاالر مع ــاه ۱۴۰۱ در ت ــان م آب

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ ــاتید دانش ــژه اس وی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، نشســت 
بصیــرت افزایــی حــول حــوادث اخیــر اســتان 
بــا حضــور ســردار کرمــی فرمانــده ســپاه قدس 
و حجــۀ االســالم و المســلمین بامــری مســئول 
نهــاد رهبــری دانشــگاه و اعضــای هیــأت 

رئیســه دانشــگاه در تاریــخ ۲ آبــان مــاه در تاالر 
معــراج دانشــگاه ویــژه اســاتید دانشــگاه برگــزار 
گردیــد.در ابتــدای مراســم حجــۀ االســالم 
ــه خوشــامدگویی  ــر بامــری ب والمســلمین دکت
ــه ســردار کرمــی و اعضــای هیــات رئیســه و  ب
اســاتید شــرکت کننــده در نشســت پرداخــت.

در ادامــه ســردار کرمــی فرمانــده قــرارگاه 
ــي در  ــوب شــرق ســپاه گفــت: وقت ــدس جن ق
منطقــه اي امنیــت نباشــد علــم و اقتصــاد هــم 
ــروز مســولیت  ــزود: ام ــي اف نیست.ســردار کرم
اســاتید در تربیــت دانشــجویان، مســولیت 
بســیار بزرگــي اســت تــا دانشــجو از لحــاظ بــار 

ــي برســد. ــه درجــه مطلوب ــي ب فکــري و عمل

وي گفــت: همانطــور کــه مــي دانیــم کشــور 
امــروز  و  اســت  توانمنــدي  جوانــان  داراي 
وظیفــه مــا ایــن اســت کــه در حــوزه کار 
اقتصــادي تــالش کنیــم و ســطح علمــي خــود 
را توســعه دهیــم تــا دانشــجو نیــز بتوانــد 
ــود  ــاي خ ــدي ه ــري از توانمن ــرک فک ــا تح ب

ــد. ــتفاده کنن اس
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رونمایی از چهارمحصول فناورانۀ تیم های شتاب دهندۀ کوانتوم پاس دانشگاه شیراز

در نشســتی بــا حضور جمعــی از دانشــگاهیان، 
ــوم  ــتابدهندۀ کوانت ــای ش ــم از تیم ه ــار تی چه
و  فنــاوری  نــوآوری،  مدیریــت  پــالِس 
کارآفرینــی دانشــگاه شــیراز، بــه نام هــای 
آتــی  فراهــوش   « »بگــردش«،  »اکیــپ«، 
گســتر پاســارگاد« و »قاصــدک« از محصــوالت 

دانش بنیــان خــود رونمایــی کردنــد.
ــای  ــۀ تیم ه ــی از چهارمحصــول فناوران رونمای
دانشــگاه  پــالس  کوانتــوم  شــتاب دهندۀ 

ــیراز ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
نقــل از دانشــگاه شــیراز ،در ایــن نشســت کــه 
ــیراز  ــگاه ش ــوی دانش ــر مصطف ــاالر دکت در ت
ــی  ــه معرف ــا، ب ــک از تیم ه ــد، هری ــزار ش برگ
محصــوالت خــود پرداختــه و کاربــرد آن را 

ــد. ــریح کردن تش
ــود  ــه ی خ ــول فناوران ــردش از محص ــم بگ تی
ــام »سوپراپلیکیشــن گردشــگری ســالمت  ــا ن ب
توضیــح  و  کــرد  رونمایــی  درآمدزایــی«  و 
داد: ایــن برنامــه، یــک ســوپراپ حــوزه ی 
ــرگرمی  ــالمت و س ــات، س ــگری، تفریح گردش
ــا  ــا ب ــده ت ــالش ش ــه ت ــن برنام ــت. در ای اس
ــهری و  ــکری ش ــالمتی، گردش ــر س ــز ب تمرک

از هــوش  بــا اســتفاده  طراحــی مشــوق ها 
مصنوعــی شــرایط گردشــگری، تفریحــات و 
ــطوح  ــنین و س ــی س ــرای تمام ــرگرمی را ب س
ــا  ــران ب ــم. کارب ــم کنی ــه فراه ــدی جامع درآم
نصــب  برنامــه ی بگــردش بــه جمــع آوری ســکه 
از طــرق مختلــف می پردازنــد و بــا تبدیــل 
ــگاه  ــد از فروش ــار می توانن ــه اعتب ــکه های ب س
همچنیــن  کننــد.  خریــد  خدمــات  و  کاال 
و  آنالیــن  کســب وکارهای  همــکاری  بــا 
غیرآنالیــن، بــه توســعه ی بــازار ایشــان کمــک 
ــا  ــا ب ــه پذیرنده ه ــو ک ــن نح ــه ای ــود؛ ب می ش
ارائــه ی کاال و خدمــات خــود در برنامــه ی 
ــی  ــای تبلیغات ــتفاده از فض ــا اس ــردش و ب بگ
بــا پنــل گزارش دهــی حرفــه ای، ریســک و 
ــی را کاهــش داده و باعــث  هزینه هــای تبلیغات
ــود  ــروش خ ــردد و ف ــی می گ ــش اثربخش افزای

می بخشــند. رونــق  را 
نــام  بــا  را  اکیــپ، محصــول خــود  تیــم 
»اپلیکیشــن اکیــپ« کــه برنامــه   ای بــرای 
و  ســفر  در  هزینه هــا  تقســیم  و  مدیریــت 
ــرد  ــی ک ــت، رونمای ــی اس ــای گروه فعالیت ه
ــهم و  ــبه ی س ــت: محاس ــی آن گف و در معرف
به ویــژه  گروهــی،  فعالیت هــای  در  دنگ هــا 
در ســفرها و زندگــی  گروهــی، یــک مســأله ی 

ــک  ــا ی ــن ب ــن اپلیکیش ــت؛ ای ــاز اس دردسرس
ــرای  ــهودی )intuitive( ب ــری ش ــط کارب راب
ــی  ــراد طراح ــاب اف ــاب و کت ــبه ی حس محاس

دارد. بســیاری  قابلیت هــای  و  شــده 
 تیــم قاصــدک هــم کــه باهــدف خدمــت بــه 
ــی  ــت، در معرف ــت داش ــاب فعالی ــه ی کت عرص
محصــول خــود باعنــوان  »اپلیکیشــن قاصدک« 
اظهــار کــرد: ایــن برنامــه براســاس محــل 
عرضــه )لوکیشــن( نزدیک تریــن مــکان کتــاب 
ــای  ــر قابلیت ه ــد و از دیگ ــی ده ــان م را نش
ــی  ــای صوت ــه کتاب ه ــت ک ــن اس ــم ای آن ه

ناشــران  مســتقیم  اتصــال  و  فــروش  دارد، 
را  کتــاب  خریــداران  و  کتابفروشــی ها  بــه 
پســماند  بازیافــت  اســت،  ســاخته  میســر 
ــده و اولیــن  ــاب را در خــود گنجان کاغــذ و کت
ــی ها  ــی کتابفروش ــری اختصاص ــابداری اب حس

ــت. ــه داده اس را ارائ
تیــم فراهــوش آتی گســتر پاســارگاد نیــز 
ــه و  ــک خان ــات الکترونی ــوزه ی قطع ــه در ح ک
ــاخت  ــت، از س ــت داش ــمند فعالی ــهر هوش ش
کارخانه هــای  و  ســاختمان   IoT تجهیــزات 

ــرد. ــی ک ــود رونمای ــم خ ــمند تی هوش

نهمین جشنواره فناوری اطاعات کشور ITweekend۹، در دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار می شود

ــات کشــور  ــاوری اطالع ــن جشــنواره فن نهمی
گــروه  توســط   »»۹  IT WEEKEND
 Sharif ICT« فنــاوری اطالعــات شــریف
ــگاه  ــت دانش ــکاری و حمای ــا هم Group« ب
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــریف، معاون ــی ش صنعت
ــی  ــام صنف ــازمان نظ ــوری و س ــت جمه ریاس
ــد  ــزار خواه ــاه برگ ــه ای روز ۲۴ آذر آذرم رایان

ــد. ش
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــریف،  ــی ش ــل از دانشــگاه صنعت ــه نق ــوم ب عل
ایــن رویــداد بــا هــدف انتقــال تجربــه و 
شکســت  و  موفقیــت  داســتان های  ارائــه 
افــراد سرشــناس در ایــن حــوزه، بررســی 
ــاد  ــتارتاپ ها و ایج ــش روی اس ــای پی چالش ه
انگیــزه بــرای راه انــدازی کســب کارهــای نویــن 
و خالقانــه و بررســی دالیــل عــدم موفقیــت در 
ــاه ســال  ــا روز ۲۴ آذرم ــای نوپ کســب و کاره
۱۴۰۱ در محــل دانشــگاه صنعتــی شــریف 
ــات،  ــاوری اطالع ــنواره فن ــزار می شود.جش برگ
ــراد  ــه در آن اف ــت ک ــک روزه اس ــدادی ی روی
اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  در  سرشــناس 
تجربیــات و داســتان موفقیــت و شکســت های 
ــرای  ــاه ب خــود را در قالــب ســخنرانی های کوت

ــد. ــتراک می گذارن ــه اش ــن ب مخاطبی
الهــام   ITWeekend در  ســخنرانی ها 
کنفرانس هــای  ســخنرانی های  از  گرفتــه 
اتمــام  از  پــس  و  می شــود  انجــام   TED
ــده  ــن ش ــای تدوی ــب کلیپ ه ــداد در قال روی
ســرویس های  رویــداد،  رســمی  ســایت  در 
اشــتراک ویدئــو و شــبکه های مجــازی بــه 

می شــوند. گذاشــته  اشــتراک 
ــداد  ــن روی همچنیــن هشــت دوره پیشــین ای
ــگان و  ــر از نخب ــدود ۱۰۰ نف ــخنرانی ح ــا س ب
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــته ح ــراد برجس اف
ــوزه  ــن ح ــه ای ــدان ب ــور عالقه من ــور پرش حض
برگــزار  کنــون  تــا   ۱۳۹۵ ســال های  در 
و  ســخنرانی ها  فیلــم  کــه  اســت  شــده 

ــر  ــا ب ــن رویداده ــزاری  ای ــل برگ ــزارش کام گ
www. روی وب ســایت رویــداد بــه آدرس

ــت.یکی از  ــه اس ــرار گرفت itweekend.ir  ق
اهــداف اصلــی در  ITWeekend ایــن اســت 
ــن  ــن دوره از ای ــزاری چندی ــس از برگ ــه پ ک
رویــداد مجموعــه ارزشــمندی از ســخنرانی های 
بــزرگان حــوزه فنــاوری اطالعــات را جمع آوری 
کنــد. تاکنــون بــا حضــور بیــش از ۱۰۰ نفــر از 
ــداد  ــن روی ــناس در ای ــراد سرش ــگان و اف نخب
تــا حــدود زیــادی بــه ایــن هــدف دســت پیــدا 

ــرده اســت. ک
 همچنیــن در حاشــیه ایــن رویــداد پنل هــای 
تخصصــی اســتارتاپ های موفــق و شکســت 

ــود. ــزار می ش ــورده برگ خ
ــاز  ــداد آغ ــن روی ــام در ای ــت ثبت ن گفتنی اس
شــده و تــا ۱۵ آذرمــاه ادامــه خواهــد داشــت. 
عالقه منــدان می تواننــد جهــت ثبــت نــام 
ــا  ــد و ی ــه کنن ــنواره مراجع ــایت جش ــه وبس ب
بــا شــماره تلفــن ۵-66۰۲۸۹6۳-۰۲۱ بــا 

ــد. ــاس بگیرن ــداد تم ــه روی دبیرخان

اولین جشنواره بازی های فکری برگزار شد
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه اردکان، دانشــجویان 
ــز  ــارکت مرک ــا مش ــه ب ــنواره ک ــن جش در ای
ــی  ــت بدن ــاور و اداره تربی ــای فن ــد واحده رش
ــد  ــش رش ــد پی ــکاری واح ــا هم ــگاه و ب دانش
ــازی  ــش از ۴۰ ب ــد، در بی ــزار ش ــد برگ نوپدی

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیدگ ــری ب فک
ایــن بازی هــا شــامل بازی هــای تعادلــی، 
ــه  ــه ب ــت ک ــی هس ــی و کارت ــی، ذهن هیجان
برگــزار  اردکان  دانشــگاه  در  روز   ۲ مــدت 
می شــود. بازی هــای فکــری بــا هــدف تقویــت 
ــه و حــل مســئله  هــوش فضایــی، تفکــر نقادان

ــود. ــزار می ش ــری برگ ــم گی ــدرت تصمی و ق
رئیســه  هیئــت  اعضــای  اســت  گفتنــی 
ایــن  برگــزاری  رونــد  از  اردکان  دانشــگاه 

کردنــد. بازدیــد  جشــنواره 

قرار گرفتن نام یک عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد در جمع یک درصد 
دانشمندان برتر دنیا

ــر امیــن جاجرمــی عضــو هیئــت علمــی  دکت
دانشــگاه بجنــورد در جمــع یــک درصــد 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــر دنی ــمندان برت دانش
ــام یــک عضــو هیئــت علمــی  قــرار گرفتــن ن
دانشــگاه بجنــورد در جمــع یــک درصــد 

ــا ــر دنی ــمندان برت دانش
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه بجنــورد، بــه 
ــش  ــوم و پای ــتنادی عل ــه اس ــزارش موسس گ
علــم و فنــاوری )ISC( در ســال ۱۴۰۱، از 
ــتناد  ــگران پراس ــر پژوهش ــزار نف ــن ۱۰۰ ه بی
ــک  ــزو ی ــی ج ــام ۸۴۰ ایران ــان، ن ــر جه سراس
ــا منتشــر شــده  ــر دنی درصــد دانشــمندان برت

ــت. اس

در ایــن گــزارش نــام دکتــر امیــن جاجرمــی، 
دانشــگاه  بــرق  مهندســی  گــروه  دانشــیار 
بجنــورد و رئیــس کمیســیون تخصصــی فنــی 
ــا  ــن دانشــگاه ب ــزه ای و مهندســی هیئــت ممی

بیــش از ۳۳۰۰ اســتناد دیــده می شــود.

https://isti.ir/
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آنچه خواهید خواند: 

ــگان  ــکن نخب ــن مس ــت تامی - نهض
ــت ــورده اس ــد خ کلی

نــوآوری  و  فنــاوری  خانه هــای   -
حضــور  بســتر  بایــد  صادراتــی 
ــم  ــی را فراه ــازار جهان ــرکت ها در ب ش

ــد کنن

- توســعه صندوق هــای پژوهــش 
ــک اولویت  ــاوری غیردولتی ی و فن

است

دهقانی فیروزآبادی:
نهضت تامین مسکن نخبگان کلید خورده است

مســکن  تامیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
نخبــگان دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا حضــور 
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان و شــهردار تهــران 

ــد. ــا ش امض
ــادی معــاون علمــی،  روح اهلل دهقانــی فیروزآب
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت 
تفاهم نامــه  امضــای  آییــن  در  جمهــوری 
همــکاری بــرای تامیــن مســکن نخبــگان 
دانشــگاه شــریف، بــا اشــاره بــه تالش هــا 
ــرای  ــگان و اج ــای نخب ــع دغدغه ه ــرای رف ب
ــا گفــت:  ــدگاری آن ه برنامه هــای جــذب و مان
مســکن مســاله مهمــی در حمایــت از نخبــگان 
کشــور اســت و رییــس جمهــوری محتــرم 
بارهــا بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــته اند.

ــت  ــه حمای ــا اشــاره ب ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
دولــت در جهــت رفــع دغدغــه جوانــان و 
ــا  ــبختانه ب ــرد: خوش ــان ک ــگان کشــور بی نخب
ــت  ــران و دس ــهرداری ته ــام ش ــزم و اهتم ع
آغازگــر  کــه  شــریف  دانشــگاه  انــدرکاران 
ــن  ــگان شــدند ای ــان تامیــن مســکن نخب جری
ــه  ــرار گرفت ــن ق ــیر تامی ــم، در مس ــاز مه نی
ــه  ــران فعاالن ــهرداری ته ــزود: ش ــت.وی اف اس
ــد و  ــال می کن ــوع را دنب ــن موض ــر، ای و پیگی
ــگاه ها  ــایر دانش ــان در س ــن جری ــد دارم ای امی

ــد. ــدا کن ــه پی ــز ادام نی
بیــان  بــا  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  رییــس 
ــت  ــکاری و حمای ــا هم ــگاه ها ب ــه دانش این ک
دولــت می تواننــد در رفــع نیازهــا و حــل 
باالیــی  اثربخشــی  نخبــگان  دغدغه هــای 
ــر  ــاق آغازگ ــن اتف ــزود: ای ــند اف ــته باش داش
ــد مســکن  ــان اســت و نهضــت تولی ــک جری ی
ــن  ــم ای ــر بتوانی ــورد. اگ ــد خ ــی کلی نخبگان
ــم،  ــال کنی ــری و دنب ــه جــد پیگی نهضــت را ب
تامیــن مســکن  قطعــا تحولــی در عرصــه 

نخبــگان صــورت خواهــد گرفــت.
ــرای  ــران ب ــهرداری ته ــزم ش ع

ــگان ــکن نخب ــن مس تامی
علیرضــا زاکانــی شــهردار تهــران نیــز در ایــن 
مراســم، پاســخ گویی بــه نیازهــا و خدمــت بــه 
ــار  ــه اقش ــه هم ــت ب ــار خدم ــگان در کن نخب
را از اولویت هــای شــهرداری عنــوان کــرد و 
ــه  ــک ب ــرای کم ــاس، ب ــن اس ــر همی ــزود: ب اف
دغدغــه مســکن نخبــگان عــزم خــود را جــزم 

کرده ایــم.
ــم  ــن تفاه ــرد: ای ــدواری ک ــراز امی ــی اب زاکان
نامــه و اجــرای آن، الگویــی بــرای توســعه 
خدمــت رســانی در ســایر دانشــگاه ها باشــد و 
تامیــن مســکن کــه بــه عنــوان یــک آرزو تلقــی 
می شــود بــا کمــک بنیــاد ملــی نخبــگان، 

ــود. ــر ش ــترس پذی دس
شــهردار تهــران ادامــه داد: در ایــن مســیر، از 
همــه امکانــات بهــره مــی بریــم و تــالش مــی 
ــه یکدیگــر،  ــا اتصــال ظرفیت هــا ب ــا ب کنیــم ت
ایــن فرصــت بــرای نخبــگان ســایر دانشــگاه ها 

نیــز فراهــم شــود.
رفــع نیــاز نخبــگان دانشــگاه 

شــریف
رســول جلیلــی رئیــس دانشــگاه صنعتــی 
ــا بیــان ایــن کــه وعــده تامیــن  شــریف نیــز ب
مســکن نخبــگان در مســیر تحقــق قــرار گرفته 
اســت، ادامــه داد: پیــش از ایــن قول هایــی داده 
شــده بــود امــا تــا مرحلــه عمــل فاصله داشــت. 
امــروز امــا اشــتیاق و انگیــزه شــهرداری تهــران 
و بنیــاد ملــی نخبــگان ایــن عــزم را در مــا نیــز 
ــی کــه امــروز  ــه نیــاز نخبگان ــا ب جــزم کــرد ت
ــوند  ــگاه می ش ــجو وارد دانش ــوان دانش ــه عن ب
و طــی چنــد ســال آینــده بــه عضویــت هیئــت 

داده  پاســخ  می آینــد،  در  دانشــگاه  علمــی 
شــود.

وی افــزود: امیدواریــم کــه ایــن مراســم را در 
ــداث  ــای اح ــاختمان ه ــده در س ــال آین دو س

ــم. ــرای نخبــگان جشــن بگیری شــده ب
ــای  ــکن در اولویت ه ــن مس تامی

ــگان ــی نخب ــاد مل بنی
ــی  ــاد مل ــم مقــام بنی ناصــر باقــری مقــدم قائ
نخبــگان در ایــن مراســم گفــت: بــا توجــه بــه 
ماموریــت ذاتــی کــه بنیــاد ملــی نخبــگان برای 
حمایــت، پشــتییانی و توانمندســازی نخبــگان 
ــن  ــع ای ــرای رف ــا ب ــی ظرفیت ه دارد، از تمام

ــم. ــره می بری ــگان به ــم نخب ــه مه دغدغ
باقــری مقــدم ادامــه داد: بخــش قابــل توجهــی 
ــریف  ــی ش ــگان از دانشــگاه صنعت ــن نخب از ای
هســتند و انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه کمــک مــی 
کنــد تــا بــه رفــع یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه 
هــای ایــن قشــر، جامعــه عمــل پوشــانده 

شــود.
ابــراز  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  مقــام  قائــم 
امیــدواری کــرد: بــا عزمــی کــه در بنیــاد ملــی 
نخبــگان  و شــهرداری تهــران وجــود دارد ایــن 
ــا در  ــه تنه ــگان ن ــم نخب ــق و مه ــه ح ــاز ب نی
ــگاه  ــی دانش ــه در تمام ــریف بلک ــگاه ش دانش

ــود. ــرف ش ــور برط ــای کش ه

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری منصوب شد
روح اهلل  حکمــی  طــی  رئیس جمهــوری 
معــاون  به عنــوان  را  فیروزآبــادی  دهقانــی 
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان 
منصــوب کــرد. در حکــم ســید ابراهیم رئیســی، 

رییــس جمهــوری خطــاب بــه روح اهلل دهقانــی 
ــه اســتناد اصــل  ــده اســت: »ب ــادی آم فیروزآب
ــی و  ــون اساس ــارم قان ــت و چه ــد و بیس یکص
ــه مراتــب تعهــد، شایســتگی و تجــارب  نظــر ب

در آئین نکوداشت سالروز تأسیس معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم؛
آیین تجلیل از سورنا ستاری معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد

همزمــان بــا بزرگداشــت یک ســالگی تاســیس 
ــوم، از  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــت فن معاون
دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
ــعه  ــر در توس ــراد موث ــوری و اف ــت جمه ریاس

ــوآوری کشــور تجلیــل شــد. فنــاوری و ن
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
و  علمــی  هــای  پژوهــش  ســازمان  علــوم، 
صنعتــی ایــران امــروز )یکشــنبه( میزبــان 
ــت  ــیس معاون ــالروز تاس ــت س ــن نکوداش آیی
ــور  ــا حض ــوم ب ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
بنیــان ریاســت جمهــوری، وزیــر علــوم و 
شــماری از اســتانداران و روســای پــارک هــای 
علــم و فنــاوری بــود. همزمــان بــا ایــن مراســم 
از تاتیرگــذار تریــن چهــره هــا در زمینه توســعه 
فنــاوری و نــوآوری  از جملــه  از دکتــر ســورنا 
ســتاری کــه در حوزه توســعه فنــاوری و نوآوری 
طــی ســال هــای مســئولیت معاونــت علمــی و 
ــل  ــود، تجلی ــرده ب ــیار ک ــالش بس ــاوری ت فن
شــد. همچنیــن مهــران فاطمــی اســتاندار یــزد، 

ــن  ــارس و زی ــتاندار ف ــی اس ــی ایمان محمدعل
ــان  ــتاندار آذربایج ــرم اس ــوی خ ــن رض العابدی

ــد . ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی ــرقی م ش
سرپرســت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
گیــالن، مدیــر مراکــز فنــاوری پــارک خراســان 
رضــوی و مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان، 
ــی  ــیخ بهای ــاوری ش ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
اصفهــان مدیــز مراکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
ــر  ــان، مدی ــی اصفه ــی تحقیقات ــهرک علم ش
ــم و  ــارک عل ــاور پ ــای فن ــد واحده ــز رش مرک
ــری  ــت فک ــر مالکی ــر دفت ــزد، مدی ــاوری ی فن
پــارک علــم و فنــاوری یــزد، معــاون پشــتیبانی 

پــارک ســمنان، مدیــر امــور اداری پــارک 
ــم، مســئول حــوزه ریاســت  ــاوری ق ــم و فن عل
ــذار  ــراد تاثیرگ ــوان اف ــه عن ــمنان، ب ــارک س پ
ــا  ــارک ه ــوآوری در پ ــاوری و ن ــعه فن در توس
ــاوری  ــن حــوزه فن ــر شــدند.برترین خیری تقدی
نیــز معرفــی شــدند. در ایــن بخــش علــی 
ســعیدی از خیریــن برتریــن، معرفــی و تجلیــل 
شــد. همچنیــن کاظــم قلــم چــی خّیــر حــوزه 
ایــن  شــد.در  تجلیــل  نــوآوری  و  فنــاوری 
ــرآمد  ــی س ــات علم ــو هی ــه عض ــه از س برنام
ــی محمــد عبداالحــد  ــوآوری؛ یعن ــاوری و ن فن
ــق  ــران محق ــات علمــی دانشــگاه ته عضــو هی
در زمینــه فنــاوری نانــو، حســین اســدی عضــو 
هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف فعــال 
ــر صبحــی  ــه و جعف ــه  مهندســی رایان در زمین
رشــته  محقــق  تبریــز  دانشــگاه  قشــالقی 
مهندســی بــرق نیــز تقدیــر شــد. در ایــن 
 آییــن همچنیــن از کتــاب هــای ترجمــه و 
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن ــده در معاون ــف ش تالی

ــد. ــی ش رونمای
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آیین دانش بنیان
آمار ماهیانه صادرات و واردات محصوالت دانش بنیان اعام می شود

صــادرات عاملــی اســت کــه ارتباط مســتقیمی 
ــراز و نشــیب های  ــی و ف ــازار داخل ــق ب ــا رون ب
ایــن عرصــه دارد. ارتباطــی دو ســویه و اثرگذار 
کــه نادیــده گرفتــن هــر کــدام اقدامــات بــرای 

جهــش تولیــد را بــی اثــر مــی کنــد.
 بــه همیــن دلیــل قانــون جهــش تولیــد دانش 
ــوب؛  ــف مص ــواد مختل ــا و م ــان در بنده بنی
محصــوالت  صــادرات  بــه  ویــژه ای  توجــه 
تولیــدی داخلــی دارد و همــه دســتگاه های 
ــه  ــف ب ــمی مکل ــکل منجس ــه ش ــط را ب ذیرب
و  خدمــات  ارائــه  و  زیرســاخت ها  تامیــن 
حمایت هــای الزم بــه شــرکت هــای دارای 

ــت. ــرده اس ــی ک ــت صادرات ظرفی
آیین نامــه هــای اجرایــی هیــات وزیــران 
نیــز تاکیــد موکــدی بــر همیــن موضــوع 
ــان را  ــوالت دانش بنی ــادرات محص ــت و ص اس
ــازار  ــعه ب ــات توس ــی از ضروری ــوان یک ــه عن ب

داخلــی می دانــد. بــر همیــن اســاس هــم 
ــف  ــران موظ ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه گم
اســت کــه بــه صــورت ماهیانــه آمــار تفصیلــی 
ــان  ــش بنی ــوالت دان ــادرات و واردات محص ص
را بــه تفکیــک شناســه )کــد( تعرفــه و کشــور 
ــا  ــب پرونج ــود در قال ــات موج ــایر جزیی و س
ــش  ــل ویرای ــی قاب ــب الکترونیک ــل( مناس )فای

ــد. ــالم کن ــود اع ــای خ در تارنم
ایــن اقــدام در کنــار احصــاء شناســه کاالهــای 
ــا محصــوالت دانــش بنیــان مبتنــی  مرتبــط ب
شناســه  و  توصیــف  هماهنــگ  نظــام  بــر 
ــت  ــری مثب ــد تاثی ــی توان ــا م ــذاری کااله گ
ــا  ــرکت ه ــن ش ــادرات ای ــعه ص ــد توس در رون

ــد. ــته باش داش

آیین دانش بنیان
صنعت بیمه با نوآوری و فناوری گره می خورد

ــوآوری در صنعــت بیمــه  توســعه فنــاوری و ن
از جملــه اهدافــی اســت کــه در قانــون جهــش 
تولیــد دانش بنیــان بــر آن تاکیــد شــده و 
ــف  ــرای آن مکل ــه اج ــط ب ــتگاه های ذیرب دس
شــدند. هوشمندســازی نظــام تشــخیص و 
پرداخــت بیمــه نقــش موثــری در ارتقــای 
کیفیــت و کمیــت ارائــه خدمــات دارد و نیازهــا 
ــای  ــا و راهکاره ــدی ه ــای توانمن ــر مبن را ب
درســت علمــی و تخصصــی پاســخ مــی دهــد. 
ــران؛  ــر همیــن اســاس آیین نامــه هیــات وزی ب
بیمــه  دارایــی)  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
مرکــزی( را مکلــف بــه توســعه فنــاوری و 
ــوآوری در حــوزه صنعــت بیمــه کــرده اســت. ن

ــه وزارت  ــده ک ــد ش ــه تاکی ــن آیین نام در ای
اســت  اقتصــادی و دارایــی موظــف  امــور 
بــرای تحقــق ایــن موضــوع در راســتای ایجــاد 

هوشمندســازی  بــرای  الزم  ســازوکارهای 
ــبت  ــه؛ نس ــت بیم ــخیص و پرداخ ــام تش نظ

ــت  ــنجی و مدیری ــام اعتبارس ــای نظ ــه ارتق ب
خطــر و توســعه ابزارهــای بیمــه ای الزم بــرای 
ــه  ــکوهای ارائ ــان و س ــش بنی ــوالت دان محص
دهنــده خدمــات بیمــه ای بــا رعایــت قوانیــن 
ــدام کنــد. همچنیــن از  و مقــررات مربوطــه اق
طریــق شــورای عالــی بیمــه نســبت بــه اصــالح 
ــای  ــرکت ه ــذاری ش ــرمایه گ ــه س ــن نام آیی
ــا  ــارکت آنه ــهیل مش ــتای تس ــه در راس بیم
ــه ســرمایه گــذاری در شــرکت هــای  در زیمن

ــود. ــدام ش ــوآور اق ــان و ن ــش بنی دان

دهقانی فیروزآبادی:   ایرانیان خارج از کشور نیاز به تکریم دارند/ در خارج از کشور 
ایرانیانی داریم که وطن پرست تمام عیار هستند

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در نشســت کارگــروه تخصصــی 
ــی  ــورای عال ــن ش ــای نوی ــاوری ه ــوم و فن عل
ــت  ــه ظرفی ــور ب ــارج از کش ــان خ ــور ایرانی ام
پیرامــون  مهــم  مســائل  و  موجــود  هــای 
ــت. روح اهلل  ــور پرداخ ــارج از کش ــان خ ایرانی
معاونــت  سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــاوری  ــوم و فن ــروه تخصصــی عل نشســت کارگ
هــای نویــن شــورای عالــی امــور ایرانیــان 
ــه میزبانــی معاونــت علمــی  خــارج از کشــور ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــه  ــان خــارج از کشــور ب ــه موضــوع ایرانی اینک
ــوب  ــم محس ــوع مه ــک موض ــارف ی دور از تع
می شــود و دارای چنــد ویژگــی اســت، گفــت: 
اولیــن ویژگــی چهــره بیــن المللــی جمهــوری 
ــه  اســالمی اســت، ایرانیــان خــارج از کشــور ب
واســطه ایرانــی بــودن بــرای ملــت هــای دیگــر، 
ــور  ــی کش ــن الملل ــره بی ــوه چه ــی از وج یک

می شــوند. محســوب 
 صیانت از سرمایه های انسانی

ــود  ــم دوم وج ــه مه ــه نکت ــان اینک ــا بی وی ب
ــی اســت  ــتعداد و شــخصیت های ــا اس ــراد ب اف
کــه متعلــق بــه ایــران هســتند، افــزود: بــه هــر 
دلیلــی و بــا توجــه بــه مســائلی کــه کشــور در 
ســال هــای گذشــته داشــته یــک تعــداد قابــل 
توجهــی از ظرفیــت هــا و اســتعدادهای کشــور 
ــر را  ــورهای دیگ ــه کش ــن ب ــت رفت ــه فرص ک
داشــتند از ایــران خــارج شــدند، در ایــن بیــن 
تعــدادی عالقه منــد بــه رفتــن بودنــد و تعدادی 
ــوده از  ــه خاطــر شــرایط ســختی کــه ب هــم ب
ــا  ــادی ب ــدند.دهقانی فیروزآب ــارج ش ــور خ کش
ــادی  ــوع اقتص ــوم موض ــه س ــه نکت ــان اینک بی
و ســرمایه گــذاری اســت، گفــت: کشــوری 
ــی از  ــی خوب ــک قســمت خیل ــان ی ــد لبن مانن
ــی هــای خــارج  اقتصــاد خــود را توســط لبنان
ــوع  ــن موض ــد، ای ــی چرخان ــور م ــن کش از ای
یــک شــاخص بســیار پررنگــی اســت. در بیــن 
ایرانــی هــای خــارج از کشــور آدم هایــی وجــود 
ــد  ــادی توانمن ــر اقتص ــا از نظ ــه واقع ــد ک دارن
ــان  ــرای کشورش ــد ب ــه مند ن ــتند و عالق هس
هزینــه کننــد.وی ادامــه داد: یــک آدم معمــول 
ــی  ــا م ــت ه ــی وق ــور گاه ــارج از کش در خ
توانــد ســرمایه گــذاری خوبــی در ایــران انجــام 
دهــد، از نظــر نیــروی انســانی توانمنــد بســیار 
ــه  ــن س ــم از ای ــد بتوانی ــتیم. بای ــاخص هس ش
ــی  ــی اســتفاده کنیــم. دهقان ــه خوب ظرفیــت ب
ــدی  ــان غیرتمن ــا ایرانی ــزود: م ــادی اف فیروزآب
در خــارج از کشــور داریــم کــه فــارغ از ســلیقه 
هــای دینــی و سیاســی بــه کشورشــان غیــرت 
ــتند و  ــار هس ــام عی ــت تم ــن پرس ــد، وط دارن
ــل های  ــا در نس ــد مخصوص ــن دارن ــب وط ح
ــت  ــک فرص ــوع ی ــن موض ــه ای ــر ک ــی ت قدیم
ــر  ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــی اس طالی
ــران دوســتی  ــراد صــدای ای ــن اف از یکــی از ای
ــذار  ــر گ ــد تاثی ــی توان ــیار م ــود بس ــادر ش ص

ــی  ــای کل ــت ه ــی از سیاس ــت: یک ــد، گف باش
کــه بایــد دنبــال کنیــم ایــن اســت کــه در هــر 
کشــوری بــا توجــه بــه ظرفیتهــا، ایرانــی هــای 
شــاخص کــه مــی دانیــم ایران دوســت هســتند 
ــدودی  ــای مح ــه ه ــا هزین ــم و ب ــدا کنی را پی
ــی  ــی کنیــم. دهقان ــد نقطــه زن ــم بای کــه داری
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد ایرانــی 
ــد،  ــا دارن ــم م ــه تکری ــاز ب ــارج از کشــور نی خ
ــرام گذاشــته  ــراد احت ــن اف ــه ای ــد ب گفــت: بای
شــود و همچنیــن ســرمایه گــذای همــه جانبــه 
ــن  ــا ای ــرد ت ــل شــکل بگی ــک بســته کام در ی
ــی کشــورهای دیگــر  ــراد ســفرای درون ملت اف
ــزود:  ــوند.وی اف ــالمی ش ــوری اس ــرای جمه ب
بایــد قبــل از موضــوع بــازار خارجــی، بــه 
ــه  ــی توج ــای خارج ــازار ه ــان در ب ــت م هوی
کنیــم، هویتهــای توانمنــد قبــل از اینکــه 
ــد  ــت و برن ــد دارای اصال ــد بای ــدا کن ــازار پی ب
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــوند. سرپرســت معاون ش
ــورای  ــه ش ــان اینک ــا بی ــوری ب ــت جمه ریاس
عالــی امــور ایرانیــان خــارج از کشــور ظرفیــت 
ــوی از  ــی ق ــد خیل ــذاری دارد و بای ــون گ قان
ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده شــود، گفــت: بایــد 
کمیتــه هــا و کمیســیون هــای جانبــی شــورا 
ــوند،  ــکیل ش ــازی تش ــم س ــور تصمی ــه منظ ب
مجموعــه هــای توانمنــد علمــی و فنــاوری نیــز 
ــه داد:  ــد. وی ادام ــی دارن ــای خوب ــت ه ظرفی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــه عنــوان یــک چهــره زیبــا در علــم و فنــاوری 
و هماهنــگ و حمایــت کننــده همــه دســتگاه 
هــای اجرایــی در حــوزه علــم و فنــاوری ســعی 
ــه  ــن ب ــن بی ــود را در ای ــش خ ــد نق ــی کن م

ــد. ــا کن ــی ایف خوب
ایجــاد محیــط مســاعد بــرای 

ــم ــر مقی ــان غی ایرانی
ــاون کنســولی  ــی مع ــه علیرضــا بیگدل در ادام
امــور مجلــس و ایرانیــان وزارت امــور خارجــه 
ــور  ــارج از کش ــان خ ــه ایرانی ــان این ک ــا بی ب
ملــت مــا هســتند کــه در خــارج از مرزهــا مــا 
ــه  ــر س ــه خاط ــت: ب ــد، گف ــی کنن ــی م زندگ
ــم،  ــدا کردی ــه پی ــراد فاصل ــن اف ــا ای ــل ب دلی
دلیــل نخســت محــرک هــای مهاجرتــی اســت 
ــور در  ــراد از کش ــن اف ــروج ای ــث خ ــه باع ک
امــواج متعــدد شــده اســت.وی ادامــه داد: بحث 
ــی خــارج عامــل دوم و حاکمیــت  محیــط روان
ــود  ــی ش ــث م ــه باع ــات ک ــای متف و جغرافی
تــا افــراد تابعیــت بگیرنــد عامــل ســوم اســت، 
ــم  ــدا کری ــاز پی ــور نی ــل کش ــن در داخ بنابرای
ــت  ــه مل ــه ب ــی ک ــت و خدمات ــر دول ــالوه ب ع
ایــران توســط بقیــه نهــاد داده می شــود بــرای 
ــارج از کشــور  ــه خ ــان ک ــن بخــش از ایرانی ای
ــی ایجــاد شــود. هســتند نیــز یــک شــورای عال

ــادرات  ــران در نمایشــگاه دروازه ص ــون ای پاوی
ــزار  ــه برگ ــتانبول ترکی ــه در اس ــا ک ــه آفریق ب
می شــود؛ برپــا خواهــد شــد تــا مســیر رســیدن 
شــرکت های دانش بنیــان بــه بــازار آفریقــا 
بین المللــی  تعامــالت  شــود.مرکز  تســهیل 
علــم و فنــاوری معاونــت علمــی، فنــاوری 
ریاســت جمهــوری  دانش بنیــان  اقتصــاد  و 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــکاری صن ــا هم ب
ــرده اســت  ــون ک ــن پاوی ــی ای ــه برپای ــدام ب اق
تــا محصــوالت و خدمــات تولیــد شــده در 

ــورمان  ــوآوری کش ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس
کند.شــرکت های  ورود  آفریقــا  بــازار  بــه 
فعــال در زمینــه »نفــت، گاز، پتروشــیمی، 
پلیمــر و پالســتیک«، »محصــوالت کشــاورزی، 
و  غذایــی  مــواد  نوشــیدنی،  ماشــین آالت، 
ــالمت  ــکی، س ــزات پزش ــته بندی«، »تجهی بس

بازار سودآور آفریقا به روی شرکت های دانش بنیان گشوده می شود

ــن  ــب ای ــه موج ــی، ب ــی و اجرای ــده علم ارزن
ــاوری و  ــاون علمــی، فن ــوان مع ــه عن ــم، ب حک
اقتصــاد دانــش بنیــان رییــس جمهــور منصوب 
می شــوید.«»امید اســت بــا اتــکال بــه خداونــد 
متعــال و اهتمــام بــه »عدالــت محــوری«، 
»روحیــه انقالبــی«، »مــردم داری«، »پــاک 
»قانون مــداری«  »فساد ســتیزی«،  دســتی«، 
ــی«  ــت مردم ــران دول ــه مدی ــاد عهدنام و »مف
بــا برنامــه ریــزی بــه منظــور »آفرینــش 
راهبــردی  فناوری هــای  توســعه  و  علمــی 
حوزه هــای  بــر  تاکیــد  بــا  اقتدارآفریــن  و 
حمایــت  »شناســایی،  طریــق  از  نوپدیــد« 
برتــر«،  اســتعدادهای  فعاالنــه  هدایــت  و 
»توجــه ویــژه بــه دانشــمندپروری« و »توســعه 
ــل  ــرای ح ــگان ب ــکوفایی نخب ــای ش فرصت ه

ــداف  ــبرد اه ــور در پیش ــی کش ــایل اساس مس
دولــت مردمــی و ایــران قــوی« مجدانــه کوشــا 
ــش  ــه افزای ــبت ب ــژه نس ــید.«»اهتمام وی باش
تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان، بسترســازی 
ــه، توســعه نظــام  ــوم پای ــی عل ــق حکمران تحق
ــرمایه گذاری  ــز س ــران و نی ــی ای ــوآوری بوم ن
مســاله محور در علــوم پایــه و علــوم انســانی در 
دور جدیــد مســوولیت آن معاونــت مــورد انتظار 
اســت.«»تفصیل ماموریت هــا و انتظــارات از 
ــالغ  ــم اب ــن حک ــت ای ــه پیوس ــت ب آن معاون
می شــود.«»توفیق و ســربلندی آن جنــاب را در 
خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران و انجــام ماموریــت هــا و وظایــف محولــه 

ــم.« ــی نمای ــالت م ــال مس ــد متع از خداون

مهندســی«،  و  فنــی  »خدمــات  دارو«،  و 
ــل  ــزات«، »حم ــین آالت و تجهی ــع ماش »صنای
ــح  ــاختمان و مصال ــتیک«، »س ــل و لجس و نق
»فنــاوری  »گردشــگری«،  ســاختمانی«، 
اطالعــات، مخابــرات، بــرق، الکترونیــک و شــهر 
هوشــمند«، »صنایــع معدنــی« و »منســوجات، 
ــن  ــد در ای ــف و کفــش« می توانن پوشــاک، کی
ــد.  ــش دهن ــود را نمای ــوالت خ ــون محص پاوی
نمایشــگاه دروازه صــادرات بــه آفریقــا بــه 
منظــور ایجــاد یــک شــبکه تجــاری و صادراتــی 

گســترده بــه آفریقــا و افزایــش حجــم تجــارت 
ــر در  ــورهای حاض ــر کش ــه و دیگ ــن ترکی بی
ایــن نمایشــگاه  بــا کشــورهای آفریقایــی۲6 تــا 
ــتانبول  ــگاه اس ــز نمایش ۲۸ آذر ۱۴۰۱ در مرک
ــت  ــگاه فرص ــد.این نمایش ــد ش ــزار خواه برگ
کننــدگان  تامیــن  و  برندهــا  بــا  مالقــات 
ــف  ــارت، کش ــق، تج ــان، تحقی ــروی جه پیش
نــوآوری هــا و بهــره منــدی از تجربــه تصمیــم 
ــف را در  ــع مختل ــرو در صنای ــدگان پیش گیرن

ــد. ــی کن ــم م ــقف فراه ــک س ــر ی زی
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
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دهقانی فیروزآبادی: 
توسعه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی یک اولویت است

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
کارگــروه  جلســه  پنجمیــن  در  جمهــوری 
و  فناوری هــا  راهبــری  شــورای  دائمــی 
تولیــدات دانش بنیــان بــر توســعه کمــی و 
فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  کیفــی 

ــرد. ــد ک تاکی
 در ابتــدای ایــن جلســه بــا توجــه بــه مصوبات 
دســتورالعمل های  دربــاره  قبــل،  جلســات 
ــان  ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــی قان اجرای
ــعه  ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــه اعتب در زمین
ــرمایه گذاری  ــون(، س ــاده ۱۱ قان ــد »ب« م )بن
و  نــوآوری  صنــدوق  و  بانک هــا  مشــترک 
ــون(،  ــاده ۱۸ قان ــف« م ــد »ال ــکوفایی )بن ش

بخــش  بــا  دولتــی  بخــش  رقابــت  منــع 
خصوصــی )بنــد »پ« مــاده ۱۰ قانــون( و 
ــون  ــق ســرمایه گذاری در قان تشــخیص مصادی
)بنــد »ت« مــاده ۱۱ و بنــد »الــف« مــاده 
ــون( بحــث و بررســی الزم انجــام شــد  ۱۸ قان
و دســتورالعمل های ارائــه شــده بــا اعمــال 
ــید. ــب رس ــه تصوی ــروه ب نظــرات اعضــای کارگ
کیفیــت  ارتقــای  ضــرورت   
ــاوری  ــش و فن ــای پژوه صندوق ه

غیردولتــی
معاونــت  فیروزآبــادی سرپرســت  دهقانــی 
در  ریاســت  جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی 
ــورای  ــی ش ــروه دائم ــه کارگ ــن جلس پنجمی
ــان  ــدات دانش بنی ــا و تولی ــری فناوری ه راهب
ــش  ــای پژوه ــعه صندوق ه ــه توس ــاره ب ــا اش ب
موضــوع  گفــت:  غیردولتــی،  فنــاوری  و 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری مســاله ای 
نیســت کــه بتــوان بــرای آن قیــد و محدودیــت 

ــرد. ــن ک تعیی
توســعه  اســاس  همیــن  بــر  افــزود:  وی 

صندوق هــا نبایــد متوقــف شــود بایــد بــا 
ــروه  ــری کارگ ــی و راهب ــگاه نظارت ــاء جای ارتق
دائمــی و دبیرخانــه تخصصــی صنــدوق مســتقر 
در صنــدوق نــوآوری؛ بــر افزایــش کیفیــت 

ــم. ــز کنی ــا تمرک آن ه
 بــه گفتــه دهقانــی فیروزآبــادی، نیــاز اســت، 

ــای  ــا ج ــود ت ــای موج ــای صندوق ه ضعف ه
ممکــن برطــرف شــود. بایــد در کنــار تقویــت 
صندوق هــای  فعالیــت  صندوق هــا،  ایــن 
بی اثــر و غیرفعــال را متوقــف کــرد تــا ســرمایه 
کشــور بــه هــدر نــرود و زمینــه بــرای حضــور 
ــود. ــم ش ــال فراه ــد و فع ــرمایه گذاران جدی س

وی همچنیــن بیــان کــرد: نکتــه اساســی ایــن 
اســت کــه در تمامــی ایــن اقدامــات؛ قوانیــن و 
ــی  ــد و اقدام ــل باش ــار عم ــد معی ــررات بای مق
برخــالف قوانیــن و مطابــق بــا ســلیقه ها و 

ــود. ــام نش ــط انج رواب
ــه  ــد شــد ک ــن تاکی ــن نشســت همچنی در ای
ــاد  ــترده ایج ــای گس ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ب
ــان  ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــده در قان ش
بــرای ایفــای نقــش صندوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری، بایــد سیاســت های پیشــنهادی 
ــعه  ــرای توس ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن صن
توأمــان کمــی و کیفــی صندوق هــای پژوهــش 
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  فنــاوری  و 
بازیگــران عرصــه تأمیــن مالــی در فعالیت هــای 
دانش بنیــان، بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــه  ــی ب ــد جهت ده ــرر ش ــتا، مق ــن راس در ای
پژوهــش  صندوق هــای  ســرمایه  افزایــش 
و فنــاوری و نیــز ایجــاد ســازوکاری بــرای 
نظــارت و راهبــری اثربخش تــر صندوق هــا 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــتورکار صن در دس

ــرد. ــرار گی ق

دهقانی فیروزآبادی: 
نظام نوآوری با استفاده از توانمندی های نیروی انسانی جهاد دانشگاهی تقویت می شود

اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی،  معــاون 
ــت  ــد اس ــوری معتق ــس جمه ــان ریی دانش بنی
کــه جهاددانشــگاهی می توانــد موتــور محــرک 

نظــام نــوآوری در کشــور باشــد.
معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح   
دانش بنیــان  اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی، 
ــه  ــات رییس ــه هی ــوری در جلس ــس جمه ریی
جهــاد دانشــگاهی؛ نیــروی انســانی توانمنــد را 
ــت و  ــاد دانس ــن نه ــرمایه ای ــمندترین س ارزش
گفــت: برخــالف تصــور برخــی مدیــران دولتــی؛ 
ســاختمان و تجهیــزات ســرمایه و ابــزار توســعه 
ارزشــمندترین  بلکــه مهم تریــن و  نیســتند 
ســرمایه هــر نهــادی نیــروی انســانی توانمنــد 

ــت. اس
ــی از  ــز یک ــگاهی نی ــاد دانش ــزود: جه وی اف
ایــن نیــروی  از  مجموعه هایــی اســت کــه 
توانمنــد و ارزشــمند برخــوردار اســت. بایــد بــه 
ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه تجربــه و 
ــتری  ــاختمان ارزش بیش ــانی از س ــروی انس نی
ــوی  ــی و معن ــری، علم ــای فک دارد و توانایی ه

ــن ســرمایه ســازمان اســت. ــا بهتری آنه
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس 
ســازوکار جهاددانشــگاهی یکــی از بهینه تریــن 
ســازوکارهای مدیریتــی در کشــور اســت گفــت: 
ــام  ــرک نظ ــور مح ــد موت ــاد می توان ــن نه ای

ــد. ــور باش ــوآوری در کش ن
 

ــا  ــزرگ ب ــتاوردهای ب ــق دس تحق
امکانــات کــم

دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: بنــده ۵ مــاه 
در ایــن نهــاد حضــور داشــتم و در ایــن مــدت 
ــادی  ــد جه ــرژی و توانمن ــراد پران ــا اف ــاه ب کوت
ــرای  ــادی ب مواجــه شــدم کــه ظرفیت هــای زی
ــد. ــه دارن ــاز جامع ــای موردنی ــام فعالیت ه انج

در  را  موضــوع  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خدمــت  جهاددانشــگاهی  ســالگرد  مراســم 

ــزود: در  ــردم اف ــز اشــاره ک ــوری نی رییس جمه
آن دیــدار تاکیــد کــردم کــه در بدنــه دولتــی و 
شــبه دولتی کمتــر نهــادی را ســراغ داریــم کــه 
ــا  ــد ب ــته باش ــگاهی توانس ــد جهاددانش همانن
ــات و توقعــات کــم دســتاوردهای بســیار  امکان

ــت آورد. ــه دس ــی ب بزرگ
رییــس ســابق جهاددانشــگاهی بابیــان اینکــه 
توجــه مقــام معظــم رهبــری نیــز نســبت 
ــر  ــت: رهب ــان زد اســت، گف ــاد زب ــن نه ــه ای ب
ــگان  ــش نخب ــه پی ــدار دو هفت ــالب در دی انق
ــه دســتاوردهای کشــور  وقتــی می خواســتند ب
اشــاره کننــد در اولیــن مثــال از جهادگــر فقیــد 
ــد و در  ــام بردن ــتیانی ن ــی آش ــوم کاظم مرح
ــتاوردها  ــن دس ــه ای ــد ک ــد فرمودن ــه تاکی ادام

ــه دارد. ــان ادام ــگاه روی در پژوهش
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه رویــان یکــی از 
ــت  ــگاهی اس ــق جهاددانش ــای موف مجموعه ه
ــگ  ــالب پررن ــر انق ــه رهب ــطه توج ــه به واس ک
شــده اســت، بیــان کــرد: در حوزه هــای دیگــر 
ــره؛ جهاددانشــگاهی  پزشــکی، مهندســی و غی
مراکــزی دارد کــه اگــر بــه همیــن انــدازه 
ــت. ــان نیس ــگاه روی ــر از پژوهش ــند، کمت نباش

فیروزآبــادی،  دهقانــی  گفتــه  بــه   
بهینه تریــن  از  یکــی  جهاددانشــگاهی 
دارد.  را  کشــور  در  مدیریتــی  ســازوکارهای 
ــر دو  ــن ه ــت محاس ــرده اس ــعی ک ــاد س جه
سیســتم خصوصــی و دولتــی را داشــته باشــد 
و کنــار آن از معایــب ایــن دو دوری کنــد، 
بیــن  راه حلــی  جهاددانشــگاهی  به نوعــی 
سیســتم خصوصــی و دولتــی بــوده کــه خیلــی 

اســت. طراحی شــده  هنرمندانــه 

ــی،  ــت علم ــدی معاون ــت ج  حمای
ــان از  ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص فن

جهــاد دانشــگاهی
اینکــه در معاونــت علمــی،  بــا بیــان  وی 
ایــن  نیــز  اقتصــاد دانش بنیــان  فنــاوری و 
ــا از  ــم ت ــری می کنی ــدی پیگی ــوع را ج موض
جهاددانشــگاهی حمایــت شــود، ادامــه داد: 
الگوهــای موفــق بــا مــدل جهاددانشــگاهی 
بایــد تکثیــر شــوند و ایــن ظرفیــت در اختیــار 
رئیــس جهاددانشــگاهی اســت تــا از ایــن 

ــد. ــتفاده کن ــت اس فرص
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
در ادامــه ظرفیــت دیگــر ایــن نهــاد را امکانــات 
ــا زحمــت  و تجهیزاتــی کــه ظــرف ۴۲ ســال ب
ــا  مدیــران و اعضــای جهاددانشــگاهی آن هــم ب
ســالیق مختلــف در ایــن مجموعــه ایجاد شــده 

ــطه  ــا به واس ــرد: ام ــان ک ــت و بی ــت دانس اس
پراکندگــی برخــی از ایــن تجهیــزات و امکانــات 
در مــواردی از آنهــا اســتفاده و بهره بــرداری 

نمی شــود. الزم 
ــگاهی  ــس جهاددانش ــه ریی ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب ــل خوب ــار عم اختی
دیگــر  ثــروت  گفــت:  دارد،  برنامه هایــش  و 
ــودن آن  ــاد تشــکیالت و تشــکیالتی ب ــن نه ای

ــور  ــد ام ــت جدی ــدوارم در مدیری ــت و امی اس
بــر مبنــای عقــل جمعــی و ســالیق همــه 

ــود. ــال ش ــران دنب جهادگ
ــان  ــاوری و اقتصاددانش بنی ــاون علمــی، فن مع
بــا  ســخنانش  پایــان  در  جمهــور  رییــس 
ــه جهادگــران جهاددانشــگاهی  ــه عالق اشــاره ب
کشــور  پیشــرفت  و  انقــالب  رهبــری،  بــه 
ــرون داد  ــه در حــرف بلکــه در ب گفــت: آنهــا ن
عملکــرد خــود نیــز ایــن عالقه منــدی را نشــان 

می دهنــد.
ــات  ــه اقدام ــا اشــاره ب ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
ــگاهی،  ــور در جهاددانش ــدت حض ــود در م خ
ــی  ــده از نهادهای ــات انجام ش ــا مطالع ــت: ب گف
ــورها  ــایر کش ــگاهی در س ــد جهاددانش همانن
ســند »جهاددانشــگاهی، موتــور محــرک نظــام 
ــم  ــن کردی ــی و تدوی ــوآوری« را طراح ــی ن مل

ــن نهــاد  ــم رئیــس ای کــه نســخه اول آن تقدی
می شــود.

 وی همچنیــن گفــت: کشــور امــروز بــه یــک 
ــت  ــاز دارد و کار معاون ــوآوری نی ــی ن نظــام مل
ــن  ــان ای ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــی، فن علم
اســت که ایــن نظــام نــوآوری را در همــه ارکان 
کشــور پیــاده کنــد و جهاددانشــگاهی نیــز 
ــد. ــام باش ــن نظ ــرک ای ــور مح ــد موت می توان



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری77

atfiran.ir@معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

آبانماه 1401- نشریه شماره12

دستگاهی برای غربالگری 
بیماری های متابولیک نوزادان در 

بدو تولد ساخته شد

غربالگــری  بــرای  محصولــی  تولیــد 
بیماری هــای متابولیــک نــوزادان در بــدو تولــد 
ــی  ــی مهم ــون خشــک اتفاق ــره خ ــک قط از ی
ــاوری  ــت علمــی و فن ــود کــه از ســوی معاون ب
ریاســت جمهــوری مــورد حمایــت قــرار گرفت.

ــای  ــی، بیماری ه ــک ارث ــای متابولی بیماری ه
بیوشــیمیایی ارثــی هســتند کــه در آن هــا 
ــدن  راه هــای سوخت وســاز مــواد مختلــف در ب
دچــار اختــالل می شــود کــه عمدتــاً بــه دلیــل 
اختــالل عملکــرد یــک آنزیــم یــا کوفاکتــور آن 
و گاهــی بــه دلیــل اختــالل در یــک رســپتور، 
ــزء  ــا ج ــاء ی ــاده، غش ــال م ــیله نقل وانتق وس
ــت  ــه عل ــاران ب ــن بیم ســاختمانی اســت.در ای
ــده  ــته ش ــی بس ــی، راه متابولیک ــه آنزیم وقف
ــل  ــی تبدی ــول نهای ــه محص ــه ب ــاده اولی و م
نمی شــود حــال اگــر مــاده پیــش بلــوک 
ــدن افزایــش یافتــه  باشــد کــه مقــدار آن در ب
اســت ســمی باشــد یــا مــاده پــس بلــوک کــه 
تشــکیل نشــده یــک مــاده ضــروری و اساســی 
باشــد و یــا مــواد حاصــل از متابولیســم انحرافی 
ــاد  ــاری ایج ــند، بیم ــمی باش ــه س ــاده اولی م
به صــورت  اکثــراً  بیماری هــا  می شــود.این 
اتوزومــال مغلــوب بــه ارث می رســند، در اینجــا 
ــرگ و  ــابقه م ــا س ــی و ی ــور ازدواج فامیل منظ
ــواع  ــواده اســت. ان ــابه در خان ــاری مش ــا بیم ی
دیگــر تــوارث و حتــی به خصــوص تــوارث 
ــده  ــم دی ــال ه ــای میتوکندری ــق ژن ه از طری
مــادرزادی  متابولیــک  اختــالالت  می شــود. 
روی  بــر  جبران ناپذیــری  اثــرات  می توانــد 
ــراد داشــته باشــد و بعضــاً  کیفیــت زندگــی اف
ــر از  ــات جبران ناپذی ــاد ضایع ــه ایج ــر ب منج
ــی و فیزیکــی شــود  ــل عقب افتادگــی ذهن قبی
و در برخــی مــوارد باعــث مــرگ نــوزادان نیــز 
می شود.تشــخیص ایــن بیماری هــا در بــدو 
ــی ســاده ماننــد  ــد و ســپس انجــام اقدامات تول
تنظیــم رژیــم غذایــی می توانــد ضایعــات 
ــوارد  ــر م ــا را در اکث ــن بیماری ه ــل از ای حاص
منتفــی کــرده و هزینه هــای هنگفتــی کــه بــر 
ــل  ــود را تعدی ــل می ش ــه تحمی ــار و جامع بیم
ــریع و  ــت های س ــاس تس ــن اس ــر همی کند.ب
ــد  ــا بتوان ــی مــورد نیــاز اســت ت ــل اطمینان قاب
ــن  ــای ای ــدون خط ــع و ب ــه موق ــخیص ب تش
ــن  ــن ای ــد، همچنی ــن کنن ــا را تضمی بیماری ه
تســت ها بایــد قــادر بــه ردیابــی همزمــان 
یــک  در  متابولیــک  بیماری هــای  تمامــی 
مرتبــه آنالیــز باشــند تــا بالفاصلــه پــس 
اقدامــات  متابولیــک  بیمــاری  تشــخیص  از 
پیشــگیرانه در جهــت کنتــرل آن از بــدو تولــد 
نــوزاد آغــاز شــود. شــرکت مبتکــران آگاه 
ــان،  ــرکت دانش بنی ــوان ش ــع به عن ــدف واق ه
اقــدام بــه تولیــد ایــن محصــول در قالــب طــرح 
غربالگــری بیماری هــای متابولیــک نــوزادان در 
بــدو تولــد از یــک قطــره خــون خشــک کــرده 

اســت.
ــی  ــز درمان ــن طــرح مراک ــان ای شــبکه ذینفع
و بیمارســتانها هســتند کــه بــا حمایــت مرکــز 
و  علمــی  معاونــت  ملــی  کالن  طرح هــای 
فنــاوری ریاســت جمهــوری اجــرا شــده و 
همــراه  بــه  ارزی  صرفه جویــی  می توانــد 

ــد. ــته باش داش

آیین دانش بنیان
اجرای طرح ملی ترویج کارآفرینی به منظور رویش هسته های فناور در دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفت

رویــش  بــرای  زمینه ســازی  راســتای  در 
طــرح  دانشــگاه ها،  در  فنــاور  هســته های 
ــذاری ۳۰  ــا هدف گ ــی ب ــج کارآفرین ــی تروی مل
هــزار دانشــجو در ســال نخســت بــرای سراســر 

کشــور اجــرا می شــود.
 

ــیاری  ــان بس ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه قان
ــد  ــر می ده ــور را تغیی ــه ای کش ــن پای از قوانی
ــرای ســال های  ــری مناســب ب ــک جهت گی و ی
ــع  ــیاری از موان ــد بس ــت و می توان ــده اس آین
ــف  ــای مختل ــود در حوزه ه ــکالت موج و مش
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری را کشــور را 

رفــع کنــد.
در ایــن قانــون به دفعــات زیــادی بــه دانشــگاه 
ــر  ــت و در نظ ــده اس ــاره ش ــجویان اش و دانش
دارد بــا توانمندســازی دانشــجویان بــا اســتفاده 
ــی  ــت علم ــط معاون ــه توس ــی ک از ظرفیت های
ــه  ــعه یافت ــوری توس ــت جمه ــاوری ریاس و فن

ــوآوری در  ــاوری و ن ــت بوم فن ــق زیس ــه رون ب
کشــور  مختلــف  بخش هــای  و  دانشــگاه ها 

کمــک کنــد.
ــر همیــن اســاس در یکــی از آیین نامه هــای  ب
ــا  ــده ب ــف ش ــده وزارت موظ ــون آم ــن قان ای
همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
رویــش  بــرای  زمینه ســازی  راســتای  در  و 

ــی  ــاور در دانشــگاه ها، طــرح مل هســته های فن
دانشــگاه ها،  توســط  را  کارآفرینــی  ترویــج 
پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، 
نوپــا  کســب وکارهای  و  شــتاب دهنده ها 
ــی  ــز مشــاوره و کارآفرین توانمندســازی و مراک
را بــا هــدف ایجــاد عدالــت آموزشــی در زمینــه 
آمــوزش، فرهنگ ســازی و ترویــج کارآفرینــی و 
ــه  ــای کارآفرینان ــا و قابلیت ه ــای مهارت ه ارتق
ــد. ــرا کن ــن و اج ــان دانشــجویان را تدوی در می

دهقانی فیروزآبادی: 
نسل چهارم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان شکل می گیرد و مفاهیم نوآورانه بازآفرینی می شود

نخســتین جلســه معــاون علمــی، فنــاوری 
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــش بنی ــاد دان و اقتص
ــزار و  ــکوفایی برگ ــوآوری و ش ــدوق ن ــا صن ب
گزارشــی از دســتاوردها و تــالش هــای صندوق 
بــرای حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
توســعه زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری ارایــه 

شــد.
 روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی معــاون علمــی، 
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت 
جمهــوری در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
ضــرورت شــکل گیــری نســل چهــارم معاونــت، 
گفــت: در دوره جدیــد معاونــت بایــد بــه 
دنبــال تعریــف و اصــالح مفاهیــم حــوزه دانــش 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوم فن ــا و زیســت ب ــان ه بنی
باشــیم. در آینــده بســیاری از مفاهیــم جدیــد، 
بازآفرینــی و برخــی مفاهیــم ناکارآمــد حــذف 

ــد شــد. خواه

ــا  ــای م ــت ه ــر از اولوی ــزود: یکــی دیگ وی اف
در معاونــت، همراهــی و همگامــی بــا صنــدوق 
ــن  ــال ای ــه دنب ــت. ب ــکوفایی اس ــوآوری و ش ن
هســتیم کــه دیگــر جدایــی بیــن ایــن دو 
نهــاد نباشــد و بــه شــکل یکپارچــه کنــار هــم 

ــد. ــت کنن فعالی
بــه گفتــه دهقانــی فیروزآبــادی، در ایــن دوره 
معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
بنیــان بــه عنــوان سیاســتگذار و صنــدوق 
توســعه  عنــوان  بــه  شــکوفایی  و  نــوآوری 

دهنــده زیســت بــوم و ابــزار مالــی عمــل 
ــرد.  ــد ک خواهن

معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
بنیــان ادامــه داد: صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــا اس ــه پوی ــک مجموع ی
ــاوری  ــوم فن ــت ب ــی در زیس ــت و مطمئن درس
ــد  ــد و بای ــی کن ــی م ــش آفرین ــوآوری نق و ن
ــن نهــاد  حمایــت هــای مــادی و معنــوی از ای

ــد. ــش یاب افزای
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی طــی ۱۱ ســال 
اخیــر ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان خدمــات 
هــای  شــرکت  بــه  تســهیالت  و  مختلــف 
ــک  ــدف کم ــا ه ــرده و ب ــه ک ــی عرض متقاض
ــات  ــا و اختراع ــوآوری ه ــازی ن ــه تجــاری س ب
و کاربــردی کــردن دانــش فنــی و تکمیــل 
ــده  ــاد ش ــازار ایج ــا ب ــده ت ــره ارزش ای زنجی

ــت. اس

ــه  ــط ب ــک و متوس ــای کوچ ــب بنگاه ه ترغی
ــر  ــش خط ــوآوری و کاه ــدی ن ــای توانمن ارتق
ــد  ــای جدی ــه حوزه ه ــک پذیری و ورود ب ریس
از جملــه اهدافــی اســت کــه در قانــون جهــش 

ــت. ــر اس ــان مدنظ ــد دانش بنی تولی
 

ــد  ــای تولی ــتغال، ارتق ــاد اش ــه ایج ــی ک قانون
ــی  ــاه عموم ــت و رف ــن امنی ــان، تامی دانش بنی
ــک  ــه کم ــی ب ــص مل ــد ناخال ــش تولی و افزای
ــی  ــال م ــان را دنب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
کنــد. در ایــن قانــون تاکیــد بــر ایــن اســت کــه 
ــد و  ــق گیرن ــان رون ــب وکارهای دانش بنی کس

ــود. ــکوفاتر ش ــور ش ــاد کش اقتص
آیین نامه هــای  نیــز  راســتا  همیــن  در 
اجرایــی ایــن قانــون توســط هیــات وزیــران بــه 
ــی  ــت. یک ــده اس ــالغ ش ــف اب ــای مختل نهاده
از مــواد ابالغــی کــه وزارت صنعــت، معــدن و 
ــاد  ــاوری و اقتص ــی، فن ــت علم ــارت، معاون تج
ــکوفایی،  ــوآوری و ش ــدوق ن ــان، صن دانش بنی
شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان 

صنعتــی ایرتــن و اتــاق بازرگانــی صنایــع 
معــادن و کشــاورزی را مخاطــب قــرار داده 
اســت؛ ایجــاد صندوق هــای خصوصــی ســپرده 
ــر تشــکل  ــرای ه ــوض مشــروط ب کمــک بالع

ــت. ــرده اس ــف ک ــی را تکلی صنعت
در ایــن مــاده آمــده اســت کــه ایــن صندوق ها 
ــک  ــای کوچ ــب بنگاه ه ــدف ترغی ــا ه ــد ب بای
و متوســط بــه ارتقــای توانمنــدی نــوآوری 

و کاهــش خطــر ریســک پذیری و ورود بــه 
و  تجهیــزات  نوســازی  جدیــد،  حوزه هــای 
متخصصــان  کارگیــری  بــه  و  ماشــین آالت 

ــرد. ــکل گی ــی ش ــی و خارج داخل
ــاده ۵  ــل م ــده ذی ــکیل ش ــای تش صندوق ه
ــه تقویــت  ــد نســبت ب ایــن آییــن نامــه مجازن
بالعــوض  کمــک  ســپرده  صندوق هــای 

ــد. ــدام کنن ــروط اق مش

تاسیس صندوق های خصوصی سپرده باعوض برای ارتقای توانمندی و نوآوری ایجاد می شود
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

آبانماه 1401- نشریه شماره12

دهقانی فیروزآبادی در آیین افتتاح ششمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی:
 توسعه کشور را با کمک ظرفیت های ملی و سرزمینی گیاهان دارویی تسریع کنیم

دهقانی فیروزآبادی:
خانه های فناوری و نوآوری صادراتی باید بستر حضور شرکت ها در بازار جهانی را فراهم کنند

ششــمین جشــنواره و نمایشــگاه گیاهــان 
دارویــی و طــب ســنتی بــا حضــور وزیــر جهــاد 
کشــاورزی و سرپرســت معاونــت علمــی و 

ــد. ــاح ش ــوری افتت ــت جمه ــاوری ریاس فن

سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  روح اهلل   
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــازار  ــر ب ــگاه ب ــن نمایش ــاح ای ــم افتت در مراس
پرســود ایــن حــوزه تاکیــد کــرد و گفــت: 
تاریــخ  و  تــوان تخصصــی  ملــی،  ظرفیــت 
عظیمــی بــرای توســعه ایــن صنعــت در کشــور 

وجــود دارد.
ــی در کشــور  ــه گیاه ــزار گون ــزود: ۸ ه وی اف
شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد ۲ هــزار و 
۵۰۰ گیــاه خــواص دارویــی دارنــد و ۱ هــزار و 

۸۰۰ نــوع آنهــا بومــی ایــران هســتند.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
ــی  ــاه داروی ــا گی ــتر از کل دنی ــران بیش در ای
وجــود دارد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اســناد 

باالدســتی خــوب و کارآمــدی در این حــوزه در 
کشــور داریــم بایــد از ایــن ظرفیــت ملــی بــرای 

توســعه اقتصــادی کشــور اســتفاده کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان گونــه گیاهــی 
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــی م ــت مل ــور ظرفی در کش
اســت، گفــت: مــا درحــوزه گیاهــان دارویــی و 
طــب ســنتی اســناد بــا ارزشــی داریــم و ســند 
گیاهــان دارویــی کــه در شــورای عالــی انقــالب 
ظرفیــت  اســت،  شــده  مصــوب  فرهنگــی 
ــه از  ــود آورده ک ــه وج ــوزه ب ــرای ح ــی ب بزرگ
ــارد  ــردش ۳ میلی ــه گ ــوان ب ــه آن می ت جمل

ــرد. ــاره ک دالری اش
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان گــردش 
مالــی فرصــت طالیــی را بــرای جوانــان و 
می کنــد،  ایجــاد  دانش بنیــان  شــرکت های 
ادامــه داد: در صورتــی کــه مــواردی چــون 
پاالیــش گیاهــان دارویــی و متابولیت هــای 
ــم،  ــه کنی ــا اضاف ــن فرصت ه ــه ای ــه را ب ثانوی
می توانیــم بــه گــردش ۱۵ میلیــارد دالری 

ــدوار  ــی امی ــان داروی ــوزه گیاه ــال در ح در س
جانبــی  بــازار  شــد:  یــادآور  وی  باشــیم. 
ــرآورده  ــنتی و ف ــب س ــکی، ط ــزات پزش تجهی
ــد و  ــی دارن ــزوده باالی ــه ارزش اف ــای ثانوی ه
ــن  ــه ای ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ورود ش
حــوزه مــی توانــد بــه رونــق بــازار و درآمدزایــی 

ــد. ــک کن ــور کم ــرای کش ب
بــه  اشــاره  بــا  فیروزآبــادی  دهقانــی 
فرصت هــای امیدبخــش در ایــن حــوزه، گفــت: 
ــاه باریجــه اســت کــه خاســتگاه  ــه آن گی نمون
ــی ۳۰  ــغ آن کیلوی ــوده و صم ــور ب آن در کش
ــزوده هــزار  ــا ارزش اف دالر صــادر می شــود و ب

میلیــارد دالری بــه ایــران بــاز می گــردد.
وی ادامــه داد: معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــوزه  ــی ح ــوان حام ــه عن ــوری ب ریاســت جمه
گیاهــان دارویــی در تــالش بــرای توســعه بــازار 
ــت و در  ــنتی اس ــب س ــی و ط ــان داروی گیاه
ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــب س قال
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی رشــد و نفــوذ 
فنــاوری و خالقیــت بــه ایــن حــوزه را افزایــش 

ــد داد. خواه
ــت  ــراردادی کش ــاورزی ق ــا کش  ب
توســعه  را  دارویــی  گیاهــان 

هیــم می د
ــاد کشــاورزی  ــر جه ــژاد وزی جــواد ســاداتی ن
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن مراســم ب ــز در ای نی
ــرای رشــد  ــی و اقلیمــی ب ــت بوم ــران ظرفی ای
و توســعه گیاهــان دارویــی وجــود دارد، گفــت: 

در  حــال حاضــر ۲۸۰ هکتــار زمیــن زیر ســطح 
ــم و در تالشــیم  ــی داری ــان داروی کشــت گیاه
ــور،  ــت در کش ــوی کش ــدن الگ ــی ش ــا اجرای ب
ــت  ــن کش ــی را جایگزی ــان داروی ــت گیاه کش

برخــی گیاهــان آب بــر و بــا ارزش افــزوده 
ــم. ــر کنی کمت

 وی افــزود: یکــی از اولویــت هــای جهــاد 
کشــاورزی توســعه کشــاورزی قــراردادی اســت. 
مدلــی از کشــت و تولیــد کــه از غــالت شــروع 
کردیــم و بــه گیاهــان دارویــی تســری خواهیــم 
داد. در ایــن نــوع از کشــت، کشــاورز از وحــود 
ــن  ــود مطمئ ــوالت خ ــدار محص ــازار و خری ب
ــه ایــن حــوزه ترغیــب و  ــرای ورود ب اســت و ب

تشــویق مــی شــود.
وی همچنیــن گفــت: بررســی هــا نشــان مــی 
ــد ۲  ــی توان ــی م ــان داروی دهــد صنعــت گیاه
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی را از آن خــود 
ــی را  ــام فروش ــم خ ــالش کنی ــد ت ــد. بای کن
کاهــش دهیــم و زنجیــره ارزش ایــن صنعــت را 
بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان تکمیــل 

کنیــم.

و  فنــاوری  خانه هــای  مدیــران  از  جمعــی 
اقدامــات  و  نــوآوری صادراتــی دســتاوردها 
خــود را بــه معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
کردنــد. ارائــه  رئیس جمهــوری  دانش بنیــان 

 روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی در نشســتی 
کــه بــه صــورت ویدئوکنفرانــس و حضــوری بــا 
ــات، توانمنــدی  ــه گزارشــی از اقدام هــدف ارائ
ــوآوری  ــاوری و ن ــه فن ــتاوردهای 6 خان و دس
ایــران برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه نقــش 
ــرای  ــی ب ــازار واقع ــاد ب ــا در ایج ــن خانه ه ای
ــاوری  ــای فن ــرد: خانه ه ــوان ک ــرکت ها عن ش
و نــوآوری بایــد بــا بهره گیــری از تخصــص 
ــازار  ــه ســال ها فعالیــت در ب افــرادی کــه تجرب
ــدی از  ــن بهره من ــد، ضم ــدف را دارن کشــور ه
ــه  ــازار، زمین ــای ب ــناخت نیازه ــات و ش ارتباط
را بــرای حضــور شــرکت ها در بــازار هــدف 
فراهــم کننــد.وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
ــاد  ــوآوری در ایج ــاوری و ن ــای فن ــن خانه ه ای
ــه زیرســاخت و فضــای الزم را  شــرکت هایی ک
ــازار  ــان در ب ــول دانش بنی ــور محص ــرای حض ب
ــا  ــرد: آی هیت ه ــوان ک ــد، عن ــم می کنن فراه
گیــری  شــکل  بــرای  بســتری  می تواننــد 
ــه  ــند ک ــی باش ــی خارج ــای واقع ــرکت ه ش
زیرســاختارها، زیرسیســتم هــا و پلتفرم هــا 
مســیر حضــور  و  کننــد  دهــی  ســامان  را 
ــوار  ــدف را هم ــی ه ــازار واقع ــرکت ها در ب ش

ــد. کنن
ــا بیــان این کــه هــدف  دهقانــی فیروزآبــادی ب
ــوذ  ــوآوری، نف ــاوری و ن ــای فن ــن خانه ه آغازی
در  دانش بنیــان  محصــوالت  و  شــرکت ها 
ــه  ــه ب ــا توج ــدف ب ــی ه ــن الملل ــای بی بازاره
ــی  ــادی  فرهنگ ــی اقتص ــای اقلیم ــی ه ویژگ

هــر منطقــه اســت، گفــت: هــدف نخســت ایــن 
بــوده کــه رســوخ در بازارهــای هــدف صــورت 
ــورها  ــن کش ــا در ای ــب و کاره ــرد و کس بگی
ــه  ــن موضــوع ب ــا ای حضــور داشــته باشــند. ام
ــاوری  ــای فن ــت و خانه ه ــی نیس ــی کاف تنهای
و نــوآوری در واقــع بایــد بــا متخصصــان و 
ســفیران فنــاوری خــود، ســفارتخانه هایی بــرای 
ــران در  ــه ای ــان و فناوران ــوالت دانش بنی محص

ــند. ــورها باش ــایر کش س
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
رویکــرد  بــر  تأکیــد  بــا  رییس جمهــوری 
تخصصــی و مســأله محــور ایــن خانه هــا و 
توجــه داشــتن بــه ظرفیــت و نیــاز کشــورهای 
هــدف عنــوان کــرد: مــا در خانه هــای فنــاوری 
ــت  ــد در قام ــته ای توانمن ــه هس ــوآوری، ب و ن
بنیــان  دانــش  اقتصــاد  و  فنــاوری  رایــزن 
ایــن حــوزه نیــاز  متشــکل از متخصصــان 

ــم. داری
ــا بیــان این کــه ایجــاد  دهقانــی فیروزآبــادی ب
ــا  ــی ب ــان شــرکت های داخل ــی ارتباطــی می پل
ــای  ــت خانه ه ــه فعالی ــی الزم ــای بین الملل فض
فنــاوری و نــوآوری اســت، ادامــه داد: یــک 
خانــه نــوآوری و فنــاوری بایــد دو ویژگــی 
ــن  ــده ای ــه گردانن ــت آن ک ــد؛ نخس را دارا باش

ــه کســب و کار برخــوردار باشــد  ــه از تجرب خان
و نیــز فضــای سیاســی، ارتباطــات و اقتصــادی 
کشــور هــدف را بــه خوبــی بشناســد و نســبت 
ــه فضــای اقتصــادی سیاســی و فرهنگــی آن  ب

کشــور اشــراف داشــته باشــد.
وی افــزود: بایــد از افــراد بومــی کــه ایــن فضــا 
را بشناســند و چنــد کارگــزار متخصــص کــه از 
جنــس آن کشــور هســتند، در فعالیــت و عهــده 
ــرده  ــره ب ــوآوری به ــاوری و ن ــه فن داری خان
ــرادی  ــه اف ــم ک ــمت بروی ــن س ــه ای ــود و ب ش
ــه  ــم ک ــدا کنی ــا پی ــورها و بازاره را در آن کش
ــته  ــی داش ــص کاف ــاط و تخص ــناخت، ارتب ش

باشــند.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ایــن خانه هــا  رییس جمهــوری، بهره منــدی 
و  بخــش حکمرانــی  بــا  تعامــل  مزیــت  از 
رگوالتــوری را یــک ضــرورت دانســت و گفــت: 
ــوری  ــی و رگوالت ــژه حکمران ــت وی ــد از مزی بای
یــک  بایــد  و آی هیت هــا  اســتفاده شــود 
ــای  ــش نیازه ــا و پوش ــش ه ــع چال ــتر رف بس
ــن  ــند. ای ــی باش ــاد حاکمیت ــرکت ها در ابع ش
ــاوری  ــای فن ــه خانه ه ــق ب ــژه متعل ــت وی مزی
ــود و  ــه ش ــم گرفت ــت ک ــد دس ــوآوری نبای و ن
بایــد در حــوزه صــادرات مــورد اســتفاده قــرار 
ــا  ــه ه ــن خان ــک از ای ــت هری ــرد. الزم اس بگی

ســفیران  و  ســفارت خانه  یــک  آن  افــراد  و 
ــان  ــش بنی ــادرات دان ــوزه ص ــی در ح تخصص

ــند. باش
ــر ضــرورت  ــادی همچنیــن ب ــی فیروزآب دهقان
جــذب ســرمایه تاکیــد کــرد و گفــت: ایرانیــان 
ــی برخــوردار  خــارج از کشــور از ســرمایه خوب
ــک  ــور کم ــه کش ــد ب ــل دارن ــتند و تمای هس
ــت  ــذاری فعالی ــرمایه گ ــوزه س ــد و در ح کنن
داشــته باشــند. انتظــار مــی رود آی هیــت هــا 
ــه  ــه ب ــد ک ــذب کنن ــی را ج ــرمایه گذاران س
ــل داشــته  ــن حــوزه تمای ســرمایه گذاری در ای

باشــند.

خانه هــای  تجربیــات  بیــان   
نــوآوری و  فنــاوری 

نــوی  قلعــه  مهــدی  نشســت  ایــن  در 
ــم و  ــی عل ــن الملل ــالت بی ــز تعام ــس مرک رئی
ــاد  ــاوری و اقتص ــی، فن ــت علم ــاوری معاون فن
ــی  ــه گزارش ــوری ب ــت جمه ــان ریاس دانش بنی
فنــاوری  خانه هــای  شــکل گیری  رونــد  از 
ــران  ــز مدی ــه نی ــت.در ادام ــوآوری پرداخ و ن
ــورهای  ــوآوری در کش ــاوری و ن ــای فن خانه ه
ســوریه،  چیــن،  عــراق،  روســیه،  کنیــا، 
ــان  ــه بی ــه ب ــران و ترکی ــراق، ته ــتان ع کردس
اقدامــات، دســتاوردها و ظرفیت هــای صادراتــی 
ایجــاد شــده در کشــورهای هــدف پرداختنــد. 
در ایــن نشســت، ضمــن بیــان فرصت هــا و 
مطــرح شــدن چالش هــا زمینــه بــرای ارتقــای 
ــعه  ــه توس ــک ب ــا و کم ــن خانه ه ــت ای فعالی
ــازار در کشــورهای هــدف بــرای شــرکت های  ب

دانش بنیــان فراهــم شــد.
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دهقانی فیروزآبادی: 
حمایت امروز بانک ها از شرکت های دانش بنیان آینده کشور را رقم می زند

توسعه تعامات فناورانه ایران و ونزوئا؛ دهقانی فیروزآبادی: 
همکاری ها بر مبنای بازار و نیاز محوری شکل می گیرد

ــره  ــد ب تبص ــرای بن ــی اج ــت هماهنگ نشس
ــور  ــا حض ــور ب ــه ۱۴۰۱ کش ــون بودج ۱6 قان
ــادی معــاون علمــی، فنــاوری  ــی فیروزآب دهقان
و اقتصــاد دانش بنیــان ریاســت جمهــوری، 
نماینــدگان  و  بانک هــا  روســای  از  جمعــی 

ــد. ــزار ش ــالمی برگ ــورای اس ــس ش مجل
 

دهقانــی فیروزآبــادی در ایــن مراســم، بــا 
ــش از اقتصــاد  ــال پی ــه ۱۵ س ــر اینک ــد ب تاکی
دانــش بنیــان و مفاهیــم مرتبــط بــا آن در 
ــروز  ــت: ام ــود؛ گف ــری  نب ــری و اث کشــور خب
ــدل  ــت ب ــان حاکمی ــه گفتم ــم ب ــن مفاهی ای
شــده و حمایت هــای جــدی از آن صــورت 
می گیــرد؛ بنابرایــن یــک هوشــمندی نیــاز 
اســت تــا از ایــن دارایــی فکــری و آینــده 

ــم. ــتفاده کنی ــور اس کش
بــه گفتــه دهقانــی، اقتصــاد دانش بنیــان 
ــودهای  ــق س ــه تحق ــت ک ــادی اس ــا اقتص تنه
آن  در  درصــدی  چنــد  و  برابــری  چنــد 
ــط  ــه فق ــادی ک ــت. اقتص ــده اس ــن ش تضمی
ــه  ــت بلک ــک نیس ــتارتاپ  های کوچ ــص اس مخت
شــرکت های بــزرگ فعــال دارای ارزش افــزوده 
بــاال در زمینــه کشــاورزی، بهداشــت و درمــان، 
ــه  ــرد ک ــر می گی ــم درب ــره را ه ــرژی و غی ان
آینــده اقتصــادی کشــور در دســتان آنهــا 

ــت. اس
 

ــرکت های  ــه ش ــور ب ــده کش آین
ــت ــته اس ــان وابس دانش بنی

وی ادامــه داد: آینــده کشــور بــه شــرکت های 

ایــن  فــردا  و  اســت  وابســته  دانش بنیــان 
مجموعــه هــا هســتند کــه تصمیــم می گیرنــد 
کــدام  در  را  خــود  ارزشــمند  ســرمایه های 
ــن  ــد. بنابرای ــک و کجــا ســرمایه گذاری کنن بان
شــرکت های  از  بانک هــا  امــروز  حمایــت 
ــد و  ــم می زن ــور را رق ــده کش ــان آین دانش بنی
در واقــع بانک هــا بــا ایــن کار مشــتریان خــود 

ــد.  ــن می کنن ــده تامی ــرای آین را ب
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ــا ماه هــای  همچنیــن بیــان کــرد: امیدواریــم ت
ــق بخــش بزرگــی  ــی امســال شــاهد تحق پایان
ــهیالت  ــت تس ــه و پرداخ ــره ۱6 بودج از تبص
ــان باشــیم و  ــه شــرکت های دانش بنی بانکــی ب

امیــد را بــه کشــور تزریــق کنیــم.
ــا در  ــال ه ــن س ــی ای ــور ط ــزود: کش وی اف
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوم ش ــعه مفه توس
ــروز  ــرده اســت، و ام و خــالق خــوب عمــل ک
یــک جامعــه بــزرگ داریــم از شــرکت های 
توانمنــدی کــه آمادگــی دارنــد از ســطحی بــه 
ــدی در  ــذاری ج ــد و اثرگ ــر برون ــطح باالت س
ــا در  ــرکت ه ــن ش ــند. ای ــته باش ــاد داش اقتص
ــوغ  ــه بل ــد ب ــت می کنن ــاوری فعالی ــوزه فن ح
رســیده اند و نیازمنــد حمایــت جــدی هســتند 
تــا بــه ســطح بــازار برســند و تاثیرگــذار شــوند.

از  بــه گفتــه دهقانــی فیروزآبــادی یکــی 
ابزارهــای ارتقــای ایــن شــرکت ها از جنبــه 
ارائــه  بــازار،  گســترش  و  مالــی  ابزارهــای 
تســهیالت مالــی بــه آنهــا اســت. قانــون جهــش 
ــی  ــع خیلــی خوب تولیــد دانش بنیــان هــم مناب
بــرای حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
خــالق در نظــر گرفتــه اســت. صندوق نــوآوری 
و شــکوفایی هــم بــه عنــوان یــک نهــاد پیشــرو 
ــرای  و مترقــی مدل هــای خــوب و کارآمــدی ب

ــا دارد. ــت ه ــن حمای ای
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
بنیــان ریاســت جمهــوری ادامــه داد: مجموعــه 
ــدوق  ــوم صن ــک دو مفه ــا کم ــات ب ــن اتفاق ای
معاونــت  و   ۳ نســل  شــکوفایی  و  نــوآوری 
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان نســل 
۴ تســریع و تســهیل خواهــد شــد. نقطــه 
ــک  ــته، کم ــا دوره گذش ــن دوره ب ــاوت ای تف
ــان و خــالق در  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه ش ب
دریافــت ســهم جــدی از اقتصــاد و تولیــد 

ــت. ــی اس ــص مل ناخال

ــای  ــب ه ــهیالت در قال ــن تس ــزود: ای وی اف
ــهیالت  ــره ۱6 و ۱۸، تس ــون تبص ــی چ مختلف
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــا و صن ــدوق ه صن

ــه مــی شــود. ارائ
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
ــروز  ــه داد: ام ــوری ادام ــت جمه ــان ریاس بنی
شــرکت دانــش بنیانــی کــه حــرف جــدی برای 
گفتــن و بــازار بــرای توســعه محصــول داشــته 
باشــد بــه راحتــی و قطعــا مســیر بــرای گرفتــن 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــهیالت را پی تس
وی همچنیــن گفــت: یکــی از بندهــای قانونــی 
مــا در ایــن مســیر اجــرای تبصــره ۱6 اســت و 
در ایــن جلســه بیــن دســتگاهی جــذب بهتــر و 
بیشــتر منابــع ایــن تبصــره مــورد بررســی قــرار 

. فت گر
 

قرض الحســنه  تســهیات 
اشــتغال زایی تبصــره ۱۶ قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور 

؟ چیســت
ــع  ــان و صنای ــتغال دانش بنی ــتای اش در راس
ــی اســتان ها  خــالق در سراســر کشــور و تمام
ــزی  ــک مرک ــروم، بان ــق مح ــت مناط ــا اولوی ب
جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت از 
ــزار  ــاه ه ــغ پنج ــل مبل ــای عام ــق بانک ه طری
ــپرده های  ــع س ــل مناب ــال از مح ــارد ری میلی
نظــام  قرض الحســنه  جــاری  و  پس انــداز 
نــوآوری و  بــا معرفــی صنــدوق  را  بانکــی 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  شــکوفایی 

ــد. ــاص ده ــالق اختص خ
شــرایط و ســقف تســهیالت پرداختــی در ایــن 
بنــد توســط صنــدوق و وزارت امــور اقتصــادی 

ــود. ــن می ش ــی تعیی و دارای

معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ریاســت جمهــوری و وزیــر علــوم ونزوئــال دیدار 
ــی،  ــای علم ــعه همکاری ه ــوص توس و در خص
فناورانــه و بازارمحــور دو کشــور گفت وگــو 

ــد. کردن
 روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی معــاون علمــی، 
ریاســت  دانش بنیــان  اقتصــاد  و  فنــاوری 
جمهــوری، بــا اشــاره بــه نقــش محــوری ایــن 
معاونــت در تحــول دســتگاه ها و هماهنگــی بــه 
ــان  ــاد دانش بنی ــق اقتص ــعه و رون ــور توس منظ
و فنــاوری نیــاز محــور گفــت: معاونــت علمــی 
ــران،  ــر در ای ــال های اخی ــی س ــاوری ط و فن
نقشــی مهــم و راهبــردی را بــرای توســعه 
ــا توجــه  علــم و فنــاوری ایفــا کــرده اســت و ب
بــه اهمیــت و جایــگاه اقتصــاد در ایــن حــوزه، 
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــکان داری و توس ــت س دول
بنیــان را نیــز بــه ایــن معاونــت محــول کــرده 
ــت  ــما را در معاون ــور ش ــن حض ــت. بنابرای اس
دانش بنیــان  اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی، 

می گویــم. خوش آمــد 
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
ظرفیت هــای گســترده تعامــل و همــکاری 
ــال،  ــران و ونزوئ ــان ای ــا می ــاوری و بازارمبن فن
عنــوان کرد: آشــنایی ونزوئــال بــا توانمندی های 
دانشــی و فناورانــه ایــران همچــون پژوهشــگاه 
رویــان، مایــه خرســندی و زمینه ســاز افزایــش 
ــش از  ــن پی ــت. م ــه اس ــای فناوران همکاری ه
ــاوری و اقتصــاد  ــت علمــی، فن مســولیت معاون
ــودم  ــاد دانشــگاهی ب ــان، رییــس جه دانش بنی

ــان زیرمجموعــه آن فعالیــت  کــه موسســه روی
ــوان  ــه از ت ــن آن ک ــه ضم ــن موسس دارد. ای
ــیار  ــی بس ــای پژوهش ــاال و ظرفیت ه ــی ب علم
ــت،  ــوردار اس ــاروری برخ ــه ناب ــی در زمین خوب
ــاروری  ــان ناب ــود را در درم ــای خ توانمندی ه
بــه اثبــات رســانده اســت. در ایــران موسســات 
ــود دارد  ــددی وج ــان متع ــش بنی ــز دان و مراک
ــای  ــکاری ه ــاز هم ــه س ــد زمین ــی توان ــه م ک

ــال باشــد. ــران و ونزوئ ای
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
ــال  ــه ونزوئ ــان این ک ــا بی ــوری، ب ریاســت جمه
منابــع  حیــث  از  ثروتمنــد  کشــور  یــک 
طبیعــی و نیــروی انســانی اســت، عنــوان 
کالن  هــای  حــوزه  در  عالقه مندیــم  کــرد: 
ــاوری،  ــادی، نانوفن ــای بنی ــلول ه ــون س همچ
و  دامــداری  و  کشــاورزی  زیســت فناوری، 
ســایر حوزه هــای راهبــردی، همــکاری داشــته 

ــیم. باش
ــش و  ــدن نق ــگ ش ــه پررن ــاره ب ــا اش وی ب
ــاد  ــان در اقتص ــرکت های دانش بنی ــگاه ش جای
ایــران افــزود: خوشــبختانه شــرکت هــای 
ــه و جایگاهــی دســت  ــه مرحل دانــش بنیــان ب

ــان در  ــذاری آن ــش و تاثیرگ ــه نق ــد ک یافته ان
ــه  ــا توج ــت و ب ــر اس ــاب ناپذی ــاد، اجتن اقتص
ــور،  ــه دو کش ــکاری دیرین ــتی و هم ــه دوس ب
ــان  ــرکت های دانش بنی ــور ش ــر مح ــل ب تعام
ــدار دو  ــش مهمــی در توســعه پای ــد نق می توان

ــد. ــا کن کشــور ایف
این کــه  بیــان  بــا  فیروزآبــادی،  دهقانــی   
دســتگاه های  میــان  تعامــل  و  هماهنگــی 
ــای  ــرای همکاری ه ــا ب ــه ه ــی و وزارتخان اجرای
فناورانــه امــری ضــروری اســت، گفــت: معاونت 
دانش بنیــان  اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی، 
بــر  خــود،  فعالیت هــای  جدیــد  دوره  در 
ــان  ــکاری می ــعه هم ــی و توس ــاد هماهنگ ایج
انجــام  بــرای  و دســتگاه ها  هــا  وزارتخانــه 
ــان  ــش بنی نقــش و وظایفشــان در اقتصــاد دان
تأکیــد و اهتمــام دارد. اقتصــاد دانش بنیــان 
امــری اســت کــه در هماهنگــی و هــم افزایــی 
ــعه  ــه توس ــتگاه ها ب ــا و دس ــان وزارتخانه ه می

واقعــی خــود می رســد.
 

خانه هــای  بازارمحــوری  نقــش 
ــاوری ــوآوری و فن ن

اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی،  معــاون   
ــا اشــاره بــه  دانش بنیــان ریاســت جمهــوری، ب
ــی  ــور و مبتن ــی نیازمح ــش آفرین ــرورت نق ض
بــر بــازار خانه هــای نــوآوری و فنــاوری از 
ــک  ــرد: ی ــوان ک ــال عن ــه در کشــور ونزوئ جمل
ــران و  ــکاری ای ــای هم ــم و محوره ــاله مه مس

ــران در  ــوآوری ای ــاوری و ن ــه  فن ــال، خان ونزوئ
ــرد  ــد رویک ــه  بای ــن خان ــت. در ای ــال اس ونزوئ
نیــاز محــوری و شــناخت نیــاز بــازار در اولویــت 
قــرار بگیــرد. اگرچــه در شــروع همــکاری، 
رویکــرد عرضه محــور مــی توانــد شــروعی 
همــکاری  امــا  باشــد،  همکاری هــا  بــرای 
پایــدار و توســعه واقعــی، هنگامــی شــکل مــی 
گیــرد کــه شــناخت بــازار و نیازهــا از کشــورها 

ــود. ــق ش محق
ــر ایــن کــه  ــا تأکیــد ب دهقانــی فیروزآبــادی ب
خانــه نــوآوری نبایــد محلــی صرفــاً بــرای 
باشــد،  محصــوالت  و  دســتاوردها  نمایــش 
عنــوان کــرد: مــا بایــد در خانــه نــوآوری 
ــد  ــم داشــته باشــیم کــه مانن متخصصــان مقی
ــی و  ــان علم ــش رایزن ــی، نق ــان فرهنگ رایزن
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان را ایفــا کننــد.

 
و  واقعــی  نیازهــای  ایجــاد 

واقعــی فرصت هــای 
ــاوری  ــان فن ــور رایزن ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
و اقتصــاد دانش بنیــان در ونزوئــال، عنــوان 
ــال  ــص در ونزوئ ــای متخص ــر نیروه ــرد: اگ ک
مقیــم باشــند و بتواننــد ارتباطــی بــا صنایــع و 
نیازهــای آن کشــور بگیرنــد، نیازهــا بــه صورت 
واقعی تــری شناســایی شــده و فرصت هــای 
ــد  ــم خواه ــرای همــکاری فراه ــری ب ــی ت واقع
شــد.این نــوع نگــرش موجــب مــی شــود 
ــه صــورت خــودکار  فرصــت هــای همــکاری ب
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ــه  ــرای مداخل ــی ب ــاز چندان شــکل بگیــرد و نی
دولــت هــا نخواهــد بــود. بنابرایــن تقاضــا دارم 
ــاد  ــان و ایج ــت متخصص ــرای اقام ــت ب فرص

ــود. ــم ش ــع فراه ــا صنای ــات ب ــه ارتباط زمین
 

ــی و  ــای دانش ــعه همکاری ه توس
ــه فناوران

ــال  ــت، گابری ــن نشس ــری از ای ــش دیگ در بخ
خیمنــس وزیــر علــوم و معــاون رئیــس جمهــور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای ــال نی ونزوئ
ــه  ــی و فناوران ــای علم ــتاوردها و ظرفیت ه دس
تحســین برانگیــز و قابــل اعتنــای ایــران عنــوان 
ــن  ــم، ای ــفر می کن ــران س ــه ای ــرگاه ب ــرد: ه ک
احســاس را دارم کــه در کشــور خــودم حضــور 
ــتاوردهای  ــا و دس ــاهده توانمندی ه دارم و مش
ــمند و  ــیار ارزش ــی بس ــران، الگوی ــه ای فناوران
زمینه ســاز توســعه همکاری هــای دو کشــور 
اســت. طــی بازدیــدی کــه از مؤسســه رویــان و 
آشــنایی بــا فعالیتهــای ایــن مؤسســه داشــتم، 
از چــه ظرفیت هــای  ایــران  کــه  دریافتــم 
ــه  ــعه دانشــی و فناوران ــی در توس ــل اعتنای قاب
ــوردار  ــلول درمانی برخ ــوزه س ــژه در ح ــه وی ب

اســت.
توســعه همکاری هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
علمــی و فناورانــه ایــران و ونزوئــال بــه ویــژه در 
ــران و  ــکاری ای ــرد: هم ــوان ک ــا عن دوران کرون
ونزوئــال در دوران کرونــا و بــا توجــه بــه اهمیت 
ــبختانه  ــت. خوش ــش یاف ــوع، افزای ــن موض ای
ــران  ــه ای ــای فناوران ــدی ه توانســتیم از توانمن
ــم.  ــره ببری ــای تشــخیصی به در حــوزه کیت ه
ــات  ــه اثب ــود را ب ــدی خ ــا کارآم ــن کیت ه ای

داد  نشــان  آزمایش هــا  نتایــج  و  رســاندند 
ــدی  ــران، از کارآم ــاخت ای ــای س ــه، کیت ه ک
ــتند.  ــوردار هس ــی برخ ــیار باالی ــت بس و کیفی
ــه  ــی ب ــان ونزوئالی ــن از محقق ــن دوت همچنی
مــدت ۴ مــاه را در موسســه رویــان پشــت ســر 
گذاشــته و یــک تجربــه امیــد بخــش گــران بهــا 
ــد  ــان خواه ــه ارمغ ــال ب ــرای ونزوئ ــده ب و ارزن

آورد.
ــر ایــن کــه بایــد ایــن  ــا تاکیــد ب خیمنــس، ب
ــه  ــد، ادام ــش یاب ــا افزای ــکاری ه ــل و هم تعام
ــی در کاراکاس  ــمندان ایران ــرای دانش داد: پذی
ــب یــک همــکاری مشــترک،  هســتیم و در قال
ــز  ــی در مراک ــان ونزوئالی ــمندان و محقق دانش
ــوند.  ــتقر ش ــی مس ــی ایران ــی و تحقیقات علم
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــک پ ــعه ی ــرای توس ب
ــال   ــرا در ونزوئ ــتیم. اخی ــاده هس ــترک آم مش

ــادی  ــای بنی ــی ســلول ه ــز تحقیقات ــک مرک ی
ــادر  ــلول م ــد س ــه پیون ــت ک ــده اس ــاد ش ایج
ــکای  ــار در آمری ــتین ب ــرای نخس ــه را ب قرنی
ایــن  ظرفیت هــای  دهیــم.  انجــام  التیــن 
بــا  هم راســتا  می توانــد  نیــز  مجموعــه 
بــه  ایرانــی،  دانشــمندان  توانمندی هــای 

ــد. ــی برس ــل توجه ــتاوردهای قاب دس
رئیس جمهــور  معــاون  و  علــوم  وزیــر 
ــه همــکاری شــرکت های  ــا اشــاره ب ــال، ب ونزوئ
دانش بنیــان ایرانــی و صنایــع ونزوئالیــی در 
قالــب نمایشــگاه شــرکت های ایرانــی کاراکاس 
عنــوان کــرد: دو مــاه قبل، نخســتین نمایشــگاه 
شــرکت های دانــش بنیــان در ونزوئــال را شــاهد 
ــن  ــی، در تحقــق ای ــم و شــرکت های ایران بودی
ــداد  ــن روی ــد. در ای نمایشــگاه، همــکاری کردن
ــرارداد  ــتند و6۰ ق ــور داش ــرکت حض ۲۰۰ ش

ــه  ــم زمین ــالش کردی ــد. ت ــکاری منعقدش هم
تعامــل و هــم افزایــی شــرکت هــا بــا یکدیگــر 
ــود  ــان خ ــا همتای ــد ب ــود و بتوانن ــم ش فراه
ــته  ــادی داش ــه و اقتص ــای فناوران ــکاری ه هم
باشــند. وی بــا تاکیــد بــر این کــه برای توســعه 
همــکاری شــرکت های دو کشــور، بایــد زمینــه 
بــه  زیرســاخت ها  ارایــه  بــرای  الزم  هــای 
ــورت  ــات ص ــام توافق ــن انج ــرکت ها، تضمی ش
تعریــف  حمایتــی  ســازوکارهای  و  گرفتــه 
ــاد  ــاوری و اقتص ــی، فن ــاون علم ــود، از مع ش
دانش بنیــان رییس جمهــوری بــرای حضــور 
در ونزوئــال و بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری 

ــرد. ــوت ک ــن کشــور دع ای
 

همکاری هــای  شــکل گیری 
ــب کمیتــه مشــترک ــه در قال فناوران

ــالت  ــز تعام ــس مرک ــوی رئی ــه ن ــدی قلع مه
بین المللــی علمــی و فنــاوری نیــز در ایــن 
ــت  ــئولیت معاون ــه مس ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
دانش بنیــان  اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی، 
ریاســت جمهــوری در کمیتــه مشــترک علمــی 
ــرد: در  ــوان ک ــال عن ــران و ونزوئ ــاوری ای و فن
نشســت های مشــترک و تعامالتــی کــه در 
ــات  ــه، توافق ــه صــورت گرفت ــن کمیت ــب ای قال
ــده اند  ــن ش ــی تدوی ــای متنوع ــوب و بنده خ
کــه می تواننــد زمینــه ســاز افزایــش همــکاری 

هــا در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان باشــد.
وی افــزود: از میــان 6۰ تفاهــم منعقــد شــده 
ــان در  ــش بنی ــای دان در نمایشــگاه شــرکت ه
ــه قــرارداد  ــه مرحل ــال اکنــون ۵ تفاهــم ب ونزوئ

رســیده اســت.

سلول های بنیادی
دانشمندان ایرانی درمان سرطان خون را با »ژن درمانی« محقق کردند

محققــان ایرانــی موفــق شــدند نخســتین بــار 
ــی"  ــتفاده از روش "ژن درمان ــا اس ــور ب در کش
ســرطان خــون را در یــک بیمــار درمــان 

ــد . کنن
 »ژن درمانــی« بــه روش »کارتــی ســل تراپی«  
ــرطان در  ــان س ــرای درم ــن روش ب جدیدتری
جهــان اســت کــه بــه همــت اســاتید دانشــگاه 
ــن  ــالش محققی ــا ت ــران و ب ــوم پزشــکی ته عل
ــه  ــه مرحل ــی ب ــان ایران ــک شــرکت دانش  بنی ی
شــرکت  دو  فقــط  اســت؛  رســیده  نهایــی 
ــی را  ــن روش درمان ــان ای ــی در جه چندملیت
ارائــه می کنــد و ایــن دانــش در ایــران بــا 
ــت . ــده اس ــی ش ــی بوم ــان داخل ــالش محقق ت

 
روشــی  بــا  ســرطان  درمــان 

نوآورانــه
ژن درمانــی نوعــی روش درمــان یــا پیشــگیری 
دســتورالعمل های  کــه  اســت  بیمــاری  از 
ــرد را فعــال  ژنتیکــی درون ســلول های یــک ف
می کنــد . ژن هــا در واقــع نمــود ظاهــری تمــام 
جنبه هــای زندگــی یــک ســلول هســتند: 
آنهــا کــدی را درون خــود نگــه می دارنــد 
ــرد و  ــد، عملک ــه رش ــادر ب ــلول ها را ق ــه س ک

می کنــد . تقســیم 
وقتــی کــه یــک ژن معیــوب و غیرفعال باشــد، 
می توانــد منجــر بــه تولیــد پروتئین هایــی 
شــود کــه قــادر بــه انجــام وظایــف خــود 
ــوب باشــد  ــک ژن معی ــه ی ــی ک نیســتند . زمان
ــای  ــد، عملکرده ــال باش ــد فع ــش از ح ــا بی ی
مهــم بــدن ممکــن اســت دچــار اختالل شــوند . 
ــی ایــن اســت  هــدف و غایــت اصلــی ژن درمان

ــایی  ــوب را شناس ــای معی ــه ژن ه ــه این گون ک
ــب مشــکل را از اســاس  ــن ترتی ــه ای ــد و ب کن

ــد . ــل کن ــه ح و ریش
ــن  ــامل جایگزی ــت ش ــن اس ــی ممک ژن درمان
ــا ژن هــای  کــردن ژن هــای معیــوب و ناقــص ب
ــد  ــرای تولی ــلول ها را ب ــه س ــد ک ــالمی باش س
ــه  ــازند، البت ــاده می س ــد آم ــای مفی پروتئین ه
ممکــن اســت ایــن روش شــامل تغییــر نحــوه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــم باش ــا ه ــم ژن ه تنظی
ــد  ــال، بتوانن ــا غیرفع ــو ی ژن هــای  هایپراکتی

ــند . ــته باش ــرد داش ــتی عملک به درس
 امیرعلــی حمیدیــه دبیــر ســتاد توســعه 
پزشــکی  و  بنیــادی  ســلول های  فنــاوری  
بازســاختی معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیــان ریاســت جمهــوری بــا اشــاره 
ــان  ــی در درم ــمندان ایران ــت دانش ــه موفقی ب
ــار  ــی اظه ــا روش ژن درمان ــون ب ــرطان خ س
ــاختی  ــکی بازس ــکی، پزش ــده پزش ــرد:  آین ک

و  ژن درمانــی  ســلول درمانی،  کــه  اســت 
از  بســیاری  در  اســت .  بافــت  مهندســی 
کــه  ســختی  و  صعب العــالج  بیماری هــای 
ــه نظــر می رســند  ــه نظــر غیرقابــل درمــان ب ب
در آینــده ای نه چنــدان دور از ایــن روش هــا 
ــن بیمــاران اســتفاده  ــع مشــکالت ای ــرای رف ب

می شــود .
 اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران افــزود: 
ایــن دســتاورد نزدیــک بــه ۷ ســال زمــان بــرده 
ــدن مطالعــات ســلولی و  اســت و بعــد از گذران
و  حیــوان  روی  بــر  پیش بالینــی  مطالعــات 
کســب مجــوز و کــد اخــالق از دانشــگاه علــوم 
ــک  ــار ی ــتین ب ــرای نخس ــران ب ــکی ته پزش
ــک  ــرای ی ــور ب ــی در کش ــول ژن درمان محص

ــار اســتفاده شــده اســت . بیم
ــن روش  ــه موفقیــت ای ــا اشــاره ب ــه، ب حمیدی
ــن  ــش در ای ــات اثربخ ــام تحقیق ــی و انج بوم
ــا  ــی درمان ه ــل باق ــرد: مث ــوان ک ــوزه عن ح

ــی کــه موفقیــت آنهــا  همچــون شــیمی درمان
ــت  ــده اس ــزارش ش ــدی گ ــورت درص ــه ص ب
ــا  ــد از آنه ــا ۷۰ درص ــه 6۰ ت ــک ب ــه نزدی ک
بهبــود یافتــه و نزدیــک بــه ۳۰ یــا ۴۰ درصــد 
ــه  ــد ک ــدام می کردن ــد اق ــرای پیون ــا ب از آنه
ــا  ــز 6۰ ت ــدی نی ــاران پیون ــداد بیم ــن تع از ای
ــد بهبــود می یافتنــد،  ــا پیون ۷۰ درصــد آنهــا ب
امــروز آنهایــی کــه پیونــد نمی شــوند نیــز 
ــن روش  ــا ای ــا ۷۰ درصــد ب ــه احتمــال 6۰ ت ب

ــت . ــد یاف ــود خواهن بهب
وی بیــان کــرد:  در دنیــا هــم ایــن روش بســیار 
جدیــد اســت و ســازمان های غــذا و داروی 
ــن کار  ــام ای ــوز انج ــدود مج ــور مح ــد کش چن
ــت  ــاً خاصی ــان قطع ــرور زم ــه م ــد و ب را دادن
و قــدرت ایــن کار بیشــتر خواهــد شــد و 
محصــول نیــز بــه ایــن ســختی تولیــد نخواهــد 
ــد  ــری تولی ــرد دیگ ــوان آن را از ف ــد و می ت ش

کــرد .
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تأکیــد 
ــه غیــر از ایــن  کــرد: در موضــوع ژن درمانــی ب
شــرکت دانش بنیــان، یــک شــرکت دیگــر 
ــه غیــر  ــه محصــول شــده اســت و ب نزدیــک ب
ــته  ــاالی ۱۰ هس ــاید ب ــرکت ش ــن دو ش از ای
ــد . ــن موضــوع دارن ــر روی ای ــی ب ــاور مطالعات فن
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دانشگاه آزاد اسالمی 

آنچه خواهید خواند: 
- مدرســه عالــی مهارتــی قالب 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــازی دانش س

واحــد تبریــز افتتــاح شــد
دانشــگاه  فعــال  حضــور   -
نمایشــگاه  در  اســامی  آزاد 
صنایــع  و  مــواد  بین المللــی 
شــیمیایی، تجهیــزات و خدمــات 

آزمایشــگاهی
و  پویــش  هــای  طــرح   -
ــامی  ــگاه آزاد اس ــش دانش پای
از طرحهــای اثرگــذار در حــل 

اســت ای  منطقــه  مســائل 
ــی  ــأت علم ــو هی ــه عض - س
اســامی  آزاد  دانشــگاه 
کرمانشــاه در فهرســت 2 درصــد 
ــرار  ــان ق ــر جه ــمندان برت دانش

گرفتنــد

نشســت مشــترک مدیــران صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری غیردولتــی دانشــگاه آزاد اســالمی و 
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش ــأت رئیس هی

شــهرکرد برگــزار شــد.
در ایــن نشســت بــه منظــور تشــریک مســاعی 
بــازار محصــوالت  و گســترش  در حمایــت 
همچنیــن  و  دانش بنیــان  و  محــور  دانایــی  
ــی و پشــتیبانی  ــات مال ــا و خدم ــه کمک ه ارائ
ــان،  ــات دانش بنی ــوآور و مؤسس ــز ن ــه مراک ب
تفاهــم  نامــه ای بــه امضــای عســکری غــالم زاده 
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــم  ــالمی و ابراهی ــگاه آزاد اس ــی دانش غیردولت
رحیمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

ــید. ــهرکرد رس ش
صنــدوق  مدیرعامــل  غــالم زاده  عســکری 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــاوری غیردولت ــش و فن پژوه
ــع پژوهشــگران دانشــگاه آزاد  اســالمی در جم
اســالمی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــارکتی،  ــای مش ــه ه ــاد زمین ــور ایج ــه منظ ب
ســرمایه گــذاری بخــش غیردولتــی و حمایــت 
پژوهشــی  فعالیت هــای  از  کیفــی  و  کمــی 
و فنــاوری، ارائــه خدمــات و تســهیالت بــه 
ــتم  ــان اکوسیس ــش بنی ــای دان ــب و کاره کس
ــازاول و  ــالمی در ف ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ن
ــد،  ــاز بع ــوآوری کشــور در ف کل اکوسیســتم ن
صنــدوق ایــن دانشــگاه از زمســتان ســال 
ــرکت  ــب ش ــی در قال ــورت غیردولت ــه ص ۹۹ ب
ــمی  ــت رس ــه فعالی ــاز ب ــاص آغ ــهامی خ س

ــرد. ک
ــدوق  ــی صن ــه ثبت ــرمایه اولی ــزود: س وی اف
۲۰۰ میلیــارد ریــال بــوده کــه در اســفند 

۱۳۹۹ بــه صــورت کامــل از طــرف ســهامداران 
پرداخــت شــده اســت. ایــن صنــدوق تنهــا بــا 
گذشــت کمتــر از  6 مــاه از زمــان اســتقرار بــا 
ارائــه خدماتــی خــاص، موفــق بــه اخــذ مجــوز 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــی از معاون ــش بنیان دان

ــد. ــوری ش ریاســت جمه
ــدوق پژوهــش و  ــح کــرد: صن ــزاده تصری غالم
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــر دولت ــاوری غی فن
و  ســو  یــک  از  محولــه  وظایــف  براســاس 
ــر  ــوی دیگ ــی از س ــش خصوص ــات بخ تجربی
هدایــت  بــرای  تخصصــی  بســتری  ایجــاد 
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی و حمایــت 
از ایــده هــا، طــرح  هــا و فرصــت  هــای نویــن 
ــم  ــه چش ــدن در برنام ــاری ش ــور تج ــه منظ ب
بــا  )همســو  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  انــداز 
ــداز  ــم ان ــام در چش ــی نظ ــای کل ــت ه سیاس
۱۴۰۴( دور نمــای تمــام تصمیــم هــای خــرد و 

ــت. ــرار داده اس ــود ق کالن خ
ــات  ــواع خدم ــه ان ــرد: ارائ ــان ک وی خاطرنش
ــت  ــی، تســهیالت، ضمان ــی، مشــارکت مدن مال
نامــه، ارائــه خدمــات حمایتــی بــه پژوهشــگران 
ــد دهنــده  و فنــاوران، ایفــای نقــش نهــاد پیون
بیــن پژوهشــگران و کاربــران نتایــج پژوهشــی، 
آتیــه،  خــوش  پژوهش هــای  از  حمایــت 

حمایــت از فعالیــت هــای پژوهشــی منجــر بــه 
نــوآوری و تقویــت شــبکه زیرســاخت پژوهشــی 
ــدوق پژوهــش اســت.  ــات صن ــه خدم از جمل

پژوهــش  غیردولتــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
تصریــح  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوری  و 
عنــوان  بــه  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  کــرد: 
ــه  ــا هــدف ارائ ــن دانشــگاه کشــور و ب بزرگتری
خدمــات بهتــر و ســهل الوصول  تــر بــه جامعــه 
درصــدد   ۱۳۹۴ ســال  از  خــود  مخاطبــان 
تأســیس صنــدوق تخصصــی برآمــده اســت کــه 
بــا تغییــرات بنیادیــن رویکــرد مدیریــت عالــی 
ــور«  ــیر از »آموزش مح ــر مس ــگاه و تغیی دانش
بــودن بــه رویکــرد »دانشــگاه کارآفریــن« ایــن 
ــاه  ــه و در بهمــن م ــر شــتاب بیشــتری یافت ام

ــد. ــیس ش ــال ۱۳۹۹ تاس س
غالمــزاده  گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمی از 
در  و  کــرده  عبــور  آموزش محــوری  شــیوه 
حــال حرکــت بــه ســمت دانشــگاه نســل 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــت و ت ــارم اس ــوم و چه س
تبدیــل بــه دانشــگاهی کارآفریــن شــود کــه بــا 
اقداماتــی کــه در ایــن چنــد ســال انجام شــده 
ــدی در  ــر و مفی ــای بســیار مؤث توانســته گام ه
کاســتی های  به نحوی کــه  بــردارد  راه  ایــن 

ــت. ــرده اس ــران ک ــته را جب گذش
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل 
دانشــگاه آزاد اســالمی از حمایــت همــه جانبــه 
صنــدوق از فعالیت هــای نوآورانــه خبــر داد 
ــی از  ــت مال ــرای حمای ــتر الزم ب ــزود: بس و اف
هیــچ  و  فراهم شــده  فعالیت هــا  این گونــه 
محدودیتــی بــرای اســتفاده از بودجــه صنــدوق 

بــرای اســتان ها وجــود نــدارد.

تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسامی و واحد شهرکرد منعقد شد

مدرسه عالی مهارتی قالب سازی دانشگاه آزاد اسامی واحد تبریز افتتاح شد
مدرســه عالــی مهارتــی قالــب ســازی دانشــگاه 
چهلمیــن  در  تبریــز  واحــد  اســالمی  آزاد 
ــا  ــگاهی ب ــد دانش ــن واح ــیس ای ــالگرد تأس س
حضــور مجــازی دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی 

ــد. ــاح ش ــالمی افتت ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــان  ــا بی ــم ب ــن مراس ــی در ای ــر طهرانچ دکت
ــز  ــد تبری ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش اینک
در طــول ۴۰ ســال فعالیــت مســتمر خــود 
اثــرات مهمــی در منطقــه و کشــور داشــته 
و  تجــارب  مــرور  بــا  بایــد  اســت، گفــت: 
ــه  ــده برنام ــرای آین ــته ب ــتاوردهای گذش دس
ــد  ــا تأکی ــم. وی ب ــذاری کنی ــزی و هدف گ ری
ــود  ــع خ ــگاه ها مناف ــروزه دانش ــه ام ــر اینک ب
را در راســتای منافــع مــردم و جامعــه تعییــن 
ــی دانشــگاه ها  ــزود: ریاســت جهان ــد، اف می کنن
ــه  ــای جامع ــائل و نیازه ــذاری در مس ــر اثرگ ب
اســت. فعالیــت بــرای جــذب ســرمایه های 
تربیــت  و  کار  و  ایجــاد کســب  منطقــه ای، 
نیروهــای انســانی کارآمــد بخشــی از مســئولیت 

دانشگاه هاســت.

ــرد:  ــح ک رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی تصری
وقتــی دانشــگاه های کشــور تنهــا از منظــر 
عرضــه دانــش بــدون توجــه بــه کشــش 
بــازار فعالیــت می کننــد، خروجــی چنیــن 
ــدرت  ــه ق ــود ک ــی می ش ــی جوانان مجموعه های
ــی اســت  ــن در حال ــد؛ ای حــل مســاله را ندارن
کــه تربیــت نیروهــای خــالق و حــالل مســاله 
ــت. ــور اس ــده کش ــی آین ــاز اصل ــت و نی اولوی

وی خاطرنشــان کــرد: دســتیابی بــه ایــن 
ــی و  ــای تخصص ــری در آموزش ه ــم بازنگ مه
علمــی، اجتماعــی و مهارتــی را می طلبــد، 
چــرا کــه بی توجهــی بــه جنبه هــای اجتماعــی 
موضوعــات  در  را  آموزشــی  فعالیت هــای 
ــی  ــاد مهارت ــت از ابع ــه و غفل ــف جامع مختل
حــوزه آمــوزش را در وضعیــت صنعــت کشــور 

بــه وضــوح مشــاهده و لمــس می کنیــم.
دکتــر طهرانچــی ایجــاد نــگاه مســأله محــور را 
ــت و  ــی دانس ــای تخصص ــات آموزش ه از الزام
افــزود: ایجــاد مدرســه عالــی قالــب ســازی در 

تبریــز اولیــن قــدم بــرای ایجــاد چنیــن حلقــه 
مفقــوده ای اســت.

ــرد:  ــد ک ــس دانشــگاه آزاد اســالمی تأکی  رئی
تربیــت نیــروی انســانی خــالق و قــادر بــه حــل 
ــوزه  ــن ح ــدی در ای ــدم بع ــت ق ــائل صنع مس
ــه  ــادر ب ــک دانشــجوی ق ــر ی اســت، چــون اگ
حــل مســاله در صنعــت و جامعــه تربیــت 
کنیــم، بهتــر از تربیــت ده هــا دانشــجوی 
معمولــی اســت کــه تنهــا آموزش هــای علمــی 
و تئوریــک را دریافــت کرده انــد. ایــن کاری 
اســت کــه حتــی کشــورهای همســایه مــا 
ــز  ــه جــد روی آن متمرک ــز ب ــه نی چــون ترکی

شــده اند.

حضور فعال دانشگاه آزاد اسامی در نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
و  مــواد  بین المللــی  نمایشــگاه  پنجمیــن 
خدمــات  و  تجهیــزات  شــیمیایی،  صنایــع 
آزمایشــگاهی در نمایشــگاه بیــن المللــی شــهر 

ــد. ــزار ش ــاب برگ آفت

ــان،  ــتان های اصفه ــالمی اس ــگاه آزاد اس دانش
آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی، قزویــن، 

ــرز،  ــمالی، الب ــان ش ــران، خراس ــزی، ته مرک
گیــالن، گلســتان، خوزســتان و واحدهــای 
ــاد در  ــف آب ــات و نج ــوم و تحقیق ــتقل عل مس

ــتند. ــور داش ــگاه حض ــن نمایش ای
ــه  دانشــگاه آزاد اســالمی در ایــن نمایشــگاه ب
ــای  ــا و توانمندی ه ــی ظرفیت ه ــه و معرف ارائ
و  شــیمیایی  صنایــع  حــوزه  در  خــود 
از  اعــم  مختلــف  ابعــاد  از  آزمایشــگاهی 
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دکتر ضرغامی تاکید کرد
افزایش 5۰ درصدی سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسامی

ــزات  ــه، تجهی ــواد اولی ــین آالت، م ــد ماش تولی
خدمــات  همچنیــن  و  وابســته  خدمــات  و 
نیــاز صنایــع، واحدهــای تولیــدی،  مــورد 

پرداخــت. کارگاهــی  و  آزمایشــگاهی 

ارتبــاط  ایجــاد  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
تامین کننــدگان  و  تولیــد  بیــن  مســتقیم 
ــگاهی  ــیمیایی و آزمایش ــزات ش ــواد و تجهی م
آخریــن  عرضــه  کننــدگان،  مصــرف  بــا 
شــرکتهای  توســط  صنعتــی  پیشــرفتهای 
پیشــرو بین المللــی، ایجــاد فضایــی بــرای 
تعامــل بیــن فعــاالن حــوزه صنایــع شــیمیایی 
تولیدکننــدگان،  قبیــل  از  آزمایشــگاهی  و 
ــع   ــات و توزی ــدگان خدم ــان، ارائه کنن بازرگان
ــل  ــت تعام ــتری جه ــاد بس ــدگان و ایج کنن
هــر چــه بیشــتر نهادهــای علمــی و پژوهشــی 
کشــور بــا صنعتگــران داخلــی و خارجــی 

برخــی از اهــداف ایــن نمایشــگاه اســت.

واحدهــای  پژوهشــی  معاونــان  نشســت 
دانشــگاه آزاد اســالمی بــا حضــور دکتــر وحیــد 
ضرغامــی قائــم مقــام معاونــت تحقیقــات، 
ــه  ــوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی ب ــاوری و ن فن

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــی در ای ــر ضرغام دکت
راســتای  اســالمی در  آزاد  دانشــگاه  اینکــه 
اشــتغال دانــش بنیــان گام بــر مــی دارد، گفت: 
ــا  ــروز ب خوشــبختانه دانشــگاه آزاد اســالمی ام
ــه  ــت ک ــه اس ــجو مواج ــذب دانش ــش ج افزای
یکــی از دالیــل آن تغییــر ریــل ایــن دانشــگاه 

ــان اســت. ــش بنی ــتغال دان ــوی اش ــه س ب
ــوآوری  ــراهای ن ــش س ــوص افزای وی درخص
ــز  ــداد مراک ــزود: تع ــالمی اف ــگاه آزاد اس دانش
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  ســراهای  و  رشــد 
اســالمی از زمــان تأســیس معاونــت تحقیقــات، 

فنــاوری و نــوآوری رشــد ۵۰ درصــدی داشــته 
و تعــداد شــرکت هــا اعــم از هســته واحدهــای 
فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیــان نیــز 
ــرمایه  ــد س ــروز نیازمن ــه ام ــده ک ــر ش دوبراب

ــت. ــذاری کالن اس گ
ــاوری و  ــات، فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
ــر  ــد ب ــا تأکی ــوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی ب ن
ــای  ــرح ه ــر روی ط ــذاری کالن ب ــرمایه گ س
ــای  ــت ه ــبرد فعالی ــرد: پیش ــار ک ــی، اظه مل
ــی و  ــای صنعت ــش ه ــوزه پژوه ــه در ح فناوران
ــوب  ــی خ ــون خیل ــوم تاکن ــت ب ــعه زیس توس

بــوده و در دوره جدیــد مدیریتــی نیــز بــا 
ــت.  ــد داش ــداوم خواه ــتر ت ــدرت بیش ق

دکتــر عبدالــه محمــدی مدیــرکل شــبکه 
آزاد  دانشــگاه  آزمایشــگاهی  و  پژوهشــی 
حضــور  از  جلســه  ایــن  در  نیــز  اســالمی 
دانشــگاه آزاد اســالمی در نمایشــگاه تخصصــی 
آزمایشــگاهی خبــر داد و گفــت: ایــن نمایشــگاه 
تخصصــی از ۱۸ تــا ۲۱ آبــان برگــزار مــی شــود 
و دانشــگاه آزاد اســالمی نیــز بــرای اولیــن بــار 
ــات  ــه خدم ــدگاه ارائ ــا دی ــن نمایشــگاه ب در ای
ــد داشــت. ــی خواه آزمایشــگاهی حضــور پررنگ

ــه  ــگاه هفت ــد در نمایش ــور هدفمن وی از حض
پژوهــش خبــر داد و گفــت: مدیــران پژوهشــی 
ــول  ــه محص ــاب و ارائ ــد در انتخ ــا بای واحده
ــش  ــه پژوه ــگاه هفت ــور در نمایش ــت حض جه

ــند.  ــته باش ــر الزم را داش ــت نظ دق

با حضور دکتر طهرانچی
جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسامی 

برگزار شد
ــاد  ــورای اقتص ــه ش ــن جلس ــصت و یکمی ش
دانــش بنیــان و ســرمایه گــذاری دانشــگاه 
آزاد اســالمی بــه ریاســت دکتــر محمدمهــدی 
ــا  طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی و ب
ــت  ــکینی سرپرس ــد مش ــر مجی ــور دکت حض
معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری و دیگــر 

ــد.  ــزار ش ــزی برگ ــازمان مرک ــا در س اعض
ــاخت  ــنهادی س ــرح پیش ــه ط ــن جلس در ای
ــگاه  ــکاری دانش ــا هم ــیدی ب ــروگاه خورش نی
ــد و  ــرح ش ــن مط ــد ورامی ــالمی واح آزاد اس
جزئیــات آن مــورد بحــث و بررســی قــرار 
ــای  ــب اعض ــه تصوی ــرح ب ــات ط ــت. کلی گرف
شــورای اقتصــاد دانــش بنیــان و ســرمایه 

گــذاری دانشــگاه آزاد اســالمی رســید. 
در ادامــه، طــرح پیشــنهادی تایــم بانــک 

ــط  ــاد( توس ــه اعتم ــر پای ــات ب ــادل خدم )تب
خوراســگان  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــرار  ــورد بررســی ق ــان مطــرح شــده و م اصفه
ــن طــرح  ــات ای ــا کلی ــت ب ــه درنهای ــت ک گرف
موافقــت و مقــرر شــد یــک کمیتــه تخصصــی 
ــرای  ــان ب ــان و متخصص ــکل از کارشناس متش

ــود. ــکیل ش ــرح تش ــات ط ــی جزئی بررس

نخستین اجاس دبیران انجمن های علمی دانشجویی کشور برگزار شد

نخســتین اجــالس دبیــران انجمــن هــای 
ــر  ــور دکت ــا حض ــور ب ــجویی کش ــی دانش علم
حامد حســن پــور رئیــس باشــگاه پژوهشــگران 
جــوان و نخبــگان، معاونــان، مدیــران کل، 
ــد. ــزار ش ــا برگ ــن ه ــای انجم ــران و اعض دبی

ــگاه  ــس باش ــور رئی ــن پ ــد حس ــر حام دکت
ــگاه آزاد  ــگان دانش ــوان و نخب ــگران ج پژوهش
ــروز در  ــت: ام ــالس گف ــن اج ــالمی در ای اس
ــر  ــد در ه ــه بتوانن ــی ک ــه انجمن های ــور ب کش
رشــته ای بــه صــورت مســتقل و بــه دور از 
گرایش هــای سیاســی و ســلیقه هــای شــخصی 
و گروهــی، خــالء هــای آموزشــی و امــور 
ــامان  ــی را س ــای تخصص ــی و مهارت ه پژوهش
ببخشــند، نیازمندیــم.وی تولیــد، انتقــال و 
ــی  ــرد اصل ــش را ســه کارک ــج دان نشــر و تروی
دانشــگاه عنــوان کــرد و افــزود: انجمــن هــای 
ــال  ــش فع ــح دان ــر و تروی ــد در نش ــی بای علم
ــد دوره  ــا بای ــجویان در انجمن ه ــند. دانش باش
ــه  ــده ب ــل ای ــی، تبدی ــارت کار گروه ــای مه ه
ــرای  ــارت اج ــی و مه ــر تحلیل ــول، تفک محص
پــروژه را یــاد بگیرند.دکتــر حســن پــور تأکیــد 
کــرد: انجمــن هــای علمــی پــل بیــن دانشــگاه 
و دنیــای حرفــه ای اســت و هنگامــی کــه 

ــت  ــد، ماهی ــر در می آمیزن ــا یکدیگ ــن دو ب ای
و شــکل درســتی پیــدا می کننــد. انجمــن 
علمــی دانشــجویی جــای فعالیــت غیرعلمــی، 
غیرتخصصــی، سیاســی کاری و درآمدزایــی 
اجــالس،  ایــن  در  اســت  نیســت.گفتنی 
درخصــوص سیاســت های انجمــن هــای علمــی 
دانشــجویی، تبییــن و هــم اندیشــی آیین نامــه 
هــم  و  تبییــن  انجمن هــا،  اساســنامه  و 
اندیشــی دســتورالعمل مستندســازی و اجــرای 
نشــریات  انتشــار  و  انجمنــی  برنامه هــای 
علمــی انجمــن، راهبــری برگــزاری دوره هــای 
ــابقات  ــزاری مس ــری برگ ــی و راهب ــوان افزای ت
ــه  ــواردی مطــرح شــد و در ادام دانشــجویی م
ــات زکات  ــا موضوع ــی ب ــی انجمن ــه دورهم س
و  فارغ التحصیــالن  تجربــه  انتقــال  علــم، 
آبیــاری هوشــمند توســط انجمــن هــای علمــی 

ــد. ــزار ش برگ

دکتر مشکینی:
مجوز فعالیت ۱۰ مرکز رشد دانشگاه آزاد اسامی صادر شد

ــات،  ــاون تحقیق ــکینی مع ــد مش ــر مجی دکت
فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــته کاری  ــق کالن بس ــتای تحق ــت: در راس گف
ــوآوری و کارآفرینــی ســند  توســعه فنــاوری، ن
ــف  ــدام ردی ــل اق ــی دانشــگاه ذی تحــول و تعال
انــدازی  راه  و  تأســیس  خصــوص  در   ۲۴
مراکــز رشــد و همچنیــن بــا توجــه بــه تاییــد 
شــورای سیاســتگذاری و راهبــری مراکــز رشــد 
دانشــگاه، مجــوز فعالیــت اولیــه ۱۰ مرکــز 
ــوی وزارت  ــالمی از س ــگاه آزاد اس ــد دانش رش

ــد. ــادر ش ــاوری ص ــات و فن ــوم، تحقیق عل
وی تصریــح کــرد: مراکــز رشــد دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد ورامیــن بــا رویکــرد تخصصــی 
امنیــت غذایــی و کشــاورزی، واحــد رفســنجان 
ــی،  ــت گیاه ــرد تخصصــی کشــت باف ــا رویک ب
ــاف  ــرد تخصصــی الی ــا رویک ــان ب ــد دلیج واح
ــت  ــد دول ــرفته، واح ــوجات پیش ــق و منس عای
آبــاد بــا رویکــرد تخصصــی فنــاوری اطالعــات، 
واحــد هشــتگرد بــا رویکــرد تخصصــی انــرژی 
ــان  ــد دهاق ــت، واح ــط زیس ــو و محی ــای ن ه
بــا رویکــرد تخصصــی فنــاوری هــای نویــن در 
ــی  ــرد تخصص ــا رویک ــد اوز ب ــاورزی، واح کش
کشــاورزی و صنایــع غذایــی، واحــد فالورجــان 
زیســتی،  علــوم  تخصصــی  رویکــرد  بــا 
ــاوری  ــی فن ــرد تخصص ــا رویک ــن ب ــد نائی واح
ــی و  ــق بیابان ــت مناط ــن در مدیری ــای نوی ه
ــاوری  ــی فن ــرد تخصص ــا رویک ــوس ب واحدچال
هــای نویــن در توســعه گردشــگری موفــق بــه 

ــد. ــن مجــوز شــده ان اخــذ ای
ــر آن  ــالوه ب ــرد: ع ــار ک ــر مشــکینی اظه دکت
براســاس شــاخص هــای ارزیابــی مراکــز رشــد 
دانشــگاه و ســطح بنــدی انجــام شــده، مراکــز 
رشــد واحدهــای فالورجــان، چالــوس و دهاقان 
ــدند و  ــطح دو ش ــه س ــب رتب ــه کس ــق ب موف
ــاد، دلیجــان، رفســنجان،  ــت آب ــای دول واحده
ــه ســطح  ــن و هشــتگرد رتب ــن، نائی اوز، ورامی

ــد. ســه را کســب کردن
نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات،  معــاون 
ــد  ــز رش ــزود: مراک ــالمی اف ــگاه آزاد اس دانش
اقمــاری کــه بتواننــد براســاس شــاخص هــای 
ــب  ــه را کس ــطح س ــاز س ــف امتی ــی نص ارزیاب
کننــد پــس از طــرح در کمیتــه برنامــه ریــزی 
ــورای  ــد ش ــد و تایی ــز رش ــی مراک و هماهنگ
رشــد  مراکــز  راهبــری  و  سیاســتگذاری 
ــه  ــت اولی ــوز فعالی ــذ مج ــت اخ دانشــگاه، جه
بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری معرفــی 

ــد. ــد ش خواهن

واحدهــای  کــرد  امیــدواری  ابــراز  وی 
ــاری  ــد اقم ــز رش ــه دارای مراک ــگاهی ک دانش
هســتند بــا برنامــه ریــزی دقیــق و حمایــت از 
ــدی  ــد در ســطح بن ــز رشــد خــود بتوانن مراک
ــازات الزم را  ــی امتی ــال آت ــد در س ــز رش مراک
ــد  ــز رش ــاد مرک ــت ایج ــرده و جه ــب ک کس

ــد. ــدام کنن ــتقل اق مس



84

دااگشنه آزاد اسالمی 

آبانماه 1401- نشریه شماره12ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

طراحی »مخزن خودکار آپارتمان« توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اسامی ایام

ــأت علمــی  ــی عضــو هی ــر احســان عبدل دکت
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ایــالم موفــق بــه 
طراحــی و ســاخت دســتگاه »مخــزن خــودکار 

آپارتمانــی« شــد.
از  فراوانــی  مزایــای  دارای  ایــن دســتگاه   
ــدون  ــا ب ــاختمان ه ــاژ آب در س ــه پمپ جمل
ــی آب  ــار کاف ــن فش ــپ، تأمی ــتفاده از پم اس
ــل نصــب در هــر جــای  در ســاختمان هــا، قاب
ســاختمان، نصــب آســان و وصــل  به آب ســرد 
منــزل بــدون نیــاز بــه شــناور، کامــاًل بســته و 
ــب  ــو، نص ــه شستش ــاز ب ــدون نی ــتی ب بهداش
ــن،  ــی زیرزمی ــا و حت ــاختمان ه ــراس س در ت
حــذف مخــازن پالســتیکی در ســاختمان هــا و 

ــت. ــوژی روز و... اس ــتفاده از تکنول اس

ــگاه آزاد  ــس دانش ــری رئی ــروز ناص ــر به دکت
ــی  ــم رونمای ــالم در مراس ــتان ای ــالمی اس اس
از مخــزن خــودکار آپارتمانــی گفــت: ایــن 
واحــد دانشــگاهی در تمــام مراحــل طراحــی، 
ســاخت و فــروش محصــوالت فناورانــه در 

ــت. ــن اس ــار مخترعی کن

دکتر سروری مجد:
طرح های پویش و پایش دانشگاه آزاد اسامی از طرحهای اثرگذار در 

حل مسائل منطقه ای است

جلســه شــورای اداری دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــی ســروری  ــر عل ــا حضــور دکت ــزد ب اســتان ی
ــوزه  ــز ح ــس مرک ــس و رئی ــاور رئی ــد مش مج
هماهنگــی  و  عمومــی  روابــط  ریاســت، 
اســتان ها و دکتــر معصومــه طباطبائــی رئیــس 
ــی  ــارغ التحصیل ــرش و ف ــز ســنجش، پذی مرک
ــزار  ــزد برگ دانشــگاه آزاد اســالمی در واحــد ی

شــد.
دکتــر ســروری مجــد در ایــن جلســه بــا 
قدردانــی از زحمــات مدیــران و مســئوالن 
ــت:  ــزد، گف ــتان ی ــالمی اس ــگاه آزاد اس دانش
ایــن دانشــگاه امــور خــود را عالمانــه و بــا تدبیر 
ــاده و  ــم دارالعب ــه ه ــرد، چــرا ک ــی ب ــش م پی

ــت. ــم اس ــم دارالعل ه
ــه برگــزاری همایــش »ســتی  ــا اشــاره ب وی ب
فاطمــه« بانــوی نیکــوکار آرمیــده در مجموعــه 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــه میزبان ــزد ب ــاق ی امیرچقم
اســالمی یــزد و بــا ســخنرانی دکتــر طهرانچــی، 
ــکاری  ــا هم ــش ب ــن همای ــرد: ای ــح ک تصری
دانشــگاه آزاد اســالمی و آســتان قــدس رضــوی 
برگــزار شــد کــه الگویــی بــرای مطالعــات 
رضــوی و تمــدن ســاز در زمینــه ورود حضــرت 
امــام رضــا علیــه الســالم بــه ایــران اســالمی و 
تــداوم پژوهــش هــا در ایــن زمینــه بــه شــمار 

ــی رود. م
دکتــر ســروری مجــد از افزایــش اعتمــاد 
خانــواده هــا نســبت بــه تحصیــل فرزندانشــان 
در دانشــگاه آزاد اســالمی خبــر داد و افــزود: از 
ــام در  ــت ن ــرش و ثب ــار پذی ــته آم ــال گذش س
دانشــگاه آزاد اســالمی نســبت بــه ســال هــای 

ــه اســت. ــش یافت ــل افزای قب
وی، یکــی از دالیــل افزایــش جــذب دانشــجو 
در دانشــگاه آزاد اســالمی تغییــر رویکــرد ایــن 
دانشــگاه نســبت بــه حــل مســئله، کارآفرینــی 
و اشــتغال دانســت و گفــت: دانشــگاه آزاد 
ــی  ــدرک تحصیل ــه م ــه ارائ ــا ب ــالمی تنه اس

ــجو  ــر دانش ــعار ه ــه ش ــد، بلک ــی کن ــر نم فک
ــد. ــی کن ــری م ــارت را پیگی ــک مه ی

روابــط  ریاســت،  حــوزه  مرکــز  رئیــس 
عمومــی و هماهنگــی اســتان های دانشــگاه 
ــش  ــای پوی ــرح ه ــه داد: ط ــالمی ادام آزاد اس
ــای  ــالمی از طرحه ــگاه آزاد اس ــش دانش و پای
اثرگــذار در حــل مســائل منطقــه ای و اشــتغال 

ــت. ــجویان اس دانش
ــرایط  ــادآوری ش ــا ی ــد ب ــروری مج ــر س دکت
ــل دانشــجویان  ــرای تحصی ــی ب ســخت کرونای
اظهــار کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی بــه عنــوان 
ــا  ــام کرون ــور در ای ــگاه در کش ــتین دانش نخس
آمــوزش مجــازی را آغــاز کــرد و در دوران 
ــز در حضــورری کــردن دانشــگاه  پســاکرونا نی

ــت. ــا گام اول را برداش ه
وی بــر توســعه درآمدهــای غیرشــهریه ای در 
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــالمی تأکی ــگاه آزاد اس دانش
حفــظ و اســتواری دانشــگاه حرکــت بــه ســمت 
درآمدهــای غیــر شــهریه ای بــا ورود بــه عرصه 
هــای اقتصــادی اســت و دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان یــزد بــا بــه کار گیــری تمــام ظرفیــت 
ــد در  ــی توان ــود م ــوی خ ــادی و معن ــای م ه

ایــن زمینــه پیشــگام باشــد.
ــه گذشــت  ــا اشــاره ب دکتــر ســروری مجــد ب
ــی  ــج ســاله تحــول و تعال یکســال از طــرح پن
دانشــگاه آزاد اســالمی، گفــت: در فروردیــن ماه 
امســال بیانیــه ای در خصــوص تعلیــم و تربیــت 
اجتماعــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان در 
اختیــار کارکنــان و اعضــای هیــأت علمــی قــرار 
گرفــت، چــرا کــه معتقدیــم همــه دانشــگاهیان 

در برابــر ایــن امــر مهــم، مســئول هســتند.
ــد  ــروری مج ــر س ــت دکت ــر اس ــه ذک الزم ب
و دکتــر طباطبایــی از از پردیــس فنــآوری 
ــوآوری  ــرای ن ــج( و س ــی عصر)ع ــرت ول حض
ــزد  ــتان ی ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــاک دانش پوش

ــد. ــد کردن بازدی

هشت هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات در میان 2 درصد دانشمندان 
برتر جهان قرار گرفتند

ــم  ــای منتشــره توســط تی ــر اســاس داده ه ب
ــی  ــا بررس ــتنفورد، ب ــگاه اس ــی دانش تحقیقات
اســکوپوس،   پایــگاه  داده هــای  ارزیابــی  و 
ــر اســتناد در  فهرســت ۱۰۰ هــزار دانشــمند پ
تمامــی رشــته ها و نیــز دانشــمندان دو درصــد 
ــی  ــایی و معرف ــی شناس ــای علم ــر حوزه ه برت

شــد. 
ــر ۲۰۲۲ در  ــخ ۱۰ اکتب ــزارش در تاری ــن گ ای
ــر  ــه چــاپ رســیده اســت. ب ــه PLOS  ب مجل
ایــن اســاس، دو مــدل پایــگاه داده ارائــه شــده 
ــان  ــا پای ــدل اول ت ــه م ــر پای ــی ب اســت. ارزیاب
ــرد  ــاخص عملک ــر ش ــه نمایانگ ــال ۲۰۲۱ ک س

ــدت پژوهشــگران پیشکســوت اســت.  بلندم
ــأت  ــای  هی ــن از اعض ــه ت ــروه س ــن گ در ای
ــوم و  ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش علم
تحقیقــات، از جملــه دکتــر محمد ناصرمقدســی 
ــد  ــی(، اســتاد فقی ــرای ســومین ســال متوال )ب
ــید  ــر س ــتائیان، دکت ــین روس ــر عبدالحس دکت
علــی فقیدیــان )بــرای دومیــن ســال متوالــی(، 
در لیســت دو درصــد دانشــمندان برتــر جهــان 
ــدل دوم،  ــه م ــر پای ــی ب ــد. ارزیاب ــرار گرفتن ق
ــت  ــاله ۲۰۲۱ اس ــای یکس ــاس داده ه ــر اس ب
ــای  ــن از اعض ــت ت ــاس هش ــن اس ــر ای ــه ب ک
هیــات علمــی واحــد علــوم و تحقیقــات عــالوه 
بــر ســه نفــر فــوق الذکــر، دکتــر پوریــا پــدرام، 
دکتــر  لطفــی،  حســین زاده  فرهــاد  دکتــر 
ــر  ــدی و دکت ــرم عی ــرافتی، دکتراک ــد ش احم
ــت دو  ــان، در لیس ــوی انیدج ــم موس سیدهاش
درصــد دانشــمندان برتــر جهــان قــرار گرفتنــد.  
ــاس  ــر اس ــه ب ــش ک ــن پژوه ــن، در ای همچنی
ــگاه اســتنادی اســکوپوس انجــام  داده هــای پای
پذیرفتــه اســت، دانشــمندان را در پنــج حــوزه 

موضوعــی اصلــی، ۲۲ حــوزه موضوعــی فرعی و 
۱۷6 رشــته بــر اســاس شــاخص های اســتنادی 

ــت.  ــرده اس ــدی ک ــتاندارد طبقه بن اس
فرآینــد  بــه  پژوهشــگران  ورود  شــرط 
مقالــه  پنــج  حداقــل  انتشــار  رتبه بنــدی، 
ــون  ــاً هشــت میلی ــوع تقریب ــه در مجم ــود ک ب
قــرار  ارزیابــی  و  بررســی  دانشــمند مــورد 
گرفتنــد کــه در لیســت نهایــی عالوه بــر یکصد 
هــزار نفــر برتــر، دو درصــد برتــر در هــر حــوزه 
موضوعــی نیــز بــه فهرســت نهایــی اضافــه شــد. 
ایــن دانشــمندان بــر اســاس شــاخص های زیــر 

ارزیابــی و انتخــاب شــده اند:
Citations
H-index
Co-authorship adjusted hm-index
Citations to papers in different 
authorship positions

A composite indicator
 Plos مجلــه  در  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
عنــوان   بــا  مقالــه ای  در   Biology
 data-update for  ۲۰۲۲  September“
 "Updated science-wide author
 databases of standardized citation
اســت. رســیده  چــاپ  بــه   "indicators

سه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی کرمانشاه در فهرست 2 درصد 
دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

ــر  ــده ۱۰ اکتب ــر ش ــار منتش ــاس آم ــر اس ب
ــورت  ــی ص ــن ارزیاب ــتناد آخری ــه اس ۲۰۲۲ ب
ــکوپوس  ــتنادی اس ــگاه اس ــط پای ــه توس گرفت
ــا همــکاری دانشــگاه  ــه ب ــر ک و موسســه الزوی
اســتنفورد انجــام شــده اســت، دکتــر  ســعید 
بــرق،  مهندســی  گــروه  دانشــیار  روشــنی 
گــروه  اســتادیار  روشــنی  ســبحان  دکتــر 
مهندســی بــرق و دکتــر فریبــرز پرندیــن 
ــرق دانشــگاه آزاد  اســتادیار گــروه مهندســی ب
اســالمی کرمانشــاه در فهرســت ۲ درصــد برتــر 

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــمندان دنی دانش

زمینــه  ایــن  در  روشــنی  ســعید  دکتــر 
 Stanford ــتنفورد ــرد: دانشــگاه اس ــار ک اظه
ــر  ــان ب ــگاه جه ــن دانش University  برتری
 TIMES و QS اســاس آمــار موسســه های
ــن  ــت، همچنی ــی اس ــال متوال ــن س در چندی

پایــگاه اســکوپوس Scopus وابســته بــه ناشــر 
ــه  ــگاه نمای ــن پای ــر Elsevier، بزرگتری الزوی
ــزار مناســبی  ــان اســتو اب ــای اســتنادی جه ه
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــگران در ح ــرای پژوهش ب
ــاب  ــا و کت ــتنادات مقاله ه ــزان اس ــت و می اس
هــا بــه همــراه متــن آن هــا را در اختیــار قــرار 

می دهــد.

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
واحــد کرمانشــاه تصریــح کــرد: در همیــن 
ــر  ــد برت ــمندان ۲ درص ــت دانش ــتا فهرس راس
ــی  ــگاه علم ــای پای ــاس داده ه ــه براس ــا ک دنی
دانشــگاه  همــکاری  بــا  کــه  اســکوپوس 
ــر اســاس  اســتنفورد اســتخراج شــده اســت، ب
شــاخص هــای متعــددی از جملــه تعــداد 
مقــاالت تالیفــی، ارجاعــات، اســتنادها و ســایر 
ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــای علم ــاخص ه ش
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مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری

آنچه خواهید خواند: 

ــی  ــش روان ــت و آرام ــود معیش - بهب
ــگاه ها  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــیزدهم  ــت س ــای دول ــزو دغدغه ه ج

اســت

بــا  روســتا  احیــای  ســند  بررســی   -
محوریــت تعــاون در مرکــز بررســی های 

اســتراتژیک

دولــت  در  جــدی  اراده  وجــود   -
ــت  ــری از ظرفی ــرای بهره گی ــی ب مردم

ــگان ــم نخب عظی

دائمــی  عضویــت  راهبردهــای   -
ایــران در ســازمان شــانگهای در مرکــز 
بررســی  اســتراتژیک  بررســی های 

شد

دکتر خیاطیان: 
بهبود معیشت و آرامش روانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها جزو دغدغه های دولت سیزدهم است

تفاهمنامه همکاری های مشترک میان مرکز بررسی های استراتژیک و سازمان بسیج اساتید امضا شد

بــا هــدف تعمیــق همکاری هــای علمــی و 
ــان مرکــز بررســی های  پژوهشــی مشــترک می
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری و ســازمان 
بســیج اســاتید کشــور، بعدازظهــر دوشــنبه  ۱6 
ــه  ــمی، تفاهمنام ــاری، در مراس ــاه ج ــان م آب
ــه  ــاد ب ــن دو نه ــان ای ــترک می ــکاری مش هم

ــید. امضــا رس
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دکتــر محمدصــادق خیاطیــان در ایــن مراســم 
ــه رئیــس ســازمان بســیج  ضمــن خیرمقــدم ب
ــه  ــان، ب ــراه ایش ــات هم ــور و هی ــاتید کش اس
ــن  ــاره تبیی ــن درب ــش از ای ــه پی ــاتی ک جلس
ــان  ــترک می ــای مش ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
مرکــز بررســی های اســتراتژیک و ســازمان 
ــاره  ــد، اش ــزار ش ــور برگ ــاتید کش ــیج اس بس
کــرد و گفــت: حســب دغدغــه رئیــس جمهــور 
ــه ایــن مرکــز در خصــوص  و دســتور ایشــان ب
و  دانشــگاه ها  بــا  دولــت  ارتبــاط  تعمیــق 
ــرای یافتــن  ــی ب شبکه ســازی علمــی و نخبگان
راهکارهــای حــل مســائل در کشــور، ایــن 
توانمنــدی در ســازمان بســیج اســاتید کشــور 
ــه  ــت ک ــخص اس ــوده و مش ــاهده ب ــل مش قاب
ــی در  ــیار خوب ــت بس ــازمان از ظرفی ــن س ای
ایــن خصــوص برخــوردار اســت. از ایــن رو 
ــای  ــاهد امض ــده،  ش ــام ش ــات انج ــا توافق ب
تفاهمنامــه همــکاری علمی-پژوهشــی بــا ایــن 

ــتیم. ــازمان هس س
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ریاســت جمهــوری در ادامــه بــر آمادگــی 
ــاط  ــراری ارتب ــز در برق ــن مرک ــه ای همه جانب
ــرد  ــد ک ــور تاکی ــگاهی کش ــگان دانش ــا نخب ب
ــا  ــور ب ــاتید کش ــیج اس ــازمان بس ــت: س و گف
ــراز  ــیجی در ط ــاتید بس ــت اس ــتن ظرفی داش
بــودن هســته های  دارا  و  اســالمی  انقــالب 
علمــی و پژوهشــی در کلیــه دانشــگاه های 
کشــور، از ظرفیــت خوبــی بــرای ورود بــه 
حــل چالش هــا و مســائل نظــام حکمرانــی 
ــی های  ــز بررس ــت. مرک ــوردار اس ــور برخ کش
ــالش  ــود در ت ــه خ ــه نوب ــم ب ــتراتژیک ه اس
ــور و  ــائل کش ــای نظام مس ــا احص ــا ب ــت ت اس
ــارکت  ــا مش ــی، ب ــبکه نخبگان ــه ش ــه آن ب ارائ
ایشــان بــه حــل مســائل راهبــردی مطــرح در 

ــردازد. ــت بپ دول

نمایــان بــودن نقــش پررنــگ اســاتید و اعضای 
هیــات علمــی دانشــگاه ها در همراهــی بــا 
ــی  ــر مطالب ــالب و پیشــرفت کشــور از دیگ انق
بــود کــه دکتــر خیاطیــان در ایــن نشســت بــر 

آن تاکیــد کــرد.
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــر در کشــور،  ــات رخ داده اخی ــه اتفاق ــاره ب اش
میــدان  بــه  دانشــگاه ها  اســاتید  ورود  بــه 
تبییــن و روشــنگری دانشــجویان و اثــرات پــر 
ــاتید  ــت: اس ــت آن پرداخــت و گف ــر و برک خی
دانشــگاه ها توانســتند در ایــن وقایــع ســربلندی 
خــود را بــه عنــوان یــک انســان انقالبــی آزاده 
بــه اثبــات رســانند، موضوعــی کــه جــای تقدیر 
دارد و اگــر اســاتیدی هــم هســتند کــه ابهــام 
ــا گفتگــو، همفکــری  و ســواالتی دارنــد بایــد ب
ــب  ــا را جل ــر آنه ــتر نظ ــه بیش ــل هرچ و تعام
ــاتید  ــاد اس ــی آح ــه نقش آفرین ــرا ک ــرد، چ ک
کشــور در حــل مســائل اساســی کشــور بســیار 

ــز اهمیــت اســت. حائ
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــوی  ــرد: از س ــح ک ــوری تصری ــت جمه ریاس
دیگــر دولــت هــم تاکنــون تــالش کــرده 
وظایــف خــود را در قبــال اعضــای هیــات 
ــری  ــا پیگی ــه خصــوص ب ــگاه ها ب ــی دانش علم
ــب  ــور در تصوی ــه شــخص رئیــس جمه مجدان
ــه  ــن اعضــا ب ــوق ۱۵ درصــدی ای ــش حق افزای
انجــام رســاند و بــه آن جامــه عمــل بپوشــاند، 
چــرا کــه معیشــت اعضــای هیــات علمــی 
ــی و  ــوزه زندگ ــه ح ــه ب ــر آنچ دانشــگاه ها و ه
معیشــت و آرامــش روانــی آنهــا برمی گــردد از 
ــه مســائلی اســت کــه جــزو دغدغه هــای  جمل
ــش  ــود. نق ــوب می ش ــیزدهم محس ــت س دول
ــن  ــز در ای ــور نی ــاتید کش ــیج اس ــازمان بس س
ــت و  ــده اس ــم و تعیین کنن ــیار مه ــه بس زمین
امیدواریــم ایــن ســازمان، هــم در شبکه ســازی 
نخبــگان کشــور و هــم کمــک بــه دولــت بــرای 

دانشــگاه ها  علمــی   هیــات  مســائل  حــل 
کنــد. نقش آفرینــی 

ــن  ــود ضم ــخنان خ ــان س ــان در پای خیاطی
اظهــار امیــدواری نســبت بــه اینکــه بــا امضــای 
ــای  ــاز همکاری ه ــاهد آغ ــه ش ــن تفاهمنام ای
بررســی های  مرکــز  میــان  بلندمــدت 
اســتراتژیک و ســازمان بســیج اســاتید کشــور 
ــا مراکــز نخبگانــی کشــور  در زمینــه ارتبــاط ب
ــت  ــح از ظرفی ــتفاده صحی ــت: اس ــیم، گف باش
علمــی و نخبگانــی کشــور، اســباب خیــر و 
برکــت را بــرای کشــور و نظــم حکمرانــی 
فراهــم خواهــد کــرد. در ایــن راســتا ســازمان 
بســیج اســاتید کشــور عــالوه بــر اینکــه شــبکه 
را شــامل  دانشــگاه ها  اســتادان  از  وســیعی 
می شــود، ایــن ظرفیــت را دارد کــه ســایر 
ــائل  ــل نظام  مس ــرای ح ــز ب ــگاهیان را نی دانش
ــی  ــی علم ــا نگاه ــا ب ــای کار آورد ت ــور پ کش
ــا  ــن چالش ه ــل ای ــه ح ــوان ب ــر بت و کارآمدت

ــرد. ــک ک کم

ــای  ــه همکاری ه ــای تفاهم نام محوره
ــی های  ــز بررس ــان مرک ــترک می مش
ــاتید  ــیج اس ــازمان بس ــتراتژیک و س اس
الزم بــه ذکــر اســت، تفاهم نامــه همکاری هــای 
مشــترک میــان مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ــاتید  ــوری و ســازمان بســیج اس ریاســت جمه
ــس  ــی رئی ــت هم اندیش ــس از نشس ــور پ کش
مرکــز بررســی های اســتراتژیک بــا بســیج 
اســاتید کــه شــهریور مــاه ســال جــاری برگــزار 
شــد، بعدازظهــر دوشــنبه ۱6 آبــان مــاه جــاری 
ــی،  ــای علم ــکاری در زمینه ه ــدف »هم ــا ه ب
ــائل  ــل مس ــدف ح ــا ه ــه ب ــه و نوآوران فناوران
راهبــردی کشــور«، »تقویــت نقــش مطالعــات 
ــه بســته های سیاســتی  علــم و فنــاوری در ارائ
ــی  ــوی بوم ــازی الگ ــردی«، »گفتمان س و راهب
ایرانــی اســالمی پیشــرفت«، »آینده پژوهــی 
و سیاســت پژوهی بــا هــدف حــل مســائل 
راهبــردی کشــور«، »اجــرای تحقیقــات علمی-

ــی،  ــه  سیاســتگذاری فرهنگ ــردی در زمین کارب
ــک  ــادی« و »کم ــی و اقتص ــی، سیاس اجتماع
بــه ارتقــای کارآمــدی نظــام حکمرانــی کشــور 
در راســتای تحقــق دولــت اســالمی« بــه امضــا 

رســید.

دکتر خیاطیان در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی:
دغدغه مندی و کنشگری فعاالنه دانشجویان نشانه احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور است

ــا  ــتراتژیک ب ــی های اس ــز بررس ــس مرک رئی
تاکیــد بــر ضــرورت گفت وشــنود مســتمر 
قــدرت  دانشــجویان،  بــا  نظــام حکمرانــی 
تحلیــل، شــناخت میدانــی و آرمان خواهــی 
تشــکل های  منحصربفــرد  را ســه شــاخصه 
ــد و از وجــود اراده جــدی در  دانشــجویی خوان
ــن  ــری از ای ــرای بهره گی ــت ب ــه دول راس و بدن

ــر داد. ــم خب ــت عظی ظرفی
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
تشــکل های  جایــگاه  »بررســی  نشســت 
ــگاهی«  ــای دانش ــت فض ــجویی در مدیری دانش
ــا  ــاری ب ــاه ج ــر م ــنبه ۳۰ مه ــر ش بعدازظه
مختلــف  تشــکل های  نماینــدگان  حضــور 

دانشــگاه های کشــور در مرکــز بررســی های 
ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس

دکتــر محمــد صــادق خیاطیــان در ایــن دیدار 
از اســتماع دیدگاه هــا و پیشــنهادات  پــس 
در  دانشــجویی  تشــکل های  نماینــدگان 
خصــوص فضــای دانشــگاهی و شــرایط روز 
کشــور، گفــت: تشــکل های دانشــجویی هــم بــه 
ــه واســطه  دلیــل حضــور در دانشــگاه و هــم ب
ارتبــاط وثیــق بــا جامعــه، معمــوال دارای 
شــناخت دقیقــی از فضــای اجتماعــی کشــور و 
شــرایط دانشــگاه هســتند و بــه همیــن دلیــل 

تحلیل هــای دقیقــی ارائــه می دهنــد.
رئیــس مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
ــه دانشــجویان حاضــر در  جمهــوری خطــاب ب

کنشــگری  و  دغدغه منــدی  گفــت:  جلســه 
فعاالنه شــما دانشــجویان در دانشــگاه و جامعه، 
نشــانه احســاس مســئولیت تان نســبت بــه 
ــه  ــت جامع ــد حرک ــم و رون ــاد عل ــده نه آین
اســت و ایــن دغدغه منــدی از نظــر دولــت 
قدردانــی  درخــوِر  و  ارزشــمند  فوق العــاده 

ــت. اس
ایــن اســتاد دانشــگاه همچنیــن اســتمرار 
اینگونــه جلســات را در شــکل گیری فضــای 
ــت  ــان دول ــح می ــه و صری ــوی همدالن گفت وگ
و دانشــگاه موثــر دانســت و افــزود: مرکــز 
دریافــت  آمــاده  اســتراتژیک  بررســی های 
ــاره  ــجویان درب ــای دانش ــا و تحلیل ه دیدگاه ه
ــنهادات  ــری و پیش ــگاه ها و پیگی ــای دانش فض
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ــت  ــا جدی ــت اســت و ب ــان از دول ــات آن مطالب
ــگاه را  ــت و دانش ــل دول ــای تعام ــعه فض توس

دنبــال می کنــد.
ــا   ــرد: م ــان ک ــان خاطرنش ــان در پای خیاطی
ــر نشــاط  ــالوه ب ــگاهی، ع در فضاهــای دانش
اقتصــادی  علمــی،  نشــاط  بــه  سیاســی، 
بــرای  تســهیل گری  بــه  همچنیــن  و 
نقش آفرینــی دانشــگاهیان در موضوعــات مهــم 
ــات  ــه موضوع ــم. رســیدگی ب کشــور، نیازمندی
کســب وکارها از طریــق برگــزاری رویدادهــا در 
ــی  ــت باالی ــور از اهمی ــگاهی کش ــای دانش فض
ــد  ــا می توان ــن رویداده ــت و ای ــوردار اس برخ
ــه پویایــی فضــای دانشــگاه نیــز کمــک کنــد. ب

نشســت  ایــن  ابتــدای  در  اســت  گفتنــی 
تشــکل های  نماینــدگان  از  تعــدادی 
دانشــجویی کشــور گزارش هایــی را دربــاره 
فضــای دانشــگاه خــود در ســال تحصیلــی 

بازگشــایی  از  پــس  خصــوص  بــه  جدیــد 
همه گیــری  دوران  از  )پــس  دانشــگاه ها 
ــه رئیــس مرکــز  ــا( و اغتشاشــات اخیــر ب کرون
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــد و ط ــه دادن ارای
اهمیــت نقش آفرینــی تشــکل های دانشــجویی 
و روحیــه مطالبه گــری آنهــا در فضــای فعلــی، 
ــکل ها در  ــی تش ــاط و پویای ــی نش ــزوم بازیاب ل
فضــای جدیــد )پــس از کرونــا( را مــورد تاکیــد 

ــد. ــرار دادن ق

دکتر خیاطیان در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور اعام کرد:
وجود اراده جدی در دولت مردمی برای بهره گیری از ظرفیت عظیم نخبگان

ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
جمهــوری ســه شــنبه ســوم آبــان مــاه میزبــان 
برتــر  اســتعدادهای  و  نخبــگان  از  جمعــی 

ــود. ــور ب ــی کش علم
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــن  ــس ای ــه در حضــور رئی ــن نشســت ک در ای
ــا،  ــگان حاضــر ایده ه ــزار شــد، نخب ــز برگ مرک
دیدگاه هــا و دغدغه هــای خــود را در خصــوص 
تحــوالت و مســائل روز کشــور بیــان کردنــد و 
ــز  ــن مرک ــی ای ــز از آمادگ ــان نی ــر خیاطی دکت
ــای  ــدن ایده ه ــی ش ــری و اجرای ــرای پیگی ب

ــر داد. ــت خب ــن نشس ــده در ای ــرح ش مط
حاضــران در ایــن نشســت کــه در دیــدار هفته 
ــگان  ــا نخب ــالب ب ــم انق ــر معظ ــته رهب گذش
نیــز حضــور داشــتند، هــر یــک ضمــن تشــریح 
چالش هــا و فرصت هــای موجــود در حــوزه 
هوافضــا،  نظیــر  خــود  فعالیــت  تخصصــی 
ــت،  ــم و تربی ــانه و تعلی ــدن، رس ــت و مع صنع
ــد. ــرح کردن ــود را مط ــر خ ــورد نظ ــای م ایده ه

ــل  ــای بین المل ــترش همکاری ه ــرورت گس ض
ســازمان فضایــی کشــور، لــزوم اجــرای برنامــه 
ــالح  ــی، اص ــت فضای ــعه صنع ــاله توس ۱۰ س
بــه شــاغالن در  قانــون حمایتــی مربــوط 
صنعــت هوافضــا، اجــرای طــرح هوشمندســازی 
معــادن کشــور، اهمیــت موضــوع بیمــه معــادن 
ــاد  ــدن، ایج ــوزه مع ــین آالت ح ــن ماش و تامی
قــرارگاه واحــد فرهنگــی و نیــز موضــوع رســانه 
و جنــگ شــناختی از جملــه دغدغه هایــی بــود 
کــه نخبــگان در ایــن جلســه بــا رئیــس مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــان گذاشــتند. در می
دکتــر محمدصــادق خیاطیــان، رئیــس مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
نیــز پــس از اســتماع دیدگاه هــا و پیشــنهادات 
ــر علمــی  کشــور،  ــگان و اســتعداد های برت نخب
ــتر  ــر بیش ــعه ه ــرورت توس ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
ــی  ــا شــبکه نخبگان ــی ب ارتبــاط نظــام حکمران
بــرای  اجرایــی  الگوهــای  ایجــاد  کشــور، 
پیگیــری و اجــرای راه حل هــا و ایده هــای 
نخبــگان را از مهمتریــن بخش هــا در مدیریــت 

ــمرد. ــی کشــور برش اجرای
ــود اراده جــدی  ــر وج ــد ب ــا تاکی ــان ب خیاطی
بــرای  مردمــی  دولــت  بدنــه  و  راس  در 
نخبــگان  عظیــم  ظرفیــت  از  بهره گیــری 

در نظــام حکمرانــی کشــور اظهــار داشــت: 
موضوعــات و تحلیل هــای دقیــق مطــرح شــده 
در ایــن نشســت، مســائلی تخصصــی اســت کــه 
ــا را  ــت و آنه ــی یاف ــرای آن راه حل های ــد ب بای

ــرد. ــی ک اجرای
وی افــزود: اینهــا موضوعاتــی اســت کــه وقتــی 
ــم  ــم درمی یابی ــه آن می نگری ــر ب ــق باالت از اف
ــن  ــق ای ــم پیوســتگی عمی ــم دره ــه رغ ــه ب ک
مــوارد بــا نظــام حکمرانــی کشــور، بــرای 
ــت. ــده اس ــردازی نش ــان الگوپ ــی شدن ش اجرای

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــتدل  ــات مس ــات، نظری ــی اوق ــفانه گاه متاس
ــاری  ــاری و س ــور ج ــالمی  در ام ــن اس و متق
اقتصــاد  زمینــه  در  مــا  گفــت:  نمی شــود، 
ــم امــا  اســالمی  مباحــث علمــی  بســیاری داری
اینکــه نســخه های اجرایــی آن کمتــر بــه 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــورد ب ــم می خ چش
ــرا  ــرای اج ــده ب ــازی ش ــوی پیاده س ــه الگ تهی

ــت. ــختی اس کار س
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــود  ــخنان خ ــه س ــوری در ادام ــت جمه ریاس
ــت از  ــتفاده درس ــرورت اس ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
ــرد:  ــح ک ــگان کشــور، تصری ــوان فکــری نخب ت
اگــر نخبــگان فکــری و اندیشــه ورزان را درگیــر 
ــی  ــتگاه های اجرای ــده دس ــاالری پیچی دیوان س
کنیــم، در واقــع جریــان اندیشــه را قطــع 
ــه  ــگان را ب ــده نخب ــوان ای ــا می ت ــم ام کرده ای
ــات  ــت، منوی ــا مدیری ــل و ب ــرا وص ــوزه اج ح
آنهــا را عملیاتــی کــرد. مــا در ایــن زمینــه روی 
جریــان حلقه هــای میانــی بــه عنــوان یکــی از 
راه هــای اتصــال نخبــگان بــا مجریــان متمرکــز 
شبکه ســازی  زمینــه  ایــن  در  و  شــده ایم 
خوبــی نیــز در سراســر کشــور صــورت گرفتــه 

اســت.
خیاطیــان بــا اشــاره بــه اینکــه دغدغه منــدی 
نخبــگان  شــما  مســئولیت   احســاس  و 

فوق العــاده ارزشــمند اســت، گفــت: مــا در 
ــن آمادگــی  مرکــز بررســی های اســتراتژیک ای
ــا دعــوت از شــبکه های بیرونــی  ــا ب را داریــم ت
ــی  ــتگاه های اجرای ــان دس ــگان و کارشناس نخب
ــای  ــی روی ایده ه ــک کار گروه ــام ی ــا انج و ب
ــا  مطــرح شــده، زمینه هــای اجرایی ســازی آنه

ــم. ــم کنی را فراه
ــا  ــگان ب ــان اســتمرار جلســات نخب وی در پای

ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــان مرک کارشناس
ــای  ــکل گیری فض ــوری را در ش ــت جمه ریاس
ــت و  ــان دول ــح می ــوی صری ــل و گفت وگ تعام
نخبــگان موثــر دانســت و اظهــار داشــت: مرکــز 
دریافــت  آمــاده  اســتراتژیک  بررســی های 
عملیاتــی  بــرای  آنهــا  پیگیــری  و  ایده هــا 
شــدن بــه صــورت طــرح قابــل اجــرا در دولــت 

اســت.

نشست واکاوی ناآرامی های اخیر زاهدان برگزار شد

نشســت واکاوی ناآرامی هــای اخیــر شــهر 
زاهــدان بــا حضــور مســئوالن اســتان سیســتان 
دســتگاه های  نماینــدگان  و  بلوچســتان  و 
نظامــی و امنیتــی مرتبــط پیــش از ظهــر 
یکشــنبه اول آبــان مــاه جــاری در مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــد. ــزار ش برگ
 بــه گــزارش روابــط عمومی مرکز بررســی های 
ــه  ــه ب ــن نشســت ک ــوری، در ای ریاســت جمه
ریاســت دکتــر گوهری مقــدم، معــاون سیاســی 
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــل مرک و بین المل
ــتان و  ــتان سیس ــئوالن اس ــد، مس ــزار ش برگ
بلوچســتان بــا برشــمردن ظرفیت هــای قومــی 
ایــن اســتان در ایجــاد وحــدت و امنیــت 
منطقــه، تاکیــد کردنــد کــه قــوم بلــوچ همــواره 
ــدم  ــران پیش ق ــی ای ــت ارض ــظ تمامی در حف

ــوده اســت. ب
موضــوع ســوء اســتفاده معاندیــن نظــام و 
ســرویس های جاسوســی از التهابــات اخیــر 
کشــور و نقــش قــوم بلــوچ در ناکامــی توطئه ها 
در کنــار اهمیــت رســیدگی بــه مطالبــات 
بلوچســتان و  مــردم اســتان سیسســتان و 
تامیــن نیازمندی هــای حوزه هــای مختلــف 
اجتماعی-فرهنگــی اســتان، از موضوعاتــی بــود 
ــورد بحــث و بررســی  ــن نشســت م ــه در ای ک

ــت. ــرار گرف ق
ــرار داشــتن اســتان سیســتان و بلوچســتان  ق

در موقعیــت خــاص مــرزی و درگاه مواصالتــی 
از  بهره گیــری  لــزوم  همچنیــن  کشــور، 
همچــون  اســتان  اجتماعــی  ظرفیت هــای 
ــنت در  ــل س ــون اه ــل و روحانی ــران قبای س
توســعه امنیتــی، فرهنگــی و اجتماعــی اســتان 
از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در ایــن نشســت 
ــت. ــرار گرف ــران ق ــی حاض ــد و بررس ــورد نق م

ــری  ــر گوه ــز دکت ــن نشســت نی ــان ای در پای
ــزوم هماهنگــی همــه  ــه ل ــا اشــاره ب ــدم، ب مق
مصوبــات  اجــرای  و  مســئول  دســتگاه های 
ــرورت  ــر ض ــه ب ــن زمین ــتانی در ای ــی و اس مل
امیدآفرینــی و پرهیــز از قطبــی شــدن فضــا و 
تقویــت راهکارهــای محلی بررســی و رســیدگی 
بــه مســائل اخیــر تاکیــد کــرد. وی همچنیــن 
ــردن  ــم ک ــتان و فراه ــی اس ــرفت و آبادان پیش
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــعه ب ــرایط توس ش
ــای  ــتان را از راه ه ــتان و بلوچس ــم سیس عظی
بنیادیــن حــل مشــکالت آن برشــمرد کــه 
ــت و  ــت امنی ــر، تقوی ــن ام ــزام ای ــن ال مهم تری

ــت. ــاور اس ــتان پهن ــن اس ــات در ای ثب

در سومین نشست بررسی چشم انداز تعامات اقتصادی ایران و چین؛
راهبردهای عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای در مرکز بررسی های 

استراتژیک بررسی شد
چشــم انداز  بررســی  نشســت  ســومین 
تعامــالت اقتصــادی ایــران و چیــن بعدازظهــر 
ــا  ــاه ســال جــاری ب ــان م روز سه شــنبه ۱۷ آب
حضــور کارشناســان و نماینــدگان ذیربــط ایــن 
حــوزه در دســتگاه های اجرایــی، بــا هــدف 
ــوری  ــت جمه ــردی عضوی ــه راهب ــه نقش تهی
اســالمی ایــران در ســازمان شــانگهای بــه 
مدیریــت معــاون هماهنگــی و برنامه ریــزی 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ــد. ــزار ش ــز برگ ــن مرک ــل ای ــوری در مح جمه

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ایــن نشســت گــزارش تفصیلــی وزارت  در 
کشــور بــا عنــوان »مولفه هــای راهبــردی 
عضویــت دائمــی ایــران در ســازمان شــانگهای« 
قرائــت شــد و کارشناســان و نماینــدگان وزارت 
و  بهداشــت، درمــان  امــور خارجــه، وزارت 
ــه  ــزی و... نقط ــک مرک ــکی، بان ــوزش پزش آم
ــرح  ــه مط ــن زمین ــود را در در ای ــرات خ نظ

ــد. کردن
ــو  ــت ژئ ــانگهای از وضعی ــازمان ش ــل س تبدی
اکونومــی بــه ژئوپولتیکــی طــی ســال های 
اخیــر و جــدی شــدن عضویــت ایــران در 

ــر هندســه  ــن ســازمان، تغیی ــازه ای وضعیــت ت
نظــم  نویــن جهانــی و شــکل گیری  نظــم 
ــت  ــالت و امنی ــوزه مراس ــت ح ــد، اهمی جدی
حــوزه انــرژی بــرای جمهــوری اســالمی و 
ــم  ــات مه ــا از موضوع ــرژی در اروپ ــران ان بح

ــود. ــزارش ب ــن گ ــث در ای ــورد بح م
جمهــوری  پذیــرش  فاکتورهــای  بررســی 
ــازمان  ــت در س ــرای عضوی ــران ب ــالمی ای اس
ایــن  پیشــران های  برشــمردن  و  شــانگهای 
ــه خــروج  ــانگهای از جمل ــازمان ش ــم س تصمی
ــم،  ــا تروریس ــارزه ب ــتان، مب ــکا از افغانس آمری
ــه  ــکا علی ــت های آمری ــی سیاس ــد تهاجم رون
ــدن  ــن روی کار آم ــیه و همچنی ــن و روس چی
دولــت ســیزدهم از جملــه موضوعاتــی بــود کــه 
در ایــن گــزارش مطــرح شــد و مــورد بحــث و 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــی کارشناس بررس
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همچنیــن مباحــث مربــوط بــه تامیــن منافــع 
و  تحریم هــا  زدن  دور  اســالمی،  جمهــوری 
کاهــش اثرگــذاری آن، کارکــرد همــکاری 
ــم،  ــا تروریس ــارزه ب ــتای مب ــترک در راس مش
ــی،  ــت جمع ــاد امنی ــادی و ایج ــعه اقتص توس
موضوعــات دیگــری بــود کــه بــه عنــوان 
ــالمی در  ــوری اس ــر جمه ــورد نظ ــداف م اه
عضویــت دائمــی در ســازمان شــانگهای مــورد 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــی و تب بررس
ســیدجواد  نیــز  نشســت  ایــن  پایــان  در 
و  هماهنگــی  معــاون  فریزنــی،  ســادات 
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــزی مرک برنامه ری
ریاســت جمهــوری ضمــن تقدیــر از ارایــه ایــن 
گــزارش راهبــردی و بررســی های کارشناســی 
انجــام شــده دربــاره آن، از کارگــروه فعــال در 
زمینــه بررســی چشــم انداز تعامــالت اقتصــادی 
ایــران و چیــن و کارشناســان حاضــر در جلســه 
ــه  ــای ارای ــاس گزارش ه ــر اس ــا ب ــت ت خواس
ــوری  ــت جمه ــردی عضوی ــه راهب ــده، نقش ش
ــانگهای را در  ــازمان ش ــران در س ــالمی ای اس

ــد. ــه کنن ــی تهی ــزارش نهای ــک گ ــب ی قال

برگزاری دومین نشست بررسی 
وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل 

در مرکز بررسی های استراتژیک

برگزاری نشست به روزرسانی نظام مسائل سایبری در مرکز بررسی های استراتژیک

ــودکان  ــت ک ــن نشســت بررســی وضعی دومی
ــان  ــنبه دوم آب ــل روز دوش ــده از تحصی بازمان
ــان  ــور کارشناس ــا حض ــاری ب ــال ج ــاه س م
ایــن حــوزه در محــل مرکــز بررســی های 
ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
در ایــن نشســت کارشناســان و نماینــدگان 
مباحــث  امتــداد  در  ذی ربــط  نهادهــای 
راهکارهــای  قبلــی،  نشســت  در  مطروحــه 
تحقــق عدالــت آموزشــی و نیــز شــناخت، 
جــذب و نگهداشــت بازمانــدگان از تحصیــل در 
اقصــی نقــاط کشــور را مــورد بحــث و بررســی 
قــرار دادند.ایجــاد بســتر جــذب کــودکان 
بازمانــده از تحصیــل از طریــق راهکارهــای 
ــدارس حضــوری،  ــوز در م نگهداشــت دانش آم
ــران،  ــازی ای ــه مج ــعه مدرس ــت و توس تقوی
ــزی«،  ــتا مرک ــرح »روس ــق ط ــوزش از طری آم
یــا ترکیبی)حضــوری و  از راه دور  آمــوزش 
آمــوزش از راه دور( و اتخــاذ سیاســتی دربــاره 
ایــاب و ذهــاب کــودکان روســتایی و همچنیــن 
ــه  ــی« از جمل ــت تربیت ــرارگاه عدال ــاد »ق ایج
ــورد  ــه م ــن زمین ــه در ای ــود ک ــی ب موضوعات
قــرار گرفــت. چالــش شناســایی  بررســی 
ــاری  ــای آم ــل، تناقض ه ــدگان از تحصی بازمان
ــده  ــودکان بازمان ــه ک ــار واقع بینان ــف آم و کش
از تحصیــل، پراکندگــی فاصلــه میــان روســتاها 
و مــدارس و توســعه شــبکه آموزشــی از دیگــر 
ــه  ــای ارای ــه در گزارش ه ــود ک ــی ب موضوعات
شــده از ســوی کارشناســان حاضــر در جلســه 
مطــرح شــد. در پایــان ایــن نشســت نیــز 
ــه  ــدت روی ــاد وح ــاره »ایج ــنهاداتی درب پیش
در نظــام آموزشــی کشــور«، »ایجــاد مدیریــت 
ایــن  مردمی ســازی  و  آموزشــی  یکپارچــه 
ــازمان  ــای س ــری در برنامه ه ــام« و »بازنگ نظ
نهضــت ســوادآموزی« بــرای رفــع چالــش 
بازماندگــی کــودکان از تحصیــل از ســوی 
کارشناســان حاضــر در نشســت ارایــه و دربــاره 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب آن بح

وضعیت همکاری های علمی  و بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت بررسی شد

ــت  ــی وضعی ــی و آسیب شناس ــت بررس نشس
بین المللــی  و  علمــی  همکاری هــای 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بعدازظهــر شــنبه ۸ 
آبــان مــاه جــاری بــا حضــور جمعــی از مدیــران 
ــز بررســی های  ــن پژوهشــگاه در محــل مرک ای
ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس

مرکــز  عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
در ابتــدای ایــن جلســه معــاون فنــاوری و 
ــی  ــور بین الملل ــر ام ــل و مدی ــط بین المل رواب
از  گزارشــی  نفــت  صنعــت  پژوهشــگاه 
پژوهشــگاه  ایــن  بین المللــی  فعالیت هــای 
ــت  ــای در دس ــپس برنامه ه ــد و س ــه کردن ارائ
ایــن پژوهشــگاه  اقــدام و طرح هــای آتــی 
تعامــالت  و  علمــی  دیپلماســی  حــوزه  در 
بین المللــی را مــورد اشــاره قــرار دادنــد.

ــا  ــر علیرض ــز دکت ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
کوهکــن، مدیــرکل سیاســی و امــور بین الملــل 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 

جمهــوری، بــا بیــان اینکــه هــدف از برگــزاری 
ایــن جلســه بررســی فرصت هــا، چالش هــا 
همکاری هــای  از  بهره گیــری  راهکارهــای  و 
بین المللــی نهادهــا و مراکــز علمــی و پژوهشــی 
مولــد کشــور همچــون پژوهشــگاه صنعــت نفت 
ــار  ــب »دیپلماســی علمــی« اســت، اظه در قال
داشــت: مرکــز بررســی های اســتراتژیک در 
ــری  ــای موث ــه گام ه ــن زمین ــر دارد در ای نظ
ــه توســعه دیپلماســی علمــی  برداشــته و زمین
در  را  علمــی  مراکــز  ســایر  و  دانشــگاه ها 
ــور  ــاوری در کش ــزون فن ــعه روزاف ــت توس جه
ــت  ــاده دریاف ــن اســاس آم ــر ای ــم آورد. ب فراه
ــت  ــگاه صنع ــان پژوهش ــرات کارشناس آرا و نظ

نفــت در زمینــه توســعه تعامــالت علمــی 
و  ظرفیت هــا  تــا  هســتیم  بین المللــی  و 
ایــن  در  و  کشــف  موجــود  نیازمندی هــای 
ــود. ــل ش ــتری حاص ــتاوردهای بیش ــوزه دس ح

لــزوم گســترش همکاری هــای بین المللــی 
جمهــوری اســالمی در حــوزه پژوهــش نفــت، 
رفــع چالــش تبــادالت مالــی بــا مراکــز علمــی 
ــن و  ــارج از کشــور و تامی ــت در خ ــت نف صنع
ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــه کاف ــص بودج تخصی
علمــی - تحقیقاتــی پژوهشــگاه صنعــت نفت از 
جملــه موضوعاتــی بــود که بــه گفته مســئوالن 
ایــن پژوهشــگاه، در شــرایط امــروز)دوران پــس 
ــی  ــتقالل علم ــعه و اس ــت توس ــا( جه از کرون
صنعــت نفــت کشــور بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. گفتنــی اســت موضــوع اســتفاده از 
ظرفیت هــای کشــور در حــوزه دیپلماســی 
عملکــرد  بهبــود  برنامــه  تهیــه  و  علمــی 
دســتگاه های متولــی از اولویت هــای در دســت 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  پیگیــری 

ــت. ــوری اس ــت جمه ریاس

اولویت بنــدی  و  »به روزرســانی  نشســت 
نظام مســائل ســایبری« بــا حضــور جمعــی 
مرکــز  در  پژوهشــگران حــوزه ســایبری  از 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــد.  ــزار ش برگ
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــرکل  ــور مدی ــا حض ــه ب در ایــن نشســت ک
بررســی های  مرکــز  رســانه  و  فرهنگــی 
اســتراتژیک، جمعــی از پژوهشــگران حــوزه 
ســایبری و نماینــدگان برخــی از دســتگاه های 
ــد،  ــزار ش ــز برگ ــن مرک ــل ای ــط در مح ذیرب
مســائل مختلــف ایــن حــوزه اســتراتژیک 
بررســی و در خصــوص برخــی مــوارد بحــث و 

گرفــت. صــورت  گفت وگــو 
لــزوم تفکیــک موضــوع و مســائل حــوزه 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــات و مس ــایبری از موضوع س
ــن  ــا تعیی ــزوم تشــکیل و ی فضــای مجــازی، ل
قرارگاهــی مرکــزی جهــت مدیریــت و هدایــت 
واحــد و یکپارچــه موضوعــات ســایبرنتیک 
بازطراحــی  و  بازنویســی  لــزوم  کشــور،  در 

اولویت هــای  فهرســت  به روزرســانی  و 
لــزوم  کشــور،  در  ســایبری  نظام مســائل 
فعالیت هــا،  از  فهرســتی  تدویــن  و  تهیــه 
ــام در  ــت انج ــای در دس ــات و پژوهش ه اقدام
نهادهــای ذیربــط در کشــور در موضــوع فضــای 
ــه در  ــود ک ــائلی ب ــه مس ــایبرنتیک از جمل س
ایــن نشســت مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار 

ــت. گرف
در ایــن جلســه کــه نماینــدگان نهادهــای 
ــگران آزاد  ــی از پژوهش ــور و برخ ــف کش مختل
ــی  ــتند برخ ــور داش ــایبرنتیک حض ــای س فض
جلســه  موضــوع  گزارش هــای  و  اطالعــات 
ــورد آن  ــه و در م ــه ارائ ــای جلس ــرای اعض ب

ــد. ــو ش ــث و گفتگ بح

عملکرد طرح »دارویار« با حضور کارشناسان و فعاالن صنعت دارو بررسی شد
ــاالن و  ــا حضــور جمعــی از کارشناســان، فع ب
تولیدکننــدگان صنعــت دارو، نشســت ارزیابــی 
روز  بعدازظهــر  »دارویــار«  طــرح  عملکــرد 
ــاه ســال جــاری در مرکــز  ــان م دوشــنبه ۹ آب
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــزار شــد. برگ
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دغدغه هــای  و  بودجــه  پرداخــت  موضــوع 
مالــی طــرح »دارویــار«، ترخیــص مــواد اولیــه، 
کمبــود ســرم و آنتی بیوتیــک اطفــال و مســئله 
ــه  ــود ک ــی ب ــه موضوعات ــاق دارو... از جمل قاچ
در ایــن نشســت در حضــور کارشناســان مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح
در ایــن نشســت همچنیــن کارشناســان و 
صاحبــان صنعــت دارو بــر ضــرورت توجــه 
بــه تامیــن مــواد اولیــه دارویــی، نظــارت 
ــع  ــار«، رف ــرح »داروی ــرای ط ــره اج ــر زنجی ب
کمبودهــا در حــوزه دارو، قطــع وابســتگی ارزی 

ــکل گیری  ــد دارو و ش ــر تولی ــی ب ــور مبتن کش
ــور  ــل کش ــد دارو در داخ ــل تولی ــه کام چرخ

ــد. ــد کردن تاکی
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  اعــالم  طبــق 
آمــوزش پزشــکی در طــرح »دارویــار« کــه در 
ــا عنــوان طــرح »اصــالح سیاســت های  ابتــدا ب
ارزی حــوزه ســالمت« مطــرح شــده بــود، یارانه 
ــود و  ــل می ش ــره منتق ــای زنجی ــه انته دارو ب
ــی  ــده نهای ــه مصرف کنن ــا ب ــق بیمه ه از طری
ــتای  ــدام در راس ــن اق ــد. ای ــص می یاب تخصی
سیاســت های کلــی نظــام ســالمت مبنــی 
ــق نظــام بیمــه ای  ــع از طری ــت مناب ــر مدیری ب

صــورت می گیــرد.

نشست تدوین بایسته های اجرای سند احیای روستا با محوریت تعاونی ها برگزار شد
ســه جانبه  تفاهمنامــه  امضــای  ادامــه  در 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  فی مابیــن 
و  تعــاون  کار،  وزارت  جمهــوری،  ریاســت 
ــور  ــس جمه ــده رئی ــی و نماین ــاه اجتماع رف
در  و  اقتصــاد  مردمی ســازی  زمینــه  در 
پــی برگــزاری سلســله نشســت هایی بــرای 
تحقــق مفــاد ایــن تفاهمنامــه، بعدازظهــر 
ــت  ــاری، نشس ــال ج ــاه س ــان م ــنبه ۱۴ آب ش
تدویــن بایســته های اجــرای ســند احیــای 
روســتا بــا محوریــت تعاونی هــا بــا حضــور 
کارشناســان و صاحبنظــران ایــن حــوزه در 

ــد. ــزار ش ــتراتژیک برگ ــی های اس ــز بررس مرک
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــزاری  ــد برگ ــی از رون ــه گزارش ــن جلس در ای
جلســات پــس از انعقــاد تفاهم نامــه ســه جانبه 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  فی مابیــن 
ــاه  ریاســت جمهــوری، وزارت کار، تعــاون و رف
اجتماعــی و نماینــده رئیــس جمهــور در حــوزه 
ــتفاده  ــوص اس ــاد در خص ــازی اقتص مردمی س
جوامــع  احیــای  در  تعاونی هــا  ظرفیــت  از 
روســتایی و نحــوه تدویــن ســند احیــای روســتا 

ــد. ــه ش ــا ارائ ــت تعاونی ه ــا محوری ب
ــن ۱۱۰  ــه تعیی ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب در ای
ــان شــاخصه های  ــه و بی ــوان نمون روســتا به عن
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انتخــاب ایــن روســتاها، درخصــوص راهکارهای 
ــن ســند بحــث و  ــل ای مناســب اجــرا و تکمی

تبــادل نظــر شــد.

ضــرورت تدویــن ســند توســعه روســتایی در 
ــا نهادهــا  برنامــه هفتــم توســعه، هماهنگــی ب
ــت  ــی، دق ــر دولت ــی و غی ــازمان های دولت و س
ــتفاده  ــه، اس ــتای نمون ــاب ۱۱۰ روس در انتخ
نقــش  تعمیــق  و  کارشناســان  تجــارب  از 
ــا و  ــه راهکاره ــتایی از جمل ــرکت های روس ش
ــه آن  ــود کــه در ایــن جلســه ب پیشــنهاداتی ب
ــی،  ــم اجرای ــردن تی ــخص ک ــر مش ــاره و ب اش
ایــن  در  درگیــر  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
ــا  ــی ب ــا و هماهنگ ــن هزینه ه ــوع، تامی موض
ادارات و ســازمان های اســتانی تاکیــد شــد.

بررسی عوامل و راهکارهای کنترل نرخ ارز در مرکز بررسی های استراتژیک
ــز بررســی های  ــی مرک ــی و بانک ــروه پول کارگ
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، عصــر روز 
سه شــنبه، ۱۷ آبــان مــاه ســال جــاری بــا 
راهکارهــای  و  عوامــل  »بررســی  موضــوع 

کنتــرل نــرخ ارز« تشــکیل جلســه داد.
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــیدمهدی  ــر س ــت دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
زریبــاف، معــاون اقتصــادی مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک، ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان، 
بــر اهمیــت توجــه بــه مســائل پولــی و بانکــی 
ــرد  ــد ک ــور تاکی ــاد کش ــش آن در اقتص و نق
و گفــت: کارگــروه پولــی و بانکــی مرکــز 
بررســی های اســتراتژیک تاکنــون جلســات 
متعــددی را در خصــوص بررســی وضعیــت 

جــاری اقتصــاد کشــور تشــکیل داده و بــه 
ــای  ــج، گزارش ه ــه نتای فراخــور آن ضمــن ارائ
ــرده  ــس ک ــئوالن منعک ــه مس ــددی را ب متع

ــت. اس
ــداوم  ــا ت ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی وی اظه
ایــن جلســات بتــوان بــه صــورت مســتمر 
گزارش هــای راهبــردی منظمــی را تهیــه و 

بــه دســتگاه های ذیربــط ارائــه کــرد.

در ادامــه ایــن نشســت حاضــران ضمن اشــاره 
بــه برخــی از دالیــل شــرایط کنونــی حــوزه ارز 
ــر عــدم وجــود زیرســاخت سیاســتگذاری  نظی
ــب  ــرد نامناس ــور، عملک ــفاف در کش ارزی ش
ــادی،  ــای اقتص ــتگاه ها در بزنگاه ه ــی دس برخ
ــای  ــی بازاره ــردش مال ــفاف گ ــد ش ــدم رص ع
مختلــف در کشــور، وجــود تقاضاهــای مــداوم 
دســتگاه های  ســوی  از  ارز  نــرخ  در  موثــر 
مختلــف و... ، در خصــوص شــرایط کنونــی 
ــه  ــوزه ارز ب ــژه در ح ــه وی ــور ب ــادی کش اقتص
بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و بــر اســتفاده 
ــر از ابزارهــای کاهــش اثــر تحریــم و  موثرت
ــرای  افزایــش قــدرت در حوزه هــای مختلــف ب

خنثی ســازی تحریم هــا تاکیــد کردنــد.

نشست بررسی مسائل و چالش های سیاسی- امنیتی استان لرستان برگزار شد

بررسی سند احیای روستا با محوریت تعاون در مرکز بررسی های استراتژیک

چالش هــای  و  مســائل  بررســی  نشســت 
ــش  ــتان پی ــتان لرس ــی اس ــی - امنیت سیاس
ــا  ــاه جــاری ب ــان  م ــر چهارشــنبه ۱۸ آب از ظه
ــتان  ــتانداری لرس ــد اس ــران ارش ــور مدی حض
در مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 

ــد. ــزار ش ــوری برگ جمه
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
مرکــز  بین الملــل  و  سیاســی  معاونــت 
ــا هــدف شناســایی  بررســی های اســتراتژیک ب

مهــم  چالش هــای  و  مســائل  احصــای  و 
حوزه هــای  در  خصــوص  بــه  اســتان ها 
سلســله  امنیتــی،  و  اجتماعــی  سیاســی، 
ــان  ــا حضــور معاون نشســت های تخصصــی را ب
ــران کل اســتانداری های سراســر کشــور  و مدی
آغــاز کــرده اســت؛ از ایــن رو صبــح  چهارشــنبه 
ــور  ــا حض ــتی ب ــاری، نشس ــاه ج ــان م ۱۸ آب
مســئوالن اســتانداری لرســتان در محــل ایــن 

ــد. ــزار ش ــز برگ مرک
در ایــن نشســت کــه بــه ریاســت دکتــر 
و  سیاســی  مدیــرکل  کوهکــن،  علیرضــا 
اســتراتژیک  بررســی های  بین الملــل مرکــز 

مدیــران  و  معــاون سیاســی  بــا حضــور  و 
ــتانداری  ــد اس ــی و پدافن ــی، سیاس کل امنیت
ــه  ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــزار شــد، ب لرســتان برگ
علمــی صــورت گرفتــه بــرای احصــای مســائل 
اســتان لرســتان کــه در ۲۰ دســته موضوعــی 

صــورت گرفتــه اســت، چالش هــای جــاری 
ــش رو  ــای پی ــی و راهکاره ــتان، بررس ــن اس ای

ــد. ــه ش ــا ارائ ــن چالش ه ــع ای ــرای رف ب
در ایــن نشســت حاضــران همچنیــن بــه 
ــز  ــتان و نی ــتان لرس ــادی اس ــالت اقتص معض
خصــوص  در  گرفتــه  صــورت  تالش هــای 
ــتاندار  ــور اس ــا حض ــائل ب ــن مس ــت ای مدیری
بومــی ایــن اســتان اشــاره کردنــد و بــا تاکیــد 
ــتان،  ــوع اس ــف و متن ــای مختل ــر ظرفیت ه ب
ــاره  ــع مشــکالت، مطــرح و درب راهکارهــای رف

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب آن بح

ــان  ــای عدالت  بنی ــند احی ــی س ــت بررس نشس
ــنبه ۲۱  ــاون روز ش ــتا و تع ــور روس و مردم مح
آبــان مــاه جــاری بــا حضــور کارشناســان ایــن 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  در  حــوزه 

ــزار شــد. ــوری برگ ریاســت جمه
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، در ابتــدای این 
ــاون  ــاف، مع ــیدمهدی زریب ــر س ــت دکت نشس
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  اقتصــادی 
بــا بیــان اینکــه ســند احیــای مردم محــور 

روســتا و تعــاون، برنامــه ای مبتنــی بــر نظریــه 
عدالــت  ســاختاری و روش رشــد متــوازن اســت 
ــتاها  ــه روس ــات ب ــداری خدم ــران ناپای ــا جب ت
باشــد،  انقــالب  از  پــس  ســال های  طــی 
ــله  ــن سلس ــزاری ای ــا از برگ ــدف م ــت: ه گف

ــان  ــای عدالت بنی ــه احی ــک ب ــت ها، کم نشس
روســتا بــا محوریــت تعــاون و مبتنــی بــر ارائــه 
ــه  ــند به مثاب ــن س ــت. ای ــوب اس ــوی مطل الگ
ــتا  ــای روس ــرای احی ــت ب ــع حرک ــه جام نقش

اســت.
در ادامــه نیــز کارشناســان حاضــر در نشســت، 
مناســب  بســترهای  از  را  تعــاون  و  روســتا 
عدالت محــور  و  مردمــی   گفتمــان  تحقــق 
دولــت عنــوان کردنــد و موضوعاتــی چــون 
تناســب ســاخت اجتماعــی - اقتصــادی روســتا 

ــتر آن،  ــی بیش ــجام اجتماع ــی و انس و همگرای
ــگ  ــتا و فرهن ــی روس ــاوری و ارزش گرای دین ب
بــر  یاری گــری مبتنــی  تعــاون و  نهادینــه 
تولیــد و ارزش آفرینــی را از برنامه هــای همســو 

ــمردند. ــان برش ــن گفتم ــا ای ب
ــه  ــی جامع ــی - تکلیف ــام حقوق ــات نظ الزام
جامعــه  بایســته های  و  روســتا  مطلــوب 
توســعه  آســیب های  و  روســتایی  مطلــوب 
روســتاها از دیگــر مــواردی کــه در ایــن جلســه 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م

در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد؛
نشست بررسی سیاست های مربوط به سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

بــا عنایــت بــه اهمیــت مصوبــه ۸۴۳ شــورای 
ــت ها  ــاره سیاس ــی درب ــالب فرهنگ ــی انق عال
و ضوابــط ســاماندهی ســنجش و پذیــرش 
ــار و  ــی و آث ــوزش عال ــه آم ــان ورود ب متقاضی
ــتی  ــادی آن، نشس ــی و اقتص ــات اجتماع تبع
و  ایــن مصوبــه  ابعــاد  بررســی  بــا هــدف 
اصالحیه هــای بعــدی آن از منظــر عدالــت 
آموزشــی و قانونــی، در مرکــز بررســی های 
ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
مرکــز  از  نمایندگانــی  نشســت  ایــن  در 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
ســتاد تعلیــم و تربیــت شــورای عالــی انقــالب 
و  انســانی  علــوم  تحــول  فرهنگــی، ســتاد 
امــام  دانشــگاه  از  صاحبنظــران  از  جمعــی 
دیده بــان  مردم نهــاد  شــبکه  و  صــادق)ع( 

داشــتند. عدالــت حضــور  و  شــفافیت 

ــنگی،  ــر هوش ــت، دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــت سیاس ــاور معاون مش
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
جمهــوری ضمــن خیرمقــدم بــه حاضــران، 
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــرد: مرک ــار ک اظه
درصــدد اســت طــی جلســاتی بــه ابعــاد نحــوه 
پذیــرش و ســنجش متقاضیــان ورود به آموزش 
عالــی بپــردازد تــا گام مؤثــری در اعتــالی نظام 
آموزشــی کشــور برداشــته شــود، از اینــرو ایــن 
ــث و  ــه بح ــا ب ــم ت ــکیل داده ای ــت را تش نشس

ــم. ــن رابطــه بپردازی ــادل نظــر در ای تب
در ادامــه نشســت حاضــران ضمــن اشــاره 
بــه تعارض هــای قانونــی پیرامــون مصوبــه 
۸۴۳ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، پــس از 
بیــان دالیــل خــود بــه بحــث و تبــادل نظــر در 
خصــوص شــیوه پذیــرش و ســنجش متقاضیان 

ــد. ــی پرداختن ــوزش عال ــام آم ــه نظ ورود ب

آزمون زدگــی  نشســت،  ایــن  در  حاضــران 
هزینه هــای  در  تاثیــر  عــدم  دانش آمــوزان، 
ــی،  ــک آموزش ــالم کم ــه اق ــا در تهی خانواده ه
افزایــش  دانش آمــوزان،  اســترس  افزایــش 
تبعیــض در پذیــرش و ســنجش متقاضیــان و... 
ــات  را از جملــه عواقــب فعلــی قوانیــن و مصوب

کنونــی پذیــرش دانشــجو قلمــداد کردنــد و بــر 
ــق  ــوص تحق ــه خص ــاد ب ــه ابع ــه هم ــه ب توج
ــدف،  ــه ه ــمولیت جامع ــی، ش ــت آموزش عدال
آمــاده بــودن زیرســاخت های اجــرا در تصویــب 
ــه ای در  ــا مصوب ــون ی ــه قان ــالح هرگون ــا اص ی

ــد. ــد کردن ــن خصــوص تاکی ای
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در ادامه برگزاری سلسله نشست های بررسی ناترازی انرژی صورت گرفت؛
بررسی »جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران« در مرکز بررسی های استراتژیک

نشســت بررســی »جایــگاه ژئوپلیتیــک انــرژی 
بررســی  نشســت های  سلســله  از  ایــران«، 
ناتــرازی انــرژی کشــور بــا حضــور کارشناســان 
مرکــز  در  حــوزه  ایــن  صاحبنظــران  و 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــد. ــزار ش برگ
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
بررســی های اســتراتژی ریاســت جمهــوری، بــه 
دلیــل واقــع شــدن کانون هــای مصــرف انــرژی 
ــان صنعــت  ــد می در جهــان توســعه یافته، پیون
و انــرژی، اســاس قــدرت در آغــاز هــزاره ســوم 
ــر کانون هــای  ــود. از ایــن رو تســلط ب خواهــد ب
اصلــی هیدروکربن هــا و مســیرهای انتقــال 
ــوزه  ــا در ح ــیاری از کنش ه ــاس بس ــا، اس آنه
روابــط بین الملــل محســوب می شــود، بــه 
خصــوص اینکــه امنیــت عرضــه انــرژی و ثبــات 
در قیمت هــای آن دو عامــل اساســی رشــد 
ــی و در  ــورهای صنعت ــوی در کش ــادی ق اقتص

ــد. ــاب می آی ــه حس ــعه ب ــال توس ح
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن ایــران در شــاهراه 
کشــورهای اســتراتژیک دارای منابــع انــرژی در 

ــران  ــی ای ــگاه ژئوپلیتیک ــی جای ــان، بررس جه
در منطقــه و جهــان حائــز اهمیــت اســت. 
هزینــه- می دهــد  نشــان  هــم  بررســی ها 

فرصــت انــرژی بــرای ایــران بــه مراتــب باالتــر 
از شــرایط کنونــی اســت؛ گویــی اینکــه بخــش 
قابــل توجهــی از ایــن فرصت هــا را صرفــاً 
ــرای  ــرژی ب ــرم ان ــتفاده از اه ــا اس ــوان ب می ت

ــرد. ــل ک ــا بالفع ــه و اروپ ــورهای منطق کش
بررســی  نشســت  در  راســتا  همیــن  در 
»جایــگاه ژئوپلیتیــک انــرژی ایــران«، حاضــران 
ــه  ــه ب ــه  از توج ــا ب ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــطح  ــوع در س ــن موض ــردی ای ــت راهب اهمی
کالن غفلــت شــده اســت، تاکیــد کردنــد 
ــرژی در  ــرازی ان ــن نات ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ک
ــرازی در  ــن نات ــرات ای کشــور ضــرورت دارد اث
ــای  ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــران ب ــک ای ژئوپلیتی
بلندمــدت کشــورهای مختلــف در ایــن حــوزه 
ــود،  ــن ش ــدداً تبیی ــری و مج ــردی، بازنگ راهب
بــه خصــوص اینکــه افزایــش جمعیــت و رشــد 
ــزرگ  ــای ب ــت قدرت ه ــی، رقاب ــاد جهان اقتص
ــی  ــرات آب و هوای ــی و تغیی ــه ای و جهان منطق
ــران های  ــه پیش ــن از جمل ــای نوی و فناوری ه

ــان  ــرژی در جه ــک ان ــی ژئوپلیتی ــوالت آت تح
می شــوند. محســوب 

در ایــن نشســت کــه ســعی شــد در آن جایگاه 
و اهمیــت ایــن موضــوع و فرصت هــای پیــش رو 
از ابعــاد گوناگــون مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گیــرد، حاضران در نشســت، تمرکــز ژئوپلیتیک 
ــال ۲۰۵۰ را در  ــا س ــان ت ــرژی جه ــد ان جدی

تجدیدپذیــر  و  نویــن  انرژی هــای  حــوزه 
ــد  ــک جدی ــی ژئوپلیتی ــا بررس ــمردند و ب برش
انــرژی جهــان عنــوان کردنــد کشــورهایی کــه 
بتواننــد زنجیــره تامیــن، منابــع مالــی، فنــاوری 
نویــن و نیــروی انســانی ماهــر خــود را تامیــن 
ــده در  ــورهای برن ــزو کش ــد، ج ــظ کنن و حف

ــود. ــد ب ــده جهــان خواهن ژئوپلیتیــک آین

بررسی مسائل معدن و صنایع معدنی ایران در مرکز بررسی های استراتژیک

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، در این نشســت 
ــت  ــف صنع ــز مختل ــانی از مراک ــه کارشناس ک
ــا و  ــتند، فرصت ه ــور داش ــور حض ــدن کش مع
ــِت معــدن  چالش هــای پیــش روی حــوزه صنع
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــور م ــکاران کش و معدن

قــرار گرفــت.
ــی،  ــن نشســت ســیدجواد ســادات فریزن در ای
مرکــز  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  معــاون 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
کــه ریاســت جلســه را برعهــده داشــت، هــدف 

از برگــزاری ایــن جلســه را اهمیــت حــوزه 
ــه  ــیزدهم ب ــی س ــت مردم ــه دول ــدن، توج مع

معظــم  رهبــر  توصیه هــای  و  بخــش  ایــن 
ــرد. ــوان ک ــه عن ــن زمین ــالب در ای انق

فقــدان  صادراتــی،  محدودیت هــای 
در  جامــع  اســتراتژی  و  سیاســت گذاری 
ــاذ  ــته، اتخ ــای گذش ــدن در دولت ه ــوزه مع ح
تصمیمــات سیاســی بــه جــای تصمیمــات 
ــتر  ــامانه کاداس ــل س ــدم تکمی ــادی و ع اقتص
ــورد  ــای م ــه مســائل و چالش ه ــدن از جمل مع

اشــاره در ایــن نشســت بــود.
ضــرورت بازنگــری و اتخــاذ اســتراتژی در حوزه 

معــدن، تکمیــل اطالعــات شــرکت های معدنــی 
در ســامانه کاداســتر، راه  انــدازی پنجــره واحــد 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــت ش ــدن، تقوی مع
فعــال در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی، 
ــازی  ــا و بازس ــردی احی ــیوه نامه کارب ــه ش تهی
ــژه  ــاف به وی ــر اکتش ــز ب ــور، تمرک ــادن کش مع
ســاماندهی  همچنیــن  و  آهــن  حــوزه  در 
ــه  ــع از جمل ــف های بالمان ــی کش ــدور گواه ص
ــور  ــه به منظ ــن جلس ــه در ای ــود ک ــی ب مباحث
رفــع چالش هــای موجــود در صنعــت معــدن از 
ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ســوی کارشناســان م

شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت 
استعداد در آموزش عالی ایران

اطاعیه مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برای 
جذب نیروی سرباز امریه

هــدف پژوهــش حاضــر، شناســایی و تحلیــل 
راهبردهــا و بســترهای مدیریــت اســتعداد 
ــه  ــه روش آمیخت ــران ب ــی ای ــوزش عال در آم
اکتشــافی بود.جامعــه آمــاری پژوهــش حاضر را 
اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه های سراســری 
ــه  ــه در مرحل ــد ک ــران تشــکیل دادن شــهر ته
ــد  ــری هدفمن ــتفاده از نمونه گی ــا اس ــی ب کیف
تعــداد ۱۵ نفــر و در مرحلــه کمــی تعــداد ۱۲۲ 
نفــر بــه روش نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای 
چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند . بــرای تحلیــل 
داده هــای کیفــی از تکنیــک تحلیــل موضوعــی 
ــی  ــای کم ــل داده ه ــور تحلی ــه  منظ ــم( و ب )ت
از مــدل معــادالت ســاختاری بــا نرم افــزار 
داد  نشــان  شــد.یافته ها  اســتفاده   PLS
ــت اجتماعــی  مقوله هــای جــو ســازمانی )منزل
ــهیالت  ــارکتی (، تس ــت مش ــه ای، مدیری و حرف
ســاختار  و  انســانی(  )فیزیکــی،  ســازمانی 
روابــط  شایسته ســاالری،  )اســتقرار  پویــا 
ــاز  ــورد نی ــترهای م ــب( از بس ــازمانی مناس س
آموزش)فرصت هــای  توســعه  مقوله هــای  و 
ــت  ــای هیئ ــوزش اعض ــی، آم ــی کاف مطالعات
نقــد  ) آزادســازی  تمرکززدایــی  علمــی(، 
ــادی و  ــت م ــار، حمای ــض اختی ــی، تفوی علم
ــرورش  ــت اســتعداد )پ ــوی(، طــرح  مدیری معن

مدیــران دانشــگاه، آینده نگــری( از راهبردهــای 
ــت اســتعداد  ــرای اجــرای مدیری ــاز ب ــورد نی م
هســتند. نتایــج یافته هــای دیگــر پژوهــش 
نشــان داد کــه عوامــل ســاختار پویا، تســهیالت 
ســازمانی، جــو ســازمانی تاثیــر معنــی داری بــر 

ــتعداد دارد. ــت اس ــای مدیری راهبرده
بنابرایــن عملکــرد دانشــگاه ها را می تــوان 
ــأت  ــای هی ــتعدادهای اعض ــکوفایی اس ــا ش ب
علمــی در زمینــه آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 
ــرای توســعه و  و فراهــم کــردن فرصت هایــی ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــید. ب ــود بخش ــا بهب ــد آنه رش
ــتعداد  ــت اس ــع مدیری ــرح جام ــک ط ــه ی تهی
اعضــای هیــأت علمــی در نظــام آمــوزش 
زیرســاخت های مطالعاتــی  عالــی ، تســهیل 
ــای  ــاماندهی فرصت ه ــور، س ــی کش و پژوهش
مطالعاتــی و بــورس تحصیلــی خــارج از کشــور 
از جملــه پیشــنهادات سیاســتی ایــن پژوهــش 

اســت.

ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
جمهــوری جهــت انجــام امــور پژوهشــی، 
از  محــدودی  تعــداد  اداری،  و  اجرایــی 
را جهــت گذرانــدن دوره  متقاضیــان مــرد 
خدمــت مقــدس ســربازی در شــهر تهــران در 
ــر  ــی کارشناســی ارشــد و باالت مقاطــع تحصیل
مرکــز  اطالعیــه  می نماید.تصویــر  پذیــرش 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــه ــرباز امری ــروی س ــذب نی ــرای ج ب
 ۰  ۰بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
بــر ایــن اســاس واجدیــن شــرایط ثبــت 
درخواســت امریــه ســربازی بــا توجــه بــه 

ــد. ــدام نماین ــل اق ــوارد ذی م
اولیــه  ضــروری  مالحظــات  و  شــرایط 

اســت: ذیــل  شــرح  بــه  متقاضیــان 
ــت از:  ــارت اس ــاز عب ــورد نی ــته های م ۱- رش
علــوم سیاســی، اقتصــاد، مدیریــت، مهندســی 

صنایــع و رســانه
زمــان  از  متقاضیــان  اســت  ضــروری   -۲
ــل  ــزام حداق ــخ اع ــا تاری ــام در ســامانه ت ثبت ن
۵ مــاه از مهلــت معافیــت تحصیلــی آنهــا باقــی 

ــد. ــده باش مان

۳- یکــی از شــروط ثبت نــام و پذیــرش امریــه 
ــر  ــتن کس ــوری، نداش ــت جمه ــاد ریاس در نه

خدمــت اســت.
۴- مشــموالن وظیفــه از بســتگان ســببی 
ــاد  ــاغل در نه ــرم ش ــان محت ــبی کارکن و نس

ریاســت جمهــوری نباشــند.
۵- تاریــخ اعــزام بــه آمــوزش و خدمــت نظــام 
ــاه ۱۴۰۲  ــت م ــم اردیبهش ــورخ یک ــه م وظیف

اســت.
6- موعــد دریافــت بــرگ اعــزام پــس از 
تاییــد  و  گزینــش  و  حراســت  اســتعالمات 

اســت. مربوطــه  کل  اداره  نهایــی 
۷- ایــن ثبــت نــام بــه منزلــه پذیــرش قطعــی 
تلقــی نشــده و هیچگونــه تعهــدی جهــت 

ــت. ــد داش ــر نخواه ــان در ب ــذب متقاضی ج

ــود را از  ــت خ ــد درخواس ــان می توانن متقاضی
تاریــخ شــنبه ۲۸ آبــان ۱۴۰۱ لغایــت جمعــه ۴ 
www.rdcir. آذر ۱۴۰۱ در ســایت اینترنتــی

ir ثبــت  کننــد. در صــورت تاییــد شــرایط 
ــوت  ــه دع ــت مصاحب ــان جه ــه از داوطلب اولی

ــه عمــل خواهــد آمــد. ب
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بسیج علمی کشور

بسیج علمی کشور

آنچه خواهید خواند: 

علمــی،  معــاون  مصاحبــه   -

بســیج  فنــاوری  و  پژوهشــی 
ــبت  ــه مناس ــف ب ــریه عت ــا نش ب

هفتــه بســیج مســتضعفین

در ابتــدا الزم مــی دانــم هفتــه مبــارک بســیج 
اول آذر در هفتــه بســیج،  نامگــذاری روز  و 
بنــام روز نــوآوری و جهــاد علمــی را بــه همــه 
ــورم،  ــص کش ــانی متخص ــای انس ــرمایه ه س
نخبــه،  و  برتــر  هــای  اســتعداد  خصوصــا 
محققیــن و پژوهشــگران، فنــاوران، مخترعیــن، 
ــش  ــای دان ــا و تشــکل ه ــان شــرکت ه صاحب
ــت  ــک و تهنی ــز تبری ــران عزی ــی و مبتک بنیان
عــرض نمایــم. امســال عرصــه علــم، فنــاوری و 
نــوآوری هفتــه بســیج، تفــاوت هــای بســیاری 
ــه  ــن عرص ــل ای ــای قب ــال ه ــا س ــاس ب در قی
دارد، از مهمتریــن تفــاوت هــای آن مــی تــوان 

ــر اشــاره کــرد: ــوارد زی ــه م ب

 ۱- نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ توســط مقــام 
معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال تولیــد، 
ــره  ــه زنجی ــن ک ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی دان
ــوآوری را در  ــاوری و ن ــم، فن ــد عل ارزش تولی

ــت. ــرار داده اس ــا ق ــه ه ــدر برنام ص
ــاله  ــردی ده س ــند راهب ــان س ــالغ فرم ۲- اب
اعتــالی بســیج توســط مقــام معظــم رهبــری 
کــه عرصــه علــم و فنــاوری بــه صــورت ویــژه 

ــده شــده اســت. دی
۳- پایلــوت شــدن بســیج علمــی بــرای پیــاده 
ســازی بخــش ملــی نقشــه جامــع علمــی 
دفاعــی امنیتــی کشــور در تعامــل و همــکاری 
ــا،  ــگاه ه ــا، دانش ــه ه ــا وزارت خان ــترک ب مش

ــور ــاوری کش ــم و فن ــان عل ــا، و متولی نهاده
ــاده ســازی نقشــه راه  ــن و پی ــه، تدوی ۴- تهی

ــال ۱۴۰۱ ــی در س بســیج علم
 ۵- تهیــه، تدویــن و اجرایــی ســازی ۱۴ 
ــه  ــیوه نام ــا ش ــل و دهه ــتور العم ــرح و دس ط
ذیــل ســند و نقشــه راه بســیج علمــی در ســال 

۱۴۰۱

ــن اســناد باالدســتی ســبب بوجــود آمــدن  ای
ــه  ــر در هم ــان ب ــی و می ــرش جهش ــک نگ ی
ــی، دانشــی،  ــای علم ــت ه ــای فعالی ــه ه زمین
پژوهشــی، فنــاوری و نــوآوری در بســیج شــده 
ــت  ــیج ظرفی ــا بس ــه ب ــم ک ــت و امیدواری اس
ــی  ــم افزای ــور و ه ــاوری کش ــم و فن ــای عل ه
ــا  ــوان ب ــن عرصــه مهــم بت و یکپارچگــی در ای
ســرعت و شــتاب بیشــتری بــه اهــداف از پیــش 

ــت. ــت یاف ــده دس ــن ش تعیی
ــتید  ــاره داش ــخنرانی اش ــک س ۱- در ی
کــه در نقشــه راه بســیج علمــی، بســیج 
ــت  ــه ظرفی ــیج هم ــی بس ــی یعن علم

هــای علــم و فنــاوری در کشــور. در 
ــی  ــه اقدامات ــه راه چ ــن نقش ــق ای تحق
ــی را  ــه های ــه برنام ــد و چ ــام دادی انج
ــداز ده  ــز چشــم ان در ســال جــاری و نی

ــد؟ ــتور کار داری ــاله در دس س

در حقیقــت مــا یــک علمــی بســیج داریم،کــه 
ــوآوری آن در  ــوم ن تقویــت و توســعه زیســت ب
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و در نقشــه راه 
بســیج علمــی، مؤکــدا تاکیــد شــده اســت کــه 
ــردم  ــت ورود م ــای الزم جه ــاخت ه ــر س زی
ــن،  ــاوران، مخترعی ــگان، پژوهشــگران، فن )نخب
مبتکــران بســیجی( بــه عرصــه علــم و فنــاوری 
در قالــب حلقــه هــای میانــی و مراکــز مختلــف 
را مهیــا کنیــم. علمــی بســیج مربــوط بــه 
ــرار  ســازمان بســیج مســتضعفین اســت کــه ق
ــه  ــل ب ــاله تبدی ــداز ده س ــم ان ــت در چش اس
ــه روش  یــک ســازمان دانــش پایــه و متکــی ب
هــای علمــی و فناورانــه شــود. امــا بســیج 
ــای  ــت ه ــی بســیج همــه ی ظرفی علمــی یعن
علــم و فنــاوری در راســتای رســیدن بــه هــدف 
ــه ی  ــت در عرص ــی بایس ــه م ــت ک ــی اس کل
علــم وفنــاوری و نــوآوری بــه آن برســیم و 
آن همــان کســب مرجعیــت علمــی و فنــاوری 

ــان اســت. کشــور در جه
اصــوال رســالت بســیج، بســیج تمــام امکانــات 
در همــه عرصــه هــا اســت و رســالت ســازمان 
ــت  ــه ی ظرفی ــیج هم ــم بس ــی ه ــیج علم بس
هــای علــم و فنــاوری و نــوآوری در ســطح 
ــه  ــای ک ــت ه ــه فعالی ــت. از جمل ــور اس کش
ــی  ــده و م ــا ش ــت ه ــیج ظرفی ــه بس ــر ب منج
شــود و در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت، 
برگــزاری رویــداد ملــی جریــان و رویــداد ملــی 
ــرای حمایــت و پشــتیبانی، ســرمایه  ــا ثریــا ب ت
گــذاری، و ارائــه تســهیالت اســت کــه از ســال 
۱۴۰۱ در حــال اجــرا هســتند و تــا کنــون 
هفــت رویــداد اســتانی تــا ثریــا بــا کمــک اغلب 
ســازمان هــا و صنــدوق هــای مطــرح ســرمایه 
گــذاری فعــال در عرصــه علــم و فناوری کشــور 
جهــت ارائــه تســهیالت و تجــاری ســازی 
ــن،  ــی محققی ــی و تحقیقات ــای علم ــه ه یافت
فنــاوران، نخبــگان و... بــا حضــور مؤثــر شــرکت 
پیشــگامان توســعه فرآینــد دانــش بســیج انجام 
گرفتــه اســت. رویــداد ملــی جریــان از مرحلــه 
ــروری،  ــده پ ــردازی، ای ــده پ ــی، ای ــده زای ی ای
ــاوری  ــه فن ــل ب ــم و تبدی ــد عل ــق، تولی تحقی
براســاس نیازهــای فناورانــه اســتان هــا در 
ــرح  ــالم( )ط ــه الس ــرح باقرالعلوم)علی ــب ط قال
کمــک بــه تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان 

مــردم پایــه بســیج( بــا همــکاری شــرکت هــای 
همــکار بســیج علمــی در حــال انجــام اســت و 
ــی مشــخص  ــز رشــد الگوی ــون ۳۲ مرک ــا کن ت
ــه  ــال برنام ــت و در ح ــده اس ــدازی ش و راه ان
ــرد/  ــتیبانی از ف ــت وپش ــت حمای ــزی جه ری
افــراد/ هســته هــا / واحدهــای فنــاور وشــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــرای حــل نیازهــای 

ــیم.                                                 ــی باش ــتانی م ــی و اس ــه مل فناوران
    در چشــم انــدار پنج ســاله نقشــه راه بســیج 
علمــی ۵۵۰ مرکــز رشــد، ۳۲ مرکــز نــوآوری و 
ــا  ــه ب ــردم پای ــان م ــش بنی ۸۰۰۰ شــرکت دان
شناســایی، ســاماندهی و بکارگیــری ۵۰۰۰۰ 
ــذاری  ــدف گ ــی مســئله محــور ه هســته علم

شــده اســت.

2- یکــی از بندهــای مهــم ســند اعتای 
۱۰ ســاله ســازمان بســیج، دســتیابی بــه 
ــدان آوردن  ــه می ــش و ب ــای دان ــه ه قل
ــن  ــق ای ــت. تحق ــوان اس ــگان ج نخب
ــذب  ــی و ج ــاد علم ــد جه ــد نیازمن بن
ــان نخبــه  نخبــگان و نیــز پــرورش جوان
ــدر  ــدار را چق ــم ان ــن چش ــت. اوال ای اس
قابــل تحقــق مــی دانیــد؟ ثانیــا تحقــق 

ــی دارد؟ ــه الزامات آن چ
قطعــا رســیدن بــه قلــه هــای دانــش نیــاز بــه 
تفکــر جهــادی و تفکــر بســیجی دارد و بــا ایــن 
تفکــر اســت کــه مــی تــوان راه هــای میــان بــر 
را توســط نخبــگان و اســتعداد هــای برتــر جوان 
ــتری،  ــتاب بیش ــرعت و ش ــا س ــرد و ب ــدا ک پی
ــی  ــدرت علم ــراز ق ــن ت ــردی بی ــکاف راهب ش
کشــور را جبــران کــرد و بــه قلــه هــای دانــش 
ــر اســاس  بشــری دســت یافــت. در حقیقــت ب
ــه  ــالم(  ک ــه الس ــی )علی ــرت عل ــث حض حدی
فرمودنــد: »العلــم الســلطان، مــن وجــده صــال 
بــه و مــن لــم یجــده صیــل علیــه« را مــی توان 
ایــن چنیــن تعبیــر کــرد کــه سیاســت گــذاران 
و راهبــران علــم و فنــاوری و نــوآوری در کشــور 
ــای علمــی،  ــت ه ــام فعالی ــی بایســت در تم م
ــزی  ــه ری ــوری برنام ــاوری ط ــی و فن پژوهش
کننــد کــه در افــق اســناد باالدســتی، بتوانیــم 
تــا ســال ۱۴۴۰ بــه مرجعیــت علمــی یــا همان 
العلــم الســلطان برســیم و ایــن زمانــی محقــق 
مــی شــود کــه راه هــای میــان بــر بــرای عبــور 
ــاوری هــای  ــق فن ــش بشــری و خل ــرز دان از م
جدیــد و نــو بــا حداکثــر شــتاب در یــک شــیب 
ــداوم  ــی و م ــی در پ ــای پ ــش ه ــد و جه تن
انجــام گیــرد، در غیــر ایــن صــورت چیــزی بــه 
دســت نخواهیــم آورد. بنابرایــن دکتریــن علمی 
زیســت بــوم نــوآوری بســیج علمــی رســیدن به 
مرجعیــت علمــی و فنــاوری و فتــح قلــه هــای 
دانــش و فنــاوری جهــان اســت. نقــش نخبــگان 
نوجــوان و جــوان در ایــن مســیر پــر زحمــت و 
ــل  ــی بدی ــر و ب ــک نقــش موث ــه، ی ــاد گون جه
ــی کســب  ــای اصل ــی از شــاخص ه اســت. یک
مرجعیــت علمــی، بهــره منــدی از دانشــمندان 
و نخبــگان در تــراز جهانــی اســت. ســایر 
الزامــات رســیدن بــه قلــه هــای دانــش را هــم 

مــی تــوان بــه شــرح مــوارد زیــر برشــمرد:

۱-فراهــم ســازی زیــر ســاخت هــای الزم 
بــرای ایــن حرکــت مبــارک و مهــم در دانشــگاه 

ــاوری ــم و فن ــز عل ــا و موسســات و مراک ه
ــاوری  ــه فن ــگان در چرخ ــردن نخب ۲-وارد ک

ــگ ــتی آهن ــور و هس ــع و نوظه ــای بدی ه

مصاحبه معاون علمی، پژوهشی و فناوری بسیج با نشریه عتف به مناسبت هفته بسیج مستضعفین
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بسیج علمی کشور

۳- ســاماندهی و شــبکه ســازی هســته هــای 
نخبگانــی در دانشــگاه هــا، موسســات و مراکــز 

علــم و فنــاوری و ...
۴- اســتقرار هســته هــای علمــی مســئله 
محــور نخبگانــی در ظرفیــت هــای علــم و 

ــا  ــتان ه ــی و اس ــز مل ــاوری مراک فن
ــای الزم از طــرح  ــت و پشــتیبانی ه ۵- حمای
هــای نخبــگان در حــوزه هــای مختلــف علــوم 

و فنــاوری هــای پیشــرفته و نوظهــور
6- دیــده بانــی، رصــد و پایــش علــوم و 
فنــاوری هــای مــورد نیــاز و پیشــرو در آینــده 

ــوزه ــن ح ــائل کالن در ای ــه مس و ارائ
و  پژوهشــی  علمــی،  بســیج  ســازمان 
فنــاوری در ســال ۱۴۰۱، از تشــکیل یــک 
ــای  ــرح ه ــت ط ــرای مدیری ــوآوری، ب ــز ن مرک
ــع،  ــای بدی ــوزه ه ــه در ح ــردم پای ــه م فناوران
ــوآوری و  ــز ن ــکن، مرک ــالوده ش ــور و ش نوظه
ــو  ــرای بیکپن)بای ــای همگ ــاوری ه ــعه فن توس
تکنولــوژی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، 
ــس،  ــما و الکترومغناطی ــناختی، پالس ــوم ش عل
ــواد پیشــرفته(  ــو و م ــک و نان ــرو الکترونی میک
ــط  ــه توس ــی ک ــه میان ــک حلق ــوان ی ــه  عن ب
ــت  ــری حمای ــت و راهب ــگان مدیری ــود نخب خ

ــت. ــرده اس ک

هــای  مجموعــه  از  برخــورداری   -۳
ــداز  ــم ان ــه ورز، چش ــد و اندیش خردمن
ــت.  ــال ۱۴۱۰ اس ــیج در س ــازمان بس س
برنامــه ســازمان بســیج علمــی در جذب 
ــا  ــن مجموعــه ه ــا تربیــت اعضــای ای ی

ــت؟ چیس

ــره  ــش به ــت و افزای ــای موفقی ــی از راه ه یک
ــتفاده از  ــاوری، اس ــم و فن ــه عل وری در عرص
مجموعــه هــای خردمنــد و اندیشــه ورز در 
تقویــت و توســعه فکــر و اندیشــه بــرای تولیــد 
ــا حداقــل زمــان و  علــم نافــع و مرجــع ســاز ب
ــی سالهاســت  ــد. بســیج علم ــی باش ــه م هزین
کــه در اســتان هــا، خانــه نخبــگان را در ســطح 
اســتانی) ۳۲خانــه اســتانی( و شهرســتانی)۲۰۱ 
خانه( راه اندازی و تقویت و توســعه داده اســت. 
تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی اندیشــه ور 
ــه نخبــگان)۱۱۳۳ کارگــروه( جهــت  ذیــل خان
ــه  احصــاء و کشــف مســائل و مشــکالت جامع
ــی)۱۰۱۹ مســئله(  ــه راه کارهــای عملیات و ارائ
یکــی از برنامــه هایــی اســت کــه در هــر 
اســتان بیــن ۵ تــا ۸ و بعضــا تــا ۱۲ کار گــروه 
تخصصــی شــکل گرفتــه اســت و در تعامــل بــا 
ــی در اســتان  ــای متول ــا و ســازمان ه ــاد ه نه
نشســت هــای هــم اندیشــی بــرای احصــاء نظام 
ــرای  ــی ب ــای عملیات ــه راهکاره ــائل و ارائ مس
ــتان و  ــکالت اس ــائل و مش ــت از مس ــرون رف ب
ــا  ــن ت ــد. همچنی ــی دهن ــام م ــتان انج شهرس
ــت و  ــز هدای ــی ۲۷ مرک ــت اصول ــون موافق کن
ــی  ــردی و موضوع ــات کارب ــت از تحقیق حمای
ــکل  ــدف ش ــه ه ــگان جامع ــط نخب ــه توس ک
یافتــه، صــادر شــده اســت. ایــن مراکــز مســائل 
و نیــاز هــای حــال و آینــده را مــورد دیدبانــی 
ــته  ــط هس ــد و توس ــی دهن ــرار م ــد ق و رص
ــه حــل  هــای علمــی مســئله محــور نســبت ب
ــازمان بســیج  ــد و س ــی نماین ــدام م ــا اق آن ه
علمــی حمایــت و پشــتیبانی هــای الزم مــادی 
و معنــوی از هســته هــا و مراکــز را انجــام مــی 
ــش از ۹6۷  ــن ســازمان بی ــن ای ــد. همچنی ده
پایــگاه از پایــگاه هــای مقاومــت را تبدیــل 
ــن  ــی)تحت عناوی ــی و پژوهش ــگاه علم ــه پای ب

پــرور،  نخبــه  پایــگاه  جملــه:  از  مختلــف 
المپیــادی، فنــاور محــور، آمــوزش محــور، 
ــی  ــت. بدیه ــوده اس ــور و...( نم ــش مح پژوه
ــوزه  ــور در ح ــده کش ــکل عم ــه مش ــت ک اس
اندیشــه ورزی و اســتفاده از افــراد و نخبــگان و 
دانشــمندان توانمنــد در ایــن عرصــه اســت کــه 
مــی بایســت ایــن مجموعــه هــای اندیشــه ورز 
ــرار  ــف ق ــت و پشــتیبانی مضاع ــورد حمای را م
دهــد تــا فعالیــت هــای آنــان ضمانــت اجرایــی 
ــرای احصــاء و حــل  ــی ب ــد و محمل ــدا نمای پی
مســائل کشــور شــود. تشــکیل بانــک نخبــگان 
ــک نظــام مســائل  و اندیشــمندان، تشــکیل بان
اســتانی و شهرســتانی و ارتبــاط بیــن ایــن 
ــا و نیازمنــدی هــا در بســترهای  توانمنــدی ه
فیزیکــی و مجــازی خروجــی ایــن مجموعــه ها 
ــیدن  ــگ و رس ــه و فرهن ــر، اندیش ــد فک و تولی
کشــور بــه مرجعیــت فکــری از اهــداف عمــده 
شــکل گیــری و ادامــه کار ایــن مجموعــه هــا 

مــی باشــد.

علمــی  جهــاد  گفتمــان  ۴-ترویــج 
ــی در  ــای علم ــته ه ــت هس ــا تقوی ب
شکوفاســازی  نیــز  و  هــا  دانشــگاه 
ــات  ــجویان از مطالب ــتعدادهای دانش اس
رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم 
انقــاب اســت، ســازمان بســیج علمــی 
ــا  ــه ه ــن زمین ــد در ای ــی توان ــدر م چق

ــد؟ ــاز باش ــان س جری

یکــی از راهبردهــای اصلــی نقشــه راه بســیج 
علمــی، جریــان ســازی و ترویــج گفتمــان 
جهــاد علمــی در بیــن آحــاد جامعــه مخصوصــا 
محققــان، پژوهشــگران، فنــاوران، مخترعیــن و 
نخبــگان و اســتعداد هــای برتــر اســت. درســال 
بکارگیــری  ۱۴۰۱ شناســایی، ســاماندهی و 
ــردی در  ــر کارک ــی را از نظ ــای علم ــته ه هس
پنــج نــوع دســته بنــدی ) هســته هــای دانــش 
و پژوهشــی، هســته هــای فنــاور، هســته 
ــد  ــای توانمن ــته ه ــاز، هس ــان س ــای گفتم ه
ــگان(  ــه ای و نخب ــای حرف ــته ه ــاز و هس س
ــئله  ــی مس ــای علم ــته ه ــه هس ــر مجموع زی

محــور بســیج علمــی مدنظــر قــرار داده ایــم و 
برنامــه هــای حمایتــی خوبــی در ســطح بســیج 
ــدام  ــت اق ــی در دس ــیج علم ــجویی و بس دانش
داریــم، از جملــه اقدامــات در حــال اقــدام مــی 

ــرد: ــل اشــاره ک ــوارد ذی ــه م ــوان ب ت
توانمندســازی بیــش از ۳ میلیــون نفــر در 
طــی پنــج ســال توســط هســته هــای توانمنــد 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــرا ق ــه ی اج ــاز در مرحل س
ــوزه  ــر در ح ــزار نف ــش از 6۰۰ ه ــاالنه بی و س
هــای مختلــف علــم و فنــاوری از طریــق کارگاه 
ــی  ــی، مشــاوره، تقویت ــای آموزشــی و مهارت ه
ــورد  ــده م ــم ش ــای فراه ــاخت ه و ... در زیرس
توانمندســازی قــرار مــی گیرنــد. برگــزاری ۳۲ 
ــاوری  ــم وفن ــران عل جشــنواره اســتانی جهادگ
بــه همــراه نمایشــگاهی از توانمنــدی هــای ملی 
و اســتانی و ۱۰۰رویــداد تخصصــی شهرســتانی 
بــه طــور مســتمر در ســال در راســتای تکریــم 
ــیج  ــاوران در بس ــگران و فن ــگان، پژوهش نخب
علمــی و ۳۲ جشــنواره در ســازمان بســیج 
ــی شــهید چمــران  دانشــجویی و جشــنواره مل
ــی  ــاتید و مســابقات مل ــازمان بســیج اس در س
ایــده هــای صنعتــی توســط بســیج مهندســین 
ــا  ــان و ده ه ــی بســیج فرهنگی و جشــنواره مل
نشســت و رویــداد تخصصــی در اقشــار در 
راســتای جریــان ســازی و گفتمــان جهــاد 
ــرد. همچنیــن  طــرح  علمــی صــورت مــی گی
نخبــگان،  دانشــجویی،  پیشــرفت  راهیــان 
دانــش آمــوزی و فنــاوران و مخترعیــن توســط 
ــرار  ــتور کار ق ــور در دس ــار دانش ــیج اقش بس

ــه اســت. گرفت

ــم  ــور ه ــی کش ــش علم ــه جه 5- الزم
ــگان  ــز نخب ــی و نی ــز علم ــی مراک افزای
ــی  ــیج علم ــازمان بس ــت. س ــور اس کش
ــگان  ــز و نخب ــن مراک ــاماندهی ای در س
ــیده  ــی اندیش ــه تمهیدات ــیجی چ بس

ــت؟ اس

بنظــر بنــده یکــی از الزامــات جهــش علمــی 
هــم فزایــی موثــر و مفیــد بیــن اضــالع شــبکه 
ی ظرفیــت هــای علم و فنــاوری، ســرمایه های 

ــا  ــائل، خصوص ــل مس ــد در ح ــانی توانمن انس
نخبــگان و اســتعدادهای برتــر و نظــام مســائل 
ــی  ــت م ــازار و صنع ــر ب ــی ب ــت دار مبتن اولوی
ــت  ــال ۱۴۰۱ حرک ــبختانه در س ــد. خوش باش
هــای خوبــی هــم در ظرفیــت هــای کشــوری 
ــاده  ــاق افت ــای لشــگری اتف ــت ه ــم ظرفی و ه
اســت. بــه طــور مثــال مــی تــوان بــه حمایــت 
و پشــتیبانی طرفیــن )کشــوری و لشــگری( در 
خصــوص حمایــت و پشــتیبانی از حــل مســائل 
و نیازهــای جامعــه از طریــق پایــان نامــه هــای 
ــن  ــری و همچنی ــا دکت ــری و پس ــد، دکت ارش
تهیــه ی اطلــس فنــاوری هــای دفاعــی و 
ملــی، طــرح تقســیم کار ملــی و... اشــاره کــرد. 
ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــیج علم ــازمان بس س
هــم در یــک بعــد بــا ســاماندهی هســته هــای 
ــا  علمــی مســئله محــور، شــبکه ســازی آن ه
ــای  ــته ه ــن هس ــتیبانی از ای ــت و پش و حمای
مردمــی گام موثــری در رفــع نیازهــا و مســائل 
اولویــت دار کشــور و هــم ارتقــاء هســته هــای 
ــه  ــوغ یافت ــای رشــدی بل ــه هســته ه ــاور ب فن
ــای  ــرکت ه ــاور و ش ــای فن ــپس واحده و س
ــت و  ــته اس ــه برداش ــردم پای ــان م ــش بنی دان
ــی در  ــای مل ــزاری رویداده ــا برگ ــی ب از طرف
ــا  ــی ت ــده زای ــروت از ای ــا ث ــده ت ــره ای زنجی
ــی  ــی و صنعت ــه صنعت ــه ی نیم ــاخت نمون س
تحــت عنــوان رویــداد ملــی جریــان و حــوزه ی 
تجــاری ســازی رویــداد ملی تــا ثریــا را در همه 
ــه ی  ــع کلی ــا تجمی ــای کشــور ب ــتان ه ی اس
ظرفیــت هــای علــم و فنــاوری اســتانی و ملــی 
ــبختانه  ــت. خوش ــرار داده اس ــتور کار ق در دس
ــی  ــداد تخصص ــت روی ــش از هف ــون بی ــا کن ت
ــای  ــه ه ــازی یافت ــاری س ــت تج ــا جه ــا ثری ت
تحقیقاتــی برگــزار شــده اســت، کــه در خــالل 
ــازی و  ــه س ــرای زمین ــه ب ــم نام آن 6۷ تفاه
ــش  ــر روی طــرح هــای دان ســرمایه گــذاری ب
بنیــان در شــش ماهــه اول ســال ۱۴۰۱ منعقــد 

شــده اســت.  
ــه  ــای فناوران شناسایی،کشــف و احصــاء نیازه
هــر اســتان توســط هســته هــای علمی کاشــف 
مســئله و ســایر کارگــروه هــای تخصصــی 
خانــه نخبــگان و اقشــار دانــش ور بســیج 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــال ۱۴۰۱ در دس در س
اســت و پشــتیبانی هــای خوبــی از طــرح هــای 
ــه  ــاور در طــرح باقرالعلوم)علی هســته هــای فن
الســالم( بســیج علمــی در حــال انجــام اســت. 
بــه عنــوان مثــال بــه راه انــدازی و تقویــت ۲۱ 
مرکــز رشــد الگویــی و برنامــه ریــزی بــرای راه 
ــال  ــر در ح ــز دیگ ــت ۱۱ مرک ــدازی و تقوی ان
انجــام اســت و در مجمــوع عملکــرد ۱ ســاله در 
ــت، پشــتیبانی از ۱6 طــرح  ــه حمای ــن زمین ای

ــوده اســت.  ــی و ۹6۲ طــرح اســتانی ب مل
ــای  ــگاه ه ــا و نمایش ــنواره ه ــزاری جش   برگ
مشــترک بــا ســایر ظرفیــت هــای علــم و 
ــاوری در جهــت اکتســاب و رســوب دانــش  فن
و همچنیــن تجلیــل و تقدیــر از نخبــگان و 
ــی  ــاد علم ــی و جه ــگ کار علم ــج فرهن تروی
توســط اقشــار دانشــور بســیج از جملــه بســیج 
دانشــجویی، بســیج اســاتید، بســیج فرهنگیــان، 
بســیج دانــش آمــوزی و بســیج علمــی را مــی 
تــوان نــام بــرد کــه بــه طــور فعــال در حــوزه 
ــی  ــای علم ــت ه ــزاری نشس ــالت، برگ ی مح
هــا،  شهرســتان  ســطح  در  و  نمایشــگاه  و 
برگــزاری رویدادهــای تخصصــی و نمایشــگاهی 
ــزاری  ــتان، برگ ــطح اس ــتاوردها و در س از دس
جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاری و در 
نهایــت در بعــد ملــی، برگــزاری جشــنواره 
ملــی و نمایشــگاه ملــی فناورانــه دانــش بنیــان 
ــدگان در  ــرکت کنن ــتند. ش ــال هس ــیج فع بس
ــگان،  ــن نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــا نخب ای
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ــاور و  ــای فن ــا و شــرکت ه ــن، واحده مخترعی
ــتند.  ــردم هس ــوم م ــان و عم ــش بنی دان

علمــی،  جهــش  الزامــات  از  دیگــر  یکــی 
حمایــت از طــرح هــای پژوهشــی و تولیــد 
فنــاوری هــای بدیــع، نوظهــور و هســتی آهنگ 
اســت کــه ســازمان بســیج علمــی، پژوهشــی و 
فنــاری بــا حمایــت از هســته ســازی و تقویــت 
و پشــتیبانی از شــکل گیــری ایــن هســته هــای 
ــم و  ــر عل ــان ام ــه متولی ــک ب ــی کم نخبگان
فنــاوری در کشــور را در جهــت ایجــاد جهــش 
علمــی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. از 
آنجــا کــه علــوم و فناوریهــای بدیــع، نوظهــور و 
هســتی آهنــگ، غالبــا بیــن رشــته ای هســتند 
ــی،  ــم افزای ــد ه ــا نیازمن ــت از آن ه ــذا حمای ل
یکپارچگــی و تعامــل بیــن ظرفیــت هــای علــم 

ــی باشــد. ــاوری کشــوری و لشــکری م و فن

۷- راه هــای ارتباطــی شــما بــه نخبگان 
ــای از  ــت ه ــه حمای ــت و چ ــدام اس ک
ــد؟ ــی کنی ــور م ــیجی کش ــگان بس نخب

رســالت بســیج علمــی، بســیج ظرفیــت هــای 
علــم و فنــاوری و هــم افزایــی و یکپارچگــی در 
ــن  ــش تعیی ــی از پی ــداف اصل ــه اه ــیدن ب رس
ــی  ــی م شــده در کشــور اســت و بســیج بخوب
توانــد باعــث ایــن هــم افزایــی در کشــور 
شــود. بــه خاطــر همیــن رســالت، یــک شــبکه 
ــیج  ــب بس ــله مرات ــی در سلس ــی فیزیک مویرگ

علمــی هــم در ســطح محــالت و هــم در ســطح 
ــه اســت و  اقشــار دانشــور بســیج شــکل گرفت
نخبگان،محققیــن، مخترعیــن و صاحبــان فکــر 
و اندیشــه مــی تواننــد در همــه نقــاط کشــور 
از طریــق معاونیــن علمــی اســتان، شهرســتان، 
حــوزه و کانــون هــای اقشــاری و پایــگاه هــای 
علمــی و مقاومــت نســبت بــه جلــب پشــتیبانی 
و حمایــت از ایــده هــا و طرحهــای خــود اقــدام 
ــده،  ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــد و از خدم نماین

ــد. اســتفاده نماین
خالصــه ای از خدمــات قابــل ارائــه ایــن 
ــن و  ــن، مخترعی ــه نخبگان،محققی ــازمان ب س
صاحبــان فکــر و اندیشــه و فنــاوران بــه شــرح 

ــد . ــی باش ــل م ذی

نیازهــای  از احصــاء و کشــف  ۱. حمایــت 
ــک  ــا کم ــدف ب ــه ه ــع و جامع ــه صنای فناوران
هســته هــای کاشــف مســئله و تشــکیل نظــام 

ــتان ــر اس ــت دار ه ــائل الوی مس
۲. اســتقرار هســته هــای / واحدهــا و شــرکت 
هــا فنــاور در زیرســاخت هــای فنــاوری ایجــاد 
ــوآوری و  شــده توســط بســیج، نظیــر مراکــز ن

مراکــز رشــد و توســعه خالقیــت
۳. حمایــت و پشــتیبانی از حــل نیازهــای 
ــوغ  ــطح بل ــف از س ــطوح مختل ــه در س فناوران
فنــاوری ۱ تــا ســطح بلــوغ فنــاوری ۳ توســط 

ــاور. ــای فن ــته ه هس

۴. برگــزاری دوره هــای توانمندســازی ، کارگاه 
هــای آموزشــی و مهارتــی و مشــاوره بــه واحــد 
هــا و هســته هــای فنــاور در مــدت اســتقرار در 

زیرســاخت هــای علمــی بســیج.
۵. ارائــه تســهیالت وام و ســرمایه گــذاری 
مخترعیــن،  هــای  طــرح  از  جســورانه 
ــای  ــرکت ه ــا و ش ــگان و واحده فناوران،نخب

دانــش محــور و دانــش بنیــان.
ــت  ــره مدیری ــت و پشــتیبانی از زنجی 6. حمای
ــش و پژوهشــی هــای نظــری، راهبــردی و  دان
کاربــردی در داخــل و بــرون از ســازمان بســیج.

ــروژه  ــوص پ ــگان در خص ــه نخب ــک ب ۷. کم
ــای  ــن و طــرح ه ــای کســر خدمــت محققی ه
بــا  دراتبــاط  نخبــگان  خدمــت  جایگزیــن 
ــه  ــق مراجع ــور از طری ــر کش ــگان سراس نخب
فیزیکــی یــا مجــازی بــه شــبکه معاونیــن 

ــور. ــای کش ــتان ه ــی در اس علم

ــا  ــه ه ــازمان و وزارت خان ــل س ۸- تعام
در حــل مســائل و مشــکات کشــور 

ــت؟ ــه اس چگون

بســیج  ماننــد  دانشــوری  اقشــار  وجــود 
اســاتید، بســیج دانشــجویی، بســیج فرهنگیــان، 
ــه  ــیج جامع ــی، بس ــین صنعت ــیج مهندس بس
کشــاورزی، بســیج عمــران و معمــاری، بســیج 
ــه پزشــکی و بســیج  ــان، بســیج جامع حقوقدان

طــالب و روحانیــون در زنجیــره علمــی بســیج 
ســبب شــده اســت کــه یــک تعامــل دوســویه 
ــف  ــای مختل ــه ه ــا و وزارتخان ــازمان ه ــا س ب
ایجــاد شــود و الزمــه تعامــل بــا ســازمان 
هــای متعــدد فعــال در حــوزه تحقیقات،علــوم 
و فنــاوری تبدیــل ســازمان بســیج علمــی، 
ــنتی  ــازمان س ــک س ــاوری از ی ــی و فن پژوهش
بــه یــک ســازمان دو ســو توانــی در امــر 
نــوآوری  و  فنــاوری  و  پژوهشــی  و  دانــش 
هــم در خصــوص کســب و کار هــای رایــج 
ــازه  ــای ت ــاف قلمروه ــم  اکتش ــره و ه و روزم
علــم و فنــاوری مــی باشــد کــه ایــن تغییــرات 
ســازمانی در ســال ۱۴۰۱ در ایــن ســازمان 
شــروع شــده اســت. همچنیــن قــرارگاه جهــاد 
علــم و فنــاوری در ســتاد مرکــز و اســتان هــا و 
شهرســتان هــا در جهــت هــم افزایــی و ایجــاد 
وحــدت رویــه در ســازمان بســیج علمــی بــرای 
ــت  ــترده از ظرفی ــی گس ــم افزای ــتفاده و ه اس
هــای علــم و فنــاوری در درون و بــرون از 
ســازمان بســیج علمــی در ســال ۱۴۰۰بــه 
ــد  ــی ده ــه م ــکیل جلس ــه تش ــورت ماهیان ص
ــت همــه  ــری و هدای و سیاســت گــذاری، راهب
ــا  ــکاری ه ــی بســیج و هم ــای علم ــت ه فعالی
ــد.  ــی نمای ــت م ــی را مدیری ــالت بیرون و تعام
تعامــل بــا ســازمان هــا و وزارت خانــه، دانشــگاه 
ــام  ــال انج ــف در ح ــای مختل ــاد ه ــا و نه ه
ــه و  ــر ۱۰۰ تفاهــم نام ــغ ب اســت و ســاالنه بال
توافــق نامــه همــکاری در سرتاســر زیســت بــوم 
نــوآوری بســیج علمــی منعقــد و عملیاتــی مــی 

ــردد. گ
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ــپاه  ــاوري س ــي و فن ــي، پژوهش ــت علم معاون
امــام رضــا )ع( بــا همــکاری معاونــت پژوهــش 
و فنــاوري دانشــگاه بین المللــي امــام رضــا 
ــاوري«   ــم و فنن ــران عل ــش »جهادگ )ع( همای

ــد. ــزار کردن رابرگ
 

ــي:  ــدی رحیم ــر مه ــردار دکت س
مشــخصه  و  هــدف  مهمتریــن 
ــه  ــیدن ب ــاب، رس ــه دوم انق چل

ــت. ــي اس ــت علم مرجعی
ــیج  ــازمان بس ــي س ــي و پژوهش ــاون علم مع

کشــور در ایــن همایــش کــه صبــح امــروز و بــه 
ــي دانشــگاه  ــه میزبان مناســبت هفتــه بســیج ب
بین المللــي امــام رضــا)ع( برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت : ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه مــا هــم 
اکنــون در چلــه دوم انقــالب قــرار داریــم و بــا 
چلــه نخســت کــه در حــال طــي کــردن مســیر 
پیشــرفت در علــم و فنــاوري بــوده، بســیار 
متفــاوت اســت، گفــت: راه پیشــرفت کشــور از 
طریــق علــم و فنــاوري در تمامــي حــوزه هــاي 

ــود. ــر مي ش ــت  و میس ــاد، تربی اقتص
 

ــیدن  ــي، راه رس ــدي رحیم ــر مه ــردار دکت س
ــاي  ــدار در حوزه ه ــي را اقت ــت علم ــه مرجعی ب
و  اقتصــادي دانســت  و  نظامــي  سیاســي و 
افــزود: بــراي رســیدن بــه ایــن مهــم نیــاز بــه 
راههــاي میــان بُــر داریــم، مــا بایــد بــا ایمــان 
ــن  ــادي ای ــر جه ــي و تفک ــت علم ــه مرجعی ب

ــم. ــر را طــي کنی ــان ب ــاي می راهه
وي تصریــح کــرد: بایــد حمایــت  و هزینه هــاي 
الزم در عرصــه علــم و فنــاوري صــورت گیــرد و 
بیــش از پیــش بــا وحــدت و اتحــاد بیــن حــوزه 

و دانشــگاه بــه تولیــد داخلي بیندیشــیم.
ــا )ع(  ــام رض ــي ام ــگاه بین الملل ــس دانش رئی
نیــز در بخــش دیگــری از ایــن همایــش گفــت: 
تبدیــل دانشــگاه بــه پایــگاه پژوهش هــاي 
کاربــردي آســتان قــدس رضــوي، یکــي از 
ــن  ــدي ای ــي و از ارکان کلی ــاي تحول برنامه ه

ــي رود. ــمار م ــگاه بش دانش
دکتــر مرتضــي رجوعــي اقداماتــي چــون 
توســعه مراکــز تحقیقاتــي و نــوآوري، حمایــت 
ــاي  ــاي تقاضــا محــور و طرح ه ــان نامه ه از پای
مــورد  پژوهشــي کــه در فضــاي صنعتــي 
اســتفاده قــرار گیــرد را برخــي از اقدامــات 
ایــن هــدف  دانشــگاه در راســتاي تحقــق 
ــي در  ــز تحقیقات ــه مرک ــزود: س ــت و اف دانس

تبلیــغ  و شهرســازي،  معمــاري  حوزه هــاي 
و تربیــت دینــي و فناوري هــاي زیســتي و 
ســالمت راه انــدازي شــده اســت و خوشــبختانه 
ــده  ــف ش ــز تعری ــیاري در مراک ــاي بس پروژه ه

ــت. اس
ــوآوري در  ــع ن ــز جام ــدازي مرک ــه راه ان وي ب
ــالوه  ــرد: ع ــح ک ــاره و تصری ــگاه اش ــن دانش ای
بــر ایــن مرکــز، در نظــر داریــم مرکــز تخصصي 
ــان  ــا پای ــز ت ــي را نی ــوش مصنوع ــوآوري ه ن

ــم. ــدازي کنی ــاري راه ان ــال ج ــاه س آذرم
کــرد:  نشــان  خاطــر  ادامــه  در  رجوعــي 
امیدواریــم بــا همکاري هــاي مشــترک بــا 
ــتگي هاي  ــاس شایس ــر اس ــیج و ب ــازمان بس س
ــاي  ــم گام ه ــجویان بتوانی ــي دانش ــاز علم ممت
ــم  ــاوري برداری ــوم و فن ــوزه عل ــي در ح مثبت
ــا  ــاي تقاض ــجویان در حوزه ه ــت دانش و ظرفی

ــانیم. ــور برس ــه ظه ــه منص ــور را ب مح

علمــي،  معاونــت  اقدامــات 
ــام  ــپاه ام ــاوری س ــي و فن پژوهش
ــم  ــد عل رضــا)ع( در راســتاي تولی

ــع ناف
ــپاه  ــاوری س ــي و فن ــي، پژوهش ــت علم معاون
ــن  ــخنرانان ای ــي از س ــز یک ــا)ع( نی ــام رض ام
همایــش بــود کــه ضمــن اشــاره بــه اقدامــات و 
فعالیت هــاي بســیج در عرصــه علــم و فنــاوري 
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گفــت: معاونــت علمــي و پژوهشــي ســپاه امــام 
رضــا)ع( بــا بهره گیــري از ســند راهبــردي 
اعتــالي  ۱۰ ســاله بســیج و در راســتاي تولیــد 

ــي را انجــام داده اســت.  ــع اقدامات ــم ناف عل
ــگاه  ــدازي پای ــاش  راه ان ــا کف  دکترمحمودرض
ــوری و  ــجد مح ــرد مس ــا رویک ــي ب ــاي علم ه
بــا هــدف شناســایي اســتعدادهاي برتــر و 
رشــد خالقیت هــا و اســتعدادهاي جوانــان، 
بــا  رشــدی  مرکــز  و  پایــگاه   ۹ راه انــدازي 
هــدف رشــد خالقیــت و ارائــه محصــوالت بــه 
بــازار، توجــه بــه محصــوالت فناورانــه و تولیــد 
ــي و ... را  ــعه کارآفرین ــه توس ــاي اولی نمونه ه

ــمرد. ــات برش ــن اقدام ــي از ای برخ

ــا  ــه برگــزاري همایش هایــي ب ــا اشــاره ب وي ب
ــه  ــن گون ــت: ای ــاوري گف ــم و فن ــت عل محوری
ــه  ــي در جامع ــدف امیدآفرین ــا ه ــا ب همایش ه
ــم  ــی توانی ــا م ــگ م ــج فرهن ــي و تروی نخبگان
ــازي  ــت از تجاري س ــود و حمای ــزار مي ش برگ
طرح هــا و .. در شــمار رویدادهایــي اســت کــه 
ــي  ــت از کارآفرین ــتاي حمای ــد در راس مي توان

ــان و نخبــگان انجــام شــود. ــه جوان ب

رویکردهــاي  از  مردمي ســازي 

ــاوري ــم و فن ــارک عل ــم پ مه
رئیــس پــارک علــم و فناوري اســتان خراســان 
ــه  ــش ب ــن همای ــخنرانان ای ــر س ــز از دیگ نی
هــدف گذاریهــاي پــارک علــم و فنــاوري 
اشــاره کــرد و بحــث مردمــي ســازي فنــاوري 
ــمرد. ــارک برش ــن پ ــم ای ــاي مه را از رویکرده

دکتــر مســعود میرزایــي، گفــت: مــا معتقدیــم 
هســتیم زمانــي مي توانیــم در یــک عرصــه 
ــاد  ــردم ایج ــراي م ــت ب ــه فرص ــیم ک بدرخش
ــم و  ــارک عل ــاي پ ــن رو درب ه شــود؛ از همی
ــجویان  ــوزان، دانش ــه روي دانش آم ــاوري ب فن
و  اســت  بــاز  پژوهشــگران  و  محققــان  و 
از  پروژه هــا  و  ایده هــا  از  الزم  حمایت هــاي 

برنامه هــاي اصلــي ماســت.
ــاوري  ــه فن ــاالن عرص ــه فع ــان اینک ــا ی وي ب
ــش  ــه داد: پژوه ــد، ادام ــي کنن ــد نقطه زن بای
هایــي در زمینــه هــاي قلــع و کــود شــیمیایي 
ــه  ــت نمون ــور اس ــم کش ــاي مه ــه از نیازه ک
هایــي از نقطــه هــاي هــدف زنــي اســت و بــازار 
ــاي  ــش ه ــي از چال ــه یک ــا را ک ــن حوزه ه ای
شــرکت هــاي دانــش بنیــان اســت مــي توانیــم 

ــم. ــه دســت گیری ب
ــم  ــن مراس ــان ای ــت، در پای ــر اس ــایان ذک ش
پژوهشــگران  و  علمــي  هیئــت  اعضــاي  از 

اســتان  بســیجي  و  برجســته  مخترعیــن  و 
ــل آمــد. ــه عم ــر ب خراســان رضــوي تقدی

 
همــکاري  تفاهم  نامــه  امضــا 
دانشــگاه  میــان  مشــترک 
و  رضــا)ع(  امــام  بین المللــي 
ــاوری  ــم و فن ــاد عل ــرارگاه جه ق

بســیج 

ــران  ــش »جهادگ ــزاري همای ــیه برگ در حاش
ــداف  ــق اه ــدف تحق ــا ه ــاوري« ب ــم و فن عل
کلــي  سیاســت هاي  و  چشــم انداز  ســند 
ــران و  ــالمي ای ــوري اس ــدس جمه ــام مق نظ
بین المللــي  دانشــگاه  کالن  سیاســت هاي 
امــام رضــا)ع( در ایجــاد زمینه هــاي همــکاري 
ــن  ــي و همچنی ــي- فن ــات علم ــه خدم و ارائ
گســترش تحقیقــات بنیــادي، توســعه اي و 
کاربــردي بــه امضــاء دکتــر مرتضــي رجوعــي، 
ــا)ع(  ــام رض ــي ام ــن الملل ــگاه بی ــس دانش رئی

ــي  ــدي رحیم ــداردکتر مه ــرتیپ دوم پاس و س
معــاون علمــي و پژوهشــي وفنــاوری ســازمان 

ــید. ــور رس ــیج کش بس
علمــي،  همکاري هــاي  توســعه  و  بســط 
آموزشــي، پژوهشــي و فنــاوري بیــن دانشــگاه 
و قــرارگاه و تامیــن نیازهــاي متقابــل طرفیــن، 
ــي،  ــم از علم ــن اع ــات طرفی ــتفاده از امکان اس
ــي و  ــي، تخصص ــاني، تجرب ــروي انس ــي، نی فن
اجــراي طــرح هــاي پژوهشــي تقاضــا محــور، 
ــکاري در  ــت. هم ــه اس ــن تفاهمنام ــاد ای از مف

ایجــاد و پیشــبرد پایگاه هــاي علمــي مشــترک 
ــه فرامیــن مقــام  ــژه ب ــگاه وی ــا ن در دانشــگاه ب
معظــم رهبــري در خصــوص علــم و پژوهش در 
بیانیــه گام دوم انقــالب و ســند اعتــالي بســیج، 
تبــادل اطالعــات و ظرفیت هــاي نرم افــزاري 
ــاي  ــراي پروژه ه ــکاري در اج ــاز، هم ــورد نی م
منطقه اي، شــهري و اســتاني در راســتاي تحقق 
اهــداف باالدســتي طرفیــن، اجــراي طرح هــاي 
و  پژوهشــي  علمــي،  آموزشــي،  مشــترک 
مقاومتــي  اقتصــاد  حوزه هــاي  در  فنــاوري 
همچنیــن  و  دانش بنیــان  شــرکت هاي  و 
ــان و هســته  ــت از شــرکت هاي دانش بنی حمای
ــتغال  ــد و اش ــر تولی ــد ب ــا تأکی ــاور ب ــاي فن ه
پایــدار از دیگــر موضوعــات مهــم ایــن تفاهــم 

ــه اســت. نام

ــه در راســتاي  ــد ک ــم نمــوده ان ــن تفاه طرفی
کمــک بــه شــرکتهاي دانــش بنیــان بــه عنــوان 
یکــي از مقوله هــاي مهــم گام دوم انقــالب 
اســالمي، تمامــي تــالش خــود را بــه کار 

ــد. گیرن

شــوراي  جلســه  برگــزاری 
ــور  ــا حض ــگاه ب ــي دانش پژوهش
و  پژوهشــي  علمــي،  معــاون 
مســتضعفین بســیج  فنــاوري 

ــنواره  ــش و جش ــزاري همای ــال برگ ــه دنب  ب
نشســت   ، فنــاوري«  و  علــم  »جهادگــران 
شــوراي پژوهشــي دانشــگاه در حضــور ســردار 
علمــي،  معــاون  رحیمــي  مهــدي  دکتــر 
پژوهشــي و فنــاوري بســیج مســتضعفین و 
هیئــت همــراه برگــزار و زمینــه هــاي عملیاتــي 
همــکاري دو مجموعــه مــورد بحــث و بررســي 
قــرار گرفــت. اعضــاي شــورا بــا نحوه مشــارکت 
در طــرح هــاي پژوهشــي بســیج آشــنا شــده و 
ــن  ــد. همچنی ــرح نمودن ــود را مط ــواالت خ س
ــگاه  ــاوري دانش ــي و فن ــاي پژوهش ــت ه ظرفی

تشــریح شــد.
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بسیج علمی کشور

دکتــر حســین قدیانــی، رئیــس دانشــگاه 
بســیج گفــت: پیشــرفت در زمینــه علــوم 
ــادی،  ــای بنی ــات ســلول ه دانشــگاهی، تحقیق
پیوســتن بــه باشــگاه هســته ای جهــان، رتبــه 
چهــارم تولیــد علــم و فنــاوری نانــو، دســتیابی 
ــر،  ــواره ب ــواره و ماه ــاب ماه ــش پرت ــه دان ب
اقتــدار موشــکی و پهپــادی، خودکفایــی در 
ــر  ــه برت ــان، رتب ــش بنی ــکی و دان ــه پزش زمین
ــار  ــت انتش ــه نخس ــی و رتب ــات علم در ارجاع
مقــاالت علمــی در بیــن کشــورهای اســالمی و 
غیــره، بخشــی از هــزاران افتخــار دانشــمندان 
کشــور و قله هایــی اســت کــه در تصــرف 

ــد. ــی باش ــالمی م ــران اس ــه ای ــان نخب جوان
از  عتــف  نشــریه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کرمانشــاه؛ همزمــان بــا هفتــه بســیج و در 
مبتکــران،  مخترعــان،  از  تجلیــل  راســتای 
پژوهشــگران، فنــاوران و تالشــگران برتــر عرصه 
هــای علمــی و پژوهشــی، هفتمیــن جشــنواره 
جهادگــران علــم و فنــاوری، بــا حضــور ســردار 
بهمــن ریحانــی، فرمانــده ســپاه حضــرت نبــی 
اکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه ســلم( اســتان 
کرمانشــاه، دکتــر حســین قدیانــی، رئیــس 
ــدی،  ــی احم ــر محمدنب ــیج، دکت ــگاه بس دانش
ــد. ــزار ش ــاه برگ ــگاه رازی کرمانش ــس دانش رئی

نگــران  شــدت  بــه  دشــمن 
و  علمــی  پیشــرفت های 
ــه  ــامی ب ــوری اس ــتیابی جمه دس
فناوری هــای نویــن اســت و همیــن 
ــارها،  ــدید فش ــب تش ــر موج ام
بــا  تحریم هــا  و  کارشــکنی ها 
ــت ــده اس ــف ش ــای مختل بهانه ه

ایــن رویــداد علمــی بــا تــالوت آیاتــی از کالم 
اهلل مجیــد و پخــش ســرود مقــدس جمهــوری 
اســالمی ایــران در ســالن آمفــی تئاتــر شــهید 
ــر  ــد و دکت ــاز ش ــگاه رازی آغ ــهریاری دانش ش
محمدنبــی احمــدی، رئیــس دانشــگاه رازی 
ــه توانمنــدی هــا،  ــا تبریــک هفتــه بســیج، ب ب
فعالیــت هــا و خدمــات گســترده بســیج اشــاره 
ــی  ــوی واقع ــوان الگ ــه عن ــیج را ب ــرد و بس ک

ــرد. ــف ک ــاوری توصی خودب
ــای  ــرفت ه ــه پیش ــا مقایس ــدی ب ــر احم دکت
علمــی ایــران اســالمی قبــل و بعــد از انقــالب، 
ــا  ــه ب ــت ک ــال ها اس ــران س ــردم ای ــت: م گف
ــای  ــته اند قله ه ــود توانس ــاوری خ اراده و خودب
افتخــار را یکــی پــس از دیگــری فتــح کننــد و 

ــاال نگــه دارنــد. پرچــم ایــران را ب
ــزود: پیشــرفت های علمــی و دســتیابی  وی اف
جمهــوری اســالمی بــه برخــی از فناوری هــای 
به گونــه ای  اخیــر،  ســال های  در  نویــن 
را  اســت کــه غربی هــا  بــوده  حیرت انگیــز 
ــدید  ــب تش ــرده و موج ــران ک ــدت نگ ــه ش ب
بــا  تحریم هــا  و  کارشــکنی ها  فشــارها، 

بهانه هــای مختلــف شــده اســت.

ــه موضــوع  ــا اشــاره ب رئیــس دانشــگاه رازی ب
حمایــت دشــمن از اغتششــات و کشــاندن 
ــگاه  ــی دانش ــط علم ــه محی ــوادث ب ــن ح ای
هــا اظهــار داشــت: ارتقــای ســطح علمــی 
جامعــه، افزایــش نــرخ باســوادی، رشــد مراکــز 
ــداد  ــد تع ــگاه ها و رش ــدارس و دانش ــی م علم
دانشــجویان در رشــته های مختلــف علمــی، 
رتبــه برتــر ایــران در تعــداد مقــاالت و ارجاعات 
علمــی و ثبــت اختراعــات و برتــری در فنــاوری 
نانــو، هســته ای، فضایــی و ســلول های بنیــادی 
از جملــه مهم تریــن دســتاوردهای علمــی و 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــالب اســالمی ب ــاوری انق فن
کــه دشــمن را ناراحــت کــرده و درصــدد برهــم 
زدن محیــط علمــی دانشــگاه و تمرکــز علمــی 

ــت.  ــجویان اس دانش
ــس دانشــگاه  ــی احمــدی، رئی ــر محمدنب دکت
رازی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه جایــگاه 

ــن دانشــگاه در بیــن دانشــگاه هــای  علمــی ای
برتــر کشــور در زمینــه تولیــد علــم و پژوهــش، 
آمادگــی خــود را  بــرای همــکاری بــا ســازمان 
بســیج و معاونــت علمــی، پژوهشــی و فنــاوری 
ــه و  ــی اهلل علی ــی اکرم)صل ــرت نب ــپاه حض س

ــم. ــی کنی ــالم م ــه وســلم( اع آل

ــگاه  ــایی دانش ــا شناس ــمن ب دش
کشــور،  علمــی  طــراز  هــای 
آرامــش  زدن  برهــم  درصــدد 
اســاتید  و  دانشــجویان  علمــی 

ــت اس
جشــنواره  هفتمیــن  بعــدی  بخــش  در 
ــن  ــردار بهم ــاوری، س ــم و فن ــران عل جهادگ
نبــی  حضــرت  ســپاه  فرمانــده  ریحانــی؛ 
ــتان  ــلم( اس ــه وس ــه و آل ــی اهلل علی اکرم)صل
ــه بســیج،  ــن گرامیداشــت هفت ــاه ضم کرمانش
بســیج را پرافتخارتریــن نیــروی مردمــی نظــام 
ــمرد. ــران برش ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق

ــی از تــالش هــای  ــا قدردان ــی ب ســردار ریحان
ــای  ــه ه ــه در عرص ــیجیان ک ــبانه روزی بس ش
علــم و دانــش در حــال جهــاد هســتند، عنــوان 
کــرد: برگــزاری ایــن جشــنواره در اســتان کــه 
در راســتای تجلیــل از برگزیــدگان بخش هــای 
برتــر بســیجی،  از: مختــرع  اعــم  مختلــف 
ــی  ــگاه علم ــر، پای ــاور برت ــر، فن ــگر برت پژوهش
ــر بســیج اســاتید،  ــده و نخبــه برت ــر، برگزی برت
طــالب و غیــره اجــرا مــی شــود، نقــش و 
جایــگاه علــم و دانــش را مــی رســاند و مــا بایــد 

ــار  ــزت و افتخ ــم داران ع ــن پرچ ــدردان ای ق
ــیم. ــالمی باش ــران اس ــی ای علم

وی افتخــارات علمــی ایــران را یکــی از دالیــل 
ــت:  ــت و گف ــران داس ــا ای ــرب ب ــمنی غ دش
دشــمن، ایــران قوی و پیشــرو در علــم و فناوری 
ــا  ــرد ت ــاه می ب ــاش پن ــه اغتش ــد و ب را می بین
ــا ایجــاد نارامــی و رعــب و وحشــت مــردم را  ب
از نظــام دور کنــد و جامعــه علمــی را از رشــد 

ــازدارد. و پیشــرفت ب
ــی اهلل  ــده ســپاه حضــرت نبــی اکرم)صل فرمان
ــگان   ــرد:  نخب ــح ک ــلم( تصری ــه وس ــه و آل علی
ــرفت  ــزو ارکان پیش ــا، ج ــگاه ه ــی و دانش علم
کشــورند و دشــمن بــا شناســایی دانشــگاه 
ــت  ــدد اس ــور درص ــی کش ــراز علم ــای ط ه
ــرای  ــی ب ــش علم ــا آرام ــور ب ــع حض ــه مان ک
دانشــجویان و اســاتید شــود کــه بــه حمــداهلل 
شکســت خــورده و طعــم شکســت هــای بزرگ 

ــید.  ــد چش ــز خواه ــری را نی ت

ــامی در  ــران اس ــگران ای پژوهش
ــاالت  ــار مق ــت انتش ــه نخس رتب

ــی علم

دکتــر حســین قدیانــی، رئیــس دانشــگاه 
ــی  ــاور فرمانده ــالمی و مش ــالب اس ــع انق جام
ســپاه پاســدران دیگــر ســخنران این جشــنواره 
ــتان  ــی اس ــگان علم ــع نخب ــه در جم ــود ک ب
ــا  ــر ب ــول عم ــت: در ط ــار داش ــاه اظه کرمانش
برکــت انقــالب اســالمی؛ دســتاوردهای خیــره 
کننــده ایــن نظــام الهــی بــا اتــکاء بــه معنویــت 
برخــوردار  تنوعــی  و  از چنــان گســتردگی 
ــر عظمــت  بــوده کــه دوســت و دشــمن نیــز ب
ــاالی آن  ــدی ب ــه کارآم ــته و ب ــان داش آن اذع

ــد. ــراف دارن اعت
علــوم  زمینــه  در  پیشــرفت  گفــت:  وی 
ــام ایــران اســالمی  دانشــگاهی، قــرار گرفتــن ن
در بیــن ۱۰ کشــور برتــر در زمینــه تحقیقــات 
ــران  ــام ای ــتن ن ــادی، پیوس ــای بنی ــلول ه س
ــه  ــب رتب ــان، کس ــته ای جه ــگاه هس ــه باش ب
چهــارم تولیــد علــم و فنــاوری نانــو، دســتیابی 
ــر و  ــواره ب ــواره و ماه ــاب ماه ــش پرت ــه دان ب
ــرفت  ــا، پیش ــه فض ــده ب ــود زن ــتادن موج فرس
ــادی،  ــکی و پهپ ــوزه موش ــی در ح ــای نظام ه
دانــش  و  پزشــکی  زمینــه  در  خودکفایــی 
بنیــان، رتبــه برتــر ایــران در ارجاعــات علمــی 
ــی در  ــاالت علم ــار مق ــت انتش ــه نخس و رتب
بیــن کشــورهای اســالمی و غیــره تنهــا بخشــی 
از هــزاران افتخــار دانشــمندان کشــور اســت و 
قله هایــی کــه در تصــرف جوانــان نخبــه ایــران 

ــت. ــالمی اس اس
ــد  ــندی از رون ــراز خرس ــا اب ــی ب ــر قدیان دکت
ــر  ــای اخی ــال ه ــی س ــور ط ــد کش ــه رش رو ب
افــزود: مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــی  ــگان علم ــی نخب ــا حام ــه ج همیشــه و هم
کشــور بــوده و در بیانیــه گام دوم انقــالب 
بــا تاکیــد بــر نقــش علــم در پیشــرفت و 
خودکفایــی کشــور، جامعــه علمــی را پیشــران 

ــد. ــی کنن ــی م ــم معرف ــت عظی ــن حرک ای
ــالمی و  ــالب اس ــع انق ــگاه جام ــس دانش رئی
مشــاور فرماندهــی ســپاه پاســدران افــزود: 
ــای  ــا پیشــرفت ه ــال ه ــن س ــول ای ــا در ط م
خوبــی داشــته ایــم و مقــاالت علمــی بســیاری 
ــل  ــش تبدی ــا در بخ ــم ام ــرده ای ــر ک را منتش

ایــن علــم بــه تولیــد ثــروت و رشــد اقتصــادی 
کشــور آنچنــان موفــق نبودیــم و مــی بایســت 
ــازی   ــاری س ــات و تج ــد اختراع در بحــث تولی

ــم. ــالش کنی ــا بیشــتر ت آنه
ــاه  ــتان کرمانش ــی، اس ــین قدیان ــر حس دکت
ــه  ــتاز در زمین ــای پیش ــتان ه ــی از اس را یک
ــرد:  ــان ک ــرد و بی ــی ک ــاوری معرف ــم و فن عل
تعــداد مقــاالت علمــی اســتان، مراکــز علمــی و 
دانشــگاهی معتبــر در کرمانشــاه، تعــداد بــاالی 
ــن اســتان، ثبــت اختراعــات  دانشــجویان در ای
ــی و  ــره از ویژگ ــه و غی ــای نوآوران ــرح ه و ط

ــت. ــاه اس ــتان کرمانش ــز اس ــوه تمای وج
ــی  ــا ط ــده ب ــل از 25 برگزی تجلی
فرآینــد فراخــوان، ثبــت نــام، 

دریافــت آثــار و داوری

ادامــه هفتمیــن جشــنواره جهادگــران  در 
علــم و فنــاوری ، دکتــر بابلــی؛ معــاون علمــی 
ــرم)ص(  ــی اک ــرت نب ــپاه حض ــی س و پژوهش
و  بــا گرامیداشــت  نیــز  اســتان کرمانشــاه 
ــی از  ــه گزارش ــا ارائ ــیج ب ــه بس ــک هفت تبری
ایــن معاونــت در  فعالیــت هــای شــاخص 
ــی و  ــش علم ــت و از جه ــاری پرداخ ــال ج س
دســتاوردهای نخبــگان اســتانی در حــوزه علــم 

ــود. ــحالی نم ــراز خوش ــاوری اب و فن
علــم  جهادگــران  جشــنواره  گفــت:  وی 
تجلیــل  بــا هــدف  فنــاوری هــر ســاله  و 

و  پژوهشــگران  مبتکریــن،  مخترعیــن،  از 
ــی و  ــی، پژوهش ــای علم ــه ه ــگران عرص تالش
ــام،  ــت ن ــوان، ثب ــد فراخ ــا فرآین ــی، ب تحقیقات
دریافــت آثــار، داوری، انتخــاب برگزیــدگان 
علمــی، شــرکت های دانــش محــور، دانــش 
بنیــان، فنــاوران و پژوهشــگران برتــر در اســتان 
برگــزار و از برگزیــدگان ایــن جشــنواره در 

بخش هــای مختلــف تقدیــر مــی شــود.

ــزود: در هفتمیــن  ــر بابلــی اف دکت
و  علــم  جهادگــران  جشــنواره 
ــاه از 25  ــتان کرمانش ــاوری اس فن
ــیج  ــور بس ــار دانش ــده اقش برگزی

ــود. ــی ش ــل م تجلی
ــم  ــه مراس ــنواره ب ــن جش ــی ای ــش پایان بخ
ــگران  ــران، پژوهش ــان، مبتک ــل از مخترع تجلی
ــی  ــی، پژوهش ــای علم ــه ه ــگران عرص و تالش
ــه  ــت ک ــاص داش ــتان اختص ــی اس و تحقیقات
از زحمــات و تــالش هــای علمــی ۲۵ نفــر 
ــه  ــر و هدی ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــده، ب برگزی

ــد. ــل آم ــه عم ــی ب ــدی قدردان نق
گفتنــی اســت در حاشــیه هفتمیــن جشــنواره 
جهادگــران علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه، 
نخبــگان  علمــی  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
بســیجی اســتان برپــا شــد و شــرکت کننــدگان 
ــا  ــک ب ــگاه، از نزدی ــن نمایش ــور در ای ــا حض ب
ــار و تولیــدات نخبــگان اســتان آشــنا شــدند. آث

در جشنواره جهادگران علم و فناوری عنوان شد
قله هایی که در تصرف جوانان نخبه کشور است
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سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

آنچه خواهید خواند: 

- پیــام دکتــر علــی ســاجقه به 
مناســبت آغاز بــه کار بیســتمین 
ــط  ــی محی ــگاه بین الملل نمایش

زیســت
نمایشــگاه  برگــزاری   -
نقــش مهمــی در  بین المللــی 
ارتقــای فرهنــگ محیــط زیســت 

رد دا
ــط  ــای محی ــش ه ــع چال -رف
ــش و  ــر دان ــه ب ــا تکی ــتی ب زیس

ــاوری فن
 

بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم
ــع  ــط زیســت و مناب ــت از محی ــظ و صیان حف
طبیعــی در جهــان امــروز بــا ســالمت جســم و 
روان ابنــای بشــر گــره خــورده اســت و تصــور 
زندگــی ســالم، شــاداب و بانشــاط در محیطــی 
بیماری هــا  و  آلودگی هــا  انــواع  از  آکنــده 
غیرقابــل تصــور اســت. بــه دیگــر ســخن 
ــالم  ــدن س ــالم در ب ــل س ــت: عق ــوان گف می ت
ــت  ــط زیس ــز در محی ــالم نی ــدن س ــت و ب اس

ــد. ــو می کن ــد و نم رش
اهمیــت حفاظــت از محیــط زیســت در شــرع 
مقــدس اســالم و فرهنــگ دیرپــای ایرانــی تــا 
ــی  ــل مترق ــر در اص ــن ام ــه ای ــت ک بدانجاس
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــم قان پنجاه
ایــران، سیاســت های کلــی محیــط زیســت 
ــات  ــز بیان ــری و نی ــم رهب ــام معظ ــی مق ابالغ
ــه  ــر اینک ــی ب ــوری مبن ــرم جمه ریاســت محت
ــت«،  ــت اس ــط زیس ــر محی ــرع ب ــعه ف »توس

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
دولــت ســیزدهم از ابتــدای شــروع فعالیــت، بر 
اســاس تکلیــف شــرعی و قانونــی خــود نســبت 
بــه مدیریــت چالش هــای محیط زیســتی و 
حفــظ و صیانــت از ایــن ســرمایه ملــی، توجــه 
جــدی و عــزم راســخ داشــته اســت و ایــن مهــم 
ــورد  ــز م ــی نی ــت مردم ــول دول ــند تح در س

ــه نحــوی کــه در  اشــاره قــرار گرفتــه اســت. ب
ــه عنــوان چالش هــای  ــن ســند، ۵ چالــش ب ای
ــور  ــت و آب کش ــط زیس ــش محی ــده بخ عم
ــک،  ــرای هری ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــروز و راهبردهــای مهــار ارایــه شــده  عوامــل ب

اســت.
بی تردیــد یکــی از موثرتریــن، کارآمدتریــن 
مهــار  بــرای  راهبردهــا  اقتصادی تریــن  و 
از  اســتفاده  زیســتی،  محیــط  چالش هــای 
پژوهشــگاه ها،  دانشــگاه ها،  ظرفیت هــای 
شــرکت های  و  دانش بنیــان  مجموعه هــای 
خــالق و نــوآور اســت تــا بــا تکیــه بــر علــم و 
ــه  ــن، زمین ــای نوی ــعه فناوری ه ــش و توس دان
ــد.    ــم کنن ــدار را فراه ــعه پای ــه توس ــتیابی ب دس
در ســالی کــه از ســوی رهبــر معظــم انقالب به 
ــان و اشــتغال آفرین«  ــش بنی ــد، دان ــام »تولی ن
مزیــن شــده اســت، ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت نیــز خــط مشــی ترســیمی خــود 
را در قالــب شــعار »محیــط زیســت مــردم 
ــاخته  ــور س ــه« متبل ــمند و فناوران ــه، هوش پای
اســت کــه گویــای توجــه ویــژه ایــن ســازمان 
و  فناورانــه  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــه 
دانش بنیــان بــرای تبدیــل تهدیدهــای محیــط 
ــه فرصت هــای کارآفرینــی، اشــتغال  زیســتی ب

ــرای کشــور اســت. ــروت ب ــد ث و تولی
بــر ایــن اســاس، برگزاری بیســتمین نمایشــگاه 
ــه ای  ــس از وقف ــت پ ــط زیس ــی محی بین الملل
ــداد نمایشــگاهی  ــر از یــک روی ۳ ســاله را فرات
ــک  ــه ی ــه مثاب صــرف قلمــداد کــرده و آن را ب
ــور  ــه منظ ــی ب ــی و کارشناس ــی علم گردهمای
ــان  ــه جوان ــتاوردهای خالقان ــا دس ــنایی ب آش
ــی  ــز هم اندیش ــوم و نی ــرز و ب ــن م ــتعد ای مس
ــط  ــمن های محی ــان، س ــمندان، متخصص دانش
ــع  ــرای رف ــردم ب ــف م ــار مختل ــتی و اقش زیس
چالش هــا و معضــالت محیــط زیســتی در 
اقصی نقــاط کشــور بــه شــمار می آوریــم و 
ــه نحــو  ــر ب ــکان کم نظی ــن ام می کوشــیم از ای

ــم. ــره بگیری ــر به شایســته و موث
و من  اهلل توفیق
علی ساجقه

معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست

علــی ســالجقه؛ معــاون رییــس جمهــور و 
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــگاه  ــتمین نمایش ــه کار بیس ــاز ب ــن آغ در آیی
ــی  ــل دائم ــت در مح ــط زیس ــی محی بین الملل
گفــت:  تهــران،  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــاله ب ــه ای ۳ س ــد از وقف بع
ایــن  برگــزاری  فرصــت  کرونــا،  بیمــاری 
راســتا  ایــن  در  و  شــد  فراهــم  نمایشــگاه 
بــا دعــوت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــت آنه ــتیم از ظرفی توانس

وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان و شــرکت هایــی کــه 
ــد  ــت دارن ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــدات س تولی
در ایــن نمایشــگاه فعاالنــه حضــور یابنــد.

امیدواریــم  کــرد:  تاکیــد  ســالجقه 

اقشــار  اســتقبال  مــورد  نمایشــگاه  ایــن 
صنعت گــران،  ویــژه  بــه  جامعــه  مختلــف 
دانشــجویی،  مجموعه هــای  معــدن کاوان، 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــدارس ق ــی و م ــز تحقیقات مراک
بتواننــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد.

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
گفــت: انتظــار داریــم کــه برگــزاری ایــن 
ای  زمینــه  بــاال،  ســطحی  در  نمایشــگاه 
ــتای  ــزرگ در راس ــای ب ــتن گام ه ــرای برداش ب
فرهنگ ســازی  و حفــظ محیــط زیســت باشــد.

گزارش و اخبار بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
پیام دکتر علی ساجقه به مناسبت آغاز به کار بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط   زیست:
برگزاری نمایشگاه بین المللی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ محیط زیست دارد

دفتــر  مدیــرکل  موســوی؛  سیدابوالقاســم 
مشــارکت هــای مردمــی و مســوولیت اجتماعی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در نشســت 
ــی  ــن الملل ــتمین نمایشــگاه بی تخصصــی بیس
محیــط زیســت، اظهــار کــرد: اگــر مــردم 
را آگاه کنیــم جلــوی بســیاری از تخریــب 
ــود. ــی ش ــه م ــی گرفت ــت محیط ــای زیس ه

وی افــزود: اصــل پنجــاه قانــون اساســی، 
ای  وظیفــه  را  زیســت  محیــط  حفــظ 
ســازمان  چراکــه  دانــد  مــی  همگانــی 
ــی  ــی نم ــه تنهای ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ

دهــد. انجــام  را  مســوولیت  ایــن  توانــد 
ــی و  ــای مردم ــارکت ه ــر مش ــرکل دفت مدی
مســوولیت اجتماعــی ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت در ادامــه گفــت: مســوولیت اجتماعــی 
بحــث جدیــدی در ســطح دنیاســت و در کشــور 
ــت. ــاده اس ــا نیفت ــال ج ــوز کام ــم هن ــا ه م

از  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  موســوی 
یکســال قبــل مطالعــه ای را شــروع کــرده 
ایــم  کــه هــدف از آن تهیــه یــک نقشــه 
راه در حــوزه مســوولیت اجتماعــی اســت.

وی، تصریــح کــرد: بــرای اینکــه جوامــع محلی 

ــادی  ــت اقتص ــت منفع ــط زیس ــظ محی از حف

ببرنــد، برنامــه داریــم کــه ایــن موضــوع هــم بــا 
بحــث مســوولیت اجتماعــی گــره مــی خــورد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:
برنامه ریزی برای کسب منفعت اقتصادی جوامع محلی از حفظ محیط زیست
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سازمان حفاظت محیط زیست

در اولیــن روز از برپایــی بیســتمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی محیــط زیســت و پــس از آغــاز به 
کار رســمی ایــن نمایشــگاه بــا حضــور معــاون 
ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــور و ریی ــس جمه ریی
ــان  ــن ســازمان میزب ــه ای محیــط زیســت، غرف
ــی از مجلــس شــورای اســالمی، ادارات  مهمانان
کل حفاظــت محیط زیســت اســتانها، مشــاوران 
امــور بانــوان چنــد دســتگاه دولتــی و عمومــی و 
ــود. ــک نشســت تخصصــی ب ــزاری ی ــز برگ نی

زیســت؛  محیــط  نمایشــگاه 
خــوب  بســیار  فرصــت  یــک 
ــی ــی عموم ــی بخش ــرای آگاه ب

محمــد طــال مظلومــی؛  نماینــده بهبهــان 
آغازیــن  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
ــه  ــگاه در غرف ــه کار نمایش ــروع ب ــاعات ش س
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت حاضــر 
شــد و بــا ابــراز رضایــت از ســطح بــاالی 
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش ــزاری بیس برگ
ایــن  برگــزاری  گفــت:  زیســت،  محیــط 
نمایشــگاه فرصــت بســیار خوبــی بــرای آگاهــی 
ــت  ــایل زیس ــه مس ــبت ب ــی نس ــی عموم بخش
محیطــی و ایجــاد انگیــزه در بخــش هــای 
ــرای همــکاری  ــی ب ــی و خدمات ــف صنعت مختل
ــط زیســت  ــا ســازمان حفاظــت محی بیشــتر ب
ــای  ــه ارتق ــد ب ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــت ک اس
ســطح ســالمت در جامعــه منجــر شــود.

ــه بهبهــان از  احــداث تصفیــه خان
ســوی شــرکت پاالیش گاز بیدبلند

حفاظــت  مدیــرکل  اشــرفی؛  محمدجــواد 
محیــط زیســت خوزســتان نیــز ضمــن بازدیــد 
از غرفــه ایــن ســازمان در بیســتمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی محیــط زیســت، از امضــای یــک 
ــه  ــرای احــداث تصفی تفاهــم نامــه همــکاری ب
بهبهــان خبــر داد و تصریــح  خانــه شــهر 
ــه  ــم نام ــک تفاه ــروز در نمایشــگاه ی ــرد: ام ک
ــد  ــش گاز بیدبلن ــن شــرکت پاالی ــکاری بی هم
خوزســتان و شــرکت آب و فاضــالب و اداره کل 
محیــط زیســت ایــن اســتان در راســتای بهینــه 
ــی  ــری از آلودگ ــرف آب و جلوگی ــازی مص س
هــای زیســت محیطــی بــه امضــا رســید.

ــه   ــرر شــد ک ــن اســاس، مق ــر ای ــزود: ب وی اف
ــرکت  ــه از ش ــد ک ــش گاز بیدبلن ــرکت پاالی ش
ــت  ــارس اس ــج ف ــگ خلی ــه هلدین ــای تابع ه
ــت  ــا ظرفی ــان را ب ــهر بهبه ــه ش ــه خان تصفی
۲۸ هــزار مترمکعــب در شــبانه روز احــداث 
ــده را در  ــه ش ــال آن، آب تصفی ــد و در قب کن
ــرد. ــه کار بگی ــود ب ــی خ ــای صنعت ــش ه بخ

در  کشــاورزی  آب  کاهــش 
حــوزه آبخیــز تــاالب هــا بــا 
کشــت  الگــوی  یــک  ارایــه 
و  معــاون  تخصصــی  نشســت  برگــزاری 
مدیــران کل محیــط زیســت دریایــی و تــاالب 
هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 
ــی  دیگــر رویدادهــای مهــم اولیــن روز از برپای
بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط 
بــود. ســازمان  ایــن  غرفــه  در  زیســت 

ــط زیســت  ــاون محی ــی ذوالجــودی؛ مع مجتب
دریایــی و تــاالب هــای ســازمان حفاظــت 
ــط زیســت در خصــوص مباحــث مطــرح  محی
شــده در ایــن نشســت تخصصی، اظهــار کرد: در 
نشســت امــروز بیشــتر بــه مباحــث بیــن المللی 
پرداختــه شــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 
بررســی گــزارش مربــوط بــه دو پــروژه ای کــه 
بــا حمایــت UNDP، دولــت ژاپــن و اتحادیــه 
ــرد. ــاره ک ــت، اش ــام اس ــت انج ــا در دس اروپ

وی افــزود: بررســی مباحــث مربــوط بــه 
فعالیــت  دربــاره  کــه  تهــران  کنوانســیون 
ــای  ــیه دری ــورهای حاش ــتی کش ــط زیس محی
ــوس مســایل مطــرح  ــر رئ خــزر اســت، از دیگ
شــده در ایــن نشســت بــود و مقــرر شــد بــرای 
کنوانســیون  بیســتمین ســالگرد  و  کاپ ۱6 
ــد  ــزار خواه ــده برگ ــال آین ــه در س ــران ک ته
شــد، برنامــه ریــزی هــای الزم بــه عمــل آیــد.

ــران  ــترک ای ــروژه مش ــرای پ ــودی، اج ذوالج
ــن  ــدوق بی ــک صن ــت ی ــا حمای و آذربایجــان ب
ــرای دریافــت  المللــی، اقدامــات انجــام شــده ب

حقابــه تــاالب هــا از وزارت نیــرو، مصــرف 
ــا و  ــاالب ه ــز ت ــوزه آبخی ــاورزی در ح آب کش
ــرای کاهــش  پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ب
آب مصرفــی در ایــن بخــش از طریــق ارایه یک 
ــع  ــت جام ــز بحــث مدیری ــوی کشــت و نی الگ
ــده  ــرح ش ــث مط ــر مباح ــا را از دیگ ــاالب ه ت
ــرد. ــوان ک ــروز عن ــی ام ــت تخصص در نشس

اجــرای طــرح هــای مشــترک 
محیــط  تخصصــی  آمــوزش 
بانــوان بــرای  زیســت 

ــوان ســازمان  نجمــه کمالــی؛ مشــاور امــور بان
حفاظــت محیــط زیســت در نشســت مشــترک 
بــا مشــاوران امــور بانــوان وزارتخانــه هــای نفت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــهرداری ته ــرو و  ش و نی
ــط  ــه محی ــد ســازی در زمین ــوزش و توانمن آم
ــوان  ــرای بان زیســت و مهــارت هــای زندگــی ب
ــا همــکاری ســازمان  دســتگاه هــای اجرایــی ب
محیــط زیســت، وزارت نیــرو و وزارت نفــت 
 اجرایــی مــی شــود، گفــت: تــالش خواهــد شــد 
بــا اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه هــای مرتبــط 
بــا حــوزه محیــط زیســت بتوانیــم طــرح هــای 
مشــترک محیــط زیســتی تعریــف کنیــم.

نمایشــگاه  بیســتمین  اســت،  گفتنــی    
حضــور  بــا  زیســت  محیــط  بین المللــی 
بنیــان،  دانــش  مجموعــه   ۷۰ از  بیــش 
در  زیســتی  محیــط  و  خدماتــی  صنعتــی، 
ــد. ــا ش ــران برپ ــی ته ــن  الملل ــگاه بی نمایش

در اولین روز از برپایی نمایشگاه محیط زیست صورت گرفت؛
میزبانی غرفه سازمان حفاظت محیط زیست از نمایندگان مجلس تا مدیران محیط زیستی

حفاظــت  مدیــرکل  مزینانــی؛  علیرضــا 
محیــط زیســت اســتان تهــران در حاشــیه 
بیــن  نمایشــگاه  بیســتمین  از  بازدیــد 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــط زیســت ب ــی محی الملل
ــال  ــعار س ــت ش ــا محوری ــال ب ــگاه امس نمایش
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــردی س ــعار راهب و ش
اســت،  کــرده  آغــاز  را  خــود  کار  زیســت 
اظهــار داشــت: ایــن نمایشــگاه زمینــه ای 
بــرای ارائــه آخریــن دســتاوردهای محیــط 
زیســتی در حــوزه هــای مختلــف اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نقــش آفرینــی بخــش 
خصوصــی و مــردم در عرصــه حفاظــت محیــط 

زیســت راهگشــای بســیاری از مشــکالت و 
مســایل ایــن حــوزه اســت، افــزود: عــالوه 
ــرای  ــردم ب ــارکت م ــت و مش ــالش دول ــر ت ب
ــط  ــای محی ــران ه ــر بح ــکالت و اب ــل مش ح
نویــن،  فناوری هــای  بــه  نیــاز  زیســتی، 
ــم . ــی داری ــادالت جهان ــرمایه گذاری و تب س

ــی  ــت های کل ــه سیاس ــه ب ــی در ادام مزینان
ابالغــی محیــط زیســت از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری، اشــاره کــرد و افــزود: ایــن سیاســت ها 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــی در ح ــث همگرای باع
ــتی و  ــناد باالدس ــوان اس ــه عن ــود و ب ــی ش م
نقشــه راه، زمینــه مهمــی بــرای دســتیابی 
بــه توســعه پایــدار را فراهــم آورده اســت.

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بسترســازی  همچنیــن  تهــران  اســتان 
بین المللــی  بیشــتر  همکاری هــای  بــرای 
در حــوزه محیــط زیســت را یــک اولویــت 
ــات  ــن ارتباط ــه ای ــت: در نتیج ــت و گف دانس

ــاوری  ــال فن ــرمایه گذاری، انتق ــی، س بین الملل
ــود . ــی ش ــم م ــی فراه ــادالت بین الملل و تب

وی خاطرنشــان کــرد: تخریــب و آلودگــی 
هــای  ســال  زیســت،  محیــط  حــوزه  در 
و  دارد  را  خــود  منفــی  اثرگــذاری  ســال 
بازگشــت  بــرای  بایــد  منابــع  از  بســیاری 
شــود. هزینــه  اول،  بــه  زیســت  محیــط 

ــری  ــرای جلوگی ــت: ب ــان گف ــی در پای مزینان
بیــن  از  و  زیســت  محیــط  تخریــب  از 
ــوع  ــه موض ــن ب ــد همچنی ــع بای ــن مناب رفت
در  عمومــی  فرهنگســازی  و  توانمندســازی 
ایــن حــوزه بیــش از پیــش توجــه کــرد.

ــت  ــخنگوی دول ــی؛ س ــادری جهرم ــی به عل
نمایشــگاه  بیســتمین  از  بازدیــد  از  پــس 
جمــع  در  زیســت  محیــط  المللــی  بیــن 
ــترده  ــتقبال گس ــرد: اس ــار ک ــگاران، اظه خبرن
ــده  ــان دهن ــت نش ــط زیس ــگاه محی از نمایش
اهمیــت مقولــه حفاظــت از محیــط زیســت در 
جامعــه مــا و بیــن مــردم و مســوولین اســت.

ــژه ای  ــگاه وی ــت ن ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
بــه مقولــه حفــظ محیــط زیســت دارد، گفــت: 
ــر  ــرع ب ــعه را ف ــرم توس ــور محت ــس جمه ریی

ــد  ــد و تاکی ــرده ان ــوان ک ــت عن ــط زیس محی
کردنــد کــه در ایــن دولــت، کلنــگ هیــچ 
زیســت  مجــوز  داشــتن  بــدون  ای  پــروژه 
خــورد. نخواهــد  زمیــن  بــر  محیطــی 

اگــر  کــرد:  تصریــح  دولــت  ســخنگوی 
ــر اصــول محیــط  پیشــرفت صنعتــی مبتنــی ب
بــود. نخواهــد  واقعــی  نباشــد،  زیســتی 

بهــادری جهرمــی در ادامــه پــروژه هــای 
پیشــران محیــط زیســتی همچــون بازچرخانــی 

کــرد.آب و اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر  عنــوان  دولــت  حمایــت  مــورد  را 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران:
برای حل ابر بحران های محیط زیستی به فناوری های نوین، سرمایه گذاری و تبادل جهانی نیازمندیم

سخنگوی دولت عنوان کرد:
نگاه ویژه دولت سیزدهم به مقوله حفظ محیط زیست
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سازمان حفاظت محیط زیست

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک خبر 
داد:

تعریف حدود مجاز آلودگی برای خاک، آب و فاضاب

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:
برگزاری نمایشگاه محیط زیست در راستای دستیابی به توسعه 

پایدار

الدن رضــی کردمحلــه؛ مدیــرکل دفتر حفاظت 
ــا  ــاک ب ــی آب و خ ــت محیط ــت زیس و مدیری
اشــاره بــه رویکــرد بیســتمین نمایشــگاه بیــن 
المللــی محیــط زیســت بــرای عرضــه فعالیــت 
ــبز  ــای س ــی ه ــان، کارآفرین ــش بنی ــای دان ه
و دســتاوردهای محیــط زیســتی، در خصــوص 
مباحــث مطــرح شــده در پنــل تخصصــی 
آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات محیــط زیســتی 
ــه در  ــالب ک ــاک و فاض ــت آب و خ در مدیری
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــگاه برگ ــن نمایش ای
ــال ۱۳۹۸  ــه در س ــاک ک ــت خ ــون حفاظ قان
ابــالغ شــده اســت، تکالیفــی بــرای واحدهــای 
ــت. ــرده اس ــخص ک ــی مش ــی و خدمات صنعت

وی افــزود: در ایــن قانــون تصریــح شــده 
ــد در  ــه اول بای ــا در وهل ــرد واحده ــه رویک ک
ــد  ــاک باش ــی خ ــری از آلودگ ــت جلوگی جه
ــی  ــر دلیل ــه ه ــی ب ــن اتفاق ــن ای ــر چنی و اگ
افتــاد، حــذف و رفــع منشــا آلودگــی و جبــران 
ــرد. ــی گی ــرار م ــتور کار ق ــارت در دس خس

ــت زیســت  ــر حفاظــت و مدیری ــرکل دفت مدی
محیطــی آب و خــاک تصریــح کــرد: هــم اینک 
حــدود مجــاز آلودگی و اســتانداردها و شــاخص 
هایــی بــرای آب و خــاک تعریــف شــده اســت.

رضــی کردمحلــه خاطرنشــان کــرد: یکــی 
تصفیــه  آب،  بحــران  مهــار  راهکارهــای  از 
ــد  ــا بای ــت ام ــی آب اس ــالب و بازچرخان فاض
ــای  ــط ه ــا و محی ــی ه ــاز خروج ــدود مج ح
پذیرنــده رعایــت شــود تــا تولیــدات کشــاورزی 
ــد./ ــر نیفت ــه خط ــی ب ــت غذای ــع امنی و بالتب

ایــرج حشــمتی؛ معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
نمایشــگاه  بیســتمین  از  بازدیــد  از  پــس 
بــه  کــه  زیســت  محیــط  المللــی  بیــن 
ــط  ــت محی ــران معاون ــه مدی ــراه مجموع هم
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
نمایشــگاه  کیفیــت  شــد،  انجــام  زیســت 
امســال را در ســطح بــاال ارزیابــی و اظهــار 
کــرد: در نمایشــگاه امســال شــرکت هــای 
دســتاوردهای  فنــاور  و  بنیــان  دانــش 
ــت  ــای زیس ــش ه ــع چال ــرای رف ــود را ب خ
ــد. ــه کردن ــوا عرض ــاک و ه ــی آب، خ محیط

ــی  ــزرگ صنعت ــرکت هــای ب ــزود: ش وی اف
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــی ک ــز اقدامات ــدی نی و تولی
معضالت زیســت محیطی و آلودگی های ناشــی 
ــد. ــه کردن ــتند، ارای ــود داش ــای خ از فرآینده

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 
بــه  اشــاره  بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت 

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در نمایشــگاه 
در  را  هــا  کارگاه  ایــن  زیســت،  محیــط 
هــای  تجربــه  و  دانــش  انتقــال  راســتای 
کــرد. ارزیابــی  مفیــد  محیطــی  زیســت 

کــرد:  تصریــح  پایــان  در  حشــمتی 
نمایشــگاه محیــط زیســت فرصــت خوبــی 
ــوای  ــاک و ه ــت آب، خ ــای کیفی ــرای ارتق ب
زمینــه  در  و  کنــد  مــی  فراهــم  کشــور 
ــت. ــر اس ــدار موث ــعه پای ــه توس ــتیابی ب دس

دکتــر علــی ســالجقه؛ معــاون رییــس جمهــور 
و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
نشســت خبــری مشــترک بــا مهنــدس محمــد 
ــس  ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی ــالمی؛ مع اس
ــومین روز  ــه در س ــی ک ــرژی اتم ــازمان ان س
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش ــی بیس از برپای
محیــط زیســت و پــس از بازدیــد از غرفــه های 
مختلــف ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد، بــا اشــاره 
بــه لــزوم اســتفاده از  انــرژی اتمــی بــه عنــوان 
یــک انــرژی پــاک، اظهــار کــرد: در کنفرانــس 
ــه  ــم ک ــد کردی ــه تاکی ــن نکت ــر ای کاپ ۲۷ ب
کشــورها بایــد بــه دنبــال تنــوع انــرژی باشــند.

وی افــزود: حــذف ســوخت هــای فســیلی 
ــع  ــود مناب ــل وج ــه دلی ــا ب ــور م ــرای کش ب
ایــران  در  هــا  ســوخت  ایــن  فــراوان 
نیســت. قبــول  قابــل  وجــه  هیــچ  بــه 

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــور  ــی در کش ــای خوب ــه گام ه ــان اینک ــا بی ب
بــرای رســیدن بــه کربــن صفــر در حــال 
برداشــته شــدن اســت، بــه انجــام یــک برنامــه 
ــیرابه  ــل ش ــه و تحلی ــرای تجزی ــی ب تحقیقات
هــا بــه منظــور ســاماندهی آنهــا اشــاره کــرد.

ششــم  برنامــه  در  ســالجقه،  گفتــه  بــه 
ســهم  کــه  اســت  شــده  مقــرر  توســعه 
انــرژی  ســبد  در  پــاک  هــای  انــرژی 
یابــد. افزایــش  درصــد   ۳۰ بــه  کشــور 

ــرح  ــای مط ــول ه ــل ق ــی نق ــا رد برخ وی ب
شــده در خصــوص لــزوم پرهیــز از صــرف 
نگهــداری  بــرای  بیشــتر  زمــان  و  هزینــه 
ــروز  ــت: پی ــی - گف ــوز ایران ــه ی ــروز - تول پی
بــرای کشــور مــا  یــک دســتاورد علمــی 
مهیــا  شــرایط  کــه  جایــی  تــا  و  اســت 
ــم. ــی کنی ــت م ــه حمای ــن گون ــد از ای باش

 2۰ تامیــن  بــرای  هدفگــذاری 
درصــد برق کشــور از انــرژی اتمی

نشســت  ایــن  در  نیــز  اســالمی  محمــد 
خبــری، حفــظ محیــط زیســت را فراتــر از 
یــک تکلیــف ســازمانی و وظیفــه فــردی و 

اجتماعــی همــه انســان هــا دانســت و تصریــح 
ــر  ــن صف ــه کرب ــا رســیدن ب ــروز  دنی ــرد: ام ک
در ســال ۲۰۵۰ را هدفگــذاری کــرده و مــا 
ــم. ــت کنی ــت حرک ــن جه ــد در ای ــم بای ه

وی، فنــاوری هــای در حــال توســعه ســازمان 
ــرق و  ــد ب ــش تولی ــی را در دو بخ ــرژی اتم ان
ــط زیســت برشــمرد و  ــه حفــظ محی کمــک ب
ــعه  ــه در توس ــی ک ــس از توقف ــا پ ــزود: دنی اف
ــورداری  ــل برخ ــه دلی ــی ب ــای اتم ــروگاه ه نی
از ســوخت ارزان فســیلی داشــت، در حــال 
حاضــر بــه صــورت پرشــتاب بــه ســمت 
ــا در حرکــت اســت. ــروگاه ه ــن نی توســعه ای

ــا  ــه ب ــی در ادام ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
اشــاره بــه مزیــت هــای گســترده نیــروگاه اتمی 
۱۰۰۰ مگاواتــی بوشــهر، گفت: این نیــروگاه در 
۷ ســال گذشــته بیــش از ۵۲ میلیــارد کیلووات 
ــل داده اســتکه  ــه شــبکه تحوی ــرق ب ســاعت ب
موجــب صرفــه جویــی در مصــرف معــادل 
ــت. ــده اس ــت و گاز ش ــکه نف ــون بش ۷ میلی

ــن ۲۰  ــور را تامی ــذاری کش ــالمی، هدفگ اس
ــوان  ــی عن ــرژی اتم ــور از ان ــرق کش ــد ب درص
کرد.اســالمی متذکــر شــد:در بحــث ســاماندهی 
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــی ب ــا، طرح ــیرابه ه ش
ــک  ــا کم ــم ب ــده و امیدواری ــرا ش ــور اج کش
را  آن  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
در دیگــر نقــاط کشــور هــم اجــرا کنیــم.

بحــث  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
دیگــر  از  هــم  مــازوت  از  ســولفورزدایی 
ســازمان  زیســتی  محیــط  هــای  برنامــه 
همــکاری  بــا  کــه  اســت  اتمــی  انــرژی 
شــد خواهــد  انجــام  نفــت  وزارت 

در نشست خبری روسای سازمان محیط زیست و انرژی اتمی 
عنوان شد:

همکاری سازمان انرژی اتمی در حفظ محیط زیست
توسعه تجدیدپذیرها و ارتقای بهره وری انرژی با تسهیات 

اعطایی صندوق ملی محیط زیست

ــرژی  تفاهــم نامــه همــکاری بیــن ســازمان ان
ــرق  ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ه
ــا  ــت ب ــط زیس ــی محی ــدوق مل ــاتبا( و صن )س
هــدف حمایــت از طــرح هــای احــداث نیــروگاه 
هــای تجدیدپذیــر و توســعه پــروژه هــای 
ــه  ــازار بهین ــر ب ــی ب ــرژی مبتن ــره وری ان به
ــن  ــت در آخری ــط زیس ــرژی و محی ــازی ان س
روز از برگــزاری بیســتمین نمایشــگاه بیــن 
ــید. ــا رس ــه امض ــت ب ــط زیس ــی محی الملل

ســجاد انجــم شــعاع؛ مدیرعامــل صنــدوق ملی 
محیــط زیســت در آییــن امضــای ایــن تفاهــم 
نامــه بــا اشــاره بــه نوپــا بــودن ایــن صنــدوق، 
ــت از  ــال ۱۴۰۱ حمای ــا از س ــرد: م ــار ک اظه
پــروژه هــای تجدیدپذیــر و اعطــای تســهیالت 
کردیــم. شــروع  را  هــا  پــروژه  ایــن  بــه 

ــی  ــدوق مل ــرد صن ــدواری ک ــار امی وی، اظه
محیــط زیســت در چندمــاه باقی مانده از ســال 
جــاری و ســال آینــده، پــروژه هــای بهــره وری 
انــرژی برق را هــم تامین مالــی و حمایت کند.

و  نیــرو  وزیــر  معــاون  کمانــی؛  محمــود 
ــا اشــاره  رییــس ســاتبا نیــز در ایــن مراســم ب
صنــدوق  و  ســازمان  ایــن  همــکاری  بــه 
ملــی محیــط زیســت در راســتای توســعه 

تجدیدپذیرهــا و ارتقــای بهــره وری انــرژی 
بــرق، تصریــح کــرد: وزارت نیــرو بــرای احــداث 
۱۰ هــزار مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در 
ــت ــرده اس ــزی ک ــه ری ــال برنام ــی ۴ س ط

ــن  ــرای احــداث ای ــی ب ــزود: تامیــن مال وی اف
ــا و  ــط بانکه ــت توس ــی بایس ــا م ــروگاه ه نی
موسســات مالــی همچــون صنــدوق ملــی 
اعطــای  آن  رســالت  کــه  زیســت  محیــط 
تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی بــرای کمک 
بــه کاهــش آالیندگــی محیــط زیســتی و 
دســتیابی بــه هــوای پــاک اســت، انجام شــود.

معــاون وزیــر نیــرو در پایــان اظهــار امیــدواری 
ــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه همــکاری،  کــرد ب
زمینــه توســعه تجدیدپذیرهــا و ارتقــای بهــره 
ــود. ــم ش ــور فراه ــرق در کش ــرژی ب وری ان
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سازمان حفاظت محیط زیست

مدیریــت،  توســعه  معــاون 
ســازمان  مجلــس  امــور  و  حقوقــی 
از  روز  ســومین  در  محیط زیســت  حفاظــت 
برگــزاری بیســتمین نمایشــگاه بین المللــی 
محیط زیســت، از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کــرد.

رضــا انجــم شــعاع ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت 
ــگاه  ــت: نمایش ــگاه گف ــن نمایش ــزاری ای برگ
ــال های  ــگاه های س ــه نمایش ــبت ب ــال نس امس
گذشــته در حــوزه بهره گیــری از فناوری هــا 
قطعــاً خیلــی موفق تــر بــوده اســت. نمایشــگاه 
هــا بــرای معرفــی دســتاوردها و مجموعــه 
فعالیت هــا در حــوزه محیط زیســت فرصــت 
مناســبی هســتند. بــه نظــرم امســال شــرکت ها 
فضــای  و  دارنــد  پررنگ تــری  حضــور 
نمایشــگاه امســال، جذاب تــر شــده اســت.

وی تصریــح کــرد: نمایشــگاه هــم در کیفیــت 
فناوری هــای  از  بهره گیــری  در  هــم  و 
گذشــته  ســال های  از  بهتــر  محیط زیســت 
ســازمان  اصلــی  هــدف  می شــود.  برگــزار 
از  کــه  اســت  همیــن  هــم  محیط زیســت 
شــرکت های دانش بنیــان، مراکــز رشــد، صنایــع 
ــت  ــوزه محیط زیس ــه در ح ــرکت هایی ک و ش
ایــده، طــرح و برنامــه دارنــد حمایــت کنــد تــا 
ــبز و  ــدات س ــد در تولی ــرکت ها بتوانن ــن ش ای
باشــند. موفــق  محیط زیســت  از  حمایــت 

انجــم شــعاع بــا تاکید بــر بهبــود رونــد فعالیت 
نمایشــگاه در ســال های بعــد عنــوان کــرد: قطعاً 
ــه  ــد ب در ســال های آتــی ایــن نمایشــگاه ها بای
ــب برگــزار شــود. چــرا کــه فرصــت  طــور مرت
مناســبی اســت کــه دســتاوردهای محیــط 
ــد در  ــه بای ــه شــود. البت ــی ارائ زیســتی به خوب
ــرد  ــام بگی ــی انج ــگاه ارزیابی های ــان نمایش پای
ــود. ــخص ش ــوت مش ــف و ق ــاط ضع ــا نق ت

رویکــرد علمی نمایشــگاه امســال 
تبلیغاتــی مثبتــی دارد جنبــه 

حفاظــت  مدیــرکل  ســاالروند؛  علــی 
در  نیــز  لرســتان  اســتان  زیســت  محیــط 
نمایشــگاه  برگــزاری  اهمیــت  خصــوص 
ــگاه  ــداهلل نمایش ــت: الحم ــت گف ــط زیس محی
امســال بــه شــکل خیلــی خوبــی برگــزار 

ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــود. اگرچ ــی ش م
ــی  ــه دارد ول ــک غرف ــتقل ی ــورت مس ــه ص ب
امســال  نمایشــگاه  در  کــه  نظــر  ایــن  از 
ارائــه  نــو  دســتاوردهای  و  هــا  تکنولــوژی 
ــی در  ــورد خوب ــد بازخ ــی توان ــوند، م ــی ش م
ــد.  ــته باش ــا داش ــی ه ــع آلودگ ــت و رف صنع
نمایشــگاه  علمــی  رویکــرد  افــزود:  وی 
ــه  ــی دارد و ب ــی مثبت ــه تبلیغات ــال جنب امس
ــده  ــک کنن ــم کم ــازی ه ــگ س ــاظ فرهن لح
اســت. فکــر مــی کنــم کــه حرکــت بــه 
ــگاه  ــد در نمایش ــای جدی ــاوری ه ــمت فن س
ــی  ــش آالیندگ ــه کاه ــد ب ــی توان ــال م امس
کنــد. بیشــتری  کمــک  کشــور  هــای 

اســتفاده از فضاهــای نمایشــگاهی 
وضعیــت  بهبــود  راســتای  در 
کشــور زیســت  محیــط 

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــهند؛ مدی ــعید ش س
زیســت اســتان آذربایجان غربی هــم درخصوص 
ــت  ــط زیس ــگاه محی ــزاری نمایش ــت برگ اهمی
ــزاری نمایشــگاه و حضــور شــرکت  گفــت: برگ
هایــی کــه در حــوزه محیــط زیســت فعالیــت 
مــی کننــد، بســیار امــر شایســته ای اســت. مــا 
ــا  ــی را ب ــار و رویدادهای ــم اخب ــدر بتوانی هرچق
ــور  ــت در کش ــط زیس ــت محی ــوع اهمی موض
پررنــگ کنیــم، تاثیــر بســزایی در بهبــود 
ــت. ــم داش ــی خواهی ــت محیط ــرایط زیس ش

ســطح  در  امســال  نمایشــگاه  افــزود:  وی 

بســیار خــوب و شایســته ای در حــال برگــزاری 
اســت. محیــط زیســت، بــدون حمایــت مــردم 
ــن  ــال ای ــان و فع ــش بنی ــای دان ــرکت ه و ش
ــورت  ــه ص ــالتش را ب ــد رس ــی توان ــوزه نم ح
ــن نمایشــگاه  کامــل انجــام دهــد. برگــزاری ای
باعــث مــی شــود کــه در کنــار مــردم باشــیم 
و از فنــاوری هــای دانــش بنیــان روز دنیــا 
ــبختانه نمایشــگاه  ــویم. خوش ــر ش ــا خب ــم ب ه
ــه  ــرار گرفت ــردم ق ــتقبال م ــورد اس ــال م امس
اســت و امیدواریــم کــه ایــن فعالیــت هــا 
بــرای محیــط زیســت کشــورمان مفیــد باشــد.

عملکــرد  بهبــود  بــا  رابطــه  در  شــهند 
ــنهاد  ــت: پیش ــت گف ــط زیس ــگاه محی نمایش
ــگاه  ــزاری نمایش ــار برگ ــه در کن ــم ک ــی کن م
هــا، بــرای واحدهــای صنعتــی دوره هــای 
ــی از  ــود. یک ــزار ش ــی برگ ــی و توجیه آموزش
مشــکالت عمــده ای کــه بــا آن روبــرو هســتیم 
ــانی  ــالع رس ــم اط ــی رغ ــه عل ــت ک ــن اس ای
ــن  ــدی در ای ــای تولی ــر واحده ــا، اکث ــای م ه
خصــوص بــه روز نیســتند. ایــن نمایشــگاه 
فرصــت مغتنمــی اســت کــه کارگاه هــای 
ــا صنایــع  ــه برگــزار کنیــم ت آموزشــی صمیمان
ــت  ــات زیس ــن تحقیق ــه روزتری ــاس ب ــر اس ب
ــد. محیطــی فعالیــت خودشــان را پیــش ببرن

نمایشــگاه  بســتر  از  اســتفاده 
آخریــن  ارائــه  بــرای 
دســتاوردهای محیــط زیســتی

همچنیــن شــهنام اشــتری؛ مدیــرکل حفاظــت 

محیــط زیســت اســتان آذربایجــان شــرقی بــه 
ــع در خصــوص فعالیــت  بهبــود عملکــرد صنای
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــتی اش ــط زیس ــای محی ه
شــرکت هــای فعــال در حــوزه محیــط زیســت 
مــی تواننــد توانمنــدی هــای فنــی شــان را در 
معــرض نمایــش بگذارنــد. واحدهــای تولیــدی 
ای کــه در حــوزه محیــط زیســت کوشــا 
هســتند و بــرای بهبــود رونــد زیســت محیطــی 
ــه  ــی ک ــد و صنایع ــی کنن ــدی م ــت ج فعالی
در زمینــه فعالیــت هــای زیســت محیطــی 
ــرکت  ــا ش ــد ب ــی توانن ــد، م ــکالتی دارن مش
تجــارب متخصصــان  از  نمایشــگاه  ایــن  در 
شــوند. منــد  بهــره  شــان  همــکاران  و 

ــی  ــوص بررس ــه ای در خص ــزود: جلس وی اف
عملکــرد واحدهــای مختلــف برگــزار شــد کــه 
بعــد از ایــن می توانیــم نحوه عملکــرد همکاران 
را از طریــق یــک ســامانه دقیــق بررســی کنیم.

اســتفاده از دانــش شــرکت هــای دانــش 
بنیــان در راســتای حفــظ محیــط زیســت 
حســن قاســم پــور؛ مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان اردبیــل هــم تاکیــد کــرد: 
ــا  ــی اســت ت ــط زیســت فرصت نمایشــگاه محی
ــط  ــائل محی ــه مس ــی ک ــات و صنایع کارخانج
و  روز  تکنولــوژی هــای  از  دارنــد،  زیســتی 
ــن  ــده در ای ــان عرضــه ش ــش بنی مباحــث دان
ــات  ــن اطالع ــوند. ای ــد ش ــره من ــگاه به نمایش
ــث روز  ــع از مباح ــا صنای ــود ت ــی ش ــث م باع
محیــط زیســتی در محیــط کارشــان اســتفاده 
ــان  ــهروندی ش ــی و ش ــف قانون ــد و تکالی کنن
ــی  ــام م ــت انج ــط زیس ــوص محی را در خص
ــرکت  ــد از ش ــی توانن ــه م ــن اینک ــد. ضم دهن
هــای تخصصــی مســتقر در نمایشــگاه، مشــاوره 
ــکالت  ــا مش ــد ت ــت کنن ــژه ای دریاف ــای وی ه
محیــط زیســتی شــان را بــه حداقــل برســانند.

امســال  نمایشــگاه  وی مهمتریــن ویژگــی 
شــرکت  بیشــتر  بــودن  بنیــان  دانــش  را 
و  دانســت  نمایشــگاه  در  مســتقر  هــای 
در حــوزه محیــط  کــه  امیدواریــم  افــزود: 
زیســت بتوانیــم نقطــه عطفــی در بهبــود 
ــیم  ــان باش ــش بنی ــای دان ــت شــرکت ه فعالی
تــا بــا راهکارهــای عملــی، انــواع آلودگــی 
هــای محیــط زیســتی را کاهــش بدهیــم.

ممعاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست:
حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از طرح ها و ایده های محیط زیستی شرکت های دانش بنیان

رونمایی از بسته فرهنگی آموزشی محیط زیست

همزمــان بــا آخریــن روز از برگزاری بیســتمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت از 
ــا  بســته فرهنگــی آموزشــی محیــط زیســت ب
حضــور علــی ســالجقه؛ معــاون رییــس جمهــور 
ــت،  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س و ریی
روح اهلل دهقانــی فیــروز آبــای؛ معــاون علمــی، 
بنیــان رییــس  اقتصــاد دانــش  فنــاوری و 
ــر شــورای  ــی؛ دبی ــد امام ــور، ســید مجی جمه
ــادق  ــن محمدص ــی و همچنی ــگ عموم فرهن
ــد. ــی ش ــد رونمای ــبکه امی ــر ش ــی؛ مدی باطن

در  و  نخســت  فــاز  در  مجموعــه  ایــن 
از  فرهنگــی  تولیــدات  جهــش  راســتای 
ــوی  ــازمان از س ــی س ــارات آموزش ــل اعتب مح
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــوان اســتان منتخــب و مجــری  ــه عن تهــران ب
ایــن طــرح، تهیــه و تولیــد شــده اســت.

مجمــوع  شــامل  آموزشــی  بســته  ایــن 
انیمیشــن هــا و تیزرهــای محیــط زیســتی 

ســنی  مختلــف  هــای  گــروه  بــرای 
اســت. بزرگســال  و  نوجــوان  کــودک، 

بــر اســاس ایــن گــزارش، مجموعــه انیمیشــن 
ــش   ــات وح ــت از حی ــوای حفاظ ــا محت ــا ب ه
ــت از آب و  ــن حفاظ ــتی و همچنی ــوع زیس تن
خــاک و هــوا گــردآوری و تهیــه شــده اســت.

همچنیــن تیزرهــای محیــط زیســتی بــا 
ــت  ــوا، مدیری ــی ه ــه آلودگ ــه ب ــن توج مضامی
پســماندها و نقــش مســئولیت هــای اجتماعــی 
در حــوزه محیــط زیســت تولیــد شــده اســت.

راســتای  در  آموزشــی  مجموعــه  ایــن 
فرهنگســازی و ارتقــای ســواد محیــط زیســتی 
ــد و  ــای امی ــبکه ه ــکاری ش ــان باهم مخاطب
ســالمت از رســانه ملی پخش خواهد می شــود.
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سازمان حفاظت محیط زیست

ــی و  ــط عموم ــرکل رواب ــو؛ مدی ــن نقیل محس
ــت و  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانه س رس
رییــس بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی 
ایــن  پایانــی  آییــن  در  زیســت  محیــط 
نمایشــگاه بــا تقدیــر از شــرکت هــا، ارگان 
ــداد  ــن روی هــا و مجموعــه هــای حاضــر در ای
بــزرگ محیــط زیســتی، گفــت: بــه پــاس 
قدردانــی از حضــور ســبز همــه مجموعــه هــای 
ــی  ــن الملل حاضــر در بیســتمین نمایشــگاه بی
محیــط زیســت، از ســوی یکــی از ســمن 
هــای محیــط زیســتی بــرای هــر شــرکت 
ــت. ــده اس ــرس ش ــت غ ــک درخ ــده ی کنن

وی افــزود: محــل کاشــت و گونــه غــرس شــده 
در گواهی کســب و کار ســبز که به نام شــرکت 
ــده اســت. ــدگان صــادر شــده، درج گردی کنن

نقیلــو بــا اشــاره بــه برگــزاری 6 پنــل تخصصی 
زیســت  هــای  چالــش  و  پایــدار  توســعه 
محیطــی طــرح هــا، بازیابــی فلرهــا، مدیریــت 
آب و پســاب، مســوولیت اجتماعــی و مطالبــات 
ــن  ــت کرب ــا، مدیری ــمن ه ــا و س ــازمان ه س

و پایــش بیولوژیــک کارکنــان در نمایشــگاه 
ــه  ــای صمیمان ــت ه ــزاری نشس ــال، برگ امس
خبرنــگاران بــا مدیــران ســتادی و اســتانی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت را در راســتای 
ــانی  ــر اطــالع رس ــه ام ــازمان ب ــن س ــه ای توج
دانســت و از حضــور چشــمگیر خبرنــگاران 
کــرد. قدردانــی  امســال  نمایشــگاه  در 

وی از امضــای ۱۰ تفاهــم نامــه همــکاری 
بیــن بخــش هــای مختلــف صنعتــی و مراکــز 
دانشــگاهی در ۴ روز برگــزاری نمایشــگاه خبــر 
داد و خاطرنشــان کــرد: ســازمان حفاظــت 
ســازی  تجــاری  بحــث  زیســت  محیــط 
محیــط  بنیــان حــوزه  دانــش  محصــوالت 
زیســت را بــا همــکاری معاونــت علمــی، فناوری 
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــش بنی ــاد دان و اقتص
دنبــال خواهــد کــرد. ضمــن اینکــه اولویــت اول 
ایــن ســازمان بــه عنــوان حامــی برنــد ســاخت 
ــت. ــی اس ــای ایران ــتفاده از کااله ــران، اس ای

ــی  ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش ــس بیس ریی
ــت از اســتقبال  ــراز رضای ــا اب محیــط زیســت ب

زیســت،  محیــط  فعــاالن  و  دوســتداران 
پژوهشــگران و دانشــجویان از نمایشــگاه امسال، 
اظهــار کــرد: تالش مــی کنیم بیســت و یکمین 
دوره نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت با 
مســاعدت ســازمان توســعه تجــارت همزمــان با 
برپایــی نمایشــگاه هــای پســماند، انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر، آب و ایــران گریــن در روز جهانــی 
ــود. ــزار ش ــده برگ ــال آین ــت س ــط زیس محی

وی در پایــان از حمایــت هــا و راهنمایــی 
ــی ســالجقه؛ رییــس ســازمان  ــر عل هــای دکت
ــورای  ــس ش ــت و ریی ــط زیس ــت محی حفاظ
نیــز مشــارکت  و  نمایشــگاه  سیاســتگذاری 
ــتانی  ــتادی و اس ــران س ــان و مدی ــه معاون هم
ــکوه  ــه باش ــزاری هرچ ــازمان در برگ ــن س ای
ــر و تشــکر کــرد. ــر نمایشــگاه بیســتم تقدی ت

داد:رییس نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبر 
برگزاری همزمان نمایشگاه های محیط زیستی سال آینده در روز جهانی محیط زیست

نمایشــگاه  بیســتمین  اختتامیــه  آییــن  در 
رییــس  زیســت،  محیــط  المللــی  بیــن 
ــاون  ــت و مع ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان 
از  اســتفاده  بــر ضــرورت  رییــس جمهــور 
بــر  غلبــه  منظــور  بــه  فنــاوری  و  دانــش 
ــد. ــد کردن ــتی تاکی ــای محیطزیس ــش ه چال

رییــس  معــاون   - ســالجقه  علــی  دکتــر 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور و ریی جمه
زیســت در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه حفــظ 
ــا  ــه م ــترک هم ــاق مش ــت میث ــط زیس محی
اســت، اظهــار کــرد: ســه کشــور چیــن، آمریــکا 
و هنــد حــدود ۸۰ درصــد گازهــای گلخانــه ای 
جهــان را تولیــد مــی کننــد و کشــور مــا ایــران 
در رتبــه دهــم دنیــا قــرار دارد. البتــه بــا وجــود 
ــم گام  ــالش کردی ــه، ت ــای ظالمان ــم ه تحری
هــای موثــری بــرای کاهــش انتشــار برداریــم. 

دوره  حاضــر،  حــال  در  افــزود:  وی 
از  قــرار  و  زیســت  محیــط  کــردن  آلــوده 
ــردم  ــون م ــت چ ــته اس ــای آن گذش پیامده

دنــد. نمــی  ای  اجــازه  چنیــن  دیگــر 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــت را  ــط زیس ــی محی ــر کس ــرد: اگ ــح ک تصری
ــردازد. ــارت آن را بپ ــد خس ــد بای ــوده کن آل

ــور  ــس جمه ــخن ریی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــط  ــر محی ــرع ب ــعه ف ــه توس ــر اینک ــی ب مبن
حفــظ  بــرای  مــا  گفــت:  اســت،  زیســت 
هــای  ظرفیــت  از  بایــد  زیســت  محیــط 
ــم  ــتفاده کنی ــان اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
و بــه جوانانمــان اعتمــاد داشــته باشــیم.

ســالجقه خاطرنشــان کرد: هرکجا علم و دانش 
وارد بحــث محیط زیســت شــد، آن را ارتقا داد.

معــاون رییــس جمهــور ادامــه داد: بحــران آب، 
ــه  ــار، معضــل پســماندها و... از جمل گــرد و غب
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــتند ک ــی هس ــش های چال
کمــک دانــش و فنــاوری بــر آنهــا غلبــه کــرد.

ــح کــرد: در حــال حاضــر کارهــای  وی، تصری
خوبــی در صنــدوق ملــی محیــط زیســت 
و صنــدوق  ایــن صنــدوق  و  شــده  انجــام 

نــوآوری و شــکوفایی مــی تواننــد در کنــار هــم 
ــند. ــور باش ــه کش ــی ب ــات بزرگ ــا خدم منش

تمرکــز کســب و کارهــای نوآورانه 
بر حــل معضــات زیســت محیطی

 
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، دکتــر روح 
اهلل دهقانــی فیروزآبــادی - معــاون علمــی، 
بنیــان رییــس  دانــش  اقتصــاد  و  فنــاوری 
جمهــور، توجــه بــه محیــط زیســت را در 
ــور  ــعه ای کش ــای توس ــه ه ــه برنام راس هم
ــش  ــیاری از چال ــت: بس ــرد و گف ــف ک توصی
ــه خشکســالی،  هــای زیســت محیطــی از جمل
ــن و...  ــید کرب ــار دی اکس ــوا، انتش ــی ه آلودگ
ــل  ــرای ح ــه ب ــتند ک ــی هس ــایل بزرگ از مس
آنهــا یــا بایــد خیلــی هزینــه کــرد و یــا بــرای 
آنهــا راه حــل هــای فناورانــه و نوآورانــه یافــت

.
وی افــزود: امــروز بســیاری از کســب و کارهای 
ــر حــل معضــالت زیســت محیطــی  ــه ب نوآوران
متمرکــز شــده انــد و ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت مــی بایســت مســایل کالن خــود را در 
اختیــار شــرکت های نــوآور و دانش بنیــان قرار 
دهــد تــا دســتاوردهای بزرگــی حاصــل شــود.

کــرد:  خاطرنشــان  فیروزآبــادی  دهقانــی 
ــم  ــوان تنظی ــه عن ــت ب ــط زیس ــازمان محی س
کننــده اصلــی، نقــش زیــادی در کنتــرل 
کارخانجــات و صنایــع آالینــده دارد و مــی 
بــه  کمــک  بــرای  نقــش  ایــن  از  توانــد 
کنــد. اســتفاده  ســبز  کارهــای  و  کســب 

معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب بنیــان رییــس جمهــور ب
صنــدوق ملــی محیــط زیســت بــرای حمایت از 
کســب و کارهــای دانــش بنیــان حــوزه محیــط 
ــی  ــوارض آلودگ ــر بحــث ع ــت: اگ زیســت، گف
در صنــدوق ملــی محیــط زیســت تجمیــع 
ــوآوری و  ــدوق ن ــا صن ــکاری ب ــود و در هم ش
ــترش  ــت گس ــردد در جه ــرم گ ــکوفایی اه ش
ــود. ــد ب ــر خواه ــبز موث ــای س ــب و کاره کس

در پایــان ایــن مراســم از برتریــن شــرکت ها و 
مجموعــه هــای فعــال در بیســتمین نمایشــگاه 
ــد. ــر ش ــت تقدی ــط زیس ــی محی ــن الملل بی

در آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست عنوان شد:
رفع چالش های محیط زیستی با تکیه بر دانش و فناوری

https://www.msrt.ir/fa


همکاران این شماره : 

- دکتر آرش رزمی

- پیام چینی فروشان     - علی رستمی

- ابوالفضل لطفی           - رحیم ستارزاده 

- سعیده صفری            -  نور اهلل رزمی 

- امیر بامه                   - زهره مشتاقی عراق

صاحب امتیاز : رضا فرج تبار 

سردبیر : زیر نظر هیأت تحریریه 

طرح جلد و گرافیست :حلیمه استادمحمودی 
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