
مردادماه 95. شمارة 8

2613 17

22

دولت یازدهم
 پیگیر موثر تولید علم

 و ثروت فناورانه
2

نقش و اهمیت رسانه 
ملي در تجاري سازي 

محصوالت فناورانه
21

نقش و اهمیت رسانه 
ملي در تجاري سازي 

محصوالت فناورانه
20

صندوق نوآوری و شکوفایی
و ره یافتی تازه، برای اجرای 

مگا پروژه های صنعتی  

5

عتف. گاهنامۀ خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری. وابسته به معاونت پژوهش و فناوری
شمارۀ 9          مهر ماه 1395           محرم 1436          اکتبر 2016

مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
به روز نبودن دانش فنی

 15 درصد از صنایع کشور

معاون پژوهشی وزیر علوم:
آخرین وضعیت پرداخت بدهی 
ایران به پروژه شتابگر سزامی

دکتر محسن شریفی
  نگاهي به جایگاه نشریات 

علوم انساني و هنر در 
نمایه هاي بین المللي

322

خط تولید صنعتی شرکت 
بوعلی دارو مستقر در پارك 

علم و فناوري قم باحضور دکتر 
علی الریجانی افتتاح  شد

 20 مصوبه حوزه علم و 
فناوری اعالم شد

 وزیر علوم :
آخرین وضعیت اجرای طرح های کالن ملی
برای اجرا در انتظار تخصیص اعتبار هستیم

صنایع الکترونیک؛ پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

نیازهای پژوهشی
 و فناوری دستگاه های 
اجرایی در هفته ملی 

پژوهش و فناوری 
 ارایه می شود 

دبیر هفته ملی پژوهش و فناوری : 

مديركل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي وزارت علوم از 
تعامل با دستگاه های اجرايی كشور در هفته پژوهش خبر داد

دبيــر هفته ملــی پژوهش و فناوری در خصــوص تعامل با 
دستگاه های اجرايی جهت ارايه نيازها و آخرين دستاوردهای 
پژوهشــی و  فناوری اظهار داشــت : خوشبختانه تعامالت و 

جلسات خوبی با دستگاه های اجرايی داشته ايم كه مقرر شد 
هريک از دســتگاه ها  نيازهای پژوهشی و فناوری مربوط به 

خودشان را در نمايشگاه ارايه نمايند. 
دكتر جالل بختياري همچنيــن در خصوص ارتقا و افزايش 
كيفيت در سامانه  ثبت نام در نمايشگاه هفته پژوهش و فن 

بازار گفت :  ســامانه   " TRL"  كه از آن براي ارزيابي ســطح 
آمادگي فناوري محصوالت و ايده هاي فناورانه متقاضي ثبت 
نام در نمايشگاه هفته و  پژوهش و فن بازار استفاده مي شود 

اصالح و بهبود كيفي يافته است . 
ادامه در صفحة 26

تعامالت علمی و فناوری ایران 
و روسیه: باید ها و نبایدها

در سفر اخير هيات ايرانی متشکل از برخی 
روسای پارک های علم و فناوری ايران به 
سرپرستی معاون پژوهش و فناوری  وزارت 
عتف به كشور روســيه جهت شركت در 
سی و سومين كنفرانس جهانی پارک های 
علم و فناوری و مناطق نوآوری كه  منتج به انتخاب ايران به عنوان 
ميزبان ســی و پنجمين كنفرانس اين انجمن در سال 2018 شد 
ديدارها و مالقات هايی با تعدادی از  مديران عالی رتبه  و روســای 
مراكز د انشــگاهی آن كشــور انجام شــد كه در اين ديدارها به 
ضعف ها، چاش ها و نقاط مثبت و برنامه های پيش روی دو دولت 
در حوزه ارتقای تعامالت علمی و فناوری ايران و روسيه مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت. 
اگر يک نگاه اجمالی به توانمندی ها و ظرفيت های علمی و فناوری 
روســيه داشته باشــيم، بدون شــک می توان گفت كه در برخی 
 رشــته های علمی و فناوری های خاص آن كشور جزو كشورهای 
پيش رو و صاحب نام محسوب می شود كه از آن جمله می توان  به 
حوزه هايی چون هوافضا، صنايع نظامی و دفاعی، فيزيک هسته ای 
و بيوتکنولوژی اشــاره نمود. كشور روســيه دارای منابع  انسانی و 
طبيعی قوی بوده و نيز دارای دانشــگاه های زياد و بعضا با قدمت 
حدود سه قرن فعاليت مستمر تاكنون می باشد. همچنين  كشورهای 
ايجاد شده از فروپاشی شوروی مانند قزاقستان، ازبکستان، اكراين  
و بالروس كه دارای فرهنگ و زبان مشــترک با  روســيه هستند 
نيــز در برخی رشــته های علمی و فناوری همچــون هوافضا و 
بيوتکنولوژی توانمند هستند. عالوه بر ظرفيت ها و  توانمندی های 
علمی و فناوری روسيه و كشورهای مشترک المنافع آنچه كه برای 
ايران اهميت دارد بازار عظيم روسيه و آن  كشورها می باشد كه در 
ايــن بازار بزرگ جای محصوالت فناورانه ايرانی به ويژه در حوزه 
صنايع غذايی و دارو.يی و پژشــکی  بسيار خالی است و يا حضور 
كمرنگی دارد و متاسفانه اين بازار ارزشمند توسط بعضا كشورهای 

دوردست فتح شده است.  
در اين طرف معامله كه كشور ايران قرار دارد نيز همچون روسيه 
دارای ظرفيت های انســانی ارزشــمند و توانمند و با وجود حدود 
  5 ميليون دانشــجو، 39  پارک علم و فناوری و 176 مركز رشــد 
فناوری می باشــد كه در برخی از رشته های علمی همچون بيو و 
 نانوتکنولوژی، نفت و پتروشيمی، مهندسی شيمی دارای رتبه خوبی 
در ســطح دنيا بوده و توانمندی و دستاوردهای محسوسی را  دارا 

می باشد. 
امروزه آنچه كه ضرورت افزايش تعامالت علمی و فناوری بين دو 
كشور را بيش از پيش نشان می دهد به مواردی همچون نزديکی 
 جغرافيايی، وجود مرزهای مشترک، ريشه های فرهنگی و تاريخی 
مشترک و از همه مهمتر حجم باالی تعامالت اقتصادی،  اجتماعی، 
فرهنگی، نظامی، دفاعی و امنيتی بين دو كشــور و كشــورهای 
مشــترک المنافع می باشد كه متاســفانه هم وزن اين  تعامالت، 
تعامالت علمی و فناوری دو كشور رشد و وپيشرفت نداشته است.  
اما در اين بين داليل، موانع و چالش های پيش روی 2 كشــور بر 

سر تعامالت علمی و فناوری چيست؟
اگر بخواهيــم بزرگترين مانع پيش روی تعامالت علمی دوطرف 
را نام ببريم يقينا مهمترين مانع موجود ضعف زبانی و ناآشنا بودن 
 زبان روسی و فارسی برای دانشگاهيان و فناوران دو طرف می باشد 

ادامه در صفحة 7
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اخبار

 وزیر علوم :آخرین وضعیت 
اجرای طرح های  کالن ملی/ 

برای اجرا در انتظار 
تخصیص اعتبار هستیم

 وزيــر علوم گفــت: طرح های كالن ملــی، ارزيابی و 
ســاماندهی شده اند و در انتظار تخصيص اعتبار برای اجرای 

طرح ها هستيم. 
به گزارش گاهنامه عتف محمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری در رابطه با آخرين وضعيت اجرای طرح های كالن 
ملی  گفت: تعدادی از طرح های كالن ملی در شــورای عتف 
ارزيابی و تائيد شدند كه برای اجرا در انتظار تخصيص اعتبار 

طرح ها  هستيم. 
وی با اشــاره به روند ارزيابی طرح هــای كالن ملی، افزود: 
طرح های كالن ملی ارزيابی شدند به طوريکه تعدادی از آنها 
تکرار شــده  و تعدادی هم پيشــرفت خوبی داشتند و هم به 

شدت مورد نياز كشور هستند بايد اجرايی شود. 
فرهادی ادامه داد: قول هايی از ســوی ســازمان مديريت و 
برنامه ريزی به ما داده شــده تا بودجه طرح های كالن تامين 

شود و در حال  رايزنی برای تخصيص اعتبار هستيم.  

وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوري آیین نامه جدید 

ارتقاي مرتبه اعضاي 
هیئت علمي را ابالغ کرد

 
 دكتر محمد فرهادي وزير علوم،تحقيقات و فناوري آيين 
نامه جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي را كه با 9 ماده 
و 65 تبصره به  تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده 

است براي اجرا ابالغ كرد .   

معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: بخشــی از بدهی    
ايران برای حق عضويت در پروژه ســزامی پرداخت شده و 
 اميدواريم مابقی بدهی از محــل جدول 1۴ بودجه پرداخت 

شود . 
به گزارش گاهنامه عتف ، وحيد احمدی در نشســت خبری 
در وزارت علــوم، تحقيقات و فناوری گفت: در  ســال 201۴ 
و 2015 تعداد مقاالت نمايش شــده ايــران در پايگاه  ISI  و 

اسکوپوس روند افزايشی و  مثبت داشته است. 
وی افزود: آمار مربوط به سال 2015 هنوز كامل نشده و طی 
دو ماه آينده اين آمار كامل می شــود كه  مطمئنا تعداد نمايه 

مقاالت ايران در اين پايگاه ها افزايش خواهد يافت. 
وی افزود: رتبه ايران در حوزه توليد علم در ســال 2015 در 
پايگاه  ISI  رتبه بيستم و در همين سال در  پايگاه اسکوپوس 
رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.  معاون پژوهشی 
وزارت علوم خاطرنشــان كرد: سهم كشور در توليد علم دنيا 
در پايــگاه  ISI  و اســکوپوس  از 1.37 درصد به 1.۴8 درصد 

رسيده است. 

ركود علمی نداشتيم
احمــدی ادامه داد: با آمار اعالم شــده ما به هيچ وجه ركود 
علمی نداشتيم بلکه رشــد علمی نيز داشته  ايم.  وی عنوان 
كرد: برخی می گويند نرخ رشــد كشور كاهش يافته اين در 
حالی اســت كه ايران در ســال   201۴ با 7.9 درصد سومين 
كشــور از نظر نرخ رشــد تعداد مقاالت در جهان بوده است 
و در پايگاه  اســکوپوس نيز رتبه سوم شتاب علمی را به خود 

اختصاص داده است. 
معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه كرد: سهم كشور در توليد 
مقاالت يک درصد در سال 2015 در  پايگاه  ISI  رتبه نخست 
بوده است و بعد از ايران، كشورهای هند، چين و تايوان قرار 
داشتند.  احمدی خاطرنشان كرد: طبق رتبه بندی اليدن در 

سال های 2011 و 2012 هيچ يک از دانشگاه های  ما در اين 
رتبه بندی قرار نداشــتند، اما در سال 2013، 5 دانشگاه و در 
سال 2015، 1۴ دانشگاه  كشور در اين رتبه بندی قرار گرفتند. 

وی تصريح كرد: بر اساس رتبه بندی تايمز 8 دانشگاه كشور 
جزء دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته  اند. 

وضعيت مقاالت مشترک ايران
معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: ميزان مقاالت مشترک 
دانشــمندان ايرانی با دانشمندان خارجی از   17 درصد به 22 
درصد در سال 2016 رسيده است.  احمدی تاكيد كرد: بر اين 
اساس موضوع ديپلماسی علمی در حوزه پژوهش و فناوری 

كشور، توسعه  يافته است. 
وی خاطرنشــان كرد: رتبه علمی ايران در منطقه در جايگاه 
يکم قرار دارد. اين در حالی اســت كه رتبه    علمی ايران در 
حوزه مهندسی شيمی در دنيا از 8 به 3 در حوزه فناوری نانو 
از 9 به 6، در حوزه ســلول های بنيادی از 17 به 13، در حوزه 

فيزيک هسته ای از 15 به 1۴ و در مکانيک از 8 به 5 رسيده 
 است. 

ايجاد ۴ دفتر انتقال فناوری در دانشگاه ها
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: ۴ دفتر انتقال تکنولوژی و 
فناوری در دانشگاه های شريف،  اميركبير، صنعتی اصفهان و 
تهران راه اندازی شده است.  احمدی خاطرنشان كرد: برنامه 
داريم دفاتر انتقال تکنولوژی و فناوری را در ديگر دانشگاه های 

كشور  نيز راه اندازی كنيم. 

ايجاد 131 آزمايشگاه 
مركزی در دانشگاه ها

معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: برنامه وزارت علوم راه 
اندازی آزمايشــگاه های مركزی در تمامی  دانشگاه هاست و 
اكنون تعداد اين مراكز در دانشگاه ها از 21 مركز به 131 مركز 

آزمايشگاهی  رسيده است. 

 به گزارش گاهنامه عتف ، پیام دکتر محمد فرهادی 
وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری به اجالس سراســری 
روسای دانشکده و  آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور 
که در مشــهد مقدس برگزار گردید توسط دکتر محمد 
روشن   معاون حقوقی و امور مجلس  وزارت علوم قرائت 

شد . 
متن پیام به شرح ذیل است : 

 باسمه تعالی  
مدیران ارجمند، همکاران گرامی و رؤسای محترم دانشکده ها و 

آموزشکده های وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای؛  
در جامعه رو به پیشرفت و توســعه همه جانبه ایران اسالمی، 
دانشــگاه فنی و حرفه ای معیار مناسبی برای سنجِش تناسب 
میاِن   " آموزش و اشــتغال  "  از طریق تربیت پنجه های کارآمد 
می باشد و سزاوارتر آنکه آن دانشگاه را می توان عرصه ی واقعی 
برای  اقدام و عمل در جهت دســتیابی بــه اهداف بلند مفهوم 
واالی   " اقتصاد مقاومتی  "  دانست که عالوه بر تولید علم، ثروت 
و درآمد  زایی به امر مهم اشــتغال نیز توجه ویــژه دارد و این 
شاخص مهم را در دل همه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های 

خود جای داده  است . 

شاه کلید گشایش موانع اشتغال در کشور، اعتماد به مؤثر بودن 
آموزش های فنی و مهارتی در دانشگاهی است که یقیناً مصداق 
 عینی دانشگاه های تقاضا محور، نسل سومی و کارآفرین بوده و 

برونداد آن، نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار است . 
اینجانب به عنوان یکی از خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران که به لطف بی انتهــای حضرت حق وظیفه 
ی ســنگین  همراهی و همگامی با دانشمندان، اندیشمندان و 
فرهیختگان آموزش عالی کشــور را بر عهده دارد، مواردی را 
از باب تأمل و تعمق و  ان شــاء اهلل بهره گیری از آنها به عنوان 
دســتمایه ورود به فصل نوینی از آموزش های فنی و حرفه ای 

یادآور می شویم : 
1 .  دانشــگاه فنی و حرفــه ای به عنوان تنها دانشــگاه دولتی 
متولــی آموزش های عالی فنی و حرفه ای به ویژه در عرصه ی 
تربیت  تکنیســین، از جایگاه واالیی در تحقق اهداف مربوط به 
مقاوم سازی اقتصاد کشــور برخوردار است و صدالبته دستیابی 
به آن جایگاه  رفیع مشــروط به بازنگری و بازتعریف اساسی در 
اهداف، روش ها و ابزار جهت تسریع فرآیندها و کاهش هزینه ها 

و در نهایت  ارتقای بهره وری است . 
2 .  دستیابی به اهداف نظام جمهوری اسالمی و دولت تدبیر و 
امید در حوزه ی همگامی و همخوانی آموزش عالی با بخش 

 اشتغال، منوط به برقراری ارتباط مؤثر و کارا بین آموزش عالی 
و صنعت کشور می باشد و تحقق آن به شرایط و عوامل مناسب 

و  متعددی بستگی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از؛  
الف. شناسایی دقیق نوع نیازهای جامعه مرتبط با بخش های 

صنعت، خدمات و کشاورزی  
ب. تعریف رشــته های تحصیلی جدید و بازتعریف رشته های 

موجود متناسب با نیازهای شناسایی شده  
ج. تالش برای مهیا نمودن شرایط و برقراری ارتباط مؤثر بین 
دانشگاه و صنعت در جامعه و نزدیک نمودن این دو بخش به 

 یکدیگر از طریق انعقاد تفاهم نامه  
د. تــالش برای رفع موانع و الزام بخــش صنعت، خدمات و 
کشــاورزی در بکارگیری دانش آموختگان دوره های کاردانی 
به عنوان حلقه  ی واسط و مفقوده بین بخش های کارگری و 

کارشناسی در حوزه ی اشتغال  
هـــ. حرکت به ســمت تبدیل ایــده به محصــول و ایجاد 

نوآوری های متعدد در این حوزه  
و. طراحــی و برنامه ریــزی در راســتای تنظیم جهت گیری 
فعالیت هــا در حــوزه ی آموزش های عالی فنــی و حرفه ای 
براساس سند  راهبردی دانشگاه ذیل چتر طرح آمایش آموزش 

عالی  
در پایان ضمن سپاس از دست اندرکاران برگزاری این نشست 
الزم می دانم از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر شــفیعی 
رییس  محترم دانشگاه فنی و حرفه ای که خود از بنیانگذاران 
و مروجان گفتمان صنعت و دانشگاه در کشور هستند، تشکر 

و قدردانی کنم . 
از خداوند منان توفیق شــما بزرگواران را در زمینه هم افزایی 
جهت دســتیابی به اهداف نظام جمهوری اســالمی ایران در 
حوزه تربیت  نیروی انســانی ماهر و کمک به افزایش ضریب 

اشتغال در جامعه، مسألت دارم .   

معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد : 

آخرین وضعیت پرداخت بدهی ایران 
به پروژه شتابگر سزامی

قرائت پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به 
اجالس  سراسری روسای دانشکده و آموزشکده های 

فنی و حرفه  ای در مشهد مقدس توسط معاون 
حقوقی و امور مجلس  وزارت متبوع انجام شد 
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 بــه گزارش گاهنامه عتف ،مديركل آموزش و پژوهش 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت عدم اجرايی نشــدن طرح 
پسادكتری و  فرصت های مطالعاتی صنعتی را به دليل شفاف 
نبودن آيين نامه های مربوط به آن دانست و گفت: برای رفع 
اين مشــکل با همکاری  معاونت علمــی آيين نامه جديدی 

تدوين شد كه اميدواريم تا مهر ماه اجرايی شود . 
دكتر خان محمدی در حاشيه نمايشــگاه فن بازار در جمع 
خبرنگاران با تاكيد براينکه شاخص رشد اقتصای در دنيا بر 
پايه دارايی های  نامشهود است، گفت: بر اين اساس با تغيير 
رويکردها در دنيا تالش می شــود كــه از علوم و فناوری به 
عنوان دارايی های نامشــهود  ثروت آفرينی شــود. از اين رو 
نقش دانشــگاه های آموزش محور در حال كمرنگ شدن و 
دانشگاه های كارآفرين و نسل جديد  جايگزين اين دانشگاه ها 

می شود. 
وی با اشاره به تجربيات جهانی برای ورود فناوری های نوين 
در صنايع خاطرنشان كرد: 35 درصد رشد اقتصاد آمريکا بر 
پايه  صنايع نوين است كه قدمت فناوری های مورد استفاده 

كمتر از 50 سال است. 
وی بــا تاكيد بر اين كــه اين امر موجب ارتباط منســجم 
ميان اين دانشــگاه ها و بخش های صنعتی شده است، ادامه 
داد: دانشــگاه ها از  طريق انجام پژوهش ها و انکوباتور ها با 

بخش های تحقيق و توسعه صنايع مرتبط می شوند. 

مديــر آموزش و پژوهش وزارت صنعــت، معدن و تجارت با 
اشاره به وضعيت صنايع كشــور با تاكيد بر اينکه دانش فنی 
15  درصد از صنايع كشور متعلق به 50 سال قبل است، يادآور 
شد: دانش فنی به روز مربوط به صنايع آی تی، آی سی تی، 

 نانوفناوری و بيوتکنولوژی است. 
وی بــا بيان اينکه 85 درصد صنايعی كــه در حال حيات در 
كشور هســتند تنها با اعمال حمايت می توانند به حيات خود 
ادامه دهند،  اضافه كرد: بسياری از صنايع كشور به دليل ايجاد 

اشتغال در كشور مورد حمايت قرار گرفته اند. 
خان محمدی با اشــاره به اقدامــات وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اظهار كرد: آيين نامه پسادكتری و فرصت های مطالعاتی 
صنعتی  اساتيد كارورزی و كارآموزی، حمايت از  پايان نامه ها از 

جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
وی با بيان اينکه آيين نامه اين طرح ها تدوين و ابالغ شــده 
اســت، خاطرنشــان كرد: ولی به دليل شــفاف نبودن اين 
آيين نامه ها در  اجرای آن مشــکالتی ايجاد شد بر اين اساس 
با همکاری معاون پژوهشی وزارت علوم آيين نامه اجرايی برای 

اين طرح ها در حال  تدوين است. 
وی ابــراز اميدواری كرد كه اين آيين نامــه تا پايان مهر ماه 

اجرايی شود.   

رئيــس منطقه آزاد انزلی از ارائــه دفتر كار رايگان به 
شركت های دانش بنيان خبر داد و گفت: عالوه بر اين اين، 
سازمان حمايت هايی را در جهت تجاری سازی  محصوالت 

دانش بنيان در دستور كار دارد . 
به گزارش گاهنامه عتف ، دكتر مسرور در اختتاميه نمايشگاه 
فن بازار با تاكيد بر اينکه برای ورود به محيط كسب و كار 
بايد مولفه و شــاخص هايی مد نظر قرار  گيرد، افزود: بدون 
اين مولفه ها كســب و كار منجر به شکست خواهد شد. بر 
اين اســاس اولين مولفه مهم بايد از صنعت از حالت تفکر 

توليد به تفکر فروش حركت  كند . 
وی آشنايی با قانون تجارت را از ديگر مولفه های موفقيت 
در كسب و كار دانست و اظهار كرد: به عنوان مثال، شركت 
زم زم كه در بازارهای عربستان ورود پيدا  كرد به دليل عدم 
ثبت برند خود، برند خود در اين كشــور را از دست داد كه 
علت آن عدم آشــنايی اين شــركت با قانون تجارت بوده 

است. 
مسرور با تاكيد براينکه در اداره ثبت برندهای كشور بيش 
از 50 درصد برندها خارجی است، يادآور شد: از آنجايی كه 
شــركت های خارجی با برندهای بين المللی  آشنا هستند از 
اين رو به راحتی می توانند وارد محيط های كســب و كار 

بين المللی شوند. 
رئيس منطقه آزاد انزلی با اشاره به تحقيقات انجام شده در 
آمريکا خاطرنشــان كرد: افرادی كه قبل از ورود به محيط 
كســب و كار اقدام به تهيه طرح كسب و كار  كرده بودند 
موفق تر از افرادی بودند كه فاقد طرح كسب و كار هستند. 

وی با تاكيد براينکه كليه شركت ها بايد قبل از ورود محصول 
به بازار همه فرايندها و مشــتريان خود را شناسايی كنند، 
اضافه كرد: براين اساس در منطقه آزاد  انزلی برنامه های ی 

برای توسعه شركت های دانش بنيان در دستور كار داريم. 
وی با اشــاره به اين اقدامات توضيح داد: شركت هايی كه 
تمايل به فعاليت در منطقه آزاد انزلی دارند حمايت هايی از 
آنها صورت می گيرد كه براين اساس در اين  منطقه اقدام به 
تشکيل شورای تخصصی حمايت از ايده در منطقه كرديم 
و حمايت هايی نيز برای ايده هايی كه قابليت تجاری سازی 

دارند، ارائه خواهد شد. 
رئيس منطقــه آزاد انزلی، قرار دادن دفتــر كار رايگان به 
شــركت های دانش بنيان را از اين جمله اقدامات نام برد 
و گفت: عــالوه بر اين، طرح های دانــش بنيان نوآور  به 
بانک های عامل برای دريافــت وام های مورد نياز معرفی 

خواهند شد. 
وی همچنين تجاری ســازی دســتاوردهای تحقيقاتی در 
ساير كشــور ها را از ديگر اقدامات حمايت اين سازمان نام 
برد و گفت: در ســال گذشــته منطقه آزاد انزلی با  حضور 
در نمايشگاه كشور آذربايجان، برخی از شركت های دانش 
بنيان پارک علم و فناوری گيالن در اين نمايشگاه حاضر 

شدند
وی اضافه كرد: در اين نمايشگاه، طرح دستگاه انااليزر آب 
كه از سوی اين شركت عرضه شده بود در كشور آذربايجان 

تجاری شد. 
مســرور با تاكيد بر اينکه در منطقه آزاد انزلی محصوالت 
دانش بنيان در اولويت كاری قرار دارند، گفت: بر اين اساس 
برخــی از پروژه های عمرانی و خدماتی  اين ســازمان به 

شركت های دانش بنيان واگذار می شود. 
وی با اشاره به اهميت شركت های دانش بنيان يادآور شد: 
در دنيــا برای جذب اين شــركت ها رقابت عظيمی وجود 
دارد چرا كه در اكثر كشورهای دنيا به اين نتيجه  رسيده اند 
كه محصوالت مبتی بر دانش ارزش باالتری نســبت به 

محصوالت دارای فناوری پايين دارند.  

 51 ميليون دالر صادرات 
محصوالت فناورانه

معاون پژوهشی وزارت علوم با بيان اينکه 9۴6 شركت دانش 
بنيان در پارک های علم و فناوری كشور  مستقر هستند، گفت: 
ميزان صــادرات محصوالت فناورانه اين شــركت ها به 51 
ميليون دالر رسيده  است.  احمدی اظهار داشت: ميزان اشتغال 
در پارک های علم و فناوری و مراكز رشد كشور از 19 هزار نفر 

به   30 هزار نفر رسيده است. 

اختصاص 120 ميليارد تومان اعتبار 
به پارک های علم و فناوری

معاون پژوهشــی وزارت علوم خاطرنشــان كرد: در سال 9۴ 
حــدود 120 ميليارد تومان اعتبار به پارک های  علم و فناوری 
اختصاص داده شد كه از اين ميزان حدود 100 ميليارد تومان 
مربوط به حمايت های  دولت و مابقی بر اســاس درآمدهای 
پارک ها بوده اســت.  وی عنوان كرد: برای ايجاد هر شــغل 
در پارک هــای علم و فناوری حدود ۴0 ميليون تومان هزينه 
می  شــود در حالی كه برای ايجاد يک شغل در كشور 200 تا 

300 ميليون تومان بايد هزينه اختصاص يابد. 

ايجاد ساختار مناطق علم و فناوری
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ايجاد مناطق ويژه علم 
و فناوری در كشــور گفت: ساختار اين  مراكز تدوين و ايجاد 
شده و ســازمان عامل اين مناطق نيز در حال تکميل است.  
احمدی گفت: در اصفهان، آذربايجان شرقی، خراسان رضوی، 
يزد و بوشهر قرار است مناطق ويژه علم و  فناوری راه اندازی 
شــود كه در شورای عتف اساســنامه و آيين نامه اين مناطق 

تصويب و مجوزهای الزم  به اين مناطق ابالغ شده است.
 

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه 
طی دو سال گذشته

معاون پژوهشــی وزارت علوم با اشاره به واگذاری 20 منطقه 
ميدان نفتی با محوريت ازدياد برداشت از  سوی وزارت نفت به 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور گفت: 9 مركز پژوهشی و 
دانشگاهی كشور  قرار است طی ده سال اين قرارداد را اجرايی 

كنند. 
احمدی افزود: در ســال گذشته نيز با صنايع پايين دستی در 
حوزه های گاز، پتروشــيمی و پااليش تفاهم  نامه های ی را 

منعقد كرديم كه بر اساس اين تفاهم نامه ها 12 مركز پژوهشی 
و دانشگاهی كشور  موظف به اجرای اين تفاهم نامه شدند.  وی 
افزود: ارزش قرارداد تفاهم نامه مربوط به صنايع پايين دستی 
حدود 500 ميليارد تومان و ارزش  قرارداد مربوط به واگذاری 
مناطق ميدان های نفتی نيز بيش از هزار ميليارد تومان برآورد 
شده اســت.  معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دانشگاه ها و 
مراكز پژوهشی كشــور 1200 طرح تحقيقاتی با وزارت  دفاع 
انجام می دهند كه در حال ساماندهی و هماهنگی اين طرح ها 

از سوی وزارت علوم هستيم. 
احمدی خاطرنشان كرد: 9 طرح كالن ملی كشور نيز در حوزه 

وزارت دفاع است كه اين طرح ها در حال  انجام است. 
وی با اشــاره بــه تفاهم نامه وزارت علوم بــا وزارت نيرو نيز 
گفت: بر اساس اين تفاهم نامه قرار است  پروژه های مشترک 
پژوهشی، حمايت از  پايان نامه ها و دوره های پسادكتری نيز 
عملياتی شود.  معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: با وزارت 
صنعت تفاهم نامه ای منعقد شــد كه بر اساس آن قرار  است 
فرصت های مطالعاتی و دوره های پســادكتری به اســاتيد و 
دانشجويان اعطا شود كه اجرای اين   تفاهم نامه نياز به تامين 
اعتبار دارد و اين در حالی است كه آيين نامه های مربوط به اين 

طرح تدوين  شده است. 

جلوگيری از موازی كاری در 
حوزه پژوهش علوم انسانی

احمدی با اشاره به راه اندازی شورای توسعه پژوهش و فناوری 
علوم انســانی در وزارت علوم گفت:  اين شورا برنامه دارد تا از 
موازی كاری ها در حوزه پژوهش علوم انسانی جلوگيری كند. 

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم تاكيد كرد: در اين شــورا 
برنامه های راهبردی مراكز پژوهشــی و  دانشگاهی فعال در 
حوزه علوم انسانی تهيه و نهايی شده و بر اساس آن از موازی 

كاری ها جلوگيری  خواهد شد. 

آخرين وضعيت 13 طرح كالن 
ملی بدون متقاضی

احمدی با بيان اينکه 13 طرح كالن ملی كشور بدون متقاضی 
است، گفت: اگر اين طرح ها نتوانند  دستگاه های متقاضی پيدا 
كنند ممکن اســت در ادامه فعاليت آنها تغييراتی ايجاد شود.  
وی اضافه كرد: در ســال گذشته به دليل كمبود اعتبارات به 
طرح های كالن ملی اعتباری اختصاص  نيافته است اما قرار 
است در سال جاری طرح های ی كه در قالب اقتصاد مقاومتی 

هستند مورد حمايت  قرار گيرند. 
معاون پژوهشــی وزارت علوم تاكنون 120 ميليارد تومان 

اعتبار به طرح های كالن ملی اختصاص يافته  است. 

ارزيابی پارک های علم و فناوری
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ارزيابی و رده بندی 
پارک هــای علم و فناوری گفت: اين پروژه  در قالب آمايش 
پژوهش و فناوری صورت گرفته است كه در ابتدا پارک های 
علم و فناوری و بعد از آن  مراكز علمی و پژوهشی ارزيابی و 
رده بندی می شوند .  احمدی خاطرنشان كرد: برنامه راهبردی 
تمامی پارک های علم و فناوری تدوين شــده و به تصويب 
هيات  امنای اين مراكز رسيده است .  وی عنوان كرد: در حال 

حاضر 7 مركز رشد علوم انسانی فعال در كشور وجود دارد . 

افزايش وام دكترا
معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: در سال 9۴ از مجموع 
اعتبارات وزارت علوم بودجه ای برای وام  دانشــجويان دوره 
دكترا تعيين شــد و در مجموع 21 ميليــارد تومان به اين 

دانشجويان پرداخت شد . 
احمدی اضافه كرد: برای سال 95 نيز برنامه داريم ميزان وام 
دوره دكترا را تا سقف 30 درصد  افزايش دهيم و همچنين به 

تمامی متقاضيان، اين وام پرداخت خواهد شد . 
اختصاص 70 ميليارد تومان برای تامين تجهيزات دانشگاه

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان كرد: طی دو سال 
گذشته مبلغ 70 ميليارد تومان برای تامين  تجهيز دانشگاه ها 
در اختيار اين مراكز قرار داده شــده اســت .  وی تاكيد كرد: 
با توجه به مبالغی كه دانشــگاه ها بــرای تامين تجهيزات 
آزمايشگاهی هزينه كردند، در  مجموع طی 2 سال گذشته 

120 ميليارد تومان اعتبار در اين حوزه صرف شده است . 

آخرين وضعيت پرداخت بدهی 
ايران به پروژه سزامی

احمدی گفت: بخشــی از بدهی ايران برای حق عضويت 
در پروژه ســزامی پرداخت شده و اميدواريم  مابقی بدهی از 
محل جدول 1۴ بودجه پرداخت شود كه بخشی از اين بدهی 
دو هفته گذشته پرداخت  شده است .  معاون پژوهشی وزارت 
علوم در خصوص پــروژه رصدخانه نيز افزود: اين پروژه به 
عنوان طرح كالن ملی  انتخاب شد و اميدواريم اعتبار الزم 

آن از جدول 1۴ بودجه با همکاری دولت تامين شود .  

به روز نبودن دانش فنی 15 درصد از صنایع کشور

حمایت منطقه 
آزاد انزلی از 
شرکت های 
دانش بنیان
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 به گزارش گاهنامه عتف ، دكترحســين ميرزايی رئيس 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئيس 
دبيرخانه  جشــنواره بين المللی فارابی با تاكيد بر افزوده شدن 
امکان ثبت نام افراد حقوقی دراين جشنواره تاكيد كرد: وظيفه 
داريم تا نسبت به  كشــف آثار و شناسايی محققان در حوزه 
علوم انسانی اقدام كنيم كه اين امر می تواند از طريق مشاركت 

مؤسسات حقوقی محقق شود . 
  وی با بيان اينکه همه كارهای مان در حوزه علوم اجتماعی 
به معنای عام و علوم ارتباطات به معنای خاص قرارمی گيرد، 
تشريح  كرد: با جامعه و با عنصر ارتباط كه پيونددهنده جامعه 
است، سر و كار داريم. دكترميرزايی با تاكيد بر اهميت نقش 
رسانه به دليل  محلی برای تعامل و ارتباط افراد و جامعه خاطر 
نشــان كرد: 17 مرداد، روز خبرنگار، روز ارتباط است و از اين 
رو اصحاب  رســانه بايد نشست های تخصصی و بحث های 
درونی در اين باره به اين بهانه و هم چنين 27 ارديبهشــت، 
روز ارتباطــات و روابط  عمومی برگزاركنند. واژه خبرنگار كار 
شما را بازتاب نمی دهد و نياز است تا اين حرفه و چالش های 

آن را شناخت . 
رئيس دبيرخانه جشنواره بين المللی فارابی با تاكيد بر اهميت 
فضای مجازی و شــکل گيری فضای جديدی برای ارتباط 
خاطر نشان  كرد: برساخت اجتماعی به عنوان كار رسانه است 
و تا جايی پيش رفته كه واقعيت مجازی به عنوان برساخت 
اجتماعــی به وجــود  آمده و خود يک واقعيت ديگر اســت. 
فضــای مجازی واقعی ترين جهان اســت زيرا اثرگذارترين 
جهان شده است و كنشگران آن  اصحاب رسانه هستند. آنها 
دستورالعمل های جامعه را تعيين می كنند و ذهنيت جامعه را 
به خود مشــغول می كنند. به همين خاطر  دستور كار جامعه، 

ملت، دولت و سازمان های بين المللی را مشخص می كنند . 
وی دو بخش بازتاب و شکل دهی را كار اهالی رسانه دانست 
و با تاكيد بر تفکيک اين دو حوزه بيان كرد: اميد اســت كه 

 خبرنگاران در مسير درست اين دو كار را انجام دهند . 
دكترميرزايی با قدردانی از خبرنگاران در امر اطالع رســانی 
برای فراخوان جشــنواره گفت: با وجود اينکه زمان دريافت 
آثار اين  دوره نيمی از زمان مهلت ارسال در دوره های مشابه 
بوده است، ركورد تعداد آثار دريافتی در اين دوره شکسته شد .  
وی از ارسال 3760 اثر به دبيرخانه جشنواره بين المللی فارابی 
خبر داد و گفت: دريافت آثار برای نخســتين بار به شــکل 
 الکترونيکی انجام شد و تنها كتاب ها كه نسخه ديجيتال آن 
در اختيار مولف نبوده اســت، نسخه كاغذی دريافت شد اما  
پايان نامه ها  و بخشی از كتاب ها به شکل الکترونيک دريافت 
شد. ثبت نام بخش بين الملل اين جشنواره تا 11 شهريورماه 

ادامه دارد . 
رئيس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
با اشــاره به روند اعالم فراخوان و ثبت نام در هشتمين دوره 
جشــنواره  بين المللی فارابی، گفت: ثبت نــام دراين دوره از 
جشنواره از تيرماه آغازشــد كه با افزايش درخواست ها يک 
هفته مهلت ثبت آثار  تمديد شــد و آخرين مهلت ارسال آثار 

دراين جشنواره تا ششم مردادماه بود . 
دكترميرزايی درادامه گفت: از 3760 اثر رسيده به دبيرخانه اين 
دوره جشــنوار1570 كتاب، 990  پايان نامه  دوره كارشناسی 
 ارشد، 509 رساله دكتری و 691 گزارش پژوهش خاتمه ثبت 

شده است . 
وی با بيان اينکه ثبت نام دراين دوره از جشنواره به دو بخش 
حقوقی و حقيقی تقسيم شده اســت، ادامه داد: از 1570 اثر 
دربخــش  كتاب، 50 درصد آن توســط مؤلف حقيقی و 50 
درصد بقيه ازســوی بخش حقوقی يعنی ازســوی ناشران و 
مؤسسات پژوهشــی بوده  است. از 691 اثر دربخش گزارش 
پژوهشی خاتمه يافته، حدود 600 اثر از سوی افراد حقيقی بود 
و مابقی توسط افراد حقوقی  ثبت شد. از 509 اثر رساله دكتری 
۴50 اثر توســط افراد حقيقی و مابقی از سوی دانشگاه ها و 
مراكز به ثبت رســيده و از ميان   پايان نامه های ارشــد 900 
اثر توســط افراد حقيقی ثبت شد و اميدواريم كه درسال های 

آينده ثبت نام ها توسط افراد حقوقی بيشتر  باشد و از ظرفيت 
ديجيتال شدن جشنواره بايد بهره برد . 

دكترميرزايی در اين خصــوص گفت: هدف از برگزاری اين 
جشنواره كشف آثار علوم انسانی است، تاكنون آثار ارسال شده 
به اين  دوره از جشنواره از سوی افراد حقيقی بوده است. اين 
رويکرد خوب است ولی كافی نيست. ازاين رو ما وظيفه داريم 
تا نسبت به  كشف آثار و شناســايی محققان در حوزه علوم 
انســانی اقدام كنيم كه اين امر می تواند از طريق مشاركت 

مؤسسات حقوقی محقق شود . 
رئيس دبيرخانه هشتمين دوره جشنواره بين المللی فارابی تاكيد 
كرد: از اين رو در سال آينده در تالش هستيم تا با تعامالت 
بيشتر از  دانشگاه ها بخواهيم كه رساله های دوره های دكتری 
و كارشناسی ارشــد خود را برای شــركت در اين جشنواره 

معرفی كنند . 
وی با بيان اينکه جشــنواره فارابی جشنواره ای در كنار ساير 
جشــنواره ها نيســت، ادامه داد: اين جشــنواره با همکاری 
ســازمان های ی  همچون يونسکو، آيسسکو، وزارت علوم و 
بنياد ملی نخبگان برگزار می شــود، از اين رو بايد در نحوه و 
نوع انتخاب آثار تالش  بيشــتری صورت گيرد. اين جشنواره 
مهم ترين جشنواره حوزه علوم انسانی است و استقبال از افراد 
و موسســات و دانشگاه ها برای  دستيابی به هدف معرفی اثر 

فاخرتر است . 
دكترميرزايی در ادامه بيشترين آثار ارسال شده به اين جشنواره 
را مربوط به گروه های فقه و اصول با ۴7۴ اثر و علوم تربيتی، 

 روانشناسی و علوم رفتاری با ۴۴9 اثر معرفی كرد . 
وی با تبريک ميالد امام علی ابن موســی الرضا )ع( گفت: 
با توجه به اينکه »هشــتمين« دوره اين جشنواره برگزارمی 
شــود، با  حمايت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
تمام برگزيدگان اين دوره عالوه بر دريافت هدايای مرســوم 
جشنواره، به مشهد  مقدس اعزام خواهند شد. براساس برنامه 
هم قرار است كه اين جشنواره درهفته پژوهش برگزار شود . 

درادامه اين نشست خبری، دكترســيدعبداالمير نبوی دبير 
شورای علمی هشتمين جشنواره بين المللی فارابی از معرفی 
29 اثر برتر  دراين دوره از جشنواره خبر داد و گفت: عالوه بر 
آن نظريه پرداز برجسته نيز با مشاركت شورای عالی انقالب 

فرهنگی انتخاب  خواهد شد . 
وي با اشــاره به جزئيات اين جشــنواره، افزود: جلسات اين 
جشنواره با حضور رؤسای انجمن های علمی، مسئوالن برخی 
از  نهادهای علمی كشور و تعدادی از فرهيختگان علوم انسانی 
برگزارشده است كه در اين جلسات عالوه بر بررسی تجربيات 
هفت  دوره قبل، اساسنامه اين جشــنواره مورد بازبينی قرار 

گرفت . 
دكترنبوی با بيان اينکه اين آيين نامه به امضای وزيرعلوم، 
تحقيقات و فناوری رسيده است، گفت: در هشتمين دوره 
جشــنواره  فارابی، در هر كميته علمی آن، دو نفر انتخاب 

می شوند . 
وی افزود: در هر كميته جشنواره بين المللی فارابی دو نفر 
كه شامل يک نفر محقق بزرگسال )باالی 35 سال( و يک 
نفر محقق  جوان )كمتر از 35 سال( معرفی می شوند، ضمن 
آنکه پنج برگزيده در بخش بين المللی دراين جشنواره به 

عنوان منتخب مورد  تقدير قرار می گيرند . 
دكترنبوی با بيان اينکه به زودی جلســه بررسی و تعيين 
داوران آثار اين دوره از جشــنواره برگزارخواهد شد، گفت: 
درايــن دوره از  جشــنواره تالش داريم تا با اســتفاده از 
تجربيات هفت دوره قبــل، اين دوره را با كيفيت بهتری 

برگزار كنيم . 
دبيرشورای علمی هشتمين جشنواره بين المللی فارابی اين 
جشــنواره را زمينه ای برای پاسخ به مسائل جامعه ايرانی 
دانست و  خاطرنشــان كرد: اين جشنواره بستر مناسبی را 
برای ارتباط محققان و عالمان علوم انســانی با محققان 
بين المللی ايجاد می كند و اين  امر می تواند زمينه مناسبی 

را برای پاسخگويی به مسائل اساسی كشور فراهم كند . 
وی خاطرنشان كرد: عالوه بر معرفی برگزيدگان آثار برتر، 
به معرفی انجمن هــای علمی برتر، فصلنامه برتر، نظريه 
پرداز  برجسته، پيشکسوت علوم انسانی و مترجم برتر نيز 

اقدام خواهد شد . 
دكترنبوی با اشاره به معرفی نظريه پرداز برتر دراين دوره 
از جشــنواره توضيح داد: انتخــاب برگزيدگان اين بخش 
با همکاری و  مشــاركت شــورای عالی انقالب فرهنگی 
صــورت می گيرد، به گونه ای كه آثار برتر در اين حوزه به 
اين دبيرخانه، ارسال و در  نهايت آثار برتر انتخاب می شوند . 
دراين نشســت دكتررضا ماحوزی دبيراجرايی هشتمين 
جشــنواره بين المللی فارابی نيز با اشــاره به فعاليت های 
بين المللی انجام شــده  دراين دوره از جشنواره گفت: اين 
جشنواره در تالش است تا بتواند از طريق ارتباط با محافل 
داخلــی و خارجی، هويت تاثيرگذار  جايزه فارابی به عنوان 
بزرگ ترين جايزه علوم انســانی را تثبيت كند، از اين رو 
دبيرخانه با مراكز ايران شناســی مستقر در داخل و  خارج 

كشور ارتباط های ی برقرار كرده است . 
وی با اشــاره به همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعــی با نهادهای مرتبط همچــون كتابخانه ملی، 
سازمان ميراث  فرهنگی و گردشگری، انجمن مفاخر علوم 
انســانی و معاونت بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات 
يادآور شد: تالش كرديم تا  بخشی از اين جايزه مربوط به 
همکاری برگزيدگان با دانشگاه های معتبر خارجی باشد. 
عالوه براين، درصدديم با شناســايی متقابل  ظرفيت های 
حوزه ايران شناسی و اسالم شناسی، حوزه های جديدی را 
تعريف كنيم تا هم در جريان فعاليت های بين المللی،  ارتباط 
محققان داخل و خارج برقرار گردد و هم از مزايای آن در 

حوزه گردشگری علمی استفاده شود .  

رکود صنعت مانعی 
برای اجرای پروژه های 
پژوهشی در دانشگاه ها

 
 معــاون پژوهش و فناوری دانشــکده فنی و مهندســی 
گلپايگان با اشــاره به مشــکالت موجود در حوزه پژوهشــی 
دانشگاه ها گفت: وقتی  بسياری از كارخانه ها حتی توان پرداخت 
حقوق كارگرانشان را ندارند، مسلما برای پروژه های پژوهشی به 

دانشگاه ها مراجعه  نمی كنند . 
دكتر اميرحسين ميثمی ،ركود صنعتی را مهمترين مشکل در 
حوزه پژوهش عنوان و اظهار كرد: زمانی كه توليد كم اســت 
و  كارخانه هــا در تامين حقوق كارگران خود نيز دچار مشــکل 
هستند، مســلما برای پروژه های پژوهشی به دانشگاه مراجعه 
نمی كنند و  اين مساله سبب دلسرد شدن پژوهشگران می شود . 

ميثمی كمبود بودجه را از ديگر مشکالت اصلی حوزه پژوهشی 
دانشگاه ها دانست و افزود: زمانی كه تجهيزات مناسب اعم از 
 سخت افزار و نرم افزار در دانشگاه فراهم نباشد، دست پژوهشگر 
بسته است؛ چرا كه انجام پژوهش خارج از دانشگاه نيز مستلزم 

 صرف هزينه های زيادی است . 
وی درباره برنامه های پژوهشــی دانشــکده فنی و مهندسی 
گلپايگان با اشــاره به اينکه اكثر دانشگاه ها حداكثر 30 درصد 
از ميزان  مبلغ قراردادهای برون دانشــگاهی را به پژوهشــگر 
اختصاص می دهند، گفت: دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان با 
چشم پوشی از  سهم عمده دانشگاه و اختصاص 90 تا 95 درصد 
از مبلغ قرارداد به پژوهشــگر در جهت ترغيب پژوهشگران و 

رشد پژوهش  می كوشد  . 
معاون پژوهش و فناوری دانشــکده فنی و مهندسی گلپايگان 
درباره طرح های تجاری ســازی شده اين دانشکده در سال 9۴ 
اظهار  كرد: طرح »پنل های خنک كننده كوره های ذوب فوالد« 
كه در سال 93 ثبت شد و از سوی سازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی  تائيديه گرفت، در ســال 9۴ بــرای فوالد مباركه و 

شركت ذوب آهن توليد شد و به مرحله تجاری سازی رسيد . 
رستمی در پايان با بيان اينکه بر اساس قانون، حداقل 15 درصد 
از بودجه كل دانشــگاه به پژوهش اختصاص می يابد، تصريح 
 كرد: بودجه پژوهشــی اين دانشکده در سال 9۴، 30 درصد از 

كل بودجه و حدودا معادل 800 ميليون تومان بوده است .   

طراحی و ساخت بزرگترین 
پکیج تصفیه فاضالب 

شهری در کشور توسط 
شرکت دانش بنیان 

کاشفان  نیلفام
 رييس پارک علم و فناوری شيخ بهايی شهرک علمی و 
تحقيقاتی اصفهان از طراحی و ساخت بزرگترين پکيج  تصفيه 
فاضالب شهری در كشور توسط شركت دانش بنيان كاشفان 

نيلفام، مستقر در اين شهرک خبر داد. 
به گزارش گاهنامه عتف ،حميد مهدوی با بيان اينکه اين پکيج 
تصفيه فاضالب شهری در شهر جديد مجلسی  اصفهان نصب 
شده است، افزود: اين پکيج تصفيه با ظرفيت 1700 مترمکعب 
در شبانه روز، توانايی تحت  پوشش قرار دادن 9000 نفر را دارد. 

وی ادامــه داد: برخورداری از فضــای مفيد كمتر از 700 متر 
مربع، مصرف انرژی بســيار مناسب )كمتر از 50  كيلو وات( و 
اســتفاده از فناوری های تصفيه نوين فاضالب از ويژگی های 

منحصر به فرد اين سيستم است. 
شركت مهندسي كاشــفان نيلفام از شركت های دانش بنيان 
مســتقر در شــهرک علمی و تحقيقاتی اصفهــان، فعاليت 
 تخصصي خود را در قالب طراحي و ســاخت تصفيه خانه های 
آب و فاضالب صنعتي و بهداشتي آغاز كرده است.  اين شركت 
موفق به ثبت اختراعات مرتبط بــا صنعت آب و فاضالب از 
جمله ســاخت پکيج هاي نوين تصفيــه  بيولوژيکي فاضالب 
به روش رشــد تلفيقــي، آكنه معلق نيلفام مورد اســتفاده در 
تصفيه خانه هــاي آب و فاضالب و  همچنين پکيج هاي نوين 

تصفيه شيميايي فاضالب هاي صنعتي شده است.  

دکترمیرزایي:

 وظیفه داریم آثار و محققان حوزه 
علوم انسانی را شناسایي کنیم

اخبار
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5 پارک علم و فناوری

 به گزارش گاهنامه عتــف ، تفاهم نامه همکاری ايجاد 
مراكز رشد كشاورزی مشترک بين معاونت پژوهش  و فناوری 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و سازمان تحقيقات، آموزش 

و ترويج كشاورزی منعقد شد. 
به منظور ايجاد بســتري مناسب جهت تحقق اقتصاد دانش 
بنيان به عنوان زير ساخت اصلي اقتصاد  مقاومتي و در اجراي 
سياســت های كلی علم و فناوري ابالغي توسط مقام معظم 
رهبــري به ويژه بند 5-  2 آن مبني بر "حمايت از تأســيس 
و توسعه شــهرک ها و پارک هاي علم و فناوري" و اهداف و 
سياست  هاي دولت تدبير و اميد در جهت دهي سرمايه های 

اجتماعي به ســوي كســب و كارهاي دانش بنيان و  نيز به 
منظور گســترش زيرساخت هاي توسعه فناوري و حمايت از 
فعاليت هاي دانش بنيان و توسعه  ساختارها و زيربناهاي الزم 
براي رشد فعاليت هاي دانايي محور بخش كشاورزي، به ويژه 
ايجاد مراكز  رشد، اين تفاهم نامه بين وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی  به 

امضا رسيد. 
كمک به افزايش ثروت از طريق توســعه اقتصادي متکي بر 
فناوري و نوآوري، حمايــت از تکميل فرآيند تبديل  ايده به 
محصول و تسريع در روند انتقال دانش فني و فناوري، حمايت 

از ايجاد و توســعه واحدهاي فناور با  هدف توســعه اقتصاد 
دانش  بنيان، تجاري سازي نتايج تحقيقات كشاورزي و تحقق 
ارتباط مراكز علمي  پژوهشي با بخش های اقتصادي )توليدي 
و خدماتي( كشور، كمک به حل مسائل و چالش هاي بخش 
 كشاورزي از طريق بهره مندي از توان نخبگان، متخصصين 
و فناوران اين حوزه و ايجاد زمينه جذب  كارآفرينان و اشتغال 
دانش آموختگان در قالب واحدهاي فناور بخش كشــاورزي 

اهداف اين تفاهم نامه را  تشکيل مي دهند. 
در اين مراســم دكتر احمدی معاون پژوهش و فناوری وزير 
علوم، سياست های وزارت علوم را تکيه بر ديد  علمی و نه تنها 
كار كتابخانه ای صرف و تحقيقات خاص دانست، به طوری 
كه فوايد دستاوردهای علمی  در زندگی اقشار مختلف مردم 

اثرگذار باشد. 
وی با اشــاره به 32 قرارداد منعقد شــده توســط سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی با بخش غير  دولتی, آن 
را كار ارزشمندی برشمرد كه موجب ارتقاي ارزش افزوده علم 
در جامعه می شــود و بيان  داشت: بخش خصوصی اطمينان 
می يابد كه بايد برای اثرگذاری، نقش آفرينی و بقاي خود به 

محصوالت  ناشی از تحقيقات علمی روی آورد. 
دكتر احمدي با اشاره به فرهنگ جهانی مبنی بر فروش آثار 
و توليدات علمی، اقتصادی، كشاورزی،  اهميت نهادينه شدن 
اين فرهنگ در كشور را يادآور شد و افزود: متاسفانه ما هنوز 
در آغاز راه هستيم و  البته با شتاب خوبی جلو می رويم و كار 
امروز در مجموعه تحقيقات آموزش و ترويج كشــاورزی در 

اين  خصوص قابل تحسين می باشد. 
گفتني است مراسم انعقاد قراردادهای انتقال فناوری و دانش 
فنی به بخش غيــر دولتی با حضور دكتــر  احمدی معاون 
پژوهش و فنــاوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری و دكتر 
اســکندر زند معاون وزير و رئيس  سازمان تحقيقات آموزش 
و ترويج كشــاورزی در ســالن همايش موسسه تحقيقات 

گياه پزشکی كشور  برگزار شد.  

 خط توليد شــركت بوعلی دارو مستقر در پارک علم و 
فناوري استان قم توليد كننده داروهای گياهی با  حضور رييس 
مجلس شورای اســالمی و جمعی از مديران استان به بهره 

 برداری رسيد. 
علی الريجانی رييس مجلس شــورای اســالمی در مراسم 
افتتاحيه شركت داروسازی بوعلی با اشاره به  جايگاه ابوعلی 
ســينا در علم پزشکی، اظهار داشت: طب امروز از طب قديم 

جدا نيست بلکه همان  استمرار طب سنتی به شمار می رود. 
وی با اشــاره به اين كه نگاه ويژه ای نســبت به طب سنتی 

وجود دارد، گفت: البته اين در شــرايطی است كه  بسياری از 
بيماری ها با روش های متعارف كنونی قابل درمان است. 

رئيس مجلس شورای اســالمی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته از ســوی وزارت بهداشــت، درمان و  آموزش پزشکی 
درخصوص طب ســنتی، يادآور شد: استفاده از دستاوردهای 
طب ســنتی امری مطلوب  است و اميدواريم مورد توجه قرار 

گيرد. 
وی با ابراز خوشبينی نسبت به ايجاد اين واحد صنعتی در استان 
قم اضافه كرد: اميدواريم كه در عرصه  احيای طب ســنتی و 

اسالمی اين شركت بتواند به موفقيت الزم دست يابد. 
الريجانی در ادامه بر ضرورت برندســازی در بخش صنايع 
داروی گياهی تاكيد كرد و افزود: اين كه در  اســتان قم اين 
واحــد صنعتی و توليد داروی گياهی راه اندازی شــده باعت 
افتخار اســت و بايد محصوالت  اين واحد بعنوان برندی در 

صنعت داروی كشور تبديل شود. 
گفتني است شركت بوعلی دارو قم، در پارک علم و فناوری 
اســتان قم عضويت داشــته و در زمينه توليد  انواع داروهای 

گياهی فعاليت دارد.  

تقدیر وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعت از دو 

شرکت مستقر در پارك 
علم و فناوری مازندران  

 
 دكتر محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطالعات 
كه به همراه معاونانش به عنوان نماينده دولت  تدبير و اميد، 
برای بهره برداری از طرح های هفته دولت و حضور در جمع 
مردم جهت اطالع رســانی  دســتاوردهای دولت به استان 
مازندران سفر كرده بود، در جلسه شورای اداری استان از دو 
شركت  دانش بنيان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مستقر 
در پارک علم و فناوری مازندران با اهداء لوحي،  تقدير و تشکر 

نمود. 
در متن تقدير دكتر واعظی وزير ارتباطات و فناوری اطالعات 
آمده است به مصداق "سپاسگزاری از  بندگان سپاسگزاری از 
خداوند است" تالش و خدمات خالصانه آن شركت با پشتوانه 
علم و دانش و  معرفت در راســتای اعتالی حوزه تخصصی 
ارتباطــات و فناوری اطالعات را صميمانه ارج نهاده و تقدير 

و  تشکر می نمايم. 
اميدوارم در سايه الطاف بيکران خداوند متعال و تحت عنايت 
ويژه حضرت بقيه اهلل اال عظم )عج(، همواره  سالمت و موفق 

باشيد. 
پارک علم و فناوری اين موفقيت ارزشمند را به جامعه علم و 

فناوری مازندران تبريک عرض می نمايد.  

بازدید نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از پارك 

علم و فناوری استان 
چهارمحال و بختیاری

 
 دكتر محمد خالدی نماينده مردم شهرســتان لردگان و 
دكتر خديجه ربيعی نماينده مردم شهرستان بروجن با  حضور 
در پارک علم و فناوری اســتان از شركت های مستقر در اين 

مجموعه بازديد به عمل آوردند. 
دكتر اســماعيل پيرعلی رئيس پارک علم و فناوری اســتان 
چهارمحال و بختياري پارک های علم و فناوری را  خط مقدم 
اقتصاد مقاومتی عنوان نمود و افزود شــركت های مستقر در 
پارک علم و فناوری استان با  اشتغال زايی ۴50 نفری و720 
ميليــارد ريال گردش مالی در ســال نقش مهمی در اقتصاد 

استان دارند. 
وي ميزان صادرات شركت های دانش بنيان و فناور را در سال 
گذشته 7,5 ميليارد ريال عنوان نمود و ابراز  اميدواری كرد در 
صورت اصالح قوانين و حمايت از اين شــركت ها اين ميزان 
در ســال 95 افزايش يابد. دكتر  پيرعلی يکی از مشــکالت 
شــركت های دانش بنيان را عدم پيش بينی قوانين مناسب 
در خصوص حضور  اين شــركت ها در انجام مناقصات دولتی 
دانست و برطرف نمودن اين خأل قانونی را توسط نمايندگان 

 مردم در مجلس شورای اسالمی خواستار شد. 
نمايندگان مردم در شهرستان های لردگان و بروجن پارک علم 
و فناوری استان را يکی از زير ساخت های  مهم در توسعه علمی 
و اقتصادی استان دانستند و اطمينان خاطر دادند تمام تالش 

خود را در جهت رفع  مشکالت اين سازمان به كار گيرند. 
گفتني اســت در پايان دكتر قجری رئيس دانشگاه پيام نور 
اســتان و نمايندگان مجلس شورای اســالمی از  توانمندی 
شــركت ها و واحدهای فناور پارک علم و فنــاوری بازديد 

كردند.  

انعقاد تفاهم نامه همکاري ایجاد مراکز رشد کشاورزی 
مشترك بین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم 

و  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

خط تولید صنعتی شرکت بوعلی دارو مستقر در پارك 
علم و فناوري قم باحضور دکتر علی الریجانی افتتاح  شد
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
پارک علم و فناوری6

 دكتر وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوري به همراه دكتر خســرو پيري 
مديــركل دفتر برنامه ريزي امور  فناوري وزارت علوم، از روند اجرا و پيشــرفت 

فيزيکي پروژه پارک علم و فناوری استان همدان بازديد كردند. 
در سفر معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري به استان همدان 
در نخســتين روز از هفته  دولت، اين مقام مسؤول از روند احداث سايت دائمي 
پارک علم و فناوري اســتان همدان واقع در ورودي  اين شهر از نزديک بازديد 

نمود. 
دكتر احمدی در اين بازديد گفت: تالش خوبي براي احداث سايت دائمي پارک 

در استان صورت گرفته  است. 
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي بازديد ميداني از 
پروژه ساخت سايت  دائمي پارک علم و فناوري استان همدان با اشاره به وضعيت 
تخصيص اعتبارات براي تکميل اين ســايت  گفت: در ســال گذشته به لحاظ 
مشــکالت مالي كه در مجموعه كشور وجود داشت تخصيص اعتبار با  اشکال 
مواجه شد اما امسال اميدواريم كمک هاي خاص در بخش اعتبارات صورت گيرد. 
وی حوزه فنــاوري و كمک به تأمين اعتبارات اين حوزه را از برنامه هاي اصلي 
وزارت علوم برشمرد و ادامه  داد: با توافقي كه با سازمان مديريت انجام گرفته به 
دنبال اين هستيم كه پارک هاي علم و فناوري  اعتبارات الزم را به دست آورند. 

دكتر احمدي درخصوص سايت دائمي پارک علم و فناوري استان همدان عنوان 
كرد: تالش خوبي براي  احداث اين پروژه صورت گرفته است اما به يقين نيازمند 
حمايت هايي است تا بتوان عالوه بر اعتبارات  مستقيم دولت از تسهيالت مالي 
و وام هاي بانکي و صندوق نوآوري و شــکوفايي نيز كمک گرفته شود و  تنها به 

اعتبارات متمركز نباشد. 
دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در رابطه با برنامه هاي دولت براي 
حمايت از شركت هاي  دانش بنيان نيز گفت: حمايت از شركت هاي دانش بنيان از 
برنامه هاي اصلي دولت است و قانون اين  شركت ها از جمله قوانين پيشرفته اي 

است كه به تصويب رسيده است. 
وي با بيان اينکه قانون شــركت هاي دانش بنيان در دوره هاي گذشــته متوقف 
شده بود و در عمل پيشرفتي  نداشت، ادامه داد: در دولت يازدهم تمام تالش بر 
فعال شــدن و عملياتي شدن قانون شركت هاي  دانش بنيان بوده كه همين كار 

نيز صورت گرفته است. 
دكتــر احمدي با تأكيد بر اينکه يکي از اجزاي قانون شــركت هاي دانش بنيان 
صندوق نوآوري و شکوفايي  است كه اعتبار قابل توجهي در سال هاي اخير براي 
آن در نظر گرفته شده است گفت: صندوق هاي  پژوهش و فناوري در حال حاضر 
فعال هستند و احياي آنها صورت گرفته و نيز آيين نامه هاي تأسيس و  فعال سازي 
شركت هاي دانش بنيان دانشگاهي هم ابالغ شده تا هم در رفع خألهاي قانوني 

و هم تأمين  اعتبار و حمايت هاي مالي از اين شركت ها تالش شود. 
در ادامه دكتر مجيد كزازی رئيس پارک علم و فناوری استان همدان نيز گفت: 
تاكنون حدود 85 ميليارد  ريال در سايت پارک علم و فناوري استان هزينه شده 

است. 
وی به معرفي اجمالي سايت دائمي پارک علم و فناوري استان همدان پرداخت 
و گفت: اين ســايت با  وسعتي بيش از 21 هکتار در قسمت شمالي شهر همدان 
در جاده اصلي همدان- تهران واقع شــده  اســت كه نزديکي به شهر همدان و 
دسترسي مناســب آن به فرودگاه و محور ارتباطي غرب كشور از  جمله مزاياي 

آن است. 
مجيد كزازي ســايت اصلــي پارک علم و فناوري اســتان همدان را شــامل 
ســاختمان هاي اصلي با زيربنايي  بالغ بر 10 هزار مترمربع دانســت كه قسمت 
جنوبي آن در 5 طبقه و بخش شــمالي آن در 2 طبقه  طراحي شده و ادامه داد: 
اين ساختمان فضاهاي اداري- ستادي، دفاتر تحقيقاتي، واحدهاي فناور،  مراكز 
رشد، كارگاه ها و آزمايشگاه ها، و ساير فضاهای خدماتی و رفاهی را در بر مي گيرد. 
وي افزود: از ديگر قســمت هاي ســايت، اراضي قابل واگذاري به شركت هاي 

فناورهستند كه به زودی  واگذاری آنها صورت می پذيرد 
كزازي ادامه داد: اين ســاختمان با توجه به موقعيت مکاني زمين كه در ورودي 
شــهر و قسمت جنوبي  فرودگاه همدان واقع شــده است، به عنوان نماد علم و 

فناوري و مهم ترين ساختمان ورودي شهر  محسوب مي شود. 
وي اعتبار مورد نياز ســاخت ساختمان اصلي سايت پارک علم و فناوري استان 
همدان را 110 ميليارد ريال  برآورد كرد و گفت: اين اعتبار از منابع استاني و ملي 

تأمين خواهد شد. 
مجيد كزازي با بيان اينکه كار مطالعاتي اين پروژه از تيرماه سال 88 و عمليات 
اجرايي مرحله اول آن از  فروردين ماه ســال 89 آغاز شــده اســت، اضافه كرد: 
عمليات اجرايي مرحله دوم ســاختمان اصلي نيز از  مردادماه سال 9۴ تاكنون در 

حال انجام است. 
وي پيشرفت فيزيکي كلي پروژه ساختمان اصلی را 55 درصد اعالم و ابراز كرد: 
پيش بيني اعتبارات براي  تکميل و بهره برداري از كل ســايت 250 ميليارد ريال 

است . 
كزازي خاطرنشان كرد: عمليات اجرايي مرحله دوم احداث ساختمان مركز رشد، 
آزمايشگاه ها و  كارگاه هاي پارک علم و فناوري استان همدان ۴0 درصد پيشرفت 

فيزيکي دارد. وي اعتبار هزينه شده  براي اين مرحله را 17 ميليارد ريال خواند 
كــزازي بيان كرد: در حــال حاضر بخش اعظم تأسيســات مکانيکي، برقي و 
نماكاري و بخش قابل توجهي از  نازک كاري ساختمان در فاز اول اجرايی پايان 

يافته و باقي عمليات در دست اجرا است.   

رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور از پارك علم و 

فناوری قزوین بازدید کرد
 

 خانم دكتر ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست 
كشور از پارک علم و  فناوری استان قزوين بازديد كرد و از نزديک با عملکرد واحدهای 

فناور و دانش بنيان در حوزه محيط زيست  آشنا شد. 
وي در حين بازديد از واحدهای فناور و دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوری استان 
قزوين كه با حضور  تعدادی از مديران دســتگاه های اجرايی، معاونان و اصحاب رسانه 
همراه بود، فعاليت های اجرايی صورت  گرفته در پارک علم و فناوری اســتان قزوين را 

مثبت و مطلوب ارزيابی كرد. 
معاون رئيس جمهور با اشــاره به توان علمی و تحقيقاتی موجود در كشــور و جمعيت 
جــوان و فعال در  مناطــق مختلف ادامه داد: می توان با فراهم كردن زيرســاخت ها و 
امکانات الزم برای نيروهای نخبه و جوان  كشور زمينه توسعه اقتصادی و علمی را در 

جامعه محقق ساخت. 
رئيس سازمان حفاظت از محيط زست كشور اظهار كرد: تالش برای حمايت از ايده های 
نو در حوزه محيط  زيست بسيار ارزشمند و سازنده بوده و اين مهم الزم است در مراكز 
پژوهش و تحقيقاتی به صورت  جدی مورد توجه قرار گيرد تا عالوه بر پويايی و توسعه 

واحدهای دانش بنيان، نيازهای زيست محيطی را با  استفاده از دانش روز تأمين كرد. 
دكتر ابتکار، فعاليت پارک علم و فناوری استان قزوين را در راستای استفاده و بهره گيری 
از دانش روز در  حوزه محيط زيســت، قابل توجه توصيف كرد و يادآور شــد با توجه به 
نياز روزافزون جامعه هميشــه الزم  است برای ارتقای كمی و كيفی اين خدمات افزوده 

شود 

امضا تفاهم نامه سه جانبه پارك 
علم و فناوری استان کردستان، 

وزارت فناوری ارتباطات و اطالعات 
و  استانداری استان کردستان

 
  تفاهم نامه سه جانبه پارک علم و فناوری استان كردستان، وزارت فناوری ارتباطات 
و اطالعات و  استانداری استان كردستان باهدف ايجاد "مركز توانمند سازی و تسهيل گری 

كسب و كارهای نوپای  فاوا" به امضا رسيد. 
وزارت فناوری ارتباطات و اطالعات، اســتانداری استان كردستان و پارک علم و فناوری 
استان كردستان در  تاريخ 95/5/19 برای ايجاد "مركز توانمند سازی و تسهيل گری كسب 
و كارهای نوپای فاوا" در راستای  اهداف مبنی بر حمايت از توسعه كسب و كار های نوپا و 

سرمايه گذاری بخش خصوصی فناوری  اطالعات، تفاهم نامه سه جانبه به امضا رساندند. 
با توســعه اين مركز ارتباط مستقيم با بازيگران مختلف بازار و صنعتگران بخش فناوری 
اطالعات و ارتباطات  برقرار می شــود. الزم به ذكر اســت ترويج و تسهيل ارزش آفرينی، 
بررسی و تالش برای توسعه بازار،  تيم سازی، شبکه سازی و هم افزايی، خدمات و مشاوره 
كسب وكار، خدمات و مشاوره قانونی را از جمله  اهداف اين مركز است و با توسعه اين مركز 
ارتباط مستقيم با بازيگران مختلف بازار و صنعتگران بخش  فناوری اطالعات و ارتباطات 

برقرار می شود. 
گفتني است ماموريت "مركز توانمندسازی و تســهيل گری كسب وكارهای نوپای فاوا"، 
توانمندسازی  متخصصان فاوا و صاحبان ايده های كسب وكار در اين عرصه است؛ تالش 
اين مركز ملی، تسهيل روند  ايجاد، رشد و توسعه ی كسب وكارها و هم چنين، زمينه سازی 
برای تعامل آســان و آزاد و حرفه ای در  حوزه ی آفرينش، رشد و توسعه ی كسب وكارهای 

نوپاست.  

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم
 از سایت پارك علم و فناوری استان همدان  
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7 پارک علم و فناوری

  تفاهم نامه همکاري بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان منطقه 
آزاد تجاري – صنعتي چابهار  در راســتاي مشــاركت، همکاري و اســتفاده از 
ظرفيت ها و امکانات طرفين در ايجاد پارک علم و فناوري  تخصصي در منطقه 
آزاد تجاري – صنعتي چابهار و به منظور حمايت از گسترش و توسعه شركت هاي 
 دانــش بنيان و تجاري ســازي محصوالت دانش بنيــان در بازارهاي داخلي و 

بين المللي منعقد شد. 
در اين نشســت دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري وزير علوم اظهار 
داشــت: يکي از  سياست هاي اساسي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دنبال 
مي كند، استفاده از ظرفيت دانشگاه ها  و مراكز پژوهشي در راستاي توسعه اقتصاد 

علمي در كشور است. 
وي با اشــاره به اينکه بايد از ظرفيت هاي علمي در رســيدن به اقتصاد دانش 
بنيان بهره برد تصريح كرد: در  دنياي امروز ســرمايه هاي فکري، خالقيت ها و 
ظرفيت هاي دانش نقش اساسي را ايفا مي كنند و در  دنياي پيشرفته كنوني بيش 
از 85% ســرمايه هاي اصلي كه حركت دهنده اقتصاد است سرمايه هاي  دانشي 

)فکر بنيان( مي باشد. 
دكتر احمدي خاطرنشــان كرد: منطقه آزاد تجــاري – صنعتي چابهار ظرفيت 
و پتانســيل بااليي دارد و  مي توانــد دروازه اي براي ارتباط حوزه فناوري با ديگر 

كشورهاي جهان باشد. 
در ادامه نشست دكتر خسرو پيری مدير كل دفتر برنامه ريزی امور فناوری وزارت 
علوم، تحقيقات و  فنــاوري با بيان اينکه هم اكنون 39 پارک علم و فناوري در 
سراسر كشور مشــغول فعاليت مي باشند اظهار  داشت: هم اكنون در هر استان 

حداقل يک پارک علم و فناوري داريم. 
وي افزود: بيش از 170 مركز رشد در حوزه های مختلف تاسيس شده و بيش از 
۴000 شركت دانش  بنيان و فناور در پارک های علم و فناوري مستقر هستند كه 

اين امر سبب اشتغال 30 هزار نفر شده  است. 
دكتر پيري با بيان اينکه مناطق منطقه آزاد تجاري – صنعتي،مناطقي هستند كه 
به صورت خاص و ويژه از  لحاظ ايجاد پارک علم و فناوري مورد بررسي قرار مي 
گيرند تصريح كرد: پارک هاي علم و فناوري داراي  پتانسيل بااليي مي باشند، چرا 
كه جوانان خوش فکر و خالق وارد اين حوزه شده و به اميد خدا اقتصاد  جديدي 

در كشور رقم خواهد خورد. 
وي خاطرنشــان كرد: بحث توســعه پارک هاي علم و فناوري مناطق آزاد جزو 
سياســت های اولويت دار وزارت  علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت پژوهش و 
فناوري اين وزارتخانه اســت كه اميد اســت با ايجاد پارک  هايي با حوزه های 
تخصصي مختلف كه بر اســاس مزيت های منطقــه اي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي  به وجود مي آيد، نه تنها باعث توسعه منطقه شوند بلکه موجب توسعه 

ملي و اثرگذاري در سطح  منطقه و بين المللي شود. 
دكتر پيري در خاتمه افزود: منطقــه آزاد تجاري – صنعتي چابهار جزو مناطق 
استراتژيک كشور است و  اميدواريم با ايجاد پارک علم و فناوري تخصصي در اين 

منطقه فضاي مطلوب اقتصادي و همکاري بين  كشورهاي منطقه ايجاد شود. 
اين تفاهم نامه همکاري به منظور زمينه سازي تحقق اقتصاد دانش بنيان به عنوان 
زيرساخت اصلي  مقاوم سازي اقتصاد ملي و در راستاي سياست هاي كلي علم و 
فناوري ابالغي مقام معظم رهبري و  نيز اهداف و سياســت هاي دولت در جهت 
دهي ســرمايه هاي اجتماعي از جمله دانش آموختگان جوان و  توليدكنندگان به 
سوي كسب و كارهاي دانش بنيان توسط دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و 
فناوري  وزير علوم و مهندس حامدعلي مباركي رئيس هيئت مديره و مديرعامل 

سازمان منطقه آزاد تجاري –  صنعتي چابهار به امضا رسيد. 
ارائه مشــاوره و همکاري درخصوص انجام مطالعات اوليه، راه اندازي و طراحي 
پارک و نظارت بر آن، فراهم  كردن امکان استفاده واحدهاي فناور مستقر در پارک 
از تجهيزات آزمايشــگاه ها، كارگاه هاي تخصصي  وساير امکانات دانشگاه هاي 
منطقه در چارچوب قوانين ودســتورالعمل هاي مربوطه، همکاري و مشاركت  در 
ارائه خدمات آموزشــي به واحدهاي فناور، همکاري با سازمان در زمينه توسعه، 
بومي سازي و انتقال  فناوري ها و دانش های فني توسعه واحدهاي فناور به صنايع 
و بنگاه های اقتصادي و مرتبط با صنعت و  همکاري و مشاوره در زمينه بازاريابي 
داخلي و خارجي و صادرات محصوالت دانش بنيان و دســتاوردهاي  واحدهاي 
فناور از جمله تعهدات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين تفاهم نامه است. 

همچنين تصويب موضوع ايجاد پارک علم و فناوري تخصصي در هيئت مديره 
ســازمان منطقه آزاد تجاري –  صنعتي چابهار، انجــام مطالعات اوليه طراحي 
و راه اندازي پارک از طريق تيم مشــاوره اي مورد تأييــد وزارت  علوم، تدوين 
برنامه كســب و كار پنج ساله تأســيس و راه اندازي پارک، استفاده از ظرفيت 
دانشــگاه های  منطقه و نواحي هم جوار جهت هدايت و تشويق اعضاي هيئت 
علمي، دانشجويان و دانش آموختگان  در دستيابي به يافته های پژوهشي منجر به 
فناوري، كمک به ايجاد كريدور صادرات كاالها و خدمات  دانش بنيان، بازاريابي 
محصوالت و خدمات ارائه شــده از سوي شركت های دانش بنيان و واحدهاي 
فناور  سراســر كشور و راه اندازي ســامانه هاي تخصصي و حمايت از صادرات 
محصوالت شــركت های فناور و  دانش بنيان مستقر در مراكز رشد و پارک های 
علم و فناوري، برخي از مفاد مورد تعهد ســازمان منطقه  آزاد تجاري – صنعتي 

چابهار در اين تفاهم نامه همکاري مي باشد. 
گفتني اســت مدت اعتبار اين تفاهم نامه از تاريخ انعقاد به مدت پنج ســال 
است كه با اعالم قبلي و  موافقت طرفين قابل تمديد و يا فسخ و ابطال مي 

باشد.  

پارك علم و فناوری استان 
کرمانشاه و شرکت هواوی چین، 
همایش مشترك برگزار می کنند

 
 همايش "توسعه فناوری اطالعات با محوريت شهر هوشمند" بامشاركت پارک 
علم و فناوري كرمانشــاه،  اداره كل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان، شركت 
هواوی چين، و نيروی غرب مورخ 12مردادماه سال  جاري در سالن شهيد نوروز نژاد 

كرمانشاه برگزار می شود. 
پارک علــم و فناوری كرمانشــاه از مدت ها پيش و پس از يــک دهه فعاليت و 
موفقيت شركت های تازه  تاسيس اين پارک در ورود به دنيای كسب و كار و توسعه 
فناوريهای پيشــرفته، در صدد برآمده تا تعامالت  بين المللی خود را ارتقا داده و از 

پتانسيل های بازارها، نهادها و شركتهای معتبر بين المللی استفاده  كند. 
در همين راســتا، همايش "توسعه فناوری اطالعات با محوريت شهر هوشمند" را 
به همراه تعدادی از  مديران و تکنسينهای شركت هواوی و در همکاری با شركت 

نيروی غرب برگزار می كند. 
در اين همايش، متخصصين چينی شركت هواوی به ارائه سخنرانی در حوزه های 

مختلف از جمله  اينترنت اشيا، شهر هوشمند و مديريت انرژی خواهند پرداخت. 
روســا، مديران كل و مديران  IT  ســازمانها و ادارات مختلف برای بهره گرفتن از 

مطالب ارائه شده، به اين  نشست دعوت شده اند. 
پارک علم و فناوری كرمانشــاه اميدوار است برگزاری نشست های ی از اين دست 
در رشد و ارتقا  شركتهای مستقر و تقويت بنيه آموزشی و نيز مهارت های بين المللی 

آنها كمک كند.  

 تفاهم نامه همکاري بین وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري و سازمان منطقه آزاد 

تجاري – صنعتي چابهار منعقد  شد  

و مهمتر از آن اينکه در كشــور رو.سيه نيز زبان انگليسی كه  زبان مشترک علمی 
اســت توسعه چندانی پيدا نکرده اســت. از موانع ديگر بر سر راه می توان به عدم 
آشنايی جامعه دانشگاهی  ايران از مراكز علمی، فناوری و دانشگاهی روسيه اشاره 
كرد و دليل آن اين اســت كه اكثر فارغ التحصيالن ايرانی در دانشــگاه های  خارج 
از كشــور دانش آموخته كشورهای اروپايی، آمريکايی و كشورهای انگليسی زبان 
هســتند و نيز فرصت های مطالعاتی كمی  نيز به دانشگاه های روسيه و كشورهای 
همجوار آن انجام گرفته اســت. وجود برخی مسايل فرهنگی به ويژه نوع نگاه به 
تعامالت  علمی و فناوری در بين مردم و دانشــگاهيان طرف روس و عدم اشتياق 
برای انجام تعامالت علمی خود نيز موجب كاهش بيشــتر  تعامالت در اين حوزه 

شده است . 
از طرفــی در ايران نيز برای ايجاد ارتباطــات علمی و فناوری در حوزه های دارای 
توانمندی در كشور روسيه نيز يک برنامه و  نهاد واحدی وجود ندارد. برای نمونه در 
حوزه هوافضا نهادهای مختلفی جداگانه به دنبال اين تعامالت علمی هستند كه از 
آن جمله  می توان به وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری به دليل وجود مركز ملی 
فضايی و وزارت ارتباطات به دليل وجود سازمان  فضايی و همچنين مركز فناوری و 
نوآوری رياست جمهوری كه از سالها قبل تعامالت گسترده ای با جامعه دانشگاهی 
روسيه  داشته اند می توان اشاره نمود. وجود اين نهاد های متفاوت خود از ايجاد يک 
برنامه مشترک و سياست گذاری واحد جلوگيری  نموده و نمی توان به شکل مطلوب 

اين ارتباطات را ايجاد نمود. 

راهکار افزايش ديپلماسی علمی 
و فناوری ايران و روسيه چيست؟

برای افزايش ديپلماســی علمی و فناوری ايران و روســيه مهمترين نقش را بدنه 
جامعه دانشــگاهی و فناوری به ويژه اساتيد،  دانشــجويان و مديران شركت های 
فناوری ايفا می نمايند. البته قبــل از آن دولت و وزارت علوم بايد با برنامه ريزی و 
سياست گذاری  واحد زمينه را برای ديپلماسی علمی و فناوری بين دو كشور فراهم 
نمايند. در اين مسير اعطای گرانت از طرف دولت دو كشور  برای انجام پروژه های 
مشترک علمی نقش مهمی را داراست كه عالوه بر پيشبرد اهداف علمی دو كشور 

باعث ايجاد زبان و درک  مشترک بين محققان دو طرف خواهد شد. 
راهکار ديگر تهيه مقدمات انجام فرصت های مطالعاتی هم برای اساتيد و هم برای 
دانشجويان دوره دكتری دو كشور و در  دانشگاههای دو طرف می باشد. از اقدامات 
ديگر می توان به نقش دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در روسيه اشاره كرد كه 
 می توانند نقش مهمی را در معرفی ايران و توانمندی های علمی و دانشگاهی ايران 
به جامعه دانشگاهی روسيه ايفا نمايند. البته  در اين بين نقش نيروی ديپلماتيک و 
سفارت ايران در روسيه و بالعکس سفارت روسيه در ايران نيز در ايجاد فضای تعامل 
 غيرقابل انکار است. در نهايت ايران می تواند در رشته هايی همچون زبان و ادبيات 
فارسی هر ساله تعدادی از عالقه مندان  روسی را در دانشگاه های ايران جذب نمايد 
تا سفيران خوبی برای ايران باشند. همچنين در زمينه كسب سهم مناسب از بازار 
 روسيه هم نقش دستگاه ديپلماسی و هم نهادهای تجاری و از طرفی افزايش كمی 
و كيفی محصوالت دانشــی و فناوری ايران به  توسعه تجاری و اقتصادی 2 كشور 
كمک می كند كه اين توسعه نيز به توسعه روابط علمی و فناوری دو كشور كمک 

شايانی  خواهد نمود.      

ادامة صفحة 1



مهرماه 95. شمارة 9

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
8

در دیدار وزراي علوم ایران 
و سنگال ، راه هاي گسترش 
همکاري هاي علمي و فناوري 

بین دو کشور بررسي شد
 

در ديداردكتر محمدفرهادي ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري كشورمان با وزير 
علوم ســنگال ، راه هاي گســترش همکاري هاي علمي و فناوري بين دو كشور 

بررسي شد.
به گزارش گاهنامه عتف ،  در اين ديدار كه در حاشيه اجالس وزيران سيزدهمين 
مجمع جهاني علم و فناوري در كيوتو ژاپن صورت گرفت ، دكتر فرهادي به روابط 
مناسب دو كشورايران و سنگال  اشاره كرد و گفت : شاخص هاي آموزش عالي در 
جمهوري اسالمي ايران پيشرفت شاياني داشته و هم اكنون بيش از چهار ميليون و 
هشتصد هزار نفر دانشجو در دانشگاه هاي ايران تحصيل مي كنند كه يکصد هزار 

نفر از آنان در مقاطع دكتري مشغول به تحصيل هستند .
وزير علوم كشورمان در ادامه با اعالم آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي اعطاي 
بورس تحصيلي به دانشجويان سنگالي و همچنين اعزام استاد براي ايجاد كرسي 
زبان و ادبيات فارســي در دانشگاه هاي سنگال گفت : دانشگاه پيام نور ايران مي 

تواند با دانشگاه هاي مجازي سنگال همکاري مناسبي داشته باشد.
 وي افزود: همچنين دانشــگاه جامع علمي - كاربردي ما نيز كه بيشتر به صورت 
عملي و مهارت آموزي فعاليت مي كند مي تواند مراكز آموزش عالي مهارتي سنگال 

را ياري دهد.
در اين ديدار وزير علوم سنگال نيز با تشکر از وزير علوم كشورمان خواستار گسترش 

روابط علمي و فناوري دو كشور مسلمان ايران و سنگال شد.
وي همچنين با مهم دانســتن توســعه روابط علمي و فناوري دو كشور ، خواستار 
امضــاي تفاهم نامه همکاري بين ايران و ســنگال براي انجام عملي امور علمي 

مشترک بين دو كشور شد. 
گفتني است دكتر فرهادي از وزير علوم سنگال براي بازديد از امکانات دانشگاه ها و 

مراكز پژوهشي و فناوري ايران دعوت كرد. 

 نشست وزیر علوم 
با  نمایندگان دانشجویان 

ایرانی در ژاپن

دكتر محمد فرهادي ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در سومين روز سفر خود 
به ژاپن با نمايندگان دانشــجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي ژاپن 

ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش گاهنامه عتف  ، در اين نشست دكتر فرهادی با اشاره به برنامه گسترش 
همکاری های علمی با ژاپن ، موضوع مشاركت و همکاری بيشتر دانشجويان شاغل 
به تحصيل در ژاپن با دانشــگاه ها، مراكز پژوهشی ، پارک های علم و فناوری و 

شركت های دانش بنيان درايران را مطرح كرد . 
گفتني است در ادامه اين نشست دانشجويان ديدگاه هاي خود در خصوص مسائل 
مختلف از قبيل نحوه تحصيل در ژاپن و چگونگي امکان همکاري با مراكز آموزش 

عالي ايران بعد از فارغ التحصيلي شان را ارائه كردند . 

وزيــر علوم، تحقيقات و فناوري در نشســت تخصصــی جمعيت و منابع 
سيزدهمين مجمع جهانی علم و فناوری در شهر كيوتو ژاپن  اعالم كرد: در ايران 
11 ميليــون نفر يعنی معادل 1,7 درصد از جمعيت، دارای مدرک دانشــگاهی 

هستند.
 بــه گزارش گاهنامه عتف ، دكتر محمد فرهادي كــه در جمع اعضا و وزيران 
علوم و فناوری كشورهای عضو مجمع جهانی علم و فناوری سخنراني مي كرد، 
می گفت :مساله جمعيت و منابع به خودی خود برای كشورها چالش است و دو 

مقوله شهری شدن و مهاجرت مغزها نيز اين مسايل را تشديد كرده است.
وي با تقدير از دولت ژاپن  در برگزاري مجمع جهانی علم و فناوری ،به وضعيت 
ايران، جمعيت و منابع كشورمان اشاره كرد و گفت ايران با داشتن 80 ميليون نفر 

جمعيت از اين لحاظ رتبه هفدهم دنيا را در اختيار دارد.
 دكتر فرهادی با اشاره به تركيب جمعيتي ايران  خاطرنشان كرد : ايران تركيبی 
از مذاهب و گروه های قومی را در خود جای داده اســت كه در صلح و آرامش با 

يکديگر همزيستی مسالمت آميز دارند.
وزير علوم، تحقيقات و فناوری كشورمان از ديگر ويژگی های ايران در ارتباط با 
مقوله جمعيت و منابع را، هم مرز بودن ايران با 15 كشــور دنيا دانست و گفت : 

ايران پذيرای 2 ميليون و 500 هزار پناهجو است.
وی به دو مشــکل امروز جهان يعنی شهری شدن، گسترش شهرها و مهاجرت 
مغزها كه با موضوع جمعيت و منابع پيوند خورده اســت، اشاره كرد و يادآور شد: 

گزارش ســال 2016 سازمان ملل متحد در باره شهرهای جهان نشان می دهد 
كه فضای شهری تا سال 2030 ميالدی می تواند فقط 60 درصد از جمعيت دنيا 
را شــامل شود كه البته برای ايران بيشتر است و به 70 درصد و بيش از اين نيز 

می رسد.
 دكتر فرهادی به جمعيت تحصيل كرده ايران اشــاره كرد و گفت : در ايران 11 
ميليون نفر  دارای مدرک دانشــگاهی هســتند و پنج ميليون دانشجو در مراكز 

دانشگاهي و تحقيقاتی تحصيل می كنند.
وزيــر علوم گفت: كه از ميان جمعيت دانش آموخته، ما با پديده مهاجرت مغزها 

روبرو هستيم كه در واقع به معنای مهاجرت منابع انسانی ماهر كشور است.
وی با تاكيد بر اينکه  مهاجرت مغزها اثرات نامطلوبی بر توسعه كشورها دارد و 
منجر به شــکل گيری متغيرهای نامعلوم می شود، تصريح كرد : رفتن نيروهای 

ماهر از يک كشور موجب می شود تا توسعه پايدار براي آن كشور حاصل نشود.
دكتر فرهادي گفت : هم كشورهای مبدا و هم كشورهای مقصد هر دو در حمايت 
و ايجاد تسهيالت برای مهاجرت نيروهای ماهر و حرفه ای مسئول هستند و بايد 

اين تسهيالت  را برای بازگشت مغزها به سرزمين مادری  ارائه كنند.
 وزير علوم با اشاره به بازگشت مغزها تصريح كرد : اگر چنين شود كشورهای مبدا 
از سرمايه گذاری گزافی كه صرف آموزش و پرورش كرده اند و از نيروهايی كه 
خود پرورش داده اند؛ بار ديگر بهره مند خواهند شد و انتقال مغزها به كشورهای 

خود دستيابی دوباره به اين منابع با ارزش انسانی به حساب می آيد.  

وزير علوم قطر در ديدار با دكترمحمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوری 
كشورمان در شهر كيوتو ژاپن عملکرد و سياست های ايران در توسعه همکاری های 
علمی، پژوهشی و فناوری در عرصه بين المللی را ارزشمند و قابل تقدير دانست.
به گزارش گاهنامه عتف  ، در اين ديداردكترفرهادی در سخناني از عالقه مندی 
جمهوري اسالمي ايران برای افزايش همکاری های علمی، دانشگاهی و آموزشی 
ميان دو كشــور خبــر داد و گفت: اين همکاری ها می توانــد در زمينه تبادالت 

دانشجويی بويژه برای مقاطع تحصيالت تکميلی و دكتری باشد.
وی عالوه بر دعوت از همتای قطری خود برای ســفر به ايران گفت :دو كشور 
دوست و برادر می توانند همکاری های مشترک خود را در زمينه پارک های علم 

و فناوری نيز توسعه دهند.
انعقاد تفاهم نامه های همکاری در زمينه های مختلف براساس تبادل نظر مشترک 
طرفين از ديگر مواردی بود كه وزير علوم كشورمان در سخنان خود به آن تاكيد 

كرد.
همچنين در اين ديدارمحمد بن عبدالوحيد الحمدی وزير علوم قطر در سخناني 
با بيان اينکه از ديدگاه من اتخاذ سياست توسعه همکاری های علمی و فناوری 
ايران با كشورهای مختلف بويژه كشورهای همسايه و اولويت دادن به اين مهم 
كاری ارزشمند است ، گفت : در همين راستا، دوحه نيز آماده است همکاری ها و 

مناسبات فرهنگی و آموزشی خود را با تهران افزايش دهد.
وی به اختصاص 2,5 درصد از رشــد توليد ناخالص داخلی قطر به امر آموزش و 
كارهای تحقيقاتی در اين كشور اشاره كرد و گفت: اگرچه در قطر تعداد پارک های 

فناوری و دانشگاه ها كم است اما اين موسسات از كيفيت خوبی برخوردار هستند.
وزير علوم قطر ادامه گفت : كشــورش آماده همکاری و برنامه ريزی برای تبادل 
هيئت های علمی و دانشگاهی است و آمادگی دارد در زمينه فعاليت های پژوهشی 
در حوزه نانو تکنولوژی، بيو ســاينس، بيو مهندســی و ICT با مراكز علمی و 

دانشگاهی ايران همکاری داشته باشد 

وزیر علوم تحقیقات و فناوري اعالم کرد

11 میلیون از جمعیت ایران داراي 
مدرك دانشگاهي هستند

وزیر علوم قطر در دیدار با وزیر علوم کشورمان:

عملکرد جمهوري اسالمي ایران
 در توسعه همکاری های علمی 

در عرصه بین الملل قابل تقدیر است

گزارش
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وزير آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم تکنولوژی ژاپن در ديدار با دكترمحمد 
فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوری كشورمان خواستار استفاده از ظرفيت های 

بالقوه موجود همکاری ميان دو كشور در حوزه علم و فناوری شد.
به گزارش گاهنامه عتــف، در اين ديدار دكتر فرهادي با تاكيد بر بهره برداری 
موثر از تفاهم نامه امضا شــده بين وزارتخانه های علوم دو كشور ايران و ژاپن، 
تصريح كرد : برای عملياتی شــدن مفاد اين تفاهم نامه، تعيين برنامه اجرايی 
ضروی اســت و ما عالقه منديم تا برنامه اجرايی مناسبی تدوين و به امضای 

طرفين برسد.
وی همچنين پيشنهاد كرد كميته ای به منظور فعال كردن بخش های كارشناسی 

مرتبط در وزارت علوم دو كشــور برای بررسی دقيق و تسهيل مفاد تفاهمنامه 
امضاء شده، تشکيل شود كه با موافقت طرف ژاپنی همراه شد.

دكترفرهادی در اين ديدار كه با حضور رضا نظرآهاری سفير جمهوری اسالمی 
ايران در ژاپن برگزار شــد، نقش تعامالت دانشــگاهی در تعميــق روابط دو 
كشــور را مهم توصيف كرد و در اين راستا از آمادگی وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری كشورمان برای تبادل دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی، توسعه 
كرسی های ژاپن شناسی در ايران و كرسی های ايران شناسی در ژاپن خبر داد.

وی همچنيــن از هيروكازو ماتســونو وزير آموزش، فرهنــگ، ورزش و علوم 
تکنولــوژی ژاپن دعوت كرد ســفری به ايران داشــته باشــد و از نزديک با 

پيشرفت های حوزه علوم، تکنولوژی و فناوری كشورمان آشنا شود.
همچنيــن هيروكازو ماتســونو در اين ديدار كه در حاشــيه اجــالس وزيران 
سيزدهمين مجمع جهانی علم و فناوری در شهر كيوتو ژاپن صورت گرفت، با 
تاكيد بر نقش خوب جمهوري اسالمي ايران در عرصه علم و دانش بين المللی، 
به امضای تفاهم نامه مشــترک همکاری دو كشور اشاره كرد كه سال گذشته 

ميان دو وزارتخانه در همين اجالس به امضا رسيده بود.
وی با تقدير از حضور هيئت ايرانی در اجالس ســيزدهم، تالش برای عملياتی 
كردن تفاهم نامه مزبور و استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل های بالقوه همکاری در 

زمينه های مختلف را مورد تاكيد قرار داد.  

 )STS( كوجی اومی رئيس و مبتکر انجمن بين المللی علوم و فناوری در جامعه
در ديدار با وزير علوم، تحقيقات و فناوری كشورمان با اعالم اينکه ايران می بايست 
حضوری فعال تر در اين انجمن داشــته باشــد از آمادگی اين تشکل علمی برای 

گسترش همکاری ها با جمهوري اسالمي ايران خبر داد.
به گزارش گاهنامه عتف ، در اين ديداركه در حاشــيه ســيزدهمين مجمع جهانی 
علم و فناوری در شــهر كيوتو ژاپن صورت كرفت، وزير علوم، تحقيقات و فناوری 
كشــورمان از ابراز تمايل ايران برای افزايش همکاری ها با »اس.تی.اس.«سخن 
گفت و اينکه نهادهای علمی، تحقيقاتی و پژوهشــی كشــورمان بويژه استادان، 
محققان و توليدكنندگان ايرانی به دليل داشــتن ظرفيت های الزم، از قابليت های 

مناسب جهت برقراری چنين مناسباتی برخوردارند. 

وی از انجمــن بين المللی علوم و فنــاوری در جامعه )STS( به دليل داشــتن 
ديدگاه های مثبت نســبت به مسائل جهانی؛ به عنوان نهادی نام برد كه می تواند 
در حل مشــکالت پيش آمده جامعه بشری در استفاده از علوم و فناوری، به ايفای 

نقش بپردازد.
كوجی اومی نيز در اين ديدار يادآور شــد: به دليل پيشرفت های قابل توجهی كه 
جمهوري اســالمي ايران در عرصه های علمی، پژوهشی و تحقيقاتی كسب كرده 

است ،مايليم »اس.تی.اس« همکاری خود را با ايران توسعه دهد.
وي افــزود: ايران به عنوان يکی از كشــورهای پيشــرو در عرصه علم و فناوری 
می بايســت نقشــی فعال تر و پررنگ تر در انجمن بين المللی علوم و فناوری در 
جامعه )STS( داشته باشــد و تمامی دست اندركاران اين مجموعه از اين حضور 

استقبال می كنند.
بنيانگذار انجمن علمی اس.تی.اس با ابراز خرسندی از اين ديدار و حضور وزير علوم 
و هيئت همراه در مجمع جهانی علمی و فناوری در كيوتو، از تمايل خود برای سفر 
به ايران خبر داد و گفت : در جريان اين ســفر می توان به شکلی مناسب راه های 

گسترش همکاری ها ميان دو طرف را مورد بررسی قرار داد.
گفتني اســت اين انجمن در ســال 200۴ به ابتکار »كوجی اومی« به عنوان يک 
سازمان غيردولتی بنا نهاده شد كه هم اكنون در شورای مركزی آن 81 نفر از 28 

كشور دنيا از جمله جمهوری اسالمی ايران عضويت دارند.
عالوه بر اين 86 شــركت مشهور در حوزه علم و فناوری، 21 كشور جهان نيز به 

عنوان اعضا و شركای اصلی با اين تشکل همکاری دارند.  

معاون پژوهشی وزارت علوم در هشتمين همايش كاربران چشمه نور، ابراز كرد: 
چشمه نور ايران طرحی پژوهشی و اقتصادی برای كشور است.

به گزارش گاهنامه عتف ، هشــتمين همايش كاربران چشــمه نور ايران"پروژه 
شتابگر ملی"كه طی دو روز در قزوين برگزار شد، به كار خود پايان داد. 

شتابگر ملی يا سنکروترون به فرانسوی synchrotron كه اولين بار توسط لوييس 
آلوارز ابداع شــد، نوعی از شتاب دهنده ذرات به شکل يک حلقه دايره ای است كه 
با كمک ميدان های الکتريکی و مغناطيسی، تابش الکترومغناطيسی توليد می كند، 
ذراتی كه با سرعتی نزديک به سرعت نور در يک محيط الکترومغناطيسی حركت 
می كنند، در جهت حركتشان، نوری منتشر می كنند كه تابش سينکروترون يا نور 

سنکروترون ناميده می شود. 
تابش ســنکروترن يک امکان توانمند برای مطالعه ساختمان مولکولی و تغييرات 
شکل و تركيبات ســلولی در هنگام واكنش های شيميايی است كه در زمينه های 

مختلف تحقيقاتی و كاربردی در فيزيک، پزشکی، صنعت، زيست شناسی، باستان 
شناسی و غيره كاربرد دارد. 

اســتفاده از تابش ســينکروترون برای علوم بنيادی و فناوری های كاربردی، رشد 
فزاينده ای را در چند دهه اخير تجربه كرده است. 

مزيت اين نوع از شتاب دهنده ها نداشتن محدوديت در انرژی است كه باعث می شود 
ذرات بنيادی را بتوان به انرژی های چندين گيگا الکترون ولت و بيشتر رساند. 

ســينکروترون ها از جمله شتاب دهنده های دايره ای هستند كه از سه دهه پيش تا 
كنون كاربرد صنعتی داشته اند. 

كاربرد نور سينکروترون در نانوتکنولوژی، زيست فناوری، بيوفيزيک، محيط زيست، 
صنايع پتروشيمی و مواد، پزشکی و عکسبرداری، ژنتيک و شناخت و توليد داروهای 
جديد و نيز در علوم باستان شناسی و در مواردی در صنايع نظامی و صنايع فضايی 

كاربرد دارد. 

نور ســينکروترون هنگام حركت دايره ای ذرات باردار توليد می شــود و از طريق 
خروجی هايی به نام خط باريکه نور به اتاق های آزمايش و تجهيزات آزمايشگاهی 

هدايت می شود. 
دكتر وحيد احمدی، معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، در اين همايش ابراز 
كرد: برگزاری 8 دوره از اين همايش نشان دهنده سابقه اين پژوهش در ايران است. 
وی افزود: تحقيقات جمعی ملی و بين المللی در اين حوزه، بسيار اثرگذار است كه با 

تداوم چنين برنامه هايی می توان به آينده پروژه چشمه نور اميدوار بود. 
احمدی عنوان كرد: نخبگان ايرانی دســتگاه هايی ابداع كرده و ساخته اند كه مايه 
مباهات جامعه علمی كشور است و می تواند زمينه پيشرفت علمی در كشور را باال 

ببرد. 
وی خاطر نشان كرد: از نظر علمی در دنيا رتبه خوبی داريم و در توليد مقاالت """ 

رتبه دوم را كسب كرده ايم. 
معاون علمــی و فناوری وزارت علوم يادآور شــد: در مباحث علمی تنها به توليد 
مقاالت علمی توجه نداريم بلکه می خواهيم با همکاری متخصصان اقدامات عملی 

مناسبی برای پياده سازی طرح های علمی انجام دهيم. 
وی تاكيد كرد: پروژه هايی مانند چشــمه نور ايران، اهميت فراوانی در عرصه های 

پژوهشی و اقتصادی دارد. 
در بخش های ديگری از اين همايش علمی و پژوهشــی، محققانی از كشورهای 

مختلف به ارائه مطالب و تجربيات خود در طرح های مشابه پرداختند. 
الزم به ذكر اســت؛ عالوه بر محققان و پژوهشــگران داخلــی و خارجی، دكتر 
ستاری معاون علمی و فناوری رياست جمهوری، دكتر الريجانی رئيس پژوهشگاه 
دانش های بنيادی، مهندس همتی استاندار قزوين و برخی ديگر از مسئوالن در اين 

همايش حضور داشتند.   

وزیر علوم و تكنولوژي ژاپن در دیدار با دکترمحمد فرهادی: 

ژاپن خواستار استفاده از ظرفیت های 
علمی بالقوه همکاری با ایران است

بنیانگذار انجمن علمی اس.تی.اس 
در مالقات با دکتر فرهادي خواستار 
گسترش همکاری های علمی با ایران شد

معاون پژوهشی وزارت علوم:

چشمه نور ایران طرحی پژوهشی 
و اقتصادی برای کشور است

 

گزارش



مهرماه 95. شمارة 9

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
گزارش10

  به رياست دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري 
وزير علوم و دبيركل شوراي عالي عتف، نشست  هم انديشي 
نحوه حضور موثر ايران در كنفرانس جهاني انجمن بين المللي 
پارک های علم و فناوري و  مراكز نوآوري جهان در مســکو 

برگزار شد. 
در اين نشســت كه با حضور تعدادي از روســاي پارک های 
علم و فناوري و مديران ستادي وزارت علوم  برگزار شد، دكتر 
خســرو پيري مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري اهداف 
برگزاري كنفرانس انجمن پارک  هاي علم و فناوري و مراكز 
نوآوري راكه 29 شهريورماه الي اول مهرماه در مسکو برگزار 

مي شود ،  تشريح كرد. 
وي تبادل دانش ،تجربيات و مديريت پارک های علم و فناوري 
،آشنايي پارک های علم و فناوري با يکديگر و  شبکه سازي و 
طرح ايده های جديد در خصوص زيرســاخت های توســعه 

فنــاوري و اقتصــادي را از جمله  اهــداف كنفرانس جهاني 
پارک های علم و فناري نام برد. 

دكتر پيري در ادامه شناســاندن ظرفيت های علم و فناوري 
ايران به ديگر كشورها،افزايش همکاري های  علمي و فناوري 
با كشــورهاي ديگر و افزايش امکان حضور شــركت های 
بين المللي در ايران را  از اهداف  شــركت كشورمان در اين 

كنفرانس عنوان كرد. 
در ادامه اين نشســت دكتر كشميري رئيس شهرک علمي 
تحقيقاتي اصفهان كه كانديــداي ميزباني  كنفرانس جهاني 
پارک های علم و فناوري در ســال 2018 است پيشنهادات 
خودرا در خصوص حضور  قدرتمند ايــران در اين كنفرانس 
مطرح كرد و اعضاي حاضر در نشست در اين خصوص بحث 

و تبادل نظر  كردند.   

 وزير كشور با بيان اينکه از ظرفيت و دانش نخبگان بايد 
نهايت بهره را ببريم، گفت: شــركت های دانش  بنيان برای 
موفقيت بايد قدرت رقابت و ريســک پذيری بااليی داشته 

باشند. 
عبدالرضــا رحمانی فضلی در حاشــيه بازديد از پارک علم و 
فناوری خراسان رضوي اظهار كرد: اگر حل تمام  مشکالت 
را از دولت بخواهيم به نتيجه ای نمی رسيم و مبنای پيشرفت 
علم و تکنولوژی در رقابت حضور  در بازار و استفاده از دانش 

نخبگان است كه البته بايد حمايت الزم صورت گيرد. 
وی افزود: روند پيشرفت های علمی و توفيقات بدست آمده 
انطباقی با روند بودجه دهی ندارد و قدرت  رقابت و ريســک 
پذيری بايد باال باشد تا به موفقيت های مد نظر دست يابيم. 

وزير كشور با اشاره به عملکرد خوب واحدهای توليدی مشهد 
خاطرنشان كرد: در مشهد 6 هزار و ۴00  واحد توليدی فعال 
است كه حداقل 2 هزار واحد آن نيازمند كارهای تحقيقاتی و 
توسعه ای هستند و  مديريت دانايی بايد منطبق با نيازها باشد. 
وی تصريح كرد: بخش خصوصی آنقدر قوی نيســت كه در 
همه موارد ريسک پذير باشد و بايد فاصله های  موجود در اين 
رابطه از بين برود تا بتوان با تالش، انگيزه، سخت كوشی و 

صبر و تحمل مشکالت به  موفقيت رسيد. 
رحمانی فضلی ادامه داد: موفقيت ها دست يافتنی است مانند 
بســياری از كارهای ديگری كه سربلند  بوديم و بايد قدرت 

علمی و تکنولوژی هم در باالترين رتبه قرار بگيرد. 
وزير كشور با اشاره به مشکالت مطرح شده  استان ها، گفت: 
انبوهی از مشــکالت در سفرهای اســتانی  به  استان های 
مختلف مطرح می شود و درخواست دارم كه برای حل مشکل 
طرح ها و پيشنهاداتی  هم مطرح شود و مشکالت را تنها در 
مباحث مالی نبينند و بودجه را دوای رفع مشکل خود حساب 

 نکنند. 
وی ادامه داد: ســازمان شــهرداری ها و دهياری های وزارت 
كشور آماده همکاری با پارک های علمی و  فناوری است به 

شرطی كه حالت برد- برد داشته باشد. 
رحمانــی فضلی در پايان اظهار كرد: درخواســت پارک علم 
و فناوری خراســان به عنوان پايلوت اقتصاد  مقاومتی مورد 
بررسی قرار می گيرد و از مسئوالن اين مجموعه درخواست 
داريم تا طرح های خود در  اين رابطه را به وزارت كشور ارسال 
كنند و پس از بررسی های الزم تصميم نهايی در اين رابطه 

گرفته  می شود.   

  رئيس پارک علم و فناوری خراسان رضوي در حاشيه 
بازديد وزير كشــور و هيئت همــراه از اين پارک گفت: از 
 دولت تدبير و اميد درخواست داريم طرح سرباز فناور را در 
سطح كشور اجرايی كند تا شــرايط انجام  خدمت وظيفه 

عمومی نخبگان در پارک های علم و فناوری مهيا شود. 
سيدحســن علم الهدايی اظهار كــرد: مقام معظم رهبری 
درباره پيشرفت پارک های علم و فناوری تاكيد  ويژه داشتند 

و تحقق اين مهم با حمايت دولت امکان پذير است. 
وی افــزود: مراكــز رشــد پارک های علم و فنــاوری از 
مجموعه های فعالی هستند كه می توانند در مسير  تحقق 
خواســته های بحق مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد 

مقاومتی نقش آفرين باشند. 
رئيــس پارک علم و فناوری خراســان با ابــراز گاليه از 
اعتبارات ناچيز دولتی، خاطرنشان كرد: اعتبارات پارک  علم 
و فناوری خراسان در رديف پنجم قرار دارد و اين رقم كمتر 
از اعتبارات مصوب شده اســت و سهم  پارک های علم و 

فناوری كشور 1,2 درصد بودجه وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری است و بودجه ساالنه  پارک علم و فناوری خراسان 

هم 3 تا 5 ميليارد تومان است. 
علم الهدايی گفت: بايد از ظرفيت شهرداری ها و دهياری ها 
استفاده شود تا شاهد رشد و فناوری  روستاها هم باشيم و 
هرچه قدر كه جهل كاهش يابد پيشرفت افزايش می يابد. 
وی افزود: پارک علم و فناوری خراســان در 11 سال اخير 
600 شركت، 280 موسسه و 8 مركز رشد فعال  كرده و در 

جشنواره شيخ بهايی هم رتبه برتر كشور را كسب كرد. 
رئيس پارک علم و فناوری خراسان با اشاره به فعاليت های 
اين مجموعه در دو حوزه فناوری سخت و  نرم، بيان كرد: 
ايــن فعاليت ها در حوزه های  IT، نفت، گاز، پتروشــيمی، 
همکاری با مترو و غيره بوده كه  بسيار چشمگير بوده است 
و از مســئوالت دولتی درخواســت داريم تا كه پارک علم 
و فناوری خراســان را  به عنــوان پايلوت اقتصاد مقاومتی 

انتخاب كنند.   

 دكتر خســرو پيري مديركل دفتر برنامــه ريزي امور 
فناوري وزارت علوم گفت: در راســتاي نهادينه شدن پارک 
 هاي علم و فناوري در جامعه، اطالع رساني شفاف و دقيق به 
جامعه مهمترين وظيفه مديران پارک های  علم و فناوري است 
كه براي انجام اين وظيفه بايــد اطالعات جامع و كاملي از 

شركت های دانش بنيان  مستقر در پارک ها تهيه شود. 
دكتر پيري در جمع مديران روابط عمومي پارک های علم و 
فناوري كشور افزود: در دانشگاه هاي معتبر  دنيا اولين بخشي 
كه در صف برقــراري ارتباطات و همکاري های بين المللي 
است واحد روابط عمومي  است كه مدير آن به تمام سياست ها 
و برنامه های آن دانشــگاه و محيط پيراموني اعم از شرايط 
 داخلي آن كشور و محيط بين المللي آگاهي دارد و از تواناييها 

و نيازهاي طرف همکاري نيز مطلع است. 
وي افزود: دستگاههاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي دو 
مخاطب اصلي پارک های علم و فناوري  هســتند و مديران 
روابــط عمومي پارک های علم و فنــاوري بايد تالش كنند 
مديران سياســتگذار و اجرايي  اين دوبخــش را با وظايف و 

ماموريت های اين مراكز آشنا كنند. 
مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري گفت: فعاليت روابط 
عمومي در پارک های علم و فناوري هدف  مشخصي دارد و 
آن ايجاد شــرايط براي اثر گذاري بيشتر شركت های دانش 
بنيان به عنوان محور اقتصاد  مقاومتي در اقتصاد كشور و رفاه 

اجتماعي مردم است.. 
وي تاكيد كرد: فعاليــت روابط عمومي در پارک های علم و 
فناوري فقط اطالع رســاني و ارائه خدمات به  بيرون از اين 
مراكز نيست بلکه روابط درون سازماني نيز اهمّيت وي  ژه اي 
دارد و مديران روابط عمومي بايد  زمينه ارتباط و تعامل مناسب 
شركت های دانش بنيان مستقر در پارک های علم و فناوري با 

مديران پارک  ها را فراهم كنند. 
دكتر پيري، تهيه اطالعات دقيق و صحيح از شــركت های 
دانش بنيان مســتقر در پارک های علــم و فناوري و  رصد 
نيازهــاي محيط پيراموني پارک های علــم و فناوري را دو 
ماموريت مهم مديران روابط عمومي اين  موسســات اعالم 

كرد.   

نشست هم اندیشي نحوه حضور ایران در کنفرانس 
جهاني پارك های علم و فناوري مسکو برگزار شد 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوي: 
طرح سرباز فناور در کشور اجرایی شود

بازدید وزیر کشور
 از پارك علم و فناوري استان خراسان رضوي

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم: 
نهادینه شدن پارك های علم و فناوری در جامعه 
 به فعالیت روابط عمومی این مراکز بستگی دارد
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11 دفتر برنامه ریزی فناوری

  نشســت مشــترک هيئت امنای مناطق شش گانه 
فنــاوری با حضور دكتر وحيد احمــدي معاون  پژوهش و 
فناوری وزير علوم، دكتر عبدالرضا باقري مشــاور وزير و 
رئيس مركز هيئت های امنا و هيئت های  مميزه مركزي 
و دكتر خســرو پيري مدير كل دفتــر برنامه ريزی امور 
فناوری و رئيس كميســيون دائمي هيئت  امنای مناطق 
فناوری و روساي پارک های علم و فناوري كشور با هدف 
تصويب اصالحيه بودجه تفصيلي  ســال 139۴و 1395 و 
موارد مطرح شده از طرف كميسيون های دائمي برگزار شد. 
در اين نشســت دكتر احمدی با تأكيد بر نهايی شــدن 
برنامه های راهبردی اظهار داشت: در اين زمينه  پارک هاي 
علم و فناوري بايد عالوه بر استفاده از ظرفيت ها، در منطقه 

نيز ظرفيت سازی كنند. 
وي همچنين بر استفاده از ظرفيت های بين المللی، استفاده 
از صندوق هــای پژوهش و فناوری، ارتباط با  دانشــگاه و 

كمک به توسعه تجاری سازی تأكيد كرد. 
در ادامه دكتر عبدالرضا باقري مشاور وزير و رئيس مركز 
هيئت های امنا و هيئت های مميزه مركزي  درخصوص 
يکي از موضوعاتي كه در هيئت امنا براساس دستور وزير 
علوم دنبال مي شــود اظهار داشت:  سياست های وزارت با 
اســتفاده از اسناد باالدســتی در حال تدوين است و طي 
يک ماه آينده منتشر  خواهد شــد و پس از آن هيئت امنا 
به صورت متمركز عمل خواهد كرد. نســخه پيش نويس 
برنامه  راهبردي پارک ها در كارگروه سياست گذاري دفتر 

برنامه ريزي امور فناوري معاونت پژوهشــي بررســي و 
 تدوين شد. 

دكتر باقري با اشــاره به اينکه بايــد حداقل ۴0 درصد از 
منابع برای حمايت از واحدهای فناور باشد  خاطرنشان كرد: 
اعتبارات بازگشتی تسهيالت ارائه شده از واحدهای فناور 

در همين راستا هزينه شود. 
مشــاور وزير و رئيس مركز هيئت های امنا و هيئت های 
مميزه مركزي بر تالش برای برند سازی تأكيد كرد  و گفت: 

تسهيالت شركتهایhightech  بايد افزايش يابد. 
وي با بيــان اينکه برای اســتفاده از نيروهای توانمند در 
پارک هاي علم و فناوري بويژه در حوزه كسب و كار  بايد از 
هيئت امنا مجوز اخذ شود، بر حضور افراد با تجربه و توانمند 

در هيئت امنای پارک های علم و  فناوري نيز تأكيد كرد. 
دكتر باقري با اشاره به تسهيل آيين نامه ها برای ارائه خدمات 
بهتر اظهار داشت: برای تبيين انتظارات از  پارک های علم 
و فناوري سطوح مختلف، بايد شاخص هايي تدوين شود 
كه با همکاري دفتر برنامه ريزي  امور فناوري در دســت 

اقدام است. 
وي بر وظيفه نظارتی هيئت امنا تأكيد كرد و گفت: در حال 
حاضــر صرفاً نظارت بر روی عملکرد ی پارک هاي  علم و 

فناوري است. 
سپس دكتر خسرو پيري اظهار داشت: ايجاد دانشگاه های 
كارآفرين با كمک  پارک هاي علم و فناوري  محقق خواهد 
شد و مصوبات كميسيون دائمي جهت تصويب نهايي در 
هيأت امنا توسط رئيس  كميســيون دائمي هيئت امنای 

مناطق فناوری مطرح و مورد تأييد قرار گرفت. 
وي در خاتمه خاطرنشــان كرد: بايــد موضوع تعامالت 
بين المللی با جديت دنبال شود و بحث انتقال  تکنولوژي از 

جمله خروجي های تعامالت بين المللي مي باشد. 
گفتني اســت در اين نشســت اعضای حقوقی و حقيقی 
هيئت امنای مناطق شــش گانه فناوري )مناطق  يک، دو، 
سه، چهار و پنج فناوري و پارک زيست فناوري قشم( نيز 

حضور داشتند .  

 دكتر خسرو پيري مديركل دفتر برنامه ريزی امور فناوری 
وزارت علوم، در مورد اين مســئله كه پژوهش و  فناوري در 
توليــد علم به ثروت نقش اثرگــذار دارد اظهار كرد: فعاليت 
دانشــگاه و بخش صنعت بايد در كنار  هم و به  هم  پيوسته 
باشد، چراكه آموزش و كارآفريني مي تواند همانند پژوهش و 

فناوري در تبديل علم  به ثروت سهم داشته باشد. 
وي افزود: دانشــگاه ها، بخش خصوصی و آزمايشگاه ها سه 
ركن اساسی در رشد علم و فناوری هستند  كه در حال حاضر 
به صورت بسيار جدی در اين زمينه فعاليت صورت می گيرد 
و كارگروهی در اين راســتا در  دفتر برنامه ريزی امور فناوری 

وزارت علوم تشکيل شده است. 
مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم با اشاره 
به نقش مهم دانشــگاه های كارآفرين در روند  توسعه كشور، 
تصريح كرد: در حال حاضر كارگروهی در راســتای بررسی 
نقش دانشــگاه های كارآفرين و  مــوارد الزم برای اقدام به 
كارآفرينی بيش از گذشــته تشکيل شــده است كه يکی از 

اقدامات مهم در  راستای تجاری سازی ايده ها است. 
دكتر پيری بيان كرد: در حال حاضر دانشــگاه ها از نوآوری 
و ايده های خالق استقبال بســيار خوبی دارند و  در راستای 
ايجاد شركت های دانش بنيان زايشی با همکاری بيش از 10 
دانشگاه بزرگ، متخصصان و  خبرگان عرصه علم در طول 6 
ماه فعاليت و بررسی برای تدوين آئين نامه تأسيس شركت های 

دانش بنيان  همکاري صميمانه و تنگاتنگ داشته اند. 
مديركل دفتر برنامه ريزی امــور فناوری وزارت علوم، اظهار 
داشت:  دستورالعمل تأسيس شركت های  دانش بنيان در چند 
روز گذشته در راستای بهبود ارائه كيفيت خدمات و قانونمند 

شدن بيش ازپيش  شركت های دانش بنيان ابالغ شد. 
وی خاطرنشان كرد: به وسيله اين آئين نامه چارچوب های الزم 

برای راه اندازی شركت های دانش بنيان  به صورت تدوين شده 
در اختيار متقاضيان تأسيس شركت در دانشگاه ها قرار می گيرد 
و به عنوان نقشه  راهی برای تأسيس شركت های دانش بنيان 
و مديريــت آنها به كار می رود و تدوين اين آيين نامه يکی از 

 اقدامات عملی مهم در سال جاری بوده است. 
مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، با اشاره 
به لزوم فرهنگ سازی در راستای توسعه  فناوری تبيين كرد: 
فرهنگ ســازی و آگاه ســازی مردم در زمينه رشد و توسعه 
شــركت های دانش بنيان بسيار  ضروری و الزم است؛ چراكه 
مردم بايد نســبت به فعاليت ها و محصوالت اين شركت ها 

اطالعات الزم را  داشته باشند. 
دكتر پيری تشــريح كرد: حمايت از شركت های دانش بنيان 
يکــی از رويکردهای اصلی دفتــر برنامه ريزی امور  فناوري 
وزارت علوم اســت و الزم اســت در حوزه علوم انســانی و 
اجتماعی با جديت بيشــتری پرداخته  شــود، زيرا اين علوم 
به عنوان پايه های اصلی رشد و توسعه پژوهش و فناوري و از 

اهميت فراوانی  برخوردار هستند. 
وی ارتباط شــركت های دانش بنيان را بسيار مهم برشمرد و 
عنوان كــرد: انتقال تکنولوژی در تبديل علم به  ثروت نقش 

مهمی ايفا می كند.   

طراحی و ساخت ردیاب 
خورشیدی با راندمان 
باال توسط پارك علم و 
فناوری استان هرمزگان

 
 يک واحد فناور در پارک علم و فناوری استان هرمزگان 
اقدام به طراحی و ساخت ردياب  خورشيدی كرده كه با توجه 

به مينيمم كردن تابع هزينه و انرژی عمل می كند. 
دكتر پويان اديبی مدير مركز رشد واحدهای فناور پارک علم 
و فناوری هرمزگان با اعالم اين خبر افزود: اين  طرح توسط 
واحد فناور ســپند آرمان نوين انرژی به مديرعاملی شهريار 
بازياری مطرح شــده اســت كه ايده  مذكور در مرحله رشد 
مقدماتی مركز رشــد واحدهای فناور پارک علم و فناوری 

هرمزگان پذيرش شده  است. 
وی در تشــريح جزئيات اين طرح خاطرنشان كرد، يکی از 
فناوری های جديد توليد انرژی، فناوری سامانه  فتوولتاييک 
يا برق خورشيدی است، كه در كنار سامانه های توليد انرژی 
ديگــر همچون انرژی باد، جــزر و  مد دريا، بيومس و " به 

سرعت در حال گسترش و رشد می باشد. 
اديبی ادامه داد، سامانه های خورشيدی فتوولتاييک به دليل 
قابل اســتفاده بودن در اكثر نقاط زمين و از  طرفی عدم نياز 
به مواد خام اوليه برای توليد انرژی و تنها نياز به يک محيط 
مســتقل برای نصب، به يک  منبع توليد انرژی قابل اعتماد 
تبديل شــده است كه برای اســتفاده از آن در مقياس های 
باال مورد توجه  خاصی قرار گرفته اند و تالش می شود تا با 
استفاده از تکنولوژی پيشرفته به نسل جديدی از آنها  دست 

پيدا كرد كه دارای راندمان باالتر و حجم كمتری باشند. 
مدير مركز رشــد واحدهــای فناور پارک علــم و فناوری 
هرمزگان ادامه داد، در سيستم ردياب خورشيدی  هدف اين 
است تا در هر لحظه از زمان ماژول به صورتی قرار بگيرد كه 

تا حد امکان بيشينه تابش  خورشيد را دريافت كند. 
اديبی گفت: اين ردياب موقعيت خورشــيد در طول يک 
ســال را در يک منطقه بر اســاس روابط نجومی  وابسته 
به طول و عــرض جغرافيايی تعيين نموده و در هر زمان 
می تواند زاويه تابش خورشيد بر سطح  زمين در آن منطقه 
را محاسبه نموده و ردياب را با دادن اين اطالعات، بدون 
نياز به سنســورهای نوری، به  صورت عمود بر راســتای 

تابش خورشيد قرار دهد.   

بازدید معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم از 

پارك علم و فناوری استان 
چهارمحال و بختیاری

 
 دكتر وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوری به همراه دكتر 
خســرو پيري مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور  فناوري وزارت 
علوم، در حاشيه نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های منطقه 6 
كشور از شركت های مستقر در پارک علم و فناوری بازديد كرد. 
در اين بازديد دكتر احمدی با بيان اين كه سياســت كالن 
نظام توجه به علم و فناوری بــا محوريت اقتصاد  مقاومتی 
اســت، تصريح كرد: اين امر رسالت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری را ســنگين كرده و می طلبد  در حوزه اقتصاد دانش 

بنيان فعاليت های بيشتری انجام شود. 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به 
نقش پارک های علم و فناوری كشور در  توسعه اقتصاد دانش 
بنيان اشاره كرد و گفت: هم اكنون 39 پارک علم و فناوری و 
چهار هزار و ۴00  شركت دانش بنيان و فناور در سطح كشور 
فعال است كه فرصت خوبی را برای تحقق سياست های  اين 

وزارتخانه در حوزه فناوری فراهم كرده است. 
دكتر احمدی با ابراز خرســندی از تالش های صورت گرفته 
در پارک علــم و فناوری چهارمحــال و بختياری  توجه به 
ظرفيت هــای بومی و منطقــه ای را در برنامه های كلی اين 

پارک خواستار شد. 
گفتنی است هم اكنون 115 شــركت فناور، دانش بنيان و 

هسته فناور در پارک علم و فناوری استان فعال  هستند.   

مدیرکل دفتر برنامه ریزي امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 

پژوهش و فناوري مهمترین  عوامل تبدیل علم به ثروت هستند

نشست مشترك سالیانه هیئت امنای مناطق 
شش گانه پارك های علم و فناوری برگزار شد
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر برنامه ریزی فناوری12

 دكتر بابک مختاری رئيس پارک علم و فناوري استان خوزستان، با بيان اينکه 
در حــال حاضر مهم ترين  دغدغه شــركت های دانش بنيان اســتان مطالبات اين 
شركت ها از دستگاه های دولتی است، اظهار كرد:  برخی از اين مطالبات حتی بيش 

از سه، چهار يا 6 ماه نيز به تأخير افتاده اند. 
وی افزود: اگر اين مشکل در آينده نزديک حل نشود بسياری از اين شركت ها حتی 
تا مرز ورشکستگی  نيز پيش خواهند رفت، پارک برای حل كوتاه مدت اين مشکل، 
با پرداخت تسهيالت با كارمزد بسيار پايين  سعی در جلوگيری از بروز بحران مالی 
برای شركت های مستقر در پارک و شركت های دانش بنيانی دارد  كه مطالبات آن ها 

توسط خود دستگاه های دولتی تأييد شده است. 
رئيس پارک علم و فناوری خوزســتان ادامه داد: بــا اين حال تداوم عدم پرداخت 
مطالبات شركت ها از  سوی دستگاه ها و شركت های دولتی آينده آن ها را به مخاطره 

خواهد انداخت. 
مختاری گفت: چنانچه شركت ها ايده های قابل تجاری سازی شدن داشته باشند، 

پارک با پرداخت  تسهيالت بدون بهره از آن ها حمايت می كند؛ سقف اين حمايت 
در سال های گذشته 500 ميليون ريال  بوده كه با مصوبه اخير هيأت امنا كه در دوم 
مردادماه ابالغ خواهد شد اين سقف به 700 ميليون ريال  افزايش پيدا خواهد كرد. 
وی عنوان كرد: در كنار اين تســهيالت مالی، مشــاوره های علمی و ارائه خدمات 
تجاری ســازی در حوزه  ملی و بين المللی از جمله حمايت های هميشگی پارک از 
شركت های دانش بنيان اســت؛ همچنين  صندوق نوآوری  و  شکوفايی و معاونت 
علمی و فناوری رياســت جمهوری و وزارت علوم در خارج از استان،  حمايت های 
مالی و معنوی را از شركت های مستقر در پارک و شركت های دانش بنيان به عمل 

می آورند. 
رئيس پارک علم و فناوری خوزســتان تصريح كرد: ما انتظار داريم بخشنامه خريد 
در داخل استان توسط  دستگاه های دولتی و شركت های صنعتی اجرا شود؛ اين كار 

كمک زيادی به رونق توليد، افزايش و  ماندگاری اشتغال در استان خواهد كرد. 
مختاری ادامــه داد: همچنين اين انتظــار وجود دارد كه دســتگاه های دولتی و 

شــركت های صنعتی در خريد  محصوالت با فناوری بــاال نگاه كمتری به بيرون 
داشــته باشــند و از توان باالی متخصصان دانش بنيان در پارک  علم و فناوری و 

دانشگاه های استان استفاده كنند. 
وی تجربيات و اطالعات شركت های مستقر در پارک علم و فناوری و شركت های 
دانش بنيان اســتان در  حوزه فناوری را بســيار باال دانست و خاطرنشان كرد: حتی 
مشاهده می شــود كه در ساير  استان ها از  خدمات شركت های خوزستانی استفاده 
می كنند در حالی كه اين موضوع در خود استان كمتر مشاهده  می شود؛ انتظار داريم 

مديران استان به اين موضوع توجه بيشتری داشته باشند. 
رئيس پارک علم و فناوری خوزســتان همچنيــن در خصوص چگونگی پرداخت 
ماليات شركت ها، عنوان كرد:  شركت های دانش بنيان و شركت های مستقر در پارک 
مطابق قانون از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات  معاف هستند و اين معافيت بيش 

از سه سال در حال اجراست. 
مختاری افزود: از اسفندماه گذشته با تالشی كه انجام شد، معافيت مالياتی درباره 
پرداخت حقوق  كاركنان شركت های مستقر در پارک و شركت های دانش بنيان نيز 
ابالغ شد و از اين پس ديگر نيازی  نيست شركت ها ماليات حقوق كاركنان خود را 
پرداخت كنند. مطابق قانون شركت های مستقر در پارک و  شركت های دانش بنيان 
از مزايــای مناطق آزاد تجاری برخوردار بــوده و از پرداخت هرگونه عوارض اعم 
از  عوارض شــهرداری، عوارض ماليات بر ارزش افزوده و عوارض گمركی معاف 

هستند.  

 معصومه خان احمدي سرپرســت پارک علم و فناوری كرمانشاه با اشاره به 
يکســان بودن قوانين حمايتی  شركت های دانش بنيان در سطح كشور، گفت: نياز 
است تا قوانين ويژه ای برای حمايت از شركت های  دانش بنيان مناطق كمتر توسعه 

يافته در نظر گرفته شود. 
وي در نشست شركت های دانش بنيان با رييس صندوق نوآوری و شکوفايی كشور 
كه در پارک علم و  فناوری كرمانشــاه برگزار شد، با اشاره به تاسيس پارک علم و 
فناوری كرمانشاه در سال 1386 اظهار كرد:  از سال 1390به بعد ما توانستيم هفت 

مركز رشد را در سطح استان تاسيس كنيم. 

خان احمدی با اشاره به واگذاری مسئوليت های مهم ملی به پارک علم وفناوری 
كرمانشاه، گفت   :كارگزاری منطقه ای تاييد صالحيت شركت های دانش بنيان سه 
اســتان كرمانشاه، لرستان و ايالم به  پارک علم و فناوری كرمانشاه داده شدكه در 

كشور يازده پارک برای اين كارگزاری انتخاب شدند. 
وی با اشــاره به حمايت پارک از ۴۴3 شركت در طول دوران فعاليت پارک علم و 
فناوری كرمانشــاه، گفت:  در حال حاضر 298 شركت تحت حمايت پارک فعاليت 
می كنند كه اين تعداد برای هزار نفر اشــتغالزايی به  همراه داشــته است، كه اين 
شــركت ها در مجموع سال گذشــته بالغ بر ۴70 ميليارد ريال فروش محصول و 

 خدمات و دو ميليون و 800 هزار دالر نيز صادرات داشته اند. 
خان احمدي همچنين با اشــاره به درخواست های پارک علم و فناوری كرمانشاه 
گفت: انتظار بازنگری در  قوانين حمايتی شركت های دانش بنيان و ارزيابی طرح ها 
و افزايش سطح حمايت های مالی توسط  صندوق متناسب با سطح فناوری استان 

را داريم. 
سرپرســت پارک علم و فناوری كرمانشاه با اشاره به يکسان بودن اين قوانين در 
سطح كشــور، گفت:  قطعا ســطح فناوری و نيز وضعيت دانشگاه ها و صنعت در  
استان های برخوردار با مناطق كمتر توسعه يافته  قابل مقايسه نيست و درخواست 
ما اين است قوانين ويژه ای برای حمايت از شركت های دانش بنيان  مناطق محروم 

در نظر گرفته شود. 
وی كمبود فضای اســتقرار برای تجميع شــركت ها را مشکل ديگر شركت های 
دانش بنيان استان عنوان  كرد و افزود: شركت های دانش بنيان به دليل كمبود فضا 
بصورت پراكنده فعاليت می كنند و تقاضای ما  ارائه تسهيالتی برای تامين فضا در 

برج های فناوری استان با نرخ سود پايين تر است.   

 محبوبه كيميايی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان سمنان 
از حمايت مشاغل خانگی  فناورانه با اعطای تسهيالت تا سقف۴0ميليون تومان و 

بازپرداخت سه ساله در اين استان خبر داد. 
وي ضمن بيان اينکه آيين نامه حمايت از كســب و كارهــای خانگی فناورانه در 
پارک علم و فناوری اســتان  سمنان تدوين شده است، بيان داشت: اين آئين نامه 
بــا هدف ايجاد زمينه های الزم برای حمايت از  توليدكنندگان تجهيزات فناورانه و 
فراهم ســازی امکان اســتفاده از اين تجهيزات در كسب و كارهای خانگی  توسط 
معاونت فناوری و نوآوری اين پارک تدوين و تصويب شــد و طی آن به مشــاغل 

خانگی فناورانه  تسهيالت گسترش كار و اشتغال زايی اعطا می شود. 
محبوبه كيميايی افزود: اهداف اصلی طرح ايجاد كسب و كار فناورانه سهل الوصول 
خانگی با  سرمايه گذاری كوچک و ارزش افزوده متوسط و باال، تسهيل و كارآمدسازی 
فرآيند عرضه و تقاضای  محصوالت فناورانه، ترويج فرهنگ كسب و كار دانش بنيان 
و فرهنگ كارآفرينی در ميان خانواده ها، ارتقای  توانايی علمی و مهارتی افراد با توجه 
به نيازهای جامعه و ارتقای بهره وری نيروی كار و سرمايه، هدايت  اقتصاد غيررسمی 
به سمت اقتصاد رسمی و افزايش درآمد افراد جامعه و بهبود معيشت آن ها و توسعه  

 ظرفيت های اشتغال زايی است. 
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری اســتان سمنان با بيان اينکه حمايت 
از ايجاد و توســعه  كســب و  كارهای خانگی فناورانه طبق آيين نامه  تدوين شده و 
مصوبات پارک انجام می شــود، گفت: عالوه بر  تسهيالت با بازپرداخت سه ساله، 
ميزان حمايت از هر طرح و بهره بردار نيز توســط شورای اين پارک تعيين  می شود 
لذا در اين طرح، بهره بردار درخواست خود برای بهره مندی از مزايای در نظر گرفته 
شده در آيين    نامه حمايت از كسب و كارهای خانگی فناورانه برای خريد تجهيزات و 

كاالهای مورد حمايت و راه اندازی  كسب و كار خانگی فناورانه به پارک را ارائه كرده 
و سپس كارآفرين پشتيبان مدارک ذكر شده مندرج در  آيين نامه را برای بررسی و 

در نهايت تاييد، به معاونت فناوری و نوآوری پارک ارسال می كند. 
كيميايی دربــاره روند تصويب تقاضای بهره مندان مشــاغل خانگی فناورانه نيز 
توضيح داد: بررســی نهايی  تقاضای بهره بردار و مســتندات ارايه شــده از سوی 
كارآفرين پشــتيبان، ميزان مبلغ حمايت و مدت زمــان  بازپرداخت اعتبار مصوب، 
توسط شورای پارک انجام و قرارداد مربوط بر مبنای مبلغ تصويبی، توسط پارک  با 

كارآفرين پشتيبان منعقد می شود. 
وی افزود: عالقمندان می توانند برای كســب اطالعات بيشــتر و پرسش و پاسخ 
مرتبط با كارشناســان، به  تارنمای پارک علم و فناوری اســتان سمنان به نشانی 
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مجوز صندوق پژوهش
 و فناوری   به پارك علم و فناوري 

استان کرمان ابالغ شد
 

 دكتر عباس قوام رئيس پارک علم و فناوری استان كرمان گفت: با پيگيری های 
فراوان مجوز صندوق  پژوهش و فناوری ابالغ گرديد. 

دكتر قوام در خصوص نحــوه دريافت مجوز توضيح داد: بر طبق مصوبه كارگروه 
ماده ۴۴ قانون رفع  موانع ســرمايه گذاری خطر پذير و اصالح نظام مالی كشور كه 
در شــهريورماه 139۴ توسط رئيس محترم  جمهور ابالغ گرديد؛ حداقل مبلغ الزم 
برای راه اندازی صندوق پژوهش و فن آوری 30 ميليارد ريال تعيين شد  اين در حالی 
اســت كه پارک علم و فناوری استان موفق به ايجاد تعهد تامين حدود 51 ميليارد 
و دويســت  ميليون ريال و با نســبت ۴9% سهم بخش دولتی و 51%سهم بخش 
خصوصی گرديد و خوشــبختانه كارگروه  ماده ۴۴ در آخرين جلســه خود در سال 

139۴باتصويب اين صندوق موافقت كرد . 
وی در ادامه اظهار داشت: با پيگيری های فراوان همکاران در پارک علم و فناوری 
استان كرمان مجوز  اين مصوبه نيز با تمركز بر فعاليت در منطقه استان كرمان به 

نمايندگی پارک علم و فناوری روز دوشنبه 22  تيرماه ابالغ گرديد .  

رئیس پارك علم و فناوری خوزستان از افزایش مبلغ تسهیالت بدون 
بهره برای شرکت های دانش بنیان  تا سقف 700 میلیون ریال خبر داد

سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه: 
قوانین حمایتی ویژه ای برای شرکت های "دانش بنیان" 

 مناطق کمتر توسعه یافته باید لحاظ شود

معاون پارک علم و فناوری استان سمنان:

 از پرداخت تسهیالت تا سقف۴0میلیون تومان 
برای مشاغل  خانگی فناورانه خبر داد
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13 برنامه ریزی پژوهشی

 رشته هاي علوم انســاني و هنر به دليل اهميت موضوعي كه در برنامه هاي 
توسعه ي كشور دارند  از جايگاه بااليي برخوردارند. از اين رو مسائل مربوط به اين دو 
گروه نيز بالطبع از اهميت ويژه- ي برخوردار خواهند بود. از جمله اين موارد اهميت 
و نقش نشــريات علمي در مديريت و  توسعه دانش مي باشد. شناخت نقاط قوت و 
ضعفي كه احتمااًل در نشريات اين گروه ها قرار  دارند از نکاتي است كه متوليان امر 
بايد به آنها توجه نمايند. دكتر شريفي مديركل دفتر  برنامه ريزی و سياست گذاری 
امور پژوهشی در خصوص تعداد نشريات علوم انساني اعالم كرد كه  به طور متوسط 
نزديک به 55 درصد نشريات موجود مربوط به گروه علوم انساني و نزديک به   2/5 

درصد متعلق به گروه هنر و معماري مي باشد)نمودار 1(.  

نمودار 1- تعداد نشريات علوم انساني و هنر در چند سال اخير 
در مقايسه با تعداد كل نشريات معتبر وزارت عتف

    

ايشــان در ادامه بيان نمود با وجود تعداد زياد نشــريات در اين دو حوزه و به ويژه 
گروه علوم  انساني، توجه به عملکرد اين گروه از نشريات براي حضور در نمايه هاي 
بين المللي را بسيار  حائز اهميت دانست همچنين اعالم نمودند كه در حال حاضر 
نشريات اين حوزه در پايگاه  تامسون رويترز ) ISI ( موفق به نمايه نشده اند و تنها 5 

نشريه از نشريات اين گروه موفق به  نمايه در پايگاه اسکوپوس شده اند)نمودار 2(. 

  

آقاي دكتر شــريفي افزودند كه بايد به اين نکته هم توجه نمودكه تنوع انتشار در 
نشــريات  گروه علوم انساني نسبت به ساير گروه هاي فني و مهندسي، علوم پايه، 
علوم كشاورزي و  دامپزشکي بيشتر مي باشد به گونه اي كه نشرياتي از گروه علوم 
انســاني به زبان هايی چون  انگليسي، عربي، فرانسه، آلماني و حتي روسي منتشر 
مي گردد كه حاكي از پتانسيل باالي  نشريات علمي اين گروه مي باشد. با اين وجود 
9۴/۴ درصد از نشريات گروه علوم انساني به  زبان فارسي منتشر مي گردد كه همين 
امر يکي از داليل حضور كمرنگ اين گروه از نشــريات  در نمايه هاي بين المللي 
مي باشد. ايشان در ادامه به نقاط قوت در نشريات علوم انساني و هنر  اشاره نمودند 
و بيان داشــتند پوشش كامل تمامي رشته های موجود در هر دو گروه، گستردگي 
 و تنوع باال در زبان انتشــار نشريات در گروه علوم انساني، توزيع مناسب نشريات 
در دانشگاه ها و  موسسات پژوهشــي و انجمن هاي علمي، وجود تعدادي نشريات 
ترويجي در هر دو گروه هنر و  علوم انســاني از نقاط قوت اين دو گروه از نشريات 
مي باشد. از جمله نقاط ضعف نشريات حوزه  علوم انساني و هنر، نداشتن سايت های 
استاندارد در بسياري از نشريات گروه های علوم  انساني و هنر، حضور بسيار كم رنگ 

نشريات اين دو گروه در نمايه های معتبر بين المللي،  توجه كمتر نشريات گروه های 
علوم انساني و هنر به تدوين استانداردهاي كيفي نشريات و  عدم وجود شيوه نگارش 

يکسان و استاندارد براي مقاالت حوزه علوم انساني و هنر مي باشد. 
  دكتر شريفي در پايان اين گونه بيان داشتند كه با توجه به تعداد زياد نشريات گروه 
علوم  انساني توجه به نمايه سازي نشريات اين گروه در نمايه های بين المللي مي 
تواند بســيار حائز  اهميت  باشد. همچنين توجه به ســاير زبان های بين المللي به 
خصوص عربي، انگليسي و  فرانسه مي تواند زمينه حضور نشريات بيشتري از گروه 
علوم انساني را در پايگاه های معتبر  بين المللي فراهم سازد. بر همين اساس تدوين 
استانداردهاي الزم در جهت بهبود كيفيت  ظاهري نشريات انساني ضروري به نظر 
مي رســد و الزم است كه در اين گروه از نشريات به  استفاده كافي از امکانات نرم 
افزاري و الکترونيکي در توليد، انتشار و نمايه سازي براي نشريات  گروه علوم انساني 

و هنر ضروري توجه خاص مبذول گردد.  
ايشــان خاطر نشــان كرد در حال حاضر دو سياســت اصلي كميسيون نشريات 
علمي شامل  ارزيابي و ارتقاي كيفيت نشريات علمي و نيز نمايه سازي و حضور در 
پايگاه هاي معتبر بين  المللي نشريات مي باشد. در اين راستا ارزيابي نشريات علمي 
در دو ســال گذشته انجام شده  اســت. در رابطه با نمايه سازي نشريات علمي نيز 
اقدامات اساسي شامل برگزاري كارگاه هاي  آموزشي بمنظور آموزش چگونگي نمايه 
شــدن و نيز رفع نواقص و ايجاد شاخص ها و معيارهاي  مورد نظر نمايه هاي معتبر 
بين المللي صورت گرفته است. نمايه سازي نشريات هم در مورد  نشريات فارسي 
و هم نشرياتي كه به ساير زبان ها منتشر مي شوند مورد تائيد و حمايت مي- باشند. 
ايشــان در ادامه افزودند كه نشريات فارسي براي حضور در نمايه هاي بين المللي 
الزم  است برخي شاخص ها از جمله داشتن چکيده انگليسي، نگارش استاندارد، منبع 

نويسي  استاندارد و انتشار بموقع را رعايت نمايند.  

 نماينــده گروه فناوران يکتاي خزر از پارک علم و فناوري اســتان گيالن با 
نمايندگان كشور سوئد به همراه  رييس هيات مديره اتاق بازرگاني اسکانديناوي و 
ايران در پارک علم و فناوري گيالن قرارداد سرمايه گذاري  مشترک و انتقال فناوري 
ســاخت ماشين زباله سوز با ظرفيت توليد كربن سياه، انرژي برق و غيره به  امضاء 

رسيد. 
در مفاد اين تفاهم نامه، ثبت يک شــركت سهامي خاص با نام جديد در جمهوري 
اســالمي ايران پيش  بيني شده كه هدف از آن توليد ماشين آالت سوخت زباله و 

توليد سوخت و انرژي از انواع پسماندها  مي باشد. 
همچنين، طرفين توافق نموده با راه اندازي شركت جديدي با حوزه كاري مشترک 
در جغرافياي گيالن، كل  كشور، خاور ميانه و كشورهاي عضو سازمان همکاري های 

اسالمي، تاسيس تا در پارک علم و فناوري  گيالن مستقر گردد. 
از موضوعات مهم مورد توافق در اين تفاهم نامه انتقال فناوري ســاخت ماشــين 
آالت و توليد قطعات  مربوطه به جمهوري اسالمي ايران است كه مي تواند منجر 

به خودكفايي در توليد اين نوع ماشــين  آالت و همزمان ايجاد اشتغال و جلوگيري 
از خروج ارز گردد. 

در يکي از بندهاي اين تفاهم نامه، اتاق بازرگاني ايران و اسکانديناوي و پارک علم و 
فناوري گيالن به  عنوان ناظران حسن اجراي تفاهم نامه تعيين شده اند. 

در اين قرارداد با موضوع انتقال فناوري و ســاخت ماشين آالت در داخل ايران در 
گام اول با ساخت چهار  دستگاه همراه با گواهي امتياز فناوري انجام خواهد شد، به 
نحوي كه عمده ترين قطعات آن در داخل  كشور و توسط فناوران و صنعت گران 

داخلي صورت خواهد گرفت. 
ارزش اين قرارداد حدود 50 ميليون دالر بر آورد شــده و مطابق با سياســت های 
دولت و اقتصاد مقاومتي  اســت و آورده طرف ســوئدي به ميزان 10 ميليون دالر 
شــامل امتيازي اســت كه به عنوان دانش فني و به  عنوان سرمايه اوليه مشترک 

منظور شده است. 
در قرارداد اين مشــاركت آمده است كه انتقال فناوري تا زماني كه در داخل كشور 

نهادينه شــود مورد  حمايت و پشتيباني شــركتMEAS GROUP  قرارگيرد و 
عالوه بر اســتان گيالن در گام های بعدي بتوان در  استان های ديگر اين دستگاه 

توليد و راه اندازي گردد. 
گفتني اســت اين دستگاه زباله سوز سازگار با محيط زيست خواهد بود و با آخرين 
استاندارهاي اروپا  ساخته و مورد ارزيابي قرار مي گيرد و از لحاظ آالينده های محيط 
زيســت مطابق با آخرين فناوري روز دنيا  خواهد بود. اين دستگاه با ظرفيت های 

مختلف از 100 تن الي 600 تن در روز امکان توليد دارد.  

 اين دستورالعمل به استناد قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان 
و تجاري سازي نوآوري  ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 مجلس شوراي اسالمي 
و آيين نامــه اجرايي آن مصوب 1391/8/21  هيئت وزيران و با عنايت به تبصره ۴ 
ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسالمي 
ايران مصوب 1389/10/15، در راستاي اجرايي كردن مواد 22 و ۴3 قانون الحاق 
برخي  مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( مصوب 1393/12/13 
و با هدف تسهيل تأســيس  و توسعه شركت های دانش بنيان دانشگاهي و مراكز 

پژوهشــي و به كارگيري توانمندي هاي اعضاي  هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشي )پژوهشگاه ها و...( و كمک به تجاري سازي يافته های  پژوهشي در جهت 

رفع نياز جامعه تدوين شده است. 
در بخشــي از اين دستورالعمل درخصوص شرايط فعاليت اعضاي هيئت علمي در 

شركت هاي دانش بنيان  آمده است: 
اعضاي هيئت علمي موسس و عضو هيئت مديره شركت و مديرعامل مي توانند با 
رعايت انجام وظايف  آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه/ مركز پژوهشي و كسب 

مجوز كتبی از دانشــگاه/ مركز پژوهشي  تا يک روز كاري تمام وقت يا دو نيم روز 
كاري در هفته طبق توافق با دانشگاه/ مركز پژوهشي در شركت  فعاليت داشته باشند. 
اجازه فعاليت عضو هيئت علمی در شــركت توسط دانشــگاه/ مركز پژوهشي در 
ابتدا برای يکســال صادر  می شــود و پس از آن بر اساس ارزيابي دانشگاه/ مركز 
پژوهشي به صورت ســاالنه قابل تمديد می  باشد. به منظور جلوگيری از وقفه در 
برنامه آموزشی و پژوهشي دانشگاه/ مركز پژوهشي برنامه  زماني حضور عضو هيات 
علمی در شركت براي هر نيمسال تحصيلی و با هماهنگی دانشگاه/ مركز  پژوهشي 

تنظيم می شود. 
با توجه به اينکه بخشي از فعاليت های عضو هيئت علمي بر اساس مجوز صادره از 
دانشگاه/ مركز  پژوهشي در ارتباط با فعاليت های فناورانه و تجاري سازي مي باشد، 
اين فعاليت ها مي واند در ارتقا و  ترفيع علمی، عضو هيئت علمي بر اساس آيين نامه 

ارتقا و ترفيع مؤثر باشد. 
گفتني اســت اين دســتورالعمل در 27 ماده و 21 تبصره در تاريخ 1395/۴/20 به 
تصويب وزير علوم،  تحقيقات و فناوري رسيد و از زمان ابالغ الزم االجرا مي باشد.  

دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش 
بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با  مشارکت دانشگاه / 

مرکز پژوهشی از سوی وزیر علوم ابالغ شد 

امضاي قرارداد سرمایه گذاري مشترك و انتقال فناوري 
ساخت ماشین زباله سوز در پارك علم و  فناوري گیالن

  نگاهي به جایگاه نشریات علوم انساني 
و هنر در نمایه هاي بین المللي

نمودار 2- تعداد نشريات حوزه علوم انساني، علوم اجتماعي و هنر 
در پايگاه نمايه سازي اسکوپوس در سال هاي مختلف
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه ای14

 بــه گزارش گاهنامه عتف ، با حضور دكتر وحيــد احمدي معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، تحقيقات و  فناوری تفاهم نامه همکاری مابين دانشگاه صنعتی 

همدان و پارک علم و فناوری استان منعقد شد. 
اين تفاهم نامه با هدف تأســيس و راه اندازی كانون شکوفايی خالقيت و نوآوری 
دانشگاه صنعتی همدان  به منظور توسعه زمينه های همکاری مشترک و همه جانبه 
علمی، پژوهشــی و فناوری و اســتفاده بهينه  از ظرفيت ها و قابليت های موجود با 
هدف حمايت از ايده های نوين و فناوری های دانش بنيان به ويژه مرتبط  با نيازهای 
توسعه ای استان بين پارک علم و فناوری استان همدان و دانشگاه صنعتی همدان 

امضاء و  مبادله گرديد. 
در بخش تعهدات دانشگاه صنعتی همدان در اين تفاهم نامه آمده است كه دانشگاه 
مکان مناسب برای  استقرار ســتاد مركزی و فضای كالبدی قابل واگذاری شامل 
اداری، آزمايشگاهی، كارگاهی، نمايشگاهی  و ساير خدمات مورد نياز استقرار نوآوران 
را تأمين كند، فراخوان جذب، مراحل پذيرش، استقرار و  پشتيبانی از نوآوران مطابق 
با ضوابط و مقررات پارک خواهد بود و كانون موردنظر از نظر قوانين مشابه  يکی از 
كانون های پارک عمل كند، دانشگاه تمهيدات الزم برای ارائه خدمات آزمايشگاهی، 
كارگاهی،  نمايشــگاهی و ســاير خدمات مورد نياز نوآوران مستقر در كانون را در 
چارچوب ضوابط دانشــگاه فراهم  نمايد، دانشگاه امکان همکاری اساتيد و اعضاء 
هيئت علمی خود را به عنوان داور، مشاور، محقق و يا  موارد ديگر را با كانون فراهم 
خواهد آورد و دانشگاه همکاری های الزم در زمينه واگذاری طرح های  تحقيقاتی و 

فناوری به نوآوران مستقر در كانون را انجام می دهد. 
از جمله تعهدات پارک علم و فناوری اســتان همدان می توان به ارائه مجوز كانون 
شکوفايی و خالقيت و  نوآوری به دانشگاه و حمايت های مادی و معنوی از نوآوران 
متشکل از اعضاء هيات علمی، دانش  آموختگان و دانشجويان مستقر در كانون طبق 

ضوابط و آئين نامه های مربوطه است.  

  انعقــاد  قرارداد ســاخت و انتقال 
دانش فناوری كارخانه زباله سوزدبير فن 
بــازار  جمهوری اســالمی ايران گفت: 
۴00فناوری از سراســر كشــور كه در 
ســطح آمادگی فناوری شش به باالتر 
هستند در فن بازار بندر  انزلی به نمايش 

گذاشته می شوند. 
به گزارش گاهنامه عتف ، مجيد متقی 
طلب دبير فن بازار جمهوری اســالمی 

ايران اظهار داشــت: نمايندگان و فعاالن 90 دانشــگاه،  پژوهشگاه، پارک علم و 
فناوری و شركت دانش بنيان در فن بازار بندر انزلی حضور دارند و غرفه هايی نيز به 

شركت های مالی  علم وفناوری و كارگزاران تجاری سازی اختصاص دارد. 
رئيس پارک علم و فناوری گيالن افزود: در حاشــيه برگزاری فن بازار بندر انزلی، 
چندين تفاهم نامه و قرار داد همکاری امضا  می شود كه قرارداد ساخت و انتقال دانش 
فناوری كارخانه زباله ســوز ميان يکی از شــركت های دانش بنيان و يک شركت 

آلمانی از  جمله آنهاست. 
متقی طلب تاكيد كرد: ويژگی اين قرار داد اين اســت كه در چارچوب برنامه های 
دولت اســت و انتقال فناوری و ســرمايه گذاری در  آن لحاظ شده و با واردات يک 

محصول آماده فرق اساسی دارد. 
دبير فن بازار جمهوری اسالمی ايران تاكيد كرد: در حاشيه برگزاری اين فن بازار، 
كلنگ احداث مركز توسعه صادرات  محصوالت دانش بنيان در منطقه آزاد انزلی به 
زمين زده می شود و با امضای تفاهم نامه ای، منطقه آزاد انزلی تسهيالت مختلفی  را 

در اختيار شركت های فناور قرار می دهد. 
شايان ذكر است، فن بازار بندر انزلی از سوم تا 5 شهريورماه در محل نمايشگاه های 
منطقه آزاد بندر انزلی برگزار شــده و اختتاميه  آن روز جمعه 5 شهريورماه با حضور 
وحيــد احمدی معاون پژوهش و فناوری و مســئوالنی از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و  استان گيالن برگزار می شود.  

 به گــزارش گاهنامه عتف ، دكتر 
خسرو پيري مدير كل دفتر برنامه ريزي 
امور فنــاوري وزارت علــوم، از ابالغ 
راه اندازی  و  تاســيس   آئين نامه جديد 

پارک های علم و فناوري خبر داد. 
وي بــا اعالم اين خبر اظهار داشــت: 
در راستای سياســت های كلی علم و 
فناوری ابالغی مقــام معظم  رهبری 
مبنی بر حمايت از تأســيس و توسعه 

شــهرک ها و پارک های علم و فناوری، برنامه های توسعه ای  كشور و نقشه جامع 
علمي كشــور و نيز در راستای اجرای جزء 2 بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظايف 
و  تشــکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مصوب 83/5/18 مجلس شوراي 
اسالمي، آيين نامه جديد  نحوه تشکيل و فعاليت پارک های علم و فناوری از سوي 
)دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري وزير  علوم و رئيس كميسيون پژوهش 

و فناوري شوراي گسترش آموزش عالي( به مراكز فناوري كشور ابالغ  شد. 
دكتر پيري وجود حداقل پنج دانشگاه دولتی و غيردولتی توانمند و حداقل 15000 
دانشجو در رشته ها و  زمينه های مرتبط با فعاليت پارک در منطقه، وجود حداقل يک 
شهرک صنعتی توانمند در منطقه، وجود  حداقل 150 شركت توليدی و صنعتی و 
50 شــركت تحقيقاتی و خدمات مهندسی خصوصی فعال در  زمينه های مرتبط با 
فعاليت پارک در منطقه، آمادگی حداقل 20 واحد فناور برای مشاركت در تاسيس 
 پارک و يا حضور در آن، وجود امکانات شهری و تاسيساتی مناسب در منطقه، وجود 
آزمايشگا ه های  تخصصی و امکان ارائه خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی و دسترسی 
به مشــاوران تخصصی و مديريتی  را از شرايط كلی تأسيس پارک علم و فناوري 

در منطقه برشمرد.  

 دكتر واعظ مهدوی در ابتدا ضمن ابراز خرســندی از برگزاری اين نشســت 
همچنين حضور در مشــهد مقدس را مغتنم  شمرد و بهره گيری از زيارت حضرت 

رضا )ع( را فرصت خوبی دانست. 
  وی محور ســخنانش را فرموده های حضرت علی )ع( قرار داد     و كالم امام علی 
)ع( را در وصف مومن راستين و  باشناخت را بيان كرد و نظريه های عدالت و هدف 
برنامه ريــزی و همچنين هدف حاكميت از ديــدگاه امام علی )ع( را  به طور كامل 

تشريح كرد.  
 وی در ادامه با تعريف اينکه برنامه ريزی چيست گفت : هدف برنامه ريزی از ديدگاه 
حضرت علی )ع( رسالت علم و  دانش است اگر نبود عهد مسئولين كه از خدا تعهد 
گرفته و در برابر ظلم ظالم سکوت نکنند افسار حکومت را بر  كوهانش می انداختنم 
و آن را رها می كردم. معاون ســازمان برنامه ريزی كشور در ادامه گفت: امام علی 
)ع( هدف  حکومت را تحقق عدالت می دانند. شما بايد نقش خود را بشناسيد و رمز 
توســعه كه توليد می باشد را تحقق بخشيد و  توجه داشته باشيد كه اشتغال فصل 

مشترک امور اقتصادی و اجتماعی است .  
ايشــان در ادامه اشتغال را عامل رشــد، پيشرفت اقتصادی ، تقويت قدرت خريد ، 
بهره مندی همگانی ، ســالمت بدنی،  كاهش استرس، مقبوليت ، عدالت و بهره 

مندی اجتماعی دانست. دكتر واعظ مهدوی رسالت مهم دانشگاه فنی و حرفه  ای را 
مهارت شاغلين ، دانش، تعهد، ارتقا مهارت ها و توانمندی های شاغلين دانست كه با 
رسالت ساير دانشگاه ها  متفاوت می باشد كه تربيت تکنسين ماهر يعنی حلقه واسطه 
بين مهندس و كارگر را مهم ترين رسالت دانشگاه فنی و  حرفه ای دانست. ايشان در 
ادامه سياست های آموزش فنی و حرفه ای در سند برنامه ششم توسعه در جهت ارتقا 
كيفی  آموزش عالی و مهارتی را بيان كردند و بسته های فرهنگی برنامه ششم كه بر 
مبنای اقتصاد مقاومتی می باشد را  برشمرد و گفت در برنامه ششم توسعه بازگشت 
مهارت ها، ارتقاء توانمند سازی حرفه ای بر اساس آمايش هر منطقه،  پيوستگی علوم 
و فنون، رصد فارغ التحصيالن و ميزان اشتغال و رشد آنان، استاندارد سازی ظرفيت 
ها، فرهنگ  كار، سياســت های الگوی مصرف ، فرهنگی ماليات ، فرهنگ قناعت 
و بازسازی ســاختار اين دانشگاه از عوامل بسيار  مهمی می باشد كه در دستور كار 

قرار خواهدگرفت.  
معاون سازمان برنامه ريزی كشور در پايان سخنانش گفت بايد بازسازی و بهسازی 
دانشگاه مطابق ماموريت ها و  كاركردهای مورد انتظار باشد و همچنين طرح آمايش 
دانشگاه ها و پااليش دوره ها و عناوين دروس در راستای  انطباق با نيازهای جديد و 

بازار اشتغال مورد توجه قرار گيرد.  

تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه صنعتی همدان و پارك علم و فناوری 
استان با حضور معاون پژوهش و  فناوری وزارت علوم به امضا رسید

متقی طلب خبر داد

ارائه ۴00 فناوری برتر 
در فن بازار بندر انزلی

مدیر کل دفتر برنامه ریزي امور 
فناوري وزارت علوم از ابالغ 

آئین نامه جدید تاسیس و راه اندازی 
پارك های علم  و فناوري خبر داد

رسالت مهم دانشگاه فنی و حرفه  ای 
مهارت شاغلین ، دانش، تعهد، ارتقا مهارت ها و توانمندی های شاغلین
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15 دانشگاه فنی و حرفه ای

حضور رییس کمیسیون آموزش مجلس 
شورای اسالمی در نشست سراسری 
روسای دانشکده ها و  آموزشکده های 
دانشگاه فنی حرفه ای سراسر کشور 

 به گزارش گاهنامه عتف ، وی ضمن 
ابراز خرسندی از برگزاری اين نشست بيان 
كردند ما در آمارهای  دانشــجويی كشور 
احســاس زنگ خطر می كنيم بايد نگاه ها 
عوض شــود، بايد روش آموزش در كشور 
تغييــر كند  زيرا ايــن روش ديگر قابليت 
اجرايــی ندارد و اگر ادامه داشــته باشــد 
تاثيرات امنيتی جــدی در آينده خواهيم 

 داشت و خيل عظيم بيکاران در جامعه خواهند بود.  
 ما به عنوان دست اندر كاران آموزش مسوول هستيم، افسردگی در بين دانشجويان رو 
به افزايش است و دليل  عمده آن نظام آموزشی كشور است اعم از آموزش و پرورش و 
آموزش عالی كه دچار بيماری است و بايد با  يک برنامه ريزی دقيق تر و اصالح نگرش ها 
در حوزه آموزش انجام گيرد و بايد ما مباحثی مانند خالقيت را از  همان دوران كودكی و 
مناسب با سن در تمام مقاطع تحصيلی به وجود آوريم تا جوان ما در زمان فراغ  التحصيل 

شدن كارآفرين باشد پس برنامه ريزی كنيم ضمن حفظ شيب الزم در آموزش. 
با اميد خدا در برنامه ششــم توسعه قصد داريم وارد اين مقوله بشويم و از شما عزيزان 
روسای دانشکده های  فنی و حرفه ای تقاضا داريم از ما بخواهيد وپيگيری نماييد اين ماده 
واحده را در برنامه ششم قرار دهيم و  يکی از موارد و مفاد اين نشست اين باشد كه شما 

عزيزان به عنوان مشاوران ما در اين امر باشيد. 
  ايشان بيان كردند حوزه ستادی وزارت علوم هم بايد اين امر را باور كنند كه بايد خانه 
تکانی كنند. ما بايد  اقتصاد دانش بنيان مبتنی بر فناوری های نو باشد. بايد انحرافاتی كه 
در آموزش كشــور وجود دارد از بين بــرود.  در نگاه جديد آموزش بخصوص در آموزش 
عالی ما ضمن اينکه بايد به گونه ای حركت كنيم كه بيشتر وارد  بحث مهارت شويم كه 
با اين كار مشکل كشور حل شود و هم بيکار نداشته باشيم و رفع نياز كشور حل شود. 
 پس بايد بحث آموزش مبتنی بر خالقيت باشد و در نهايت دانشگاه فنی و حرفه ای يکی 
از اول جاهايی است  كه می تواند در اين امر سهم به سزايی داشته باشد. بايد الگويی شبيه 
دانشگاه فنی و حرفه ای در سطح  كيفيت باالتر با يک تقاضای جدی لز سوی دانشجويان 
در سيستم آموزش عالی كشور به وجود آوريم و شما  عزيزان بايد در نظام آموزشی كشور 

و همچنين دانشگاه علمی كاربردی الگوسازی كنيد .  

 هشتمين سمينار ارتباط صنعت و دانشگاه از سلسله سمنارهای ارتباط و صنعت 
و دانشگاه در اســتان همدان با حضور دكتر  مسعود شفيعی رييس دانشگاه فنی و 
حرفه ای، آيت اله محمدی، نماينده ولی فقيه در اســتان همدان، خجسته نماينده 
مردم  همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی، الهی تبار معاون سياسی، امنيتی 

و اجتماعی استانداری همدان و ساير  مسئولين استانی برگزار شد . 

     رييس دانشگاه های فنی و حرفه ای كشور : 
70   درصد دانشجويان فنی و حرفه ای 

وارد بازار كار می شوند
مسوولين بايد به دنبال تصوب قوانينی باشند كه ارتقا جايگاه ها حقوق و مزايا منوط 

به مدرک نباشد . 
  رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای كشور با بيان اينکه سال آينده بايد نتيجه خروجی 
اين همايش نمايان شود اظهار داشت:  برگزاری اين سمينارها همانند شمشير دو لبه 

است كه هم می تواند مفيد و هم مضر باشد . 
دكتر مسعود شفيعی افزود: اعتقاد ما اين است كه دانشگاه فنی حرفه ای پاسخگوی 
نياز های بازار و بيکاری است و امروز  نيز مفتخريم كه 70 درصد دانشجويان ما وارد 

بازار كار می شوند . 
  وی متذكر شد: از امروز بايد تالش كنيم كه حداقل تا پايان سال اين آمار را به 80 
درصد برسانيم زيرا كشور نيازمند  دانشجوی آچار به دست است و بايد تفکر پشت 

ميزی فراموش شود . 
رئيس دانشــگاه فنی و حرفه ای كشور بابيان اينکه با روند مدرک گرايی نمی توان 
تکنســين تربيت كرد افزود: تربيت افراد  تکنسين جز برنامه های چهارم توسعه بود 
چراكه ما يک كشور درحال توسعه هستيم و تنها راه توسعه صنعتی همين امر  است . 
به گفته دكتر شفيعی، فلسفه تکنسين پروری بايد همگانی شود و اگر زود اقدام نشود 

اين فلسفه از بين خواهد رفت . 
وی با تاكيد بر پرورش تکنسين های چهار ساله باشيم، گفت: در حال حاضر ما به 

پياده كردن و تلفيق سيستم آموزشی فنی  و حرفه ای كشور آلمان هستيم . 
دكتر شــفيعی با اشــاره به صحبت های مقام معظم رهبری و اشاره به موضوع» 
پنجه های كار آمد« افزود:كشور برای توسعه  و پيشرفت نياز به پنجه های كار آمد 

دارد . 
وی خاطرنشان كرد: در اين چند روز ۴50 پرونده هيإت علمی فنی حرفه ای در حال 

تطبيق و دريافت مهر وزارت علوم  هستند و 26 پرونده كارشناسی به هيات علمی 
نيز در دست انجام است . 

وی گفت: ما كارشناسان و كارشناس های ارشد را بيشتر از دكتر ها دوست داريم چرا 
كه دكتر ها ديگر حوصله پوشيدن  روپوش حضور در آزمايشگاه و سر و كله زدن با 

دانشجويان را ندارد . 
رئيس دانشــگاه فنی و حرفه ای كشــور بابيان اينکه امروز شــاهد خالی ماندن 
صندلی های دانشگاه ها بزرگ  هســتيم،گفت:افتخار مااين است كه صندلی خالی 

نداريم اما بايد مواظب باشيم كه ما نيز دچار اين مشکل نشويم . 
شفيعی تصريح كرد:مسوولين بايد به دنبال تصوب قوانينی باشند كه ارتقا جايگاه ها 

حقوق و مزايا منوط به مدرک نباشد . 

معاون سياسی امنيتی استاندارهمدان : 
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه 

و ارتباط با صعنت و دانشگاه  
معاون سياسی امنيتی استاندارهمدان نيز در اين همايش گفت: استان همدان سابقه 
درخشانی در بحث علم و فناوری،بازار و  بخش خصوصی و صنايع پايين دستی دارد . 
محمد ابراهيم الهی تبار با بيان اينکه تحقق اقتصادمقاومتی در گرو توجه و ارتباط 
با صنعت و دانشــگاه است، افزود: برگزاری  اين همايش ها كمک زيادی به ارتباط 
صنعت و دانشگاه ها خواهدكرد كه يکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به 

 ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد بود . 
وی بابيان اينکه بسياری از مشکالت زمان جبهه و جنگ توسط صنعتگران استان 
همــدان و چاپارخانه همدان حل و فصل  می شــد، بيان كرد:امــروز نيز در حوزه 

اكادميک دانشگاه صنعتی و دانشکده مفتح شهيد جباريان و خوارزمی را داريم . 
معاون سياســی امنيتی اســتاندار همدان بابيان اينکه اين دانشگاه ها توانستند كه 
كادر اكادميک اســتان را تامين كنند، بيان  داشت: امروزه ترويج اقتصاد مقاومتی و 

گسترش فعاليت های دانش بنيان نيازمند ارتباط دانشگاه ها و صنعت است . 

الهی تبار با بيان اينکه با دانش وحوزه آكادميک می توانيم كاالی بهتری را توليدو 
جامعه عرضه كنيم، گفت:با پيشــرفت در  اين حوزه ها حرفی در صادرات و عرضه 

كاال در جامعه خواهيم داشت . 
  همچنين در حاشيه اين همايش، نمايشگاه نوآوری و فن آوری با حضور شركت های 

دانش بنيان و پارک علم و فناوری و  آموزشکده های استان افتتاح شد .  

نشست مشترك رایزنان علمي 
ایران در خارج از کشور

 با معاونان وزیر علوم برگزار شد
 

     نشست مشترک رايزنان علمي ايران در خارج از كشور با دكتر وحيد احمدي 
معاون پژوهش و فناوري ،دكتر مجتبي صديقي معاون  وزير علوم و رئيس ســازمان 

اموردانشجويان و مديران حوزه های دانشجويي و پژوهشي وزارت علوم برگزار شد . 
به گزارش گاهنامه عتف ، در اين نشست معاون پژوهش و فناوري وزير علوم گفت: 
در سالهاي اخير مناســبات بين المللي دانشگاه ها  تقويت شده است و دانشگاه هاي 
كشــور در تحقيقات مهم بين المللي مانند سزامي،سرن و مركز بين المللی فيزيک 

نظری حضور فعالي  دارند . 
دكتــر وحيــد احمدي افــزود: رايزنان علمي ايــران در خارج از كشــور در تقويت 
همکاري های علمي بين المللي دانشــگاه ها مخصوصا  همکاري های پژوهشــي و 

فناورانه نقش مهمي برعهده دارند . 
دبيركل شــوراي عالي عتف تاكيد كرد: ايران در فناوري پيشرفت های مهمي داشته 
اســت و رايزنان علمي مي توانند اين دستاوردها بويژه  در حوزه محصوالت فناورانه 
شــركت های دانش بنيان را در كشورهاي ديگر معرفي كنند و زمينه تبادل فناوري 

را فراهم كنند . 
در ادامه اين نشســت، دكتــر مجتبي صديقي معاون وزير علوم و رئيس ســازمان 
اموردانشــجويان گفــت: تقويت همکاري های پژوهشــي نيز  ماننــد فعاليت های 
امور دانشــجويي از وظايف رايزنان علمي ايران در خارج از كشــور است و تقويت 
همکاري های مستمر علمي ايران با  ديگر كشورها در دستور كار رايزنان علمي ايران 

قرار دارد . 
وي تاكيد كرد: رايزنان علمي ايران مي توانند در همه كشــورها بويژه كشــورهاي 
اسالمي، مّعرف توانايي های ايران باشند و زمينه های  كمک كشورمان به اين كشورها 

را در راه اندازي پارک های علمي و فناوري و مراكز رشد فراهم كنند . 
در ادامه اين نشســت رايزنان علمي جمهوري اســالمي ايران در خارج از كشــور 

ديدگاههاي خودرا مطرح و تبادل نظر كردند .   

هشتمین سمینار سراسری ارتباط صنعت 
و دانشگاه در استان همدان برگزار شد
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر پشتیبانی پژوهشی16

  معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری با بيان اينکه ايران رتبه دوم جهانی را  در چاپ مقاالت 
 ISI  را كســب كرده، گفت: ايران وضعيت مطلوبی در حوزه 

شاخص های نوآوری جهانی دارد. 
به گزارش گاهنامه عتف ، وحيد احمدی با بيان اينکه پارک 
علم و فناوری از نقاط مثبت استان همدان است، اظهار كرد: 
نشســت  معاونان پژوهش منطقه ۴ در همدان از امروز صبح 

آغاز می شود كه اين هفتمين نشست معاونان است. 
وی با بيان اينکه بنــای ما بر اين بوده كه به صورت مرتب 
و منظم از مناطــق مختلف در راســتای برنامه ريزی برای 
فعاليت ها  اســتفاده كنيم، افزود: پيش از اين سياست گذاری 
در وزارتخانه به صورت متمركز صورت می گرفت كه ما اين 
تفکر را تغيير داديم  زيرا به دنبال استفاده از عقل جمعی برای 

برنامه ريزی در حوزه پژوهش و فناوری هستيم. 
معاون وزير علوم با بيان اينکه به دنبال واگذاری بســياری 
از مسئوليت ها، انجام برنامه ريزی به مناطق مختلف هستيم 
تا حضور  فعال دانشــگاه ها در سياست گذاری ها محقق شود، 
تصريح كرد: در همين راســتا تدوين آيين نامه شركت های 
دانش بنيان به دانشــگاه  صنعتی اصفهان واگذار شد كه آن 
دانشگاه نيز پيش نويس را تهيه كرد و در نهايت جمع بندی و 

به دانشگاه های كشور ابالغ شد. 
وی با اشــاره به اينکه در گزارش جديد  ISI، ايران رتبه دوم 
جهان را در سال 2015 به دست آورده است، ادامه داد: ايران 
پيش از  اين در رتبه سوم قرار داشت كه به رتبه دوم ارتقا يافت 

و پس از روسيه قرار گرفت. 
احمدی با بيان اينکه در مقاالت باالی يک درصد، رتبه اول 
را كسب كرديم، گفت: مقام ايران در تعداد مقاالت در حوزه 
كيفيت كه  بيشترين استناد به آن ها می شود، در سال 2015 

در جهان اول شد. 
وی با اشــاره به اينکه ايران شــاخص های نوآوری جهانی 
وضعيت خوبی نداشتيم، اظهار كرد: هرچند در اين حوزه رتبه 
خوبی  نداشتيم اما بهبودی حاصل شده به طوری كه در سال 
2012 رتبــه 10۴، 2013 رتبه 113، 201۴ رتبه 120، 2015 
رتبه 106  و در نهايت در سال 2016؛ توانستيم رتبه 86 را به 

دست آوريم و 29 رتبه ارتقا يابيم. 
معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
با بيان اينکــه ايران در ســال 2015 در بخش تحصيالت 
عاليــه رتبه  چهارم جهان را كســب كرد، افــزود: در تعداد 
فارغ التحصيالن مهندســی رتبه ايران در جهان در مقام اول 

و دوم در نوسان بوده است. 
وی با بيان اينکه ايران در حوزه اقتصادی رتبه يکصد و سی را 
دارد تصريح كرد: مهمترين چالش ما نداشتن آمارهای درست 

و  كافی است. 
احمدی ادامه داد: كشور با وجود تمام مشکالت مالی، تأمين 
اعتبار، مشکالت ساختاری و ارتباطی، در حوزه رشد علمی رو 
به  رشد و كامال قابل قبول است به طوری كه رشد آن هرگز 

موفق نشده است. 
وی با بيان اينکه در گذشته دانشگاه در حوزه تأمين نيازهای 
كشور چندان ورود نداشت، خاطرنشان كرد: اما امروز دانشگاه، 
 مجموعه اساتيد و دانشجويان به اين سمت می روند كه نقش 
اساسی در توسعه، اقتصاد ايفا و نقش دانشگاه ها را در جی دی 

پی،  محقق كنند. 
معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
بــا بيان اينکه اميدواريم نقش فناوری و پژوهش در جی دی 
پی به  حدی برسد كه قابل قبول باشد، گفت: سه درصد نقش 
فناوری در جی دی پی، طبق برنامه محقق نشــده است، به 
طوری كه در حال  حاضر اين ســهم زير نيم درصد است كه 
به دنبال رساندن سهم آن به يک درصد در سال 95 هستيم. 

وی با بيان اينکه در گذشته با خألهايی چون ارتباط دانشگاه 
با صنعــت، تحقق نظام جديد آمــوزش عالی به طوری كه 
دانشــگاه به  سمت كارآفرينی، نقش آفرين در اقتصاد، مبتنی 

بر خالقيت و نوآوری باشــد، مواجه بوديم اظهار كرد: برای 
دانشــگاه ها در حوزه های  علوم انســانی نقش در فناوری و 

پژوهش قائل شويم. 
احمدی با اشــاره به اينکه خوشــبختانه در سه سال گذشته 
تالش ما بر آن بوده كه به ارتقای كيفيت، مأموريت گرا كردن 
آموزش عالی  و پژوهش و ايجاد ســاختار متعادل متناسب با 
اســتانداردهای بين المللی در آموزش عالی بوده، افزود: يکی 
از مشــکالت حوزه ما،  نقص در هرم آموزش عالی است به 
طوری كه پايه های هرم صحيح آموزش عالی، تکنســين ها 
و افــراد صاحب حرفه بوده كه پس از  آن ليســانس و فوق 

ليسانس بوده و در نتيجه به دكترا می رسد. 

وی با تأكيد بر اينکه اين هرم در ايران دچار اخالل شــده و 
گرايش جدی به سمت دكتراست، تصريح كرد: با وجود اين 
گرايش  فارغ التحصيالن عاليه دچار مشــکل می شوند اما در 
دنيا و كشورهای پيشــرفته گرايش به مقطع دكتر به اندازه 

ايران نيست. 
معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
با بيان اينکه اكثر دانشــجويان دوره های دكترا كشــورهای 
توسعه يافته  نيز از كشورهای جهان سومی هستند، ادامه داد: 
عمده تمركز نسل جديد دانشگاه بر تربيت نيروهای خالق در 
دوره های ليسانس و  در نهايت فوق ليسانس است و افراد در 

مقطع دكترا نيز در دانشگاه ها جذب می شوند. 
وی بــا بيان اينکه به دنبال هدايــت، كنترل و مديريت اين 
گرايش ها به مقطع دكترا هستيم، خاطرنشان كرد: در حوزه 
پژوهش و  فناوری بحث آمايش را از انتهای ســال 92 آغاز 
كرديم و در ســال 93، ارزيابی پارک ها و مراكز رشد صورت 
گرفت؛ امروز به  ارزيابی پژوهش و فناوری در شــرف انجام 
است كه اميد است به مجموعه ای از استانداردها و شاخص ها 

بدل شده و به برنامه ريزی  علمی كمک كند. 
احمدی با بيان اينکه ارتباط دانشــجويان مقاطع ليسانس با 
صنعت پيگيری می شــود، گفت: طــی هماهنگی با وزارت 
صنعت و معدن  قرار اســت از ظرفيت های بخش صنعت در 

قسمت كارآموزی و كارورزی در صنعت استفاده كنيم. 
وی بــا بيان اينکه ارتباط دانشــگاه با پروژه های بزرگ ملی 
مانند نفت، وزارت نيرو اســت، اظهار كــرد: به دنبال درگير 
كردن  دانشگاه با اين پروژه ها هستيم تا دانشگا ها پروژه های 
مقاطع فوق ليســانس و دكترا را در راســتای حل مشکالت 

كشور داشته باشند. 
معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
با اشــاره به اينکه توسعه تحقيقات، فناوری، پارک های علم 
و فناوری  و مراكز رشــد در دســتور كار قــرار دارد، افزود: 
يکی از كارهای جدی كــه انجام داديم بحث رقابتی كردن 

شــركت های دانش بنيان است  كه به وســيله ايجاد فضای 
ارتباط بين منطقه ای و فضای بين المللی به عرضه محصول، 

صادرات و ارتباط با شركت های بين المللی  بپردازند. 
وی با بيان اينکه دومين المپياد طرح های كســب و كارهای 
دانشجويی در ابتدای ســال جاری برگزار شد، تصريح كرد: 
برای ايجاد  فضای نشــاط و خالفيت در دانشگاه ها، تکليف 
كرديم به پارک های علم و فناوری با همکاری دانشــگاه ها 
»ايده شو« را برگزار كنند  تا افراد دارای صاحب ايده، نوآوری، 
فکرهای قابل تجاری شدن و مرتبط به كسب و كار را عرضه 

كنند و در نهايت به پارک و  مراكز رشد هدايت شوند. 
احمدی با اشاره به اينکه ارتباط صندوق های سرمايه گذاری 
با شــركت های دانش بنيان را برقرار كرديم، ادامه داد: در اين 
بين عقد  قراردادهايی بين شــركت های دانش بنيان و مراكز 

متقاضی ايده منعقد شده است. 
وی با بيان اينکه در حوزه خالقيت و نوآوری و ايجاد فضای 
جديــد نگرش در آموزش عالی به اقتصــاد را دنبال كرديم، 
خاطرنشــان  كرد: از جنبه هــای قانونگذاری نيــز اقدامات 
گســترده ای چون آيين نامه معافيت های مالياتی 15 ســاله 
آيين نامه  تشــکيل شركت های  شــركت های دانش بنيان، 
دانش بنيان دانشــگاهی تا اســاتيد دانشــگاهی، محققان و 
دانشجويان است بتوانند از امتيازات شركت های دانش بنيان 

 استفاده كنند. 
معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
با اشاره به اينکه توســعه صندوق های پژوهش فناوری كه 
مسکوت  مانده بود، پيگيری شد، گفت: در برنامه پنجم توسعه 
صندوق ها مسکوت مانده بود، به صورت قانون دائم تصويب 
شــد به طوری  كه پيش از اين 18 صندوق داشــتيم كه سه 

صندوق جديد ايجاد شد. 
وی بــا بيان اينکه خألهای قانونــی را تالش كرديم از بين 
ببريم، اظهار كرد: بيش از 70 ميليارد تومان حمايت مالی از 
محل  رديف های متمركز وزارتخانه به غير از اعتبارات در نظر 

گرفته صندوق های نوآوری و شکوفايی داشتيم. 
احمدی افزود: با كمک وزارت صنعت، معدن و مجلس قانون 
معافيت ماليات برای دســتگاه هايی كــه در حوزه پژوهش 

سرمايه گذاری  می كنند را تصويب كرديم. 
وی تصريح كرد: بر ارتباطات بيرونی دانشگاه و اخذ نيازهای 
صنعت تأكيد شده است و هر استاد و محققی كه بتواند ارتباط 

 بيرونی برقرار كند، امتيازات فراوانی را به دست خواهد آورد. 
معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
با بيان اينکه مأموريت های بين المللی بر دوش ما گذاشــته 
شــده اســت،  ادامه داد: در اتحاديه كشورهای اسالمی، سه 
مســئوليت بزرگ شــامل شبکه توســعه پارک های علم و 
فناوری با محوريت پارک  گيالن، شــبکه توسعه نانوفناوری 
با محوريت پژوهشگاه مواد انرژی، شبکه آموزش مجازی با 
محوريت دانشگاه پيام نور  كشــورهای اسالمی بر عهده ما 

گذاشته شده است. 
وی با اشاره به اينکه در نشست اخير وزاری علوم كشورهای 
اسالمی پيشنهاد شبکه آزمايشگاهی بين كشورهای اسالمی 
داده شــده،  تصريح كرد: مسئوليت تهيه اين برنامه بر عهده 
ايران اســت كه آماده شده و برای نشست بعدی كشورهای 

اسالمی عرضه می شود. 
احمدی با بيان اينکه برنامه شــبکه فن بازار بين كشورهای 
اســالمی نيز در دست تهيه اســت، ادامه داد: برنامه شبکه 
سرمايه گذاری  وی سی كه زير نظر مركز توسعه مراكز رشد و 
پارک های علم و فناوری يونسکو است توسط ايران در حال 

انجام است. 
وی با اشــاره به اينکه اين مسائل نشاندهنده ظرفيت علمی 
و فناوری قوی كشــور است، خاطرنشــان كرد: وزارت علوم 
چهار پروژه  ملی در قالبت اقتصاد مقاومتی كه در ستاد اقتصاد 

مقاومتی تصويب و نهايی شده را در دستور كار قرار دارد. 
معــاون پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، تحقيقات و 
فناوری، بازنگری و اصالح نظام آموزشــی كشور در راستای 
ارزش آفرينی و  كارآفرينی، طراحی الگوی تغيير و ارتقای نقش 
دانشگاه ها در حل مشکالت كالن بنگاه های اقتصادی كشور، 
طراحی و پياده ســازی  نظام آمايش آموزش عالی و پژوهش 
به منظور مأموريت گرا كردن فعاليت ها، تبديل پنج دانشگاه 
كشور به تراز بين المللی را چهار  مأموريت وزارت علوم اعالم 

كرد. 
ابــن مســؤول در پايــان تبيين كــرد: در حال شناســايی 
دانشگاه هايی كه ظرفيت رسيدن به سطح بين المللی را دارند 

هستيم تا اين  دستاوردها محقق شود.   

دیدار مسئولین وزارت 
علوم با امام جمعه همدان

 

 در حاشيه برگزاري، نشست معاونان پژوهشي منطقه ۴ 
كشور و مديران دفاتر حقوقي دانشگاه ها در  دانشگاه بوعلي 
سينا،دكترمحمد سعيد تسليمي قائم مقام وزير علوم ، دكتر 
وحيد احمدي معاون پژوهش  و فناوري، دكترمحمد روشن 
معاون حقوقي و امور مجلس، دكتر خســرو پيري مديركل 
دفتر برنامه ريزي امور  فناوري، رئيس و معاونان دانشــگاه 
بوعلي سينا با آيت اهلل غياث الدين طه محمدی نماينده ولي 

فقيه در  استان همدان ديدار و گفتگو كردند.  
به گــزارش گاهنامه عتف ، معاون پژوهش و فناوري وزير 
علــوم در اين ديدار گفت : با توجه بــه اينکه مقام  معظم 
رهبري امســال را ســال اقتصاد مقاومتــي، اقدام و عمل 
نامگذاري كرده اند و ســال گذشته نيز  سياست های كالن 
علم و فناوري را ابالغ فرموده بودند و در فرمايشات خود از 
علم و فناوري به عنوان  مبناي اقتصاد مقاومتي نام مي برند 
، وزارت علوم اهداف خودرا در راستاي تحقق منويات ايشان 

قرار  داده كه مسئوليت بسيار سنگيني است.  
دكتر احمــدي تاكيد كــرد: تالش ما بــر افزايش نقش 
دانشــگاه ها در اقتصاد مقاومتي است كه در اين مسير  بايد 
دانشگاه ها از آموزش صرف فاصله گرفته و به پژوهش تواًم 

با توليد ثروت تغيير رويکرد بدهند. 
وي گفــت: امــروزه دانشــگاه هاي بزرگ دنيا بــا ايجاد 
شــركت های دانش بنيان و توليد ثروت ناشــي از نوآوري 
 سهم بااليي از اقتصاد دنيا را در اختيار دارند و برنامه دولت 
و وزارت علوم حركت دانشــگاه هاي كشــور به  اين مسير 
اســت كه در اين زمينه مبناي فعاليت ما، قانون تاســيس 

شركت های دانش بنيان است. 
دبير كل شوراي عالي عتف گفت: در راستاي نقش آفريني 
دانشــگاه ها در اقتصــاد جامعه، وزارت علــوم از  همکاري 
دانشــگاه ها با بخش های صنعتي حمايت كرد و در ســال 
93 قرارداد همکاري دانشگاه ها با وزارت  نفت براي افزايش 
مخازن نفت و گاز با اعتبار هزار ميليارد تومان به امضا رسيد 
كه در طول تاريخ وزارت  نفت و دانشگاه ها بي سابقه است. 

وي افزود: همچنين قراردادهايي براي همکاري دانشگاه ها 
با پااليشگاه ها به امضا رســيد و همکاري با  دستگاه هاي 
اجرايي مختلف در دستور كار قرار گرفت كه براساس يکي 
از ايــن قراردادها،1200 پروژه با  اعتبار 250 ميليارد توماني 
بين دانشــگاه ها و وزارت دفاع تعريف شد و در حال انجام 

است. 
معــاون پژوهش و فنــاوري وزيرعلوم اظهار داشــت: در 
سال های اخير شاهد رشــد پژوهش در كشور بوديم  وهم 
اكنون جمهوري اسالمي ايران از لحاظ رشد توليدات علمي 
رتبه نخســت منطقه را در اختيار دارد و  از نظر شتاب توليد 

مقاالت علمي برتر نيز در دنيا اول هستيم. 
آيت اهلل غياث الدين طه محمدی نماينده ولي فقيه در استان 
همــدان در اين ديدار گفت: دانش آموختگان  دانشــگاه ها 
بايد به صورت كار آفرين تربيت شــوند زيرا دولت و بخش 
خصوصي توان به كارگيري همه دانش  آموختگان را ندارند. 
امام جمعه همــدان با تاكيد بر مهــارت آموزي در جهت 
زندگي بهتر در دانشگاه ها گفت: دين اسالم بر هر  دو جنبه 
دنيوي و اخروي زندگي انسان توجه دارد و در كنار توجه به 
معاد، بر معاش نيز توجه دارد و  برهمين اســاس ، ائمه ما از 
جمله حضرت امير المومنين )ع( به باغباني و كشاورزي مي 

پرداختند و براي  آباداني منطقه تالش مي كردند. 
وي تاكيد كرد: بايد شرايط به گونه اي باشد كه دانشجويان 
با شــور ، عالقه و اميدواري به آينده بــه  فراگيري دانش 
مشغول باشند و از مدرک گرايي و تحصيل بي هدف فاصله 

پيدا كنيم. 
نماينده ولي فقيه در اســتان همدان با ابراز خرســندي از 
دســتاوردهاي كشــور در زمينه علوم، تحقيقات و  فناوري 
گفت: هم اكنون حدود 800 نماز جمعه در كشــور برپا مي 
شــود كه اگر در جريان پيشــرفت های  علمي كشور قرار 
بگيرند بهترين تبليغ و ترويج در خصوص رشــد كشور و 

انتقال اميد به جامعه صورت  خواهد گرفت. 
در پايــان اين ديدار قائم مقام وزيــر علوم و هيئت همراه، 
نماز عصر را به امامت آيت اهلل غياث الدين  طه محمدی اقامه 

كردند.   

 معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم خبر داد

 وضعیت مطلوب ایران
 در شاخص های  نوآوری جهانی 
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  20 مصوبه حــوزه علم و فناوری منطقه ۴ كشــور در 
هفتمين جلسه شورای سياست گذاری و برنامه  ريزی پژوهش 

 و فناوری در منطقه ۴ كشوری اعالم شد. 
به گزارشگاهنامه عتف ، در هفته دولت و با گراميداشت سال 
روز شــهادت شهيدان رجايی و باهنر، هفتمين جلسه شورای 
سياســت گذاری  و برنامه  ريزی پژوهش و فناوری در منطقه 
۴ كشــوری با حضور وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،  مديران ستادی اين وزارت، 
مديران كل ادارات استاندارد و اعضای منطقه۴ كشور در محل 

سالن جلسات فجر دانشگاه بوعلی سينا همدان  تشکيل شد. 
پس از بحث و تبادل نظر اعضای منطقه۴ پژوهشــی كشور، 

موارد زير به تصويب رسيد : 
 1.  با توجه به اينکه توليد علم در تراز جهانی مستلزم در اختيار 
داشــتن تجهيزات تحقيقاتی اســت، ضروری است پيگيری 
تأمين اعتبــارات  الزم به ويژه اعتبــارات ارزی برای تقويت 
آزمايشــگاه های منطقه ۴ از طرف وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوری مورد توجه جدی قرار گيرد . 
 2.  ضروری است دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوری منطقه 

۴ ،شاخص ها و برنامه های مدونی را در راستای برنامه های كار 
آفرينی  تهيه كرده تا امکان تعميم آن به ساير مراكز پژوهش 

و فناوری كشور فراهم شود. 
  3. با همکاری پايگاه استنادی جهان اسالم و مركز منطقه ای 
اطالع رسانی علوم و فناوری تحليلی بر وضعيت چاپ مقاالت 
توليد شده  در ســال های 2015 و 2016 منطقه ۴ را تا پايان 
مهر ماه امسال انجام و در اختيار دانشگاه ها و مراكز پژوهش 

و فناوری قرار گيرد. 
 ۴. با مشاركت پايگاه استنادی جهان اسالم و مركز منطقه ای 
اطالع رسانی علوم و فناوری، مقاالت توليد شده در منطقه ۴ 
را  دسته بندی و چالش ها و راه كارهای كيفی سازی آن بررسی 

و به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اعالم شود. 
 5. دانشــگاه های منطقه ۴ بايد حداقل بــه ميزان 15 درصد 

اعتبارات خود را صرف پژوهش و فناوری كنند. 
 6. با توجه به اين كه برنامه ششــم در حال بررسی و تدوين 
اســت، دفتر امور فناوری و دفتر امور پژوهشی كه مسئوليت 
تهيه و پيشنهاد  برنامه های اجرايی پژوهش و فناوری در برنامه 
ششم را بر عهده دارند، نظرات دانشگاه ها و مراكز پژوهش و 

فناوری منطقه ۴ را كسب و  در برنامه اعمال كنند. 
 7. دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و فناوری منطقه ۴ ساماندهی 
وضعيت تحصيالت تکميلی را در اولويت برنامه های پژوهشی 
خود قرار  دهند و گزارش آن را به دفتر امور پژوهشــی وزارت 

ارسال كنند. 
 8. دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری كشور بويژه اعضای 
منطقه ۴ با توجه به اهميت آزمايشگاه های مرجع و استاندارد 
موضوع  استاندارد سازی آزمايشگاه مركزی و همچنين اخذ ايزو 
17025 و آزمايشگاه همکار را با همکاری اداره كل استاندارد 
هر اســتان در  اولويت كاری خود قرار دهند تا امکان اتصال 
آن ها به شبکه آزمايشگاه های كشورهای اسالمی فراهم شود. 

 9.  طرح پيشنهادی نظام ارزيابی عملکرد اعضای هيئت علمی 
در حوزه پژوهشــی و تخصيص اعتبارات و امکانات بر اساس 
شاخص نظام  ارزيابی علمی پژوهشی در منطقه ۴ تدوين شود. 

 10. اعضای منطقه ۴ براســاس برنامه های اقتصاد مقاومتی 
پيشنهاد ســند جامع و نقشه راه شبکه آزمايشگاه های علمی 
ايران ) شاعا( را  تهيه كرده و در اختيار ستاد وزارت قرار دهند. 

 11. پيگيری رديف اعتبار برای شبکه شاعا از طريق سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور و همچنين ايجاد حساب مستقل 
برای  آزمايشــگاه های مركزی از ســوی معاونت پژوهش و 

فناوری وزارت انجام پذيرد. 

 12. شيوه نامه ارائه خدمات آزمايشگاهی مشترک و استفاده از 
تجهيزات آزمايشگاهی يکديگر از سوی اعضای منطقه ۴ به 

عنوان پايلوت  تهيه و به ساير مناطق كشور تسری پيدا كند. 
 13. تجارب دانشــگاه صنعتی همدان در زمينه اشتغال زايی 
دانشجويان در صنايع كوچک و بزرگ مورد توجه قرار گرفته و 
نتايج آن در  اختيار دانشگاه های منطقه ۴ و ساير دانشگاه های 

كشور قرار گيرد. 
 1۴. طرح توانمند ســازی شــركت های دانش بنيان برای به 
روز رســانی و حضور در بازارهای بين المللی از طريق ايجاد 

مشوق ها و  حمايت های قانونی تدوين شود. 
 15. تهيــه و اجرای برنامه ها و مأموريت های مشــترک بين 
دانشــگاه ها و پارک های علــم و فنــاوری در زمينه انتقال 
تکنولوژی، تجاری سازی،  صندوق های پژوهش و فناوری و 
مراكز نوآوری در راستای دانشگاه كارآفرين در منطقه ۴ مورد 

توجه قرار گيرد. 
 16. تالش شود كه با همکاری دانشگاه ها و مراكز پژوهش و 
فناوری، شاخص های ارزيابی يکسان انتخاب شود و براساس 
اين شاخص ها  دانشــگاه ها ارزيابی و رتبه بندی شوند، الزم 
است اين شــاخص با وزن مناسب برمبنای اقتصاد مقاومتی 

،كارآفرينی و ارتباطات بين الملل  باشد. 
 17. معاونت پژوهش و فنــاوری وزارت علوم در تدوين آئين 
نامه های مرتبط به دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری نقش 
بيشــتری برای  دانشگاه ها و مراكز پژوهش و فناوری منطقه 

قائل شود. 
 18. با توجه به سياســت های وزارت علــوم، مناطق بايد در 
برنامه ريزی های وزارت علوم مشــاركت فعال داشته باشند و 
برنامه عملياتی خود  را در راستای اجرای سياست های وزارت 

به ويژه در برنامه اقتصاد مقاومتی ارائه كنند. 
 19.  با توجه به اينکه دانشــگاه بوعلی ســينا مجوز تاسيس 
دانشــگاه كشــورهای گروه  D8  )در حال توسعه اسالمی( را 
از شورای گســترش  آموزش عالی اخذ كرده، ضروری است 
حمايت وزارت علوم در تجهيز آزمايشگاه مركزی اين دانشگاه 
مورد توجه قرار گيرد تا امکان  خدمات آزمايشگاهی به منطقه 

و پژوهشگران كشورهای عضو فراهم شود. 
 20. دانشگاه ها و مراكز پژوهشی در زمينه جلوگيری از تخلفات 
علمی، نسبت به راه اندازی كميته برخورد با تخلفات پژوهشی 
و نيز  برگزاری كارگاه های علمی نسبت به افزايش آگاهی در 
زمينه مصاديق تخلفات پژوهشی برای دانشجويان و اعضای 

هيئت علمی اقدام  كنند.   

دفتر پشتیبانی پژوهشی

 مديرعامل شــركت بــزرگ ســرمايه گذاری رفرنس 
لوكزامبورگ در مذاكره بــا وحيد احمدی معاون پژوهش و 
فنــاوری وزارت علــوم، آمادگــی ايــن شــركت را برای 
ســرمايه گذاری روی طرح های مهم نخبگان و دانشمندان 

ايرانی اعالم كرد.
 

به گزارش گاهنامه عتف ، اوليور جرنی مديرعامل شــركت 
رفرنس در ديدار با احمدی معــاون وزير علوم، تحقيقات و 
فناوری كه در مســکو انجام شد، گفت: با آشنايی قبلی كه 
از توانمندی مبتکران و نخبگان ايرانی دارم، اميدوارم زمينه 

برقراری ارتباط و تعامل در اين زمينه فراهم شود.
اين ديدار در حاشــيه كنفرانس جهانــی انجمن بين المللی 
موسســات و پارک های علم و فناوری )ASP( كه روز سه 
شنبه با حضور هيات جمهوری اسالمی ايران در مسکو آغاز 

شد، انجام گرفت.
رئيس شركت رفرنس يکی از اهداف اصلی خود برای حضور 
در اين كنفرانس را آشنايی بيشتر با مديران پارک های علم 
و فناوری و شركت های مســتقر در مجموعه های فناورانه 

جمهوری اسالمی اعالم كرد.
احمدی معــاون وزير علوم نيز در اين اين ديدار گفت: يکی 
از نيازهای ضروری شركت های فناوری در كشورهايی مانند 
ايران برقراری و گســترش ارتباط بين حوزه طرح آفرين با 
بخش ســرمايه گذار و مهيا كننده زمينــه مالی برای اجرا و 

تبديل ايده به محصول است.
وی با اســتقبال از ســرمايه گذاری خارجــی در ايران روی 
ايده ها به توانمندی های شايســته فناوران ايرانی اشاره كرد 

و افــزود: هرچند برای تهيه مدل تســهيالت مالی با هدف 
استفاده شركت های دانش بنيان و ايده پرداز مشکالتی وجود 
دارد، ولی اطمينان داريم شركت ها و افراد سرمايه گذار بويژه 
خارجی كه در ايران و پارک های فناورانه جمهوری اسالمی 
سرمايه گذاری كنند با درصد زيادی از حتمال به سود بسياری 

دست می يابند.
همچنين در يک نشســت جداگانه در مذاكــره احمدی و 

ســرگئی تپلوف رئيس پارک فناوری استروگينو در مسکو 
برای همکاری های دوجانبه بيشتر در اين زمينه تفاهم شد.

تپلوف در اين نشســت با استقبال از همکاری های مشترک 
فناورانه به تفاهم نامه چندی پيش پارک فناوری استروگينو 
بــا پارک علم و فناوری گلســتان اشــاره كــرد و گفت: با 
توانمندی های فناورانه پارک های ايرانی بيشتر آشنا شده ايم 

و آماده ايم همکاری ها روز افزونی داشته باشيم.

معاون وزيرعلوم نيز گفت: روسيه و كشورهای آسيای ميانه 
می توانند بازار خوبی برای محصوالت فناورانه توليد شــده از 

سوی شركت های فناوری ايران باشند. 
وی همچنين به مفيد بودن همکاری مشــترک برای تهيه 
راهکار تقويت ســرمايه گذاری روی ايده هــای دريافتی در 
پارک های فناوری دو كشــور اشــاره و اظهار كرد: همانند 
همکاری دوجانبه برای ايجاد شــركت های مشترک فناوری 
بين پارک خراسان رضوی و يکی از پارک های مهم قزاقستان 

می توان با پارک استروگينو نيز قراردادی مشابه امضا كرد.
واشــقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه آزاد 
اسالمی، خســرو پيری مديركل فناوری وزارت علوم، احمد 
غالمی رايزن علمی ايران در روســيه و اوكراين و شماری از 
رئيسان پارک های علم و فناوری ايران از جمله اعضای هيات 
ايرانی در سفر به روســيه برای شركت در كنفرانس جهانی 
انجمن بين المللی موسســات و پارک هــای علم و فناوری 

هستند.
اين نشســت به مسائل مربوط به گســترش همکاری های 
دوجانبه و چند جانبه بين كشورهای مختلف در اين عرصه و 
همچنين رفع مشکالت و موانع احتمالی بر سر راه گسترش 

همکاری های فناورانه و دانش های نو اختصاص دارد. 
اســتروگينو راه اندازی شده در سال 2007 با همکاری دولت 
روســيه با وجود نوپا بودن، جايــگاه قابل توجهی در عرصه 
فناوری های نو دارد كه شامل دستاوردهای مختلفی از جمله 
در بيوتکنولوژی، داروســازی، راديوالکترونيک، نرم افزاری و 
هولوگرافيک است و در اين مجموعه شش پارک دولتی و 20 

پارک غيردولتی فعاليت می كنند.  

 20 مصوبه حوزه علم و فناوری اعالم شد

اجرای ایده نخبگان ایرانی با سرمایه لوکزامبورگ
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
ایرانداک18

 داشبورد مديريتی طرح های پژوهشی، با بهره گيری از فناوری هوش سازمانی از 
گنجينة اطالعات ســامانة ســمات ملی بهره  می برد و بخشی از رصدخانه پژوهش و 
فناوری ايرانداک و ابــزاری مديريتی و راهکاری تصميم يار در حوزه علم، پژوهش، و 

 فناوری كشور است. 
به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطالعات ايران«، مهندس 
مصطفی كاظمی، در مراســم رونمايی  داشــبورد مديريتی طرح های پژوهشــی در 
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ايران )ايرانداک(، هدف از ايجاد اين داشبورد  را 

اعمال مديريت درست بر طرح های پژوهشی كشور عنوان كرد. 
معاون اجرايی دبيرخانه شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری )عتف( گفت: براساس 
برنامه پنجم توسعه بودجه طرح های  پژوهشی در سال می بايست به يک درصد از توليد 

ناخالص داخلی برسد. 
وی افــزود: تاكنون زمينه ای بــرای مديريت صحيح و هزينه كــرد بودجه پژوهش 
نداشته ايم و به همين دليل از سال 1390  تا 139۴ موفق به تحقق يک درصد بودجه 

پژوهش در كشور نشده ايم. 
كاظمی با اشــاره به شفاف ســازی گردش مالی با به كار گيری اين برنامه، افزود: با 
اجرای »داشبورد مديريتی طرح های  پژوهشی« امکان تحليل، مقايسه، گزارش گيری و 

پيگيری روند تغييرات اطالعات طرح های پژوهشی كشور فراهم شده  است. 
كاظمی بيان كرد: با اجرای اين طرح اميدواريم اشکاالت موجود برطرف شود و در پايان 
اين دهه شاهد شکل گيری مسيری  درست برای طرح های پژوهشی در كشور باشيم. 

هم چنين، مهندس قهرمان زاده با تشريح هوش كسب و كار به بيان كاركردهای اين 
داشــبورد پرداخت، سپس مهندس  كاظمی از داشــبورد مديريتی طرح های پژوهشی 

رونمايی كرد.  
گفتنی است، سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي ملي )سمات ملي( كه در سال 1385 
راه اندازی شــده، جايگاه داده های  علمی و پژوهشی توليد شده در داخل كشور است و 
اين شــبکة اطالعاتی ابزار و جايگاهی را براي يکپارچه سازی اطالعات  پژوهشگران، 
ســازمان ها و نهادها، و نشريات علمی كشــور فراهم  می آورد و فراداده هايی مانند نام 

پديدآوران، نامه نشريه ها، و   ... را دريافت می كند. 
هم چنين، پياده ســازی داشبورد مديريتی طرح های پژوهشــی كشور با ساده سازی و 
ايجاد درک سريع ديداری، برجسته سازی  نقاط كليدی و حذف جزئيات دربارة وضعيت 
طرح های پژوهشی كشــور، تصميم گيری دربارة اين موضوع را برای  سياست گذاران 

آسان تر می كند. 
گفتنی است، كاربرد اين داشبورد در سطح ملی است زيرا امکان بازبيني كلي و سريع 
وضعيت طرح های پژوهشی كشور را  فراهم می سازد و به مديران براي سياست گذاری ها 

كمک شاياني مي كند. 
افزون بر اين، بهره گيری از فناوری هوش سازمانی، امکان گزارش، نمايش، تحليل و 
مقايســه آماری طرح های پژوهشی را بر  پاية معيارهايی چون دوره های زمانی اجرای 
طرح، شمار طرح های پژوهشــی، اعتبار طرح ها، سازمان های ثبت كننده، و  همچنين 

كميسيون های تخصصی بررسی كننده طرح ها به دست می دهد. 
داشــبورد مديريتی طرح های پژوهشی كه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران 
)ايرانداک( با پشــتيبانی دبيرخانه شورای  عالی عتف و مركز تحقيقات سياست علمی 
كشور طراحی و پياده ســازی كرده است، روز دوشنبه يکم شهريورماه 1395 در  تاالر 

سخن ايرانداک رونمايی شد.   

 نســخه ديجيتال شيوه نامة ايران )راهنماي استناد به منابع اطالعات فارسي و 
انگليســي( بر پايه شيوه نامة شيکاگو با  پيشينه ای بيش از يکصد سال، در ايرانداک 

راه اندازی شد. 
 به گزارش »روابط عمومي پژوهشــگاه علوم و فناوري اطالعات ايران« شيوه نامه 
ايران )راهنماي استناد به منابع اطالعات  فارسي و انگليسي( بر پاية شيوه نامة شيکاگو 
نام كتابی اســت كه در حال حاضر در دونســخه كابرپسند و ديجيتال در دسترس 

 همگان قرار گرفته است. 
با توجه به ضرورت داشــتن شيوه نامه ای فراگير بر پاية روش هاي پذيرفته شده كه 
راهنماي استناد به منابع اطالعات فارسي  و انگليسي براي پديدآورندان فارسي زبان، 
ايرانداک نســخع ديجيتال شيوه نامه ايران را برای بهره مندی جامعه علمی كشور 

 راه اندازی نموه است. 
شيوه نامه ايران روش استنادی نويسنده تاريخ و الگوهاي پايه آن را می شناساند كه 

روشی فراگير و آسان است. 
افزون بر اين، چگونگی اســتناد به منابع گوناگون چاپي و الکترونيکي و نمونه های 

آن را نشان می دهد. 
گفتنی اســت، خالصه اي از شــيوه نامه برای ناشران و نشــريه هاي علمي جهت 
راهنمايي پديدآوران آماده شده و نسخة  كاربرپسند اين شيوه نامه با گزينه هايی مانند 
IMOS.  جست وجو و پيوندهای درون متنی و همچنين نسخة ديجيتال آن در نشانی

IRANDOC.AC.IR  در دسترس همگان است.     

 دكتر سيروس عليدوســتی رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران 
)ايرانــداک( گفت: جايزة فناوری اطالعات برتر   )فــاب( به عنوان تنها جايزه ملی 
كاربســت فناوری اطالعات، در ســه ردة طاليی، نقــره ای و برنزی در چهارمين 

همايش  مديران فناوری اطالعات به محصوالت فناورانه داده می شود. 
بــه گزارش »روابط عمومي پژوهشــگاه علوم و فناوري اطالعــات ايران« دكتر 
عليدوستی رئيس ايرانداک با اشاره به تاريخچه  جايزة ملی فناوری اطالعات برتر 
)فاب( افزود: از خرداد ماه سال گذشته اين جايزة ساالنه در چارچوب همايش ملی 

مديران  فناوری اطالعات به محصوالت فناورانه داده می شود. 
وی افزود: ســال گذشته دبيرخانة سومين همايش ملی مديران فناوری اطالعات 
138 محصــول دريافت كرد كه از ميان آنها  فاب طاليی به ســامانة همانندجو از 
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ايران، فاب نقره ای به پايگاه اشتراک دانش 
از دانشگاه  فردوسی مشــهد، و فاب برنزی به سامانة خدمات دانشگاهی همراه از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد داده شد. 
عضو كميته سياست گذاری همايش افزود: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران 
)ايرانداک( با ارائة اين جايزه به دنبال  آن است تا محصوالت فناورانه توليد شده را 
معرفی و به گســترش بازار برای اين محصوالت كمک كند و همچنين پيشرانی 

 برای توسعه محصوالت فناورانه و توليد 
و صادارات آنها باشد. 

رئيــس ايرانــداک خاطرنشــان كرد: 
همياری و همــکاری گروهی و توجه 
بــه جنبه  های فرايندی، مالــی و بازار، 
نــوآوری و فنــاوری،  و نيز فرهنگی و 
اجتماعی در توليد محصوالت فناورانه 
در حوزة فناروی اطالعات از نکات مهم 
در جايــزة فاب اســت. توجه به  چنين 

جنبه هايــی از محصوالت فناورانه، از يک ســو می تواند ظرفيت ها و قابليت های 
دســتاوردهای فناوری اطالعات را نزد  سياســت گذاران كشور برای دست يابی به 
چشــم انداز و هدف های اقتصادی مقاومتی آشکار نمايد و از سويی ديگر می تواند 
بــا  توجه به اين ظرفيت ها و قابليت ها نــگاه واقع بينانه تری را نزد مديران فناوری 

اطالعات كشور برای پيش برد هدف های اقتصاد  دانش بنيان فراهم سازد.   
عليدوســتی با بيان ويژگی های محصوالت فناورانه گفــت: محصوالت فناورانه 
هرگونه نوآوری و ابتکار در حوزة كاربرد فناوری  اطالعات را در بر دارند و می توانند 
در قالب محصوالت و خدمات نرم افزاری، ســخت افزاری و ارتباطی )شــبکه ای(، 
 استانداردها، معماری ها و روش شناسی های طراحی و توسعه سامانه های كاربردی، 
و روش ها و اســتانداردهای آسان سازی  كاربست فناوری اطالعات و اشاعه آنها در 

بستری فرهنگی اجتماعی ارائه شوند. 
وی يادآور شد:  سازمان ها و شركت های فعال در زمينة فناوری اطالعات می توانند 
مستندات محصوالت فناورانة خود را تا   31 مرداد 1395 از وبگاه همايش به نشانی 

 itmanc.irandoc.ac.ir  برای بررسی ارائه كنند.   

 سامانه واژه نامه های ايرانداک متشکل از 10 واژه نامه و بيش از 81 هزار واژه 
بر روی وب راه اندازی شد. 

به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ايران« ســامانه 
واژه نامه های ايرانداک مشــتمل بر واژه نامه های  آموزش و پرورش، علوم پليسی، 
كتابداری و دكومانتاســيون، اصطالحات دكومانتاســيون، آمار، شيمی، استاندارد 
2596۴،  اطالع رسانی، توصيفگرهای ايرانداک و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر 

روی وب به بهره برداری رسيد. 

اين سامانه امکاناتی نظير امکان مديريت پويای واژه نامه ها مانند امکان ويرايش، 
حذف و اضافه كردن واژه و واژه نامه،  پشــتيبانی از واژه نامه های تصويری، امکان 
برقراری پيوند ميان واژه ها در واژه نامه های مختلف بر اساس شناسه يکتا، سادگی 
 مديريت راهبران ســامانه، وجود سه سطح دسترسی مديريتی دربرگيرنده راهبری 
اصلی، ورود و تائيد و انتشار واژه ها، و  مديريت ديدگاه های كاربران بر روی واژه  ها 

را برای راهبران سامانه فراهم آورده است. 
   Solr  ، هم چنين، كاربران سامانه، از امکاناتی نظير بهره گيری از موتور جستجوی
 يکی از پيشرفته ترين موتورهای جستجو،  بهره گيری از امکانات جستجوی پيشرفته، 
امکان جستجوی يکپارچه در يک واژه نامه و به صورت مجتمع در همه واژه نامه ها، 
 و امکان پيمايش فرهنگ واژگان بر پاية فهرست الفبايی را در اين سامانه بهره مند 

می شوند. 
از انجا كه ايرانداک در ســازمان دهی اطالعات، همواره با واژه های نوين علمی و 
فناورانه روبه رو بوده، ساخت واژه نامه ها را از   ۴0 سال پيش منتشر ساخته و در اين 
سامانه همراه با بازنشــر واژه نامه های چاپی ايرانداک در محيط وب، واژه هايی كه 
در  كار روزانه ســازمان دهی اطالعات، كنترل و برگزيده می شوند، در اختيار همه 

عالقه مندان گذاشته است. 
افزون بر اين، واژه نامه های ديگر نهادها مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی نيز 

در اين سامانه در دسترس كاربران است.  
  dic.irandoc.ac.ir  برای اســتفاده از ســامانه واژه نامه های ايرانداک به وبگاه

مراجعه نماييد.     

آغاز کار نسخه دیجیتال 
شیوه نامه ایران

با رونمایی داشبورد مدیریتی طرح های پژوهشی: 

اعمال مدیریت درست بر طرح های 
پژوهشی امکان پذیر شده است

جایزه ملی »فاب« زمینه ساز  
تحقق هدف های اقتصاد 

مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان

راه اندازی سامانه واژه نامه های ایرانداك
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 سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC ( گفت:تعداد كل مقاالت 
پراســتناد و داغ كشور از 10۴3 مورد  به 1085 مورد رسيد و ۴2 مقاله ديگر كشور 

پراستناد شدند.    
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پايگاه اســتنادی 
علوم جهان اسالم ) ISC (،  دكتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پايگاه استنادی علوم 
جهان اســالم ) ISC ( گفت: براساس آخرين اطالعات  مستخرج از پايگاه استنادی 
وب آو ساينس )آی.اس.آی( تا اول مرداد ماه 95 تعداد كل مقاالت پراستناد و  داغ 

كشور از 10۴3 مورد به 1085 مورد رسيد.  
وی افزود: تعداد مقاالت برتر كشــور در سال 2015 از 227 مورد به 25۴ رسيد و 
تعداد اين مقاالت در سال   2016 از 25 مورد به 35 مورد رسيد. همچنين تعداد اين 
دسته از مقاالت برای سال 201۴ نيز افزايش نشان  می دهد بنحوی   كه تعداد آن ها 

از 191 مورد به 197 مورد رسيده است. 
 

دهقانی گفت: قبال تعداد مقاالت پراســتناد و داغ كشــور برای سال های 2006 تا 
2016 به ترتيب 32، 56،   ۴2، 55، 91، 7۴، 109، 156، 191، 227 و 10 مورد بود. 
در حال حاضر تعداد مقاالت پراســتناد و داغ  كشور برای سال های 2006 تا 2016 
به ترتيب به 31، 56، ۴0، 52، 88، 75، 107، 150، 197، 25۴ و 35  رسيده است. 

 

سرپرست  ISC  اظهار داشت: مقاالت پراستناد شامل مقاالت يک درصد برتر دنيا 
) Highly cited papers (  می شــوند. هر چند مقاالت پراستناد تنها حدود يک 
درصد از مقاالت دنيا را در بر می گيرند، اما همين مقاالت  حدود 18" از كل استنادها 
دنيــا را دريافت می كنند. به پژوهش های يک دهم درصد برتر بين المللی مقاالت 

 داغ )  Hot ( می گويند .    
وی افزود: تعداد كشورهايی كه بيشترين مقاالت پراستناد را توليد می كنند كاهش 
يافته به نحوی كه در  گذشــته پنج كشــور 90٪ از مقاالت پراستناد دنيا را توليد 
می كردند، اما هم اكنون تعداد اين كشــورها به چهار  كشور رسيده است. آمريکا، 
انگلستان، چين و آلمان هر كدام به ترتيب حدود 51٪، 1۴٪، 13٪ و 12٪ از  مقاالت 
پراســتناد دنيا را توليد كرده اند. بايد يادآور شــد كه به خاطر مشاركت كشورهای 
مختلف در توليد  مقاالت يک درصد برتر جمع كل كشورها از 100٪ بيشتر می شود. 

دهقانی گفت: تعداد مقاالت داغ كشــور برای سال های 201۴ تا 2016 به ترتيب 
1۴، ۴0 و 6 مورد اســت.  مقاالت داغ به مقاالت اطالق می شود كه در دوره زمانی 
منتهی به دو ســال اخير بيشترين در فواصل زمانی دو  ماه بيشترين تعداد استنادها 
را دريافت كرده اند. ســه كشور آمريکا، انگلستان و چين 95٪ از مقاالت داغ دنيا  را 
توليد كرده اند. به دليل مشــاركت كشورها در انجام تحقيقات سهم كل كشورها از 

100٪ بيشتر می شــود. در  دوره دو ساله منتهی به دوره زمانی حاضر 27۴3 مورد 
مقاله داغ توليد شده است. 

 

سرپرســت  ISC  گفت: سهم ايران از كل مقاالت داغ دنيا بيش از 2٪ است .   سهم 
ايران از كل مقاالت پراستناد  دنيا برای دوره زمانی 2006 تا 2015 از 0.31٪ )سی 
دهم درصد( شروع شده و به 1.6٪ )يک و شش دهم  درصد( رسيده است. اطالعات 

سال 2016 هنوز كامل نشده است و برای تکميل آن بايد صبر كرد. 

 
دهقانی افزود: تعداد مقاالت پراســتناد و داغ دنيا به دليل افزايش تعداد كل توليد 
دنيا مرتبا در حال افزايش  بوده است. در سال 2006 تعداد 9990 مقاله يک درصد 
برتر وجود داشــت. اما اين رقم در سال 2015 به   15578 مورد رسيده است. برای 
دوره زمانی 2007 تا 201۴ به ترتيب 1051۴، 11233، 11699، 12132،   12920، 
13668، 1۴323 و 1۴7۴0 مورد مقاله يک درصد برتر در ســطح دنيا منتشر شده 

است. 
 

سرپرســت پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC ( گفت: كميت توليد علم تنها 
يکی از شاخص های رشد  علمی است، اما در سند سياست های كالن علم و فناوری 
ابالغی توســط مقام معظم رهبری به مرجعيت و  ديپلماســی علمی و اثرگذاری 
اقتصادی علم توليد شــده، اهميت چند برابری داده شــده است .   امروزه تحقيقات 
 علمی نشان می دهند كه كيفيت پژوهش اصلی ترين علت افزايش مرجعيت علمی 
است. ديپلماسی علمی نيز  باعث افزايش كيفيت پژوهش و مرجعيت آن می شود و 
اثرگذاری اقتصادی نيازمند توليد علم كاربردی است.  بنابراين تکيه صرف به كميت 

توليد علم باعث توسعه علمی نخواهد شد .    

)ISC ( پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم

 براســاس اطالعات مستخرج از پايگاه وب آو ســاينس تامسون رويترز )آی.
اس.آي( توليدات علمی ايران در سال   2016 ميالدی در مقايسه با سال قبل رشدی 

برابر با 0/۴ درصد داشته است.  
دكتر محمدجواد دهقانی سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم) ISC ( اظهار 
داشــت: در سال 2016  ميالدی سهم جمهوری اســالمی ايران از كل توليد علم 
دنيا 1/8٪ )يک مميز هشت دهم درصد(، از كل  مجالت دنيا 1/9٪ )يک مميز نه 
دهم درصد( و از كل كنفرانس های دنيا 0/۴٪ )چهار دهم درصد( می باشد.  در سال 
2015 ســهم ايران از كل توليد علم دنيا 1/۴٪ )يک مميز چهار دهم درصد( بود و 
در همين سال  كشور 1/6٪ )يک مميز شش دهم درصد( از مقاالت مجالت دنيا را 
توليد كرد. همچنين در ســال 2015  ميالدی سهم ايران از كل كنفرانس های دنيا 

0/۴٪ ) چهار دهم درصد( بود. 
 

وی افــزود: درحالی كــه 
كل  از  ايــران  ســهم 
افزايــش  دنيــا  علــم 
و  داشته  قابل مالحظه ای 
در ســال 2016 ميالدی 
 نســبت به ســال 2000 
ميالدی 18 برابر شده است، اما سهم ايران از كل مقاالت كنفرانس های دنيا تنها 
چهار  برابر افزايش يافته است. درسال 2000 ميالدی مقاالت كنفرانس ها يک پنجم 
توليد علم كشــور را تشــکيل می داد.  اين رقم در سال 2006 ميالدی به باالترين 
ميزان خود رسيد، به نحوی كه مقاالت كنفرانس يک سوم از توليد  علم كشور را در بر 
می گرفت. هرچند در سال 2008 ميالدی سهم ايران از كنفرانس های دنيا به ٪27 
رسيد  و نسبت به سال 2006 ميالدی يک رشد منفی 2٪ داشت، اما سهم ايران از 

كل كنفرانس های دنيا بيش از  سهم كشور از توليد علم دنيا شد.  
دهقانی ادامه داد: از سال 2009 ميالدی سهم ايران از مقاالت حاصل مشاركت در 
كنفرانس های بين المللی  كاهش يافت. در اين ســال 20٪ از كل توليد علم كشور 
حاصل مقاالت كنفرانس ها می گرديد. در ســال 2010  ميالدی سهم ايران رقم به 
16٪ و در ســال 2011 ميزان آن به 1۴٪ رسيد. اين رقم در سال 2013 به 10" و 

 در سال 201۴ به 7٪ و در سال 2015 به ۴٪ رسيد.  
 

  ISC  سرپرســت
خاطرنشان ساخت: سهم 
ايــران از كل مقــاالت 
منتشرشده در معتبرترين 
در  بين المللی  مجــالت 
 ســال 2016 ميــالدی 
نســبت به ســال 2000 
ميالدی 19 برابر شده اســت. ايران در سال 2000 ميالدی تنها   0/1٪ )يک دهم 
درصد( از كل مقاالت مجالت دنيا را توليد می كرد، درحالی كه اين ســهم در سال 

2016 به   1/9٪ ) يک مميز نه دهم( رسيده است.  

وی ادامــه داد: در خالل 
سال های 2008 تا 2012 
توليد علم  ميالدی، سهم 
از  ايران حاصل  بين الملل 
مشاركت  در كنفرانس های 
متوسط  به طور  بين المللی 
حــدود ۱٪ ) يک درصد( 

بوده است، اما اين رقم در حال حاضر به  زير 0/5٪ )نيم درصد( رسيده است.  
 

پايان  در  دكتر دهقانــی 
اظهار داشت: سهم ايران 
از كل كميــت علم دنيا 
در ســال 2016 ميالدی 
در مقايسه با  سال 2000 
ميالدی 18 برابر شــده 
از كل  ايران  است. سهم 
توليد علم دنيا تا ســال 2006 ميالدی تنها 0/5٪   )نيم درصد( بود. در سال 2015 
ميالدی سهم ايران نسبت به سال 201۴ ميالدی به ميزان 0/1٪ )يک دهم  درصد( 
افزايش يافت و در سال 2016 ميالدی نيز تاكنون سهم ايران از كل كميت توليد 

علم دنيا 1/8٪ )يک  مميز هشت دهم( است.   

 42 مقاله دیگر کشور پراستناد شدند

افزایش تولید علم برتر ایران

سهم ایران از کل تولید 
علم دنیا افزایش یافت
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20)ISC ( پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم

 به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پايگاه استنادی 
علوم جهان اســالم ) ISC (،  دكتر محمدجواد دهقانی، سرپرســت  ISC  اعالم كرد: 
براساس اطالعات مستخرج از پايگاه استنادی وب آو  ساينس )آی.اس.آی( در تاريخ 
دوم شــهريور ماه سال 1395و مقايسه كميت توليد علم 25 كشور دنيا كه  بيشترين 
كميت توليد علم را در سال های 201۴ و 2015 ميالدی توليد كرده اند، نشان می دهد 
كه  جمهوری اســالمی ايران از لحاظ رشد كميت توليد علم در سال 2015 ميالدی 

نسبت به سال 201۴  ميالدی با يک پله صعود به جايگاه دوم دنيا دست يافت .    
   دهقانی اظهار داشت: 25 كشور دنيا كه دارای بيشترين ميزان كميت توليد علم هستند 
عبارتند از: آمريکا،  چين، انگلســتان، آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، كانادا، هند، استراليا، 
اسپانيا، كره جنوبی، برزيل، هلند،  روسيه، سوئيس، تركيه، لهستان، ايران، سوئد، تايوان، 

بلژيک، دانمارک، اسکاتلند و اتريش.  
سرپرست  ISC  گفت: ايران در سال 201۴ ميالدی تعداد 31931 مدرک در معتبرترين 
مجالت دنيا  منتشــر كرد كه اين رقم در سال 2015 ميالدی به 35616 مورد رسيد. 
ارقام در پايگاه های استنادی به  صورت مرتب روزآمد می شوند اما با اطالعات سال های 
گذشته نســبت به ســال های جاری تغييرات  كمتری دارند. دليل اين امر، تاخير در 
انتشــار و نمايه سازی مدارک در اين پايگاه ها اســت. اطالعات سال   2016 ميالدی 
در پايگاه های استنادی هنوز تکميل نشده است و اطالعات سال 2015 ميالدی نيز 

 همچنان در حال تکميل است.  

درصد رشد 2015  201۴ كشوررديف

 ٪  18,00  ۴8500  ۴1090 روسيه 1 

 ٪  11,50  35616  31931 ايران 2 

 ٪  10,90  583۴6  5263۴ برزيل 3 

 ٪  10,70  87975  79۴82 استراليا ۴ 

 ٪  9,90  37268  3390۴ لهستان 5 

 ٪  9,00  ۴0625  37268 تركيه 6 

 ٪  9,00  88616  81298 هند 7 

 ٪  7,70  160731  1۴9227 انگلستان 8 

 ٪  7,۴0  8۴3۴2  78۴96 اسپانيا 9 

 ٪  6,90  2۴6۴2  23050 دانمارک 10 

 ٪  6,00  99518  93877 ايتاليا 11 

 ٪  5,50  22516  213۴۴ اسکاتلند 12 

 ٪  5,00  ۴102۴  39085 سوئيس 13 

 ٪  ۴,50  359273  3۴3735 چين 1۴ 

 ٪  ۴,00  22۴89  21622 اتريش 15 

 ٪  3,90  97656  9۴012 كانادا 16 

 ٪  3,70  30887  29772 بلژيک 17 

 ٪  2,80  710۴6  69129 كره جنوبی 18 

 ٪  2,50  35۴52  3۴576 سوئد 19 

 ٪  2,10  103052  100957 فرانسه   20 

 ٪  2,00  150916  1۴7922 آلمان 21 

 ٪  1,80  5۴۴97  53527 هلند 22 

 ٪  0,70  621960  617510 آمريکا 23 

 ٪  - 5,60 10۴528  1107۴1 ژاپن 2۴ 

 ٪  - 8,90 33757  37073 تايوان 25 

   وی افزود: اطالعات استخراج شده در تاريخ دوم شهريور ماه 1395 از پايگاه استنادی 
وب آو ساينس   )آی.اس.آی( نشان می دهد كه جمهوری اسالمی ايران در سال 2015 
ميالدی نسبت به سال 201۴  ميالدی حدود 11,5٪ )يازده و نيم( رشد داشته است كه 
بعد از روسيه باالترين ميزان رشد كميت توليد  علم در دنيا را تجربه كرده است. روسيه 
با يک رشد حدود 18٪ در رتبه نخست دنيا از لحاظ رشد كميت  توليد علم قرار دارد.  

 

سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ادامه داد: بعد از ايران، كشورهای برزيل، 
استراليا، لهستان و  تركيه بيشترين ميزان رشد كميت توليد علم در سطح بين المللی را 

داشته اند. اين كشورها بين 9 تا 11  درصد رشد را تجربه كرده اند. 
دهقانی گفت: هر چند انتشار نتايج پژوهش در معتبرترين مجالت بين المللی نشان از 
قدرت علمی اعضای  هيات علمی كشور دارد، اما بر اساس سياست های كالن علم و 
فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری،  كميت توليد علم تنها يکی از ابعاد توسعه 
علمی است. لذا توجه به ساير اركان توليد علم شامل ديپلماسی  علمی، كيفيت توليدات 
علمی و اثرگذاری فنآورانه و نوآورانه از عوامل بسيار با اهميتی هستند كه نبايد  ناديده 
انگاشته شوند. به هر ترتيب مهمترين مسئله حال حاضر كشور هدايت مقاالت علمی 

به سمت  نيازهای جامعه است.   

افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطالع 
رسانی علوم و فناوری در مرکز 

اسناد و کتابخانه ملی فارس
 بــه گزارش اداره روابــط عمومی و همکاري های علمــی بين المللی مركز 
منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری   ) RICeST ( ، روز دوشنبه 25 مردادماه 

1395 شاخه مركز منطقه ای در مركز اسناد و كتابخانه ملی فارس  افتتاح شد. 
در مراسم افتتاحيه، ابتدا دكتر كوروش كمالی سروستانی رييس مركز اسناد ضمن 
خير مقدم و اشــاره به اين  نکته كه ســازمان اســناد و كتابخانه ملي مؤسسه اي 
آموزشــي، علمي، پژوهشي و خدماتي است كه در دو بخش  كتابخانه ملي و اسناد 
ملي به فعاليت تخصصي مي پردازد و همواره برای همکاری با سازمان های اطالع 
رســانی  آمادگی دارد، از تالش های مديران مركز منطقه ای به خاطر تسهيل روند 
داير نمودن شاخه مركز در اين  سازمان و ارائه خدمات به جامعه علمی كشور تشکر 

و قدردانی نمود.  
در ادامه دكتر دهقانی با اشــاره به اهميت اطالع رســانی در دنيای امروز و بيان 
اين نکته كه وظيفه خطير اطالع  رســانی در سطح كشور و منطقه بر عهده مركز 
منطقه ای می باشــد، اظهار داشت: مركز منطقه ای آمادگی دارد  تا شاخه خود را در 

تمام دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی افتتاح نمايد.  
با راه اندازی شــاخه مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری در مركز اسناد و 
كتابخانه ملی فارس ، امکان  استفاده از تمامی چهار ميليون مدرک علمی و منابع 
اطالعاتی به زبانهای فارســی و انگليسی و عربی برای  مراجعان به اين كتابخانه 

فراهم شده است.  
از اين پس مركز اســناد و كتابخانه ملی فارس همچون ســاير شاخه های مركز 
منطقه ای در كشــور، دسترســی  وســيع بدون محدوديت به متن كامل مقاالت 
الکترونيکی فارســی، مقاالت الکترونيکی عربی، مقاالت كنفرانس  ها، اطالعات 
كتابشناختی و متن كامل برخی از  پايان نامه های انگليسی و محتوای پايگاه های 

موضوعی  موجود در وب سايت مركز منطقه ای را خواهند داشت. 
اين منابع شــامل بيش از 2 ميليون مقاله انگليســی، 2۴ هزار عنوان مقاله عربی 
از كشــورهای اسالمی،830 هزار  مقاله فارســی، ۴6هزار كتاب، 63 هزار مقاله از 
كنفرانس ها، نقشه ها،  پايان نامه ها، 36هزار طرح تحقيقاتی در  قالب چکيده و يا 

متن كامل، 58 هزار عنوان مقاله روزنامه ها و... است.    

 امروزه تأثير رسانه ها بر روي انسان ها به گونه اي است 
كه اساس  زندگي مردم را تشــکيل می دهند، بطوري كه 
عصر كنوني عصر ارتباطات  ناميده مي شــود. در اين بين 
وســايل ارتباط جمعي به عنوان يکي از  مهمترين عوامل 
اطالع رساني و ايجاد تغييرات در جوامع بشري، به ما  كمک 
می كنند تا در مســير و خط مشــی معين خود با آگاهی و 

اطالعات  بيشتری حركت كنيم  . 
   رســانه ها مي توانند در چگونگی ايجاد تعامل جامعه با نقش و اهميت  تجاري سازي 
محصوالت فناورانه و توليد ثروت از علم بسيار تأثير  گذار باشند. در اين بين رسانه ملي 
كه متعلق به تمام ملت يک كشور  است، مي تواند به عنوان اصلي ترين منبع اطالع رساني 
نقش موثري در  ايجاد شناخت و انگيزه در جامعه داشته باشد و به انتقال و ترويج  فکر 
و ايده هاي جديد كمک كند؛ به گونه اي كه مردم انديشــه هاي جديد و  روش های فني 
مدرن را با اعتماد بيشتري بپذيرند. رسانه ها با  تحوالتي كه در جنبه هاي مختلف از بعد 
فن آوري تجهيزاتي داشته اند،  بعنوان حامالن و منتقل كنندگان پيام مي توانند در ساخت 

فرهنگ  عمومي، باورها و افکار عمومي تاثيرگذار باشند . 
  توجه به نقش و اثر رســانه در سياســت گذاری ملی و منطقه ای از اهميت  بســيار 

بااليی برخوردار است. در روند توسعه هر علم و صنعتی، معرفي  و ترويج آن و آماده 
كردن ذهن متخصصان براي فعاليت در اين حوزه و  ترغيب مردم براي آشــنايی و 
خريد محصوالت جديد از اهميت خاصي  برخوردار بوده اســت. در صورت معرفی و 
انتشــار درست يک فناوري است  كه آن فناوري با اقتصاد ملي گره می خورد و همه 
گروه هاي علمي و  صنعتي در بهره گيري از آن شــريک می شوند؛ چرا كه شکوفايي 

صنايع  مختلف و بهره گيري درست و حتي ايجاد رشد و فناوري جديدتر بستگي به 
 معرفي و ترويج آن در جامعه دارد . 

  خوشبختانه رسانه ملی، بواسطه توليد برنامه های كيفی و متنوع برای  اقشار مختلف 
مردم، توانســته رضايت و اعتماد مخاطبين را جلب نمايد  و اين ســرمايه ای بسيار 
ارزشمند اســت. بنابراين می توان با استفاده  از اين پتانســيل سازمان صدا و سيما، 
همراهی بازار با اقتصاد  دانش بنيان را ترويج و فرهنگ سازی كرد و با توليد برنامه های 
مختلــف  در جهت معرفی محصــوالت فناورانه، اختراعــات و ايده های با قابليت 
 تجاری سازی و ورود به بازار؛ ســرمايه گذاري را به سوي توسعه  شركت های فناور 

و دانش بنيان تشويق كند . 
  رسانه ملي در قبال بســياري از پديده ها بخصوص پديده هاي سياسي،  اجتماعي و 
فرهنگي از پتانسيل هاي بااليي براي تأثيرگذاري برخوردار  است لذا مي بايست در اين 

حوزه به صورت جدي تر از گذشته وارد عرصه  شود و ايفاي نقش كند . 
بر اســاس سياســت هاي كلي ابالغي از ســوي مقام معظم رهبري، شركت های 
 دانش بنيــان در توليد علم و ثروت جايگاه ويژه ای در اقتصاد مقاومتي  دارند. بنابراين 
بواســطه تأســيس شــركت های دانش بنيان و اعطای وام های  قرض الحسنه و 
تســهيالتی با بهره پايين؛ فناوران و صاحبان ايده، در  خصوص ســرمايه و اشتغال 

دغدغه اي نخواهند داشت . 
  در يک كالم رسانه ملی و ساير نهادهای علمی و فرهنگی می توانند با  تغيير تفکر، 
باورها و نگرش مردم و دانشگاه؛ تفکر دانش بنيان و  فضای علمی را گسترش دهد. 
در نهايت با ترويج اين موضوع در رسانه  ملي، زيرساخت  هاي فکري و فرهنگي مورد 
نياز براي فعاليت هاي شــركت هاي  فناور و دانش بنيان، منسجم و تقويت مي شود و 
در نتيجه مردم از نقش  ســازنده خود در مسير توسعه و تعالی كشور در جهت تحقق 

اقتصاد  مقاومتي آگاه خواهند شد .   
* معاون مديركل دفتر برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري

ایران به جایگاه دوم دنیا از لحاظ 
رشد کمیت علم دست یافت

نقش و اهمیت رسانه ملي 
در تجاري سازي محصوالت فناورانه

دکتر خلیل سالکی*



گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری

مهرماه 95. شمارة 9

21 گزارش

 افزايش كمی و كيفی توليدات علمی ايران در حوزه نشريات، انجمن 
ها، مقاالت برتر، دانشــگاه های يک  درصد برتــر دنيا، قطب های علمی، 
موسسات پژوهشی، شركت های دانش بنيان و دهها اقدام حمايتی، گوشه 
 ای از فعاليت ها در دولت يازدهم اســت كــه صاحبنظران عرصه علم و 

فناوری در ميزگرد ايرنا به تشريح  نتايج آنها پرداختند . 

   مديركل برنامه ريزی و سياســت گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری ضمن تشــريح دستاوردهای پژوهشــی  وزارت علوم دولت يازدهم اظهار 
داشت: در بحث مديريت دانش، حلقه های مختلفی وجود دارد كه از آموزش، نيروی 
انسانی  شامل دانشجويان و اعضای هيات علمی، زيرساخت ها تا نشر و توزيع علم 

را در برمی گيرد . 
دكتر "محســن شريفی' افزود: معتقديم در بحث پژوهش و فناوری، نشر و توزيع 
درست علم می تواند همه اين بخش ها را به  دنبال خود بکشاند و با اينکه، توزيع و 
نشر علم، آخرين پله فرآيند پژوهش محسوب می شود ولی اگر اين مرحله به درستی 

 در كشور صورت گيرد تمام بخش های ديگر را به دنبال خودش می كشاند . 
به اعتقاد وی، توزيع و نشــر علم به شيوه صحيح به روند تصميم سازی، تصميم 
گيری، شناسايی خالها و معرفی نقاط قوت  كمک می كند و عالوه بر اين، سنجه 
بسيار خوبی برای ارزيابی به شــمار می آيد زيرا از طريق آن می توان اولويت ها را 
 مالحظه كرد و اينکه دنيا به كدام ســمت و سو می رود و ما در كجای اين رقابت 

قرار داريم . 
شريفی با توضيح اين كه منظور وی از نشر علم، چگونگی نشريات علمی، مقاالت 
و توليد علم است، به تشريح وضعيت  نشريات علمی كشور پرداخت و گفت: بخش 
عمده ای از توليدات علمی داخل خصوصا در حوزه های تجربی و فنی،  كشاورزی و 
علوم پايه در نشريات خارج كشور به چاپ می رسد و بخش عمده ای كه در مجالت 
داخلی چاپ می شود، آن  گونه كه انتظار می رود در آمار توليد علم كشور به حساب 

نمی آيد . 
وی تصريح كرد: با اين كه طی ســال های گذشته به موضوع ارزشگذاری به چاپ 
مقاله در نشريات داخلی، توجه كرده و  پرداخته ايم ولی هنوز جايگاه واقعی خود را 
ندارد كه اميدواريم با توجه به اهميت اين حوزه، چاره ای برای اين مشکل  انديشيده 

شود . 
مديركل برنامه ريزی و سياســت گذاری امور پژوهشــی وزارت علوم، شمار فعلی 
نشــريات علمی داخل كشور در وزارت علوم  را يک هزار و 170 عنوان، ذكر كرد و 
گفت: اين نشريات در حوزه های مختلف و به دو صورت علمی - پژوهشی و علمی 

  - ترويجی منتشر می شود . 
وی ادامه داد: از مجموع نشــريات علمی داخل كشور، 6۴3 نشريه در حوزه علوم 
انسانی، 192 نشريه در حوزه فنی و  مهندسی، 168 نشريه در بخش كشاورزی، 121 
نشريه در زمينه علوم پايه، 30 نشريه در رشته های هنر و معماری و   18 نشريه نيز 

علوم دامپزشکی به چاپ می رسند . 
شريفی خاطرنشان كرد: در ابتدای برنامه پنجم توسعه ) سال 1390( تعداد مجالت 
علمی داخل، 591 عنوان بود كه طبق  هدفگذاری تعيين شده، اين تعداد بايد تا پايان 
برنامه حداقل دو برابر افزايش می يافت كه اين مسووليت و تعهد سنگين، اكنون  به 

درستی محقق شده است . 

وی يادآور شد: تعداد مجالت علمی كشور در دوره فعاليت دولت يازدهم )1392 به 
بعد( نيز رشــد قابل توجهی داشته و از  يک هزار نشريه به يک هزار و 170 نشريه 

افزايش يافته است و اين روند رو به رشد كماكان ادامه دارد . 
عضو هيات علمی دانشــگاه تربيت مدرس با بيان اينکه در دولت يازدهم در حوزه 
نشريات علمی، عالوه بر توسعه كمی، دو  راهبرد كالن پيگيری شده است، توضيح 
داد: راهبرد نخســت آن كه ارتقای كيفی نشريات در دستور كار قرار گرفته است و 
 سيستم نظارت نشريات در همين راستا راه اندازی شد و تمام اين نشريات هر ساله 
نظارت می شوند كه قبال اين ارزيابی ها  به صورت سازمان يافته و ارزيابی يکپارچه 

نبود . 
وی افزود: در ســال های 93 و 9۴ به طور ســازمان يافته اين روند دنبال شــده و 
در تدوين شــاخص های ارزيابی نشــريات  علمی، هم به الزامات داخلی و هم به 

استانداردهای بين المللی توجه شده است . 
به گفته شريفی، در اين مدت همچنين برخی نشريات كه عملکرد ضعيفی داشتند 
پس از چندين مرحله اخطار، لغو مجوز و  حذف شــدند كه تعداد آنها در سال 93، 
حدود 10 تا 12 نشريه بود و پرونده مربوط به سال 9۴ نشريات علمی نيز همچنان 

 در دست بررسی است . 
وی بين المللی كردن نشــريات علمی را دوميــن راهبرد اصلی وزارت علوم دولت 
يازدهم در بخش نشريات عنوان كرد و گفت:  اين كار را از دو طريق دنبال می كنيم، 
يکی ايجاد نشريات با زبان های بين المللی همچون انگليسی، عربی و روسی است 
كه  طی سه سال گذشته دنبال شده و ديگر، نمايه سازی نشريات است به گونه ای 

كه نشريات موجود بتوانند در نمايه های معتبر  بين المللی ورود پيدا كنند . 
شريفی تاكيد كرد: نشريات برای بين المللی شدن بايد شاخص های كيفی الزم را 
داشته باشــند و عمال اين كار، هم به ارتقای  كيفی و هم ورود نشريات به عرصه 
بين المللی كمک می كند و اين فرآيند را هم برای نشــريات فارسی و هم نشريات 
زبان  خارجی اجرا می كنيم و معتقديم با نشــريات فارســی بايد بتوانيم هم زبان 
خودمان به عنوان زبان علم را ترويج دهيم و نه تنها  با مقاالت بلکه با نشريات در 

عرصه بين المللی ورود پيدا كنيم . 
  

  روند رو به رشد توليد علم ايران در 
عرصه بين الملل ادامه دارد  

وی در خصــوص آمار توليد مقاالت علمی در نشــريات علمــی خارجی كه از جمله 
شاخص های رشد علمی كشورها به شمار  می ايد نيز اظهار داشت: براساس اطالعات 
پايگاه استنادی اسکوپوس، تعداد مقاالت علمی نمايه شده ايران در سال 2015،  بيش 
از ۴1 هزار و 300 عنوان ثبت شــده است كه در سال 2016 تاكنون 27 هزار و 700 
عنوان بوده و البته اين آمار هر  روز تغيير می كند و روند نمايه شــدن مقاالت در اين 

پايگاه تا پايان سال جاری ميالدی ادامه دارد . 
اين مقام مسوول آموزش عالی ادامه داد: در سال 2011 در اسکوپوس، 39 هزار مقاله 
داشــتيم كه در ســال 2015 به ۴1  هزار مقاله افزايش يافته و رشد صعودی در توليد 

مقاالت كماكان ادامه پيدا كرده است . 
وی همچنين درباره جايگاه بين المللی ايران در توليد علم دنيا نيز اظهار داشت: از نظر 
رتبه علمی نيز به استناد آمارهای  اسکوپوس، ايران در سال 2015 دارای رتبه 20 توليد 
علم دنيا بود كه اين رتبه در سال جاری ميالدی به جايگاه شانزدهم  ارتقا يافته است . 

شــريفی اعالم كرد: آمارهای پايگاه بين المللی  ISI  نيز نشان می دهد كه در سال 
2015 محققان ايرانی، تعداد 3۴ هزار و   599 مقاله در اين پايگاه اســتنادی نمايه 
كردند و اين آمار برای سال جاری ميالدی كه هنوز چندماه به پايان آن باقی مانده، 

  19 هزار و 300 مقاله اعالم شده است . 
وی با توضيح اين كه مجموعه تالش های ی كه در حوزه توليد علم صورت گرفته 
است، معموال با يک تاخير نسبی خود را  نشان می دهد، اظهار داشت: روند رو به رشد 
توليد علم كشورمان همچنان ادامه دارد به طوری كه درصد سهم توليد علم  ايران 
در عرصه بين المللی در ســال 2015 براساس گزارش اسکوپوس، 1,52 درصد و از 
ســوی پايگاه  ISI  نيز 1,۴8  درصد عنوان شده بود كه اين سهم در سال 2016 در 
اين دو پايگاه استنادی به ترتيب به ارقام 1,86 درصد و 1,82 درصد  رسيده است  . 

 وی يادآور شد: يک شاخص ديگر بين المللی نيز درصد رشد علم است كه براساس 
نمايه اسکوپوس، درصد رشد علمی ايران  نزديک به هشت درصد است و به لحاظ 
تعداد مقاالت برتر نيز وضعيت خوبی داريم به طوری كه در سال 2015درصد  رشد 

مقاالت محققان ما در ميان مقاالت برتر نزديک 18,8 درصد است . 
وی درخصوص تعداد دانشــگاه های ايرانی در جمع يک درصد دانشگاه های برتر 
دنيا نيز گفت: درحالی كه تا ســال 2011  هيچ دانشگاهی از ايران در طبقه بندی 
يک درصد دانشگاه های برتر دنيا حضور نداشت، براساس رتبه بندی اليدن، در اين 
 زمينه نيز از 13 دانشگاه در سال 2015 به 1۴ دانشگاه در سال جاری رسيده ايم . 

شريفی با بيان اينکه محققان ايرانی در زمينه توليد مقاله به پختگی الزم رسيده اند، 
تاكيد كرد: اكنون بستر برای ارتقای كيفيت  توليد علم فراهم شده است و بايد در اين 
مسير برنامه ريزی كنيم و مقاالت بيشتری را در مجالت برتر دنيا به چاپ برسانيم . 
وی درباره ديگر شاخص رتبه علمی كشورها كه سهم مشاركت بين المللی در توليد 
علم است نيز گفت: اين موضوع كه يکی  از شاخص های ديپلماسی علمی محسوب 
می شود، مربوط به مقاالت مشتركی است كه ساالنه توسط استادان و پژوهشگران 
 داخلی و پژوهشگران خارجی توليد می شود و اين آمار برای كشور ما در سال 2015 
حدود 21 درصد بود كه در سال  جاری ميالدی به 22 درصد افزايش يافته است . 

مديركل برنامه ريزی و سياســت گذاری امور پژوهشی وزارت علوم درباره وضعيت 
انجمن های علمی فعال در كشور نيز  گفت: آمارهای مربوط به تيرماه امسال نشان 
می دهد كه تعداد 351 انجمن علمــی در حوزه های مختلف تحت نظارت وزارت 
 علوم فعاليــت می كنند كه از اين تعداد، 115 انجمن در حوزه علوم انســانی، 92 
انجمن در حوزه فنی مهندسی، 65 انجمن در  حوزه های بين رشته ای، ۴1 انجمن 
در زمينه علوم كشــاورزی و منابع طبيعی، 31 انجمن در علوم پايه و هفت انجمن 

در  گروه هنر فعال هستند . 
وی درخصوص وضعيت قطب های علمی كشور نيز بيان داشت: قطب های علمی 
براساس آيين نامه و مصوبات موجود،  يک دوره فعاليت پنج ساله دارند و هر قطب، 
يک برنامه تدوين و به مدت پنج سال روی آن كار می كند كه با توجه به  نيازهای 
كشــور، ممکن است ماموريت آنها پس از يک دوره به اتمام برسد و يا اينکه برای 

يک دوره ديگر تمديد شود . 
شريفی با بيان اينکه تجربه سه دوره پنج ساله فعاليت قطب های علمی در كشور با 
موفقيت طی شده است، گفت: پايان سال   9۴ مصادف با پايان دوره پنج ساله سوم 
فعاليت قطب های علمی در كشــور بود كه در آن دوره، 15۴ قطب علمی فعاليت 

 كردند كه به معنای 15۴ برنامه علمی در حوزه های مختلف است .   

دولت یازدهم
 پیگیر موثر تولید علم

 و ثروت فناورانه
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   هر چند در رهيافت ارائه شده ذيل توجه و تمركز اصلی بر "صندوق نوآوری 
و شــکوفايی" و  بکارگيری رويکردی تحولی در عرصه اين صندوق و بهره گيری 
بهينه از اعتبارات آن به منظور  توســعه شــركت های دانش بنيان كنونی و ايجاد 
شــركت های دانش بنيان ديگر قرار گرفته است . اما  نظر به رويکرد استراتژيک، 
جامعيت و كالن نگری جاری در رهيافت ياد شــده ، طرح مذكور قابل  تعميم به 
نهادهای مالی اعتباری مشابه از جمله " صندوق توسعه ملی " نيز می باشد كه در 
 فرصت های آتی جزئيات و نحوه انطباق طرح با نهادهای مذكور نيز مورد تجزيه و 

تحليل قرار  گرفته و به روشنی تبيين خواهد گرديد. 
شرايط پســابرجام فرصتی فراهم نموده است تا كشور با يک استراتژی راهبردی، 

به سمت استفاده از 
ظرفيت های ســرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ، به منظور اجرای 
پروژه های بزرگ )مگا پروژه ها ( گام بردارد.    الزم به ذكر است كه دستيابی دولت به 
ضرورت بهره گيری از پتانسيل های بخش  خصوصی واقعی، طی پروسه ای طوالنی 
و پس از تجربه های فراوان،. رويداد خجســته ای است چرا كه به  تجربه ثابت شده 
اســت بسياری از اقدامات اصالحی بنيادين و اســتراتژيک در حوزه اقتصاد، بدون 
كوچک و  چابک سازی دولت از يک سو و ميدان دادن به مردم و بخش خصوصی 

اقتصاد، از سوی ديگر به نتيجه  مطلوب نمی رسد. 
امــا عملياتی نمودن اين ايده بزرگ، عليرغــم تاكيدی كه دولت بر ضرورت بهره 
گيری از ظرفيت شركت های خصوصی می نمايد با چالش اساسی از جمله كمبود 

نقدينگی روبرو می باشد : 
چرا كه اجرای اَبَر پروژه ها و ســرمايه گذاری صنعتی، نيازمند تامين نقدينگی بسيار 
باالســت كه دولت  بدليل وضعيت نامناسب بودجه، ناشی از كاهش بهای فروش 
نفت، قادر به تامين آن نمی باشــد . از سويی  بنيه ی مالی شركت ها و پيمانکاران 
داخلــی برای تامين مالی پروژه های بزرگ صنعتی دچار نقصان جدی  اســت. در 
چنين مواقعی بهره گرفتن از امکان فاينانس پروژه ها توســط تامين كننده مالی يا 
ســرمايه گذار  خارجی ، اجتناب ناپذير ميباشد اما  Financer  خارجی برای پذيرش 
ريســک تامين مالی در حجم  باال نيز نيازمند تضمين كافی توسط دولت است كه 
معمواًل از طريق بانک مركزی يا موسسات  ذيربط ديگر قابل انجام است . حال آنکه 
بانک مركزی بنا به مالحظات خود اساســاً حاضر نيست تامين  منابع مالی از خارج 
از كشــور، برای پروژه های صنعتی بزرگ بخش خصوصی را تضمين نمايد اگر به 
 وضعيت بودجه دولت ، عواملی مانند عدم دسترسی به منابع مالی كافی چه از طريق 
بانک ها يا بازار  سرمايه و عدم فعال بودن شركت های بيمه ای مناسب كه تسهيالت 
و فاينانس های خارجی را پوشــش  داده و تضمين نمايد را اضافه نماييم به روشنی 
خواهيم ديد تضمين تامين مالی مگاپروژه ها و ايجاد  امنيت خاطر برای سرمايه گذار 
خارجی با مشاركت بخش خصوصی داخلی، خود را به عنوان گلوگاهی  بزرگ برای 

برون رفت از انسداِد انجام پروژه های بزرگ زير ساختاری نشان می دهد. 
يکی از نهادهايی كه هم به لحاظ در اختيار داشتن اعتبارات و منابِع مالی الزم و هم 
به لحاظ ماهيت و  وظايف و فلسفه وجودی اش می تواند در اين زمينه نقشی مهم 
را ايفا نمايد. صندوق نوآوری است )به  چگونگی نقش صندوق در بخش های بعدی 

اين نوشتار و در متن پيشنهاد، خواهيم پرداخت(.  

ماموريت صندوق نوآوری و شکوفايی )نقاط قوت و بهبود(

از تمهيدات معقول و گام های ســنجيده ای كه به منظور تامين مالی شركت های 
دانش بنيان و تقويت  بنيه مالی اين شركت ها برداشته شده امکان ارائه تسهيالت 
به شركت های دانش بنيان است. اجرايی  شدن قانون حمايت از شركت های دانش 
بنيان و تشکيل صندوق نواوری و شکوفايی برای تسهيل و  تسريع در تحقق افتصاد 
دانش بنيان همزمان با تحوالت كالن در فضای سياسی و اقتصادی كشور  فرصتی 
است كه می تواند به عنوان يک فرصت استثنايی در اين راستا تلقی شود به شرط 
انکه  سياست ها و راهبردهايی كه در پيش می گيرد با توجه به اين واقعيت ها صورت 
پذيرد. در آن شرايط  اعتبارات صندوق نوآوری لزوماً به عنوان سرمايه ای ملّی مورد 
توجه قرار گرفته و اين امر می تواند  فرصت و محرک  مناسب تری برای بخشی از 

اقتصاد كشور و دلگرمی بخش خصوصی شود.  
از منظری كلی تمهيد و تدبير صندوق نوآوری و رسالت اين صندوق به درستی طرح 
ريزی شده است و  مباحث مطروحه در اين رهيافت عمدتاً در تاكتيک ها و شيوه های 
اجرايی و بهره گيری مناسب   از ظرفيت های شركت های بزرگ بخش خصوصی 

برای توسعه و تامين فناوری های نوين و روز آمد می  باشد. 
هر چند يکی از دغدغه ها اين اســت كه چه روش های ی اتخاذ گردد تا در پايان 
راه شاهد نتايجی مشابه  آنچه كشور در پرداخت تسهيالت به بنگاه های زود بازده 
گرديد نشــود چرا كه برخی شواهد ملموس و  رويه جاری نشانگر اين امر است كه 
عليرغم ُحسن نيت دست اندركاران ، در همين گام های آغازين  پرداخت تسهيالت 
كه گاه توسط اين صندوق گاه در چرخه ای طوالنی و آميخته با بوروكراسی دست 
و  پاگير نيز روبه رو بوده منجر به پرداخت مبالغی محدود و جزئی شده است كه در 
مجموع منشــاء تحول  مورد انتظار نخواهد شد. چرا كه به تجربه اثبات شده است 
اغلب شركت های كوچک تسهيالت دريافتی  را صرف هزينه های جاری می نمايند. 
و از سويی احتمال به نتيجه رسيدن تسهيالت قطره چکانی كه گاه به منزله ُمٌسکن 
عمل می نمايد  اغلب راه به جايی نبرده و بيم آن می رود كه تراژدی بنگاه های زود 
بازده اين بار در محدوده فعاليت  صندوق و در شمايلی ديگر تکرار شود كه نه تنها 
موجب ايجاد اشتغال پايدار نگرديد كه بخش قابل  مالحظه ای از نقدينگی كشور را 

نيز به سرمايه ای راكد تبديل نمود. 
ذكر ايــن نکته را نيز ضروری می داند: هنگامی كه ما با انگيزه البته عالی ايجاد و 
توسعه شركت های  دانش بنيان در برخی موارد بخشی ديگر از اعتبارات صندوق را 
در اختيار يک فرد يا افراد دانشــگاهی  كه صاحب فکر و ايده هستند قرار می دهيم 
در واقع او را از صنف و گروه خود كه فضای علمی و  پژوهشــی است به جايگاه و 
موقعيت وصنف تازه ای سوق می دهيم و عماًل او را درگير كارهايی می نماييم  كه در 
غالب موارد با آن بيگانه است يعنی ناگهان او را از فضای علم و تحقيق، به فضای 
تجارت و صنعت با  درگيری ها و الزامات وقت گير خود وارد می كنيم . بديهی است 
اين فرد يا افراد ميان دو گرايش اصلی و  مهم برای كشــور يعنی كســب و كار و 
تجارت يا پژوهش و نوآوری، معمواًل در شرايط برزخی خاصی گرفتار  خواهند آمد و 
بدليل فقدان تجربه و كارآزمودگی در حوزه كسب و كار غالباً موفقيت مورد انتظار 
را حاصل  نمی كنند و از كار اصلی خود در فضای دانشگاه نيز دور خواهند ماند و در 
اينجا در عمل چيزی مثل  نخبه كشــی اتفاق   می افتد چرا كه با طی پروسه زمانی 
متوجه خواهيم شــد ، بسياری از افراد يادشده از كار پژوهشی فاصله  گرفته اند در 

حالی كه در حوزه كسب و كار نيز اغلب موفقيت مورد نظر عايدشان نشده است . 
چه بايد كرد تا صندوق با استفاده از فاينانس خارجی بتواند ظرفيت و سرمايه خود 

را تا  ده برابر افزايش دهد؟
اين پيشنهاد تمرينی است برای پذيرش نقش واقعی بخش خصوصی و پلی است 
كه صندوق نوآوری در  راســتای ماموريت، به مســئوليت خود در برابر نسل آينده 
می زند نوعی سرمايه گذاری بنيادی برای آينده  كشور و جوانان اين سرزمين ... پلی 

از صندوق نوآوری به حل يک مشکل اساسی در كشور. 
با لحاظ نمــودن آزمون بزرگی كه در برابر صندوق نوآوری قرار دارد ، پيشــنهاد 
می نمايد: صندوق  نوآوری و شکوفايی بانگاهی تازه به رسالت بزرگی كه بر عهده 
گرفته اســت به جای سرشکن كردن اعتبار   3000 ميليارد تومانی، به صورت ارائه 
تسهيالت به شركت های متعدد بعضاً نوپا كه موسسين آن نيز  اغلب در ابتدای راه 
هنوز از تجربه عملی و حرفه ای الزم برای ايجاد ارزش افزوده مطلوب نيز بهره مند 
 نمی باشند و اين امر اغلب باعث باال بردن ريسک برگشت تسهيالت نيز می شود 
صندوق با سپردن  دارايی موجودش تضمينی را ايجاد نمايد كه بتواند با بهره گيری 
از فاينانس خارجی ظرفيت و سرمايه  خود را تا 10 برابر موجودی فعلی افزايش دهد. 
)البته به تناســب سرمايه واقعاً موجود فعلی مثاًل تا   000 30 ميليارد يا كمتر از آن، 
بدليل اين كه قطعاً به طور طبيعی بخشــی از اعتبارات صندوق در  چارچوب رويه 
جاری مصرف گرديده است ( ، بديهی است در آن صورت صندوق 10 برابر وضعيت 
 فعلی پر.وژه های كليدی دانش بنيان را پوشــش خواهد داد. در صورت دستيابی به 
چنين نتيجه ای و با  احتســاب امکان مشاركت گسترده در سرمايه گذاری از طرف 
ايرانــی و بهره گيــری از صادرات محصوالت  توليد شــده در ادامه روند و عرضه 
محصوالت در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارزآوری ناشی از فروش  محصوالت، 
می توانيم شاهد نتايج ارزشــمندی از انتقال دانش فنی ، ارز آوری قابل مالحظه ، 
كارآفرينی و  ايجاد اشــتغال، و ... در ارتباطی برنده برنده، فی مابين دولت ، بخش 

خصوصی داخلی و طرف خارجی  باشيم. 
ما حصل اينکه : رويکرد تازه صندوق مستلزم توجه به كيفيت و دامنه تاثير عملکرد 
صندوق به جای  كميت ذينفعانی است كه از تسهيالت صندوق بهره مند می شوند 
. به بيان ديگر هســته ی اصلی  پيشــنهاد اين است كه در اين شرايط صندوق به 
جای توزيع اعتبارات خود ميان تعداد زيــادی بنگاه های  ُخرد، بنگاه های بزرگ يا 
ظرفيتهای را هدف قرار دهد كه می توانند با ورود و اســتقرار تکنولوژی های  دانش 
بنيان حركت های  بزرگ را در اقتصاد كشــور به وجود اورند به شرط انکه صندوق 
مطمئن شــود در  ادامه مســير حركت، اين بنگاه ها می توانند طيفی از بنگاه های 
كوچک و متوســط را به همراه خود به حركت  درمی آورند . چرا كه از نظر تحليل 
گران اقتصادی : " اقتصادهايی كه ميزان اتکای آنها به بنگاه های  بزرگ كم بوده و 
دارای تعداد زيادی بنگاه های ُخرد هستند در برابر بحران های اقتصادی بوجود  آمده 
آسيب پذيرتر بوده اند مقايسه تعداد سرانه بنگاه های صنعتی بزرگ در كشورهايی 
چون  آمريکا و آلمان در مقايسه با كشور های ی چون يونان و اسپانيا كه طی اين 
سالها با بحران های  جدی روبه رو بوده اند. گويای اين حقيقت است" اين در حالی 
اســت كه : تجربه كشــورهايی نظير كره  جنوبی، چين و ژاپن نيز اين امر را تاييد 
می نمايد كه توســعه فعاليت بنگاه های بزرگ محرک توسعه بنگاه های كوچک و 
متوســط می باشد و توجه ويژه به اين تجربيات ارزشمند و دستاوردهای آنان باعث 

جلوگيری  از بسياری از دوباره كاری ها و به خطا رفتن ها خواهد شد. 
به عبارتی به باور كارشناســان بدرستی: " پايه و موتور محرک اقتصاد كشورها را 
بنگاه های بزرگ تشــکيل  می دهند به گونه ای كــه بدون حضور و وجود قدرتمند 
بنگاه های بزرگ اقتصادی بســياری از بنگاه های  كوچک نيز امکان ادامه فعاليت 
و رشد را نخواهند داشت" . رشــد پايدار اقتصادی و دستيابی به اقتصاد  مقاومتی، 
نيز مســتلزم افزايش سهم بنگاه های بزرگ است كه بيشترين سهم ارزش افزوده 
و اشــتغال پايدار را  به خود تخصيص داده اند... و تجربه كشورهای مورد اشاره به 

درستی مويد اين مساله می باشد. 
نکته ديگری كه ذكر آن در اينجا خالی از فايده نيســت اين است كه سمت گيری 
صندوق به سمت بنگاه های بزرگ اقتصادی در واقع به نوعی گستردن چتر حمايتی 
بر ســرآن بخش از بنگاه های اقتصادی است كه  بدليل تجربه و تخصص ، داشتن 
شناخت درست از ظرفيت ها و تنوع و قوانين حاكم بر بازار و نوسانات  رقابت پذيرتر 
بودن و برخورداری از ســطح حرفه ای تر ديپلماســی تجاری همچنين شناخت و 
اشــراف بر  كاركردهای عوامل حقوقی ، اقتصادی، فرهنگی ، سياسی ، اجتماعی، 
مناســبات بازار ، ديپلماسی تجاری و  قواعد حاكم بر بازار عرضه و تقاضا، شناخت 
ريسک ها ی تصميم گيری و ريســک های صادرات و واردات  و ... اساساً ريسک 
بسيار كمتری را می توانند بر اعتبارات و تضامين و كليت سرمايه وارد نموده و اعتماد 

 آفرين تر باشند. 

پيش نيازهای اجرای پيشنهاد ياد شده به طور كلی
 1. تغييــر نگاه و نگرش، كالن نگری و نتيجه گرايــی در برنامه ريزی و اقدامات 

بانگرش آينده نگرانه. 
 2. اراده و باور به شنيدن صدای بخش خصوصی واقعی كه در شرايط دشوار كشور 

نقش موثر داشته اند   . 
 3. توجه جدی به تجربه كشــورهای ديگر از جمله كره جنوبی، ژاپن... در مســير 

نوآوری و 
بهره گيری دقيق و همه جانبه از اين تجربيات ارزشــمند در جهت رشد و توسعه 
صنعتی و خلق  زنجيره ای از شركت های دانش بنيان. )انجام بهينه كاوی و پژوهش 
ميدانی از كشورهای ياد شده  و اينکه آنها چگونه اين موفقيت های بزرگ اقتصادی 

را حاصل نموده اند می تواند موثر باشد(. 
 ۴. تــالش در تدوين آيين نامه و رويه های اجرايی شــفاف و دقيق با لحاظ نمودن 

مقاله

صندوق نوآوری و شکوفایی
و ره یافتی تازه، برای اجرای مگا پروژه های صنعتی  

محمد رضا ظهیر امامی*  

* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی شیراز
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منافع ملی و در  راســتای توسعه پايدار كشــور و با قابليت نظارتی جدی و مستمر 
صندوق نوآوری و شکوفايی

نکته واجد اهميت در فرايند تخصيص و پرداخت تا بکارگيری اثر بخش فاينانسهای 
خارجی و يا  هر نوع سرمايه گذاری خارجی در عرصه صنعت و فن آوری در اجرای 
پيشنهاد ارائه شده تدوين و  بکارگيری ساز و كارهای نظارتی قوی و توام با شفافيت 
جهت جلوگيری از ســوء استفاده های  احتمالی اســت نقش دولت و بطور خاص 
صندوق نوآوری در اين زمينه بسيار تعيين كننده خواهد  بود. )كه در فراز ديگری از 

نوشتار حاضر تشريح خواهد شد(. 
 5. اخذ باز خورد مناســب، ارزيابی و بازنگری ميزان اثر بخشی اقدامات انجام شده 

توسط صندوق  نوآوری و شکوفايی. 
 6. توجه ويژه به عامل زمان چه در بهره گيری توام با چابکی در استفاده از فرصت ها 
و چه در  اهميت تحول سريع در اركان شركت ها و اقتصاد كشور و عقب نماندن از 

رشد و پيشرفت در ابعاد  گوناگون و در مقايسه با ساير كشورها
 7. بکارگيری قابليت ها و توانمندی های منحصر بفرد در جايگاه خود ) بعنوان مثال 
از نخبگان علمی  پژوهشی حداكثر بهره گيری جهت اجرای فرآيند انتقال بهترين 

فن آوری ها استفاده كنيم(. 

پيامدها و نتايج اين پيشنهاد در ابعاد گوناگون از جمله: 
 در بعد استراتژيک و راهبردی ، تغيير نگاه از بخشی نگری به نگرش كالن

 در بعد فناوری و دانش های نوين  
 برون سپاری

 كارآفرينی و ايجاد اشتغال پايدار
 در حوزه های مديريتی و تامين نقدينگی  
 ايجاد و تقويت شركت های دانش بنيان

تاثير گذار بوده ، قابل مطالعه و استناد می باشد. 

نقش صندوق و ساز و كارهای اين نقش 
آفرينی     برای موفقيت طرح: 

شرط موفقيت طرح پيشنهادی ارائه شــده در توجه آسيب شناسانه به برون رفت 
از ايــن گلوگاه تامين و  تضمين نقدينگــی پيش از هر اقدامی باور جدی به بخش 

خصوصی واقعی است و اينکه واقعاً به آن 
شــركت های ی كه در شرايط دشوار كشور امتحان خوبی داده اند برای انجام كار 
بزرگ به آنها ميدان  بدهيم و آنها را حمايت كنيم البته بديهی است اين حمايت برای 
سرمايه گذاری صنعتی ، انتقال  تکنولوژی و دانش فنی و آن دسته از فن آوری های 
ی است كه زير ساخت های كالن در حوزه های  گوناگون را هدف قرار دهد اجرای 
پروژه هــای ی صنعتی به مفهوم واقعی كه بدنبال خودش نوعی  زايش و زايندگی 
در توليد دانش، شکل گيری تدريجی شركتهای قائم به ذات توليد كاالی با  كيفيت 
، توليد اشــتغال و مهم تر از همه ايجاد زنجيره ای از شــركت های دانش بنيان در 

حوزه های مختلف و متناسب با پتا نسيل های كشور را بدنبال داشته باشد. 
همچنين صندوق ياد شده می تواند و بايد كه در تمام مراحل فرايند انتقال تکنولوژی 
و اجرای پروژه های صنعتی كه بعضاً می تواند با مشــاركت با شــركت های مطرح 
جهانی، در عرصه تکنولوژی صورت پذيرد.  پتانســيل ها و نيازهای بنيادی كشور 
موفــق تر از پيش عمل نمايد و از ســوی ديگر با بهره گيــری هدفمند از  اجرای 
پروژه های دانش بنيان ياد شــده به كم و كمتر   شدن فاصله دانشی كشور با دنيای 

امروز كمک  نمايد، بديهی است: 
    شناسايی نيازهای كالن و زير ساختاری كشور

 شناسايی و انتخاب بخش خصوصی واجد شرايط ) براساس ارزيابی قوی و محک 
زدن هدفمند( و  عبور دادن مسائل از فيلتر صندوق . 

  توجه ويژه به شفافيت های عملکردی و مالی و صحت فرايند انتخاب شركت ها. 
 نظــارت قوی تام و تمام در تمام مراحل عمليات خريد و نحوه انتقال تکنولوژی 
روز دنيــا و اطمينان  حاصل كردن از اين امر كه اعتبار تخصيص يافته صندوق در 
اختيار افراد مطلع و صاحب  صالحيت بخش خصوصی قرار گرفته است كه با نياز 

سنجی درست از بازار داخلی و خارجی 
محصوالت و خدمات نهايی، امکان بازگشت اعتبارات را تسهيل و ريسک بازگشت 

سرمايه را به  حداقل می رسانند. 
از ضرورت ها و الزامات اجرای موفق اين طرح خواهد بود. 

مزايای اجرای اين پيشنهاد : 
 1. امکان جذب سرمايه های خارجی و افزايش سرمايه صندوق تا 10 برابر با استفاده 

از فاينانس  خارجی . 
 2. هدفمندتر شــدن تسهيالت صندوق ، حذف بوروكراسی و صرف زمان ، هزينه 
و منابع انسانی  برای ارزيابی شركت های كوچک و پر تعداد ، حذف دوباره كاری ها 
و موازی كاری ها.  ريسِک كشــوِر سرمايه گذار و باز شدن دست متوليان تضمين 
و وثيقه گذاران برای تســهيالتی  قابل مالحظه و قطعه قطعه نشــده، با قابليت 

بکارگيری بهتر و بازدهی تضمين شده بيشتر ، 
به منظور تامين مالی پروژه های بزرگ زير بنايی و كمک به توسعه پايدار كشور. 

 3. امکان خريد ماشــين آالت ، انتقال ورود دانش فنی و تکنولوژی های جديد به 
عرصه صنعت و  خدمات كشور و كاهش فاصله صنعت و فناوری ما با دنيا  

 ۴.   اشتغال زايی بيشتر و پايدارتر و هدفمندتر برای كشور به عنوان يکی از اساسی 
ترين  دستاورده    

 رشد و تعالی به عنوان يک جريان پويا و مستمر، نيازمند بستر و محيطی است 
كه در طول زمان شرايط  مورد نياز برای رشد را فراهم آورد و از آنجا كه رشد و تعالی 
به شدت وابسته به داشته های منطقه ای و  ظرفيت های آن است و عوامل بسياری 
چون وضعيت سياسی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی بر آن تاثير  گذار است، نمی توان 
به صورت متمركز براي كل كشــور نسخه پيچيد، و در اين راستا، مي توان قانون 
 تشکيل هيات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را يکي از 

مترقي ترين جلوه  هاي آن دانست. 
خوشــبختانه در دانشگاه ها بحث تشکيل هيئت امنا و مديريت هيئت امنايی قوام 
يافته و در حال حاضر  موضوع اين مقال نيست، آنچه اكنون به آن خواهيم پرداخت 

اجرای قانون تشکيل هيئت های امنا در  پارک های علم و فناوری است. 
 1- لزوم اجرای قانون تشکيل هيئت های امنا در پارک هاي علم و فناوري كشور

پارک های علم و فناوری متولی توســعه فناوری و ايجاد ثروت، از تجاری ســازی 
نتايج پژوهش ها می باشــند.  در عمل پارک ها خروجی دانشگاه ها را اعم از دانش و 
نيروی دانش آموخته، به عنوان ورودی پذيرا، و با  توجه به پتانسيل ها و ظرفيت های 
منطقــه ای اين دانش را به محصول تبديل و راهــي بازار های منطقه  ای، ملی و 
فراملی مي نمايند. مشــخص است كه اين فرايند به شدت وابسته به داشتن درک 
صحيــح از  منطقه تحت نفوذ پارک خواهد بود. لذا شــايد قانون هيئت های امنا و 
مديريت هيئت امنايی بيشتر از آنچه  در دانشگاه ها و در بخش توليد علم مورد نياز 
است در بخش توليد و توسعه فناوری با توجه به وابستگی  شديدش به ظرفيت های 

منطقه ای و بازار مورد نياز است. 

 2- تاريخچه تشــکيل هيئت های امنا در 
پارک های علم و فناوری كشور

نوبنيان بودن مبحث پارک ها در كشــور و 
تعداد كم آنها در اوايل دهه 80 موجب شد 
هيات امناي مشتركي متشکل از 7  پارک 
اول كشور شامل پارک هاي علم و فناوري 
يزد، خراســان، آذربايجان شرقي، گيالن، 
سمنان، مركزي و فارس تشکيل  شود. اين 
موضوع همگام با تئوريزه شدن و تعريف 
مفاهيم پارک در كشور اتفاق مي افتاد و به 
نوعي هيات امناي مشترک  موجبات هم 
افزايي و كمک به نهادينه شدن اين پديده نوبنياد را در جامعه فراهم مي ساخت. در 
اواسط دهه هشتاد  پارک هاي ديگري چونان همدان و بوشهر نيز به اين مجموعه 

اضافه شدند. 
  با مرور زمان و پيدا شــدن جايگاه پارک ها در مناسبات اقتصادي  استان ها مسائل 
پارک ها نيز با توجه به شــرايط و  مناسبات استاني تغيير كرد. حال ديگر هر پارک 
به تناسب پتانســيلها و توانمندي های منطقه اي سمت و سويي يافته بود و  نياز ها 
و مسائلش با ســاير پارک ها متفاوت مي شد. اين موضوع و افزايش تعداد پارک ها 
موجب شد تا هيات امناي پارک ها  از سال 1389 به دو منطقه فناوري تقسيم شود. 

منطقه يک فناوري با پارک هاي علم و فناوري  استان هاي  
آذربايجان، گيالن، مركزي تشکيل گرديد و بعد پارک علم و فناوري همدان نيز به 
منطقه يک پيوست و منطقه دو  فناوري كه پارک های يزد، خراسان، فارس، سمنان 

و با اندكي تاخير بوشهر شکل دادند. 

ايــن منطقه بندي نيز دوام چنداني نيافت و با توجه بــه افزايش تعداد پارک ها در 
اواخر دهه هشتاد منطقه بندي هيات امناي  پارک ها شکل و شمايل جديدي به خود 
گرفت. با رويکرد انتقال تجربه از پارک های سطح يک به پارک های جديد  التاسيس 
5 منطقه فناوري تشکيل شد كه با هيات امناي مستقل شهرک علمي و تحقيقاتي 
اصفهان جمعا 6 منطقه فناوري  را شکل دادند. هر منطقه را يک يا دو پارک )منطقه 

۴( سطح يک و چند پارک جديد التاسيس شکل مي دادند.  

  3- چالش های اجرای قانون تشکيل هيئت های امنا در پارک های علم و فناوری 
كشور

اساســا منطقه بندی هيئت های امنا به هر دليل و عنوانی كه صورت پذيرد نقض 
غرض است. نگاه به  تركيب هيئت های امنا، مندرج در قانون مربوطه نشان می دهد 
كه 66 تا 75 درصد اعضا را شــخصيت  هاي علمي، فرهنگي يا اجتماعي محلي 
يا كشــوري شکل مي دهند كه در شــکل گيري پارک نقش موثر  داشته اند. يعني 
قانون گذار وزن زيادي از مديريت پارک را به كســاني مي دهد كه ضمن آشنايي 
كامل با  منطقه در شکل گيري آن موثر بوده اند و قاعدتا بيش از هر كس نيازهايي 

را كه بر اساس آن پارک شکل  گرفته را درک مي كنند.  

البته داليل مختلفی بــرای منطقه بندی 
هيئت امنای پارک ها مطرح می گردد كه 
اگر بپذيريم كه چاره ای  جز اين وجود ندارد 

مشکل بعدی نحوه منطقه بندی است. 
در حال حاضر منطقه بندی با ديد جغرافيايی 
و تركيب پارک های سطح يک، دو و سه 
انجام شــده اســت در  حالی كه موقعيت 
جغرافيايی لزوما مســائل مشــابه را برای 

پارک ها ايجاد نمی كند.  
با يک نگاه گذرا به برخي پارک هاي يک 
منطقه می توان دريافت كه گاها دو استان 
همجوار شــرايط كامال  متفاوتی از نظر پتانســيل های انساني، صنعتی و معدنی و 

مسائل استراتژيکی چون آب، نفت و دسترسي و  موقعيتهاي ارتباطي و ... دارند.  
كه البته اين يک وجه ماجراســت و وجه ديگر آن اين اســت كه اســاس مسائل 
پارک های ســطح يک، دو و  ســه باهم متفاوت است. امروز چيزهايي مسئله يک 
پارک سطح سه است كه شايد بيش از 10 سال قبل  مسئله پارک های سطح يک 
بوده و طرح آن در يک جلســه نه منافع پارک های سطح يک را تامين می  كند، نه 
سطح ســه را و در كل جريان توسعه فناوری كشور را هم دستخوش چالش هايي 
مي كند كه كوچک ترينش شــنيده شدن صداهايي مبني بر ناكارامدي هيات های 

امناست. 
 ۴-راهکار: 

 ۴-1- آرمانی ترين شــرايط برای اجرای صحيح و موثر قانون تشکيل هيئت های 
امنا دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالي و پژوهشي آن است كه مطابق با قانون و 

مشابه دانشگاه ها هر پارک هيئت امنای مخصوص  به خود را داشته باشد.  
 ۴-2- پيشنهاد بعدی آن است كه با توجه به اين كه پارک های سطح يک دوران 
رفع مسائل مشترک را  پشت سر گذاشته اند و امروز وارد مرحله ی بومی سازی مدل 
پارک خود در منطقه شده اند، هيئت های  امنای مستقل خود را داشته باشند و ساير 
پارک ها به تناسب شباهت های منطقه ای و نه لزوما  جغرافيايی، منطقه بندي گردند. 

 ۴-3- در مرحله بعدي، به نظر می رسد منطقه بندی پارک ها بر اساس سطح پارک 
با توجه به تشابهات  بيشتر در مسائلی كه با آن مواجه هستند، منطقی تر باشد. آنچه 
مسلم است نگاه جغرافيايي در منطقه  بندي مبناي علمي ندارد و نمي توان پديده 
اي را كه ذاتا پوياســت در هيچ چارچوبي حتي چارچوب  جغرافيايي محصور كرد. 
امروز در شرايطي كه منطقه بندي به داليلي اجتناب ناپذير باشد مي توان متصور 
 شــد كه پارک هايي كه در يک مرحله از رشد قرار دارند گرد هم آيند و براي خود 

تصميم گيري كنند.  
به هر ترتيب قانون تشکيل هيات های امنا و مديريت هيئت امنايی پارک های علم 
و فناوری كشور يک  فرصت مغتنم و بی بديل است كه اميد می رود اجرای صحيح 
آن بتواند نتايج مباركی را به همراه داشــته،  زندگی با طعم فناوری ايرانی را برای 

ايرانيان به ارمغان آورد.   

هیات امناي پویا و قوام یافته 
ضامن موفقیت پارك هاي 

علم و فناوري در کشور
داریوش پور سراجیان 

ریس پارک علم و فناوری یزد
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آیین نامه اجرایی طرح حمایت 
از پایان نامه های کاربردی مقاطع 

کارشناسی  ارشد و دکتری تخصصی 
در پارك  علم و فناوری استان 
سمنان تدوین و تصویب شد

 
  »آيين نامــه اجرايــی طــرح حمايــت از  پايان نامه های كاربــردی مقاطع 
كارشناسی  ارشــد و دكتــری تخصصی«  با هدف ســوق دادن فعاليت های علمی 
دانشگاهيان به سمت نيازهای جامعه و استفاده مناسب از  ظرفيت دانش  آموختگان 
مراكز علمی و پژوهشــی، توســط معاونت فناوری و نوآوری اين پارک تدوين و 

 تصويب شد. 
بــه گزارش روابط عمومي وزارت علوم، محبوبه كيميايي معاون فناوری و نوآوری 
پارک علم و فناوری استان  سمنان با اعالم اين خبر گفت: پيشرفت و توسعه پايدار 
يک ســازمان دانش محور و افزايش اثربخشــی  فعاليت های آن، در گرو شناسايی 
نيازهای سازمانی در كنار ترويج دانايی محوری به منظور تحقق اهداف  آن سازمان 

است. 
وي افزود: از اين رو اين آيين نامه با هدف به كارگيری و تجاری سازی دستاوردهای 
دانشگاهی در راستای  توسعه كشور، با استناد به بند هـ  ماده 17 برنامه پنجم توسعه، 
راهبردهــای كالن 3، 5، 7، 11، 12 و 13  نقشــه جامع علمی كشــور، اقدام ملی 
1-1-2 از ســند راهبردی كشور در امور نخبگان و بند 1 و 2 ابالغيه  سياست های 

كلی اقتصاد مقاومتی تدوين و به تصويب رسيده است. 
كيميايی سقف اعتبار اعطايی به پايان نامه های كارشناسی ارشد و رساله های دكتری 
را بــه ترتيب 12  ميليون ريــال و 35 ميليون ريال ذكر كــرد و افزود: حمايت از  
پايان نامه ها و رساله های ارائه شــده طبق  آيين نامه تدوين شده و مصوبات پارک 
انجام می شود. همچنين ميزان حمايت از هر طرح توسط كارگروه  تخصصی پارک 

علم و فناوری استان سمنان تعيين می شود. 
وی با اشاره به روش اجرای آيين نامه افزود: دانشجو درخواست خود برای بهره مندی 
از مزايای در نظر  گرفته شــده در آيين نامه مذكور )مطابق با الگوی ارائه شــده در 
پيوست 1 آيين نامه( را منضم به  صورت جلسه تصويب پايان نامه در گروه آموزشی 
دانشگاه مربوطه )كه به تاييد شورای تحصيالت تکميلی  دانشگاه رسيده باشد( به 
پارک ارائه می كند. بررســی نهايی تقاضای دانشجو و مستندات ارائه شده و  ميزان 
مبلغ اعتبار اعطايی، توسط كارگروه تخصصی پارک انجام و قرارداد مربوط بر مبنای 
مبلغ تصويبی،  فی مابين دانشــجو و پارک بــرای اجرای موضوع پايان نامه منعقد 

می شود.   

با حکم وزیر علوم، رئیس پارك علم 
و فناوري استان لرستان منصوب شد

 
 طی حکمی از ســوی دكتر محمد فرهــادی؛ وزير علوم، تحقيقات و فناوری 
جناب آقای دكتر محمودرضا  شاكرمی به عنوان رئيس پارک علم و فناوری استان 

لرستان منصوب گرديد 
در بخشــی از اين حکم آمده است: »با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب 
ارزنده جنابعالی به  موجب اين حکم برای مدت چهار ســال به عنوان رئيس پارک 
علم و فناوری اســتان لرستان منصوب می  شويد. انتظار می رود با توكل به خداوند 
سبحان، ماموريت و وظايف رئيس پارک علم و فناوری را بر پايه  قوانين، سياست ها 

و در چارچوب برنامه ها و جايگاه تشکيالتی مصوب به انجام رسانيد. 
بايسته است با پيروی از آموزه های اسالمی، مبانی علمی و راهبردی دولت تدبير و 
اميد و هماهنگی با  معاون محترم پژوهش و فناوری و جلب همکاری همه اعضای 
هيات علمی و كاركنان گرامی، نقشی  شايسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری 
و نقش آفرينی آن در اقتصاد دانش بنيان و تحقق  سياست های اقتصاد مقاومتی ايفا 

نماييد«.   

 دكتر محمد حسين اميد معاون اداری، مالی و مديريت منابع وزارت علوم، دكتر 
واعظ مهدوی معاون توســعه  امور علمی و فرهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور، دكتر سحابی ذی حساب و مدير كل امور  مالی وزارت علوم، دكتر رخشانی مهر 
مدير كل طرح های عمرانی وزارت علوم از ســاختمان در حال  ســاخت پارک علم و 

فناوری استان كردستان بازديد نمودند. 
در اين ديدار دكتر سعيدي رييس پارک علم و فناوری استان كردستان درمورد مراحل 
ساخت اين مركز  عنوان كرد: خوشبختانه با مساعدت و همراهی دستگاه های اجرايی 
و خدمت رســاني استان به ويژه  راه و شهرسازی، زمينی به مساحت هزار و 600متر 
مربع به پارک علم و فناوری استان برای احداث  ساختمان مركز رشد تملک شده است. 

وی خاطرنشــان كرد: اين زمين در بهترين نقطه شــهرک بهاران سنندج و در بلوار 
زكريای رازی واقع شده و  با زير بنای حدود 6000 متر مربع تا ارديبهشت 96 به بهره 

برداری خواهد رسيد. 
رييس پارک علم و فناوری كردســتان تصريح كرد: ساختمان مركز رشد پارک علم 
و فناوری كردســتان در  شش طبقه ساخته خواهد شد و 11 آزمايشگاه ويژه نيز برای 

شركت های دانش بنيان استان در اين  مركز تعبيه شده است. 
وی افزود: خوشــبختانه شاهد نگاه ويژه اســتاندار كردستان و ساير مسووالن استان 
در خصوص توســعه  فعاليت های دانش بنيان و فناورانه هســتيم ساختمان مذكور با 

مشاركت خييرين و حدود ۴0 درصد  پيشرفت فيزيکی داشته است.   

تولید الکتروموتور فشار قوی 
برای اولین بار در پارك علم 

و فناوری استان قزوین  
 

 الکتروموتور فشارقوی ضد انفجار با كالس حفاظتی  EXD  برای اولين بار در 
كشور توليد شد. 

تعدادی از محصوالت دانش بنيان شركت رشد صنعت نيرو يکی از واحدهای فناور 
بخش خصوصی مســتقر  در پارک علم و فناوری استان قزوين وارد مرحله توليد 

صنعتی شد. 
اين واحد دانش  بنيان عالوه بر دارا بودن كارخانجات فعال در شهر صنعتی هشتگرد، 
دارای واحد تحقيق و  توسعه ) R&D ( فعال در پارک علم و فناوری استان قزوين نيز 
می باشد كه با بهره گيری از متخصصين  رشته های برق، مکانيک و متالوژی اقدام 
به توليد ماشــين های الکتريکی مورد نيازصنايع سنگين كشور از  جمله نفت، گاز و 

پتروشيمی، سيمان، نيروگاهی و معادن و فلزات می كند. 
يکی از مهم ترين محصوالت دانش بنيان شــركت رشد صنعت نيرو توليد الکترو 
موتور ضد انفجار كالس Exd   می باشــد كه با توان 550 كيلووات و ســطح ولتاژ 
6000 ولت برای اولين بار در كشور در اين كالس  حفاظتی از موتورهای ضد انفجار 
ساخته شده و آزمايش های مورد نياز برای دريافت گواهی نامه  ATEX   را با موفقيت 

پشت سر گذاشته است. 
از مهم ترين كاربردهای الکتروموتورهای ضدانفجار در صنايع پتروشــيمی ، نفت 
و گاز می باشــد كه به دليل  عدم وجود توليدكنندگان داخلی به خصوص در سطح 
اندازه های ولتاژ متوســط و ولتاژ فشــار قوی، از  نمونه های مشابه خارجی استفاده 

می شد و اكنون اين محصول قابليت توليد در جمهوری اسالمی  ايران را دارد.   

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان عنوان کرد: 

ضرورت توجه به فناوری متناسب 
برای توسعه کسب و کارهای  روستایی  

 
 رئيس پارک علم و فناوری خوزســتان 
گفت: هدف اصلی در حوزه فناوری متناسب و 
توسعه  كسب و كارهای روســتايی ارائه يک 
برنامه توســعه از پايين به باال متناســب با 
امکانات هر روستا است كه  قسمت اعظم امور 
آن توسط خود روســتائيان آماده و اجرا مي 

شود. 
دكتر بابک مختاری، با بيان اين كه توســعه 
روستايی در كشور تا حدود زيادی مغفول مانده است،  اظهار  كرد: در گذشته بحث 
توسعه روستايی توســط نهادهای متعددی كه اختالفاتی نيز با هم داشتند، انجام 
 می شد اما خوشبختانه با تشکيل معاونت امور روستايی رياست جمهوری، يک متولی 
مستقيم و خاص  برای روستاها مشخص شده است كه برنامه های توسعه روستاها 

در اين معاونت تجميع شده است. 
وی افزود: توسعه روستايی در ايران و بسياری از ديگر كشورها يک فرآيند از باال به 
پايين دستوری و  بخشنامه ای است و به عبارت ديگر خوِد ساكنان مناطق روستايی 
در تدوين برنامه های توســعه و تبيين  نيازهای اصلی خود نقشــی ندارند و اغلب 
برنامه های توســعه نيز برای شهری كردن روستاها بوده است  تا اين كه روستا را با 

استفاده از امکانات و سرمايه های موجود آن توسعه دهند. 
رئيس پارک علم  و فناوری خوزستان عنوان كرد: آنچه فناوری متناسب با روستاها 
به دنبال آن است و  اولين بار در كشور توسط پارک علم و فناوری خوزستان مطرح 
شد، نوشتن برنامه توســعه از پايين به باال  برای روستا، تدوين آن برای هر روستا 
به صورت خاص با توجه به نيازها و امکانات آن روســتا و استفاده از  تمام پتانسيل 

يک منطقه برای روستا است. 
وی ادامه داد: حوزه فناوری متناسب و توسعه كسب و كارهای روستايی بر اين مبنا 
است كه برای هر  روستا، يک برنامه ويژه متناسب تدوين شود؛ بر اين اساس يک 
برنامه كلی وجود نخواهد داشت، بلکه  يک طرح كلی نوشته خواهد شد تا وظايف 
دســتگاه های مختلف را مشخص كند اما قسمت اعظم  اموری كه بايد انجام شود 
توســط خوِد روستائيان و به ويژه فارغ التحصيالن دانشگاهی جوان آماده  می شود و 
دستگاه های دولتی و حکومتی به عنوان كمک كننده و پشتيبان اين برنامه ها فعاليت 

خواهند  كرد.   

بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم از ساختمان در حال ساخت 

پارك علم و فناوری استان  کردستان

پارک علم و فناوری
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 بازديد امير دريادار سياری فرمانده نيروي دريايي ارتش از پارک علم و فناوري 
اســتان البرز و مجتمع  تحقيقاتی شــهدای جهاددانشــگاهی به منظور تشــريح 
توانمندي هــای پارک علم و فنــاوری البرز و همچنين  آگاهــی بيش از پيش از 
ظرفيت ها و توانمنديهای جهاد دانشــگاهی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از 

 جمله اهداف اين بازديد بود. 
مهندس ربانی رئيس مجتمع تحقيقاتی شهدای جهاددانشگاهی و رئيس پارک علم 
و فناوری البرز و دكتر  طيبی رئيس جهاددانشگاهی، برخی از معاونين جهاددانشگاهی 

، امير دريادار سياری را همراهی  كردند. 
دكتر طيبی رئيس جهاد دانشــگاهي گفت: گسترش تحقيقات، شکوفايی روحيه و 
استعدادها در سطح  جامعه برای نيل به خوداتکايی، توسعه امور فرهنگی در سطح 

جامعه از طريق همکاری با حوزه،  دانشــگاه و ساير مراجع و نهادهای فرهنگی به 
خصوص برای نسل جوان و گسترش طرحهای كاربردی و  نيمه صنعتی از طريق 
پيونــد با مراكز علمی و تحقيقاتی به منظور به كارگيری نتايج پژوهش را از جمله 

 اهداف جهاددانشگاهی عنوان نمود. 
وی افــزود: اين نهاد در حال حاضر عالوه بر دفتــر مركزی دارای ۴3 واحد جهاد 
دانشــگاهی است كه 13  واحد آن در شــهر تهران و 30 واحد در مراكز  استان ها 

استقرار دارند. 
همچنين تعداد 3 پژوهشگاه و 2۴ پژوهشکده، 27 سازمان، مركز ، مؤسسه و شركت 
به ثبت رســيده،  يک مجتمع تحقيقاتی و 2 پارک علم و فناوری نيز تحت پوشش 

اين نهاد فعاليت دارند.   

 طرح دانش بنيان دوچرخه آبی مســتقر در مركز رشد نوشهر با حمايت پارک 
علم و فناوری اســتان مازندران  با حضور دكتر احمدی الشکی نماينده مجلس و 

شادمان فرماندار نوشهر در پالژ سيترا نوشهر رونمايي و  افتتاح شد. 
نخستين دوچرخه آبي كه در دريا و درياچه قابل استفاده است توسط شركت فناوران 

دربا مستقر در  مركز رشد واحدهای فناور نوشهر طراحی و توليد شد. 
حسن حســن پور مخترع اين طرح گفت: براي طراحي و ساخت دوچرخه آبي دو 
ســال وقت صرف شــد  كه با حمايت مركز رشد واحد های فناور نوشهر توايد و به 

بهره برداری رسيد. 
وي با تاكيد بر حمايت از ايده های نو و جديد، اظهار كرد: براي هر دوچرخه بالغ بر 

سه ميليون تومان  هزينه صرف شده است. 
وي در مورد چگونگي نگهداري و عمر مفيد آن بيان كرد: اين دوچرخه با توجه به 
اينکه در آب دريا مورد  استفاده قرار مي گيرد نياز است بعد از استفاده تميز شود زيرا 
نمک دريا ممکن اســت عمر مفيد آن را  كم كند اما در مجموع با توجه به كيفيتي 

كه دارد در مقابل آب دريا مقاومت زيادي دارد.   

وزیر علوم از شرکت های دانش 
بنیان مستقر در پارك علم و فناوری 

خراسان رضوی بازدید کرد
 

 دكتر محمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوری از شركت های دانش بنيان 
و فناورمستقردر پارک علم و  فناوری خراسان بازديد كرد. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در اين بازديد ابتدا شركت های دانش بنيان 
كاوش صنعت طوس،  شــركت سازه گستر و شركت سامان  دارو مورد بازديد وزير 

علوم قرار گرفتند. 
همچنين شركت توليد كننده داروی فاكتور 8 خون به روش نوتركيب شركت دانش 

بنيان ديگری بودكه وزير  علوم از آنجا بازديد كرد. 
اين شركت تنها شركتی است كه اين دارو را به شکل نوتركيب برای درمان بيماران 

هموفيلی در كشور  توليد می كند . 
توليــد انبوه اين دارو از شــهريورماه آغاز و بــرای توليــد آن 90 ميليارد تومان 

سرمايه گذاری شده و صادرات آن  نيز پس از توليد انبوه صورت می گيرد. 
وزير علوم همچنين از شركت  توليدكننده پمپ های فشار قوی صنعت نفت، گاز و 

پتروشيمی نيز بازديد  كرد. 
اين شركت نيز تنها توليدكننده انحصاری پمپ های فشار قوی در ايران و خاورميانه 
است كه در دوران  تحريم بسيار كارآمد بوده وبه كشورهای حوزه خليج فارس نيز 

صادرات دارد. 
در ادامه وزير علوم از ساختمان چند منظوره پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان 
مركزی و نمايشــگاه  محصوالت شــركت های دانش بنيان اين پارک مستقر در 

ساختمان مركزی ديدن كرد.   

فرمانده نیروی دریایی ارتش از پارك علم و فناوری استان البرز 
و مجتمع تحقیقاتی شهدای  جهاددانشگاهی بازدید کرد

نخستین دوچرخه آبی کشور در نوشهر رونمایی شد

هیات تحریریه:
دکتر فتح اهلل مضطر زاده

دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار

دکتر مهدخت بروجردی
همکاران این شماره:
سید وحید عرب زاده

معصومه غفاری
میالد ادیب

احسان کمیزی
مختار عباسی
لیال فالح نژاد

سعیده صفری
مریم السادات حسینی

تورج صادقی اصل
رحیم ستار زاده

علی رستمی
مهدی رمضانی
ابوالفضل لطفی

نسرین سیدزواره
بهروز عزتی

مرتضی عیوضی
و کارکنان مرکز نشر دانشگاهی

پارک علم و فناوری
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 اجالس فعاالن صنايع الکترونيک كشور با شعار صنايع 
الکترونيک، پيشران اقتصاد دانش بنيان و با حضور  مهندس 
نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ، دكتر ستاری معاون 
علمی و فناوری رئيس جمهور و روســای  پارک های علم و 

فناوری سراسر كشور برگزار شد. 
به گزارش روابــط عمومی صحا، اجــالس فعاالن صنايع 
الکترونيک توســط صندوق حمايت از تحقيقات و توســعه 
 صنايع الکترونيک)صحا( وابســته به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سه شنبه 19 مردادماه سال جاری در  پژوهشگاه نيرو 

برگزار شد. 
توســعه اقتصاد دانش بنيان از رهگذر فناوری های پيشرفته، 
تبيين مهم ترين سياست  های راهبردی در توسعة  فناوری های 
پيشــرفته در كشور و جهت گيری های راهبردی و پيامدهای 
آن در حوزه های ســازوكارهای حمايت  غيرمستقيم از جمله 

اهداف همايش بود. 
همچنين 3 نشســت تخصصی با عناوين ذيل   در حاشــيه 

اجالس برگزار شد: 
  سازوكارهای حمايت غيرمســتقيم با تاكيد بر مدل های 

تامين مالی صنايع پيشرفته
    لزوم نفوذ فناوری پيشــرفته در بنگاه های بزرگ و نقش 

آنها در توسعة شركت های نوپا
    همــکاری بين المللــی و يادگيری فنــاوری در دوران 

پساتحريم  

تدوين برنامه 10 ساله صنايع الکترونيک
وزيرصنعت،معدن وتجارت در مراســم افتتاحيه اين اجالس 
از تدوين برنامه 10 ساله در زمينه صنايع الکترونيک  خبرداد 
و از صاحب نظران اين بخش دعوت كردكه در اين زمينه با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری  كنند. 
مهندس نعمت زاده با اشــاره به نقــش كاتاليزوری صندوق 
حمايت از تحقيقات و توســعه صنايع الکترونيک)صحا(  در 
حمايــت از صنايع الکترونيک گفت: اين صندوق بايد مرجع 
مورد تأييد بانک های كشور و پل ارتباطی بين  صنعت و بانک 

باشد . 
 وی ضمن اعالم آمادگــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای ايجاد كارگروه هــای دائمی تخصصی در حوزه  صنايع 
الکترونيــک تصريح كرد: تحقيق، آمــوزش و توليد بايد در 
ارتباط تنگاتنگ با هم باشــد و از تجارب ديگر  كشورها هم 

استفاده شود تا ساختار جديد برای اين صنايع طراحی گردد . 
مهندس نعمت زاده با مقايســه ميزان تجهيزات الکترونيکی 
بکار گرفته شده در برخی صنايع از جمله صنعت  خودرو اظهار 
داشت: تا چند سال پيش در برخی خودروها حدود 200 دالر 
در هــر خودرو تجهيزات الکترونيک  بکار رفته بود اما امروزه 
اين ميزان تا 2 هزار دالر رسيده است و به زودی به يک سوم 

قيمت هر خودرو خواهد  رسيد . 
وی همچنين با بيان انتظارات از اين صندوق اظهار داشــت 
: بيش از 20 ســال از عمر صندوق می گذرد؛ البته  مشکالت 
خاصی بوده كه اغلب مربوط به نداشتن سرمايه كافی بوده و 
فضای كشور خيلی مناسب رشد صنايع  پيشرفته و الکترونيک 
نبوده اســت. بــه هر صورت ما هنوز هــم معتقديم كه اين 
صندوق شــديداً مورد نياز اســت و بايد  فعال تر از گذشته به 

كار خود ادامه دهد . 

وی خدمات صندوق حمايت صنايــع الکترونيک )صحا( را 
اعطای تســهيالت مالی با نرخ ترجيحی، صدور  ضمانتنامه، 
سرمايه گذاری ريسک پذير و خدمات كارشناسی عنوان نمود 
و گفت: زمينه های فعاليت اين صندوق،  خريد ، انتقال، جذب 
و توسعه فناوری های پيشرفته، خدمات مهندسی و طراحی و 

مواردی ديگر است .  
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صنايع مورد حمايت 
اعم از نرم افزار و ســخت افزارگفت : طبق اساسنامه  صنايع 
مورد حمايت در 7 گروه صنايع رايانه ای، ارتباطی، اتوماسيون، 
قطعات الکترونيــک، الکترونيک نوری،  مصرفی و كاربردی 

تقسيم بندی می شوند . 
روح قانون حمايت از شركت های دانش بنيان "فرهنگ سازی 

زيست بوم كارآفرينی و  نوآوری" است
معــاون علمی و فناوری رييس جمهــوری در جمع فعاالن 
صنعت الکترونيک گفت: بسياری از اقدامات دولت، در  راستای 
فرهنگ سازی و ايجاد زمينه شکل گيری اين زيست بوم است 
و تصويب قانون حمايت از شــركت های  دانش بنيان هدف و 
رسالتی مهم تر از فراهم  كردن زمينه و فرهنگ سازی ايجاد 

زيست بوم كارآفرينی و نوآوری  نداشته است . 
دكتر سورنا ســتاری با بيان اين كه زيست بوم كارآفرينی در 
تمامی عرصه های فناورانه از جمله الکترونيک اساس و  پايه  
توسعه و پيشرفت اقتصادی است، افزود: تالش كرديم با توجه 
دادن جامعه به اهميت اين زيست بوم، فضای  فرهنگی پيشين 
را اصالح كنيم. فضايی كه با تکيه صددرصدی درآمد كشور 
به منابع خام و زيرزمينی، موجب  توجه كم تر جامعه به نوآوری 
و خالقيت نيروی انســانی و توانمندی های علمی و فناورانه 
شد و غافل ماندن از  سرمايه های اصلی اين كشور را به دنبال 
داشت كه پيامدهای اين موضوع به روشنی در صنعت نمايان 

است . 
ســتاری، با بيان اين كه روح قانون حمايت از شــركت های 
دانش بنيان فرهنگ سازی زيســت بوم كارآفرينی و  نوآوری 
اســت، بر ضرورت پيگيری جدی دولت و مردم برای ايجاد 
زيســت بوم كارآفرينی تاكيد كرد و افزود:  بسياری از اقدامات 
دولت، در راســتای فرهنگ سازی و ايجاد زمينه شکل گيری 
اين زيست بوم است و تصويب  قانون حمايت از شركت های 
دانش بنيان هدف و رســالتی مهم تر از فراهم  كردن زمينه و 
فرهنگ سازی ايجاد  زيست بوم كارآفرينی و نوآوری نداشته 

است . 

قانون حمايت از شركت های دانش بنيان
 زمينه  ساز حمايت همه جانبه از شركت هاست

معــاون علمــی و فناوری رييــس جمهوری، با اشــاره به 
نقش آفرينی بيش از 2هزار و پانصد شــركت دانش بنيان در 
 ساختار اقتصادی كشور عنوان كرد: آن چه كه قانون حمايت 
از شــركت های دانش بنيان را می سازد و در  حمايت های اين 
قانون پيش بينی شده است، ايجاد زمينه مناسب حمايت همه 
جانبه و عمومی از همين  شركت هاست كه به مدد شناخت و 

درک ضرورت آن از سوی تمامی اقشار محقق خواهد شد . 
ستاری، نقش ديگر قانون حمايت از شركت های دانش بنيان 
را تسهيل  ارتباط ميان دســتگاه های اجرايی كشور  برای باز 
كردن فضا و تســهيل روند فعاليت شركت های داش بنيان 
عنوان كرد و افزود: ارتباط بســياری از بخش های  درگير با 
كار شركت های دانش بنيان مانند گمرک، بيمه ها، ماليات و.. 
با يکديگر و نيز شــناخت صحيح آنان از  ماهيت و سازوكار 
اين شــركت ها، می تواند ايجاد بهبود رونــد فعاالن اقتصاد 

دانش بنيان از راه ايجاد فضای مناسب  را منجر شود . 

ضرورت بازارسازی 
برای شركت های دانش بنيان

 معاون علمــی و فناوری رييس جمهــوری، يکی ديگر از 
الزمه های اساسی توسعه و رونق شركت های دانش بنيان را 

 بازارســازی و توانمندی الزم برای تجاری سازی محصوالت 
و خدمات اين شــركت ها دانست و گفت: ايجاد بازار  مناسب 
برای شــركت های دانش بنيان يکی ديگر از الزمه هايی ست 
كه بايد به طور جدی پيگيری شــود و در اين  راســتا عالوه 
بر اقدامات معاونت علمی و فناوری، توجه ديگر دستگاه های 
اجرايی برای اختصاص بازار بــه  محصوالت و خدمات اين 

شركت ها، حياتی است . 

رييس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنيان 
همچنين به ضرورت درک ثروت ها و ارزش های  اصلی جامعه 
تاكيد كرد و افزود: نيروی انسانی دانش محور و كسی كه برای 
رساندن ايده نوآورانه خود به فناوری  و ثروت تالش می كند و 
با هر بار شکست، تجربه جديدی می آموزد، غنيمتی ارزشمند 
برای توسعه اقتصادی  كشورهاست و دليل تکاپوی كشورها 
برای جذب نيروی انسانی ديگر كشــورها، به دست آوردن 
چنين ثروت  ارزشمندی  ســت كه با نوآوری خود هم خالق 
و هم خالق باشــد و شــناخت چنين ثروت ارزشمندی جز با 

 فرهنگ سازی و ايجاد فضای الزم ممکن نيست . 

ورود صحا به سرمايه گذاری ريسک پذير از 
نيمه دوم سال جاری

مديرعامل صنــدوق حمايت از تحقيقات و توســعه صنايع 
الکترونيک)صحــا( هــم در اين اجــالس از ورود صحا به 

 سرمايه گذاری ريسک پذير از نيمه دوم سال جاری خبرداد . 

دكتــر علی وحدت رئيس هئيت مديره و مديرعامل صحا در 
افتتاحيه اجالس فعــاالن صنايع الکترونيک افزود:  صحا در 

سال 9۴ بيش از ۴00 ميليارد ريال ضمانتنامه برای ذينفعان 
صــادر و بيــش از 1500 ميليارد ريال  تســهيالت با نرخ 
ترجيحی مصوب كرده است كه از اين بين 1000 ميليارد 

ريال به شركت ها و طرح های اين  حوزه اعطا شده است . 
وی افــزود: نحوه حمايت از صنايع پيشــرفته با محوريت 
تامين مالی بنگاه های بزرگ و نفوذ فناوری در اين بنگاه ها 
 و همچنين نقشــی كه در رشد شــركت های نوپا و دانش 
بنيان می توانند داشته باشند و نيز همکاری های بين المللی  ، 
يادگيری و انتقال فناوری در قالب همکاری های بين المللی 

از موضوعات محوری اين همايش است . 
وی با تاكيد بر توســعه همکاری های بين المللی با هدف 
يادگيری فناوری و نيز ايجاد ارتباط منطقی بين شركت های 
بــزرگ با صنايــع دانش بنيان گفت: با توجــه به تنوع و 
گستردگی صنايع الکترونيک بايد در بخش های ی از  اين 
صنعت ورود پيدا كنيم كه هم رقابت پذير باشد و هم ارزش 

افزوده بااليی برای كشور ايجاد كند . 
وحدت افزود: صنايع الکترونيــک درصورت تامين بازار از 
توانايی بااليی برای توليد محصــول برخوردارند و الزمه 
 تحقق اين مهم اين است كه نگاه شركت های بزرگی چون 
شركت های مخابراتی ، اپراتورها و صنايع  خودروسازی در 

تامين نيازهای خود به داخل باشد . 
وی تاكيد كرد:: امروزه توليدات صنايع الکترونيک۴0 تا 50 
درصد از ارزش خودرو را در دنيا تشکيل می دهد  در حاليکه 
اين سهم در صنعت خودروســازی ما بسيار كمتر است ، 
مادامی كه در جهت رقابت پذيری و رفع  نيازهای مشتری 

حركت نکنيم اتفاقی در اين حوزه نخواهد افتاد . 
وحدت افزود: بر اين باورم كه تامين مالی صنايع پيشرفته 
لزوما بهترين روش برای حمايت از اين صنايع نيست ،  ما 
بايد به سمتی حركت كنيم كه شركت های سرمايه گذاری 
ريســک پذير خصوصی به ســرمايه گذاری در اين  بخش 

ترغيب شوند . 
مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توســعه صنايع 
الکترونيــک )صحا( با بيــان اينکه رويــه ورود صحا به 
 سرمايه گذاری ريســک پذير اخيرا تدوين و تصويب شده 
كه در نيمه دوم ســال اجرايی می شــود ،گفــت: در رويه 
 سرمايه گذاری ريسک پذير صندوق، صحا از شركت های 
خصوصی با اعطای تسهيالت بلند مدت شبيه به  تسهيالت 

قرض الحسنه حمايت می كند . 
وحدت افــزود: شــركت های خصوصی ابتدا ســبدی از 
طرح های ريســک پذير را ارائه و بعد از ارزيابی ، با مدلی 
 كه تدوين كرديم شركت ها در اين طرح ها سرمايه گذاری 

می كنند . 
گفتنی است در پايان اين همايش از 9 شركت برتر در زمينه 

صنايع الکترونيک با اهدای لوح تقدير قدردانی شد.   

عتف از اجالس فعاالن صنایع الكترونیک گزارش می دهد: 

صنایع الکترونیک؛ پیشران اقتصاد دانش بنیان
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 دكتر خسرو پيري مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه 
ريزي امور فناوري طي بازديدي كه به همراه دكتر  گلستاني 
فــرد مديركل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم از شــركت 
تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو   )ايپکو( داشت از 
آمادگي پارک های علم و فناوري كشور جهت تأمين نيازهاي 

فناورانه ايران خودرو خبر داد.  
مديركل دفتر سياســتگذاري و برنامه ريــزي امور فناوري 
وزارت علوم با اشاره به توانمندي هاي موجود در پارک  هاي 
علم و فناوري در طراحي و ســاخت حدود 100 محصول از 
محصوالت مورد نياز صنعت خودروسازي ابراز  اميدواري كرد 
كه با ايجاد تعامل و همکاري با صنايع خودروسازي كشور در 
آينــده نزديک بتوان نيازهاي اين  صنعت را با كمک فناوران 

داخل كشور تأمين نمود. 
در ادامه جناب آقای دكتر گلستانی فرد با معرفی دفتر ارتباط 
با صنعت و كارگروه های تخصصی ايجاد شــده در آن به 11 
  تفاهم نامه همکاری با دســتگاه های اجرايی اشــاره نمودند 
و پيشــنهاد يک كارگروه تخصصی موتور در دفتر ارتباط با 
صنعت با  حضور اساتيد برجسته دانشگاهی و محققين مركز 

تحقيقات موتور را مطرح نمودند. 
اين بازديد با هدف ايجاد ســاز و كار مناسب جهت برقراری 
ارتباط مستمر و هدفمند در جهت بهره برداری از ظرفيت های 

 طرفين و همکاری مشترک صورت گرفت. 
همچنين ايجاد امکان حضور اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
براي گذراندن فرصت مطالعاتــي در مركز تحقيقات  موتور، 
اجراي طرح هاي پژوهش محــور با هدف توليد محصول و 
توليد فناوري و علم و تسهيل سرمايه گذاري  مشترک مركز 
ايپکو با دانشــگاه ها براي انتقال دانش ايجاد شده در زمينه 
فناوري روز از جمله موضوعات  پيشــنهادي براي همکاري 
از ســوي شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو 

)ايپکو( مطرح شد. 
گفتني است در ادامه اين نشســت مديران حوزه پژوهش و 
فناوري وزارت علوم از بخش هاي مختلف ايپکو از  قبيل: مركز 
الگو برداري، اندازه گيري ميکرون، آزمايشــگاه ميز جريان، 
نمايشــگاه موتورهاي داخلي و خارجي  خودرو، كاليبراسيون، 
طراحي و شــبيه ســازي، آزمايشــگاه اپتيک، كارگاه موتور 

استرلينگ و واحدهاي  آزمايشگاهي بازديد كردند.   

 انجمن بين المللی پارک هــای علمی و مناطق نوآوری 
 International Association of Science Parks (
and Areas of  Innovation-IASP ( يک شبکه جهانی 
از پارک های علم و فناوری اســت كه برای كمک به رشد و 
اثربخشی پارک های عضو در سال 198۴  تاسيس شده است 
و هم اكنون داراي حدود ۴00 پارک يا مؤسسه عضو از بيش 
از 70 كشــور جهان مي  باشــد. دفتر اصلی انجمن در شهر 
 ماالگای كشــور اسپانيا واقع شده است. از جمهوری اسالمی 
ايران نيز 18 پارک و مركز رشــد علــم و فناوری عضو اين 

انجمن هستند: 
  شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان
  پارک علم و فناوری استان مركزی

  پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختياری
  پارک علم و فناوری استان آذربايجان شرقی

  پارک علم و فناوری استان فارس
  پارک علم و فناوری استان گيالن
  پارک علم و فناوری استان همدان

  پارک علم و فناوری استان كرمانشاه
  پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری استان مازندران
  پارک علم و فناوری پرديس

  مركز رشد بين المللی قشم
  پارک علم و فناوری استان سمنان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  پارک علم و فناوری استان يزد

  پارک علم و فناوری استان گلستان
  پارک علم و فناوری استان كردستان

  پارک علم و فناوری استان كرمان
   

IASP  تاريخچه كنفرانس های
انجمن بين المللی پارک های علمی و مناطق نوآوری از سال 
198۴ كنفرانــس بين المللی با محوريــت پارک های علم و 
فناوری را ســاالنه برگزار  می كند كه تاكنون 32 دوره از آن 

برگزار شده است. 

محل برگزاریسالدوره

فرانسه، سوفيا آنتی پليس 198۴ اول

انگليس، ادينبورگ 1985 دوم

ژاپن، كوماموتو 1986 سوم

انگليس، بيرمنگام 1987 چهارم

فرانسه، مونت پوليه 1988 پنجم

استراليا، آداليد 1989 ششم

آمريکا، شيکاگو 1990 هفتم

ايرلند، ليمريک 1991 هشتم

فنالند، اولو 1992 نهم

كانادا، مونترال 1993 دهم

فرانسه، بوردو 199۴ يازدهم

چين، پکن 1995 دوازدهم

برزيل، ريودوژانيرو 1996 سيزدهم

ايتاليا، تريسته 1997 چهاردهم

استراليا، پرث 1998 پانزدهم

تركيه، استانبول 1999 شانزدهم

انگليس، ادينبورگ 2000 هفدهم

اسپانيا، بيلبائو 2001 هجدهم

كانادا، كبک 2002 نوزدهم

پرتغال، ليسبون 2003 بيستم

ايتاليا، برگامو 200۴ بيست و يکم

چين، پکن 2005 بيست و دوم

فنالند، هلسينکی 2006 بيست و سوم

اسپانيا، بارسلونا 2007 بيست و چهارم

آفريقای جنوبی، ژوهانسبورگ 2008 بيست و پنجم

آمريکا، رالی 2009 بيست و ششم

كره جنوبی، دائجون 2010 بيست و هفتم

دانمارک، كپنهاگ 2011 بيست و هشتم

استونی، تالين 2012 بيست و نهم

برزيل، رسيف 2013 سی ام

قطر، دوحه 201۴ سی و يکم

چين، پکن 2015 سی و دوم

سی و ســومين دوره كنفرانس انجمن بين المللی پارک های 
علمی 19 تا 22 ســپتامبر 2016 )29 شــهريور تا 1 مهرماه 
 Skolkovo ( توســط پارک  فنــاوری اســکولکوو )1395
Technopark ( در شهر مســکو روسيه برگزار خواهد شد. 

محــور اصلی اين كنفرانس »تفکر جهانــی ، ارتباط  مجامع 
علمی نوآور برای بين المللی ســازی، ثبات و رشــد« است. 
در ســال 201۴، پارک فناوری اسکولکوو با همکاری پارک 
علم و فناوری  دانشگاه ايالتی مســکو، پارک علم و فناوری 
 Strogino  و همچنين حمايت خوب دولت مركزی مسکو، 
ميزبانــی كنفرانــس جهانی  IASP  2016   را بدســت آورد. 
همچنين پارک فناوری اســتانبول تركيــه ميزبان برگزاری 

كنفرانس جهانی انجمن در سال 2017 است. 
   

IASP  اهميت كنفرانس جهانی
برگزار كنفرانس جهانی انجمن بين المللی پارک های علم و 

فناوری از جنبه های مختلف حائز اهميت است: 
  بزرگترين گردهمايی مديران و كارشناســان دنيا در حوزه 

پارک های علم و فناوری
  مهمترين واقعه ساالنه در حوزه پارک های علمی در سطح 

بين المللی
  محل طرح ايده های جديد در مورد زيرساخت های توسعه 

فناوری و اقتصادی
  رقابت شــديد برای جذب آرای كشورهای عضو و كسب 

افتخار برگزاری كنفرانس
  افزايش شــانس حضور در نهادهای تصميم گير در حوزه 

علم و فناوری
  آشــنايی صاحبنظــران بــا يکديگــر و شبکه ســازی 

 ) Networking (

تجربه جمهوری اسالمی ايران 
در برگزاری كنفرانس های بين المللی 

پارک های علم و فناوری
كنفرانس اصفهان 2006 توســط شهرک علمی و تحقيقاتی 
اصفهان در ســه عنوان كنفرانس شــاخه آســيايی انجمن 
بين المللــی پارک های علمــی   ) IASP (، دهمين كنفرانس 
ساليانه انجمن پارک های علمی آســيا ) ASPA ( و سومين 
همايش ملی پارک ها و مراكز رشــد علم و فناوری كشور در 
 اصفهان برگزار شد. در اين كنفرانس دكتر ماهاتير محمد به 
عنوان ســخنران كليدی كنفرانس حضور داشت و حدود 70 

شركت كننده خارجی  در اين كنفرانس حضور داشتند. 
در ســال 2011 نيــز كنفرانس های بين المللــی پارک های 
علم و فناوری شــامل پانزدهمين كنفرانس ساليانه انجمن 
پارک های علمی آســيا   ) ASPA ( و كنفرانس شاخه آسيايی 

انجمن بين المللی پارک های علمی ) IASP ( مجددا توســط 
شــهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان برگزار شد و  حدود 80 
شركت كننده خارجی از بيست كشــور دنيا در اين كنفرانس 

حضور داشتند. 
پارک علم و فناوری اســتان فارس نيز هجدهمين كنفرانس 
ســاليانه انجمن پارک های علمی آسيا ) ASPA ( را در سال 

201۴ در شهر شيراز  برگزار كرد. 

شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، كانديدای 
ميزبانی كنفرانس جهانی سال 2018 

شــهرک علمی و تحقيقاتــی اصفهان كانديــدای ميزبانی 
كنفرانس جهانی انجمن بين المللی پارک های علم و فناوری 
در سال 2018 ميالدی است  و رای گيری در خصوص ميزبان 
نهايی كنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری سال 2018 
در سی و سومين دوره برگزاری كنفرانس كه  سپتامبر 2016 
در شهر مسکو روسيه برگزار می شود، انجام خواهد شد. فقط 
اعضای دائم انجمن از حق رای برخوردارند و با توجه به اينکه 
 جمهوری اســالمی ايران 18 عضو دائــم در انجمن دارد، از 
موقعيت مناســبی برای ميزبانی كنفرانس برخوردار اســت. 
بدون ترديــد در صورت  موفقيت جمهوری اســالمی ايران 
برای ميزبانی كنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری سال 
2018، فرصت بسيار مغتنمی برای پيشبرد  برنامه ها و ارتقای 
جايــگاه بين المللی پارک های علم و فناوری كشــور فراهم 

خواهد شد. 
برای كســب اطالعات بيشتر می توانيد وب سايت های زير را 

مشاهده نماييد: 
عنوان وب سايت

 ) IASP ( انجمن بين المللی پارک های علمی و مناطق نوآوری
http://www.iasp.ws

سی و سومين دوره كنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری 
)مسکو، روسيه(

http://www.iasp2016moscow.com 
ميزبانی شــهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان برای كنفرانس 

جهانی سال 20۱8  
http://iasp2018bid.istt.ir

شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان
   http://www.istt.ir 

کنفرانس های جهانی انجمن بین المللی 
 ) IASP ( پارك های علمی و مناطق نوآوری

مدیر کل دفتر   سیاستگذاري و برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم
 از آمادگي پارك های علم و فناوري جهت  تأمین نیازهاي فناورانه ایران خودرو خبر داد
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بازدید معاون وزیر علوم
 از دستاوردهای ایرانیان مقیم مسکو

 معاون پژوهشی وزير علوم، تحقيقات و فناوری از دستاوردهای ايرانيان مقيم 
مسکو پايتخت روسيه بازديد كرد. 

به گزارش گاهنامه عتــف ، وحيد احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری از دســتاوردهای تعدادی از كارآفرينان موفق ايرانی مقيم شهر 

مسکو پايتخت روسيه بازديد بعمل آوردند.
اين بازديد در حاشــيه كنفرانس انجمن بين المللی پارک های علم و فناوری بوده 

است.
 يک تيم كار آفرينی با ســاخت چندين نوع دستگاه ليزر برای درمان بيماری های 
مختلف و نيز موارد زيبايی و جراحی های ليزری به موفقيت های قابل مالحظه ای 

در حوزه توليد اشتغال و ثروت دست يافته اند.
همچنيــن گروه مورد نظر با يک كار جمعی توانســته اند دســتگاههای متنوع و 
پيشرفته ای را در حوزه ليزردرمانی برای موارد متعدد از قبيل بيماری های چشمی، 

دهان و دندان، گوارشی، قلبی و غيره ساخته و به عنوان اختراع ثبت كنند.
 مسئول اين گروه آمادگی خود را برای حضور در ايران و ايجاد اشتغال، آموزش و 

سرمايه گذاری اعالم كرد. 
 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ضمن تقدير از زحمات 
و تبريک به خاطر موفقيت های حاصله اين تيم ايرانی اعالم كرد: مسير دانش بنيان 
كردن توليد و اشتغال يکی از نيازهای اصلی جامعه ايران محسوب می شود و نظر به 
وجود پتاسيل و توانمندی باالی جوانان دانشگاهی و تحصيل كرده براحتی می توان 
به جامعه ای با رفاه، اقتصاد و اشــتغال مناسب دست يافت به شرط اينکه اعتقاد به 

سرمايه های فکری و دانشی وجود داشته باشد.
وی افزود: همچنين ضروری است سرمايه گذاری و زمينه الزم برای به كار گيری 
اين ســرمايه ها فراهم شود و نيز نخبگان دارای فکر و ايده و پشتکار و عزم راسخ 
را برای رسيدن به هدف داشته باشند و در برابر مشکالت به راحتی عقب ننشينند.

احمدی اظهار داشت: اين گروه كه با تمام مصائب دوری از كشور و خانواده و مسايل 
زبانی و فرهنگی به اين درجه از پيشرفت رسيده اند خود می تواند الگويی برای ساير 

جوانان دانشگاهی و حتی غيردانشگاهی مبتکر باشد.
معاون وزير علوم از مسئولين اين تيم دعوت بعمل آورد عالوه بر اينکه در برنامه های 
فن بازار وزارت علوم شركت كنند، دستاوردهای خود را به نمايش و فروش بگذارند.
وی به اين تيم توصيه كرد كه به جوانان عالقه مند نيز آموزش دهند و درصورت 

امکان و در حد توان سرمايه گذاری برروی ايده های مرتبط انجام دهند.  

 وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و ســرگئی تپلوف رئيس 
پارک فناوری استروگينو در مسکو برای همکاری های دوجانبه بيشتر در اين زمينه 

به تفاهم رسيدند.
 به گزارش گاهنامه عتف ، نتيجه مذاكرات هيات ايرانی به سرپرســتی احمدی و 
ســرگئی تپلوف مديرعامل تکنوپارک استروگينو )STROGINO( در دستور كار 
قرار گرفتن همکاری های بين مجموعه ای بيشــتر در عرصه نوآوری ها، فناوری و 

دانش های مرتبط بود.
تپلوف در اين نشســت با استقبال از همکاری های مشترک فناورانه به تفاهم نامه 
چندی پيش پارک فناوری اســتروگينو با پارک علم و فناوری گلستان اشاره كرد و 
گفت: با توانمندی های فناورانه پارک های ايرانی بيشــتر آشنا شده ايم و آماده ايم 

همکاری ها روز افزونی داشته باشيم.
وی با بيان اينکه مجموعه استروگينو يکی از پردستاوردترين عرصه های پارک های 
فناوری روســيه و مسکو به شــمار می رود، همکاری با طرف های ايرانی را بسيار 

ارزشمند خواند.
احمدی دبيركل شــورای عالی علوم ، تحقيقات و فناوری ايران نيز در اين نشست 
با شرح پيشــينه و توان پارک های علم و فناوری جمهوری اسالمی به توانمندی 

شركت های دانش بنيان ايرانی اشاره كرد.
معاون وزيرعلوم گفت: روسيه و كشورهای آسيای ميانه می توانند بازار خوبی برای 

محصوالت فناورانه توليد شده از سوی شركت های فناوری ايران باشند. 
وی همچنين در ادامه به مفيد بودن همکاری مشــترک برای تهيه راهکار تقويت 
سرمايه گذاری روی ايده های دريافتی در پارک های فناوری دو كشور اشاره و اظهار 
كرد: همانند همکاری دوجانبه برای ايجاد شركت های مشترک فناوری بين پارک 
خراسان رضوی و يکی از پارک های مهم قزاقستان می توان با پارک استروگينو نيز 

قراردادی مشابه امضا كرد.
واشــقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه آزاد اسالمی، خسرو پيری 
مديركل فناوری وزارت علوم، حسن خوش قلب مشاور معاون و رئيس حوزه معاونت 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، احمد غالمی رايزن علمی ايران در روسيه و اوكراين 

و شــماری از رئيسان پارک های علم و فناوری ايران از جمله اعضای هيات ايرانی 
در سفر به روسيه برای شركت در كنفرانس جهانی انجمن بين المللی موسسات و 

پارک های علم و فناوری هستند.
اين نشست به مسائل مربوط به گسترش همکاری های دوجانبه و چند جانبه بين 
كشورهای مختلف در اين عرصه و همچنين رفع مشکالت و موانع احتمالی بر سر 

راه گسترش همکاری های فناورانه و دانش های نو اختصاص دارد. 
اســتروگينو راه اندازی شده در ســال 2007 با همکاری دولت روسيه با وجود نوپا 
بودن، جايگاه قابل توجهی در عرصه فناوری های نو دارد كه شــامل دستاوردهای 
مختلفــی از جمله در بيوتکنولوژی، داروســازی، راديوالکترونيــک، نرم افزاری و 
هولوگرافيک اســت و در اين مجموعه شــش پارک دولتی و 20 پارک غيردولتی 

فعاليت می كنند.  

 شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان در نشست اعضای كنفرانس جهانی انجمن 
بين المللی موسسات و پارک های علم و فناوری )ASP( در مسکو به عنوان ميزبان 

سال 2018 اين نشست انتخاب شد.
 به گزارش گاهنامه عتف ، در جريان رای گيری اعضای اين انجمن، شهرک علمی 
و تحقيقاتــی اصفهان با توجه به معرفی امکانات و توانمندی های اين مجموعه و 
همچنين پيشــينه فعاليت های پارک های علم و فناوری جمهوری اسالمی كه از 
سوی هيات ايرانی به رياست وحيد احمدی معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوری 

انجام شد، توانست آرای الزم ميزبانی را كسب كند.
هيات های ی از 3۴0 پارک علمی و فناوری از 176 كشــور امروز )پنجشــنبه( در 

نشست پايانی با رای خود اصفهان را ميزبان نشست سال 2018 تعيين كردند. 
احمــدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئيس هيات ايرانی در نشســت 
مسکو با تاكيد بر اهميت پيشرفت ايران در عرصه های دانشگاهی و فناورانه گفت 
كه تحصيل حدود پنج ميليون دانشــجو، فعاليت بيش از 2800 مركز دانشگاهی، 
حدود 1000 مركز پژوهشــی، 39 پارک علم و فناوری و دارا بودن 176 مركز رشد 

اين حوزه در جمهوری اسالمی، مورد توجه قرار گرفت.
همچنين لويی سنز دبيركل انجمن بين المللی پارک های علم و فناوری جهان در 
مذاكره با احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم برای گسترش فراگير روابط 

با ايران در اين عرصه ابراز آمادگی كرد. 
در جريان اين ديدار كه در حاشــيه نشست مسکو برگزار شد، سنز ضمن استقبال 
از همــکاری با ايران و نتيجه بخش بودن مذاكــرات دو طرف، گفت: با توجه به 
تجربه همکاری و نقش جمهوری اسالمی در پيشرفت برنامه های انجمن، ارزشمند 
بــودن فعاليت پارک های علــم و فناوری ايران و همچنيــن حمايت های دولتی، 
برنامه ميزبانی اصفهان از نشست ســال 2018 زمينه مناسبی برای شکل گيری 

همکاری های بيشتر است. 
دبيركل اين انجمن تاكيد كرد: بدون شــک پشتيبانی دولت و پارک های فناوری 
ايران از شــهرک علمی تحقيقاتی اصفهان می تواند تضمين برگزاری كنفرانسی 
موفق را فراهم كند تا نمايندگان همه كشــورها با توان جمهوری اسالمی در اين 

عرصه بيش از گذشته آشنا شوند. 
مصطفی كريميان اقبال نماينده غرب آســيا و شــمال آفريقای پارک های علم و 
فناوری نيز در مذاكره هيات ايرانــی با دبيركل انجمن بين المللی پارک های علم 

و فناوری جهان، گفت: شــهرک علمی تحقيقاتی اصفهــان برای ميزبانی موفق 
كنفرانــس 2018 از همــکاری 38 پارک ديگر از جمله يزد، اصفهان و خراســان 

برخوردار خواهد شد و دولت نيز از آن پشتيبانی می كند. 
خســرو پيری مديركل امور فناوری وزارت علوم نيز با اشاره به جايگاه رو به رشد 
فعاليت های علم و فناوری در ايران، تاكيد كرد: شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان 
ديگر فقط به نام اين شــهر شناخته نمی شود، بلکه به عنوان يک پايگاه ملی مورد 

توجه قرار دارد. 
 )ASP( كنفرانس جهانی انجمن بين المللی موسسات و پارک های علم و فناوری 
در مسکو به مسائل مربوط به گســترش همکاری های دوجانبه و چند جانبه بين 
كشورهای مختلف در اين عرصه و همچنين رفع مشکالت و موانع احتمالی بر سر 

راه گسترش همکاری های فناورانه و دانش های نو اختصاص داشت. 
مصطفی كريميان اقبال نماينده غرب آســيا و شــمال آفريقای پارک های علم و 
فناوری، خسرو پيری مديركل امور فناوری وزارت علوم، ابراهيم واشقانی فراهانی 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی، حسن خوش قلب مشاور معاون و 
رئيس حوزه معاونت پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، احمد غالمی رايزن علمی 
ايران در روســيه و اوكراين و شماری از رئيســان پارک های علم و فناوری ايران 
از جمله اعضای هيات ايرانی در ســفر به روسيه برای شركت در كنفرانس جهانی 

انجمن بين المللی موسسات و پارک های علم و فناوری هستند.   

تفاهم همکاری ایران با پارك فناوری مسکو

اصفهان میزبان نشست جهانی علم و فناوری شد

وی همچنين از حضور پر رنگ وزارت صنعت ، معدن و تجارت در هفته پژوهش خبر 
داد و گفت : با توجه به تعامالت خوب با  وزارت صمت ، مقرر شــد نياز های صنعت 
به پژوهش و فناوری از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت  احصا شده و از  طريق 
وزارت علوم در اختيار دانشگاه های مرتبط قرار بگيرد ، همچنيين مقرر شد فناوريهای 
نوين دانشگاه در رشــته های مختلف  جهت ارايه به صنايع در اختيار وزارت صنعت 

قرار گرفته شود. 
گفتنی است هفته ملی پژوهش و فناوری در دهه آخر آذر ماه در نمايشگاه بين المللی 

تهران برگزار خواهد شد. 
مديركل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي وزارت علوم از افزايش كيفيت سامانه 
ثبت نام در نمايشگاه هفته پژوهش و فن  بازار خبر داد شرح خبر مديركل دفتر حمايت 
و پشتيباني امور پژوهشــي وزارت علوم گفت: سامانه   TRL  كه از آن براي ارزيابي 
 سطح آمادگي فناوري محصوالت و ايده هاي فناورانه متقاضي ثبت نام در نمايشگاه 
هفته و پژوهش و فن بازار اســتفاده مي شــود  اصالح و بهبود كيفي يافته است  . به 
گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر جالل بختياري در ديدار با مهندس جوادي 
نيا  مديركل پژوهش و فناوري وزارت نفت با اعالم اين خبر افزود: تغييرات در سامانه 
  TRL   با هدف افزايش كيفي سطح رقابت در  نمايشگاه هفته و پژوهش و فن بازار 
انجام شــده است و فرآيند ثبت نام و داوري در سه سطح سرمايه گذار، ّفناور و ايده 
فناورانه  انجام خواهد شــد  . دبير ســتاد ملي پژوهش و فناوري گفت: پس از ارزيابي 
ايده ها و محصوالت دانش بنيان توســط ســامانه        TRL به  محصوالتي كه در 
سطح آمادگي فناوري باالتر از 6 باشند گواهي و تاييديه رسمي اعطا مي شود  . در اين 
نشست، راهکارهاي  افزايش مشاركت و حضور موثرتر وزارت نفت در نمايشگاه هفته 
پژوهش و فناوري مورد بررســي قرار گرفت  . گفتني است  TRL : يک ابزار تحليلي 
براي ســنجش و ارزيابي سطح آمادگي و بلوغ فناوري و مقدار خطرپذيري ناشي از 
استفاده از يک فناوري در  توسعه محصول است و نشان مي دهد كه يک محصول تا 

چه ميزان از زنجيره ايده تا محصول قابل ارائه در بازار را طي كرده  است .  

ادامة صفحة 1

گزارش سفر روسیه
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معاون وزیر علوم روسیه مطرح کرد:

همکاری ایران و روسیه در زمینه علم 
وفناوری/ اعطای گرنت به محققان

 معاون پژوهشی وزير علوم گفت: ضروری است كه مدلی برای همکاری ايران 
و روسيه همانند ساير همکاری ها، در راستای تعامالت بيشتر دانشجويان تهيه شود. 
بــه گزارش گاهنامه عتف ، وحيد احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، 
تحقيقات و فناوری ايران در ديدار با معاون وزير علوم و آموزش روسيه گفت: ارتقای 
سطح همکاری های علمی و فناوری با روسيه از اولويت های ما به شمار می رود و 
عليرغم ارتباطات دو كشور در ساير حوزه ها ولی هنوز در حوزه علمی و فناوری به 

سطح تعامالت مطلوب دست پيدا نکرده ايم.
 وی افزود: وجود ظرفيت های قابل توجه از قبيل وجود حدود 5 ميليون دانشجو در 
ايران، 2800 مركز دانشگاهی، حدود 1000 مركز پژوهشی، 39 پارک علم و فناوری 
و 176 مركز رشد علم و فناوری و نيز وجود 5 منطقه ويژه علم و فناوری در ايران 

خود نشانگر ميزان باالی توانمندی های عظيم علمی و فناوری كشور ايران است.
وی به مســئوليت ايران به عنوان ميزبان شبکه فناوری كشورهای جهان اسالم 
)كامستک( در پارک گيالن و مركز منطقه ای فناوری يونسکو )آيريس( در شهرک 
علمی تحقيقاتی اصفهان اشاره كرد و افزود: ايران در زمينه همکاری های مشترک 
علمی فناوری بين المللی پيشرفت قابل مالحظه ای داشته و آماده همکاری با ساير 

كشورها و به ويژه كشورهای همسايه و منطقه در زمينه پژوهش و فناوری است.
دبير كل شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری به شورای عالی علوم، تحقيقات و 
فناوری كه تحت رياست رئيس محترم جمهوری و تعداد زيادی از وزرا و معاونين 
رئيس جمهوری ايران تشکيل می شود اشاره كرد و گفت: اين سطح از مديريت علم 
و فناوری در ايران، نشــان از باور و اعتقاد به توسعه علم و فناوری است؛ همچنين 
اين موضوع نشــان می دهد كه عزم كشــورمان جهت توسعه هرچه بيشتر علم و 

فناوری است.
احمدی از برنامه وزارت علوم برای تغيير ماموريت دانشــگاه ها به دانشــگاه های 

نسل سوم و كارآفرين خبر داد و گفت: در زمينه همکاری های بين المللی نيز ايران 
مدل های همکاری موفقی را تجربه كرده اســت كه به عنوان نمونه به پروژه های 
جندی شاپور و دالوله بين ايران و به ترتيب فرانسه و ايتاليا می توان اشاره كرد؛ در 
اين همکاری ها دو عضو هيات علمی از 2 كشــور با شناخت يکديگر برروی طرح 

تحقيقاتی مشتركی فعاليت می كنند؛ اين نوع همکاری معموال پايدار است.
معاون پژوهشــی وزير علوم به تهيه يک مــدل همکاری از اين نوع برای تعامالت 
دانشــگاهيان دو كشور اشــاره كرد و گفت: اگر بتوانيم اين مدل و الگوی ارتباطات 
علمی دو يا چند جانبه را تدوين كنيم قطعا كار به شکل عملياتی پيش خواهد رفت 
و اين مدل هم برای فرصت مطالعاتی اعضای هيات علمی و هم برای فرصت های 
مطالعاتی دانشجويان دوره دكترای تخصصی قابل استفاده و قابل اجرا خواهد بود.  

 معاون پژوهشی وزير علوم و معاون وزير علوم و آموزش روسيه با يکديگر ديدار 
كردند و در خصوص تعامالت فناورانه دو كشور به گفتگو پرداختند. 

به گزارشــگاهنامه عتف ، دكتر وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، 
تحقيقات و فناوری ايران و دكتر آلکســی الپاتين، معاون وزير علوم و آموزش روسيه 
در محل وزارت علوم اين كشور با يکديگر ديدار و در خصوص ارتقای سطح تعامالت 
علمی و فناوری بين ايران و روسيه و همکاری دانشگاه های دوطرف باهم گفتگو كردند.

الپاتين،در حاشيه اين مراسم با ابراز خوشحالی از اينکه چند دانشجو و استاد ايرانی 
با تسلط عالی به زبان روسی مشغول تحصيل و تدريس در اين كشور هستند، گفت: 
ما با كمال ميل آماده همکاری برای عملياتی شدن همکاری های علمی و فناوری 
هم برای اساتيد و هم برای دانشجويان تحصيالت تکميلی هستيم. ما هم يک مدل 

موفق اين چنينی با كشور هند داريم.
الپاتين از وجود گرانت های قابل توجه برای تحصيل دانشــجويان خارجی به نام 

مگاگرانت نام برد و اعالم كرد: اين گرانت كه قرار بوده تا سال 2020 وجود داشته 
باشــد با اعالم رياست جمهوری روسيه تا بعد از آن نيز ادامه دار خواهد بود و مقرر 

شده تا ميزان سی ميليارد روبل اين گرانت به محققان خارجی داده شود.
  وی از ايجاد سامانه آموزش روسی برای فارسی زبانان خبر داد و گفت: خوشبختانه 
با ايجاد اين پايگاه اســتقبال خوبی از آن شده است بطوری كه طبق گزارش ها به 

طور متوسط روزانه 2500 نفر از آن بازديد می كنند.
 وی همچنين يکی از مســايل ســرراه ارتباطات علمی و فناوری دو كشور را نبود 
رايزن علمی و فناوری در سفارت روسيه در ايران نام برد كه معاون پژوهشی وزير 
علوم هم در اين زمينه قول مســاعد داد كه اين موضــوع را از طريق وزارت امور 

خارجه ايران پيگيری كنند.
 الپاتيــن ابراز اميدواری كرد و گفــت: اين مالقات زمينه همکاری ها و ديدارهای 

مشترک آينده را بين محققان و دانشگاهيان ايران و روسيه را فراهم می كند.  

لويی سنز دبيركل انجمن بين المللی پارک های علم و فناوری جهان در مذاكره با وحيد 
احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم برای گســترش فراگير روابط با ايران در 

اين عرصه ابراز آمادگی كرد.
 به گزارش گاهنامه عتف ، معاون وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در ديدار با دبيركل 
انجمن بين المللی پارک های علم و فناوری جهان كه روز چهارشــنبه در شهر مسکو 

برگزار شد، پيرامون همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر كرد.
احمدی با اشــاره توانمندی های رو به گســترش ايران در حوزه علم و فناوری، گفت: 
جمهوری اســالمی با حدود پنج ميليون دانشــجو در باالترين رديف های گستردگی 

تحصيالت دانشگاهی جهان قرار دارد. 
وی اظهار كرد: بيش از 39 پارک علم و فناوری و 176 مركز رشــد آن در ايران وجود 

دارد كه در اين مراكز بيش از ۴۴00 واحد فناورانه فعاليت می كنند. 
معــاون وزير علوم تاكيد كرد: توجه ويژه به عرصه فناوری و پيشــرفت در زمينه های 
مختلــف اين حوزه در اولويت برنامه های دولت ايران قرار دارد و شــورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری كه رياســت آن بر عهده رييس جمهوری اســت، سياســت ها و 

برنامه های جدی و مهم توسعه ای را تدوين كرده است.
وی گفت: پارک ها و مراكز رشــد علم و فناوری نقش ســازنده ای در توسعه اين حوزه 
داشــته اند و از اين بين شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان با سابقه ترين پارک فناوری 
نقش پررنگ تری دارد كه در ســطح ملی حوزه فنــاوری با توانمندی و ظرفيت های 
جهانی شناخته می شــود و می تواند ميزبان خوبی برای كنفرانس سال 2018 انجمن 
بين المللی پارک های علم و فناوری جهان باشــد و دولت هم با تمام توان پشــتيبانی 

می كند.
لويی سنز دبيركل انجمن بين المللی پارک های علم و فناوری جهان نيز ضمن استقبال از 
همکاری با ايران و نتيجه بخش بودن مذاكرات دو طرف، گفت: با تجربه به همکاری و 
نقش جمهوری اسالمی در پيشرفت برنامه های انجمن، ارزشمند بودن فعاليت پارک های 
علم و فناوری ايــران و همچنين حمايت های دولتی، اگر برنامــه ميزبانی اصفهان از 

كنفرانس 2018 نهايی شود، زمينه مناسبی برای همکاری های بيشتر شکل می گيرد.
دبيركل اين انجمن تاكيد كرد: بدون شک پشتيبانی دولت و پارک های فناوری ايران از 
شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان می تواند تضمين برگزاری كنفرانسی موفق را فراهم 
كند تا نمايندگان همه كشورها با توان جمهوری اسالمی در اين عرصه بيش از گذشته 

آشنا شوند.
شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان ميزبانی خود را برای نشست سال 2018 به كنفرانس 
انجمن بين المللی پارک ها در شهر مسکو اعالم كرده است كه در صورت كسب اكثريت 

نسبی آرا، ميزبان آن خواهد بود.
در اين ديدار همچنين مصطفی كريميان اقبال نماينده غرب آســيا و شمال آفريقای 
پارک های علم و فناوری، همکاری های سازنده انجمن به ويژه لويی سنز با ايران را در 
اين عرصه ارزشــمند خواند و گفت: شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان می تواند ميزبان 
خوبــی برای برگزاری كنفرانس 2018 باشــد. 38 پارک ديگر از جمله يزد، اصفهان و 
خراسان رضوی نيز همکاری های الزم را برای برگزاری موفق كنفرانس انجام خواهند 

داد و دولت نيز از آن پشتيبانی می كند.
خســرو پيری مديركل امور فناوری وزارت علوم نيز با اشــاره به جايگاه رو به رشــد 
فعاليت های علم و فناوری در ايران گفت: شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان ديگر فقط 

به نام اين شهر شناخته نمی شود، بلکه به عنوان يک پايگاه ملی مورد توجه قرار دارد.
همچنين در ادامه مذاكرات كه احمد غالمی رايزن علمی ايران در روســيه و اوكراين، 
حسن خوش قلب مشاور معاون و رييس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
داريوش پورســراجيان رييس پارک علم و فناوری اســتان يزد و محمد قويدل معاون 
بين الملل پارک يزد حضور داشــتند، محورهای مختلف همکاری با انجمن بين المللی 

پارک های علم و فناوری جهان بررسی شد. 
اين نشست در حاشيه كنفرانس جهانی انجمن بين المللی موسسات و پارک های علم و 

فناوری )ASP( برگزار شد.
اين كنفرانس جهانی به مسائل مربوط به گسترش همکاری های دوجانبه و چند جانبه 
بين كشورهای مختلف در اين عرصه و همچنين رفع مشکالت و موانع احتمالی بر سر 

راه گسترش همکاری های فناورانه و دانش های نو اختصاص دارد.
ابراهيم واشــقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی و شماری از 
رئيسان پارک های علم و فناوری ايران از جمله اعضای هيات ايرانی در سفر به روسيه 
برای شركت در كنفرانس جهانی انجمن بين المللی موسسات و پارک های علم و فناوری 

هستند.  

معاون وزیر علوم تاکید کرد:

ضرورت تهیه مدل همکاری برای 
تعامالت دانشگاهیان ایران و روسیه

همکاری های انجمن جهانی 
پارك های علم و فناوری با 

ایران گسترش می یابد

گزارش سفر روسیه



مهرماه 95. شمارة 9

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
30

شــکل گيری معاونت آموزش، پژوهش و فنــاوری در وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بــرای اولين بار در دولت يازدهــم و اعمال معافيت ها و 
مشــوق های تاثيرگذار در حوزه صنايع دانش بنيان،گواه راستينی بر توجه 
ويژه دولت به مباحث ريشــه ای و ساختاری به منظور اصالح كاستی ها و 

آغاز حركتی پويا در مسير تقويت پيوند صنعت و دانش است.
 

بــه گزارش گاهنامه عتف ، درحاليکه دانش و فناوری از مهم ترين اركان توســعه 
صنعتی و توســعه اقتصادی كشورها به شمار می آيد و اقتصادهای پايدار، عمدتا بر 
پايه دانش پايه ريزی شــده اند، توجه به اين مهم در حوزه صنايع، معادن و تجارت 
كشــورمان تا پيش از دولت يازدهم، مغفول مانده و به گونه ای نظام مند و منسجم 

دنبال نمی شد. 
به اعتقاد كارشناسان، بی توجهی به امر تحقيق و توسعه در صنايع، يکی از داليل 
اصلی ركود، بی رونقی و نداشتن توان رقابت واحدهای صنعتی به ويژه در بازارهای 
بين المللی اســت و طبيعتــا صنايعی كه نتوانند تغييرات دنيا را تشــخيص داده و 
آموزش هــای الزم را برای انطباق با تغييرات و همچنين خلق نوآوری فرا بگيرند، 

محکوم به فنا خواهند بود.
تعطيلی صنايع مختلف از واحدهای صنعتی كوچک و متوسط گرفته تا كارخانجات 
بزرگ و نام و نشــان دار، طی ســاليان اخير نشــانگر غفلت اين واحدها از شتاب 
روزافزون تکنولوژی های روز و نداشــتن ايده های خالقانه به منظور جلب رضايت 

مشتری و فروش بيشتر است.
مدير ارتباط با صنعت و كارآفرينی دانشگاه صنعتی اميركبير در گفت و گو با خبرنگار 
علمی ايرنا با تقســيم بندی واحدهای صنعتی به دو دســته صنايع بزرگ و صنايع 
كوچک و متوسط اظهار داشت: صنايع بزرگ كشور كه عمدتا دولتی هستند، واحد 
تحقيق و توســعه )R&D( دارند ولی صنايع كوچک و متوسط به دليل هزينه های 

سنگين ايجاد اين واحدها اغلب بدون R&D فعاليت می كنند.
دكتــر 'مالک نادری' افزود: از ســوی ديگر، صنايع بزرگ ما بســياری از كارهای 
تحقيقاتی شــان را خودشــان انجام می دهد كه اين چرخه داخلی، پويايی را از آنها 
می گيرد درحاليکه اين دانشــگاه ها هســتند كه به دليل ارتباطات گسترده با مراكز 
علمــی و تحقيقاتی، در صورت تقاضای صنعــت، می توانند زمينه پويايی صنايع را 

فراهم كنند.
عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اميركبير از دانشجويان به عنوان موتور محركه 
فکری و عملياتی دانشــگاه ها ياد كرد و گفت: صنايع بــزرگ ما كمتر توجهی به 

ظرفيت و پتانسيل عظيم و ارزان جمعيت دانشجويی كشور دارند.
وی تصريح كرد: افزون بر اين، بســياری از وزارتخانه ها يا صنايع بزرگ ما دســت 
به تاسيس پژوهشگاه های تخصصی می زنند و پروژه های تحقيقاتی خود را به اين 
پژوهشگاه ها واگذار كرده و حتی برای آنها عضو هيات علمی، استخدام می كنند و به 

اين ترتيب، به رقيب دانشگاه ها تبديل شده اند.
نادری درباره وضعيت واحدهای تحقيق و توســعه در صنايع كوچک و متوسط نيز 
گفت: واحدهای صنعتی كوچک و متوسط ، عمدتا در دست بخش خصوصی است 
كه اين موضوع، يک امتياز خوب محسوب می شود و وجود بيشترين نيروی انسانی 
صنعتی در اين واحدها نيز از ديگر پتانســيل های آنهاست ولی اين واحدها معموال 

توان پرداخت هزينه های ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه را ندارند.
به گفتــه وی ، اغلب واحدهــای صنعتی كوچک و متوســط ، كيفيت كنترل در 
آزمايشگاه را با R&D اشتباه می گيرند درحاليکه خلق نوآوری و روش های نوين در 

شمار فعاليت های واحد تحقيق و توسعه قرار می گيرد.
مدير ارتباط با صنعت و كارآفرينی دانشگاه صنعتی اميركبير تصريح كرد: حتی برخی 
صنايع ما تعريف و درک درســتی از تکنولوژی و فناوری ندارند و آن را با دستگاه و 

تجهيزات، يکی می دانند درحاليکه دانش به دستگاه وابسته نيست.
وی با بيان اينکه در كشــورهای موفق دنيــا، تکنولوژی های جديد ابتدا در صنايع 
كوچک وارد و به امتحان گذاشــته می شود، گفت: ارزيابی ريسک و بکارگيری يک 
فناوری جديد در صنايع كوچک به مراتب، راحت تر و كم هزينه تر از اجرای آن در 
صنايع بزرگ اســت ولی متاسفانه صنايع كوچک ما به خاطر مشکالت نقدينگی و 
بعضا نبود آموزش ها و فرهنگ سازی الزم، شرايط و راهکارهای استفاده از خدمات 
دانشگاه ها و مزيت های واحدهای تحقيق و توسعه را نمی دانند و البته توان پرداخت 

هزينه های مربوطه را هم ندارند.
نادری از مسووالن خواست تا نسبت به رفع موانع تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه 
اهتمام بيشــتری نشان دهند و درعين حال هشــدار داد درصورت تداوم اين امر و 
فعاليت صنايع كوچک و متوســط بدون واحدهای تحقيق و توسعه، لطمات جبران 

ناپذيری متوجه صنايع كشور خواهد شد.

توجه به صنایع دانش بنیان
 و پیشرفته در دولت یازدهم

وی تاكيد كرد: تزريق پول، راهکار اصلی حل مشکالت صنايع نيست زيرا با پول نمی 
توان صنايع كوچک و متوسط را توسعه داد بلکه بايد پول را برای توسعه تکنولوژی در 

اين واحدها به مصرف رساند.
بــه گزارش ايرنا، توجه به همين خالها و همچنيــن ضرورت افزايش نقش دانش، 
پژوهــش، فناوری و نوآوری در ارزش افزوده بخشــهای صنعت، معدن و تجارت و 
تقويت جايگاه آنها، دولت يازدهم را بر آن داشــت تا در گام اول، تشــکيل معاونت 
مستقل 'آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت )وزارت صمت( 

را در دستور كار قرار دهد.
پس از ارزيابی های كارشناســی، اين معاونت از نيمه دوم بهمن سال 1392 با تغيير 
ســاختار معاونت توســعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونيکی با هدف توجه به 

آموزش های تخصصی مورد نياز بخش صنعت، معدن و تجارت تشکيل شد.
معاونت آموزش، پژوهش و فنــاوری از زمان آغاز به كار تاكنون، اجرای محورهای 
مهمی همچون توسعه تحقيقات كاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه های توليدی، 
خدماتی و تجاری به منظور افزايش كيفيت، كاهش قيمت، توســعه بازار و كاهش 
وابســتگی ها و زمينه سازی برای خلق فناوری های نو و به كارگيری آنها در صنايع 

نوين و پيشرفته را دنبال كرده است.
كمک به تاســيس و حمايت از شركتهای دانش بنيان، طراحی و اجرای راهکارهای 
تشويقی و حمايتی برای تجاری سازی دستاوردهای تحقيقاتی و پژوهشی و فناوری 

كشور نيز ديگر مسووليت مهمی است كه اين معاونت برعهده دارد.
وظايــف و برنامه های اين معاونت در چندين زيرمجموعه همچون دفتر توســعه و 
كاربــرد فناوری اطالعات، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر حمايت از مالکيت صنعتی، 
مركز توســعه فناوری و صنايع پيشرفته و مركز طرح های صنايع نوين، تعريف شده 

است.
دكتر 'رمضانعلی صادق زاده' دومين فردی است كه سکان معاونت آموزش، پژوهش 
و فنــاوری وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفته و توجه به صنعت دانش 
بنيان را جزء موثرترين كارهايی می داند كه دولت يازدهم در حوزه صنعت، رقم زده 

است.
وی در مصاحبه با خبرنگار علمی ايرنا از اهميت اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکی 
از اركان كليدی اقتصاد مقاومتی و همچنين فعاليت های موثر وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در راستای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنيان، سخن گفت.
صادق زاده، گسترش راه اندازی واحدهای تحقيق و توسعه )R&D( در صنايع كشور 

را از جمله فعاليت های موثر صورت گرفته در دولت يازدهم برشمرد. 
وی تصريح كــرد: يکی از ضعف های موجود در صنايع ما، نبود واحدهای تحقيق و 
توســعه در آنهاست و معتقديم دليل اصلی به روز نبودن بسياری از صنايع كشور به 

همين موضوع برمی گردد. 
معاون وزير صنعت خاطرنشان كرد: صنايع برای استقرار در شهرک های صنعتی، بايد 
مجوز تاســيس و بهره برداری را از روسای استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
دريافت كنند ولی درصورت تقاضای ايجاد واحد تحقيق و توسعه )R&D(، گواهی و 
پروانه مربوط به فعاليت های تحقيق و توسعه اين واحدهای صنعتی را به امضای وزير 
صنعت می رسانيم و اين كار در جهت تشويق و تقويت تحقيق و توسعه در واحدهای 

صنعتی كشور صورت می گيرد. 
وی درخصوص آمار صدور گواهی تحقيق و توسعه و بررسی و صدور پروانه تحقيق 
برای بنگاه های صنعتی و معدنی در فصل بهار امسال نيز گفت: در راستای گسترش 
فعاليت های تحقيق و توســعه و پروانه تحقيق و توسعه در سه ماهه اول امسال، ۴7 
گواهی تحقيق و توسعه )R&D( و 20 پروانه تحقيق و توسعه با تاييد معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صنعت برای بنگاه های صنعتی و معدنی صادر شده است. 
صادق زاده در بخش ديگری از سخنانش به مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در 'اصالح رژيم نهادی و اقتصادی' به عنوان يکی از طرح های مهم در برنامه ملی 

اقتصاد دانش بنيان اشاره كرد. 
وی توضيــح داد: در اقتصاد دانش بنيــان، وظايف متعددی بــرای وزارتخانه ها و 

سازمان های متعدد درنظر گرفته شده و مسووليت اجرای هر وظيفه به نهاد مشخصی 
واگذار شده است، مثال در توسعه سرمايه انسانی و دانشی وزارت علوم و در ساماندهی 
نظام نوآوری نيز متولی معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری است، در توسعه 
زيرساختها و توانمندی داخلی در فناوری اطالعات نيز مسووليت با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات اســت و وزارت صنعت هــم در اصالح رژيم نهادی و اقتصادی 

مسووليت دارد. 
به گفته صادق زاده، چالش های اين بخش ها شناسايی و استخراج شده و نقاط ضعف 
و قوت نيز احصا شده است تا جهت و راههای دسترسی به اهداف اقتصاد دانش بنيان 

به صورت روشن، فراروی سازمانهای مسوول قرار گيرد. 
وی افــزود: وزارت صنعت در زمينه رژيم نهادی و مشــوق های اقتصادی، جزئيات 
مربوط به شــاخص هايی مانند موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای، كيفيت قانونگذاری و 
حاكميت قانون را مشــخص كرده اســت و رشد تحقيق و توسعه و نفوذ فناوری در 

بخش های صنعتی و معدنی را پيگيری می كند. 

مراقب باشيم شركتهای دانش بنيان به سرنوشت 
دانشگاه ها در سالهای گذشته دچار نشوند 

معــاون آموزش، پژوهش و فنــاوری وزارت صمت، تقويت صنايع پيشــرفته را از 
سياستهای جدی اين معاونت ذكر كرد و اظهار داشت: به موازات شركت های دانش 
بنيان، درصدد فرهنگ ســازی برای ايجاد صنايــع دانش بنيان و حمايت از صنايع 

پيشرفته هستيم و دستورالعمل هايی در همين رابطه تدوين شده است. 
وی بيان داشت: تشکيل شركت های دانش بنيان، اقدام خوبی بود كه با ايجاد صندوق 
شــکوفايی و نوآوری و پشتوانه های قانونی، حمايت های عملی خوبی از آنها صورت 
گرفت ولی اســتفاده از ظرفيت های آنها به طور كاربردی در صنايع كشــور به ويژه 
صنايع كوچک و متوســط ، هنوز كامال محقق نشده است بنابراين، ايجاد و تقويت 

صنعت دانش بنيان را در دستور كار داريم. 
صادق زاده تصريح كرد: هدف ما اين است كه شركت های دانش بنيان به سرنوشت 
دانشگاه ها در سالهای گذشته، دچار نشوند كه عمدتا در توليد علم و حتی تبديل دانش 
فنی به فناوری، در حد پايلوت و مقياس آزمايشگاهی باقی بمانند بلکه ما بايد تا حلقه 
آخر كه تجاری سازی و كاربرد اين فناوری ها در صنعت كشور است، به پيش برويم. 

تقويت صنايع پيشرفته در كنار صنايع دانش بنيان 
وی تدوين دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداری صنايع پيشرفته و 
دانش بنيان را به عنوان يکی از اقدامات انجام شــده در معاونت آموزش، پژوهش و 

فناوری وزارت صمت طی سه ماهه اول امسال معرفی كرد. 
صــادق زاده با بيان اينکه طبق قانون های قبلی، اســتقرار صنايع در شــعاع 120 
كيلومتری تهران و شهرهای بزرگ، ممنوع بود، خاطرنشان كرد: به منظور گسترش 
دامنه شمول صنايع پيشرفته و دانش بنيان، توسعه اشتغال نيروی انسانی متخصص 
و فراهم آوردن زمينه اســتقرار اين دسته از صنايع در شعاع 120 كيلومتری تهران و 
حوزه شهرهای بزرگ، تصويب نامه اصالحی جايگزين مصوبه قبلی استقرار صنايع 
پيشــرفته شده اســت و اكنون صنايع دانش بنيان عالوه بر معافيت های مالياتی و 

گمركی، می توانند در اين شعاع جغرافيايی مستقر شوند. 
وی ادامه داد: با توجه به اينکه معتقديم، صنايع پيشرفته نيز جزء صنايع دانش بنيان 
محســوب می شوند، به اين دسته از واحدهای صنعتی گواهی می دهيم تا بتوانند در 
شعاع 120 كيلومتری تهران و كالنشهرها مستقر شوند ولی مشمول معافيت گمركی 

و مالياتی نخواهند بود كه اين كار، كمک بزرگی به صنايع پيشرفته خواهد بود. 
صادق زاده در تعريف صنايع پيشرفته گفت: براساس يکی از تعاريف متعددی كه ارائه 
شده، عنوان پيشرفته به صنايعی اطالق می شود كه در درجه اول، محصول توليدی 
آنها دارای ضريب نفوذ بااليی در بازار باشد، در درجه دوم اينکه تنوع محصول داشته 
باشد و سوم اينکه شتاب در نوآوری داشته باشد به اين معنی كه محصوالت آنها به 
سرعت در بازار، تعداد و گستره وسيعی از مشتريان را جذب خود كند و در عين داشتن 
تنوع، در فاصله های زمانی نسبتا كوتاه بتواند نوآوری در خود ايجاد كند و به اصطالح، 

ورژن های جديد خود را وارد بازار كند. 
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت افزود: ما گرايش های مرتبط با صنايع 
پيشــرفته را در 11 گروه تقسيم بندی كرده ايم كه از جمله اين فناوری ها می توان 
بــه IT و ICT )فناوری اطالعات و فناوری اطالعــات و ارتباطات(، بيوتکنولوژی، 
نانوتکنولوژی، هوافضا، تجهيزات دارويی، مهندسی پزشکی، ميکروالکترونيک و مواد 

پيشرفته اشاره كرد. 
وی درخصوص روند بررســی صالحيت دريافت جواز تاســيس و صنايع پيشرفته و 
صدور تاييــده فناوری جهت دريافت جواز در معاونت آمــوزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صمت نيز گفت: در روند صدور جواز تاســيس و پروانه بهره برداری در حوزه 
صنايع پيشرفته در سه ماهه اول امسال، ۴1 طرح از استان های تهران، البرز، اصفهان 
و خراســان رضوی كه دارای مناطق ممنوعه برای اســتقرار هستند، مورد بررسی 
قرار گرفت و پس از بررســی های كارشناسی و تخصصی، 18 طرح از لحاظ سطح 
تکنولوژی به تاييد رسيده و جهت صدور جواز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

استان های مربوط معرفی شدند. 

 حمايت از استقرار 150 واحد مهندسی
 در مراكز فناوری شهرک های صنعتی در سال جاری

صادق زاده يادآور شــد: طرح بهره گيری از توان واحدهای فنی مهندسی در رفع 
نيازهای تخصصی بنگاه های توليدی مستقر در شهرک های صنعتی كشور كه برای 
اولين بار توســط تشکل های مهندسی كشور مطرح شــده بود با همت و تالش 

صنعت و دانشگاه
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نمايشگاه موضوعی كيميای رازی كه با حضور معاون آموزش 
سازمان محيط زيســت، روسای دانشگاه های زنجان و همدان و 
مســئوالن موزه علوم و فناوری افتتاح شده بود با استقبال خوب 

دانشجويان، اساتيد، معلمان و فعاالن آموزش شيمی روبرو شد.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم، اين نمايشــگاه سه روزه به 
مناسبت هزار و صد و پنجاه و يکمين سالروز تولد زكريای رازی و 
همزمان با نهمين كنفرانس سراسری آموزش شيمی در دانشگاه 

زنجان برگزار شد.
در افتتاحيه اين نمايشگاه، دكتر ارشدی معاون پژوهشی موزه علوم 
و دبير علمی نهمين كنفرانس شيمی ايران ابراز اميدواری كرد اين 
نمايشگاه بتواند دســتاوردها و انگيزه های آموزشی موزه علوم و 
فناوری را به خوبی نشان دهد و تاثير خوبی در ارتقاء شيوه آموزش 

شيمی به نسل آينده داشته باشد.
دكتر قلندری نماينده موزه علوم در نهمين كنفرانس سراســری 
شيمی هم در ارتباط با سير كيمياگری و تفاوت هايی كه اين علم 
با علم شيمی دارد صحبت و تصريح كرد: شيمی دنباله كيمياگری 
نيست چرا كه علم نوينی است كه از قرن هجدهم ميالدی شکل 

گرفته اما كيمياگری علم سنتی و با پيشينه بسيار زياد است.
دكتر مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيســت، دكتر جمشيدی رئيس دانشگاه زنجان و دكتر زلفی گل 
از فعاالن آموزش شــيمی در ايران و رئيس دانشگاه همدان در 

افتتاحيه اين نمايشگاه حضور داشتند.
نمايشگاه موضوعی كيميای رازی از سلسله نمايشگاه های سيار 
موزه علوم و فناوری در نقاط مختلف كشــور بود كه به ترويج و 
تقويت هويت علمی ايرانيان می پرداخت. در اين نمايشــگاه كه 
هشتم شهريور  به كار خود پايان داد، روش های عملی كيمياگری 

بازسازی شده و در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت. 

محورهای ششمين همايش ساالنه موزه علوم و فناوری 
با عنوان »يادگيری مفاهيم علمی در موزه ها« اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی موزه علوم، اين همايش از 1۴ الی 
16 دی ماه در محل موزه ملی و با حضور مهمانان داخلی و 
خارجی، در دوازده محور برگزار می گردد. محورهای همايش 

بدين شرح است:
1- رويکردهای مناســب برای موزه  های علوم و فناوری در 

ترويج علم و يادگيری مادام  العمر
2- نظريه  های ارتباط با علم در موزه

3- شاخص  های اســتاندارد برای تهيه محتواهای آموزشی، 
طراحــی بازی  های علمی و فعاليت  های هنری در موزه  های 

علوم و فناوری
۴- چگونگی بازنمايی مفاهيم علمی و فناوری )بومی، نوين( 

در موزه  ها
5- شيوه  های تفســير ســير تحول محصوالت فناوری و 

شکل  گيری نظريه  های علمی در موزه علوم و فناوری
6- موزه  ها فرصتی برای آموزش غير رسمی و يادگيری در 

اوقات فراغت
7- شيوه  های آموزش تاريخ علم و فناوری در موزه  ها

8- نقش موزه  ها در آموزش معلمان و اجرای بهتر برنامه  های 
درسی

9- موزه، بستری برای آشنايی با فناوری  های نوين و مراكز 
صنعتی

10- روش  های نوين مديريت در موزه های علوم و فناوری
11- شايستگی حرفه  ای برای كاركنان موزه  ها و موسسات 

مروج علم

12- قابليت  های فضای مجازی برای ترويج و آموزش علم 
در موزه  ها

گفتنی است قالب ارائه مقاله، شرايط ثبت نام و مهلت ارسال 
آثار در سايت موزه به نشــانی www.irstm.ir موجود 
است؛ پژوهشــگران و عالقمندان می توانند از اول شهريور 

نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمايند.
مــوزه علوم و فناوری قصد دارد تا با رعايت اســتانداردهای 
علمی و اجرايی، همايش را به ســطح بين المللی برســاند.  
امسال نيز مانند سال های گذشــته، با شركت متخصصان 

خارجی و داخلی، كارگاه های تخصصی برگزار خواهد شد.

محورهای ششمین همایش ساالنه 
موزه علوم و فناوری با عنوان 

»یادگیری مفاهیم علمی در موزه ها« 
برگزاری نمایشگاه کیمیای رازیاعالم شد

در زنجان

مسلماً انتظار داريم آب سرد زودتر از آب داغ دچار انجماد 
شــود ولی تجربه وتحقيق نشان داده كه در طيف گسترده از 
شرايط عکس اين واقيت صحيح است و آب داغ زودتراز آب 

سرد منجمد ميشود.
در ســال 1969، دانش آموز دبيرســتانی در تانزانيا كه اِمپِمبا 
)Mpemba( نام داشــت، به همــراه دانش آموزان ديگر 
مي خواســت براي مراسمي بستني درست كند. براي درست 
كردن بستني همانطور كه مي دانيد شير جوشيده شده اي كه 
به آن شکر اضافه شده، بايد يخ بزند. امپمبا هم منتظر بود كه 
ظرف شير و شکرش سرد شود تا بتواند آن را داخل يخچال 
بگذارد. اما او عجله داشــت و از طرفــي مي ديد كه اگر زود 
نجنبد، هم شــاگردی های او زودتر از او ظرف هايشان را در 
يخچــال مي گذارند و جايي براي ظرف او باقي نمي ماند، به 
همين علت ظرف ســرد نشده اش را در يخچال گذاشت. اما 
او در كمال تعجب مشاهده كرد، كه زودتر از دانش آموزهاي 
ديگر كه ظرف شير و شکر سرد را در يخچال گذاشته بودند، 
موفق به تهيه بستني شده است. امپمبا علت آن را از معلمش 
جويا شد، اما او حاضر به قبول آن نشد. مدتي بعد يک استاد 
فيزيک به نام دكتر آزبورن از دبيرستانی كه  امپمبا در آن بود 
بازيد كرد، امپمبا از فرصت استفاده كرد و از دكتر آزبورن هم 
در مورد اين پديده پرسيد. آزبورن به امپمبا قول داد، اين مورد 
را بررسي كند. آزبورن از يک تکنسين آزمايشگاه خواست كه 
اين پديده را امتحان كند، او هم به همان نتيجه امپمبا رسيد. 
سرانجام در ســال 1969 مشاهدات امپميا و دكتر ازبورن به 

چاپ رسيد و پديده زودتر يخ زدن آب گرم، به »اثر امپمبا«، 
موسوم شد.

 توضيح اثر امپمبا
دليل واحدي براي پديده اِمپمبا وجود ندارد و عوامل مختلفي 

در ايجاد اين پديده موثر هستند اين داليل عبارتند از:
1- تبخيــر: فرض كنيد، دو ظرف حاوي آب 70 درجه و آب 
30 درجه داريم و آنها را سرد مي كنيم. هنگامي كه آب گرم تر 
سرد مي شود، مقداري از حجم آن تبخير مي شود، اين مقدار 
حجم تبخير شــده آب از 2 راه باعث تســهيل يخ زدن آب 

گرم تر مي شود:
الف- مقدار جرم آب گرم تر را كم مي كند.

ب- براي تبخير نياز به مقداري گرما اســت، آب تبخير شده 
اين گرما را از آب مايع مي گيرد.

2- گازهاي حل شــده در آب: هر چقدر آب گرم تر باشــد، 
ميزان گاز حل شده كمتري در خود دارد، بنابراين جريان هاي 
همرفتي در آن تسهيل مي شود و آب به صورت يکنواخت تري 
خنک مي شــود. به عالوه آبي كه گاز كمتري دارد، نيار به از 

دست مقدار كمتري گرما براي تبديل شدن به يخ دارد.
3- اثر سطح داغ: وقتي آب گرم تر سرد مي شود، جريان هاي 
همرفتي در آن به وجود مي آيد و توزيع گرما در آن به صورت 
يکنواخت نخواهد بود. چينن چيزي باعث مي شــود كه يک 
اليه آب گرم در باالي اليه آب سرد ايجاد شود. به اين پديده 

اثر سطح داغ مي گويند..

۴- اثــر بر محيط اطراف: محيط اطراف ظرف هاي حاوي آب 
گرم و آب سردتر، هم بر يخ زدن آب ها اثر مي گذارد. اما دكتر 
چانگکينگ و دكتر زانگ برای توضيح بيشــتر اين اثر، تالش 
كردند تا از آزمايش اين فرايند در ســطح مولکولی اســتفاده 
كنند. آنها می گويند: »برهمکنش بين پيوندهای هيدروژنی و 
پيوندهای قوی تری كه اتم های اكسيژن و هيدروژن را در يک 
مولکول در كنار هم نگه می دارد و به عنوان پيوند كوواالنسی 

شناخته می شود، سبب اين اثر می شود.«
در حالــت طبيعــی وقتی مايعــی گرم می شــود، پيوندهای 
كوواالنسی بين اتم ها كشيده می شوند و انرژی ذخيره می كنند. 
به ادعای اين محققان، پيوندهای هيدروژنی اثری غير عادی 
در آب توليد می كنند كه منجر به اين می شود كه وقتی كه آب 
گرم شود، پيوندهای كوواالنسی كوتاه تر شوند و انرژی ذخيره 
كنند. اين مســئله منجر به اين می شــود كه انرژی آزاد شده 
اين پيوندها، در قياس با انــرژی اوليه حالت يخ زده درفريزر، 
شاهد افزايشی به صورت نمايی باشد. بنابراين آب گرم انرژی 

بيشتری را سريع تر از آب سرد از دست می دهد.
دكتر چانگ كينگ می گويد: »گرم كردن، انرژی را بوســيله 
كوتاه كردن و محکم كردن پيوند كوواالنسی ذخيره می كند. 
پيوند هيدروژن و اكســيژن كه در يک فريزر سرد شده باشد 
انرژی اش را با ســرعتی كه به طور نمايــی به انرژی ذخيره 
شده اوليه بستگی دارد، رها می كند و بنابراين اثر امپمبا اتفاق 

می افتد«.
مونوی ِجنگ از دپارتمان فيزيک دانشگاه كاليفرنيا ميگويد:»با 
اين حال، اين توضيحات نمی تواند تنها توضيح برای اثر امپمبا 
در نظر گرفته شود و تا آنجا كه من می دانم، اين نتيجه به طور 

مستقل تاييد نشده و می تواند يک اتفاق آماری بوده باشد.«
شما هم اكنون می دانيد كه آب گرم زودتر از آب سرد يخ می زند،  

شما هم عالقه مند شويد و با مايعات ديگر آزمايش كنيد. 

چرا آِب داغ زودتر از آِب سرد یخ می زند؟

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و سازمان صنايع كوچک 
و شــهرک های صنعتی ايران به مرحله اجرا درآمد و تاكنون 
در 30 شهرک صنعتی در قالب مراكز فناوری و كسب و كار 

به اجرا درآمده است.
وی از ايجاد و اســتقرار بيش از 500 واحد فنی مهندســی، 
متناســب با زيرســاخت ها و ظرفيت های ايجاد شده در اين 
مراكز طی سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: اين اقدام با 
همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها اجرايی شده است تا 
واحدهای فنی مهندسی از نزديک نسبت به ارائه مشاوره های 
تخصصی به بنگاه های مستقر در شهرک های صنعتی اقدام 

كنند. 
معاون وزير صنعت بيان داشــت: همچنين به منظور شکل 
گيری و گسترش واحدهای فنی مهندسی در بخش صنعت، 
معدن و تجارت بهره گيری ظرفيت های فنی مهندسی موجود 
در كشور در جهت رفع نيازهای تخصصی نرم افزاری و ارائه 
مشاوره های تخصصی به بنگاه های توليدی و تجاری كشور، 
توســعه حمايت از واحدهای فنی مهندسی در شرح وظايف 
وزارت صنعت قرار گرفته و در همين راســتا تاكنون بيش از 
12 هزار جواز و پروانه فنی مهندســی در سطح كشور صادر 

شده است. 
استاد دانشــگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی به برخی 
اقدامات معاونت آموزش وزارت صنعت در راســتای تقويت 
ارتباط صنعت و دانشــگاه اشــاره كرد و گفت: برای نهادينه 
كردن ارتباط صنعت و دانشــگاه، به روســای سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت در استانها اعالم كرديم كه معاونان 
پژوهشــی دانشگاه های مادر هر استان را به عنوان مشاوران 
پژوهشــی ســازمان های خود منصوب كنند تا هم نيازهای 
صنعتــی و گره های تحقيقاتی صنايع به دانشــگاه انعکاس 
يابد و هم تحقيقات دانشــگاهی هرچه بيشتر و در راستای 

پاسخگويی به نيازهای صنعت، كاربردی شود. 
وی تاكيــد كرد: براســاس قانونی كه در دولــت يازدهم به 
تصويب رســيد و با هدف رفع مشــکالت صنايع با كمک 
دانشگاهيان، تمام واحدهای صنعتی كه براساس عملکرد بايد 
ماليات بر درآمد بپردازند می توانند به ميزان 10 درصد ماليات 
خود را با دانشگاه قرارداد ببندند كه سازمان امور مالياتی هم 

آن را به عنوان معافيت مالياتی می پذيرد. 
صادق زاده ادامه داد: يک بخش از قانون رفع موانع توليد كه 
ســازمان های مختلفی، متولی اجرای آن هستند، به تخفيف 
10 درصد ماليات برمی گردد و بخشــی نيز به تامين منابع 
مالی مربوط می شود به اين ترتيب كه بايد 50 درصد هزينه 
تحقيق و توســعه را خود واحدهای صنعتــی و 50 درصد را 

دولت بپردازد. 
وی ميزان اعتبارات پيش بينی شده برای تامين مالی هزينه 
تحقيق و توسعه در واحدهای صنعتی در سال گذشته را حدود 
دو ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: متاسفانه اين رقم به دليل 
محدوديت هــای بودجه ای، تخصيص نيافت و اميدواريم در 
ســال جاری شاهد تحقق آن باشيم چراكه با اين كار، انتظار 
می رود روند ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه در صنايع، شتاب 

چشمگيری پيدا كند. 

معرفی مناسب محصوالت به جهانيان، 
موثرترين گام برای صادرات است

صادق زاده، معرفی مناسب محصول به جهانيان را به عنوان 
اولين و موثرترين گام برای صادرات دانســت و تصريح كرد: 
ثبت جغرافيايی محصوالت، اصلی ترين اقدام در راســتای 
معرفی آنها به جهانيــان و فراهم كردن زمينه صادرات اين 

محصوالت است. 
جمهوری اســالمی ايران يکی از اعضای ســازمان جهانی 
مالکيت فکری )وايپو( وابســته به سازمان ملل متحد است 
و ثبت جهانی محصوالت مهم و اســتراتژيک ايران در اين 
ســازمان، يکــی از وظايف اصلی دفتر حمايــت از مالکيت 
صنعتی ) زيرمجموعه معاونــت آموزش، پژوهش و فناوری 

وزارت صنعت است به شمار می آيد.
معاون وزير صنعت به ثبــت جغرافيايی بين المللی تعدادی 
از محصوالت مهم و اســتراتژيک كشــور از جمله رطب بم 
كرمان، انار ســاوه و فرش 1۴ منطقه ايران شــامل اردكان، 
ايالم، تركمن جــركالن و بجنورد، چهار محال و بختياری، 
سردرود آذربايجان در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: گواهی 
نامه های مربوط به ثبت اين محصوالت صادر شده و پرونده 

ثبت تعداد ديگری نيز در دست تکميل و بررسی است.  

صنعت و دانشگاه
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دومين برنامه به اشــتراک گذاری ايده ها و تجارب نو و 
موفق با عنوان سار يا همان »سخنگاه انديشه های راهبر« 12 
شــهريورماه توسط موزه علوم و فناوری و در محل موزه ملی 

ايران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم، نخستين برنامه از سلسله 
همايش های فصلی ســار روز هفتم خرداد و با حضور 8 ايده 
پرداز برگزار و با اســتقبال خوبی روبرو شــد. موضوعات ايده 
پردازان سار بهار از اين قرار بود: راديو اينترنتی، راه اندازی شهر 
رياضی، ادبيات علمی- تخليلی، تبديــل ايده های ذهنی به 
شركت های بزرگ، سينمای علمی- تخيلی، موزه های علمی، 

تصويرسازی علمی و مدارس طبيعت.
دكتر حســين مدنی دبيــر اين پروژه با 
اشــاره به رضايت مندی از ســار بهار 
می گويد: عليرغم ايراداتی كه در نحوه 
اجرا و مديريت برنامه بهار وجود داشت 
اما در گام اول توانســتيم ضمن جذب 
180 نفر مخاطــب، ايرادات مان را هم 
بيابيم. وی با تاكيد بر اين كه مخاطبان 
ما اكنون می دانند پروژه سار چه می گويد 
و به دنبال چيست، تصريح كرد: از آنجا 
كه نمی خواســتيم اين پروژه فردمحور 
باشــد لــذا دبيرخانه و هيئــت اجرايی 
متشــکل از 15-16 نفر تشکيل شد تا 
از مجموعه موزه  بيشــتری  واحدهای 

علوم و فناوری درگير شــوند. همچنين اتاق فکری متشکل 
از فرهيختگان و نخبگان برجســته كشور ترتيب داده شد تا 

در زمينه انتخاب سخنرانان و موضوع برنامه ها فعاليت كنند.

سار تابستان
سار تابســتان تم و موضوع خاصی نداشت. اين را دبير پروژه 
ســار می گويد و می افزايد: طبق برآيندی كه از نخستين سار 
داشتيم، تنوع ســخنرانی ها برای مخاطبان بسيار جذاب بوده 
اســت، لذا می خواستيم اين روند را در ســار تابستان كه روز 
جمعه 12 شهريور ماه از ساعت 15 الی 19 در محل موزه ملی 
ايران برگزار می شــد هم ادامه دهيم و البته دو نکته را نيز در 
نظر داشتيم: 1- توجه به برابری جنسيتی و 2- موضوعات و 
مشکالت روز جامعه؛ مثل: »نوآوری در كارآفرينی« و » اعتماد 

به نفس در كار«.

امتيازات ويژه
دكتر مدنی با اعالم اين كه پروژه سار از نظم خاصی برخوردار 
اســت می افزايد: تاريخ برگزاری و شــرايط ثبــت نام تمام 
نشست های ســار تا پايان سال مشخص است و عالقمندان 
می توانند از طريق مراجعه به ســامانه sar.irstm.ir و يا 
تماس با شــماره 02188918220 اقدام به ثبت نام كنند. دبير 
ســار همچنين به تخفيفات هزينه ثبت نام اشــاره می كند و 
می افزايد: افرادی كه در سار بهار شركت داشتند با 50 درصد 
تخفيف يعنی تنها با 10 هزار تومان می توانند از سار تابستان 
هم اســتفاده كردند. و ايــن ميزان 
تخفيــف برای افــرادی كه بخواهند 
زودتر در كنفرانس های بعدی ثبت نام 

كنند به 70 درصد می رسد.

سارهای ويژه
موزه علوم عالوه بر سارهای فصلی، 
2 ســار ويژه نيز برای سال جاری در 
نظر گرفته است: »سار كار« كه ويژه 
كارآفرينی است و »سار سبز« كه ويژه 
محيط زيست است و به ترتيب در 1۴ 

آبان و 20 اسفند برگزار می شوند.

جامعه هدف سار
جامعه ی هدفی كه برای پروژه سار تعيين شده است، فعاالن 
دانشگاهی، عالقمندان به علم و فناوری، سرمايه گذارن علمی 
و كارآفرينان هستند. البته اين به معنای آن نيست كه از ورود 
افراد خارج از اين طيف، جلوگيری بعمل می آيد بلکه كل جامعه 

می تواند به طور بالقوه مخاطب سار باشد.

تمايز سار با برنامه های مشابه
زبان مورد استفاده در نشست های سار، زبان غيررسمی و راحتی 
اســت و اصوال تالش می شود تا از رسميت جلسات كاسته و 
به تنوع و جذابيت شان افزوده شود. همچنين در نشست های 
سار فايل های صوتی سخنرانان در سامانه بارگزاری می شود و 
افرادی كه امکان حضور ندارند هم می توانند از اين پادكست ها 

استفاده كنند.  

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می توانند از طریق مراجعه به سامانه 
اینترنتی از اولویت های پژوهشی موزه علوم و فناوری در سال ۹۵ آگاه 

شوند.
موزه علوم و فناوری، نهادی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است 
که به طور گسترده در زمینه معرفی سیر تحول علم و فناوری و گسترش 
سواد علمی- فناورانه از طریق ترویج علم فعالیت می کند. مأموریت های 
اصلی این موزه شامل حفاظت از میراث علمی کشور با بازسازی و نمایش 
فناوری های بومی و دستاوردهای دانشمندان ایران و اسالم و ارائه مفاهیم 
علمی در فضایی جذاب و مفرح به منظور یاددهی اثربخش علوم و فناوری 

در قالب آموزش غیررسمی به بازدیدکنندگان است.
در راستای کیفیت بخشی به مأموریت های یادشده از طریق جلب مشارکت 
دانشمندان  و  اندیشمندان  نخبگان،  ارزشمند  تجربیات  از  بهره گیری  و 

فرهیخته کشور، این موزه اقدام به تهیه و انتشار فهرستی از زمینه ها و عنوان های پژوهشی مورد نیاز خود کرده 
است. این عنوان ها از پژوهش تا طراحی و ساخت آثار نمایشی- تعاملی مورد نیاز موزه را در بر می گیرد. پژوهشگران 
عالقه مند می توانند فرم پیشنهادهای پژوهشی را از درگاه اینترنتی موزه به نشانی www.irstm.ir دریافت نموده 

و پس از کامل نمودن، در همین سایت بارگزاری نمایند.  

زکریای رازی
زكريای رازی در ری متولد شد و در جوانی به بغداد رفت 
و به تحصيل كيميا پرداخت و بعدها به سبب آسيبی كه در اثر 
اين كار به چشمش وارد شد به فراگرفتن طب در سنی نسبتا 
باال روی آورد و رياست دو بيمارستان يکی در زادگاهش ری 
و ديگری در بغداد را عهده دار شــد. در طب، رازی به عنوان 
يکی از پزشکان بزرِگ بالينی و از داروشناسان بنام در شرق 
اســالمی و در اروپای مسيحی شــناخته شده است. وی در 
پزشکی و داروشناسی رساله ها و كتاب های متعدد نوشت. دو 
كتاب بسيار ارزشمند او در طب يکی مجموعه چندين جلدی 
موســوم به »الحاوی« و ديگری كتابی به نام »المنصوری« 

است.
رازی نخســتين كسی است كه سرخک را از آبله تميز داد و 
نيز اولين كسی اســت كه دوختن محل جراحی را با پوست 
روده گوسفند تجويز نمود و ضمنا الکل يعنی ماده شيميايی 
اختراعی خويــش را كه خود، نامش را  » ال-كحل« ناميد، 
برای گندزدايی زخم ها بکار برده اســت. وی همچنين اولين 
دانشــمندی است كه از ســولفات آهن، اسيد سولفوريک را 
بوجود آورد و آن را »زيت الزاج« خواند. او در كتاب »االسرار« 
طرز تهيه چند ماده مهم ديگر مثل زرنيخ )آرسنيک(، كربنات 
آمونيوم و حتی تقطير نفت خام را ارائه داده اســت. وی اين 
روش ها را چند ســده پيش از دانشمندان ديگر مانند »آلبرت 
ماگنوس« به گونه ای منظم و دقيق عرضه داشــته و مهم 
آنکه خود نيز با انجام آزمايش های متعدد صحت نظرياتش 
را به محک تجربه گذارده است. او در مورد چگونگی بينايی، 
رساله ای نوشت و داروهايی را برای درمان بيماری های چشم 
كشــف كرد. رازی خواص جيوه را به عنوان يک مســهل 
دريافته و آن را تجويز نموده اســت. اين دارو در غرب بعدها 
به نام »ســفيده رازی« خوانده شد. همچنين می توان وی را 
جزء نخستين پزشکانی كه به درمان بيماری های تن از طريق 

روش های روانشناختی مبادرت كرده به شمار آورد.
رازی از اولين شــيمی دانانی است كه طبقه بندی منظمی از 
انواع مواد ارائه داده اســت. او ضمنا از نخستين دانشمندانی 
است كه گونه های مختلف افزارهای گداختن فلزات را طبقه 
بندی كرده است. او نخســتين كسی است كه كليه اشيای 
عالم را به سه طبقه حيوانات، نباتات و جامدات تقسيم كرده 
است. رازی مطالعاتی درباره وزن مخصوص اجسام و روش 
اندازه گيری آن ها انجــام داده و ترازويی را نيز بدين منظور 

ابداع نموده است.
رازی در فلســفه و الهيات و ماوراءالطبيعه و ساير رشته های 

عقلی نيز آثار عمده ای دارد.
اين دانشــمند ايرانی از آنجا كه كتاب هــای خود را به زبان 
عربی می نوشت نزد غربيان به »جالينوس عرب« نيز مشهور 

بوده است.
به پاس زحمات او در داروســازی روز پنجم شــهريور را روز 
بزرگداشــت زكريای رازی شــيمی دان بزرگ ايرانی و روز 

داروسازی نام گذاری كرده اند.
تعدادی از مکتوبات علمی:  المنصوری )در طب(  الحاوی 

فی طب  االسرار  الشواهد  الطب الملوكی  

دومين جشــنواره علم و عامه به همت و ميزبانی موزه 
علوم و فناوری و با همکاری ســازمان ها و نهادهای دولتی و 
غيردولتی با هدف ترويج علم از طريق ساده ســازی مفاهيم 
علمی، تشويق عامه مردم برای مشاركت جويی در فعاليت های 
علمی و فرهنگ سازی برای ايجاد تفکر علمی در دو بخش 

رقابتی و نمايشگاهی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موزه علوم، عالقمندان می توانند آثار 
خــود را در دو بخش اصلی و ويژه تــا 15 مهرماه 1395 به 

دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.
بخش اصلی جشنواره علم و عامه با محوريت »ارائه، معرفی 
يا آموزش مفاهيم علمی به زبان ساده« در قالب های: ساخت 
ابزار آموزشــی، داســتان علمی، كليپ علمی، ُجنگ علمی 
و اســباب بازی های علمــی و بخش ويژه نيــز با محوريت 
»بهينه ســازی مصرف«  در قالب های: اجرای تئاتر، ساخت 
ابزار، نقاشــی، پويانمايی، شــبکه اجتماعی و عکاسی آماده 

دريافت آثار است.
منظور از بهينه ســازی مصرف، ســاخت ابزار يا به كارگيری 
الگوها و روش هايی برای مصرف درست سوخت، آب، برق، 

مواد غذايی و... است.

برای شركت در بخش ويژه بايد آثار علمی در يکی از مفاهيم 
ذيل ارائه شود:

- راهکارهــای كاربردی توليد انرژی پــاک در محيط های 
خصوصی و عمومی

- آگاه سازی مردم نسبت به تخريب محيط زيست، سالمت 
انسان و انرژی های سبز

- افزايش حساسيت و مسئوليت پذيری شهروندان در مقابل 
رفتارهای نادرست مصرف

- تشويق و فرهنگ ســازی عامه مردم برای اصالح الگوی 
مصرف

- انتقــال و آموزش مفاهيم علمی مربوط به بهينه ســازی 
مصرف

جشنواره سراســری »علم و عامه« برای دومين سال پياپی 
در هفتــه ترويج علم از 15 الی20 آبان 1395 توســط موزه 
علوم و فناوری برگزار خواهد شــد. عالقمنــدان می توانند 
جهت دريافت اطالعات بيشــتر درباره محورهای جشنواره، 
شــاخص های داوری و ســاير جزئيــات بــا شــماره های  
02188851۴۴8و0218891۴93۴تماس حاصل نمايند و يا 

به نشانی اينترنتی www.irstm.ir مراجعه كنند.  

اشتراك ایده های نو 
در سار تابستانِی موزه علوم

موزه علوم و فناوری اولویت های پژوهشی خود 
در سال ۹5 را در سامانه این موزه منتشر کرد

موزه علم و فناوزیجشنواره علم و عامه




