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اولین نشست علم و فناوری 
بین ایران و ایتالیا 

پیام تسلیت وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در 
پی ارتحال حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
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مدیر کل دفتر سیاست گذاري و برنامه ریزي 
امور فناوري وزارت علوم:

 خزانه ایده های برگزیده در 

کشور راه اندازي مي شود 

موافقت نامه اجرای دوره های 
کارآموزی در صنعت امضاء شد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم

بــه گزارش گاهنامــه عتف، وحید احمــدی معاون 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، رمضانعلی صادق زاده 
معاون  آموزش، پژوهــش و فناوری وزارت صنعت و 
علی یزدانی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچــک و  شــهرک های صنعتی ایــران در افتتاح 
نمایشــگاه هفتــه پژوهش و فناوری ســال 95 این 

موافقت نامه را امضا  کردند. 
در راســتای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی 
و فنــاوری بین وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری و 
وزارت  صنعــت، معدن و تجــارت مصوب 93/5/12 
و بــه منظور افزایش اثرگــذاری و اثرپذیری آموزش 
عالی و بخش  صنعت و همچنین پرورش دانشجویان 

کارآمد و بــا مهارت، ایجاد دوره های کارآموزی برای 
دانشــجویان ضروری  به نظر می رســد بر این اساس 
این دستورالعمل به منظور ساماندهی امر کارآموزی 
در رشته های مختلف گروه های آموزش عالی تدوین 

می شود. 
صفحة 5

در این سال ها  شاهد این موفقیت ها  و شکست های حوزه 
فنــاوری بوده ایم، برای مثال در دهــه قبل کمپانی نوکیا 
حرف اول را در صنعت گوشی های همراه می زد ولی امروزه 
دیگر نامی از آن نیســت چرا؟ یک دلیل، آنهم این بود که 
در مســابقه فناوری و نوآوری عقــب ماند ولی در عوض 
کمپانی عظیم اپل به لطف حــدود 400 اختراعی که تنها 
خود رییس فقید آن، استیوجابز و سایر اختراعات همکاران 
او داشت به عنوان نوآورترین غول فناوری ارتباطات، اکثر 
رقبا را از میدان به در کرد و شــاهد این بودیم که با مرگ 
استیو جابز شــوکی که به این غول فناوری وارد شد دیگر 
ابرکمپانی ارتباطات به نام سامســونگ توانست دوش به 

دوش اپل حرکت کند.
یا به عینه در ایران ما شــاهد فناوری های به روز و متنوع 
خودروهای شــرکت هیوندایی کره جنوبی و زیرمجموعه 
آن کیاخودرو هســتیم که هرســال مدل هــای جدیدتر و 
بــه روزتــری را وارد بازار جهان و ایران مــی نمایند و به 
لطف متوســط 60 اختراع و نوآوری، ایــن کمپانی آنرا به 
یک شــرکت خودروساز، کشــتی و نفت کش ساز موفق 
در ســطح دنیا مبدل کرده است و با همین روال در آینده 
نزدیک ممکن است سومین کمپانی پرفروش دنیا در حوزه 

خودروکه تویوتا است را پشت سر بگذراند.  
 اگر بخواهیم تعریف ساده ای از فناوری یا همان تکنولوژی 
ارائه کنیم فناوری به مفهــوم تلفیق علم و دانش با حوزه 
کاربرد و عملیات اســت برای پیشبرد امور جامعه از جمله 
صنعت، کشــاورزی، بهداشت و غیره. با این تعریف اموری 
همانند گردشــگری )که یکی از ظرفیت های اصلی ایران 
اســت( بدون بهره از فناوری نمی تواند راه به جایی برده 
و توســعه الزم را به همراه داشته باشــد چه رسد به امور 
صنعتی، کشــاورزی، بهداشتی و حتی علوم انسانی و هنر. 
و اموری همچون اشتغال، اقتصاد، رفاه، تامین اجتماعی و 

حتی اقتدار ملی شدیدا مولفه های وابسته به آنند.
 وقتــی عبارات و مفاهیم علــم و دانش به میان می آیند، 
اولین واژه فکر و مغــز افزار را به عنوان پایه وجودی خود 
متصور می ســازد و در این میان پیشــرفت امور جامعه با 
کلمه مغزافــزار و علم افزار معنا می یابــد. با این تعریف 
یکی از خروجی هــا  و برون دادهای علــم و فناوری که 
اقتصاد است را نمونه می آورم و در این مفهوم کشورهایی 
کــه عمده اقتصاد آن هــا  برپایه مغز افــزار و دانش افزار 
اســتوار است اقتصاد پیشــرفته تعریف می شوند و اقتصاد 
کشورهایی که برپایه منابع طبیعی )همچون معادن، نفت و 
گاز( و نیروی فیزیکی )همچون نیروی کار انسانی( اقتصاد 
ســنتی و عقب مانده نامیده می شوند. برای مثال 80 الی 
90 درصد اقتصاد و تولید ناخالص ملی کشــورهای توسعه 
یافته صنعتی حاصل استفاده از مغز افزار و دانش افزار است 
و تنها 10 الی 20 درصد بــرروی منابع طبیعی و فیزیکی 

استوار است. 

تشکیل 50 بنیاد حامیان علم 
و فناوری در دولت یازدهم

حسن خوش قلب
مشاور معاون پژوهش و فناوری

و رییس حوزه ریاست

عوامل موفقیت چشمگیر فناوری 
و اقتصاد کشورهای شرق آسیا در 

مقایسه با کشورهای غرب آسیا

ادامه در شماره بعد
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گزارش کامل هفته ملی 
پژوهش و فناوری وجشنواره 

تجلیل از برترین های 
پژوهش و فناوری 

بخش دوم
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خبر

دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
مراســم افتتاح تلویزیون تعاملی  دانشگاه پیام نورگفت: مهم 
ترین ویژگی دانشگاه پیام نور، شیوه آموزش تلفیقی در  ارائه 
خدمات نیمه حضــوری و بهره گیــری از روش های نوین 

آموزشی است
 به گزارش گاهنامه عتف، دکتر فرهادی در این مراســم با 
اشاره به اینکه دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین است، 
اظهار داشت: نیاز  دانشگاه های امروز، ورود به عرصه تجاری 
ســازی با یافته های علمی است و این مهم بدون همکاری 

بخش خصوصی محقق نخواهد شد . 
وی در ادامــه ضمــن تأکید بر تعامل بــا بخش خصوصی 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به منظور به بار نشــاندن 
ایده های خالق، از تالش های دانشــگاه پیام نورکه توانسته 
با همکاری صندوق رفاه دانشــجویان و شرکت به سیما با 
راه انــدازی تلویزیون تعاملی در جهــت ارائه  خدمات نوین 

آموزشی گام مؤثری بردارد، تقدیر کرد . 
دکترفرهادی اذعان داشت: اعتقاد ما بر این است که دانشگاه 

پیــام نور با تکیه بر مأموریت خود یعنی آموزش از راه دور و 
نیمه حضوری،  نباید هیچ محدودیتی در جذب دانشجو داشته 
باشــد و حتی می تواند عالوه بر آموزش های آکادمیک، به 
آموزش های عالی آزاد و مهارتی  برای اقشار مختلف، چه در 

داخل و چه خارج از کشور روی بیاورد . 
وی در ادامــه گفت: دانشــگاه پیام نور پــس از راه اندازی 
تلویزیون تعاملی با توجه به گســتردگی شعبه ها در سراسر 
دنیا، بویژه در کشورهای  اسالمی می تواند در تحقق یکی از 
اهداف اساســی وزارت علوم که تعامل با دانشگاه های مؤثر 
دنیا و جذب دانشجوی خارجی می باشد،  گام مهمی بر دارد . 

وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشــگاه پیــام نور با توجه به 
امکانــات ویژه در امر آموزش از راه دور می بایســت متولی 
حوزه آموزش نیمه  حضوری و الکترونیکی در کشــور باشد، 
تصریح کرد: بهره مندی از روش های نوین با حضور بخش 
خصوصی، بازار گسترده ای را در زمینه  تولید محتوا و ارزش 
افزوده ایجاد کرده است و امید است این دانشگاه با تکیه بر 
ظرفیت های خود، ضمن ارائه خدمت به جامعه  دانشــگاهی 

کشور، شرایط را برای ارتقاء کارکنان سایر دستگاه ها فراهم 
آورد و بیش از پیش در راستای بهبود فرهنگ عمومی جامعه 

 نقش آفرینی کند . 
گفتنی اســت تلویزیون تعاملی دانشگاه پیام نور صبح امروز 
با حضور دکتــر فرهادی وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری، 
معاونان این وزارت،  دکترعلی اصغر رســتمی ابوســعیدی؛ 
رئیس دانشگاه پیام نور و دست اندرکاران این پروژه در محل 

سازمان مرکزی این دانشگاه افتتاح شد . 
تلویزیون تعاملی دانشــگاه پیام نور بــا هدف ارائه محتوای 
درسی به دانشجویان و با شعار مدیریت زمان و محتوا، عدالت 

آموزشی و سهولت  دسترسی در این دانشگاه راه اندازی شد . 
این رســانه تعاملی با همکاری دانشگاه پیام نور و صندوق 
رفاه دانشجویان و شرکت به ســیما تولید و راه اندازی شده 
وتاکنون 4 هزار محتوا  برای این تلویزیون آماده شده و تولید 
محتوای تصویری برای دروس پرمخاطب ارائه کلیه رشته ها 
به صورت رسانه ای و برگزاری دوره های تخصصی و آزاد از 

برنامه های این رسانه است .  

وزیر علوم: 

مهم ترین ویژگی دانشگاه پیام نور،
شیوه آموزش  تلفیقی در ارائه خدمات نیمه حضوری 

و بهره گیری از روش های نوین آموزشی است

پیام تسلیت وزیر علوم
 در پی ارتحال 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 

در پی ارتحال آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، دکتر محمد 
فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با انتشــار پیامی 

این ضایعه اسفناک را تسلیت گفت.
به گزارش گاهنامــه عتف، متن پیام دکتر فرهادی به این 

شرح است:

بسمه تعالی
درگذشــت مجاهد خســتگی ناپذیر نهضت اســالمی و 
شخصیت برجســته و ممتاز انقالب اسالمی، حضرت آیت 
اهلل هاشمی رفســنجانی را به محضر رهبر فرزانه انقالب، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، همسر گرامی، فرزندان و برادران 
آن فقید سعید، ملت شریف ایران و جامعه دانشگاهی کشور 
تسلیت می گویم. ســالم خداوند و اولیاء اهلل، نثار روح بلند 

و تابناک او باد.
جامعه دانشــگاهی کشور روز سه شنبه در کنار ملت بزرگ 
ایران، با شــرکت در مراسم تشییع ایشان، مراتب قدردانی 
خود را نســبت به این شخصیت بزرگوار به نمایش خواهند 

گذاشت. 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در مراســم اختتامیه 
دومین جشنواره هنری علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اقتصاد 
و توسعه دانش بنیان با اتکا به زبان هنر اثرگذار و پایدارخواهد 
بود و بر این اســاس نظام آموزش و پژوهش ما باید مبتنی بر 

مبنای هنری و تفکر نوین باشد.
 به گزارش گاهنامه عتف، دکتر وحید احمدی در این مراسم 
با بیان اینکه دومین جشنواره هنری عتف با موضوع پژوهش، 
فناوری و نوآوری و با هدف ایجاد گفتمان و فرهنگ سازی در 
میان آحاد جامعه برگزار شد، اظهار داشت: در عصری هستیم 
که علم، پژوهش و فناوری شعار اساسی دنیاست و هم اکنون 

توسعه به معنای توسعه پایدار مبنا قرار گرفته است.

معــاون پژوهش و فناوری وزیر علــوم در ادامه، زبان هنر را 
زبان حیات و زندگی دانســت و تصریح کرد: اگر مبنای علم، 
پژوهش، فناوری، توســعه و جامعه را مجموعاً به عنوان یک 
زیســت بوم در نظر بگیریم با ضرس قاطع باید بگوییم زبان 
هنر، شریان های حیات این زیست بوم است و اجزای آن باید 

با زبان هنر صحبت کنند.
دکتر احمدی با اشــاره به اینکه نظــام آموزش باید بر مبنای 
هنری و تفکر نوین باشــد بیان کرد: پژوهش از ابتدای حیات 
دانش آموز باید آغاز شــود و حتی قبل از ورود به مدرسه باید 
بیامــوزد که چگونه پژوهش کند و این امر نیاز به ابزار هنری 

دارد و صرفاً با آموزش محقق نمی شود.

دبیر کل شــورای عالی عتف در خاتمه با تأکید بر داشتن 
رویکرد بین المللی و رعایت اســتانداردهای بین المللی در 
انجام امورپژوهشــی خاطرنشــان کرد: باید در رقابت های 
بین المللی حضوری اثرگذار داشــته باشــیم و قطعًا توان 
علمی و فناوری مطلوبی که در دانشــگاه ها و مراکز علمی 
و تحقیقاتی کشــورمان وجود دارد اگر با ابزار هنر آمیخته 
شود باعث می شود قدرت و اقتدار علمی مان افزایش یابد.

گفتنی اســت در پایان این مراسم از تمبر، کاتالوگ و لوح 
یادمــان دومین جشــنواره هنــری - بین المللی پژوهش، 
فناوری و نوآوری رونمایی شــد و جوایــز برگزیدگان این 

جشنواره به آنان اهدا شد. 

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم:

 اقتصاد و توسعه دانش بنیان 
با اتکا به زبان هنر، اثرگذار و پایدار 

خواهد بود
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3 دفتر برنامه ریزی پشتیبانی پژوهشی

اولین جلســه کمیته حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی 
قرآنــی، به ریاســت دکترجالل  بختیــاری مدیرکل دفتر 
حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری وزارت علوم با 
 دستور بررسی نسخه اصالحی " آیین نامه اجرایی حمایت از 
پایان نامه ها و رســاله های  قرآنی دانشــجویان وطالب" 

 برگزارشد . 
 به گــزارش گاهنامه عتف، دکتربختیــاری ضمن اعالم 
ایــن خبر بر اهمیت ویژه پژوهش هــای قرآنی تاکید کرد 
و گفت: وضعیت موجــود درعرصه پژوهش های قرآنی به 
هیچ  وجه در شأن منبع ارزشــمندی همچون قرآن کریم 
که مبنای انقالب اسالمی است  نمی باشد و ضروری است 
میزان توجه به فعالیت های علمی قرآنی در حوزه پژوهش 

و  آموزش عالی افزایش یابد . 
وی با اشــاره به تدوین آیین نامه حمایــت از فعالیت های 
بین رشــته ای قرآنی ابرازامیدواری  کــرد که این آیین نامه، 
زمینه هدایت بیشتر پژ وهش های رشته های علوم انسانی را 

به  سمت آموزه های قرآن کریم فراهم آورد . 
مدیرکل دفترحمایت و پشــتیبانی امورپژوهشی و فناوری 
وزارت علــوم ضمن تاکید بر  رویکرد اصلی آیین نامه برای 
اجرای "اولویت های پژوهشــی مطالعات قرآنی کشــور" 
 گفــت: اولویت های مذکور در راســتای اجــرای بند ۳ از 
ماده 2 منشــور توســعه فرهنگ  قرآنی، مبنی بر"   توسعه 
نظریه پــردازی در نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و  سیاسی مبتنی بر فرهنگ و معارف قرآنی" درسال 9۳ به 
تصویب کمیســیون توسعه  پژوهش و آموزش عالی قرآنی 

کشور رسیده و در دو سال گذشته نیز به اجرا در آمده  است، 
بنابراین آیین نامه فعلی درحقیقت با پشــتوانه تجربیات دو 

سال اخیر مجریان،  بازبینی و تنظیم شده است . 
رئیس کمیته حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی قرآنی ضمن 
تاکید بر استراتژی حرکت  تدریجی و گام به گام به سمت 
اولویت های پژوهشــی مطالعات قرآنی، گفت:  اولویت های 
مصوب در آئین نامــه درحقیقت، قله رفیع مطالعات قرآنی 
کشور محســوب  می شــود و قرآن دراین زمینه به عنوان 
اساسی ترین بنیان فکری علوم انسانی در  نظرگرفته شده 

است . 

وی ادامــه داد: تقریبًا 90 درصد اولویت های پژوهشــی 
مطالعــات قرآنی ماهیت  میان رشــته ای دارد و اولین گام 
برای تحقــق اولویت های مورد انتظار این اســت که در 
 گفتمان اســتادان و دانشجویان علوم انســانی، قرآن به 
عنــوان اصیل ترین و متقن ترین  منبــع زیربنائی فکری 

و شناختی متفکران علوم مختلف مورد توجه قرارگیرد . 
وی با بیان ایــن نکته افزود: این مهــم، مبنای اصلی و 
کلیــدی در تدوین نســخه جدیــد  آیین نامــه حمایت از 
پژوهش های قرآنی بوده و مطابق این آئین نامه از تمامی 
 پژوهش های بین رشته ای حوزه قرآن و سایرعلوم حمایت 

می شود . 
دکتربختیاری ادامه داد: با توجه به ماهیت فرادســتگاهی 
کمیسیون توســعه پژوهش و  آموزش عالی قرآنی کشور 
و کارگروه های تخصصی، چتر حمایتی این آیین نامه کلیه 
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی و طالب سطح ۳ و 4 حوزه 

را تحت پوشش قرار خواهد  داد . 
کمیته حمایت و پشــتیبانی امورپژوهشی قرآنی به عنوان 
یکی از کمیته های تخصصی  ذیل کارگروه توسعه پژوهش 
قرآنی تشــکیل شــده و ماموریت آن حمایت از تحقیقات، 
 پژوهش ها و مراکز پژوهشی قرآنی برای فعالیت در راستای 
تامین نیازهای دانشی  نظام توسعه فرهنگ قرآنی می باشد . 
دراین جلسه مقررشــد هریک از اعضا به صورت جداگانه 
بخش های مختلف  آیین نامه را  مورد بررســی کارشناسی 
قرارداده و نظرات تکمیلی خود را به دبیرخانه کمیته ارسال 

 کنند .  

اولین جلسه کمیته حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی 
 قرآنی در وزارت علوم برگزار شد

دو فناوری شــرکت های دانش بنیــان هماون انرژی 
اسپادانا و پیشران زمهریر آسمان، مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در حاشــیه هفدهمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش، 

فناوري و فن بازار رونمایی شد.
به گــزارش روابط عمومی شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
ذخیره ســازي حرارتی  فنــاوری سیســتم هاي  اصفهان، 
)TES(، یکــی از دو فناوری شــرکت های دانش بنیان 
مســتقر در شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان بود که 

رونمایی شد. 
این سیســتم ها انرژي را براي اســتفاده هاي بعدي ذخیره 
مي کنند و مي توانند از گرماي روز براي گرم کردن شب و 
از گرماي تابستان براي گرم کردن زمستان استفاده کنند.

همچنیــن توانایي گرم کردن هوا و آب را دارا بوده و براي 
داشــتن انرژي مورد نیاز در همه زمان ها مفید هســتند و 
براي ذخیره سازي گرما در این سیستم ها از مواد سرامیکي 
متخلخل )داراي نانو حفره ( اســتفاده شــده اســت. این 
محصــول با عنوان گرما بانک نام گذاري شــده اســت و 

امکان شارژ و دشارژ متوالي را دارد.
مخازن کرایوژنیک، فناوری دیگری بود که توســط وزیر 

علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.
این مخازن به منظور ذخیره ســازی مایعات بســیار سرد 

از قبیل اکســیژن مایع، نیتروژن مایع و LNG اســتفاده 
می شــود. این مایعات در محدوده دمایــی C° 196- تا 
188-  قرار داشته و برای نگه داری آن ها به صورت مایع 
الزم است از مخازن ویژه ای استفاده شود. برای حفظ این 

سرمای بســیار شدید باید مخزن به صورت دو جداره بوده 
و بین آن دو را با عایق مناســبی شارژ نمود. جنس دیواره 
داخلی این مخازن با مایع کرایوژنیک سازگار بوده و جنس 

آن معموال از استینلس استیل می باشد. 

توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت:

رونمایی از 2 فناوری شرکت های 
دانش بنیان مستقر در شهرک

تشکیل 50 بنیاد 
حامیان علم و فناوری 

در دولت یازدهم

رئیس ستاد حامیان علم و فناوری از تشکیل 50 بنیاد 
حامی علم و فناوری طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: 
این بنیادها از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علمی 
و فناوری کشــور حمایــت مادی و معنوی بســیار خوبی 

داشته اند.
به گــزارش گاهنامه عتف، دکتر ›محمدحســین امید‹ در 
پژوهشی،  دســتاوردهای  نمایشــگاه  اختتامیه هفدهمین 
فناوری و فن  بازار گفت: از دو ســال قبل، ســعی کردیم 
حمایت هــای خیران را به ســمت اقدامات نــرم افزاری 
و حمایــت از پژوهــش ســوق دهیم و البته ایــن کار در 
کنــار حمایت های این افــراد در تامین زیرســاخت های 
 فیزیکی مراکز دانشــگاهی و پژوهشــی صورت می گیرد.

معــاون اداری و مالــی وزارت علوم با بیــان اینکه بیش 
از 150 متــر مربــع فضــای پژوهشــی توســط خیرین 
در سراســر کشــور در دســت ســاخت اســت، مجموع 
زیربنــای ایجاد شــده به همــت خیرین آمــوزش عالی 
 کشــور را بیــش از 400 هــزار متــر مربع اعــالم کرد.

وی خاطرنشــان کرد: در راســتای تقاضای مــا از خیران 
بــرای حمایــت از فعالیت هــای پژوهشــی، ایــن افراد 
در زمینــه ســاخت، تکمیــل و تجهیز آزمایشــگاه های 
مراکــز علمی و تحقیقاتــی و حتی تامیــن هزینه تعمیر 
دســتگاه های آزمایشــگاهی و راه انــدازی دوبــاره آنها 
 همکاری و همراهی بســیار خوبی از خود نشــان داده اند.

وی بــا قدردانی از حمایــت خیران کشــور از حوزه علم 
و فنــاوری گفــت: هرچند در نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهشــی امســال از تعداد اندکی به عنــوان نمایندگان 
جامعه خیرین علم و فناوری تجلیل می شــود ولی درنظر 
داریــم به منظــور بزرگداشــت خدمات این افــراد نیک 
اندیــش، دومین گردهمایی سراســری خیــران حامیان 
 علم و فنــاوری را تا دو ماه آینده در شــیراز برگزار کنیم.

پژوهشــی،  دســتاوردهای  نمایشــگاه  هفدهمیــن 
فنــاوری و فــن بــازار از 24 تــا 28 آذرمــاه در محــل 
 دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهران برگزار شــد.
معرفی و تجلیل از 4 نفــر از خیران حامی علم و فناوری، 

بخشی از برنامه های اختتامیه این نمایشگاه بود. 
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به پنجاهمین اجالس معاونان 
پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی 
و پارک های علم و فناوری که در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شده 
است، عملکرد دولت یازدهم در عرصه علم و فناوری را افتخارآمیز خواند.

به گــزارش گاهنامه عتف، دکتــر محمد فرهــادی، در این پیام ضمن 
تســلیت رحلت مجاهد نســتوه حضرت آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، 
رییس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: بدون شــک 
دســتاوردهای دولت یازدهم در عرصه علم، پژوهش و فناوری، با وجود 
تمامی کمبودها، چالش ها و مشــکالت افتخار آمیز و این افتخار، مرهون 

زحمات و خدمات شما عزیزان است.
وی خطــاب به معاون پژوهشــی دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی و 
پارک های علم و فناوری افزود:  آموزش عالی در دولت یازدهم با شــعار 
ارتقای کیفیت و توســعه فناوری و نوآوری به همراه تحقق دانشگاه های 
کارآفریــن کار خود را آغاز، و برنامه ها و اقدامات خود را در این مســیر 
هدایت کرد. با وجود مشــکالت و چالش های عمده از جمله تحریم ها، 
کمبود تجهیزات و قیمت بــاالی ارز، کاهش قیمت جهانی نفت و رکود 
جهانی اقتصاد، با همت واالی شــما به عنــوان مدیران حوزه پژوهش و 
فنــاوری و تالش همه محققان، فناوران و نوآوران، این چالش ها و موانع 
نه تنها ما را از حرکت رو به جلو باز نداشت بلکه اراده ما را برای رسیدن 

به قله های توسعه علم و فناوری دو چندان کرد.
وزیــر علوم خاطرنشــان کرد: در این مســیر، ارتقــای رتبه های کیفی 
دانشــگاه های کشــور در رتبه بندی های معتبر جهانــی، افزایش تعداد 
دانشمندان ایرانی در فهرست دانشمندان یک درصد برتر، رشد چشمگیر 
مقاالت پر اســتناد و با کیفیت، رشد سهم انتشار آنها در مجالت چارک 
اول، همگی گواه رشد کیفی مراکز علمی، محققان و رشد تولیدات علمی 
کشــور بوده اســت. البته در کنار افزایش کیفیت، رشد کمی تولیدات 

علمی نیز چشــمگیر بوده است و ارتقای رتبه علمی ایران و رتبه علمی 
رشته های مهم دانشگاهی خود گواه این ادعا است.

فرهادی یادآور شد: در حوزه فناوری، نوآوری و تحقق دانشگاه کارآفرین 
نیز دســتاوردهای جامعه علمی و فناوری کشور ستودنی است. ایجاد ۶ 
پارک علم و فناوری، 3۰ مرکز رشــد علم و فنــاوری، راه اندازی حدود 
1۰۰۰ شــرکت دانش بنیان مستقر در پارک ها، و ایجاد 12۰ آزمایشگاه 
مرکــزی توجه به رشــد زیر ســاخت های پژوهش و فناوری را نشــان 
می دهــد و حاصل این توجهات، گردش مالــی باالی چهار هزار میلیارد 
تومانــی پارک ها و مراکز رشــد علم و فناوری و صــادرات باالی 12۰ 
میلیاردی، و اشتغال 3۰۰۰۰ نفری این مراکز در 3 سال اخیر بوده است.

وزیر علوم تاکید کرد: در ادامه راه، همچون گذشــته ضرورت توجه ویژه 
به کیفیت و توســعه فناوری و نوآوری بیش از پیش احســاس می شود. 
راه اندازی و توســعه فــن بازارها، توســعه کمی و کیفی شــرکت های 
دانش بنیــان و حضــور جدی اعضــای هیأت علمی در این شــرکت ها، 
برندســازی و توجه ویژه به افزایش کمیت و کیفیت نشان های تجاری، 
پتنت ها و اختراعات از نیازهای اولویت دار و ضروری مراکز دانشــگاهی، 
پژوهشی و فناوری اســت. مطمئناً با پیشرفت در حوزه های نامبرده که 
از اولویت های سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری محسوب می شود، 
اهداف اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی در کشور تحقق پیدا خواهد کرد، 
زیرا اعتقاد داریم که مســیر اقتصاد مقاومتی از معبر اقتصاد دانش بنیان 
می گذرد و اقتصــاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی اســت. البته 
حمایت دولت، قوه مقننه و  ســازمان های مدیریتی کشور از پژوهش و 
فناوری از ملزومات ادامه مسیر است و خواست جامعه دانشگاهی ارتقای 
ســهم پژوهش از تولیــد ناخالص ملی و توجه ویژه به زیر ســاخت های 
پژوهشی، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و حمایت مالی بیشتر از پارک ها 

و مراکز علم و فناوری است. 

وزیر علوم: 

عملکرد دولت یازدهم در عرصه علم و فناوری 
افتخارآمیز بوده است

دکتر عبدالحســین فریدون مشاوروزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتي، 
بــه  اجــرا  بــراي  را  علمــي  قطب هــای  تشــکیل  نامــه  آییــن 
 دانشگاه ها،پژوهشــگاه ها،پارک  هاي علم و فناوري و موسسات وابسته به 

وزارت علوم،تحقیقات و فناوري ابالغ کرد . 
به گزارش گاهنامه عتف، بر اســاس ماده اول این آیین نامه،قطب علمي 
گروهي از اعضاي هیئت علمي برجسته هستند که براي انجام یک  برنامه 
مّدون پنچ ساله همزمان با برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي  

جمهوري اسالمي فعالیت می کنند .  
در مــاده دوم آییــن نامه تشــکیل قطب های علمي، هدف از تشــکیل 
قطب های علمي،گســترش مرزهاي دانش براي ارتقــاي جایگاه علمي 

 کشور، فراهم ساختن زمینه فعالیت های گروهي و ایجاد شبکه های علم 
و فناوري ،کســب مرجعیت علمي و فنــاوري در زمینه تخصصي  خاص، 
مشــاوره و تصمیم ســازي در برنامه علمي و اجرایي و توسعه و تقویت 

مطالعات میان رشته ای و تولید بومي اعالم شده است . 
بر اساس ماده ســوم این آیین نامه، شوراي قطب های علمي به ریاست 
وزیر علوم تشکیل می شود و معاون پژوهش و فناوري وزارت  علوم نایب 
رئیس و مدیرکل دفتر سیاســت گذاري و برنامه ریزی پژوهشــي دبیر و 
معاون آموزشي وزارت علوم و دبیران گروههاي علمي  پنچ گانه قطب های 
علمي و دونفر از اعضاي هیئت علمي برجســته کشور اعضاي این شورا  

را تشکیل می دهند . 

براساس این آیین نامه، سیاســت گذاري براي ایجاد و توسعه قطب های 
علمي کشــور،تعیین ضوابط شناســایي، ارزیابي و حمایت از قطب های 
 علمــي و تعیین اولویت هــای تحقیقاتي قطب های علمــي از اختیارات 

شوراي قطب های علمي است . 
براساس  این گزارش  و مبتني بر ماده پنچ این آیین نامه، تاسیس قطب 
علمي از طریق بررســي حوزه ها و زمینه های مورد نیاز کشــور  براساس 
آمایش علم و فناوري و اعالم فراخوان شــوراي قطب های علمي کشــور 
به دانشگاه ها و موسســات پژوهش و فناوري و نیز از طریق    درخواست 
دانشگاه ها و موسسات پژوهش و فناوري کشور براي تشکیل قطب علمي 
براســاس مزیت ها و توانمندي ها  و تایید شوراي  قطب های علمي انجام 

می شود . 
گفتني اســت آیین نامه تشکیل قطب های علمي مشتمل بر 14 ماده و 
14 تبصره اســت و پس از تایید و امضاي وزیر علوم، تحقیقات و  فناوري 
در تاریخ 7/1۰/95 براي اجرا به دانشگاه ها، پژوهشگاهها،پارک های علم 
و فناوري و موسســات وابســته به وزارت علوم،تحقیقات و  فناوري ابالغ 

شده است .  

آیین نامه تشکیل قطب های علمي ابالغ شد

مدیر کل دفتر سیاست گذاري و 
برنامه ریزی امور فناوري وزارت علوم: 

خزانه ایده های برگزیده 
در کشور راه اندازي می شود 
دبیر دومین جشــنواره ملی شتاب با اشاره به اینکه هدف این رویداد 
شناسایی ایده های برگزیده است، گفت: یکی از محورهای اساسی وزارت 

علوم در حوزه فناوری راه اندازی خزانه ایده های برتر درکشور است.
دکتر خســرو پیری درمراســم معرفی برگزیدگان دومین جشنواره ملی 
شــتاب در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هدف ما ایجاد یک شبکه 
وحرکتی دائمی از ایده های برتر در کشــور اســت، افزود: ایده هایی که 
توانایی تبدیل شــدن به محصول و ثروت دارنــد مورد حمایت دولت و 

پارک های علم و فناوری قرار می گیرند. 
مدیرکل دفترسیاســت گذاری و برنامه ریزی امــور فناوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری تاکید کرد: مســاله مهم در ایــن زمینه حمایت از 
ایده هــا برای تبدیل شــدن به محصول و ثروت اســت، در این مســیر 
 نقــش ایــده یک درصد اســت و بقیه بــه حمایت از آن بــر می گردد. 
دکتــر پیری اظهار کرد: در بخش ایــده جوانانی که ایده هایي در جهت 
رفع نیازهاي جامعه داشته باشند کم داریم که امیدواریم این بخش هم 

تقویت شود. 
وی ادامه داد: در مرحله اول این جشنواره تعداد 1278 ایده به دبیرخانه 
ارســال شــد که بعد از داوری 13۰ طرح انتخاب و به مرحله بعدی راه 

یافت.
دکتر پیري ادامه داد: در داوری مرحله ســوم از میان 131 ایده 33 ایده 
انتخاب و به مرحله اصلی جشنواره راه یافتند که امروز این ایده پردازان 
بــه ارائــه آن پرداختند که پس از انجــام داوری 1۰ ایده به عنوان ایده 

برگزیده انتخاب و معرفی می شود.
شــایان ذکر اســت پس از پایان داوري 1۰ ایده برگزیده به شــرح زیر 

می باشند.
شــمس اهلل عظیمی، علیرضــا رضایی عــارف و مهین اریافــر با طرح 
ســامانه هوشــمند تراکنش مالی، مصطفی عابدینی، اشــکان چاوش، 
محمد آذریــان و علی خلیل زاده با طرح آی برنــد، پیمان عبدی پور، 
فیروز پزشکی و ســامان توفیقی با طرح علوفه خرد کن تمام اتوماتیک 
 با سیســتم برشــی شــانه ای جزو برگزیده های این جشــنواره بودند. 
همچنین محمد هیرش باقدم، میالد فرجی و هدیه باقدم با طرح سیستم 
چرخش چراغ های جلو خودرو متناسب با فرماندهی سرپیچ ها، احسان 
خزایی . اســماعیل خزایی و سید حســین احمد پناه با طرح شاه کلید 
) دسته کلید هوشمند(، حســین جاللی ترشیزی، حسن مهدی خانی، 
حمیدرصا جالل ترشــیزی و امیر تاجیک از دیگر برگزیدگان جسنواره 

ملی شتاب هستند.
هادی مرادی سبزوار، امیر مهدی شایان، علیرضا سرمدی، حمید رضا پو ر  
 اعتماد و پگاه سلیمان با طرح ذراحی و ساخت یک ربات برای کمک به 
کودکان مبتال به اوتیسم، حسن کرمی، فاطمه صادقی و سپیده عباسی 
با طرح تولید نانونما، محمد یوسفی، حیدر صادقی، نرجس نقیایی، زهرا 
ابراهیم آبادی و الهه ســعادتی فر با طرح طراحی قلم هوشمند تشخیص 
ناهنجاری های اناتومیکی بدنی و ایدین فتح پور اصل خیابان، حسن فتح 
پور اصل خیابان و محمد رضا چناقلو با طرح جداساز لرزه ای کینماتیک 
الهام گرفته از ستون فقرات انســان از دیگر برگزیده های جشنواره ملی 

شتاب هستند. 
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بــه گزارش گاهنامه عتف، وحید احمــدی معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علــوم، رمضانعلی صادق زاده معــاون  آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعــت و علی یزدانی معاون وزیر و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و  شهرک های صنعتی ایران در افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و 

فناوری سال 95 این موافقت نامه را امضا  کردند. 
در راستای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارت 
علــوم، تحقیقات و فنــاوری و وزارت  صنعت، معــدن و تجارت مصوب 
93/5/12 و بــه منظــور افزایش اثرگذاری و اثرپذیــری آموزش عالی و 
بخش  صنعت و همچنین پرورش دانشــجویان کارآمد و با مهارت، ایجاد 
دوره های کارآموزی برای دانشــجویان ضروری  به نظر می رســد بر این 
اساس این دستورالعمل به منظور ساماندهی امر کارآموزی در رشته های 

مختلف گروه های آموزش عالی تدوین می شود. 

ماده1. تعاریف و اختصارات:
 1. وزارت عتف: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.  
 2. وزارت صمت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.  

 3. موسســه: منظور هریک از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی عالی مورد 
تایید وزارت عتف است.  

 4. کارآموزی: منظور دوره ای اســت که طی آن دانشــجویان رشته هایی 
که شــرایط ورود به این دوره را دارند،  واحدهای عملی مشــخصی را در 
مراکز صنعتی، خدماتی و یا ســایر مراکز واجد شــرایط می گذرانند تا با 
اســتفاده  ازآموخته های علمی و فنی و باال بردن توان علمی -کاربردی 
خود دررشــته مربوطه با نحوه رفع نیازهای  اساســی ضروری صنعت و 

جامعه آشنا گردند.  
 5. کارآموز: منظور دانشجویی است که دوره کارآموزی خود را می گذراند.  
 ۶. اســتاد کارآموزی: یک عضو هیات علمی موسســه بــه معرفی گروه 
آموزشی ذیربط است که مســئول راهنمایی  کارآموز، نظارت بر کیفیت 
آموزشــی دوره کارآموزی و ارائه نمره واحد مربوطه به گروه آموزشــی 

می باشد.  
 7. سرپرست کارآموزی: یک مسئول تعیین شده از سوی محل کارآموزی 
توسط واحد صنعتی مربوطه است  که دانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر 

مستقیم و مستمر او می گذراند.  
 8. طرح فاجد ) طرح فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی( .  

 9. موسسه استانی: منظور موسسه آموزش عالی مادر در هر استان است.  
 1۰. سازمان اســتانی: منظور  ســازمان های صنعت، معدن و تجارت و 

شرکت شهرک های صنعتی استان می  باشد.  
 11. واحد پذیرنده: منظور واحد صنعتی، معدنی و تجاری اســتانی است 

که پذیرنده کارآموز است.  
  

ماده2. ضرورت و اهداف:  
یکی از راهکارهای موثر در کارآفرینی و اشــتغال زایی، توانمندســازی 
دانش آموختگانی اســت که در دوره  تحصیلی خود با بازار کار آشنا شده 

باشــند. کارآموزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل با رویکرد افزایش 
 مهارت علمی - عملی و همچنین تالشــی بــرای ایجاد پیوندهایی بین 

محیط کار و مراکز آموزشی است.

مهم ترین اهداف کارآموزی عبارتند از:  
ایجاد مهارت کافی در دانش آموختگان متناسب با نیازهای جامعه  

آشــنایی دانشــجویان با کارهای عملی و اجرایی و مســائل کارگاهی و 
تطبیق آموخته ها با عمل  

آشــنایی با مســائل کارگاهــی، کارگــری، اجتماعی و روبرو شــدن با 
واقعیت های عینی در محیط کار  

ایجاد فرصتی مناســب برای شــکوفایی خالقیت های دانشــجویان در 
راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان  

تبادل یافته های علمی- عملی فی مابین دانشگاه و صنعت  
  

ماده 3. فرآیند کلی معرفی و پذیرش کارآموز:  
 سازمان های استانی هر ۶ ماه یکبار ظرفیت پذیرش دانشجوی کارآموزی 
که از طریق واحد های پذیرنده کار  آموزی اخذ کرده اند، را به موسســه 

آموزشی استانی اعالم می کنند.  
موسســه اســتانی ظرفیت مورد نیاز دوره کارآموزی خود را به سازمان 

استانی اعالم می کند.  
موسسه استانی فهرســت اخذ شده از سازمان استانی را جهت برگزاری 
دوره کارآموزی در اختیار موسســه  آموزشی محل تحصیل دانشجو قرار 

می دهد.  
موسسه آموزشی استانی هر ۶ ماه یکبار نسبت به ارائه فهرست کارآموزان 

واجد شرایط و معرفی کارآموز به  واحد پذیرنده اقدام می کند.  
  

شرایط انتخاب کارآموز:  
دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی ملزم به گذراندن 1۰۰ واحد درسی 

قبل از دوره کارآموزی هستند.  
مدت دوره کارآموزی در واحد پذیرنده حداقل سه ماه خواهد بود.  

دوره کارآموزی و زمینه فعالیت واحد پذیرنده متناسب با رشته تحصیلی 
کار آموز است.  

  
ضوابط آموزشی دوره کارآموزی :  

واحد کارآموزی در رشــته مربوطه طبق برنامه درســی مصوب تعریف 
شده باشد.  

تاییــد اســتاد کارآموزی و سرپرســت کارآموزی بــرای گذراندن دوره 
کارآموزی ضروری اســت و کارآموز موظف به  ارائه گزارش کارآموزی به 

استاد کارآموز و سرپرست کار آموزی خواهد بود.  
انتخاب اســاتید دارای تخصص مربوطه در زمینــه کارآموزی به عهده 
موسسه و تعیین سر پرست کارآموزی به  عهده واحد پذیرنده خواهد بود.  
استاد کارآموزی و سر پرســت کارآموزی باید گزارش کارآموزی تدوین 

شــده توسط کارآموز را ارزیابی و نتیجه را  به موسسه آموزشی استانی و 
واحد پذیرنده ارسال کنند.  

واحــد پذیرنده نتیجه نهایــی گزارش کارآموزی را در اختیار موسســه 
استانی و سازمان استانی قرار می دهد.  

موسسه استانی و  سازمان های استانی فهرست دوره های کارآموزی انجام 
گرفته را هر سال به وزارت متبوع خود  ارائه  

می کنند.  
گواهی دوره کارآموزی به صورت مشــترک پس از تایید نتیجه ارزیابی 

استاد کارآموز و سرپرست کارآموزی  صادر می شود.  
  

ضوابط تشویقی :  
مشوق ها و تسهیالت تشویقی برای کارآموزان، اساتید کارآموزی و واحد 

پذیرنده کارآموز :  
دانشــجویان در دوره کارآموزی مشــمول بیمه حوادث توسط موسسه 

خواهند بود.  
برای دانشجویانی که در دوره کارآموزی فعالیت ویژه قابل قبولی داشته 
و منجر بــه تولید ایده جدیــد و نوآورانه  مورد تایید اســتاد کارآموز و 
سرپرست کارآموزی باشــد، تقدیرنامه توسط معاونت پژوهش و فناوری 
وزارتین  علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن تجارت صادر می شود.  
اســاتید دوره کارآموزی در طول دوره از مزایایی نظیر حق الزحمه، حق 
مأموریــت، تأثیر در امتیاز ترفیع ســاالنه  در قالب ضوابط ابالغی وزارت 

عتف بهره مند خواهد بود.  
واحــد پذیرنده، از تســهیالت قانونی اعطای امتیــازات در قالب ضوابط 

ابالغی وزارت صنعت، معدن تجارت در  اولویت خواهد بود.  
شــاخص عملکرد دوره کارآموزی موسسات و واحد سازمانی استانی در 
رتبه بندی عملکرد پژوهشــی موسسات و  واحدهای سازمانی استانی به 

عنوان یک شاخص مد نظر قرار می گیرد.  
  اولویــت اســتفاده از طرح فاجد بــا دانش آموختگانی اســت که دوره 

کارآموزی را در قالب این دستورالعمل با  موفقیت گذرانده باشد .  
واحــد پذیرنده کارآمــوز موفق، اســتاد کارآموز و سرپرســت کارآموز 
مربوطه پس از ارزیابــی عملکرد مورد تقدیر  معاونین پژوهش و فناوری 

وزارتخانه های علوم و صنعت قرار می گیرد.  
  

ماده 7. ضوابط نظارتی:  
 7-1. نظارت علمی برفعالیت دانشجو بر عهده استاد کارآموزی می باشد.  
 7-2. نظارت بر حسن فعالیت عملی دانشجو در دوره کارآموزی و رعایت 
دقیــق کلیه قوانین، مقــررات و ضوابط  محیط کار بر عهده سرپرســت 

کارآموزی می باشد.  
 7-3. کارآموز در چارچوب برنامه تنظیمی موظف به حضور مرتب و حداقل 
15 ساعت در هفته با تایید  سرپرست کارآموز در واحد پذیرنده می باشد.  
 7-4. واحد پذیرنده در صورت مشاهده هرگونه تخلف از کارآموز، پس از 
تذکر شــفاهی و در صورت تکرار  تخلف درج در پرونده آموزشی دانشجو 

را از استاد کارآموزی درخواست می   نماید.  
  

اجرای آیین نامه:
مسئولیت حسن اجرای این دســتورالعمل و هرگونه پاسخگویی قانونی 
مترتب بر آن، بر عهده وزارتخانه های  علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، 
معــدن و تجــارت و نظارت بر اجرا و تفســیر مفاد آن بــر عهده هر دو 

وزارتخانه  است.  
موسســه استانی و  سازمان های اســتانی، گزارش سالیانه عملکرد دوره 

کارآموزی را به وزارت متبوع خود منعکس می کنند.  

ارتباط صنعت و دانشگاه

موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت 
امضاء شد

موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت به امضای معاونان وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات  و فناوری و صنعت، معدن و تجارت رسید  
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر برنامه ریزی پژوهشی6

بــه گزارش گاهنامه عتف، دکتر محســن شــریفي مدیــرکل دفتر 
برنامه ریزي و سیاســت گذاري امور  پژوهشــي و دبیــر هفدهمین دوره 
جشــنواره تجلیــل از پژوهش گران و فناوران برگزیده طي  گزارشــي از 
برگزاري این جشنواره در آذرماه سالجاری خبر دادند. ایشان با اشاره به 
اهداف  برگزاري جشــنواره از جمله ترویج فرهنگ پژوهش و فناوري در 
کشور و ارتقاي منزلت و  جایگاه پژوهش و فناوري، معرفي توانمندي هاي 
پژوهشــي، فناوري و نوآوري کشور، تشــویق،  تقویت و ایجاد انگیزه در 
اعضــاي هیأت علمــي و پژوهش گــران و فناوران کشــور و همچنین 
 فراهم ســازي زمینه ارتباط حوزه کاربــرد با حوزه پژوهش و فناوري، در 

ادامه به فرایند انتخاب  برگزیدگان در این دوره پرداختند. 
    وی در خصوص هفدهمین دوره برگزاري این جشــنواره اظهار داشتند 
دستورالعمل جشــنواره  در شهریورماه سالجاري تدوین و پس از بررسي 
و تأیید توســط ستاد هفته پژوهش بر روي  سایت  rppc.msrt.ir  به همراه 
پرسشنامه مربوطه قرار داده شد و فراخوان آن توسط  دبیرخانه جشنواره 
مســتقر در دفتر برنامه ریزي و سیاســت گذاري امور پژوهشــي به کلیه 
دانشــگاه ها  و مؤسسات پژوهشي و دســتگاههاي اجرایي جهت معرفي 

برگزیدگان ارسال گردید. 
  در این دوره مقرر گردیــد برگزیدگان، در بخش زیر انتخاب گردند که 

این بخش ها عبارتند از: 
 1. پژوهش گران و فناوران   

 1-1. پژوهش گران و فناوران دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و فناوري
 1-2. پژوهش گران و فناوران وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرایي

مراحل و چگونگي تعیین برگزیدگان: 
 1. در این بخش از دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی و واحدهاي پژوهشي 
)غیر از موارد وابسته  به وزارتخانه ها و دستگاهاي اجرایي( و حوزه  علمیه 

خواســته شدکه به ازاء هر کدام از گروه  هاي هفت گانه ي علوم پایه، فني 
مهندســي، علوم انساني، کشــاورزي و منابع طبیعي، دامپزشکي،  هنر و 
علوم پزشــکي )مشــروط به اینکه حداقل یک دانشــکده یا پژوهشکده 
در موضوعات فوق  داشــته باشــند( حداکثر یک نفر عضو هیأت علمي 
بعنوان پژوهشگر واجد شرایط بر اساس  جدول امتیازدهي پژوهش گران 
دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالي، واحدهاي پژوهشــي و حوزه  علمیه تا 

پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره معرفي نمایند.  
 2. از وزارتخانه ها و ســازمان هاي اجرایی نیز خواســته شد که به ازاء هر 
کدام از گروه هاي علوم  پایه، فني مهندســي، علوم انســاني، کشاورزي و 
منابع طبیعي، دامپزشکي و هنر )مشروط به  اینکه حداقل یک دانشکده 
یا پژوهشکده در موضوعات فوق داشــته باشد( حداکثر یک نفر  بعنوان 
پژوهشــگر واجد شــرایط بر اســاس جدول امتیازدهــي پژوهش گران 
دستگاههاي اجرایي تا  پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره معرفي نمایند.  

 3. هــر یک از پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد می توانند حداکثر 

یک نفر بعنوان فناور  واجد شرایط بر اساس جدول امتیازدهي فناور برتر 
تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشــنواره  معرفي نمایند. دفتر امور فناوری 
وزارت عتف بعنوان کارگروه تخصصی فناوری عهده دار بررسی  و انتخاب 

فناور برتر می باشد. 
 4. وزارت بهداشــت،  درمان و آموزش پزشــکي نیــز در گروه تخصصي 
علوم پزشــکي حداکثر چهار  نفر عضو هیأت علمي )پژوهشگر یا فناور( 
که امتیازات الزم را بر اســاس جداول امتیازدهي  دانشــگاه ها و جدول 
امتیازدهي فناور برتر کســب کرده بودند را  تا پایان مهرماه به دبیرخانه 

 جشنواره معرفي نمایند. 
دکتر شــریفی در ادامه به ارائه پاره ای نکات مهم در فرآیند بررســی و 

انتخاب برگزیدگان نیز  پرداختند؛
 1.  در سال جاري ثبت اطالعات پژوهش گران از طریق سامانه الکترونیکي 

مدیریت  پژوهش و فناوري ایران )مپفا( صورت پذیرفت. 
 2.  معیار ارزیابي در انتخاب پژوهش گران برتر، فعالیت هاي پژوهشــي و 

فناوری انجام  شده طي 5 سال اخیر می باشد.  
 3.  الزم به ذکر اســت دانشــگاه ها یــا واحدهای پژوهشــي و فناوری و 
دستگاهها براي  معرفي پژوهشگر و فناور برگزیده از طریق هیأت ممیزه، 
شوراي پژوهشــي و  فناوری یا هیأت داوري به ریاست معاون پژوهش و 

فناوري خود اقدام کنند. 
 4.  مبناي محاســبه امتیازات پژوهشي و فناوری، آئین  نامه ارتقاء اعضاء 

هیأت  علمي مي باشد. 
ایشان به ذکر یک تبصره مهم در این بخش نیز پرداختند: 

  برگزیدگاني که در 5 ســال اخیر یکبار به هر عنوان در این جشــنواره 
انتخاب شده اند نمي  توانند مجدداً به عنوان برگزیده انتخاب شوند.  

 »برگزاري هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهش گران و فناوران  برگزیده« 

معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ازرونمایی »ســامانه نما« در 
یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عتف خبر داد و گفت: این سامانه 
ناظر به نیازهای حوزه های علم و فناوری است و از طریق آن، وضعیت و 
جایگاه موسســات علمی و پژوهشــی و دانشگاه های کشــور بر اساس 

شاخص های بومی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
بــه گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر وحید احمدی در حاشــیه 
یکصد و چهل و نهمین جلســه کمیسیون دایمی شــورای عالی علوم، 
تحقیقــات و فناوری )عتف( در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در این 
جلســه مواردی از قبیل رونمایی از ســامانه نما، تصویب سیاســت ها و 

 تعیین وضعیت و جایگاه موسسات علمی و پژوهشی کشور

رونمایی از»سامانه نما«
اولویت های علم و فناوری و دستور العمل نظارت بر طرح های کالن ملی 

در دستور کار این کمیسیون قرار داشت.
وی با اشاره به مطالب ارائه شده در زمینه سیاست ها و اولویت های علم و 
فناوری گفت: یکی از وظایف شورای عتف تعیین اولویت ها و راهبردهای 
علم و فناوری کشــور است و از سوی دیگر اعتبارات دستگاه ها در بخش 
پژوهش باید بر اســاس اولویت هایی باشــد که به تصویب شورای عتف 

رسیده است.
دکتراحمــدی با تاکید بر اینکه اولویت های علم و فناوری کشــور برای 
ســال های گذشته تعیین شده بود، ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف 

این اولویت ها برای سال های آتی نیز مذاکرات زیادی در کمیسیون های 
شــورای عتــف، شــورای هماهنگی و کمیســیون دایمی شــده بود و 
خوشــبختانه اعضای شــورای عتف نیز در این خصوص نظرات خود را 

ارائه کردند.
وی با تاکید بر اینکه در این مذاکرات مقرر شد تا اولویت ها در دو بخش 
اولویت های ملی و اولویت های بخشــی تقسیم بندی شوند، یادآور شد: 
اولویت های ملی هر ســاله در قالب نیازهای کشور اعالم خواهد شد که 
چــه تعداد پروژه های ملی تعریف شــود و در این زمینه با توافق اعضای 
کمیسیون دایمی، این اولویت ها در قالب برنامه ششم توسعه تعیین شود.

معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، در ادامه افزود: بر این اســاس 
اولویت هایی که در برنامه ششم توسعه تصویب می شود معیار اولویت های 

ملی و مورد تایید شورا و کمیسیون دایمی عتف خواهد بود.
وی همچنین تعیین اولویت های بخشــی را بر اساس نیازهای اعالم شده 
از ســوی کمیته های یازده گانه کمیسیون دایمی شورای عتف دانست و 
خاطر نشــان کرد: بر این اساس در این جلسه مقرر شد تا این کمیته ها 
نیازهای هر حوزه علــم و فناوری را رده بندی کنند تا این اولویت ها در 

جلسه آتی کمیسیون، نهایی شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دستور العمل نظارت بر 
طرح های کالن ملی را از دیگرموضوعات مطرح شــده در این جلسه نام 
بــرد و اظهار کرد: پس از تصویب طرح های کالن ملی، تنظیم آیین نامه 

مدیریتی آن نیز باید تنظیم می شد.
وی محتوای این آیین نامــه را تعیین تکلیف نظارت بر طرح های کالن 
ملی عنوان کرد و ادامه داد: در این جلسه در خصوص معیارهای نظارت 
مدیریتی این طرح ها بحث و تبادل نظر و در نهایت فرمولی در این زمینه 
عرضه شــد تا بر اساس این فرمول مشخص شــود که هر طرحی با چه 

معیاری و ناظران با چه اختیاراتی باید بر طرح ها نظارت داشته باشند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در بخش دیگری از ســخنان خود، 
یکی از مصوبات کمیســیون دایمی شــورای عتف را شاخص های علم و 
فناوری دانســت و افزود: متعاقب آن آییــن نامه مرجع معرفی وضعیت 
علمی نیز تعیین شــد و این ســامانه می تواند در این زمینه نقش مهمی 

را ایفا کند.
دکتراحمدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پایگاه های بین المللی مانند 
تایمز، QS، الیدن و شانگهای بر اساس شاخص های تعیین شده ای اقدام 
به رده بندی دانشــگاه ها و موسسات علمی می کنند، یادآور شد: مانیز بر 
اســاس توافق و تایید کمیسیون دایمی، تعدادی از شاخص های بومی را 
اســتخراج و در این ســامانه قرار دادیم تا بر اساس این معیارها اقدام به 

ارزیابی علم و فناوری کشور کنیم. 



گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری

بهمن ماه 95. شمارة 11

7 دفتر برنامه ریزی فناوری

معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم: 
بین المللی کردن نظام علم 
و فناوری یکی از برنامه ها و 

اولویت های کشور است
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر 
اینکه بین المللی کردن نظام علم و فناوری یکی از برنامه ها و اولویت های 
کشور است، گفت: نظام علم و فناوری کشور جز در قالب گسترش رقابت 

بین المللی اوج نمی گیرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکتروحید احمدی در آیین تجلیل 
از پژوهش گران برتر دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: یکی از کارهای 
اساســی که در وزارت علوم برروی آن تاکید می شود و باید دانشگاه ها با 
کمک استادان خود آن را اجرایی کنند بین المللی کردن نظام دانشگاهی 

و علم و فناوری کشور است.
وی افزود:رویکرد اساسی وزارت علوم ایجاد تحول در نظام فکری، اداری، 
پژوهشــی و علمی کشور است و درهمین راستا آیین نامه های راه اندازی 
شــرکت های دانش بنیان در دانشــگاه ها وهمچنین آییــن نامه ارتقاي 

پژوهش ارائه شده است.
معاون پژوهش و فنــاوري وزارت علوم در ادامه گفت: یکی از طرح های 
ســتاد مقاومتی دولت بــرای وزارت علوم ارائه واجرای مدل دانشــگاه 
کارآفرین برای کشور است که دانشگاه صنعتی شریف نیز می تواند یکی 

از آنها باشد. 
دکتراحمدی همچنین در خصــوص اعتبارات فرصت مطالعاتی دکتري 
نیز گفت: با توجه به تعامالت علمي باســایر کشورها، فرصت مطالعاتی 
دکتري برای دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالي ایجاد شده است و در این 

زمینه باید مقاالت و پروژه های مشترک گسترش یابد.
وی گفت: در سال 2۰1۰ میزان مشارکت بین المللی در مقاالت مشترک 
با سایر دانشگاه های خارج از کشور، 18 درصد از کل مقاالت بوده است.

دکتر احمدي یاد آور شــد در ســال2۰15 تعداد مقاالت مشترک بین 
دانشــگاه های ایران و سایر کشــورها به 23 درصد رسید که عدد رو به 

رشدی است اما کامل نیست.
وی همچنین در بخشــی دیگر از ســخنان خود با اشاره به برنامه کالن 
وزارت علوم گفت: یکی از برنامه های کالن وزارت علوم دستیابی به علم 
برترو مرجعیت علمي کشور است ودر این راستا در سال 2۰15 نسبت به 

سال 2۰14 از نظر رشد مقاالت، رتبه سوم را در دنیا داشته ایم.
وی افزود: این درحالی اســت که اغلب کشــورهای بزرگ جهان در این 
زمینه رشد منفی داشته اند و کشور ما رشد 12 درصدی به لحاظ کمیت 

در مقاالت را به خود اختصاص داده است.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علــوم گفت: در بحث کیفی نیز درعلم 
برتر، در خصوص مقاالت پر اســتناد ما در سال 2۰15 نسبت به 2۰14 
رشد خوبی داشته و در دنیا اول بوده ایم و این نشان دهنده جهت گیری 

ما بر روی علم برتر است.
دکتراحمــدی در بخش دیگري از ســخنان خود به جهاد علمي  جامعه 
علمی و دانشگاهي کشوراشــاره کرد و گفت : دانشگاه کارآفرین الگویی 
اســت که باید روی آن کار کنیم ودانشگاه های کشور نیز باید به سمت 

دانشگاه های کارآفرین بروند.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در تبیین دانشگاه کارآفرین گفت: 
یعنی اینکه دانشــگاه ها مرحله آموزشی و پژوهشی را طی کرده باشند و 

کارآفرین بوده و نگرش های کارآفریني داشته باشند.
وی با اشــاره به تغییر گفتمان وادبیات حوزه علــم و فناوری، بر ظهور 
مفاهیم جدیــدي همچون فن بازار، اقتصاد دانش بنیان و شــرکت های 
دانش بنیان اشــاره کرد و گفت : راه برون رفت از مشــکالت، حرکت در 
مسیر دانشگاه نسل سوم و کارآفرین است که دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالي کشوردر این فرهنگ سازي نقشي حیاتي دارند.
گفتني است در این مراسم و با حضوردکتر وحید احمدي، از پژوهش گران 
و طرح ها و واحدهای پژوهشی برتردانشگاه صنعتي شریف در 12 بخش 

با اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل شد. 

به گزارش گاهنامه عتف، دکتر خلیل سالکي معاون دفتر برنامه ریزی 
امور فناوري وزارت علوم بر تدوین دستورالعمل جامع براي سیاست گذاري 

در توسعه فضاي فیزیکي پارک هاي علم و فناوري تأکید کرد.
دکتر سالکي در کارگاه آموزشي آسیب شناسي، تحلیل مشکالت و ارائه 
پیشــنهادهاي اصالحي در زمینه برنامه ریزي و طراحي پارک هاي علم و 
فناوري ضمن تشــکر از دکتر امید معاون اداري، مالي و مدیریت منابع 
وزارت علوم، دکتر رخشــاني مهر مدیرکل نظارت بر طرح های عمراني و 
دســت اندرکاران برگزاري این نشست )دانشــگاه هنر( اظهار امیدواري 
کرد این نشســت نسبت به شناســایي و رفع مشکالت حوزه عمراني به 

پارک هاي علم و فناوري کمک کند. 
وي یکــي از معضالت حوزه عمراني پارک هــاي علم و فناوري را فقدان 
دستورالعمل جامع براي سیاســت گذاري در توسعه فضاي فیزیکي این 
مجموعه ها دانســت و گفت: امیدواریم با کمک دفتر نظارت بر طرح های 
عمراني وزارت علوم و تهیه این دســتورالعمل بتوان برنامه ریزی بهتري 

در این زمینه انجام داد.
دکتر ســالکي در ادامه این نشست از دیگر مشــکالت پارک ها به عدم 
تخصیص بودجه مصوب و مناســب اشــاره کرد و افزود: عدم تخصیص 
بودجــه مصوب و مناســب مورد نظر بــراي اجراي طرح هــاي عمراني 
پارک هــای علم و فناوري، یکي از مشــکالت عمــده پروژه های عمراني 
پارک ها اســت که امیدواریم با بهبود وضعیت بودجه کشــور و پیگیري 
مســئوالن وزارت و حمایت ســازمان برنامه و بودجه بتوان این کمبود 

بودجه را تامین کرد.
وي در بخش دیگري از سخنان خود اظهار امیدواري کرد با تحقق منابع 
مالي جدول 14 بتوان تمامي مشــکالت حوزه عمراني پارک هاي علم و 
فنــاوري را مرتفع کرد که این امر نیاز به پیگیري و رایزني وزارت علوم، 

با سازمان برنامه و بودجه دارد.
دکتر ســالکي با اشاره به عدم وجود بودجه عمراني براي پارک هاي علم 
و فناوري خوزســتان، قم، مازندران، کردستان، ایالم، اردبیل، آذربایجان 
غربي و گلســتان خاطرنشان کرد: امیدواریم که با پیگیري وزارتخانه در 
این خصوص تالش صورت گیرد تا بتوان از سازمان برنامه و بودجه براي 

این پارک ها ردیف بودجه اختصاص یابد.
وي همچنین به عدم تامین زمین مناســب و کافي در برخي از استان ها 
براي پارک هاي علم و فناوري اشاره کرد و گفت: این امر دالیل مختلفي 
دارد که مي توان  به محدودیت واگذاري زمین و عدم همکاري مسئوالن 

در بعضي از استان ها اشاره کرد.
معاون دفتر برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم از پارک هاي خراســان 
رضوي و مازندران به دلیل تهیه گزارش فضاهاي فیزیکي شــامل اداري، 

کارگاهي و آزمایشگاهي تشکر و قدرداني کرد.
وي در خاتمه خاطرنشــان کرد: امیدواریم که تا پایان سال جاري، منابع 
مالــي قابل مالحظه ای را براي رفع مشــکالت پارک هاي علم و فناوري 
تامین شود تا پارک ها بتوانند با تکمیل زیرساخت ها قدم هاي موثري در 

جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتي بردارند. 

تدوین دستورالعمل جامع براي سیاست گذاري
 در توسعه فضاي فیزیکي پارک هاي علم و فناوري

تفاهم نامــه همکاري بین دکتــر طاهرپور رییس پــارک علم و فناوري 
 ایالم و دکتر کزازي رئیس پارک علم و فناوري همدان به امضا رســید. 
ایــن تفاهم نامه در راســتاي فراهم آوردن زمینه توســعه کمی و کیفی 
فعالیت های تحقیقاتی، فراهم آوردن زمینه انجام همکاری های مشترک 
جهت تســهیل و تســریع ســرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در 
راســتای ایجاد فرصت های تجاری ســازی جهت ایده هــا و طرح های 
فناورانه و نوآورانه و کمک به توســعه محصول و گســترش سهم بازار با 
شناسایی، ایجاد کنسرســیوم فناوری غرب کشور، اجرای استارتاپ های 
تخصصی مشــترک، معرفــی طرح هایي بــا قابلیت تجاری ســازی و 
 همچنین تهیه و ارائه اطالعات الزم و اساســی به امضاي طرفین رسید.

همچنیــن از مهمتریــن اهــداف ایــن تفاهم نامــه توســعه و ارتقای 
روابط تجاری و تشــکیل کنسرســیوم ویــژه فناوری در اســتان ایالم 
و در منطقــه ویژه اقتصــادی مهران و امکان ایجاد نمایشــگاه دائمی و 
درگاه صــادرات محصــوالت فناورانــه و دانش بنیان پارک های کشــور 
 و به ویــژه پارک هــای منطقه غرب کشــور در این منطقه می باشــد.

دکتر طاهرپور در مورد ایــن تفاهم نامه گفت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته توسط پارک علم وفناوری ایالم و با توجه به حمایت های استاندار 
محترم اســتان ایالم مبنی بر اختصــاص 5 هکتار زمین در منطقه ویژه 
اقتصادی مهران، امکان توسعه تبادالت بین المللی فناورانه در این منطقه 
فراهم شــده و فرآیند احداث نمایشــگاه دائمــی بین المللی محصوالت 
دانش بنیان و فناورانه و مرکز تعامالت بین المللی در دســتور کار پارک 
ایالم قرار گرفته اســت. از این رو پــارک ایالم تعامل با پارک های علم و 
فناوری استان های کردستان، همدان، کرمانشاه و لرستان را در دستور کار 
خود قرار داده و خوشبختانه با امضای این تفاهم نامه زمینه برای توسعه 
 روابط تجاری فناورانه بین پارک های منطقه غرب کشور ایجاد شده است. 
رئیس پارک علم و فناوری استان ایالم در پایان افزود: قباًل در این راستا 
تفاهم نامه ای با پارک های کردستان و کرمانشاه منعقد شده است و بزودی 
 تفاهم نامه با پارک علم و فناوری اســتان لرستان نیز نهایی خواهد شد.
همچنین گفتني است که این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت 5 سال 

دارای اعتبار خواهد بود. 

تفاهم نامه همکاري بین روساي پارک هاي
علم و فناوري ایالم و همدان به امضا رسید 
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راه اندازی پارک علم و 
فناوری کهگیلویه و بویراحمد 

 در آینده ای نزدیک
دکتر خســرو پیري مدیرکل دفتر برنامه ریــزي امور فناوری وزارت 
علوم، از راه اندازي پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد  در آینده اي 

نزدیک خبر داد.
به گزارش گاهنامه عتف، دکتر پیري در نشست اقتصاد مقاومتی استان 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مباحث مربوط به تأسیس پارک علم 
و فناوري کهگیلویه و بویراحمد به جمع بندي نهایي رســیده است اظهار 
داشــت: با توجه به پیگیري و دســتور اکید وزیر علوم، درخصوص رفع 
مشــکل زمین این پارک مصوب شد 1۰ هکتار زمین و یک ساختمان از 
اراضي دانشگاه پیام نور و حدود 1۰ هکتار از اراضي دانشگاه آزاد اسالمي 

در اختیار این پارک قرار گیرد.
وي به ســفر اخیر ریاســت محترم جمهوري به این استان اشاره کرد و 
گفت: در این ســفر مبلغ 4۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل اولیه 
احداث پارک علم و فناوری در اســتان کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی 

شده است.
دکتر پیري افزود: پروژه احداث پارک علم و فناوري در استان کهگیلویه 
و بویراحمد با 4 میلیارد تومان به اتمام نمی رسد و طبیعي است که براي 

تأمین بودجه هاي مورد نیاز این طرح بایستي برنامه ریزي شود.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزي امور فنــاوری وزارت علوم بــا بیان اینکه 
پارک هاي علم وفناوری جزو پروژه های اصلی آموزش عالي کشور هستند 
اظهار داشــت: 39 پارک علم و فناوری در کشــور وجود دارد و اســتان 

کهگیلویه وبویراحمد تنها استاني است که پارک علم و فناوری ندارد.
دکتر پیری پارک هاي  علم وفناوری را چشــم و چراغ اســتان ها از باب 
توسعه اســتان ها ارزیابي کرد و گفت: اکثر اســتان های جوان کشور از 
نعمت پارک علم و فناوری برخوردار هســتند و دانشــگاه و پارک علم و 
فناوري دو نهادي هستند که می توانند در توسعه استان ها نقش بسزایي 

ایفا کنند.
وي خاطرنشــان کرد: دکتر هاشمي مســئولیت راه اندازی پارک علم و 
فناوری این اســتان و نماینده اســتاني وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

درخصوص پیگیري امورات اخذ زمین و ساختمان را برعهده دارد.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزي امور فناوری وزارت علــوم بیان کرد: معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوري نیز قول حمایت و پشــتیبانی را داده اند 
و حوزه معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم موظف اســت که شرایط 
را برای صدور برنامه ها به کمیســیون های تخصصی و صدور مجوز نهایی 

فراهم کند.
دکتر پیري بااشــاره بــه اینکه مقدمات راه اندازی پــارک علم و فناوري 
کهگیلویــه و بویراحمد نه از ســوي وزارتخانه بلکه بــه علت نبود زمین 
به صورت معوق باقي مانده بود گفت: امید اســت با کمک اســتانداری 
کهگیلویــه و بویراحمــد هرچه ســریع تر کارهــای مربوط بــه انتقال 

ساختمان ها در مسیر دریافت مجوز قرار گیرند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزي امور فناوری وزارت علوم با بیان اینکه بالفاصله 
پس از تامین مجوز به ســمت تامین بودجــه خواهیم رفت، عنوان کرد: 
شــرایط احداث این پارک با توجه به مصوبه اخیر استان طی شده و این 
امر شرایط رسمی و قانونی دارد که باید به مروز زمان و به صورت اصولی 

طی شود.
وی اظهار امیدواري کرد با کمک اســتانداري کهگیلویه و بویراحمد هر 
چه ســریع تر امور مربوط به اراضي پارک علم و فناوري مشتمل بر 2۰ 

هکتار زمین پیگیري شود.
دکتر پیري در خاتمه از همکاري دانشگاه یاسوج در این پروژه خبر داد و 
افزود: رئیس دانشگاه یاسوج با واگذاري مرکز رشد این دانشگاه به پارک 
علم و فناوري اســتان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرده و این امر گام 

موثري در جهت روند رو به رشد این پارک است. 
گفتني است دانشگاه یاسوج ساختماني به متراژ 35۰ متر مربع به عنوان 
دفتر مرکزي به طور اماني و براي مدت 5 ســال براي شروع فعالیت در 

اختیار پارک علم و فناوري کهگیلویه و بویراحمد قرار داده است. 

شــرکت های دانش بنیــان بــه عنوان بازیگــران اصلــی در اقتصاد 
دانش بنیان مطرح می باشند و می توانند کشور را به سمت توسعه مبتنی 
بر دانش یاری رســانند. هم اکنون بیش از 28۰۰ شرکت دانش بنیان بر 
اســاس قانون شناسایی شده اند. اما سوال مهم این است که چگونه سهم 

این شرکت ها را در اقتصاد کشور افزایش دهیم؟
در سال های اخیر حمایت های ویژه ای از شرکت های دانش بنیان صورت 
پذیرفته اســت که از مهمترین این حمایت ها می توان به ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت و تامین مالی توســط صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی 
از معافیت های مالیاتی به موجب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان، معافیت های گمرکی و غیره اشاره نمود. اما یک مساله اصلی 
این اســت که بیش از ۶۰ درصد شــرکت های دانش بنیان، شرکت های 
نوپایی می باشند که عمدتا کمتر از سه سال از عمر آنها می گذرد و هنوز 

در مراحل ابتدایی رشد و توسعه خود هستند.
واقعیت آن اســت که عمده این شــرکت ها در توانمندی های مدیریتی 
و ســازمانی دچار مشکالت جدی هســتند و نیازمند حمایت نهادهای 
سیاست گذار، میانجی و صندوق های تامین مالی در این بخش می باشند. 
این شرکت ها در صورت عدم توسعه توانمندی های مدیریتی و سازمانی 
خود همچون توانمندی های مدیریت مالی و نقدینگی، حقوقی، بازاریابی، 
منابع انســانی و سایر توانمندی های مورد نیاز امکان رشد و بلوغ را پیدا 
نمی کننــد. در این بین اگر شــرکت دانش بنیان با ایــن توانمندی های 
مدیریتی و ســازمانی محدود اقدام به دریافت تسهیالت از نظام بانکی یا 
صندوق های تامین مالی دانش بنیان همچون صندوق نوآوری و شکوفایی 
کنند امکان شکست طرح ها و احتماال بدهکاری شرکت های دانش بنیان 

افزایش می یابد. 
تجارب بین المللی نیز گواه بر این واقعیت اســت که حمایت ها در زمینه 
تســهیالت مالی اجرای طرح ها، باید همراه با حمایت از توانمندســازی 
و کیفی سازی شــرکت ها در بخش های مدیریتی و سازمانی باشد. یکی 
از نمونه هــای موفق در این زمینه بانک توســعه کســب و کار کانادا به 
عنوان بانکی صد در صد دولتی اســت که در کنار ارائه تسهیالت ارزان 
قیمت مالی به کارآفرینان و شــرکت های نوپای این کشور، اقدام به ارائه 

خدمات آموزشــی، مشاوره و اخذ استانداردها و جوایز به این مجموعه ها 
می نماید. یا در نمونه ای دیگر صندوق توســعه فناوری در ترکیه به این 
نکته اذعان دارد که ارائه این خدمات توسط این صندوق موجب کاهش 
عدم بازگشــت تســهیالت پرداختی شده است. متاســفانه چالش های 
تامین مالی در کشــور چنان در مرکز توجه قرار گرفته اســت که عمده 
سیاست های حمایتی از شرکت های دانش بنیان به حمایت مالی از انجام 
طرح ها بدون در نظر داشــتن اهمیت توانمندی های مدیریتی، بازاریابی، 
حقوقی و غیره ســوق داده می شود. ولی در دنیای واقع و حتی تجربیات 
گذشته در کشور خودمان به خوبی نشان می دهد که صرف تامین مالی 
شــرکت های کوچک، نه تنها آنها را رقابت پذیر نمی کند، بلکه می تواند 

چالش های جدیدی را برای این شرکت ها ایجاد کند. 
حــال که مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت کیفی ســازی شــرکت های 
دانش بنیان در کنار توســعه کمی آنها تاکید نموده اند، سیاست گذاران 
کشــور باید به ایــن حوزه توجه ویــژه ای نمایند. ارکان اصلی توســعه 
شــرکت های دانش بنیان همچون مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، 
وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری، معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی به عنوان بزرگترین نهاد تامین 
مالی در کشور باید در این حوزه اقدام به سیاست گذاری های ویژه و اجرای 
برنامه های توانمندســازی و کیفی ســازی برای شرکت های دانش بنیان 
نمایند. حتما باید نهادهای مذکور در ارائه کمک ها و تســهیالت مالی به 
شرکت های دانش بنیان جهت دریافت آموزش های کاربردی، مشاوره های 
حل مشکل و دریافت اســتانداردهای ملی و بین المللی و سایر خدمات 
توانمندســاز کمک و یاری رســانند. به ویژه نهادهــای تامین مالی باید 
بخشی از منابع خود را در این بخش متمرکز نمایند و مانع از اشتباهات 

گذشته در ارائه تسهیالت به مجموعه های غیر توانمند شوند.
پــر واضح اســت که در مــورد شــرکت های دانش بنیان بــا نخبگان و 
اندیشــمندانی روبرو هستیم که شکســت آنها در کسب و کار به ایجاد 
تنش های جدی در حوزه نخبگانی کشــور منجر می شود و می تواند این 
امیدهای ایجاد شده به توســعه اقتصاد دانش بنیان در کشور را نقش بر 

آب کند. 

توانمندسازی و کیفی سازی 
شرکت های دانش بنیان 

کلید ورود به اقتصاد دانش بنیان

دکتر رضا نقی زاده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
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دکتر حمید کاظمی
سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

هر پدیــده ای در دنیای پیچیــدة امروزی می توانــد از منظرهای 
مختلفی مورد تحلیل قرار گیرد. منظرهای مختلفی که می تواند برآمده 
از پیش فرض ها و انگاره های مختلفی باشــد. در ماه گذشته گزارشی از 
نشــریه نیچر منتشر شــد که در آن فهرســتی از 58 مقاله که توسط 
نویســندگان ایرانی در ماه های پیش تر منتشــر شــده بــود به عنوان 
نمونه هایی از تقلب علمی شناسایی شده بود و به این ترتیب از فهرست 

مقاالت حذف شد.
بر اساس این گزارش موجی از دیدگاه های متنوع در سطح جامعه منتشر 
شد. به خوبی می توان این موج را به دیدگاه های زیر تقسیم بندی کرد:

 موج 1 انکار
همواره ساده ترین سازوکار دفاعی، چه دفاع یک انسان باشد و چه دفاع 
یک سیســتم؛ انکار موضوع است. به مانند بســیاری از تجربیات دیگر 
نخســتین واکنش انکار موضوع بود. زمانی که در برخی از مصاحبه ها 
بیان شــد که هنوز صحت این داده ها تایید نشــده است و یا زمانی که 
در مصاحبه ای دیگر بیان می شــود این مقاله بوی شــیطنت می دهد؛ 
نمونه هایی از انکار موضوع است. در این موج اجتماعی بیشتر افراد تنها 
راه رهایی از این افشــاگری را پناه بردن به سازوکارهای انکار موضوع 

می دانند.

مــوج2 پذیرش موضوع و محکومیت رفتار نویســندگان 
موضوع

اما دومین موج از مواجهة جامعه با این موضوع را می توان در نوشته ها 
و صحبت های آن دســته از صاحب نظرانی دانســت، که ضمن پذیرش 
موضــوع تالش دارنــد تا با یافتــن مقصر یا مقصرهــای اصلی، یعنی 
نویسندگان آن مقاالت، یک مسالة اجتماعی را تقلیل دهند به مساله ای 
فردی. به نظر این افراد، افشــاگری صورت گرفته ناشــی از بی اخالقی 
عده ای از نویســندگان مقاالت بوده است. احتماال ساخت واژه ای چون 
»پژوهشگرنما« به ســیاق واژه هایی همچون تماشگرنما،  را می توان در 
روزهای آینده انتظار داشــت. بر اساس این تلقی یک پدیدة اجتماعی، 
همچون تعداد باالی مقاالت تقلبی شناســایی شده، تبدیل می شود به 
موضوعی فردی،  یعنی بی اخالقی چند پژوهشگرنمای محدود در کشور. 
در موج دوم نیز به نظر می رســد نوعی از انکار در نگاه عمیق تر به این 

موضوع اجتماعی هویدا می شود. 

1-تحلیلی بر یک پدیده
پدیــده ای که در هفته های گذشــته در جامعة علمــی ایران بروز پیدا 
کرد؛ نیاز به بازشناســی عمیق تری دارد. آن چه در قالب موج های فوق 
دسته بندی شد؛ تنها واکنشی بود به یک پدیدة رخ داده. به این ترتیب 
است که در ادامة این مقاله تالش شده است تا به الیه هایی عمیق تر از 
این پدیده پرداخته شــود؛ الیه هایی که می تواند کوششی برای تحلیل 

موضوع باشد.

الیة یکم: بیا فرض کنیم اینها کذب هستند؛ با مقاالت بی کیفیت 
چه کنیم؟

در ســال های گذشته روند رو به رشد تعداد مقاالت منتشر شده توسط 
پژوهشــگران ایرانی همواره مورد توجه جهانیــان و البته ایرانیان بوده 
است. در سال 2۰15 )آخرین سال در دسترس( یعنی درست در همین 
ســالی که مقاله ای در خصوص وضعیت مقاالت تقلبی منتشر می شود؛ 
رتبة ایران از حیث تعداد مقاالت ثبت شده در پایگاه های جهانی بعنی 

ISI و SCOPUS برترین رتبة تاریخ ایران بوده اســت. بر اســاس این 
شاخص ایرانیان با حدود 4۰ هزار مقاله در پایگاه SCOPUS رتبة 1۶ 
جهان را از لحاظ تعداد مقاله به دســت آورده اند. در جدول شــمارة 1 
وضعیت انتشــار مقاله در میان 1۶ کشــور نخست آمده است. )الزم به 
ذکر اســت که این اطالعات مربوط به تاریخ تدوین این مقاله یعنی 2۶ 
http:// .آبان است و داده ها به صورت روزانه به روز شده و تغییر می یابند

)www.scimagojr.com

این جایگاه باال در میان کشورهای جهان می تواند از یک سو غرورآفرین 
باشد. اما تعدادمقاله تنها نشان دهندة کمیت باالی تولید مقاله است؛ و 
نه کیفیت مناسب در تولید مقاله. به منظور شناسایی و ارزیابی کیفیت 

مقاالت از شاخص دیگری استفاده می شود. 
تعداد دفعاتی که یک مقاله توســط سایر نویســندگان مورد استناد و 
ارجاع قرار می گیرد؛ اصوال شــاخص مناسب تری برای سنجش کیفیت 
علمی مقاالت اســت. هر چه تعداد استنادات به یک مقاله عدد باالتری 
باشــد؛ به معنای آن اســت که این مقاله در فضای علمی جهان بیشتر 
مورد استناد قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این مقاله موضوع قابل 
اعتنایی طرح شده است به نحوی که دیگران در فعالیت های پژوهشی 
خود مفاهیم یا نتایج مطرح شــده در آن مقاله را در پژوهش های خود 
اســتفاده کرده اند. شــاخص میزان اســتنادات به یک مقاله تبدیل به 

اساس و پایه ای برای سنجش کیفیت مقاالت شده است. هر چه میزان 
اســتنادات باالتر باشد؛ به معنای آن است که نقش آن مقاله در توسعة 

علم در جهان نقشی موثرتر بوده است.
مرتب کردن کشورهای جهان بر اساس »متوسط تعداد استنادات به هر 
مقاله« و مقایسة رتبة کشورهای جهان بر اساس این شاخص می تواند 

ادراک کامال متفاوتی نسبت به وضعیت پژوهش و تحقیق در ایران بر ما 
آشــکار سازد. همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود، رتبة ایران 

174 در جهان است!
رتبــه ای کامال مایوس کننده که می تواند نشــان دهندة وجه دیگری از 

وضعیت تولید مقاله در کشور باشد.
متوســط استناد به هر مقالة نگارش شده توسط پژوهشگران ایرانی در 
حدود ۰.3۶ است. کیفیت پایین متوسط مقاالت می تواند ما را به سمت 

وضعیتی ســوق دهد که می توان آن را »تب مقاله نویســی« در ایران 
نامید.

بر اســاس یک شــاخص دیگر درصد مقاالتی از نویسندگان ایرانی که 
تا کنون مورد اســتناد قرار نگرفته اســت، در حدود 84 درصد است. 
به عبارت دیگر در حدود 84 درصد از مقاالت نوشــته شــده توســط 
پژوهشــگران ایرانی تقریبا هیچ نقشی در توسعه و رشد علم در جهان 
نداشته است؛ چرا که هیچ پژوهشگر دیگری به آن استناد نکرده است. 
در تصویر زیر نمودار رو به رشــد مقاالت بدون استناد ایرانی مشاهده 
می شــود. از یک سو مستندات علمی مورد استناد قرار گرفته است و از 

سوی دیگر مستندات علمی دون استناد افزایش یافته است.
همگی فرض کنیم که اساسا مقالة نیچر کذب است. با واقعیت نهفته در 
آمار و اطالعات چه کنیم؟ آمار و اطالعاتی که نشــان می دهد علی رغم 

تعداد باالی مقالة تولید شــده؛ کیفیت این مقاالت و مستندات علمی 
پایین است.

الیة دوم:  کژفهمی  در سیاست گذاری علم و فناوری در ایران
رســیدن به نقطه ای که در آن هســتیم، چگونه به دست آمده است؟ 
این پرسشــی است که پاسخ دادن به آن می تواند تا اندازه ای در فهم و 

کمیت و کیفیت تولید مقاالت علمی کشور
چند پیشنهاد سیاستی
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات )ایرانداک( 10

معاون پژوهشــی و فناوری وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری، نقش 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و فناوری در هفته پژوهش را در 
شکل گیری اکوسیستم تجاری سازی و تکمیل حلقه تولید ثروت از علم، 

بسیار تاثیرگذار توصیف کرد.
به گــزارش گاهنامــه عتف، دکتــر ›وحیــد احمــدی › در اختتامیه 
فــن  و  فنــاوری  پژوهشــی،  نمایشــگاه دســتاوردهای  هفدهمیــن 
 بــازار از ورود مفاهیــم، ادبیــات و پدیده هــای جدیــد در چرخــه 
 علــم و فنــاوری کشــور طی ســال های اخیر ابــراز خرســندی کرد.

دبیر ســتاد ملی هفته پژوهش و فناوری گفت: زمانی آموزش، مهمترین 
دغدغه آموزش عالی کشــور بود و از این پرسش می شد که استاد چقدر 

در کالس درس بــوده اســت، در مرحله بعد و بــا ورود جدی پژوهش 
به فضای دانشــگاه ها، این موضوع مطرح می شــد که آمار تولید مقاله 
یا میزان ارجاعات اســتادان چه اندازه اســت و امــروز که فناوری مورد 
توجه قرار گرفته اســت، این ســوال مطرح می شــود کــه )TRL( یا 
 ســطح آمادگی فناوری محصول تولید شــده در دانشگاه ها چقدر است.
وی همچنین ابــراز امیدواری کرد فرهنگ جدیــد مبتنی بر اثرگذاری 
 تحقیقــات در مجموعــه اقتصــاد و رفع نیازهای کشــور ایجاد شــود.
احمــدی بــا بیان ایــن که هنــوز در حلقه علــم تا ثــروت، پازل های 
تکمیل نشــده ای وجــود دارد، گفــت: در نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهشــی و فناوری امســال شــاهد اکوسیســتم الزم برای مجموعه 

ارزش افــزوده و چرخه علم و فناوری هســتیم و تــالش کردیم با مدل 
 عملیاتــی و اجرایی در مســیر تحقق ارزش های علمــی به پیش برویم.

وی خاطرنشــان کــرد: نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فناوری 
و فــن بازار توانســته اســت تمــام ارکان تبدیــل ایده بــه محصول 
شــامل ایده هــای جدیــد، دانشــگاه ها و مراکــز علمــی تحقیقاتی، 
فناوران، ســرمایه گــذاران و کارگــزاران تجاری )بروکرهــا( را به هم 
 پیونــد دهــد و یک اکوسیســتم کامــل تجاری ســازی ایجــاد کند.
هفدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار از 24 تا 

28 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. 

معاون وزیر علوم خبر داد:

موفقیت نمایشگاه هفته پژوهش در ایجاد اکوسیستم تجاری سازی

تحلیل وضعیت ایران به ما کمک کند. امروزه انبوهی از سیاســت های 
تشــویقی وجود دارد که در آن تولید مقاله به عنوان یکی از اصلی ترین 
مقاط مشترک میان این سیاست ها قابل مشاهده است. به برخی از این 

سیاست ها اشاره می کنم:
وابستگی ارتقاء و ترفیع اعضاء هیات علمی در کشور به انتشار مقاله

الزام دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انتشار مقاله به صورت مشترک 
با اساتید راهنمای پایان نامه و رساله به منظور فارغ التحصیلی و دریافت 

اجازة برگزاری جلسة دفاع
وابســتگی رتبة دانشــگاه ها به تعداد مقاالت منتشــر شــده توســط 

پژوهشگران آن دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی
وابســتگی دریافت گرنت های علمی و پژوهشی به مقاالت منتشر شده، 
حتــی در برخی ســازمان های دولتی و خصولتــی در قالب پاداش به 

نویسندگان مقاالت پرداخت ها یا مشوق هایی داده می شود.
وابستگی احراز دانش آموختة برتر به عنوان عضو بنیاد نخبگان ایران و 
دریافت انواع تسهیالت از جمله کاهش مدت سربازی و وام، به مقاالت 

منتشر شده توسط فرد متقاضی
تاثیر باالی مقالة منتشر شده در پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

تاثیر باالی مقالة منتشر شده در جذب اعضاء هیات علمی
تاثیر باالی مقالة منتشــر شــده در پذیرش فرد به عنوان پژوهشگر در 

دوره های پسادکتری
اگرچه تمامی این موارد را می توان در مقایســه با کسب اعتبار در میان 
جامعة علمی ناچیز دانســت؛ اعتباری که می تواند مشروعیت نویسنده 
مقالــه برای جذب پروژه های تحقیقاتی و گرنت های تحقیقاتی افزایش 
دهد. این مشــوق ها بدون شــک تاثیر جدی در افزایش انگیزة فعاالن 

عرصة علم و همچنین پژوهشگران در تولید مقاله دارد. 

الیة سوم: سخت شدن زیســت اخالقی در زمانة سیاست های 
غیراخالقی

رفتــار اخالقی تنها انتخاب یک فرد نیســت؛ بلکه نتیجة ترکیب رفتار 
فرد و انتظاراتی اســت که یــک ســاختار از وی دارد. به همین دلیل 
اســت که قضاوت به عنوان یک فعالیت خطر دانسته می شود. اهمیت 
و مخاطرات قضاوت در دنیای امروز به خوبی شــناخته شده است. هیچ 
قضاوتی نمی تواند مســتقل و خارج از بافتی باشــد که فرد متخلف در 
آن زیسته اســت. زمانی که در کشوری به تولید باالی مقاله اهمیت و 
ارجی فراتر از ارزش واقعی آن داده می شــود؛ انتظار زیســِت اخالقی 
اعضاء جامعه انتظار ســختی اســت. فرض کنید در جامعه ای که شما 
زندگی می کنید، از شــما انتظار داشته باشــند که مقاله تولید کنی و 
ارتقاء جایگاه شــغلی و همچنین درآمد شــما وابسته باشد به مقاالتی 

که تولید کرده اید. از ســوی دیگر در این جامعه اساســا هیچ شاخصی 
برای سنجش کیفیت مقاالت شما وجود نداشته باشد. اگر سیاست های 
علمی به گونه ای تنظیم شــده باشد که فرد فرضی »الف« که 5 مقالة 
بی کیفیت تولید می کند بسیار موفق تر از فرد فرضِی »ب« باشد که در 
همــان زمان تمامی انرژی خود را صرف آن کرده اســت که یک مقالة 
کیفی برای انتشار در یک نشریه با ضریب تاثیر )IF( تهیه کند؛ چرا باید 
انتظار داشته باشیم که مقالة باکیفیت تولید شود؟ آیا شما می توانید از 
پژوهشگر »ب« انتظار داشته باشید که اخالقی رفتار کند و انرژی خود 
را به جای تمرکز بر یک مقالة خوب بر 5 مقالة بد نگذارد؟ اساســا در 
کدام یک از سیاست های ما در کشور به جای توجه صرف بر تعدادمقاله 
بر دو شــاخص دیگر یعنی تعداد اســتنادات یا نشریة منتشر کنندة با 

صریب تاثیر باال توجه کرده ایم؟
2- تصحیح نظام علم و فناوری از همین امروز

فاصلــه گرفتن از وضعیت فعلی و بهبــود آن نیازمند تصحیح و بهبود 
نظام علم، فناوری و نوآوری در کشــور اســت. این نظام تنها از طریق 
تصحیح بلندمدت نظام سیاســت گذاری کشور است. اتخاذ راهکارهای 
کوتاه مــدت مانند افزایش هزینه های تقلب علمی یا اخراج اعضاء هیات 
علمی متقلــب، راهکارهایــی کوتاه مدت و ناکارآمد اســت؛ که نهایتا 
خودفریبی جمعی را توســعه می دهد. دستیابی به راه حلی بلندمدت و 
کارآمد نیازمند اتخاذ سیاســت هایی کالن است که سوق دهی نظام مند 
کارگزاران عرصة علمی را به ســمت تقلب کاهش دهد. به عبارت دیگر 
آنچه در این میان اهمیت دارد آن اســت که هرگونه سیاست تشویقی 
به عرصة بی رویة مقاالت علمی و همچنین توجه به تولید مقاله کاهش 
یابد. به این ترتیب نگارنده 4 سیاســت زیــر را در این حوزه توصیه و 

پیشنهاد می کند.

سیاست پیشنهادی 1: توازن در شاخص ها
آنچه در ســال های اخیر با عنوان رشد علمی کشــور و به اتکاء تولید 
مقاالت در رســانه ها اشــاعه یافته اســت؛ یک شــاخص غیرعلمی و 
خودســاخته اســت. واژة تولید علم، اگرچه یک مفهوم مهم اســت اما 
اندازه گیری آن به وســیلة تعداد مقاله های تولید شــده در یک کشور 
یک صحیح نیست. اساسا تولید علم برآمده از مجموعه ای از شاخص ها 
می تواند معنادار باشــد؛ اما اندازه گیری آن به وسیلة تعداد مقاالت در 
بهترین حالت یک اشتباه سیاست گذاری است. اندازه گیری رشد علمی 
بر اســاس تعداد مقاله هیچ مابه ازای جهانی ندارد و صرفا یک شاخص 

غیرمعنادار است. 
اســتفاده از شــاخص های متنوع و متوازن از این یک سو نگری خواهد 
کاســت و به دنبال آن امکان ارزیابــی دقیق تر و علمی تر وضعیت علم 
و فناوری کشــور را فراهم می آورد. در هیچ یک از گزارش های جهانی 
مربــوط به حوزة علم و فناوری تنها از شــاخص تولید مقاله اســتفاده 
نمی شــود. در اغلب این گزارش ها یا چنین شاخصی وجود ندارد یا اگر 
وجود داشته باشد یک از شاخص ها در میان ده ها شاخص دیگر است.

 
سیاست پیشنهادی 2: توسعه نگاه کیفی به نگاه کمی

غلبة سیاســت های کمی گرایانه بــر سیاســت های کیفیت گرایانه در 
ســال های اخیــر تبدیل به یک معضل جدی شــده اســت. در اغلب 
سیاســت ها و آیین نامه های رتبه بندی وارتقاء، از شــاخص های کیفی 
مربوط به مســتندات علمی استفاده نمی شود. در حالی که در بسیاری 

از دانشگاه های برتر جهانی ارزش مقاالت بر اساس ضریب تاثیر نشریة 
منتشر کننده )Impact Factor(  محاسبه می شود؛ یا از شاخص تعداد 
اســتنادات )منهای اســتنادات به خود )Self-citation(( بهره گرفته 
می شود؛ در ایران همچنان بر میزان مطلق و کمی تعداد مقاالت تاکید 
می شود. تغییر این آیین نامه باید توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، 
وزارت علــوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی مورد توجه قرار گیرد. تغییر انبوهی از این آیین نامه ها که هر 
یک در بخشــی از نظام علمی و فناوری، مورد توجه سیاســت گذاران 
قرار گرفته اســت؛ نباید به قیمت حذف تصحیح شــود. مقاالت علمی 
مهم هســتند؛ اما اســتفاده از ابزارهایی به منظور ارزیابی و ســنجش 
کیفیــت آن ها اهمیت می یابد. کشــورهایی که در حوزة علم و فناوری 
در دهه های اخیر رشــد یافته اند؛ توجه به دانش علم سنجی و همچنین 
سیاســت گذاری علم و فناوری را نیز در کنار توسعة علم را مورد توجه 

قرار داده اند. 

سیاست پیشنهادی 3: توجه به مراکز تحقیقاتی سیاست گذاری 
علم و فناوری

سیاســت گذاری علم و فناوری در کنار توســعة علم و فناوری دو بال 
از یک جهش و نهضت بزرگ علمی هســتند. تمامی کشــورهایی که 
در دهه های اخیر توســعة علمی یافته اند بیــش از هر عامل دیگری از 
سیاســت گذاری مناسب بهره برده اند. سیاســت گذاری در حوزة علم و 
فناوری به مانند هر حوزة دانش دیگری یک حوزة تخصصی است و به 
همین دلیل نیز نیازمند متخصصــان خاص خود و نهادهای تخصصی 
و مراکز تخصصی خود هســتند. در کشور ما همچنان سیاست گذاری 
در این حوزه در کنار سیاســت گذاری در ســایر حوزه ها، نه به عنوان 
یک دانش تخصصی بلکه بیشــتر یه عنوان موضوعی بدیهی دانســته 
می شــود. همچنان سیاســت گذاران علم و فناوری در کشور ما، همان 
متخصصان حوزه های علمی هســتند. همچنــان این فرض وجود دارد 
که یک پژوهشــگر برجسته می تواند یک سیاســت گذار علم و فناوری 
برجسته نیز بشود. این تفکر در کلیت نظام علم و فناوری تبدیل به یک 

تفکر غالب شده است. 

سیاست پیشنهادی 4: توسعة اخالق علم وفناوری
علم و فنــاوری نیز مانند هر نــوع رفتار جمعی دیگــری برخوردار از 
اصول اخالقی خود اســت. بســیاری از رفتارهایی که امروزه با عنوان 
تقلب شناخته می شود برای بســیاری از پژوهشگران و محققان ایرانی 
ناشــناخته اســت. بســیاری از آنان به دلیل عدم آگاهــی از اصول و 
هنجارهای جهانی مرتکب تقلب می شــوند. نحوة اســتناددهی یکی از 
آشــکارترین این اشتباهات است. پژوهشــگران صرفا به دلیل ناآگاهی 
از اصــول اخالقــی جهانی اخالقی بــه راحتی خوش نامــی خود را از 
دســت می دهند. سیاســت اخالقی اگرچه می تواند به عنوان بخشی از 
سیاست گذاری علم و فناوری در نظر گرفته شود؛ اما به دلیل شیوع باال 
و گستردگی آن در میان محققان به صورت مستقل آورده شده است.

در پایان اگرچه شــاید بتوان فهرســت سیاســت های پیشــنهادی را 
طوالنی تر کرد؛ اما نگارنده معتقد است که این دالیل چهار دلیل اصلی 
و دارای اولویت در باالرفتن میزان تقلب علمی در کشــور اســت. امید 
است که با پاالیش این رفتارهای نابهنجار، جایگاه جهانی علم و فناوری 
کشــور کاهش نیابد و بتوان جایگاهی شایســته و مرجع در این عرصه 

کسب کرد.
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ســرقت یافته علمی در مفهــوم کلی به تصاحب 
کلمات یا اندیشه های دیگران، خواه در قالب واژه ها و 
اصــوات و خواه در قالب شــکل ها، نقش ها و طرح ها، 
اطالق می  شــود. اگرچه وضعیت مخصوص کلمات و 
اندیشــه ها همیشــه روشن نیســت. به نظر می  رسد 
اندیشه آن چیزی ست که سرقت یافته علمی درباره 
آن است و آن چه که ســرقت یافته علمی را نمایان 
می کند کلمات اســت. می  شود بخشی از یک مقاله را 
کپی کرد که هیچ اندیشــه اصیلی را در بر نمی گیرد 
)مثل قسمت پیشــینه( یا می  توان به وسیله واژگانی 
دیگر اندیشــه ای را بیان کرد کــه بدین ترتیب خود 
کلمات کپی نشده اند. وضعیت کلمات و اندیشه ها باید 
روشــن شود تا بتوان ســرقت یافته علمی را به دقت 

تعریف کرد.
اصطالحات گوناگونی برای این مفهوم به کار می رود، 
از جمله ســرقت یافته علمی، انتحال، دزدی علمی، 
سرقت علمی، ســرقت یافته علمی، دستبرد فکری/ 
هنــری یا ایــده دزدی  به کار رفته اســت. در میان 
این اصطالحات، »ســرقت یافته علمی«، »ســرقت 
علمی« و »ایده دزدی«، از آن رو که با واژه »سرقت« 
همراهند، بار حقوقی و جزایی دارند و ممکن است با 
جمع شدن شــرایط قانونی، »جرم« به شمار  آیند، در 
حالی که اصطالحات دیگر بیش تر رنگ و بوی مذمت 
اخالقی یا قباحت عرفی یا حرفه ای را می رســانند. با 
توجه به فصل چهارم از »قانون حمایت حقوق مؤلفان 
و مصنفان و هنرمنــدان« )مصوب 1348/1۰/11( با 
عنوان »تخلفــات و مجازات ها« )ماده 23 تا 3۰( اگر 
از منظر حقوق کیفری نگریســته شود، چنین فتاری 

»جرم« است و برای آن، مجازات تعیین شده است.
آنچــه در ماده 2 قانــون حمایت حقــوق مؤلفان و 
مصنفــان و هنرمندان بیان شــده، به خوبی نشــان 
می دهد کــه برخی از اصناف اثرهــای مورد حمایت 
قانون مذکور، رنگ »علمی« ندارند؛ مانند شعر و ترانه 
و ســرود )بند 2 ماده 2( یا اثر موسیقی )بند 4 ماده 
2( و یا اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشــته باشد 
)بند 11 ماده 2(. اگر به ویژگی ها و صفات مورد اتفاق 
درباره »اثر ادبی« و »اثر علمی« توجه شود، برخالف 
گفته و عقیده برخی، نمی توان گفت: ســرقت علمی، 
همان ســرقت ادبی است. سرقت یافته علمی عبارت 
اســت از »عرضه حاصل سرمایه  علمی دیگری، به نام 
خود« و در متون انگلیسی، مفهوم سرقت یافته علمی 
با واژه »plagiarism« معرفی می شود. در این تعریف، 
»حاصل« به معنای »حاصل اندیشــه« است؛ حاصل 
اندیشــه یا به تعبیر قانون 1348 »اثر«، در هر قالبی 
که »بیان شــود«، »ظهور یابــد« و یا »ایجاد گردد« 
می توانــد موضــوع دزدی علمی قرار گیــرد و آنچه 
در مــاده 2 قانون حمایت حقــوق مؤلفان و مصنفان 
و هنرمنــدان آمده، برخی از مصادیــق این »بیان«، 

»ظهور« یا »ایجاد« است.

در بحث های غیرحقوقی داخلی که عمدتاً از ســوی 
غیرحقوقدانــان مطرح شــده، انــواع گوناگونی برای 
ســرقت یافته علمی شمرده شــده است؛ بی توجه به 
آن که »سرقت« یک جرم است و تعریف آن را باید در 
دانش حقوق پی جویی کرد و مصادیق و اصناف سرقت، 
از جمله ســرقت علمی نیز باید با تعریف سرقت قابل 
انطباق باشــد. اگر چنین نشــود، عنوان »سرقت« از 
یک اصطالح حقوقی که بار معنایی قانونی و مشخص 
دارد به یک واژه – دســت کم- غیرحقوقی فروکاسته 
می شــود و در نتیجــه، از قلمرو قانــون و بحث های 
حقوقی به حوزه بحث های ادبی و زبانی وارد می شود. 
در چنین فضایی، احراز و اثبات ســرقت علمی، بدون 
توجه بــه مالحظات حقوقی صــورت می گیرد و در 
تقســیمات و بیان انواع ســرقت یافته علمی، موازین 
قانونی و حقوقی لحاظ نمی شود و حاصل این رویکرد 
به ســرقت یافته علمی، بسط مفهوم سرقت علمی و 
اطالق عنوان »سارق« بر بسیاری از کسانی است که 
در عالم حقوق و در محضــر قانون، نه بزهکارند و نه 
بزهی مرتکب شده اند و از این رو، امکان تعقیب جزایی 
آنــان وجود ندارد. با توجه به تعاریفی که از ســرقت 
یافته علمــی ارائه گردیده، انواع و دســته بندی های 
مختلفی از این رفتار ارائه شــده اســت: کپی کردن 
مقاله دیگــری؛ ذکر نقل قول های کوتاه یا بلند از یک 
منبــع، بدون ذکر مأخذ؛ از خــود کردن مقاله ای که 
از طریق اینترنت خریداری می شــود؛ سرقت واژه به 
واژه؛ ســرقت علمی موزاییکی؛ باربرداری و بارگذاری 
از سایت های اینترنتی؛ بندشکنی؛ و ساخت و پاخت. 
از یــک رویکرد دیگر آن را در دســته های ســرقت 
یافته علمی غیر عمدی، ســرقت یافته علمی عمدی 
ســاده لوحانه، و سرقت یافته علمی عمدی بدخواهانه 
دسته بندی می کنند. همچنین، از دیدگاه دیگری آن 
را در ســرقت واژه به واژه، سرقت ریاکارانه، و ربودن 

تقسیم می کنند.
افزون بر این ها، انواع دیگری از دســتبردهای علمی 
نیز مطرح هســتند: متن ســازی وصله پینه ای )کپی 
کلمات بدون کپی اندیشه ها(، نوشتن به جای دیگران، 
بازسازی متن )ســرقت یافته علمی متون متقاطع(، 
سرقت یافته علمی از منبع ثانوی، سرقت یافته علمی 
ترجمه ای، و ســرقت یافته علمی از خود. همچنین، 
اگر یک مقاله برای چند نشریه هم زمان برای داوری 
فرستاده شود یا در چند نشریه هم زمان منتشر شود 
نیــز از جملة کارهــای غیرقابل پذیــرش در عرصة 

پژوهش به شمار می آیند.
اما مواردی هم هســتند که ســرقت یافته علمی به 
حســاب نمی آیند و نباید دربارة آنها به اشتباه داوری 
کرد. بــرای مثال، گاهی متن یک نویســنده، اتفاقی 
بســیار شــبیه به متن نویســنده ای دیگر می  شــود 
)شباهت های تصادفی(، یا تعاریف ثابتی وجود دارد که 
نویسندگان به کار می  برند و به آن ها ارجاع می  دهند 
و تعدیل آن ها ممکن اســت باعــث تغییر یا پیچش 
معنایی شــود )تعاریف ثابت(، یــا گاهی یک واقعیت 
دانش عمومی به حســاب می آید و برای آوردنش در 
متن نیازی به اســتناد نیست )دانش عمومی(، یا در 
بسیاری از نوشته ها، ممکن اســت چندین نویسنده 
درگیر باشند، اما هریک از نویسنده ها نمی تواند آگاه 
باشد که آیا دیگران در نوشته هاشان صادق و اخالقی 
عمل می  کنند یا خیر )نویسندگان زیاد(؛ بنابراین، در 
این موارد باید دقت الزم برای داوری دربارة ســرقت 

یافتة علمی به عمل آید. 

دکتر صفر بیک زاده
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

)ایرانداک(

سرقت علمی چیست
و چه مصادیقی دارد؟

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات )ایرانداک( 

تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد از 
رویکردهــای نوین مدیریت عمومی در ســدة کنونی 
است. تجربه  های بی شماری هست که نشان می دهند 
تصمیم هایی که شــواهد و داده ها را نادیده گرفته  به 
ســرانجامی نرســیده  و تنها هدررفت منابع را در پی 
داشــته اند. هر گاه گسترة یک سیاست به پهنای یک 
کشــور و آیندة آن کشــیده شــود،  مخاطرة چنین 

سیاست گذاری هایی بی اندازه خواهد بود.
رویکــرد تصمیم گیری و سیاســت گذاری مبتنی بر 
شــواهد، مفهوم ســنجش و ارزیابی را در خود نهفته 
دارد کــه داده هایی کلیدی را برای بررســی و بهبود 
کیفیــت، کارایی، و اثربخشــی برنامه ها در دســت 
مدیران می گذارد. از این رو، ســاخت و توسعة چنین 
شــاخص هایی برای اندازه گیری ابعــاد گوناگون، از 
منابع مالی و انســانی گرفته تا پیشــرفت های علم و 
فناوری، همیشــه یکی از دغدغه های سیاست گذاران 
و برنامه ریزان علم، فناوری، و نوآوری بوده اســت. با 
آنکه هیچ شــاخصی کامل نیست و نمی تواند گویای 
همة واقعیت باشد،  ســازمان های گوناگونی کوشش 
کرده اند تا پاسخی برای این نیاز پیدا کنند. از همین 
رو، امروزه شمار فراوانی از این شاخص ها و سنجه های  
ارزیابی در الیه های گوناگون )مانند ســازمانی، ملی، 

منطقه ای ، و جهانی( در دست است.
بــا آنکــه همة ایــن شــاخص ها درخــور توجه اند، 
شاخص هایی که در ســطح جهانی منتشر می شوند 
گســترة بزرگ تری دارند و بــرای دولت ها از اهمیت 
بیشتری برخوردارند، چرا که این شاخص ها می توانند 
گویــای وضعیت یک کشــور در جهان باشــند. این 
شاخص ها داده های ارزشمندی را نیز برای هر کشور 
فراهــم می کنند که کاربــرد آنهــا می تواند کیفیت 
تصمیم ها را بهبود بخشد. از دیگر ویژگی های چنین 
شاخص هایی، مقایســة کشورها با یک دیگر است. هر 
کشــور می تواند خود را با دیگر کشــورها در جهان 

بسنجد و برای بهبود جایگاه خویش بکوشد.
شــاید همة شــاخص های علم، فناوری، و نوآوری به 
کار سیاســت گذاری کشــور نیایند، چرا که برخی از 
آنهــا نیز ســوگیرانه یا بدون کاربرد باشــند یا اینکه 
داده های روزآمد و درســت کشــور را در بر نداشته 
باشــند، ولی این شــاخص ها و جایگاه کشور در آنها 
به خوبی و یک جا پایش و گزارش نمی شوند. از این رو 
نیز گاهی دریافت یک پارچه از وضعیت کشور شدنی 
نیست، گاه آمارهای گوناگونی از یک شاخص گزارش 

می شود، و گاه برخی شــاخص ها گزارش نمی شوند. 
این آشفتگی، می تواند سیاست گذاران را از ماهیت و 
ارزش برخی از شاخص ها دور کند یا آنها را به برخی 
از شــاخص ها بی باور ســازد و این دو، نقش داده ها و 
شــواهد را در تصمیم گیری و سیاست گذاری کاهش 
دهد و رشد و پیشرفت را در راستای برنامه ها و اسناد 

ملی دستخوش ناپایداری سازد. 
برای پاســخ به این نیاز، پژوهشــگاه علوم و فناوری 
اطالعــات ایــران )ایرانداک( با پشــتیبانی دبیرخانة 
شــورای عالی علوم، تحقیقــات، و فناوری ســامانة 
»جایــگاه علم، فنــاوری، و نوآوری ایــران در جهان 
 NEMA.IRANDOC.AC.IR نمــا(« را در نشــانی(
طراحی و راه اندازی کرده که کوششی برای شناسایی، 
توصیف، و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در 
شــاخص های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری 
است. »نما« ســاختار و روش شناسی این شاخص ها 
را می گویــد و امتیاز و رتبة ایران را در ابعاد گوناگون 
آنها گزارش می دهد. این شــاخص ها در هفت گروه 
دســته بندی شــده اند: جایگاه پژوهش گران؛ جایگاه 
نشــریه های علمی؛ جایگاه مؤسســه ها در نظام های 
فراگیــر رتبه بندی؛ جایگاه مؤسســه ها در نظام های 
موضوعی رتبه بندی؛ جایگاه مؤسســه ها در نظام های 
رتبه بنــدی وبگاه هــا؛ جایــگاه ایــران در نمایه های 
اســتنادی؛ و جایگاه ایــران در رتبه بندی های علم، 

فناوری، و نوآوری.
مدیــران، سیاســت گذاران، و پژوهش گــران علــم، 
فناوری، و نوآوری می توانند با »نما« به گزارش بیش 
از 7۰ شــاخص جهانی دسترســی یابند و از آنها در 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری و پژوهش بهره برند. 
افزون بر این، در »نما« جایگاه ایران میان کشورهای 
منطقه و جهان گزارش می شود. از آنجایی که داده های 
تاریخی در برنامه ریزی ها کاربرد بسیاری دارند، روند 
جایگاه کشــور در هر شــاخص در چند سال گذشته 
نیز آمده اســت. »نما« با گرد آوردن شــاخص های 
گوناگون در کنار هم ابزاری برای کاربران می ســازد 
که بــا آمیختن آنها دریافت بهتــری وضع موجود و 
روندها پیدا کنند. »نما« می کوشــد که سرچشــمة 
گزارش  شــاخص های علم، فناوری، و نوآوری کشور 
باشــد، شمار بیشتری از شــاخص های را شناسایی و 
گزارش کند، تأثیر شاخص ها را بر یک دیگر بسنجد، و 

به آینده نگاری روند شاخص ها بپردازد. 

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

نـمــا
جایگاه علم، فناوری

و نوآوری ایران در جهان
بهروز رسولی

دانشجوی دکترای ایرانداک
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نســخه آزمایشــی پایگاه تازه اطالعات علمی ایران)گنج(، با امکان 
اشــاعه اطالعات و فایل تمام متن پایان نامه ها و رســاله ها توســط دکتر 
محمد روشــن، معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت عتف در ایرانداک 

رونمایی شد.
 به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« در 
مراســم رونمایی نسخه آزمایشی پایگاه تازه اطالعات علمی ایران )گنج( 
دکتر روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف گفت: خوشبختانه 
فعالیت های پژوهشــگاه در راستای پیشــگیری و تمهید مقدمات برای 

مالکیت های فکری و معنوی است.
وی افزود: در حوزه قانون گــذاری وزارت علوم آمادگی ارائه الیحه برای 
حل معضالت حوزه آموزش عالــی به هیئت دولت را دارد که می توانیم 
ســهمی از آن را به مشکالت قانونی موجود در مســیر راه فعالیت های 

پژوهشگاه اختصاص دهیم.
هم چنین، میترا شمسی، مدیر دفتر تحقیق و توسعه ایرانداک به معرفی 
پایگاه گنــج پرداخته و گفت: پایگاه حاضر مرجع پژوهش گران در ایران 

است و روزانه چند ده هزار جست وجو در این پایگاه انجام می گیرد.
کار پایگاه اطالعات علمی ایران نخســتین بار در سال 137۰ آغاز شد و 
در گذر زمان با پیشــرفت فناوری اطالعات قابلیت های متعددی به این 

پایگاه افزوده شد.
وی بــا تاکیــد ایجاد پایگاه داده جامع کشــور از جمله پیشــنهاده ها و 
پارســاهای کشــور به عنوان مهمترین هدف طراحی این پایگاه گفت: با 
توجه به تغییر ســالیق کاربران و نیازهای جدیــد و ایجاد مدل داده ای 
یکپارچه برای همه سامانه های ایرانداک  به سمت طراحی نسخه جدید 

رفتیم.
شمســی ضمن اشاره به تغییرات پایگاه جدید گفت: در نسخه آزمایشی 
پایگاه تازه گنج فراداده بیش از 85 هزار پارســا )پایان نامه و رســاله(ی 
ویرایش شده و دسترسی به تمام متن بیش از  11 هزار پارسای ویرایش 

شده )از ابتدا تا پایان سال 13888( را فراهم کردیم.

گفتنی اســت، نسخه آزمایشــی پایگاه تازه اطالعات علمی ایران )گنج( 
با حضور دکتر محمد روشــن، معــاون حقوقی و امــور مجلس وزارت 
عتف،  دوشــنبه 29 آذر 1395 ســاعت 11 در تاالر ســخن ایرانداک 
ganj-)رونمایی شــد. نسخه آزمایشــی پایگاه تازه اطالعات علمی )گنج

beta.irandoc.ac.ir است. 

اشاعه اطالعات و فایل تمام متن پایان نامه ها و رساله ها میسر شد

با دستور وزیر علوم
ثبت پیشنهاده ها، پایان نامه ها 

و رساله های تحصیالت تکمیلی 
در پایگاه ایرانداک الزامی شد

دکتر فرهــادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با امضای آیین نامه ای، 
ثبت پیشــنهاده )پروپوزال( پارساها )پایان نامه کارشنناسی ارشد و رساله 
دکترای تخصصی( و پارســا های دانشــجویان و دانش آموختگان تمامی 

موسسه های دولتی و غیر دولتی را الزامی کرد.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطالعات ایران« 
وزیر علوم با امضای آیین نامه »ثبت و اشــاعه پیشــنهادها، پایان نامه ها و 
رســاله های تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیــدآوران در آنها« 
تمامی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها  و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی، و 
فناوری دولتی و غیر دولتی زیرنظر وزارت علوم را موظف کرد، پیشنهاده 
»پارســا«های مصوب و »پارسا«های دانشــجویان خود را پس از دفاع در 
سامانه های اطالعاتی ایرانداک ثبت و تایید و متن کامل آنها را در قالب و 

به شیوه ای که ایرانداک تعیین می کند، بارگذاری کنند.
هم چنین، بر اساس این آیین نامه موسسه ها موظفند متن کامل پارساهای 
دانش آموختگان دســت کم ســه ســال پیشــین خود را در سامانه های 

اطالعاتی ایرانداک ثبت و تایید نمایند.
بر پایه این آیین نامه، موسسه ها موظف هستند، پیش از تصویب پیشنهاده 
پارســاها و پس از دفاع آن پارساها اصالت محتوای آن را با کاربرد سامانه 

»همانندجو« بررسی کنند.
بر همین اساس، تعیین اصالت محتوا در هر مدرک و داوری درباره آن، بر 

پایه گزارش همانندجو بسته به مورد برعهده موسسه ها است.
افزون بر این، ایرانداک موظف اســت، اطالعات کتاب شــناختی، چکیده، 
2۰ صفحه نخست، و فهرست منابع پارساها را پس از ثبت در سامانه های 

اطالعاتی خود به صورت رایگان منتشر نماید.
گفتنی اســت، متن کامل پایان نامه های کارشناســی ارشد و رساله های 
دکترا  به ترتیب پس از گذشــت 18 و 3۰ ماه از تاریخ دفاع دانشــجو در 

محیط وب منتشر می گردد.
با اجرای این آیین نامه، ارزیابی و رتبه بندی موسسه ها توسط وزارت علوم 
بر اســاس میزان مشــارکت در اجرای این آیین نامــه و میزان همانندی 

پارساهای هر موسسه انجام خواهد شد.
گفتنی است، باالترین مقام موسسه ها مسئولیت درستی اجرای این آیین 

نامه را برعهده دارند. 

»ســامانه همانندجو« در اولین ســمپوزیوم علمي ارتقاي سالمت 
اداري، با حضور دکتــر محمد فرهادي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري 

رونمایي شد.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« 
در اولین ســمپوزیوم علمي ارتقاي سالمت اداري که به مناسبت روز 
بین المللي مبارزه با فساد و همزمان با هفته ملي پژوهش و فناوري در 
وزارت علوم تشکیل شــده بود، دکتر فرهادي از »سامانه همانندجو« 

رونمایي کرد.
»ســامانه همانندجو« توســط پژوهشــگاه علوم و فنــاوري اطالعات 
)ایرانداک( برای اجراي سیاست هاي کلي علم و فناوري و در پاسخ به 
خواســت جامعه علمي کشور براي گسترش اخالق علمي و حمایت از 

مالکیت فکري و معنوي راه اندازي شده است. 
همانندجو سامانه ای مجهز به تکنولوژی کشف شباهت، بین متنی که 
به آن داده می شود و منابع موجود در ایرانداک است و با جست وجوی 
خــودکار در متن کامل و در حال افزایــش بیش از 1۰۰  هزار عنوان 

پایان نامه و رســاله در ایرانداک نوشته های همانند را بازیابی و اندازه ی 
همانندی و منبع اطالعات همانند را نمایش می دهد. 

گفتنی است، بر طبق آیین نامه »ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه ها 
و رساله های تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها« 
که هفته گذشــته با امضای وزیر علوم به تمامی دانشــگاه ها ابالغ شد 
ثبت پایان نامه در ایرانداک الزامی اســت و موسسه ها موظف هستند، 
پیش از تصویب پیشنهاده پایان نامه و رساله و پس از دفاع آن ها اصالت 

محتوای آن را با کاربرد سامانه »همانندجو« بررسی کنند.
بر همین اساس، تعیین اصالت محتوا در هر مدرک و داوری درباره آن، 
بر پایه گزارش همانندجو بسته به مورد برعهده دانشگاه ها و موسسات 

است.
گفتنی است، اجرای آزمایشــی این سامانه مهر ماه سال گذشته آغاز 
شــده و اکنــون در آدرس الکترونیکــي tik.irandoc.ac.ir در اختیار 
دانشگاه ها و مراکز آموزشــي و پژوهشي، استادان و پژوهش گران قرار 

گرفته است. 

وزیر علوم، از سامانه همانندجو  رونمایی کرد
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دکتر علیدوستی، سامانة مدیریت نشست ها و مصوبه های هیئت های 
امنا »ســامان ها« را در نشست معاونین اداری و مالی، رؤسای کمیسیون 
دائمی و مســئوالن دبیرخانة هیئت های امنای دانشــگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، معرفی کرد.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علــوم و فناوری اطالعات ایران« 
سامانه »سامان ها« که با مشارکت پژوهشگاه و بخش خصوصی طراحی 

شده، توسط دکتر علیدوستی رئیس پژوهشگاه معرفی شد.
»ســامان ها« ســامانه ای اســت که به هیئت هــای امنای دانشــگاه ها، 
پژوهشگاه ها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور در وزارت  
علوم، تحقیقات،  و فناوری؛ وزارت بهداشــت، درمان، و آموزش پزشکی؛ 
و دانشــگاه هایی مانند دانشگاه آزاد اسالمی کمک می کند که در محیط 

وب، نشست های خود را از آغاز تا انجام مدیریت کنند. 
»ســامان ها« افزون بر مدیریت نشســت ها، با ثبت و نگه داری اطالعات 
عملکــرد هر هیئت امنــا، اطالعات ارزشــمندی را در اختیار اعضا قرار 
می دهد که می توانند بر پایة آن به سیاســت گذاری بهتر برای مدیریت 

هیئت امنا بپردازند.
در بخــش دوم این نشســت نیز کارشناســان پژوهشــگاه و شــرکت 
مشــارکت کننده در طراحی »سامان ها«، ســامانه را به صورت عملیاتی 
برای مســئوالن دبیرخانة هیئت های امنا ارائه کردند و به پرســش های 

مطرح شده در این زمینه پاسخ دادند.
در پایان نشســت، دکتر باقری، رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های 
ممیزه و معاونین این مرکز، ضمن تائید این سامانه و معرفی مزایای آن، 
تهیه و اســتفاده از این سامانه را به دبیرخانه های هیئت های امنا توصیه 

کرد.
گفتنی اســت، این نشســت در تاریخ 95/9/15 در ســالن همایش های 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

 نسخه دو ســامانه ملي ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاده برای ثبت 
اطالعات در دسترس قرار گرفت.

به گزارش »روابط عمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري اطالعات ایران« 
نسخه دو ســامانه ملي ثبت پایان نامه، رســاله، و پیشنهاده که پیش از 
این توســط دکتر صدیقی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان 
وزارت علــوم، تحیقات و فناوری در ایرانداک رونمایی شــده بود، از روز 

چهارشنبه 19 آبان در اختیار کاربران قرار گرفت.
در نســخه جدید این ســامانه دانشجو مي تواند پیشــنهاده و پایان نامه 
کارشناسی ارشــد و هم چنین پیشنهاده و رســاله دکتري را با یک نام 

کاربري ثبت نماید.
هم چنین، اکثر فیلدها به صورت انتخابي اســت و دانشجو ملزم به وارد 
کردن اطالعات نبوده که این کار در ورود اطالعات صحیح به سیســتم 

کمک زیادي مي کند.
افزون بر این کاربر در هر لحظه مي تواند از طریق سامانه وضعیت مدرک 
ثبت شــده خود را رصد نماید و امــکان اصالح و ویرایش اطالعات ثبت 

شده تا قبل از تایید دانشگاه براي کاربران فراهم شده است.
گفتنی اســت، در نســخه جدید، فایــل تمام متن پایان نامه ها توســط 
ایرانداک کنترل و پس از دریافت کدرهگیري توســط دانشجو، فایل هاي 
ارسالي توسط کارشناســان ایرانداک تایید می شود و سپس مورد تایید 

دانشگاه قرار گیرد.  

معرفی سامانه مدیریت
 نشست ها و مصوبه های

 هیئت های امنا »سامان ها« 

آغاز کار سامانه ملی 
ثبت پایان نامه

رساله و پیشنهاده
تصاویرتعدادعنوان رویداد

39 قراردادتعداد قراردادها و تفاهم نامه
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4۰ رونماییتعداد رونمایی ها

353۶ طرحتعداد طرحهای ثبت شده

TRL 1664 طرحطرحهای دارای

مقدمه

حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی در اجرای بند یــک اصل 11۰ قانون 
اساسی سیاست های کلی »علم و فناوری« را، 
در تاریخ 29 شــهریور 1393، ابالغ فرمودند.  
گزیــده ای از متن سیاســت های کلــی علم و 
فناوری که به رؤســای قوای سه گانه و رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به 

شرح زیر است:

5-2- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و 
پارک های علم و فناوری.

1-5- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و 
درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
2-5- حمایــت مــادی و معنــوی از فرآیند 
تبدیل ایده به محصول و افزایش ســهم تولید 
محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته 
و فناوری داخلی در تولیــد ناخالص داخلی با 

هدف دستیابی به سهم 5۰ درصد.

1-۶- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و 
فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات 
محصوالت دانش بنیان و متکی بر فناوری های 
بومــی بویــژه در حوزه هــای دارای مزیت و 

ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور.
2-۶- اهتمام بر انتقال فناوری و کســب دانش 
طراحی و ســاخت برای تولیــد محصوالت در 
داخل کشور با استفاده از ظرفیت  بازار ملی در 

راستای کاهش مصرف کاالهای وارداتی.
3-۶- اســتفاده از ظرفیت هــای علمی و فنی 
ایرانیان مقیــم خارج و جــذب متخصصان و 
محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای 

اسالمی حسب نیاز.
نمایشــگاه هفتــه پژوهــش، فنــاوری و فن 
بــازار بــه عنــوان رویــدادی در مجموعــه 
 نظــام علــم و فناوری اســت که هــدف آن

 ارائــه یافته هــای محققــان، پژوهش گران و 
فناوران، از یک سو و دریافت نیازهای پژوهشی 
و فنــاوری از ســوی دیگــر بــرای تحکیم و 
سیستمی نمودن روابط بین کنشگران دو قشر 
نامبــرده و در نهایت تجاری ســازی فناوری و 

ارتقای قدرت رقابت ملی می باشد.
امسال هماننده ســال های گذشته و در هفته 
ملی پژوهش و فناوری، نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهــش، فناوری و فن بازار کشــور، با حضور 
تحقیقاتی،  مؤسسات  پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها، 
انجمن های علمی، پارک هــای علم و فناوری، 
مراکز رشــد واحدهای فناورکشور و و صاحبان 
صنعت و شرکت های دانش بنیان سراسر کشور 

در تهران، برگزار شد. 
پژوهش،  دســتاوردهاي  نمایشگاه  هفدهمین 
فنــاوري و فــن بازار بــا حضور دانشــگاه ها، 
پژوهشگاه ها، پارک هاي علم و فناوري و مراکز 
رشد و صنعت و تعدادي از سازمان هاي اجرایي 
مرتبط به مدت 5 روز از 24 لغایت 28 آذرماه 
1395 در نمایشــگاه بین المللي تهران برگزار 

شد. 

چهار رکن فن بازار هفته پژوهش

تحقق اهداف فن بازار مستلزم برقراری ارتباط 
نزدیک بیــن مراکز علمی و فناوری از یکطرف 
و مراکــز اجرایی، تولیــدی و صنعتی ) جهت 
آشــنایی متقابل و اعتماد سازی هرچه بیشتر( 
از طرف دیگر می باشد، تا امکان همکاری های 
متقابل برای دســتیابی به منافــع طرفین که 
منافع ملی را بدنبال خواهد داشت میسر گردد.

نمایشگاه هفدهم در یک نگاه

با توجــه به برگــزاری هفدهمین نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهش، فنــاوری و فن بازار و 
رویدادها این مراسم عناوین مهمترین رویدادها 

این نمایشگاه در زیر آمده است.

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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271تعداد غرفه های حاضر در نمایشگاه

۶5 کارگاهتعداد کارگاه های آموزشی

12 کشوربازدید مهمانان خارجی

15 نفرتعداد دانشجویان خارج از کشور

با هدف بدســت آوردن یک بانک اطالعاتی منســجم و منطبق بر اصول 
علمی و نیز سیستمی نمودن فرآینده تجاری سازی سامانه ارزیابی سطح 
آمادگی فناوری طراحی و راه اندازی گردید. بصورت اجرایی و عملیاتی و 
با پایه قوی علمی، دستاوردهای متقاضیان حضور در نمایشگاه از طریق 

این سامانه دریافت گردید
همزمان با آغاز بکار دبیرخانه نمایشگاه و فن بازار، پایگاه اطالع رسانی با 
طرح جدید، بارگذاری و راه اندازی شــده و کاربرگ های عرضه و تقاضای 

فناوری از طریق سامانه مذکور در دسترس ذی نفعان قرار گرفت.
از ویژگی های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ویژگی های سامانه

5- فیلترینگ 
هوشمند فناوری 1- پروفایل اختصاصی فناوران

6- امنیت فراگیر 2- پروفایل فناوری

7- پیش بینی اپلیکیشن 
تلفن همراه ۳- پروفایل داوران

8- سامانه هوشمند محاسبه 
خودکار سطح آمادگی فناوری 4- پروفایل سرمایه گذاران

اقدامات انجام شده برای جلب مشارکت و همکاری وزارتخانه ها، 
سازمان ها و مراکز اجرایی و تحقیقاتی خارج از وزارت عتف

برگزاری جلســه هماهنگی با حوزه معاونت آموزش، پژوهشی و فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بــرای برگزاری هفته پژوهش فناوری و 

فنبازار 
هماهنگی با وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات.

هماهنگی با دانشگاه آزاد اسالمی. 
هماهنگی با نماینــده مقام معظم رهبری در امور انجمن دانشــجویان 
شــاغل به تحصیل در خارج از کشــور برای حضور دانشــجویان دارای 

دستاورد پژوهشی در نمایشگاه.

هماهنگــی با انجمن تخصصي مراکز تحقیق و توســعه صنایع و معادن 
کشور. 

هماهنگی با شرکت ها و موسسات خارج از ایران. 
هماهنگی با دبیران شــوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاه ها، مراکز 

پژوهشي و فناوري مناطق ده گانه کشور 
مذاکــره و مکاتبــه بــه صندوق هــای تامیــن مالی دولتــی و بخش 
خصوصی)صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهش گران 

و فناوران(
برنامه ریزی جهت حضور ارزیابان و رابطان فناوری از سایر مراکز تخصصی

دعوت از مدیران شبکه های برون مرزی سیمای جمهوری اسالمی ایران 
جهت همکاری در اطالع رسانی و پخش تیزر هفته پژوهش و فناوری

دعوت از رییــس مرکز روابط عمومی واطالع رســانی وزارت آموزش و 
پرورش جهت حضور دانش آموزان مقاطع مختلف، هنرستان ها و مراکز 

پیش دانشگاهی استانهای تهران و البرز در نمایشگاه هفدهم

اقدامات و فعالیت هایی که در هفته پژوهش 
و  هنگام برگزاری نمایشگاه صورت گرفت:

انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی از مســئولین ستادی برگزاری 
نمایشگاه هفدهم

پوشــش خبری و تهیه خبر و گزارش از رویدادهای نمایشگاه و درج در 
سایت وزارت عتف

حضور شبکه رادیو جوان جهت پوشش خبری

پخش مستقیم مصاحبه های تصویری در شبکه اینترنتی
فراهــم نمودن امکانات حضور خبرنــگاران و نمایندگان خبرگزاری ها و 

جراید جهت پوشش خبری مناسب

 طراحی و راه اندازی سامانه ایران تک هاب 
}سامانه ارزیابی فناوری ایران)سافا({
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اقدامات انجام یافته برای حضور فعال دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، پارک ها و مراکز رشد کشور

نشست استاني ستاد ملي پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پارک هاي علم و 
فناوري و پژوهشــگاه ها با محوریت برنامه هاي هفته پژوهش، فناوري و 
فن بازار، در ســالن شــهداي علمي وزارت علوم، تحقیقــات و فناوري با 
حضور دکتر احمدي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم و رئیس ستاد 
ملــي هفته پژوهش و فنــاوري، دکتر بختیاري دبیر ســتاد ملي هفته 
پژوهــش و فنــاوري و دکتر متقي طلب دبیر ســتاد اجرایی هفدهمین 

نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار برگزار شد. 
 

هماهنگي با کمیته علمي ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري

نشســت جلســه کمیته علمي ســتاد ملي هفته پژوهش و فناوري در 
خصوص ارتقا و بهبود روند اجراي برنامه هاي هفته ملي پژوهش، فناوري 
و فن بــازار، با حضور اعضاي کمیته علمي ســتاد ملــي هفته پژوهش و 
فناوري در دفتر معاونت پژوهشــي و فناوري وزارت علوم، برگزار شد. در 
این جلســه دکتر متقی طلب دبیر هفدهمین نمایشــگاه دستاوردهای 
پژوهــش و فنــاوری و فن بازار، گزارشــی از اقدامات انجــام یافته و بر 

نامه های پیش بینی شده ارائه نمود.

نمایی از توزیع فضای نمایشگاهی حاضر در نمایشگاه هفدهم 

مشارکت اعضای هیات علمی و متخصصان 
حوزه های مختلف علوم و فناوری جهت ارزبابی 

دستاورد ها و فناوری ثبت شده در سامانه:
از جمله ویژگی های های نمایشــگاه ســال 1395 اســتفاده از داوران و 
ارزیابان دانشــگاه ها و مراکز علمی و فناوری سراســر کشور بود.  برای 
این منظور بعد از اطالع رســانی به همه مراکز، تعدادی از ایشان، اعالم 
همکاری نمودند که مطابق جدول زیر نام دســتگاه های مشارکت کننده 

و تعداد نفرات اعالم شده، آمده است.
نکتــه مهم دیگر که عالوه بر بهره منــدی از توانمندی های داوران برای 
ارزیابــی میدانی و نیــز ارزیابی غرفه ها، نمایشــگاه هفدهم از داوران و 
ارزیابان وزارت دفاع و نیروی های مســلح با تخصص های مختلف نیز در 

طول برگزاری نمایشگاه بهره مند شد 

: TRL ثبت فناوری های عرضه شده در سامانه
بر اســاس اطالع رســانی های انجام شــده مراکز و موسســات علمی و 
صنعتی نسبت به ثبت فناوری های خود در سامانه اقدام نمودند. مجموع 
فناورهای ثبت شــده در سامانه بیش از 35۰۰  فقره بوده که توزیع آنها 

مطابق جداول زیر می باشد:  

مراسم افتتاحیه 

حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، معاونان و روســاي دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالي کشور  

در مراســم اففتاح هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوري و 
فن بازار

 در آیین افتتاح هفته پژوهش و فناوری
هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با حضور وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری درمحل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد. 

در ابتــدای این مراســم دکتــر متقی طلب، دبیر هفدهمین نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهش و فنــاوری و فن بازار، از حضــور 21 نفر از ده 
کشــور اسالمی در مراســم افتتاح این دوره از نمایشگاه ابراز خرسندی 
کرد وگزارشــی از نحوه شکل گیری و آماری از مجموعه هایی که در این 

نمایشگاه حضور دارندارائه کرد. 
دکتــر متقی طلب به ویژگی های هفدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار اشاره کرد و گفت: مشارکت فعال سایر مراکز 
به ویژه وزارت صنعــت، معدن و تجارت ،وزارت دفاع و وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و صنایع وابســته به بخــش خصوصی از ویژگی های 
نمایشگاه است. ایشــان با تاکید بر این که نمایشگاه امسال ویژگی های 
متفاوتی با نمایشــگاه های قبلی دارد، به برخی از شــاخص ها، از جمله 

موارد زیر اشاره نمودند:
ارتقای سامانه ارزیابی فناوری منطبق بر استانداردهای بین المللی 

اختصاص بخش ویژه کارگزاران فناوری و موسســات تامین مالی، بورس 
،بیمه و سایر موسسات مرتبط

در نظر گرفتن سطح آمادگی صنعتی MRL، سطح آمادگی برنامه ریزی 
TRL سطح آمادگی فناوری،PRL

حضور شرکت ها و موسسات غیر ایرانی
مشارکت فعال دانشجویان تحصیالت تکمیلی خارج از کشور

برنامه ریزی برای حضور مهمانان خارجی
در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای انعقاد قراردادهای فروش دانش فنی

حضور صندوق ها وموسسات تامین مالی دولتی و بخش خصوصی

فن بازارها در سطح ملی موجب همگرایی نهادهای مختلف اجتماعی و در 
عرصه بین المللی موجب افزایش تعامالت بین المللی خواهند شد

دکتر احمدی، معاون محترم علمی پژوهشی وزیرعلوم:
دکتر وحید احمدی در مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران  برگزار شــد گفت: یکی از مشــخصه های دنیای مدرن امروزی، 
تبیین دستاوردها و توانمندی های علمی و فناوری است که آن را تبدیل 
به یک عرصه قدرت نمایی و رقابت کشــورها، جوامع و حتی شرکت های 

عظیم چند ملیتی و بین المللی کرده است. 
وی با اشــاره به تبیین دســتاوردهاي علمي و فنــاوري با هدف اطالع 
رســانی و بازاریابی محصوالت دانشی و فناوری گفت:  فن بازارها، مظهر 
توانمندی ها و قدرت فکری کشورها و شرکت ها است که از مرحله تفکر، 
پژوهــش، آموزش، مهارت، ایده، تجاری ســازی یا همان تولید محصول 
مبتنــی بر دانش، عبور کرده و در این مســیر با هدف کســب بازارهای 
منطقــه ای، ملی و بین المللی در اختیار فعــاالن عرصه اقتصادی علم و 

فناوری قرار می گیرد. 
وی با طرح این پرســش که نقش دولت به عنوان یک نهاد سیاست گذار 
و ناظر در پدیده نوظهور فن بازار چیســت؟ تصریح کرد: اساساً در کنار 
عوامل بیان شــده در کمیت و کیفیت فن بازارها، توســعه کمی و کیفی 
فن بازارها وابستگی زیادی به میزان هزینه کرد در فناوری و سهم فناوری 

از GDP دارد. 
دکتر احمدي افزود : واضح است که هر چه قدر سهم هزینه کرد فناوری 
از تولید ناخالص ملی بیشــتر باشد، کمیت و کیفیت فناوری نیز افزایش 

 GDP خواهد یافت به طوري که ارتباط بین سهم هزینه کرد فناوری از
و بالعکس ســهم فناوری در تولید GDP ارتباطی دو طرفه و اثرگذار بر 

یکدیگر است.
دکتــر احمدی درخصوص مســئولیت های بخــش غیردولتی در جهت 
تقویت فناوری و فن بازار به مواردی همچون شبکه سازی فناوری و ایجاد 
شبکه بین فناوران و فعاالن اقتصادی حوزه های فناوری، حضور نیروهای 
فعال بخش خصوصی در قالب  R&D در حوزه صنعت و فناوری، حضور 
در عرصه هــای بین المللی، ســرمایه گذاری های خطرپذیر بخش بخش 

خصوصی و فراگیری روش های نوین تجارت فناوری اشاره کرد.

روز به روز گفتمان پژوهش در کشــور تقویت می شــود و شاهد حرکت 
دانشــگاه ها و مراکزآموزش عالي کشور به سمت دانشگاه هاي نسل سوم 

و کارآفرین هستیم.
دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری:

در این مراســم، دکتر محمد  فرهادی گفت: روز به روز گفتمان پژوهش 
در کشور تقویت می شود و شاهد حرکت دانشگاه ها و مراکزآموزش عالي 

کشور به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و کارآفرین هستیم. 
وي  با اشــاره به اینکه   نزدیک به  پنج میلیون دانشجو در دانشگاه ها و 
مراکزآموزش عالي در حال تحصیل هستند گفت:  توجه به امر پژوهش 
نســبت به قبل افزایش یافته است  و  خوشــبختانه از نظر پژوهشی در 

سال های اخیر توسعه کّمی و کیفی خوبی داشته ایم.
 دکتر فرهادي  با اشاره به امضاي موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی 
در صنعت میان وزارت علوم،تحقیقات و فناوري و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: حضور دانشجویان در واحدهاي صنعتي با جدیت بیشتري 
دنبال خواهد شد و در کنار آموزش، تربیت علمي و فرهنگي دانشجویان 

شاهد مهارت آموزي آنان نیز خواهیم بود. 
وزیر علوم ضمن اشــاره به حضور شرکت های دانش بنیان از کشورهاي 
اســالمي، چین و روسیه در نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش، فناوري و 
فن بازار آن را در راستاي تبادل دستاوردها و صادرات محصوالت دانش 

بنیان ارزیابي کرد.
براســاس این گزارش،وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  به همراه چند تن 
از معاونان این وزارتخانه و تعدادي از روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي کشور  به طور رسمي  هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 

فناوري و فن بازار را افتتاح و از 4۰ طرح منتخب رونمایي کرد. 

شروع  نمایشگاه و بازدید از دستاورد های پژوهشی و فناوری:

1- رونمایی از طرح های منتخب با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوري  بــه همراه چند تــن از معاونان این 
وزارتخانه و تعدادي از روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور  به 
طور رسمي  هفدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهش، فناوري و فن 

بازار را افتتاح و از 4۰ طرح منتخب رونمایي کرد.

رونمایــی از  طرح های منتخب 4۰ دانشــگاه، پژوهشــگاه، پارک علم و 
فناوری و مرکز رشــد، توســط مقام عالی وزارت در حوزه های مختلف 

فناوری و علوم انسانی

جدول 
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عناوین دستاوردهای رونمایی شده در هفته پژوهش و فناوری 1395

نام پژوهشگر/ فناورنام مرکز متبوععنوان دستاورد پژوهشی/ فناوریردیف

1
طراحي، ساخت و کارآزمائی کاربری بالینی نمونه آزمایشگاهی دستگاه 

تحریک الکتریکي مستقیم و متناوب فراجمجمه ای قابل برنامه ریزی توسط 
کامپیوتر

شرکت ابزار دقیق آرتیمان - دکتر فرزاد توحیدخواه، مهندس زینب اسماعیل پور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس گلناز بغدادی، مهندس امیر رجبی مقدم،  دکتر فاطمه یاوری

قطب علمی طراحی، رباتیک و توماسیون، آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی-دانشگاه صنعتی شریفربات اجتماعی آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا2

پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران- دکتر ناصر یزدانیدانشگاه تهرانمسیریاب صدا و داده قاصدک3

دانشگاه جامع علمی کاربردی- مرکز آموزش علمی دستگاه CNC شش محوره4
هادی یوسفی پورکاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور

شرکت مام اصفهان- خانم نیکزادپارک علم و فناوری البرزداروی پسوس رام ) جهت درمان بیماری پسوریازیس(5

شرکت فناوران راستین منطقه آزاد انزلیپارک علم و فناوری گیالنطراحی و ساخت ماشین آالت تولید خمیر کاغذ از پسماندهای کشاورزی۶

شرکت  سیال ابزار دقیق میهنپارک علم و فناوری گیالنطراحی و ساخت آناالیزرهای کنترل کیفی آب7

عابد شیخ بهاییپارک علم و فناوری کرمانسامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی ) سانپا (8

ناصر هژبرپارک علم و فناوری گلستانآبگرمکن فوق کم مصرف9

شرکت بهساز، توسعه فناوری های سبزپارک علم و فناوری دانشگاه سمنانسوپر ایرواشر دوفازی1۰

شرکت نسیم کارورزی ایرانیان- مرتضی پیرعباسیپارک علم و فناوری خوزستانابزار مولتی شات11

شرکت پایا پوشش- سبحان حیدریپارک علم و فناوری لرستانسنگ نمای سبک و چسبنده12

شرکتپارک علم و فناوری لرستانپماد جهت درمان زخم های عمیق عفونی )زرد زخم ( در دام13
عسل دارو شایان- مهدی شایانفرد

شرکت برج و بارو فارس- یوسف امرالهی میاندهپارک علم و فناوری فارسنانو پوشش های آب بند و آبگریز و ضد خوردگی - نانو راتا14

دما آرا صنعت وستا- محمد مختارزادگانپارک علم و فناوری فارسماشین آالت مقابله با سرمازدگی محصوالت کشاورزی15

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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نام پژوهشگر/ فناورنام مرکز متبوععنوان دستاورد پژوهشی/ فناوریردیف

شرکت تبسم ایده اترک آتیه شیروان- خانم زهره مجید نیاپارک علم و فناوی خراسان شمالیچرم ضد بو و آنتی باکتریال با استفاده از فناوری نانو1۶

آقای طیب پورپارک علم و فناوری یزدطرح تولیدی خشک کن زیرکونیوم جایگزین سرب17

پارک علم و فناوری هرمزگانتولید کودهای ارگانیک و پلیمرهای زیستی از جلبکهای خلیج فارس18
شرکت زیست دریاپروران آناهیتا- جلوه سهرابی پور و رضا ربیعیو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

شرکت دانش بنیان پیشران زمهریرآسمان - سید محمدمتین محمودیانشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانطراحی و ساخت مخازن کرایوژنیک19

شرکت دانش بنیان هماون انرژي اسپادانا- امیرحسین بنائيشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانذخیره ساز گرمایي سرامیکي قابل حمل) گرمابانک(2۰

شرکت سیمرغ الکترونیکمرکزرشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواریسیستم جامع پایش و اتوماسیون مرغداری ها21

شرکت هوشمند نمایه افرازسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانسامانه خودرویی پایش هوشمند تردد ناوگان ) سپهتن(22

تولید نیمه صنعتي بیوپلیمرها جهت استقرار پوشش گیاهي در مناطق نیمه 23
خشک

سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ایران- پژوهشکده 
زیست فناوری

دکتر مسعود فالح پور، مهندس علي شیخي نزاد، 
دکتر سعید میردامادي، مهندس ساناز جعفري

24
 VECTOR دستگاه کنترل دور موتور آسنکرون با قابلیت کار در حالت

CONTROL
شرکت رویال صنعت سامانهسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

مرتضی اسدی- امیر مردانیپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعیطراحی و ساخت پهپاد چهار ملخ خورشیدی پلیس ناجا)ربات پرنده(25

ژنراتور آلتراسونیک توان باال با قابلیت تنظیم خودکار ولتاژ و فرکانس براي 2۶
دکتر مهدی عالمی رستمیپژوهشگاه هوافضاعملگرهاي پیزو الکترونیک

دکتر حمید مهدوي، دکتر حمید میرزادهپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایرانپانسمان های پلیمري نانوکامپوزیتي بدون دارو27

محبوبه اسالمی مقدمپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانساخت ماده موثره داروی ضد سرطان کربوپالتین28

دکتر بابک مختارانی، دکتر مرتضی مافیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانپایلوت چند منظوره جذب گازها29

دکتر آرام بستان و دکتر الهه معتمدیپژوهشکده علوم و صنایع غذاییکپسول ویتامین D و کلسیم جهت غنی سازی نوشیدنی های شفاف3۰

شرکت پارس کویر اروندمنطقه ویژه اقتصادی یزدنسل جدید منابع تغذیه بدون وقفه صنعتی31

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران - زهرا ذوالمجد حقیقی   آزمایشگاه دانشگاه تهرانیک جفت پالرایزر برای استفاده در دستگاه طیف سنج فلورسانس32
آقای دکتر علی اکبر صبوری

مجتمع خدمات فناوریدانشگاه صنعتی شریففناوری جداساز لرزه ای شریف33
دفتر جداساز لرزه ای شریف- علی بخشی -محمدعلی قناد -وحید والدوست

علي شفیقپارک علم و فناوری مازندرانبردها و نیم لوله های کلسیم سیلیکاتي34

احمد محمدیانپارک علم و فناوری مازندرانسیستم خانه هوشمند35

دکتر سمیرا یگانه زاد -دکتر مصطفی شهیدی -دکتر ابوالفضل پهلوانلوپژوهشکده علوم و صنایع غذاییشکالت کم کالری کاهنده استرس حاوی سویه پروبیوتیک3۶

پژوهشکده چای کشورپژوهشکده چای کشورپیمان مشارکت انتقال دانش فنی تولید چای ارگانیک37

شرکت آوین پژوهش دانش و صنعت برتر گیل،پارک علم و فناوری گیالنطراحی و ساخت دستگاه کالر سورتر چای38
سید بابک صواتیان- مجید میرشفیع

شرکت آوین پژوهش دانش و صنعت برتر گیل،پارک علم و فناوری گیالنطراحی و ساخت خط تولید چای اوالنگ39
سید بابک صواتیان-

شرکت آوین پژوهش دانش و صنعت برتر گیل،پارک علم و فناوری گیالنطراحی و ساخت و بومی سازی تولید چای قالبی4۰
سید بابک صواتیان- علی ادیب عباسی

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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 بازدید ها و مهمانان داخلی:
1. بازدید 4 ساعته وزیر علوم از هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار

همزمان با دومین روز از برگزاری هفدمین نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 4 ساعت از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.
دکتر فرهادی در این بازدید عالوه بر آشنایی با جدید ترین محصوالت فناوری و طرح های پژوهشی در این نمایشگاه، با محققان و دانشجویان در خصوص نحوه فعالیت ها، دیدگاه ها و دغدغه های ایشان به گفتگو نشست.

2. بازدید دکتر احمدی معــاون پژوهش و فناوری وزرات عتف از 
غرفه های هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

در دومین روز از برگزاری هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و 
فــن بازار، دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری از نمایشگاه و برخی از غرفه ها دیدن نمود 
دکتر احمدی در این بازدید ضمن آشــنایی فناوران و نوآوارن از نزدیک 
با چگونگی نحوه حمایت از ایشــان گفتگو نمود و بر لزوم بررسی بازار و 

تجاری سازی فناوری ها تاکید کرد.

3. بازدید دکتر پیــری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و فناوری وزارت 
عتف از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و فناوری از غرفه های نمایشگاه هفدهم بازدید 
کرد. دکتر پیری با حضور در غرفه ها و گفتگو با فناوران در مورد فروش 

محصوالت فناور و تجاری سازی نمودن آنها گفتگو نمود.
در ایــن بازدید، برخی از مدیــران غرفه های مراکز علمی و پژوهشــی 
توضیحاتی در خصوص فعالیت های علمی و تحقیقاتی آن پژوهشگاه در 

عرصه علم و فناوری ارایه نمودند.
دکتر پیری همچنین از فناوری های رونمایی شده امسال که در نمایشگاه 

ارائه شده بود بازدید نمود.

4. بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از نمایشگاه هفدهم 

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در بازدید از هفدهمین نمایشــگاه 
دستاوردهای  پژوهش و فناوری و فن بازار گفت: برگزاری این  نمایشگاه 

پیوند و ارتباط خوبی میان سرمایه گذاران بخش خصوصی، صندوق های 
حمایت از پژوهش و صاحبان ایده های نو فراهم می کند.

دکتر محمود واعظی اظهار داشــت: در بازدید از هفدهمین نمایشــگاه 
دســتاوردهای  پژوهش و فناوری و فن بازار شــاهد نوآوری و بالندگی 
محققان کشــور بودم که این نمایشگاه زمینه تبدیل نمونه های آزمایشی 

به محصوالت تجاری را فراهم کرده است.
وی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان گفت: 
اطمینان دارم که محصوالت بومی ماندگار بوده و با قیمت پایین تری به 

بازار عرضه خواهد شد.

گفتنی اســت دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، 
دکتر نصراهلل جهانگرد معاون وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر 
جالل بختیاری دبیر ســتاد ملی پژوهش و فناوری و مدیرکل حمایت و 

پشــتیبانی وزارت علوم و دکتــر مجید متقی طلــب  دبیر هفدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای  پژوهش و فناوری و فن بازار دکتر واعظی را در 

این بازدید همراهی می کردند.

بازدید سردار وحیدی از هفدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناور و فن بازار

در ایام برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش شاهد بازدید وزیر 
علــوم، تحقیقات و فناوری و معاون آمــوزش، پژوهش و فناوری وزارت 
صنعت، روســای دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و معاونین و مدیران 
آنها، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس دانشگاه دفاع ملی 

و دستگاه های اجرایی کشور از غرفه های نمایشگاه بود.

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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بازدید ها و مهمانان خارجی 
نمایشگاه دســتاوردهای هفته پژوهش شاهد حضور مهمانان غیر ایرانی 
از کشــورهای مالزی، اندونزی، لبنان، ســوریه، نیجریه، سودان، عراق، 

افغانستان، تونس و روسیه، آلمان بود

1. بازدیــد و حضور هیات تجاری مالزی در هفدهمین نمایشــگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

بزرگ ترین هیات تجاری مالزی به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی مالزی 
جهت بازدید از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن 
بازار در این نمایشگاه واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین الملل تهران 

حضور یافتند.
بــه گزارش روابــط عمومی وزارت علوم، دکتر مجیــد متقی طلب دبیر 
هفدمیــن نمایشگاهدســتاوردهای پژوهش، فناوری و فــن بازار، ضمن 
خوشــامد به میهمانان، درخصوص ویژگی های این نمایشگاه مطالبی را 

ارائه کرد.
2. بازدید بزرگترین هیات تجاری آلمان:

حضور هیات بلند پایه کشــور آلمان به همــراه برخی از نمایندگان این 
کشور از هفدهمین نمایشگاه امسال بازدید نمودند.

بازدید و حضور اعضای شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسالمی:
حضور 21 نماینده از پارک های علم و فناوری کشورهای اسالمی و عضو 
شبکه پارک های کشورهای اسالمی در نمایشگاه و بازدید از دستاوردهای 

پژوهشی و فناوری های حاضر در نمایشگاه.

تشریح طرح آمایش دفاعی امنیتی مناطق کویری 
ایران در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 

همزمان با  29 آذرماه و آخرین روز از هفدهمین نمایشــگاه نمایشــگاه 
پژوهش و فناوری و فن بازار،پروژه ملــی آمایش دفاعی امنیتی مناطق 
کویــری  و بیابانی ایران  با حضور مجریان طرح ازســاعت 9الی 12 در 
سالن خلیچ فارس واقع در محل نمایشگاه های بین المللی تهران تشریح 

شد.
پــروژه ملی آمایش دفاعــی  امنیتی مناطق کویــری  و بیابانی ایران با 
رویکرد توسعه متوازن دفاع و امنیت پایدار و با هدف تدوین الگوی بومی 

آمایش سرزمینی کشور در مناطق کویری  و بیابانی انجام شده است.
این پروژه براســاس اصول و چارچوب  دفاعی و امنیتی و شناسایی نقاط 
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قوت و ضعف ها و آسیب ها و تهدیدات احتمالی موجود در مناطق کویری 
و بیابانی تدوین شده است.

بر اساس این گزارش بیش از 7۰۰ نفر از نخبگان علمی کشور در اجرای 
این طرح با دانشــگاه عالی دفاع ملی و مرکز تحقیقات سیاست راهبردی 
دفاعی کشور همکاری کرده اند و دو نیم سال اجرای آن طول کشیده و 

توسط وزیر علوم در نمایشگاه پژوهش و فناوری رونمایی شده است.
گفتنی اســت تدوین راهبردهای  توســعه دفاعی و امنیــت پایدار در 
مناطــق کویری و بیابانی ایران متناســب با بخش هــای آب ،صنعت و 
نقل  و  معدن،کشاورزی،گردشگری،سالمت،محیط زیست، تجارت،حمل 

،دفاع و امنیت از ویژگی های این طرح است. 

حضور دانشجویان عضو اتحادیه 
انجمن های اسالمی اروپا:

مطابق ســال های قبل ضمن هماهنگی با حجت االســالم دکتراژه ای، 
نماینــده مقــام معظم رهبــری در اتحادیه انجمن های اســالمی اروپا، 
دانشجویان ایرانی شــاغل به تحصیل اروپا با ارائه طرح ها و فناوری های 

خود در نمایشگاه حضور یافتند. 

این دانشــجویان از روســیه و برخی کشــورهای اروپایی در غرفه خود 
اســتقرار تا زمینه تعامل و همکاری  آنها با مراکز و مســئولین مختلف 

داخل کشور فراهم شود. 

 چند رویداد مهم و ویژگی نمایشگاه امسال

1- امضای تفاهم نامه های داخلی و خارجی

در ایام برگزاری هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن 
بازار  تعداد 8 مورد تفاهم نامه بین مراکز علمی و دســتگاه های اجرایی و 

تولیدی کشور و همچنین در حوزه بین المللی به امضاء رسید.

2- امضای قراردادها

تعــداد 31 قــرارداد تجاری در حوزه های مختلــف صنعت به مبلغ  77 
میلیارد تومان  منعقد شد

مبلغ قراردادها )میلیارد 
تومان( تعداد قراردادها نوع قرارداد

2۰۰/51 21 قراردادهای تولید و فروش محصول و خدمات فناوری

84۰/2 5 قراردادهای فروش و انتقال دانش فنی

7۰۰/22 5 پیمان های مشارکت

عناوین قراردادهای منعقده

مبلغ )ریال( موضوع  قرارداد طرفین قرارداد ردیف

57.873.۰۰۰.۰۰۰ الحاقیه شماره 4 قرارداد شماره 9۰/31839 
مورخ 139۰/9/29

دانشگاه صنعتی شریفو 
سازمان گسترش و نوسازي 

صنایع ایران
1

8۰.198.2۰۰.۰۰۰
افزایش ضریب بازیافت مخزن بنگستان 

میدان کوپال با استغاده از روش های فناورانه 
پایه آبی/گازی

دانشگاه صنعتی شریف و 
شرکت ملی نفت ایران 2

4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه دانشگاه صنعتی شریف و 
وزارت نیرو 3

2۶.45۰.۰۰۰.۰۰۰ ارائه خدمات تحقیقات کاربردی مورد نیاز 
شرکت های گروه خودروسازی سایپا

دانشگاه صنعتی شریف و 
شرکت سایپا 4

9.315.۰37.۰۰۰ ساخت و نصب ربات های آکوستیک سالن 
مرکز نمایش های آئینی )باغ صبا(

دانشگاه صنعتی شریف و 
شرکت توسعه فضاهای 

فرهنگی
5

5.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تدوین مشخصات فنی و اقتصادی خودرو 
)full ev( الکترونیکی

دانشگاه صنعتی شریف و 
شرکت ایران خودرو ۶

2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تدوین بانک اطالعاتی شناسایی فنی درخت 
 AC ،3۰۰ سری AC محصول قطارهای

سری 5۰۰، خط داخل شهری لوکوموتیوهای 
TM1 ،TM2 ،TM3 خطوط برون شهری

دانشگاه صنعتی شریف و 
شرکت بهره برداری راه آهن 

شهری تهران و حومه
7
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15۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
طراحی،ساخت،نصب، آموزش، راه اندازی 

و بهره برداری آزمایشی ماشین 
آالتتولیدخمیرکاغذ

پارک علم و فناوری گیالن
فناوران راستین 

منطقه آزاد انزلی و 
شرکتفرآوریکاغذتسکا

8

1.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰

طراحی، ساخت و نصب خط تولید چای 
اوالنگ مشتمل بر چهار دستگاه شامل:

یک دستگاه مالش
یک دستگاه خشک کن دوار

یک دستگاه پرس دوار
یک دستگاه پالس دوار

پارک علم و فناوری گیالن
شرکت چایسازی الهیج 

جم و شرکت آوین پژوهش 
دانش و صنعت برتر گیل

9

1.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰ انتقال دانش فنی تولید و طراحی، ساخت و 
PU- REH TEA نصب خط تولید چای

پارک علم و فناوری گیالن
شرکت چایسازی الهیج 

جم و شرکت آوین پژوهش 
دانش و صنعت برتر گیل

1۰

1.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰

طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه کالر 
سرتر با مشخصات شرح ذیل:

تعداد چوت: یک چوت.
کمپرسور هوا )Oil Free( با ظرفیت 35۰ 

لیتر در دقیقه.
نقاله تسمهای دور متغییر.

پارک علم و فناوری گیالن
شرکت چایسازی بهار برگ و 
شرکت آوین پژوهش دانش 

و صنعت برتر گیل

11

12۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سرمایه گذاری مشترک فناور و سرمایه گذار 
در پروژه احداث کارخانه تولید عصاره های 

گیاهان دارویی و فرآورده های داروهای 
گیاهی

شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان

شرکت تحقیقاتي حکیمان 
شرق و شرکت پارس سارینا

12

25.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سامانه نمک زدایی آب های غیر متعارف به 
روش خود جوش

شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان

شرکت معین زیست آریا و 
شرکت پتروشیمی مارون

13

5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ساخت انواع دستگاه چاپ 2 و 4 و ۶ رنگ با 

عرض 8۰ و 1۰2 و 12۰ مطابق با سفارش 
خریدار

پارک علم و فناوری گلستان
شرکت ماشین سازی صنعت 
فردای آمارد و آقای ابراهیم 

سنقر آبادی

14

1۰.35۰.۰۰۰.۰۰۰ خرید نرم افزار و سخت افزار کیوسک به 
همراه نصب، راه اندازی و پشتیبانی

پارک علم و فناوری گلستان
شرکت طلوع باور جوانان 

پارسو شرکت فن آوری 
شهرآوازه

15

4.98۰.۰۰۰.۰۰۰

برقراري ارتباط با صنایع و کارخانجات 
منطقه و استفاده متقابل آنها از یکدیگر، 

بویژه پربارتر کردن سطح علمي، تزریق علوم 
و فناوري و بطور متقابل ارتباط مستمر با 

اساتید و دانشجویان و کارخانجات و برقراري 
رابطه تنگاتنگ بین  سازمان های مرتبط، 

Re�(R&D همدیریت واحد تحقیـق و توسع
search&Development( شرکت پارس 

کویر اروند به شرکت کاوش الکترونیک ماد 
واگذار می شود.

پارک علم و فناوری 
کرمانشاه

پارس کویر اروند و کاوش 
الکترونیک ماد

1۶

3.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰

فروش پلیمر االستوپالستومر اصالح کننده 
قیر و آسفالت با مشخصات فنی و مورد تایید 

آزمایشگاه مکانیک خاک استان خراسان 
رضوی مطابق با طرح اختالط و تحویل 

در محل کارخانه آسفالت خریدار واقع در 
کیلومتر 25 جاده مشهد کالت.

پارک علم و فناوری فارس
شرکت الرین گام و واحد 

نفت گاز پتروشیمی
17

3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و 
دانش فنی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی و آقای محمد تاجور 18

2.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ طراحی مدل مفهومی زنجیره تولید تا 
مصرف نان طیب

پژوهشکده علوم و صنایع 
غذاییو شرکت ناهید آسمان 

ایرانیان
19

1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بررسی روش های مختلف بسته بندی زرشک 
به منظور افزایش زمان ماندگاری "

و
“ تهیه پودر، قرص و قرص جوشان از 

ضایعات زرشک “

پژوهشکده علوم و صنایع 
غذاییو شرکت پیشتازان 

بازرگانی ارشیا شید هدیش
2۰

37۰.۰۰۰.۰۰۰ بهینه یابی شرایط فرآیند و فرموالسیون 
نبات رژیمی

پژوهشکده علوم و صنایع 
غذاییو شرکت کشاورزی 
تولیدی زعفران سحرخیز

21

2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ اجرای فاز مطالعاتی و امکان سنجی نیروگاه 
اتمی خورشیدی معادن

سازمان پژوهشهای علمی 
و صنعتی ایران و سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران

22

22.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واگذاری دانش فنی ساخت و تولید 
رادیوسوند دیجیتال

سازمان پژوهشهای علمی 
و صنعتی ایران و سازمان 

هواشناسی کشور
23

2.125.5۰۰.۰۰۰ دستگاه لیتوگرافی لیزری

سازمان صنایع دفاع، وزارت 
علوم و شرکت دانش بنیان 
توسعه فناوری ریزمقیاس 

آژینه

24

5۰۰.۰۰۰.۰۰۰
لیسانس و حق استفاده از از حقوق اختراع 

و دانش فنی تراکتور کشنده و دستگاه حفر 
کانال و کودکار همزمان

پارک علم و فناوری کرمان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

رفسنجان و آقای عباس 
مهدی زاده

25

5۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مشاوره و نظرات بر انجام تحقیقات مورد 

نیاز شرکت آتش پدید جهت ارائه محصوالت 
تقاضا محور از طرف موسسه

موسسه پژوهشی علوم و 
فناوری رنگ و پوشش و 

شرکت آتش پدید
2۶

32۰.۰۰۰.۰۰۰ جهت فروش دستگاه وکیوم فرمینگ

پارک علم و فناوری اردبیل
شرکت آسیا تیکین و مرکز 
رشد خوشه های فناور قند، 
شیرینی و شکالت و صنایع 

وابسته

27

2.125.5۰۰.۰۰۰ دستگاه لیتوگرافی لیزری

سازمان صنایع دفاع، وزارت 
علوم و شرکت دانش بنیان 
توسعه فناوری ریزمقیاس 

آژینه

28

1.85۰.۰۰۰.۰۰۰ شرکت نفت شهید تندگویان 
و دانشگاه صنعتی امیر کبیر 29

5۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مشاوره و نظرات بر انجام تحقیقات مورد 

نیاز شرکت آتش پدید جهت ارائه محصوالت 
تقاضا محور از طرف موسسه

موسسه پژوهشی علوم و 
فناوری رنگ و پوشش و 

شرکت آتش پدید
3۰

32۰.۰۰۰.۰۰۰ جهت فروش دستگاه وکیوم فرمینگ

پارک علم و فناوری اردبیل
شرکت آسیا تیکین و مرکز 
رشد خوشه های فناور قند، 
شیرینی و شکالت و صنایع 

وابسته

31
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3- کارگاه های آموزشی:
در ایام برگزاری نمایشــگاه از 24 آذر ماه تا پایان نمایشگاه در حوزه های 
مختلف علوم و مباحث تجاری ســازی در مجموع  ۶5 کارگاه توسط 11 

مرکز علمی و فناوری  برگزار شد. از جمله:

پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

سازمان پژوهش های علمی
صنایع دفاع ملی

اختتامیه کارگاه بین المللی شبکه پارک های 
علم و فناوری کشورهای اسالمی

در ایام برگزاری نمایشــگاه هفدهم، دبیرخانه شــبکه پارک های علم و 
فناوری کشــورهای اسالمی، کارگاه بین المللی برای اعضای این شبکه و 
برخی از مدیران پارک های علم و فناوری کشــور برگزار نمود که مراسم 

پایانی این کارگاه بین المللی در محل نمایشگاه هفدهم انجام شد. 
در این مراســم ابتدا دکتر متقی طلب به عنوان رییس دبیرخانه شبکه 
پارک های علم و فناوری کشــورهای اســالمی ضمن ابراز خرسندی از 
برگزاری همزمان این دو رویداد از حضور مهمانان در نمایشــگاه تشکر و 

قدر دانی نمود.
در مراســم پایانــی کارگاه بین المللی دکتر احمــدی معاون پژوهش و 
فناوری وزارت عتف نیز حضور داشــت و اهــدای گواهی نامه این دوره 

توسط ایشان انجام شد. 

رونمایی از طرح های دفاع ملی 

یکی از طرح های رونمایی امســال نمایشگاه هفدهم، طرح جامعه ای در 
حوزه علوم انســانی بود که از طرح های سازمان دفاع ملی بوده است که 
با حضور فرماندار نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران و سردار 
وحیدی رییس دانشگاه دفاع ملی و دکتر مهدی نژاد معاون این دانشگاه  

تشریح و رونمایی شد.

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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اخذ نیازهای پژوهشی و فناوری از صنایع و معادن کشور:
درایام برگزاری هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش ستاد اجرایی اقدام به جمع اوری و اخذ نیازهای پژوهشی و فناوری از صاحبان صنعت و صنایع مختلف حاضر در نمایشگاه نمود.

تمام شرکت های 
مشابه

برخی از 
شرکت های 

مشابه
منحصر به 

همین شرکت نام مدیر تحقیق و توسعه نام مدیرعامل عنوان متقاضی عنوان نیاز پژوهشی و فناوری ردیف

غالمرضا فرساد ولی ا... بیات پارس سوییچ تولید مکانیزم فرمان کلیدهای قدرت با قابلیت 
بهره گیری از نیروی مغناطیسی 1

غالمرضا فرساد ولی ا... بیات پارس سوییچ Oxygen free copper 2

غالمرضا فرساد ولی ا... بیات پارس سوییچ سرامیک باتل های خال 3

غالمرضا فرساد ولی ا... بیات پارس سوییچ باتل خال کتاکس متریک با تک بلوز ارتباط است 4

غالمرضا فرساد ولی ا... بیات پارس سوییچ تولید فلز آلیاژ بریز 5

 سارا مداح محمدرضا اسالمی همیان فن
نرم افزارهای مورد نیاز برای طراحی و تحقیقات 

رنه های نیومریکال نرم افزار
Action

Designer

۶

 سارا مداح محمدرضا اسالمی همیان فن cpld برد
طراحی و تامین بردهای الکترونیکی 7

 ساسان قنادان آذین شوشتر RND 8

سلمان طاهری محمدحسین وکالیی دزلی صنعت
مهندسی معکوس فنس های تزیینی ساخت کشور 

MDF آلمان دارای ال ای دی ساخت
ضد آتش

9

 هادی کالنتر رسول میدان جو رافع اصفهان دانش فنی تولید بالبرینگ های سرامیکی 1۰

 مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ تولید و برنامه نویسی نرم افزار برای سیستم های 
اتوماسیون صنعتی 11

 مهندسي برق و الکترونیک قشم ولتاژ صادرات محصوالت این شرکت با برند جهانی 12

 مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ تولید vhdآسانسور
تولید رباتهای صنعتی 13

محسن روستایی رنگهای نقاشی کامران چسب بیرنگ حالل در آب مقاوم به آب بعد از 
خشک شدن ورقه نشدن بعد از خشکایی 14

محسن روستایی رنگهای نقاشی کامران چسب جهت چسباندن جامدات 15

شایان طریقت نادر طریقت فابل تهیه این مداد از داخل و تولید داخلی 1۶

شایان طریقت نادر طریقت فابل مدرن کردن خطوط تولید 17

میثم شریت سید محمدمهدی خانجانی گروه طراحان فردای سبز دستگاه جلد سازی اتوماتیک 18

 رحیم رضایی رحیم رضایی صنایع شیمیایی گیرش فرآیند تولید پیگمنت های خوراکی 19

 رحیم رضایی رحیم رضایی صنایع شیمیایی گیرش فرآیند تولید دلیپرس های خوراکی 2۰

 رحیم رضایی رحیم رضایی صنایع شیمیایی گیرش فرآیند تولید غلظت دهنده های خوراکی 21

سعید صنعتکار محمودرضا صنعتکار رز تحریر یزد جوهر بهداشتی 22

سعید صنعتکار محمودرضا صنعتکار رز تحریر یزد مواد انعطاف پذیر 23

سعید صنعتکار محمودرضا صنعتکار رز تحریر یزد پیگمنت 24

سعید صنعتکار محمودرضا صنعتکار رز تحریر یزد خواص مواد 25

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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سید ضیا الدین جاللیان پارس مداد رنگ آب پایه جهت رویه مداد 2۶

سید ضیا الدین جاللیان پارس مداد مجوز طرح جعبه توسط ارشاد 27

 پارس زرآسا پروژه ساخت دستگاه استیلس استیل 28

 پارس زرآسا پروژه ساخت دستگاه تبدیل گرا نول پلی آمید 
پودر پلی آمید 29

 پارس زرآسا pp رنگ آمیزی رو قطعات باجنس 3۰

 پارس زرآسا تولید مستر بچ جهت تبدیل رنگ مواد به نقره ای 31

 پارس زرآسا آبکاری روی قطعات پالستیک مانند استیل خش 
دار 32

 هادی کالنتر رسول میدان جو رافع اصفهان ساخت متریال مقاوم به خوردگی و فشار دمای باال 33

 هادی کالنتر رسول میدان جو رافع اصفهان دانش فنی ساخت گیج های دیجیتال خالء و فشار 34

 هادی کالنتر رسول میدان جو رافع اصفهان شبیه سازی همزمان فشار و دما برای مواد اولیه 35

 سلمان طاهری محمدحسین وکالیی دزلی صنعت تولید فنس با کیت اروپایی 3۶

 سلمان طاهری محمدحسین وکالیی دزلی صنعت دانش فنی تولید mdfو نئوپان ضد حریق و 
ضدآب 37

 سلمان طاهری محمدحسین وکالیی دزلی صنعت دانش فنی و تولید سنگهای مصنوعی با ابعاد 
سبک 3در 4 38

 شهرام عباسی بهرام سبحانی فوالد مبارکه اصفهان طراحی و تولید محصوالت ویژه
بهبود کیفیت محصوالت و ارتقاء رضایت مشتری 39

 شهرام عباسی بهرام سبحانی فوالد مبارکه اصفهان کاهش مصرف انرژی 4۰

 شهرام عباسی بهرام سبحانی فوالد مبارکه اصفهان کاهش هزینه ها 41

 شهرام عباسی بهرام سبحانی فوالد مبارکه اصفهان بازیافت و استفاده مجدد از پسماند ها )درباره کوره 
قدس( 42

 شهرام عباسی بهرام سبحانی فوالد مبارکه اصفهان بهینه سازی فرآیند 43

 نرم افزاری کیان نور رایانه بازاریابی و سرمایه گذاری در توسعه بازار 44

قند کرج کمبود شکر خام
1۰۰۰ تن 45

فرآبند شیمی بوعلی سینا سنتز ماده شیمیایی 3پنتامتیلن- 4بوتیروالگتام 4۶

فرآبند شیمی بوعلی سینا سنتز ماده شیمیایی اپوکسی پروپوکسی کاربازول 47

فرآبند شیمی بوعلی سینا سنتز کامزنون 48

فرآبند شیمی بوعلی سینا طراحی نرم افزار دستگاه اسپکتروفوتومتر به زبان 
فارسی 49

فرآبند شیمی بوعلی سینا سنتز فلووکسامین پایه 5۰

فرآبند شیمی بوعلی سینا فرموالسیون پلت امپرازول 51

گزارش هفته پژوهش و فناوری
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شهردار اصفهان خبرداد:
برگزاري IASP 2018 در مرکز 

همایش هاي بین المللي امام خامنه اي

شــهردار اصفهان با اشــاره به لزوم توجه به علم و فناوري هاي نوین در 
کشــور و تبدیل کالنشهر اصفهان به شهري دانش محور در سال 14۰۰ 
گفت: با توجه به پیگیري هاي مســتمر انجام شده توسط شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان، ســي و پنجمیــن کنفرانس جهاني پارک هاي علم 
و فناوري در ســال 2۰18 به میزباني اصفهان در ایران اســالمي برگزار 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان و به نقل 
از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد با اشاره 
به منویات مقام معظــم رهبري در خصوص تولید علم اظهارکرد: علم و 
تحقیق کلید قطعی پیشــرفت کشور به شمار مي رود و هر اندازه که در 
این مســیر حرکت کنیم زمینه رشد و ارتقاء علمي کشور را محقق کرده 
و توانسته ایم با تکیه بر داشته هاي علمي کشور براي ایران اسالمي جذب 

سرمایه کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در این میان لزوم توجه مراکز تولید علم از جمله 
شــهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان یک امر ضروري است، افزود: اکنون 
با پیگیري هاي فراوان شــهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان توانســته ایم 
در راســتاي تحقق این مهم میزباني ســي و پنجمین کنفرانس جهاني 

پارک هاي علم و فناوري در سال 2۰18 را بر عهده بگیریم.
وي با اشاره به اینکه میزباني این کنفرانس افتخار بزرگي است که اکنون 
نصیب اصفهان شــده، ادامه داد: تاکنون کشــورهاي فرانسه،  انگلستان، 
ژاپن، استرالیا، آمریکا، ایرلند، فنالند، کانادا، چین، برزیل، ایتالیا، ترکیه، 
اســپانیا، پرتغال، آفریقاي جنوبي، کره جنوبي، دانمارک، استوني و قطر 
میزباني این اجالس را بر عهده داشته که بعضا برخي کشورها چند دوره 

میزباني این کنفرانس بین المللي را عهده دار بوده اند.
شــهردار اصفهان در ادامه با اشــاره به روند پذیرش اصفهان به میزبان 
کنفرانس سي و پنجم پارک های علم و فناوری گفت: بر اساس فراخوان 
انجمــن بین المللي پارک هاي علمي و مناطق نوآوري در ســال 2۰1۶، 
شــهرداري اصفهان به همراه سایر دســتگاه هاي مرتبط آمادگي خود را 
بــرای میزباني این کنفرانس اعالم کردند تا در نهایت میزباني اجالس از 

آن اصفهان شد.
وي در ادامه به بیان ویژگي هاي شاخص این کنفرانس پرداخت و گفت: 
این کنفرانس بزرگترین گردهمایي مدیران و کارشناســان دنیا در حوزه 
پارک هاي علم و فناوري و تحقق دانش محوري اســت و به همین سبب 
در واقع بزرگترین واقعه ســاالنه در حوزه پارک هاي علمي در سطح بین 

المللي به شمار مي رود.
شهردار اصفهان به میزباني اجالس مسکو در سال جاري نیز اشاره کرد و 
گفت: در سال جاري بیش از یک هزار و 7۰۰ شرکت کننده از 72 کشور 

جهان در این اجالس شرکت کرده اند.
جمالي نژاد در بخش دیگري از ســخنان خود به اهمیت میزباني اصفهان 
و داشــته هاي آن براي کالن شــهر اصفهان اشــاره کرد و گفت: قطعا 
برگــزاري این اجالس در اصفهان مي تواند آورده هاي علمي بســیاري را 
براي محققان و پژوهش گران اصفهاني به همراه داشــته باشد و فرصت 

بسیار مغتنمي در این عرصه و تحقق رویکردهاي دانشي خواهد بود.
وي ادامــه داد: از بعد گردشــگري و اقتصادي نیــز حضور بیش از یک 
هزار و 7۰۰ شرکت کننده در این اجالس جهاني مي تواند زمینه حضور 
گردشگران بیشتري را در شهر فراهم کند، به واقع این شرکت کنندگان 

تبدیل به سفیران گردشگري اصفهان خواهند شد.
شــهردار اصفهان در خصوص محل برگزاري این اجالس بین المللي نیز 
اظهار کرد: در جلســه اي که با حضور شــوراي اجرایي کنفرانس برگزار 
شــد آمادگي خود را در خصوص برگزاري اجالس در مرکز همایش هاي 
بین المللي امام خامنه ای )مد ظله العالی( اعالم داشته که تا آن زمان به 

بهره برداري رسیده است. 

ســیزدهمین نمایشگاه فناوری های برتر WTA از تاریخ  29 نوامبر تا 1 
دسامبر 2۰1۶ به میزبانی شهر دیجون کره جنوبی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان، نماینده 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به همراه هیئتی متشکل از تعدادی 
از نمایندگان شرکت های دانش بنیان ایران در این رویداد شرکت داشتند 
که از دســتاوردهای آن می توان به معرفی هرچه بیشــتر شــرکت ها، 
محصوالتشــان و شناسایی دیگر شــرکت هایی که پتانسیل همکاری با 
آن ها وجــود دارد، نام برد. طی این رویداد مذاکرات مثبتی با طرف های 

کره ای صورت پذیرفت.

نماینده شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی نشستی رسمی اقدام به 
ارائه و توضیح انگیزه های سرمایه گذاری برای افراد و شرکت های خارجی 

در ایران کرد که با استقبال شرکت های بسیاری مواجه شد.
همچنین در مراسم اختتامیه این رویداد مهم که با حضور بیش از 4۰۰ 
نفر برگزار شد اقدام به معرفی کنفرانس جهانی IASP که در سال 2۰18 
به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود، شد و فیلم 
کوتاهــی که بدین منظور تهیه و تدوین شــده بود به نمایش درآمد که 

موجب عالقمندی بیشتر حضار برای شرکت در این رویداد شد. 

با حضور گروهی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

سیزدهمین نمایشگاه فناوری های 
برتر WTA  کره جنوبی برگزار شد

شرکت دانش بنیان کاشفان نیلفام، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان مرکز پژوهشــی، صنعتــی و معدنی برتر در پنجمین 

جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان، در لوح 
تقدیری که از ســوی ستاد پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، 
معدن و تجارت به شرکت کاشفان نیلفام اهدا شده، آمده است: تالشگران 
عرصه های مختلف علمی و پژوهشی منادیان پیشرفت و توسعه صنعتی 
کشــور می باشند. رشد و بالندگی بخش تولیدی و تجاری مرهون دانش، 
تخصص و تالش اندیشمندانی است که سرمایه گران بهای عمر خویش را 

در راه تحقیق، پژوهش و توسعه فناوری به کار برده اند.
شــرکت مهندسي کاشفان نیلفام از شــرکت های دانش بنیان مستقر در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )مجوز فناوری شماره 9421۰78( 
بــا توجه به اهمیت مســاله محیط زیســت و ارزش آب به عنوان رکن 
توسعه پایدار، در زمینه طراحي و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضالب 

صنعتي و بهداشتي فعالیت می کند.
» ســاخت پکیج هاي نویــن تصفیه بیولوژیکي فاضالب به روش رشــد 

تلفیقي« به شــماره ثبت ۶5544، » آکنه معلق نیلفام مورد اســتفاده 
در تصفیه خانه هاي آب و فاضالب« به شــماره ثبت ۶۶343 و » ساخت 
پکیج هاي نوین تصفیه شــیمیایي فاضالب هاي صنعتي« به شماره ثبت 

۶72۰8 از جمله مهمترین فناوری های این شرکت دانش بنیان است. 

اهدای لوح مرکز پژوهشی
صنعتی و معدنی برتر به شرکت کاشفان نیلفام

امور بین الملل
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به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل پارک 
علم و فناوری خراسان، محســن قدریان، مدیرعامل 
شــرکت دانش بنیان نیرو نماد خراســان در نشست 
خبری بــا بیان این خبــر گفت: شــرکت نیرو نماد 
خراسان از شــرکت های برتر دانش بنیان استان است 
که از حدود 5 سال پیش فعالیت های تحقیقاتی خود 
را آغــاز کــرده اســت و تا بــه امــروز 23 محصول 

دانش بنیان کاربردی را  به بازار عرضه کرده است .
قدریــان ادامه داد: محصوالت تولیدی این شــرکت 
تماما جزو موارد مورد نیاز صنعت کشــور اســت که 
بخش اعظمی از آن ها بدون در دسترس بودن نمونه 
خارجــی و تنها با کار تحقیقاتی و اســتفاده از منابع 
محدود علمی بومی سازی شده اند که خود جلوگیری 

از خروج ارز را نیز در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به مشــکالت اقتصادی از جمله بیکاری 
جوانان خاطر نشــان کرد: در حال حاضر در شرکت 
دانش بنیان نیرو نماد خراسان 1۰5 پرسنل بومی آقا 
و خانــم فعالیت می کنند که ۶۰ % این تعداد قشــر 

تحصیل کرده کارشناسی، ارشد و دکترا هستند .
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان نیرو نماد خراســان 
تصریح کــرد: همچنین تاکنــون تفاهم نامه هایی با 
دانشگاه تصمیم یار توس و دانشگاه آزاد قوچان امضا 
شده است که بر این اساس هم امکانات آزمایشگاهی 
دانشگاه در اختیار ما می باشد و هم امکانات نیرونماد 

خراسان در اختیار فضای علمی کشور است.
قدریان بــا اشــاره به دســتاوردهای این شــرکت 
دانش بنیــان در حوزه صــادرات خاطر نشــان کرد: 
صادرات دســتگاه های تولیدی این شــرکت به بیش 
از 15 کشــور از جملــه کانــادا، نیجیریه، ســوریه، 

تاجیکستان، عراق، افغانستان، پاکستان انجام می شود 
که ارز آوری برای کشور را نیز به دنبال دارد.

وی دلیل استقبال سایر کشــورها از محصوالت این 
کشور را بهینه سازی در زمینه های ابعاد،قیمت، مصرف 
و... عنــوان کرد و گفت: عالوه بر بهینه ســازی های 
صورت گرفته، همواره رعایت اســتانداردهای زیست 
محیطی نیز جزو نکاتی می باشــد که مشتریان برون 

مرزی این شرکت مد نظر قرار می دهند.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان نیرو نماد خراسان در 
پایان ضمن اشــاره به برخی موانــع پیش روی این 
شــرکت گفت: متاسفانه بازگشــت مبالغ محصوالت 
فروخته شده به صنایع همواره یکی از چالش های این 
مجموعه اســت و بارها پیش آمده است که محصول 
تولیــد گردیده اســت اما فرآیند پرداخــت هزینه تا 
چندین ماه به درازا کشــیده اســت که این موضوع 
منجر خواهد شــد تا بعضــا در برنامه ریزی های مالی 
شــرکتی با این حجم هزینه های جاری اخالل ایجاد 

شود.
گفتنــی اســت محاســبه، طراحی و ســاخت انواع 
ماشــین آالت تصفیه روغن، شامل روغنهای سوخته 
و کارکرد خودروهــا، روغنهای صنعتی نظیر توربین، 
مینی  راونســازها،  ترانســفورماتورها،  هیدرولیــک، 
پاالیشــگاه ها، ســیتم های بازیافت و تصفیه پسماند 
گل های حفاری چاه های نفت، ماسه گیر و نمک گیر 
چاههای نفت، تجهیزات صنایع و معادن نظیر شــن 
شویی و کارخانه های آسفالت و سیستم های وارنیش 
گیر روغن های توربین صنعتی بــا تکنولوژی و آلیاژ 
باال  ازجمله فعالیت های شــرکت نیرونماد خراســان 

می باشد. 

پارک علم و فناوری

به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل پارک 
علم و فناوری خراسان، دکتر سید حسن علم الهدیی، 
در آیین گرامیداشــت دومین سالگرد تاسیس مرکز 
رشــد تربت حیدریه و رونمایی از دستاوردهای این 
مرکز افزود: تهران، خراســان رضوی و اصفهان موفق 

ترین پارک های علم و فناوری کشور را دارا هستند.
وی گفت: از مجموع 141 شرکت نوپا و توسعه یافته 
موجود در پارک علم و فناوری خراســان رضوی، هم 
اکنون ۶۰ شرکت صاحب برند با کشورهای سنگاپور 

و کره جنوبی همکاری دارند.
وی بــا بیان اینکه امروز شــرکت های دانش بنیان به 
عنوان اقتصاد درونزا مطرح هستند که می توانند برای 
رسیدن به اقتصاد مقاومتی نقش تعیین کننده داشته 
باشــند، گفت: در همین راستا پارک خراسان رضوی 
در ســال های اخیر همکاری های دو جانبه و علمی و 
تحقیقاتی خود را با کشورهای قزاقستان، افغانستان، 
کره جنوبی، آلمان، سنگاپور و ایتالیا آغاز کرده است.

معاون اســتاندار و فرماندار تربت حیدریه نیز در این 

آیین گفت: وجود 21 شــرکت فناوری در این منطقه 
افتخار بزرگی است که نتیجه تحقیقات آن ها می تواند 
برای توسعه و آبادانی منطقه و حتی کشور موثر باشد.
حســن فتحی نیا افزود: بر این اســاس از طرح هایی 
کــه جنبه کاربردی داشــته باشــد، در قالب اعطای 

تسهیالت کارآفرینی حمایت می شود.
مدیر مرکز رشــد واحدهــای فناور تربــت حیدریه 
در حاشــیه این مراســم به خبرنگار ایرنــا گفت: از 
21 شــرکت فناوری فعال در این مرکز، 2 شــرکت 

دانش بنیان است.
مســعود جمشــیدیان افزود: امروز در دومین ســال 
فعالیت مرکز از چهار محصول رونمایی شد که شامل 
سامانه اســکن سه بعدی شــهری، تولید نخ ابریشم 
فرآوری شــده، تولید صنعتی و بهداشتی حلوا جوزی 
بایگ و طرح بسته بندی سبز با کمک گلبرگ زعفران 

است.
مرکز شهرســتان 25۰ هزار نفری تربت حیدریه در 

15۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد. 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان؛
خراسان رضوی دومین استان کشور 

در باالترین آمار شرکت های دانش بنیان است 

به گزارش روابــط عمومی  و  امور   بین الملل  پارک  
علم  و فناوری خراسان، ماراتون استارتاپی با عنوان از 
ایده تا راه اندازی کســب و کار نوپا در محل دانشکده 

مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.
این رویداد به مدت 3 روز و با اهدفی مانند مشــاوره 
و آموزش اصولی راه اندازی یک کســب و کار فناورانه 
و ایجــاد انگیزه و روحیه خودباوری در نســل جوان 

برگزار می شود.

در این ماراتون که از عصر امروز آغاز شده است، بیش 
از 1۰۰ شرکت کننده با ارایه ایده های خود در زمینه 
کسب و کارهای نوآورانه  و  فناوری اطالعات به رقابت 

می پردازند.
گفتنی است پس از رای گیری ایده های شرکت کننده  
و داوری آن هــا،  1۰ ایده به عنوان ایده برتر انتخاب 

و جوایزی به آن ها اعطا خواهد شد. 

سومین ماراتون استارتاپی با عنوان
» از ایده تا راه اندازی کسب و کار نوپا «

 آغاز به کار کرد

صادرات محصول شرکت فناور پارک علم و فناوری 
خراسان به بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا

رئیس پارک علم و 
فناوری هرمزگان:

 گسترش فناوری 
باید از دانشگاه ها 

شروع شود
به گــزارش گاهنامه عتف ،رئیس پــارک علم و 
فناوری هرمزگان بر گسترش فناوری از دانشگاه های 

استان هرمزگان تاکید کرد.
دکتر علی فتی افزود: به منظور اســتفاده مطلوب از 
توانایی ها و امکانات علمی، تخصصی، آزمایشــگاهی، 
کارگاهــی و ظرفیت هــای موجــود در قوانیــن و 
آییــن نامه های طرفین جهت رســیدن بــه اهداف، 
تفاهم نامه ای با دانشگاه های هرمزگان، علوم پزشکی 

و پیام نور امضا شد.
وی، تقویت و توسعه مراکز رشد، ارتقا حوزه فناوری و 
کسب و کار دانش بنیان استان با مشارکت حداکثری 

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، همکاری و مشارکت 
پارک در گذار دانشگاه از نسل دوم به سوم )دانشگاه 
کارآفرین( و فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیان و 
تولید ثروت از علم را از اهداف امضای این تفاهم نامه 

ذکر کرد.
رئیس پــارک علم و فناوری هرمــزگان همچنین به 
زمینه هــای همکاری در این امضــای این تفاهم نامه 
اشاره کرد و افزود: گسترش تحقیق و توسعه کاربردی 
و با فنــاوری باال در صنایع، شــرکت در مناقصات و 
انجام پروژه توسط شرکت های دانش بنیان دانشگاهی، 
برگزاری همایش ها و نمایشــگاه های علمی و فناوری 
ملــی و بین المللــی و ارائه تحقیقــات و محصوالت 
دانش بنیان، برگزاری استارت آپ ویکند و ایده شو در 
راســتای ایده پروری در دانشگاه از جمله زمینه های 

همکاری بر اساس این تفاهم نامه خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه دانشــگاه زمینه مناســبی 
بــرای ورود فارغ التحصیالن به بحث فناوری اســت، 
افــزود: دانشــجویان در زمــان تحصیــل آمادگی و 
اطالعــات الزم در خصوص نــوآوری دارند از این رو 
اعتقاد داریم با در نظر گرفتن شــرایط مناسب برای 
دانشــجویان می توانیم ســرعت بیشــتری به توسعه 

فناوری در هرمزگان بدهیم. 
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پارک علم و فناوری

دکتر مجید کزازی در نشســت مطبوعاتی به مناسبت فرار رسیدن 
هفته پژوهــش و فناوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شبکه ســازی 
فناوران و ایجاد رقابت ســالم، پشتیبانی از کســب و کار جدید، توسعه 
منطقه ای، تحریک نوآوری برای پیشرفت فناوری، انتقال فناوری از جمله 

مهمترین وظایف پارک  علم و فناوری استان می باشد.
وی با اشــاره بــه اینکــه 12۶ واحد فنــاور در پارک علــم و فناوری 
اســتان همــدان مســتقر هســتند، افــزود: 47 شــرکت دانش بنیان 
نیــز در اســتان همدان وجــود دارد کــه 25 مورد از این شــرکت ها 
 در پــارک مســتقر بوده و تحــت نظارت ایــن مرکز عمــل می کنند.

کزازی معضــل کاهش درآمدها و افزایش بیــکاری دهه 8۰ میالدی را 
زمینه ساز استحکام فعالیت ها براساس 
فناوری هــای پیشــرفته و تشــکیل 
 پارک های علــم و فناوری دانســت.

وي گفــت، پــارک علــم و فناوری 
اســتان همدان از جمله  سازمان های 
پیشــرو در حمایت از واحدهای فناور 
و ایده پرداز بوده که این سیاســت ها 
در برنامــه  راهبــردی آمده اســت و 
در ســال جاری که با عنــوان اقتصاد 
مقاومتی نامگذاری شــده، حمایت از 
این واحدها شدت یافته است و عالوه 
بــر حمایت های مــادی حمایت های 
اطالع  فرهنگ سازی  همچون  معنوی 
رســانی در ایــن زمینه نیــز صورت 

می پذیرد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه طی سال های اخیر درباره نیازهای استان در 
زمینه های کشــاورزی، برق و الکترونیک، گردشگری، گیاهان دارویی و 

صنایع  غذایی رویکرد خوبی اتخاذ شده است.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان با بیان اینکه در ابتدای سال 
95 مجوز تأســیس کمتر از 38 شــرکت دانش بنیــان در همدان وجود 
داشــت، گفت: در حال حاضر مجوز تأسیس 47 شرکت دانش بنیان در 
همدان صادر شــده اســت که امیدواریم تا پایان دی ماه به 5۰ شرکت 

ارتقاء یابد.
وی ادامــه داد: بــر اســاس مصوبــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی، تــا پایان ســال اقتصــاد مقاومتــی باید 3 هزار شــرکت 
 دانش بنیــان در کشــور شــکل گرفتــه و مــورد حمایت واقع شــود. 
کزازی با تأکید بر اینکه در آینده مالک ارزیابی این شــرکت ها و تاکید 
بر تولید ناخالص ملی استان است، عنوان کرد: در حال حاضر آمار تولید 
ناخالص داخلی اســتان از کل کشــور کمتر از جمعیتی اســت که امید 

می رود با حمایت از شرکت های دانش بنیان این نقص رفع گردد.
وي بــا بیان این مطلب که تحقیق و پژوهش در شــرکت های صنعتی و 
تولیدی باید به روز شود، گفت: برای تضمین بقای این شرکت های علم و 
فناوری روز باید مورد توجه قرار بگیرد که در غیر این صورت با شکست 

مواجه خواهد شد.
تصریــح  همــدان  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
کرد:شــرکت های دانش بنیــان اســتان همــدان طی ســال گذشــته 
فــروش رســانده اند. بــه  تومــان کاالی دانش بنیــان   84 میلیــارد 

وی به مجموعه نیروهای شاغل در این مراکز اشاره کرد و گفت: بیش از 
5۰۰ نفر در این شرکت ها مشغول به فعالیت هستند.

کزازی گفت: بیش از 19 سمینار و همایش مختلف در سطح دانشگاه ها 
در زمینه فرهنگ ســازی نحوه تشکیل و جایگاه شرکت های دانش بنیان 

برگزار شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ساختمان پارک علم و فناوری اشاره 
کرد و گفت: عملیات عمرانی ساخت فضای جدید پارک علم و فناوری از 
سال 89 آغاز شده است و تا امروز 9 میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه 

در نظر گرفته شده البته بخشی از اعتبارات صرف تعدیل شده است.
وی افزود: فضای فیزیکی پارک بیش از 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
که در سال قبل 5۰ درصد اعتبارات آن تأمین شد و مقرر شده است که 
در آذر مــاه نیز اعتبارات در قالــب اوراق هزینه ای در اختیار پیمانکاران 

قرار گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان 
با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبار، 
پنج هزار متــر از فضای جدید پارک در 
اختیار شــرکت های فناور و دانش بنیان 
قرار می گیرد، گفت: مساحت این پروژه 
در مجموع 1۰ هزار مترمربع است که با 

تخصیص اعتبارات تکمیل خواهد شد.
وي به برنامه های پارک در هفته پژوهش 
اشــاره کرد و گفت: پارک علم و فناوری 
استان مسئول کمیته انتخاب فناوران و 
ایده های برتر اســت که در سال جاری 
تقریبا 51 طرح فناور برتر از دستگاه های 
مختلف و مستقل به کمیته ارسال شده 
که توسط 19 داور از دانشگاه ها و پارک 
مورد ارزیابی فنی قرار گرفته همچنین از مجموع طرح های ارائه شــده 

1۰ طرح برتر و شایسته تقدیر، انتخاب شده است.
کزازي با بیــان اینکه در مجموع دو نوع تســهیالت به واحد های فناور 
ارائه می شود، اظهار داشت: تسهیالت داخلی و ارزان قیمت با سود چهار 
درصد بخشی از تسهیالت پارک است و تسهیالت صندوق های اعتباری 
از جمله صندوق نوآوری و شــکوفایی از دیگر تسهیالت پارک به شمار 

می رود.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان گفت: 48 میلیارد ریال مصوبه 
تســهیالت شرکت های دانش بنیان اســتان در صندوق نوآوری بوده که 
امسال بیش از ده میلیارد ریال مصوبه داشته است و حدود پنج میلیارد 

ریال نیز از منابع داخلی اختصاص یافته است .
وی ادامه داد: یکی از پروژه های استانی که به عملیاتی شدن امور مربوط 
به اقتصاد مقاومتی اســت، تشکیل صندوق پژوهش و فناوری است و در 
صورت تشکیل این صندوق، شــرکت های دانش بنیان به ویژه در بخش 

سرمایه در گردش مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
کزازی با بیان اینکه 51 درصد آورده این صندوق باید از بخش خصوصی 
باشد، اظهار داشت: تأمین آورده صندوق نیاز به حمایت مسئولین استان 
دارد که با راهکارهایی بخش خصوصی را در این صندوق تشویق و ملزم 

نماید.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان همچنین تصریح کرد: در 15 
اســتان کشور این صندوق شکل گرفته و مســئولین این استانها کمک 
خوبی به صندوق داشــته اند که اگر در همدان نیز این مهم اجرا شــود 
از منابــع داخلی پارک نیز به میزان قابل توجهی در اختیار صندوق قرار 

خواهد گرفت. 

رئیس پارک علم و فناوري همدان: 

هدف پارک علم و فناوری استان همدان
 ایفای نقش شرکت های دانش بنیان 

در تولید ناخالص داخلی می باشد

سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه:
 تدوین و ثبت اولین استاندارد 
کارخانه ای محصول دانش بنیان 

در پارک کرمانشاه 
سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت:از مهمترین چالش هایی 
که شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری با آن مواجه هستند موانع موجود بر سر راه تجاری سازی 

و فروش کاال و خدمات تولیدی آنها است. 
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشــاه، دکتر معصومه 
خان احمدی بــا بیان مطلب فــوق تصریح کــرد: از مهمترین وظایف 
پارک های علم و فناوری رفع معضالت این شــرکت ها بِویژه با استفاده از  
ظرفیت های قانونی سایر دستگاه ها و  سازمان های اجرایی و تدوین بسته 

حمایتی مناسب بر این اساس است. 
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز برای شــرکت ها جهت 
ورود بــه بحث تجاری ســازی و بازار، اخذ مجوز هــا و تاییدیه های فنی 
برای محصول میباشــد. بر همین اســاس پارک علم و فناوری کرمانشاه 
در جهت ســرعت بخشــیدن به روند اخذ مجوزهــا و بهبود مراحل آن 
برای شــرکت های تحت حمایت خود با توسعه خدمات تجاری سازی و 

بازاریابی توانسته است قدم های مثبتی در این راستا بردارد. 
سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه  یکی 
از این اقدامات اســتقرار دفتر تدوین استاندارد در پارک  است افزود: با 
انعقــاد تفاهم با اداره کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی اســتان ضمن 
برگزاری کارگاه  آموزشــی و جلســات متعدد مشــاوره، 15 استاندارد 
کارخانه ای در حال تدوین و پیگیری بوده و اولین اســتاندارد کارخانه ای 
محصول دانش بنیان »محلول ضد برف و ضد یخ مخصوص آســفالت بر 

پایه دولومیت« با شماره استاندارد 87/8۰/۰۰۰1۰  ثبت شد.
خان احمدی در پایان  تصریح کرد: در راســتای اخذ پروانه کارشناسی 
اســتاندارد، پروانه فنی و مهندســی و طراحی مونتاژ برای شرکت های 
فناور و دانش بنیان مستقر در پارک، در تفاهم نامه ای با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مقرر شــد این سازمان  برای واحدهای مستقر در پارک 
علم و فناوری بویژه واحدهای حوزه  ICT جواز فنی – مهندسی و برای 
سایر واحدهای مستقر در کارگاه پارک علم و فناوری پروانه بهره برداری 
صنعتی و یا طراحی مونتاژ صادر کند. این مجوز برای بررســی وضعیت 

اخذ مجوز استاندارد از سازمان استاندارد نیز مورد استناد خواهد بود.
گفتنی است  در حال حاضر پارک علم و فناوری کرمانشاه با هفت مرکز 
رشــد و سه کانون شــکوفایی و خالقیت در اقصی نقاط استان، بیش از 

3۰۰ واحد و شرکت فناور را تحت حمایت خود دارد. 

هیات تحریریه:
دکتر فتح اهلل مضطر زاده

دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار

دکتر مهدخت بروجردی
همکاران این شماره:

معصومه غفاری
احسان کمیزی
مختار عباسی
لیال فالح نژاد

سعیده صفری
مریم السادات حسینی

تورج صادقی اصل
رحیم ستار زاده

علی رستمی
ابوالفضل لطفی

نسرین سیدزواره
بهروز عزتی

مرتضی عیوضی
خانم معصومه رمضانی 

خانم مهرناز واقفی منش
مریم السادات حسینی

تورج صادقی
 نوشین ایل بیگی
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
پارک علم و فناوری28

 به گزارش گاهنامه عتف مدیر کل دفتر سیاست گذاري و برنامه ریزی 
امور فناوري وزارت علوم، از ابالغ آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری به دانشگاه 
 هــا، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوري کشــور خبــر داد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکتر خسرو پیري با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در راستای سیاســت های کلی علم و فناوری ابالغی مقام 
معظم رهبری مبنی بر حمایت از توسعه شهرک هاي علمي و تحقیقاتي 
و پارک های علم و فناوری، برنامه های توســعه ای کشــور و نقشه جامع 
علمي کشــور، وظایف و تشــکیالت وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، 
آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات 
و فنــاوري جهت اجرا به دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک های علم و 

فناوري کشور ابالغ شد.
دکتــر پیري گفت: این آیین نامه به اســتناد بند ب ماده" 2 "و ماده"۶ 
" قانون اهداف، وظایف و تشــکیالت وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسالمی و در راستاي تحقق اهداف 
مــواد 45، 4۶ و 47 قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اســالمي ایران و به منظور ترویج و اشــاعه فرهنگ 
نوآوری و توســعه کســب و کار دانش بنیان در دانشــگاه ها، مؤسسات 
آموزش عالي و سایر دستگاه های اجرایي متقاضی، به منظور زمینه سازی 

برای تحقق اقتصاد دانش بنیان تدوین شده است.
مدیر کل دفتــر برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم ترویج و توســعه 
فرهنگ نوآوری در کشــور، نقش آفریني در تحقق کارآفرینی مبتنی بر 
نوآوری، شناســایی و توانمندســازی متخصصین، دانشجویان و اساتید 
خالق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاري سازي دستاوردهاي 
علمي آنها برای ورود به فعالیت هــای کارآفرینانه، ارتقای نقش نوآوران 
و کارآفرینان در توســعه و اعتالی کشور از طریق خلق دانش، فناوری و 
کسب و کار دانش بنیان و تسریع در تبدیل ایده ها به محصول را از اهداف 

این آیین نامه ذکر کرد.

گفتني است برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات 
و فضــاي فیزیکــي اعم از اداري، آزمایشــگاهي و کارگاهــي به منظور 
دستیابی به اهداف مرکز نوآوري، تهیه برنامه های ترویجی فناورانه براي 
توسعه نظام نوآوري، ایجاد ارتباط و تعامل الزم با مراکز رشد، پارک هاي 
علم و فناوري، دفاتر ارتباط با صنعت و ســایر نهادهاي مرتبط، حمایت 
از ایجاد هســته هاي اولیه نــوآوري و کارآفریني در دســتگاه مربوط و 
نظارت برعملکرد آنها، برگزاري رویدادها و مسابقات موردنیاز کارآفرینان 
و نــوآوران از قبیل طرح کســب و کار، برگزاری دوره هاي آموزشــي و 
مســابقات با هدف افزایــش مهارت های حرفــه ای کارآفرینی و پرورش 
خالقیت و نوآوري و انجام وظایف مربوط به مرکز شــتابدهي از وظایف 

مرکز نوآوري است. 

مدیر کل دفتر سیاست گذاري 
و برنامه ریزی امور فناوری 

وزارت علوم از ابالغ آیین نامه
 ایجاد مرکز نوآوری به دانشگاه ها

 و مراکز آموزش عالی خبر داد

به گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری فــارس، مجموعه 
انیمیشــن شاهنامک تولید شده توسط شرکت زاگرس فیلم از موسسات 
مستقر در پارک علم و فناوری فارس، موفق به کسب رتبه دوم در بخش 
کلیپ و تیزر تبلیغاتی از نخستین جشنواره ملی » ایران ساخت » شد. 
در مراسم اختتامیه این جشــنواره که در سالن همایش های بین المللی 
صدا و ســیما در تهران و با حضور معــاون اول رئیس جمهوری برگزار 
شد انیمیشن شــاهنامک به کارگردانی مازیار محمدی نژاد تهیه کننده 
و کارگردان شــیرازی در بخش تیزر تبلیغاتی موفق به دریافت جایزه و 
حمایت تولید آثار توســط حامیان جشنواره شد. این مجموعه انیمیشن 
که از اپیزودهای کوتاه دو دقیقه ای تشــکیل شده با هدف معرفی کاالی 
ایرانی، فرهنگ مصرف کاالی ایرانی، و فرهنگ عمومی طراحی شده و در 
هر قســمت از آن داستانی جذاب و طنز که از شاهنامه الهام گرفته شده 
نقل می شــود. امتیاز انحصاری شخصیت ها و فضای این مجموعه متعلق 

به شــرکت زاگرس فیلم است و هر یک از شرکت ها، صنایع، سازمان ها 
و ارگان ها می توانند با سفارش دادن یک یا چند قسمت از این مجموعه 
به عنوان اسپانسر کاال، خدمات و یا اهداف خود را در غالب یک داستان 
اختصاصی تبلیغ نمایند. تاکنون چند موسسه دولتی و خصوصی از تولید 
این مجموعــه حمایت کرده اند که آثار تولید شــده به زودی از طریق 

شبکه های اجتماعی و دیگر رسانه ها منتشر خواهند شد.
جشــنواره بزرگ ایران ساخت برای نخستین بار به همت معاونت علمی 
و فــن آوری ریاســت جمهوری و با همکاری صدا و ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران و با هدف فرهنگ سازی و حمایت از تولید کاالی ایرانی 
برگزار شــد. این جشنواره در پنج بخش برگذار شد و از آثار برتر هنری 

مرتبط با تولید ایرانی تقدیر کرد.
پارک علم و فناوری فارس این موفقیت را به مدیران و کارکنان شــرکت 
زاگرس فیلم تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر می نماید.

موفقیت شرکت زاگرس فیلم
 از موسسات مستقر در پارک علم و فناوری فارس 

در جشنواره » ایران ساخت «

به گزارش اداره روابــط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( اعالم کرد: اطالعات مستخرج 
از پایگاه اســتنادی وب آو ساینس در آذر ماه سال جاری نشان می دهد 

که تولید علم برتر در ایران در حال افزایش است. 
دهقانی اظهار داشــت: میزان اســتنادها در دنیای علم مهمترین عامل 
مرجعیت علمی هستند. استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده 
هســتند و هر چقدر مقدار استنادها بیشــتر باشد به آن معنی است که 
میزان اثرگذاری آن علم بیشتر است. مقایسه تولید علم کشور در مجالت 
چارک اول در ســال 2۰11 و 2۰15 میالدی نشان  می دهد که در پنج  
سال اخیر مقاالت منتشر شده توسط پژوهش گران کشور در کیفی ترین 

مجالت دنیا )چارک اول( رشــد 32 درصدی داشته  و این میزان تقریبا 
دو برابر رشــد مقاالت  منتشر شــده دنیا در این مجالت        می باشد. 
مجالت چارک اول مجالتی هستند که از نظر میزان استنادات دریافتی  
و ضریــب تاثیر در حوزه موضوعی خود در دســته بندی 25 درصد باال 

قرار می گیرند.
وی افزود:  به طور میانگین از ســال 2۰11 تا 2۰15 میالدی هر ســاله 
بیش از دو میلیون مدرک در پایگاه وب آو ساینس تامسون رویترز )آی.
اس.آی( نمایه شــده اند. رشــد کل علم دنیا در آی.اس.آی در سال های 
2۰12، 2۰13، 2۰14 و 2۰15 در دنیــا به ترتیب برابر با 5، 4 و، 2 و ۶ 
درصد بوده اســت بنابراین در چهار سال اخیر باالترین نرخ رشد دنیا در 

سال 2۰15 بوده که دقیقا برابر5.9% ) پنج ممیز نه درصد( بوده است. 

استمرار افزایش تولید علم برتر در کشور 

رشد 32 درصدی مقاالت در مجالت  چارک اول

سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان اســالم )ISC( گفت: اطالعات 
پایگاه استنادی آی.اس.آی نشــان می دهد که از سال 2۰11 تا 2۰15 
میالدی به طور متوســط هرســال حدود ســی و دوهزار مدرک توسط 
پژوهش گران کشــور در این پایگاه نمایه شده اند. با اینحال میزان رشد 

مدارک نمایه شده در هرسال نسبت به سال قبل متفاوت است. 
وی افزود: بدین ترتیب میزان رشد تولید علم کشور در سال های 2۰12، 
2۰13، 2۰14 و 2۰15 بــه ترتیب برابــر با 7، 3 و، 5 و 17 درصد بوده 

و  بنابراین در چهار سال اخیر باالترین نرخ رشد در سال 2۰15 صورت 
گرفته و ایــن میزان دقیقا برابر1۶.9% ) شــانزده ممیز نه درصد( بوده 
است. در مقایسه با  علم تولید شده در دنیا نشان میدهد که میزان رشد 
تولید علم ایران در سال 2۰15  میالدی حدود 2.8 برابر ) 17 درصد در 
مقایسه با ۶ درصد ( رشد تولید علم دنیا بوده است  و از این نظر در میان 

25 کشور برتر تولید کننده علم دنیا رتبه سوم را دارد. 

افزایش کمیت تولید علم کشور
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29   یادداشت

افزایش تولید علم برتر 
یا کیفیت علم کشور

دهقانی در ادامه گفت: یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی تولید علم 
دنیا  انتشــار مقاالت در مجالت با ضریــب تاثیر باال و اصطالحا مجالت 
چارک اول )Q1  ( می باشــد. بر اســاس آخرین اطالعات استخراج شده 
از پایگاه اســتنادی آی اس آی سهم دنیا از مقاالت منتشر شده در این 
مجالت در سال های 2۰11 الی 2۰15 میالدی از 792791 به 93277۰ 
رسیده است و این به معنای آن است که میزان رشد مقاالت منتشر شده 
در دنیــا در این مجالت در این بازه زمانــی برابر با 17.۶ درصد ) هفده 

ممیز شش دهم درصد( بوده است.
سرپرست ISC گفت: همین اطالعات نشان می دهد که  سهم جمهوری 
اســالمی ایران از مقاالت منتشر شــده در مجالت چارک اول در سال 
2۰11 از 5878 مقالــه به  میزان 7779 مقاله رســیده اســت و این به 
معنای رشــد 32 درصدی مقاالت منتشر شــده در این مجالت توسط 

پژوهش گران کشور می باشد.
وی افزود:  این امر نشــان می دهد که همزمان بــر توجه جامعه علمی 
کشــور  به ارتقای رشــد کمی تولید علمی، کیفیت مقاالت منتشر شده 
نیز مورد نظر قرار گرفته است. به گونه ای که میزان رشد مقاالت منتشر 
شده در مجالت چارک اول در پنج سال اخیر کشور نزدیک  به دو برابر 

رشد مقاالت فوق در دنیا بوده است.  
دهقانی گفت: الزم به ذکر اســت که مطابق سند سیاست های کالن علم 
و فناوری ابالغی توســط مقام معظم رهبری عالوه بر کمیت تولید علم و 
نیز تولید علم برتر الزم است سایر شاخص ها از جمله  دیپلماسی علمی، 
مرجعیت علمی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شــده مورد 
توجه پژوهش گران کشــور قرار گرفته تا مفهوم توسعه علمی به صورت 
کامل  در کشــور عملیاتی شــده و از این طریق  تبدیل علم به ثروت و 

قدرت با نگاه همه جانبه به تولید علم حاصل گردد. 

امروزه در ادبیات توســعه و پیشــرفت فناوری چند مفهوم و تعریف 
اساســی وجود دارد که باید از آنها فهم و درک مشترک نظری و  علمی 
داشته باشیم و مبنای اقدام عملی فناوران و موسسات فناور و دانش بنیان 
قــرار گیرد. با یک رویکرد نظامند علمی می توان  در این عرصه مفاهیم و 

عناصری چند را مورد مطالعه قرار داد که عبارتند از: 
توسعه پایداری انتگرال

آینده نگاری فناوری
 ) R & D ( تحقیق و توسعه

رصد فناوری
صادرات فناوری )رقابت پذیری محلی، بومی و جهانی( 

دیپلماسی علمی و فناوری و تبادل فناوری با سایر کشورها
مردمی کردن فناوری

اقتصاد هوشــمند با تاکید بر ابعاد آن؛ یعنی اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد 
یادگیری و اقتصاد مقاومتی

در این نوشــتار به کوتاهی برخــی از موارد فوق را مورد بررســی قرار 
می گیرد و مجدداً تاکید می شود که عناصر فوق در یک سیستم  متعامل 

و غیر خطی عمل می نماید و نه به صورت تکین و خطی! 
فــارغ از پرداختن به تعاریف و ادبیات گســترده ای که صاحب نظران در 
عرصه توســعه به آن توجه نموده اند این مهم قابل یادآوری  اســت که 
دنیای توســعه یافته از مراحل توسعه و توســعه پایدار عبور کرده است 
و اکنون ســخن از تحقق توســعه پایداری انتگرال   )یکپارچه( می باشد. 
به عبارت دیگر ســخن از توسعه ای است که به گونه ای متوازن، منسجم 
و پایدار و یکپارچه همه عرصه های  محلی و ملی یک کشــور را پوشــش 
می دهد و توســعه انســانی یعنی گسترش امتیازات انســانی در تامین 
نیازهای اساسی آنان برای یک  زندگی شایسته را مد نظر دارد. توسعه ای 
که متوجه چند کالن شــهر نیست و شهرها را نه به مثابه یک پارکینگ 
بزرگ خودروها و  کارخانجات با آلودگی های پر خسارت بلکه مکانی برای 

زندگی سالم و طبیعی انسان می خواهد. 
 اکنون شاهد رشد فرآیند پروژه های آینده نگاری فناوری در کشورهای 

توسعه یافته هستیم. واقعیتی که در دهه های 7۰ و 8۰  میالدی در ژاپن 
و امریکا و از دهه 9۰ در اروپا شــروع شده است. به طور خالصه می توان 
گفــت آینده نگاری فناوری به عنوان یــک  فرآیند پویا، بذر تفکر علمی 
درباره آینده، یادگیری و نوآوری را می افکندو به صورت مدل مثلثی زیر 

قابل نمایش است. 
در این میان رصــد فناوری مقوله ای مرتبط با آینــده نگاری فناوری و 
شناخت علمی و عملگرایانه حال و آینده در ابعاد مختلف  است. در حال 
حاضر بیش از 8۰ موسســه رصد فناوری در دنیــا وجود دارد که آینده 
پژوهــش و فناوری را در تعامالت توســعه ای و  اقتصادی رصد می نماید. 
5۰ درصد این قبیل موسسات در امریکا قرار دارد در حالی که کشور ما 
فاقد حتی یک نمونه کارآمد چنین  موسســاتی هست و نیاز وجودی آنها 
در حال و هوای توسعه شــرکت های دانش بنیان و رصد آینده چگونگی 

توسعه علم و فناوری  بسیار ضروری می نماید. 
شــرکت های  IBM  و نفتی دو مثالی هســتند که اولی بــا آینده نگاری 
فناوری نامناســب در عرصه کامپیوتر و رفتن به ســوی ابر  کامپیوترها 
متحمل خســارات زیادی شد و شرکت دوم در دهه 7۰ میالدی با آینده 

نگاری و رصد فناوری مطلوب و واقع گرا سود  سرشاری عایدش شد. 
نکته قابل تامل این است که امروزه رقابت جدی و شدیدی میان کشورها 
برای تبدیل به یک اقتصاد کاماًل رقابتی و دانشــی وجود  دارد و در این 
میان موسســات دانش بنیان و فناور با مدیریت دانشــی و رصد فناوری 
حال و آینده به خوبی می توانند توسعه ملی و  رفاه عمومی و خلق ثروت 
را رقم بزنند. باید با تالشــی مضاعف و پر شتاب و ایجاد زیر ساخت ها و 
آموزش های الزم نرخ تبدیل  تولید علمی به فناوری و محصوالت فناورانه 
و تجاری ســازی را گســترش داد و این ضعف موجود  –خلق ثروت از 
دانش- را جبران  نمود. برگزاری هفته های پژوهش در کشور با مشارکت 
دانشــگاه ها، پارک های علم و فناوری و در قالب شرکت های دانش بنیان 
و  فنــاوری چنانچه با مدیریتی برنامه ای و مناســب تحقق یابد، می تواند 
اثربخشــی مطلوبی در توسعه و پیشرفت کشور و تحقق  اقتصاد مقاومتی 
و دانشــی داشته باشد. البته مشارکت فعال همه اقشار و طبقات مردمی 
اعم از کودکان، نوجوانان، جوانــان،  تحصیلکردگان، مخترعان، فناوران، 

فرهیختگان و مدیران عرصه های مختلف بسیار مهم تر کارساز است. 
در این نمایشگاه ها می توان ظرفیت ها و قابلیت های مختلف بومی و ملی 
را در قالب کســب و کارهای دانشی و متنوع به  معرض نمایش گذاشت. 
کوتاه سخن اینکه برگزاری فاخر و مدیریت شده نمایشگاه های پژوهش 
و فناوری و اطالع رسانی مناسب  رسانه ای می تواند بسیار اثرگذار و مفید 
برای پر شتاب شــدن توسعه ملی و آگاهی های عمومی گردد. پرداختن 

به سایر موارد و  عناصر بماند برای مقاله دیگر و مجالی مناسب تر!  

آینده نگاری فناوری

دکتر سید حسن علم الهدایی  
رئیس پارک علم و فناوری خراسان    

برگزاری بیست وسومین ایده شو 
با موضوع گیم و بازی های رایانه ای

بیســت و ســومین ایده شــو با موضوع گیم و بازی های رایانه ای توسط 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان، پریناز 
حسینی با ایده بازی رایانه ای با هدف کمک به کودکان مبتال به سرطان، 
محمدرضا تاجریان با ایده مردم آزار، احمدرضا شــیبانی با ایده هزارتوی 
اصفهان، محمد بیگدلی با ایده پناهگاه و احســان تقی پور با ایده روایت 
داســتان بوســیله واقعیت مجازی به ترتیب مقام اول تا پنجم را کسب 

کردند. 

انتخاب شرکت فراکوش سپاهان 
به عنوان مرکز پژوهشی 

صنعتی و معدنی برتر

شــرکت دانش بنیان فراکوش ســپاهان، مســتقر در شــهرک علمی و 
تحقیقاتــی اصفهان به عنوان مرکز پژوهشــی، صنعتی و معدنی برتر در 
پنجمین جشــنواره پژوهش و فناوری صنعــت، معدن و تجارت انتخاب 

شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان، در لوح 
تقدیری که از ســوی ستاد پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، 
معدن و تجارت به شــرکت فراکوش ســپاهان اهدا شــده، آمده است: 
تالشــگران عرصه های مختلف علمی و پژوهشــی منادیان پیشــرفت و 
توسعه صنعتی کشور می باشند. رشد و بالندگی بخش تولیدی و تجاری 
مرهون دانش، تخصص و تالش اندیشمندانی است که سرمایه گران بهای 

عمر خویش را در راه تحقیق، پژوهش و توسعه فناوری به کار برده اند.
شرکت فراکوش سپاهان از ســال 1383 در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان مســتقر شــده اســت و در زمینــه طراحی، ســاخت و تولید 

ماشین آالت، تجهیزات و قطعات خاص فعالیت می کند. 
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
امور بین الملل30

در حاشــیه سفر هیئت اعزامی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
کشور چین و بازدید از نمایشگاه بین المللی نوآوری و اختراعات در کان-

شــان درآبان ماه ســال جاری هیئتی بلند پایه از انجمن ملی نوآوری و 
اختراعات چین )CAI( به دعوت معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت 
علوم در تاریخ 23 تا 28 آذر ماه ســال جاری به ایران سفر کردند. طی 
این ســفر که همزمان با هفته پژوهش اتفاق افتاد، هیئت مذکور ضمن 
مالقــات با معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع و برگزاری جلســات 
کاری پربار با مقامات و کارشناسان ذیربط وزارتخانه، بازدیدهای متعدد 

و متنوعی از مراکز زیر به عمل آوردند: 

هفدهمین نمایشگاه  بین المللی دستاوردهای پژوهش و فناوری 
مرکز تحقیقاتی انرژیهای تجدیدپذیردانشگاه تربیت مدرس

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

بنیاد ملی علوم ایران
صندوق حمایت از پژوهش گران و فناوران کشور

اهم توافقات حاصله در طول این بازدیدهای فوق به شرح زیر می باشد:
ایجــاد دفتر ملــی / منطقــه ای همکاری های ســرمایه گذاری و انتقال 
فنــاوری، در ایران و چین با مشــارکت بخــش خصوصی همچون گروه 
Geoharbour  شــانگهای )مســئولین این گــروه تحقیقاتی و صنعتی 

هیئت چینی را همراهی می کردند(.
 انتظار می رود این دفتر طی شــش ماه آینده در ایران و چین تاســیس 
شود. در اولین گام، پیشنهاد شد که سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 
ایران بــا همکاری و حمایــت معاونت پژوهش و فنــاوری وزارت علوم 

میزبانی این دفتر را به عهده بگیرد.
ایجاد هسته های نوپا در مراکز نوآوری پارک های فناوری هر دو کشور با 

همکاری نزدیک و مشارکت بنیاد ملی علوم ایران
طرفین موافقــت نمودند که پروژه کالن / جامع توســعه را با محوریت 

موضوعات زیر در هر دو کشور راه اندازی نمایند:
انرژی های تجدید پذیر

تحقیقات مشترک و شــرکت در برنامه ها و فعالیتهای مرتبط در هر دو 
کشور

گیاهان دارویی

آب و مدیریت منابع آبی از جمله فناوری نمک زدایی
تثبیت شنها و خاکهای نرم و روان

طرفین توافق نمودند تا گردش ســریع اطالعات و تبادل اسناد و مدارک 
مرتبط برای اهداف مذکور در اسرع وقت صورت پذیرد.

مقرر شــد تا نشست بعدی طرفین به منظور نهایی کردن جزئیات پروژه 
توســعه جامع و ســاز و کار تامین بودجه مورد نیاز طی شش ماه آینده 

در چین برگزار شود. 
دبیــر کل انجمن ملی نــوآوری و اختراعات چیــن )CAI( جناب آقای 
دکتر شــوان ژنگپی بههمراه هیات همراه جهت بازدید از شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان به این شــهر سفر کردند. در این دیدار که با حضور 
رئیس و چند تن از مدیران شهرک برگزار گردید، ضمن معرفی شهرک 
و دســتاوردهای آن، در مــورد راهکارهای همــکاری و تعامل دو جانبه 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن مذکــور به بحث و تبادل 

نظر پرداخته شد. 
در پایان این دیدار دو شــرکت  دانش بنیان مســتقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به نامهای شرکت "نانو واحد پرشیا" فعال در زمینهی 
بیوتکنولوژی، کودهای ارگانیک و تصفیه آب و شرکت "بهین آب" فعال 
در زمینهی کشاورزی و محیط زیست به ارائه شرح فعالیت و محصوالت 
خود پرداختند و بازدیدی از شرکت "آرمان فراپژوهان" فعال در زمینهی 
نمک زدایی از آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی انجام شد. در این دیدار، 
دو طرف به بررســی زمینه های مشترک همکاری در زمینه های مختلف 
از جملــه ایجاد یک دفتر همکاری های علمی و تجاری مشــترک، نحوه 
حضور شــرکت های چینی در ایران و سوق دادن آنها به حضور در ایران، 
دعوت دوجانبه برای حضور در رویدادهای بین المللی در دو کشــور، به 

بحث و گفتگو پرداختند. 
 در پایان این ســفر متن توافقات  انجام شده طی مراسمی توسط مدیر 
کل دفتــر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
جمهوری اســالمی ایران و معاون  مدیر کل دفتر انجمن ملی نوآوری و 

اختراعات کشور چین به امضا رسید.

منبع: سرکار خانم فرشته مرادی، مدیر داخلی مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاریهای منطقه ای 
  ) IOR-ARC(کشورهای حاشیه اقیانوس هند

 

)CAI( بازدید هیئت نمایندگان انجمن ملی نوآوری و اختراعات چین

از هفدهمین نمایشگاه ملی هفته پژوهش 
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جلسه ای در آذر ماه سال جاری با سفیر، رایزن محترم و رئیس بنیاد 
شهر علم ایتالیا و تعدادی از روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در 
معاونت پژوهشی وزارت متبوع جهت مذاکره و برنامه ریزی برای برگزاری 

اولین نشست علم و فناوری بین دو کشور تشکیل شد. 
جناب آقای دکتر احمدی معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع 
ضمن خوش آمد گویی به  میهمانان در جلســه از سابقه همکاری بسیار 
خوب ایران با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایتالیا ازجمله شورای ملی 
تحقیقات ایتالیا)CNR(، مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

)ICGEB( و نهاد های دیگر سخن گفت. 

ســفیر محترم کشور ایتالیا نیز ضمن ضمن تشــکر از دعوت به معرفی 
طرف ایتالیایی پرداخت و عالقه برای برگزاری نشســت مشترک بین دو 
کشــور را اعالم کرد. آقای مائورو کنچاتوری اشاره کرد که تنها با کشور 
چین برنامه مشــابهی دارند و می خواهند همان برنامــه را با ایران  نیز 

داشته باشند.  
آقای دکتر لیپاردی، رئیس بنیاد شــهر علم ایتالیا ضمن تشکر از  آقای 
دکتر احمدی اضهار داشــت که این همکاری برای آنها بسیار مهم است. 
سفیر، نخســت وزیر  و وزیر علوم، تحقیقات و دانشگاه های ایتالیا تاکید 
بر تــالش مضاعف مبنی بر ایجــاد این گفتمان دو جانبــه برای ایجاد 
چهار چوب همکاری داشــتند. رئیس بنیاد شــهر علم ایتالیا توضیحاتی 
را در خصوصص برگزاری این نشســت با کشــور چین ارائه نمود که از 
ســال 2۰1۰ این همکاری را شــروع کرده و تا کنــون ادامه دارد و به 
موفقیت هــای بزرگی در این زمینه دســت یافته اند. نشســت مذکور با 
ایران می تواند در زمینه پژوهش های پیشرفته با دو نشست تخصصی در 
چهارچوب نشست باشــد. قاعده کار به این صورت است که آغاز برنامه 
نشست با سخنرانی های دو وزیر شــروع و سپس سمینار های تخصصی 
که معموال دو ساعته هستند و بعد از آن نشست های دو جانبه B2B  که 

طرف های خود را برای همکاری های آتی مشخص نمایند.

آقای دکتر احمــدی ضمن اظهار اراده جدی وزارت علوم ایران مبنی بر 
پیش بردن همکاری ها با کشور ایتالیا،  مدل اجرایی کشور ایتالیا با کشور 
چین را قابل قبول و تجربه خوبی برای شروع همکاری در زمینه برگزاری 
نشســت دانستند. همچنین این نشست را نوعی Match making   بین 

نهاد هــای مختلف تلقی کرده و دفتر معاونت پژوهش و فناوری با کمک 
پارک ها، دانشــگاه ها یا ترکیبی از آنها را مسئول اجرای این پروژه اعالم 

کردند.

رئیس بنیاد شــهر علم ایتالیا مجدداً بر عالقه بسیار زیاد طرف ایتالیایی 
بــرای برگزاری این نشســت تاکید و اضافه کرند که هیات آماده ســاز 
ایرانی نشســت اصلی می توانند در نیمه دوم ژانویه یا نیمه نخست فوریه 
2۰17 بــه ایتالیا اعزام شــوند تا پیرامون محور هــای مذاکرات و تبادل 
تجربیات با طرف ایتالیایی به گفتگــو بپردازند. طرف ایتالیایی می تواند 
هیاتی از نمایندگان 8۰ دانشــگاه، موسسات پژوهشی در زمینه فناوری 
روز برای نشست آماده کند. ولی هدف این نیست که فقط در کنفرانس 
شرکت کنند بلکه کار اساسی اشان باید این باشد که طرف خود را برای 

همکاری آتی مشخص کنند.

در نهایــت با توافق طرفین 19-2۰ آوریــل 2۰17 زمان برگزاری اولین 
نشســت مشترک بین دو کشــور در ایران اعالم شــد. پس از مذاکرات 
تخصصی و کارشناسی در روزهای بعد توافق نامه همکاری با بنیاد شهر 
علم ایتالیا جهت برگزاری نشســت علم و فناوری بین دو کشــور توسط 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت متبوع به امضاء رسید. 

اولین نشست علم و فناوری بین ایران و ایتالیا 

با پشتیبانی صندوق حمایت از توسعه 
صنایع الکترونیک صورت گرفت:

اخذ تاییدیه های داخلي و بین المللي 
سیستم صنعتی آشکارساز گاز

متخصصان کشورمان ضمن ساخت سیستم صنعتی آشکارساز گاز با 
پشتیبانی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا( 

موفق به اخذ تاییدیه های داخلی و بین المللی برای محصول شدند.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع 
الکترونیک)صحا(، هدف از اجرای این طرح، اخذ تاییدیه برای سیســتم 
صنعتی آشکارســازی گاز، نشــت یابی و آنالیزگازها با روش اندازه گیری 

میزان جذب امواج تابشی در ناحیه مادون قرمز) IR( بوده است.
مهندس امیر شیخي ها مقدم مدیرعامل شرکت ایلیا بنیان دانش درباره 
سیستم صنعتی آشکارساز گاز گفت: با استفاده از مفاهیم بنیادی طیف 
نگاری رامان و جذب مولکول هــای گازی مواد در نواحی خاص از طول 
موج های ناحیه IR، می توان روش هایی را طراحی کرد تا به روشی دقیق 
برای تشخیص وجود و تخمین میزان وجود انواع گازها از جمله گاز متان 
)Natural Gas( دســت یافت. هر مولکول خاص در ناحیهIR مخصوص 
به خود، دارای جذب است و در اثر تابش طول موج خاصی به آن، دارای 

پراکندگی مخصوص به خود است. 
وی افزود: بنابراین می توان با اندازه گیری میزان جذب در آن، طول موج 
یا اندازهگیری میزان پراکندگی و نشر ایجاد شده در ناحیه مخصوص به 
آن، از وجود آن گاز مطلع و میزان وجود  آن  را تخمین زد. در گذشــته 
به منظور نظارت محیط از سنســورهای کاتالیســتی و الکتروشیمیایی 
استفاده می شــد که این ادوات از نظر دقت آنالیز، دوام و تحمل شرایط 

سخت دارای محدودیت هستند. 
مهندس مقدم ادامه داد: این درحالی اســت که »سنسور الکترواپتیکی 
  IR تشــخیص گاز )طیف نگار دوتایی گاز( « با اســتقرار فرستنده منبع
و گیرنده در ســوی دیگر مسیر، وجود گاز طبیعی را تشخیص می دهد. 
برای انجام این امر بایستی یک منبع تابش و یک گیرنده را بوسیله لیزر 

هم راستا کرد. 
وی با بیان اینکه سیســتم صنعتی آشکارساز گاز مجهز یه یک فرستنده 
فوق پیشــرفته مادون قرمز و یک گیرنده مادون قرمز است، خاطرنشان 
کرد: گیرنده به شکل پیوســته در حال نظارت کیفیت سیگنال ورودی 
است به این شــکل که سطح آشکارساز داخلی گیرنده به شکل پیوسته 
در حال نظارت توسط تراشــه داخلی است. وظیفه این تراشه این است 
که به محض رویت ســایه اَبر گاز مورد نظر از طریق اندازه گیری شــکل 
خروجی سیگنالها و مقایسه آن ها با اطالعات کالیبراسیون داخلی تراشه، 
اطالعات مربوط به حجم گاز رویت شده را به واحد کنترل اعالم کند. در 
این دستگاه، خروجی های حلقه جریانی 4 تا 2۰ میلی آمپر، سازگاری با 

شبکه Modbus و خروجی رله، تعبیه شده است.
به گفته وی سامانه میتواند خروجیهایی به شکل سفارشی داشته باشد. 
به عنوان مثال میتوان از طریق شبکهی LAN،Wi-Fi وBluetooth یا هر 

زیر ساخت مخابراتی دیگر آنها را نظارت کرد.
مهندس مقدم درباره بازار مصرف این سیســتم گفت: از این سیســتم 
می توان در شــرکت انتقال گاز جهت ایستگاه ها، مراکز تزریق و خطوط 
انتقال، شــرکت ملــی گاز ایران در امور نشــت یابی و کنترل نقاط قابل 

نشت، پتروشیمی، پاالیشگاه ها و نفتکش ها استفاده کرد. 
وی تصریــح کرد: اولین بازار دیده شــده در آینــده  محصول مربوط به 
قرارداد متقاضی با شــرکت انتقال گاز ایران اســت. همچنین پیش بینی 
شــده است با اخذ استاندارهای بین المللی قابلیت صادرات به کشورهای 
نفتخیر حوزه خلیج فارس و دریای خزر و کلیه  کشــورهای دیگر که در 
حوزه استخراج، انبار داری و حمل و نقل انرژی های فسیلی فعال هستند 

وجود داشته باشد.
مهنــدس مقدم در پایان یادآور شــد: با پشــتیبانی صنــدوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحا(، بــرای این محصول 
اســتانداردهای اروپایی ضد انفجــار )ATEX( و نفــوذ ناپذیری )IP( و 
تاییدیه های داخلی آزمایشــگاههای ایســتگاههای شرکت ملی گاز اخذ 

شده است. 
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انعقاد قرارداد بین دانشگاه 
فناوری های نوین سبزوار با چند 
شرکت درمانی، تجاری و صنفی

دانشــگاه فناوری های نوین ســبزوار میزبان چند شــرکت درمانی، 
 : 9۰۰1 ISO  تجاری و صنفی جهت انعقاد قرارداد اســتقرار سیســتم

2۰15 و ISO 1۰۰۰4:2۰12  بود.
به گزارش گاهنامه عتف، در این جلســه قرارداد :  » مشــاوره و استقرار 
سیستم مدیریت تضمین کیفیت بر اساس سیستم ISO 9۰۰1:2۰15 و 
ISO 1۰۰۰4:2۰12 و عقد قرارداد با شرکت QAL انگلستان جهت اخذ 
گواهینامه مزبور از این شرکت« بین دانشگاه فناوری های نوین سبزوار با 

چندین واحد صنفی، تجاری و درمانی به امضاء رسید.
در ابتدای جلســه ریاست دانشگاه با بیان رسالت دانشگاه فناوری های نوین 
سبزوار در منطقه گفت: فعالیت دانشگاه ها در منطقه باید به سمت و سویی 
هدایت گردد که باری را از جامعه مرتفع ســازد و این موضوع سر لوحه کار 

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در برنامه توسعه خود می باشد.

در ادامه جلسه مهندس خیرآبادی از صاحبان شرکت های فناور دانشگاه 
و از همکاران طرح با تشــریح موضوع قرارداد عنوان نمود: استاندارد های 
ایزو در ایران ناشناخته اند و بومی کردن استاندارد ها بر پایه استاندارد های 
اروپایی و اجرای صحیح و اســتقرار نظام های استاندارد از اهداف اصلی 

انعقاد این قراردادها می باشد. 
آقای خیرآبادی ادامه داد: دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در منطقه به 
عنوان اولین دانشــگاهی است که توانسته استاندارد سازی چندین مرکز 
همــراه با اخذ مدرک را انجام دهد و این موضوع نشــان دهنده آموزش 

خوب تیم اجرایی جهت انجام کار می باشد.
 ایشــان به مزایای انجام طرح توســط دانشگاه اشــاره کرده و گفت: به 
خاطر تفاهم نامه ای که با شــرکت انگلیســی QAL داریم و وجود شعبه 
خاورمیانه این شــرکت در ایران که صاحب امتیاز بین المللی می باشــد، 
می توانیم برای واحدهای طرف قرارداد با هزینه کمتری استاندارد سازی 

ISO را انجام دهیم.
 مهندس خیرآبادی ادامه داد: تنها دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران استاندارد سازی و ممیزی کار را انجام 
می دهند، همچنین تیم اجرایی دانشــگاه فناوری های نوین سبزوار نیز 
توانایی مشــاوره و ممیزی کار را دارا می باشــد که این مهم نقطه قوتی 

برای منطقه محسوب می شود.
در ادامه نمایندگان واحدهای صنفی، تجاری و درمانی به ارائه توضیحاتی 

در خصوص فعالیت واحدهای خود پرداختند.
آسایشــگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین )ع( ســبزوار، رســتوران آراد، 
آزمایشگاه دکتر محمدیانی، درمانگاه سالمت سبزوار، آزمایشگاه پارس، 
نمایندگی رســمی پوشاک میس اسپرت شــرکت های طرف قرارداد با 

دانشگاه بودند.

اولین همایش ملی چاپ ســه بعــدی با رویکرد دانــش افزایی در 
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران آغاز به کار کرد.

دبیر اولین همایش ملی چاپ ســه بعدی در مراسم گشایش این رویداد 
علمی تخصصی گفت: با توجه به خال و کمبودی که در زمینه تحقیقات 
چاپ سه بعدی در کشور احساس می شد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
از حدود یکسال قبل نسبت به راه اندازی تشکیل هسته ساخت برهم افزا 
یا چاپ ســه بعدی اقدام کرد که این هسته پژوهشی با مشارکت 8 عضو 

هیات علمی پژوهشگاه درحال فعالیت است.
دکتر 'صمد مومن باهلل' تاســیس آزمایشــگاه چاپ ســه بعدی و تولید 
فیالمنت های مورد مصــرف در این فناوری، برگزاری اولین مســابقات 
دانشــجویی در زمینه چاپ سه بعدی را از جمله اقدامات انجام شده در 
پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران طی یکسال گذشته در این حوزه 

برشمرد.
وی تعریف پروژه های دانشــجویی و پژوهشگاهی مشترک با دانشگاه ها، 
هماهنگی بیشــتر و تجمیع قوا بین فعاالن عرصه چاپ ســه بعدی در 
ســطح ملی و برنامه ریزی به منظور تشکیل انجمن علمی ساخت برهم 
افزا )Additive Manufacturing ( را از برنامه های در دست اقدام هسته 

ساخت برهم افزا در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی عنوان کرد.
مومن باهلل افزود: اولین مســابقه دانشــجویی چاپ ســه بعدی تابستان 
گذشــته در سطح پژوهشــگاه پلیمر برگزار شــد و همزمان با برگزاری 
اولین همایش ملی چاپ ســه بعدی، شاهد رقابت دانشجویان در سطح 
ملی هستیم به طوری که دانشجویانی از دانشگاه تهران، صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوســی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، 
پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و 

واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد در این مسابقات حضور یافته اند.
به گفته وی، 17 طرح پل )با استفاده از مواد پلیمری و چاپ سه بعدی( 

و 45 طرح کاربردی- هنری در این مسابقه دانشجویی ارائه شده بود.
دکتر 'مهدی نکومنش' رییس پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمي ایران در 
اولین کنفرانس ملی چاپ ســه بعدی اظهار داشــت: یکی از بیشترین 
رشــدهای اقتصادی صنعتی دنیا برای صنایع مرتبط با چاپ سه بعدی، 
متصور اســت به طوریکه میزان قطعی ســودآوری این فناوری در سال 

2۰14، چهار و نیم میلیارد دالر بوده است.
وی به کاربردهای گسترده چاپ سه بعدی در حوزه های مختلف همچون 
هوافضا، زیســت فناوری، پزشکی، انرژی و تولید قطعات اتوماتیک اشاره 
کرد و گفت: این فناوری به ســرعت در حال رشــد اســت و کشورهای 
پیشــرفته دنیا در زمینه های متعددی برای آن برنامه ریزی کرده اند و ما 
نیــز برای اینکه از این رقابت جهانــی عقب نمانیم باید به صورت جدی 

وارد این عرصه شده و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
نکومنش خاطرنشــان کــرد: درحالیکه تقریبا تا ســال 198۰ میالدی، 
فناوری چاپ ســه بعدی در تحقیقات و انتشــارات علمی هیچ سهمی 
نداشت و تقریبا تا 2۰ سال نیز با سرعت بسیار اندکی دنبال می شد، طی 
5 ســال گذشته با افزایش چشمگیر انتشار تولیدات علمی در این زمینه 

روبه رو هستیم.
وی با بیان اینکه از مجموع 7 زیرشــاخه چاپ سه بعدی، ۶ مورد آن به 
طور مســتقیم با پلیمر مرتبط هستند، نقش دانشمندان و محققان این 
رشــته علمی را در پیشبرد فناوری چاپ ســه بعدی در کشور بسیار با 

اهمیت توصیف کرد.
رئیس پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی از ورود این پژوهشگاه به حوزه 
تحقیقات کاربردی چاپ سه بعدی طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: 
از ســال گذشته، آزمایشگاه اختصاصی و هسته علمی چاپ سه بعدی را 
راه اندازی کرده ایم که هشت عضو هیات علمی پژوهشگاه در آن مشغول 
به فعالیت هســتند و تعدادی دانشجو نیز به صورت مستقیم، پروژه های 

خود را در این حوزه تعریف کرده و در حال اجرای آن هستند.
همزمان با برگزاری اولین همایش ملی چاپ ســه بعدی، نمایشگاهی از 
دســتاوردها و محصوالت شــرکت های ایرانی فعال در این عرصه نیز در 

محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برپا شده بود
این همایش با ارائه سخنرانی های تخصصی توسط استادان و صاحبنظران 
مطرح کشــور با موضوعات فناوری چاپ ســه بعــدی مبتنی بر مذاب 
پلیمر، فناوری های چاپ ســه بعدی مبتی بر لیزر، فناوری های چاپ سه 
بعــدی مبتنی بر رزین، فناوری چاپ ســه بعدی در زیســت فناوری و 
پیشرفت های حال حاضر و چشــم انداز آینده پرینترهای سه بعدی در 

ایران برگزار گردید..

برگزاري اولین همایش ملی چاپ سه بعدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد پلیمر در اقدامی نوآورانه، تکنولوژی 
چاپ ســه بعدی را برای طراحی و تولید شمع های تزئینی و روشنایی به 

کار گرفت.
فرانک ســتوده اظهار داشــت: تولید شمع به روش چاپ سه بعدی، یک 

اقدام جدید است که برای اولین بار در کشور اجرا کرده ایم.
وی افزود: با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی، هر قطعه را به دلخواه 
طراحی کرده و از طریق دســتگاه، پرینت می گیریم، ســپس با توجه به 

زوایای قطعه، قالب آن را ساخته و شمع را تولید می کنیم.
ســتوده درباره ویژگی های شمع تولید شــده به روش چاپ سه بعدی 
گفت: این شمع ها اشک ریزی کمتری دارد از همین رو آلودگی کمتری 
برای محیط زیست ایجاد می کند و از پایداری حرارتی بیشتری برخوردار 

است.

وی مشتری پسندی را از دیگر ویژگی های این محصول دانش بنیان ذکر 
کرد و گفت: شــمع ها با توجه به سلیقه و سفارش مشتری در شکل ها، 

رنگ ها و اندازه های متنوع تولید می شود.
ستوده خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه ارتفاع دستگاه پرینتر سه 
بعدی، تا 2۰ ســانتیمتر اســت فعال قادر به تولید شمع هایی با حداکثر 

ارتفاع 2۰ سانتیمتر هستیم.
این کارآفرین جوان که مراحل ثبت شــرکت تولید شمع های چاپ سه 
بعدی را می گذراند، یادآور شــد: در زمان ســاخت قطعه، اگر الزم باشد 
حتما اصالحاتی در آن انجــام می دهیم زیرا می خواهیم محصول نهایی 

کمترین نقص را داشته باشیم.
3D printing که از تکنولوژی های نوین صنعتی دنیا محســوب می شود، 

روند ساخت اجسام جامد سه بعدی از یک فایل دیجیتالی است.

در این فناوری ایجاد یک شیء سه بعدی با استفاده از روندهای افزودنی 
انجام می گیرد به گونه ای که محصول نهایی با قرار دادن پی در پی الیه 
هایی از مواد درست می شود و هر کدام از این الیه ها درواقع یک مقطع 

نازک افقی از جسم نهایی هستند.
از جمله مزیت های این فناوری می تــوان به پایین آمدن میزان مصرف 
انرژی، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش ضایعات، سفارشــی سازی، در 

دسترس بودن محصول و تسریع در روند تولید اشاره کرد.

دانش آموخته کارشناسی ارشد پلیمر اعالم کرد

تولید شمع به شیوه چاپ سه بعدی در کشور
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در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری:
الزامات مالی و نهادی ورود به 
شبکه تامین جهانی بررسی شد

پانل الزامــات مالی و نهادی ورود به شــبکه تامین جهانی صندوق 
حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک)صحا( در ششــمین 
کنفرانــس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری را برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی صحا، ششــمین کنفرانس بین المللی و دهمین 
کنفرانس ملی مدیریت فنــاوری به همت انجمن مدیریت فناوری ایران 
و با حضور حدود 1۰۰۰ نفر از متخصصان دانشــگاهی، صنعتی و دولتی 
حوزه مدیریت فناوری ایران طی روزهای 18 و 19 آذرماه سال جاری در 

پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار شد.
از جملــه محورهای اصلی این کنفرانس میتوان به بخش مقاالت داخلی 
و خارجی، ســخنرانی مدعوین خارجــی) بیش از 2۰ مهمان خارجی( و 
پانلهای تخصصی اشــاره کرد که این پانلها با تالش و مدیریت نهادهای 
مختلــف دولتی و خصوصی در حوزههای مرتبــط با مدیریت فناوری با 
هدف بحث و تبادل نظر پیرامون چالشها و مسائل فناوری کشور در کنار 

کنفرانس برگزار شده است. 
صنــدوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحا( در 
راســتای توســعه فناوری در صنایع و نقــش زنجیرهتامین جهانی در 
توســعه فناوری بنگاهها پانل تخصصی " الزامــات مالی و نهادی ورود 
به شــبکه تامینجهانی" را با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران در 
کنار ششمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری برگزار کرد تا یکی از 
موضوعات مهم و چالش برانگیز در مسیر توسعه فناوری صنایع کشور به 

خصوص صنایع پیشرفته را به بحث و بررسی بگذارد.
صحا در این نشســت به بررســی موانع و راهکارهای تقویت بنگاههای 
داخلی جهت ورود بازار جهانی، به عنوان یکی از مهمترین منابع نوآوری 
و فناوری با حضور متخصصان دانشگاهی حوزه مدیریت فناوری، مدیران 

صنایع و خبرگان سیاست گذاری دولتی پرداخت.
یکی از مهمترین محورهای اصلی این پانل موانع ورود شرکت های ایرانی 
بــه زنجیره تامین جهانی  بود که صاحبنظــران مهمترین موانع را مانع 
سیاسی، عدم شناخت از زنجیره تامین، ساختارهای نهادهای مالی، لزوم 
تغییر حرکت به ســمت همکاری فناوری در مقابل انتقال فناوری، عدم 
وجود شــرکت های بزرگ با دیدگاه جذب شرکت های نوآور و همکاری 
با طرف هــای خارجی و فقدان مهارت نیروی انســانی برای همکاری با 

شرکت های خارجی عنوان کردند.
موانع توســعه فناوری از  فرصت ورود به شــبکه جهانی، نقش  پیوست 
فناوری در حمایت و اســتفاده از فرصت شــبکه جهانی، نقش دولت در 
حمایت از ارتقای مشارکت شرکت ها و فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید 
جهانی، دیدگاه سیاســتی مناســب حمایت از ورود شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی)سیاســت ماموریتگرا در مقابل سیاستهای اشاعهگرا- حمایت 
از بنگاههــای بزرگ در مقابل حمایت از بنگاههای کوچک و متوســط- 
تجمیــع تحت یک برند و ...( و مهمترین الزامات مالی مورد نیاز و نقش 
هریــک از نهادهای مالی در جهــت تامین نیاز مالــی بنگاهها از دیگر 

محورهای اصلی این پانل بود.

رئیس پارک 
علم و فناوری 

هرمزگان:هرمزگان باید 
رنگ و بوی فناوری 

به خود بگیرد 
پارک علم و فناوری هرمزگان در راستای ترغیب هرمزگانی ها بویژه 
قشــر دانشــگاهی به فناوری و ثبت ایده و اختراعات اقدام به برگزاری 
دوره آموزشــی یک روزه کرد و در این دوره اســتادان، دانشــجویان، 
فناوران و عالقه مندان به حوزه اختراع و نوآوری با اســناد ثبت اختراع 

آشنا شدند.
دکترعلی فتی رئیس پارک علــم و فناوری هرمزگان در آغاز این دوره 

با بیان اینکه هرمزگان یک اســتان تجاری است و فناوری کمک زیادی 
به توســعه و پیشرفت آن خواهد کرد، افزود: ما به دنبال این هستیم تا 
هرمــزگان رنگ و بوی فناوری بــه خود گیرد از این رو تالش ما بر این 
بوده تا مقدمات این توسعه را طبق سیاست های تعیین شده جلو ببریم.
وی افزود :  پارک علم و فناوری هرمزگان بخشی از ماموریت خود را به 
ترویج فناوری اختصاص داده که در این مســیر کارگاه ها و رویدادهای 

متفاوتی برای گروه ای مختلف جامعه برگزار می شود.
رئیس پــارک علم و فناوری هرمزگان در ادامــه گفت : اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه ها و اســتادان نیز با توجه به پژوهــش هایی که انجام 
می دهند می توانند سرعت بیشــتری به فناوری در هرمزگان بدهند از 
این رو یکی از جامعه هدف پارک علم و فناوری هرمزگان، اســتادان و 
دانشــجویان هستند که خوشبختانه استقبال خوبی از سوی دانشگاه ها 

در این زمینه می شود.
گفتنی اســت کارگاه آموزشی بررسی و تحلیل اســناد ثبت اختراع با 
حضور دکتر کامران باقری و با همکاری مرکز رشــد دانشگاه هرمزگان 
و سنجش دانش صنعت جنوب توســط پارک علم و فناوری هرمزگان 
برگزار شــد و این دوره آموزشــی با عنوان بررسی و تحلیل اسناد ثبت 
اختراع به مدت یک روز در دانشــگاه هرمزگان برگزارشــد و شــرکت 
کنندگان با جزئیات ثبت اختراعات در ایران و دیگر کشورها، روش های 
دسترســی و تحلیل اطالعــات اختراعات و کاربردهــای آن، اطالعات 

اختراعات و کاربردهای آن آشنا شدند.

یکی از شرکت های فعال در حوزه اتوماسیون صنعتی و سیستم های 
کنترل و مانیتورینگ، با پشتیبانی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایــع الکترونیک )صحا( اقدام به طراحی و نمونهســازی فلوکامپیوتر 

مایعات هیدروکربني و گازها کرده است. 
به گــزارش روابــط عمومی صحا، هــدف از اجرای طــرح »طراحی و 
 FLOW( نمونه ســازی فلوکامپیوتــر مایعــات هیدروکربنــي و گازها
COMPUTER(« دستیابي به دانش ســاخت دستگاه های اندازه گیري 

کمي و کیفي مواد هیدروکربنی است.
مهندس حســین فرهادی مدیرعامل شــرکت فراموج پویا در راســتای 

مهمترین اهــداف کالن اجرای این طرح 
گفــت: کمک  به صنعــت نفت در جهت 
باال بردن کیفیت فرآورده ها و محصوالت 
تولیدی صنعــت نفت، حفظ و توســعه 
سهم بازار داخلی و در صورت امکان بازار 
خارجی، ایجاد اشتغالزایی و کارآفرینی و 
ممانعت از خروج ارز از کشــور مهمترین 
اهــداف طراحی و ســاخت فلوکامپیوتر 

محسوب می شود.
وی افــزود: بهای ســوخت و بهرهگیری 
بهینه از انرژی نقشــی اساسی در اقتصاد 
امروز واحدهای صنعتی ایفا میکند. رشد 
ناگهانــی قیمت نفت در ســال های اخیر 
نیاز به نوســازی سیستمهای اندازه گیری 

و افزایــش دقت اندازه گیری انرژی خریداری شــده و مصرفی فرآیندها 
در یک واحد صنعتی را به وجود آورده اســت. با یک اندازه گیری واقعی، 
تلفات انرژی در بخش های مختلف یک فرایند صنعتی تشــخیص داده 

می شــود و بر پایه این آگاهی بدست آمده از نحوه مصرف انرژی، توجیه 
اقتصادی بهینه سازی سیستم ها آســان می گردد. همچنین اندازه گیری 
دقیق انرژی در واحدهای تولید و فروش رابطه مســتقیم با ســوددهی 

آن ها خواهد داشت.
مهنــدس فرهادی ادامــه داد: اندازه گیری دقیق جریــان در خط لوله، 
مهمترین موضوع در واحدهای تولید و انتقال اســت. برای پوشــش این 
نیازهــا اغلب از تجهیزاتــی خاص به عنــوان فلوکامپیوتر چند منظوره 
اســتفاده می شــود. این تجهیزات برای اتصال به انــواع میترهای مورد 
 )Orifice Meter (اســتفاده در اندازه گیری ها، نظیر میترهای اریفیسی
بیشــتر  پایهگذاری شــدند.  توربینی،  و 
ایــن فلوکامپیوترها به صــورت پایانه راه 
دور )RTU( بوده و بــرای بکارگیری در 
محلهای دوردســت در سایت ها طراحی 

شده اند.
به گفته مدیر عامل این شرکت، در بیشتر 
مــوارد، این تجهیزات کامــاًل برنامهپذیر 
بوده و می توانند برای محاســبات فلوی 
هیدروکربن  و حرارتــی  حجمی، جرمی 
برنامهریزی شوند. این محاسبات عمده بر 

پایه استانداردهایی تعریف شدهاند. 
اندازه گیری دقیق میزان  اســت،  گفتنی 
جریان نفت خام به قصد فروش، حفظ و 
توسعه سهم بازار داخلی، افزایش شاخص 
رضایت مشتری، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور از جمله 

ویژگی های سیستم فلوکامپیوتر  به شمار می رود.

در راستای باال بردن کیفیت فرآورده های صنعت نفت انجام شد؛

ساخت فلوکامپیوتر مایعات هیدروکربني 
و گازها با حمایت صحا
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با حمایت صحا  صورت گرفت: 
بسترسازی صادرات و برندسازی 
بین المللی منابع تغذیهDC  قابل 

برنامه ریزی صنایع پیشرفته
یکی از شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید مبدل های قدرت 
)Power Convertor( با پشتیبانی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایع الکترونیک)صحا( اقدام به توســعه تولید و برندسازی بین المللی 
جهت صــادرات منابع تغذیهDC قابل برنامه ریــزی به بازارهای خارجی 

کرده است. 
به گزارش روابط عمومی صحا، هدف از انجام این طرح برندسازی و ایجاد 
بستر مناســب برای صادرات منابع تغذیه DC قابل برنامه ریزی به بازار 

بین المللی عمدتا اروپا و آمریکا است. 
دکتر بهزاد ســیاه کاله، مدیرعامل این شرکت در خصوص بسترسازی و 
صادرات این محصول گفت: با توجه به  کارنامه و سابقه خوبی که شرکت 
توان  پژوهان فناور پاسارگاد در بازار داخلی داشته و همچنین مزیت های 
رقابتی این محصول در قیاس با محصوالت خارجی، ما را بر آن داشــته 
که به عنوان یک اســتراتژی جدید بازار خود را از سطح داخلی به سطح 
بین المللی ارتقاء دهیم که این امر مستلزم احراز شرایط و استانداردهای 
معتبر جهت ارائه محصول و خدمات در کالس جهانی با هدف حضور در 

بازارهای بین المللی است. 
وی ادامــه : جهت تحقق ایــن اســتراتژی، برنامه  ریزی هایی برای اخذ 
تاییدیه هــای فنی و کیفی، اســتقرار خط تولید در کشــور مقصد و نیز 
بازاریابی بین المللی شده است که در گام نخست ملزومات احراز شرایط 
جهت حضور در بازار بین المللی شــامل اخذ تاییدیه های الزم و تولید در 
این طرح تدوین شد. بنابراین در گام نخست یک شرکت در کشور آلمان 
که عمده ســهام آن به نام شرکت توان پژوهان است، ثبت و تاییدیه های 
فنی الزم برای محصوالت تولیدی از موسسه TÜV آلمان از طریق انجام 
آزمایشات فنی Safety و  EMC)Electromagnetic Compatibility( و 
متعاقبا CE برای حضور و امکان رقابت در بازار جهانی اخذ شد. همچنین 
با پشــتیبانی صندوق حمایت از صنایــع الکترونیک خط تولید SKD در 
آلمان برای تولید 5۰ دســتگاه در آن کشور با هدف نفوذ به بازار و جلب 

اعتماد بازار خارجی راه اندازی شد.
 مدیر عامل این شــرکت افــزود:  منابع تغذیة DC قابــل برنامه ریزی 
 NiLA و NiKA ساخت شــرکت مهندســی توان پژوهان در دو خانوادة
ارائه می شود. خانواده NiKA، منابع ولتاژ DC هستند که  داراي خروجي 
متغیر یا ثابت مي باشــند. خانواده NiLA منابع جریان DC هســتند که 
ظرفیــت خازن خروجی در آنها خیلی کم اســت و رفتار آن ها به منابع 

جریان ایده آل بسیار نزدیک است. 
دکتر ســیاه کاله تصریح کرد:  هریک از خانواده NiKA و NiLA به لحاظ 
 Rated رنــج ولتاژ، جریان و توان مدل های متنوعــی دارند. رنج مقادیر
Value )ارزش امتیــاز(در مدل های مختلف عبارتســت از  ولتاژ خروجی 

از 16V  تــا 600V، جریان خروجی از 1A تــا 3۰۰A و توان خروجی از 
2000W  تا 6000W. البته با ســری یا موازی کردن چندین دســتگاه 

می توان مقادیر ولتاژ و جریان خروجی را افزایش داد.
 DC وی خاطرنشــان کرد: برخی از آزمایشــگاه هایی کــه منابع تغذیة
قابل برنامه ریزی در آن ها مورد اســتفاده قرار می گیرد شامل آزمایشگاه 
الکترونیک قدرت، آزمایشــگاه محرکه های الکتریکی بعنوان شبیه ساز 
باتری و تأمین منبع DC ورودی محرکه، آزمایشــگاه انرژی های تجدید 
پذیر بعنوان شــبیه ساز پانل های خورشــیدی، آزمایشگاه لیزر و اپتیک 
جهت درایور لیزرهای نیمه هادی، آزمایشگاه های الکترونیک و مخابرات 
جهــت تأمین منبع DC انواع دســتگاه های مورد تســت الکتریکی و یا 
مخابرات، آزمایشــگاه های الیه نشــانی جهت تامین منبع DC کنترل 
کننده فرآیند الیه نشــانی، آزمایشگاه های مواد و یا شیمی جهت تأمین 
منبع DC کنترل کننده فرآیندهای شیمیایی از قبیل آبکاری، آزمایشگاه 
ماشین و ســرو سیســتم ها جهت تأمین منبع DC ورودی ماشین های 
جریان سیســتم،  آزمایشگاه هوا و فضا جهت تأمین منبع DC تجهیزات 
ناوبری و سروسیستم ها و آزمایشگاه پالسما جهت تأمین منبع DC مورد 

نیاز برای ایجاد محیط های پالسما است.

دکتر علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران 
در گفتگو با گاهنامه عتف  مهم ترین ویژگی های استارتاپ ها و پارک های 

علم فناوری در کشور را تشریح کرد
وی در رابطه با پارک های علم و فناوری در یک تعریف خیلی مختصر و 
جامــع گفت: پارک های علم و فناوری پل ارتباطی بین پژوهش های مرز 
دانش و علوم کاربردی ) که معموال در موسســات پژوهشــی و دانشگاه 
صــورت می گیرند( با بــازار مصرف و تجارت محصــوالت مرتبط به ان 
پژوهش ها هستند. به عبارت دیگر معموال دره مرگ بین دانش، پژوهش 
و بازار توســط پل پارک علم و فناور حذف می شــود. پارک های علم و 
فناوري ســعي می کنند یک پل محکم و کوتاه بین این دو ایجاد کنند تا 
ایده هــای ناب و پژوهش هایی که قابل بهره برداری در صنعت و جامعه 
هســتند به داخل دره مرگ ســقوط نکرده،  از بین نرفته  و سریع تر به 

بازار برسند. 
وی توضیح می دهد عمدتا این پل زمانی می تواند موثر باشد که در فاصله 
زمانــی معقولی ایده ها را تبدیل به ثروت نمایــد. همانطور که می دانیم 
تغییر تکنولوژی در دنیا به سرعت اتفاق می افتد و یک پژوهش می تواند 
خیلی ســریع غیر کاربردی شود. بنابراین پارک ها باید دقیق، حرفه ای و 

سریع کمک کنند.
 

 نقش سرمایه گذاران خطرپذیر
 در ورود ایده ها به بازار 

دکتــر معتمد زادگان می گوید معموال در این حوزه مدل های مختلفی از 
سیستم های حمایتی وجود دارد و  در یک مدل سرمایه داری نظیر آنچه 
در دره ســیلیکون وجود دارد  پارک علم و فناوری به مفهوم خاص رایج 
در ایران و بســیاري از کشــورها  وجود ندارد، بلکه یک سری نهادهاي 
  )Angle sector( خصوصي یا افرادی هســتند به نام فرشــتگان نجات
که از مراحل اولیه، زماني که ریســک کار می تواند خیلی باال باشد وارد 
شــده از ایده  حمایت میکنند. همچنین، یک ســری افراد هســتند که 
ســرمایه گذاران خطر پذیرند )Venture Capital( که  در مراحل بعدی 
وقتي مطمئن شــدند ان تکنولوژی بازار خوبي دارد و قابل تولید اســت 
وارد می شــوند. معموال در میان این دو، اولی ها ریسک بیشتر و دومی ها 
ریســک کمتری را می پذیرند. به عبارتي دیگر ایده پردازانی این فرصت 
را دارند که از طریق این دو گروه ریســک کار را کاهش و ســرعت ورود 
بــه بازار را افزایش دهند.  بدین ترتیب حلقه کاري تبدیل علم به ثروت 
شــکل می گیرد. در برخي از اکوسیستم های اقتصادي نظیر ایران حلقه 
ســرمایه گذاران خطر پذیــر کامل و پرجمعیت نیســت. لذا در چنین 
فضایي پارک های علم و فناوری مراکز رشــد هستند که در ریسک ایده 
پردازان مشارکت کرده جاي خالي سرمایه گذاران خطر پذیر را تا حدي 
پــر می کنند.  به عبارتي دیگر مراکز رشــد در مراحــل خیلی اولیه که 
هنوز ریســک کار باالســت حمایت های مختلفی را از این ایده ها انجام 
می دهند تا انها را از صدمات اقتصادی و اجتماعی ای که ممکن است در 
بیرون وجود داشــته باشد محفوظ دارند. این حمایت انقدر ادامه می یابد 
تا شرکت رشــد کرده و روی پای خود بایستند. شــرکتی که از فضای 
رشــد فارغ التحصیل می شــود وارد فضای پارکی می شود.  در این فضا  
پارک های علم و فناوری خدمات متناســب با شرایط خاص خودشان  را 
به آنها ارایه می دهند. وقتی شــرکتی از مرحل رشد خود فارغ التحصیل 
شده و وارد فضای پارکي می شود در انجا حمایت های خاص شرکت های 
بزرگ تر را دریافت می کند و ورود ان به بازار تســریع می شــود. در این 
مرحله  مشــخصا نیاز دارند که به بازارهای بزرگ تری دسترســی پیدا 

کنند و ادبیات تجارت در سطح کالن را یاد بگیرند. 
 وي در ادامه در خصوص رمز موفقیت پارک ها گفت: پارک ها بهتر است 
تخصصی تر بوده، مراکز رشــد تخصصي داشــته و توسط افراد حرفه ای 
اداره شــوند. همچنین عامل موفقیت مراکز رشد را در فعالیت تخصصي، 
داشــتن مدیران و کارشناسان کار آزموده،  متبحر و کارآشنا و ارتباط با 

مشاورین و ســرمایه گذاران مرتبط بیان نمود. تخصصي تر بودن کمک 
می کنــد تا ایده پردازان در زمینه هایی کــه مزیت بومی و منطقه ای و 
شــرایط مناســب فیزیکی و جغرافیایی وجود دارند بتوانند کار کنند. به 
همیــن ترتیب پارک علم و فناوري قادر خواهد بود خدمات تخصصی تر 

و موثر تر ارائه دهد. 

انتخاب صحیح شرکت ها و تکنولوژی ها
او انتخاب صحیح شرکت ها و تکنولوژي ها را عامل دیگر موفقیت میداند.

دکتــر معتمــدزادگان مي گوید: یکــي از کارهاي دیگر که الزم اســت 
مراکز رشــد به آن توجه ویژه داشته باشــند، انتخاب صحیح شرکت ها 
و تکنولوژي هایي اســت که مي خواهند از آن حمایت کنند. طبیعتا تیم 
اجرایي باید واجد شــرایط الزم براي انجام کار باشد. همچنین به سطح 
تکنولوژي باید توجه شود.سطح تکنولوژي باید طوري باشد که بتوان به 
نوعي آن را نوآوري خطاب کرد. ســطح تکنولوژي در کشورهاي مختلف 
حتي در شــهرهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. باید مدل هاي بومي 
)Mentoring( همیشه مورد نظر قرار گیرد. نکته بعدي بحث راهنمایي

 است. 
که از موارد خیلي مهم به شمار می رود. ایده آل این است که هر شرکت 
راهنماي خاص خود را داشــته باشــد و راهنما ها هم تجربیات صنعت و 
بازار را داشــته باشــند تا بتوانند به شرکت ها تا رســیدن به بازار هدف 

کمک کنند. 
او ارزیابي هاي دوره اي  را بســیار مهم توصیف کرد. الزاما هر شرکتي که 
وارد مرکز رشــد شد  در انتها موفق نمي شود. پارک علم و فناوري باید 
پروژه های موفق را از ناموفق تشــخیص داده و تمرکز خود را در حمایت 
از ایده های موفق بیشــتر نماید. در خیلي از پارک هاي موفق دنیا نسبت 
شــرکت هاي موفق بــه ناموفق گاهي یک به پنج اســت. یعني از هر 5 
شــرکت یکي موفق به ورود به بازار مي شــود. البته مفهوم موفقیت در 
جاهاي مختلف فرق مي کند، مثال در کشــوري مثل ســنگاپور که نرخ 
تجارت و رشد اقتصادي باالیي دارد یا کشورهاي توسعه یافته دیگر مثل 
هنگ کنگ موفقیت یک استارتاپ به این معناست که بتواند یک گردش 
مالي قابل توجهي را ایجاد کند اما در کشــور ما به دلیل شرایط خاص و 
از جمله اهمیت اشتغال، اگر شرکتي بتواند در این زمینه اقدام اثر گذاري 

انجام دهد، مي توانیم آن را یک استارتاپ موفق محسوب کنیم. 
او همچنین افزود:  بهتر اســت پارک ها به دنبال روش هاي خالقانه براي 
جذب سرمایه گذاران خطرپذیر باشند و نیز تحقیق و توسعه صنایع بزرگ 
را در پارک خود جاي دهند. ورود سرمایه گذاران بزرگ به پارک ها عمال 
این امکان را مي دهد که شــرکت های کوچک و اســتارتاپ هاي کوچک 
ذیل آنها جمع شده و آنها خود مي توانند حلقه ارتباطي مناسبي به بازار 
باشند. باید در نظر داشته باشیم که ما )پارک های علم و فناوري( به هر 
حال به عنوان یک نهاد دولتي نمي توانیم بازاریابي موثر انجام دهیم و در 
این زمینه نیز تخصصي نداریم. بنابراین مجبوریم براي ارتباط با بازار به 
افراد صاحب تخصص اجــازه ورود بدهیم و از کانال ارتباطي آنها کمک 
بگیریم. ما عمال مي توانیم یک بسترســاز خوب باشــیم نه یک بازاریاب 

خوب. 
وي در ادامــه مي گوید: یکي از مواردي کــه پارک ها مي توانند روي آن 
تمرکز کنند، این اســت که خدمات تخصصي تر ارائه بدهند. به ویژه در 
زمینه هایي که مزیت نســبي دارند. این بهترین کمک به شــرکت ها در 
داخل پارک هاســت. البته پارک ها اقدامات خــوب دیگري مانند ارتباط 
شرکت ها با دنیاي بین الملل به واسطه تسهیل صدور ویزا و تسهیل ورود 
و خروج آنها انجام می دهند. همچنین تســهیل شــرایط سرمایه گذاري 
خارجي در داخل کشور اقدام مفید دیگر پارک ها است که در حال حاضر 
نیاز به بازنگري شــرایط دارد. دکتر معتمــدزادگان در پایان افزود: نکته 
دیگري که پارک ها باید در نظر داشــته باشــند، کوچک بودن ساختار و 
موفق بودن عملکرد آنهاســت. پارک ها باید این دو ویژگي را همیشه در 

نظر قرار دهند.
رئیــس پارک علــم و فناوری اســتان مازندران در پایــان در خصوص 
رویدادهاي استارت اپي می گوید: پیشــنهاد من این است که استارتاپ 
هایی که برگزار می شــوند تا حد امکان تخصصی باشند و حتي االمکان 
بر حسب خواسته ســرمایه گذار و یا صنایع خاصی به صورت سفارشی 
برگزار شــوند. به هر حال در فضای فعلی کشور ما که شاید بازار سرمایه 
گذاران خطر پذیر کم اســت، برگزاری استارتاپ های تخصصی می تواند 
به ورود ایده ها به بــازار و جبران خال آن کمک کند. او افزود طرح ملي 
شتاب )شناســایي و توانمند ســازي ایده های برتر( به عنوان جایگزین 
بومي اســتارت اپ توســط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارائه شده و 
استان مازندران در نظر دارد مدل تقاضا محور طرح ملي شتاب را تببین 

و هر ساله اجرا نماید.

پارک های علم و فناوری پل بین دانش و بازار کار
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35 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی پژوهشگاه
در راســتای ظرفیت سازی علمی، پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای 
جامعه ورزش کشور، یکی از مهم ترین اقدامات، نهادسازی و برنامه ریزی 
برای بخش های تحقیق و توسعه و هماهنگی آن با  سازمان های اجرایی 
اســت. ارتباط و هماهنگی بین مراکز پژوهشــی و مراکز اجرایی ورزش 
هرچه بیشتر باشد می توان به بهبود شرایط و ارتقاء فنی و کیفی ورزش 
با رویکرد علمی امیدوار بود. به همین ســبب، پژوهشکده تربیت بدنی و 
علوم ورزشــي به منظور تحقق بخشــي از وظایف پژوهشي وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري و نیز پاسخگویي به نیازهاي پژوهشي کشور درزمینة 
تربیت بدنی و علوم ورزشــي در ســال 1377 به صورت رسمي از شوراي 
گســترش آموزش عالي مجوز تأســیس گرفت و ازآن پس مشــغول به 
فعالیت گردید. پژوهشــکده تربیت بدنی پس از گذشــت چندین ســال 
به منظور انجام وظایف و مأموریت های جدید با ســاختار گسترده تر و بر 
اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه تربیت بدنی 

و علوم ورزشی ارتقاء یافت.
در حال حاضر، این پژوهشــگاه با ســه پژوهشــکده و نه گروه پژوهشی 
و بیــش از 5۰ نفــر در بخش های مختلف پژوهشــي، اداري و خدماتي 
فعالیت می کند؛ عالوه بر این تعدادي از متخصصان و پژوهش گران سایر 
دانشــگاه ها و مراکز آموزشــي و تحقیقاتي، از طریق عضویت در شورا و 
گروه های پژوهشــی، انجــام طرح های تحقیقاتي و برگــزاري دوره های 

آموزشي با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی همکاری می کنند.
بیانیه مأموریت، چشم انداز و راهبردها

مأموریت پژوهشگاه
حرکت در راستای سیاست های سند چشــم انداز توسعه 14۰4، تحقق 

سیاست های پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، گسترش و اشاعه 
پژوهش در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نقش آفرینی به عنوان حلقه 
واســط مابین دســتگاه های اجرایي بخش تربیت بدنی و ورزش کشور و 
مراکز آموزشــی به منظور شناسایی، نیازسنجی و پاسخگویی به نیازهاي 
پژوهشي کشــور درزمینة تربیت بدنی و علوم ورزشــي، ارائه رهنمود و 
مشــاوره باسیاست گذاران و متولیان ورزش کشور با توجه به ارزش های 
واالی فرهنگ ایرانی - اســالمی به منظور توسعه هوشــمندانه و پایدار 
مؤلفه هــای ورزش قهرماني، همگاني، حرفــه ای و تعلیم و تربیتي و نیز 
ســالمت جامعه با به کارگیری ظرفیت هــای موجود در داخل و خارج از 

کشور بر اساس قوانین و مقررات و ارزش های محوری.

چشم انداز پژوهشگاه
در یــک افــق ده ســاله قرارگیــری پژوهشــگاه در باالترین ســطح از 
شــاخص های ارزیابی عملکرد پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
از طریق به کارگیری حداکثری توان مدیریتی و نیروی انســانی شایسته 
و با توجه به اســتانداردهای علمی و جهانی و درخشش به عنوان مرجع 
معتبر پژوهش های ورزشــي در سطح کشــور و در سطح منطقه آسیاي 

جنوب غربي.

راهبردها
تدوین نظام نیازسنجی و امکان سنجی نیازهای پژوهشی جامعه در حوزه 

تربیت بدنی و علوم ورزشی
تقویت و توسعه پژوهش های تقاضامحور

تدوین نظام تجاری سازی دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري پژوهشگاه
برنامه ریزی به منظور هدایت منابع مالی به مأموریت اصلی پژوهشگاه

تقویت برنامه محوري در کلیه امور پژوهشی پژوهشگاه

برنامه ریزی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی پژوهشگاه
ارتقاء منزلت اجتماعي )مادي و معنوي( پژوهش گران و فناوران

تقویت تعامل نظام پژوهشــی پژوهشــگاه تربیت بدنی با ســازمان ها و 
نهادهای پژوهشی و اجرایی مرتبط ملی و فراملی

ســاماندهی و تقویت نظام نظارت، ارزیابی، اعتبار ســنجی و رتبه بندی 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تقویت و انسجام بخشــی به نظام اطالعات علمــی و فناوری با مأموریت 
استانداردســازی و اصالح فرایندها و ایجاد بانک های اطالعاتی یکپارچه 

برای خدمات پژوهشی پژوهش گران 

پژوهشکده ها
در راســتای مصوبات شــورای گســترش آموزش عالی در جلسه مورخ 
139۰/8/21 مبنی بر ارتقاء پژوهشــکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری - با ایجاد پژوهشــکده ها و گروه های پژوهشی به شرح زیر در 

پژوهشگاه موافقت گردید.

پژوهشکده علوم رفتاری
الف( گروه رفتار و کنترل حرکتی

ب( گروه روان شناسی ورزشی
ج( گروه فلسفه، تاریخ و جامعه شناسی ورزشی

پژوهشکده طب ورزشی
الف( گروه فیزیولوژی ورزشی

ب( گروه آسیب شناسی و حرکات اصالحی
ج( گروه بیومکانیک ورزشی

پژوهشکده مدیریت ورزشی
الف( گروه مدیریت ورزشی

ب( گروه بازاریابی و توریسم ورزشی
ج( گروه رسانه ها و ارتباطات ورزشی

 واحد هیأت امنا  پژوهشگاه 
 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 هیأت امنا  عالي ترین رکن مؤسسه بوده و در رأس ساختار سازماني 
دانشگاه ها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بهعنوان 
باالترین مرجع تصمیمگیري و سیاست گذاري در امورمالي، معامالتي، 
اداري، استخدامي و علمي، مسئولیتهاي مهم و حساسي به عهده دارند. 
صیانت از اســتقالل و اقتدار مؤسسه، حمایت از آزادیهاي علمي اعضاي 
هیأت علمي، تضمین اثربخشــی و کارایي ازجمله مسئولیتها، وظایف و 
کارکردهاي مهمي هستند که بر عهدة هیأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات 
پژوهشــی اســت و هیأت های امنا بهعنوان اعضاي راهبري دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالي و پژوهشــی نقش مهمي در گذار این مؤسســات به 
سمت سیستمهاي پیچیده ایفا مینمایند. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی نیز به عنوان یکی از  ســازمان های عضو هیأت امنای منطقة دو 
پژوهشی برنامههای خود را در جهت بهینه سازي ارتباطات پژوهشگاه با 

صنعت، جامعه و توسعه پایدار دنبال می کند.

کنفرانس توسعه همکاری های علمی ایران و اتریش با حضور معاون 
آموزشــی وزیر علوم، سرپرســت مرکز مطالعات و همکاری های علمی 
بین المللی وزارت علوم ،رؤســا و معاونان پژوهشــی 7۰ دانشگاه مطرح 

کشور و جمعی از استادان در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش گاهنامه عتف، در ابتدای این کنفرانس دکترمجتبی شــریعتی 
نیاســر معاون آموزشی این وزارت از دانشــگاه خوارزمی که میزبانی این 
برنامه را تقبل کردند تشــکر کرده و اظهار داشت: در ایران 155 دانشگاه 
ملی و 53۰ شعبه دانشگاه از راه دور )پیام نور( وجود دارد و همچنین دو 
دانشــگاه ویژه در علوم مهارتی که تعدادشان در سطح کشور 9۶۰ مورد 
است.  عالوه بر این، کشور پهناور ایران دارای دو مجموعه دانشگاهی دیگر 
تحت عنوان مراکز غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی است که این دو در 

مجموع مشتمل بر 82۰ واحد آموزش عالی در سطح کشور هستند.

معــاون آموزشــی وزیر علوم با اشــاره بــه تعداد دانشــجویان در 
گروه هــای مختلف علمی گفت: 4۶.8 درصد دانشــجویان در گروه 
علوم انســانی، 5.8۶درصد در گروه علوم پایه،5.۶9  درصد در گروه 

علوم پزشکی3۰.19 درصد در گروه علوم مهندسی، 4.35 درصد در 
گروه کشاورزی و دامپزشــکی و 7.83 درصد در گروه هنر تحصیل 

می کنند.
وی در ادامه به ســهم ایران در تولید مقاالت علمی اشــاره کرد و افزود: 
تعدادمقاالت علمی ایران از سال 2۰۰7 تا 2۰1۶ نشان می دهد که سهم 
ایران در تولید مقاالت افزایش یافته به طوری که در ســال 2۰15 تعداد 
مقاالت منتشــره در مجالت  ISI، به بیش از 35 هزار مورد رسیده است 
و میان صد دانشگاه برتر آسیا ایران بعد از ژاپن،کره و تایوان مقام چهارم 

را داراست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از گسترش بخش فارسی در دانشگاه های 
خارجی اســتقبال می کنیم و امیدواریم مراکز آموزش عالی کشــور در 

عرصه بین المللی توفیقات بیشتری را کسب کنند.

کنفرانس توسعه همکاری های علمی ایران 
و  اتریش در دانشگاه خوارزمی برگزار شد

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
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امروزه با پیشــرفت علوم بشــری، کاربرد دانش در زندگی انسان در 
تمام عرصه های اقتصادی، سیاســی و اجتماعــی افزایش یافته و اقتصاد 
مبتنــی بر علم و دانش و ضرورت توســعه شــرکت های دانش بنیان در 
عرصه های اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. در این عرصه شرکت های 
دانش بنیــان می توانند موجــب تحول در عرصه علم و دانش و کشــف 
یافته هــا و نتایج جدید اقتصادی شــوند، این یافته ها می تواند در اجرای 

اصول اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.

بیانات و سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه موجب اهمیت و توجه 
به نقش برجسته شرکت های دانش بنیان در تحوالت و تغییرات اقتصادی 
گشت. رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از محققان و پژوهش گران، 
عرصه علم و فناوری و مســئوالن شــرکت های دانش بنیان با تاکید قرار 
دادن این شرکت ها، لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی را بیان داشتند. از دید 
ایشان، »شرکت های دانش بنیان از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های 
اقتصاد مقاومتی هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند« 
. . رابطــه در هم تنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش 
از طریق شرکت های دانش بنیان استحکام می یابد. این شرکت ها هم در 
تحقــق اقتصاد دانش بنیان نقش دارند و هــم می توانند در مدل اقتصاد 

مقاومتی کارایی و کاربرد داشته باشند.

 اقتصاد دانش بنیان 
دانــش به عنوان یکی از نیروهای بســیار مؤثــر در تحوالت اقتصادی و 
اجتماعی به شــمار می آید و یک کاالی عمومی محسوب می شود، زیرا 
می توان دانش را بدون کاهش و استهالک، با دیگران به اشتراک گذاشت. 
در عین حال، این یک مشــخصه منحصر به فرد برای این کاالی عمومی 
محســوب می گردد که بر خالف ســایر کاالهای فیزیکی )مثل سرمایه، 
دارایی های مادی و منابع طبیعی(، استفاده از آن، از کمّیتش نمی کاهد 

و می توان از آن بارها استفاده کرد.
یــک تعریف عام از دانش عبارت اســت از ذخیره انباشــته شــده ای از 
اطالعــات و مهارت ها کــه از مصرف اطالعات توســط گیرنده اطالعات 
حاصل می شــود. در حقیقت دانش، به عنوان یک منبع دائمی، همواره 
در اختیــار بنگاه های اقتصــادی قرار می گیرد و با مشــارکت مکرر در 
فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی، ســبب افزایش مزیت رقابتی و 
ایجاد ارزش افزوده می شــود. در نتیجه، این امر می تواند سبب گسترش 
رفــاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بی عدالتــی و موجب ارتقای روند 

توسعه پایدار شود.
فنــاوری را می توان کلیه دانش فنی، فرآیندها، ابزار و سیســتم های به 
کاررفته در ساخت محصوالت و ارائه خدمات تعریف کرد. فناوری همواره 
در خلق ثروت برای کشــورها نقش اساســی داشته و سطح استاندارد و 
کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر فناوری 
آن چنان اســت که پیشــرفت تمدن را غالباً با توجه به فناوری برتر هر 
دوره مشــخص می کنند. اقتدار فناوری موجب اقتدار اقتصادی، سیاسی 

و اجتماعی می گردد.

 رابطه اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان
نکته ای که باید همواره در نظر داشــت این اســت که برای دستیابی به 
اقتصــاد دانش بنیان، فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش 
و پژوهش کافی نیســت، بلکه نکته مهم به کارگیری آن ها در استفاده از 
منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی 
کردن دانش و اســتفاده مؤثرتر از آن در گســترش ظرفیت ها و ارتقای 
درجه بهره برداری از منابع اســت که تحقــق یک اقتصاد دانش بنیان را 

ممکن می ســازد. نقش شــرکت های دانش بنیان نیز در این زمینه قابل 
تعریف است.

به طور کلی می توان ویژگی های ذیل را برای اقتصاد دانش بنیان برشمرد:
اقتصــاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیســت، بلکه اقتصاد فراوانی 
منابع اســت؛ زیرا بر خالف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک 
می شوند، اطالعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش بنیان است، می تواند 
بارها مصرف شــود و با مصرف بیشــتر در واقع رشد کند، همچنین در 
ایــن در اقتصاد، دانش به کاال تبدیل می شــود و به فروش می رســد. با 
توجه به استفاده از فناوری ها و روش های مناسب، بازارها و  سازمان های 
مجازی محل فعالیت در اقتصــاد دانش بنیان اهمیت چندانی ندارد، در 
حقیقت اقتصاد دانش بنیان با بهره وری بیشتر عوامل تولید و رفتار بهینه 
اقتصادی از نظر تخصیص منابع کار می کند و در نتیجه، دارای نرخ رشد 

باالتری خواهد بود.
حضور اســاتید، نخبگان و اعضای هیئت علمی در مدیریت این شرکت 
ها، اتکای توســعه شــرکت های دانش بنیان بر فناوری، باال بودن نسبت 
نیروهای متخصص، ایجاد یک بازار جدید از طریق ابداء محصوالت نو از 

ویژگی های شرکت های دانش بنیان به شمار می آید.

 اقتصاد مقاومتی
رهبر معظــم انقالب معنای اقتصاد مقاومتی را چنیــن بیان نموده اند: 
»اقتصاد مقاومتی معنایش این اســت که ما یک اقتصادی داشته باشیم 
که هم روند رو به رشــد اقتصادی در کشــور محفوظ بماند، هم آسیب 
پذیــری اش کاهش پیــدا کند؛ یعنــی وضع اقتصادی کشــور و نظام 
اقتصادی جوری باشــد که در مقابل ترفندهای دشمنان، که همیشگی و 
به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. 
« همچنین ایشــان در جای دیگر این مفهــوم را چنین معنا می کنند: 
»اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی نیســت، این جور نیســت که اقتصاد 
مقاومتی معنایش حصار کشــیدن دور خود و فقــط انجام یک کارهای 
تدافعی باشــد. نه، اقتصاد مقاومتی یعنــی آن اقتصادی که به یک ملت 
امکان می دهد و اجازه می دهد که حتی در شــرایط فشــار هم رشــد و 

شکوفایی خودشان را داشته باشند. «
بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد و برنامه ریزی 

تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. 

 ویژگی های خاص سیاست های 
 کلی اقتصاد مقاومتی

یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما عدم اســتفاده بهینه از پتانسیل موجود در 
ســرمایه انسانی کشور است، ســرمایه ای که توان تولید علم را در حال 

حاضر داشته و رتبه بسیار خوبی در تولید علم کسب کرده است.
بنا بر آمارهای موجود دانشــمندان و پژوهش گــران ایران 1٫58 درصد 
از تولیــد علم در جهان را به خــود اختصاص داده اند. این موضوع بیانگر 
این است که سرمایه انسانی کشــور ما شایستگی تولید دانش را داشته 
است، اما برای بکارگیری دانش، در جهت تولید ارزش اقتصادی به اندازه 
کافی کار نشــده و این خالقیت و نوآوری در خدمت بنگاه های اقتصادی 

درنیامده است.
نکته ظریفی که در فرمان 24 ماده ای اقتصاد مقاومتی دیده می شــود، 
موضــوع بند 2 سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی اســت که تاکید بر 
“پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی 
کشــور و ســاماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی 
کشــور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 
و دســتیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه” داشته است، در 
واقــع با تکیه بر این بند می توانیم با اســتفاده از دانش که حد و مرزی 
برای آن وجود ندارد و استفاده دقیق از ظرفیت های علمی کشور که طی 
سال های اخیر بسیار شکوفا شده است، وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود 
داده و نقصان بکارگیری دانش در سطوح تولید را که در کشور ما بسیار 

مشهود است را ارتقا دهیم.
کشــوری: دانش، یکی از عوامل بســیار مؤثر در تحــوالت اقتصادی و 
اجتماعی یک جامعه به شمار می آید و از جمله منابعی است که می توان 

آن را بدون کاهش و استهالک، با دیگران به اشتراک گذاشت.

نقش شرکت های دانش بنیان 
در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی

دکتر محمد علی ناصری 
سرپرست پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

دانشگاهیان 1۷ بهمن ماه 
با حضور در مرقد مطهر امام راحل

 با آرمان های انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( 

و مقام معظم رهبری
 تجدید میثاق می کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و مســئول کمیته دانشگاهیان 
ســتاد دهه فجر انقالب اســالمی گفت: شــعار تصویب شــده کمیته 
دانشــگاهیان برای دهه فجر انقالب اســالمی »دانشگاه اسالمی، اقتصاد 

مقاومتی و مشارکت حداکثری " است.
 به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر ســید ضیاء هاشمی افزود: دانشگاهیان، 
1۰ صبح هفدهم بهمن ماه ســال جاری با حضــور در مرقد مطهر امام 
راحل )ره( با آرمان های انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی )ره( و مقام 

معظم رهبری تجدید میثاق خواهند کرد.
مســئول کمیته دانشگاهیان ســتاد دهه فجر انقالب اسالمی به برنامه 
دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی و فناوری سراسر کشور اشاره کرد و گفت: 
برنامه های متنوع و متعددی در دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
به مناسبت سی و هشــتمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 

برگزار می شود.
وی برگزاری کرســی های آزاداندیشی با رویکرد علمی و با هدف تقویت 
سطح تعمیق فکری، تبیین فرصت ها و تهدیدها در حوزه انقالب اسالمی، 
بهره گیری از فضای مجازی در شــبکه های اجتماعی جهت ایجاد فضای 
شــور و نشاط دهه فجر در میان دانشــجویان، کارکنان و اعضای هیئت 
علمی، فضاسازی محیطی دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی، برگزاری 
مســابقه کتاب خوانی و شب شعر، معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی یاران 
امام )ره( و انقالب، اکران فیلم های انقالبی، برگزاری مراسم خاطره  گویی 
با بهره گیری از اســتادان فعــال، دیدار با خانواده معظم شــهدا، انجام 
فعالیت ها با محوریت شــهدای دانشجو و اســتاد انقالب، تهیه بروشور و 
حمایت از انتشار نشریات دانشجویی با موضوع دهه فجر انقالب اسالمی 
و فعال کردن مجموعه دانشجویی درخصوص ایده پردازی در بزرگداشت 
دهه مبــارک فجر را به عنــوان برخی از مهم تریــن برنامه های کمیته 

دانشگاهیان ستاد دهه فجر انقالب اسالمی برشمرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم بر عدم انحصار برنامه دانشــگاه ها 
و مراکــز آموزش عالی به دهــه فجر و تداوم ایــن برنامه ها در بهمن و 

اسفندماه سال جاری نیز تأکید کرد.
دکتر هاشــمی با دعوت از دانشگاهیان برای حضور بیشتر در برنامه های 
دهه مبارک فجر انقالب اســالمی بــه ذکر عناوین روزهــای این دهه 
پرداخت و گفت: سه شنبه 12 بهمن ماه »انقالب اسالمی، امام خمینی 
)ره(، والیت فقیه و رهبری«، چهارشنبه 13 بهمن ماه »انقالب اسالمی، 
مردم ســاالری دینی، مشارکت اجتماعی، عدالت و پیشرفت«، پنج شنبه 
14 بهمن ماه »انقالب اســالمی، ایمان، جهاد و شــهادت«، جمعه 15 
بهمن ماه »انقالب اســالمی، قرآن، رســالت زینبــی و حکومت جهانی 
حضرت مهدی )عج(«، شــنبه 1۶ بهمن ماه »انقالب اســالمی، منزلت 
زن، تحکیم بنیان خانواده و ســبک زندگی ایرانی اسالمی«، یکشنبه 17 
بهمن ماه »انقالب اســالمی، جوانان، نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی«، 
دوشنبه 18 بهمن ماه »انقالب اســالمی، هویت دینی، ترویج معنویت، 
فرهنگ و تمدن اســالمی«، سه شــنبه 19 بهمن ماه »انقالب اسالمی، 
انقالبی گری، آمادگی دفاعی، اقتدار و عزت اســالمی«، چهارشــنبه 2۰ 
بهمن ماه »انقالب اســالمی، وحدت ملی، حمایــت از جبهه مقاومت و 
مبــارزه با تروریســم بین المللی«، پنج شــنبه 21 بهمــن ماه »انقالب 
اســالمی، الهام بخشی، استکبارستیزی و مقابله با نفوذ دشمن« و جمعه 
22 بهمن ماه »انقالب اسالمی، اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی« 

نامگذاری شده است.
گفتنی اســت در این نشست که با حضور نمایندگانی از نهاد نمایندگی 
مقــام معظم رهبری در دانشــگاه ها، وزارت بهداشــت و دانشــگاه آزاد 
اســالمی، پیام نور، جامع علمی _کاربردی، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، 
جهاد دانشــگاهی، سازمان بسیج دانشجویی و نمایندگان ستادی وزارت 
علوم برگزار شــد، درخصــوص برنامه ریزی هرچه بهتر بــرای برگزاری 
برنامه های دهه فجر انقالب اســالمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
و بویژه مراســم تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی، حضرت امام 

خمینی )ره( و مقام معظم رهبری تبادل نظر شد.
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قرارداد حمایت مالی پژوهشگاه علوم 
ورزشی از منتخبان ایده بازار فناوری 

و تجهیزات ورزشی منعقد شد
با حضور رئیس پژوهشــگاه علوم ورزشــی،معاون فناوری و ارتباط با 
جامعه پژوهشــگاه قرارداد حمایت مالی پژوهشــگاه علوم ورزشــی از 

منتخبان ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی منعقد شد .
 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، روز شنبه، 18 دی ماه 
با برگزاری مراسمی در سالن اجتماعات پژوهشگاه و با حضور دکتر رضا 
قراخانلو رئیس پژوهشــگاه، دکتر حمید آقا علــی نژاد معاون فناوری و 
ارتباط با جامعه و تنی چند از مدیران پژوهشگاه و اصحاب رسانه قرارداد 
حمایت مالی پژوهشــگاه علوم ورزشــی از منتخبان ایده بازار فناوری و 

تجهیزات ورزشی به امضاء رسید .
بر اساس این قرارداد از تولید »دستگاه پرتابل شبیه ساز قایق رانی«طرح 
خانم زهره اریســیان فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد دانشگاه علم و 
صنعت ایران رشته طراحی صنعتی،»پنجه پیشرفته کربنی برای دویدن 
معلولین« طرح آقای هادی نوروزیان فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رشــته مهندسی مکانیک- 
طراحی کاربردی،»ساخت دستگاه اندازه گیری در لحظه جابجایی، ضربان 
قلب و ســرعت ورزشــکاران«  طرح آقای محمد حیدری فارغ التحصیل 
کارشناســی دانشــگاه آزاد رشــته الکترونیک و تولید »ربات هوشمند 
توان بخشــی اندام تحتانی« طرح : آقای اکبر محمدعلیزاده دانشــجوی 
دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رشته مخابرات توسط 
پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت می شود.
دکتر قراخانلو رئیس پژوهشــگاه علوم ورزشی در مورد طرح های مذکور 
اظهار داشــت:  درمجموع برای ســاخت نمونه نهایــی  4 طرح منتخب 
11۰ میلیون تومان اختصاص داده شــد و چنانچه این طرح در مســیر 
تجاری سازی قرار گرفت از حمایت های بیشتر مادی و معنوی پژوهشگاه 
بهره مند خواهند شد . وی گفت : مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی 
ایــران نیز کــه به طور ویژه به حــوزه ورزش خواهــد پرداخت به زودی 
راه انــدازی می شــود که در این مرکــز از صاحبان ایــده و نوآوری های 
حوزه ورزش در قالب تســهیالت مادی و معنوی حمایت می شــود تا به 

شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند.
 شایان ذکر است : جشنواره ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی خرداد 
با معرفی 1۶۰ ایده برگزار شد که درنهایت صاحبان 4 طرح منتخب در 

این جلسه با پژوهشگاه علوم ورزشی قرارداد مالی امضا کردند. 

این ویژگی، یک مشــخصه منحصــر به فرد برای این منبع محســوب 
می گــردد که بر خالف ســایر منابع فیزیکی مثل ســرمایه، دارایی های 
مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن، از کمّیتش نمی کاهد و می توان از 

آن بارها استفاده کرد.
این در حالیســت که در الگوهای اولیه رشــد اقتصادی، بیشتر بر عوامل 
فیزیکی تولید مانند سرمایه فیزیکی، نیروی کار و زمین به عنوان منابع 
تولید تأکید کرده اند، اما در مدل های جدید رشــد اقتصادی، بهره وری 
عوامل تولید نیز به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی معرفی می شود و 
دانش به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در بهره وری و رشــد اقتصادی 

مطرح می گردد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اقتصاد دانش بنیان تأثیر بســزایی در 
افزایش تولید ســرانه باالتر و کاهش نابرابــری در توزیع درآمد خواهد 

داشت.
امروزه اصطالح اقتصاد دانش بنیان، گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری 
در جریان توســعه اقتصادی اســت. از این رو، می توان گفت در اقتصاد 
دانش بنیان، نگاه به دانش از نظر کیفی و کّمی با اهمیت تر از گذشــته 

بوده است.
بســیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم ســرمایه و 
اندازه بازار در توســعه اقتصادی کشــورها نقش اساسی ندارد، بلکه این 
نقش را دانــش و فناوری ایفا می کند. نکته ای کــه باید همواره در نظر 
داشت این اســت که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، فقط تولید و 
توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته 
مهم به کارگیری آنها در اســتفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و 

پایدار است.
بــه عبارت دیگــر، کاربردی کردن دانش و اســتفاده مؤثرتــر از آن در 
گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع است که تحقق 
یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد. در حقیقت اقتصاد دانش بنیان 
با بهره وری بیشتر عوامل تولید و رفتار بهینه اقتصادی از نظر تخصیص 
منابع کار می کند و در نتیجه، دارای نرخ رشــد اقتصادی باالتری خواهد 

بود.

 محورهای کارکردی شرکت های 
 دانشدر توسعه اقتصاد مقاومتی 

1. شرکت های دانش بنیان، با توجه به ویژگی های خود و پویایی و تطبیق 
با شــرایط محیط پیرامونی و انعطاف پذیری باال، ظرفیت مناسبی برای 
روبه رو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند. همچنین توزیع عادالنه تر 
ثروت، بر اساس شایسته ســاالری در چنین شرکت هایی، تأثیر زیادی 
در عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این 
شرکت ها، در مقایســه با شرکت های سنتی، سبب افزایش بهره وری و 
کارآمدی شرکت های دولتی واگذارشده خواهد شد. همچنین استراتژی 
عدم تمرکز فعالیت های تولیدی در چند شــرکت بزرگ دولتی، مانع از 
تحریم آســان محصوالت یا مواد اولیه شــرکت ها می گردد. شرکت های 
دانش بنیان زیرســاخت های الزم جهت عملی ســاختن استراتژی عدم 
تمرکز و همکاری چندین شــرکت متوســط جهت تولید یک محصول 
را دارا هســتند. در صورت تحریم مواد اولیه یا فناوری، چنین شــرکت 
هایی توانمندی الزم را جهت دستیابی به فناوری یا مواد اولیه جایگزین 

خواهند داشت.
2. قطع وابســتگی به فروش خام مــواد معدنی، به ویژه نفت، یکی دیگر 
از مؤلفه هــای اقتصاد مقاومتی بیان شــد. شــرکت های دانش بنیان، با 
توجــه به ویژگی هــای منحصربه فرد خود و توان ایجــاد و به کارگیری 
فناوری های پیشرفته مورد نیاز، توانمندی الزم را جهت تبدیل مواد خام 
به محصوالت نهایی و با ارزش افزوده باال دارند. در واقع دولت با اعتماد و 
توجه به چنین شرکت هایی می تواند تهدید به وجود آمده در این حوزه 
را به فرصتی جهت شــکوفایی صنایع نفت و پتروشــیمی تبدیل نماید. 
با تمرکز بر این اســتراتژی، در بلندمدت، عالوه بر خودکفایی کشور در 
بسیاری از کاالهای مرتبط با نفت و صنایع معدنی، حتی می توان از نفت 

به عنوان ابزاری جهت تهدید دشمن استفاده نمود.
3. یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف مطرح شــد. 
واقعیت این است که یکی از علل اساسی اسراف و زیاده روی در مصرف 
و همچنین تمایل مردم به مصرف کاالهای خارجی، پایین بودن کیفیت 
محصوالت و کاالهای داخلی است و این مسئله در بلندمدت باعث سلب 
اطمینان مردم از کیفیت اکثر کاالهای داخلی شــده اســت. بنابراین با 
توجه به ویژگی شرکت های دانش بنیان در استفاده از دانش برای بهینه 
کردن کیفیت محصوالت داخلی، به همــراه اقدامات فرهنگی، می توان 
موجب ترغیب مردم به مصرف کاالهــای داخلی گردید. به این ترتیب، 
از یک ســو وابستگی کشــور به محصوالت و ارز خارجی جهت واردات 
این کاالها کاهش می یابد و از ســوی دیگر، با ارتقای کیفیت محصوالت 
داخلی، زمینه رقابت این کاالها با کاالهای مشــابه در بازارهای خارجی 
فراهم می گردد. در نهایت، با افزایش گســتره کاالهای صادراتی، آسیب 

پذیری کشور در برابر تحریم کاالهای صادراتی کاهش می یابد.
4. بهــره وری عوامل تولید به عنوان یکــی از عوامل اقتصاد دانش بنیان 

بیان شــد. پایین بودن بهره وری یکی از مســائل اساسی اقتصاد کشور 
اســت که تأثیر گسترده ای بر تمام جنبه های اقتصادی دارد. در حقیقت 
بهره وری عوامل تولید در شــرکت های دانش بنیــان، عالوه بر تأثیرات 
ذکرشده در بند قبل، سبب کاهش هزینه تمام شده محصوالت و کاالها 
خواهد شد. در نتیجه، عالوه بر افزایش استفاده مردم از کاالهای داخلی، 
از ســوی دیگر، مزیــت رقابتی در قیمت برای صــادرات محصوالت در 

بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.
5. اهمیت اقتصاد و شــرکت های دانش بنیان به اندازه ای است که عالوه 
بر تأثیرگذاری بر ســایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، از طرف رهبر معظم 
انقالب به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 
مطرح می شود. ایشان از شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکاری برای 
جایگزینــی درآمدهای نفت یاد می کنند و تصریح می نمایند که »ما اگر 
بتوانیــم از همیــن فرصت که امروز وجود دارد اســتفاده کنیم و تالش 
کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، 
بزرگ ترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع 
دانش بنیــان از جمله کارهایی اســت که می تواند ایــن خأل را تا میزان 

زیادی پر کند. 
همچنین ایشان در جای دیگر، با تأکید بر این موضوع، می فرمایند: »این 
بخش شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی دانش بنیان خیلی 
جاده باز و امیدبخشی است. « در سخنرانی دیگری، ایشان کارآفرینی را 
مترادف اقتصاد مقاومتی می دانند و تأکید می کنند: »ما باید یک اقتصاد 
مقاومتِی واقعی در کشــور به وجود بیاوریم. امــروز کارآفرینی معنایش 

این است. «
۶. یکــی دیگر از مؤلفه هــای اقتصاد مقاومتی حمایــت از تولید ملی و 
همچنین خودکفایی در تولید محصوالت اســتراتژیک مورد نیاز کشــور 
است. چنان که در مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد دانش بنیان بیان 
شــد، یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ملی، اقتصاد دانش بنیان و 
بنگاه هــای اقتصادی دانش بنیان اســت. در حقیقت، یکی از راهکارهای 
اساســی خودکفایی پایدار در محصوالت اســتراتژیک، ارتقای فناوری و 
افزایــش بهره وری عوامل تولید از طریــق دانش بنیان نمودن اقتصاد و 
توسعه شرکت های دانش بنیان است. با برنامه ریزی صحیح، حتی کشور 

می تواند صادرکننده این محصوالت نیز باشد.
یکی از اساسی ترین زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان و پیش نیاز تحقق 
استراتژی شرکت های دانش بنیان جهت توسعه اقتصاد مقاومتی است. در 
حقیقت یکی از اساســی ترین پیش نیازهای اقتصاد دانش بنیان سرمایه 
انسانی خالق، نوآور و دانشی است که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور 
ایران و جمعیت باالی جوانان تحصیل کرده و نیروی انســانی به عنوان 
بزرگ ترین و باارزش ترین ســرمایه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد و 
بدین ترتیب، با توانمند نمودن و تشــویق و زمینه سازی فعالیت آنان در 
قالب شــرکت های دانش بنیان، کشور توان رویارویی با هر گونه تهدید و 

تحریم اقتصادی را خواهد داشت.
ظرفیــت ســازی و فراهم نمــودن بســترهای الزم برای شــکل گیری 
شــرکت های دانش بنیان توسط اســاتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان 
موضوع مهمی اســت که باید با حرکتی پرشتاب تر دنبال شود. این مهم 
می تواند از طریق ایجاد پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شریف در 
شــمال دانشگاه و همچنین در پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه عملی 
شــود. باید به این نکته توجه نمود که تجاری ســازی فناوری و کسب 
ارزش از یافته های پژوهشــی و فناوری بایــد به یکی از راهکارهای مهم 
در تامین منابع مالی مورد نیاز دانشــگاه تبدیل شود و چندان هم دور از 

دسترس نیست.
با عنایت به موارد فوق الذکر توجه به پارک های علم و فناوری به عنوان 
تنها متولیان قانونی شرکت های دانش بنیان در واقع توجه ویژه به اقتصاد 
مقاومتــی و انجام فریضه دینی عمل به منویــات حکیمانه رهبر معظم 

انقالب است.
پارک هــای  علــم و فناوری  بــه عنوان یکی از نهادهــای  اجتماعی  و 
حلقه ای  از زنجیره توســعه  اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فناوری تشکیل  
شــدند . از  جمله  اهداف  پارک های علــم و فناوری ، افزایش  نوآوری  
تکنولوژیک  توســعه اقتصادی  و اشــتغال  زایی  متخصصین اســت  و  
بســیاری از سیاســت گذاران از  پارک ها به عنوان بخشی از یک راهبرد 
اندیشــمند و هماهنگ برای  توســعه ملی  یا منطقه ای  نام می برند . از 
سوی  دیگر  پارک های  علم و فناوری  به عنوان ابزار  جلب  شرکت های 
مبتنی بر فناوری پیشــرفته  در ســطح  بین المللی  شناخته  می شوند 
و عالوه بر آن محلی برای  جذب  متخصصین و دانشــمندان و توســعه  
فعالیت کارآفرینان است . شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های  نو 
ظهور  تکنولوژی از درون پارک های  علمی و فناوری می باشــد و دولتها 
می کوشــند  با ایجاد محیطی  مناسب، شــرایط  کار و فعالیت  را برای 
شــرکت های  کوچک و متوسط و جذب  شرکت های   بین الملل  مبتنی 

بر  فناوری  را فراهم نمایند .  
 لذا نقش  دولت  به خصصوص  در کشورهایی  همچون ایران، در توسعه 
و  موفقیت این پارک ها  و افزایش نقش آنها  در ارتقاء  و رشد و پیشرفت 

صنایع  داخلی  بسیار مؤثر  و حیاتی  است.

  مقاله  
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مقدمه
 طي ســال هاي اخیر مقوله اي چون توســعه صنعتی 
ازجمله مواردي بوده که بزرگترین دغدغه خاطر مدیران ارشد 
سازمان هاي مهندســي و تولیدي را به خود اختصاص داده 
است. سوالي که همیشه مطرح بوده، این است که چگونه مي 
توان درکوتاه ترین زمان فاصله خودرا با کشورهاي پیشرفته 

کاهش داد و در بازار صنایع سهم مناسبي داشت؟
 بررسي کشورهایي که مانند کشــور ما فناوري را به مرور 
زمان به دســت نیاورده و در مقطعي از زمان سعي در احاطه 
یافتن بر آن داشته اند، نشان مي دهد که در اولین گام، اقدام 
به استفاده گسترده از روش مهندسي معکوس جهت درک 
اولیه محصوالت و سپس ســاخت و ارتقاي آنها باتوجه به 
نیازهاي خود روش مناسبي است.در این میان البته میتوان به 
روند استفاده از این روش در کشور های شرق آسیا به عنوان 

نمونه هایی مشابه پرداخت.
اگر سابقه صنعت و چگونگی رشد آن در کشورهای جنوب 
شرقی آسیا را مورد مطالعه قرار دهیم به این مطلب خواهیم 
رســید که در کمتر مواردی این کشورها دارای ابداعات فن 
آوری بــوده اند و تقریبا در تمامی موارد، کشــورهای غربی 
) آمریکا و اروپا( پیشــرو بوده اند. پس چه عاملی باعث این 
 رشد شگفت آور و فنی در کشورهای خاور دور گردیده است؟
در این نوشتار به یکی از راهکارهای این کشورها در رسیدن 

به این سطح از دانش فنی می پردازیم.
در صورتی که به طور خاص کشور ژاپن را زیر نظر بگیریم، 
خواهیــم دید کــه تقریبا قریب به اتفاق مــردم دنیا از نظر 
کیفیت، محصوالت آنها را تحســین می کنند ولی به آنها 
ایراد می گیرند کــه ژاپنی ها  از طریق کپی برداری از روی 

محصوالت دیگران به این موفقیت دست یافته اند.
این سخن اگر هم که درســت باشد و در صورتی که کپی 
برداری راهی مطمئن برای رسیدن به هدف باشد چه مانعی 
دارد که این کار انجام شــود.این مــورد، به خصوص درباره 
کشــورهای در حال توسعه ویا جهان سوم به شکاف عمیق 
فن آوری بین این کشورها و کشورهای پیشرفته دنیا، امری 
حیاتی به شــمار می رود و این کشورها باید همان شیوه را 
پیش بگیرند)البته در قالب مقتضیات زمان و مکان و ســایر 
محدودیت ها( به عنوان یک نمونه، قسمتی از تاریخچه صنعت 
 خودرو و آغاز تولید آن در ژاپن را مورد بررسی قرار می دهیم:

تولیــد انبــوه خــودرو در ژاپــن قبــل از جنــگ جهانی 
“ایشــی  بوســیله کارخانه هــای  دوم ودر ســال 1920 
کاواجیمــا” آغاز شــد که مــدل ژاپنی فــورد آمریکایی را 
 کپی کرده و به شــکل تولیــد انبوه به بــازار عرضه نمود.

همچنین شورلت ژاپنی AE جزو اولین خودرو های کپی شده 
آمریکایی توسط ژاپنی ها  بود که به تعداد زیاد تولید می شد. 
ســپس با تالش های فراوانی که انجام شد)آنهم در شرایط 
بحرانی ژاپن در آن دوره( مهمترین کارخانه ی خودرو سازی 
ژاپن یعنی “تویوتا” درســال 19۳2 فعالیت خود را با ساخت 
خودرویی با موتور “کرایسلر” آغاز نمود ، در سال 19۳4، نوع 
دیگری از خودرو را با موتور”شــورلت” ســاخته و وارد بازار 
نموده و از سال 19۳6، اولین تالش ها  برای ساخت خودروی 

تمــام ژاپنی آغاز شــد. البته تا مدت ها  ژاپنی ها  مشــغول 
 کپی بــرداری از اتومبیل های آمریکایــی و اروپایی بودند.

آنها خودروی پاکارد و بیوک آمریکایی و رولزرویس، مرسدس 
بنز و فیات اروپایی را نیز تولید کردند که همین تولیدها زمینه 
ساز گسترش فعالیت خودروســازی ژاپن شد و سرانجام در 
دهه 1960 میالدی پس از ســعی و کوشش فراوان ، اولین 
اتومبیل تمام ژاپنی که ضمنا دارای اســتاندارد جهانی بود، 

تولید و به بازار عرضه شد.
در تمامــی مطــاب فــوق رد پــای یک شــگرد خاص 
و بســیار مفیــد بــه چشــم می خــورد که “مهندســی 
دارد. نــام   )Reverse Engineering(  معکــوس  
مهندســی معکوس روشــی آگاهانه برای دستیابی به فن 
آوری حاضــر و محصــوالت موجوداســت. در این روش، 
متخصصین رشــته های مختلف علوم پایــه و کاربردی از 
قبیل مکانیک، فیزیک و اپتیک، مکاترونیک، شیمی پلیمر، 
متالورژی،الکترونیک و …جهت شناخت کامل نحوه عملکرد 
یک محصول که الگوی فن آوری مذکور می باشد تشکیل 
گروه های تخصصی داده و توســط تجهیزات پیشــرفته و 
دستگاه های دقیق آزمایشگاهی به همراه سازماندهی مناسب 
تشکیالت تحقیقاتی و توسعه های R&D “سعی در به دست 
آوردن مدارک و نقشــه های طراحی محصول فوق دارند تا 
پس از مراحل نمونه سازی )Prototyping( و ساخت نیمه 
صنعتی )Pilot plant( در صورت لزوم ، تولید محصول فوق 
طبق استاندارد فنی محصول الگو انجام خواهد شد . همان 
گونه که اشاره شد استفاده از روش مهندسی معکوس برای 
کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده روش بسیار مناسبی 
جهت دسترسی به فن آوری ، رشد و توسعه آن می باشد. این 
کشور ها  که در موارد بسیاری از فن آوری ها  در سطح پایینی 
قرار دارند، در کنار روش ها  و سیاســت های دریافت دانش 
فنی، مهندســی معکوس را مناســب ترین روش دسترسی 
به فن آوری تشــخیص داده و سعی می کنند با استفاده از 
روش مهندسی معکوس، اطالعات و دانش فنی محصوالت 
موجود ، مکانیزم عمــل کرد و هزاران اطالعات مهم دیگر 
را بازیابی کرده و در کنار اســتفاده ار روش های مهندســی 
مستقیم )Forward Engineering( و روش های ساخت 
قطعات ، تجهیزات ، تســترهای مورد استفاده در خط مونتاژ 
و ساخت مانند قالب ها  ،جیگ و فیکسچر ها  و دستگاههای 
کنترل، نسبت به ایجاد کارخانه ای پیشرفته و مجهز جهت 
تولید محصوالت فوق اقدام نمایند. همچنین ممکن اســت 
مهندسی معکوس، برای رفع معایب و افزایش قابلیت های 
محصوالت موجود نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان 
مثال در کشــور آمریکا ، مهندسی معکوس توسط شرکت 
“جنرال موتور” بــر روی محصوالت کمپانی “فورد موتور” 
و نیز برعکس، برای حفظ وضعیــت رقابتی و رفع نواقص 

محصوالت به کار برده شده است.
بســیاری از مدیران کمپانی های آمریکایی، هر روز قبل از 
مراجعت به کارخانه، بازدیدی از جدیدترین محصوالت عرضه 
شده در فروشگاه ها  و نمایشگاه های برگزار شده انجام داده 
و جدیدترین محصوالت عرضه شده مربوط به محصوالت 

کمپانی خود را خریداری نموده و به واحد تحقیق و توســعه 
)R&D( تحویــل می دهند تا نکات فنی مربوط به طراحی 
وساخت محصوالت مذکور و آخرین تحقیقات ، هر چه سریع 
 تر در محصوالت شــرکت فوق نیز مــورد توجه قرار گیرد.
جالب اســت بدانید که مهندســی معکوس حتی توســط 
سازندگان اصلی نیز ممکن اســت به کار گرفته شود . زیرا 
به دالیل متعدد، نقشــه های مهندســی اولیه با ابعاد واقعی 
قطعــات )مخصوصا زمانی که قطعات چندین ســال پیش 
طراحی و ساخته و به دفعات مکرر اصالح شده اند(مطابقت 
نــدارد برای مثال جهت نشــان دادن چنین نقشــه هایی 
با ابعاد واقعی قطعات و کشــف اصــول طراحی و تلرانس 
 )Honywell(گذاری قطعات، بخش میکروســویچ شرکت
از مهندســی معکوس استفاده نموده و با استفاده از سیستم 
 CMM )Coordinate Measuring گیــری  انــدازه 
Machine( با دقت و سرعت زیاد ابعاد را تعیین نموده و به 
نقشه های مهندسی ایجاد شده توسط سیستم CAD منتقل 
می کنند. متخصصین اعالم می دارند که روش مهندســی 
معکوس و استفاده از ابزار مربوطه، به نحو موثری زمان الزم 
برای تعمیر و بازسازی ابزارآالت ، قالب ها  و فیکسچرهای 
فرســوده را کم می کند و لذا اظهار می دارند که “مهندسی 
 معکــوس زمــان اصالح را بــه نصف کاهــش می دهد.”

مهندسین معکوس، اضافه بر اینکه باید محصول موجود را 
جهت کشــف طراحی آن به دقت مورد مطالعه قرار دهند، 
همچنین باید مراحل بعد از خط تولید یعنی انبارداری و حمل 
و نقل را از کارخانه تا مشــتری و نیــز قابلیت اعتماد را در 
مدت استفاده مفید مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. چرا که 
مثال فرایند ساخت مورد نیاز قطعه،ممکن است برای ایجاد 
مشــخصات مورد نظر در هنگام عمل کرد واقعی محصول 
یــا در طول مدت انبارداری و حمل و نقل طراحی شــده و 
لزوم وجود آن تنها در هنگام اجرای مراحل مذکور آشــکار 

خواهد شد.

چه بســا که بررســی یک پیچ بر روی ســوراخی بر بدنه 
محصــول )که به قطعــات و اجزای دیگر متصل نشــده(، 
متخصصان مهندســی معکوس را ماه ها  جهت کشف راز 
عملیاتی آن به خود مشــغول کند، غافل از اینکه محل این 
پیــچ، امکانی جهت تخلیه هوا، تســت آب بندی یا امکان 
دسترســی به داخل محصول جهت تست نهایی می باشد. 
از سوی دیگر مهندسین معکوس باید عوامل غیر مستقیمی 
را که ممکن است در طراحی و تولید محصول مذکور تاثیر 
بگذارند، را به دقت بررســی نمایند. به دلیل اینکه بسیاری 
از ایــن موارد با توجه به خصوصیــات و مقتضیات زمانی و 
مکانی ســاخت محصول مورد نظر، توسط سازندگان اصلی 
توجیه پذیر باشد اما ماجرای آن به وسیله مهندسین معکوس 
فاجعه ســاز باشــد. مثال فرایند تولید قطعات تا حدود قابل 
توجهی بســتگی به تعداد محصوالت مورد نیاز و … دارد. 
اگر تعداد محصوالت مورد نیاز جهت کشــور ثانویه بســیار 
کمتر از کشــور اصلی که در حد جهانی و بین المللی فعالیت 
نموده ، باشــد پس به عنوان مثال تعیین فرایند یک قطعه 
به عنوان مثــال پلیمری از طریق ســاخت قالب های چند 
حفره ای با مکانیــزم عملکرد خودکار با توجه به معضالت 
پخت قطعــه در داخل قالــب ، می تواند بــرای مجریان 
مهندســی معکوس فاجعه ساز باشد ) اگر که این مهندسان 
از فرایند های ســاده تر با توجه به تیراژ تولید محصول و نیز 
خصوصیات تکنولوژیکی کشور خود استفاده نکنند.( بنابراین، 
مرحله بعد از کشــف طراحی، تطبیق طراحی انجام شده بر 
مقتضیات زمانی و مکانی کشــور ثانویه می باشد که باید به 
 دقت مورد توجه متخصصین مهندسی معکوس واقع شود.

خالصه اینکه مهندســی معکوس ممکن است یک کاربرد 
غیر معقول و نامناسب از کاربرد هنر و علم مهندسی به نظر 
برســد، اما آن یک حقیقت از زندگی روزمره ما به شمار می 

رود. 
 بزرگترین نیروگاه خورشیدی فراساحلی در ژاپن

 بــه گــزارش گاهنامه عتــف ، در ابتــدای این 
کنفرانس دکترمجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی 
این وزارت از دانشگاه خوارزمی که میزبانی این برنامه 
را تقبل کردند تشــکر کرده و اظهار داشت: در ایران 
155 دانشــگاه ملی و 53۰ شعبه دانشگاه از راه دور 
)پیام نور( وجود دارد و همچنین دو دانشگاه ویژه در 
علوم مهارتی که تعدادشــان در ســطح کشور 9۶۰ 

مورد اســت.  عالوه بر این، کشور پهناور ایران دارای 
دو مجموعه دانشــگاهی دیگر تحت عنــوان مراکز 
غیرانتفاعی و دانشــگاه آزاد اسالمی است که این دو 
در مجموع مشــتمل بر 82۰ واحد آموزش عالی در 

سطح کشور هستند.
وی با اشاره به تعداد دانشجویان در گروه های مختلف 
علمی گفت: 4۶.8 درصد دانشــجویان در گروه علوم 

انسانی، 5.8۶درصد در گروه علوم پایه،5.۶9  درصد 
در گــروه علــوم پزشــکی3۰.19 درصــد در گروه 
علوم مهندســی، 4.35 درصد در گروه کشــاورزی 
و دامپزشــکی و 7.83 درصــد در گروه هنر تحصیل 

می کنند.
وی در ادامه به ســهم ایران در تولید مقاالت علمی 
اشــاره کرد و افزود: تعدادمقاالت علمی ایران از سال 

2۰۰7 تا 2۰1۶ نشــان می دهد که ســهم ایران در 
تولیــد مقاالت افزایش یافته به طوری که در ســال 
2۰15 تعــداد مقاالت منتشــره در مجالت  ISI، به 
بیــش از 35 هزار مورد رســیده اســت و میان صد 
دانشــگاه برتر آســیا ایران بعد از ژاپن،کره و تایوان 

مقام چهارم را داراست.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: از گســترش بخش 
فارسی در دانشــگاه های خارجی استقبال می کنیم 
و امیدواریــم مراکز آموزش عالی کشــور در عرصه 

بین المللی توفیقات بیشتری را کسب کنند. 

کنفرانس توسعه همکاری های علمی ایران و اتریش در دانشگاه خوارزمی برگزار شد

موزه علم و فناوری

داستان فناوری در کشورهای درحال توسعه
میثم بهشتی، امید ابراهیمی و محمد اردالن

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-.html


گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری

بهمن ماه 95. شمارة 11

39

موزه هــای فعــال )Active Museum(: این نوع 
موزه ها  که تعدادشان رو به افزایش است ساختاری شیک 
و تشــریفاتی دارند که بخشی از هدف آنها ترویج علم و 
آموزش و پژوهش است و به منظور ایجاد تعامل و ارتباط 
بین این موسســات و مراکز آموزشــی مثــل مدارس و 
دانشگاه ها  برپا می شوند که گاهی اینقدر به زرق و برق 
ایــن موزه ها  توجه می شــود که هــدف اصلی خود را 
فرامــوش می کنند. اما در این نــوع موزه ها  فرد امکان 
فعالیت و تعامل را داشته و به دلیل مشارکت در فعالیت و 
یا تعامل با اشیا موجود در موزه فرد کمتر دچار خستگی و 
رکود بدنی و ذهنی می شود. همچنین می توان موزه ها  با 
چشــم اندازهای زیبا و فضاهای بزرگ و نورپردازی های 
زیبا را جز موزه های فعال نام برد زیرا فرد را از خستگی دور 
می نماید. برای مثال می توان گفت موزه هایی که امکان 
استفاده از دوربین در آن مجموعه ممنوع می باشد مانند 
موزه امپراطوری آمستردام که مسئوالن آن موزه امکان 
طراحی فضا را بر روی کاغذ برای مخاطبان فراهم کرده 
اند که ضمن بازدید مخاطبان آنها را تشــویق به طراحی 
فضای موجود و فضــای دلخواه خود کنند. همین عامل 
سبب ایجاد انگیزه در افراد شده و حس فعالیت به آنها می 
دهد و از رکود ذهنی و فیزیکی می کاهد. این نوع موزه ها  
از امکانات بسیاری برای تفریح بازدیدکنندگان برخوردار 
است. رشد و تحول این نوع موزه ها  بر اساس زمان طی 
شده و بســتر اقتصادی مناسب در گردونه توسعه و رشد 

پایدار قرار گرفته است. 
تحلیل داده ها: برای داشتن یک موزه پایدار با عملکرد 
فعال می بایست طبق شرایط دگردیسی و تغییری که در 
پیش گفته شد عمل کرد. به طوری که موزه ها  را بایستی 
به عنوان فضایی برای نمایش آثار گذشــته و هویت آن 
جامعه اما با عملکردی فعال تاســیس نمود. برای همین 
موزه ها  نباید فقط ویترینی برای نمایش آثار گذشته باشند 
و نه فقط جایی برای تفریح و ســرگرمی که هدف اصلی 
موزه فراموش شــود بلکه باید موزه ها  را بر اساس هدف 
اصلی موزه که پیوند زمان گذشــته و شناخت هویت می 
باشد و به شــکل فضایی منسجم و ترغیب کننده برای 
بازدیدکننده ها  ســاخت. در گذشــته تاسیس موزه ها  به 
خالقیت افراد گردآور ارتباطی نداشته است به طوری که 
گردآورندگان آثار را بعنوان آثار ارزشــمند جمع آوری می 
کــرده اند که این نوع گردآوری در ایران جنبه خصوصی 
داشته است و آن هم بدلیل ارزشمند و قیمتی بودن شان 
در کاخ پادشاهان نگهداری می شده و تنها جنبه نمایش 
داشــته است. این موزه ها  کمتر توجهی به ایجاد فضای 
دلنشــین جهت تفریح و ترغیب بازدیدکننــدگان دارد. 
همچنین توجه این نوع موزه ها  به آثاری است که در آنها 
نگهداری می شــود درحالیکه موزه های فعال توجهشان 

به مخاطبان شــان است و چه از لحاظ ساختاری و چه از 
لحاظ فرهنگی توجه بسیاری به بازدیدکنندگان دارند. این 
نوع موزه ها  با توجه به بستر اقتصادی مناسبی که دارند 
شــرایط خوبی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده اند و 
زمان مفرح و مفیدی را برای مخاطبان شــان ایجاد می 
کنند. زیرا ســاختار و شکل این نوع موزه ها  طوری است 
که بازدیدکننده خســته نمی شود و از همه مهمتر اینکه 
از فضای بســیار بزرگی برخوردارند و با ایجاد بخش های 
مختلف برای ســنین مختلف مردم تمــام نیازهای آنان 
را پاســخ می دهند. بنابراین برای دگردیســی فرهنگی 
موزه های منفعــل به موزه های فعال ابتدا می بایســت 
شــرایطی را فراهم نمود تا این دگردیسی صورت گیرد 
برای این منظور ابتدا به زمان مناســب جهت این تغییر 
نیازمند هستیم و بعد با رســیدن به توسعه پایدار جامعه 
و ایجاد بســتر اقتصادی مناسب جهت تاسیس و توسعه 
موزه و آموزش منابع انسانی خالق به عنوان یک رسانه 
فرهنگی در جهت ارتقا ســطح آگاهی مردم جامعه عمل 
کنیم. برای همین موزه ها  باید از لحاظ ساختاری ویترینی 
زیبا و ترغیب کننده و آینه گذشتگان برای ارتباط با نسل 

جدید و هم پنجره ای به سوی آینده باشد. 
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یک موزه خالق، به دنبال کشــف، اطالع رسانی و 
برقراری ارتباط بین سازمان های فرهنگی و جوامع با 
تکیه بر سرمایه گذاری روی ایجاد فناوری های جدید 

دیجیتالی، دموکراتیزه و شیوه های نوآورانه است.
به دنبال گسترش زبان های تعاملی، از طریق رسانه های 
قابل دسترس، قابل تنظیم و تجارب شخصی، موزه ها 
می توانند به عنوان محیطــی پویا برای یادگیری هر 
دو عامل بازدیدکنندگان و کارمندان باشند؛ محیطی 
که در آن، می توان از ابزار قابل دســترس برای کشف 
و شــهود و جســتجوی راه های خالقانه استفاده های 

خوبی کرد.
موزه ها با ارائه شــیوه های نمایشــی جدیــد و ارائه 
مجموعه های جدید، با چاشــنی شــیوه های خالقانه 
می توانند به نیازهای مخاطبان پاسخ داده و انتظارات 

آن ها را برآورده کنند.
در سال 2۰1۶ تعامل با مخاطبان، بر پایه شخصی سازی 
بنیان شده است. این به معنای آن است که مخاطب، 
خود با آثــار درون موزه ای، ارتباط برقرار کند و خوِد 
فرد، به مفهوم آثار و تجارب جدید پی ببرد. این نشان 
دهنده تغییر ایدئولوژیک این شعار »استقبال از همه، 
کاهش استقبال از هر شــخص« است. تغییر مفهوم 
این شعار به منزله این است که در متدهای جدید به 
بازدیدکنندگان به منزله یک شــخص با هویت فردی 
مستقل نگریســته می شود نه در قالب بخشی از یک 

گروه اجتماعی، خانواده و یا ... .
لذا موزه ها با رویکرد و نگرشــی جدید درهای خود را 
به روی مخاطبان شــان باز کرده و اجازه می دهند تا 
فرد به روش شــخصی خود از مجموعه ها دیدن کرده 
و به کشف و شهود برسد. برای انجام این نگرش، نیاز 
به جســتجو و یافتن ابزارهای مختلفی است، یکی از 
ابزارهای انجام این روش، فناوری های دیجیتال است. 
 فناوری های دیجیتالی، بــا نفوذ در زندگی مدرن 
امروزی و با اســتفاده از قدرت محاسباتی باالی خود، 
سیر صعودی پیشرفت خود را بسرعت طی کرده است 
و خواه ناخواه با زندگی عموم پیوند خورده است. هم 
چنین در طی دهه اخیر این فناوری با ارائه اطالعات 
و ایجاد سرگرمی در تعامل با مخاطب، پتانسیل باالی 
خود را در بین ابزارهای پیشرفته و قدرتمند به خوبی 

نشان داده است.

بســیاری از موزه های معــروف روز دنیا، مدت زمان 
زیادی را صرف جســتجو برای ایــده، نقش و یا یک 
محتوای ویژه دیجیتالی جهت اســتفاده در دیوارها، 
کیوسک های اطالع رســانی، پنل های متحرک، بازی 
صدا و نــور در فضاهای نمایشــگاهی و مهندســی 

شبیه سازی مدل در مقیاس های بزرگ کرده اند.
در ایــن مقاله از واژه خــالق و خالقیت به تکرار یاد 
شده است لذا جا دارد تا در چند سطر به مفهوم کلی 

خالق، قدرت خالقه و موزه خالق اشاره شود.
 

تعاریف زیــادی از مفهوم خالقیــت و قدرت خالقه 
وجود دارد. در یک پرســش کلی اگر از افراد بپرسید 
»آیا شــما خالق هســتید؟«  برخی به نشانه تأیید 
سری تکان داده و خالقیت و خالق بودن را به معنای 
توانایی در ســاخت و تولید کردن می دانند؛ همچنین 
ممکن اســت جهت اثبات حرف خود به هنرمندان و 

موسیقیدان های معروف و حرفه ای نیز اشاره کنند.
با این حال در دنیای مدرن امروزی، در کنار مفاهیم 
پیشین گذشــته، خالقیت به این معناست که بتوان 
در امــور جــاری و روزمره، بــا توجه بــه بودجه و 
محدودیت هایی که در اطراف وجود دارد به فکر راه و 
شیوه هایی بود تا بتوان با برنامه ریزی و نظم به روابط، 
شــغل، مجموعــه و... ادامه داد و در آن موفق شــد. 
همچنین با یک جســتجوی سریع و آنالین، خالقیت 
در یک جمله، به معنای گذشــتن از ایده های سنتی، 
قوانین، الگوها، روابط و جایگزینی آنها با روابط جدید، 

به همراه اصالت و تخیل است.
در بخش مــوزه، این تعریف زمانی نمود پیدا می کند 
که مســئولین و موزه داران، از آنجایی که در تعامل با 
مخاطبان هســتند جهت همکاری، مشارکت و تامین 
بودجه خــالق و حرفه ای رفتار کننــد. مفهوم موزه 
خالق همچنین به معنای این است که بازدیدکننده، 
ســاختمان و مجموعه را به بازدیدکننده دیگر آشنا، 
متصــل و درگیر کند. همچنیــن در یک موزه خالق 
و حرفــه ای، بازدیدکنندگان درگیر ســاخت و خلق 
کردن می شــوند؛ در حقیقت یک موزه خالق فرصتی 
برای ســاختن و خلق کردن، آزمون و خطا، نوآوری، 
برقــراری ارتباط، یادگیری و مجموعه تفاســیر برای 

کاربرانش فراهم می سازد.

موزه خالق؛ چگونه موزه ای است؟

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
مازنــدران، مراحل ثبت رســمی مجمع خیرین 
حامــی علم و فنــاوری مازنــدران در اداره ثبت 

شرکت های این استان، نهایی شده است.
به گفته قاسمی مدیرعامل مجمع خیرین حامی 
علــم و فناوری مازندران، این مجمع به شــماره 

ثبت 1237، بــا حمایت های بی دریغ پارک علم 
و فناوری اســتان با هدف پیشتیبانی از محققان، 
فارغ التحصیالن دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی، 
موسســات، انجمن ها  و نهادهای فعال در زمینه 
توســعه علــم و فناوری های نویــن و همچنین 
حمایــت از ســاخت مراکز علمــی و تحقیقاتی 

نظیر آزمایشگاه ها، لوازم پزشکی، لوازم ورزشی، 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فنــاوری و نیز برگزاری کالس هــا  و کارگاه های 
آموزشــی رایگان، جهت اغنای علمی و پژوهشی 

استان مازندران به ثبت رسیده است.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

در خصوص فعالیت های آینده مجمع، آشنایی با 
روش های ارسال کمک و مشارکت در خیر رسانی 
به حوزه علم و فناوری و نیز ارسال پیشنهادهای 
مناســب و یا ارســال تجارب مفید و سودمند به 

سایت اینترنتی www.khfm.ir مراجعه نمایند.
گفتنی است، مجمع خیرین حامی علم و فناوری 
مازندران کامال مســتقل بوده و براساس قوانین 
کشور و تصمیمات هیات مدیره، توسط مدیرعامل 

مجمع، اداره می شود. 

ثبت رسمی "مجمع خیرین حامی علم و فناوری مازندران"
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هر چه زمان بگذرد قوام تشکیل 
موزه ها نیز افزایش می یابد
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 دکتر ســیف  اهلل جلیلی رئیس موزه ملی علوم و 
فناوری در آیین گشایش ششمین همایش موزه ملی 
علوم و فناوری به تاریخچه موزه  ها و ســیر تدریجی 
نقش آنها پرداخت و از مســئوالن خواســت بیش از 

همیشه به موزه علوم و فناوری توجه کنند.

 بــه گزارش روابــط عمومی موزه ملــی علوم و 
فناوری دکتر جلیلی در سخنرانی خود گفت: امروزه 
بســیاری از ملت  ها به دنبــال هویت  اند و حتی آن را 
عاریه می  گیرند و یا هویت ســازی می  کنند در حالی 
که ما هنوز نتوانســته  ایم با نسل های پر افتخار خود 
ارتباط برقــرار کنیم و کتاب  های ما پر از اســامی و 
نظریه هــای غربی اســت و به همیــن خاطر، دانش 

آموزان و دانشجویان علم را تماما غربی می دانند.

 وی تاکید کرد: فرآیند آموزش در کشــور اصال 
مناســب نیست، شیوه  های آموزشــی ما نه تنها قرن 
بیست و یکمی نیست بلکه قرن بیستمی هم نیست و 
کتاب های درســی طوری طراحی شــده اند که تنها 
مفاهیــم تئــوری و نظری را بــه دانش آمــوزان و 
دانشــجویان منتقل می  کنند و کمتر به آمادگی آنها 
بــرای حضــور در جامعه توجه می  شــود و از همین 
روست که نسلی ناکارآمد تحویل جامعه می  گردد. وی 
افزود: به جای اینکه فرایند آموزش در کشور به دست 
آموزش عالــی و آموزش و پرورش باشــد در اختیار 
موسســاتی اســت که برای منافع مادی خودشــان 
خط  دهــی می کنند. لذا یکی از راهکارهای مهم برای 
بهبود کیفیت و ماندگاری آموزش، گسترش موزه های 
علوم در کشور اســت و باید به این موزه ها به عنوان 
دانشــگاه های عمومی  در زمینــه فرایند آموزش در 

تمام سطوح توجه شود.

 دکتر ســیف  اهلل جلیلی به چگونگی شکل  گیری 
موزه  ها در دنیا اشاره و خاطر نشان کرد: ابتدا موزه  ها 
نقش تفریحی داشــتند و رفته رفته به مراکز علمی و 
آموزشی تبدیل شــدند. در قرن 18 موزه  ها به شکل 
امروزی در آمدند، در قرن 19 از موزه  ها برای آموزش 
و پرورش استفاده شد و در قرن 2۰ بر نقش آموزشی 
آنها تاکید بسیار شد و موزه  ها شامل همه علوم شدند.

 جلیلی اظهارکرد: از سال 19۶4 که اولین تعریف 
از موزه  ها ارایه شد تا به امروز، این تعاریف دچار تغییر 
و تحول بســیار شــده و موزه  ها نقش هــای فراوانی 
برعهــده گرفته انــد. وی ادامه داد: نقشــی که برای 
موزه های قرن 21 در نظر گرفته شده را می  توان برای 

موزه ملی علوم و فناوری ایران نیز درنظر گرفت. این 
نقش ها عبارتند از:

1- ارتباط نزدیک همه مردم با مفاهیم علمی )ساده 
سازی مفاهیم علمی(

2- آموزش موثر، ملموس و ماندگار در تمام ســطوح 
)از مهدکودک تا دانشگاه(

3- ایجاد ارتباط علمی نســل فعلی با نسل های قبلی 
)غرور ملی( و آینده

4- نوآوری و خالقیت
5- ایجاد اشتغال

۶- کمک به اقتصاد دانش بنیان
7- کمک به تربیت نسل مفید و کارآمد

 سیف اهلل جلیلی به مقایسه تعداد موزه  ها و مراکز 
علم و کارکنان  شان در کشورهای مختلف پرداخت و 
خاطر نشان کرد: آمریکا حدود 35/۰۰۰ موزه و مرکز 
علــم با یک میلیارد بازدیدکننده دارد که بیش از 25 
میلیارد دالر به اقتصاد کشــور کمک می کند و حدود 
45۰ هزار نفر در آنها مشــغول به کار هستند. آلمان 
بیش از ۶/۰۰۰ مــوزه و مرکز علم دارد.ژاپن 5/۶2۰ 
موزه و مرکز علم دارد. چین ۶/۰۰۰ موزه و مرکز علم 
دارد و فقط در سال 2۰11 بیش از 4۰۰ موزه در آن 
افتتاح شــد. دکتر جلیلی تصریح کرد: تحول موزه  ها 
ارتباط مســتقیمی بــا تغییرات سیاســی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی دارد و بین تعداد موزه  های علم 
و پیشــرفت کشورها ارتباط بســیار معناداری وجود 
دارد. بنابراین توجه به موزه علوم و سرمایه  گذاری در 

آن برای پیشرفت پایدار کشور بسیار ضروری است.

 رئیس موزه ملــی علوم و فنــاوری اضافه کرد: 
گســترش مراکز موزه های علم و فنــاوری عالوه بر 
کمک به فرایند آموزش، به ایجاد اشــتغال و افزایش 

انگیزه دانشجویان نیز منجر می  شود.

 خانم مانوی ِست اســتاد دپارتمان موزه  شناسی 
مــوزه ملی هند و آقای میکومارکوس میلیکوســکی 
مدیر ایده  پــردازی مرکز علم هــروکا فنالند از دیگر 
مهمانان این همایش بودند که طی سه روز سخنرانی 

و کارگاه برگزار کردند.

 در همایش سه روزه موزه ملی علوم و فناوری که 
از تاریخ 14 الی 1۶دی ماه برگزار شد، عالوه بر انواع 
سخنرانی و ارائه مقاله، دو نشست تخصصی با عنوان 
»تفســیر و بازنمای علم در موزه« و »موزه بســتری 
بــرای ارتبــاط یا علــم« و ســه کارگاه بــا عنوان 
»محتواسازی در موزه  های علوم«، »درک مخاطبین« 
و »یادگیــری ریاضی از طریق معما و بازی« نیز اجرا 
شد. بررسی ظرفیت  های موزه ملی علوم و فناوری به 
عنوان تســهیل  گر ترویج علم و یادگیری مادام العمر؛ 
بهبود و توسعه کارکردهای موزه ملی علوم و فناوری 
برای یاددهــی موثرمفاهیم علمی و دســتاوردهای 
فناوری؛ ایجاد بستری مناسب برای گسترش ارتباط 
موزه  ها با مدارس، دانشگاه ها و مراکز صنعتی کشور؛ 
ســازماندهی، هدایت و گســترش راه  ها و زمینه  های 
همکاری کارشناسان و متخصصان موزه  ها و موسسات 
مروج علم و همچنین دستیابی به شیوه های بازنمایی 
جــذاب و تعاملی مفاهیم علمــی و فناوری از اهداف 

برگزاری این همایش سه روزه است. 

تفاهم نامه ای پنج ساله میان موزه علوم و فناوری 
ایران و مرکز علم »هروکا« فنالند به امضای مسئولین 

این دو مجموعه رسید.
به گزارش روابط عمومی مــوزه ملی علوم و فناوری، 
این تفاهم نامه مشــترک در خصــوص همکاری برای 
مبادله کارشــناس، راه انــدازی گالری هــای جدید، 
ایــده گرفتن از کارهای انجام شــده در این دو موزه، 
برگزاری ســمینارها، برگزاری نمایشــگاه های سیار، 
ایجاد کمیته های پژوهشی مشترک، تبادل تجهیزات، 
تبادل دانش ســاخت ابزار و وسایل کمک آموزشی و 

غیره بسته شد.

ایــن تفاهم نامــه کــه به امضــای دکتــر جلیلی به 
نمایندگی از موزه ملی علــوم و فناوری ایران و آقای 
میکو مارکوس میلیکوسکی به نمایندگی از مرکز علم 
هروکای فنالند رســید، 5 ساله بوده و تا سال 2۰22 

ادامه خواهد داشت.
تفاهم نامه مذکور در حاشیه ششمین همایش ساالنه 
مــوزه ملی علوم و فناوری و با حضــور دکتر قدیمی 
رئیــس انجمن ترویــج علمی، دکتــر خادمی معاون 
یونسکو ایران، خانم مانوی ِست رئیس دپارتمان موزه 
شناسی موزه ملی هند و جمعی از صاحبنظران موزه 

شناسی و ترویج علم منعقد شد. 

روزهای دوشنبه و سه شنبه 22 و 23 آذرماه 95، 
رئیــس مرکز علم یونیورســاینس فرانســه به همراه 
تعــدادی از مدیران آن از مــوزه ملی علوم و فناوری 
ایران بازدید و طی جلســاتی زمینه های همکاری دو 

جانبه را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومــی موزه ملی علوم و فناوری، 
برونــو ماکوارت، رئیــس مرکز علم یونیورســاینس 
فرانســه، به همراه دو نفر از مدیــران این مرکز علم، 
ضمن بازدید از نمایشــگاه دائمی مــوزه ملی علوم و 
فناوری، مذاکراتی را با دکتر ســیف اله جلیلی، رئیس 
موزه، در خصوص نحوه همکاری دو مجموعه داشتند.

در این دیدار، ابتدا دکتر جلیلی در خصوص فعالیت های 
مراکز علم در ایــران و قدمت آنها توضیحاتی را ارائه 
کرد و در ادامه با اشــاره به فعالیت حرفه ای 5 ســاله 
 مــوزه علوم و فناوری گفت: این مجموعه علیرغم نوپا 
بودن توانسته اســت ۶ گالری دایمی راه اندازی کرده 
و در زمینه برگزاری نمایشــگاه های ســیار در تهران 
و سایر اســتان های کشور، برپایی جشــنواره علم و 
عامه، برگزاری همایش ســالیانه  موزه، ساخت آثار و 

%  فعالیت های گسترده ای داشته است.
وی در خصوص ســاخت بنای جدید مــوزه علوم و 
فنــاوری در بوســتان والیت با بیان ایــن که زمینی 
به مســاحت 2۰ هکتار بدین منظور اختصاص یافته 
و آمــاده طراحی و معماری اســت افــزود: این موزه 
عالقه مند اســت از تجربیات کشورهایی مانند آلمان 
و فرانسه که سابقه طوالنی در زمینه مراکز علم دارند 

استفاده کند.
رئیــس مرکز علــم یونیورســاینس فرانســه نیز با 
ابراز خرســندی از دیدار با همتــای ایرانی خود، به 
فعالیت هــای این مرکز علم اشــاره کرد و گفت: این 
مرکز در واقع دو ســاختمان دارد. بخش قدیمی که 
8۰ ســال قدمت دارد و به »کاخ اکتشافات« مشهور 
است و ساختمان جدید با قدمت 3۰ ساله که »شهر 

علوم و صنعت« نام دارد.
برونــو ماکوارت افــزود: این مرکــز فعالیت های زیاد 
علمــی و فرهنگــی از قبیــل آمــوزش معلمــان و 
کارشناسان آموزشــی، برگزاری نمایشگاه های دائمی 
و سیار در سراســر جهان و برنامه های آموزشی برای 
دانش آموزان در طول سال انجام می دهد که با توجه 
به همکاری های گسترده بین المللی با سایر کشورها، 
عالقه مندیم همکاری مشترکی با ایران داشته باشیم.

در پایــان، هر دو طرف خواســتار بررســی بیشــتر 
زمینه های عقد تفاهم نامه همکاری مشترک شدند.

شایان ذکر اســت، مرکز علم یونیورساینس با بازدید 
ســاالنه 3 میلیون نفر به صورت عمومی، 5۰۰ هزار 
دانش آموز، ۶12 هزار نفر بازدیدکننده نمایشگاه های 
سیار در کل دنیا و همچنین 12 میلیون بازدیدکننده 
اینترنتی، به عنوان پنجمین مؤسســه مهم فرهنگی 
فرانســه و نخســتین مرکز علمی اروپا شناخته شده 

است. 

رئیس مرکز علم 
یونیورساینس فرانسه به 
موزه ملی علوم و فناوری 
آمد و تفاهم نامه همکاری 

امضا کرد

گسترش موزه علوم و فناوری برای پیشرفت کشور ضروری است

 باید فرآیند آموزش در کشور تغییر کند

انعقاد تفاهم نامه میان موزه ملی علوم و فناوری ایران و مرکز علم فنالند
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